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 The purpose of this research is (1) To analyze the components of administrative management of 
middle managers and the components of Innovative Organization (2) To study the relations and levels of  
middle managers affected to the Innovative Organization and (3) to develop the form of constructive relations 
of middle managers for Organizational Development into Innovative Organization (4) To improve the 
developed methods into Innovative Organization. The sample groups are middle managers which consist of 
Manager, Assistant Director, and Deputy Director at 340 people. The questionnaires were used for data 
gathering which their results of assurance are shown at 0.935 and processed program was use for data analysis 
in Focus Group. The statistic in research consists of frequency, percentage, average, standard deviation, 
correlation of Pearson’s theory, confirmatory factor analysis and structural equation modeling. 
 The results found that  
 1. The components of administrative management of middle managers: the vision and attitude 
creator, analyst and administrative management, and operational developer. On the other hands, there are 6 
components were comprised in the Innovative Organization. There are openness & continuous improvement, 
share value and practical path, innovative vision and attitude in work operation, effective communication, 
innovative climate, and adapt to change  
 2. The components of middle managers have relations directly affect into the Innovative 
Organization in the medium to high level (0.633 to 0.866) and effect to innovative organization in the high level  
(0.98) with statistically significant at .01 
 3. The form of constructive relations of middle managers for Organizational Development into 
Innovative Organization shown that the goodness-of-fit index is consistent with the empirical data on all 
specified criteria (2 = 20.41, df = 23, p = 0.61689, GFI = 0.99, AGFI = 0.97, RMR = 0.000) 
 4.  Developing methods into the Innovative Organization are Management Team development, 
encouragement of participation in management team and associates, reinforcement and clarification of 
personnel responsibilities in the organization. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การด าเนินธุรกิจในยุคปัจจุบนัจดัไดว้่ามีความรุนแรงทางการแข่งขนั เน่ืองมาจาก การ
เปล่ียนแปลงทางระบบการคา้เขา้สู่ความเป็นเสรี และตลาดทัว่โลกเปิดกวา้งถึงกนั ไร้พรมแดน และ
สังคมมีลกัษณะไร้ขอบเขต (Borderless) จากสาเหตุของการเขา้สู่ยุคแห่งโลกาภิวตัน์ (Globalization) 
มากยิ่งข้ึนนั้น “นวตักรรม” และการเป็น “องคก์รแห่งนวตักรรม” ดว้ยการน าทกัษะ ความรู้ และ
ความคิด สร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ ถือเป็นเคร่ืองมือส าคญัของการบริหารจดัการกับการ
เปล่ียนแปลงทางระบบเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้มทางธุรกิจดงักล่าว โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิด
การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กบัองคก์รผลิตภณัฑ์ รวมถึงทางดา้นการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการด าเนินงานและการผลิต และยงัช่วยให้องค์กรสามารถลดตน้ทุนการผลิตเพื่อยกระดับ
ศกัยภาพและสร้างให้เกิดความไดเ้ปรียบ ทางการแข่งขนัทั้งในตลาดระดบัประเทศและระดบัโลก
ต่อไป (ศศิประภา  ชยัประสิทธ์ิ, 2553) 
 การเป็นองคก์รนวตักรรมมีความส าคญั คือ มีความสามารถในการแข่งขนั องคก์รจะ
สามารถน าเสนอสินคา้และบริการใหม่ๆ ให้แก่ผูบ้ริโภคอย่างต่อเน่ืองและตรงเป้าหมาย สามารถ
ผลิตสินคา้ไดเ้ร็วข้ึน คุณภาพสินคา้สูง ตน้ทุนการผลิต การสั่งซ้ือต่อหน่วยต ่า การน าเสนอความ
หลากหลายใหผู้บ้ริโภค องคก์รท่ีเป็นผูน้ าทางธุรกิจนั้น จะมีความส าเร็จ จากนวตักรรมไม่ทางใดก็ทาง
หน่ึง ไม่ว่าเป็นนวตักรรมดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นการบริการ ดา้นกระบวนการ ดา้นการจดัการ และดา้น
การตลาด และเป็นองคก์รท่ีมีความสามารถจะสร้างนวตักรรมปัจจุบนั และสร้างความเป็นไปไดข้อง
นวตักรรมแห่งอนาคต เพราะองคก์รนวตักรรมจะน านวตักรรมใหม่ ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร 
และ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย องค์กรนวตักรรมมีความสัมพนัธ์กบัความสามารถทางนวตักรรม ซ่ึงจะ
ก่อให้เกิดผลดี ต่อลูกคา้หรือผูม้ารับบริการ เห็นได้จากการสร้างความพึงพอใจ การสร้าง ความ
แตกต่าง การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และการลดตน้ทุนการบริหารจดัการ (ส านกังาน
นวตักรรมแห่งชาติ, 2549) 
 องคก์รโดยทัว่ไปแบ่งผูบ้ริหารออกเป็น 3 ระดบั (Hellriegel, Jackson and Solocum, 
2008) ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารระดบัสูง (Top Management) ผูบ้ริหารระดบักลาง (Middle Management) และ
ผูบ้ริหารระดบัตน้ (First Line Management) โดยผูบ้ริหารแต่ระดบัมีอ านาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบ
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แตกต่างกนัไปตามประเภทขององคก์ร และนโยบายการกระจายอ านาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบ
ขององคก์รนั้นๆ (Daft, 2012: 14-15) ผูบ้ริหารระดบัล่างขององคก์ร มีหนา้ท่ีส าคญัท่ีตอ้งเก่ียวขอ้ง
อยูก่บัระดบัปฏิบติัการอยูค่่อนขา้งมาก ตอ้งควบคุมงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ผูบ้ริหารระดบักลาง
จะเป็นตวักลางเช่ือมโยงระหว่างผูบ้ริหารระดบัสูงและผูบ้ริหารระดบัล่าง โดยผูบ้ริหารระดับสูง มี
หน้าท่ีก าหนดนโยบาย มีวิสัยทศัน์ และตอ้งสามารถแก้ไขปัญหาได้ดี สอดคล้องกบั Staehle and 
Schirmer (2001) ท่ีแบ่งประเภทของผูบ้ริหารตามระดบัการปฏิบติังานไวว้่า ในองคก์รหน่ึงๆ อาจมี
ผูบ้ริหารไดห้ลายระดบั เช่น ผูบ้ริหารระดบัตน้ (First-Line Managers) เป็นผูบ้ริหาร ท่ีอยู่ระหว่าง 
พนกังานระดบัปฏิบติัการกบัผูบ้ริหารระดบัอ่ืนๆ โดยอาจเรียกช่ือต าแหน่งแตกต่างกนั เช่น หัวหน้า
งาน (Supervisor) หัวหน้าแผนก (Section Head) หรือผูจ้ดัการ เป็นตน้ ผูบ้ริหารระดบัตน้ตอ้งมี
ความรู้และทกัษะเช่ียวชาญพอจะสอนงาน แกไ้ขปัญหา และก ากบัดูแลงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได ้
ส่วนผูบ้ริหารระดบักลาง (Middle Managers) ไดแ้ก่ ต าแหน่ง ผูจ้ดัการโรงงาน ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 
หวัหนา้ วิศวกร ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติักร ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด ฯลฯ จะแบ่งยอ่ยมากนอ้ยสูงต ่าเพียงใด
ข้ึนอยู่กับ ขนาดขององค์กร แต่ผูบ้ริหารระดับต้นหรือหัวหน้างานต้องมีจ านวนมากกว่าหัวหน้า
ระดบักลาง หรืออาจมี “Indirect Manager” มาท าหน้าท่ีเป็นคนกลางส่ือสารเช่ือมโยงกบับุคลากร
ระดบัหวัหนา้งานดว้ยกนั ถา้องคก์รมีขนาดใหญ่ และช่วงการบงัคบับญัชากวา้ง (กลัยาณี  สูงสมบติั, 
2557) จะเป็นบุคคลท่ีอยู่ตรงกลางระหว่างผูบ้ริหารระดับสูงและผูป้ฏิบัติ เป็นผูท่ี้ท  าหน้าท่ีน า
วิสัยทศัน์ ภารกิจและกลยุทธ์ของผูบ้ริหารระดบัสูง มาผลกัดนัให้เกิดผลในทางปฏิบติั ช่วยผลกัดนั
องค์กรให้พฒันาไปขา้งหน้าอย่างต่อเน่ือง ผูบ้ริหารระดบักลาง เป็นบุคคลท่ีจ าเป็นตอ้งมีทกัษะ และ
ความสามารถท่ีหลากหลาย ทั้งในเร่ือง คนและเร่ืองงาน และยงัตอ้งมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี เพราะผูบ้ริหาร
ระดับกลาง เป็นผูท่ี้รับนโยบาย และกลยุทธ์จากผูบ้ริหารระดบัสูงแปลงสู่การเป็นการปฏิบติัของ
พนกังาน โดยเฉพาะระดบัผูบ้ริหารระดบัตน้ ซ่ึงต าแหน่งของผูบ้ริหารในองค์กร ไดแ้ก่ ต าแหน่ง
ผูอ้  านวยการต่างๆ ในขณะท่ีผูบ้ริหารระดบัสูง (Top Managers) เป็นผูท่ี้ปฏิบติังานอยูใ่นระดบัสูงสุด
ขององค์กร มีอ านาจหน้าท่ีในการก าหนดเป้าหมายขององค์กร ในรูปของวิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ 
และนโยบาย เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานขององค์กร เป็นผูต้ดัสินใจน าองค์กรให้
สามารถอยูร่อดได ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Kissi, Dainty and Liu (2012 ) ท่ีไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบั อิทธิพล
ของผูบ้ริหารระดับกลางท่ีมีต่อนวตักรรม ในการสร้างบริษัทท่ีให้บริการแบบมืออาชีพ พบว่า 
ผูบ้ริหารระดบักลาง มีอิทธิพลโดยช่วยสนบัสนุนการพฒันาบรรยากาศในการสร้างนวตักรรม และ
ยงัมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริหารระดบัสูงอีกดว้ย 
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ปัญหาการวจัิย  
 กระแสโลกาภิวตัน์ ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนอยา่งรวดเร็ว ส่งผลโดยตรงต่อการ
ปรับกลยทุธ์การจดัการองคก์รอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ทั้งองคก์รภาครัฐ และเอกชนต่างให้ความสนใจ
กระแสของ “นวตักรรม” เป็นอย่างมาก เพราะ “นวตักรรม” ท าให้องค์กรเกิดการพฒันาอย่างรวดเร็ว 
(Daft, 2012) กลไกในการสร้างนวตักรรมใหม่ให้ประสบความส าเร็จในองค์กร คือการเช่ือมโยง
ทีมงาน และองคค์วามรู้ต่างๆ ภายในและภายนอกองคก์รเขา้ดว้ยกนั ก าหนดเป้าหมาย และกระตุน้
แต่ละส่วนให้เกิดความมุ่งมัน่ท่ีจะท างานส่วนของตนอย่างสอดคลอ้งประสานกบัทีมอ่ืนๆ เพื่อ
เป้าหมายเดียวกนั ผูบ้ริหารองค์กรตอ้งมีความเขา้ใจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละส่วน มี     
ความเขา้ใจในกระบวนการทั้งหมดวา่ตอ้งด าเนินการอยา่งไร และใครอยูใ่นขั้นตอนไหน รวมถึงตอ้ง
มีความสามารถ ในการรวมทีมต่างๆ เขา้ดว้ยกนัตามความตอ้งการของงานท่ีมี (เชาวรัตน์  เตมียกุล, 
2552) ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ มีความสามารถ ตลอดจนมีความตอ้งการจะปรับเปล่ียนพฒันาทั้ง
องคก์รให้สามารถไปสู่เป้าหมายเดียวกนัได ้(Maital and Seshadri, 2013) การน าแนวคิดใหม่เขา้มาสู่
บริษทัไม่วา่จะเป็นทางดา้นตวัผลิตภณัฑ์ กระบวนการผลิต รูปแบบบริการ รวมถึงรูปแบบการบริหาร
จดัการ การด าเนินงาน ระบบและกิจกรรมทางการตลาดของบริษทั (Gibbons, 1997) องคก์รท่ีมีการปรับปรุง
และเปล่ียนแปลง ทางด้านกระบวนการทางความคิดเพื่อก่อให้เกิดส่ิงใหม่ท่ีแตกต่างและเป็น
ประโยชน์ข้ึนมา เป็น “องคก์รนวตักรรม” (McKeown, 2008) ท่ีส าคญั คือ ผูบ้ริหารตอ้งสร้างให้
บุคลากรมีความรู้ ทกัษะ ความเช่ือ และ กระบวนการปฏิบติังานท่ีกระตุน้ให้เกิดนวตักรรมองค์กร 
ตอ้งมีความยดืหยุน่สูงสามารถปรับตวัไดต้ามสถานการณ์ และกระบวนการตดัสินใจสามารถท าได้
รวดเร็ว โดยทัว่ไป องคก์รจะแบ่งผูบ้ริหารออกเป็น 3 ระดบั (Hellriegel, Jackson and Solocum, 
2008) ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ระดบัสูง (Top Management) ผูบ้ริหารระดบักลาง (Middle Management) 
และผูบ้ริหารระดบัตน้ (First Line Management) โดยผูบ้ริหารแต่ละระดบัมีบทบาท หนา้ท่ี ความรับผิดชอบ 
แตกต่างกนัออกไป โดยเฉพาะผูบ้ริหารระดบักลาง จะตอ้งมีทกัษะและความสามารถหลากหลาย ทั้ง
ยงัตอ้งมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี เพราะเป็นบุคคลท่ีอยู่ตรงกลางระหว่างผูบ้ริหารระดบัสูงและผูบ้ริหาร
ระดบัตน้ เป็นผูท่ี้รับนโยบายและกลยุทธ์จากผูบ้ริหารระดบัสูงแปลงสู่การปฏิบติัของพนกังานทัว่
ทั้งองคก์ร มีบทบาทส าคญัในการเช่ือมต่อ ระหวา่งผูบ้ริหารระดบัสูงกบัผูบ้ริหารระดบัตน้ (Robbin 
and Coulter, 2013) น าวิสัยทศัน์ ภารกิจ และ กลยุทธ์ ของผูบ้ริหารระดบัสูงมาผลกัดนัให้เกิดการ
วางแผนการปฏิบติังาน ให้สอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั สามารถน าไปปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม 
บรรลุเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่การเป็นผูน้ าของธุรกิจนั้นๆ ได ้ 
 Williams (2009) ไดก้ล่าวถึงหนา้ท่ีของผูบ้ริหารระดบักลาง ไวว้่า ผูบ้ริหารระดบักลางมี
หน้าท่ีในการรับนโยบาย เป้าหมาย และแผนงานองค์การจากผูบ้ริหารระดบัสูงมาปฏิบติัให้เกิดผล
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สัมฤทธ์ิแก่องค์การ นอกจากนั้น ผูบ้ริหารระดบักลาง ยงัมีหน้าท่ีหลกัท่ีส าคญัในการประสานงาน 
ถ่ายทอดขอ้มูล ความคิด และความรู้สึกของผูบ้ริหารระดบัสูงไปยงัทุกภาคส่วนในองคก์ร ตลอดจน
การบริหารจดัการงานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ  การติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน ผูบ้ริหาร
ระดบักลางจึงเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนพนัธกิจ ขององค์การ ให้ประสบผลส าเร็จ เพราะ
ผูบ้ริหาร ระดบักลาง คือ ผูท่ี้น าเอายุทธศาสตร์ขององคก์ารไปปฏิบติังานจริงผลของการด าเนินงาน
ของผูบ้ริหารระดบักลางนั้น จะเป็นตวัสะทอ้นความส าเร็จท่ีแทจ้ริงขององค์การ และแนวคิดของ 
Haneberg (2005) ซ่ึงไดใ้ชเ้วลากวา่ 22 ปีในการศึกษา เก่ียวกบัการท างานของผูบ้ริหารระดบักลางใน
องคก์ารต่างๆ ทัว่โลก พบวา่ ผูบ้ริหารระดบักลาง เปรียบเสมือนกลไกท่ีส าคญัมากในการขบัเคล่ือน
พนัธกิจขององคก์รใหป้ระสบ ผลส าเร็จ เพราะผูบ้ริหารระดบักลาง คือ ผูท่ี้น าเอายุทธศาสตร์ขององคก์าร
ไปปฏิบติังานจริง และผลจากการด าเนินงานของผูบ้ริหารระดบักลาง จะเป็นตวัสะทอ้นถึงความส าเร็จ
ท่ีแทจ้ริงขององค์การ ส่วน Chesbrough (2010) ท่ีศึกษารูปแบบนวตักรรมธุรกิจ: โอกาสและ
อุปสรรค สรุป ไดว้า่ความเป็นผูน้ าท่ีประสบความส าเร็จจากการเปล่ียนแปลงองคก์ร จะตอ้งมีความรู้
ความเขา้ใจในกระบวนการรูปแบบนวตักรรมธุรกิจ รวมทั้งโอกาสและอุปสรรคในการสร้างสรรค์
นวตักรรม และผลกระทบ ท่ีจะเกิดข้ึน และ Crossan and Apaydin (2010) ท่ีศึกษากรอบหลายมิติของ
องค์กรนวตักรรม: จากการทบทวนวรรณกรรม โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์งานวิจยัใน
มุมมองต่างๆ ท่ีครอบคลุมนวตักรรมขององคก์ร กวา่ 27 ปีท่ีผา่นมา สรุปไดว้า่ “นวตักรรมองคก์ร” 
จะได้รับความเข้าใจในรูปแบบท่ีแตกต่างกันในมุมมองผูบ้ริหารแต่ละคน (Individual) ผูบ้ริหาร
ระดบักลาง จะมีบทบาทในการน าเป้าหมายท่ีผูบ้ริหารระดับสูงก าหนดไวไ้ปจดัท ากลยุทธ์ โดย
ผูบ้ริหารระดบัตน้จะเป็น หน่วยปฏิบติั ขณะท่ี Vaccaro, et al. (2012) ท่ีศึกษานวตักรรมการจดัการ
และความเป็นผูน้ า: บทบาท ดูแลขนาดขององคก์ร การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเนน้ไปท่ีนวตักรรมการจดัการ
ในระดบัองค์กรและการตรวจสอบ บทบาทของพฤติกรรมความเป็นผูน้ า สรุปไดว้่า บทบาทของ
พฤติกรรมความเป็นผูน้ า มีอิทธิพลอย่างสูง ต่อระดบัการจดัการนวตักรรมในองค์กรการเปล่ียนแปลง
ลกัษณะการบริหารจดัการการปฏิบติังาน สร้างความได้เปรียบในการแข่งขนั นอกจากน้ียงัพบว่า 
ขนาด ขององค์กร มีผลกระทบต่อบทบาทของพฤติกรรมความเป็นผูน้ า นอกจากน้ี Ouakouak, 
Ouedraogo and Mbengue (2014) ท่ีศึกษา ความสัมพนัธ์ระหวา่ง บทบาท ความสามารถ การมีส่วน
ร่วมของผูบ้ริหารระดบักลาง และผลการด าเนินงานขององคก์ร โดยมีวตัถุประสงค์ของการศึกษา
คร้ังน้ี คือ การตรวจสอบระดบับทบาทความสามารถการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารระดบักลางใน    
การพฒันาขีดความสามารถขององคก์ร ผลการศึกษาสรุปไดว้า่ ระดบับทบาท ความสามารถ การมี
ส่วนร่วมของผูบ้ริหารระดบักลาง มีความสัมพนัธ์กบัการพฒันาขีดความสามารถประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานขององคก์ร 
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 จากการทบทวนวรรณกรรม สรุปไดว้่า ผูบ้ริหารระดบักลาง มีบทบาท มีความส าคญั 
และมีอิทธิพลต่อการพฒันาขีดความสามารถหรือประสิทธิภาพขององคก์ร นอกจากน้ี พบวา่ยงัไม่มี
การศึกษาถึงความสัมพนัธ์และอิทธิพลของผูบ้ริหารระดบักลางในการพฒันาองคก์ร ให้เป็นองคก์ร
นวตักรรมอย่างจริงจงั และเป็นระบบมากนัก โดยเฉพาะการศึกษาความสัมพนัธ์และอิทธิพลของ
ผูบ้ริหารระดับกลางในการพฒันาองค์กรให้เป็นองค์กรนวตักรรมของกลุ่มบริษทัผูใ้ห้บริการ
โทรคมนาคมขนาดใหญ่ในประเทศไทย ว่าไดมี้พฒันาไปสู่การเป็นองค์กรนวตักรรม เพื่อสร้าง
ความแข่งแกร่ง และสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัให้แก่องค์กร อยูใ่นระดบัใด ดงันั้นผูว้ิจยัจึง
สนใจท่ีจะท าการศึกษาเร่ือง “อิทธิพลของผูบ้ริหารระดบักลางในการพฒันาองคก์รให้เป็นองคก์รแห่ง
นวตักรรม กรณีศึกษา บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั่น จ  ากดั (มหาชน)” เพื่อตอ้งการศึกษาว่า ผูบ้ริหาร
ระดบักลาง มีความสัมพนัธ์ และมีอิทธิพลต่อการพฒันาองคก์รให้เป็นองคก์รนวตักรรม ในระดบัใด 
และมีอะไรเป็นองค์ประกอบของผูบ้ริหารระดับกลาง และองค์กรแห่งนวตักรรม ผลจากการศึกษา 
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการปรับปรุง และพฒันาดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาองคก์รให้
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ซ่ึงจะน าไปสู่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และประสิทธิผลเพิ่มขีด
ความสามารถ ในการแข่งขนั สร้างความพึงพอใจให้กบักลุ่มลูกคา้สร้างความแข็งแกร่งให้กบักลุ่ม
ธุรกิจ รวมทั้งเพิ่มความมัน่คงทางการเงินและผลก าไรให้กบัองค์กรในระยะยาว ด้วยการสร้างความ
แตกต่างใหก้บัสินคา้ และบริการ ต่อไป  
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 การวจิยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาคือ 
 1.  เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการของผู ้บริหารระดับกลาง และ
องคป์ระกอบขององคก์รแห่งนวตักรรม  
 2.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์และระดบัการส่งผลของผูบ้ริหารระดบักลางท่ีมีต่อการเป็น 
องคก์รแห่งนวตักรรม  
 3.  เพื่อพฒันารูปแบบความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของผูบ้ริหารระดับกลางในการ
พฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งนวตักรรม 
 4.  เพื่อพฒันาแนวทางในการพฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งนวตักรรม  
 
สมมติฐานการวจัิย 
 ผูบ้ริหารระดบักลางมีความสัมพนัธ์ มีอิทธิพล และส่งผลต่อการพฒันาองคก์รใหเ้ป็น
องคก์รแห่งนวตักรรม 
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ค าถามการวจัิย 
 เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์องการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอ้ค าถามของการวจิยั ดงัน้ี 
 1. ผูบ้ริหารระดบักลาง และองคก์รแห่งนวตักรรม มีอะไรเป็นองคป์ระกอบ 
 2.  ผูบ้ริหารระดบักลาง มีความสัมพนัธ์และส่งผลการเป็นองค์กรแห่งนวตักรรมใน
ระดบัใด 
 3.  สามารถพฒันาโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของผูบ้ริหารระดบักลางในการ
พฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งนวตักรรมไดอ้ยา่งไร 
 4.  มีแนวทางในการพฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งนวตักรรมอยา่งไร 
 
ขอบเขตของงานวจัิย 
 เพื่อให้การวิจยัคร้ังน้ีเป็นไปตามวตัถุประสงค์ ผูว้ิจยัไดก้  าหนดขอบเขตของการวิจยั 
โดยมุ่งศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารระดบักลางกบัการเป็นองค์กรนวตักรรม และส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี 
ผูว้จิยั ไดศึ้กษาบทบาทของผูบ้ริหารตามแนวคิดของ Hellriegel, Jackson and Solocum (2008) ดงัน้ี  
 1.  ผู้บริหารระดับกลาง (Middle Managers) มีหน้าท่ีและบทบาทในการก ากบั ดูแล 
และประสานงานของผูบ้ริหารระดบัตน้ ผูบ้ริหารระดบักลางจะเป็นบุคคลส าคญัในองค์กรท่ีจะน า
วสิัยทศัน์ ภารกิจ และกลยทุธ์ของผูบ้ริหารระดบัสูงมาผลกัดนัใหเ้กิดการน าไปวางแผนปฏิบติัท่ีเป็น
รูปธรรม จะเป็นคนกลางระหวา่งผูบ้ริหารระดบัสูงกบัระดบัตน้ จะเป็นผูเ้ช่ือมโยงและสร้างความ
เขา้ใจระหว่างความตอ้งการของผูบ้ริหารระดับสูงกบัการปฏิบติังานให้เป็นรูปธรรม หรือความ
ตอ้งการระยะยาวกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง ในแต่ละวนัใหด้ าเนินสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั 
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   ระดบัของผูบ้ริหารตามท่ีกล่าวมาสามารถแสดงเป็นแผนภูมิท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 1 ระดบัของผูบ้ริหาร (Levels of Manager) ในองคก์รต่างๆ  
ท่ีมา: Robbins, S. P.,  and  Mary Coulter, 12th Ed. (New Jersey: Pearson, 2013), 7. 
 
 จากการศึกษา บทบาทผูบ้ริหารระดบักลางตามแนวคิด Isabella (1990) Floyd, and 
Wooldridge (1997) Janczak (2004) Bass and Avolio (1994) พงกะพรรณ  ตะกลมทอง  (2553)  สรุปได้
วา่ ผูบ้ริหารระดบักลาง หมายถึง บุคคลท่ีอยูต่รงกลางระหวา่งผูบ้ริหารระดบัสูงและผูป้ฏิบติั เป็นผูท่ี้
ท  าหน้าท่ีน าวิสัยทศัน์ ภารกิจและกลยุทธ์ของผูบ้ริหารระดบัสูง มาผลกัดนัให้เกิดผลในทางปฏิบติั 
ช่วยผลักดนัองค์กรให้พฒันาไปข้างหน้าอย่างต่อเน่ืองและย ัง่ยืน ผูบ้ริหารระดับกลาง เช่น 
ผูอ้  านวยการ เป็นตน้ จ าเป็นตอ้งมีทกัษะและความสามารถหลากหลาย ทั้งในเร่ืองคนและเร่ืองงาน 
ทั้งน้ีเพราะเป็นระดับท่ีตอ้งรับนโยบายและกลยุทธ์จากผูบ้ริหารสูงสุด มาแปลง สู่การปฏิบติัของ
พนกังานในระดบัอ่ืนๆ โดยเฉพาะผูบ้ริหารระดบัตน้ นอกจากน้ีผูบ้ริหารระดบักลาง ยงัมีบทบาท
ส าคญัใน 6 ดา้น ดงัน้ี (1) การเป็นผูป้ระสานงาน  (2)  การเป็นนกัพฒันา (3) การเป็นนกัการส่ือสาร 
(4) การเป็นนกัวเิคราะห์และสังเคราะห์ (5) การแสวงหาความรู้และถ่ายทอดความรู้ และ (6) ผูน้ าการ
เปล่ียนแปลง เป็นตน้ 
 จากการศึกษา แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบันวตักรรม และองคก์รนวตักรรม ตามแนวคิดของ 
Christiansen (2000); Hay Group (2013);  Kuczmarski (2003); Piyaporn (2006); Tidd, Bessant and 
Keith (2001); Von Stamm (2008); Wei and Wang (2008);  Wong and Fung (2005); White and 
Bruton (2007); กีรติ ยศยิ่งยง (2552);  เกษม พิพฒันเสรีธรรม (2554);  พสุ เดชะรินทร์ (2552) สรุป
ความได้ว่า องค์กรนวตักรรม หมายถึง หน่วยงานหรือองค์กรท่ีมุ่งสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ หรือพฒันา
ดดัแปลงจากของเดิมท่ีมีอยู่แลว้ ให้ทนัสมยัและใช้ไดผ้ลดียิ่งข้ึน โดยการใชน้วตักรรมการบริหาร

ผู้บริหารระดับสูง 

ผู้บริหารระดับกลาง 

ผู้บริหารระดับต้น 

พนักงานระดับปฏิบัติการ 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Mary+Coulter&search-alias=books&field-author=Mary+Coulter&sort=relevancerank
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เป็นกลยุทธ์ และเคร่ืองมือหลกัส าหรับการบริหารจดัการให้บรรลุเป้าหมาย และวตัถุประสงค์ของ
องค์กรอยา่งมีประสิทธิภาพ และ เกิดประสิทธิผลสูงสุด การเป็นองคก์รนวตักรรม มี 5 องค์ประกอบ 
ส าคญั ดงัน้ี (1) บรรยากาศสร้างสรรค์ (2) วฒันธรรมองค์กร (3) วิสัยทศัน์ร่วมและกลยุทธ์ (4) 
โครงสร้าง องคก์รท่ีเหมาะสม และ (5) รูปแบบผูน้ า เป็นตน้ 
 นอกจากน้ี ผูว้จิยัยงัไดใ้ชเ้ทคนิคการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยการสอบถามความ
คิดเห็นผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญ และเป็นผูบ้ริหารในต าแหน่งผูบ้ริหารระดบักลาง และ
ผูเ้ช่ียวชาญด้านการวิจยัทางการศึกษา  เก่ียวกับ องค์ประกอบของ (1) บทบาทของผูบ้ริหาร
ระดบักลาง (2) การพฒันาองค์กร และ (3) องค์กรนวตักรรม ท่ีผูว้ิจยัสังเคราะห์ไดจ้ากการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี และ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มาเขียนเป็นขอ้ค าถามในแต่ละองคป์ระกอบในแบบสอบถาม 
ก่อนท่ีน าไปด าเนินการวเิคราะห์เพื่อหาค่าสถิติท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป  
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีดงักล่าว สามารถแสดงเป็นขอบข่ายท่ีผูว้ิจยัใช้เป็น
แนวทางในการวจิยัในคร้ังน้ี ไดด้งัแผนภูมิท่ี 2 
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แผนภูมิท่ี 2 กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีในการวจิยั  

องค์กรแห่งนวตักรรม 

ความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญและ
ผูท้รงคุณวุฒิ 

 

20 องคป์ระกอบ 

  1. วิสยัทศันร่์วมและกลยุทธ์  
  2. โครงสร้างองคก์รท่ีเหมาะสม  
  3. บุคคลส าคญั  
  4. การฝึกอบรมและพฒันา  
  5. การส่ือสาร  
  6. ปัจจยัภายนอก  
  7. บรรยากาศสร้างสรรค ์ 
  8. องคก์รแห่งการเรียนรู้  
  9. วฒันธรรมองคก์ร  
10. รูปแบบผูน้ า  
 11. เทคโนโลยี  
 12. การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 
 13. วิธีการตดัสินใจ  
 14. กระบวนการสนบัสนุนนวตักรรม  
 15. วิธีการประเมินผล การปฏิบติังาน  
 16. เป้าหมาย  

พงกะพรรณ ตะกลมทอง (2553) 

Isabella (1990) 

Fold and Wooldridge (1997) 

Janczak (2004) 

Herzig and Jimmieson (2006) 

Viitanen and Konu (2009) 

Yousif, Hakim and Hassan (2011) 

Kissi, Dainty & Liu (2012) 

บทบาทผู้บริหารระดบักลาง องค์กรแห่งนวตักรรม 

11 องค์ประกอบ 
1. การเป็นผูป้ระสานงาน 
2. การเป็นนกัพฒันา 
3. การเป็นนกัการส่ือสาร 
4. การเป็นนกัวิเคราะห์และสงัเคราะห์ 
5. การแสวงหาความรู้และถ่ายทอดความรู้ 
6. ผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
 

7. ความสามารถทางดา้นเทคโนโลย ี 
8. จริยธรรม และธรรมาภิบาล  
9. รูปแบบการท างาน  
10. การบริหารทรัพยากรมนุษย ์(HRM)  
11. ทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ  
 

 17. ระบบการจดัการความสามารถ 

 18. ทีมขา้มสายงาน  
 19. ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั  
 20. คุณลกัษณะองคก์ร 

พสุ เดชะรินทร์ (2552) 
 

กีรติ ยศยิ่งยง (2552) 

กุศล ทองวนั (2553) 

นรวฒัน ์ชุติวงศ ์(2554) 

Christiansen (2000)  

Tidd (2001) 

Piyaporn (2002) 
 

Kuczmarski (2003) 

Wong & Fung (2005) 

Von Stamm (2008) 
 

Wei and Wang(2008) 
 

Srivastava (2011) 
 

Hay Group (2013) 
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 2.  บริษัททรู คอร์ปอเรช่ัน  
  ธุรกิจการส่ือสารและโทรคมนาคม ถือไดว้า่เป็นธุรกิจท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันา
ประเทศ เน่ืองจากการพฒันาและปรับปรุงดา้นเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีดา้นการส่ือสาร
โทรคมนาคม ช่วยท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเปล่ียนไป คือ มีความรวดเร็ว และ
สะดวกสบาย มากข้ึน รวมถึงช่วยกระตุน้ให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา 
เพราะเทคโนโลยีท่ีพฒันาให้เร็วข้ึน ให้สนองตอบต่อความตอ้งการในการส่ือสาร การเขา้ถึงขอ้มูล 
และตดัสินใจได้เร็วข้ึนเช่นกนั ซ่ึงจะเป็น ประโยชน์อย่างยิ่งต่อธุรกิจ และการใช้ชีวิตประจ าวนั 
เน่ืองจากเทคโนโลยีการส่ือสารและการโทรคมนาคม มีความกา้วหนา้ไปอยา่งรวดเร็ว ดงันั้นธุรกิจ
การส่ือสารและโทรคมนาคมจึงตอ้งมีการพฒันา และคิดคน้ เทคโนโลยี นวตักรรมต่างๆ ออกมา
เสมอ เพื่อใหเ้ป็นผูน้ าในตลาดได ้ดงันั้นการน าแนวคิดของการเป็นองคก์รนวตักรรม มาเป็นนโยบาย
และเป้าหมายขององค์กร จึงมีความส าคญัท่ีจะช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจก้าวข้ึนเป็นผูน้ าในตลาดได ้
(Lloyd and Maguire, 2002) กลุ่มบริษทั ทรูคอปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นผูน้ าในธุรกิจการ
ส่ือสารและคอนเวอร์เจนท์ ประกอบดว้ยกลุ่มธุรกิจหลกั คือ ทรูมูฟ (True Move) ผูใ้ห้บริการ
โทรศพัท ์เคล่ือนท่ีรายใหญ่อนัดบัสามของประเทศ ทรูออนไลน์ (True Online) ผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ต 
และบรอดแบนดอิ์นเทอร์เน็ตรายใหญ่ท่ีสุด ของประเทศ รวมทั้งเป็นผูใ้ห้บริการโทรศพัทพ์ื้นฐานราย
ใหญ่ท่ีสุดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทรูวิชัน่ส์ (True Visions) ผูใ้ห้บริการโทรทศัน์
ระบบบอกรับเป็นสมาชิกทัว่ประเทศรายเดียวของประเทศไทย นอกจากน้ียงัมีอีก 2 ธุรกิจหลกั คือ 
ทรูมนัน่ี (True Money) ซ่ึงให้บริการ E-Commerce และทรูไลฟ์ (True Life) ให้บริการดิจิตอลคอน
เทนทต่์าง ๆ ส าหรับกลุ่มบริษทั ทรูคอปออเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) ไดรั้บการสนบัสนุนจากเครือเจริญ
โภคภณัฑ์ (ซีพี) กลุ่มธุรกิจดา้นการเกษตรครบวงจรท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชีย ปัจจุบนั ทรู เป็น
หน่ึงในแบรนดท่ี์แขง็แกร่งและไดรั้บการยอมรับในประเทศไทย ในปี 2552 กลุ่มบริษทัทรู มีรายได้
รวม 63 พนัลา้นบาท (รวมค่าเช่ือมโยงโครงข่าย) และมีสินทรัพยท์ั้งหมดกวา่ 200 พนัลา้นบาท (ทรู
คอร์ปอเรชัน่, 2556) 
  กลุ่ม บริษทัทรูคอปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) หน่ึงในผูน้ าธุรกิจการส่ือสารและคอน
เวอร์เจนท ์รายใหญ่ของประเทศ ดว้ยอุตสาหกรรมส่ือสารโทรคมนาคมมีการแข่งขนัสูงมาก ท าให้
กลุ่มบริษทัทรู คอร์ปอเรชั่น จ  ากัด (มหาชน) จ าเป็นต้องค านึงถึงความส าคญัของนวตักรรมและ       
การลงทุนเพื่อพฒันานวตักรรมอย่างต่อเน่ือง ทั้งท่ีเป็นผลิตภณัฑ์ และบริการ ทรู จึงสร้างกลยุทธ์
คอนเวอร์เจนท์ (Convergence) หรือการหลอมรวมผลิตภณัฑ์ และบริการทั้งหลายทั้งปวงให้
สามารถเช่ือมโยงเขา้ดว้ยกนัได ้เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในทางการแข่งขนั ซ่ึงกลยุทธ์ดงักล่าวถือเป็น
ตวัอย่างท่ีชดัเจนส าหรับการให้ความส าคญัต่อการพฒันานวตักรรมทัว่ทั้งองคก์ร บริษทัฯ จึงลงทุน
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เพื่อพฒันานวตักรรมหลายดา้นในธุรกิจหลกัทั้ง 5 ของบริษทั ไดแ้ก่ ธุรกิจโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ภายใต้
ช่ือ True Move ธุรกิจออนไลน์ ภายใตช่ื้อ True On-line ธุรกิจโทรทศัน์ ระบบบอกรับเป็นสมาชิก 
ภายใตช่ื้อ True Visions ธุรกิจดิจิตอลคอมเมิร์ซ ภายใตช่ื้อ True Money และ ธุรกิจดิจิตอลคอนเทนต ์
ภายใตช่ื้อ True Life (บริษทั ทรูคอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน), 2556) เพราะวา่ ผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งหา
จุดแข็งและหาวิธีเพิ่มมูลค่าให้กบัผลิตภณัฑ์ท่ีตนมี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Schumpeter ( 2003) 
ท่ีไดพ้ยายามเช่ือมโยงให้เห็นถึงความส าคญัของนวตักรรมท่ีมีต่อการเป็นผูป้ระกอบการ รวมทั้งไดใ้ห้
แนวคิดวา่ ผูป้ระกอบการเปรียบเสมือนนวตักร (Innovator) ซ่ึงนวตักรรมจะช่วยท าให้เกิดความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจก็ต่อเม่ือผูป้ระกอบการ เป็นผูส้ร้างนวตักรรมข้ึนมา ในท่ีสุดจะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กบั
สังคมได ้จึงเกิดแนวความคิด คอนเวอเจนซ์ ดว้ยการควบรวมการให้บริการทั้ง 3 แพลทฟอร์มท่ีมีอยู ่
แลว้ผนัตวัเองจาก Infrastructure Play มาเป็น Lifestyle Enabler เน่ืองจาก ทรู เป็นธุรกิจส่ือสารท่ีมี
แพลทฟอร์ม เป็นมลัติแพลทฟอร์ม ซ่ึงถือได้ว่าเป็นจุดแข็ง และเป็น Core Competency หน่ึงท่ี
สามารถสร้างความแตกต่างท่ีไม่เหมือนผูใ้ห้บริการรายอ่ืน ท าให้ ทรู มีเอกลักษณ์โดดเด่นและ
แตกต่างจากผูใ้ห้บริการรายอ่ืนๆ ด้วยการผสมผสานบริการส่ือสารครบวงจรเขา้กบั Content ท่ี
หลากหลาย อาจกล่าวไดว้่า ทรู คือผูบุ้กเบิกและผูน้ าดา้น Convergence รายแรก และ รายเดียวของ
ประเทศไทย ท่ีพร้อมตอบสนองและเติมเต็มทุก Lifestyle ดว้ย Convergence Platform และ Device ท่ี
หลากหลาย (True, 2014) กลยุทธ์ Convergence ดงักล่าว ท าให้ลูกคา้มีความผูกพนักบับริการและ
สามารถใช้ผลิตภณัฑ์และบริการต่างๆ ของกลุ่มทรู อยา่งพึงพอใจไดอ้ยา่งเต็มประสิทธิภาพ ส่งผล
ให้ ทรู ได้รับรางวลัแห่งความส าเร็จมากมาย เช่น ปี 2551 ได้รับรางวลั บริษัทยอดเยี่ยมเชิง
นวตักรรม Thailand Energy Award 2008 ปี 2552 ไดรั้บรางวลั บริษทันวตักรรมยอดเยี่ยมดา้นการ
ใหบ้ริการ “Thailand’s Most Innovative Company 2009” ปี 2553 ไดรั้บรางวลั องคก์รความเป็นเลิศ
ดา้นการตลาด “Thailand Corporate Excellence Awards 2009” และยงัเป็น 1 ใน 5 องคก์รท่ีมีความ
เป็นเลิศดา้น “นวตักรรม และ การสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ” (Innovation Excellence) ปี 2554 ไดรั้บ
รางวลั Thailand Corporate Excellence Awards 2010 สาขาความเป็นเลิศดา้นการตลาด (Marketing 
Excellence) และในปี 2555 ย ังได้รับการเสนอช่ือเข้าชิงรางวลัองค์กรท่ีมีความเป็นเลิศด้าน
นวตักรรม (Innovation Excellence) และ การสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ในประเทศไทย นอกจากน้ี ผลการ
จดัอนัดบั 200 บริษทัเอเชียท่ีน่าช่ืนชมมากท่ีสุด โดยหนงัสือพิมพว์อลล์สตรีท เจอร์นลั เอเชีย ทรู 
ไดรั้บรางวลั “บริษทัยอดเยีย่มเชิงนวตักรรม” และเป็นบริษทัท่ีไดรั้บความเช่ือถือสูงสุดในล าดบัท่ี 7 
ของประเทศไทย จากการส ารวจความคิดเห็นของบรรดาผูบ้ริหารและผูเ้ช่ียวชาญกว่า 2,500 รายทัว่
เอเชีย (True, 2015)  
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพื่อให้เขา้ใจความหมายเฉพาะของศพัท์ท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดนิ้ยาม 
ความหมายของค าต่างๆ ไวด้งัน้ี 
 ผู้บริหารระดับกลาง หมายถึง ผูบ้ริหารท่ีมีวิสัยทศัน์ มีอ านาจ หนา้ท่ี ความรับผิดชอบ ใน
การติดต่อประสานงานระหว่างผูบ้ริหารระดบัสูงและผูป้ฏิบติั มีภาวะผูน้ าในการเปล่ียนแปลง มี
ความสามารถในการคิด/วิเคราะห์ กลยุทธ์ของผูบ้ริหารระดับสูงมาพฒันาการปฏิบัติงานของ
พนกังาน/บุคลากร ในระดบัต่างๆ ให้เกิดผลในทางปฏิบติั สามารถสร้างแรงจูงใจ และสร้างความรู้
ใหม่ โดยการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ เพื่อช่วยพฒันาความสามารถของ
ผูร่้วมงานไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึน มีศกัยภาพเพิ่มมากข้ึน เพื่อช่วยผลกัดนัองคก์รให้พฒันาไปขา้งหนา้อยา่ง
ต่อเน่ืองและย ัง่ยืน การวิจัยคร้ังน้ี หมายถึง บทบาทของบุคลากรหรือผูบ้ริหารระดับกลาง กลุ่ม
บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จ  ากัด (มหาชน) ท่ีมี อ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบเก่ียวกับการ
ปฏิบติังาน จากการทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ พบวา่ องคป์ระกอบ
ผูบ้ริหารระดบักลางมี 11 องคป์ระกอบ ดงัต่อไปน้ี  
 การเป็นผู้ประสานงาน หมายถึง บทบาทของบุคลากรหรือผูบ้ริหารระดบักลาง ท่ีมี
อ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบเก่ียวกบัการติดต่อเก่ียวขอ้งและประสานงานกบับุคคลกลุ่มต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร เพื่อแก้ไขปัญหาและผลกัดันให้การด าเนินงานขององค์กรด าเนินไปสู่
เป้าหมายไดอ้ยา่งราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ 
 การเป็นนักพัฒนา หมายถึง บทบาทของบุคลากรหรือผูบ้ริหารระดบักลาง ท่ีมีอ านาจ 
หนา้ท่ี และท าหน้าท่ีแสวงหาและรวบรวมขอ้มูลและความรู้ต่าง ๆ สนบัสนุนการแลกเปล่ียนข่าวสาร 
ต่างๆ ระหวา่งกลุ่มต่างๆ ในองคก์ร สังเคราะห์กลยทุธ์ต่าง ๆ เพื่อประเมินองคก์ร 
 การเป็นนักการส่ือสาร หมายถึง บทบาทของบุคลากรหรือผูบ้ริหารระดบักลาง ท่ีมี
อ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบเก่ียวกบัการส่ือสารกบัท่ีเก่ียวขอ้งบุคคลภายนอกองค์กร ท่ีผูบ้ริหาร 
จะด าเนินการดว้ยตนเอง หรือมอบหมายงานให้บุคคลอ่ืนเป็นตวัแทนในการให้ข่าวสารแก่กลุ่มผูรั้บสาร 
เพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง และไดรั้บขอ้มูลในปริมาณและคุณภาพในระดบัท่ีองค์กร พิจารณา 
ความเหมาะสม 
 การเป็นนักวิเคราะห์และสังเคราะห์  หมายถึง บทบาทของบุคลากรหรือผูบ้ริหาร
ระดบักลาง ท่ีมีอ านาจ หนา้ท่ี และจะตอ้งมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ แกไ้ขปัญหาและความขดัแยง้
ของบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรท่ีเป็นอยู่
อย่างจ ากดั ตอ้งด าเนินงานอย่างมีจริยธรรม แลมีกระบวนการในการ ศึกษา วิเคราะห์ ประเมิน และ 
เลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  
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 การแสวงหาความรู้และถ่ายทอดความรู้ หมายถึง บทบาทของบุคลากรหรือผูบ้ริหาร
ระดบักลาง ท่ีมีอ านาจ หนา้ท่ี และแสวงหาความรู้แนวทางใหม่ ดว้ยการมุ่งเน้นไปท่ี การวิเคราะห์
งาน การริเร่ิมส่ิงใหม่ๆ การปรับตวั และการน าไปปฏิบติั (Pragmatic) การทดลองท าส่ิงใหม่ การ
ถ่ายทอด ความรู้ การใชป้ระโยชน์ และการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล (Intuitive) และตอ้งเลือกใชว้ิธีให้
เหมาะสม 
 ผู้น าการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ระดบัพฤติกรรมท่ีผูน้ าแสดงให้เห็นในการจดัการหรือ 
การท างาน เป็นกระบวนการท่ีผูน้ ามีอิทธิพลต่อผูร่้วมงาน โดยการเปล่ียนสภาพหรือเปล่ียนแปลง
ความพยายามของผูร่้วมงานให้สูงข้ึนกว่าความพยายามท่ีคาดหวงั พฒันาความสามารถ ของ
ผูร่้วมงานไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึนและมีศกัยภาพมากข้ึน ท าให้เกิดการตระหนกัรู้ในภารกิจและวิสัยทศัน์ 
ของกลุ่ม จูงใจ และ สร้างแรงบนัดาลใจให้ผูร่้วมงานมองไกลเกินกว่าความสนใจ และลงมือท า
มากกวา่เดิมเพื่อประโยชน์ของกลุ่ม องคก์ร หรือสังคม  
 ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี หมายถึง ความสามารถในการน าเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ เพื่อช่วยพฒันาความสามารถของผูร่้วมงานไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึน มี
ศกัยภาพเพิ่มมากข้ึน เพื่อช่วยผลกัดนัองคก์รใหพ้ฒันาไปขา้งหนา้อยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 
 จริยธรรม และธรรมาภิบาล หมายถึง คุณลกัษณะความเป็นผูน้ า (Leadership) มีการ
ก าหนดแนวทางคุณธรรมและจริยธรรมภายในหน่วยงาน เช่ือมัน่ และให้เกียรติ แก่ผูร่้วมงาน รู้จกั
ตนเองเป็นอย่างดี กลา้เส่ียง และยอมรับการสูญเสีย มีวิสัยทศัน์ มุ่งเน้นพฒันางานไปสู่อนาคต
ยกระดบัความประพฤติและความปรารถนาเชิงจริยธรรมของผูน้ า และผูต้ามให้สูงข้ึน ก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทั้งสองฝ่าย สร้างจิตส านึกใหผู้ต้ามเกิดความตอ้งการในระดบัขั้นท่ีสูงกวา่เดิม 
 รูปแบบการท างาน หมายถึง รูปแบบของกระบวนการท างานและประสานงานของใน
ระดบัต่างๆ ขององค์กร มีความหลากหลายในทกัษะการท างาน (Multi-skills) เน้นให้ผูต้ามเกิด
ความรู้สึกเห็นความส าคญัและคุณค่าของงานท่ีผลิตออกมา จูงใจให้ผูต้ามสนใจท างานเพื่อหน่วยงาน 
ตลอดจนเปล่ียนแปลงระดบัความตอ้งการในผลงานของผูต้ามใหสู้งข้ึน  
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) หมายถึง การบริหารจดัการ หรือกลยุทธ์การบริหาร 
ทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความสอดคลอ้งในวิธีปฏิบติัดา้นทรัพยากรมนุษย ์ท่ีเป็นไปในแนวทางเดียวกนั
ในดา้นการฝึกอบรม การประเมินผล การให้รางวลั การออกแบบงาน การมีส่วนร่วมและความมัน่คง 
ในการท างาน สร้างค ามัน่สัญญาของพนกังานและน าไปสู่ผลการด าเนินงาน ขององคก์รท่ีสูงข้ึน 
 ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ  หมายถึง ลักษณะกลุ่มท างานท่ีท าหน้าท่ีประสานงาน 
(Coordinatomg) ดูแล (Overseeing) งานของคนอ่ืนๆ ในทีมงาน หรือในแผนกงาน หรือในองค์กร 
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รวมทั้งประสานงานกบับุคคลหรือแผนกงาน หรือองคก์รภายนอก เพื่อให้การปฏิบติังานขององคก์ร
บรรลุผลส าเร็จ ลุล่วงตามวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 องค์กรแห่งนวัตกรรม หมายถึง หน่วยงานท่ีมุ่งสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ หรือพฒันา 
ดดัแปลงจากของเดิมท่ีมีอยู่แลว้ให้ทนัสมยั และใชไ้ดผ้ลดียิ่งข้ึน โดยใชน้วตักรรมการบริหารเป็นกล
ยุทธ์ และเคร่ืองมือหลกัส าหรับการบริหารจดัการให้บรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค์องค์กร ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด การวิจยัคร้ังน้ี หมายถึง กระบวนการในการพฒันา 
เพื่อปรับปรุงองคก์รของกลุ่มบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) ให้เป็นองคก์รแห่งนวตักรรม 
จากการทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ พบวา่ องคป์ระกอบ องคก์ร
แห่งนวตักรรมมี 20 องคป์ระกอบ ดงัต่อไปน้ี  
 วิสัยทัศน์ร่วมและกลยุทธ์ หมายถึง การสร้างวิสัยทศัน์ กลยุทธ์ และวฒันธรรมของ
องค์กรร่วมกนัทั้งองค์กร พร้อมกบัการส่งเสริมให้เกิดการริเร่ิมสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพื่อสร้างภาพท่ี
ตอ้งการจะเป็น ในอนาคตและความตอ้งการท่ีจะมุ่งไปสู่ความปรารถนาร่วมกนัของสมาชิกทัว่ทั้ง
องคก์รท่ีช่วยผลกัดนัองคก์รใหพ้ฒันาไปขา้งหนา้อยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยืน   
 โครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม หมายถึง การจดัโครงสร้างองคก์รให้มีความยืดหยุ่นท าให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการสร้างสรรคน์วตักรรม มีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนในองคก์ร
อย่างต่อเน่ือง เป็นโครงสร้างท่ีสอดคล้องกับวตัถุประสงค์และกลยุทธ์องค์กรท าให้เกิดการ
สร้างสรรคน์วตักรรมเพิ่มข้ึน 
 บุคคลส าคัญ หมายถึง บุคลากรท่ีมีความส าคญั (Key Individual) ในองค์กรท่ีเป็นผู ้
เช่ือมโยงวิสัยทศัน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ มีอ านาจ มีอิทธิพล โดยการสร้าง
แรงจูงใจให้ผูอ่ื้นคลอ้ยตามและสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั รวมทั้งการการสร้างเครือข่ายเพื่อ
น าไปสู่การปฏิบติังานใหเ้ป็นรูปธรรม 
 การฝึกอบรมและพัฒนา หมายถึง การฝึกอบรมและพฒันา (Stretching Training and 
Development) ในเร่ืองต่างๆ ตั้งแต่การก าหนดวตัถุประสงค์ เลือกเคร่ืองมือ การจดัล าดบัเน้ือหา 
กิจกรรม และการประเมินผล ตลอดจนพิจารณาทกัษะท่ีจ าเป็นในการถ่ายทอดความรู้ เพื่อน าไปสู่การ
ปฏิบติังานไดจ้ริง  
 การส่ือสาร หมายถึง ความสามารถในการติดต่อส่ือสารไดอ้ย่างอยา่งชดัเจน เพื่อท าความ
เขา้ใจกบัผูร่้วมปฏิบติังานในทุกระดบั โดยใชช่้องทางท่ีหลากหลาย เพื่อให้บุคลากรไดรั้บทราบขอ้มูล
ข่าวสาร การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนทั้งภายใน และภายนอกองค์กรไดอ้ย่างถูกตอ้ง เขา้ใจนโยบาย 
หรือค าสั่งเพื่อใหก้ารปฏิบติังานประสบผลส าเร็จ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และมีประสิทธิภาพ 
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 ปัจจัยภายนอก หมายถึง ปัจจยัภายนอกมีความส าคญัต่อการเป็นองคก์รนวตักรรม ใน 
2 ประเด็น ไดแ้ก่ ความเขา้ใจในบริบทท่ีองคก์รด าเนินการอยู ่และการเช่ือมโยงกบัปัจจยัภายนอกท่ี
มีอิทธิพล เช่น ลูกคา้ ผูจ้ดัหาวตัถุดิบ เป็นตน้ 
 บรรยากาศสร้างสรรค์ หมายถึง การสร้างสรรคบ์รรยากาศภายในองคก์รให้เหมาะต่อ
การสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ซ่ึงเอ้ือต่อการสร้างนวตักรรมในการพฒันาด้าน
ผลิตภณัฑ์ ดา้นบริการหรือกระบวนการท างานให้ดีข้ึน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และ
สามารถสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัใหก้บัองคก์ร  
 องค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง องคก์รท่ีมีการส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกิดการเรียนรู้
และใชค้วามรู้ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมองค์กรทัว่ทั้งองคก์ร ดว้ยการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆเพื่อ
เพิ่มศกัยภาพเชิงการแข่งขนั และหรือยกระดบัองคก์รหรือธุรกิจสูสากล  ท าให้องคก์รกา้วสู่การเป็น
องคก์รแห่งนวตักรรม  
 วัฒนธรรมองค์กร หมายถึง วฒันธรรมท่ีเป็นแนวทางและความเช่ือในการปฏิบติังาน 
เป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างแรงจูงใจให้พนกังานในองค์กรเกิดความคิดสร้างสรรค์ สนับสนุน 
ส่งเสริมการท างานเป็นทีมใหเ้กิดความคิดใหม่ ๆ มีการส่ือสารทั้งภายในและภายนอกองคก์ร และท า
ใหส้มาชิกรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร และมุ่งไปสู่เป้าหมายในการท างานขององคก์รวฒันธรรม  
 รูปแบบผู้น า หมายถึง รูปแบบของความเป็นผูน้ า ท่ีพยายามเปล่ียนแปลงผูต้ามให้
ปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดความไวว้างใจ เกิดความจงรักภกัดี และเช่ือถือในตวัผูน้ าเกิดความ
คลอ้ยตาม พยายามแกปั้ญหาในการปฏิบติั เกิดความมัน่ใจในตนเอง  ความรับผิดชอบ และยอมอุทิศ
ตนเพื่อองคก์ร พฒันาระดบัความสามารถและศกัยภาพ ของเพื่อนร่วมงานหรือผูต้ามใหสู้งยิง่ข้ึน 
 เทคโนโลยี หมายถึง ความสามารถของทางด้านการใช้เทคโนโลยี  (Technology 
Application) ท่ีองค์กรจ าเป็นตอ้งอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรทุกคนในองค์กรให้มีโอกาสใน
การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้สามารถกา้วน าหน้าองค์กรอ่ืนได ้ เพื่อพฒันาไปสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ร  
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยเ์พื่อการ
สร้างสรรค์นวตักรรม มุ่งเนน้การสรรหา และการฝึกอบรมเพื่อพฒันาตนเองให้เป็นบุคลากรมีนิสัย
แห่งการเรียนรู้ และมีระบบการวดัผลการปฏิบติังานท่ีมีความยืดหยุน่ รวมทั้งการรักษาและลดอตัรา
การลาออกของพนกังานท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์และนวตักรรม  
 วิธีการตัดสินใจ หมายถึง ระบบการตดัสินใจ ท่ีเปิดโอกาสให้บุคลากรขององค์กร มี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การตดัสินใจ เพื่อให้มีมุมมองท่ีแตกต่าง และช่วยให้การตดัสินใจ 
มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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 กระบวนการสนับสนุนนวัตกรรม หมายถึง ระบบการจดัการความสามารถ (The 
Competence Management System) การก าหนด และตดัสินว่าองค์กรควรสร้าง หรือพฒันา
ความสามารถ และทกัษะท่ีสามารถส่งเสริมเป้าหมายในการสนบัสนุนนวตักรรม  
 วธีิการประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง รูปแบบวิธีการประเมิน (Evaluation Methods) 
ท่ีเช่ือมโยงกบัความส าเร็จของพนัธกิจ และงานท่ีเก่ียวขอ้งนวตักรรมโดยเน้นการประเมิน เพื่อการ
พฒันา เพื่อให้พนักงานได้มีการปรับปรุงผลการปฏิบติังานของตน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจะได้รับ 
ประโยชน์จากความส าเร็จขององคก์ร 
 เป้าหมาย หมายถึง การก าหนดเป้าหมาย ทิศทาง รูปแบบองคก์รและวิธีการปฏิบติังาน
ขององคก์รใหช้ดัเจน รวมถึงตอ้งมีการกระตุน้และจูงใจบุคลากรในแต่ละส่วนงาน ให้เกิดความมุ่งมัน่
ท างานและมีประสิทธิภาพ ให้สอดคลอ้งและเกิดการประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกองคก์ร เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายเก่ียวกบันวตักรรมทุกระดบั  
 ระบบการจัดการความสามารถ หมายถึง กระบวนการการจดัการความสามารถ (The 
Competence Management System) โดยการก าหนด และตดัสินใจว่าองค์กรควรสร้าง พฒันา
ความสามารถ และทกัษะท่ีจะส่งเสริมเป้าหมายในการสนบัสนุนนวตักรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
องคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งนวตักรรม  
 ทีมข้ามสายงาน (Cross-Functional Team) หมายถึง ลกัษณะ การท างานแบบทีมงาน
อิสระในการสร้างสรรคน์วตักรรม โดยสมาชิกของทีมงานจะประกอบไปดว้ย บุคลากรท่ีมีความรู้และ
ความเช่ียวชาญในสาขาต่างๆ เพื่อให้เกิดความหลากหลายทางดา้นความคิด ทกัษะ และความรู้ ท่ี
กระตุน้ใหเ้กิดความคิดใหม่ และสนบัสนุนใหเ้กิดนวตักรรม 
 ความได้เปรียบในการแข่งขัน หมายถึง กระบวนการท่ีเกิดจากการน าความรู้ ทกัษะ 
และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มาผสมผสานกับความสามารถทางด้านการบริหารจัดการ เพื่อ
ตดัสินใจระดบัการจดัการนวตักรรมในองค์กร การเปล่ียนแปลงลกัษณะการบริหารจดัการการ
ปฏิบติังาน หรือการน าเสนอรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ ท่ีสร้างประโยชน์และตอบสนองต่อความพึงพอใจ
ใหก้บัลูกคา้หรือผูบ้ริโภคท่ีมีคุณภาพท่ีสูงข้ึน 
 คุณลกัษณะองค์กร หมายถึง คุณลกัษณะองคก์รแห่งนวตักรรม หรือภาพลกัษณ์ท่ีเด่นชดั 
ท่ีองคก์รสร้างข้ึนเพื่อให้เกิดความโดดเด่น และมีลกัษณะเฉพาะตวั องคก์รท่ีจดัวา่มีลกัษณะเป็นองคก์ร
แห่งนวตักรรม ควรประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีส าคญั ประกอบดว้ย (1) วิสัยทศัน์ กลยุทธ์และเป้าหมาย 
(2) โครงสร้าง องคก์ร (3) วฒันธรรม ค่านิยม และบรรยากาศการท างาน (4) ผูน้ า (5) บุคลากร (6) ทรัพยากร 
(7) การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์(8) การให้รางวลัและการยอมรับ (9) การส่ือสาร (10) การจดัการ 
ความรู้และขอ้มูลข่าวสาร (11) การประเมินและเรียบเรียงความคิด และ (12) เครือข่าย  
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 การพัฒนาองค์กร หมายถึง การใช้องค์ความรู้ในการสร้างนวตักรรมให้เกิดข้ึนกับ
องคก์ร มุ่งสนใจต่อการคน้หาแนวความคิดใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่า พฒันา ผลิตสินคา้และบริการท่ีมี
คุณภาพ ท่ีมีความส าคญัอย่างมากต่อการด าเนินธุรกิจและการสร้างให้องค์กรเกิดความได้เปรียบ
ทางการแข่งขนั ภายใต้ กระบวนการจดัการทรัพยากรในองค์กรท่ีมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ศกัยภาพเพียงพอ พร้อมท่ีจะเผชิญความเปล่ียนแปลงและความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการน าความคิด
ใหม่ ๆ นั้นมาสู่การปฏิบติั เพื่อ ใหมี้การเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงรูปแบบของลกัษณะงานท่ีปฏิบติัอยู ่
ให้มีคุณภาพ สามารถน าไปสู่บริการผลิตภณัฑ์หรือกระบวนการในการท างานรูปแบบใหม่ๆ เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของลูกคา้ รวมถึงสร้างความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนั 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ผูป้ระกอบการสามารถน าผลจากการศึกษาไปพฒันากระบวนการบริหารจดัการ 
ตลอดจนการพฒันาองคก์รใหอ้งคก์รแห่งนวตักรรม  
 2. ผู ้ประกอบการสามารถน าผลจากการศึกษาไปใช้แนวทางในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบักลางได ้
 3. หน่วยงานหรือองคก์รท่ีสนใจ สามารถน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษา เป็นขอ้มูลพื้นฐานไป
ใชป้ระโยชน์ในการพฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งนวตักรรม 
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บทที ่2 
วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 การศึกษาวิจยั เร่ือง อิทธิพลของผูบ้ริหารระดบักลางในการพฒันาองค์กรให้เป็น
องคก์รแห่งนวตักรรม คร้ังน้ีมี วตัถุประสงคคื์อ (1) เพื่อวิเคราะห์องคป์ระกอบดา้นการบริหารจดัการ
ของผูบ้ริหารระดบักลาง และองค์ประกอบขององคก์รแห่งนวตักรรม (2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์
และระดบัการส่งผลของผูบ้ริหารระดบักลางท่ีมีต่อการเป็นองค์กรแห่งนวตักรรม (3) เพื่อพฒันา
รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของผูบ้ริหารระดบักลางในการพฒันาองคก์รให้เป็นองคก์รแห่ง
นวตักรรม (4) เพื่อพฒันาแนวทางในการพฒันาองค์กรให้เป็นองคก์รแห่งนวตักรรม ทั้งน้ีผูว้ิจยัได้
ศึกษาคน้ควา้ วรรณกรรมท่ีเป็นแนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหาร และแนวคิดและทฤษฏีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัองคก์รนวตักรรม ดงัต่อไปน้ี 
 

แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบัผู้บริหาร 
 หวัขอ้น้ีผูว้ิจยัมีประเด็นท่ีจะกล่าวถึง คือ (1) ความหมายของผูบ้ริหาร (2) บทบาทของ
ผูบ้ริหาร (3) ระดบัของผูบ้ริหาร (4) ความส าคญัของผูบ้ริหารระดบักลาง (5) แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบั 
ภาวะผูน้ า มีรายละเอียดโดยสรุปดงัต่อไปน้ี 
 ความหมายของผู้บริหาร 
 นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของผูบ้ริหาร ไวอ้ยา่งหลากหลาย สรุปไดด้งัน้ี 
 เนตร์พณัณา  ยาวริาช (2552) ใหค้วามหมาย ผูบ้ริหาร ไวว้า่ หมายถึง บุคคลซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้ง
ใหด้ ารงต าแหน่งในองคก์รต่างๆ เพื่อควบคุม ดูแลความรับผิดชอบให้กิจการงานต่างๆ ส าเร็จ ลุล่วง
ตามวตัถุประสงคโ์ดยอาศยัผูอ่ื้น 
 พีรศกัด์ิ  วิลยัรัตน์ (2554) ให้ความหมายของ ผูบ้ริหาร ไวว้า่ หมายถึง ผูใ้ชศิ้ลปการบริหาร 
กระท าในส่ิงต่างๆ ให้ผูป้ฏิบติัท างานให้ตามจุดมุ่งหมายท่ีผูบ้ริหารไดต้ั้งใจไวเ้ป็นผลส าเร็จ โดย
ผูบ้ริหาร ไม่ใช่เป็นผูป้ฏิบติั  
 กลัยาณี  สูงสมบติั (2557) ใหค้วามหมาย ผูบ้ริหาร ไวว้า่ หมายถึง สมาชิกในองคก์รท่ีมี
หนา้ท่ีในการจดัสรรทรัพยากร และประสานภารกิจของบุคคลอ่ืนในองคก์รให้ไปในทิศทางเดียวกนั 
เพื่อบรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไวเ้ป็นผูแ้กปั้ญหาอุปสรรค ขจดัความยุง่ยากซบัซ้อน ดว้ยการปฏิบติั
ตามหลกั การบริหารงานท่ีดี โดยเนน้ท่ีการวางแผน การจดัระเบียบ การควบคุม การรักษาระบบ และ
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โครงสร้างองคก์รให้เป็นไปตามปกติ มีช่ือเรียกต่าง ๆ กนั ไดแ้ก่ ผูค้วบคุมงาน หวัหนา้แผนก หวัหนา้
ฝ่าย ผูจ้ดัการ สาขา รองประธาน ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ เป็นตน้ 
 Bennis and Nanus (1985) ไดส้รุปวา่ ผูบ้ริหาร คือ บุคคลท่ีท าให้งานส าเร็จ ส่วนผูน้ าคือ 
บุคคลท่ีท าส่ิงต่างๆ ให้ถูก (Managers are People Who do Things Right แต่จะหาวิธีการท าให้งานท่ี
ไดรั้บมอบให้ส าเร็จ โดยไม่ไดใ้ห้ความสนใจส่ิงอ่ืนใดต่างจากผูน้ าท่ีจะตอ้งพิจารณาความถูกตอ้ง
ของงานรวมทั้งผลกระทบต่อบุคลากรและองคก์ร ก่อนท่ีจะด าเนินการใหเ้กิดผลดีท่ีสุด 
 Tongmam (2014) ให้ความหมาย ผูบ้ริหาร ไวว้า่ หมายถึง ผูท่ี้ท  างานร่วมกบัผูอ่ื้น โดยท า
หน้าท่ีประสานงาน (Coordinatomg) และดูแล (Overseeing) งานของคนอ่ืนๆ ในทีมงาน หรือใน
แผนกงาน หรือในองคก์ร รวมทั้งการประสานงาน่วมกบับุคคลหรือแผนกงาน หรือ องคก์รภายนอก
ดว้ย ทั้งน้ีเพื่อใหเ้ป้าหมายของหน่วยงานหรือองคก์รบรรลุผลส าเร็จ 

 Panda (2014) สรุปวา่ ผูบ้ริหาร คือ ผูท่ี้มีความรับผิดชอบ หนา้ท่ีในการสร้างวสิัยทศัน์
และแนวทาง เดินท่ีชดัเจน (Direction) สามารถสร้างแรงจูงใจ (Motivation) และ กระตุน้ทีมงานและ
สามารถบริหารจดัการทั้งทีมงานและควบคุมองคก์ร (Organization) ใหเ้ดินทางไปสู่ความส าเร็จได ้ 
 จากการศึกษา ความหมายของผูบ้ริหาร สรุปไดว้่า ผูบ้ริหาร หมายถึง บุคคลซ่ึงไดรั้บ
การแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ โดยท าหน้าท่ีประสานงาน (Coordinating) ดูแล 
(Overseeing) งานของคนอ่ืนๆ ในทีมงาน หรือในแผนกงาน หรือในองคก์ร รวมทั้งประสานงานกบั
บุคคลหรือแผนกงาน หรือองคก์รภายนอก เพื่อให้การปฏิบติังานขององค์กรบรรลุผลส าเร็จ  ลุล่วง
ตามวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ระดับของผู้บริหาร (Levels of Manager) 
 ผูบ้ริหารและการบริหารทุกระดบั ใช้ทกัษะ (Skill) อย่างเดียวกนัแต่ใช้สัดส่วนท่ีต่างกนั 
ยิง่ข้ึนไปสู่ระดบับริหารท่ีสูงข้ึนเท่าใด ก็ยิง่ตอ้งการขอ้มูล เพื่อการตดัสินใจ และการใชท้รัพยาการท่ี
หลีกเล่ียงในอนาคตมากข้ึน ดงันั้นควรท าความเขา้ใจอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร 
ในแต่ละระดบั (Daft, 2012) ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 1.  ผูบ้ริหารหรือหัวหนา้งานระดบัตน้ ท าหนา้ท่ีตรวจสอบควบคุมงานเท่านั้นจดัการงาน 
เท่าท่ีไดรั้บค าสั่งใหท้  า จึงไม่ถึงขีดขั้นท่ีจะเขา้ระดบั “ผูจ้ดัการ” โดยปกติจะมีช่ือเรียกต่างๆ กนั เช่น 
หวัหน้างาน (Foreman) ผูต้รวจงาน หรือผูค้วบคุมงาน (Supervisor) หรือหัวหน้าแผนก (Section 
Chief) ซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ดงัน้ี (1) ปฏิบติังานตามแผน ซ่ึงผูบ้งัคบับญัชา
มอบหมายให้ท า (2) ใชบุ้คลาการและทรัพยากรเท่าท่ีไดรั้บมอบหมายมาให้ท า (3) ท าแผนปฏิบติั
การระยะสั้นๆ โดยการ ควบคุมงานให้ส าเร็จวนัต่อวนั/วนัรุ่งข้ึน หรือภายในสัปดาห์หนา้ (4) มอบหมาย
ภาระงานใหพ้นกังานท า (5) ตรวจสอบงานท่ีพนกังานท าส าเร็จ (6) วดัผลงานพนกังานแต่ละคนใน
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สายงาน และ (7) หวัหนา้งาน โดยมาก ไดรั้บแต่งตั้งมาจากคนงานในระดบัเดียวกนัข้ึนมา จึงมกัตก
อยูใ่นฐานะ “ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน ท่ีคุน้เคยกนัมาก่อนกบัผูบ้งัคบับญัชาตน้สังกดั” ซ่ึงทั้งสองฝ่ายคิด
วา่หวัหนา้งานควรเป็นพวกของตนฝ่ายตน หวัหนา้งานจึงตอ้งสร้าง “Linking Pin” สร้าง “สมดุล” ให้
ได ้
 2.  ผูบ้ริหารระดบักลาง ไดแ้ก่ ต าแหน่ง ผูจ้ดัการโรงงาน ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต หัวหน้า
วิศวกร ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติักร ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด ฯลฯ และจะแบ่งยอ่ยมากน้อยสูงต ่าเพียงใด
ข้ึนอยูก่บัขนาดองคก์ร แต่ผูบ้ริหารระดบัตน้หรือหวัหนา้งานตอ้งมีจ านวนมากกวา่หวัหนา้ระดบักลาง 
หรืออาจมี “Indirect Manager” มาท าหนา้ท่ีเป็นคนกลางส่ือสารเช่ือมโยงกบับุคลากร ระดบัหวัหนา้งาน
ดว้ยกนั ถา้องคก์รมีขนาดใหญ่ และช่วงการบงัคบับญัชากวา้ง ดงันั้นอ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
ของผูบ้ริหาร ระดบักลาง Middle Management มีดงัน้ี (1) วางแผนระยะกลาง เพื่อสอดคลอ้งรองรับ
กบัแผนระยะยาวขององคก์รท่ีไดว้างไวโ้ดยผูบ้ริหารระดบัสูง (2) ก าหนดนโยบายของแต่ละฝ่ายงาน 
(3) วดัและ ประเมินผลงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และหวัหนา้งานทั้งหลายในสายงานของตน และ (4) 
แจกจ่ายมอบหมายงาน ประสานงาน และตรวจสอบควบคุมเพื่อให้งานเป็นไปตามแผนงานระยะสั้น
ของหวัหนา้ ระดบัตน้ ด าเนินไปโดยราบร่ืนสอดคลอ้งกบัแผนระยะกลางและระยะยาว 
 3.  ผูบ้ริหารระดบัสูง ไดแ้ก่ ต าแหน่ง ประธานกรรมการบริษทั ประธานบริษทั ผูบ้ริหาร 
ระดบัสูง หรือรองประธาน ผูอ้  านวยการหรือผูช่้วยผูอ้  านวยการ หรือรวมถึง ต าแหน่งผูว้า่การ เลขาธิการ 
อธิบดี ปลดักระทรวง เป็นตน้ ซ่ึงจะรายงานตามสายการบงัคบับญัชาให้กบัคณะกรรมการบริหาร
ฝ่ายนิติบญัญติั ฝ่ายนโยบาย หรือต่อสภาเท่านั้น หมายความวา่ ไม่มีผูบ้ริหารท่ีท างานเต็มเวลาระดบั
เหนือข้ึนไปกวา่อีกแลว้ ส่วนมากรวมเรียกวา่ “CEO” (Chief Executive Officers) ผูบ้ริหารระดบัสูง
เหล่าน้ี มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบการจดัการระดบัสูง (Top Management) หรือการบริหาร ระดบัสูง 
(Top Executive) งานท่ีท าไดแ้ก่ (1) พิจารณาและทบทวนแผนกลยทุธ์ แผนระยะยาว (2) ประเมินผล
การปฏิบติังานของแผนงานหลกัต่างๆ (3) ประเมินเจา้หนา้ท่ีชั้นบริหาร และเตรียมการคดัเลือกนกั
บริหาร ต าแหน่งส าคญั และ (4) ปรึกษาหารือกบัผูบ้ริหารระดบัรองลงไปในเร่ืองราว และ ปัญหา
ส าคญัต่างๆ เป็นตน้ 
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แผนภูมิท่ี 3  แสดงการเปรียบเทียบระดบับุคลากรในองคก์ร 
ท่ีมา : R. L. Daft, New Era of Management, 10th ed. (Chaina: Chaina Translation and Printing 
Service, 2012), 14. 
 
 Robbin and Coulter (2013) สรุปไวว้า่ โดยทัว่ไปแลว้ในองคก์รต่างๆ จะแบ่งระดบัของ
ผูบ้ริหาร ไดเ้ป็น 3 ระดบั ดงัน้ี  
 ผู้บริหารระดับต้น (First–Line Managers or Supervisor) มีหนา้ท่ีและบทบาทในการ
ก ากบั ดูแล และประสานงานของผูป้ฏิบติังานท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร (Non-Manager) หรือพนกังาน ทัว่ไป 
ดงันั้นผูบ้ริหารระดบัน้ีจะมีความใกลชิ้ดกบัพนกังานมากท่ีสุด ผูบ้ริหารระดบัตน้จะมีอ านาจ หนา้ท่ี 
และความรับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลให้พนกังานปฏิบติัการท างานให้ไดต้ามเป้าหมายท่ี
ก าหนด ซ่ึงมกัจะเป็นเป้าหมายระยะสั้น (Short Term Goal) ท่ีมีระยะเวลาไม่นานนกั ขณะเดียวกนัก็
จะตอ้งคอยแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนและคอยให้ค  าแนะน าในการท างานแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายตามท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนด 
 ผู้บริหารระดับกลาง (Middle Managers) มีหนา้ท่ีและบทบาทในการก ากบั ดูแล และ
ประสานงานของผูบ้ริหารระดับต้น ผูบ้ริหารระดับกลางจะเป็นบุคคลส าคญัในองค์กรท่ีจะน า
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วสิัยทศัน์ ภารกิจ และกลยทุธ์ของผูบ้ริหารระดบัสูงมาผลกัดนัใหเ้กิดการน าไปวางแผนปฏิบติัท่ีเป็น
รูปธรรม จะเป็น คนกลางระหว่างผูบ้ริหารระดบัสูงกบัผูบ้ริหารระดบัตน้ จะเป็นผูเ้ช่ือมโยงและ
สร้างความเขา้ใจระหว่าง ความตอ้งการของผูบ้ริหารระดบัสูงกบัการปฏิบติังานให้เป็นรูปธรรม 
หรือความต้องการระยะยาวกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงในแต่ละวนัให้ด าเนินสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกนั 
 ผู้บริหารระดับสูง (Top Managers) มีหน้าท่ีและบทบาทในการตดัสินใจ ก าหนดแผน 
และเป้าหมายท่ีมีผลต่อองคก์รโดยรวม เป็นบุคคลท่ีปฏิบติังานอยู่ในระดบัสูงสุดขององคก์ร มีอ านาจ 
มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบครอบคลุมในวงกวา้ง มีอิทธิพลต่ออนาคต ความอยู่รอด ความกา้วหน้า 
หรือความลม้เหลวขององค์กร ผูบ้ริหารระดบัน้ีจะท าการก าหนดเป้าหมายระยะยาว (Long Term 
Goal) ขององค์กรในรูปวิสัยทศัน์ (ฮision) ภารกิจ (Mission) กลยุทธ์ (Strategy) และนโยบาย (Policy) 
เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินการของสมาชิกในระดบัต่างๆ ขององคก์ร ผูบ้ริหารระดบัสูง
จะท างานในต าแหน่งต่างๆ ขององค์กร เช่น ปลดักระทรวง ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ 
อธิบดี ผูจ้ดัการใหญ่ เป็นตน้ 
 Hellriegel, Jackson and Solocum (2008) ไดก้ล่าววา่ องคก์รโดยทัว่ไปแบ่งผูบ้ริหาร
ออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารระดบัสูง (Top Management) ผูบ้ริหารระดบักลาง (Middle 
Management) และผูบ้ริหารระดบัตน้ (First Line Management) ผูบ้ริหารแต่ระดบั จะมีอานาจ
หนา้ท่ี และความรับผดิชอบแตกต่างกนัไปตามประเภทขององคก์ร และนโยบายการกระจายอ านาจ
หนา้ท่ี และความรับผดิชอบขององคก์รนั้นๆ 
 สรุปไดว้า่ โดยทัว่ไปแลว้ในองคก์รต่างๆ จะแบ่งระดบัของผูบ้ริหาร ไดเ้ป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ 
ผูบ้ริหารระดบัตน้ (First–Line Managers or Supervisor) ผูบ้ริหารระดบักลาง (Middle Managers) และ
ผูบ้ริหารระดบัสูง (Top Managers) ซ่ึงผูบ้ริหารทุกระดบั ใช้ทกัษะ (Skill) และการบริหารอย่าง
เดียวกนั แต่ใชส้ัดส่วนต่างกนั ยิง่ข้ึนไปสู่ระดบับริหารท่ีสูงข้ึนเท่าใด ก็ยิง่ตอ้งการขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจ 
ในการใช้ทรัพยากร ท่ีหลีกเล่ียงความผิดพลาดในอนาคตมากข้ึน โดยระดบัของผูบ้ริหาร 3 ระดบั 
สามารถแสดงรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ไดด้งัแผนภูมิท่ี 4 
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แผนภูมิท่ี 4 แสดงระดบัผูบ้ริหารทุกระดบั และการใชท้กัษะ (Skill) การบริหาร 

 
 แผนภูมิท่ี 4 อธิบายโดยสรุปไดว้่า ผูบ้ริหารระดบัตน้หรือหัวหน้างาน จะตอ้งมีทกัษะ
ดา้นเทคนิคและท างานในขอบเขตน้ีมากท่ีสุด เน่ืองจากตอ้งควบคุมดูแลการปฏิบติังานของพนักงาน
ระดบัปฏิบติัการภายในกลุ่มย่อยให้ถูกตอ้งและดีท่ีสุด ส่วนผูบ้ริหารระดบักลาง ท าหนา้ท่ีประสานงาน
ระหวา่งฝ่ายต่างๆ มากข้ึน จึงตอ้งการทกัษะทั้งสามดา้น โดยท่ีท างานใช้ทกัษะดา้นเทคนิคนอ้ยลง
และดา้นความคิดจะมากข้ึนเม่ือเทียบกบัผูบ้ริหารระดบัตน้ ผูบ้ริหารระดบัสูงจะเนน้ทกัษะดา้นความคิด 
และท างานในขอบเขตน้ีมากท่ีสุด โดยใชท้กัษะท างานดา้นเทคนิคเป็นส่วนนอ้ย อยา่งไรก็ตาม ทกัษะ
ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ยงัคงมีความส าคญัอยา่งมากต่อผูบ้ริหารในทุกระดบั เพราะปัจจยัท่ีเหมือนกนัใน
ระดบับริหารจดัการทุกระดบัก็คือ บุคลากรนัน่เอง 
 นอกจากนั้นความสัมพนัธ์ของระดับการบริหารจัดการกับหน้าท่ีในกระบวนการ
บริหารจดัการ แสดงให้เห็นว่า การวางแผน (Planning) มีความส าคญัต่อผูบ้ริหารระดบัสูงมากกว่า
ระดบักลาง และระดบัตน้ เน่ืองจากเป็นผูท่ี้ตดัสินใจและรับผิดชอบในเร่ืองต่าง ๆ ขององคก์รทั้งหมด 
จึงตอ้งการ การวางแผนมากกวา่ เช่นเดียวกบัการจดัองค์กร (Organizing) จะมีความส าคญัต่อผูบ้ริหาร
ระดบัสูง และระดบักลาง มากกว่าระดบัตน้ ในทางตรงกนัขา้ม การน าและสั่งการ (Leading and 
Directing) จะมีความส าคญัต่อผูบ้ริหารระดบัตน้มากกวา่ผูบ้ริหารในระดบัสูงกวา่ เน่ืองจากผูบ้ริหาร
ระดบัตน้จะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบต่อการผลิตสินคา้และบริการ ซ่ึงจะตอ้งมีระดบัการติดต่อส่ือสาร 
การจูงใจ การส่ือสาร และการใหก้ารสนบัสนุนกบักลุ่มคนหมู่มาก ท่ีมากกวา่ และทา้ยสุดของหนา้ท่ี
ในการบริหารจดัการ ซ่ึงมีความคล้ายคลึงกนัมากท่ีสุด คือ การควบคุม (Controlling) ท่ีมุ่งท่ีการ
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ตรวจสอบกิจกรรมและน ามาซ่ึงการกระท า และการปฏิบติัการท่ีจ าเป็นให้ถูกตอ้ง (Bartol and Martin, 
1998) แสดงไดด้งัแผนภูมิท่ี 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 5  แสดงความสัมพนัธ์ระดบัการบริหารจดัการกบัหนา้ท่ีในกระบวนการบริหารจดัการ 
 
บทบาทของผู้บริหาร 
 บทบาท (Role) เป็นพฤติกรรมท่ีบุคคลตอ้งแสดงให้สอดคลอ้งกบัสภาพในสังคมและ
ความคาดหวงัของบุคคลอ่ืนท่ีมีต่อสภาพของตน โดยสมาชิกในสังคมต่างมีบทบาทท่ีเขาตอ้งเล่น เช่น 
ครู ผูป้กครอง นกัเรียน ทหาร ต ารวจ และพระ เป็นตน้ ถา้ไม่เขา้ใจบทบาทหรือปฎิบติัตนไม่สอดคลอ้ง 
กบับทบาทแลว้ จะสร้างปัญหาในการปฎิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน และสร้างปัญหาให้ตนเองได ้ซ่ึงจะ
ส่งผลร้ายต่อตนเอง บุคคลอ่ืน และสภาพแวดลอ้มรอบขา้งได ้ตั้งแต่ระดบัเบ้ืองตน้จนถึงระดบัท่ีรุนแรง 
และเป็นอนัตรายต่อสังคม เช่นเดียวกบัคนอ่ืนในระบบสังคม ผูบ้ริหารในองคก์รต่างๆ ตอ้งมีบทบาท ท่ี
จะต้องปฏิบติัเพื่อให้สามารถแสดงพฤติกรรมในต าแหน่งหน้าท่ีและความรับผิดชอบได้อย่าง
เหมาะสม (ณฎัฐพนัธ์ เขจรนนัท ์และฉตัยาพร เสมอใจ, 2547)  
 บทบาทในการบริหารงานนั้น ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดของผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งบริหารจดัการให้
การด าเนินงานสามารถบรรลุสู่จุดหมายท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงมีอยู่สองประการ คือ การวินิจฉัยปัญหาท่ี
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ถูกตอ้ง และการตดัสินใจท่ีเหมาะควร หากผูบ้ริหารไม่อาจปฏิบติังานให้ลุล่วงไปในขอบเขตของ
การถึงพร้อมทั้ งสองประการแล้ว ผูบ้ริหารก็จะไม่ประสบความส าเร็จในการเป็นผูน้ า หรือ
ผูบ้งัคบับญัชา หรือหวัหนา้งาน อยา่งแน่นอน ดงัจะเห็นไดจ้ากตวัอยา่งการปฏิบติังานท่ีลม้เหลวของ
สถาบนั องคก์ร ทั้งในระดบันโยบายและระดบัแผนงานโครงการก็มีปรากฏให้เห็นอยูเ่สมอ อยา่งไร
ก็ดี การท่ีจะใหผู้บ้ริหารมีขีดความสามารถในดา้นการวิเคราะห์ เพื่อน าไปสู่การตดัสินใจนั้น จ าเป็น
จะตอ้งหล่อหลอมให้ผูบ้ริหารไดมี้ “อาวุธ” คือ หลกัวิชาการของ “การวิเคราะห์” และหลกัของการ 
“ตดัสินใจ” เพื่อจะไดเ้ป็นพื้นฐานในการน าไปใชร่้วมกบัประสบการณ์ของแต่ละบุคคลท่ีมีเป็นทุน
อยู่แลว้ผสมเขา้เป็นวิจารณญาณของการปฏิบติังานหรือสั่งการต่อไป โดยเฉพาะบทบาทดา้นการ
บริหารจดัการท่ีดี และมีประสิทธิภาพของผูบ้ริหารระดบักลาง ซ่ึงตอ้งทั้งใช้ความรู้ ความสามารถ
และทกัษะหลาย ๆ ดา้นดว้ยกนั ซ่ึงสามารถสรุปได ้(สมพร ศิลป์สุวรรณ์, 2558) ดงัน้ี 

 1.  หลกัการบริหาร  
   หลกัในการบริหารมีหลายรูปแบบข้ึนอยูก่บัวฒันธรรมและในแต่ละสถานการณ์ แต่
ท่ีส าคญัท่ีไดย้ดึถือกนัมาโดยตลอดคือ การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) โดย
มีการปรึกษาหารือกบัผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเร่ืองท่ีส าคญัๆ ทุกคนควรจะตอ้งรับรู้
รับทราบ ร่วมกนัตดัสินใจ และร่วมกนัท า รวมทั้งการใชห้ลกั การบริหารแบบพี่นอ้ง มีปัญหาหรือ
เร่ืองอะไรท่ีส าคญั จะปรึกษาผูอ้าวุโส ซ่ึงเป็นท่ีเคารพของทุกคน ไม่มีการเขม้งวดมาก มีการให้
รางวลัและพร้อมท่ีจะไม่ใหร้างวลัแก่คนท่ีไม่ดี มีอะไรก็จะพูดกนัแบบตรงไปตรงมา ดูผูอ้าวุโส เป็น
ตน้แบบ (Modeling) ส าหรับผูบ้ริหารระดบักลางจะตอ้งศึกษา Style การบริหารและวฒันธรรมของ
หน่วยงานของตน เพราะ Style การบริหารแต่ละคนไม่เหมือนกนั ตอ้งปรับรูปแบบการบริหารของ
เราให้เขา้กบันายได ้วิธีการพูดหรือ Approach กบันายบางคนก็ไม่เหมือนกนั ตอ้งศึกษาวา่นายเป็น
อยา่งไร culture ขององคก์รเป็นอยา่งไร 

 2.  ดา้นความรู้ ความรู้ท่ีผูบ้ริหารระดบักลางพึงมีท่ีส าคญัคือ 
   2.1 ตอ้งรู้ระเบียบทุกเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง เพราะราชการมีข้อบงัคบั ระเบียบและ
ประกาศต่างๆ ทีเก่ียวข้องซ่ึงตอ้งบริหารงานให้เป็นไปตามท่ีก าหนด มิฉะนั้นแล้วก็จะท าให้มี
ความผิดได ้การรู้กฎระเบียบจะท าให้งานรวดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นย  า ดงันั้นก่อนจะส่งงานหรือเสนอ
งานตอ้งตรวจสอบวา่ถูกตอ้งตามกฎระเบียบหรือไม่  
   2.2 ตอ้งใชเ้ทคโนโลยีเป็นในระดบัผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารระดบักลางตอ้งใช ้IT เป็นใน
ระดบัผูบ้ริหาร คืออยา่งนอ้ยใชด้ว้ยตวัเองไม่เป็นแต่ตอ้งรู้วา่ใชท้  าอะไร ในขณะเดียวกนัตอ้งเตรียม
ตวัให้พร้อมในการใชร้ะบบ IT รวมทั้งพฒันาบุคลากรของเราให้มีความพร้อมความเขา้ใจใน IT 
มากข้ึน นอกจากนั้นแลว้ทกัษะดา้นภาษาองักฤษก็เป็นส่ิงส าคญั 
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   2.3 ตอ้งแลกเปล่ียนความรู้ การแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหวา่งหน่วยงานจะช่วย
ท าใหเ้พิ่มพูนมากข้ึน ท าใหรู้้จกัวธีิการท างานของแต่ละหน่วยงาน งานเลขาฯ ท่ีส าคญัคือ บางคณะ
บทบาทอาจารยอ์าจจะมาก บางคณะบทบาทอาจารยอ์าจจะนอ้ย การบริหารก็จะต่างกนั เลขาฯ ไดมี้
การแลกเปล่ียนประสบการณ์กนัจะช่วยใหง้านแต่ละงานดีข้ึน 
   ผูบ้ริหารระดบักลางตอ้งมีการพฒันาและแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์
ซ่ึงกนัและกนั และรวมกนัให้เป็นหน่ึง ความส าคญัท่ีสุดของสถาบนัท่ีจะด าเนินการไปไดข้ึ้นอยูก่บั
กลุ่มผู ้บริหารระดับกลาง เพราะข้างบนท านโยบาย วางกรอบ แต่จะขับเคล่ือนด้วยผูบ้ริหาร
ระดบักลาง ถ้าผูบ้ริหารระดับกลางท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะด าเนินไปด้วยดี การวาง
นโยบายไม่ใช่เป็นเร่ืองยาก องค์กรของคนญ่ีปุ่นคนท่ีส าคญัคือคนระดบักลาง เพราะคนตรงกลาง
ประสานระหวา่งขา้งบนกบัขา้งล่าง ต่อให้ขา้งบนวางนโยบายอยา่งดีแต่ถา้ไม่ไดมี้การสานต่อก็จะ
ไม่สามารถบรรลุผลได ้
 3.  ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ 
   3.1 ประสานงานอยา่งไม่เป็นทางการก่อน เพื่อลดปัญหาการขดัแยง้ การโตเ้ถียงกนั 
ลดการซ ้ าซอ้นของงาน  
   3.2 การพูดคุยเพื่อสร้างความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั ถา้มีอะไรไม่เขา้ใจกนัให้มาคุยกนั 
อยา่ไปเถียงกนั...เถียงกนัแลว้ก็ไม่สบายใจ ท าใหผ้ดิใจ 
   3.3 สร้างความร่วมมือ ใหเ้กิดข้ึนในองคก์รดว้ยการมีมนุษยสัมพนัธ์ในการท างานท่ี
ดีและบริหารความขดัแยง้ ตอ้งมี Attitude ท่ีดีต่อกนั ท าอย่างไรให้ประนีประนอมกนัให้มากท่ีสุด 
ใครท่ีไม่ชอบใครก็อย่าไปพูดกบัคนนั้นให้มาก รายละเอียดเล็กน้อย ปลีกย่อยอย่ากงัวลมากนัก 
พยายามจดักิจกรรมให้เจา้หน้าท่ีมีส่วนร่วมกนัเพื่อลด Conflict เป้าหมายคือประสิทธิภาพของ
หน่วยงาน 
  3.4 อ่อนน้อมถ่อมตวั อ่อนโยนและจริงใจ อ่อนนอ้มถ่อมตวั อ่อนโยนและจริงใจ
เป็น character ท่ีมีเสน่ห์ ถา้เป็นผูใ้หญ่ก็พูดกบัเด็กดี ๆ เด็กก็นบัถือ ถา้เป็นผูใ้หญ่ ๆ ก็นบัถือ 
 4.  ดา้นการปฏิบติังาน 
   4.1 การจดัล าดบัความส าคญัของงาน 
   4.2 ตรงต่อเวลา จึงจะถือว่ามีคุณภาพใช้ได ้เหมือนกบัสินคา้ท่ีตอ้งมีคุณภาพท่ีดี 
ราคาถูกตอ้งและส่งตรงเวลา  
   4.3 ลด Boundary ของกองในหลาย ๆ งานจะมีความเก่ียวข้องกัน จะไม่มี 
Boundary ของกองงานบางอยา่งท่ีส าคญั เช่น งานออกนอกระบบก็อาจท าเป็น Task Force ข้ึนมา 
หลายๆ กองมาช่วยกนัท า ประเด็นคือ จะตอ้งท างานร่วมกนั เป็น Flat มากข้ึน  
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  4.4 UPDATE ขอ้มูล และใช ้IT เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ หนา้ท่ีของ
ฝ่ายสนบัสนุนคือจะตอ้ง Update ขอ้มูลตลอดเวลา การบริหารจะมีประสิทธิภาพมากข้ึนก็ดว้ยระบบ 
IT เขา้มามีบทบาทมากข้ึน สองส่วนคือ e-learning และ e-office เขา้มามีบทบาทมากข้ึน ถา้หากเรา
เรียนรู้ไดก้็จะท าใหก้ารใหบ้ริการมีความรวดเร็ว มีความทนัสมยั จะพฒันาเป็น e-learning ระบบการ
บริหารจดัการภายใน เป็นระบบ e-office ก็จะท าใหมี้ความรวดเร็ว  
  4.5 ตอ้งกลา้ท่ีจะเสนอแนะเพื่อพฒันางาน 
    ผูบ้ริหารระดบักลางคงท าอะไรใหม่ไม่ได้มาก ตดัสินใจได้ค่อนขา้งน้อย แต่
เป็นผูเ้สนอไดว้า่ น่าจะท าอยา่งน้ีถา้เห็นดีดว้ยก็ท าได ้แต่ถา้ไม่เห็นดีดว้ยก็ไม่ตอ้งท า เพราะวา่ไม่ได้
อยู่ในระดับ Decision Maker ไม่ได้เป็นคนตดัสินใจแต่เสนอได้ ซ่ึงจะท าให้การปรับปรุงมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ส่ิงท่ีน่าจะช่วยกนัไดก้็คือ ถึงแมเ้ราจะไม่ไดต้ดัสินใจ แต่ควรจะเสนอไดว้่า
ควรเป็นแบบน้ี ผูบ้ริหารมาแลว้ก็ไป ความต่อเน่ืองอยูท่ี่ผูบ้ริหารระดบักลาง 
 5. ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   5.1 อยา่ยึดติดกบัการปรับเปล่ียนโยกยา้ยคน ขอให้มองภาพของการโยกยา้ย การ
เปล่ียนแปลงเป็นเร่ืองของการพฒันาคน การเปล่ียนงานมีอยู ่2 อยา่ง คือ หน่ึงเพื่อให้งานไหลล่ืนข้ึน 
สอง ประสบการณ์ บางทีท างานสัก 4-5 ปีมนัเร่ิมเบ่ือหน่าย ไม่ใช่การลงโทษแต่ความจริงแลว้มนัท า
ใหมี้ประสบการณ์มากข้ึน ท าให ้fresh ข้ึนดว้ย มองภาพแบบน้ีซ่ึงคงจะ Dynamic มากข้ึน  
   5.2 การแบ่งโครงสร้างท่ีมีอยูเ่ราจะเนน้เร่ืองของความรวดเร็ว ความเท่ียงตรง และ
ความมีประสิทธิภาพ บุคลากรทุกคนตอ้งมี Job Description ส่ิงเหล่าน้ีจะตอ้งท าให้เจา้หนา้ท่ีเขา้ใจ 
เจา้หนา้ท่ีทุกคนตอ้งมี Job Description ถา้มี Job Description ครบ ในฐานะหวัหนา้หน่วยงาน จะรู้
วา่งานแต่ละงานมีผูรั้บผิดชอบหรือยงั และจะรู้ว่ามีงานบางงานมีความซ ้ าซ้อนกนั งานอะไรท่ีขาด
ยงัไม่มีคนท า เพราะฉะนั้นจาก Job Description จะท าให้จดับุคลากรไดเ้หมาะสม เป็นเร่ืองท่ีจะช่วย
วา่มีงานครอบคลุมมากนอ้ยแค่ไหน  
   5.3 พฒันาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ ในฐานะท่ีเป็นหัวหน้า
หน่วยงาน ต้องดูแลบุคลากรสายสนับสนุนว่าจะท าอย่างไรให้บุคลากรของเราท างานให้มี
ประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นเร่ืองของการดูแล การบริหาร การพฒันาบุคลากรเป็นหัวใจส าคญั ท่ี
จะตอ้งเนน้วา่ใหผู้ท่ี้ท  างานกบัเราไดรั้บการพฒันา ในแต่ละปีตอ้งท าแผนพฒันาบุคลากร ท าอยา่งไร
ให้เจา้หน้าท่ีของเราทุกคนมีการพฒันาตนเอง ท าให้ระบบงานของตนเองมีความกา้วหน้า มีความ
รวดเร็วโดยตลอด ถือเป็นนวตักรรมใหม่ขององคก์าร คือ ทุกคนจะตอ้งขวนขวายหาความรู้ และใน
ขณะเดียวกนัการอบรม การสัมมนาของหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ควรเพิกเฉยหรือละเลยในเร่ืองของการ
สร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ใหพ้นกังานทุกคนรู้และเขา้ใจองคก์ารแห่งการเรียนรู้  
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   5.4 สนบัสนุนใหลู้กนอ้งกา้วหนา้ในอาชีพ ส่ิงจูงใจประการหน่ึงซ่ึงโดยปกติคนเรา
ทุกคนท างานไม่วา่จะอยูส่ายไหนก็ตอ้งการความกา้วหนา้ทั้งส้ิน ในทางทฤษฎีของเร่ืองส่ิงจูงใจถา้
หากเราไม่เอามาใช้หรือท าให้คนท่ีท างานกับเราก็จะท าให้เป็นข้อติดขดั ถ้าผูใ้ต้บงัคบับญัชามี
โอกาสท่ีจะเติบโตได้สนับสนุนทุกกรณี เพราะถือเป็นขวญัและก าลังใจท่ีส าคัญ เม่ือเราดูแล
ความกา้วหนา้ ขวญัก าลงัใจและค่าตอบแทนต่างๆ ท่ีสมควรจะไดรั้บ ก็ตอ้ง demand กลบัวา่ทุกคน
ตอ้งท างานดว้ยความตั้งใจ 
   5.5 ประเมินผลการปฏิบติังานตอ้งถูกตอ้งและยุติธรรม การประเมินตอ้งมีลกัษณะ 
Objective มากข้ึน ถา้เป็น Subjective มากไม่สามารถแยกให้เห็นวา่คนน้ีต่างกบัคนนั้นอยา่งไร ตอ้ง
ท าให้มี Objective ให้ชัดๆ เลยว่า ขอ้ไหนประเด็นไหนคะแนนเป็นอย่างไร ก็จะท าให้แยกความ
แตกต่างได ้ถา้หากเป็นลกัษณะ Subjective ก็ข้ึนอยูก่บัหวัหนา้ ระบบท่ีส าคญัท่ีจะท าให้คนท างาน
กบัเรามีขวญัก าลงัใจก็จะตอ้งท าให้เขาไดรั้บการประเมินท่ีถูกตอ้ง และยุติธรรม อาจจะตอ้งใชก้าร
ประเมิน 360 องศา  
  5.6 Empower ใหฝ่้ายสนบัสนุนมีการ Empower ไปยงัหวัหนา้งาน ท าให้การท างาน
ไดเ้ร็วข้ึน ทุกเร่ืองไม่ตอ้งไปลงท่ีเลขานุการหรือผูอ้  านวยการ ก็จะท าให้แต่ละคนท างานไดค้ล่องตวั
ข้ึน  
  5.7 การสร้างคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดีแก่บุคลากร เพราะงานจะเดินหรือไม่
ตอ้งมีกองทพัท่ีเขม้แข็งและมีความสุขในการท างาน ดูแลและเอาใจใส่ลูกน้อง ให้ก าลงัใจลูกน้อง 
เพื่อนร่วมงานไม่ใช่ลูกน้อง ตอ้งดูแลไม่ให้อดอยาก ให้กินดีอยูดี่พอสมควร ถามลูกน้องวา่เขาเป็น
อยา่งไร สบายดีหรือไม่ ค  าพูดดี ๆ ก็ท  าใหเ้ขาดีใจ ผูบ้ริหารตอ้งท าใหเ้ป็นธรรมชาติ 
 จากการศึกษา บทบาทผูบ้ริหาร สรุปไดว้า่ บทบาทของผูบ้ริหาร หมายถึง การแสดงออก 
หรือพฤติกรรมในการปฏิบติังานของบุคคล ซ่ึงพฤติกรรมท่ีแสดงออกจะผสมผสานระหวา่งความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และความตอ้งการของตน ร่วมกบัความรับผิดชอบท่ีก าหนดให้ปฏิบติั
จริงในต าแหน่ง โดยเฉพาะบทบาทของผูบ้ริหารระดบักลาง ซ่ึงมีบทบาทท่ีจะตอ้งปฏิบติั เพื่อแสดง
พฤติกรรม ในต าแหน่ง หนา้ท่ี และความรับผิดชอบ ซ่ึงตอ้งทั้งใช้ความรู้ ความสามารถและทกัษะ
หลายๆ ดา้นดว้ยกนั เช่น หลกัการบริหาร ดา้นความรู้ ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ดา้นการปฏิบติังาน และ
ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล ไดอ้ยา่งเหมาะสม 10 ประการ ใน 3 กลุ่ม (Bateman and Snell, 2014) 
ดงัน้ี กลุ่มท่ี 1 ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ประกอบดว้ยบทบาทท่ีส าคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ (1) ตวัแทน 
ของหน่วยงาน (2) ผูป้ระสานงาน (3) ผูน้  า กลุ่มท่ี 2 ดา้นสารสนเทศ ประกอบดว้ยบทบาทท่ีส าคญั 3 
ประการ ไดแ้ก่ (1) ผูติ้ดตาม และตรวจสอบขอ้มูล (2) ผูก้ระจายขอ้มูล และ (3) โฆษกของหน่วยงาน 
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และกลุ่มท่ี 3 ดา้นการตดัสินใจ ประกอบดว้ยบทบาทท่ีส าคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ (1) ผูป้ระกอบการ (2) 
นกัแกปั้ญหา (3) ผูจ้ดัสรรทรัพยากร และ (4) นกัเจรจาต่อรอง 
 ความส าคัญของผู้บริหารระดับกลาง 
 ผูบ้ริหารระดบักลาง จะเป็นตวัเช่ือมระหว่างนโยบายขององค์กรและการปฏิบติังาน
ของพนกังาน ผูบ้ริหารระดบักลางท่ีมีประสิทธิภาพและผลงานสูง จะท าให้องคก์รสามารถด าเนิน
ไปไดต้ามทิศทางท่ีผูบ้ริหารสูงสุด ขององคก์รวางไว ้และช่วยให้ องคก์รสามารถตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงได้ อย่างทนัท่วงที (Daft, 2012) ผูบ้ริหารระดบักลางจึงเป็นบุคคลท่ีท าให้องค์กร
สามารถขบัเคล่ือนอยูไ่ด ้เพราะ 
 1.  เป็นเหมือน Change Agent คือเป็นเคร่ืองทวนสัญญาณท่ีตอ้งมีทั้งภาครับ (รับ
นโยบาย จากผู ้บริหารระดบัสูง) และภาคส่ง (แปลงนโยบายไปสู่ผูป้ฏิบติั) เป็นส่ือกลางในการส่ือสาร 
และสร้างความเขา้ใจใน ยทุธศาสตร์ขององคก์รใหแ้ก่ผูป้ฏิบติั  
 2.  เป็นผูผ้ลกัดนัใหเ้กิดการแปลงแผนและถ่ายทอดยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติั  
 3.  มีบทบาทในการก ากบัดูแลท่ีดี มุ่งเน้นในเร่ืองของธรรมาภิบาล หรือการบริหาร
จดัการท่ีดี โดยผูบ้ริหารระดบักลางจะมีบทบาทในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองต่อไปน้ี (1) จดั
ให้มีการควบคุมภายในท่ีดี (2) ประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายใน (3) สอบทานให้มีการปฏิบติั
ตามระบบ และมาตรฐานการควบคุมภายใน (4) ปลูกฝังให้ผูป้ฏิบติังานมีวินัยและจิตส านึกท่ีดี
เก่ียวกบัการควบคุมภายใน  
 4. เป็นตวัขบัเคล่ือนการจดัการความรู้ โดยเป็นผูเ้ช่ือมโยงวสิัยทศัน์เขา้กบัความเป็นจริง 
หรือการปฏิบติั 
 นอกจากน้ี อาภรณ์ แกว้สลบัสี (2553) ยงักล่าวถึงผูบ้ริหารระดบักลาง (Middle Managers) 
วา่ ผูบ้ริหารระดบักลาง หมายถึง บุคคลท่ีอยูต่รงกลางระหวา่งผูบ้ริหารระดบัสูง และผูป้ฏิบติัเป็นผูท่ี้
ท  าหน้าท่ีน า วิสัยทศัน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ ของผูบ้ริหารระดบัสูง มาผลกัดนัให้เกิดผล ในทางปฏิบติั
ช่วยผลกัดนัองคก์รให้พฒันาไปขา้งหนา้อยา่งต่อเน่ือง เช่น ผูอ้านวยการ เป็นตน้ ตอ้งมีทกัษะและ
ความสามารถหลายอยา่งทั้งเร่ืองคน และเร่ืองงาน ทั้งน้ีเพราะเป็นระดบัท่ีตอ้งรับนโยบาย และกลยุทธ์
จากผูบ้ริหารสูงสุด มาแปลงสู่การปฏิบติัของพนกังานในระดบัอ่ืนๆ โดยเฉพาะระดบัผูบ้ริหารระดบั
ตน้ และผูบ้ริหารระดบักลางเป็นตวักลางเช่ือมโยงระหวา่งผูน้ าระดบัสูงและผูน้ าระดบัล่าง ผูบ้ริหาร
ระดบัสูงมีหน้าท่ีกาหนดนโยบาย ตอ้งมีวิสัยทศัน์และตอ้งสามารถแก้ไขปัญหาได้ดี การเป็น
ผูบ้ริหารระดบักลางท่ีมีประสิทธิภาพและผลงานสูงนั้น ผูบ้ริหารระดบักลางท่ีมีประสิทธิภาพและมี
ผลงานสูงควรใหค้วามสนใจกบัการเพิ่มประสิทธิภาพใน การท างานให้แก่ผูใ้ตบ้งัคบั บญัชา เพื่อให้
องคก์รมีประสิทธิภาพ โดยมีวธีิการ (กลัยาณี สูงสมบติั, 2557) ดงัน้ี 
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 1.  ขจดัปัญหาและความยุง่ยากในองคก์ร โดยยดึหลกั ดงัน้ี   
   1.1 ศึกษาอยา่งละเอียดถ่ีถว้น ก่อนท่ีจะเสียเวลาไปกบัแนวทางปฏิบติัท่ีไม่ถูกตอ้ง  
   1.2 เลือกต่อสู้ในเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ เพราะหากต่อสู้ในเร่ืองท่ีไม่เป็นประโยชน์ 
อาจท าใหค้วามน่าเช่ือถือลดลง  
   1.3 ทุ่มเทพละก าลงัและความสามารถไปยงัเป้าหมายท่ีส าคญัท่ีสุด  เพื่อให้เกิด
ผลลพัธ์ในเชิงบวกกบัพนกังาน  
   1.4 ติดต่อส่ือสารให้มากเพื่อป้องกนัการเขา้ใจผิด การท างานซ ้ าซ้อนกนั การท างาน ท่ี
ขดัแยง้กนั  
   1.5 วิเคราะห์ปัญหาและหนทางแก้ไขปัญหา ควรจะท าทุกวิถีทางเพื่อท าความเขา้ใจ 
และขจดัปัญหาท่ีเกิดข้ึนใหห้มดไป  
   1.6 ตั้งค  าถามเพื่อคน้หาเป้าหมายและจุดประสงคท่ี์ซ่อนเร้นอยูภ่ายใต ้ค าวิจารณ์และ
ความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน  
   1.7 ปรับปรุงความสัมพนัธ์ท่ีเคยสูญเสียไปกบัเพื่อนร่วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
เพื่อลดปัญหาอุปสรรคในการติดต่อส่ือสาร และการปฏิบติังาน  
   1.8 เช่ือมัน่ในศกัยภาพของพนกังานในอนัท่ีจะเปล่ียนแปลงและเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ  
   1.9 จดัระเบียบการท างานเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด  
  1.10  มองโลกในแง่ดี  
 2.  เพื่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานในองค์กร การสร้างเสริมประสิทธิภาพ
การท างาน ควรเป็นไปเพื่อให้การท างานส าเร็จลุล่วง ตรงต่อเวลาและเสริมสร้างบรรยากาศใน     
การท างาน เพื่อใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคแ์ละความกา้วหนา้ โดยมีกลยทุธ์ดงัน้ี 
   2.1 ท าให ้พนกังานตระหนกัถึงหนา้ท่ีของตวัเอง  
   2.2 การส่ือสารท่ีไม่ซบัซอ้น  
   2.3 สร้างแรงจูงใจภายในใหเ้กิดแก่พนกังานให ้มากท่ีสุด  
   2.4 จดัการอยา่งเด็ดขาดกบัพนกังานท่ีไม่มีผลงานเป็นท่ีน่าพอใจ  
   2.5 เลือกคนท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งงานมาท างาน  
 3.  พฒันาความสามารถในการเรียนรู้ เทคนิคท่ีจะช่วยพฒันาความสามารถในการ
เรียนรู้ ส่ิงใหม่ ๆ คือ  
   3.1 ตั้งใจเรียนรู้ ละทิ้งความรู้สึกต่อตา้น  
   3.2 เก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการท างาน  
   3.3 ท าความเขา้ใจในความคิดและขอ้เสนอแนะของผูอ่ื้น  



