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บทคดัย่อ 

 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมาย 2 ประการ คือ 1.  เพื่อศึกษาอิทธิพลระหวา่ง ภาวะผูน้ าการ

เปล่ียนแปลงและคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการในสถานประกอบการธุรกิจท่องเท่ียว  2.  เพื่อ
ทดสอบโมเดลอิทธิพลระหวา่งภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงและคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ
ระหวา่งกลุ่มประชากร โดยประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ เจา้ของกิจการหรือตวัแทนระดบัผูจ้ดัการใน
สถานประกอบการธุรกิจท่องท่องเท่ียวในกรุงเทพ ฯ จ านวน 9,134 แห่ง ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัและเก็บตวัอยา่งไดจ้  านวน 400 คน การวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้างดว้ย
โปรแกรม AMOS ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่  (1) โมเดลการวิเคราะห์มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษ ์(X2 = 8.78,  df = 10,    p = 0.55, RMSEA = 0.00, GFI = 0.99, CFI = 1.00, NFI = 0.99, 
RMSEA = 0.00)  แสดงวา่โมเดลเชิงสาเหตุของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลต่อคุณลกัษณะ
ความเป็นผูป้ระกอบการในสถานประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานครมีความเหมาะ
พอดีกบัขอ้มูลเชิงประจกัษอ์ยูใ่นเกณฑ์ดี (2) ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลต่อการเพิ่มระดบั
ความเป็นผูป้ระกอบการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (3) สถานประกอบการท่ีผูถื้อหุ้นรายใหญ่เป็นคน
ไทยและชาวต่างชาติมีโมเดลเชิงสาเหตุและผลระหวา่ง ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงและคุณลกัษณะ
ความเป็นผูป้ระกอบการ ท่ีเหมือนกนัทั้งรูปแบบและขนาดอิทธิพลทุกค่าท่ีทดสอบ 
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ABSTRACT 

The objectives of this research were 1) to develop the transformation leadership and 
Entrepreneurship causal model of the firms in tourism and guide business, and 2) to study 
validate the developing structural equation modeling between groups with empirical data.        
The target population was entrepreneur or manager who worked on tourism and guide business in 
9,134 firms.  The questionnaire was used as a research instrument. A total of 400 completed 
questionnaires were returned. Structural Equation Model (SEM) by AMOS was used to analyze 
the data. The results of this study shows that: (1) the measurement model is valid and well fitted 
to empirical data (X2 = 8.78,     df = 10,  p = 0.55, RMSEA = 0.00, GFI = 0.99, CFI = 1.00,       
NFI = 0.99, RMSEA = 0.00). This model exhibits acceptable levels of fit suggested by Byrne 
(1998), (2) it was found that transformational leadership had positive effects on the 
entrepreneurship. (3) the causal model of transformation leadership indicated invariance of the 
model formation and all parameters. 
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บทที ่1 

บทน ำ 

 

1.1  ควำมเป็นมำของปัญหำ 

กระแสโลกาภิว ัตน์ท าให้ เ กิดการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะการ
เปล่ียนแปลงแนวคิด (Paradigm Shift) ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ในการแข่งขนัและลดความเส่ียงอนั
เน่ืองมาจากการขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากวิธีการด าเนินงานแบบดั้งเดิม (กอ้งเกียรติ 
บูรณศรี, อดิลล่า พงษ์ยี่หล้า และ จรัญญา ปานเจริญ, 2552) นอกจากน้ีแลว้ ระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศต่างๆทั่วโลกก าลังมีการเปล่ียนแปลงในเชิงลึก สังเกตได้จากการท่ีองค์การธุรกิจใน
อุตสาหกรรมต่างพยายามปรับตวัให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงทั้ งทางด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลย ี
(Morris and Kuratko, 2002) องค์การทุกภาคส่วนตอ้งเตรียมการแกปั้ญหาอนัเน่ืองมาจาก การ
แข่งขนัท่ียากล าบากและมีความรุนแรงมากข้ึน ดงันั้นการท่ีองคก์ารใดจะสามารถด ารงอยูต่่อไปได้
ในระยะยาวจ าเป็นตอ้งสร้างความสามารถเชิงการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยืนและตอ้งมีความสามารถในการ
ปรับตวัแบบพลวตั (Dynamic) ใหเ้กิดข้ึนภายในองคก์าร (ศุภวรรณ ทรงอ านวยคุณ, 2548) 

การสร้างความสามารถเชิงการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยนืไม่สามารถเลือกใชก้ลยุทธ์การแข่งขนั
ทางธุรกิจรูปแบบดั้งเดิมไดต้ลอดไป อาทิ การใชเ้ฉพาะกลยุทธ์การตั้งราคาให้ต ่ากวา่คู่แข่งขนั หรือ
การใชเ้ฉพาะกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของสินคา้/บริการเพียงอยา่งเดียว  การแสวงหาความ
ได้เปรียบท่ีสามารถแข่งขนัได้ (Competitive Advantage) ยงัข้ึนอยู่กับปัจจยัดังต่อไปน้ีคือ 1. 
ความสามารถในการปรับตวั (Adaptability)  2. ความยืดหยุน่ (Flexibility) 3. ความรวดเร็ว (Speed)  
4. ความกล้าได้กล้าเสีย (Aggressiveness)  และ 5. ความสามารถในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ 
(Innovativeness) ปัจจยัทั้ง 5 ประการน้ีเป็นองค์ประกอบส าคญัของความเป็นผูป้ระกอบการ 
(Entrepreneurship) ซ่ึงจะท าให้องค์การธุรกิจมีความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างย ัง่ยืนอย่าง
แทจ้ริง (Morris, Kuratko and Covin, 2008 : 8)  

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผา่นมานั้น ไดมี้ผูว้จิยัท่ีให้ความส าคญัศึกษาทฤษฏีความ
เป็นผูป้ระกอบการมาอย่างต่อเน่ือง โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีหลากหลายตามศาสตร์ต่างๆ เช่น ด้าน
สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา และสาขาอ่ืนๆ ซ่ึงมีขอ้คน้พบท่ีใกลเ้คียงกนัว่า คุณลกัษณะ
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ความเป็นผูป้ระกอบการเป็นปัจจยัท่ีส าคญัต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจ นอกจากนั้น ยงัมีงานวิจยัท่ี
ศึกษาพบวา่ ความเป็นผูป้ระกอบการสามารถน ามาประยุกตใ์ชไ้ดก้บัองคก์ารทุกประเภททั้งภาครัฐ
และภาคธุรกิจ (Matthew and Bahaudin, 2007) ซ่ึงจะท าให้องค์การเหล่านั้นเกิดประสิทธิภาพ 
สามารถสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ท่ีดีข้ึนกวา่เดิม และสามารถพฒันาต่อไปอยา่งย ัง่ยนื 

Yitshaki (2014) ไดข้ยายความเพิ่มเติมวา่ ในยคุสมยัแรกของแนวคิดเก่ียวกบัความเป็น
ผูป้ระกอบการ เกิดข้ึนเม่ือประมาณกว่า 30 ปีท่ีผ่านมา ในขณะนั้นนกับริหารและผูป้ระกอบการ
ธุรกิจ เร่ิมให้ความส าคัญต่อการสร้างทีมธุรกิจใหม่ เพื่อพฒันาสินค้าและบริการใหม่โดยใช้
ทรัพยากรจากภายในองคก์าร งานวจิยัในยคุนั้นจึงใหค้วามส าคญัต่อการศึกษาคุณลกัษณะความเป็น
ผูป้ระกอบการ ของเจ้าของกิจการในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก แต่เม่ือระยะเวลาผ่านไป เกิดการ
เปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยี รวมทั้งนวตักรรมต่างๆท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วท่ี องค์กรธุรกิจจึงตอ้ง
เปล่ียนแปลงเพื่อความอยู่รอดในการประกอบธุรกิจ โดยเจ้าของธุรกิจหรือผูบ้ริหารจะตอ้งเป็น 
“ผูน้ า” ในการเปล่ียนแปลงทุกระบบงาน 

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า การเปล่ียนแปลงการปฏิบติังานของบุคลากรให้
ตรงตามยุทธศาสตร์ขององค์การหรือเพื่อความเป็นเลิศขององค์การนั้น ไม่ได้เกิดข้ึนเองอย่าง
มหัศจรรย์ แต่เกิดจากการพฒันาและสร้างสรรค์ของผูน้ า (เสาวนิตย ์ ทวีสันทนีนุกูล, 2548: 4) 
ดงันั้นองคก์ารท่ีก าลงัมีการเปล่ียนแปลงจึงตอ้งการผูน้ าท่ีเช่ียวชาญ มีความรู้ความสามารถเป็นผูน้ า
มืออาชีพ มีภาวะผูน้ าซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดในการท างาน  (Wu Liu, Renhong Zhu and 
Yongkang Yang, 2010)  ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั Yaghoubipoor, Ong Puay Tee. And Elsadig 
Musa Ahmed (2013) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของภาวะผูน้ าในสังคมเป็นท่ียอมรับกนัวา่บุคลากร
ขององคก์ารท่ีมีความส าคญัในทุกระดบัของสังคม คือ บุคลากรท่ีเป็นผูน้ า ซ่ึงผูน้ ามีความส าคญัต่อ
การเปล่ียนแปลงเพื่อให้เกิดความอยูร่อด มีสวสัดิภาพและความส าเร็จขององคก์ารไม่วา่จะเรียกว่า
เป็นการบริหารท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Result Based Management) โดยเน้นประสิทธิภาพหรือ
ประสิทธิผล ลว้นแต่เกิดข้ึนจากภูมิปัญญา ความคิดอ่าน และแนวทางปฏิบติัท่ีสร้างสรรค์ของผูน้ า
องค์การ และยงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ Guay (2013) ท่ีพบว่า ภาวะผูน้ ามีความสัมพนัธ์กบั
ประสิทธิผลของงาน แต่อยา่งไรก็ตาม แมว้า่ภาวะผูน้ าจะท าให้เกิดความแตกต่างในการปฏิบติัของ
องคก์ารแต่ปัจจุบนัภาวะผูน้ าก าลงัเป็นส่ิงท่ีขาดแคลนมากในเกือบทุกองคก์าร (Alkin , 1992: 717-
718) ผูบ้ริหารหรือผูบ้งัคบับญัชาในองคก์ารทุกระดบัมกัถูกต าหนิวา่ขาดภาวะผูน้ าและไม่ยอมรับใน
ความรับผดิชอบในฐานะผูน้ า (Hall and Norris ,1993: 35-36) ดงันั้นผูท่ี้อยูใ่นต าแหน่งผูบ้ริหารหรือ
ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูน้ า เน่ืองดว้ยภาวะผูน้ าไม่ไดมี้มาแต่ก าเนิดแต่สามารถท า
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ให้เกิดข้ึนได ้สามารถเรียนรู้ได้ ผูบ้ริหารหรือผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งตั้งใจ ผกูพนัและลงทุนดว้ยเวลา
และพลงังานในการเรียนรู้ท่ีจะเป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิผล 

ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา การศึกษาเก่ียวกบัทฤษฎีภาวะผูน้ าต่างมุ่งแสวงหาภาวะผูน้ า
หรือแบบผูน้ าท่ีดีท่ีสุด แต่ยงัไม่มีขอ้สรุปท่ีชัดเจนว่า ภาวะผูน้ ารูปแบบใดดีท่ีสุด อย่างไรก็ตาม
ปัจจุบันมีการศึกษาทฤษฎีภาวะผู ้น าแนวใหม่ คือ แนวคิดทฤษฎีภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลง 
(Transformation Leadership Theory) ซ่ึงนกัวิชาการหลายท่านให้ความเห็นว่า เป็นภาวะผูน้ าท่ี
เหมาะสมส าหรับผูบ้ริหารและพนกังานในยคุปัจจุบนั เน่ืองจาก พบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่ง
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงกบัความพึงพอใจของพนกังานท่ีท าให้การปฏิบติังานเป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อยและจะเป็นหวัใจส าคญัของการบริหารจดัการในศตวรรษท่ี  21 (Ayman H. Metwally and 
Nada El-bishbishy, 2014) อีกทั้งแนวคิดน้ีเป็นการเปล่ียนแปลงกระบวนทศัน์ใหม่ (Paradigm Shift) 
ไปสู่ภาวะผู ้น าท่ีมีวิสัยทัศน์ (Vision) มีการกระจายอ านาจหรือการเสริมสร้างพลังจูงใจ 
(Empowerment) เป็นผูป้ฏิบติังานดว้ยคุณธรรม (Moral) และกระตุน้ผูต้ามให้มีความเป็นผูน้ าดว้ย  
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงน้ีจะพิจารณาท่ีลกัษณะของผูน้ า พฤติกรรม อ านาจ รวมทั้งสถานการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีกวา้งกวา่แนวคิดภาวะผูน้ าอ่ืนๆ นอกจากนั้น ทฤษฎีดงักล่าวน้ียงัมีแง่มุม
ท่ีมีความเฉพาะท าให้การวิจัยและพฒันามีความแตกต่างจากทฤษฎีภาวะผูน้ าอ่ืนๆ และจาก
ผลการวิจยัเชิงประจกัษแ์ละการฝึกอบรมพฒันาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงจ านวนมาก พบวา่ ผูน้  า
การเปล่ียนแปลงในทุกระดบัขององคก์ารสามารถท าให้ประสิทธิผลของงานใหสู้งข้ึนได ้จึงท าให้
เป็นท่ีสนใจของนกัวิชาการทางดา้นการบริหารทั้งในวงการธุรกิจ อุตสาหกรรม การศึกษา รัฐบาล 
โรงพยาบาล รวมทั้งหน่วยงานท่ีไม่หวงัผลก าไรได้ศึกษาเพื่อเติมเต็มองค์ความรู้ภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงมาอยา่งต่อเน่ือง (Birasnav, Rangnekar and Dalpati, 2011) 

จากเ น้ือหาท่ีผ่านมา สรุปได้ว่า  ความเป็นผู ้ประกอบการและภาวะผู ้น าการ
เปล่ียนแปลง เป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนั รวมทั้งความอยู่รอดของ
องค์กรธุรกิจต่างๆ ในยุคท่ีมีการแข่งขันสูง และความเป็นผู ้ประกอบการและภาวะผู ้น าการ
เปล่ียนแปลงน่าจะมีความสัมพนัธ์กนั แต่อยา่งไรก็ตาม จากการคน้ควา้ พบวา่ การวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งยงั
มีไม่มากนกัและท าการศึกษาในบริบทท่ีแตกต่างกนั อาทิ Yang Chen, Guiyao Tang, Jiafei Jin, 
Qinghong Xie and Ji Li (2014) ศึกษา พบวา่ บริษทัอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศจีนนั้น ภาวะ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารระดบัสูง (CEO) มีผลกระทบต่อความเป็นผูป้ระกอบการของ
องคก์ารท่ีให้ความส าคญัต่อการใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่มาเป็นเคร่ืองมือในการท างาน หรืองานวิจยั
ของ Muhammad Shukri Bakar and Rosli Mahmood (2014) ท่ีศึกษาหน่วยงานดา้นการศึกษา 
(ระดบัมหาวทิยาลยั) พบวา่ โมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ความเป็น
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ผูป้ระกอบการขององค์การ และผลการด าเนินงาน มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษอ์ยา่งมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (แม้ว่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงจะมีอิทธิพลต่อความเป็น
ผูป้ระกอบการขององค์การอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05) หรืองานวิจยัของ Moriano, 
Molero, Topa, Levy and Jean (2014) ศึกษาพนกังานในองค์ภาครัฐบาลและเอกชนในประเทศ
สเปนจ านวน 186 คน พบว่า บทบาทของผูบ้ริหารท่ีมีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงจะมีอิทธิพล
ส่งเสริม (ทางบวก) ให้พนักงานมีพฤติกรรมการสร้างนวตักรรม การกลา้เส่ียง และท างานเชิงรุก 
ดงันั้น จากงานวจิยัตวัอยา่งพอจะอนุมานไดว้า่ การศึกษาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงน่าจะมีอิทธิพล
ต่อความเป็นผูป้ระกอบการ อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเน่ืองจากการวิจยัท่ีพบ ศึกษา
เฉพาะองค์การธุรกิจภาคการผลิต เป็นส่วนใหญ่ ผูว้ิจยัยงัไม่พบการศึกษาดงักล่าวจากประชากรใน
องคก์ารธุรกิจภาคบริการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่สถานประกอบการธุรกิจน าเท่ียว  

 การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการท่ีมีการขยายตวัสูงและมีบทบาทส าคญัใน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะนอกจากจะสร้างรายไดโ้ดยมีมูลค่าเป็นอนัดบัหน่ึงของ
การคา้บริการรวมของประเทศแลว้ ยงัเป็นอุตสาหกรรมท่ีก่อให้เกิดธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองอีกมากมาย 
อาทิ ธุรกิจน าเท่ียว มคัคุเทศก์ โรงแรมท่ีพกั ภตัตาคารร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายของท่ีระลึกและการ
คมนาคมขนส่ง เป็นตน้ ซ่ึงก่อใหเ้กิดการลงทุนการจา้งงาน และการกระจายรายไดสู่้ทอ้งถ่ิน โดยใน
แต่ละปีสามารถสร้างรายไดเ้ขา้สู่ประเทศในรูปเงินตราต่างประเทศปีละหลายแสนลา้นบาท รวมทั้ง
สร้างกระแสเงินหมุนเวียนภายในประเทศจากคนไทยเท่ียวไทยนบัแสนลา้นบาทเช่นเดียวกนั แต่
อยา่งไรก็ตาม ในปีท่ีผา่นมา ประเทศไทยเกิดปัญหาความขดัแยง้ทางการเมือง ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์การท่องเท่ียวในประเทศไทย โดยนักท่องเท่ียวต่างชาติอาจจะเห็นว่าไม่ปลอดภัย 
ประกอบกบั เกิดการยึดอ านาจการปกครองจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ท าการยึด
อ านาจการปกครอง เม่ือว ันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และได้ประกาศกฎอัยการศึกทั่ว
ราชอาณาจกัร จึงส่งผลใหน้กัท่องเท่ียวต่างชาติเขา้มาเท่ียวในประเทศไทยลดลง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล
การส ารวจดชันีความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวในไตรมาสท่ี 2/2557 เท่ากบั 87 แมว้า่ใน
ไตรมาส 3/2557 จะปรับตวัสูงข้ึนเพียงเล็กน้อยเท่ากบั 93 แต่ก็ถือว่าต ่ากวา่ระดบัปกติ (กระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬา, 2554) ดงัแสดงในภาพท่ี 1  
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ภาพท่ี 1 ดชันีความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวประเทศไทย ปี 2553 - 2557 
ท่ีมา : โครงการการรายงานและพยากรณ์สถานการณ์พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวและความเช่ือมัน่ของ

ผูป้ระกอบการในอุตาสหกรรมการท่องเท่ียวของไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  

 
เม่ือศึกษาในรายละเอียดจากรายงานดชันีความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียว

ประเทศไทย ปี 2553 – 2557 ยงัพบอีกวา่ กลุ่มธุรกิจโรงแรมและธุรกิจน าเท่ียว เป็นกลุ่มท่ีไดรั้บการ
ประเมินสถานการณ์ต ่ากว่าปกติ คือ ระดบั 87 กบั 83 ตามล าดบั ดงันั้นการวิจยัคร้ังน้ีจึงตอ้งการ
ศึกษาว่า ผูป้ระกอบการในองค์การธุรกิจท่องเท่ียวจะมีระดบัความเป็นผูป้ระกอบการและมีภาวะ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงอยา่งไร ในสถานการณ์ท่ีจะตอ้งเปล่ียนแปลงเพื่อใหอ้งคก์รอยูร่อด  

จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดสรุปไดว้่า แมว้่าการศึกษา ความเป็นผูป้ระกอบการ และ ภาวะ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงจะมีการศึกษามาอย่างต่อเน่ือง แต่ก็ยงัเป็นประเด็นปัญหาท่ีนักวิชาการใน
ปัจจุบนัยงัคน้ควา้กนัอยู่ทัว่โลก การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมุ่งไปท่ีกลุ่มประชากรเป้าหมายพิเศษท่ีมีผู ้
ศึกษาอย่างเป็นทางการไม่มากนกั ไดแ้ก่ สถานประกอบการธุรกิจท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรม
การบริการในประเทศไทย และการศึกษาคร้ังน้ียงัให้ความส าคัญตามหลักวิชาการเก่ียวกับ
ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง ซ่ึงขอ้คน้พบไม่ว่าจะเป็นอย่างไรย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา
องคก์ารธุรกิจท่องเท่ียวและเป็นการเติมเต็มองคค์วามรู้เก่ียวกบัความเป็นผูป้ระกอบการ และ ภาวะ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงอีกดว้ย 
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1.2 วตัถุประสงค์ในกำรวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีต้องการศึกษาว่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูป้ระกอบการใน

องค์การธุรกิจท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการอย่างไร ผูว้ิจยัจึงก าหนด
วตัถุประสงคใ์นการวจิยัดงัน้ี 

1.  เพื่อศึกษาระดบัความเป็นผูป้ระกอบการและภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงในสถาน
ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียว 

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลระหว่าง ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงและคุณลักษณะความเป็น
ผูป้ระกอบการในสถานประกอบการธุรกิจท่องเท่ียว 

3.  เพื่อทดสอบความไม่แปรเปล่ียนของโมเดลอิทธิพลระหวา่ง ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง
และคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการในสถานประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวระหวา่งกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีมีความแตกต่างของของประเภทผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

 
1.3 ขอบเขตของกำรวจัิย 

1. ขอบเขตดา้นประชากร 
      ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือ เจา้ของกิจการหรือตวัแทนระดบัผูบ้ริหารของสถาน

ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวรายใหม่ในประเทศไทย (จดทะเบียนระหวา่ง 6 เม.ย.51 – ม.ค. 58) 
จ  านวน 9,134 แห่ง โดยมีรายช่ือในฐานขอ้มูลบริการออนไลน์ของส านกังานทะเบียนธุรกิจน าเท่ียว
และมคัคุเทศก ์กรมการท่องเท่ียว (www.tourismcentre.go.th) สาเหตุท่ีผูว้ิจยัเลือกประชากรดงักล่าว
เน่ืองมาจากเป็นสถานประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวท่ีลงทะเบียนกบัส านกังานทะเบียนธุรกิจน าเท่ียว
และมคัคุเทศก ์ซ่ึงสามารถตรวจสอบขอ้มูลไดง่้ายและอยูใ่นการควบคุม นอกจากนั้นยงัไดรั้บขอ้มูล
นกัท่องเท่ียว ตลอดจนความรู้ใหม่ๆอยา่งสม ่าเสมอจากหน่วยงานราชการดา้นการท่องเท่ียว ดงันั้น
ผูว้ิจยัจึงพิจารณาว่าเหมาะสมท่ีจะเป็นตวัแทนของสถานประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวในภาพรวม
ของประเทศไทยได ้ 

2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
 ผูว้ิจยัเน้นศึกษาเน้ือหาด้าน 1. ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ตามแนวคิดของ Bass 

(1985) ซ่ึงประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ คือ การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบนัดาลใจ 
การกระตุน้ทางปัญญา และการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 2. ความเป็นผูป้ระกอบการ ตาม
แนวคิดของ Covin and Slevin (1989) ซ่ึงประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ คือ การสร้างนวตักรรม การ
กลา้เผชิญความเส่ียง และการด าเนินงานเชิงรุก โดยเป็นเน้ือหาท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมจาก
งานวจิยัในประเทศและต่างประเทศ  

http://www.tourismcentre.go.th/
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3. ขอบเขตดา้นเวลา 
ผูว้จิยัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลในช่วงปี พ.ศ. 2558 

 
1.4 นิยำมศัพท์เชิงปฏิบัติกำร 
 ภำวะผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง หมายถึง ระดบัพฤติกรรมท่ีเจา้ของกิจการหรือตวัแทน
ระดบัผูบ้ริหารแสดงให้เห็นในการจดัการหรือการท างาน เป็นกระบวนการท่ีแสดงถึงความมีภาวะ
ผูน้ ามีอิทธิพลต่อผูต้ามหรือเพื่อนร่วมงานในองคก์ร โดยการเปล่ียนสภาพหรือความพยายามของผู ้
ตามให้สูงข้ึนกวา่ความพยายามท่ีคาดหวงั พฒันาความสามารถของผูต้ามไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึนและมี
ศกัยภาพมากข้ึน ท าให้เกิดการตระหนกัรู้ในภารกิจและวิสัยทศัน์ของกลุ่มจูงใจให้เพื่อร่วมงานมอง
ไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ขององค์กรหรือสังคม โดยภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงมีตวับ่งช้ี 4 ดา้นคือ 1. การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์  2. การสร้างแรงบนัดาลใจ 3. 
การกระตุน้ทางปัญญา และ 4. การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
 กำรมีอทิธิพลอย่ำงมีอุดมกำรณ์ หมายถึง ระดบัพฤติกรรมท่ีเจา้ของกิจการหรือตวัแทน
ระดบัผูบ้ริหารแสดงให้เห็นในการจดัการหรือการท างาน ในลกัษณะท่ีประพฤติตนเป็นแบบอยา่ง
หรือเป็นโมเดลส าหรับผูต้าม ผูน้ าจะเป็นท่ียกยอ่ง เคารพ นบัถือ ศรัทธา ไวว้างใจ และท าให้ผูต้าม
เกิดความภาคภูมิใจเม่ือไดร่้วมงาน 
 กำรสร้ำงแรงบันดำลใจ หมายถึง ระดบัพฤติกรรมท่ีเจา้ของกิจการหรือตวัแทนระดบั
ผูบ้ริหารแสดงให้เห็นในการจดัการหรือการท างาน ในลกัษณะท่ีการท่ีผูน้ าจะประพฤติในทางท่ีจูง
ใจใหเ้กิดแรงบนัดาลใจแก่ผูต้ามในองคก์าร โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การให้ความหมายและทา้
ทายในเร่ืองงานของผูต้าม ผูน้ าจะกระตุ้นจิตวิญญาณของทีมงานให้มีชีวิตชีวา มีการแสดงออกซ่ึง
ความกระตือรือร้น โดยการสร้างเจตคติท่ีดีและการคิดในแง่บวก ผูน้ าจะแสดงการอุทิศตนหรือ
ความผกูพนัต่อเป้าหมายและวสิัยทศัน์ร่วมกนั 
 กำรกระตุ้นทำงปัญญำ  หมายถึง ระดบัพฤติกรรมท่ีเจา้ของกิจการหรือตวัแทนระดบั
ผูบ้ริหารแสดงให้เห็นในการจดัการหรือการท างาน ในลกัษณะท่ีมีการกระตุน้ผูต้ามให้ตระหนกัถึง
ปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงาน ท าให้ผูต้ามมีความตอ้งการหาแนวทางใหม่ๆมาแก้ปัญหาใน
หน่วยงาน เพื่อหาขอ้สรุปท่ีดีกวา่เดิม เพื่อท าใหเ้กิดส่ิงใหม่และสร้างสรรค ์
 กำรค ำนึงถึงควำมเป็นปัจเจกบุคคล หมายถึง  ระดบัพฤติกรรมท่ีเจา้ของกิจการหรือ
ตวัแทนระดบัผูบ้ริหารแสดงให้เห็นในการจดัการหรือการท างาน ในลกัษณะท่ีมีมีความสัมพนัธ์
เก่ียวขอ้งกบัผูต้ามในฐานะเป็นผูน้ าท่ีให้การดูแลและเอาใจใส่ผูต้ามเป็นรายบุคคล และท าให้ผูต้าม
รู้สึกมีคุณค่าและมีความส าคญั ผูน้ าจะเป็นโคช้ และท่ีปรึกษาของผูต้ามแต่ละคน เพื่อการพฒันางาน 
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โดยผูน้ าจะเอาใจใส่เป็นพิเศษในความตอ้งการของปัจเจกบุคคล เพื่อความสัมฤทธ์ิและเติบโตของ
แต่ละคน 
 ควำมเป็นผู้ประกอบกำร หมายถึง  ความสามารถโดยรวมของเจา้ของกิจการหรือ
ตวัแทนระดบัผูบ้ริหารท่ีใช้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์แสวงหาวิธีการหรือลู่ทางใหม่ๆ เพื่อพฒันา
สินคา้หรือบริการ  กระบวนการท างาน ดา้นธุรกิจท่องเท่ียวให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงข้ึน โดยสังเกตคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการในองค์การท่ีมีความเป็นผูป้ระกอบการ จากการ
สร้างนวตักรรม การกลา้เผชิญความเส่ียง และการด าเนินงานเชิงรุก 
 กำรสร้ำงนวัตกรรม หมายถึง ระดับพฤติกรรมท่ีเจา้ของกิจการหรือตวัแทนระดับ
ผูบ้ริหารแสดงให้เห็นในการจดัการหรือการท างาน ในลกัษณะท่ีมีการด าเนินงานโดยมุ่งเน้นการ
รวบรวม การผสมผสาน หรือการสรรคส์ร้างแนวทางใหม่ๆในการเพิ่มคุณค่าให้กบัผลิตภณัฑ์ การ
บริการ และกระบวนการ ท่ีแตกต่างไปจากเดิมและท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองเพื่อ
สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
 กำรกล้ำเผชิญควำมเส่ียง หมายถึง ระดบัพฤติกรรมท่ีเจา้ของกิจการหรือตวัแทนระดบั
ผูบ้ริหารระดบัพฤติกรรมท่ีพนกังานแสดงใหเ้ห็นในการจดัการหรือการท างาน ในลกัษณะท่ีมีแสดง
ให้เห็นถึงความสามารถในการประเมินความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิผล ซ่ึงอยูภ่ายใตค้วามเส่ียง หรือ
ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ 
 กำรด ำเนินงำนเชิงรุก หมายถึง ระดบัพฤติกรรมท่ีเจา้ของกิจการหรือตวัแทนระดบั
ผูบ้ริหารแสดงให้เห็นในการจดัการหรือการท างาน ในลกัษณะท่ีมีความพยายามในการแสวงหา
โอกาสและทะเยอทะยานสร้างการเจริญเติบโตเพื่อความส าเร็จขององค์การ โดยเน้นการเป็นผู ้
บุกเบิก กลา้เปล่ียนแปลงหรือริเร่ิมทดลองท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง  
 ธุรกจิท่องเทีย่ว หมายถึง อุตสาหกรรมภาคบริการ ท่ีด าเนินกิจกรรมบริการดา้นการน า
เท่ียว  เช่น บริการดา้นการเดินทาง บริการดา้นอาหารและการพกัแรม  และบริการดา้นการน าเท่ียว  
ซ่ึงด าเนินการโดยหวงัผลก าไร ท่ีตอ้งอาศยัแรงงานและการลงทุนสูง  โดยใชเ้ทคนิควิชาการเฉพาะ 
มีการวางแผน การจดัองคก์าร และการตลาด ครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท  ทั้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ท่องเท่ียวโดยตรงและโดยออ้ม 
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1.5 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
การวิจยัคร้ังน้ี เป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการ และนักปฏิบติัในสาขาการบริหารการ

