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บทคัดย(อ 
 

 ดุษฎีนิพนธ�นี้มีวัตถุประสงค� ๓ ประการคือ ๑. เพ่ือศึกษาองค�ประกอบภาวะผู&นําการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู&บริหารการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย ๒. เพ่ือศึกษาปOจจัยเชิง
สาเหตุท่ีสามารถร0วมกันพยากรณ�ภาวะผู&นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู&บริหารการ
ท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย และ ๓. เพ่ือนําเสนอโมเดลความสัมพันธ�เชิงสาเหตุแบบพุทธบูรณาการ
ของภาวะผู&นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู&บริหารการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทยท่ี
สอดคล&องกับข&อมูลเชิงประจักษ�  ระเบียบวิธีวิจัยเปQนการวิจัยแบบผสานวิธี การดําเนินการแบ0งเปQน ๒ 
ระยะ ระยะท่ี ๑ เปQนการวิจัยเชิงปริมาณในรูปของการวิจัยเชิงสํารวจเพ่ือตรวจสอบความตรงของ
โมเดลความสัมพันธ�เชิงสาเหตุแบบพุทธบูรณาการของภาวะผู&นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ 
ของผู&บริหารการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทยท่ีพัฒนาข้ึน และศึกษาอิทธิพลทางตรง และอิทธิพล
ทางอ&อม และอิทธิพลรวมระหว0างตัวแปรในโมเดล โดยดําเนินการเก็บรวบรวมข&อมูลจากกลุ0มตัวอย0าง
จํานวน ๔๙๐ คน ใช&การวิเคราะห�ข&อมูลเชิงพรรณนา โดยใช&ค0าความถ่ี ค0าร&อยละ ค0าเฉลี่ย (Χ ) ส0วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค0าความเบ& (Skewness) และค0าความโด0ง (Kurtosis) การวิเคราะห�ความ
ตรงเชิงโครงสร&างโดยใช&การวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) การวิเคราะห�สหสัมพันธ�และการ
วิเคราะห�โมเดลสมการโครงสร&างเพ่ือตรวจสอบความตรงตามกรอบแนวคิดในการวิจัยด&วยโปรแกรม
ทางสถิติ ระยะท่ี ๒ เปQนการวิจัยเชิงคุณภาพเปQนการศึกษาภาคสนามด&วยวิธีการสัมภาษณ�เชิงลึก จาก
ผู&ให&ข&อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ รูป/คน และการสนทนากลุ0มเฉพาะจํานวน ๑๒ คน เพื่อยืนยันโมเดล
หลังจากการสังเคราะห�ข&อมูล  
ผลการวิจัยพบว(า  
 ๑. ภาวะผู&นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยภาพรวมอยู0ในระดับมาก (Χ= 
๓.๕๔, S.D.= ๐.๖๘๘) เม่ือพิจารณาเปQนรายด&านพบว0า อยู0ในระดับมากทุกด&าน ประกอบด&วย ๑) 
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ๒) พร&อมเปQนผู&นําการเปลี่ยนแปลง ๓) วิสัยทัศน�ก&าวไกล ๔) ใส0ใจในการ
สื่อสาร ๕) ให&ความสําคัญด&านเทคโนโลยี ๔) มีทักษะการประสานงาน และ ๗) รู&จักประมาณตน   
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 ๒. ความตรงของโมเดลความสัมพันธ�เชิงสาเหตุแบบพุทธบูรณาการของภาวะผู&นําการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู&บริหารการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย ผลการตรวจสอบ
สอดคล&องกับข&อมูลเชิงประจักษ� (p-value = ๐.๐๕๑, 2χ = ๑๓๗.๕๖, df. = ๑๑๒, 2χ /df = ๑.๒๒๘, 
GFI = ๐.๙๗, AGFI = ๐.๙๕, CFI = ๑.๐๐, SRMR = ๐.๐๓๙, RMSEA = ๐.๐๒๒) ผลการศึกษาพบว0า 
ค0าสัมประสิทธิ์การพยากรณ� (R2) ของสมการโครงสร&างตัวแปรภายในแฝงพบว0ามีค0าเท0ากับ ๐.๗๓ 
แสดงว0าตัวแปรในโมเดลคือ บรรยากาศองค�การ และแรงกดดันภายนอก สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของการปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรม ได&ร&อยละ ๗๓ และยังพบว0าสมการโครงสร&างตัวแปร
ภายในแฝงมีค0าเท0ากับ ๐.๖๖ แสดงว0าตัวแปรในโมเดลคือ บรรยากาศองค�การ แรงกดดันภายนอก 
และการปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรม สามารถอธิบายความแปรปรวนของภาวะผู&นําการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี ๒๑ ได&ร&อยละ ๖๖ เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรงและทางอ&อมระหว0างตัวแปรในโมเดล
พบว0า ความสัมพันธ�ระหว0างบรรยากาศองค�การกับภาวะผู&นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ 
ขนาดความสัมพันธ�เท0ากับ ๐.๘๑ แยกเปQนอิทธิพลทางตรง ๐.๒๘ และอิทธิพลทางอ&อม ๐.๕๔ เปQน
อิทธิพลรวม ๐.๘๒ โดยตัวแปรท่ีส0งผลเรียงตามลําดับได&แก0 มาตรฐานในการทํางาน ความรู&สึกผูกพัน
ต0อองค�กร การสร&างแรงจูงใจ การสนับสนุนจากคนรอบข&าง โครงสร&างองค�กร ความท&าทายและความ
รับผิดชอบในการทํางาน ส0งผลต0อภาวะผู&นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ อย0างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .๐๑ นอกจากนั้นยังพบว0าตัวแปรการปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรม ประกอบด&วย จักขุมา 
(วิสัยทัศน�) วิธูโร (จัดการดี) และนิสสยสัมปOนโน (มีมนุษยสัมพันธ�) ยังมีขนาดอิทธิพลทางตรงส0งผลต0อ
ภาวะผู&นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ เท0ากับ ๐.๖๖ อย0างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑  
  ๓. โมเดลความสัมพันธ�เชิงสาเหตุภาวะผู&นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของ
ผู&บริหารการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทยในครั้งนี้มีองค�ประกอบท้ังหมด ๗ ด&านซ่ึงเปQนคุณสมบัติท่ีพึง
ประสงค�ของผู&นําการเปลี่ยนแปลง ประกอบด&วย ๑) ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ๒) พร&อมเปQนผู&นําการ
เปลี่ยนแปลง ๓) วิสัยทัศน�ก&าวไกล ๔) ใส0ใจในการสื่อสาร ๕) ให&ความสําคัญด&านเทคโนโลยี ๔) มี
ทักษะการประสานงาน และ ๗) รู&จักประมาณตน นอกจากนั้นยังมีปOจจัยภายนอกท่ีส0งเสริมให&
คุณสมบัติเหล0านั้นเด0นชัดข้ึนได&แก0 บรรยากาศองค�การท้ัง ๖ ด&านประกอบด&วย ๑) มาตรฐานในการ
ทํางาน ๒) ความรู&สึกผูกพันและรับผิดชอบต0อองค�กร การสร&างแรงจูงใจ ๔) การสนับสนุนจากคนรอบ
ข&าง ๕) โครงสร&างองค�กร และ ๖) ความท&าทายและความรับผิดชอบในการทํางาน โดยมีการปฏิบัติ
ตามหลักปาปณิกธรรมท้ัง ๓ ด&านเปQนตัวกํากับหรือการใช&หลักธรรมกํากับหลักการ ประกอบด&วย ๑) 
จักขุมา (วิสัยทัศน�) สามารถรับรู&อดีต เข&าใจปOจจุบัน มองเห็นอนาคต ๒) วิธูโร (จัดการดี) ๓) นิสสยสัม
ปOนโน (มีมนุษยสัมพันธ�) ซ่ึงจะทําให&เปQนผู&นําท่ีมีคุณธรรมและมีภาวะผู&นําในการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง  
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Abstract  
 

 Objectives of this research were 1. to study the components of Change 
Leadership in 21st Century of Tourism Authority of Thailand, 2. to study causal factors that 
together enable to predict the Change Leadership in of Tourism Authority of Thailand in 
21st Century and 3. to propose a buddhist integrated causal relationship model of Change 
Leadership in 21st Century of Tourism Authority of Thailand related with the empirical 
data. Methodology was the mixed methods, conducted by 2 steps: step 1; the 
quantitative research was used for survey of the validity checking of the model of 
buddhist integrated causal relationship model  in 21st Century of the  Tourism Authority 
of Thailand and to study the direct, indirect and total effects between the variables in the 
model. The research was conducted by collecting data from 490 samples analyzing data 
with descriptive statistics; frequency, percentage, mean, standard deviation (S.D.), 
Skewness, Kurtosis, Reliability, Confirmatory Factor Analysis (CFA), and Linear 
Structural Relationship by statistic program. Step 2; the qualitative method was used 
to collect data by In-dept interviewing 17 key informants and 12 participants in focus 
group discussion to confirm the model after all data were analyzed.  
Findings were as follow:  
 1. Change Leadership in 21st Century of Tourism Authority of Thailand by 
overall was at high level (Χ= 3.54, S.D. = 0.688) and each aspect was found that : 1) 
agreement to change, 2) Ready to be change Leaders, 3) vision, 4) attention to 
communication, 5) technological minded, 6) having coordination skills, and 7) being 
moderate, respectively. 
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 2. The validity in a Causal Relationship Model of Buddhist Integration of 
Change Leadership in 21st Century in Tourism Authority of Thailand, found that 
analysis had conformed with the empirical data (p-value = 0.051, 2χ = 137.56, df.= 112, 

2χ /df = 1.228, GFI = 0.97, AGFI = 0.95, CFI = 1.00, SRMR = 0.039, RMSEA = 0.022) 
indicated that (R2) of Structural Equation Modeling in endogenous latent variable was 
equal to 0.73 meaning that the variables in the model was the organizational 
environment and external pressure. the finding could explain the variance of practice 
by Papanikadhamma at 73% and it was found that the variables in the model was 
the organizational environment, external pressure was equal to 0.66 indicating that  
the variance of practice by Papanikadhamma could be explained at 66%. 
Considering, direct and indirect effects between the variables in the model, it was 
found that the organizational environment and change leadership in 21st century had 
the Correlation equal to 0.81, direct effect =0.28, indirect effect = 0.54 and total 
effects = 0.82, The variables are Standards, Commitment, Motivation, Support, 
Structure and Responsibility have direct, indirect and total effects had affects to the 
change Leadership in 21st with significantly statistical value at 0.01. Moreover, the 
variable of practice by Papanikadhamma are Shrewd, Good Administering and Having 
Good Credit Rating have direct effect with statistical value at 0.66 with significantly 
statistical value set at the level of 0.01. 
  3. A Causal Relationship Model of Buddhist Integration of Change Leadership 
in 21st Century in Tourism Authority of Thailand. There are 7 elements which are the 
desirable qualities of the change leader, consists of 1) agreement to change, 2) Ready 
to be change Leaders, 3) vision, 4) attention to communication, 5) technological 
minded, 6) having coordination skills, and 7) being moderate, respectively. In 
addition, there are external factors that encourage those properties to become more 
prominent. The organizational climate of 6 aspects consists of 1) standards, 2) 
commitment, 3) motivation, 4) support, 5) structure and 6) responsibility and By 
adhering to the principle of Papanikadhamma in 3 aspects as directing or using the 
principles of the principles of governance consisting of 1) Cakkhuma (Shrewd) 2) 
Vidhuro (Good Administering) 3) Nissayasampanno (Having Good Credit Rating) which 
will make a leader with morality and leadership in change management.    



(๕) 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

 ดุษฎีนิพนธ�เรื่องนี้สําเร็จเรียบร�อยตามความมุ"งหมายได� ด�วยความกรุณาและความ
ช"วยเหลืออย"างดียิ่งจาก ศาสตราจารย� พลตํารวจโทหญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย และรองศาสตราจารย� 
ดร.สุรพล สุยะพรหม ซ่ึงเป4นอาจารย�ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษาร"วม และยังได�รับความอนุเคราะห�ให�
คําปรึกษาจาก ผู�ช"วยศาสตราจารย� ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร� ฝ;าย
วิชาการ ท่ีได�ให�คําแนะนําและให�ข�อเสนอแนะต"าง ๆ ด�วยความเมตตา รวมท้ังให�ความอนุเคราะห�
เก้ือกูลในการตรวจทานแก�ไขข�อบกพร"องต"าง ๆ และช"วยปรับปรุงให�เกิดความถูกต�อง มีความสมบูรณ�
ของเนื้อหาเพ่ิมมากข้ึน ด�วยความเอาใจใส"ต้ังแต"เริ่มดําเนินการจนกระท่ังสําเร็จเรียบร�อย ซ่ึงผู�ทํา
การศึกษาขอกราบขอบพระคุณเป4นอย"างสูงมา ณ โอกาสนี้  
 ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการควบคุมการสอบป>องกันดุษฎีนิพนธ�ท้ัง ๕ ท"าน
ประกอบด�วย รศ.ดร.วัชรินทร� ชาญศิลป? ประธานกรรมการ, รศ.พล.ท.ดร.วีระ วงศ�สรรค� กรรมการ, 
ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง กรรมการ, ศ.พล.ต.ท.หญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย กรรมการ, และ รศ.ดร.สุรพล 
สุยะพรหม กรรมการและเลขานุการ ท่ีได�ให�คําแนะนําและเสนอปรับปรุงงานวิจัยนี้ให�สมบูรณ�ยิ่งข้ึน 
 ขอขอบพระคุณคณาจารย�บัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร�ทุกท"าน ท่ีได�ให�ความช"วยเหลือ
ชี้แนะถึงข�อบกพร"องทุกอย"าง ท้ังตอนเรียนจนถึงเม่ือทําดุษฎีนิพนธ�ฉบับนี้ได�ลุล"วงไปด�วยดี 
 ขอขอบพระคุณผู�บริหารและบุคลากรของการท"องเท่ียวแห"งประเทศไทยทุกท"านท่ีให�
ความร"วมมือในการเก็บรวบรวมข�อมูลเชิงประจักษ� เพ่ือนํามาวิเคราะห�และสรุปผลการศึกษาในครั้งนี้   
 ขอขอบพระคุณผู�ให�ข�อมูลสําคัญท้ัง ๑๗ รูป/คนท่ีเมตตาให�ข�อมูลอย"างดียิ่งและเต็มใจใน
การสัมภาษณ�เชิงลึก และขอขอบพระคุณผู�ทรงคุณวุฒิท่ีเข�าร"วมสนทนากลุ"มจํานวน ๑๒ ท"านและให�
คําแนะนํา ข�อเสนอแนะอย"างดียิ่ง 
 ท�ายนี้ผู�จัดทําดุษฎีนิพนธ�ฉบับนี้ ได�รับกําลังใจเป4นอย"างสูงจากมารดา นางหวิน นามบุรี ซ่ึงเป4น
ท่ีรักและเคารพบูชายิ่ง และจากญาติพ่ีน�องทุกท"าน รวมท้ังเพ่ือนสนิทท่ีได�คอยให�กําลังใจจนประสบ
ความสําเร็จ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 ขออานิสงส�แห"งความเพียรพยายามในการศึกษาในระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หากเป4น
กุศลข�าพเจ�าขอน�อมถวายเป4นพุทธบูชาแด"องค�สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ�า ขอน�อมเกล�าน�อม
กระหม"อมถวายแด"พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู"หัว พระองค�ผู�ทรงสถาปนามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อุทิศให�กับบูรพาจารย�ของมหาวิทยาลัย และบูชาพระคุณบิดา มารดา 
ครูอาจารย�ทุกท"านท่ีสั่งสอนข�าพเจ�าในทุกระดับชั้น และผู�มีพระคุณท้ังหลายทุกท"าน 
 

         นายสมบัติ นามบุรี 
๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ 

 

 

 



 
 

(๖) 
 

 สารบัญ  

เรื่อง  หน�า 
บทคัดย�อภาษาไทย  (๑) 
บทคัดย�อภาษาอังกฤษ  (๓) 
กิตติกรรมประกาศ  (๕) 
สารบัญ   (๖) 
สารบัญตาราง   (๘) 
สารบัญภาพ (๑๐) 
คําอธิบายสัญลักษณ%และคําย�อ (๑๒) 
  
บทท่ี ๑ บทนํา ๑ 
 ๑.๑ ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา ๑ 

 ๑.๒ คําถามการวิจัย ๔ 

 ๑.๓ วัตถุประสงค)ของการวิจัย ๔ 

 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๔ 

 ๑.๕ สมมติฐานการวิจัย ๖ 
 ๑.๖ นิยามศัพท)เฉพาะท่ีใช4ในการวิจัย ๖ 

 ๑.๗ ประโยชน)ท่ีได4รับจากการวิจัย ๙ 

   
บทท่ี ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง ๑๐ 

 ๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู4นําการเปลี่ยนแปลง ๑๐ 
 ๒.๒ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับบรรยากาศในองค)การ ๒๙ 

 ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับแรงกดดันภายนอก ๔๓ 

 ๒.๔ หลักปาปณิกธรรม ๕๐ 

 ๒.๕ บริบทพ้ืนท่ีวิจัย ๕๓ 

 ๒.๖ งานวิจัยท่ีเก่ียวข4อง  ๕๙ 
 ๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๘๑ 

   
บทท่ี ๓ วิธีดําเนินการวิจัย ๘๒ 

 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๘๒ 

 ๓.๒ ระยะท่ี ๑ การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ ๘๓ 

       ๓.๒.๑ ประชากรและกลุDมตัวอยDาง  ๘๓ 

       ๓.๒.๒ เครื่องมือท่ีใช4ในการวิจัย ๘๕ 

       ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข4อมูล  ๘๙ 

       ๓.๒.๔ การวิเคราะห)ข4อมูล ๘๙ 

 ๓.๓ ระยะท่ี ๒ การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ  ๙๗ 



 
 

(๗) 
 

 สารบัญ (ต�อ)  

เรื่อง  หน�า 
       ๓.๒.๑ ผู4ให4ข4อมูลสําคัญ  ๙๗ 

       ๓.๒.๒ เครื่องมือท่ีใช4ในการวิจัย ๙๘ 

       ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข4อมูล  ๙๘ 

       ๓.๒.๔ การวิเคราะห)ข4อมูล ๑๐๐ 
   
บทท่ี ๔ ผลการวิเคราะห%ข�อมูล  ๑๐๑ 

 ๔.๑ ผลการวิเคราะห)ข4อมูลเบ้ืองต4น ๑๐๑ 

 ๔.๒ ผลการวิเคราะห)ข4อมูลตามวัตถุประสงค) ๑๒๑ 

       ๔.๒.๑ องค)ประกอบภาวะผู4นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของ
ผู4บริหารการทDองเท่ียวแหDงประเทศไทย ๑๒๑ 

       ๔.๒.๒ ป�จจัยเชิงสาเหตุท่ีสามารถรDวมกันพยากรณ)ภาวะผู4นําการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู4บริหารการทDองเท่ียวแหDงประเทศไทย ๑๒๙ 

       ๔.๒.๓ โมเดลความสัมพันธ)เชิงสาเหตุแบบพุทธบูรณาการของภาวะผู4นําการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู4บริหารการทDองเท่ียวแหDงประเทศไทย ๑๙๕ 

 ๔.๓ องค)ความรู4จากการวิจัย ๒๐๕ 

   
บทท่ี ๕ สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ ๒๑๑ 

 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๒๑๒ 

 ๕.๒ อภิปรายผล ๒๑๕ 

 ๕.๓ ข4อเสนอแนะ ๒๒๗ 

       ๕.๓.๑ ข4อเสนอแนะเชิงนโยบาย ๒๒๗ 

       ๕.๓.๒ ข4อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช4 ๒๒๗ 

       ๕.๓.๓ ข4อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตDอไป ๒๒๘ 

  
บรรณานุกรม ๒๒๙ 
ภาคผนวก  

ภาคผนวก ก รายชื่อผู4เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย ๒๓๘ 
ภาคผนวก ข แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยและแบบสัมภาษณ) ๒๔๕ 
ภาคผนวก ค การวิเคราะห)คDาดัชนี IOC ๒๖๓ 
ภาคผนวก ง ตารางแสดงคDาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม ๒๗๕ 
ภาคผนวก จ ผลการวิเคราะห)ข4อมูล ๒๘๐ 
ภาคผนวก ฉ รายชื่อผู4ให4ข4อมูลสําคัญในการวิจัย ๒๙๙ 
ภาคผนวก ช รายชื่อผู4เข4ารDวมการสนทนากลุDมเฉพาะ ๓๒๐ 

ประวัติผู�วิจัย ๓๓๖ 
   



 
(๘) 

 

สารบัญตาราง 

ตารางท่ี หน�า 
๒.๑ แสดงองค�ประกอบของภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ๒๓ 
๒.๒ แสดงองค�ประกอบของบรรยากาศองค�การ ๓๗ 
๒.๓ สรุปจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับโมเดลความสัมพันธ�เชิงสาเหตุของภาวะผู�นําการ

เปลี่ยนแปลง ๖๔ 
๒.๔ สรุปจากงานวิจัยบรรยากาศองค�การท่ีส5งผลต5อภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลง ๖๙ 
๒.๕ สรุปจากงานวิจัยแรงกดดันภายนอกท่ีส5งผลต5อภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลง ๗๓ 
๒.๖ สรุปงานวิจัยการปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรมท่ีส5งผลต5อภาวะผู�นําการ

เปลี่ยนแปลง ๗๕ 
๒.๗ สรุปงานวิจัยในต5างประเทศ ๗๙ 
๓.๑ แสดงการสุ5มตัวอย5างแบบแบ5งตามสัดส5วน ๘๕ 
๓.๒ แสดงค5าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม ๘๙ 
๔.๑ จํานวน และร�อยละของข�อมูลป<จจัยส5วนบุคคล ๑๐๑ 
๔.๒ ค5าเฉลี่ย ส5วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข�อมูลป<จจัยด�านบรรยากาศองค�การใน

ภาพรวม ๑๐๓ 
๔.๓ ค5าเฉลี่ย ส5วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข�อมูลป<จจัยด�านบรรยากาศองค�การจําแนก

เป@นรายข�อ ๑๐๔ 
๔.๔ ค5าเฉลี่ย ส5วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข�อมูลป<จจัยด�านแรงกดดันภายนอกใน

ภาพรวม ๑๐๗ 
๔.๕ ค5าเฉลี่ย ส5วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข�อมูลป<จจัยด�านแรงกดดันภายนอกจําแนก

เป@นรายข�อ ๑๐๘ 
๔.๖ ค5าเฉลี่ย ส5วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข�อมูลการปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรมใน

ภาพรวม   ๑๑๑ 
๔.๗ ค5าเฉลี่ย ส5วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข�อมูลการปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรม

จําแนกเป@นรายข�อ ๑๑๑ 
๔.๘ ค5าเฉลี่ย ส5วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข�อมูลภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ

ท่ี ๒๑ ในภาพรวม   ๑๑๓ 
๔.๙ ค5าเฉลี่ย ส5วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข�อมูลภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ

ท่ี ๒๑ จําแนกเป@นรายข�อ ๑๑๔ 
๔.๑๐ ค5าสถิติเบ้ืองต�นของตัวแปรสังเกตได�ในโมเดลความสัมพันธ�เชิงสาเหตุแบบพุทธ

บูรณาการของภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู�บริหารการ
ท5องเท่ียวแห5งประเทศไทย ๑๑๘ 

๔.๑๑ ค5าเฉลี่ย ส5วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค5าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�แบบเพียร�สันของ
ตัวแปรสังเกตได�ในโมเดล ท่ีมีตัวแปรการปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรมเป@นตัวแปร
ส5งผ5าน ๑๒๐ 



 
(๙) 

 

 สารบัญตาราง (ต�อ)  
ตารางท่ี หน�า 
๔.๑๒ ค5าสถิติความสอดคล�องของโมเดลภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ๑๒๒ 
๔.๑๓ แสดงค5าสถิติพ้ืนฐานขององค�ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลภาวะผู�นําการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ๑๒๓ 
๔.๑๔ แสดงค5าสถิติความสอดคล�องของโมเดลบรรยากาศองค�การกับข�อมูลเชิงประจักษ�

หลังปรับโมเดลการวิจัย ๑๒๔ 
๔.๑๕ แสดงค5าสถิติพ้ืนฐานขององค�ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลบรรยากาศองค�การ ๑๒๕ 
๔.๑๖ ค5าสถิติความสอดคล�องของโมเดลแรงกดดันภายนอกกับข�อมูลเชิงประจักษ�หลัง

ปรับโมเดลการวิจัย ๑๒๖ 
๔.๑๗ แสดงค5าสถิติพ้ืนฐานขององค�ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลแรงกดดันภายนอก ๑๒๗ 
๔.๑๘ ค5าสถิติความสอดคล�องของโมเดลการปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรม ๑๒๘ 
๔.๑๙ แสดงค5าสถิติพ้ืนฐานขององค�ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการปฏิบัติตามหลัก  

ปาปณิกธรรม ๑๒๙ 
๔.๒๐ ค5าสถิติความสอดคล�องกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ�เชิงสาเหตุแบบพุทธ

บูรณาการของภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู�บริหารการ
ท5องเท่ียวแห5งประเทศไทยท่ีผู�วิจัยพัฒนาข้ึนกับข�อมูลเชิงประจักษ�หลังปรับโมเดล
การวิจัย ๑๓๐ 

๔.๒๑ ค5าสถิติผลการวิเคราะห�อิทธิพลของตัวแปรในโมเดลความสัมพันธ�เชิงสาเหตุแบบ
พุทธบูรณาการของภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู�บริหารการ
ท5องเท่ียวแห5งประเทศไทยท่ีมีการปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรมเป@นตัวแปรส5งผ5าน ๑๓๒ 

  



 
 

(๑๐) 
 

สารบัญแผนภาพ 

แผนภาพท่ี หน�า 
๒.๑ องค�ประกอบของภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ๒๔ 
๒.๒ องค�ประกอบบรรยากาศองค�การ ๓๘ 
๒.๓ องค�ประกอบของแรงกดดันภายนอก ๔๙ 
๒.๔ องค�ประกอบการปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรม ๕๒ 
๒.๕ กรอบแนวคิดในการวิจัย  ๘๑ 
๓.๑ แสดงจํานวนเส�นพารามิเตอร�ของโมเดลความสัมพันธ�เชิงสาเหตุแบบพุทธบูรณา

การของภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู�บริหารการท8องเท่ียว
แห8งประเทศไทย ๘๔ 

๓.๒ โมเดลสมการโครงสร�าง (Structural Equation Modeling: SEM) ๙๓ 
๓.๓ รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ๙๗ 
๔.๑ แสดงผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลภาวะผู�นําการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ๑๒๒ 
๔.๒ แสดงผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลบรรยากาศองค�การ ๑๒๔ 
๔.๓ แสดงผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลแรงกดดันภายนอก ๑๒๖ 
๔.๔ แสดงผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการปฏิบัติตามหลัก    

ปาปณิกธรรม ๑๒๘ 
๔.๕ แสดงผลการตรวจสอบความสอดคล�องกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ�เชิง

สาเหตุแบบพุทธบูรณาการของภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของ
ผู�บริหารการท8องเท่ียวแห8งประเทศไทย ท่ีผู�วิจัยพัฒนาข้ึนกับข�อมูลเชิงประจักษ�
หลังปรับโมเดลการวิจัย ๑๓๐ 

๔.๖ การยอมรับการเปลี่ยนแปลงจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๓๖ 
๔.๗ พร�อมเปQนผู�นําการเปลี่ยนแปลงจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๓๙ 
๔.๘ วิสัยทัศน�ก�าวไกลจากการสัมภาษณ�เชิงลึก  ๑๔๒ 
๔.๙ ใส8ใจในการสื่อสารจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๔๕ 
๔.๑๐ ให�ความสําคัญด�านเทคโนโลยีจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๔๘ 
๔.๑๑ มีทักษะการประสานจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๕๑ 
๔.๑๒ รู�จักประมาณตนจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๕๔ 
๔.๑๓ โครงสร�างองค�กรจากการสัมภาษณ�เชิงลึก  ๑๕๘ 
๔.๑๔ ความท�าทายและการมีความรับผิดชอบในงานจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๖๑ 
๔.๑๕ การสนับสนุนจากคนรอบข�างจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๖๓ 
๔.๑๖ การสร�างแรงจูงใจในการทํางานจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๖๖ 
๔.๑๗ มาตรฐานในการทํางานจากการสัมภาษณ�เชิงลึก  ๑๖๙ 
๔.๑๘ ความรู�สึกผูกพันและรับผิดชอบต8อองค�กรจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๗๒ 
๔.๑๙ สภาวะการแข8งขันในอุตสาหกรรมท8องเท่ียวจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๗๕ 



 
 

(๑๑) 
 

 สารบัญแผนภาพ (ต�อ) 
 

แผนภาพท่ี หน�า 
๔.๒๐ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท8องเท่ียวจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๗๗ 
๔.๒๑ ความคาดหวังของนักท8องเท่ียวจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๘๐ 
๔.๒๒ แนวโน�มการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๘๓ 
๔.๒๓ การสร�างความร8วมมือระหว8างประเทศจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๘๖ 
๔.๒๔ จักขุมา (มีวิสัยทัศน�) จากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๘๙ 
๔.๒๕ วิธูโร (จัดการดี) จากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๙๒ 
๔.๒๖ นิสฺสยสัมปVนโน (มีมนุษยสัมพันธ�) จากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๙๕ 
๔.๒๗ แสดงองค�ประกอบของภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู�บริหาร

การท8องเท่ียวแห8งประเทศไทย ๑๙๖ 
๔.๒๘ แสดงองค�ความรู�จากการวิจัยได�โมเดลความสัมพันธ�เชิงสาเหตุแบบพุทธบูรณา

การของภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู�บริหารการท8องเท่ียว
แห8งประเทศไทย ๑๙๗ 

๔.๒๙ โมเดลความสัมพันธ�เชิงสาเหตุแบบพุทธบูรณาการของภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู�บริหารการท8องเท่ียวแห8งประเทศไทย ๒๐๗ 

๔.๓๐ ผังมโนทัศน�โมเดลความสัมพันธ�เชิงสาเหตุแบบพุทธบูรณาการของภาวะผู�นําการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู�บริหารการท8องเท่ียวแห8งประเทศไทย ๒๑๐ 

 



 

 

(๑๒) 
 

คําอธิบายสัญลักษณ�และคําย�อ 
 

 อักษรย�อในดุษฎีนิพนธ�ฉบับนี้ ใช�อ�างอิงจากพระไตรป#ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ ในการศึกษาค�นคว�าดุษฎีนิพนธ�เล�มนี้ ผู�วิจัยใช�ชื่อย�อและคําเต็มโดยเรียงลําดับ
ดังนี้   
 

องฺ.ทุก.  = สุตตันตป#ฎก อังคุตตรนิกาย  ทุกนิบาต (ภาษาไทย) 
 
 สําหรับการอ�างอิงเลขท่ีอยู�หลังชื่อย�อของคัมภีร�ใช�แบบ ๓ ตอน และ ๒ ตอน คือ เล�ม/ข�อ/
หน�า และ เล�ม/หน�า 
 ส�วนการอ�างอิงเลขท่ีอยู�หลังชื่อย�อ เช�น วิ.มหา. ๑/๒. หมายถึง วินัยป#ฎก มหาวิภังค� เล�ม ๑ 
ข�อ ๒ เปBนต�น 
  



 
บทท่ี ๑ 

 

บทนํา 
 
๑.๑ ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
  ผู�นํามีปรากฏมาต้ังแต�อดีตแล�วในทางพระพุทธศาสนานั้นผู�นําสูงสุดในสมัยพุทธกาลก็คือ
พระศาสดา พระผู�มีพระภาคเจ�าเป'นผู�ทรงนําหมู� เหมือนบุคคลผู�นําเกวียน ย�อมนําหมู�เกวียนข�ามท่ี
กันดาร ข�าม คือข�ามข้ึน ข�ามออก ข�ามพ�นท่ีกันดาร เพราะโจรท่ีกันดาร เพราะสัตว.ร�าย ท่ีกันดาร 
เพราะอดอยากท่ีกันดาร เพราะขาดน้ํา ได�แก� ให�ถึงถ่ินท่ีปลอดภัย ฉันใด พระผู�มีพระภาคเจ�าทรงเป'น
ผู�นํา เป'นผู�นําโดยวิเศษ เป'นผู�ตามแนะนํา ทรงให�รู�จักประโยชน. ให�พินิจพิจารณา ให�เพ�งประโยชน. 
ทรงให�เลื่อมใสได� เพราะเหตุนั้นพระผู�มีพระภาคเจ�า จึงชื่อว�า ผู�ทรงนําหมู� เพราะว�าพระผู�มีพระภาค
เจ�านั้นทรงมีพระนามว�า "นายโก" และ "วินายโก" ไวพจน.อย�างหนึ่งท่ีเรียกพระพุทธเจ�า ก็คือ นายก ซ่ึง
แปลว�า ผู�นํา๑ นั่นเอง นอกจากนั้นผู�นํายังเป'นผู�ชักพาให�คนอ่ืนเคลื่อนไหวหรือกระทําการในทิศทางท่ี
ผู�นํากําหนดเป9าหมายไว� มีศิลปะ มีอิทธิพลต�อกลุ�มชน เพ่ือให�พวกเขามีความต้ังใจท่ีจะปฏิบัติงานให�
บรรลุเป9าหมายตามต�องการ หลายคนมีบทบาทเป'นผู�นํากันแล�ว เช�น เป'นผู�นําองค.กร ผู�นําสมาคม 
ผู�นําวัดและแม�กระท่ังเป'นหัวหน�าครอบครัวก็จัดว�าเป'นผู�นํา๒ 
 ผู�นําคือคนท่ีสามารถจะข้ึนมาเป'นผู�นําได� เป'นคนท่ีพร�อมด�วยสติป;ญญา ทัศนคติ และ
การบริหารใจคน ผู�นําต�องมีความสามารถในการชักจูงผู�อ่ืน และผู�ท่ีทําตามก็ทําด�วยความเต็มใจ ผู�นํา
เกิดข้ึนได�ตามสถานการณ. ผู�นําอาจมีมากกว�า ๑ คน ไม�จําเป'นต�องเป'นตําแหน�งถาวร ผู�นํามาจากการ
เลือกต้ังหรือการยอมรับจากผู�อ่ืนโดยพฤตินัย และถ�าผู�นําเป'นผู�บริหาร มืออาชีพท่ีมีความรู�เก่ียวกับ
การบริหารจัดการอย�างดีเยี่ยม และมีความเชี่ยวชาญในการบริหารงานด�วย ก็จะเป'นผู�นําท่ีสมบูรณ.
แบบคือเป'นนักบริหาร (Professional Administrator) มีภาวะผู�นํา (Leadership) ซ่ึงผู�ร�วมงานให�
การยอมรับ และยังมีความเป'น มืออาชีพ (Professional) อีกด�วย๓ ในทางตรงกันข�ามเม่ือเป'นผู�นํา
การแสดงความคิด คําพูด การแสดงออกของตนแม�เพียงน�อยนิดย�อมส�งผลต�อมุมมอง ทัศนคติ และ
พฤติกรรมของบุคคลอ่ืน ๆ ในองค.กรได� ทุกคนในองค.กรย�อมจับตามองต�อคําพูด วิธีคิด การแสดงออก 
และการกระทําของผู�นําดังกล�าวอย�างใกล�ชิดและนําสิ่งท่ีผู�นําพูด แสดงออกไปตีความต�ออย�างเลี่ยง
ไม�ได� ซ่ึงอาจจะถูกต�องหรือไม�ถูกต�องก็ได�อันนํามาซ่ึงป;ญหาหรือวิกฤติในตัวผู�นํา เนื่องจากว�าบุคคลท่ี
เก�งและประสบความสําเร็จจนถึงระดับท่ีข้ึนมาเป'นผู�นําขององค.กรหรือหน�วยงานได�นั้น ย�อมเป'นผู�ท่ีมี

                                                           

๑ พระพรหมคุณาภรณ. (ป.อ. ปยุตฺโต), ภาวะผู�นํา, (กรุงเทพมหานคร: สุขภาพใจ, ๒๕๕๐), หน�า ๖. 
 ๒ พระธรรมโกศาจารย. (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, พิมพ.พิเศษ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน�า ๒๖. 
  ๓ สุเมธ แสงน่ิมนวล, ภาวะผู�นํากับธรรมาภิบาลในการบริหารงานองค'กรปกครองส(วนท�องถิ่น, 
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท�องถ่ินสถาบันพระปกเกล�า, พิมพ.ครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร: ส เจริญ การพิมพ., 
๒๕๕๒), หน�า ๖-๙. 



 
๒ 

ความม่ันใจในตนเองท่ีสูงระดับหนึ่ง โดยความม่ันใจเหล�านี้ได�รับการสะสมมาจากความสําเร็จท่ีผ�านมา
ในอดีต และกลายเป'นม�านบังตาท่ีทําให�มองไม�เห็นว�าตนเองอาจจะเป'นต�นเหตุสําคัญของป;ญหาต�าง ๆ 
ในองค.กรก็ได� และเม่ือไม�ยอมรับถึงป;ญหาท่ีเกิดข้ึน การเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงก็ยากท่ีจะเกิด 
 ป;จจุบันหลายหน�วยงานประสบป;ญหาหรือวิกฤติในด�านผู�นําต้ังแต�ระดับผู�บริหารจนไปถึง
ระดับปฏิบัติการซ่ึงพอจะสรุปป;ญหาหรือวิกฤติได�คือ๔ ๑) วิกฤติผู�นําระดับสูงท่ีขาดท้ังปริมาณและขาด
ท้ังคุณภาพ โดยปกติแล�วผู�บริหารสูงสุดขององค.กรท่ัวไปมักจะได�จากการสรรหา ผ�านคณะกรรมการท่ี
จัดต้ังข้ึน โดยมีวาระการทํางาน ๔ ป_ แต�ถ�าเราติดตามดูให�ดีจะพบว�ามีองค.กรจํานวนไม�น�อยท่ีใช�
ระยะเวลาสรรหายาวนานข้ึน บางองค.กรต�องเป̀ดรอบสองรอบสาม เพราะยังหาตัวบุคคลท่ีดีและถูกใจ
ไม�ได� บางองค.กรได�ผู�บริหารแล�วอยู�ไม�ครบวาระก็ต�องไปก�อนเวลาอันควร ดังนั้นการกําหนดวิสัยทัศน. 
ยุทธศาสตร. และการบริหารการเปลี่ยนแปลงในยุคท่ีสภาพแวดล�อมเปลี่ยนแปลงเร็วมากในป;จจุบัน
แทบเรียกว�าเป'นไปได�ยากจริง ๆ เพราะพนักงานภายในองค.กรก็จะนั่งรอว�าเม่ือไรจะมีคนมาชี้เป9า 
และกล�าลงมือผ�าตัดโดยไม�กลัวต�อแรงต�านทาน จึงได�แต�คอยช�วยกันประคองสถานะให�รอดไปวันวัน 
๒) วิกฤตอีกประการหนึ่งก็คือผู�บังคับบัญชาในทุกระดับชั้น ขาดทักษะความสามารถในการบริหาร
จัดการ บางส�วนอาจจะทํางานได�ดีได�เก�ง แต�ไม�รู�จะบริหารคนบริหารความรับผิดชอบท่ีกว�างขวางมาก
ข้ึนได�อย�างไร อีกท้ังทักษะไม�พอจากการไม�ได�เติมหรือเติมไม�ทัน เพราะองค.กรไม�มีระบบพัฒนาคนท่ีดี 
หรือมีกําหนดไว�แต�ไม�มีประสิทธิผล แน�นอนองค.กรท่ีมีระบบดีมีความก�าวหน�าก็จะไปได�ไกลและไปได�
เร็ว ซ่ึงเราสามารถเห็นได�แต�น�อยมาก ๓) วิกฤตบุคลากร ซ่ึงเป'นอีกส�วนหนึ่งท่ีสําคัญไม�แพ�กันก็คือ 
ระดับคนทํางานหรือระดับปฏิบัติการ ท่ีมีอยู�ก็ไม�สอดรับกับความต�องการทักษะใหม�ในยุคดิจิตัล แม�
บางครั้งองค.กรจะพยายามพัฒนาแต�ก็ไม�ได�รับความร�วมมือ จะเอาคนรุ�นเก�าท่ีไม�ยอมพัฒนาออกไปก็
ไม�ใช�เรื่องง�ายและไม�มีใครอยากทํา ครั้นจะเอาคนรุ�นใหม�เข�ามาทําแทนก็หาไม�ได�อีก เพราะคนรุ�นใหม�
อยากจะไปสร�างอนาคตกับองค.กรแบบใหม�ท่ีเขามีส�วนร�วมสร�าง และได�แสดงฝ_มืออย�างเต็มท่ี ภาวะ
ความต�องการคนเก�ง ความประพฤติดี มีวินัย และพร�อมจะทํางานในระบบองค.กรใหญ� ๆ ท่ีมีข้ันตอน
และชั้นบังคับบัญชามาก จึงกลายเป'นสิ่งท่ีเหมือนกับไม�เหมาะกับยุคสมัยนี้  
 นอกจากป;ญหาของผู�นําท่ีอยู�ในระบบแล�วป;ญหาเก่ียวกับผู�นําท่ีน�ากังวลมากก็คือ การท่ี
เด็กและเยาวชนไทยจํานวนมากไม�เพียงไม�มีความปรารถนาท่ีจะเป'นผู�นํา หากแต�มีจํานวนมากไม�มี
ภาวะความเป'นผู�นําอีกด�วย เนื่องด�วยสาเหตุท่ีเด็กและวัยรุ�นไทยอยู�ภายใต�สังคมท่ีเคยชินกับการเป'นผู�
ตามมากกว�าผู�นํา การไม�ค�อยกล�าแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะในประเด็นท่ีแตกต�างจากคนอ่ืนเพราะ
กลัวเป'นแกะดํา สภาพครอบครัวไทยจํานวนมากท่ีพ�อแม�ดูแลอย�างใกล�ชิดแม�จะโตจนเรียนระดับ
มหาวิทยาลัย รวมถึงระบบการศึกษาไทยท่ีครูจํานวนมากสอนโดยมีครูเป'นศูนย.กลาง เด็กต�องคิดตาม
กรอบท่ีกําหนด หากคิดแตกต�างจะได�เกรดไม�ดีและไม�เป'นท่ีรักของครู รวมถึงการท่ีระบบการศึกษา
ไทยท่ีไม�ได�ให�ความสําคัญในการพัฒนาผู�เรียนให�มีภาวะผู�นําเท�าท่ีควร นอกจากนั้นยังมีสภาพการ
ปกครองของคนในสังคมท่ีมีกลุ�มชนชั้นนําเพียงบางกลุ�ม ส�วนกลุ�มอ่ืนเข�ามามีส�วนร�วมไม�มากนัก 
หรือไม�เข�ามามีส�วนร�วมหรือแสดงออกทางการเมือง โดยเฉพาะกลุ�มนักศึกษาท่ีแผ�วเบาไปกว�าช�วง
สมัยก�อน ในขณะท่ีป;จจุบันสังคมไทยต�องการคนรุ�นใหม�ท่ีมีภาวะผู�นํา เพ่ือเป'นกําลังสําคัญในการนํา
                                                           

๔ จําลักษณ. ขุนพลแก�ว, (๒๒ มกราคม ๒๕๖๐), วิกฤตผู�นํา ภาวะขาดหัวหน�างานท่ีดี, กรุงเทพธุรกิจ, 
[ออนไลน.], แหล�งท่ีมา: http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/640113 [๓ มิถุนายน ๒๕๖๑]. 



 
๓ 

ทิศทางของประเทศให�อยู�รอดท�ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองท่ีมีการ
แข�งขันรุนแรงมากข้ึนทุกขณะ 
 การพัฒนาตนให�เป'นผู�นําในศตวรรษท่ี ๒๑ นี้สิ่งท่ีท�าทายความสามารถก็คือความ 
สามารถนําพาองค.กรของตนให�อยู�ในฐานะผู�นําการเปลี่ยนแปลงได�หรือไม� ผู�นําการเปลี่ยนแปลงจะ
มองเห็นการเปลี่ยนแปลงว�าเป'นโอกาส การทราบวิธีการค�นหาการเปลี่ยนแปลงท่ีถูกต�องและทราบวิธี
ท่ีจะสร�างการเปลี่ยนแปลงอย�างมีประสิทธิผลท้ังจากภายนอกและภายในองค.กร ได�แก� ด�านนโยบาย
การสร�างอนาคต ด�านวิธีการอย�างเป'นระบบในการมองหาและคาดการณ.ถึงการเปลี่ยนแปลงด�านวิธีท่ี
ถูกต�องในการสร�างความคุ�นเคยกับการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกองค.กร ด�านนโยบายใน
การสร�างสมดุลระหว�างการเปลี่ยนแปลงกับความต�อเนื่องเพราะนโยบายการสร�างสรรค.สิ่งใหม�อย�าง
เป'นระบบสามารถสร�างจิตสํานึกให�องค.กรในฐานะท่ีเป'นผู�นําการเปลี่ยนแปลง อีกท้ังยังทําให�องค.กร
มองเห็นว�าการเปลี่ยนแปลงนั้นคือโอกาสท่ีเกิดข้ึนมาใหม�ภายใต�บทบาทสําคัญ๕  
  ในการศึกษาครั้งนี้จะทําการศึกษากับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องกับการท�องเท่ียวนั่นคือ การ
ท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย ซ่ึงเป'นหน�วยงานท่ีรับผิดชอบด�านการท�องเท่ียวภายใต�การกํากับของ
กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา สําหรับอุตสาหกรรมท�องเท่ียวเป'นอุตสาหกรรมท่ีมีการขยายตัวสูง มี
บทบาทความสําคัญต�อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป'นอย�างมาก เป'นแหล�งรายได�ท่ี
สําคัญนํามาซ่ึงเงินตราต�างประเทศ รวมท้ังการสร�างงาน และการกระจายความเจริญไปสู�ภูมิภาคต�าง 
ๆ การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทยจึงมีความจําเป'นอย�างมากท่ีจะต�องมีความเป'นผู�นํา มีวิสัยทัศน. ทัน
ต�อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะสถานการณ.การท�องเท่ียวซ่ึงจากรายงานของคณะกรรมการ
การท�องเท่ียวแห�งชาติ๖ อธิบายว�าแนวโน�มการเปลี่ยนแปลงในตลาดโลก ได�สร�างโอกาสทางการตลาด
ให�กับอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวไทย การพัฒนาการท�องเท่ียวต�องมีความสอดคล�องและตอบรับกับ
แนวโน�มการท�องเท่ียวท่ีเปลี่ยนแปลงไปในโลก อาทิ การเติบโตของชนชั้นกลางท่ีเพ่ิมความสามารถใน
การจับจ�ายใช�สอยเพ่ือการท�องเท่ียว การเติบโตของสายการบินต�นทุนตํ่าท่ีทําให�การเดินทางเป'นไปได�
สะดวกด�วยค�าใช�จ�ายท่ีลดลง การเพ่ิมข้ึนของกลุ�มผู�สูงอายุท่ีต�องการสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือเข�าถึง
สถานท่ีท�องเท่ียวต�าง ๆ การเพ่ิมข้ึนของการใช�เทคโนโลยีในชีวิตประจําวันเป'นโอกาสให�อุตสาหกรรม
ท�องเท่ียวสามารถเข�าถึงนักท�องเท่ียวโดยตรงได�มากข้ึน ความต�องการท�องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมประสบการณ.
ท่ีสูงข้ึนทําให�หลายประเทศได�พัฒนาสินค�า บริการ และเส�นทางท�องเท่ียวเพ่ือตอบสนองต�อความ
ต�องการดังกล�าว และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักท�องเท่ียวทําให�มีกลุ�มสาขาการท�องเท่ียว
เติบโตใหม�มากมาย อีกท้ังหลายประเทศหันมาเพ่ิมความหลากหลายของการท�องเท่ียวเพ่ือให�สามารถ
ตอบรับกับความต�องการท่ีหลากหลายได� นอกจากแนวโน�มดังกล�าวแล�วประเทศไทยยังมีประเทศ
คู�แข�งรายสําคัญท่ีประสบความสําเร็จอย�างสูงในด�านการท�องเท่ียว ได�แก� ประเทศจีน สหราช
อาณาจักร ออสเตรเลีย มัลดีฟส. และประเทศต�นแบบ เช�น ญ่ีปุrน รวมท้ังประเทศคู�แข�งท่ีสําคัญ ได�แก� 
สิงคโปร.และมาเลเซียด�วย ดังนั้นผู�นําท่ีจะนําพาองค.การไปสู�การแข�งขันต�องมีความพร�อมท้ังด�าน

                                                           

 ๕ พรชัย เจดามาน, (๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐), ภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลง ศตวรรษท่ี ๒๑: ไทย
แลนด'  ๔.o, [ออนไลน.], แหล�งท่ีมา: http://www.kroobannok.com/83312 [๓ มิถุนายน ๒๕๖๑]. 
 ๖ คณะกรรมการการท�องเท่ียวแห�งชาติ, แผนพัฒนาการท(องเท่ียวแห(งชาติ ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔), 
พิมพ.ครั้งท่ี ๑, (สํานักงานกิจการโรงพิมพ.องค.การสงเคราะห.ทหารผ�านศึก, ๒๕๖๐), หน�า ง-จ. 



 
๔ 

ร�างกาย จิตใจ และภาวะความเป'นผู�นําพร�อมท่ีจะเปลี่ยนไปสู�สิ่งท่ีดีกว�าท่ีจะสามารถแข�งขันกับคู�แข�ง
ขันจากประเทศต�าง ๆ ได� 
 จากความสําคัญดังกล�าวทําให�ผู�วิจัยสนใจศึกษาเก่ียวกับภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู�บริหารการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย ว�ามีอยู�ในระดับใดเพ่ือให�สอดคล�องกับ
แผนพัฒนาการท�องเท่ียวแห�งชาติ การศึกษาครั้งนี้นํารูปแบบการวิเคราะห.สมการโครงสร�างเข�ามาใช�
ในการศึกษาและได�นําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข�ามาบูรณาการกับศาสตร.ทางตะวันตกเพ่ือให�
เห็นถึงแนวทางการพัฒนาภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลง โดยศึกษาเก่ียวกับป;จจัยบรรยากาศในองค.การ
และแรงกดดันจากภายนอกว�ามีอิทธิพลต�อภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงหรือไม� และบูรณาการหลัก
ปาปณิกธรรม ซ่ึงเป'นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาว�ามีอิทธิพลทางตรงต�อภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลง
หรือไม� ผลจากการศึกษาครั้งนี้ทําให�ได�องค.ความรู�เก่ียวกับโมเดลความสัมพันธ.เชิงสาเหตุแบบพุทธ
บูรณาการของภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู�บริหารการท�องเท่ียวแห�งประเทศ
ไทย ซ่ึงเป'นเครื่องมือในการพัฒนาภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยการบูรณาการระหว�างศาสตร.
ตะวันตกและหลักธรรมในพระพุทธศาสนา และช�วยให�นักวิจัย นักวิชาการ หรือองค.กรท่ีเก่ียวข�อง 
สามารถนําองค.ความรู�ไปประยุกต.ใช�ให�เกิดประโยชน. อันเป'นพ้ืนฐานสําหรับการศึกษาวิจัยเชิงลึก และ
การพัฒนาบุคลากรตามโมเดลท่ีเก่ียวข�องกับต�นแบบภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงต�อไป 
  
๑.๒ คําถามการวิจัย 
 ๑.๒.๑ องค.ประกอบของภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู�บริหารการ
ท�องเท่ียวแห�งประเทศไทยเป'นอย�างไร 
 ๑.๒.๒ มีป;จจัยเชิงสาเหตุใดบ�างท่ีสามารถร�วมกันพยากรณ.ภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู�บริหารการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย 
 ๑.๒.๓ โมเดลความสัมพันธ.เชิงสาเหตุแบบพุทธบูรณาการของภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู�บริหารการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย สอดคล�องกับข�อมูลเชิงประจักษ.หรือไม� 
อย�างไร 
 
๑.๓ วัตถุประสงค'ของการวิจัย 
 ๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาองค.ประกอบภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู�บริหาร
การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย  
 ๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาป;จจัยเชิงสาเหตุท่ีสามารถร�วมกันพยากรณ.ภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู�บริหารการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย  
 ๑.๓.๓ เพ่ือนําเสนอโมเดลความสัมพันธ.เชิงสาเหตุแบบพุทธบูรณาการของภาวะผู�นําการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู�บริหารการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย  
 
๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย 

 ๑.๔.๑ ขอบเขตด�านเนื้อหา ในการวิจัยครั้งนี้มุ�งศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง
กับโมเดลความสัมพันธ.เชิงสาเหตุแบบพุทธบูรณาการของภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ 
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ของผู�บริหารการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย โดยประกอบไปด�วยหลักปาปณิกธรรม, แนวคิด ทฤษฎี
เก่ียวกับบรรยากาศในองค.กร, แนวคิดเก่ียวกับแรงกดดันภายนอก, แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู�นํา
การเปลี่ยนแปลง, และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง  

 ๑.๔.๒ ขอบเขตด�านตัวแปร 
 การวิจัยเรื่องนี้ ผู�วิจัยออกแบบการวิจัยด�วยวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods 

Research) ดังนั้นตัวแปรจึงจัดแบ�งออกเป'น ๒ ประเภทตามวิธีการวิจัย ดังนี้ 
   ๑) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู�วิจัยได�สังเคราะห.แนวคิด 

และข�อค�นพบจากผลงานวิจัยในบริบทป;จจัยท่ีส�งผลต�อภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลง เพ่ือค�นหา
องค.ประกอบท่ีมีอิทธิพลต�อภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงพบว�าตัวแปรเชิงปริมาณ (Quantitative 
Variable) ประกอบด�วย ตัวแปรแฝงภายนอก ตัวแปรแฝงภายใน และตัวแปรส�งผ�านดังนี้ 

 (๑) ตัวแปรแฝงภายนอก (Exogenous Latent Variable) กล�าวคือ ตัวแปรเหตุ
ท่ีมีอิทธิพลต�อตัวแปรผลภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู�บริหารการท�องเท่ียวแห�ง
ประเทศไทย ประกอบด�วย ๒ ตัวแปร ได�แก�     

  (๑.๑) ตัวแปรบรรยากาศองค.การ ประกอบด�วยตัวแปรสังเกตได� (Observation 
Variable) ๖ ตัวแปรคือ โครงสร�างองค.กร ความท�าทายและความรับผิดชอบในการทํางาน การ
สนับสนุนจากคนรอบข�าง การสร�างแรงจูงใจ มาตรฐานในการทํางาน และความรู�สึกผูกพันและ
รับผิดชอบต�อองค.กร  
   (๑.๒) ตัวแปรแรงกดดันภายนอก ประกอบด�วยตัวแปรสังเกตได� (Observation 
Variable) ๕ ตัวแปรคือ สภาวะการแข�งขันในอุตสาหกรรมท�องเท่ียว การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
นักท�องเท่ียว ความคาดหวังของนักท�องเท่ียว แนวโน�มการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และความ
ร�วมมือระหว�างประเทศ  
 (๒) ตัวแปรแฝงภายใน (Endogenous Latent Variable) ได�แก� 
  ตัวแปรภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ประกอบด�วยตัวแปร
สังเกตได� (Observation Variable) ๗ ตัวแปรคือ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง พร�อมเป'นผู�นําการ
เปลี่ยนแปลง วิสัยทัศน.ก�าวไกล ใส�ใจในการสื่อสาร ให�ความสําคัญด�านเทคโนโลยี มีทักษะการ
ประสาน รู�จักประมาณตน 
  (๓) ตัวแปรส�งผ�าน ได�แก� การปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรม ประกอบด�วยตัว
แปรสังเกตได� (Observation Variable) ๓ ตัวแปรคือ จักขุมา (วิสัยทัศน.) วิธูโร (จัดการดี) นิสสยสัม
ป;นโน (มีมนุษยสัมพันธ.)  

 ๒) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ตัวแปรเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Variable) ประกอบด�วย ภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู�บริหารการท�องเท่ียวแห�ง
ประเทศไทย  
   ๑.๔.๓ ขอบเขตด�านประชากรและผู�ให�ข�อมูลสําคัญ  
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  ๑) ประชากร (Population) ท่ีใช�ในศึกษาครั้งนี้คือ บุคลากรของการท�องเท่ียว
แห�งประเทศไทย จํานวน ๙๘๐ คน๗ 

 ๒) ผู�ให�ข�อมูลสําคัญ (Key Informants) ผู�วิจัยทําการสัมภาษณ.เชิงลึก (In-depth 
Interview) ผู�ให�ข�อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ คนคือ 

  ผู�บริหารกระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา จํานวน ๒ คน 
    ผู�บริหารการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย  จํานวน ๘ คน 
    ผู�บริหารองค.กรเอกชน   จํานวน ๒ คน 
    ผู�เชี่ยวชาญด�านรัฐประศาสนศาสตร.  จํานวน ๓ คน 
    ผู�เชี่ยวชาญด�านพระพุทธศาสนา   จํานวน ๒ คน 

        รวม   ๑๗ คน 
  ๑.๔.๔ ขอบเขตด�านพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีในการศึกษาครั้งนี้คือ การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย  
  ๑.๔.๕ ขอบเขตด�านเวลา ระยะเวลาท่ีศึกษา ต้ังแต�เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง
เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมเป'นระยะเวลา ๑๐ เดือน  
 
๑.๕ สมมติฐานการวิจัย 
  สมมติฐานท่ี ๑ โมเดลความสัมพันธ.เชิงสาเหตุแบบพุทธบูรณาการของภาวะผู�นําการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู�บริหารการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย ท่ีพัฒนาข้ึนมีความสอดคล�อง
กับข�อมูลเชิงประจักษ.   
 สมมติฐานท่ี ๒ บรรยากาศองค.การ แรงกดดันภายนอก และการปฏิบัติตามหลักปาป   
ณิกธรรม มีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ�อม และอิทธิพลรวมต�อภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู�บริหารการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย  
  
๑.๖ นิยามศัพท'ที่ใช�ในการวิจัย 
 โมเดลความสัมพันธ'เชิงสาเหตุ หมายถึง การอธิบายความสัมพันธ.เชิงเหตุผลหรือเพ่ือ
อธิบายความเป'นเหตุและผลระหว�างตัวแปรภายนอก และตัวแปรภายใน ท้ังกรณีของอิทธิพลทางตรง
อิทธิพลทางอ�อม และอิทธิพลโดยรวมของตัวแปรท่ีสันนิษฐานว�าเป'นสาเหตุต�อตัวแปรท่ีเป'นผล มีแบบ
แผนของโมเดลเส�นทาง (Path Diagram/Model) ท่ีมีเฉพาะโมเดลโครงสร�างเท�านั้น ซ่ึงในการ
วิเคราะห.เส�นทางเพ่ือศึกษาปรากฏการณ.ต�าง ๆ ว�ามีสาเหตุเกิดมาจากอะไร  
 พุทธบูรณาการ หมายถึง การนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป'นตัวแปรใน
การศึกษาวิจัย และศึกษาร�วมกับตัวแปรท่ีเป'นแนวคิด ทฤษฎีทางตะวันตกซ่ึงเป'นการใช�วิชาธรรมนํา
วิชาชีพ หลักพุทธธรรมในการศึกษาครั้งนี้ได�แก� การปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรม ประกอบด�วย    
จักขุมา (วิสัยทัศน.) วิธูโร (จัดการดี) นิสสยสัมป;นโน (มีมนุษยสัมพันธ.ดี)  

                                                           

 ๗ ข�อมูลการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย (ททท.), โครงสร�างองค'การ, [ออนไลน.], แหล�งท่ีมา: 
https://www.tourismthailand.org/pageview/bkk.html [๓ มิถุนายน ๒๕๖๑].  
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 ภาวะผู�นําการเปล่ียนแปลง หมายถึง พฤติกรรมส�วนตัวของบุคคลคนหนึ่งท่ีจะชักนํา
กลุ�มไปสู�การเปลี่ยนแปลงเพ่ือให�บรรลุเป9าหมายร�วมกัน (Shared Goal) ซ่ึงจะต�องมีลักษณะต�อไปนี้
คือ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง พร�อมเป'นผู�นําการเปลี่ยนแปลง วิสัยทัศน.ก�าวไกล ใส�ใจในการสื่อสาร ให�
ความสําคัญด�านเทคโนโลยี มีทักษะการประสาน รู�จักประมาณตน 
 ศตวรรษท่ี ๒๑ (21st) หมายถึง ช�วงเวลาระหว�าง ค.ศ. 2001-2100 
 ยอมรับการเปล่ียนแปลง หมายถึง การตระหนัก รับรู�ถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
ยอมรับและเข�าใจถึงบริบทของการเปลี่ยนแปลง เตรียมความพร�อมเพ่ือรองรับสถานการณ.ได�อย�าง
ทันท�วงที ติดตามข�าวสาร เก็บข�อมูลมาศึกษาในเชิงสถิติ และกระตุ�นให�คนอ่ืนเรียนรู� เท�าทันต�อสภาพ
การเปลี่ยนแปลงต�าง ๆ ของสังคม  
  พร�อมเป�นผู�นําการเปล่ียนแปลง หมายถึง มีความกล�าเสี่ยง พร�อมเป'นผู�นําการ
เปลี่ยนแปลง ให�ความสําคัญกับการสร�างความสําเร็จร�วมกัน เป'นแบบอย�างท่ีดีหรือเป'นโมเดลให�คน
อ่ืนได�เห็น ลูกน�องภาคภูมิใจเม่ือได�ร�วมงานกับผู�บริหาร และเป'นผู�นําในโลกอนาคตอย�างแท�จริง 
  วิสัยทัศน'ก�าวไกล หมายถึง มีการกําหนดวิสัยทัศน.ขององค.กรเ พ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต คิดนอกกรอบ และนําเสนอในสิ่งท่ีต�าง มีความกล�าในการปรับเปลี่ยน มี
จินตนาการ และความคิดสร�างสรรค. กําหนดข้ันตอนการดําเนินงานท่ีมีความเป'นไปได� สามารถนํา
ความหวัง และความสําเร็จท่ีเป'นจริงได�มาสู�องค.กร 
  ใส(ใจในการส่ือสาร หมายถึง การมีความสามารถในการสื่อสารเป'นท่ียอมรับสื่อสารท้ัง
แบบเป'นทางการและไม�เป'นทางการ สามารถสื่อสารเรื่องราวต�าง ๆ ได�อย�างม่ันใจ มีความเชื่อม่ันใน
ตนเอง เป̀ดกว�างพร�อมท่ีจะรับฟ;งความคิดเห็นของอ่ืน และมีทักษะท่ีดีของการเป'นนักสื่อสารและนัก
ฟ;งท่ีมีประสิทธิผล 
  ให�ความสําคัญด�านเทคโนโลยี หมายถึง มีความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมัย เป'นคนเรียนรู�ตลอดชีวิตและพยายามเรียนรู�สิ่งใหม� ๆ เพ่ือพัฒนาตนเอง มีความ
เข�าใจการทําธุรกิจในโลกยุคดิจิทัล นําเทคโนโลยีใหม� ๆ เข�ามาใช�ในการปฏิบัติงาน เพ่ือความสะดวก
และรวดเร็ว 
  มีทักษะการประสาน หมายถึง มีทักษะทางการเมือง ไว�วางใจผู�ตามหรือลูกน�อง มีการ
กระจายอํานาจการสั่งการไม�มีการหวงอํานาจ นิยมการสร�างทีมงานและเครือข�าย ส�งเสริม
ความสัมพันธ.ท่ีดีกับทีมงานเพ่ือผลักดันให�การบริหารงานสําเร็จ 
  รู�จักประมาณตน หมายถึง เป'นคนรู�จักและยอมรับความสามารถของตน กล�าแสดงออก
และเป̀ดเผย กล�าเสี่ยงและปฏิบัติงานอย�างมีความสุข มีจุดยืนเป'นของตนเอง และกล�าเผชิญกับความ
เป'นจริง มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 จักขุมา (วิสัยทัศน') หมายถึง การกําหนดวิสัยทัศน.เพ่ือให�บุคลากรทราบถึงทิศทางท่ี
ชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบัติได�จริง ศึกษาแนวโน�มและทิศทางของธุรกิจ ดําเนินธุรกิจภายใต�ความ
แม�นยํา อาศัยกระบวนการคิดท่ีรอบคอบและมีเหตุผล นําประสบการณ.เข�ามาร�วมในการตัดสินใจและ
วางแผนองค.กร 
  วิธูโร (จัดการดี) หมายถึง การศึกษา เรียนรู�ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ อบรมนํา
เทคนิคมาใช�ในการ พิจารณาความเชี่ยวชาญและคุณธรรมในการคัดเลือกและเลื่อนตําแหน�ง ส�งเสริม
ให�บุคลากรศึกษาดูงานต�างประเทศ และส�งเสริมให�ค�นคว�า วิจัยเพ่ือให�ทันต�อการเปลี่ยนแปลง  



 
๘ 

  นิสสยสัมป�นโน (มีมนุษยสัมพันธ') หมายถึง การร�วมมือและประสานงานกันในทุกระดับ 
หากเกิดความผิดพลาดในการทํางาน ก็จะนํามาหาข�อสรุปเพ่ือหาแนวทางป9องกัน มีหลักของความ
เสมอภาคในการทํางาน สามารถสื่อสารและประสานงานให�แต�ละฝrายในองค.กร ดําเนินตามกรอบ
ทิศทางท่ีองค.กรต�องการบรรลุได� รวมท้ังเป'นท่ีรักของคนสามารถทําให�พนักงานแต�ละคนปฏิบัติงาน
ตามคําสั่งด�วยความเต็มใจ 
 โครงสร�างองค'กร หมายถึง องค.การมีการแบ�งหน�าท่ีรับผิดชอบอย�างเป'นระบบมีการ
กระจายอํานาจการตัดสินใจ มีข้ันตอนการทํางานท่ีเหมาะสม ทําให�การปฏิบัติงานเป'นไปอย�าง
คล�องตัว การปฏิบัติงานเป'นไปตามสายงานอย�างชัดเจน และมีการติดต�อสื่อสารภายในหน�วยงาน
อย�างท่ัวถึงและรวดเร็ว  
  ความรับผิดชอบในการทํางาน หมายถึง มีอิสระในการตัดสินใจในงานท่ีได�รับ
มอบหมาย ภูมิใจในการปฏิบัติงาน มีความรู�ความสามารถเหมาะสมกับงานท่ีรับผิดชอบ รู�จักหน�าท่ี
และความรับผิดชอบในตําแหน�งงานท่ีทําอยู�อย�างชัดเจน และการแก�ไขป;ญหาท่ีเกิดได�อย�างทันท�วงที 
  การสนับสนุน หมายถึง การมีบรรยากาศการทํางานท่ีอบอุ�น ผู�บังคับบัญชาให�ความเป'น
กันเอง ให�ความช�วยเหลือ ให�การอบรมความรู�กับพนักงานในการปฏิบัติงานอย�างสมํ่าเสมอรวมท้ัง
จัดหาอุปกรณ.ต�าง ๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกสําหรับการปฏิบัติงาน 
  การสร�างแรงจูงใจ หมายถึง การให�เงินเดือนและสวัสดิการท่ีเหมาะสมกับความรู�ความ 
สามารถ พิจารณาความดีความชอบตามผลงาน มีโอกาสท่ีจะได�เลื่อนตําแหน�ง ได�ฝ�กอบรมเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู� และประสบการณ. และพอใจในความก�าวหน�าในองค.กร 
  มาตรฐานในการทํางาน หมายถึง การกําหนดวิสัยทัศน. พันธกิจท่ีชัดเจนและเข�าใจง�าย 
ทําให�เกิดความพึงพอใจในการบริหารงานของผู�บริหาร มีการจัดทําแผนเพ่ือให�บรรลุตามวัตถุประสงค.
และเป9าหมาย กําหนดเกณฑ.การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยยึดตามมาตรฐานของกฎหมาย และ
การแจ�งผลการประเมินให�บุคลากรท่ีรับผิดชอบทราบเพ่ือนําผลจากการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให�
ได�มาตรฐานท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 
  ความรู�สึกผูกพันและรับผิดชอบต(อองค'กร หมายถึง ความรู�สึกภูมิใจท่ีได�เป'นส�วนหนึ่ง
ขององค.การ รับผิดชอบงานท่ีได�รับมอบหมายอย�างดีเพ่ือสร�างความสําเร็จให�แก�องค.การ ช�วยเหลือซ่ึง
กันและกัน ทํางานเป'นทีม เน�นความสําเร็จร�วมกัน ให�การยอมรับและสนับสนุนบุคลากรท่ีมีทักษะ 
แนวคิดและวิธีการใหม� ๆ 
  สภาวะการแข(งขันในอุตสาหกรรมท(องเท่ียว หมายถึง อุตสาหกรรมการท�องเท่ียวมีการ
แข�งขันกันอย�างรุนแรง ประเทศในอาเซียนมีการพัฒนาการท�องเท่ียวเพ่ือการแข�งขัน มีการผ�อนปรน
การเดินทางเข�าประเทศ นําเสนอข�าวสารผ�านสื่อต�าง ๆ เก่ียวกับสถานท่ีและบริการการท�องเท่ียว
ภายในประเทศของตน รวมท้ังประชาสัมพันธ.แหล�งท�องเท่ียวเพ่ืองานส�งเสริมการท�องเท่ียว 
  การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนักท(องเท่ียว หมายถึง การแสดงออกในลักษณะท่ีไม�
เหมือนในอดีตของนักท�องเท่ียวในป;จจุบัน โดยต�องการหลีกหนีความวุ�นวายจากสังคมเมืองไปหาสังคม
ชนบท เพ่ิมประสบการณ.และเรียนรู�สิ่งใหม� พักผ�อนร�วมกับครอบครัว เพ่ือน คนรัก อยากเห็นวิถีชีวิต
และบรรยากาศท่ีแปลกใหม� ไม�ซํ้ากับท่ีอ่ืน 
  ความคาดหวังของนักท(องเท่ียว หมายถึง ความคาดหวังว�าจะได�รับความพอใจต�อท่ี  
นั้น ๆ หากไม�ได�รับความพึงพอใจก็จะมีการแสดงความคิดเห็น และข�อเสนอแนะออกมา ดังนั้นต�อง
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แสวงหาข�อมูลใหม� ๆ ต�องออกแบบสินค�าการท�องเท่ียวให�สอดคล�องกับความต�องการของ
นักท�องเท่ียว รวมท้ังกํากับดูแลเก่ียวกับผลิตภัณฑ.และราคาของสินค�าเพ่ือไม�ให�มีการเอารัดเอาเปรียบ
นักท�องเท่ียว 
  แนวโน�มการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หมายถึง ความสําคัญของเทคโนโลยีท่ีเข�า
มามีบทบาทมากข้ึนเรื่อย ๆ เพ่ิมข้ึนทุก ๆ วัน เป'นประโยชน.ต�อตัวผู�ใช�งาน ท้ังการค�นหาข�อมูลต๋ัว
เครื่องบินราคาถูกจากสายการบินท่ัวโลก นักท�องเท่ียวสามารถจ�ายเงินได�ทุกท่ี มีการใช�เทคโนโลยีใน
สถานท่ีต�าง ๆ มีแอพพิเคชั่นท่ีทํางานร�วมกันจนไร�ป;ญหาด�านการสื่อสาร 
  ความร(วมมือระหว(างประเทศ หมายถึง การร�วมมือกับประเทศต�าง ๆ เพ่ือเป'นการ
ส�งเสริมการท�องเท่ียวในประเทศ โดยเฉพาะการท�องเท่ียวในอาเซียนได�ร�วมกันกําหนดแผนการ
รวมกลุ�มสาขาการท�องเท่ียวของอาเซียนข้ึน โดยแผนการรวมกลุ�มสาขาท�องเท่ียวดังกล�าวจะมีส�วน
สําคัญต�อการเร�งรัดการเป̀ดเสรี การบริการในอุตสาหกรรมท�องเท่ียวในภูมิภาครวมถึงมาตรการต�าง ๆ 
ในการอํานวยความสะดวก การเดินทางของนักท�องเท่ียว 
    
๑.๗ ประโยชน'ที่ได�รับจากการวิจัย    
 ๑.๗.๑ องค.ประกอบของภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู�บริหารการ
ท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย ท่ีพบจะเป'นฐานข�อมูลในการนําไปศึกษาหรือพัฒนาภาวะผู�นําการ
เปลี่ยนแปลงในองค.กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนได� 
 ๑.๗.๒ การบูรณาการหลักปาปณิกธรรมท้ังการมีวิสัยทัศน. จัดการดี มีมนุษยสัมพันธ. 
รวมท้ังการสร�างบรรยากาศองค.การโดยการสร�างมาตรฐานในการทํางาน การสร�างให�บุคลากรมี
ความรู�สึกผูกพันต�อองค.กร มีการสร�างแรงจูงใจ มีการสนับสนุนส�งเสริม การปรับโครงสร�างองค.กรให�
เป'นระบบ และให�ความรับผิดชอบในการทํางาน จะส�งเสริมให�เกิดการพัฒนาภาวะผู�นําท่ีมีความ
สมบูรณ.ต�อหน�วยงานต�าง ๆ ได� 
 ๑.๗.๓ โมเดลความสัมพันธ.เชิงสาเหตุแบบพุทธบูรณาการของภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู�บริหารการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทยจะเป'นเครื่องมือในการพัฒนาภาวะผู�นํา
การเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยการบูรณาการระหว�างศาสตร.ตะวันตกและหลักธรรมในพระพุทธศาสนา     
 ๑.๗.๔ ผลจากการวิจัยจะช�วยให�นักวิจัย นักวิชาการ หรือองค.กรท่ีเก่ียวข�อง สามารถนํา
องค.ความรู�ไปประยุกต.ใช�ให�เกิดประโยชน. อันเป'นพ้ืนฐานสําหรับการศึกษาวิจัยเชิงลึก และการพัฒนา
บุคลากรตามโมเดลท่ีเก่ียวข�องกับต�นแบบภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงต�อไป 



 
บทท่ี ๒ 

 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

 
  ในการศึกษาเรื่อง “โมเดลความสัมพันธ�เชิงสาเหตุแบบพุทธบูรณาการของภาวะผู)นําการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู)บริหารการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย” มีวัตถุประสงค�คือ ๑) 
เพ่ือศึกษาองค�ประกอบภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู)บริหารการท0องเท่ียวแห0ง
ประเทศไทย ๒) เพ่ือศึกษาป5จจัยเชิงสาเหตุท่ีสามารถร0วมกันพยากรณ�ภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู)บริหารการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย และ ๓) เพ่ือนําเสนอโมเดลความสัมพันธ�
เชิงสาเหตุแบบพุทธบูรณาการของภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู)บริหารการ
ท0องเท่ียวแห0งประเทศไทยท่ีสอดคล)องกับข)อมูลเชิงประจักษ� ผู)ศึกษาได)ทําการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือ
ใช)ในการศึกษาดังต0อไปนี้  
 ๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลง  
 ๒.๒ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับบรรยากาศในองค�การ  
 ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับแรงกดดันภายนอก  
  ๒.๔ หลักปาปณิกธรรม   
  ๒.๕ บริบทพ้ืนท่ีวิจัย 
 ๒.๖ งานวิจัยท่ีเก่ียวข)อง  
  ๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลง 
 การศึกษาภาวะผู)นําในครั้งนี้ส0วนท่ีหนึ่งจะได)อธิบายความหมายของผู)นํา และภาวะผู)นํา 
ว0ามีความเหมือนและแตกต0างกันอย0างไร เพ่ือให)เกิดความเข)าใจในเบ้ืองต)น 
 ๒.๑.๑ ความหมายของผู�นํา  
  มีนักวิชาการหลายท0านได)ให)ความหมายของผู)นําไว)อย0างน0าสนใจดังนี้ 
 ผู)นําในทางพระพุทธศาสนานั้น ผู)นําสูงสุดในสมัยพุทธกาล ก็คือพระศาสดา อธิบายว0า 
พระผู)มีพระภาคเจ)า ผู)ทรงนําหมู0 ชื่อว0าพระศาสดา เหมือนบุคคลผู)นําเกวียน ย0อมนําหมู0เกวียนข)ามท่ี
กันดาร ข)าม คือข)ามข้ึน ข)ามออก ข)ามพ)นท่ีกันดาร เพราะโจรท่ีกันดาร เพราะสัตว�ร)าย ท่ีกันดาร 
เพราะอดอยากท่ีกันดาร เพราะขาดน้ํา ได)แก0 ให)ถึงถ่ินท่ีปลอดภัย ฉันใด พระผู)มีพระภาคเจ)าทรงเปBน
ผู)นํา เปBนผู)นําโดยวิเศษ เปBนผู)ตามแนะนํา ทรงให)รู)จักประโยชน� ให)พินิจพิจารณา ให)เพ0งประโยชน� 
ทรงให)เลื่อมใสได) เพราะเหตุนั้นพระผู)มีพระภาคเจ)า จึงชื่อว0า ผู)ทรงนําหมู0 เพราะว0าพระผู)มีพระภาค
เจ)านั้นทรงมีพระนามว0า "นายโก" และ "วินายโก" ไวพจน�อย0างหนึ่งท่ีเรียกพระพุทธเจ)า ก็คือ นายก ซ่ึง
แปลว0า ผู)นํา๑ 
                                                           

๑ พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ. ปยุตฺโต), ภาวะผู�นํา, (กรุงเทพมหานคร: สุขภาพใจ, ๒๕๕๐), หน)า ๖. 



 

 

๑๑ 

  ผู)นํา คือ ผู)ชักพาให)คนอ่ืนเคลื่อนไหวหรือกระทําการในทิศทางท่ีผู)นํากําหนดเปJาหมายไว) 
มีศิลปะ มีอิทธิพลต0อกลุ0มชน เพ่ือให)พวกเขามีความต้ังใจท่ีจะปฏิบัติงานให)บรรลุเปJาหมายตาม
ต)องการ หลายคนมีบทบาทเปBนผู)นํากันแล)ว เช0น เปBนผู)นําองค�กร ผู)นําสมาคม ผู)นําวัดและแม)กระท่ัง
เปBนหัวหน)าครอบครัวก็จัดว0าเปBนผู)นํา๒ เช0นเด่ียวกันผู)นําหรือนายสารถีท่ีดีคือ ผู)ท่ีสามารถขับรถเทียม
ม)าให)สามารถบรรทุกสิ่งของได)มาก ไปถึงจุดหมายปลายทางได)รวดเร็วและปลอดภัย เพราะมี
คุณสมบัติของนายสารถีท่ีดีสามารถ หรือนายวงดนตรีท่ีดีคือ ท่ีสามารถควบคุมวงดนตรีหลายชิ้นหลาย
คน เปBนวงใหญ0 ให)บรรเลงเพลงได)ไพเราะเพราะพริ้ง สะกดใจผู)ฟ5งให)เคลิบเคลิ้ม เปBนสุข หรือให)
บรรเลงเพลงได)เร)าใจถูกใจผู)ฟ5งให)สนุกสนานเพราะเปBนนายวงดนตรีท่ีมีความสามารถ กล0าวคือ มี
สภาวะเปBนผู)นําสูง ฉันใด หัวหน)าฝOายบริหารตลอดถึงหัวหน)างานทุกระดับขององค�กรท่ีจะสามารถ
ปกครองบังคับบัญชา ผู)อยู0ใต)บังคับบัญชา และสามารถบริหารจัดการ กิจกรรมหรือโครงการต0าง ๆ 
ขององค�กรให)บรรลุผลดี มีประสิทธิภาพสูง ก็จะต)องเปBนผู)มีคุณลักษณะความเปBนผู)นําท่ีดีคือมีประมุข
ศิลปQสูงฉันนั้น๓ สอดคล)องกันนั้นผู)นําจะต)องมีวิสัยทัศน� จะต)องวิเคราะห�ตัดสินใจโดยมองอย0างนักมอง
ภาพรวมท้ังหมด และปฏิบัติตนอย0างหนอน เอากายใจและสมองเข)าสัมผัส สามารถวางแผนท่ีชัดเจน 
จัดแผนงาน แผนคน และแผนเงินให)เข)ากันกระจายและมอบให)เปBน ตลอดจนการควบคุมนโยบายต0าง 
ๆ หรือแผนงาน ขององค�กรให)สามารถดําเนินไปด)วยความเรียบร)อย๔ 
  นอกจากนั้นผู)นํา คือ ผู) ท่ีสามารถทําให)ผู) อ่ืนไปสู0จุดหมายปลายทางได) ประสบ
ความสําเร็จตามเปJาหมายโดยเสียค0าใช)จ0ายน)อยท่ีสุด โดยใช)วิธีการจูงใจและอาศัยบุคลิกภาพของ
ตัวเอง ท่ีทํางานให)สําเร็จด)วยลักษณะต0าง ๆ คือ การใช)อํานาจ การกําหนดเปJาหมาย ทัศนะต0อ
องค�การ การทําหน)าท่ีผู)นําโดยอาศัยความร0วมมือของผู)อ่ืน ความสัมพันธ�กับผู)อ่ืนและการวางตัวท่ี
เหมาะสม๕ และผู)นํา คือ บุคคลท่ีได)รับมอบหมาย ซ่ึงอาจโดยการเลือกต้ังหรือแต0งต้ังและเปBนท่ี
ยอมรับของสมาชิกให)มีอิทธิพลและบทบาทเหนือกลุ0มสามารถท่ีจะจูงใจ ชักนํา หรือชี้นําให)สมาชิกของ
กลุ0มรวมพลังเพ่ือปฏิบัติภารกิจต0าง ๆ ของกลุ0มให)ประสบความสําเร็จ๖ คือลักษณะท่ีแสดงถึง
ความสามารถในการนําพา การดําเนินกิจการ การแก)ไขปรับปรุง และการรักษาขวัญและกําลังใจของ
กลุ0มทําให)กลุ0มบรรลุถึงเปJาหมายท่ีต)องการให)มากท่ีสุด๗ และเปBนบุคคลซ่ึงถูกแต0งต้ังมาได)รับการยก
ย0องข้ึนมาเปBนหัวหน)า มีความสามารถในการปกครอง บังคับบัญชา และอาจชักพาผู)ใต)บังคับบัญชา

                                                           
๒ พระธรรมโกศาจารย� (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, พิมพ�พิเศษ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน)า ๒๖. 
๓ พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), หลักธรรมมาภิบาลและประมุขศิลป*, (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ�มงคลชัยพริ้นติ้ง, ๒๕๔๘), หน)า ๑๒๑-๑๒๒. 
๔  สิปปนนท� เกตุทัต, “วิสัยทัศน-กว�างไกลปฏิบัติได�ผลจริง,” ในผู)นํา, สงวน นิตยารัมภ�พงศ� และ

สุทธิลักษณ� สติตะสิริ บรรณาธิการ, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�มติชน, ๒๕๕๑): ๓๒. 
๕ เสนาะ ตเิยาว�, หลักการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร�, ๒๕๔๔), หน)า ๖-๘. 
๖ สุเทพ พงศ�ศรีวัฒน�, ภาวะผู�นํา : ทฤษฎีและปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท วิรัตน� เอ็ดดุเคช่ัน 

จํากัด, ๒๕๓๗), หน)า ๓. 
๗ ถวิล ธาราโภชน�, จิตวิทยาสังคม, (กรุงเทพมหานคร: สนพ. โอเดียนสโตร�, ๒๕๓๒), หน)า ๑๑๗. 



 

 

๑๒ 

หรือหมู0ชนไปในทางดีหรือชั่วได)๘ เปBนบุคคลซ่ึงมีลักษณะและคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะชักจูงใจและ
แนะนําคนอ่ืนให)ทํางานได)บรรลุวัตถุประสงค�ของกลุ0ม๙ สอดคล)องกันผู)นํา คือบุคคลท่ีจะสามารถชักจูง
ให)คนอ่ืนปฏิบัติตามด)วยความเต็มใจ ทําให)ผู)ตามมีความเชื่อม่ันในตนเองและสามารถคลี่คลายความตึง
เครียดต0าง ๆ ลงได) และสามารถนํากลุ0มให)บรรลุเปJาหมายท่ีต้ังไว)๑๐ และเปBนบุคคลท่ีมีความสามารถ
ในการบังคับบัญชาผู)อ่ืนและประสานให)ผู)อ่ืนช0วย ช0วยทํากิจการงานต0าง ๆ ของตนให)บรรลุผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค�ด)วยความเต็มใจ๑๑ 
 สรุปความหมายของ ผู)นํา หมายถึง ผู)ท่ีมีศิลปะ มีอิทธิพลต0อกลุ0มชน ชักพาให)คนอ่ืน
เคลื่อนไหวหรือกระทําการในทิศทางท่ีผู)นํากําหนดเปJาหมายไว) สามารถในการนําพา การดําเนิน
กิจการ การแก)ไขปรับปรุง และการรักษาขวัญและกําลังใจของกลุ0มทําให)กลุ0มบรรลุถึงเปJาหมายท่ี
ต)องการให)มากท่ีสุด 
 ๒.๑.๒ ความหมายของภาวะผู�นา (Leadership) 
  คําว0า ภาวะผู)นํา (Leadership) เปBนเรื่องท่ีมีการพูดถึงเปBนอย0างมากในการบริหารงาน
ท้ังจากองค�กรภาครัฐและภาคเอกชน หรือแม)กระท้ังชุมชนต0าง ๆ เนื่องจากภาวะผู)นําจะเปBนตัวกํากับ
ให)องค�กรเดินไปในทิศทางใด ดังนั้นจึงมีการศึกษาและให)ความหมายของภาวะผู)นําไว)มากมาย 
การศึกษาครั้งนี้ได)รวบรวมแนวคิดจากผู)รู)ท้ังหลายไว)ดังนี้ 
  ภาวะผู)นํา หมายถึง คุณสมบัติ เช0น สติป5ญญา ความดีงาม ความรู)ความสามารถของ
บุคคล ท่ีชักนําให)คนท้ังหลายมาประสานกันและพากันไปสู0จุดหมายท่ีดีงาม๑๒ ภาวะผู)นําคือ การท่ี
บุคคลหนึ่งสามารถใช)ศักยภาพของตนเอง ในการมีอิทธิพลหรือการเปลี่ยนแปลงขององค�การเพ่ือให)
บรรลุเปJาหมายท่ีบุคคลหรือองค�การนั้นต)องการ จากความหมายดังกล0าวสรุปได)ว0า ภาวะผู)นํา เปBนการ
ใช)อิทธิพลต0อบุคคลอ่ืนในการสร)างสรรค�หรือปลูกฝ5งศรัทธา ความร0วมมือร0วมใจให)เกิดข้ึนในระหว0าง
ผู)ร0วมงานหรือผู)ตามท้ังนี้เพ่ือให)การปฏิบัติงานเปBนไปในทิศทางท่ีผู)นําหรือผู)บริหารต)องการ อันเปBน
วัตถุประสงค�และเปJาหมายขององค�การหรือกลุ0มนั่นเอง๑๓ สอดคล)องกันภาวะผู)นํา หมายถึง 
พฤติกรรมส0วนตัวของบุคคลคนหนึ่งท่ีจะชักนํากิจกรรมของกลุ0มให)บรรลุเปJาหมายร0วมกัน (Shared 
Goal) หรือเปBนความสัมพันธ�ท่ีมีอิทธิพลระหว0างผู)นํา (Leaders) และผู)ตาม (Followers) ซ่ึงทําให)เกิด

                                                           

๘ ธรรมรส โชติกุญชร, มนุษยสัมพันธ-, พิมพ�ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�พิฆเณศ, ๒๕๑๙), 
หน)า ๑๓๑. 
 ๙ โสภา ชูพิกุลชัยและคณะ, เทคนิคการให�บริการปรึกษา, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, ๒๕๑๕), หน)า ๒๑๙. 

๑๐ Raymond J. Burdy, Fundamental of Leadership Reading, (Masschusetts Addison: 
Wesley Publishing Co., 1967), p.8. 

๑๑ Normond L. Frigon , Sr.& Harry K. Jackson, Jr., The Leader: Developing the Skill & 
Personal Qualtities You Need to Lead Effectively, (New York: American Management Association, 
1996), p.8. 

๑๒ พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ. ปยุตฺโต), ภาวะผู�นํา: ความสําคัญตQอการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ, 
(กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๔๖), หน)า ๒๕. 

๑๓ สมพงษ� สิงหะพล, ผู�นําทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร, (นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมา, ๒๕๔๗), หน)า ๑๐. 



 

 

๑๓ 

การเปลี่ยนแปลงเพ่ือให)บรรลุจุดมุ0งหมายร0วมกัน (Shared Purposes) หรือเปBนความสามารถท่ีจะ
สร)างความเชื่อม่ัน และให)การสนับสนุนบุคคลเพ่ือให)บรรลุเปJาหมายองค�การ๑๔ และภาวะผู)นํา 
หมายถึง ศิลปะ หรือ ความสามารถของบุคคลหนึ่งท่ีจูงใจ หรือใช)อิทธิพลต0อบุคคลอ่ืนไม0ว0าจะเปBน
ผู)ร0วมงานหรือผู)ใต)บังคับบัญชาในสถานการณ�ต0าง ๆ เพ่ือปฏิบัติการ และอํานวยการโดยการใช)
กระบวนการสื่อความหมายหรือติดต0อกันและกันให)ร0วมใจกันกับตน ดําเนินการจนกระท่ังบรรลุผล
สําเร็จตามวัตถุประสงค�และเปJาหมายท่ีกําหนดไว) การดําเนินจะเปBนไปในทางท่ีดีหรือชั่วก็ได)๑๕ 
  นอกจากนั้นภาวะผู)นํา คือ ภาวะท่ีก0อให)เกิดศรัทธาเปBนท่ียอมรับและเกิดจุดมุ0งหมาย 
ร0วมกันในสังคมนั้น ๆ๑๖ คือการท่ีผู)นําใช)อิทธิพลในความสัมพันธ�ซ่ึงมีอยู0ต0อผู)อยู0ใต)บังคับบัญชาใน
สถานการณ�ต0าง ๆ เพ่ือปฏิบัติการและอํานวยการ โดยใช)กระบวนการติดต0อซ่ึงกันและกันเพ่ือให)บรรลุ
ตามเปJาหมาย๑๗ เปBนคุณภาพของพฤติกรรมของบุคคลเพ่ือชี้นําบุคคลอ่ืน หรือชี้นํากิจกรรมต0าง ๆ ใน
ภาระขององค�กร๑๘ และภาวะผู)นํา คือกระบวนการซ่ึงผู)นําจะต)องเข)าไปเก่ียวข)องกับความคาดหวัง 
ค0านิยม และความสามารถในการติดต0อพบปะเจรจาของบุคคลและท่ีจะต)องไปเก่ียวข)องด)วย ดังนั้น
เ พ่ือจะก0อให) เ กิดประสิทธิภาพในการทํางานผู)นํ าต)องแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมท่ีจะทําให)
ผู)ใต)บังคับบัญชา เห็นว0าสนับสนุนในความสามารถของเขา๑๙ 
 สรุปจากการศึกษา ภาวะผู)นํา หมายถึง พฤติกรรมส0วนตัวของบุคคลคนหนึ่งท่ีจะชักนํา
กิจกรรมของกลุ0มให)บรรลุเปJาหมายร0วมกัน (Shared Goal) ซ่ึงจะต)องมีคุณสมบัติ เช0น ศิลปะ
สติป5ญญา ความดีงาม ความรู)ความสามารถของบุคคล ท่ีชักนําให)คนท้ังหลายมาประสานกันและพา
กันไปสู0จุดหมายท่ีดีงามร0วมกันในสังคมนั้น ๆ 
 ๒.๑.๓ แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู�นําการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ 
  จากทฤษฏีภาวะผู)นําต0าง ๆ ซ่ึงมีอยู0มากมายนั้น ผู)วิจัยได)รวบรวมและนําเสนอทฤษฏีจาก
นักวิชาการท่ีได)รวบรวมไว)และคิดว0าน0าจะเปBนประโยชน�ดังต0อไปนี้ 
 มีนักวิชาการได)เสนอทฤษฎีของภาวะผู)นําแบบความสามารถพิเศษบนพ้ืนฐานจาก
คุณสมบัติของผู)นําท่ีสังเกตเห็นได) การศึกษาของเขาเปBนการสังเกตจากพฤติกรรมของผู)นํา โดยทําการ
เปรียบเทียบระหว0างผู)นําท่ีมีความสามารถพิเศษกับผู)นําท่ีไม0มีความสามารถพิเศษเขาได)ข)อค)นพบ
เก่ียวกับคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู)นําท่ีมีความสามารถพิเศษ (Charismatic Leaders) ท่ีสําคัญ 
๗ ประการ ดังต0อไปนี้๒๐ 
                                                           

๑๔ รังสรรค� ประเสริฐศรี, ภาวะผู�นํา, (กรุงเทพมหานคร: ธนธัชการพิมพ�, ๒๕๔๔), หน)า ๑๑. 
๑๕ กิติ ตยัคคานนท�, เทคนิคการสร�างภาวะผู�นํา, (กรุงเทพมหานคร: เปลวอักษร, ๒๕๔๓), หน)า ๒๒. 
๑๖ ประเวศ วะสี, “ภาวะผู�นํา สภาพในสังคมไทยและวิธีแก�ไข”, ในภาวะผู)นาความสําคัญต0ออนาคต

ไทย, (กรุงเทพมหานคร: มติชน, ๒๕๔๒), หน)า ๗๑. 
๑๗ กวี วงศ�พุฒ, ภาวะผู�นา, พิมพ�ครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร: ศูนย�ส0งเสริมวิชาชีพบัญชี, ๒๕๓๙), 

หน)า ๑๓. 
๑๘ Chester I Bernard, Organization and Management, (Cambridge Massachusetts: 

Harvard University Press, 1962), p. 83. 
๑๙ Rensis Likert, The human Organization, (New York: Mc Graw Hill, 1967), p. 172. 
๒๐ Conger, J. A., & Kanungo, R. N., “The empowerment process: Integrating theory 

and practice”, Academy Management Review, Vol. 13 No. (3) (1988): 471-472.  



 

 

๑๔ 

    ๑. วิสัยทัศน�กว)างไกล (Extremity Vision) คือผู)นําท่ีเห็นความสําคัญในการมี
วิสัยทัศน�ไม0ใช0แต0เพียงจะทําการต0าง ๆ ให)แค0สําเร็จตามหน)าท่ีเท0านั้นการมีวิสัยทัศน�ย0อมต)องมีความ
กล)าในการปรับเปลี่ยน ซ่ึงก็ข้ึนอยู0ว0าผู)ตามจะรับได)หรือตามได)ทันแค0ไหนด)วยผู)นําท่ีขาดความสามารถ
พิเศษโดยท่ัวไปมักจะทําเพียงให)ได)อยู0ในตําแหน0งเท0านั้นจะคิดปรับเปลี่ยนก็เพียงเล็กน)อยเพ่ือไม0ให)ถูก
ตําหนิได) ไม0มีนโยบายหรือกลยุทธ�ท่ีชัดเจนพอเปBนแผนงานอย0างเปBนรูปธรรมให)ทุกคนได)รู)หรือปฏิบัติ
ตามได)อย0างไรก็ตามถ)าผู)นํามีวิสัยทัศน�ท่ีไกลเกินไปจนลูกน)องปรับเปลี่ยนและรับไม0ได) ก็คิดว0าผู)นํา
เพ้ียนไป หรือเพราะไม0มีความสามารถในการปฏิบัติงานในป5จจุบันไปเลย 
    ๒. กล)าเสี่ยง (High Personal Risk) โดยท่ัวไปผู)นําท่ีมีความสามารถพิเศษนั้นจะเปBน
บุคคลท่ียอมเสียสละเพ่ือกลุ0ม เพ่ือองค�การ กล)าเสี่ยง และให)ความสําคัญของการมีส0วนในความสําเร็จ
ร0วมกัน ไม0ใช0ของผู)นําเอง ความเชื่อในใจลูกน)องจะมีให)เห็นในผู)นําแบบนี้และลูกน)องก็จะเชื่อใจ ผู)นําท่ี
สนใจในความต)องการของลูกน)องไม0ใช0เพ่ือสิ่งท่ีตนเองต)องการอย0างเดียว สิ่งท่ีจะประทับใจลูกน)องต0อ
การเสี่ยงของผู)นําก็คือ การเสี่ยงถึงข้ันยอมรับท่ีจะสูญเสียตําแหน0งหน)าท่ีผลประโยชน�และมวลชนใน
องค�การไป เพ่ือความถูกต)องชอบธรรม 
    ๓. ใช)กลยุทธ�หลายรูปแบบ (Use of Unconventional Strategies) คือผู)นําท่ีจะใช)
กลยุทธ�วิธีรูปแบบต0าง ๆ ไม0ยึดติดอยู0กับแบบใดแบบหนึ่ง เพ่ือให)วิสัยทัศน�ร0วมกันของผู)นําและผู)ตาม
ประสบความสําเร็จ แม)ว0าบางยุทธวิธีจะสร)างแรงกดดันให)ผู)ตามมากกว0าปกติก็ตามการปรับเปลี่ยน
ยุทธวิธีเพ่ือสําเร็จจะเปBนคุณสมบัติของผู)นําชนิดนี้ ซ่ึงผู)ตามจะสังเกตเห็นได)ชัดเจน ซ่ึงค0อนข)างจะชื่น
ชอบ เพราะแสดงว0าได)มีความสนใจติดตามการปฏิบัติงาน รู)ถึงอุปสรรค และปรับเปลี่ยนได)อย0าง
รวดเร็ว ทันการณ� และประการสุดท)าย การแสดงถึงความต้ังใจทุ0มเทในการทํางานของผู)นํา 
    ๔. ประเมินสถานการณ�ตลอดเวลา (Accurate Assessment of the Situation) 
โดยท่ัว ๆ ไปผู)นําท่ีจะเสี่ยงในเรื่องใดก็ตาม ย0อมต)องมีข)อมูลต0าง ๆ อย0างดี เพ่ือจะได)รู)ถึงป5จจัยท่ีจะ
สนับสนุนหรือขัดขวางการเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ โดยเฉพาะเรื่องเวลา ผู)นําต)องเรียนรู)และมีทักษะในเรื่อง
ความต)องการ ค0านิยมเท0า ๆ กับป5จจัยรอบด)านนี้จะทําให)กล)าเสี่ยงนั้นประสบความสําเร็จในเวลาท่ี
เหมาะสม ดังนั้น ผู)นําจะต)องประเมินสถานการณ�ให)มีข)อมูลท่ีถูกต)องทันสมัย ตลอดเวลา 
    ๕. เปลี่ยนความยึดติดของผู)ตาม (Follower Disenchantment) โดยท่ัวไปหลาย
คน คิดว0าผู)นําท่ีมีความสามารถพิเศษจะเปBนท่ีต)องการ หรือเหมาะท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือมีป5ญหาท่ีวิกฤติ เรา
จะพบว0าเหตุการณ�วิกฤติไม0ใช0เง่ือนไขของความต)องการผู)นําท่ีมีความสามารถพิเศษ เพราะถึงแม)ไม0มี
เหตุการณ�วิกฤติเกิดข้ึนได) เม่ือผู)นําต)องการเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน หรือเง่ือนไขการปฏิบัติงานใหม0 
และกระตุ)นผลักดันให)เปBนไปตามวิสัยทัศน�ใหม0 โดยผู)นําใช)กลยุทธ�วิธีต0าง ๆ ท่ีแสดงให)เห็นถึงความ
เชี่ยวชาญของผู)นําในการปฏิบัติงานท่ีไม0ติดยึดหรือจําเจด)วยวิธีเดิม และเริ่มจะยอมรับการทํางานท่ีมี
การแสวงหาวิธีทํางานใหม0ท่ีแตกต0างไป 
    ๖. สื่อสารด)วยความม่ันใจ (Communication of Self-confidence) ผู)นําท่ีสื่อสาร
เรื่องราวต0าง ๆ ด)วยความม่ันใจดูจะเปBนท่ียอมรับว0ามีความสามารถพิเศษมากกว0าผู)ท่ีสับสนและไม0มี
ความชัดเจน หรือคลุมเครือ ความสําเร็จของการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ�ด)านต0าง ๆ จะไม0มีทางสําเร็จได)
ด)วยความโชคดีของผู)นําทุกครั้งไป หากเขาขาดการสื่อท่ีแสดงถึงความเชื่อม่ันความม่ันใจของผู)นําจะ
เปBนแบบอย0างของผู)ตาม ความรู)สึกของผู)ตามท่ีเชื่อว0าผู)นํามีความรู)วิธีการท่ีจะทําให)บรรลุถึง



 

 

๑๕ 

วัตถุประสงค� และเปJาหมาย ย0อมต้ังใจทํางานหนัก เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู)นํา นั่นคือเพ่ิม
โอกาสของความสําเร็จของงาน อันเนื่องมาจากการมีการสื่อสารด)วยความม่ันใจ 
    ๗. ใช)อํานาจส0วนบุคคล (Use of Personal Power) โดยท่ัวไปพบว0าผู)นําท่ีมี
ความสามารถพิเศษชอบใช)อํานาจส0วนบุคคล ซ่ึงได)แก0 อํานาจแห0งความเชี่ยวชาญ และอํานาจแห0ง
ความเปBนเพ่ือนในการปฏิบัติงานให)เสร็จลุล0วง ส0วนผู)นําท่ีใช)อํานาจหน)าท่ีสั่งการให)ลูกน)องปฏิบัติงาน 
แม)ว0างานจะเสร็จลุล0วงด)วยดี ผู)นําก็ดูเหมือนไม0มีความสามารถพิเศษใด ๆ เปรียบเหมือนกับการท่ีผู)นํา
สั่งการให)ลูกน)องช0วยกันหากลยุทธ�ต0างๆ และช0วยกันทํางานแม)ลูกน)องจะพอใจท่ีได)มีส0วนร0วม แต0ผู)นํา
ก็ไม0ได)รับการยกย0องใด ๆ มากข้ึน เพราะไม0ได)แสดงความเชี่ยวชาญให)เปBนท่ีประจักษ�แก0ผู)ตาม 
 สําหรับสุเมธ แสงนิ่มนวล ได)อธิบายเก่ียวกับภาวะผู)นําในการบริหารงานองค�กรปกครอง
ส0วนท)องถ่ินท่ีต)องมี ไว) ๘ ด)านดังนี้๒๑ 
    ๑. ไว)วางใจ ไม0หวงอํานาจ ผู)นําต)องไว)วางใจผู)ตามหรือลูกน)อง ไม0หวงอํานาจ ยิ่ง
มอบอํานาจออกไปมากยิ่งเปBนผลดีต0อการบริหาร เพราะจะช0วยแบ0งเบาในรายละเอียด ทําให)ผู)นํามี
เวลาท่ีจะสร)างสรรค� ควบคุม และติดตามงาน ความสําคัญของการมอบอํานาจจึงอยู0ท่ีวิธีการ และการ
เลือกบุคคลท่ีจะรับมอบอํานาจได)อย0างถูกต)องและเหมาะสม 
    ๒. หยั่งรู)แล)วเตรียมพร)อม ผู)นําต)องสามารถหยั่งรู)ว0าจะเกิดสถานการณ�เหตุการณ�
อะไรข้ึนข)างหน)า เพ่ือจะได)เตรียมรับสถานการณ�ได)อย0างทันท0วงทีการหยั่งรู)ในท่ีนี้หมายถึงการหยั่งรู)
ในเชิงวิทยาศาสตร� คือหยั่งรู)จากการติดตามข0าวสารหรือจากการเก็บข)อมูลมาศึกษาในเชิงสถิติ 
ตัวอย0างเช0น ท)องท่ีท่ีเคยประสบภัยธรรมชาติย0อมต)องมีข)อมูลเก0าท่ีสามารถนํามาใช)เตรียมการ เพ่ือรับ
สถานการณ�ท่ีอาจเกิดข้ึนอีกได)ผู)นําท่ีดีจึงต)องพยายามหาวิธีท่ีจะไม0ให)เกิดเหตุการณ�ท่ีเรียกว0า ซํ้าซาก 
    ๓. รู)จักตัวเอง ผู)นําต)องรู)จักตัวเอง รู)ว0าตัวเองเปBนคนอย0างไร มีจุดเด0นจุดด)อยหรือ
ข)อดีข)อเสียประการใด จะได)ใช)เปBนป5จจัยในการนําผู)คนให)ได)ดียิ่งข้ึนโดยปกติ เรามักมีอคติทําให)มอง
ตัวเองไม0ชัดหรือเข)าข)างตัวเอง ทําให)ไม0รู)จักตัวเองอย0างแท)จริง ดังนั้น ป5จจุบันจึงมีการฝ�กอบรม มีการ
ให)ทําการประเมินเบ้ืองต)น โดยใช)การวิเคราะห� SWOT (SWOT Analysis) หาจุดแข็ง จุดอ0อน โอกาส 
และข)อจํากัดของตนเอง ซ่ึงใช)ได)ท้ังกับบุคคลและองค�กร หรือเราจะใช)วิธีง0าย ๆ โดยให)สามีหรือ
ภรรยาหรือลูก ซ่ึงเปBนคนใกล)ชิด และจริงใจต0อเรา ช0วยวิเคราะห�และแนะนําก็ได) วิธีการเหล0านี้ช0วยให)
เรารู)จักตัวตนของเราชัดเจนยิ่งข้ึน 
    ๔. มีจินตนาการและการจูงใจ ผู)นําต)องเปBนผู)ท่ีมีจินตนาการอย0างเช0นท่ีไอน�สไตน�
กล0าวไว)ว0า “จินตนาการสําคัญกว0าความรู)” เพราะจินตนาการคือวิสัยทัศน�และความคิดสร)างสรรค� 
เปBนความสามารถในการจําลองผลสําเร็จ ข้ันตอนการดําเนินการท่ีมีความเปBนไปได)ไว)ในสมอง คือ เม่ือ
คิดสร)างสรรค�สิ่งใดแล)ว ต)องคิดภาพในรายละเอียดให)ออกว0าต)องมีข้ันตอนการดําเนินการอย0างไรจึง
จะสําเร็จในส0วนของความสามารถในการจูงใจนั้น เปBนศิลปะท่ีเรียนรู)ได) จึงมีการเขียนไว)เปBนทฤษฎี
ต0าง ๆ ให)ผู)นําได)ศึกษามากมาย เพราะเม่ือผู)นําคิดสร)างสรรค�โครงการใด ๆ ได)แล)ว แต0ไม0สามารถจูงใจ

                                                           

๒๑ สุเมธ แสงน่ิมนวล, ภาวะผู�นํากับธรรมาภิบาลในการบริหารงานองค-กรปกครองสQวนท�องถิ่น, 
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท)องถ่ินสถาบันพระปกเกล)า, พิมพ�ครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร: ส เจริญ การพิมพ�, 
๒๕๕๒), หน)า ๑๖-๑๘. 



 

 

๑๖ 

ให)ผู)อ่ืนปฏิบัติตามจนประสบผลสําเร็จได) จินตนาการนั้นก็ไร)ความหมาย ดังนั้น การมีจินตนาการและ
มีความสามารถในการจูงใจผู)อ่ืน จึงเปBนคุณสมบัติท่ีจําเปBนของผู)นําท่ีดี 
    ๕. ประพฤติสิ่งท่ีน0านับถือ ผู)นําจะต)องทําตัวเปBนแบบอย0าง เพราะการประพฤติ
ปฏิบัติของผู)นํา นอกจากจะมีอิทธิพลต0อผู)ตามและองค�กร ดังคําพูดท่ีว0า “หัวไม0ส0าย หางไม0กระดิก” 
แล)วการปฏิบัติตนของผู)นํายังอยู0ในสายตาของผู)คน หากประพฤติดี ผู)คนก็ชื่นชม สรรเสริญ และ
ในทางตรงกันข)าม หากประพฤติไม0ดี ผู)คนก็ชิงชังไม0นับถือ การถูกชิงชังและขาดความนับถือจะทําให)
บารมีของผู)นํา ตลอดจนแรงจูงใจท่ีจะปฏิบัติตามลดน)อยลงหรือหมดไปนั่นย0อมเปBนอุปสรรคต0อการ
บริหารงานเปBนอย0างยิ่ง 
    ๖. เชื่อม่ันและรับฟ5ง ผู)นําจะต)องมีความเชื่อม่ันในตนเองในขณะเดียวกันก็พร)อมท่ีจะ
รับฟ5งความคิดเห็นของผู)อ่ืน โดยเฉพาะกับผู)ตามหรือลูกน)อง โลกในยุคประชาธิปไตย คนรุ0นใหม0ถูกฝ�ก
ให)มีความคิดเปBนของตนเอง และรับฟ5งเสียงของคนส0วนใหญ0 ดังนั้นผู)นําท่ีดีต)องมีคุณสมบัติทันโลก จึง
จะสามารถบริหารงานได)อย0างมีประสิทธิภาพ 
    ๗. รู)จักปรับตัวและยืดหยุ0นผู)นําต)องรู)จักปรับตัวตามสถานการณ� เข)าใจการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในยุคโลกาภิวัตน� และพร)อมท่ีจะนําผู)อ่ืนให)ปรับตัวตาม อย0างท่ีเรียกว0า “เปBนผู)นําการ
เปลี่ยนแปลง” อีกท้ังต)องมีความยืดหยุ0น รู)จักผ0อนปรนรับฟ5งความคิดเห็นของลูกน)องและเพ่ือน
ร0วมงานบ)าง นั่นคือทํางานโดยยึดหลักนิติศาสตร� ในขณะเดียวกันก็ต)องให)ความสําคัญแก0หลัก
รัฐศาสตร�ด)วย 
    ๘. ยอมรับท้ังความผิดพลาดและความถูกต)อง ผู)นําทําอะไรก็ตาม หากผิดพลาดต)อง
ยอมรับผิด ผู)นําต)องรู)จักการกล0าวคําขอโทษ เพราะคนเราไม0มีใครทําอะไรได)ถูกต)องเสมอไป แต0ความ
ผิดพลาดในเรื่องเดียวกันนั้น ไม0ควรจะกระทําผิดซํ้า และไม0ควรละเลยการเก็บสถิติ เพ่ือประเมินหา
ข)อดีข)อเสีย เม่ืองานแต0ละงานเสร็จสิ้นลง เพ่ือใช)เปBนข)อมูลในการพัฒนางานให)ดียิ่งข้ึน 
  การเปBนผู)นําการเปลี่ยนแปลงต)องมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงด)านวิสัยทัศน�ท่ีมีต0อ
องค�กร กลยุทธ� และวัฒนธรรม โดยมุ0งสู0การใช)วิสัยทัศน� ค0านิยมร0วมกัน กระบวนการเปลี่ยนแปลงจึง
ข้ึนอยู0กับค0านิยมของบุคคล มักทํางานเชิงรุกมากกว0าต้ังรับ มีการวางแผนอย0างละเอียดครอบคลุม
ได)แก0๒๒  
    ๑. การรู)จักตนเอง (Self Awareness)  
    ๒. มีจินตนาการ (Imagination)  
    ๓. วิจารณญาณ (Conscious)  
    ๔. มีความมุ0งม่ันท่ีเปBนอิสระ (Independent Will)  
  โดยมีบุคคลนั้นจึงมีความแตกต0างในเรื่องต0าง ๆ เช0น ค0านิยม ความเชื่อ ความรู) ความ
คิดเห็น บุคลิกภาพ ตลอดจนเปJาหมายส0วนตัวของแต0ละบุคคลจึงจําเปBนต)องมีผู)นําเปBนผู)ประสานงาน
ท้ังแนวความคิดและข)อขัดแย)งต0าง ๆ เพ่ือชักจูงให)บุคคลในองค�กรมีความเปBนอันหนึ่งอันเดียวกัน  
  นักวิชาการท่ีสําคัญอีกท0านได)กล0าวว0า องค�ประกอบของภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงท่ีมี
อิทธิพลต0อผู)ร0วมงานและผู)ตามโดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู)ร0วมงานและผู)ตามให)สูงข้ึนกว0า
                                                           

๒๒ ธร สุนทรายุทธ�, การบริหารจัดการความเสี่ยงทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทเนติกุล
การพิมพ�จํากัด, ๒๕๕๑), หน)า ๑๕๕. 



 

 

๑๗ 

ความพยายามท่ีคาดหวัง พัฒนาความสามารถของผู)ร0วมงานและผู)ตามไปสู0ระดับท่ีสูงข้ึนและศักยภาพ
มากข้ึน ทําให)เกิดการตระหนักรู)ในภารกิจและวิสัยทัศน�ของทีมและขององค�การ จูงใจให)ผู)ร0วมงาน
และผู)ตามมองให)ไกลเกินกว0าความสนใจของพวกเขาไปสู0ประโยชน�ของกลุ0มองค�การหรือสังคม ซ่ึง
กระบวนการท่ีผู)นํามีอิทธิพลต0อผู)ร0วมงานหรือผู)ตามนี้จะกระทําโดยผ0านองค�ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 
๔ ประการ หรือท่ีเรียกว0า “4I’s” (Four I’s) คือ๒๓ 
    ๑. การมีอิทธิพลอย0างมีอุดมการณ� (Idealized Influence or Charisma Leadership : ll 
or CL) หมายถึง การท่ีผู)นําประพฤติตัวเปBนแบบอย0าง หรือเปBนโมเดลสําหรับผู)ตาม ผู)นําจะเปBนท่ียก
ย0อง เคารพนับถือ ศรัทธา ไว)วางใจ และทําให)ผู)ตามเกิดความภาคภูมิใจเม่ือได)ร0วมงานกัน ผู)ตามจะ
พยายามประพฤติปฏิบัติเหมือนกับผู)นําและต)องการเลียนแบบผู)นําของเขา สิ่งท่ีผู)นําต)องปฏิบัติเพ่ือ
บรรลุถึงคุณลักษณะนี้ คือ ผู)นําจะต)องมีวิสัยทัศน� และสามารถถ0ายทอดไปยังผู)ตาม ผู)นําจะมีความ
สมํ่าเสมอมากกว0าการเอาแต0อารมณ�สามารถควบคุมอารมณ�ได)ในสถานการณ�วิกฤติ ผู)นําเปBนผู)ท่ีไว)ใจ
ได)ว0าจะทําในสิ่งท่ีถูกต)อง ผู)นําจะเปBนผู)ท่ีมีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูง ผู)นําจะหลีกเลี่ยงท่ีจะใช)อํานาจ 
เพ่ือผลประโยชน�ส0วนตน แต0จะประพฤติตนเพ่ือให)เกิดประโยชน�แก0ผู)อ่ืนและเพ่ือประโยชน�ของกลุ0ม 
ผู)นําจะแสดงให)เห็นถึงความเฉลียวฉลาด ความมีสมรรถภาพความต้ังใจ การเชื่อม่ันในตนเอง ความ
แน0วแน0ในอุดมการณ� ความเชื่อและค0านิยมของเขา ผู)นําจะเสริมความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดี และ
ความม่ันใจของผู)ตาม และทําให)ผู)ตามมีความเปBนพวกเดียวกันกับผู)นํา โดยอาศัยวิสัยทัศน�และการมี
จุดประสงค�ร0วมกัน ผู)นําแสดงความม่ันใจช0วยสร)างความรู)สึกเปBนหนึ่งเดียวกันเพ่ือการบรรลุเปJาหมาย
ท่ีต)องการ ผู)ตามจะเลียนแบบผู)นําและพฤติกรรมของผู)นําจากการสร)างความม่ันใจในตนเอง 
ประสิทธิภาพและความเคารพในตนเอง ผู)นําการเปลี่ยนแปลงจึงรักษาอิทธิพลของตนในการบรรลุ
เปJาหมายและปฏิบัติภาระหน)าท่ีขององค�การ 
    ๒. การสร)างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation : IM) หมายถึง การท่ีผู)นําจะ
ประพฤติในทางท่ีจูงใจให)เกิดแรงบันดาลใจกับผู)ตาม โดยการสร)างแรงจูงใจภายใน การให)ความหมาย
และท)าทายในเรื่องงานของผู)ตาม ผู)นําจะกระตุ)นจิตวิญญาณของทีม (Team Spirit) ให)มีชีวิตชีวา มี
การแสดงออกซ่ึงความกระตือรือร)น โดยการสร)างเจตคติท่ีดีและการคิดในแง0บวก ผู)นําจะทําให)ผู)ตาม
สัมผัสกับภาพท่ีงดงามของอนาคต ผู)นําจะสร)างและสื่อความหวังท่ีผู)นําต)องการอย0างชัดเจน ผู)นําจะ
แสดงการอุทิศตัวหรือความผูกพันต0อเปJาหมายและวิสัยทัศน�ร0วมกัน ผู)นําจะแสดงความเชื่อม่ันและ
แสดงให)เห็นความต้ังใจอย0างแน0วแน0ว0าจะสามารถบรรลุเปJาหมายได) ผู)นําจะช0วยให)ผู)ตามมองข)าม
ผลประโยชน�ของตนเพ่ือวิสัยทัศน�และภารกิจขององค�การ ผู)นําจะช0วยให)ผู)ตามพัฒนาความผูกพันของ
ตนต0อเปJาหมายระยะยาว และบ0อยครั้งพบว0า การสร)างแรงบันดาลใจนี้ เกิดข้ึนผ0านการคํานึงถึงความ
เปBนป5จเจกบุคคลและการกระตุ)นทางป5ญญา ช0วยให)ผู)ตามจัดการกับอุปสรรคของตนเองและเสริม
ความคิดสร)างสรรค� 
    ๓. การกระตุ)นทางป5ญญา (Intellectual Stimulation : IS) หมายถึง การท่ีผู)นํามี
การกระตุ)นผู)ตามให)ตระหนักถึงป5ญหาต0าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในหน0วยงาน ทําให)ผู)ตามมีความต)องการหา
แนวทางใหม0 ๆ มาแก)ป5ญหาในหน0วยงาน เพ่ือหาข)อสรุปใหม0ท่ีดีกว0าเดิม เพ่ือทําให)เกิดสิ่งใหม0และ
                                                           

๒๓ Bass, B.M. and Avolio, B.J., “The four Is Transformational Leadership”, Journal of 
European Industrial Training, Vol. 15 No. (1) (1990): 9-32. 



 

 

๑๘ 

สร)างสรรค� โดยผู)นํามีการคิดและการแก)ป5ญหาอย0างเปBนระบบ มีความคิดริเริ่มสร)างสรรค� มีการต้ัง
สมมุติฐาน การเปลี่ยนกรอบ (Reframing) การมองป5ญหา และการเผชิญกับสถานการณ�เก0า ๆ ด)วย
วิถีทางใหม0แบบใหม0 ๆ มีการจูงใจและสนับสนุนความคิดริเริ่มใหม0 ๆ ในการพิจารณาป5ญหาและการ
หาคําตอบของป5ญหา มีการให)กําลังใจผู)ตามให)พยายามหาทางแก)ป5ญหาด)วยวิธีใหม0 ๆ ผู)นํามีการ
กระตุ)นให)ผู)ตามแสดงความคิดและเหตุผล และไม0วิจารณ�ความคิดของผู)ตาม แม)ว0ามันจะแตกต0างไป
จากความคิดของผู)นํา ผู)นําทําให)ผู)ตามรู)สึกว0าป5ญหาท่ีเกิดข้ึนเปBนสิ่งท่ีท)าทายและเปBนโอกาสท่ีดีท่ีจะ
แก)ป5ญหาร0วมกัน โดยผู)นําจะสร)างความเชื่อม่ันให)ผู)ตามว0าป5ญหาทุกอย0างต)องมีวิธีแก)ไข แม)บางป5ญหา
จะมีอุปสรรคมากมาย ผู)นําจะพิสูจน�ให)เห็นว0าสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย0างได) จากความร0วมมือ
ร0วมใจในการแก)ป5ญหาของผู)ร0วมงานทุกคน ผู)ตามจะได)รับการกระตุ)นให)ต้ังคําถามต0อค0านิยมของ
ตนเอง ความเชื่อและประเพณี การกระตุ)นทางป5ญญา เปBนส0วนท่ีสําคัญของการพัฒนาความสามารถ
ของผู)ตามในการท่ีจะตระหนัก เข)าใจ และแก)ไขป5ญหาด)วยตนเอง 
    ๔. การคํานึงถึงป5จเจกบุคคล (Individualized Consideration : IC) หมายถึง การ
ท่ีผู)นําจะมีความสัมพันธ�เก่ียวข)องกับบุคคลในฐานะเปBนผู)นําให)การดูแลเอาใจใส0ผู)ตามเปBนรายบุคคล
และทําให)ผู)ตามรู)สึกมีคุณค0าและมีความสําคัญ ผู)นําจะเปBนโค)ช (Coach) และเปBนท่ีปรึกษา (Advisor) 
ของผู)ตามแต0ละคน เพ่ือการพัฒนาผู)ตามผู)นําจะเอาใจใส0เปBนพิเศษในความต)องการของป5จเจกบุคคล 
เพ่ือความสัมฤทธิ์ผลและเติบโตของแต0ละคน ผู)นําจะพัฒนาศักยภาพของผู)ตามและเพ่ือนร0วมงานให)
สูงข้ึน นอกจากนี้ผู)นําจะมีการปฏิบัติต0อผู)ตามโดยการให)โอกาสในการเรียนรู)สิ่งใหม0 ๆ สร)าง
บรรยากาศของการให)การสนับสนุน คํานึงถึงความแตกต0างระหว0างบุคคลในด)านความจําเปBนและ
ความต)องการ การประพฤติของผู)นําแสดงให)เห็นว0าเข)าใจและยอมรับความแตกต0างระหว0างบุคคล 
เช0น บางคนได)รับกําลังใจมากกว0า บางคนได)รับอํานาจการตัดสินใจด)วยตนเองมากกว0า บางคนมี
มาตรฐานท่ีเคร0งครัดว0า บางคนมีโครงสร)างงานท่ีมากกว0า ผู)นํามีการส0งเสริมการสื่อสารสองทาง และมี
การจัดการด)วยการเดินดูรอบๆ (Management by Walking Around) มีปฏิสัมพันธ�กับผู)ตามเปBน
การส0วนตัว ผู)นําสนใจในความกังวลของแต0ละบุคคล เห็นป5จเจกบุคคลเปBนบุคคล (As a Whole 
Person) มากกว0าเปBนพนักงานหรือเปBนเพียงป5จจัยการผลิต ผู)นําจะมีการฟ5งอย0างมีประสิทธิภาพ มี
การเอาใจเขามาใส0ใจเรา (Empathy) ผู)นําจะมีการมอบหมายงานเพ่ือเปBนเครื่องมือในการพัฒนาผู)
ตาม เป�ดโอกาสให)ผู)ตามได)ใช)ความสามารถพิเศษอย0างเต็มท่ีและเรียนรู)สิ่งใหม0 ๆ ท่ีท)าทาย
ความสามารถ ผู)นําจะดูแลผู)ตามว0าต)องการคําแนะนํา การสนับสนุนและการช0วยให)ก)าวหน)าในการ
ทํางานท่ีรับผิดชอบอยู0หรือไม0 โดยผู)ตามจะไม0รู)สึกว0าเขากําลังถูกตรวจสอบ 
 ผู)นําการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาส0วนใหญ0จะมีคุณลักษณะสําคัญ ๖ ประการต0อไปนี้ 
ได)แก0๒๔ 
   ๑. ต)องเปBนผู)มีวิสัยทัศน� (Having Vision) 
  ๒. มีความเชื่อว0า “โรงเรียนมีไว)เพ่ือเปBนสถานท่ีเรียนรู)” (Believing that the 
Schools are for Learning) 
  ๓. ต)องให)คุณค0าและความสําคัญของทรัพยากรมนุษย� (Valuing Human Resources)  
                                                           

๒๔ สุเทพ พงศ�ศรีวัฒน�, (๒๓ เมษายน ๒๕๔๙), คุณลักษณะภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา, 
[ออนไลน�], แหล0งท่ีมา: https://www.gotoknow.org/posts/380568 [๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑]. 



 

 

๑๙ 

   ๔. ต)องมีทักษะท่ีดีของการเปBน “นักสื่อสารและนักฟ5ง” ท่ีมีประสิทธิผล (Being a 
Skill Communicators and Listener) 
   ๕. ต)องแสดงพฤติกรรมเชิงรุก (Acting Proactively) และ 
   ๖. ต)องกล)าท่ีจะเสี่ยง (Taking Risks) 
 สําหรับคุณลักษณะของผู)นําการเปลี่ยนแปลงโดยท่ัว ๆ ไปประกอบด)วย๒๕  
     ๑. เปBนผู)นําการเปลี่ยนแปลง จะเปลี่ยนองค�การท่ีตนเองรับผิดชอบไปสู0เปJาหมายท่ีดีกว0า
คล)ายกับผู)ฝ�กสอนหรือโค)ชนักกีฬาท่ีต)องรับผิดชอบทีมท่ีไม0เคยชนะใครเลย ต)องมีการเปลี่ยนเปJาหมาย
เพ่ือความเปBนผู)ชนะและต)องสร)างแรงบันดาลใจให)ลูกทีมเล0นให)ดีท่ีสุดเพ่ือชัยชนะ 
   ๒. เปBนคนกล)าและเป�ดเผย เปBนคนท่ีต)องเสี่ยงแต0มีความสุขและมีจุดยืนของตนเอง 
กล)าเผชิญกับความจริง กล)าเป�ดเผยความจริง 
   ๓. เชื่อม่ันในคนอ่ืน ผู)นําการเปลี่ยนแปลงไม0ใช0เผด็จการแต0มีอํานาจ และสนใจคน 
อ่ืน ๆ มีการทํางานโดยมอบอํานาจให)คนอ่ืนทําโดยเชื่อว0าคนอ่ืนก็มีความสามารถคุณลักษณะของผู)นํา
การเปลี่ยนแปลง 
    ๔. ใช)คุณค0าเปBนแรงผลักดัน ผู)นําการเปลี่ยนแปลงนี้จะชี้นําให)ผู)ตามตระหนักถึง
คุณค0าของเปJาหมายและสร)างแรงผลักดันในการปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุเปJาหมายท่ีมีคุณค0า 
    ๕. เปBนผู)เรียนรู)ตลอดชีวิตผู)นําการเปลี่ยนแปลงนี้จะนึกถึงสิ่งท่ีตนเองเคยทําผิดพลาด
ในฐานะท่ีเปBนบทเรียน และจะพยายามเรียนรู)สิ่งใหม0 ๆ เพ่ือพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
    ๖. มีความสามารถท่ีจะเผชิญกับความสลับซับซ)อน ความคลุมเครือและความไม0
แน0นอนผู)นําการเปลี่ยนแปลงจะมีความสามารถในการเผชิญป5ญหาท่ีเปลี่ยนแปลงอยู0เสมอ 
    ๗. เปBนผู)มองการณ�ไกลผู)นําการเปลี่ยนแปลงจะมีความสามารถในการมองการณ�ไกล
สามารถท่ีจะนําความหวัง ความฝ5นมาทําให)เปBนความจริงได) 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) ได)อธิบายว0าการ
เสริมสร)างภาวะผู)นําการบริหารการเปลี่ยนแปลงเปBนป5จจัยเง่ือนไขแห0งความสําเร็จในการขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร�การพัฒนาระบบราชการไทยไปสู0การปฏิบัติต)องมีการเสริมสร)างภาวะผู)นําของส0วน
ราชการและหน0วยงานของรัฐอย0างจริงจังต0อเนื่องโดย๒๖ 
    ๑. ให)ตระหนัก รับรู) ยอมรับ เข)าใจในบริบทและสภาพการเปลี่ยนแปลง  

   ๒. พร)อมเปBนผู)นําการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน  
   ๓. มีความสามารถในการประสานงานข)ามหน0วยงานและสร)างเครือข0ายในการ

ทํางาน 
    ๔. มีวิสัยทัศน�ก)าวไกล คิดนอกกรอบ  

                                                           

๒๕ Tichy, N. M., & Devanna, M. A., The Transformational Leader, (New York: Riley, 
1986), p. 187.  

๒๖ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.), แผนยุทธศาสตร-การพัฒนา
ระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖–พ.ศ. ๒๕๖๑), (กรุงเทพมหานคร: บริษัท วิช่ัน พริ้นท� แอนด� มีเดีย, ๒๕๕๖), 
หน)า ๔๘. 



 

 

๒๐ 

    ๕. มีความสามารถในการสื่อสารทําความเข)าใจให)เกิดการยอมรับได)ท้ังอย0างเปBน
ทางการและไม0เปBนทางการ  

   ๖. มีความรู) ความเข)าใจเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 
    ๗. มีทักษะทางการเมือง  

   ๘. เข)าใจในข้ันตอนและกระบวนการนโยบาย รวมถึงสามารถวางและผลักดัน
ยุทธศาสตร�ไปสู0การปฏิบัติได)สําเร็จอย0างเปBนรูปธรรม  

 และท่ีสําคัญเปBนผู)นําท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมสามารถบูรณาการการทํางานอย0างเปBน
ระบบเพ่ือมุ0งไปสู0เปJาหมายสุดท)ายคือเพ่ือประโยชน�สุขของประชาชน 
 ส0วนคุณลักษณะภาวะผู)นําในศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถสรุปได)ดังต0อไปนี้๒๗ 
    ๑. การรอบรู) (Knowing) หมายถึง ผู)นําองค�การท่ีดีจะต)องมีความรอบรู)ในเรื่องต0าง ๆ ท่ี
ตนเองต)องบริหารจัดการเพ่ือให)การบริหารงานประสบความสําเร็จ และเปBนไปอย0างมีประสิทธิภาพ 
   ๒. อุดมการณ� (Ideology) หมายถึง ผู)นําท่ีดีต)องมีคุณลักษณะผสมท้ังหมดของความ
เชื่อ (Beliefs) เจตคติ (Attitudes) และความคิดหลัก (Concepts) มีอิทธิพลเปBนตัวชักนําและกําหนด
ทิศทางของความคิดของบุคคล โดยเฉพาะอย0างยิ่งใช)กับคณะบุคคลท่ีเปBนสมาชิกของสังคมเดียวกัน 
กลุ0มเดียวกัน 
   ๓. เท0าทัน (In Time Knowing) หมายถึง การท่ีผู)นําในศตวรรษท่ี ๒๑ นี้ จะต)องมี
ลักษณะพิเศษท่ีจะรู)เท0าทันต0อสภาพการเปลี่ยนแปลงต0าง ๆ ของสถานการณ� 
   ๔. กล)าตัดสินใจ (Discussion Courage) หมายถึง การท่ีผู)นําจะนําองค�กรให)สําเร็จ
ต)องมีความคิดท่ีเร็วบนหลักความแม0นยํา 
   ๕. วิสัยทัศน�เชิงกลยุทธ� (Strategy of Vision) หมายถึง การท่ีผู)นําสมัยใหม0นั้นต)อง
มองการณ�ไกลบนฐานความคิดท่ีนอกกรอบแต0บนฐานข)อมูลท่ีเชื่อถือได) ไม0จําเจกับแนวคิดแบบเดิม ๆ 
มองให)ไกลแล)วเดินไปให)ถึงบนหลักคิด เทคนิค วิธีการท่ีทันสมัย พร)อมท้ังหาเทคนิคใหม0 ๆ เข)ามาปรับ
ใช)ในองค�การ 
   ๖. สร)างทีม (Team Work) หมายถึง ผู)นําท่ีดีท่ีมีความคิดก)าวหน)านั้นต)องรู)จักการ
สร)างทีมงาน สร)างเครือข0าย เพราะทีมงานหรือเครือข0ายเหล0านั้น จะเปBนป5จจัยผลักดันให)การ
บริหารงานสําเร็จลุล0วงได)อย0างรวดเร็ว เพราะทีมงานถือเปBนหัวใจสําคัญในการบริหารงานยุค ผู)นําไม0
สามารถทํางานให)สําเร็จได)โดยปราศจากทีมงาน เพราะในป5จจุบันนี้สังคมมีความสลับซับซ)อนเปBน
อย0างมาก องค�การจะไม0สามารถอยู0ได)อย0างโดดเด่ียวเพียงลําพัง 
   ๗. ใฝOบริการ (Service Mind) หมายถึง การบริหารองค�การในยุคใหม0นี้ผู)นําต)องทํา
องค�กรให)เปBนองค�กรท่ีมีชีวิต ทุกคนในองค�กรต)องร0วมด)วยช0วยกัน ต)องเดินไปพร)อม ๆ ผู)นําท่ีดีไม0ควร
เปBนผู)สั่งการเพียงอย0างเดียว ผู)นําต)องบริหารบนความเปBนมิตร มีคุณธรรม มีจิตใจงดงาม เอ้ือเฟ��อ   
ปารถนาดี ยอมสละความสุขส0วนตัวเพ่ือส0วนรวม ทํางานให)เปBนแบบอย0างแก0บุคคลากรขององค�การ 
ในการทํางานผู)บริหารควรลงไปตรวจสอบการทํางานทุกข้ันตอนเพ่ือท่ีจะสามารถแก)ไขป5ญหาได)
                                                           

๒๗ สนุก สิงห�มาตร, พิกุล มีมานะ และดุษฎีวัฒน� แก)วอินทร�, “คุณลักษณะภาวะผู)นําของผู)บริหาร
องค�กรในศตวรรษท่ี ๒๑”, การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาคร้ังท่ี ๒, (มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม, ๒๕๖๐): ๔๘๗-๔๙๓. 



 

 

๒๑ 

ทันท0วงทีหากกรณีเกิดป5ญหาในการทํางานหรือเพ่ือประสิทธิภาพในการทํางาน ตลอดท้ังเปBนการสร)าง
ขวัญกําลังใจในการทํางานให)กับบุคคลากรในองค�การอีกทางหนึ่งด)วย 
 นอกจากนั้นภาวะผู)นําในศตวรรษท่ี ๒๑ ต)องประกอบด)วย๒๘   
    ๑. มีคุณธรรมและจริยธรรม  

   ๒. สร)างแรงจูงใจ  
   ๓. มีวิสัยทัศน�  
   ๔. กล)าตัดสินใจ กล)าคิด พูด ทํา  
   ๕. มีทักษะในการสื่อสาร  
   ๖. ทํางานเพ่ือบรรลุเปJาหมาย  
   ๗. สร)างความสัมพันธ�ท่ีดีกับทีมงาน 

 และนักวิชาการอีกท0านหนึ่งได)กล0าวถึงผู)นําในศตวรรษท่ี ๒๑ เอาไว)ว0า คุณสมบัติผู)นํา
สําหรับศตวรรษหน)า ควรประกอบด)วยสิ่งต0าง ๆ ดังนี้๒๙ 
     ๑. ผู)นําต)องคิดหาทางออกได)หลากหลาย หมายถึง สภาพแวดล)อมทางธุรกิจท่ี
เปลี่ยนแปลงอย0างรวดเร็ว บังคับให)ผู)นําต)องมีความคิดท่ีปราดเปรียวหาทางออกได)หลากหลาย เพ่ือให)
สอดรับกับทุกสถานการณ� ถ)าเปBนผู)นําแล)วไม0สามารถแก)ป5ญหาโดยมีทางออกมากกว0าหนึ่งทางได)    
คงนําองค�กรไปในอนาคตได)ยาก (เพราะแก)ป5ญหาตามความเปลี่ยนแปลงไม0ทัน) นอกจากนี้ ผู)นํายัง
ต)องสามารถปรับตัวได)รวดเร็ว และมีความคิดสร)างสรรค�ด)วยนะคะ (ถึงจะคิดหาทางออกได)
หลากหลาย) 
    ๒. ผู)นําต)องเข)าใจธุรกิจยุคดิจิทัล หมายถึง ผู)นําแห0งอนาคตต)องมีความเข)าใจการทํา
ธุรกิจในโลกยุคดิจิทัลเพราะท้ังลูกค)าและพนักงานเขาพัฒนาไปไกลแล)ว ถ)าไม0เข)าใจ ตามไม0ทัน แล)วจะ
คิดหาทางทําธุรกิจให)ประสบความสําเร็จได)อย0างไร ยกตัวอย0างเช0น การหาคนยุคใหม0เด๋ียวนี้เขาไม0ส0ง 
Resume ทางอีเมล�แล)ว เขาบอกให)ไปเป�ด Linkedin ดู หรือการสั่งสินค)าไม0มีใครสั่ง Order ด)วย
กระดาษ หรือโทรศัพท�แล)ว เขาสั่ง Online กันหมดแล)ว (เพราะมันสะดวก เซลล�ก็พก ipad หรือแท็บ
เลตไปรับ Order ลูกค)าทาง Online ท่ี Link กับ Office และฐานข)อมูลลูกค)า เก็บข)อมูลก็ง0าย เช็ค
ข)อมูลก็สะดวก ไม0ต)องกลัว Order หาย หรือเซลล�ตุกติก เปBนต)น)  
    ๓. ผู)นําต)องเปBนนักประสานสิบทิศ หมายถึง การแก)ป5ญหาและตัดสินใจสําหรับ
อนาคตใช)วิธี Top Down หรือสั่งการแบบก0อน ๆ คงไม0ได)แล)ว ต)องใช)วิธีประสานงานอย0างท่ีตะวันตก
เรียกว0า Collaboration คือไม0ใช0สั่ง แต0ประสานเพ่ือให)ได)ผลลัพธ�อย0างท่ีต)องการ การจะเปBนนัก
ประสานสิบทิศได) ต)องให)ความสําคัญเรื่องการระดมสมอง (มากกว0าสั่งการ) และการสร)างทีม 
(มากกว0าการทํางานคนเดียว) เปBนต)น โดยเฉพาะองค�กรยุคใหม0มีท้ัง Matrix Organization ท้ังสาย
การบังคับบัญชาทางตรงและทางอ)อม ยิ่งต)องประสาน (ประโยชน�) ทุกทิศจริง ๆ แล)วอย0าลืมเทคนิค

                                                           

๒๘ ธัญวิทย� ศรีจันทร�, “การวิเคราะห�องค�ประกอบคุณลักษณะภาวะผู)นําในศตวรรษท่ี ๒๑ ของ
กรรมการองค�กรนิสิตนักศึกษา”, วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM), ป�ท่ี 
๒๙ ฉบับท่ี ๒ (๒๕๕๙): ๑๓๙-๑๕๖. 

๒๙ พิชญ�พจี สายเช้ือ, (๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗), ผู�นําในศตวรรษท่ี ๒๑, [ออนไลน�], แหล0งท่ีมา: 
https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1405391620 [๒๕ เมษายน ๒๕๖๑]. 