 

 

31 

   3.4 จดัการประชุมเพื่อระดมความคิดและแกไ้ขปัญหา  
   3.5 ขอความช่วยเหลือ  
   3.6 ปฏิบติัตามแบบอยา่งองคก์รท่ีประสบความส าเร็จโดยไม่ลืมวเิคราะห์ตวัเอง  
 นอกจากน้ี Sergiovanni and Carver (1980) ยงัช้ี ให้เห็นวา่ ผูบ้ริหารควรตอ้งแสดงบทบาท
ความเป็นผูน้ า 3 ประการ คือ (1) บทบาทเป็นผูน้ า (2) บทบาท ในการพฒันา และ (3) บทบาทในหนา้ท่ี
ผูน้ าของกลุ่ม และขอ้คน้พบดงักล่าวยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Haneberg (2005) ท่ีกล่าวถึงผูบ้ริหาร
ระดบักลางท่ีมีประสิทธิภาพ และ ผลงานสูง ควรปฏิบติัตนใหมี้บทบาทต่างๆ ดงัน้ี 
 1. รับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย อุทิศตนเปรียบเสมือนตนเองเป็นผูน้ าหรือ
เจา้ขององคก์รนั้นๆ เป็นผูน้ าในการด าเนินงานท่ีไดรั้บมอบหมายใหบ้รรลุผล  
 2.  มีส่วนร่วมในการท าใหอ้งคก์รดีข้ึนไม่ทางใดก็ทางหน่ึง  
 3.  ตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บัผูร่้วมงาน ซ่ึงจะน าไปสู่การสร้างวฒันธรรมการท างานท่ีดี 
ใหก้บัผูร่้วมงานในองคก์ร  
 4.  มีความมุ่งมัน่ในการท างานโดยไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรคใด ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ี
วางไว ้ 
 5.  เป็นนกัสนทนาท่ีดีเยีย่มเพราะในการท างานผูบ้ริหารจะตอ้งสนทนา (ส่ือสาร) กบั
ผูร่้วมงาน เพื่อการสั่งงาน ชกัจูง รับฟังความเห็น ระดมความเห็นเพื่อการแกปั้ญหาต่าง ๆ 
 6.  ตอ้งเตรียมพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงเสมอ โดยการสร้างทีมงานท่ีมีความยืดหยุ่นสูง 
เพื่อการปรับตวัและรองรับการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ อยา่งรวดเร็ว  
 7.  ตอ้งเขา้ใจถึงความส าคญัของบทบาทและหน้าท่ีของตนเองต่อองค์กร และเพื่อน
ร่วมงาน  
 8.  ตอ้งรู้จกัการก าหนดการวดัผลการด าเนินงานให้สอดคลอ้งกบัผลลพัธ์ และผลของ
ความส าเร็จท่ีไดรั้บ  
 9. ตอ้งเป็นผูก้ระตือรือร้นท างานในเชิง รุกและตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ไดดี้  
 10. ตอ้งสามารถขจดัอุปสรรคในการท างานได ้
 จากการศึกษา ความส าคญัผูบ้ริหารระดบักลาง  สรุปได้ว่า ผูบ้ริหารระดบักลาง มี
ความส าคญั อยา่งมากในการผลกัดนัองคก์รให้รุดหนา้ ในภาวะการด าเนินธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูง
อยา่งในปัจจุบนั เพราะการเป็นผูบ้ริหารระดับกลางมีบทบาทในการน านโยบายและวิสัยทศัน์ของ
ผูบ้ริหารระดบัสูงมาปฏิบติัให้เกิดผลส าเร็จ ในขณะเดียวกนัตอ้งรู้จกับริหารจดัการลูกนอ้งในระดบั
ปฏิบติัการให้ด าเนินการตามทิศทางท่ีก าหนด ผูบ้ริหารระดบักลางจึงเปรียบเสมือนคนกลางระหว่าง
ผูบ้ริหารระดบัสูงกบัพนกังาน ระดบัปฏิบติัการ หากผูบ้ริหารระดบักลางมีความพร้อมจะไปสู่การ
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บริหารลูกนอ้งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงช่วยให้องคก์รสามารถตอบสนองต่อความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ 
ไดอ้ยา่งทนัท่วงที ซ่ึงลกัษณะของความสัมพนัธ์ดงักล่าว ผูบ้ริหารหรือผูน้ าจะเนน้ให้ผูต้ามเกิดความรู้สึก
เห็นความส าคญัและคุณค่าของงานท่ีผลิตออกมา จูงใจให้ผูต้ามสนใจท างานเพื่อหน่วยงาน ตลอดจน
เปล่ียนแปลงระดบัความตอ้งการในผลงานของผูต้ามให้สูงข้ึน และใชค้วามสามารถของตนเองตาม
ศกัยภาพทั้งหมดในการท างาน แสดงให้เห็นถึงการจดัการหรือการท างานท่ีเป็นกระบวนการ
เปล่ียนแปลงความพยายามของผูร่้วมงานให้สูงข้ึนกว่าความพยายามท่ีคาดหวงั เป็นผลให้การ
ปฏิบติังานเกินความคาดหวงั พฒันาความสามารถและศกัยภาพผูร่้วมงานไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึน โดย
ผูบ้ริหารแสดงบทบาทท าใหผู้ร่้วมงานไวว้างใจ ตระหนกัรู้ภารกิจและวิสัยทศัน์ มีความจงรักภกัดี และ
เป็นขอ้จูงใจใหผู้ร่้วมงานมองการณ์ไกลกวา่ความสนใจของตน ซ่ึงจะน าไปสู่ประโยชน์ขององคก์ร 
 ทฤษฎเีกีย่วกบัภาวะผู้น า 
 ผูน้ า (Leader) คือ บุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งหรือการเลือกตั้งหรือการยกย่องจากกลุ่ม 
สามารถชกัจูงหรือช้ีน าบุคคลอ่ืนให้ฏิบติังาน เช่น การช้ีแนะ สั่งการ และช่วยเหลือให้กลุ่มสามารถ
ปฏิบติังานไดส้ าเร็จตามจุดประสงคท่ี์ตั้งไว ้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ส่วนภาวะผูน้ า 
คือ กระบวนการท่ีผูน้ าใช้อิทธิพลและอ านาจท่ีมีของตนกระตุน้ช้ีน าให้บุคคลอ่ืนเกิดความเต็มใจ 
แล้วกระตือรือร้นปฏิบติังานให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ขององค์กรหรือของกลุ่ม (Nelson and 
Campbell, 2008) เม่ือเปรียบเทียบ ความหมายของค าว่า ผูน้  ากบัภาวะผูน้ า พบว่า มีความแตกต่าง
และคล้ายคลึงกันท่ี ผู ้น า หมายถึงบุคคล ส่วน ภาวะผู ้น า หมายถึง การใช้กระบวนการของ
ความสามารถของบุคคลท่ีใช้อิทธิพลของตนในการชกัชวน ช้ีน า หรือชกัจูงผูอ่ื้นให้ร่วมมือร่วมใจ
กบัตนในการปฏิบติังานอยา่งใดอยา่งหน่ึง (Gibson, Ivancevich and Donnelly, 1997) 
 ภาวะผูน้ า เป็นเร่ืองส าคญัต่อการบริหารองคก์รและการแข่งขนัทางธุรกิจมาก นกัวิชาการ 
หลายยคุหลายสมยัไดทุ้่มเทศึกษาเร่ือง ภาวะผูน้ า กนัเป็นจ านวนมาก จนก่อเกิดเป็นแนวคิดและทฤษฎี ท่ี
คิดและมองในมุมท่ีแตกต่างกนัมากมาย ซ่ึงสามารถจดักลุ่มแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ได้เป็น 4 กลุ่ม
ประกอบดว้ย แนวคิดผูน้ าเชิงคุณลกัษณะ (Trait Approach) แนวคิดผูน้ าเชิงพฤติกรรม (Behavioral 
Approach) แนวคิดผูน้ าเชิงสถานการณ์ (Situational Approach) และแนวคิดผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
(Transformational Approach) โดยสรุปดงัต่อไปน้ี 
 แนวคิดเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูน้ า (Trait Approach) ซ่ึงเช่ือวา่ตวัผูน้ าตอ้งมีคุณลกัษณะ 
พิเศษท่ีเหนือกวา่บุคคลอ่ืนๆ แนวคิดน้ีจึงพยายามจะศึกษาคุณลกัษณะของผูน้ าท่ีประสบความส าเร็จ
แลว้น าคุณลกัษณะท่ีศึกษาพบมาก าหนดเป็นคุณลกัษณะของผูน้ า 
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 แนวคิดผูน้ าเชิงพฤติกรรม (Behavioral Approach) แนวคิดน้ีมุ่งศึกษาแบบฉบับ
พฤติกรรม ของผูน้ าเพื่อคน้หาวา่ ผูน้  าท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น จะใชแ้บบฉบบัพฤติกรรม
การน าอยา่งไร เพื่อท่ีจะน าพาองคก์รไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการ 
 แนวคิดผูน้ าเชิงสถานการณ์ (Situational Approach) แนวคิดน้ีมุ่งศึกษาความสอดคลอ้ง 
ระหว่างพฤติกรรมของผู ้น ากับความต้องการของสถานการณ์ท่ีจะท าให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ของผูน้ าในการน าพาองคก์รไปสู่เป้าหมาย 
 แนวคิดผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Transformational Approach) แนวคิดน้ีจะมุ่งเน้นศึกษา 
ทกัษะในการบริหารจดัการของผูน้ าวา่ บริหารจดัการอยา่งไร ถึงประสบความส าเร็จตามท่ีคาดหวงั 
และอีกแนวคิดหน่ึง คือ แนวคิดภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนแปลงสภาพ (Transformational Approach) 
แนวคิดน้ีมุ่งเนน้ศึกษาวา่ จะน าอยา่งไรใหผู้ต้ามปฏิบติังานไดเ้หนือกวา่ความคาดหวงั 
 วิวฒันาการเก่ียวกบั ภาวะผูน้ า ของแนวคิดและทฤษฎีทั้ง 4 กลุ่ม คือ แนวคิดผูน้ าเชิง
คุณลกัษณะ (Trait Approach) แนวคิดผูน้ าเชิงพฤติกรรม (Behavioral Approach) แนวคิดผูน้ าเชิง
สถานการณ์ (Situational Approach) และแนวคิดผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Transformational Approach) 
ซ่ึงจะช่วยให้เขา้ใจวิวฒันาการทางการศึกษาเก่ียวกบัภาวะผูน้ าไดอ้ย่างชดัเจนมากยิ่งข้ึน (สมยศ  นาวี
การ, 2546) แสดงไดด้งัแผนภูมิท่ี 6 
 

 
แผนภูมิท่ี 6 แสดงววิฒันาการทางการศึกษาเก่ียวกบัภาวะผูน้ า 
 
 ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง 
 ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) มีช่ือเรียกเป็นภาษาไทย ท่ี
พบโดยทัว่ไป เช่น ภาวะผูน้ าแบบปริวรรต (รัชนี  วิเศษสังข,์ 2537) ภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพ (เสริม
ศกัด์ิ  วศิาลาภรณ์, 2544)  ภาวะผูน้ าการปฏิรูป (รังสรรค ์ ประเสริฐศรี, 2544) ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
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เป็นกระบวนการท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงเจตคติ และสมมติฐานของสมาชิกในองค์กร สร้าง
ความผูกพันในการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ท่ีส าคัญขององค์กร ภาวะผู ้น า  การ
เปล่ียนแปลง เก่ียวขอ้งกบัอิทธิพลของผูน้ าท่ีมีต่อผูต้าม แต่อิทธิพลนั้นเป็นการให้อ านาจแก่ผูต้าม ให้
กลบักลายเป็นผูน้ า และผูท่ี้เปล่ียนแปลงหน่วยงานในกระบวนการของการเปล่ียนแปลงองค์กร 
นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ไวห้ลากหลาย ดงัน้ี 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2550) ให้ความหมายของ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ไวว้า่ เป็น
การใหค้วามส าคญัของผูร่้วมงานและผูต้าม ใหม้องเห็นงานในแง่มุมใหม่โดยมีการสร้างแรงบนัดาล
ใจ การกระตุน้ทางปัญญา หรือการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยผูน้ าจะยกระดบัวุฒิภาวะและ
อุดมการณ์ของผูต้าม กระตุน้ ช้ีน า และมีส่วนร่วมในการพฒันาความสามารถของผูต้ามและผูร่้วมงาน 
ไปสู่ระดบัความสามารถท่ีสูงข้ึน มีศกัยภาพมากข้ึนน าไปสู่การบรรลุถึงผลงานท่ีสูงข้ึน 
 วรวฒัน์  แสงน้อยอ่อน (2557) สรุปไวว้่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง หมายถึง ระดบั
พฤติกรรมของผูบ้ริหารท่ีแสดงให้เห็นในการจดัการ หรือการท างานท่ีเป็นกระบวนการเปล่ียนแปลง
ความพยายามของผูร่้วมงานให้สูงข้ึนกว่าความพยายามท่ีคาดหวงั เป็นผลให้การปฏิบติังานเกิน
ความคาดหวงั พฒันาความสามารถและศกัยภาพไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึน โดยผูบ้ริหารแสดงบทบาทท าให้
ผูร่้วมงานไวว้างใจ ตระหนกัรู้ภารกิจและวิสัยทศัน์ มีความจงรักภกัดีและเป็นขอ้จูงใจให้ผูร่้วมงาน
มองการณ์ไกลกวา่ความสนใจของตน  ซ่ึงจะน าไปสู่ประโยชน์ขององคก์ร 
 Burn (1978) ใหค้วามหมาย ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง วา่ คือ กระบวนการ ซ่ึงทั้งผูน้  าและ
ผูต้ามต่างยกระดบัท่ีสูงข้ึน ทั้งแรงจูงใจและจริยธรรมซ่ึงกนัและกนั โดยผูน้ าจะคน้หา เพื่อยกระดบั
ความส านึกของผูต้ามใหไ้ปสู่อุดมการณ์ท่ีสูงส่ง 
 Schultz and Schultz (1998) ไดใ้ห้ความหมายของ ภาวะผูน้ า การเปล่ียนแปลง ไวว้่า 
ความเป็นผูน้ า ซ่ึงผูน้ าไม่ได้ถูกจ ากัดโดยการรับรู้ของผูต้าม แต่มีอิสระในการกระท า ซ่ึงจะ
เปล่ียนแปลงหรือเปล่ียนรูปแบบมุมมองของผูต้าม 
 Mushinsky (2003) ให้ความหมายภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ไวว้า่ เป็นกระบวนการท่ี
มีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงทศันคติและสมมุติฐานของสมาชิกในองคก์ร และสร้างความผูกพนัใน
การเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคแ์ละกลยุทธ์ขององคก์ร ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเก่ียวขอ้งกบัอิทธิพล
ของผูน้ าท่ีมีต่อผูต้าม แต่ผลกระทบของอิทธิพลนั้นเป็นการให้อ านาจแก่ผูต้าม ให้กลบัมาเป็นผูน้ า 
และเป็นผูท่ี้เปล่ียนแปลงหน่วยงานในกระบวนการการเปล่ียนแปลงองค์กร ดงันั้นภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลง จึงถูกมองวา่เป็นกระบวนการร่วมและเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการ ของผูน้ า ในระดบัต่าง 
ๆ ในหน่วยงานยอ่ยขององคก์ร 
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 Bass and Riggio (2006) ให้ความหมาย ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงว่าหมายถึง
กระบวนการเปล่ียนแปลง ผูน้ าตอ้งเป็นผูเ้ปล่ียนแปลงการปฏิบติังานของผูต้ามตอ้งไดผ้ลเกินเป้าหมาย 
ท่ีก าหนด ทศันคติ ความเช่ือมัน่ และความตอ้งการของผูต้ามตอ้งไดรั้บการเปล่ียนแปลงจากระดบัต ่าสู่
ระดบัท่ีสูงกวา่ 
 จากการศึกษา ความหมายของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง สรุปได้ว่า ภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) หมายถึง ระดบัพฤติกรรมท่ีผูน้ าแสดงให้เห็นในการ
จดัการหรือการท างาน เป็นกระบวนการท่ีผูน้ ามีอิทธิพลต่อผูร่้วมงาน โดยการเปล่ียนสภาพหรือ
เปล่ียนแปลงความพยายามของผูร่้วมงานใหสู้งข้ึนกวา่ความพยายามท่ีคาดหวงั พฒันาความสามารถ ของ
ผูร่้วมงานไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึนและมีศกัยภาพมากข้ึน ท าให้เกิดการตระหนกัรู้ในภารกิจและวิสัยทศัน์ 
ของกลุ่ม จูงใจ และ สร้างแรงบนัดาลใจให้ผูร่้วมงานมองไกลเกินความสนใจ และลงมือท ามากกวา่เดิม
เพื่อประโยชน์ของกลุ่ม องคก์ร หรือสังคม 
 ลกัษณะของผู้น าการเปลีย่นแปลง 
 นกัวชิาการทางการศึกษาหลายท่าน ไดก้ล่าวถึง คุณลกัษณะของผูน้ าการเปล่ียนแปลง ไว้
อยา่งหลากหลายดงัน้ี 
 ชาญชยั  อาจิณสมาจาร (2550) รวบรวมลกัษณะ และพฤติกรรมท่ีส าคญัของผูน้ า ท่ีจะ
ประสบความสาเร็จ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาภาวะผูน้ าและคุณลกัษณะพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบั
องคป์ระกอบของภาวะผูน้ าแบบการเปล่ียนแปลง เช่น  
 1.  ผูน้  าท่ีประสบความส าเร็จจะตอ้งมีความเฉลียวฉลาดปรับตวั เก่ง มีความเพียร พยายาม 
ร่างกายแข็งแรง กระตือรือร้น เป็นคนท างานหนกั เช่ือมัน่ในตนเอง ไหวพริบ ความอดทน ความเห็น
อก เห็นใจผูอ่ื้น พลงังานสูง หรือไฟแรง ความคิดสร้างสรรค ์แสวงหาโอกาส ความคิดริเร่ิม ความรู้ ภูมิ
ปัญญา และบูรณาการส่วนบุคคล  
 2.  ผูน้  าท่ีจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง จะตอ้งใชอ้ านาจโดยการมอบอ านาจให้ผูอ่ื้น เป็น
ผูเ้รียนรู้ตลอดไป ก าหนดแนวทางคุณธรรมและจริยธรรมภายในหน่วยงาน เช่ือมัน่ และให้เกียรติ แก่
ผูร่้วมงาน รู้จกัตนเองเป็นอย่างดี กลา้เส่ียง และยอมรับการสูญเสีย มีความสามารถในการส่ือสาร 
ระหวา่งบุคคล วสิัยทศัน์ ใหค้วามเป็นจริง มุ่งเนน้พฒันางานไปสู่อนาคต 
 3.  ผูน้  าท่ีก่อให้เกิดความแตกต่าง จะตอ้งมีภารกิจท่ีน่าสนใจ เป็นนกัคิดท่ียิ่งใหญ่มี 
จริยธรรมสูง ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง มีความรู้สึกไว เป็นนกัเส่ียง เป็นนกัตดัสินใจ ใชอ้ านาจ 
อยา่งชาญฉลาด ส่ือความหมายอยา่งมีประสิทธิผล สร้างทีมงาน กลา้หาญและมีความผกูพนั  
 4.  ผูน้ า ท่ีมีประสิทธิผลจะน า ส่ิงท่ีดีท่ีสุดของผูอ่ื้นออกมา โดยหวงัส่ิงท่ีดีท่ีสุดจากผูต้าม 
ของตนเอง ศึกษาความตอ้งการของผูอ่ื้นอยา่งละเอียด จดัตั้งมาตรฐานท่ีสูงสาหรับความเป็นเลิศ ใช้
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แบบสนบัสนุนความส าเร็จ ยอมและให้การยอมรับกบัผลสัมฤทธ์ิและใชก้ารผสมผสานกบัของการ 
ส่งเสริมแรง ทั้งหมดทางบวก และทางลบ  
 5. กุญแจแห่งความส าเร็จ ไดแ้ก่ยอมรับความรับผิดชอบส่วนบุคคล พฒันาโครงสร้าง 
อิทธิพลของการคิดมากกวา่การควบคุมผลลพัธ์ หลีกเล่ียงกลุ่มคนท่ีไม่ท างานบริหารพนกังาน เป็น
รายบุคคล เนน้จุดมุ่งหมายแทนท่ีจะเป็นตวัปัญหาเป็นหัวหนา้พร้อมกบัเป็นพี่เล้ียงฝึกอบรมคนตนเอง 
ให้อภยัในความผิดพลาดหรือเป็นการเรียนรู้มิใช่ยอมรับเฉพาะท่ีปฏิบติังานดีเยี่ยม และไม่พยายาม
ใชเ้ล่ห์เหล่ียมกบัคน  
 6. การปฏิบติัภาวะผูน้ า ไดแ้ก่ ทา้ทายกระบวนการโนม้นา้วใจให้มีวิสัยทศัน์ และร่วม
สนบัสนุน ใหผู้อ่ื้นกระท าใหแ้ม่แบบของแนวทางและสนบัสนุนทางดา้นจิตใจ  
 7.  ความผูกพนัภาวะผูน้ าในอนาคต ไดรั้บการสนบัสนุนจากบุคคลอ่ืน ๆ สนบัสนุน
ความร่วมมือ ท าให้ผูอ่ื้นเขม้แข็ง ท าตวัเองให้เป็นตวัอยา่ง และยอมรับในการท าคุณประโยชน์ของ 
ปัจเจกบุคคล  
 แต่อย่างไรก็ตาม ความส าเร็จของการเปล่ียนแปลงจะข้ึนอยู่กบัทศันะคติ ค่านิยม และ
ทกัษะของผูน้ า เป็นส าคญั ผูน้ าแบบการเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิภาพ มีคุณลกัษณะดงัน้ี (1) เป็น
ผูน้ าการเปล่ียนแปลง (2) เป็นผูเ้ส่ียงภยัสุขุมรอบคอบ (3) เช่ือใจต่อความรู้สึกของผูร่้วมงาน (4) รู้ถึง
ค่านิยมและ วฒันธรรมขององคก์รท่ีมีต่อการท างาน (5) ยืดหยุน่และพร้อมท่ีจะเรียนรู้จากประสบการณ์ 
(6) มีทกัษะ ทางความคิดและรู้แนวคิดในแต่ละดา้นรวมทั้งส่ิงจา เป็นต่าง ๆ ในการ วิเคราะห์ปัญหา 
และ (7) มีสัญชาติญาณท่ีสร้างวสิัยทศัน์ใหม่ ๆ 
 Tichy and Devanna (1986) ไดก้ล่าวถึง คุณลกัษณะของ ผูน้ าการเปล่ียนแปลง โดยทัว่ ๆ 
ไปจะเป็นดงัน้ี 
 1. เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Change Agent) จะเปล่ียนองคก์รท่ีตนเองรับผิดชอบไปสู่
เป้าหมายท่ีดีกวา่ คลา้ยกบัผูฝึ้กสอนหรือโคช้นกักีฬาท่ีตอ้งรับผิดชอบทีมท่ีไม่เคยชนะใครเลย ตอ้งมี
การเปล่ียนเป้าหมายเพื่อความเป็นผูช้นะ และตอ้งสร้างแรงบนัดาลใจให้ลูกทีมเล่นให้ดีท่ีสุดเพื่อชยั
ชนะ 
 2. เป็นคนกลา้และเปิดเผย เป็นคนท่ีตอ้งเส่ียงแต่มีความสุขุม และมีจุดยืนของตนเอง กลา้
เผชิญหนา้กบั ความจริง กลา้เปิดเผยความจริง 
 3. เช่ือมัน่ในคนอ่ืน ผูน้ าการเปล่ียนแปลงไม่ใช่เผด็จการแต่มีอ านาจ และสนใจคนอ่ืน ๆ 
มีการท างานโดยมอบ อ านาจใหค้นอ่ืนท าโดยเช่ือวา่คนอ่ืนก็มีความสามารถ 
 4. ใชคุ้ณค่าเป็นแรงผลกัดนั ผูน้ าการเปล่ียนแปลงน้ีจะช้ีน าให้ผูต้ามตระหนกัถึงคุณค่าของ
เป้าหมาย และ สร้างแรงผลกัดนัในการปฏิบติังานเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีมีคุณค่า 
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 5.  เป็นผูเ้รียนรู้ตลอดชีวิต ผูน้ าการเปล่ียนแปลงน้ีจะนึกถึงส่ิงท่ีตนเคยท าผิดพลาด ใน
ฐานะท่ีเป็นบทเรียน และจะพยายามเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ เพื่อพฒันาตนเองตลอดเวลา 
 6.  มีความสามารถจะเผชิญกบัความสลบัซับซ้อน ความคลุมเครือ และความไม่แน่นอน 
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงจะมีความสามารถในการเผชิญปัญหาท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 
 7.  เป็นผูม้องการณ์ไกล ผูน้ าการเปล่ียนแปลงจะมีความสามารถในการมองการณ์ไกล 
สามารถท่ีจะน า ความหวงั ความฝันมาท าใหเ้ป็นความจริงได ้
 Fullan and Germain (2006) ไดก้ล่าวถึงความเป็น ผูน้ าการเปล่ียนแปลง ไวว้า่ ควรรู้จกั
การบริหารความสัมพนัธ์ (Relationship Management) ในดา้นต่างๆ ต่อไปน้ี 
 1.  การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspirational) ผูน้ าท่ีสร้างแรงบนัดาลใจเป็นผูช้ี้น า และท าให้ คน
เห็นตามวสิัยทศัน์ หรือภารกิจท่ีมีร่วมกนั ส่ือสารภารกิจร่วมกนัโดยวิธีการท่ีท าให้เกิดแรงบนัดาลใจ ให้
ผูอ่ื้นท าตามได ้ก าหนดเป้าหมาย ร่วมกนัท่ีอยูเ่หนือข้ึนไปจากงานท่ีท าในหนา้ท่ีแต่ละวนั ท าให้งาน
ท่ีท ามีความน่าต่ืนเตน้มากข้ึน 
 2.  การมีอิทธิพลต่อผูอ่ื้น (Influence) ตวับ่งช้ีผูน้  าท่ีมีอิทธิพลเห็นไดต้ั้งแต่การรู้วา่จะใช้
วิธีใดในการดึงดูดใจ ผูฟั้งไปจนถึงรู้วา่จะดึงบุคคลส าคญัเขา้มาร่วมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายใน
การช่วยเหลือสนบัสนุนเม่ือเกิดความคิดริเร่ิม และรู้จกัหวา่นลอ้มชกัจูงและท าใหค้นคลอ้ยตามได ้
 3.  การพฒันาผูอ่ื้น (Developing Others) ผูน้ าท่ีมีความเช่ียวชาญในการพฒันา
ความสามารถของผูอ่ื้นไดจ้ะ แสดงความสนใจอย่างแทจ้ริงในตวัคนท่ีเขาช่วย เขา้ใจเป้าหมาย จุดแข็ง 
และจุดอ่อนของเขา สามารถใหผ้ลสะทอ้นกลบัท่ีสร้างสรรคแ์ละรู้เท่าทนัความเป็นไปได ้
 4.  การเป็นตวัเร่งการเปล่ียนแปลง (Change Catalyst) ผูน้ าท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง ได้
อย่างรวดเร็วจะสามารถรู้ไดถึ้งความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลง ทา้ทายสภาพท่ีเป็นอยู่ เพื่อให้
ได้มาซ่ึงความเป็นเลิศ เป็นปากเสียงท่ีเข้มแข็ง เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงแมจ้ะมีฝ่ายตรงข้ามคอย
คดัคา้น โดยให้เหตุผลท่ีคนตา้นทานไดย้าก มาแยง้ มีวิธีการปฏิบติัท่ีจะเอาชนะอุปสรรคท่ีขดัขวางการ
เปล่ียนแปลง 
 5.  การบริหารจดัการความขดัแยง้ (Conflict Management) ผูน้ าท่ีสามารถจดัการกบั
ปัญหาความขดัแยง้ไดดี้คือผูท่ี้ท  าให้ทุกฝ่ายกล้าแสดงความคิดของตนเอง เขา้ใจมุมมองท่ีแตกต่าง ของ
แต่ละฝ่าย และหาทางออกท่ีทุกคนเห็นพอ้งตอ้งกนัได ้เผชิญหน้ากบัขอ้ขดัแยง้ท่ีปรากฏ และรับรู้
ความรู้สึกและความคิดเห็นจากทุกด้านและปรับทศันคติให้เป็นไปในทิศทางท่ีมาจากการตกลง
ร่วมกนั 
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 6.  การสร้างพนัธะความผูกพนั (Building Bonds) ผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพตอ้งรู้จกัสร้าง
สายใยแห่งสายสัมพนัธ์ เข้าใจในความแตกต่างของแต่ละบุคคล สร้างความเช่ือถือและความ
ไวว้างใจ รวมทั้งความปรองดองกนัภายในองคก์ร และกบัผูร่้วมงานจากภายนอกและเครือข่าย 
 7.  การท างานร่วมกนัเป็นทีมและความร่วมมือกนั (Teamwork and Collaboration) ผูน้ า
ท่ีดีตอ้งรู้จกัการท างานร่วมกนั เพื่อสร้างบรรยากาศของการมีอ านาจระหว่างเพื่อนร่วมงานท่ีเป็น
มิตร เป็นแม่แบบของการให้ความเคารพ การช่วยเหลือกนั และการร่วมมือกนั สามารถชกัจูงผูอ่ื้น
ใหเ้ขา้ร่วมท างานอยา่งกระตือรือร้น กระฉบักระเฉงเพื่อความพยายามในระดบักลุ่ม และสร้างสปิริต
และเอกลกัษณ์ของกลุ่ม ใชเ้วลาในการหล่อหลอมและผนึกความ สัมพนัธ์เขา้ดว้ยกนั ให้ไปไกลเกิน
กวา่ท่ีภาระหนา้ท่ีในการท างานไดก้ าหนดไว ้ 
 จากการศึกษา ลกัษณะของผูน้ าการเปล่ียนแปลง สรุปไดว้า่ ผูน้ าแห่งการเปล่ียนแปลง จะ
มีคุณลกัษณะท่ีสามารถก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัข้ึนในองค์กร เป็นผูน้ าท่ีมีความสามารถใน
การน าการเปล่ียนแปลงโดยการสร้างวิสัยทศัน์ กลยุทธ์และวฒันธรรมขององคก์ร พร้อมไปกบัการ
ส่งเสริมใหเ้กิดการริเร่ิมสร้างสรรคใ์หไ้ดผ้ลงาน ผลิตภณัฑ ์และเทคโนโลยใีหม่ ๆ อีกดว้ย ผูน้ า แห่ง
การเปล่ียนแปลงจะไม่ใชแ้รงจูงใจทางวตัถุเพื่อมีอิทธิพลเหนือผูต้าม แต่จะเนน้การใชส่ิ้งท่ีมีลกัษณะ
เชิงนามธรรมมากกว่า เช่น การใช้วิสัยทศัน์ (Vision) ค่านิยมร่วม (Shared Values) การสร้าง
ความสัมพนัธ์ต่อกนั (Consideration) การพยายามท าให้กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีท ามีความหมาย เชิงคุณค่า 
การสร้างความเขา้ใจและความรู้สึกร่วมของผูต้าม โดยตลอดกระบวนการของการเปล่ียนแปลง 
ความเป็นผูน้ าแห่งการเปล่ียนแปลง จึงข้ึนอยูก่บัคุณลกัษณะเฉพาะตวัของผูน้ า เช่น ค่านิยม (Values) 
ความเช่ือ (Beliefs) และคุณลกัษณะอ่ืน ๆ เช่น ความมีบารมีหรือความเสน่หา (Charisma) ของผูน้ า
เองมากกว่าการใช้กระบวนการแลกเปล่ียนระหวา่งผูน้ ากบัผูต้าม ผูน้ าแห่งการเปล่ียนแปลงจะเน้น
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) ของงาน ในบริบทของการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และซับซ้อน
ของโลกยคุปัจจุบนั  ความเป็นผูน้ าแห่งการเปล่ียนแปลงจึงเหมาะสม และ มีการน าไปใชใ้นแทบทุก
องคก์รอยา่งแพร่หลาย 
 บทบาทของผู้บริหารในฐานะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
 บทบาทของผูบ้ริหารในฐานะผูน้ ายุคการเปล่ียนแปลง หรือผูบ้ริหารมืออาชีพอยา่งแทจ้ริง 
จ  าเป็นตอ้งมีกลยทุธ์ในการบริหารหรือในฐานะผูน้ าการเปล่ียนแปลง (ทองหล่อ  เดชไทย, 2544) ดงัน้ี  
 1.  มีวิสัยทศัน์ (Vision) หมายความว่า เกิดจากการรวมของการมองไปข้างหน้า 
(Foresight) ความซ้ึงใจ (Insight) จินตนาการและการตดัสินใจ (Imagination and Judgement) 
ประกอบกบัความตั้งใจดีและการเปิดใจกวา้งส าหรับแนวโนม้และการพฒันาส าหรับอนาคต  
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 2.  จดัอบรมขอ้มูลสารสนเทศ การบริหารยุคใหม่ตอ้งตดัสินใจโดยอาศยัขอ้มูลทาง
สารสนเทศ มากกวา่สามญัส านึก หากมีขอ้มูลมากกวา่จะไดเ้ปรียบในเชิงทางเลือก  
 3.  การวางแผน (Planning) เป็นหน้าท่ีทางการบริหารท่ีส าคญั นอกเหนือหน้าท่ีจดั
องค์กร และการควบคุม เป็นท่ีสังเกตว่าในบรรดาหน้าท่ีทางการบริหารท่ีนกัวิชาการทั้งหลาย ก าหนด 
ข้ึนนั้น จะเร่ิมตน้ดว้ยหนา้ท่ีทางการวางแผนเป็นอนัดบัแรก (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2546) จะเห็นไดว้า่ การ
วางแผนจะช่วยให้ผูบ้ริหารมีทิศทางในการบริหาร สามารถจดัล าดบัความส าคญัในความเร่งด่วน ใน
การบริหารไดบ้รรลุตามจุดหมายท่ีก าหนดไว ้  
 4.  การจดัองคก์ร (Organizing) เป็นกระบวนการจดัระบบท างานทั้งหมด ภายในองคก์ร 
หรือในส านกังานโดยก าหนดในลกัษณะของ ต าแหน่ง งาน วิธีปฏิบติั ขอบเขต อ านาจหนา้ท่ี และการ
ประสานงานระหวา่งต าแหน่งต่างๆ ให้แน่นอนเพื่อให้การท างานขององคก์รด าเนินไปอยา่ง มีระเบียบ
แบบแผน จะเห็นไดว้่าหากหน่วยงานไดจ้ดัระบบองค์กรไดดี้ มีความชดัเจน คล่องตวัในการ บริหาร
หน่วยงานนั้น จะเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูง  
 5.  การจูงใจ (Motivation) หรือทฤษฎีการจูงใจ (Motivation Theory) มีวิวฒันาการมา
สองรูปแบบ คือ รูปแบบเชิงเน้ือหา (Content Models) และรูปแบบเชิงกระบวนการ (Process 
Models) กรณีรูปแบบเชิงเน้ือหา เร่ิมตน้มาตั้งแต่ยุคทฤษฎีการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ คือ Taylor, 
Gilberth และ Gantt ท่ีเสนอแรงจูงใจดว้ยค่าจา้ง มาถึงยุคของ Mayo ซ่ึงเป็นยุคบริหารทศันะเชิง
พฤติกรรมวา่ดว้ยเร่ืองมนุษยสัมพนัธ์ (วโิรจน์ สารรัตนะ, 2546) จะเห็นไดว้า่การจูงใจมีความส าคญั อยา่ง
ยิ่งผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งใช้เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในหน่วยงาน โดยให้สมาชิกได้รับการ
ตอบสนองความตอ้งการดา้นต่างๆ ซ่ึงน าไปสู่ความส าเร็จของงานตามจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการ  
 6. การควบคุมองค์กร (Control Process) เป็นกลยุทธ์ท่ีผูบ้ริหารจะต้องควบคุม
ยุทธศาสตร์ขององค์กรหรือหน่วยงาน ให้ด าเนินไปตามจุดหมายและแผนโดยภาพรวมทั้งองค์กร 
โดยประพฤติปฏิบติัไปในทิศทางท่ีจะน าใหบ้รรลุผลตามมาตรฐานหรือจุดหมายดงักล่าว  
 โดยสรุป บทบาทของผูบ้ริหารในฐานะผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีผา่นมา จะเห็นวา่โลกยุค
ขอ้มูลข่าวสารและโลกไร้พรมแดน การเป็นผูน้ าหรือผูมี้วิสัยทศัน์และใช้กระบวนทศัน์ทางเทคโนโลยี 
หรือผูน้ าทางเทคโนโลยี ( E–Leadership ) มีความส าคญัอยา่งยิ่งและควรมีลกัษณะ 10 E (อมัพร   
คีรีรมย,์ 2553) ดงัน้ี  
 1.  Envision ต้องสร้างวิสัยทศัน์อย่างชัดเจน มีความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการท่ี
กวา้งไกล โดยเนน้การบูรณาการเทคโนโลยใีนการบริหารและจดัการ  
 2.  Enable ต้องมีความสามารถในการบริหารจดัการ ใช้เคร่ืองมือเทคโนโลยีเป็น
เคร่ืองมือในการจดัการคุณภาพขององคก์ร 
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 3.  Empowerment ตอ้งเขา้ใจและหยัง่รู้ความสามารถของบุคคลในหน่วยงาน หรือ
องคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี สามารถขบัเคล่ือนใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามเป้าหมาย  
 4.  Energize ตอ้งหมัน่จุดพลงัและประกายไฟอยู่ตลอดเวลาอยา่ให้มอด คอยกระตุน้ ให้
เกิดพลงัในการท างาน การปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีความสุข  
 5.  Engage ตอ้งตั้งใจและจดจ่อต่อการท างาน โดยมุ่งมัน่อยา่งแรงกลา้ เพื่อให้งานประสบ 
ความส าเร็จ  
 6.  Enhance ต้องยกระดับผลการปฏิบติังานให้เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง 
เป็นไปตามมาตรฐาน  
 7.  Encourage ผูบ้ริหารยุคดิจิตอลจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรหรือ
ผูร่้วมงานปฏิบติังานอยา่งมีความสุข  
 8.  Emotion ตอ้งมีคุณภาพทางอารมณ์ สามารถหยัง่รู้จิตใจผูร่้วมงาน อ่านใจคนได ้สุขุม 
รอบคอบ สามารถควบคุมอารมณ์ไดเ้ป็นอยา่งดี  
 9.  Embody ตอ้งเนน้การท างานท่ีเป็นรูปธรรม ช่วยใหก้ารส่ือสารประสบความส าเร็จและ
เกิดความผดิพลาดนอ้ย  
 10.  Eagle เปรียบประดุจนกอินทรีย ์ท่ีมองไกล เน้นในภาพรวมกว่าการมองรายละเอียด 
หรือผูน้ าควรมองเป้าหมายและผลงานเป็นหลกั  
 สรุปไดว้า่ ผูบ้ริหารในฐานะผูน้ าการเปล่ียนแปลง นอกจากมีความรอบรู้ในเชิงการบริหาร 
บทบาทหนา้ท่ีและมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ลว้ผูบ้ริหารจะตอ้งมี E-Leadership หรือผูน้ ายุคใหม่ท่ี
แทจ้ริง ซ่ึงถือวา่เป็นผูค้วบคุมกลไกหรือขบัเคล่ือนไปสู่เป้าหมายแห่งการปฏิรูปการเป็นผูบ้ริหารมือ
อาชีพท่ีแทจ้ริง 
 จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัภาวะผูน้ า สรุปไดว้า่ ผูน้  า (Leader) เป็นปัจจยัท่ี
ส าคญัยิ่งประการหน่ึงต่อความส าเร็จขององค์กร ทั้งน้ีเพราะผูน้ ามีภาระหน้าท่ี และความรับผิดชอบ 
โดยตรงท่ีจะตอ้งวางแผนสั่งการดูแล และควบคุมให้บุคลากรปฏิบติังานต่างๆ ให้ประสบความส าเร็จ
ตามเป้าหมาย และวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ส่วนภาวะผูน้ า (Leadership) เป็นกระบวนการของอิทธิพลท่ี
บุคคลหน่ึงพยายามใช้อิทธิพลต่อบุคคลอ่ืน ให้มีพฤติกรรม ไปในทิศทางท่ีตอ้งการ ทั้งน้ีเพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ โดยเฉพาะภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพ หรือภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
(Transformational Leadership) ซ่ึงผูน้ าแบบใช้ความสามารถของตน ในการครองงาน  เพื่อสร้าง
ความเล่ือมใสศรัทธาให้เกิดข้ึนแก่ผูต้าม ผูน้ าจะปฏิบติังานด้วยความรู้สึกตระหนัก และมีความ
ภาคภูมิใจต่องานท่ีท า สามารถท าให้ผูอ่ื้นเห็นว่าการกระท าของตนเป็นส่ิงท่ีดีงามควรแก่การเอา
เยี่ยงอย่าง และเป็นส่ิงท่ีตนถือปฏิบติัอย่างคงเส้นคงวาเป็นประจ า ใช้ความเป็นกันเองในการสร้าง
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ความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูอ่ื้น โดยพยายามพฒันาระดบัความสามารถและศกัยภาพของเพื่อนร่วมงาน
หรือผูต้ามให้สูงยิ่งข้ึน ท าให้ผูต้ามสามารถสร้างผลงานไดเ้กินความคาดหวงั และยงัช่วยเหลือให้ผูต้าม
เปล่ียนจุดยนืของตนจากการท าเพื่อประโยชน์ตนเองไปเป็นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมหรือองคก์ร 
เช่ือวา่จะน าไปสู่ความมีประสิทธิผลขององคก์รและการเพิ่มผลผลิต ตลอดจนการสร้างวฒันธรรม
องค์กร และส่ิงท่ีผูน้  าการเปล่ียนแปลง ขาดไม่ได้ก็คือ ความสามารถด้านเทคนิคในงานท่ีท าและ
ทกัษะดา้นการบริหารจดัการในฐานะการเป็นผูบ้ริหารท่ีดี 
 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั ภาวะผูน้ า บทบาทของผูบ้ริหาร และการบริหาร
จดัการของผูบ้ริหารระดบักลาง เช่น  
 พงกะพรรณ  ตะกลมทอง (2553) ศึกษา รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าผูบ้ริหาร
ระดบักลาง สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา่องคป์ระกอบของภาวะผูน้ า
เชิงคุณลกัษณะ ประกอบดว้ย 7 องค์ประกอบยอ่ย คือ (1) ความสามารถในการปรับตวั (2) การมี
วิสัยทศัน์ (3) การมีความเช่ือมัน่ในตนเอง (4) การให้ความส าคญั กบัทรัพยากรมนุษย ์(5) การมีความ
น่าเช่ือถือ (6) การมีมนุษยสัมพนัธ์ (7) การมีวุฒิภาวะ องค์ประกอบภาวะผูน้ าเชิงพฤติกรรม 
ประกอบดว้ย 5 องค์ประกอบยอ่ย คือ 1) ความเป็น ผูน้ าแบบมุ่งงานและมุ่งคน 2) ความเป็นผูน้ าแบบ
ประชาธิปไตย 3) ความเป็นผูน้ าแบบประนีประนอม 4) ความเป็นผูน้ าแบบท่ีปรึกษา และ 5) ความ
เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง องคป์ระกอบภาวะผูน้ าเชิงบทบาท ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบยอ่ย คือ 
(1) บทบาทตามต าแหน่ง (2) บทบาทนกัส่ือสาร (3) บทบาทในการติดตามและประสานงาน (4) 
บทบาทนกัพฒันา และรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าผูบ้ริหารระดบักลาง ประกอบดว้ย วิธีการและ
เทคนิค การพฒันาภาวะผูน้ า 17 วธีิ คือ (1) บทบาทสมมติ (2) เกมบริหาร (3) กิจกรรมนนัทนาการ (4) 
กิจกรรม พฒันาจิต (5) กรณีศึกษา (6) การระดมความคิด (7) ศึกษาดูงาน (8) การเรียนรู้ดว้ยการลง
มือปฏิบติั (9) การเผชิญเหตุการณ์ (10) กระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์ (11) เกมการศึกษา (12) การ
ฝึกงาน (13) การสนทนาวงกลม (14) การท าแบบฝึกหดั (15) การท าโครงการจริง (16) การฝึกสั่งการ 
และ (17) การประชุมทางวชิาการ 
 Isabella (1990) ศึกษา Evolving Interpretations as a Change Unfolds: How Managers 
Construe Key Organizational Events งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ คือการพฒันารูปแบบของวิธีการท่ี
ผูบ้ริหารขององคก์รตีความเหตุการณ์การเปล่ียนแปลงแผอ่อกไป รูปแบบท่ีสร้างข้ึนจากการสัมภาษณ์
ในเชิงลึกกบัผูจ้ดัการ 40 คน พบว่า บทบาทของผูบ้ริหารระดบักลาง ท าหน้าท่ีแสวงหาและรวบรวม
ขอ้มูลและความรู้ต่างๆ สนับสนุนการแลกเปล่ียนข่าวสารต่างๆ ในระหว่างกลุ่มต่างๆ ในองค์กร 
สังเคราะห์กลยทุธ์ต่างๆ เพื่อประเมินองคก์ร  
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 Floyd and Wooldridge (1997) ศึกษา Middle Management’s Strategic Influence and 
Organizational Performance การศึกษาน้ีเป็นการศึกษา ความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ริหารระดบักลาง 
ต าแหน่งอยา่งเป็นทางการท่ีมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์ และประสิทธิภาพในการท างานขององคก์รในหมู่
ผูบ้ริหารระดบักลาง พบวา่ ผลการด าเนินงานของบริษทั มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความสม ่าเสมอมาก
ข้ึนจากอิทธิพลของกลยทุธ์ลดลงและระดบัท่ีแตกต่างกนั มากข้ึนจากอิทธิพลของข้ึนในหมู่ผองเพื่อน
ผูบ้ริหารระดบักลางผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่าอิทธิพลเชิงกลยุทธ์ผูบ้ริหารระดบักลาง เกิดข้ึนจาก
ความสามารถในการเป็นส่ือกลางระหว่างสภาพแวดลอ้ม การเลือกภายในและภายนอก นอกจากน้ี
ผลกระทบเชิงบวกต่อผลการด าเนินงานขององคก์รท่ีปรากฏข้ึนอยู่กบัการบริหารและการส่งเสริม
การจดัท ากลยุทธ์ในองคก์ร การพฒันาและน าให้เกิดกระบวนการน าความรู้ ข่าวสารมาใชใ้นองคก์ร 
การทา้ยทายและกระตุน้การด าเนิน และประสานงาน ในองคก์รกลยทุธ์ในองคก์ร 
 Janczak (2004) ศึกษา How Middle Managers Integrate Knowledge Within Project 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อส ารวจกระบวนการของกลยุทธ์และยุทธวิธีสานท่ี
ผูบ้ริหารระดบักลางท่ีใชใ้นการรวมความรู้ภายในองคก์ร Multidivisional โดยการเพิ่มวรรณกรรมการ
จดัการ ซ่ึงไม่เพียงแต่การตรวจสอบบทบาทใหม่ของผูบ้ริหารระดบักลาง แต่ตอ้งการ อธิบายการ
เปล่ียนแปลงบทบาทของผูบ้ริหารระดับกลางเหล่าน้ีเม่ือด าเนินโครงการ จากการทบทวน 
วรรณกรรมการวจิยัคร้ังน้ีสรุปไดว้า่ กลยทุธ์ของผูบ้ริหารระดบักลาง ก่อใหเ้กิดกระบวนการแสวงหา
ความรู้แนวทางใหม่ ดว้ยการมุ่งเนน้ไปท่ี การตดัสินใจอย่างมีเหตุผล (Intuitive) ซ่ึงหมายถึง การ
วิเคราะห์งาน การริเร่ิมส่ิงใหม่ ๆ การปรับตวั และการน าไปปฏิบติั (Pragmatic) ซ่ึงหมายถึง การ
ทดลองท าสิงใหม่ การถ่ายทอด ความรู้ และการใชป้ระโยชน์  
 Herzig and Jimmieson (2006) ศึกษา Middle Managers' Uncertainty Management 
During Organizational Change, Leadership and Organization Development การศึกษาคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีอ านวยความสะดวกหรือขดัขวางประสบการณ์ผูบ้ริหารระดบักลาง 
ของการจดัการความไม่แน่นอนในการเปล่ียนแปลงองคก์ร การวิเคราะห์แสดงให้เห็นวา่ในขั้นตอน
ก่อนการด าเนินการมุ่งเน้นไปท่ีความไม่แน่นอนแนวคิดเชิงกลยุทธ์ ของการเปล่ียนแปลงในขณะท่ี
การด าเนินงาน ไม่แน่นอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการท่ีเหมาะสมในการด าเนินการการจดัการความไม่
แน่นอนผูบ้ริหารระดบักลางท่ีถูกพบว่ามีความส าคญัในการช่วยเหลือพนักงานของพวกเขาในการ
เปล่ียนแปลงการเปล่ียนแปลง ปัจจัยท่ีระบุว่าเป็นผูอ้  านวยความสะดวกอย่างใดอย่างหน่ึงหรือ
อุปสรรคในการจดัการความไม่แน่นอนท่ีเนน้รูปแบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบ ของการเปล่ียนแปลง
การส่ือสารกบัทั้งผูบ้ริหาร ระดบัสูงและพนกังานของตวัเองรับการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารระดบัสูง
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มีความขดัแยง้ในบทบาทและการมีปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อน รูปแบบท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการเช่ือมโยงและอุปสรรคกบัความไม่แน่นอนเพื่อเป็นแนวทางในการวิจยัในอนาคต 
 Viitanen and Konu (2009) ศึกษา Leadership Style Profiles of Middle-Level Managers 
in Social and Health Care จุดมุ่งหมายของการวิจยัคือ การตรวจสอบรูปแบบการเป็นผูน้ าในหมู่
ผูบ้ริหารระดบักลางในการดูแลสังคมและสุขภาพ โดยใช้ค  าจ  ากดัความของบทบาทความเป็นผูน้ า
การเปล่ียนแปลง โดย Robert Quinn et al. ผลการวิจยัพบว่า บทบาทความเป็นผูน้ าของผูบ้ริหาร
ระดบักลางมีการเผยแพร่อยา่งสม ่าเสมอในระดบัท่ีค่อนขา้งสูง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ในรูปแบบของความเป็นผูน้ าท่ีมีความสัมพนัธ์กบัเพศ พื้นฐาน ความเป็นมืออาชีพ ภาคกิจกรรม และ
ขนาดของหน่วยงาน  
 Chesbrough (2010) ศึกษา Business Model Innovation: Opportunities and Barriers สรุป
ได้ว่า ความเป็นผูน้ าท่ีประสบความส าเร็จจากการเปล่ียนแปลงองค์กร จะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจใน
กระบวนการรูปแบบนวตักรรมธุรกิจ รวมทั้งโอกาส ปัญหาและอุปสรรค ในการสร้างสรรคน์วตักรรม 
และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ขณะท่ี Crossan and Apaydin (2010) ศึกษา A Multi‐Dimensional 
Framework of Organizational Innovation: A Systematic Review of the Literature โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์งานวิจยัในมุมมองต่างๆ ท่ีครอบคลุมนวตักรรมขององค์กรกว่า 27 ปีท่ี
ผ่านมา สรุปได้ว่า 'นวตักรรมองค์กร' จะได้รับความเข้าใจ ในรูปแบบท่ีแตกต่างกนัในมุมมอง
ผูบ้ริหารแต่ละคน (Individual) ผูบ้ริหารระดบักลางจะมีบทบาทในการน าเป้าหมายท่ีผูบ้ริหาร
ระดบัสูงก าหนดไวไ้ปจดัท ากลยทุธ์ โดยผูบ้ริหารระดบัตน้จะเป็นหน่วยปฏิบติั 
 Yousif, Hakim and Hassan (2011) ศึกษา The Role of Middle Managers in 
Knowledge Management Implementation for Innovation Enhancement จุดมุ่งหมายของการวิจยัน้ี
คือ ศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารระดบักลาง ในบริบทของการจดัการความรู้ และนวตักรรม ซ่ึงเป็น
ส่ิงส าคญัสาหรับองค์กรร่วมสมยั ในสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ นอกจากน้ียงัไดต้รวจสอบอิทธิพล
ของผูบ้ริหารระดบักลางท่ีมีต่อการจดัการความรู้ และการด าเนินการเก่ียวกบันวตักรรม ซ่ึงพบว่า 
บทบาทของผูบ้ริหารระดบักลาง มีความจ าเป็นต่อการก าหนดการบริหารจดัการการด าเนินงาน ให้
ประสบความส าเร็จ และมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัการเพิ่มประสิทธิภาพของนวตักรรม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ  
 Kissi, Dainty and Liu. (2012) ศึกษา Examining Middle Managers' Influence on 
Innovation in Construction Professional Services Firms: A Tale of Three Innovations 
วตัถุประสงค์ของการวิจยั คือ การส ารวจปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อนวตักรรมในการก่อสร้าง บริษทัท่ี
ให้บริการแบบมืออาชีพ รายงานการวิจยัตรวจสอบบทบาทของผูบ้ริหารระดับกลาง ท่ีมีความ
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รับผดิชอบในการพฒันาเง่ือนไขท่ีถูกตอ้งส่งเสริมให้เกิดนวตักรรมท่ีอยูใ่นระดบัหน่วยธุรกิจ ผลจาก
การศึกษาช้ีให้เห็นว่า พฤติกรรมผูบ้ริหารระดบักลางสนบัสนุน และมีอิทธิพลต่อผลนวตักรรม โดย
การช่วยพฒันาสภาพแวดล้อม/บรรยากาศ ในการสร้างนวตักรรมท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
สนบัสนุนในหมู่ผูจ้ดัการโครงการ ในขณะท่ี Vaccaro, et al. (2012) ศึกษา Management Innovation 
and Leadership: the Moderating Role of Organizational Size โดยการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเน้นไปท่ี
นวตักรรมการจดัการในระดบัองคก์รและการตรวจสอบบทบาทของพฤติกรรมความเป็นผูน้ า สรุป
ได้ว่า บทบาทของพฤติกรรมความเป็นผูน้ า มีอิทธิพลอย่างสูงต่อระดบัการจดัการนวตักรรมใน
องค์กร  การเปล่ียนแปลงลกัษณะการบริหารจดัการการปฏิบติังาน สร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขนั นอกจากน้ียงัพบวา่ ขนาดขององคก์ร มีผลกระทบต่อบทบาทของพฤติกรรมความเป็นผูน้ า  
 Burgess (2013) ศึกษา Factors Influencing Middle Managers’ Ability to Contribute to 
Corporate Entrepreneurship การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเนน้การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ ความสามารถของ
ผูบ้ริหารระดบักลางท่ีจะน าไปสู่การเป็นผูป้ระกอบการ ผลการศึกษา สรุปไดว้า่ การสร้างความมัน่ใจ
ในมาตรฐานของระบบและกระบวนการ 'จากบนลงล่าง' เป็นวธีิการตดัสินใจท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงภาวะ
ผูน้ าของผูบ้ริหารระดับกลาง แต่ความแตกต่างทางความคิดและประสบการณ์ของผูบ้ริหาร
ระดบักลางและผูบ้ริหารระดบัสูง มีผลกระทบต่อความสามารถในการสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ ข้ึนมา 
ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานขององคก์ร  
 Ouakouak, Ouedraogo and Mbengue (2014) ศึกษา The Mediating Role of Organizational 
Capabilities in the Relationship Between Middle Managers’ Involvement and Firm performance: A 
European study การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์ คือ การตรวจสอบระดบับทบาทความสามารถการมี
ส่วนร่วมของผูบ้ริหารระดบักลาง ในการพฒันาขีดความสามารถขององคก์ร ผลการศึกษาสรุปไดว้า่ 
ระดบับทบาทความสามารถการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารระดบักลาง มีความสัมพนัธ์กบัการพฒันา
ขีดความสามารถประสิทธิภาพการด าเนินงานขององคก์ร 
 สรุป 
 จากการศึกษา แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกบัภาวะผูน้ า บทบาทของผูบ้ริหาร 
และการบริหารจดัการของผูบ้ริหารระดบักลาง สรุปไดว้า่ ผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพจะตอ้งแสดง
บทบาท หรือพฤติกรรมในการปฏิบัติงานท่ีแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานระหว่างความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และความตอ้งการของตน ร่วมกบัความรับผิดชอบท่ีก าหนดให้ปฏิบติั
จริง ในต าแหน่ง หน้าท่ี และ ความรับผิดชอบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม 10 ประการ     
3 กลุ่ม ดงัน้ี กลุ่มท่ี 1 ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ประกอบด้วยบทบาทท่ีส าคญั 3 ประการ 
ไดแ้ก่ (1) ตวัแทนของหน่วยงาน (2) ผูป้ระสานงาน (3) ผูน้  ากลุ่มท่ี 2 ดา้นสารสนเทศ ประกอบดว้ย
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บทบาทท่ีส าคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ (1) ผูติ้ดตาม และตรวจสอบขอ้มูล (2) ผูก้ระจายขอ้มูล และ (3) โฆษก
ของหน่วยงาน กลุ่มที่  3 ด้านการตัดสินใจ ประกอบด้วยบทบาทที่ส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ 
(1) ผูป้ระกอบการ (2) นกัแกปั้ญหา (3) ผูจ้ดัสรรทรัพยากร และ (4) นกัเจรจาต่อรอง  
 โดยทัว่ไปองคก์รต่างๆ จะแบ่งผูบ้ริหาร 3 ระดบั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารระดบัตน้ (First-Line 
Managers or Supervisor) ผูบ้ริหารระดบักลาง (Middle Managers) และผูบ้ริหารระดบัสูง (Top 
Managers) ซ่ึงผูบ้ริหารทุกระดบัใชท้กัษะ (Skill) และการบริหารอยา่งเดียวกนั แต่ใชส้ัดส่วนต่างกนั 
ยิง่ข้ึนไปสู่ระดบับริหารท่ีสูงข้ึนเท่าใด ก็ยิง่ตอ้งการขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจ และการใชท้รัพยากร ใน
อนาคตมากข้ึน โดยผูบ้ริหารระดบักลางจะมีความส าคญัอยา่งมากในการผลกัดนัองคก์รให้รุดหนา้ 
ในภาวะการด าเนินธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูงอยา่งในปัจจุบนั เพราะผูบ้ริหารระดบักลางจะมีบทบาท
ในการน านโยบายและวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารระดบัสูงมาปฏิบติัให้เกิดผลส าเร็จ ขณะเดียวกนัตอ้งรู้จกั 
บริหารจดัการลูกนอ้งในระดบัปฏิบติัการให้ด าเนินการตามทิศทางท่ีก าหนด หากผูบ้ริหารระดบักลาง 
มีความพร้อมจะไปสู่การบริหารลูกนอ้งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะช่วยให้องคก์รสามารถตอบสนอง 
ต่อความเปล่ียนแปลงต่างๆ ไดอ้ยา่งทนัท่วงที ซ่ึงลกัษณะดงักล่าว เป็นการเนน้ให้ผูต้ามเกิดความรู้สึก 
เห็นความส าคญัและคุณค่าของงานท่ีผลิตออกมา จูงใจให้ผูต้ามสนใจท างานเพื่อหน่วยงาน ตลอดจน 
เปล่ียนแปลงระดบัความตอ้งการในผลงานของผูต้ามใหสู้งข้ึน และใชค้วามสามารถของตนเอง ตาม
ศกัยภาพทั้งหมดในการท างาน แสดงให้เห็นถึงการจดัการหรือการท างานท่ี เป็นกระบวนการ
เปล่ียนแปลง ความพยายามของผูร่้วมงานให้สูงข้ึน กว่าความพยายามท่ีคาดหวงั เป็นผลให้การ
ปฏิบติังานเกินความคาดหวงั พฒันาความสามารถและศกัยภาพผูร่้วมงานไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึน โดย
ผูบ้ริหารแสดงบทบาทท าให้ผูร่้วมงานไวว้างใจ ตระหนกัรู้ภารกิจและวิสัยทศัน์ มีความจงรักภกัดี 
และเป็นขอ้จูงใจ ให้ผูร่้วมงานมองการณ์ไกลกว่าความสนใจของตน จะน าไปสู่ประโยชน์ขององคก์ร 
ซ่ึงก็คือ คุณลกัษณะของผูน้ าแห่งการเปล่ียนแปลง ซ่ึง Burn (1998) กล่าวถึง ผูน้ าการเปล่ียนแปลงวา่ 
เป็นผูน้ าท่ีมีความสามารถในการน าการเปล่ียนแปลงโดยการสร้างวิสัยทศัน์ กลยุทธ์และวฒันธรรม
ขององค์กร พร้อมไปกับการส่งเสริมให้เกิดการริเร่ิมสร้างสรรค์ให้ได้ผลงาน ผลิตภณัฑ์ และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยจะไม่ใช้แรงจูงใจทางวตัถุ แต่จะเน้นการใช้ส่ิงท่ีมีลกัษณะเชิงนามธรรม
มากกวา่ เช่น การใชว้ิสัยทศัน์ (Vision) ค่านิยมร่วม (Shared Values) และการสร้างความสัมพนัธ์ต่อ
กนั (Consideration) การพยายามท าให้กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีท ามีความหมายเชิงคุณค่า การสร้างความเขา้ใจ
และความรู้สึกร่วมของผูต้าม ผูน้ าแห่งการเปล่ียนแปลง จึงข้ึนอยูก่บัคุณลกัษณะ เฉพาะตวัของผูน้ า เช่น 
ค่านิยม (Values) ความเช่ือ (Beliefs) และคุณลกัษณะอ่ืน ๆ เช่น ความมีบารมี หรือความเสน่หา 
(Charisma) ของผูน้ าเอง มากกวา่การใชก้ระบวนการแลกเปล่ียนระหวา่งผูน้ ากบัผูต้าม ผูน้ าแห่งการ
เปล่ียนแปลงจะเนน้ ความมี ประสิทธิผล (Effectiveness) ของงาน ในบริบทของการเปล่ียนแปลง
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อยา่งรวดเร็ว และซบัซอ้นของโลกยคุปัจจุบนั ความเป็นผูน้ าแห่งการเปล่ียนแปลง จึงเหมาะสมและ
มีการน าไปใชใ้นแทบทุกองคก์รอยา่งแพร่หลาย 
 สรุปองค์ประกอบด้านการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับกลาง 
 ผูบ้ริหารระดบักลาง มีความส าคญัในการผลกัดนัองค์กรให้รุดหน้า ในภาวะของการ
ด าเนินธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูงอยา่งในปัจจุบนั เพราะการเป็นผูบ้ริหารระดบักลาง มีบทบาทส าคญั
ในการน านโยบาย และวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารระดบัสูงมาปฏิบติัให้เกิดผลส าเร็จ ในขณะเดียวกนั
ตอ้งรู้จกับริหารจดัการลูกน้องในระดบัปฏิบติัการให้ด าเนินการตามทิศทางท่ีก าหนด โดยรับผิดชอบ 
เก่ียวกบัการงานของบุคคล ท่ีอยูต่รงกลางระหวา่งผูบ้ริหารระดบัสูงและผูป้ฏิบติั หรือพนกังานใน
ระดบัอ่ืนๆ ช่วยผลกัดนัองค์กรให้พฒันาไปขา้งหนา้อยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยืน หากผูบ้ริหารระดบักลาง 
มีภาวะผูน้ า มีการบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ ก็จะช่วยใหอ้งคก์รสามารถตอบสนองต่อความ
เปล่ียนแปลงต่างๆ ไดอ้ยา่งทนัท่วงที โดยเฉพาะภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง เพราะเป็นคุณลกัษณะท่ี
ส าคญัของผูน้ าท่ีมีความสามารถในการน าการเปล่ียนแปลง โดยการสร้างวิสัยทศัน์ กลยุทธ์ และ
วฒันธรรมขององคก์ร พร้อมกบัการส่งเสริมให้เกิดการริเร่ิมสร้างสรรคใ์หม่ๆ ท่ีช่วยผลกัดนัองคก์ร
ให้พฒันาไปขา้งหน้าอย่างต่อเน่ืองและย ัง่ยืน ดงันั้น ผูบ้ริหารระดบักลาง จึงจ าเป็นตอ้ง มีทกัษะและ
ความสามารถหลากหลาย ทั้งในเร่ืองคน และเร่ืองงาน ทั้งน้ีเพราะเป็นระดบัท่ีตอ้งรับนโยบายและกล
ยทุธ์จากผูบ้ริหารสูงสุดมาแปลงสู่การปฏิบติัในพนกังานระดบัอ่ืนๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั การศึกษาวิจยัของ
นกัวชิาการหลายท่าน ท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบั บทบาทของผูบ้ริหารระดบักลาง พบวา่ ผูบ้ริหารระดบักลาง
มีบทบาท และความส าคญัในดา้นต่างๆ บทบาทการเป็น ผูบ้ริหาร บทบาทนกัส่ือสาร บทบาทใน
การติดตามและประสานงาน และบทบาทนกัพฒันา (พงกะพรรณ  ตะกลมทอง, 2553) ท าหนา้ท่ี
แสวงหาและรวบรวมขอ้มูลและความรู้ต่าง ๆ สนบัสนุนการแลกเปล่ียนข่าวสาร ต่าง ๆ ในระหวา่งกลุ่ม
ต่างๆ ในองคก์ร สังเคราะห์กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อประเมินองคก์ร (Isabella, 1990) ส่งเสริมการจดัท ากลยุทธ์
ในองค์กร การพฒันาและน าให้เกิดกระบวนการน าความรู้ ข่าวสาร มาใช้ ในองค์กร การท้ายทาย 
กระตุน้การด าเนิน ประสานงาน และกลยุทธ์ในองคก์ร  (Floyd and Wooldridge, 1997) การคิด
วิเคราะห์งาน (Analyst) และการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล (Intuitive) การริเร่ิมส่ิงใหม่ ๆ การปรับตวั 
การน าไปปฏิบติั (Pragmatic) การทดลองท าส่ิงใหม่ การถ่ายทอดความรู้ การใชป้ระโยชน์ (Janczak, 
2004) การบริหารจดัการของผูบ้ริหารระดบักลางมีความส าคญัในการช่วยเหลือพนกังานของพวก
เขาในการเปล่ียนแปลงองคก์ร (Herzig and Jimmieson, 2006) รูปแบบภาวะผูน้ าเนน้กิจกรรมภายใน 
องคก์ร (Viitanen and Konu, 2009) การจดัการความรู้ กลยุทธ์ในการจดัการความรู้ และกระบวนการ
จดัการความรู้ซ่ึงมีผลต่อการพฒันาองค์กรให้เป็นองค์กรนวตักรรม (Yousif, Hakim and Hassan, 
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2011) และมีอิทธิพลต่อการพฒันาบรรยากาศในการสร้างนวตักรรม และพฤติกรรมของผูบ้ริหาร
ระดบัสูง (Kissi, Dainty and Liu, 2012) เป็นตน้ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ สรุปเป็นองคป์ระกอบของตวัแปร 
ดา้นการบริหารจดัการของผูบ้ริหารระดบักลาง ไดด้งัตารางท่ี 1  
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  จากตารางท่ี 1 สรุปไดว้า่ ผูบ้ริหารระดบักลาง หมายถึง ผูบ้ริหารท่ีมีวิสัยทศัน์ มีอ านาจ 
หนา้ท่ี ความรับผิดชอบในการติดต่อประสานงานระหวา่งผูบ้ริหารระดบัสูงและผูป้ฏิบติั มีภาวะผูน้ า 
ในการเปล่ียนแปลง มีความสามารถในการคิด/วเิคราะห์ กลยทุธ์ของผูบ้ริหารระดบัสูงมาพฒันา การ
ปฏิบติังานของพนกังาน/บุคลากรในระดบัต่างๆ ให้เกิดผลในทางปฏิบติั สามารถสร้างแรงจูงใจ และ 
สร้างความรู้ใหม่ โดยการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อช่วยพฒันา
ความสามารถของผูร่้วมงานไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึน มีศกัยภาพเพิ่มมากข้ึน เพื่อช่วยผลกัดนัองค์กรให้
พฒันาไปขา้งหน้าอย่างต่อเน่ืองและย ัง่ยืน จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบับทบาทผูบ้ริหารระดบักลาง 
และแนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบั ภาวะผูน้ าสรุปไดว้า่ องคป์ระกอบดา้นการบริหารจดัการของผูบ้ริหาร
ระดบักลาง มี 6 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ (1) การเป็นผูป้ระสานงาน (2) การเป็นนกัพฒันา (3) การเป็น
นกัการส่ือสาร (4) การเป็นนกัวิเคราะห์และสังเคราะห์ (5) การแสวงหาความรู้และถ่ายทอดความรู้ 
และ (6) ผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
 ผูว้ิจยัได้รับค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษาให้ด าเนินการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ และ
ผูท้รงคุณวฒิุ เพื่อเป็นการยนืยนัถึงองคป์ระกอบดา้นการบริหารจดัการของผูบ้ริหารระดบักลางท่ีได้
จากการทบทวนวรรณกรรม และข้อเสนอแนะเก่ียวกับองค์ประกอบดังกล่าวเพิ่มเติมจากการ
สัมภาษณ์ โดยใชแ้บบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) แลว้น ามาวิเคราะห์
เน้ือหา (Content Analysis) ผลการจากสัมภาษณ์ สรุปไดด้งัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 2  สรุปผลจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อยืนยนัองคป์ระกอบดา้นการ
 บริหารจัดการของผูบ้ริหารระดับกลาง  ท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม  และ
 องคป์ระกอบเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ 
 