จดัการองคก์าร ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
1. ประโยชน์ในทางวชิาการ 

ผลจากการวจิยัคร้ังน้ี จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการวิชาการ โดยจะเป็นการเพิ่มพูน
องค์ความรู้และเพิ่มหลักฐานในเร่ือง การพัฒนาภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงกับความเป็น
ผูป้ระกอบการของธุรกิจภาคบริการ คือ ธุรกิจน าเท่ียว ทั้งน้ีเน่ืองจาก ธุรกิจน าเท่ียวของประเทศไทย
ต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงท่ีได้รับผลกระทบจากปัจจยัภายนอก อาทิ ปัญหาด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ ฯลฯ องค์กรธุรกิจท่ีจะอยู่รอดนั้นตอ้งมีคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ ผูว้ิจยัได้
ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงกับคุณลักษณะความเป็น
ผูป้ระกอบการ นอกจากนั้นผลการวิจยัคร้ังน้ี จะเป็นหลักฐานเชิงประจกัษ์ท่ีสนับสนุนแนวคิด
เก่ียวกบัการคน้หาอิทธิพลโดยรวม โดยใชก้ารวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง (Structure Equation 
Modeling : SEM) ด้วยโปรแกรมเอมอส (AMOS) เพราะสามารถตรวจสอบโครงสร้าง
ความสัมพนัธ์ของตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาทั้ งโมเดลท าให้การประมาณค่าพารามิเตอร์ต่างๆ 
สอดคลอ้งกบัโมเดลในการวจิยัไม่ใช่การวเิคราะห์ท่ีแยกส่วนวเิคราะห์แบบดั้งเดิม 

2. ประโยชน์ในทางปฏิบติั 
ขอ้คน้พบจากการวจิยัน้ีสามารถน าไปประยุกตใ์ชเ้ป็นกลยุทธ์ระดบัองคก์าร (Corporate 

Strategy) กลยุทธ์ธุรกิจ (Business Strategy) กลยุทธ์ระดบัส่วนปฏิบติัการ (Functional Strategy) 
รวมถึงนโยบายการปฏิบติังาน และแนวทางการด าเนินงานของสถานประกอบการธุรกิจน าเท่ียว 
เพื่อช่วยส่งเสริมให้เจ้าของธุรกิจหรือพนักงานระดับผู ้บริหารในองค์การมีภาวะผู ้น าการ
เปล่ียนแปลงและความเป็นผูป้ระกอบการท่ีสูงข้ึนต่อไป ซ่ึงจะเป็นการส่งเสริมศกัยภาพทางการ
แข่งขนัใหแ้ก่สถานประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวของประเทศไทยในระยะยาวและย ัง่ยนืต่อไป   
 
1.6 โครงสร้ำงงำนวจัิย 

งานวจิยัฉบบัน้ีผูว้จิยัไดแ้บ่งเน้ือหาออกเป็น 5 บท โดยแต่ละบทมีรายละเอียดดงัน้ี 
 บทที ่1  บทน ำ 

บทที ่2  กำรทบทวนวรรณกรรมและผลงำนวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
การน าเสนอในบทต่อไป เป็นการทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจยัเก่ียวกบัภาวะ

ผูน้ าการเปล่ียนแปลงตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั และคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ ซ่ึงวดัจาก การ
สร้างนวตักรรม การกลา้เผชิญความเส่ียง และ การด าเนินงานเชิงรุก 
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บทที ่ 3  วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
ส าหรับวิธีด าเนินการวิจัย มีเน้ือหาเก่ียวกับกรอบแนวคิดในการวิจัย การก าหนด

ประชากร การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล และผลการตรวจสอบคุณภาพ
ขอ้มูล ผูว้จิยัพิจารณาแลว้วา่ งานวิจยัน้ี มีเน้ือหาเก่ียวกบัการใชส้ถิติวิเคราะห์ขั้นสูงดงันั้นผูอ่้านควร
ท าความเขา้ใจเน้ือหาในบทน้ี 

บทที ่4  ผลกำรวจัิย 
เน้ือหาในบทท่ี 4 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเร่ิมจากค่าสถิติพื้นฐานของตวัอย่าง 

ค่าสถิติพื้นฐานของตวัแปรสังเกตไดต่้างๆ และสุดทา้ยเป็นผลการวิเคราะห์เพื่อตอบค าถามของการ
วจิยัและสมมติฐานการวจิยั 
 บทที ่5 สรุปผล อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

เน้ือหาส าคญัของบทท่ี 5 คือการสรุปผลการวิจยั การอภิปรายผลการวิจยั ตลอดจนการ
เสนอแนะในเชิงปฏิบติัส าหรับผูท่ี้จะน าผลการวิจยัไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ อีกทั้งผูว้ิจยัไดน้ าเสนอ
การวิจยัคร้ังต่อไปส าหรับนกัวิจยั และผูว้ิจยัไม่ลืมท่ีจะอธิบายให้ทราบถึงขอ้จ ากดัของงานวิจยัใน
คร้ังน้ีไวใ้นบทท่ี 5 เช่นกนั 
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บทที ่2 

การทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

ในบทน้ี  ผูว้ิจยัได้ทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีได้มีมาก่อนหน้าน้ีซ่ึงเก่ียวข้องกับ
ประเด็นปัญหาท่ีท าให้ตอ้งมีการด าเนินการศึกษาวิจยั ผูว้ิจยัแบ่งการน าเสนอในส่วนน้ีออกเป็น       
3 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 1. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 2. แนวคิดและทฤษฎี
ท่ีเก่ียวขอ้งความเป็นผูป้ระกอบการ และ 3. การพฒันาสมมติฐานและกรอบแนวคิดการวิจยั โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
 

2.1  แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง 
 ในปัจจุบนัองค์การธุรกิจท่องเท่ียวก าลังเผชิญกับการเปล่ียนแปลงในกระบวนการ
ด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา และตอ้งเผชิญต่อความทา้ทายจากภยัคุกคามต่างๆ เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทศัน์ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นคุณลกัษณะของบุคลากรในองค์การธุรกิจท่องเท่ียวท่ีส าคญัประการ
หน่ึง คือ การสร้างให้เกิดข้ึนกบับุคลากรทุกคนมีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงจึงจะขบัเคล่ือนให้
องค์การธุรกิจท่องเท่ียวบรรลุวิสัยทศัน์ตามท่ีก าหนดได ้ดงันั้น ความเป็นผูน้ าหรือการมีภาวะผูน้ า
การเปล่ียนแปลงจึงเป็นคุณลกัษณะประการแรกของบุคลากรในองคก์ารธุรกิจท่องเท่ียว 
  ทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Transformation Leadership) เป็นทฤษฎีการศึกษา
ภาวะผูน้ าแนวใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแนวความคิดไปให้ความส าคญัต่อผูน้ าท่ีมีวิสัยทศัน์และกระตุน้
เพื่อส่งเสริมสร้างพลังจูงใจให้กับผูต้าม อีกทั้งกระตุ้นให้ผูต้ามมีความเป็นผูน้ า โดยแนวคิดน้ี
แตกต่างจาก ภาวะผูน้ าแบบมีบารมี (Charismatic Leadership) ท่ีเป็นลกัษณะเด่นของผูน้ าแบบ
ดั้งเดิมของระบบราชการ (น าชยั  ศุภฤกษ์ชยัสกุล, 2550: 45) จากงานวิจยัจ  านวนมากทั้งท่ีเป็น
งานวิจยัเชิงประจกัษ์และเชิงทฤษฎีต่างๆ ท่ีศึกษาเก่ียวกบัด้าน ธุรกิจ อุตสาหกรรม ราชการ และ
องค์การท่ีไม่แสวงหาผลก าไร ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเป็นภาวะ
ผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เน่ืองจากภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเป็นการเปล่ียนกระบวนทศัน์ 
(Paradigm Shift) ไปสู่ความเป็นผูน้ าท่ีมีวิสัยทศัน์ (Visionary) และมีการกระจายอ านาจหรือ
เสริมสร้างพลงัจูงใจ (Empowerment) เป็นผูมี้คุณธรรม (Moral Agents) และกระตุน้ผูต้ามให้มีความ
เป็นผูน้ า (Mosley, Pictri and Megginson, 1996: 412) อีกทั้งภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงน้ีสอดคลอ้ง
กับแนวโน้มการเปล่ียนแปลงขององค์การท่ีมุ่งไปสู่การจดัโครงสร้างล าดับชั้นให้แบนราบลง 
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บุคลากรในองคก์ารมองตนเองเป็นเสมือนเพื่อนร่วมงานมากกวา่ท่ีจะมองวา่เป็นหวัหนา้และลูกนอ้ง
เช่นแต่ก่อน ภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงสนับสนุนความเป็นอิสระและการเปล่ียนแปลงของ
ผูร่้วมงานจึงท าให้ผูต้ามมีความพึงพอใจมากกวา่ภาวะผูน้ าดา้นอ่ืน อาทิ ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน 
(Jung, Bass and Sosik, 1995: 4) ดงันั้น ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงจึงไดรั้บการมองว่าเป็น
กระบวนการท่ีเป็นองคร์วมและเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการของผูน้ าในระดบัต่างๆภายในหน่วยงาน
ยอ่ยขององคก์ารสอดคลอ้งกบั Bass,  Avollo and Atwater (1996) ไดท้  าการศึกษาเปรียบเทียบและ
เสนอโมเดลภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงว่าเป็นกระบวนการท่ีผูน้ ามีอิทธิพลต่อผูร่้วมงานมากท่ีสุด
โดยเปล่ียนแปลงความพยายามของผู ้ร่วมงานให้สูงข้ึนกว่าความพยายามท่ีคาดหวงั พัฒนา
ความสามารถของผูร่้วมงานไปสู่ระดับท่ีสูงข้ึน มีศกัยภาพมากข้ึน ท าให้เกิดการตระหนักรู้ใน
ภารกิจและวิสัยทศัน์ขององคก์าร อีกทั้งจูงใจให้ผูร่้วมงานมองให้ไกลเกินกวา่ความสนใจของพวก
เขาไปสู่ประโยชน์ขององคก์ารหรือสังคม  
 จากแนวคิดพื้นฐานของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีกล่าวมาก่อนหน้า ต่อไปผูว้ิจยัจะ
น าเสนอเน้ือหาของการพฒันาการของแนวคิดภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

2.1.1  ทฤษฎภีาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง (Transformational Leadership) 
การพัฒนาแนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีภาวะผู ้น าแนวใหม่  คือ ทฤษฎีภาวะผู ้น าการ

เปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) ท่ีได้มีการกล่าวถึงคือ ทฤษฎีภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของ เบอร์น ในปี ค.ศ. 1978 และ แบส ในปี 1985 แต่ทฤษฎีท่ีไดรั้บการยอมรับวา่เป็น
ทฤษฎีภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพและมีงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งสนบัสนุนมากมาย รวมถึงมีการฝึกอบรม
เพื่อพฒันาภาวะผูน้ าตามทฤษฎี คือ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ แบส ดงันั้นผูว้ิจยัจึงขอน าเสนอ
แนวคิดภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ แบส เท่านั้น 
 Bass (1999) ไดเ้สนอทฤษฎีภาวะผูน้ าท่ีมีรายละเอียดมากข้ึน เพื่ออธิบายกระบวนการ
เปล่ียนสภาพในองค์การ ซ่ึง Bass ได้นิยามภาวะผูน้ าในแง่ของผลกระทบจากผูน้ าไปสู่ผูต้าม 
กล่าวคือ ผูน้ าจะเปล่ียนสภาพผูต้ามโดยการท าให้พวกเขาตระหนักในความส าคญัและคุณค่าใน
ผลลัพธ์ของงานมากข้ึน หรือยกระดับความต้องการของผูต้าม โดยการชักจูงให้ผูต้ามเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าการสนใจตนเอง (Self-Interest) ผลจากอิทธิพลเหล่าน้ีท าให้ผูต้ามมี
ความเช่ือมัน่และเคารพในตวัผูน้ า และไดรั้บการจูงใจให้ท าส่ิงต่างๆไดม้ากกวา่ท่ีคาดหวงัในตอน
แรก Bass เห็นวา่ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเป็นมากกวา่ “การมีบารมี” นอกจากนั้น Bass ยงักล่าว
อีกวา่ นอกจาก การมีบารมีแลว้ยงัมีคุณลกัษณะท่ีส าคญัของภาวะผูก้ารเปล่ียนแปลง คือ การกระตุน้
ทางปัญญา (Intellectual Stimulation) การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized 
Consideration) และการสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspirational Motivation) ซ่ึงทั้งสามองคป์ระกอบรวม
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กับการสร้างบารมีเป็นองค์ประกอบท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กัน เพื่อสร้างการเปล่ียนแปลงให้แก่ผูต้าม 
กระบวนการทั้ง 4 ดา้นหรือ เรียกวา่ “4I” มีความหมายดงัน้ี  
 (1) การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (Idealized Influence or Charisma Leadership: II 
or CL) หมายถึง การท่ีผูน้ าประพฤติตนเป็นแบบอย่างหรือเป็นโมเดลส าหรับผูต้าม ผูน้ าจะเป็นท่ี       
ยกยอ่ง เคารพ นบัถือ ศรัทธา ไวว้างใจ และท าให้ผูต้ามเกิดความภาคภูมิใจเม่ือไดร่้วมงาน พนกังาน
จะพยายามประพฤติปฏิบติัเหมือนผูน้ าหรืออาจกล่าวได้ว่าพยายามเลียนแบบผูน้ า ส่ิงท่ีผูน้  าตอ้ง
ปฏิบติัเพื่อบรรลุคุณลกัษณะน้ี คือ ผูน้ าตอ้งมีวิสัยทศัน์ และสามารถถ่ายทอดไปยงัผูต้าม ผูน้ าจะมี
ความสม ่าเสมอมากกวา่การเอาแต่อารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ไดใ้นสถานการณ์วิกฤต ผูน้ าเป็น
ผูท่ี้ไวใ้จไดว้า่จะท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง อีกทั้งจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีศีลธรรม จริยธรรมสูง ผูน้ าจะหลีกเล่ียงท่ี
จะใช้อ านาจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน แต่จะปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูอ่ื้นและเพื่อ
ประโยชน์ของกลุ่ม ผูน้ าจะแสดงออกถึงความเฉลียวฉลาด ความมีสมรรถภาพ ความตั้งใจ การ
เช่ือมัน่ในตนเอง ความแน่วแน่ในอุดมการณ์ ผูน้ าจะเสริมความภาคภูมิใจ ความจงรักภกัดี และ
ความมัน่ใจของผูต้าม และท าให้ผูต้ามมีความเป็นพวกเดียวกนักบัผูน้ า โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกนั 
ผูน้ าแสดงความมัน่ใจช่วยสร้างความรู้สึกเป็นหน่ึงเดียวกนัเพื่อการบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ ผูน้ า
การเปล่ียนแปลงจึงรักษาอิทธิพลของตนในการบรรลุเป้าหมายและปฏิบติัภาระหนา้ท่ีขององคก์าร 

(2)  การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspiration Motivation : IM) หมายถึง การท่ีผูน้ าจะ
ประพฤติในทางท่ีจูงใจใหเ้กิดแรงบนัดาลใจแก่ผูต้ามในองคก์าร โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การ
ใหค้วามหมายและทา้ทายในเร่ืองงานของผูต้าม ผูน้ าจะกระตุน้จิตวิญญาณของทีมงานให้มีชีวิตชีวา 
มีการแสดงออกซ่ึงความกระตือรือร้น โดยการสร้างเจตคติท่ีดีและการคิดในแง่บวก ผูน้ าจะแสดง
การอุทิศตนหรือความผกูพนัต่อเป้าหมายและวสิัยทศัน์ร่วมกนั ผูน้ าจะแสดงความเช่ือมัน่และแสดง
ให้เห็นความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได ้นอกจากนั้นผูน้ าจะช่วยให้ผูต้าม
มองขา้มผลประโยชน์ของตนเพื่อวิสัยทศัน์และภารกิจขององค์การ  ผูน้  าจะช่วยให้ผูต้ามพฒันา
ความผกูพนัของตนต่อเป้าหมายระยะยาว และบ่อยคร้ังพบวา่ การสร้างแรงบนัดาลใจน้ีเกิดข้ึนผา่น
การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และการกระตุน้ทางปัญญา ท าให้ผูต้ามรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า 
และกระตุน้ใหพ้วกเขาสามารถจดัการกบัปัญหาท่ีตอ้งเผชิญได ้ส่วนการกระตุน้ทางปัญญาช่วยให้ผู ้
ตามจดัการกบัอุปสรรคของตนเองและเสริมสร้างความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

(3)  การกระตุน้ทางปัญญา (Intellectual Stimulation: IS) หมายถึง การท่ีผูน้ ามีการ
กระตุ้นผูต้ามให้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงาน ท าให้ผูต้ามมีความต้องการหา
แนวทางใหม่ๆมาแก้ปัญหาในหน่วยงาน เพื่อหาข้อสรุปท่ีดีกว่าเดิม เพื่อท าให้เกิดส่ิงใหม่และ
สร้างสรรค์ โดยผูน้ ามีการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีการ
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ตั้งสมมติฐาน การเปล่ียนวิธีการมองปัญหา และเผชิญกบัสถานการณ์เก่าๆด้วยวิถีทางแนวใหม่       
มีการจูงใจและสนบัสนุนความคิดริเร่ิมใหม่ๆ ในการพิจารณาปัญหาและการหาค าตอบของปัญหา มี
การใหก้ าลงัใจพนกังานใหพ้ยายามหาทางแกไ้ขปัญหาดว้ยวิธีการใหม่ๆ ผูน้ ามีการกระตุน้ให้ผูต้าม
แสดงความคิดและเหตุผล และไม่วจิารณ์ความคิดของผูต้าม  แมว้า่ส่ิงนั้นจะแตกต่างไปจากความคิด
ของผูน้ า อีกทั้ง ผูน้  าจะตอ้งท าให้ผูต้ามรู้สึกวา่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นส่ิงทา้ทายและเป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะ
แกปั้ญหาร่วมกนั  โดยผูน้ าจะสร้างความเช่ือมัน่ให้ผูต้ามรู้วา่ปัญหาทุกอย่างมีวิธีการแกไ้ข แมจ้ะมี
อุปสรรคมากมาย ผูน้ าจะพิสูจน์ใหเ้ห็นวา่สามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอยา่งไดจ้ากความร่วมมือร่วม
ใจในการแกไ้ขปัญหาของผูต้ามทุกคน โดยท่ีผูต้ามจะไดรั้บการกระตุน้ให้ตั้งค  าถามต่อค่านิยมของ
ตนเอง ความเช่ือ และประเพณี การกระตุน้ทางปัญญาเป็นส่วนส าคญัของการพฒันาความสามารถ
ของผูต้ามในการท่ีจะตระหนกั เขา้ใจ และแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 

(4)  การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration: IC) หมายถึง  
การท่ีผูน้ าจะมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัผูต้ามในฐานะเป็นผูน้ าท่ีใหก้ารดูแลและเอาใจใส่ผูต้ามเป็น
รายบุคคล และท าให้ผูต้ามรู้สึกมีคุณค่าและมีความส าคญั ผูน้ าจะเป็นโค้ช และท่ีปรึกษาของผู ้
ตามแต่ละคน เพื่อการพฒันางาน โดยผูน้ าจะเอาใจใส่เป็นพิเศษในความตอ้งการของปัจเจกบุคคล 
เพื่อความสัมฤทธ์ิและเติบโตของแต่ละคน ผูน้ าจะพฒันาศกัยภาพของผูต้ามให้สูงข้ึน นอกจากน้ี
ผูน้ าจะมีการปฏิบติัต่อผูต้ามโดยการใหโ้อกาสในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ สร้างบรรยากาศของ 

การให้การสนบัสนุน ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านความจ าเป็นและ
ความตอ้งการ การประพฤติของผูน้ าแสดงให้เห็นวา่เขา้ใจและยอมรับความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
อาทิ  ผูต้ามบางคนไดรั้บก าลงัใจมากกวา่ ในขณะท่ีบางคนไดรั้บอ านาจในการตดัสินใจดว้ยตนเอง
มากกวา่ ดงันั้นผูน้ าควรค านึงถึงตวัตนผูต้ามดว้ยไม่ใช่มองผูต้ามเป็นเพียงปัจจยัการผลิต ดงันั้นผูน้ า
จะตอ้งมีการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ เอาใจเขามาใส่ใจเรา ผูน้ าจะมีการมอบหมายงานเพื่อเป็น
เคร่ืองมือในการพฒันาและเปิดโอกาสให้ผูต้ามไดใ้ช้ความสามารถพิเศษอย่างเต็มท่ีและเรียนรู้ส่ิง
ใหม่ๆท่ีทา้ทายความสามารถ ผูน้ าจะดูแลผูต้ามวา่ตอ้งการค าแนะน า การสนบัสนุน และการช่วยให้
กา้วหนา้ในงานท่ีรับผดิชอบหรือไม่ ซ่ึงผูต้ามจะไม่รู้สึกวา่ก าลงัถูกตรวจสอบ 

ประเด็นส าคญัของผูน้ าการเปล่ียนแปลง คือ พยายามท่ีจะเพิ่มอ านาจ (Empowerment) 
และยกระดบัผูต้าม ในขณะท่ีผูน้ าแบบมีบารมีหลายคนพยายามท่ีจะท าให้ผูต้ามอ่อนแอและตอ้ง
คอยพึ่งพาผูน้ าตลอดไป และสร้างความจงรักภกัดีมากกวา่ความผกูพนัในดา้นแนวคิด สอดคลอ้งกบั 
Bass (1999: 11) ไดก้ล่าวถึง ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงวา่ การท่ีผูน้ าท าให้ผูต้ามอยูเ่หนือกวา่ความ
สนใจตนเอง ผา่นทางการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (Idealized Influence or Charisma) การสร้าง
แรงบนัดาลใจ การกระตุน้ทางปัญญา หรือการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ผูน้ าจะยกระดบัวุฒิ
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ภาวะและอุดมการณ์ของผูต้ามท่ีเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิ (Achievement) การบรรลุสัจจการแห่งตน 
(Self- Actualization) ความเจริญรุ่งเรือง (Well-Being) ของสังคม องค์การ และผูอ่ื้น นอกจากนั้น
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมีแนวโน้มท่ีจะช่วยกระตุ้นความหมายของงานในชีวิตของผูต้ามให้
สูงข้ึน อาจจะช้ีน าหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการพฒันาความตอ้งการทางศีลธรรมให้สูงข้ึนด้วย 
ในขณะท่ี เสริมศักด์ิ วิสาลาภรณ์ (2536: 62) กล่าวว่า คุณลักษณะของผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
โดยทัว่ไปมีลกัษณะดงัน้ี       

(1)  เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงภายในองคก์าร (Change Agent) ซ่ึงจะเปล่ียนองคก์ารท่ี
ตนเองรับผิดชอบไปสู่เป้าหมายท่ีดีกว่า โดยท าหน้าท่ีคลา้ยผูฝึ้กสอนกีฬาให้ไดรั้บชยัชนะและคอย
สร้างแรงบนัดาลใจใหแ้ก่ผูต้าม 

(2)  เป็นคนกลา้และเปิดเผย กล่าวคือ ตอ้งเป็นคนท่ีชอบเส่ียง (Risk Taking) แต่มีความ
สุขมุและมีจุดยนืของตนเอง กลา้เผชิญความทา้ทาย กลา้เปิดเผยความจริง 

(3)  เช่ือมัน่ในคนอ่ืน ผูน้ าการเปล่ียนแปลงไม่ใช่เผด็จการแต่มีอ านาจและสนใจคน
อ่ืนๆ มีลกัษณะการท างานแบบมอบอ านาจใหค้นอ่ืนท าโดยเช่ือวา่ ผูต้ามมีความสามารถ 

(4)  ใชคุ้ณค่าเป็นแรงผลกัดนั ผูน้ าการเปล่ียนแปลงจะช้ีน าให้ผูต้ามตระหนกัถึงคุณค่า
ของเป้าหมาย และสร้างแรงผลกัดนัในการปฏิบติังานเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีมีคุณค่า 

(5)  เป็นผูเ้รียนรู้ตลอดชีวิต ผูน้ าการเปล่ียนแปลงจะนึกถึงส่ิงท่ีเคยท าผิดพลาด มา
แกไ้ขและพยายามเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆเพื่อพฒันาตนเองตลอดเวลา                             

(6)  มีความสามารถท่ีจะเผชิญกบัความสลบัซับซ้อน ความคลุมเครือ และความไม่
แน่นอน ความสามารถเผชิญกบัปัญหาท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งสม ่าเสมอได ้                     

(7)  เป็นผูม้องการณ์ไกล ผูน้ าการเปล่ียนแปลงจะมีความสามารถในการมองการณ์
ไกล สามารถท่ีจะน าความหวงั ความฝันมาท าใหเ้ป็นความจริงได ้

ในตอนเร่ิมตน้ของทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ Bass (1985) ไดน้ าเสนอภาวะ
ผูน้ า 2 แบบ คือ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Transformation Leadership) และ ภาวะผูน้ าการ
แลกเปล่ียน (Transactional Leadership) ซ่ึงมีลกัษณะเป็นพลวตัร (Dynamic) คือมีความต่อเน่ืองกนั 
กล่าวคือ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงจะมีความต่อเน่ืองจากภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนโดยผูน้ าจะใช้
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อพฒันาความตอ้งการของผูต้ามให้สูงข้ึนต่อเน่ืองจากภาวะผูน้ าแบบ
แลกเปล่ียน ซ่ึงเป็นการแลกเปล่ียนส่ิงท่ีตอ้งการระหวา่งกนัเพื่อใหผู้ต้ามปฏิบติัตามภาวะผูน้ าทั้งสอง
ประเภทน้ีผูน้ าคนเดียวกนัอาจใช้ในประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนัในเวลาท่ีแตกต่างกนั แต่อย่างไรก็
ตาม Bass วินิจฉัยว่า ความเป็นภาวะผู ้น าแบบแลกเปล่ียนสามารถส่งผลให้การปรับปรุง
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ประสิทธิภาพต ่ากวา่ ส่วนภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงจะช่วยเพิ่มและปรับปรุงประสิทธิภาพในขั้นท่ี
สูงกวา่ ส าหรับความแตกต่างของภาวะผูน้ าทั้งสองแบบสามารถสรุปได ้ดงัตารางท่ี 2.1 

 
ตารางที ่2.1  ความแตกต่างระหวา่งภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนกบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
ความแตกต่าง ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง 

คุณลกัษณะ -มุ่งกระบวนการแลกเปล่ียนความคิด
แบบค่อยพฒันาอยู่ภายใต้โครงการท่ี
เป็นการตอบสนอง (Reactive) 

-มุ่งความสัมพันธ์ โดยความคิดเป็น
แบบเปล่ียนแปลงส้ินเชิงเกิดข้ึนจาก
วิกฤตการณ์ เ ป็นลักษณะการริ เ ร่ิม 
(Proactive) 

แรงจูงใจ -รางวลั(ภายนอก) -การเห็นคุณค่า(ภายใน) 

อ านาจ -ประเพณีปฏิบติั - ความมีบุคลิกพิเศษ 

จุดเน้น -ผลท่ีไดรั้บ - วสิยัทศัน์ 

ผู้น า -เน้นในกิจกรรม ช้ีบทบาทชัดเจน 
ตระหนกัในความตอ้งการ จดัการแบบ
วางเฉย 

-เป็นท่ีปรึกษา ผูฝึ้กสอนและครูมีการ
กระจายอ านาจให้แต่ละบุคคล ให้
อ านาจตัดสินใจ เป็นผู ้น าท่ีดี ไม่เป็น
ทางการ เขา้ถึงไดง่้าย มีคุณธรรม 

ผู้ตาม -แสวงหาความมั่นคง ความต้องการ
ไดรั้บการตอบสนอง แยกองค์การออก
จากปัจเจกบุคคล 

-ละเวน้ประโยชน์ส่วนตนเพ่ือองค์การ 
ท ามากกวา่ท่ีคาดหวงั 

ผลทีไ่ด้ -การท างานตามท่ีคาดหวงั - กา้วกระโดดในการท างาน 

ท่ีมา : Mosley, Pictri and Megginson (1996) 
  
 จากแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงดงัท่ีกล่าวมา สรุปไดว้า่ ภาวะผูน้ า
การเปล่ียนแปลง หมายถึง ระดบัพฤติกรรมท่ีผูน้ าแสดงให้เห็นในการจดัการหรือการท างาน เป็น
กระบวนการท่ีผูน้ ามีอิทธิพลต่อผูต้ามในองคก์าร โดยการเปล่ียนสภาพหรือความพยายามของผูต้าม
ให้สูงข้ึนกว่าความพยายามท่ีคาดหวงั พฒันาความสามารถของผูต้ามไปสู่ระดับท่ีสูงข้ึนและมี
ศกัยภาพมากข้ึน ท าให้เกิดการตระหนกัรู้ในภารกิจและวิสัยทศัน์ของกลุ่มจูงใจให้เพื่อร่วมงานมอง
ไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ขององค์การหรือสังคม โดยภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงมีตวับ่งช้ี 4 ด้านคือ (1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (2) การสร้างแรงบนัดาลใจ        
(3) การกระตุน้ทางปัญญา และ (4) การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
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 2.1.2  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง 
 ในหัวขอ้ท่ีผ่านมาไดอ้ธิบาย ความหมาย ตวับ่งช้ี 4 ดา้นและความแตกต่างของแนวคิด
ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนกบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงไปแลว้ ในหวัขอ้ต่อไปน้ี ผูว้ิจยัไดร้วบรวม
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

งานวิจัยภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีผ่านมามักศึกษาความสัมพนัธ์กับตวัแปรเชิง
ประสิทธิผลขององค์การต่างๆ เช่น ความพึงพอใจ ผลการปฏิบติังาน ความผูกพนัต่อองค์การ ซ่ึง
ผลการวิจยัส่วนใหญ่บ่งบอกไปในทิศทางเดียวกนัก็คือ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูน้ าจะส่ง
ประสิทธิผลทางบวกต่อตวัแปรต่างๆ ในตวัของผูต้าม โดยท่ีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงจะมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัตวัแปรผลสูงกวา่ภาวะผูน้ าการแลกเปล่ียน (Walumba and Lawler, 2003; 
น าชยั  ศุภฤกษช์ยัสกุล, 2550: 65) ในขณะท่ี Keller (1992) ศึกษาระยะยาว (Longitudinal Study) 
เร่ืองภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงกบัผลการปฏิบติังานของกลุ่มโครงการพฒันาและกลุ่มโครงการวิจยั 
ผลการศึกษาพบวา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเป็นตวัท านายท่ีดีในเร่ืองคุณภาพของโครงการและ
เงินลงทุน  ผลการศึกษามีความสอดคลอ้งกบั Keller (1995) พบวา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเป็น
สาเหตุของการเกิดคุณภาพในโครงการระดบัสูงข้ึน และมีผลการศึกษาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง
ในสถานบนัทหาร อาทิ Yammarino, Spanger and Bass (1993: 81-102) ไดศึ้กษาภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงกบัผลการปฏิบติังานแบบส ารวจระยะยาว (Longitudinal Investigation) กบักลุ่ม
ตัวอย่างตัวแทนนายทหารเรือสหรัฐ ท่ีส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือของสหรัฐ และ
ปฏิบติังานในหน่วยรบบนผิวน ้ า ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงสามารถท านายผล
การปฏิบติังานทางทหารได้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Dvir (1998) ไดศึ้กษาทดลองเร่ือง ผลกระทบของการ
ฝึกอบรมภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงต่อการพฒันาผูต้ามและผลการปฏิบติังานในกรมทหารราบของ
กองทพัอิสราเอล (Israel Defense Forces: IDF) ซ่ึงการศึกษามีวตัถุประสงคเ์พื่อทดสอบผลกระทบ
เชิงสาเหตุของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีไดจ้ากการฝึกอบรมอยา่งเป็นทางการต่อการพฒันาส่วน
บุคคลของผูต้าม และการพฒันาเจตคติของผูน้ าผลการศึกษาพบวา่ หลงัจากการฝึกอบรมภาวะผูน้ า
การเปล่ียนแปลง ผูน้ าในกลุ่มทดลองมีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมากกวา่ในกลุ่มควบคุม และยงัพบ
อีกวา่ ผูน้  าในกลุ่มทดลองมีผลกระทบทางบวกต่อผูต้ามโดยตรง   

งานวิจยัเก่ียวกับภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อผลการปฏิบติังานของ
พนกังานอาทิ Tsung-Hsien Kuo, Li-An Ho, Ya-jung Wu and Chien-Ting Lin (2010) ศึกษาพบวา่ 
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมีผลกระทบทางออ้มต่อผลลพัธ์เชิงความคิดเห็นและทศันคติท่ีดีต่อการ
ปฏิบติังาน (Attitudinal Outcome: AO) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Dvir , Eden , Avolio and Shamir (2002) 
ศึกษาและพบว่า ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีมีผูบ้งัคบับญัชาเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงจะเป็นผูท่ี้มีความ
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เช่ือมัน่ในตนเองและใช้แนวทางท่ีอิสระในการท างานมากกว่าเพื่อนร่วมงานท่ีท างานอย่างถูก
ควบคุม  

Kavita Singh (2008) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงกบัการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ในภาคการธนาคารของประเทศอินเดีย พบว่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมี
บทบาทส าคญัในการพฒันาองคก์ารแห่งการเรียนรู้ โดยเฉพาะ ดา้นการกระตุน้ทางปัญญามกัจะท า
ให้พนกังานมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคซ่ึ์งจะส่งเสริมการเรียนรู้ขององค์การในสภาพแวดลอ้มท่ีมี
การแข่งขนัสูง ในช่วงเวลาใกลเ้คียงกนั Su-Chao Chang and Ming-Shing Lee (2007) ไดศึ้กษา
พนกังานบริษทัท่ีเป็นผูใ้ชค้วามรู้พฒันาระบบงาน (Knowledge Worker) ในประเทศไตห้วนัและ
พบวา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงกบัวฒันธรรมองคก์ารมีผลกระทบทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัต่อการ
เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ เช่นกนั ผูว้ิจยัยงัพบงานวิจยัท่ีมีผลการศึกษาท่ีน่าสนใจของ Peng Wang 
and Joseph (2010) พบว่า จากการทดสอบโมเดลเชิงเส้นแบบพหุระดบั (Multilevel Linear 
Modeling) ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงไม่มีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังานอย่างสร้างสรรค์ของ
พนกังานแต่ถ้าน าปฏิสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงกบับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการสร้าง
นวตักรรมและมุมมองผูบ้ริหารของพนักงานจะมีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานอย่างสร้างสรรค์ของ
พนกังานอยา่งมีนยัส าคญั แสดงใหเ้ห็นวา่ แมว้า่ผูบ้ริหารจะมีคุณลกัษณะภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง
แต่ไม่สามารถท าให้พนักงานมีการปฏิบติัอย่างสร้างสรรค์ได้ดังนั้น ผูบ้ริหารต้องจดัการสร้าง
บรรยากาศของท่ีท างานให้เอ้ือต่อการใชค้วามคิดสร้างสรรค์ อาทิ ให้พนกังานมีโอกาสเสนอความ
คิดเห็นในเร่ืองงานไดอ้ยา่งอิสระ จดับรรยากาศใหเ้หมาะสมส าหรับการคน้หาความรู้ และควรสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์กบัพนกังานเพื่อใหพ้นกังานรับรู้ถึงส่ิงท่ีผูบ้ริหารตอ้งการ 

สรุปจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งได้รับการยืนยนัสนับสนุนจากผลการวิจยัจ  านวนมากว่า 
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมีความสัมพนัธ์หรือสามารถท านายตวัแปรต่างๆ เช่น ประสิทธิภาพการ
ท างาน หรือ ผลการปฏิบติังานของผูน้ าหรือผูต้าม รวมทั้งผลการปฏิบติังานโดยรวมของกลุ่มหรือ
องคก์ารได ้อีกทั้งภาวะ 

 

2.2  แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องความเป็นผู้ประกอบการ 
ความเป็นผูป้ระกอบการ (Entrepreneurship) เร่ิมเป็นท่ีรู้จกัมากยิ่งข้ึนในสังคมไทย

ปัจจุบนั แต่แนวคิดน้ีมีมานานกวา่ 200 ปี นกัวิชาการ และนกัธุรกิจต่างเช่ือมัน่วา่แนวคิด ความเป็น
ผูป้ระกอบการ (Entrepreneurship) มีประโยชน์ต่อองค์การธุรกิจ  องค์การท่ีไม่แสวงหาผลก าไร 
และระบบราชการ (Belinda, Martie-Louise and Kate, 2007) ในดา้นผลตอบแทนทางการเงิน 
(Financial) ไดแ้ก่ ความเป็นผูป้ระกอบการมีความสัมพนัธ์ต่อการเพิ่มข้ึนของผลก าไรขององค์การ
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ธุรกิจ  การเพิ่มข้ึนของสินทรัพย ์ และท าให้ระบบเศรษฐกิจมีการเติบโต (Reynolds et al, 2004 อา้ง
ถึงใน Belinda et al, 2007)  ในดา้นผลประโยชน์อ่ืนๆ นอกเหนือจากดา้นการเงิน (Non-Financial) 
อาทิเช่น ท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนั การเพิ่มข้ึนของคุณภาพการผลิต เป็นตน้   

ความเป็นผูป้ระกอบการ สามารถเกิดข้ึนได้ในองค์การทุกประเภทท่ีมีความตอ้งการ
อยา่งแรงกลา้ในการคน้หาโอกาสในการด าเนินงาน จากการใชค้วามกลา้เส่ียงอยา่งชาญฉลาด และ
การสนบัสนุนให้พนกังานในองคก์ารพฒันาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์(Morris, Kuratko and Covin, 
2008)  Drucker (1985) กล่าวว่า ความเป็นผูป้ระกอบการ หมายถึง “การรับรู้การเปล่ียนแปลง” 
ในขณะท่ี  Morris (1998) ไดร้วบรวมค าจ ากดัความท่ีอธิบาย ความเป็นผูป้ระกอบการไว ้7 ประการ 
คือ (1) การสร้างความร ่ ารวยให้ผูป้ระกอบการ (2) การขยายธุรกิจใหม่  (3) การสร้างนวตักรรม    
(4) การสร้างโอกาสในการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน (5) การสร้างอาชีพหรือการจา้งงานใหม่  (6) การ
สร้างคุณค่าตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และ (7) การสร้างความเติบโตของยอดขาย ก าไร 
และสินทรัพย  ์  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Timmons (1989 อา้งถึงใน ศุภวรรณ  ทรงอ านวยคุณ, 2548)    
กล่าววา่  ความเป็นผูป้ระกอบการ คือ ความสามารถในการคิดและเปล่ียนแปลงส่ิงท่ีไม่เป็นรูปร่าง
ให้เกิดเป็นส่ิงใหม่ และเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการริเร่ิมประกอบกิจการใหม่ ท าให้ธุรกิจมี
มูลค่ามากข้ึน  นอกจากน้ี  ศุภวรรณ  ทรงอ านวยคุณ (2548) ยงักล่าวอีกวา่ ความเป็นผูป้ระกอบการ 
หมายถึง ความสามารถของเจา้ของกิจการ ในการคิดริเร่ิมสร้างสรรคโ์ดยการแสวงหาลู่ทางใหม่ๆใน
การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่เพื่อผลิตสินคา้หรือบริการท่ีมีคุณภาพและแตกต่างไปจากเดิม อีกทั้งความ
เป็นผูป้ระกอบการน้ี จะใชเ้รียกเฉพาะองคก์ารท่ีเพิ่งก่อตั้ง หรือก าลงัริเร่ิมประกอบกิจการใหม่และมี
ขนาดเล็กเท่านั้น  

Gartner (1990) กล่าววา่นกัวชิาการแบ่งแนวทางศึกษาเก่ียวกบั ความเป็นผูป้ระกอบการ 
ออกเป็น 2 กลุ่มไดแ้ก่ (1) กลุ่มท่ีศึกษาถึง ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากความเป็นผูป้ระกอบการ อาทิเช่น 
การสร้างมูลค่าให้แก่องคก์าร (Value Creation) การตั้งหน่วยธุรกิจใหม่ (New Business)  จ  านวน
สินคา้หรือบริการใหม่ (New Product or Service)  และ(2) กลุ่มท่ีศึกษาเก่ียวกบัคุณลกัษณะของ  
ความเป็นผูป้ระกอบการ อาทิเช่น การสร้างนวตักรรม (Innovativeness) เป็นตน้ แต่อย่างไรก็ตาม  
Morris et al.(2008) ไดอ้า้งผลการศึกษาของ Morris and Lewis (1995) ท่ีศึกษาความหมายของความ
เป็นผูป้ระกอบการโดยใชว้ิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) จากผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
ความเป็นผูป้ระกอบการ จ านวน 75 เร่ือง ดงัแสดงขอ้มูลในตารางท่ี 2.1 โดยกล่าววา่ นกัวิชาการ
ส่วนมากให้ความหมาย ความเป็นผูป้ระกอบการ ว่าเป็นกระบวนการหรือกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนใน
ขั้นตอนการเร่ิมตน้ด าเนินธุรกิจ  สร้างธุรกิจใหม่ หรือเป็นการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูเ่พื่อสร้างสรรคส่ิ์ง
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ใหม่ท่ีดีข้ึนกวา่เดิม ซ่ึงอาจจะเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่เป็นกระบวนการสร้างนวตักรรม หรือการเปล่ียน
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์หมี้คุณค่า  

 
ตารางที ่2.2  จ  านวนการอา้งอิง ความหมายความเป็นผูป้ระกอบการ 

 
ท่ีมา:  Corporate Entrepreneurship & Innovation : Morris, Kuratko and Covin (2008 : 10) 

  
 ``Dess, Lumpkin and Taylor (2005) ไดเ้สนอมิติของการเป็นผูป้ระกอบการ ซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการตดัสินใจ และการปฏิบติัของธุรกิจ ไดแ้ก่ ความเป็นอิสระในการบริหารงาน 
การสร้างนวตักรรม การท างานเชิงรุก ความสามารถในการแข่งขนั และการเผชิญความเส่ียง โดย
คุณลกัษณะดงักล่าวสามารถพฒันาความสามารถในการด าเนินงานของธุรกิจ ในขณะท่ี Garvin and 
Levesque (2006 : 102) ไดศึ้กษาพบว่า การสร้างสรรค์และการพฒันาอย่างย ัง่ยืนของหน่วยธุรกิจ

  # จ านวนการอา้งอิง 
 

1. การเร่ิมตน้ธุรกิจ 
2. การสร้างธุรกิจใหม่/การสร้างหน่วยธุรกิจใหม่ 
3. นวตักรรม/สินคา้หรือบริการใหม่/ตลาดใหม่ 
4. การแสวงหาโอกาส 
5. ความกลา้เส่ียง/การบริหารความเส่ียง/ความไม่แน่นอน 
6. การคน้หาวธีิการท าก าไร 
7. การใชท้รัพยากรร่วมกนั/การประหยดัตน้ทุน 
8. การบริหารจดัการ 
9. การระดมทรัพยากร 
10. การสร้างมูลค่าใหแ้ก่องคก์าร 
11. ความพยายามในการเติบโต 
12. กิจกรรมการด าเนินงานขององคก์าร 
13. องคก์ารธุรกิจท่ีด าเนินการมานาน 
14. การท างานเชิงรุก 
15. การสร้างการเปล่ียนแปลง 
16. เจา้ของกิจการ 
17. ความรับผดิชอบและอ านาจ 
18. การสร้างกลยทุธ์ 

 

 
41 
40 
39 
31 
25 
25 
22 
22 
18 
13 
12 
12 
12 
12 
9 
9 
8 
6 
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ใหม่ท่ีตอ้งอาศยัรูปแบบ การบริหารจดัการท่ีดี วฒันธรรมองค์การ และการสนบัสนุนจากบริษทั
หลกั อยา่งไรก็ตาม Rauch, Wiklund, Lumpkin and Frese (2009) ไดส้ังเคราะห์งานวิจยัระหวา่งปี 
1986 – 2006 ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ตวัแปรดา้นนวตักรรม การเผชิญความเส่ียง และการด าเนินงานเชิง
รุก เป็นตัวแปรท่ีนักวิจัยส่วนใหญ่ให้ความส าคัญและเห็นว่าเป็นคุณลักษณะของการเป็น
ผูป้ระกอบการท่ีพึงมี โดยการศึกษาส่วนใหญ่ พบในประเทศสหรัฐอเมริการ รองลงมาเป็นประเทศ
แถบยโุรป ขณะท่ีประเทศในกลุ่มเอเชียยงัมีผูศึ้กษาคุณลกัษณะผูป้ระกอบการยงัไม่มากนกั  

2.2.1  ตวับ่งช้ีของความเป็นผูป้ระกอบการ (EP)  
ในหัวขอ้ท่ีผ่านมา ผูว้ิจยัอธิบายให้ทราบถึง ความหมาย และค าศพัท์เฉพาะท่ีใช้เรียก

คุณลักษณะ ความเป็นผูป้ระกอบการ (EP) ไปแล้วส าหรับหัวข้อต่อไปน้ี ผูว้ิจ ัยได้ทบทวน
วรรณกรรมเก่ียวกบัตวับ่งช้ี ความเป็นผูป้ระกอบการ (EP) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี นกัวิชาการจ านวน
มากไดน้ าเสนอมิติหรือตวับ่งช้ีเพื่อใชใ้นการศึกษาเร่ือง ความเป็นผูป้ระกอบการ ซ่ึงตวับ่งช้ีดงักล่าว
มีความแตกต่างและหลากหลาย แต่ในการวจิยัคร้ังน้ี สรุปไดว้า่ ตวับ่งช้ีหรือองคป์ระกอบของ ความ
เป็นผูป้ระกอบการ แบ่งออกเป็น 3 ดา้นไดแ้ก่ (1) การสร้างนวตักรรม (Innovativeness) (2) การกลา้
เผชิญความเส่ียง (Risk Taking) และ(3) การด าเนินงานเชิงรุก (Proactiveness) ผูว้ิจยัจะน าเสนอ
รายละเอียดตวับ่งช้ีเป็นขอ้ๆดงัต่อไปน้ี 

2.2.1.1 การสร้างนวตักรรม (Innovativeness) คือ ความพยายามในการท่ีจะแสวงหา    
โอกาสและทางเลือกใหม่ๆ ในการมุ่งเนน้ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยการ
ใชแ้นวคิดใหม่ๆ โดย Jay and Leonard (2001) ให้ขอ้แนะน าวา่ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งมีกิจกรรม
ดา้นนวตักรรม 5 ประการ  คือ (1) การแนะน าสินคา้ และผลิตภณัฑ์ตวัใหม่ (2) การแนะน าวิธีการ
ใหม่ดา้นการผลิต  (3)  การเปิดตลาดแห่งใหม่ (4) การเปิดแหล่งวตัถุดิบแหล่งใหม่ และ(5) การปรับ
โครงสร้างองคก์รอุตสาหกรรม  การสร้างสรรคน์วตักรรมตอ้งอาศยักิจกรรมดา้นนวตักรรมเหล่าน้ี
ในขณะท่ี Lueeke and Katz (2003) ให้ค  าจ  ากดัความของนวตักรรม โดยวิเคราะห์จากองคป์ระกอบ
ขององค์กรวา่ “โดยทัว่ไปแลว้ นวตักรรม หมายถึง การแนะน าส่ิงใหม่ หรือวิธีการใหม่ นวตักรรม
เป็นการรวบรวมการผสมผสาน หรือการสังเคราะห์ความรู้ให้เ กิดเป็นผลิตภัณฑ์/สินค้า  
กระบวนการหรือบริการใหม่ท่ีมีคุณค่า  ยิ่งไปกว่านั้ น  นวตักรรมยงัประกอบด้วย  ความคิด
สร้างสรรค์ (Creativity)  และการปฏิบติังานจากการคิดอย่างอจัฉริยะของปัจเจกพนกังาน หรือ
ทีมงานเพื่อใหเ้กิดส่ิงใหม่ แต่ท่ีส าคญักวา่การคิดอยา่งสร้างสรรค ์คือ การน าเอาความคิดใหม่ลงไปสู่
การปฏิบัติจริงเพื่อการปรับปรุงสินค้า และบริการท่ีน าเสนอให้แก่ลูกค้า  หรือการก าหนด
กระบวนการท่ีดีกวา่ มีประสิทธิภาพมากกวา่ใหก้บัองคก์ร” 
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 ส าหรับ Marina du Plessi (2007) ไดใ้ห้ความหมายของนวตักรรมว่า “เป็นการสร้าง
ความรู้และความคิดใหม่ เพื่อให้ผลลัพธ์ใหม่ทางธุรกิจ ซ่ึงให้ความส าคัญกับการปรับปรุง
กระบวนการด าเนินธุรกิจภายในองคก์ร (Internal Business Process) และโครงสร้างธุรกิจ เพื่อสร้าง
สินคา้และบริการท่ีสร้างข้ึนตามความตอ้งการของตลาด” นอกจากน้ีส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ 
(2552) ได้ให้ความหมายของนวตักรรมว่า “เป็นส่ิงใหม่ท่ีเกิดจากการใช้ความรู้ และความคิด
สร้างสรรค์ท่ีมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม” นวตักรรมจึงเป็นกระบวนการท่ีเกิดจากการน า
ความรู้และความคิดสร้างสรรคม์าผนวกกบัความสามารถในการจดัการ เพื่อสร้างให้เกิดเป็นธุรกิจ
นวตักรรมหรือธุรกิจใหม่ อนัจะน าไปสู่การลงทุนใหม่ท่ีส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขนัของประเทศ ในขณะท่ี Marion David (2006) ไดแ้บ่งประเภทของนวตักรรมออกเป็น 
นวตักรรมท่ีสร้างสรรคข้ึ์นจากความตอ้งการของตลาด (Market-based Innovations) และนวตักรรม
ท่ีสร้างสรรคข้ึ์นจากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี (Technology-based Innovations) โดยนวตักรรม
ท่ีสร้างสรรคข้ึ์นจากการตอ้งการของตลาดนั้น เป็นตวัแทนของสินคา้ท่ีแสดงให้เห็นถึงการถอยห่าง
ออกมาจากตลาดท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั นอกจากน้ีนวตักรรมท่ีสร้างสรรค์ข้ึนจากความตอ้งการของ
ตลาดประกอบดว้ยเทคโนโลยใีหม่ต่างๆ กนัซ่ึงตอบสนองค่านิยมของลูกคา้ในตลาดใหม่ๆท่ีเกิดข้ึน  
ซ่ึง Marion David (2006)  ได้ให้ค  านิยามว่า เป็นนวตักรรมท่ีสร้างสรรค์อย่างไม่ต่อเน่ือง 
(Discontinuous Innovations) ส่วนนวตักรรมท่ีสร้างสรรค์ข้ึนจากความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ี
(Technology-based Innovations) เป็นการรับเอาเทคโนโลยีสมยัใหม่ และเป็นเทคโนโลยีระดบัสูง
เพื่อ “คืนก าไร” ให้แก่ลูกคา้ซ่ึงมีความเช่ือมโยงกบัสินคา้/ผลิตภณัฑ์ท่ีมีอยู่ ท่ีส าคญัลูกคา้ในตลาด
ปัจจุบนัมองนวตักรรมเหล่าน้ีวา่เป็นนวตักรรมท่ีสร้างสรรคข้ึ์นอยา่งฉบัพลนั (Radical Innovations) 
จากการศึกษาค านิยามเหล่าน้ีจะพบว่านวตักรรมท่ีสร้างสรรค์ข้ึนจากความต้องการของตลาด 
(Market-based Innovations) จะให้ความส าคญัอยา่งมากกบัการพฒันาตลาด ในขณะท่ีนวตักรรมท่ี
สร้างสรรค์ข้ึนจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (Technology-based Innovations) จะให้
ความส าคญัอยา่งมากกบัดา้นการผลิต 

เม่ือพิจารณาจากนิยาม และความหมายของนวตักรรมของนกัวิชาการขา้งตน้ จะพบว่า 
ส่ิงท่ีถูกกล่าวถึงบ่อยท่ีสุด คือ ความคิดสร้างสรรค ์คิดใหม่ แตกต่าง การเรียนรู้ มีคุณค่า ดงันั้นใน
การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจ ัยจึงสรุปความหมายได้ว่า การสร้างนวตักรรม คือ “สินค้า บริการ และ
กระบวนการท างานใหม่  ซ่ึงส่ิงนั้นไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นส่ิงใหม่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการพฒันา
ปรับปรุงใหดี้ข้ึนมีประโยชน์ต่อหน่วยงาน องคก์ร สังคมและประเทศชาติ” 
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2.2.1.2  การกลา้เผชิญความเส่ียง (Risk Taking)  
             ตวับ่งช้ีความเป็นผูป้ระกอบการ (EP) ตวัท่ีสองคือ การกลา้เผชิญความเส่ียง

นกัวิชาการหลายท่าน (David, 2006 อา้งถึงใน วีรวุธ  มาฆะศิรานนท ์และณัฐยา  สินตระการผล , 
2550: 27-29; Morris et al., 2008: 62) ไดก้ล่าววา่ ความเส่ียงคือ ความน่าจะเป็นของการเกิดความ
สูญเสียหรือการพลิกกลับของสถานการณ์ หรือการได้ประโยชน์หรือการพฒันาต่อไปของ
สถานการณ์ ซ่ึงต่างออกไปจากส่ิงท่ีองคก์ารธุรกิจคาดคิดเม่ือตอนท่ีตดัสินใจหรือท ากิจกรรมอยา่ง
ใดอย่างหน่ึง องค์การธุรกิจทุกประเภทด าเนินการภายใตค้วามเส่ียงทางธุรกิจซ่ึงรวมไปถึงความ
เส่ียงจากการยอมรับการประเมินส่ิงท่ีเสนอแก่ลูกคา้หรือเรียกวา่ ความเส่ียงดา้นการตลาดหรือความ
เส่ียงดา้นอุปสงค์ (Demand-Side Risk) ไดแ้ก่ (1) ความเส่ียงเก่ียวกบัความมัน่คงและการเมืองซ่ึง
เป็นสาเหตุท าให้ตลาดหยุดชะงกั (2) ความเส่ียงเก่ียวกบัลูกคา้ อาทิ การรวมกลุ่มของลูกคา้ท าให้มี
อ านาจต่อรองกบัองค์การธุรกิจ หรือเกิดจากการไม่เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ขององค์การธุรกิจเน่ืองจาก
เกิดความเส่ือมเสียของแบรนด์ (3) ความเส่ียงเก่ียวกบัการแข่งขนั สาเหตุเน่ืองจากการเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยีคร้ังใหญ่หรือการเขา้มาของคู่แข่งรายใหม่ (4) ความเส่ียงเก่ียวกบัข้อก าหนดหรือ
กฏหมาย อาทิเช่น องค์การธุรกิจถูกฟ้องร้องด าเนินคดีท าให้ส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจโดยรวม       
(5) ความเส่ียงเก่ียวกบัการเงินหรือเศรษฐกิจ อาทิเช่น เกิดความผนัผวนทางการเงิน หรือเศรษฐกิจ
ตกต ่าเป็นสาเหตุท าให้ผูบ้ริโภคใช้จ่ายเงินลดลง และความเส่ียงด้านการผลิตหรือความเส่ียงดา้น
อุปทาน (Supply Side Risks) ไดแ้ก่ (1) ความเส่ียงเก่ียวกบัการด าเนินงาน อาทิ ความลม้เหลวในการ
ควบคุมหรือความล้มเหลวในการประสานความร่วมมือกบัหุ้นส่วนธุรกิจท าให้ไม่สามารถผลิต
สินคา้ไดต้ามปกติ (2) ความเส่ียงเก่ียวกบัห่วงโซ่อุปทาน อาทิเช่น เกิดความผิดพลาดของผูส่้งปัจจยั
การผลิต (Supplier) ท าให้องค์การธุรกิจไม่สามารถผลิตสินคา้ไดท้นัเวลา (3) ความเส่ียงเก่ียวกบั
เทคโนโลยี อาทิ ขอ้มูลท่ีเป็นความลบัส าคญัขององคก์ารธุรกิจถูกโจรกรรม (4) ความเส่ียงเก่ียวกบั
แรงงาน อาทิ การประท้วงหยุดงานท าให้การผลิตไม่ทนัตามก าหนด (5) ความเส่ียงเก่ียวกับ
ทรัพยสิ์น อาทิ  เกิดความเสียหายของเคร่ืองจกัร เป็นตน้ 

การศึกษาแนวคิด การกลา้เผชิญความเส่ียง (Risk Taking) ให้ความส าคญักบั 
ความเส่ียงเฉพาะบุคคล (Personal Risk) (Shane, 1994) และความเส่ียงท่ีเรียนรู้ไดใ้นระดบัองคก์าร 
(Learnable Risks) (Covin and Shevin, 1991; Lumpkin and Dess, 1996) ซ่ึงมีขอ้สรุปท่ีน่าสนใจ
ดงัน้ี การกลา้เผชิญความเส่ียงเป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัของผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จใน
ธุรกิจ (Zhan Jan, 2006 : 95) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Antoncic and Hisrich (2003) ท่ีกล่าววา่ การกลา้
เผชิญความเส่ียงเป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัของ ความเป็นผูป้ระกอบการและการกลา้เผชิญความเส่ียง
เป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัเชิงกลยุทธ์ขององค์การธุรกิจภายใตส้ภาพแวดล้อมท่ีไม่มีความแน่นอน 
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(Covin and Slevin, 1991) นอกจากนั้น การกลา้เผชิญความเส่ียง เป็นความสามารถของผูบ้ริหาร
องคก์ารธุรกิจในการตดัสินใจอยา่งรวดเร็วเพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ (Lumpkin and Dess, 2001) 

นกัวิชาการกลุ่มหน่ึง (Kraiser et al., 2002; Zhan Jun, 2006) ไดน้ าเสนอตวัช้ีวดั
การกลา้เผชิญความเส่ียงโดยแบ่งตวัช้ีวดัออกเป็นหลายมิติไดแ้ก่ (1) ตวัช้ีวดัการกลา้เผชิญความเส่ียง
จากสภาพแวดลอ้มและตลาด อาทิ คะแนนการรับรู้ความเส่ียงจากการเขา้มาของคู่แข่งขนัรายใหม่ 
หรือคะแนนการรับรู้ความเส่ียงจากการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ของคู่แข่งขนั (Zhan Jun, 2006)  หรือ
คะแนนการรับรู้ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยแีละกระบวนการด าเนินงานรูปแบบใหม่ 
หรือคะแนนการรับรู้ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทางสังคมวฒันธรรมของผู ้บริโภค (2) ตวัช้ีวดั
การกล้าเผชิญความเส่ียงจากกระบวนการด าเนินงาน อาทิเช่น คะแนนการรับรู้ความเส่ียงด้าน
ประสิทธิภาพของพนกังาน (3) ตวัช้ีวดัการกลา้เผชิญความเส่ียงดา้นการเงิน อาทิเช่น คะแนนความ
เส่ียงของกระแสเงินสด (Cash Flow) คะแนนความเส่ียงการจดัการทรัพยากรทางการเงินโดยรวม 
(4) ตวัช้ีวดัการกลา้เผชิญความเส่ียงดา้นกฏหมาย อาทิ คะแนนความเส่ียงจากการฟ้องร้องของคู่แข่ง
ขนัทางธุรกิจ หรือผูส่้งปัจจยัการผลิต หรือลูกคา้หรือพนกังานภายในองค์การ นอกจากนั้น David 
(2006 : 118-120) ไดเ้สนอตวัช้ีวดัการกลา้เผชิญความเส่ียง เรียกวา่ “ระดบัความฉลาดรู้ในความเส่ียง 
(Risk IQ)” ซ่ึงเป็นแบบทดสอบเพื่อวดัความสามารถขององคก์ารธุรกิจในการประเมินความเส่ียงท่ี
เรียนรู้ไดเ้ปรียบเทียบกบัคู่แข่งทางธุรกิจ  

2.2.1.3 การด าเนินงานเชิงรุก (Proactiveness) 
มิติหรือตวับ่งช้ี ความเป็นผูป้ระกอบการ (EP) ล าดบัท่ี 3 คือ การด าเนินงาน  