 

 

๒๒ 

การบริหารข้ันพ้ืนฐานอีกเรื่องคือ Win-Win Situation เวลาประสานต)องอยู0บนพ้ืนฐานว0าทุกฝOายได)
ประโยชน� จึงจะสําเร็จได)ง0ายนะคะ  
    ๔. ผู)นําต)องมี Global Mindset หมายความว0า ผู)นําต)องรู) และเข)าใจการทํางานใน
ระดับโลกว0าทําอย0างไร คนอ่ืน (ในโลก) คิดอย0างไร ผู)นําต)องสามารถบริหารความต0าง (ของชนชาติ 
เพศ หรือวัย) ได)ดี ผู)นําต)องเข)าใจ และให)ความสําคัญกับความต0างของวัฒนธรรมได)อย0างดีมาก ๆ 
โดยเฉพาะการทํางานในประเทศไทย ยกตัวอย0างง0าย ๆ ระหว0างความต0างของคนไทยกับฝรั่งในการ
ประชุม และแสดงความเห็นในท่ีประชุมถ)าคนไทยนั่งเงียบ และฟ5งโดยไม0ออกความเห็น ในมุมมองคน
ไทยเห็นว0าเปBนการให)เกียรติประธาน และกําลังคิดวิเคราะห�อยู0 ถ)ามุมมองฝรั่งคือคนพวกนี้ไม0มี
ความคิด ไม0เข)าใจ จึงไม0มีอะไรจะพูด พูดง0าย ๆ คือไม0 Get กรณีกลับกัน ถ)าคนไทยพูดให)ความเห็น
มากคน (ไทย) จะคิดว0าแหมคนนี้ Show-off จัง กลัวไม0รู)ว0าเก0งหรือไง แต0ฝรั่งจะมองว0าคนนี้ดี มี Idea 
มีการ Contribute ให)กับการประชุม เปBนคนเก0ง เปBนต)น 
    ๕. ผู)นําต)องตอบสนองอย0างรวดเร็วและด)วยความจริงใจ หมายถึง ผู)นําแห0งอนาคต
ต)องสามารถตอบสนองความต)องการของพนักงานได)อย0างรวดเร็วเนื่องจากสถานการณ�มักจะ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นอกจากความรวดเร็วแล)วต)องจริงใจด)วย  
    ๖. ผู)นําต)องเปBนคนนําในการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การเปBนผู)นําในโลกอนาคตต)อง
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงให)ได) และยอมรับอย0างเดียวไม0พอ ต)องสร)างให)เกิดการเปลี่ยนแปลงให)ได)ด)วย 
การจะทําเรื่องนี้ได)ดี ผู)นําต)องมีความสามารถในการพูดและสื่อสาร โดยหลัก ๆ จะต)องมีองค�ประกอบ
เหล0านี้ คือ พูดเรื่องยากให)เปBนเรื่องง0ายได) มีวิธีพูดท่ีสร)างแรงบันดาลใจให)พนักงานได)  

 ยกตัวอย0างวาทะผู)นําท่ีคิดว0าฟ5งแล)วรู)สึกอยากทํางานด)วยจริง ๆ เลย ตัวอย0าง เช0น สตีฟ     
จ็อบส� พูดว0า "ถ)าคุณให)ความสําคัญกับกําไรก0อน สินค)าของคุณจะด)อยคุณภาพทันที แต0ถ)าคุณต้ังใจจะ
ผลิตสินค)าท่ีดีเลิศก0อน กําไรจะตามมาแน0นอน" (If you keep your eye on the profit, you′re going 
to skimp on the product. But if you focus on making really great products, then the 
profits will follow) 
  จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปองค�ประกอบของภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ ได)ดังตารางต0อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๓ 

ตารางท่ี ๒.๑ แสดงองค�ประกอบของภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 
 
 
 
 
 
องค-ประกอบภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลง 
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การยอมรับ เข)าใจในบริบทของการเปล่ียนแปลง � � � �       ๔ 

ความพร)อมเปBนผู)นําการเปล่ียนแปลง � � � � � � � � � � ๑๐ 

ความสามารถในการประสานงาน �      �   � ๓ 

วิสัยทัศน�ก)าวไกล คิดนอกกรอบ � �  � �  � �   ๗ 

การสร)างแรงจูงใจ  �    �   �  ๓ 

ความสามารถในการส่ือสาร � �   �  �  �  ๕ 

ความรู) ความเข)าใจเทคโนโลยีที่ทันสมัย �  �     �  � ๔ 

มีทักษะทางการเมือง � � �      �  ๔ 

เข)าใจขั้นตอนและกระบวนการนโยบาย �          ๑ 

ใช)กลยุทธ�หลายรูปแบบ   �  �     � ๓ 

ประเมินสถานการณ�ตลอดเวลา     �      ๑ 

เปล่ียนความยึดติดของผู)ตาม     � �     ๒ 

ใช)อํานาจส0วนบุคคล     �      ๑ 

รู)จักตัวเอง  �  �    � �  ๔ 

รู)จักปรับตัวและยืดหยุ0น  �         ๑ 

ยอมรับท้ังความผิดพลาดและความถูกต)อง  �         ๑ 

การคํานึงถึงป5จเจกบุคคล      � � �   ๓ 

ใช)คุณค0าเปBนแรงผลักดัน        � �  ๒ 

ใฝOบริการ  �        � ๒ 

 
 จากตารางผู)วิจัยเลือกตัวแปรท่ีมีความถ่ีต้ังแต0 ๔ ข้ึนไปเพ่ือนํามาใช)ในการศึกษาครั้งนี้
ดังนั้น ภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ประกอบด)วย ๑) ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ๒) 
พร)อมเปBนผู)นําการเปลี่ยนแปลง ๓) วิสัยทัศน�ก)าวไกล ๔) ใส0ใจในการสื่อสาร ๕) ให)ความสําคัญด)าน
เทคโนโลยี ๖) มีทักษะการประสาน ๗) รู)จักประมาณตน 
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 แผนภาพท่ี ๒.๑ องค�ประกอบของภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ 

 
 ๒.๑.๔ ความหมายขององค-ประกอบภาวะผู�นําการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ 
  ๑) ยอมรับการเปล่ียนแปลง มีนักวิชาการให)ความหมายไว)ดังนี้ 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ อธิบายว0าการยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

หมายถึง การตระหนัก รับรู) ยอมรับ เข)าใจในบริบทและสภาพการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน๓๐ สอดคล)อง
กับ สุเมธ แสงนิ่มนวล ท่ีกล0าวว0า การหยั่งรู)แล)วเตรียมพร)อม หมายถึง ผู)นําต)องสามารถหยั่งรู)ว0าจะ
เกิดสถานการณ�เหตุการณ�อะไรข้ึนข)างหน)า เพ่ือจะได)เตรียมรับสถานการณ�ได)อย0างทันท0วงทีการหยั่งรู)
ในท่ีนี้หมายถึงการหยั่งรู)ในเชิงวิทยาศาสตร� คือหยั่งรู)จากการติดตามข0าวสารหรือจากการเก็บข)อมูลมา
ศึกษาในเชิงสถิติ ตัวอย0างเช0น ท)องท่ีท่ีเคยประสบภัยธรรมชาติย0อมต)องมีข)อมูลเก0าท่ีสามารถนํามาใช)
เตรียมการ เพ่ือรับสถานการณ�ท่ีอาจเกิดข้ึนอีกได)ผู)นําท่ีดีจึงต)องพยายามหาวิธีท่ีจะไม0ให)เกิดเหตุการณ�
ท่ีเรียกว0า ซํ้าซาก๓๑ และสนุก สิงห�มาตร, พิกุล มีมานะ และดุษฎีวัฒน� แก)วอินทร�กล0าวว0า การรู)เท0า
ทัน (In Time Knowing) หมายถึง การท่ีผู)นําในศตวรรษท่ี ๒๑ นี้ จะต)องมีลักษณะพิเศษท่ีจะรู)เท0าทัน
ต0อสภาพการเปลี่ยนแปลงต0าง ๆ ของสถานการณ�๓๒ 

  สรุป ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ในการศึกษาครั้งนี้หมายถึง การตระหนัก รับรู)ถึงสภาพ
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน ยอมรับและเข)าใจถึงบริบทของการเปลี่ยนแปลง เตรียมความพร)อมเพ่ือ

                                                           

๓๐
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, แผนยุทธศาสตร-การพัฒนาระบบราชการไทย 

(พ.ศ. ๒๕๕๖–พ.ศ. ๒๕๖๑), หน)า ๔๘. 
๓๑

 สุเมธ แสงน่ิมนวล, ภาวะผู�นํากับธรรมาภิบาลในการบริหารงานองค-กรปกครองสQวนท�องถิ่น, 

หน)า ๑๖-๑๘.  
๓๒ สนุก สิงห�มาตร, พิกุล มีมานะ และดุษฎีวัฒน� แก)วอินทร�, “คุณลักษณะภาวะผู)นําของผู)บริหาร

องค�กรในศตวรรษท่ี ๒๑”: ๔๘๗-๔๙๓. 

ภาวะผู)นําการ
เปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

พร)อมเปBนผู)นําการเปลี่ยนแปลง 

วิสัยทัศน�ก)าวไกล 

ใส0ใจในการสื่อสาร 

ให)ความสําคัญด)านเทคโนโลยี 

มีทักษะการประสาน 

รู)จักประมาณตน 



 

 

๒๕ 

รองรับสถานการณ�ได)อย0างทันท0วงที ติดตามข0าวสาร เก็บข)อมูลมาศึกษาในเชิงสถิติ และกระตุ)นให)คน
อ่ืนเรียนรู) เท0าทันต0อสภาพการเปลี่ยนแปลงต0าง ๆ ของสังคม  

  ๒) พร�อมเปhนผู�นําการเปล่ียนแปลง มีนักวิชาการให)ความหมายไว)ดังนี้ 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการอธิบายว0า ความพร)อมเปBนผู)นําการ

เปลี่ยนแปลง หมายถึง พร)อมเปBนผู)นําการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน๓๓ สอดคล)องกัน สนุก สิงห�มาตร, 
พิกุล มีมานะ และดุษฎีวัฒน� แก)วอินทร� ท่ีได)อธิบายเก่ียวกับอุดมการณ� (Ideology) ว0า ผู)นําท่ีดีต)องมี
คุณลักษณะผสมท้ังหมดของความเชื่อ (Beliefs) เจตคติ (Attitudes) และความคิดหลัก (Concepts) มี
อิทธิพลเปBนตัวชักนําและกําหนดทิศทางของความคิดของบุคคล โดยเฉพาะอย0างยิ่งใช)กับคณะบุคคลท่ี
เปBนสมาชิกของสังคมเดียวกัน กลุ0มเดียวกัน และการท่ีผู)นําจะนําองค�กรให)สําเร็จต)องมีความคิดท่ีเร็ว
บนหลักความแม0นยํา๓๔ และพิชญ�พจี สายเชื้อ กล0าวว0า ผู)นําต)องเปBนคนนําในการเปลี่ยนแปลง ซ่ึง
หมายถึง การเปBนผู)นําในโลกอนาคตต)องยอมรับการเปลี่ยนแปลงให)ได) และยอมรับอย0างเดียวไม0พอ 
ต)องสร)างให)เกิดการเปลี่ยนแปลงให)ได)ด)วย การจะทําเรื่องนี้ได)ดี ผู)นําต)องมีความสามารถในการพูด
และสื่อสาร๓๕ 

  นอกจากนั้น Conger, J. A., & Kanungo, R. N. กล0าวว0า หมายถึง กล)าเสี่ยง โดยท่ัวไป
ผู)นําท่ีมีความสามารถพิเศษนั้นจะเปBนบุคคลท่ียอมเสียสละเพ่ือกลุ0ม เพ่ือองค�การ กล)าเสี่ยง และให)
ความสําคัญของการมีส0วนในความสําเร็จร0วมกัน ไม0ใช0ของผู)นําเอง ๓๖ สอดคล)องกับ สุเมธ แสงนิ่ม
นวลกล0าวว0า เปBนความประพฤติสิ่งท่ีน0านับถือ หมายถึง ผู)นําจะต)องทําตัวเปBนแบบอย0าง เพราะการ
ประพฤติปฏิบัติของผู)นํา นอกจากจะมีอิทธิพลต0อผู)ตามและองค�กร ดังคําพูดท่ีว0า “หัวไม0ส0าย หางไม0
กระดิก” แล)วการปฏิบัติตนของผู)นํายังอยู0ในสายตาของผู)คน หากประพฤติดีผู)คนก็ชื่นชม สรรเสริญ๓๗ 
สอดคล)องกับ Bass, B.M. and Avolio, B.J. ท่ีกล0าวว0าการมีอิทธิพลอย0างมีอุดมการณ� (Idealized 
Influence or Charisma Leadership : ll or CL) หมายถึง การท่ีผู)นําประพฤติตัวเปBนแบบอย0าง 
หรือเปBนโมเดลสําหรับผู)ตาม ผู)นําจะเปBนท่ียกย0อง เคารพนับถือ ศรัทธา ไว)วางใจ และทําให)ผู)ตามเกิด
ความภาคภูมิใจเม่ือได)ร0วมงานกัน ผู)ตามจะพยายามประพฤติปฏิบัติเหมือนกับผู)นําและต)องการ
เลียนแบบผู)นําของเขา๓๘ และ Tichy & Devanna กล0าวว0า การเปBนผู)นําการเปลี่ยนแปลง จะเปลี่ยน
องค�การท่ีตนเองรับผิดชอบไปสู0เปJาหมายท่ีดีกว0าคล)ายกับผู)ฝ�กสอนหรือโค)ชนักกีฬาท่ีต)องรับผิดชอบ
ทีมท่ีไม0เคยชนะใครเลย ต)องมีการเปลี่ยนเปJาหมายเพ่ือความเปBนผู)ชนะและต)องสร)างแรงบันดาลใจให)

                                                           

๓๓
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, แผนยุทธศาสตร-การพัฒนาระบบราชการไทย 

(พ.ศ. ๒๕๕๖–พ.ศ. ๒๕๖๑), หน)า ๔๘. 
๓๔ เรื่องเดียวกัน, หน)า ๔๘๗-๔๙๓. 
๓๕

 พิชญ�พจี สายเช้ือ, ผู�นําในศตวรรษท่ี ๒๑, [ออนไลน�]. 
๓๖

 Conger, J. A., & Kanungo, R. N., “The empowerment process: Integrating theory 

and practice”: 471-472. 
๓๗ สุเมธ แสงน่ิมนวล, ภาวะผู�นํากับธรรมาภิบาลในการบริหารงานองค-กรปกครองสQวนท�องถิ่น, 

หน)า ๑๖-๑๘. 
๓๘ Bass, B.M. and Avolio, B.J., “The four Is Transformational Leadership”: 9-32.  



 

 

๒๖ 

ลูกทีมเล0นให)ดีท่ีสุดเพ่ือชัยชนะ ความพร)อมเปBนผู)นําการเปลี่ยนแปลงว0า มีความสามารถท่ีจะเผชิญกับ
ความสลับซับซ)อน ความคลุมเครือและความไม0แน0นอน ผู)นําการเปลี่ยนแปลงจะมีความสามารถใน
การเผชิญป5ญหาท่ีเปลี่ยนแปลงอยู0เสมอ๓๙ 

  สรุป พร)อมเปBนผู)นําการเปลี่ยนแปลง ในการศึกษาครั้งนี้หมายถึง มีความกล)าเสี่ยง 
พร)อมเปBนผู)นําการเปลี่ยนแปลง ให)ความสําคัญกับการสร)างความสําเร็จร0วมกัน เปBนแบบอย0างท่ีดีหรือ
เปBนโมเดลให)คนอ่ืนได)เห็น ลูกน)องภาคภูมิใจเม่ือได)ร0วมงานกับผู)บริหาร และเปBนผู)นําในโลกอนาคต
อย0างแท)จริง   

  ๓) วิสัยทัศน-ก�าวไกล มีนักวิชาการให)ความหมายไว)ดังนี้ 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการอธิบายว0าการมีวิสัยทัศน�ก)าวไกล คือคิด

นอกกรอบ๔๐ สอดคล)องกับสุเมธ แสงนิ่มนวล ท่ีกล0าวว0าการมีจินตนาการ ผู)นําต)องเปBนผู) ท่ีมี
จินตนาการอย0างเช0นท่ีไอน�สไตน�กล0าวไว)ว0า “จินตนาการสําคัญกว0าความรู)” เพราะจินตนาการคือ
วิสัยทัศน�และความคิดสร)างสรรค� เปBนความสามารถในการจําลองผลสําเร็จ ข้ันตอนการดําเนินการท่ีมี
ความเปBนไปได)ไว)ในสมอง คือ เม่ือคิดสร)างสรรค�สิ่งใดแล)ว ต)องคิดภาพในรายละเอียดให)ออกว0าต)องมี
ข้ันตอนการดําเนินการอย0างไรจึงจะสําเร็จ๔๑ 

  นอกจากนั้นนักวิชาการต0างประเทศเช0น Conger, J. A., & Kanungo, R. N. กล0าวว0า 
ผู)นําท่ีเห็นความสําคัญในการมีวิสัยทัศน�ไม0ใช0แต0เพียงจะทําการต0างให)แค0สําเร็จตามหน)าท่ีเท0านั้นการมี
วิสัยทัศน�ย0อมต)องมีความกล)าในการปรับเปลี่ยน ซ่ึงก็ข้ึนอยู0ว0าผู)ตามจะรับได)หรือตามได)ทันแค0ไหน๔๒  
และ Tichy, N. M., & Devanna, M. A. เปBนผู)มองการณ�ไกลผู)นําการเปลี่ยนแปลงจะมีความสามารถในการมอง
การณ�ไกลสามารถท่ีจะนําความหวัง ความฝ5นมาทําให)เปBนความจริงได)๔๓ 
  สรุป วิสัยทัศน�ก)าวไกล ในการศึกษาครั้งนี้หมายถึง ผู)นํามีการกําหนดวิสัยทัศน�ของ
องค�กรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต คิดนอกกรอบ และนําเสนอในสิ่งท่ีต0าง มีความกล)าใน
การปรับเปลี่ยน มีจินตนาการ และความคิดสร)างสรรค� กําหนดข้ันตอนการดําเนินงานท่ีมีความเปBนไป
ได) สามารถนําความหวัง และความสําเร็จท่ีเปBนจริงได)มาสู0องค�กร 

  ๔) ใสQใจในการส่ือสาร มีนักวิชาการให)ความหมายไว)ดังนี้ 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการอธิบายว0า มีความสามารถในการสื่อสารทํา

ความเข)าใจให)เกิดการยอมรับได)ท้ังอย0างเปBนทางการและไม0เปBนทางการ๔๔ สอดคล)องกับ สุเมธ แสง

                                                           
๓๙ Tichy, N. M., & Devanna, M. A., The Transformational Leader, p. 187. 
๔๐

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, แผนยุทธศาสตร-การพัฒนาระบบราชการไทย 

(พ.ศ. ๒๕๕๖–พ.ศ. ๒๕๖๑), หน)า ๔๘. 
๔๑ เรืองเดียวกัน, หน)า ๑๖-๑๘. 
๔๒

 Conger, J. A., & Kanungo, R. N., “The empowerment process: Integrating theory 

and practice”: 471-472. 
๔๓

 Tichy, N. M., & Devanna, M. A., The Transformational Leader, p. 187. 
๔๔

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, แผนยุทธศาสตร-การพัฒนาระบบราชการไทย 

(พ.ศ. ๒๕๕๖–พ.ศ. ๒๕๖๑), หน)า ๔๘. 



 

 

๒๗ 

นิ่มนวล กล0าวว0า เชื่อม่ันและรับฟ5ง หมายถึง ผู)นําจะต)องมีความเชื่อม่ันในตนเองในขณะเดียวกันก็
พร)อมท่ีจะรับฟ5งความคิดเห็นของผู)อ่ืน โดยเฉพาะกับผู)ตามหรือลูกน)อง โลกในยุคประชาธิปไตย คนรุ0น
ใหม0ถูกฝ�กให)มีความคิดเปBนของตนเอง และรับฟ5งเสียงของคนส0วนใหญ0 ดังนั้นผู)นําท่ีดีต)องมีคุณสมบัติ
ทันโลก จึงจะสามารถบริหารงานได)อย0างมีประสิทธิภาพ๔๕ และสุเทพ พงศ�ศรีวัฒน� กล0าวว0า ต)องมี
ท่ีดีของการเปBน “นักสื่อสารและนักฟ5ง” ท่ีมีประสิทธิผล (Being a Skill Communicators and 
Listener) ๔๖ นอกจากนั้น Conger, J. A., & Kanungo, R. N. ได)กล0าวว0า ผู)นําท่ีสื่อสารเรื่องราวต0าง 
ๆ ด)วยความม่ันใจดูจะเปBนท่ียอมรับว0ามีความสามารถพิเศษมากกว0าผู)ท่ีสับสนและไม0มีความชัดเจน 
หรือคลุมเครือ ความสําเร็จของการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ�ด)านต0าง ๆ จะไม0มีทางสําเร็จได)ด)วยความโชค
ดีของผู)นําทุกครั้งไป หากเขาขาดการสื่อท่ีแสดงถึงความเชื่อม่ันความม่ันใจของผู)นําจะเปBนแบบอย0าง
ของผู)ตาม ความรู)สึกของผู)ตามท่ีเชื่อว0าผู)นํามีความรู)วิธีการท่ีจะทําให)บรรลุถึงวัตถุประสงค� และ
เปJาหมาย ย0อมต้ังใจทํางานหนัก เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู)นํา นั่นคือเพ่ิมโอกาสของ
ความสําเร็จของงาน อันเนื่องมาจากการมีการสื่อสารด)วยความม่ันใจ๔๗ 

  สรุป ใส0ใจในการสื่อสาร ในการศึกษาครั้งนี้หมายถึง การมีความสามารถในการสื่อสาร
เปBนท่ียอมรับสื่อสารท้ังแบบเปBนทางการและไม0เปBนทางการ สามารถสื่อสารเรื่องราวต0าง ๆ ได)อย0าง
ม่ันใจ มีความเชื่อม่ันในตนเอง เป�ดกว)างพร)อมท่ีจะรับฟ5งความคิดเห็นของอ่ืน และมีทักษะท่ีดีของการ
เปBนนักสื่อสารและนักฟ5งท่ีมีประสิทธิผล  
 ๕) ให�ความสําคัญด�านเทคโนโลยี มีนักวิชาการให)ความหมายไว)ดังนี้ 

  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ อธิบายว0าหมายถึง การมีความรู) ความ
เข)าใจเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย๔๘ สอดคล)องกับ สนุก สิงห�มาตร, พิกุล มีมานะ และ       
ดุษฎีวัฒน� แก)วอินทร� ท่ีกล0าวว0า การรอบรู) (Knowing) หมายถึง ผู)นําองค�การท่ีดีจะต)องมีความรอบรู)ใน
เรื่องต0าง ๆ ท่ีตนเองต)องบริหารจัดการเพ่ือให)การบริหารงานประสบความสําเร็จ และเปBนไปอย0างมี
ประสิทธิภาพ๔๙ และพิชญ�พจี สายเชื้อ กล0าวว0า ผู)นําต)องเข)าใจธุรกิจยุคดิจิทัล หมายถึง ผู)นําแห0ง
อนาคตต)องมีความเข)าใจการทําธุรกิจในโลกยุคดิจิทัลเพราะท้ังลูกค)าและพนักงานเขาพัฒนาไปไกล
แล)ว ถ)าไม0เข)าใจ ตามไม0ทัน แล)วจะคิดหาทางทําธุรกิจให)ประสบความสําเร็จได)อย0างไร๕๐ นอกจากนั้น 

                                                           

๔๕
 สุเมธ แสงน่ิมนวล, ภาวะผู�นํากับธรรมาภิบาลในการบริหารงานองค-กรปกครองสQวนท�องถิ่น, 

หน)า ๑๖-๑๘. 
๔๖

 สุเทพ พงศ�ศรีวัฒน�, คุณลักษณะภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา, [ออนไลน�]. 
๔๗

 Conger, J. A., & Kanungo, R. N., “The empowerment process: Integrating theory 

and practice”: 471-472.  
๔๘

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, แผนยุทธศาสตร-การพัฒนาระบบราชการไทย 

(พ.ศ. ๒๕๕๖–พ.ศ. ๒๕๖๑), หน)า ๔๘.  
๔๙

 สนุก สิงห�มาตร, พิกุล มีมานะ และดุษฎีวัฒน� แก)วอินทร�, “คุณลักษณะภาวะผู)นําของผู)บริหาร

องค�กรในศตวรรษท่ี ๒๑”: ๔๘๗-๔๙๓.  
๕๐

 พิชญ�พจี สายเช้ือ, ผู�นําในศตวรรษท่ี ๒๑, [ออนไลน�]. 



 

 

๒๘ 

Tichy, N. M., & Devanna, M. A. กล0าวว0า เปBนผู)เรียนรู)ตลอดชีวิตผู)นําการเปลี่ยนแปลงนี้จะนึกถึงสิ่งท่ีตนเอง
เคยทําผิดพลาดในฐานะท่ีเปBนบทเรียน และจะพยายามเรียนรู)สิ่ งใหม0 ๆ เพ่ือพัฒนาตนเอง
ตลอดเวลา๕๑  

  สรุป ให)ความสําคัญด)านเทคโนโลยี ในการศึกษาครั้งนี้หมายถึง มีความรู) ความเข)าใจ
เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย เปBนคนเรียนรู)ตลอดชีวิตและพยายามเรียนรู)สิ่งใหม0 ๆ เพ่ือ
พัฒนาตนเอง มีความเข)าใจการทําธุรกิจในโลกยุคดิจิทัล นําเทคโนโลยีใหม0 ๆ เข)ามาใช)ในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว 

  ๖) มีทักษะการประสาน มีนักวิชาการให)ความหมายไว)ดังนี้ 
  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ อธิบายว0าหมายถึง มีทักษะทาง

การเมือง๕๒ สอดคล)องกับ สุเมธ แสงนิ่มนวล กล0าวว0า ไว)วางใจ ไม0หวงอํานาจ หมายถึง ผู)นําต)อง
ไว)วางใจผู)ตามหรือลูกน)อง ไม0หวงอํานาจ ยิ่งมอบอํานาจออกไปมากยิ่งเปBนผลดีต0อการบริหาร เพราะ
จะช0วยแบ0งเบาในรายละเอียด ทําให)ผู)นํามีเวลาท่ีจะสร)างสรรค� ควบคุม และติดตามงาน ความสําคัญ
ของการมอบอํานาจจึงอยู0ท่ีวิธีการ และการเลือกบุคคลท่ีจะรับมอบอํานาจได)อย0างถูกต)องและ
เหมาะสม๕๓ นอกจากนั้น สนุก สิงห�มาตร, พิกุล มีมานะ และดุษฎีวัฒน� แก)วอินทร�ท่ีกล0าวว0า การ
สร)างทีม (Team Work) หมายถึง ผู)นําท่ีดีท่ีมีความคิดก)าวหน)านั้นต)องรู)จักการสร)างทีมงาน สร)าง
เครือข0าย เพราะทีมงานหรือเครือข0ายเหล0านั้น จะเปBนป5จจัยผลักดันให)การบริหารงานสําเร็จลุล0วงได)
อย0างรวดเร็ว เพราะทีมงานถือเปBนหัวใจสําคัญในการบริหารงานยุค ผู)นําไม0สามารถทํางานให)สําเร็จได)
โดยปราศจากทีมงาน เพราะในป5จจุบันนี้สังคมมีความสลับซับซ)อนเปBนอย0างมาก องค�การจะไม0
สามารถอยู0ได)อย0างโดดเด่ียวเพียงลําพัง๕๔ และธัญวิทย� ศรีจันทร� ท่ีกล0าวว0าการมีทักษะการประสาน
เปBนการสร)างความสัมพันธ�ท่ีดีกับทีมงาน๕๕ 

  สรุป มีทักษะการประสาน มีทักษะทางการเมือง ไว)วางใจผู)ตามหรือลูกน)อง มีการ
กระจายอํานาจการสั่งการไม0มีการหวงอํานาจ นิยมการสร)างทีมงานและเครือข0าย ส0งเสริม
ความสัมพันธ�ท่ีดีกับทีมงานเพ่ือผลักดันให)การบริหารงานสําเร็จ  

  ๗) รู�จักประมาณตน มีนักวิชาการให)ความหมายไว)ดังนี้  
 สุเมธ แสงนิ่มนวลอธิบายว0า ผู)นําต)องรู)จักตัวเอง รู)ว0าตัวเองเปBนคนอย0างไร มีจุดเด0นจุด

ด)อยหรือข)อดีข)อเสียประการใด จะได)ใช)เปBนป5จจัยในการนําผู)คนให)ได)ดียิ่งข้ึนโดยปกติ เรามักมีอคติทํา

                                                           

๕๑
 Tichy, N. M., & Devanna, M. A., The Transformational Leader, p. 187. 

๕๒
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, แผนยุทธศาสตร-การพัฒนาระบบราชการไทย 

(พ.ศ. ๒๕๕๖–พ.ศ. ๒๕๖๑), หน)า ๔๘. 
๕๓

 สุเมธ แสงน่ิมนวล, ภาวะผู�นํากับธรรมาภิบาลในการบริหารงานองค-กรปกครองสQวนท�องถิ่น, 

หน)า ๑๖-๑๘. 
๕๔

 สนุก สิงห�มาตร, พิกุล มีมานะ และดุษฎีวัฒน� แก)วอินทร�, “คุณลักษณะภาวะผู)นําของผู)บริหาร

องค�กรในศตวรรษท่ี ๒๑”: ๔๘๗-๔๙๓. 
๕๕ ธัญวิทย� ศรีจันทร�, “การวิเคราะห�องค�ประกอบคุณลักษณะภาวะผู)นําในศตวรรษท่ี ๒๑ ของ

กรรมการองค�กรนิสิตนักศึกษา”: ๑๓๙-๑๕๖. 



 

 

๒๙ 

ให)มองตัวเองไม0ชัดหรือเข)าข)างตัวเอง ทําให)ไม0รู)จักตัวเองอย0างแท)จริง๕๖ สอดคล)องกับธัญวิทย�        
ศรีจันทร�ท่ีกล0าวว0า รู)จักประมาณตนคือการมีคุณธรรมและจริยธรรม๕๗ และ Tichy, N. M., & 
Devanna, M. A. กล0าวว0า เปBนคนกล)าและเป�ดเผย เปBนคนท่ีต)องเสี่ยงแต0มีความสุขและมีจุดยืนของ
ตนเอง กล)าเผชิญกับความจริง กล)าเป�ดเผยความจริง๕๘ 
  สรุป รู)จักประมาณตน ในการศึกษาครั้งนี้หมายถึง เปBนคนรู)จักและยอมรับความสามารถ
ของตน กล)าแสดงออกและเป�ดเผย กล)าเสี่ยงและปฏิบัติงานอย0างมีความสุข มีจุดยืนเปBนของตนเอง 
และกล)าเผชิญกับความเปBนจริง มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 
๒.๒ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับบรรยากาศในองค-การ 
  บรรยากาศในองค�การ (Organizational Climate) หมายถึง ความรู)สึกของบุคลากร
ภายในองค�การต0อป5จจัยต0าง ๆ ภายในองค�กรท่ีส0งผลต0อการทํางานหรืออีกนัยหนึ่งคือการรับรู)ของ
บุคลากร ภายในองค�กรต0อสภาวะแวดล)อมในการทํางาน ถ)าบรรยากาศหรือ Climate ในการทํางานมี
ความเหมาะสมจะส0งผลต0อการจูงใจบุคลากรภายในองค�การ  
  ๒.๒.๑ ความหมายของบรรยากาศในองค-การ 
  มีนักวิชาการได)ให)ความหมายของบรรยากาศองค�การท่ีน0าสนใจดังนี้  
   บรรยากาศองค�การ หมายถึง ลักษณะต0าง ๆ ท่ีทําให)องค�การหนึ่งแตกต0างจากอีก
องค�การหนึ่ง และมีอิทธิพลต0อพฤติกรรมของคนในองค�การนั้นรวมท้ังกระบวนการต0าง ๆ ในองค�การ
นั้นด)วย๕๙ 
  บรรยากาศองค�การ คือ กลุ0มลักษณะต0าง ๆ ภายในองค�การท่ีสมาชิกรับรู) โดยลักษณะ
ดังกล0าวประกอบด)วยบรรยากาศถึงสภาพขององค�การ เปBนเครื่องชี้ให)เห็นความแตกต0างระหว0าง
องค�การหนึ่งกับอีกองค�การหนึ่ง เปBนลักษณะท่ีคงทนมีอิทธิพลต0อพฤติกรรมของคนในองค�การ๖๐  
  บรรยากาศองค�การว0า หมายถึง การรับรู)ความรู)สึกหรือความเข)าใจของผู)ปฏิบัติงานท่ีมี
ต0อลักษณะขององค�การในแง0ต0าง ๆ ท่ีแวดล)อมอยู0รอบ ๆ  ตัวของผู)ปฏิบัติงาน ซ่ึงเปBนลักษณะท่ีแตกต0างกัน
ออกไปในแต0ละองค�การและมีอิทธิพลต0อ พฤติกรรมและทัศนคติของผู)ปฏิบัติงานในองค�การ๖๑ 

                                                           

๕๖
 สุเมธ แสงน่ิมนวล, ภาวะผู�นํากับธรรมาภิบาลในการบริหารงานองค-กรปกครองสQวนท�องถิ่น, 

หน)า ๑๖-๑๘. 
๕๗

 ธัญวิทย� ศรีจันทร�, “การวิเคราะห�องค�ประกอบคุณลักษณะภาวะผู)นําในศตวรรษท่ี ๒๑ ของ

กรรมการองค�กรนิสิตนักศึกษา”: ๑๓๙-๑๕๖. 
๕๘

 Tichy, N. M., & Devanna, M. A., The Transformational Leader, p. 187. 
๕๙ Litwin, G.H. & Stringer, R.A. Jr, “Motivation and organisational climate”, Division of 

Research, (Boston: Harvard Business School, 1968), p. 21. 
๖๐ Gilmer, Von Haller B., Industrial and Organization Psychology, (New York: McGraw–

Hill, 1971), p. 28.  
๖๑ Brown, W. B. , & Moberg, D. J., Organization Theory and Management : Approach, 

(New York: John Wiley and Sons, 1980), p. 667.  



 

 

๓๐ 

บรรยากาศองค�การเปBนองค�ประกอบสําคัญของการศึกษาเก่ียวกับองค�การ มีส0วนในการกําหนด
พฤติกรรมของมนุษย�สามารถวิเคราะห�พฤติกรรมของมนุษย�รวมถึงพฤติกรรมในการทํางาน๖๒ 
 บรรยากาศองค�การเปBนเครื่องมือท่ีช0วยกําหนดรูปแบบ ความหวังของสมาชิกของ
องค�การ ซ่ึงจะมีผลโดยตรงต0อทัศนคติและความพอใจของพนักงานต0อองค�การ รูปแบบขององค�การ
เปBนเครื่องมือท่ีช0วยให)ผู)บริหารสามารถจัดวางรูปแบบของบรรยากาศขององค�การต0อพนักงานได)
เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาจะต)องมีการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศขององค�การด)วย โดยสรุป
จะเห็นได)ว0าบรรยากาศองค�การเปBนองค�ประกอบท่ีสําคัญต0อองค�การ เปBนเครื่องมือท่ีทําให)สามารถ
เข)าใจรูปแบบของแต0ละองค�การได) โดยบรรยากาศองค�การมีความสําคัญต0อพฤติกรรมในการทํางาน
การท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพขององค�การ จําเปBนจะต)องทราบถึงการรับรู)ของพนักงานท่ีมีต0อบรรยากาศ
องค�การและหากต)องการท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาองค�การจะต)องมีการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศ
องค�การด)วย๖๓  
  ความพอใจของพนักงานจะข้ึนอยู0กับการ รับรู)บรรยากาศของพนักงานต0อองค�การ หาก
ต)องการเสริมสร)างประสิทธิภาพขององค�การ ผู)บริหารควรเสริมสร)างบรรยากาศท่ีทําให)พนักงานเกิด
ความพอใจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและทําให)องค�การสามารถบรรลุเปJาหมายตามท่ีต)องการได)๖๔  
 สรุปได)ว0า บรรยากาศในองค�การ หมายถึง ลักษณะต0าง ๆ ท่ีทําให)องค�การหนึ่งแตกต0าง
จากอีกองค�การหนึ่ง และมีอิทธิพลต0อพฤติกรรมของคนในองค�การนั้น รวมท้ังกระบวนการต0าง ๆ ใน
องค�การนั้นด)วย โดยบรรยากาศองค�การเปBนเครื่องมือท่ีช0วยกําหนดรูปแบบ ความหวังของสมาชิกของ
องค�การ ซ่ึงจะมีผลโดยตรงต0อทัศนคติและความพอใจของพนักงานต0อองค�การ หากต)องการ
เสริมสร)างประสิทธิภาพขององค�การ ผู)บริหารควรเสริมสร)างบรรยากาศท่ีทําให)พนักงานเกิดความ
พอใจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและทําให)องค�การสามารถบรรลุเปJาหมายตามท่ีต)องการได) 
  ๒.๒.๒ องค-ประกอบของบรรยากาศในองค-การ 
 มีนักวิชาการหลายท0านให)อธิบายเก่ียวกับบรรยากาศในองค�การไว)ดังนี้ 
 นักวิชาการท0านหนึ่ง ได)จําแนกป5จจัยท่ีมีอิทธิพลต0อบรรยากาศองค�การไว) ๖ ป5จจัย คือ๖๕ 
    ๑. ภาวะทางเศรษฐกิจ เม่ือภาวะทางเศรษฐกิจดี โครงการท่ีมีความเสี่ยงภัยมากข้ึน
อาจจะยอมรับได) และความรู)สึกท่ีม่ันคง โดยท่ัวไปจะเกิดข้ึนกับสมาชิกขององค�การ เม่ือภาวะ
เศรษฐกิจลดลง งบประมาณจะถูกประหยัด และความระมัดระวังจะเข)ามาแทนท่ีความเชื่อม่ันดังกล0าว 
   ๒. แบบของความเปBนผู)นํา ทัศนคติ และวิธีการของผู)บริหารท่ีใช)กับผู)ใต) บังคับ
บัญชา มีผลกระทบต0อบรรยากาศองค�การโดยเฉพาะอย0างยิ่ง แบบของความเปBนผู)นําของผู)บริหาร

                                                           

๖๒ Steers, R.M. and Porter, L.W., Motivation & Work Behavior, (New York: McGraw-
Hill Book, 1979), p. 365.  

๖๓ Brown, W. B. , & Moberg, D. J., Organization Theory and Management: Approach, p. 
420. 

๖๔ Hellriegel, D., Slocum, J. W., & Jackson, S. E., Management: A competency-based 
approach, (10th ed.), (Mason, OH: Thomson/South-Western, 2005), p. 440.  

๖๕ Dubrin, A.J., Leadership: Research Finding, Practice and Skills, (Boston: Houghton 
Mufflin, 1998), p.125. 



 

 

๓๑ 

ระดับสูงขององค�การมีความสําคัญมาก เพราะว0าแบบของความเปBนผู)นําของผู)บริหารระดับสูง จะถูก
ปฏิบัติตามโดยผู)บริหารระดับรองลงมาท่ีมีความเข)าใจว0าเปBนแนวทางท่ีถูกต)องของการปฏิบัติ 
   ๓. นโยบายขององค�การ มีผลต0อการสร)างความรู)สึกประทับใจและการรับรู)เก่ียวกับ
องค�การ เช0น องค�การท่ีมีนโยบายเลื่อนตําแหน0งบุคคลภายในจะมีบรรยากาศของการแข0งขันมากกว0า
องค�การท่ีมักใช)บุคคลภายนอกในตําแหน0งระดับสูง 
   ๔. ค0านิยม ค0านิยมของผู)บริหารองค�การ มีผลกระทบต0อบรรยากาศองค�การเปBน
อย0างมากองค�การท่ีมีค0านิยมสูงทางด)านสวัสดิการ จะทําให)เกิดบรรยากาศอบอุ0นและความเปBนมิตร
มากกว0าองค�การท่ีมีค0านิยมทางด)านมุ0งผลงานเพราะทําให)เกิดความพอใจแก0บุคลากรในองค�การ 
   ๕. โครงสร)างขององค�การ องค�การท่ีมีการจัดแผนงานตามหน)าท่ีพร)อมกับลําดับของ
ผู)บริหารโดยใช)ชื่อตําแหน0งหน)าท่ีอย0างชัดเจนอาจจะก0อให)เกิดบรรยากาศท่ีค0อนข)างจะไม0คล0องตัว 
และให)ความสําคัญกับระเบียบวิธีปฏิบัติงานตามท่ีกําหนดไว)ในคู0มือ ในทางตรงข)ามองค�การท่ียึดถือ
โครงสร)างน)อยลง จะมีบรรยากาศของคล0องตัว การคิดค)นสิ่งใหม0 ๆ และความไม0เปBนทางการมากกว0า 
   ๖. คุณลักษณะของสมาชิก บรรยากาศองค�การได)รับอิทธิพลจากคุณลักษณะของ
บุคคลภายในองค�การ คุณลักษณะ เช0น อายุโดยเฉลี่ยของสมาชิก การแต0งกาย จํานวนของผู)บริหาร
หญิง และแม)กระท่ังการไว)ผมยาว หรือผมสั้นของผู)บริหารชาย มีอิทธิพลต0อบุคลิกภาพขององค�การ
โดยส0วนรวม และมีผลกระทบต0อทัศนคติ และพฤติกรรมของสมาชิก 
  บรรยากาศองค�การแบ0งออกเปBน ๘ มิติ ดังนี้๖๖ 
    ๑. โครงสร)าง (Structure) หมายถึง โครงสร)างท้ังท่ีเปBนทางการและไม0เปBนทางการ 
ท่ีมีผลต0อพฤติกรรมระหว0างบุคคล และพฤติกรรมของพนักงาน 
    ๒. ความท)าทาย และความรับผิดชอบ (Challenge and Responsibility) ซ่ึงประเมิน
ความเข)าใจ หรือการรับรู)ด)านความท)าทายของงาน และความรู)สึกในความสําเร็จของงาน 
    ๓. ความอบอุ0นและการสนับสนุน (Warmth and Support) ความอบอุ0นและการ
สนับสนุนท่ีมีอยู0ภายในองค�กร จะช0วยให)พนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ลดความเครียดไป
ได) 
    ๔. การให)รางวัล และการลงโทษ การเห็นด)วย หรือไม0เห็นด)วย (Reward, Punishment, 
Approval, and Disapproval) การให)รางวัลท่ีแสดงให)เห็นว0ายอมรับหรือเห็นด)วยกับพฤติกรรมหรือ
ผลการทํางานท่ีเกิดข้ึน และการลงโทษจะเปBนสัญญาณท่ีแสดงว0าไม0ยอมรับใน พฤติกรรมการกระทํา
ของพนักงาน 
    ๕. ความขัดแย)ง (Conflict) เปBนมิติท่ีวัดความเข)าใจในเหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึนระหว0าง
บุคคล หรือ กลุ0มท่ีแตกต0างกัน ท่ีอาจจะต)องมีการแข0งขันกัน หรือมีความคิดเห็นท่ีแตกต0างกัน ความ
ขัดแย)งจึงถือเปBนเรื่องปกติ ซ่ึงผู)นําจะต)องมีบทบาทสําคัญในการหาทางแก)ไขความขัดแย)งท่ีเกิดข้ึนอยู0
เสมอ 

                                                           

๖๖ Litwin, G.H. & Stringer, R.A. Jr., “Motivation and organisational climate”, Division of 
Research, (Boston: Harvard Business School, 1968), p. 227. 



 

 

๓๒ 

   ๖. มาตรฐานผลการปฏิบัติงาน และความคาดหมาย (Performance Standard 
and Expectation) มิตินี้วัดความรู)สึก หรือการรับรู)ท่ีเก่ียวกับความสําคัญของผลการปฏิบัติงาน และ
มีความชัดเจนในเรื่องความคาดหมายเก่ียวกับผลการปฏิบัติงาน 
   ๗. ความจงรักภักดีต0อกลุ0ม และองค�กร (Organization and Group Loyalty) เปBน
มิติท่ีวัดบรรยากาศท่ีเปBนมิตร การช0วยเหลือซ่ึงกันและกัน มุ0งไปท่ีเปJาหมายของทีมเปBนหลัก พนักงาน
ไม0เน)นการให)รางวัลส0วนบุคคล 
   ๘. ความเสี่ยงและการรับความเสี่ยง (Risk and Risk Taking) เปBนมิติการรับรู)ของ
พนักงานในเรื่องความเสี่ยงในการทํางาน คนท่ีต)องการความสําเร็จสูงมักจะพอใจท่ีจะรับความเสี่ยงใน
การทํางานว0าจะสําเร็จหรือไม0 บรรยากาศองค�กรท่ีกระตุ)นให)พนักงานให)ยอมรับเรื่องความเสี่ยง จะ
เปBนองค�กรท่ีต)องการประสบความสําเร็จสูง 
 ต0อมา Stringer ได)ศึกษาเพ่ิมเติมจากท่ีเขาได)ศึกษาร0วมกับ Litwin และเขียนหนังสือท่ีมี
ชื่อว0า Leadership and Organizational Climate (The Cloud Chamber Effect โดยอ)างถึงประสบการณ�
การทํางานเปBนท่ีปรึกษาให)กับหลาย ๆ องค�กร จนเขาคิดว0าจะต)องมีการจัดกลุ0มมิติบรรยากาศองค�กร
ใหม0เปBน ๖ มิติดังนี้๖๗ 
   ๑. โครงสร)างองค�กร (Structure) เปBนมิติการรับรู)โครงสร)างขององค�กรของพนักงาน 
พนักงานเข)าใจบทบาทการทํางานของตนเองอย0างชัดเจน หากไม0มีโครงสร)างการทํางานท่ีดี พนักงาน
จะสับสนในบทบาท และหน)าท่ีความรับผิดชอบ ซ่ึงการจัดโครงสร)างการทํางานท่ีเหมาะสม จะเปBน
แรงจูงใจให)พนักงานทํางานอย0างมีประสิทธิภาพ 
   ๒. การต้ังมาตรฐานในการทํางาน (Standards) เปBนมิติวัดผลการปฏิบัติงาน เพ่ือ
การพัฒนา และวัดระดับความภูมิใจของพนักงานท่ีสามารถทํางานได)มีประสิทธิภาพ การต้ังมาตรฐาน
ไว)สูงทําให)พนักงานพยายามปรับปรุงวิธีการทํางานอยู0ตลอดเวลา และถ)าต้ังมาตรฐานการทํางานท่ีตํ่า 
ก็จะสะท)อนให)เห็นถึงความคาดหวังในประสิทธิภาพการทํางานท่ีตํ่า นอกจากนี้การกําหนดมาตรฐาน
การทํางาน และแนวทางการวัดผลการทํางานท่ีไม0ชัดเจน จะส0งผลกระทบต0อประสิทธิภาพในการ
ทํางานของพนักงาน โดยเฉพาะอย0างยิ่ง ในองค�กรท่ีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเปBนไปตาม
ความรู)สึกของหัวหน)างาน มากกว0าการกําหนดมาตรฐานในการทํางานท่ีขัดเจน ทําให)พนักงานท่ีมี
ศักยภาพ ขาดขวัญและกําลังใจในกรปฏิบัติงาน ในขณะท่ีองค�กรท่ีมีการกําหนดมาตรฐานการทํางานท่ี
ชัดเจน ระบบการประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพเปBนไปอย0างมีระบบ ทําให)พนักงานมีขวัญและกําลังใจท่ี
ดีในการทํางาน 
   ๓. ความรับผิดชอบในการทํางาน (Responsibility) เปBนมิติท่ีสะท)อนให)เห็นถึงความรู)สึก
ของพนักงานท่ีได)เปBนเจ)าของงาน ไมมีการตรวจสอบการทํางาน หรือรอการตัดสินใจอีกครั้งจาก
หัวหน)างาน มีอิสระเต็มท่ีในการวางแผนการทํางาน เพ่ือให)งานออกมาดี ความรู)สึกเหล0านี้ส0งเสริมให)
พนักงานกล)าตัดสินใจ และกล)าลองผิดลองถูก ซ่ึงเปBนผลดีกับองค�กรท่ีส0งเสริมให)พนักงานกล)าท่ีจะคิด
นวัตกรรมใหม0 ๆ ในการทํางาน 

                                                           

๖๗ Robert Stringer., Leadership and Organizational Climate: The Cloud Chamber 
Effect, (Prentice Hall, 2002), p. 198.  



 

 

๓๓ 

   ๔. การชื่นชม (Recognition) เปBนมิติท่ีวัดขวัญ และกําลังใจของพนักงานท่ีได)รับ
จากการปฏิบัติงานดี เปBนท่ียอมรับ เนื่องจาก ระบบการให)รางวัล ผลตอบแทน เปBนหนึ่งในป5จจัยหลัก
ท่ีส0งผลกระทบต0อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน และท่ีสําคัญ การให)รางวัล ผลตอบแทน 
จะต)องเปBนไปอย0างมีระบบ โปร0งใส และยุติธรรม 
   ๕. การสนับสนุน (Support) เปBนมิติท่ีสะท)อนความรู)สึกไว)วางใจ ช0วยเหลือซ่ึงกัน
และกันภายในทีมงาน บรรยากาศการทํางานท่ีมีการสนับสนุนกันสูง จะทําให)พนักงานรู)สึกภูมิใจท่ีได)
เปBนส0วนหนึ่งของทีมงานท่ีดี สมาชิกสามารถขอความช0วยเหลือได)ตลอดเวลา โดยสมาชิกในทีมเต็มใจ
ท่ีจะเข)าช0วยเหลือ โดยเฉพาะหัวหน)างาน แต0ในทางตรงกันข)ามถ)าองค�กรมีบรรยากาศการสนับสนุน
การทํางานท่ีต่ํา พนักงานจะรู)สึกโดดเด่ียว 
   ๖. ความรู)สึกผูกพัน และรับผิดชอบต0อองค�กร (Commitment) เปBนมิติท่ีวัดความรู)สึกภูมิใจ
ของพนักงานท่ีได)เปBนส0วนหนึ่งขององค�กร และมีความรู)สึกรับผิดชอบในการสร)างความสําเร็จให)
องค�กร ซ่ึงความรู)สึกนี้สัมพันธ�กับความจงรักภักดีต0อองค�กร อีกประการหนึ่ง คือ ความสํานึกในความ
รับผิดชอบเฉพาะงานของพนักงานเองแต0เพียงอย0างเดียว โดยไม0คํานึงถึงความรับผิดชอบต0อผู)อ่ืน ต0อ
องค�กร หรือในงานท่ีเก่ียวเนื่องกัน ประสิทธิภาพขององค�กรจะไม0เกิด ดังนั้น จะเห็นได)ว0าหลายองค�กร
พยายามท่ีจะสร)างจิตสํานึกในการทํางานร0วมกันเปBนทีม เพ่ือประสิทธิภาพของงาน 
 และจากการศึกษาของ Koys & DeCotiis มีการแบ0งมิติของบรรยากาศองค�กรออกเปBน 
๘ มิติด)วยกัน และมีความคล)ายคลึงกับแนวคิดของ Litwin และ Stringer ดังนี้คือ๖๘ 
   ๑. อิสระในการตัดสินใจ (Autonomy) เปBนการรับรู)ถึงความสามารถในการตัดสินใจ
ด)วยตนเองในการจัดลําดับความสําคัญของงาน ต้ังเปJาหมายการทํางาน และข้ันตอนการทํางาน 
   ๒. การแบ0งป5น ร0วมมือกัน (Cohesion) เปBนการรับรู)ถึงการอยู0ร0วมกันอย0างแบ0งป5น
กันในทีมงาน รวมท้ังสมาชิกในทีมมีความเต็มใจช0วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
   ๓. ความไว)วางใจ (Trust) การรับรู)ในการอิสระท่ีจะสื่อสารกันอย0างเป�ดเผยใน
ระหว0างสมาชิกด)วยกันเอง จนถึงระดับผู)บริหาร และสามารถพูดคุยกันได)ทุกเรื่อง แม)กระท่ังเรื่องท่ี
อ0อนไหว หรือหัวข)อท่ีเปBนเรื่องส0วนบุคคล 
   ๔. ความกดดัน (Pressure) การรับรู)ในเรื่องความกดดันในท่ีต)องทํางานให)เสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และงานออกมาได)ตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
   ๕. การสนับสนุน (Support) การให)การสนับสนุนของหัวหน)างานท่ี ส0งเสริมให)
ลูกน)องเรียนรู)จากความผิดพลาด โดยท่ีไม0ได)ว0ากล0าวแต0อย0างใด 
   ๖. การชื่นชม (Recognition) การรับรู)ว0าความทุ0มเทของพนักงานเปBนท่ีรับทราบ
ของหัวหน)างาน และองค�กร 
   ๗. ความยุติธรรม (Fairness) การรับรู)ว0าการปฏิบัติขององค�กรต0อพนักงานมีความ
เท0าเทียมกัน 
   ๘. นวัตกรรม (Innovation) การรับรู)ว0ามีการส0งเสริมให)เกิดการเปลี่ยนแปลง 
รวมท้ังแนวคิดท่ีสร)างสรรค�ใหม0 ๆ รวมท้ังกล)าท่ีจะยอมรับความเสี่ยงท่ีจะทํางานท่ีท)าทายมากข้ึน โดย
ท่ีพนักงานยังไม0มีประสบการณ� 
                                                           

๖๘ Koys, D. J. & DeCotiis, T. A., “Inductive Measures of Psychological Climate”, Human 
Relations, vol. 44 No. (3) (1991): 265-285. 



 

 

๓๔ 

  มุมมองของ Koys & DeCotiis จึงมุ0งไปท่ีสิ่งแวดล)อม แรงสนับสนุนจากภายนอกท่ีทําให)
มีผลกระทบต0อการรับรู) เช0นการสนับสนุนของหัวหน)างาน โครงสร)าง ระบบการทํางานขององค�กร ทํา
ให)พนักงานแสดงพฤติกรรมต0าง ๆ ออกมาตามการรับรู) และเกิดเปBนภาพรวมของบรรยากาศองค�กร 
  Steve Kelner ได)ดัดแปลงมิติบรรยากาศองค�กรของ Hay/McBer เพ่ือใช)วัดบรรยากาศ
องค�กร โดยแบ0งออกเปBน ๖ มิติดังนี้๖๙ 
   ๑. ความยืดหยุ0น (Flexibility and Conformity) เปBนการวัดระดับการรับรู)ของ
พนักงานเก่ียวกับกฎระเบียบ และข้ันตอนในการทํางาน และอิสระในการนําเสนอแนวคิดใหม0 ๆ ใน
การทํางาน 
   ๒. ความรับผิดชอบ (Responsibility) เปBนการวัดความสามารถของพนักงานท่ี
สามารถทํางานโดยไม0ต)องได)รับคําแนะนําจากหัวหน)างาน และรู)สึกภูมิใจท่ีได)เปBนเจ)าของงานท่ีทํา 
   ๓. มาตรฐาน (Standard) เปBนการวัดความพึงพอใจในการบริหารงานของผู)บริหาร 
มีการกําหนดเปJาหมาย และมาตรฐานการทํางานขององค�กรอย0างชัดเจนอย0างไรบ)าง 
   ๔. การให)รางวัล (Reward) เปBนความรู)สึกของพนักงานว0าได)รับการดูแล มีการ
ยอมรับผลการทํางาน และได)รับผลสะท)อนกลับเก่ียวกับผลการทํางานจากหัวหน)างานโดยตรง 
   ๕. ความชัดเจน (Clarity) พนักงานรับรู)ว0าตนเองถูกคาดหวังในเรื่องงานอย0างไรบ)าง 
และรับรู)บทบาทในการทํางานอย0างชัดเจน 
   ๖. การทํางานเปBนทีม (Team Commitment/ Team spirit) เปBนการวัดระดับ
ความรู)สึกของพนักงานท่ีเปBนส0วนหนึ่งขององค�กร มีความจงรักภักดีต0อองค�กร เกิดความร0วมมือร0วมใจ
ในทีมงาน และมีเปJาหมายร0วมกัน 
 นักวิชาการอีกท0าน ได)กล0าวว0า เม่ือสมาชิกในองค�การรับรู)ว0าผลตอบแทนท่ีคาดหวังนั้น
เปBนการตอบแทนขององค�การในการท่ีบุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีองค�การต)องการ เม่ือบุคคลรับรู)ถึง
บรรยากาศองค�การท่ีดี บุคคลจะกระทําพฤติกรรมท่ีเปBนประโยชน�ต0อองค�การเพ่ือบรรลุเปJาหมายของ
องค�การ ซ่ึงพิจารณาว0าอาจเกิดจากการท่ีบรรยากาศในองค�การเปBนบรรยากาศท่ีเอ้ืออํานวยต0อการ
ปฏิบัติงาน โดยองค�ประกอบของบรรยากาศองค�การท่ีสามารถเอ้ืออานวยต0อการปฏิบัติงาน ได)แก0๗๐ 
   ๑. โครงสร)างของหน0วยงาน หรือองค�การข)าราชการรับรู)ว0ามีการจัดการโครงสร)าง
ของหน0วยงานท่ีดี มีคําอธิบายบทบาทและความรับผิดชอบของผู)ปฏิบัติงานอย0างชัดเจนมีกฎระเบียบ
และข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมสอดคล)องกับการปฏิบัติงานจริงจะทําให)ข)าราชการมีพฤติกรรม
การเปBนสมาชิกท่ีดีขององค�การมากข้ึน 
   ๒. มาตรฐาน ข)าราชการรับรู)ว0ามีแรงผลักดันให)มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานและ
ปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมระดับความภาคภูมิใจของผู)ปฏิบัติงานต0อการทํางาน ซ่ึงองค�การได)กําหนดข้ันตอน
และแนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับข)าราชการไว)อย0างชัดเจน มีเกณฑ�การประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดยยึดตามมาตรฐาน และนําผลจากการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให)ได)มาตรฐานท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 
                                                           

๖๙ Steve Kelner, “Managing Climate of TQM Organization”, Center for Quality of 
Management Journal, Vol. 12 No. 6 (1995): 41-55. 

๗๐ Vardi, Y., “The Effects of Organizational and Ethical Climates on Misconduct at 
Work”, Journal of Business Ethics, Vol. 29 (2001): 325-337. 



 

 

๓๕ 

   ๓. ความรับผิดชอบ เปBนการรับรู)ของข)าราชการต0อการได)รับความไว)วางใจ และ
สนับสนุนจากผู)บังคับบัญชา โดยข)าราชการมีการรับรู)เก่ียวกับหน)าท่ีความรับผิดชอบของตนเอง โดย
หน0วยงานมีการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานให)แก0ข)าราชการได)อย0างเหมาะสมกับตําแหน0งหน)าท่ี 
และให)อิสระในการปฏิบัติงาน ผู)บังคับบัญชาไม0จําเปBนต)องมีการตรวจสอบด)านการตัดสินใจของ
ข)าราชการในทุกเรื่อง ทําให)ข)าราชการท่ีมีความรับผิดชอบในงานรับรู)ว0าบรรยากาศในงานเปBนไป
ด)วยดี  
   ๔. การได)รับยอมรับ เปBนการรับรู)ของข)าราชการว0าจะได)รับรางวัลเม่ือปฏิบัติงานได)ดี 
การได)รับการยอมรับนี้เปBนการมุ0งเน)นท่ีรางวัลหรือคําติชมและการลงโทษ การประเมินท่ียุติธรรม
คํานึงถึงการปฏิบัติงานเปBนหลักจะกระตุ)นให)ข)าราชการต)องการความสําเร็จมากข้ึนและจะกระทํา
พฤติกรรมท่ีเปBนประโยชน�ต0อองค�การ 
   ๕. การสนับสนุน เปBนการรับรู)ของข)าราชการท่ีได)รับความไว)วางใจ ความช0วยเหลือ
และกําลังใจท่ีสมาชิกในทีมมีให)กัน ซ่ึงในงานพัฒนาชุมชนนั้นการปฏิบัติงานส0วนใหญ0ต)องอาศัยการ
ทํางานเปBนทีม ท้ังระหว0างผู)บังคับบัญชาและในระดับเดียวกัน เม่ือข)าราชการรับรู)ถึงความช0วยเหลือ
ระหว0างกันจะก0อให)เกิดสัมพันธภาพท่ีดีระหว0างกันทําให)ข)าราชการมีความคิดสร)างสรรค� อดทนกับ
งานหนัก มีทัศนคติท่ีดี มีความไว)วางใจซ่ึงกันและกัน ส0งผลให)เกิดพฤติกรรมการปฏิบัติงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึน
ได) 
   ๖. ความยึดม่ันผูกพัน เปBนการรับรู)ของข)าราชการว0ามีความภาคภูมิใจท่ีเปBนส0วน
หนึ่งขององค�การและระดับความยึดม่ันผูกพันท่ีมีต0อจุดมุ0งหมายขององค�การ ซ่ึงข)าราชการท่ีมีความ
ยึดม่ันผูกพันสูงจะมีความมุ0งม่ันท่ีจะปฏิบัติงานให)บรรลุจุดมุ0งหมายของหน0วยงานด)วยความภาคภูมิใจ
ท่ีเปBนส0วนหนึ่งของหน0วยงาน ซ่ึงถือเปBนพฤติกรรมการเปBนสมาชิกท่ีดีขององค�การ 
 นักวิชาการท่ีได)กล0าวถึงองค�ประกอบของบรรยากาศองค�การของสถานศึกษา ไว)ดังนี้๗๑ 
   ๑. โครงสร)างของงาน ความมากน)อยของวิธีการท่ีใช)ในการปฏิบัติงาน ซ่ึงกําหนดข้ึน
โดยองค�การ 
   ๒. การรวมการตัดสินใจ ความมากน)อยของการสงวนอํานาจในการตัดสินใจท่ีสําคัญ
ไว)ท่ีผู)บริหารระดับสูง 
   ๓. การเน)นการบรรลุเปJาหมายเปBนความปรารถนาของคนในองค�การ ในอันท่ีจะ
ทํางานอย0างดี เพ่ือให)บรรลุวัตถุประสงค�ขององค�การ 
   ๔. การเน)นฝ�กอบรมและพัฒนา เปBนการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรด)วย
การจัดให)มีการฝ�กอบรม และพัฒนาท่ีเหมาะสม 
   ๕. แรงจูงใจเปBนการสร)างสถานภาพขวัญ กําลังใจให)กับบุคลากรในองค�การ 
   ๖. การสร)างบรรยากาศท่ีน0าอยู0ในองค�การ โดยผู)บริหารเปBนผู)ให)ความม่ันคงแก0
บุคลากรแทนความเสี่ยง ให)ความเป�ดเผย และร0วมมือร0วมใจ แทนการปJองกันตัวเอง ให)การยอมรับ
และสนับสนุนการพัฒนาทักษะ แนวคิด และวิธีการใหม0 ๆ แก0สมาชิกทุกคน 
                                                           

๗๑ ภารดี อนันตนาวี, “ป5จจัยท่ีส0งผลต0อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห0งชาติ”, วิทยานิพนธ-การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารสถานศึกษา), (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๕), หน)า ๕๙. 



 

 

๓๖ 

 องค�ประกอบของบรรยากาศองค�การแบ0งออกเปBน ๔ มิติ คือ๗๒ 
   ๑. ความเปBนอิสระในการตัดสินใจร0วมกัน 
   ๒. โครงสร)างเปJาหมายท่ีชัดเจน 
   ๓. การสร)างแรงจูงใจ 
   ๔. การสร)างบรรยากาศเชิงบวก 
  บรรยากาศองค�การมีองค�ประกอบ ๔ มิติ คือ๗๓ 
   ๑. การให)ความสําคัญกับเปJาหมาย 
   ๒. ข้ันตอนวิธีการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
   ๓. การมุ0งเน)นรางวัล 
   ๔. การให)การสนับสนุนในการทํางาน 
 Kelly ได)ศึกษาความรู)สึกนึกคิดของบุคลากรในองค�การ และสรุปว0าบรรยากาศของ
องค�การ มีองค�ประกอบดังนี้๗๔ 
   ๑. โครงสร)างของงานเปBนความรู)สึกนึกคิดเก่ียวกับอุปสรรคในการทํางานท่ีเกิดจาก
โครงสร)างขององค�การ เช0น กฎระเบียบการรวมอํานาจในการบังคับบัญชาในสถานศึกษา เปBนต)น 
   ๒. ความเปBนอิสระ เปBนความรู)สึกนึกคิดในด)านความเปBนอิสระในการทํางาน และ
การแสดงออกซ่ึงความคิดเห็น มีส0วนร0วมในการตัดสินใจขององค�การ 
   ๓. รางวัลตอบแทน เปBนความรู)สึกนึกคิดของบุคลากรเก่ียวกับการให)รางวัลตอบ
แทน เช0น การเลื่อนข้ัน เลื่อนเงินเดือน ว0ามีความยุติธรรมเปBนไปตามความสามารถ และผลงานหรือไม0 
   ๔. ความอบอุ0น และการให)การสนับสนุน เปBนการสร)างบรรยากาศเชิงบวกใน
องค�การให)อบอุ0น หรือให)การสนับสนุนแก0บุคลากรในการทํางานมากน)อยเพียงใด 
   ๕. การยอมรับความขัดแย)ง เปBนความรู)สึกของบุคลากรท่ีมีต0อความคิดเห็นท่ี
แตกต0างกันของสมาชิกแต0ละคนในองค�การ 
   ๖. การเปลี่ยนแปลงในองค�การ เปBนการนําเทคโนโลยีสมัยใหม0มาใช)กับองค�การ
ตลอดจนความรู)สึกท่ีมีต0อความสามารถในการยืดหยุ0นขององค�การ 
  Kelner ได)กล0าวถึงองค�ประกอบของบรรยากาศองค�การไว)ดังนี้๗๕ 
   ๑. ความยืดหยุ0น เปBนการปฏิบัติตัวของบุคลากรในองค�การเก่ียวกับกฎระเบียบ และ 
ข้ันตอนในการทํางาน มีอิสระในการนําเสนอแนวคิดใหม0 ๆ ในการทํางาน 
   ๒. ความรับผิดชอบ เปBนความสามารถในการทํางาน โดยไม0ต)องได)รับคําแนะนําจาก 
หัวหน)างาน และรู)สึกภูมิใจท่ีเปBนเข)าของงานท่ีทํา 

                                                           

๗๒ Aldag, R. J. and Brief, A. P., Managing Organizational Behavior, (New York: West 
Publishing Company, 1981), p. 423. 

๗๓ Schneider, B. M., Managing Organization Behavior, (New York: John Wiley & Sons, 
1990), p. 296. 

๗๔ Kelly, J., Organizagional Behavior, (linois: Richard D Irwin, 1980), p. 276. 
๗๕ Kelner., “Managing Climate of TQM Organization”, Center for Quality of Quality 

of Management Journal, Vol. 9 No. (1) (1998): 47. 



 

 

๓๗ 

   ๓. มาตรฐาน เปBนการกําหนดความพึงพอใจในการบริหารงาน มีการกําหนดเปJาหมายและ
มาตรฐานการทํางานขององค�การอย0างชัดเจน 
   ๔. การให)รางวัล เกิดจากการได)รับการยอมรับในผลของการทํางาน โดยรางวัลท่ี
ได)รับอาจเปBน ตําแหน0ง เงิน สิ่งของ หรือแล)วแต0ความเหมาะสม 
   ๕. ความชัดเจน บุคลากรในองค�การต)องทราบว0า ตนเองถูกคาดหวังในเรื่องงาน
อย0างไร และรับรู)บทบาทในการทํางานของตนเองอย0างชัดเจน 
   ๖. การทํางานเปBนทีม เปBนการสร)างเปJาหมายร0วมกัน ส0งเสริมให)เกิดความร0วมมือ
ร0วมใจในการทํางาน ร0วมตัดสินใจในการวางแผน การนํานโยบายสู0เปJาหมาย และการทํางานเปBนทีม
ก0อให)เกิดบรรยากาศท่ีดีต0อการทํางานร0วมกัน และเกิดความจงรักภักดีต0อองค�การ 
  จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล0าวสามารถสรุปองค�ประกอบของบรรยากาศองค�กรได)
ดังตาราง ๒.๒ 
 
ตารางท่ี ๒.๒ แสดงองค�ประกอบของบรรยากาศองค�การ 
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คว
าม

ถี ่

ภาวะทางเศรษฐกิจ �           ๑ 

แบบของความเปBนผู)นาํ �      �     ๒ 

นโยบายขององค�การ �           ๑ 

ค0านิยม �           ๑ 

โครงสร)างองค�การ � � �   � � �  �  ๗ 

คุณลักษณะของสมาชิก �           ๑ 

ความท)าทาย และความรับผิดชอบ  � �  � � �  �  � ๗ 

ความอบอุ0นและการสนับสนุน  � � �  �   � �  ๖ 

การให)รางวลั / การช่ืนชม/ การสร)างแรงจูงใจ  � � � � � � � � � � ๑๐ 

ความขัดแย)ง  �        �  ๒ 

มาตรฐานผลการปฏิบัติงาน  � �  � � �  �  � ๗ 

ความจงรักภกัดีต0อกลุ0ม และองค�กร/ความ
ผูกพัน/ทํางานเปBนทีม 

 � �  � � �    � ๖ 

ความเส่ียงและการรับความเส่ียง  �  �        ๒ 

อิสระในการตัดสินใจ    �    �  � � ๔ 

การสร)างบรรยากาศท่ีน0าอยู0ในองค�การ       � �    ๒ 

การเปล่ียนแปลงในองค�การ          �  ๑ 



 

 

๓๘ 

 ในการวิจัยครั้งนี้ตัวแปรบรรยากาศองค�การผู)วิจัยเลือกความถ่ีต้ังแต0 ๖ ข้ึนไปและได)
องค�ประกอบของบรรยากาศองค�การคือ โครงสร)างองค�กร (Structure) ความท)าทายและความ
รับผิดชอบ (Responsibility) การสนับสนุนจากคนรอบข)าง (Support) การสร)างแรงจู ง ใจ 
(Motivation) มาตรฐานในการทํางาน (Standards) ความรู)สึกผูกพันต0อองค�กร (Commitment) 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๒.๒ องค�ประกอบบรรยากาศองค�การ 
   

 ๒.๒.๓ ความหมายขององค-ประกอบบรรยากาศองค-การ  
 จากการวิเคราะห�องค�ประกอบบรรยากาศองค�การท่ีศึกษามาสามารถสรุปมาใช)ใน
การศึกษาครั้งนี้ ๖ องค�ประกอบด)วยกันคือ 
  ๑) โครงสร)างองค�กร (Structure)  

๒) ความท)าทายและความรับผิดชอบ (Responsibility)  
๓) การสนับสนุนจากคนรอบข)าง (Support)  
๔) การสร)างแรงจูงใจ (Motivation)  
๕) มาตรฐานในการทํางาน (Standards)  
๖) ความรู)สึกผูกพันต0อองค�กร (Commitment) 

 ๑) โครงสร�างองค-กร (Structure) มีนักวิชาการได)ให)ความหมายไว)ดังต0อไปนี้ 
 โครงสร)างขององค�การ หมายถึง องค�การท่ีมีการจัดแผนงานตามหน)าท่ีพร)อมกับลําดับ

ของผู)บริหารโดยใช)ชื่อตําแหน0งหน)าท่ีอย0างชัดเจนอาจจะก0อให)เกิดบรรยากาศท่ีค0อนข)างจะไม0คล0องตัว 
และให)ความสําคัญกับระเบียบวิธีปฏิบัติงานตามท่ีกําหนดไว)ในคู0มือ ในทางตรงข)ามองค�การท่ียึดถือ
โครงสร)างน)อยลง จะมีบรรยากาศของคล0องตัว การคิดค)นสิ่งใหม0 ๆ๗๖ เปBนโครงสร)างท้ังท่ีเปBนทางการ

                                                           

๗๖
 Dubrin, A.J., Leadership: Research Finding, Practice and Skills, p.125. 

บรรยากาศ
องค-การ 

ความท)าทายและความรับผิดชอบ 

การสนับสนุนจากคนรอบขา้ง 

โครงสร)างองค�กร 

 

การสร)างแรงจูงใจ 

มาตรฐานในการทํางาน 

ความรู)สึกผูกพันต0อองค�กร 



 

 

๓๙ 

และไม0เปBนทางการ ท่ีมีผลต0อพฤติกรรมระหว0างบุคคล และพฤติกรรมของพนักงาน๗๗ โครงสร)าง
องค�กรเปBนมิติการรับรู)โครงสร)างขององค�กรของพนักงาน พนักงานเข)าใจบทบาทการทํางานของ
ตนเองอย0างชัดเจน หากไม0มีโครงสร)างการทํางานท่ีดี พนักงานจะสับสนในบทบาท และหน)าท่ีความ
รับผิดชอบ ซ่ึงการจัดโครงสร)างการทํางานท่ีเหมาะสม จะเปBนแรงจูงใจให)พนักงานทํางานอย0างมี
ประสิทธิภาพ๗๘ 

 โครงสร)างของหน0วยงาน หรือองค�การข)าราชการรับรู)ว0ามีการจัดการโครงสร)างของ
หน0วยงานท่ีดี มีคําอธิบายบทบาทและความรับผิดชอบของผู)ปฏิบัติงานอย0างชัดเจนมีกฎระเบียบและ
ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมสอดคล)องกับการปฏิบัติงานจริงจะทําให)ข)าราชการมีพฤติกรรมการ
เปBนสมาชิกท่ีดีขององค�การมากข้ึน๗๙ โครงสร)างของงานมักความมากน)อยของวิธีการท่ีใช)ในการ
ปฏิบัติงานซ่ึงกําหนดข้ึนโดยองค�การ๘๐ และโครงสร)างของงานเปBนความรู)สึกนึกคิดเก่ียวกับอุปสรรค
ในการทํางานท่ีเกิดจากโครงสร)างขององค�การ เช0น กฎระเบียบการรวมอํานาจในการบังคับบัญชาใน
สถานศึกษา เปBนต)น๘๑ 

 โดยสรุป โครงสร)างองค�กร (Structure) ในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึง องค�การท่ีมีการแบ0ง
หน)าท่ีรับผิดชอบอย0างเปBนระบบมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ มีข้ันตอนการทํางานท่ีเหมาะสม 
ทําให)การปฏิบัติงานเปBนไปอย0างคล0องตัว การปฏิบัติงานเปBนไปตามสายงานอย0างชัดเจน และมีการ
ติดต0อสื่อสารภายในหน0วยงานอย0างท่ัวถึงและรวดเร็ว 

 ๒) ความท�าทายและความรับผิดชอบ (Responsibility) มีนักวิชาการได)ให)ความหมายไว)
ดังต0อไปนี้ 
  ความรับผิดชอบในการทํางาน (Responsibility) หมายถึง ความท)าทายและความ
รับผิดชอบ (Challenge and Responsibility) ซ่ึงประเมินความเข)าใจ หรือการรับรู)ด)านความท)าทาย
ของงาน และความรู)สึกในความสําเร็จของงาน๘๒ เปBนมิติท่ีสะท)อนให)เห็นถึงความรู)สึกของพนักงานท่ี
ได)เปBนเจ)าของงาน ไมมีการตรวจสอบการทํางาน หรือรอการตัดสินใจอีกครั้งจากหัวหน)างาน มีอิสระ
เต็มท่ีในการวางแผนการทํางาน เพ่ือให)งานออกมาดี ความรู)สึกเหล0านี้ส0งเสริมให)พนักงานกล)าตัดสินใจ 
และกล)าลองผิดลองถูก ซ่ึงเปBนผลดีกับองค�กรท่ีส0งเสริมให)พนักงานกล)าท่ีจะคิดนวัตกรรมใหม0 ๆ ใน
การทํางาน๘๓ เปBนการวัดความสามารถของพนักงานท่ีสามารถทํางานโดยไม0ต)องได)รับคําแนะนําจาก
หัวหน)างาน และรู)สึกภูมิใจท่ีได)เปBนเจ)าของงานท่ีทํา๘๔ 
                                                           

๗๗
 Litwin, G.H. & Stringer, R.A. Jr., “Motivation and organisational climate”: 227. 

๗๘
 Robert Stringer., Leadership and Organizational Climate, p. 198. 

๗๙
 Vardi, Y., “The Effects of Organizational and Ethical Climates on Misconduct at 

Work”: 325-337. 
๘๐

 ภารดี อนันตนาวี, “ป5จจัยท่ีส0งผลต0อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา”, หน)า ๕๙. 

๘๑
 Kelly, J., Organizagional Behavior, p. 276. 

๘๒
 Litwin, G.H. & Stringer, R.A. Jr., “Motivation and organizational climate”: 227. 

๘๓
 Robert Stringer., Leadership and Organizational Climate, p. 198. 

๘๔
 Steve Kelner, “Managing Climate of TQM Organization”: 41-55. 



 

 

๔๐ 

  ความรับผิดชอบ เปBนการรับรู)ของข)าราชการต0อการได)รับความไว)วางใจ และสนับสนุน
จากผู)บังคับบัญชา โดยข)าราชการมีการรับรู)เก่ียวกับหน)าท่ีความรับผิดชอบของตนเอง โดยหน0วยงานมี
การกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานให)แก0ข)าราชการได)อย0างเหมาะสมกับตําแหน0งหน)าท่ี และให)อิสระ
ในการปฏิบัติงาน ผู)บังคับบัญชาไม0จําเปBนต)องมีการตรวจสอบด)านการตัดสินใจของข)าราชการในทุก
เรื่อง ทําให)ข)าราชการท่ีมีความรับผิดชอบในงานรับรู)ว0าบรรยากาศในงานเปBนไปด)วยดี๘๕ นอกจากนั้น
ความรับผิดชอบคือการเน)นการบรรลุเปJาหมายเปBนความปรารถนาของคนในองค�การ ในอันท่ีจะ
ทํางานอย0างดี เพ่ือให)บรรลุวัตถุประสงค�ขององค�การ๘๖ และความรับผิดชอบ เปBนความสามารถในการ
ทํางาน โดยไม0ต)องได)รับคําแนะนําจากหัวหน)างาน และรู)สึกภูมิใจท่ีเปBนเข)าของงานท่ีทํา๘๗ 
 โดยสรุป ความรับผิดชอบในการทํางาน (Responsibility) ในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึง 
การมีอิสระในการตัดสินใจในงานท่ีได)รับมอบหมาย ภูมิใจในการปฏิบัติงาน มีความรู)ความสามารถ
เหมาะสมกับงานท่ีรับผิดชอบ รู)จักหน)าท่ีและความรับผิดชอบในตําแหน0งงานท่ีทําอยู0อย0างชัดเจน และ
การแก)ไขป5ญหาท่ีเกิดได)อย0างทันท0วงที 

๓) การสนับสนุนจากคนรอบข�าง (Support) มีนักวิชาการได)ให)ความหมายของไว)
ดังต0อไปนี้ 
 การสนับสนุนจากคนรอบข)าง (Support) ก0อให)เกิดความอบอุ0นและการสนับสนุนท่ีมีอยู0
ภายในองค�กร จะช0วยให)พนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ลดความเครียดไปได)๘๘ เปBนมิติท่ี
สะท)อนความรู)สึกไว)วางใจ ช0วยเหลือซ่ึงกันและกันภายในทีมงาน บรรยากาศการทํางานท่ีมีการ
สนับสนุนกันสูง จะทําให)พนักงานรู)สึกภูมิใจท่ีได)เปBนส0วนหนึ่งของทีมงานท่ีดี สมาชิกสามารถขอความ
ช0วยเหลือได)ตลอดเวลา โดยสมาชิกในทีมเต็มใจท่ีจะเข)าช0วยเหลือ โดยเฉพาะหัวหน)างาน แต0ในทาง
ตรงกันข)ามถ)าองค�กรมีบรรยากาศการสนับสนุนการทํางานท่ีตํ่า พนักงานจะรู)สึกโดดเด่ียว๘๙ 
นอกจากนั้นการให)การสนับสนุนของหัวหน)างานก็ส0งเสริมให)ลูกน)องเรียนรู)จากความผิดพลาด โดยท่ี
ไม0ได)ว0ากล0าวแต0อย0างใด๙๐ 

 อีกนัยหนึ่งการสนับสนุน เปBนการรับรู)ของข)าราชการท่ีได)รับความไว)วางใจ ความ
ช0วยเหลือและกําลังใจท่ีสมาชิกในทีมมีให)กัน ซ่ึงในงานพัฒนาชุมชนนั้นการปฏิบัติงานส0วนใหญ0ต)อง
อาศัยการทํางานเปBนทีม ท้ังระหว0างผู)บังคับบัญชาและในระดับเดียวกัน เม่ือข)าราชการรับรู)ถึงความ
ช0วยเหลือระหว0างกันจะก0อให)เกิดสัมพันธภาพท่ีดีระหว0างกันทําให)ข)าราชการมีความคิดสร)างสรรค� 
อดทนกับงานหนัก มีทัศนคติท่ีดี มีความไว)วางใจซ่ึงกันและกัน ส0งผลให)เกิดพฤติกรรมการปฏิบัติงานท่ี
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๔๑ 

เพ่ิมสูงข้ึนได)๙๑ และการสร)างความอบอุ0นและให)การสนับสนุนเปBนการสร)างบรรยากาศเชิงบวกใน
องค�การ๙๒ 

  โดยสรุป การสนับสนุนจากคนรอบข)าง (Support) ในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึง การมี
บรรยากาศการทํางานท่ีอบอุ0น ผู)บังคับบัญชาให)ความเปBนกันเอง ให)ความช0วยเหลือ ให)การอบรม
ความรู)กับพนักงานในการปฏิบัติงานอย0างสมํ่าเสมอรวมท้ังจัดหาอุปกรณ�ต0าง ๆ เพ่ืออํานวยความ
สะดวกสําหรับการปฏิบัติงาน 

 ๔) การสร�างแรงจูงใจ (Motivation) มีนักวิชาการได)ให)ความหมายไว)ดังต0อไปนี้  
 การสร)างแรงจูงใจคือ การให)รางวัล และการลงโทษ การเห็นด)วย หรือไม0เห็นด)วย 
(Reward, Punishment, Approval, and Disapproval) การให)รางวัลท่ีแสดงให)เห็นว0ายอมรับหรือ
เห็นด)วยกับพฤติกรรมหรือผลการทํางานท่ีเกิดข้ึน และการลงโทษจะเปBนสัญญาณท่ีแสดงว0าไม0ยอมรับ
ใน พฤติกรรมการกระทําของพนักงาน๙๓ เปBนมิติท่ีวัดขวัญและกําลังใจของพนักงานท่ีได)รับจากการ
ปฏิบัติงานดี เปBนท่ียอมรับ เนื่องจากระบบการให)รางวัล ผลตอบแทนเปBนหนึ่งในป5จจัยหลักท่ีส0งผล
กระทบต0อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน และท่ีสําคัญ การให)รางวัล ผลตอบแทน จะต)อง
เปBนไปอย0างมีระบบ โปร0งใส และยุติธรรม๙๔ ซ่ึงการให)รางวัล (Reward) เปBนความรู)สึกของพนักงาน
ว0าได)รับการดูแล มีการยอมรับผลการทํางาน และได)รับผลสะท)อนกลับเก่ียวกับผลการทํางานจาก
หัวหน)างานโดยตรง๙๕เพราะการชื่นชม (Recognition) เปBนการรับรู)ว0าความทุ0มเทของพนักงานเปBนท่ี
รับทราบของหัวหน)างานและองค�กร๙๖  

 อีกอย0างหนึ่งการได)รับยอมรับเปBนการรับรู)ของข)าราชการว0าจะได)รับรางวัลเม่ือ
ปฏิบัติงานได)ดี การได)รับการยอมรับนี้เปBนการมุ0งเน)นท่ีรางวัลหรือคําติชมและการลงโทษ การประเมิน
ท่ียุติธรรมคํานึงถึงการปฏิบัติงานเปBนหลักจะกระตุ)นให)ข)าราชการต)องการความสําเร็จมากข้ึนและจะ
กระทําพฤติกรรมท่ีเปBนประโยชน�ต0อองค�การ๙๗ แรงจูงใจเปBนการสร)างสถานภาพขวัญ กําลังใจให)กับ
บุคลากรในองค�การ๙๘ รางวัลตอบแทน เปBนความรู)สึกนึกคิดของบุคลากรเก่ียวกับการให)รางวัลตอบ
แทน เช0น การเลื่อนข้ัน เลื่อนเงินเดือนว0ามีความยุติธรรมเปBนไปตามความสามารถ และผลงาน
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๔๒ 

หรือไม0๙๙ และการให)รางวัล เกิดจากการได)รับการยอมรับในผลของการทํางาน โดยรางวัลท่ีได)รับอาจ
เปBน ตําแหน0ง เงิน สิ่งของ หรือแล)วแต0ความเหมาะสม๑๐๐ 
  โดยสรุป การสร)างแรงจูงใจ (Motivation) ในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึง การให)เงินเดือนและ
สวัสดิการท่ีเหมาะสมกับความรู)ความ สามารถ พิจารณาความดีความชอบตามผลงาน มีโอกาสท่ีจะได)
เลื่อนตําแหน0ง ได)ฝ�กอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู) และประสบการณ� และพอใจในความก)าวหน)าในองค�กร 

 ๕) มาตรฐานในการทํางาน (Standards) มีนักวิชาการได)ให)ความหมายไว)ดังต0อไปนี้  
 มาตรฐานผลการปฏิบัติงาน มิตินี้วัดความรู)สึก หรือการรับรู)ท่ีเก่ียวกับความสําคัญของผล
การปฏิบัติงาน และมีความชัดเจนในเรื่องความคาดหมายเก่ียวกับผลการปฏิบัติงาน๑๐๑ เปBนมิติวัดผล
การปฏิบัติงาน เพ่ือการพัฒนา และวัดระดับความภูมิใจของพนักงานท่ีสามารถทํางานได)มี
ประสิทธิภาพ การต้ังมาตรฐานไว)สูงทําให)พนักงานพยายามปรับปรุงวิธีการทํางานอยู0ตลอดเวลา และ
ถ)าต้ังมาตรฐานการทํางานท่ีตํ่า ก็จะสะท)อนให)เห็นถึงความคาดหวังในประสิทธิภาพการทํางานท่ีตํ่า 
นอกจากนี้การกําหนดมาตรฐานการทํางาน และแนวทางการวัดผลการทํางานท่ีไม0ชัดเจน จะส0งผล
กระทบต0อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน โดยเฉพาะอย0างยิ่ง ในองค�กรท่ีระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเปBนไปตามความรู)สึกของหัวหน)างาน มากกว0าการกําหนดมาตรฐานในการ
ทํางานท่ีขัดเจน ทําให)พนักงานท่ีมีศักยภาพ ขาดขวัญและกําลังใจในกรปฏิบัติงาน ในขณะท่ีองค�กรท่ีมี
การกําหนดมาตรฐานการทํางานท่ีชัดเจน ระบบการประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพเปBนไปอย0างมีระบบ 
ทําให)พนักงานมีขวัญและกําลังใจท่ีดีในการทํางาน๑๐๒ 

 ในส0วนของข)าราชการรับรู)ว0ามีแรงผลักดันให)มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานและปรับปรุง
เพ่ือเพ่ิมระดับความภาคภูมิใจของผู)ปฏิบัติงานต0อการทํางาน ซ่ึงองค�การได)กําหนดข้ันตอนและ
แนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับข)าราชการไว)อย0างชัดเจน มีเกณฑ�การประเมินผลการปฏิบัติงานโดย
ยึดตามมาตรฐาน และนําผลจากการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให)ได)มาตรฐานท่ีเพ่ิมสูงข้ึน๑๐๓ 
มาตรฐาน (Standard) เปBนการวัดความพึงพอใจในการบริหารงานของผู)บริหาร มีการกําหนด
เปJาหมาย และมาตรฐานการทํางานขององค�กรอย0างชัดเจน๑๐๔ 
  โดยสรุป มาตรฐานในการทํางาน (Standards) ในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึง การกําหนด
วิสัยทัศน� พันธกิจท่ีชัดเจนและเข)าใจง0าย ทําให)เกิดความพึงพอใจในการบริหารงานของผู)บริหาร มี
การจัดทําแผนเพ่ือให)บรรลุตามวัตถุประสงค�และเปJาหมาย กําหนดเกณฑ�การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดยยึดตามมาตรฐานของกฎหมาย และการแจ)งผลการประเมินให)บุคลากรท่ีรับผิดชอบ
ทราบเพ่ือนําผลจากการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให)ได)มาตรฐานท่ีเพ่ิมสูงข้ึน  
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๔๓ 

 ๖) ความรู�สึกผูกพันตQอองค-กร (Commitment) มีนักวิชาการได)ให)ความหมายไว)ดังต0อไปนี้  
  ความจงรักภักดีต0อกลุ0มและองค�กร (Organization and Group Loyalty) เปBนมิติท่ีวัด
บรรยากาศท่ีเปBนมิตร การช0วยเหลือซ่ึงกันและกัน มุ0งไปท่ีเปJาหมายของทีมเปBนหลัก พนักงานไม0เน)น
การให)รางวัลส0วนบุคคล๑๐๕ เปBนความรู)สึกภูมิใจของพนักงานท่ีได)เปBนส0วนหนึ่งขององค�กร และมี
ความรู)สึกรับผิดชอบในการสร)างความสําเร็จให)องค�กร ซ่ึงความรู)สึกนี้สัมพันธ�กับความจงรักภักดีต0อ
องค�กร อีกประการหนึ่ง คือ ความสํานึกในความรับผิดชอบเฉพาะงานของพนักงานเองแต0เพียงอย0าง
เดียว โดยไม0คํานึงถึงความรับผิดชอบต0อผู)อ่ืน ต0อองค�กร หรือในงานท่ีเก่ียวเนื่องกัน ประสิทธิภาพของ
องค�กรจะไม0เกิด ดังนั้นจะเห็นได)ว0าหลายองค�กรพยายามท่ีจะสร)างจิตสํานึกในการทํางานร0วมกันเปBน
ทีม เพ่ือประสิทธิภาพของงาน๑๐๖ 
 นอกจากนั้นการทํางานเปBนทีม (Team Commitment/ Team Spirit) เปBนการวัด
ระดับความรู)สึกของพนักงานท่ีเปBนส0วนหนึ่งขององค�กร มีความจงรักภักดีต0อองค�กร เกิดความร0วมมือ
ร0วมใจในทีมงาน และมีเปJาหมายร0วมกัน๑๐๗ เปBนความยึดม่ันผูกพัน เปBนการรับรู)ของข)าราชการว0ามี
ความภาคภูมิใจท่ีเปBนส0วนหนึ่งขององค�การและระดับความยึดม่ันผูกพันท่ีมีต0อจุดมุ0งหมายขององค�การ 
ซ่ึงข)าราชการท่ีมีความยึดม่ันผูกพันสูงจะมีความมุ0งม่ันท่ีจะปฏิบัติงานให)บรรลุจุดมุ0งหมายของ
หน0วยงานด)วยความภาคภูมิใจท่ีเปBนส0วนหนึ่งของหน0วยงาน ซ่ึงถือเปBนพฤติกรรมการเปBนสมาชิกท่ีดี
ขององค�การ๑๐๘ การสร)างบรรยากาศท่ีน0าอยู0ในองค�การ โดยผู)บริหารเปBนผู)ให)ความม่ันคงแก0บุคลากร
แทนความเสี่ยง ให)ความเป�ดเผย และร0วมมือร0วมใจ แทนการปJองกันตัวเอง ให)การยอมรับและ
สนับสนุนการพัฒนาทักษะ แนวคิด และวิธีการใหม0 ๆ แก0สมาชิกทุกคน๑๐๙ 
 โดยสรุป ความรู)สึกผูกพันและรับผิดชอบต0อองค�กร (Commitment) ในการวิจัยครั้งนี้ 
หมายถึง ความรู)สึกภูมิใจท่ีได)เปBนส0วนหนึ่งขององค�การ รับผิดชอบงานท่ีได)รับมอบหมายอย0างดีเพ่ือ
สร)างความสําเร็จให)แก0องค�การ ช0วยเหลือซ่ึงกันและกัน ทํางานเปBนทีม เน)นความสําเร็จร0วมกัน ให)การ
ยอมรับและสนับสนุนบุคลากรท่ีมีทักษะ แนวคิดและวิธีการใหม0 ๆ 
 
๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับแรงกดดันภายนอก 
 ๒.๓.๑ แนวคิดเก่ียวกับแรงกดดันภายนอก 
 ถ)าองค�กรมีป5จจัยสนับสนุนในการขายหรือการผลิตเหมือนกันนั้น องค�กรท่ีมีทรัพยากรท่ี
ได)รับการพัฒนาจะมีข)อได)เปรียบมากกว0า เนื่องจากว0าองค�กรท่ีบุคคลากรยังมีพฤติกรรมการทํางาน
เหมือนเดิมนั้น ไม0ปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานยังคงทํางานแบบเดิม ๆ เหมือนกับการทํางานใน
สภาพแวดล)อมเม่ือ ๕-๑๐ ป�ท่ีแล)ว เม่ือเทียบกับองค�กรท่ีบุคคลากรได)รับการพัฒนาแล)วมีวิธีการ
ทํางานใหม0 ๆ มาปรับใช)ในสภาพแวดล)อมในป5จจุบัน ในจุดนี้เององค�กรท่ีมีทัศนคติในการยอมรับการ
                                                           

๑๐๕
 Litwin, G.H. & Stringer, R.A. Jr., “Motivation and organizational climate”: 227.  

๑๐๖ Robert Stringer., Leadership and Organizational Climate, p. 198. 
๑๐๗ Steve Kelner, “Managing Climate of TQM Organization”: 41-55. 
๑๐๘ Vardi, Y., “The Effects of Organizational and Ethical Climates on Misconduct at 

Work”: 325-337. 
๑๐๙ ภารดี อนันตนาวี, “ป5จจัยท่ีส0งผลต0อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา”, หน)า ๕๙. 



 

 

๔๔ 

เปลี่ยนแปลงย0อมได)เปรียบมากกว0าองค�กรท่ีไม0ยอมรับการเปลี่ยนแปลง สําหรับงานด)านการท0องเท่ียว
แม)ผลการดําเนินงานในระยะท่ีผ0านมา (๒๕๕๙) จะประสบผลสําเร็จในการเพ่ิมจํานวนและรายได)จาก
การท0องเท่ียว แต0ยังประสบป5ญหาและอุปสรรคสําคัญหลายประการ ประกอบกับสภาพและบริบท 
ต0าง ๆ ท่ีส0งผลกระทบต0ออุตสาหกรรมท0องเท่ียว มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาท้ังป5จจัยภายใน เช0น 
สถานการณ�การเมืองของประเทศ นโยบายของภาครัฐ การปรับตัวของภาคเอกชน และป5จจัย
ภายนอก อันประกอบด)วย สภาวะการแข0งขันในอุตสาหกรรมท0องเท่ียว การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
และความคาดหวังของนักท0องเท่ียว แนวโน)มการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมความร0วมมือและ
ความสัมพันธ�ระหว0างประเทศ๑๑๐ ดังนั้นแรงกดดันภายนอกในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด)วย 

  ๑) สภาวะการแขQงขันในอุตสาหกรรมทQองเท่ียว  
  เม่ือกล0าวถึงการท0องเท่ียวป5จจุบันนับว0า “อุตสาหกรรมท0องเท่ียว” กลายเปBนหนึ่งในตัว

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของหลายประเทศท่ัวโลก เพราะไม0เพียงแต0สามารถเพ่ิมช0องทางรายได)ให)กับ
ประเทศ ยังสร)างอานิสงส�ต0อธุรกิจต0อเนื่องในหลายภาคส0วน พร)อมกับการจ)างงานและกระจายรายได)
ไปสู0ประชาชน นักวิเคราะห�เชื่อว0าป� ๒๐๑๘ ยังเปBนป�ท่ี “อุตสาหกรรมท0องเท่ียว” เปBนอุตสาหกรรม
หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ขณะท่ีการแข0งขันของแต0ละประเทศเพ่ือดึงดูดนักท0องเท่ียวก็จะ
ทวีความรุนแรง สื่อหลายสํานักระบุว0า การแข0งขันของอุตสาหกรรมท0องเท่ียวมักจะเต็มไปด)วยความ
คาดหวังท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของผู)บริโภค ท้ังมาตรฐานความพึงพอใจ และปรับเปลี่ยนแผน
ธุรกิจให)สอดคล)องกับพฤติกรรมผู)บริโภค๑๑๑ 

  สรุปได)ว0า สภาวะการแข0งขันในอุตสาหกรรมท0องเท่ียว หมายถึง อุตสาหกรรมการ
ท0องเท่ียวมีการแข0งขันกันอย0างรุนแรง ประเทศในอาเซียนมีการพัฒนาการท0องเท่ียวเพ่ือการแข0งขัน มี
การผ0อนปรนการเดินทางเข)าประเทศ นําเสนอข0าวสารผ0านสื่อต0าง ๆ เก่ียวกับสถานท่ีและบริการการ
ท0องเท่ียวภายในประเทศของตน รวมท้ังประชาสัมพันธ�แหล0งท0องเท่ียวเพ่ืองานส0งเสริมการท0องเท่ียว 
  ๒) การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนักทQองเท่ียว 
 พฤติกรรมนักท0องเท่ียว เปBนการกระทําทุกอย0างของนักท0องเท่ียวไม0ว0าการกระทํานั้น
นักท0องเท่ียวจะรู)ตัวหรือไม0รู)ตัวก็ตาม และบุคคลอ่ืนจะสังเกตการกระทํานั้นได)หรือไม0ก็ตามก็เพ่ือมุ0ง
ตอบสนองสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสภาพการณ�ใดสภาพการณ�หนึ่ง โดยพฤติกรรมภายนอกของนักท0องเท่ียว 
(Tourist’s Overt Behavior) เปBนพฤติกรรมท่ีผู)อ่ืนสังเกตได)โดยอาศัยประสาทสัมผัส ส0วนพฤติกรรม
ภายในของนักท0องเท่ียว (Tourist’s Covert Behavior) เปBนการทํางานของอวัยวะต0าง ๆ ภายใน
ร0างกายรวมท้ังความรู)สึกนึกคิดและอารมณ�ท่ีถูกควบคุมอยู0ภายในจะมีความสัมพันธ�กัน โดยพฤติกรรม
ภายในจะเปBนตัวกําหนดพฤติกรรมภายนอกเปBนส0วนใหญ0๑๑๒  
                                                           

๑๑๐ คณะกรรมการการท0องเท่ียวแห0งชาติ, แผนพัฒนาการทQองเท่ียวแหQงชาติ ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๖๔) พิมพ�ครั้งท่ี ๑, (สํานักงานกิจการโรงพิมพ�องค�การสงเคราะห�ทหารผ0านศึก, ๒๕๖๐), หน)า ค. 
 ๑๑๑ ประชาชาติธุรกิจออนไลน�, (๔ มกราคม ๒๕๖๑), เทรนด-ทQองเท่ียวปv ๒๐๑๘ ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจโลก, [ออนไลน�] แหล0งท่ีมา: https://www.prachachat.net/world-news/news-95925 [๑๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑]. 

๑๑๒ พฤติกรรมนักท0องเท่ียว, (๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐), รายวิชาพฤติกรรมนักทQองเท่ียว รหัสวิชา 
๓๗๐๒-๒๐๐๓. [ออนไลน�] แหล0งท่ีมา: http://kamonchanok001.blogspot.com/2017/11/3702-2003.html 
[๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑]. 



 

 

๔๕ 

 องค�ประกอบของพฤติกรรมนักท0องเท่ียวนั้นมีองค�ประกอบสําคัญ ๗ ประการ คือ๑๑๓ 
    ๒.๑) เปJาหมาย หมายถึง พฤติกรรมนักท0องเท่ียวทุก ๆ พฤติกรรมจะต)องมีเปJาหมาย
ในการกระทํา เช0น นักท0องเท่ียวกลุ0มอนุรักษ�ต)องการ เกียรติยศโดยการแสดงให)ผู) อ่ืนเห็นว0าตน
เดินทางท0องเท่ียวโดยท่ีสภาพแวดล)อมในสถานท่ีตนเดินทางยังคงสภาพความสมบูรณ�ของระบบ
นิเวศน�ดังเดิม 
    ๒.๒) ความพร)อม หมายถึง ความมีวุฒิภาวะและความสามารถในการทํากิจกรรม 
เพ่ือตอบสนองต0อความต)องการ เช0น นักท0องเท่ียวกลุ0มท่ีรักความผจญภัย นิยมไต0เขา ป�นหน)าผาต)องมี
ความพร)อมท้ังสภาพร0างกายและจิตใจแล)วสามารถจะทํากิจกรรมท่ีตนชอบได) 
    ๒.๓) สถานการณ� หมายถึง เหตุการณ�หรือโอกาสท่ีเอ้ืออํานวยให)เลือกกระทํากิจกรรม 
เพ่ือตอบสนองความต)องการ เช0น การท0องเท่ียวตามหมู0เกาะ ควรกระทําในยามคลื่นลมสงบ ไม0ควรทํา
ในขณะท่ีมีพายุฝนฟJาคะนอง 
    ๒.๔) การแปลความหมาย หมายถึง วิธีการคิดแบบต0าง ๆ เพ่ือตอบสนองต0อความ
ต)องการท่ีพอใจมากท่ีสุดในสถานการณ�หนึ่ง ๆ เช0น เวลาสิบสองนาฬิกา เปBนเวลาท่ีนักท0องเท่ียวควร
เปBนเวลาท่ีนักท0องเท่ียวควรหยุดพักรับประทานอาหารกลางวัน 
    ๒.๕) การตอบสนอง คือ การตัดสินใจกระทํากิจกรรมตามท่ีตนได)ตัดสินใจเลือกสรร
แล)ว เพ่ือให)บรรลุเปJาหมายท่ีต)องการ เช0น นักท0องเท่ียวได)ตัดสินใจท่ีจะเดินทางท0องเท่ียวในช0วง
วันหยุด เพ่ือพักผ0อน ดังนั้นนักท0องเท่ียวจะต)องวางแผนการเดินทาง และจัดการดําเนินการล0วงหน)า 
ในการกระทํากิจกรรมเพ่ือให)บรรลุเปJาหมายท่ีกําหนดไว) ต้ังแต0กิจกรรมการกําหนดสถานท่ีท0องเท่ียว 
กิจกรรมการเดินทาง กิจกรรมการจองท่ีพัก เพ่ือตอบสนองความต)องการของตนเอง 
    ๒.๖) ผลลัพธ�ท่ีตามมา คือ ผลจากการกระทําหนึ่ง ๆ อาจได)ผลตามท่ีคาดหมายไว) 
หรืออาจตรงกันข)ามกับความคาดหวังท่ีต้ังใจไว) เช0น นักท0องเท่ียวได)มีกําหนดการเดินทางไว)เพ่ือมา
พักผ0อนวันหยุดในประเทศไทย แต0ปรากฏว0าในเวลานั้นเกิดการชุมนุมท่ีสนามบิน และทําให)สนามบิน
ต)องป�ดทําการ เครื่องบินไม0สามารถลงจอดได) มีผลลัพธ�ทําให)นักท0องเท่ียวไม0สามารถบรรลุผลตามท่ี
คาดหมายไว)ได) 
    ๒.๗) ปฏิกิริยาต0อความผิดหวัง คือ ความรู)สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือสิ่งท่ีกระทําลงไปไม0บรรลุ
เปJาหมายตามท่ีต)องการ จึงต)องกลับมาแปลความหมาย ไตร0ตรอง เพ่ือเลือกหาวิธีใหม0 ๆ มา
ตอบสนองความต)องการ หรืออาจจะเลิกความต)องการไป เพราะเห็นว0าเปBนสิ่งท่ีเกินความสามารถ  
 สรุป การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท0องเท่ียว หมายถึง การแสดงออกในลักษณะท่ี
ไม0เหมือนในอดีตของนักท0องเท่ียวในป5จจุบัน โดยต)องการหลีกหนีความวุ0นวายจากสังคมเมืองไปหา
สังคมชนบท เพ่ิมประสบการณ�และเรียนรู)สิ่งใหม0 พักผ0อนร0วมกับครอบครัว เพ่ือน คนรัก อยากเห็นวิถี
ชีวิตและบรรยากาศท่ีแปลกใหม0 ไม0ซํ้ากับท่ีอ่ืน 
 
 
 

                                                           

๑๑๓
 เรื่องเดียวกัน, [ออนไลน�]. 



 

 

๔๖ 

  ๓) ความคาดหวังของนักทQองเท่ียว 
  การท่ีบุคคลจะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งย0อมมีความคาดหวังว0า จะได)รับความสําเร็จเปBน

ผลตอบแทนจากการกระทํา จึงเสนอแนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory) ว0า
การท่ีบุคคลจะกระทําการใด ๆ ย0อมข้ึนอยู0กับป5จจัย ๔ ประการ ได)แก0๑๑๔ 

    ๑) ผลตอบแทนท่ีเขาได)รับนั้นมีเหมาะสมกับบทบาทท่ีเขาเปBนอยู0เพียงใด 
    ๒) ความพอใจหรือไม0พอใจต0อผลท่ีเขาได)รับ 
    ๓) เม่ือเปรียบเทียบกับผู)อ่ืนแล)วเขาต)องเปBนผู)ได)รับผลประโยชน�นั้นอย0างแน0นอน 
   ๔) เขาย0อมมีโอกาสท่ีจะได)รับผลตอบแทนตามความคาดหวัง 
  ความคาดหวังของบุคคลจึงเปBนแรงกระตุ)นท่ีทําให)บุคคลนั้นพยายามท่ีจะทําในสิ่งท่ีจะทํา

ให)ตนเองได)รับความสมหวังตามความคาดหวัง ดังนั้นจึงเปรียบเสมือนความต)องการท่ียังไม0ได)รับการ
ตอบสนอง ความคาดหวังเปBนความน0าจะเปBนท่ีถูกรับรู)ของการตอบสนองความต)องการอย0างใดอย0าง
หนึ่ง โดยเฉพาะของบุคคลท่ีอยู0บนพ้ืนฐานของประสบการณ�ในอดีต เนื่องจากประสบการณ�ในอดีตมี
ผลต0อพฤติกรรมเปBนอย0างมาก๑๑๕ และความคาดหวังเปBนแรงกระตุ)นท่ีทําให)บุคคลนั้นพยายามท่ีจะทํา
ในสิ่งท่ีจะทําให)ตนเองได)รับความสมหวังตามความคาดหวัง จึงเปรียบเสมือนความต)องการท่ียังไม0ได)
รับการตอบสนอง๑๑๖ 

  สรุป ความคาดหวังของนักท0องเท่ียว หมายถึง ความคาดหวังว0าจะได)รับความพอใจต0อท่ี  
นั้น ๆ หากไม0ได)รับความพึงพอใจก็จะมีการแสดงความคิดเห็นและข)อเสนอแนะออกมา ดังนั้นต)อง
แสวงหาข)อมูลใหม0 ๆ ต)องออกแบบสินค)าการท0องเท่ียวให)สอดคล)องกับความต)องการของ
นักท0องเท่ียว รวมท้ังกํากับดูแลเก่ียวกับผลิตภัณฑ�และราคาของสินค)าเพ่ือไม0ให)มีการเอารัดเอาเปรียบ
นักท0องเท่ียว  

  ๔) แนวโน�มการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  เทคโนโลยีการสื่อสารและการคมนาคมขนส0งสามารถอํานวยความสะดวกให)แก0

นักท0องเท่ียวเปBนอย0างมาก โดยเฉพาะการจองและการออกบัตรโดยสารโดยผ0านระบบคอมพิวเตอร� 
(CRS) ลูกค)าได)รับความชัดเจน และรวดเร็วในการซ้ือ นอกจากนี้คือการใช)คอมพิวเตอร�ในธุรกิจ
โรงแรม เช0น การเข)าพัก (Check In) การคืนห)องพัก (Check Out) การเก็บเงินค0าท่ีพัก การมี
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยย0อมแสดงถึงการบริการของธุรกิจใดท่ีได)รับความสะดวกสบายมากท่ีสุด 
สอดคล)องกับ Jetradar Thailand ท่ีได)กล0าวว0า๑๑๗ การเดินทางพาเราไปได)รอบโลก แต0สิ่งท่ีเกิดข้ึน
ในยุคนี้ คือความทันสมัยของเทคโนโลยี ท่ีทางผู)ผลิตและผู)พัฒนาต0างแข0งขันกันปล0อยออกมามากมาย

                                                           

๑๑๔ Vroom, H Victor, Work and Motivation, (Now York: Wiley and Sons Inc, 19640), p. 
245. 

๑๑๕ สมยศ นาวีการ, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: ดอกหญ)า, ๒๕๓๘), หน)า ๔๓. 
 ๑๑๖ มัลลิกา เก้ือป5ญญา, “ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท0องเท่ียวต0อการจัดการ
สภาพแวดล)อมในแหล0งท0องเท่ียว หมู0บ)านชาวเขาเผ0าม)ง”, การค�นคว�าแบบอิสระศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการมนุษย-กับสิ่งแวดล�อม, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม0, ๒๕๔๒), หน)า ๗. 

๑๑๗ Jetradar Thailand, (๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙), เทคโนโลยีกับบทบาทสําคัญเกี่ยวกับการทQองเท่ียว, 
[ออนไลน�], แหล0งท่ีมา: https://www.jetradar.co.th/blog/travel-technology/ [๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑]. 



 

 

๔๗ 

และผลประโยชน�ก็ต)องตกอยู0ท่ีผู)ใช) ปฏิเสธไม0ได)เลยว0า “สมาร�ทโฟน” ในยุคนี้เข)ามามีบทบาทมากมาย
ขนาดไหน ไม0ว0าใคร ๆ ก็ต)องมีมือถืออยู0ในกระเป¦า กลายเปBนเหมือนป5จจัยท่ี ๕ ไปซะแล)ว และถ)าพูด
ถึงความสําคัญของมือถือกับการท0องเท่ียวละก็เด๋ียวนี้สมาร�ทโฟนทําให)การเดินทางไปเท่ียวนั้น 
แตกต0างไปจากเม่ือก0อนมากมาย แค0มีมือถือเครื่องเดียวก็สามารถ เช็คราคา, ซ้ือ/จอง ต๋ัวเครื่องบิน 
แถมยังใช)เช็คอินหรือใช)เปBนต๋ัวโดยสารเพ่ือข้ึนเครื่องบินได)อีก เรียกได)ว0ามีมือถือเครื่องเดียวก็พาเรา
เดินทางไปได)รอบโลกเลย  

   สรุปได)ว0า ความสําคัญของเทคโนโลยีท่ีเข)ามามีบทบาทมากข้ึนเรื่อย ๆ เพ่ิมข้ึนทุก ๆ วัน 
เปBนประโยชน�ต0อตัวผู)ใช)งาน ท้ังการค)นหาข)อมูลต๋ัวเครื่องบินราคาถูกจากสายการบินท่ัวโลก 
นักท0องเท่ียวสามารถจ0ายเงินได)ทุกท่ี มีการใช)เทคโนโลยีในสถานท่ีต0าง ๆ มีแอพท่ีทํางานร0วมกันจนไร)
ป5ญหาด)านการสื่อสาร 

  ๕) ความรQวมมือระหวQางประเทศ 
 อาเซียนถือเปBนแหล0งท0องเท่ียวสําคัญสําหรับนักท0องเท่ียวท้ังจากภายในภูมิภาคและ
ระหว0างประเทศ โดยจํานวนนักท0องเท่ียวมีแนวโน)มสูงข้ึนมาโดยตลอด มีความก)าวหน)าสําคัญในการ
อํานวยความสะดวกการเคลื่อนย)ายบริการและแรงงานมีทักษะอย0างเสรี โดยการดําเนินการตาม 
ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Tourism Professionals นอกจากนี้ ยังมี
การพัฒนามาตรฐานด)านการท0องเท่ียวสําหรับโรงแรมสีเขียว (Green Hotel) โฮมสเตย� บริการสปา 
ห)องสุขาสาธารณะ เมืองท0องเท่ียวท่ีสะอาดและมีพ้ืนฐานจากชุมชน และรับรองมาตรฐาน ซ่ึงจะเปBน
การช0วยเสริมสร)างคุณภาพของทรัพยากรมนุษย�และบริการด)านต0าง ๆ ในสาขาการท0องเท่ียว มีการทํา
การตลาดและส0งเสริมกิจกรรมด)านการท0องเท่ียวอาเซียนร0วมกับภาคเอกชนผ0านทางสื่อสังคมออนไลน� 
(social media) นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงเว็บไซต�ด)านการท0องเท่ียวอาเซียน (www.aseantourism. 
travel) ให)มีคุณภาพดีข้ึน๑๑๘ และยังได)อธิบายเพ่ิมเติมอีกว0า ด)านการร0วมมือกับประเทศท่ีมิใช0สมาชิก
อาเซียนนั้น ในป5จจุบันมีความร0วมมือกับจีน ญ่ีปุOน และเกาหลี เพ่ือเปBนการส0งเสริมการท0องเท่ียวใน
ประเทศเหล0านั้นด)วย การท0องเท่ียวอาเซียนได)ร0วมกันกําหนดแผนการรวมกลุ0มสาขาการท0องเท่ียว
ของอาเซียน (Roadmap for Integration of Tourism Sector) ข้ึน โดยแผนการรวมกลุ0มสาขา
ท0องเท่ียวดังกล0าวจะมีส0วนสําคัญต0อการเร0งรัดการเป�ดเสรี การบริการในอุตสาหกรรมท0องเท่ียวใน
ภูมิภาครวมถึงมาตรการต0าง ๆ ในการอํานวยความสะดวก การเดินทางของนักท0องเท่ียว เช0น 
กระบวนการออกวีซ0าให)เปBนมาตรฐานเดียวกัน การยกเว)นวีซ0าให)คนชาติอาเซียน การเร0งรัดการจัดทํา 
ASEAN Single Visa และมาตรการการส0งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม และมาตรการการส0งเสริม
การตลาดร0วมกันเพ่ือประชาสัมพันธ�อาเซียนในฐานะแหล0งท0องเท่ียวร0วมกัน (ASEAN Single 
Destination) ตลอดจนมีการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร�การท0องเท่ียวอาเซียน (ASEAN 
Tourism Strategic Plan : ATSP) โดยล0าสุดคือแผนระหว0างป� ๒๐๑๑-๒๐๑๕ เพ่ือพัฒนาไปสู0การ
ท0องเท่ียวท่ียั่งยืน 

                                                           

๑๑๘ เติมธรรม สิทธิเลิศ, (๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘), ความรQวมมือด�านการทQองเท่ียวอาเซียน, สํานัก
การประชาสัมพันธ�ต0างประเทศ กรมประชาสัมพันธ�, [ออนไลน�] แหล0งท่ีมา: http://thailand.prd.go.th 
/1700/ewt/aseanthai/ewt_news.php?nid=3963&filename=index [๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑]. 



 

 

๔๘ 

   แผนยุทธศาสตร�ดังกล0าวเปBนผลจากการประชุมกลุ0มทํางานพิเศษด)านการบูรณาการการ
ท0องเท่ียวอาเซียนในป� ๒๐๐๙ ท่ีต)องการพัฒนาพิมพ�เขียวในการกําหนดนโยบายและโครงการต0าง ๆ 
ขององค�กรท0องเท่ียวระดับชาติอาเซียน (ASEAN National Tourism Organizations: NTOs) ท้ังใน
ด)านการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ� มาตรฐาน การพัฒนาบุคลากร การลงทุน และการสื่อสาร
ระหว0างกัน โดยมีการกําหนดวัตถุประสงค� ไว)ดังนี้๑๑๙ 
   ๑) ทบทวนปฏิญญา ความตกลงต0าง ๆ ในการจัดต้ังประชาคมอาเซียนและ
การบรูณาการภาคการท0องเท่ียว อาทิ กรอบข)อตกลงด)านการค)าบริการอาเซียน (AFAS) 
   ๒) ปรึกษาหารือกับองค�กรพัฒนาเอกชนอาเซียน (ASEAN NGOs) และประธาน
หน0วยทํางานต0าง ๆ ตลอดจนภาคเอกชน (อาทิ ASEANTA) เพ่ือหาข)อมูล แนวความคิด ข)อเสนอแนะ 
ในด)านวิสัยทัศน� เปJาหมาย และวัตถุประสงค� สําหรับการท0องเท่ียวอาเซียนภายในป� ๒๐๑๕ 
   ๓) ประเมินผลการทํางานของ NTOs คณะทํางานต0าง ๆ มาตรฐานการพัฒนาด)าน
กําลังคน การลงทุน การบริหารวิกฤตการณ� และคณะกรรมการต0าง ๆ ท่ีเก่ียวข)อง 
   ๔) ระบุขอบข0ายงาน/กิจกรรมใหม0 ๆ ของ NTOs และคณะทํางานต0าง ๆ ท่ีควร
ดําเนินการเพ่ือกําหนดวิสัยทัศน�และเปJาหมายของการท0องเท่ียวอาเซียนภายในป� ๒๐๑๕ 
   ๕) จัดเตรียมแผนการดําเนินงานสําหรับการท0องเท่ียวอาเซียน โดยมีการระบุ
โครงการและกิจกรรม กรอบระยะเวลา และผู)รับผิดชอบ 
  สรุปได)ว0า ความร0วมมือระหว0างประเทศ หมายถึง การร0วมมือกับประเทศต0าง ๆ เพ่ือเปBน
การส0งเสริมการท0องเท่ียวในประเทศ โดยเฉพาะการท0องเท่ียวในอาเซียนได)ร0วมกันกําหนดแผนการ
รวมกลุ0มสาขาการท0องเท่ียวของอาเซียนข้ึน โดยแผนการรวมกลุ0มสาขาท0องเท่ียวดังกล0าวจะมีส0วน
สําคัญต0อการเร0งรัดการเป�ดเสรี การบริการในอุตสาหกรรมท0องเท่ียวในภูมิภาครวมถึงมาตรการต0าง ๆ 
ในการอํานวยความสะดวก การเดินทางของนักท0องเท่ียว  
 จากการทบทวนวรรณกรรมดังท่ีได)กล0าวมาแล)วนั้น การศึกษาครั้งนี้ตัวแปรแรงกดดัน
ภายนอกจึงประกอบด)วย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพท่ี ๒.๓ องค�ประกอบของแรงกดดันภายนอก 

                                                           

 
๑๑๙ อ)างแล)ว. 

แรงกดดัน
ภายนอก 

สภาวะการแข0งขันในอุตสาหกรรมท0องเท่ียว 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท0องเท่ียว 

แนวโน)มการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ความคาดหวังของนักท0องเท่ียว 

ความร0วมมือระหว0างประเทศ 



 

 

๔๙ 

 ๒.๓.๒ ความหมายองค-ประกอบของแรงกดดันภายนอก 
 สภาวะการแข0งขันในอุตสาหกรรมท0องเท่ียว หมายถึง อุตสาหกรรมการท0องเท่ียวมีการ
แข0งขันกันอย0างรุนแรง ประเทศในอาเซียนมีการพัฒนาการท0องเท่ียวเพ่ือการแข0งขัน มีการผ0อนปรน
การเดินทางเข)าประเทศ นําเสนอข0าวสารผ0านสื่อต0าง ๆ เก่ียวกับสถานท่ีและบริการการท0องเท่ียว
ภายในประเทศของตน รวมท้ังประชาสัมพันธ�แหล0งท0องเท่ียวเพ่ืองานส0งเสริมการท0องเท่ียว 
  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท0องเท่ียว หมายถึง การแสดงออกในลักษณะท่ีไม0
เหมือนในอดีตของนักท0องเท่ียวในป5จจุบัน โดยต)องการหลีกหนีความวุ0นวายจากสังคมเมืองไปหาสังคม
ชนบท เพ่ิมประสบการณ�และเรียนรู)สิ่งใหม0 พักผ0อนร0วมกับครอบครัว เพ่ือน คนรัก อยากเห็นวิถีชีวิต
และบรรยากาศท่ีแปลกใหม0 ไม0ซํ้ากับท่ีอ่ืน 
  ความคาดหวังของนักท0องเท่ียว หมายถึง ความคาดหวังว0าจะได)รับความพอใจต0อท่ีนั้น ๆ 
หากไม0ได)รับความพึงพอใจก็จะมีการแสดงความคิดเห็น และข)อเสนอแนะออกมา ดังนั้นต)องแสวงหา
ข)อมูลใหม0 ๆ ต)องออกแบบสินค)าการท0องเท่ียวให)สอดคล)องกับความต)องการของนักท0องเท่ียว รวมท้ัง
กํากับดูแลเก่ียวกับผลิตภัณฑ�และราคาของสินค)าเพ่ือไม0ให)มีการเอารัดเอาเปรียบนักท0องเท่ียว 
  แนวโน)มการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หมายถึง ความสําคัญของเทคโนโลยีท่ีเข)า
มามีบทบาทมากข้ึนเรื่อย ๆ เพ่ิมข้ึนทุก ๆ วัน เปBนประโยชน�ต0อตัวผู)ใช)งาน ท้ังการค)นหาข)อมูลต๋ัว
เครื่องบินราคาถูกจากสายการบินท่ัวโลก นักท0องเท่ียวสามารถจ0ายเงินได)ทุกท่ี มีการใช)เทคโนโลยีใน
สถานท่ี ต0าง ๆ มีแอพท่ีทํางานร0วมกันจนไร)ป5ญหาด)านการสื่อสาร 
  ความร0วมมือระหว0างประเทศ หมายถึง การร0วมมือกับประเทศต0าง ๆ เพ่ือเปBนการ
ส0งเสริมการท0องเท่ียวในประเทศ โดยเฉพาะการท0องเท่ียวในอาเซียนได)ร0วมกันกําหนดแผนการ
รวมกลุ0มสาขาการท0องเท่ียวของอาเซียนข้ึน โดยแผนการรวมกลุ0มสาขาท0องเท่ียวดังกล0าวจะมีส0วน
สําคัญต0อการเร0งรัดการเป�ดเสรี การบริการในอุตสาหกรรมท0องเท่ียวในภูมิภาครวมถึงมาตรการต0าง ๆ 
ในการอํานวยความสะดวก การเดินทางของนักท0องเท่ียว 
 
๒.๔ หลักปาปณิกธรรม 
 ๒.๔.๑ ความหมายของปาปณิกธรรม 
 ตามหลักปาปณิกธรรมท่ีปรากฏในพระไตรป�ฎกซ่ึงเปBนคัมภีร�ทางพุทธศาสนานั้น ใน
หลักธรรมนั้นได)กล0าวถึง หลักธรรมของการบริหารจัดการไว)อย0างน0าสนใจ ซ่ึงได)มีนักวิชาการท้ังทาง
พุทธหรือกระท้ังนักวิชาการท่ีได)ศึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการท่ัวไปได)นําหลักดังกล0าวไปใช) 
หลักการบริหารนี้ได)ปรากฏในพระสุตตันตป�ฎก อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต โดยนัยว0า ภิกษุ
ท้ังหลาย พ0อค)าประกอบด)วยองค� ๓ ประการ ไม0นานนักก็ถึงความเปBนผู)ยิ่งใหญ0ไพบูลย�ในโภคทรัพย� 
       องค� ๓ ประการ อะไรบ)าง คือ พ0อค)าในโลกนี้ 
               ๑. มีตาดี  ๒. มีธุรกิจดี ๓. เพียบพร)อมด)วยท่ีพักพิงอาศัย 
         พ0อค)าชื่อว0ามีตาดี เปBนอย0างไร 
          คือ พ0อค)าในโลกนี้รู)จักสินค)าว0า “สินค)านี้ ซ้ือมาเท0านี้ ขายไปอย0างนี้ จักมีมูลค0าประมาณ
เท0านี้ มีกําไรเท0านี้” พ0อค)าชื่อว0ามีตาดี เปBนอย0างนี้แล 
        พ0อค)าชื่อว0ามีธุรกิจดี เปBนอย0างไร 



 

 

๕๐ 

          คือ พ0อค)าเปBนคนฉลาดซ้ือและขายสินค)าได) พ0อค)าชื่อว0ามีธุรกิจดี เปBนอย0างนี้แล 
 พ0อค)าชื่อว0าเพียบพร)อมด)วยท่ีพักพิงอาศัย เปBนอย0างไร 

           คือ คหบดีหรือบุตรคหบดีผู)ม่ังค่ัง มีทรัพย�มาก มีโภคทรัพย�มาก ย0อมรู)จักพ0อค)าในโลกนี้
อย0างนี้ว0า “พ0อค)าผู)นี้แลมีตาดี มีธุรกิจดี และสามารถท่ีจะเลี้ยงดูบุตรภรรยาได)ท้ังใช)คืนให)แก0พวกเรา
ได)ตามกําหนดเวลา” คหบดีหรือบุตรคหบดีเหล0านั้นย0อมเชื้อเชิญพ0อค)านั้นด)วยโภคทรัพย�ว0า “นับแต0นี้
ไป ท0านจงนําโภคทรัพย�ไปเลี้ยงดูบุตรภรรยา และใช)คืนให)พวกเราตามกําหนดเวลา” พ0อค)าชื่อว0า
เพียบพร)อมด)วยท่ีพักพิงอาศัย เปBนอย0างนี้แล 
          พ0อค)าประกอบด)วยองค� ๓ ประการนี้แล ไม0นานนักก็ถึงความเปBนผู)ยิ่งใหญ0ไพบูลย�ในโภค
ทรัพย� ฉันใด 
         ภิกษุประกอบด)วยธรรม ๓ ประการ ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล ไม0นานนักก็บรรลุความเปBนผู)
ยิ่งใหญ0ไพบูลย�ในกุศลธรรม 
      ธรรม ๓ ประการ อะไรบ)าง คือ 
         ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
                ๑. มีตาดี ๒. มีธุระดี ๓. เพียบพร)อมด)วยท่ีพักพิงอาศัย 
           ภิกษุชื่อว0ามีตาดี เปBนอย0างไร 
           คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้รู)ชัดตามความเปBนจริงว0า “นี้ทุกข� นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา” ภิกษุชื่อว0ามีตาดี เปBนอย0างนี้แล 
         ภิกษุชื่อว0ามีธุระดี เปBนอย0างไร 
          คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ปรารภความเพียรเพ่ือละอกุศลธรรม เพ่ือให)กุศลธรรมเกิดมีความ
เข)มแข็ง มีความบากบ่ันม่ันคง ไม0ทอดธุระในกุศลธรรมท้ังหลาย ภิกษุชื่อว0ามีธุระดี เปBนอย0างนี้แล 
         ภิกษุชื่อว0าเพียบพร)อมด)วยท่ีพักพิงอาศัย เปBนอย0างไร 
 คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้เข)าไปหาภิกษุผู)เปBนพหูสูต ผู)เรียนจบคัมภีร� ทรงธรรม ทรงวินัย 
ทรงมาติกา ตามเวลาสมควร สอบสวนไต0ถามว0า “พุทธพจน�นี้เปBนอย0างไร เนื้อความแห0งพุทธพจน�นี้
เปBนอย0างไร” ท0านผู)คงแก0เรียนเหล0านั้นย0อมเป�ดเผยธรรมท่ียังไม0ได)เป�ดเผย ทําให)ง0ายซ่ึงธรรมท่ียัง
ไม0ได)ทําให)ง0าย และบรรเทาความสงสัยในธรรมท่ีน0าสงสัยหลายอย0าง ภิกษุชื่อว0าเพียบพร)อมด)วยท่ีพัก
พิงอาศัย เปBนอย0างนี้แล ภิกษุประกอบด)วยธรรม ๓ ประการนี้แล ไม0นานนักก็บรรลุความเปBนผู)ยิ่งใหญ0
ไพบูลย�ในกุศลธรรม๑๒๐ และมีนักวิชาการด)านทางพุทธศาสนาได)อธิบายขยายความไว) ดังนี้ 
 พระธรรมป�ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ท0านได)กล0าวถึง ทุติยปาปณิกสูตร หรือปาปณิกธรรม ๓ 
ในพจนานุกรมพุทธศาสตร� ฉบับประมวลธรรมว0า (ปาปณิกังคะ หลักพ0อค)า, องค�คุณของพ0อค)า-
Qualities of a Successful Shopkeeper or Businessman) ประกอบด)วย๑๒๑ 
   ๑) จักขุมา ตาดี (รู)จักสินค)า ดูของเปBน สามารถคํานวณราคา กะทุนเก็งกําไรแม0นยํา 
- Shrewd) 

                                                           

๑๒๐ องฺ.ทุก. ๒๐/๑๖๓-๑๖๕. 
 ๑๒๑ พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร- (ฉบับประมวลธรรม), (กรุงเทพมหานคร: 
พิมพ�ท่ีบริษัท สหธรรมมิก จํากัด, ๒๕๕๔), หน)า ๙๖–๙๘. 



 

 

๕๑ 

   ๒) วิธูโร จัดเจนธุรกิจ (รู)แหล0งซ้ือแหล0งขาย รู)ความเคลื่อนไหวความต)องการของ
ตลาดสามารถในการจัดซ้ือจัดจําหน0าย รู)ใจและรู)จักเอาใจลูกค)า - Capable of Administering 
Business) 
  ๓) นิสสยสัมป5นโน พร)อมด)วยแหล0งทุนเปBนท่ีอาศัย (เปBนท่ีเชื่อถือไว)วางใจในหมู0
แหล0งทุนใหญ0 ๆ หาเงินมาลงทุนหรือดําเนินกิจการโดยง0าย - Having Good Credit Rating)  
 สอดคล)องกับพระธรรมโกศาจารย� (ประยูร ธมมจิตโต) ได)กล0าวถึงพุทธพจน�ขององค�
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ)าได)ตรัสไว)ในทุติยปาปณิกสูตรว0า เก่ียวกับคุณลักษณะ ๓ ประการของนัก
บริหารท่ีจะช0วยให)นักบริหารทําสําเร็จลุล0วงไปได)ด)วยดี ประกอบด)วย๑๒๒ 
   ๑) จักขุมา หมายถึง ป5ญญามองการณ�ไกล เช0นถ)าเปBนพ0อค)าหรือนักบริหารธุรกิจ 
ต)องรู)ว0าอนาคตเศรษฐกิจหรือตลาดจะมีแนวโน)มเปBนแบบไหนหรือสามารถคาดการณ�ทิศทางหรือ
อนาคตในการดําเนินธุรกิจได)แม0นยําจากการอาศัยกระบวนการคิดท่ีรอบคอบและมีเหตุผล โดยอาจใช)
ประสบการณ�ในอดีตร0วมในการตัดสินใจและวางแผนด)วย ซ่ึงคุณลักษณะข)อแรกนี้ตรงกับ
ภาษาอังกฤษคาว0า Conceptual Skill คือการชํานาญในการใช)ความคิด หรือ ทักษะทางด)านความคิด 
   ๒) วิธูโร หมายถึง จัดการธุระได)มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด)าน เช0น นักการเงินต)องมี
ความรู)และความเชี่ยวชาญทางการเงินสามารถคํานวณอัตราผลตอบแทนต0าง ๆ ได)หรือเข)าใจในงบ
การเงินท่ีใช)ในการประกอบการตัดสินใจได) ในกรณีแพทย�ผ0าตัดสมองก็ต)องมีความเชี่ยวชาญในการ
ผ0าตัดสมองเปBนต)น คุณลักษณะท่ีสองนี้ตรงกับคําภาษาอังกฤษคําว0า Technical Skill คือความ
ชํานาญการด)านเทคนิค หรือทักษะทางด)านการปฏิบัติงาน 
   ๓) นิสสยสัมป5นโน หมายถึง พ่ึงพาอาศัยคนอ่ืนได)เพราะเปBนคนมีมนุษย�สัมพันธ�ดี มี
ความสามารถในการติดต0อประสานงานให)งานสําเร็จลุล0วงไปได)ตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด มี
ความสามารถในการสื่อสารและประสานงานให)แต0ละฝOายในองค�กรดําเนินแนวทางตามกรอบทิศทางท่ี 
องค�กรต)องการบรรลุได)หรือมีความสามารถในการผูกใจคนให)เปBนท่ีรักของคนโดยสามารถทําให)
พนักงานแต0ละคนปฏิบัติงานตามคําสั่งด)วยความเต็มใจได)เปBนต)น คุณลักษณะท่ีสามนี้ตรงกับคํา
ภาษาอังกฤษว0า Human Relation Skill คือความชํานาญด)านมนุษยสัมพันธ� หรือ ทักษะทางด)าน
มนุษย�สัมพันธ� 
 โดยคุณลักษณะท้ังสามประการมีความสําคัญมากน)อยแตกต0างกันนั้นข้ึนอยู0กับระดับของ
นักบริหารถ)าเปBนนักบริหารระดับสูงท่ีต)องรับผิดชอบในการวางแผนและควบคุมคนจํานวนมาก
คุณลักษณะข)อท่ี ๑ และ ๓ มีความสําคัญมาก ส0วนข)อท่ี ๒ มีน)อยเพราะเขาสามารถใช)ผู)ใต)บังคับบัญชา  
ท่ีมีความสามารถเฉพาะด)านได)สําหรับนักบริหารระดับกลาง คุณลักษณะท้ัง ๓ ข)อมีความสําคัญพอ ๆ 
กัน นั่น คือเขาต)องมีความชํานาญเฉพาะด)านและมนุษย�สัมพันธ� ท่ี ดีต0อเ พ่ือนร0วมงานและ
ผู)ใต)บังคับบัญชา ในขณะเดียวกันต)องมีป5ญญาท่ีมองภาพกว)างและไกล เพ่ือเตรียมตัวสําหรับเปBนนัก
บริหารระดับสูง นอกจากนั้นต)องมีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงานในการถ0ายทอดนโยบาย

                                                           

 ๑๒๒ พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร- (ฉบับประมวลธรรม), (กรุงเทพมหานคร: 
พิมพ�ท่ีบริษัท สหธรรมมิก จํากัด, ๒๕๕๔), หน)า ๙๖–๙๘. 



 

 

๕๒ 

และยุทธศาสตร�จากผู)บริหารระดับสูงมาสู0การปฏิบัติในผู)บริหารและพนักงานระดับล0าง และนําผลการ
ดําเนินงานท่ีได)จากการปฏิบัติงานมาสรุปและนําเสนอต0อผู)บริหารระดับสูงได)๑๒๓ 
 สรุป จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข)องกับหลักปาปณิกธรรมเพ่ือใช)ในการวิจัยครั้งนี้ ท้ัง
จากพระไตรป�ฎกและอรรถกถาร0วมท้ังนักวิชาการและนักธุรกิจดังกล0าว สรุปได)ว0า การปฏิบัติตามหลัก
ปาปณิกธรรม ประกอบด)วย จักขุมา มีป5ญญามองการณ�ไกล วิธูโร จัดการธุระได)ดีมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด)าน และนิสสยสัมป5นโน พ่ึงพาอาศัยคนอ่ืนได)เพราะเปBนคนมีมนุษยสัมพันธ�ดี 
 
     
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๒.๔ องค�ประกอบการปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรม 

 
 ๒.๔.๒ ความหมายองค-ประกอบการปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรม  
 จักขุมา (วิสัยทัศน�) หมายถึง การกําหนดวิสัยทัศน�เพ่ือให)บุคลากรทราบถึงทิศทางท่ี
ชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบัติได)จริง ศึกษาแนวโน)มและทิศทางของธุรกิจ ดําเนินธุรกิจภายใต)ความ
แม0นยํา อาศัยกระบวนการคิดท่ีรอบคอบและมีเหตุผล นําประสบการณ�เข)ามาร0วมในการตัดสินใจและ
วางแผนองค�กร 
  วิธูโร (จัดการดี) หมายถึง การศึกษา เรียนรู)ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ อบรมนํา
เทคนิคมาใช)ในการ พิจารณาความเชี่ยวชาญและคุณธรรมในการคัดเลือกและเลื่อนตําแหน0ง ส0งเสริม
ให)บุคลากรศึกษาดูงานต0างประเทศ และส0งเสรมให)ค)นคว)า วิจัยเพ่ือให)ทันต0อการเปลี่ยนแปลง  
  นิสสยสัมป5นโน (มีมนุษยสัมพันธ�) หมายถึง การร0วมมือและประสานงานกันในทุกระดับ 
หากเกิดความผิดพลาดในการทํางาน ก็จะนํามาหาข)อสรุปเพ่ือหาแนวทางปJองกัน มีหลักของความ
เสมอภาคในการทํางาน สามารถสื่อสารและประสานงานให)แต0ละฝOายในองค�กร ดําเนินตามกรอบ
ทิศทางท่ีองค�กรต)องการบรรลุได) รวมท้ังเปBนท่ีรักของคนสามารถทําให)พนักงานแต0ละคนปฏิบัติงาน
ตามคําสั่งด)วยความเต็มใจ 

 
 
 
 

                                                           

๑๒๓ พระธรรมโกศาจารย� (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน)า ๑๕. 

จักขุมา (วิสัยทัศน�) 

การปฏิบัติตาม
หลักปาปณิกธรรม 

วิธูโร (จัดการดี)  

นิสสยสัมป5นโน (มีมนุษยสัมพันธ�) 



 

 

๕๓ 

๒.๕ บริบทพ้ืนที่วิจัย 
 ๒.๕.๑ ประวัติความเปhนมา๑๒๔ 
 การส0งเสริมการท0องเท่ียวในประเทศไทยเกิดข้ึนโดยพระดําริของพระเจ)าบรมวงศ�เธอ 
กรมพระกําแพงเพ็ชรอัครโยธิน ครั้งทรงดํารงตําแหน0งผู)บัญชาการรถไฟ ใน พ.ศ. ๒๔๖๗ ได)มีการ
จัดต้ังแผนกโฆษณาของการรถไฟข้ึน มีสํานักงานต้ังอยู0ท่ีกรมรถไฟ เชิงสะพานนพวงศ� ต0อมาได)ย)ายมา
ต้ังท่ีสถานีรถไฟหัวลําโพง เม่ือพระเจ)าบรมวงศ�เธอกรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน ทรงย)ายไปดํารง
ตําแหน0งเสนาบดีกระทรวงพาณิชย� และคมนาคม งานด)านส0งเสริมการท0องเท่ียว ได)ย)ายไปอยู0ท่ี
กระทรวงพาณิชย�และกระทรวงคมนาคมด)วย 
  เม่ือวันท่ี ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ คณะรัฐมนตรีได)พิจารณาเห็นควรปรับปรุง
หน0วยงานท0องเท่ียวข้ึนใหม0 จึงได)มีมติให)กรมโฆษณา การยกร0างโครงการปรับปรุงหน0วยงานส0งเสริม
การท0องเท่ียวเสนอให)คณะรัฐมนตรีพิจารณา ในการประชุม เม่ือวันท่ี ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ 
คณะรัฐมนตรีได)มีมติให)กรมโฆษณาการพิจารณาส0งเสริมการท0องเท่ียว กรมโฆษณาการได)ทําความตก
ลงกับกระทรวงเศรษฐการ ซ่ึงในสมัยนั้นมีชื่อว0า กระทรวงพาณิชย�และคมนาคม ขอโอนกิจการ
ส0งเสริมการท0องเท่ียว จากกระทรวงพาณิชย�และคมนาคมมาอยู0 กับกรมโฆษณาการ สํานัก
นายกรัฐมนตรี และให)เรียกส0วนงานนี้ว0า สํานักงานส0งเสริมการท0องเท่ียว 
  ต0อมากรมโฆษณาการได)พิจารณาเห็นว0ากิจการส0งเสริมการท0องเท่ียวกําลังต่ืนตัวใน
ประเทศไทยมาก จึงได)จัดต้ังสํานักงานส0งเสริมการท0องเท่ียวให)มีฐานะเทียบเท0ากอง เรียกว0า 
สํานักงานท0องเท่ียว โดยพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมโฆษณาการในสํานัก
นายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๔๙๓ 
  ใน พ.ศ. ๒๕๐๑ เม่ือจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต� ไปพักรักษาตัวอยู0 ณ โรงพยาบาลวอลเตอร�
รีด สหรัฐอเมริกา ได)ศึกษากิจการท0องเท่ียวด)วยความสนใจ และได)ดําริท่ีจะส0งเสริมอุตสาหกรรม
ท0องเท่ียวในประเทศอย0างจริงจัง ในป�ต0อมาเม่ือจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต� เปBนนายกรัฐมนตรี ได)มี
ประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดแบ0งส0วนราชการ กรมประชาสัมพันธ� พ.ศ. ๒๕๐๒ โดยตัด “สํานักงาน
ท0องเท่ียว” ออก แล)วจัดต้ังข้ึนเปBนองค�การอิสระ เรียกว0า องค�การส0งเสริมการท0องเท่ียวแห0งประเทศ
ไทย มีชื่อย0อว0า อ.ส.ท. โดยพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค�การส0งเสริมการท0องเท่ียว พ.ศ. ๒๕๐๒ 
  องค�การส0งเสริมการท0องเท่ียว ซ่ึงจัดต้ังข้ึนโดยพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค�การส0งเสริม
การท0องเท่ียว พ.ศ. ๒๕๐๒ นั้น มีหน)าท่ีส0งเสริมการท0องเท่ียวเปBนส0วนใหญ0 ต0อมาอุตสาหกรรม
ท0องเท่ียวได)ขยายตัวอย0างกว)างขวางรวดเร็ว จําเปBนต)องปรับปรุงอํานาจหน)าท่ีของ อ.ส.ท. ให)มี
ขอบเขตการปฏิบัติงานกว)างขวางยิ่งข้ึนท้ังในด)านการพัฒนา อนุรักษ�ทรัพยากรทางการท0องเท่ียว และ 
การส0งเสริมเผยแพร0 จึงได)มีการนําเสนอร0างพระราชบัญญัติ การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย และ ร0าง
พระราชบัญญัติจัดระเบียบธุรกิจเก่ียวกับอุตสาหกรรมท0องเท่ียว เพ่ือให) หน0วยงานการท0องเท่ียวของ
รัฐ มีอํานาจหน)าท่ีและรับผิดชอบในการพัฒนาส0งเสริมเผยแพร0 และ ดําเนินกิจการ เพ่ือเปBนการริเริ่ม
ให)มีการพัฒนาแหล0งท0องเท่ียว ตลอดจนคุ)มครองให)ความปลอดภัยแก0นักท0องเท่ียวด)วย สภานิติ

                                                           

 
๑๒๔ การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, (๒๕ กันยายน ๒๕๕๓), ประวัติความเปhนมา, [ออนไลน�], 

แหล0งท่ีมา: http://www.teeteawthai.com/เล0าสู0กันฟ5ง/ประวัติความเปBนมา [๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑]. 



 

 

๕๔ 

บัญญัติแห0งชาติซ่ึงทําหน)าท่ีรัฐสภาในการประชุมครั้งท่ี ๔๑ วันศุกร�ท่ี ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๒ ได)
พิจารณาร0างพระราชบัญญัติท้ัง ๒ ฉบับ แล)วปรากฏว0า ร0างพระราชบัญญัติจัดระเบียบธุรกิจ เก่ียวกับ
อุตสาหกรรมท0องเท่ียวไม0ผ0านการพิจารณา ส0วนพระราชบัญญัติการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทยได)ผ0าน
การพิจารณาประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล0มท่ี ๙๖ ตอนท่ี ๗๒ วันท่ี ๔ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๒๒ จัดต้ัง การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย ข้ึน มีชื่อย0อว0า ททท. 
 ๒.๕.๒ วิสัยทัศน- พันธกิจ การทQองเท่ียวแหQงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔๑๒๕ 
  วิสัยทัศน�    
  “ททท. เปBนผู)นําในการส0งเสริมการท0องเท่ียวให)ประเทศไทยเปBนแหล0งท0องเท่ียวยอดนิยม 
(Preferred Destination) อย0างยั่งยืน” 
  วิสัยทัศน�สะท)อนถึงความมุ0งหมายของ ททท. ในการเปBนผู)นําท่ีจะส0งเสริมให)ประเทศไทย 
มุ0งสู0การเปBนแหล0งท0องเท่ียวท่ีท้ังนักท0องเท่ียวต0างชาติและนักท0องเท่ียวไทยนึกถึง และเลือกมา
ท0องเท่ียวเปBนอันดับต)น ๆ ของโลก และผลักดันการท0องเท่ียวสู0ความยั่งยืนภายในป� ๒๕๖๔ 
   พันธกิจ  
   ๑) ส0งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ�เพ่ือเน)นคุณค0าการท0องเท่ียวของประเทศ
ไทย 
   ๒) ขับเคลื่อนห0วงโซ0คุณค0า (Value Chain) ในอุตสาหกรรมท0องเท่ียวเพ่ือสร)างความ
พึงพอใจ แก0นักท0องเท่ียว สร)างมูลค0าเพ่ิม และกระจายรายได)อย0างยั่งยืน 
   ๓) พัฒนาข)อมูลเชิงลึกด)านความต)องการของตลาดท0องเท่ียว 
   ๔) พัฒนาให) ททท. เปBนองค�กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) 
ด)านตลาดการท0องเท่ียวของประเทศไทย 
 ๒.๕.๓ การบริหารจัดการองค-กร 
 การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทยกําหนดแผนปฏิบัติการด)านการบริหารจัดการองค�กรไว)
ดังนี้๑๒๖ 
 ๑) กลยุทธ-เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค-กร 
 แนวทางการดําเนินงาน : 
    ปรับปรุงกระบวนการทํางานในเรื่องต0าง ๆ ให)สอดรับกับเกณฑ�การประเมินคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจ (SEPA) และมาตรฐานสากล เช0น การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผน
วิสาหกิจ ททท. และแผนปฏิบัติการประจําป� การติดตามและวัดผลตัวชี้วัด การบริหารจัดการองค�กร
ในภาวะวิกฤต การรับฟ5งเสียงของลูกค)าและการบริหารความสัมพันธ� การจัดการข)อมูลสารสนเทศ 
และระบบฮาร�ดแวร�และซอฟท�แวร�ขององค�กร การทํางานตามระบบกํากับดูแลกิจการทีดีและการ

                                                           

 
๑๒๕ การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, วิสัยทัศน- พันธกิจ การทQองเท่ียวแหQงประเทศไทย พ.ศ. 

๒๕๖๐-๒๕๖๔, [ออนไลน�], แหล0งท่ีมา: https://thai.tourismthailand.org/ [๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑]. 
  ๑๒๖ กองแผนนโยบาย ฝOายวางแผน การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, แผนปฏิบัติการของการ
ทQองเท่ียวแหQงประเทศไทย ประจําปvงบประมาณ ๒๕๖๒, แผนวิสาหกิจ การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๖๔. (๒๕๖๒), หน)า ๑๓๑-๑๔๐. 