องคป์ระกอบดา้นการบริหารจดัการของผูบ้ริหารระดบักลาง 
ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูท้รงคุณวฒิุท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 ตวัแปรท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม         
 1.การเป็นผูป้ระสานงาน         
 2.การเป็นนกัพฒันา         
 3.การเป็นนกัการส่ือสาร         
 4.การเป็นนกัวเิคราะห์และสงัเคราะห์         
 5.การแสวงหาความรู้และถ่ายทอดความรู้         
 6.ผูน้ าการเปล่ียนแปลง         
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ตารางท่ี 2  สรุปผลจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อยนืยนัองคป์ระกอบดา้นการ
 บริหารจดัการของผูบ้ริหารระดบักลาง ท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม และ
 องคป์ระกอบเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบดา้นการบริหารจดัการของผูบ้ริหารระดบักลาง 
ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูท้รงคุณวฒิุท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 ตวัแปรเพ่ิมเติมท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์         
 7. ความสามารถทางดา้นเทคโนโลย ี         
 8. จริยธรรมและธรรมาภิบาล         
 9. รูปแบบการท างาน         
 10. การบริหารทรัพยากรมนุษย ์(HRM)         
 11. ทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ         

 
 จากตารางท่ี 2 สรุปไดว้า่ ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุ มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัเป็น
ส่วนใหญ่ และเม่ือพิจารณาในรายละเอียดของข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัองค์ประกอบด้าน     
การบริหารจดัการของผูบ้ริหารระดบักลาง จะเห็นไดว้า่ ส่วนใหญ่จะเป็นการอธิบายในรายละเอียด
ท่ีเก่ียวข้องกับตัวแปรท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม ผลจากการสัมภาษณ์ผู ้เช่ียวชาญและ
ผูท้รงคุณวุฒิ สรุปได้ว่า ผูบ้ริหาร ระดบักลาง (Middle Managers) หมายถึง บุคคลท่ีอยู่ตรงกลาง
ระหว่างผูบ้ริหารระดบัสูงและผูป้ฏิบติั เป็นผูท่ี้ท  าหน้าท่ีน าวิสัยทศัน์ภารกิจและกลยุทธผูบ้ริหาร
ระดบัสูงมาผลกัดนัใหัเกิดผลในทางปฏิบติั ช่วยผลกัดนัองค์กรให้พฒันาไปขา้งหน้าอย่างต่อเน่ือง
และย ัง่ยืน โดยผูบ้ริหารระดบักลางเป็นบุคคล ท่ีจ าเป็นตอ้งมี ทกัษะและความสามารถหลากหลาย 
ทั้งในเร่ืองคนและเร่ืองงาน ทั้งน้ีเพราะว่า เป็นผูบ้ริหารระดบัท่ีตอ้ง รับนโยบายและกลยุทธ์จาก
ผูบ้ริหารสูงมาแปลงสู่การปฏิบติัของพนักงานในระดบัอ่ืนๆ ซ่ึงสอดคล้อง และสนับสนุนตวัแปร 
องค์ประกอบด้านการบริหารจดัการของผูบ้ริหารระดับกลาง  11 องค์ประกอบ โดยเป็น        
6 องค์ประกอบท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม ประกอบดว้ย (1) การเป็นผูป้ระสานงาน (2) การเป็น
นกัพฒันา (3) การเป็นนกัการส่ือสาร (4) การเป็นนกัวิเคราะห์และสังเคราะห์ (5) การแสวงหาความรู้
และถ่ายทอดความรู้ (6) ผูน้ าการเปล่ียนแปลง และ 5 องค์ประกอบจากการสัมภาษณ์ ผูเ้ช่ียวชาญ/
ผูท้รงคุณวุฒิ ดงัน้ี (1) ความสามารถทางดา้นเทคโนโลยี (2) จริยธรรม และธรรมาภิบาล (3) รูปแบบ
การท างาน (4) การ บริหารทรัพยากรมนุษย ์ (HRM) และ (5) ทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
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 จากการทบทวนวรรณกรรม และจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ สรุปไดว้่า 
ผูบ้ริหารระดบักลางมีบทบาทส าคญัในการน านโยบายและวสิัยทศัน์ของผูบ้ริหารระดบัสูงมาปฏิบติั
ให้เกิดผลส าเร็จ ในขณะเดียวกนัตอ้งรู้จกับริหารจดัการลูกน้องในระดบัปฏิบติัการให้ด าเนินการ 
ตามทิศทางท่ีก าหนดผูบ้ริหารระดบักลางจึงเปรียบเสมือนคนกลางระหว่างผูบ้ริหารระดบัสูง กบั
พนกังานระดบัปฏิบติัการ หากผูบ้ริหารระดบักลางมีความพร้อมจะน าไปสู่การบริหารจดัการได้
อยา่งมีประสิทธิภาพแลว้ จะช่วยให้องคก์รสามารถตอบสนองต่อความเปล่ียนแปลงต่างๆ ไดอ้ยา่ง
ทนัท่วงที ผูบ้ริหารระดบักลางจึงมีความส าคญัอย่างมากในการผลกัดนัองค์กร ทั้งการท่ีจะน ากล
ยทุธ์ขององคก์รมาสู่การปฏิบติั และเป็นผูค้อยประสานงานระหวา่งผูบ้ริหารระดบัสูง และผูป้ฎิบติัการ 
ซ่ึงความส าคญัของผูบ้ริหารระดบักลางอยูท่ี่เป็นผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีในการน าวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และกลยุทธ์
จากผูบ้ริหารระดับสูง และมีหน้าท่ีส าคัญคือ การบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมาสู่องคก์ร  

จากการทบทวนวรรณกรรม และจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีกล่าว
มาแลว้ขา้งตน้ ผูว้จิยัสามารถสรุปไดว้า่ องคป์ระกอบดา้นการบริหารจดัการของผูบ้ริหารระดบักลาง 
ประกอบดว้ย 11 องคป์ระกอบท่ีส าคญั ประกอบดว้ย 
 การเป็นผู้ประสานงาน หมายถึง บทบาทของบุคลากรหรือผูบ้ริหารระดบักลาง ท่ีมี
อ านาจ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบเก่ียวกบัการติดต่อเก่ียวขอ้งและประสานงานกบับุคคลกลุ่มต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร เพื่อแก้ไขปัญหาและผลกัดันให้การด าเนินงานขององค์กรด าเนินไปสู่
เป้าหมายไดอ้ยา่งราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ 
 การเป็นนักพัฒนา หมายถึง บทบาทของบุคลากรหรือผูบ้ริหารระดบักลาง ท่ีมีอ านาจ 
หนา้ท่ี และท าหน้าท่ีแสวงหาและรวบรวมขอ้มูลและความรู้ต่าง ๆ สนบัสนุนการแลกเปล่ียนข่าวสาร 
ต่าง ๆ ระหวา่งกลุ่มต่าง ๆ ในองคก์ร สังเคราะห์กลยทุธ์ต่าง ๆ เพื่อประเมินองคก์ร 
 การเป็นนักการส่ือสาร หมายถึง บทบาทของบุคลากรหรือผูบ้ริหารระดบักลาง ท่ีมี
อ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบเก่ียวกบัการส่ือสารกบัท่ีเก่ียวขอ้งบุคคลภายนอกองค์กร ท่ีผูบ้ริหาร 
จะด าเนินการดว้ยตนเอง หรือมอบหมายงานให้บุคคลอ่ืนเป็นตวัแทนในการให้ข่าวสารแก่กลุ่มผูรั้บสาร 
เพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง และไดรั้บขอ้มูลในปริมาณและคุณภาพในระดบัท่ีองค์กร พิจารณา 
ความเหมาะสม 
 การเป็นนักวิเคราะห์และสังเคราะห์  หมายถึง บทบาทของบุคลากรหรือผูบ้ริหาร
ระดบักลาง ท่ีมีอ านาจ หนา้ท่ี และจะตอ้งมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ แกไ้ขปัญหาและความขดัแยง้
ของบุคคลกลุ่มต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรท่ีเป็นอยู่
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อย่างจ ากดั ตอ้งด าเนินงานอย่างมีจริยธรรม แลมีกระบวนการในการ ศึกษา วิเคราะห์ ประเมิน และ 
เลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  
 การแสวงหาความรู้และถ่ายทอดความรู้ หมายถึง บทบาทของบุคลากรหรือผูบ้ริหาร
ระดบักลาง ท่ีมีอ านาจ หนา้ท่ี และแสวงหาความรู้แนวทางใหม่ ดว้ยการมุ่งเน้นไปท่ี การวิเคราะห์
งาน การริเร่ิมส่ิงใหม่ ๆ การปรับตวั และการน าไปปฏิบติั (Pragmatic) การทดลองท าส่ิงใหม่ การ
ถ่ายทอด ความรู้ การใชป้ระโยชน์ และการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล (Intuitive) และตอ้งเลือกใชว้ิธีให้
เหมาะสม 
 ผู้น าการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ระดบัพฤติกรรมท่ีผูน้ าแสดงให้เห็นในการจดัการหรือ 
การท างาน เป็นกระบวนการท่ีผูน้ ามีอิทธิพลต่อผูร่้วมงาน โดยการเปล่ียนสภาพหรือเปล่ียนแปลง
ความพยายามของผูร่้วมงานให้สูงข้ึนกว่าความพยายามท่ีคาดหวงั พฒันาความสามารถ ของ
ผูร่้วมงานไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึนและมีศกัยภาพมากข้ึน ท าให้เกิดการตระหนกัรู้ในภารกิจและวิสัยทศัน์ 
ของกลุ่ม จูงใจ และ สร้างแรงบนัดาลใจให้ผูร่้วมงานมองไกลเกินกว่าความสนใจ และลงมือท า
มากกวา่เดิมเพื่อประโยชน์ของกลุ่ม องคก์ร หรือสังคม  
 ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี หมายถึง ความสามารถในการน าเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ เพื่อช่วยพฒันาความสามารถของผูร่้วมงานไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึน มี
ศกัยภาพเพิ่มมากข้ึน เพื่อช่วยผลกัดนัองคก์รใหพ้ฒันาไปขา้งหนา้อยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 
 จริยธรรม และธรรมาภิบาล หมายถึง คุณลกัษณะความเป็นผูน้ า (Leadership) มีการ
ก าหนดแนวทางคุณธรรมและจริยธรรมภายในหน่วยงาน เช่ือมัน่ และให้เกียรติแก่ผูร่้วมงาน รู้จกั
ตนเองเป็นอย่างดี กลา้เส่ียง และยอมรับการสูญเสีย มีวิสัยทศัน์ มุ่งเน้นพฒันางานไปสู่อนาคต
ยกระดบัความประพฤติและความปรารถนาเชิงจริยธรรมของผูน้ า และผูต้ามให้สูงข้ึน ก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทั้งสองฝ่าย สร้างจิตส านึกใหผู้ต้ามเกิดความตอ้งการในระดบัขั้นท่ีสูงกวา่เดิม 
 รูปแบบการท างาน หมายถึง รูปแบบของกระบวนการท างานและประสานงานของใน
ระดบัต่าง ๆ ขององค์กร มีความหลากหลายในทกัษะการท างาน (Multi-skills) เน้นให้ผูต้ามเกิด
ความรู้สึกเห็นความส าคญัและคุณค่าของงานท่ีผลิตออกมา จูงใจให้ผูต้ามสนใจท างานเพื่อหน่วยงาน 
ตลอดจนเปล่ียนแปลงระดบัความตอ้งการในผลงานของผูต้ามใหสู้งข้ึน  
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) หมายถึง การบริหารจดัการ หรือกลยุทธ์การบริหาร 
ทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความสอดคลอ้งในวิธีปฏิบติัดา้นทรัพยากรมนุษย ์ท่ีเป็นไปในแนวทางเดียวกนั
ในดา้นการฝึกอบรม การประเมินผล การให้รางวลั การออกแบบงาน การมีส่วนร่วมและความมัน่คง 
ในการท างาน สร้างค ามัน่สัญญาของพนกังานและน าไปสู่ผลการด าเนินงาน ขององคก์รท่ีสูงข้ึน 
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 ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ  หมายถึง ลักษณะกลุ่มท างานท่ีท าหน้าท่ีประสานงาน 
(Coordinatomg) ดูแล (Overseeing) งานของคนอ่ืนๆ ในทีมงาน หรือในแผนกงาน หรือในองค์กร 
รวมทั้งประสานงานกบับุคคลหรือแผนกงาน หรือองคก์รภายนอก เพื่อให้การปฏิบติังานขององคก์ร
บรรลุผลส าเร็จ ลุล่วงตามวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ดงันั้น ผูว้จิยัจึงเลือกศึกษาองคป์ระกอบดา้นการบริหารจดัการของผูบ้ริหารระดบักลาง 
มาเป็นตวัแปรในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี โดยท าการศึกษา องค์ประกอบดา้นการบริหารจดัการของ
ผูบ้ริหารระดบักลางของกลุ่มบริษทัทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) ใน 11 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ (1) 
การเป็นผูป้ระสานงาน (2) การเป็นนกัพฒันา (3) การเป็นนกัการส่ือสาร (4) การเป็นนกัวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ (5) การแสวงหาความรู้และถ่ายทอดความรู้ (6) ผูน้ าการเปล่ียนแปลง (7) ความสามารถ
ทางด้านเทคโนโลยี (8) จริยธรรม และธรรมาภิบาล (9) รูปแบบการท างาน (10) การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์ (HRM) และ (11) ทีมงาน โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อตอ้งการศึกษาวา่ องคป์ระกอบ
ของผูบ้ริหารระดบักลางดงักล่าว มีความสัมพนัธ์ และมีอิทธิพลต่อการเป็นองคก์รนวตักรรม อยูใ่นระดบัใด 
ผลจากการศึกษาสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการปรับปรุง พฒันา และใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา
องค์กรด้านต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งนวตักรรม ซ่ึงจะน าไปสู่
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และประสิทธิผล เพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน สร้างความ
แขง็แกร่งใหก้บักลุ่มธุรกิจ รวมทั้งเพิ่มความมัน่คงทางการเงิน และผลก าไร ให้กบัองคก์รในระยะยาว 
ดว้ยการสร้างความแตกต่างใหก้บัสินคา้และบริการ ต่อไป 
 
แนวคิดเกีย่วกบัองค์กรแห่งนวตักรรม 
 หัวขอ้น้ีผูว้ิจยัมีประเด็นจะกล่าวถึง คือ (1) องค์ความรู้เก่ียวกบันวตักรรม (2) ความหมาย 
ขององคก์รนวตักรรม (3) แนวคิดเก่ียวกบัหลกัการพื้นฐานองคก์รแห่งนวตักรรม (4) ประเภทของ
นวตักรรมองค์กร (5) ความส าคญัขององค์กรแห่งนวตักรรม (6) แนวทางการพฒันาองค์กรนวตักรรม 
และ (7) คุณลกัษณะองคก์รนวตักรรม มีรายละเอียดโดยสรุปดงัต่อไปน้ี 
 องค์ความรู้เกีย่วกบันวตักรรม 
 นวตักรรม (Innovation) มีรากศพัทม์าจาก Innovare ในภาษาลาติน ซ่ึงแปลไดว้า่ ท าส่ิง
ใหม่ข้ึนมา ความสามารถในการใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทกัษะ และประสบการณ์ทาง
เทคโนโลยหีรือการจดัการ มาพฒันาและผลิตสินคา้ใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ หรือบริการใหม่ ซ่ึง
ตอบสนองความตอ้งการของตลาด ความหมายนวตักรรมเชิงเศรษฐศาสตร์คือ การน าแนวความคิดใหม่ 
หรือการใช้ประโยชน์จากส่ิงท่ีมีอยู่แล้วมาใช้ในรูปแบบใหม่ เพื่อท าให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
หรือ ก็คือ "การท าในส่ิงท่ีแตกต่างจากคนอ่ืน โดยอาศยัการเปล่ียนแปลงต่างๆ (Change) ท่ีเกิดข้ึน
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จากรอบตวัเราใหก้ลายมาเป็นโอกาส (Opportunity) และถ่ายทอดไปสู่แนวความคิดใหม่ท่ีท าให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง และ สังคม" หรือจะกล่าวง่าย ๆ การหยิบจบัเทคโนโลยีต่าง ๆ มาก่อให้เกิดคุณค่า 
และมูลค่า การน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาก่อให้เกิดประโยชน์ และมีคุณค่า นั้นคือ นิยามของ นวตักรรม 
คือ ของใหม่ และ มีประโยชน์ (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2558)  
 แนวความคิดน้ีไดถู้กพฒันาข้ึนมาในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 20 โดยจะเห็นไดจ้ากแนวคิดของ 
นกัเศรษฐอุตสาหกรรมเช่น ผลงานของ Schumpeter ใน The Theory of Economic Development, ในปี 
ค.ศ. 1934 โดยจะเนน้ไปท่ีการสร้างสรรค ์การวิจยัและพฒันาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนั
จะน าไปสู่การไดม้าซ่ึง นวตักรรมทางเทคโนโลยี (Technological Innovation) เพื่อประโยชน์ในเชิง
พาณิชยเ์ป็นหลกั และทฤษฎีท่ีรู้จกักนัมากก็คือ Thoery of Disruptive Innovation ของ Prof. Clayton 
Christensen แห่งมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด และ Diffusion of Innovation Theory ของ Prof. Everett 
Rogers ซ่ึงพฒันามาตั้งแต่ปี 1962 
 ทั้งน้ีความคิดและทฤษฎีเร่ืองนวตักรรมมีวิวฒันาการมาอย่างน้อย 50 ปีแลว้ โดยในช่วง 
ทศวรรษท่ี 1950 บรรดานกัวิชาการต่างมองว่า นวตักรรมเป็นการพฒันาอยา่งหน่ึงท่ีแยกออกมาจาก 
การศึกษาวิจยัต่างๆ แต่ในปัจจุบนัน้ี นวตักรรมไม่ไดถู้กมองว่าเป็นเพียงผลลพัธ์ของการด าเนินงาน 
ของปัจเจกบุคคล หากแต่เป็นผลของกระบวนการ (Process) ไม่วา่จะเป็นกระบวนการแกไ้ขปัญหา 
(Problem-Solving Process) ท่ีเกิดในองคก์ร หรือกระบวนการปฏิสัมพนัธ์ (Interactive Process) ซ่ึง
เกิดจากความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์รกบัผูมี้บทบาทส าคญัอ่ืนๆ มีไดท้ั้งแบบเป็นทางการ และแบบ ไม่
เป็นทางการ ผ่านเครือข่ายความร่วมมือเชิงพาณิชย์ หรือกระบวนการเรียนรู้แบบแปรผัน 
(Diversified Learning Process) ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากปัจจยัแตกต่างกนั เช่น การเรียนรู้โดยการ
ใช ้(Learning by Using) การเรียนรู้โดยการลงมือท า (Learning by Doing) การเรียนรู้โดยการ
แลกเปล่ียน (Learning by Sharing) ซ่ึงมีได้ทั้งองค์ความรู้ภายในและภายนอกองค์กร ข้ึนอยู่กบั
ประสิทธิภาพในการดูดซบัความรู้ขององคก์ร ซ่ึง ฟรีแมน และโซต้ี (Freeman and Soete, 1997) ได้
สรุปให้เห็นการเปล่ียนแปลงของนวตักรรมในยุคก่อนการปฏิวติัอุตสาหกรรมจนถึงปัจจุบนั โดย
แบ่งออกเป็น 5 ยคุ สามารถแสดงใหเ้ห็นไดด้งัตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 การพฒันานวตักรรมในยคุต่างๆ 
 

ค.ศ. การพฒันานวตักรรม 
ภาคอุตสาหกรรม 

ท่ีสาคญั 
ลกัษณะขององคก์าร 

ทางเศรษฐกิจ 
1770-1840  การพฒันาระบบกลไกทางกลศาสตร์  อุตสาหกรรมทอผา้  ผูป้ระกอบการขนาดเล็ก  

 และบริษทัขนาดเล็ก 
1840-1890  การพฒันาพลงังานไอนา้  อุตสาหกรรมขนส่ง 

 การเดินรถไฟ 
 บริษทัขนาดเล็ก และ 
 เร่ิมมีบริษทัขนาดใหญ่ 

1890-1930  การพฒันาอุตสาหกรรมและไฟฟ้า  อุตสาหกรรมเหล็ก  
 เคมี ไฟฟ้า 

 บริษทัยกัษใ์หญ่ทั้ง 
 ภาครัฐและเอกชน 

1930-1970  การพฒันาอุตสาหกรรมการผลิต 
 ขนาดใหญ่ 

 อุตสาหกรรมการผลิต 
 รถยนต ์เคร่ืองบิน  
 สินคา้อุปโภคบริโภค  
 การสังเคราะห์วตัถุดิบ 

 บริษทัขา้มชาติ  
 บริษทัลงทุนขนาดใหญ่ 

 

ท่ีมา: C. Freeman. And L. Soete,  The Economics Industrial Innovation, 3rd ed.  (Massachusetts: The 
MIT Press, 1997) 
 
 การศึกษาเร่ืองของผูป้ระกอบการกบันวตักรรมตลอดจนความส าคญัของนวตักรรมต่อ
การเป็นผูป้ระกอบการเกิดข้ึนเม่ือประมาณปี ค.ศ.1930 โดย Schumpeter (2003) พยายามเช่ือมโยง ให้
เห็นถึงความส าคญัของนวตักรรมท่ีมีต่อการเป็นผูป้ระกอบการ รวมทั้งให้แนวคิดว่า ผูป้ระกอบการ 
เปรียบเสมือนนวตักร (Innovator) ซ่ึงนวตักรรมจะช่วยให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ต่อเม่ือ
ผูป้ระกอบการเป็นผูส้ร้างนวตักรรมข้ึนมา ดงันั้นแนวคิดในเร่ืองเก่ียวกบันวตักรรมในมุมมองดา้น
ผูป้ระกอบการ ถือว่าผูป้ระกอบการเป็นผูมี้บทบาทและความส าคญัต่อกระบวนการ พฒันา
นวตักรรม และนวตักรรมก็มีบทบาทท าให้การเป็นผูป้ระกอบการประสบความส าเร็จดว้ย ทั้ง 2 
อย่างน้ีจะมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัในทางบวก (Zhao, 2005) แนวคิดของมุมมอง ด้าน
ผูป้ระกอบการ ยงัไดก้ าหนดลกัษณะของผูท่ี้จะถูกจดัวา่เป็นผูป้ระกอบการนั้น ตอ้งมีลกัษณะเป็น
บุคคลท่ีสามารถจดัตั้ งธุรกิจใหม่ด้วยการใช้ความคิดใหม่ ผสมผสานส่ิงท่ีมีอยู่เดิมเพื่อสร้าง
นวตักรรม ท าให้เกิดความมัง่คัง่ ในเชิงเศรษฐกิจทั้งต่อตนเอง และสังคม (Johnson, 2001; Bygrave, 
2009) นอกจากนั้น Legge and Hindle (1997) และ Byers, Dorf and Nelson (2008 ) เช่ือวา่ ผูท่ี้จะเป็น
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ผูป้ระกอบการได ้จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีลกัษณะของการเป็นผูน้ าทีม ผูน้ าองคก์ร และเสาะแสวงหาโอกาส
เพื่อสร้างนวตักรรม ขณะท่ี Drucker (2002) เนน้ในประเด็นท่ีเพิ่มเติมไปอีกวา่ ผูป้ระกอบการจะตอ้ง มี
ความสามารถในเร่ืองของการวิจยั การออกแบบ และการปรับเปล่ียนความคิด และส่ิงประดิษฐ์ให้
เป็นนวตักรรมโดยผา่นกระบวนการทางการตลาด และสามารถใช้นวตักรรมสร้างความส าเร็จให้
ธุรกิจของตนได ้

 ผูป้ระกอบการ (Entrepreneurs) ท่ีมีความสามารถในการพฒันานวตักรรม นบัไดว้า่มี
บทบาทส าคญัอย่างยิ่งต่อการพฒันาประเทศ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ และเชิงความไดเ้ปรียบการแข่งขนั 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Byrd and Turner (2001) กล่าววา่ ความไดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนัของ
ธุรกิจอาจจะเป็นไดใ้นหลายมิติ เช่น การมีนวตักรรม ต าแหน่งทางการตลาด การมีลูกคา้จ านวนมาก 
และการยากท่ีจะลอกเลียนแบบในตวัสินคา้หรือบริการ นอกจากน้ี จะพบไดว้่าในส่วนของนโยบาย
ระดบัประเทศของไทยไดใ้ห้ความส าคญักบัการพฒันานวตักรรม และ ผูป้ระกอบการ โดยไดมี้การ
จดัตั้งส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ ให้ท าหนา้ท่ีในการส่งเสริมสนบัสนุน และการพฒันา นวตักรรม
ข้ึนในหมู่ผูป้ระกอบการหรือธุรกิจทุกประเภท ทั้งในลกัษณะของการยกระดบั นวตักรรม การส่งเสริม
วฒันธรรมนวตักรรม และการสร้างระบบและองคก์รนวตักรรม เพื่อให้เกิดความเขม้แข็ง ทางดา้น
ความไดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนัของประเทศ (ส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ, 2549) ซ่ึงก็สอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ Byers, Dorf and Nelson (2008) ท่ีกล่าววา่ ธุรกิจท่ีจะสามารถสร้างความไดเ้ปรียบใน
เชิงการแข่งขนัได้ ควรท่ีจะมีลกัษณะ เป็นองค์การนวตักรรมหรือมีความสามารถในเชิงนวตักรรม 
อยา่งไรก็ตามนวตักรรมจะตอ้งเน้นในเร่ือง การท าส่ิงใหม่ท่ีตอ้งใช ้ความรู้และความคิดสร้างสรรคเ์ป็น
ฐาน ดงันั้นการสร้างความรู้ และการจดัการ ความรู้ เพื่อน ามาใชใ้นการพฒันานวตักรรมขององคก์าร 
จึงเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากจะท าให้ธุรกิจสามารถท่ีจะสร้างความไดเ้ปรียบใน
เชิงการแข่งขนัท่ีย ัง่ยืนได ้(Nonaka, 1991, 1994; Nonaka and Toyama, 2003; Johannessen and Olsen, 
2003) 
 จากการศึกษา องค์ความรู้เก่ียวกบันวตักรรม สรุปได้ว่า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตลอดจนการวจิยัและพฒันา จะท าใหเ้กิดนวตักรรมได ้จะตอ้งส่งผา่นผูป้ระกอบการซ่ึงเป็นกลไกและ
ตวักลางส าคญัในการท าให้เกิดนวตักรรม (Schumpeter, 2003) และโดยทัว่ไป ผูป้ระกอบการไม่ใช่เป็น
เพียงเจา้ของธุรกิจ ผูบ้ริหาร หรือนกัประดิษฐ์เพียงเท่านั้น แต่เป็นผูท่ี้สร้างนวตักรรมอีกดว้ย (Smith, 
2006)  
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 ความหมายขององค์กรแห่งนวตักรรม 
 นกัวชิาการไดใ้ห้ความหมายค าวา่ องคก์รแห่งนวตักรรม (Innovative Organization) ตาม
มุมมองและภูมิหลงัของนักวิชาการแต่ละคน ซ่ึงก็ยงัไม่สามารถก าหนดค านิยามให้เป็นท่ียอมรับกนั 
โดยทัว่ไปได ้(Gopalakrishnan and Damanpour, 1997) ดงัน้ี 
 กีรติ  ยศยิ่งยง (2552) ให้ทรรศนะเก่ียวกบัความหมาย องคก์รแห่งนวตักรรม ไวว้า่ เป็น
แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารจดัการแนวใหม่ ในการปรับเปล่ียนคุณลกัษณะ หรือพฤติกรรมองคก์ร ท่ีไม่
เคยเปล่ียนแปลมาก่อน เพื่อตอบสนองส่ิงเร้าของบริบทโลกาภิวตัน์ท่ีมีความรู้และนวตักรรมเป็น
ปัจจยัหลกัในการเพิ่มคุณค่า พฒันา ผลิตสินคา้ และบริการท่ีดี มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความตอ้งการ 
และความพึงพอใจของลูกคา้ ความอยูร่อด และความสามารถเชิงการแข่งขนัขององคก์ร ในตลาดการคา้ 
โลกเสรี 
 ศศิประภา  ชยัประสิทธ์ิ (2553) สรุปวา่ นวตักรรมองคก์ร เป็นกระบวนการท่ีเกิดจาก
การน าความรู้ ทกัษะและความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์มาผสมผสานกบัความสามารถทางด้านการ
บริหารจดัการของผูป้ระกอบการเพื่อสร้างให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขนัทางด้านการเป็น
ธุรกิจแห่งนวตักรรมหรือการน าเสนอรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ซ่ึงในท่ีน้ีจะมุ่งเนน้ท่ีการสร้างประโยชน์
และตอบสนอง ต่อความพึงพอใจให้กบัผูบ้ริโภคเป็นหลกั ไม่วา่จะเป็นการมอบประโยชน์ทางดา้น
การประหยดัเวลา การเพิ่มความสะดวกสบาย รวมถึงการน าเสนอผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพท่ีสูงข้ึน  
 นรวฒัน์ ชุติวงศ์ (2554) กล่าวถึงความหมาย องค์กรแห่งนวตักรรม ว่า มีการกล่าวไว ้
มากมายจากมุมมองดา้นต่าง ๆ แต่สามารถสรุปโดยรวมได ้คือ การรวมองคป์ระกอบทุกส่ิงในองคก์ร 
เพื่อปรับเปล่ียนการบริหารจดัการองค์กรไปสู่รูปแบบใหม่ ซ่ึงเนน้ท่ีการสร้างสรรค์บรรยากาศภายใน 
องคก์ร ให้เหมาะต่อการสร้างสรรคแ์นวคิดใหม่ ๆ อยูต่ลอดเวลา ซ่ึงเอ้ือต่อการสร้างนวตักรรมในการ 
พฒันาดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นบริการหรือกระบวนการท างานให้ดีข้ึน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้และสามารถสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัใหก้บัองคก์ร 
 Laundy (2006) สรุปไวว้า่ องคก์รแห่งนวตักรรม หมายถึง องคก์รท่ีมีการท าในส่ิงท่ี
แตกต่าง จากส่ิงเดิมท่ีมีอยูห่รือเคยประพฤติปฏิบติัอยู ่ 
 McKeown (2008) กล่าววา่ องคก์รแห่งนวตักรรม หมายถึง องคก์รท่ีมีการปรับปรุง และ 
เปล่ียนแปลงทางดา้นกระบวนการทางความคิดเพื่อก่อให้เกิดส่ิงใหม่ท่ีแตกต่างและเป็นประโยชน์
ข้ึนมา  
 Williams (2009) กล่าวถึงความหมายของ องคก์รแห่งนวตักรรม ไวว้า่ หมายถึง องคก์ร
ท่ีประสบความส าเร็จจากการด าเนินงานดว้ยความคิดสร้างสรรค์ 
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 จากการศึกษา ความหมายขององคก์รแห่งนวตักรรม สรุปไดว้า่ องคก์รแห่งนวตักรรม 
หมายถึง องคก์รท่ีมีการสนบัสนุนบุคลากรในทุกระดบัให้ไดใ้ชพ้ลงัความคิดสร้างสรรคใ์นการคิดคน้ 
และสร้างนวตักรรมในองค์กร ซ่ึงไม่จ  ากดัเพียงนวตักรรมของผลิตภณัฑ์และบริการ (Schumpeter, 
2003) อาจเป็นองคก์รท่ีเป็นตน้ก าเนิดของนวตักรรม หรือเป็นองคก์รท่ีสนบัสนุนการท านวตักรรม
ของบุคลากรภายในองค์กรนวตักรรม โดยจะรังสรรค์นวตักรรม ด้วยการใช้ปัจจยัท่ีหลากหลาย มิใช่
เฉพาะการท าวิจยั และพฒันาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว (ส านักงาน 
นวตักรรมแห่งชาติ, 2549) เป็นองค์กรท่ีมุ่งสนใจต่อการคน้หาแนวความคิดใหม่ ๆ ภายใต้
กระบวนการจดัการทรัพยากรในองคก์รท่ีมีอยูอ่ยา่งมีประสิทธิภาพและมีศกัยภาพเพียงพอ พร้อมท่ี
จะเผชิญกบัความเปล่ียนแปลงและความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการน าความคิดใหม่ๆ นั้นมาสู่การ
ปฏิบติั เพื่อใหมี้การเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงรูปแบบของลกัษณะงานท่ีปฏิบติัอยู ่ให้มีคุณภาพ จน
สามารถน าไปสู่ บริการผลิตภณัฑห์รือกระบวนการ ในการท างานรูปแบบใหม่ๆ ท่ีจะลดตน้ทุน เพิ่ม
ผลก าไรและสร้างความไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนัใหก้บัองคก์รได ้
 หลกัการพืน้ฐานองค์กรแห่งนวตักรรม 
 การเปล่ียนแปลงของบริบทโลกาภิวตัน์ ตั้ งแต่ต้นศตวรรษท่ี 21 ส่งผลกระทบต่อ
องคก์รในมิติต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกของสังคมอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ องคก์รต่าง ๆพยายามท่ีจะ
แสวงหา แนวคิด วิธีการ และกระบวนการต่าง ๆ มาพฒันา ปรับปรุงองค์กร เพื่อความอยู่รอด ความ
เจริญเติบโต ผ่านกระบวนการจดัการความรู้ (Knowledge Management) ต่างๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการ
ด าเนินธุรกรรมขององค์กรมาบริหารจดัการอย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึง
กนัและกนัของบุคลากรในองค์กร และขยายไปสู่องค์กรในภาพรวม ท าให้ทั้งองค์กรกลายเป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และใชค้วามรู้ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมองคก์ร
ทัว่ทั้งองคก์ร ดว้ยการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มศกัยภาพเชิงการแข่งขนั และหรือยกระดบัองคก์ร
หรือธุรกิจสูสากล ท าให้ องคก์รกา้วสู่การเป็นองคก์รแห่งนวตักรรม (Innovative Organization) แสดง
ไดด้งัแผนภูมิท่ี 7 ต่อไปน้ี 
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แผนภูมิท่ี 7  แสดงพฒันาการจากการจดัการความรู้ และองคก์รแห่งการเรียนรู้สู่องคก์รแห่งนวตักรรม 
ท่ีมา: กีรติ ยศยิง่ยง,  องค์กรแห่งนวตักรรม: แนวคิดและกระบวนการ (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์ 
มหาวทิยาลยั, 2552).  
 