เชิงรุก (Proactiveness) ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะส าคญัท่ีองค์การทั้งหลายตอ้งการพฒันาให้เกิดข้ึนในตวั
พนกังาน ใหส้ามารถเล็งเห็นถึงวิกฤติและโอกาสและเตรียมการเร่ืองต่างๆ ไวรั้บมือไดล่้วงหนา้ ซ่ึง
จะช่วยลดทอนความเสียหาย หรือฉกฉวยประโยชน์ท่ีเกิดจากสถานการณ์ดงักล่าวไดอ้ยา่งทนักาล 
(จิตติ  รัศมีธรรมโชติ, 2550) นอกจากนั้นใน Competency Dictionary ของส านกังานคณะกรรมการ
ขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.) อธิบายค าว่าการด าเนินงานเชิงรุก หมายถึง “การเล็งเห็นถึงปัญหาหรือ
โอกาส พร้อมทั้งลงมือจดัการกบัปัญหานั้นๆ หรือใช้โอกาสท่ีเกิดข้ึนให้เกิดประโยชน์ต่องาน ดว้ย
วธีิการท่ีสร้างสรรคแ์ละแปลกใหม่” ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Zhan Jun (2006 : 103) ท่ีสรุปความหมายของ 
การด าเนินงานเชิงรุก หมายถึง “การมุ่งไปสู่ความส าเร็จ เนน้การริเร่ิม การเตรียมการล่วงหนา้ สร้าง
ความเปล่ียนแปลง การคาดเดาเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากสถานการณ์คับขัน และการเตรียมการ
ล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอน หรือความเส่ียง ” และ Venkatraman (1989) ได้อธิบาย
ความหมาย การด าเนินงานเชิงรุก ออกแป็น 3 ประการไดแ้ก่ (1) การคน้หาโอกาสทางธุรกิจใหม่  
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(2) การแนะน าผลิตภณัฑ์ใหม่ หรือ ตราสินคา้ใหม่ก่อนคู่แข่งขนั และ (3) การเปล่ียนแปลงกลยุทธ์
ขององคก์ารธุรกิจก่อนท่ีจะเกิดสภาวการณ์คบัขนั  

จากความหมายท่ีกล่าวมาตอนตน้อาจสรุปไดว้า่ การด าเนินงานเชิงรุก คือ การ
แสดงออกถึงการสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้แก่องค์การธุรกิจ โดยจะเป็นในลกัษณะการติดตามและ
ตรวจสอบ รวมไปถึงการระบุแนวโน้มความต้องการของลูกค้าท่ีอยู่ในตลาดเก่า และจะต้อง
คาดการณ์ถึงความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงไป หรืออาจคาดการณ์ปัญหาและอุปสรรคท่ีคาดวา่น่าจะ
เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในองค์การ ดงันั้น ผูบ้ริหารท่ีจะ
ด าเนินการท างานแบบการด าเนินงานเชิงรุกจะต้องใส่ใจและตอ้งแสวงหาขอ้มูลเสมอ เพื่อพิจารณา
การขยายธุรกิจ หรือ การพฒันาการด าเนินงานของตนเอง  

ปัจจยัในการด าเนินงานเชิงรุก ประกอบด้วย 2 ปัจจยั คือ 1. มีการน าเสนอ
สินคา้หรือบริการใหม่ เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ปัจจยัท่ีส าคญัคือ การมีวฒันธรรม
องคก์ารท่ีจะเป็นแรงขบัเคล่ือนและแสดงออกถึงการด าเนินงานเชิงรุก 2. มีความพยายามท่ีจะคน้หา 
น าเสนอสินคา้และบริการใหม่อย่างต่อเน่ือง รวมถึงการมีความพยายามในการเสาะแสวงหาหรือ
พฒันาวตัถุดิบใหม่ๆ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กบัองค์การในรูปแบบของก าไร เช่น การแสวงหา
พนัธมิตร และ การสร้างความประทบัใจใหแ้ก่ลูกคา้ 
 

2.3  การพฒันาสมมติฐานและกรอบแนวคดิการวจิัย 
ในหวัขอ้ท่ีผา่นมาผูว้จิยัไดน้ าเสนอวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง

และความเป็นผูป้ระกอบการไปแลว้ ซ่ึงมีเน้ือหาท่ีครอบคลุมถึง ความหมาย และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ส าหรับหวัขอ้ต่อไปน้ีผูว้ิจยัจะน าเสนอวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสมมติฐานการวิจยั ซ่ึง
จะแสดงให้เห็นว่าผลการวิจยัท่ีผ่านมานั้น ตวัแปรท่ีน ามาศึกษามีความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุอย่างไร 
และผลท่ีไดจ้ากเน้ือหาส่วนน้ีจะเป็นท่ีมาของกรอบแนวคิดในการวจิยัต่อไปดว้ย 

Kotter (1990) กล่าววา่ หากสถานการณ์ของโลกคงท่ีเช่นดงัเดิมล าพงัทกัษะการบริหาร
จดัการน่าจะเพียงพอต่อการท าให้องคก์ารเจริญกา้วหนา้ได ้แต่พลวตัการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว
ตลอดเวลา เช่นปัจจุบนั คุณสมบติัของผูน้ ายุคใหม่ควรเป็นผูใ้ชก้ารน า (Lead) ควบคู่ไปกบัจดัการ 
(Manage) อยา่งเหมาะสมตามสภาพการณ์ กล่าวคือ นอกจากผูน้ าตอ้งสร้างนิสัยการท างานเชิงรุกมี
การวางแผนการท างานเชิงเป้าหมายกระบวนการและแนวทางการตรวจสอบท่ีชัดเจน  เน้นการ
ปฏิบติัเชิงกลยุทธ์ และการท างานเป็นทีมอนัเป็นรูปแบบการบริหารจดัการภายใน  เพื่อความส าเร็จ
ตามภารกิจแลว้ ผูน้ ายงัตอ้งมีมุมมองกวา้งไกลระดบัสากล ยืดหยุน่ต่อความทา้ทายท่ีเกิดข้ึน มีการ
แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือจากพนัธมิตรภายนอก สามารถสร้างแรงบนัดาลใจและพฒันาความ
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เป็นผูน้ าแก่ผูต้าม ยึดมัน่ต่อการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง เพื่อความส าเร็จและการพฒันาองคก์ารให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้  คุณสมบัติเช่นน้ีจึงคล้ายคลึงกับ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
(Transformational Leadership)   ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Muhammad Shukri Bakar and Rosli 
Mahmood (2014) ศึกษาพบวา่ ผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัในประเทศมาเลเชียท่ีมีคุณลกัษณะผูน้ า
แบบการเปล่ียนแปลงจะมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติต่อประสิทธิภาพการท างาน และ 
มีการน าส่ิงใหม่ๆมาปฏิบติังาน ท างานในลกัษณะเชิงรุก กลา้เส่ียง ซ่ึงเรียกคุณลกัษณะดงักล่าววา่ มี
ความเป็นผูป้ระกอบการ นอกจากนั้นแล้วยงัมีความสัมพนัธ์ต่อผลการด าเนินงานโดยรวมของ
องคก์รดว้ยเช่นกนั ในขณะท่ี Juan,  Fernando,  Gabriela and Jean-Pierre Lévy Mangin  (2014) 
ศึกษาพบวา่ ผูน้  ามีบทบาทส าคญัประการหน่ึงในการกระตุน้ และสนบัสนุนให้พนกังานมีความคิด
สร้างสรรค ์การตดัสินใจ รวมถึงตอ้งแสวงหาหนทางใหม่ๆในการสร้างมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่องคก์าร 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีกล่าวมานั้น  จึงคาดว่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมี
แนวโนม้ท่ีจะมีอิทธิพลทางบวกต่อความเป็นผูป้ระกอบการ ดงันั้น ผูว้จิยัจึงตั้งสมมติฐานการวิจยัขอ้
เจด็ ดงัต่อไปน้ี 

 
H1 :   ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ 

 
 จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัการพฒันาสมมติฐานท่ีได้สรุปมาแล้ว ผูว้ิจยัได้
กรอบแนวคิดหลกัว่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ
ของพนักงานในองค์กรธุรกิจท่องเท่ียว ซ่ึงสามารถตอบวตัถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังน้ีได ้
รายละเอียดของโมเดลของกรอบแนวคิดในการวจิยัประกอบดว้ย ตวัแปรภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
ซ่ึงวดัไดจ้ากตวับ่งช้ี 4 ตวั ดงัน้ี 1.การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 2.การสร้างแรงบนัดาลใจ 3.การ
กระตุ้นทางปัญญา และ 4.การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มี อิทธิพลต่อตัวแปรความเป็น
ผูป้ระกอบการ ซ่ึงวดัไดจ้ากตวับ่งช้ี 3 ตวั คือ 1. การสร้างนวตักรรม (Innovativeness)      2. การกลา้
เส่ียง และ 3. การด าเนินงานเชิงรุก เม่ือน าตวัแปรทั้งหมดมาสรุปเป็นกรอบแนวคิดการวิจยัไดด้งั
ภาพท่ี 2.1 
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ภาพที ่2.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

       ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง 
1. การมีอิทธิพลอยา่งมีอดุมการณ์ 
2. การสร้างแรงบนัดาลใจ 
3. การกระตุ้นทางปัญญา 
4. การค านงึถึงความเป็นปัจเจกบคุคล 

คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ 
1. การสร้างนวตักรรม 

2. การกล้าเส่ียง 
3. การด าเนินงานเชิงลกึ 
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บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรวจิยั 
 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาหาความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ (Causal Relationship) โดยมี
วตัถุประสงค ์3 ขอ้ ไดแ้ก่  1.เพื่อศึกษาระดบัความเป็นผูป้ระกอบการและภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง
ในสถานประกอบการธุรกิจท่องเท่ียว 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลระหวา่ง ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงและ
คุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการในสถานประกอบการธุรกิจท่องเท่ียว 3.  เพื่อทดสอบความไม่
แปรเปล่ียนของโมเดลอิทธิพลระหว่าง ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงและคุณลักษณะความเป็น
ผูป้ระกอบการในสถานประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความแตกต่างของของ
ประเภทผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูว้จิยัไดแ้บ่งการน าเสนอในส่วนน้ีออกเป็น 4 ตอนไดแ้ก่  (ก) การก าหนด
ประชากรและตวัอย่าง (ข) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั (ค) วิธีการรวบรวมขอ้มูล และ (ง) การ
วเิคราะห์ขอ้มูล โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
3.1 กำรก ำหนดประชำกรและตัวอย่ำง  
  ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือ สถานประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวในประเทศไทยเขต
กรุงเทพ ฯ ท่ีมีรายช่ือในฐานข้อมูลบริการออนไลน์ของส านักงานทะเบียนธุรกิจน าเท่ียวและ
มคัคุเทศก์ กรมการท่องเท่ียว (www.tourismcentre.go.th) รวมมีประชากรทั้งส้ิน 9,134 แห่ง โดยจะ
รวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริหารระดบัสูงหรือเจา้ของธุรกิจเพราะเป็นผูท่ี้สามารถให้ขอ้มูลโดยรวมของ
องคก์ารได ้
  ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คร้ังน้ีค านึงถึงวิธีการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง เพื่อ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ดว้ยวธีิภาวะน่าจะเป็น (Maximum Likelihood) ดงันั้น โมเดลการวิจยัจึงตอ้ง
ใช้ตวัอย่างขนาดใหญ่ และไดต้รวจสอบเง่ือนไขเกณฑ์การก าหนดขนาดตวัอย่างในการวิเคราะห์ 
โมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้น (SEM) เน่ืองจาก ตวัอยา่งท่ีมีขนาดใหญ่จะมีโอกาสท่ีตวัแปรจะมี
การแจกแจงเป็นปกติมากกว่าขนาดตวัอย่างท่ีน้อยกว่า (สุภมาส องัศุโชติ และคณะ, 2551 : 31)      
ในปัจจุบนัมีนกัวชิาการหลายกลุ่ม ไดเ้สนอแนะแนวคิดในการก าหนดขนาดตวัอยา่งท่ีเหมาะสมกบั
การวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง อาทิ Lindeman, Merenda and Gold (1980 อา้งถึงใน นงลกัษณ์ 
วิรัชชยั, 2542 : 54) ให้กฏวา่ โดยปกติแลว้ในการวิเคราะห์สถิติประเภทพหุตวัแปร ควรก าหนด
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ตวัอยา่งประมาณ 20 เท่าของตวัแปรในโมเดล ต่อมาเป็นแนวคิดของ Saris and Stronkhorst (1984 : 
213-214 อา้งถึงใน นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2542 : 54) ก าหนดวา่ ถา้ตวัแปรในสมการเชิงโครงสร้างเป็น
ตวัแปรท่ีมีการแจกแจงปกติ พหุนามทุกตวัควรใช้ตวัอย่างเท่ากบัหรือมากกวา่ 100 หน่วยตวัอย่าง 
ต่อมาเป็นแนวคิดการประมาณค่าอิทธิพลรวมทางออ้ม ในโมเดลโครงสร้างความแปรปรวนร่วม
ของ Joreskog-Keesling-Wiley ของ Addison (1987) ซ่ึงน าทฤษฎีตวัอย่างขนาดใหญ่ไปใช้ใน
ตวัอยา่งขนาดเล็ก โดยอาศยัการจ าลองสถานการณ์ดว้ยวิธีมอนติคาร์โล ใชต้วัอยา่งขนาด 50 , 100 , 
200 , 400 และ 800 พบวา่ ในโมเดลแบบอิทธิพลยอ้นกลบั (Non-Recursive Model) แบบมีตวัแปร
แฝงและมีเง่ือนไขบงัคบัระหวา่งอิทธิพล ขนาดตวัอยา่งท่ีเพียงพอในการประมาณค่าคุณลกัษณะของ
ตวัแปรจะตอ้งมีขนาด 400 หน่วยตวัอยา่งข้ึนไป และโมเดลแบบอิทธิพลทางตรง (Recursive model) 
ขนาดตัวอย่างท่ีเพียงพอในการประมาณค่าคุณลักษณะของตวัแปรควรจะมีขนาด 200 หน่วย
ตวัอยา่งข้ึนไป  และเกณฑก์ารก าหนดขนาดตวัอยา่งของ Hair, Anderson, Tatham and Black (1998) 
เสนอวา่ เกณฑ์ขั้นต ่าในการก าหนดขนาดตวัอยา่ง ในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้น 
(SEM) มกัใชผู้ต้อบ 5-10 คนต่อพารามิเตอร์ท่ีตอ้งการประมาณค่า 1 ตวั จากแนวคิดทั้งหมดท่ีกล่าว
มา สรุปได้ว่า โมเดลในการวิจยัคร้ังน้ีมีจ  านวนพารามิเตอร์ท่ีตอ้งการประมาณค่าไม่น้อยกว่า 20 
พารามิเตอร์ และมีตวัแปรสังเกตได ้7 ตวัจึงใชแ้นวคิดของ Joreskog-Keesling-Wiley ของ Addison 
(1987) ตอ้งการจ านวนตวัอย่างผูป้ระกอบการไม่น้อยกว่า 200 ตวัอย่าง ดงันั้นจึงเก็บขอ้มูลจาก
ผูบ้ริหารหรือเจา้ของธุรกิจเป็นตวัแทนองค์การในการตอบแบบสอบถาม และการเลือกตวัอยา่งได้
ใชค้  านวณจาก Yamane (1970 อา้งถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2548 : 49) ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 384 ชุด แต่
เพื่อความแกร่งของโมเดลการวจิยั จึงใชต้วัอยา่ง 400 ชุด จากขอ้มูลส านกังานทะเบียนธุรกิจน าเท่ียว
และมคัคุเทศก์ กรมการท่องเท่ียว เม่ือน ามาค านวณค่าจ านวนตวัอย่างท่ีเหมาะสมตามสัดส่วนของ
การวจิยัคร้ังน้ี มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DP
U

30 
 

ตารางท่ี 3.1  จ  านวนองคก์ารธุรกิจ/ตวัอยา่งจ าแนกตามประเภทผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
 
กลุ่มประชำกร
องค์กำรธุรกจิ
ท่องเทีย่วในเขต 

กทม ฯ 

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่คนไทย ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ต่ำงชำติ รวม 

ประชำกร 
องคก์ารธุรกิจ  

6,385 2,749 
 

9,134 
ตัวอย่ำง 
องคก์ารธุรกิจ  

273 127 
 

400 
 
ส าหรับรายละเอียดและขั้นตอนในการเลือกตวัอยา่งเพื่อใชใ้นการวจิยัมีดงัน้ี 
  ขั้นท่ี 1 เลือกสถานประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวจากฐานขอ้มูลบริการออนไลน์ของ
ส านกังานทะเบียนธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ กรมการท่องเท่ียว (www.tourismcentre.go.th) โดย
เลือกเฉพาะองค์การธุรกิจท่องเท่ียวท่ีจดทะเบียนในกรุงเทพ ฯ และการด าเนินงานในขั้นตอนน้ี 
ผูว้จิยัจึงมีประชากรรวมทั้งส้ิน 9,134 แห่ง ดงัแสดงรายละเอียดตามตารางท่ี 3.1 
  ขั้นท่ี 2 ตรวจสอบเง่ือนไข เกณฑ์การก าหนดขนาดตวัอย่างในการวิเคราะห์ โมเดล
สมการโครงสร้างเชิงเส้น (SEM) เน่ืองจากการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรม AMOS ตอ้งใช้
ตวัอย่างท่ีมีขนาดใหญ่พอสมควร โมเดลในการวิจยัคร้ังน้ีจึงตอ้งการจ านวนตวัอย่างองคก์ารธุรกิจ
ไม่น้อยกว่า 200 ตวัอย่าง และจะต้องวิเคราะห์ความไม่แปรเปล่ียน (Measurement Invariance)       
ซ่ึงจ านวนตวัอย่างจะต้องแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยจ านวนตวัอย่างแต่ละกลุ่มจะต้องมีจ านวน
เพียงพอในการวิเคราะห์ ซ่ึงผูว้ิจยัค  านวนจ านวนตวัอย่างจาก Yamane (1970 อา้งถึงใน ธานินทร์ 
ศิลป์จารุ, 2548 : 49) ตอ้งไม่น้อยกวา่ 384 ชุด แต่เพื่อความแกร่งของโมเดลการวิจยั จึงใช้ตวัอยา่ง 
400 ชุด 
   ขั้นท่ี 3 ในการวิจยัคร้ังน้ีศึกษาตวัแปรท่ีมีการวดัในระดบัองค์การ แต่จะเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากตวัแทนเจา้ของกิจการหรือผูบ้ริหารท่ีสามารถให้ขอ้มูลขององคก์ารไดจ้  านวน 1 คนต่อ 1 
องคก์ารธุรกิจท่องเท่ียว โดยผูว้ิจยัจะส่งแบบสอบถามไปให้แต่ละองคก์ารธุรกิจท่องเท่ียวคดัเลือก
ตวัแทนตอบแบบสอบถามโดยอิสระ ซ่ึงมีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้วา่ การวิจยัคร้ังน้ี ผูต้อบแบบสอบถาม
สามารถสะทอ้นถึงความรู้สึกนึกคิดของพนกังานส่วนใหญ่ในองคก์าร และตวัแปรระดบัองค์การ
ตอ้งไม่มีอิทธิพลต่อผูต้อบ 
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3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย    
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัโดยผูว้จิยัไดใ้ช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือใน

การรวบรวมขอ้มูล แบ่งเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ (1) ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั และ (2) 
รายละเอียดของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ตอนท่ี 1 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 ส าหรับการวจิยัเชิงปริมาณคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ

เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยด าเนินการสร้างแบบสอบถามตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
ขั้นท่ี  1  ศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องเพื่อก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ และ

โครงสร้างของตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษา  
ขั้นท่ี 2  สร้างข้อค าถามตามนิยามเชิงปฏิบติัการในกรณีตวัแปรท่ีมีผูท้  าการ

พฒันาเคร่ืองมือวดัและทดลองใช้มาแล้ว ผูว้ิจยัได้น าขอ้ความในเคร่ืองมือนั้นมาปรับปรุงแก้ไข               
ให้เหมาะสมกับบริบทและประชากรท่ีใช้ในการศึกษา โดยการท าความเข้าใจเน้ือหาของ
แบบสอบถามเดิมซ่ึงเป็นภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) จากนั้นจึงแปลเน้ือหาข้อความของ
แบบสอบถามให้เป็นภาษาไทย และด าเนินการปรับเน้ือหาของค าถามให้เหมาะสมกับการ
ปฏิบติังานขององคก์รธุรกิจน าเท่ียว ซ่ึงแบบสอบถามน้ีเป็นแบบสอบถามฉบบัร่าง  

ขั้นท่ี  3  น าแบบสอบถามฉบับร่าง พร้อมทั้ งรายละเอียดเก่ียวกับเค้าโครง
เอกสารวิจยั ให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 4 ท่าน เป็นผูต้รวจสอบความเท่ียงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) 
ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญด้านการวิจยัโมเดลสมการโครงสร้าง จ านวน 1 ท่าน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ
จดัการเชิงกลยุทธ์และการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ านวน 3 ท่านท าการตรวจสอบคุณภาพของ
เคร่ืองมือ ด้านความตรงเชิงเน้ือหา ท่ีเก่ียวกบัความสอดคล้องของค าถามกบันิยามเชิงปฏิบติัการ 
ความครอบคลุมและความชดัเจนของแบบสอบถาม ความถูกตอ้งและความเหมาะสมของการใช้
ภาษา และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอ่ืนๆ ซ่ึงผลการพิจารณาผูว้ิจยัคดัเลือกค าถามท่ีมีค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (IOC) ตั้งแต่  60 % ข้ึนไป หรือมีค่าความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.6 – 1.0 (รายละเอียดค่า
ดชันีความสอดคล้อง น าเสนอไวใ้นภาคผนวก ก) และผูว้ิจยัได้ปรับปรุงแก้ไขขอ้ค าถามท่ีไม่
เหมาะสมตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ  

ขั้นท่ี 4 ผูว้ิจยัปรับปรุงแก้ไขค าถามตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะแล้วจดัท า
แบบสอบถามน าไปทดลองใช ้(Try Out) กบัพนกังานในองคก์ารธุรกิจการท่องเท่ียวซ่ึงไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่ง โดยเก็บขอ้มูลเดือน พ.ค. 58 จ านวนทั้งส้ิน 100 ฉบบัแต่ไดรั้บแบบสอบถามท่ีถูกตอ้งและ
สมบูรณ์กลบัคืนจ านวน 35 ฉบบั หรือ อตัราตอบกลบั (Response Rate= 35%) จากนั้นน ามา
วิเคราะห์หาค่าความเท่ียง (Reliability) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาค พบว่า
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เคร่ืองมือท่ีพฒันาข้ึน มีค่าความเท่ียงอยู่ระหว่าง 0.71 – 0.91 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ยอมรับไดแ้ละเม่ือ
เปรียบเทียบกบัผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากประชากรท่ีศึกษาในคร้ังน้ี จ  านวนทั้งส้ิน 400 คน โดยเก็บ
ขอ้มูลจริง เดือน มิ.ย. – ก.ค. 58  มีค่าความเท่ียงของแบบสอบถามอยูร่ะหวา่ง 0.79 – 0.91 จากผล
การทดสอบดงักล่าวแสดงว่า แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน เพื่อใช้วดัตวัแปรในโมเดลสมการ
โครงสร้างมีความเท่ียงอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได ้(ศิริชยั กาญจนวาสี, 2550) โดยมีรายละเอียดดงั
ตารางท่ี 3.2 

 
ตารางท่ี 3.2  ความเท่ียงของขอ้มูลในแบบสอบถาม 

องค์ประกอบ/ตวัแปรสังเกตได้ สัญลกัษณ์ 

ค่ำสัมประสิทธ์ิแอลฟำ 

กลุ่มทดลอง ประชำกรทีศึ่กษำ 

35  คน 476  คน 

1.ภำวะผู้น ำกำรเปลีย่นแปลง 
  - การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 
  - การสร้างแรงบนัดาลใจ 
  - การกระตุน้ทางปัญญา 
  - การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

TL 
TL_1 
TL_2 
TL_3 
TL_4 

0.899 
0.887 
0.810 
0.912 
0.901 

0.822 
0.805 
0.793 
0.836 
0.839 

5. คุณลกัษณะควำมเป็นผู้ประกอบกำร 
  - การสร้างนวตักรรม   
  - การกลา้เผชิญความเส่ียง 
  - การด าเนินงานเชิงรุก 

EP 
INNOV 
RISK 

PROAC 

0.885 
0.883 
0.788 
0.712 

0.916 
0.906 
0.857 
0.844 

 
สรุปขั้นตอนการสร้างเคร่ืองท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ 

ขั้นตอนแรก ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อก าหนดนิยามปฏิบติัการและโครงสร้างตวัแปร 
ขั้นตอนท่ีสองสร้างแบบสอบถามตามค านิยามปฏิบติัการ ขั้นตอนท่ีสาม น าแบบสอบถามมาให้
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบและหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC = 0.6 – 1.0)  และขั้นตอนสุดทา้ย คือ 
ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดยน าไปทดลองกับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง           
(Try Out) พบว่า แบบสอบถามมีความเท่ียงสังเกตได้จากค่าสัมประสิทธิแอลฟาในระดบัสูง      
(0.71 – 0.91) สอดคลอ้งกบัค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาท่ีไดจ้ากประชากรท่ีศึกษา โดยค่าสัมประสิทธิ
แอลฟามีค่าระดบัสูงเช่นกนั (0.79 – 0.91) แสดงวา่ ขอ้มูลท่ีไดมี้ความเท่ียงไม่แตกต่างกนัทั้งจาก
ประชากรท่ีเจา้ของบริษทัเป็นคนไทยและประชากรท่ีเจา้ของบริษทัเป็นชาวต่างชาติ  
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  ตอนท่ี 2 รายละเอียดของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
   หลงัจากทราบถึงขั้นตอนการสร้างเคร่ืองท่ีใชใ้นการวิจยั ทั้ง 4 ขั้นตอนตามท่ี

ไดเ้สนอไปแลว้นั้น หัวขอ้ต่อไปน้ี ผูว้ิจยัจะอธิบายถึงรายละเอียดของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ท่ี
ผา่นการตรวจสอบและน าไปทดลองใชแ้ลว้ โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน ประกอบดว้ย 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปจ านวน 5 ขอ้ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้
เก่ียวกบัองค์การธุรกิจท่องเท่ียว ประกอบดว้ย (1) องค์การสาขาต่างประเทศ (ไม่ใช่/ใช่) ถา้ใช่   
(ระบุประเทศ) (2) จ านวนพนกังานในองคก์าร (ไม่เกิน 50 คน/ มากกวา่ 50 คนข้ึนไป (3) ชนชาติท่ี
ถือหุ้นรายใหญ่ (ไทย, ต่างชาติ)  (4) ผูต้อบแบบสอบถามมีต าแหน่ง (ระบุต าแหน่ง) (5) ระดบั
การศึกษาสูงสุด (ต ่ากวา่อุดมศึกษา, ป.ตรี, ป.โท, ป.เอก) 

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับตัวแปรท่ีศึกษา ได้แก่ ภาวะผู ้น าการ
เปล่ียนแปลง (TL) และ คุณลักษณะความเป็นผูป้ระกอบการ (EP) โดยมีรายละเอียดของ
แบบสอบถามท่ีใชว้ดัแต่ละตวัแปรดงัน้ี 

  การรับรู้ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง (TL) จ านวน 22 ขอ้ มีวตัถุประสงคเ์พื่อใช้
วดัตวัแปรสังเกตได ้จ านวน 4 ตวั ไดแ้ก่ (1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ค าถามใชว้ดัจ านวน       
6 ขอ้  (2) การสร้างแรงบนัดาลใจ มีค าถามใชว้ดัจ านวน 5 ขอ้  (3) การกระตุน้ทางปัญญา มีค าถาม
ใช้วดัจ านวน 6 ข้อ และ(4) การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีค าถามใช้วดัจ านวน 5 ข้อ 
แบบสอบถามในตอนน้ี มีลกัษณะเป็นการให้คะแนนแบบ  4 ระดบั จากระดบัท่ี 1-4 โดยหาก
ขอ้ความตรงกบัการปฏิบติัของผูต้อบแบบสอบถามน้อยท่ีสุดมีค่าคะแนนเท่ากบั “1” หมายถึง 
พนกังานขององค์การธุรกิจท่องเท่ียวมีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงในระดบัน้อย และหากขอ้ความ
ตรงการปฏิบติัของผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุดมีค่าคะแนนเท่ากบั 4 คะแนน หมายถึง พนกังาน
ขององค์การธุรกิจท่องเท่ียวมีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงในระดบัมาก เกณฑ์การแปลความหมาย   
ดงัแสดงในตารางท่ี 3.3  
ตารางท่ี 3.3  เกณฑใ์นการแปลความหมายคะแนนภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง  
 

ระดบัคะแนน ความหมาย 

3.26 – 4.00 
2.26 –3.25 
1.76 – 2.25 
1.0 – 1.75 

ระดบัมาก 
ระดบัค่อนขา้งมาก 
ระดบัค่อนขา้งนอ้ย 
ระดบันอ้ย 
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  คุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ (EP) จ านวน 14 ขอ้ มีวตัถุประสงคเ์พื่อใช้
วดัตวัแปรสังเกตไดจ้  านวน 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ (1) การสร้างสรรคน์วตักรรม มีค าถามใชว้ดัจ านวน 5 
ขอ้ (2) การกลา้เส่ียง มีค าถามใช้วดัจ านวน 4 ขอ้ และ (3) การด าเนินงานเชิงรุก มีค าถามใช้วดั
จ านวน 5 ขอ้ แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นการให้คะแนนแบบ 4 ระดบั โดยหากขอ้ความตรงกบั
ความเป็นจริงนอ้ยท่ีสุดมีค่าคะแนนเท่ากบั 1 คะแนน และหากขอ้ความตรงกบัความเป็นจริงมาก
ท่ีสุดมีค่าคะแนนเท่ากบั 4 คะแนน เกณฑก์ารแปลความหมาย ดงัแสดงในตารางท่ี 3.4 
  
ตารางท่ี 3.4  เกณฑใ์นการแปลความหมายคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ 
 

ระดบัคะแนน ความหมาย 

3.26 – 4.00 
2.26 –3.25 
1.76 – 2.25 
1.0 – 1.75 

ระดบัมาก 
ระดบัค่อนขา้งมาก 
ระดบัค่อนขา้งนอ้ย 
ระดบันอ้ย 
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 รายละเอียดของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ ตวัแปรท่ีวดั จ  านวนขอ้ ตอนท่ี เลขท่ี
ขอ้ มาตรวดั ลกัษณะการวดั และท่ีมาของเคร่ืองมือ ผูว้จิยัไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 3.5 
 
ตารางท่ี 3.5  สรุปเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

 
ช่ือตวัแปร/ตวับ่งช้ี จ ำนวน

ข้อ 
ส่วนที ่ ข้อที ่ ระดบัและลกัษณะ    

กำรวดั 
ทีม่ำของเคร่ืองมอื 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
  

4 1 1-4 แบบตรวจสอบรายการ
(Check List) และแบบ
เติมขอ้มูลในช่องวา่ง 

ผูว้จิยัพฒันาข้ึนเอง 

1.ภ ำ ว ะ ผู้ น ำ ก ำ ร
เปลีย่นแปลง 
- การมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ 