 

 

๕๕ 

แสดงความรับผิดชอบต0อสังคม ท้ังนี้เพ่ือให)เกิดการบริหารจัดการองค�กรอย0างมีประสิทธิภาพ และ
พัฒนาองค�การให)มุ0งสู0การเปBนองค�กรสมรรถนะสูง 
    ปรับปรุงกฎระเบียบ ข)อบังคับ ให)ทันสมัย ส0งเสริมการกํากับดูแลการดําเนินงานของ
องค�กรให)เปBนไปตามหลักธรรมาภิบาล พร)อมท้ัง ตรวจสอบ ให)ความรู) และข)อเสนอแนะในการท0างาน
ของหน0วยงานต0าง ๆ ในองค�กร ให)เปBนไปตามแผนปฏิบัติการทีกําหนดไว) และไม0ขัดต0อกฎ ระเบียบ 
ข)อบังคับต0าง ๆ ขององค�กร 
    นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข)ามาสนับสนุนในการทํางาน เพ่ือเพ่ิมความคล0องตัว 
ความสะดวกในการทํางาน พัฒนาระบบและบริหารจัดการข)อมูลสารสนเทศให)มีความแม0นยํา ถูกต)อง
และเชื่อถือได) ทันกาล ปลอดภัยและเปBนความลับ 
    มุ0งเน)นการบูรณาการความร0วมมือระหว0างหน0วยงานภายในและภายนอกองค�กร 
  แผนงาน : ประกอบด)วย ๓ แผนงาน 
  ๑.๑) แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานขององค�กร 
  แนวทางการดําเนินงาน : 
    ปรับปรุงกระบวนการดํ่าเนินงานด)านการจัดทําแผนวิสาหกิจยุทธศาสตร�และ
แผนปฏิบัติการประจําป�ให)สอดคล)องกับเกณฑ�การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)  
  ติดตามและประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานของหน0วยงานต0าง ๆ ตาม
กรอบการทํางานของหน0วยงานภายในและภายนอก 
  จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค�กร แผนการควบคุมภายในระดับองค�กรและ
หน0วยงานย0อย พร)อมท้ังปรับปรุงการดําเนินงานและเตรียมความพร)อมในการขอรับการประเมินตาม
ระบบมาตรฐานการบริหารจัดการความต0อเนื่องในการดําเนินธุรกิจ 
  เสริมสร)างความรู)ความเข)าใจเรื่องกฎ ระเบียบ ข)อบังคับ และการดําเนินงานท่ี
เก่ียวข)องกับด)านการเงิน พัสดุ และกฎหมาย ให)แก0บุคลากรในองค�กรเพ่ือลดความผิดพลาดในการ
ทํางาน  
 ๑.๒) แผนงานตรวจสอบและกํากับดูแลการดําเนินงานของ ททท. 
  แนวทางการดําเนินงาน :  
  ตรวจสอบและกํากับดูแลการดําเนินงานของ ททท. ท้ังหน0วยงานส0วนกลาง 
สํานักงานสาขาในประเทศและต0างประเทศให)ครบถ)วนตามแผนการตรวจสอบประจําป� อีกท้ังให)
คําปรึกษาและติดตามผลการดําเนินงานตามข)อเสนอแนะของผู)ตรวจสอบภายใน เพ่ือให)เกิดการ
ปฏิบัติงานท่ีถูกต)อง โปร0งใส เปBนไปตามกฎระเบียบ ข)อบังคับ 
  เพ่ิมพูนความรู)และประสบการณ�ด)านอุตสาหกรรมท0องเท่ียวของไทยให)แก0
คณะกรรมการ ททท. ผ0านกิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือให)กรรมการ ททท. ได)รับทราบข)อมูลป5ญหาและ
พิจารณาแนวทางแก)ไขป5ญหาท่ีเก่ียวข)องกับการท0องเท่ียว 
 ปรับปรุงการดําเนินงานให)สอดคล)องกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และเกณฑ�
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการทํางานของหน0วยงานภาครัฐ (ITA) พร)อมท้ังดําเนิน



 

 

๕๖ 

กิจกรรมเพ่ือสร)างการรับรู)เรื่องการกํากับดูแลกิจการท่ีดี การประพฤติตนอย0างมีคุณธรรมและ
จริยธรรม 
 ๑.๓) แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
  แนวทางการดําเนินงาน : 
  ตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบสารสนเทศขององค�กรและเครือข0าย ให)อยู0ในสภาพ
สมบูรณ� พร)อมใช)งานตลอดเวลา และนํามาใช)ในการสนับสนุนการทํางานท้ังองค�กรให)มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 
  ดําเนินโครงการตามแผนแม0บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๔ โดยการปรับปรุงระบบเครือแม0ข0ายให)ทํางานได)อย0างเสถียรภาพ และสามารถรองรับการ
ทํางานของระบบงานสารสนเทศท่ีสําคัญขององค�กร อีกท้ังจัดหาคอมพิวเตอร�และเครื่องพิมพ�เพ่ือ
ทดแทนของเดิมท่ีมีอายุการใช)งานนานและเสื่อมสภาพ 
 ๒) กลยุทธ-เพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) ของบุคลากร 
 แนวทางการดําเนินงาน: 
  เพ่ิมประสิทธิภาพ (Productivity) ของบุคลากร โดยพัฒนาและขยายผลการทํางานด)าน
การบริหารงานทรัพยากรบุคคลให)ครอบคลุมท่ัวท้ังองค�กรและสอดคล)องกับแนวทางตามเกณฑ�การ
ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) พร)อมท้ังปรับปรุงการทํางานประจําในเรื่องการรับสมัครบุคลากร
และการแต0งต้ังพนักงานระดับบริหาร เพ่ือให)ได)บุคคลท่ีมีความรู)ความสามารถมาทํางานในภาระงาน
ต0าง ๆ ในองค�กร 
  พัฒนาทักษะและความรู)ของบุคลากรอย0างต0อเนื่องให)สอดรับกับทิศทางการทํางานใน
ป5จจุบันและอนาคต ส0งเสริมให)บุคลากรมีการจัดเก็บองค�ความรู)และนําองค�ความรู)ท่ีมีอยู0ในองค�กร มา
สร)างสรรค�นวัตกรรมใหม0ในการทํางานให)เกิดข้ึน พร)อมท้ังเสริมสร)างการดําเนินงานท่ีช0วยเสริมสร)าง
ความผูกพันและขวัญกําลังใจของบุคลากร 
  สร)างการรับรู)และขับเคลื่อนค0านิยมองค�กร (TAT’ SPIRITS) องค�กร เพ่ือเปBนแนวทางให)
บุคลากรยึดปฏิบัติ 
 แผนงาน : ประกอบด)วย ๔ แผนงาน 
 ๒.๑) แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารบุคลากร 
  แนวทางการดําเนินงาน :  
  ปรับปรุงและขับเคลื่อนกระบวนการทํางานด)านทรัพยากรบุคคลให)สอดรับกับ
เกณฑ�การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) 
  พัฒนาการดําเนินงานท่ีมีลักษณะเปBนงานประจํา เช0น การรับสมัครพนักงานใหม0 
การคัดเลือกพนักงานข้ึนดํารงตําแหน0งสายบริหาร เพ่ือให)หน0วยงานต0าง ๆ มีบุคลากรท่ีมีความรู) 
ความสามารถ และมีคุณสมบัติท่ีเหมาะกับการทํางานในแต0ละตําแหน0ง 
  เสริมสร)างคุณภาพชีวิตที สมดุลในการทํางาน (Work Life Balance) ดูแลบุคลากร
ให)อยู0ดีมีสุขต้ังแต0แรกเข)าจนถึงเกษียณอายุ และสร)างความสัมพันธ�อันดีให)กับบุคลากรผ0านการจัด
ประชุมพนักงานประจําป� การจัดกิจกรรมเสริมสร)างคุณภาพและชีวิตท่ีสมดุล การให)ความรู)และ
เตรียมความพร)อมในการใช)ชีวิตหลังเกษียณอายุ พร)อมท้ังดูแลงานด)านแรงงานสัมพันธ� 



 

 

๕๗ 

 ๒.๒) แผนงานพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค�ความรู)องค�กร 
  แนวทางการดําเนินงาน :  
  ปรับปรุงกระบวนการทํางานด)านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให)สอดรับกับเกณฑ�
การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ได)แก0 ทบทวนสมรรถนะขององค�กรและประเมินสมรรถนะ
บุคลากรท้ังองค�กร พร)อมท้ังพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) จัดทําแนวทาง
การพัฒนาคนเก0ง (Talent) และพัฒนาศักยภาพของพนักงานท่ีได)รับการคัดเลือกให)เปBน Talent เพ่ือ
เตรียมความพร)อมสําหรับการดํารงตําแหน0งสําคัญขององค�กร 
  พัฒนาและเสริมสร)างความรู)ด)านการตลาดการท0องเท่ียว (In House Trainning) 
ให)แก0บุคลากรในองค�กร ผ0านการอบรมหลักสูตรท่ีสอดรับกับทิศทางการดําเนินงานขององค�กรและ
สมรรถนะของแต0ละตําแหน0ง พร)อมกับจัดสรรบุคลากรในองค�กรให)เข)ารับการอบรม สัมมนา จาก
หน0วยงานภายนอก (Public Trainning) ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนท้ังในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ เพ่ือพัฒนาศักยภาพและทักษะการทํางาน รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู)ประสบการณ�ทํางาน
ร0วมกับหน0วยงานภายนอก 
   พัฒนาระบบ KM โดยการทบทวนและปรับปรุงฐานข)อมูลผู)รู) ผู)เชี่ยวชาญในงาน
แขนงต0าง ๆ ให)เปBนป5จจุบัน จัดเก็บองค�ความรู)รายบุคคล องค�ความรู)รายหน0วยงานท้ังจาก ททท. 
ส0วนกลาง และ ททท. สํานักงานสาขา รวมถึงเก็บองค�ความรู)จากผู)ท่ีกําลังเกษียณอายุเพ่ือเปBนข)อมูล
อ)างอิงในการทํางานของบุคลากรในองค�กร พร)อมท้ังประชาสัมพันธ�ระบบ KM ผ0านช0องทางต0าง ๆ 
เพ่ือให)บุคลากรเข)ามาใช)ข)อมูล 
 ๒.๓) แผนงานส0งเสริมค0านิยมองค�กร 
  แนวทางการดําเนินงาน : 
  จัดทําแผนส0งเสริมค0านิยมในองค�กร พร)อมท้ังจัดกิจกรรมสื่อสารและถ0ายทอด
พฤติกรรมตามค0านิยมองค�กรให)แก0บุคลากรภายในองค�กร เพ่ือสร)างการรับรู)ค0านิยม TAT’ SPIRITS 
และส0งเสริมให)บุคลากรมีพฤติกรรมตามค0านิยมองค�กร ควบคู0กับการสื่อสารสร)างการรับรู)ค0านิยม
องค�กรไปยังบุคลากรภายนอก ได)แก0 ลูกค)า คู0ค)า คู0ความร0วมมือ และผู)มีส0วนได)ส0วนเสีย และประเมิน
การรับรู)ค0านิยมองค�กรของบุคลากรภายนอก 
 ๒.๔) แผนงานเสริมสร)างนวัตกรรมทางการท0องเท่ียว 
  แนวทางการดําเนินงาน : 
  กําหนดแนวทางการดําเนินงานด)านนวัตกรรม (ป� ๒๕๖๒-๒๕๖๔) ตามกรอบแนว
ทางการประกวดรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด0นด)านนวัตกรรม จัดกิจกรรมสร)างบรรยากาศการทํางานและ
กิจกรรมสื่อสารเรื่องนวัตกรรมให)แก0บุคลากรในองค�กร เพ่ือให)บุคลากรสามารถสร)างสรรค�นวัตกรรม
และนํามาใช)ในการทํางานและพัฒนาองค�กร พร)อมท้ังพัฒนาต0อยอดโครงการท่ีส0งเข)าประกวดรางวัล
นวัตกรรมภายในองค�กรให)สามารถนํามาใช)งานได)จริงในการทํางาน 
 ๓) กลยุทธ-เพ่ิมมูลคQาและบริหารจัดการสินทรัพย-ขององค-กร 
 แนวทางการดําเนินงาน : 



 

 

๕๘ 

  กํากับ ดูแล และบริหารจัดการทรัพย�สินท่ีมีอยู0ในครอบครองของ ททท. ให)เกิดประโยชน�
สูงสุด ท้ังท่ี ททท. บริหารจัดการเอง ร0วมทุน และให)เอกชนเช0าสิทธิบริหาร พร)อมท้ังสร)างมูลค0าเพ่ิม
ให)แก0สินทรัพย�ที ยังไม0มีการใช)ประโยชน�ในป5จจุบัน เพ่ือให)สามารถสร)างรายได)ในอนาคต 
  แผนงาน : ประกอบด)วย ๒ แผนงาน 
 ๓.๑) แผนงานพัฒนาธุรกิจและสินทรัพย� 
  แนวทางการดําเนินงาน: 
     กํากับ ดูแล และบริหารจัดการทรัพย�สินท่ีมีอยู0ในครอบครองของ ททท. ให)เกิด
ประโยชน�สูงสุด ท้ังทรัพย�สินท่ี ททท. ร0วมทุน พร)อมท้ังสํารวจและจัดทํารายการทรัพย�สินอาคารและ
สิ่งปลูกสร)างให)ถูกต)องตามสัญญาแนบท)าย 
  สร)างการรับรู)และส0งเสริมการขายศูนย�ฝ�กอบรบการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย 
และผลิตภัณฑ�น)องสุขใจ ให)เปBนท่ีรู)จักและสร)างรายได)ให)แก0องค�กร พร)อมท้ังส0งเสริมการใช)นวัตกรรม
และความคิดสร)างสรรค�ในการออกแบบผลิตภัณฑ�และสินค)าท่ีระลึกสําหรับนักท0องเท่ียว และให)การ
สนับสนุนผู)ประกอบการยุคใหม0ในการสร)างมูลค0าเพ่ิมให)กับสินค)าและบริการทางการท0องเท่ียว 
 ๓.๒) แผนงานเพ่ิมมูลค0าธุรกิจ อ.ส.ท. ในการส0งเสริมตลาดท0องเท่ียว 
  แนวทางการดําเนินงาน :  
  สร)างสรรค�เนื้อหาท่ีสอดคล)องกับทิศทางการส0งเสริมการตลาดในประเทศของ 
ททท. เพ่ือเพ่ิมมูลค0าให)แก0 อนุสาร อ.ส.ท. ในการเปBนเครื่องมือท่ีช0วยสนับสนุนและส0งเสริมให)คนไทย
เดินทางท0องเท่ียวภายในประเทศ  
 ๔) กลยุทธ-สQงเสริมการส่ือสารภายในองค-กรและแสดงความรับผิดชอบตQอสังคม 
 แนวทางการดําเนินงาน :  
 พัฒนาและปรับปรุงการสื่อสารภายในองค�การให)มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยเน)นการ
สื่อสารจากผู)นําระดับสูงสู0พนักงานภายในองค�กรและผู)มีส0วนได)ส0วนเสียภายนอกองค�กร ผ0านการจัด
กิจกรรมและสื่อสารในช0องทางต0าง ๆ ท้ังออนไลน�และออฟไลน� 
    ปรับปรุงการทํางานให)สอดคล)องกับเกณฑ�การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจและแนว
ทางการประกวดรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด0น พร)อมเสริมสร)างการรับรู)และสร)างการมีส0วนร0วมของ
ผู)บริหาร พนักงาน และลูกจ)าง ททท. ในการดําเนินงานด)านการแสดงความรับผิดชอบต0อสังคม (CSR) 
 แผนงาน : ประกอบด)วย ๒ แผนงาน 
 ๔.๑) แผนงานส0งเสริมการสื่อสารภายในองค�กร 
  แนวทางการดําเนินงาน : 
   จัดทําแผนการสื่อสารของผู)นําระดับสูง เพ่ือใช)เปBนกรอบแนวทางในการสื่อสาร 
ถ0ายทอดเนื้อหาสําคัญจากผู)บริหารระดับสูง เช0น วิสัยทัศน� พันธกิจ ค0านิยม กิจกรรมสําคัญ ภายใน
องค�กร ให)แก0พนักงานในองค�กร คู0ค)า ลูกค)า และผู)มีส0วนได)ส0วนเสีย ผ0านการจัดกิจกรรมเพ่ือถ0ายทอด
เนื้อหาและสื่อสารผ0านช0องทางต0าง ๆ ท้ังออนไลน�และออฟไลน� พร)อมท้ังติดตามและประเมินผลการ
สื่อสารท้ังจากลูกค)าภายในและลูกค)าภายนอกองค�กร 
 ๔.๒) แผนงานส0งเสริมการแสดงความรับผิดชอบต0อสังคม 
  แนวทางการดําเนินงาน : 



 

 

๕๙ 

     ทบทวนแผนแม0บทการแสดงความรับผิดชอบต0อสังคม โดยนําข)อมูลเกณฑ�รางวัล
รัฐวิสาหกิจดีเด0นด)านการดําเนินงานเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล)อมดีเด0น มาเปBนส0วนหนึ่งของข)อมูลท่ีใช)ใน
การทบทวน พร)อมดําเนินการตามแนวทางฯ ท่ีกําหนด 
     สร)างการรับรับรู)ด)าน CSR ให)แก0หน0วยงานภายในและภายนอก และสร)างการมี
ส0วนร0วมของผู)บริหารและพนักงาน ททท. ต0อการแสดงความรับผิดชอบต0อสังคมในการทํากิจกรรม 
CSR (ลดโลกเลอะ) พร)อมท้ังสอดแทรกกิจกรรม CSR เข)าไปเปBนส0วนหนึ่งของการดําเนินงานของ
หน0วยงานต0าง ๆ ภายในองค�กร เพ่ือให)เกิดการดําเนินงานท่ีเปBนไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดการรับรู)
ภาพลักษณ�ที ดีขององค�กรในการเปBนองค�กรท่ีมีการแสดงความรับผิดชอบต0อสังคม 
 
๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 
 การทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข)องเปBนการนําเอาผลงานวิจัยของผู)อ่ืนท่ีพิจารณาแล)วว0าเปBน
งานวิจัยท่ีเก่ียวข)องและมีความสําคัญ พร)อมทําการทบทวนว0ามีใครทําการวิจัยท่ีใกล)เคียงท่ีผู)วิจัยทํา
การวิจัยหรือไม0และได)ผลการวิจัยเปBนอย0างไร เพ่ือนํามาเปรียบเทียบกับงานวิจัยท่ีทําเพ่ือให)สามารถ
อธิบายงานวิจัยท่ีทําได)อย0างเหมาะสมกับงานของผู)วิจัยดังนี้ 
 ๒.๖.๑ งานวิจัยในประเทศ 
 ๑) งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับโมเดลความสัมพันธ-เชิงสาเหตุของภาวะผู�นําการเปล่ียนแปลง 
 วิโรจน- สารรัตนะ และคณะ๑๒๗ ได)ศึกษาเรื่องภาวะผู)นําสําหรับศตวรรษท่ี ๒๑ ผลพบว0า 
คุณลักษณะท่ีสําคัญคือ มีวิสัยทัศน�เพ่ือการเปลี่ยนแปลง มีความร0วมมือ มีการเสริมพลังอํานาจ มีการ
ให)และการบริการ มีจินตนาการและนวัตกรรม มีการเรียนรู)ด)วยกัน มีการสร)างชุมชน มีการสร)าง
เครือข0าย มีการนําร0วมกัน มีการสื่อสารท่ีเข)มแข็ง มีการบริหารความก)าวหน)าส0วนบุคคลหรือใน
วิชาชีพ มีความยืดหยุ0น เหล0านี้เปBนคุณลักษณะท่ีสะท)อนให)เห็นถึงความหมายของภาวะผู)นําในเชิง
บูรณาการระหว0างความหมายท่ีมีพ้ืนฐานความคิดเพ่ือบรรลุความสําเร็จด)วยคนอ่ืน และความหมายท่ี
มีพ้ืนฐานความคิดเพ่ือการเปลี่ยนแปลงและเพ่ืออนาคตท่ีดีกว0า เปBนคุณลักษณะท่ีจะต)องมีคู0กันกับ
คุณลักษณะการบริหารจัดการ ช0วยเสริมกันและกัน ไม0แยกออกจากกัน เพราะจะสร)างป5ญหามากกว0า
จะแก)ป5ญหา 
 สุภางค�พิมพ� คล)ายธานี๑๒๘ ได)ศึกษาเรื่องการพัฒนาภาวะผู)นําในการสื่อสารตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา ผลการศึกษาพบว0า ๑. ภาวะผู)นําทางการสื่อสารมีองค�ประกอบท่ีสําคัญ ๓ ด)านคือ 
๑) ความสามารถในการส0งสาร ๒) ความสามารถในการรับสาร และ ๓) ความสามารถในการ
ตอบสนอง ภาวะผู)นําทางการสื่อสารท่ีจะเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลนั้น ผู)บริหารควรยึดถือหรือ
ประยุกต�ใช)หลักสัจจวาทีหรือการพูดความจริงมาเปBนอันดับแรก ส0วนลําดับท่ีรองลงมานอกจากจะพูด

                                                           

 ๑๒๗ วิโรจน� สารรัตนะ และคณะ, “ภาวะผู)นําสําหรับศตวรรษท่ี ๒๑”, วารสารศึกษาศาสตร- 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, ป�ท่ี ๒๐ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม–มีนาคม ๒๕๖๑): ๒๖๑. 
 

๑๒๘ สุภางค�พิมพ� คล)ายธานี, “การพัฒนาภาวะผู)นําในการสื่อสารตามแนวทางพระพุทธศาสนา”, 
หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร-, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน)า ๑-๒. 



 

 

๖๐ 

แต0ความจริงแล)ว ผู)บริหารจะต)องพูดในสิ่งท่ีเปBนจริงหรือพูดอยู0บนพ้ืนฐานแห0งความเปBนจริง พูดในสิ่ง
ท่ีเปBนประโยชน�หรือก0อประโยชน�ไม0ใช0การพูดไร)สาระ ขณะเดียวกันก็ต)องพึงระวังว0าจะต)องพูดด)วย
ความเปBนธรรมโดยอยู0บนบรรทัดฐานแห0งจรรยาบรรณ และสิ่งท่ีไม0ควรละเลยก็คือการพูดท่ีต)องอาศัย
จังหวะเวลาหรือกาลเทศะท่ีเหมาะสมจึงจะทําให)ทักษะทางการสื่อสารประสิทธิผลและมีส0วนสนับสนุน
ส0งเสริมให)ภาวะผู)นําของผู)บริหารเปBนท่ียอมรับมากข้ึน ๒. การพัฒนาภาวะผู)นําในการสื่อสารของ
ผู)บริหารตามแนวทางพระพุทธศาสนาผลการวิจัยโดยการสังเคราะห�ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทํา
ให)ได)แนวทางการพัฒนาภาวะผู)นําในการสื่อสารตามรูปแบบการสังเคราะห� (Synthesis Model) คือ 
SUPHANGPIM-Model ประกอบด)วย ๓ ด)าน ดังนี้ ๑) ความสามารถในการส0งสาร (Sender) ประกอบด)วย   
S=Sender เปBนผู)ส0งสารท่ีดี P=Personality มีบุคลิกภาพท่ีดี N=Niceness ความสุภาพ ความมีมารยาท 
ในการสื่อสาร M=Morality มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ๒) ความสามารถในการรับสาร 
(Receiver) ประกอบด)วย U=Universality มีโลกทัศน�กว)างไกล A=Awareness รู)เท0าทันความเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม P=Purity มีความบริสุทธิ์ใจ ยอมรับสิ่งท่ีเปBนจริง และ ๓. ความสามารถในการตอบสนอง 
(Responsibility) ประกอบด)วย H=Hospitality มีน้ําใจเสียสละเพ่ือส0วนรวม G=Generality สื่อสาร
ได)กับทุกระดับ ไม0เลือกปฏิบัติ และสุดท)าย I=Implementation การสื่อสารสามารถนําไปปฏิบัติได) 
 พัชรี ชํานาญศิลปQ๑๒๙ ได)ศึกษาเรื่องการพัฒนาภาวะผู)นําเชิงพุทธของผู)บริหารวิทยาลัย
การอาชีพเขตภาคเหนือตอนล0าง ผลการศึกษาพบว0า ๑. การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนา
ภาวะผู)นําเชิงพุทธของผู)บริหารวิทยาลัยการอาชีพเขตภาคเหนือตอนล0าง ผู)บริหารต)องเปBนผู)มี
วิสัยทัศน�กว)างไกล มีการวางแผน มีความรอบคอบ กล)าตัดสินใจ มีความคิดสร)างสรรค� วิเคราะห�และ
กําหนดทิศทาง มีทักษะด)านเทคโนโลยีใหม0 ๆ มีประสบการณ� มีความขยันหม่ันเพียรในการฝ�กฝน 
ต้ังใจอดทน ให)ความช0วยเหลือ มองโลกในแง0บวก สร)างความสัมพันธ� มีจิตอาสา ซ่ือสัตย� จริงใจ มี
สัจจะ คําม่ันสัญญา  มีจิตใจเปBนกลาง กระจายอํานาจ ส0งเสริมการศึกษา นําหลักธรรมมาใช) มีเหตุ
และผล รอบคอบ ใส0ใจประเมินผล สร)างศรัทธาความเชื่อม่ัน ยึดหลักอิทธิบาท ๔ ๒. การพัฒนาภาวะ
ผู)นําเชิงพุทธของผู)บริหารวิทยาลัยการอาชีพเขตภาคเหนือตอนล0างประกอบด)วยองค�ประกอบท่ีสําคัญ 
๔ องค�ประกอบ คือ ๑) องค�ประกอบด)านวิสัยทัศน� (จักขุมา) ประกอบด)วย สร)างวิสัยทัศน�ในองค�การ 
มีความรู)ความสามารถ มีการวางแผน มีแนวความคิดใหม0 ๆ ๒) องค�ประกอบด)านความชํานาญ (วิธูโร) 
ประกอบด)วย ความหม่ันเพียรในการฝ�กฝน เทคนิคและความถนัด ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ�
ทํางาน ทักษะความชํานาญ มีความต้ังใจอดทน ๓) องค�ประกอบด)านมนุษยสัมพันธ� (นิสสยสัมป5นโน) 
ประกอบด)วย ความสุภาพ อ0อนโยน เอาใจใส0กระตือรือร)น มีใจผูกพันอยู0กับงาน สร)างมิตรภาพ การให)
ความช0วยเหลือผู)อ่ืน การยกย0องให)เกียรติผู)อ่ืน ๔) องค�ประกอบด)านคุณธรรม (อิทธิบาท ๔) การใช)
เหตุผลในการตัดสินใจ ความซ่ือสัตย�สุจริต สร)างความศรัทธาเชื่อมัน ส0งเสริมมีการศึกษาเพ่ิมเติม ใส0ใจ
การประเมินผล 

                                                           

 ๑๒๙ พัชรี ชํานาญศิลปQ, “การพัฒนาภาวะผู)นําเชิงพุทธของผู)บริหารวิทยาลัยการอาชีพเขตภาคเหนือ
ตอนล0าง”, หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร-, (บัณฑิตวิทยาลัย:
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน)า ๑-๒. 



 

 

๖๑ 

 วรุตม� ทวีศรี๑๓๐ ได)ศึกษาเรื่องการพัฒนาภาวะผู)นําตามหลักธรรมเพ่ือการพัฒนาสู0
องค�การ ประสิทธิภาพสูงของหน0วยงานวิจัยและพัฒนาในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
ผลการศึกษาพบว0า ๑. สภาพท่ัวไปของภาวะผู)นําพบว0าหลักการโดยรวมของภาวะผู)นําคือการพัฒนา
ผู)นําให)สามารถควบคุมตัวเองได)มีสติรู)ตัวเองตลอดเวลา มีสมาธิมุ0งม่ันเปBนคนดีมีจริยธรรมความ
ซ่ือสัตย�สามารถเปBนแบบอย0างได) ควรมีวิสัยทัศน�ด)านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย สร)างสรรค�
นวัตกรรม ๒. การวิเคราะห�หลักธรรมทางพุทธศาสนาและทฤษฎีท่ีเก่ียวข)องกับภาวะผู)นําพบว0า
หลักธรรมท่ีมีอิทธิพลต0อองค�การประสิทธิภาพสูงคือ (๑) หลักสังคหวัตถุ ๔ มีอิทธิพลค0อนข)างน)อยถึง
ปานกลาง (๒) อิทธิบาท ๔ มีอิทธิพลระดับปานกลาง และ (๓) หลักสัปปุริสธรรม ๗ มีอิทธิพลระดับ
ปานกลางถึงสูง ส0วนแนวคิดทฤษฎีมีอิทธิพลระดับปานกลาง ๓. รูปแบบการพัฒนาภาวะผู)นําตาม
หลักธรรมประกอบด)วย เง่ือนไข ระดับผู)นํา ลําดับความเร0งด0วนและองค�ประกอบสําคัญ ๓ หลักธรรม 
จํานวน ๑๕ องค�ประกอบ หลักสังคหวัตถุ ๔ จํานวน ๔ องค�ประกอบ อิทธิบาท ๔ จํานวน ๔ 
องค�ประกอบ หลักสัปปุริสธรรม ๗ จํานวน ๗ องค�ประกอบ 
 ศิวะนันท- ศิวพิทักษ-๑๓๑ ได)ศึกษาเรื่องบุพป5จจัยของภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงและผลท่ี
มีต0อคุณลักษณะการเปBนองค�การแห0งการเรียนรู)ตามการรับรู)ของพนักงานในสถานประกอบการธุรกิจ
ท0องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว0า โมเดลการวิเคราะห�มีความสอดคล)องกับข)อมูลเชิง
ประจักษ�แสดงว0า โมเดลเชิงสาเหตุของบุพป5จจัยของภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงและผลท่ีมีต0อ
คุณลักษณะการเปBนองค�การแห0งการเรียนรู)ตามการรับรู)ของพนักงานในสถานประกอบการธุรกิจ
ท0องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานครมีความเหมาะพอดีกับข)อมูลเชิงประจักษ�อยู0ในเกณฑ�ดี ผลการศึกษา
ตามวัตถุประสงค� พบว0า บุพป5จจัยส0งอิทธิพลในทางบวกต0อภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลง โดยป5จจัย
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลโดยรวมต0อภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงมากกว0าป5จจัยความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันต0อองค�การ และยังพบอีกว0า ภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงมี
อิทธิพลทางบวกต0อคุณลักษณะการเปBนองค�การแห0งการเรียนรู)ตามการรับรู)ของประชากร
กลุ0มเปJาหมาย และยังพบอีกว0า สถานประกอบการท่ีผู)ถือหุ)นรายใหญ0เปBนคนไทยและชาวต0างชาติมี
โมเดลเชิงสาเหตุและผลของภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงท่ีเหมือนกันท้ังรูปแบบและขนาดอิทธิพลทุก
ค0าท่ีทดสอบ 
 อภิษฎาข- ศรีเครือดง๑๓๒ ได)ศึกษาเรื่องรูปแบบการพัฒนาภาวะผู)นําท่ีพึงประสงค�ตาม
แนวพุทธของผู)บริหารสตรี ในมหาวิทยาลัยของรัฐ ผลการศึกษาพบว0า ๑) หลักธรรมทาง
                                                           

 
๑๓๐ วรุตม� ทวีศรี, “การพัฒนาภาวะผู)นาตามหลักธรรมเพ่ือการพัฒนาสู0องค�การ ประสิทธิภาพสูงของ

หน0วยงานวิจัยและพัฒนาในสังกัดกระทรวง วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี”, หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร-, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), 
หน)า ๑-๒.  

 ๑๓๑ ศิวะนันท� ศิวพิทักษ�, “บุพป5จจัยของภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงและผลท่ีมีต0อคุณลักษณะการเปBน
องค�การแห0งการเรียนรู)ตามการรับรู)ของพนักงานในสถานประกอบการธุรกิจท0องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร”, 
รายงานการวิจัย, (ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย�, ๒๕๕๕), หน)า ก.   
 ๑๓๒ อภิษฎาข� ศรีเครือดง, “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู)นําท่ีพึงประสงค�ตามแนวพุทธของผู)บริหารสตรี
ในมหาวิทยาลัยของรัฐ”, หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร-, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน)า ๑-๒. 



 

 

๖๒ 

พระพุทธศาสนาและทฤษฎีท่ีเก่ียวข)องกับภาวะผู)นําของผู)บริหารสตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ ผู)บริหาร
ต)องเปBนผู)มีวิสัยทัศน�กว)างไกล มีความสามารถ มีความรู)ในการทํางาน ควรศึกษาเพ่ิมเติมให)ทันยุคสมัย
ท่ีเปลี่ยนไป มีมนุษยสัมพันธ�ท่ีดี มีทักษะในการสื่อสาร มีความยุติธรรม มีคุณธรรมจริยธรรม มีความ
เมตตากรุณาสูง ซ่ือสัตย� จริงใจ นอกจากนี้ต)องมีความสามารถในกาประสานงานดี บุคลิกภาพอบอุ0น 
มีจิตใจกว)างขวาง รักเพ่ือนร0วมงานเหมือนญาติ รู)จักยอม ให)อภัยคนง0ายไม0หนีป5ญหา ผู)บริหารควรยึด
หลักอริยสัจ ๔ ๒) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู)นําท่ีพึงประสงค�ตามแนวพุทธของผู)บริหารสตรีใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ ประกอบด)วยองค�ประกอบท่ีสําคัญ ๓ ประการคือ ๑) องค�ประกอบด)านจักขุมา 
ประกอบด)วยการมีวิสัยทัศน�มองการณ�ไกล มีความสามารถในการวางแผน คิดต0าง พัฒนา มีสติป5ญญา 
ไหวพริบปฏิภาณดี ริเริ่มสิ่งใหม0 ๆ นโยบายใหม0 ๒) องค�ประกอบด)านวิธูโร ประกอบด)วย ต)องเปBนผู)มี
สมรรถภาพในการทํางาน มีความเชี่ยวชาญในการบริหาร คํานึงถึงความสามารถและป5จเจกบุคคล มุ0ง
เกณฑ� มุ0งงาน มีความยืดหยุ0นสูง จัดให)มีการประชุมเสมอ ส0งเสริมสนับสนุนให)ผู)ร0วมงานพัฒนาตนเอง 
นําเทคโนโลยีมาใช)พัฒนางาน ทักษะในการสื่อสารดี และมีความสามารถในการทํางานเปBนทีม ๓) 
องค�ประกอบด)านนิสสยสัมป5นโน ประกอบด)วย มีมนุษยสัมพันธ�ดี มีบุคลิกภาพดี มีทักษะในการติดต0อ
ประสานงานดี การวางตัวเสมอต)นเสมอปลาย มีความสามารถในการครองใจคน ให)คําแนะนํา
ช0วยเหลือประสานให)องค�การเกิดความสามัคคี มีความเชื่อม่ันในตัวเอง เมตตา กรุณา ยุติธรรม 
ซ่ือสัตย�สุจริต 
 อรนุช โขพิมพ-๑๓๓ ได)ศึกษาเรื่องภาวะผู)นําตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของผู)บริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก0น ผลการศึกษาพบว0า แนวทางส0งเสริม
ภาวะผู)นําตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของผู)บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ จังหวัด
ขอนแก0น ประกอบด)วย ด�านธัมมัญ	ุตา ผู)บริหารเปBนผู)มีความรู) แต0ควรมีโอกาสได)เข)าร0วมอบรม
พัฒนาตนเอง กล0าวคือผู)นํานั้นจะต)องรู)จักเหตุ รู)หลักการ ด�านอัตถัญ	ุตา ผู)บริหารควรเป�ดใจให)กว)าง
และยอมรับฟ5งความคิดเห็น ความรู)สึกของผู)ร0วมงาน และปล0อยวางให)มาก ด�านอัตตัญ	ุตา ผู)บริหาร
ควรควบคุมอารมณ�ของตนเอง มีความอดทน อดกลั้น และอย0ายึดกับตนเองมากกว0าองค�กร ควรนํา
หลักธรรมมาปฏิบัติให)เกิดตามหลักของทางสายกลางให)มากข้ึน ด�านมัตตัญ	ุตา ผู)บริหารควรท่ีจะ
รู)จักประมาณตน ควรจะนํางบประมาณท่ีส0วนกลางจัดสรรให)ไปใช)อย0างเหมาะสม ไม0ใช)ด)านอ่ืน
นอกจากด)านการศึกษา และพัฒนาองค�กรให)เจริญข้ึน ด�านกาลัญ	ุตา ควรรู)เวลาและโอกาสในการ
พัฒนาโรงเรียน ควรมีแผนในการพัฒนาท่ีดีกว0านี้ การปฏิบัติงานหรืองานในโรงเรียนใช)เวลาให)
เหมาะสม ไม0เอาเวลาเรียนของสามเณรไปใช)ในงานส0วนตัว และควรท่ีจะมีเปJาหมายและแผนในการ
ดําเนินงานให)ชัดเจน ด�านปริสัญ	ุตา ผู)บริหารควรเปBนมิตรแท)กับชุมชน องค�กรอ่ืน ๆ เพ่ือท่ีจะทําให)
ได)รับความไว)วางใจจากบุคคลภายในและภายนอก และ ด�านปุคคลปโรปรัญ	ุตา ผู)บริหารไม0ควรท่ีจะ
เลือกปฏิบัติ ควรเลือกบุคคลากรในการทํางานให)เหมาะสมกับความสามารถของบุคคลนั้น ๆ และควร
ให)มีการอบรมการบริหารงานด)านบุคลากรเพ่ือให)เกิดประโยชน�และคุณค0าแก0ผู)ปฏิบัติงานทุกคน  

                                                           

๑๓๓ อรนุช โขพิมพ�, “ภาวะผู)นําตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของผู)บริหารโรงเรียน พระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา จังหวัดขอนแก0น”, วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแกQน, ป�ท่ี ๑ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม - ธันวาคม 
๒๕๕๗): ๒๕-๓๕. 



 

 

๖๓ 

 นิวุธ มีพันธ-๑๓๔ ได)ศึกษาเรื่องตัวแบบภาวะผู)นําของผู)บริหารโรงเรียนท่ีได)รับรางวัล
พระราชทานระดับมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน ผลการศึกษาพบว0า ตัวแบบด)านภาวะผู)นํา
ของโรงเรียน ประกอบด)วย ๕ องค�ประกอบ ได)แก0 ๑) การมีอุดมการณ�และเปBนแบบอย0างท่ีดี ๒) การ
นําการเปลี่ยนแปลง ๓) การทํางานเปBนทีม ๔) การสร)างแรงบันดาลใจ ๕) การมีวิสัยทัศน� และผลการ
วิเคราะห�องค�ประกอบด)านประสิทธิผลโรงเรียน ได)องค�ประกอบหลัก ๔ องค�ประกอบ ได)แก0 ๑) การ
บริหารจัดการ ๒) การบริหารจัดการแหล0งเรียนรู) ๓) การบริหารวิชาการ และ ๔) การบริหารงาน
บุคคล ผลการตรวจสอบยืนยัน และเสนอตัวแบบภาวะผู)นําของผู)บริหารโรงเรียน พบว0า โมเดลท่ี
ปรับแก)แล)วมีความสอดคล)องกับข)อมูลเชิงประจักษ� และตัวแบบภาวะผู)นํา กับประสิทธิผลของ
โรงเรียนท่ีได)รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน พบว0า ค0าอิทธิพล
ทางตรงขององค�ประกอบภาวะผู)นํากับประสิทธิผลโรงเรียนท้ัง ๔ องค�ประกอบมีค0าอิทธิพลรวมเท0ากับ 
๐.๘๔ เม่ือพิจารณาเปBนรายด)านพบว0า การมีอุดมการณ�และเปBนแบบอย0างท่ีดี มีค0าอิทธิพลรวมเท0ากับ 
๐.๙๗ ซ่ึงมีค0ามากท่ีสุด รองลงมาเปBนองค�ประกอบการทํางานเปBนทีม ค0าอิทธิพลรวมเท0ากับ ๐.๙๔ 
องค�ประกอบการมีวิสัยทัศน� และองค�ประกอบการสร)างแรงบันดาลใจ มีค0าอิทธิพลรวม เท0ากับ ๐.๙๓ 
เท0ากัน และองค�ประกอบการนําการเปลี่ยนแปลง มีค0าอิทธิพลรวม เท0ากับ ๐.๙๑ ตามลําดับ 
 ณัฐกิจ บัวชม และวีระวัฒน- อุทัยรัตน-๑๓๕ ได)ศึกษาเรื่องรูปแบบการพัฒนาภาวะผู)นํา
การเปลี่ยนแปลงของผู)บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ผลการวิจัย 
พบว0า (๑) ภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงของผู)บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากลภาพรวม พบว0า การเปBนผู)กล)าเสี่ยง การมีพฤติกรรมเชิงรุก การมีความเชื่อว0า
สถานศึกษาเปBนสถานท่ีสําหรับการเรียนรู) และการเปBนผู)มีวิสัยทัศน�อยู0ในระดับมากท่ีสุด (๒) การสร)าง
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลง ประกอบด)วย ภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงบริบทของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล การกําหนดตัวปJอน กระบวนการ ผลผลิต ข)อมูลปJอนกลับ และเง่ือนไข
ความสําเร็จ (๓) การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลง ผู)ร0วม
การประชุมสนทนากลุ0ม พิจารณาร0วมกันเห็นด)วยในความถูกต)อง ความเปBนไปได) ความเหมาะสม 
และความเปBนประโยชน� 
 พีรวุฒิ ศิริศักดิ์๑๓๖ ได)ศึกษาเรื่องความสัมพันธ�เชิงสาเหตุของภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลง 
ความคิดสร)างสรรค�ในองค�การ นวัตกรรมองค�การท่ีมีต0อผลการดําเนินงานขององค�การ : ศึกษา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย0อม ผลการวิจัยพบว0า ๑) ภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลเชิงบวก
ทางตรงต0อผลการดําเนินงานของ SMEs ภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลเชิงบวกทางอ)อมต0อผล
                                                           

 ๑๓๔ นิวุธ  มีพันธ�, “ตัวแบบภาวะผู)นําของผู)บริหารโรงเรียนท่ีได)รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาใน
เขตภาคเหนือตอนบน”, หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู�นําทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย-, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม0, ๒๕๕๙), หน)า ข-ค.  
  ๑๓๕ ณัฐกิจ บัวชม และวีระวัฒน� อุทัยรัตน�, “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงของ
ผู)บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล”, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร-นเอเชีย 
ฉบับสังคมศาสตร-และมนุษยศาสตร-, ป�ท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๘): ๒๑๕. 
  ๑๓๖ พีรวุฒิ ศิริศักดิ์, “ความสัมพันธ�เชิงสาเหตุของภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลง ความคิดสร)างสรรค�ใน
องค�การ นวัตกรรมองค�การท่ีมีต0อผลการดําเนินงานขององค�การ: ศึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย0อม”, 
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร-, ป�ท่ี ๒๗ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๙): ๑๑-๑๒. 



 

 

๖๔ 

การดําเนินงานของ SMEs ผ0านความคิดสร)างสรรค�ในองค�การและนวัตกรรมองค�การ ภาวะผู)นําการ
เปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลเชิงบวกทางอ)อมต0อผลการดําเนินงานของ SMEs ผ0านความคิดสร)างสรรค�ใน
องค�การ ภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลเชิงบวกทางอ)อมต0อผลการดําเนินงานของ SMEs ผ0าน
นวัตกรรมองค�การ ความคิดสร)างสรรค�ในองค�การมีอิทธิพลเชิงบวกทางตรงต0อนวัตกรรมองค�การ
ความคิดสร)างสรรค�ในองค�การมีอิทธิพลเชิงบวกทางตรงต0อผลการดําเนินงานของ SMEs ความคิด
สร)างสรรค�ในองค�การมีอิทธิพลเชิงบวกทางตรงต0อนวัตกรรมองค�การและมีอิทธิพลเชิงบวกทางอ)อมต0อ
ผลการดําเนินงานของ SMEs ผ0านนวัตกรรมองค�การ ความคิดสร)างสรรค�ในองค�การมีอิทธิพลเชิงบวก
ทางอ)อมต0อผลการดําเนินงานของ SMEs ผ0านนวัตกรรมองค�การ นวัตกรรมองค�การมีอิทธิพลเชิงบวก
ทางตรงต0อผลการดําเนินงานของ SMEs ๒) ป5จจัยท่ีมีอิทธิพลทางตรงต0อผลการดําเนินงานของ SMEs 
ได)แก0 ภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลง ความคิดสร)างสรรค�ในองค�การ และนวัตกรรมองค�การตามลําดับ 
และป5จจัยท่ีมีอิทธิพลทางอ)อมต0อผลการดําเนินงานของ SMEs ได)แก0 ภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงและ
ความคิดสร)างสรรค�ในองค�การ ๓) ผลการวิจัยเก่ียวกับป5จจัยท่ีส0งผลต0อความสําเร็จของ SMEs ใช)การ
วิจัยเชิงคุณภาพในการสัมภาษณ�เชิงลึกเจ)าของกิจการหรือทายาทกิจการเพ่ือเปBนส0วนเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยเชิงปริมาณ 
 
ตารางท่ี ๒.๓ สรุปจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข)องกับโมเดลความสัมพันธ�เชิงสาเหตุของภาวะผู)นําการ 

เปลี่ยนแปลง 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

วิโรจน� สารรัตนะ และคณะ 
(วารสารศึกษาศาสตร� มหาวิทยาลัย
นเรศวร, ๒๕๖๑) 

คุณลักษณะท่ีสําคัญคือ มีวิสัยทัศน�เพ่ือการเปลี่ยนแปลง  
มีความร0วมมือ มีการเสริมพลังอํานาจ มีการให)และการ
บริการ มีจินตนาการและนวัตกรรม มีการเรียนรู)ด)วยกัน 
มีการสร)างชุมชน มีการสร)างเครือข0าย มีการนําร0วมกัน   
มีการสื่อสารท่ีเข)มแข็ง มีการบริหารความก)าวหน)า 

สุภางค�พิมพ� คล)ายธานี (หลักสูตร
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร�, 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๘) 

การพัฒนาภาวะผู)นําในการสื่อสารของผู)บริหารตาม
แนวทางพระพุทธศาสนาประกอบด)วย ๓ ด)าน ดังนี้ ๑) 
ความสามารถในการส0งสาร ประกอบด)วย เปBนผู)ส0งสารท่ีดี 
มีบุคลิกภาพท่ีดี ความสุภาพ ความมีมารยาทในการ
สื่อสาร มี คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ๒) 
ความสามารถในการรับสาร ประกอบด)วย มีโลกทัศน�
กว)างไกล รู)เท0าทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีความ
บริสุทธิ์ใจ ยอมรับสิ่งท่ีเปBนจริง และ ๓. ความสามารถใน
การตอบสนอง ประกอบด)วย มีน้ําใจเสียสละเพ่ือส0วนรวม 
สื่อสารได)กับทุกระดับ ไม0เลือกปฏิบัติ และสุดท)ายการ
สื่อสารสามารถนําไปปฏิบัติได) 

 
 
 



 

 

๖๕ 

ตารางท่ี ๒.๓ (ต0อ) 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

พัชรี ชํานาญศิลปQ (หลักสูตรปริญญา
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร�, มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘) 

การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาภาวะผู)นําเชิง
พุทธของผู)บริหารวิทยาลัยการอาชีพเขตภาคเหนือ
ตอนล0าง ผู)บริหารต)องเปBนผู)มีวิสัยทัศน�กว)างไกล มีการ
วางแผน มีความรอบคอบ กล)าตัดสินใจ มีความคิด
สร)างสรรค� วิเคราะห�และกําหนดทิศทาง มีทักษะด)าน
เทคโนโลยีใหม0 ๆ มีประสบการณ� มีความขยันหม่ันเพียร
ในการฝ�กฝน ต้ังใจอดทน ให)ความช0วยเหลือ มองโลกใน
แง0บวก สร)างความสัมพันธ� มีจิตอาสา ซ่ือสัตย� จริงใจ มี
สัจจะ คําม่ันสัญญา  มีจิตใจเปBนกลาง กระจายอํานาจ 
ส0งเสริมการศึกษา นําหลักธรรมมาใช) มีเหตุและผล 
รอบคอบ ใส0ใจประเมินผล สร)างศรัทธาความเชื่อม่ัน ยึด
หลักอิทธิบาท ๔ 

วรุตม� ทวีศรี (หลักสูตรปริญญาพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร�, มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘) 

หลักการโดยรวมของภาวะผู)นําคือการพัฒนาผู)นําให)
สามารถควบคุมตัวเองได)มีสติรู)ตัวเองตลอดเวลา มีสมาธิ
มุ0งม่ันเปBนคนดีมีจริยธรรมความซ่ือสัตย�สามารถเปBน
แบบอย0างได)  ควรมีวิสัยทัศน�ด)านวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย สร)างสรรค�นวัตกรรม  

อภิษฎาข� ศรีเครือดง (หลักสูตร
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร�,
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๗) 

ผู)บริหารต)องเปBนผู)มีวิสัยทัศน�กว)างไกล มีความสามารถ มี
ความรู)ในการทํางาน ควรศึกษาเพ่ิมเติมให)ทันยุคสมัยท่ี
เปลี่ยนไป มีมนุษยสัมพันธ�ท่ีดี มีทักษะในการสื่อสาร มี
ความยุติธรรม มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเมตตากรุณา
สูง ซ่ือสัตย� จริงใจ นอกจากนี้ต)องมีความสามารถในกา
ประสานงานดี บุคลิกภาพอบอุ0น มีจิตใจกว)างขวาง รัก
เพ่ือนร0วมงานเหมือนญาติ รู)จักยอม ให)อภัยคนง0ายไม0หนี
ป5ญหา ผู)บริหารควรยึดหลักอริยสัจ ๔ 

ศิวะนันท� ศิวพิทักษ� (รายงานการวิจัย, 
ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย�, ๒๕๕๕) 

บุพป5จจั ยส0 ง อิทธิพลในทางบวกต0อภาวะผู) นํ าการ
เปลี่ยนแปลง โดยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีอิทธิพล
โดยรวมต0อภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงมากกว0าความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันต0อองค�การ  

อรนุช โขพิมพ� (วารสารบัณฑิตศึกษา
มหาจุฬาขอนแก0น, ๒๕๕๗) 

แนวทางส0งเสริมภาวะผู)นําตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของ
ผู)บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ จังหวัด
ขอนแก0น ประกอบด)วย ด)านธัมมัญ©ุตา ด)านอัตถัญ©ุตา 
ด)านอัตตัญ©ุตา ด)านมัตตัญ©ุตา ด)านกาลัญ©ุตา ด)าน
ปริสัญ©ุตา ด)านปุคคลปโรปรัญ©ุตา 



 

 

๖๖ 

ตารางท่ี ๒.๓ (ต0อ) 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

นิวุธ  มีพันธ� (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม0, 
๒๕๕๙) 

ตัวแบบด)านภาวะผู)นําของโรงเรียน ประกอบด)วย ๕ 
องค�ประกอบได)แก0 ๑) การมีอุดมการณ�และเปBนแบบอย0าง
ท่ีดี ๒) การนําการเปลี่ยนแปลง ๓) การทํางานเปBนทีม ๔) 
การสร)างแรงบันดาลใจ ๕) การมีวิสัยทัศน� 

ณัฐกิจ บัวชม และวีระวัฒน� อุทัยรัตน� 
(วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีส
เทิร�นเอเชีย, ๒๕๕๘) 

ภาวะผู)นํ าการเปลี่ ยนแปลงของผู)บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลภาพรวม 
พบว0า การเปBนผู)กล)าเสี่ยง การมีพฤติกรรมเชิงรุก การมี
ความเชื่อว0าสถานศึกษาเปBนสถานท่ีสําหรับการเรียนรู) 
และการเปBนผู)มีวิสัยทัศน�อยู0ในระดับมากท่ีสุด 

พีรวุฒิ ศิริศักด์ิ (วารสารวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�, 
๒๕๕๙) 

ภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลเชิงบวกทางตรงต0อ
ผลการดําเนินงานของ SMEs ผ0านความคิดสร)างสรรค�ใน
องค�การและนวัตกรรมองค�การ 

  
 ๒) งานวิจัยบรรยากาศองค-การท่ีสQงผลตQอภาวะผู�นําการเปล่ียนแปลง 
 การทบทวนงานวิจัยท่ีเ ก่ียวข)องกับบรรยากาศองค�การท่ีส0งผลต0อภาวะผู)นําการ
เปลี่ยนแปลง เปBนการทบทวนว0ามีใครทําการวิจัยท่ีใกล)เคียงท่ีผู)วิจัยทําการวิจัยหรือไม0และได)
ผลการวิจัยเปBนอย0างไร เพ่ือนํามาเปรียบเทียบกับงานวิจัยท่ีทําเพ่ือให)สามารถอธิบายงานวิจัยท่ีทําได)
อย0างเหมาะสมกับงานของผู)วิจัยดังนี้ 
 ชญานิกา ศรีวิชัย๑๓๗ ได)ศึกษาเรื่องป5จจัยเชิงสาเหตุท่ีสัมพันธ�กับประสิทธิผลภาวะผู)นํา
ของผู)บริหารท่ีส0งผลต0อประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน ผลการศึกษาพบว0า ระดับประสิทธิผลภาวะผู)นําของผู)บริหารท่ีส0งผลต0อประสิทธิผลของ
โรงเรียนอนุบาลอยู0ในระดับดีและดีมาก ป5จจัยเชิงสาเหตุท่ีส0งผลต0อประสิทธิผลภาวะผู)นําของผู)บริหาร
ท่ีส0งผลต0อประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาลประกอบด)วยตัวแปรแฝงด)านภูมิหลัง ด)านสถานการณ� ด)าน
คุณลักษณะภาวะผู)นําของผู)บริหาร และด)านพฤติกรรมผู)นําของผู)บริหาร และรูปแบบภาวะผู)นําของ
ผู)บริหารท่ีส0งผลต0อประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาล มีความสอดคล)องกับข)อมูลเชิงประจักษ� 
 ธนากร เอ่ียมปาน๑๓๘ ได)ศึกษาเรื่องป5จจัยท่ีส0งผลต0อภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงของ
นักบินกองทัพอากาศ ผลการวิจัยพบว0า (๑) นักบินมีภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงภาพรวมและรายด)าน
อยู0ในระดับมาก (๒) นักบินมีบุคลิกภาพภาพรวมอยู0ในระดับมาก ส0วนรายด)าน คือ บุคลิกภาพแบบ

                                                           

๑๓๗ ชญานิกา ศรีวิชัย, “ป5จจัยเชิงสาเหตุท่ีสัมพันธ�กับประสิทธิผลภาวะผู)นําของผู)บริหารท่ีส0งผลต0อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน”, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
อีสเทิร-นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร-และมนุษยศาสตร-, ป�ท่ี ๒ ฉบับท่ี ๒ (๒๕๕๕): ๒๒๑-๒๓๒. 

๑๓๘ ธนากร เอ่ียมปาน, “ป5จจัยท่ีส0งผลต0อภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงของนักบินกองทัพอากาศ”, 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา, (วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด)านการจัดการ: มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 
๒๕๕๖), หน)า I. 



 

 

๖๗ 

แสดงออก บุคลิกภาพแบบเป�ดกว)าง และบุคลิกภาพแบบมีสติอยู0ในระดับมาก แต0บุคลิกภาพแบบ
ยอมรับผู)อ่ืนอยู0ในระดับปานกลาง (๓) การบริหารจัดการทรัพยากรภาพรวมอยู0ในระดับมาก ส0วนราย
ด)านคือ การบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารเครื่องมือและสิ่งอํานวยความสะดวกอยู0ในระดับ
มาก แต0การบริหารงบประมาณอยู0ในระดับกลาง (๔) บรรยากาศขององค�กร และการจัดกระบวนการ
ทํางานขององค�กรภาพรวมและรายด)านอยู0ในระดับมาก (๕) ป5จจัยท่ีพยากรณ�เชิงบวกภาวะผู)นําการ
เปลี่ยนแปลงของนักบินกองทัพอากาศคือ วัฒนธรรมองค�กร บุคลิกภาพแบบมีสติ การจัดส0วนข้ันตอน
การปฏิบัติขององค�กร บุคลิกภาพแบบเป�ดกว)าง แต0ป5จจัยท่ีพยากรณ�เชิงลบคือ นโยบายองค�กร   
 ณฐกร รักษ-ธรรม, นิคม จารุมณี และผQองศรี วาณิชย-ศุภวงศ-๑๓๙ ได)ศึกษาเรื่องป5จจัย
เชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต0อการเสริมสร)างพลังอํานาจการทํางานของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในภาคใต) ผลการวิจัยพบว0า ๑) รูปแบบความสัมพันธ�โครงสร)างเชิง
เส)นมีความสอดคล)องกลมกลืนกับข)อมูลเชิงประจักษ� และการเสริมสร)างพลังอํานาจการทํางานของครู
ได)รับอิทธิพลทางตรงจากการสร)างแรงจูงใจในการทํางาน การสร)างภาวะผู)นําครู และการสร)าง
บรรยากาศองค�การตามลําดับ ส0วนอิทธิพลทางอ)อมท่ีส0งผ0านการสร)างแรงจูงใจในการทํางาน ได)แก0 
การสร)างภาวะผู)นําครู และการสร)างบรรยากาศองค�การ ส0วนอิทธิพลรวม ได)แก0 การสร)างภาวะผู)นํา
ครู การสร)างแรงจูงใจในการทํางาน และการสร)างบรรยากาศองค�การ ๒) แนวทางการเสริมสร)างพลัง
อํานาจการทํางานของครูในสถานศึกษา ผู)ทรงคุณวุฒิให)ความเห็นสอดคล)องกันว0าควรนําไปใช)เปBน
แนวทางในสถานศึกษาดังนี้ ๑) ป5จจัยการสร)างแรงจูงใจในการทํางาน ควรนําไปใช)ในการเสริมสร)าง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ๒) ป5จจัยการสร)างภาวะผู)นํา
ครู ควรนําไปใช)ในการเสริมสร)างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในการบริหารสถานศึกษา และ 
๓) การสร)างบรรยากาศองค�การ ควรนําไปใช)ในการเสริมสร)างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูด)าน
การนิเทศภายในสถานศึกษา 
 สมัชชา จันทร-แสง๑๔๐ ได)ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุของ
ป5จจัยทีมีอิทธิพลต0อภาวะผู)นําเชิงวิสัยทัศน�ของผู)บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๘ ผลการวิจัยพบว0า ๑) การสร)างรูปแบบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุของ
ป5จจัยท่ีมีอิทธิพลต0อภาวะผู)นําเชิงวิสัยทัศน�ของผู)บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๘ ประกอบด)วย ตัวแปรแฝงจํานวน ๕ ตัว สามารถวัดได)จากตัวแปร
สังเกตได) จํานวน ๑๕ ตัว ๒) ผลการตรวจสอบความสอดคล)องของรูปแบบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุ
ของป5จจัยท่ีมีอิทธิพลต0อภาวะผู)นําเชิงวิสัยทัศน�ของผู)บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๘ มีความสอดคล)องกับข)อมูลเชิงประจักษ�อยู0ในเกณฑ�ดี โดยตัวแปรแฝง
ในรูปแบบสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรแฝงภาวะผู)นําเชิงวิสัยทัศน�ได)ร)อยละ ๘๗ ๓) ผล

                                                           

๑๓๙ ณฐกร รักษ�ธรรม, นิคม จารุมณี และผ0องศรี วาณิชย�ศุภวงศ�, “ป5จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต0อการ
เสริมสร)างพลังอํานาจการทํางานของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในภาคใต)”, 
วารสารราชภัฏสุราษฎร-ธานี, ป�ท่ี ๑ ฉบับท่ี ๑ (กรกฎาคม–ธันวาคม, ๒๕๕๗): ๑.  

๑๔๐ สมัชชา จันทร�แสง, “การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุของป5จจัยท่ีมีอิทธิพลต0อภาวะ
ผู)นําเชิงวิสัยทัศน�ของผู)บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๘”, วารสารวิจัย
รําไพพรรณี, ป�ท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๑ (๒๕๕๙): ๑๐๕-๑๑๔.  



 

 

๖๘ 

การวิเคราะห�ขนาดอิทธิพลของรูปแบบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุของป5จจัยท่ีมีอิทธิพลต0อภาวะผู)นําเชิง
วิสัยทัศน�ของผู)บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๘ พบว0าความ
ฉลาดทางอารมณ�ส0งอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ)อม และอิทธิพลรวม ต0อภาวะผู)นําเชิงวิสัยทัศน� การ
สื่อสารส0งอิทธิพลทางอ)อมต0อภาวะผู)นําเชิงวิสัยทัศน�โดยผ0านความคิดสร)างสรรค� และความคิด
สร)างสรรค�ส0งอิทธิพลทางตรง และอิทธิพลรวมต0อภาวะผู)นําเชิงวิสัยทัศน� 
  พัชรี พลอยเทศ และชาญชัย วงศ-สิรสวัสดิ์๑๔๑ ได)ศึกษาเรื่องป5จจัยเชิงสาเหตุท่ีมี
อิทธิพลต0อภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงของผู)บริหารสถานศึกษา พบว0า ผู)นําเปBนผู)ทีมีความสําคัญมาก
ต0อการพัฒนาองค�การให)บรรลุประสิทธิผล และเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดี ดังนั้นผู)บริหารจําเปBนต)อง
อาศัยการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย0างเปBนระบบในการบริหารสถานศึกษา ภาวะผู)นําการ
เปลี่ยนแปลงเปBนกระบวนการท่ีมีอิทธิพลต0อการเปลี่ยนแปลงเจตคติในการทํางานเพ่ือให)การศึกษา
เปBนไปอย0างมีคุณภาพ พฤติกรรมการบริหารของผู)นําการเปลี่ยนแปลงจะเปBนเครื่องบ0งชี้ว0าการบริหาร
การศึกษาของโรงเรียนเปBนไปตามนโยบาย บรรลุตามเปJาหมายท่ีกําหนดไว) และจะประสบ
ความสําเร็จมากน)อยเพียงใดนั้นยังข้ึนอยู0กับพฤติกรรมภาวะผู)นํา ส0วนป5จจัยท่ีส0งผลกระทบต0อภาวะ
ผู)นําการเปลี่ยนแปลงของผู)บริหารสถานศึกษา ผลการศึกษาพบว0า องค�ประกอบภูมิหลังของผู)บริหาร
หรือผู)บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ�หรือมีอิทธิพลต0อความเปBนผู)นําการเปลี่ยนแปลงของผู)บริหาร
ท่ีส0งผลต0อความสําเร็จในการบริหารการศึกษา ประกอบด)วย อายุ ประสบการณ�ในการทํางาน 
ทัศนคติท่ีดีต0อการเปBนผู)นํา วุฒิทางการศึกษา และเศรษฐานะ การปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรม มือ
อาชีพนั้นประกอบด)วยคุณลักษณะท่ัวไป และคุณลักษณะด)านวิชาชีพ องค�ประกอบการสนับสนุนทาง
สังคมสิ่งท่ีเกิดจากบุคคลมีการติดต0อปฏิสัมพันธ�กันในสังคม มีองค�ประกอบ ๔ ประการคือ การ
สนับสนุนด)านอารมณ� การสนับสนุนด)านการประเมิน การสนับสนุนด)านข)อมูลข0าวสาร และการ
สนับสนุนด)านทรัพยากรทางการศึกษา องค�ประกอบการเปBนสมาชิกท่ีดีต0อองค�กรเปBนการแสดงออก
ของผู)บริหารท่ีเต็มใจปฏิบัติงานเกินกว0าบทบาทหน)าท่ีท่ีตนรับผิดชอบอยู0 โดยไม0มีใครบังคับโดยตรงมี
ความอดทนอดกลั้นและมีความสํานึกในหน)าท่ีโดยทํางานตามพันธกิจประกอบด)วย การให)ความ
ช0วยเหลือ ความอดทนอดกลั้นและความสํานึกในหน)าท่ี  
 เตือนใจ เขียนชํานาจ  และสุพรรณี สมานญาติ๑๔๒ ได)ศึกษาเรื่องป5จจัยเชิงสาเหตุท่ีส0งผล
ต0อประสิทธิผลของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผลการศึกษาพบว0า อิทธิพลของป5จจัยเชิงสาเหตุท่ีส0งผล
ทางตรงและทางอ)อมต0อประสิทธิผลของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ป5จจัยภาวะผู)นําส0งผลทางตรงต0อ
ประสิทธิผล อย0างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ และส0งผลทางอ)อมโดยผ0านป5จจัยวัฒนธรรม
องค�การและป5จจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ป5จจัยวัฒนธรรมองค�การส0งผลทางตรงต0อประสิทธิผล อย0าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ และส0งผลทางอ)อมโดยผ0านป5จจัยเทคโนโลยีสารสนเทศอย0างมี
                                                           

๑๔๑ พัชรี พลอยเทศ และชาญชัย วงศ�สิรสวัสดิ์, “ป5จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต0อภาวะผู)นําการ
เปลี่ยนแปลงของผู)บริหารสถานศึกษา”, หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�, ๒๕๕๙), หน)า (๑). 

๑๔๒ เตือนใจ เขียนชํานาจ  และสุพรรณี สมานญาติ, “ป5จจัยเชิงสาเหตุท่ีส0งผลต0อประสิทธิผลของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน”, วารสาร มจร สังคมศาสตร-ปริทรรศน-, ป�ท่ี ๖ ฉบับท่ี ๒ (เมษายน-มิถุนายน, ๒๕๖๐): 
๒๒๗-๒๔๐. 



 

 

๖๙ 

นัยสําคัญท่ีระดับ .๐๑ ป5จจัยเทคโนโลยีสารสนเทศส0งผลทางตรงต0อประสิทธิผล อย0างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .๐๑ 
 บุญชนะ เมฆโต๑๔๓ ได)ศึกษาเรื่องอิทธิพลของภาวะผู)นาการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต0อความ
ผูกพันองค�การ และการต้ังใจลาออกของพนักงานระดับปฏิบัติการ : กรณีศึกษาบริษัทผลิตวัสดุบรรจุ
ภัณฑ�แห0งหนึ่ง ผลวิจัยพบว0า (๑) ภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ�ทางบวกกับความผูกพัน
ต0อองค�การ (๒) ภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ�ทางลบกับการต้ังใจลาออกของพนักงาน 
และ (๓) ความผูกพันต0อองค�การมีความสัมพันธ�ทางลบกับการต้ังใจลาออกของพนักงาน มากไปว0านั้น
ในการทดสอบนอกสมมติฐานโดยใช)การวิเคราะห�ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) พบว0า ภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงองค�ประกอบการมีอิทธิพลอย0างมีอุดมคติสามารถทํานาย
การต้ังใจลาออกของพนักงานได)ร)อยละ ๑๖.๔ นอกจากนี้ความผูกพันต0อองค�การองค�ประกอบ
ปรารถนาท่ีจะอยู0ในองค�การ ร0วมกับภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงองค�ประกอบการมีอิทธิพลอย0างมีอุดม
คติ และการคํานึงถึงป5จเจกบุคคลสามารถร0วมกันทํานายการต้ังใจลาออกของพนักงานได)ร)อยละ 
๓๑.๓ ผลการศึกษาบ0งชี้ว0า การรับรู)ภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงของพนักงานนั้นมีความสําคัญ ท้ังนี้
องค�การควรจัดการพัฒนาให)ผู)นําทุกระดับ (หัวหน)างาน ผู)จัดการ และผู)บริหาร) เพ่ือให)เกิดภาวะผู)นํา
การเปลี่ยนแปลงอย0างท่ัวถึง เพ่ือสร)างเสริมความผูกพันต0อองค�การและลดการลาออกของพนักงาน 
 
ตารางท่ี ๒.๔ สรุปจากงานวิจัยบรรยากาศองค�การท่ีส0งผลต0อภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลง  

นักวิจัย ผลการวิจัย 
ชญานิกา ศรีวิชัย (วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร�นเอเชีย, ๒๕๕๕) 

ระดับประสิทธิผลภาวะผู)นําของผู)บริหารท่ีส0งผลต0อ
ประสิทธิผลอยู0ในระดับดีและดีมาก ป5จจัยเชิงสาเหตุท่ี
ส0งผลต0อประสิทธิผลภาวะผู)นําของผู)บริหาร ประกอบด)วย
ตัวแปรแฝงด)านภูมิหลัง ด)านสถานการณ� ด)านคุณลักษณะ
ภาวะผู)นําของผู)บริหาร และด)านพฤติกรรมผู)นําของ
ผู)บริหาร 

ธนากร เอ่ียมปาน (วิทยาลัย
บัณฑิตศึกษาด)านการจัดการ : 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๕๖) 

ป5จจัยท่ีพยากรณ�เชิงบวกภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงของ
นักบินกองทัพอากาศคือ วัฒนธรรมองค�กร บุคลิกภาพ
แบบมีสติ การจัดส0วนข้ันตอนการปฏิบัติขององค�กร 
บุคลิกภาพแบบเป�ดกว)าง 

ณฐกร รักษ�ธรรม, นิคม จารุมณี และ
ผ0องศรี วาณิชย�ศุภวงศ� (วารสารราช
ภัฏสุราษฎร�ธาน,ี ๒๕๕๗) 

รูปแบบความสัมพันธ�มีความสอดคล)องกับข)อมูลเชิง
ประจักษ� และการเสริมสร)างพลังอํานาจการทํางานของครู
ได)รับอิทธิพลทางตรงจากการสร)างแรงจูงใจในการทํางาน 
การสร)างภาวะผู)นําครู และการสร)างบรรยากาศองค�การ 

  
                                                           

๑๔๓ บุญชนะ เมฆโต, “อิทธิพลของภาวะผู)นาการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต0อความผูกพันองค�การ และการ
ตั้งใจลาออกของพนักงานระดับปฏิบัติการ: กรณีศึกษาบริษัทผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ�แห0งหน่ึง”, HROD Journal, 
Volume ๙ Number ๑ (January-June ๒๐๑๗): ๓๖-๕๙.  



 

 

๗๐ 

ตารางท่ี ๒.๔ (ต0อ) 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

สมัชชา จันทร�แสง (วารสารวจิัยรําไพ
พรรณี, ๒๕๕๙) 

ความฉลาดทางอารมณ�ส0งต0อภาวะผู)นําเชิงวิสัยทัศน� การ
สื่อสารส0งอิทธิพลทางอ)อมต0อภาวะผู)นําเชิงวิสัยทัศน�โดย
ผ0านความคิดสร)างสรรค� และความคิดสร)างสรรค�ส0ง
อิทธิพลทางตรง และอิทธิพลรวมต0อภาวะผู)นํา เชิ ง
วิสัยทัศน�  

พัชรี พลอยเทศ และชาญชัย วงศ�สิ
รสวัสด์ิ (มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�, 
๒๕๕๙) 

องค�ประกอบการสนับสนุนทางสังคมสิ่งท่ีเกิดจากบุคคลมี
การติดต0อปฏิสัมพันธ�กันในสังคม มีองค�ประกอบ ๔ 
ประการคือ การสนับสนุนด)านอารมณ� การสนับสนุนด)าน
การประเมิน การสนับสนุนด)านข)อมูลข0าวสาร และการ
สนับสนุนด)านทรัพยากรทางการศึกษา 

เตือนใจ เขียนชํานาจ  และสุพรรณี 
สมานญาติ (วารสาร มจร 
สังคมศาสตร�ปริทรรศน�, ๒๕๖๐) 

ป5จจัยภาวะผู)นําส0งผลทางตรงต0อประสิทธิผล อย0างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ และส0งผลทางอ)อมโดย
ผ0านป5จจัยวัฒนธรรมองค�การและป5จจัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ป5จจัยวัฒนธรรมองค�การส0งผลทางตรงต0อ
ประสิทธิผล อย0างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ 

บุญชนะ เมฆโต (HROD Journal, 
๒๐๑๗) 

การรับรู)ภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงของพนักงานนั้นมี
ความสําคัญ ท้ังนี้องค�การควรจัดการพัฒนาให)ผู)นําทุก
ระดับ (หัวหน)างาน ผู)จัดการ และผู)บริหาร) เพ่ือให)เกิด
ภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงอย0างท่ัวถึง เพ่ือสร)างเสริม
ความผูกพันต0อองค�การและลดการลาออกของพนักงาน 

 
 ๓) งานวิจัยแรงกดดันภายนอกท่ีสQงผลตQอภาวะผู�นําการเปล่ียนแปลง 
 การทบทวนงานวิจัยท่ีเ ก่ียวข)องกับแรงกดดันภายนอกท่ีส0งผลต0อภาวะผู)นําการ
เปลี่ยนแปลง เปBนการทบทวนว0ามีใครทําการวิจัยท่ีใกล)เคียงท่ีผู)วิจัยทําการวิจัยหรือไม0และได)
ผลการวิจัยเปBนอย0างไร เพ่ือนํามาเปรียบเทียบกับงานวิจัยท่ีทําเพ่ือให)สามารถอธิบายงานวิจัยท่ีทําได)
อย0างเหมาะสมกับงานของผู)วิจัยดังนี้  
 เนตร-ศิริ เรืองอริยภักดิ์๑๔๔ ได)ศึกษาเรื่องป5จจัยแรงกดดัน ๕ ประการท่ีมีผลกระทบต0อ
การเป�ดเสรีการค)าอาเซียน (AEC) ในธุรกิจสายการบินต)นทุนตํ่า ผลการวิจัยพบว0า ป5จจัยสาเหตุของ
แรงกดดัน ๕ ประการท่ีมีผลกระทบต0อการเป�ดเสรีการค)าอาเซียน (AEC) ในธุรกิจสายการบินต)นทุน
ตํ่าเรียงตามแรงกดดันจากมากไปน)อยได)แก0 องค�ประกอบท่ี ๑ อุปสรรคการกีดขวางเข)าสู0ธุรกิจสาย

                                                           

๑๔๔ เนตร�ศิริ เรืองอริยภักดิ์, “ป5จจัยแรงกดดัน ๕ ประการท่ีมีผลกระทบต0อการเป�ดเสรีการค)าอาเซียน 
(AEC) ในธุรกิจสายการบินต)นทุนต่ํา”, วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร, ป�ท่ี ๙ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗): 
๔๙-๖๙. 



 

 

๗๑ 

การบินต)นทุนตํ่า ประกอบด)วย ๗ ป5จจัย รองลงมาได)แก0 องค�ประกอบท่ี ๔ อํานาจการต0อรองของ
กลุ0มผู)ใช)บริการหรือลูกค)า ประกอบด)วย ๕ ป5จจัย องค�ประกอบท่ี ๓ อํานาจต0อรองของให)บริการ
ธุรกิจสายการบินต)นทุนตํ่า ประกอบด)วย ๔ ป5จจัย องค�ประกอบท่ี ๒ แรงผลักดันจากผู)ให)บริการหรือ
คู0แข0งท่ีมีในอุตสาหกรรม ประกอบด)วย ๔ ป5จจัย และองค�ประกอบท่ี ๕ แรงผลักดันซ่ึงเกิดจากสินค)า/
บริการอ่ืน ๆ ประกอบด)วย ๓ ป5จจัยตามลําดับ โดยโมเดลองค�ประกอบของป5จจัยแรงกดดัน ๕ 
ประการท่ีมีผลกระทบต0อการเป�ดเสรีการค)าอาเซียน (AEC) ในธุรกิจสายการบินต)นทุนตํ่าในแต0ละ
องค�ประกอบต0างมีความเท่ียงตรงเชิงเหมือน ท้ังนี้เนื่องจากค0าความเชื่อม่ันเชิงโครงสร)างผ0านเกณฑ�
มากกว0า ๐.๖๐ และค0าน้ําหนักองค�ประกอบ ซ่ึงควรมีค0าต้ังแต0 ๐.๕๐ ข้ึนไป 
 ธนวัต คองประเสริฐ๑๔๕ ได)ศึกษาเรื่องป5จจัยท่ีมีอิทธิพลต0อประเภทนักท0องเท่ียวญ่ีปุOนใน
จังหวัดเชียงใหม0 ผลการศึกษาพบว0า จากการศึกษาพบว0า ป5จจัยความต)องการค)นหาความแปลกใหม0
ป5จจัยความต)องการเติมเต็มความต)องการของตน ป5จจัยภูมิประเทศหรือทําเลท่ีต้ัง และป5จจัยสถานท่ี
พักอาศัย มีอิทธิพลต0อประเภทของนักท0องเท่ียวชาวญ่ีปุOนในจังหวัดเชียงใหม0 โดยนักท0องเท่ียวท่ีให)
ความสําคัญมากจะมีแนวโน)มท่ีจะเปBนนักท0องเท่ียวแบบพานักระยะสั้น ในขณะท่ีป5จจัยการมีรายได)สูง
มากกว0า ๙๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป ป5จจัยสิ่งอานวยความสะดวก ป5จจัยบุคคลท่ีอาศัยอยู0ในท)องถ่ิน/
วัฒนธรรม/เทศกาลงานประเพณี และป5จจัยค0าครองชีพ/ค0าใช)จ0าย พบว0ามีอิทธิพลต0อประเภทของ
นักท0องเท่ียวชาวญ่ีปุOนในจังหวัดเชียงใหม0 โดยนักท0องเท่ียวท่ีให)ความสําคัญมากจะมีแนวโน)มท่ีจะเปBน
นักท0องเท่ียวแบบพานักระยะยาวโดยป5จจัยสิ่งอานวยความสะดวก เปBนป5จจัยท่ีมีอิทธิพลต0อประเภท
ของนักท0องเท่ียวชาวญ่ีปุOนมากท่ีสุด 
 ชลธิชา สุภาพ๑๔๖ ได)ศึกษาเรื่องป5จจัยเชิงสาเหตุท่ีส0งผลต0อผลการดําเนินงานของผู)
ส0งออกผลิตภัณฑ�เซรามิกในเขตพ้ืนท่ีภาคกลางของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว0า ผลการศึกษาครั้ง
นี้ พบว0า ข)อมูลสถานประกอบการแตกต0างกันมีผลการดําเนินงานของผู)ส0งออกผลิตภัณฑ�เซรามิกใน
เขตพ้ืนท่ีภาคกลางของประเทศไทยในภาพรวมไม0แตกต0างกัน ป5จจัยภายในส0งผลต0อผลการดําเนินงาน
ของผู)ส0งออกผลิตภัณฑ�เซรามิกในเขตพ้ืนท่ีภาคกลางของประเทศไทย ในด)านกลยุทธ� ด)านรูปแบบ 
และด)านค0านิยมร0วมกัน และป5จจัยภายนอกส0งผลต0อผลการดําเนินงานของผู)ส0งออกผลิตภัณฑ�เซรามิก
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลางของประเทศไทย ในด)านอํานาจในการต0อรองของผู)จัดจําหน0ายวัตถุดิบ ด)าน
อุปสรรคของสินค)าและบริการทดแทน และด)านความรุนแรงในการแข0งขัน และผลการศึกษาจากการ
สัมภาษณ� พบว0า ทุกกิจการมีกลยุทธ�ในการดําเนินงาน เม่ือกิจการประสบป5ญหาต0าง ๆ ท่ีส0งผลต0อการ
ดําเนินงาน กิจการท่ีมีขนาดเล็กจะรวมอํานาจอยู0ท่ีเจ)าของกิจการ กิจการขนาดใหญ0ผู)บริหารจะ
กระจายอํานาจให)แก0ผู)จัดการเปBนผู)รับผิดชอบ กิจการรายใหม0ท่ีเข)ามาในอุตสาหกรรมไม0ส0งผลต0อการ
ดําเนินงานของกิจการเดิม ผู)จัดจําหน0ายวัตถุดิบมีอํานาจในการต0อรองเม่ือกิจการสั่งซ้ือวัตถุดิบใน
จํานวนน)อย การแข0งขันในอุตสาหกรรมส0งผลให)กิจการมีการพัฒนาคุณภาพของสินค)า ผลการ

                                                           

๑๔๕ ธนวัต คองประเสริฐ, “ป5จจัยท่ีมีอิทธิพลต0อประเภทนักท0องเท่ียวญี่ปุOนในจังหวัดเชียงใหม0”, 
วารสารวิทยาการจัดการ, ป�ท่ี ๓๑ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗): ๑-๓๓. 

๑๔๖ ชลธิชา สุภาพ, “ป5จจัยเชิงสาเหตุท่ีส0งผลต0อผลการดําเนินงานของผู)ส0งออกผลิตภัณฑ�เซรามิกใน
เขตพ้ืนท่ีภาคกลางของประเทศไทย”, วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี, ป�ท่ี ๓ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙): ๙๒-๑๐๓. 



 

 

๗๒ 

ดําเนินงานทางด)านการเงินในป�ท่ีผ0านมาในภาพรวมดีข้ึน โดยลูกค)าของกิจการส0วนใหญ0เปBนลูกค)ากลุ0ม
เดิม และกิจการมีการพัฒนาทางด)านเทคโนโลยีมากข้ึนในการดําเนินกิจการ 
 สุวัตร สิทธิหลQอ๑๔๗ ศึกษาเรื่องท0องเท่ียวไทยก)าวไกลอาเซียน พบว0า แนวโน)มท่ีส0งผลต0อ
อุตสาหกรรมท0องเท่ียวสามารถแบ0งออกได)เปBน ๔ หมวดหลัก ได)แก0 ๑) ความต)องการของผู)บริโภคท่ี
เปลี่ยนแปลงไป (Changing Customer Needs) อาทิ อุตสาหกรรมท0องเท่ียวจะต)องเผชิญกับความ ท)า
ทายจากนักท0องเท่ียวสูงอายุและแรงงานสูงอายุมากยิ่งข้ึน (Aging Population) และชุมชนเมืองเกิด
มายิ่งข้ึน สืบเนื่องมาจากจํานวนผู)อพยพเข)าสู0เมืองท่ีมีมากข้ึน (Emergence of megacities) เปBนต)น 
๒) ความเคลื่อนไหวใหม0 ๆ (New Mobility Frontiers) อาทิ อุตสาหกรรมท0องเท่ียวจะเผชิญกับ
อุปสรรคมากยิ่งข้ึน หากการลงทุนในสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานยังมีไม0เพียงพอ (The Infrastructure 
Challenge) อีกท้ังความกังวลต0อสภาวะสิ่งแวดล)อมท่ีเพ่ิมข้ึนอย0างมีนัยสําคัญ จะทําให)เกิดความ
ต)องการแก)ป5ญหาใหม0 ๆ สําหรับอุตสาหกรรมท0องเท่ียว (Environmental Concern) และการขาด
แคลนของพลังงานจะกดดันราคาของพลังงาน ซ่ึงส0งผลให)ต)นทุนของอุตสาหกรรมท0องเท่ียวเพ่ิมข้ึน 
(Energy Scarcity and Price Evolution) เปBนต)น ๓) ทิศทางของเทคโนโลยีสมัยใหม0 (New 
Technology Vectors) จะส0งผลต0อราคา การคัดเลือกเส)นทางและตารางการท0องเท่ียว การทํา
ประวัตินักท0องเท่ียว การรักษาความปลอดภัยของข)อมูลในหลากหลายสาขาท0องเท่ียว (Cloud 
Solutions/Big Data/ Analytics Cloud Computing) หรือการเจริญเติบโตของช0องทางการค)าและ
บริการใหม0 ๆ โดยอุตสาหกรรมการท0องเท่ียวจะต)องเสาะหาวิธีการบริหารช0องทางต0าง ๆ และ
แนวทางแก)ไขป5ญหาใหม0ท่ีจะเกิดข้ึนสําหรับการท0องเท่ียวและการจองต๋ัวการเดินทางออนไลน� เปBนต)น
๔) สมรรถนะหลักในอนาคต (Key Capacities For The Future) อาทิ อุตสาหกรรมท0องเท่ียว
จะต)องสร)างและบริหารห0วงโซ0อุปทานท่ีสามารถตอบสนองต0อความท)าทายท่ีหลากหลายในอนาคต 
ต้ังแต0ภูมิอากาศท่ีแปรปรวนไปจนถึงความผันผวนของราคาและค0าเงิน (Supply Chain Ability) อีก
ท้ังอุตสาหกรรมการท0องเท่ียวจะต)องประยุกต�โมเดลธุรกิจท่ีส0งเสริมให)เกิดนวัตกรรมใหม0 ๆ ซ่ึงกําลัง
ได)รับความสําคัญ และสภาวะการแข0งขันในอุตสาหกรรมท0องเท่ียวเพ่ิมสูงข้ึน เนื่องจากกลุ0มบริษัท
หน)าใหม0ท่ีจะเติบโตข้ึนอย0างรวดเร็ว สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ�ได)ตลอดเวลา (New Challengers) 
เปBนต)น เพ่ือให)ประเทศไทยสามารถก)าวข้ึนมาเปBนศูนย�กลางของการท0องเท่ียว (Tourism hub) ของ
อาเซียน และสามารถรักษาส0วนแบ0งทางการตลาดด)านการท0องเท่ียวในกลุ0มประเทศอาเซียนไว)ได)นั้น
จําเปBนต)องแสวงหาจุดต0างใหม0 ๆ มาเปBนจุดแข็งในการแข0งขัน ในขณะเดียวกันก็ต)องคํานึงถึงขีด
ความสามารถในการรองรับจํานวนนักท0องเท่ียวของพ้ืนท่ี ควบคู0ไปกับการให)ความสําคัญกับการเพ่ิม
จํานวนนักท0องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ หรือนักท0องเท่ียวกลุ0มเปJาหมายท่ีมีการใช)จ0ายในระหว0างการเดินทาง
ในมูลค0าสูงกว0านักท0องเท่ียวกลุ0มท่ัวไป ท้ังนี้เพ่ือขับเคลื่อนให)การท0องเท่ียวไทยและมีศักยภาพในการ
แข0งขันมากยิ่งข้ึน รวมท้ังส0งเสริมการท0องเท่ียวสื่อสารภาพลักษณ�ของความเปBนไทย (Thainess) และ
ภูมิป5ญญาท)องถ่ินท่ีโดดเด0น มีเอกลักษณ�แก0นักท0องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต0างประเทศ  
 
 
                                                           

๑๔๗ สุวัตร สิทธิหล0อ, “ท0องเท่ียวไทยก)าวไกลอาเซียน”, วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร-และการ
สื่อสาร, ป�ท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๒ (เมษายน-กันยายน ๒๕๕๘): ๑-๔. 



 

 

๗๓ 

ตารางท่ี ๒.๕ สรุปจากงานวิจัยแรงกดดันภายนอกท่ีส0งผลต0อภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลง 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

เนตร�ศิริ เรืองอริยภักด์ิ (วารสารวิจัย
ราชภัฏพระนคร, ๒๕๕๗) 

ป5จจัยสาเหตุของแรงกดดัน ๕ ประการท่ีมีผลกระทบต0อ
การเป�ดเสรีการค)าอาเซียน (AEC) ในธุรกิจสายการบิน
ต)นทุนตํ่าได)แก0 อุปสรรคการกีดขวางเข)าสู0ธุรกิจสายการ
บินต)นทุนตํ่า อํานาจการต0อรองของกลุ0มผู)ใช)บริการหรือ
ลูกค)า อํานาจต0อรองของให)บริการธุรกิจสายการบิน
ต)นทุนตํ่า แรงผลักดันจากผู)ให)บริการหรือคู0แข0งท่ีมีใน
อุตสาหกรรม แรงผลักดันซ่ึงเกิดจากสินค)า/บริการอ่ืน ๆ 

ธนวัต คองประเสริฐ (วารสาร
วิทยาการจัดการ, ๒๕๕๗) 

ป5จจัยความต)องการค)นหาความแปลกใหม0ป5จจัยความ
ต)องการเติมเต็มความต)องการของตน ป5จจัยภูมิประเทศ
หรือทําเลท่ีต้ัง และป5จจัยสถานท่ีพักอาศัย มีอิทธิพลต0อ
ประเภทของนักท0องเท่ียวชาวญ่ีปุOนในจังหวัดเชียงใหม0 

ชลธิชา สภุาพ (วารสารวิชาการ
การตลาดและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี, ๒๕๕๙) 

ข)อมูลสถานประกอบการแตกต0างกันมีผลการดําเนินงาน
ของผู)ส0งออกผลิตภัณฑ�เซรามิกในเขตพ้ืนท่ีภาคกลางของ
ประเทศไทยในภาพรวมไม0แตกต0างกัน ป5จจัยภายในส0งผล
ต0อผลการดําเนินงานของผู)ส0งออกผลิตภัณฑ�เซรามิกใน
เขตพ้ืนท่ีภาคกลางของประเทศไทย ในด)านกลยุทธ� ด)าน
รูปแบบ และด)านค0านิยมร0วมกัน และป5จจัยภายนอก
ส0งผลต0อผลการดําเนินงานของผู)ส0งออกผลิตภัณฑ�เซรามิก
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลางของประเทศไทย 

สุวัตร สิทธิหล0อ (วารสารบริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร�และการสื่อสาร, 
๒๕๕๘) 

แนวโน)มท่ีส0งผลต0ออุตสาหกรรมท0องเท่ียวสามารถแบ0ง
ออกได)เปBน ๔ หมวดหลัก ได)แก0 ๑) ความต)องการของ
ผู)บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป ๒) ความเคลื่อนไหวใหม0 ๆ ๓) 
ทิศทางของเทคโนโลยีสมัยใหม0 ๔) สมรรถนะหลักใน
อนาคต 

 
 ๔) งานวิจัยการปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรมท่ีสQงผลตQอภาวะผู�นําการเปล่ียนแปลง 
 การทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข)องกับการปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรมท่ีส0งผลต0อภาวะผู)นํา
การเปลี่ยนแปลง เปBนการทบทวนว0ามีใครทําการวิจัยท่ีใกล)เคียงท่ีผู)วิจัยทําการวิจัยหรือไม0และได)
ผลการวิจัยเปBนอย0างไร เพ่ือนํามาเปรียบเทียบกับงานวิจัยท่ีทําเพ่ือให)สามารถอธิบายงานวิจัยท่ีทําได)
อย0างเหมาะสมกับงานของผู)วิจัยดังนี้ 



 

 

๗๔ 

 พระครูอุดมธรรมรส๑๔๘ ได)อธิบายว0าภาวะผู)นําการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธตาม
หลักปาปณิกธรรม ๓ นี้ผู)เขียนต)องการให)เปBนทางเลือกหนึ่งของผู)บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ มีการบูรณา
การ ๓ องค�ประกอบของภาวะผู)นําและการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธอย0างกลมกลืน ๓ ดี คือ 
หลักธรรมปาปณิกธรรม ๓ ทําให)ผู)บริหารมีความเก0งในภาวะผู)นําท้ัง ๔ ด)าน ได)แก0  ๑) ภาวะผู)นําด)าน
การบริหาร ๒) ภาวะผู)นําด)านวิชาการ ๓) ภาวะผู)นําด)านบุคลิกภาพ ๔) ภาวะผู)นําด)านคุณธรรมและ
จริยธรรม จึงส0งผลต0อการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธให)มีความสมบูรณ�ใน ๕ ด)าน ได)แก0 ๑) ด)านกายภาพ 
๒) ด)านพฤติกรรมนักเรียน ครูและผู)บริหาร ๓) ด)านกิจกรรมประจําวันพระ ๔) ด)านการส0งเสริมวิถี
พุทธ ๕) ด)านการเรียนการสอน  
 กุศล โพธิ์สุวรรณ๑๔๙ ได)ศึกษาเรื่อง ภาวะผู)นําการเผยแผ0พระพุทธศาสนาของพระมงคล
เทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ ๑) แนวคิดทฤษฎีภาวะผู)นําท่ีได)ทําการศึกษาพบว0า
ภาวะผู)นําตามทฤษฎีผู)นําเชิงปฏิรูปมีความสอดคล)องและเหมาะสมมากกว0าทฤษฎีอ่ืนเช0นประพฤติตน
เปBนแบบอย0างน0ายกย0องนับถือเปBนผู)มีวิสัยทัศน�กว)างไกล ๒) ภาวะผู)นําการเผยแผ0พระพุทธศาสนาของ
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) สามารถสังเคราะห�ได)กับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได)แก0พรหม
วิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ ทศพิธราชธรรมอคติ ๔ สัปปุริสธรรม ๗ ปาปณิกธรรม ๓ พละ ๔ และสาราณีย
ธรรม ๖  และ ๓) ภาวะผู)นําการเผยแผ0พระพุทธศาสนาของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) สามารถ
นํามาประยุกต�ใช)ในการเผยแผ0พระพุทธศาสนาของท0านให)เกิดประโยชน�ได)กับสังคมไทยในป5จจุบัน  
 พระมหาสมโภชน- กุสโล (แดงสวัสดิ์)๑๕๐ ได)ศึกษาเรื่อง รูปแบบการส0งเสริมการปฏิรูป
การศึกษาด)วยหลักพุทธธรรม ผลการศึกษาพบว0า รูปแบบการส0งเสริมการปฏิรูปการศึกษาด)วยหลัก
พุทธธรรม เปBนการบูรณาการภาวะผู)นําทางการศึกษากับหลักพุทธธรรมเพ่ือส0งเสริมการปฏิรูป
การศึกษาให)มีประสิทธิภาพประกอบด)วย ภาวะผู)นําในการปฏิรูปการศึกษา ประกอบด)วยภาวะผู)นํา
ด)านการครองตน ครองคน และครองงาน ภาวะผู)นําประกอบด)วยหลักธรรมาภิบาล ภาวะผู)นําท่ีมีการ
ร0วมคิด ร0วมทํา ร0วมปรับปรุงแก)ไข และร0วมภาคภูมิใจ และภาวะผู)นําในการปฏิรูปการศึกษา โดยมี
หลักพุทธธรรม คือ หลักทุติยปาปณิกสูตร (จักขุมา วิธุโร นิสสยสัมป5น) ไตรสิกขา สังคหวัตถุ ๔ 
อริยสัจ ๔ พรหมวิหาร ๔ อิทธิบาท ๔ จักร ๔ กัลยาณมิตร ๗ สัปปุริสธรรม ๗ อันเปBนหลักพุทธธรรม 
ท่ีสอดคล)องในการปฏิรูปการศึกษา ๓ ด)าน ประกอบด)วยการปฏิรูปบุคลากรทางการศึกษา การปฏิรูป
ระบบการศึกษา และการปฏิรูปบริบทแวดล)อมทางการศึกษา 

                                                           

 
๑๔๘ พระครูอุดมธรรมรส, “ภาวะผู)นําการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธตามหลักปาปณิกธรรม”, 

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน- วิทยาลัยสงฆ-นครสวรรค-, ป�ท่ี ๓ ฉบับท่ี ๓ (๒๕๕๘): ๑.  
 

๑๔๙ กุศล โพธ์ิสุวรรณ, “ภาวะผู)นําการเผยแผ0พระพุทธศาสนาของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)”, 
วารสารศึกษาศาสตร- มสธ., ป�ท่ี ๗ ฉบับท่ี ๑ (ม.ค.–มิ.ย.๒๕๕๗): ๑๑๓.  
 ๑๕๐ พระมหาสมโภชน� กุสโล (แดงสวัสดิ์), “รูปแบบการส0งเสริมการปฏิรูปการศึกษาด)วยหลักพุทธ
ธรรม”, วารสารมนุษยศาสตร-และสังคมศาสตร- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ป�ท่ี ๘ ฉบับพิเศษ (ธันวาคม 
๒๕๖๐): ๔๐๒-๔๐๓.  



 

 

๗๕ 

 จิดาภา เรQงมีศรีสุข๑๕๑ ได)ศึกษาเรื่องพุทธภาวะผู)นําของผู)บริหารองค�กรปกครองท)องถ่ิน
เพ่ือสร)างการมีส0วนร0วมเชิงบูรณาการ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว0า รูปแบบพุทธ
ภาวะผู)นําของผู)บริหารองค�กรปกครองท)องถ่ิน เพ่ือการสร)างการมีส0วนร0วมเชิงบูรณาการ ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาประกอบด)วย ๔ รูปแบบ ได)แก0 (๑) รูปแบบการสร)างการการมีส0วนร0วมของผู)นํา
ของผู)บริหารองค�กรปกครองท)องถ่ินในสภาพป5จจุบัน (๒) รูปแบบการสร)างการการมีส0วนร0วมของผู)นํา
ของผู)บริหารองค�กรปกครองท)องถ่ิน ตามหลักปาปณิกธรรม ๓ (๓) รูปแบบการสร)างการการมีส0วน
ร0วมของผู)นําของผู)บริหารองค�กรปกครองท)องถ่ิน ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ และ (๔) รูปแบบพุทธภาวะ
ผู)นําของผู)บริหารองค�กรปกครองท)องถ่ิน เพ่ือการสร)างการมีส0วนร0วมเชิงบูรณาการ   
 สุเนตร ชัยป|ายาง๑๕๒ ได)ศึกษาเรื่องภาวะผู)นําในพระพุทธศาสนาเพ่ือดํารงสถานะความ
เปBนครู ผลการศึกษาพบว0า หลักพุทธธรรมเพ่ือส0งเสริมภาวะผู)นําสําหรับครู ๒ ประการ คือ อคติ ๔ ใน
ฐานะหลักการจัดการอารมณ� คือ การควบคุมอารมณ�ชอบ/พอใจในการทําหน)าท่ีครู (ฉันทาคติ) การ
ควบคุมอารมณ�ขุ0นมัวเคียดแค)นไม0ให)เกิด (โทสาคติ) การมีสติควบคุมตน ให)รู)ตนไม0หลงลืมตน 
(โมหาคติ) การแนวแน0ม่ันคง ไม0เกรงกลัวอํานาจท่ีไม0ชอบธรรม (ภยาคติ) และปาปณิกธรรม ในฐานะ
หลักการ (๑) มองการณ�ไกล ได)แก0 มุ0งอนาคต และ มองการณ�ไกล สองแนว คือ แนวกว)าง แนวไกล 
(๓) ใส0ใจงาน กล0าวคือ การจัดลําดับความสําคัญ แยกแยะเรื่องส0วนตัวและส0วนรวม ประเมินผลการ
ดําเนินการ เปJาหมายชัดเจนและเสร็จตรงเวลา และ (๓) การประสานเครือข0าย คือคุณสมบัติด)าน
มนุษยสัมพันธ�และความสามารถในการประสานงาน 
 
ตารางท่ี ๒.๖ สรุปงานวิจัยการปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรมท่ีส0งผลต0อภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลง 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
พระครูอุดมธรรมรส (วารสาร
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน� วิทยาลัยสงฆ�
นครสวรรค�, ๒๕๕๘) 

หลักธรรมปาปณิกธรรม ๓ ทําให)ผู)บริหารมีความเก0งใน
ภาวะผู)นําท้ัง ๔ ด)าน ได)แก0 ๑) ภาวะผู)นําด)านการบริหาร 
๒) ภาวะผู)นําด)านวิชาการ ๓) ภาวะผู)นําด)านบุคลิกภาพ 
๔) ภาวะผู)นําด)านคุณธรรมและจริยธรรม 

กุศล โพธิ์สุวรรณ (วารสาร
ศึกษาศาสตร� มสธ., ๒๕๕๗) 

ภาวะผู)นําการเผยแผ0พระพุทธศาสนาของพระมงคลเทพ
มุนี (สด จนฺทสโร) สามารถสังเคราะห�ได)กับหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาได)แก0พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ 
ทศพิธราชธรรมอคติ ๔ สัปปุริสธรรม ๗ ปาปณิกธรรม ๓ 
พละ ๔ และสาราณียธรรม ๖  

 
 

                                                           

 ๑๕๑ จิดาภา เร0งมีศรีสุข, “พุทธภาวะผู)นําของผู)บริหารองค�กรปกครองท)องถ่ินเพ่ือสร)างการมีส0วนร0วม
เชิงบูรณาการ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, รายงานการวิจัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 
(๒๕๖๐), หน)า ๒. 
  ๑๕๒ สุเนตร ชัยปOายาง, “ภาวะผู)นําในพระพุทธศาสนาเพ่ือดํารงสถานะความเปBนครู”, วารสารใบลาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ป�ท่ี ๓ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๑): ๗๗-๗๘. 



 

 

๗๖ 

ตารางท่ี ๒.๖ (ต0อ) 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

พระครูอุดมธรรมรส (วารสาร
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน� วิทยาลัยสงฆ�
นครสวรรค�, ๒๕๕๘) 

หลักธรรมปาปณิกธรรม ๓ ทําให)ผู)บริหารมีความเก0งใน
ภาวะผู)นําท้ัง ๔ ด)าน ได)แก0 ๑) ภาวะผู)นําด)านการบริหาร 
๒) ภาวะผู)นําด)านวิชาการ ๓) ภาวะผู)นําด)านบุคลิกภาพ 
๔) ภาวะผู)นําด)านคุณธรรมและจริยธรรม 

กุศล โพธิ์สุวรรณ (วารสาร
ศึกษาศาสตร� มสธ., ๒๕๕๗) 

ภาวะผู)นําการเผยแผ0พระพุทธศาสนาของพระมงคลเทพ
มุนี (สด จนฺทสโร) สามารถสังเคราะห�ได)กับหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาได)แก0พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ 
ทศพิธราชธรรมอคติ ๔ สัปปุริสธรรม ๗ ปาปณิกธรรม ๓ 
พละ ๔ และสาราณียธรรม ๖  

พระมหาสมโภชน� กุสโล (แดงสวัสด์ิ) 
วารสารมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี, ๒๕๖๐) 

ภาวะผู)นําในการปฏิรูปการศึกษา โดยมีหลักพุทธธรรม 
คือ หลักทุติยปาปณิกสูตร (จักขุมา วิธุโร นิสสยสัมป5น) 
ไตรสิกขา สังคหวัตถุ ๔ อริยสัจ ๔ พรหมวิหาร ๔ อิทธิ
บาท ๔ จักร ๔ กัลยาณมิตร ๗ สัปปุริสธรรม ๗ 

จิดาภา เร0งมีศรีสุข (รายงานการวิจัย, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ, ๒๕๖๐) 

รูปแบบพุทธภาวะผู)นําของผู)บริหารองค�กรปกครอง
ท)องถ่ิน เพ่ือการสร)างการมีส0วนร0วมเชิงบูรณาการ ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือ รูปแบบการสร)างการมีส0วน
ร0วมของผู)นําของผู)บริหารองค�กรปกครองท)องถ่ินตามหลัก
ปาปณิกธรรม ๓ 

สุเนตร ชัยปOายาง (วารสารใบลาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 
๒๕๖๑) 

หลักพุทธธรรมเพ่ือส0งเสริมภาวะผู)นําสําหรับครู ปาปณิ
กธรรม ในฐานะหลักการ (๑) มองการณ�ไกล ได)แก0 มุ0ง
อนาคต และมองการณ�ไกล สองแนวคือ แนวกว)าง แนว
ไกล (๓) ใส0ใจงาน กล0าวคือ การจัดลําดับความสําคัญ 
แยกแยะเรื่องส0วนตัวและส0วนรวม ประเมินผลการ
ดําเนินการ เปJาหมายชัดเจนและเสร็จตรงเวลา และ (๓) 
การประสานเครือข0าย คือคุณสมบัติด)านมนุษยสัมพันธ�
และความสามารถในการประสานงาน 

 
 ๒.๖.๒ งานวิจัยในตQางประเทศ 
 การทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข)องในต0างประเทศ เปBนการทบทวนว0ามีใครทําการวิจัยท่ี
ใกล)เคียงท่ีผู)วิจัยทําการวิจัยหรือไม0และได)ผลการวิจัยเปBนอย0างไร เพ่ือนํามาเปรียบเทียบกับงานวิจัยท่ี
ทําเพ่ือให)สามารถอธิบายงานวิจัยท่ีทําได)อย0างเหมาะสมกับงานของผู)วิจัยดังนี้ 



 

 

๗๗ 

 Göran Ekvall & Jouko Arvonen†๑๕๓ ได)ศึกษาเรื่องความเปBนผู)นําท่ีเน)นการเปลี่ยนแปลง : 
การขยายโมเดลสองมิติ ผลการศึกษาพบว0า กลุ0มตัวอย0างสามกลุ0มท่ีมาจากผู)ท่ีเข)ารับการฝ�กอบรมใน
ศูนย�ฝ�กอบรมพนักงานสวีเดนฟ�นแลนด�และสหรัฐฯ ในการวิเคราะห�พฤติกรรมการเปBนผู)นําพบว0า
รูปแบบการเปBนผู)นําแบบเดียวกัน ผู)เข)าร0วมประชุมท้ังหมดได)อธิบายตัวเองในแบบสอบถาม ๓๖ 
รายการ ผู)จัดการยังได)รับการจัดอันดับสําหรับความสามารถในการบริหารจัดการและทัศนคติส0วนตัว
ของผู)ถูกร)องไปยังผู)จัดการได)รับ ป5จจัยท่ีเปBนท่ีรู)จักกันดีท้ังสองป5จจัย ได)แก0 การคํานึงถึงพนักงาน 
(การพิจารณา) และการสร)างศูนย�กลาง (ศูนย�กลางการผลิต) และป5จจัยท่ีสามท่ีเก่ียวข)องกับการ
ส0งเสริมการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาในบริษัท ในป5จจุบันอันเปBนผลมาจากอัตราการเปลี่ยนแปลงท่ี
รวดเร็วในหลายพ้ืนท่ีซ่ึงส0งผลต0อท้ังผลิตภัณฑ�และกระบวนการ 
 Philip Hallinger๑๕๔ ได)ศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงด)านการศึกษาชั้นนํา: การสะท)อน
ความเปBนผู)นําในการเรียนการสอนและการเปลี่ยนแปลง พบว0า ท่ีผ0านมาสองทศวรรษท่ีผ0านมาการ
อภิปรายมากกว0าบทบาทความเปBนผู)นําท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับหลักได)รับการครอบงําโดยสองรูปแบบ
ความคิด: ความเปBนผู)นําการเรียนการสอนและการเปBนผู)นําการเปลี่ยนแปลง บทความนี้ทบทวนการ
พัฒนาแนวคิดและเชิงประจักษ�ของท้ังสองโมเดลความเปBนผู)นํา ผู)เขียนสรุปว0าความเหมาะสมหรือ
ประสิทธิผลของรูปแบบการเปBนผู)นําโดยเฉพาะมีการเชื่อมโยงกับป5จจัยแวดล)อมภายนอกและบริบท
ท)องถ่ินของโรงเรียน นอกจากนี้บทความยังกล0าวอีกว0าคําจํากัดความของท้ังสองโมเดลยังมีการพัฒนา
เพ่ือตอบสนองความต)องการท่ีเปลี่ยนแปลงไปของโรงเรียนในบริบทของการปฏิรูปการศึกษาท่ัวโลก 

 Paul Kirkbride๑๕๕ ได)ศึกษาเรื่องการพัฒนาผู)นําการเปลี่ยนแปลง: แบบจําลองความ
เปBนผู)นําแบบเต็มรูปแบบในการดําเนินการ ผลการศึกษาพบว0า แบบจําลอง FRL อาจเปBนงานวิจัยและ
แบบทดสอบความเปBนผู)นําท่ีมีการใช)งานท่ัวโลกมากท่ีสุดในป5จจุบัน รูปแบบการเปลี่ยนแปลงท่ีอธิบาย
โดยโมเดลมีความสัมพันธ�กับความสําเร็จในการเปBนผู)นํา ความเปBนผู)นําด)านการเปลี่ยนแปลงสามารถ
สอนได)สําเร็จโดยกระบวนการพัฒนาซ่ึงใช)การรวมการตอบกลับ ๓๖๐ องศาโดยใช) MLQ การ
ฝ�กอบรมท่ีมีโครงสร)างและการฝ�กแบบตัวต0อตัว  

 ความหมายในทางปฏิบัติ บทความนี้นําเสนอแนวทางการเปBนผู)นําท่ีมีความเปBนไปได)ใน
การพัฒนาขีดความสามารถในการเปBนผู)นําในการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยประสบการณ�ท่ีกว)างขวางใน
การนําเสนอโปรแกรมดังกล0าวกับองค�กรลูกค)ารายใหญ0ท่ัวโลก  

 ริเริ่ม/คุณค0า ความคิดริเริ่มของแบบจําลอง FRL อยู0ในแนวคิดเก่ียวกับ "ช0วง" ของ
พฤติกรรมการเปBนผู)นําท่ีผู)นําทุกคนแสดงให)เห็น แทนท่ีจะยืนยันว0าจะต)องนําไปสู0  "แบบนี้ " 
แบบจําลอง FRL ชี้ให)เห็นว0าสิ่งท่ีต)องการคือการเปลี่ยนแปลงความสมดุลของพฤติกรรมการเปBนผู)นํา

                                                           

๑๕๓ Göran Ekvall & Jouko Arvonen†, “The Swedish Council for Management and 
Work Life Issues”, Sweden† University of Stockholm, (Sweden, 2002), pp. 178-183. 

๑๕๔ Philip Hallinger, “Leading Educational Change: reflections on the practice of 
instructional and transformational leadership”, Cambridge Journal of Education, Vol. 33 No. 3 
(November 2003): 329-352. 

๑๕๕ Paul Kirkbride, "Developing transformational leaders: the full range leadership 
model in action", Industrial and Commercial Training, Vol. 38 Issue: 1 (2006): 23-32.  



 

 

๗๘ 

ห0างจากการทําธุรกรรมมากข้ึนและต0อการเปลี่ยนแปลง ค0าของกระดาษอยู0ในรายละเอียดของวิธีการ
ทดสอบและทดสอบสําหรับการใช)รูปแบบ FRL ในการต้ังค0าองค�กร 
 Mark G Ehrhart, Lauren R Farahnak and Michael S Hurlburt๑๕๖ ได)ศึกษา
เรื่อง ความเปBนผู)นําและการเปลี่ยนแปลงองค�กรเพ่ือการดําเนินงาน (LOCI): การศึกษาโครงการนํา
ร0องแบบผสมผสานเพ่ือการเปBนผู)นําและการแทรกแซงการพัฒนาองค�กรเพ่ือการปฏิบัติตามหลักฐาน 
ผลการวิเคราะห�เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพสนับสนุนการฝ�กอบรม LOCI และการแทรกแซงกลยุทธ�
ขององค�กรในแง0ของความเปBนไปได)การยอมรับและการรับรู)ความเปBนประโยชน�ตลอดจนผลกระทบ
ต0อผู)นําและผู)ท่ีได)รับการจัดอันดับ สรุปผลการวิจัยได)ว0า ความเปBนผู)นําและการเปลี่ยนแปลงองค�กร
เพ่ือแทรกแซงการดําเนินการเปBนกลยุทธ�ท่ีเปBนไปได)และเปBนท่ียอมรับท่ีมีประโยชน�ในการปรับปรุง
ความเปBนผู)นําท่ีได)รับการจัดอันดับโดยพนักงานสําหรับการใช)งาน EBP จําเปBนต)องมีการศึกษา
เพ่ิมเติมเพ่ือทําการทดสอบอย0างเข)มงวดเก่ียวกับผลกระทบในระดับใกล)เคียงและระยะไกลของ LOCI 
ต0อพฤติกรรมผู)นําความเปBนผู)นําการดําเนินงานบริบทขององค�กรและผลการดําเนินงาน ผลของ
การศึกษาครั้งนี้ชี้ให)เห็นว0า LOCI อาจเปBนกลยุทธ�ท่ีเปBนประโยชน�ในการสนับสนุนองค�กรต0าง ๆ ใน
การเตรียมความพร)อมสําหรับการดําเนินงานและความยั่งยืนของ EBP  
 Ann-Louise Holten & Sten Olof Brenner๑๕๗ ได)ศึกษาเรื่องภาวะผู)นําและกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงองค�กร ผลการศึกษาพบว0า การมีส0วนร0วมของผู)จัดการ การมีส0วนร0วมของผู)บริหารมีส0วน
เก่ียวข)องกับการประเมินการเปลี่ยนแปลงของผู)ติดตามท้ังสองรูปแบบการเปBนผู)นํายังมีผลโดยตรงและ
ระยะยาวต0อการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงของผู)ติดตาม ความเปBนผู)นําแบบเปBนผู)นําในเชิงบวก
และเปBนลบต0อความเปBนผู)นําในการทําธุรกรรม ผลกระทบท่ีเปBนไปได)ในทางปฏิบัติ–ผลท่ีได)อาจมี
นัยสําคัญต0อการจัดการการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการประเมินการเปลี่ยนแปลงของผู)ติดตามอาจมี
การปรับปรุงโดยการพัฒนารูปแบบการเปBนผู)นําและการมีส0วนร0วมของผู)จัดการ ความคิดริเริ่ม/คุณค0า-
นี่คือการศึกษาครั้งแรกท่ีแสดงให)เห็นถึงผลกระทบทางตรงและทางอ)อมของรูปแบบการเปBนผู)นําใน
การประเมินการเปลี่ยนแปลงของผู)ติดตาม 
 
 
 
 
 
 

                                                           

๑๕๖ Mark G Ehrhart, Lauren R Farahnak and Michael S Hurlburt, “Leadership and organizational 
change for implementation (LOCI) : a randomized mixed method pilot study of a leadership and 
organization development intervention for evidence-based practice implementation”, Aarons et 
al, (Implementation Science, 2515), pp. 10-11.  

๑๕๗ Ann-Louise Holten & Sten Olof Brenner, “Department of Psychology, University 
of Copenhagen, Copenhagen”, Denmark and the National Research Centre for the Working 
Environment, (Copenhagen, Denmark, 2015), p. 98. 



 

 

๗๙ 

ตารางท่ี ๒.๗ สรุปงานวิจัยในต0างประเทศ  
นักวิจัย ผลการวิจัย 

Göran Ekvall & Jouko Arvonen† 
Sweden† University of 
Stockholm, (2002), 

ความเปBนผู)นําท่ีเน)นการเปลี่ยนแปลงมีสองป5จจัย ได)แก0 
การคํานึงถึงพนักงาน และการสร)างศูนย�กลาง และป5จจัย
ท่ีสามท่ีเก่ียวข)องกับการส0งเสริมการ ในป5จจุบันอันเปBนผล
มาจากอัตราการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วในหลายพ้ืนท่ีซ่ึง
ส0งผลต0อท้ังผลิตภัณฑ�และกระบวนการ 

Philip Hallinger (Cambridge 
Journal of Education, 2003) 

ประสิทธิผลของรูปแบบการเปBนผู)นําโดยเฉพาะมีการ
เชื่อมโยงกับป5จจัยแวดล)อมภายนอกและบริบทท)องถ่ิน
ของโรงเรียน 

Paul Kirkbride (Industrial and 
Commercial Training, 2006) 

ความเปBนผู)นําด)านการเปลี่ยนแปลงสามารถสอนได)สําเร็จ
โดยกระบวนการพัฒนาซ่ึงใช)การรวมการตอบกลับ ๓๖๐ 
องศาโดยใช) MLQ การฝ�กอบรมท่ีมีโครงสร)างและการฝ�ก
แบบตัวต0อตัว 

Mark G Ehrhart, Lauren R 
Farahnak and Michael S 
Hurlburt (Implementation 
Science, 2515) 

ความเปBนผู)นําและการเปลี่ยนแปลงองค�กรเพ่ือแทรกแซง
การดําเนินการเปBนกลยุทธ�ท่ีเปBนไปได)และเปBนท่ียอมรับท่ี
มีประโยชน�ในการปรับปรุงความเปBนผู)นําท่ีได)รับการจัด
อันดับ 

Ann-Louise Holten & Sten Olof 
Brenner (Copenhagen, 
Denmark, 2015), 

การมีส0วนร0วมของผู)จัดการ การมีส0วนร0วมของผู)บริหารมี
ส0วนเ ก่ียวข)องกับการประเมินการเปลี่ยนแปลงของ
ผู)ติดตามท้ังสองรูปแบบการเปBนผู)นํายังมีผลโดยตรงและ
ระยะยาวต0อการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงของ
ผู)ติดตาม 

 
๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีได)กล0าวแล)วข)างต)นผู)วิจัยสังเคราะห�เปBนกรอบแนวคิดใน
การวิจัยโดยสรุปท่ีมาของแต0ละตัวแปรดังนี้ 
 ๑. ภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ในครั้งนี้ได)จากการสังเคราะห�แนวคิด 
ทฤษฎีของสํานักงาน ก.พ.ร. (๒๕๕๖), สุเมธ แสงนิ่มนวล (๒๕๕๒), สนุก สิงห�มาตร, ๒๕๖๐, ธร       
สุนทรายุทธ� (๒๕๕๑), Conger, J. A., & Kanungo, R. N. (1988), Bass, B.M. and Avolio, B.J. 
(1990), สุเทพ พงศ�ศรีวัฒน�. (๒๕๔๙), Tichy & Devanna (1986), ธัญวิทย� ศรีจันทร�. ๒๕๕๙,  
พิชญ�พจี สายเชื้อ. ๒๕๕๗ ซ่ึงใช)เปBนตัวแปรแฝงภายในของการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด)วย  
  ๑) ยอมรับการเปลี่ยนแปลง  
  ๒) พร)อมเปBนผู)นําการเปลี่ยนแปลง  
  ๓) วิสัยทัศน�ก)าวไกล  
  ๔) ใส0ใจในการสื่อสาร  



 

 

๘๐ 

  ๕) ให)ความสําคัญด)านเทคโนโลยี  
  ๖) มีทักษะการประสาน  
  ๗) รู)จักประมาณตน 
 ๒. บรรยากาศองค�การ ในครั้งนี้ได)จากการสังเคราะห�แนวคิด ทฤษฎีของ Dubrin 
(1973), Litwin & Stringer (1968), Stringer (2002), Koys & DeCotiis (1991), Steve Kelner 
(1998), Vardi (2001), ภารดี อนันต�นาวี (๒๕๔๕), Aldag and Brief (1981), Schneider (1990), 
Kelly (1980), Kelner (1998) เปBนตัวแฝงภายนอกของการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด)วย  
   ๑) โครงสร)างองค�กร (Structure)  
  ๒) ความท)าทายและความรับผิดชอบในการทํางาน (Responsibility)  
  ๓) การสนับสนุนจากคนรอบข)าง (Support)  
  ๔) การสร)างแรงจูงใจ (Motivation)  
  ๕) มาตรฐานในการทํางาน (Standards)  
  ๖) ความรู)สึกผูกพันและรับผิดชอบต0อองค�กร (Commitment) 
 ๓. แรงกดดันภายนอก ในครั้งนี้ได)จากการสังเคราะห�แนวคิด ทฤษฎีของคณะกรรมการ
การท0องเท่ียวแห0งชาติ (๒๕๖๐), ประชาชาติธุรกิจออนไลน� (๒๕๖๑), พฤติกรรมนักท0องเท่ียว 
(๒๕๖๐), Vroom, H Victor, (19640), สมยศ นาวีการ (๒๕๓๘), มัลลิกา เก้ือป5ญญา (๒๕๔๒),  
Jetradar Thailand (๒๕๕๙), เติมธรรม สิทธิเลิศ (๒๕๕๘) เปBนตัวแฝงภายนอกของการวิจัยในครั้งนี้
ประกอบด)วย  
  ๑) สภาวะการแข0งขันในอุตสาหกรรมท0องเท่ียว 
   ๒) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท0องเท่ียว 
  ๓) ความคาดหวังของนักท0องเท่ียว 
  ๔) แนวโน)มการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  ๕) ความร0วมมือระหว0างประเทศ 
 ๔. หลักปาปณิกธรรม ในครั้งนี้ได)จากการค)นคว)าหลักพุทธธรรมจาก องฺ. สตฺตก. ๒๐/
๑๖๓-๑๖๕. พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร� (ฉบับประมวลธรรม), 
(๒๕๕๔), พระธรรมโกศาจารย� (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, (๒๕๔๙) ประกอบด)วย 
  ๑) จักขุมา (วิสัยทัศน�) 
  ๒) วิธูโร (จัดการดี) 
  ๓) นิสสยสัมป5นโน (มีมนุษยสัมพันธ�) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๘๑ 

  กรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่องโมเดลความสัมพันธ�เชิงสาเหตุแบบพุทธบูรณาการของ
ภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย ดังแผนภาพท่ี ๒.๕  
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๒.๕ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ภาวะผู�นําการ
เปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 

แรงกดดัน
ภายนอก 

การปฏิบัติตาม
หลักปาปณิกธรรม 

จักขุมา 
(วิสัยทัศน�) 

วิธูโร 
(จัดการดี) 

ยอมรับการเปล่ียนแปลง 

พร)อมเปBนผู)นําการเปล่ียนแปลง 

วิสัยทัศน�ก)าวไกล 

ใส0ใจในการส่ือสาร 

ให)ความสําคัญด)านเทคโนโลย ี

มีทักษะการประสาน 

รู)จักประมาณตน 

นิสสยสัมป5นโน 
(มีมนุษยสัมพันธ�) 

สภาวะการแข0งขันในอุตสาหกรรมท0องเท่ียว 

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนักท0องเท่ียว 

แนวโน)มการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ความคาดหวังของนักท0องเท่ียว 

ความร0วมมือระหว0างประเทศ 

บรรยากาศ
องค-การ 

ความท)าทายและความ
รับผิดชอบ 

การสนับสนุนจากคนรอบข)าง 

โครงสร)างองค�กร 

 

การสร)างแรงจูงใจ 

มาตรฐานในการทํางาน 

ความรู)สึกผูกพันต0อองค�กร 



 
บทท่ี ๓ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื ่อง โมเดลความสัมพันธ�เชิงสาเหตุแบบพุทธบูรณาการของภาวะผู&นําการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู&บริหารการท/องเท่ียวแห/งประเทศไทย มีวัตถุประสงค�คือ ๑) เพ่ือ
ศึกษาองค�ประกอบภาวะผู&นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู&บริหารการท/องเท่ียวแห/ง
ประเทศไทย ๒) เพ่ือศึกษาป4จจัยเชิงสาเหตุท่ีสามารถร/วมกันพยากรณ�ภาวะผู&นําการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู&บริหารการท/องเท่ียวแห/งประเทศไทย และ ๓) เพ่ือนําเสนอโมเดลความสัมพันธ�
เชิงสาเหตุแบบพุทธบูรณาการของภาวะผู&นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู&บริหารการ
ท/องเท่ียวแห/งประเทศไทยท่ีสอดคล&องกับข&อมูลเชิงประจักษ� การวิจัยในครั้งนี้เป7นการวิจัยแบบผสานวิธี 
(Mixed Methods Research) มีท้ังการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) หลังจากนั้นนําข&อมูลที่ได&จากการสังเคราะห�นํามาสนทนากลุ/ม
เฉพาะ (Focus Group Discussion) วิธีดําเนินการวิจัยประกอบด&วยกระบวนการต/าง ๆ ดังต/อไปนี้  
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 ๓.๒ ระยะท่ี ๑ การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ 
  ๓.๒.๑ ประชากรและกลุ/มตัวอย/าง 
  ๓.๒.๒ เครื่องมือท่ีใช&ในการวิจัย 
  ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข&อมูล  
  ๓.๒.๔ การวิเคราะห�ข&อมูล 
 ๓.๓ ระยะท่ี ๒ การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 
  ๓.๓.๑ ผู&ให&ข&อมูลสําคัญ 
  ๓.๓.๒ เครื่องมือท่ีใช&ในการวิจัย 
  ๓.๓.๓ การเก็บรวบรวมข&อมูล  
  ๓.๓.๔ การวิเคราะห�ข&อมูล 
  
๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 เพ่ือให&การวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพและเป7นไปตามวัตถุประสงค�ของการวิจัย ผู&วิจัยได& 
กําหนดรูปแบบการวิจัย โดยใช&การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) มีท้ังการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มุ/งเน&นการ
วิเคราะห�ในเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) มีแผนแบบการวิจัยแบบกลุ/มเดียวศึกษาสภาวการณ�
โดยไม/มีการทดลอง (The One Shot Non-Experiment Case Study)  
  
 



 
๘๓

๓.๒ ระยะที่ ๑ การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ 
  ๓.๒.๑ ประชากรและกลุ"มตัวอย"าง 
  ๑) ประชากรท่ีใช&ในการวิจัย คือ บุคลากรของการท/องเท่ียวแห/งประเทศไทย 
จํานวน ๙๘๐ คน๑ 
  ๒) กลุ"มตัวอย"าง 

 ๒.๑) กลุ/มตัวอย/างที่ใช&ในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ได&แก/ บุคลากรของการท/องเท่ียวแห/งประเทศไทย จํานวน ๔๙๐ ตัวอย/าง สําหรับขนาดของกลุ/ม
ตัวอย/างท่ีใช& ผู&วิจัยใช&วิธีการกําหนดขนาดตัวอย/างในการวิจัยโดยการพิจารณาจากความเหมาะสมของ
จํานวนค/าพารามิเตอร�ท่ีทําการประมาณค/าภายใต&โมเดลตามสมมติฐานในกรอบแนวคิดท่ีได&ศึกษา
เอกสารและทบทวนวรรณกรรมตามแนวคิดของนักวิจัยด&านโมเดลการวิเคราะห�ลิสเลล คือ 
Lindeman, Merenda and Gold๒ และ Weiss๓ ท่ีได&ทําการกําหนดขนาดตัวอย/างตามกฎอัตราส/วน
ระหว/างหน/วยตัวอย/างและจํานวนพารามิเตอร�หรือตัวแปร ไว&เป7น ๑ พารามิเตอร� ใช&ตัวอย/าง ๑๐–๒๐ 
ตัวอย/าง จากกรอบแนวคิดการวิจัยพบว/ามีค/าพารามิเตอร�ท่ีต&องประมาณภายใต&โมเดลลิสเลลท้ังหมด 
๔๙ พารามิเตอร� ใช&เส&นพารามิเตอร�ละ ๑๐ ตัวอย/างเท/ากับ ๔๙ x ๑๐ = ๔๙๐ ตัวอย/าง ดังแสดงใน
แผนภาพท่ี ๓.๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ๑ ข&อมูลการท/องเท่ียวแห/งประเทศไทย (ททท.), โครงสร(างองค)การ, [ออนไลน�], แหล/งท่ีมา: 
https://www.tourismthailand.org/pageview/bkk.html [๓ มิถุนายน ๒๕๖๑].  

๒ Lindeman RH, Merenda PF, Gold RZ., Introduction to Bivariate and Multivariate 
Analysis, (Scott, Foresman, Glenview, IL, 1980), p. 163. 

๓ Weiss, R., The Provision of Social Relationship, In Z. Rubin (Ed), (Doing Unto 
others Englewood Cliff, N. J: Prentice-Hall, 1972), pp. 17-26.  



 
๘๔

๒๗ ๒๘ ๒๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
แผนภาพท่ี ๓.๑ แสดงจํานวนเส&นพารามิเตอร�ของโมเดลความสัมพันธ�เชิงสาเหตุแบบพุทธบูรณาการ

ของภาวะผู&นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู&บริหารการท/องเท่ียวแห/งประเทศไทย  
 

   ๒.๒) การสุ/มตัวอย/างผู&วิจัยเลือกใช&วิธีสุ/มตัวอย/างแบบหลายข้ันตอนโดย 
    ข้ันตอนท่ี ๑ สุ/มตัวอย/างแบบแบ/งชั้น (Stratified Random Sampling) โดย
การจัดแบ/งประชากรเป7นกลุ/มตามหน/วยงานของการท/องเท่ียวแห/งประเทศไทย สํานักงานใหญ/ จะใช&
วิธีการสุ/มตัวอย/างแบบแบ/งตามสัดส/วน (Proportional Stratified Random Sampling) คํานวณ
จากสูตร ดังนี้ 

จํานวนตัวอย/างในแต/ละกลุ/ม = จํานวนตัวอย/างท้ังหมด X จํานวนประชากรแต/ละกลุ/ม 
                                            จํานวนประชากรท้ังหมด 

 
  การสุ/มตัวอย/างแบบแบ/งตามสัดส/วน แสดงไว&ในตารางท่ี ๓.๑ 
 

ภาวะผู(นําการ
เปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 

แรงกดดัน
ภายนอก 

การปฏบิัตติาม
หลักปาปณิกธรรม ยอมรับการเปล่ียนแปลง 

พร&อมเป7นผู&นําการ
เปล่ียนแปลง 

วิสัยทัศน�ก&าวไกล 

ใส/ใจในการส่ือสาร 

ให&ความสําคัญด&าน
เทคโนโลยี 

มีทักษะการประสาน 

รู&จักประมาณตน 

สภาวะการแข/งขันในอุตสาหกรรมท/องเท่ียว 

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนักท/องเท่ียว 

แนวโน&มการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ความคาดหวังของนักท/องเท่ียว 

ความร/วมมือระหว/างประเทศ 

บรรยากาศ
องค)การ 

ความรับผิดชอบ 

การสนับสนุน 

โครงสร&างองค�กร 

 

การสร&างแรงจูงใจ 

มาตรฐานในการทํางาน 

ความรู&สึกผูกพันต/อองค�กร 

จักขุมา 
(วิสัยทัศน�) 

วิธูโร 
(จัดการดี) 

นิสสยสัมป4นโน 
(มีมนุษยสัมพันธ�) 



 
๘๕

ตารางท่ี ๓.๑ การสุ/มตัวอย/างแบบแบ/งตามสัดส/วน  

ลําดับท่ี ช่ือหน"วยงาน จํานวน
ประชากร 

สัดส"วน จํานวนกลุ"ม
ตัวอย"าง 

๑ รองผู&ว/าการ  
ท่ีปรึกษา ๑๐  

๘ ๔๙๐x๘/๙๘๐ ๔ 

๒ ท่ีปรึกษา ๙  
ผอ.ฝ�าย ๙  
ผอ.ภูมิภาค ๙  
ผอ.สํานัก ๙ 

๒๔ ๔๙๐x๒๔/๙๘๐ ๑๒ 

๓ ผอ.กอง ๘  
ผอ.กลุ/ม ๘ 
ผอ.สนง. ๘ 
รอง ฝ�าย ๘ 
รอง ภูมิภาค ๘ 
รอง สํานัก ๘ 

๑๔๖ ๔๙๐x๑๔๖/๙๘๐ ๗๓ 

๔ หนง. ๗ 
รอง กอง ๗ 
รอง กลุ/ม ๗ 
รอง สนง. ๗, ๗ 

๑๘๔ ๔๙๐x๑๘๔/๙๘๐ ๙๒ 

๕ หนง. ๖ 
รอง กลุ/ม ๖ 
รอง สนง. ๖, ๖ 

๒๐๘ ๔๙๐x๒๐๘/๙๘๐ ๑๐๔ 

๖ ๕  ๑๕๘ ๔๙๐x๑๕๘/๙๘๐ ๗๙ 
๗ ๔  ๑๐๕ ๔๙๐x๑๐๕/๙๘๐ ๕๓ 
๘ ๓  ๑๐๑ ๔๙๐x๑๐๑/๙๘๐ ๕๐ 
๙ ลจ.ททท.  ๔๖ ๔๙๐x๔๖/๙๘๐ ๒๓ 

 รวมประชากร ๙๘๐ รวมกลุ"มตัวอย"าง ๔๙๐ 
  
    ข้ันตอนท่ี ๒ จากนั้นใช&วิธีสุ/มตัวอย/างแบบอย/างง/าย (Simple Random 
Sampling) ด&วยวิธีการจับฉลากจนกระท่ังครบตัวอย/างตามท่ีต&องการ 
 ๓.๒.๒ เครื่องมือท่ีใช(ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช&ในการวิจัยครั้งนี้ มีจํานวน ๒ ชนิด ได&แก/ 
  ๑) แบบบันทึกเอกสาร (Document Recording Forms) เป7นเครื่องมือท่ีใช&ใน
การศึกษาภาวะผู&นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ 



 
๘๖

  ๒) แบบสอบถาม (Questionnaires) เป7นเครื่องมือท่ีใช&ในการศึกษาโมเดล
ความสัมพันธ�เชิงสาเหตุแบบพุทธบูรณาการของภาวะผู&นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของ
ผู&บริหารการท/องเท่ียวแห/งประเทศไทย แบ/งเป7น ๕ ส/วน  
    ส/วนท่ี ๑ สอบถามเก่ียวกับป4จจัยส/วนบุคคล ประกอบด&วย เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน รายได&ต/อเดือน เป7นแบบสอบถามแบบ
เลือกตอบ (Check List) จํานวน ๖ ข&อ 

     ส/วนท่ี ๒ สอบถามเก่ียวกับบรรยากาศองค�การ ประกอบด&วยข&อคําถาม
ท้ังหมด ๓๐ ข&อโดยแยกตามตัวแปรดังนี้  

     โครงสร&างองค�กร         จํานวน ๕ ข&อ 
     ความท&าทายและความรับผิดชอบในการทํางาน  จํานวน ๕ ข&อ 
      การสนับสนุน         จํานวน ๕ ข&อ 
      การสร&างแรงจูงใจ        จํานวน ๕ ข&อ 
      มาตรฐานในการทํางาน        จํานวน ๕ ข&อ 
      ความรู&สึกผูกพันและรับผิดชอบต/อองค�กร      จํานวน ๕ ข&อ 
    ส/วนท่ี ๓ สอบถามเก่ียวกับแรงกดดันภายนอก ประกอบด&วยข&อคําถาม

ท้ังหมด ๒๕ ข&อโดยแยกตามตัวแปรดังนี้  
     สภาวะการแข/งขันในอุตสาหกรรมท/องเท่ียว     จํานวน ๕ ข&อ 
       การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท/องเท่ียว    จํานวน ๕ ข&อ 
       ความคาดหวังของนักท/องเท่ียว จํานวน ๕ ข&อ 
        แนวโน&มการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม     จํานวน ๕ ข&อ 
     ความร/วมมือระหว/างประเทศ จํานวน ๕ ข&อ  
     ส/วนท่ี ๔ สอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรม ประกอบด&วยข&อ

คําถามท้ังหมด ๑๕ ข&อโดยแยกตามตัวแปรดังนี้  
   จักขุมา (วิสัยทัศน�)        จํานวน ๕ ข&อ  
    วิธูโร (จัดการดี)               จํานวน ๕ ข&อ 
    นิสสยสัมป4นโน (มีมนุษยสัมพันธ�)       จํานวน ๕ ข&อ 
   ส/วนท่ี ๕ สอบถามเก่ียวกับภาวะผู&นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ประกอบด&วยข&อคําถามท้ังหมด ๓๕ ข&อโดยแยกตามตัวแปรดังนี้  
   ยอมรับการเปลี่ยนแปลง        จํานวน ๕ ข&อ 
    พร&อมเป7นผู&นําการเปลี่ยนแปลง       จํานวน ๕ ข&อ 
    วิสัยทัศน�ก&าวไกล         จํานวน ๕ ข&อ 
      ใส/ใจในการสื่อสาร        จํานวน ๕ ข&อ 
     ให&ความสําคัญด&านเทคโนโลยี       จํานวน ๕ ข&อ 
   มีทักษะการประสาน        จํานวน ๕ ข&อ 
    รู&จักประมาณตน         จํานวน ๕ ข&อ 



 
๘๗

   ส/วนท่ี ๒ ถึงส/วนท่ี ๕ ผู&ศึกษาได&สร&างแบบสอบถามโดยใช&มาตรวัดแบบ 
Likert Scale๔ ซ่ึงจะมีข&อคําถามแบบประมาณค/าท่ีใช&วัด ๕ ระดับ (Rating Scale) และมีเกณฑ�การ
ให&คะแนน ดังนี้ 
    มากท่ีสุด ให&คะแนน ๕  คะแนน 
    มาก  ให&คะแนน ๔ คะแนน 
    ปานกลาง ให&คะแนน ๓ คะแนน 
    น&อย  ให&คะแนน ๒  คะแนน 
    น&อยท่ีสุด ให&คะแนน ๑  คะแนน 
 จากเกณฑ�ดังกล/าว ผู&วิจัยใช&เกณฑ�ค/าเฉลี่ยในการอภิปรายผล ซ่ึงผลจากการคํานวณโดย
ใช&สูตรการคํานวณความกว&างของอันตรภาคชั้น มีดังนี้๕ จากสูตร 
   ช/วงชั้นคะแนน    =  คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 
                 ระดับการวัด 
      =        ๐.๘๐๕

๑-๕ =   

 จะได&เกณฑ�การแปลผล ๕ ระดับ ดังนี้   
     คะแนนเฉลี่ย  ๔.๒๑ – ๕.๐๐  หมายถึง มากท่ีสุด  

 คะแนนเฉลี่ย  ๓.๔๑ – ๔.๒๐  หมายถึง มาก  
 คะแนนเฉลี่ย  ๒.๖๑ – ๓.๔๐  หมายถึง ปานกลาง  
 คะแนนเฉลี่ย  ๑.๘๑ – ๒.๖๐  หมายถึง น&อย   
 คะแนนเฉลี่ย  ๑.๐๐ – ๑.๘๐  หมายถึง น&อยท่ีสุด    

  ๓) การสร&างเครื่องมือท่ีใช&ในการวิจัย 
  การสร&างเครื่องมือท่ีใช&ในการวิจัย ผู&วิจัยดําเนินการตามข้ันตอน ดังต/อไปนี้ 
  ๓.๑) ศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวข&อง หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข&องจากเอกสาร ตํารา ภายใต&คําแนะนําของอาจารย�ท่ีปรึกษา และสร&างเครื่องมือเป7นแบบบันทึก
เอกสาร เพ่ือใช&ในการเก็บรวบรวมข&อมูลและนํามาวิเคราะห� เก็บผลการวิเคราะห�ไว&ในแบบบันทึก
เอกสาร 
  ๓.๒) นําความรู&และแนวคิดท่ีได&จากการศึกษาค&นคว&ามาประมวลเพ่ือกําหนด
โครงสร&างของเครื่องมือและขอบเขตเนื้อหา โดยการสร&างแบบสอบถามเพ่ือใช&สอบถามเก่ียวกับโมเดล
ความสัมพันธ�เชิงสาเหตุแบบพุทธบูรณาการของภาวะผู&นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของ
ผู&บริหารการท/องเท่ียวแห/งประเทศไทย โดยการนําข&อมูลสรุปประเด็นจากการวิเคราะห� สังเคราะห�มา
จัดทําเป7นข&อคําถามในแบบสอบถาม จําแนกตามตัวแปรโมเดลความสัมพันธ�เชิงสาเหตุแบบพุทธ
บูรณาการของภาวะผู&นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู&บริหารการท/องเท่ียวแห/งประเทศ

                                                           

 
๔ Likert, Rensis, “The Method of Constructing and Attitude Scale”, Reading in Attitude Theory 

and Measurement. (Fishbeic, Matin, Ed. New York: Wiley & Son, 1967), pp. 90-95.   
๕ มัลลิกา บุนนาค,  สถิติเพ่ือการตัดสินใจ, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๗), 

หน&า ๑๔๓. 