 จากแนวคิดเก่ียวกบัความรู้ การจดัการความรู้ และกา้วสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ เป็นฐาน
คิดพื้นฐานท่ีส าคญัในการพฒันาไปสู่องค์กรแห่งนวตักรรม (แผนภูมิท่ี 7) ซ่ึงการท างานของบุคคล 
กลุ่ม และองคก์รโดยใชค้วามรู้เป็นฐาน แสดงไดด้งัแผนภูมิท่ี 8 ต่อไปน้ี 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 8  แสดงการท างานของบุคคล กลุ่ม และองคก์รโดยใชค้วามรู้เป็นฐาน 
ท่ีมา: ยงยทุธ  ทยศยิง่ยง, ปัจจัยและหลกัการพืน้ฐานขององค์กรแห่งนวตักรรม, เขา้ถึงเม่ือ 20 มีนาคม 
2557,  เขา้ถึงไดจ้าก http://www.gotoknow.org/posts/176800 

http://www.gotoknow.org/posts/176800
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แผนภูมิท่ี 9  แสดงกระบวนการพฒันาความรู้ของบุคคล กลุ่ม และองคก์ร 
ท่ีมา: ยงยทุธ  ทยศยิง่ยง, ปัจจัยและหลกัการพืน้ฐานขององค์กรแห่งนวตักรรม,  เขา้ถึงเม่ือ 20 มีนาคม 
2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.gotoknow.org/posts/176800 
 

 
แผนภูมิท่ี 10  แสดงฐานคิดส าคญัท่ีพื้นฐานในการพฒันาไปสู่องคก์รแห่งนวตักรรม 
ท่ีมา: ยงยทุธ  ทยศยิง่ยง,   ปัจจัยและหลกัการพื้นฐานขององค์กรแห่งนวตักรรม, เขา้ถึงเม่ือ 20 มีนาคม 
2557,  เขา้ถึงไดจ้าก http://www.gotoknow.org/posts/176800 
 
 จากแผนภูมิท่ี 10 อธิบายโดยสรุปไดด้งัน้ี 
 การเปล่ียนแปลงของบริบทโลกาภิวตัน์ ตั้งแต่ตน้ศตวรรษท่ี 21 ส่งผลกระทบต่อองค์กร 
ในมิติต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกของสังคมอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้เม่ือองค์กรเห็นว่า ความรู้เป็น

http://www.gotoknow.org/posts/176800
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ทรัพยสิ์นท่ีจบัตอ้งไม่ได ้แต่เป็นทรัพยากรท่ีมีค่า องคก์รจึงพยายามพฒันาความรู้การท างานของบุคคล 
กลุ่ม และองคก์ร โดยใชค้วามรู้เป็นฐานอยา่งเป็นระบบผา่นกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ซ่ึงกนัและกนั 
ของบุคลากรในองคก์ร และขยายไปสู่องคก์รในภาพรวม ท าให้ทั้งองคก์รกลายเป็นองคก์รแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Organization) และใช้ความรู้ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมองค์กรทัว่ทั้งองค์กร 
ดว้ยการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มศกัยภาพเชิงการแข่งขนั และหรือยกระดบัองคก์รหรือธุรกิจสู่สากล 
ท าให้องคก์รกา้วสู่การเป็นองคก์รแห่งนวตักรรม (Innovative Organization) สร้างความไดเ้ปรียบ
เชิงการแข่งขนั รวมถึงสามารถเพิ่มคุณค่าและพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการ และความพึงพอใจของลูกคา้ 
 Adams, Bessant and Phelps (2006) กล่าวถึงหลกัการพื้นฐาน 8 ประการท่ีก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการเป็นองคก์รแห่งนวตักรรม ดงัน้ี 
 1.  ตอ้งความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัธุรกิจอย่างดี (Business Knowledge) (1) มีความ
เขา้ใจเก่ียวกบัลูกคา้ทั้งหมดขององค์กรตามห่วงโซ่แห่งคุณค่า (2) มีความเขา้ใจเก่ียวกบัวิธีการ ท่ี
องค์กรจะตอ้งสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ และ (3) มีความเขา้ใจเก่ียวกบัอิทธิพลของอุตสาหกรรม 
ตลาด ผลิตภณัฑ ์และการบริการ 
 2.  ตอ้งน าคุณค่า และพนัธกิจขององคก์รเขา้เป็นเร่ืองเดียวกนั (1) น าคุณค่าหลกัของ
องคก์รรวมเขา้เป็นเร่ืองเดียวกนักบัพนัธกิจ (2) น านวตักรรมกบัเป้าหมายธุรกิจผสมผสานกนั (3) ส่ือสาร
ถึงความส าคญัธุรกิจของนวตักรรม และ (4) สร้างและประเมินนวตักรรมการปฏิบติังาน 
 3.  ผูบ้ริหารและการจดัการ (Leadership and Management) สร้างบทบาท ความรับผิดชอบ
และเจตนารมณ์ในการผลกัดนันวตักรรมเขา้สู่องคก์ร 
 4.  การจูงใจพนักงานให้สร้างสรรค์นวตักรรม (People Motivation) (1) กระตุน้
ธรรมชาติของพนกังานให้มีพฤติกรรมการสร้างนวตักรรม และ (2) สร้างระบบการให้รางวลัและ
การจดจ า 
 5.  วฒันธรรมและบรรยากาศการท างาน (Culture and Work Climate) พฒันาการ
ปฏิบติังาน และสภาพแวดลอ้มทางสังคม เพื่อสนบัสนุนนวตักรรม 
 6.  ความสามารถในการเปล่ียนแปลง (Capacity for Change) (1) ใชเ้ทคนิคการจดัการ
เปล่ียนแปลงอยา่งจ าเพาะเจาะจง และมีนวตักรรม (2) ใชส้มรรถนะขององคก์รให้เกิดนวตักรรม และ (3) 
มีการปฐมนิเทศล่วงหนา้การเปล่ียนแปลง 
 7.  องคก์ร และธรรมาภิบาล (Organization and Good Governance) มีกระบวนการ ระบบ 
รูปแบบ วธีิการ และการบริหารองคก์รบนฐานของธรรมาภิบาล เพื่อสนบัสนุนใหเ้กิดนวตักรรม 
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 8.  สมรรถนะของพนกังานแต่ละคน (Individual Capacity) มีสมรรถนะ คุณลกัษณะ 
ทกัษะ และพฤติกรรมท่ีสามารถคิดและปฏิบติัเชิงนวตักรรม 
 West and Farr (1990) กล่าวถึง ลกัษณะของนวตักรรมในองคก์ร วา่ มีลกัษณะดงัน้ี 
 1.  นวตักรรมเป็นกระบวนการหรือวิธีการภายในองค์กร ความคิดใหม่อาจจะเป็นจุด
เร่ิมส าหรับนวตักรรมแต่ไม่สามารถเรียกวา่เป็นนวตักรรมไดโ้ดยตวัมนัเอง 
 2.  นวตักรรมตอ้งเป็นส่ิงท่ีใหม่ส าหรับสังคมนั้น ๆ แมว้่าจะไม่เป็นส่ิงใหม่ในระดบั
ของบุคคล 
 3.  นวตักรรมตอ้งเป็นส่ิงท่ีมีความมุ่งหมายแน่นอนมากกวา่เป็นความบงัเอิญท่ีจะเกิดข้ึน 
 4.  นวตักรรมตอ้งไม่เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นอยูป่ระจ า 
 5.  นวตักรรมตอ้งมีจุดมุ่งหมายท่ีจะผลิตผลก าไรให้องคก์ร บางส่วนและ/หรือในสังคม 
 6.  นวตักรรมตอ้งมีประสิทธิผลต่อสาธารณะ 
 Senge & Suzuki (1994) เสนอวา่องคก์รท่ีจะพฒันาไปสู่องคก์รแห่งนวตักรรม จะตอ้งมี
องคป์ระกอบหลกัซ่ึงประกอบไปดว้ย 5 ปัจจยั คือ 
 1.  กลยุทธ์และลูกคา้ (Strategy and Customer) กลยุทธ์ตอ้งมีความชดัเจน เน่ืองจาก กล
ยุทธ์ถือเป็นตวัก าหนดความตอ้งการนวตักรรมขององคก์ร โดยพนกังานทุกคนในองคก์รจะตอ้งมี
ส่วนร่วมในการน านโยบายดา้นนวตักรรมไปปฏิบติั ซ่ึงการจะตอ้งการสร้างนวตักรรมจะตอ้งมุ่งเน้น 
ความส าคญักบัลูกคา้ 
 2.  การวดัผลและผลการปฏิบติังาน (Measure and Performance) การวดัผลการปฏิบติังาน
ด้านนวตักรรมเป็นกระบวนการท่ีมีความส าคัญในการสร้างนวตักรรมเน่ืองจากการวดัผล  การ
ปฏิบติังานจะทาใหท้ราบถึงความกา้วหนา้และขอ้บกพร่องในการสร้างนวตักรรม รวมทั้งผลลพัธ์ ทาง
ธุรกิจท่ีเกิดข้ึน 
 3.  กระบวนการท างานและระบบสนบัสนุน (Process and Infrastructure) กระบวนการ
ท างานทางนวตักรรมจะท าหน้าท่ีในการรวบรวมความคิดสร้างสรรคก์ารสนบัสนุนให้เกิดการคิด
นอกกรอบ และมีการประเมินความคิดท่ีดีหรือศกัยภาพในการพฒันาเชิงพาณิชย ์
 4.  พนกังาน (People) พนกังานถือเป็นผูส้ร้างนวตักรรม ดงันั้นพนกังานจึงตอ้งมีทกัษะ 
ดา้นนวตักรรม และมีความเป็นผูป้ระกอบการ (Entrepreneur) เน่ืองจากทกัษะเหล่าน้ีจะช่วย ส่งเสริม
การสร้างนวตักรรมใหเ้กิดข้ึนในองคก์ร 
 5.  เทคโนโลยี (Technology) เทคโนโลยีถือเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัในการน ามาใชใ้น
การตดัสินใจ สนบัสนุนการติดต่อส่ือสารและประสานงานการท างานร่วมกนัระหวา่งพนกังานใน
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หน่วยงานต่าง ๆ ลูกคา้ และซพัพลายเออร์ และน ามาใชใ้นระบบขอ้มูลข่าวสารซ่ึงช่วยในการจดัเก็บ 
และการกระจายขอ้มูลใหพ้นกังานทัว่ทั้งองคก์ร 
 Harvard Business School (2003) เสนอวา่ องคก์รจะตอ้งมีการสนบัสนุนให้พนกังานมี
ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพฒันาเป็นนวตักรรมในองค์กร สามารถ สรุปไดว้่าองค์กรนวตักรรมนั้น
จะตอ้งประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 1.  ก าหนดทิศทางและกลยทุธ์ท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 
 2.  มีวฒันธรรมท่ีสนบัสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 
 3.  ผูน้  าในองค์กรเห็นความส าคญั และสนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และ
นวตักรรม 
 4.  มีองคก์รท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 
 5.  มีพนกังานและทีมงานท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ 
 6.  มีระบบการใหร้างวลัตอบแทนแก่พนกังาน 
 7.  มีระบบการคดัเลือกบุคคลท่ีมีความเหมาะสมในการสร้างนวตักรรม 
 8.  มีช่องทางการส่ือสารท่ีเปิดกวา้ง 
 9.  มีการจดัการองคค์วามรู้ภายในองคก์ร 
 Hay Group (2013) ร่วมมือกบันิตยสาร Fortune ในการส ารวจ เพื่อหาบริษทัท่ีไดรั้บ
การยอมรับของอเมริกาและของโลก เพื่อเปิดเผยบริษทัท่ีมีการดาเนินงานยอดเยี่ยม เป็นท่ียอมรับและ
ประสบความส าเร็จมากท่ีสุด ซ่ึงในการวิจยัในคร้ังน้ีมีหัวขอ้ในการศึกษาวิจยัเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีเป็น
คุณลกัษณะความสามารถขององคก์รในการพฒันา การปฏิบติัและวิธีทางนวตักรรมท่ีมีความทา้ทาย 
ซ่ึงนวตักรรมก็เป็นคุณลกัษณะหน่ึงขององค์กรท่ีได้รับการยอมรับ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั การสร้าง
นวตักรรมขององคก์รมีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี (1) ภาวะผูน้ าและการช้ีแนะแนวทาง (2) วฒันธรรม
และบรรยากาศองคก์ร (3) การสร้างความคิดใหม่ (Generation of Ideas) (4) วิธีการรวบรวมให้เกิด
ความคิดใหม่ (Novel Combination of Existing Approaches) และ (5) การด าเนินการ ท่ีมีประสิทธิภาพ 
(Effective Implementation)  
 Holder and Matter (2008) เสนอองคป์ระกอบขององคก์รนวตักรรม ไวด้งัต่อไปน้ี 
 1.  วิสัยทศัน์ขององค์กร (Organizational Visioning) การมุ่งเน้นส่ิงแวดล้อมและ
ความสัมพนัธ์ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของ องคก์รนวตักรรม ท่ีจะก าหนดทิศทางในอนาคตท่ีมีพื้นฐาน 
มาจากความเป็นจริงในปัจจุบนั องคก์รนวตักรรม มุ่งไปสู่ตลาดโลก และการมองหาโอกาสใหม่ๆ ท่ี
ไม่มีคู่แข่ง เป้าหมายทางการเงินระยะยาว ผูบ้ริหารระดบัสูงจะตอ้งส่ือสารและมีวิสัยทศัน์ท่ีชดัเจน เพื่อ
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แสดงใหเ้ห็นความมุ่งเนน้และการสนบัสนุนนวตักรรม เช่น การสนบัสนุนทางดา้นทรัพยากร และ การ
มีวฒันธรรมท่ีสนบัสนุนการสร้างนวตักรรม 
 2.  วฒันธรรมองคก์ร (Culture) องคก์รนวตักรรมตอ้งมีวฒันธรรมท่ีเป็นแนวทางและ
ความเช่ือในการปฏิบติังาน ซ่ึงจะตอ้งสนบัสนุนการท างานเป็นทีม ส่งเสริมให้มีการส่ือสารทั้งภายใน 
และภายนอกองคก์ร ท าให้สมาชิกรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององคก์รทีมงานและอาชีพ มีการกระจายอ านาจ 
(Share Authority) ทาให้พนกังานรู้สึกมีความปลอดภยั (Personal Security) มีอิสระและความคิด
สร้างสรรค ์กลา้เส่ียง ยอมรับและเรียนรู้จากความผิดพลาด วฒันธรรม องคก์รนวตักรรม จะตอ้ง มุ่ง
ไปสู่เป้าหมายในการท างานขององค์กรวฒันธรรมจะตอ้งสนบัสนุนให้เกิดความคิดใหม่ๆ ท าให้
รู้สึกว่าสนุกในการท างาน ซ่ึงจะเป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างแรงจูงใจพนกังานในองค์กร ให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค ์
 3.  ระบบขอ้มูลข่าวสาร (Information System) ผูบ้ริหารระดบัสูงจะตอ้งตระหนกัถึง
ความส าคญัของระบบขอ้มูลข่าวสาร ควรจะตอ้งมีการปรับปรุงขอ้มูลข่าวสารอยา่งต่อเน่ืองโดยการ
เช่ือมโยงกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงขอ้มูลข่าวสารเหล่าน้ีมนัจะช่วยในการตดัสินใจ 
ระบบ ขอ้มูลข่าวสารท่ีดีจะตอ้งไม่จากดัการเขา้ถึงขอ้มูลของพนกังานและส่งเสริมให้มีเครือข่ายใน
การแลกเปล่ียน ขอ้มูลระหว่างกนัซ่ึงจะช่วยในการไดม้าซ่ึงขอ้มูล (Collection) และการเผยแพร่ 
(Dissemination) องคก์รควรหาช่องทางการแลกเปล่ียนขอ้มูลให้กบัพนกังานในองคก์ร เช่น ระบบ
คอมพิวเตอร์ผูช่้วยในการระดมสมอง (Computer Assisted Brainstorming) ระบบผูเ้ช่ียวชาญ 
(Expert system) 
 4.  กิจกรรมท่ีส่งเสริมนวตักรรม (Energy and Activity Flow) องคก์รนวตักรรมตอ้ง
แสดงให้เห็นวา่กิจกรรมต่างๆ (Activity Flow) นั้น ไม่ไดเ้ป็นเส้นตรงเหมือนกบัองคก์รในยุคคล่ืน
ลูกท่ีสอง องคก์รจะตอ้งมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรคท่ี์นอกเหนือจากงานประจ า 
 5. การพฒันาพลงังานในทรัพยากรมนุษย์ (Human Energy Development) การพฒันา 
พลงังานทรัพยากรมนุษยจ์ะเช่ือมโยงสัมพนัธ์กบัการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ก่ียว ขอ้งกบัการเรียนรู้
อยา่งต่อเน่ือง การทดลอง นวตักรรม ความสนุกสนาน ความคิดสร้างสรรคแ์ละการพฒันาบุคคลใน
องค์กร การพฒันาพลงังานทรัพยากรมนุษยจ์ะเนน้ ในการพฒันาทกัษะทางดา้นเทคโนโลยี การ
เรียนรู้และพฒันาตนเอง (Intrapersonal) และมนุษยสัมพนัธ์ การสนบัสนุนให้มีการปฏิสัมพนัธ์กนั
ระหวา่งบุคคลท่ีมีความแตกต่างในดา้นองคก์รวฒันธรรม วชิาชีพ  
 6.  รูปแบบองคก์ร (Organizational From) จะตอ้งมีรูปแบบการท างานท่ีเป็นอิสระ และ
มีการท างานแบบทีมท่ีมีความหลากหลาย (Multifunctional) เพื่อความส าเร็จของงาน 
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 7.  การประเมินผลการท างาน (Performance Appraisal) จะตอ้งมีการประเมินผลการ
ท างานท่ีเช่ือมโยงกบัความส าเร็จของพนัธกิจ และงานท่ีเก่ียวขอ้งนวตักรรมโดยเนน้การประเมิน เพื่อ
การพฒันา เพื่อให้พนกังานไดมี้การปรับปรุงผลการปฏิบติังานของตน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจะไดรั้บ 
ประโยชน์จากความส าเร็จขององคก์ร 
 8.  ผูน้ า (Leader) ผูบ้ริหารจะตอ้งมองหา คน้หาความคิดใหม่ของพนกังานแลว้ช่วย
สนบัสนุนใหพ้นกังานไดส้ร้างสรรคค์วามคิดใหม่อยูเ่สมอ 
 กีรติ  ยศยิ่งยง (2552) ไดอ้ธิบายถึง หลกัการพื้นฐานองคก์รแห่งนวตักรรม วา่มี 8 
ประการ ดงัน้ี 
 1.  ตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัธุรกิจเป็นอย่างดี เช่น (1) สินคา้และบริการของ
องค์กร (2) ลูกคา้ทั้งหมดขององค์กรตามห่วงโซ่แห่งคุณค่า (3) วิธีการท่ีองค์กรจะตอ้งสร้างคุณค่า 
ใหก้บัลูกคา้ 
 2.  ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอิทธิพลของสภาพแวดล้อมเป็นอย่างดี เช่น (1) 
บริบทของโลกาภิวตัน์ (2) บริบทของการแข่งขนั (3) บริบทของมหภาค (4) บริบทขององคก์ร 
 3.  ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวางแผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์เป็นอยา่ง
ดี เช่น (1) การก าหนดทิศทาง กลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ท่ีชดัเจน (2) การสร้างวฒันธรรมองคก์ร ท่ีให้
ความส าคญัและให้คุณค่ากบันวตักรรม เป็นส าคญั (3) การน าคุณค่าหลกัขององคก์ร รวมเขา้เป็น
เร่ืองเดียวกนักบัพนัธกิจ (4) การน านวตักรรมกบัเป้าหมายธุรกิจผสมผสานกนั 
 4.  ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัองคก์รและธรรมาภิบาล เช่น (1) โครงสร้างองคก์ร (2) 
ระบบและระบบยอ่ย (3) มีกระบวนการ ระบบ รูปแบบ วิธีการ และการบริหารองคก์ร บนพื้นฐาน ของ
ธรรมาภิบาลเพื่อสนบัสนุนให้เกิดนวตักรรม (4) บรรยากาศในการท างาน (5) ความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
 5.  ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบับุคลากร เช่น (1) ขีดความสามารถของแต่ละบุคคล
ท่ีสามารถคิดและปฏิบติัในเชิงนวตักรรม (2) การบริหารคนเก่ง (3) การกระตุน้ธรรมชาติของ
พนกังานให้มีพฤติกรรมในการสร้างนวตักรรม (4) การสร้างระบบการให้รางวลั (5) การสร้างและ
การประเมินนวตักรรมการปฏิบติังาน (6) การพฒันาคนให้มีขีดความสามารถ เพื่อเอ้ือต่อการเป็นผูท่ี้ 
สามารถคิดคน้ส่ิงใหม่ ๆ ได ้ 
 6.  ตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเป็นผูน้ าองค์กร เช่น (1) บทบาท ความ
รับผดิชอบ (2) เจตนารมณ์ในการผลกัดนันวตักรรมเขา้สู่องคก์ร (3) ความมุ่งมัน่ การทุ่มเท และการ
สนบัสนุนการปฏิบติังาน  



 

 

66 

 7.  ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการส่ือสาร เช่น (1) เทคนิคการส่ือสารภายใน และ 
ภายนอกองคก์ร (2) การส่ือสารถึงความส าคญัของนวตักรรมกบัธุรกิจ 
 8.  ตอ้งมีความยืดหยุน่ และความสามารถในการเปล่ียนแปลง เช่น (1) การใชเ้ทคนิค การ
จดัการเปล่ียนแปลงอย่างจ าเพาะเจาะจงและ มีนวตักรรม (2) การใช้สมรรถนะขององค์กรให้เกิด 
นวตักรรม (3) การสร้างนวตักรรมเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนั 
 จาการศึกษา แนวคิดเก่ียวกบัหลกัการพื้นฐานองคก์รแห่งนวตักรรม สรุปไดว้า่ องคก์ร
แห่งนวตักรรม เป็นแนวคิดพื้นฐานในการบริหารจดัการองคก์รแนวใหม่ ในการปรับเปล่ียนคุณลกัษณะ 
ขององคก์ร หรือปรับเปล่ียนพฤติกรรมขององคก์ร เพื่อสนองตอบต่อการเปล่ียนแปลงบริบทโลกาภิวตัน์ 
ส่งผลกระทบต่อองคก์รในมิติต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกของสังคมอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้องคก์รต่างๆ 
จึงพยายามท่ีจะแสวงหาแนวคิด วธีิการ และกระบวนการต่างๆ มาพฒันา ปรับปรุงองคก์ร เพื่อความ
อยู่รอด ความเจริญเติบโต ด้วยการน าความรู้ต่างๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการด าเนินธุรกรรมขององค์กร มา
บริหารจดัการอย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัของบุคลากรใน
องคก์ร และขยายไปสู่องคก์รในภาพรวม ท าให้กลายเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ และใชค้วามรู้ใน
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมองค์กรทัว่ทั้งองคก์ร ดว้ยการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ เพื่อเพิ่มศกัยภาพเชิง
การแข่งขนั และหรือยกระดับองค์กรหรือธุรกิจสูสากล  ท าให้องค์กรก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่ง
นวตักรรม ซ่ึงองค์กรแห่งนวตักรรม มีหลกัการพื้นฐาน 8 ประการ ประกอบดว้ย (1) มีความรู้
เก่ียวกบัธุรกิจเป็นอยา่งดี (Business Knowledge) (2) มีวิสัยทศัน์และยุทธศาสตร์ท่ีจะน าไปสู่องคก์ร
นวตักรรม (3) สร้างบทบาทความรับผิดชอบและเจตนารมณ์ให้กบัผูบ้ริหารและการจดัการ (Leadership 
and Management) (4) จูงใจพนกังานให้สร้างนวตักรรม (People Motivation) (5) ส่งเสริมวฒันธรรม
และบรรยากาศการท างาน (Culture and work climate) ให้สนบัสนุนการสร้างนวตักรรม (6) สร้าง
ความสามารถในการเปล่ียนแปลง (Capacity for change) (7) บริหารองคก์รบนพื้นฐานของหลกั 
ธรรมภิบาล (Organization and Governance) และ (8) สร้างความสามารถของพนกังานทุกคน 
(Individual Capacity) เป็นตน้ 
 ประเภทของนวตักรรมองค์กร 
 การจ าแนกประเภทของนวตักรรมองคก์ร สามารถแบ่งไดห้ลายประเภทตามลกัษณะ
ขอบเขต และวตัถุประสงคข์องการน าไปใช ้การจ าแนกท่ีพบบ่อย และมีการน าไปใชป้ระโยชน์ สามารถ 
สรุปรายละเอียดการจ าแนกประเภทของนวตักรรมในแต่ละลกัษณะ (Phichit, 2005) ไดด้งัน้ี 
 1. การจ าแนกตามเป้าหมายของนวตักรรม 
  1.1 นวตักรรมผลิตภณัฑ์ (Product Innovation) การพฒันาและน าเสนอผลิตภณัฑ์
ใหม่ไม่วา่จะเป็นดา้นเทคโนโลยี หรือวิธีการใชก้็ดี รวมไปถึงการปรับปรุงผลิตภณัฑ์เดิมท่ีมีอยูใ่ห้มี
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คุณภาพและประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน นวตักรรมผลิตภณัฑ์ถือเป็นผลิตผล (Outputs) ขององค์กรหรือ
ธุรกิจ โดยอาจจะอยูใ่นรูปของตวัสินคา้ (Goods) หรือการบริการ (Services) ก็ได ้
  1.2 นวตักรรมกระบวนการ (Process Innovation) การประยุกตใ์ชแ้นวคิด วิธีการ หรือ
กระบวนการใหม่ๆ ท่ีส่งผลให้กระบวนการผลิต และการท างานโดยรวมมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงข้ึนอยา่งเห็นชดั เช่น การใชค้อมพิวเตอร์ในการออกแบบกระบวนการผลิตใหม่ เป็นตน้ 
 2.  การจ าแนกตามระดบัของการเปล่ียนแปลง 
   2.1 นวตักรรมในลกัษณะเฉียบพลนั (Radical Innovation) เป็นนวตักรรมท่ีมีระดบั
ความใหม่ ในลกัษณะท่ีมีความแตกต่างไปจากกรรมวิธี และแนวคิดเดิมไปอย่างส้ินเชิงหรือเป็น 
ลกัษณะของการเปล่ียนแปลงแบบถอนรากถอนโคน 
   2.2 นวตักรรมในลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป (Incremental Innovation) นวตักรรม 
ประเภทน้ีเป็นนวตักรรมท่ีเกิดข้ึนจ านวนมาก และมีความถ่ีในการเกิดบ่อยมากกว่านวตักรรมใน
ลกัษณะเฉียบพลนั โดยมีลกัษณะของการเปล่ียนแปลงท่ีค่อยเป็นค่อยไป มีการปรับปรุงระบบให้มี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน ทีละเล็กละนอ้ย จากเทคโนโลยหีรือส่ิงท่ีมีอยูเ่ดิม 
 3.  การจ าแนกตามขอบเขตของผลกระทบ 
   3.1 นวตักรรมทางเทคโนโลยี (Technological Innovation) เป็นนวตักรรมท่ีมีพื้นฐาน 
หรือขอบเขตของการพฒันามาจากเทคโนโลยี โดยในปัจจุบนัการพฒันานวตักรรมทางเทคโนโลย ี
มีบทบาทและความส าคญัต่อหลายๆอุตสาหกรรม ทั้งน้ีเน่ืองจากเทคโนโลยี ช่วยท าให้การพฒันา
นวตักรรม สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้หรือผูบ้ริโภค และสร้างความไดเ้ปรียบในเชิง
การแข่งขนัไดเ้ป็นอยา่งดี รวมทั้งเป็นนวตักรรมท่ีมีแรงผลกัดนัท่ีส าคญัของความกา้วหนา้ในดา้นต่าง ๆ 
ทั้งทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ การเมืองส่ิงแวดลอ้ม และความเป็นอยูข่องประชากร 
   3.2 นวตักรรมทางการบริหาร (Administrative Innovation) นวตักรรมทางการ
บริหารเป็นเร่ืองของการคิดคน้และเปล่ียนแปลงรูปแบบวธีิการ ตลอดจนกระบวนการจดัการองคก์ร
ใหม่ ท่ีส่งผลให้ระบบการท างาน การผลิตการออกแบบผลิตภณัฑ์ และการให้บริการขององคก์รมี
ประสิทธิภาพ เพิ่มมากข้ึน 
 Jantz (2012) แบ่งประเภทของนวตักรรมได ้2 ประเภท ดงัน้ี 
 1. นวตักรรมทางเทคนิค (Technical innovation) ประกอบดว้ย (1) ผลิตภณัฑ์ (Product) 
(2) เทคนิคทางการบริการ (Technical Service) และ (3) กระบวนการทางเทคนิค  (Technical 
Process) 
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 2.  นวตักรรมทางสังคม (Social Innovation) ประกอบด้วย (1) กระบวนการขององค์กร 
(Organizational Process) (2) ในโครงสร้างอยา่งเป็นทางการ (In-Formal Structure) และสมรรถนะ การ
ใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้ง (Competence Related Service) 
 การแบ่งประเภทของนวตักรรม แสดงไดด้งัแผนภูมิต่อไปน้ี 

 
แผนภูมิท่ี 11  แสดงประเภทของนวตักรรม (Types of Innovation) 
ท่ีมา: Verhoeff, et. al., Using Role-Play Simulation to Study Entrepreneurship From a 
Process Perspective: The Oretical Grounding and First Empirical Insights,  accessed  
January  07, 2015, available from  http://repository.tue.nl/668476 
 
 Beason (2000) แบ่งนวตักรรมตามวตัถุประสงคก์ารใชง้าน ดงัน้ี 
 1.  นวตักรรมผลิตภณัฑ์ (Product Innovation) เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีถูกผลิตข้ึนเชิงพาณิชย ์ท่ี
ไดป้รับปรุงหรือเป็นส่ิงใหม่ในตลาด การสร้างนวตักรรมผลิตภณัฑ์จาเป็นตอ้งมีการคิดคน้และ
พฒันาผลิตภณัฑ์อย่างต่อเน่ืองเพื่อเสนอคุณค่าให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงตอ้งอาศยัองค์ประกอบท่ีส าคญัคือ 
การพฒันาคุณสมบติัและลกัษณะของผลิตภณัฑ์ ในการออกแบบตอ้งค านึงถึงประโยชน์ท่ีลูกคา้จะ
ไดรั้บ นวตักรรม ผลิตภณัฑ์ แบ่งได ้2 แบบ คือ (1) ผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถจบัตอ้งได ้(Tangible Product) 
หรือสินคา้ทัว่ไป (Goods) (2) ผลิตภณัฑ์ท่ีจบัตอ้งไม่ได(้Intangible Product) หรือการบริการ 
(Service) 
 2.  นวตักรรมกระบวนการ (Process Innovation) เป็นการเปล่ียนแนวทาง หรือวิธีการ ผลิต
สินคา้ หรือการใหบ้ริการในรูปท่ีแตกต่างออกไปจากเดิม ดว้ยการพฒันาสร้างสรรคก์ระบวนการให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงตอ้งอาศยัความรู้ทางเทคโนโลยีตลอดจนความรู้ กระบวนการและ
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เทคนิคต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการประยุกตใ์ชแ้นวคิดวิธีการ หรือกระบวนการใหม่ ๆ ท่ีส่งผลให้
กระบวนการผลิตและการทางานโดยรวมใหมี้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงข้ึน 
 3.  นวตักรรมการจดัการ (Management Innovation) การสร้างนวตักรรมทางการจดัการ
นั้น องคก์รจะตอ้งใชค้วามรู้ทางดา้นการบริหารจดัการมาปรับปรุงระบบโครงสร้างเดิมขององคก์ร ซ่ึง
รูปแบบการบริหารจะเป็นไปในลกัษณะการมีส่วนร่วมของพนกังาน ซ่ึงจะท าให้เกิดความคิดเห็นใหม่ ๆ 
เกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และสามารถสร้างรายไดแ้ละ
น าไปสู่ ผลก าไรให้กบับริษทัได ้ เช่น การบริหารขององคก์รในลกัษณะท่ีเป็นงานประจ ากบัสายการ
บงัคบับญัชา ท่ีเป็นแบบโครงการ เป็นตน้ 
 4.  นวตักรรมการบริการ (Service Innovation) จะเก่ียวขอ้งกบัการน าเสนอบริการใหม่ ท่ี
เกิดจากการสร้างข้ึนใหม่ หรือปรับปรุงส่ิงเดิม เช่น การปรับปรุงลกัษณะการท างาน เทคโนโลยี การ
ใชง้าน หรือดา้นอ่ืน ๆ 
 5.  นวตักรรมรูปแบบธุรกิจ (Business Model Innovation) จะเก่ียวขอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงแนวทางการด าเนินทาธุรกิจท่ีสามารถสร้างมูลค่าใหเ้กิดข้ึน 
 6.  นวตักรรมการตลาด (Marketing Innovation) คือ การพฒันาตลาดใหม่ท่ีมีการ
ปรับปรุงวธีิการในการออกแบบผลิตภณัฑห์รือบรรจุผลิตภณัฑ์โปรโมชัน่หรือราคา 
 7.  นวตักรรมองค์กร (Organizational Innovation) คือ การสร้างการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างธุรกิจ การปฏิบติัการ ตวัแบบ และอาจรวมถึงกระบวนการการตลาดและรูปแบบธุรกิจ เป็น 
นวตักรรมท่ีเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการและบริหารองค์กรซ่ึงจะต้องใช้ความรู้
ความสามารถ ในดา้นการบริการการจดัการมาปรับปรุงการบริหารภายในองคก์ร 
 Harvard Business School (2003) ไดแ้บ่งประเภทของนวตักรรมตามลกัษณะ การ
เปล่ียนแปลงได ้2 ประเภทหลกั ไดแ้ก่  
 1.  นวตักรรมท่ีมีการเปล่ียนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป (Incremental Innovation) 
นวตักรรมท่ีเป็นส่วนเพิ่ม จะใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีหรือส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ โดยอาจเป็นการท าส่ิงท่ี
มีอยูใ่หดี้ข้ึน หรือเป็นการสร้างส่ิงใหม่ท่ีดีข้ึนกวา่เดิม 
 2.  นวตักรรมท่ีสร้างความเปล่ียนแปลงโดยส้ินเชิง (Radical Innovation) นวตักรรม
ประเภทน้ี จะเป็นส่ิงใหม่ท่ีไม่เคยมีมาก่อน โดยนวตักรรมท่ีเป็นการสร้างความเปล่ียนแปลงโดย
ส้ินเชิง จะถูกนาเขา้มาแทนท่ีเทคโนโลยเีดิม 
 ส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ (2549) ไดแ้บ่งนวตักรรม ออกเป็น 2 ประเภท 
 1.  นวตักรรมผลิตภณัฑ์ (Product Innovation) ท่ีประกอบไปด้วย นวตักรรมของ
ผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งได ้(tangible product) กบัผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้(Intangible Product)  
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 2.  นวตักรรมกระบวนการ (Process Innovation) ท่ีประกอบไปด้วย นวตักรรม
กระบวนการเทคโนโลยี (Technological Process Innovation) และนวตักรรมกระบวนการขององค์กร 
(Organizational Process Innovation 
 กีรติ  ยศยิง่ยง (2552) แบ่งประเภทของนวตักรรมองคก์รออกเป็น 6 ประเภท ไดแ้ก่ 
 1.  นวตักรรมทางธุรกรรมขององคก์ร (Business Innovation) เป็นการปรับเพิ่มการ
ด าเนินธุรกรรมขององคก์ร เพื่อตอบสนองต่อส่ิงเร้าบริบทโลกาภิวตัน์ ความตอ้งการ และความพึงพอใจ 
ของลูกคา้ รวมถึงความอยูร่อด และความสามารถเชิงการแข่งขนัขององคก์ร 
 2.  นวตักรรมทางยุทธศาสตร์ขององค์กร (Strategy Innovation) เป็นการเปล่ียนแปลง 
วสิัยทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยม ความเช่ือ เป้าหมาย รวมถึงการปรับระบบโครงสร้างองคก์ร เพื่อก าหนด
ทิศทางหลกัของการท าธุรกรรมขององคก์รใหม่ และผลกัดนัธุรกิจใหเ้ติบโตอยา่งย ัง่ยนื 
 3.  นวตักรรมทางทุนมนุษย ์(People Innovation) เป็นการพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ และ
ทกัษะท่ีเหมาะสม เพื่อเอ้ือต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีตามบทบาทต่างๆ ภายใตก้ระบวนการนวตักรรม 
 4. นวตักรรมทางกระบวนการ (Process Innovation) เป็นการพฒันาวิธีการผลิตหรือ
การปฏิบติัท่ีแตกต่างไปจากเดิม เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงข้ึน และตน้ทุนการผลิต
ลดลง นวตักรรมทางกระบวนการประกอบไปด้วยนวตักรรมกระบวนการทางเทคโนโลยี  และ
นวตักรรมกระบวนการทางองคก์ร 
 5.  นวตักรรมทางสินคา้และบริการ (Product/Service Innovation) เป็นการสร้างสินคา้ และ
บริการใหม่ หรือเป็นการพฒันา และปรับปรุงสินคา้ท่ีมีอยู ่หรือรวมสินคา้ท่ีมีอยูเ่ขา้ไปในสินคา้ใหม่ 
เพื่อเสนอคุณค่าให้แก่ลูกคา้ และประโยชน์ท่ีลูกคา้จะไดรั้บ โดยค านึงถึงกระบวนการจดัการห่วงโซ่
คุณค่า ท่ีเกิดข้ึนกบัทุกหน่วยงานท่ีจะท าใหเ้กิดผลในเชิงพาณิชยไ์ด ้
 6.  นวตักรรมทางการตลาด (Marketing Innovation) เป็นการพฒันาวิธีการท าการตลาด 
รูปแบบใหม่ท่ีใหค้วามส าคญักบับรรจุภณัฑ ์ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่ือสาร การตลาด และการ
ส่งมอบผลิตภณัฑ์หรือบริการให้กับลูกค้า รวมถึงการประเมิน และการท านายความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค 
 อจัฉรา จนัทร์ฉาย (2553) ไดอ้ธิบายว่า นวตักรรมในองค์กรสามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 
ประเภท (4Ps of Innovation) ดงัน้ี 
 1.  นวตักรรมผลิตภณัฑ์ (Product Innovation) เพื่อการเปล่ียนแปลง ด้านสินคา้และ
บริการ 
 2.  นวตักรรมกระบวนการ (Process Innovation) เพื่อการเปล่ียนแปลงดา้นกระบวนการ 
การผลิต การท างานและการส่งมอบ 
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 3.  นวตักรรมต าแหน่ง (Position Innovation) เพื่อการเปล่ียนแปลงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
รูปแบบในการน าเสนอ หรือการวางต าแหน่งของสินคา้และบริการ 
 4.  นวตักรรมกระบวนทศัน์ (Paradigm Innovation) เพื่อการเปล่ียนแปลงท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
กรอบความคิด (Mental model) และกระบวนทศัน์ (Paradigm) ท่ีองคก์รตอ้งการเป็น 
 โดยนวตักรรมทั้ง 4 ประเภทสามารถเกิดข้ึนไดค้วบคู่กนัไปจากนวตักรรมแบบค่อย
เป็นค่อยไป (Incremental innovation) ไปสู่นวตักรรมใหม่อยา่งส้ินเชิง (Radical Innovation) การ
สร้างนวตักรรมในองคก์ร จะข้ึนอยูก่บัการพิจารณาขององคก์รวา่จะวางกลยุทธ์ดา้นนวตักรรมอยา่งไร 
ท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองคก์รมากท่ีสุด และการจดัการกระบวนการนวตักรรมก็เป็นส่ิงส าคญั 
ซ่ึงความแตกต่างหรือความยากง่ายของการจดัการนั้นๆ จะข้ึนอยู่กบัว่านวตักรรมนั้นมีความใหม่ต่อผู ้
คิดคน้ เพียงใด 
 จากการศึกษา ประเภทของนวตักรรมองคก์ร สรุปไดว้า่ การจ าแนกประเภทของนวตักรรม 
องคก์ร สามารถแบ่งไดห้ลายประเภทตามลกัษณะขอบเขต และวตัถุประสงคข์องการน าไปใชป้ระโยชน์ 
เพราะนวตักรรม (Innovation) เป็นแรงขบัเคล่ือนเศรษฐกิจในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย ์รวมถึง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และเพิ่มพูนความสามารถเชิงการแข่งขนัขององคก์ร แบ่งไดเ้ป็น 6 
ประเภท ดงัน้ี (1) นวตักรรมทางธุรกรรมขององคก์ร (Business Innovation) (2) นวตักรรมทางยุทธศาสตร์ 
ขององคก์ร (Strategy Innovation) (3) นวตักรรมทางทุนมนุษย ์ (People Innovation) (4) นวตักรรมทาง
กระบวนการ (Process Innovation) (5) นวตักรรมทางสินคา้และบริการ (Product/Service Innovation) 
และ (6) นวตักรรมทางการตลาด (Marketing Innovation)  
 ความส าคัญขององค์กรแห่งนวตักรรม 
 ในปัจจุบนั องค์กรแห่งนวตักรรม มีความส าคญัมากข้ึนเป็นล าดบั ผูบ้ริหารองค์กร
พยายามปรับองคก์รของตน ให้เป็นองค์กรแห่งนวตักรรมโดยใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อความไดเ้ปรียบ
ในการแข่งขนั ในปัจจุบนัแมว้า่จะมีผูก้ล่าวถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการเป็นองคก์รแห่งนวตักรรม
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ แต่ก็ยงัไม่มีขอ้สรุปท่ีแน่ชดัถึงปัจจยัและล าดบัความส าคญัท่ี
ส่งผลต่อการเป็นองคก์รแห่งนวตักรรม (นรวฒัน์ ชุติวงศ,์ 2554) การสร้างองคก์รแห่งนวตักรรมนบัได้
ว่ามีความส าคญัอย่างมากต่อการด าเนินธุรกิจ และการสร้างให้องค์กรเกิดความไดเ้ปรียบทางการ
แข่งขนัในยุคปัจจุบนั เน่ืองจากถา้องคก์รไม่สามารถพฒันา และเปล่ียนแปลงตนเองดว้ยส่ิงใหม่ๆ 
แลว้ ยอ่มเป็นการยากท่ีจะท าให้องคก์รนั้นประสบความส าเร็จไดใ้นระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จากความส าเร็จขององคก์รท่ีเป็นผูน้ าตลาด มกัเกิดข้ึนจากการน าเสนอรูปแบบนวตักรรมไม่ทางใดก็
ทางหน่ึง ไม่วา่จะเป็น นวตักรรม ทางดา้นสินคา้ ดา้นกระบวนการท างาน ดา้นการให้บริการ ดา้นการ
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จดัการ หรือดา้นการตลาด ดงันั้น ความส าคญัของนวตักรรมท่ีมีต่อองคก์รธุรกิจ ในยุคปัจจุบนัสามารถ
แบ่งออกไดต้ามรายละเอียดต่อไปน้ี (ศศิประภา  ชยัประสิทธ์ิ, 2553) 
 1.  สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั นวตักรรมไม่เพียงแต่จะน ามาซ่ึงความเหนือกว่า 
และแตกต่างในดา้นของผลิตภณัฑ์ และการบริการดว้ยรูปแบบใหม่ๆ เท่านั้น แต่ยงัจะเป็นการสร้าง 
ต าแหน่งทางการตลาดท่ีแขง็แกร่งใหเ้กิดข้ึน อีกทั้งยงัจะเป็นการ สร้างการด าเนินธุรกิจแบบใหม่ๆ ท่ี
เต็มไปดว้ยการสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้เกิดข้ึนเพื่อทดแทนรูปแบบการด าเนินธุรกิจแบบเดิมๆ ท่ีมกัจะ
เนน้ทางดา้นการผกูขาดในดา้นนโยบายราคาของผลิตภณัฑท่ี์น าเสนอสู่ตลาด 
 2.  เพิ่มประสิทธิภาพของบริษทั โดยการปรับปรุงและเสนอทางเลือกเพิ่มเติมให้กบั
ลูกคา้ อีกทั้งยงัเป็นการลดค่าใชจ่้ายในการสร้างการรับรู้ให้เกิดข้ึนกบัผูบ้ริโภค อนัเน่ืองมาจากการ
น าเสนอถึงความเป็นผูน้ า หรือผูบุ้กเบิกในการน าเสนอรูปแบบธุรกิจ และผลิตภณัฑ์เขา้สู่ตลาดเป็น
รายแรกนั้น จะช่วยให้เกิดการเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดส้ะดวก ง่ายดาย และรวดเร็วยิ่งข้ึน อีกทั้งยงัสามารถ
ก าหนดราคาในระดบัสูงไดอี้กดว้ย 
 3.  การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจสมยัใหม่โดยภาพรวม ประโยชน์ท่ีเกิดจากพฒันาให้
เกิดองคก์รแห่งนวตักรรมยงัสามารถ น าไปใชเ้พื่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไดอ้ยา่งย ัง่ยืน อนั
เน่ืองมาจากอตัราการเพิ่มคุณค่าในรูปแบบธุรกิจและตวัผลิตภณัฑ์ ไดก้ลายมาเป็นอีกหน่ึงตวัช้ีวดัของ
ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ระดบัองคก์รและระดบัประเทศในเวทีการคา้โลก ดงัจะเห็นไดจ้าก การ
รายงานประจ าปีท่ีแสดงให้เห็นถึงความได้เปรียบทางการ แข่งขนัของระดบัภูมิภาค และใน
ระดบัประเทศ หรือท่ีเรียกวา่ The Global Competitiveness ของ World Economic Forum (WEF) หรือ 
World Competitiveness Yearbook (WCY) ของ International Institute for Management Development 
ท่ีน าปัจจยัทางดา้น “ระดบันวตักรรม” มาเป็นดชันีช้ีวดัความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ รวมถึงความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งของประเทศในเวทีการคา้โลก 
 กญัจน์นิกข ์  ก าเนิดเพช็ร์ (2555) สรุปวา่ ความส าเร็จและการอยูร่อดขององคก์รเป็นท่ี
พึ่งปรารถนาของการด าเนินธุรกิจในยุคปัจจุบนัท่ีมีการแข่งขนัอยา่งรุนแรง และไร้พรมแดน ดงันั้น 
องคก์รนวตักรรมจึงมีความส าคญัต่อการด าเนินงานขององคก์รและการสร้างความไดเ้ปรียบทางการ
แข่งขนั เพราะนวตักรรมไม่เพียงแต่น ามาซ่ึงความแตกต่างและเหนือกวา่ในผลิตภณัฑ์และบริการแต่
ยงัสร้างต าแหน่งทางการตลาดให้เกิดข้ึนอย่างชดัเจนและแข็งแกร่ง จนเป็นผูน้ าตลาด รวมทั้งเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงผูบ้ริโภคได้รวดเร็วเพื่อให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จ และอยูร่อดในระยะยาวดงันั้น การสร้างองคก์รนวตักรรมให้เกิดข้ึนไดจึ้งตอ้งมุ่งเนน้ใน
พฒันาองคป์ระกอบ ในแต่ละดา้นดงัน้ี 
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 1.  ผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนดทิศทาง วตัถุประสงค์เป้าหมายและกลยุทธ์อย่างชดัเจน
รวมทั้งการมุ่งมัน่และทุ่มเทของผูบ้ริหารระดบัสูงเพื่อกระตุน้ให้เกิดนวตักรรมในองคก์รและกา้วสู่
การเป็นองคก์รนวตักรรม 
 2.  ผูบ้ริหารระดบัสูงผลกัดนัให้เกิดการสร้างวฒันธรรมองค์กรโดยให้เห็นคุณค่าของ
นวตักรรมและให้ความส าคญัต่อการท างานร่วมกนัเป็นทีม (Cross-Functional Team) มากกวา่การ
มุ่งเน้นส่วนบุคคลเน่ืองจากนวตักรรมจะมีโอกาสเกิดข้ึนได้จากการท างานร่วมกนัของบุคคลท่ีมี
พื้นฐานท่ีหลากหลายควบคู่ไปกบัการพฒันาบุคลากร 
 3.  การสร้างบรรยากาศการท างานโดยการตกแต่งและวางผงัส านกังาน (Lay Out) แบบ
เห็นหนา้เห็นตาและพบปะกนัพูดคุยหรือสบสายตาในลกัษณะ Eye Contract จะท าให้รู้สึกเป็นส่วน
หน่ึงของทีมงานตลอดเวลาเพราะสามารถส่ือสาร พูดคุยและสร้างความไวว้างใจ และน าไปสู่ การ
แลกเปล่ียนต่อยอดการพฒันางานและแนวคิดใหม่ ๆ 
 4.  การสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จะเกิดการเช่ือมโยงกบัปัจจยัภายใน
และภายนอกขององคก์รโดยเฉพาะเช่ือมโยงจากนกัวิชาการ  ผูเ้ช่ียวชาญ คู่คา้ พนัธมิตรทางธุรกิจ 
รวมทั้งลูกคา้ ซ่ึงจะเป็นการผสมผสานทั้งปัจจยัภายในและภายนอกขององค์กรผ่านเครือข่ายทางสังคม 
(Social Network) เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อองคก์รและสังคมโดยเป็นการผสมผสานระหวา่งนวตักรรม 
(Innovation) และความรับผดิชอบต่อสังคม (Social Corporate Responsibility: CSR) 
 จากการศึกษา ความส าคญัขององคก์รแห่งนวตักรรมในการแข่งขนัยุคใหม่ สรุปไดว้่า 
องคก์รแห่งนวตักรรมนบัวา่มีความส าคญัอยา่งมากต่อการด าเนินธุรกิจและการสร้างให้องค์กรเกิด
ความได้เปรียบทางการแข่งขนัในยุคปัจจุบนั โดยการพฒันาปรับเปล่ียนคุณลกัษณะขององค์กร 
หรือปรับเปล่ียนพฤติกรรมองคก์ร ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่เคยปรับเปล่ียนมาก่อน เพื่อตอบสนองต่อส่ิงเร้า
ของบริบทโลกาภิวตัน์ท่ีมีความรู้และนวตักรรมเป็นปัจจยัหลกัในการเพิ่มคุณค่า พฒันา ผลิตสินคา้
และบริการท่ีดีมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของลูกคา้ ความอยู่รอด 
และความสามารถเชิงการแข่งขนัขององค์กรในตลาดการคา้โลกเสรี (อจัฉรา จนัทร์ฉาย, 2553) 
เน่ืองจากถา้องคก์รไม่สามารถพฒันา และเปล่ียนแปลงตนเองดว้ยส่ิงใหม่ ๆ แลว้ ยอ่มเป็นการยากท่ี
จะท าให้องคก์รนั้นประสบความส าเร็จไดใ้นระยะยาว เพราะการด าเนินธุรกิจในยุคปัจจุบนัมีความ
รุนแรงทางการแข่งขนั อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงทางระบบการคา้เขา้สู่ความเป็นเสรีและ
ตลาดทัว่โลกเปิดกวา้งถึงกนัแบบไร้พรมแดน และสังคมมีลกัษณะไร้ขอบเขต (Borderless) จาก
สาเหตุการเขา้สู่ยุคแห่งโลกาภิวตัน์ (Globalization) มากยิ่งข้ึนนั้น การเป็น “องคก์รแห่งนวตักรรม” ดว้ย
การน าทกัษะ ความรู้ และความคิด สร้างสรรค์ มาประยุกต์ใช้ ถือเป็นเคร่ืองมือส าคญัของการ
บริหารจดัการกบัการเปล่ียนแปลงทางระบบเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้มทางธุรกิจดงักล่าว โดย
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มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กบัองคก์ร ผลิตภณัฑ์ รวมถึงทางดา้น
การเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานและการผลิต เพื่อยกระดบัศกัยภาพและสร้างให้เกิด ความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัทั้งในตลาดระดบัประเทศและระดบัโลก 
 แนวทางการพฒันาองค์กรแห่งนวตักรรม  
 แนวคิดเร่ืององคก์รนวตักรรมมีประวติัความเป็นมาท่ียาวนานและมีเป้าหมายท่ีแตกต่างกนั 
แต่เป้าหมายหลกัก็คือ เพื่อการแข่งขนัระหวา่งองคก์รและ การสร้างความแตกต่างทางดา้นกลยุทธ์ท่ี
ใชใ้นการแข่งขนั องคก์รนวตักรรมประกอบไปดว้ยกระบวนการท่ีครอบคลุมทุกส่วนขององคก์ร 
ซ่ึงเร่ิมจากหน่ึงความคิด (Idea) น าไปสู่การออกแบบและการลงมือปฏิบติัในสายการผลิต โรงงาน 
บรรยากาศการท างาน พนัธกิจ (Mission) เพื่อให้ไดม้าซ่ึงนวตักรรมผลิตภณัฑ์และการบริการท่ีเพิ่ม
คุณค่าให้กบัองคก์ร ลูกคา้ พนกังาน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Merx and others, 2005) การท่ี
ผูป้ระกอบการจะสามารถพฒันาองคก์รให้มีลกัษณะเป็น Innovative Organization หรือองคก์รแห่ง
นวตักรรมอยา่งแทจ้ริงนั้น ผูป้ระกอบการตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจคุณลกัษณะขององค์กรแห่ง
นวตักรรม (Innovative Organization) ผา่นกระบวนการจดัการความรู้ (Knowledge Management)   
ต่างๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการด าเนินธุรกรรมขององคก์รมาบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบผา่นกระบวนการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัของบุคลากรในองคก์ร และขยายไปสู่องคก์รในภาพรวม ท าให้ทั้ง
องค์กรกลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และใชค้วามรู้ในการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมองคก์รทัว่ทั้งองคก์ร (กีรติ ยศยิง่ยง, 2552) ดว้ยการสร้างสรรค ์ส่ิงใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มศกัยภาพ
เชิงการแข่งขนั และหรือยกระดบัองค์กรหรือธุรกิจสู่สากล ท าให้องคก์รกา้วสู่การเป็นองคก์รแห่ง
นวตักรรม (innovative organization) อีกทั้งตอ้ง ท าความเขา้ใจวา่ ค าวา่ “องคก์รแห่งนวตักรรม” ใน
ท่ีน้ีไม่ไดห้มายถึงการมีหน่วยงานทางดา้นการวิจยัและพฒันา (Research and Development) แต่เพียง
อยา่งเดียวเท่านั้น แต่ตอ้งเกิดข้ึนจากความร่วมมือของบุคลากรในทุกระดบั องคก์ร ส าหรับแนวทางการ
สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ดว้ยหลกัการพื้นฐานหรือการฝึกฝน 5 ประการ ท่ีเรียกว่า The Fifth 
Discipline ซ่ึงเป็นพื้นฐานหลกัของความเขา้ใจเร่ืององคก์รแห่งการเรียนรู้ (Senge & Suzuki, 1994) 
ดงัน้ี 
 1.  ความรอบรู้แห่งตน (Personal Mastery) ความเช่ียวชาญ (Proficiency) ของคน
สามารถเขา้ใจและชดัเจนในเป้าหมายชีวิต สามารถก าหนดแนวทางการด าเนินชีวิตของตนเองได ้
สามารถคน้หาและก าหนดวสิัยทศัน์ (Vision) ของตนเองไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง 
 2.  แบบแผนความคิดอ่าน (Mental Model) โลกทศัน์หรือความคิดความเขา้ใจของตนท่ีมี
ต่อโลก ต่อหน่วยงานต่อองคก์รและต่อธุรกิจของตนเอง 



 

 