 
 
 
- การสร้างแรงบนัดาล
ใจ 

 
 
 
- การกระตุน้ทางปัญญา 

 
 
 
 
-การค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล 

 
 
6 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
5 
 
 

 

 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 

 

 
 

1-6 
 
 
 
 

7-11 
 
 
 
 

12-17 
 
 
 
 

18-22 
 

 
 
การ ให้ค ะแนนแบบ      
4 ระดับคะแนน 
(Interval Scale)  คือตรง
กับความจริงน้อยท่ีสุด
ถึงมากท่ีสุด 
การ ให้ค ะแนนแบบ      
4 ระดับคะแนน 
(Interval Scale)  คือตรง
กับความจริงน้อยท่ีสุด
ถึงมากท่ีสุด 
การ ให้ค ะแนนแบบ      
4 ระดับคะแนน 
(Interval Scale)  คือตรง
กับความจริงน้อยท่ีสุด
ถึงมากท่ีสุด 
การให้คะแนน แบบ     
4 ระดับคะแนน 
(Interval Scale)  คือตรง
กับความจริงน้อยท่ีสุด
ถึงมากท่ีสุด 

 
 
พฒันาจากแบบวดัภาวะผูน้ า
การเปล่ียนแปลง รัตติกรณ์  
จงวศิาล (2543); น าชยั        
ศุภฤกษช์ยัสกลุ (2550) 
 
พฒันาจากแบบวดัภาวะผูน้ า
การเปล่ียนแปลง รัตติกรณ์   
จงวศิาล (2543);   น าชยั      
ศุภฤกษช์ยัสกลุ (2550) 
 
พฒันาจากแบบวดัภาวะผูน้ า
การเปล่ียนแปลง รัตติกรณ์  
จงวศิาล (2543);     น าชยั    
ศุภฤกษช์ยัสกลุ (2550) 
 
พฒันาจากแบบวดัภาวะผูน้ า
การเปล่ียนแปลง รัตติกรณ์   
จงวศิาล (2543);     น าชยั    
ศุภฤกษช์ยัสกลุ (2550) 
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ตารางท่ี 3.5  สรุปเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั (ต่อ) 
 
ช่ือตวัแปร/ตวับ่งช้ี จ ำนวน

ข้อ 
ส่วนที ่ ข้อที ่ ระดบัและลกัษณะ    

กำรวดั 
ทีม่ำของเคร่ืองมอื 

2. ควำมเป็น
ผู้ประกอบกำร  
- การสร้างนวตักรรม 
 
 
 
 
 
 
 
- การกลา้เส่ียง 
 
 
 
 
 
 
 
- การด าเนินงานเชิงรุก 

 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 

23-27 
 
 
 
 
 
 
 

28-31 
 
 
 
 
 
 
 

32-36 

 
 
การให้คะแนน แบบ     
4 ระดับคะแนน 
(Interval Scale)  คือตรง
กับความจริงน้อยท่ีสุด
ถึงมากท่ีสุด 
 
 
 
การให้คะแนน แบบ     
4 ระดับคะแนน 
(Interval Scale)  คือตรง
กับความจริงน้อยท่ีสุด
ถึงมากท่ีสุด 
 
 
 
การให้คะแนน แบบ     
4 ระดับคะแนน 
(Interval Scale)  คือตรง
กับความจริงน้อยท่ีสุด
ถึงมากท่ีสุด 

 
 
ดดัแปลงจากแบบวดั 
Innovativeness ของ 
Antoncic and Hisrich 
(2001), Covin and Slevin 
(1989); กอ้งเกียรติ บูรณศรี 
(2552) ; สุธีรา อะทะวงษา 
(2555) 
 
ดดัแปลงจากแบบวดั 
Innovativeness ของ 
Antoncic and Hisrich 
(2001), Covin and Slevin 
(1989); กอ้งเกียรติ บูรณศรี 
(2552) ; สุธีรา อะทะวงษา 
(2555) 
 
ดดัแปลงจากแบบวดั 
Innovativeness ของ 
Antoncic and Hisrich 
(2001), Covin and Slevin 
(1989); กอ้งเกียรติ บูรณศรี 
(2552) ; สุธีรา อะทะวงษา 
(2555) 

      

 
 
 



DP
U

37 
 

3.3  วธีิกำรรวบรวมข้อมูล 
   หัวขอ้ท่ีผ่านมา กล่าวถึงขั้นตอน และรายละเอียดของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัโดยใช้
แบบสอบถามในการรวบรวมขอ้มูล ส าหรับหวัขอ้ต่อไปน้ี ผูว้จิยัอธิบายใหท้ราบถึง ขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ติดต่อสถานประกอบการธุรกิจน าเท่ียวในเขตกรุงเทพ ฯ ท่ีมีรายช่ือในฐานขอ้มูล
ออนไลน์ (www.tourismcentre.go.th) ของส านกังานทะเบียนธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ กรรมการ
ท่องเท่ียว เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามของผูว้จิยั 

(2) การเก็บข้อมูลแนวทางวิจยัเชิงปริมาณ เร่ิมจากจดัท าเลขรหัสแบบสอบถามเพื่อ
สะดวกในการตรวจสอบและติดตาม 

(4)  ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามและแบบสอบถาม       
ไปยงัสถานประกอบการตวัอย่าง โดยนดัหมายเวลาในการไปรับแบบสอบถามคืน ซ่ึงมีแนวทาง
ปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
    - จดัส่งจดหมายแนะน าตวัของผูว้จิยั (Cover Letter) 
  - แนบแบบสอบถาม และอธิบายวธีิการตอบแบบสอบถามอยา่งชดัเจน  
  - แนบซองจดหมาย เพื่ออ านวยความสะดวกใหผู้ร้วบรวมแบบสอบถามคืน 
  - ระบุเวลาในการขอรับแบบสอบถามคืน 
   (4) ผลการด าเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ผูว้ิจยัใช้ระยะเวลา  2  เดือน ตั้งแต่             
มิ.ย. 58  ถึง ก.ค. 58 ซ่ึงผูว้จิยัไดรั้บแบบสอบถามคืน จ านวน 400 ชุด ซ่ึงจ านวนขอ้มูลดงักล่าวนบัวา่
เพียงพอ จึงด าเนินการตรวจสอบความเท่ียงและความตรงของแบบสอบถามโดยใช้วิธีการทดสอบ 
Confirmatory Factor Analysis ต่อไป  
 
3.4 กำรวเิครำะห์ข้อมูล  
  หัวข้อท่ีผ่านมาผูว้ิจ ัยกล่าวถึง วิธีการรวบรวมข้อมูลท่ีใช้ในการวิจยั ส าหรับหัวข้อ
ต่อไปน้ี ผูว้ิจยัจะกล่าวถึง การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยมีเน้ือหา 4 ส่วนไดแ้ก่ (1) การตรวจสอบขอ้มูล
เบ้ืองตน้   (2) การวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน (3) การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ                    
และ (4) ผลการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือดา้นความตรงเชิงโครงสร้าง  ส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี 
ก าหนดให้ระดบันัยส าคญั หรือระดบัของความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้เกิดข้ึนได้    มีค่าเท่ากบั 
0.05 ( 05.0 ) ทุกสมมติฐานท่ีท าการทดสอบ ส าหรับแนวทางในการวเิคราะห์ขอ้มูล และการใช้
ค่าสถิติต่างๆ มีดงัต่อไปน้ี 
 

http://www.tourismcentre.go.th/
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 3.4.1  การตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
ก่อนด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของขอ้มูล โดย

การบรรณาธิกรณ์ขอ้มูล (Editing) ซ่ึงเป็นการตรวจสอบทุกรายการในแบบสอบถามว่า ขอ้มูลท่ีรับ
กลบัคืนมามีความครบถว้นสมบูรณ์หรือไม่ ส าหรับขอ้มูลการวิจยัคร้ังน้ีเม่ือตรวจสอบแลว้พบว่า    
มีขอ้มูลขาดหายไม่มากนกัและเป็นขอ้มูลท่ีขาดหายเกิดข้ึนโดยสุ่ม ผูว้ิจยัจึงใช้วิธีการประมาณค่า
ขอ้มูลท่ีขาดหายใส่แทน (Replacement of missing data) 
 3.4.2 การวเิคราะห์ดว้ยสถิติพื้นฐานของตวัอยา่ง  

การวิเคราะห์ในหัวข้อน้ีเป็นการตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองต้นด้วยสถิติพื้นฐานแบ่งการ
ตรวจสอบเป็น 3 ขั้นตอนดงัน้ี 

การตรวจสอบในขั้นตอนแรก ผูว้ิจยัวิเคราะห์ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิหลงัของกลุ่ม
ตวัอยา่ง โดยใชโ้ปรแกรม SPSS for Windows ในส่วนน้ีน าเสนอในบทท่ี 4 ตอนท่ี 1 หลงัจากนั้น
ผูว้ิจ ัยตรวจสอบค่าของการวิเคราะห์สถิติเบ้ืองต้นของตัวแปรสังเกตได้ทั้ ง 7 ตัวแปรใน
แบบสอบถาม เพื่อให้ทราบลกัษณะการแจกแจง และการกระจายของตวัแปรสังเกตได้ท่ีใช้ใน
การศึกษา ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบ
สมมติฐานของความเบ ้(Skewnesss) ความโด่ง (Kurtosis) ว่าแตกต่างจากศูนยห์รือไม่ ดว้ยสถิติ
ทดสอบ Z (Z-test) โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows ผลการวิเคราะห์น าเสนอไวใ้น
บทท่ี 4 ตอนท่ี 1 ส าหรับขั้นตอนสุดทา้ยนั้น เป็นการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความสัมพนัธ์เชิง
เส้นตรงระหวา่งตวัแปร (Linearity) และภาวะร่วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity) พิจารณาจากค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน เพื่อให้เห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาวา่
เป็นความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงหรือไม่ อีกทั้งยงัตรวจสอบขนาดความสัมพนัธ์ รวมถึงทิศทาง
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรว่ามีค่าอยูใ่นระดบัใด ซ่ึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระดว้ยกนั
ไม่ควรสูงเกิน 0.80 (ศิริชัย  กาญจนวสี, 2550) หากมีความสัมพนัธ์สูงเกิน (Multicollinearity)     
ควรตดัตวัแปรบางตวัออกหรือมีการรวมตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์สูงเขา้ดว้ยกนั สามารถพิจารณาได้
จากค่าขนาดความสัมพนัธ์ของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ดงัแสดงในภาพท่ี 3.1 
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ความสมัพนัธ์ทางลบ 

อยา่งสมบรูณ์ 
ไมม่ีความสมัพนัธ์ ความสมัพนัธ์ทางบวก 

อยา่งสมบรูณ์ 

-1.0 -0.5 0 1.0 0.5 

   
 
ลบระดบัสูง ลบ

ระดบักลาง 
ลบระดบัต ่า บวกระดบัต ่า บวก

ระดบักลาง 
บวกระดบัสูง 

            
 
 
ภาพท่ี 3.1  ค่าขนาดความสัมพนัธ์ของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  

 
ผลการตรวจสอบความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรง และภาวะร่วมเส้นตรงพหุพบวา่ ตวัแปรแต่

ละคู่มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางบวก และไม่เกิดภาวะร่วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity) 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี     

 
ตารางท่ี 3.6 สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันของตวัแปรสังเกตได ้
 
ตัวแปร TL_1 TL_2 TL_3 TL_4 INNOV RISK PROAC 

TL_1l 1.00       
TL_2 0.68** 1.00      
TL_3 0.77** 0.60** 1.00     
TL_4 0.72** 0.57** 0.66** 1.00    
INNOV 0.35** 0.32** 0.23** 0.34** 1.00   
RISK 0.35** 0.12* 0.23* 0.18* 0.61** 1.00  
PROAC 0.24** 0.38** 0.25** 0.21** 0.78** 0.73** 1.00 
หมายเหตุ : Bartlett]s test of sphericity = 5938.76, df = 250, p = 0.00 , KMO = 0.82 
                 * p<0.05 , ** p<0.01 

 
ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสังเกตไดจ้  านวน 14 ตวัแปร  ในตารางท่ี 

3.6  พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรทั้งหมด 21 คู่ มีค่าแตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 จ านวน 18 คู่ มีค่าแตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 
3 คู่ โดยค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรเป็นความสัมพนัธ์ทางบวกทั้งหมด จาก



DP
U

40 
 

ความสัมพนัธ์ดงักล่าวแสดงว่าตวัแปรสังเกตได้มีระดบัความสัมพนัธ์ไม่สูงมากนัก และไม่เกิด
ปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity) 
  เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสังเกตได้ท่ีใช้วดัตวัแปรแฝง
เดียวกนั พบวา่ ตวัแปรทุกคู่มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 มีขนาดของ
ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง (0.6 < r < 0.8) จ านวน 8 คู่ โดยตวัแปรคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนั
สูงสุดคือ การสร้างนวตักรรม (INNOV) กบั การด าเนินงานเชิงรุก (PROAC) (r = 0.78) ส่วนตวัแปร
คู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัต ่าสุด คือ การสร้างแรงบนัดาลใจ (TL_2) กบั การค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล (TL_4) (r = 0.57) และความสัมพนัธ์ของตวัแปรทุกคู่มีทิศทางเดียวกนั  
  เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสังเกตได้ท่ีอยู่ในตวัแปรแฝง
ต่างกนั พบวา่ ส่วนใหญ่ ตวัแปรสังเกตไดมี้ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
มีขนาดของความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัค่อนขา้งต ่า ( 0.2 < r < 0.4) จ านวน 10 คู่ และต ่า (r < 0.2) 
จ านวน 2 คู่ โดยตวัแปรคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงสุด ไดแ้ก่  การสร้างแรงบนัดาลใจ (TL_2) กบั การ
ด าเนินงานเชิงรุก (PROAC) (r = 0.38)  

เม่ือพิจารณาค่าสถิติ Bartlett’s test of sphericity พบวา่ มีค่าเท่ากบั 5938.76, df =  250,  
p = 0.00 แสดงให้เห็นวา่ เมทริกซ์สหสัมพนัธ์แตกต่างจากเมทริกซ์เอกลกัษณ์อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 สอดคลอ้งกบัผลการวเิคราะห์ Kaiser-Mayer-Olkin ซ่ึงมีค่าใกล ้1 (0.82) แสดงให้
เห็นว่าตวัแปรสังเกตไดมี้ความสัมพนัธ์กนัมาก และเหมาะสมท่ีจะน าไปใช้ในการตรวจสอบความ
สอดคล้องของโมเดลการวิจยั กับข้อมูลเชิงประจกัษ์ต่อไป สาเหตุท่ีผูว้ิจยัต้องทดสอบค่าสถิติ
ดังกล่าว เน่ืองจาก ถ้าผลการวิเคราะห์ พบว่า เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์แสดงว่าตัวแปรไม่มี
ความสัมพนัธ์กนัเลย จึงไม่สามารถน าไปวเิคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) ได ้

3.4.3  การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
ก่อนท่ีผู ้วิจ ัยจะตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ผู ้วิจ ัยได้วิเคราะห์เพื่อพิจารณาความ

เหมาะสมว่า ตวัแปรมีความเหมาะสมในการวิเคราะห์องค์ประกอบหรือไม่ ด้วยสถิติวิเคราะห์       
(1) ค่าสถิติ Bartlett’s test of sphericity ซ่ึงเป็นค่าสถิติทดสอบสมมติฐานวา่เมทริกซ์สหสัมพนัธ์นั้น
เป็นเมทริกซ์เอกลกัษณ์ (Identity Metrix) หรือไม่ โดยพิจารณาจากค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีนอ้ย
กว่าหรือเท่ากบั 0.05 (Hair et al., 2006) ซ่ึงแสดงว่าเมทริกซ์สหสัมพนัธ์ของประชากรไม่เป็น      
เมทริกซ์เอกลกัษณ์ และมีความเหมาะสมท่ีจะใชว้ิเคราะห์องคป์ระกอบต่อไป (2) ค่าดชันี Kaiser-
Meyer-Olkin (KMO) เป็นดชันีเปรียบเทียบขนาดของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์และขนาดของ
สหสัมพนัธ์บางส่วน (Partial Correlation) ระหวา่งตวัแปรแต่ละคู่ เม่ือขจดัความแปรปรวนของตวั
แปรอ่ืนๆออกไปแลว้ วา่มีความสัมพนัธ์กนัระหวา่งตวัแปรมากพอท่ีจะน ามาวิเคราะห์องคป์ระกอบ
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หรือไม่ ถา้หาก KMO มีค่าเขา้ใกล ้1 แสดงวา่มีความเหมาะสมมาก ส่วนค่าท่ีนอ้ยกวา่ 0.50 เป็นค่าท่ี
ไม่เหมาะสมและไม่สามารถยอมรับได ้(Hair et al., 2006) แสดงเกณฑด์ชันี KMO ในตารางท่ี 3.7 
 
ตำรำงที ่3.7  เกณฑก์ารพิจารณาค่า Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
 

ค่ำดัชนี KMO ระดับควำมเหมำะสม 

KMO > 0.90 ดีมาก 

0.80 < KMO < 0.9 ดี 

0.70 < KMO < 0.8 ปานกลาง 

0.60 < KMO < 0.7 นอ้ย 

0.50 < KMO<0.60 นอ้ยมาก 

KMO < 0.50 ไม่เหมาะสมและไม่สามารถยอมรับได ้

ท่ีมา: Hair et al.(2006)  
 

เม่ือพิจารณาแลว้ว่า ตวัแปรมีความเหมาะสมในการวิเคราะห์องคป์ระกอบ ขั้นต่อมามี
วตัถุประสงค์เพื่อตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามด้านความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (CFA) ส าหรับตวัแปรอิสระทั้งในระดบับุคคลและระดบัองคก์ร ท่ีสร้างข้ึน
จากทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งด้วยสมการเชิงโครงสร้าง โปรแกรม AMOS เพื่อใช้ในการ
ทดสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลตามทฤษฎีและข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์โดยวิธีไลคลิ์ฮูดสูงสุด (Maximum Likelihood Estimate = ML) ขั้นตอนการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยนั (CFA) ของตวัแปรอิสระทั้ง 2 ระดบัตอ้งเร่ิมตน้ท่ีการพฒันาโมเดลท่ีเป็น
กรอบความคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical Model) หรือสมมติฐานการวิจยัก่อน จากนั้นจึงท าการ
วเิคราะห์โมเดลเพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลท่ีสร้างข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ ซ่ึงมีลกัษณะท่ี
แตกต่างจากการวิเคราะห์ทางสถิติทัว่ไป  คือ เนน้ความส าคญัของเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความ
แปรปรวนร่วม (Variance-Covariance Matrix) ระหวา่งตวัแปร การด าเนินงานเพื่อวิเคราะห์รูปแบบ
โครงสร้างความสัมพนัธ์ แบ่งไดเ้ป็น 6 ขั้นตอน (นงลกัษณ์ วรัิชชยั, 2542: 50) แสดงในภาพท่ี 3.2 
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ภาพท่ี 3.2  ขั้นตอนการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของตวัแปรอิสระ 
 

ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาในทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เหตุผลท่ีนักวิจยัตอ้งศึกษา
ทฤษฎีเน่ืองจาก การศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมีความส าคญัในการช่วยพฒันากรอบ
แนวคิดของการวิจยัให้เหมาะสม อีกทั้งยงัช่วยให้นกัวิจยัทราบว่าควรคดัเลือกตวัแปรใดบา้งเขา้มา
ศึกษาในโมเดลและท าให้ทราบว่าตวัแปรท่ีเลือกมานั้นควรมีการสร้างเคร่ืองมือวดัตวัแปรนั้น
อยา่งไร 

ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันาโมเดลการวจิยั หลงัจากผูว้จิยัไดศึ้กษาทฤษฎีอยา่งดีพอแลว้จะ
สามารถน าตวัแปรต่างๆท่ีเกียวขอ้งกบัการวิจยัมาพฒันาเป็นกรอบแนวคิดของการวิจยั (Model 
Conceptualization) และก าหนดใหเ้ป็นโมเดลการวจิยัของนกัวจิยั 

ทฤษฎี 

โมเดลการวจิยั 

การระบคุวามเป็นไปได้คา่เดียว 

การประมาณคา่พารามิเตอร์ 

เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม 
Computed Covariance Matrix ( )(  

 

เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม 
Sample Covariance Matrix ()  

 

การตรวจสอบความกลมกลนื 

การแปลความหมายโมเดล 

ข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

NO 

YES 
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ขั้นตอนท่ี 3 การระบุลกัษณะของโมเดล (Model Specification) อยา่งเป็นทางการให้
มีความเฉพาะเจาะจงมากข้ึนและท าการคน้หาโมเดล (Model Identification) ท่ีเหมาะสมเขา้กบั
ขอ้มูลไดดี้ท่ีสุด 

ขั้นตอนท่ี 4 ในกระบวนการค้นหาโมเดลท่ีดีท่ีสุด ผูว้ิจ ัยจะต้องท าการประมาณ
ค่าสถิติความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรท่ีเป็นคุณลกัษณะของประชากรท่ีตอ้งการศึกษา (Parameter 
Estimation)  

ขั้นตอนท่ี 5 เม่ือได้ค่าต่างๆ มาแล้วผูว้ิจ ัยจะท าการพิจารณาความเหมาะสมของ
แบบจ าลองกบัขอ้มูลจริง (Model Assessment of Fit) โดยใชด้ชันีทดสอบความสอดคลอ้งซ่ึงจะ
น าเสนอรายละเอียดในส่วนต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 6 หากแบบจ าลองยงัไม่เหมาะสมหรือยงัไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจกัษ ์ผูว้ิจยัจะด าเนินการปรับปรุงโมเดลให้ดีข้ึน (Model Modification Indice) ในขั้นตอนน้ี 
อาจเกิดความสับสนว่า การปรับโมเดลคืออะไร จึงขออธิบาย ดงัน้ี การปรับโมเดลคือ การท าให้
โมเดลเข้ากับขอ้มูลได้ดียิ่งข้ึน (สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจกัษ์) ประหยดัมากข้ึน (ใช้ตวัแปร
นอ้ยลงหรือลดเส้นทางความสัมพนัธ์ลง) และการปรับโมเดลตอ้งมัน่ใจวา่มีความหมายดา้นเน้ือหา 
สามารถใหเ้หตุผลได ้อีกทั้งการปรับโมเดลจะตอ้งมีทฤษฎีหรืองานวิจยัรองรับเสมอ ในการวิจยัคร้ัง
น้ี ผูว้ิจยัปรับโมเดลโดยยอมให้ความคาดเคล่ือนของตวัแปรสังเกตไดมี้ความสัมพนัธ์กนัไดเ้ท่านั้น
เน่ืองจากเป็นขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง (นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 
2542:28)  

นกัวิจยัทางดา้นสถิติ (Joreskog and Sorbom, 1989; นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2542: 53;             
สุภมาส องัศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา และ รัชนีกูล ภิญโญภานุวฒัน์, 2551:21-24)ไดเ้สนอแนะ
ค่าสถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลตามสมมติฐานกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ดงั
แสดงในตารางท่ี 3.11 มี 4 ประเด็นคือ ในประเด็นแรก คือพิจารณา ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi Square 
Statistic) ซ่ึงเป็นค่าสถิติท่ีใชแ้พร่หลายในการทดสอบสมมติฐานทางสถิติวา่ฟังก์ชัน่ความกลมกลืน
มีค่าเป็นศูนย ์ถ้าค่าสถิติไค-สแควร์ไม่มีนยัส าคญั (p>0.05) แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์แต่อยา่งไรก็ตาม ค่าสถิติไค-สแควร์อาจจะมีนยัส าคญั (p ≤ 0.05) เม่ือขอ้มูลท่ี
น ามาวิเคราะห์มีจ านวนมาก ดังนั้ น จึงอาจอนุโลมให้ค่าสถิติไค-สแคว์มีนัยส าคัญได้ แต่ค่า          
ไค-สแควร์สัมพทัธ์ควรจะนอ้ยกวา่ 3.00 ดชันี GFIและดชันี AGFI มีค่ามากกวา่ 0.90 ดชันี CFI มีค่า
มากกวา่ 0.95 ค่า Standardized RMR มีค่าต ่ากวา่ 0.08 และค่า RMSEA มีค่าต ่ากวา่ 0.06 ถือวา่โมเดล
องคป์ระกอบสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(เสรี ชดัแชม้, 2547: 29) 
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ประเด็นท่ีสอง คือ พิจารณาดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งเชิงสัมบูรณ์ (Absolute fit 
index) ท่ีนิยมใชมี้ 3 ดชันีไดแ้ก่ ดชันี GFI (Goodness of Fit) ซ่ึงแสดงถึงปริมาณความแปรปรวน
และความแปรปรวนร่วมท่ีอธิบายไดด้ว้ยโมเดล ต่อมาคือ ดชันี AGFI (Adjusted Goodness of Fit 
Index) ซ่ึงแสดงถึงปริมาณความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมท่ีอธิบายได้ดว้ยโมเดลโดย
ปรับแกด้ว้ยองศาอิสระ และดชันีสุดทา้ยคือ PGFI (Parsimony Goodness of Fit) ซ่ึงแสดงถึงปริมาณ
ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วม ท่ีอธิบายไดด้ว้ยโมเดลโดยปรับแกด้ว้ยความซบัซ้อนของ
โมเดล โดยทัว่ไปค่า GFI และ AGFI (ปกติมีค่าระหวา่ง 0 ถึง 1) ควรมีค่ามากกวา่ 0.90 แต่ค่า PGFI 
ควรมีค่าตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป 

ประเด็นท่ีสาม คือ พิจารณาดชันีวดัความสอดคลอ้งในรูปความคลาดเคล่ือน มี 3 ค่า คือ 
ดชันีรากของค่าเฉล่ียก าลงัสองของส่วนเหลือ (Root Mean Squared Residual= RMR) เป็นดชันีท่ีใช้
เปรียบเทียบระดบัความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษข์องโมเดลสองโมเดล ในกรณีเปรียบเทียบ
โดยใชข้อ้มูลชุดเดียวกนั ดชันีรากมาตรฐานของค่าเฉล่ียก าลงัสองของส่วนท่ีเหลือ (Standardized 
Root Mean Squared Residual = SRMR) ดชันี SRMR เป็นดชันีบอกความคลาดเคล่ือนจากการ
เปรียบเทียบระดบัความกลมกลืนของโมเดลตามสมมติฐานกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ดชันี RMR และ
SRMR (ปกติมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 1) ถา้มีค่าต ่ากวา่ 0.05 หมายถึงโมเดลตามสมมติฐานกลมกลืนกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษ์ และล าดบัสุดทา้ยคือ ดชันีรากก าลงัสองเฉล่ียของความแตกต่างโดยประมาณ  
(Root Mean Squared Error of Approximation = RMSEA) เป็นค่าสถิติจากขอ้ตกลงเบ้ืองตน้
เก่ียวกบัค่าไค-สแควร์วา่ โมเดลลิสเรลตามสมมติฐาน มีความเท่ียงตรงไม่สอดคลอ้งกบัความจริง
และเม่ือเพิ่มพารามิเตอร์อิสระแลว้ค่าสถิติมีค่าลดลง เน่ืองจากค่าสถิติตวัน้ีข้ึนอยู่กบัตวัอย่างและ
องศาความอิสระ ดชันี RMSEA มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 1 ถา้มีค่าต ่ากวา่ 0.05 หรือไม่เกิน 0.08 แสดง
วา่โมเดลตามสมมติฐานมีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

ประเด็นสุดทา้ย คือ  พิจารณาค่า CN (Critical N) เป็นดชันีท่ีแสดงขนาดตวัอยา่งท่ีจะ
ยอมรับดชันีความกลมกลืนของโมเดล หรือเป็นดชันีท่ีระบุจ านวนขนาดตวัอย่างในการวิจยั และ
การท่ีจะสรุปวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ค่า CN ควรมีค่า   200 
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ตารางท่ี 3.8  สรุปผลการสังเคราะห์เกณฑด์ชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดล 
 

ดัชนีในกำรวดั เกณฑ์กำรพจิำรณำ สรุปค ำอธิบำย 
Chi-Square statistics ( 2X ) ระดบันยัส าคญัมากกวา่

0.05 
>0.05 

ตอ้งดูประกอบดชันีอ่ืนๆอาจเกิดความ
ล าเอียงเน่ืองจากขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

Chi-Square / df  < 2 ข้ึนอยูก่บัขนาดกลุ่มตวัอยา่งแต่ไม่
มากกวา่5 

ดัชนีวดัระดับความกลมกลืน 
GFI:(Goodness of Fit Index) 

> 0.9 มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 1   ค่ายิง่มาก
แสดงวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งดี 

ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ี
ป รั บ แ ก้ AGFI:(Adjusted 
Goodness of Fit Index) 

> 0.9 ค่าอาจจะมากกวา่ช่วง 0 ถึง 1 

ดชันีความคลาดเคล่ือนในการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ 
RMSEA:(Root Mean Square 
Error of Approximation) 

≤ 0.05 = สอดคลอ้งดี , 
0.05-0.08 = พอใช ้

0.08-0.10 = ไม่ค่อยดี ,    
> 0.10 = ไม่สอดคลอ้ง 

ถา้มีค่านอ้ยกวา่ 0.03 แสดงวา่                      
มีความสอดคลอ้งดีมาก 

ดชันีรากมาตรฐานของค่าเฉล่ีย
ก าลงัสองของส่วนท่ีเหลือ 
SRMR:(Standardized Root 
Mean Square Residual) 

≤ 0.05 ควรมีค่านอ้ยๆยิง่ใกลศู้นยแ์สดงวา่ม
ความสอดคลอ้งดีมาก  แต่ไม่ควรมาก

วา่0.08 

ดชันีรากของค่าเฉล่ียก าลงัสอง
ของส่วนเหลือ RMR:(Root 
Mean Squared Residual) 

≤ 0.08 ควรมีค่านอ้ยๆ 

ดชันีระบุขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่ง CN: (Critical N) 

≥ 200 โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษเ์ม่ือดชันี CN มากกวา่ 200 

 
ท่ีมา:  พฒันาจาก นงลกัษณ์ วรัิชชยั (2542: 53) สุภมาส องัศุโชติ และคณะ (2551:21-24) 
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สถิติท่ีใช้ตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลตามสมมติฐานกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 
ดงัแสดงในตารางท่ี 3.8 นั้นใชพ้ิจารณาโมเดลตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้หากค่าสถิติท่ีค  านวณไดไ้ม่
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าการปรับโมเดลใหม่ โดยอาศยัเหตุผลเชิงทฤษฎี และ
ค่าดชันีปรับโมเดล ซ่ึงเป็นค่าสถิติเฉพาะของพารามิเตอร์แต่ละตวัมีค่าเท่ากบั ค่าไค-สแควร์ท่ีลดลง 
เม่ือก าหนดให้พารามิเตอร์ตวันั้นเป็น พารามิเตอร์อิสระ หรือมีการผ่อนคลายขอ้ก าหนดเง่ือนไข
บังคับของพารามิเตอร์นั้ น ข้อมูลท่ีได้นั้ นน าไปใช้ในการปรับโมเดลจนได้โมเดลท่ีมีความ
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษแ์ละไดค้่าสถิติตามเกณฑท่ี์ก าหนดตามตารางท่ี 3.8 
 3.4.4  ผลการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือดา้นความตรงเชิงโครงสร้าง 
  ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Anlysis) วิเคราะห์
ความตรงเชิงโครงสร้างของตวัแปรในโมเดลการวดั แบ่งเป็น 2 หวัขอ้ ไดแ้ก่  (1) ภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลง และ (2) คุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ ผลการวเิคราะห์มีดงัน้ี 
  (1)   ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
  ปัจจยัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง (TL)  ประกอบด้วย 4 ตวัแปรสังเกตได้ คือ       
(1) การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (TL_1) (2) การสร้างแรงบนัดาลใจ (TL_2) (3) การกระตุน้ทาง
ปัญญา (TL_3) และ(4) การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (TL_4) ผูว้ิจยัไดท้  าการตรวจสอบค่า
สหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสังเกตได ้ขององคป์ระกอบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง จ านวน 6 คู่ มีค่า
แตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกคู่ ทั้งน้ีทุกคู่มีความสัมพนัธ์เป็นบวก และ
มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยู่ระหว่าง 0.68  - 0.88 แสดงว่าตวัแปรสังเกตได ้ในโมเดลน้ีมี
ความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัจริง โดยเป็นในทิศทางเดียวกนั ดา้นขนาดความสัมพนัธ์ของตวัแปร พบวา่ 
ทุกคู่ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยท่ีตวัแปรสังเกตไดทุ้กตวัมีความแปรปรวนร่วมกนัระหวา่ง
ร้อยละ 46.37 ถึง 77.80 
  เม่ือพิจารณาผลการทดสอบค่าสถิติ Bartlet’s Test of Sphericity ซ่ึงเป็นค่าสถิติ
ทดสอบสมมติฐานว่าเมทริกซ์สหสัมพนัธ์นั้นเป็นเมทริกซ์เอกลกัษณ์ (Identity Metrix) หรือไม่ 
พบวา่ ไดค้่า 2  = 1578.92, df = 6, p = 0.00 ซ่ึงแตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 และสอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ค่าดชันี Overall Kaiser – Mayer – Olkin (KMO) ซ่ึงมีค่าเขา้
ใกล ้1 (KMO = 0.87) แสดงให้เห็นว่าเมทริกซ์สหสัมพนัธ์ของตวัแปรสังเกตไดไ้ม่ใช่เมทริกซ์
เอกลกัษณ์ และความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรมีมากพอท่ีจะน ามาวเิคราะห์องคป์ระกอบเพื่อตรวสอบ
ความตรงเชิงโครงสร้างได ้ดงัแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 3.9 
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ตารางท่ี 3.9  เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปรสังเกตไดใ้น 
       โมเดลการวดัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 

 
  TL_1 TL_2 TL_3 TL_4 
TL_1 1.000    
TL_2 0.882** 1.000   
TL_3 0.805** 0.821** 1.000  
TL_4 0.681** 0.776** 0.840** 1.000 
MEAN 
S.D. 