 
๘๘

ไทย ท้ัง ๒๑ ตัวแปร รวมข&อคําถามท้ังสิ้น ๑๐๕ ข&อคําถาม ภายใต&คําแนะนําของอาจารย�ท่ีปรึกษา 
แล&วนําเสนอผู&เชี่ยวชาญ ๕ คน และนํามาหาค/าดัชนีความสอดคล&องตามวัตถุประสงค�ของการวิจัย 
โดยใช&เทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยพิจารณาจากค/า IOC มากกว/า 
๐.๖๐ ข้ึนไป 
  ๓.๓) นําความรู&และแนวคิดท่ีได&จากการศึกษาค&นคว&าและผลการวิเคราะห�
องค�ประกอบมาเป7นฐานในการสร&างแบบสัมภาษณ�แบบก่ึงโครงสร&าง เพ่ือใช&ในการเก็บข&อมูลและ
นํามาวิเคราะห�เ พ่ือหาโมเดลความสัมพันธ�เชิงสาเหตุแบบพุทธบูรณาการของภาวะผู&นําการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู&บริหารการท/องเท่ียวแห/งประเทศไทย 
   ๔) การหาค/าความเท่ียงตรงของเครื่องมือ 
  การหาค/าความเท่ียงตรงของเครื่องมือท่ีใช&ในการวิจัย ผู&วิจัยได&ดําเนินการตาม
ข้ันตอนของการวิจัย ดังต/อไปนี้ 
  ๔.๑) การตรวจสอบความตรง (Validity) ของเครื่องมือ โดยนําแบบสอบถามให&
อาจารย�ท่ีปรึกษาตรวจ จากนั้นเสนอผู&เชี่ยวชาญ จํานวน ๕ คน ประกอบด&วย 
  ๔.๑.๑) นายจรัญ อ&นมี, รองผู&ว/าการด&านนโยบายและแผน การท/องเท่ียว
แห/งประเทศไทย  
  ๔.๑.๒) รศ.ดร.นันทิยา น&อยจันทร�, คณบดีคณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 
  ๔.๑.๓) ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดี คณะสังคมศาสตร�
ฝ�ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ๔.๑.๔) ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข�, อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสาตร� 
คณะสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ๔.๑.๕) อาจารย � ดร.ส ุร ิยา ร ักษาเม ือง, อาจารย �ประจําภาคว ิชา    
รัฐศาสาตร� คณะสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
   เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความชัดเจนของ
ภาษา ความครอบคลุมของโครงสร&างและความสอดคล&องระหว/างข&อคําถามกับวัตถุประสงค�ของการ
วิจัย โดยใช&เทคนิค IOC (Index of Item-Objective Congruence) โดยผู&ทรงคุณวุฒิแต/ละท/านจะ
ประเมินให&คะแนน ๓ ระดับ คือ +๑ = มีความสอดคล&อง ๐ = ไม/แน/ใจ -๑ = ไม/สอดคล&อง แล&ว
คํานวณค/าและคัดเลือกข&อคําถามท่ีมีค/าดัชนีความสอดคล&องพบว/า มีค/าดัชนีความสอดคล&องต้ังแต/ 
๐.๘๐–๑.๐๐ ทุกข&อถาม 
  ๔.๒) นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล&วไปทดลองใช& (Try Out) กับประชากรท่ี
ไม/ใช/กลุ/มตัวอย/างจริง ซ่ึงเป7นบุคลากรของการท/องเท่ียวแห/งประเทศไทยในพ้ืนท่ีต/างจังหวัด จํานวน ๓๐ 
คน  
  ๔.๓) นําแบบสอบถามท่ีได&มาคํานวณหาค/าความเชื่อม่ัน (Reliability) ตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach) โดยใช&สัมประสิทธิ์แอลฟา (α – Coefficient) ได&ค/าความเชื่อม่ันใน
ภาพรวมเท/ากับ .๙๗๑ และสามารถจําแนกตามตัวแปรได&ดังนี้ 
 



 
๘๙

ตารางท่ี ๓.๒ แสดงค/าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
ตัวแปร ค"าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α) 

๑. บรรยากาศองค�การ .๙๕๕ 
๒. แรงกดดันภายนอก .๘๘๕ 
๓. การปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรม .๙๒๔ 
๔. ภาวะผู&นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ .๙๖๖ 
ภาพรวม .๙๗๑ 

 
  ๔.๔) แก&ไขปรับปรุงแบบสอบถาม โดยนําข&อมูลจากการทดลองใช&ในข้ันตอน
ท่ีผ/านมา ทําการปรับปรุงแก&ไขโดยผ/านอาจารย�ท่ีปรึกษาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นจึงนํามา
สร&างเป7นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ�เพ่ือใช&ในการเก็บรวบรวมข&อมูลต/อไป 
 ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข(อมูล 
 ผู&วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข&อมูลตามข้ันตอนของการวิจัย ดังต/อไปนี้ 
  ๑) การศึกษาและวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป7นการเก็บรวบรวม
ข&อมูลเก่ียวกับบรรยากาศในองค�การ แนวคิดเก่ียวกับแรงกดดันภายนอก แนวคิดเก่ียวกับหลักทุติย
ปาปณิกสูตร แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู&นําการเปลี่ยนแปลง เพ่ือสร&างกรอบแนวคิดในการวิจัย และ
สังเคราะห�ตัวแปรโมเดลความสัมพันธ�เชิงสาเหตุแบบพุทธบูรณาการของภาวะผู&นําการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู&บริหารการท/องเท่ียวแห/งประเทศไทย โดยทําการรวบรวมเอกสารจากแหล/งต/าง ๆ 
แล&ววิเคราะห�เอกสารโดยการจัดทําแบบบันทึกการวิเคราะห�เอกสาร บันทึกเก่ียวกับลักษณะเอกสาร 
แหล/งท่ีมา และสาระสําคัญของเอกสารท่ีเก่ียวข&องกับการวิจัย ข&อมูลท่ีได&จากการวิเคราะห�เอกสารจะเป7น
กรอบแนวคิดท่ีใช&ในการศึกษาวิเคราะห�ข&อมูลท่ีได&จากการศึกษาด&วยวิธีการอ่ืน ๆ ต/อไป 
  ๒) การศึกษาโมเดลความสัมพันธ�เชิงสาเหตุแบบพุทธบูรณาการของภาวะผู&นํา
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู&บริหารการท/องเท่ียวแห/งประเทศไทยครั้งนี้ ผู&วิจัยใช&
แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข&อมูลจากการท/องเท่ียวแห/งประเทศไทย โดย
ผู&ให&ข&อมูลเป7นบุคลากรของการท/องเท่ียวแห/งประเทศไทย จํานวน ๔๙๐ คน 
 ๓.๒.๔ การวิเคราะห)ข(อมูล 
  การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช&การวิเคราะห�ป4จจัยเชิงสํารวจ (Exploratory 
Factor Analysis : EFA) และโมเดลสมการโครงสร&าง (Structural Equation Modeling: SEM) การ
วิเคราะห�ข&อมูล มีข้ันตอนต/อไปนี้ 

   ๑) การวิเคราะห�ข&อมูลเชิงพรรณนา โดยใช&ค/าความถ่ี ค/าร&อยละ ค/าเฉลี่ย และ
ส/วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
    ๒) การวิเคราะห�เนื้อหาจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข&องกับโมเดล
ความสัมพันธ�เชิงสาเหตุแบบพุทธบูรณาการของภาวะผู&นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของ



 
๙๐

ผู&บริหารการท/องเท่ียวแห/งประเทศไทย โดยใช&วิธีการวิเคราะห�เนื้อหา (Content Analysis) ตาม
เกณฑ�การวิเคราะห�เนื้อหา๖  
   ๒.๑) ผู&วิจัยต้ังกฎเกณฑ�ข้ึนสําหรับการคัดเลือกเอกสาร และหัวข&อท่ีจะทําการ
วิเคราะห� 
   ๒.๒) ผู&วิจัยวางเค&าโครงของข&อมูล โดยการทํารายชื่อคําหรือข&อความใน
เอกสารท่ีจะถูกนํามาวิเคราะห� แล&วแบ/งไว&เป7นประเภท (Categories) เพ่ือให&การวิเคราะห�มีความ
สมํ่าเสมอ และสามารถตัดสินได&ว/า จะดึงคําหรือข&อความใดออกมาจากเอกสารหรือตัวบท (Text) 
และจะท้ิงคําหรือข&อความใดออกไป 

    ๒.๓) ผู&วิจัยคํานึงถึงบริบท (Context) หรือสภาพแวดล&อมประกอบของข&อมูล
เอกสารท่ีนํามาวิเคราะห� โดยผู&วิจัยต้ังคําถามเก่ียวกับเอกสารท่ีนํามาวิเคราะห�ตามหัวข&อในแบบการ
วิเคราะห�เนื้อหาซ่ึงผู&วิจัยสร&างข้ึนท้ังนี้เพ่ือให&การวิเคราะห�เป7นไปอย/างลึกซ้ึง ผู&วิจัยทําการพิจารณา
เอกสารในสภาพท่ีเป7นป4จจัย และเปรียบเทียบคุณลักษณะของเนื้อหาเข&ากับบริบทของเอกสาร โดยมี
การโยงคุณลักษณะเข&ากับกรอบแนวคิดทฤษฏีท่ีผู&วิจัยเลือกมาเปรียบเทียบ เพ่ือการวิเคราะห�ข&อมูลให&
มีความกว&างข้ึน และนําไปสู/การอ&างใช&กับข&อมูลอ่ืน ๆ ได& 
   ๒.๔) วิเคราะห�เนื้อหาตามท่ีปรากฏ (Manifest Content) ในเอกสารวัด
ความถ่ีของคําหรือข&อความในเอกสารเท/านั้น ไม/ใช&การตีความหมายของข&อความ 
    ๓) การวิเคราะห�ข&อมูลจากแบบสอบถาม ผู&วิจัยจะนําข&อมูลท่ีได&มาทําการ
วิเคราะห�ป4จจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) เพ่ือศึกษากลุ/มตัวแปรท่ียังไม/มี
ทฤษฎี หรือแนวคิดสนับสนุนเรื่องนั้นมาก/อน ผู&วิจัยจะเก็บข&อมูลจากตัวแปรเหล/านั้น แล&วนํามาจัด
หมวดหมู/ด&วยการวิเคราะห�ป4จจัยเพ่ือต&องการทราบว/ากลุ/มตัวแปร (Set of Variables) ท้ังหมดมีก่ี
ป4จจัย (Factor) ด&วยการใช&โปรแกรมสําเร็จรูป ผลจากการวิเคราะห�ป4จจัย จะช/วยลดตัวแปรลงและได&
ป4จจัยซ่ึงทําให&เข&าใจลักษณะของข&อมูลได&ง/าย และสามารถสร&างตัวแปรแฝงเพ่ือนําตัวแปรแฝงมาใช&ใน
การวิเคราะห�โมเดลสมการโครงสร&างต/อไป ซ่ึงเทคนิคการวิเคราะห�ป4จจัยเชิงสํารวจมีข้ันตอนการ
วิเคราะห�ดังนี้๗ 
   ๓.๑) ตรวจสอบเบ้ืองต&นว/า ข&อมูลสามารถนํามาวิเคราะห�ป4จจัยได&หรือไม/ โดย
การพิจารณาเมทริกซ�สหสัมพันธ�ของตัวแปร จากการใช&โปรแกรมสําเร็จรูป ได&ค/าไกเซอร�-ไมเยอร�-  
ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: KMO-MSA) มากกว/า .๗๐ ถึง 
๑ และค/า Bartlett’s Test of Sphericity มีนัยสําคัญ แสดงว/า ตัวแปรมีความสัมพันธ�กัน เหมาะสม
ท่ีจะนํามาวิเคราะห�ป4จจัย 
   ๓.๒) สกัดป4จจัยข้ันต&น (Factor Extraction) ใช&วิธี Principal Component 
Analysis โดยมีเกณฑ�กําหนดจํานวนป4จจัย คือ ค/าไอเกน (Eigen Values) มากกว/า ๑ และ Scree 
Plot เส&นกราฟเริ่มเป7นเส&นตรงขนานกับแกนนอน 
                                                           

๖ สุภางค� จันทวานิช, การวิเคราะห)ข(อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ, พิมพ�ครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร: 
สํานักพิมพ�จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน&า ๒๔.  

๗ นงลักษณ� วิรัชชัย, โมเดลลิสเรล: สถิติวิเคราะห)สําหรับการวิจัย, พิมพ�ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร: 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน&า ๑๐๒.  



 
๙๑

   ๓.๓) หมุนแกนป4จจัย (Factor Rotation) เพ่ือให&ได&ป4จจัยร/วมท่ีชัดเจน 
   ๓.๔) สร&างคะแนนป4จจัย (Factor Score) เพ่ือสร&างตัวแปรแฝงจากตัวแปร
สังเกตได& 
   ๓.๕) ต้ังชื่อป4จจัยให&สื่อความหมายถึงตัวแปรท้ังหมดในป4จจัย 
   ๔) การวิเคราะห�โมเดลสมการโครงสร&าง (Structural Equation Modeling: SEM) เป7น
การบูรณาการของสถิติวิเคราะห�ท่ีสําคัญ คือการวิเคราะห�ป4จจัย (Factor Analysis) และการวิเคราะห�
เส&นทางอิทธิพล (Path Analysis) โมเดลสมการโครงสร&างประกอบด&วย ๒ ส/วน คือโมเดลการวัด 
(Measurement Model) และโมเดลโครงสร&าง (Structural Model)  
   ๔.๑) โมเดลการวัด (Measurement Model) เป7นโมเดลท่ีระบุความสัมพันธ�
เชิงเส&นระหว/างตัวแปรแฝงกับตัวแปรสังเกตได& ผู&วิจัยใช&การวิเคราะห�ป4จจัยเชิงยืนยัน (Confirmatory 
Factor Analysis : CFA) อันดับท่ีหนึ่ง เพ่ือตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดตัวแปรแฝงว/า ตัว
แปรสังเกตได&/ตัวบ/งชี้ มีความสอดคล&องกับข&อมูลเชิงประจักษ� ด&วยโปรแกรม Lisrel (Linear Structure 
Relation) และพิจารณาคัดเลือกป4จจัยและตัวบ/งชี้ จากตัวแปรสังเกตได&/ตัวบ/งชี้ท่ีมีสัมประสิทธิ์การ
พยากรณ� (R2) ซ่ึงสามารถอธิบายองค�ประกอบสูงต้ังแต/ร&อยละ ๖๐ ข้ึนไป 
   ๔.๒) โมเดลโครงสร&าง (Structural Model) เป7นโมเดลท่ีระบุความสัมพันธ�
ระหว/างตัวแปรแฝงกับตัวแปรแฝง ผู&วิจัยใช&การวิเคราะห�เส&นทางอิทธิพล (Path Analysis) จุดมุ/งหมาย
เพ่ือพัฒนาโมเดลความสัมพันธ�เชิงสาเหตุระหว/างตัวแปร ศึกษาอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ&อม
ระหว/างตัวแปร และวิเคราะห�ตรวจสอบความตรงของทฤษฏีหรือทดสอบความสอดคล&องระหว/าง
โมเดลท่ีพัฒนาข้ึนกับข&อมูลเชิงประจักษ� ประกอบด&วยข้ันตอน ๒ ส/วนคือ 
  ๔.๒.๑) การประมาณค/าพารามิเตอร� 
    (๑) การกําหนดข&อมูลจําเพาะโมเดล (Specification of the Model) 
ผู&วิจัยได&สนใจศึกษาว/าตัวแปรสาเหตุตัวใดบ&างท่ีส/งผลโดยตรงและโดยอ&อมต/อภาวะผู&นําการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยผู&วิจัยใช&โมเดลการวิเคราะห�โมเดลความสัมพันธ�โครงสร&างเชิงเส&น 
ประกอบด&วยตัวแปรแฝง และตัวแปรสังเกตได& โดยมีข&อตกลงเบ้ืองต&นของโมเดลว/าความสัมพันธ�ของ
โมเดลท้ังหมดเห็นความสัมพันธ�เชิงเส&นตรง (Linear) เป7นความสัมพันธ�เชิงบวก (Additive) และเป7น
ความสัมพันธ�ทางเดียว (Recursive Model) ระหว/างตัวแปรภายนอก (Exogenous Variables) และ
ตัวแปรภายใน (Endogenous Variables)   
    (๒) การระบุความเป7นไปได&ค/าเดียวของโมเดล (Identification 
of the Model) ผู&วิจัยใช&เง่ือนไขกฎที (t-rule) นั่นคือจํานวนพารามิเตอร�ท่ีไม/ทราบค/าจะต&องน&อยกว/า
หรือเท/ากับจํานวนสมาชิกในเมทริกซ�ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร/วมของกลุ/มตัวอย/าง 
ตรวจสอบโดยจะให&จํานวนพารามิเตอร�ท่ีต&องการประมาณค/า (t) และจํานวนตัวแปรสังเกต (NI) ซ่ึง
นํามาคํานวณหาจํานวนสมาชิกในเมทริกซ�ความแปรปรวนร/วมได& กฎท่ีกล/าวว/า แบบจําลองจะระบุค/า
ได&พอดีเม่ือ t  (๑/๒) (NI) (NI+๑) และใช&กฎความสัมพันธ�ทางเดียว (Recursive Rule) เพ่ือ
ตรวจสอบเง่ือนไขพอเพียง  
    (๓) การประมาณค/าพารามิเตอร�ของโมเดล (Parameter Estimation 
form the Model) ผู&วิจัยใช&การประมาณค/าโดยใช&วิธี ML (Maximum Likelihood) ซ่ึงเป7นวิธีท่ี



 
๙๒

แพร/หลายท่ีสุด วิธีนี้ใช&ฟ4งก�ชั่นความกลมกลืนท่ีไม/ใช/ฟ4งก�ชั่นแบบเส&นตรง แต/ก็เป7นฟ4งก�ชั่นท่ีบอกความ
แตกต/างระหว/าง เมทริกซ� S และ Sigma ได& ค/าประมาณของพารามิเตอร�ท่ีได&จากวิธี ML มีความคง
เส&นคงวา (Consistency) มีประสิทธิภาพและความเป7นอิสระจากมาตรวัด การแจกแจงสุ/มของ
ค/าประมาณพารามิเตอร�ท่ีได&จากวิธี ML เป7นแบบปกติ และความแกร/งของค/าประมาณข้ึนอยู/กับ
ขนาดของค/าพารามิเตอร�  
  ๔.๒.๒) การตรวจสอบความสอดคล&องของโมเดล (Goodness of Fit 
Measures) เพ่ือศึกษาภาพรวมของโมเดลว/าสอดคล&องกับข&อมูลเชิงประจักษ�เพียงใด ผู&วิจัยใช&สถิติท่ี
จะตรวจสอบ ดังนี้ 
   (๑) ค/าไค-สแควร� (Chi-square Statistics) เป7นค/าสถิติท่ีใช&ทดสอบ
สมมติฐานทางสถิติว/าฟ4งก�ชั่นความสอดคล&องมีค/าเป7นศูนย� ถ&าค/าไค-สแควร� มีค/าตํ่ามากหรือยิ่งเข&าใกล&
ศูนย�มาก และค/าไค-สแควร� ไม/มีนัยสําคัญ แสดงว/าโมเดลมีความสอดคล&องกับข&อมูลเชิงประจักษ�    
   (๒) ค/าสัดส/วน 2χ /df เนื่องจากเม่ือจํานวนกลุ/มตัวอย/างมาก 
ค/าไค-สแควร�ก็จะยิ่งสูงมากจนอาจทําให&สรุปผลได&ไม/ถูกต&อง ดังนั้นจึงแก&ไขโดยพิจารณาค/า 2χ /df 
ซ่ึงควรมีค/าไม/ควรเกิน ๒.๐๐๘ 
   (๓) ดัชนีระดับความสอดคล&อง (Goodness-of-Fit Index: 
GFI) ซ่ึงเป7นอัตราส/วนของผลต/างระหว/างฟ4งก�ชั่นความสอดคล&องจากโมเดลก/อน และหลังปรับโมเดล
กับฟ4งก�ชั่น ความสอดคล&องก/อนปรับโมเดลค/า GFI หากมีค/าต้ังแต/ ๐.๙๐-๑.๐๐ แสดงว/าโมเดลมี
ความสอดคล&องกับข&อมูลเชิงประจักษ�  
    (๔) ดัชนีวัดความสอดคล&องท่ีปรับแล&ว (Adjusted Goodness-
of-Fit Index: AGFI) ซ่ึงนํา GFI มาปรับแก& โดยคํานึงถึงขนาดของอิสระ (df) ซ่ึงรวมท้ังจํานวนตัวแปร
และขนาดกลุ/มตัวอย/างหาค/า AGFI หากมีค/าต้ังแต/ ๐.๙๐-๑.๐๐ แสดงว/าโมเดลมีความสอดคล&องกับ
ข&อมูลเชิงประจักษ�  
   (๕) ดัชนีวัดระดับความสอดคล&องเปรียบเทียบ (Comparative 
Fit Index: CFI) ใช&เปรียบเทียบโมเดลเชิงสมมติฐานการวิจัยว/ามีความสอดคล&องสูงกว/าข&อมูลเชิง
ประจักษ�มากน&อยเพียงใด ค/าท่ีดีควรมีค/าต้ังแต/ ๐.๙๐ ข้ึนไป แสดงว/าโมเดลมีความสอดคล&องกับ
ข&อมูลเชิงประจักษ�  
   (๖) ค/ารากของค/าเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
(Standardized Root Mean Squared Residual: Standardized RMR) เป7นค/าบอกความคลาดเคลื่อน
ของโมเดล มีค/าตํ่ากว/า ๐.๐๕ แสดงว/า โมเดลมีความสอดคล&องกับข&อมูลเชิงประจักษ�  
   (๗) ค/าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค/าพารามิเตอร� 
(Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) เป7นค/าท่ีบ/งบอกถึงความไม/สอดคล&อง
ของโมเดลท่ีสร&างข้ึนกับเมทริกซ�ความแปรปรวนร/วมของประชากร ซ่ึงค/า RMSEA ท่ีดีมาก ๆ ควรมีค/า
ตํ่ากว/า ๐.๐๕ แสดงว/าโมเดลมีความสอดคล&องกับข&อมูลเชิงประจักษ�   
                                                           

๘ สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา, และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน�. สถิติวิเคราะห)สําหรับการ
วิจัยทางสังคมศาสตร)และพฤติกรรมศาสตร): เทคนิคการใช(โปรแกรม LISREL, (กรุงเทพมหานคร: เจริญมั่นคงดี
การพิมพ�, ๒๕๕๔), หน&า ๑๔๔.  



 
๙๓

   (๘) ค/าขนาดตัวอย/างวิกฤติ (Critical N: CN) เป7นดัชนีท่ีแสดง
ขนาดของตัวอย/างท่ีจะยอมรับดัชนีแสดงความสอดคล&องของโมเดลได& และค/า CN ควรมีค/ามากกว/า 
๒๐๐ ของกลุ/มตัวอย/าง (Diamantopoulos & Siguaw, ๒๐๐๐)๙ 
    (๙) เมทริกซ�ความคลาดเคลื่อนในการเปรียบเทียบความสอดคล&อง 
(Fitting Residuals Matrix) หมายถึงเมทริกซ�ท่ีมีผลต/างของเมทริกซ� S และ Sigma ซ่ึงประกอบไป
ด&วยค/าความคลาดเคลื่อนท้ังในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน ค/าสูงสุดของเศษเหลือในรูป
คะแนนมาตรฐาน (Largest Standardized Residual) ระหว/างเมทริกซ�สหสัมพันธ�ท่ีเข&าสู/การ
วิเคราะห�กับเมทริกซ�ท่ีประมาณได& โดยค/าเศษเหลือเคลื่อนท่ีเข&าใกล&ศูนย� จะถือว/าโมเดลมีแนวโน&ม
สอดคล&องกับข&อมูลเชิงประจักษ�ความพอดีเศษเหลือเหมาะสมอยู/ระหว/าง -๒ ถึง ๒   
    (๑๐) การปรับโมเดล (Model Modification Indexes: MI) ผู&วิจัยปรับ
โมเดลบนพ้ืนฐานของทฤษฎีและงานวิจัยเป7นหลัก โดยมีการดําเนินการคือ จะตรวจสอบผลการ
ประมาณค/าพารามิเตอร�ว/ามีความสมเหตุสมผลหรือไม/ มีค/าใดแปลกเกินความเป7นจริงหรือไม/ และ
พิจารณาค/าสัมประสิทธิสหสัมพันธ�เชิงพหุยกกําลังสอง (Squared Multiple Correlation) ให&มีความ
เหมาะสม รวมท้ังพิจารณาค/าความสอดคล&องรวม (Overall Fit) ของโมเดลว/า โดยภาพรวมแล&ว
โมเดลสอดคล&องกับข&อมูลเชิงประจักษ�เพียงใด และจะหยุดปรับโมเดลเม่ือพบว/า ค/าสูงสุดของเศษ
เหลือในรูปคะแนนมาตรฐานตํ่ากว/า ๒.๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๓.๒ โมเดลสมการโครงสร&าง (Structural Equation Modeling: SEM) 
 

                                                           

 ๙ Diamantopoulos, A & Siguaw, A.D., Introducing LISREL: A Guide for the 
Uninitiated, (Sage Publications: London, 2000), p. 223. 
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ภาพโมเดลสมการโครงสร&างประกอบด&วยสัญลักษณ�ต/าง ๆ ดังนี้๑๐ 
หมายถึง ตัวแปรสังเกตได& (Observed Variables) 
 

    หมายถึง ตัวแปรแฝง (Latent Variables)  
 
   หมายถึง ความสัมพันธ�เชิงสาเหตุ หรือน้ําหนักป4จจัย 
   หมายถึง ความสัมพันธ�หรือความแปรปรวนร/วมของสองตัวแปร 
 ในการสร&างโมเดลการวิจัย ผู&วิจัยจะนําสัญลักษณ�เหล/านี้มาเขียนรวมกันเพ่ือใช&แทน
ความสัมพันธ�ของตัวแปรต/าง ๆ ในโมเดล ดังนี้ 

แทน สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรสังเกตได&บนตัวแปร
แฝง หรือสัญลักษณ�ของป4จจัย 
แทน สัมประสิทธิ์ถดถอยของป4จจัยหนึ่งบนอีกป4จจัยหนึ่ง 
หรือสัญลักษณ�ของความสัมพันธ�เชิงสาเหตุ 

     แทน ความคลาดเคลื่อนของการวัดตัวแปรสังเกตได& 
 
 
     แทน ความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ�ป4จจัย 
 
 ตัวแปรแฝง (Latent variables) ในโมเดลสมการโครงสร&างแบ/งออกเป7น ๒ ประเภท คือ 
 ๑. ตัวแปรแฝงท่ีเป7นสาเหตุ เรียกว/า ตัวแปรแฝงภายนอก (Exogenous Variables) ใน
ภาพคือ K1 และ K2 ใช&สัญลักษณ� K หรือ ξ (อ/านว/า KSI) 
 ๒. ตัวแปรแฝงท่ีเป7นผล เรียกว/า ตัวแปรแฝงภายใน (Endogenous Variables) ในภาพ
คือ E1 และ E2 ใช&สัญลักษณ� E หรือ η (อ/านว/า ETA)   
 ตัวแปรสังเกตได& (Observed variables) ในโมเดลสมการโครงสร&างแบ/งออกเป7น ๒ 
ประเภท คือ 
 ๑. ตัวแปรสังเกตได&สําหรับวัดตัวแปรแฝงภายนอก ใช&สัญลักษณ� X ในภาพคือ X1 X2 
X3 X4 X5 และ X6 โดยท่ี  

X1 X2 และ X3 เป7นตัวแปรสังเกตได&ของ K1 
X4 X5 และ X6 เป7นตัวแปรสังเกตได&ของ K2 

 ๒. ตัวแปรสังเกตได&สําหรับวัดตัวแปรแฝงภายใน ใช&สัญลักษณ� Y ในภาพคือ Y1 Y2 Y3 
Y4 และ Y5 โดยท่ี  

Y1 และ Y2 เป7นตัวแปรสังเกตได&ของ E1 
   Y3 Y4 และ Y5 เป7นตัวแปรสังเกตได&ของ E2 

                                                           

 
๑๐ เรื่องเดียวกัน, สถิติวิเคราะห)สําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร)และพฤติกรรมศาสตร): เทคนิค

การใช(โปรแกรม LISREL, หน&า ๑๔๖. 
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  ความคลาดเคลื่อนของการวัดตัวแปรสังเกตได& X ใช&สัญลักษณ� d หรือ δ (อ/านว/า 
DELTA)    
  ส/วนความคลาดเคลื่อนของการวัดตัวแปรสังเกตได& Y ใช&สัญลักษณ� e หรือ ε (อ/านว/า 
EPSILON) ความคลาดเคลื่อนของการวัดตัวแปรแฝง E ใช&สัญลักษณ� z หรือ ζ (อ/านว/า ZETA)  
  ดังนั้น d1 d2 d3 d4 d5 และ d6 เป7นความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของ X1 
X2 X3 X4 X5 และ X6 ตามลําดับ 

 e1 e2 e3 e4 และ e5 เป7นความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของ Y1 Y2 Y3 Y4 
และ Y5 ตามลําดับ 
  z1 และ z2 เป7นความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของ E1 และ E2 ตามลําดับ 

 ในการวิเคราะห�ข&อมูลเชิงปริมาณเพ่ือให&เกิดความเข&าใจในการสื่อสารท่ีตรงกันจึงได&
กําหนดสัญลักษณ�และอักษรย/อในการวิเคราะห�ข&อมูลดังนี้  

 สัญลักษณ)ท่ีใช(ในการวิเคราะห)ข(อมูล 
 n  แทน จํานวนกลุ/มตัวอย/าง  
 Χ  แทน ค/าเฉลี่ยของกลุ/มตัวอย/าง 
 S.D.  แทน ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 t  แทน ค/าสถิติท่ีใช&พิจารณาใน t-Distribution  
 F  แทน ค/าสถิติท่ีใช&พิจารณาใน F–Distribution 
 SKEW  แทน ค/าความเบ& (skewness) 
 KUS   แทน ค/าความโด/ง (kurtosis) 
 r   แทน ค/าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ของเพียร�สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) 
 SE   แทน ค/าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) 
 2R   แทน ค/าสหสัมพันธ�พหุคูณยกกําลังสอง (Squared Multiple Correlation) 
หรือสัมประสิทธิ์การพยากรณ� 

 
2χ   แทน ค/าสถิติไค-สแควร� (Chi-square Statistics) 

 df   แทน องศาอิสระ (Degree of Freedom) 
 p-value  แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

 ξ   แทน ตัวแปรแฝงภายนอก (Ksi) 

 λ   แทน  ขนาดอิทธิพลของตัวแปรอิสระกับตัวแปรแฝงภายนอก 
 δ   แทน  ความคลาดเคลื่อนภายใต&ตัวแปรอิสระ 

 η   แทน ตัวแปรแฝงภายใน (Eta) 
 Г   แทน เมทริกซ�อิทธิพลเชิงสาเหตุจาก ξ  ไป η  
 GFI   แทน ดัชนีวัดระดับความสอดคล&อง (Goodness of Fit Index) 
 AGFI  แทน ดัชนีวัดระดับความความสอดคล&องท่ีปรับแก&แล&ว (Adjusted 
Goodness of Fit Index) 
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 CFI   แทน ดัชนีวัดระดับความสอดคล&องเปรียบเทียบ (Comparative Fit 
Index) 
 SRMR  แทน ดัชนีค/ารากของค/าเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
(Standardized RMR) 
 RMSEA  แทน ดัชนีค/าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค/าพารามิเตอร� (Root 
Mean Square Error of Approximation)  
 CN   แทน ค/าขนาดตัวอย/างวิกฤต (Critical N) 
 DE   แทน อิทธิพลทางตรง (Direct Effects) 
 IE   แทน อิทธิพลทางอ&อม (Indirect Effects) 
 TE   แทน อิทธิพลรวม (Total Effects) 
ชื่อตัวแปรแฝงภายนอก  
 ATMORG แทน บรรยากาศองค�การ 

 ATM_OR1 แทน โครงสร&างองค�กร 
 ATM_OR2 แทน ความท&าทายและความรับผิดชอบในการทํางาน 
 ATM_OR3  แทน การสนับสนุน  
 ATM_OR4 แทน การสร&างแรงจูงใจ 
 ATM_OR5 แทน มาตรฐานในการทํางาน 
 ATM_OR6 แทน ความรู&สึกผูกพันและรับผิดชอบต/อองค�กร 
 OUTPRESS แทน แรงกดดันภายนอก 
 OUT_PR1 แทน สภาวะการแข/งขันในอุตสาหกรรมท/องเท่ียว 

 OUT_PR2 แทน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท/องเท่ียว 
 OUT_PR3 แทน ความคาดหวังของนักท/องเท่ียว 
 OUT_PR4 แทน แนวโน&มการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 OUT_PR5 แทน ความร/วมมือระหว/างประเทศ  
ชื่อตัวแปรแฝงภายใน 

 CHARACTE แทน การปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรม  
 CHARAC1 แทน จักขุมา (มีวิสัยทัศน�) 
 CHARAC2 แทน วิธูโร (จัดการดี) 
 CHARAC3 แทน นิสสยสัมป4นโน (มีมนุษยสัมพันธ�) 
 LEADER แทน  ภาวะผู&นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 LEADER1 แทน ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
 LEADER2 แทน พร&อมเป7นผู&นําการเปลี่ยนแปลง 
 LEADER3 แทน วิสัยทัศน�ก&าวไกล 
 LEADER4 แทน ใส/ใจในการสื่อสาร 
 LEADER5 แทน ให&ความสําคัญด&านเทคโนโลยี 
 LEADER6 แทน มีทักษะการประสาน 
 LEADER7 แทน รู&จักประมาณตน  
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อุปนัย 
 

เชิงคุณภาพ 

๓.๓ ระยะที่ ๒ การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ  
 สําหรับรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ในครั้งนี้ผู&วิจัยใช&วิธีดําเนินการวิจัยท่ีเรียกว/าวิธี
อุปนัย๑๑ (Inductive Approach) คือเริ่มจากข&อมูลจากกลุ/มตัวอย/างท่ีเจาะจงเลือกมาจํานวนหนึ่ง 
แล&วจึงวิเคราะห�หาข&อสรุป หรือคําอธิบายเชิงทฤษฎีท่ีมีลักษณะท่ัวไปของข&อมูลนั้นดังแผนภาพท่ี ๓.๑ 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๓.๓ รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 
   ๓.๓.๑ ผู(ให(ข(อมูลสําคัญ 
 ผู&ให&ข&อมูลสําคัญท่ีใช&ในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ� 
ได&แก/ ผู&บริหารกระทรวงการท/องเท่ียวและกีฬา ผู&บริหารการท/องเท่ียวแห/งประเทศไทย ผู&บริหารองค�กร
เอกชน ผู&เชี่ยวชาญด&านรัฐประศาสนศาสตร� ผู&เชี่ยวชาญด&านพระพุทธศาสนา จํานวน ๑๗ รูป/คน ใช&
วิธีการเลือกตัวอย/างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดังนี้  

๑) นาย ณ พงษ� สุขสงวนพันธ�, กรรมการผู&จัดการบริษัท เมก&า แพลนเน็ต จํากัด  
๒) นายมงคล ริมสวัสด์ิ, ผู&อํานวยการกรมยุทสาสตร�และแผนงาน กระทรวงการ

ท/องเท่ียวและกีฬา 
๓) นางสาวรัญจวน ทองรุต, ผู&อํานวยการภูมิภาคอเมริกา การท/องเท่ียวแห/ง

ประเทศไทย 
๔) นางน้ําฝน บุณยะวัฒน�, ผู&อํานวยการฝ�ายวางแผน การท/องเท่ียวแห/งประเทศ

ไทย  
๕) นางรุจิรัศม์ิ ฉัตรเฉลิมกิจ, รองผู&อํานวยการภูมิภาคยุโรป แอฟริกา และ

ตะวันออกกลาง การท/องเท่ียวแห/งประเทศไทย 
๖) นางสาวจุฑาทิพย� เจริญลาภ, ผู&อํานวยการฝ�ายติดตามและบริหารความเสี่ยง 

การท/องเท่ียวแห/งประเทศไทย 
๗) นายสันติ ป�าหวาย, รองปลัดกระทรวงการท/องเท่ียวและกีฬา 
๘) นางสาวขวัญจิตร บุญพิทักษ�, ผู&อํานวยการฝ�ายบริหารท่ัวไป การท/องเท่ียว

แห/งประเทศไทย 
๙) นางสาวศรีพร เภกะนันทน�, ผู&อํานวยการสํานักผู&ว/าการ การท/องเท่ียวแห/ง

ประเทศไทย 
                                                           

 
๑๑ พรศักดิ์ ผ/องแผ&ว, ศาสตร)แห"งการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๙), 

หน&า ๙. 

 
ข&อมูล ข&อเท็จจริง  

หลักฐานเชิงประจักษ� 
(ข&อมูลท่ีเฉพาะเจาะจง) 

 
สมมติฐาน คําอธิบาย 

ข&อสรุปเชิงทฤษฎี 
(สิ่งท่ีเป7นกฎท่ัวไป) 
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๑๐) นายสันติ แสวงเจริญ, ผู&อํานวยการฝ�ายภูมิภาคเอเชียตะวันออก การ
ท/องเท่ียวแห/งประเทศไทย 

๑๑) นายโด/งสยาม โสมาภา, ผู&อํานวยการโรงเรียนโสมาภาพัฒนา 
๑๒) นายธีระศิลป� เทเพนทร�, ผู&อํานวยการฝ�ายทรัพยากรบุคคล การท/องเท่ียว

แห/งประเทศไทย 
๑๓) ผศ. ดร. เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง, รองคณบดี คณะสังคมศาสตร� ฝ�ายวิชาการ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๔) ศ. ดร. บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร� คณะสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๕) พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดี คณะสังคมศาสตร� ฝ�ายบริหาร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, รองเจ&าคณะจังหวัดนนทบุรี 
๑๖) พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย�ประจําหลักสูตรการจัดการเชิง

พุทธ คณะสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๗) ผศ. ดร. รัฐพล เย็นใจมา, อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร� คณะ

สังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 ๓.๓.๒ เครื่องมือท่ีใช(ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช&ในการวิจัยเชิงคุณภาพได&แก/ แบบสัมภาษณ�แบบมีโครงสร&าง ตาม
วัตถุประสงค�ในการวิจัยดังนี้ 
  ๑) ภาวะผู&นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ท้ัง ๗ ตัวแปรอันประกอบด&วย 
การยอมรับการเปลี่ยนแปลง พร&อมเป7นผู&นําการเปลี่ยนแปลง วิสัยทัศน�ก&าวไกล ใส/ใจในการสื่อสาร ให&
ความสําคัญด&านเทคโนโลยี มีทักษะการประสาน รู&จักประมาณตน มีความเหมาะหรือไม/ และ/หรือ
ด&านใดไม/เหมาะสม และด&านใดยังขาดอยู/ 
  ๒) ป4จจัยบรรยากาศองค�การ ประกอบด&วย โครงสร&างองค�กร ความท&าทายและ
ความรับผิดชอบในการทํางาน การสนับสนุนจากคนรอบข&าง การสร&างแรงจูงใจ มาตรฐานในการ
ทํางาน และความรู&สึกผูกพันและรับผิดชอบต/อองค�กร ส/งผลต/อภาวะผู&นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ท่ี ๒๑ หรือไม/ อย/างไร 
  ๓) ป4จจัยแรงกดดันภายนอก ประกอบด&วย สภาวะการแข/งขันในอุตสาหกรรม
ท/องเท่ียว การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท/องเท่ียว ความคาดหวังของนักท/องเท่ียว แนวโน&มการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และความร/วมมือระหว/างประเทศ ส/งผลต/อภาวะผู&นําการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ หรือไม/ อย/างไร    
  ๔) หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะการปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรม 
ประกอบด&วย จักขุมา (วิสัยทัศน�) วิธูโร (จัดการดี) นิสสยสัมป4นโน (มีมนุษยสัมพันธ�) ส/งผลต/อภาวะ
ผู&นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ หรือไม/ อย/างไร 
 ๓.๓.๓ การเก็บรวบรวมข(อมูล  
 ในการวิจัยครั้งนี้จะทําการเก็บรวบรวมข&อมูลจากผู& ให&ข&อมูลสําคัญท้ัง ๓ อย/าง 
ประกอบด&วย  



 
๙๙

  ๑) เก็บรวบรวมข&อมูลเชิงปริมาณโดยการเก็บจากแบบสอบถาม 
  ๒) เก็บข&อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ� เป7นการสัมภาษณ�อย/างเป7นทางการ 
(Structured Interview) ทําการสัมภาษณ�โดย เจาะจงคําตอบเฉพาะเรื่องตามจุดมุ/งหมาย โดย
สัมภาษณ�กลุ/มเป�าหมาย 
  ๓) การสนทนากลุ/มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จากผู&มีส/วนเก่ียวข&อง
การท/องเท่ียวแห/งประเทศไทย และจากผู& เชี่ยวชาญด&านการท/องเท่ียว และผู& เชี่ยวชาญด&าน
พระพุทธศาสนา จํานวน ๑๒ คน เป7นการจัดประชุมสนทนากลุ/มตามสถานการณ�หรือสถานท่ีท่ี
เหมาะสม โดยการสร&างบรรยากาศในการสนทนาเป7นลักษณะพูดคุยเรื่องท่ัว ๆ ไปท่ีเก่ียวกับข&อมูลท่ี
ต&องการจะศึกษา เพ่ือรวบรวมข&อมูลให&เข&าประเด็นเนื้อหาท่ีต&องการวิจัย โดยไม/ป ดก้ันความคิดและ
เป ดโอกาสให&มีการซักถามเพ่ือสร&างความไว&วางใจ และสุดท&ายผู&วิจัยกล/าวขอบคุณผู&ร/วมสนทนาพร&อม
กับกล/าวสรุปและมอบของสมนาคุณแก/ผู&เข&าร/วมสนทนากลุ/ม โดยรายชื่อผู&ทรงคุณวุฒิท่ีร/วมสนทนา
กลุ/มเฉพาะมีดังต/อไปนี้ 
  ๑) รศ. ดร. สุรพล สุยะพรหม, รองอธิการบดีฝ�ายกิจการท่ัวไป/ผู&อํานวยการ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ๒) ศ. ดร. บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร� คณะสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ๓) ผศ. ดร. เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง, รองคณบดี คณะสังคมศาสตร� ฝ�ายวิชาการ  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ๔) ศ. พล.ต.ท.หญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย, อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร�
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ๕) ผศ. ดร. อนุวัติ กระสังข�, อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร� มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
  ๖) ผศ. ดร. รัฐพล เย็นใจมา, อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร� มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
  ๗) อาจารย � ดร. สุริยา รักษาเมือง, อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร� 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ๘) อาจารย � ดร .  กาญจนา ดําจุ ติ ,  อาจารย�ประจํ าภาควิชารัฐศาสตร� 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
   ๙) อาจารย� ดร. พงศ�พัฒน� จิตตานุรักษ�, อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร� 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ๑๐) นายอรรถพล วรรณกิจ, รองผู&อํานวยการภูมิภาคตะวันออก การท/องเท่ียว
แห/งประเทศไทย  
  ๑๑) นางศุภิดา อ/อนบรรจง, หัวหน&างานส/งเสริมกิจกรรมนานาชาติ กองส/งเสริม
กิจกรรม การท/องเท่ียวแห/งประเทศไทย  
  ๑๒) นางอกนิษฐ� ลิ้มตระกูล, รองผู&อํานวยการฝ�ายทรัพยากรบุคคล การท/องเท่ียวแห/ง
ประเทศไทย  



 
๑๐๐

 ๓.๓.๔ การวิเคราะห)ข(อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ใช&การวิเคราะห�ข&อมูลโดยการจําแนกชนิดข&อมูล (Typological 
Analysis) การวิเคราะห�โดยการจําแนกชนิดข&อมูล คือ การจําแนกข&อมูลเป7นชนิด (Typologles) คํา
ว/า “Typologles” หมายถึง ข้ันตอนของเหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึนอย/างต/อเนื่อง ซ่ึงในกรณีท่ีนักวิจัยทําการ
เก็บรวบรวมข&อมูลแล&ว นักวิจัยจําเป7นท่ีจะต&องจัดระบบข&อมูลโดยอาศัยหลักเกณฑ� ท่ีผู&วิจัยกําหนดข้ึน 
ซ่ึงการจําแนกหรือการจัดกลุ/มข&อมูลนี้ แบ/งได&เป7น ๒ ประเภท ได&แก/๑๒  
    ๑) การจําแนกข&อมูลในระดับจุลภาค การจําแนกข&อมูลระดับนี้แบ/งเป7น ๒ 
ประเภทย/อย ได&แก/ การวิเคราะห�คําหลัก (Domain Analysis) กับการวิเคราะห�สารระบบ (Taxonomy 
Analysis) การวิเคราะห�คําหลัก หมายถึงการจําแนกจัดกลุ/มคําชุดหนึ่งให&อยู/ภายใต&คําอีกชุดหนึ่ง ซ่ึง
คําดังกล/าวนี้มีความหมายครอบคลุมคําชุดนั้น ๆ หรืออาจกล/าวได&ว/า การวิเคราะห�คําหลัก เป7นการจัด
กลุ/มคําชุดหนึ่งให&อยู/ร/วมกันโดยอาศัยลักษณะความสัมพันธ�บางอย/างของคําแต/ละคําท่ีนํามาใช&จัดกลุ/ม 
ท้ังนี้ลักษณะความสัมพันธ�บางอย/างท่ีว/านี้เป7นความสัมพันธ�เชิงวัฒนธรรมท่ีบุคคลแต/ละสังคมเป7นผู&จัด
จําแนก 
  ๒) การจําแนกข&อมูลในระดับมหภาค การจําแนกข&อมูลในระดับมหภาค เป7นการ
จําแนกข&อมูลตามเหตุการณ� (Event) หรือการวิเคราะห�เหตุการณ�ตามเรื่องราว (Event Analysis) ท่ี
ปรากฏ   
 

                                                           

 
๑๒ สุภางค� จันทวานิช, การวิเคราะห)ข(อมูลเชิงคุณภาพ, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�จุฬาลงกรณ� 

มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน&า ๗๔. 



 
บทท่ี ๔ 

 
ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 

 
 ในการศึกษาเรื่อง “โมเดลความสัมพันธ�เชิงสาเหตุแบบพุทธบูรณาการของภาวะผู)นําการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู)บริหารการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย” มีวัตถุประสงค�คือ ๑) 
เพ่ือศึกษาองค�ประกอบภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู)บริหารการท0องเท่ียวแห0ง
ประเทศไทย ๒) เพ่ือศึกษาป5จจัยเชิงสาเหตุท่ีสามารถร0วมกันพยากรณ�ภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู)บริหารการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย และ ๓) เพ่ือนําเสนอโมเดลความสัมพันธ�
เชิงสาเหตุแบบพุทธบูรณาการของภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู)บริหารการ
ท0องเท่ียวแห0งประเทศไทยท่ีสอดคล)องกับข)อมูลเชิงประจักษ� ผู)วิจัยได)ทําการรวบรวมข)อมูลและทํา
การวิเคราะห�ข)อมูลตามวัตถุประสงค�โดยแบ0งออกเป8น ๓ ประเด็นดังนี้  

๔.๑ ผลการวิเคราะห�ข)อมูลเบ้ืองต)น 
๔.๒ ผลการวิเคราะห�ข)อมูลตามวัตถุประสงค� 
๔.๓ องค�ความรู)ท่ีได)จากการวิจัย 
 

๔.๑ ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเบื้องต�น 
 ๔.๑.๑ ข�อมูลป จจัยส%วนบุคคล 
  ประกอบด)วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
รายได)ต0อเดือน  
 
ตารางท่ี ๔.๑ จํานวน และร)อยละของข)อมูลป5จจัยส0วนบุคคล              (n=๔๙๐) 
ลําดับ ป จจัยส%วนบุคคล จํานวน ร�อยละ 
๑ เพศ   
 ชาย ๑๔๐ ๒๘.๖ 
 หญิง ๓๕๐ ๗๑.๔ 
 รวม ๔๙๐ ๑๐๐.๐ 
๒ อายุ   
 ๒๐-๓๐ ปI ๑๒๙ ๒๖.๓ 
 ๓๑-๔๐ ปI ๑๖๘ ๓๔.๓ 
 ๔๑-๕๐ ปI ๑๑๑ ๒๒.๗ 
 ๕๑-๖๐ ปI ๘๒ ๑๖.๗ 
 รวม ๔๙๐ ๑๐๐.๐ 

 



 

๑๐๒ 

ตารางท่ี ๔.๑ (ต0อ)             (n=๔๙๐) 
ลําดับ ป จจัยส%วนบุคคล จํานวน ร�อยละ 
๓ สถานภาพสมรส   
 โสด ๓๑๗ ๖๔.๗ 
 สมรส ๑๕๗ ๓๒.๐ 
 หย0าร)าง/หม)าย ๑๔ ๒.๙ 
 อ่ืน ๆ แยกกันอยู0 ๒ ๐.๔ 
 รวม ๔๙๐ ๑๐๐.๐ 
๔ ระดับการศึกษา   
 ตํ่ากว0าปริญญาตรี ๑๕ ๓.๑ 
 ปริญญาตรี ๒๗๕ ๕๖.๑ 
 ปริญญาโท ๒๐๐ ๔๐.๘ 
 รวม ๔๙๐ ๑๐๐.๐ 
๕ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน   
 ๑-๕ ปI ๑๗๑ ๓๔.๙ 
 ๖-๑๐ ปI ๑๒๐ ๒๔.๕ 
 ๑๑-๑๕ ปI ๔๗ ๙.๖ 
 ๑๖-๒๐ ปI ๓๑ ๖.๓ 
 ๒๑ ปIข้ึนไป ๑๒๑ ๒๔.๗ 
 รวม ๔๙๐ ๑๐๐.๐ 
๖ รายได�เฉล่ียต%อเดือน   
 ๑๐,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท ๑๗๓ ๓๕.๓ 
 ๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท ๑๔๘ ๓๐.๒ 
 ๓๐,๐๐๑-๔๐,๐๐๐ บาท ๑๒๕ ๒๕.๕ 
 ๔๐,๐๐๑ ข้ึนไป ๔๔ ๙.๐ 
 รวม ๔๙๐ ๑๐๐.๐ 

  
 จากตารางท่ี ๔.๑ เป8นการวิเคราะห�ข)อมูลป5จจัยส0วนบุคคลจําแนกตาม จํานวน และร)อย
ละของผู)ตอบแบบสอบถาม จํานวน ๔๙๐ คน สรุปได)ดังนี้ 
 ป5จจัยส0วนบุคคลด)านเพศ พบว0า ส0วนใหญ0เป8นเพศหญิง จํานวน ๓๕๐ คน คิดเป8นร)อยละ 
๗๑.๔ และเพศชาย จํานวน ๑๔๐ คน คิดเป8นร)อยละ ๒๘.๖ ตามลําดับ  
 ด)านอายุ พบว0า อันดับแรกมีอายุอยู0ระหว0าง ๓๑-๔๐ ปI จํานวน ๑๖๘ คน คิดเป8นร)อยละ 
๓๔.๓ รองลงมามีอายุระหว0าง ๒๐-๓๐ ปI จํานวน ๑๒๙ คน คิดเป8นร)อยละ ๒๖.๓ มีอายุระหว0าง ๔๑-
๕๐ ปI จํานวน ๑๑๑ คน คิดเป8นร)อยละ ๒๒.๗ และมีอายุ ๕๑-๖๐ ปI จํานวน ๘๒ คน คิดเป8นร)อยละ 
๑๖.๗ ตามลําดับ 



 

๑๐๓ 

 ด)านสถานภาพสมรส พบว0า ส0วนใหญ0มีสถานภาพโสด จํานวน ๓๑๗ คน คิดเป8นร)อยละ 
๖๔.๗ รองลงมามีสถานภาพสมรส จํานวน ๑๕๗ คน คิดเป8นร)อยละ ๓๒.๐ มีสถานะหย0าร)าง/หม)าย 
จํานวน ๑๔ คน คิดเป8นร)อยละ ๒.๙ และมีสถานะอ่ืน ๆ เช0น แยกกันอยู0 จํานวน ๒ คน คิดเป8นร)อยละ 
๐.๔ ตามลําดับ 
 ด)านระดับการศึกษา พบว0า ส0วนใหญ0จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน ๒๗๕ คน คิด
เป8นร)อยละ ๕๖.๑ รองลงมาคือปริญญาโท จํานวน ๒๐๐ คน คิดเป8นร)อยละ ๔๐.๘ และตํ่ากว0า
ปริญญาตรี จํานวน ๑๕ คน คิดเป8นร)อยละ ๓.๑ ตามลําดับ  
 ด)านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบว0า อันดับแรกมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานระหว0าง 
๑-๕ ปI จํานวน ๑๗๑ คน คิดเป8นร)อยละ ๓๔.๙ รองลงมาคือมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ๒๑ ปIข้ึน
ไป จํานวน ๑๒๑ คน คิดเป8นร)อยละ ๒๔.๗ มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานระหว0าง ๖-๑๐ ปI จํานวน 
๑๒๐ คน คิดเป8นร)อยละ ๒๔.๕ มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานระหว0าง ๑๑-๑๕ ปI จํานวน ๔๗ คน คิด
เป8นร)อยละ ๙.๖ และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานระหว0าง ๑๖-๒๐ ปI จํานวน ๓๑ คน คิดเป8นร)อยละ 
๖.๓ ตามลําดับ 
 ด)านรายได)เฉลี่ยต0อเดือน พบว0า อันดับแรกมีรายได)อยู0ระหว0าง ๑๐,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท 
จํานวน ๑๗๓ คน คิดเป8นร)อยละ ๓๕.๓ รองลงมาคือ ๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๔๘ คน คิด
เป8นร)อยละ ๓๐.๒ มีรายได)ระหว0าง ๓๐,๐๐๑-๔๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๒๕ คน คิดเป8นร)อยละ ๒๕.๕ 
และมีรายได) ๔๐,๐๐๑ ข้ึนไป จํานวน ๔๔ คน คิดเป8นร)อยละ ๙.๐ ตามลําดับ  
 
 ๔.๑.๒ ข�อมูลป จจัยด�านบรรยากาศองค�การ 
 ประกอบด)วย โครงสร)างองค�กร ความท)าทายและความรับผิดชอบในการทํางาน การ
สนับสนุน การสร)างแรงจูงใจ มาตรฐานในการทํางาน และความรู)สึกผูกพันและรับผิดชอบต0อองค�กร  
   
ตารางท่ี ๔.๒ ค0าเฉลี่ย ส0วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข)อมูลป5จจัยด)านบรรยากาศองค�การในภาพรวม 
              (n=๔๙๐) 

ข�อ ป จจัยด�านบรรยากาศองค�การ  Χ  S.D. แปลผล 
๑ โครงสร)างองค�กร  ๓.๓๙ .๖๕๖ ปานกลาง 
๒ ความท)าทายและความรับผิดชอบในการทํางาน  ๓.๗๑ .๕๗๐ มาก 
๓ การสนับสนุน  ๓.๕๙ .๖๗๔ มาก 
๔ การสร)างแรงจูงใจ  ๓.๒๒ .๗๓๐ ปานกลาง 
๕ มาตรฐานในการทํางาน ๓.๕๒ .๖๗๑ มาก 
๖ ความรู)สึกผูกพันและรับผิดชอบต0อองค�กร ๓.๗๕ .๖๑๑ มาก 
 ภาพรวมป จจัยด�านบรรยากาศองค�การ ๓.๕๓ .๕๔๘ มาก 

  
 จากตารางท่ี ๔.๒ พบว0า ป5จจัยด)านบรรยากาศองค�การในภาพรวมอยู0ในระดับมาก มี

ค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๕๓ ส0วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท0ากับ .๕๔๘ เม่ือพิจารณาเป8นรายด)านโดยเรียงลําดับ
ตามค0าเฉลี่ยพบผลการศึกษาคือ ด)านความรู)สึกผูกพันและรับผิดชอบต0อองค�กร มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ 



 

๑๐๔ 

๓.๗๕ รองลงมาคือ ด)านความท)าทายและความรับผิดชอบในการทํางาน มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๗๑ ด)าน
การสนับสนุน มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๕๙ ด)านมาตรฐานในการทํางาน มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๕๒ ด)าน
โครงสร)างองค�กร มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๓๙ และด)านการสร)างแรงจูงใจ มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๒๒ 
ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาเป8นรายข)อของแต0ละด)านพบผลการศึกษาดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๓ ค0าเฉลี่ย ส0วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข)อมูลป5จจัยด)านบรรยากาศองค�การจําแนกเป8น

รายข)อ             (n=๔๙๐) 
ข�อ ๑. โครงสร�างองค�กร Χ  S.D. แปลผล 
๑ องค�กรของท0านมีการแบ0งหน)าท่ีรับผิดชอบอย0างเป8น

ระบบ 
๓.๕๑ .๘๐๒ มาก 

๒ องค�กรท0านมีการกระจายอํานาจตัดสินใจ 
ให)แก0ผู)ปฏิบัติงานในระดับต0าง ๆ  

๓.๔๐ .๗๗๕ ปานกลาง 

๓ องค�กรท0านมีข้ันตอนการทํางานท่ีเหมาะสม ทําให)การ
ปฏิบัติงานเป8นไปอย0างคล0องตัว 

๓.๒๒ .๘๐๓ ปานกลาง 

๔ องค�กรท0านมีการปฏิบัติงานตามสายงาน 
อย0างชัดเจน 

๓.๕๗ .๙๐๒ มาก 

๕ องค�กรท0านมีการติดต0อสื่อสารภายในหน0วยงานอย0าง
ท่ัวถึงและรวดเร็วเสมอ  

๓.๒๕ .๘๖๗ ปานกลาง 

 ภาพรวม  ๓.๓๙ .๖๕๖ ปานกลาง 
 ๒. ความท�าทายและความรับผิดชอบในการทํางาน    

๖ ท0านมีอิสระในการตัดสินใจเต็มท่ีในงานท่ีได)รับ 
มอบหมาย 

๓.๓๔ .๗๖๔ ปานกลาง 

๗ ท0านรู)สึกภูมิใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากหัวหน)ามี
ความเชื่อม่ันในความสามารถของท0าน 

๓.๖๑ .๘๕๔ มาก 

๘ ท0านมีความรู) ความสามารถเหมาะสมกับงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๓.๖๗ .๗๑๕ มาก 

๙ ท0านทราบหน)าท่ีและความรับผิดชอบใน 
ตําแหน0งงานท่ีทําอยู0อย0างชัดเจน 

๓.๘๗ .๖๘๙ มาก 

๑๐ เม่ือเกิดป5ญหาเรื่องการทํางานท0านจะรีบหาทาง 
แก)ไขป5ญหาท่ีเกิดข้ึนทันที  

๔.๐๕ .๖๘๑ มาก 

 ภาพรวม  ๓.๗๑ .๕๗๐ มาก 
 ๓. การสนับสนุน     

๑๑ หน0วยงานของท0านมีบรรยากาศการทํางานท่ี 
อบอุ0น เป8นกันเอง  

๓.๖๔ .๙๑๔ มาก 

๑๒ ผู)บังคับบัญชาให)ความเป8นกันเองและเปOดโอกาสให)
ผู)ใต)บังคับบัญชาเข)าพบปรึกษาได)เสมอ 

๓.๘๙ .๗๖๓ มาก 



 

๑๐๕ 

ตารางท่ี ๔.๓ (ต0อ)            (n=๔๙๐) 
ข�อ  Χ  S.D. แปลผล 
๑๓ ผู)บังคับบัญชาของท0านให)ความช0วยเหลือแก0ท0านเสมอ

เม่ือท0านมีป5ญหาแม)ว0าจะเป8นเรื่องส0วนตัวไม0เก่ียวกับ
งาน 

๓.๖๔ .๘๗๐ มาก 

๑๔ หน0วยงานของท0านมีการให)การอบรมความรู)กับ 
พนักงานในการปฏิบัติงานอย0างสมํ่าเสมอ 

๓.๕๑ .๘๕๖ มาก 

๑๕ หน0วยงานของท0านจัดหาอุปกรณ�ต0าง ๆ เพ่ืออํานวย
ความสะดวกสําหรับการปฏิบัติงาน 

๓.๒๖ .๙๕๒ ปานกลาง 

 ภาพรวม ๓.๕๙ .๖๗๔ มาก 
ข�อ ๔. การสร�างแรงจูงใจ   แปลผล 
๑๖ เงินเดือนและสวัสดิการท่ีได)รับมีความเหมาะสม 

กับความรู)ความสามารถของท0าน 
๓.๑๑ .๘๙๒ ปานกลาง 

๑๗ การพิจารณาความดีความชอบหรือปรับเงินเดือนข้ึนอยู0
กับผลการปฏิบัติงานของท0าน 

๓.๑๖ .๙๖๒ ปานกลาง 

๑๘ งานท่ีท0านทําอยู0มีโอกาสท่ีจะได)เลื่อนตําแหน0งสูงข้ึน ๓.๒๐ .๙๒๐ ปานกลาง 
๑๙ งานท่ีท0านทําอยู0นี้เปOดโอกาสให)ท0านไปฝQกอบรมเพ่ือ

เพ่ิมพูนความรู) และประสบการณ�ในงาน 
๓.๓๗ .๙๒๐ ปานกลาง 

๒๐ ท0านรู)สึกพอใจในความก)าวหน)าในตําแหน0งหน)าท่ีการ
งานในองค�กรนี้ 

๓.๒๙ .๙๐๒ ปานกลาง 

 ภาพรวม  ๓.๒๒ .๗๓๐ ปานกลาง 
 ๕. มาตรฐานในการทํางาน    

๒๑ องค�กรมีการกําหนดวิสัยทัศน� พันธกิจท่ีชัดเจนและ
เข)าใจง0ายเป8นไปตามระเบียบข)อบังคับของกฎหมาย  

๓.๗๘ .๗๘๓ มาก 

๒๒ ท่ีผ0านมาท0านมีความพึงพอใจในการบริหารงานของ
ผู)บริหาร 

๓.๒๒ .๘๘๒ ปานกลาง 

๒๓ หน0วยงานท0านมีการจัดทําแผนเพ่ือให)บรรลุตาม
วัตถุประสงค�และเปSาหมายการดําเนินงานตามท่ีองค�กร
กําหนด 

๓.๖๒ .๗๙๓ มาก 

๒๔ องค�กรท0านกําหนดเกณฑ�การประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดยยึดตามมาตรฐานของกฎหมาย 

๓.๕๘ .๘๓๖ มาก 

๒๕ องค�กรท0านมีการแจ)งผลการประเมินให)บุคลากรที่
รับผิดชอบทราบเพื่อนําผลจากการประเมินมาปรับปรุง
พัฒนาให)ได)มาตรฐานท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 

๓.๓๙ .๘๖๑ ปานกลาง 

 ภาพรวม ๓.๕๒ .๖๗๑ มาก 
 



 

๑๐๖ 

ตารางท่ี ๔.๓ (ต0อ)            (n=๔๙๐) 
ข�อ ๖. ความรู�สึกผูกพันและรับผิดชอบต%อองค�กร Χ  S.D. แปลผล 
๒๖ ท0านมีความรู)สึกภูมิใจท่ีได)เป8นส0วนหนึ่งขององค�กรนี้ ๓.๗๗ .๘๔๕ มาก 
๒๗ ท0านรับผิดชอบงานท่ีได)รับมอบหมายอย0างดีเพ่ือสร)าง

ความสําเร็จให)แก0องค�กร 
๓.๙๘ .๗๑๖ มาก 

๒๘ หน0วยงานท0านให)การช0วยเหลือซ่ึงกันและกัน โดยมุ0งไป
ท่ีเปSาหมายของการทํางานเป8นทีม 

๓.๕๙ .๘๑๕ มาก 

๒๙ ท0านไม0ได)ให)ความสําคัญกับรางวัลส0วนบุคคลแต0เน)น
ความสําเร็จร0วมกันของฝWาย                                         

๓.๘๕ .๗๓๗ มาก 

๓๐ หน0วยงานท0านให)การยอมรับและสนับสนุนบุคลากรท่ีมี
ทักษะ แนวคิดและวิธีการใหม0 ๆ เพ่ือนํามาใช)ในการ
ปฏิบัติงาน 

๓.๕๔ .๘๖๗ มาก 

 ภาพรวม ๓.๗๕ .๖๑๑ มาก 
 ภาพรวมป จจัยด�านบรรยากาศองค�การ ๓.๕๓ .๕๔๘ มาก 

 
 จากตารางท่ี ๔.๓ ผลการวิเคราะห�ข)อมูลเก่ียวกับป5จจัยด)านบรรยากาศองค�การภาพ
รวมอยู0ในระดับมาก มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๕๓  ส0วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท0ากับ .๕๔๘ เม่ือพิจารณาเป8น
รายข)อพบผลการศึกษาดังนี้  
 ๑. ด)านโครงสร)างองค�กร พบว0า ภาพรวมอยู0ในระดับปานกลาง มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๓๙ 
เม่ือพิจารณาข)อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได)แก0 องค�กรท0านมีการปฏิบัติงานตามสายงาน
อย0างชัดเจน มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๕๗ รองลงมาคือ องค�กรของท0านมีการแบ0งหน)าท่ีรับผิดชอบอย0าง
เป8นระบบ มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๕๑ และองค�กรท0านมีการกระจายอํานาจตัดสินใจให)แก0ผู)ปฏิบัติงานใน
ระดับต0าง ๆ มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๔๐  
 ๒. ด)านความท)าทายและความรับผิดชอบในการทํางาน พบว0า ภาพรวมอยู0ในระดับมาก มี
ค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๗๑ เม่ือพิจารณาข)อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได)แก0 เม่ือเกิดป5ญหาเรื่อง
การทํางานท0านจะรีบหาทางแก)ไขป5ญหาท่ีเกิดข้ึนทันที มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๔.๐๕ รองลงมาคือท0าน
ทราบหน)าท่ีและความรับผิดชอบในตําแหน0งงานท่ีทําอยู0อย0างชัดเจน มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๘๗ และ
ท0านมีความรู) ความสามารถเหมาะสมกับงานท่ีรับผิดชอบ มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๖๗    
 ๓. ด)านการสนับสนุน พบว0า ภาพรวมอยู0ในระดับมาก มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๕๙ เม่ือ
พิจารณาข)อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได)แก0 ผู)บังคับบัญชาให)ความเป8นกันเองและเปOด
โอกาสให)ผู)ใต)บังคับบัญชาเข)าพบปรึกษาได)เสมอ มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๘๙ รองลงมาคือหน0วยงานของ
ท0านมีบรรยากาศการทํางานท่ีอบอุ0น เป8นกันเอง มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๖๔ และผู)บังคับบัญชาของท0าน
ให)ความช0วยเหลือแก0ท0านเสมอเม่ือท0านมีป5ญหาแม)ว0าจะเป8นเรื่องส0วนตัวไม0เก่ียวกับงาน มีค0าเฉลี่ย
เท0ากับ ๓.๖๔  
 ๔. ด)านการสร)างแรงจูงใจ พบว0า ภาพรวมอยู0ในระดับปานกลาง มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๒๒ 
เม่ือพิจารณาข)อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได)แก0 งานท่ีท0านทําอยู0นี้เปOดโอกาสให)ท0านไป



 

๑๐๗ 

ฝQกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู) และประสบการณ�ในงาน มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๓๗ รองลงมาคือท0านรู)สึก
พอใจในความก)าวหน)าในตําแหน0งหน)าท่ีการงานในองค�กรนี้ มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๒๙ และงานท่ีท0าน
ทําอยู0มีโอกาสท่ีจะได)เลื่อนตําแหน0งสูงข้ึน มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๒๐  
 ๕. ด)านมาตรฐานในการทํางาน พบว0า ภาพรวมอยู0ในระดับมาก มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๕๒ 
เม่ือพิจารณาข)อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได)แก0 องค�กรมีการกําหนดวิสัยทัศน� พันธกิจท่ี
ชัดเจนและเข)าใจง0ายเป8นไปตามระเบียบข)อบังคับของกฎหมาย มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๗๘ รองลงมาคือ
หน0วยงานท0านมีการจัดทําแผนเพ่ือให)บรรลุตามวัตถุประสงค�และเปSาหมายการดําเนินงานตามท่ี
องค�กรกําหนด มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๖๒ และองค�กรท0านกําหนดเกณฑ�การประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดยยึดตามมาตรฐานของกฎหมาย มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๕๘  
 ๖. ด)านความรู)สึกผูกพันและรับผิดชอบต0อองค�กร พบว0า ภาพรวมอยู0ในระดับมาก มี
ค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๗๕ เม่ือพิจารณาข)อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได)แก0 ท0านรับผิดชอบงานท่ี
ได)รับมอบหมายอย0างดีเพ่ือสร)างความสําเร็จให)แก0องค�กร มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๙๘ รองลงมาคือท0าน
ไม0ได)ให)ความสําคัญกับรางวัลส0วนบุคคลแต0เน)นความสําเร็จร0วมกันของฝWาย มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๘๕ 
และท0านมีความรู)สึกภูมิใจท่ีได)เป8นส0วนหนึ่งขององค�กรนี้ มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๗๗  
 
 ๔.๑.๓ ข�อมูลป จจัยด�านแรงกดดันภายนอก  
 ประกอบด)วย สภาวะการแข0งขันในอุตสาหกรรมท0องเท่ียว การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของนักท0องเท่ียว ความคาดหวังของนักท0องเท่ียว แนวโน)มการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ
ความร0วมมือระหว0างประเทศ  
 
ตารางท่ี ๔.๔ ค0าเฉลี่ย ส0วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข)อมูลป5จจัยด)านแรงกดดันภายนอกในภาพรวม 
             (n=๔๙๐) 

ข�อ ป จจัยด�านแรงกดดันภายนอก  Χ  S.D. แปลผล 
๑ สภาวะการแข0งขันในอุตสาหกรรมท0องเท่ียว ๔.๑๖ .๕๙๒ มาก 
๒ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท0องเท่ียว ๔.๑๖ .๕๗๐ มาก 
๓ ความคาดหวังของนักท0องเท่ียว  ๔.๒๕ .๖๒๓ มากท่ีสุด 
๔ จิตวิญญาณและแรงจูงใจในการทํางาน ๔.๓๔ .๖๑๕ มากท่ีสุด 
๕ ความร0วมมือระหว0างประเทศ ๓.๙๓ .๖๓๔ มาก 
 ภาพรวมป จจัยแรงกดดันภายนอก ๔.๑๗ .๔๙๕ มาก 

  
 จากตารางท่ี ๔.๔ พบว0า ป5จจัยด)านแรงกดดันภายนอกในภาพรวมอยู0ในระดับมาก มี

ค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๔.๑๗ ส0วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท0ากับ .๔๙๕ เม่ือพิจารณาเป8นรายด)านโดยเรียงลําดับ
ตามค0าเฉลี่ยพบผลการศึกษาคือ ด)านจิตวิญญาณและแรงจูงใจในการทํางาน มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๔.๓๔ 
รองลงมาคือ ด)านความคาดหวังของนักท0องเท่ียว มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๔.๒๕ ด)านสภาวะการแข0งขันใน
อุตสาหกรรมท0องเท่ียว มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๔.๑๖ ด)านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท0องเท่ียว มี
ค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๔.๑๖ และด)านความร0วมมือระหว0างประเทศ มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๙๓ ตามลําดับ และ
เม่ือพิจารณาเป8นรายข)อของแต0ละด)านพบผลการศึกษาดังนี้    



 

๑๐๘ 

ตารางท่ี ๔.๕ ค0าเฉลี่ย ส0วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข)อมูลป5จจัยด)านแรงกดดันภายนอกจําแนกเป8น
รายข)อ             (n=๔๙๐) 

ข�อ ๑. ด�านสภาวะการแข%งขันในอุตสาหกรรมท%องเท่ียว Χ  S.D. แปลผล 
๑  ท0านทราบดีว0าป5จจุบันอุตสาหกรรมการท0องเท่ียวมีการ

แข0งขันกันรุนแรงมากข้ึน 

๔.๒๑ .๖๕๙ มากท่ีสุด 

๒  ในกลุ0มประเทศอาเซียนมีการพัฒนาการท0องเท่ียวเพ่ือ
แข0งขันกับประเทศไทย 

๔.๒๒ .๖๗๒ มากท่ีสุด 

๓  หลายประเทศมีการผ0อนปรนการเดินทางเข)าประเทศ
เพ่ือสะดวกต0อการรับนักท0องเท่ียว 

๔.๑๖ .๗๐๘ มาก 

๔  ในแต0ละประเทศมีการนําเสนอข0าวสารผ0านสื่อต0าง ๆ 
เก่ียวกับสถานท่ีและบริการการท0องเท่ียว
ภายในประเทศของตน 

๔.๑๒ .๖๙๐ มาก 

๕ แต0ละประเทศมีการประชาสัมพันธ�แหล0งท0องเท่ียวโดย
การออกบูธตามงานส0งเสริมการท0องเท่ียวต0าง ๆ 

๔.๐๘ .๖๙๖ มาก 

 ภาพรวม ๔.๑๖ .๕๙๒ มาก 
 ๒. ด�านการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนักท%องเท่ียว   แปลผล 
๖ พฤติกรรมของนักท0องเท่ียวในป5จจุบันนี้แตกต0างจาก

อดีตเป8นอย0างมาก 
๔.๒๕ .๖๙๒ มากท่ีสุด 

๗ นักท0องเท่ียวต)องการหลีกหนีความวุ0นวายจากสังคม
เมืองไปหาสังคมชนบท 

๓.๙๙ .๗๓๖ มาก 

๘ นักท0องเท่ียวต)องการเพ่ิมประสบการณ�และเรียนรู)สิ่ง
ใหม0 ๆ 

๔.๒๕ .๖๕๓ มากท่ีสุด 

๙ นักท0องเท่ียวต)องการพักผ0อนร0วมกับครอบครัว/เพ่ือน
หรือคนรัก 

๔.๑๑ .๗๒๗ มาก 

๑๐ นักท0องเท่ียวต)องการเห็นวิถีชีวิตและบรรยากาศท่ี
แปลกใหม0 ไม0ซํ้ากับท่ีอ่ืน 

๔.๒๑ .๗๑๙ มากท่ีสุด 

 ภาพรวม ๔.๑๖ .๕๗๐ มาก 
 ๓. ด�านความคาดหวังของนักท%องเท่ียว    แปลผล 
๑๑ การท่ีนักท0องเท่ียวจะเดินทางไปเท่ียวท่ีใดนั้นย0อมมี

ความคาดหวังว0าจะได)รับความพอใจต0อท่ีนั้น ๆ 
๔.๓๘ .๗๐๙ มากท่ีสุด 

๑๒ หากนักท0องเท่ียวไม0ได)รับความพึงพอใจก็จะมีการแสดง
ความคิดเห็น และข)อเสนอแนะออกมาอย0างรวดเร็ว 

๔.๑๙ .๗๔๓ มาก 

๑๓ หน0วยงานด)านการท0องเท่ียวต)องหาข)อมูลใหม0 ๆ เพ่ือ
ตอบสนองต0อนักท0องเท่ียว 

๔.๓๓ .๗๓๓ มากท่ีสุด 

 



 

๑๐๙ 

ตารางท่ี ๔.๕ (ต%อ)            (n=๔๙๐) 
ข�อ  Χ  S.D. แปลผล 
๑๔ หน0วยงานด)านการท0องเท่ียวต)องออกแบบสินค)าการ

ท0องเท่ียวให)สอดคล)องกับความต)องการของ
นักท0องเท่ียว 

๔.๓๒ .๗๖๕ มากท่ีสุด 

๑๕ หน0วยงานด)านการท0องเท่ียวต)องคอยกํากับดูแล
เก่ียวกับผลิตภัณฑ�และราคาของสินค)าการท0องเท่ียว
เพ่ือไม0ให)มีการเอารัดเอาเปรียบนักท0องเท่ียว  

๔.๐๑ .๘๙๐ มาก 

 ภาพรวม  ๔.๒๕ .๖๒๓ มากท่ีสุด 
 ๔. ด�านแนวโน�มการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม    แปลผล 
๑๖ ป5จจุบันเทคโนโลยีเข)ามามีบทบาทมากข้ึนเรื่อย ๆ ใน

ด)านการท0องเท่ียว 
๔.๔๗ .๖๖๑ มากท่ีสุด 

๑๗ นักท0องเท่ียวสามารถค)นหาข)อมูลต๋ัวเครื่องบินราคาถูก
จากสายการบินท่ัวโลก 

๔.๕๖ .๖๖๐ มากท่ีสุด 

๑๘ นักท0องเท่ียวสามารถจ0ายเงินค0าบริการต0าง ๆ ได)ทุกท่ี 
ทุกเวลา 

๔.๓๔ .๘๐๘ มากท่ีสุด 

๑๙ แหล0งท0องเท่ียวส0วนใหญ0มีการใช)เทคโนโลยีเพ่ือช0วยใน
การบริหารจัดการด)านการท0องเท่ียว 

๔.๒๒ .๘๐๖ มากท่ีสุด 

๒๐ มีการพัฒนา Application ต0าง ๆ ท่ีสามารถทํางาน
ร0วมกันจนไร)ป5ญหาด)านการสื่อสาร 

๔.๑๐ .๘๔๖ มาก 

 ภาพรวม ๔.๓๔ .๖๑๕ มากท่ีสุด 
 ๕. ด�านความร%วมมือระหว%างประเทศ    แปลผล 
๒๑ ป5จจุบันประเทศไทยมีการร0วมมือกับประเทศต0าง ๆ 

เพ่ือเป8นการส0งเสริมการท0องเท่ียวในประเทศ 
๓.๙๖ .๗๐๓ มาก 

๒๒ ในอาเซียน (ASEAN) ได)ร0วมกันกําหนดแผนการ
รวมกลุ0มสาขาการท0องเท่ียวของอาเซียน 

๓.๘๗ .๗๔๓ มาก 

๒๓ ในอาเซียน (ASEAN) มีการเร0งรัดการเปOดเสรีด)านการ
บริการในอุตสาหกรรมท0องเท่ียวของภูมิภาค 

๓.๘๘ .๗๓๙ มาก 

๒๔ มีการกําหนดมาตรการต0าง ๆ ในการอํานวยความ
สะดวก และการเดินทางของนักท0องเท่ียว 

๓.๙๐ .๗๔๕ มาก 

๒๕ มีการงดเว)นค0าวีซ0าเข)าประเทศให)กับบางประเทศเพ่ือ
ส0งเสริมการท0องเท่ียว 

๔.๐๓ .๗๓๑ มาก 

 ภาพรวม ๓.๙๓ .๖๓๔ มาก 
 ภาพรวมป จจัยแรงกดดันภายนอก ๔.๑๗ .๔๙๕ มาก 

 



 

๑๑๐ 

 จากตารางท่ี ๔.๕ ผลการวิเคราะห�ข)อมูลเก่ียวกับป5จจัยแรงกดดันภายนอกภาพรวมอยู0ใน
ระดับมาก มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๔.๑๗ ส0วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท0ากับ .๔๙๕ เม่ือพิจารณาเป8นรายข)อพบ
ผลการศึกษาดังนี้  
 ๑. ด)านสภาวะการแข0งขันในอุตสาหกรรมท0องเท่ียว พบว0า ภาพรวมอยู0ในระดับมาก มี
ค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๔.๑๖ เม่ือพิจารณาข)อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได)แก0 ในกลุ0มประเทศ
อาเซียนมีการพัฒนาการท0องเท่ียวเพ่ือแข0งขันกับประเทศไทย มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๔.๒๒ ซ่ึงอยู0ในระดับ
มากท่ีสุด รองลงมาคือท0านทราบดีว0าป5จจุบันอุตสาหกรรมการท0องเท่ียวมีการแข0งขันกันรุนแรงมากข้ึน 
มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๔.๒๑ อยู0ในระดับมากท่ีสุด และหลายประเทศมีการผ0อนปรนการเดินทางเข)า
ประเทศเพ่ือสะดวกต0อการรับนักท0องเท่ียว มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๔.๑๖   
 ๒. ด)านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท0องเท่ียว พบว0า ภาพรวมอยู0ในระดับมาก มี
ค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๔.๑๖ เม่ือพิจารณาข)อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได)แก0 พฤติกรรมของ
นักท0องเท่ียวในป5จจุบันนี้แตกต0างจากอดีตเป8นอย0างมาก มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๔.๒๕ อยู0ในระดับมากท่ีสุด 
รองลงมาคือนักท0องเท่ียวต)องการเพ่ิมประสบการณ�และเรียนรู)สิ่งใหม0 ๆ มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๔.๒๕ อยู0
ในระดับมากท่ีสุด และนักท0องเท่ียวต)องการเห็นวิถีชีวิตและบรรยากาศท่ีแปลกใหม0 ไม0ซํ้ากับท่ีอ่ืน มี
ค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๔.๒๑ อยู0ในระดับมากท่ีสุด    
 ๓. ด)านความคาดหวังของนักท0องเท่ียว พบว0า ภาพรวมอยู0ในระดับมากท่ีสุด มีค0าเฉลี่ย
เท0ากับ ๔.๒๕ เม่ือพิจารณาข)อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได)แก0 การท่ีนักท0องเท่ียวจะเดินทาง
ไปเท่ียวท่ีใดนั้นย0อมมีความคาดหวังว0าจะได)รับความพอใจต0อท่ีนั้น ๆ มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๔.๓๘ อยู0ใน
ระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือหน0วยงานด)านการท0องเท่ียวต)องหาข)อมูลใหม0 ๆ เพ่ือตอบสนองต0อ
นักท0องเท่ียว มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๔.๓๓ อยู0ในระดับมากท่ีสุด และหน0วยงานด)านการท0องเท่ียวต)อง
ออกแบบสินค)าการท0องเท่ียวให)สอดคล)องกับความต)องการของนักท0องเท่ียว มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๔.๓๒ 
อยู0ในระดับมากท่ีสุด     
 ๔. ด)านแนวโน)มการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม พบว0า ภาพรวมอยู0ในระดับมากท่ีสุด 
มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๔.๓๔ เม่ือพิจารณาข)อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได)แก0 นักท0องเท่ียว
สามารถค)นหาข)อมูลต๋ัวเครื่องบินราคาถูกจากสายการบินท่ัวโลก มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๔.๕๖ อยู0ในระดับ
มากท่ีสุด รองลงมาคือป5จจุบันเทคโนโลยีเข)ามามีบทบาทมากข้ึนเรื่อย ๆ ในด)านการท0องเท่ียว มี
ค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๔.๔๗ อยู0ในระดับมากท่ีสุด และนักท0องเท่ียวสามารถจ0ายเงินค0าบริการต0าง ๆ ได)ทุกท่ี 
ทุกเวลา มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๔.๓๔ อยู0ในระดับมากท่ีสุด   
 ๕. ด)านความร0วมมือระหว0างประเทศ พบว0า ภาพรวมอยู0ในระดับมาก มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ 
๓.๙๓ เม่ือพิจารณาข)อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได)แก0 มีการงดเว)นค0าวีซ0าเข)าประเทศให)กับ
บางประเทศเพ่ือส0งเสริมการท0องเท่ียว มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๔.๐๓ รองลงมาคือป5จจุบันประเทศไทยมีการ
ร0วมมือกับประเทศต0าง ๆ เพ่ือเป8นการส0งเสริมการท0องเท่ียวในประเทศ มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๙๖ และมี
การกําหนดมาตรการต0าง ๆ ในการอํานวยความสะดวก และการเดินทางของนักท0องเท่ียว มีค0าเฉลี่ย
เท0ากับ ๓.๙๐   
 
 
 



 

๑๑๑ 

 ๔.๑.๔ ข�อมูลเก่ียวกับการปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรม 
 ประกอบด)วย จักขุมา (วิสัยทัศน�) วิธูโร (จัดการดี) นิสสยสัมป5นโน (มีมนุษยสัมพันธ�)  
 
ตารางท่ี ๔.๖ ค0าเฉลี่ย ส0วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข)อมูลการปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรมใน

ภาพรวม            (n=๔๙๐) 
ข�อ การปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรม Χ  S.D. แปลผล 
๑ ด)านจักขุมา (วิสัยทัศน�)  ๓.๖๗ .๖๗๕ มาก 
๒ ด)านวิธูโร (จัดการดี) ๓.๓๙ .๗๕๕ ปานกลาง 
๓ ด)านนิสสยสัมป5นโน (มีมนุษยสัมพันธ�)  ๓.๗๕ .๖๙๒ มาก 
 ภาพรวมการปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรม ๓.๖๑ .๖๐๙ มาก 

  
 จากตารางท่ี ๔.๖ พบว0า การปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรมในภาพรวมอยู0ในระดับมาก มี
ค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๖๑ ส0วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท0ากับ .๖๐๙ เม่ือพิจารณาเป8นรายด)านโดยเรียงลําดับ
ตามค0าเฉลี่ยพบผลการศึกษาคือ ด)านนิสสยสัมป5นโน (มีมนุษยสัมพันธ�) มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๗๕ 
รองลงมาคือ ด)านจักขุมา (วิสัยทัศน�) มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๖๗ และด)านวิธูโร (จัดการดี) มีค0าเฉลี่ย
เท0ากับ ๓.๓๙ ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาเป8นรายข)อของแต0ละด)านพบผลการศึกษาดังนี้ 
  
ตารางท่ี ๔.๗ ค0าเฉลี่ย ส0วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข)อมูลการปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรมจําแนก

เป8นรายข)อ            (n=๔๙๐) 
ข�อ ๑. จักขุมา (วิสัยทัศน�) Χ  S.D. แปลผล 
๑ ท0านมีการกําหนดวิสัยทัศน�ให) บุคลากรทราบถึงทิศทาง

ท่ีชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบัติได) 
๓.๖๕ .๗๘๓ มาก 

๒ ท0านมีการศึกษาแนวโน)มและทิศทางของธุรกิจ
ท0องเท่ียวอยู0เสมอ 

๓.๖๖ .๗๘๘ มาก 

๓ ท่ีผ0านมาองค�กรของท0านมีการดําเนินธุรกิจได)อย0าง
แม0นยําตามทิศทางของการเปลี่ยนแปลง 

๓.๖๔ .๗๖๘ มาก 

๔ การดําเนินธุรกิจด)านการท0องเท่ียวของท0านอาศัย
กระบวนการคิดท่ีรอบคอบและมีเหตุผล 

๓.๗๐ .๘๑๑ มาก 

๕ องค�กรท0านนําผู)มีประสบการณ�ด)านการท0องเท่ียวเข)า
มามีส0วนร0วมในการตัดสินใจและวางแผนองค�กร 

๓.๗๑ .๗๙๖ มาก 

 ภาพรวม ๓.๖๗ .๖๗๕ มาก 
 ๒. วิธูโร (จัดการดี)   แปลผล 
๖ ท0านมีการศึกษา เรียนรู)ระบบเทคโนโลยีและ 

สารสนเทศด)านการท0องเท่ียวอยู0เสมอ 
๓.๕๕ .๗๙๕ มาก 

๗ ท0านจัดอบรมความรู)และเทคนิคเพ่ือนํามาใช)ในการ
พัฒนาการจัดการท0องเท่ียวให)บรรลุเปSาหมาย 

๓.๔๐ .๘๖๔ ปานกลาง 



 

๑๑๒ 

ตารางท่ี ๔.๗ (ต0อ)             (n=๔๙๐) 
ข�อ  Χ  S.D. แปลผล 
๘ ท0านนําระบบความเชี่ยวชาญ และระบบคุณธรรมใน

การเลือกคนเข)าทํางานและพิจารณาเลื่อนตําแหน0ง 
๓.๓๔ .๙๒๘ ปานกลาง 

๙ ท0านส0งเสริมให)บุคลากรไปศึกษาดูงานต0างประเทศและ
นําผลมาสรุปเป8นนโยบายในการพัฒนาองค�กร 

๓.๓๑ .๙๘๔ ปานกลาง 

๑๐ ท0านส0งเสริมให)บุคลากรค)นคว)า ทําวิจัยเพ่ือให)ทันต0อ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท0องเท่ียว 

๓.๓๖ .๙๒๕ ปานกลาง 

 ภาพรวม ๓.๓๙ .๗๕๕ ปานกลาง 
 ๓. นิสสยสัมป นโน (มีมนุษยสัมพันธ�)   แปลผล 
๑๑ ท0านให)ความร0วมมือและประสานงานระหว0างผู) 

บริหารกับผู)ปฏิบัติงานทุกระดับ 
๓.๘๘ .๗๙๓ มาก 

๑๒ เม่ือเกิดความผิดพลาดในการทํางานร0วมกัน ท0านจะ
นํามาหาข)อสรุปเพ่ือหาแนวทางปSองกัน 

๓.๗๘ .๘๑๕ มาก 

๑๓ ท0านยึดหลักของความเสมอภาคในการทํางานร0วมกันใน
องค�กร 

๓.๘๒ .๗๙๑ มาก 

๑๔ ท0านสามารถสื่อสารและประสานงานให)แต0ละฝWายใน
องค�กรดําเนินตามกรอบทิศทางท่ีองค�กรต)องการบรรลุ
ได) 

๓.๖๘ .๘๐๗ มาก 

๑๕ ท0านสามารถเป8นท่ีรักของคนในองค�กร และสามารถทํา
ให)พนักงานแต0ละคนปฏิบัติงานตามคําสั่งด)วยความเต็ม
ใจ 

๓.๖๑ .๘๓๔ มาก 

 ภาพรวม  ๓.๗๕ .๖๙๒ มาก 
 ภาพรวมการปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรม ๓.๖๑ .๖๐๙ มาก 

 
 จากตารางท่ี ๔.๗ ผลการวิเคราะห�ข)อมูลเก่ียวกับการปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรมภาพ

รวมอยู0ในระดับมาก มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๖๑ ส0วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท0ากับ ๐.๖๐๙ เม่ือพิจารณาเป8น
รายข)อพบผลการศึกษาดังนี้  
 ๑. ด)านจักขุมา (วิสัยทัศน�) พบว0า ภาพรวมอยู0ในระดับมาก มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๖๗ เม่ือ
พิจารณาข)อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได)แก0 องค�กรท0านนําผู)มีประสบการณ�ด)านการ
ท0องเท่ียวเข)ามามีส0วนร0วมในการตัดสินใจและวางแผนองค�กร มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๗๑ รองลงมาคือ
การดําเนินธุรกิจด)านการท0องเท่ียวของท0านอาศัยกระบวนการคิดท่ีรอบคอบและมีเหตุผล มีค0าเฉลี่ย
เท0ากับ ๓.๗๐ และท0านมีการศึกษาแนวโน)มและทิศทางของธุรกิจท0องเท่ียวอยู0เสมอ มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ 
๓.๖๖  
 ๒. ด)านวิธูโร (จัดการดี) พบว0า ภาพรวมอยู0ในระดับปานกลาง มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๓๙ 
เม่ือพิจารณาข)อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได)แก0 ท0านมีการศึกษา เรียนรู)ระบบเทคโนโลยี



 

๑๑๓ 

และสารสนเทศด)านการท0องเท่ียวอยู0เสมอ มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๕๕ รองลงมาคือท0านจัดอบรมความรู)
และเทคนิคเพ่ือนํามาใช)ในการพัฒนาการจัดการท0องเท่ียวให)บรรลุเปSาหมาย มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๔๐ 
และท0านส0งเสริมให)บุคลากรค)นคว)า ทําวิจัยเพ่ือให)ทันต0อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท0องเท่ียว 
มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๓๖  
 ๓. ด)านนิสสยสัมป5นโน (มีมนุษยสัมพันธ�) พบว0า ภาพรวมอยู0ในระดับมาก มีค0าเฉลี่ย
เท0ากับ ๓.๗๕ เม่ือพิจารณาข)อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได)แก0 ท0านให)ความร0วมมือและ
ประสานงานระหว0างผู)บริหารกับผู)ปฏิบัติงานทุกระดับ มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๘๘ รองลงมาคือท0านยึด
หลักของความเสมอภาคในการทํางานร0วมกันในองค�กร มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๘๒ และเม่ือเกิดความ
ผิดพลาดในการทํางานร0วมกัน ท0านจะนํามาหาข)อสรุปเพ่ือหาแนวทางปSองกัน มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๗๘  
 

 ๔.๑.๕ ข�อมูลเก่ียวกับภาวะผู�นําการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑  
 ประกอบด)วย ยอมรับการเปลี่ยนแปลง พร)อมเป8นผู)นําการเปลี่ยนแปลง วิสัยทัศน�ก)าวไกล 
ใส0ใจในการสื่อสาร ให)ความสําคัญด)านเทคโนโลยี มีทักษะการประสาน รู)จักประมาณตน  
 
ตารางท่ี ๔.๘ ค0าเฉลี่ย ส0วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข)อมูลภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 

๒๑ ในภาพรวม           (n=๔๙๐)  
ข�อ ภาวะผู�นําการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ Χ  S.D. แปลผล 
๑ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง  ๓.๗๓ .๖๘๐ มาก 
๒ พร)อมเป8นผู)นําการเปลี่ยนแปลง  ๓.๔๗ .๗๙๙ มาก 
๓ วิสัยทัศน�ก)าวไกล ๓.๕๐ .๗๗๔ มาก 
๔ ใส0ใจในการสื่อสาร  ๓.๖๑ .๗๙๔ มาก 
๕ ให)ความสําคัญด)านเทคโนโลยี ๓.๕๑ .๗๗๖ มาก 
๖ มีทักษะการประสานงาน  ๓.๕๕ .๗๖๙ มาก 
๗ รู)จักประมาณตน  ๓.๔๓ .๘๒๓ มาก 
 ภาพรวมภาวะผู�นําการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ๓.๕๔ .๖๙๙ มาก 

  
  จากตารางท่ี ๔.๘ พบว0า ภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ในภาพรวมอยู0ใน
ระดับมาก มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๕๔ ส0วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท0ากับ .๖๙๙ เม่ือพิจารณาเป8นรายด)าน
โดยเรียงลําดับตามค0าเฉลี่ยพบผลการศึกษาคือ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๗๓ 
รองลงมาคือ ใส0ใจในการสื่อสาร มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๖๑ มีทักษะการประสานงาน มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ 
๓.๕๕ ให)ความสําคัญด)านเทคโนโลยี มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๕๑ วิสัยทัศน�ก)าวไกล มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ 
๓.๕๐ พร)อมเป8นผู)นําการเปลี่ยนแปลง มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๔๗ และรู)จักประมาณตน มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ 
๓.๔๓ ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาเป8นรายข)อของแต0ละด)านพบผลการศึกษาดังนี้  
 
 
 



 

๑๑๔ 

ตารางท่ี ๔.๙ ค0าเฉลี่ย ส0วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข)อมูลภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 
๒๑ จําแนกเป8นรายข)อ          (n=๔๙๐) 

ข�อ ๑. ยอมรับการเปล่ียนแปลง Χ  S.D. แปลผล 
๑ ผู)บริหารมีการตระหนัก รับรู)ถึงสภาพการเปลี่ยนแปลง

ท่ีเกิดข้ึนในป5จจุบันเป8นอย0างดี 
๓.๗๕ .๗๖๗ มาก 

๒ ผู)บริหารยอมรับและเข)าใจถึงบริบทของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 

๓.๘๐ .๗๙๑ มาก 

๓ ผู)บริหารมีการประชุมกันอย0างต0อเนื่องเพ่ือ เตรียมรับ
สถานการณ�ได)อย0างทันท0วงที 

๓.๗๒ .๗๘๗ มาก 

๔ ผู)บริหารมีการติดตามข0าวสารและให)หน0วยงานท่ี
เก่ียวข)องเก็บข)อมูลมาศึกษาในเชิงสถิติด)วย 

๓.๘๒ .๘๐๙ มาก 

๕ ผู)บริหารคอยเตือนทุกคนให)เรียนรู) เท0าทันต0อสภาพการ
เปลี่ยนแปลงต0าง ๆ ของสังคมเสมอ  

๓.๕๗ .๘๐๑ มาก 

 ภาพรวม  ๓.๗๓ .๖๘๐ มาก 
 ๒. พร�อมเปGนผู�นําการเปล่ียนแปลง    แปลผล 
๖ ผู)บริหารมีความกล)าเสี่ยง พร)อมเป8นผู)นําการ

เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน  
๓.๕๕ .๘๘๕ มาก 

๗ ผู)บริหารจะให)ความสําคัญกับการสร)างความสําเร็จ
ร0วมกันของคนในองค�กร 

๓.๖๕ .๘๙๓ มาก 

๘ ผู)บริหารทําตัวเป8นแบบอย0างท่ีดีหรือเป8นโมเดลให)
บุคลากรทุกคนได)เห็น 

๓.๔๑ .๙๓๔ มาก 

๙ บุคลากรทุกคนภาคภูมิใจเม่ือได)ร0วมงานกับผู)บริหาร ๓.๓๙ .๘๘๐ ปานกลาง 
๑๐ ผู)บริหารถือว0าเป8นผู)นําในโลกอนาคตอย0างแท)จริง ๓.๓๔ .๘๙๕ ปานกลาง 
 ภาพรวม  ๓.๔๗ .๗๙๙ มาก 
 ๓. วิสัยทัศน�ก�าวไกล    แปลผล 
๑๑ ผู)บริหารมีการกําหนดวิสัยทัศน�ขององค�กรเพ่ือรองรับ

การเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย0างชัดเจน  
๓.๖๕ .๘๕๑ มาก 

๑๒ ผู)บริหารเป8นคนคิดนอกกรอบ และนําเสนอในสิ่งท่ีต0าง
ออกไปจากท่ีเคยมีอยู0ก0อน 

๓.๕๐ .๘๙๑ มาก 

๑๓ ผู)บริหารมีความกล)าในการปรับเปลี่ยน มีจินตนาการ 
และความคิดสร)างสรรค�ด)วย 

๓.๕๐ .๘๗๗ มาก 

๑๔ ผู)บริหารกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานท่ีมีความเป8นไป
ได)และสามารถจําลองผลสําเร็จด)วย  

๓.๔๕ .๘๘๘ มาก 

๑๕ ผู)บริหารไม0ใช0คนเพ)อฝ5นแต0สามารถนําความหวัง และ
ความสําเร็จท่ีเป8นจริงได)มาสู0องค�กร 

๓.๔๓ .๘๕๘ มาก 

 ภาพรวม ๓.๕๐ .๗๗๔ มาก 



 

๑๑๕ 

ตารางท่ี ๔.๙ (ต0อ)             (n=๔๙๐) 
ข�อ ๔. ใส%ใจในการส่ือสาร  Χ  S.D. แปลผล 
๑๖ ผู)บริหารมีความสามารถในการสื่อสารทําความเข)าใจ

กับบุคลากรเพ่ือให)เกิดการยอมรับได)  
๓.๕๓ .๘๘๔ มาก 

๑๗ ผู)บริหารมีการสื่อสารกับบุคลากรท้ังแบบเป8นทางการ
และไม0เป8นทางการเพ่ือความรวดเร็ว 

๓.๕๖ .๘๗๑ มาก 

๑๘ ผู)บริหารสามารถสื่อสารเรื่องราวต0าง ๆ ในท่ีประชุม 
และสถานท่ีท่ัวไปได)อย0างม่ันใจ 

๓.๖๘ .๘๖๓ มาก 

๑๙ ผู)บริหารมีความเชื่อม่ันในตนเอง เปOดกว)างพร)อมท่ีจะ
รับฟ5งความคิดเห็นของบุคลากรเสมอ 

๓.๖๑ .๘๙๘ มาก 

๒๐ ผู)บริหารมีทักษะท่ีดีของการเป8นนักสื่อสารและนักฟ5งท่ี
มีประสิทธิผล  

๓.๖๕ .๘๕๒ มาก 

 ภาพรวม  ๓.๖๑ .๗๙๔ มาก 
 ๕. ให�ความสําคัญด�านเทคโนโลยี    แปลผล 
๒๑ ผู)บริหารมีความรู) ความเข)าใจเก่ียวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีทันสมัยเป8นอย0างดี 
๓.๕๑ .๘๓๔ มาก 

๒๒ ผู)บริหารเป8นคนเรียนรู)ตลอดชีวิตและพยายามเรียนรู)สิ่ง
ใหม0 ๆ เพ่ือพัฒนาตนเองอยู0เสมอ 

๓.๖๐ .๘๕๕ มาก 

๒๓ ผู)บริหารเป8นผู)ท่ีมีความเข)าใจการทําธุรกิจในโลกยุค
ดิจิทัลเป8นอย0างดี 

๓.๕๑ .๘๕๖ มาก 

๒๔ ผู)บริหารเป8นผู)แนะนําให)บุคลากรนําเทคโนโลยีใหม0 ๆ 
เข)ามาใช)ในการปฏิบัติงานอยู0เสมอ  

๓.๕๐ .๘๗๓ มาก 

๒๕ ผู)บริหารมีการประชุม หรือสั่งงานผ0านเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยเพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว  

๓.๔๕ .๙๒๘ มาก 

 ภาพรวม ๓.๕๑ .๗๗๖ มาก 
ข�อ ๖. มีทักษะการประสานงาน    แปลผล 
๒๖ ผู)บริหารไม0ถือตัวสามารถประสานงานกับคนในองค�กร

หรือหน0วยงานอ่ืนได)เป8นอย0างดีเรียกได)ว0า “มีทักษะ
ทางการเมือง”  

๓.๖๒ .๘๖๙ มาก 

๒๗ หากมีการสั่งงานแล)วผู)บริหารจะไว)วางใจผู)ตามหรือ
ลูกน)องโดยไม0ไปสอบถามอยู0บ0อย ๆ 

๓.๔๕ .๘๖๖ มาก 

๒๘ ผู)บริหารมีการกระจายอํานาจการสั่งการไปให)ในระดับ
รองลงมาโดยไม0มีการหวงอํานาจ 

๓.๕๓ .๘๔๘ มาก 

๒๙ ผู)บริหารนิยมการสร)างทีมในการทํางาน และสร)าง
เครือข0ายกับองค�กรอ่ืน  

๓.๕๗ .๘๔๙ มาก 

 



 

๑๑๖ 

ตารางท่ี ๔.๙ (ต0อ)             (n=๔๙๐) 
ข�อ  Χ  S.D. แปลผล 
๓๐ ผู)บริหารส0งเสริมความสัมพันธ�ท่ีดีกับทีมงานเพราะถือ

เป8นป5จจัยผลักดันให)การบริหารงานสําเร็จ 
๓.๕๘ .๘๒๑ มาก 

 ภาพรวม  ๓.๕๕ .๗๖๙ มาก 
 ๗. รู�จักประมาณตน    แปลผล 
๓๑ ผู)บริหารรู)จักและยอมรับว0าตนเองมีความ สามารถด)าน

ไหน อะไรไม0รู)ก็จะถามคนอ่ืน 
๓.๔๗ .๘๕๓ มาก 

๓๒ ผู)บริหารเป8นคนท่ีกล)าแสดงออกและเปOดเผยทุกเรื่อง
ของการทํางาน 

๓.๔๗ .๘๙๑ มาก 

๓๓ ผู)บริหารเป8นคนท่ีกล)าเสี่ยงและปฏิบัติงานอย0างมี
ความสุข  

๓.๓๙ .๙๑๙ ปานกลาง 

๓๔ ผู)บริหารมีจุดยืนเป8นของตนเอง และกล)าเผชิญกับความ
เป8นจริง 

๓.๔๕ .๙๓๙ มาก 

๓๕ ผู)บริหารเป8นคนมีคุณธรรมและจริยธรรม เป8นท่ีรักใคร0
ของบุคลากร 

๓.๓๙ .๙๒๑ ปานกลาง 

 ภาพรวม  ๓.๔๓ .๘๒๓ มาก 
 ภาพรวมภาวะผู�นําการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ๓.๕๔ .๖๙๙ มาก 

 
 จากตารางท่ี ๔.๙ ผลการวิเคราะห�ข)อมูลเก่ียวกับภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 
๒๑ ภาพรวมอยู0ในระดับมาก มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๕๔ ส0วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท0ากับ ๐.๖๙๙ เม่ือ
พิจารณาเป8นรายข)อพบผลการศึกษาดังนี้ 
 ๑. ด)านยอมรับการเปลี่ยนแปลง พบว0า ภาพรวมอยู0ในระดับมาก มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๗๓ 
เม่ือพิจารณาข)อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได)แก0 ผู)บริหารมีการติดตามข0าวสารและให)
หน0วยงานท่ีเก่ียวข)องเก็บข)อมูลมาศึกษาในเชิงสถิติด)วย มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๘๒ รองลงมาคือผู)บริหาร
ยอมรับและเข)าใจถึงบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ 
๓.๘๐ และผู)บริหารมีการตระหนัก รับรู)ถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในป5จจุบันเป8นอย0างดี มี
ค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๗๕  
 ๒. ด)านพร)อมเป8นผู)นําการเปลี่ยนแปลง พบว0า ภาพรวมอยู0ในระดับมาก มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ 
๓.๔๗ เม่ือพิจารณาข)อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได)แก0 ผู)บริหารจะให)ความสําคัญกับการ
สร)างความสําเร็จร0วมกันของคนในองค�กร มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๖๕ รองลงมาคือผู)บริหารมีความกล)า
เสี่ยง พร)อมเป8นผู)นําการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๕๕ และผู)บริหารทําตัวเป8น
แบบอย0างท่ีดีหรือเป8นโมเดลให)บุคลากรทุกคนได)เห็น มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๔๑  
 ๓. ด)านวิสัยทัศน�ก)าวไกล พบว0า ภาพรวมอยู0ในระดับมาก มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๕๐ เม่ือ
พิจารณาข)อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได)แก0 ผู)บริหารมีการกําหนดวิสัยทัศน�ขององค�กรเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย0างชัดเจน มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๖๕ รองลงมาคือผู)บริหารเป8นคน



 

๑๑๗ 

คิดนอกกรอบ และนําเสนอในสิ่งท่ีต0างออกไปจากท่ีเคยมีอยู0ก0อน มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๕๐ และ
ผู)บริหารมีความกล)าในการปรับเปลี่ยน มีจินตนาการ และความคิดสร)างสรรค�ด)วย มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ 
๓.๕๐  
 ๔. ด)านใส0ใจในการสื่อสาร พบว0า ภาพรวมอยู0ในระดับมาก มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๖๑ เม่ือ
พิจารณาข)อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได)แก0 ผู)บริหารสามารถสื่อสารเรื่องราวต0าง ๆ ในท่ี
ประชุม และสถานท่ีท่ัวไปได)อย0างม่ันใจ มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๖๘ รองลงมาคือผู)บริหารมีทักษะท่ีดีของ
การเป8นนักสื่อสารและนักฟ5งท่ีมีประสิทธิผล มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๖๕ และผู)บริหารมีความเชื่อม่ันใน
ตนเอง เปOดกว)างพร)อมท่ีจะรับฟ5งความคิดเห็นของบุคลากรเสมอ มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๖๑  
 ๕. ด)านให)ความสําคัญด)านเทคโนโลยี พบว0า ภาพรวมอยู0ในระดับมาก มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ 
๓.๕๑ เม่ือพิจารณาข)อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได)แก0 ผู)บริหารเป8นคนเรียนรู)ตลอดชีวิตและ
พยายามเรียนรู)สิ่งใหม0 ๆ เพ่ือพัฒนาตนเองอยู0เสมอ มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๖๐ รองลงมาคือผู)บริหารมี
ความรู) ความเข)าใจเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยเป8นอย0างดี มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๕๑ และ
ผู)บริหารเป8นผู)ท่ีมีความเข)าใจการทําธุรกิจในโลกยุคดิจิทัลเป8นอย0างดี มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๕๑   
 ๖. ด)านมีทักษะการประสานงาน พบว0า ภาพรวมอยู0ในระดับมาก มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๕๕ 
เม่ือพิจารณาข)อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได)แก0 ผู)บริหารไม0ถือตัวสามารถประสานงานกับ
คนในองค�กรหรือหน0วยงานอ่ืนได)เป8นอย0างดีเรียกได)ว0า “มีทักษะทางการเมือง” มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ 
๓.๖๒ รองลงมาคือผู)บริหารส0งเสริมความสัมพันธ�ท่ีดีกับทีมงานเพราะถือเป8นป5จจัยผลักดันให)การ
บริหารงานสําเร็จ มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๕๘ และผู)บริหารนิยมการสร)างทีมในการทํางาน และสร)าง
เครือข0ายกับองค�กรอ่ืน มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๕๗  
 ๗. ด)านรู)จักประมาณตน พบว0า ภาพรวมอยู0ในระดับมาก มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๕๔ เม่ือ
พิจารณาข)อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได)แก0 ผู)บริหารรู)จักและยอมรับว0าตนเองมีความ 
สามารถด)านไหน อะไรไม0รู)ก็จะถามคนอ่ืน มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๔๗ รองลงมาคือผู)บริหารเป8นคนท่ีกล)า
แสดงออกและเปOดเผยทุกเรื่องของการทํางาน มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๔๗ และผู)บริหารมีจุดยืนเป8นของ
ตนเอง และกล)าเผชิญกับความเป8นจริง มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๔๕ 
  
 ๔.๑.๖ ค%าสถิติเบ้ืองต�นตัวแปรสังเกตได�ของโมเดลความสัมพันธ�เชิงสาเหตุแบบพุทธ
บูรณาการของภาวะผู�นําการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู�บริหารการท%องเท่ียวแห%ง
ประเทศไทย  
 
ตารางท่ี ๔.๑๐ ค0าสถิติเบ้ืองต)นของตัวแปรสังเกตได)ในโมเดลความสัมพันธ�เชิงสาเหตุแบบพุทธบูรณา

การของภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู)บริหารการท0องเท่ียวแห0ง
ประเทศไทย           (n = ๔๙๐)  

ตัวแปร Mean ระดับ S.D. Variance Skewness Kurtosis 
ATM_OR1 ๓.๓๙ ปานกลาง .๖๕๖ .๔๓๐ -.๐๓๓ .๒๖๖ 
ATM_OR2 ๓.๗๑ มาก .๕๗๐ .๓๒๕ -.๒๔๔ .๓๑๐ 
ATM_OR3 ๓.๕๙ มาก .๖๗๔ .๔๕๔ -.๔๓๐ .๗๙๙ 



 

๑๑๘ 

ตารางท่ี ๔.๑๐ (ต0อ)            (n=๔๙๐) 
ตัวแปร Mean ระดับ S.D. Variance Skewness Kurtosis 

ATM_OR4 ๓.๒๒ ปานกลาง .๗๓๐ .๕๓๓ -.๒๙๖ .๖๐๓ 
ATM_OR5 ๓.๕๒ มาก .๖๗๑ .๔๕๐ -.๑๙๖ .๑๗๒ 
ATM_OR6 ๓.๗๕ มาก .๖๑๑ .๓๗๔ -.๔๙๘ ๑.๓๔๘ 
ATMORG ๓.๕๓ มาก .๕๔๘ .๓๐๐ -.๑๕๖ .๖๐๙ 
OUT_PR1 ๔.๑๖ มาก .๕๙๒ .๓๕๑ -๑.๐๒๒ ๓.๔๔๒ 
OUT_PR2 ๔.๑๖ มาก .๕๗๐ .๓๒๕ -.๕๘๓ .๙๒๖ 
OUT_PR3 ๔.๒๕ มากท่ีสุด .๖๒๓ .๓๘๘ -.๘๗๙ ๑.๐๓๘ 
OUT_PR4 ๔.๓๔ มากท่ีสุด .๖๑๕ .๓๗๙ -.๘๔๖ .๖๓๕ 
OUT_PR5 ๓.๙๓ มาก .๖๓๔ .๔๐๒ -.๓๔๓ .๒๗๐ 

OUTPRESS ๔.๑๗ มาก .๔๙๕ .๒๔๖ -.๙๗๓ ๒.๓๑๘ 
CHARAC1 ๓.๖๗ มาก .๖๗๕ .๔๕๖ -.๒๙๑ .๕๗๕ 
CHARAC2 ๓.๓๙ ปานกลาง .๗๕๕ .๕๗๐ -.๓๕๖ .๕๐๓ 
CHARAC3 ๓.๗๕ มาก .๖๙๒ .๔๗๙ -.๖๗๖ ๑.๕๗๐ 

CHARACTE ๓.๖๑ มาก .๖๐๙ .๓๗๑ -.๔๒๕ ๑.๔๗๙ 
LEADER1 ๓.๗๓ มาก .๖๘๐ .๔๖๒ -.๓๙๙ .๗๐๑ 
LEADER2 ๓.๔๗ มาก .๗๙๙ .๖๓๘ -.๕๓๕ .๕๐๑ 
LEADER3 ๓.๕๐ มาก .๗๗๔ .๖๐๐ -.๕๓๘ .๗๗๔ 
LEADER4 ๓.๖๑ มาก .๗๙๔ .๖๓๐ -.๗๓๐ ๑.๐๔๗ 
LEADER5 ๓.๕๑ มาก .๗๗๖ .๖๐๓ -.๖๙๓ ๑.๑๐๑ 
LEADER6 ๓.๕๕ มาก .๗๖๙ .๕๙๒ -.๘๑๔ ๑.๔๕๓ 
LEADER7 ๓.๔๓ มาก .๘๒๓ .๖๗๗ -.๕๕๐ .๖๖๑ 
LEADER ๓.๕๔ มาก .๖๙๙ .๔๘๙ -.๗๓๕ ๑.๒๓๔ 

 
 จากตารางท่ี ๔.๑๐ ผลการวิเคราะห�ค0าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรท่ีใช)ในแต0ละโมเดล มีตัว
บ0งชี้ท้ังหมด ๒๒ ตัว ท่ีใช)วัดตัวแปรแฝง ๔ ตัวแปร คือ ป5จจัยด)านบรรยากาศองค�การ (ATMORG) 
ป5จจัยด)านแรงกดดันภายนอก (OUTPRESS) ภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ (LEADER) 
ส0วนตัวแปรส0งผ0านได)แก0 การปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรม (CHARACTE) มีจุดมุ0งหมายเพ่ือศึกษา
ลักษณะการกระจายและการแจกแจงของตัวแปรสังเกตได)แต0ละตัว ค0าสถิติท่ีใช) ได)แก0 ค0าเฉลี่ย (Χ ) 
ส0วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค0าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ค0าความเบ) (Sk) และค0าความโด0ง 
(Ku) โดยแยกวิเคราะห�ผลแต0ละตัวแปรดังต0อไปนี้  
  เม่ือพิจารณาป5จจัยด)านบรรยากาศองค�การ (ATMORG) พบว0า โดยภาพรวมป5จจัยด)าน
บรรยากาศองค�การ อยู0ในระดับค0อนข)างสูง (Χ=๓.๕๓) ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป8นรายด)านพบว0า ความรู)สึก
ผูกพันและรับผิดชอบต0อองค�กร มีค0าเฉลี่ยสูงท่ีสุด (Χ=๓.๗๕) รองลงมาคือความท)าทายและความ
รับผิดชอบในการทํางาน (Χ=๓.๗๑) การสนับสนุน (Χ=๓.๕๙) มาตรฐานในการทํางาน (Χ=๓.๕๒) 



 

๑๑๙ 

โครงสร)างองค�กร (Χ=๓.๓๙) และการสร)างแรงจูงใจ (Χ=๓.๒๒) ตามลําดับ เม่ือพิจารณาค0า
สัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ของตัวแปร พบว0า ตัวแปรมีการกระจายไม0ต0างกันมาก โดยมีค0าอยู0
ระหว0าง ร)อยละ ๓๒.๕–๕๓.๓ เม่ือพิจารณาค0าความเบ) (Sk) ของตัวแปร พบว0า ตัวแปรทุกตัวมีการ
แจกแจงในลักษณะเบ)ซ)าย (ค0าความเบ)เป8นลบ) แสดงว0าข)อมูลของตัวแปรทุกตัวสูงกว0าค0าเฉลี่ย เม่ือ
พิจารณาค0าความโด0ง (Ku) พบว0า ตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงของข)อมูลในลักษณะสูงโด0งกว0าโค)งปกติ 
(ค0าความโด0งมากกว0า ๐) แสดงว0ามีการกระจายของข)อมูลน)อย  
 เม่ือพิจารณาป5จจัยด)านแรงกดดันภายนอก (OUTPRESS) พบว0า โดยภาพรวมด)านแรง
กดดันภายนอก อยู0ในระดับค0อนข)างสูง (Χ=๔.๑๗) ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป8นรายด)านพบว0า แนวโน)มการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีค0าเฉลี่ยสูงท่ีสุด (Χ=๔.๓๔) รองลงมาคือความคาดหวังของ
นักท0องเท่ียว (Χ=๔.๒๕) สภาวะการแข0งขันในอุตสาหกรรมท0องเท่ียว (Χ=๔.๑๖) การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของนักท0องเท่ียว (Χ=๔.๑๖) และความร0วมมือระหว0างประเทศ (Χ=๓.๙๓) ตามลําดับ 
เม่ือพิจารณาค0าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ของตัวแปร พบว0า ตัวแปรมีการกระจายไม0ต0างกันมาก 
โดยมีค0าอยู0ระหว0าง ร)อยละ ๓๒.๕–๔๐.๒ เม่ือพิจารณาค0าความเบ) (Sk) ของตัวแปร พบว0า ตัวแปรทุก
ตัวมีการแจกแจงในลักษณะเบ)ซ)าย (ค0าความเบ)เป8นลบ) แสดงว0าข)อมูลของตัวแปรทุกตัวสูงกว0า
ค0าเฉลี่ย เม่ือพิจารณาค0าความโด0ง (Ku) พบว0า ตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงของข)อมูลในลักษณะสูงโด0ง
กว0าโค)งปกติ (ค0าความโด0งมากกว0า ๐) แสดงว0ามีการกระจายของข)อมูลน)อย   
 เม่ือพิจารณาตัวแปรการปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรม (CHARACTE) พบว0า โดยภาพรวม
การปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรม อยู0ในระดับค0อนข)างสูง (Χ=๓.๖๑) ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป8นรายด)าน
พบว0า มีมนุษยสัมพันธ� มีค0าเฉลี่ยสูงท่ีสุด (Χ=๓.๗๕) รองลงมาคือมีวิสัยทัศน� (Χ=๓.๖๗) และ
จัดการดี (Χ=๓.๓๙) ตามลําดับ เม่ือพิจารณาค0าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ของตัวแปร พบว0า 
ตัวแปรมีการกระจายไม0ต0างกันมาก โดยมีค0าอยู0ระหว0าง ร)อยละ ๔๕.๖–๗๕.๕ เม่ือพิจารณาค0าความเบ) 
(Sk) ของตัวแปร พบว0า ตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงในลักษณะเบ)ซ)าย (ค0าความเบ)เป8นลบ) แสดงว0า
ข)อมูลของตัวแปรทุกตัวสูงกว0าค0าเฉลี่ย เม่ือพิจารณาค0าความโด0ง (Ku) พบว0า ตัวแปรทุกตัวมีการแจก
แจงของข)อมูลในลักษณะสูงโด0งกว0าโค)งปกติ (ค0าความโด0งมากกว0า ๐) แสดงว0ามีการกระจายของ
ข)อมูลน)อย  
 เม่ือพิจารณาตัวแปรภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ (LEADER) พบว0า โดย
ภาพรวมภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ อยู0ในระดับค0อนข)างสูง (Χ=๓.๗๓) ซ่ึงเม่ือ
พิจารณาเป8นรายด)านพบว0า ยอมรับการเปลี่ยนแปลง มีค0าเฉลี่ยสูงท่ีสุด (Χ=๓.๗๓) รองลงมาคือใส0ใจ
ในการสื่อสาร (Χ=๓.๖๑) มีทักษะการประสาน (Χ=๓.๕๕) ให)ความสําคัญด)านเทคโนโลยี (Χ=
๓.๕๑) วิสัยทัศน�ก)าวไกล (Χ=๓.๕๐) พร)อมเป8นผู)นําการเปลี่ยนแปลง (Χ=๓.๔๗) และรู)จักประมาณ
ตน (Χ=๓.๔๓) ตามลําดับ เม่ือพิจารณาค0าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ของตัวแปร พบว0า ตัวแปร
มีการกระจายไม0ต0างกันมาก โดยมีค0าอยู0ระหว0าง ร)อยละ ๔๖.๒–๖๗.๗ เม่ือพิจารณาค0าความเบ) (Sk) 
ของตัวแปร พบว0า ตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงในลักษณะเบ)ซ)าย (ค0าความเบ)เป8นลบ) แสดงว0าข)อมูล
ของตัวแปรทุกตัวสูงกว0าค0าเฉลี่ย เม่ือพิจารณาค0าความโด0ง (Ku) พบว0า ตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจง
ของข)อมูลในลักษณะสูงโด0งกว0าโค)งปกติ (ค0าความโด0งมากกว0า ๐) แสดงว0ามีการกระจายของข)อมูล
น)อย   
 



 

๑๒๐ 

  ๔.๑.๗ ผลการวิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว%างตัวแปรสังเกตได�เพ่ือใช�สร�างเมทริกซ�
สหสัมพันธ�ในการวิเคราะห�โมเดลความสัมพันธ�เชิงสาเหตุแบบพุทธบูรณาการของภาวะผู�นําการ
เปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู�บริหารการท%องเท่ียวแห%งประเทศไทย ท่ีมีตัวแปรการปฏิบัติ
ตามหลักปาปณิกธรรมเปGนตัวแปรส%งผ%าน  
 
ตารางท่ี ๔.๑๑ ค0าเฉลี่ย ส0วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค0าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ของตัวแปรสังเกตได)

ในโมเดล ท่ีมีตัวแปรการปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรมเป8นตัวแปรส0งผ0าน 
 ATM1 ATM2 ATM3 ATM4 ATM5 ATM6 OUT1 OUT2 
ATM1 ๑.๐๐๐        
ATM2 .๕๘๗** ๑.๐๐๐       
ATM3 .๖๔๒** .๖๕๙** ๑.๐๐๐      
ATM4 .๖๐๓** .๕๖๖** .๗๕๖** ๑.๐๐๐     
ATM5 .๗๐๐** .๕๔๕** .๗๐๕** .๗๑๔** ๑.๐๐๐    
ATM6 .๕๙๔** .๖๒๐** .๖๕๔** .๖๓๒** .๖๘๕** ๑.๐๐๐   
OUT1 .๒๒๙** .๒๗๒** .๒๗๔** .๒๑๐** .๒๘๒** .๔๐๕** ๑.๐๐๐  
OUT2 .๑๘๔** .๒๘๓** .๒๑๖** .๑๔๘** .๒๕๑** .๓๓๓** .๕๘๗** ๑.๐๐๐ 
Mean ๓.๓๙ ๓.๗๑ ๓.๕๙ ๓.๒๒ ๓.๕๒ ๓.๗๕ ๔.๑๖ ๔.๑๖ 
S.D. .๖๕๖ .๕๗๐ .๖๗๔ .๗๓๐ .๖๗๑ .๖๑๑ .๕๙๕ .๕๗๐ 
 
ตารางที่ ๔.๑๑ (ต0อ) 
  OUT2 OUT3 OUT4 OUT5 CHAR1 CHAR2 CHAR3 LEAD1 LEAD2 
OUT2 ๑.๐๐๐          
OUT3 .๗๓๓** ๑.๐๐๐         
OUT4 .๖๐๒** .๖๘๖** ๑.๐๐๐        
OUT5 .๕๔๑** .๕๐๖** .๕๘๘** ๑.๐๐๐       
CHARAC1 .๓๖๕** .๔๐๑** .๓๒๔** .๔๓๙** ๑.๐๐๐      
CHARAC2 .๒๑๙** .๑๕๙** .๑๕๓** .๓๔๗** .๖๗๑** ๑.๐๐๐     
CHARAC3 .๓๒๗** .๒๖๔** .๒๒๐** .๓๔๒** .๕๙๑** .๕๗๕** ๑.๐๐๐    
LEADER1 .๒๘๘** .๓๑๒** .๒๗๑** .๓๕๓** .๖๗๕** .๕๗๙** .๖๗๒** ๑.๐๐๐   
LEADER2 .๒๒๒** .๑๗๖** .๑๙๑** .๓๒๙** .๖๓๓** .๖๓๑** .๖๔๔** .๗๖๒** ๑.๐๐๐  
LEADER3 .๒๒๗** .๑๗๘** .๑๘๔** .๓๑๘** .๖๒๕** .๖๐๙** .๕๘๖** .๗๔๒** .๘๘๔** ๑.๐๐๐ 
LEADER4 .๑๙๔** .๒๑๒** .๑๘๓** .๒๗๙** .๕๗๘** .๕๘๕** .๕๘๔** .๗๖๖** .๘๐๔** .๘๔๖** 
LEADER5 .๑๗๗** .๑๓๙** .๑๕๙** .๒๗๑** .๕๔๘** .๖๑๔** .๕๑๑** .๖๙๗** .๘๐๗** .๘๐๘** 
LEADER6 .๒๑๙** .๒๓๖** .๒๓๓** .๓๑๖** .๖๒๒** .๕๔๖** .๕๗๓** .๗๒๒** .๗๖๗** .๗๘๘** 
LEADER7 .๒๐๓** .๑๑๒* .๑๑๔* .๒๔๗** .๕๕๓** .๖๒๖** .๕๔๓** .๖๓๗** .๗๘๕** .๗๘๓** 
Mean ๔.๑๖ ๔.๒๕ ๔.๓๔ ๓.๙๓ ๓.๖๗ ๓.๓๙ ๓.๗๕ ๓.๗๓ ๓.๔๗ ๓.๕๐ 
S.D. .๕๗๐ .๖๒๓ .๖๑๕ .๖๓๔ .๖๗๕ .๗๕๕ .๖๙๒ .๖๘๐ .๗๙๙ .๗๗๔ 



 

๑๒๑ 

ตารางท่ี ๔.๑๑ (ต0อ) 
 LEADER4 LEADER5 LEADER6 LEADER7 
LEADER4 ๑.๐๐๐    
LEADER5 .๘๕๑** ๑.๐๐๐   
LEADER6 .๘๔๒** .๘๑๘** ๑.๐๐๐  
LEADER7 .๗๙๗** .๘๐๒** .๗๕๑** ๑.๐๐๐ 
Mean ๓.๖๑ ๓.๕๑ ๓.๕๕ ๓.๔๓ 
S.D. .๗๙๔ ๗๗๖ .๗๖๙ .๘๒๓ 
Bartlett's Test of Sphericity = 9281.146, df = 210, p = .000, Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling Adequacy = .940  
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
๔.๒ ผลการวิเคราะห�ข�อมูลตามวัตถุประสงค� 
 ๔.๒.๑ องค�ประกอบภาวะผู�นําการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู�บริหารการ
ท%องเท่ียวแห%งประเทศไทย  
  ในส0วนนี้เป8นการวิเคราะห�เพ่ือตรวจสอบองค�ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 
Analysis: CFA) ด)วยโปรแกรมลิสเรล โดยใช)แบบสอบถามท่ีได)จากการรวบรวมข)อมูลจากกลุ0ม
ตัวอย0าง จํานวน ๔๙๐ ตัวอย0าง แสดงผลการวิเคราะห�สอดคล)องกับสมมติฐานท่ี ๑ ดังต0อไปนี้ 
 สมมติฐานท่ี ๑ โมเดลความสัมพันธ�เชิงสาเหตุแบบพุทธบูรณาการของภาวะผู)นําการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู)บริหารการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย ท่ีพัฒนาข้ึนมีความสอดคล)อง
กับข)อมูลเชิงประจักษ� 
 สมมติฐานย%อยท่ี ๑.๑ ค0าสถิติพ้ืนฐานขององค�ประกอบเชิงยืนยันโมเดลภาวะผู)นําการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ท่ีพัฒนาข้ึนสอดคล)องกับข)อมูลเชิงประจักษ� 
 



 

๑๒๒ 

 
แผนภาพท่ี ๔.๑ แสดงผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลง

ในศตวรรษท่ี ๒๑  
 
ตารางท่ี ๔.๑๒ ค0าสถิติความสอดคล)องของโมเดลภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑  
ค%าดัชนี เกณฑ�ท่ีใช�พิจารณา ค%าสถิติ ผลการพิจารณา 

2χ -test p-value มากกว0า 0.05 0.094 ผ0านเกณฑ� 
2χ /df น)อยกว0า 2.00 1.69 ผ0านเกณฑ� 

GFI มากกว0า 0.90 0.99 ผ0านเกณฑ� 
AGFI มากกว0า 0.90 0.97 ผ0านเกณฑ� 
CFI มากกว0า 0.95 1.00 ผ0านเกณฑ� 
SRMR น)อยกว0า 0.05 0.0058 ผ0านเกณฑ� 
RMSEA น)อยกว0า 0.05 0.038 ผ0านเกณฑ� 
CN มากกว0า 200 724.56  ผ0านเกณฑ� 

  
  จากตารางท่ี ๔.๑๒ พบว0า ค0า p-value ไม0มีนัยสําคัญทางสถิติเท0ากับ ๐.๐๙๔ (เกณฑ�ท่ี
กําหนดต)องมากกว0า ๐.๐๕) ผ0านเกณฑ� ค0าไค-สแควร� ( 2χ ) เท0ากับ ๑๓.๕๕ ค0าองศาอิสระ (df) 
เท0ากับ ๘ ค0าสัดส0วนไค-สแควร� ( 2χ /df) เท0ากับ ๑.๖๙ (เกณฑ�ท่ีกําหนดต)องน)อยกว0า ๒) ผลผ0าน
เกณฑ� ค0าดัชนีวัดระดับความสอดคล)อง (GFI) เท0ากับ ๐.๙๙ (เกณฑ�ท่ีกําหนดต)องมากกว0า ๐.๙๐) ผล
ผ0านเกณฑ� ค0าดัชนีวัดระดับความสอดคล)องท่ีปรับแก)แล)ว (AGFI) เท0ากับ ๐.๙๗ (เกณฑ�ท่ีกําหนดต)อง
มากกว0า ๐.๙๐) ผลผ0านเกณฑ� ค0าดัชนีวัดระดับความสอดคล)องเปรียบเทียบ (CFI) เท0ากับ ๑.๐๐ 



 

๑๒๓ 

(เกณฑ�ท่ีกําหนดต)องมากกว0า ๐.๙๐) ผลผ0านเกณฑ� ค0ารากของค0าเฉลี่ยกําลังสองของความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SRMR) เท0ากับ ๐.๐๐๕๘ (เกณฑ�ท่ีกําหนดต)องน)อยกว0า ๐.๐๕) ผลผ0านเกณฑ� ค0า
ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค0าพารามิเตอร� (RMSEA) เท0ากับ ๐.๐๓๘ (เกณฑ�ท่ีกําหนดต)อง
น)อยกว0า ๐.๐๕) ผลผ0านเกณฑ�มีขนาดตัวอย0างวิกฤติ (CN) เท0ากับ ๗๒๔.๕๖ (เกณฑ�ท่ีกําหนดมากกว0า
หรือเท0ากับ ๒๐๐) ซ่ึงทุกค0ามีค0าเป8นไปตามเกณฑ�ท่ีกําหนดแสดงให)เห็นว0าโมเดลภาวะผู)นําการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ท่ีผู)วิจัยพัฒนาข้ึนสอดคล)องกลมกลืนกับข)อมูลเชิงประจักษ�ซ่ึงเป8นไป
ตามสมมติฐานการวิจัยท่ีกําหนดไว)    
 
ตารางท่ี ๔.๑๓ แสดงค0าสถิติพ้ืนฐานขององค�ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลง

ในศตวรรษท่ี ๒๑  
ตัวแปร น้ําหนักองค�ประกอบ t R2 สปส.คะแนน

องค�ประกอบ beta B(SE) 
LEADER1 0.56 0.82 (0.03) 21.80** 0.67 0.13 
LEADER2 0.69 0.87 (0.03) 24.15** 0.76 0.23 
LEADER3 0.70 0.90 (0.03) 25.74** 0.82 0.03 
LEADER4 0.74 0.93 (0.03) 27.27** 0.87 0.37 
LEADER5 0.71 0.92 (0.03) 26.55** 0.85 0.21 
LEADER6 0.68 0.89 (0.03)  24.91** 0.78 0.17 
LEADER7 0.71 0.86 (0.03)  23.76** 0.74 0.14 
      Chi-Square = 13.55    df = 8    GFI = 0.99    AGFI = 0.97    RMSEA = 0.038  

หมายเหตุ : **p < .01 ; n = 490 ; ระดับการให)คะแนน 5 ระดับ 
 

 จากตารางท่ี ๔.๑๓ พบว0า ค0าน้ําหนักองค�ประกอบของตัวแปรภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี ๒๑ ท้ังหมดมีค0าเป8นบวก มีขนาดต้ังแต0 ๐.๐๓ ถึง ๐.๓๗ และมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .๐๑ ทุกตัว ด)านท่ีส0งผลมากท่ีสุด คือ ใส0ใจในการสื่อสาร (LEADER4) มีความแปรผันร0วมกับ
ภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ร)อยละ ๘๗ รองลงมาคือให)ความสําคัญด)านเทคโนโลยี 
(LEADER5) มีความแปรผันร)อยละ ๘๕ วิสัยทัศน�ก)าวไกล (LEADER3) มีความแปรผันร)อยละ ๘๒ มี
ทักษะการประสาน (LEADER6) มีความแปรผันร)อยละ ๗๘ พร)อมเป8นผู)นําการเปลี่ยนแปลง 
(LEADER2) มีความแปรผันร)อยละ ๗๖ รู)จักประมาณตน (LEADER7) มีความแปรผันร)อยละ ๗๔ และ
ตัวแปรท่ีมีความแปรผันร0วมกับภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ น)อยท่ีสุดคือ ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง (LEADER1) ร)อยละ ๖๗ แสดงให)เห็นว0า ตัวแปรเหล0านี้เป8นตัวแปรท่ีสําคัญของ
องค�ประกอบภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑  
 
 สมมติฐานย%อยท่ี ๑.๒ ค0าสถิติพ้ืนฐานขององค�ประกอบเชิงยืนยันโมเดลบรรยากาศ
องค�การท่ีพัฒนาข้ึนสอดคล)องกับข)อมูลเชิงประจักษ�  



 

๑๒๔ 

 
แผนภาพท่ี ๔.๒ แสดงผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลบรรยากาศองค�การ  

 
ตารางท่ี ๔.๑๔ แสดงค0าสถิติความสอดคล)องของโมเดลบรรยากาศองค�การกับข)อมูลเชิงประจักษ�หลัง

ปรับโมเดลการวิจัย  
ค%าดัชนี เกณฑ�ท่ีใช�พิจารณา ค%าสถิติ ผลการพิจารณา 

2χ -test p-value มากกว0า 0.05 0.20 ผ0านเกณฑ� 
2χ /df น)อยกว0า 2.00 1.41 ผ0านเกณฑ� 

GFI มากกว0า 0.90 0.99 ผ0านเกณฑ� 
AGFI มากกว0า 0.90 0.98 ผ0านเกณฑ� 
CFI มากกว0า 0.95 1.00 ผ0านเกณฑ� 
SRMR น)อยกว0า 0.05 0.01 ผ0านเกณฑ� 
RMSEA น)อยกว0า 0.05 0.029 ผ0านเกณฑ� 
CN มากกว0า 200 941.39 ผ0านเกณฑ� 

 
 จากตารางท่ี ๔.๑๔ พบว0า ค0า p-value ไม0มีนัยสําคัญทางสถิติเท0ากับ ๐.๒๐ (เกณฑ�ท่ี
กําหนดต)องมากกว0า ๐.๐๕) ผ0านเกณฑ� ค0าไค-สแควร� ( 2χ ) เท0ากับ ๘.๔๘ ค0าองศาอิสระ (df) เท0ากับ 
๖ ค0าสัดส0วนไค-สแควร� ( 2χ /df) เท0ากับ ๑.๔๑ (เกณฑ�ท่ีกําหนดต)องน)อยกว0า ๒) ผลผ0านเกณฑ� ค0า
ดัชนีวัดระดับความสอดคล)อง (GFI) เท0ากับ ๐.๙๙ (เกณฑ�ท่ีกําหนดต)องมากกว0า ๐.๙๐) ผลผ0านเกณฑ� 
ค0าดัชนีวัดระดับความสอดคล)องท่ีปรับแก)แล)ว (AGFI) เท0ากับ ๐.๙๘ (เกณฑ�ท่ีกําหนดต)องมากกว0า 
๐.๙๐) ผลผ0านเกณฑ� ค0าดัชนีวัดระดับความสอดคล)องเปรียบเทียบ (CFI) เท0ากับ ๑.๐๐ (เกณฑ�ท่ี



 

๑๒๕ 

กําหนดต)องมากกว0า ๐.๙๐) ผลผ0านเกณฑ� ค0ารากของค0าเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน (SRMR) เท0ากับ ๐.๐๑ (เกณฑ�ท่ีกําหนดต)องน)อยกว0า ๐.๐๕) ผลผ0านเกณฑ� ค0าความคลาด
เคลื่อนในการประมาณค0าพารามิเตอร� (RMSEA) เท0ากับ ๐.๐๒๙ (เกณฑ�ท่ีกําหนดต)องน)อยกว0า 
๐.๐๕) ผลผ0านเกณฑ�มีขนาดตัวอย0างวิกฤติ (CN) เท0ากับ ๙๔๑.๓๙ (เกณฑ�ท่ีกําหนดมากกว0าหรือ
เท0ากับ ๒๐๐) ซ่ึงทุกค0ามีค0าเป8นไปตามเกณฑ�ท่ีกําหนดแสดงให)เห็นว0าโมเดลบรรยากาศองค�การท่ี
ผู)วิจัยพัฒนาข้ึนสอดคล)องกลมกลืนกับข)อมูลเชิงประจักษ�ซ่ึงเป8นไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีกําหนดไว)  
  
ตารางท่ี ๔.๑๕ แสดงค0าสถิติพ้ืนฐานขององค�ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลบรรยากาศองค�การ 
ตัวแปร น้ําหนักองค�ประกอบ t R2 สปส.คะแนน

องค�ประกอบ beta B(SE) 
ATM_OR1 0.51 0.77 (.03) 19.88** 0.59 0.16 
ATM_OR2 0.45 0.79 (.02) 19.60** 0.62 0.51 
ATM_OR3 0.55 0.82 (.03) 21.60** 0.67 0.14 
ATM_OR4 0.59 0.80 (.03) 20.65** 0.65 0.20 
ATM_OR5 0.59 0.88 (.03) 23.90** 0.78 0.60 
ATM_OR6 0.48 0.78 (.02) 20.31** 0.61 0.18 
      Chi-Square = 8.48    df = 6    GFI = 0.99    AGFI = 0.98    RMSEA = 0.0229 

หมายเหตุ : **p < .01 ; n = 490 ; ระดับการให)คะแนน 5 ระดับ 
 

 จากตารางท่ี ๔.๑๕ พบว0า ค0าน้ําหนักองค�ประกอบของตัวแปรท้ังหมดมีค0าเป8นบวก มี
ขนาดต้ังแต0 ๐.๑๔ ถึง ๐.๖๐ และมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ ทุกตัว ด)านท่ีส0งผลมากท่ีสุด คือ 
มาตรฐานในการทํางาน (ATM_OR5) มีความแปรผันร0วมกับบรรยากาศองค�การ ร)อยละ ๗๘ 
รองลงมาคือ การสนับสนุน (ATM_OR3) มีความแปรผันร)อยละ ๖๗ การสร)างแรงจูงใจ (ATM_OR4) 
มีความแปรผันร)อยละ ๖๕ ความท)าทายและความรับผิดชอบในการทํางาน (ATM_OR2) มีความแปรผัน
ร)อยละ ๖๒ ความรู)สึกผูกพันและรับผิดชอบต0อองค�กร (ATM_OR6) มีความแปรผันร)อยละ ๖๑ และ
ตัวแปรท่ีมีความแปรผันน)อยท่ีสุดคือโครงสร)างองค�กร (ATM_OR1) ร)อยละ ๕๙ แสดงให)เห็นว0า ตัว
แปรเหล0านี้เป8นตัวแปรท่ีสําคัญขององค�ประกอบบรรยากาศองค�การ  
  
 สมมติฐานย%อยท่ี ๑.๓ ค0าสถิติพ้ืนฐานขององค�ประกอบเชิงยืนยันโมเดลแรงกดดันภายนอก
ท่ีพัฒนาข้ึนสอดคล)องกับข)อมูลเชิงประจักษ�  



 

๑๒๖ 

 
 

แผนภาพท่ี ๔.๓ แสดงผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลแรงกดดันภายนอก 
 
ตารางท่ี ๔.๑๖ ค0าสถิติความสอดคล)องของโมเดลแรงกดดันภายนอกกับข)อมูลเชิงประจักษ�หลังปรับ

โมเดลการวิจัย 
ค%าดัชนี เกณฑ�ท่ีใช�พิจารณา ค%าสถิติ ผลการพิจารณา 

2χ -test p-value มากกว0า 0.05 0.19 ผ0านเกณฑ� 
2χ /df น)อยกว0า 2.00 1.66 ผ0านเกณฑ� 

GFI มากกว0า 0.90 1.00 ผ0านเกณฑ� 
AGFI มากกว0า 0.90 0.98 ผ0านเกณฑ� 
CFI มากกว0า 0.95 1.00 ผ0านเกณฑ� 
SRMR น)อยกว0า 0.05 0.011 ผ0านเกณฑ� 
RMSEA น)อยกว0า 0.05 0.037 ผ0านเกณฑ� 
CN มากกว0า 200 1384.28 ผ0านเกณฑ� 

 
 จากตารางท่ี ๔.๑๖ พบว0า ค0า p-value ไม0มีนัยสําคัญทางสถิติเท0ากับ ๐.๑๙ (เกณฑ�ท่ี
กําหนดต)องมากกว0า ๐.๐๕) ผ0านเกณฑ� ค0าไค-สแควร� ( 2χ ) เท0ากับ ๓.๓๒ ค0าองศาอิสระ (df) เท0ากับ 
๒ ค0าสัดส0วนไค-สแควร� ( 2χ /df) เท0ากับ ๑.๖๖ (เกณฑ�ท่ีกําหนดต)องน)อยกว0า ๒) ผลผ0านเกณฑ� ค0า
ดัชนีวัดระดับความสอดคล)อง (GFI) เท0ากับ ๑.๐๐ (เกณฑ�ท่ีกําหนดต)องมากกว0า ๐.๙๐) ผลผ0านเกณฑ� 
ค0าดัชนีวัดระดับความสอดคล)องท่ีปรับแก)แล)ว (AGFI) เท0ากับ ๐.๙๘ (เกณฑ�ท่ีกําหนดต)องมากกว0า 
๐.๙๐) ผลผ0านเกณฑ� ค0าดัชนีวัดระดับความสอดคล)องเปรียบเทียบ (CFI) เท0ากับ ๑.๐๐ (เกณฑ�ท่ี
กําหนดต)องมากกว0า ๐.๙๐) ผลผ0านเกณฑ� ค0ารากของค0าเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อน



 

๑๒๗ 

มาตรฐาน (SRMR) เท0ากับ ๐.๐๑๑ (เกณฑ�ท่ีกําหนดต)องน)อยกว0า ๐.๐๕) ผลผ0านเกณฑ� ค0าความคลาด
เคลื่อนในการประมาณค0าพารามิเตอร� (RMSEA) เท0ากับ ๐.๐๓๗ (เกณฑ�ท่ีกําหนดต)องน)อยกว0า 
๐.๐๕) ผลผ0านเกณฑ�มีขนาดตัวอย0างวิกฤติ (CN) เท0ากับ ๑๓๘๔.๒๘ (เกณฑ�ท่ีกําหนดมากกว0าหรือ
เท0ากับ ๒๐๐) ซ่ึงทุกค0ามีค0าเป8นไปตามเกณฑ�ท่ีกําหนดแสดงให)เห็นว0าโมเดลแรงกดดันภายนอกท่ี
ผู)วิจัยพัฒนาข้ึนสอดคล)องกลมกลืนกับข)อมูลเชิงประจักษ�ซ่ึงเป8นไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีกําหนดไว)  
  
ตารางท่ี ๔.๑๗ แสดงค0าสถิติพ้ืนฐานขององค�ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลแรงกดดันภายนอก  
ตัวแปร น้ําหนักองค�ประกอบ t R2 สปส.คะแนน

องค�ประกอบ beta B(SE) 
OUT_PR1 5.31 0.55 (0.40) 12.49** 0.30 0.01 
OUT_PR2 0.46 0.81 (0.02) 20.58** 0.66 0.43 
OUT_PR3 0.56 0.91 (0.02) 24.08** 0.82 0.88 
OUT_PR4 0.46 0.75 (0.03) 18.51** 0.56 0.28 
OUT_PR5 0.35 0.55 (0.03) 12.22** 0.31 0.05 
      Chi-Square = 3.32    df = 2    GFI = 1.00    AGFI = 0.98    RMSEA = 0.037  

หมายเหตุ : **p < .01 ; n = 490 ; ระดับการให)คะแนน 5 ระดับ 
 

 จากตารางท่ี ๔.๑๗ พบว0า ค0าน้ําหนักองค�ประกอบของตัวแปรท้ังหมดมีค0าเป8นบวก มี
ขนาดต้ังแต0 ๐.๐๑ ถึง ๐.๘๘ และมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ ทุกตัว ด)านท่ีส0งผลมากท่ีสุด คือ 
ความคาดหวังของนักท0องเท่ียว (OUT_PR3) มีความแปรผันร0วมกับแรงกดดันภายนอก ร)อยละ ๘๒ 
รองลงมาคือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท0องเท่ียว (OUT_PR2) มีความแปรผันร)อยละ ๖๖ 
แนวโน)มการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (OUT_PR4) มีความแปรผันร)อยละ ๕๖ ความร0วมมือ
ระหว0างประเทศ (OUT_PR5) มีความแปรผันร)อยละ ๓๑ และตัวแปรท่ีมีความแปรผันร0วมกับแรง
กดดันภายนอกน)อยท่ีสุดคือ สภาวะการแข0งขันในอุตสาหกรรมท0องเท่ียว (OUT_PR1) ร)อยละ ๓๐ 
แสดงให)เห็นว0า ตัวแปรเหล0านี้เป8นตัวแปรท่ีสําคัญขององค�ประกอบแรงกดดันภายนอก  