75 

 3. วิสัยทศัน์ร่วมกนั (Shared Vision) การมีวิสัยทศัน์ร่วมกนัของคนทั้งองคก์รเป็นการ
สร้างทศันะของความร่วมมือกนัอยา่งมุ่งมัน่ของสมาชิกในองคก์ร เพื่อสร้างภาพท่ีตอ้งการจะเป็น ใน
อนาคตและความตอ้งการท่ีจะมุ่งไปสู่ความปรารถนาร่วมกนัของสมาชิกทัว่ทั้งองคก์ร 
 4. การเรียนรู้ของทีม (Team Learning) การถ่ายทอดความรู้ซ่ึงกนัและกนั เป็นการคิด 
สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ภายใตก้ารประสานงานร่วมกนั 
 5. การคิดอยา่งเป็นระบบ (Systems Thinking) การท่ีบุคคลมีแนวความคิดแบบองคร์วม
สามารถมองภาพรวมของการท างานไดอ้ยา่งเป็นระบบ ช่วยให้เห็นรูปแบบต่างๆ ไดอ้ยา่งชดัเจนใน
การตดัสินใจแกไ้ขปัญหา 
 นอกจากองคป์ระกอบทั้ง 5 ตามแนวคิดของ Senge แลว้ผูว้ิจยัยงัไดร้วมแนวคิดของ 
Marquardt (2002) อีก 2 องคป์ระกอบท่ีช่วยสนบัสนุนการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ คือ 
 6. การจดัการความรู้ (Knowledge Management) ซ่ึงประกอบดว้ยความรู้ทั้งจากภายใน
และภายนอกองคก์รการสร้างความรู้ในองคก์รตลอดจนการน าความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
 7.  การใชเ้ทคโนโลยี (Technology Application) ความสามารถทางดา้นเทคโนโลยีท่ี
สามารถกา้วน าหนา้องคก์รอ่ืนได ้ดงันั้นองคก์รจ าเป็นตอ้งอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรทุกคนใน
องคก์รให้มีโอกาสในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพฒันาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 ทั้งน้ี ลกัษณะปัจจยั 11 ประการท่ีองคก์ร สามารถพฒันาองคก์รไปสู่งองคก์รแห่งการ
เรียนรู้ (Marquardt and Reynolds, 1994) มีดงัน้ี 
 1. โครงสร้างท่ีเหมาะสม (Appropriate Structure) มีโครงสร้างแบบองค์รวม (Holistic 
Structure) มีความคล่องตวั หนา้ท่ีความรับผดิชอบมีความยดืหยุน่ 
 2. วฒันธรรมการเรียนรู้ขององค์กร (Corporate Learning Culture) มีบรรยากาศท่ี
ส่งเสริมการทดลองท าส่ิงใหม่ ๆ เปิดโอกาสให้คนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายให้โอกาสใน
การพฒันาตนเองแก่ทุกคนในองคก์ร 
 3.  การเพิ่มอ านาจและความรับผิดชอบในงาน (Empowerment) เปิดโอกาสให้พนกังาน มี
ความสามารถในการเรียนรู้ มีอิสระในการตดัสินใจแกปั้ญหาของตนเองกระจายความรับผดิชอบ 
 4. การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม (Environment Scanning) คาดคะเนการเปล่ียนแปลง ท่ีอาจ
มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร และปรับตวัใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงนั้น 
 5. การสร้างและถ่ายโอนความรู้ (Knowledge Creation and Transfer) ผูป้ฏิบติังาน ตอ้งมี
การสร้างนวตักรรมองคค์วามรู้ใหม่ ๆ มีการติดต่อส่ือสารเทคโนโลยต่ีาง ๆ จากทุกหน่วยงานภายใน
องคก์ร 
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 6.  เทคโนโลยีการเรียนรู้ (Learning Technology) เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมเพื่อช่วยในการปฏิบติังานและในกระบวนการเรียนรู้อยา่งทัว่ถึง 
 7.  การมุ่งเน้นคุณภาพ (Quality) องค์กรให้ความส าคญักบัการบริหารเชิงคุณภาพ
โดยรวมเนน้การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
 8.  กลยุทธ์ (Stratergy) เป็นการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้และการเรียนรู้เชิงปฏิบติัการ 
(Action learning) ควบคู่ไปกบัการท างาน โดยผูบ้ริหารเป็นผูใ้ห้การสนบัสนุนมากกวา่จะเป็นผูก้  าหนด 
แนวทางปฏิบติั 
 9.  บรรยากาศท่ีสนบัสนุน (Supportive Atmosphere) เป็นบรรยากาศท่ีสนบัสนุน
จุดมุ่งหมายของการพฒันาคุณภาพชีวติในการท างาน 
 10.  การท างานเป็นทีมและแบบเครือข่าย (Teamwork Networking) เป็นส่ิงท่ีองค์กร
ตระหนกัถึงความร่วมมือในการท างานเป็นทีมและเครือข่าย 
  11. วสิัยทศัน์ (Vision) เป็นความคิดเห็นร่วมกนั (Shared Vision) ของคนในองคก์รเพื่อ
สนบัสนุนส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตซ่ึงรวมถึงพนัธกิจ อนัจะเป็นแรงผลกัดนัให้การปฏิบติังานมุ่งสู่
เป้าหมาย 
 อาจจะกล่าวไดว้า่ การพฒันาองคก์รแห่งการเรียนรู้ เป็นหวัใจส าคญัส าหรับการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยืน องคก์รแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นพื้นฐานท่ี
ส าคญัส าหรับการพฒันาองคก์รไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความรู้ (Knowledge Organization) และ 
องคก์รแห่งนวตักรรม (Innovative Organization) ตามล าดบั สอดคลอ้งกบั Te-Jeng Chang, et al. 
(2007) ท่ีศึกษา การพฒันาองคก์รนวตักรรม โดยใชอ้งคก์รแห่งการเรียนรู้ (Developing Innovative 
Organizations Through Organizational Learning to Adapt into Changes) พบวา่ วฒันธรรมแบบ
ดั้งเดิม ตอ้งมีการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด วฒันธรรมแบบดงัเ้ดิมไม่สามารถจะเรียนรู้ในองคก์รอยา่งมี
ประสิทธิภาพ เพราะ ขาดองค์ประกอบหลกัในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ เช่น การเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง การด าเนินการดว้ยตนเอง การยอมรับของสังคม วิสัยทศัน์ร่วม และการปฏิรูปภาวะผูน้ ารูปแบบ
องคก์รนวตักรรม ตอ้งบรรลุความส าเร็จในการบริหาร จดัการนวตักรรม โดยการเรียนรู้ในองค์กร 
ผา่นองคก์รแห่งการเรียนรู้ และมีการสร้างส่ิงแวดลอ้มในการสร้างแรงบนัดาลใจ ปัจจยัในการพฒันา 
องคก์รนวตักรรม คือ การมอบหมายงานแก่อาสาสมคัรท่ีความรู้ความสามารถในงานนั้น ๆ สังคมท่ี
เป็นอิสระ พนกังาน มีอ านาจ หนา้ท่ีในการรับผิดชอบงานนั้น ๆ อยา่งเต็มท่ี และการตดัสินใจร่วมกนั 
ของกลุ่ม ส่วน Mládková (2008) ศึกษาเร่ือง Knowledge Factors of Innovativeness สรุปไดว้่า 
บทบาทของนวตักรรม คือ การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ทุกนวตักรรมมีสาเหตุมาจากการ
เปล่ียนแปลงใน 2 โครงสร้างคือ ระบบขององคก์ร และจิตใจของพนกังาน ไม่เพียงแต่อิทธิพลของ
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พลงังานในองคก์ร การผลิตสินคา้ใหม่ จ าเป็นส าหรับประสิทธิภาพใหม่แต่ยงัมีวิธีการจดัการองคก์ร 
และตรงขา้มองคก์รไม่สามารถเกิดนวตักรรมได ้ บทความน้ียงัอภิปรายถึงความส าคญัของส่ิงอ่ืนท่ี
ตอ้งท าก่อนของนวตักรรม ความรู้ ความสามารถ ของพนกังานจะพฒันา และใชม้นัเปล่ียน เป็น
นวตักรรมส าหรับทุกองค์กร และมีความสามารถในการคิดอะไรใหม่ๆ “นวตักรรม คือ ส่ิงส าคญั 
ส าหรับทุกองค์กร และมีความสามารถในการคิดอะไรใหม่ๆ “บทความน้ีอธิบายความสัมพนัธ์
ระหวา่ง ความสามารถขององคก์รในการใชค้วามรู้ แสดงโดยความสามารถในการดูดซบัความรู้ ห่วง
โซ่ความรู้ และการสร้างนวตักรรม บทบาทของนวตักรรมเป็นความจ าเป็นใหม่ของลูกคา้ ทุก
นวตักรรมเป็นสาเหตุ การเปล่ียนแปลงในเร่ืองของโครงสร้างระบบขององค์กร และจิตใจของคน 
องค์กรไม่สามารถสร้างนวตักรรมโดยปราศจากการประชุมเพื่อดูความตอ้งการท่ีสามารถท าได้ 
การเงินท่ีมัน่คง สัญญากบัผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ์คนสุดทา้ย บทความน้ียงับอกถึงความส าญคญัของส่ิงท่ีตอ้ง
ท าก่อนการสร้างนวตักรรม คือ ความรู้ ความสามารถ ของพนกังานตอ้งพฒันา แบ่งปัน ใชป้ระโยชน์
จากความรู้ และเปล่ียนรูปกลายเป็นนวตักรรมท่ีชดัเจน เป็นรูปธรรมซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเด็ดขาดส าหรับทุก
องคก์ร และเป็นความสามารถ ในการคิดอะไรใหม่ ๆ บทสรุป ความสามารถขององคก์รต่อความคิดใหม่ 
ๆ ข้ึนกบัหลายปัจจยั ปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญั คือ ความสามารถ ขององคก์ร การสร้างสรรค ์การแพร่กระจาย 
และใชป้ระโยชน์ จากความรู้ท่ีเหมาะสม ระดบัการดูดซึม ความสามารถ และสุขภาพของห่วงโซ่
ความรู้ มีอิทธิพลต่อความสามารถขององคก์รในการอ่านส่ิงแวดลอ้มภายนอก คน้แหล่งทรัพยากร
ในส่ิงแวดล้อมภายใน และการคิดใหม่ ทั้งการดูดซึมความสามารถ ห่วงโซ่ความรู้สามารถ
สนบัสนุน และท าใหเ้ขม้แขง็ข้ึนโดยโครงสร้างท่ีเหมาะสม โครงสร้างท่ีดีท่ีสุดส าหรับวตัถุประสงค์
เป็นการเช่ือมโครงสร้างองค์กร การวิเคราะห์สถานการณ์ระยะยาว ในองค์กร Czech Republic 
แสดงความเป็นองคก์รนวตักรรมท่ีมาก และองคก์รท่ีพฒันาตลาดอยา่งรวดเร็ว น ามาปฏิบติัโดยการ
เช่ือมองค์กรโดยให้ผูบ้ริหารเห็นพลงัของรูปแบบโครงสร้างองค์กร ศกัยภาพของความรู้และการ
ประเมินจากการสนบัสนุนการคิด ส่ิงใหม่ๆ และ Iewwongcharoen and Piromprames (2009) ศึกษา
เร่ือง An Exploratory Study on Innovative Organization สรุปไดว้า่ นวตักรรมเป็นปัจจยัส าคญัอยา่ง
หน่ึงท่ียอมรับอย่างกวา้งขวาง ในการแข่งขนัทางธุรกิจ ผูป้ระกอบธุรกิจ ตอ้งสร้างให้เกิดองค์กร
นวตักรรมโดยใชค้วามรู้จากภายใน มากกวา่ความรู้ชดัแจง้ และพฒันาองคก์รให้เป็นองคก์รแห่งการ
เรียนรู้ไม่เท่าการเป็นองค์กรนวตักรรม การศึกษาน้ีจะวิจยัเชิงส ารวจถึงคุณลักษณะขององค์กร
นวตักรรม การไดรั้บความรู้ จากวรรณกรรม 8 องคป์ระกอบสามารถสร้างองคก์รนวตักรรม เป็นบท
วิจารณ์ คือ โครงสร้างองค์กร (Organization Structure) การจดัการการเปล่ียนแปลง (Change 
Management) การจดัการกระบวนการนวตักรรม (Innovation Process Management) ระบบการประเมิน 
(Evaluation System) ส่ิงแวดลอ้มในงาน และวฒันธรรม (Work Environment and Culture) ปัจจยัเร่ือง
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คน (Human Factor) การจดัการนวตักรรม ดว้ยตวัมนัเอง (Managing of Innovation Itself) แหล่ง
นวตักรรม (Sources of Innovation) จากการสัมภาษณ์เจาะลึก 3 องคก์รใหญ่ในประเทศไทยท่ีคน้พบ
นวตักรรมในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนั 2 องค์กรเป็นการปรับเปล่ียนโฉมหน้า
ระยะเวลา 10 ปี เม่ือช่วงโลกาภิวฒัน์สามารถอยูไ่ดอ้ย่างสงบ มีผลประกอบการดีในประเทศไทย 
องค์กรอ่ืนท่ีมีประสบการณ์ การเจริญเติบโตสูงมีพื้นฐานการท าให้นวตักรรมเป็นวฒันธรรม ผล
การศึกษาอธิบายว่า ทั้ง 3 องค์กร มีคุณลกัษณะร่วม ในเร่ือง กระบวนการเรียนรู้ การเรียนรู้
ส่ิงแวดลอ้ม ภาวะผูน้ า ความร่วมมือ และความหลากหลาย มีการวิจยั และพฒันา มองลูกคา้เป็น
ศูนยก์ลาง การจดัการความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีแรงจูงใจ ภายในและภายนอก มีความผูกพนั
ของพนกังานและความสามารถในการเปล่ียนแปลง ส่ิงท่ีเพิ่มเติม คือ ผูบ้ริหารระดบักลางพิสูจน์ให้
เห็นวา่เป็นคนส าคญัในการจดัการนวตักรรมใช้การติดต่อประสานงาน ระหวา่งผูบ้ริหารระดบัสูง 
และระดบัปฏิบติัการ ช่วยส่งเสริมการพฒันาของนกันวตักรรม และผูป้ระกอบการ โดยตลอดของ
องคก์ร 
 ส่วน Porter (2008) กล่าวไว้ว่า ส่วนหน่ึงของความส าเร็จองค์กร จะข้ึนอยู่กับ
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวตักรรมท่ีเกิดข้ึนจากภายใน โดยมีองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นปัจจยั
ส าคญัในการหล่อหลอมบุคลากรให้มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ ใช้ความรู้ให้เกิด
ประโยชน์เกิดเป็นความคิดสร้างสรรคส่์งผ่านออกมาเป็นสินคา้บริการ และกระบวนท่ีแปลกใหม่ มี
คุณค่าและมีความแตกต่างจากคู่แข่ง เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัให้กบัองค์กรทั้งในระดบั 
ภูมิภาคและระดบัประเทศ และ กีรติ ยศยิ่งยง (2552) ไดใ้ห้ทรรศนะไวว้่า ปัจจยัท่ีส่งผลหรือมี
ความส าคญัต่อการสร้างองคก์รแห่งนวตักรรม ประกอบดว้ย องค์ประกอบหลกั 11 ประการ ไดแ้ก่ 
(1) ผูบ้ริหารมีทศันคติ สนบัสนุนและส่งเสริมให้เกิดนวตักรรมใหม่ ๆ (2) ผูบ้ริหารดา้นนวตักรรมมี
ความมุ่งมัน่ ทุ่มเท และมีส่วนร่วม (3) ทิศทาง และกลยุทธ์ขององคก์ร ท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์
และนวตักรรม (4) วฒันธรรมและค่านิยมในนวตักรรมขององคก์รมุ่งเนน้ความส าเร็จขององคก์ร และ 
ลูกคา้เป็นส าคญั (5) โครงสร้างการบริหารงานท่ียืดหยุน่ (6) สภาวะเง่ือนไขขององคก์ร และบรรยากาศ 
การท างานบนฐานการจดัการความรู้ (7) การส่ือสารเพื่อการประชาสัมพนัธ์ (8) การบริหารทุนมนุษย ์
เชิงระบบ โดยมุ่งเนน้ขีดความสามารถของพนกังานเป็นส าคญั (9) รูปแบบการท างานเป็นทีม และ
การท างานขา้มสายงาน (10) การให้อิสระทางความคิด และการตดัสินใจในการท างาน  และ (11) 
การประเมินผลระบบ และนวตักรรม 
 ดงันั้นนวตักรรมมีความส าคญัต่อองคก์รในการสร้างความยืดหยุน่และความไดเ้ปรียบ
ในการแข่งขนั (Hage, 1999; Borins, 2000) ความส าเร็จขององคก์รต่างๆ ตั้งแต่องคก์รขนาดเล็กและ
กลาง (SME) ไปจนถึงองค์กรระดบัโลกหลายแห่งท่ีกา้วข้ึนมาอย่างโดดเด่นในปัจจุบนัตอ้งผ่าน
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ประสบการณ์การแข่งขนัเพื่อให้สามารถกา้วน าคู่แข่งท่ามกลางสภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึน โลก
ไร้พรมแดนไดก้ดดนัผูแ้ข่งขนัทุกรายหาแนวทางคิดคน้วิธีการท่ีจะเพิ่มขีดความสามารถ ในการ
แข่งขนั ซ่ึงหน่ึงในความสามารถท่ีวา่น้ี ก็คือ ความสามารถในการสร้างสรรคน์วตักรรม เพื่อมุ่งสู่ 
องค์กรแห่งนวตักรรม (Innovative Organization) โดยองค์กรแห่งนวตักรรมมีลกัษณะท่ีส าคญั 
(Higgins, 1995; Denton, 1999; Tidd, Bessant and Keith, 2001;  King and Anderson, 2002; Greenberg 
and Baron, 2002; Dundon, 2002) คือ 
  1.  มีความมุ่งมัน่ต่อการบรรลุจุดประสงค์ขององคก์ร ผูบ้ริหารท่ีมีความมุ่งมัน่ต่อการ
สร้างนวตักรรมมีส่วนส าคญัต่อการผลกัดนัให้เกิดการสร้างสรรคน์วตักรรมภายในองคก์ร ซ่ึงความ
ลม้เหลวในการสร้างนวตักรรมมกัเกิดจากนโยบายและการปฏิบติังานท่ีขาดความชดัเจน 
  2.  บรรยากาศการท างานท่ีสนบัสนุนการท างานเป็นทีม และการสร้างสรรค์นวตักรรม 
เชิงพฤติกรรมท่ีพนกังานทุกคนในองคก์รมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศท่ีเปิดโอกาสให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีการวางแผนระยะยาวเพื่อเปล่ียนแปลงองคก์รก่อนท่ีสภาพแวดลอ้ม 
จะกดดนัใหอ้งคก์รตอ้งเปล่ียนแปลง หรือกล่าวไดว้า่ พนกังานและผูบ้ริหารตอ้งมีพฤติกรรมเชิงรุกและ 
การยอมรับความเส่ียงและความลม้เหลวท่ีอาจเกิดข้ึนจากการสร้างสรรคน์วตักรรม 
  3.  มีการติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ การเปิดกวา้งในการติดต่อส่ือสารทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร ทั้งน้ีองค์กรจ าเป็นตอ้งท าให้เกิดการท างานร่วมกนัระหว่างหน่วยงานและมี
การแลกเปล่ียนข่าวสารระหวา่งกนั รวมทั้งตอ้งน าข่าวสารจากลูกคา้หรือคู่แข่งขนัเพื่อเป็นขอ้มูล ใน
การสร้างสรรคน์วตักรรม ดงันั้นความเป็นอิสระของการไดข้อ้มูลข่าวสารเป็นส่ิงส าคญัท่ีท าให้พนกังาน 
เกิดความคิดใหม่และน าไปสู่การสร้างสรรคน์วตักรรมองคก์ร ความส าเร็จของการสร้างสรรคน์วตักรรม 
ไม่ไดเ้กิดจากการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นองคก์ร แต่เกิดจากความมุ่งมัน่ในการเรียนรู้ของคนในองคก์ร 
ท่ีมีเป้าหมายเดียวกนั และพนกังานเปิดใจรับฟังและมีการแลกเปล่ียนความรู้ภายในองคก์รเพื่อให้
พนกังานทุกคนไดรั้บประสบการณ์จากความส าเร็จและความลม้เหลวจากการสร้างสรรคน์วตักรรม 
 4.  มีลกัษณะสภาพแวดลอ้มขององคก์รท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และสร้างสรรคน์วตักรรม 
ไดแ้ก่ การจดัการหรือปรับโครงสร้างการด าเนินงาน การออกแบบงาน สายการบงัคบับญัชา หนา้ท่ี
ความรับผดิชอบ และการจดัโครงสร้างองคก์รใหมี้ความยดืหยุน่ท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ในการสร้างสรรค์นวตักรรม องค์กรท่ีมีการสร้างสรรค์นวตักรรมมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนใน
องค์กรอย่างต่อเน่ือง โครงสร้างท่ีสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์และกลยุทธ์องค์กรท าให้เกิดการ
สร้างสรรคน์วตักรรมเพิ่มข้ึน 
 5.  องคก์รตอ้งสนบัสนุนใหพ้นกังานมีการเรียนรู้ และสร้างสรรคน์วตักรรมโดยการให้
ความส าคญักบัคนในองคก์ร การคดัเลือกบุคลากรท่ีมีความสามารถในการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ เขา้
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ไปในองคก์ร มีการฝึกอบรมทกัษะและความรู้ใหม่ๆ มีการสร้างแรงจูงใจท่ีเนน้การยอมรับทางสังคม 
รวมทั้งมีระบบการประเมินผลท่ีไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัผลลพัธ์ของนวตักรรม แต่ตอ้งให้ความส าคญั 
กบักระบวนการในการสร้างสรรคน์วตักรรมเพื่อไม่ท าใหพ้นกังานเกิดความกดดนัในความลม้เหลว
ในการน าเสนอความคิดใหม่ 
 พยตั  วฒิุรงค ์(2551) กล่าวไวว้า่ การมุ่งสู่องคก์รแห่งนวตักรรม องคก์รจะตอ้ง ออกแบบ
การบริหารทรัพยากรมนุษยเ์พื่อน าไปสู่นวตักรรมท่ีมีความแตกต่างจากองคก์รแบบดั้งเดิม (Traditional 
Organization) องค์กรจ าเป็นตอ้งพฒันาพนักงานให้สามารถแก้ไขปัญหาอย่างนอกกรอบ พฒันา
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเป็นวงจรท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมพนกังาน จะท าให้เกิดความสามารถในการ
ปรับตวัอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นการบริหารทรัพยากรมนุษยจ์  าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนกระบวนการต่าง ๆ เพื่อ
ตอบสนองต่อพฤติกรรมของพนกังาน (Bateman and Snell, 2014) ตอ้งสร้างพนกังาน ให้มีความ
กลา้คิด กลา้ท า กลา้เส่ียงซ่ึงไม่สามารถใชก้ารให้แรงจูงใจ (Clegg, Kornberger and Pitsis, 2011) หรือ
การก าหนดตวัช้ีวดัแบบปกติได ้ แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยเ์พื่อการสร้างสรรคน์วตักรรม
จึงตอ้งมีวิธีการหรือกระบวนการท่ีสอดคลอ้งกบัความเป็นองค์กรแห่งนวตักรรม บางองค์กรอาจให้
ความรู้ หรือให้พนกังานเขา้โปรแกรมการฝึกอบรมท่ีเก่ียวกบันวตักรรมเพื่อกระตุน้ ให้พนกังานใช้
ความคิดในเชิงนวตักรรมมากข้ึน หรือบางองคก์รไดจ้ดัตั้งโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อพฒันา
ความเป็นนวตักรรมให้กบัพนกังาน เช่น จดัตั้งเป็นปีแห่งนวตักรรมหรือจดักิจกรรมสร้างความ
ภูมิใจให้พนกังานท่ีมีการสร้างสรรคน์วตักรรม ซ่ึงน าไปสู่ความเปล่ียนแปลงในองค์กร (พยตั วุฒิ
รงค,์ 2554) นวตักรรมขององคก์รเป็นพื้นฐานของการพฒันาทางเศรษฐกิจ และเป็นหนทางท่ีจ าเป็น
ของการพฒันาองคก์รนวตักรรม สร้างพนกังานให้มีผลผลิตมากข้ึนและท าให้องคก์รมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน (Lawless and Anderson, 1996) ดงันั้นนวตักรรมสามารถปรับปรุงผลการด าเนินงานของ
องคก์รได ้ (Dougherty and Hardy, 1996) จาการศึกษาของ Guest (1997) พบวา่ กลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความสอดคลอ้งในวิธีปฏิบติัดา้นทรัพยากรมนุษย ์ท่ีเป็นไปในแนวทางเดียวกนั
ในดา้นการฝึกอบรม การประเมินผล การใหร้างวลัการออกแบบงาน การมีส่วนร่วมและความมัน่คง
ในการท างาน สร้างค ามัน่สัญญาของพนกังานและน าไปสู่ผลการด าเนินงานขององคก์รท่ีสูงข้ึนใน
ด้านต่างๆ เช่น การสร้างนวตักรรมท าให้ผลผลิตและคุณภาพดีข้ึนและน าไปสู่ ก าไร และ
ผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มข้ึน ผลการศึกษาท่ีผา่นมา พบวา่ องคก์รตอ้งมีการบริหารทรัพยากร
มนุษยท่ี์ดีเพื่อสร้างใหเ้กิดนวตักรรมองคก์ร โดยใชว้ิธีปฏิบติัดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์(HRM 
Practice) เช่น กระบวนการรับคนเขา้ด ารงต าแหน่งการฝึกอบรมและพฒันา พนกังาน การให้ ส่ิงจูงใจ 
และการประเมินผลและการควบคุมพนกังานท่ีมีประสิทธิผล ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวมีความส าคญั ต่อการ
สร้างสรรคน์วตักรรม (Huselid, 1995; Schuler and Jackson, 1999) ดงัน้ี 
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 ประการแรก พนกังานสามารถหาความรู้ใหม่ ๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็วและพฒันาสมรรถนะ 
ดา้นนวตักรรมไดม้ากข้ึนผา่นทางการฝึกอบรม (Chi et al., 1989) 
 ประการที่สอง แรงจูงใจของพนกังานมีอิทธิพลโดยตรงต่อนวตักรรมองคก์ร ซ่ึงมีผลลพัธ์ 
ท่ีแตกต่างกนัตามนกัวิจยั (Amabile et al., 1986; Hennessey and Amabile, 1998; Eisenberger and 
Cameron, 1996) 
 ประการทีส่าม เน่ืองจากนวตักรรมองคก์รเป็นกระบวนการท่ีมาพร้อมกบัความเส่ียงใน
ระดบัสูง ดงันั้นจ าเป็นท่ีตอ้งใชก้ารควบคุมท่ีมีประสิทธิผลเพื่อลดความเส่ียงและท าให้ประสิทธิภาพ 
สูงข้ึน การควบคุมภายในแบ่งออกเป็น 2 ประเภทเก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการสร้างสรรคน์วตักรรม 
คือ การควบคุมผลลพัธ์ (Outcome Control) การควบคุมกระบวนการ (Process Control) (Li et al., 
2005) การควบคุมผลลัพธ์ให้ความส าคญักับผลการปฏิบติังานขั้นสุดทา้ยและเป็นเกณฑ์ด้าน
เป้าหมายท่ีตอ้งการ เช่น ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment) เพื่อประเมินนวตักรรม 
(Hitt et al., 1996) ในขณะท่ีการควบคุมกระบวนการเก่ียวขอ้งกบัเกณฑ์นามธรรม (Subjective) และ
บางคร้ังเป็นเกณฑ์ท่ีใชส้ัญชาตญาณในการประเมินและเนน้ผลการปฏิบติังานขององค์กรในระยะ
ยาว (Gupta, 1987) ประเภทการควบคุมท่ีแตกต่างจะข้ึนอยูก่บัวิธีการจูงใจท่ีเปล่ียนแปลงไป (Relative 
Incentive) หรือกล่าวไดว้า่ ความแตกต่างของวิธีการจูงใจมีอิทธิพลต่อผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์ร
ในการเลือกประเภทการควบคุมภายในท่ีแตกต่างกนัเน่ืองจาก แรงจูงใจท่ีเป็นตวัเงินอยูบ่นพื้นฐาน
ของผลลพัธ์ท่ีเก่ียวกบัเป้าหมาย(Objective Outcome) โดยมีความสัมพนัธ์ท่ีใกล้ชิดกนัระหว่าง
แรงจูงใจท่ีเป็นตวัเงินและการควบคุมผลลพัธ์ (Li et al., 2006) ผลงานวิจยับางฉบบัระบุวา่ ความ
แตกต่างระหว่างองค์กรท่ีมีเทคโนโลยีสูงและองค์กรแบบดั้งเดิม คือ การมีพนกังานท่ีมีระดบั
การศึกษาสูงและการมีเปอร์เซ็นต์การใช้พนักงานดา้นวิทยาศาสตร์และเทคนิคต่อจ านวนการจา้ง
งานทั้งหมดท่ีสูงกวา่ (Riche et al., 1983) องค์กรท่ีมีเทคโนโลยีสูง พนกังานแต่ละคนจะใส่ใจ
เก่ียวกบัการพฒันาตนเองและติดตามผลการด าเนินงานดว้ยตนเองมากกว่า เน่ืองจากพนกังานใน
องค์กรท่ีมีเทคโนโลยีสูงมีระดบัความรู้ท่ีสูงกว่าและมีอิสระมากกว่า พนกังานเหล่าน้ีจึงชอบการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัหัวหน้างาน (Mumford, 2000) ดงันั้น ควรสร้างความสัมพนัธ์ ระหว่าง
แรงจูงใจท่ีไม่เป็นตวัเงินและการประเมินและควบคุมกระบวนการ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบั แนวคิดเก่ียวกบัองค์กรแห่งนวตักรรม สรุปไดว้่า 
กลไกในการสร้างองคก์รแห่ง นวตักรรมใหป้ระสบความส าเร็จนั้น องคป์ระกอบท่ีส าคญัคือ องคก์ร
จะตอ้งมีการเช่ือมโยงระหว่างทีมงานและองค์ความรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองคก์รเขา้ดว้ยกนั 
พร้อมทั้งตอ้งมีการ ก าหนดเป้าหมาย ทิศทาง รูปแบบองคก์รและวิธีการปฏิบติังานขององคก์ร ให้ชดัเจน 
และมีประสิทธิภาพ รวมถึงตอ้งมีการกระตุน้และ จูงใจบุคลากรในแต่ละส่วนงานให้เกิดความมุ่งมัน่ 
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ท่ีจะท างานในส่วนของตนใหส้อดคลอ้งและเกิดการประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกองคก์ร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางดา้นการสร้างคุณค่าแก่องคก์รร่วมกนั รวมถึงตอ้งอาศยั 
ผูน้  าท่ีมีวสิัยทศัน์ท่ีคอยใหก้ารสนบัสนุนใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง มีการวางแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคลอ้งกบั 
นวตักรรมและสนบัสนุนให้บุคลากร ของตนมีความกลา้คิด กลา้ท า นอกจากนั้นผูป้ฏิบติังานเองก็ตอ้ง 
มีการคิดนอกกรอบท่ีพร้อมจะเรียนรู้และมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และพร้อมท่ีจะรับฟังความคิดเห็น 
ของบุคคลอ่ืนอยูเ่สมอ รวมถึงมีการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ ใหเ้กิดประโยชน์และมีคุณค่าสูงสุด  
 คุณลกัษณะองค์กรนวตักรรม 
 นวตักรรมองค์กร เป็นกระบวนการท่ีเกิดจากการน าความรู้ ทกัษะ และความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์มาผสมผสานกบัความสามารถทางดา้นการบริหารจดัการของผูป้ระกอบการเพื่อสร้าง
ใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทางดา้นการเป็นธุรกิจแห่งนวตักรรมหรือการน าเสนอรูปแบบ
ธุรกิจใหม่ ๆ ซ่ึงในท่ีน้ีจะมุ่งเน้นท่ีการสร้างประโยชน์และตอบสนองต่อความพึงพอใจให้กับ
ผูบ้ริโภคเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการมอบประโยชน์ทางด้านการประหยดัเวลา การเพิ่มความ
สะดวกสบาย รวมถึงการน าเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพท่ีสูงข้ึน การพฒันาองคก์รให้มีลกัษณะเป็น 
Innovative Organization หรือองคก์รแห่งนวตักรรมอย่างแทจ้ริงนั้น ผูป้ระกอบการตอ้งมีความรู้และ
ความเขา้ใจคุณลกัษณะขององคก์รแห่งนวตักรรม (Innovative Organization) คือ ตอ้งเกิดข้ึนจากความ
ร่วมมือ ของบุคลากรในทุกระดบัองค์กร องค์กรท่ีจดัว่ามีคุณลกัษณะเป็นองค์กรแห่งนวตักรรมควร
ประกอบดว้ย องคป์ระกอบท่ีส าคญั ๆ (Gibbons, 1997; OECD, 2005; McKeown, 2008) ดงัน้ี 
 1.  วสัิยทศัน์ กลยุทธ์และเป้าหมาย (Vision Strategy and Goal) 
    องคก์รนวตักรรมควร มีวิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายท่ีเป็นขอ้ความแสดง
ถึง ความปรารถนาในการมุ่งเน้นส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวตักรรม การเป็นองค์กร
นวตักรรม และการให้ความส าคญักบัลูกคา้ท่ีชดัเจน ซ่ึงจะตอ้งมีการถ่ายทอดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ กล
ยุทธ์ และเป้าหมายดา้นนวตักรรมสู่ฝ่ายงานต่าง ๆ ทั้งระดบัองคก์ร ระดบัหน่วยธุรกิจ ระดบัทีมงาน
และระดบั บุคคล เพื่อ ท าให้นวตักรรมเป็นขีดความสามารถหลกัขององคก์ร ทั้งน้ีจะตอ้งมีการส่ือสาร 
วสิัยทศัน์ และมีเป้าหมายดา้นนวตักรรม ใหพ้นกังานไดรั้บรู้และเขา้ใจอยา่งชดัเจน (Saleh & Wang, 
1993; Terziovski, 2002; Sahu, 2004) 
 2.  โครงสร้างองค์กร (Organization Structure) 
   องคก์รนวตักรรมควร มีหน่วยงานหรือฝ่ายงานท่ีเป็นศูนยก์ลางการวิจยัและพฒันา
นวตักรรมและ มีโครงสร้างองคก์รท่ีมีความยืดหยุน่ในการปรับตวัให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มและโอกาส 
โดยมีกฎระเบียบภายในท่ีส่งเสริมการสร้างนวตักรรม มีโครงสร้างแบบการกระจายอานาจซ่ึงจะท า
ให้พนกังานมีอานาจในการตดัสินใจและการท างาน  มีการจดัตั้งหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ท่ีสามารถ
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บริหารจดัการดว้ยตนเองเพื่อท าให้มีอิสระในการจดัการและมีอานาจในการปฏิบติังาน และมีลกัษณะ 
การท างานแบบทีมงานอิสระในการสร้างสรรคน์วตักรรม โดยสมาชิกของทีมงานจะประกอบไปดว้ย 
บุคลากรท่ีมีความรู้และความเช่ียวชาญในสาขาต่างๆ เพื่อให้เกิดความหลากหลายทางดา้นความคิด 
ทกัษะ และความรู้ เ ช่น ทีมขา้มสายงาน ทีมงานเฉพาะกิจและทีมสหวิชาชีพ (Saleh & Wang, 1993; 
Ahmed, 1998; Sununta & Bechter, 2001; Jantan, Nasurdin & Fadzil, 2003; Toh, 2007)  
 3.  วฒันธรรม ค่านิยม และบรรยากาศการท างาน (Culture Value and Climate) 
     องค์กรนวตักรรมควร มีวฒันธรรมและค่านิยมร่วมท่ีส่งเสริมและสอดคล้องกับ
วิสัยทศัน์ ด้านนวตักรรมขององค์กร วฒันธรรมจะตอ้งมุ่งเน้นให้ความส าคญักบันวตักรรมและ
พนกังานท่ีมีความส าคญัยิ่งในการสร้างนวตักรรมและสนบัสนุนการเปล่ียนแปลง ดงันั้นจึงตอ้งมี
วฒันธรรมท่ีส่งเสริมให้พนกังานรับรู้และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในเป้าหมายดา้นนวตักรรมขององคก์ร 
และวฒันธรรม ท่ีส่งเสริมให้พนกังานมีความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งการมีวฒันธรรมท่ีเปิดโอกาส
ให้กบัความคิดใหม่สนบัสนุนให้มีความหลากลายทางความคิดและยอมรับความแตกต่างทางคิด มี
ค่านิยมท่ีส่งเสริมให้พนกังานกลา้คิดและกลา้เส่ียง ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งมีวฒันธรรมท่ีส่งเสริมการ
ยอมรับและเรียนรู้ จากความผิดพลาดห รือลม้เหลวจากการทางานโดยไม่มีการลงโทษ และมีการ
เฉลิมฉลองให้กบัความสาเร็จด้านนวตักรรม องค์กรนวตักรรมจะตอ้งมีวฒันธรรมท่ีส่งเสริมการ
ท างานเป็นทีม ส่งเสริม ให้มีวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้ ส่วนบรรยากาศในการท างานนั้นควรมี
ส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัท่ีท าให้พนกังานรู้สึกมีอิ สระในการเรียนรู้ คน้ควา้วิจยัทดลอง ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรคแ์ละการแลกเปล่ียนการคิด มีการส่งเสริมให้พนกังานไดท้  ากิจกรรมท่ีไม่เป็นทางการและ
มีบรรยากาศการมีการท างานท่ีสนุกสนาน (Amabile, et al. 1996; Sušanj, 2000; Jantan, Nasurdin & 
Fadzil, 2003; Ismai, 2005; Hartmann, 2006; Kriengsak, Stewart and Mohamed, 2008; Dobni, 2008)  
 4.  ผู้น า (Leader)  
    ผูน้ าตอ้งมุ่งมัน่ต่อการสร้างสรรคน์วตักรรมและการเป็นองคก์รนวตักรรม ดว้ยการ
ให้ความส าคญัและสนับสนุนกิจกรรมพฒันาความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม พร้อมทั้งก าหนด
ทิศทางและวิสัยทศัน์ดา้นนวตักรรมท่ีชัดเจน ผูน้ าควรมีความรู้ ความเขา้ใจการบริหารกระบวนการ
นวตักรรม และมีความสามารถในการจดัการบุคลากรท่ีมีความคิดสร้างสรรคมี์บทบาทเป็นผูน้ าเชิงกล
ยุทธ์ และ มีภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนรูป (Transformational Leadership) มีความสามารถในการส่ือสาร
เพื่อสร้างความชดัเจนเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงและนวตักรรม มีความสามารถในสร้างแรงจูงใจ สอน
งาน (Coaching) ให้คาปรึกษาดา้นนวตักรรมและให้ขอ้มูลยอ้นกลบัอยา่งสร้างสรรคแ์ก่พนกังาน 
ผูน้ าจะตอ้งมีความกลา้เส่ียง อดทน และยอมรับกบัความผิดพลาด หรือลม้เหลวท่ีจะเกิดข้ึนจากการ
สร้างนวตักรรม มีรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในกระบวนการนวตักรรม มีการให้อิสระและ
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มอบอานาจการตดัสินใจในการปฏิบติังานให้กบัพนกังาน และท่ีส าคญัผูน้ าจะตอ้งสร้างส่ิงแวดลอ้ม ท่ี
ส่งเสริมและขจดัอุปสรรคขดัขวางความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมในองค์กร (Ahmed, 1998; 
Sununta & Bechter, 2001; Institute of Work Psychology, 2003; Gliddon, 2006; Tabor, 2007; De Jong & 
Den Hartog, 2007; Kriengsak, Stewart and Mohamed, 2008; Ailin & Lindgren, 2008; Vaccaro, et al. 
2012)  
 5.  บุคลากร (People) 
     บุคลากรในองค์กรนวตักรรมจะต้อง มีพฤติกรรมหรือการกระท าท่ีสอดคล้อง
(Alignment) กบัวตัถุประสงค ์วิสัยทศัน์ และเป้าหมายนวตักรรมขององคก์ร คือ มีทกัษะดา้นความคิด
สร้างสรรค ์และนวตักรรม มีความรู้ ความเช่ียวชาญในการท างาน มีความเป็นผูป้ระกอบการ ความเพียร
พยายาม ชอบความทา้ทาย อยากรู้อยากเห็น มีจินตนาการ มีทกัษะในการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
มี ความสามารถในการสะทอ้นความคิด มีการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองและพฒันาตนเองอยูเ่สมอ มุ่งเนน้
ผลงานและมุ่งมัน่เพื่อความสาเร็จ มีความสนใจท่ีหลากหลาย มีแรงจูงใจ มีความสามารถในคิด
วเิคราะห์ มีทกัษะในการท างานเป็นทีม เปิดกวา้งและยอมรับความแตกต่างทางความคิด มีทกัษะใน
การส่ือสาร กระตือรือร้นและชอบการเรียนรู้ มีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจดว้ยตวัเอง เป็น นกั
แกไ้ขปัญหา เป็นผูเ้ผชิญกบัอุปสรรคต่างๆในองคก์ร กลา้คิด กลา้เส่ียง และไม่กลวัความผิดพลาด หรือ
ลม้เหลว (Bennis and Nanus, 1985; Ahmed, 1998; Beason, 2000; Viitanen and Konu, 2009; 
Chesbrough, 2010; Bateman and Snell, 2014) 
  6.  ทรัพยากร (Resource) 
    องค์กรจะตอ้งจดัสรรและสนบัสนุนทรัพยากรเพื่อส่งเสริมนวตักรรม คือ มีการ
จดัสรรและสนบัสนุนทรัพยากรและการลงทุนสาหรับการคน้หา  พฒันา การศึกษา การฝึกอบรม 
และการน าความคิดใหม่ไปปฏิบติั มีการจดัตั้งกองทุนในการสนับสนุนความคิดหรือโครงการ
นวตักรรมท่ีพนกังานทุกคนสามารถเขา้ถึง มีการให้เวลากบัพนกังานในการสร้างความคิดใหม่และ
นวตักรรม มีเทคโนโลยแีละเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัสาหรับการศึกษา และการสร้างสรรคน์วตักรรม จดั
ให้มีห้องสมุดส าหรับคน้ควา้และจุดประกายความคิดสร้างสรรคท์างนวตักรรม  (Bennis and Nanus, 
1985; Ahmed, 1998; Beason, 2000; Greenberg and Baron, 2002; Chesbrough, 2010) 
 7.  การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) 
    การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยท่ี์ส่งเสริมการสร้างนวตักรรมจะตอ้งมุ่งเน้นการ
สรรหา และจา้งงานบุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ มีประสบการณ์และภูมิหลงัท่ีหลากหลาย มีแผนการ
พฒันา และฝึกอบรมให้พนกังานมีทกัษะดา้นความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรมในระยะยาว มีการ
ฝึกอบรม เพื่อพฒันาความรู้ความเป็นผูป้ระกอบการ พฒันาและปลูกฝังให้บุคลากรมีนิสัยแห่งการ
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เรียนรู้ และ พฒันาตนเอง มีระบบการจดัการสายอาชีพเพื่อรักษาคนเก่งเอาไวด้ว้ย มีระบบการวดัผลการ
ปฏิบติังาน ท่ีมีการก าหนดเร่ืองน วตักรรมเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของการวดัและเปิดโอกาสให้
พนกังานมีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมาย ซ่ึงระบบการวดัผลการปฏิบติังานด้านนวตักรรมน้ีตอ้ง
สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย ดา้นนวตักรรมและระบบการให้รางวลัขององค์กร มีระบบท างานท่ีมีความ
ยืดหยุ่นดา้นเวลา สุดทา้ย ตอ้งรักษาและลดอตัราการลาออกของพนกังานท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์
และนวตักรรม (Sununta and Bechter, 2001; Staehle and Schirmer, 2001; Sunje and Pasic, 2003; 
Jimenez and SanzValle, 2005; Wang and Zang, 2005; Li, Zhao and Liu, 2006; Bateman and 
Snell, 2014) 
 8.  การให้รางวลัและการยอมรับ (Reward and Recognition) 
    การใหร้างวลัแก่ผูมี้ส่วนร่วมในสร้างนวตักรรมท่ีสอดคลอ้งกบัระบบการวดัผลการ
ปฏิบติังาน มีการตั้งเป้าหมายและหลกัเกณฑ์ในการตดัสินไวอ้ยา่งชดัเจนและยุติธรรม มีรูปแบบ
ของการให้รางวลัท่ีมีความหลากหลายทั้งรางวลัท่ีเป็นตวัเงิน ส่ิงจูงใจทางอาชีพ รางวลัทางสังคม
รางวลัภายใน และการเล่ือนขั้นต าแหน่ง โดยควรมุ่งเนน้ให้ความส าคญักบัการให้รางวลัท่ีไม่เป็นตวัเงิน 
เช่น การให้การยกยอ่งสรรเสริญ การเฉลิมฉลองให้กบัความส าเร็จ การบนัทึกช่ือและผลงานไวใ้น
ส่ิงพิมพแ์ละหอเกียรติยศ การให้จดหมายชมเชยจากผูบ้ริหารระดบัสูง โอกาสในการฝึกอบรม และ
การศึกษาต่อ ความยืดหยุน่ดา้นเวลาและอิสระในการท างานท่ีสนใจ (Shales, 1991; Muhlemeyer, 
1992; Ahmed, 1998; Agsornintara, et al. 2003; De Jong & Den Hartog, 2007; Sun & Chen, 2008; 
Bateman & Snell, 2014) 
 9.  การส่ือสาร (Communication) 
    ระบบการติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมการเปล่ียนแปลงและการสร้าง
นวตักรรม โดยมีรูปแบบและช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลายซ่ึงพนกังานในองคก์รสามารถเขา้ถึง คือ 
มีการส่ือสารแนวด่ิงท่ีเนน้การส่ือสารระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งใกลชิ้ดและ
การส่ือสารแนวราบท่ีมุ่งเนน้การส่ือสารขา้มทีมงาน ฝ่ายงาน และหน่วยธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้พนกังาน 
ไดแ้ลกเปล่ียนความคิดซ่ึงกนัและกนั รวมทั้งมีนโยบายการส่ือสารท่ีเปิดกวา้งและส่งเสริมการส่ือสาร 
ภายนอกองค์กรเพื่อให้พนกังานไดแ้ลกเปล่ียนความคิดกบัลูกคา้ ซัพพลายเออร์ และองคก์รอ่ืนๆ 
(Lievens, Moenaert and Jeg, 1999; Johannessen and Olsen, 2003; De Jong and Den Hartog, 2007; 
Clegg, Kornberger and Pitsis, 2011; Srivastava, 2011) 
   10. การจัดการความรู้และข้อมูลข่าวสาร (Knowledge and Information Management) 
   การกาหนดวสิัยทศัน์ในการจดัการความรู้และขอ้มูลข่าวสารท่ีส่งเสริมนวตักรรมไว้
อย่างชดัเจน การจดัการความรู้จะมุ่งเน้นระบุองค์ความรู้การดึงเอาความรู้และประสบการณ์การ
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ท างานของคนเก่งหรือผูเ้ช่ียวชาญออกมาจดัเก็บเป็นความรู้ชดัแจง้ และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
และสนบัสนุนช่องทางการแลกเปล่ียนและแบ่งปันความรู้ของพนกังานทัว่ทั้งองคก์รแบบเป็นทางการ 
และไม่เป็นทางการ มีระบบการจดัเก็บขอ้มูลท่ีดีและสามารถเผยแพร่และแบ่งปันขอ้มูล แลกเปล่ียน 
ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการนวตักรรม ให้กบัหน่วยงาน แผนก หรือบุคลากรทุกคนได้
รับทราบถึงขอ้มูลท่ีควรรับรู้และจาเป็นต่อการสร้างนวตักรรม มีช่องทางการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารท่ี
เก่ียวขอ้งกบั นวตักรรม ท่ีหลากห ลายซ่ึงพนกังานสามารถเขา้ถึงไดเ้พื่อสนบัสนุนการสร้างนวตักรรม
ของพนกังาน ควรมีสร้างเวบ็ไซต์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ตเพื่อเป็นพื้นท่ีสาหรับการ
แสดงความคิดเห็น และแลกเปล่ียนความรู้ ขอ้มูลข่าวสารของพนักงาน (Marquardt, 1996; Perez-
Bustamante, 1999; Johannessen & Olsen, 2003; Deverell & Lassen, 2006; Liao, 2007; Wei & Wang, 
2008; Gumusluoglu & Ilsev, 2009)  
 11.  การประเมินและเรียบเรียงความคิด (Assessment and Pipeline Idea) 
    มีกระบวนการเก็บรวบรวมความคิด (Idea-Gathering Process) มีระบบจบัเก็บความคิด 
(Capturing Idea) มีระบบการเรียบเรียงความคิด เพื่อคน้หา ประเมิน และสนบัสนุนความคิดท่ีมี
ศกัยภาพให้พฒันาให้เป็นนวตักรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีตอ้งมีห ลกัเกณฑ์ในการคดัเลือก
และประเมินความคิดท่ีมีความชดัเจนและยุติธรรม และมีโปรแกรมการให้ขอ้เสนอแนะของพนกังาน 
ท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีฐานขอ้มูลและเวบ็ไซทส์าหรับการจดัเก็บและแสดงขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัความคิด 
(Chaney, Devinney and Winer, 1991; Higgins, 1995; Von Stamm, 2008; Srivastava, 2011)  
 12.  เครือข่าย (Network) 
      องค์กรต้องให้ความส าคัญกับการสร้างเครือข่ายและมีพันธมิตรในการสร้าง
นวตักรรมองคก์รจะตอ้งเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมในการสร้างนวตักรรมหรือเขา้
ร่วมในทีม คิดคน้ผลิตภณัฑ์ใหม่ โดยมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายนวตักรรมเพื่อการแลกเปล่ียน
ทรัพยากรเงินทุน ความรู้ และเทคโนโลย ีเพื่อสร้างหรือเพิ่มศกัยภาพในการสร้างนวตักรรมและการ
ลงทุน เช่น ลูกคา้ ซพัพลายเออร์ ผูร่้วมงาน มหาวิทยาลยั องคก์รภาครัฐและเอกชน (Riche, Hecker and 
Burgan, 1983; Rosen and Digh, 2001; Pyka, 2002; Ojasalo, 2008; Mo, 2008; Panda, 2014) 
 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกบั คุณลกัษณะองค์กรแห่งนวตักรรม ของ
นกัวิชาการหลายท่าน สรุปไดว้า่ คุณลกัษณะองคก์รแห่งนวตักรรม หรือภาพลกัษณ์ท่ีเด่นชดั ท่ีองคก์ร
สร้างข้ึนเพื่อให้เกิดความโดดเด่น มีลกัษณะเฉพาะตวั องค์กรท่ีจดัไดว้่ามีลกัษณะเป็นองค์กรแห่ง
นวตักรรม ควรประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีส าคญั ประกอบดว้ย (1) วิสัยทศัน์ กลยุทธ์และเป้าหมาย 
(2) โครงสร้างองคก์ร (3) วฒันธรรม ค่านิยม และบรรยากาศการท างาน (4) ผูน้ า (5) บุคลากร (6) 
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ทรัพยากร (7) การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย์ (8) การให้รางวลัและการยอมรับ (9) การส่ือสาร 
(10) การจดัการความรู้และขอ้มูลข่าวสาร (11) การประเมินและเรียบเรียงความคิด และ (12) เครือข่าย  
 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั ภาวะผูน้ า บทบาทของผูบ้ริหาร และการบริหาร
จดัการของผูบ้ริหารระดบักลาง เช่น 
 พสุ เดชะรินทร์ (2552) ศึกษา ความส าคญัของนวตักรรมในการแข่งขนัยุคใหม่ และได้
อธิบายถึงองคป์ระกอบของ องคก์รนวตักรรม ไวด้งัน้ี (1) มีทิศทางและกลยุทธ์ชดัเจน ท่ีจะพฒันา
องค์กรให้เป็นองค์กรนวตักรรม กล่าวคือ มีการก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร ท่ีมุ่งเน้นในด้าน
นวตักรรม และผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีจะส่งผลต่อองค์กร       
(2) สร้างวฒันธรรม ขององคก์รท่ีใหค้วามส าคญั และคุณค่ากบันวตักรรมเป็นส าคญั (3) ความมุ่งมัน่
และทุ่มเทของผูบ้ริหาร (4) โครงสร้างองคก์ร มีความยืดหยุน่ในระดบัท่ีเหมาะสมท่ีจะกระตุน้ให้
เกิดนวตักรรมภายในองค์กร (5) มีบุคลากรท่ีจะท าหน้าท่ีตามบทบาทต่างๆ ภายใตก้ระบวนการ
นวตักรรม ไม่ว่าจะเป็นผูท่ี้จะเป็น เจา้ภาพในโครงการหรือผูส้นบัสนุน อีกทั้ง บุคลากรภายใน
องค์กร (6) การท างานร่วมกนัเป็นทีม เน่ืองจากนวตักรรมจะมีโอกาสเกิดข้ึนไดจ้ากการท างาน
ร่วมกนัของบุคคลท่ีมีพื้นฐานท่ีหลากหลายมากกวา่ (7) มีการพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ และทกัษะ
ท่ีเหมาะสม เพื่อเอ้ือต่อการเป็นผูท่ี้สามารถ คิดคน้ส่ิงใหม่ ๆ (8) ให้ความส าคญักบับรรยากาศ และ
สภาวะแวดลอ้มในการท างาน และ (9) มีความเช่ือมโยงกบัปัจจยัภายนอกองคก์ร เน่ืองจากหลาย
คร้ังท่ีนวตักรรมไม่ไดเ้กิดข้ึนจากภายใน แต่ เป็นความสามารถเช่ือมโยงแนวคิดต่างๆ จากภายนอก
เขา้มารวมกนั 
 กุศล ทองวนั (2553) ศึกษา ความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีส่งเสริมให้เกิดองคก์รแห่งการ
เรียนรู้ต่อระดบัการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และระดบัการเป็นองค์กรนวตักรรม: กรณีศึกษา 
ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งเสริมให้เกิดองคก์ร
แห่งการเรียนรู้ทั้ง 7 ปัจจยั มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ และระดบัของ
การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้มีความสัมพนัธ์กบัระดบัของการเป็นองคก์รนวตักรรม ขณะท่ีปัจจยัท่ี
ส่งเสริมให้เกิดองคก์รแห่งการเรียนรู้มีเพียง 6 ปัจจยั ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัระดบัการเป็นองค์กร
นวตักรรม ประกอบดว้ย (1) โครงสร้างท่ีเหมาะสม (2) วฒันธรรมการเรียนรู้ขององคก์ร (3) การ
สร้างและถ่ายโอนความรู้ (4) เทคโนโลยีการเรียนรู้ (5) บรรยากาศท่ีสนบัสนุน และ (6) การท างาน
เป็นทีม โดยเร่ืองการเพิ่มอ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในงานเป็นปัจจยัท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบั
ระดบัการเป็นองคก์รนวตักรรม 
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 นรวฒัน์ ชุติวงศ ์(2554) ศึกษา การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิผลต่อการเป็นองค์กรแห่ง
นวตักรรมในประเทศไทย สรุปไวว้า่ งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจยัส าคญัต่างๆ ท่ีมี
อิทธิพลต่อการพฒันาองค์กรในประเทศไทยให้ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งนวตักรรม ซ่ึงได้
ท าการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลโดยการทบทวนวรรณกรรม  จากงานวิจยั และจากบทความ จาก
ฐานขอ้มูลต่าง รวมถึงการสัมภาษณ์และการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามกบัผูบ้ริหารระดบัสูงของ
องค์กรต่างๆ ในประเทศไทยท่ีจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยผลจาก
การศึกษาได้น าเสนอความส าคัญของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาองค์กรไปสู่องค์กรแห่ง
นวตักรรม พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเป็นองคก์รแห่งนวตักรรม ประกอบดว้ย (1) โครงสร้างองคก์ร 
(Structure) (2) ขนาดขององคก์ร (Size) (3) แหล่งท่ีมาของนวตักรรม (Sources of Innovation) (4) 
กระบวนการในการพฒันานวตักรรม (Process of Innovation) (5) การบริหารจดัการบุคลากร 
(Human Resource Management) (6) การท างานร่วมกนัในทุกแผนก (Collaboration) (7) การส่ือสาร
กันระหว่างบุคลากร (Communication) (8) องค์ความรู้ (Knowledge) (9) เทคโนโลยี 
(Technology)และ (10) วฒันธรรมองคก์ร (Culture) 
 ศกัดิพนัธ์ ตนัวิมลรัตน์ (2558) ศึกษา รูปแบบการบริหารข่ายงานห้องสมุด มหาวิทยาลยั 
ส่วนภูมิภาคสู่การเป็นองค์การแห่งนวตักรรม สรุปไวว้่า องค์ประกอบของการบริหารข่ายงาน
ห้องสมุด มหาวิทยาลยัส่วนภูมิภาคสู่การเป็นองค์การแห่งนวตักรรมมีอยู่ 8 องค์ประกอบไดแ้ก่        
(1) ภาวะผูน้ า ท่ีมีประสิทธิภาพ (2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (3) วิสัยทศัน์และ
ยุทธศาสตร์ (4) บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ (5) การพฒันาบุคลากร (6) วฒันธรรมองค์การ              
(7) โครงสร้างองคก์รท่ีเหมาะสม (8) ระบบการส่งเสริมการสร้างนวตักรรม ส่วนรูปแบบการบริหาร
ข่ายงานห้องสมุด มหาวิทยาลยัส่วนภูมิภาคสู่การเป็นองค์การแห่งนวตักรรมเป็นความสัมพนัธ์
ระหวา่งองคป์ระกอบ โดยองคป์ระกอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร วิสัยทศัน์และ
ยุทธศาสตร์ วฒันธรรมองค์การ และโครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสม  มีอิทธิพลทางตรงต่อ
องคป์ระกอบระบบการส่งเสริมการสร้างนวตักรรม ภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพมีอิทธิพลทางออ้ม
ผา่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร วิสัยทศัน์และยุทธศาสตร์ วฒันธรรมองคก์าร และ
โครงสร้างองคก์รท่ีเหมาะสม บุคลากร ท่ีมีประสิทธิภาพและการพฒันาบุคลากรมีอิทธิพลทางออ้ม
ผ่านวฒันธรรมองค์การ และโครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสม และผลการยืนยนัรูปแบบการบริหาร
ข่ายงานห้องสมุด มหาวิทยาลยัส่วนภูมิภาค สู่การเป็นองคก์ารแห่งนวตักรรม ดว้ยวิธีการระดมความ
คิดเห็น (Focus Group Discussion) พบวา่ ผูบ้ริหารข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลยัส่วนภูมิภาคแสดง
ความคิดเห็นและยืนยนัรูปแบบการบริหาร ข่ายงานห้องสมุด มหาวิทยาลยัส่วนภูมิภาคสู่การเป็น
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องคก์ารแห่งนวตักรรม วา่มีความสัมพนัธ์กนั มีความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความถูกตอ้ง และ
ใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีและกรอบแนวคิดการวจิยั 
 Christiansen (2000) ศึกษา Building The Innovative Organization ไดอ้ธิบายถึงแนว
ทางการสร้างองคก์รแห่งนวตักรรมไวว้า่ มีองคป์ระกอบ ท่ีส าคญัมีดงัน้ี 
 1.  วิสัยทศัน์และกลยุทธ์ (Corporate Strategy) การมีวิสัยทศัน์ท่ีชดัเจน และมีความ
เป็นไปได ้ ช่วยสร้างแรงบนัดาลใจ น าไปสู่การสร้างนวตักรรม องคก์รจะตอ้งมีกลยุทธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบันวตักรรมในระยะยาว แบ่งกลยทุธ์เป็น 3 ระดบั คือ กลยุทธ์ระดบัองคก์ร กลยุทธ์ระดบัหน่วยธุรกิจ 
และ กลยทุธ์ระดบัหนา้ท่ี 
 2.  ระบบการจดัการความสามารถ (The Competence Management System) ระบบจะ
ก าหนด และตดัสินวา่องคก์รควรสร้าง พฒันาความสามารถ และทกัษะท่ีจะส่งเสริมเป้าหมายในการ
สนบัสนุนนวตักรรม 
 3.  เป้าหมาย (Goal) เป้าหมายท่ีดีตอ้งมีความเฉพาะเจาะจง มีความชดัเจนเก่ียวกบั
นวตักรรมทุกระดบั การตั้งเป้าหมายทางนวตักรรม เนน้การใหค้วามส าคญักบัลูกคา้เป็นหลกั 
 4.  โครงสร้างองคก์ร (Organization Structure) ลกัษณะโครงสร้างองคก์รแบบแนวราบ มี
ระดบัการบงัคบับญัชานอ้ย มีความยืดหยุน่ และการควบคุมแบบหละหลวม (Loose) ลกัษณะของ
โครงสร้างองคก์รท าใหพ้นกังานมีความเป็นอิสระสูงเหมาะสมต่อการเกิดนวตักรรม 
 5.  ระบบการส่ือสารและการจดัการขอ้มูล (Communication System and Information 
Management) (1) ระบบการส่ือสาร มี 2 แบบ คือ การส่ือสารภายในองคก์ร และการส่ือสาร
ภายนอกองคก์ร การส่ือสารภายในองคก์ร เป็นทั้งแบบแนวด่ิงและแบบแนวราบ ส่วนการส่ือสาร
ภายนอกองค์กร เป็นการส่ือสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ ตลาด และคู่แข่ง และ (2) การจดัการขอ้มูล 
องคก์รควรมีการจดัการขอ้มูลท่ีดี เพื่อช่วยในการสนบัสนุนการตดัสินใจในการคิดสร้างสรรคข์อง
นวตักรรม การสร้างนวตักรรมท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และตลาด 
 6. วธีิการตดัสินใจ (Decision Methods) องคก์รควรมีระบบการตดัสินใจดว้ยการมีส่วน
ร่วมของหลายบุคคล ท าใหมี้มุมมองท่ีแตกต่างและช่วยใหก้ารตดัสินใจมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 7.  ส่ิงจูงใจ (Incentives) รางวลัท่ีเป็นตวัเงิน รางวลัดา้นอาชีพ รางวลั ดา้นสังคม และ
รางวลัดา้นจิตใจ รางวลัท่ีแตกต่างกนัถูกน าไปใช่ในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละองคก์ร 
 8.  ระบบการจดัการบุคคล (Personnel Management System) ประกอบไปดว้ย การจา้ง
งาน มุ่งเนน้คน้หา และการจา้งบุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์การพฒันาบุคคลไปตามแนวทาง ท่ีองคก์ร
ตอ้งการ การรักษาความคงท่ีและการลดการลาออกของพนักงานโดยการสร้างส่ิงแวดล้อมท่ี
น่าสนใจ หรือนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน 