3.16 
0.91 

3.33 
0.88 

3.12 
0.94 

3.44 
1.08 

Bartlet’s test of Sphericity Chi-Square = 1578.92 , df = 6 , p = 0.000 , KMO = 0.873 
หมายเหตุ:  * หมายถึง p < 0.05 , ** หมายถึง p < 0.01 

 
ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั ดว้ยโปรแกรม AMOS พบว่า โมเดล

การวดัตวัแปรแฝงภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง มีความตรงเชิงโครงสร้าง พิจารณาไดจ้ากค่าสถิติท่ีใช้
ตรวจสอบความตรงของโมเดล ไดแ้ก่ ค่า 2  = 0.602, df = 1 , p = 0.438 , RMSEA = 0.00, GFI = 
1.00 , CFI = 1.00, NFI = 0.99 โดยค่า p มากพอท่ีจะไม่ปฏิเสธสมมติฐานแสดงวา่ ผลการทดสอบค่า 

2  แตกต่างจากศูนยอ์ยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ นัน่คือยอมรับสมมติฐานวา่โมเดลการวดัมีความ
ตรงเชิงโครงสร้าง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ค่าดชันี GFI และCFI ท่ีมีค่าเท่ากบั 1  ค่าดชันี 
RMSEA  มีค่าเขา้ใกล ้0 เม่ือพิจารณาตวัแปรสังเกตไดท้ั้ง 4 ตวัของตวัแปรแฝงภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลง (TL) พบวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิน ้ าหนกัองคป์ระกอบของทุกตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 โดยตวัแปรท่ีมีน ้ าหนักความส าคญัสูงท่ีสุดคือ การสร้างแรงบนัดาลใจ (b=0.89) 
รองลงมาคือ  การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (b = 0.83) การกระตุน้ทางปัญญา (b = 0.78) และ การ
มีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (b = 0.43) ตามล าดบั ส าหรับค่าสัมประสิทธ์ิความเท่ียงของตวัแปร
สังเกตไดทุ้กค่าซ่ึงวดัจากค่า R 2 แสดงให้เห็นถึงความแปรปรวนร่วมของตวัแปรสังเกตไดก้บัตวั
แปรแฝงภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง อยูใ่นระดบัปานกลาง ( 2R  อยูร่ะหวา่ง 0.49 ถึง 0.80)  
   จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า ตัวบ่ง ช้ีหรือตัวแปรสังเกตได้ทั้ ง  4 ตัวเป็น
องค์ประกอบท่ีส าคญัในการวดัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง โดยทุกตวัมีค่าน ้ าหนกัเป็นบวกและมี
ความสัมพนัธ์กนัทางบวกในระดบัปานกลาง ถึง ค่อนขา้งสูง แสดงวา่องคป์ระกอบการวดัภาวะผูน้ า
การเปล่ียนแปลง แต่ละตวันั้นมีความสัมพนัธ์เก้ือหนุนซ่ึงกนัและกนัไม่ไดแ้ยกจากกนัอย่างอิสระ       
ดงัตารางท่ี 3.10 และ ภาพท่ี 3.3 
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ตารางท่ี 3.10  ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัโมเดลภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
 
ตัวแปร   สังเกต

ได้ 
ค่ำสถิติผลกำรวเิครำะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนั TL 

สัมประสิทธ ์ S.E. C.R. คะแนนองคป์ระกอบ 2R  
TL_1 0.83 0.21 3.95 0.12 0.69 
TL_2 0.89 0.12 7.42 0.21 0.80 
TL_3 0.78 0.12 6.50 0.09 0.61 
TL_4 0.43 0.09 4.77 0.05 0.49 

2 = 0.602 , df = 1 , p = 0.438 , RMSEA = 0.00, GFI = 1.00 ,  CFI = 1.00, NFI = 0.99 
 

 
 

ภำพที ่3.3 โมเดลการวดัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
 
(2) คุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ 

      ตวัแปรองค์ประกอบคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการมีอยู่  3องค์ประกอบ 
ไดแ้ก่ การสร้างนวตักรรม (innov), การกลา้เส่ียง (risk) และ  การด าเนินงานเชิงรุก (proac) ผูว้ิจยัได้
ท าการตรวจสอบค่าสหสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบทั้ง 3 องค์ประกอบ รวม 3 คู่ พบว่า ค่า
สหสัมพนัธ์ของตวัแปรสังเกตไดแ้ตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทั้ง 3 คู่ มี
ค่าปานกลางระหว่าง 0.54 – 0.64  ผลการวิเคราะห์เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ดว้ย Bartlet’s Test of 
Sphericity ไดค้่า Chi-Square = 443.25 , df = 4  , p = 0.00 ซ่ึงแตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทาง
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สถิติท่ีระดบั 0.01 ค่าดชันี Overall Kaiser – Mayer – Olkin (KMO) = 0.857  แสดงวา่เมทริกซ์
สหสัมพนัธ์ของตวัแปรสังเกตไดไ้ม่ใช่เมทริกซ์เอกลกัษณ์ และความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรมีมาก
พอท่ีจะน ามาวเิคราะห์องคป์ระกอบได ้ ดงัแสดงในตารางท่ี 3.11 

 
ตารางท่ี 3.11 เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปรสังเกตไดใ้น 

                         โมเดลการวดัคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ 
 innov risk proac 

innov 1.000   
risk 0.718** 1.000  
proac 0.648** 0.646** 1.000 
MEAN 
S.D. 

3.56 
1.04 

3.72 
0.96 

3.52 
0.96 

Bartlet’s test of Sphericity Chi-Square = 443.250 , df = 4 , p = 0.000 , KMO = 0.857 
 
   ผลการวิเคราะห์โมเดลการวดัไดค้่า Chi-Square = 0.00 , df = 0, p = 1.00 , 
RMSEA = 0.000 แสดงวา่โมเดลการวดัคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการสอดคลอ้งกลมกลืน
อยา่งสมบูรณ์กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบย่อยของปัจจยัคุณลกัษณะความเป็น
ผูป้ระกอบการ พบว่า มีตัวแปรท่ีมีน ้ าหนักความส าคัญในการบ่งช้ีคุณลักษณะความเป็น
ผูป้ระกอบการ ทั้งหมด 3 ตวั เรียงล าดบัความส าคญัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ การสร้างนวตักรรม และ 
การด าเนินงานเชิงรุก มีน ้ าหนักองค์ประกอบเท่ากัน คือ 0.7 ส่วนการกล้าเส่ียง มีน ้ าหนัก
องคป์ระกอบ เท่ากบั 0.63 ส่วน ความผนัแปรร่วมของตวับ่งช้ีคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ
อยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ร้อยละ 57 , 55 และ 44 ตามล าดบั รายละเอียดแสดงใน ตารางท่ี 3.12 และ 
ภาพท่ี 3.4 
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ตารางท่ี 3.12  ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของโมเดลคุณลกัษณะความเป็น
ผูป้ระกอบการ 

 
ตัวแปร องค์ประกอบคุณลกัษณะกำรเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ 

สัมประสิทธ์ S.E. t คะแนนองค์ประกอบ 2R  
innov 0.70 0.08 8.75 0.24 0.57 
risk 0.63 0.08 7.87 0.49 0.44 
proac 0.70 0.07 10.0 0.41 0.55 
Chi-Square = 0.00, df = 0 , p = 1.00 , RMSEA = 0.000 

 

 
 
 
ภาพท่ี 3.4  โมเดลการวดัคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ 
 
(3)  ผลการวเิคราะห์ความเท่ียงของตวัแปรแฝง 
  สุชาต ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ และคณะ (2549: 220) กล่าวว่า การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย

โมเดลสมการโครงสร้าง นอกจากการตรวจสอบความเท่ียงของตวัแปรสังเกตไดแ้ต่ละตวัแลว้ ส่ิงท่ี
จะตอ้งประเมินต่อมาคือ ความเช่ือถือได้ของตวัแปรแฝง (Composite Reliability) แต่ละตวั ซ่ึง
สามารถประเมินไดโ้ดยการใชน้ ้าหนกัขององคป์ระกอบ (Indicator Loadings) ทั้งหลาย และการผนั
แปรค่าผดิพลาด (Error Variances)จากผลท่ีไดจ้ากการใชค้  าสั่ง (Completely Standardized Solution) 
มาใชร่้วมกบัสูตรต่อไปน้ี 
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22

/c  
 
 ในท่ีน้ี   c  หมายถึง ความเท่ียงของตวัแปรแฝง 
                     หมายถึง น ้าหนกัของตวัช้ีวดั 
                    หมายถึง ค่าการผนัแปรของค่าผดิพลาดของตวัช้ีวดั 
     หมายถึง ผลรวมของทุกตวัช้ีวดั 

 
ค่า c  ท่ีค  านวณไดค้วรมีค่ามากกวา่ 0.60 จึงสรุปไดว้า่ ตวัแปรแฝง มีความ

เท่ียง นอกจากนั้นแลว้ยงัมีมาตรวดัท่ีใชเ้สริมความเท่ียงของตวัแปรแฝงคือ ค่าเฉล่ียของการผนัแปร
ท่ีสกดัได ้(Average Variance Extracted) เปรียบเทียบกบัค่าการผนัแปรของค่าผิดพลาดของมาตรวดั 
ซ่ึงใชส้ัญลกัษณ์ v  แทนตวัช้ีวดัน้ี  
          

22 /v  
    

ถา้ v  ท่ีค  านวณไดมี้ค่ามากกว่า 0.50 จึงสรุปว่า การผนัแปรในตวัช้ีวดัส่วน
ใหญ่เกิดข้ึนจากตวัแปรสร้างมากกว่า เป็นขอ้ผิดพลาดของมาตรวดั ซ่ึงแสดงว่าตวัแปรแฝงมีความ
เท่ียง จากแนวคิดดงักล่าวก่อนหนา้น้ี ผูว้ิจยัหาค่าความเท่ียงของตวัแปรแฝงและค่าเฉล่ียของการผนั
แปรท่ีสกดัไดท้ั้ง ๕ ตวัแปรแฝง ท่ีใชใ้นแบบจ าลองโดยแสดงขอ้มูลในตารางท่ี 3.18    
  
ตารางท่ี 3.13  ความเท่ียงของตวัแปรแฝง ( v ) และความแปรปรวนเฉล่ียท่ีสกดัได ้( v ) 
 

ตัวแปรแฝง ควำมเทีย่งตัวแปรแฝง ( c ) 
ควำมแปรปรวน
เฉลีย่ทีส่กดัได้ด้วย
องค์ประกอบ ( v ) 

ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง (TL) 0.722 0.595 
คุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ (EP) 0.794 0.658 
 

จากตารางท่ี 3.13 จะเห็นไดว้า่ค่าความเท่ียงของตวัแปรแฝง ทุกตวัมีค่าสูงซ่ึงมากกว่า 
0.60 และค่าความแปรปรวนเฉล่ียท่ีสกดัไดด้ว้ยองคป์ระกอบมีค่ามากกวา่ 0.50 ซ่ึงแสดงให้ทราบวา่ 
จากการประเมินแบบจ าลองมาตรวดัได้หลักฐานท่ีชัดเจนว่า การนิยามปฏิบัติการตวัแปรแฝง
ทั้งหมดถูกตอ้งและเช่ือถือได ้ไม่มีขอ้บกพร่องท่ีวกิฤตแต่อยา่งใด 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจยัเร่ือง ผลกระทบของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีมีต่อคุณลักษณะความเป็น
ผูป้ระกอบการในสถานประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์การวิจยั
3 ขอ้ คือ 1.  เพื่อศึกษาระดบัความเป็นผูป้ระกอบการและภาวะผูน้ าการเป ล่ียนแปลงในสถาน
ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียว 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลระหว่าง ภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงและ
คุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการในสถานประกอบการธุรกิจท่องเท่ียว 3.  เพื่อทดสอบความไม่
แปรเปล่ียนของโมเดลอิทธิพลระหว่าง ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงและคุณลักษณะความเป็น
ผูป้ระกอบการในสถานประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความแตกต่างของของ
ประเภทผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูว้ิจยัแบ่งการน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 3 หัวขอ้ ไดแ้ก่ 
หัวขอ้แรก ผลการวิเคราะห์ประชากรท่ีศึกษาด้วยค่าสถิติพื้นฐาน หัวขอ้ท่ีสองผลการวิเคราะห์
ค่าสถิติพื้นฐานของตวัแปรสังเกตได ้และหวัขอ้สุดทา้ยผลการวเิคราะห์ตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั  

เพื่อให้การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีความสะดวกมากข้ึน ผูว้ิจ ัยจึงก าหนด      
สัญลกัษณ์ท่ีใชแ้ทนค่าสถิติและตวัแปรต่างๆ ในการน าสนอขอ้มูลดงัน้ี  

 
สัญลกัษณ์ท่ีใชแ้ทนค่าสถิติ 

  X   หมายถึง ค่าเฉล่ีย (Mean) 
   S.D. หมายถึง ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
   MIN หมายถึง คะแนนต ่าสุด (Minimum) 
   MAX หมายถึง คะแนนสูงสุด (Maximum) 
   SK  หมายถึง ค่าความเบ ้(Skewness) 
   KU  หมายถึง ค่าความโด่ง (Kurtosis) 
   CV  หมายถึง สัมประสิทธ์ิการกระจาย (Coefficient of Variation) 
  2   หมายถึง ดชันีตรวจสอบความกลมกลืนประเภทค่าสถิติไค-สแควร์ 
   LX  หมายถึง เมทริกซ์สัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแปรสังเกตไดบ้นตวั
     แปรแฝงภายนอก 
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 สัญลกัษณ์ท่ีใชแ้ทนค่าสถิติ 

LY  หมายถึง      เมทริกซ์สัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแปรสังเกตไดบ้นตวั
           แปรแฝงภายใน 
   GA      หมายถึง เมทริกซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุจากตวัแปรแฝงภายนอกไปตวั
     แปรแฝงภายใน 
   BE  หมายถึง เมทริกซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุจากตวัแปรแฝงภายในไปตวัแปร 
     แฝงภายใน 
   PH  หมายถึง เมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมระหว่าง      
     ตวัแปรแฝงภายนอก 
   PS  หมายถึง เมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมระหว่าง      
     ความคลาดเคล่ือนของตวัแปรแฝงภายใน 
   TD  หมายถึง เมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมระหว่าง      
     ความคลาดเคล่ือนในการวดัแปรสังเกตไดภ้ายนอก 
    TE  หมายถึง เมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมระหว่าง      
     ความคลาดเคล่ือนในการวดัแปรสังเกตไดภ้ายใน 
   R  หมายถึง สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ  
  2R   หมายถึง สัมประสิทธ์ิการท านาย  
  df   หมายถึง ค่าองศาอิสระ  
  P  หมายถึง ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
  GFI  หมายถึง ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน  
  AGFI หมายถึง ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ 
  CFI  หมายถึง ดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ 
  RMSEA หมายถึง ค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลงัสอง 
  SRMR หมายถึง ดชันีรากของค่าเฉล่ียก าลงัสองมาตรฐานของส่วนเหลือ 
   
 สัญลกัษณ์ท่ีใชแ้ทนตวัแปรสังเกตได ้
  TL_1 หมายถึง การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 
  TL_2 หมายถึง การสร้างแรงบนัดาลใจ 
  TL_3 หมายถึง การกระตุน้ทางปัญญา 
  TL_4 หมายถึง การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
   INNOV หมายถึง การสร้างนวตักรรม  
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 สัญลกัษณ์ท่ีใชแ้ทนตวัแปรสังเกตได ้
  RISK หมายถึง การกลา้เส่ียง 
  PROAC หมายถึง การด าเนินงานเชิงลึก 
 สัญลกัษณ์ท่ีใชแ้ทนตวัแปรแฝง 
  TL  หมายถึง ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
  EP  หมายถึง ความเป็นผูป้ระกอบการ 
    
4.1  ผลการวเิคราะห์ประชากรที่ศึกษาด้วยค่าสถิติพืน้ฐาน 

ในส่วนน้ีผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของประชากร จ านวน 5  ตวั   
คือ (1) องคก์ารสาขาต่างประเทศ (ไม่ใช่/ใช่)  ถา้ใช่ (ระบุประเทศ) (2) จ านวนพนกังานในองคก์าร 
(ไม่เกิน 50 คน/ มากกวา่ 50 คนข้ึนไป (3) ชนชาติท่ีถือหุ้นรายใหญ่ (ไทย, ต่างชาติ) (4) ต าแหน่ง
ผูต้อบแบบสอบถาม (ผูจ้ดัการ / เจา้ของกิจการ / ต าแหน่งอ่ืนๆ) และ (5) ระดบัการศึกษาของผูต้อบ
แบบสอบถาม (ต ่ากว่าปริญญาตรี / ปริญญาตรี / ปริญญาโท / ปริญญาเอก)      ซ่ีงผลการวิเคราะห์
แสดงในตารางท่ี 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1  จ านวนและร้อยละของประชากรจ าแนกตามตวัแปรจดัประเภท  

(n=400) 
ตัวแปรจัดประเภท ประเภท จ านวน ร้อยละ 

1. องคก์ารสาขาต่างประเทศ 1.1  ใช่ 
1.2  ไม่ใช่ 

94 
306 

23.5 
76.5 

2. จ านวนพนกังานในองคก์าร 2.1  ขนาดเล็ก 
2.2  ขนาดกลางและใหญ่ 

327 
73 

81.75 
18.25 

3. ชนชาติท่ีถือหุ้นรายใหญ่ 3.1  ไทย 
3.2  ต่างชาติ 

306 
94 

76.5 
23.5 

4. ต าแหน่งผูต้อบ
แบบสอบถาม 

4.1  ผูจ้ดัการ 
4.2  เจา้ของกิจการ 
4.3  อ่ืน ๆ 

138 
262 

- 

34.5 
65.5 

- 
5. การศึกษาสูงสุดของผูต้อบ

แบบสอบถาม 

5.1  ต  ่ากวา่อุดมศึกษา 
5.2  ป.ตรี 
5.3  ป.โท 

54 
227 
119 

13.5 
56.75 
29.75 
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 จากผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 4.1  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท างานใน

สถานประกอบการซ่ึงไม่ใช่องคก์ารสาขาจากต่างประเทศหรือหรือเป็นองคก์ารธุรกิจท่ีจดทะเบียน
ธุรกิจทท่องเท่ียวเฉพาะในประเทศไทยจ านวน 306 คน (ร้อยละ 76.5)  ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่อยู่ในองค์การธุรกิจท่องเท่ียวขนาดเล็ก ซ่ึงเป็นองค์การธุรกิจท่ีมีพนกังานไม่เกิน 50 คน จาก
การรวบรวมขอ้มูล พบวา่ พนกังานกลุ่มน้ีมีจ านวน 327 คน (ร้อยละ 81.5) โดยเจา้ขององคก์ารธุรกิจ
ท่องเท่ียวท่ีศึกษาน้ีส่วนใหญ่เป็นคนไทย มีจ านวน 306 คน (ร้อยละ 76.5) และผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเจา้ของกิจการ จ านวน 262 คน (ร้อยละ 65.5 ส่วนขอ้มูลระดบัการศึกษาของผูต้อบ
แบบสอบถาม พบวา่ ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบั ป.ตรี จ านวน 227 คน (ร้อยละ 56.75) รองลงมาคือ 
มีระดบัการศึกษา ปริญญาโท จ านวน 119 คน (ร้อยละ 29.75) และต ่ากวา่ปริญญาตรีจ านวน 54 คน 
(ร้อยละ 13.5) 

  
4.2 ค่าสถิติพืน้ฐานของตัวแปรสังเกตได้ 

1. ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวท่ีศึกษามีค่าเฉล่ียของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง (TL) อยูใ่น
ระดับมาก (  = 3.30) โดยองค์ประกอบ ทั้ ง 4 ตัวมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง  3.20 – 3.46 แสดงว่า 
ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวเห็นว่า ตนเองและเพื่อนร่วมงานมีการสร้างแรงบนัดาลใจในการ
ท างานอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก อาทิ การแสดงให้เห็นว่ามีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ท่ีจะท างานให้
ส าเร็จ รวมทั้งการกระตุน้ใหที้มงานใหค้วามส าคญัต่อส่ิงส าคญัท่ีควรพิจารณาก่อนเพื่อให้งานลุล่วง 
หรือ อาจจะมีความตั้งใจอยา่งแน่วแน่ในการท างานใหส้ าเร็จ    การเปิดโอกาสใหที้มงานแสดงความ
คิดเห็นเพื่อเป็นการกระตุน้ใหรู้้จกัคิดหรือเป็นการกระตุน้ทางปัญญา เพื่อปรับปรุงงานให้ดีข้ึนอยูใ่น
ระดบัค่อนขา้งมาก นอกจากนั้น การปฏิบติัในลกัษณะการให้ค  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อทีมงาน 
โดยการค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล รวมถึงยงัมีการประพฤติตนเพื่อเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่
ผูร่้วมงาน โดยการทุ่มเทการท างานเพื่อให้ส าเร็จตามเป้าหมาย และไดใ้ห้ความส าคญัต่อการท างาน
ร่วมกนัในระดบัมาก อีกทั้งยงัสามารถควบคุมสติอารมณ์ได้ดีมากในสถานการณ์วิกฤตซ่ึงมีการ
ปฏิบติัจ านวนมาก 

   ส าหรับค่าเฉล่ียของความเป็นผูป้ระกอบการ (EP) มีระดบัการปฏิบติัคือ ค่อนขา้งมาก (   = 
3.30) โดยองคป์ระกอบ ทั้ง 3 ตวัมีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง  2.95 – 3.47 แสดงวา่ ผูป้ระกอบการมีการคิด
ริเร่ิมแสวงหาวิธีการหรือลู่ทางใหม่ๆ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการบริการน าเท่ียวให้ถูกใจลูกค้า
ค่อนขา้งมาก รวมทั้งน าเสนอเส้นทางการท่องเท่ียวใหม่ๆ เพิ่มช่องทางการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้เก่า
และใหม่ ส่งเสริมให้พนกังานคิดเสนอวิธีการใหม่ๆในการมอบช่วงเวลา ประสบการณ์ดีๆจากการ
ท่องเท่ียวใหแ้ก่ลูกคา้ อีกทั้ง ผูป้ระกอบการและผูจ้ดัการมีการกลา้เส่ียงในระดบัค่อนขา้งมากในการ
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จะตดัสินใจ ท าให้แกปั้ญหาท่ีรวดเร็ว เพิ่มโอกาสหรือเพิ่มช่องทางการสร้างรายไดใ้ห้แก่องค์การ 
หรือสามารถประเมินความเส่ียงทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว และยงักลา้ท่ีจะน าส่ิงใหม่ๆมา
ใชใ้นองคก์าร อยา่งไรก็ตามการท างานเชิงรุกนั้น ผูป้ระกอบการธุรกิจมีการปฏิบติัในระดบัมาก ดงั
แสดงขอ้มูลในตารางท่ี 4.2 

 
ตารางท่ี 4.2  ค่าสถิติบรรยายลกัษณะของตวัแปรองคป์ระกอบ (N = 400) 
 

องค์ประกอบ ตวัแปร ค่า เฉลีย่ ระดบั S.D. ความเบ้ ความโด่ง 

1.ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
- การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 
- การสร้างแรงบนัดาลใจ 
 -การกระตุน้ทางปัญญา 
- การค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล 

TL 
 

TL_1 
TL_2 
TL_3 
TL_4 

3.30 
 

3.46 
3.23 
3.20 
3.34 

มาก 
 

มาก 
ค่อนขา้งมาก 
ค่อนขา้งมาก 

มาก 

0.95 
 

0.91 
0.88 
0.94 
1.08 

-0.146 
 

-0.38 
-0.17 
-0.20 
-0.23 

2.23 
 

2.26 
3.09 
3.31 
2.31 

2.ความเป็นผูป้ระกอบการ 
- การสร้างนวตักรรม 
- การกลา้เผชิญความเส่ียง 
- การด าเนินงานเชิงรุก 

EP 
INNOV 
RISK 

PROAC 

3.16 
3.08 
2.95 
3.47 

ค่อนขา้งมาก 
ค่อนขา้งมาก 
ค่อนขา้งมาก 

มาก 

0.88 
0.71 
0.48 
1.02 

0.245 
-0.38 
-0.29 
-0.35 

1.23 
0.26 
2.11 
1.24 

 
4.3  ผลการวเิคราะห์โมเดลการวจัิย 
  4.3.1  ผลการวเิคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้างของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อ
คุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการในสถานประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร 
เม่ือพิจารณาค่าสถิติท่ีใชต้รวจสอบความสอดคลอ้ง ระหวา่งโมเดลการวิจยักบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
พบวา่ โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 
8.78 ท่ีค่าองศาอิสระ (df) เท่ากบั 10  ค่าความน่าจะเป็น (p) = 0.55 ค่าดชันีวดัความกลมกลืน (GFI) 
เท่ากบั  0.99 ค่าดชันี Comparative Fit Index(CFI) เท่ากบั 1.00 ค่าดชันี Normed Fit Index (NFI) 
เท่ากบั  0.99 ค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลงัสอง (RMSEA) เท่ากบั 0.00 และค่า
ไค-สแควร์สัมพทัธ์ (cmin / df) เท่ากบั 0.87 จากขอ้มูลขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ ค่า GFI และ CFI มีค่าเขา้
ใกล ้1 และ RMSEA มีค่าเขา้ใกลศู้นย ์และ ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์มีค่านอ้ยกวา่ 2 แสดงวา่โมเดล
ตามท่ีก าหนดมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 
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รูปท่ี 4.1 ผลการวเิคราะห์ความตรงโมเดลเชิงสาเหตุภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อคุณลกัษณะ
ความเป็นผูป้ระกอบการในสถานประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
เม่ือพิจารณาผลการประมาณค่าอิทธิพลของตวัแปรแฝงในโมเดลเชิงสาเหตุภาวะผูน้ า

การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการในสถานประกอบการธุรกิจท่องเท่ียว
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลทางตรง โดยมีขนาดอิทธิพล
ค่อนขา้งสูง (0.64) ต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ซ่ึงตวับ่งช้ีของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีมีอิทธิพลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ โดย
เรียงล าดบัน ้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) มากท่ีสุดคือ  การสร้างแรงบนัดาลใจ (TL2) 
รองลงมา คือ การกระตุน้ทางปัญญา (TL3)  ล าดบัท่ีสาม คือ การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (TL1) 
และ สุดทา้ย คือ การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (TL4)  
  4.3.2 ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ความไม่แปรเปล่ียนของโมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้น โดย
การวเิคราะห์จะประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ ส่วนแรก เป็นการวเิคราะห์เพื่อทดสอบความไม่แปรเปล่ียน
ของรูปแบบหรือลักษณะของโมเดล และส่วนท่ีสอง เป็นการวิเคราะห์เพื่อทดสอบความไม่
แปรเปล่ียนของพารามิเตอร์ ดงัแสดงรายละเอียดผลการทดสอบสมมติฐาน ดงัแสดงในตารางท่ี 4.3 
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ตารางท่ี 4.3 ผลการทดสอบความไม่แปรเปล่ียนของโมเดลการวจิยั 
 