 
 สมมติฐานย%อยท่ี ๑.๔ ค0าสถิติพ้ืนฐานขององค�ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการปฏิบัติตามหลัก 
ปาปณิกธรรม ท่ีพัฒนาข้ึนสอดคล)องกับข)อมูลเชิงประจักษ� 
 
 
 
 
 



 

๑๒๘ 

 
 

แผนภาพท่ี ๔.๔ แสดงผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการปฏิบัติตามหลัก    
ปาปณิกธรรม  

 
ตารางท่ี ๔.๑๘ ค0าสถิติความสอดคล)องของโมเดลการปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรม  
ค%าดัชนี เกณฑ�ท่ีใช�พิจารณา ค%าสถิติ ผลการพิจารณา 

2χ -test p-value มากกว0า 0.05 0.335 ผ0านเกณฑ� 
2χ /df น)อยกว0า 2.00 1.09 ผ0านเกณฑ� 

GFI มากกว0า 0.90 0.98 ผ0านเกณฑ� 
AGFI มากกว0า 0.90 0.94 ผ0านเกณฑ� 
CFI มากกว0า 0.95 1.00 ผ0านเกณฑ� 
SRMR น)อยกว0า 0.05 0.039 ผ0านเกณฑ� 
RMSEA น)อยกว0า 0.05 0.036 ผ0านเกณฑ� 
CN มากกว0า 200 271.42  ผ0านเกณฑ� 

  
  จากตารางท่ี ๔.๑๘ พบว0า ค0า p-value ไม0มีนัยสําคัญทางสถิติเท0ากับ ๐.๓๓๕ (เกณฑ�ท่ี
กําหนดต)องมากกว0า ๐.๐๕) ผ0านเกณฑ� ค0าไค-สแควร� ( 2χ ) เท0ากับ ๒.๑๘ ค0าองศาอิสระ (df) เท0ากับ 
๒ ค0าสัดส0วนไค-สแควร� ( 2χ /df) เท0ากับ ๑.๐๙ (เกณฑ�ท่ีกําหนดต)องน)อยกว0า ๒) ผลผ0านเกณฑ� ค0า
ดัชนีวัดระดับความสอดคล)อง (GFI) เท0ากับ ๐.๙๘ (เกณฑ�ท่ีกําหนดต)องมากกว0า ๐.๙๐) ผลผ0านเกณฑ� 
ค0าดัชนีวัดระดับความสอดคล)องท่ีปรับแก)แล)ว (AGFI) เท0ากับ ๐.๙๔ (เกณฑ�ท่ีกําหนดต)องมากกว0า 
๐.๙๐) ผลผ0านเกณฑ� ค0าดัชนีวัดระดับความสอดคล)องเปรียบเทียบ (CFI) เท0ากับ ๑.๐๐ (เกณฑ�ท่ี
กําหนดต)องมากกว0า ๐.๙๐) ผลผ0านเกณฑ� ค0ารากของค0าเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน (SRMR) เท0ากับ ๐.๐๓๙ (เกณฑ�ท่ีกําหนดต)องน)อยกว0า ๐.๐๕) ผลผ0านเกณฑ� ค0าความคลาด
เคลื่อนในการประมาณค0าพารามิเตอร� (RMSEA) เท0ากับ ๐.๐๓๖ (เกณฑ�ท่ีกําหนดต)องน)อยกว0า 
๐.๐๕) ผลผ0านเกณฑ�มีขนาดตัวอย0างวิกฤติ (CN) เท0ากับ ๒๗๑.๔๒ (เกณฑ�ท่ีกําหนดมากกว0าหรือ



 

๑๒๙ 

เท0ากับ ๒๐๐) ซ่ึงทุกค0ามีค0าเป8นไปตามเกณฑ�ท่ีกําหนดแสดงให)เห็นว0าโมเดลการปฏิบัติตามหลัก
ปาปณิกธรรม ท่ีผู)วิจัยพัฒนาข้ึนสอดคล)องกลมกลืนกับข)อมูลเชิงประจักษ�ซ่ึงเป8นไปตามสมมติฐานการ
วิจัยท่ีกําหนดไว)    
   
ตารางท่ี ๔.๑๙ แสดงค0าสถิติพ้ืนฐานขององค�ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการปฏิบัติตามหลัก  

ปาปณิกธรรม  
ตัวแปร น้ําหนักองค�ประกอบ t R2 สปส.คะแนน

องค�ประกอบ beta B(SE) 
CHARAC1 0.99 0.86 (0.04) 2.96** 0.74 0.47 
CHARAC2 0.86 0.72 (0.05) 4.76** 0.52 0.20 
CHARAC3 0.89 0.74 (0.05) 4.62** 0.55 0.22 
      Chi-Square = 2.18    df = 2    GFI = 0.98    AGFI = 0.94    RMSEA = 0.036  

หมายเหตุ : **p < .01 ; n = 490 ; ระดับการให)คะแนน 5 ระดับ 
  

 จากตารางท่ี ๔.๑๙ พบว0า ค0าน้ําหนักองค�ประกอบของตัวแปรการปฏิบัติตามหลัก  
ปาปณิกธรรมท้ังหมดมีค0าเป8นบวก มีขนาดต้ังแต0 ๐.๒๐ ถึง ๐.๔๗ และมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ     
.๐๑ ทุกตัว ด)านท่ีส0งผลมากท่ีสุด คือ มีวิสัยทัศน� (CHARAC1) มีความแปรผันร0วมกับการปฏิบัติตาม
หลักปาปณิกธรรมร)อยละ ๗๔ รองลงมาคือ มีมนุษยสัมพันธ� (CHARAC3) มีความแปรผันร)อยละ ๕๕ 
และจัดการดี (CHARAC2) มีความแปรผันร)อยละ ๕๒   
 
 ๔.๒.๒ ป จจัยเชิงสาเหตุท่ีสามารถร%วมกันพยากรณ�ภาวะผู�นําการเปล่ียนแปลงใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู�บริหารการท%องเท่ียวแห%งประเทศไทย  
 การวิเคราะห�ป5จจัยเชิงสาเหตุท่ีสามารถร0วมกันพยากรณ�ภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู)บริหารการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทยซ่ึงตรงกับสมมติฐานท่ี ๒ ดังนี้  

 สมมติฐานท่ี ๒ บรรยากาศองค�การ แรงกดดันภายนอก และการปฏิบัติตามหลักปาป   
ณิกธรรม มีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ)อม และอิทธิพลโดยรวมต0อภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู)บริหารการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย  
 ผลการตรวจสอบความสอดคล)องกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ�เชิงสาเหตุแบบพุทธ
บูรณาการของภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู)บริหารการท0องเท่ียวแห0งประเทศ
ไทย ท่ีผู)วิจัยพัฒนาข้ึนกับข)อมูลเชิงประจักษ�หลังปรับโมเดลการวิจัยตามแผนภาพท่ี ๔.๕ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



 

๑๓๐ 

๒๗ ๒๘ ๒๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

แผนภาพท่ี ๔.๕ แสดงผลการตรวจสอบความสอดคล)องกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ�เชิงสาเหตุ
แบบพุทธบูรณาการของภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู)บริหารการท0องเท่ียวแห0ง

ประเทศไทย ท่ีผู)วิจัยพัฒนาข้ึนกับข)อมูลเชิงประจักษ�หลังปรับโมเดลการวิจัย 
 

ตารางท่ี ๔.๒๐ ค0าสถิติความสอดคล)องกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ�เชิงสาเหตุแบบพุทธบูรณา
การของภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู)บริหารการท0องเท่ียวแห0ง
ประเทศไทยท่ีผู)วิจัยพัฒนาข้ึนกับข)อมูลเชิงประจักษ�หลังปรับโมเดลการวิจัย 

ค%าดัชนี เกณฑ�ท่ีใช�พิจารณา ค%าสถิติ ผลการพิจารณา 
2χ -test p-value มากกว0า 0.05 0.051 ผ0านเกณฑ� 
2χ /df น)อยกว0า 2.00 1.228 ผ0านเกณฑ� 

GFI มากกว0า 0.90 0.97 ผ0านเกณฑ� 

ภาวะผู�นําการ
เปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 

แรงกดดัน
ภายนอก 

การปฏบิัตติาม
หลักปาปณิกธรรม ยอมรับการ

เปล่ียนแปลง 

พร)อมเป8นผู)นําการ
เปล่ียนแปลง 

วิสัยทัศน�ก)าวไกล 

ใส0ใจในการส่ือสาร 

  ให)ความสําคัญด)าน
เทคโนโลยี 

มีทักษะการ
ประสานงาน 

รู)จักประมาณตน 

สภาวะการแข0งขันใน
อุตสาหกรรมท0องเท่ียว 

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ของนักท0องเท่ียว 

แนวโน)มการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ความคาดหวังของ
นักท0องเท่ียว 

ความร0วมมือระหว0าง
ประเทศ 

บรรยากาศ
องค�การ 

ความท)าทายและความ
รับผิดชอบ 

การสนับสนุนจากคนรอบ
ข)าง 

โครงสร)างองค�กร 
 

การสร)างแรงจูงใจ 

มาตรฐานในการทํางาน 

ความรู)สึกผูกพันต0อองค�กร 

จักขุมา 
(วิสัยทัศน�) 

วิธูโร 
(จัดการดี) 

นิสสยสัมป5นโน 
(มีมนุษยสัมพันธ�) 

  0.82** 

  0.76** 

 0.67** 

 0.79** 

 0.92** 

 0.83** 

  0.80**   0.77**   0.72** 

  0.66** 

  0.54** 

  0.82** 

  0.89** 

 0.78** 

  0.74** 

  1.21** 

  0.09** 

  0.28** 

  -0.08** 

  0.82** 

  0.94** 

 0.92** 

 0.92** 

 0.81** 

 0.91** 

 0.83** 

  0.42 

  0.55 

  0.40 

  0.38 

  0.16 

  0.31 

  0.71 

  0.33 

  0.21 

  0.45 

  0.47 

  0.36   0.40   0.48 

  0.32 

  0.12 

  0.10 

  0.13 

  0.34 

  0.16 

  0.31 

Chi-Square=137.56,  df=112, P-value= 0.051,  RMSEA=0.022 



 

๑๓๑ 

ตารางท่ี ๔.๒๐ (ต0อ) 
ค%าดัชนี เกณฑ�ท่ีใช�พิจารณา ค%าสถิติ ผลการพิจารณา 
AGFI มากกว0า 0.90 0.95 ผ0านเกณฑ� 
CFI มากกว0า 0.90 1.00 ผ0านเกณฑ� 
SRMR น)อยกว0า 0.05 0.039 ผ0านเกณฑ� 
RMSEA น)อยกว0า 0.05 0.022 ผ0านเกณฑ� 
CN มากกว0า 200 501.83 ผ0านเกณฑ� 

 
 จากตารางท่ี ๔.๒๐ พบว0าค0า p-value มีนัยสําคัญทางสถิติเท0ากับ ๐.๐๕๑ (เกณฑ�ท่ี
กําหนดต)องมากกว0า ๐.๐๕) ผลผ0านเกณฑ� ค0าไค-สแควร� ( 2χ ) เท0ากับ ๑๓๗.๕๖ ค0าองศาอิสระ (df) 
เท0ากับ ๑๑๒ ค0าสัดส0วนไค-สแควร� ( 2χ /df) เท0ากับ ๑.๒๒๘ (เกณฑ�ท่ีกําหนดต)องน)อยกว0า ๒) ผลผ0าน
เกณฑ� ค0าดัชนีวัดระดับความสอดคล)อง (GFI) เท0ากับ ๐.๙๗ (เกณฑ�ท่ีกําหนดต)องมากกว0า ๐.๙๐) ผล
ผ0านเกณฑ� ค0าดัชนีวัดระดับความสอดคล)องท่ีปรับแก)แล)ว (AGFI) เท0ากับ ๐.๙๕ (เกณฑ�ท่ีกําหนดต)อง
มากกว0า ๐.๙๐) ผลผ0านเกณฑ� ค0าดัชนีวัดระดับความสอดคล)องเปรียบเทียบ (CFI) เท0ากับ ๑.๐๐ 
(เกณฑ�ท่ีกําหนดต)องมากกว0า ๐.๙๐) ผลผ0านเกณฑ� ค0ารากของค0าเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน (SRMR) เท0ากับ ๐.๐๓๙ (เกณฑ�ท่ีกําหนดต)องน)อยกว0า ๐.๐๕) ผลผ0านเกณฑ� ค0าความคลาด
เคลื่อนในการประมาณค0าพารามิเตอร� (RMSEA) เท0ากับ ๐.๐๒๒ (เกณฑ�ท่ีกําหนดต)องน)อยกว0า 
๐.๐๕) ผลผ0านเกณฑ�มีขนาดตัวอย0างวิกฤติ (CN) เท0ากับ ๕๐๑.๘๓ (เกณฑ�ท่ีกําหนดต)องมากกว0าหรือ
เท0ากับ ๒๐๐) ผลผ0านเกณฑ� แสดงให)เห็นว0าค0าสถิติความสอดคล)องของโมเดลความสัมพันธ�เชิงสาเหตุ
แบบพุทธบูรณาการของภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู)บริหารการท0องเท่ียวแห0ง
ประเทศไทย เชิงสมมติฐานท่ีผู)วิจัยพัฒนาข้ึนสอดคล)องกลมกลืนกับข)อมูลเชิงประจักษ�ซ่ึงเป8นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยท่ีกําหนดไว)  
 จากการทดสอบสมมติฐานท่ี ๒ บรรยากาศองค�การ แรงกดดันภายนอก และการปฏิบัติ
ตามหลักปาปณิกธรรม มีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ)อม และอิทธิพลโดยรวมต0อภาวะผู)นําการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู)บริหารการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย สามารถสรุปเป8นตารางผล
การศึกษาได)ดังตารางต0อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๓๒ 

ตารางท่ี ๔.๒๑ ค0าสถิติผลการวิเคราะห�อิทธิพลของตัวแปรในโมเดลความสัมพันธ�เชิงสาเหตุแบบพุทธ
บูรณาการของภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู)บริหารการ
ท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย ท่ีมีการปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรมเป8นตัวแปรส0งผ0าน  

ตัวแปรเหตุ CHARACTE  LEADER 
ตัวแปรผล TE IE DE TE IE DE 
ATMORG 0.82** 

(0.05) 
- 0.82** 

(0.05) 
0.82** 
(0.05) 

0.54** 
(0.08) 

0.28** 
(0.08) 

OUTPRESS  0.09** 
(0.03) 

- 0.09** 
(0.03) 

-0.02 
(0.02) 

0.06** 
(0.02) 

-0.08** 
(0.02) 

CHARACTE - - - - - 0.66** 
(0.02) 

ค0าสถิติ Chi-Square = 137.56, df = 112, GFI = 0.97,  AGFI = 0.95,  RMSEA = 0.022 
ตัวแปร ATM1 ATM2 ATM3 ATM4 ATM5 ATM6 OUT1 OUT2 OUT3 
ความเท่ียง 0.58 0.45 0.60 0.62 0.84 0.69 0.29 0.67 0.79 
ตัวแปร OUT4 OUT5 CHA1 CHA2 CH3 LEAD1 LEAD2 LEAD3 LEAD4 
ความเท่ียง 0.55 1.47 0.64 0.60 0.52 0.68 0.88 0.84 0.85 
ตัวแปร LEAD5 LEAD6 LEAD7       
ความเท่ียง 0.66 0.82 0.69       
สมการโครงสร)างของตัวแปร CHARACTE LEADER    
R2  0.73 0.66    
เมทริกซ�สหสัมพันธ�ระหว0างตัวแปร 
ตัวแปรแฝง      CHARACTE    LEADER      ATMORG    OUTPRESS     
CHARACTE        1.00    
LEADER            0.86         1.00   
ATMORG          0.85         0.81            1.00 
OUTPRESS        0.36         0.25            0.33           1.00 

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บคือค0าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน, **p < .01  
 TE = ผลรวมอิทธิพล   IE = อิทธิพลทางอ)อม  DE = อิทธิพลทางตรง 
 
 จากตารางท่ี ๔.๒๑ พบว0า ค0าความเท่ียงของตัวแปรสังเกตได) มีค0าความเท่ียงอยู0ระหว0าง 
๐.๒๙-๑.๔๗ โดยตัวแปรท่ีมีค0าความเท่ียงสูงสุดคือ ความร0วมมือระหว0างประเทศ (OUT_PR5) มีค0า
ความเท่ียงเท0ากับ ๑.๔๗ รองลงมาคือ พร)อมเป8นผู)นําการเปลี่ยนแปลง (LEADER2) มีค0าความเท่ียง
เท0ากับ ๐.๘๘ ส0วนตัวแปรท่ีมีค0าความเท่ียงตํ่าสุดคือ สภาวะการแข0งขันในอุตสาหกรรมท0องเท่ียว 
(OUT_PR1) มีค0าความเท่ียงเท0ากับ ๐.๒๙ เท0ากัน สําหรับค0าสัมประสิทธิ์การพยากรณ� (R2) ของ
สมการโครงสร)างตัวแปรภายในแฝงพบว0ามีค0าเท0ากับ ๐.๗๓ แสดงว0าตัวแปรในโมเดลคือ บรรยากาศ
องค�การ (ATMORG) และแรงกดดันภายนอก (OUTPRESS) สามารถอธิบายความแปรปรวนของการ



 

๑๓๓ 

ปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรม (CHARACTE) ได)ร)อยละ ๗๓ และยังพบว0าสมการโครงสร)างตัวแปร
ภายในแฝงมีค0าเท0ากับ ๐.๖๖ แสดงว0าตัวแปรในโมเดลคือ บรรยากาศองค�การ (ATMORG) แรงกดดัน
ภายนอก (OUTPRESS) และการปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรม (CHARACTE) สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ (LEADER) ได)ร)อยละ ๖๖    
 เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรงและทางอ)อมระหว0างตัวแปรในโมเดลพบว0า ความสัมพันธ�
ระหว0างบรรยากาศองค�การ (ATMORG) กับภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ (LEADER) 
ขนาดความสัมพันธ�เท0ากับ ๐.๘๑ แยกเป8นอิทธิพลทางตรง ๐.๒๘ และอิทธิพลทางอ)อม ๐.๕๔ เป8น
อิทธิพลรวม ๐.๘๒ โดยมีค0าอิทธิพลทางตรง ทางอ)อม และอิทธิพลรวมส0งผลต0อภาวะผู)นําการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ (LEADER) หมายความว0า มีการมาตรฐานในการทํางาน สร)าง
ความรู)สึกผูกพันต0อองค�กร มีการสร)างแรงจูงใจ มีการสนับสนุนจากคนรอบข)าง มีการโครงสร)าง
องค�กรอย0างเหมาะสมและเป8นระบบ และสร)างความท)าทายและความรับผิดชอบในการทํางานจะทํา
ให)เกิดภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ข้ึนมาได) อย0างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ 
 เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรงและทางอ)อมระหว0างตัวแปรในโมเดลพบว0า ความสัมพันธ�
ระหว0างแรงกดดันภายนอก (OUTPRESS) กับภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ (LEADER) 
ขนาดความสัมพันธ�เท0ากับ ๐.๒๕ แยกเป8นอิทธิพลทางตรง -๐.๐๘ และอิทธิพลทางอ)อม ๐.๐๖ เป8น
อิทธิพลรวม -๐.๐๒ โดยท่ีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลรวมไม0ส0งผลต0อภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ (LEADER) อย0างมีนัยสําคัญทางสถิติ แต0ก็พบว0าตัวแปรการปฏิบัติตามหลักปาป       
ณิกธรรม (CHARACTE) อันประกอบด)วย จักขุมา (วิสัยทัศน�) วิธูโร (จัดการดี) และนิสสยสัมป5นโน (มี
มนุษยสัมพันธ�) มีขนาดอิทธิพลทางตรงส0งผลต0อภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ 
(LEADER) เท0ากับ ๐.๖๖ อย0างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑  
 จากการศึกษาและวิเคราะห�ข)อมูลเชิงปริมาณแล)วผู)วิจัยได)ทําการศึกษาข)อมูลเชิงคุณภาพ
เพ่ือยืนยันผลการศึกษาข)างต)นจากผู)ให)ข)อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ รูป/คน โดยใช)แบบสัมภาษณ�แบบมี
โครงสร)างตามวัตถุประสงค�และนําเสนอตามลําดับดังนี้ 
  ๑) องค�ประกอบของภาวะผู�นําการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑  
 ยอมรับการเปล่ียนแปลง   
  ประเด็นสัมภาษณ�คือ องค�ประกอบของภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ด)าน 
“ยอมรับการเปลี่ยนแปลง” นั้นควรมีในผู)นําหรือผู)บริหาร จากการสัมภาษณ�ผู)ให)ข)อมูลสําคัญจํานวน 
๑๗ รูป/คน พบผลการสัมภาษณ�ดังนี้  
  ๑) การยอมรับการเปลี่ยนแปลงควรมีในตัวผู)นําเพราะการเป8นผู)นําหรือผู)บริหารต)อง
สามารถคาดการณ�สถานการณ� ท่ีมีผลกระทบต0อหน0วยงาน ความรับผิดชอบ ดังนั้นการยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง จะต)องปรับตัวให)ทัน๑  
  ๒) การยอมรับการเปลี่ยนแปลงควรมีในตัวผู)นําเพราะผู)นําควรยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ก0อน แล)วการกระทําหรือการเปลี่ยนแปลงถึงจะเกิดข้ึนได)๒  
                                           
  ๑ สัมภาษณ� นาย ณ พงษ� สุขสงวนพันธ�, กรรมการผู)จัดการบริษัท เมก)า แพลนเน็ต จํากัด, ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๒ สัมภาษณ� นายมงคล ริมสวัสดิ์, ผู)อํานวยการกรมยุทธศาสตร�และแผนงาน กระทรวงการท0องเท่ียว
และกีฬา, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒. 



 

๑๓๔ 

  ๓) การยอมรับการเปลี่ยนแปลงควรมีในตัวผู)นําเพราะต)องเท0าทันกับสิ่งแวดล)อมท่ีกําลัง
เปลี่ยนแปลงอย0างรวดเร็ว๓  
  ๔) การเปลี่ยนแปลงเป8นธรรมชาติท่ีปฏิเสธไม0ได) โดยเฉพาะป5จจุบันพัฒนาการของ
เทคโนโลยีทําให)โลกเปลี่ยนแปลงเร็วข้ึน และเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ หลายเรื่องส0งผลต0อสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล)อมอย0างรวดเร็วรุนแรง การยอมรับการเปลี่ยนแปลงจึงเป8นคุณสมบัติ
พ้ืนฐานท่ีผู)นําหรือผู)บริหารต)องมี หากต)องการพัฒนาองค�กรให)อยู0รอดในระยะยาว๔  
  ๕) การยอมรับการเปลี่ยนแปลงควรมีในตัวผู)นําเพราะป5จจุบันพัฒนาการของเทคโนโลยี
ทําให)โลกเปลี่ยนแปลงเร็วข้ึนและหลายมิติ การยอมรับการเปลี่ยนแปลงจึงเป8นสิ่งท่ีผู)นําหรือผู)บริหาร
พึงมี๕  
  ๖) ผู)นําต)องยอมรับการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงไปสู0ทางท่ีดีข้ึน โดยผู)นํา
ต)องยอมรับการเปลี่ยนแปลงก0อน จึงจะทําให)เกิดการผลักดันให)เกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามลําดับได)๖  
  ๗) ต)องยอมรับว0าโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย0างรวดเร็ว เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงผู)นําก็ต)อง
ยอมรับแนวคิดใหม0 ยอมรับคนรุ0นใหม0 เพ่ือให)ทันต0อการเปลี่ยนแปลงนั้น๗  
  ๘) เห็นด)วยกับองค�ประกอบด)านการยอมรับการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากว0าคนเราจะ
เปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามก็ต)องยอมรับก0อนว0าโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงค0อนข)างรวดเร็วถ)ายอมรับตรงนี้
ไม0ได)ก็เปลี่ยนแปลงอะไรไมได)เหมือนกัน๘  
  ๙) การยอมรับการเปลี่ยนแปลงจะนําไปสู0การหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการปรับตัว ปรับ
แนวทางในการทํางานและนําองค�กรไปสู0เปSาหมายในอนาคต๙  
  ๑๐) การท่ีจะเป8นผู)นําการเปลี่ยนแปลง ตัวผู)นําต)องแสดงให)บุคคลอ่ืนเห็นได)ว0า การเปOดใจ
ท่ีจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงต0าง ๆ นั้น เป8นเรื่องท่ีสามารถเกิดข้ึนได)ตามปกติ โดยเฉพาะในยุค
ป5จจุบันท่ีสังคม สภาพแวดล)อม มีการเปลี่ยนแปลงอย0างรวดเร็ว ถ)าหากไม0สามารถยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงเหล0านี้ได)ก็ถือว0าเป8นเรื่องยากท่ีจะพัฒนาตนเองได)๑๐  

                                           
 ๓ สัมภาษณ� นางสาวรัญจวน ทองรุต, ผู)อํานวยการภูมิภาคอเมริกา การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, 

๑๘ มกราคม ๒๕๖๒.  

 ๔ สัมภาษณ� นางนํ้าฝน บุณยะวัฒน�, ผู)อํานวยการฝWายวางแผน, การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๑๖ 
มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๕ สัมภาษณ� นางรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ, รองผู)อํานวยการภูมิภาคยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง 
การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๖ สัมภาษณ� นางสาวจุฑาทิพย� เจริญลาภ, ผู)อํานวยการฝWายติดตามและบริหารความเสี่ยง การ
ท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๗ สัมภาษณ� นายสันติ ปWาหวาย, รองปลัดกระทรวงการท0องเท่ียวและกีฬา, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๘ สัมภาษณ� นางสาวขวัญจิตร บุญพิทักษ�, ผู)อํานวยการฝWายบริหารท่ัวไป การท0องเท่ียวแห0งประเทศ
ไทย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๙ สัมภาษณ� นางสาวศรีพร เภกะนันทน�, ผู)อํานวยการสํานักผู)ว0าการ การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, 
๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒. 
 ๑๐ สัมภาษณ� นายสันติ แสวงเจริญ, ผู)อํานวยการฝWายภูมิภาคเอเชียตะวันออก การท0องเท่ียวแห0ง
ประเทศไทย, ๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒. 



 

๑๓๕ 

  ๑๑) คนเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามก็ต)องยอมรับก0อนว0าโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลง
ค0อนข)างรวดเร็วถ)ายอมรับตรงนี้ไม0ได)ก็เปลี่ยนแปลงอะไรไมได)เหมือนกัน การยอมรับจะนําไปสู0การหา
แนวทางท่ีเหมาะสมในการเปลี่ยนแปลง๑๑  
  ๑๒) ผู)นําต)องยอมรับการเปลี่ยนแปลงให)ได) เนื่องจากว0าโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงค0อนข)าง
รวดเร็วถ)ายอมรับตรงนี้ไม0ได)ก็เปลี่ยนแปลงอะไรไมได)เหมือนกัน๑๒  
  ๑๓) การยอมรับว0าสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงจะนําไปสู0การหาแนวทางท่ีเหมาะสมใน
การปรับตัว ปรับวิธีการในการทํางานและนําองค�กรไปสู0เปSาหมายในอนาคต๑๓  
  ๑๔) ผู)นําต)องยอมรับการเปลี่ยนแปลงก0อนว0าสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย0างรวดเร็วใน
ทุก ๆ ด)าน จึงจะทําให)เกิดการผลักดันให)เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค�กรไปตามลําดับ๑๔  
 ๑๕) ผู)นําการเปลี่ยนแปลงต)องเปOดใจท่ีจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงต0าง ๆ ได) โดยเฉพาะ
ในยุคป5จจุบันท่ีสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย0างรวดเร็ว๑๕  
 ๑๖) ผู)นําต)องยอมรับการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย0างรวดเร็วผู)นําก็
ต)องยอมรับแนวคิดใหม0 เพ่ือให)ทันต0อการเปลี่ยนแปลงนั้น๑๖  
 ๑๗) การยอมรับการเปลี่ยนแปลงเป8นคุณสมบัติของผู)นําเพราะว0าภาวะการณ�ในป5จจุบันมี
การเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด)านอย0างรวดเร็ว๑๗ 
 สรุป การยอมรับการเปลี่ยนแปลง เป8นสิ่งสําคัญเพราะผู)นําหรือผู)บริหารต)องสามารถ
คาดการณ�สถานการณ�ท่ีมีผลกระทบต0อหน0วยงาน ต)องรู)เท0าทันสภาพแวดล)อมท่ีกําลังเปลี่ยนแปลง
อย0างรวดเร็ว โดยเฉพาะพัฒนาการของเทคโนโลยีทําให)โลกเปลี่ยนแปลงเร็วข้ึน นอกจากนั้นยังมีการ
เปลี่ยนแปลงในหลายมิติ ท้ังมิติด)านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล)อมต0าง ๆ ผู)นําก็ต)องยอมรับแนวคิดใหม0 
ยอมรับคนรุ0นใหม0 การยอมรับการเปลี่ยนแปลงจึงเป8นคุณสมบัติพ้ืนฐานท่ีผู)นําหรือผู)บริหารต)องมีหาก
ต)องการพัฒนาองค�กรให)อยู0รอดในระยะยาว และนําไปสู0การหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการปรับตัว 
ปรับวิธีการในการทํางานและนําองค�กรไปสู0เปSาหมายในอนาคต และสามารถสรุปเป8นแผนภาพดังนี้ 
 
 

                                           
 ๑๑ สัมภาษณ� นายโด0งสยาม โสมาภา, ผู)อํานวยการโรงเรยีนโสมาภาพัฒนา, ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒. 
 ๑๒ สัมภาษณ� ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร� ฝWายวิชาการ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๑๓ สัมภาษณ� ศ. ดร. บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร� คณะสังคมศาสตร�, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.  
 ๑๔ สัมภาษณ� พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร� ฝWายบริหาร มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, รองเจ)าคณะจังหวัดนนทบุรี, ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒.  
 ๑๕ สัมภาษณ� พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร�, ๒๑ มีนาคม 
๒๕๖๒. 
 ๑๖ สัมภาษณ� ผศ. ดร. รัฐพล เย็นใจมา, อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร� คณะสังคมศาสตร�, ๒๓ 
มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๑๗ สัมภาษณ� นายวินิจ รังผึ้ง, ผู)อํานวยการฝWายบริหารการตลาด การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๙ 
เมษายน ๒๕๖๒. 



 

๑๓๖ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภาพท่ี ๔.๖ การยอมรับการเปลี่ยนแปลงจากการสัมภาษณ�เชิงลึก 
 
 พร�อมเปGนผู�นําการเปล่ียนแปลง 
 ประเด็นสัมภาษณ�คือ องค�ประกอบของภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ด)าน 
“พร)อมเป8นผู)นําการเปลี่ยนแปลง” นั้นควรมีในผู)นําหรือผู)บริหาร จากการสัมภาษณ�ผู)ให)ข)อมูลสําคัญ
จํานวน ๑๗ รูป/คน พบผลการสัมภาษณ�ดังนี้ 
   ๑) ความพร)อมเป8นผู)นําการเปลี่ยนแปลงจําเป8นต)องมีในตัวผู)นําเพราะการเปลี่ยนแปลงไป
ในสิ่งท่ีดีกว0าหรือดีข้ึนหรือแม)แต0เปลี่ยนแปลงท่ีแย0ลงแต0รักษาองค�กรไว)ไม0ให)ล)มก็จําเป8นต)องทํา๑๘  
  ๒) ความพร)อมเป8นผู)นําการเปลี่ยนแปลงจําเป8นต)องมีเนื่องจากจากป5จจุบันการทํางาน 
การบริหารจัดการมีรูปแบบใหม0 ๆ มากข้ึนดังนั้นตัวผู)นําก็ต)องมีความเป8นผู)บริหารเปลี่ยนแปลงตามไป
ด)วย๑๙  
 ๓) ความพร)อมเป8นผู)นําการเปลี่ยนแปลงจําเป8นต)องมีในตัวผู)นําอย0างยิ่ง เพราะว0าผู)นําต)อง
รู)เท0าทัน และนําพาองค�กรไปสู0การเปลี่ยนแปลงของโลกป5จจุบันและอนาคต๒๐  
  ๔) ผู)นําท่ีพร)อมเป8นผู)นําการเปลี่ยนแปลงคือ คนท่ีสามารถสร)างความแตกต0างให)กับ
องค�กรและก)าวนําคู0แข0งขัน โดยการทํางานเชิงรุก รวมท้ังเป8นคุณสมบัติท่ีทําให)องค�กรมีการพัฒนาอยู0
เสมอ ไม0หยุดนิ่งอยู0กับท่ี๒๑  
                                           
 ๑๘ สัมภาษณ� นาย ณ พงษ� สุขสงวนพันธ�, กรรมการผู)จัดการบริษัท เมก)า แพลนเน็ต จํากัด, ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๙ สัมภาษณ� นายมงคล ริมสวัสดิ์, ผู)อํานวยการกรมยุทธศาสตร�และแผนงาน กระทรวงการท0องเท่ียว
และกีฬา, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๒๐ สัมภาษณ� นางสาวรัญจวน ทองรุต, ผู)อํานวยการภูมิภาคอเมริกา การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, 
๑๘ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๒๑ สัมภาษณ� นางนํ้าฝน บุณยะวัฒน�, ผู)อํานวยการฝWายวางแผน, การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๑๖ 
มกราคม ๒๕๖๒.  

การยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง 

๑) สามารถคาดการณ�สถานการณ�ท่ีมีผลกระทบต0อ
หน0วยงาน 

๒) รู)เท0าทันสภาพแวดล)อมท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงอย0าง
รวดเร็ว  

๓) ยอมรับพัฒนาการของเทคโนโลยีท่ีทําให)โลก
เปลี่ยนแปลงเร็วข้ึน  

๔) ยอมรับการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ ท้ังมิติด)าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล)อม 
 
๕) ยอมรับแนวคิดใหม0 ยอมรับคนรุ0นใหม0  



 

๑๓๗ 

  ๕) ความพร)อมเป8นผู)นําการเปลี่ยนแปลงจําเป8นต)องมีในตัวผู)นําเพราะถ)าหัวไม0กระดิกหาง
คงไม0ส0าย ดังนั้นผู)นําต)องเป8นจุดเริ่มต)นของการเปลี่ยนแปลง๒๒  
  ๖) ผู)นําจะต)องเป8นผู)เริ่มในการเปลี่ยนแปลง แต0ท้ังนี้ต)องมีทีมจะสนับสนุนให)เกิดการ
เปลี่ยนแปลงด)วย๒๓  
  ๗) ความพร)อมเป8นผู)นําการเปลี่ยนแปลงจําเป8นต)องมีในตัวผู)นําคือ ต)องมีการยอมรับ
ความคิดเห็นต0าง ๆ ผู)นําต)องสร)างความพร)อมด)านนวัตกรรม หาความรู)ใหม0ให)เป8นคนทันโลกเสมอ๒๔  
  ๘) ผู)นําท่ีดีต)องเตรียมความพร)อมท้ังส0วนตัวเราเองด)วยและส0วนของทีมงาน ซ่ึงจะเป8นตัว
สนับสนุนซ่ึงกันและกันให)เกิดการเปลี่ยนแปลงได)๒๕  
  ๙) การเป8น Role Model ท่ีดีในการปรับองค�กร จะทําให)ผู)บังคับบัญชามีทัศนคติท่ีดีต0อ
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบต0าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน๒๖  
  ๑๐) การเปลี่ยนแปลงมีด)านท่ีดี และด)านท่ีไม0ดีอยู0ด)วยเสมอ เพียงแต0ผู)นําการเปลี่ยนแปลง
ท่ีดีนั้น ต)องนําด)านท่ีดีของการเปลี่ยนแปลงออกมาแสดงให)กับผู)อ่ืนเห็นได)อย0างถูกต)องและชัดเจน 
และต)องแสดงให)เห็นถึงการยอมรับและการเปOดใจในการเปลี่ยนแปลง ถึงแม)ว0าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะ
มีด)านท่ีไม0ดีอยู0ด)วยก็ตาม ท้ังนี้การเปลี่ยนแปลงหรือการกระทํานั้น ๆ ท่ีต)องการชักนําผู)อ่ืน ผู)นําต)อง
เริ่มจากการปฏิบัติตัวเอง ก0อนเริ่มชักนําผู)อ่ืน๒๗  
  ๑๑) ผู)นําต)องพร)อมในการเปลี่ยนแปลง เพราะเป8นคนท่ีสามารถสร)างความแตกต0างให)กับ
องค�กร และก)าวนําคู0แข0งขัน โดยการทํางานเชิงรุก รวมท้ัง เป8นคุณสมบัติท่ีทําให)องค�กรมีการพัฒนา
อยู0เสมอ๒๘  
  ๑๒) ผู)นําต)องมีความเป8นผู)บริหารการเปลี่ยนแปลง เพราะการเปลี่ยนแปลงไปสู0สิ่งท่ีดีกว0า
หรือดีข้ึนเป8นเปSาหมายของทุกองค�กร๒๙  
  ๑๓) ผู)นําต)องรู)เท0ากันการเปลี่ยนแปลงของโลกป5จจุบันและอนาคต ผู)นําคือคนท่ีสามารถ
สร)างความแตกต0างให)กับองค�กรและก)าวนําคู0แข0งขันได)๓๐  
                                           
 ๒๒ สัมภาษณ� นางรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ, รองผู)อํานวยการภูมิภาคยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง 
การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒.   
 ๒๓ สัมภาษณ� นางสาวจุฑาทิพย� เจริญลาภ, ผู)อํานวยการฝWายติดตามและบริหารความเสี่ยง การ
ท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๒๔ สัมภาษณ� นายสันติ ปWาหวาย, รองปลัดกระทรวงการท0องเท่ียวและกีฬา, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๒๕ สัมภาษณ� นางสาวขวัญจิตร บุญพิทักษ�, ผู)อํานวยการฝWายบริหารท่ัวไป การท0องเท่ียวแห0งประเทศ
ไทย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๒๖ สัมภาษณ� นางสาวศรีพร เภกะนันทน�, ผู)อํานวยการสํานักผู)ว0าการ การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, 
๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒.  
 ๒๗ สัมภาษณ� นายสันติ แสวงเจริญ, ผู)อํานวยการฝWายภูมิภาคเอเชียตะวันออก การท0องเท่ียวแห0ง
ประเทศไทย, ๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒.  
 ๒๘ สัมภาษณ� นายโด0งสยาม โสมาภา, ผู)อํานวยการโรงเรยีนโสมาภาพัฒนา, ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒.  
 ๒๙ สัมภาษณ� ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร� ฝWายวิชาการ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๓๐ สัมภาษณ� ศ. ดร. บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร� คณะสังคมศาสตร�, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.  



 

๑๓๘ 

  ๑๔) ผู)นําต)องพร)อมก0อน และผู)ตามก็จะทําตามเอง เหมือนคําท่ีว0าถ)าหัวไม0กระดิกหางคง
ไม0ส0าย ดังนั้นผู)นําต)องเป8นจุดเริ่มต)นของการเปลี่ยนแปลง แต0ก็ต)องมีทีมจะสนับสนุนให)เกิดการ
เปลี่ยนแปลงด)วย๓๑  
  ๑๕) ผู)นําการเปลี่ยนแปลงท่ีดีนั้น ต)องนําด)านท่ีดีออกมาแสดงให)กับผู)อ่ืนเห็นได)อย0าง
ถูกต)องและชัดเจน และต)องแสดงให)เห็นถึงการยอมรับและการเปOดใจในการเปลี่ยนแปลงด)วย๓๒  
  ๑๖) หากผู)นําไม0พร)อมผู)ตามก็คงไม0สามารถทํางานให)เกิดประสิทธิภาพตามเปSาหมายได) 
ข้ึนชื่อว0าผู)นําต0อให)ต)องลงน้ํา ลุยไฟ ก็ต)องพร)อมท่ีจะฝWาฟ5นไปให)ได)๓๓  
  ๑๗) เม่ือโลกเปลี่ยนแปลง สังคมเปลี่ยนแปลง ธุรกิจเปลี่ยนแปลงอยู0เสมอ ผู)นําองค�กร
หน0วยงานจึงควรมีความพร)อมท่ีจะนําองค�กรไปสู0การเปลี่ยนแปลงด)วย เพ่ือไม0ได)ล)าหลังหรือตกยุค๓๔ 
 สรุป พร)อมเป8นผู)นําการเปลี่ยนแปลงจําเป8นต)องมีในตัวผู)นํา เพราะผู)นําต)องรู)เท0ากันการ
เปลี่ยนแปลงของโลกป5จจุบันและอนาคต ผู)นําต)องพร)อมท่ีจะสร)างความแตกต0างให)กับองค�กร และ
ก)าวนําคู0แข0งขัน โดยการทํางานเชิงรุก รวมท้ังเป8นคุณสมบัติท่ีทําให)องค�กรมีการพัฒนาอยู0เสมอไม0หยุด
นิ่งอยู0กับท่ี ต)องมีการยอมรับความคิดเห็นต0าง ๆ ผู)นําต)องสร)างความพร)อมด)านนวัตกรรม หาความรู)
ใหม0ให)เป8นคนทันโลกอยู0ตลอดเวลา ผู)นําต)องนําด)านท่ีดีออกมาแสดงให)กับผู)อ่ืนเห็นได)อย0างถูกต)อง
และชัดเจน และต)องแสดงให)เห็นถึงการยอมรับและการเปOดใจในการเปลี่ยนแปลงด)วย นอกจากนั้น
ต)องเตรียมความพร)อมท้ังส0วนตัวและส0วนของทีมงานซ่ึงจะเป8นตัวสนับสนุนซ่ึงกันและกัน และ
สามารถสรุปเป8นแผนภาพดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
 ๓๑ สัมภาษณ� สัมภาษณ� พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร� ฝWายบริหาร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, รองเจ)าคณะจังหวัดนนทบุรี, ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๓๒ สัมภาษณ� พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร�, ๒๑ มีนาคม 
๒๕๖๒. 
 ๓๓ สัมภาษณ� ผศ. ดร. รัฐพล เย็นใจมา, อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร� คณะสังคมศาสตร�, ๒๓ 
มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๓๔ สัมภาษณ� นายวินิจ รังผึ้ง, ผู)อํานวยการฝWายบริหารการตลาด การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๙ 
เมษายน ๒๕๖๒.  



 

๑๓๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

แผนภาพท่ี ๔.๗ พร)อมเป8นผู)นําการเปลี่ยนแปลงจากการสัมภาษณ�เชิงลึก 
 

  วิสัยทัศน�ก�าวไกล   
  ประเด็นสัมภาษณ�คือ องค�ประกอบของภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ด)าน 
“วิสัยทัศน�ก)าวไกล” นั้นควรมีในผู)นําหรือผู)บริหาร จากการสัมภาษณ�ผู)ให)ข)อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ 
รูป/คน พบผลการสัมภาษณ�ดังนี้ 
  ๑) การมีวิสัยทัศน�นั้นจําเป8นอย0างยิ่งท่ีต)องมีในตัวผู)นํา เพราะการประเมินสถานการณ�
ล0วงหน)าไว)ดี การมีมุมมองท่ีแตกต0างรอบข)างจะช0วยให)องค�กร หน0วยงาน สามารถเตรียมรองรับ
สถานการณ�ท่ีจะเกิดข้ึนไว)ได)๓๕  
  ๒) การมีวิสัยทัศน�นั้นจําเป8นอย0างยิ่งท่ีต)องมีในตัวผู)นํา เพราะเป8นคุณธรรมข)อแรก ๆ ของ
ผู)นําทุกยุคทุกสมัย๓๖  
  ๓) การมีวิสัยทัศน�ก)าวไกลนั้นจําเป8นต)องมีอยู0ในตัวผู)นําเพ่ือการทํางานโดยใช)ทรัพยากรท่ี
มีอยู0ให)เกิดประสิทธิภาพสูงสุด๓๗  
  ๔) การมีวิสัยทัศน�ก)าวไกลนั้นจําเป8นต)องมีอยู0ในตัวผู)นําเพราะว0าการอยู0รอดในระยะยาว
ขององค�กร ข้ึนกับการท่ีผู)นํามีวิสัยทัศน�ท่ีก)าวไกล เนื่องจากจะทําให)เกิดการเตรียมพร)อมท่ีจะสามารถ
รับมือกับเปลี่ยนแปลงได)อย0างมีประสิทธิภาพ๓๘  

                                           
 ๓๕ สัมภาษณ� นาย ณ พงษ� สุขสงวนพันธ�, กรรมการผู)จัดการบริษัท เมก)า แพลนเน็ต จํากัด, ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๓๖ สัมภาษณ� นายมงคล ริมสวัสดิ์, ผู)อํานวยการกรมยุทธศาสตร�และแผนงาน กระทรวงการท0องเท่ียว
และกีฬา, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๓๗ สัมภาษณ� นางสาวรัญจวน ทองรุต, ผู)อํานวยการภูมิภาคอเมริกา การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, 
๑๘ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๓๘ สัมภาษณ� นางนํ้าฝน บุณยะวัฒน�, ผู)อํานวยการฝWายวางแผน, การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๑๖ 
มกราคม ๒๕๖๒.  

พร)อมเป8นผู)นํา
การเปลี่ยนแปลง 

๑) รู)เท0ากันการเปลี่ยนแปลงของโลกป5จจุบันและ
อนาคต 

๒) พร)อมท่ีจะสร)างความแตกต0างให)กับองค�กร 
 
๓) ก)าวนําคู0แข0งขัน มุ0งเน)นการทํางานเชิงรุก 

๔) ยอมรับความคิดเห็นต0าง ๆ และสร)างความพร)อม
ด)านนวัตกรรม 

๕) หาความรู)ใหม0ให)เป8นคนทันโลกอยู0ตลอดเวลา 

๖) เตรียมความพร)อมท้ังส0วนตัวและทีมงาน 



 

๑๔๐ 

  ๕) แน0นอนผู)นําต)องเป8นคนมีวิสัยทัศน�ถึงจะนําไปองค�กรไปสู0เปSาหมายได) หากไม0มี
วิสัยทัศน�ก็จะล)าหลังไม0พัฒนา๓๙  
  ๖) ผู)นําต)องมีวิสัยทัศน� เพราะวิสัยทัศน�เป8นส0วนหนึ่งของผู)นํา โดยวิสัยทัศน�ของผู)นําต)อง
มองภาพท่ีไกลออกไปในอนาคตได)๔๐  
  ๗) แน0นอนผู)นําต)องมีวิสัยทัศน� นําพาองค�กรไปสู0 เปSาหมายเพราะป5จจัยสําคัญของ
หน0วยงานต0าง ๆ ต)องมีการกําหนดวิสัยทัศน�ไว)อยู0แล)ว๔๑  
  ๘) วิสัยทัศน�ท่ีก)าวไกลก็สอดคล)องกับการยอมรับการเปลี่ยนแปลง และพร)อมเป8นผู)นําการ
เปลี่ยนแปลง เนื่องจากผู)นําก็ต)องมองเห็นแล)วว0าเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงไป เราจะกําหนดเปSาหมายไป
ทางไหน เพ่ือให)มันสอดคล)องกับการเปลี่ยนแปลงในป5จจุบันและอนาคต๔๒  
  ๙) ผู)นําท่ีดีควรมีวิสัยทัศน�ท่ีก)าวไกล ทันต0อความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนรอบตัว๔๓  
  ๑๐) วิสัยทัศน�จะเป8นสิ่งท่ีกําหนดทิศทางของการเปลี่ยนแปลงต0าง ๆ และจะเป8นสิ่งท่ีทํา
ให)ผู)ถูกชักนํามีความเชื่อใจกับการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ รวมถึงสร)างความเข)าใจในจุดประสงค�ของการ
เปลี่ยนแปลง๔๔   
  ๑๑) ผู)นําต)องมีวิสัยทัศน�เพ่ือนําพาองค�กรไปสู0เปSาหมาย สอดคล)องกับการยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง และพร)อมเป8นผู)นําการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากผู)นําก็ต)องมองเห็นว0าเม่ือสภาพแวดล)อม
ทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลง เราจะกําหนดเปSาหมายไปทางไหน เพ่ือให)มันสอดคล)องกับการ
เปลี่ยนแปลงในป5จจุบันและอนาคตได)๔๕  
  ๑๒) การมีวิสัยทัศน�ก)าวไกลเป8นคุณธรรมของผู)นําอยู0แล)ว การประเมินสถานการณ�
ล0วงหน)าไว)ดี การมีมุมมองท่ีแตกต0างรอบด)านจะช0วยให)องค�กร หน0วยงาน สามารถเตรียมรับ
สถานการณ�ไว)ได)คือต)องคิดกว)าง มองไกล๔๖  
 
 

                                           
 ๓๙ สัมภาษณ� นางรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ, รองผู)อํานวยการภูมิภาคยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง 
การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒.    
 ๔๐ สัมภาษณ� นางสาวจุฑาทิพย� เจริญลาภ, ผู)อํานวยการฝWายติดตามและบริหารความเสี่ยง การ
ท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
 

๔๑
 สัมภาษณ� นายสันติ ปWาหวาย, รองปลัดกระทรวงการท0องเท่ียวและกีฬา, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 

 
๔๒

 สัมภาษณ� นางสาวขวัญจิตร บุญพิทักษ�, ผู)อํานวยการฝWายบริหารท่ัวไป การท0องเท่ียวแห0งประเทศ
ไทย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
 

๔๓
 สัมภาษณ� นางสาวศรีพร เภกะนันทน�, ผู)อํานวยการสํานักผู)ว0าการ การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, 

๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒.  
 

๔๔
 สัมภาษณ� นายสันติ แสวงเจริญ, ผู)อํานวยการฝWายภูมิภาคเอเชียตะวันออก การท0องเท่ียวแห0ง

ประเทศไทย, ๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒.  
 

๔๕
 สัมภาษณ� นายโด0งสยาม โสมาภา, ผู)อํานวยการโรงเรยีนโสมาภาพัฒนา, ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒. 

 ๔๖ สัมภาษณ� ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร� ฝWายวิชาการ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 



 

๑๔๑ 

  ๑๓) ผู)นําต)องมีวิสัยทัศน�เพ่ือการทํางานให)มีประสิทธิภาพมากข้ึนเพราะว0าการอยู0รอดใน
ระยะยาวขององค�กรข้ึนกับการมองเห็นการเปลี่ยนแปลงในอนาคต๔๗  
  ๑๔) ผู)นําต)องเป8นคนมีวิสัยทัศน�ถึงจะนําไปองค�กรไปสู0เปSาหมายได) เพราะจะทําให)เกิดการ
เตรียมพร)อมท่ีจะรับมือกับเปลี่ยนแปลงได)อย0างมีประสิทธิภาพ๔๘  
  ๑๕) ผู)นําก็ต)องมองเห็นแล)วว0าเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงไป เราจะกําหนดเปSาหมายไปใน
ทิศทางไหน เพ่ือให)มันสอดคล)องกับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะมีข้ึนในอนาคต ดังนั้นผู)นําต)องทันต0อความ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนรอบตัว๔๙  
  ๑๖) วิสัยทัศน�จะเป8นสิ่งท่ีกําหนดทิศทางขององค�กร และจะเป8นสิ่งท่ีสร)างความเข)าใจใน
จุดประสงค�การทํางานขององค�กรได)๕๐  
  ๑๗) ผู)นําควรต)องมีความแม0นยํา มีความคมชัดในการมองอนาคตเพ่ือกําหนดทิศทาง
องค�กร๕๑ 
 สรุป วิสัยทัศน�ก)าวไกลเป8นคุณลักษณะของผู)นํา เพราะการอยู0รอดในระยะยาวขององค�กร
ข้ึนกับการท่ีผู)นํามีวิสัยทัศน� วิสัยทัศน�ท่ีก)าวไกลสอดคล)องกับการยอมรับการเปลี่ยนแปลง และพร)อม
เป8นผู)นําการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากผู)นําต)องมองเห็นว0าเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงไป จะกําหนดเปSาหมาย
ไปในทิศทางไหน การมีวิสัยทัศน�ก)าวไกลเป8นคุณธรรมของผู)นําอยู0แล)ว การประเมินสถานการณ�
ล0วงหน)าไว)ดี การมีมุมมองท่ีแตกต0างรอบด)านจะช0วยให)องค�กร หน0วยงาน สามารถเตรียมรับ
สถานการณ�ไว)ได)คือต)องคิดกว)าง มองไกลเพ่ือให)มันสอดคล)องกับการเปลี่ยนแปลงในป5จจุบันและ
อนาคต ผู)นําควรต)องมีความแม0นยํามีความคมชัดในการมองอนาคตเพ่ือกําหนดทิศทางองค�กร 
นอกจากนั้นวิสัยทัศน�จะเป8นสิ่งท่ีกําหนดทิศทางของการเปลี่ยนแปลง และจะเป8นสิ่งท่ีทําให)ผู)ถูกชักนํา
มีความเชื่อใจกับการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ รวมถึงสร)างความเข)าใจในจุดประสงค�ของการเปลี่ยนแปลง
ด)วย และสามารถสรุปเป8นแผนภาพดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 ๔๗ สัมภาษณ� ศ. ดร. บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร� คณะสังคมศาสตร�, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.  
 ๔๘ สัมภาษณ� พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร� ฝWายบริหาร มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, รองเจ)าคณะจังหวัดนนทบุร,ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๔๙ สัมภาษณ� พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร�, ๒๑ มีนาคม 
๒๕๖๒.  
 ๕๐ สัมภาษณ� ผศ. ดร. รัฐพล เย็นใจมา, อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร� คณะสังคมศาสตร�, ๒๓ 
มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๕๑ สัมภาษณ� นายวินิจ รังผึ้ง, ผู)อํานวยการฝWายบริหารการตลาด การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๙ 
เมษายน ๒๕๖๒. 



 

๑๔๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
แผนภาพท่ี ๔.๘ วิสัยทัศน�ก)าวไกลจากการสัมภาษณ�เชิงลึก 

  
 ใส%ใจในการส่ือสาร   
 ประเด็นสัมภาษณ�คือ องค�ประกอบของภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ด)าน 
“ใส0ใจในการสื่อสาร” นั้นควรมีในผู)นําหรือผู)บริหาร จากการสัมภาษณ�ผู)ให)ข)อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ 
รูป/คน พบผลการสัมภาษณ�ดังนี้ 
   ๑) การใส0ใจในการสื่อสารนั้นจําเป8นต)องมีในผู)นํา เพราะความสําเร็จจะเกิดได)ป5จจัยสําคัญ
คือการสื่อสาร ท้ังภายในและภายนอก สามารถแก)ป5ญหา ดําเนินการ เปSาหมาย ไม0เสียเวลา ซํ้าซ)อน๕๒  
  ๒) การใส0ใจในการสื่อสารนั้นจําเป8นต)องมีในผู)นําเพราะเป8นเครื่องมือท่ีสําคัญของผู)นําใน
การบริหารองค�กร๕๓  
  ๓) การใส0ใจในการสื่อสารนั้นจําเป8นต)องมีในผู)นําเพราะงานท0องเท่ียวการสื่อสารเป8น Key 
word ท่ีจะต)องให)นักท0องเท่ียวรับผลดีของหน0วยงาน๕๔  
  ๔) การใส0ใจในการสื่อสารนั้นจําเป8นต)องมีในผู)นําเพราะว0าความสําเร็จของการนําองค�กรท่ี
ดี คือการสื่อสารให)ผู)ท่ีเก่ียวข)อง โดยเฉพาะบุคลากรทุกระดับในองค�กรมีความเข)าใจในทิศทางการ
ทํางานตรงกัน และทําให)เกิดความรู)สึกของการเป8นอันหนึ่งอันเดียวกัน จะทําให)เกิดพลังในการ
ขับเคลื่อนการทํางานให)บรรลุเปSาหมายองค�กร๕๕  

                                           
๕๒ สัมภาษณ� นาย ณ พงษ� สุขสงวนพันธ�, กรรมการผู)จัดการบริษัท เมก)า แพลนเน็ต จํากัด, ๒๑ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๕๓ สัมภาษณ� นายมงคล ริมสวัสดิ์, ผู)อํานวยการกรมยุทธศาสตร�และแผนงาน กระทรวงการท0องเท่ียว
และกีฬา, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๕๔ สัมภาษณ� นางสาวรัญจวน ทองรุต, ผู)อํานวยการภูมิภาคอเมริกา การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, 
๑๘ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๕๕ สัมภาษณ� นางนํ้าฝน บุณยะวัฒน�, ผู)อํานวยการฝWายวางแผน, การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๑๖ 
มกราคม ๒๕๖๒. 

วิสัยทัศน� 
ก)าวไกล 

๑) มองเห็นเม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือกําหนด
เปSาหมายในอนาคต 

๒) มีมุมมองท่ีแตกต0างรอบด)าน คิดกว)าง มองไกล 

๓) กําหนดวิสัยทัศน�ท่ีสอดคล)องกับการเปลี่ยนแปลงใน
ป5จจุบันและอนาคต 

๔) มีความแม0นยํามีความคมชัดในการมองอนาคตเพ่ือ
กําหนดทิศทางองค�กร 

๕) สร)างความเชื่อใจ และเข)าใจในจุดประสงค�ให)กับผู)ตาม 



 

๑๔๓ 

  ๕) การสื่อสารกับบุคลากรทุกระดับในองค�กรให)มีความเข)าใจในทิศทางการทํางานตรงกัน 
และทําให)เกิดความรู)สึกของการเป8นอันหนึ่งอันเดียวกัน จะเป8นพลังในการขับเคลื่อนองค�กรให)บรรลุ
เปSาหมาย๕๖  
  ๖) การสื่อสารเป8นส0วนหนึ่งท่ีจะทําให)การเปลี่ยนแปลงประสบความสําเร็จ เป8นส0วนหนึ่งท่ี
สร)างความเข)าใจระหว0างผู)นําและผู)ตาม เม่ือมีการสื่อสารท่ีดีก็จะทําให)เกิดความเข)าใจกัน และจะ
นําไปสู0การยอมรับและปฏิบัติตาม๕๗  
  ๗) การใส0ใจในการสื่อสารนั้นจําเป8นต)องมีในผู)นําเพราะเป8นองค�ประกอบท่ีสําคัญมาก
สําหรับการบริหารงาน ต)องสื่อสารออกไปให)คนอ่ืนรู)ว0าองค�กรต)องทําอะไร เดินไปในทิศทางไหน 
เพ่ือให)เป8นไปตามวิสัยทัศน�ของผู)นํา และความต)องการของผู)นํา๕๘  
  ๘) การสื่อสารก็จะเป8นตัวกลางท่ีนําวิสัยทัศน�นั้นไปสู0ผู)ตาม ถ)ามีแค0วิสัยทัศน�แต0ไม0สื่อสาร
ให)ผู)ตามเข)าใจว0าเราจะทําอะไร เราจะเดินไปในทิศทางไหน ทําไมเราต)องมีการเปลี่ยนแปลงด)วย การ
ทํางานก็จะไม0บรรลุเปSาหมาย๕๙  
  ๙) การสื่อสารเป8นป5จจัยสําคัญในการขับเคลื่อนองค�กร และสร)างบรรยากาศท่ีดีในการ
ทํางาน ความเชื่อใจ เข)าใจในบริบทต0าง ๆ ในองค�กร๖๐  
  ๑๐) การสื่อสารเป8นสิ่งสําคัญมากในการทํางานร0วมกับผู)อ่ืน ยิ่งมีการสื่อสารกันมาก
เท0าไหร0ก็จะมีความเข)าใจต0อกันในเรื่องต0าง ๆ มากเท0านั้น ผู)นําควรส0งสารท่ีดีและถูกต)อง หนักแน0น 
และชัดเจน ถ)าหากผู)รับสารมีข)อสงสัย มีข)อโต)แย)ง หรือแสดงความเห็นใด ๆ ต0อสารนั้น ผู)นําจะต)อง
พร)อมอธิบายด)วยเหตุผลหรือนําความคิดเห็นเหล0านั้นไปพิจารณา๖๑  
  ๑๑) การสื่อสารเป8นส0วนหนึ่งท่ีจะทําให)การเปลี่ยนแปลงประสบความสําเร็จ เป8นส0วนหนึ่ง
ท่ีสร)างความเข)าใจระหว0างผู)นําและผู)ตาม ยิ่งมีการสื่อสารกันมากเท0าไหร0ก็จะมีความเข)าใจต0อกันใน
เรื่องต0าง ๆ มากเท0านั้นทําให)การทํางานง0ายข้ึน๖๒  
 

                                           
 ๕๖ สัมภาษณ� นางรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ, รองผู)อํานวยการภูมิภาคยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง 
การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒.   
 ๕๗ สัมภาษณ� นางสาวจุฑาทิพย� เจริญลาภ, ผู)อํานวยการฝWายติดตามและบริหารความเสี่ยง การ
ท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
 

๕๘
 สัมภาษณ� นายสันติ ปWาหวาย, รองปลัดกระทรวงการท0องเท่ียวและกีฬา, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 

 
๕๙

 สัมภาษณ� นางสาวขวัญจิตร บุญพิทักษ�, ผู)อํานวยการฝWายบริหารท่ัวไป การท0องเท่ียวแห0งประเทศ
ไทย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒. 
 

๖๐
 สัมภาษณ� นางสาวศรีพร เภกะนันทน�, ผู)อํานวยการสํานักผู)ว0าการ การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, 

๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒.  
 

๖๑
 สัมภาษณ� นายสันติ แสวงเจริญ, ผู)อํานวยการฝWายภูมิภาคเอเชียตะวันออก การท0องเท่ียวแห0ง

ประเทศไทย, ๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒.  
 

๖๒
 สัมภาษณ� นายโด0งสยาม โสมาภา, ผู)อํานวยการโรงเรยีนโสมาภาพัฒนา, ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒.  



 

๑๔๔ 

  ๑๒) การสื่อสารเป8นเครื่องมือขององค�กรเพราะมีความจําเป8นท่ีต)องสื่อสารท้ังภายในและ
ภายนอกองค�กร สามารถแก)ป5ญหา ดําเนินการ ทําให)ไม0เสียเวลา ไม0เกิดความซํ้าซ)อน ซ่ึงผู)นําต)องเอา
มาใช)ในการบริหารองค�กร๖๓  
  ๑๓) ความสําเร็จของการนําองค�กรท่ีดีคือการสื่อสารให)ผู)ท่ีเก่ียวข)องทุกระดับในองค�กรมี
ความเข)าใจในทิศทางเดียวกัน ทําให)เกิดความรู)สึกเป8นหนึ่งเดียว และจะทําให)เกิดพลังในการ
ขับเคลื่อนการทํางานให)บรรลุเปSาหมาย๖๔  
  ๑๔) การสื่อสารเป8นส0วนหนึ่งท่ีสร)างความเข)าใจระหว0างผู)นําและผู)ตาม เม่ือมีการสื่อสารท่ี
ดีก็จะทําให)เกิดความเข)าใจกันและจะนําไปสู0การยอมรับและปฏิบัติตาม๖๕  
  ๑๕) ผู)นําท่ีดีต)องสื่อสารออกไปให)คนอ่ืนรู)ว0าองค�กรต)องทําอะไร เดินไปในทิศทางไหน 
เพ่ือให)เป8นไปตามวิสัยทัศน�ของผู)นํา และความต)องการของผู)นํา๖๖  
  ๑๖) การสื่อสารเป8นสิ่งสําคัญมากในการทํางานร0วมกับผู)อ่ืน ผู)นําควรส0งสารท่ีดีและ
ถูกต)องและชัดเจน ผู)นําจะต)องพร)อมอธิบายด)วยเหตุผลหรือรับฟ5งความคิดเห็นของผู)ตามด)วย๖๗  
  ๑๗) การสื่อสารท้ังภายในและภายนอกมีความสําคัญยิ่ง เพ่ือให)องค�กรมุ0งสู0จุดหมายได)
อย0างมีประสิทธิภาพในทิศทางเดียวกัน๖๘ 
 สรุป ใส0ใจในการสื่อสาร ความสําเร็จจะเกิดได)ป5จจัยสําคัญคือ การสื่อสาร ท้ังการสื่อสาร
ภายในและภายนอก การสื่อสารภายในให)บุคลากรทุกระดับในองค�กรมีความเข)าใจในทิศทางการ
ทํางานตรงกัน และทําให)เกิดความรู)สึกของการเป8นอันหนึ่งอันเดียวกัน จะทําให)เกิดพลังในการ
ขับเคลื่อนการทํางานให)บรรลุเปSาหมายองค�กร และเป8นการสร)างบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน สร)าง
ความเชื่อใจ เข)าใจในบริบทต0าง ๆ ในองค�กร ดังนั้นผู)นําต)องเป8นคนท่ีสื่อสารได)ดีท้ังภายในและ
ภายนอกองค�กรอย0างรวดเร็วและไม0ซํ้าซ)อน สื่อสารให)ผู)ท่ีเก่ียวข)อง โดยเฉพาะบุคลากรทุกระดับมี
ความเข)าใจในทิศทางการทํางานตรงกัน การบริหารงานต)องสื่อสารออกไปให)คนอ่ืนรู)ว0าองค�กรจะเดิน
ไปในทิศทางไหน ผู)นําควรส0งสารท่ีดีและถูกต)อง หนักแน0น และชัดเจน รวมท้ังผู)นําต)องพร)อมอธิบาย
ด)วยเหตุผลหรือรับฟ5งความคิดเห็นของผู)ตามด)วย และสามารถสรุปเป8นแผนภาพดังนี้ 
 
 

                                           
 ๖๓ สัมภาษณ� ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร� ฝWายวิชาการ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๖๔ สัมภาษณ� ศ. ดร. บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร� คณะสังคมศาสตร�, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.  
 ๖๕ สัมภาษณ� พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร� ฝWายบริหาร มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, รองเจ)าคณะจังหวัดนนทบุรี, ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๖๖ สัมภาษณ� พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร�, ๒๑ มีนาคม 
๒๕๖๒.  
 ๖๗ สัมภาษณ� ผศ. ดร. รัฐพล เย็นใจมา, อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร� คณะสังคมศาสตร�, ๒๓ 
มีนาคม ๒๕๖๒. 

 ๖๘ สัมภาษณ� นายวินิจ รังผึ้ง, ผู)อํานวยการฝWายบริหารการตลาด การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๙ 
เมษายน ๒๕๖๒.  



 

๑๔๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
แผนภาพท่ี ๔.๙ ใส0ใจในการสื่อสารจากการสัมภาษณ�เชิงลึก  

 
 ให�ความสําคัญด�านเทคโนโลยี  
 ประเด็นสัมภาษณ�คือ องค�ประกอบของภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ด)าน 
“ให)ความสําคัญด)านเทคโนโลยี” นั้นควรมีในผู)นําหรือผู)บริหาร จากการสัมภาษณ�ผู)ให)ข)อมูลสําคัญ
จํานวน ๑๗ รูป/คน พบผลการสัมภาษณ�ดังนี้  
  ๑) การให)ความสําคัญด)านเทคโนโลยีนั้นเป8นองค�ประกอบหนึ่งของผู)นําในป5จจุบัน แต0ผู)นํา
ก็ไม0จําเป8นต)องรู)ทุกอย0างเก่ียวกับเทคโนโลยี หากมีไว)และเชี่ยวชาญจะสามารถทําให)งานท่ีรับผิดชอบมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็วถูกต)องมากข้ึนแต0เราสามารถใช)คนท่ีเชี่ยวชาญทําแทนได)๖๙  
  ๒) การให)ความสําคัญด)านเทคโนโลยีนั้นเป8นองค�ประกอบหนึ่งของผู)นําแต0ไม0จําเป8นต)องมี
ความเชี่ยวชาญเพราะสามารถใช)ให)คนอ่ืนทําได)๗๐  
  ๓) การให)ความสําคัญด)านเทคโนโลยีนั้นเป8นองค�ประกอบหนึ่งของผู)นําในป5จจุบันเพราะ
โลกกําลังเข)าสู0 Digital Era Thailand 4.0๗๑  
  ๔) การให)ความสําคัญด)านเทคโนโลยีนั้นเป8นองค�ประกอบหนึ่งของผู)นําในป5จจุบัน 
เพราะว0าเทคโนโลยีกลายเป8นป5จจัยสําคัญในการขับเคลื่อนสังคมทุกระดับ หากผู)นําไม0ให)ความสําคัญ
ด)านเทคโนโลยี หรือไม0รู)เท0าทันความสามารถของเทคโนโลยี จะส0งผลต0อประสิทธิภาพในการแข0งขัน
ในโลกอนาคต๗๒  

                                           
 ๖๙ สัมภาษณ� นาย ณ พงษ� สุขสงวนพันธ�, กรรมการผู)จัดการบริษัท เมก)า แพลนเน็ต จํากัด, ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๗๐ สัมภาษณ� นายมงคล ริมสวัสดิ์, ผู)อํานวยการกรมยุทธศาสตร�และแผนงาน กระทรวงการท0องเท่ียว
และกีฬา, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๗๑ สัมภาษณ� นางสาวรัญจวน ทองรุต, ผู)อํานวยการภูมิภาคอเมริกา การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, 
๑๘ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๗๒ สัมภาษณ� นางนํ้าฝน บุณยะวัฒน�, ผู)อํานวยการฝWายวางแผน, การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๑๖ 
มกราคม ๒๕๖๒.  

ใส0ใจในการ
สื่อสาร 

๑) สื่อสารได)ดี รวดเร็วท้ังภายในและภายนอกองค�กรและไม0
ซํ้าซ)อน 

๒) สื่อสารให)ผู)ท่ีเก่ียวข)อง มีความเข)าใจในทิศทางการ
ทํางานท่ีตรงกัน 

๓) สื่อสารออกไปให)คนอ่ืนรู)ว0าองค�กรจะเดินไปในทิศทาง
ไหน 

๔) ส0งสารท่ีดีและถูกต)อง หนักแน0น และชัดเจน 

๕) พร)อมอธิบายด)วยเหตุผลหรือรับฟ5งความคิดเห็นของผู)
ตาม 



 

๑๔๖ 

  ๕) ผู)นําต)องเรียนรู)และให)ความสําคัญกับเทคโนโลยีสมัยใหม0 เพ่ือให)รู)เท0าทันและกําหนด
นโยบายในการพัฒนาองค�กรท่ีเหมาะสมและเกิดการพัฒนาได)อย0างรวดเร็ว๗๓  
  ๖) เทคโนโลยีเป8นเครื่องมือท่ีจะช0วยให)การเปลี่ยนแปลงเป8นไปได)สะดวกมากข้ึน ผู)นําจึง
ควรมีความเข)าใจและให)ความสําคัญในเทคโนโลยีพ้ืนฐาน และเทคโนโลยีท่ีจะนํามาเป8นประโยชน�เพ่ือ
การเปลี่ยนแปลงในองค�กร๗๔  
  ๗) นวัตกรรมมีความสําคัญอย0างยิ่งในการบริหารเพราะจําเป8นต)องใช)เทคโนโลยีใหม0 ๆ ใน
การบริหารการเปลี่ยนแปลง ถ)าไม0มีเทคโนโลยีการบริหารก็จะล)าช)า เกิดอุปสรรคในการทํางาน๗๕  
  ๘) เทคโนโลยีเป8นองค�ประกอบของการดําเนินชีวิตในป5จจุบันอยู0แล)ว และเทคโนโลยีก็
เปลี่ยนแปลงเร็วมากตัวผู)นําต)องตามให)ทันหรือไม0ก็อาจตกยุคหรือสูญหายไปเหมือนบริษัทการสื่อสาร
หลาย ๆ บริษัทดังท่ีผ0านมา๗๖  
  ๙) ด)านการให)ความสําคัญกับเทคโนโลยีนั้นอย0างน)อยผู)นําควรมีความรู)และความเข)าใจใน
บทบาทของการบริหารท่ีมีต0อการพัฒนาองค�กรซ่ึงต)องอาศัยเทคโนโลยีด)วย๗๗  
  ๑๐) เทคโนโลยีในป5จจุบันมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย0างรวดเร็ว การท่ีจะเรียนรู)สิ่งใด
สิ่งหนึ่งจนเกิดความเชี่ยวชาญจะต)องใช)เวลามากพอสมควร ซ่ึงอาจเป8นเรื่องท่ีมีข)อจํากัดของผู)บริหารท่ี
จะมีเวลาเรียนรู)หรือเข)าถึงเทคโนโลยีในรูปแบบท่ีหลากหลาย การให)ความสําคัญด)านเทคโนโลยีแต0ละ
บุคคลอาจมีความแตกต0างกันไป ท้ังนี้สิ่งสําคัญกว0าความเชี่ยวชาญคือการเปOดใจยอมรับให)เทคโนโลยี
เข)ามามีบทบาทในชีวิตมากข้ึนและเปOดใจท่ีจะเรียนรู)สิ่งใหม0 ๆ๗๘  
  ๑๑) ผู)นําต)องเรียนรู)และให)การยอมรับเทคโนโลยีสมัยใหม0เพ่ือให)รู)เท0าทัน และกําหนด
นโยบายในการพัฒนาองค�กรท่ีเหมาะสมได) ป5จจุบันมีนวัตกรรมหลายอย0างท่ีมีความสําคัญอย0างยิ่งใน
การบริหาร ถ)าไม0มีเทคโนโลยีการบริหารก็จะล)าช)า เกิดอุปสรรคในการทํางานได)๗๙  
  ๑๒) โลกกําลังเข)าสู0ยุค Technology Digital อย0างเต็มตัว เพราะว0าเทคโนโลยีกลายเป8น
ป5จจัยสําคัญในการขับเคลื่อนสังคมทุกระดับ หากผู)นําไม0ให)ความสําคัญด)านเทคโนโลยี หรือไม0รู)เท0าทัน
เทคโนโลยีจะส0งผลต0อประสิทธิภาพในการแข0งขันในโลกอนาคตอย0างแน0นอน๘๐  

                                           
 ๗๓ สัมภาษณ� นางรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ, รองผู)อํานวยการภูมิภาคยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง 
การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๗๔ สัมภาษณ� นางสาวจุฑาทิพย� เจริญลาภ, ผู)อํานวยการฝWายติดตามและบริหารความเสี่ยง การ
ท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
 

๗๕
 สัมภาษณ� นายสันติ ปWาหวาย, รองปลัดกระทรวงการท0องเท่ียวและกีฬา, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒.  

 
๗๖

 สัมภาษณ� นางสาวขวัญจิตร บุญพิทักษ�, ผู)อํานวยการฝWายบริหารท่ัวไป การท0องเท่ียวแห0งประเทศ
ไทย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒. 
 

๗๗
 สัมภาษณ� นางสาวศรีพร เภกะนันทน�, ผู)อํานวยการสํานักผู)ว0าการ การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, 

๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒.  
 

๗๘
 สัมภาษณ� นายสันติ แสวงเจริญ, ผู)อํานวยการฝWายภูมิภาคเอเชียตะวันออก การท0องเท่ียวแห0ง

ประเทศไทย, ๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒.  
 

๗๙
 สัมภาษณ� นายโด0งสยาม โสมาภา, ผู)อํานวยการโรงเรยีนโสมาภาพัฒนา, ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒.  

 ๘๐ สัมภาษณ� ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร� ฝWายวิชาการ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 



 

๑๔๗ 

  ๑๓) ผู)นําต)องเรียนรู)เทคโนโลยีสมัยใหม0เพ่ือให)รู)เท0าทัน และกําหนดนโยบายในการพัฒนา
องค�กรได)อย0างเหมาะสม เพราะเทคโนโลยีจะเป8นเครื่องมือท่ีจะช0วยให)การเปลี่ยนแปลงเป8นไปได)ง0าย
ข้ึน๘๑  
  ๑๔) เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม0 มีความสําคัญอย0างยิ่ งในการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง ถ)าไม0มีเทคโนโลยีการบริหารก็จะล)าช)า เกิดอุปสรรคในการทํางานได)๘๒  
  ๑๕) เทคโนโลยีเป8นกลายมาเป8นส0วนหนึ่งของการดําเนินชีวิตในป5จจุบัน และเทคโนโลยีก็
เปลี่ยนแปลงเร็วมากตัวผู)นําต)องตามให)ทันเพ่ือไม0ให)ตกยุคหรือเกิดความผิดพลาดในการบริหารได)๘๓  
  ๑๖) เทคโนโลยีในป5จจุบันมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย0างรวดเร็ว การให)ความสําคัญ
ด)านเทคโนโลยี และส0งเสริมให)บุคลากรได)เรียนรู)และพัฒนาจึงเป8นสิ่งสําคัญ นอกจากนั้นผู)นําก็ต)อง
เปOดใจยอมรับให)เทคโนโลยีเข)ามามีบทบาทในชีวิตมากข้ึนและเปOดใจท่ีจะเรียนรู)สิ่งใหม0 ๆ ด)วย๘๔  
  ๑๗) ถ)ามีผู)นํามีความเชี่ยวชาญและให)ความสําคัญด)านเทคโนโลยีจะทําให)ผู)นําได)เปรียบ
คู0แข0งในการแข0งขัน๘๕ 
 สรุป ให)ความสําคัญด)านเทคโนโลยี จําเป8นต)องมีในตัวผู)นําเนื่องจากโลกกําลังเข)าสู0ยุค
เทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีกลายเป8นป5จจัยสําคัญในการขับเคลื่อนสังคมทุกระดับ ผู)นําต)องให)
ความสําคัญด)านเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข0งขันในโลกอนาคต ดังนั้น
เทคโนโลยีจึงมีความสําคัญอย0างยิ่งในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ถ)าไม0มีเทคโนโลยีการบริหารก็จะล)า
ช)า เกิดอุปสรรคในการทํางาน ซ่ึงเทคโนโลยีเป8นเครื่องมือท่ีจะช0วยให)การเปลี่ยนแปลงเป8นไปได)
สะดวกมากข้ึน ผู)นําจึงควรมีความเข)าใจในเทคโนโลยีพ้ืนฐานและให)ความสําคัญกับเทคโนโลยีท่ีจะ
นํามาใช)ให)เกิดประโยชน�เพ่ือการเปลี่ยนแปลง การให)ความสําคัญด)านเทคโนโลยีจะทําให)ผู)นํา
ได)เปรียบคู0แข0งในการแข0งขัน และสามารถสรุปเป8นแผนภาพดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 ๘๑ สัมภาษณ� ศ. ดร. บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร� คณะสังคมศาสตร�, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.  
 ๘๒

 สมัภาษณ์ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร� ฝWายบริหาร มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, รองเจ)าคณะจังหวัดนนทบุรี, ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๘๓ สัมภาษณ� พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร�, ๒๑ มีนาคม 
๒๕๖๒.  
 ๘๔ สัมภาษณ� ผศ. ดร. รัฐพล เย็นใจมา, อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร� คณะสังคมศาสตร�, ๒๓ 
มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๘๕ สัมภาษณ� นายวินิจ รังผึ้ง, ผู)อํานวยการฝWายบริหารการตลาด การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๙ 
เมษายน ๒๕๖๒.  



 

๑๔๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

แผนภาพท่ี ๔.๑๐ ให)ความสําคัญด)านเทคโนโลยีจากการสัมภาษณ�เชิงลึก  
  
 มีทักษะการประสาน  
  ประเด็นสัมภาษณ�คือ องค�ประกอบของภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ด)าน 
“มีทักษะการประสาน” นั้นควรมีในผู)นําหรือผู)บริหาร จากการสัมภาษณ�ผู)ให)ข)อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ 
รูป/คน พบผลการสัมภาษณ�ดังนี้ 
   ๑) การมีทักษะในการประสานงานนั้นจําเป8นต)องมีในตัวผู)นําเพราะผู)นําท่ีสามารถสื่อสาร
และนําคนสร)างเครือข0าย ความร0วมมือได)รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน๘๖  
  ๒) การมีทักษะในการประสานงานนั้นจําเป8นต)องมีในตัวผู)นําเพราะเป8นกุญแจของ
ความสําเร็จในการบริหารงาน๘๗  
  ๓) การมีทักษะในการประสานงานนั้นจําเป8นต)องมีในตัวผู)นําเพราะงานการท0องเท่ียวแห0ง
ประเทศไทยเป8น Match maker ระหว0างผู)ประกอบการท0องเท่ียวไทยกับสาขาต0าง ๆ๘๘  
 ๔) เพราะว0าการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย เป8นหน0วยงานท่ีมีภารกิจด)านการตลาดเป8น
หลัก แต0ไม0มีอํานาจในการควบคุม หรือกํากับดูแลคุณภาพของสินค)า/บริการ ด)านการท0องเท่ียวหรือ
ป5จจัยใด ๆ ท่ีเป8นส0วนหนึ่งของ Value Chain ในอุตสาหกรรมการท0องเท่ียว โดยเฉพาะในป5จจุบันมี
หน0วยงานจากหลายภาคส0วนเข)ามามีส0วนในอุตสาหกรรมท0องเท่ียวมากข้ึนเป8นลําดับ ทักษะการ

                                           
 ๘๖ สัมภาษณ� นาย ณ พงษ� สุขสงวนพันธ�, กรรมการผู)จัดการบริษัท เมก)า แพลนเน็ต จํากัด, ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๘๗ สัมภาษณ� นายมงคล ริมสวัสดิ์, ผู)อํานวยการกรมยุทธศาสตร�และแผนงาน กระทรวงการท0องเท่ียว
และกีฬา, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๘๘ สัมภาษณ� นางสาวรัญจวน ทองรุต, ผู)อํานวยการภูมิภาคอเมริกา การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, 
๑๘ มกราคม ๒๕๖๒.  

ให)ความสําคัญ
ด)านเทคโนโลยี 

๑) เข)าโลกยุคเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเป8นป5จจัยสําคัญในการ
ขับเคลื่อนสังคมทุกระดับ 

๒) ให)ความสําคัญด)านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการแข0งขันในโลกอนาคต 
 
๓) เทคโนโลยีมีความสําคัญอย0างยิ่งในการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง  

๔) มีความเข)าใจในเทคโนโลยีพ้ืนฐานและให)ความสําคัญ
เพ่ือสร)างการเปลี่ยนแปลง 

๕) ให)ความสําคัญด)านเทคโนโลยีเพ่ือสร)างความได)เปรียบ
คู0แข0งในการแข0งขัน     



 

๑๔๙ 

ประสานงาน หรือประสานประโยชน�ร0วมกันจึงเป8นคุณสมบัติท่ีจําเป8นอย0างยิ่งในการทํางานของ
ผู)บริหารองค�กร๘๙  
  ๕) เรื่องนี้เป8นเรื่องท่ีสําคัญไม0แพ)กันเนื่องจากว0าการทํางานในองค�กรนั้นไม0สามารถทําคน
เดียวได) ต)องเป8นผู)ประสานสิบทิศ ต)องคอยร0วมมือกันกับทุกฝWายดังนั้นการประสานงานจึงสําคัญเลย
ทีเดียว๙๐  
  ๖) การมีทักษะในการประสานงานนั้นจําเป8นต)องมีในตัวผู)นําเพราะการประสานงานทําให)
เกิดประโยชน�ต0อทุกฝWายเรียกได)ว0า Win Win จึงต)องมีทักษะท่ีดีในการประสาน๙๑  
  ๗) การมีทักษะการประสานมาจากการสื่อสาร ถ)าการสื่อสารกับคนอ่ืนไม0ดี การ
ประสานงานก็จะไม0ดีไปด)วย แต0ถ)าสื่อสารอย0างเข)าใจการประสานงานต0าง ๆ ก็จะราบรื่นทํางานได)ง0าย 
ความสําเร็จของงานก็จะตามมา๙๒  
  ๘) มีทักษะการประสานอันนี้แน0นอนต)องมีการประสานงานร0วมกันอยู0แล)ว ไม0มีใครทํา
สําเร็จได)ด)วยตัวคนเดียว มันจําเป8นต)องมีการประสาน คือประสานท้ังภายในและภายนอก๙๓  
  ๙) การประสานงานท่ีดีท้ังภายในและภายนอกองค�กรจะทําให)โครงการต0าง ๆ ประสบ
ความสําเร็จและเป8นเครือข0ายท่ีดีต0อไปในการบูรณาการ๙๔  
  ๑๐) ทักษะการประสานจะเป8นส0วนช0วยให)การทํางานต0าง ๆ มีความราบรื่น ถูกต)อง และ
แม0นยํา สําหรับการเป8นผู)นํา ผู)บริหารทักษะการประสานจะช0วยให)ผู)ใต)บังคับบัญชาปฏิบัติงานได)
สําเร็จตามวัตถุประสงค�๙๕  
  ๑๑) การทํางานย0อมต)องมีการประสานงานร0วมมือกันอยู0แล)ว ไม0มีใครทําสําเร็จได)ด)วยตัว
คนเดียว มันจําเป8นต)องมีการประสาน คือประสานท้ังภายใน และภายนอกซ่ึงจะทําให)งานต0าง ๆ 
ประสบความสําเร็จและเป8นเครือข0ายท่ีดีต0อไปในการทํางานร0วมกัน๙๖  
 
 

                                           
 ๘๙ สัมภาษณ� นางนํ้าฝน บุณยะวัฒน�, ผู)อํานวยการฝWายวางแผน, การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๑๖ 
มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๙๐ สัมภาษณ� นางรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ, รองผู)อํานวยการภูมิภาคยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง 
การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๙๑ สัมภาษณ� นางสาวจุฑาทิพย� เจริญลาภ, ผู)อํานวยการฝWายติดตามและบริหารความเสี่ยง การ
ท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
 

๙๒
 สัมภาษณ� นายสันติ ปWาหวาย, รองปลัดกระทรวงการท0องเท่ียวและกีฬา, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 

 
๙๓

 สัมภาษณ� นางสาวขวัญจิตร บุญพิทักษ�, ผู)อํานวยการฝWายบริหารท่ัวไป การท0องเท่ียวแห0งประเทศ
ไทย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒. 
 

๙๔
 สัมภาษณ� นางสาวศรีพร เภกะนันทน�, ผู)อํานวยการสํานักผู)ว0าการ การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, 

๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒.  
 

๙๕
 สัมภาษณ� นายสันติ แสวงเจริญ, ผู)อํานวยการฝWายภูมิภาคเอเชียตะวันออก การท0องเท่ียวแห0ง

ประเทศไทย, ๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒.  
 

๙๖
 สัมภาษณ� นายโด0งสยาม โสมาภา, ผู)อํานวยการโรงเรยีนโสมาภาพัฒนา, ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒.  



 

๑๕๐ 

  ๑๒) ผู)นําท่ีสามารถสื่อสารก็จะสามารถสร)างเครือข0าย สร)างความร0วมมือได)รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงเป8นกุญแจดอกหนึ่งของความสําเร็จในการบริหารงาน๙๗  
  ๑๓) ทักษะการประสานงานหรือการประสานประโยชน�ร0วมกัน เป8นคุณสมบัติท่ีจําเป8น
อย0างยิ่งในการทํางานของผู)บริหารองค�กร๙๘  
  ๑๔) การทํางานในองค�กรนั้นไม0สามารถทําคนเดียวให)สําเร็จได) ต)องเป8นผู)ประสานสิบทิศ 
ต)องคอยร0วมมือกับทุกฝWาย ดังนั้นการประสานงานจึงสําคัญเป8นอย0างมาก๙๙  
  ๑๕) ผู)นําต)องมีทักษะการประสาน ไม0มีใครทําสําเร็จได)ด)วยตัวคนเดียว มันจําเป8นต)องมี
การประสาน คือประสานท้ังภายใน และภายนอกองค�กรอยู0ตลอดเวลาอยู0แล)ว๑๐๐  
  ๑๖) ทักษะการประสานจะช0วยให)การทํางานต0าง ๆ มีความราบรื่น สําหรับการเป8นผู)นํา 
การเป8นผู)บริหาร การมีทักษะการประสานจะช0วยให)ผู)ใต)บังคับบัญชาปฏิบัติงานได)สําเร็จตาม
วัตถุประสงค�ได)อย0างถูกต)อง๑๐๑  
  ๑๗) การประสานกับทีมงานและผู)มีส0วนได)ส0วนเสียรวมท้ังลูกค)าท่ีดี มีประสิทธิภาพจะทําให)
องค�กรบรรลุเปSาหมายได)อย0างดีและรวดเร็ว๑๐๒  
 สรุป มีทักษะการประสาน จําเป8นต)องมีในผู)นําเพราะผู)นําท่ีสามารถสื่อสารประสานความ
ร0วมมือได)ดีจะเป8นกุญแจของความสําเร็จในการบริหารงาน ผู)นําท่ีดีต)องสามารถสื่อสารและสร)าง
เครือข0าย สร)างความร0วมมือได)รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ต)องเป8นผู)ประสานสิบทิศ ต)องคอยร0วมมือ
กันกับทุกฝWาย ผู)นําต)องประสานประโยชน�ต0อทุกฝWายซ่ึงเรียกได)ว0า Win Win ดังนั้นทักษะการประสาน
จะช0วยให)ผู)ใต)บังคับบัญชาปฏิบัติงานได)สําเร็จตามวัตถุประสงค� การประสานกับทีมงานและผู)มีส0วนได)
ส0วนเสียอย0างมีประสิทธิภาพจะทําให)บรรลุเปSาหมายได)อย0างดีและรวดเร็ว และสามารถสรุปเป8น
แผนภาพดังนี้ 
 
 
 
 
 
                                           
 ๙๗ สัมภาษณ� ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร� ฝWายวิชาการ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๙๘ สัมภาษณ� ศ. ดร. บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร� คณะสังคมศาสตร�, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.  
 ๙๙ สมัภาษณ์ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร� ฝWายบริหาร มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, รองเจ)าคณะจังหวัดนนทบุรี, ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๑๐๐ สัมภาษณ� พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร�, ๒๑ มีนาคม 
๒๕๖๒.  
 ๑๐๑ สัมภาษณ� ผศ. ดร. รัฐพล เย็นใจมา, อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร� คณะสังคมศาสตร�, ๒๓ 
มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๑๐๒ สัมภาษณ� นายวินิจ รังผึ้ง, ผู)อํานวยการฝWายบริหารการตลาด การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๙ 
เมษายน ๒๕๖๒.  



 

๑๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพท่ี ๔.๑๑ มีทักษะการประสานจากการสัมภาษณ�เชิงลึก  
  
 รู�จักประมาณตน  
 ประเด็นสัมภาษณ�คือ องค�ประกอบของภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ด)าน 
“รู)จักประมาณตน” นั้นควรมีในผู)นําหรือผู)บริหาร จากการสัมภาษณ�ผู)ให)ข)อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ รูป/
คน พบผลการสัมภาษณ�ดังนี้  
  ๑) การรู)จักประมาณตนนั้นจําเป8นต)องมีในผู)นําเพราะการท่ีมีความถ0อมตน รับฟ5งความ
คิดเห็น ไม0โอ)อวด ไม0หลอกตัวเอง มีสติ จะสามารถนําพาองค�กรหน0วยงานสําเร็จและมีแต0ได)รับความ
ร0วมมือมากกว0ารังเกียจและอิจฉา๑๐๓  
  ๒) การรู)จักประมาณตนนั้นจําเป8นต)องมีในผู)นําเพราะเป8นคุณธรรมท่ีดีและเป8นแบบอย0าง
ท่ีดีของผู)ตาม๑๐๔  
  ๓) การรู)จักประมาณตนนั้นจําเป8นต)องมีในผู)นําเพราะงบประมานและทรัพยากรมีจํากัด 
ผู)นําต)องรู)ว0าจะใช)ยังไงให)เกิดประโยชน�สูงสุดต0อตัวเองและองค�กร๑๐๕  
  ๔) การรู)จักประมาณตนนั้นจําเป8นต)องมีในผู)นําเพราะว0าการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย 
ไม0ได)มีอํานาจเหนือหน0วยงานอ่ืน ๆ ในอุตสาหกรรมการท0องเท่ียว ดังนั้นภายใต)ภารกิจด)านการตลาด 
ต)องคํานึงเสมอว0าสิ่งท่ีโฆษณาประชาสัมพันธ� จะต)องไม0ใช0การโฆษณาเกินจริง หรืออย0างน)อยท่ีสุดต)อง
ม่ันใจว0า นักท0องเท่ียวจะได)รับความพึงพอใจเท0ากับท่ีคาดหวัง ดังนั้นในการทํางานหากผู)บริหารรู)จัก
ประมาณตน ก็จะมีวิธีคิดท่ีจะไม0สร)างเง่ือนไขเกินจริงต0อนักท0องเท่ียวและผู)มีส0วนได)ส0วนเสียใน

                                           
 ๑๐๓ สัมภาษณ� นาย ณ พงษ� สุขสงวนพันธ�, กรรมการผู)จัดการบริษัท เมก)า แพลนเน็ต จํากัด, ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๑๐๔ สัมภาษณ� นายมงคล ริมสวัสดิ์, ผู)อํานวยการกรมยุทธศาสตร�และแผนงาน กระทรวงการท0องเท่ียว
และกีฬา, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๑๐๕ สัมภาษณ� นางสาวรัญจวน ทองรุต, ผู)อํานวยการภูมิภาคอเมริกา การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, 
๑๘ มกราคม ๒๕๖๒.  

มีทักษะการ
ประสาน 

๑) สามารถสื่อสารและสร)างเครือข0าย สร)างความร0วมมือได)
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

๒) เป8นผู)ประสานสิบทิศ ต)องคอยร0วมมือกันกับทุกฝWาย 

๓) ประสานประโยชน�ต0อทุกฝWายซ่ึงเรียกได)ว0า Win Win 

๔) ทักษะการประสานจะช0วยให)ผู)ใต)บังคับบัญชา
ปฏิบัติงานได)สําเร็จตามวัตถุประสงค�  
 
๕) การประสานกับทีมงานและผู)มีส0วนได)ส0วนเสียอย0างมี
ประสิทธิภาพจะทําให)บรรลุเปSาหมายได)อย0างดีและรวดเร็ว 



 

๑๕๒ 

อุตสาหกรรมการท0องเท่ียว นอกจากนี้การเป8นผู)รักประมาณตน ก็จะส0งเสริมทักษะในการประสานงาน
ร0วมกับผู)อ่ืน เพราะจะทําให)ได)รับความร0วมมือได)ง0าย เพราะไม0โอ)อวด คิดว0าความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนมา
จากการทํางานของตนเท0านั้น๑๐๖  
  ๕) การรู)จักประมาณตนนั้นจําเป8นต)องมีในผู)นําเพราะว0าการรู)จักประมาณตนนั้นอาจเป8น
เรื่องของการปฏิบัติให)มีความพอดี สร)างภูมิคุ)มกันให)กับตนเองและองค�กร หม่ันเรียนรู)และพัฒนา
ตนเองอย0างสมํ่าเสมอ๑๐๗  
  ๖) การรู)จักประมาณตนทําให)รู)ว0าสถานในป5จจุบันของผู)นําท่ีต)องการเปลี่ยนแปลงมี
เพียงพอหรือไม0อย0างไร แล)วนํามาประเมินว0าถ)าต)องการเปลี่ยนแปลงภายในเวลาท่ีกําหนดข้ึน 
ทรัพยากรท่ีตนเองมีอยู0เพียงพอหรือไม0 ต)องขอความช0วยเหลือจากใครเป8นส0วนสนับสนุน๑๐๘  
  ๗) ไม0ว0าจะเรื่องใดก็ตามผู)นําต)องมีการเรียนรู)อยู0ตลอดเวลา และรู)จักตัวเองว0ามีความรู) 
ความสามารถแค0ไหน ด)านไหนต)องเพ่ิมเติม ด)านไหนต)องพัฒนา๑๐๙  
  ๘) ผู)นําต)องรู)ตัวเอง ต)องรู)ว0าตนเองยังขาดด)านใดอยู0ต)องเรียนรู) เพราะการเรียนรู)ไม0มีท่ี
สิ้นสุดไม0ว0าจะเป8นใคร ผู)นําระดับใดก็ตาม การประมาณตนก็จะถือเป8นการอ0อนน)อมถ0อมตนด)วย ไม0
วางอํานาจบาตรใหญ0กับเพ่ือนร0วมกัน กับผู)ใต)บังคับบัญชาด)วย๑๑๐  
  ๙) การรู)จักประมาณตนนั้นจําเป8นต)องมีในผู)นําเพราะจะทําให)เกิดความสําเร็จในทิศทางท่ี
ยั่งยืน หากผู)นํามีการประมาณตนและเข)าใจข)อจํากัดต0าง ๆ ขององค�กร๑๑๑  
  ๑๐) การประมาณตนเป8นสิ่งท่ีทุกคนพึงต)องมี การประมาณตนจะทําให)รู)ว0าตนเองกําลัง
คิดอะไร ทําอะไร และเข)าใจในสิ่งใด ๆ ท่ีกําลังเกิดข้ึนหรือท่ีกําลังเป8นอยู0 ในแง0ของการทํางานอาจจะ
ช0วยให)มีความระมัดระวังต0อการปฏิบัติงานต0าง ๆ ได)มากข้ึน ในขณะเดียวกันผู)นําไม0ควรหยุดพัฒนา
ความคิดสร)างสรรค� และควรกล)าท่ีจะริเริ่มทําในสิ่งใหม0 ๆ ท่ีอยู0ในขอบเขตท่ีถูกต)อง เพ่ือให)ผู)อ่ืนมี
ทัศนคติท่ีดีในการรู)จักพัฒนาตนเอง เพ่ือขวนขวายในสิ่งท่ีดีกว0าเดิม๑๑๒  
  ๑๑) ในการทํางานหากผู)บริหารรู)จักประมาณตน ก็จะมีวิธีคิดท่ีจะไม0สร)างเง่ือนไขเกินจริง
ต0อผู)มีส0วนได)ส0วนเสียในอุตสาหกรรมนั้น ๆ นอกจากนี้การเป8นผู)จักประมาณตน ก็จะส0งเสริมทักษะใน

                                           
 ๑๐๖ สัมภาษณ� นางนํ้าฝน บุณยะวัฒน�, ผู)อํานวยการฝWายวางแผน, การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๑๖ 
มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๑๐๗ สัมภาษณ� นางรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ, รองผู)อํานวยการภูมิภาคยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง 
การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒.    
 ๑๐๘ สัมภาษณ� นางสาวจุฑาทิพย� เจริญลาภ, ผู)อํานวยการฝWายติดตามและบริหารความเสี่ยง การ
ท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
 

๑๐๙
 สัมภาษณ� นายสันติ ปWาหวาย, รองปลัดกระทรวงการท0องเท่ียวและกีฬา, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒.  

 
๑๑๐

 สัมภาษณ� นางสาวขวัญจิตร บุญพิทักษ�, ผู)อํานวยการฝWายบริหารท่ัวไป การท0องเท่ียวแห0งประเทศ
ไทย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
 

๑๑๑
 สัมภาษณ� นางสาวศรีพร เภกะนันทน�, ผู)อํานวยการสํานักผู)ว0าการ การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, 

๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒.  
 

๑๑๒
 สัมภาษณ� นายสันติ แสวงเจริญ, ผู)อํานวยการฝWายภูมิภาคเอเชียตะวันออก การท0องเท่ียวแห0ง

ประเทศไทย, ๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒.  



 

๑๕๓ 

การประสานงานร0วมกับผู) อ่ืน เพราะจะทําให)ได)รับความร0วมมือได)ง0าย เพราะไม0โอ)อวด คิดว0า
ความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนมาจากการทํางานของตนเพียงคนเดียว๑๑๓  
  ๑๒) การรู)จักประมาณตนเป8นคุณสมบัติหนึ่งของผู)นํา เพราะการท่ีมีความถ0อมตน รับฟ5ง
ความคิดเห็น ไม0โอ)อวดยกตนข0มท0าน มีสติ จะสามารถนําพาองค�กรหรือหน0วยงานประสบความสําเร็จ
ได)ง0าย และได)รับความร0วมมืออย0างดีจากผู)ร0วมงาน๑๑๔  
  ๑๓) ในการทํางานหากผู)บริหารรู)จักประมาณตน ก็จะมีวิธีคิดท่ีจะไม0สร)างเง่ือนไขเกินจริง
ต0อผู)มีส0วนได)ส0วนเสีย นอกจากนี้การเป8นผู)รักประมาณตน ก็จะส0งเสริมทักษะในการประสานงาน
ร0วมกับผู)อ่ืน เพราะจะทําให)ได)รับความร0วมมือได)ง0าย เพราะไม0โอ)อวดจนเกินจริง๑๑๕  
  ๑๔) การรู)จักประมาณตนนั้นจําเป8นต)องมีในผู)นําเพราะว0าการรู)จักประมาณตนนั้นเป8น
หลักปฏิบัติข)อหนึ่งท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ)าอยู0หัวรัชกาลท่ี ๙ นํามาให)ประชาชนชาวไทยได)น)อมนําไป
ปฏิบัติ เป8นเรื่องของการปฏิบัติให)มีความพอดี สร)างภูมิคุ)มกันให)กับตนเองและองค�กร หม่ันเรียนรู)และ
พัฒนาตนเองอย0างสมํ่าเสมอ๑๑๖  
  ๑๕) ผู)นําต)องมีการเรียนรู)อยู0ตลอดเวลา และรู)จักตัวเองว0ามีความรู) ความสามารถแค0ไหน 
ด)านไหนต)องเพ่ิมเติม ด)านไหนต)องพัฒนายิ่ง ๆ ข้ึนไปอีก๑๑๗  
  ๑๖) การประมาณตนเป8นสิ่งท่ีทุกคนต)องมีในแง0ของการทํางานอาจจะช0วยให)มีความ
ระมัดระวังต0อการปฏิบัติงานต0าง ๆ ได)มากข้ึน ผู)นําไม0ควรหยุดพัฒนาความคิดสร)างสรรค� และควร
กล)าท่ีจะริเริ่มทําในสิ่งใหม0ด)วย๑๑๘  
  ๑๗) การรู)จักประมาณตนและมีเหตุ มีผล จะทําให)องค�กรพัฒนาได)อย0างยั่งยืนและมีความ
เสี่ยงน)อยลง๑๑๙ 
 สรุป รู)จักประมาณตน จําเป8นต)องมีในผู)นํา เพราะการท่ีมีความถ0อมตน รับฟ5งความ
คิดเห็นคนอ่ืน ไม0โอ)อวด ไม0หลอกตัวเอง มีสติ จะสามารถนําพาองค�กรหรือหน0วยงานไปสู0ความสําเร็จ
และได)รับความร0วมมือจากคนในองค�กรเป8นอย0างมาก นอกจากนั้นการประมาณตนจะทําให)รู)ว0า
ตนเองกําลังคิดอะไร ทําอะไร และเข)าใจในสิ่งใด ๆ ท่ีกําลังเกิดข้ึนหรือท่ีกําลังเป8นอยู0 ในแง0ของการ
ทํางานจะช0วยให)มีความระมัดระวังต0อการปฏิบัติงาน การรู)จักประมาณตนนั้นเป8นหลักปฏิบัติข)อหนึ่ง

                                           
 

๑๑๓
 สัมภาษณ� นายโด0งสยาม โสมาภา, ผู)อํานวยการโรงเรยีนโสมาภาพัฒนา, ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒.  

 ๑๑๔ สัมภาษณ� ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร� ฝWายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๑๑๕ สัมภาษณ� ศ. ดร. บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร� คณะสังคมศาสตร�, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.  
 ๑๑๖ สัมภาษณ� พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร� ฝWายบริหาร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, รองเจ)าคณะจังหวัดนนทบุรี, ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๑๑๗ สัมภาษณ� พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร�, ๒๑ มีนาคม 
๒๕๖๒.  
 ๑๑๘ สัมภาษณ� ผศ. ดร. รัฐพล เย็นใจมา, อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร� คณะสังคมศาสตร�, ๒๓ 
มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๑๑๙ สัมภาษณ� นายวินิจ รังผึ้ง, ผู)อํานวยการฝWายบริหารการตลาด การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๙ 
เมษายน ๒๕๖๒. 



 

๑๕๔ 

ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ)าอยู0หัวรัชกาลท่ี ๙ นํามาให)ประชาชนชาวไทยได)น)อมนําไปปฏิบัติ เป8นเรื่อง
ของการปฏิบัติให)มีความพอดี สร)างภูมิคุ)มกันให)กับตนเองและองค�กร หม่ันเรียนรู)และพัฒนาตนเอง
อย0างสมํ่าเสมอ ในขณะเดียวกันผู)นําไม0ควรหยุดพัฒนาความคิดสร)างสรรค� และควรกล)าท่ีจะริเริ่มทํา
ในสิ่งใหม0 ๆ ท่ีอยู0ในขอบเขตท่ีถูกต)อง เพ่ือให)ผู)อ่ืนมีทัศนคติท่ีดีในการรู)จักพัฒนาตนเองเพ่ิมข้ึนตามไป
ด)วย และสามารถสรุปเป8นแผนภาพดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๑๒ รู)จักประมาณตนจากการสัมภาษณ�เชิงลึก  
 
 นอกจาก ๗ องค�ประกอบดังกล0าวแล)ว ผู)นําต)องซ่ือสัตย� มีจิตใจเป8นธรรมในการตัดสิน
ป5ญหา แก)ป5ญหา และพร)อมท่ีจะกล0าวคําขอโทษ ให)อภัยเม่ือเกิดความผิพลาด การศึกษาเพ่ิมเติม
ความรู)ให)ทันต0อโลกและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงอย0างรวดเร็ว จะช0วยให)การแก)ไข สถานการณ�ต0างๆ
ได)เป8นอย0างดี ผู)นําต)องมีเครือข0ายเพ่ือนผู)บริหารเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความร0วมมือช0วยเหลือ
ในทางท่ีถูกต)องและประโยชน�ต0อสังคมโดยรวม๑๒๐ เรียนรู)องค�ความรู)และนวัตกรรมใหม0 ๆ มีการรับรู)
ข)อมูลแบบ Real time เพ่ือเป8นความร0วมมือในการตัดสินใจ ปรับปรุงกฎระเบียบ กฎหมายให)ดีต0อการ
ทํางานและรองรับการเปลี่ยนแปลง ปรับโครงสร)างบุคลากรทุกระดับเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง๑๒๑ ทุก
องค�กรควรมี Technology ท่ีทันสมัย ต)องควบคู0กับวัฒนธรรมองค�กร คุณธรรมและธรรมชาติจะละ
ท้ิงอย0างใดอย0างหนึ่งไม0ได)๑๒๒ การเปOดโอกาสให)มีการแลกเปลี่ยนความคิดจากพนักงานระดับต0าง ๆ 
อย0างจริงใจ การส0งเสริมให)มีการใช)ข)อมูลประกอบการตัดสินใจ หรือการสร)างวัฒนธรรมองค�กรแห0ง

                                           
 ๑๒๐ สัมภาษณ� นาย ณ พงษ� สุขสงวนพันธ�, กรรมการผู)จัดการบริษัท เมก)า แพลนเน็ต จํากัด, ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๒๑ สัมภาษณ� นายมงคล ริมสวัสดิ์, ผู)อํานวยการกรมยุทธศาสตร�และแผนงาน กระทรวงการท0องเท่ียว
และกีฬา, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๒๒ สัมภาษณ� นางสาวรัญจวน ทองรุต, ผู)อํานวยการภูมิภาคอเมริกา การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, 
๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 

รู)จักประมาณตน 

๑) มีความถ0อมตน รับฟ5งความคิดเห็นคนอ่ืน 

๒) ไม0โอ)อวด ไม0หลอกตัวเอง และมีสติ 

๓) รู)ว0าตนเองกําลังคิดอะไร ทําอะไร และเข)าใจในสิ่งท่ี
กําลังเกิดข้ึนหรือท่ีกําลังเป8นอยู0 

๔) ปฏิบัติให)มีความพอดี สร)างภูมิคุ)มกันให)กับตนเองและ
องค�กร 

๕) หม่ันเรียนรู)และพัฒนาตนเองอย0างสมํ่าเสมอ 

๖) พัฒนาความคิดสร)างสรรค� และกล)าท่ีจะริเริ่มทําในสิ่ง
ใหม0 ๆ  



 

๑๕๕ 

การเรียนรู)ท่ีแท)จริง๑๒๓ การมีคุณธรรมจริยธรรม โดยหลักของคุณธรรมสําหรับผู)บริหารยังมีความสําคัญต0อ
องค�กร องค�กรต)องการคนเก0ง คนมีความรู) ความสามารถในการทํางานท่ีสําคัญ แต0คนดีมีคุณธรรม 
จริยธรรม ศีลธรรมก็ยังเป8นบทบาทของผู)บริหารด)วย และเป8นคุณสมบัติสําคัญท่ีองค�กรไม0ควรละเลย 
เม่ือพิจารณาถึงภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑๑๒๔ ป5จจุบันผู)นํายังขาดเรื่องคุณธรรมและ
จริยธรรม ผู)นําควรต)องมีคุณธรรม จริยธรรมสําหรับการบริหารประจําใจเช0น สังคหวัตถุ ๔ อิทธิบาท 
๔ เป8นต)น๑๒๕ มาตรฐานจริยธรรม คุณธรรมเป8นสิ่งแรกท่ีองค�กรควรมี ค0านิยมของการเป8นองค�กรท่ีมี
วัฒนธรรมการเรียนรู)ตลอดเวลา (Learning Organization) เป8นสิ่งจําเป8นท่ีจะทําให)องค�กรมีการ
พัฒนาอย0างต0อเนื่อง๑๒๖ ควรมีธรรมาภิบาล และการให)เกียรติกับบุคลากรทุกหน0วยขององค�กรเป8นสิ่ง
สําคัญยิ่ง เพราะหากองค�กรมีธรรมาภิบาล มีการเห็นคุณค0าและการให)เกียรติ ให)ความสําคัญ ให)ขวัญ
กําลังใจและมีความโปร0งใสในการบริหารงาน และองค�กรนั้นก็จะเป8นองค�กรท่ีเข)มแข็งมีประสิทธิภาพ
สูงและสามารถก)าวสู0ผลสําเร็จได)อย0างยั่งยืน๑๒๗ 
 
 ๒) ป จจัยท่ีส%งผลต%อภาวะผู�นําการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑  
 ๒.๑) ป จจัยด�านบรรยากาศองค�การ  
 โครงสร�างองค�กร  
 ประเด็นสัมภาษณ�คือ การจัดโครงสร)างองค�กรอย0างเป8นระบบส0งผลต0อการเกิดภาวะผู)นํา
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ จากการสัมภาษณ�ผู)ให)ข)อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ รูป/คน พบผลการ
สัมภาษณ�ดังนี้  
  ๑) ภาวะผู)นําเกิดเฉพาะตน เป8นคุณสมบัติเฉพาะตน ส0วนโครงสร)างองค�กรเป8นองค�ประกอบ
ให)การแสดงความสามารถเฉพาะตนนี้เด0นชัดมากข้ึนและชัดเจนในความรับผิดชอบ๑๒๘  
  ๒) การจัดโครงสร)างองค�กรไม0น0าจะมีผล เพราะผู)นําท่ีดีควรปรับตัวให)เข)าได)กับทุกระบบ
และทุกคน๑๒๙  
 
 

                                           
  ๑๒๓ สัมภาษณ� นางนํ้าฝน บุณยะวัฒน�, ผู)อํานวยการฝWายวางแผน, การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๑๖ 
มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๑๒๔ สัมภาษณ� นางสาวจุฑาทิพย� เจริญลาภ, ผู)อํานวยการฝWายติดตามและบริหารความเสี่ยง การ
ท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
 

๑๒๕
 สัมภาษณ� นายสันติ ปWาหวาย, รองปลัดกระทรวงการท0องเท่ียวและกีฬา, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 

 
๑๒๖

 สัมภาษณ� นางสาวศรีพร เภกะนันทน�, ผู)อํานวยการสํานักผู)ว0าการ การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, 
๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒.  
 ๑๒๗ สัมภาษณ� นายวินิจ รังผึ้ง, ผู)อํานวยการฝWายบริหารการตลาด การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๙ 
เมษายน ๒๕๖๒.  
 ๑๒๘ สัมภาษณ� นาย ณ พงษ� สุขสงวนพันธ�, กรรมการผู)จัดการบริษัท เมก)า แพลนเน็ต จํากัด, ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๑๒๙ สัมภาษณ� นายมงคล ริมสวัสดิ์, ผู)อํานวยการกรมยุทธศาสตร�และแผนงาน กระทรวงการท0องเท่ียว
และกีฬา, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  



 

๑๕๖ 

  ๓) ถ)าโครงสร)างองค�กรมีระบบ จะนําไปสู0การเปลี่ยนแปลงได)ง0าย โดยไม0ต)องเสียเวลา๑๓๐   
  ๔) การจัดโครงสร)างองค�กรท่ีเป8นระบบมีส0วนอย0างมีนัยสําคัญ เพราะการจะเป8นผู)นําการ
เปลี่ยนแปลงได)อย0างมีประสิทธิภาพนั้น ต)องได)รับการสนับสนุนการทํางานจากโครงสร)างองค�กรท่ีเป8น
ระบบ ไม0เช0นนั้นแม)จะมีความสามารถในเชิงความคิดมากเพียงใด หากไม0มีระบบการทํางานท่ีดีรองรับ 
ก็ไม0สามารถ Implement แนวคิดนั้นให)เกิดผลสําเร็จตามความคาดหวังได)อย0างเป8นรูปธรรม๑๓๑  
  ๕) การจะเป8นผู)นําการเปลี่ยนแปลงได)อย0างมีประสิทธิภาพนั้น ต)องได)รับการสนับสนุน
การทํางานจากโครงสร)างองค�กรท่ีเป8นระบบท้ังจากผู)บังคับบัญชาท่ีอยู0เหนือกว0าและผู)ใต)บังคับบัญชา
ด)วย๑๓๒  
  ๖) โครงสร)างองค�กรท่ีถูกจัดอย0างเป8นระบบย0อมส0งผลต0อการมีภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลง 
โดยการระบุเป8นระบบย0อมมีการวัดผลท่ีดี ทําให)การมีภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงสามารถวัดผลได) มี
ความท)าทายให)เกิดการเป8นผู)นํา๑๓๓  
  ๗) โครงสร)างองค�กรคิดว0ามีส0วนในระดับหนึ่ง มีผลต0อการปฏิบัติงานให)บรรลุผล โครงสร)าง
องค�กรเป8นเหมือนแบบ แผนขององค�กรถ)าแบบแผนดี และผู)นําดีด)วยจะส0งผลต0อกัน ถ)าแบบแผนดีแต0
ผู)นําไม0ดีก็คงไม0มีผลอะไร๑๓๔  
  ๘) โครงสร)างองค�กรคือระบบ เม่ือมีระบบท่ีดีก็จะรู)ว0าข้ันตอนการทํางานเป8นอย0างไร มี
ความรับผิดชอบแค0ไหน มีอํานาจในการตัดสินใจได)แค0ไหน ถ)าโครงสร)างองค�กรท่ีใหญ0 การทํางานก็จะ
ล0าช)า แต0ถ)าองค�มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจไปให)ผู)นําในระดับต0าง ๆ การทํางานก็จะรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากข้ึน๑๓๕  
  ๙) โครงสร)างองค�กรจึงส0งผลในการบริหารงาน เป8นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค�
หรือไม0 หากโครงสร)างองค�กรมีความเหมาะสม ชัดเจน การนําองค�กรจะทําได)อย0างราบรื่น ลดความ
ซํ้าซ)อนระหว0างฝWายต0าง ๆ๑๓๖  
  ๑๐) การจัดโครงสร)างองค�กรอย0างเป8นระบบ จะส0งผลให)ผู)นําการเปลี่ยนแปลงมีความ
เข)าใจในระบบหรือภาพรวมขององค�กรได)มากข้ึน ผู)นําก็จะสามารถทําให)การเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนได)

                                           
 ๑๓๐ สัมภาษณ� นางสาวรัญจวน ทองรุต, ผู)อํานวยการภูมิภาคอเมริกา การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, 
๑๘ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๑๓๑ สัมภาษณ� นางนํ้าฝน บุณยะวัฒน�, ผู)อํานวยการฝWายวางแผน, การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๑๖ 
มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๑๓๒ สัมภาษณ� นางรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ, รองผู)อํานวยการภูมิภาคยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง 
การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒.   
  ๑๓๓ สัมภาษณ� นางสาวจุฑาทิพย� เจริญลาภ, ผู)อํานวยการฝWายติดตามและบริหารความเสี่ยง การ
ท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
 

๑๓๔
 สัมภาษณ� นายสันติ ปWาหวาย, รองปลัดกระทรวงการท0องเท่ียวและกีฬา, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒.  

 
๑๓๕

 สัมภาษณ� นางสาวขวัญจิตร บุญพิทักษ�, ผู)อํานวยการฝWายบริหารท่ัวไป การท0องเท่ียวแห0งประเทศ
ไทย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
 

๑๓๖
 สัมภาษณ� นางสาวศรีพร เภกะนันทน�, ผู)อํานวยการสํานักผู)ว0าการ การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, 

๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒.  



 

๑๕๗ 

ในทางท่ีถูกต)อง แสดงให)เห็นถึงข้ันตอนของการเปลี่ยนแปลงหรือจุดประสงค�ของการเปลี่ยนแปลงได)
อย0างชัดเจน รวมถึงจะช0วยให)รู)ถึงว0าบุคคลกลุ0มไหนท่ีเหมาะสมและควรได)รับการเปลี่ยนแปลง๑๓๗  
  ๑๑) โครงสร)างองค�กรท่ีมีระบบจะรู)ว0าข้ันตอนการทํางานเป8นอย0างไร มีความรับผิดชอบ
แค0ไหน มีอํานาจในการตัดสินใจได)แค0ไหน ถ)าองค�มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจไปให)ผู)นําในระดับ
ต0าง ๆ การทํางานก็จะรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ๑๓๘  
  ๑๒) ต)องพิจารณาอย0างระเอียดว0าโครงสร)างองค�กรนั้นเป8นแบบใดเพราะอาจหมายถึง
โครงสร)างองค�กรท่ีปOดท่ีไม0เอ้ืออํานวย แต0ถ)าโครงสร)างเป8นระบบเปOดก็จะส0งผลดีต0อการมีภาวะผู)การ
เปลี่ยนแปลง๑๓๙  
  ๑๓) ถ)าโครงสร)างองค�กรดีมีระบบ จะส0งเสริมให)เกิดการพัฒนาไปตามลําดับข้ันได)ง0าย จะ
นําไปสู0การเปลี่ยนแปลงได)ง0าย โดยไม0ต)องเสียเวลา เพราะการจะเป8นผู)นําการเปลี่ยนแปลงได)อย0างมี
ประสิทธิภาพนั้น ต)องได)รับการสนับสนุนการทํางานจากโครงสร)างองค�กรท่ีเป8นระบบ๑๔๐  
  ๑๔) การจะเป8นผู)นําการเปลี่ยนแปลงได)อย0างมีประสิทธิภาพนั้น ต)องได)รับการสนับสนุน
การทํางานจากท้ังผู)บังคับบัญชา และผู)ใต)บังคับบัญชาด)วย โครงสร)างองค�กรท่ีถูกจัดอย0างเป8นระบบ
ย0อมส0งผลต0อการการทํางาน วัดผลได)๑๔๑  
  ๑๕) โครงสร)างองค�กรมีผลต0อการปฏิบัติงานให)บรรลุผล โครงสร)างองค�กรเป8นเหมือน
แบบแผนขององค�กรถ)าแบบแผนดี และผู)นําดีด)วยจะส0งผลต0อกัน๑๔๒  
  ๑๖) โครงสร)างองค�กรก็คือระบบ เม่ือมีระบบท่ีดีก็จะรู)ว0ามีความรับผิดชอบแค0ไหน ต0างคน
ก็จะทําหน)าท่ีของตนให)ดีแล)วระบบก็จะเดินไปด)วยดี๑๔๓  
  ๑๗) การจัดโครงสร)างองค�กรอย0างเป8นระบบ จะส0งผลให)ผู)นํามีความเข)าใจในภาพรวม
ขององค�กรได)มากข้ึน ผู)นําก็จะสามารถเห็นถึงข้ันตอนและจุดประสงค�ของการเปลี่ยนแปลงได)อย0าง
ชัดเจน๑๔๔  
 สรุป โครงสร)างองค�กรท่ีถูกจัดอย0างเป8นระบบย0อมส0งผลต0อการมีภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลง 
เนื่องจากการเป8นระบบย0อมมีการวัดผลท่ีดี ให)ตัวผู)นําก็สามารถวัดผลได) โครงสร)างองค�กรมีระบบจะ

                                           
 

๑๓๗
 สัมภาษณ� นายสันติ แสวงเจริญ, ผู)อํานวยการฝWายภูมิภาคเอเชียตะวันออก การท0องเท่ียวแห0ง

ประเทศไทย, ๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒.  
 

๑๓๘
 สัมภาษณ� นายโด0งสยาม โสมาภา, ผู)อํานวยการโรงเรยีนโสมาภาพัฒนา, ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒.  

 ๑๓๙ สัมภาษณ� นายธีระศิลป� เทเพนทร�, ผู)อํานวยการฝWายทรัพยากรบุคคล การท0องเท่ียวแห0งประเทศ
ไทย, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๔๐ สัมภาษณ� ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร� ฝWายวิชาการ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๑๔๑ สัมภาษณ� ศ. ดร. บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร� คณะสังคมศาสตร�, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.  
 ๑๔๒ สัมภาษณ� พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร� ฝWายบริหาร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, รองเจ)าคณะจังหวัดนนทบุรี, ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๑๔๓ สัมภาษณ� พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร�, ๒๑ มีนาคม 
๒๕๖๒.  
 ๑๔๔ สัมภาษณ� ผศ. ดร. รัฐพล เย็นใจมา, อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร� คณะสังคมศาสตร�, ๒๓ 
มีนาคม ๒๕๖๒. 



 

๑๕๘ 

นําไปสู0การเปลี่ยนแปลงได)ง0ายมีประสิทธิภาพโดยไม0ต)องเสียเวลา ซ่ึงต)องได)รับการสนับสนุนการ
ทํางานจากท้ังจากผู)บังคับบัญชาท่ีอยู0เหนือกว0าและผู)ใต)บังคับบัญชาด)วย และจะทําให)การปฏิบัติงาน
บรรลุผล สามารถทําให)การเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนได)ในทางท่ีถูกต)อง มีความรับผิดชอบท่ีชัดเจนของแต0
ละฝWาย มีอํานาจในการตัดสินใจในงานท่ีได)รับมอบหมาย มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจไปให)ผู)นํา
ในระดับต0าง ๆ การทํางานก็จะรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังจะช0วยให)รู)ถึงว0าบุคคลกลุ0มไหนท่ี
เหมาะสมและควรได)รับการเปลี่ยนแปลง และสามารถสรุปเป8นแผนภาพดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๑๓ โครงสร)างองค�กรจากการสัมภาษณ�เชิงลึก 
 

 ความท�าทายและการมีความรับผิดชอบในงาน 
 ประเด็นสัมภาษณ�คือ งานท่ีมีความท)าทายและการมีความรับผิดชอบในการทํางานส0งผล
ต0อการมีภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ จากการสัมภาษณ�ผู)ให)ข)อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ 
รูป/คน พบผลการสัมภาษณ�ดังนี้ 
   ๑) ความท)าทายและการมีความรับผิดชอบในการทํางานนั้นจะส0งผลต0อการมีภาวะผู)นํา
การเปลี่ยนแปลงเพราะการเปลี่ยนวิกฤตเป8นโอกาส วิกฤตการณ�จะสร)างผู)นําท่ีเก0งและสามารถนําการ
เปลี่ยนแปลงมาสู0องค�กรได) ถ)าผู)นําท0านนั้นมีความสามารถ๑๔๕  
  ๒) ความท)าทายและการมีความรับผิดชอบในงานไม0มีผลกระทบเพราะผู)นําท่ีดีสามารถจะ
ร0วมงานทุกอย0างได)๑๔๖  
  ๓) ความท)าทายและการมีความรับผิดชอบในการทํางานทําให)มีภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลง
แน0นอน เพราะงานท่ีท)าทายส0งผลไปสู0การเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึน๑๔๗  

                                           
 ๑๔๕ สัมภาษณ� นาย ณ พงษ� สุขสงวนพันธ�, กรรมการผู)จัดการบริษัท เมก)า แพลนเน็ต จํากัด, ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๑๔๖ สัมภาษณ� นายมงคล ริมสวัสดิ์, ผู)อํานวยการกรมยุทธศาสตร�และแผนงาน กระทรวงการท0องเท่ียว
และกีฬา, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๑๔๗ สัมภาษณ� นางสาวรัญจวน ทองรุต, ผู)อํานวยการภูมิภาคอเมริกา การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, 
๑๘ มกราคม ๒๕๖๒.  

โครงสร)าง
องค�กร 

๑) มีโครงสร)างท่ีถูกจัดอย0างเป8นระบบ 

๒) มีระบบการวัดผลท่ีดีและเป8นธรรม 

๓) มีความรับผิดชอบท่ีชัดเจนของแต0ละฝWาย 

๔) มีอํานาจในการตัดสินใจในงานท่ีได)รับมอบหมาย 

๕) มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจไปให)ผู)นําในระดับ
ต0าง ๆ 



 

๑๕๙ 

  ๔) ความท)าทายและการมีความรับผิดชอบในการทํางานทําให)มีภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลง
แน0นอนเพราะงานท่ีท)าทายมักเป8นงานท่ีต)องใช)ความสามารถในการแก)ป5ญหา หรือสร)างสรรค�แนวคิด
ใหม0 ๆ จึงเป8นสิ่งท่ีสนับสนุนโดยตรงต0อภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงของผู)บริหาร๑๔๘  
  ๕) การทํางานท่ีมีความท)าทายถือเป8นบททดสอบหนึ่งของการเป8นผู)นํา ถ)าเป8นผู)นําท่ีดีต)อง
ทํางานท่ียากและท)าทายสําเร็จลุล0วงไปได)ด)วยดี และท่ีสําคัญต)องรู)จักรับผิดชอบผลของการกระทํา 
นั้น ๆ ด)วย๑๔๙  
  ๖) งานท่ีมีความท)าทายจะสามารถดําเนินการได)ถ)าผู)ท่ีได)รับมอบหมายให)ทํางานนั้น ๆ มี
ความรับผิดชอบในการทํางาน ซ่ึงจะส0งผลต0อการมุ0งม่ันในการทํางานให)บรรลุผล แต0อาจไม0สามารถ
ส0งเสริมภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงมากนัก๑๕๐  
  ๗) ภาวะผู)นําเกิดจากตัวบุคคลหรือตัวผู)บริหาร ความท)าทายและการมีความรับผิดชอบใน
การทํางานนั้นจะแสดงให)เห็นผ0านการทํางาน แต0ก็ไม0น0าจะส0งผลต0อการมีภาวะผู)นํา๑๕๑  
  ๘) ความท)าทายนั่นแหละจะทําให)ผู)นําต)องการมีการเปลี่ยนแปลง เม่ือมันเป8นความท)า
ทายก็จะต)องคิดแล)วว0าจะแบ0งงาน จะสร)างงานยังไงให)มีความสําเร็จ๑๕๒  
  ๙) การปรับตัวได)ดีต0อความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนเป8นคุณลักษณะสําคัญของผู)นําในการสั่ง
การและการตัดสินใจในแต0ละช0วงเวลา๑๕๓  
  ๑๐) งานท่ีท)าทายอาจจะส0งผลต0อภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในแง0ของการท่ีผู)นําจะริเริ่ม
สร)างสรรค�สิ่งใหม0 ๆ ให)กับองค�กรและผู)ใต)บังคับบัญชา รวมถึงความท)าทายจะทําให)ผู)นํารู)จักการ
เปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางดีข้ึน และหม่ันพัฒนาตนเองเพ่ือท่ีจะสามารถรับมือกับความท)าทาย   
ต0าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนได) ส0วนการมีคามรับผิดชอบในการทํางานนั้น๑๕๔  
  ๑๑) ความท)าทายและการมีความรับผิดชอบในการทํางานทําให)มีภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลง
แน0นอนเพราะการทํางานท่ีมีความท)าทายจะส0งผลต0อการมุ0งม่ันในการทํางานให)บรรลุผล๑๕๕  

                                           
 ๑๔๘ สัมภาษณ� นางนํ้าฝน บุณยะวัฒน�, ผู)อํานวยการฝWายวางแผน, การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๑๖ 
มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๔๙ สัมภาษณ� นางรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ, รองผู)อํานวยการภูมิภาคยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง 
การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒.    
  ๑๕๐ สัมภาษณ� นางสาวจุฑาทิพย� เจริญลาภ, ผู)อํานวยการฝWายติดตามและบริหารความเสี่ยง การท0องเท่ียว
แห0งประเทศไทย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
 

๑๕๑
 สัมภาษณ� นายสันติ ปWาหวาย, รองปลัดกระทรวงการท0องเท่ียวและกีฬา, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒.  

 
๑๕๒

 สัมภาษณ� นางสาวขวัญจิตร บุญพิทักษ�, ผู)อํานวยการฝWายบริหารท่ัวไป การท0องเท่ียวแห0งประเทศ
ไทย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
 

๑๕๓
 สัมภาษณ� นางสาวศรีพร เภกะนันทน�, ผู)อํานวยการสํานักผู)ว0าการ การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, 

๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒.  
 

๑๕๔
 สัมภาษณ� นายสันติ แสวงเจริญ, ผู)อํานวยการฝWายภูมิภาคเอเชียตะวันออก การท0องเท่ียวแห0ง

ประเทศไทย, ๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒.  
 

๑๕๕
 สัมภาษณ� นายโด0งสยาม โสมาภา, ผู)อํานวยการโรงเรียนโสมาภาพัฒนา, ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒.  



 

๑๖๐ 

  ๑๒) ความท)าทายและการมีความรับผิดชอบในการทํางานทําให)มีภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลง
แน0นอนเพราะคนท่ีได)รับมอบหมายจะได)ฝQกฝนและมีทักษะในการแก)ป5ญหา นําไปสู0การเป8นผู)นําการ
เปลี่ยนแปลงท่ีดีได)๑๕๖  
  ๑๓) ความท)าทายหรือการเกิดการเปลี่ยนข้ึนจะเป8นโอกาส ความท)าทายจะสร)างผู)นําท่ี
เก0งและสามารถนําการเปลี่ยนแปลงมาสู0องค�กรได)๑๕๗  
  ๑๔) งานท่ีท)าทายมักเป8นงานท่ีต)องใช)ความสามารถในการแก)ป5ญหา หรือสร)างสรรค�ให)
เกิดแนวคิดใหม0 ๆ เป8นสิ่งท่ีสนับสนุนโดยตรงต0อภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงของผู)บริหาร๑๕๘  
  ๑๕) การทํางานท่ีมีความท)าทายเป8นบททดสอบของการเป8นผู)นําอย0างแท)จริง ถ)าเป8นผู)นํา
ท่ีดีต)องทํางานท่ียากและท)าทายสําเร็จลุล0วงไปได)ด)วยดี และท่ีสําคัญต)องรู)จักรับผิดชอบผลของการ
กระทําด)วย๑๕๙  
  ๑๖) งานท่ีมีความท)าทายจะทําให)ผู)ท่ีได)รับมอบหมายให)ทํางานนั้นต)องมีความรับผิดชอบ 
มีความรอบครอบ ซ่ึงจะส0งผลต0อการมุ0งม่ันในการทํางานให)บรรลุผล ซ่ึงจะเป8นตัวส0งเสริมภาวะผู)นํา
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต๑๖๐  
  ๑๗) ภาวะผู)นําเกิดจากตัวบุคคล งานท่ีมีความท)าทายและการมีความรับผิดชอบในการ
ทํางานนั้นจะแสดงให)เห็นผ0านการทํางาน จะแสดงให)เห็นจุดเด0นของผู)นํา ความท)าทายนั่นแหละจะทํา
ให)ผู)นําต)องการมีการเปลี่ยนแปลงไปสู0ประเด็นท่ีว0าสร)างงานยังไงให)มีความสําเร็จ๑๖๑ 
 สรุป ความท)าทายและการมีความรับผิดชอบในงาน คือการเปลี่ยนวิกฤตเป8นโอกาส 
วิกฤตการณ�จะสร)างผู)นําท่ีเก0งและสามารถนําการเปลี่ยนแปลงมาสู0องค�กรได) ความท)าทายจะทําให)
ผู)นําใช)ความสามารถในการแก)ป5ญหาอย0างเต็มท่ีและสร)างสรรค�แนวคิดใหม0 ๆ การทํางานท่ีมีความท)า
ทายจึงถือเป8นบททดสอบหนึ่งของการเป8นผู)นํา ถ)าเป8นผู)นําท่ีดีต)องทํางานท่ียากและท)าทายสําเร็จ
ลุล0วงไปได)ด)วยดี รวมท้ังการฝQกฝนพัฒนาตนเองเพ่ือท่ีจะสามารถรับมือกับความท)าทายต0าง ๆ ได) และ
ท่ีสําคัญต)องรู)จักรับผิดชอบผลของการกระทํานั้น ๆ ด)วย และสามารถสรุปเป8นแผนภาพดังนี้ 
 
 
 

                                           
 

๑๕๖
 สัมภาษณ� นายธีระศิลป� เทเพนทร�, ผู)อํานวยการฝWายทรัพยากรบุคคล การท0องเท่ียวแห0งประเทศ

ไทย, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๑๕๗ สัมภาษณ� ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร� ฝWายวิชาการ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๑๕๘ สัมภาษณ� ศ. ดร. บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร� คณะสังคมศาสตร�, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.  
 ๑๕๙ สัมภาษณ� พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร� ฝWายบริหาร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, รองเจ)าคณะจังหวัดนนทบุรี, ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๑๖๐ สัมภาษณ� พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร�, ๒๑ มีนาคม 
๒๕๖๒.  
 ๑๖๑ สัมภาษณ� ผศ. ดร. รัฐพล เย็นใจมา, อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร� คณะสังคมศาสตร�, ๒๓ 
มีนาคม ๒๕๖๒. 



 

๑๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แผนภาพท่ี ๔.๑๔ ความท)าทายและการมีความรับผิดชอบในงานจากการสัมภาษณ�เชิงลึก  
  
 การสนับสนุนจากคนรอบข�าง   
 ประเด็นสัมภาษณ�คือ การสนับสนุนจากคนรอบข)างส0งผลต0อการมีภาวะผู)นําการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ จากการสัมภาษณ�ผู)ให)ข)อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ รูป/คน พบผลการ
สัมภาษณ�ดังนี้  
  ๑) การสนับสนุนจากคนรอบข)างจะทําให)เกิดภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงหรือไม0นั้น คิดว0า
ถูกต)องส0วนหนึ่งเพราะคุณสมบัติของผู)นําการเปลี่ยนแปลงเป8นคุณสมบัติเฉพาะตนและผู)นําต)อง
สามารถสื่อสารให)คนรอบข)างเข)าใจได) เพ่ือจูงใจให)เขาสนับสนุนเราได)๑๖๒  
  ๒) การสนับสนุนจากคนรอบข)างน0าจะทําให)เกิดภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงเพราะอาจจะ
เป8นเง่ือนไขต0อการเป8นภาวะผู)นํา๑๖๓  
  ๓) การสนับสนุนจากคนรอบข)างจะทําให)เกิดภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงแน0นอนผู)นําไม0
สามารถทํางานด)านเดียวได) Team work สําคัญมาก๑๖๔  
  ๔) การสนับสนุนจากคนรอบข)างจะทําให)เกิดภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงเพราะการสร)าง
ความเปลี่ยนแปลงให)สําเร็จได) ต)องอาศัยการทํางานเป8นทีม๑๖๕  
  ๕) ผู)นําท่ีดีไม0ว0าจะอยู0ในองค�กรไหนก็ตามหลีกเลี่ยงไม0ได)ท่ีจะต)องได)รับการสนับสนุนจาก
คนรอบข)าง เพราะการทํางานต)องอาศัยการสนับสนุนซ่ึงกันและกัน ไม0สามารถทําคนเดียวได)๑๖๖  

                                           
๑๖๒ สัมภาษณ� นาย ณ พงษ� สุขสงวนพันธ�, กรรมการผู)จัดการบริษัท เมก)า แพลนเน็ต จํากัด, ๒๑ 

มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๑๖๓ สัมภาษณ� นายมงคล ริมสวัสดิ์, ผู)อํานวยการกรมยุทธศาสตร�และแผนงาน กระทรวงการท0องเท่ียว
และกีฬา, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๑๖๔ สัมภาษณ� นางสาวรัญจวน ทองรุต, ผู)อํานวยการภูมิภาคอเมริกา การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, 
๑๘ มกราคม ๒๕๖๒.  
  ๑๖๕ สัมภาษณ� นางนํ้าฝน บุณยะวัฒน�, ผู)อํานวยการฝWายวางแผน, การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๑๖ 
มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๖๖ สัมภาษณ� นางรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ, รองผู)อํานวยการภูมิภาคยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง 
การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒.    

ความท)าทายและ
การมีความ

รับผิดชอบในงาน 

๑) การเปลี่ยนวิกฤตเป8นโอกาส รับผิดชอบในผลท่ีกระทํา 

๒) เก0งและสามารถนําการเปลี่ยนแปลงมาสู0องค�กร 
 
๓) มีความสามารถในการแก)ป5ญหาอย0างเต็มท่ีและ
สร)างสรรค� 

๔) ทํางานท่ียากและท)าทายสําเร็จลุล0วงไปได)ด)วยดี 
 
๕) ทํางานท่ีท)ายและฝQกฝนพัฒนาตนเองอยู0เสมอ  



 

๑๖๒ 

  ๖) การสนับสนุนจากคนรอบข)างมีความสําคัญอย0างยิ่งท่ีส0งผลต0อภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลง 
ถ)าได)รับการสนับสนุนจากคนรอบข)าง เพราะการเปลี่ยนแปลงบางอย0างไม0สามารถดําเนินการได)โดย
ผู)นําเพียงลําพัง แต0ต)องได)รบการสนับสนุนท้ังจากผู)บังคับบัญชา ผู)ใต)บังคับบัญชาตลอดจนเพ่ือน
ร0วมงาน๑๖๗  
  ๗) การสนับสนุนจากคนรอบข)างจะทําให)เกิดภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงแน0นอนเพราะ
บุคคลรอบข)างจะทําให)เห็นวิสัยทัศน� สามารถสร)างความคิด ความรู) ท่ีแตกต0างออกไป และเกิดการ
เปลี่ยนแปลงขององค�กรได)๑๖๘  
  ๘) การสนับสนุนจากคนรอบข)างเป8นป5จจัยท่ีส0งผลอยู0แล)ว ท้ังจากเพ่ือนร0วมงาน 
ผู)บังคับบัญชา ผู)ใต)บังคับบัญชาต0างก็มีความรับผิดชอบ มีการสนับสนุนในระดับต0าง ๆ ท่ีไม0เหมือนกัน 
หากผู)นํากําหนดนโยบายมาแล)วแต0ไม0มีใครสนับสนุน ไม0มีใครทําตาม การทํางานนั้นก็ไม0ประสบ
ความสําเร็จ หรือต)องใช)เวลานานกว0าจะสําเร็จ๑๖๙  
  ๙) ไม0ว0าผู)บังคับบัญชาหรือผู)ใต)บังคับบัญชาก็ไม0สามารถทํางานคนเดียวได) ดังนั้นทีมงาน
และการสนับสนุนจากทุกฝWายจึงมีความจําเป8นมาก๑๗๐  
  ๑๐) การสนับสนุนจากคนรอบข)างถือเป8นป5จจัยสําคัญต0อภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลง 
เนื่องจากจะทําให)การเปลี่ยนแปลงได)รับการยอมรับ ทําให)การตัดสินใจหรือการสื่อสารของผู)นํานั้นมี
ประสิทธิภาพ๑๗๑  
  ๑๑) ผู)นําต)องได)รับการสนับสนุนจากคนรอบข)างเสมอถึงจะประสบความสําเร็จ เพราะ
การเปลี่ยนแปลงบางอย0างไม0สามารถดําเนินการได)โดยผู)นําเพียงลําพัง แต0ต)องได)รบการสนับสนุนท้ัง
จากผู)บังคับบัญชา ผู)ใต)บังคับบัญชาตลอดจนเพ่ือนร0วมงานด)วย๑๗๒  
  ๑๒) จริง ๆ แล)วการสนับสนุนจะเป8นโอกาสให)ได)แสดงฝIมือในการทํางานซ่ึงเป8นการฝQก
ความเป8นผู)นําในตัวบุคคลนั้น๑๗๓  
  ๑๓) คุณสมบัติของผู)นําการเปลี่ยนแปลงนั้นไม0สามารถเปลี่ยนทุกอย0างได)ด)วยตัวคนเดียว 
คนรอบข)างต)องเข)าใจและคอยให)การสนับสนุนเพราะการทํางานเป8นทีมยังเป8นสิ่งท่ีสําคัญมาก๑๗๔  
                                           
 ๑๖๗ สัมภาษณ� นางสาวจุฑาทิพย� เจริญลาภ, ผู)อํานวยการฝWายติดตามและบริหารความเสี่ยง การ
ท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.    
 

๑๖๘
 สัมภาษณ� นายสันติ ปWาหวาย, รองปลัดกระทรวงการท0องเท่ียวและกีฬา, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒.  

 
๑๖๙

 สัมภาษณ� นางสาวขวัญจิตร บุญพิทักษ�, ผู)อํานวยการฝWายบริหารท่ัวไป การท0องเท่ียวแห0งประเทศ
ไทย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
 

๑๗๐
 สัมภาษณ� นางสาวศรีพร เภกะนันทน�, ผู)อํานวยการสํานักผู)ว0าการ การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, 

๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒.  
 

๑๗๑
 สัมภาษณ� นายสันติ แสวงเจริญ, ผู)อํานวยการฝWายภูมิภาคเอเชียตะวันออก การท0องเท่ียวแห0ง

ประเทศไทย, ๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒.  
 

๑๗๒
 สัมภาษณ� นายโด0งสยาม โสมาภา, ผู)อํานวยการโรงเรียนโสมาภาพัฒนา, ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒.  