 

 

90 

 9.  วธีิการประเมินผลการปฏิบติังาน (Evaluation Methods) ประกอบดว้ย รูปแบบการ
ประเมิน ผูท้  าหนา้ท่ีประเมิน การประเมินตนเอง เกณฑ์และขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมิน ความใกลชิ้ด
ของพนกังานและผูถู้กประเมิน 
 10.  วฒันธรรมองคก์ร (Culture) องคก์รตอ้งสนบัสนุนใหมี้วฒันธรรมท่ีส่งเสริมใหเ้กิด
นวตักรรม กลา้คิด กลา้เส่ียง วฒันธรรมท่ีเปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็นใหม่ๆ ไม่มีการลงโทษ
ต่อความลม้เหลวหรือความผิดพลาดท่ีเกิดจากการสร้างนวตักรรม 
 Tidd (2001) ศึกษา Innovation Management in Context: Environment, Organization 
and Performance ซ่ึงเป็นงานวิจยัเก่ียวกบัการจดัการนวตักรรม และ การมีส่วนร่วมขององค์กร ท่ี
เก่ียวข้องพฤติกรรม และการจดัการเชิงกลยุทธ์ เพื่อการพฒันา กรอบการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ส่ิงแวดลอ้ม ภาระผูกพนั การก าหนดค่าขององค์กร การจดัการนวตักรรม และประสิทธิภาพการ
ท างาน สรุปผลการวิจยัวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งสภาพแวดลอ้มขององคก์ร โครงสร้างองคก์ร และ
กระบวนการจดัการนวตักรรม มีความสัมพนัธ์ต่อประเภทและระดบัของนวตักรรม การก าหนดค่า
ขององคก์ร การปฏิบติัและประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 
 Piyaporn (2002) ศึกษา Corporate Entrepreneurship Characteristics and Organizational 
Innovativeness of Large Enterprises in Thailand พบวา่ มีคุณสมบติั 4 ขอ้ ของความเป็นผูป้ระกอบการ
ในองค์กรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างนวตักรรมขององค์กรขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ บรรยากาศและวิสัยทศัน์ 
การปรับตวัเขา้หาตลาด การเรียนรู้โดยถ่ายทอดขอ้มูลระหว่างกนั งานท่ีดูน่ารังเกียจ (ความเป็น
อิสระของงาน) นอกจากนั้น ผลการศึกษายงัช้ีให้เห็นวา่ มีความแตกต่างระหวา่งความสามารถใน
การสร้างนวตักรรมของวิสาหกิจขนาดใหญ่ในประเทศท่ีพฒันาแลว้ และประเทศท่ีก าลงัพฒันา ใน
ทา้ยท่ีสุด ผลการศึกษายงัพบว่า ความเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจในปัจจุบนัมีความสัมพนัธ์กบัการสร้าง
นวตักรรมขององค์กร ดงันั้นการพฒันาแนวคิดของความเป็นผูป้ระกอบการ ภายในองค์กรข้ึนใน
ประเทศไทย จึงอาจเป็นทางออกหน่ึงในการสร้างความเจริญเติบโตบนพื้นฐานของความมี
ประสิทธิภาพอนัจะท าใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้นระยะยาว 
 Kuczmarski (2003) เขียนบทความเก่ียวกบั What is innovation? And why aren’t companies 
doing more of it? และไดใ้ห้ความคิดเห็นเก่ียวกบั องค์ประกอบท่ีส าคญัในการสร้างนวตักรรม ไวว้่า 
ประกอบดว้ยปัจจยัส าคญัดงัน้ี (1) ผูบ้ริหารมีทศันคติท่ีดีและสนบัสนุน (2) ผูบ้ริหารดา้นนวตักรรม (3) 
มีความเห็นดว้ย หรือเห็นพอ้งตอ้งกนัต่อกลยุทธ์การสร้างผลิตภณัฑ์ใหม่ (4) ความ สมดุลระหวา่งการ
สร้างสินคา้ใหม่และเทคโนโลยีสนับสนุน (5) ลูกคา้จะเป็นผูผ้ลกัดนัการพฒันากระบวนการ (6) 
จดัตั้งทีมงานขา้มสายงานเพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ (7) มีการให้รางวลั ผูมี้ส่วนร่วม สร้างผลิตภณัฑ์
ใหม่ (8) สร้างนวฒันธรรมและค่านิยมนวตักรรม และ (9) วดัประเมินผล ระบบและนวตักรรม 



 

 

91 

 Wong & Fung (2005) ศึกษา Technological Innovativeness and Organizational Culture 
in Hong Kong จากการวเิคราะห์กระบวนการล าดบัชั้น ผลการศึกษาพบวา่ การศึกษาปัจจยัส าคญัของ
วฒันธรรมองคก์ร ระบุความสัมพนัธ์ระหวา่ง ปัจจยัส าคญัของวฒันธรรมและองคก์รนวตักรรม จาก
การวิเคราะห์แนวคิด กระบวนการล าดบัชั้นมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยั 3 ปัจจยัของวฒันธรรม และ
ส่วนประกอบยอ่ย 8 ปัจจยั การศึกษาการใชแ้นวคิด การวิเคราะห์ กระบวนการล าดบัชั้น ความสัมพนัธ์ 
ของปัจจยัและการตดัสินใจตามรูปแบบล าดบัชั้น จะสนบัสนุน การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม จาก
การศึกษาปัจจยัวฒันธรรมท่ีส าคญัและปัจจยัองคป์ระกอบปรากฏวา่ ความสามารถในการเรียนรู้ การ
มุ่งไปสู่ความส าเร็จ องค์กรเฉ่ือยชา เป็นองค์ประกอบส าคญั ท่ีมีผลกระทบต่อองค์กรนวตักรรม 
นวตักรรม เทคโนโลยี ตอ้งการองค์กรท่ีมีการเปล่ียนแปลงรากฐาน วฒันธรรม และปัจจยัส าคญัใน
ความส าเร็จของการปรับเทคโนโลยี แต่ส่ิงท่ียาก คือ การเปล่ียนแปลง วฒันธรรม จากผลการศึกษา
ปัจจยัความสามารถในการเรียนรู้ การสู่ความส าเร็จ และองคก์รเฉ่ือยชา เป็นปัจจยัองคป์ระกอบส าคญั
ในการปรับเทคโนโลย ีในองคก์ร 
 De Jong and Den Hartog (2007) ท าการศึกษาพฤติกรรมของผูน้ าท่ีมีต่อการเพิ่ม
พฤติกรรมนวตักรรมของพนักงาน รวมไปถึงความคิดและการประยุกต์ใช้นวตักรรมด้วย  ผล
การศึกษาคร้ังน้ีจึงไดพ้ฤติกรรมของผูน้ า 13 ประการ ท่ีช่วยสนบัสนุนพฤติกรรมนวตักรรมของ
พนกังานและรวมไปถึงความคิดและการประยกุตใ์ชน้วตักรรมดว้ย ดงัต่อไปน้ี  
 1.  การท าตนเป็นแบบอย่างด้านนวตักรรมด้วยการแสดงพฤติกรรมนวตักรรมหมัน่
แสวงหาโอกาส คิดสร้างสรรคใ์หม่ๆ และพยายามกบัการพฒันา 
 2. การกระตุน้สติปัญญา เพื่อเป็นการเพิ่มการตระหนกัในปัญหาและกระตุน้ให้คิดใหม่ 
เพื่อหาแนวทางในการปฏิบติั กระตุน้ให้พนักงานแสดงพฤติกรรมนวตักรรมและผูน้ าต้องให้
ความส าคญักบัพฤติกรรมเหล่านั้น จะยิง่ท  าใหพ้นกังานแสดงพฤติกรรมนวตักรรมมากข้ึน 
 3. การกระตุน้ให้เผยแพร่ความรู้ ดว้ยการให้มีการส่ือสารแบบเปิด มีโครงสร้างการ
ส่ือสารท่ีช่วยสนบัสนุนการประชุมการท างานแบบไม่ทางการ 
 4. การให้วิสัยทศัน์ มีการส่ือสารวิสัยทศัน์อยา่งชดัเจน และให้แนวทางการปฏิบติัและ
ดาเนินกิจกรรมในอนาคต 
 5. การเป็นท่ีปรึกษา มีการสอบถามถึงความคิดเห็นและการตดัสินใจของพนกังาน  ซ่ึง
เป็นการตรวจสอบพนกังานก่อนท่ีจะมีการเปล่ียนแปลง ผูน้ าใหค้าแนะนาการตดัสินใจและความคิด
ต่างๆ ผูน้ าตอ้งพูดคุยและใหค้าปรึกษาแลกเปล่ียนกบัพนกังาน 
 6.  การกระจายงาน การให้อานาจแก่พนกังานในการรับผิดชอบงานของตนเองอย่าง
เป็นอิสระ 
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 7. การสนบัสนุนนวตักรรม การท่ีผูน้ าให้การสนบัสนุนนั้นจะเป็นส่ิงท่ีจูงใจพนกังาน 
ผูน้ าตอ้งช่วยเหลือพนกังานและไม่ลงโทษพนกังานท่ีท างานผิดพลาด ให้มองวา่ความผิดพลาดเป็น
โอกาสของการเรียนรู้ หวัหนา้ตอ้งเป็นผูส้นบัสนุนใหเ้กิดนวตักรรม 
 8.  การจดัการข้อมูลป้อนกลับ ผูน้ าควรมีการให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีสร้างสรรค์แก่
พนกังานเพราะจะช่วยใหพ้นกังานพฒันาปรับปรุงตนเอง พร้อมทั้งการขอขอ้มูลป้อนกลบัจากลูกคา้
ดว้ย สามารถนามาใช่ในการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑใ์หม่ๆ 
 9.  การนบัถือ การช่ืนชมหรือแสดงความนบัถือพนกังาน สามารถท าไดโ้ดยการชมเชย 
การใหร้างวลัหรือการเฉลิมฉลอง 
 10.  การให้รางวลัสาหรับผลการปฏิบติังานดา้นนวตักรรม  ทั้งรางวลัท่ีเป็นตวัเงินและ
วตัถุต่างๆ จะช่วยใหพ้นกังานมีความพยายามในการปฏิบติังานมากข้ึน 
 11.  การใหท้รัพยากรทั้งเวลา และเงิน 
 12.  การดูแล ผูน้ าตอ้งคอยหมัน่ติดตามกระบวนการท างานของพนกังานเพื่อให้แน่ใจวา่
งานนั้นจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 13.  การมอบหมายงานท่ีทา้ทายให้กบัพนกังาน และให้พนกังานมีความมุ่งมัน่ในการ
ท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 Ailin and Lindgren (2008) ศึกษาภาวะภาวะผูน้ าดา้นนวตักรรมท่ีสนบัสนุน ให้องคก์รมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผูน้ าดา้นนวตักรรมตอ้งมีวิสัยทศัน์ 
เป้าหมาย และกลยทุธ์ดา้นนวตักรรมและตอ้งส่งเสริมและเช่ือวา่นวตักรรมเป็นกลไกลท่ีส าคญัท่ีท า
ใหอ้งคก์รประสบความสาเร็จ ภาวะผูน้ าดา้นนวตักรรมจะตอ้งมีพนัธสัญญาท่ีมุ่งมัน่ในการริเร่ิมการ
เป็นภาวะผูน้ าดา้นนวตักรรม ซ่ึงจะไดรั้บมุ่งเน้นสนบัสนุนภาวะผูน้ าในเชิงกลยุทธ์จากกิจกรรม
นวตักรรมขององค์กร เพราะบทบาทของภาวะผูน้ าดา้นนวตักรรมจะเก่ียวขอ้งกบันวตักรรมของ
องคก์รกบักระบวนการนวตักรรมต่าง ๆ ดงันั้นภาวะผูน้ าดา้นนวตักรรมจะตอ้งมีบทบาทในระดบั กล
ยุทธ์และระดบัปฏิบติัการดา้นนวตักรรม คือ ตอ้งมีเทคนิคในการจดัการนวตักรรม และผูน้ าจะตอ้ง 
ตระหนกัถึ งความส าคญัของการมีเครือข่ายและพนัธมิตรดา้นนวตักรรม 
 Von Stamm (2008) ได้ให้ความเห็นเก่ียวกบั องค์กรนวตักรรม ไวใ้นหนังสือ 
Managing Innovation, Design and Creativity วา่ องคป์ระกอบท่ีส าคญั ดงัน้ี (1) กลยุทธ์และ
วิสัยทศัน์ ท่ีมีความชดัเจน บอกได้ว่าองค์กรตอ้งการอะไร และอยากจะเป็นอย่างไรในอนาคต        
(2) รูปแบบผูน้ า ผูน้ าองค์กรตอ้งสนบัสนุน และส่งเสริมนวตักรรม มุ่งมัน่ด้วยใจจริงในการพฒันา
ส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งเสริมให้กลา้ทดลอง คน้หาและร่วมมือ รวมทั้งมีความอดทนกบัความลม้เหลว ผูน้ า
ลกัษณะน้ีควรมีอยูใ่นทุกระดบัขององคก์ร โดยเร่ิมท่ีผูน้ าระดบัสูงขององคก์รก่อน (3) กระบวนการ 
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ควรมีกระบวนการเพื่อการสนบัสนุนวฒันธรรมของนวตักรรม แต่ถา้ใชก้ระบวนการในการควบคุม 
ก็จะกลายเป็นอุปสรรคขดัขวางนวตักรรมไดเ้ช่นกนั (4) วฒันธรรมองคก์ร เป็นส่ิงส าคญัในการ
ผลกัดนัพฤติกรรมของผูน้ า ซ่ึงจะไดรั้บการสนบัสนุนจากการท างานของฝ่ายบุคลากร  ความทา้ทาย
จากสถานการณ์ปัจจุบนั การร่วมมือการทดลอง และการเรียนรู้จากความลม้เหลวเป็นสัญญาณของ
วฒันธรรมนวตักรรม (5) ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพของการท างาน มีบทบาทในการสนบัสนุนพฤติกรรม
ไปสู่การสร้างนวตักรรมในองคก์ร และ (6) ปัจจยัภายนอกมีความส าคญัต่อการเป็นองคก์ร นวตักรรม 
ใน 2 ประเด็น ไดแ้ก่ ความเขา้ใจในบริบทท่ีองคก์รด าเนินการอยู ่และการเช่ือมโยงกบัปัจจยัภายนอกท่ี
มีอิทธิพล เช่น ลูกคา้ ผูจ้ดัหาวตัถุดิบเป็นตน้ 
 Wei & Wang (2008) ศึกษา Structural Characteristics and Performance of Innovative 
Organization in Knowledge-Intensive Business Services: Empirical Studies in China พบว่า 
โครงสร้างองคก์รนวตักรรม มีมุมมองสามมิติ คือ การบริหารตนเอง การมีปฏิสัมพนัธ์กนัภายใน 
และการเป็นอิสระ การปฏิบติังานนวตักรรมมีมุมมอง สองมิติ คือ ผลงานภายหลงัท่ีไดม้า กบัผลงาน
มาตรฐาน จากการวิจยัความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์รนวตักรรมกบัผลงานนวตักรรม ท่ีเป็นมาตรฐาน
ของธุรกิจบริการท่ีใชค้วามรู้อยา่งเต็มท่ี มีความสัมพนัธ์กนั และพบวา่ลกัษณะขององคก์รนวตักรรม
ของธุรกิจบริการท่ีใชค้วามรู้เต็มท่ีแตกต่างกนั ท าใหผ้ลการปฏิบติังานของนวตักรรมแตกต่างกนั 
 Crossan and Apaydin (2010) ศึกษา A Multi-Dimensional Framework of Organizational 
Innovation รายงานวิจยัฉบบัน้ีรวบรวมจากผลงานการวิจยัทางวิชาการเก่ียวกบันวตักรรม บน
พื้นฐานของระบบตรวจสอบของเอกสารตีพิมพท่ี์ผา่นมา 27 ปีและน ามาสังเคราะห์มุมมองการวิจยั
ต่าง ๆ เพื่อก าหนดเป็นกรอบหลายมิติ ท่ีครอบคลุมนวตักรรมขององคก์ร การเช่ือมโยงความเป็นผูน้ า
นวตักรรมองค์กร กระบวนการ และผลนวตักรรม นอกจากน้ียงัได้เสนอแนะมาตรการของปัจจยั
นวตักรรมองคก์ร และผลกระทบในปัจจุบนัทั้งการวจิยัและการปฏิบติัในทางการบริหาร 
 Srivastava (2011) ศึกษา A Case Study and Survey-Based Assessment of the 
Management of Innovation and Technology เพื่อศึกษาการจดัการเทคโนโลยีและนวตักรรม (MTI) 
การศึกษาตรวจสอบโครงสร้าง สภาพแวดล้อมและทรัพยากรขององค์กรของ MTI โดยเฉพาะ
ส าหรับองคก์รท่ีมีการตรวจสอบการจดัต าแหน่งของ MTI กบักลยุทธ์และขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การจัดตั้ งโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานให้ประสบ
ความส าเร็จต้องเหมาะสมกับระดับของ MTI ปัจจยัส าคญัของความส าเร็จท่ีเป็นข้อดี คือ การ
ปรับเปล่ียนโครงสร้าง จะท าใหก้ระบวนการสอดคลอ้งกบักลยุทธ์การแข่งขนั และจ าเป็นท่ีจะตอ้งเป็น
ส่วนหน่ึงของวฒันธรรมท่ีมีอยู ่การจดัการความขดัแยง้ การเติบโตเชิงรุกท่ีมีขอ้จ ากดั การรับรู้ขอ้มูล
เพิ่มเติมเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น การส่ือสารทั้งแนวตั้งและแนวนอนอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งการจดัตั้ง และ
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สนบัสนุนกระบวนการในการอ านวยความสะดวกให้พนกังานให้แน่ใจและทราบเป็นอยา่งดีวา่เป็น
ส่วนหน่ึงของนวตักรรม และวฒันธรรมการเปล่ียนแปลงจะช่วยให้เกิดความมัน่ใจ และเช่ือได้ว่า
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
 Hay Group (2013) ศึกษา Eighth Annual Hay Group Study Identifies Best Companies 
for Leadership ผลการศึกษาพบวา่ 20 บริษทั ท่ีดีท่ีสุดเน้นนวตักรรม ส่งเสริมความเป็นผูน้ าท่ีทุก
ระดบั ท่ีมีความเป็นเลิศในการด าเนินงานการขบัเคล่ือนนวตักรรม ดงัน้ี 
 1.  ให้โอกาสส าหรับพนกังานท่ีมีอายุน้อยกวา่เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กบั
ผูบ้ริหารระดบัอาวโุส (Top 20: 71%; บริษทั อ่ืนๆ: 54%)  
 2. ความลม้เหลวของการปฏิบติั (หลงัจากท่ีความพยายามท่ีดี) เป็นโอกาสในการเรียนรู้ 
ไม่ใช่ส่ิงท่ีน่าละอาย (Top 20: 72%; บริษทั อ่ืนๆ: 59%)  
 3.  ให้ความส าคญัพนกังานมีมุมมองในการเร่ิมตน้วตักรรมใหม่ ๆ เท่าเทียมกนักบัผูท่ี้
ขบัเคล่ือนหรือปรับปรุงการด าเนินงาน (Top 20: 80%; บริษทั อ่ืน ๆ: 56%)  
 4.  ใหพ้นกังานท่ีมีความทา้ทายกบัความคิดสร้างสรรคม์ากกวา่งานท่ีจ ากดัหรือก าหนด
ไวใ้ห ้(Top 20: 78%; บริษทั อ่ืน ๆ: 62%)  
 กล่าวสรุป คือ ผูน้ าตอ้งสร้างวฒันธรรมให้สอดคลอ้งกบัปัจจุบนั และพฒันาวฒันธรรม 
ไปสู่อนาคต ตอ้งสนบัสนุนบุคคล และทีมงาน เพราะทั้ง 2 ปัจจยัเป็นแนวคิดในการพฒันานวตักรรม 
บรรยากาศขององคก์รเป็นเพียงส่วนประกอบ ความแตกต่างบรรยากาศองคก์รมาจากความแตกต่าง
ในรูปแบบบริหาร ผูน้ าตอ้งใชอ้  านาจท่ีเหมาะสม มีความยืดหยุน่ มีล าดบัขั้นในการบงัคบับญัชานอ้ย 
ยอมรับความคิดใหม่ของบุคลากรในองคก์ร บุคคลตอ้งไดรั้บการยอมรับวา่ท าในส่ิงท่ีดีท่ีสุด ท าให้เกิด
ความเขา้ใจในวตัถุประสงค์และความคาดหวงั บรรยากาศท่ีมีประสิทธิภาพ จะสนบัสนุนผลงาน
เฉพาะบุคคลไดดี้ และในการส่งเสริมการสร้างบรรยากาศจะท าให้เกิดความคิดสร้างสรรคอ์นัก่อให้เกิด
นวตักรรมท่ีดีเยีย่ม 
 Saki, Shakiba and Savari (2013) ศึกษา Study of the Relationship between the 
Organizational Learning and Organizational Innovation at University of Tehran การศึกษาคร้ังน้ี เป็น
การศึกษา ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเรียนรู้ขององคก์ร และนวตักรรมขององคก์ร ของผูเ้ช่ียวชาญ ท่ี
มหาวิทยาลยัเตหะราน พบวา่ การเรียนรู้ขององค์กรและนวตักรรมขององคก์ร มีความสัมพนัธ์ทางบวก 
อย่างมีนัยส าคัญ แสดงให้เห็นว่า ระหว่าง องค์ประกอบทั้ งหมดในการเรียนรู้ขององค์กรและ
นวตักรรมองค์กร มีความสัมพนัธ์ทุกมิตินวตักรรมขององค์กร (เช่น นวตักรรมผลิตภณัฑ์ นวตักรรม
กระบวนการ และนวตักรรมการบริหาร) ผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์สมการถดถอยพบวา่ องคป์ระกอบ
การเรียนรู้ ขององค์กร ทั้ง 4 ประกอบด้วย การเรียนรู้ของทีม (Team Learning) การแบ่งป่ันความรู้ 
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(Knowledge Sharing) ความเป็นผู ้น า (Leadership) และวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กร 
(Organizational Learning Culture) สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงใน องคก์รนวตักรรม (ตวัแปร
มาตรฐาน) ได้อย่างมีนัยส าคัญ ส่วนระบบคิด (Systemic thinking) มุมมองทั่วไป (Common 
perspective) ความสามารถของทีมงาน (Staff Competence) ไม่มีบทบาทส าคญัในการท านายการ
เรียนรู้ขององคก์ร อยา่งมีนยัส าคญั 
 Ganter and Hecker (2014) ศึกษา Configurational paths to organizational innovation: 
qualitative comparative analyses of antecedents and contingencies การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการส ารวจ
รูปแบบท่ีซบัซ้อนของสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งบุคคลของนวตักรรมขององค์กร เป็นการศึกษาวิจยั
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดว้ยวิธีการสัมภาษณ์ (Interview) สรุปไดว้่า ผูบ้ริหารควรให้
ความส าคญักบัการกระตุน้และสร้างความมัน่ใจให้กบัพนักงานในการลองท าส่ิงใหม่ ๆ จะท าให้
พนักงานมีความรู้ มีทกัษะ และความสามารถใหม่ๆในการท่ีจะน าไปใช้สร้างให้เกิดความคิด 
สร้างสรรคไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ในงานวจิยัเดียวกนัน้ียงัไดร้ะบุวา่นวตักรรมจะสร้างให้เกิดข้ึนได ้
ตอ้งอาศยับรรยากาศในการท างานท่ีเอ้ือต่อพฤติกรรมดงักล่าว บรรยากาศท่ีส่งเสริมนวตักรรมมีอิทธิพล 
ทางบวกโดยตรงต่อวฒันธรรมองค์กรท่ีส่งเสริมนวตักรรม และวฒันธรรมองค์กรท่ีส่งเสริม
นวตักรรม มีอิทธิพลทางบวกโดยตรงต่อผลลพัธ์ของนวตักรรมดว้ย ซ่ึงหมายถึงพนกังานจะตอ้ง
ไดรั้บโอกาสในการเรียนรู้ ซ่ึงผูบ้ริหารควรให้การสนบัสนุนและกระตุน้ให้เกิดพฤติกรรมดงักล่าว 
นอกจากน้ี องคก์ร ควรท่ีจะมีโครงสร้างและกระบวนการท างานท่ีสนบัสนุนการถ่ายโอนความรู้
ใหม่ ๆ  
 Mehtap (2014) ศึกษา The Mediating Role of Learning Orientation on the Relationship 
Between Organizational Structure and Firm Innovativeness: A Study on Turkish Smes 
วตัถุประสงค์ของการศึกษาน้ีคือการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการวางแนวทาง การเรียนรู้ปัจจยั
โครงสร้าง ระดบัความเป็นระเบียบ และรวมศูนยแ์ละองค์กรนวตักรรม สมมติฐานของการศึกษา 
คือ การจดัระบบฐานขอ้มูลมีผลกระทบต่อ องคก์รนวตักรรมในเชิงบวก ผ่านการวางแนวทางการ
เรียนรู้ ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS ทดสอบสมมติฐาน โดยการ
วิเคราะห์การถดถอยตามล าดบัชั้น ผลการศึกษาพบวา่ ยอมรับสมมติฐานของการศึกษา การจดัระบบ
ฐานข้อมูลมีมีความสัมพนัธ์ และมีผลกระทบต่อองค์กรนวตักรรมในเชิงบวก ผ่านการวางแนว
ทางการเรียนรู้ 
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 สรุป 
 จากการศึกษา แนวคิดเก่ียวกบัองค์กรแห่งนวตักรรม สรุปไดว้า่ องคก์รแห่งนวตักรรม 
คือ องคก์รท่ีมีการสนบัสนุนบุคลากรในทุกระดบัใหไ้ดใ้ชพ้ลงัความคิดสร้างสรรคใ์นการคิดคน้และ
สร้างนวตักรรมในองค์กร ซ่ึงไม่จ  ากดัเพียงนวตักรรมของผลิตภณัฑ์และบริการ (Schumpeter, 2003) 
แต่เป็นองคก์รท่ีมุ่งสนใจต่อการคน้หาแนวความคิดใหม่ ๆ ซ่ึงมีความส าคญัอยา่งมากต่อการด าเนิน
ธุรกิจและการสร้างให้องค์กรเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขนัในยุคปัจจุบนั ภายใตก้ระบวนการ
จดัการทรัพยากรในองคก์รท่ีมีอยูอ่ยา่งมีประสิทธิภาพและมีศกัยภาพเพียงพอ พร้อมท่ีจะเผชิญความ
เปล่ียนแปลงและความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการน าความคิดใหม่ ๆ มาสู่การปฏิบติั เพื่อให้มีการ
เปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงรูปแบบของลกัษณะงานท่ีปฏิบติัอยู่ ให้มีคุณภาพ จนสามารถ น าไปสู่
บริการผลิตภณัฑ์หรือกระบวนการในการท างานรูปแบบใหม่ๆ ท่ีจะลดตน้ทุน เพิ่มผลก าไรและ สร้าง
ความไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนัให้กบัองคก์ร (จุฑาธิป  อินทรเรืองศรี, 2549) เพื่อความอยูร่อด ความ
เจริญเติบโต ดว้ยการน าความรู้ต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการด าเนินธุรกรรมขององค์กร มาบริหารจดัการ
อย่างเป็นระบบ ผ่านกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัของบุคลากรในองค์กร และ ขยาย
ไปสู่องค์กรในภาพรวม ท าให้กลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และใช้ความรู้ในการปรับเปล่ียน 
พฤติกรรมองคก์รทัว่ทั้งองคก์ร ดว้ยการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มศกัยภาพเชิงการแข่งขนั และหรือ 
ยกระดบัองค์กรหรือธุรกิจสู่สากล ท าให้องคก์รกา้วสู่การเป็นองคก์รแห่งนวตักรรม ซ่ึงองค์กรแห่ง
นวตักรรม มีหลกัการพื้นฐาน 8 ประการ ประกอบดว้ย  (1)  มีความรู้เก่ียวกบัธุรกิจเป็นอยา่งดี (Business 
Knowledge) (2) มีวิสัยทศัน์และยุทธศาสตร์ท่ีจะน าไปสู่องคก์รนวตักรรม (3) สร้างบทบาทความ
รับผิดชอบและเจตนารมณ์ให้กบัผูบ้ริหาร และการจดัการ (Leadership and Management) (4) จูงใจ 
พนกังานให้สร้างนวตักรรม (People Motivation) (5) ส่งเสริมวฒันธรรมและบรรยากาศการท างาน 
(Culture and work climate) ให้การสนบัสนุนการสร้างนวตักรรม (6) สร้างความสามารถในการ
เปล่ียนแปลง (Capacity for change) (7) บริหารองคก์รบนพื้นฐานของหลกัธรรมภิบาล (Organization 
and Governance) และ (8) สร้างความสามารถของพนกังานทุกคน (Individual Capacity)  
 ส่วนประเภทของนวตักรรมองคก์ร สามารถแบ่งไดห้ลายประเภทตามลกัษณะขอบเขต 
และวตัถุประสงค์ของการน าไปใช้ และการน าไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมกบัแต่ละองค์กร เพราะ
นวตักรรม (innovation) เป็นแรงขบัเคล่ือนเศรษฐกิจในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ รวมถึงความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และเพิ่มพูนความสามารถเชิงการแข่งขนัขององค์กร แบ่งออกไดเ้ป็น       
6 ประเภท ดงัน้ี (1) นวตักรรมทางธุรกรรมขององค์กร (Business Innovation) (2) นวตักรรมทาง
ยุทธศาสตร์ขององคก์ร (Strategy Innovation) (3) นวตักรรมทางทุนมนุษย ์ (People Innovation)     
(4) นวตักรรมทางกระบวนการ (Process Innovation) (5) นวตักรรมทางสินค้าและบริการ 
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(Product/Service Innovation) และ (6) นวตักรรมทางการตลาด (Marketing Innovation) (กีรติ  ยศยิ่ง
ยง, 2552) 
 สรุปองค์ประกอบขององค์กรแห่งนวตักรรม  
 ปัจจยัหลกัของการเกิดนวตักรรม ประกอบดว้ย เทคโนโลยี และความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค (Capon et al, 1992; Ettlit and Reza, 1992; Gopalakrishnan and Damanpour, 1997) 
นวตักรรมจึงเกิดจากการผลกัดนั 3 ลกัษณะ คือ เทคโนโลยี ความตอ้งการ ของผูบ้ริโภค และการ
ผสมผสานกนัของเทคโนโลยีและความตอ้งการของผูบ้ริโภค (บุญอนนัต ์ พินยัทรัพย,์ 2555) การ
พฒันาองคก์รไปสู่การเป็นองค์กรแห่งนวตักรรม เป็นการใช้นวตักรรม ทางการบริหาร ซ่ึงเป็นเร่ือง
ของการคิดคน้และการเปล่ียนแปลงรูปแบบวิธีการ ตลอดจนกระบวนการ จดัการองคก์รใหม่ท่ีส่งผล
ใหร้ะบบการท างาน การผลิต การออกแบบผลิตภณัฑ์ และการให้บริการขององคก์รมีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากข้ึน ลกัษณะของนวตักรรมทางการบริหารมีความสัมพนัธ์โดยตรง กบันโยบาย โครงสร้าง
องคก์ร ระบบ รูปแบบ และกระบวนการจดัการในองคก์ร (Gopalakrishnan & Damanpour, 1997; 
Cooper, 1998) 
 การสร้างองคก์ร ให้เป็นองคก์รแห่งนวตักรรมนั้น องคป์ระกอบท่ีส าคญัคือ การเช่ือมโยง 
ระหวา่งองคค์วามรู้ต่างๆ และทีมงาน ทั้งภายในและภายนอกองคก์รเขา้ดว้ยกนั พร้อมทั้งตอ้งมีการ
ก าหนดเป้าหมาย ทิศทาง รูปแบบองค์กรและวิธีการปฏิบติังานขององค์กรให้ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงตอ้งมีการกระตุน้และจูงใจบุคลากรในแต่ละส่วนงาน ให้เกิดความมุ่งมัน่ท างาน 
ในส่วนของตนให้สอดคลอ้งและเกิดการประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายทาง ดา้นการสร้างคุณค่าแก่องคก์รร่วมกนั รวมถึงตอ้งอาศยัผูน้ าท่ีมีวิสัยทศัน์ ท่ี
คอยให้การสนบัสนุนให้เกิดการเปล่ียนแปลง มีการวางแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคลอ้งกบันวตักรรม และ 
สนบัสนุนให้บุคลากรของตนมีความกลา้คิด กลา้ท า นอกจากนั้นผูป้ฏิบติังานเองก็ตอ้ง มีการคิด
นอกกรอบท่ีพร้อมจะเรียนรู้ และมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และพร้อมท่ีจะรับฟังความคิดเห็นของ
บุคคลอ่ืนอยูเ่สมอ รวมถึงมีการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ ใหเ้กิดประโยชน์และมีคุณค่าสูงสุด (ศศิ
ประภา  ชยัประสิทธ์ิ, 2553) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัของนกัวิชาการหลายท่าน ท่ีไดศึ้กษา
เก่ียวกบัองคก์รแห่งนวตักรรม พบวา่ องคป์ระกอบท่ีส าคญัต่อการพฒันาองคก์รไปสู่การเป็นองคก์ร
แห่งนวตักรรม ประกอบดว้ย กลยทุธ์และวสิัยทศัน์ชดัเจน (กีรติ ยศยิ่งยง, 2552; กุศล ทองวนั, 2553; 
Christiansen, 2000; Tidd, 2001; Piyaporn, 2002; Kuczmarski, 2003; Von Stamm, 2008; Srivastava, 
2011) โครงสร้างองค์กรมีความยืดหยุ่นในระดบัท่ีเหมาะสมท่ีจะกระตุน้ให้เกิดนวตักรรมภายใน
องคก์ร (พสุ เดชะรินทร์, 2546; กีรติ ยศยิ่งยง, 2552; กุศล ทองวนั, 2553; Christiansen, 2000; Tidd, 
2001; Piyaporn, 2002; Wei and Wang, 2008; Srivastava, 2011) ให้ความส าคญักบับรรยากาศ และ
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สภาวะแวดลอ้มในการท างาน (พสุ เดชะรินทร์, 2546; กีรติ ยศยิ่งยง, 2552; กุศล ทองวนั, 2553; Tidd, 
2001; Piyaporn, 2002; Kuczmarski, 2003; Von Stamm, 2008; Srivastava, 2011; Hay Group, 
2013) สร้างวฒันธรรมขององคก์รท่ีให้ความส าคญั เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวตักรรมใหม่ ๆ (พสุ เดชะ
รินทร์, 2546; กีรติ ยศยิ่งยง, 2552; กุศล ทองวนั, 2553; นรวฒัน์ ชุติวงศ,์ 2554; Christiansen, 2000; 
Kuczmarski, 2003; Wong and Fung, 2005; Von Stamm, 2008; Srivastava, 2011) และรูปแบบผูน้ า/
ผูบ้ริหาร ในทุกระดบั มีทศันคติท่ีดี มีความทุ่มเท มุ่งมัน่สนบัสนุน ส่งเสริม และช่วยสร้างแรงบนัดาล
ใจให้กบับุคลากร น าไปสู่การสร้างนวตักรรมองคก์ร (พสุ เดชะรินทร์, 2546; กีรติ ยศยิ่งยง, 2552; 
Kuczmarski, 2003; Von Stamm, 2008; Srivastava, 2011; Hay Group, 2013) เป็นตน้ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ สรุปเป็นองค์ประกอบของตวัแปร 
องคก์รแห่งนวตักรรม ไดด้งัตารางท่ี 4  
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 จากตารางท่ี 4 แสดงผลการสังเคราะห์องคป์ระกอบ องคก์รแห่งนวตักรรม ท่ีไดจ้ากการ
ทบทวนวรรณกรรม จ านวน 17 องคป์ระกอบ ประกอบดว้ย (1) วิสัยทศัน์ร่วมและกลยุทธ์ (2) โครงสร้าง 
องคก์รท่ีเหมาะสม (3) บุคคลส าคญั (4)การฝึกอบรมและพฒันา (5) การส่ือสาร (6) ปัจจยัภายนอก (7) 
บรรยากาศสร้างสรรค์ (8) องค์กรแห่งการเรียนรู้ (9) วฒันธรรมองค์กร (10) รูปแบบผูน้ า (11) 
เทคโนโลยี (12) การบริหารทรัพยากรมนุษย  ์ (13) วิธีการตดัสินใจ (14) กระบวนการสนบัสนุน
นวตักรรม (15) วิธีการประเมินผลการปฏิบติังาน (16) เป้าหมาย และ (17) ระบบการจดัการ
ความสามารถ 
 ผูว้ิจยัได้รับค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษาให้ด าเนินการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ และ
ผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อเป็นการยืนยนัถึงองค์ประกอบ  องค์กรแห่งนวตักรรม ท่ีได้จากการทบทวน
วรรณกรรม และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัองคป์ระกอบดงักล่าวเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ โดยใชแ้บบ
สัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structure interview) แล้วน ามาวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
analysis) ผลการจากสัมภาษณ์ สรุปไดด้งัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 5   สรุปผลจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุ เพื่อยนืยนัองคป์ระกอบ องคก์ร
 แห่งนวตักรรม ท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม และองคป์ระกอบเพิ่มเติมจากการ
 สัมภาษณ์ 
 

องคป์ระกอบ องคก์รแห่งนวตักรรม 
ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูท้รงคุณวฒิุท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 ตวัแปรท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม         
 1.วสิยัทศัน์ร่วมและกลยทุธ์         
 2.โครงสร้างองคก์รท่ีเหมาะสม         
 3.บุคคลส าคญั         
 4.การฝึกอบรมและพฒันา         
 5.การส่ือสาร         
 6.ปัจจยัภายนอก         
 7.บรรยากาศสร้างสรรค ์         
 8.องคก์รแห่งการเรียนรู้         
 9.วฒันธรรมองคก์ร         
 10. รูปแบบผูน้ า         
 11. เทคโนโลย ี         
 12. การบริหารทรัพยากรมนุษย ์         
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ตารางท่ี 5   สรุปผลจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อยืนยนัองคป์ระกอบ องคก์ร
 แห่งนวตักรรม ท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม และองค์ประกอบเพิ่มเติมจากการ
 สัมภาษณ์ (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบ องคก์รแห่งนวตักรรม 
ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูท้รงคุณวฒิุท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 13. วธีิการตดัสินใจ         
 14. กระบวนการสนบัสนุนนวตักรรม         
 15. วธีิการประเมินผลการปฏิบติังาน         
 16. เป้าหมาย         
 17. ระบบการจดัการความสามารถ         
 ตวัแปรเพ่ิมเติมท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์         
 18. ทีมขา้มสายงาน (Cross-Functional Team)         
 19. ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั         
 20. คุณลกัษณะองคก์ร         

 
 จากตารางท่ี 5 สรุปไดว้า่ ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ มีความคิดเห็นสอดคล้องกนัเป็น
ส่วนใหญ่ และเม่ือพิจารณาในรายละเอียดของขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัองค์กรแห่งนวตักรรม เห็น
ไดว้า่ ส่วนใหญ่เป็นการอธิบายในรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม ซ่ึง
สามารถสรุปผลจากการสัมภาษณ์ไดว้า่ องคก์รแห่งนวตักรรม (Innovation Organization) เป็นการ
ใช้องค์ความรู้ในการสร้างนวตักรรมให้เกิดข้ึนกบัองค์กรเชิงระบบ เพื่อเพิ่มคุณค่า พฒันา ผลิต
สินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของลูกคา้ รวมถึง
สร้างความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัในบริบทของกระแสโลกาภิวตัน์ท่ีรุนแรงในปัจจุบนั องค์กร
แห่งนวตักรรม จึงเป็นแนวคิดการบริหารจดัการองค์กรแนวใหม่ ในการปรับเปล่ียนคุณลกัษณะ
องค์กร ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่เคยปรับเปล่ียนมาก่อนเพื่อตอบสนองต่อส่ิงเร้าของบริบทโลกาภิวตัน์ ท่ีมี
ความรู้และนวตักรรมเป็นปัจจยัหลกั ในการเพิ่มคุณค่า พฒันา ผลิตสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ เพื่อ
ตอบสนอง ความตอ้งการ และความพึงพอใจของลูกคา้ ความอยู่รอด และความสามารถเชิงการแข่งขนั
ขององค์กร ในตลาดการค้าโลกเสรี องค์กรต่างๆ จึงพยายามท่ีจะแสวงหาแนวคิด วิธีการ และ
กระบวนการต่างๆ มาพฒันา ปรับปรุงองคก์ร เพื่อความอยูร่อด ความเจริญเติบโต ดว้ยการน าความรู้
ต่างๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการด าเนินธุรกรรมขององค์กรมาบริหารจดัการอย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ซ่ึงกนัและกนัของบุคลากร และขยายไปสู่องค์กรในภาพรวม ท าให้กลายเป็น
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องค์กรแห่งการเรียนรู้ และใช้ความรู้ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมองค์กรทัว่ทั้งองค์กรด้วยการ
สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ เพื่อเพิ่ม ศกัยภาพเชิงการแข่งขนั และหรือยกระดบัองคก์ร ท าให้องคก์รกา้วสู่
การเป็นองค์กรแห่งนวตักรรม ซ่ึงสอดคล้องและสนับสนุนตวัแปร องค์กรแห่งนวตักรรม ทั้ง 20 
องค์ประกอบ โดยเป็น 17 องคป์ระกอบ ไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม ประกอบดว้ย (1) วิสัยทศัน์
ร่วมและกลยุทธ์ (2) โครงสร้างองคก์รท่ีเหมาะสม (3) บุคคลส าคญั (4)การฝึกอบรมและพฒันา (5) 
การส่ือสาร (6) ปัจจยัภายนอก (7) บรรยากาศสร้างสรรค ์ (8) องคก์รแห่งการเรียนรู้ (9) วฒันธรรม
องคก์ร (10) รูปแบบผูน้ า (11) เทคโนโลยี (12) การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ (13) วิธีการตดัสินใจ (14) 
กระบวนการสนบัสนุนนวตักรรม (15) วิธีการ ประเมินผลการปฏิบติังาน (16) เป้าหมาย และ (17) ระบบ
การจดัการความสามารถ และ 3 องคป์ระกอบ จากการสัมภาษณ์ ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูท้รงคุณวุฒิ ประกอบดว้ย 
(1) ทีมข้ามสายงาน (Cross-Functional Team) (2) ความได้เปรียบในการแข่งขัน และ (3) 
คุณลกัษณะองคก์ร โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
 วิสัยทัศน์ร่วมและกลยุทธ์ หมายถึง การสร้างวิสัยทศัน์ กลยุทธ์ และวฒันธรรมของ
องค์กรร่วมกนัทั้งองค์กร พร้อมกบัการส่งเสริมให้เกิดการริเร่ิมสร้างสรรค์ใหม่ ๆ เพื่อสร้างภาพท่ี
ตอ้งการจะเป็น ในอนาคตและความตอ้งการท่ีจะมุ่งไปสู่ความปรารถนาร่วมกนัของสมาชิกทัว่ทั้ง
องคก์รท่ีช่วยผลกัดนัองคก์รใหพ้ฒันาไปขา้งหนา้อยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยืน   
 โครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม หมายถึง การจดัโครงสร้างองค์กรให้มีความยืดหยุน่ท าให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการสร้างสรรคน์วตักรรม มีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนในองคก์ร
อย่างต่อเน่ือง เป็นโครงสร้างท่ีสอดคล้องกับวตัถุประสงค์และกลยุทธ์องค์กรท าให้เกิดการ
สร้างสรรคน์วตักรรมเพิ่มข้ึน 
 บุคคลส าคัญ หมายถึง บุคลากรท่ีมีความส าคญั (Key Individual) ในองค์กรท่ีเป็นผู ้
เช่ือมโยงวิสัยทศัน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ มีอ านาจ มีอิทธิพล โดยการสร้าง
แรงจูงใจให้ผูอ่ื้นคลอ้ยตามและสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั รวมทั้งการการสร้างเครือข่ายเพื่อ
น าไปสู่การปฏิบติังานใหเ้ป็นรูปธรรม 
 การฝึกอบรมและพัฒนา หมายถึง การฝึกอบรมและพฒันา (Stretching Training and 
Development) ในเร่ืองต่าง ๆ ตั้งแต่การก าหนดวตัถุประสงค์ เลือกเคร่ืองมือ การจดัล าดบัเน้ือหา 
กิจกรรม และการประเมินผล ตลอดจนพิจารณาทกัษะท่ีจ าเป็นในการถ่ายทอดความรู้ เพื่อน าไปสู่การ
ปฏิบติังานไดจ้ริง  
 การส่ือสาร หมายถึง ความสามารถในการติดต่อส่ือสารไดอ้ยา่งอยา่งชดัเจน เพื่อท าความ
เขา้ใจกบัผูร่้วมปฏิบติังานในทุกระดบั โดยใชช่้องทางท่ีหลากหลาย เพื่อให้บุคลากรไดรั้บทราบขอ้มูล
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ข่าวสาร การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนทั้งภายใน และภายนอกองค์กรไดอ้ย่างถูกตอ้ง เขา้ใจนโยบาย 
หรือค าสั่งเพื่อใหก้ารปฏิบติังานประสบผลส าเร็จ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และมีประสิทธิภาพ 
 ปัจจัยภายนอก หมายถึง ปัจจยัภายนอกมีความส าคญัต่อการเป็นองคก์รนวตักรรม ใน 
2 ประเด็น ไดแ้ก่ ความเขา้ใจในบริบทท่ีองคก์รด าเนินการอยู ่และการเช่ือมโยงกบัปัจจยัภายนอกท่ี
มีอิทธิพล เช่น ลูกคา้ ผูจ้ดัหาวตัถุดิบ เป็นตน้ 
 บรรยากาศสร้างสรรค์ หมายถึง การสร้างสรรค์บรรยากาศภายในองค์กรให้เหมาะต่อ
การสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ซ่ึงเอ้ือต่อการสร้างนวตักรรมในการพฒันาด้าน
ผลิตภณัฑ์ ดา้นบริการหรือกระบวนการท างานให้ดีข้ึน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และ
สามารถสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัใหก้บัองคก์ร  
 องค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง องค์กรท่ีมีการส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกิดการเรียนรู้
และใชค้วามรู้ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมองค์กรทัว่ทั้งองคก์ร ดว้ยการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ เพื่อ
เพิ่มศกัยภาพเชิงการแข่งขนั และหรือยกระดบัองคก์รหรือธุรกิจสูสากล  ท าให้องคก์รกา้วสู่การเป็น
องคก์รแห่งนวตักรรม  
 วัฒนธรรมองค์กร หมายถึง วฒันธรรมท่ีเป็นแนวทางและความเช่ือในการปฏิบติังาน 
เป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างแรงจูงใจให้พนกังานในองค์กรเกิดความคิดสร้างสรรค์ สนับสนุน 
ส่งเสริมการท างานเป็นทีมใหเ้กิดความคิดใหม่ ๆ มีการส่ือสารทั้งภายในและภายนอกองคก์ร และท า
ใหส้มาชิกรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร และมุ่งไปสู่เป้าหมายในการท างานขององคก์รวฒันธรรม  
 รูปแบบผู้น า หมายถึง รูปแบบของความเป็นผูน้ า ท่ีพยายามเปล่ียนแปลงผูต้ามให้
ปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดความไวว้างใจ เกิดความจงรักภกัดี และเช่ือถือในตวัผูน้ าเกิดความ
คลอ้ยตาม พยายามแกปั้ญหาในการปฏิบติั เกิดความมัน่ใจในตนเอง  ความรับผิดชอบ และยอมอุทิศ
ตนเพื่อองคก์ร พฒันาระดบัความสามารถและศกัยภาพ ของเพื่อนร่วมงานหรือผูต้ามใหสู้งยิง่ข้ึน 
 เทคโนโลยี หมายถึง ความสามารถของทางด้านการใช้เทคโนโลยี  (Technology 
Application) ท่ีองค์กรจ าเป็นตอ้งอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรทุกคนในองค์กรให้มีโอกาสใน
การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้สามารถกา้วน าหน้าองค์กรอ่ืนได ้ เพื่อพฒันาไปสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ร  
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยเ์พื่อการ
สร้างสรรค์นวตักรรม มุ่งเนน้การสรรหา และการฝึกอบรมเพื่อพฒันาตนเองให้เป็นบุคลากรมีนิสัย
แห่งการเรียนรู้ และมีระบบการวดัผลการปฏิบติังานท่ีมีความยืดหยุน่ รวมทั้งการรักษาและลดอตัรา
การลาออกของพนกังานท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์และนวตักรรม  
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 วิธีการตัดสินใจ หมายถึง ระบบการตดัสินใจ ท่ีเปิดโอกาสให้บุคลากรขององค์กร มี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การตดัสินใจ เพื่อให้มีมุมมองท่ีแตกต่าง และช่วยให้การตดัสินใจ 
มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 กระบวนการสนับสนุนนวัตกรรม หมายถึง ระบบการจดัการความสามารถ (The 
Competence Management System) การก าหนด และตดัสินว่าองค์กรควรสร้าง หรือพฒันา
ความสามารถ และทกัษะท่ีสามารถส่งเสริมเป้าหมายในการสนบัสนุนนวตักรรม  
 วธีิการประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง รูปแบบวิธีการประเมิน (Evaluation Methods) 
ท่ีเช่ือมโยงกบัความส าเร็จของพนัธกิจ และงานท่ีเก่ียวขอ้งนวตักรรมโดยเน้นการประเมิน เพื่อการ
พฒันา เพื่อให้พนักงานได้มีการปรับปรุงผลการปฏิบติังานของตน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจะได้รับ 
ประโยชน์จากความส าเร็จขององคก์ร 
 เป้าหมาย หมายถึง การก าหนดเป้าหมาย ทิศทาง รูปแบบองคก์รและวิธีการปฏิบติังาน
ขององคก์รใหช้ดัเจน รวมถึงตอ้งมีการกระตุน้และจูงใจบุคลากรในแต่ละส่วนงาน ให้เกิดความมุ่งมัน่
ท างานและมีประสิทธิภาพ ให้สอดคลอ้งและเกิดการประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกองคก์ร เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายเก่ียวกบันวตักรรมทุกระดบั  
 ระบบการจัดการความสามารถ หมายถึง กระบวนการการจดัการความสามารถ (The 
Competence Management System) โดยการก าหนด และตดัสินใจว่าองค์กรควรสร้าง พฒันา
ความสามารถ และทกัษะท่ีจะส่งเสริมเป้าหมายในการสนบัสนุนนวตักรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
องคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งนวตักรรม   
 ทีมข้ามสายงาน (Cross-Functional Team) หมายถึง ลกัษณะ การท างานแบบทีมงาน
อิสระในการสร้างสรรคน์วตักรรม โดยสมาชิกของทีมงานจะประกอบไปดว้ย บุคลากรท่ีมีความรู้และ
ความเช่ียวชาญในสาขาต่างๆ เพื่อให้เกิดความหลากหลายทางดา้นความคิด ทกัษะ และความรู้ ท่ี
กระตุน้ใหเ้กิดความคิดใหม่ และสนบัสนุนใหเ้กิดนวตักรรม 
 ความได้เปรียบในการแข่งขัน หมายถึง กระบวนการท่ีเกิดจากการน าความรู้ ทกัษะ 
และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มาผสมผสานกับความสามารถทางด้านการบริหารจัดการ เพื่อ
ตดัสินใจระดบัการจดัการนวตักรรมในองค์กร การเปล่ียนแปลงลกัษณะการบริหารจดัการการ
ปฏิบติังาน หรือการน าเสนอรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ ท่ีสร้างประโยชน์และตอบสนองต่อความพึงพอใจ
ใหก้บัลูกคา้หรือผูบ้ริโภคท่ีมีคุณภาพท่ีสูงข้ึน 
 คุณลกัษณะองค์กร หมายถึง คุณลกัษณะองคก์รแห่งนวตักรรม หรือภาพลกัษณ์ท่ีเด่นชดั 
ท่ีองคก์รสร้างข้ึนเพื่อให้เกิดความโดดเด่น และมีลกัษณะเฉพาะตวั องคก์รท่ีจดัวา่มีลกัษณะเป็นองคก์ร
แห่งนวตักรรม ควรประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีส าคญั ประกอบดว้ย (1) วิสัยทศัน์ กลยุทธ์และเป้าหมาย 
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(2) โครงสร้าง องคก์ร (3) วฒันธรรม ค่านิยม และบรรยากาศการท างาน (4) ผูน้ า (5) บุคลากร (6) 
ทรัพยากร (7) การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์(8) การให้รางวลัและการยอมรับ (9) การส่ือสาร (10) 
การจดัการ ความรู้และขอ้มูลข่าวสาร (11) การประเมินและเรียบเรียงความคิด และ (12) เครือข่าย  
 ดงันั้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงเลือก องค์กรแห่งนวตักรรม มาเป็นตวัแปรในการศึกษา
วจิยัคร้ังน้ี โดยท าการศึกษา องคก์รแห่งนวตักรรม กลุ่มบริษทัทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) ใน 
20 องค์ประกอบ ประกอบด้วย (1) วิสัยทศัน์ร่วมและกลยุทธ์ (2) โครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสม       
(3) บุคคลส าคญั (4)การฝึกอบรมและพฒันา (5) การส่ือสาร (6) ปัจจยัภายนอก (7) บรรยากาศสร้างสรรค ์
(8) องคก์รแห่งการเรียนรู้ (9) วฒันธรรมองคก์ร (10) รูปแบบผูน้ า (11) เทคโนโลยี (12) การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์(13) วิธีการตดัสินใจ (14) กระบวนการสนบัสนุนนวตักรรม (15) วิธีการประเมินผล 
การปฏิบติังาน (16) เป้าหมาย (17) ระบบการจดัการความสามารถ (18) ทีมขา้มสายงาน (Cross-
Functional Team) (19) ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั และ (20) คุณลกัษณะองคก์ร เพื่อตอ้งการศึกษา
วา่ องคป์ระกอบ การเป็นองคก์รแห่งนวตักรรม ชองกลุ่มบริษทัทรู คอปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) แต่
ละองค์ประกอบ มีความสัมพนัธ์ และอิทธิพล ต่อการเป็นองค์กรแห่งนวตักรรม อยู่ในระดบัใด ผลจาก
การศึกษา สามารถ น าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง และพฒันาด้านต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
พฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งนวตักรรม ซ่ึงจะน าไปสู่ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน และประสิทธิผล 
เพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขนั สร้างความพึงพอใจให้กบักลุ่มลูกคา้สร้างความแข็งแกร่งให้กบั
กลุ่มธุรกิจ รวมทั้งเพิ่ม ความมัน่คงทางการเงิน และผลก าไร ให้กบัองค์กรในระยะยาว ดว้ยการสร้าง
ความแตกต่างใหก้บัสินคา้ และบริการ ต่อไป 
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การวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั Model Lisrel 
 การวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) 
 โปรแกรมลิสเรล (LISREL Program) คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปท่ีพฒันาข้ึน
โดยKarl Joreskog and Dag Sorbom เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลส าหรับการวิจยัท่ีใชโ้มเดลการวิจยั 
แบบโมเดลลิสเรล (นงลกัษณ์  วิรัชชยั, 2542) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการยืนยนัโมเดลหรือการ
ตรวจสอบ ทฤษฎีเก่ียวกบัความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งตวัแปรท่ีอยูใ่นรูปของโมเดลค าวา่ ลิสเรล 
ในภาษาไทยเป็นค าทบัศพัท์ของค าในภาษาองักฤษวา่ LISREL ซ่ึงเป็นค ายอ่ของ Linear Structural 
Relation ซ่ึงหมายถึง ความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้น เป็นความหมายของการวิเคราะห์ลิสเรล ใน
สมยัแรกท่ีพฒันาข้ึน โดย Joreskog และคณะ เม่ือปี ค.ศ. 1970 ต่อมาโปรแกรมน้ีไดรั้บการพฒันามา
อยา่งต่อเน่ือง ในปัจจุบนั ความหมายของโมเดล LISREL เปล่ียนไปเป็น Structural Equation Model 
ซ่ึงหมายถึง โมเดลสมการ โครงสร้างท่ีมีค ายอ่วา่ SEM ดงันั้นโมเดลลิสเรลในปัจจุบนั จึงหมายถึง 
โมเดลสมการโครงสร้าง ทั้งน้ีเน่ืองจากวิธีการวิเคราะห์โมเดลลิสเรลเกิดจากการสังเคราะห์โดย
การบูรณาการวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) วิธีการวิเคราะห์อิทธิพล (Path 
Analysis) และวิธีการ ประมาณค่าพารามิเตอร์ในการวิเคราะห์ถดถอย (Regression Analysis) เขา้
ด้วยกันได้เป็นวิธีการใหม่ท่ีมีลักษณะเป็นการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ซ่ึงเป็นการ
วิเคราะห์ท่ีมีจุดเด่นคือ โมเดลการวิเคราะห์ เป็นโมเดลเดียวกบัโมเดลการวิจยั สามารถประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ทุกค่าดว้ยการวิเคราะห์เพียงคร้ังเดียว และโปรแกรมลิสเรลน้ี นบัเป็นโปรแกรมแรก
ท่ีพฒันาข้ึนเพื่อวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง เป็นโปรแกรม ท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย 
โปรแกรมลิสเรลในปัจจุบนัเป็น Version 8.xx พฒันาข้ึนโดย Karl Joreskog and Dag Sorbom 
นอกจากน้ียงัมีโปรแกรมอ่ืน ๆ ท่ีใชว้ิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างอีกมากมาย เช่น EQS, AMOS 
และ MPlus (สุภมาส  องัศุโชติ และคณะ, 2554) 
 1.  การวเิคราะห์โมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ 
   การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการพฒันาโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ โดยใชรู้ปแบบโมเดล
สมการโครงสร้าง โดยใช้โปรแกรมลิสเรล (LISREL Program) ซ่ึงเป็นโปรแกรมการวิเคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้าง 
   1.1 แผนภาพโมเดลสมการโครงสร้าง 
   โมเดลสมการโครงสร้างท่ีใช้ในการวิเคราะห์อิทธิพล โดยโปรแกรมลิสเรลมี
ส่วนประกอบ และโครงสร้าง ดงัแผนภูมิท่ี 13 (สุภมาส  องัศุโชติ และคณะ, 2554) 
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แผนภูมิท่ี 13 แสดงโมเดลสมการโครงสร้าง 
 