Fit a model simultaneously cmin df P GFI CFI NFI RMSEA 

form 16.36 20 0.69 0.99 1.00 0.98 0.00 
Measurement weight 23.86 25 0.52 0.98 1.00 0.98 0.00 
Structural weight 25.32 26 0.48 0.98 1.00 0.98 0.00 
Structural Covariances 27.42 27 0.44 0.98 1.00 0.98 0.00 
Structure Residuals 38.46 28 0.09 0.98 0.99 0.97 0.02 
Measurement Residuals 49.72 38 0.09 0.97 0.99 0.96 0.02 

 
จากตารางท่ี 4.3 เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์โมเดลการวิจยั  ซ่ึงเป็นการทดสอบ

สมมติฐานเก่ียวกบัรูปแบบโมเดลและค่าพารามิเตอร์ต่างๆระหวา่งกลุ่มประชากร ไดแ้ก่ บริษทัท่ีมีผู ้
ถือหุ้นรายใหญ่คนไทยกบับริษทัท่ีมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่เป็นชาวต่างชาติ พบว่า เม่ือพิจารณารูปแบบ 
(form) ของโมเดลการวิจยัทั้งสองกลุ่มมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษโ์ดยพิจารณาจากค่า 

2X = 16.36  df = 20 P = 0.69 GFI = 0.99 NFI = 0.98  CFI = 1.00 RMSEA = 0.00 จากขอ้มูล
ขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ ค่า GFI , NNFI และ CFI มีค่าเขา้ใกล ้1 ค่า RMSEA มีค่าใกลศู้นย ์ จึงยอมรับ
สมมติฐานท่ีว่า  โมเดลเชิงสาเหตุของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีมีอิทธิพลต่อคุณลกัษณะความ
เป็นผูป้ระกอบการ ระหว่างสถานประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวท่ีมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่เป็นคนไทย      
(N = 306) และผูถื้อหุ้นรายใหญ่เป็นชาวต่างชาติ (N = 94) มีรูปแบบท่ีเหมือนกนั ดงัแสดงในรูปท่ี 
4.2 และ 4.3 
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รูปท่ี 4.2 ผลการวเิคราะห์โมเดลภาวะวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อคุณลกัษณะความเป็น
ผูป้ระกอบการท่ีมีผูถื้อหุน้รายใหญ่เป็นคนไทย 

 

 
รูปท่ี 4.3  ผลการวเิคราะห์โมเดลภาวะวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อคุณลกัษณะความเป็น

ผูป้ระกอบการท่ีมีผูถื้อหุน้รายใหญ่เป็นชาวต่างชาติ 
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จากตารางท่ี 4.3 ยงัวเิคราะห์ไดอี้กวา่ โมเดลเชิงภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีมีอิทธิพล

ต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการของสถานประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวท่ีมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่
เป็นคนไทยกบัชาวต่างชาตินอกจากมีรูปแบบหรือลกัษณะโมเดลท่ีเหมือนกนัแลว้นั้น ค่าอิทธิพล
ต่างๆ หรือค่าพารามิเตอร์ในโมเดลยงัมีค่าไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติอีกดว้ย ดงันั้นจึง
สรุปไดว้า่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลทางตรงและมีขนาดค่อนขา้งสูงต่อคุณลกัษณะความ
เป็นผูป้ระกอบการในธุรกิจน าเท่ียวอย่างแทจ้ริงเพราะไม่ว่าจะวิเคราะห์ด้วยประชากรท่ีมีความ
แตกต่างระหวา่งกลุ่มยงัใหผ้ลการวเิคราะห์โมเดลท่ีเหมือนกนั  
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บทที ่5 

สรุปผลการวจิยั อภปิรายผลการวจิยั และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจยัเร่ือง ผลกระทบของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีมีต่อคุณลักษณะความเป็น
ผูป้ระกอบการในสถานประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคก์ารวิจยั
3 ขอ้ คือ 1.  เพื่อศึกษาระดบัความเป็นผูป้ระกอบการและภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงในสถาน
ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียว 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลระหว่าง ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงและ
คุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการในสถานประกอบการธุรกิจท่องเท่ียว 3.  เพื่อทดสอบความไม่
แปรเปล่ียนของโมเดลอิทธิพลระหว่าง ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงและคุณลักษณะความเป็น
ผูป้ระกอบการในสถานประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความแตกต่างของของ
ประเภทผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

ผูว้จิยัไดศึ้กษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและสรุปเป็นตวัแปรท่ีศึกษาดงัน้ี 1. ภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลง ตามแนวคิดของ Bass (1985) ซ่ึงประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ คือ การมีอิทธิพลอยา่ง
มีอุดมการณ์ การสร้างแรงบนัดาลใจ การกระตุน้ทางปัญญา และการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
และ 2. ความเป็นผูป้ระกอบการ ซ่ึงประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ คือ การสร้างนวตักรรม (INNO)  
การกลา้เผชิญความเส่ียง (RISK) และ การด าเนินงานเชิงรุก (PROAC) โดยเป็นเน้ือหาท่ีไดจ้ากการ
ทบทวนวรรณกรรมจากงานวจิยัในประเทศและต่างประเทศ  

ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ เจา้ของกิจการหรือผูจ้ดัการสถานประกอบการธุรกิจ
ท่องเท่ียวรายใหม่ในประเทศไทย (จดทะเบียนระหวา่ง 6 เม.ย.51 – ม.ค. 58) จ านวน 9,134 แห่ง โดย
มีรายช่ือในฐานขอ้มูลบริการออนไลน์ของส านกังานทะเบียนธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ กรมการ
ท่องเท่ียว ผูว้ิจ ัยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูลจากพนักงานในสถาน
ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียว ตั้งแต่  มิย. 58  ถึง ก.ค. 58 ไดรั้บแบบสอบถามคืน จ านวน 400 ชุด 
และได้ท าการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือในการวิจัย คือ ความเท่ียง (Reliability) ของ
แบบสอบถามโดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
ซ่ึงพบว่ามีค่าตั้งแต่ 0.892 – 0.946 ซ่ึงยอมรับได ้และตรวจสอบวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้าง
ของตวัแปรในโมเดลการวดัโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor 
Anlysis) พบวา่ มีความตรงเชิงโครงสร้างทั้ง สองตวัแปร 
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5.1 สรุปผลการวจัิย 

 1. ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวท่ีศึกษามีค่าเฉล่ียของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง (TL) อยู่
ในระดบัมาก ( X  = 3.30) โดยองค์ประกอบ ทั้ง 4 ตวัมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง  3.20 – 3.46 แสดงว่า 
ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวเห็นว่า ตนเองและเพื่อนร่วมงานมีการสร้างแรงบนัดาลใจในการ
ท างานอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก อาทิ การแสดงให้เห็นว่ามีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ท่ีจะท างานให้
ส าเร็จ รวมทั้งการกระตุน้ใหที้มงานใหค้วามส าคญัต่อส่ิงส าคญัท่ีควรพิจารณาก่อนเพื่อให้งานลุล่วง 
หรือ อาจจะมีความตั้งใจอยา่งแน่วแน่ในการท างานใหส้ าเร็จ    การเปิดโอกาสใหที้มงานแสดงความ
คิดเห็นเพื่อเป็นการกระตุน้ใหรู้้จกัคิดหรือเป็นการกระตุน้ทางปัญญา เพื่อปรับปรุงงานให้ดีข้ึนอยูใ่น
ระดบัค่อนขา้งมาก นอกจากนั้น การปฏิบติัในลกัษณะการให้ค  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อทีมงาน 
โดยการค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล รวมถึงยงัมีการประพฤติตนเพื่อเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่
ผูร่้วมงาน โดยการทุ่มเทการท างานเพื่อให้ส าเร็จตามเป้าหมาย และไดใ้ห้ความส าคญัต่อการท างาน
ร่วมกนัในระดบัมาก อีกทั้งยงัสามารถควบคุมสติอารมณ์ได้ดีมากในสถานการณ์วิกฤตซ่ึงมีการ
ปฏิบติัจ านวนมาก 
  ส าหรับค่าเฉล่ียของความเป็นผูป้ระกอบการ (EP) มีระดบัการปฏิบติัคือ ค่อนขา้งมาก     
( X   = 3.16) โดยองคป์ระกอบ ทั้ง 3 ตวัมีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง  2.95 – 3.47 แสดงวา่ ผูป้ระกอบการมี
การคิดริเร่ิมแสวงหาวิธีการหรือลู่ทางใหม่ๆ เพื่อพฒันาปรับปรุงการบริการน าเท่ียวให้ถูกใจลูกคา้
ค่อนขา้งมาก รวมทั้งน าเสนอเส้นทางการท่องเท่ียวใหม่ๆ เพิ่มช่องทางการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้เก่า
และใหม่ ส่งเสริมให้พนกังานคิดเสนอวิธีการใหม่ๆในการมอบช่วงเวลา ประสบการณ์ดีๆจากการ
ท่องเท่ียวใหแ้ก่ลูกคา้ อีกทั้ง ผูป้ระกอบการและผูจ้ดัการมีการกลา้เส่ียงในระดบัค่อนขา้งมากในการ
จะตดัสินใจ ท าให้แกปั้ญหาท่ีรวดเร็ว เพิ่มโอกาสหรือเพิ่มช่องทางการสร้างรายไดใ้ห้แก่องค์การ 
หรือสามารถประเมินความเส่ียงทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว และยงักลา้ท่ีจะน าส่ิงใหม่ๆมา
ใชใ้นองคก์าร อยา่งไรก็ตามการท างานเชิงรุกนั้น ผูป้ระกอบการธุรกิจมีการปฏิบติัในระดบัมาก 
 2.  ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลทางตรง โดยมีขนาดอิทธิพลค่อนขา้งสูง (0.64) ต่อ
คุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงตวับ่งช้ีของภาวะผูน้ า
การเปล่ียนแปลงท่ีมีอิทธิพลต่อคุณลักษณะความเป็นผูป้ระกอบการ โดยเรียงล าดับน ้ าหนัก
องค์ประกอบ (Factor Loading) มากท่ีสุดคือ  การสร้างแรงบนัดาลใจ (TL2) รองลงมา คือ การ
กระตุน้ทางปัญญา (TL3)  ล าดบัท่ีสาม คือ การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (TL1) และ สุดทา้ย คือ 
การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (TL4) 
 3.  โมเดลเชิงภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีมีอิทธิพลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการของ
สถานประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวท่ีมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่เป็นคนไทยกับชาวต่างชาตินอกจากมี
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รูปแบบหรือลกัษณะโมเดลท่ีเหมือนกนัแลว้นั้น ค่าอิทธิพลต่างๆ หรือค่าพารามิเตอร์ในโมเดลยงัมี
ค่าไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติอีกดว้ย ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมี
อิทธิพลทางตรงและมีขนาดค่อนขา้งสูงต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการในธุรกิจน าเท่ียว
อย่างแท้จริงเพราะไม่ว่าจะวิเคราะห์ด้วยประชากรท่ีมีความแตกต่างระหว่างกลุ่มยงัให้ผลการ
วเิคราะห์โมเดลท่ีเหมือนกนั 
    
5.2 อภิปรายผลการวจัิย 
 5.2.1  ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียของตวัแปรในการวิจยัพบว่า พนกังานในองค์การธุรกิจ
ท่องเท่ียวมีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาองค์ประกอบในแต่ละด้าน
พบว่า ผูบ้ริหารหรือเจา้ของกิจการในองค์การธุรกิจท่องเท่ียวมีคุณลกัษณะการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียการปฏิบติัมากกวา่ดา้นอ่ืนๆ รองลงมา คือ การค านึงถึงความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลก็ยงัมีมาก อีกทั้งตวัอยา่งท่ีศึกษา มีการประพฤติตนเพื่อเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่
ผูร่้วมงาน โดยการทุ่มเทการท างานเพื่อให้ส าเร็จตามเป้าหมาย และให้ความส าคญัต่อการท างาน
ร่วมกนัในระดบัสูง นอกจากนั้น ยงัสามารถควบคุมสติอารมณ์ได้ดีมากในสถานการณ์วิกฤต ซ่ึง
องคป์ระกอบดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์นกัวิจยับางท่านอาจเรียกวา่ ภาวะผูน้ าแบบมีบารมี 
(Charismatic Leadership) ท่ีเป็นลกัษณะเด่นของผูน้ าแบบดั้งเดิมของระบบราชการ (น าชยั  ศุภฤกษ์
ชยัสกุล, 2550: 45) ผลการวิจยัในส่วนน้ีสอดคลอ้งกบั ศิวะนนัท์ ศิวพิทกัษ์ (2554) ท่ีศึกษาและ
พบวา่ พนกังานในองคก์ารธุรกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงแนวทางด าเนินงานมกัจะปรับตวัอยา่งต่อเน่ือง 
แต่เน่ืองจากยงัคงยึดติดกบัการปฏิบติังานแบบเก่าจึงท าให้มีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงโดยรวมอยู่
ในระดับท่ีไม่สูงมาก ยกเวน้ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ส าหรับคุณลักษณะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของธุรกิจน าเท่ียวในด้าน การสร้างแรงบันดาลใจในการท างานอยู่ในระดับ
ค่อนขา้งมาก ซ่ึงพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการสร้างแรงบนัดาลใจมีลกัษณะ เป็นการแสดงให้เห็นวา่
มีความตั้งใจอยา่งแน่วแน่ท่ีจะท างานใหส้ าเร็จ หรือมกัจะการกระตุน้ใหที้มงานใหค้วามส าคญัต่อส่ิง
ส าคญัท่ีควรพิจารณาก่อนเพื่อให้งานลุล่วง หรือ อาจจะมีการปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการแสดงความตั้งใจ
อย่างแน่วแน่ในการท างานให้ส าเร็จ นอกจากนั้น พฤติกรรมการแสดงออกหรือมีการปฏิบติัท่ี
น่าสนใจล าดบัสุดทา้ย คือ การเปิดโอกาสให้ทีมงานแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นการกระตุน้ให้ รู้จกั
คิดหรือเป็นการกระตุน้ทางปัญญา เพื่อปรับปรุงงานใหดี้ข้ึนนั้นอาจจะมีการปฏิบติัค่อนขา้งมาก 
  ค่าเฉล่ียของความเป็นผูป้ระกอบการ (EP) มีระดบัการปฏิบติัคือ ค่อนขา้งมาก     ( X   = 
3.16) โดยองคป์ระกอบ ทั้ง 3 ตวัมีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง  2.95 – 3.47 แสดงวา่ ผูป้ระกอบการมีการคิด
ริเร่ิมแสวงหาวิธีการหรือลู่ทางใหม่ๆ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการบริการน าเท่ียวให้ถูกใจลูกค้า
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ค่อนขา้งมาก รวมทั้งน าเสนอเส้นทางการท่องเท่ียวใหม่ๆ เพิ่มช่องทางการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้เก่า
และใหม่ ส่งเสริมให้พนกังานคิดเสนอวิธีการใหม่ๆในการมอบช่วงเวลา ประสบการณ์ดีๆจากการ
ท่องเท่ียวใหแ้ก่ลูกคา้ อีกทั้ง ผูป้ระกอบการและผูจ้ดัการมีการกลา้เส่ียงในระดบัค่อนขา้งมากในการ
จะตดัสินใจ ท าให้แกปั้ญหาท่ีรวดเร็ว เพิ่มโอกาสหรือเพิ่มช่องทางการสร้างรายไดใ้ห้แก่องค์การ 
หรือสามารถประเมินความเส่ียงทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว และยงักลา้ท่ีจะน าส่ิงใหม่ๆมา
ใช้ในองค์การ อย่างไรก็ตามการท างานเชิงรุกนั้น ผูป้ระกอบการธุรกิจมีการปฏิบติัในระดบัมาก 
ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัมีแนวโนม้ถดถอย เศรษฐกิจทัว่โลกตกต ่า การจา้ง
งานการผลิตลดลง แมร้าคาน ้ามนัเช้ือเพลิงจะถูกลงท าให้ตน้ทุนการผลิตต ่า แต่ผูบ้ริหารหรือเจา้ของ
กิจการธุรกิจท่องเท่ียวจะมีการปรับตวัให้เกิดการขบัเคล่ือนอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวต่อไปได ้
จะตอ้งท างานเชิงรุก ไม่หวงัพึ่งพาภาคราชการมากนกั จะตอ้งน าองคก์ารธุรกิจใหอ้ยูร่อดไดต่้อไป 
 5.2.2  ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลทางตรงและมีขนาดค่อนขา้งสูงต่อคุณลกัษณะ
การเป็นผูป้ระกอบการของธุรกิจท่องเท่ียวในประเทศไทย แสดงวา่ เม่ือเจา้ของกิจการหรือผูจ้ดัการ
ในองคก์ารธุรกิจท่องเท่ียวมีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีสูงข้ึน โดยสังเกตไดจ้าก มีการประพฤติตน
เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผูร่้วมงานทุกระดบั มีการทุ่มเทเพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย ควบคุม
อารมณ์ไดดี้ในสถานการณ์วกิฤต มีการกระตุน้ใหผู้ร่้วมงานมุ่งใหค้วามสนใจในการคน้หาวิธีท างาน
ใหเ้กิดความส าเร็จ รวมทั้งเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานไดแ้สดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
งานใหดี้ข้ึน อีกทั้งจะมีการให้ความส าคญัต่อการพฒันาจุดเด่นของผูร่้วมงานเป็นรายบุคคล เป็นตน้  
ดงันั้นหากมีการปฏิบติัดงักล่าวท่ีมากข้ึนแลว้ ยอ่มส่งผลให้ภาพโดยรวมของการมีคุณลกัษณะความ
เป็นผูป้ระกอบการของพนกังานในองคก์ารธุรกิจมีการปฏิบติังานในดา้นต่างๆ สูงข้ึน ไดแ้ก่ มีการ
สร้างนวัตกรรมการบริการท่ีดี ข้ึน น าเสนอเส้นทางการท่องเท่ียวใหม่ๆ เพิ่มช่องทางการ
ติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้เก่าและใหม่ ส่งเสริมให้พนกังานคิดเสนอวิธีการใหม่ๆในการมอบช่วงเวลา 
ประสบการณ์ดีๆจากการท่องเท่ียวใหแ้ก่ลูกคา้ อีกทั้ง ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงยงัมีอิทธิพลต่อการ
กลา้เส่ียงของเจา้ของและผูจ้ดัการ โดยจะท าให้ผูป้ระกอบการมีการตดัสินใจ แก้ปัญหาท่ีรวดเร็ว 
เพิ่มโอกาสหรือเพิ่มช่องทางการสร้างรายไดใ้ห้แก่องคก์าร รวมทั้งท าให้ผูจ้ดัการ สามารถประเมิน
ความเส่ียงทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว และยงักลา้ท่ีจะน าส่ิงใหม่ๆมาใชใ้นองคก์าร แมรู้้วา่
อาจมีการต่อตา้นภายในองคก์ารข้ึนมา นอกจากนั้น ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงยงัมีอิทธิพลต่อการ
ด าเนินงานเชิงรุกให้เพิ่มสูงข้ึนสังเกตไดจ้าก มีการส่งเสริมจากหวัหนา้ทีมหรือผูบ้ริหารในองคก์าร
ให้พนักงานน าเท่ียวในองค์การธุรกิจน าเท่ียวมีการเรียนรู้ พฒันาขีดความสามารถของตนเอง 
ตลอดเวลา มีการก าหนดเป้าหมายการท างานปรับเปล่ียนกลยุทธ์การท างานไดแ้มใ้นสถานการณ์คบั
ขนั เป็นตน้ รวมทั้งศึกษาขอ้ผิดพลาดในอดีตแลว้น ามาแกไ้ข  ผลการวิจยัดงัท่ีกล่าวมาแลว้มีความ
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สอดคลอ้งกบั Kotter (1990) กล่าวว่า หากสถานการณ์ของโลกคงท่ีเช่นดงัเดิมล าพงัทกัษะการ
บริหารจดัการน่าจะเพียงพอต่อการท าให้องคก์ารเจริญกา้วหน้าได ้แต่พลวตัการเปล่ียนแปลงอยา่ง
รวดเร็วตลอดเวลา เช่นปัจจุบนั คุณสมบติัของผูน้ ายุคใหม่ควรเป็นผูใ้ชก้ารน า (Lead) ควบคู่ไปกบั
จดัการ (Manage) อยา่งเหมาะสมตามสภาพการณ์ กล่าวคือ นอกจากผูน้ าตอ้งสร้างนิสัยการท างาน
เชิงรุกมีการวางแผนการท างานเชิงเป้าหมายกระบวนการและแนวทางการตรวจสอบท่ีชดัเจน เน้น
การปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ และการท างานเป็นทีมอันเป็นรูปแบบการบริหารจัดการภายใน เพื่อ
ความส าเร็จตามภารกิจแล้ว ผูน้  ายงัตอ้งมีมุมมองกวา้งไกลระดบัสากล ยืดหยุ่นต่อความทา้ทายท่ี
เกิดข้ึน มีการแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือจากพนัธมิตรภายนอก สามารถสร้างแรงบนัดาลใจและ
พฒันาความเป็นผูน้ าแก่ผูต้าม ยึดมัน่ต่อการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง เพื่อความส าเร็จและการพฒันา
องค์การให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  คุณสมบติัเช่นน้ีจึงคลา้ยคลึงกบั ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
(Transformational Leadership)   นอกจากนั้นยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Muhammad Shukri 
Bakar and Rosli Mahmood (2014) ศึกษาพบวา่ ผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัในประเทศมาเลเชียท่ีมี
คุณลกัษณะผูน้ าแบบการเปล่ียนแปลงจะมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติต่อประสิทธิภาพ
การท างาน และ มีการน าส่ิงใหม่ๆมาปฏิบัติงาน ท างานในลักษณะเชิงรุก กล้าเส่ียง ซ่ึงเรียก
คุณลกัษณะดงักล่าวว่า มีความเป็นผูป้ระกอบการ นอกจากนั้นแล้วยงัมีความสัมพนัธ์ต่อผลการ
ด าเนินงานโดยรวมขององคก์รดว้ยเช่นกนั ในขณะท่ี Juan,  Fernando,  Gabriela and Jean-Pierre 
Lévy Mangin  (2014) ศึกษาพบวา่ ผูน้  ามีบทบาทส าคญัประการหน่ึงในการกระตุน้ และสนบัสนุน
ให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ การตดัสินใจ รวมถึงตอ้งแสวงหาหนทางใหม่ๆในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มใหแ้ก่องคก์าร 
 5.2.3  จากการทดสอบโมเดลอิทธิพลระหวา่งภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงและคุณลกัษณะ
ความเป็นผูป้ระกอบการระหว่างกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่เป็นคนไทยกบักลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่เป็น
ชาวต่างชาติท่ีพบวา่ โมเดลในการวิจยัมีความเหมือนกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึง
ความเหมือนกนัน้ี เป็นการเหมือนกนัทั้งรูปแบบ ขนาดอิทธิพล รวมทั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ แสดง
ให้เห็นถึงความแกร่งของโมเดลการวิจัย จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผ่านมายงัไม่ พบว่ามี
การศึกษาเก่ียวกับการวิเคราะห์เปรียบเทียบโมเดลภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีมีอิทธิพลต่อ
คุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการจากกลุ่มประชากรท่ีต่างกนัมาก่อน (Multiple Group) แต่จาก
การศึกษาเก่ียวกบัการวิเคราะห์ Multiple Group Analysis ของนกัวิจยัท่านอ่ืนๆ ส่วนใหญ่จะพบวา่ 
รูปแบบของโมเดลตามทฤษฎีจะไม่แตกต่างกนัระหว่างกลุ่ม ดงัเช่น ขอ้คน้พบจาก งานวิจยัของ 
Byrne (1988) และ นงลกัษณ์ วรัิชชยั (2542) ซ่ึงขอ้คน้พบน้ี เป็นการยืนยนัให้เห็นวา่ โมเดลอิทธิพล
ระหวา่งภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงและคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการท่ีศึกษาจากประชากรท่ี
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ต่างกัน สามารถใช้ข้อสันนิษฐานเดียวกัน ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อผู ้ท่ีสนใจศึกษาเปรียบเทียบ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง กบัความเป็นผูป้ระกอบการระหวา่งกลุ่มประชากร
ได ้  
5.3 ข้อจ ากดัในการวจัิย 

ในการวิจยัคร้ังน้ีมีขอ้จ ากดัอยู่ 2 ประการ คือ 1) ขอ้มูลท่ีรวบรวมได้ในการศึกษาคร้ังน้ีมี
ลกัษณะเป็นช่วงหน่ึงของการด าเนินงาน (Cross Sectional Study) โดยส ารวจจากการรับรู้ของ 
เจา้ของกิจการหรือผูจ้ดัการสถานประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวรายใหม่ในประเทศไทย (จดทะเบียน
ระหว่าง 6 เม.ย.51 – ม.ค. 58) จ านวน 9,134 แห่ง โดยมีรายช่ือในฐานขอ้มูลบริการออนไลน์ของ
ส านกังานทะเบียนธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์กรมการท่องเท่ียว เท่านั้น ดงันั้นผูท่ี้จะน าผลการวิจยั
ไปประยกุตใ์ชต้อ้งค านึงถึงขอ้จ ากดัน้ีดว้ย 2) ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัพฒันามาจากการ
ทบทวนวรรณกรรมแลว้น ามาพฒันาเป็นรูปแบบสมการโครงสร้างเชิงเส้นอิทธิพลของภาวะผูน้ า
การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ ดงันั้นผูท่ี้จะน าผลการศึกษาไปใช้
ตอ้งตระหนกัดว้ยวา่ ยงัมีตวัแปรอีกจ านวนมากท่ีไม่ไดน้ ามาร่วมศึกษา หากน ามาพิจารณา อาจจะท า
ใหผ้ลการวจิยัเปล่ียนไปได ้ดงันั้นผูท่ี้จะน าผลการวจิยัไปประยกุตใ์ชต้อ้งค านึงถึงขอ้จ ากดัน้ีดว้ย  
 
5.4 นัยส าคัญจากการวจัิย 

การน าเสนอในตอนน้ีผูว้ิจยัน าเสนอโดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ นยัส าคญัด้านการจดัการ และ 
นยัส าคญัดา้นองคค์วามรู้ทางวชิาการ ตามรายละเอียดดงัน้ี 
 5.4.1  นยัส าคญัดา้นการจดัการ  

 การวิจยัเก่ียวกบั โมเดลสมการเชิงโครงสร้างของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีมีผล
ต่อคุณลักษณะความ เป็นผู ้ประกอบการในสถานประกอบการธุรกิจท่อง เ ท่ียวในเขต
กรุงเทพมหานคร จากผลการวจิยัน้ีสามารถน าผลการวจิยัไปใชท้างการจดัการดงัน้ี 
   5.4.1.1  เพื่อใหเ้จา้ของกิจการหรือผูจ้ดัการในองคก์ารธุรกิจท่องเท่ียวมีคุณลกัษณะ
ความเป็นผูป้ระกอบการระดบัสูงยิ่งข้ึน ควรให้ความส าคญัต่อการน าคุณลกัษณะภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ อาทิ เจา้ของกิจการหรือผูจ้ดัการควรส่งเสริมและสนบัสนุนให้
พนกังานน าเท่ียวมีส่วนร่วมในการพฒันาระบบการท างานใหม่ๆท่ีแตกต่างไปจากเดิม โดยพยายาม
ท าให้ขั้นตอนการปฏิบติังานสั้นลง แต่ยงัคงประสิทธิผลเท่าเดิมหรือดีกว่า ตลอดจนสร้างแนวทาง
หรือเปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานมีโอกาสแลกเปล่ียนขอ้มูลการปฏิบติังานร่วมกบัเพื่อนร่วมงาน หรือ
ทีมงานแผนกอ่ืนๆเสมอ อีกทั้งควรมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผูร่้วมงานมีความกล้าท่ีจะ
เสนอแนะวิธีการปรับเปล่ียนการด าเนินงานก่อนจะเกิดสภาวการณ์คบัขนั นอกจากนั้น เจา้ของ
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กิจการหรือผูจ้ดัการควรเป็นแบบอยา่งในการเปล่ียนแปลงวิธีการท างาน โดยการกระตือรือร้นเพื่อ
แสวงหาแนวทางการเพิ่มพนูทกัษะความรู้ ความสามารถใหแ้ก่ ผูร่้วมงาน อาทิ ส่งเสริมการจดัอบรม
เชิงปฏิบติัการอย่างต่อเน่ือง หรือการส่งเสริมกิจกรรมการแบ่งปันและการถ่ายทอดความรู้จาก
พนกังานเก่าไปสู่บุคลากรทุกประเภทท่ีบรรจุใหม่ และควรส่งเสริมใหมี้การรวบรวมองคค์วามรู้ของ
ผูร่้วมงานและจดัเก็บไวใ้นฐานขอ้มูลของหน่วยงานเพื่อให้ง่ายต่อการสืบคน้ ซ่ึงเรียกวิธีการเหล่าน้ี
วา่ การจดัการความรู้ (Knowledge Management) นัน่เอง 
  5.4.1.2  จากผลการวจิยัคร้ังน้ีพบวา่ แมว้า่โดยส่วนใหญ่เจา้ของกิจการหรือผูจ้ดัการ
ในองคก์ารธุรกิจท่องเท่ียวจะมีระดบัความคิดเห็นโดยเฉล่ียในดา้นภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมีการ
ปฏิบติัในระดบัค่อนขา้งสูง อย่างไรก็ตามในส่วนของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงในรายขอ้ไดแ้ก่ 
การกระตุน้ทางปัญญามีการปฏิบติัในระดบัน้อยท่ีสุด ดงันั้น เจา้ของกิจการหรือผูจ้ดัการควรเปิด
โอกาสให้พนกังานในหน่วยงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาใน
การท างานโดยใช้ขอ้มูลและหลกัฐานท่ีน่าเช่ือถือ นอกจากนั้นเจา้ของกิจการหรือผูจ้ดัการตอ้งให้
ความสนใจและสนบัสนุนให้มีการปรับปรุงวิธีการด าเนินงานให้ดีข้ึนโดยการประพฤติตนให้เป็น
แบบอยา่งแก่ผูร่้วมงาน อาทิ เจา้ของกิจการหรือผูจ้ดัการตอ้งแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทต่อภารกิจ 
และการเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
 5.4.2  นยัส าคญัดา้นองคค์วามรู้ทางวชิาการ 