 
๑๗๓

 สัมภาษณ� นายธีระศิลป� เทเพนทร�, ผู)อํานวยการฝWายทรัพยากรบุคคล การท0องเท่ียวแห0งประเทศ
ไทย, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๑๗๔ สัมภาษณ� ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร� ฝWายวิชาการ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 



 

๑๖๓ 

  ๑๔) ผู)นําไม0ว0าจะเป8นใคร อยู0ในองค�กรไหนก็ตามหลีกเลี่ยงไม0ได)ท่ีจะต)องได)รับการ
สนับสนุนจากคนอ่ืน ๆ เพราะการทํางานต)องอาศัยการสนับสนุนซ่ึงกันและกัน๑๗๕  
  ๑๕) แน0นอนการเปลี่ยนแปลงบางอย0างไม0สามารถดําเนินการได)โดยผู)นําเพียงลําพัง แต0
ต)องได)รบการสนับสนุนท้ังจากผู)บังคับบัญชา ผู)ใต)บังคับบัญชาตลอดจนเพ่ือนร0วมงานด)วย๑๗๖  
  ๑๖) บุคคลรอบข)างจะเข)าใจจุดมุ0งหมายหรือวิสัยทัศน�ของผู)นํา เม่ือเข)าใจดีแล)วการ
สนับสนุนก็จะตามมาเอง๑๗๗  
  ๑๗) การสนับสนุนจากคนรอบข)างเป8นป5จจัยสําคัญต0อภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลง 
เนื่องจากจะทําให)การเปลี่ยนแปลงได) ต)องทําให)เกิดการยอมรับจากคนรอบข)างก0อน เม่ือเกิดการ
ยอมรับการปฏิบัติตามหรือการสนับสนุนก็จะเกิดประสิทธิภาพตามไปด)วย๑๗๘ 
 สรุป การสนับสนุนจากคนรอบข)าง ผู)นําท่ีดีไม0ว0าจะอยู0ในองค�กรไหนก็ตามหลีกเลี่ยงไม0ได)
ท่ีจะต)องได)รับการสนับสนุนจากคนรอบข)าง เพราะการทํางานต)องอาศัยการสนับสนุนซ่ึงกันและกัน 
ไม0สามารถทําคนเดียวได) ผู)นําต)องสามารถสื่อสารให)คนรอบข)างเข)าใจได)เพ่ือจูงใจให)เขาสนับสนุน 
เพราะการเปลี่ยนแปลงบางอย0างไม0สามารถดําเนินการได)โดยผู)นําเพียงลําพัง แต0ต)องได)รับการ
สนับสนุนท้ังจากผู)บังคับบัญชา ผู)ใต)บังคับบัญชาตลอดจนเพ่ือนร0วมงาน ท้ังการสนับสนุนงบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ�ท่ีสําคัญสําหรับงาน กําลังใจ หรือสิ่งท่ีเป8นวัตถุและคุณค0าทางจิตใจถือเป8นการสนับสนุน
ท้ังสิ้น นอกจากนั้นการท่ีบุคคลรอบข)างคอยให)คําชี้แนะ เสนอแนวความคิด ความรู)ท่ีแตกต0างออกไป 
ซ่ึงจะทําให)เกิดการเปลี่ยนแปลงขององค�กรได) และสามารถสรุปเป8นแผนภาพดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แผนภาพท่ี ๔.๑๕ การสนับสนุนจากคนรอบข)างจากการสัมภาษณ�เชิงลึก  

                                           
 ๑๗๕ สัมภาษณ� ศ. ดร. บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร� คณะสังคมศาสตร�, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.  
 ๑๗๖ สัมภาษณ� พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร� ฝWายบริหาร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, รองเจ)าคณะจังหวัดนนทบุรี, ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๑๗๗ สัมภาษณ� พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร�, ๒๑ มีนาคม 
๒๕๖๒.  
 ๑๗๘ สัมภาษณ� ผศ. ดร. รัฐพล เย็นใจมา, อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร� คณะสังคมศาสตร�, ๒๓ 
มีนาคม ๒๕๖๒. 

การสนับสนุน
จากคนรอบ

ข)าง 

๑) ให)กําลังใจ เอ้ือเฟ��อเผื่อแผ0ต0อกันกับเพ่ือนร0วมงาน 

๒) สนับสนุนข)อมูลข0าวสารและองค�ความรู)ใหม0 ๆ 
 
๓) สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ�ท่ีใช)ในสํานักงาน 

๕) การให)คําชี้แนะ เสนอแนวความคิด ความรู)ท่ีแตกต0าง
ออกไป 

๔) สนับสนุนด)านงบประมาณท่ีมีความจําเป8น 



 

๑๖๔ 

 การสร�างแรงจูงใจในการทํางาน  
 ประเด็นสัมภาษณ�คือ การสร)างแรงจูงใจในการทํางานส0งผลต0อการมีภาวะผู)นําการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ จากการสัมภาษณ�ผู)ให)ข)อมูลสําคัญ จํานวน ๑๗ รูป/คน พบผลการ
สัมภาษณ�ดังนี้ 
   ๑) การสร)างแรงจูงใจในการทํางานเป8นวิธีการหนึ่งในการสื่อสาร เพ่ือการบรรลุเปSาหมาย
การเปลี่ยนแปลง สําคัญคือคนท่ีเราจะสร)างศรัทธาเรามากเท0าไร๑๗๙  
  ๒) การสร)างแรงจูงใจในการทํางานทําให)เกิดภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงแน0นอนเพราะจะ
เป8นแรงกระตุ)นภาวะผู)นําในตัวเองออกมา๑๘๐  
  ๓) ผู)นําท่ีดีต)องรู)จักสร)างแรงจูงใจในการทํางานให)กับตนเอง เพ่ือให)ก)าวไปสู0เปSาหมายท่ี
วางไว)๑๘๑  
  ๔) การสร)างแรงจูงใจในการทํางานจะส0งผลต0อการมีภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลง เพราะ
น0าจะมีส0วนช0วยให)ทีมงานเกิดความใส0ใจในการร0วมผลักดันแนวคิดใหม0 ๆ ได)ง0ายข้ึน เพราะการเป8น
ผู)นําการเปลี่ยนแปลงต)องมีความกล)าในการยอมรับความเสี่ยง ดังนั้นจึงอาจจําเป8นต)องสร)างแรงจูงใจ
เพ่ือสร)างกําลังใจให)ท้ังแก0ผู)บริหารและทีมงาน๑๘๒  
  ๕) ผู)นําต)องรู)จักสร)างแรงจูงใจให)กับตนเองและผู)ใต)บังคับบัญชาด)วย เพราะแรงจูงใจจะ
นําไปสู0การทํางานให)บรรลุเปSาหมายท่ีวางไว)๑๘๓  
  ๖) การสร)างแรงจูงใจในการทํางานเป8นส0วนหนึ่งท่ีอาจจะส0งผลต0อการมีภาวะผู)นําการ
เปลี่ยนแปลง ข้ึนอยู0กับประเภทของแรงจูงใจด)วย๑๘๔  
  ๗) การสร)างแรงจูงใจในการทํางานจะส0งผลต0อการมีภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงเพราะการ
สร)างแรงจูงใจในการทํางานจะช0วยให)เกิดแรงบันดาลใจ ทําให)เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู0สิ่งท่ีดีข้ึน๑๘๕  
  ๘) การท่ีจะให)บุคลากรมีส0วนร0วม หรือยอมรับนั้นผู)บริหารต)องสร)างแรงจูงใจในการ
ทํางานด)วย แรงจูงใจอาจหมายถึงประโยชน� แต0ทุกคนก็เลี้ยงชีพด)วย ทํางานก็ต)องการความอยู0ดีมีสุข 
พร)อมท่ีจะมีส0วนร0วมในงาน พร)อมท่ีจะทุ0มเทให)กับงาน๑๘๖  
                                           

๑๗๙ สัมภาษณ� นาย ณ พงษ� สุขสงวนพันธ�, กรรมการผู)จัดการบริษัท เมก)า แพลนเน็ต จํากัด, ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๘๐ สัมภาษณ� นายมงคล ริมสวัสดิ์, ผู)อํานวยการกรมยุทธศาสตร�และแผนงาน กระทรวงการท0องเท่ียว
และกีฬา, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๘๑ สัมภาษณ� นางสาวรัญจวน ทองรุต, ผู)อํานวยการภูมิภาคอเมริกา การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, 
๑๘ มกราคม ๒๕๖๒.  
  ๑๘๒ สัมภาษณ� นางนํ้าฝน บุณยะวัฒน�, ผู)อํานวยการฝWายวางแผน, การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๑๖ 
มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๑๘๓ สัมภาษณ� นางรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ, รองผู)อํานวยการภูมิภาคยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง 
การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒.   
 ๑๘๔ สัมภาษณ� นางสาวจุฑาทิพย� เจริญลาภ, ผู)อํานวยการฝWายติดตามและบริหารความเสี่ยง การ
ท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.     
 

๑๘๕
 สัมภาษณ� นายสันติ ปWาหวาย, รองปลัดกระทรวงการท0องเท่ียวและกีฬา, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒.  

 
๑๘๖

 สัมภาษณ� นางสาวขวัญจิตร บุญพิทักษ�, ผู)อํานวยการฝWายบริหารท่ัวไป การท0องเท่ียวแห0งประเทศ
ไทย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  



 

๑๖๕ 

  ๙) แรงจูงใจจะทําให)เกิดพลังในการทํางานไม0ว0าแรงจูงใจนั้นจะอยู0ในรูปของวัตถุหรือไม0ใช0
วัตถุก็ตาม๑๘๗  
 ๑๐) การสร)างแรงจูงใจเท0ากับการสร)างทัศนคติท่ีดีต0อการทํางาน เม่ือผู)นําสามารถแสดง
ทัศนคติท่ีดีต0อการทํางานให)กับผู)อ่ืนเห็นได) ก็จะมีส0วนช0วยในการสร)างความเชื่อม่ันให)กับคนรอบข)าง 
ซ่ึงจะมีอิทธิพลต0อการชักนําบุคคลไปสู0การเปลี่ยนแปลง๑๘๘  
  ๑๑) ผู)นําต)องรู)จักสร)างแรงจูงใจให)กับตนเองและผู)ใต)บังคับบัญชา เพราะการท่ีจะให)
บุคลากรมีส0วนร0วม หรือยอมรับนั้นผู)บริหารต)องสร)างแรงจูงใจในการทํางานด)วย แรงจูงใจอาจ
หมายถึงประโยชน�ตอบแทนก็ได) เพราะทุกคนก็เลี้ยงชีพ เลี้ยงครอบครัว การทํางานก็ต)องการความอยู0
ดีมีสุข พร)อมท่ีจะมีส0วนร0วมในงาน พร)อมท่ีจะทุ0มเทให)กับงานนั้น๑๘๙  
  ๑๒) ถ)าหมายถึงเงินขอตอบว0าไม0ท้ังหมดเพราะแรงจูงใจแบบนี้ไม0ยั่งยืน ต)องสร)างแรง
บันดาลใจมากกว0าถึงจะดี๑๙๐  
  ๑๓) การสร)างแรงจูงใจจะเป8นแรงกระตุ)นภาวะผู)นําให)เกิดข้ึน เพราะแรงจูงใจในการ
ทํางานเป8นวิธีการหนึ่งในการสื่อสาร เพ่ือการบรรลุเปSาหมาย๑๙๑  
  ๑๔) การสร)างแรงจูงใจจะช0วยให)ทีมงานเกิดความใส0ใจ และเกิดการร0วมกันผลักดัน
แนวคิดได)ง0ายข้ึน เพราะการเป8นผู)นําการเปลี่ยนแปลงต)องมีความกล)าในการยอมรับความเสี่ยง ดังนั้น
จึงอาจจําเป8นต)องสร)างแรงจูงใจเพ่ือสร)างกําลังใจให)ท้ังแก0ผู)บริหารและทีมงาน๑๙๒  
  ๑๕) ผู)นําต)องรู)จักสร)างแรงจูงใจให)กับตนเองและผู)ใต)บังคับบัญชา เพราะจะนําไปสู0การ
ทํางานให)บรรลุเปSาหมายท่ีวางไว)๑๙๓  
  ๑๖) การท่ีจะให)บุคลากรมีส0วนร0วม หรือยอมรับนั้นผู)บริหารต)องสร)างแรงจูงใจในการ
ทํางานด)วย เพ่ือให)ทุกคนพร)อมท่ีจะมีส0วนร0วมในงาน พร)อมท่ีจะทุ0มเทให)กับการทํางาน๑๙๔  
 

                                           
 

๑๘๗
 สัมภาษณ� นางสาวศรีพร เภกะนันทน�, ผู)อํานวยการสํานักผู)ว0าการ การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, 

๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒.  
 

๑๘๘
 สัมภาษณ� นายสันติ แสวงเจริญ, ผู)อํานวยการฝWายภูมิภาคเอเชียตะวันออก การท0องเท่ียวแห0ง

ประเทศไทย, ๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒.  
 

๑๘๙
 สัมภาษณ� นายโด0งสยาม โสมาภา, ผู)อํานวยการโรงเรียนโสมาภาพัฒนา, ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒.  

 
๑๙๐

 สัมภาษณ� นายธีระศิลป� เทเพนทร�, ผู)อํานวยการฝWายทรัพยากรบุคคล การท0องเท่ียวแห0งประเทศ
ไทย, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๑๙๑ สัมภาษณ� ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร� ฝWายวิชาการ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๑๙๒ สัมภาษณ� ศ. ดร. บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร� คณะสังคมศาสตร�, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.  
 ๑๙๓ สัมภาษณ� พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร� ฝWายบริหาร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, รองเจ)าคณะจังหวัดนนทบุรี, ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๑๙๔ สัมภาษณ� พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร�, ๒๑ มีนาคม 
๒๕๖๒.  



 

๑๖๖ 

  ๑๗) การสร)างแรงจูงใจในการทํางานจะทําให)ผู)ร0วมงานเกิดแรงบันดาลใจ มีจุดมุ0งหมาย
ร0วมกันและทําให)เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู0สิ่งท่ีดีข้ึน๑๙๕ 
 สรุป การสร)างแรงจูงใจในการทํางาน เป8นวิธีการหนึ่งในการสื่อสาร เพ่ือการบรรลุ
เปSาหมายของการเปลี่ยนแปลง ผู)นําท่ีดีต)องรู)จักสร)างแรงจูงใจในการทํางาน ท้ังการสร)างแรงจูงใจ
ให)กับตนเองและผู)ใต)บังคับบัญชา เพราะจะช0วยให)ทีมงานเกิดความใส0ใจในการร0วมผลักดันแนวคิด
ใหม0 ๆ ได)ง0ายข้ึน การท่ีจะให)บุคลากรมีส0วนร0วมหรือยอมรับนั้น ผู)บริหารต)องสร)างแรงจูงใจในการ
ทํางานด)วย แรงจูงใจอาจหมายถึงสิทธิประโยชน�ซ่ึงทุกคนจําเป8นต)องได)เพ่ือใช)ในการเลี้ยงชีพ การ
ทํางานต)องการความอยู0ดีมีสุข เม่ือมีแรงจูงใจก็พร)อมท่ีจะมีส0วนร0วมในงาน พร)อมท่ีจะทุ0มเทให)กับงาน 
และสามารถสรุปเป8นแผนภาพดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
แผนภาพท่ี ๔.๑๖ การสร)างแรงจูงใจในการทํางานจากการสัมภาษณ�เชิงลึก 

 
 มาตรฐานในการทํางาน   
 ประเด็นสัมภาษณ�คือ การสร)างมาตรฐานในการทํางานส0งผลต0อการมีภาวะผู)นําการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ จากการสัมภาษณ�ผู)ให)ข)อมูลสําคัญ จํานวน ๑๗ รูป/คน พบผลการ
สัมภาษณ�ดังนี้ 
  ๑) การสร)างมาตรฐานในการทํางานส0งผลต0อการมีภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงอย0างมาก
เพราะการทํางานด)วยความเป8นธรรม มีมาตรฐาน มีคุณภาพ ทีมงาน เกิดความศรัทธา จะจูงใจ จะทํา
ให)เกิดการเปลี่ยนแปลงใครก็ได)๑๙๖  

                                           
 ๑๙๕ สัมภาษณ� ผศ. ดร. รัฐพล เย็นใจมา, อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร� คณะสังคมศาสตร�, ๒๓ 
มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๑๙๖ สัมภาษณ� นาย ณ พงษ� สุขสงวนพันธ�, กรรมการผู)จัดการบริษัท เมก)า แพลนเน็ต จํากัด, ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๒.  

การสร)าง
แรงจูงใจในการ

ทํางาน 

๑) สร)างแรงจูงใจในการทํางานให)กับตนเองและทีมงาน 

๒) กระตุ)นให)ทีมงานเกิดความใส0ใจในการร0วมผลักดัน
แนวคิดใหม0 ๆ  

๓) การเปOดโอกาสให)บุคลากรมีส0วนร0วมหรือยอมรับในแนว
ทางการทํางาน  

๔) การให)รางวัล สิทธิประโยชน�นอกเหนือจากกฎหมาย
กําหนด 
 
๕) ให)สิทธิในการพักผ0อนเดินทางท0องเท่ียวประจําปI 
 



 

๑๖๗ 

  ๒) การสร)างมาตรฐานในการทํางานไม0น0าจะมีผลต0อการมีภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลง
เพราะทุกกฎระเบียบสามารถเปลี่ยนแปลงได)ตามความเหมาะสม๑๙๗  
  ๓) การสร)างมาตรฐานในการทํางานทําให)มีภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงแน0นอน เพราะผู)นํา
การเปลี่ยนแปลงท่ีดีต)องมีมาตรฐานและต)องเป8น One standard๑๙๘  
  ๔) การสร)างมาตรฐานในการทํางานทําให)มีภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงเพราะมาตรฐาน
การทํางานคือพ้ืนฐานของการสร)างกระบวนการทํางานท่ีสามารถถ0ายทอด เรียนรู) และพัฒนาอย0าง
เป8นระบบท่ัวท้ังองค�กร ทําให)เกิดการปรับปรุงงานต0อเนื่องได)ไม0รู)จบ๑๙๙  
  ๕) ผู)นําต)องมีมาตรฐานในการทํางาน เป8นแบบอย0างให)กับบุคลากรในองค�กรได)ยึดถือเอา
เป8นแบบอย0าง หากไม0มีมาตรฐานในการทํางานแล)วก็คงไม0มีใครยอมรับว0าเป8นผู)นํา๒๐๐  
  ๖) การสร)างมาตรฐานในการทํางานจะส0งผลต0อการมีภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลง ถ)า
มาตรฐานในการทํางานเป8นท่ียอมรับและปฏิบัติได) มีการวัดผลได)๒๐๑  
  ๗) เป8นสิ่งท่ีแสดงถึงคุณภาพขององค�กร อาจจะส0งผลในระดับหนึ่ง แต0เป8นรูปแบบในการ
ทํางานให)กับคนอ่ืน ๆ ในองค�กร๒๐๒  
  ๘) ผู)นําหรือผู)บริหารก็คือตัวแบบอย0างหรือโมเดลของผู)ใต)บังคับบัญชาอยู0แล)ว ถ)าผู)บริหาร
เป8นผู)ท่ีมีหลักการ ยอมรับในการเปลี่ยนแปลง สร)างมาตรฐานท่ีดีไว) ผู)ใต)บังคับบัญชาก็จะเอาเป8น
แบบอย0าง ทํางานร0วมกันในทิศทางเดียวกัน มีความสุขร0วมกัน๒๐๓  
  ๙) การสร)างมาตรฐานในการทํางานทําให)มีภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงเพราะภาวะผู)นํากับ
มาตรฐานในการทํางานเป8นสิ่งท่ีแยกกันไม0ได)หากจะมุ0งสู0การเป8นมืออาชีพ๒๐๔  
  ๑๐) มาตรฐานในการทํางานจะช0วยให)บุคลากรมีความกระตือรือร)นต0อการทํางาน และ
พัฒนาตนเองอย0างต0อเนื่อง นอกจากนี้จะสามารถบ0งชี้ให)เห็นถึงระดับของประสิทธิภาพในการทํางาน

                                           
 ๑๙๗ สัมภาษณ� นายมงคล ริมสวัสดิ์, ผู)อํานวยการกรมยุทธศาสตร�และแผนงาน กระทรวงการท0องเท่ียว
และกีฬา, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๑๙๘ สัมภาษณ� นางสาวรัญจวน ทองรุต, ผู)อํานวยการภูมิภาคอเมริกา การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, 
๑๘ มกราคม ๒๕๖๒.  
  ๑๙๙ สัมภาษณ� นางนํ้าฝน บุณยะวัฒน�, ผู)อํานวยการฝWายวางแผน, การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๑๖ 
มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๒๐๐ สัมภาษณ� นางรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ, รองผู)อํานวยการภูมิภาคยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง 
การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๒๐๑ สัมภาษณ� นางสาวจุฑาทิพย� เจริญลาภ, ผู)อํานวยการฝWายติดตามและบริหารความเสี่ยง การ
ท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.      
 

๒๐๒
 สัมภาษณ� นายสันติ ปWาหวาย, รองปลัดกระทรวงการท0องเท่ียวและกีฬา, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒.  

 
๒๐๓

 สัมภาษณ� นางสาวขวัญจิตร บุญพิทักษ�, ผู)อํานวยการฝWายบริหารท่ัวไป การท0องเท่ียวแห0งประเทศ
ไทย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
 

๒๐๔
 สัมภาษณ� นางสาวศรีพร เภกะนันทน�, ผู)อํานวยการสํานักผู)ว0าการ การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, 

๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒.  



 

๑๖๘ 

ของบุคลากร ซ่ึงผู)นําจะสามารถบริหารจัดการบุคลากรท่ีมีการทํางานตํ่ากว0ามาตรฐาน และสามารถ
พัฒนาชี้แนะได)อย0างถูกกลุ0มเปSาหมาย๒๐๕  
  ๑๑) การสร)างมาตรฐานในการทํางานทําให)มีภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากองค�กร
ท่ีดีก็ต)องมีมาตรฐาน ผู)นําท่ีดีก็ต)องมีมาตรฐานเช0นเดียวกัน๒๐๖  
  ๑๒) การสร)างมาตรฐานในการทํางานทําให)มีภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลง เพราะถ)าระบบ
มาตรฐานไม0มีการวัดผลก็ไม0เกิด ใครจะอยากทํางานให)ดี แต0ถ)ามองอีกด)านการไร)มาตรฐานอาจเป8น
ตัวกระตุ)นให)คนต)องการเปลี่ยนแปลงสิ่งท่ีดีกว0าก็ได)๒๐๗  
  ๑๓) ผู)นําการเปลี่ยนแปลงท่ีดีต)องมีมาตรฐาน มีการทํางานด)วยความเป8นธรรม มีคุณภาพ 
เพ่ือสร)างความศรัทธา ให)แก0ทีมงาน๒๐๘  
  ๑๔) การสร)างมาตรฐานในการทํางานทําให)มีภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลง เพราะมาตรฐาน
การทํางานคือพ้ืนฐานของการสร)างกระบวนการทํางานท่ีสามารถถ0ายทอด เรียนรู) และพัฒนาอย0าง
เป8นระบบท่ัวท้ังองค�กรได)๒๐๙  
  ๑๕) การสร)างมาตรฐานในการทํางานทําให)มีภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลง เพราะผู)นําต)อง
เป8นแบบอย0างให)กับบุคลากรในองค�กรได)ยึดถือเอาเป8นแบบอย0าง หากไม0มีมาตรฐานก็คงไม0มีใคร
ยอมรับ๒๑๐  
  ๑๖) การสร)างมาตรฐานในการทํางานทําให)มีภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงเพราะมาตรฐาน
ในการทํางานจะทําให)เป8นท่ียอมรับและปฏิบัติตาม มีตัวบ0งชี้ท่ีสามารถวัดได)๒๑๑  
  ๑๗) การสร)างมาตรฐานในการทํางานทําให)มีภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลง เพราะมาตรฐาน
ในการทํางานจะช0วยให)บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย0างต0อเนื่องเพ่ือให)อยู0ในมาตรฐานเดียวกัน และ
ยังบ0งบอกถึงประสิทธิภาพในการทํางานด)วย๒๑๒ 
 สรุป มาตรฐานในการทํางาน คือพ้ืนฐานของการสร)างกระบวนการทํางานท่ีสามารถ
ถ0ายทอด เรียนรู) และพัฒนาอย0างเป8นระบบท่ัวท้ังองค�กร ทําให)เกิดการปรับปรุงงานต0อเนื่องโดยไม0รู)

                                           
 

๒๐๕
 สัมภาษณ� นายสันติ แสวงเจริญ, ผู)อํานวยการฝWายภูมิภาคเอเชียตะวันออก การท0องเท่ียวแห0ง

ประเทศไทย, ๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒.  
 

๒๐๖
 สัมภาษณ� นายโด0งสยาม โสมาภา, ผู)อํานวยการโรงเรียนโสมาภาพัฒนา, ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒.  

 
๒๐๗

 สัมภาษณ� นายธีระศิลป� เทเพนทร�, ผู)อํานวยการฝWายทรัพยากรบุคคล การท0องเท่ียวแห0งประเทศ
ไทย, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๒๐๘ สัมภาษณ� ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร� ฝWายวิชาการ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๒๐๙ สัมภาษณ� ศ. ดร. บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร� คณะสังคมศาสตร�, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.  
 ๒๑๐ สัมภาษณ� พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร� ฝWายบริหาร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, รองเจ)าคณะจังหวัดนนทบุรี, ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒.  
 ๒๑๑ สัมภาษณ� พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร�, ๒๑ มีนาคม 
๒๕๖๒.  
 ๒๑๒ สัมภาษณ� ผศ. ดร. รัฐพล เย็นใจมา, อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร� คณะสังคมศาสตร�, ๒๓ 
มีนาคม ๒๕๖๒. 



 

๑๖๙ 

จบ การท่ีผู)นําทํางานด)วยความเป8นธรรม มีมาตรฐาน มีคุณภาพ เป8นแบบอย0างให)กับบุคลากรใน
องค�กรได)ยึดถือเอาเป8นแบบอย0าง มีการวัดผลตามเกณฑ�มาตรฐานสากล หากไม0มีมาตรฐานในการ
ทํางานแล)วก็คงไม0มีใครยอมรับว0าเป8นผู)นํา มาตรฐานในการทํางานเป8นสิ่งท่ีแสดงถึงคุณภาพของ
องค�กร ส0งเสริมให)เกิดการทํางานร0วมกันในทิศทางเดียวกัน มีความสุขร0วมกัน และสามารถสรุปเป8น
แผนภาพดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
แผนภาพท่ี ๔.๑๗ มาตรฐานในการทํางานจากการสัมภาษณ�เชิงลึก 

 
 ความรู�สึกผูกพันและรับผิดชอบต%อองค�กร  
 ประเด็นสัมภาษณ�คือ ความรู)สึกผูกพันและรับผิดชอบต0อองค�กรส0งผลต0อการมีภาวะผู)นํา
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ จากการสัมภาษณ�ผู)ให)ข)อมูลสําคัญ จํานวน ๑๗ รูป/คน พบผลการ
สัมภาษณ�ดังนี้  
  ๑) ความรู)สึกผูกพันและรับผิดชอบต0อองค�กรจะทําให)เกิดภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลง
แน0นอน เพราะผู)นําไม0มีความเสียสละ เอาแต0ประโยชน�ตนเอง ไม0เห็นถึงส0วนรวมและคนรอบข)าง 
ความผูกพันและความรับผิดชอบก็เกิดยาก ความร0วมมือก็ไม0มีการเปลี่ยนแปลงก็ยากท่ีจะทําได)๒๑๓  
  ๒) ความรู)สึกผูกพันและรับผิดชอบต0อองค�กรไม0มีผลต0อการมีภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลง
เพราะการมีภาวะผู)นําต)องกล)าท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง๒๑๔  
  ๓) ความรู)สึกผูกพันและรับผิดชอบต0อองค�กรจะทําให)เกิดภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลง
เพราะผู)นําการเปลี่ยนแปลงต)องสร)างความผูกพันต0อองค�กรให)สูงข้ึน๒๑๕  

                                           
 ๒๑๓ สัมภาษณ� นาย ณ พงษ� สุขสงวนพันธ�, กรรมการผู)จัดการบริษัท เมก)า แพลนเน็ต จํากัด, ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๒๑๔ สัมภาษณ� นายมงคล ริมสวัสดิ์, ผู)อํานวยการกรมยุทธศาสตร�และแผนงาน กระทรวงการท0องเท่ียว
และกีฬา, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๒๑๕ สัมภาษณ� นางสาวรัญจวน ทองรุต, ผู)อํานวยการภูมิภาคอเมริกา การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, 
๑๘ มกราคม ๒๕๖๒.  

มาตรฐานใน
การทํางาน 

๑) สร)างกระบวนการทํางานท่ีสามารถถ0ายทอด เรียนรู) และ
พัฒนาอย0างเป8นระบบท่ัวท้ังองค�กร 

๒) มีความเป8นธรรม มีมาตรฐาน มีคุณภาพ  

๓) มีการวัดผลตามเกณฑ�มาตรฐานสากล 

๔) ส0งเสริมให)เกิดการทํางานร0วมกันในทิศทางเดียวกันและ
มีความสุขร0วมกัน 
 
๕) เป8นแบบอย0างให)กับบุคลากรในองค�กรได)ยึดถือ 
 



 

๑๗๐ 

  ๔) ความรู)สึกผูกพันและรับผิดชอบต0อองค�กรจะทําให)เกิดภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลง
เพราะเป8นสิ่งท่ีทําให)องค�กรเป8นหนึ่งเดียว และมองความสําเร็จขององค�กรเป8นหลัก เป8นการมอง
ประโยชน�ของส0วนรวมในภาพขององค�กร ไม0ใช0ตัวบุคคล๒๑๖  
  ๕) ความรู)สึกผูกพันและรับผิดชอบต0อองค�กรจะทําให)เกิดภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงผู)นํา
ต)องนําพาองค�กรไปสู0จุดหมายเหมือนกัปตันเรือท่ีต)องแล0นเรือไปให)ถึงจุดหมายแม)จะเจอกับพายุ
กระหน่ํา หรือทะเลท่ีเงียบสงบล)วนต)องข้ึนอยู0กับความรับผิดชอบของผู)นําท้ังสิ้น๒๑๗  
  ๖) ความรู)สึกผูกพันและรับผิดชอบต0อองค�กรอาจส0งผลต0อการมีภาวะผู)นําการ
เปลี่ยนแปลงได) แต0ก็ข้ึนอยู0กับป5จจัยอ่ืน ๆ ด)วย บางคนมีความรู)สึกผูกพันและรับผิดชอบต0อองค�กรแต0
ไม0อยากให)มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เพราะคิดว0าสิ่งท่ีเป8นอยู0ก็ดีอยู0แล)ว จึงไม0คิดว0าจะต)องมีการ
เปลี่ยนแปลง ข้ึนอยู0กับการเห็นความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงมากกว0าว0าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะ
ส0งผลดีต0อองค�กรและตนเองอย0างไร๒๑๘  
  ๗) ความรับผิดชอบต0อองค�กรหรือสังคม (CSR) ส0งผลต0อการเปลี่ยนแปลงแน0นอน การ
ดําเนินกิจกรรมต0าง ๆ ต)องรับผิดชอบต0อสังคม ไม0ให)กระทบต0อสิ่งแวดล)อม มีจิตสํานึกในการทํางาน
ร0วมกับผู)อ่ืน๒๑๙  
  ๘) ความรู)สึกผูกพันและรับผิดชอบต0อองค�กรจะทําให)เกิดความรู)สึกทุ0มเทให)กับการทํางาน 
การจะทํางานให)สําเร็จก็ต)องรู)ว0าจะปรับปรุงกระบวนการทํางานตรงไหน ปรับปรุงตัวเองอย0างไร
เพ่ือให)องค�กรประสบผลสําเร็จ๒๒๐  
  ๙) ความรู)สึกผูกพันและรับผิดชอบต0อองค�กรจะทําให)เกิดภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลง
เพราะผู)นําต)องมีความรับผิดชอบต0อองค�กรอยู0แล)ว เพราะจะนําพาองค�กรไปในทิศทางไหนสุดท)าย
ผู)นําก็ต)องรับผิดชอบ๒๒๑  
  ๑๐) หากผู)นํามีความผูกพันและมีความรับผิดชอบต0อองค�กร ผู)นําจะตระหนักได)ว0าควร
ปลูกฝ5ง แนะนําผู)ใต)บังคับบัญชาอย0างไร เช0นการปฏิบัติตนให)เป8นผู)นําทางด)านความคิดท่ีดี ด)านการ
ทํางานหรือการสร)างทัศนคติท่ีดีต0อองค�กรให)กับผู)อ่ืน๒๒๒  

                                           
  ๒๑๖ สัมภาษณ� นางนํ้าฝน บุณยะวัฒน�, ผู)อํานวยการฝWายวางแผน, การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๑๖ 
มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๒๑๗ สัมภาษณ� นางรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ, รองผู)อํานวยการภูมิภาคยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง 
การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒.  
  ๒๑๘ สัมภาษณ� นางสาวจุฑาทิพย� เจริญลาภ, ผู)อํานวยการฝWายติดตามและบริหารความเสี่ยง การ
ท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.       
 

๒๑๙
 สัมภาษณ� นายสันติ ปWาหวาย, รองปลัดกระทรวงการท0องเท่ียวและกีฬา, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒.  

 
๒๒๐

 สัมภาษณ� นางสาวขวัญจิตร บุญพิทักษ�, ผู)อํานวยการฝWายบริหารท่ัวไป การท0องเท่ียวแห0งประเทศ
ไทย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒. 
 

๒๒๑
 สัมภาษณ� นางสาวศรีพร เภกะนันทน�, ผู)อํานวยการสํานักผู)ว0าการ การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, 

๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒.  
 

๒๒๒
 สัมภาษณ� นายสันติ แสวงเจริญ, ผู)อํานวยการฝWายภูมิภาคเอเชียตะวันออก การท0องเท่ียวแห0ง

ประเทศไทย, ๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒.  



 

๑๗๑ 

  ๑๑) ความรู)สึกผูกพันและรับผิดชอบต0อองค�กรอาจส0งผลต0อการมีภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลง 
ข้ึนอยู0กับการเห็นความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงว0าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะส0งผลดีต0อองค�กรและ
ตนเองมากน)อยแค0ไหน๒๒๓  
  ๑๒) ความรู)สึกผูกพันและรับผิดชอบต0อองค�กรจะทําให)เกิดภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลง
แน0นอนถ)าไม0ผูกพันเราจะไม0ทําดี หรือนําการเปลี่ยนแปลงดี ๆ มาสู0องค�กร๒๒๔  
  ๑๓) ผู)นําต)องมีความเสียสละ เห็นประโยชน�ส0วนร0วมเป8นใหญ0 สร)างการมีส0วนร0วมกับคน
รอบข)าง พร)อมรับผิดชอบผลจากการกระทําและการตัดสินใจนั้น๒๒๕  
  ๑๔) ความรู)สึกผูกพันและรับผิดชอบต0อองค�กรเป8นสิ่งท่ีทําให)องค�กรเป8นหนึ่งเดียว และ
มองความสําเร็จขององค�กรเป8นหลัก เป8นการมองประโยชน�ของส0วนรวมไม0ใช0ตัวบุคคล๒๒๖  
  ๑๕) ความรู)สึกผูกพันและรับผิดชอบต0อองค�กรจะทําให)เกิดภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลง 
เพราะผู)นําต)องนําพาองค�กรไปสู0จุดหมายเปรียบเหมือนกัปตันเรือท่ีต)องแล0นเรือไปให)ถึงจุดหมายแม)จะ
เจอกับอุปสรรคอะไรก็ตาม ผู)นําก็ต)องรับผิดชอบในการนําพา๒๒๗  
  ๑๖) ความรับผิดชอบต0อองค�กรส0งผลต0อการเปลี่ยนแปลงแน0นอน การดําเนินกิจกรรมก็
ต)องคํานึงถึงความรับผิดชอบต0อสังคม ไม0ให)กระทบต0อสิ่งแวดล)อม มีจิตสํานึกในการทํางานร0วมกับ
ผู)อ่ืน๒๒๘  
  ๑๗) ความรู)สึกผูกพันและรับผิดชอบต0อองค�กรอาจข้ึนอยู0กับการเห็นความสําคัญของการ
เปลี่ยนแปลงว0า เปลี่ยนแปลงแล)วดีไหม เปลี่ยนแปลงแล)วได)อะไร และชั่งน้ําหนักว0าเปลี่ยนกับไม0
เปลี่ยนผลดีผลเสียต0างกันอย0างไร๒๒๙ 
 สรุป ความรู)สึกผูกพันและรับผิดชอบต0อองค�กร ส0งผลต0อการเปลี่ยนแปลงแน0นอน การ
ดําเนินกิจกรรมต0าง ๆ ต)องรับผิดชอบต0อสังคมไม0ให)กระทบต0อสิ่งแวดล)อม มีจิตสํานึกในการทํางาน
ร0วมกับผู)อ่ืน ผู)นําต)องนําพาองค�กรไปสู0จุดหมายเหมือนกัปตันเรือท่ีต)องแล0นเรือไปให)ถึงจุดหมายแม)จะ
เจอกับพายุกระหน่ํา หรือทะเลท่ีเงียบสงบล)วนต)องข้ึนอยู0กับความรับผิดชอบของผู)นําท้ังสิ้น ผู)นําต)องมี
ความเสียสละ ไม0เห็นแก0ประโยชน�ตนเอง เห็นแก0ประโยชน�ส0วนรวมและคนรอบข)าง จะเป8นสิ่งท่ีทําให)

                                           
 

๒๒๓
 สัมภาษณ� นายโด0งสยาม โสมาภา, ผู)อํานวยการโรงเรียนโสมาภาพัฒนา, ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒.  

 
๒๒๔

 สัมภาษณ� นายธีระศิลป� เทเพนทร�, ผู)อํานวยการฝWายทรัพยากรบุคคล การท0องเท่ียวแห0งประเทศ
ไทย, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๒๒๕ สัมภาษณ� ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร� ฝWายวิชาการ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๒๒๖ สัมภาษณ� ศ. ดร. บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร� คณะสังคมศาสตร�, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.  
 ๒๒๗ สัมภาษณ� พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร� ฝWายบริหาร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, รองเจ)าคณะจังหวัดนนทบุรี, ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒.  
 ๒๒๘ สัมภาษณ� พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร�, ๒๑ มีนาคม 
๒๕๖๒.  
 ๒๒๙ สัมภาษณ� ผศ. ดร. รัฐพล เย็นใจมา, อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร� คณะสังคมศาสตร�, ๒๓ 
มีนาคม ๒๕๖๒. 



 

๑๗๒ 

องค�กรเป8นหนึ่งเดียว และมองความสําเร็จขององค�กรเป8นหลัก ความผูกพันจะทําให)บุคลากรต้ังใจทําดี 
หรือนําการเปลี่ยนแปลงดี ๆ มาสู0องค�กร และสามารถสรุปเป8นแผนภาพดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

แผนภาพท่ี ๔.๑๘ ความรู)สึกผูกพันและรับผิดชอบต0อองค�กรจากการสัมภาษณ�เชิงลึก 
 

 ๒.๒) ป จจัยด�านแรงกดดันภายนอก 
 สภาวะการแข%งขันในอุตสาหกรรมท%องเท่ียว  
 ประเด็นสัมภาษณ�คือ สภาวะการแข0งขันในอุตสาหกรรมท0องเท่ียวในป5จจุบันส0งผลต0อการ
มีภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู)บริหารการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย จากการ
สัมภาษณ�ผู)ให)ข)อมูลสําคัญ จํานวน ๑๗ รูป/คน พบผลการสัมภาษณ�ดังนี้   
  ๑) สภาวะการแข0งขันในอุตสาหกรรมท0องเท่ียวในป5จจุบันส0งผลต0อการมีภาวะผู)นําการ
เปลี่ยนแปลงแน0นอน เพราะการแข0งขันป5จจุบันค0อนข)างสูงและหลายประเทศก็พยายามสร)างโอกาสท่ี
จะเป8นประเทศท่ีมีนักท0องเท่ียวเข)ามาเท่ียว ซ่ึงแสดงถึงรายได)เข)าประเทศ ผู)นําก็ต)องมองเห็นโอกาส
นั้นด)วยเช0นกัน๒๓๐  
  ๒) สภาวะการแข0งขันในอุตสาหกรรมท0องเท่ียวในป5จจุบันส0งผลต0อการมีภาวะผู)นําการ
เปลี่ยนแปลงเพราะจะเป8นแรงกดดันให)เกิดการเปลี่ยนแปลง๒๓๑  
  ๓) สภาวะการแข0งขันในอุตสาหกรรมท0องเท่ียวในป5จจุบันส0งผลต0อการมีภาวะผู)นําการ
เปลี่ยนแปลง เพราะเป8นป5จจัยให)ผู)นําการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทยคิดใหม0อยู0เสมอ เพ่ือให)ประเทศ
ไทยเป8น ๑ ตลอด๒๓๒  
                                           
 ๒๓๐ สัมภาษณ� นาย ณ พงษ� สุขสงวนพันธ�, กรรมการผู)จัดการบริษัท เมก)า แพลนเน็ต จํากัด, ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๒๓๑ สัมภาษณ� นายมงคล ริมสวัสดิ์, ผู)อํานวยการกรมยุทธศาสตร�และแผนงาน กระทรวงการท0องเท่ียว
และกีฬา, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๒๓๒ สัมภาษณ� นางสาวรัญจวน ทองรุต, ผู)อํานวยการภูมิภาคอเมริกา การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, 
๑๘ มกราคม ๒๕๖๒.  

ความรู)สึกผูกพัน
และรับผิดชอบ

ต0อองค�กร 

๑) การดําเนินกิจกรรมไม0ให)กระทบต0อสิ่งแวดล)อม มี
จิตสํานึกในการทํางานร0วมกับผู)อ่ืน 

๒) นําพาองค�กรไปสู0จุดหมายเหมือนกัปตันเรือท่ีต)องแล0น
เรือไปให)ถึงจุดหมาย  

๓) มีความเสียสละ ไม0เห็นแก0ประโยชน�ตนเอง  

๔) มองความสําเร็จขององค�กรเป8นหลักและพร)อมเดินไป
ด)วยกัน 

๕) ความผูกพันจะทําให)บุคลากรต้ังใจทําดี หรือนําการ
เปลี่ยนแปลงดี ๆ มาสู0องค�กร 
 



 

๑๗๓ 

  ๔) สภาวะการแข0งขันในอุตสาหกรรมท0องเท่ียวในป5จจุบันส0งผลต0อการมีภาวะผู)นําการ
เปลี่ยนแปลง เพราะการแข0งขันในอุตสาหกรรมการท0องเท่ียวนั้นสูงมาก หากผู)นําไม0รู)เท0าทันบริบทท่ี
เปลี่ยนแปลง และหาทางเอาชนะความท)าทายให)ได) จะมีผลต0อความสามารถในการแข0งขันของ
ประเทศไทยในอุตสาหกรรมการท0องเท่ียวในระยะยาวอย0างแน0นอน๒๓๓  
  ๕) สภาวะการแข0งขันในอุตสาหกรรมท0องเท่ียวในป5จจุบันส0งผลต0อการมีภาวะผู)นําการ
เปลี่ยนแปลงเนื่องจากว0าการแข0งขันในอุตสาหกรรมท0องเท่ียวจะเป8นตัวชี้วัดตัวหนึ่งว0าผู)นําสามารถ
เอาชนะความท)าทายนี้ได)หรือไม0 ยิ่งมีการแข0งขันสูงผู)นําก็ต)องกําหนดแนวทางการแข0งขันเพ่ือให)
องค�กรสามารถแข0งขันได)๒๓๔  
   ๖) ผู)บริหารการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทยทราบว0าการแข0งขันท่ีสูงข้ึน ทําให)บุคลากรและ
องค�กรต)องมีการปรับตัว เพ่ือรู)เท0าทันอุตสาหกรรมในป5จจุบันและอนาคต๒๓๕  
  ๗) สภาวะการแข0งขันในอุตสาหกรรมท0องเท่ียวในป5จจุบันส0งผลต0อการมีภาวะผู)นําการ
เปลี่ยนแปลงแน0นอน เพราะสภาวะการแข0งขันในอุตสาหกรรมท0องเท่ียวในป5จจุบันเกิดข้ึนท้ังภายใน
และภายนอก ผู)นําต)องมีแนวคิดใหม0 เพ่ือฝWากระแสของการแข0งขันไปให)ได) ต)องนํานวัตกรรมต0าง ๆ 
เข)ามาใช)ในการบริหาร๒๓๖  
  ๘) การท0องเท่ียวเป8นเรื่องท่ีอ0อนไหว การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทยไม0ได)เป8นองค�กรท่ี
รับผิดชอบงานทุกอย0างของการท0องเท่ียว เป8นหน0วยงานท่ีประชาสัมพันธ� หน0วยงานอ่ืนก็ทําหน)าท่ี
ตามภาระงานนั้น ๆ ไป เม่ือเกิดป5ญหาด)านเศรษฐกิจท่ัวโลกก็ต)องหวังให)การท0องเท่ียวนี่แหละเป8น
ตัวกระตุ)น เป8นตัวสร)างรายได)ให)กับประเทศ ผู)นําก็ต)องตระหนักว0าจะทําอย0างไรถึงจะกระตุ)น
เศรษฐกิจนั้นได)๒๓๗  
  ๙) สภาวะการแข0งขันในอุตสาหกรรมท0องเท่ียวในป5จจุบันส0งผลต0อการมีภาวะผู)นําการ
เปลี่ยนแปลงเพราะสภาวะการแข0งขันในอุตสาหกรรมการท0องเท่ียวถือเป8นบทพิสูจน�ความสามารถ
ผู)นํา โดยเฉพาะการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย๒๓๘  
  ๑๐) การแข0งขันในอุตสาหกรรมการท0องเท่ียวจะส0งผลให)ผู)บริหารการท0องเท่ียวแห0ง
ประเทศไทย เกิดความต)องการอยากพัฒนาอุตสาหกรรมการท0องเท่ียวของไทยให)เป8นไปในทิศทางท่ีมี

                                           
 ๒๓๓ สัมภาษณ� นางนํ้าฝน บุณยะวัฒน�, ผู)อํานวยการฝWายวางแผน, การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๑๖ 
มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๒๓๔ สัมภาษณ� นางรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ, รองผู)อํานวยการภูมิภาคยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง 
การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒.  
  ๒๓๕ สัมภาษณ� นางสาวจุฑาทิพย� เจริญลาภ, ผู)อํานวยการฝWายติดตามและบริหารความเสี่ยง การ
ท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.        
 

๒๓๖
 สัมภาษณ� นายสันติ ปWาหวาย, รองปลัดกระทรวงการท0องเท่ียวและกีฬา, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒.  

 
๒๓๗

 สัมภาษณ� นางสาวขวัญจิตร บุญพิทักษ�, ผู)อํานวยการฝWายบริหารท่ัวไป การท0องเท่ียวแห0งประเทศ
ไทย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
 

๒๓๘
 สัมภาษณ� นางสาวศรีพร เภกะนันทน�, ผู)อํานวยการสํานักผู)ว0าการ การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, 

๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒.  



 

๑๗๔ 

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ทําให)ผู)บริหารสร)างนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมการท0องเท่ียว โดย
ผู)ปฏิบัติงานก็สามารถนํานโยบายดังกล0าวไปประยุกต�ใช)ต0อการทํางานตามเนื้องานของตนเอง๒๓๙  
  ๑๑) ไม0ว0าอุตสาหกรรมใดก็ตามล)วนต)องมีการแข0งขัน เม่ือเกิดป5ญหาในธุรกิจ ผู)นําก็ต)อง
ตระหนักว0าจะทําอย0างไรเพ่ือท่ีจะยังคงมีความสามารถในการแข0งขันนั้นได)๒๔๐  
  ๑๒) สภาวะการแข0งขันในอุตสาหกรรมท0องเท่ียวในป5จจุบันส0งผลต0อการมีภาวะผู)นําการ
เปลี่ยนแปลงอย0างมากเพราะต)องปรับตามสภาวะการณ�ท่ีคาดเดาไม0ได)ตลอด๒๔๑  
  ๑๓) สภาวะการณ�แข0งขันในอุตสาหกรรมท0องเท่ียวในป5จจุบันส0งผลต0อการมีภาวะผู)นํา
การเปลี่ยนแปลงอย0างมาก เพราะการแข0งขันสูงการเป8นผู)ชนะหรือผู)นําในอุตสาหกรรมการท0องเท่ียว 
ก็จะยิ่งท)าทายต0อความรู)ความสามารถและประสิทธิภาพของผู)นํา๒๔๒ 
 สรุป สภาวะการแข0งขันในอุตสาหกรรมท0องเท่ียวในป5จจุบันค0อนข)างสูงและหลายประเทศ
ก็พยายามสร)างโอกาสท่ีจะเป8นประเทศท่ีมีนักท0องเท่ียวเข)ามาเท่ียว ซ่ึงแสดงถึงรายได)เข)าประเทศ 
ผู)นําก็ต)องมองเห็นโอกาสนั้นด)วยเช0นกัน โดยเฉพาะผู)นําการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทยต)องคิดใหม0อยู0
เสมอ เพ่ือให)ประเทศไทยเป8น ๑ ตลอด การแข0งขันในอุตสาหกรรมท0องเท่ียวจะเป8นตัวชี้วัดตัวหนึ่งว0า
ผู)นําสามารถเอาชนะความท)าทายได)หรือไม0 เพราะการแข0งขันในอุตสาหกรรมท0องเท่ียวในป5จจุบัน
เกิดข้ึนท้ังภายในและภายนอก ผู)นําต)องมีแนวคิดใหม0 เพ่ือฝWากระแสของการแข0งขันไปให)ได) ต)องนํา
นวัตกรรมต0าง ๆ เข)ามาใช)ในการบริหารด)วย และสามารถสรุปเป8นแผนภาพดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 

๒๓๙
 สัมภาษณ� นายสันติ แสวงเจริญ, ผู)อํานวยการฝWายภูมิภาคเอเชียตะวันออก การท0องเท่ียวแห0ง

ประเทศไทย, ๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒.  
 

๒๔๐
 สัมภาษณ� นายโด0งสยาม โสมาภา, ผู)อํานวยการโรงเรียนโสมาภาพัฒนา, ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒.  

 
๒๔๑

 สัมภาษณ� นายธีระศิลป� เทเพนทร�, ผู)อํานวยการฝWายทรัพยากรบุคคล การท0องเท่ียวแห0งประเทศ
ไทย, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๒๔๒ สัมภาษณ� นายวินิจ รังผึ้ง, ผู)อํานวยการฝWายบริหารการตลาด การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๙ 
เมษายน ๒๕๖๒. 



 

๑๗๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๑๙ สภาวะการแข0งขันในอุตสาหกรรมท0องเท่ียวจากการสัมภาษณ�เชิงลึก 
 
  การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนักท%องเท่ียว  
 ประเด็นสัมภาษณ�คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท0องเท่ียวในป5จจุบันส0งผลต0อการ
มีภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู)บริหารการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย จากการ
สัมภาษณ�ผู)ให)ข)อมูลสําคัญ จํานวน ๑๗ รูป/คน พบผลการสัมภาษณ�ดังนี้  
  ๑) ข้ึนอยู0กับ KPI ท่ีเราต้ังเปSาให)กับผู)บริหารการท0องเท่ียว หากยังต)องการเพ่ิมปริมาณการ
ท0องเท่ียว รายได)สูงข้ึนพร)อมคุณภาพ นักท0องเท่ียวนั้นการจัดการก็จะแตกต0างไปจากป5จจุบัน๒๔๓   
  ๒) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท0องเท่ียวในป5จจุบันส0งผลต0อการมีภาวะผู)นําการ
เปลี่ยนแปลงแน0นอน เพราะต)องเปลี่ยนแปลงเพ่ิม ตอบสนองพฤติกรรมของนักท0องเท่ียว๒๔๔  
  ๓) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท0องเท่ียวในป5จจุบันส0งผลต0อการมีภาวะผู)นําการ
เปลี่ยนแปลงแน0เพราะพฤติกรรมนักท0องเท่ียวเปลี่ยน ผู)บริหารการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทยต)อง
สามารถท่ีจะตอบสนองความต)อการของนักท0องเท่ียวได)๒๔๕  
  ๔) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท0องเท่ียวในป5จจุบันส0งผลต0อการมีภาวะผู)นําการ
เปลี่ยนแปลง เพราะจะมีผลกระทบโดยตรงต0อความสามารถในการรักษาส0วนแบ0งตลาด ดังนั้นหาก

                                           
 ๒๔๓ สัมภาษณ� นาย ณ พงษ� สุขสงวนพันธ�, กรรมการผู)จัดการบริษัท เมก)า แพลนเน็ต จํากัด, ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๒๔๔ สัมภาษณ� นายมงคล ริมสวัสดิ์, ผู)อํานวยการกรมยุทธศาสตร�และแผนงาน กระทรวงการท0องเท่ียว
และกีฬา, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๒๔๕ สัมภาษณ� นางสาวรัญจวน ทองรุต, ผู)อํานวยการภูมิภาคอเมริกา การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, 
๑๘ มกราคม ๒๕๖๒.  

 สภาวะการแข0งขัน
ในอุตสาหกรรม

ท0องเท่ียว 

๑) สร)างโอกาสท่ีจะเป8นประเทศท่ีมีนักท0องเท่ียวเข)ามาเท่ียว
เป8นอันดับต)น ๆ ของโลก 

๒) ผู)นําการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทยต)องคิดใหม0อยู0เสมอ
เพ่ือให)ประเทศไทยเป8น ๑ ตลอด  

๓) การแข0งขันในอุตสาหกรรมท0องเท่ียวจะเป8นตัวชี้วัดการ
เอาชนะความท)าทาย 

๔) ผู)นําต)องมีแนวคิดใหม0เพ่ือฝWากระแส นํานวัตกรรม  
ต0าง ๆ เข)ามาใช)ในการบริหาร 

๕) กําหนดแนวทางการแข0งขันเพ่ือให)องค�กรสามารถ
แข0งขันได) 

๖) ส0งเสริมการท0องเท่ียวเพ่ือสร)างรายได)และกระตุ)น
เศรษฐกิจภายในประเทศ 



 

๑๗๖ 

ผู)นําไม0ตอบสนองหรือไม0ใส0ใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท0องเท่ียว จะทําให)มีข)อจํากัดใน
การรักษาฐานตลาดเดิม และบุกขยายตลาดใหม0 ซ่ึงรวมถึงการสูญเสียโอกาสในการพัฒนาสินค)าและ
บริการใหม0 ๆ ด)านการท0องเท่ียว โดยใช)นวัตกรรมหรือความคิดสร)างสรรค�๒๔๖  
  ๕) มีผลต0อภาวะผู)นําแน0เพราะพฤติกรรมนักท0องเท่ียวเปลี่ยนผู)บริหารเองต)องมีแนวคิดท่ี
สามารถจะตอบสนองความต)อการของนักท0องเท่ียวได) เพราะจะมีผลกระทบโดยตรงต0อความสามารถ
ในการรักษาส0วนแบ0งตลาด๒๔๗  
  ๖) ผู)บริหารการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทยต)องเข)าใจพฤติกรรมของนักท0องเท่ียวเพ่ือวาง
แผนการทํางานในภาระรับผิดชอบของตน๒๔๘  
 ๗) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท0องเท่ียวจะส0งผลแน0นอน ผู)นําต)องมีแนวคิดใหม0
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของนักท0องเท่ียว อดีตนักท0องเท่ียวเดินทางมาแบบทัวร� แต0ป5จจุบัน
นักท0องเท่ียวเดินทางมาเท่ียวกันเอง ดังนั้นผู)นําต)องมองหาสิ่งท่ีจะมารองรับนักท0องเท่ียวเหล0านั้นให)
ได)๒๔๙  
  ๘) พฤติกรรมนักท0องเท่ียวเปลี่ยนตลอดเวลาอยู0แล)ว ดังนั้นผู)บริหารเองต)องมีแนวคิดท่ี
สามารถจะตอบสนองความต)อการของนักท0องเท่ียวได) เพราะจะมีผลกระทบโดยตรงต0อความสามารถ
ในการแข0งขัน แต0ในขณะเดียวกันก็ต)องตอบสนองนักท0องเท่ียวอย0างสมดุลด)วย ทําอย0างไรไม0ให)การ
ท0องเท่ียวนั้นเป8นการทําลายทรัพยากรของประเทศไทยมากเกินไป ให)มีความยั่งยืนด)วย๒๕๐  
  ๙) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท0องเท่ียวในป5จจุบันส0งผลต0อการมีภาวะผู)นําการ
เปลี่ยนแปลงเนื่องจากว0าผู)นําต)องปรับแผนการตลาดของประเทศให)ตอบสนอง รสนิยมและพฤติกรรม
ของนักท0องเท่ียวท่ีเปลี่ยนไป๒๕๑  
  ๑๐) การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของนักท0องเท่ียว จะส0งผลให)ผู)บริหารของการ
ท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย ต)องการเรียนรู)ศึกษาในพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงนั้น โดยจะทําให)รูปแบบ
การดําเนินงานเปลี่ยนไป ผู)บริหารทางด)านการตลาดจะต)องสามารถนําเสนอแนวทางการทําการตลาด
ท่ีเหมาะสมกับพฤติกรรมของนักท0องเท่ียวในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของตนเอง โดยเม่ือพนักงานเข)าใจถึงการ
เปลี่ยนแปลงต0าง ๆ แล)วนั้น ก็จะนําแนวทางของผู)บริหารไปสร)างสรรค�ในการทําตลาดต0อไป๒๕๒  
                                           
 ๒๔๖ สัมภาษณ� นางนํ้าฝน บุณยะวัฒน�, ผู)อํานวยการฝWายวางแผน, การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๑๖ 
มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๒๔๗ สัมภาษณ� นางรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ, รองผู)อํานวยการภูมิภาคยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง 
การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๒๔๘ สัมภาษณ� นางสาวจุฑาทิพย� เจริญลาภ, ผู)อํานวยการฝWายติดตามและบริหารความเสี่ยง การ
ท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.         
 

๒๔๙
 สัมภาษณ� นายสันติ ปWาหวาย, รองปลัดกระทรวงการท0องเท่ียวและกีฬา, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒.    

 
๒๕๐

 สัมภาษณ� นางสาวขวัญจิตร บุญพิทักษ�, ผู)อํานวยการฝWายบริหารท่ัวไป การท0องเท่ียวแห0งประเทศ
ไทย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
 

๒๕๑
 สัมภาษณ� นางสาวศรีพร เภกะนันทน�, ผู)อํานวยการสํานักผู)ว0าการ การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, 

๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒.  
 

๒๕๒
 สัมภาษณ� นายสันติ แสวงเจริญ, ผู)อํานวยการฝWายภูมิภาคเอเชียตะวันออก การท0องเท่ียวแห0ง

ประเทศไทย, ๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒.  



 

๑๗๗ 

  ๑๑) พฤติกรรมของมนุษย�ย0อมต)องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากผู)นําไม0ตอบสนอง
หรือไม0ใส0ใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก็จะมีผลกระทบโดยตรงต0อความสามารถในการรักษาส0วน
แบ0งตลาด อาจทําให)เกิดการสูญเสียโอกาสในการพัฒนาสินค)าและบริการใหม0 ๆ ด)านการท0องเท่ียว
ได)๒๕๓  
  ๑๒) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท0องเท่ียวในป5จจุบันส0งผลต0อการมีภาวะผู)นําการ
เปลี่ยนแปลงแน0 เพราะต)องมาคิดว0าพฤติกรรมเปลี่ยนจะต)องทําการตลาด ว0าจะเปลี่ยนอย0างไร๒๕๔  
  ๑๓) พฤติกรรมของนักท0องเท่ียวท่ีเปลี่ยนแปลงอย0างรวดเร็วนั้น จะท)าทายการนําองค�กร
ของผู)นํา ท่ีจะสามารถปรับเปลี่ยนการบริหารขององค�กรให)ทันและตอบสนองพฤติกรรมของ
นักท0องเท่ียวได)หรือไม0๒๕๕ 
 สรุป การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท0องเท่ียว ผู)บริหารการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย
ต)องสามารถท่ีจะตอบสนองความต)อการของนักท0องเท่ียวได) เพราะจะมีผลกระทบโดยตรงต0อ
ความสามารถในการรักษาส0วนแบ0งตลาด ดังนั้นหากผู)นําไม0ตอบสนองหรือไม0ใส0ใจในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของนักท0องเท่ียว จะทําให)มีข)อจํากัดในการรักษาฐานตลาดเดิม และบุกขยายตลาดใหม0 ซ่ึง
รวมถึงการสูญเสียโอกาสในการพัฒนาสินค)าและบริการใหม0 ๆ ด)านการท0องเท่ียว และสามารถสรุป
เป8นแผนภาพดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๒๐ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท0องเท่ียวจากการสัมภาษณ�เชิงลึก 

                                           
 

๒๕๓
 สัมภาษณ� นายโด0งสยาม โสมาภา, ผู)อํานวยการโรงเรียนโสมาภาพัฒนา, ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒.  

 
๒๕๔

 สัมภาษณ� นายธีระศิลป� เทเพนทร�, ผู)อํานวยการฝWายทรัพยากรบุคคล การท0องเท่ียวแห0งประเทศ
ไทย, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๒๕๕ สัมภาษณ� นายวินิจ รังผึ้ง, ผู)อํานวยการฝWายบริหารการตลาด การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๙ 
เมษายน ๒๕๖๒. 

การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของ
นักท0องเท่ียว 

๑) ผู)บริหารการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทยต)องสามารถท่ีจะ
ตอบสนองความต)อการของนักท0องเท่ียวได)  

๒) การเข)าใจถึงพฤติกรรมของนักท0องเท่ียวมีผลกระทบ
โดยตรงต0อความสามารถในการรักษาส0วนแบ0งตลาด  
  
๓) ผู)นําต)องตอบสนองและใส0ใจในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของนักท0องเท่ียว  

๔) การเข)าใจถึงพฤติกรรมของนักท0องเท่ียวจะรักษาฐาน
ตลาดเดิม และบุกขยายตลาดใหม0  

๕) กําหนด KPI ด)านจํานวนนักท0องเท่ียว  

๖) พัฒนาสินค)าและบริการใหม0 ๆ ด)านการท0องเท่ียวโดย
ใช)นวัตกรรมหรือความคิดสร)างสรรค�  



 

๑๗๘ 

 ความคาดหวังของนักท%องเท่ียว 
 ประเด็นสัมภาษณ�คือ ความคาดหวังของนักท0องเท่ียวในป5จจุบันส0งผลต0อการมีภาวะผู)นํา
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู)บริหารการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย จากการสัมภาษณ�ผู)ให)
ข)อมูลสําคัญ จํานวน ๑๗ รูป/คน พบผลการสัมภาษณ�ดังนี้  
  ๑) นักท0องเท่ียวส0วนใหญ0ต)องการความปลอดภัย การไม0ถูกเอาเปรียบ มีเสรีในการ
เดินทาง และความอบอุ0นจากการต)อนรับ บรรยากาศท่ีดี ผู)นําต)องวางแผนเพ่ือตอบสนองความ
ต)องการนั้น๒๕๖  
  ๒) ความคาดหวังของนักท0องเท่ียวในป5จจุบันส0งผลต0อการมีภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลง
แน0นอน เพราะการตอบสนองจะทําให)ประเทศได)ประโยชน�มากต0อนักท0องเท่ียว๒๕๗  
  ๓) ความคาดหวังของนักท0องเท่ียวในป5จจุบันจะส0งผลต0อการมีภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลง
แน0นอน เพราะต)องตอบสนองความต)องการของนักท0องเท่ียวได)รวดเร็ว และทันเวลา๒๕๘  
  ๔) ความคาดหวังของนักท0องเท่ียวในป5จจุบันส0งผลต0อการมีภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลง 
เพราะความคาดหวังของนักท0องเท่ียว คือโอกาสในการรักษาตลาดหรือขยายตลาดใหม0 ๆ อย0างยั่งยืน 
ผู)นําท่ีให)ความสําคัญกับเรียนรู)ความต)องการ/ความคาดหวังของนักท0องเท่ียว คือผู)นําท่ีพร)อมจะ
สร)างสรรค�บริการใหม0 ๆ ออกสู0ตลาดเสมอ๒๕๙  
  ๕) ผู)นําต)องวางแผนเพ่ือตอบสนองความต)องการนั้นให)ได) เพราะการตอบสนองจะทําให)
ประเทศได)ประโยชน�มากต0อนักท0องเท่ียว๒๖๐  
  ๖) ผู)บริหารการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทยต)องปรับตัวให)เร็ว เรียนรู)ข)อมูลเก่ียวกับการ
ท0องเท่ียวท่ีเปลี่ยนแปลงอย0างรวดเร็ว งานของการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทยต)องตอบโจทย�ความ
ต)องการของลูกค)า คู0ค)า คู0ความร0วมมือ และต)องรู)ความคาดหวังของนักท0องเท่ียวท่ีเป8นลูกค)าเพ่ือการ
วางแผนการทํางาน๒๖๑  
  ๗) ความคาดหวังของนักท0องเท่ียวคือภาพลักษณ� ภาพลักษณ�ท่ีนักท0องเท่ียวมองประเทศ
ไทยอย0างไร ปกติท่ัวโลกนําเสนอ See Sand Sun แต0ประเทศไทย เพ่ิมเข)ามาอีก S1 คือ Smile ดังนั้น

                                           
 ๒๕๖ สัมภาษณ� นาย ณ พงษ� สุขสงวนพันธ�, กรรมการผู)จัดการบริษัท เมก)า แพลนเน็ต จํากัด, ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๒๕๗ สัมภาษณ� นายมงคล ริมสวัสดิ์, ผู)อํานวยการกรมยุทธศาสตร�และแผนงาน กระทรวงการท0องเท่ียว
และกีฬา, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๒๕๘ สัมภาษณ� นางสาวรัญจวน ทองรุต, ผู)อํานวยการภูมิภาคอเมริกา การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, 
๑๘ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๒๕๙ สัมภาษณ� นางนํ้าฝน บุณยะวัฒน�, ผู)อํานวยการฝWายวางแผน, การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๑๖ 
มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๒๖๐ สัมภาษณ� นางรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ, รองผู)อํานวยการภูมิภาคยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง 
การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๒๖๑ สัมภาษณ� นางสาวจุฑาทิพย� เจริญลาภ, ผู)อํานวยการฝWายติดตามและบริหารความเสี่ยง การ
ท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.          



 

๑๗๙ 

ภาพลักษณ�ของไทยคือรอยยิ้ม การเดินทางมาเท่ียวเมืองไทยต)องพบกับรอยยิ้มท่ีอบอุ0น จริงใจ ผู)นํา
ต)องทําอย0างไรเพ่ือสร)างความประทับใจนี้ให)เกิดข้ึนกับนักท0องเท่ียวทุกคน๒๖๒  
  ๘) การสนองความต)องการของนักท0องเท่ียวได)รวดเร็ว และทันเวลาเป8นสิ่งท่ีควรคิดควร
ทํา เพราะความคาดหวังของนักท0องเท่ียว คือโอกาสในการรักษาตลาดหรือขยายตลาดใหม0 ๆ อย0าง
ยั่งยืน ผู)นําท่ีให)ความสําคัญกับเรียนรู)ความต)องการ/ความคาดหวังของนักท0องเท่ียว คือผู)นําท่ีพร)อม
จะสร)างสรรค�บริการใหม0 ๆ ออกสู0ตลาด วางแผนเพ่ือตอบสนองความต)องการนั้นให)ได)๒๖๓  
  ๙) ความคาดหวังของนักท0องเท่ียวในป5จจุบันส0งผลต0อการมีภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลง
แน0นอน เพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย0างรวดเร็ว นโยบายจะต)องมีความสอดคล)องกับมิติต0าง ๆ 
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป๒๖๔  
  ๑๐) ความคาดหวังของนักท0องเท่ียว ทําให)ผู)บริหารของการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทยมี
ความท)าทายท่ีจะศึกษาหาแนวทางการทําการตลาด เพ่ือทําให)นักท0องเท่ียวเกิดความพึงพอใจต0อ
สินค)าและบริการด)านการท0องเท่ียวของไทย รวมถึงเกิดความประทับใจและอยากกลับมาท0องเท่ียวท่ี
ประเทศไทยอีก๒๖๕  
  ๑๑) การสนองตอบต0อความต)องการของลูกค)าได)รวดเร็วถือเป8นหัวใจในการแข0งขันในยุค
ป5จจุบัน เพราะลูกค)ามีความคาดหวังในการใช)สินค)าและบริการ ผู)นําต)องให)ความสําคัญกับเรียนรู)
ความต)องการ/ความคาดหวังของลูกค)า และพร)อมท่ีจะสร)างสรรค�บริการใหม0 ๆ ออกสู0ตลาด วางแผน
เพ่ือตอบสนองความต)องการนั้นให)ได)๒๖๖   
  ๑๒) ความคาดหวังของนักท0องเท่ียวในป5จจุบันส0งผลต0อการมีภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลง
แน0นอน เพราะเม่ือมีความคาดหวังก็ต)องปรับเปลี่ยนให)ตรงกับความคาดหวังนั้น ๆ๒๖๗  
  ๑๓) ป5จจุบันนักท0องเท่ียวมีความคาดหวังสูงและหลากหลาย และมีเครื่องมือท่ีจะเลือกใน
การตอบสนองได)มากมายหลายทางเลือก ทําอย0างไรท่ีจะทําให)การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทยยังคง
เป8นท่ีคาดหวังของนักท0องเท่ียวและตอบสนองความคาดหวังได)๒๖๘ 
 สรุป ความคาดหวังของนักท0องเท่ียว นักท0องเท่ียวส0วนใหญ0ต)องการความปลอดภัย การ
ไม0ถูกเอาเปรียบ มีเสรีในการเดินทาง และความอบอุ0นการต)อนรับ บรรยากาศท่ีดีในการท0องเท่ียว 

                                           
 

๒๖๒
 สัมภาษณ� นายสันติ ปWาหวาย, รองปลัดกระทรวงการท0องเท่ียวและกีฬา, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒.  

 
๒๖๓

 สัมภาษณ� นางสาวขวัญจิตร บุญพิทักษ�, ผู)อํานวยการฝWายบริหารท่ัวไป การท0องเท่ียวแห0งประเทศ
ไทย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
 

๒๖๔
 สัมภาษณ� นางสาวศรีพร เภกะนันทน�, ผู)อํานวยการสํานักผู)ว0าการ การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, 

๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒.  
 

๒๖๕
 สัมภาษณ� นายสันติ แสวงเจริญ, ผู)อํานวยการฝWายภูมิภาคเอเชียตะวันออก การท0องเท่ียวแห0ง

ประเทศไทย, ๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒.  
 

๒๖๖
 สัมภาษณ� นายโด0งสยาม โสมาภา, ผู)อํานวยการโรงเรียนโสมาภาพัฒนา, ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒.  

 
๒๖๗

 สัมภาษณ� นายธีระศิลป� เทเพนทร�, ผู)อํานวยการฝWายทรัพยากรบุคคล การท0องเท่ียวแห0งประเทศ
ไทย, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๒๖๘ สัมภาษณ� นายวินิจ รังผึ้ง, ผู)อํานวยการฝWายบริหารการตลาด การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๙ 
เมษายน ๒๕๖๒. 



 

๑๘๐ 

ผู)นําต)องวางแผนเพ่ือตอบสนองความต)องการนั้น ความคาดหวังของนักท0องเท่ียวคือโอกาสในการ
รักษาตลาดหรือขยายตลาดใหม0 ๆ อย0างยั่งยืน ผู)นําท่ีให)ความสําคัญกับเรียนรู)ความต)องการ/ความ
คาดหวังของนักท0องเท่ียว คือผู)นําท่ีพร)อมจะสร)างสรรค�บริการใหม0 ๆ ออกสู0ตลาดเสมอ การท0องเท่ียว
แห0งประเทศไทยต)องตอบโจทย�ความต)องการของลูกค)า คู0ค)า คู0ความร0วมมือ และต)องรู)ความคาดหวัง
ของนักท0องเท่ียวท่ีเป8นลูกค)าเพ่ือการวางแผนการทํางาน และสามารถสรุปเป8นแผนภาพดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๔.๒๑ ความคาดหวังของนักท0องเท่ียวจากการสัมภาษณ�เชิงลึก 

 
 แนวโน�มการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
 ประเด็นสัมภาษณ�คือ แนวโน)มการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในป5จจุบันส0งผลต0อการ
มีภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู)บริหารการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย จากการ
สัมภาษณ�ผู)ให)ข)อมูลสําคัญ จํานวน ๑๗ รูป/คน พบผลการสัมภาษณ�ดังนี้  
  ๑) แนวโน)มการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในป5จจุบันส0งผลต0อการมีภาวะผู)นําการ
เปลี่ยนแปลงอย0างมาก เพราะในทุกองค�กร การใช)เทคโนโลยี นวัตกรรม ท้ังสําหรับการสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ� การโฆษณา การจัดระบบความปลอดภัย ข)อมูลการท0องเท่ียว๒๖๙  
  ๒) แนวโน)มการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในป5จจุบันส0งผลต0อการมีภาวะผู)นําการ
เปลี่ยนแปลง เพราะเป8นประเด็นนํามาประกอบในการตัดสินใจ๒๗๐  

                                           
๒๖๙ สัมภาษณ� นาย ณ พงษ� สุขสงวนพันธ�, กรรมการผู)จัดการบริษัท เมก)า แพลนเน็ต จํากัด, ๒๑ 

มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๒๗๐ สัมภาษณ� นายมงคล ริมสวัสดิ์, ผู)อํานวยการกรมยุทธศาสตร�และแผนงาน กระทรวงการท0องเท่ียว
และกีฬา, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  

ความคาดหวังของ
นักท0องเท่ียว 

๑) ผู)นําต)องวางแผนเพ่ือตอบสนองความต)องการท้ังทาง
กายภาพ และทางด)านความรู)สึกประทับใจ 

๒) ความคาดหวังของนักท0องเท่ียวคือโอกาสในการรักษา
ตลาดหรือขยายตลาดใหม0อย0างยั่งยืน  
  
๓) สร)างสรรค�บริการใหม0 ๆ ออกสู0ตลาดเสมอ  
  
๔) ต)องตอบโจทย�ความต)องการของลูกค)า คู0ค)า คู0ความ
ร0วมมือ  

๕) สร)างความปลอดภัยและการต)อนรับท่ีอบอุ0น  
  
๖) สนองความต)องการของนักท0องเท่ียวได)รวดเร็ว และทัน
ต0อเวลา 



 

๑๘๑ 

  ๓) แนวโน)มการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในป5จจุบันส0งผลต0อการมีภาวะผู)นําการ
เปลี่ยนแปลง เพราะกิจกรรมการท0องเท่ียวใช) Technology เป8นเครื่องมือสําคัญในการเชื่อมต0อกับ
นักท0องเท่ียว๒๗๑  
  ๔) แนวโน)มการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในป5จจุบันส0งผลต0อการมีภาวะผู)นําการ
เปลี่ยนแปลง เพราะเทคโนโลยีและนวัตกรรม คือป5จจัยท่ีกระตุ)นให)เกิดการเปลี่ยนแปลงอย0างมี
นัยสําคัญ จึงเป8นตัวแปรตรงของการท่ีผู)นําองค�กรต)องมีภาวะของการเป8นผู)นําการเปลี่ยนแปลง หาก
ต)องการให)องค�กรอยู0รอดในระยะยาว๒๗๒  
  ๕) การบริหารงานในป5จจุบันไม0สามารถหลีกเลี่ยงการใช)เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม0 ๆ 
ได) เพราะเทคโนโลยีเป8นเครื่องมือสําหรับการสื่อสาร ประชาสัมพันธ� การโฆษณา รวมท้ังข)อมูลการ
ท0องเท่ียวเพ่ือนํามาประกอบในการตัดสินใจกําหนดนโยบายด)วย๒๗๓  
  ๖) การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทําให)ผู)บริหารการท0องเท่ียวแห0ง
ประเทศไทยต)องทันต0อการเปลี่ยนแปลงนั้นด)วย๒๗๔  
  ๗) นวัตกรรมย0อมส0งผลต0อการเปลี่ยนแปลงอยู0แล)ว ผู)นําต)องให)ทันสมัย เพ่ือให)ทันต0อ
เทคโนโลยีท่ีจะนํามาพัฒนาองค�กรหรือประเทศ๒๗๕  
  ๘) ป5จจุบันรูปแบบการทํางานเปลี่ยนไป เราต)องทํางานบนพ้ืนฐานของข)อมูลท้ังการ
เปลี่ยนแปลง ความคาดหวังท่ีใกล)เคียงกับข)อเท็จจริงมากท่ีสุด เพ่ือไม0ให)เสียงบประมาณไปโดยเปล0า
ประโยชน� ต)องใช)ทรัพยากรท่ีมีจํากัดให)เกิดประโยชน�สูงสุด จึงต)องอาศัยเทคโนโลยีเข)ามาช0วย เช0น สื่อ
ทางอินเทอร�เน็ต สื่อเฉพาะกลุ0ม เป8นต)น๒๗๖  
  ๙) การพัฒนาเรื่อง IT และภาวะผู)นําองค�กรมีผลกระทบต0อการนําองค�กรอย0างมาก 
ความรู)เท0ากัน วิสัยทัศน�ก)าวไกล จะทําให)สามารถเอาความก)าวหน)าเรื่อง IT มาใช)ให)เกิดประโยชน�กับ
องค�กรได)มาก๒๗๗  
  ๑๐) แนวโน)มการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม อาจไม0ได)มีบทบาทต0อภาวะผู)นําการ
เปลี่ยนแปลงมาก แต0จะส0งผลทําให)ผู)บริหารการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย ต)องศึกษาการใช)ข)อมูล

                                           
 ๒๗๑ สัมภาษณ� นางสาวรัญจวน ทองรุต, ผู)อํานวยการภูมิภาคอเมริกา การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, 
๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๒๗๒ สัมภาษณ� นางนํ้าฝน บุณยะวัฒน�, ผู)อํานวยการฝWายวางแผน, การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๑๖ 
มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๒๗๓ สัมภาษณ� นางรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ, รองผู)อํานวยการภูมิภาคยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง 
การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๒๗๔ สัมภาษณ� นางสาวจุฑาทิพย� เจริญลาภ, ผู)อํานวยการฝWายติดตามและบริหารความเสี่ยง การ
ท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.           
 

๒๗๕
 สัมภาษณ� นายสันติ ปWาหวาย, รองปลัดกระทรวงการท0องเท่ียวและกีฬา, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒.  

 
๒๗๖

 สัมภาษณ� นางสาวขวัญจิตร บุญพิทักษ�, ผู)อํานวยการฝWายบริหารท่ัวไป การท0องเท่ียวแห0งประเทศ
ไทย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
 

๒๗๗
 สัมภาษณ� นางสาวศรีพร เภกะนันทน�, ผู)อํานวยการสํานักผู)ว0าการ การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, 

๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒.  



 

๑๘๒ 

จากช0องทางสื่อออนไลน�หรือเทคโนโลยีต0าง ๆ เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการดําเนินงานต0าง ๆ มาก
ข้ึน รวมถึงเป8นการอํานวยความสะดวกให)กับการทํางานมากข้ึน๒๗๘  
  ๑๑) เทคโนโลยีและนวัตกรรม คือป5จจัยท่ีกระตุ)นให)เกิดการเปลี่ยนแปลง หากต)องการให)
องค�กรอยู0รอดในระยะยาวการบริหารงานจึงต)องอาศัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม0 ๆ เข)ามาช0วยในงาน
สื่อสาร งานประชาสัมพันธ� งานโฆษณา รวมท้ังข)อมูลท่ีจําเป8นต0าง ๆ เพ่ือนํามาประกอบในการ
ตัดสินใจกําหนดนโยบาย๒๗๙  
  ๑๒) แนวโน)มการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในป5จจุบันส0งผลต0อการมีภาวะผู)นําการ
เปลี่ยนแปลง เพราะถ)าไม0พิจารณา IT มาใช)ก็จะตามการเปลี่ยนแปลงไม0ทัน๒๘๐  
  ๑๓) เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีการพัฒนาสูงและรวดเร็ว หากผู)นําสามารถนํามาใช)เป8น
เครื่องมือ ตอบสนองความต)องการของลูกค)าได)ก็จะทําให)องค�กรเป8นผู)นําในอุตสาหกรรมได)๒๘๑ 
 สรุป แนวโน)มการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมีความสําคัญอย0างมากในทุกองค�กร 
ป5จจุบันมีการใช)เทคโนโลยี นวัตกรรม ท้ังสําหรับการสื่อสาร ประชาสัมพันธ� การโฆษณา การจัดระบบ
ความปลอดภัย การจัดเก็บข)อมูลการท0องเท่ียวท่ีนํามาประกอบในการตัดสินใจ ป5จจุบันรูปแบบการ
ทํางานเปลี่ยนไป ทุกองค�กรต)องทํางานบนพ้ืนฐานของข)อมูลท้ังการเปลี่ยนแปลง ความคาดหวังท่ี
ใกล)เคียงกับข)อเท็จจริงมากท่ีสุด เพ่ือไม0ให)เสียงบประมาณไปโดยเปล0าประโยชน� ต)องใช)ทรัพยากรท่ีมี
จํากัดให)เกิดประโยชน�สูงสุด จึงต)องอาศัยเทคโนโลยีเข)ามาช0วย เช0น สื่อทางอินเทอร�เน็ต สื่อเฉพาะ
กลุ0ม เป8นต)น และสามารถสรุปเป8นแผนภาพดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 

๒๗๘
 สัมภาษณ� นายสันติ แสวงเจริญ, ผู)อํานวยการฝWายภูมิภาคเอเชียตะวันออก การท0องเท่ียวแห0ง

ประเทศไทย, ๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒.  
 

๒๗๙
 สัมภาษณ� นายโด0งสยาม โสมาภา, ผู)อํานวยการโรงเรียนโสมาภาพัฒนา, ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒.  

 
๒๘๐

 สัมภาษณ� นายธีระศิลป� เทเพนทร�, ผู)อํานวยการฝWายทรัพยากรบุคคล การท0องเท่ียวแห0งประเทศ
ไทย, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒.  
  ๒๘๑ สัมภาษณ� นายวินิจ รังผึ้ง, ผู)อํานวยการฝWายบริหารการตลาด การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๙ 
เมษายน ๒๕๖๒.  



 

๑๘๓ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๒๒ แนวโน)มการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากการสัมภาษณ�เชิงลึก 
 
 การสร�างความร%วมมือระหว%างประเทศ   
  ประเด็นสัมภาษณ�คือ การสร)างความร0วมมือระหว0างประเทศในป5จจุบันส0งผลต0อการมี
ภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู)บริหารการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย จากการ
สัมภาษณ�ผู)ให)ข)อมูลสําคัญ จํานวน ๑๗ รูป/คน พบผลการสัมภาษณ�ดังนี้  
  ๑) การสร)างความร0วมมือระหว0างประเทศในป5จจุบันส0งผลต0อการมีภาวะผู)นําการ
เปลี่ยนแปลงแน0นอน เพราะการสร)างความร0วมมือ เปลี่ยนแปลง แลกเปลี่ยนท้ังวัฒนธรรม ต0อยอด 
เพ่ิมรายได) ความรู) พัฒนาประเทศและผู)นําการเปลี่ยนแปลงสําคัญมากในเรื่องนี้๒๘๒  
  ๒) การสร)างความร0วมมือระหว0างประเทศในป5จจุบันส0งผลต0อการมีภาวะผู)นําการ
เปลี่ยนแปลง เพราะเป8นป5จจัยภายนอกท่ีจะต)องมีต0อการเปลี่ยนแปลง๒๘๓  
  ๓) การสร)างความร0วมมือระหว0างประเทศในป5จจุบันส0งผลต0อการมีภาวะผู)นําการ
เปลี่ยนแปลง เพราะในภูมิภาคเดียวกันต)องมีความร0วมมือกันผู)นําต)องมองหาความร0วมมือเพ่ือเป8นการ
เปOดตลาดด)วย๒๘๔  

                                           
 ๒๘๒ สัมภาษณ� นาย ณ พงษ� สุขสงวนพันธ�, กรรมการผู)จัดการบริษัท เมก)า แพลนเน็ต จํากัด, ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๒๘๓ สัมภาษณ� นายมงคล ริมสวัสดิ์, ผู)อํานวยการกรมยุทธศาสตร�และแผนงาน กระทรวงการท0องเท่ียว
และกีฬา, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๒๘๔ สัมภาษณ� นางสาวรัญจวน ทองรุต, ผู)อํานวยการภูมิภาคอเมริกา การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, 
๑๘ มกราคม ๒๕๖๒.  

แนวโน)มการ
พัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

๑) นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช)ในงานสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ� การโฆษณา  
  
๒) เทคโนโลยีมีความจําเป8นในการจัดระบบความปลอดภัย 
การจัดเก็บข)อมูลการท0องเท่ียว 

๓) รูปแบบการทํางานท่ีเปลี่ยนไป ทุกองค�กรต)องทํางาน
บนพ้ืนฐานของข)อมูล 
 
๔) ใช)ทรัพยากรท่ีมีจํากัดให)เกิดประโยชน�สูงสุด  
โดยอาศัยเทคโนโลยีเข)ามาช0วย  

๕) ใช)ข)อมูลการท0องเท่ียวเพ่ือนํามาประกอบในการ
ตัดสินใจกําหนดนโยบาย 

๖) ใช)การสื่อสารผ0านอินเทอร�เน็ต และการสื่อสารเฉพาะ
กลุ0ม 
 



 

๑๘๔ 

  ๔) การสร)างความร0วมมือระหว0างประเทศในป5จจุบันส0งผลต0อการมีภาวะผู)นําการ
เปลี่ยนแปลง เพราะสังคมโลกาภิวัฒน� ทําให)ทุกประเทศต)องหันมาร0วมมือกันในมิติต0าง ๆ มากข้ึน 
ผู)นําจึงต)องต่ืนตัวและเรียนรู) ท่ีจะใช)ประโยชน�ต0อการทํางานร0วมกับประเทศอ่ืน ๆ ให)มากท่ีสุด 
ความคิดในลักษณะ Win Win เป8นเปSาประสงค�ท่ีทําให)ผู)นําต)องพร)อมสําหรับภาวะการเป8นผู)นําการ
เปลี่ยนแปลง๒๘๕  
  ๕) ป5จจุบันทุกประเทศสามารถสื่อสารและรับรู)ข)อมูลของกันและกันมากข้ึนผู)นําก็เช0นกันก็
ต)องรู)จักสร)างความร0วมมือกับประเทศต0าง ๆ ท่ีจะส0งผลดีต0อประเทศตนเหมือนสุภาษิตจีนท่ีกล0าวว0า 
“รู)เขา รู)เรา รบร)อยครั้ง ชนะร)อยครั้ง”๒๘๖  
  ๖) ผู)บริหารการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทยต)องมองพันธมิตรในการทํางาน ซ่ึงอาจ
ปรับเปลี่ยนจากคู0แข0งมาเป8นคู0ความร0วมมือ๒๘๗  
  ๗) แน0นอนป5จจุบันเราไม0สามารถอยู0คนเดียวในโลกได) หากเกิดกรณีเรื่องท่ีอยู0เหนือการ
ควบคุมท่ีส0งผลกระทบกับประเทศไทยด)านการท0องเท่ียว ผู)นําต)องคิดครับว0าจะทําอย0างไรถึงจะ
สามารถสร)างความเชื่อม่ันให)กลับมาให)ได) อันนี้เป8นวิสัยทัศน�ของผู)นําโดยตรงท่ีจะร0วมมือกันกับ
ต0างประเทศอย0างไร ภาพลักษณ�เหล0านั้นถึงจะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง๒๘๘  
  ๘) ก็ต)องมีการบูรณาการร0วมกันท้ังในและนอกประเทศ ท้ังกลุ0มประเทศอาเซียน นอก
อาเซียน มองเขาไม0ใช0คู0แข0ง แต0เป8นคู0ร0วมมือเพ่ือก)าวไปด)วยกัน๒๘๙  
 ๙) ความสัมพันธ�ระหว0างประเทศและภาวะผู)นํามีผลซ่ึงกันและกัน วิสัยทัศน�และนโยบาย
ท่ีชัดเจนจะทําให)เกิดประโยชน�ต0อการขยายตลาดการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทยเชื่อมโยงกับประเทศ
เพ่ือนบ)านได)เป8นอย0างดี๒๙๐  
  ๑๐) ความร0วมมือระหว0างประเทศมีผลกระทบต0อการท0องเท่ียวท้ังสองประเทศ เช0น
นักท0องเท่ียวสนใจท่ีจะเรียนรู)วัฒนธรรมต0างประเทศ นักท0องเท่ียวมีการเดินทางไปมาหาสู0กันมากข้ึน 
ยกตัวอย0างของตลาดนักท0องเท่ียวพ้ืนท่ีเอเชียตะวันออก เช0น นักท0องเท่ียวจีนนิยมเดินทางมาประเทศ
ไทยเป8นจํานวนมาก และมีแนวโน)มเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงการกระจายตัวไปยังพ้ืนท่ีเมืองรองของประเทศ
ไทย ดังนั้นในภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงผู)บริหารการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทยควรจะเป8นผู)นําทาง
ความคิด สร)างความเข)าใจในพฤติกรรมของนักท0องเท่ียวจีนให)กับผู)ประกอบการ ชาวบ)านในชุมชน

                                           
 ๒๘๕ สัมภาษณ� นางนํ้าฝน บุณยะวัฒน�, ผู)อํานวยการฝWายวางแผน, การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๑๖ 
มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๒๘๖ สัมภาษณ� นางรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ, รองผู)อํานวยการภูมิภาคยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง 
การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒.    
 ๒๘๗ สัมภาษณ� นางสาวจุฑาทิพย� เจริญลาภ, ผู)อํานวยการฝWายติดตามและบริหารความเสี่ยง การ
ท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.            
 

๒๘๘
 สัมภาษณ� นายสันติ ปWาหวาย, รองปลัดกระทรวงการท0องเท่ียวและกีฬา, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒.  

 
๒๘๙

 สัมภาษณ� นางสาวขวัญจิตร บุญพิทักษ�, ผู)อํานวยการฝWายบริหารท่ัวไป การท0องเท่ียวแห0งประเทศ
ไทย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
 

๒๙๐
 สัมภาษณ� นางสาวศรีพร เภกะนันทน�, ผู)อํานวยการสํานักผู)ว0าการ การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, 

๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒.  



 

๑๘๕ 

ต0าง ๆ ของประเทศไทย ให)เกิดการยอมรับนักท0องเท่ียวจีน รวมถึงให)ความร0วมมือในการต)อนรับ
นักท0องเท่ียวจีนอย0างเหมาะสม๒๙๑  
  ๑๑) ป5จจุบันเป8นยุคโลกาภิวัฒน� หากเกิดผลกระทบกับประเทศไทยด)านการท0องเท่ียว 
ผู)นําต)องรับรู) และคิดหาทางออกว0าจะทําอย0างไรถึงจะสามารถสร)างความเชื่อม่ันให)กลับมาให)ได) อันนี้
เป8นวิสัยทัศน�ของผู)นําโดยตรงท่ีจะร0วมมือกันกับต0างประเทศอย0างไร จะร0วมมือด)านไหนภาพลักษณ�
เหล0านั้นถึงจะกลับมา๒๙๒  
  ๑๒) แล)วแต0กรณีข้ึนอยู0กับผู)นําเหมือนกันว0าจะให)ความสําคัญของการร0วมมือนั้นด)าน
ไหน๒๙๓  
  ๑๓) ความร0วมมือระหว0างประเทศหรือหน0วยงานต0าง ๆ มีความจําเป8นสูงในการส0งเสริม
การท0องเท่ียวร0วมกัน เพราะการเดินทางท0องเท่ียวต)องมีการเดินทางแลกเปลี่ยนในสองทางการสร)าง
ความร0วมมือท่ีดีก็จะนําความเติบโตมาให)กับท้ังสองฝWาย๒๙๔  
 สรุป การสร)างความร0วมมือระหว0างประเทศ เป8นป5จจัยภายนอกท่ีจะต)องมีผลต0อการ
เปลี่ยนแปลง เพราะสังคมโลกาภิวัฒน� ทําให)ทุกประเทศต)องหันมาร0วมมือกันในมิติต0าง ๆ มากข้ึน 
ผู)นําจึงต)องต่ืนตัวและเรียนรู)ท่ีจะใช)ประโยชน�จากการทํางานร0วมกับประเทศอ่ืน ๆ ให)มากท่ีสุด 
ความคิดในลักษณะ Win Win เป8นเปSาประสงค�ท่ีทําให)ผู)นําต)องพร)อมสําหรับการเป8นผู)นําการ
เปลี่ยนแปลง เพราะการสร)างความร0วมมือ เปลี่ยนแปลง แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การต0อยอด การ
เพ่ิมรายได)ให)กับประเทศ การพัฒนาความรู) การพัฒนาประเทศ เป8นเรื่องท่ีผู)นําการเปลี่ยนแปลงต)อง
ให)ความสําคัญเป8นอย0างมาก และสามารถสรุปเป8นแผนภาพดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 

๒๙๑
 สัมภาษณ� นายสันติ แสวงเจริญ, ผู)อํานวยการฝWายภูมิภาคเอเชียตะวันออก การท0องเท่ียวแห0ง

ประเทศไทย, ๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒.  
 

๒๙๒
 สัมภาษณ� นายโด0งสยาม โสมาภา, ผู)อํานวยการโรงเรียนโสมาภาพัฒนา, ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒.  

 
๒๙๓

 สัมภาษณ� นายธีระศิลป� เทเพนทร�, ผู)อํานวยการฝWายทรัพยากรบุคคล การท0องเท่ียวแห0งประเทศ
ไทย, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๒๙๔ สัมภาษณ� นายวินิจ รังผึ้ง, ผู)อํานวยการฝWายบริหารการตลาด การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๙ 
เมษายน ๒๕๖๒.  



 

๑๘๖ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๒๓ การสร)างความร0วมมือระหว0างประเทศจากการสัมภาษณ�เชิงลึก 
 
 ๒.๓) การปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรม 
 จักขุมา (วิสัยทัศน�) 
 ประเด็นสัมภาษณ�คือ การมีวิสัยทัศน�หรือการมองการณ�ไกลมีผลต0อภาวะผู)นําการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู)บริหารการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย จากการสัมภาษณ�ผู)ให)
ข)อมูลสําคัญ จํานวน ๑๗ รูป/คน พบผลการสัมภาษณ�ดังนี้  
  ๑) ป5จจุบัน นวัตกรรม เทคโนโลยี AI มีผลต0อทุกอุตสาหกรรม สังคม การเมือง การศึกษา 
หากผู)นําไม0มีวิสัยทัศน�นําหรือไปเปลี่ยนแปลงเราจะหล)าหลัง๒๙๕  
  ๒) การมีวิสัยทัศน�หรือการมองการไกลมีผลต0ออุตสาหกรรมการท0องเท่ียว๒๙๖  
  ๓) โลกเปลี่ยนเร็วมาก ผู)นําการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทยต)องวางแผนการแบบทันมัยท่ี
ดักอนาคตได)๒๙๗  
  ๔) การมีวิสัยทัศน�หรือการมองการณ�ไกลมีผลต0อภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงของผู)บริหาร
การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทยแน0นอน เพราะผู)นําท่ีเป8นผู)นําการเปลี่ยนแปลง ต)องมีวิสัยทัศน�ยาว
ไกล๒๙๘  
                                           

๒๙๕ สัมภาษณ� นาย ณ พงษ� สุขสงวนพันธ�, กรรมการผู)จัดการบริษัท เมก)า แพลนเน็ต จํากัด, ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๒๙๖ สัมภาษณ� นายมงคล ริมสวัสดิ์, ผู)อํานวยการกรมยุทธศาสตร�และแผนงาน กระทรวงการท0องเท่ียว
และกีฬา, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๒๙๗ สัมภาษณ� นางสาวรัญจวน ทองรุต, ผู)อํานวยการภูมิภาคอเมริกา การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, 
๑๘ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๒๙๘ สัมภาษณ� นางนํ้าฝน บุณยะวัฒน�, ผู)อํานวยการฝWายวางแผน, การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๑๖ 
มกราคม ๒๕๖๒. 

การสร)างความ
ร0วมมือระหว0าง

ประเทศ 

๑) การสร)างความร0วมมือระหว0างประเทศเป8นป5จจัย
ภายนอกท่ีมีผลต0อการเปลี่ยนแปลง  

๒) สังคมโลกาภิวัฒน�ทําให)ทุกประเทศต)องหันมาร0วมมือ
กันในมิติต0าง ๆ มากข้ึน   

๓) ต่ืนตัวและเรียนรู)ท่ีจะใช)ประโยชน�จากการทํางาน
ร0วมกับประเทศอ่ืน ๆ   

๔) การต0อยอด การเพ่ิมรายได)ให)กับประเทศจากการ
ร0วมมือกับต0างประเทศ 

๕) สร)างความตระหนักให)กับคนไทย ในการยอมรับ
นักท0องเท่ียวทุกประเทศ 

๖) สร)างความร0วมมือในลักษณะ Win Win 



 

๑๘๗ 

  ๕) วิสัยทัศน�เปรียบเสมือนยอดสูดของผู)นําถ)าผู)นํามีวิสัยทัศน�ก็เหมือนการยืนอยู0ในท่ีสูง
และสามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงในเบ้ืองล0างได)๒๙๙  
  ๖) การมีวิสัยทัศน�ท่ีมองการณ�ไกล เห็นภาพอนาคต จะทําให)ผู)บริหารการท0องเท่ียวแห0ง
ประเทศไทยมีมุมมองท่ีดี ทันต0อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และวางแผนการทํางานได)อย0างเป8นระบบ
มากข้ึน๓๐๐  
  ๗) ผู)นําต)องมีวิสัยทัศน� เพ่ือนําพาองค�กรไปสู0เปSาหมายเพราะป5จจัยสําคัญของหน0วยงาน
ต0าง ๆ ต)องมีการกําหนดวิสัยทัศน�ไว)อยู0แล)ว๓๐๑  
  ๘) ต)องมีเพราะต)องมองข)างหน)าว0าจะไปอย0างไร ถ)าไม0มีก็สะเปะสะปะ ถ)าไม0มีก็ไม0รู)ว0าจะ
มุ0งไปทางไหน ท้ังในเรื่องของการทํางาน ในเรื่องการใช)งบประมาณ ทุกสิ่งต)องมีความชัดเจน คนนําจะ
ได)นําไปถูกทาง คนตามก็จะได)มีส0วนร0วมไปด)วยกัน๓๐๒  
  ๙) เป8นผู)นํา ผู)บริหารระดับสูงส0วนใหญ0มีวิสัยทัศน�ท่ีเหมาะสม เพียงพอกับการเป8น
ผู)บริหารในภาวะแห0งการเปลี่ยนแปลง๓๐๓  
  ๑๐) การมีวิสัยทัศน�หรือการมองการไกล เป8นเนื้อหาสําคัญขององค�กร โดยผู)บริหารและ
พนักงานควรต)องคํานึงถึง เปรียบเสมือน Main Idea ในการทํางาน ซ่ึงจะทําให)มีความระมัดระวังและ
ความรอบคอบในช0วงก0อนตัดสินใจดําเนินการ และมีความชัดเจนระหว0างดําเนินงาน ลดความเสี่ยงต0อ
ผลกระทบทางลบท่ีสามารถเกิดข้ึนได)ในอนาคต วิสัยทัศน�จึงถือเป8นสิงสําคัญท่ีผู)นําต)องนําเสนอ
ออกมาอย0างชัดเจน ซ่ึงจะส0งผลดีต0อผู)ปฏิบัติงานให)มีความเข)าใจต0อการดําเนินงานต0าง ๆ ได)ดี
ยิ่งข้ึน๓๐๔  
  ๑๑) การมีวิสัยทัศน�มองการณ�ไกล จะทําให)ผู)บริหารมีมุมมองท่ีดี ทันต0อการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต และวางแผนการทํางานได)อย0างเป8นระบบมากข้ึน๓๐๕  
  ๑๒) การมีวิสัยทัศน�หรือการมองการณ�ไกลมีผลต0อภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงของ
ผู)บริหารการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทยอย0างมาก เพราะผู)นําต)องมองจุดหมายปลายทาง ข)อจํากัด วิธี
บรรลุเปSาหมายให)ออก๓๐๖  

                                           
 ๒๙๙ สัมภาษณ� นางรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ, รองผู)อํานวยการภูมิภาคยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง 
การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๓๐๐ สัมภาษณ� นางสาวจุฑาทิพย� เจริญลาภ, ผู)อํานวยการฝWายติดตามและบริหารความเสี่ยง การ
ท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.            
 

๓๐๑
 สัมภาษณ� นายสันติ ปWาหวาย, รองปลัดกระทรวงการท0องเท่ียวและกีฬา, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒.  

 
๓๐๒

 สัมภาษณ� นางสาวขวัญจิตร บุญพิทักษ�, ผู)อํานวยการฝWายบริหารท่ัวไป การท0องเท่ียวแห0งประเทศ
ไทย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
 

๓๐๓
 สัมภาษณ� นางสาวศรีพร เภกะนันทน�, ผู)อํานวยการสํานักผู)ว0าการ การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, 

๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒.  
 

๓๐๔
 สัมภาษณ� นายสันติ แสวงเจริญ, ผู)อํานวยการฝWายภูมิภาคเอเชียตะวันออก การท0องเท่ียวแห0ง

ประเทศไทย, ๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒.  
 

๓๐๕
 สัมภาษณ� นายโด0งสยาม โสมาภา, ผู)อํานวยการโรงเรียนโสมาภาพัฒนา, ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒.  

 
๓๐๖

 สัมภาษณ� นายธีระศิลป� เทเพนทร�, ผู)อํานวยการฝWายทรัพยากรบุคคล การท0องเท่ียวแห0งประเทศ
ไทย, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒.  



 

๑๘๘ 

  ๑๓) ป5จจุบัน เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีผลต0อทุกภาคส0วนท้ังภาคสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง การศึกษา หากผู)นําไม0มีวิสัยทัศน�ก็จะทําให)ประเทศหล)าหลังต)องพ่ึงพาเทคโนโลยีจาก
ต0างประเทศอย0างเดียว๓๐๗  
  ๑๔) ผู)นําท่ีเป8นผู)นําการเปลี่ยนแปลงต)องมีวิสัยทัศน�ยาวไกล ถ)าผู)นํามีวิสัยทัศน�ก็เหมือน
การยืนอยู0ในท่ีสูงและสามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงได)ไกลกว0าคนอ่ืน ๆ๓๐๘  
  ๑๕) การมีวิสัยทัศน�ท่ีมองการณ�ไกล เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงในอนาคต จะทําให)ผู)นํามี
มุมมองท่ีดีทันต0อการเปลี่ยนแปลง และวางแผนการทํางานได)อย0างรอบคอบมากข้ึน๓๐๙  
  ๑๖) ผู)นําต)องมีวิสัยทัศน�เพราะต)องมองไปข)างหน)าว0าจะมุ0งไปทางไหน ท้ังในเรื่องของการ
ทํางาน ในเรื่องสังคมโลก๓๑๐  
  ๑๗) การมีวิสัยทัศน�จะทําให)มีความระมัดระวังและความรอบคอบในการตัดสินใจ
ดําเนินการ ลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต วิสัยทัศน�จึงถือเป8นสิ่งสําคัญท่ีผู)นําต)องนําต)องแสดง
ออกมาให)ผู)ปฏิบัติงานได)เห็น และมีความเข)าใจต0อแนวคิดนั้น ๆ๓๑๑ 
 สรุป การมีวิสัยทัศน� ป5จจุบันนวัตกรรม เทคโนโลยี AI มีผลต0อทุกอุตสาหกรรม สังคม 
การเมือง การศึกษา โลกเปลี่ยนแปลงเร็วมากผู)นําต)องวางแผนการแบบทันมัยท่ีดักอนาคตได) การมี
วิสัยทัศน�จะนําพาองค�กรไปสู0เปSาหมายเพราะป5จจัยสําคัญของหน0วยงานต0าง ๆ ต)องมีการกําหนด
วิสัยทัศน�ไว)ในแต0ละองค�กรท่ีชัดเจน คนนําจะได)นําไปถูกทาง คนตามก็จะได)มีส0วนร0วมไปด)วยกัน 
เปรียบเสมือน Main Idea ในการทํางาน ซ่ึงจะทําให)มีความระมัดระวังและความรอบคอบในช0วงก0อน
ตัดสินใจดําเนินการ และมีความชัดเจนระหว0างดําเนินงาน ลดความเสี่ยงต0อผลกระทบทางลบท่ี
สามารถเกิดข้ึนได)ในอนาคต และสามารถสรุปเป8นแผนภาพดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 ๓๐๗ สัมภาษณ� ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร� ฝWายวิชาการ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๓๐๘ สัมภาษณ� ศ. ดร. บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร� คณะสังคมศาสตร�, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.  
 ๓๐๙ สัมภาษณ� พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร� ฝWายบริหาร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, รองเจ)าคณะจังหวัดนนทบุรี, ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๓๑๐ สัมภาษณ� พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร�, ๒๑ มีนาคม 
๒๕๖๒. 
 ๓๑๑ สัมภาษณ� ผศ. ดร. รัฐพล เย็นใจมา, อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร� คณะสังคมศาสตร�, ๒๓ 
มีนาคม ๒๕๖๒. 



 

๑๘๙ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๒๔ จักขุมา (วิสัยทัศน�) จากการสัมภาษณ�เชิงลึก 
 

 วิธูโร (จัดการดี) 
 ประเด็นสัมภาษณ�คือ การท่ีผู)นํามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด)านหรือมีการจัดการท่ีดีในงานมี
ผลต0อภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู)บริหารการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย จาก
การสัมภาษณ�ผู)ให)ข)อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ รูป/คน พบผลการสัมภาษณ�ดังนี้  
  ๑) ผู)นําไม0จําเป8นต)องเชี่ยวชาญด)านเทคโนโลยี แต0ผู)นําต)องสามารถจัดการ บริหาร จูงใจ 
จัดหาผู)เชี่ยวชาญด)านนี้ให)มาช0วยการทํางานด)านการท0องเท่ียวได)๓๑๒  
  ๒) การท่ีต)องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด)านหรือมีการจัดการท่ีดีในงาน เพราะทําให)งานมี
คุณภาพและสามารถแข็งขันได)๓๑๓  
  ๓) เห็นด)วยท่ีผู)นําต)องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด)านหรือมีการจัดการท่ีดีในงาน เพราะใน
แต0ละองค�กรจะต)องมีทํา Specialist และ General ควบคู0กัน๓๑๔  
  ๔) ไม0คิดว0ามีผลอย0างมีนัยสําคัญต0อภาวะผู)การเปลี่ยนแปลง กล0าวคือ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด)านอาจจําเป8นในบางหน)าท่ี หากความเชี่ยวชาญนั้น จะทําให)เกิดการพัฒนาหรือสร)าง
นวัตกรรมเฉพาะทางได) แต0บุคคลนั้นควรมีความสามารถในการทํางานร0วมกับผู)อ่ืนได)ดีประกอบด)วย 

                                           
๓๑๒ สัมภาษณ� นาย ณ พงษ� สุขสงวนพันธ�, กรรมการผู)จัดการบริษัท เมก)า แพลนเน็ต จํากัด, ๒๑ 

มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๓๑๓ สัมภาษณ� นายมงคล ริมสวัสดิ์, ผู)อํานวยการกรมยุทธศาสตร�และแผนงาน กระทรวงการท0องเท่ียว
และกีฬา, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๓๑๔ สัมภาษณ� นางสาวรัญจวน ทองรุต, ผู)อํานวยการภูมิภาคอเมริกา การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, 
๑๘ มกราคม ๒๕๖๒.  

จักขุมา 
(วิสัยทัศน�) 

๑) มีวิสัยทัศน�เท0ากันนวัตกรรม เทคโนโลยี AI ท่ีมีผลต0อ
ทุกอุตสาหกรรม ท้ังสังคม การเมือง และการศึกษา 
  
๒) โลกเปลี่ยนแปลงเร็วมากผู)นําต)องวางแผนการแบบ
ทันสมัยท่ีสามารถดักอนาคตได)  

๔) การมีวิสัยทัศน�จะนําพาองค�กรไปสู0เปSาหมาย 

๓) มีการกําหนดวิสัยทัศน�ไว)ในแต0ละองค�กรท่ีชัดเจน  
  

๕) มีส0วนร0วมไปด)วยกันเปรียบเสมือน Main Idea ในการ
ทํางาน  

๖) ความรอบคอบในช0วงก0อนตัดสินใจ ชัดเจนระหว0าง
ดําเนินงาน และลดความเสี่ยงต0อผลกระทบในอนาคต 



 

๑๙๐ 

ในขณะท่ีบุคลลากรควรมีความชํานาญหลายด)าน (Multi-Function) อาจมีความได)เปรียบในการมอง
งานเป8นองค�รวม และมีโอกาสจะผลักดันให)งานสําเร็จได)ง0ายกว0า๓๑๕  
  ๕) ผู)นําควรมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะความเชี่ยวชาญในการบริหาร จัดการคน จัดการ
งาน และจัดการองค�กรให)เก0งองค�กรก็จะประสบผลสําเร็จตามเปSาหมาย๓๑๖  
  ๖) บุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด)านก็ยังมีความจําเป8นในการทํางานบางอย0างอยู0 
แต0ความต)องการบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญหลากหลายก็มีความจําเป8นเพ่ิมมากข้ึน ผู)บริหารการ
ท0องเท่ียวแห0งประเทศไทยจึงต)องเข)าใจในการทํางานท่ีหลากหลายแม)จะมีความเชี่ยวชาญบางด)านก็
ตาม๓๑๗  
  ๗) ป5จจุบันเป8นท้ังแง0บวก แง0ลบ ผู)บริหารต)องมีความรู)รอบด)าน เพราะการทํางานอาจ
ไม0ได)เจาะจงด)านใดด)านหนึ่ง ถ)าไม0มีความรู)ด)านอ่ืน ๆ ก็จะไม0สามารถบริหารงานได)อย0างราบรื่น๓๑๘  
  ๘) การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทยมุ0งหวังท่ีจะเป8นผู)นําทางความคิด เราไม0ใช0คนเดียวท่ีจะ
ทํางานแล)วประสบความสําเร็จ ยังมีหน0วยงานอ่ืนท่ีเราไม0มีอํานาจสั่งการ แต0หน0วยงานอ่ืนก็มีส0วน
เก่ียวข)องเพ่ือให)การท0องเท่ียวประสบความสําเร็จ การท่ีการท0องเท่ียวเป8นผู)เชี่ยวชาญทางด)าน
การตลาด เป8นผู)นําทางความคิดได) เป8นผู)เชี่ยวชาญด)านสินค)าการท0องเท่ียว การให)บริการ ดังนั้นการท่ี
จะให)หน0วยงานอ่ืนเปลี่ยนแปลงตามเรามันก็จะง0ายข้ึน๓๑๙  
  ๙) ภาวะผู)นําท่ีดีไม0จําเป8นต)องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด)าน โดยเฉพาะงานด)านการ
ท0องเท่ียวเพราะเป8นสหวิชาการ๓๒๐  
  ๑๐) การท่ีบุคคลมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด)าน ถือเป8นสิ่งจําเป8นในการทํางานซ่ึงจะทําให)
การทํางานมีความราบรื่น และได)ผลลัพธ�ท่ีมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้นอกเหนือจากความเชี่ยวชาญส0วน
บุคคลแล)ว บุคลากรควรจะเรียนรู)ท่ีจะพัฒนาตนเองในด)านอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม ไมว0าจะเป8นทักษะท่ี
เก่ียวข)องหรือไม0เก่ียวข)องกับการทํางานก็ตาม เพราะการพัฒนาตนเองยิ่งมากเท0าใด จะทําให)คุณภาพ
ของการเป8นผู)นํามีมากข้ึนเท0านั้น อีกท้ังยังสามารถเพ่ิมความน0าเชื่อถือและความไว)วางใจจาก
ผู)ใต)บังคับบัญชาได)๓๒๑  

                                           
 ๓๑๕ สัมภาษณ� นางนํ้าฝน บุณยะวัฒน�, ผู)อํานวยการฝWายวางแผน, การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๑๖ 
มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๓๑๖ สัมภาษณ� นางรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ, รองผู)อํานวยการภูมิภาคยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง 
การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๓๑๗ สัมภาษณ� นางสาวจุฑาทิพย� เจริญลาภ, ผู)อํานวยการฝWายติดตามและบริหารความเสี่ยง การ
ท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.            
 

๓๑๘
 สัมภาษณ� นายสันติ ปWาหวาย, รองปลัดกระทรวงการท0องเท่ียวและกีฬา, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒.  

 
๓๑๙

 สัมภาษณ� นางสาวขวัญจิตร บุญพิทักษ�, ผู)อํานวยการฝWายบริหารท่ัวไป การท0องเท่ียวแห0งประเทศ
ไทย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
 

๓๒๐
 สัมภาษณ� นางสาวศรีพร เภกะนันทน�, ผู)อํานวยการสํานักผู)ว0าการ การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, 

๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒.  
 

๓๒๑
 สัมภาษณ� นายสันติ แสวงเจริญ, ผู)อํานวยการฝWายภูมิภาคเอเชียตะวันออก การท0องเท่ียวแห0ง

ประเทศไทย, ๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒.  



 

๑๙๑ 

  ๑๑) ป5จจุบันหลายองค�กรมีความต)องการบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญหลากหลายเพ่ิมมาก
ข้ึน ผู)บริหารต)องเชี่ยวชาญเฉพาะด)านอยู0แล)วโดยเฉพะด)านการบริหารคือต)องรู)คน รู)งาน รู)กาล เป8น
ต)น๓๒๒  
  ๑๒) ความเชี่ยวชาญเฉพาะด)านยังเป8นสิ่งท่ีจําเป8น แต0การพัฒนาบุคคลจะต)องทําให)คนท่ี
เชี่ยวชาญเฉพาะด)านมีสมรรถนะด)านอ่ืนด)วย จะได)ไม0มีป5ญหาในการเติบโต๓๒๓  
  ๑๓) ผู)นําต)องมีความรู) และสามารถบริหารจัดการ องค�กรได)ดี จัดหาผู)เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง ซ่ึงจะทําให)งานมีคุณภาพและสามารถแข็งขันได) ซ่ึงในแต0ละองค�กรจะต)องมีท้ังผู)บริหารและ
ผู)เชี่ยวชาญเฉพาะด)านด)วย๓๒๔  
  ๑๔) การทํางานบางอย0างก็ต)องการบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด)าน แต0งาน
บางอย0างก็ต)องการบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญหลากหลายเช0นเดียวกัน ผู)นําจึงต)องเข)าใจในการ
ทํางานท่ีมีความหลากหลาย๓๒๕  
  ๑๕) การจัดการท่ีดีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด)านก็มีข)อดีเยอะ โดยเฉพาะจะทําให)
หน0วยงานหรือองค�กรนั้นเป8นผู)นําทางความคิดได) และจะเป8นต)นแบบในการท่ีจะให)หน0วยงานอ่ืน
เปลี่ยนแปลงตามมาด)วย๓๒๖  
  ๑๖) บุคลากรทุกระดับในองค�กรควรจะเรียนรู)ท่ีจะพัฒนาตนเองในด)านอ่ืนอย0างสมํ่าเสมอ 
ท้ังทักษะท่ีเก่ียวข)องกับงานและไม0เก่ียวข)อง๓๒๗  
  ๑๗) การจัดการถ)ามีความเชี่ยวชาญยิ่งเป8นสิ่งท่ีจําเป8น แต0การพัฒนาบุคลากรจะต)อง
พัฒนาสมรรถนะด)านอ่ืนด)วยจะได)ไม0มีป5ญหาในการเติบโต เพราะยิ่งมีการพัฒนาตนเองมากข้ึน จะทํา
ให)คุณภาพของการเป8นผู)นํามีมากข้ึนเท0านั้น อีกท้ังยังสามารถเพ่ิมความน0าเชื่อถือและความไว)วางใจ
จากผู)ใต)บังคับบัญชาได)๓๒๘ 
 สรุป การจัดการดี ผู)นําต)องสามารถจัดการ บริหาร จูงใจ จัดหาผู)เชี่ยวชาญด)านต0าง ๆ ให)
มาช0วยการทํางานได) ผู)นําควรมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะความเชี่ยวชาญในการบริหาร จัดการคน 
จัดการงาน และจัดการองค�กรให)เก0งองค�กรก็จะประสบผลสําเร็จตามเปSาหมาย การมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด)านอาจจําเป8นในบางหน)าท่ี หากความเชี่ยวชาญนั้น จะทําให)เกิดการพัฒนาหรือสร)าง

                                           
 

๓๒๒
 สัมภาษณ� นายโด0งสยาม โสมาภา, ผู)อํานวยการโรงเรียนโสมาภาพัฒนา, ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒.  

 
๓๒๓

 สัมภาษณ� นายธีระศิลป� เทเพนทร�, ผู)อํานวยการฝWายทรัพยากรบุคคล การท0องเท่ียวแห0งประเทศ
ไทย, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๓๒๔ สัมภาษณ� ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร� ฝWายวิชาการ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๓๒๕ สัมภาษณ� ศ. ดร. บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร� คณะสังคมศาสตร�, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.  
 ๓๒๖ สัมภาษณ� พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร� ฝWายบริหาร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, รองเจ)าคณะจังหวัดนนทบุรี, ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๓๒๗ สัมภาษณ� พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร�, ๒๑ มีนาคม 
๒๕๖๒.  

 ๓๒๘ สัมภาษณ� ผศ. ดร. รัฐพล เย็นใจมา, อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร� คณะสังคมศาสตร�, ๒๓ 
มีนาคม ๒๕๖๒. 



 

๑๙๒ 

นวัตกรรมเฉพาะทางได) แต0บุคคลนั้นควรมีความสามารถในการทํางานร0วมกับผู)อ่ืนได)ดีประกอบด)วย 
ในขณะท่ีบุคลลากรควรมีความชํานาญหลายด)าน (Multi-Function) อาจมีความได)เปรียบในการมอง
งานเป8นองค�รวม และมีโอกาสจะผลักดันให)งานสําเร็จได)ง0ายกว0า และสามารถสรุปเป8นแผนภาพดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๒๕ วธิูโร (จัดการดี) จากการสัมภาษณ�เชิงลึก 
 
 นิสฺสยสัมป นโน (มีมนุษยสัมพันธ�)   
 ประเด็นสัมภาษณ�คือ การมีมนุษยสัมพันธ�ท่ีดีกับทุกคนในองค�กรมีผลต0อภาวะผู)นําการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู)บริหารการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย จากการสัมภาษณ�ผู)ให)
ข)อมูลสําคัญ จํานวน ๑๗ รูป/คน พบผลการสัมภาษณ�ดังนี้  
  ๑) อุตสาหกรรมการท0องเท่ียวคือ การบริหารเป8นหัวใจหลัก คุณภาพการบริหารดี ส0งผล
ต0อนักท0องเท่ียวแน0นอน คุณสมบัติของทีมงานทุกคนต)องมี Service mind รวมถึงผู)บริหารต)องเป8น
ตัวอย0างมาก ๆ๓๒๙  
  ๒) การมีมนุษยสัมพันธ�ท่ีดีไม0น0าจะมีผลเต0อภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงหรอก เพราะผู)นํา
การเปลี่ยนแปลงจะมีความหวังในการทําดีต0อไป๓๓๐  
  ๓) การมีมนุษยสัมพันธ�ท่ีดีกับทุก ๆ คนในองค�กรนั้นมีผลต0อภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลง
ของผู)บริหารการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทยแน0นอน เพราะผู)นําท่ีดีต)องเข)าถึงบุคลากรทุกระดับ๓๓๑  
 

                                           
๓๒๙ สัมภาษณ� นาย ณ พงษ� สุขสงวนพันธ�, กรรมการผู)จัดการบริษัท เมก)า แพลนเน็ต จํากัด, ๒๑ 

มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๓๓๐ สัมภาษณ� นายมงคล ริมสวัสดิ์, ผู)อํานวยการกรมยุทธศาสตร�และแผนงาน กระทรวงการท0องเท่ียว
และกีฬา, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๓๓๑ สัมภาษณ� นางสาวรัญจวน ทองรุต, ผู)อํานวยการภูมิภาคอเมริกา การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, 
๑๘ มกราคม ๒๕๖๒.  

วิธูโร 
(จัดการดี) 

๑) สามารถจัดการ บริหาร จูงใจได)ดี  
  
๒) รู)จักจัดหาผู)เชี่ยวชาญด)านต0าง ๆ ให)มาช0วยการทํางาน
บางอย0าง  

๓) มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะในการบริหาร จัดการคน 
จัดการงาน และจัดการองค�กร  

๔) มีความเชี่ยวชาญส0งเสริมให)เกิดการพัฒนาหรือสร)าง
นวัตกรรมเฉพาะทางได)  

๕) มีความสามารถในการทํางานร0วมกับผู)อ่ืนได)ดี  
 



 

๑๙๓ 

  ๔) การมีมนุษยสัมพันธ�ท่ีดีเป8นคุณสมบัติท่ีช0วยให)มีโอกาสได)รับความร0วมมือจากทุกคนใน
องค�กร ซ่ึงจําเป8นสําหรับการผลักดันเรื่องท่ีต)องการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงให)ประสบความสําเร็จ๓๓๒  
  ๕) แน0นอนสมาชิกในองค�กรก็คงต)องการผู)นําท่ีมีไมตรีจิตกับผู)ใต)บังคับบัญชาท้ังนั้น ไม0มี
ใครต)องการผู)นําแบบสั่งการอย0างเดียว ผู)นําท่ีพึงประสงค�ต)องสามารถเข)าถึงได)กับทุกคนในองค�กร๓๓๓  
 ๖) เป8นความจําเป8นท่ีผู)บริหารการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทยควรมีมนุษยสัมพันธ�ท่ีดีกับ
คนในองค�กร เพราะการทํางานในการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทยมีความเชื่อมโยงและสัมพันธ�กัน การ
ทํางาน Cross Function ยังมีความสําคัญและต)องส0งเสริมให)สําเร็จต0อไป เพ่ือลดการทํางานซํ้าซ)อน
กัน๓๓๔  
  ๗) การมีมนุษยสัมพันธ�ท่ีดีในองค�กร มีรอยยิ้ม หรือ Smile ทุกคนในองค�กรก็จะรู)สึกเป8น
กันเอง ทํางานด)วยความสุขเต็มท่ีกับการทํางาน เช0นเดียวกับการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทยท่ี
รับผิดชอบด)านการท0องเท่ียวเป8นหลัก ผู)นําก็ต)องสร)างมนุษยสัมพันธ�ท่ีดีกับนักท0องเท่ียว ให)เขารู)สึก
อบอุ0นมีความสุขเม่ือมาเท่ียวท่ีเมืองไทย๓๓๕  
  ๘) มากทีเดียวเพราะว0าการทํางานร0วมกัน มันต)องอาศัยความร0วมมือ การทํางานจริง ๆ 
ไม0ได)ติดต0อหรือสื่อสารแบบเป8นทางการอย0างเดียว บางทีการติดต0อแบบไม0เป8นทางการทําให)ได)ผล
ดีกว0า ติดต0อกันได)ง0ายข้ึน เร็วข้ึน สะดวกข้ึน๓๓๖  
  ๙) ผู)นํากับสัมพันธภาพท่ีมีกับบุคลากรจะเอ้ือประโยชน�ให)การนําองค�กรเป8นไปอย0าง
ราบรื่น และได)รับความร0วมมือในการขับเคลื่อนงานต0าง ๆ๓๓๗  
  ๑๐) การมีมนุษยสัมพันธ�ท่ีดีระหว0างกันเป8นอีกสิ่งท่ีมีความสําคัญมาก เพราะจะทําให)
บุคคลในองค�กรยินดีและเต็มใจท่ีจะช0วยส0งเสริมการทํางานต0อกันและกัน ซ่ึงจะทําให)การทํางานมี
ประสิทธิภาพและบรรลุตามจุดประสงค�ของงานได)ดียิ่งข้ึน นอกจากนี้ยังช0วยให)มีบรรยากาศทํางานท่ีดี 
ทุกคนมีความเต็มใจและมีความสุขในการทํางานร0วมกัน ในขณะเดียวกันการท่ีผู)บริหารมีมนุษย
สัมพันธ�ท่ีดีต0อลูกน)องและคนรอบข)าง ก็จะสามารถช0วยให)มีความแน0นแฟSนต0อกันยิ่งข้ึน และช0วยให)
ลูกน)องเปOดใจรับฟ5งคําแนะนําหรือการตักเตือนจากผู)นําได)อย0างดี และยินดีรับฟ5งคําสั่งจากผู)นํา เต็มใจ
ในการปฏิบัติงาน๓๓๘  
                                           
  ๓๓๒ สัมภาษณ� นางนํ้าฝน บุณยะวัฒน�, ผู)อํานวยการฝWายวางแผน, การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๑๖ 
มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๓๓๓ สัมภาษณ� นางรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ, รองผู)อํานวยการภูมิภาคยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง 
การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒.  
  ๓๓๔ สัมภาษณ� นางสาวจุฑาทิพย� เจริญลาภ, ผู)อํานวยการฝWายติดตามและบริหารความเสี่ยง การ
ท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.             
 

๓๓๕
 สัมภาษณ� นายสันติ ปWาหวาย, รองปลัดกระทรวงการท0องเท่ียวและกีฬา, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒.  

 
๓๓๖

 สัมภาษณ� นางสาวขวัญจิตร บุญพิทักษ�, ผู)อํานวยการฝWายบริหารท่ัวไป การท0องเท่ียวแห0งประเทศ
ไทย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
 

๓๓๗
 สัมภาษณ� นางสาวศรีพร เภกะนันทน�, ผู)อํานวยการสํานักผู)ว0าการ การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, 

๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒.  
 

๓๓๘
 สัมภาษณ� นายสันติ แสวงเจริญ, ผู)อํานวยการฝWายภูมิภาคเอเชียตะวันออก การท0องเท่ียวแห0ง

ประเทศไทย, ๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒.  



 

๑๙๔ 

  ๑๑) เป8นคุณสมบัติของผู)นํา ซ่ึงจะช0วยให)มีโอกาสได)รับความร0วมมือจากทุกคนในองค�กร
ในการผลักดันเรื่องท่ีต)องการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงให)ประสบความสําเร็จ สมาชิกในองค�กรก็คง
ต)องการผู)นําท่ีมีไมตรีจิตกับผู)ใต)บังคับบัญชา ต)องการผู)นําท่ีพึงประสงค�สามารถเข)าถึงได)กับทุกคนใน
องค�กร๓๓๙  
  ๑๒) ถ)าผู)นํามีมนุษยสัมพันธ�ดีก็จะมีผู)ตามมาก ผู) เชื่อฟ5งมากและจะทําให)เกิดการ
เปลี่ยนแปลงได)ง0ายข้ึน๓๔๐  
  ๑๓) การบริหารเป8นหัวใจหลักในทุกองค�กร ถ)าคุณภาพการบริหารดีย0อมส0งผลต0อ
พนักงานแน0นอน คุณสมบัติของทีมงาน ทุกคนต)องมีใจใฝWบริการและรวมถึงผู)บริหารต)องเป8นตัวอย0าง
ด)วย๓๔๑  
  ๑๔) การมีมนุษยสัมพันธ�เป8นคุณสมบัติท่ีช0วยให)มีโอกาสได)รับความร0วมมือจากทุกคนใน
องค�กร ซ่ึงจําเป8นสําหรับการผลักดันเรื่องท่ีต)องการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงให)ประสบความสําเร็จ๓๔๒  
  ๑๕) การมีมนุษยสัมพันธ�ท่ีดีกับคนในองค�กรเป8นความจําเป8นท่ีผู)บริหารต)องมี เพราะจะ
ทําให)มีความเชื่อมโยงและสัมพันธ�กันทําให)การทํางานไม0มีอุปสรรค๓๔๓  
  ๑๖) การมีมนุษยสัมพันธ�ท่ีดีในองค�กร มีรอยยิ้มให)กันจะทําให)ทุกคนในองค�กรรู)สึกเป8น
กันเอง ทํางานด)วยความสุขเต็มท่ีกับการทํางาน๓๔๔  
  ๑๗) การมีมนุษยสัมพันธ�ท่ีดีระหว0างกันเป8นอีกสิ่งท่ีมีความสําคัญมาก เพราะจะทําให)
บุคคลในองค�กรยินดีและเต็มใจท่ีจะช0วยส0งเสริมการทํางานต0อกันและกัน ซ่ึงจะทําให)การทํางานมี
ประสิทธิภาพและบรรลุตามจุดประสงค�ของงานได)๓๔๕ 
 สรุป มีมนุษยสัมพันธ� ผู)นําท่ีดีต)องเข)าถึงบุคลากรทุกระดับ เพราะเป8นคุณสมบัติท่ีช0วยให)มี
โอกาสได)รับความร0วมมือจากทุกคนในองค�กร ซ่ึงจําเป8นสําหรับการผลักดันเรื่องท่ีต)องการพัฒนาหรือ
เปลี่ยนแปลงให)ประสบความสําเร็จ สมาชิกในองค�กรต)องการผู)นําท่ีมีไมตรีจิตกับผู)ใต)บังคับบัญชา ผู)นํา
ท่ีพึงประสงค�ต)องสามารถเข)าถึงได)กับทุกคนในองค�กร เพราะการทํางานในองค�กรมีความเชื่อมโยง

                                           
 

๓๓๙
 สัมภาษณ� นายโด0งสยาม โสมาภา, ผู)อํานวยการโรงเรียนโสมาภาพัฒนา, ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒.  

 
๓๔๐

 สัมภาษณ� นายธีระศิลป� เทเพนทร�, ผู)อํานวยการฝWายทรัพยากรบุคคล การท0องเท่ียวแห0งประเทศ
ไทย, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒.  
 

๓๔๑
 สัมภาษณ� ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร� ฝWายวิชาการ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 

๓๔๒
 สัมภาษณ� ศ. ดร. บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร� คณะสังคมศาสตร�, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.  
 

๓๔๓
 สัมภาษณ� พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร� ฝWายบริหาร มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, รองเจ)าคณะจังหวัดนนทบุรี, ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 

๓๔๔
 สัมภาษณ� พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร�, ๒๑ มีนาคม 

๒๕๖๒.  
 

๓๔๕
 สัมภาษณ� ผศ. ดร. รัฐพล เย็นใจมา, อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร� คณะสังคมศาสตร�, ๒๓ 

มีนาคม ๒๕๖๒. 