       นยัส าคญัดา้นองคค์วามรู้ทางวชิาการท่ีน่าสนใจจากการศึกษาคร้ังน้ี สามารถให้ความ
กระจ่างในประเด็นการคน้หาค าตอบของวตัถุประสงค์การวิจยัซ่ึงสรุปได้ว่า จากการเลือกใช้วิธี
วิทยาการวิจยั โดยผูว้ิจยัได้เลือกเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือโปรแกรม AMOS สามารถ
วิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้างได้และจากผลการวิจยัคร้ังน้ีได้ให้หลักฐานท่ีสนับสนุนการให้
ความส าคญัต่อภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงวา่เป็นปัจจยัท่ีส าคญัต่อคุณลกัษณะการเป็นผูป้ระกอบการ
อยา่งแทจ้ริง ถึงแมว้า่ความคาดหวงัทั้งหลายจะอยูบ่นพื้นฐานของผลการวิจยัท่ีมีมาก่อนหนา้น้ี แต่ดู
เหมือนว่ายงัมีงานวิจัยเชิงประจักษ์ไม่มากนักท่ีศึกษาในเร่ืองดังกล่าว โดยเฉพาะศึกษาจาก
ผูป้ระกอบการในองค์การธุรกิจท่องเท่ียว ซ่ึงจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลง ปรับตนเองตลอดเวลาและ
ตอ้งแสดงภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงดว้ย 

 
5.5 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
  5.5.1  การวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัปัจจยัสภาพแวดล้อมภายใน
องคก์ารท่ีส่งผลต่อภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง และการเป็นผูป้ระกอบการในองคก์ารธุรกิจท่องเท่ียว
หรือองค์การอ่ืนๆ ของประเทศก าลงัพฒันา อย่างเช่น ประเทศไทย เป็นตน้ โดยควรใช้วิธีการวิจยั
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เชิงคุณภาพ อาทิ การสนทนากลุ่ม (Focus Group) หรือ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 
มาเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
  5.5.2  การวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาในลกัษณะ การตรวจสอบไขวค้วามถูกตอ้งของ
โมเดล (Cross validation) โดยใชโ้มเดลทางเลือกอ่ืนๆ ซ่ึงมีพื้นฐานทางทฤษฎีแตกต่างไปจากทฤษฎี 
หรือแนวคิดของโมเดลท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน โดยใช้แหล่งขอ้มูลเดิม หรือวิเคราะห์จากประชากรต่าง
กลุ่ม 
  5.5.3  การวจิยัคร้ังน้ีมีขอ้จ ากดัเร่ืองระยะเวลาในการวิจยั คือ ไม่เกิน 1 ปี ดงันั้นการวิจยัคร้ัง
ต่อไปควรท าการศึกษาระยะยาว (Longitudinal) โดยใช้โมเดลในการวิจยัคร้ังน้ีตรวจสอบความ
สอดคล้องกบัประชากรในองค์การธุรกิจท่องเท่ียวอ่ืนๆ รวมทั้งศึกษาองค์การธุรกิจประเภทอ่ืนๆ
หรือ หน่วยงานราชการ เพื่อน าผลการวิจยัมาเปรียบเทียบกนัวา่ไดข้อ้สรุปท่ีเหมือนหรือแตกต่างกนั
อยา่งไรต่อไป 
  5.5.4  การวิจยัคร้ังน้ี อยูใ่นช่วงไม่ปกติจึงมีอิทธิพลจากปัจจยัภายนอกเขา้มามีอิทธิพลต่อ
การด าเนินธุรกิจการท่องเท่ียว เช่น การเกิดวิกฤตทางการเมือง ท าให้บางประเทศประกาศเตือน
นักท่องเท่ียวท่ีจะมาประเทศไทย นอกจากนั้น การเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจประเทศจีน ท าให้
นกัท่องเท่ียวจากจีนลดลง อีกทั้งปัญหาในธุรกิจการบินของประเทศไทยท่ีไม่ผ่านมาตราฐานสากล
ยอ่มส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเท่ียวในประเทศไทยเป็นตน้ ดงันั้น ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวจึง
ตอ้งมีระดบัความเป็นผูป้ระกอบการท่ีสูงกวา่ปกติ หากปัญหาดงัท่ีกล่าวมาส้ินสุดลงควรมีการศึกษา 
โมเดลภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นผูป้ระกอบการอีกคร้ัง เพื่อเปรียบเทียบ
ขนาดอิทธิพล รวมถึงระดบัการเป็นผูป้ระกอบการ 
  5.5.5  การวิจยัต่อไปควรค านึงถึงปัจจยัระดบับุคคลดา้นอ่ืนๆ อาทิ ความมีระเบียบวินยั 
(Discipline) หรือ การมอบอ านาจการตดัสินใจ (Empowerment) มาศึกษาเพื่อคน้หาบุพปัจจยัท่ี
เพิ่มข้ึนจะสามารถท านายภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงกบัคุณลกัษณะการเป็นผูป้ระกอบการไดม้าก
ข้ึนหรือไม่ ซ่ึงอาจจะท าให้ได้ผลสรุปท่ีน่าสนใจมากข้ึน อีกทั้งผูว้ิจยัยงัไม่พบผลการศึกษาใน
ลกัษณะดงักล่าว จากการศึกษาโดยใชป้ระชากรในองคก์ารธุรกิจท่องเท่ียวมาก่อน 
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ผนวก  ก   

การตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถามในด้านความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 

 
 การตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอื เป็นวธิกีารหนึ่งทีท่ าใหข้อ้มลูทีไ่ดม้ขีอ้มลูทีเ่ป็นจรงิมาก
ทีสุ่ดหรอืขอ้มลูทีเ่ป็นความจรงิทัง้หมด ในการสรา้งเครือ่งมอืเพื่อใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็น
สิง่ทีม่คีวามส าคญัอยา่งยิง่ เนื่องจากการรวบรวมขอ้มลูเป็นขัน้ตอนแรกของวธิกีารทางสถติยิ่อม
มผีลต่อคุณภาพของงานวจิยั  

การแบ่งประเภทของความตรงในที่นี้  ผู้วิจยัใช้วิธีการแบ่งของสมาคมจิตวิทยา
อเมรกิาโดยแบ่งเป็น 4 ประเภทหรอืเรยีกอกีอยา่งหนึ่งว่า “Four Faces of Validity” ดงันี้ 

1. ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) 
2. ความตรงตามโครงสรา้ง (Construct Validity) 
3. ความตรงเชงิท านาย (Predictive Validity) 
4. ความตรงตามสภาพ (Concurrent Validity) 

ในการตรวจสอบความตรงขึน้อยู่กบัวตัถุประสงคข์องการศกึษานัน้ๆ ไม่จ าเป็นต้อง
ท าทุกประเภท ส าหรบัในการน าเสนอตอนนี้ ผูว้จิยัจะน าเสนอการตรวจสอบการวเิคราะห ์ความ
ตรงตามเนื้อหา โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ เป็นการบอกใหท้ราบว่า แบบสอบถามทัง้หมดทีส่รา้งขึน้ 
มเีนื้อหาต่างๆครบถ้วนตามวตัถุประสงคแ์ละถูกต้องครบถ้วนตามทฤษฎ ีโดยเฉพาะเครื่องมอืที่
ใชว้ดัเกี่ยวกบัความรู ้(Cognitive) เช่นต้องการศกึษาเกี่ยวกบัการสรา้งสรรคน์วตักรรม เนื้อหา 
(Content Domain) ควรประกอบดว้ย ความหมายของการสรา้งสรรคน์วตักรรม ผลกระทบของ
การสรา้งสรรคน์วตักรรมต่อองคก์รธุรกจิ  เป็นต้น ในปจัจุบนัการตรวจสอบความตรงประเภทน้ี
ยงัไมม่วีธิกีารทางสถติทิีช่ดัเจน โดยทัว่ไปท าไดโ้ดยใหผู้เ้ชีย่วชาญในดา้นนัน้ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน
ตรวจสอบ  

งานวิจยัครัง้นี้  ผู้วิจยัน าแบบสอบถามเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ตรวจสอบ
คุณภาพของแบบสอบถามในดา้นความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ความครอบคลุมของ
ค าถาม ความเหมาะสม และความชดัเจนของการใชภ้าษา พรอ้มทัง้ให้ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิใน
การตรวจสอบของผูท้รงคุณวุฒ ิซึง่ผูว้จิยัใชด้ชันี IOC ในการใหค้ะแนนคอื 1,0,-1 โดยมวีธิกีาร
ค านวณและการแปลค่าคะแนนแต่ละระดบัมคีวามหมายดงันี้ 
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IOC  =  
N

R
 

 
          เมือ่    IOC    แทน    ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างค าถามแต่ละขอ้กบัวตัถุประสงคก์าร
วจิยั 
                  R   แทน    ผลรวมคะแนนความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญทัง้หมด 
                   N        แทน     จ านวนผูเ้ชีย่วชาญทัง้หมด 

1         หมายถงึ  ขอ้ค าถามมคีวามสอดคลอ้งกบันิยามเชงิปฏบิตักิารทีต่อ้งการวดั 
0         หมายถงึ  ไมแ่น่ใจว่าขอ้ค าถามมคีวามสอดคลอ้งกบันิยามเชงิปฏบิตักิาร 

         -1            หมายถงึ  ขอ้ค าถามไมส่อดคลอ้งกบันิยามเชงิปฏบิตักิารทีต่อ้งการวดั 
ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามในด้านความตรงเชงิเนื้อหา (Content 

Validity) ความครอบคลุมของค าถาม ความเหมาะสมและความชดัเจนของการใช้ภาษาจาก
ผูท้รงคุณวุฒไิดค้่าดชันี  IOC ดงัแสดงตามตารางที่  1 และ 2 จากผลการวเิคราะหค์่าดชันี IOC 
พบว่า ผลการตรวจสอบความตรงเชงิเนื้อหา ของแบบสอบถามทัง้  2 ฉบบั มคี่าอยู่ระหว่าง  
0.75 – 1.00  ซึง่ ศริชิยั กาญจนวส ี(2543) ก าหนดว่า เกณฑท์ีใ่ชใ้นการตดัสนิความตรงเชงิ
เนื้อหา ค่าทีค่ านวณไดต้้องมากกว่า 0.50 (IOC > 0.50) จงึถอืว่าขอ้ค าถามนัน้สอดคลอ้งกบั
ขอ้ความทีจ่ะวดั หรอืกล่าวไดว้่า จากผลการวเิคราะหแ์สดงว่า แบบสอบถามทุกขอ้ของผูว้จิยั มี
ความตรงตามเนื้อหา ตลอดจนถึง มีความเหมาะสม มีความชดัเจนของการใช้ภาษา และ
ครอบคลุมเนื้อหาทีต่อ้งการศกึษา จงึเหมาะสมทีจ่ะน าไปใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูต่อไป 
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ตารางท่ี ก1  ค่าดชันี IOC ของแบบสอบถามในการวจิยั 
 

ค าถาม IOC 
การมีอิทธิพลอยา่งมีอดุมการณ์   
ท่านประพฤตตินเพื่อเป็นแบบอย่างทีด่แีกผู่ร้่วมงานและบุคคลรอบขา้ง 1.0 
ท่านทุ่มเทการท างานเพื่อใหง้านส าเรจ็ตามเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้ 0.75 
ท่านท างานโดยค านึงถงึประโยชน์สว่นรวมมากกว่าประโยชน์สว่นตวั 1.0 
ท่านมคีวามเฉลยีวฉลาดและมคีวามสามารถในการท างาน 1.0 
ท่านใหค้วามส าคญัต่อการทุม่เทในการปฏบิตัภิารกจิร่วมกนั 1.0 
ท่านสงบสตอิารมณ์ไดด้มีากในสถานการณ์วกิฤต 1.0 
การสรา้งแรงบนัดาลใจ   
ท่านมองการณ์ไกลถงึความเป็นไปไดใ้หม่ๆ 1.0 
ท่านแสดงความเชื่อมัน่ว่าทมีงานในกลุ่มจะบรรลุเป้าหมายในการท างานได ้ 1.0 
ท่านกระตุน้ทมีงานใหมุ้ง่ความสนใจในการคน้หาวธิกีารเพื่อจะท าใหง้านเกดิผลส าเรจ็ 0.75 
ท่านมกัจะกระตุน้ใหท้มีงานตระหนกัถงึสิง่ส าคญัทีค่วรไดร้บัการพจิารณา 1.0 
ท่านแสดงใหเ้หน็ถงึความตัง้ใจอย่างแน่วแน่ทีจ่ะท างานใหส้ าเรจ็ตามทีก่ าหนด 1.0 
การกระตุ้นทางปัญญา   
ท่านใหค้วามส าคญักบัการเปิดโอกาสใหผู้ร้่วมงานมโีอกาสร่วมแสดงความคดิเหน็ 1.0 
ท่านวเิคราะหส์าเหตุของปญัหาในการท างานโดยใชข้อ้มลูและหลกัฐานทีน่่าเชื่อถอื 1.0 
ท่านใหค้วามสนใจทีจ่ะปรบัปรุงวธิกีารท างานใหด้ขีึน้ 1.0 
ท่านมคีวามพยายามคน้หาวธิกีารแกป้ญัหาใหม่ๆ 0.75 
ท่านสง่เสรมิใหผู้ร้่วมงานแสดงความคดิเหน็ในการท างาน 1.0 
ท่านสง่เสรมิใหร้ะบุปญัหา โดยใชเ้หตุผลและหลกัฐานมากกว่าการคดิเอง ว่าเป็นปญัหา 1.0 
การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล   
ท่านใหค้ าแนะน าทีเ่ป็นประโยชน์ต่อความกา้วหน้าแก่ผูร้่วมงานเป็นรายบุคคล 1.0 
ท่านใหค้วามสนใจในการพฒันาจุดเด่นของผูร้่วมงานเป็นรายบุคคล 1.0 
ท่านใหเ้วลาในการแนะน าการปฏบิตังิานแกผู่ร้่วมงานเป็นรายบคุคล 1.0 
ท่านปฏบิตัต่ิอผูร้่วมงานโดยค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล 0.75 
ท่านปฏบิตัต่ิอผูร้่วมงานในฐานะทีเ่ป็นทรพัยากรมนุษยท์ีม่คีวามส าคญัมากกว่าในฐานะทีเ่ป็นเพยีง
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาคนหนึ่งเท่านัน้ 

0.75 
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ตารางท่ี ก1 ค่าดชันี IOC ของแบบสอบถามในการวจิยั (ต่อ) 
 

ค าถาม IOC 
การสรา้งสรรคน์วตักรรม  
องคก์ารของท่านมกีารเกบ็ขอ้มลูของลกูคา้และสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูนัน้ 1.0 
องคก์ารของท่านพฒันาการบรกิารใหม่ๆ มากกว่าคู่แขง่ 0.75 
องคก์ารของท่านใหค้วามส าคญัมากต่อการจดัหาช่องทางสือ่สารกบัลกูคา้เสมอ 1.0 
องคก์ารของท่านสนบัสนุนใหท้มีงานของโครงการใหม่ไดท้ างานอย่างอสิระ 

องคก์ารของท่านใชแ้นวคดิใหม่ๆ  ในการจดัโปรแกรมท่องเทีย่วใหค้รอบคลมุกลุ่มลกูคา้ 

1.0 

การกล้าเส่ียง  
ผูบ้รหิารมกีารตดัสนิใจอย่างรวดเรว็ หากเหน็ว่ามโีอกาสเพิม่รายไดใ้หอ้งคก์าร 1.0 
ผูบ้รหิารกลา้น าแนวทางการปฏบิตังิานใหม่ๆมาใชภ้ายในองคก์าร 1.0 
ผูบ้รหิารสามารถประเมนิความเสีย่งและสาเหตุของความเสีย่งทีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลา 0.75 
องคก์ารของท่านใหค้วามส าคญัมากต่อการบรหิารความเสีย่ง 1.0 
  
การด าเนินงานเชิงรกุ  
ท่านมองการณ์ไกลถงึความเป็นไปไดใ้หม่ๆ 1.0 
ท่านแสดงความเชื่อมัน่ว่าทมีงานในกลุ่มจะบรรลุเป้าหมายในการท างานได ้ 1.0 
ท่านปรบัเปลีย่นกลยุทธก์ารด าเนินงานก่อนจะเกดิสภาวะการณ์คบัขนั 0.75 
ท่านมกัจะกระตุน้ใหท้มีงานตระหนกัถงึสิง่ส าคญัทีค่วรไดร้บัการพจิารณา 0.75 
เป้าหมายส าคญัขององคก์ารท่านคอืการสรา้งความเจรญิกา้วหน้าใหแ้ก่องคก์ารอย่างต่อเน่ือง 1.0 
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ภาคผนวก ข 

 

มหาวทิยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 
 

แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการวิจยัเร่ือง “ผลกระทบของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีมีต่อ
คุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการในสถานประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร”     ซ่ึง
ไดรั้บทุนอุดหนุนการท าวิจยัจากมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ ทางผูว้ิจยัขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถาม
ทุกท่านท่ีกรุณาสละเวลาอนัมีค่า เพื่อใหข้อ้มูลอนัเป็นประโยชน์ต่อการท าวิจยัในคร้ังน้ี 

 

ค าช้ีแจง    
 1.  เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีเหมาะสมและน าไปใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จึงขอความอนุเคราะห์จาก
ท่านเป็นผูต้อบแบบสอบถามน้ีตามความเป็นจริง เพราะขอ้มูลท่ีเป็นจริงของท่านจะมีคุณค่ายิ่งท าให้ทราบ
ข้อเท็จจริงอันจะน าไปสู่การค้นพบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อ
คุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการในธุรกิจท่องเท่ียว ซ่ึงผลการศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานราชการ องคก์ารธุรกิจเอกชน หรือผูท่ี้สนใจต่อไป 
 2.  แบบสอบถามมีทั้งหมด 2 ส่วน จ านวน  4  หนา้ ดงัน้ี 
  ส่วนท่ี  1     ขอ้มูลทัว่ไป 
 ส่วนท่ี  2     แบบสอบถามตามวตัถุประสงค ์   
 3. ขอ้มูลของท่านถือเป็นความลบัท่ีจะไม่ไดรั้บการเผยแพร่ต่อบุคคลอ่ืน และจะไม่มีผลกระทบต่อ
การปฏิบติังานของท่านแต่อยา่งใด 
 4.  ในการตอบแบบสอบถามส่วนที ่2 โปรดเขียนคะแนนลงในเคร่ืองหมาย  ท่ีตรงกบัการปฏิบติั
ขององคก์ารของท่านมากท่ีสุดโดยแต่ละขอ้มีคะแนนตั้งแต่ “ 1  ถึง  5 ” 
 5. ผูว้จิยัขอขอบพระคุณท่ีท่านใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสน้ี 

 
ขอขอบพระคุณอยา่งสูง 

 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิวะนนัท ์ ศิวพิทกัษ ์

นกัวจิยั / ผูอ้  านวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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คะแนนตัง้แต่ 1 - 5 

แบบสอบถาม 
 

ค าช้ีแจงส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปกรุณาตอบค าถามต่อไปน้ีโดย  ในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริง 
 
1. องคก์ารของท่านเป็นบริษทัสาขาของต่างประเทศหรือไม่   
 ไม่ใช่     ใช่, ประเทศใด......................................... 
2. จ านวนพนกังานในองคก์ารของท่านมีจ านวนทั้งส้ิน      
 นอ้ยกวา่  50 คน     มากกวา่ 50 คน 
3. ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในองคก์ารของท่านอยูใ่นภูมิภาคใด   
 ประเทศไทย   ต่างชาติ 
4. ผูต้อบแบบสอบถามมีต าแหน่ง 
 ผูจ้ดัการ    เจา้ของกิจการ    อ่ืนๆ 
5. ระดบัการศึกษาสูงสุดของท่าน 
 ต  ่ากวา่ระดบัอุดมศึกษา      ปริญญาตรี     ปริญญาโท   ปริญญาเอก 
 

ค าช้ีแจงส่วนที ่2  ขอใหป้ระเมินสภาพการด าเนินงานท่ีแทจ้ริงในหน่วยงานของท่านช่วงระยะเวลา         3 ปี
ท่ีผา่นมา โดยใหเ้ขียนคะแนนลงในช่องวา่งท่ีก าหนด ซ่ึงมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
 
 
 
    
 
 
 
 
       
 
 

                                                                                                                                                                          คะแนน                                        

การมีอทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์  
ท่านประพฤติตนเพ่ือเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผูร่้วมงานและบุคคลรอบขา้ง  
ท่านทุ่มเทการท างานเพ่ือใหง้านส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้  
ท่านท างานโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตวั  
ท่านมีความเฉลียวฉลาดและมีความสามารถในการท างาน  
ท่านใหค้วามส าคญัต่อการทุ่มเทในการปฏิบติัภารกิจร่วมกนั  
ท่านสงบสติอารมณ์ไดดี้มากในสถานการณ์วกิฤต  

ตรงกบัความเป็นจริงน้อย (1)                                                           ตรงกบัความเป็นจริงมาก (4)  

1 2 3 4 
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                                                                                                                                                                 คะแนน 
การสร้างแรงบันดาลใจ   
ท่านมองการณ์ไกลถึงความเป็นไปไดใ้หม่ๆ  
ท่านแสดงความเช่ือมัน่วา่ทีมงานในกลุ่มจะบรรลุเป้าหมายในการท างานได ้  
ท่านกระตุน้ทีมงานใหมุ่้งความสนใจในการคน้หาวธีิการเพ่ือจะท าใหง้านเกิดผลส าเร็จ  
ท่านมกัจะกระตุน้ใหที้มงานตระหนกัถึงส่ิงส าคญัท่ีควรไดรั้บการพิจารณา  
ท่านแสดงใหเ้ห็นถึงความตั้งใจอยา่งแน่วแน่ท่ีจะท างานใหส้ าเร็จตามท่ีก าหนด  
การกระตุ้นทางปัญญา   

ท่านใหค้วามส าคญักบัการเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานมีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็น  
ท่านวเิคราะห์สาเหตขุองปัญหาในการท างานโดยใชข้อ้มูลและหลกัฐานท่ีน่าเช่ือถือ  
ท่านใหค้วามสนใจท่ีจะปรับปรุงวธีิการท างานใหดี้ข้ึน  
ท่านมีความพยายามคน้หาวธีิการแกปั้ญหาใหม่ๆ  
ท่านส่งเสริมใหผู้ร่้วมงานแสดงความคิดเห็นในการท างาน  
ท่านส่งเสริมใหร้ะบุปัญหา โดยใชเ้หตุผลและหลกัฐานมากกวา่การคิดเอง วา่เป็นปัญหา  
การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล   

ท่านใหค้  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อความกา้วหนา้แก่ผูร่้วมงานเป็นรายบุคคล  
ท่านใหค้วามสนใจในการพฒันาจุดเด่นของผูร่้วมงานเป็นรายบุคคล  
ท่านใหเ้วลาในการแนะน าการปฏิบติังานแก่ผูร่้วมงานเป็นรายบุคคล  
ท่านปฏิบติัต่อผูร่้วมงานโดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล  
ท่านปฏิบติัต่อผูร่้วมงานในฐานะท่ีเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความส าคญัมากกวา่ในฐานะท่ี
เป็นเพียงผูใ้ตบ้งัคบับญัชาคนหน่ึงเท่านั้น 

 

การสร้างสรรค์นวตักรรม  

องคก์ารของท่านมีการเก็บขอ้มูลของลูกคา้และสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลนั้น  
องคก์ารของท่านพฒันาการบริการใหม่ๆ มากกวา่คู่แข่ง  

องคก์ารของท่านใหค้วามส าคญัมากต่อการจดัหาช่องทางส่ือสารกบัลูกคา้เสมอ  

องคก์ารของท่านสนบัสนุนใหที้มงานของโครงการใหม่ไดท้ างานอยา่งอิสระ  

องคก์ารของท่านใชแ้นวคิดใหม่ๆ ในการจดัโปรแกรมท่องเท่ียวใหค้รอบคลุมกลุ่มลูกคา้  

การกล้าเส่ียง  

ผูบ้ริหารมีการตดัสินใจอยา่งรวดเร็ว หากเห็นวา่มีโอกาสเพ่ิมรายไดใ้หอ้งคก์าร  

ผูบ้ริหารกลา้น าแนวทางการปฏิบติังานใหม่ๆมาใชภ้ายในองคก์าร  

ผูบ้ริหารสามารถประเมินความเส่ียงและสาเหตขุองความเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  

องคก์ารของท่านใหค้วามส าคญัมากต่อการบริหารความเส่ียง  
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                                                                                                                                                                 คะแนน 
การด าเนินงานเชิงรุก  
ท่านมองการณ์ไกลถึงความเป็นไปไดใ้หม่ๆ  
ท่านแสดงความเช่ือมัน่วา่ทีมงานในกลุ่มจะบรรลุเป้าหมายในการท างานได ้  
ท่านปรับเปล่ียนกลยทุธ์การด าเนินงานก่อนจะเกิดสภาวะการณ์คบัขนั  
ท่านมกัจะกระตุน้ใหที้มงานตระหนกัถึงส่ิงส าคญัท่ีควรไดรั้บการพิจารณา  
เป้าหมายส าคญัขององคก์ารท่านคือการสร้างความเจริญกา้วหนา้ใหแ้ก่องคก์ารอยา่งต่อเน่ือง  

 

 

 

 

โปรดตรวจสอบอีกครัง้ว่าท่านได้ท าครบทุกข้อก่อนส่งคนื 

 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง                                                                             

ในความกรุณาของท่านท่ีสละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถามฉบับน้ี 
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ภาคผนวก ค 
 

ประวตั ิ
 

การศกึษา 

 D.B.A (บรหิารธุรกจิ) มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์  พ.ศ. 2554    
 M.B.A (การจดัการและการบรหิารองคก์าร)  มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์พ.ศ. 2539 
 B.A (การเลขานุการ, เกยีรตนิิยมอนัดบั 1) มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์พ.ศ. 2535 

ประสบการณ์การท างาน 

 ผูอ้ านวยการหลกัสตูรมหาบณัฑติ สาขาบรหิารธุรกจิ 
 หวัหน้าภาควชิาธุรกจิระหว่างประเทศ  
 เลขานุการคณะบรหิารธุรกจิ 
 ผูช้่วยเลขานุการคณะบรหิารธุรกจิ 
 อาจารยป์ระจ าภาควชิาการจดัการ 

ผลงานดา้นวชิาการ 

 ต ารา วชิา หลกัการจดัการManagement a Practical Introduction  แปลและเรยีบเรยีงรว่มกบั
อาจารยภ์าควชิาการจดัการ คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ 

 ต ารา วชิาองคก์ารและการจดัการ   Management  3/e แปลและเรยีบเรยีงรว่มกบัอาจารยภ์าค
วชิาการจดัการ คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ 

 ผลงานวจิยัเรือ่ง “ การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัพหุระดบัรปูแบบพฤตกิรรมการ
สรา้งสรรคน์วตักรรมของพนักงาน ในอุตสาหกรรมการผลติขนาดใหญ่ สาขาเทคโนโลยแีละ
วตัถุดบิ” ตพีมิพแ์ละน าเสนอทีป่ระชุม Thailand Technology and Innovation Management 
Association :ThaiTIMA)มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์วนัที ่16-17 มถุินายน พศ. 2554 

 ผลงานวจิยั เรือ่ง “ปจัจยัดา้นการจดัการนวตักรรมขององคก์รธุรกจิทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการ
สรา้งสรรคน์วตักรรมของพนักงาน”  ตพีมิพว์ารสารวชิาการ BU Academic 
Review.  มหาวทิยาลยักรงุเทพ ปีที ่10 ฉบบัที ่2 ประจ าเดอืน กรกฎาคม-ธนัวาคม พศ. 2554  
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 ผลงานวจิยัเรือ่ง “โมเดลสมการโครงสรา้งพหุระดบัของบุพปจัจยัทางการจดัการทีม่อีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมการสรา้งสรรคน์วตักรรมของพนกังาน”  น าเสนอในการประชุมผลงานวจิยัดา้นการ
จดัการธุรกจิ ครัง้ท ี 5 (The 5th Business Management  Research  Conference : BMRC) 
เมือ่วนัที ่16 พฤศจกิายน พศ. 2555 ณ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  

 ผลงานวจิยั เรือ่ง“บุพปจัจยัของภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงและผลทีม่ต่ีอคุณลกัษณะการเป็น

องคก์ารแห่งการเรยีนรูต้ามการรบัรูข้องพนกังานในสถานประกอบการธุรกจิท่องเทีย่ว  ในเขต

กรงุเทพมหานคร “ น าเสนอในการประชุมผลงานวจิยัดา้นการจดัการธุรกจิ ครัง้ท ี6 (The 6th 

Business Management Research Conference : BMRC) มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ วนัที ่15 

พฤศจกิายน พศ. 2556 

 ผลงานวจิยั เรือ่ง เรือ่ง “อทิธพิลของภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงทีม่ผีลต่อคุณลกัษณะการเป็น

องคก์ารแห่งการเรยีนรูใ้นสถานประกอบการธุรกจิท่องเทีย่ว” เผยแพรใ่นวารสาร BU Academic 

Review ปีท ี12 ฉบบัที ่2 เดอืน กรกฏาคม – ธนัวาคม พศ. 2556 

 บทความวชิาการ เรือ่ง “กระบวนการจดัการความรูแ้ละนวตักรรมส่งผลต่อความอยูร่อดของ
องคก์รธุรกจิ” ตพีมิพใ์นวารสารสุทธปิรทิศัน์ ปีที ่28 ในฉบบัที ่85 ประจ าเดอืน มกราคม – 
มนีาคม พศ. 2557 

รางวลั 

 Excellence Paper Award   “ Multilevel Structure Equation Model of Management 
Antecedents Effecting on Employees’ Innovative Work Behavior  ”  The 5th Business 
Management  Research  Conference : BMRC)  วนัที ่16 พฤศจกิายน 2555  ณ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  

 รางวลับทความดเียีย่ม เรือ่ง“บุพปจัจยัของภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงและผลทีม่ต่ีอคุณลกัษณะ
การเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูต้ามการรบัรูข้องพนกังานในสถานประกอบการธุรกจิท่องเทีย่ว  
ในเขตกรงุเทพมหานคร “ น าเสนอในการประชุมผลงานวจิยัดา้นการจดัการธุรกจิ ครัง้ที 6 (The 
6th Business Management Research Conference : BMRC) มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ วนัที ่15
พฤศจกิายน พศ. 2556 
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ประสบการณ์สอน 

 วชิา พฤตกิรรมบุคคลในองคก์าร  
 วชิา นวตักรรมและการเปลีย่นแปลง  
 วชิา เทคนิคการจดัการสมยัใหม่  
 วชิา สมัมนาการจดัการ  
 วชิา กระบวนการออกแบบทางธุรกจิ  
 วชิา การจดัการธุรกจิส าหรบัผูป้ระกอบการใหม่ 
 วชิา การเจรจาต่อรองธุรกจิระหว่างประเทศ 
 วชิา การพฒันาองคก์าร 
 วชิา สมัมนาทางการตลาด 
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