 

๑๙๕ 

และสัมพันธ�กัน เพ่ือลดการทํางานซํ้าซ)อนกัน การมีรอยยิ้มให)กันทุกคนในองค�กรก็จะรู)สึกเป8นกันเอง 
ทํางานด)วยความสุขเต็มท่ีกับการทํางาน และสามารถสรุปเป8นแผนภาพดังนี้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๔.๒๖ นิสฺสยสัมป5นโน (มีมนุษยสัมพันธ�) จากการสัมภาษณ�เชิงลึก 

 
 ๔.๒.๓ โมเดลความสัมพันธ� เ ชิงสาเหตุแบบพุทธบูรณาการของภาวะผู�นําการ
เปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู�บริหารการท%องเท่ียวแห%งประเทศไทย  
 จากการศึกษาข)อมูลท้ังเชิงปริมาณ การสัมภาษณ�เชิงลึกและการสนทนากลุ0มสามารถ
สังเคราะห�เป8นโมเดลของการวิจัยได)ดังนี้ 

 
 

นิสฺสยสัมป นโน 
(มีมนุษยสัมพันธ�) 

๑) ผู)นําท่ีดีต)องเข)าถึงบุคลากรทุกระดับ เพราะจะช0วยให)มี
โอกาสได)รับความร0วมมือจากทุกคนในองค�กร 

๒) ผู)นําต)องผลักดันเรื่องท่ีต)องการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลง
ให)ประสบความสําเร็จ  

๓) สมาชิกในองค�กรต)องการผู)นําท่ีมีไมตรีจิตกับ
ผู)ใต)บังคับบัญชา 

๔) ผู)นําท่ีพึงประสงค�ต)องมีความเชื่อมโยงและสัมพันธ�กับ
ทุกคน  
  
๕) เป8นแบบอย0างในการสร)างรอยยิ้ม ให)กันทุกคนรู)สึกเป8น
กันเอง ทํางานด)วยความสุข 
 



    
๑๙๖ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๒๗ แสดงองค�ประกอบของภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ของผู)บริหารการท0องเที่ยวแห0งประเทศไทย 
 

๑. ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
๑.๑ ติดตามข0าวสารและเก็บข)อมูลมาศึกษาในเชิงสถิต ิ๑.๒ ยอมรับและเข)าใจถึงบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมอืง  ๑.๓ 

ตระหนกั รับรู)ถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นในป5จจุบัน ๑.๔ ประชุมกันอย0างต0อเนือ่งเพื่อเตรียมรับสถานการณ�ได)อย0างทันท0วงที ๑.๕ กระตุ)นเตือนให)
ทุกคนเรียนรู)และเท0าทันต0อสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม ๑.๖ สามารถคาดการณ�สถานการณ�ที่มีผลกระทบต0อหน0วยงาน ๑.๗ ยอมรับพัฒนาการของ

เทคโนโลยีทีท่ําให)โลกเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น ๑.๘ ยอมรับแนวคิดใหม0 ยอมรับคนรุ0นใหม0 

องค�ประกอบภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 

๒. พร�อมเปGนผู�นําการเปลี่ยนแปลง 
๒.๑ ให)ความสําคัญกับการสร)างความสําเรจ็ร0วมกนัของคนในองค�กร ๒.๒ มีความกล)าเสี่ยงพร)อมเป8นผู)นําการเปลี่ยนแปลงที่จะเกดิขึ้น ๒.๓ เป8นแบบอย0างที่ดีหรอื
โมเดลให)ทกุคนได)เห็น ๒.๔ รู)เท0ากนัการเปลี่ยนแปลงของโลกป5จจุบันและอนาคต ๒.๕ พร)อมที่จะสร)างความแตกต0างให)กับองค�กร ๒.๖ ก)าวนําคู0แข0งขันมุ0งเน)นการ
ทํางานเชิงรกุ ๒.๗ ยอมรับและสร)างความพร)อมด)านนวัตกรรม ๒.๘ หาความรู)ใหม0ให)เป8นคนทนัโลกอยู0ตลอดเวลา ๒.๙ เตรียมความพร)อมทั้งส0วนตัวและทีมงาน 

๓. วิสัยทัศน�ก�าวไกล 
๓.๑ กําหนดวสิัยทัศน�เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย0างชัดเจน ๓.๒ เป8นคนคิดนอกกรอบ และนําเสนอในสิ่งที่ต0างออกไป ๓.๓ กล)าในการปรับเปลี่ยน มีจนิตนาการ 
และความคิดสร)างสรรค� ๓.๔ กําหนดขั้นตอนการดําเนินงานทีม่ีความเป8นไปได)และจําลองผลสําเร็จ ๓.๕ สามารถนําความหวัง และความสําเร็จที่เป8นจริงได)มาสู0องค�กร ๓.๖ มี
มุมมองทีแ่ตกต0างรอบด)าน คิดกว)าง มองไกล ๓.๗ มีความแม0นยํา คมชัดในการมองอนาคตเพื่อกําหนดทิศทางองค�กร ๓.๘ สร)างความเชื่อใจ เข)าใจในจุดประสงค�ให)กับผู)ตาม 

๔. ใส%ใจในการสื่อสาร 
๔.๑ สื่อสารในที่ประชุม และสถานที่ทัว่ไปได)อย0างมั่นใจ ๔.๒ มทีักษะของการเป8นนกัสื่อสารและนกัฟ5งที่มีประสิทธผิล ๔.๓ เชื่อมัน่ในตนเอง เปOดกว)างพร)อมที่จะรับฟ5งความคิดเห็น

เสมอ ๔.๔ มีการสื่อสารกับบุคลากรทั้งแบบเป8นทางการและไม0เป8นทางการ ๔.๕ สามารถสื่อสารทําความเข)าใจเพื่อให)เกิดการยอมรับได) ๔.๖ สื่อสารได)ทั้งภายในและภายนอกองค�กร 
๔.๗ สื่อสารให)บุคลากรทกุระดับเข)าใจในทศิทางการทํางาน ๔.๘ ส0งสารที่ดี ถูกต)อง หนักแน0น และชัดเจน 

 
๕. ให�ความสําคัญด�านเทคโนโลย ี

๕.๑ เรียนรู)ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอยู0เสมอ ๕.๒ มีความรู) ความเข)าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่นัสมัย ๕.๓ มีความเข)าใจการทําธรุกจิยุคดิจิทัล ๕.๔ แนะนําให)บุคลากรนําเทคโนโลยีใหม0 
ๆ เข)ามาใช)ในการปฏิบัติงาน ๕.๕ มกีารประชุมหรอืสั่งงานผ0านเทคโนโลยีทีท่ันสมัย ๕.๖ ให)ความสําคัญด)านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประสิทธิภาพในการแข0งขัน  

๕.๗ ใช)เทคโนโลยีในการบริหารการเปลี่ยนแปลง  

๖. มีทักษะการประสาน 
๖.๑ มีทกัษะทางการเมอืง ไม0ถอืตัว สามารถประสานงานกับคนในองค�กรได) ๖.๒ ส0งเสริมความสัมพันธ�ที่ดกีับทมีงาน ๖.๓ นิยมการสร)างทีมและสร)างเครอืข0ายในการทํางาน ๖.๔ ไว)วางใจผู)ตามในงานที่ได)

มอบหมาย ๖.๕ กระจายอํานาจในระดับรองลงมาโดยไม0หวงอํานาจ  ๖.๖ สื่อสารและสร)างเครอืข0าย ความร0วมมอืได)รวดเรว็และมีประสิทธิภาพ ๖.๗ ประสานประโยชน�ต0อทุกฝWาย 

๗. รู�จักประมาณตน 
๗.๑ รู)จักและยอมรับความสามารถของตนเอง ๗.๒ เป8นคนที่กล)าแสดงออกและเปOดเผยทุกเรื่องของการทํางาน  ๗.๓ มจีุดยืนเป8นของตนเอง และกล)าเผชิญกับความเป8นจริง  ๗.๔ รู)จกัคิด รู)จักทํา ย้ําให)เข)าใจ  ๗.๕ ปฏิบัติ

ให)พอดี สร)างภูมิคุ)มกันให)กับตนเองและองค�กร  ๗.๖ หมั่นเรียนรู)และพัฒนาตนเองอย0างสม่ําเสมอ ๗.๗ พัฒนาความคิดสร)างสรรค� และกล)ารเิริ่มสิ่งใหม0 

แผนภาพที่ ๔.๒๗ แสดงองค�ประกอบของภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ของผู)บริหารการท0องเที่ยวแห0งประเทศไทย 
 



 

๘๔ 

    
๑๙๗

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๒๘ แสดงองค�ความรู)จากการวิจัยได)โมเดลความสัมพันธ�เชิงสาเหตุแบบพุทธบูรณาการของภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ของ
ผู)บริหารการท0องเที่ยวแห0งประเทศไทย 

 

๕. มาตรฐานในการทํางาน 
๕.๑ องค�กรมีการกําหนดวิสัยทัศน� พันธกิจที่ชัดเจน 
๕.๒ จัดทําแผนเพื่อให)บรรลุวัตถุประสงค�และเปSาหมาย 
๕.๓ กําหนดเกณฑ�การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๕.๔ สร)างกระบวนการทํางาน พัฒนาอย0างเป8นระบบ 
๕.๕ มีความเป8นธรรม มีคุณภาพทั่วทั้งองค�กร 

๒. ความท�าทายและความรบัผดิชอบในการทํางาน 
๒.๑ เมื่อเกิดป5ญหาหาทางแก)ไขป5ญหาที่เกิดขึ้นทันที 
๒.๒ รับทราบหน)าที่และความรับผิดชอบในตําแหน0ง 
๒.๓ มีความรู) ความสามารถเหมาะสมกับงาน  
๒.๔ รู)จักวิธีเปลี่ยนวิกฤตเป8นโอกาส 
๒.๕ แก)ป5ญหาอย0างเต็มที่และสร)างสรรค� มีแนวคิดใหม0  

๖. ความรู�สึกผกูพนัและรบัผิดชอบต%อองค�กร 
๖.๑ การมีรับผิดชอบงานที่ได)รับมอบหมาย  
๖.๒ การให)ความสําคัญกับความสําเร็จของส0วนรวม 
๖.๓ ความรู)สึกภูมิใจที่ได)เป8นส0วนหนึ่งขององค�กร 
๖.๔ มีความเสียสละ ไม0เห็นแก0ประโยชน�ตนเอง 
๖.๕ มองความสําเร็จขององค�กรเป8นหลัก 

๔. การสร�างแรงจูงใจ 
๔.๑ เปOดโอกาสให)ได)ฝQกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู) 
๔.๒ พอใจในความก)าวหน)าในตําแหน0งหน)าที่การงาน  
๔.๓ มีโอกาสได)เลื่อนตําแหน0งที่สูงขึ้น  
๔.๔ สร)างแรงจูงใจให)กับตนเองและผู)ใต)บังคับบัญชา  
๔.๕ ให)สิทธิประโยชน�ที่จําเป8นในการเลี้ยงชีพ 

๑. โครงสร�างองค�กร 
๑.๑ องค�กรมีการปฏิบัติงานตามสายงานอย0างชัดเจน  
๑.๒ มีการแบ0งหน)าที่รับผิดชอบอย0างเป8นระบบ   
๑.๓ กระจายอํานาจตัดสินใจให)แก0ผู)ปฏิบัติงาน  
๑.๔ มีการวัดผลที่ดีและเป8นธรรม  
๑.๕ พัฒนาบุคลากรตามความเหมาะสม 

๓. การสนบัสนุน 
๓.๑ ผู)นําเป8นกันเองและเปOดโอกาสให)ปรึกษาหารือได)  
๓.๒ มีบรรยากาศการทํางานที่อบอุ0น เป8นกันเอง  
๓.๓ ผู)บังคับบัญชาให)ความช0วยเหลือเมื่อมีป5ญหา  
๓.๔ สนับสนุนซึ่งกันและกัน  
๓.๕ ให)คําชี้แนะ เสนอแนวความคิด ความรู)ที่แตกต0าง 

๑. ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
๑.๑ ติดตามข0าวสารและเก็บข)อมูลมาศึกษาในเชิงสถิติ ๑.๒ ยอมรบัและเข)าใจถึงบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง  
๑.๓ ตระหนัก รับรู)ถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้นในป5จจุบัน ๑.๔ ประชุมกันอย0างต0อเนื่องเพื่อเตรียมรบัสถานการณ�ได)อย0างทันท0วงที ๑.๕ 

กระตุ)นเตือนให)ทกุคนเรียนรู)และเท0าทันต0อสภาพการเปลี่ยนแปลงของสงัคม ๑.๖ สามารถคาดการณ�สถานการณ�ที่มผีลกระทบต0อหน0วยงาน ๑.๗ 
ยอมรบัพัฒนาการของเทคโนโลยีทีท่ําให)โลกเปลี่ยนแปลงเรว็ขึ้น ๑.๘ ยอมรับแนวคิดใหม0 ยอมรบัคนรุ0นใหม0 

๒. พร�อมเปGนผู�นําการเปลี่ยนแปลง 
๒.๑ ให)ความสําคัญกบัการสร)างความสําเรจ็ร0วมกันของคนในองค�กร ๒.๒ มีความกล)าเสี่ยงพร)อมเป8นผู)นําการเปลี่ยนแปลงทีจ่ะเกิดขึ้น ๒.๓ เป8นแบบอย0างที่ดี
หรือโมเดลให)ทุกคนได)เห็น ๒.๔ รู)เท0ากันการเปลี่ยนแปลงของโลกป5จจบุันและอนาคต ๒.๕ พร)อมทีจ่ะสร)างความแตกต0างให)กับองค�กร ๒.๖ ก)าวนําคู0แข0งขัน

มุ0งเน)นการทํางานเชิงรุก ๒.๗ ยอมรบัและสร)างความพร)อมด)านนวัตกรรม ๒.๘ หาความรู)ใหม0ให)เป8นคนทันโลกอยู0ตลอดเวลา ๒.๙ เตรียมความพร)อมทัง้ส0วนตัว
และทีมงาน 

๓. วิสัยทัศน�ก�าวไกล 
๓.๑ กําหนดวิสัยทัศน�เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย0างชัดเจน ๓.๒ เป8นคนคิดนอกกรอบ และนําเสนอในสิ่งทีต่0างออกไป ๓.๓ กล)าในการปรบัเปลี่ยน มจีินตนาการ 
และความคิดสร)างสรรค� ๓.๔ กําหนดขั้นตอนการดําเนินงานที่มีความเป8นไปได)และจําลองผลสําเรจ็ ๓.๕ สามารถนําความหวัง และความสําเรจ็ทีเ่ป8นจรงิได)มาสู0องค�กร ๓.๖ มี
มุมมองที่แตกต0างรอบด)าน คิดกว)าง มองไกล ๓.๗ มีความแม0นยํา คมชัดในการมองอนาคตเพื่อกําหนดทิศทางองค�กร ๓.๘ สร)างความเชื่อใจ เข)าใจในจุดประสงค�ให)กับผู)ตาม 

 
๔. ใส%ใจในการสื่อสาร 

๔.๑ สื่อสารในที่ประชุม และสถานที่ทั่วไปได)อย0างมั่นใจ ๔.๒ มีทักษะของการเป8นนักสื่อสารและนักฟ5งที่มีประสิทธิผล ๔.๓ เชื่อมั่นในตนเอง เปOดกว)างพร)อมที่จะรบัฟ5งความคิดเหน็เสมอ 
๔.๔ มีการสื่อสารกบับุคลากรทั้งแบบเป8นทางการและไม0เป8นทางการ ๔.๕ สามารถสื่อสารทําความเข)าใจเพื่อให)เกิดการยอมรบัได) ๔.๖ สื่อสารได)ทั้งภายในและภายนอกองค�กร ๔.๗ 

สื่อสารให)บุคลากรทุกระดับเข)าใจในทิศทางการทํางาน ๔.๘ ส0งสารที่ดี ถูกต)อง หนักแน0น และชัดเจน 

ภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
 

๕. ให�ความสาํคัญด�านเทคโนโลยี 
๕.๑ เรียนรู)ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอยู0เสมอ ๕.๒ มีความรู) ความเข)าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ๕.๓ มีความเข)าใจการทําธุรกิจยุคดิจิทัล ๕.๔ แนะนําให)บุคลากรนําเทคโนโลยีใหม0 ๆ 
เข)ามาใช)ในการปฏิบัติงาน ๕.๕ มีการประชุมหรอืสัง่งานผ0านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ๕.๖ ให)ความสําคัญด)านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประสิทธิภาพในการแข0งขัน  

๕.๗ ใช)เทคโนโลยีในการบริหารการเปลี่ยนแปลง  

๖. มีทักษะการประสาน 
๖.๑ มีทักษะทางการเมือง ไม0ถือตัว สามารถประสานงานกบัคนในองค�กรได) ๖.๒ ส0งเสริมความสัมพันธ�ที่ดีกับทมีงาน ๖.๓ นิยมการสร)างทีมและสร)างเครือข0ายในการทํางาน ๖.๔ ไว)วางใจผู)ตามในงานที่ได)

มอบหมาย ๖.๕ กระจายอํานาจในระดับรองลงมาโดยไม0หวงอํานาจ  ๖.๖ สื่อสารและสร)างเครือข0าย ความร0วมมือได)รวดเร็วและมีประสทิธิภาพ ๖.๗ ประสานประโยชน�ต0อทุกฝWาย 
 

๗. รู�จักประมาณตน 
๗.๑ รู)จักและยอมรับความสามารถของตนเอง ๗.๒ เป8นคนที่กล)าแสดงออกและเปOดเผยทุกเรื่องของการทํางาน  ๗.๓ มจีุดยืนเป8นของตนเอง และกล)าเผชิญกบัความเป8นจรงิ  ๗.๔ รู)จักคิด รู)จักทํา ย้ําให)เข)าใจ   ๗.๕ ปฏิบัติให)

พอดี สร)างภูมิคุ)มกันให)กบัตนเองและองค�กร  ๗.๖ หมั่นเรียนรู)และพัฒนาตนเองอย0างสม่ําเสมอ ๗.๗ พัฒนาความคิดสร)างสรรค� และกล)ารเิริม่สิง่ใหม0 
 

บรรยากาศองค�การ 
 

บรรยากาศองค�การ 
 

การปฏิบตัิตามหลักปาปณิกธรรม 
                        ๑. ด�านจักขุมา (มีวิสัยทัศน�)       ๒. ด�านวิธูโร (จัดการดี)           ๓. ด�านนิสสยสัมป นโน (มีมนุษยสัมพนัธ�) 
       ๑.๑ นําผู)เชี่ยวชาญเข)ามามีส0วนในการตัดสินใจและวางแผน                 ๒.๑ มีการศึกษา เรียนรู)ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ                            ๓.๑ การให)ความร0วมมือและประสานงานระหว0างผู)บริหารกับผู)ปฏิบัติงาน 
      ๑.๒ การดําเนินธุรกิจต)องอาศัยกระบวนการคิดที่รอบคอบและมีเหตุผล                  ๒.๒ จัดอบรมความรู)และเทคนิคเพื่อนํามาใช)ในการพัฒนางานให)บรรลุเปSาหมาย          ๓.๒ ยึดหลักของความเสมอภาคในการทํางานร0วมกันในองค�กร 
      ๑.๓ มีการศึกษาแนวโน)มและทิศทางของธุรกิจอยู0เสมอ                  ๒.๓ ส0งเสริมให)บุคลากรค)นคว)า ทําวิจัยเพื่อให)ทันต0อการเปลี่ยนแปลง         ๓.๓ เมื่อเกิดความผิดพลาดในการทํางานร0วมกันนํามาหาข)อสรุปเพื่อหาแนวทางปSองกัน 
      ๑.๔ ก)าวทันนวัตกรรมและเทคโนโลยี                  ๒.๔ มีความสามารถจัดการ บริหาร จูงใจ           ๓.๔ เข)าถึงบุคลากรทุกระดับ 
      ๑.๕ มีการกําหนดวิสัยทัศน�ไว)ในองค�กรที่ชัดเจน                  ๒.๕ มีความชํานาญหลายด)าน (Multi-Function)                             ๓.๕ มีรอยยิ้มให)กัน และทํางานด)วยความสุข 
 



 

๑๙๘ 

  ๔.๒.๔ ผลการสนทนากลุ%มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
 จากการศึกษาข)อมูลทางเอกสาร (Documentary Data) ท่ีเป8นแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับ
ภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลง แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับบรรยากาศในองค�การ แนวคิดเก่ียวกับแรงกดดัน
ภายนอก หลักปาปณิกธรรม จากนั้นผู)วิจัยได)สร)างกรอบแนวคิดในการวิจัย และเก็บรวบรวมข)อมูล ทํา
การวิเคราะห�ข)อมูล และทําการสัมภาษณ�เชิงลึก และสรุปเป8นโมเดลความสัมพันธ�เชิงสาเหตุแบบพุทธ
บูรณาการของภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู)บริหารการท0องเท่ียวแห0งประเทศ
ไทยตามท่ีอธิบายไว)ข)างต)น และนํามาสู0กระบวนการการสนทนากลุ0มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) จากผู)เชี่ยวชาญจํานวน ๑๒ คน จนได)โมเดลความสัมพันธ�เชิงสาเหตุแบบพุทธบูรณาการ
ของภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ และจากการท่ีผู)ทรงคุณวุฒิได)ทําการสนทนากลุ0ม
เฉพาะยืนยันโมเดล ผู)วิจัยได)สังเคราะห�และนําเสนอประเด็นสําคัญและได)สรุปทัศนะของผู)ร0วมสนทนา
กลุ0มดังต0อไปนี้ 
 ๑. ภาวะผู�นําการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑  
 การท่ีผู)ทรงคุณวุฒิมาร0วมสนทนากลุ0มในครั้งนี้ เป8นการมาช0วยเป8นส0วนเติมเต็มงานวิจัย
ของนิสิต งานวิจัยชิ้นนี้มีท้ังงานวิจัยท่ีเป8นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในส0วนงานวิจัยเชิงปริมาณนั้น
ได)ใช)สถิติข้ันสูงคือสมการโครงสร)าง (Structural Equation Modeling: SEM) และปรากฏชัดแล)วว0า
มีป5จจัยใดบ)างท่ีส0งผลต0อภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ดังนั้นผู)ทรงคุณวุฒิช0วยพิจารณา
โมเดลว0าเป8นไปได)ไหม มีประเด็นใดท่ีต)องมีการเปลี่ยนแปลงแก)ไขให)เหมาะสมต0อไป๓๔๖  
  เรื่องนี้เป8นเรื่องท่ีน0าสนใจ เพราะว0าภาวะผู)นําเป8นคุณลักษณะของผู)บริหาร โดยเฉพาะ
ภาวะผู)นําในศตวรรษท่ี ๒๑ ยุคนี้ผู)นําจะต)องมีคุณสมบัติมากมาย มากกว0าในตําราท่ีเคยเขียนไว) ใน
งานวิจัยชิ้นนี้คาดว0าประโยชน�ท่ีเกิดข้ึนจากการวิจัยในครั้งนี้จะได)ไปต0อยอดเป8นแนวคิดของภาวะผู)นํา
ได) ในส0วนเบ้ืองต)นเห็นด)วยในหลักการท่ีมีองค�ประกอบต0าง ๆ ท่ีจะเป8นส0วนสนับสนุนให)ภาวะผู)นํา
สมบูรณ�แบบ๓๔๗  
  ก0อนอ่ืนขอขอบคุณมหาวิทยาลัยและนิสิตท่ีเลือกการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทยมาเป8น
โมเดลท่ีจะสร)างเครื่องมือเพ่ือจะได)นําไปใช)ในวันข)างหน)า ท่ีสําคัญการทํางานในทุกวันนี้มีองค�ประกอบ
หรือป5จจัยท่ีมาทําให)การทํางานนั้นไม0สามารถเป8นไปตามนโยบายหรือวิสัยทัศน�อย0างเต็มท่ี ดังนั้นผลท่ี
ได)จากการวิจัยก็จะเป8นหนึ่งในแนวทาง เชื่อว0าน0าจะเป8นแนวทางท่ีดีในการท่ีจะทําให)ผู)บริหารงานใน
วันข)างหน)า ท่ีจะเติบโตข้ึนมาเป8นผู)นํา หรือผู)นําท่ีได)เห็น ได)อ0านผลการวิจัยในครั้งนี้จะสามารถนํามา
ปรับใช)ในการทํางาน และเป8นแนวนโยบายต0อไปในวันข)างหน)าได) อย0างไรก็ตามสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในวันนี้
ภายใต)ภาวะการณ�เปลี่ยนแปลง ส0งท่ีเปลี่ยนแปลงในศตวรรษนี้มันมีความรุนแรงมากกว0าในอดีต 
เพราะฉะนั้นในศตวรรษท่ี ๒๑ การเปลี่ยนแปลงท่ีมันเกิดข้ึนก็จะเหมือนการเปลี่ยนแปลงหรือความ
แปรปรวนของสภาวะอากาศท่ีเกิดข้ึนในป5จจุบัน ดังนั้นสิ่งท่ีจะต)องยึดม่ันถือม่ันเป8นอย0างดีก็คือผลของ
งานวิจัยท่ีได)จะต)องถูกนําไปใช)ให)ได) ถ)านําไปใช)ไม0ได)ก็จะน0าเสียดายในสิ่งท่ีคิด ในสิ่งท่ีทํากันมา ขอ
                                           
 ๓๔๖ สนทนากลุ0มเฉพาะ ศ. พล.ต.ท.หญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย, อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร� 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 
 ๓๔๗ สนทนากลุ0มเฉพาะ ดร.สุรยิา รักษาเมือง, อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 



 

๑๙๙ 

เสนอว0าคําบางคําก็ต)องมาปรับให)เป8นในลักษณะของรูปธรรมมากข้ึน ให)อยู0ในรูปของกิจกรรมท่ีผู)นํา
จะเอาไปทํา และผู)ตามทําตามได)ภายใต)ผลของการวิจัยท่ีไปเก็บข)อมูลมาแล)ว เชื่อว0าทางผู)บริหาร
สูงสุดของการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทยก็คงมีความยินดี และน)อมรับท่ีจะเอาผลการวิจัยนี้ไป
ประยุกต�ใช)ในองค�กรให)เกิดประโยชน�สูงสุดต0อไป๓๔๘  
  การท่ีจะเป8นผู)นําการเปลี่ยนแปลงนั้นตามท่ีได)ทําการวิจัยมา ขอให)ปรับเรียงลําดับ
ความสําคัญของแต0ละตัวแปร แต0ละด)านเพราะการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทยเองก็มีทรัพยากรอย0าง
จํากัด อาจไม0สามารถทําพร)อมกันท้ังหมดได) ก็จะได)มีการพัฒนาเรียงไปตามลําดับความสําคัญนั้น๓๔๙  
  ในเรื่องของภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ดังท่ีปรากฏท้ังหมด ๗ ด)าน 
อยากให)กระชับ สังเคราะห�ออกมาว0า ยอมรับการเปลี่ยนแปลง มีตัวชี้วัด ๒-๓ ข)อท่ีเหมาะสําหรับ
องค�กรการท0องเท่ียวชัด ๆ สามารถนําไปปฏิบัติได)จริงโดยใช)วิธีการปฏิบัติอย0างไรตามท่ีท0านผู)บริหาร
ได)นําเสนอ บางครั้งเยอะไปกลายเป8นซํ้าซ)อน อาจจะต)องให)นิสิตไปจัดกลุ0มของคําใหม0เพ่ือให)กระชับ
มากข้ึน๓๕๐  
  องค�กรในการเปลี่ยนแปลงเป8นองค�กรท่ีสําคัญมากในการบริหารประเทศหรือบริหาร
องค�กรในป5จจุบัน ซ่ึงทราบกันดีว0าทฤษฎีในการบริหารมีตายตัวอยู0แล)ว แต0สิ่งท่ีจะมาขับเคลื่อนองค�กร
เหล0านั้นให)บรรลุเปSาหมาย ให)มีประสิทธิภาพประสิทธิผลนั้น ภาวะผู)นําเป8นสิ่งสําคัญมาก โดยผู)วิจัย
เสนอภาวะผู)นําในศตวรรษท่ี ๒๑ ของการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทยนั้น จะเห็นว0าทฤษฎีภาวะผู)นํานั้น
มีจํานวนมากแต0ผู)วิจัยเลือกใช) ๗ ด)านนี้ จากท่ีดูนั้นผู)วิจัยได)ศึกษาและวิเคราะห�ข)อมูลมาอย0างดี และ
ใช)ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงด)วย แต0มีสิ่งหนึ่งท่ีจะต)องไปปรับปรุงเนื่องจากผู)วิจัยเอาข)อมูลมานําเสนอมีบาง
ประเด็นยังไม0ตกผลึก เพราะฉะนั้นผู)วิจัยควรสังเคราะห�ออกมาให)เป8นองค�ความรู)ใหม0เพ่ือจะได)นําไปใช)
ได)จริง ให)ไปดูผลของการศึกษาและนํามาจัดเรียงตามลําดับจากมากไปหาน)อย ซ่ึงอาจจะไม0ต)อง
เป8นไปตามท่ีทบทวนวรรณกรรมมา แต0ให)เอาจากผลการศึกษามาจัดเรียงใหม0 ซ่ึงจะสามารถตอบและ
สรุปเป8นองค�ความรู)ใหม0ต0อไป๓๕๑  
 เห็นด)วยท่ีจะต)องให)ปรับองค�ประกอบโดยเรียงลําดับจากผลการศึกษาท่ีได) จะทําให)เห็น
ความสําคัญและน้ําหนักของแต0ละตัวแปรได)มากข้ึน เม่ือจะนําไปพัฒนาหรือนําไปใช)หน0วยงานท่ีใช)จะ
ได)พัฒนาได)ตรงจุด ตรงประเด็นท่ีสําคัญ๓๕๒ 
 

                                           
๓๔๘ สนทนากลุ0มเฉพาะ นายอรรถพล วรรณกิจ, รองผู)อํานวยการภูมิภาคตะวันออก การท0องเท่ียวแห0ง

ประเทศไทย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 
๓๔๙ สนทนากลุ0มเฉพาะ นางอกนิษฐ� ลิ้มตระกูล, รองผู)อํานวยการฝWายทรัพยากรบุคคล การท0องเท่ียว

แห0งประเทศไทย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 
๓๕๐ สนทนากลุ0มเฉพาะ ดร.พงศ�พัฒน� จิตตานุรักษ�, อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร� มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 
๓๕๑ สนทนากลุ0มเฉพาะ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา, อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร� มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒.  
๓๕๒ สนทนากลุ0มเฉพาะ ดร.กาญจนา ดําจุติ, อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒.  



 

๒๐๐ 

 ๒. บรรยากาศองค�การ 
 ป5จจัยด)านบรรยากาศองค�การผู)ทรงคุณวุฒิท่ีร0วมสนทนากลุ0มเฉพาะได)มีข)อเสนอแนะไว)
ดังนี้ 
 ๑) โครงสร)างองค�กร 
 โครงสร)างองค�กรเป8นองค�ประกอบในหน0วยงานเพ่ือให)ผู)นําแสดงความสามารถเฉพาะ
ออกมาได)เด0นชัดมากข้ึนและชัดเจนในความรับผิดชอบ โครงสร)างองค�กรต)องมีระบบอย0างชัดเจนใน
หน0วยงานซ่ึงการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทยก็มีโครงสร)างท่ีชัดเจนอยู0แล)ว ซ่ึงจะทําให)พัฒนาไปสู0การ
เปลี่ยนแปลงได)ง0ายโดยไม0ต)องเสียเวลา๓๕๓ เห็นด)วยท่ีองค�กรจะพัฒนาได)ต)องมีการจัดโครงสร)าง
ท่ีเป8นระบบ เพราะการจะเป8นผู)นําการเปลี่ยนแปลงได)อย0างมีประสิทธิภาพนั้น ต)องได)รับการสนับสนุน
การทํางานจากโครงสร)างองค�กรท่ีเป8นระบบ ไม0เช0นนั้นแม)จะมีความสามารถในเชิงความคิดมาก
เพียงใด ถ)าไม0มีระบบการทํางานท่ีดีรองรับ ก็ไม0สามารถนําแนวคิดนั้นไปสู0การปฏิบัติให)เกิดผลสําเร็จ
ตามความคาดหวังได)อย0างเป8นรูปธรรมได)๓๕๔ เห็นด)วยท่ีจะต)องมีการจัดโครงสร)างองค�กรอย0างเป8น
ระบบเสียก0อน เม่ือผู)นํามีความเข)าใจในระบบหรือภาพรวมขององค�กร ผู)นําก็จะสามารถทําให)การ
เปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนได)ในทางท่ีถูกต)อง แสดงให)เห็นถึงข้ันตอนของการเปลี่ยนแปลงหรือจุดประสงค�
ของการเปลี่ยนแปลงได)อย0างชัดเจน และจะช0วยให)ผู)นําหรือผู)บริหารทราบว0าบุคคลกลุ0มไหนท่ี
เหมาะสมและควรรับการเปลี่ยนแปลง กลุ0มไหนมีความรับผิดชอบแค0ไหน จะทําให)การทํางานนั้น
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพด)วย๓๕๕  
  ๒) ความท)าทายและความรับผิดชอบในการทํางาน 
 ในประเด็นความท)าทายและความรับผิดชอบในการทํางาน การท่ีจะสามารถเป8นผู)นําได)
ต)องเคยผ0านงานท่ีท)าทาย งานท่ีต)องใช)ความสามารถในการแก)ป5ญหามาแล)ว จนมีประสบการณ�
สามารถสร)างสรรค�แนวคิดใหม0 ๆ และทํางานท่ียากและท)าทายสําเร็จลุล0วงไปได)ด)วยดี ก็เรียกได)ว0า
เป8นผู)ท่ีรู)จักรับผิดชอบด)วย๓๕๖ งานของการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทยมีความท)าทายอยู0แล)ว เนื่องจาก
ต)องเป8นผู)นําด)านการตลาดของกระทรวงการท0องเท่ียวและกีฬา สิ่งสําคัญคือผู)นําจะต)องริเริ่ม
สร)างสรรค�สิ่งใหม0 ๆ ให)กับองค�กรและผู)ใต)บังคับบัญชาเสมอเพ่ือให)สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก ดังนั้นความท)าทายนั้นจะทําให)ผู)นํารู)จักการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางดีข้ึน และหม่ัน
พัฒนาตนเองเพ่ือท่ีจะสามารถรับมือกับความท)าทายต0าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนได)๓๕๗ เห็นด)วยกับผลการศึกษา
ครั้งนี้ เนื่องจากความท)าทายและการมีความรับผิดชอบในงานคือการเปลี่ยนวิกฤตเป8นโอกาส 
                                           

๓๕๓ สนทนากลุ0มเฉพาะ นายอรรถพล วรรณกิจ, รองผู)อํานวยการภูมิภาคตะวันออก การท0องเท่ียวแห0ง
ประเทศไทย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒.  
 ๓๕๔ สนทนากลุ0มเฉพาะ นางอกนิษฐ� ลิ้มตระกูล, รองผู)อํานวยการฝWายทรัพยากรบุคคล การท0องเท่ียว
แห0งประเทศไทย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 
 ๓๕๕ สนทนากลุ0มเฉพาะ นางศุภิดา อ0อนบรรจง, หัวหน)างานส0งเสริมกิจกรรมนานาชาติ กองส0งเสริม
กิจกรรม การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒.  
 ๓๕๖ สนทนากลุ0มเฉพาะ นายอรรถพล วรรณกิจ, รองผู)อํานวยการภูมิภาคตะวันออก การท0องเท่ียวแห0ง
ประเทศไทย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒.  
 ๓๕๗ สนทนากลุ0มเฉพาะ นางอกนิษฐ� ลิ้มตระกูล, รองผู)อํานวยการฝWายทรัพยากรบุคคล การท0องเท่ียว
แห0งประเทศไทย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒.  



 

๒๐๑ 

วิกฤตการณ� ซ่ึงจะสร)างผู)นําท่ีเก0งและสามารถนําการเปลี่ยนแปลงมาสู0องค�กรได) เม่ือเกิดความท)าทาย
จะทําให)ผู)นําใช)ความสามารถในการแก)ป5ญหาอย0างเต็มท่ี ดังนั้นการทํางานท่ีมีความท)าทายจึงถือเป8น
บททดสอบหนึ่งของการเป8นผู)นํา ผู)นําเองก็ต)องมีการฝQกฝนพัฒนาตนเองเพ่ือท่ีจะสามารถรับมือกับ
ความท)าทายได)และท่ีสําคัญต)องรู)จักรับผิดชอบผลของการกระทํานั้น ๆ ด)วย๓๕๘ 
 ๓) การสนับสนุนจากคนรอบข)าง 
 การสนับสนุนจากคนรอบข)างไม0ว0าจะอยู0ในองค�กรไหนล)วนมีความสําคัญเป8นอย0างยิ่งถ)า
เป8นผู)นําก็ต)องได)รับการสนับสนุนจากผู)ตามหรือผู)ใต)บังคับบัญชา ส0วนผู)ใต)บังคับบัญชาก็ต)องได)รับการ
สนับสนุนจากผู)บังคับบัญชาและเพ่ือนร0วมงานเช0นกัน ท้ังการสนับสนุนสิ่งท่ีเป8นวัสดุอุปกรณ�การ
ทํางาน หรือการให)กําลังใจแก0กัน ดังนั้นผู)นําต)องสามารถสื่อสารให)คนรอบข)างเข)าใจได)เพ่ือจูงใจให)
บุคลากรในองค�กรสนับสนุนแนวคิดหรือวิธีการทํางานได)๓๕๙ เห็นด)วยอย0างมากกับการสนับสนุนจาก
คนรอบข)างท้ังจากเพ่ือนร0วมงาน ผู)บังคับบัญชา ผู)ใต)บังคับบัญชา ซ่ึงแต0ละคนต0างก็มีความรับผิดชอบ 
มีการสนับสนุนในระดับต0าง ๆ ท่ีไม0เหมือนกัน หากผู)นํากําหนดนโยบายมาแล)วแต0ไม0มีใครสนับสนุน 
ไม0มีใครทําตาม การทํางานนั้นก็ไม0ประสบความสําเร็จ หรือต)องใช)เวลานานกว0าจะสําเร็จ๓๖๐ ใน
ประเด็นนี้เห็นด)วยไม0ว0าผู)บังคับบัญชาหรือผู)ใต)บังคับบัญชาก็ไม0สามารถทํางานคนเดียวได) ดังนั้น
ทีมงานและการสนับสนุนจากทุกฝWายจึงมีความจําเป8นมาก๓๖๑ 
 ๔) การสร)างแรงจูงใจ 
  โมเดลท่ีศึกษาและสรุปเป8นผลการวิจัยนั้นถือว0าดี แต0มีบางคําท่ีควรปรับเช0นตัวแปร การ
สร)างแรงจูงใจ ตัวชี้วัด ให)สิทธิประโยชน�ในการเลี้ยงชีพ ซ่ึงบุคลากรของหน0วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ
ได)รับอยู0แล)ว อันนี้ควรปรับว0าจะใช)คําอ่ืนอย0างไรนอกเหนือจากท่ีมีอยู0แล)ว๓๖๒ ในประเด็นการสร)าง
แรงจูงใจในการทํางานจะช0วยให)ทีมงานเกิดความใส0ใจในการร0วมผลักดันแนวคิดใหม0 ๆ ได)ง0ายข้ึน 
เพราะการเป8นผู)นําการเปลี่ยนแปลงต)องมีความกล)าในการยอมรับความเสี่ยง ดังนั้นจึงอาจจําเป8นต)อง
สร)างแรงจูงใจเพ่ือสร)างกําลังใจให)ท้ังแก0ผู)บริหารและทีมงาน และการสร)างแรงจูงใจนั้นก็ทําได)หลาย
รูปแบบแต0สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือรายได) และผลตอบแทนท่ีคุ)มค0า สามารถดํารงชีพได)อย0างไม0เดือดร)อน
นั่นเอง๓๖๓ เห็นด)วยในเรื่องนี้ท่ีผู)นําต)องรู)จักสร)างแรงจูงใจให)กับตนเองและผู)ใต)บังคับบัญชา เพราะการ
ท่ีจะทําให)บุคลากรมีส0วนร0วมหรือยอมรับนั้น ผู)บริหารต)องสร)างแรงจูงใจในการทํางานซ่ึงอาจหมายถึง

                                           
  ๓๕๘ สนทนากลุ0มเฉพาะ นายอรรถพล วรรณกิจ, รองผู)อํานวยการภูมภิาคตะวันออก การท0องเท่ียวแห0ง
ประเทศไทย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 

๓๕๙ สนทนากลุ0มเฉพาะ นางศุภิดา อ0อนบรรจง, หัวหน)างานส0งเสริมกิจกรรมนานาชาติ กองส0งเสริม
กิจกรรม การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒.  

๓๖๐ สนทนากลุ0มเฉพาะ นายอรรถพล วรรณกิจ, รองผู)อํานวยการภูมิภาคตะวันออก การท0องเท่ียวแห0ง
ประเทศไทย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 
 ๓๖๑ สนทนากลุ0มเฉพาะ นางอกนิษฐ� ลิ้มตระกูล, รองผู)อํานวยการฝWายทรัพยากรบุคคล การท0องเท่ียว
แห0งประเทศไทย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒.  

๓๖๒ สนทนากลุ0มเฉพาะ นางศุภิดา อ0อนบรรจง, หัวหน)างานส0งเสริมกิจกรรมนานาชาติ กองส0งเสริม
กิจกรรม การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 

๓๖๓ สนทนากลุ0มเฉพาะ นายอรรถพล วรรณกิจ, รองผู)อํานวยการภูมิภาคตะวันออก การท0องเท่ียวแห0ง
ประเทศไทย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒.  



 

๒๐๒ 

ประโยชน�ตอบแทนก็ได)เหมือนท่ีกล0าวแล)ว เพราะทุกคนต)องเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัว การทํางานก็
ต)องการความอยู0ดีมีสุข เม่ือมีความสุขก็พร)อมท่ีจะมีส0วนร0วมในงาน พร)อมท่ีจะทุ0มเทให)กับงานนั้น๓๖๔    
 ๕) มาตรฐานในการทํางาน 
 เห็นด)วยท่ีผู)นําต)องมีสร)างมาตรฐานในการทํางานเพราะการทํางานด)วยความเป8นธรรม มี
คุณภาพ ทีมงานเกิดความศรัทธา การทําให)เกิดการเปลี่ยนแปลงให)เกิดข้ึนในองค�กรก็ทําได)ง0าย๓๖๕ 
เก่ียวกับการสร)างมาตรฐานในการทํางานเห็นด)วยท่ีจะต)องมีในองค�กร เพราะมาตรฐานการทํางานคือ
พ้ืนฐานของการสร)างกระบวนการทํางานท่ีสามารถถ0ายทอด เรียนรู) และพัฒนาอย0างเป8นระบบท่ัวท้ัง
องค�กรได) และทําให)เกิดการปรับปรุงงานต0อเนื่องอย0างไม0รู)จบ๓๖๖ เห็นด)วยในประเด็นนี้เพราะ
มาตรฐานในการทํางานจะช0วยให)บุคลากรมีความกระตือรือร)นต0อการทํางาน และพัฒนาตนเองอย0าง
ต0อเนื่อง นอกจากนี้จะสามารถบ0งชี้ให)เห็นถึงระดับของประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร ซ่ึง
ผู)นําจะสามารถบริหารจัดการบุคลากรท่ีมีการทํางานตํ่ากว0ามาตรฐาน และพัฒนาให)ได)มาตรฐานท่ัว
ท้ังองค�กร๓๖๗  
 ๖) ความรู)สึกผูกพันและความรับผิดชอบต0อองค�กร 
 เห็นด)วยในประเด็นนี้เนื่องจากว0าถ)าผู)นําไม0มีความเสียสละ เอาแต0ประโยชน�ตนเอง ไม0เห็น
ถึงส0วนร0วมและคนรอบข)าง ความผูกพันและความรับผิดชอบก็เกิดยาก ความร0วมมือก็ไม0มีการ
เปลี่ยนแปลงก็ยากท่ีจะทําได) ดังนั้นผู)นําต)องเสียสละ กล)าเสี่ยง เห็นประโยชน�องค�กรและส0วนรวม
มากกว0าประโยชน�ส0วนตน๓๖๘ ในประเด็นนี้อาจมีข)อขัดแย)งอยู0บ)าง เพราะบางคนมีความรู)สึกผูกพัน
และรับผิดชอบต0อองค�กรก็จริงแต0ไม0อยากให)มีการเปลี่ยนแปลงเพราะคิดว0าสิ่งท่ีเป8นอยู0ก็ดีอยู0แล)ว จึง
ไม0คิดว0าจะต)องมีการเปลี่ยนแปลง ข้ึนอยู0กับการเห็นความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงมากกว0าว0าการ
เปลี่ยนแปลงนั้นจะส0งผลดีต0อองค�กรและตนเองอย0างไร ลึก ๆ คนก็ยังมีความเห็นแก0ประโยชน�ส0วนตน
มาก0อนอยู0แล)ว๓๖๙ การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทยให)ความสําคัญกับ CSR หรือความรับผิดชอบต0อ
สังคมอยู0แล)ว เพราะไม0ว0าการดําเนินกิจกรรมอะไรจะต)องคํานึงถึงผลกระทบต0อสังคมอยู0แล)ว และ
ไม0ให)กระทบต0อสิ่งแวดล)อม สร)างจิตสํานึกในการทํางานร0วมกับผู)อ่ืนอยู0เสมอ๓๗๐ 

                                           
 ๓๖๔ สนทนากลุ0มเฉพาะ นางอกนิษฐ� ลิ้มตระกูล, รองผู)อํานวยการฝWายทรัพยากรบุคคล การท0องเท่ียว
แห0งประเทศไทย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 

๓๖๕ สนทนากลุ0มเฉพาะ นางศุภิดา อ0อนบรรจง, หัวหน)างานส0งเสริมกิจกรรมนานาชาติ กองส0งเสริม
กิจกรรม การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒.  

 ๓๖๖ สนทนากลุ0มเฉพาะ นายอรรถพล วรรณกิจ, รองผู)อํานวยการภูมิภาคตะวันออก การท0องเท่ียว
แห0งประเทศไทย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 
 ๓๖๗ สนทนากลุ0มเฉพาะ นางอกนิษฐ� ลิ้มตระกูล, รองผู)อํานวยการฝWายทรัพยากรบุคคล การท0องเท่ียว
แห0งประเทศไทย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒.  

๓๖๘ สนทนากลุ0มเฉพาะ นางศุภิดา อ0อนบรรจง, หัวหน)างานส0งเสริมกิจกรรมนานาชาติ กองส0งเสริม
กิจกรรม การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒.  

  ๓๖๙ สนทนากลุ0มเฉพาะ นายอรรถพล วรรณกิจ, รองผู)อํานวยการภูมิภาคตะวันออก การท0องเท่ียวแห0ง
ประเทศไทย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 
 ๓๗๐ สนทนากลุ0มเฉพาะ นางอกนิษฐ� ลิ้มตระกูล, รองผู)อํานวยการฝWายทรัพยากรบุคคล การท0องเท่ียว
แห0งประเทศไทย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒.  



 

๒๐๓ 

 ๓. หลักปาปณิกธรรม 
 ในส0วนขององค�ความรู)นั้นเป8นไปตามผลการศึกษา แต0มีข)อสังเกตโดยเฉพาะในส0วนของ
งานวิจัยเชิงคุณภาพซ่ึงค0อยข)างจะขาดหลัก หรือขาดการสังเคราะห�ให)ครับถ)วนครบประเด็น ดังนั้น
ควรหยิบจับเอาประเด็นสําคัญ ๆ มาจัดไว)เป8นกลุ0ม ๆ เพ่ือความชัดเจนและเข)าใจง0าย และอีกประเด็น
คือการใช)หลักธรรมควรยึดหรือใช)คําใดคําหนึ่งตลอดท้ังเล0มเพ่ือเป8นการเข)าใจตรงกันของผู)ท่ีจะมา
ศึกษางานวิจัยหรือนํางานวิจัยไปใช)๓๗๑  
 ๑) จักขุมา (มีวิสัยทัศน�) ชื่นชมท่ีท0านให)ความสําคัญเก่ียวกับหลักธรรม ซ่ึงจะเห็นได)ว0าการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมในวันข)างหน)านั้นมีความท)าทายเป8นอย0างยิ่ง เห็นด)วยอย0างมากท่ีมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส0งเสริมให)นําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข)ามาเป8นส0วนหนึ่งในการ
ศึกษาวิจัยซ่ึงจะช0วยให)พระพุทธศาสนามีความเข)มแข็งและยั่งยืนในอนาคตต0อไปในวันข)างหน)าได)๓๗๒

ในประเด็นของหลักธรรมจะได)ให)ข)อคิดเห็นเพ่ิมเติมคือ ภาวะผู)นําในครั้งนี้มีบริบทท่ีศึกษาคือผู)บริหาร
การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย เบ้ืองต)น “จักขุมา (วิสัยทัศน�)” จะเป8นวิสัยทัศน�ได)ต)องรับรู)อดีต เข)าใจ
ป5จจุบัน และมองเห็นอนาคต ถ)ามองตรงนี้ออกแสดงว0าวิสัยทัศน�นั้นชัดเจน แต0สิ่งท่ีขาดหายไปใน
วิสัยทัศน�หรือสิ่งท่ีจะเป8นองค�ประกอบเชื่อมโยงไปสู0ภาวะผู)นําในศตวรรษท่ี ๒๑ นั้นน0าจะเป8นก)าวทัน
การเปลี่ยนแปลง และในส0วนของจักขุมา ข)อ ๑.๑ นําผู)เชี่ยวชาญเข)ามามีส0วนในการตัดสินใจในการ
วางแผน ในประเด็นนี้มองว0าน0าจะเป8นเรื่องของการจัดการ๓๗๓  
  ๒) วิธูโร (จัดการดี) ในหัวข)อธรรมเรื่อง “วิธูโร (จัดการดี)” ในส0วนนี้มองว0าเป8นการ
ดําเนินงานว0าจะจัดการอย0างไรให)เกิดภาวะผู)นําเพ่ือให)เกิดการพัฒนา ในข)อ ๒.๔ มีความสามารถใน
การจัดการ บริหาร จูงใจ เป8นลักษณะของคุณสมบัติมากกว0าการจัดการ ควรปรับเปลี่ยนเป8นให)การ
บริการเพ่ือเกิดการจูงใจในการทํางาน เป8นต)น ในส0วนของมีความชํานาญหลายด)าน ควรระบุว0ามี
ความชํานาญด)านใด ควรปรับเพ่ือให)มีความเหมาะสม๓๗๔ ขอเพ่ิมเติมในประเด็นนี้คือการท0องเท่ียว
แห0งประเทศไทยมุ0งหวังท่ีจะเป8นผู)นําทางความคิด แต0ว0าไม0ใช0หน0วยงานเดียวท่ีจะทํางานแล)วประสบ
ความสําเร็จ ยังมีหน0วยงานอ่ืนท่ีการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทยไม0มีอํานาจสั่งการ แต0การท่ีการ
ท0องเท่ียวแห0งประเทศไทยเป8นผู)เชี่ยวชาญทางด)านการตลาด เป8นผู)นําทางความคิดได) เป8นผู)เชี่ยวชาญ
ด)านสินค)าการท0องเท่ียว การให)บริการถือได)ว0าประสบความสําเร็จด)านการบริหารองค�กรหนึ่ง อันนี้

                                           
๓๗๑ สนทนากลุ0มเฉพาะ ผศ.ดร.อนุวัติ กระสังข�, อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร� มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 
๓๗๒ สนทนากลุ0มเฉพาะ นายอรรถพล วรรณกิจ, รองผู)อํานวยการภูมิภาคตะวันออก การท0องเท่ียวแห0ง

ประเทศไทย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 
๓๗๓ สนทนากลุ0มเฉพาะ ดร.สุริยา รักษาเมือง, อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒.  
๓๗๔ สนทนากลุ0มเฉพาะ ดร.สุริยา รักษาเมือง, อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒.  



 

๒๐๔ 

เห็นด)วยท่ีจะต)องมีการบริหารจัดการท่ีดีซ่ึงหน0วยงานเองก็มีการกําหนดแผนบริหารจัดการองค�กรอยู0
และปรับปรุงทุก ๆ ปI๓๗๕  
 ๓) นิสสยสัมป5นโน (มีมนุษยสัมพันธ�) ในหัวข)อธรรมนี้ต)องไปเก่ียวกับภาวะผู)นําท่ีจะไป
เก่ียวกับการท0องเท่ียว เม่ือมีวิสัยทัศน�แล)ว มีการจัดการท่ีดีแล)ว และนิสสยสัมป5นโน การมีมนุษย
สัมพันธ�หรือการประสานงานคุณสมบัติส0วนหนึ่งท่ีจะต)องเพ่ิมเข)าไปคือการวางตัวให)เหมาะสม แล)วจะ
นําไปสู0ความน0าเชื่อถือ เพราะฉะนั้นมีมนุษยสัมพันธ�ดี แล)วสร)างภาคีเครือข0าย๓๗๖ การมีมนุษยสัมพันธ�
ถือเป8นคุณสมบัติของผู)นําอีกข)อหนึ่ง ซ่ึงจะช0วยให)มีโอกาสได)รับความร0วมมือจากทุกคนในองค�กรใน
การผลักดันเรื่องท่ีต)องการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงให)ประสบความสําเร็จ สมาชิกในองค�กรก็คง
ต)องการผู)นําท่ีมีไมตรีจิตกับผู)ใต)บังคับบัญชา ต)องการผู)นําท่ีพึงประสงค�สามารถเข)าถึงได)กับทุกคนใน
องค�กร๓๗๗ การมีมนุษยสัมพันธ�ท่ีดีระหว0างกันโดยเฉพาะผู)บริหารกับผู)ใต)บังคับบัญชา เป8นอีกสิ่งท่ีมี
ความสําคัญมาก เพราะจะทําให)บุคคลในองค�กรยินดีและเต็มใจท่ีจะช0วยส0งเสริมการทํางานต0อกันและ
กัน ซ่ึงจะทําให)การทํางานมีประสิทธิภาพและบรรลุตามจุดประสงค�ของงานได) การท0องเท่ียวแห0ง
ประเทศไทยมีโครงการด)านแรงงานสัมพันธ�ประจําปIด)วยเช0นกัน๓๗๘ 
 เห็นด)วยท้ังฝ5�งผู)เสนอแนะและผู)ทําวิจัย ในกรณีแผนภาพใหญ0แต0ตัวหนังสือเล็กก็ยังคงไว)
อยู0 แต0ให)สร)างเพ่ิมของใหม0คือให)เพ่ิมคําอธิบายท่ีสามารถอ0านได)ง0าย อาจเป8นโมเดลของผู)วิจัยเองซ่ึงก็
อาจสร)างข้ึนมาได)ตามข)อคิดเห็นของผู)ทรงคุณวุฒิ และหวังว0าการสนทนากลุ0มครั้งนี้จะเป8นประโยชน�
ต0อผู)วิจัยและนําไปปรับปรุงให)มีความสมบูรณ�ท้ังวิธีการและเนื้อหา เหมาะสมกับองค�ความรู)ในระดับ
ดุษฎีบัณฑิตต0อไป๓๗๙ 
 จากการสนทนากลุ0มเฉพาะพบว0ามีหลายประเด็นท่ีน0าสนใจ และควรปรับปรุงให)เกิดความ
สมบูรณ� และผู)วิจัยได)นํามาสังเคราะห�ร0วมกันท้ังจากการศึกษาแบบสอบถาม การสัมภาษณ�เชิงลึก 
และการสนทนากลุ0มเฉพาะเพ่ือนําเสนอเป8นองค�ความรู)ใหม0จากการศึกษาเรื่องโมเดลความสัมพันธ�เชิง
สาเหตุแบบพุทธบูรณาการของภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู)บริหารการ
ท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย ท่ีต้ังอยู0บนความถูกต)องได)รับความยินยอมจากผู)ให)ข)อมูล ตรงกับกรอบ
แนวคิด และวัตถุประสงค�ของการวิจัย เนื่องจากว0าภาวะผู)นําเป8นคุณลักษณะของผู)บริหาร โดยเฉพาะ
ภาวะผู)นําในศตวรรษท่ี ๒๑ ท่ีผู)นําจะต)องมีคุณสมบัติมากมาย มากกว0าในหนังสือหรือตําราท่ีเคยเขียน

                                           
 ๓๗๕ สนทนากลุ0มเฉพาะ นางอกนิษฐ� ลิ้มตระกูล, รองผู)อํานวยการฝWายทรัพยากรบุคคล การท0องเท่ียว
แห0งประเทศไทย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 

๓๗๖ สนทนากลุ0มเฉพาะ ดร.สุริยา รักษาเมือง, อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 
 ๓๗๗ สนทนากลุ0มเฉพาะ ผศ.ดร.อนุวัติ กระสังข�, อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร� มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 
 ๓๗๘ สนทนากลุ0มเฉพาะ นายอรรถพล วรรณกิจ, รองผู)อํานวยการภูมิภาคตะวันออก การท0องเท่ียวแห0ง
ประเทศไทย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒.  
 ๓๗๙ สนทนากลุ0มเฉพาะ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร� ฝWายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฝWายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน 
๒๕๖๒. 



 

๒๐๕ 

ไว) ซ่ึงประประกอบด)วย ๑) ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ๒) พร)อมเป8นผู)นําการเปลี่ยนแปลง ๓) วิสัยทัศน�
ก)าวไกล ๔) ใส0ใจในการสื่อสาร ๕) ให)ความสําคัญด)านเทคโนโลยี ๖) มีทักษะการประสาน และ ๗) 
รู)จักประมาณตน โดยพบป5จจัยท่ีส0งผลทําให)ผู)นําหรือผู)บริหารมีภาวะความเป8นผู)นําสูงประกอบด)วย 
๑) โครงสร)างองค�กร ซ่ึงเป8นองค�ประกอบในหน0วยงานเพ่ือให)ผู)นําแสดงความสามารถเฉพาะออกมาได)
เด0นชัดมากข้ึนและชัดเจนในความรับผิดชอบ ๒) ความท)าทายและความรับผิดชอบในการทํางาน การ
ท่ีจะสามารถเป8นผู)นําได)ต)องเคยผ0านงานท่ีท)าทาย งานท่ีต)องใช)ความสามารถในการแก)ป5ญหามาแล)ว 
จนมีประสบการณ�สามารถสร)างสรรค�แนวคิดใหม0 ๆ และทํางานท่ียากและท)าทายสําเร็จลุล0วงไปได)
ด)วยดี ๓) การสนับสนุนจากคนรอบข)าง ซ่ึงไม0ว0าจะอยู0ในองค�กรไหนล)วนมีความสําคัญเป8นอย0างยิ่งถ)า
เป8นผู)นําก็ต)องได)รับการสนับสนุนจากผู)ตามหรือผู)ใต)บังคับบัญชา ส0วนผู)ใต)บังคับบัญชาก็ต)องได)รับการ
สนับสนุนจากผู)บังคับบัญชาและเพ่ือนร0วมงานเช0นกัน ๔) การสร)างแรงจูงใจ ไม0ว0าจะเป8นการให)สิทธิ
ประโยชน�ในการเลี้ยงชีพ การใส0ใจในการทํางานจะช0วยให)ทีมงานเกิดความร0วมมือ เกิดการผลักดัน
แนวคิดใหม0 ๆ ได)ง0ายข้ึน เพราะการเป8นผู)นําการเปลี่ยนแปลงต)องมีความกล)าในการยอมรับความเสี่ยง
๕) มาตรฐานในการทํางาน ในการทํางานเพราะการทํางานด)วยความเป8นธรรม มีคุณภาพ ทีมงานเกิด
ความศรัทธา การทําให)เกิดการเปลี่ยนแปลงให)เกิดข้ึนในองค�กรก็ทําได)ง0าย ๖) ความรู)สึกผูกพันและ
ความรับผิดชอบต0อองค�กร ดังนั้นผู)นําต)องเสียสละ กล)าเสี่ยง เห็นประโยชน�องค�กรและส0วนรวม
มากกว0าประโยชน�ส0วนตน และสิ่งท่ีขาดไม0ได)เลยก็คือการเป8นผู)นํานั้นนอกจากคุณสมบัติดังท่ีได)กล0าว
แล)ว ผู)นําจําเป8นต)องมีคุณธรรม เป8นคนดี เป8นแบบอย0างท่ีดีด)วยและหลักธรรมท่ีส0งเสริมภาวะผู)นําการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ครั้งนี้คือหลักปาปณิกธรรมประกอบด)วย ๑) จักขุมา (มีวิสัยทัศน�) คือ
การรับรู)อดีต เข)าใจป5จจุบัน และมองเห็นอนาคต ๒) วิธูโร (จัดการดี) เป8นผู)เชี่ยวชาญทางด)าน
การตลาด เป8นผู)นําทางความคิด เป8นผู)เชี่ยวชาญด)านสินค)าการท0องเท่ียว เป8นผู)เชี่ยวชาญการ
ให)บริการด)วย ๓) นิสสยสัมป5นโน (มีมนุษยสัมพันธ�) การมีมนุษยสัมพันธ�หรือการประสานงาน
คุณสมบัติส0วนหนึ่งท่ีจะต)องเพ่ิมเข)าไปคือการวางตัวให)เหมาะสม แล)วจะนําไปสู0ความน0าเชื่อถือ 
เพราะฉะนั้นมีมนุษยสัมพันธ�ดี แล)วสร)างภาคีเครือข0าย 
 
๔.๓ องค�ความรู�ที่ได�จากการวิจัย  
 การวิจัยเก่ียวกับ “โมเดลความสัมพันธ�เชิงสาเหตุแบบพุทธบูรณาการของภาวะผู)นําการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู)บริหารการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย” ในครั้งนี้ผู)วิจัยได)ได)ศึกษา
องค�ประกอบของภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ เป8นเบ้ืองต)น นอกจากนั้นยังได)นํา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข)ามาบูรณาการกับศาสตร�ตะวันตกเพ่ือให)เห็นถึงแนวทางการพัฒนา
ภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ด)วย โดยพบว0าป5จจัยบรรยากาศในองค�การ เป8นป5จจัยท่ี
มีอิทธิพลต0อภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลง และยังมีการบูรณาการหลักปาปณิกธรรมซ่ึงเป8นหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาเป8นตัวแปรส0งผ0านด)วย องค�ความรู)ท่ีได)จากการวิจัยครั้งนี้จะเป8น ๒ ส0วนคือ 
องค�ประกอบของภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ และป5จจัยท่ีมีอิทธิพลต0อการมีภาวะ
ผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ดังนี้ 
 ส0วนท่ี ๑ องค�ประกอบของภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ท้ัง ๗ ด)าน
ประกอบด)วย ๑) ยอมรับการเปลี่ยนแปลง (Agreement to change) ๒) พร)อมเป8นผู)นําการ



 

๒๐๖ 

เปลี่ยนแปลง (Ready to be change Leaders) ๓) วิสัยทัศน�ก)าวไกล (Vision) ๔) ใส0ใจในการ
สื่อสาร (Attention to communication) ๕) ให)ความสําคัญด)านเทคโนโลยี (Technological 
minded) ๖) มีทักษะการประสานงาน (Having coordination skills) และ ๗) รู)จักประมาณตน 
(Being moderate, respectively) 
 ส0วนท่ี ๒ ป5จจัยท่ีมีอิทธิพลต0อภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู)บริหาร
การการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย ดังนี้ 
 ๑. บรรยากาศองค�การท้ัง ๖ ด)าน (6 Organizational Climate: 6 OrgC) ประกอบด)วย 
๑) มาตรฐานในการทํางาน (Standards) ๒) ความรู)สึกผูกพันและรับผิดชอบต0อองค�กร (Commitment)     
๓) การสร)างแรงจูงใจ (Motivation) ๔) การสนับสนุนจากคนรอบข)าง (Support) ๕) โครงสร)าง
องค�กร (Structure) และ ๖) ความท)าทายและความรับผิดชอบในการทํางาน (Responsibility)  
 ๒) การปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรมท้ัง ๓ ด)าน (3 Qualities of a Successful shopkeeper: 
3QSs) ประกอบด)วย ๑) ด)านจักขุมา (มีวิสัยทัศน� -Shrewd) ๒) ด)านวิธูโร (จัดการดี -Good 
Administering) ๓) ด)านนิสสยสัมป5นโน (มีมนุษยสัมพันธ� -Having Good Credit Rating) และ
สามารถนํามาสรุปเป8นแผนภาพดังต0อไปนี้ 
 
 
 



 

๑๗๗ 

    
๒๐๗ 

 
 
 
 
 
 

๓. การสร�างแรงจูงใจ 
๑) เปOดโอกาสให)ได)ฝQกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู)และ
ประสบการณ� 
๒) มีโอกาสได)เลื่อนตําแหน0งที่สูงขึ้น  
๓) สร)างแรงจูงใจในการทํางานให)กับตนเองและทีมงาน  
๔) เปOดโอกาสให)บุคลากรมีส0วนร0วมในแนวทางการ
ทํางาน 
๕) ให)สิทธิประโยชน� รางวัลนอกเหนือจากที่กฎหมาย
กําหนด 

๔. การสนบัสนุนจากคนรอบข�าง 
๑) ผู)บังคับบัญชาเป8นกันเองและเปOดโอกาสให)ปรึกษาได)  
๒) มีบรรยากาศการทํางานที่อบอุ0น เป8นกันเอง  
๓) การให)กําลังใจ เอื้อเฟ��อต0อกัน   
๔) สนับสนุนข)อมูลข0าวสารและวัสดุอุปกรณ�สํานักงาน  
๕) ให)คําชี้แนะ เสนอแนวความคิด ความรู)ที่แตกต0าง  

๖. ความท�าทายและความรบัผดิชอบในการทํางาน 
๑) แก)ไขป5ญหาอย0างทันท0วงที 
๒) รู)จักหน)าที่และความรับผิดชอบในตําแหน0งงาน  
๓) มีความรู) ความสามารถเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ  
๔) รู)จักวิธีการเปลี่ยนวิกฤตให)เป8นโอกาส 
๕) มีการแก)ป5ญหาอย0างเต็มที่และสร)างสรรค� นําเสนอ
แนวคิดใหม0 ๆ  

๕. โครงสร�างองค�กร 
๑) องค�กรมีการปฏิบัติงานตามสายงานอย0างชัดเจน  
๒) มีการแบ0งหน)าที่รับผิดชอบอย0างเป8นระบบ   
๓) มีการกระจายอํานาจตัดสินใจให)แก0ผู)ปฏิบัติงาน  
๔) มีการวัดผลที่ดีและเป8นธรรม  
๕) พัฒนาบุคลากรตามความเหมาะสม 

๑. มาตรฐานในการทํางาน 
๑) องค�กรมีการกําหนดวิสัยทัศน� พันธกิจที่ชัดเจน 
๒) จัดทําแผนเพื่อให)บรรลุวัตถุประสงค�และเปSาหมาย 
๓) กําหนดเกณฑ�การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๔) สร)างกระบวนการทํางาน พัฒนาอย0างเป8นระบบ 
๕) มีความเป8นธรรม มีมาตรฐาน มีคุณภาพทั่วทั้งองค�กร 

๒. ความรู�สึกผกูพนัและรบัผิดชอบต%อองค�กร 
๑) ยินดีและเต็มใจปฏิบัติงานที่ได)รับมอบหมาย  
๒) ให)ความสําคัญกับความสําเร็จของส0วนรวม 
๓) ภูมิใจที่ได)เป8นส0วนหนึ่งขององค�กร 
๔) มีความเสียสละ ไม0เห็นแก0ประโยชน�ตนเอง 
๕) ดําเนินกิจกรรมที่ไม0กระทบต0อสิ่งแวดล)อมและเพื่อน
มนุษย� 

๑. ยอมรับการเปลี่ยนแปลง (Agreement to change) 
๑) ติดตามข0าวสารและเก็บข)อมูลศึกษาในเชิงสถิติ ๒) ยอมรับและเข)าใจบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

เศรษฐกิจ และการเมือง  ๓) ประชุมเนืองนิตย�เพื่อติดตามสถานการณ� ๔) กระตุ)นเตือนให)ทุกคนเรียนรู)และเท0าทัน
ต0อการเปลี่ยนแปลง ๕) ยอมรับพัฒนาการของเทคโนโลยี แนวคิดใหม0 และคนรุ0นใหม0 

๒. พร�อมเปGนผู�นําการเปลี่ยนแปลง (Ready to be change Leaders) 
๑) สร)างความสําเร็จร0วมกัน กล)าเสี่ยงพร)อมเป8นผู)นําการเปลี่ยนแปลง ๒) เป8นแบบอย0างที่ดีให)กับทุกคน ๓) พร)อมสร)างความ

แตกต0าง ก)าวนําคู0แข0งขัน เน)นการทํางานเชิงรุก ๔) ยอมรับนวัตกรรมและสร)างความพร)อมด)านนวัตกรรม ๕) เตรียมความพร)อม
ทั้งส0วนตัวและทีมงานให)เป8นคนทันโลก 

๓. วิสัยทัศน�ก�าวไกล (Vision) 
๑) มีมุมมองที่แตกต0างรอบด)าน คิดกว)าง มองไกล ใฝWรู) ๒) คิดนอกกรอบ มีจินตนาการ และความคิดสร)างสรรค� ๓) กําหนดขั้นตอนการทํางาน
ที่เป8นไปได)และจําลองผลสําเร็จ ๔) สามารถนําความหวัง และความสําเร็จที่เป8นจริงได)มาสู0องค�กร ๕) สร)างความเชื่อใจ เข)าใจในจุดประสงค�

ให)แก0ผู)ตาม 

 ๔. ใส%ใจในการสื่อสาร (Attention to communication) 
๑) สื่อสารได)ดีทั้งเป8นทางการและไม0เป8นทางการ ๒) เป8นนักสื่อสารและนักฟ5งที่มีประสิทธิผล ๓) เชื่อมั่นในตนเอง เปOดกว)าง รับฟ5งความคิดเห็นเสมอ 

๔) สามารถสื่อสารทําความเข)าใจเพื่อให)เกิดการยอมรับในแนวคิด ๕) ส0งสารได)ถูกต)อง หนักแน0น และชัดเจน 

๗ องค�ประกอบของภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(7 Change Leadership Factors : 7CL) 

๕. ให�ความสําคัญด�านเทคโนโลยี (Technological minded)  
๑) เรียนรู)ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอยู0เสมอ ๒) มีความเข)าใจการทําธุรกิจยุคดิจิทัล ๓) นําเทคโนโลยีใหม0 ๆ เข)ามาใช)ในการทํางานทั้งการประชุมหรือการสั่ง

การ ๔) ให)ความสําคัญด)านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประสิทธิภาพในการแข0งขัน ๕) ใช)เทคโนโลยีในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

๖. มีทักษะการประสานงาน (Having coordination skills)  
๑) มีทักษะทางการเมือง ไม0ถือตัว ประสานความร0วมมือได)ดี ๒) ส0งเสริมความสัมพันธ�ที่ดีกับทีมงาน ๓) นิยมการสร)างทีมและสร)างเครือข0ายในการทํางาน ๔) กระจาย

อํานาจในระดับรองลงมาโดยไม0หวงอํานาจ ๕) ประสานประโยชน�ต0อทุกฝWาย 

๗. รู�จักประมาณตน (Being moderate, respectively) 
๑) รู)จักและยอมรับความสามารถของตนเอง ๒) เป8นคนที่กล)าแสดงออกและกล)าเผชิญกับความเป8นจริง ๓) รู)จักคิด รู)จักทํา ย้ําให)เข)าใจ ๔) ปฏิบัติให)พอดี สร)างภูมิคุ)มกันให)กับ

ตนเองและองค�กร ๕) พัฒนาความคิดสร)างสรรค� และกล)าริเริ่มสิ่งใหม0  

บรรยากาศองค�การ 
(6 Organizational Climate : 6 OrgC) 

บรรยากาศองค�การ 
(6 Organizational Climate : 6 OrgC) 

แผนภาพที่ ๔.๒๙ โมเดลความสัมพันธ�เชิงสาเหตุแบบพุทธบูรณาการของภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ของผู)บริหารการท0องเที่ยวแห0งประเทศไทย 
 

การปฏิบตัิตามหลักปาปณิกธรรม (3 Qualities of a Successful Shopkeeper : 3QSs)  
                        ๑. ด�านจักขุมา (วิสัยทัศน�)       ๒. ด�านวิธูโร (จัดการดี)           ๓. ด�านนิสสยสัมป นโน (มีมนุษยสัมพนัธ�) 
      ๑.๑ เชิญผู)เชี่ยวชาญเข)ามามีส0วนในการตัดสินใจและวางแผน                 ๒.๑ มีการศึกษา เรียนรู)ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ                           ๓.๑ ให)ความร0วมมือและประสานงานระหว0างผู)บริหารกับผู)ปฏิบัติงาน 
      ๑.๒ ดําเนินธุรกิจที่อาศัยกระบวนการคิดที่รอบคอบและมีเหตุผล                  ๒.๒ จัดอบรมความรู)และเทคนิคเพื่อนํามาใช)ในการพัฒนางานให)บรรลุเปSาหมาย          ๓.๒ ยึดหลักของความเสมอภาคในการทํางานร0วมกันในองค�กร 
      ๑.๓ มีการศึกษาแนวโน)มและทิศทางของธุรกิจอยู0เสมอ                  ๒.๓ ส0งเสริมให)บุคลากรค)นคว)า ทําวิจัยเพื่อให)ทันต0อการเปลี่ยนแปลง         ๓.๓ เมื่อเกิดความผิดพลาดในการทํางานร0วมกันนํามาหาข)อสรุปเพื่อหาแนวทางปSองกัน 
      ๑.๔ ก)าวทันนวัตกรรมและเทคโนโลยี AI                  ๒.๔ มีความเชี่ยวชาญในการบริหารคน งาน และองค�กร          ๓.๔ มีการวางตัวอย0างเหมาะสม 
      ๑.๕ รอบคอบในการตัดสินใจ ชัดเจนในกระบวนการ และลดความเสี่ยงในอนาคต               ๒.๕ มีความชํานาญด)านเทคโนโลยีการสื่อสาร                             ๓.๕ นิยมสร)างภาคีเครือข0าย  
 



 

๒๐๘ 

 จากแผนภาพสามารถเขียนในรูปสมการได)คือ 6 OrgC + 3QSs = 7CL โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
  ส0วนท่ี ๑ จากการศึกษาองค�ประกอบของภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ท้ัง
จากการเก็บแบบสอบถาม การสัมภาษณ� และสนทนากลุ0มได)ผลสอดคล)องกันท้ัง ๗ องค�ประกอบ (7 
Change Leadership Factors: 7CL) ดังนี้    
  ๑) ยอมรับการเปลี่ยนแปลง (Agreement to change) คือ ติดตามข0าวสารและเก็บ
ข)อมูลศึกษาในเชิงสถิติ ยอมรับและเข)าใจบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมือง หม่ันประชุมเนืองนิตย�เพ่ือติดตามสถานการณ� กระตุ)นเตือนให)ทุกคนเรียนรู)และเท0าทันต0อ
การเปลี่ยนแปลง รวมท้ังยอมรับพัฒนาการของเทคโนโลยี แนวคิดใหม0 และคนรุ0นใหม0 
 ๒) พร)อมเป8นผู)นําการเปลี่ยนแปลง (Ready to be change Leaders) คือ การสร)าง
ความสําเร็จร0วมกันในองค�กร กล)าเสี่ยง เป8นแบบอย0างท่ีดีให)กับทุกคน พร)อมสร)างความแตกต0างก)าว
นําคู0แข0งขัน เน)นการทํางานเชิงรุก เป8นคนยอมรับนวัตกรรมและสร)างความพร)อมด)านนวัตกรรม 
รวมท้ังเตรียมความพร)อมท้ังส0วนตัวและทีมงานให)เป8นคนทันโลกอยู0เสมอ 
  ๓) วิสัยทัศน�ก)าวไกล (Vision) คือ การมีมุมมองท่ีแตกต0างรอบด)าน คิดกว)าง มองไกล ใฝWรู) 
คิดนอกกรอบ มีจินตนาการ และความคิดสร)างสรรค� กําหนดข้ันตอนการทํางานท่ีเป8นไปได)และจําลอง
ผลสําเร็จ สามารถนําความหวังและความสําเร็จท่ีเป8นจริงได)มาสู0องค�กร และสร)างความเชื่อใจ เข)าใจ
ในจุดประสงค�ให)แก0ผู)ตามด)วย 
  ๔) ใส0ใจในการสื่อสาร (Attention to communication) คือ สื่อสารได)ดีท้ังเป8นทางการ
และไม0เป8นทางการ เป8นนักสื่อสารและนักฟ5งท่ีมีประสิทธิผล เชื่อม่ันในตนเอง เปOดกว)างรับฟ5งความ
คิดเห็นเสมอ สามารถสื่อสารทําความเข)าใจเพ่ือให)เกิดการยอมรับในแนวคิด รวมท้ังส0งสารได)ถูกต)อง 
หนักแน0น และชัดเจน 
  ๕) ให)ความสําคัญด)านเทคโนโลยี (Technological minded) คือ การเรียนรู)ตลอดชีวิต
เพ่ือพัฒนาตนเองอยู0เสมอ มีความเข)าใจการทําธุรกิจยุคดิจิทัล มีการนําเทคโนโลยีใหม0 ๆ เข)ามาใช)ใน
การทํางานท้ังการประชุมหรือการสั่งการ ให)ความสําคัญด)านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือ
ประสิทธิภาพในการแข0งขัน และใช)เทคโนโลยีในการบริหารเพ่ือสร)างการเปลี่ยนแปลง   
 ๖) มีทักษะการประสานงาน (Having coordination skills) คือ มีทักษะทางการเมือง ไม0
ถือตัว ประสานความร0วมมือได)ดี ส0งเสริมความสัมพันธ�ท่ีดีกับทีมงาน นิยมการสร)างทีมและสร)าง
เครือข0ายในการทํางาน รวมท้ังกระจายอํานาจไม0หวงอํานาจ และประสานประโยชน�ต0อทุกฝWาย 
  ๗) รู)จักประมาณตน (Being moderate, respectively) คือ รู)จักและยอมรับความสามารถ
ของตนเอง เป8นคนท่ีกล)าแสดงออกและกล)าเผชิญกับความเป8นจริง รู)จักคิด รู)จักทํา ย้ําให)เข)าใจ 
ปฏิบัติให)พอดี สร)างภูมิคุ)มกันให)กับตนเองและองค�กร พัฒนาความคิดสร)างสรรค�และกล)าริเริ่มสิ่งใหม0 
  ส0วนท่ี ๒ ป5จจัยท่ีมีอิทธิพลต0อภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑  
 เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรงท่ีส0งผลต0อตัวแปรภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 
๒๑ พบว0า ตัวแปรดังกล0าวได)รับอิทธิพลทางตรงจากป5จจัยด)านบรรยากาศองค�การท้ัง ๖ ด)าน         
และเรียงตามลําดับตัวแปรท่ีมีอิทธิพลคือ มาตรฐานในการทํางาน ความรู)สึกผูกพันและรับผิดชอบต0อ
องค�กร การสร)างแรงจูงใจ การสนับสนุนจากคนรอบข)าง โครงสร)างองค�กร และความท)าทายและ



 

๒๐๙ 

ความรับผิดชอบในการทํางาน ตามลําดับ นอกจากนั้นตัวแปรการปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรมยังมี
อิทธิพลทางตรงต0อภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ด)วย ดังนั้นหากต)องการจะพัฒนา
ภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ นั้นต)องนําตัวแปรด)านบรรยากาศองค�การ และการ
ปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรมจากการวิจัยครั้งนี้ไปกําหนดเป8นแผนในการพัฒนาตน พัฒนาคน และ
พัฒนางาน รวมท้ังจัดโครงการพัฒนาด)านต0าง ๆ ตามป5จจัยท้ัง ๒ อันประกอบด)วย 
 ป จจัยด�านบรรยากาศองค�การ (6 Organizational Climate: 6 OrgC)  
 ๑) มาตรฐานในการทํางาน (Standards) องค�กรมีการกําหนดวิสัยทัศน� พันธกิจท่ีชัดเจน 
มีการจัดทําแผนเพ่ือให)บรรลุวัตถุประสงค�และเปSาหมาย กําหนดเกณฑ�การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
สร)างกระบวนการทํางาน พัฒนาอย0างเป8นระบบ และมีความเป8นธรรม มีมาตรฐาน มีคุณภาพท่ัวท้ัง
องค�กร 
 ๒) ความรู)สึกผูกพันและรับผิดชอบต0อองค�กร (Commitment) มีความยินดีและเต็มใจ
ปฏิบัติงานท่ีได)รับมอบหมาย ให)ความสําคัญกับความสําเร็จของส0วนรวม ภูมิใจท่ีได)เป8นส0วนหนึ่งของ
องค�กร มีความเสียสละ ไม0เห็นแก0ประโยชน�ตนเอง ดําเนินกิจกรรมท่ีไม0กระทบต0อสิ่งแวดล)อมและ
เพ่ือนมนุษย�  
 ๓) การสร)างแรงจูงใจ (Motivation) เปOดโอกาสให)ได)ฝQกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู)และ
ประสบการณ� มีโอกาสได)เลื่อนตําแหน0งท่ีสูงข้ึน สร)างแรงจูงใจในการทํางานให)กับตนเองและทีมงาน 
เปOดโอกาสให)บุคลากรมีส0วนร0วมในแนวทางการทํางาน และให)สิทธิประโยชน� รางวัลนอกเหนือจากท่ี
กฎหมายกําหนด 
 ๔) การสนับสนุนจากคนรอบข)าง (Support) ผู)บังคับบัญชาเป8นกันเองและเปOดโอกาสให)
ปรึกษาได) มีบรรยากาศการทํางานท่ีอบอุ0นเป8นกันเอง มีการให)กําลังใจกัน เอ้ือเฟ��อต0อกัน สนับสนุน
ข)อมูลข0าวสารและวัสดุอุปกรณ�สํานักงาน และให)คําชี้แนะเสนอแนวความคิด ความรู)ท่ีแตกต0างออกไป 
  ๕) โครงสร)างองค�กร (Structure) องค�กรมีการปฏิบัติงานตามสายงานอย0างชัดเจน มีการ
แบ0งหน)าท่ีรับผิดชอบอย0างเป8นระบบ มีการกระจายอํานาจตัดสินใจให)แก0ผู)ปฏิบัติงาน มีการวัดผลท่ีดี
และเป8นธรรม รวมท้ังให)การพัฒนาบุคลากรตามความเหมาะสม 
 ๖) ความท)าทายและความรับผิดชอบในการทํางาน (Responsibility) แก)ไขป5ญหาอย0าง
ทันท0วงที รู)จักหน)าท่ีและความรับผิดชอบในตําแหน0งงาน มีความรู) ความสามารถเหมาะสมกับงานท่ี
รับผิดชอบ รู)จักวิธีการเปลี่ยนวิกฤตให)เป8นโอกาส รวมท้ังมีการแก)ป5ญหาอย0างเต็มท่ีและสร)างสรรค� 
นําเสนอแนวคิดใหม0 ๆ  
 การปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรม (3 Qualities of a Successful Shopkeeper: 
3QSs)  
 ๑) ด)านจักขุมา (วิสัยทัศน� - Shrewd) เชิญผู)เชี่ยวชาญเข)ามามีส0วนร0วมในการตัดสินใจ
และวางแผนองค�กร การดําเนินธุรกิจท่ีอาศัยกระบวนการคิดท่ีรอบคอบและมีเหตุผล มีการศึกษา
แนวโน)มและทิศทางของธุรกิจอยู0เสมอ ก)าวทันนวัตกรรมและเทคโนโลยี AI รวมท้ังรอบคอบในการ
ตัดสินใจ ชัดเจนในกระบวนการ และลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  
 ๒) ด)านวิธูโร (จัดการดี - Good Administering) มีการศึกษา เรียนรู)ระบบเทคโนโลยี
และสารสนเทศ จัดอบรมความรู)และเทคนิคเพ่ือนํามาใช)ในการพัฒนางานให)บรรลุเปSาหมาย ส0งเสริม



 

๒๑๐ 

ให)บุคลากรค)นคว)า ทําวิจัยเพ่ือให)ทันต0อการเปลี่ยนแปลง มีความเชี่ยวชาญในการบริหารคน งานและ
องค�กร รวมท้ังมีความชํานาญด)านเทคโนโลยีการสื่อสารด)วย  
 ๓) ด)านนิสสยสัมป5นโน (มีมนุษยสัมพันธ� - Having Good Credit Rating) การให)ความ
ร0วมมือและประสานงานระหว0างผู)บริหารกับผู)ปฏิบัติงานทุกระดับ ยึดหลักของความเสมอภาคในการ
ทํางานร0วมกันในองค�กร เม่ือเกิดความผิดพลาดในการทํางานร0วมกันนํามาหาข)อสรุปเพ่ือหาแนวทาง
ปSองกัน อีกท้ังมีการวางตัวอย0างเหมาะสม นิยมสร)างภาคีเครือข0ายในการทํางาน    
  จากองค�ความรู)ท่ีได)สามารถเขียนเป8นผังมโนทัศน�โมเดลความสัมพันธ�เชิงสาเหตุแบบพุทธ
บูรณาการของภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู)บริหารการท0องเท่ียวแห0งประเทศ
ไทยได)ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี ๔.๓๐ ผังมโนทัศน�โมเดลความสัมพันธ�เชิงสาเหตุแบบพุทธบูรณาการของภาวะผู)นําการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู)บริหารการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย 
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บทท่ี ๕ 
 

สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ  
 

 ในการศึกษาเรื่อง “โมเดลความสัมพันธ�เชิงสาเหตุแบบพุทธบูรณาการของภาวะผู)นําการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู)บริหารการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย” มีวัตถุประสงค�ใน
การศึกษาคือ ๑) เพ่ือศึกษาองค�ประกอบภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู)บริหาร
การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย ๒) เพ่ือศึกษาป5จจัยเชิงสาเหตุท่ีสามารถร0วมกันพยากรณ�ภาวะผู)นําการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู)บริหารการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย และ ๓) เพ่ือนําเสนอ
โมเดลความสัมพันธ�เชิงสาเหตุแบบพุทธบูรณาการของภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ 
ของผู)บริหารการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทยท่ีสอดคล)องกับข)อมูลเชิงประจักษ� การวิจัยในครั้งนี้เป9นการ
วิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) การดําเนินการแบ0งเป9น ๒ ระยะ ระยะท่ี ๑ เป9นการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปของการวิจัยเชิงสํารวจเพ่ือตรวจสอบความตรง
ของโมเดลความสัมพันธ�เชิงสาเหตุแบบพุทธบูรณาการของภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 
๒๑ ของผู)บริหารการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทยท่ีผู)วิจัยพัฒนาข้ึน และศึกษาอิทธิพลทางตรง และ
อิทธิพลทางอ)อม และอิทธิพลรวมระหว0างตัวแปรในโมเดล ระยะท่ี ๒ เป9นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) เป9นการศึกษาภาคสนามด)วยวิธีการสัมภาษณ�เชิงลึก (In-dept Interview) 
เพ่ือยืนยันโมเดลหลังจากการวิเคราะห�ข)อมูล    
 ระยะท่ี ๑ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู)วิจัยได)เก็บรวบรวมข)อมูล
จากกลุ0มตัวอย0างจํานวน ๔๙๐ ตัวอย0างซึ่งเป9นขนาดที่เหมาะสมในการวิเคราะห�โมเดลสมการ
โครงสร)าง แนวทางการสํารวจผู)วิจัยได)พัฒนาข้ึนเองโดยแบ0งแบบสอบถามออกเป9น ๕ ส0วน 
ประกอบด)วย ๑) แบบสอบถามเก่ียวกับป5จจัยส0วนบุคคล ๒) แบบสอบถามเก่ียวกับบรรยากาศ
องค�การ ๓) แบบสอบถามเก่ียวกับแรงกดดันภายนอก ๔) แบบสอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติตามหลัก
ปาปณิกธรรม ๕) แบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ผลการทดสอบ
คํานวณหาค0าความเชื่อม่ัน (Reliability) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) โดยใช)สัมประสิทธิ์แอลฟา 
(α-coefficient) ได)ค0าความเชื่อม่ันเท0ากับ .๙๗๑ ผู)วิจัยดําเนินการรวบรวมข)อมูลด)วยตนเอง ท้ังการ
รวบรวมข)อมูลด)วยวิธีเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผู)วิจัยใช)เวลาในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข)องประมาณ ๒ เดือน จนได)กรอบแนวคิดในการวิจัยท่ีมีป5จจัยบรรยากาศองค�การ และแรง
กดดันภายนอกเป9นตัวแฝงภายนอก และมีภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ เป9นตัวแฝง
ภายใน โดยมีตัวแปรการปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรมเป9นตัวแปรส0งผ0าน และดําเนินการเก็บรวบรวม
ข)อมูลจากแบบสอบถามท่ีสร)างข้ึน ซ่ึงได)แบบสอบถามกลับมาครบ ๔๙๐ ฉบับ สําหรับการวิเคราะห�
ข)อมูลเป9นการวิเคราะห�ข)อมูลเชิงพรรณนา โดยใช)ค0าความถ่ี ค0าร)อยละ ค0าเฉลี่ย (Χ ) ส0วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ค0าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ค0าความเบ) (Skewness) และค0าความโด0ง 
(Kurtosis) การวิเคราะห�ป5จจัยเชิงสํารวจ (EFA) การประมาณค0าความเท่ียง การวิเคราะห�ความตรง



 

๒๑๒ 

เชิงโครงสร)างโดยใช)การวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) การวิเคราะห�สหสัมพันธ�และการ
วิเคราะห�โมเดลสมการโครงสร)างเพ่ือตรวจสอบความตรงตามกรอบแนวคิดในการวิจัยด)วยโปรแกรม  
ทางสถิติ 
 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 การเสนอสรุปผลการวิจัยครั้งนี้ แบ0งเป9น ๒ ส0วนคือ ส0วนท่ี ๑ เป9นการสรุปผลการ
วิเคราะห�ข)อมูลเบ้ืองต)น และส0วนท่ี ๒ เป9นการสรุปผลการวิเคราะห�ข)อมูลตามวัตถุประสงค�ของการ
วิจัย และสามารถสรุปผลการวิจัยได)ดังต0อไปนี้  
 ๕.๑.๑ สรุปผลการวิเคราะห ข�อมูลเบ้ืองต�น 
 จากผลการศึกษาพบว0า กลุ0มตัวอย0างส0วนใหญ0เป9นเพศหญิง คิดเป9นร)อยละ ๗๑.๔ อันดับ
แรกมีอายุอยู0ระหว0าง ๓๑-๔๐ ปm คิดเป9นร)อยละ ๓๔.๓ ส0วนใหญ0มีสถานภาพโสด คิดเป9นร)อยละ 
๖๔.๗ ส0วนใหญ0จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป9นร)อยละ ๕๖.๑ อันดับแรกมีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานระหว0าง ๑-๕ ปm คิดเป9นร)อยละ ๓๔.๙ มีรายได)อยู0ระหว0าง ๑๐,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท คิด
เป9นร)อยละ ๓๕.๓ รองลงมาคือ ๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท คิดเป9นร)อยละ ๓๐.๒  
 ข)อมูลเก่ียวกับป5จจัยด)านบรรยากาศองค�การในภาพรวมอยู0ในระดับมาก มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ 
๓.๕๓ ส0วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท0ากับ .๕๔๘ เม่ือพิจารณาเป9นรายด)านโดยเรียงลําดับตามค0าเฉลี่ยดังนี้ 
๑) ด)านโครงสร)างองค�กรภาพรวมอยู0ในระดับปานกลาง มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๓๙ ๒) ด)านความท)าทาย
และความรับผิดชอบในการทํางานภาพรวมอยู0ในระดับมาก มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๗๑ ๓) ด)านการ
สนับสนุนภาพรวมอยู0ในระดับมาก มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๕๙ ๔) ด)านการสร)างแรงจูงใจภาพรวมอยู0ใน
ระดับปานกลาง มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๒๒ ๕) ด)านมาตรฐานในการทํางานภาพรวมอยู0ในระดับมาก มี
ค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๕๒ ๖) ด)านความรู)สึกผูกพันและรับผิดชอบต0อองค�กรภาพรวมอยู0ในระดับมาก มี
ค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๗๕  
 ข)อมูลเก่ียวกับป5จจัยด)านแรงกดดันภายนอกในภาพรวมอยู0ในระดับมาก มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ 
๔.๑๗ ส0วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท0ากับ .๔๙๕ เม่ือพิจารณาเป9นรายด)านโดยเรียงลําดับตามค0าเฉลี่ยดังนี้ 
๑) ด)านสภาวะการแข0งขันในอุตสาหกรรมท0องเท่ียวภาพรวมอยู0ในระดับมาก มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๔.๑๖ 
๒) ด)านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท0องเท่ียวภาพรวมอยู0ในระดับมาก มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๔.๑๖ 
๓) ด)านความคาดหวังของนักท0องเท่ียวภาพรวมอยู0ในระดับมากท่ีสุด มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๔.๒๕ ๔) ด)าน
แนวโน)มการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมภาพรวมอยู0ในระดับมากท่ีสุด มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๔.๓๔ ๕) 
ด)านความร0วมมือระหว0างประเทศภาพรวมอยู0ในระดับมาก มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๙๓  
 ข)อมูลเก่ียวกับการปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรมในภาพรวมอยู0ในระดับมาก มีค0าเฉลี่ย
เท0ากับ ๓.๖๑ ส0วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท0ากับ .๖๐๙ เม่ือพิจารณาเป9นรายด)านโดยเรียงลําดับตาม
ค0าเฉลี่ยดังนี้ ๑) ด)านจักขุมา (วิสัยทัศน�) ภาพรวมอยู0ในระดับมาก มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๖๗ ๒) ด)านวิธู
โร (จัดการดี) ภาพรวมอยู0ในระดับปานกลาง มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๓๙ ๓) ด)านนิสสยสัมป5นโน (มีมนุษย
สัมพันธ�) ภาพรวมอยู0ในระดับมาก มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๗๕ 
 ข)อมูลเก่ียวกับภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ในภาพรวมอยู0ในระดับมาก มี
ค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๕๔ ส0วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท0ากับ .๖๙๙ เม่ือพิจารณาเป9นรายด)านโดยเรียงลําดับ



 

๒๑๓ 

ตามค0าเฉลี่ยดังนี้ ๑) ด)านยอมรับการเปลี่ยนแปลงภาพรวมอยู0ในระดับมาก มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๗๓ ๒) 
ด)านพร)อมเป9นผู)นําการเปลี่ยนแปลงภาพรวมอยู0ในระดับมาก มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๔๗ ๓) ด)าน
วิสัยทัศน�ก)าวไกลภาพรวมอยู0ในระดับมาก มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๕๐ ๔) ด)านใส0ใจในการสื่อสารภาพรวม
อยู0ในระดับมาก มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๖๑ ๕.) ด)านให)ความสําคัญด)านเทคโนโลยีภาพรวมอยู0ในระดับ
มาก มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๕๑ ๖) ด)านมีทักษะการประสานภาพรวมอยู0ในระดับมาก มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ 
๓.๕๕ และ ๗) ด)านรู)จักประมาณตนภาพรวมอยู0ในระดับมาก มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ ๓.๕๔  
 ๕.๑.๒ สรุปผลการวิเคราะห ข�อมูลตามวัตถุประสงค ของการวิจัย 
 การเสนอผลการวิเคราะห�ข)อมูลในตอนนี้ ผู)วิจัยนําเสนอสาระจากวิธีการเชิงปริมาณ และ
เชิงคุณภาพ แยกตามวัตถุประสงค�การวิจัยเป9น ๓ ด)านคือ ๑) องค�ประกอบภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู)บริหารการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย ๒) ป5จจัยเชิงสาเหตุท่ีสามารถร0วมกัน
พยากรณ�ภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู)บริหารการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย 
และ ๓) โมเดลความสัมพันธ�เชิงสาเหตุภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู)บริหารการ
ท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย  
 ๑) องค ประกอบภาวะผู�นําการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู�บริหารการ
ท.องเท่ียวแห.งประเทศไทย  
 จากผลการศึกษาพบว0า องค�ประกอบของภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ท้ัง 
๗ ด)านดังนี้ 
  (๑) ยอมรับการเปลี่ยนแปลง (agreement to change) คือ ติดตามข0าวสารและเก็บ
ข)อมูลศึกษาในเชิงสถิติ ยอมรับและเข)าใจบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมือง หม่ันประชุมเนืองนิตย�เพ่ือติดตามสถานการณ� กระตุ)นเตือนให)ทุกคนเรียนรู)และเท0าทันต0อ
การเปลี่ยนแปลง รวมท้ังยอมรับพัฒนาการของเทคโนโลยี แนวคิดใหม0 และคนรุ0นใหม0 
 (๒) พร)อมเป9นผู)นําการเปลี่ยนแปลง (Ready to be change Leaders) คือ การสร)าง
ความสําเร็จร0วมกันในองค�กร กล)าเสี่ยง เป9นแบบอย0างท่ีดีให)กับทุกคน พร)อมสร)างความแตกต0างก)าว
นําคู0แข0งขัน เน)นการทํางานเชิงรุก เป9นคนยอมรับนวัตกรรมและสร)างความพร)อมด)านนวัตกรรม 
รวมท้ังเตรียมความพร)อมท้ังส0วนตัวและทีมงานให)เป9นคนทันโลกอยู0เสมอ 
  (๓) วิสัยทัศน�ก)าวไกล (Vision) คือ การมีมุมมองท่ีแตกต0างรอบด)าน คิดกว)าง มองไกล 
ใฝuรู) คิดนอกกรอบ มีจินตนาการ และความคิดสร)างสรรค� กําหนดข้ันตอนการทํางานท่ีเป9นไปได)และ
จําลองผลสําเร็จ สามารถนําความหวังและความสําเร็จท่ีเป9นจริงได)มาสู0องค�กร และสร)างความเชื่อใจ 
เข)าใจในจุดประสงค�ให)แก0ผู)ตามด)วย 
  (๔) ใส0ใจในการสื่อสาร (attention to communication) คือ สื่อสารได)ดีท้ังเป9น
ทางการและไม0เป9นทางการ เป9นนักสื่อสารและนักฟ5งท่ีมีประสิทธิผล เชื่อม่ันในตนเอง เปvดกว)างรับฟ5ง
ความคิดเห็นเสมอ สามารถสื่อสารทําความเข)าใจเพ่ือให)เกิดการยอมรับในแนวคิด รวมท้ังส0งสารได)
ถูกต)อง หนักแน0น และชัดเจน 
 (๕) ให)ความสําคัญด)านเทคโนโลยี (technological minded) คือ การเรียนรู)ตลอด
ชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองอยู0เสมอ มีความเข)าใจการทําธุรกิจยุคดิจิทัล มีการนําเทคโนโลยีใหม0 ๆ เข)ามาใช)
ในการทํางานท้ังการประชุมหรือการสั่งการ ให)ความสําคัญด)านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือ
ประสิทธิภาพในการแข0งขัน และใช)เทคโนโลยีในการบริหารเพ่ือสร)างการเปลี่ยนแปลง 



 

๒๑๔ 

  (๖) มีทักษะการประสาน (having coordination skills) คือ มีทักษะทางการเมือง ไม0
ถือตัว ประสานความร0วมมือได)ดี ส0งเสริมความสัมพันธ�ท่ีดีกับทีมงาน นิยมการสร)างทีมและสร)าง
เครือข0ายในการทํางาน รวมท้ังกระจายอํานาจไม0หวงอํานาจ และประสานประโยชน�ต0อทุกฝuาย 
  (๗) รู)จักประมาณตน (being moderate, respectively) คือ รู)จักและยอมรับ
ความสามารถของตนเอง เป9นคนท่ีกล)าแสดงออกและกล)าเผชิญกับความเป9นจริง รู)จักคิด รู)จักทํา ย้ํา
ให)เข)าใจ ปฏิบัติให)พอดี สร)างภูมิคุ)มกันให)กับตนเองและองค�กร พัฒนาความคิดสร)างสรรค�และกล)า
ริเริ่มสิ่งใหม0 
   ๒) ป0จจัยเชิงสาเหตุท่ีสามารถร.วมกันพยากรณ ภาวะผู�นําการเปล่ียนแปลงในศตวรรษ
ท่ี ๒๑ ของผู�บริหารการท.องเท่ียวแห.งประเทศไทย     
  จากผลการศึกษาพบว0า ค0าความเท่ียงของตัวแปรสังเกตได) มีค0าความเท่ียงอยู0ระหว0าง 
๐.๒๙-๑.๔๗ โดยตัวแปรท่ีมีค0าความเท่ียงสูงสุดคือ ความร0วมมือระหว0างประเทศ มีค0าความเท่ียง
เท0ากับ ๑.๔๗ รองลงมาคือ พร)อมเป9นผู)นําการเปลี่ยนแปลง มีค0าความเท่ียงเท0ากับ ๐.๘๘ ส0วนตัวแปร
ท่ีมีค0าความเท่ียงตํ่าสุดคือ สภาวะการแข0งขันในอุตสาหกรรมท0องเท่ียว มีค0าความเท่ียงเท0ากับ ๐.๒๙ 
เท0ากัน สําหรับค0าสัมประสิทธิ์การพยากรณ� (R2) ของสมการโครงสร)างตัวแปรภายในแฝงพบว0ามีค0า
เท0ากับ ๐.๗๓ แสดงว0าตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของการปฏิบัติตามหลักปาป  
ณิกธรรมได)ร)อยละ ๗๓ และยังพบว0าสมการโครงสร)างตัวแปรภายในแฝงมีค0าเท0ากับ ๐.๖๖ แสดงว0า
ตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ได)
ร)อยละ ๖๖   
 เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรงท่ีส0งผลต0อตัวแปรภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 
๒๑ พบว0า ตัวแปรดังกล0าวได)รับอิทธิพลทางตรงจากป5จจัยด)านบรรยากาศองค�การ โดยมีค0าอิทธิพล
เท0ากับ ๐.๒๘ และเรียงตามลําดับตัวแปรท่ีมีอิทธิพลคือ มาตรฐานในการทํางาน (๙๒%) ความรู)สึก
ผูกพันและรับผิดชอบต0อองค�กร (๘๓%) การสร)างแรงจูงใจ (๗๙%) การสนับสนุน (๗๘%) โครงสร)าง
องค�กร (๗๖%) และความท)าทายและความรับผิดชอบในการทํางาน (๖๗%) ตามลําดับ นอกจากนั้น
ตัวแปรการปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรม ได)รับอิทธิพลทางตรงจากป5จจัยด)านบรรยากาศองค�การ โดย
มีค0าอิทธิพลเท0ากับ ๐.๘๒ เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางอ)อมท่ีส0งผลต0อตัวแปรภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี ๒๑ พบว0า ตัวแปรดังกล0าวได)รับอิทธิพลทางอ)อมจากป5จจัยด)านบรรยากาศองค�การ โดย
มีค0าอิทธิพลเท0ากับ ๐.๕๔ และป5จจัยด)านแรงกดดันภายนอก โดยมีค0าอิทธิพลเท0ากับ ๐.๐๖ ซ่ึงจะเห็น
ว0าขนาดอิทธิพลทางอ)อมสูงกว0าอิทธิพลทางตรง แสดงว0าการปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรมเป9นตัวแปร
ส0งผ0านของภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู)บริหารการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย 
อย0างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .๐๑   
  ๓) โมเดลความสัมพันธ เชิงสาเหตุภาวะผู�นําการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของ
ผู�บริหารการท.องเท่ียวแห.งประเทศไทย 
 การวิจัยในการวิจัยนี้มี ๔ ตัวแปรแฝง อันประกอบด)วย ป5จจัยด)านบรรยากาศองค�การ 
ป5จจัยด)านแรงกดดันภายนอก การปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรม และภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ ผลจากการวิเคราะห�โมเดลพบว0าค0า p-value = ๐.๐๕๑, ค0าไค-สแควร� ( 2χ ) =
๑๓๗.๕๖, df. = ๑๑๒, ค0าสัดส0วนไค-สแควร� ( 2χ /df) = ๑.๒๒๘, ค0าดัชนีวัดระดับความสอดคล)อง 



 

๒๑๕ 

(GFI) = ๐.๙๗, ค0าดัชนีวัดระดับความสอดคล)องท่ีปรับแก)แล)ว (AGFI) = ๐.๙๕, ค0าดัชนีวัดระดับความ
สอดคล)องเปรียบเทียบ (CFI) = ๑.๐๐, ค0ารากของค0าเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
(SRMR) = ๐.๐๓๙, ค0าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค0าพารามิเตอร� (RMSEA) = ๐.๐๒๒, แสดง
ให)เห็นว0าค0าสถิติความสอดคล)องของโมเดลความสัมพันธ�เชิงสาเหตุแบบพุทธบูรณาการของภาวะผู)นํา
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู)บริหารการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย เชิงสมมติฐานท่ี
ผู)วิจัยพัฒนาข้ึนสอดคล)องกลมกลืนกับข)อมูลเชิงประจักษ�ซ่ึงเป9นไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีกําหนดไว)  
  เม่ือทําการวิเคราะห�อิทธิพลแล)ว พบว0า ป5จจัยด)านบรรยากาศองค�การมีอิทธิพลทางตรง
ต0อภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยมีค0าอิทธิพลเป9นร)อยละ ๒๘ นอกจากนั้นตัวแปร
การปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรมก็ยังได)รับอิทธิพลทางตรงจากจากป5จจัยด)านบรรยากาศองค�การด)วย
เช0นกัน โดยมีค0าอิทธิพลเป9นร)อยละ ๘๒ ซ่ึงเป9นค0าอิทธิพลท่ีมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ แต0
พบว0าป5จจัยด)านแรงกดดันภายนอกไม0มีอิทธิพลทางตรงต0อภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 
๒๑ เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางอ)อมท่ีส0งผลต0อตัวแปรภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ 
พบว0า ตัวแปรดังกล0าวได)รับอิทธิพลทางอ)อมจากป5จจัยด)านบรรยากาศองค�การ โดยมีค0าอิทธิพล
เท0ากับ ๐.๕๔ และป5จจัยด)านแรงกดดันภายนอก โดยมีค0าอิทธิพลเท0ากับ ๐.๐๖ ซ่ึงจะเห็นว0าขนาด
อิทธิพลทางอ)อมสูงกว0าอิทธิพลทางตรง แสดงว0าการปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรมเป9นตัวแปรส0งผ0าน
ของภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู)บริหารการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย อย0างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ .๐๑ ซ่ึงสามารถเขียนในรูปสมการได)คือ 6 OrgC + 3QSs = 7CL โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
  (๑) บรรยากาศองค�การท้ัง ๖ ด)าน (6 Organizational Climate : 6 OrgC) ประกอบด)วย 
๑) มาตรฐานในการทํางาน (Standards) ๒) ความรู)สึกผูกพันและรับผิดชอบต0อองค�กร (Commitment) 
๓) การสร)างแรงจูงใจ (Motivation) ๔) การสนับสนุนจากคนรอบข)าง (Support) ๕) โครงสร)าง
องค�กร (Structure) และ ๖) ความท)าทายและความรับผิดชอบในการทํางาน (Responsibility)  
 (๒) การปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรมท้ัง ๓ ด)าน (3 Qualities of a Successful 
shopkeeper : 3QSs) ประกอบด)วย ๑) ด)านจักขุมา (วิสัยทัศน� -Shrewd) ๒) ด)านวิธูโร (จัดการดี -
Good Administering) ๓) ด)านนิสสยสัมป5นโน (มีมนุษยสัมพันธ� -Having Good Credit Rating)  
  (๓) องค�ประกอบของภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ท้ัง ๗ องค�ประกอบ 
(7 Change Leadership Factors : 7CL) คือ ๑) ยอมรับการเปลี่ยนแปลง (agreement to 
change) ๒) พร)อมเป9นผู)นําการเปลี่ยนแปลง (Ready to be change Leaders) ๓) วิสัยทัศน�ก)าว
ไกล (Vision) ๔) ใส0ใจในการสื่อสาร (attention to communication) ๕) ให)ความสําคัญด)าน
เทคโนโลยี (technological minded) ๖) มีทักษะการประสานงาน (having coordination skills) 
และ ๗) รู)จักประมาณตน (being moderate, respectively)  
    
๕.๒ อภิปรายผล   
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู)วิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงค�ของการวิจัย ๓ ส0วนคือ ๑) องค�ประกอบ
ภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู)บริหารการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย ๒) ป5จจัย
เชิงสาเหตุท่ีสามารถร0วมกันพยากรณ�ภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู)บริหารการ



 

๒๑๖ 

ท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย และ ๓) โมเดลความสัมพันธ�เชิงสาเหตุภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู)บริหารการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย   
 ๕.๒.๑ องค ประกอบภาวะผู�นําการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู�บริหารการ
ท.องเท่ียวแห.งประเทศไทย  
 จากการศึกษาองค�ประกอบของภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ท้ังจากการ
เก็บแบบสอบถามและการสัมภาษณ�ได)ผลสอดคล)องกันท้ัง ๗ องค�ประกอบดังนี้  
 ๑) ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ผู)นํา/ผู)บริหารต)องมีการติดตามข0าวสาร เก็บข)อมูลเชิงสถิติ 
ยอมรับและเข)าใจถึงบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ต)องตระหนัก และ
รับรู)ถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในป5จจุบัน สามารถคาดการณ�สถานการณ�ท่ีมีผลกระทบต0อ
หน0วยงาน โดยเฉพาะพัฒนาการของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยอมรับแนวคิดใหม0 ยอมรับคนรุ0นใหม0 
ดังนั้นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงจึงเป9นคุณสมบัติพ้ืนฐานท่ีผู)นําหรือผู)บริหารต)องมีหากต)องการ
พัฒนาองค�กรให)อยู0รอดในระยะยาว และนําองค�กรไปสู0เป�าหมายในอนาคต สอดคล)องกันท่ีพบว0า
โมเดลเชิงสาเหตุของบุพป5จจัยของภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงและผลท่ีมีต0อคุณลักษณะการเป9น
องค�การแห0งการเรียนรู)ตามการรับรู)ของพนักงานในสถานประกอบการธุรกิจท0องเท่ียวในเขต
กรุงเทพมหานครมีความเหมาะพอดีกับข)อมูลเชิงประจักษ�อยู0ในเกณฑ�ดี๑ สอดคล)องกันพบว0าการท่ี
ผู)นํามีการกระตุ)นผู)ตามให)ตระหนักถึงป5ญหาต0าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในหน0วยงาน ทําให)ผู)ตามมีความต)องการ
หาแนวทางใหม0 ๆ มาแก)ป5ญหาในหน0วยงาน เพ่ือหาข)อสรุปใหม0ท่ีดีกว0าเดิม เพ่ือทําให)เกิดสิ่งใหม0และ
สร)างสรรค� โดยผู)นํามีการคิดและการแก)ป5ญหาอย0างเป9นระบบ มีความคิดริเริ่มสร)างสรรค� มีการต้ัง
สมมุติฐาน การเปลี่ยนกรอบ (Reframing) การมองป5ญหา และการเผชิญกับสถานการณ�เก0า ๆ ด)วย
วิถีทางใหม0แบบใหม0 ๆ มีการจูงใจและสนับสนุนความคิดริเริ่มใหม0 ๆ ในการพิจารณาป5ญหาและการ
หาคําตอบของป5ญหา๒ และยังพบอีกว0า การพัฒนาภาวะผู)นําในการสื่อสารของผู)บริหารตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาข)อหนึ่งคือรู)เท0าทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคม๓ 
   ๒) พร)อมเป9นผู)นําการเปลี่ยนแปลง ผู)นํา/ผู)บริหารต)องให)ความสําคัญกับการสร)าง
ความสําเร็จร0วมกันของคนในองค�กร มีความกล)าเสี่ยง พร)อมเป9นผู)นําการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน ทํา
ตัวเป9นแบบอย0างท่ีดีหรือเป9นโมเดลให)บุคลากรทุกคนได)เห็น ผู)นําต)องรู)เท0ากันการเปลี่ยนแปลงของ
โลกป5จจุบันและอนาคต ผู)นําต)องพร)อมท่ีจะสร)างความแตกต0างให)กับองค�กร และก)าวนําคู0แข0งขันด)วย
การทํางานเชิงรุก ต)องยอมรับความคิดเห็นต0าง ๆ สร)างความพร)อมด)านนวัตกรรม หาความรู)ใหม0ให)
เป9นคนทันสมัย โดยต)องเตรียมความพร)อมท้ังส0วนตัวและทีมงานซ่ึงจะเป9นส0วนสนับสนุนซ่ึงกันและกัน 
สอดคล)องกันท่ีพบว0าการมีอุดมการณ� (Ideology) ซ่ึงผู)นําท่ีดีต)องมีคุณลักษณะผสมท้ังหมดของความ

                                                 
 ๑ ศิวะนันท� ศิวพิทักษ�, “บุพป5จจัยของภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงและผลท่ีมีต0อคุณลักษณะการเป9น

องค�การแห0งการเรียนรู)ตามการรับรู)ของพนักงานในสถานประกอบการธุรกิจท0องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร”, 
รายงานการวิจัย, (ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย�, ๒๕๕๕).   

๒ Bass, B.M. and Avolio, B.J., “The four Is Transformational Leadership”, Journal Of 
European Industrial Training, Vol.15 No.(1). (1990). 
 

๓ สุภางค�พิมพ� คล)ายธานี, “การพัฒนาภาวะผู)นําในการสื่อสารตามแนวทางพระพุทธศาสนา”, 
หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร , (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



 

๒๑๗ 

เชื่อ (Beliefs) เจตคติ (Attitudes) และความคิดหลัก (Concepts) มีอิทธิพลเป9นตัวชักนําและกําหนด
ทิศทางของความคิดของบุคคล โดยเฉพาะอย0างยิ่งใช)กับคณะบุคคลท่ีเป9นสมาชิกของสังคมเดียวกัน 
กลุ0มเดียวกัน และการท่ีผู)นําจะนําองค�กรให)สําเร็จต)องมีความคิดท่ีเร็วบนหลักความแม0นยํา๔ และยัง
พบอีกว0าภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงของผู)บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากลคือ การเป9นผู)กล)าเสี่ยง การมีพฤติกรรมเชิงรุก การมีความเชื่อว0าสถานศึกษาเป9น
สถานท่ีสําหรับการเรียนรู)๕ 
 ๓) วิสัยทัศน�ก)าวไกล ผู)นํา/ผู)บริหารต)องมีการกําหนดวิสัยทัศน�ขององค�กรเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตอย0างชัดเจน เป9นคนคิดนอกกรอบ และนําเสนอในสิ่งท่ีต0างออกไป มีความกล)า
ในการปรับเปลี่ยน มีจินตนาการ และความคิดสร)างสรรค� การอยู0รอดในระยะยาวขององค�กรข้ึนกับ
การท่ีผู)นํามีวิสัยทัศน�ท่ีจะกําหนดเป�าหมายขององค�กรไปในทิศทางใด เพ่ือให)สอดคล)องกับการ
เปลี่ยนแปลงในป5จจุบันและอนาคต สอดคล)องกันพบว0า ภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงของผู)บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ด)านการเป9นผู)มีวิสัยทัศน�อยู0ในระดับมาก
ท่ีสุด๖ นอกจากนั้นยังพบว0าความคิดสร)างสรรค�ในองค�การมีอิทธิพลเชิงบวกทางตรงต0อนวัตกรรม
องค�การและมีอิทธิพลเชิงบวกทางอ)อมต0อผลการดําเนินงานของ SMEs ผ0านนวัตกรรมองค�การ๗ และ
ยังพบอีกว0าภาวะผู)นําสําหรับศตวรรษท่ี ๒๑ คุณลักษณะท่ีสําคัญคือ การมีวิสัยทัศน�เพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงด)วย๘ ยังพบว0าผู)บริหารต)องเป9นผู)มีวิสัยทัศน�กว)างไกล มีความสามารถ มีความรู)ในการ
ทํางาน ควรศึกษาเพ่ิมเติมให)ทันยุคสมัยท่ีเปลี่ยนไปด)วย๙ ยังพบอีกว0าการพัฒนาภาวะผู)นําในการ
สื่อสารของผู)บริหารตามแนวทางพระพุทธศาสนาข)อหนึ่งคือต)องมีโลกทัศน�กว)างไกล๑๐ และยังพบอีก
ว0า การพัฒนาภาวะผู)นําเชิงพุทธของผู)บริหารวิทยาลัยการอาชีพเขตภาคเหนือตอนล0างองค�ประกอบ

                                                 
๔ สนุก สิงห�มาตร, พิกุล มีมานะ และดุษฎีวัฒน� แก)วอินทร�, “คุณลักษณะภาวะผู)นําของผู)บริหาร

องค�กรในศตวรรษท่ี ๒๑”, การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาคร้ังท่ี ๒, (มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม, ๒๕๖๐).   
  ๕ ณัฐกิจ บัวชม และวีระวัฒน� อุทัยรัตน�, “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงของผู)บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล”, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร นเอเชีย ฉบับ
สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร , ปmท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๘). 
  ๖ เรื่องเดี่ยวกัน. 
  ๗ พีรวุฒิ ศิริศักดิ์, “ความสัมพันธ�เชิงสาเหตุของภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลง ความคิดสร)างสรรค�ใน
องค�การ นวัตกรรมองค�การท่ีมีต0อผลการดําเนินงานขององค�การ : ศึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย0อม”, 
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร , ปmท่ี ๒๗ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๙). 
 

๘ วิโรจน� สารรัตนะ และคณะ, “ภาวะผู)นําสําหรับศตวรรษท่ี ๒๑”, วารสารศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปmท่ี ๒๐ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม–มีนาคม ๒๕๖๑). 
 ๙ อภิษฎาข� ศรีเครือดง, “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู)นําท่ีพึงประสงค�ตามแนวพุทธของผู)บริหารสตรีใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ”, หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
 ๑๐ สุภางค�พิมพ� คล)ายธานี, “การพัฒนาภาวะผู)นําในการสื่อสารตามแนวทางพระพุทธศาสนา”, 
หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร , (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



 

๒๑๘ 

ด)านหนึ่งคือวิสัยทัศน�ประกอบด)วย สร)างวิสัยทัศน�ในองค�การ มีความรู)ความสามารถ มีการวางแผน มี
แนวความคิดใหม0 ๆ ด)วย๑๑   
 ๔) ใส0ใจในการสื่อสาร ผู)นํา/ผู)บริหารต)องสามารถสื่อสารเรื่องราวต0าง ๆ ในท่ีประชุม 
และสถานท่ีท่ัวไปได)อย0างม่ันใจ มีทักษะท่ีดีของการเป9นนักสื่อสารและนักฟ5งท่ีมีประสิทธิผล มีความ
เชื่อม่ันในตนเอง เปvดกว)างพร)อมท่ีจะรับฟ5งความคิดเห็นของบุคลากร ให)ความสําคัญกับการสื่อสารท้ัง
การสื่อสารภายในและภายนอกองค�กร เนื่องจากการสื่อสารภายในให)บุคลากรมีความเข)าใจในทิศ
ทางการทํางานตรงกัน และทําให)เกิดความรู)สึกของการเป9นอันหนึ่งอันเดียวกัน จะทําให)เกิดพลังใน
การขับเคลื่อนการทํางานให)บรรลุเป�าหมายขององค�กร และเป9นการสร)างบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน 
สร)างความเชื่อใจ เข)าใจในบริบทต0าง ๆ ภายในองค�กร สอดคล)องกันท่ีพบว0า ผู)บริหารควรเปvดใจให)
กว)างและยอมรับฟ5งความคิดเห็น ความรู)สึกของผู)ร0วมงาน และปล0อยวางให)มาก (อัตถัญ�ุตา)๑๒ 
สอดคล)องกันพบอีกว0าภาวะผู)นําสําหรับศตวรรษท่ี ๒๑ คุณลักษณะท่ีสําคัญคือมีการสร)างเครือข0าย มี
การนําร0วมกัน มีการสื่อสารท่ีเข)มแข็งด)วย๑๓ พบอีกว0าผู)นําต)องมีมีบุคลิกภาพดี มีทักษะในการติดต0อ
ประสานงานดี การวางตัวเสมอต)นเสมอปลาย มีความสามารถในการครองใจคน ให)คําแนะนํา
ช0วยเหลือประสานให)องค�การเกิดความสามัคคี มีความเชื่อม่ันในตัวเอง เมตตา กรุณา ยุติธรรม 
ซ่ือสัตย�สุจริต๑๔ และยังพบอีกว0าภาวะผู)นําทางการสื่อสารมีองค�ประกอบท่ีสําคัญคือ ความสามารถใน
การส0งสาร ความสามารถในการรับสาร และความสามารถในการตอบสนอง ภาวะผู)นําทางการสื่อสาร
ท่ีจะเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลนั้น ผู)บริหารควรยึดถือหรือประยุกต�ใช)หลักสัจจวาทีหรือการพูด
ความจริงมาเป9นอันดับแรก๑๕ 

 ๕) ให)ความสําคัญด)านเทคโนโลยี ผู)นํา/ผู)บริหารต)องเป9นคนเรียนรู)ตลอดชีวิตและ
พยายามเรียนรู)สิ่งใหม0 ๆ เพ่ือพัฒนาตนเองอยู0เสมอ ต)องมีความรู) ความเข)าใจเก่ียวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมัย เป9นผู)ท่ีมีความเข)าใจการทําธุรกิจในโลกยุคดิจิทัล เนื่องจากโลกกําลังเข)าสู0ยุค
เทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีกลายเป9นป5จจัยสําคัญในการขับเคลื่อนสังคมทุกระดับ ผู)นําต)องให)
ความสําคัญด)านเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข0งขันในโลกอนาคต 
สอดคล)องกันท่ีพบว0าทิศทางของเทคโนโลยีสมัยใหม0 (New Technology Vectors) จะส0งผลต0อราคา 

                                                 
 

๑๑ พัชรี ชํานาญศิลป�, “การพัฒนาภาวะผู)นําเชิงพุทธของผู)บริหารวิทยาลัยการอาชีพเขตภาคเหนือ
ตอนล0าง”, หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 
 ๑๒ อรนุช โขพิมพ�, “ภาวะผู)นําตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของผู)บริหารโรงเรียน พระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา จังหวัดขอนแก0น”, วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก.น, ปmท่ี ๑ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม 
๒๕๕๗). 
 

๑๓ วิโรจน� สารรัตนะ และคณะ, “ภาวะผู)นําสําหรับศตวรรษท่ี ๒๑”, วารสารศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปmท่ี ๒๐ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม–มีนาคม ๒๕๖๑).  
 ๑๔ อภิษฎาข� ศรีเครือดง, “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู)นําท่ีพึงประสงค�ตามแนวพุทธของผู)บริหารสตรี
ในมหาวิทยาลัยของรัฐ”, หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร , (คณะ
สังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗) 
 ๑๕ สุภางค�พิมพ� คล)ายธานี, “การพัฒนาภาวะผู)นําในการสื่อสารตามแนวทางพระพุทธศาสนา”, 
หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร , (คณะสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘).  



 

๒๑๙ 

การคัดเลือกเส)นทางและตารางการท0องเท่ียว การทําประวัตินักท0องเท่ียว การรักษาความปลอดภัย
ของข)อมูลในหลากหลายสาขาท0องเท่ียว (Cloud Solutions/Big Data/Analytics Cloud Computing) 
หรือการเจริญเติบโตของช0องทางการค)าและบริการใหม0 ๆ โดยอุตสาหกรรมการท0องเท่ียวจะต)อง
เสาะหาวิธีการบริหารช0องทางต0าง ๆ และแนวทางแก)ไขป5ญหาใหม0ท่ีจะเกิดข้ึนสาหรับการท0องเท่ียว
และการจองต๋ัวการเดินทางออนไลน�เป9นต)น๑๖ และสอดคล)องกันพบว0าผู)นําการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพล
เชิงบวกทางอ)อมต0อผลการดําเนินงานของ SMEs ผ0านความคิดสร)างสรรค�ในองค�การและนวัตกรรม
องค�การ และนวัตกรรมองค�การมีอิทธิพลเชิงบวกทางตรงต0อผลการดําเนินงานของ SMEs รวมท้ัง
ป5จจัยท่ีมีอิทธิพลทางตรงต0อผลการดําเนินงานของ SMEs ได)แก0 ภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลง ความคิด
สร)างสรรค�ในองค�การและนวัตกรรมองค�การตามลําดับ๑๗   
 ๖) มีทักษะการประสานงาน ผู)นํา/ผู)บริหารต)องสามารถประสานงานกับคนในองค�กร
หรือหน0วยงานอ่ืนได)เป9นอย0างดีหรือเรียกได)ว0า “มีทักษะทางการเมือง” ส0งเสริมความสัมพันธ�ท่ีดีกับ
ทีมงานเพราะถือเป9นป5จจัยผลักดันให)การบริหารงานสําเร็จ นิยมการสร)างทีมในการทํางานและสร)าง
เครือข0ายกับองค�กรอ่ืน เพราะผู)นําท่ีสามารถสื่อสารประสานความร0วมมือได)ดีจะเป9นกุญแจของ
ความสําเร็จในการบริหารงาน ช0วยให)ผู)ใต)บังคับบัญชาปฏิบัติงานได)สําเร็จตามวัตถุประสงค� เป9น
การบูรณาการการทํางานร0วมกัน สอดคล)องกันท่ีพบว0าการท่ีผู)นําจะประพฤติในทางท่ีจูงใจให)เกิดแรง
บันดาลใจกับผู)ตาม โดยการสร)างแรงจูงใจภายใน การให)ความหมายและท)าทายในเรื่องงานของผู)ตาม 
ผู)นําจะกระตุ)นจิตวิญญาณของทีม (Team Spirit) ให)มีชีวิตชีวา มีการแสดงออกซ่ึงความกระตือรือร)น 
โดยการสร)างเจตคติท่ีดีและการคิดในแง0บวก ผู)นําจะทําให)ผู)ตามสัมผัสกับภาพท่ีงดงามของอนาคต 
ผู)นําจะสร)างและสื่อความหวังท่ีผู)นําต)องการอย0างชัดเจน๑๘ และพบอีกว0า ผู)บริหารต)องเป9นผู)มองโลก
ในแง0บวก สร)างความสัมพันธ� มีจิตอาสา ซ่ือสัตย� จริงใจ มีสัจจะ คําม่ันสัญญา มีจิตใจเป9นกลาง 
กระจายอํานาจด)วย๑๙  
 ๗) รู)จักประมาณตน ผู)นํา/ผู)บริหารต)องรู)จักและยอมรับว0าตนเองมีความสามารถด)าน
ไหน อะไรไม0รู)บ)าง เป9นคนท่ีกล)าแสดงออกและโปร0งใสในการทํางาน มีจุดยืนเป9นของตนเองและกล)า
เผชิญกับความเป9นจริง รับฟ5งความคิดเห็นคนอ่ืน ไม0โอ)อวด ไม0หลอกตัวเอง มีสติ ซ่ึงจะสามารถนําพา
องค�กรหรือหน0วยงานไปสู0ความสําเร็จและได)รับความร0วมมือจากคนในองค�กรเป9นอย0างดี ใน
ขณะเดียวกันผู)นําไม0ควรหยุดพัฒนาความคิดสร)างสรรค� และควรกล)าท่ีจะริเริ่มทําในสิ่งใหม0 ๆ ท่ีอยู0ใน
ขอบเขตท่ีถูกต)อง เพ่ือให)ผู)อ่ืนมีทัศนคติท่ีดีในการรู)จักพัฒนาตนเองเพ่ิมข้ึนตามไปด)วย สอดคล)องกันท่ี

                                                 
๑๖ สุวัตร สิทธิหล0อ, “ท0องเท่ียวไทยก)าวไกลอาเซียน”, วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร และการ

สื่อสาร, ปmท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๒ (เมษายน-กันยายน ๒๕๕๘). 
  ๑๗ พีรวุฒิ ศิริศักดิ์, “ความสัมพันธ�เชิงสาเหตุของภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลง ความคิดสร)างสรรค�ใน
องค�การ นวัตกรรมองค�การท่ีมีต0อผลการดําเนินงานขององค�การ : ศึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย0อม”, 
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร , ปmท่ี ๒๗ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙). 

๑๘ Bass, B.M. and Avolio, B.J., “The four Is Transformational Leadership”, Journal Of 
European Industrial Training, Vol.15 No.(1). (1990). 
 

๑๙ พัชรี ชํานาญศิลป�, “การพัฒนาภาวะผู)นําเชิงพุทธของผู)บริหารวิทยาลัยการอาชีพเขตภาคเหนือ
ตอนล0าง”, หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร , บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘).  



 

๒๒๐ 

พบว0านักบินมีบุคลิกภาพภาพรวมอยู0ในระดับมาก ส0วนรายด)าน คือ บุคลิกภาพแบบแสดงออก 
บุคลิกภาพแบบเปvดกว)าง และบุคลิกภาพแบบมีสติอยู0ในระดับมาก และป5จจัยท่ีพยากรณ�เชิงบวก
ภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงของนักบินกองทัพอากาศคือ บุคลิกภาพแบบมีสติ การจัดส0วนข้ันตอนการ
ปฏิบัติขององค�กร บุคลิกภาพแบบเปvดกว)าง๒๐ ยังพบว0าผู)บริหารควรท่ีจะรู)จักประมาณตน ควรจะนํา
งบประมาณท่ีส0วนกลางจัดสรรให)ไปใช)อย0างเหมาะสม ไม0ใช)ด)านอ่ืนนอกจากด)านการศึกษา และ
พัฒนาองค�กรให)เจริญข้ึน (มัตตัญ�ุตา) ๒๑ และยังพบว0าหลักการโดยรวมของภาวะผู)นําคือการพัฒนา
ผู)นําให)สามารถควบคุมตัวเองได) มีสติรู)ตัวเองตลอดเวลา มีสมาธิมุ0งม่ันเป9นคนดีมีจริยธรรมความ
ซ่ือสัตย�สามารถเป9นแบบอย0างได) ควรมีวิสัยทัศน�ด)านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย สร)างสรรค�
นวัตกรรมด)วย๒๒ 
  ๕.๒.๒ ป0จจัยเชิงสาเหตุท่ีสามารถร.วมกันพยากรณ ภาวะผู�นําการเปล่ียนแปลงใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู�บริหารการท.องเท่ียวแห.งประเทศไทย 
 จากการศึกษาอิทธิพลทางตรงท่ีส0งผลต0อตัวแปรภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 
๒๑ พบว0า ตัวแปรดังกล0าวได)รับอิทธิพลทางตรงจากป5จจัยด)านบรรยากาศองค�การ โดยมีค0าอิทธิพล
เท0ากับ ๐.๒๘ และเรียงตามลําดับตัวแปรท่ีมีอิทธิพลคือ มาตรฐานในการทํางาน (๙๒%) ความรู)สึก
ผูกพันและรับผิดชอบต0อองค�กร (๘๓%) การสร)างแรงจูงใจ (๗๙%) การสนับสนุน (๗๘%) โครงสร)าง
องค�กร (๗๖%) และความท)าทายและความรับผิดชอบในการทํางาน (๖๗%) ตามลําดับ อย0างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ .๐๑ ดังนั้นหากต)องการจะพัฒนาภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ นั้น
ต)องนําตัวแปรด)านบรรยากาศองค�การ และการปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรมจากการวิจัยครั้งนี้ไป
กําหนดเป9นแผนในการพัฒนาตน พัฒนาคน และพัฒนางาน รวมท้ังจัดโครงการพัฒนาด)านต0าง ๆ 
ตามค0าอิทธิพลท่ีได)จากการวิจัยในครั้งนี้คือ 
 มาตรฐานในการทํางานส0งผลต0อภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ดังนั้นองค�กร
ต)องมีการกําหนดวิสัยทัศน� พันธกิจท่ีชัดเจนและเข)าใจง0ายเป9นไปตามระเบียบข)อบังคับของกฎหมาย 
มีการจัดทําแผนเพ่ือให)บรรลุตามวัตถุประสงค�และเป�าหมายการดําเนินงานตามท่ีองค�กรกําหนด มีการ
กําหนดเกณฑ�การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยยึดตามมาตรฐานของกฎหมาย สร)างกระบวนการ
ทํางานท่ีสามารถถ0ายทอด เรียนรู) และพัฒนาอย0างเป9นระบบท่ัวท้ังองค�กร ยึดถือความเป9นธรรม มี
มาตรฐาน มีคุณภาพท่ัวท้ังองค�กร สอดคล)องกับงานวิจัยเรื่องการพัฒนาภาวะผู)นําเชิงพุทธของผู)บริหาร
วิทยาลัยการอาชีพเขตภาคเหนือตอนล0างท่ีพบว0า การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาภาวะ
ผู)นํานั้น ผู)บริหารต)องเป9นผู)มีวิสัยทัศน�กว)างไกล มีการวางแผน มีความรอบคอบ กล)าตัดสินใจ มี

                                                 
 ๒๐ ธนากร เอ่ียมปาน, “ป5จจัยท่ีส0งผลต0อภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงของนักบินกองทัพอากาศ”, 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา, (วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด)านการจัดการ: มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 
๒๕๕๖). 
 ๒๑อรนุช โขพิมพ�, “ภาวะผู)นําตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของผู)บริหารโรงเรียน พระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา จังหวัดขอนแก0น”, วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก.น, ปmท่ี ๑ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม 
๒๕๕๗). 
  ๒๒ วรุตม� ทวีศรี, “การพัฒนาภาวะผู)นาตามหลักธรรมเพ่ือการพัฒนาสู0องค�การ ประสิทธิภาพสูงของ
หน0วยงานวิจัยและพัฒนาในสังกัดกระทรวง วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี”, หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร , (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



 

๒๒๑ 

ความคิดสร)างสรรค� วิเคราะห�และกําหนดทิศทาง๒๓ สอดคล)องกับงานวิจัยเรื่องป5จจัยท่ีส0งผลต0อภาวะ
ผู)นําการเปลี่ยนแปลงของนักบินกองทัพอากาศท่ีพบว0า ป5จจัยท่ีพยากรณ�เชิงบวกภาวะผู)นําการ
เปลี่ยนแปลงของนักบินกองทัพอากาศคือ วัฒนธรรมองค�กร การจัดส0วนข้ันตอนการปฏิบัติของ
องค�กร๒๔ และสอดคล)องกับงานวิจัยเรื่องป5จจัยเชิงสาเหตุท่ีส0งผลต0อประสิทธิผลของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนท่ีพบว0า ป5จจัยวัฒนธรรมองค�การส0งผลทางตรงต0อประสิทธิผล อย0างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .๐๑๒๕  
  ความรู)สึกผูกพันและรับผิดชอบต0อองค�กรส0งผลต0อภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ท่ี ๒๑ ดังนั้นการมีรับผิดชอบงานท่ีได)รับมอบหมายเพ่ือสร)างความสําเร็จให)แก0องค�กร การให)
ความสําคัญกับความสําเร็จของส0วนรวม การมีความรู)สึกภูมิใจท่ีได)เป9นส0วนหนึ่งขององค�กร มีความ
เสียสละ ไม0เห็นแก0ประโยชน�ตนเอง มองความสําเร็จขององค�กรเป9นหลัก สอดคล)องกับงานวิจัยเรื่อง
อิทธิพลของภาวะผู)นาการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต0อความผูกพันองค�การ และการต้ังใจลาออกของ
พนักงานระดับปฏิบัติการ : กรณีศึกษาบริษัทผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ�แห0งหนึ่งท่ีพบว0า การรับรู)ภาวะผู)นํา
การเปลี่ยนแปลงของพนักงานนั้นมีความสําคัญ องค�การควรจัดการพัฒนาให)ผู)นําทุกระดับ (หัวหน)า
งาน ผู)จัดการ และผู)บริหาร) เพ่ือให)เกิดภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงอย0างท่ัวถึง เพ่ือสร)างเสริมความ
ผูกพันต0อองค�การและลดการลาออกของพนักงาน๒๖ สอดคล)องกับงานวิจัยเรื่องป5จจัยเชิงสาเหตุท่ีมี
อิทธิพลต0อภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงของผู)บริหารสถานศึกษาท่ีพบว0า องค�ประกอบการเป9นสมาชิกท่ี
ดีต0อองค�กรเป9นการแสดงออกของผู)บริหารท่ีเต็มใจปฏิบัติงานเกินกว0าบทบาทหน)าท่ีท่ีตนรับผิดชอบ
อยู0 โดยไม0มีใครบังคับโดยตรงมีความอดทนอดกลั้นและมีความสํานึกในหน)าท่ีโดยทํางานตามพันธกิจ
ประกอบด)วย การให)ความช0วยเหลือ ความอดทนอดกลั้นและความสํานึกในหน)าท่ี๒๗ และสอดคล)อง
กับงานวิจัยเรื่องการพัฒนาภาวะผู)นําเชิงพุทธของผู)บริหารวิทยาลัยการอาชีพเขตภาคเหนือตอนล0างท่ี
พบว0า การพัฒนาภาวะผู)นําเชิงพุทธของผู)บริหารต)องมีความชํานาญประกอบด)วย ความหม่ันเพียรใน

                                                 
 ๒๓ พัชรี ชํานาญศิลป�, “การพัฒนาภาวะผู)นําเชิงพุทธของผู)บริหารวิทยาลัยการอาชีพเขตภาคเหนือ
ตอนล0าง”, หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘).  

๒๔ ธนากร เอ่ียมปาน, “ป5จจัยท่ีส0งผลต0อภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงของนักบินกองทัพอากาศ”, 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา, (วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด)านการจัดการ: มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 
๒๕๕๖). 

๒๕ เตือนใจ เขียนชํานาจ  และสุพรรณี สมานญาติ, “ป5จจัยเชิงสาเหตุท่ีส0งผลต0อประสิทธิผลของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน”, วารสาร มจร. สังคมศาสตร ปริทรรศน , ปmท่ี ๖ ฉบับท่ี ๒ (เมษายน-มิถุนายน, ๒๕๖๐). 

๒๖ บุญชนะ เมฆโต, “อิทธิพลของภาวะผู)นาการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต0อความผูกพันองค�การ และการ
ตั้งใจลาออกของพนักงานระดับปฏิบัติการ : กรณีศึกษาบริษัทผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ�แห0งหน่ึง”, HROD Journal, 
Volume ๙ Number ๑ (January-June ๒๐๑๗).  
  ๒๗ พัชรี พลอยเทศ และชาญชัย วงศ�สิรสวัสดิ์, “ป5จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต0อภาวะผู)นําการ
เปลี่ยนแปลงของผู)บริหารสถานศึกษา”, หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�, ๒๕๕๙).  



 

๒๒๒ 

การฝ�กฝน เทคนิคและความถนัด ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ�ทํางาน ทักษะความชํานาญ มีความ
ต้ังใจอดทน๒๘ 
 การสร)างแรงจูงใจส0งผลต0อภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ เนื่องจากงานท่ี
เปvดโอกาสให)ได)ฝ�กอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู)และประสบการณ�ในงาน มีความรู)สึกพอใจใน
ความก)าวหน)าในตําแหน0งหน)าท่ีการงาน มีโอกาสท่ีจะได)เลื่อนตําแหน0งท่ีสูงข้ึน มีการสร)างแรงจูงใจ
ให)กับตนเองและผู)ใต)บังคับบัญชา ให)สิทธิประโยชน�ท่ีจําเป9นในการเลี้ยงชีพ สอดคล)องกับงานวิจัยเรื่อง
ป5จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต0อการเสริมสร)างพลังอํานาจการทํางานของครูในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในภาคใต)ท่ีพบว0า รูปแบบความสัมพันธ�โครงสร)างเชิงเส)นมี
ความสอดคล)องกลมกลืนกับข)อมูลเชิงประจักษ� และการเสริมสร)างพลังอํานาจการทํางานของครูได)รับ
อิทธิพลทางตรงจากการสร)างแรงจูงใจในการทํางาน๒๙ สอดคล)องกับงานวิจัยเรื่องความเป9นผู)นําท่ีเน)น
การเปลี่ยนแปลง : การขยายโมเดลสองมิติ ท่ีพบว0า ป5จจัยท่ีเก่ียวข)องกับการส0งเสริมการเปลี่ยนแปลง
คือการคํานึงถึงพนักงาน และการสร)างศูนย�กลาง๓๐ และยังสอดคล)องกับงานวิจัยเรื่องบุพป5จจัยของ
ภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงและผลท่ีมีต0อคุณลักษณะการเป9นองค�การแห0งการเรียนรู)ตามการรับรู)ของ
พนักงานในสถานประกอบการธุรกิจท0องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานครท่ีพบว0า ป5จจัยแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานมีอิทธิพลโดยรวมต0อภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงมากกว0าป5จจัยความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานและความผูกพันต0อองค�การ๓๑ 
 การสนับสนุนจากคนรอบข)างส0งผลต0อภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ดังนั้น
ผู)บังคับบัญชาควรเป9นกันเองและเปvดโอกาสให)ผู)ใต)บังคับบัญชาปรึกษาหารือได) มีบรรยากาศการ
ทํางานท่ีอบอุ0น เป9นกันเอง ผู)บังคับบัญชาให)ความช0วยเหลือเม่ือมีป5ญหา สนับสนุนซ่ึงกันและกันท้ัง
จากผู)ใต)บังคับบัญชาตลอดจนเพ่ือนร0วมงาน มีการให)คําชี้แนะ เสนอแนวความคิด ความรู)ท่ีแตกต0าง
ออกไป ซ่ึงจะทําให)เกิดการเปลี่ยนแปลงขององค�กรได) สอดคล)องกับงานวิจัยเรื่องป5จจัยเชิงสาเหตุท่ีมี
อิทธิพลต0อภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงของผู)บริหารสถานศึกษาท่ีพบว0า องค�ประกอบการสนับสนุน
ทางสังคมสิ่งท่ีเกิดจากบุคคลมีการติดต0อปฏิสัมพันธ�กันในสังคม มีองค�ประกอบ ๔ ประการคือ การ
สนับสนุนด)านอารมณ� การสนับสนุนด)านการประเมิน การสนับสนุนด)านข)อมูลข0าวสาร และการ
สนับสนุนด)านทรัพยากรทางการศึกษามีความสัมพันธ�หรือมีอิทธิพลต0อความเป9นผู)นําการเปลี่ยนแปลง

                                                 
 

๒๘ พัชรี ชํานาญศิลป�, “การพัฒนาภาวะผู)นําเชิงพุทธของผู)บริหารวิทยาลัยการอาชีพเขตภาคเหนือ
ตอนล0าง”, หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘).  

๒๙ ณฐกร รักษ�ธรรม, นิคม จารุมณี และผ0องศรี วาณิชย�ศุภวงศ�, “ป5จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต0อการ
เสริมสร)างพลังอํานาจการทํางานของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในภาคใต)”, 
วารสารราชภัฏสุราษฎร ธานี, ปmท่ี ๑ ฉบับท่ี ๑ (กรกฎาคม–ธันวาคม, ๒๕๕๗).  

๓๐ Göran Ekvall & Jouko Arvonen†, “The Swedish Council for Management and Work 
Life Issues”, Sweden† University of Stockholm, (Sweden, 2002). 
 ๓๑ ศิวะนันท� ศิวพิทักษ�, “บุพป5จจัยของภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงและผลท่ีมีต0อคุณลักษณะการเป9น
องค�การแห0งการเรียนรู)ตามการรับรู)ของพนักงานในสถานประกอบการธุรกิจท0องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร”, 
รายงานการวิจัย, (ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย�, ๒๕๕๕).   



 

๒๒๓ 

ของผู)บริหาร๓๒ และสอดคล)องกับงานวิจัยเรื่องบุพป5จจัยของภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงและผลท่ีมีต0อ
คุณลักษณะการเป9นองค�การแห0งการเรียนรู)ตามการรับรู)ของพนักงานในสถานประกอบการธุรกิจ
ท0องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานครท่ีพบว0า ป5จจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลโดยรวมต0อภาวะ
ผู)นําการเปลี่ยนแปลงมากกว0าป5จจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันต0อองค�การ๓๓   
 โครงสร)างองค�กรส0งผลต0อภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ดังนั้นองค�กรต)องมี
การปฏิบัติงานตามสายงานอย0างชัดเจน มีการแบ0งหน)าท่ีรับผิดชอบอย0างเป9นระบบ มีการกระจาย
อํานาจตัดสินใจให)แก0ผู)ปฏิบัติงานในระดับต0าง ๆ โครงสร)างองค�กรท่ีถูกจัดอย0างเป9นระบบจะมีการ
วัดผลท่ีดีและเป9นธรรม นําไปสู0การเปลี่ยนแปลงได)ง0ายมีประสิทธิภาพโดยไม0เสียเวลา รวมท้ังจะช0วยให)
รู)ถึงว0าบุคคลกลุ0มไหนท่ีเหมาะสมและควรรับการเปลี่ยนแปลง สอดคล)องกับงานวิจัยเรื่องป5จจัยท่ี
ส0งผลต0อภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงของนักบินกองทัพอากาศท่ีพบว0า ป5จจัยท่ีพยากรณ�เชิงบวกภาวะ
ผู)นําการเปลี่ยนแปลงของนักบินกองทัพอากาศคือ วัฒนธรรมองค�กร การจัดส0วนข้ันตอนการปฏิบัติ
ขององค�กร นโยบายองค�กร๓๔ และสอดคล)องกับงานวิจัยเรื่องป5จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต0อการ
เสริมสร)างพลังอํานาจการทํางานของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาในภาคใต)ท่ีพบว0า การเสริมสร)างพลังอํานาจการทํางานของครูได)รับอิทธิพลทางตรงจาก
การสร)างบรรยากาศองค�การ๓๕       
 ความท)าทายและความรับผิดชอบในการทํางานส0งผลต0อภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ ดังนั้นเม่ือเกิดป5ญหาเรื่องการทํางานหาทางแก)ไขป5ญหาท่ีเกิดข้ึนทันที รับทราบหน)าท่ี
และความรับผิดชอบในตําแหน0งงานท่ีทําอยู0อย0างชัดเจน มีความรู) ความสามารถเหมาะสมกับงานท่ี
รับผิดชอบ รู)จักเปลี่ยนวิกฤตเป9นโอกาส วิกฤตการณ�จะสร)างผู)นําท่ีเก0งและสามารถนําการ
เปลี่ยนแปลงมาสู0องค�กรได) มีการแก)ป5ญหาอย0างเต็มท่ีและสร)างสรรค�นําเสนอแนวคิดใหม0 ๆ รวมท้ัง
การฝ�กฝนพัฒนาตนเองเพ่ือท่ีจะสามารถรับมือกับความท)าทายต0าง ๆ ได) และท่ีสําคัญต)องรู)จัก
รับผิดชอบผลของการกระทํานั้น ๆ ด)วย สอดคล)องกับงานวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ�
เชิงสาเหตุของป5จจัยทีมีอิทธิพลต0อภาวะผู)นําเชิงวิสัยทัศน�ของผู)บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๘ ท่ีพบว0า ความฉลาดทางอารมณ�ส0งอิทธิพลทางตรง อิทธิพล
ทางอ)อม และอิทธิพลรวม ต0อภาวะผู)นําเชิงวิสัยทัศน� การสื่อสารส0งอิทธิพลทางอ)อมต0อภาวะผู)นําเชิง

                                                 
๓๒ พัชรี พลอยเทศ และชาญชัย วงศ�สิรสวัสดิ์, “ป5จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต0อภาวะผู)นําการ

เปลี่ยนแปลงของผู)บริหารสถานศึกษา”, หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�, ๒๕๕๙).  

 ๓๓ ศิวะนันท� ศิวพิทักษ�, “บุพป5จจัยของภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงและผลท่ีมีต0อคุณลักษณะการเป9น
องค�การแห0งการเรียนรู)ตามการรับรู)ของพนักงานในสถานประกอบการธุรกิจท0องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร”, 
รายงานการวิจัย, (ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย�, ๒๕๕๕).   

๓๔ ธนากร เอ่ียมปาน, “ป5จจัยท่ีส0งผลต0อภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงของนักบินกองทัพอากาศ”, 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา, (วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด)านการจัดการ: มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 
๒๕๕๖). 

๓๕ ณฐกร รักษ�ธรรม, นิคม จารุมณี และผ0องศรี วาณิชย�ศุภวงศ�, “ป5จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต0อการ
เสริมสร)างพลังอํานาจการทํางานของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในภาคใต)”, 
วารสารราชภัฏสุราษฎร ธานี, ปmท่ี ๑ ฉบับท่ี ๑ (กรกฎาคม–ธันวาคม, ๒๕๕๗).  



 

๒๒๔ 

วิสัยทัศน�โดยผ0านความคิดสร)างสรรค� และความคิดสร)างสรรค�ส0งอิทธิพลทางตรง และอิทธิพลรวมต0อ
ภาวะผู)นําเชิงวิสัยทัศน�๓๖  
 สําหรับการปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรมพบว0าเป9นตัวแปรส0งผลผ0านของภาวะผู)นําการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ซ่ึงสอดคล)องกับการเก็บแบบสอบถามและการสัมภาษณ�ผู)ให)ข)อมูล
สําคัญ จํานวน ๑๗ รูป/คน และอภิปรายผลได)ดังนี้ 
 ด)านจักขุมา (วิสัยทัศน�) องค�กรควรนําผู)มีประสบการณ�เข)ามามีส0วนร0วมในการตัดสินใจ
และวางแผนองค�กร การดําเนินธุรกิจอาศัยกระบวนการคิดท่ีรอบคอบและมีเหตุผล มีการศึกษา
แนวโน)มและทิศทางของธุรกิจอยู0เสมอ ก)าวทันนวัตกรรมและเทคโนโลยี AI มีการกําหนดวิสัยทัศน�ไว)
ในองค�กรท่ีชัดเจน มีความชัดเจนระหว0างดําเนินงาน ลดความเสี่ยงต0อผลกระทบทางลบท่ีสามารถ
เกิดข้ึนได)ในอนาคต สอดคล)องกับงานวิจัยเรื่องป5จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต0อภาวะผู)นําการ
เปลี่ยนแปลงของผู)บริหารสถานศึกษาท่ีพบว0า การปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรมมีความสัมพันธ�หรือมี
อิทธิพลต0อความเป9นผู)นําการเปลี่ยนแปลงของผู)บริหารท่ีส0งผลต0อความสําเร็จในการบริหาร
การศึกษา๓๗ สอดคล)องกันพบว0า ภาวะผู)นําตามทฤษฎีผู)นําเชิงปฏิรูปมีความสอดคล)องและเหมาะสม
มากกว0าทฤษฎีอ่ืนเช0นประพฤติตนเป9นแบบอย0างน0ายกย0องนับถือ เป9นผู)มีวิสัยทัศน�กว)างไกล และ
ภาวะผู)นําการเผยแผ0พระพุทธศาสนาของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) สามารถสังเคราะห�ได)กับ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได)แก0พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ ทศพิธราชธรรมอคติ ๔ สัปปุริสธรรม 
๗ ปาปณิกธรรม ๓ พละ ๔ และสาราณียธรรม ๖๓๘ และสอดคล)องกันยังพบอีกว0าการพัฒนาภาวะ
ผู)นําเชิงพุทธของผู)บริหารองค�ประกอบหนึ่งคือด)านวิสัยทัศน� (จักขุมา) ประกอบด)วย สร)างวิสัยทัศน�ใน
องค�การ มีความรู)ความสามารถ มีการวางแผน มีแนวความคิดใหม0หรือนวัตกรรมด)วย๓๙    
 ด)านวิธูโร (จัดการดี) ควรมีการศึกษา เรียนรู)ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ จัดอบรม
ความรู)และเทคนิคเพ่ือนํามาใช)ในการพัฒนางานให)บรรลุเป�าหมาย ส0งเสริมให)บุคลากรค)นคว)า ทําวิจัย
เพ่ือให)ทันต0อการเปลี่ยนแปลง ผู)นําต)องสามารถจัดการ บริหาร จูงใจ เชี่ยวชาญในการบริหาร จัดการ
คน จัดการงาน และจัดการองค�กร มีความสามารถในการทํางานร0วมกับผู)อ่ืนได)ดี บุคลากรควรมีความ
ชํานาญหลายด)าน (Multi-Function) อาจมีความได)เปรียบในการมองงานเป9นองค�รวม และมีโอกาส
จะผลักดันให)งานสําเร็จได)ง0ายกว0า สอดคล)องกับงานวิจัยท่ีได)อธิบายว0าหลักธรรมปาปณิกธรรม ๓ ทํา
ให)ผู)บริหารมีความเก0งในภาวะผู)นําท้ัง ๔ ด)าน ได)แก0 ๑) ภาวะผู)นําด)านการบริหาร ๒) ภาวะผู)นําด)าน
วิชาการ ๓) ภาวะผู)นําด)านบุคลิกภาพ ๔) ภาวะผู)นําด)านคุณธรรมและจริยธรรม จึงส0งผลต0อการ
พัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธให)มีความสมบูรณ�ใน ๕ ด)าน ได)แก0 ๑) ด)านกายภาพ ๒) ด)านพฤติกรรม

                                                 
๓๖ สมัชชา จันทร�แสง, “การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุของป5จจัยท่ีมีอิทธิพลต0อภาวะผู)นํา

เชิงวิสัยทัศน�ของผู)บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๘”, วารสารวิจัยรําไพ
พรรณี, ปmท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๑  (๒๕๕๙).  

๓๗ เรื่องเดียวกัน. 
 

๓๘ กุศล โพธ์ิสุวรรณ, “ภาวะผู)นําการเผยแผ0พระพุทธศาสนาของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)”, 
วารสารศึกษาศาสตร  มสธ., ปmท่ี ๗ ฉบับท่ี ๑ (ม.ค.–มิ.ย.๒๕๕๗).  
 

๓๙ พัชรี ชํานาญศิลป�, “การพัฒนาภาวะผู)นําเชิงพุทธของผู)บริหารวิทยาลัยการอาชีพเขตภาคเหนือ
ตอนล0าง”, หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘).  



 

๒๒๕ 

นักเรียน ครูและผู)บริหาร ๓) ด)านกิจกรรมประจําวันพระ ๔) ด)านการส0งเสริมวิถีพุทธ ๕) ด)านการ
เรียนการสอน๔๐ สอดคล)องกันพบว0า รูปแบบการส0งเสริมการปฏิรูปการศึกษาด)วยหลักพุทธธรรม เป9น
การบูรณาการภาวะผู)นําทางการศึกษากับหลักพุทธธรรมเพ่ือส0งเสริมการปฏิรูปการศึกษาให)มี
ประสิทธิภาพประกอบด)วย ภาวะผู)นําในการปฏิรูปการศึกษา ประกอบด)วยภาวะผู)นําด)านการครอง
ตน ครองคน และครองงาน และภาวะผู)นําในการปฏิรูปการศึกษาโดยมีหลักพุทธธรรมคือ หลักทุติย
ปาปณิกสูตร (จักขุมา วิธุโร นิสสยสัมป5น)๔๑ และยังพบอีกว0าการพัฒนาภาวะผู)นําเชิงพุทธของ
ผู)บริหารองค�ประกอบด)านหนึ่งคือความชํานาญ (วิธูโร) ประกอบด)วย ความหม่ันเพียรในการฝ�กฝน 
เทคนิคและความถนัด ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ�ทํางาน ทักษะความชํานาญ มีความต้ังใจ
อดทน๔๒  
 ด)านนิสสยสัมป5นโน (มีมนุษยสัมพันธ�) การให)ความร0วมมือและประสานงานระหว0าง
ผู)บริหารกับผู)ปฏิบัติงานทุกระดับ ยึดหลักของความเสมอภาคในการทํางานร0วมกันในองค�กร เม่ือเกิด
ความผิดพลาดในการทํางานร0วมกันนํามาหาข)อสรุปเพ่ือหาแนวทางป�องกัน ซ่ึงผู)นําท่ีดีต)องเข)าถึง
บุคลากรทุกระดับ เพราะเป9นคุณสมบัติท่ีช0วยให)มีโอกาสได)รับความร0วมมือจากทุกคนในองค�กร ซ่ึง
จําเป9นสําหรับการผลักดันเรื่องท่ีต)องการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงให)ประสบความสําเร็จ เพราะการ
ทํางานในองค�กรมีความเชื่อมโยงและสัมพันธ�กัน เพ่ือลดการทํางานซํ้าซ)อนกัน การมีรอยยิ้มให)กันทุก
คนในองค�กรก็จะรู)สึกเป9นกันเอง ทํางานด)วยความสุขเต็มท่ีกับการทํางาน สอดคล)องกับงานวิจัยท่ี
พบว0า รูปแบบพุทธภาวะผู)นําของผู)บริหารองค�กรปกครองท)องถ่ินเพ่ือการสร)างการมีส0วนร0วมเชิง
บูรณาการ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบด)วย ๔ รูปแบบ ได)แก0 รูปแบบการสร)างการการมี
ส0วนร0วมของผู)นําของผู)บริหารองค�กรปกครองท)องถ่ิน ตามหลักปาปณิกธรรม ๓๔๓ และสอดคล)องกัน
พบว0า หลักพุทธธรรมเพ่ือส0งเสริมภาวะผู)นาสําหรับครู ด)านหนึ่งคือการปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรม
ในฐานะหลักการ คือ การประสานเครือข0าย คือคุณสมบัติด)านมนุษยสัมพันธ�และความสามารถในการ
ประสานงาน๔๔ และยังพบอีกว0าการพัฒนาภาวะผู)นําเชิงพุทธของผู)บริหารองค�ประกอบด)านหนึ่งคือ

                                                 
 

๔๐ พระครูอุดมธรรมรส, “ภาวะผู)นําการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธตามหลักปาปณิกธรรม”, 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน  วิทยาลัยสงฆ นครสวรรค , ปmท่ี ๓ ฉบับท่ี ๓ (๒๕๕๘).   
 ๔๑ พระมหาสมโภชน� กุสโล (แดงสวัสดิ์), “รูปแบบการส0งเสริมการปฏิรูปการศึกษาด)วยหลักพุทธ
ธรรม”, วารสารมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปmท่ี ๘ ฉบับพิเศษ (ธันวาคม 
๒๕๖๐).  
 

๔๒ พัชรี ชํานาญศิลป�, “การพัฒนาภาวะผู)นําเชิงพุทธของผู)บริหารวิทยาลัยการอาชีพเขตภาคเหนือ
ตอนล0าง”, หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 
 ๔๓ จิดาภา เร0งมีศรีสุข, “พุทธภาวะผู)นําของผู)บริหารองค�กรปกครองท)องถ่ินเพ่ือสร)างการมีส0วนร0วม
เชิงบูรณาการ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, รายงานการวิจัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 
(๒๕๖๐). 
  ๔๔ สุเนตร ชัยปuายาง, “ภาวะผู)นําในพระพุทธศาสนาเพ่ือดํารงสถานะความเป9นครู”, วารสารใบลาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปmท่ี ๓ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๑). 



 

๒๒๖ 

มนุษยสัมพันธ� (นิสสยสัมป5นโน) ประกอบด)วย ความสุภาพ อ0อนโยน เอาใจใส0กระตือรือร)น มีใจผูกพัน
อยู0กับงาน สร)างมิตรภาพ การให)ความช0วยเหลือผู)อ่ืน การยกย0องให)เกียรติผู)อ่ืน๔๕ 
  ๕.๒.๓ โมเดลความสัมพันธ เชิงสาเหตุภาวะผู�นําการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ 
ของผู�บริหารการท.องเท่ียวแห.งประเทศไทย  

 จากการศึกษาผู)วิจัยได)สังเคราะห�เป9นโมเดลความสัมพันธ�เชิงสาเหตุภาวะผู)นําการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู)บริหารการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย โดยมีป5จจัยภายในได)แก0 
องค�ประกอบของภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ท้ัง ๗ คือ ๑) ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
๒) พร)อมเป9นผู)นําการเปลี่ยนแปลง ๓) วิสัยทัศน�ก)าวไกล ๔) ใส0ใจในการสื่อสาร ๕) ให)ความสําคัญ
ด)านเทคโนโลยี ๖) มีทักษะการประสานงาน และ ๗) รู)จักประมาณตน มีป5จจัยภายนอกได)แก0 
บรรยากาศองค�การท้ัง ๖ ด)าน คือ ๑) มาตรฐานในการทํางาน ๒) ความรู)สึกผูกพันและรับผิดชอบต0อองค�กร 
การสร)างแรงจูงใจ ๔) การสนับสนุนจากคนรอบข)าง ๕) โครงสร)างองค�กร และ ๖) ความท)าทายและ
ความรับผิดชอบในการทํางาน โดยมีการปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรมท้ัง ๓ ด)านเป9นตัวกํากับคือ ๑) 
จักขุมา (วิสัยทัศน�) ๒) วิธูโร (จัดการดี) ๓) นิสสยสัมป5นโน (มีมนุษยสัมพันธ�) โดยท่ัง ๓ ป5จจัยมี
ความสัมพันธ�ต0อกันอย0างมีนัยสําคัญโดยถ)ามีการจัดบรรยากาศองค�การท่ีดีท้ัง ๖ ด)านจะทําให)บุคลากร
มีความเป9นผู)นําท่ีพึงประสงค�เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงและนําพาองค�กรไปสู0การเปลี่ยนแปลง
อย0างเท0ากันและก)าวนําคู0แข0ง คู0ค)าและคู0ความร0วมมือ นอกจากนั้นหากมีหลักธรรมปาปณิกธรรมมา
กํากับท้ัง ๑) มีวิสัยทัศน�ในการตัดสินใจกําหนดนโยบาย การวางกลยุทธ� การวางแผน ๒) มีการบริหาร
จัดการท่ีดี และ ๓) มีมนุษยสัมพันธ�ท่ีดีกับคนในองค�กรและนอกองค�กร จะยิ่งทําให)บุคลากรมีภาวะ
ผู)นําอย0างสมบูรณ�มากข้ึนคือมีวิชาธรรม นําวิชาชีวิตด)วย สอดคล)องกับงานวิจัยท่ีพบว0า แนวทางการ
เป9นผู)นําท่ีมีความเป9นไปได)ในการพัฒนาขีดความสามารถในการเป9นผู)นําในการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัย
ประสบการณ�ท่ีกว)างขวางในการนําเสนอโปรแกรมดังกล0าวกับองค�กรลูกค)ารายใหญ0ท่ัวโลก ความคิด
ริเริ่มของแบบจําลองของพฤติกรรมการเป9นผู)นําท่ีผู)นําทุกคนแสดงให)เห็น จะต)องนําไปสู0สิ่งท่ีต)องการ
คือการเปลี่ยนแปลงความสมดุลขององค�กร๔๖ นอกจากนั้นยังสอดคล)องกับงานวิจัยท่ีพบว0า ความเป9น
ผู)นําและการเปลี่ยนแปลงองค�กรเพ่ือแทรกแซงการดําเนินการ เป9นกลยุทธ�ท่ีเป9นไปได)และเป9นท่ี
ยอมรับท่ีมีประโยชน�ในการปรับปรุงความเป9นผู)นําท่ีได)รับการจัดอันดับโดยพนักงาน สําหรับการใช)
งานจําเป9นต)องมีการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือทําการทดสอบอย0างเข)มงวดเก่ียวกับผลกระทบในระดับ
ใกล)เคียงและระยะไกลของ LOCI ต0อพฤติกรรมผู)นําความเป9นผู)นําการดําเนินงานบริบทขององค�กร
และผลการดําเนินงาน๔๗ และสอดคล)องกับงานวิจัยของสุเนตร ชัยปuายางท่ีพบว0า หลักพุทธธรรมเพ่ือ
                                                 
 

๔๕ พัชรี ชํานาญศิลป�, “การพัฒนาภาวะผู)นําเชิงพุทธของผู)บริหารวิทยาลัยการอาชีพเขตภาคเหนือ
ตอนล0าง”, หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

๔๖ Paul Kirkbride, "Developing transformational leaders: the full range leadership 
model in action", Industrial and Commercial Training, Vol. 38 Issue: 1 (2006).  

๔๗ Mark G Ehrhart, Lauren R Farahnak and Michael S Hurlburt, “Leadership and organizational 
change for implementation (LOCI) : a randomized mixed method pilot study of a leadership and 
organization development intervention for evidence-based practice implementation”, Aarons et 
al. (Implementation Science, 2515).  



 

๒๒๗ 

ส0งเสริมภาวะผู)นาสําหรับครูประการหนึ่งคือปาปณิกธรรม ในฐานะหลักการ (๑) มองการณ�ไกล ได)แก0 
มุ0งอนาคต และ มองการณ�ไกล สองแนว คือ แนวกว)าง แนวไกล (๓) ใส0ใจงาน กล0าวคือ การจัดลาดับ
ความสําคัญ แยกแยะเรื่องส0วนตัวและส0วนรวม ประเมินผลการดําเนินการ เป�าหมายชัดเจนและเสร็จ
ตรงเวลา และ (๓) การประสานเครือข0าย คือคุณสมบัติด)านมนุษยสัมพันธ�และความสามารถในการ
ประสานงาน๔๘ 
   
๕.๓ ข�อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยในครั้งนี้สามารถนํามาสรุปเป9นข)อเสนอแนะได)ดังต0อไปนี้ 
 ๕.๓.๑ ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
    ๑) หน0วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจควรมีการเปvดหลักสูตรการอบรมเพ่ิมพัฒนาภาวะ
ผู)นําการเปลี่ยนแปลงควบคู0กับโครงการอบรมเพ่ือการเปลี่ยนผ0านภาครัฐสู0การเป9นรัฐบาลดิจิทัล 
(Digital Government Transformation) สําหรับผู)บริหารหน0วยงานภาครัฐด)วย  

  ๒) ประเทศไทยในฐานะท่ีเป9นเมืองพุทธควรนําหลักการพัฒนาภาวะผู)นําเชิงพุทธ
มาบรรจุในหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู)นําให)มีความสามารถท้ังด)านความรู)ท่ีทันสมัยและภาวะผู)นําเชิงพุทธท่ี
จะคอยกํากับจิตใจให)นําพาองค�กรไปสู0เป�าหมายอย0างยั่งยืน เนื่องจากการพัฒนาภาวะผู)นําท่ีผ0านมา
ส0วนใหญ0แล)วนิยมพัฒนาตามแนวทฤษฎีของตะวันตกเป9นส0วนใหญ0 
 ๕.๓.๒ ข�อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช�  
  ๑) หน0วยงานรัฐหรือเอกชนท่ีเก่ียวข)องกับการท0องเท่ียวควรส0งเสริมให)มีการจัด
อบรมพัฒนาความรู)และเทคนิคเพ่ือนํามาใช)ในการพัฒนาการจัดการท0องเท่ียวให)บรรลุเป�าหมาย นํา
ระบบความเชี่ยวชาญ และระบบคุณธรรมมาใช)ในองค�กร ส0งเสริมให)บุคลากรไปศึกษาดูงาน
ต0างประเทศ และส0งเสริมให)บุคลากรค)นคว)า ทําวิจัยเพ่ือให)ทันต0อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
นักท0องเท่ียวด)วย 
  ๒) หน0วยงานรัฐหรือเอกชนท่ีเก่ียวข)องกับการท0องเท่ียวควรมีการกระจายอํานาจ
ตัดสินใจให)แก0ผู)ปฏิบัติงานในระดับต0าง ๆ จัดระเบียบข้ันตอนการทํางานท่ีเหมาะสม ทําให)การ
ปฏิบัติงานเป9นไปอย0างคล0องตัว ส0งเสริมให)มีการติดต0อสื่อสารภายในหน0วยงานอย0างท่ัวถึงและรวดเร็ว 
และเปvดโอกาสให)พนักงานมีอิสระในการตัดสินใจเต็มท่ีในงานท่ีได)รับมอบหมาย 
  ๓) หน0วยงานรัฐหรือเอกชนท่ีเก่ียวข)องกับการท0องเท่ียวควรสร)างแรงจูงใจเพ่ิมข้ึน
ท้ังเรื่องเงินเดือนและสวัสดิการท่ี การพิจารณาความดีความชอบให)มีความเป9นธรรม เปvดโอกาสให)
พนักงานไปฝ�กอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู) และประสบการณ�ในงานมากข้ึนไปอี   
   ๔) การมีภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ นั้นจากท่ีศึกษาผู)นําควร
พัฒนาตนเองให)เป9นคนดี คนเก0ง และมีคุณธรรม เพ่ือสร)างความภาคภูมิใจให)กับพนักงาน และทําตน
เป9นแบบอย0างของผู)นําในโลกอนาคตด)วย นอกจากนั้นผู)บริหารควรเป9นคนท่ีกล)าเสี่ยงและส0งเสริมการ
ปฏิบัติงานให)เป9นองค�กรสุขสถานต0อไป   
 
                                                 
  ๔๘ สุเนตร ชัยปuายาง, “ภาวะผู)นาในพระพุทธศาสนาเพ่ือดารงสถานะความเป9นครู”, วารสารใบลาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปmท่ี ๓ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๑). 



 

๒๒๘ 

 ๕.๓.๓ ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต.อไป 
   ๑) การศึกษาครั้งนี้เป9นการศึกษาเพียงแค0หน0วยงานเดียวคือการท0องเท่ียวแห0ง
ประเทศไทยดังนั้นควรมีการศึกษาผู)นําในหน0วยงานภาครัฐอ่ืนด)วยเพ่ือให)ครอบคลุมทุกภาคส0วนซ่ึงจะ
สามารถเห็นภาพความเป9นผู)นําของหน0วยงานรัฐในประเทศไทยว0ามีมากน)อยแค0ไหน เนื่องจาก
หน0วยงานรัฐเป9นหน0วยงานท่ีใหญ0 มีหลายกระทรวง หลายหน0วยงาน   
   ๒) ควรมีการศึกษาภาวะผู)นําเชิงพุทธในหน0วยงานภาครัฐและเอกชนด)วยในฐานะ
ท่ีประเทศไทยเป9นเมืองพุทธว0าได)นําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป9นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแค0
ไหน เพราะป5จจุบันดัชนีการคอรัปชั่นของไทยยังน0าห0วงเหตุหนึ่งก็มาจากการท่ีผู)นําในองค�กรต0าง ๆ 
ปล0อยปะละเลยและทุจริตคอรัปชั่นเสียเอง การศึกษาภาวะผู)นําเชิงพุทธจะทําให)ทราบข)อมูลเบ้ืองต)น
ได)เป9นอย0างดี 
   ๓) การศึกษาป5จจัยท่ีส0งผลต0อการเกิดภาวะผู)นําการเปลี่ยนแปลงนั้นยังไม0
ครอบคลุมเนื่องจากกลุ0มตัวอย0างเป9นหน0วยงานเดียวดังนั้นควรมีการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือให)ได)
ป5จจัยท่ีเป9นสากลและสามารถนําไปใช)กับหน0วยงานอ่ืน ๆ ได)ด)วย 
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๑. ภาษาไทย 
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ธรรมรส โชติกุญชร. มนุษยสัมพันธ;. พิมพ�ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�พิฆเณศ, ๒๕๑๙. 
ธร สุนทรายุทธ�. การบริหารจัดการความเส่ียงทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: บริษัทเนติกุลการ

พิมพ�จํากัด, ๒๕๕๑. 
นงลักษณ� วิรัชชัย. โมเดลลิสเรล: สถิติวิเคราะห;สําหรับการวิจัย. พิมพ�ครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร: 

จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒. 
ประเวศ วะสี. “ภาวะผู�นํา สภาพในสังคมไทยและวิธีแก�ไข”, ในภาวะผู�นาความสําคัญต0ออนาคต

ไทย. กรุงเทพมหานคร : มติชน, ๒๕๔๒. 
พระธรรมโกศาจารย� (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิธีบริหาร. พิมพ�พิเศษ ๕. ธันวาคม ๒๕๔๙.

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ. ปยุตฺโต). ภาวะผู�นํา: ความสําคัญต0อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ. 

กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๔๖. 
__________. ภาวะผู�นํา. กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๕๐. 
__________. พจนานุกรมพุทธศาสตร; (ฉบับประมวลธรรม). กรุงเทพมหานคร: พิมพ�ท่ี บริษัท 

สหธรรมมิก จํากัด. ๒๕๕๔. 
พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล). หลักธรรมมาภิบาลและประมุขศิลปC. กรุงเทพมหานคร: โรง

พิมพ�มงคลชัยพริ้นต้ิง, ๒๕๔๘. 
พรศักด์ิ ผ(องแผGว. ศาสตร;แห0งการวิจัย. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๙. 
มัลลิกา บุนนาค. สถิติเพ่ือการตัดสินใจ. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๗. 
รังสรรค� ประเสริฐศรี. ภาวะผู�นํา. กรุงเทพมหานคร: ธนธัชการพิมพ�, ๒๕๔๔. 
สิปปนนท� เกตุทัต. วิสัยทัศน;กว�างไกลปฏิบัติได�ผลจริง, ในผู�นํา. สงวน นิตยารัมภ�พงศ� และสุทธิ

ลักษณ� สติตะสิริ บรรณาธิการ. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�มติชน. ๒๕๖๑. 
 



 

๒๓๐ 
 

บรรณานุกรม (ต0อ) 
สุเทพ พงศ�ศรีวัฒน�. ภาวะผู�นํา: ทฤษฎีและปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร: บริษัท วิรัตน� เอ็ดดุเคชั่น จํากัด

, ๒๕๓๗. 
สุภางค� จันทวานิช. การวิเคราะห;ข�อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ. พิมพ�ครั้งท่ี ๗. กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพ�จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
__________. การวิเคราะห;ข�อมูลเชิงคุณภาพ. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, 

๒๕๕๓. 
สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา, และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน�. สถิติวิเคราะห;สําหรับการวิจัย

ทางสังคมศาสตร;และพฤติกรรมศาสตร;: เทคนิคการใช�โปรแกรม LISREL. กรุงเทพมหานคร: 
เจริญม่ันคงดีการพิมพ�, ๒๕๕๔. 

สุเมธ แสงนิ่มนวล. ภาวะผู�นํากับธรรมาภิบาลในการบริหารงานองค;กรปกครองส0วนท�องถ่ิน. 
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองทGองถ่ินสถาบันพระปกเกลGา. พิมพ�ครั้งท่ี ๑. กรุงเทพมหานคร: ส 
เจริญ การพิมพ�, ๒๕๕๒. 

โสภา ชูพิกุลชัยและคณะ. เทคนิคการให�บริการปรึกษา. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 
๒๕๑๕. 

สมพงษ� สิงหะพล. ผู�นําทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร. นครราชสีมา: สถาบันราชภัฏ
นครราชสีมา, ๒๕๔๗. 

เสนาะ ติเยาว�. หลักการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�, ๒๕๔๔. 
สมยศ นาวีการ. การบริหาร. กรุงเทพมหานคร: ดอกหญGา, ๒๕๓๘. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.). แผนยุทธศาสตร;การพัฒนาระบบ

ราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖–พ.ศ. ๒๕๖๑). กรุงเทพมหานคร: บริษัท วิชั่น พริ้นท� แอนด� 
มีเดีย, ๒๕๕๖. 

(๒) ดุษฎีนิพนธ;/วิทยานิพนธ;/สารนิพนธ; : 
จิดาภา เร(งมีศรีสุข. “พุทธภาวะผูGนําของผูGบริหารองค�กรปกครองทGองถ่ินเพ่ือสรGางการมีส(วนร(วมเชิง

บูรณาการ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ, ๒๕๖๐. 

ธนากร เอ่ียมปาน. “ปMจจัยท่ีส(งผลต(อภาวะผูGนําการเปลี่ยนแปลงของนักบินกองทัพอากาศ”. ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาดGานการจัดการ: 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๕๖. 

นิวุธ มีพันธ�. “ตัวแบบภาวะผูGนําของผูGบริหารโรงเรียนท่ีไดGรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาใน
เขตภาคเหนือตอนบน”. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู�นําทางการศึกษา
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย;. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม(, 
๒๕๕๙. 

พัชรี ชํานาญศิลปO. “การพัฒนาภาวะผูGนําเชิงพุทธของผูGบริหารวิทยาลัยการอาชีพเขตภาคเหนือ
ตอนล(าง”. หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร;. 
คณะสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 



 

๒๓๑ 
 

บรรณานุกรม (ต0อ) 
พัชรี พลอยเทศ และชาญชัย วงศ�สิรสวัสด์ิ. “ปMจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต(อภาวะผูGนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูGบริหารสถานศึกษา”. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�, 
๒๕๕๙. 

ภารดี อนันตนาวี. “ปMจจัยท่ีส(งผลต(อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห(งชาติ”. วิทยานิพนธ;การศึกษาดุษฎีบัณฑิต การบริหาร
สถานศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๕. 

วรุตม� ทวีศรี. “การพัฒนาภาวะผูGนาตามหลักธรรมเพ่ือการพัฒนาสู(องค�การ ประสิทธิภาพสูงของ
หน(วยงานวิจัยและพัฒนาในสังกัดกระทรวง วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี”. หลักสูตร
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร;. บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

ศิวะนันท� ศิวพิทักษ�. “บุพปMจจัยของภาวะผูGนําการเปลี่ยนแปลงและผลท่ีมีต(อคุณลักษณะการเปPน
องค�การแห(งการเรียนรูGตามการรับรูGของพนักงานในสถานประกอบการธุรกิจท(องเท่ียวใน
เขตกรุงเทพมหานคร”. รายงานการวิจัย. ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย�. 
๒๕๕๕. 

สุภางค�พิมพ� คลGายธานี. “การพัฒนาภาวะผูGนําในการสื่อสารตามแนวทางพระพุทธศาสนา”. หลักสูตร
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร;. บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

อภิษฎาข� ศรีเครือดง. “รูปแบบการพัฒนาภาวะผูGนําท่ีพึงประสงค�ตามแนวพุทธของผูGบริหารสตรีใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ”. หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร;. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

(๓) บทความ : 
กุศล โพธิ์สุวรรณ. “ภาวะผูGนําการเผยแผ(พระพุทธศาสนาของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)”. 

วารสารศึกษาศาสตร; มสธ. ปRท่ี ๗ ฉบับท่ี ๑ (ม.ค.–มิ.ย.๒๕๕๗): ๑๑๓. 
ชญานิกา ศรีวิชัย. “ปMจจัยเชิงสาเหตุท่ีสัมพันธ�กับประสิทธิผลภาวะผูGนําของผูGบริหารท่ีส(งผลต(อ

ประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน”. 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร;นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร;และมนุษยศาสตร;. ปRท่ี 
๒ ฉบับท่ี ๒ (๒๕๕๕): ๒๒๑-๒๓๒. 

ชลธิชา สุภาพ. “ปMจจัยเชิงสาเหตุท่ีส(งผลต(อผลการดําเนินงานของผูGส(งออกผลิตภัณฑ�เซรามิกในเขต
พ้ืนท่ีภาคกลางของประเทศไทย”. วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. ปRท่ี ๓ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม 
๒๕๕๙): ๙๒-๑๐๓. 

 
 
 



 

๒๓๒ 
 

บรรณานุกรม (ต0อ) 
ณฐกร รักษ�ธรรม, นิคม จารุมณี และผ(องศรี วาณิชย�ศุภวงศ�. “ปMจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต(อการ

เสริมสรGางพลังอํานาจการทํางานของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาในภาคใตG”. วารสารราชภัฏสุราษฎร;ธานี. ปRท่ี ๑ ฉบับท่ี ๑ 
(กรกฎาคม – ธันวาคม, ๒๕๕๗): ๑. 

ณัฐกิจ บัวชม และวีระวัฒน� อุทัยรัตน�. “รูปแบบการพัฒนาภาวะผูGนําการเปลี่ยนแปลงของผูGบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
อีสเทิร;นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร;และมนุษยศาสตร;. ปRท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม-
สิงหาคม ๒๕๕๘): ๒๑๕. 

เตือนใจ เขียนชํานาจ  และสุพรรณี สมานญาติ. “ปMจจัยเชิงสาเหตุท่ีส(งผลต(อประสิทธิผลของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน”. วารสาร มจร. สังคมศาสตร;ปริทรรศน;. ปRท่ี ๖ ฉบับท่ี ๒ (เมษายน-มิถุนายน, 
๒๕๖๐): ๒๒๗-๒๔๐. 

ธนวัต คองประเสริฐ. “ปMจจัยท่ีมีอิทธิพลต(อประเภทนักท(องเท่ียวญ่ีปุXนในจังหวัดเชียงใหม(”. วารสาร
วิทยาการจัดการ. ปRท่ี ๓๑ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗): ๑-๓๓. 

ธัญวิทย� ศรีจันทร�. “การวิเคราะห�องค�ประกอบคุณลักษณะภาวะผูGนําในศตวรรษท่ี ๒๑ ของกรรมการ
องค�กรนิสิตนักศึกษา”. วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: 
JRM). ปRท่ี ๒๙ ฉบับท่ี ๒ (๒๕๕๙): ๑๓๙-๑๕๖. 

เนตร�ศิริ เรืองอริยภักด์ิ. “ปMจจัยแรงกดดัน ๕ ประการท่ีมีผลกระทบต(อการเปYดเสรีการคGาอาเซียน 
(AEC) ในธุรกิจสายการบินตGนทุนตํ่า”. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร. ปRท่ี ๙ ฉบับท่ี ๒ 
(กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗): ๔๙-๖๙. 

บุญชนะ เมฆโต. “อิทธิพลของภาวะผูGนาการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต(อความผูกพันองค�การ และการต้ังใจ
ลาออกของพนักงานระดับปฏิบัติการ: กรณีศึกษาบริษัทผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ�แห(งหนึ่ง”. 
HROD Journal. Volume ๙ Number ๑ (January-June ๒๐๑๗): ๓๖-๕๙. 

พระครูอุดมธรรมรส. “ภาวะผูGนําการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธตามหลักปาปณิกธรรม”. วารสาร
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน; วิทยาลัยสงฆ;นครสวรรค;. ปRท่ี ๓ ฉบับท่ี ๓ (๒๕๕๘): ๑. 

พระมหาสมโภชน� กุสโล (แดงสวัสด์ิ). “รูปแบบการส(งเสริมการปฏิรูปการศึกษาดGวยหลักพุทธธรรม”. 
วารสารมนุษยศาสตร;และสังคมศาสตร; มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. ปRท่ี ๘ 
ฉบับพิเศษ (ธันวาคม ๒๕๖๐): ๔๐๒-๔๐๓. 

พีรวุฒิ ศิริศักด์ิ. “ความสัมพันธ�เชิงสาเหตุของภาวะผูGนําการเปลี่ยนแปลง ความคิดสรGางสรรค�ใน
องค�การ นวัตกรรมองค�การท่ีมีต(อผลการดําเนินงานขององค�การ: ศึกษาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย(อม”. วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร;. ปRท่ี ๒๗ 
ฉบับท่ี ๓ (กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๙): ๑๑-๑๒. 

สมัชชา จันทร�แสง. “การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุของปMจจัยท่ีมีอิทธิพลต(อภาวะผูGนําเชิง
วิสัยทัศน�ของผูGบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 
๑๘”. วารสารวิจัยรําไพพรรณี. ปRท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๑ (๒๕๒๙): ๑๐๕-๑๑๔. 
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บรรณานุกรม (ต0อ) 
สนุก สิงห�มาตร, พิกุล มีมานะ และดุษฎีวัฒน� แกGวอินทร�. “คุณลักษณะภาวะผูGนําของผูGบริหารองค�กร

ในศตวรรษท่ี ๒๑”. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาครั้งท่ี ๒. 
มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม (๒๕๖๐): ๔๘๗-๔๙๓. 

สุเนตร ชัยปXายาง. “ภาวะผูGนาในพระพุทธศาสนาเพ่ือดารงสถานะความเปPนครู”. วารสารใบลาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. ปRท่ี ๓ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๑): ๗๗-
๗๘. 

สุวัตร สิทธิหล(อ. “ท(องเท่ียวไทยกGาวไกลอาเซียน”. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร;และการ
ส่ือสาร. ปRท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๒ (เมษายน-กันยายน ๒๕๕๘): ๑-๔. 

อรนุช โขพิมพ�. “ภาวะผูGนําตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของผูGบริหารโรงเรียน พระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา จังหวัดขอนแก(น”. วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก0น. ปRท่ี ๑ ฉบับท่ี 
๒ (กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๗): ๒๕-๓๕. 

(๔) เอกสารท่ีไม0ได�ตีพิมพ;เผแพร0และเอกสารอ่ืน ๆ :  
กองแผนนโยบาย ฝXายวางแผน การท(องเท่ียวแห(งประเทศไทย. แผนปฏิบัติการของการท0องเท่ียว

แห0งประเทศไทย ประจําปfงบประมาณ ๒๕๖๒. แผนวิสาหกิจ การท(องเท่ียวแห(ง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔. (๒๕๖๒), หนGา ๑๓๑-๑๔๐. 

(๕) ส่ืออิเล็กทรอนิกส; : 
การท(องเท่ียวแห(งประเทศไทย, (๒๕ กันยายน ๒๕๕๓). ประวัติความเปhนมา. [ออนไลน�]. แหล(งท่ีมา: 

http://www.teeteawthai.com/เล(าสู(กันฟMง/ประวัติความเปPนมา, [๑๕ พฤศจิกายน  
๒๕๖๑]. 

__________. วิสัยทัศน; พันธกิจ การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔. [ออนไลน�]. 
แหล(งท่ีมา: https://thai.tourismthailand.org/ [๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑]. 

__________. โครงสร�างองค;กร. [ออนไลน�]. แหล(งท่ีมา: https://www. tourismthailand.org/ 
pageview/bkk.html [๓ มิถุนายน ๒๕๖๑]. 

จําลักษณ� ขุนพลแกGว. (๒๒ มกราคม ๒๕๖๐). วิกฤตผู�นํา ภาวะขาดหัวหน�างานท่ีดี. กรุงเทพธุรกิจ. 
[ออนไลน�]. แหล(งท่ีมา: http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/640113 
[๓ มิถุนายน ๒๕๖๑]. 

เติมธรรม สิทธิเลิศ. (๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘). ความร0วมมือด�านการท0องเท่ียวอาเซียน. สํานักการ
ประชาสั มพันธ� ต( างประเทศ กรมประชาสั มพันธ� . [ออนไลน� ].  แหล( ง ท่ี มา : 
http://thailand.prd.go.th/1700/ewt/aseanthai/ewt_news.php?nid=3963&file
name=index [๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑]. 

ประชาชาติธุรกิจออนไลน�. (๔ มกราคม ๒๕๖๑). เทรนด;ท0องเท่ียวปf ๒๐๑๘ ขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
โลก. [ออนไลน�ล]. แหล(งท่ีมา: https://www.prachachat.net/world-news/news-
95925 [๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑]. 
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บรรณานุกรม (ต0อ) 
พิชญ�พจี สายเชื้อ. (๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗). ผู�นําในศตวรรษท่ี ๒๑. [ออนไลน�]. แหล(งท่ีมา: 

https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1405391620 [๒๕ เมษายน 
๒๕๖๑]. 

พรชัย เจดามาน. (๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐). ภาวะผู�นําการเปล่ียนแปลงศตวรรษท่ี ๒๑: ไทยแลนด;  
๔.o. [ออนไลน�]. แหล(งท่ีมา: http://www.kroobannok.com/83312 [๓ มิถุนายน 
๒๕๖๑]. 

พฤติกรรมนักท(องเท่ียว. (๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐). รายวิชาพฤติกรรมนักท0องเท่ียว รหัสวิชา 
๓๗๐๒-๒๐๐๓. [ออนไลน�]. แหล(งท่ีมา: http://kamonchanok๐๐๑.blogspot.com/
๒๐๑๗/๑๑/๓๗๐๒-๒๐๐๓.html [๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑]. 

สุเทพ พงศ�ศรีวัฒน�. (๒๓ เมษายน ๒๕๔๙). คุณลักษณะภาวะผู�นําการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษา. 
[ออนไลน�]. แหล(งท่ีมา: https://www.gotoknow.org/posts/380568 [๒๐ มิถุนายน 
๒๕๖๑]. 

Jetradar Thailand. (๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙). เทคโนโลยีกับบทบาทสําคัญเก่ียวกับการท0องเท่ียว. 
[ออนไลน�]. แหล(งท่ีมา: https://www.jetradar.co.th/blog/travel-technology/ 
[๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑]. 

(๖) สัมภาษณ; / สนทนากลุ0ม 
สัมภาษณ; นาย ณ พงษ� สุขสงวนพันธ�. กรรมการผูGจัดการบริษัท เมกGา แพลนเน็ต จํากัด, ๒๑ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
นายมงคล ริมสวัสด์ิ. ผูGอํานวยการกรมยุทสาสตร�และแผนงาน กระทรวงการท(องเท่ียว
และกีฬา, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒. 
นางสาวรัญจวน ทองรุต. ผูGอํานวยการภูมิภาคอเมริกา การท(องเท่ียวแห(งประเทศไทย, 
๑๘ มกราคม ๒๕๖๒.  
นางน้ําฝน บุณยะวัฒน�. ผูGอํานวยการฝXายวางแผน, การท(องเท่ียวแห(งประเทศไทย, ๑๖ 
มกราคม ๒๕๖๒.  
นางรุจิรัศม์ิ ฉัตรเฉลิมกิจ. รองผูGอํานวยการภูมิภาคยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง 
การท(องเท่ียวแห(งประเทศไทย, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒.  
นางสาวจุฑาทิพย� เจริญลาภ. ผูGอํานวยการฝXายติดตามและบริหารความเสี่ยง การ
ท(องเท่ียวแห(งประเทศไทย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒. 
นายสันติ ปXาหวาย. รองปลัดกระทรวงการท(องเท่ียวและกีฬา, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
นางสาวขวัญจิตร บุญพิทักษ�. ผูGอํานวยการฝXายบริหารท่ัวไป การท(องเท่ียวแห(งประเทศ
ไทย, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒. 
นางสาวศรีพร เภกะนันทน�. ผูGอํานวยการสํานักผูGว(าการ การท(องเท่ียวแห(งประเทศไทย, 
๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒. 
นายสันติ แสวงเจริญ. ผูGอํานวยการฝXายภูมิภาคเอเชียตะวันออก การท(องเท่ียวแห(ง
ประเทศไทย, ๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒. 
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บรรณานุกรม (ต0อ) 
นายโด(งสยาม โสมาภา. ผูGอํานวยการโรงเรียนโสมาภาพัฒนา, ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒. 
นายธีระศิลปO เทเพนทร�. ผูGอํานวยการฝXายทรัพยากรบุคคล การท(องเท่ียวแห(งประเทศ
ไทย, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒.  
ผศ. ดร. เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง. รองคณบดี คณะสังคมศาสตร� ฝXายวิชาการ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
ศ. ดร. บุญทัน ดอกไธสง. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร� คณะสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๑ มีนาคม 
๒๕๖๒.  
พระอุดมสิทธินายก. ผศ.ดร. รองคณบดี คณะสังคมศาสตร� ฝXายบริหาร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. รองเจGาคณะจังหวัดนนทบุรี, ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒.  
พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร. ผศ.ดร. อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร� คณะสังคมศาสตร� 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.  
ผศ. ดร. รัฐพล เย็นใจมา. อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร� คณะสังคมศาสตร� 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒. 

สนทนากลุ0มเฉพาะ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม. รองอธิการบดีฝXายกิจการท่ัวไป ผูGอํานวยการหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา. ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒.  

 ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร� คณะสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน 
๒๕๖๒.  
ผศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร� ฝXายวิชาการ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒.  
ศ. พล.ต.ท.หญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย. อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร�, ๕ มิถุนายน 
๒๕๖๒.  
ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข�. อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร�, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒.  
ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา. อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร�, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒.  
อาจารย� ดร.สุริยา รักษาเมือง. อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร�, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 
อาจารย� ดร.กาญจนา ดําจุติ. อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร�, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒.  
อาจารย� ดร.พงศ�พัฒน� จิตตานุรักษ�. อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร�, ๕ มิถุนายน 
๒๕๖๒.    
นายอรรถพล วรรณกิจ. รองผูGอํานวยการภูมิภาคตะวันออก การท(องเท่ียวแห(งประเทศ
ไทย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒.  
นางศุภิดา อ(อนบรรจง. หัวหนGางานส(งเสริมกิจกรรมนานาชาติ กองส(งเสริมกิจกรรม การ
ท(องเท่ียวแห(งประเทศไทย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒.   
นางอกนิษฐ� ลิ้มตระกูล. รองผูGอํานวยการฝXายทรัพยากรบุคคล การท(องเท่ียวแห(ง
ประเทศไทย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒.  
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ภาคผนวก ก 

รายช่ือผู�เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๓๙ 
 

รายช่ือผู�เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 
  ๑. ผศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง 

วุฒิการศึกษา D.P.A. (Public Administration) 
ตําแหน6ง  รองคณบดีคณะสังคมศาสตร< ฝ>ายวิชาการ 

     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข< 

วุฒิการศึกษา Ph.D. (Public Administration) 
ตําแหน6ง  อาจารย<ประจํา คณะสังคมศาสตร<    

   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. อาจารย<.ดร.สุริยา รักษาเมือง 

วุฒิการศึกษา D.P.A. (Public Administration) 
ตําแหน6ง  อาจารย<ประจํา คณะสังคมศาสตร<    

   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. รศ.ดร.นันทิยา นFอยจันทร< 
  วุฒิการศึกษา ปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  
    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตําแหน6ง  คณบดีคณะครุศาสตร< มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
๕. นายจรัญ อFนมี 

วุฒิการศึกษา พบ. ม. พัฒนบริหารศาสตร<มหาบัณฑิต พัฒนาการเศรษฐกิจ  
ตําแหน6ง  รองผูFว6าการดFานนโยบายและแผน การท6องเท่ียวแห6งประเทศไทย 
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ภาคผนวก  ข 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยและแบบสัมภาษณ%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๔๖ 
 

 

 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร% 

เร่ือง โมเดลความสัมพันธ%เชิงสาเหตุแบบพุทธบูรณาการของภาวะผู�นําการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ของผู�บริหารการท4องเที่ยวแห4งประเทศไทย 

 คําช้ีแจง  
แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงค<เพ่ือศึกษาโมเดลความสัมพันธ<เชิงสาเหตุแบบพุทธบูรณาการ

ของภาวะผูFนําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผูFบริหารการท6องเท่ียวแห6งประเทศไทย ซึ่ง
การศึกษาครั้งน้ีจะเปZนประโยชน<อันเปZนพ้ืนฐานสําหรับการศึกษาวิจัยเชิงลึก และการพัฒนาบุคลากร
ตามโมเดลท่ีเก่ียวขFองกับตFนแบบภาวะผูFนําการเปลี่ยนแปลงต6อไป คําตอบของท6านจะถือเปZนความลับ 
และไม6มีผลกระทบต6อท6านแต6ประการใด ดังน้ันใคร6ขอความกรุณาตอบแบบสอบถาม ใหFตรงกับความเปZน
จริงของท6านใหFมากท่ีสุดและครบทุกขFอ ผูFวิจัยขอขอบคุณท6านท่ีกรุณาใหFความร6วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม เพ่ือเปZนขFอมูลในการวิจัยมา ณ โอกาสนี้ดFวย 

 
แบบสอบถามนี้เปZนคําถามเก่ียวกับโมเดลความสัมพันธ<เชิงสาเหตุแบบพุทธบูรณาการของ

ภาวะผูFนําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผูFบริหารการท6องเท่ียวแห6งประเทศไทย โดยแบ6ง
ออกเปZน ๖ ตอน ดังนี้      

ตอนท่ี ๑ เปZนคําถามเก่ียวกับป[จจัยส6วนบุคคล    
ตอนท่ี ๒ เปZนคําถามเก่ียวกับบรรยากาศองค<การ 

 ตอนท่ี ๓ เปZนคําถามเก่ียวกับแรงกดดันภายนอก 
  ตอนท่ี ๔ เปZนคําถามเก่ียวกับคุณลักษณะของผูFบริหาร  
 ตอนท่ี ๕ เปZนคําถามเก่ียวกับภาวะผูFนําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 ตอนท่ี ๖ ขFอเสนอแนะ   
 
 

(………………………………………….) 
          นายสมบัติ นามบุรี    

 
 
 
 
 
 
 



 

๒๔๗ 
 

ตอนท่ี ๑ คําถามเก่ียวกับป7จจัยส4วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถาม   
คําช้ีแจง กรุณาใส6เครื่องหมาย � ลงในช6อง (   ) ท่ีตรงกับความเปZนจริงของท6านมากท่ีสุด 
 
๑. เพศ 
   (    ) ชาย    (    ) หญิง 
 
๒. อายุ 

(    ) ๒๐ – ๓๐ ป_   (    ) ๓๑ – ๔๐ ป_   
 (    ) ๔๑ – ๕๐ ป_   (    ) ๕๑ – ๖๐ ป_  

  
๓. สถานภาพสมรส 
  (    ) โสด    (    ) สมรส 
  (    ) หย6ารFาง / หมFาย   (    ) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)………….. 
  
๔. ระดับการศึกษา 
  (    ) ตํ่ากว6าปริญญาตรี   (    ) ปริญญาตรี 

(    ) ปริญญาโท    (    ) ปริญญาเอก 
 
๕. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

(    ) ๑-๕ ป_    (    ) ๖-๑๐ ป_ 
(    ) ๑๑-๑๕ ป_    (    ) ๑๖-๒๐ ป_    
(    ) ๒๑ ป_ข้ึนไป 
  

๖. รายไดFต6อเดือน 
(    ) ๑๐,๐๐๑–๒๐,๐๐๐ บาท   (    ) ๒๐,๐๐๑–๓๐,๐๐๐ บาท   
(    ) ๓๐.๐๐๑–๔๐,๐๐๐ บาท    (    ) ๔๐,๐๐๑ บาท ข้ึนไป 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๔๘ 
 

ตอนท่ี ๒ คําถามเก่ียวกับบรรยากาศองค%การ 
คําช้ีแจง โปรดอ6านขFอความต6อไปนี้โดยละเอียด แลFวทําเครื่องหมาย �ลงในช6องท่ีตรงความคิดเห็น
หรือความรูFสึกของท6านซ่ึงเปZนจริงมากท่ีสุดเพียงขFอเดียว 
 

ข�อ บรรยากาศองค%การ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น�อย 
 

(๒) 

น�อย
ท่ีสุด 
(๑) 

 ๑. โครงสร�างองค%กร      
๑ องค<กรของท6านมีการแบ6งหนFาท่ีรับผิดชอบ

อย6างเปZนระบบ 
     

๒ องค<กรท6านมีการกระจายอํานาจตัดสินใจ 
ใหFแก6ผูFปฏิบัติงานในระดับต6าง ๆ  

     

๓ องค<กรท6านมีข้ันตอนการทํางานท่ีเหมาะสม ทํา
ใหFการปฏิบัติงานเปZนไปอย6างคล6องตัว 

     

๔ องค<กรท6านมีการปฏิบัติงานตามสายงาน 
อย6างชัดเจน 

     

๕ องค<กรท6านมีการติดต6อสื่อสารภายในหน6วยงาน
อย6างท่ัวถึงและรวดเร็วเสมอ  

     

 ๒. ความท�าทายและความรับผิดชอบในการ
ทํางาน 

     

๖ ท6านมีอิสระในการตัดสินใจเต็มท่ีในงานท่ีไดFรับ 
มอบหมาย 

     

๗ ท6านรูFสึกภูมิใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจาก
หัวหนFามีความเชื่อม่ันในความสามารถของท6าน 

     

๘ ท6านมีความรูF ความสามารถเหมาะสมกับงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

     

๙ ท6านทราบหนFาท่ีและความรับผิดชอบใน 
ตําแหน6งงานท่ีทําอยู6อย6างชัดเจน 

     

๑๐ เม่ือเกิดป[ญหาเรื่องการทํางานท6านจะรีบหาทาง 
แกFไขป[ญหาท่ีเกิดข้ึนทันที 

     

 ๓. การสนับสนุนจากคนรอบข�าง      
๑๑ หน6วยงานของท6านมีบรรยากาศการทํางานท่ี 

อบอุ6น เปZนกันเอง 
     

       



 

๒๔๙ 
 

ข�อ บรรยากาศองค%การ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น�อย 
 

(๒) 

น�อย
ท่ีสุด 
(๑) 

๑๒ ผูFบังคับบัญชาใหFความเปZนกันเองและเปeดโอกาส
ใหFผูFใตFบังคับบัญชาเขFาพบปรึกษาไดFเสมอ 

     

๑๓ ผูFบังคับบัญชาของท6านใหFความช6วยเหลือแก6
ท6านเสมอเม่ือท6านมีป[ญหาแมFว6าจะเปZนเรื่อง
ส6วนตัวไม6เก่ียวกับงาน 

     

๑๔ หน6วยงานของท6านมีการใหFการอบรมความรูFกับ 
พนักงานในการปฏิบัติงานอย6างสมํ่าเสมอ 

     

๑๕ หน6วยงานของท6านจัดหาอุปกรณ<ต6าง ๆ เพ่ือ
อํานวยความสะดวกสําหรับการปฏิบัติงาน 

     

 ๔. การสร�างแรงจูงใจ      
๑๖ เงินเดือนและสวัสดิการท่ีไดFรับมีความเหมาะสม 

กับความรูFความสามารถของท6าน 
     

๑๗ การพิจารณาความดีความชอบหรือปรับ
เงินเดือนข้ึนอยู6กับผลการปฏิบัติงานของท6าน 

     

๑๘ งานท่ีท6านทําอยู6มีโอกาสท่ีจะไดFเลื่อนตําแหน6ง
สูงข้ึน 

     

๑๙ งานท่ีท6านทําอยู6นี้เปeดโอกาสใหFท6านไปฝfกอบรม
เพ่ือเพ่ิมพูนความรูF และประสบการณ<ในงาน 

     

๒๐ ท6านรูFสึกพอใจในความกFาวหนFาในตําแหน6ง
หนFาท่ีการงานในองค<กรนี้ 

     

 ๕. มาตรฐานในการทํางาน      
๒๑ องค<กรมีการกําหนดวิสัยทัศน< พันธกิจท่ีชัดเจน

และเขFาใจง6ายเปZนไปตามระเบียบขFอบังคับของ
กฎหมาย  

     

๒๒ ท่ีผ6านมาท6านมีความพึงพอใจในการบริหารงาน
ของผูFบริหาร 

     

๒๓ หน6วยงานท6านมีการจัดทําแผนเพ่ือใหFบรรลุตาม
วัตถุประสงค<และเปgาหมายการดําเนินงาน
ตามท่ีองค<กรกําหนด 

     

๒๔ องค<กรท6านกําหนดเกณฑ<การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดยยึดตามมาตรฐานของกฎหมาย 

     



 

๒๕๐ 
 

ข�อ บรรยากาศองค%การ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น�อย 
 

(๒) 

น�อย
ท่ีสุด 
(๑) 

๒๕ องค<กรท6านมีการแจFงผลการประเมินใหF
บุคลากรท่ีรับผิดชอบทราบเพ่ือนําผลจากการ
ประเมินมาปรับปรุงพัฒนาใหFไดFมาตรฐานท่ีเพ่ิม
สูงข้ึน 

     

 ๖. ความรู�สึกผูกพันและรับผิดชอบต4อองค%กร      
๒๖ ท6านมีความรูFสึกภูมิใจท่ีไดFเปZนส6วนหนึ่งของ

องค<กรนี้ 
     

๒๗ ท6านรับผิดชอบงานท่ีไดFรับมอบหมายอย6างดี
เพ่ือสรFางความสําเร็จใหFแก6องค<กร 

     

๒๘ หน6วยงานท6านใหFการช6วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
โดยมุ6งไปท่ีเปgาหมายของการทํางานเปZนทีม 

     

๒๙ ท6านไม6ไดFใหFความสําคัญกับรางวัลส6วนบุคคลแต6
เนFนความสําเร็จร6วมกันของฝ>าย                                         

     

๓๐ หน6วยงานท6านใหFการยอมรับและสนับสนุน
บุคลากรท่ีมีทักษะ แนวคิดและวิธีการใหม6 ๆ 
เพ่ือนํามาใชFในการปฏิบัติงาน 

     

 
ตอนท่ี ๓ เปAนคําถามเก่ียวกับแรงกดดันภายนอก 
คําช้ีแจง โปรดอ6านขFอความต6อไปนี้โดยละเอียด แลFวทําเครื่องหมาย �ลงในช6องท่ีตรงความคิดเห็น
หรือความรูFสึกของท6านซ่ึงเปZนจริงมากท่ีสุดเพียงขFอเดียว  

ข�อ แรงกดดันภายนอก 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น�อย 
 

(๒) 

น�อย
ท่ีสุด 
(๑) 

 ๑. สภาวะการแข4งขันในอุตสาหกรรม
ท4องเท่ียว 

     

๑  ท6านทราบดีว6าป[จจุบันอุตสาหกรรมการ
ท6องเท่ียวมีการแข6งขันกันรุนแรงมากข้ึน 

     

๒  ในกลุ6มประเทศอาเซียนมีการพัฒนาการ
ท6องเท่ียวเพ่ือแข6งขันกับประเทศไทย 

     



 

๒๕๑ 
 

ข�อ แรงกดดันภายนอก 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น�อย 
 

(๒) 

น�อย
ท่ีสุด 
(๑) 

๓  หลายประเทศมีการผ6อนปรนการเดินทางเขFา
ประเทศเพ่ือสะดวกต6อการรับนักท6องเท่ียว 

     

๔  ในแต6ละประเทศมีการนําเสนอข6าวสารผ6านสื่อ
ต6าง ๆ เก่ียวกับสถานท่ีและบริการการ
ท6องเท่ียวภายในประเทศของตน 

     

๕ แต6ละประเทศมีการประชาสัมพันธ<แหล6ง
ท6องเท่ียวโดยการออกบูธตามงานส6งเสริมการ
ท6องเท่ียวต6าง ๆ 

     

 ๒. การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ
นักท4องเท่ียว 

     

๖ พฤติกรรมของนักท6องเท่ียวในป[จจุบันนี้
แตกต6างจากอดีตเปZนอย6างมาก 

     

๗ นักท6องเท่ียวตFองการหลีกหนีความวุ6นวายจาก
สังคมเมืองไปหาสังคมชนบท 

     

๘ นักท6องเท่ียวตFองการเพ่ิมประสบการณ<และ
เรียนรูFสิ่งใหม6 ๆ 

      

๙ นักท6องเท่ียวตFองการพักผ6อนร6วมกับครอบครัว/
เพ่ือนหรือคนรัก 

     

๑๐ นักท6องเท่ียวตFองการเห็นวิถีชีวิตและ
บรรยากาศท่ีแปลกใหม6 ไม6ซํ้ากับท่ีอ่ืน 

     

 ๓. ความคาดหวังของนักท4องเท่ียว      
๑๑ การท่ีนักท6องเท่ียวจะเดินทางไปเท่ียวท่ีใดย6อมมี

ความคาดหวังว6าจะไดFรับความพอใจต6อท่ีนั้น ๆ 
     

๑๒ หากนักท6องเท่ียวไม6ไดFรับความพึงพอใจก็จะมี
การแสดงความคิดเห็น และขFอเสนอแนะ
ออกมาอย6างรวดเร็ว 

     

๑๓ หน6วยงานดFานการท6องเท่ียวตFองหาขFอมูล   
ใหม6 ๆ เพ่ือตอบสนองต6อนักท6องเท่ียว 

     

๑๔ หน6วยงานดFานการท6องเท่ียวตFองออกแบบ
สินคFาการท6องเท่ียวใหFสอดคลFองกับความ
ตFองการของนักท6องเท่ียว 

     



 

๒๕๒ 
 

ข�อ แรงกดดันภายนอก 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น�อย 
 

(๒) 

น�อย
ท่ีสุด 
(๑) 

๑๕ หน6วยงานดFานการท6องเท่ียวตFองคอยกํากับดูแล
เก่ียวกับผลิตภัณฑ<และราคาของสินคFาการ
ท6องเท่ียวเพ่ือไม6ใหFมีการเอารัดเอาเปรียบ
นักท6องเท่ียว 

     

 ๔. แนวโน�มการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

     

๑๖ ป[จจุบันเทคโนโลยีเขFามามีบทบาทมากข้ึน
เรื่อยๆ ในดFานการท6องเท่ียว 

     

๑๗ นักท6องเท่ียวสามารถคFนหาขFอมูลต๋ัวเครื่องบิน
ราคาถูกจากสายการบินท่ัวโลก 

     

๑๘ นักท6องเท่ียวสามารถจ6ายเงินค6าบริการต6าง ๆ 
ไดFทุกท่ี ทุกเวลา 

     

๑๙ แหล6งท6องเท่ียวส6วนใหญ6มีการใชFเทคโนโลยีเพ่ือ
ช6วยในการบริหารจัดการดFานการท6องเท่ียว 

     

๒๐ มีการพัฒนา Application ต6าง ๆ ท่ีสามารถ
ทํางานร6วมกันจนไรFป[ญหาดFานการสื่อสาร 

     

 ๕. ความร4วมมือระหว4างประเทศ      
๒๑ ป[จจุบันประเทศไทยมีการร6วมมือกับประเทศ

ต6าง ๆ เพ่ือเปZนการส6งเสริมการท6องเท่ียวใน
ประเทศ 

     

๒๒ ในอาเซียน (ASEAN) ไดFร6วมกันกําหนดแผนการ
รวมกลุ6มสาขาการท6องเท่ียวของอาเซียน 

     

๒๓ ในอาเซียน (ASEAN) มีการเร6งรัดการเปeดเสรี
ดFานการบริการในอุตสาหกรรมท6องเท่ียวของ
ภูมิภาค 

     

๒๔ มีการกําหนดมาตรการต6าง ๆ ในการอํานวย
ความสะดวก และการเดินทางของนักท6องเท่ียว 

     

๒๕ มีการงดเวFนคFาวีซ6าเขFาประเทศใหFกับบาง
ประเทศเพ่ือส6งเสริมการท6องเท่ียว 

     

 
 



 

๒๕๓ 
 

ตอนท่ี ๔ เปAนคําถามเก่ียวกับคุณลักษณะของผู�บริหาร 
คําช้ีแจง โปรดอ6านขFอความต6อไปนี้โดยละเอียด แลFวทําเครื่องหมาย �ลงในช6องท่ีตรงความคิดเห็น
หรือความรูFสึกของท6านซ่ึงเปZนจริงมากท่ีสุดเพียงขFอเดียว   

ข�อ คุณลักษณะของผู�บริหาร 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น�อย 
 

(๒) 

น�อย
ท่ีสุด 
(๑) 

 ๑. จักขุมา (มีวิสัยทัศน%)       
๑ ท6านมีการกําหนดวิสัยทัศน<ใหF บุคลากรทราบถึง

ทิศทางท่ีชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบัติไดF 
     

๒ ท6านมีการศึกษาแนวโนFมและทิศทางของธุรกิจ
ท6องเท่ียวอยู6เสมอ 

     

๓ ท่ีผ6านมาองค<กรของท6านมีการดําเนินธุรกิจไดF
อย6างแม6นยําตามทิศทางของการเปลี่ยนแปลง 

     

๔ การดําเนินธุรกิจดFานการท6องเท่ียวของท6าน
อาศัยกระบวนการคิดท่ีรอบคอบและมีเหตุผล 

     

๕ องค<กรท6านนําผูFมีประสบการณ<ดFานการ
ท6องเท่ียวเขFามามีส6วนร6วมในการตัดสินใจและ
วางแผนองค<กร 

     

 ๒. วิธูโร (จัดการดี)      
๖ ท6านมีการศึกษา เรียนรูFระบบเทคโนโลยีและ 

สารสนเทศดFานการท6องเท่ียวอยู6เสมอ 
     

๗ ท6านจัดอบรมความรูFและเทคนิคเพ่ือนํามาใชFใน
การพัฒนาการจัดการท6องเท่ียวใหFบรรลุ
เปgาหมาย 

     

๘ ท6านนําระบบความเชี่ยวชาญ และระบบ
คุณธรรมในการเลือกคนเขFาทํางานและ
พิจารณาเลื่อนตําแหน6ง 

     

๙ ท6านส6งเสริมใหFบุคลากรไปศึกษาดูงาน
ต6างประเทศและนําผลมาสรุปเปZนนโยบายใน
การพัฒนาองค<กร 

     

๑๐ ท6านส6งเสริมใหFบุคลากรคFนควFา ทําวิจัยเพ่ือใหF
ทันต6อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
นักท6องเท่ียว 

     

       



 

๒๕๔ 
 

ข�อ คุณลักษณะของผู�บริหาร 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น�อย 
 

(๒) 

น�อย
ท่ีสุด 
(๑) 

 ๓. นิสสยสัมป7นโน (มีมนุษยสัมพันธ%)      
๑๑ ท6านใหFความร6วมมือและประสานงานระหว6างผูF 

บริหารกับผูFปฏิบัติงานทุกระดับ 
     

๑๒ เม่ือเกิดความผิดพลาดในการทํางานร6วมกัน 
ท6านจะนํามาหาขFอสรุปเพ่ือหาแนวทางปgองกัน 

     

๑๓ ท6านยึดหลักของความเสมอภาคในการทํางาน
ร6วมกันในองค<กร 

     

๑๔ ท6านสามารถสื่อสารและประสานงานใหFแต6ละ
ฝ>ายในองค<กรดําเนินตามกรอบทิศทางท่ีองค<กร
ตFองการบรรลุไดF 

     

๑๕ ท6านสามารถเปZนท่ีรักของคนในองค<กร และ
สามารถทําใหFพนักงานแต6ละคนปฏิบัติงานตาม
คําสั่งดFวยความเต็มใจ 

     

 
 
ตอนท่ี ๕ เปAนคําถามเก่ียวกับภาวะผู�นําการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ 
คําช้ีแจง โปรดอ6านขFอความต6อไปนี้โดยละเอียด แลFวทําเครื่องหมาย �ลงในช6องท่ีตรงความคิดเห็น
หรือความรูFสึกของท6านซ่ึงเปZนจริงมากท่ีสุดเพียงขFอเดียว  

ข�อ ภาวะผู�นําการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ระดับการประเมิน 

มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น�อย 
 

(๒) 

น�อย
ท่ีสุด 
(๑) 

 ๑. ยอมรับการเปล่ียนแปลง      
๑ ผูFบริหารมีการตระหนัก รับรูFถึงสภาพการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในป[จจุบันเปZนอย6างดี 
     

๒ ผูFบริหารยอมรับและเขFาใจถึงบริบทของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 

     

๓ ผูFบริหารมีการประชุมกันอย6างต6อเนื่องเพ่ือ 
เตรียมรับสถานการณ<ไดFอย6างทันท6วงที 

     

๔ ผูFบริหารมีการติดตามข6าวสารและใหFหน6วยงาน
ท่ีเก่ียวขFองเก็บขFอมูลมาศึกษาในเชิงสถิติดFวย 

     



 

๒๕๕ 
 

ข�อ ภาวะผู�นําการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ระดับการประเมิน 

มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น�อย 
 

(๒) 

น�อย
ท่ีสุด 
(๑) 

๕ ผูFบริหารคอยเตือนทุกคนใหFเรียนรูF เท6าทันต6อ
สภาพการเปลี่ยนแปลงต6าง ๆ ของสังคมเสมอ 

     

 ๒. พร�อมเปAนผู�นําการเปล่ียนแปลง      
๖ ผูFบริหารมีความกลFาเสี่ยง พรFอมเปZนผูFนําการ

เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน  
     

๗ ผูFบริหารจะใหFความสําคัญกับการสรFาง
ความสําเร็จร6วมกันของคนในองค<กร 

     

๘ ผูFบริหารทําตัวเปZนแบบอย6างท่ีดีหรือเปZนโมเดล
ใหFบุคลากรทุกคนไดFเห็น 

      

๙ บุคลากรทุกคนภาคภูมิใจเม่ือไดFร6วมงานกับ 
ผูFบริหาร 

     

๑๐ ผูFบริหารถือว6าเปZนผูFนําในโลกอนาคตอย6าง
แทFจริง 

     

 ๓. วิสัยทัศน%ก�าวไกล      
๑๑ ผูFบริหารมีการกําหนดวิสัยทัศน<ขององค<กรเพ่ือ

รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย6างชัดเจน 
     

๑๒ ผูFบริหารเปZนคนคิดนอกกรอบ และนําเสนอใน
สิ่งท่ีต6างออกไปจากท่ีเคยมีอยู6ก6อน 

     

๑๓ ผูFบริหารมีความกลFาในการปรับเปลี่ยน มี
จินตนาการ และความคิดสรFางสรรค<ดFวย 

     

๑๔ ผูFบริหารกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานท่ีมี
ความเปZนไปไดFและสามารถจําลองผลสําเร็จ
ดFวย  

     

๑๕ ผูFบริหารไม6ใช6คนเพFอฝ[นแต6สามารถนํา
ความหวัง และความสําเร็จท่ีเปZนจริงไดFมาสู6
องค<กร 

     

 ๔. ใส4ใจในการส่ือสาร      
๑๖ ผูFบริหารมีความสามารถในการสื่อสารทําความ

เขFาใจกับบุคลากรเพ่ือใหFเกิดการยอมรับไดF  
     

๑๗ ผูFบริหารมีการสื่อสารกับบุคลากรท้ังแบบเปZน
ทางการและไม6เปZนทางการเพ่ือความรวดเร็ว 

     



 

๒๕๖ 
 

ข�อ ภาวะผู�นําการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ระดับการประเมิน 

มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น�อย 
 

(๒) 

น�อย
ท่ีสุด 
(๑) 

๑๘ ผูFบริหารสามารถสื่อสารเรื่องราวต6าง ๆ ในท่ี
ประชุม และสถานท่ีท่ัวไปไดFอย6างม่ันใจ 

     

๑๙ ผูFบริหารมีความเชื่อม่ันในตนเอง เปeดกวFาง
พรFอมท่ีจะรับฟ[งความคิดเห็นของบุคลากรเสมอ 

     

๒๐ ผูFบริหารมีทักษะท่ีดีของการเปZนนักสื่อสารและ
นักฟ[งท่ีมีประสิทธิผล 

     

 ๕. ให�ความสําคัญด�านเทคโนโลยี      
๒๑ ผูFบริหารมีความรูF ความเขFาใจเก่ียวกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยเปZนอย6างดี 
     

๒๒ ผูFบริหารเปZนคนเรียนรูFตลอดชีวิตและพยายาม
เรียนรูFสิ่งใหม6 ๆ เพ่ือพัฒนาตนเองอยู6เสมอ 

     

๒๓ ผูFบริหารเปZนผูFท่ีมีความเขFาใจการทําธุรกิจใน
โลกยุคดิจิทัลเปZนอย6างดี 

     

๒๔ ผูFบริหารเปZนผูFแนะนําใหFบุคลากรนําเทคโนโลยี
ใหม6 ๆ เขFามาใชFในการปฏิบัติงานอยู6เสมอ 

     

๒๕             ผูFบริหารมีการประชุม หรือสั่งงานผ6าน
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ือความสะดวกและ
รวดเร็ว 

     

 ๖. มีทักษะการประสาน      
๒๖ ผูFบริหารไม6ถือตัวสามารถประสานงานกับคนใน

องค<กรหรือหน6วยงานอ่ืนไดFเปZนอย6างดีเรียกไดF
ว6า “มีทักษะทางการเมือง”  

     

๒๗ หากมีการสั่งงานแลFวผูFบริหารจะไวFวางใจผูFตาม
หรือลูกนFองโดยไม6ไปสอบถามอยู6บ6อย ๆ 

     

๒๘ ผูFบริหารมีการกระจายอํานาจการสั่งการไปใหF
ในระดับรองลงมาโดยไม6มีการหวงอํานาจ 

     

๒๙ ผูFบริหารนิยมการสรFางทีมในการทํางาน และ
สรFางเครือข6ายกับองค<กรอ่ืน  

     

๓๐ ผูFบริหารส6งเสริมความสัมพันธ<ท่ีดีกับทีมงาน
เพราะถือเปZนป[จจัยผลักดันใหFการบริหารงาน
สําเร็จ 

     



 

๒๕๗ 
 

ข�อ ภาวะผู�นําการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ระดับการประเมิน 

มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น�อย 
 

(๒) 

น�อย
ท่ีสุด 
(๑) 

 ๗. รู�จักประมาณตน      
๓๑ ผูFบริหารรูFจักและยอมรับว6าตนเองมีความ 

สามารถดFานไหน อะไรไม6รูFก็จะถามคนอ่ืน 
     

๓๒ ผูFบริหารเปZนคนท่ีกลFาแสดงออกและเปeดเผยทุก
เรื่องของการทํางาน 

     

๓๓ ผูFบริหารเปZนคนท่ีกลFาเสี่ยงและปฏิบัติงานอย6าง
มีความสุข  

     

๓๔ ผูFบริหารมีจุดยืนเปZนของตนเอง และกลFาเผชิญ
กับความเปZนจริง 

     

๓๕ ผูFบริหารเปZนคนมีคุณธรรมและจริยธรรม เปZนท่ี
รักใคร6ของบุคลากร 

     

 
ตอนท่ี ๖ ข�อเสนอแนะเก่ียวกับภาวะผู�นําการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๑. ดFานการยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒. ดFานความพรFอมเปZนผูFนําการเปลี่ยนแปลง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓. ดFานการมีวิสัยทัศน<กFาวไกล 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๔. ดFานการใส6ใจในการสื่อสาร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



 

๒๕๘ 
 

๕. ดFานเปZนผูFใหFความสําคัญดFานเทคโนโลยี 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๖. ดFานการมีทักษะการประสาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๗. ดFานรูFจักประมาณตน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

"ขอบคุณทุกท4านท่ีให�ความร4วมมือในการตอบแบบสอบถามเปAนอย4างดี" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เร่ือง โมเดลความสัมพันธ%เชิงสาเหตุแบบพุทธบูรณาการของภาวะผู�นําการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษ

 
ตอนท่ี ๑ ข�อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู�ให�สัมภาษณ%
 
วัน/เดือน/ป_ ท่ีใหFสัมภาษณ<
 

ชื่อ ....................................................................... 
อายุ..................... ป_ ตําแหน6ง
 
นิยาม 
 ภาวะผู�นําการเปล่ียนแปลง
ไปสู6การเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหFบรรลุเปgาหมายร6วมกัน 
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง พรFอมเปZนผูFนําการเปลี่ยนแปลง วิสัยทัศน<กFาวไกล ใส6ใจในการสื่อสาร
ความสําคัญดFานเทคโนโลยี
 
ตอนท่ี ๒ ภาวะผู�นําการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 

  ท6านคิดว6าองค<ประกอบของภาวะผูFนําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 
องค<ประกอบนั้นควรมีใน “

 ๑) การยอมรับการเปล่ียนแปลง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ๒) พร�อมเปAนผู�นําการเปล่ียนแปลง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ๓) วิสัยทัศน%ก�าวไกล 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ๔) ใส4ใจในการส่ือสาร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 
 

แบบสัมภาษณ% 
โมเดลความสัมพันธ%เชิงสาเหตุแบบพุทธบูรณาการของภาวะผู�นําการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ของผู�บริหารการท4องเที่ยวแห4งประเทศไทย
 

ข�อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู�ให�สัมภาษณ% 

ป_ ท่ีใหFสัมภาษณ<…………………………………………………………เวลา…………………………………

....................................................................... นามสกุล...................................................................
ป_ ตําแหน6ง.................................................................................................................

ภาวะผู�นําการเปล่ียนแปลง หมายถึง พฤติกรรมส6วนตัวของบุคคลคนหนึ่งท่ีจะชักนํากลุ6ม
ไปสู6การเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหFบรรลุเปgาหมายร6วมกัน (Shared Goal) ซ่ึงจะตFองมีลักษณะต6อไปนี้คือ 
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง พรFอมเปZนผูFนําการเปลี่ยนแปลง วิสัยทัศน<กFาวไกล ใส6ใจในการสื่อสาร
ความสําคัญดFานเทคโนโลยี มีทักษะการประสาน รูFจักประมาณตน 

ภาวะผู�นําการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ 
ท6านคิดว6าองค<ประกอบของภาวะผูFนําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 

“ผู�นําหรือผู�บริหาร” หรือไม6อย6างไร   
การยอมรับการเปล่ียนแปลง ควรมี/ไม6ควรมี เพราะว6า...................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

พร�อมเปAนผู�นําการเปล่ียนแปลง ควรมี/ไม6ควรมี เพราะว6า...................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

วิสัยทัศน%ก�าวไกล ควรมี/ไม6ควรมี เพราะว6า...................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ใส4ใจในการส่ือสาร ควรมี/ไม6ควรมี เพราะว6า...................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

๒๕๙ 

โมเดลความสัมพันธ%เชิงสาเหตุแบบพุทธบูรณาการของภาวะผู�นําการ
ของผู�บริหารการท4องเที่ยวแห4งประเทศไทย 

…………………………………น. 

................................................................... 
................................................................................................................. 

หมายถึง พฤติกรรมส6วนตัวของบุคคลคนหนึ่งท่ีจะชักนํากลุ6ม
ซ่ึงจะตFองมีลักษณะต6อไปนี้คือ 

ยอมรับการเปลี่ยนแปลง พรFอมเปZนผูFนําการเปลี่ยนแปลง วิสัยทัศน<กFาวไกล ใส6ใจในการสื่อสาร ใหF

ท6านคิดว6าองค<ประกอบของภาวะผูFนําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ท้ัง ๗ 

.............................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

......................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

............................................................... 
……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
............................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

๒๖๐ 
 

 ๕) ให�ความสําคัญด�านเทคโนโลยี ควรมี/ไม6ควรมี เพราะว6า.......................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๖) มีทักษะการประสาน ควรมี/ไม6ควรมี เพราะว6า.......................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๗) รู�จักประมาณตน ควรมี/ไม6ควรมี เพราะว6า................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   
ตอนท่ี ๓ ป7จจัยท่ีส4งผลต4อภาวะผู�นําการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 ๓.๑ ป7จจัยด�านบรรยากาศองค%การ 

 ๑) ท6านคิดว6าการจัดโครงสรFางองค<กรอย6างเปZนระบบนั้นจะส6งผลต6อการมีภาวะผูFนําการ
เปลี่ยนแปลงหรือไม6 อย6างไร  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๒) ท6านคิดว6างานท่ีมีความทFาทายและการมีความรับผิดชอบในการทํางานนั้นจะส6งผลต6อ
การมีภาวะผูFนําการเปลี่ยนแปลงหรือไม6 อย6างไร  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………
……..………….……………………………………………………………………………………………………………………………
………………..………………..…………………………………………………………………………………………..……………… 

 ๓) ท6านคิดว6าการสนับสนุนจากคนรอบขFางจะส6งผลต6อการมีภาวะผูFนําการเปลี่ยนแปลง
หรือไม6 อย6างไร 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………
………..……….……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..……………..………………………………………………………………………………………………..………… 

 ๔) ท6านคิดว6าการสรFางแรงจูงใจในการทํางานจะส6งผลต6อการมีภาวะผูFนําการ
เปลี่ยนแปลงหรือไม6 อย6างไร 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………
……..………….………………………………………………………………………………………………………………….……..…
……………………..……………..………………………………………………………………………………………………..……… 

  
 
 



 

๒๖๑ 
 

 ๕) ท6านคิดว6าการสรFางมาตรฐานในการทํางานจะส6งผลต6อการมีภาวะผูFนําการ
เปลี่ยนแปลงหรือไม6 อย6างไร 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………
………..……….……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..……………..………………………………………………………………………………………………..………… 

 ๖) ท6านคิดว6าความรูFสึกผูกพันและรับผิดชอบต6อองค<กรนั้นจะส6งผลต6อการมีภาวะผูFนํา
การเปลี่ยนแปลงหรือไม6 อย6างไร 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………
……..………….………………………………………………………………………………………………………………….…..……
……………………..……………..………………………………………………………………………………………………..……… 
 
 ๓.๒ ป7จจัยด�านแรงกดดันภายนอก 

 ๑) ท6านคิดว6าสภาวะการแข6งขันในอุตสาหกรรมท6องเท่ียวในป[จจุบันจะส6งผลต6อการมี
ภาวะผูFนําการเปลี่ยนแปลงของผูFบริหารการท6องเท่ียวแห6งประเทศไทยหรือไม6 อย6างไร 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๒) ท6านคิดว6าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท6องเท่ียวในป[จจุบันจะส6งผลต6อการมี
ภาวะผูFนําการเปลี่ยนแปลงของผูFบริหารการท6องเท่ียวแห6งประเทศไทยหรือไม6 อย6างไร 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………
……..………….……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..……………..………………………………………………………………………………………………………… 

  ๓) ท6านคิดว6าความคาดหวังของนักท6องเท่ียวในป[จจุบันจะส6งผลต6อการมีภาวะผูFนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูFบริหารการท6องเท่ียวแห6งประเทศไทยหรือไม6 อย6างไร 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………
……..………….……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..……………..………………………………………………………………………………………………………… 

  ๔) ท6านคิดว6าแนวโนFมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในป[จจุบันจะส6งผลต6อการมี
ภาวะผูFนําการเปลี่ยนแปลงของผูFบริหารการท6องเท่ียวแห6งประเทศไทยหรือไม6 อย6างไร 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………
……..………….……………………………………………………………………………………………………………………………
………………..………………..………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 



 

๒๖๒ 
 

 ๕) ท6านคิดว6าการสรFางความร6วมมือระหว6างประเทศในป[จจุบันจะส6งผลต6อการมีภาวะ
ผูFนําการเปลี่ยนแปลงของผูFบริหารการท6องเท่ียวแห6งประเทศไทยหรือไม6 อย6างไร 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………
……..………….……………………………………………………………………………………………………………………………
………………..………………..……………………………………………………………………………..…………………………… 
 ๓.๓ คุณลักษณะของผู�บริหาร 

 ๑) ท6านคิดเห็นอย6างไรกับการมีวิสัยทัศน<หรือการมองการณ<ไกล และจะมีผลต6อภาวะ
ผูFนําการเปลี่ยนแปลงของผูFบริหารการท6องเท่ียวแห6งประเทศไทยหรือไม6 อย6างไร  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๒) ท6านคิดเห็นอย6างไรกับบุคลากรท่ีตFองมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดFานหรือมีการจัดการท่ี
ดีในงาน และจะมีผลต6อภาวะผูFนําการเปลี่ยนแปลงของผูFบริหารการท6องเท่ียวแห6งประเทศไทยหรือไม6 
อย6างไร  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………
……..………….……………………………………………………………………………………………………………………………
………………..………………..…………………………………………………………………………………….…………………… 

 ๓) ท6านคิดว6าการมีมนุษยสัมพันธ<ท่ีดีกับทุก ๆ คนในองค<กรนั้นจะมีผลต6อภาวะผูFนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูFบริหารการท6องเท่ียวแห6งประเทศไทยหรือไม6 อย6างไร 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………
……..………….……………………………………………………………………………………………………………………………
………………..………………..………………………………………………………………………………….…………….………… 

 
ตอนท่ี ๔ ข�อเสนอแนะเก่ียวกับภาวะผู�นําการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ 
  ท6านคิดว6าหน6วยงานหรือองค<กรต6าง ๆ ควรมีสิ่งใดเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาภาวะผูFนําการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ กรุณาใหFคําชี้แนะ  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

ขอขอบพระคุณทุกท6านท่ีใหFความร6วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ<เพ่ือประโยชน<ในการศึกษาวิจัย 



 

๒๖๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 

การวิเคราะห%ค4าดัชนี IOC (Index of item Objective Congruence) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๖๔ 
 

ผลการหาค4าดัชนีความสอดคล�องตามวัตถุประสงค%เปAนรายข�อ (IOC) ของแบบสอบถาม 
เรื่อง โมเดลความสัมพันธ%เชิงสาเหตุแบบพุทธบูรณาการของภาวะผู�นําการเปล่ียนแปลง 

ในศตวรรษท่ี ๒๑ ของผู�บริหารการท4องเท่ียวแห4งประเทศไทย 
ผู�วิจัย นายสมบัติ นามบุรี 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร% 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
ตอนท่ี ๒ คําถามเก่ียวกับบรรยากาศองค<การ 

ข�อ บรรยากาศองค%การ 
ผู�เช่ียวชาญ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค4า
IOC 

แปล
ผล 

 ๑. โครงสร�างองค%กร         
๑ องค<กรของท6านมีการแบ6งหนFาท่ี

รับผิดชอบอย6างเปZนระบบ 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

๒ องค<กรท6านมีการกระจายอํานาจตัดสินใจ 
ใหFแก6ผูFปฏิบัติงานในระดับต6าง ๆ  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

๓ องค<กรท6านมีข้ันตอนการทํางานท่ี
เหมาะสม ทําใหFการปฏิบัติงานเปZนไป
อย6างคล6องตัว 

๐ +๑ +๑ +๑ +๑ ๔ ๐.๘๐ ใชFไดF 

๔ องค<กรท6านมีการปฏิบัติงานตามสายงาน 
อย6างชัดเจน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

๕ องค<กรท6านมีการติดต6อสื่อสารภายใน
หน6วยงานอย6างท่ัวถึงและรวดเร็วเสมอ  

+๑ +๑ +๑ ๐ +๑ ๔ ๐.๘๐ ใชFไดF 

 ๒. ความท�าทายและความรับผิดชอบใน
การทํางาน 

        

๖ ท6านมีอิสระในการตัดสินใจเต็มท่ีในงานท่ี
ไดFรับมอบหมาย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

๗ ท6านรูFสึกภูมิใจในการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากหัวหนFามีความเชื่อม่ันใน
ความสามารถของท6าน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

๘ ท6านมีความรูF ความสามารถเหมาะสมกับ
งานท่ีรับผิดชอบ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

๙ ท6านทราบหนFาท่ีและความรับผิดชอบใน 
ตําแหน6งงานท่ีทําอยู6อย6างชัดเจน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

          



 

๒๖๕ 
 

ข�อ บรรยากาศองค%การ 
ผู�เช่ียวชาญ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค4า
IOC 

แปล
ผล 

๑๐ เม่ือเกิดป[ญหาเรื่องการทํางานท6านจะรีบ
หาทางแกFไขป[ญหาท่ีเกิดข้ึนทันที 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

 ๓. การสนับสนุนจากคนรอบข�าง         
๑๑ หน6วยงานของท6านมีบรรยากาศการ

ทํางานท่ีอบอุ6น เปZนกันเอง 
๐ +๑ +๑ +๑ +๑ ๔ ๐.๘๐ ใชFไดF 

๑๒ ผูFบังคับบัญชาใหFความเปZนกันเองและเปeด
โอกาสใหFผูFใตFบังคับบัญชาเขFาพบปรึกษา
ไดFเสมอ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

๑๓ ผูFบังคับบัญชาของท6านใหFความช6วยเหลือ
แก6ท6านเสมอเม่ือท6านมีป[ญหาแมFว6าจะ
เปZนเรื่องส6วนตัวไม6เก่ียวกับงาน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

๑๔ หน6วยงานของท6านมีการใหFการอบรม
ความรูFกับพนักงานในการปฏิบัติงานอย6าง
สมํ่าเสมอ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

๑๕ หน6วยงานของท6านจัดหาอุปกรณ<ต6าง ๆ 
เพ่ืออํานวยความสะดวกสําหรับการ
ปฏิบัติงาน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

 ๔. การสร�างแรงจูงใจ         
๑๖ เงินเดือนและสวัสดิการท่ีไดFรับมีความ

เหมาะสมกับความรูFความสามารถของ
ท6าน 

๐ +๑ +๑ +๑ +๑ ๔ ๐.๘๐ ใชFไดF 

๑๗ การพิจารณาความดีความชอบหรือปรับ
เงินเดือนข้ึนอยู6กับผลการปฏิบัติงานของ
ท6าน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

๑๘ งานท่ีท6านทําอยู6มีโอกาสท่ีจะไดFเลื่อน
ตําแหน6งสูงข้ึน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

๑๙ งานท่ีท6านทําอยู6นี้เปeดโอกาสใหFท6านไป
ฝfกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรูF และ
ประสบการณ<ในงาน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

๒๐ ท6านรูFสึกพอใจในความกFาวหนFาใน
ตําแหน6งหนFาท่ีการงานในองค<กรนี้ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

          



 

๒๖๖ 
 

ข�อ บรรยากาศองค%การ 
ผู�เช่ียวชาญ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค4า
IOC 

แปล
ผล 

 ๕. มาตรฐานในการทํางาน         
๒๑ องค<กรมีการกําหนดวิสัยทัศน< พันธกิจท่ี

ชัดเจนและเขFาใจง6ายเปZนไปตามระเบียบ
ขFอบังคับของกฎหมาย  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

๒๒ ท่ีผ6านมาท6านมีความพึงพอใจในการ
บริหารงานของผูFบริหาร 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

๒๓ หน6วยงานท6านมีการจัดทําแผนเพ่ือใหF
บรรลุตามวัตถุประสงค<และเปgาหมายการ
ดําเนินงานตามท่ีองค<กรกําหนด 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

๒๔ องค<กรท6านกําหนดเกณฑ<การประเมินผล
การปฏิบัติงานโดยยึดตามมาตรฐานของ
กฎหมาย 

๐ +๑ +๑ +๑ +๑ ๔ ๐.๘๐ ใชFไดF 

๒๕ องค<กรท6านมีการแจFงผลการประเมินใหF
บุคลากรท่ีรับผิดชอบทราบเพ่ือนําผลจาก
การประเมินมาปรับปรุงพัฒนาใหFไดF
มาตรฐานท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 

๐ +๑ +๑ +๑ +๑ ๔ ๐.๘๐ ใชFไดF 

 ๖. ความรู�สึกผูกพันและรับผิดชอบต4อ
องค%กร 

        

๒๖ ท6านมีความรูFสึกภูมิใจท่ีไดFเปZนส6วนหนึ่ง
ขององค<การนี้ 

๐ +๑ +๑ +๑ +๑ ๔ ๐.๘๐ ใชFไดF 

๒๗ ท6านรับผิดชอบงานท่ีไดFรับมอบหมาย
อย6างดีเพ่ือสรFางความสําเร็จใหFแก6
องค<การ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

๒๘ หน6วยงานท6านใหFการช6วยเหลือซ่ึงกันและ
กัน โดยมุ6งไปท่ีเปgาหมายของการทํางาน
เปZนทีม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

๒๙ ท6านไม6ไดFใหFความสําคัญกับรางวัลส6วน
บุคคลแต6เนFนความสําเร็จร6วมกันของฝ>าย                                         

๐ +๑ +๑ +๑ +๑ ๔ ๐.๘๐ ใชFไดF 

๓๐ หน6วยงานท6านใหFการยอมรับและ
สนับสนุนบุคลากรท่ีมีทักษะ แนวคิดและ
วิธีการใหม6 ๆ เพ่ือนํามาใชFในการ
ปฏิบัติงาน 

๐ +๑ +๑ +๑ +๑ ๔ ๐.๘๐ ใชFไดF 
 

 



 

๒๖๗ 
 

ตอนท่ี ๓ เปZนคําถามเก่ียวกับแรงกดดันภายนอก 

ข�อ แรงกดดันภายนอก 
ผู�เช่ียวชาญ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค4า
IOC 

แปล
ผล 

 ๑. สภาวะการแข4งขันในอุตสาหกรรม
ท4องเท่ียว 

        

๑  ท6านทราบดีว6าป[จจุบันอุตสาหกรรมการ
ท6องเท่ียวมีการแข6งขันกันรุนแรงมากข้ึน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

๒  ในกลุ6มประเทศอาเซียนมีการพัฒนาการ
ท6องเท่ียวเพ่ือแข6งขันกับประเทศไทย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

๓  หลายประเทศมีการผ6อนปรนการเดิน
ทางเขFาประเทศเพ่ือสะดวกต6อการรับ
นักท6องเท่ียว 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

๔  ในแต6ละประเทศมีการนําเสนอข6าวสาร
ผ6านสื่อต6าง ๆ เก่ียวกับสถานท่ีและบริการ
การท6องเท่ียวภายในประเทศของตน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

๕ แต6ละประเทศมีการประชาสัมพันธ<แหล6ง
ท6องเท่ียวโดยการออกบูธตามงานส6งเสริม
การท6องเท่ียวต6าง ๆ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

 ๒. การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ
นักท4องเท่ียว 

        

๖ พฤติกรรมของนักท6องเท่ียวในป[จจุบันนี้
แตกต6างจากอดีตเปZนอย6างมาก 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘๐ ใชFไดF 

๗ นักท6องเท่ียวตFองการหลีกหนีความวุ6นวาย
จากสังคมเมืองไปหาสังคมชนบท 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘๐ ใชFไดF 

๘ นักท6องเท่ียวตFองการเพ่ิมประสบการณ<
และเรียนรูFสิ่งใหม6 ๆ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

๙ นักท6องเท่ียวตFองการพักผ6อนร6วมกับ
ครอบครัว/เพ่ือนหรือคนรัก 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

๑๐ นักท6องเท่ียวตFองการเห็นวิถีชีวิตและ
บรรยากาศท่ีแปลกใหม6 ไม6ซํ้ากับท่ีอ่ืน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

 ๓. ความคาดหวังของนักท4องเท่ียว         
๑๑ การท่ีนักท6องเท่ียวจะเดินทางไปเท่ียวท่ีใด

นั้นย6อมมีความคาดหวังว6าจะไดFรับความ
พอใจต6อท่ีนั้น ๆ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 



 

๒๖๘ 
 

ข�อ แรงกดดันภายนอก 
ผู�เช่ียวชาญ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค4า
IOC 

แปล
ผล 

๑๒ หากนักท6องเท่ียวไม6ไดFรับความพึงพอใจก็
จะมีการแสดงความคิดเห็น และ
ขFอเสนอแนะออกมาอย6างรวดเร็ว 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

๑๓ หน6วยงานดFานการท6องเท่ียวตFองหาขFอมูล   
ใหม6 ๆ เพ่ือตอบสนองต6อนักท6องเท่ียว 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

๑๔ หน6วยงานดFานการท6องเท่ียวตFองออก 
แบบสินคFาการท6องเท่ียวใหFสอดคลFองกับ
ความตFองการของนักท6องเท่ียว 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

๑๕ หน6วยงานดFานการท6องเท่ียวตFองคอย
กํากับดูแลเก่ียวกับผลิตภัณฑ<และราคา
ของสินคFาการท6องเท่ียวเพ่ือไม6ใหFมีการ
เอารัดเอาเปรียบนักท6องเท่ียว 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

 ๔. แนวโน�มการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

        

๑๖ ป[จจุบันเทคโนโลยีเขFามามีบทบาทมากข้ึน
เรื่อยๆ ในดFานการท6องเท่ียว 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

๑๗ นักท6องเท่ียวสามารถคFนหาขFอมูลต๋ัว
เครื่องบินราคาถูกจากสายการบินท่ัวโลก 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

๑๘ นักท6องเท่ียวสามารถจ6ายเงินค6าบริการ
ต6าง ๆ ไดFทุกท่ี ทุกเวลา 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

๑๙ แหล6งท6องเท่ียวส6วนใหญ6มีการใชF
เทคโนโลยีเพ่ือช6วยในการบริหารจัดการ
ดFานการท6องเท่ียว 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

๒๐ มีการพัฒนาแอพพิเคชั่นต6าง ๆ ท่ีสามารถ
ทํางานร6วมกันจนไรFป[ญหาดFานการสื่อสาร 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 
 

 ๕. ความร4วมมือระหว4างประเทศ         
๒๑ ป[จจุบันประเทศไทยมีการร6วมมือกับ

ประเทศต6าง ๆ เพ่ือเปZนการส6งเสริมการ
ท6องเท่ียวในประเทศ 

+๑ ๐ +๑ +๑ +๑ ๔ ๐.๘๐ ใชFไดF 

๒๒ ในอาเซียนไดFร6วมกันกําหนดแผนการ
รวมกลุ6มสาขาการท6องเท่ียวของอาเซียน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

          



 

๒๖๙ 
 

ข�อ แรงกดดันภายนอก 
ผู�เช่ียวชาญ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค4า
IOC 

แปล
ผล 

๒๓ ในอาเซียนมีการเร6งรัดการเปeดเสรีดFาน
การบริการในอุตสาหกรรมท6องเท่ียวของ
ภูมิภาค 

+๑ ๐ +๑ +๑ +๑ ๔ ๐.๘๐ ใชFไดF 

๒๔ มีการกําหนดมาตรการต6าง ๆ ในการ
อํานวยความสะดวก และการเดินทางของ
นักท6องเท่ียว 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

๒๕ มีการงดเวFนคFาวีซ6าเขFาประเทศใหFกับบาง
ประเทศเพ่ือส6งเสริมการท6องเท่ียว 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

 
 
ตอนท่ี ๔ เปZนคําถามเก่ียวกับคุณลักษณะของผูFบริหาร 

ขFอ คุณลักษณะของผู�บริหาร 
ผู�เช่ียวชาญ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค4า
IOC 

แปล
ผล 

 ๑. จักขุมา (มองการณ%ไกล)         
๑ ท6านมีการกําหนดวิสัยทัศน<ใหF บุคลากร

ทราบถึงทิศทางท่ีชัดเจนและสามารถ
นําไปปฏิบัติไดF 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

๒ ท6านมีการศึกษาแนวโนFมและทิศทางของ
ธุรกิจท6องเท่ียวอยู6เสมอ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

๓ ท่ีผ6านมาองค<กรของท6านมีการดําเนิน
ธุรกิจไดFอย6างแม6นยําตามทิศทางของการ
เปลี่ยนแปลง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

๔ การดําเนินธุรกิจดFานการท6องเท่ียวของ
ท6านอาศัยกระบวนการคิดท่ีรอบคอบและ
มีเหตุผล 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

๕ องค<กรท6านนําผูFมีประสบการณ<ดFานการ
ท6องเท่ียวเขFามามีส6วนร6วมในการตัดสินใจ
และวางแผนองค<กร 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

 ๒. วิธูโร (เช่ียวชาญเฉพาะด�าน)         
๖ ท6านมีการศึกษา เรียนรูFระบบเทคโนโลยี

และสารสนเทศดFานการท6องเท่ียวอยู6
เสมอ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 



 

๒๗๐ 
 

ขFอ คุณลักษณะของผู�บริหาร 
ผู�เช่ียวชาญ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค4า
IOC 

แปล
ผล 

๗ ท6านจัดอบรมความรูFและเทคนิคเพ่ือ
นํามาใชFในการพัฒนาการจัดการ
ท6องเท่ียวใหFบรรลุเปgาหมาย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

๘ ท6านนําระบบความเชี่ยวชาญ และระบบ
คุณธรรมในการเลือกคนเขFาทํางานและ
พิจารณาเลื่อนตําแหน6ง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

๙ ท6านส6งเสริมใหFบุคลากรไปศึกษาดูงาน
ต6างประเทศและนําผลมาสรุปเปZน
นโยบายในการพัฒนาองค<กร 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

๑๐ ท6านส6งเสริมใหFบุคลากรคFนควFา ทําวิจัย
เพ่ือใหFทันต6อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของนักท6องเท่ียว 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

 ๓. นิสสยสัมป7นโน (มีมนุษยสัมพันธ%ดี)         
๑๑ ท6านใหFความร6วมมือและประสานงาน

ระหว6างผูFบริหารกับผูFปฏิบัติงานทุกระดับ 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

๑๒ เม่ือเกิดความผิดพลาดในการทํางาน
ร6วมกัน ท6านจะนํามาหาขFอสรุปเพ่ือหา
แนวทางปgองกัน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

๑๓ ท6านยึดหลักของความเสมอภาคในการ
ทํางานร6วมกันในองค<กร 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

๑๔ ท6านสามารถสื่อสารและประสานงานใหF
แต6ละฝ>ายในองค<กรดําเนินตามกรอบ
ทิศทางท่ีองค<กรตFองการบรรลุไดF 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 
 
 

๑๕ ท6านสามารถเปZนท่ีรักของคนในองค<กร 
และสามารถทําใหFพนักงานแต6ละคน
ปฏิบัติงานตามคําสั่งดFวยความเต็มใจ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

๒๗๑ 
 

ตอนท่ี ๕ เปZนคําถามเก่ียวกับภาวะผูFนําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ขFอ 
ภาวะผู�นําการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 

๒๑ 

ผู�เช่ียวชาญ สรุปและแปลผล 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค4า

IOC 
แปล
ผล 

 ๑. ยอมรับการเปล่ียนแปลง         
๑ ผูFบริหารมีการตระหนัก รับรูFถึงสภาพการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในป[จจุบันเปZนอย6าง
ดี 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

๒ ผูFบริหารยอมรับและเขFาใจถึงบริบทของ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมือง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

๓ ผูFบริหารมีการประชุมกันอย6างต6อเนื่อง
เพ่ือ เตรียมรับสถานการณ<ไดFอย6าง
ทันท6วงที 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

๔ ผูFบริหารมีการติดตามข6าวสารและใหF
หน6วยงานท่ีเก่ียวขFองเก็บขFอมูลมาศึกษา
ในเชิงสถิติดFวย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

๕ ผูFบริหารคอยเตือนทุกคนใหFเรียนรูF เท6า
ทันต6อสภาพการเปลี่ยนแปลงต6าง ๆ ของ
สังคมเสมอ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

 ๒. พร�อมเปAนผู�นําการเปล่ียนแปลง         
๖ ผูFบริหารมีความกลFาเสี่ยง พรFอมเปZนผูFนํา

การเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน  
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

๗ ผูFบริหารจะใหFความสําคัญกับการสรFาง
ความสําเร็จร6วมกันของคนในองค<กร 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

๘ ผูFบริหารทําตัวเปZนแบบอย6างท่ีดีหรือเปZน
โมเดลใหFบุคลากรทุกคนไดFเห็น 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

๙ บุคลากรทุกคนภาคภูมิใจเม่ือไดFร6วมงาน
กับผูFบริหาร 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

๑๐ ผูFบริหารถือว6าเปZนผูFนําในโลกอนาคต
อย6างแทFจริง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

 ๓. วิสัยทัศน%ก�าวไกล         
๑๑ ผูFบริหารมีการกําหนดวิสัยทัศน<ของ

องค<กรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตอย6างชัดเจน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 



 

๒๗๒ 
 

ขFอ 
ภาวะผู�นําการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 

๒๑ 

ผู�เช่ียวชาญ สรุปและแปลผล 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค4า

IOC 
แปล
ผล 

๑๒ ผูFบริหารเปZนคนคิดนอกกรอบ และ
นําเสนอในสิ่งท่ีต6างออกไปจากท่ีเคยมีอยู6
ก6อน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

๑๓ ผูFบริหารมีความกลFาในการปรับเปลี่ยน มี
จินตนาการ และความคิดสรFางสรรค<ดFวย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

๑๔ ผูFบริหารกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานท่ี
มีความเปZนไปไดFและสามารถจําลอง
ผลสําเร็จดFวย  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

๑๕ ผูFบริหารไม6ใช6คนเพFอฝ[นแต6สามารถนํา
ความหวัง และความสําเร็จท่ีเปZนจริง
ไดFมาสู6องค<กร 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

 ๔. ใส4ใจในการส่ือสาร         
๑๖ ผูFบริหารมีความสามารถในการสื่อสารทํา

ความเขFาใจกับบุคลากรเพ่ือใหFเกิดการ
ยอมรับไดF  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

๑๗ ผูFบริหารมีการสื่อสารกับบุคลากรท้ังแบบ
เปZนทางการและไม6เปZนทางการเพ่ือความ
รวดเร็ว 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

๑๘ ผูFบริหารสามารถสื่อสารเรื่องราวต6าง ๆ 
ในท่ีประชุม และสถานท่ีท่ัวไปไดFอย6าง
ม่ันใจ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

๑๙ ผูFบริหารมีความเชื่อม่ันในตนเอง เปeด
กวFางพรFอมท่ีจะรับฟ[งความคิดเห็นของ
บุคลากรเสมอ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

๒๐ ผูFบริหารมีทักษะท่ีดีของการเปZนนัก
สื่อสารและนักฟ[งท่ีมีประสิทธิผล 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

 ๕. เช่ียวชาญในเทคโนโลยี         
๒๑ ผูFบริหารมีความรูF ความเขFาใจเก่ียวกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยเปZนอย6าง
ดี 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

๒๒ ผูFบริหารเปZนคนเรียนรูFตลอดชีวิตและ
พยายามเรียนรูFสิ่งใหม6 ๆ เพ่ือพัฒนา
ตนเองอยู6เสมอ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 



 

๒๗๓ 
 

ขFอ 
ภาวะผู�นําการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 

๒๑ 

ผู�เช่ียวชาญ สรุปและแปลผล 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค4า

IOC 
แปล
ผล 

๒๓ ผูFบริหารเปZนผูFท่ีมีความเขFาใจการทําธุรกิจ
ในโลกยุคดิจิทัลเปZนอย6างดี 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

๒๔ ผูFบริหารเปZนผูFแนะนําใหFบุคลากรนํา
เทคโนโลยีใหม6 ๆ เขFามาใชFในการ
ปฏิบัติงานอยู6เสมอ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

๒๕ ผูFบริหารมีการประชุม หรือสั่งงานผ6าน
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ือความสะดวกและ
รวดเร็ว 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 
 
 

 ๖. มีทักษะการประสาน         
๒๖ ผูFบริหารไม6ถือตัวสามารถประสานงานกับ

คนในองค<กรหรือหน6วยงานอ่ืนไดFเปZน
อย6างดีเรียกไดFว6า “มีทักษะทาง
การเมือง”  

๐ +๑ +๑ +๑ +๑ ๔ ๐.๘๐ ใชFไดF 
 
 

๒๗ หากมีการสั่งงานแลFวผูFบริหารจะไวFวางใจ
ผูFตามหรือลูกนFองโดยไม6ไปสอบถามอยู6
บ6อย ๆ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

๒๘ ผูFบริหารมีการกระจายอํานาจการสั่งการ
ไปใหFในระดับรองลงมาโดยไม6มีการหวง
อํานาจ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

๒๙ ผูFบริหารนิยมการสรFางทีมในการทํางาน 
และสรFางเครือข6ายกับองค<กรอ่ืน  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

๓๐ ผูFบริหารส6งเสริมความสัมพันธ<ท่ีดีกับ
ทีมงานเพราะถือเปZนป[จจัยผลักดันใหFการ
บริหารงานสําเร็จ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

 ๗. รู�จักประมาณตน         
๓๑ ผูFบริหารรูFจักและยอมรับว6าตนเองมีความ 

สามารถดFานไหน อะไรไม6รูFก็จะถามคน
อ่ืน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

๓๒ ผูFบริหารเปZนคนท่ีกลFาแสดงออกและ
เปeดเผยทุกเรื่องของการทํางาน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

๓๓ ผูFบริหารเปZนคนท่ีกลFาเสี่ยงและ
ปฏิบัติงานอย6างมีความสุข  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 



 

๒๗๔ 
 

ขFอ 
ภาวะผู�นําการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 

๒๑ 

ผู�เช่ียวชาญ สรุปและแปลผล 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค4า

IOC 
แปล
ผล 

๓๔ ผูFบริหารมีจุดยืนเปZนของตนเอง และกลFา
เผชิญกับความเปZนจริง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 

๓๕ ผูFบริหารเปZนคนมีคุณธรรมและจริยธรรม 
เปZนท่ีรักใคร6ของบุคลากร 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชFไดF 
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ภาคผนวก  ง 

ตารางแสดงค4าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๗๖ 
 

โมเดลความสัมพันธ%เชิงสาเหตุแบบพุทธบูรณาการของภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษที่ ๒๑ ของผู�บริหารการท4องเที่ยวแห4งประเทศไทย 

Reliability 
Scale: ALL VARIABLES  

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 
Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

.971 105 

 
 

Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 

Item Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
a1 297.03 2691.964 .318 .971 
a2 297.67 2677.885 .482 .970 
a3 297.37 2650.585 .630 .970 
a4 297.33 2647.816 .615 .970 
a5 297.20 2681.131 .543 .970 
a6 297.60 2671.766 .637 .970 
a7 297.50 2663.983 .656 .970 
a8 297.97 2654.930 .763 .970 
a9 297.83 2653.247 .795 .970 
a10 297.83 2643.661 .716 .970 
a11 297.73 2665.099 .698 .970 
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a12 297.20 2668.028 .661 .970 
a13 297.57 2677.289 .609 .970 
a14 297.47 2669.499 .632 .970 
a15 297.83 2669.799 .648 .970 
a16 297.83 2653.247 .795 .970 
a17 297.73 2654.271 .660 .970 
a18 297.67 2704.230 .404 .970 
a19 297.37 2722.654 .122 .971 
a20 297.33 2722.506 .093 .971 
a21 297.37 2716.309 .175 .971 
a22 297.63 2712.102 .242 .971 
a23 297.47 2726.120 .055 .971 
a24 297.50 2663.983 .656 .970 
a25 297.97 2654.930 .763 .970 
a26 297.83 2653.247 .795 .970 
a27 297.83 2643.661 .716 .970 
a28 297.83 2695.592 .353 .970 
a29 297.57 2710.116 .191 .971 
a30 297.53 2740.740 -.093 .971 
b1 297.50 2663.983 .656 .970 
b2 297.97 2654.930 .763 .970 
b3 297.83 2653.247 .795 .970 
b4 297.83 2643.661 .716 .970 
b5 297.73 2665.099 .698 .970 
b6 297.20 2668.028 .661 .970 
b7 297.57 2677.289 .609 .970 
b8 297.47 2669.499 .632 .970 
b9 297.83 2669.799 .648 .970 
b10 297.83 2653.247 .795 .970 
v11 297.73 2654.271 .660 .970 
b12 297.67 2704.230 .404 .970 
b13 297.37 2722.654 .122 .971 
b14 297.33 2722.506 .093 .971 
b15 297.37 2716.309 .175 .971 
b16 297.63 2712.102 .242 .971 
b17 297.47 2726.120 .055 .971 
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b18 297.37 2704.171 .380 .970 
b19 297.27 2708.823 .321 .970 
b20 297.30 2731.528 -.017 .971 
b21 297.20 2745.683 -.180 .971 
b22 297.03 2691.964 .318 .971 
b23 297.67 2677.885 .482 .970 
b24 297.37 2650.585 .630 .970 
b25 297.33 2647.816 .615 .970 
d1 297.20 2681.131 .543 .970 
d2 297.37 2707.964 .281 .971 
d3 297.30 2708.355 .274 .971 
d4 297.23 2712.668 .253 .971 
d5 297.27 2707.168 .298 .970 
d6 297.43 2685.909 .572 .970 
d7 296.93 2670.892 .553 .970 
d8 297.80 2677.959 .464 .970 
d9 297.10 2679.472 .446 .970 
d10 297.43 2686.254 .443 .970 
d11 298.17 2694.144 .345 .970 
d12 296.93 2677.237 .530 .970 
d13 297.13 2669.223 .354 .971 
d14 296.67 2661.126 .641 .970 
d15 296.53 2658.533 .658 .970 
e1 296.67 2709.678 .158 .971 
e2 296.67 2740.230 -.078 .971 
e3 296.87 2729.982 -.010 .971 
e4 296.93 2713.444 .090 .971 
e5 296.80 2698.717 .214 .971 
e6 297.23 2664.944 .411 .971 
e7 297.20 2706.303 .171 .971 
e8 298.17 2694.144 .345 .970 
e9 296.93 2677.237 .530 .970 
e10 297.03 2676.930 .332 .971 
e11 296.67 2661.126 .641 .970 
e12 296.53 2658.533 .658 .970 
e13 297.03 2647.689 .742 .970 
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e14 296.83 2653.247 .795 .970 
e15 296.90 2635.748 .715 .970 
e16 296.73 2665.099 .698 .970 
e17 296.20 2668.028 .661 .970 
e18 297.03 2691.964 .318 .971 
e19 297.67 2677.885 .482 .970 
e20 297.37 2650.585 .630 .970 
e21 297.33 2647.816 .615 .970 
e22 297.20 2681.131 .543 .970 
e23 297.60 2671.766 .637 .970 
e24 297.50 2663.983 .656 .970 
e25 297.97 2654.930 .763 .970 
e26 297.83 2653.247 .795 .970 
e27 297.83 2643.661 .716 .970 
e28 297.73 2665.099 .698 .970 
e29 297.20 2668.028 .661 .970 
e30 297.57 2677.289 .609 .970 
e31 297.47 2669.499 .632 .970 
e32 297.83 2669.799 .648 .970 
e33 297.83 2653.247 .795 .970 
e34 297.73 2654.271 .660 .970 
e35 297.67 2704.230 .404 .970 
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ภาคผนวก  จ 

ผลการวิเคราะห%ข�อมูล 
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 path  
 SYSTEM FILE from file 'C:\CHANGE LEADERSHIPE\path. dsf'  
 Sample Size = 490  
 Latent Variables  CHARACTER LEADERSHIP ATMORG OUTP RESS 
 Relationships  
 CHARAC1 = CHARACTER 
 CHARAC2 = CHARACTER 
 CHARAC3 = CHARACTER 
 LEADER1 = LEADERSHIP  
 LEADER2 = LEADERSHIP  
 LEADER3 = LEADERSHIP  
 LEADER4 = LEADERSHIP  
 LEADER5 = LEADERSHIP  
 LEADER6 = LEADERSHIP  
 LEADER7 = LEADERSHIP  
 ATM_OR1 = ATMORG 
 ATM_OR2 = ATMORG 
 ATM_OR3 = ATMORG 
 ATM_OR4 = ATMORG 
 ATM_OR5 = ATMORG 
 ATM_OR6 = ATMORG 
 OUT_PR1 = OUTPRESS 
 OUT_PR2 = OUTPRESS 
 OUT_PR3 = OUTPRESS 
 OUT_PR4 = OUTPRESS 
 OUT_PR5 = OUTPRESS 
 LEADERSHIP = CHARACTER 
 CHARACTER = ATMORG OUTPRESS 
 LEADERSHIP = ATMORG OUTPRESS 
 Set error covariance of LEADER2 and LEADER3 free  
 Set error covariance of OUT_PR1 and OUT_PR5 free  
 Set error covariance of ATM_OR4 and ATM_OR3 free  
 Set error covariance of OUT_PR3 and OUT_PR5 free  
 Set error covariance of ATM_OR2 and ATM_OR5 free  
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 Set error covariance of ATM_OR6 and LEADER1 free  
 Set error covariance of LEADER2 and LEADER4 free  
 Set error covariance of LEADER1 and LEADER7 free  
 Set error covariance of ATM_OR2 and ATM_OR6 free  
 Path Diagram  
 LISREL OUTPUT: ME=ML RS EF SS SE TV FS SC MI AD=OF F 
 End of Problem  
 
 
         Covariance Matrix        
 
             OUT_PR3    OUT_PR4    OUT_PR5    
            --------   --------   --------  
  OUT_PR3       0.39  
  OUT_PR4       0.26       0.38  
  OUT_PR5       0.20       0.23       0.40  
 
 
 path                                                                            
 
 Parameter Specifications  
 
         LAMBDA-Y     
 
            CHARACTE   LEADERSH  
            --------   --------  
  CHARAC1          0          0  
  CHARAC2          1          0  
  CHARAC3          2          0  
  LEADER1          0          0  
  LEADER2          0          3  
  LEADER3          0          4  
  LEADER4          0          5  
  LEADER5          0          6  
  LEADER6          0          7  
  LEADER7          0          8  
 
         LAMBDA-X     
 
              ATMORG   OUTPRESS  
            --------   --------  
  ATM_OR1          9          0  
  ATM_OR2         10          0  
  ATM_OR3         11          0  
  ATM_OR4         12          0  
  ATM_OR5         13          0  
  ATM_OR6         14          0  
  OUT_PR1          0         15  
  OUT_PR2          0         16  
  OUT_PR3          0         17  
  OUT_PR4          0         18  
  OUT_PR5          0         19  
 
         
 
 
 
 



 

๒๘๓ 
 

 BETA         
 
            CHARACTE   LEADERSH  
            --------   --------  
 CHARACTE          0          0  
 LEADERSH         20          0  
 
         GAMMA        
 
              ATMORG   OUTPRESS  
            --------   --------  
 CHARACTE         21         22  
 LEADERSH         23         24  
 
         PHI          
 
              ATMORG   OUTPRESS  
            --------   --------  
   ATMORG          0  
 OUTPRESS         25          0  
 
         PSI          
 
            CHARACTE   LEADERSH  
            --------   --------  
                  26         27  
 
 path                                                                            
 
 Number of Iterations =119  
 
 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                            
 
         LAMBDA-Y     
 
            CHARACTE   LEADERSH    
            --------   --------  
  CHARAC1       0.53        - -  
  
  CHARAC2       0.58        - -  
              (0.03)  
               19.85  
  
  CHARAC3       0.49        - -  
              (0.03)  
               16.84  
  
  LEADER1        - -       0.56  
  
  LEADER2        - -       0.75  
                         (0.03)  
                          26.93  
  
  LEADER3        - -       0.71  
                         (0.03)  
                          26.65  
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  LEADER4        - -       0.73  
                         (0.03)  
                          26.70  
  
  LEADER5        - -       0.63  
                         (0.03)  
                          21.87  
  
  LEADER6        - -       0.70  
                         (0.03)  
                          24.58  
  
  LEADER7        - -       0.68  
                         (0.03)  
                          21.03  
  
 
         LAMBDA-X     
 
              ATMORG   OUTPRESS    
            --------   --------  
  ATM_OR1       0.50        - -  
              (0.03)  
               19.38  
  
  ATM_OR2       0.38        - -  
              (0.02)  
               15.48  
  
  ATM_OR3       0.52        - -  
              (0.03)  
               20.34  
  
  ATM_OR4       0.58        - -  
              (0.03)  
               20.79  
  
  ATM_OR5       0.61        - -  
              (0.02)  
               25.76  
  
  ATM_OR6       0.50        - -  
              (0.02)  
               21.51  
  
  OUT_PR1        - -       5.24  
                         (0.42)  
                          12.52  
  
  OUT_PR2        - -       0.47  
                         (0.02)  
                          21.50  
  
  OUT_PR3        - -       0.54  
                         (0.02)  
                          24.66  
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   OUT_PR4        - -       0.45  
                         (0.02)  
                          18.58  
  
  OUT_PR5        - -       0.77  
                         (0.08)  
                           9.23  
  
 
         BETA         
 
            CHARACTE   LEADERSH    
            --------   --------  
 CHARACTE        - -        - -  
  
 LEADERSH       0.66        - -  
              (0.10)  
                6.85  
  
 
         GAMMA        
 
              ATMORG   OUTPRESS    
            --------   --------  
 CHARACTE       0.82       0.09  
              (0.05)     (0.03)  
               16.82       3.00  
  
 LEADERSH       0.28      -0.08  
              (0.08)     (0.02)  
                3.42      -3.56  
  
 
         Covariance Matrix of ETA and KSI         
 
            CHARACTE   LEADERSH     ATMORG   OUTPRE SS    
            --------   --------   --------   ------ --  
 CHARACTE       1.00  
 LEADERSH       0.86       1.00  
   ATMORG       0.85       0.81       1.00  
 OUTPRESS       0.36       0.25       0.33       1. 00 
 
         PHI          
 
              ATMORG   OUTPRESS    
            --------   --------  
   ATMORG       1.00  
  
 OUTPRESS       0.33       1.00  
              (0.04)  
                7.78  
          PSI          
         Note: This matrix is diagonal.  
 
            CHARACTE   LEADERSH    
            --------   --------  
                0.27       0.23  
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              (0.04)     (0.03)  
                6.06       8.65  
  
 
         Squared Multiple Correlations for Structur al Equations   
 
            CHARACTE   LEADERSH    
            --------   --------  
                0.73       0.77  
 
         Squared Multiple Correlations for Reduced Form           
 
            CHARACTE   LEADERSH    
            --------   --------  
                0.73       0.66  
 
         Reduced Form                 
 
              ATMORG   OUTPRESS    
            --------   --------  
 CHARACTE       0.82       0.09  
              (0.05)     (0.03)  
               16.82       3.00  
  
 LEADERSH       0.82      -0.02  
              (0.05)     (0.02)  
               17.22      -0.80  
  
 
         THETA-EPS    
 
             LEADER4    LEADER5    LEADER6    LEADE R7    
            --------   --------   --------   ------ --  
  LEADER4       0.09  
              (0.01)  
                9.95  
  
  LEADER5       0.06       0.20  
              (0.01)     (0.02)  
                5.58      11.40  
  
  LEADER6        - -       0.05       0.10  
                         (0.01)     (0.01)  
                           4.67       9.67  
  
  LEADER7       0.02       0.08        - -       0. 21 
              (0.01)     (0.01)                (0.0 1)  
                1.67       6.92                 14. 02 
  
 
         Squared Multiple Correlations for Y - Vari ables          
 
CHARAC1    CHARAC2    CHARAC3    LEADER1    LEADER2     LEADER3    
--------   --------   --------   --------   ------- -   --------  
0.64       0.60       0.52       0.68       0.88       0.84  
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         Squared Multiple Correlations for Y - Vari ables          
 
             LEADER4    LEADER5    LEADER6    LEADE R7    
            --------   --------   --------   ------ --  
                0.85       0.66       0.82       0. 69 
 

          
         Squared Multiple Correlations for X - Vari ables          
 
ATM_OR1    ATM_OR2    ATM_OR3    ATM_OR4    ATM_OR5     ATM_OR6    
--------   --------   --------   --------   ------- -   --------  
0.58       0.45       0.60       0.62       0.84       0.69  
 
         Squared Multiple Correlations for X - Vari ables          
 
             OUT_PR1    OUT_PR2    OUT_PR3    OUT_P R4    OUT_PR5    
            --------   --------   --------   ------ --   --------  
                0.29       0.67       0.79       0. 55       1.47  
 
 
                           Goodness of Fit Statisti cs  
 
                             Degrees of Freedom = 1 12 
               Minimum Fit Function Chi-Square = 14 6.19 (P = 0.017)  
       Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Squ are = 137.56 (P = 
0.051)  
                 Estimated Non-centrality Parameter  (NCP) = 25.56  
              90 Percent Confidence Interval for NC P = (0.0 ; 59.42)  
  
                        Minimum Fit Function Value = 0.30  
                Population Discrepancy Function Val ue (F0) = 0.052  
               90 Percent Confidence Interval for F 0 = (0.0 ; 0.12)  
             Root Mean Square Error of Approximatio n (RMSEA) = 0.022  
             90 Percent Confidence Interval for RMS EA = (0.0 ; 0.033)  
               P-Value for Test of Close Fit (RMSEA  < 0.05) = 1.00  
  
                  Expected Cross-Validation Index ( ECVI) = 0.77  
             90 Percent Confidence Interval for ECV I = (0.72 ; 0.84)  
                         ECVI for Saturated Model =  0.94  
                       ECVI for Independence Model = 53.20  
  
     Chi-Square for Independence Model with 210 Deg rees of Freedom = 
25971.04  
                           Independence AIC = 26013 .04  
                                Model AIC = 375.56  
                              Saturated AIC = 462.0 0 
                           Independence CAIC = 2612 2.12  
                               Model CAIC = 993.70  
                             Saturated CAIC = 1661. 91 
  
                          Normed Fit Index (NFI) = 0.99  
                        Non-Normed Fit Index (NNFI)  = 1.00  
                     Parsimony Normed Fit Index (PN FI) = 0.53  
                        Comparative Fit Index (CFI)  = 1.00  
                        Incremental Fit Index (IFI)  = 1.00  
                         Relative Fit Index (RFI) =  0.99  
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                             Critical N (CN) = 501. 83 
  
  
                      Root Mean Square Residual (RM R) = 0.17  
                             Standardized RMR = 0.0 39 
                        Goodness of Fit Index (GFI)  = 0.97  
                   Adjusted Goodness of Fit Index ( AGFI) = 0.95  
                  Parsimony Goodness of Fit Index ( PGFI) = 0.47  
 
  
         Fitted Covariance Matrix  
 
             OUT_PR3    OUT_PR4    OUT_PR5    
            --------   --------   --------  
  OUT_PR3       0.37  
  OUT_PR4       0.25       0.37  
  OUT_PR5       0.20       0.23       0.40  
 
          
         Fitted Residuals  
 
             OUT_PR3    OUT_PR4    OUT_PR5    
            --------   --------   --------  
  OUT_PR3       0.02  
  OUT_PR4       0.02       0.00  
  OUT_PR5       0.00       0.00       0.00  
 
 Summary Statistics for Fitted Residuals  
 
 Smallest Fitted Residual =   -0.93  
   Median Fitted Residual =    0.00  
  Largest Fitted Residual =    0.17  
 
 Stemleaf Plot  
 
 - 9|3  
 - 8|100  
 - 7|7720  
 - 6|  
 - 5|840  
 - 4|6  
 - 3|72  
 - 2|88  
 - 1|4  
 
         Standardized Residuals   
 
             OUT_PR3    OUT_PR4    OUT_PR5    
            --------   --------   --------  
  OUT_PR3       2.91  
  OUT_PR4       3.30       1.35  
  OUT_PR5       0.73       0.08      -0.15  
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 path                      
                                                    

                         Qplot of Standardized Residuals 
 
  3.5.......................................................................... 
     .                                                                       .. 
     .                                                                      . . 
     .                                                                    .   . 
     .                                                                  .     . 
     .                                                                 .      . 
     .                                                               .        x 
     .                                                             .          x 
     .                                                            .           x 
     .                                                          .             x 
     .                                                        .               * 
     .                                                       .              * . 
     .                                                     .            * x x . 
     .                                                   .            xx*     . 
     .                                                  .          *x*x       . 
 N   .                                                .        xxxx           . 
 o   .                                              .        x**              . 
 r   .                                             .      x***                . 
 m   .                                           .      ***                   . 
 a   .                                         .     *xxx                     . 
 l   .                                        .   x*xx                        . 
     .                                      .    *x                           . 
 Q   .                                    .   x**x                            . 
 u   .                                   .  ***                               . 
 a   .                                 . **x                                  . 
 n   .                               . *x*                                    . 
 t   .                              xx*x                                      . 
 i   .                           *x*x                                         . 
 l   .                       x***                                             . 
 e   .                   xxxxx .                                              . 
 s   .                  xx   .                                                . 
     .             * * *   .                                                  . 
     .            xx      .                                                   . 
     .         * *      .                                                     . 
     .       xx       .                                                       . 
     .       *       .                                                        . 
     .      x      .                                                          . 
     .      x    .                                                            . 
     .  x       .                                                             . 
     .x       .                                                               . 
     .      .                                                                 . 
   -3.5.......................................................................... 
   -3.5                                                                      3.5 
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 path                                                                            
 
 Factor Scores Regressions  
 
         ETA  
CHARAC1    CHARAC2    CHARAC3    LEADER1    LEADER2     LEADER3    
--------   --------   --------   --------   ------- -   --------  
 CHARACTE       0.36       0.35       0.17      -0. 27       0.23       
0.05  
 LEADERSH      -0.01       0.17      -0.16       0. 13       0.55       
0.16  
 
         ETA  
 
             LEADER4    LEADER5    LEADER6    LEADE R7    ATM_OR1    
ATM_OR2    
            --------   --------   --------   ------ --   --------   --
------  
 CHARACTE       0.40      -0.31       0.28      -0. 10       0.04       
0.22  
 LEADERSH       0.50      -0.53       0.54       0. 05       0.11       
0.26  
 
         ETA  
 
             ATM_OR3    ATM_OR4    ATM_OR5    ATM_O R6    OUT_PR1    
OUT_PR2    
            --------   --------   --------   ------ --   --------   --
------  
 CHARACTE      -0.20       0.13       0.04       0. 19       0.01      
-0.05  
 LEADERSH      -0.16       0.05      -0.12      -0. 07       0.00       
0.07  
 
         ETA  
 
             OUT_PR3    OUT_PR4    OUT_PR5    
            --------   --------   --------  
 CHARACTE      -0.08      -0.04       0.22  
 LEADERSH      -0.15       0.03       0.00  
 
         KSI  
 
             CHARAC1    CHARAC2    CHARAC3    LEADE R1    LEADER2    
LEADER3    
            --------   --------   --------   ------ --   --------   --
------  
   ATMORG       0.09       0.11      -0.09      -0. 19       0.16      
-0.09  
 OUTPRESS      -0.33       0.00      -0.13      -0. 02       0.02       
0.04  
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         KSI  
 
             LEADER4    LEADER5    LEADER6    LEADE R7    ATM_OR1    
ATM_OR2    
            --------   --------   --------   ------ --   --------   --
------  
   ATMORG       0.27      -0.15       0.12      -0. 08       0.15       
0.22  
 OUTPRESS      -0.23       0.10      -0.08       0. 11      -0.09      
-0.18  
 
         KSI  
 
             ATM_OR3    ATM_OR4    ATM_OR5    ATM_O R6    OUT_PR1    
OUT_PR2    
            --------   --------   --------   ------ --   --------   --
------  
   ATMORG      -0.05       0.16       0.57       0. 50       0.00       
0.02  
 OUTPRESS      -0.46       0.40      -0.05       0. 35       0.03      
-0.16  
 
         KSI  
 
             OUT_PR3    OUT_PR4    OUT_PR5    
            --------   --------   --------  
   ATMORG      -0.18      -0.04       0.21  
 OUTPRESS       0.82      -0.51       2.08  
 
 path                                                                            
 
 Standardized Solution            
 
         LAMBDA-Y     
 
            CHARACTE   LEADERSH    
            --------   --------  
  CHARAC1       0.53        - -  
  CHARAC2       0.58        - -  
  CHARAC3       0.49        - -  
  LEADER1        - -       0.56  
  LEADER2        - -       0.75  
  LEADER3        - -       0.71  
  LEADER4        - -       0.73  
  LEADER5        - -       0.63  
  LEADER6        - -       0.70  
  LEADER7        - -       0.68  
 
         LAMBDA-X     
 
              ATMORG   OUTPRESS    
            --------   --------  
  ATM_OR1       0.50        - -  
  ATM_OR2       0.38        - -  
  ATM_OR3       0.52        - -  
  ATM_OR4       0.58        - -  
  ATM_OR5       0.61        - -  
  ATM_OR6       0.50        - -  
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  OUT_PR1        - -       5.24  
  OUT_PR2        - -       0.47  
  OUT_PR3        - -       0.54  
  OUT_PR4        - -       0.45  
  OUT_PR5        - -       0.77  
 
         BETA         
 
            CHARACTE   LEADERSH    
            --------   --------  
 CHARACTE        - -        - -  
 LEADERSH       0.66        - -  
 
         GAMMA        
 
              ATMORG   OUTPRESS    
            --------   --------  
 CHARACTE       0.82       0.09  
 LEADERSH       0.28      -0.08  
 
         Correlation Matrix of ETA and KSI        
 
            CHARACTE   LEADERSH     ATMORG   OUTPRE SS    
            --------   --------   --------   ------ --  
 CHARACTE       1.00  
 LEADERSH       0.86       1.00  
   ATMORG       0.85       0.81       1.00  
 OUTPRESS       0.36       0.25       0.33       1. 00 
 
         PSI          
         Note: This matrix is diagonal.  
 
            CHARACTE   LEADERSH    
            --------   --------  
                0.27       0.23  
 
         Regression Matrix ETA on KSI (Standardized )  
 
              ATMORG   OUTPRESS    
            --------   --------  
 CHARACTE       0.82       0.09  
 LEADERSH       0.82      -0.02  
 
 path                                                                            
 
 Completely Standardized Solution  
 
         LAMBDA-Y     
 
            CHARACTE   LEADERSH    
            --------   --------  
  CHARAC1       0.80        - -  
  CHARAC2       0.77        - -  
  CHARAC3       0.72        - -  
  LEADER1        - -       0.82  
  LEADER2        - -       0.94  
  LEADER3        - -       0.92  
  LEADER4        - -       0.92  
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  LEADER5        - -       0.81  
  LEADER6        - -       0.91  
  LEADER7        - -       0.83  
 
         LAMBDA-X     
 
              ATMORG   OUTPRESS    
            --------   --------  
  ATM_OR1       0.76        - -  
  ATM_OR2       0.67        - -  
  ATM_OR3       0.78        - -  
  ATM_OR4       0.79        - -  
  ATM_OR5       0.92        - -  
  ATM_OR6       0.83        - -  
  OUT_PR1        - -       0.54  
  OUT_PR2        - -       0.82  
  OUT_PR3        - -       0.89  
  OUT_PR4        - -       0.74  
  OUT_PR5        - -       1.21  
 
         BETA         
 
            CHARACTE   LEADERSH    
            --------   --------  
 CHARACTE        - -        - -  
 LEADERSH       0.66        - -  
 
         GAMMA        
 
              ATMORG   OUTPRESS    
            --------   --------  
 CHARACTE       0.82       0.09  
 LEADERSH       0.28      -0.08  
 
         Correlation Matrix of ETA and KSI        
 
            CHARACTE   LEADERSH     ATMORG   OUTPRE SS    
            --------   --------   --------   ------ --  
 CHARACTE       1.00  
 LEADERSH       0.86       1.00  
   ATMORG       0.85       0.81       1.00  
 OUTPRESS       0.36       0.25       0.33       1. 00 
 
         PSI          
         Note: This matrix is diagonal.  
 
            CHARACTE   LEADERSH    
            --------   --------  
                0.27       0.23  
 
        Regression Matrix ETA on KSI (Standardized)   
 
              ATMORG   OUTPRESS    
            --------   --------  
 CHARACTE       0.82       0.09  
 LEADERSH       0.82      -0.02  
 
 



 

๒๙๔ 
 

 
 
 
 
 path                                                                            
 
 Total and Indirect Effects  
 
         Total Effects of KSI on ETA  
 
              ATMORG   OUTPRESS    
            --------   --------  
 CHARACTE       0.82       0.09  
              (0.05)     (0.03)  
               16.82       3.00  
  
 LEADERSH       0.82      -0.02  
              (0.05)     (0.02)  
               17.22      -0.80  
  
 
         Indirect Effects of KSI on ETA   
 
              ATMORG   OUTPRESS    
            --------   --------  
 CHARACTE        - -        - -  
  
 LEADERSH       0.54       0.06  
              (0.08)     (0.02)  
                6.57       2.81  
  
         Total Effects of ETA on ETA  
 
            CHARACTE   LEADERSH    
            --------   --------  
 CHARACTE        - -        - -  
  
 LEADERSH       0.66        - -  
              (0.10)  
                6.85  
  
    Largest Eigenvalue of B*B' (Stability Index) is    0.433  
 
         Total Effects of ETA on Y    
 
            CHARACTE   LEADERSH    
            --------   --------  
  CHARAC1       0.53        - -  
  
  CHARAC2       0.58        - -  
              (0.03)  
               19.85  
  
  CHARAC3       0.49        - -  
              (0.03)  
               16.84  
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  LEADER1       0.37       0.56  
              (0.05)  
                6.85  
  
  LEADER2       0.49       0.75  
              (0.07)     (0.03)  
                6.95      26.93  
  
  LEADER3       0.47       0.71  
              (0.07)     (0.03)  
                6.98      26.65  
  
  LEADER4       0.48       0.73  
              (0.07)     (0.03)  
                6.92      26.70  
  
  LEADER5       0.42       0.63  
              (0.06)     (0.03)  
                6.82      21.87  
  
  LEADER6       0.46       0.70  
              (0.07)     (0.03)  
                6.97      24.58  
  
  LEADER7       0.45       0.68  
              (0.07)     (0.03)  
                6.86      21.03  
  
 
         Indirect Effects of ETA on Y     
 
            CHARACTE   LEADERSH    
            --------   --------  
  CHARAC1        - -        - -  
  
  CHARAC2        - -        - -  
  
  CHARAC3        - -        - -  
  
  LEADER1       0.37        - -  
              (0.05)  
                6.85  
  
  LEADER2       0.49        - -  
              (0.07)  
                6.95  
  
  LEADER3       0.47        - -  
              (0.07)  
                6.98  
  
  LEADER4       0.48        - -  
              (0.07)  
                6.92  
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  LEADER5       0.42        - -  
              (0.06)  
                6.82  
  
  LEADER6       0.46        - -  
              (0.07)  
                6.97  
  
  LEADER7       0.45        - -  
              (0.07)  
                6.86  
  
 
         Total Effects of KSI on Y    
 
              ATMORG   OUTPRESS    
            --------   --------  
  CHARAC1       0.44       0.05  
              (0.03)     (0.02)  
               16.82       3.00  
  
  CHARAC2       0.48       0.05  
              (0.03)     (0.02)  
               15.70       3.03  
  
  CHARAC3       0.41       0.05  
              (0.03)     (0.02)  
               14.87       3.00  
  
  LEADER1       0.46      -0.01  
              (0.03)     (0.01)  
               17.22      -0.80  
  
  LEADER2       0.61      -0.01  
              (0.03)     (0.02)  
               19.37      -0.80  
  
  LEADER3       0.58      -0.01  
              (0.03)     (0.02)  
               19.00      -0.80  
  
  LEADER4       0.60      -0.01  
              (0.03)     (0.02)  
               19.18      -0.80  
  
  LEADER5       0.52      -0.01  
              (0.03)     (0.02)  
               16.24      -0.80  
  
  LEADER6       0.57      -0.01  
              (0.03)     (0.02)  
               18.90      -0.80  
  
  LEADER7       0.56      -0.01  
              (0.03)     (0.02)  
               17.26      -0.80  
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 path                                                                            
 
 Standardized Total and Indirect Effects  
 
         Standardized Total Effects of KSI on ETA  
 
              ATMORG   OUTPRESS    
            --------   --------  
 CHARACTE       0.82       0.09  
 LEADERSH       0.82      -0.02  
 
         Standardized Indirect Effects of KSI on ET A  
 
              ATMORG   OUTPRESS    
            --------   --------  
 CHARACTE        - -        - -  
 LEADERSH       0.54       0.06  
 
         Standardized Total Effects of ETA on ETA  
 
            CHARACTE   LEADERSH    
            --------   --------  
 CHARACTE        - -        - -  
 LEADERSH       0.66        - -  
 
         Standardized Total Effects of ETA on Y   
 
            CHARACTE   LEADERSH    
            --------   --------  
  CHARAC1       0.53        - -  
  CHARAC2       0.58        - -  
  CHARAC3       0.49        - -  
  LEADER1       0.37       0.56  
  LEADER2       0.49       0.75  
  LEADER3       0.47       0.71  
  LEADER4       0.48       0.73  
  LEADER5       0.42       0.63  
  LEADER6       0.46       0.70  
  LEADER7       0.45       0.68  
 
         Completely Standardized Total Effects of E TA on Y    
 
            CHARACTE   LEADERSH    
            --------   --------  
  CHARAC1       0.80        - -  
  CHARAC2       0.77        - -  
  CHARAC3       0.72        - -  
  LEADER1       0.54       0.82  
  LEADER2       0.62       0.94  
  LEADER3       0.60       0.92  
  LEADER4       0.61       0.92  
  LEADER5       0.54       0.81  
  LEADER6       0.60       0.91  
  LEADER7       0.55       0.83  
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         Standardized Indirect Effects of ETA on Y    
            CHARACTE   LEADERSH    
            --------   --------  
  CHARAC1        - -        - -  
  CHARAC2        - -        - -  
  CHARAC3        - -        - -  
  LEADER1       0.37        - -  
  LEADER2       0.49        - -  
  LEADER3       0.47        - -  
  LEADER4       0.48        - -  
  LEADER5       0.42        - -  
  LEADER6       0.46        - -  
  LEADER7       0.45        - -  
 
         Completely Standardized Indirect Effects o f ETA on Y     
 
            CHARACTE   LEADERSH    
            --------   --------  
  CHARAC1        - -        - -  
  CHARAC2        - -        - -  
  CHARAC3        - -        - -  
  LEADER1       0.54        - -  
  LEADER2       0.62        - -  
  LEADER3       0.60        - -  
  LEADER4       0.61        - -  
  LEADER5       0.54        - -  
  LEADER6       0.60        - -  
  LEADER7       0.55        - -  
 
         Standardized Total Effects of KSI on Y   
 
              ATMORG   OUTPRESS    
            --------   --------  
  CHARAC1       0.44       0.05  
  CHARAC2       0.48       0.05  
  CHARAC3       0.41       0.05  
  LEADER1       0.46      -0.01  
  LEADER2       0.61      -0.01  
  LEADER3       0.58      -0.01  
  LEADER4       0.60      -0.01  
  LEADER5       0.52      -0.01  
  LEADER6       0.57      -0.01  
  LEADER7       0.56      -0.01  
 
         Completely Standardized Total Effects of K SI on Y    
 
              ATMORG   OUTPRESS    
            --------   --------  
  CHARAC1       0.66       0.08  
  CHARAC2       0.63       0.07  
  CHARAC3       0.59       0.07  
  LEADER1       0.67      -0.02  
  LEADER2       0.77      -0.02  
  LEADER3       0.75      -0.02  
  LEADER4       0.75      -0.02  
  LEADER5       0.67      -0.02  
  LEADER6       0.74      -0.02  
  LEADER7       0.68      -0.02  
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ภาคผนวก ฉ 

รายช่ือผู�ให�ข�อมูลสําคัญในการวิจัย  
รายช่ือและหนังสือขอความอนุเคราะห%เก็บรวบรวมข�อมูลการวิจัย 

ผู�ให�ข�อมูลสําคัญ ตําแหน4ง 
๑. พระอุดมสิทธินายก , ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร< ฝ>ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. พระปลัดระพินพุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย<ประจําภาควิชารัฐศาสตร< มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย 
๓. ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร< มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๔. ผศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร< ฝ>ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. ผศ. ดร. รัฐพล เย็นใจมา  อาจารย<ประจําภาควิชารัฐศาสตร< มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย 
๖. นาย ณ พงษ< สุขสงวนพันธ< กรรมการผูFจัดการบริษัท เมกFา แพลนเน็ต จํากัด  
๗. นายมงคล ริมสวัสด์ิ  ผูFอํานวยการกรมยุทศาสตร<และแผนงาน กระทรวงการ

ท6องเท่ียวและกีฬา 
๘. นางสาวรัญจวน ทองรุต ผูFอํานวยการภูมิภาคอเมริกา การท6องเท่ียวแห6งประเทศไทย 
๙. นางน้ําฝน บุณยะวัฒน<  ผูFอํานวยการฝ>ายวางแผน การท6องเท่ียวแห6งประเทศไทย  
๑๐. นางรุจิรัศม์ิ ฉัตรเฉลิมกิจ  รองผูFอํานวยการภูมิภาคยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง 

การท6องเท่ียวแห6งประเทศไทย  
๑๑. นางสาวจุฑาทิพย< เจริญลาภ ผูFอํานวยการฝ>ายติดตามและบริหารความเสี่ยง การท6องเท่ียว

แห6งประเทศไทย 
๑๒. นายสันติ ป>าหวาย รองปลัดกระทรวงการท6องเท่ียวและกีฬา 
๑๓. นางสาวขวัญจิตร บุญพิทักษ< ผูFอํานวยการฝ>ายบริหารท่ัวไป การท6องเท่ียวแห6งประเทศไทย 
๑๔. นางสาวศรีพร เภกะนันทน< ผูFอํานวยการสํานักผูFว6าการ การท6องเท่ียวแห6งประเทศไทย 
๑๕. นายสันติ แสวงเจริญ ผูFอํานวยการฝ>ายภูมิภาคเอเชียตะวันออก การท6องเท่ียวแห6ง

ประเทศไทย 
๑๖. นายโด6งสยาม โสมาภา ผูFอํานวยการโรงเรียนโสมาภาพัฒนา 
๑๗. นายวินิจ รังผึ้ง  ผูFอํานวยการผ6ายบริหารการตลาด การท6องเท่ียวแห6งประเทศ

ไทย 
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สัมภาษณ<เลขานุการนายสันติ ป>าหวายรองปลัดกระทรวงการท6องเท่ียวและกีฬา 
 

 

สัมภาษณ<นางน้ําฝน บุณยะวัฒน<. ผูFอํานวยการฝ>ายวางแผน, การท6องเท่ียวแห6งประเทศไทย 

 

สัมภาษณ<นางสาวศรีพร เภกะนันทน<. ผูFอํานวยการสํานักผูFว6าการ การท6องเท่ียวแห6งประเทศไทย 



 

๓๑๘ 
 

 
 

สัมภาษณ<พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร. ผศ.ดร. อาจารย<ประจําภาควิชารัฐศาสตร< คณะสังคมศาสตร< 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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สัมภาษณ< ผศ. ดร. รัฐพล เย็นใจมา. อาจารย<ประจําภาควิชารัฐศาสตร< คณะสังคมศาสตร< มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
สัมภาษณ< ผศ. ดร. เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร< ฝ>ายวิชาการ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 



 

๓๒๐ 
 

ภาคผนวก  ช 

รายช่ือผูFเขFาร6วมการสนทนากลุ6มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

และหนังสือขอเชิญเขFาร6วมการสนทนากลุ6มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

ท่ี  ช่ือ-นามสกุล ตําแหน4ง 
๑. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ>ายกิจการท่ัวไป/ผูFอํานวยการหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา 
๒. ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร<  
๓. ผศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร< ฝ>ายวิชาการ 
๔. ศ. พล.ต.ท.หญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย อาจารย<ประจําภาควิชารัฐศาสตร< 
๕. ผศ.ดร.อนุวัติ กระสังข<  อาจารย<ประจําภาควิชารัฐศาสตร< 
๖. ผศ.ดร.รฐัพล เย็นใจมา อาจารย<ประจําภาควิชารัฐศาสตร< 
๗. อาจารย< ดร.สุริยา รักษาเมือง อาจารย<ประจําภาควิชารัฐศาสตร< 
๘. อาจารย< ดร.กาญจนา ดําจุดติ อาจารย<ประจําภาควิชารัฐศาสตร< 
๙. อาจารย< ดร.พงศ<พัฒน< จิตตานุรักษ< อาจารย<ประจําภาควิชารัฐศาสตร< 
๑๐. นายอรรถพล วรรณกิจ รองผูFอํานวยการภูมิภาคตะวันออก การท6องเท่ียวแห6ง

ประเทศไทย 
๑๑. นางศุภิดา อ6อนบรรจง หัวหนFางานส6งเสริมกิจกรรมนานาชาติ กองส6งเสริม

กิจกรรม การท6องเท่ียวแห6งประเทศไทย 
๑๒. นางอกนิษฐ< ลิ้มตระกูล รองผูFอํานวยการฝ>ายทรัพยากรบุคคล การท6องเท่ียว

แห6งประเทศไทย 
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๓๒๔ 
 

 

 

 

 



 

๓๒๕ 
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๓๓๐ 
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๓๓๒ 
 

 

 

 

 



 

๓๓๓ 
 

ภาพประกอบสนทนากลุ4มเฉาะ  
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ประวัติผู
วิจัย 
 
ช่ือ  : นายสมบัติ นามบุรี 
 
วัน เดือน ป�เกิด : วันอังคารท่ี ๘ เมษายน ๒๕๑๘ 
 
สถานท่ีเกิด   : บ�านเลขท่ี ๕๑/๒ ตําบลดูนสาด อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก(น 
 
เบอร�โทรศัพท� : ๐๘๖-๗๑๕-๔๙๑๐ 
 
การศึกษา : - พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๔๑ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
   โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ วัดศรีบุญเรือง กรุงเทพมหานคร 
   - พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๕ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร; 
   สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   - พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๘ จบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะพัฒนาสังคม 
   สาขาวิชา วิจัยพฤติกรรมศาสตร;กับการพัฒนาบุคคล 
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร; (NIDA) 
การทํางาน : พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๖๒ อาจารย;ประจําภาควิชาโครงการการศึกษาท่ัวไป 
   มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (RBAC) 
ผลงานวิชาการ : “ภาวะผู�นําการบริหารการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21” การประชุม 

วิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๑ (MCU101 CONGRESS I) ๒๒ กุมภาพันธ; 
๒๕๖๒  

   “ทฤษฎีการมีส(วนร(วมในงานรัฐประศาสนศาสตร;” วารสารวิจยวิชาการ  
   วิทยาเขตนครสวรรค; มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ป[ท่ี ๒  
   ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๒) 
   “นวัตกรรมและการบริหารจัดการ” วารสารวิจยวิชาการ  
   วิทยาเขตนครสวรรค; มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ป[ท่ี ๒  
   ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๒) 
ท่ีอยู'ป(จจุบัน :  ๓๗/๑๔๗ หมู(บ�านฐิติพร ๑ ซอยรามคําแหง ๙๘ ถนนรามคําแหง  
    แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐ 