 จากแผนภูมิท่ี 13 แสดงโมเดลสมการโครงสร้าง ประกอบดว้ยสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 
 
    หมายถึง ตวัแปรสังเกตได ้(observed variables) 
 
    หมายถึง  ตวัแปรแฝง (latent variables) 
    หมายถึง  ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ หรือน ้าหนกัองคป์ระกอบ 
 
    หมายถึง  ความสัมพนัธ์หรือความแปรปรวนร่วมของสองตวัแปร 
 
 ตวัแปรแฝงในโมเดลสมการโครงสร้างจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ตวัแปรแฝงท่ี
เป็นสาเหตุ (ในแผนภูมิท่ี 13 คือ K1 และ K2) เรียกวา่ ตวัแปรแฝงภายนอก (Exogenous Variables) 
ใชส้ัญลกัษณ์ K หรือ ξ (อ่านวา่ KSI) ตวัแปรแฝงท่ีเป็นผล (ในแผนภูมิท่ี 13 คือ E1 และ E2) เรียกวา่ 
ตวัแปรแฝงภายใน (Endogenous Variables) ใชส้ัญลกัษณ์ E หรือ η (อ่านวา่ ETA)  
 ตวัแปรสังเกตไดใ้นโมเดลสมการโครงสร้างแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ตวัแปรสังเกต
ไดส้ าหรับวดัตวัแปรแฝงภายนอก ใชส้ัญลกัษณ์ X และตวัแปรสังเกตไดส้ าหรับวดัตวัแปรแฝง
ภายใน ใชส้ัญลกัษณ์ Y 
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 ความคลาดเคล่ือนของการวดัตวัแปรสังเกตได ้ X ใช้สัญลกัษณ์ d หรือ δ (อ่านว่า 
THETA) ส่วนความคลาดเคล่ือนของการวดัตวัแปรสังเกตได ้ Y ใชส้ัญลกัษณ์ e หรือ ε(อ่านว่า 
EPSILON) ความคลาดเคล่ือนของการวดัตวัแปรแฝง E ใชส้ัญลกัษณ์ z หรือ ζ (อ่านวา่ ZETA) 
 จากโมเดลในแผนภูมิท่ี 13 พบวา่มี 
 ตวัแปรท่ีแฝงภายนอก 2 ตวั คือ K1 และ K2  
 ตวัแปรท่ีแฝงภายใน 2 ตวั คือ E1 และ E2  
 ตวัแปรสังเกตไดภ้ายนอก 6 ตวั คือ X1 X2 X3 X4 X5 และ X6 โดยท่ี X1 X2 และ X3 เป็น 
ตวัแปรสังเกตไดข้อง K1 และ X4 X5 และ X6 เป็นตวัแปรสังเกตไดข้อง K2  
 ตวัแปรสังเกตไดภ้ายใน 5 ตวั คือ Y1 Y2 Y3 Y4 และ Y5 โดยท่ี Y1 และ Y2 เป็นตวั
แปรสังเกตไดข้อง E1 และ Y3 Y4 และ Y5 เป็นตวัแปรสังเกตไดข้อง E2  
 d1 d2 d3 d4 d5 และ d6 เป็นความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนของ X1 X2 X3 X4 
X5 และ X6 ตามล าดบั  
 e1 e2 e3 e4 และ e5 เป็นความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนของ Y1 Y2 Y3 Y4 และ 
Y5 ตามล าดบั  
 z1 และ z2 เป็นความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนของ E1 และ E2 ตามล าดบั 
 โมเดลสมการโครงสร้างประกอบดว้ยส่วนส าคญั 2 ส่วน คือ โมเดลการวดั (Measurement 
Model) และโมเดลโครงสร้าง (Structural Model)  
 1. โมเดลการวดั (Measurement Model) เป็นโมเดลท่ีระบุความสัมพนัธ์เชิงเส้นระหวา่ง
ตวัแปรแฝงกบัตวัแปรสังเกตได ้มี 2 ชนิด คือ โมเดลการวดัส าหรับตวัแปรแฝงภายนอก และโมเดล
การวดั ส าหรับตวัแปรแฝงภายใน หรือเป็นส่วนของการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั จากแผนภูมิท่ี 
13 มีโมเดล การวดัตวัแปรแฝงภายนอก คือ โมเดลองคป์ระกอบของ K1 และ K2 และมีโมเดลการ
วดัตวัแปรแฝงภายใน คือ โมเดลองคป์ระกอบของ E1 และ E2 
 2. โมเดลโครงสร้าง (structural model) เป็นโมเดลท่ีระบุความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร
แฝง กบัตวัแปรแฝง จากแผนภูมิท่ี 13 โมเดลโครงสร้าง คือ โมเดลท่ีระบุความสัมพนัธ์ระหวา่ง K1 
K2 กบั E1 และ E1 กบั E2 
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 ในโปรแกรมลิสเรล ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในโมเดลจะแสดงรูปเมทริกซ์ ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 6 แสดงค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในโมเดล 
 

ช่ือเมทริกซ์ สัญลกัษณ์กรีก สัญลกัษณ์ในภาษาลิสเรล ขนาด 
 Lambda-X ∧x LX NX X NK 
 Lambda-Y ∧Y LY NY X NE 
 Gamma Γ GA NE X NK 
 Beta Β BE NE X NE 
 Phi Φ PH NK X NK 
 Psi Ψ PS NE X NE 
 Theta-Delta Θδ TD NX X NX 
 Theta-Epsilon Θε TE NY X NY 
 Theta-Delta-Epsilon Θδε TH NX X NY 
 
 เม่ือ  NX   แทน  จ านวนตวัแปรสังเกตไดภ้ายนอก 
 NY   แทน  จ านวนตวัแปรสังเกตไดภ้ายใน 
 NK   แทน  จ านวนตวัแปรแฝงไดภ้ายนอก 
 NE   แทน  จ านวนตวัแปรแฝงไดภ้ายใน 
 X   แทน  เวคเตอร์ตวัแปรสังเกตไดภ้ายนอก X 
 Y   แทน  เวคเตอร์ตวัแปรสังเกตไดภ้ายใน Y 
 ξ   แทน  เวคเตอร์ตวัแปรแฝงภายนอก K 
 η   แทน  เวคเตอร์ตวัแปรแฝงภายใน E 
 δ   แทน  เวคเตอร์ความคลาดเคล่ือน d ในการวดัตวัแปรสังเกตได ้X 
 ε   แทน  เวคเตอร์ความคลาดเคล่ือน e ในการวดัตวัแปรสังเกตได ้Y 
 ζ   แทน  เวคเตอร์ความคลาดเคล่ือน z ของตวัแปร E 
 ∧   แทน  เมทริกซ์สัมประสิทธ์ิถดถอยของ X บน K 
 ∧   แทน  เมทริกซ์สัมประสิทธ์ิถดถอยของ Y บน E 
 Γ   แทน  เมทริกซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุจาก K ไป E 
 Β   แทน  เมทริกซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุระหวา่ง E ไป E 
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 Φ   แทน  เมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมระหวา่งตวัแปรแฝง
ภายนอก K 
 Ψ   แทน  เมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมระหวา่งความ
คลาดเคล่ือน z 
 Θδ แทน  เมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมระหวา่งความ
คลาดเคล่ือน d 
 Θε  แทน  เมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมระหวา่งความ
คลาดเคล่ือน e 
 Θδε  แทน  เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมระหวา่งความคลาดเคล่ือน d กบั e 
  
 1.2  ขั้นตอนการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
    การวเิคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างมีขั้นตอนการด าเนินงานดงัแผนภูมิท่ี 14     
(สุภมาส  องัศุโชติ, สมถวลิ  วจิิตรวรรณา และ รัชนีกูล  ภิญโญภานุวฒัน์, 2554) 
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แผนภูมิท่ี 14  แสดงขั้นตอนการวเิคราะห์อิทธิพลโดยใชโ้มเดลสมการโครงสร้าง 
ท่ีมา: สุภมาส  องัศุโชติ, สมถวลิ  วจิิตรวรรณา และ รัชนีกูล  ภิญโญภานุวฒัน์, สถิติวเิคราะห์ 
ส าหรับการวจัิยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์: เทคนิคการใช้โปรแกรม LISREL, พิมพ์
คร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ: เจริญดีมัน่คงการพิมพ,์ 2554). 
 2.  ดัชนีความกลมกลืนทีใ่ช้ตรวจสอบความเทีย่งตรงของโมเดล 
   สุภมาส องัศุโชติ และคณะ (2554) ไดก้ล่าวถึง การตรวจสอบความเท่ียงตรงของ
โมเดลในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างไวว้่า โปรแกรมลิสเรลจะประเมินความสอดคลอ้ง
ของโมเดลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์แลว้รายงานค่าดชันีต่างๆ ในรายงานผลการวิเคราะห์ (Print Out) 
ค่าดชันีเหล่านั้น จะแสดงวา่โดยภาพรวมโมเดลสมการโครงสร้างสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์
เพียงใดดชันีท่ีใชบ้อกความสอดคลอ้งของโมเดลมีหลายตวั  แต่ไม่มีดชันีตวัใดตวัหน่ึงท่ีดีกวา่ดชันี
ตวัอ่ืนๆ  เพราะค่าดชันีต่างๆ แต่ละตวัใชใ้นแต่ละกรณี เช่น ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง วิธีการประมาณค่า 
ความซับซ้อนของโมเดล การไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการแจกแจงปกติตวัแปร 
จ านวนตวัแปรอิสระ หรือหลาย ๆ กรณีรวมกนั ดชันีเหล่านั้นประกอบดว้ย 
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   1.  ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square Statistics) เป็นดชันีท่ีใชแ้พร่หลายในการตรวจสอบ
ความสอดคลอ้งของโมเดลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษโ์ดยภาพรวม ค่าไค-สแควร์ ค านวณจากผลคูณ
ระหวา่ง Minimum Fit Function Value (F min) กบั n-1 เม่ือ n แทนขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง มีชั้นของ
ความเป็น อิสระ (df) เท่ากบั k(k+1)/2-t เม่ือ k แทนจ านวนตวัแปรสังเกตได ้ และ t แทนจ านวน 
พารามิเตอร์ในโมเดลท่ีตอ้งประมาณค่า สมมุติฐานของการทดสอบคือ H0 : Σ = Σ(Θ) เม่ือ Σ 
แทน เมตริกส์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมของขอ้มูลเชิงประจกัษ ์และ Σ(Θ) แทน เมทริกซ์ 
ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมของตวัแปรสังเกตไดท่ี้ประมาณมาจากโมเดล ถา้ค่าไค-สแควร์ 
มีนยัส าคญั แสดงวา่ โมเดลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษไ์ม่สอดคลอ้ง/กลมกลืนกนั การใชไ้ค-สแควร์เป็น
สถิติทดสอบมีขอ้จ ากดั คือ ถา้ตวัแปรสังเกตไดมี้การแจกแจงแบบ Leptokurtic จะท าให้ค่าไค-สแควร์ 
สูงกวา่ความเป็นจริง ท าให้มีโอกาสปฏิเสธสมมุติฐานศูนยไ์ดม้ากส่วนขอ้มูลท่ีมีการแจกแจงแบบ 
Platykurtic ก็จะท าให้ค่าไค-สแควร์ ต ่ากวา่ความเป็นจริง ถา้ขอ้มูลมีความเบสู้งก็จะท าให้ค่าไค-สแควร์ 
สูงกวา่ปกติ นอกจากนั้นค่าไค-สแควร์ ยงัข้ึนกบัขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มตวัอยา่งยิ่งใหญ่ค่า ไค-
สแควร์ก็จะยิ่งสูงมากจนอาจท าให้สรุปผลไดไ้ม่ถูกตอ้ง ดงันั้นจึงแกไ้ขโดยการพิจารณาค่า 2/df ซ่ึง
ควรมีค่านอ้ยกวา่ 2.00 หรือบางต าราอาจกล่าววา่ค่า 2/df ควรมีค่านอ้ยกวา่ 5.00 (Bollen, 1989; 
Diamantopoulos & Siguaw, 2000)  
   2. ค่า NCP (Non-Centrality Parameter) การทดสอบดว้ยสถิติทดสอบไค-สแควร์ 
อาจปฏิเสธสมมุติฐานศูนยเ์น่ืองจากข้อมูลมิไดแ้จกแจงแบบไค-สแควร์ แต่มีการแจกแจงเป็นแบบ 
Non-Central 2 (การแจกแจงแบบไค-สแควร์ เป็นกรณีหน่ึงของการแจกแจงแบบ Non-Central 2) ซ่ึง
มีค่า non-centrality parameter เป็น λ โดยค่า λ.จะแสดงความแตกต่างของ Σ กบั Σ(Θ) ถา้ λ 
เท่ากบั 0 แสดงว่าโมเดลสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ถา้ค่า λ ยิ่งมากยิ่งมีโอกาสปฏิเสธ
สมมติฐานวา่งมาก โดยโปรแกรมจะแสดงค่า λ ในช่วงความเช่ือมัน่ 90% โปรแกรมไม่แสดง หมายถึง 
ค่า λ ใหญ่มากจนไม่สามารถประมาณค่าช่วงความเช่ือมัน่ได ้
   3. ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคล่ือนก าลังสองของการประมาณค่า (Root 
Mean Square error of Approximation: RMSEA) ใชท้ดสอบสมมุติฐาน H0 : Σ  ≠  Σ (Θ) แต่น า
ค่าองศาความเป็นอิสระมาปรับแก ้โดยมีสูตรการค านวณดงัน้ี 
 

    RMSEA = (F0/df)1/2 
 

    เม่ือ F0 คือ Population Discrepancy Function Value หรือค่าฟังก์ชัน่ความ
กลมกลืนเม่ือโมเดลสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ ถา้ F0 เท่ากบัศูนย ์ RMSEA จะเท่ากบัศูนย์
แสดงวา่โมเดลสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษดี์มาก 
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    Diamantopoulos & Siguaw (2000) เสนอวา่ค่า RMSEA ท่ีดีมาก ๆ ควรมีค่านอ้ยกวา่ 
0.05 ค่าระหวา่ง 0.05-0.08 หมายถึง โมเดลค่อนขา้งสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ ค่าระหวา่ง 
0.08-0.01 แสดงวา่โมเดลสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษเ์ล็กนอ้ย และค่าท่ีมากกวา่ 0.10 แสดงวา่
โมเดลยงัไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
   4. ค่า ECVI (Expected Cross-Validation Index) เป็นการทดสอบภาพรวมของ
ความคลาดเคล่ือนระหวา่ง Σ กบั Σ(Θ) ถา้โมเดลสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษค์่า ECVI ตอ้ง
นอ้ยกวา่ ECVI for Saturated Model และ ECVI for Independence Model 
   5. ค่า Model AIC (Akaike’s Information Criterion) เป็นการทดสอบภาพรวมของ
ความเคล่ือนระหวา่ง Σ กบั Σ(Θ) เช่นเดียวกบัค่า ECVI ถา้โมเดลสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษค์่า
Model AIC ตอ้งนอ้ยกวา่ค่า Saturated AIC และ Independence AIC นอกจากน้ียงัมีค่า Model CAIC 
(Consistent Version of AIC) ซ่ึงเป็นค่า AIC ท่ีปรับแกด้ว้ยขนาดของกลุ่มตวัอย่าง การแปล
ความหมายเหมือนค่า Model AIC 
   6. ดัชนีวัดความสอดคล้องเชิงสัมบูรณ์ (Absolute Fit Index) ท่ีนิยมใชมี้ 3 ดชันี 
ไดแ้ก่GFI (Goodness of Fit) แสดงถึงปริมาณความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมอธิบายไดด้ว้ย 
โมเดล AGFI (Adjusted Goodness of Fit) แสดงถึงปริมาณความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วม 
อธิบาย ไดด้ว้ยโมเดลโดยปรับแกด้ว้ยองศาความเป็นอิสระ PGFI (Parsimony Goodness of Fit) 
แสดงถึงปริมาณความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมท่ีอธิบายไดด้ว้ยโมเดลท่ีปรับแกด้ว้ยความ
ซบัซ้อนของโมเดลโดยทัว่ไปค่า GFI และ AGFI มีค่าระหวา่ง 0 ถึง 1 ค่า GFI และAGFI ท่ียอมรับ
ไดค้วรมีค่ามากกวา่ 0.90 แต่ค่า PGFI ควรมีค่าต ่า คือ มีค่าตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป 
   7. ดัชนีวัดความสอดคล้องเชิงสัมพัทธ์ (Relative Fit Index) ไดแ้ก่ NFI (Normed Fit 
Index) NNFI (Non-Normed Fit Index) PNFI (Parsimony Normed Fit Index) CFI (Comparative Fit 
Index) เป็นดชันีท่ีบอกวา่โมเดลท่ีตวัแปรไม่มีความสัมพนัธ์กนัเลย (Baseline Model) หรือโมเดล
อิสระ (Independence Model) ค่าของดชันีเหล่าน้ีมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 ยกเวน้ NNFI ท่ีอาจมีค่ามากกวา่ 
1.00 ได ้NFI และ CFI ท่ีดีควรมีค่า 0.90 ข้ึนไป ค่า PNFI ควรมีค่าต ่า ๆ 
   8. CN (Critical N) เป็นดชันีท่ีแสดงขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะยอมรับดชันีแสดง
ความสอดคลอ้ง/กลมกลืนของโมเดลได้ และ CN ควรมีค่ามากกวา่ 200 (Diamantopoulos and 
Siguaw, 2000) 
   9. ดัชนีวัดความสอดคล้องในรูปความคลาดเคล่ือน มี 3 ตวั คือ RMR, Standardized 
Residual และ Standardized RMR ดงัน้ี  
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    RMR (Root Mean Square Residual) เป็นค่าเฉล่ียของความคลาดเคล่ือนระหวา่ง 
Σ-Σ(Θ) ค่าท่ีมีค่าน้อยแสดงถึงโมเดลสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ แต่ค่า RMR ข้ึนอยูก่บั
หน่วยของการวดัของตวัแปร เม่ือตวัแปรมีสเกลการวดัท่ีต่างกนัมาก ตวัแปรบางตวัท่ีมีสเกลการวดั
กวา้งจะท าให้ค่าเฉล่ียของ Residual บิดเบือนไป ท าให้ค่าท่ีไดผ้ิดไปดว้ย ดงันั้นจึงอาจไปพิจารณา
ร่วมกบั ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Standardized Residual) ซ่ึงเป็นค่าของความคลาดเคล่ือนหาร
ดว้ยค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณค่า (Estimated Standard Error) ค่าความคลาด
เคล่ือนมาตรฐานไม่ควรมีค่ามากกวา่ I2.58I (Diamantopoulos and Siguaw, 2000)  
   ค่า Standardized RMR เป็นค่าสรุปของค่า Standardized Residual ควรมีค่านอ้ยกวา่
0.05 จึงจะสรุปไดว้า่โมเดลสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ (Diamantopoulos and Siguaw, 2000: 
87) 
   อน่ึง ถ้าโมเดลการวิจยักับข้อมูลเชิงประจกัษ์ (Model Fit) ยงัไม่สอดคล้อง
กลมกลืนกนั (2 มีนัยส าคญั) ผูว้ิจยัจะตอ้งปรับโมเดล โดยพิจารณาจากค าแนะน าในการปรับ
พารามิเตอร์ในโมเดลด้วยค่าดชันีปรับโมเดล (Model Modification Indices: MI) จากนั้นปรับ
พารามิเตอร์โดยยนิยอม ใหผ้อ่นคลายขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ใหค้่าความคลาดเคล่ือนสัมพนัธ์กนัได ้จนกระทัง่ 
ค่าดชันีความกลมกลืน มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(สุภมาส องัศุโชติ และคณะ, 2554) 
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บทที ่3 
วธีิการด าเนินการวจัิย 

 
 การวิจยัเร่ือง “อิทธิพลของผูบ้ริหารระดบักลางในการพฒันาองคก์รให้เป็นองค์กรแห่ง
นวตักรรม กรณีศึกษา บริษทัทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน)” มีวตัถุประสงค์คือ (1) เพื่อวิเคราะห์
องค์ประกอบด้านการบริหารจดัการของผูบ้ริหารระดับกลาง และองค์ประกอบขององค์กรแห่ง
นวตักรรม (2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์และระดบัการส่งผลของผูบ้ริหารระดบักลางท่ีมีต่อการเป็น
องคก์รแห่งนวตักรรม (3) เพื่อพฒันารูปแบบความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของผูบ้ริหารระดบักลางใน
การพฒันาองคก์รให้เป็นองค์กรแห่งนวตักรรม (4) เพื่อพฒันาแนวทางในการพฒันาองคก์รให้เป็น
องคก์รแห่งนวตักรรม  
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Method) โดยใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) โดยวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: 
SEM ) เป็นเทคนิคทางสถิติเทคนิคหน่ึงท่ีใชท้ดสอบความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล (Causal Relationships) 
เป็นตวัหลกั และใช้การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เลือกใชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
Dept Interview) ผูเ้ช่ียวชาญ และผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อเป็นการยืนยนัถึงองค์ประกอบท่ีไดจ้ากการ
ทบทวนวรรณกรรม และการประชุมกลุ่ม (Focus Group) เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาองค์กรให้
เป็นองคก์รแห่งนวตักรรม เป็นตวัสนบัสนุน และยืนยนัผลการวิจยัเชิงปริมาณ เพื่อให้การวิจยัด าเนิน
ไปถูกตอ้งตามระเบียบวิธีวิจยั และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการวิจยัท่ีก าหนดไว ้ ผูว้ิจยัจึงได้
ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวจิยัไวด้งัน้ี 
 
ประชากร 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Method) โดยใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) และการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดงันั้นผูว้ิจยัจึงก าหนด
ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัดงัน้ี คือ  
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 1.  การวจัิยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) 
   ผู ้บ ริหารของก ลุ่มบริษัทในเครือบริษัท  ทรูคอร์ปอเรชั่น จ  ากัด (มหาชน) 
ประกอบดว้ย รองผูอ้  านวยการ (Deputy Director) จ  านวน 204 คน ผูช่้วยผูอ้  านวยการ (Assistant 
Director) จ  านวน 707 คน และผูจ้ดัการ (Manager) จ  านวน 2,063 คน รวมประชาการวิจยัทั้ งส้ิน 
จ านวน 2,974 คน 
 2.  การวจัิยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
   วธีิการสัมภาษณ์เชิงลกึ (In-Dept Interview)  
   การด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิจ  านวน 8 คน 
ประกอบดว้ย  
    2.1 ผูเ้ช่ียวชาญระดบัผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัในเครือบริษทัทรูคอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 
(มหาชน) จ านวน 1 คน ไดแ้ก่ ผูช่้วยผูอ้  านวยการ Innovation Center 
    2.2 ผูบ้ริหารองคก์รท่ีด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบันวตักรรมองคก์ร 5 คน  
    2.3 อาจารย ์นกัวชิาการ ท่ีมีช่ือเสียงดา้นนวตักรรม 2 คน   
    โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบปฏิสัมพนัธ์ และเจาะลึกมากท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้ การ
คดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิผูว้ิจยัใชว้ิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยใช้
เกณฑใ์นการคดัเลือกตามคุณสมบติัดงัน้ี (1) คุณวฒิุทางการศึกษาไม่ต ่ากวา่ปริญญาโท (2) หรือเป็นผู ้
มีประสบการณ์ดา้นการบริหาร ตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป และ (3) หรือเป็นผูบ้ริหารระดบั นโยบาย  
   ทั้งน้ีผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิแต่ละบุคคลท่ีถูกคดัเลือก จะมีคุณสมบติัครบทั้ง 3 
ขอ้ หรือมีคุณสมบติัอยา่งนอ้ย 2 ขอ้ข้ึนไป 
   การประชุมกลุ่ม (Focus Group) 
   ผูว้ิจ ัยจัดการประชุมเชิงสัมมนา โดยเชิญผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิกลุ่มท่ีได้
ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อร่วมหารือ และเสนอแนวทาง รวมทั้งเสนอแผนการพฒันาบทบาท
ของผูบ้ริหารระดบักลางในการพฒันาองคก์รให้เป็นองคก์รแห่งนวตักรรม โดยน าผลท่ีไดจ้ากการ
วิเคราะห์ขอ้มูลมาด าเนินการประชุมกลุ่ม (Focus Group) ส าหรับงานวิจยัน้ีไดก้  าหนดขอบเขตของ
การประชุมสนทนากลุ่มในด้านแผนการพฒันาบทบาทของผูบ้ริหารระดับกลางในการพฒันา
องคก์รให้เป็นองคก์รแห่งนวตักรรม จากนั้นจึงหาแนวทางในการพฒันาองคก์รให้เป็นองคก์รแห่ง
นวตักรรม 
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กลุ่มตัวอย่าง 
 ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ิจ ัยได้พิจารณาถึงลักษณะข้อมูลการวิจัยท่ีจะต้องใช้สถิติ
วเิคราะห์ขั้นสูง คือ การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis) จึงก าหนด
ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งให้สอดคลอ้งกบัการใชส้ถิติเป็นเบ้ืองตน้ คือ ตอ้งใชก้ลุ่มตวัอยา่งขนาดใหญ่
เป็นเกณฑส์ าหรับการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งคือตอ้งมีขนาดกลุ่มตวัอยา่งประมาณ 10-20 คนต่อ 
1 พารามิเตอร์ตวัอยา่ง (Hair; et al. 2010) โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชเ้ป็นผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัในเครือ
บริษทั ทรูคอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) ตวัแปรสังเกตไดท่ี้ใชมี้จ านวน 31 ตวัแปร ดงันั้น งานวิจยัน้ี
จึงใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 310 ตวัอยา่ง แต่เพื่อเพิ่มความเช่ือมัน่ของขอ้มูลให้มากข้ึน ผูว้ิจยัจึงไดเ้พิ่ม
จ านวนกลุ่มตวัอย่างอีก 30 ตวัอย่าง รวมเป็น 340 ตวัอย่าง และเพื่อให้ไดก้ลุ่มตวัอย่าง ครบตาม
จ านวน 340 คน ผูว้ิจยัจึงใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้นอย่างเป็นสัดส่วน (Proportion Stratified 
Random Sampling) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี  
 

ผู้บริหารระดับกลาง ประชากร (คน) กลุ่มตัวอย่าง (คน) 
  รองผูอ้  านวยการ (Deputy Director) 204   23 
  ผูช่้วยผูอ้  านวยการ (Assistant Director) 707   81 
  ผูจ้ดัการ (Manager) 2,063 236 

รวม 2,974 340 

 

ตัวแปรทีศึ่กษา 
 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ องคป์ระกอบของผูบ้ริหารระดบักลาง 11 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ (1) การ
เป็นผูป้ระสานงาน (2) การเป็นนกัพฒันา (3) การเป็นนกัการส่ือสาร (4) การเป็นนกัวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ (5) การแสวงหาความรู้และถ่ายทอดความรู้ (6) ผูน้ าการเปล่ียนแปลง (7) ความสามารถ
ทางดา้นเทคโนโลย ี(8) จริยธรรม และธรรมาภิบาล (9) รูปแบบการท างาน (10) การบริหารทรัพยากร
มนุษย ์และ (11) ทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ  
 ตวัแปรตาม ได้แก่ องค์ประกอบขององค์กรแห่งนวตักรรม 20 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) 
วิสัยทศัน์ร่วมและกลยุทธ์ (2) โครงสร้างองคก์รท่ีเหมาะสม (3) บุคคลส าคญั (4) การฝึกอบรมและ
พฒันา (5) การส่ือสาร (6) ปัจจยัภายนอก (7) บรรยากาศสร้างสรรค ์(8) องคก์รแห่งการเรียนรู้ (9) 
วฒันธรรมองคก์ร (10) รูปแบบผูน้ า (11) เทคโนโลยี  (12) การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ (13) วิธีการ
ตดัสินใจ (14) กระบวนการสนบัสนุนนวตักรรม (15) วิธีการประเมินผลการปฏิบติังาน (16) เป้าหมาย 
(17) ระบบการจดัการความสามารถ (18) ทีมขา้มสายงาน (19) ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั และ (20) 
คุณลกัษณะองคก์ร  
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1.  การวจัิยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) 
   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบับทบาทของผูบ้ริหาร
ระดบักลางในการพฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งนวตักรรม โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 
   ตอนท่ี 1 เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล เป็นลกัษณะให้เลือกตอบ เก่ียวกบั 
เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งหนา้ท่ี ประสบการณ์ในต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างาน 
แบบสอบถามส่วนน้ีเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัภูมิหลกัของกลุ่มตวัอยา่ง 
   ตอนท่ี 2 เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบับทบาทของผูบ้ริหารระดบักลาง 
   ตอนท่ี 3  เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบัองคก์รแห่งนวตักรรม  
   โดยตอนท่ี 2 และ 3 ลกัษณะเป็นประโยคขอ้ความประกอบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ชนิด 5 ระดบั โดยก าหนดน ้าหนกัของคะแนนดงัน้ี  
   ระดบัความคิดเห็น 5 หมายถึงมากท่ีสุด 
    ระดบัความคิดเห็น 4 หมายถึงมาก 
    ระดบัความคิดเห็น 3 หมายถึงปานกลาง 
    ระดบัความคิดเห็น 2 หมายถึงนอ้ย 
    ระดบัความคิดเห็น 1 หมายถึงนอ้ยท่ีสุด 

  ตอนท่ี 4   เป็นขอ้ค าถามปลายเปิด ส าหรับให้ผูต้อบแบบสอบถามเขียนขอ้เสนอแนะ
ต่างๆ 
 2.  การวจัิยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
   การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยใช้เป็นประเด็นค าถามแบบก่ึง
โครงสร้าง (Semi-structure interview) เพื่อให้ไดข้อ้มูลครบถว้นตรงตามวตัถุประสงคก์ารวิจยัและใช้
การสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยท่ีผูถู้กสัมภาษณ์สามารถตอบค าถามไดอ้ยา่งเปิด
กวา้งไม่จ  ากดัค าตอบเพื่อเปิดโอกาสให้ผูถู้กสัมภาษณ์ไดถ่้ายทอดความรู้ไดอ้ย่างเต็มท่ีครบถว้นและ
เป็นจริงมากท่ีสุด (สุภางค ์จนัทวานิช, 2552) และการประชุมกลุ่ม (Focus Group) เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวจิยั ไดแ้ก่ 
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   2.1 แนวค าถาม 
   แนวค าถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน เป็นค าถามปลายเปิด (Open-ended) สร้างข้ึนจาก

วตัถุประสงคแ์ละแนวคิดท่ีการวจิยัตอ้งการเพื่อสนบัสนุนตวัแปรท่ีเป็นกรอบการวิจยัเชิงทฤษฎี ท่ีได้
จากการทบทวนวรรณกรรม โดยค าถามสามารถยืดหยุน่ตามสถานการณ์ในการสัมภาษณ์ เพื่อสร้าง
สัมพนัธภาพ อนัจะช่วยให้การเก็บขอ้มูลเป็นไปอย่างราบร่ืน และท่ีส าคญัคือ จะท าให้ผูใ้ห้ขอ้มูล
ถ่ายทอดขอ้มูลไดอ้ยา่งครบถว้นและเป็นจริงมากท่ีสุด แบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ขั้นเร่ิมสนทนา ขั้นเขา้
สู่ประเด็นท่ีจะศึกษา และขั้นปิดสนทนา 

    2.2 เคร่ืองอดัเสียง  
   เป็นเคร่ืองมือประกอบการสัมภาษณ์ ท่ีช่วยบนัทึกขอ้มูลท่ีผูว้จิยัจดบนัทึกไม่ทนั 

เพื่อความละเอียดมากข้ึน ก่อนท าการบนัทึกเสียงทุกคร้ัง ผูว้ิจยัได้ขออนุญาตผูถู้กสัมภาษณ์ก่อน 
จากนั้นจึงถอดเทปสนทนาระหวา่งการสัมภาษณ์เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลในการวิเคราะห์และน าเสนอ
ขอ้มูล 

    2.3 ปากกาและสมุดจดบนัทึก 
   เป็นเคร่ืองมือประกอบการสัมภาษณ์ เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยบนัทึกขอ้มูลระหวา่ง

การสัมภาษณ์เชิงลึก 
 

การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 
 1.  การวจัิยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
   1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องทั้ งใน
ประเทศและต่างประเทศ จากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) เพื่อน าความรู้ท่ีไดม้าพฒันา
และประยกุตใ์ชใ้นการก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยั 
   1.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อเป็นการยืนยนัถึง
องค์ประกอบท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัองค์ประกอบดังกล่าว
เพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ แลว้น ามาวเิคราะห์เน้ือหา (Content analysis) 
   1.3 จดัท าแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดการวิจยัท่ีไดพ้ฒันาข้ึน โดยสร้างตวัช้ีวดั
เก่ียวกบัตวัแปรท่ีศึกษาทั้งหมด ซ่ึงมีเน้ือหาสอดคลอ้งกบัความมุ่งหมายของการวิจยัและนิยามศพัท์
ประกอบดว้ยตวัช้ีวดับทบาทดา้นการบริหารจดัการของผูบ้ริหารระดบักลาง จ านวน 53 ขอ้ค าถาม 
และ ตวัช้ีวดัการเป็นองคก์รแห่งนวตักรรม จ านวน 100 ขอ้ค าถาม 
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   1.4 น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามกรอบแนวคิดการวิจยัเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความถูกตอ้งของการใช้ภาษาและครอบคลุมเน้ือหาของ
การวจิยั เพื่อนามาปรับปรุงแกไ้ขตามท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหค้  าแนะน า 
   1.5 ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์แนะน า แลว้
น าเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือใหถู้กตอ้งและครอบคลุมเน้ือหาของการ
วจิยั โดยผูเ้ช่ียวชาญจานวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย 
  1. รศ.ดร.วลัลภ รัฐฉตัรานนท ์
  2. ผศ.ดร. ศิรภสัสรศ ์วงศท์องดี 
  3. ดร.เฉลิมชยั กิตติศกัด์ินาวนิ 
  4. ดร.นพดล เหลืองภิรมย ์
  5. ดร.วริีนยาอรณ์  เหลืองบริบูรณ์ 
  เพื่อตรวจสอบค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัจุดมุ่งหมายของการ
วิจยั (Index of Item-Objective Congruence: IOC) เป็นการพิจารณาความสอดคลอ้งของขอ้ค าถาม
เป็นมาตรประเมินค่า 3 ระดบั โดยน าค าตอบของผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่านมาแปลผลคะแนน ดงัน้ี  
  มีความเห็นวา่ สอดคลอ้ง   ก าหนดคะแนนเป็น + 1 
  มีความเห็นวา่ ไม่แน่ใจ   ก าหนดคะแนนเป็น    0 
  มีความเห็นวา่ ไม่สอดคลอ้ง ก าหนดคะแนนเป็น  –1 
   1.6 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
  1.6.1 น าแบบสอบถามท่ีไดม้าด าเนินการทดสอบกบักลุ่มเป้าหมาย (Pretest) 
จ านวน 30 คนเพื่อทดสอบความความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใชสู้ตรหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า 
(-Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลลพัธ์ค่าแอลฟ่าท่ีไดจ้ะแสดงถึง
ระดบัความคงท่ีของแบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหวา่ง 0 <<1 ค่าท่ีใกลเ้คียงกบั 1 แสดงวา่มีความ
เช่ือมัน่สูง โดยมีค่าเท่ากบั 0.935 (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2553) ซ่ึงค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของทุกตวั
แปรมีค่าระหวา่ง 0.865 - 0.974 
  1.6.2  การหาค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ (Descrimination Power) เพื่อพิจารณาวา่
ขอ้ค าถามหรือตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยัสามารถจ าแนกกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามไดห้รือไม่ โดยการ
หาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างข้อค าถามกับคะแนนรวมของแบบสอบถามทั้ งฉบับ (Item-total 
Correlation) ขอ้ค าถามท่ีใชไ้ดต้อ้งมีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.40 ข้ึนไป (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2553) 
ซ่ึงค่าอ านาจจ าแนก (r) ของตวัแปรทุกตวัมีค่าระหวา่ง 0.455 - 0.790 (ภาคผนวก ง) 
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  1.6.3 การตรวจสอบความตรง (Validity) 
    การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา คือการตรวจสอบความสอดคลอ้ง
ของตวัช้ีวดักับนิยามศัพท์เฉพาะโดยผูเ้ช่ียวชาญ เม่ือตรวจสอบเน้ือหาและความเข้าใจของ
แบบสอบถามแลว้ปรับแกถ้อ้ยค าของขอ้ความตามคาแนะนาของผูเ้ช่ียวชาญเพื่อให้ส่ือความหมาย
ไดช้ดัเจนท่ีสุด โดยค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาถามกบัวตัถุประสงค ์(Index of Item-Objective 
Congruence: IOC) ทุกขอ้คาถามมีค่ามากกวา่ 0.5 ถือวา่ขอ้คาถามนั้นสามารถใชไ้ด ้ (Rovinelli and 
Hambleton, 1977) ซ่ึงค่าดงักล่าวท่ีค านวณได ้มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.6 – 1.0 (ภาคผนวก ง) 
  1.6.4 การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง ดว้ยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis) จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 340 ราย
เพื่อยืนย ันว่าแต่ละข้อคาถามเป็นตัวช้ีว ัดท่ีจัดอยู่ในองค์ประกอบเดียวกันและค่าน้าหนัก
องคป์ระกอบทั้งหมดซ่ึงควรมีค่ามากกวา่ 0.40 ข้ึนไป (Hair; et al. 2010) โดยพิจารณาจากค่านา้
หนกัองคป์ระกอบ ซ่ึงค่านา้หนกัองคป์ระกอบของทุกตวัแปรมีค่าระหวา่ง 0.420 – 0.809  
 สรุปค่าอ านาจจ าแนก ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบและความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 7 สรุปค่าอ านาจจ าแนก ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบและความเช่ือมัน่ของตวัแปร 
 

ตวัแปร 
จ านวน 
ข้อ 

ค่าอ านาจจ าแนก 
(Discriminination 

Power) 

ค่า
สัมประสิทธ์ิ
แอลฟา 

(Cronbach's 
Alpha) 

ค่าน า้หนัก
องค์ประกอบ 

(Factor 
Loading) 

 ดา้นผูส้ร้างวสิยัทศัน์ และทศันคติในการปฏิบติังาน  34 0.661-0.790 0.974 0.471-0.705 
 ดา้นผูว้เิคราะห์ และพฒันาการบริหาร 11 0.599-0.708 0.913 0.482-0.711 
 ดา้นผูพ้ฒันาแนวทางการปฏิบติั 8 0.635-0.745 0.904 0.518-0.747 
 ดา้นยอมรับความคิดใหม่และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 26 0.623-0.748 0.960 0.420-0.661 
 ดา้นค่านิยมร่วม และแนวทางการปฏิบติั 18 0.455-0.754 0.953 0.455-0.754 
 ดา้นวสิยัทศัน์เชิงนวตักรรม และทศันคติในการ
ปฏิบติังาน  6 0.615-0.735 0.885 0.464-0.747 
 ดา้นการส่ือสารและถ่ายทอดท่ีชดัเจน 26 0.628-0.757 0.963 0.441-0.696 
 ดา้นการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในท่ี
ท างานท่ีเอ้ือต่อกระบวนการแห่งการสร้างสรรค ์ 20 0.637-0.766 0.952 0.455-0.703 
ดา้นการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง 4 0.671-0.741 0.865 0.650-0.809 
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   1.7 ปรับปรุงรูปแบบสอบถามจนไดเ้คร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพ และพร้อมน าไป
เก็บรวบรวมขอ้มูลต่อไป 
 2.  การวจัิยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
   2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้าง
แบบสัมภาษณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) เพื่อน าความรู้ท่ีไดม้าพฒันาและประยุกตใ์ช้ในการ
ร่างแบบสัมภาษณ์ 
   2.2 ร่างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุม และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์การวิจยั แลว้
น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา และผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและความเหมาะสมของขอ้
ค าถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ 
   2.3 ปรับปรุงแกไ้ขแบบสัมภาษณ์ตามท่ีไดรั้บค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษา และ
ผูเ้ช่ียวชาญ 
   2.4 น าแบบสัมภาษณ์ไปทดลองใช้้กบักลุ่มท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่าง
การวจิยั  
   2.5 ปรับปรุงแกไ้ขเคร่ืองมือ เสนอให้อาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ
ตรวจสอบความสมบูรณ์อีกคร้ังก่อนน าไปใชจ้ริง 
   2.6 น าแบบสัมภาษณ์ไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ส าหรับการวิจยัเชิงปริมาณผูว้ิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอนและ
วธีิการ ดงัน้ี 
 1.  ผูว้ิจยัท าหนงัสือถึงบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร เพื่อออกหนงัสือขอความ
อนุเคราะห์ ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิในการขอสัมภาษณ์  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ ผูว้ิจยัติดต่อขอนดัหมายผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อด าเนินการสัมภาษณ์ดว้ยตนเอง
ทุกขั้นตอน  
   การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการใชป้ระเด็น
ค าถามแบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) เพื่อให้ไดข้อ้มูลครบถว้นตรงตามวตัถุประสงค์
การวิจยัและใช้การสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยท่ีผูถู้กสัมภาษณ์สามารถตอบ
ค าถามไดอ้ย่างเปิดกวา้งไม่จ  ากดัค าตอบเพื่อเปิดโอกาสให้ผูถู้กสัมภาษณ์ไดถ่้ายทอดความรู้ไดอ้ย่าง
เตม็ท่ีครบถว้นและเป็นจริงมากท่ีสุด (สุภางค ์จนัทวานิช, 2552) 
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 2.  ผูว้ิจยัท าหนงัสือถึงบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร เพื่อออกหนงัสือขอความ
ร่วมมือ ถึงผูบ้ริหารกลุ่มบริษทัในเครือบริษทัทรูคอร์ปอเรชั่น จ  ากดั (มหาชน) เพื่อขอทดลองใช้
เคร่ืองมือเพื่อการวิจยั และขออนุเคราะห์ ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลถึงผูบ้ริหารกลุ่มบริษทัในเครือ
บริษทัทรูคอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีถูกสุ่มเพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
   การเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูว้ิจยัเก็บรวมรวมขอ้มูล
ดว้ยตนเองจนครบ ตามจ านวน 340 คน ระหวา่งเดือน มิถุนายน 2558 ถึงเดือน สิงหาคม 2558 
 3.  ผูว้ิจยัตรวจสอบความสมบูรณ์ ความครบถว้นในเน้ือหาของแบบสอบถามทั้ง 340 
ฉบบั คิดเป็น ร้อยละ 100 

 

การจดักระท ากบัข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1.  การจัดกระท าข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ 
   การจดักระท าขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณมีรายละเอียดและขั้นตอน 
ดงัน้ี 
   1.1  การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของแบบสอบถามตอนท่ี 1 ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา ต าแหน่งหน้าท่ี ประสบการณ์ในต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างาน โดย
วิธีการประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) และน าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้า
วเิคราะห์หาค่าทางสถิติ คือ ค่าร้อยละ (Percentage) โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
   1.2  การวเิคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นในแบบสอบถามตอนท่ี 2 เก่ียวกบับทบาทของ
ผูบ้ริหารระดบักลาง จ านวน 53 ขอ้ และตอนท่ี 2 เก่ียวกบัองคก์รแห่งนวตักรรม จ านวน 100 ขอ้โดย
วิธีการประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณา  และนาข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ซ่ึง
ประกอบดว้ย ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยน าเสนอ
ขอ้มูลในรูปแบบตารางควบคู่กบัการบรรยายและการสรุปผลการด าเนินการวิจยั และไดก้ าหนดการ
ใหค้ะแนนค าตอบของแบบสอบถามดงัน้ี 
  โดยตอนท่ี 2 และ 3 ลักษณะเป็นประโยคขอ้ความประกอบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดบั โดยก าหนดน ้าหนกัของคะแนนดงัน้ี  
  ระดบัความคิดเห็น 5 หมายถึงมากท่ีสุด 
   ระดบัความคิดเห็น 4 หมายถึงมาก 
   ระดบัความคิดเห็น 3 หมายถึงปานกลาง 
   ระดบัความคิดเห็น 2 หมายถึงนอ้ย 

  ระดบัความคิดเห็น 1 หมายถึงนอ้ยท่ีสุด 
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  วิธีการแปลผลแบบสอบถามส่วนน้ีได้ใช้ค่าเฉล่ีย ตามเกณฑ์คะแนนของ
แบบสอบถามตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
 
 
 
 
 
 
 
   ระดบัคะแนน    ความหมาย 

  ค่าเฉล่ีย 4.21 - 5.00  เป็นระดบัท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
   ค่าเฉล่ีย 3.41 - 4.20   เป็นระดบัท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
   ค่าเฉล่ีย 2.61 - 3.40   เป็นระดบัท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   ค่าเฉล่ีย 1.81 - 2.60   เป็นระดบัท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
   ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.80   เป็นระดบัท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

   1.3 การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) เก่ียวกบั
โครงสร้างความสัมพนัธ์ของตวัแปรเพื่อศึกษาโครงสร้างของตวัแปร และลดจ านวนตวัแปรท่ีมีอยู่
เดิมให้มีการรวมกันได้ (ยุทธ ไกรวรรณ์, 2551) โดยพิจารณาค่าน าหนักองค์ประกอบ (Factor 
Loading) ท่ีมีค่าตั้ง 0.4 ข้ึนไป โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
   1.4 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีผูว้จิยัน ามาใชเ้พื่อหาความสัมพนัธ์
ระหว่างตวัแปรดว้ยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product-
Moment Correlation Coefficient) ซ่ึงท าให้ผูว้ิจยัทราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรต่าง ๆ วา่มี
ความสัมพนัธ์ เชิงเส้นตรงหรือไม่ สามารถระบุทิศทางของความสัมพนัธ์ (บวกหรือลบ) ขนาดของ
ความสัมพนัธ์มีค่าอยู่ในระดับใด ส าหรับใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ระหว่างองค์ประกอบของผูบ้ริหารระดบักลางกบัองค์ประกอบการเป็นองค์กรแห่งนวตักรรม โดย
เกณฑก์ารบอกระดบั หรือขนาดของความสัมพนัธ์ จะใชต้วัเลขของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ โดย
ค่าของ r จะอยูร่ะหวา่ง -1 ถึง 1 ถา้หากค่า r มีค่ามากกวา่ 0 แลว้ จะเป็นความสัมพนัธ์ทางบวก ถา้ มีค่า
นอ้ยกวา่ 0 แลว้ จะเป็นความสัมพนัธ์ทางลบ 
 
 

คะแนนสูงสุด-คะแนนต ่าสุด 

จ านวนระดบัชั้น 

= 5-1 
5 

= 0.80 
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   1.5 การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis) 
  การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis) โดยการ
วเิคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างท่ีมีค ายอ่วา่ SEM โดย ใชโ้ปรแกรมลิสเรล (LISREL Program) ซ่ึง
เป็นโปรแกรมการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษ์ และค านวณขนาดอิทธิพลทางตรงและทางออ้มของปัจจัย ในการวิเคราะห์และ
ตรวจสอบ (นงลกัษณ์  วรัิชชยั, 2542) มีขั้นตอนดงัน้ี 
  ขั้นตอนท่ี 1 ค่าสถิติ 2 (Chi-square statistics) เพื่อตรวจสอบความกลมกลืน
ของโมเดลสมมติฐานการวิจยั หากรูปแบบท่ีสร้างข้ึนมีค่าความน่าจะเป็นท่ีค านวณได้มากกว่าหรือ
เท่ากบั 0.05 (P-value > 0.05) แสดงวา่รูปแบบท่ีสร้างข้ึนมามีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
(Jöreskog and Sörbom,1993; Hair and others, 2010; Diamantopoulos and Siguaw, 2000) หรือ
สัดส่วนค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) หารดว้ยค่าชั้นความเป็นอิสระ (df) มีค่าน้อยกว่า 2.0 แสดงว่า
รูปแบบมีความสอดคลอ้ง กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
  ขั้นตอนท่ี 2 ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (Goodness-of-fit Index: GFI) ซ่ึงเป็น
อตัราส่วนของผลต่างระหวา่งฟังกช์ัน่ความกลมกลืนจากโมเดลก่อนและหลงัปรับโมเดลกบัฟังก์ชัน่
ความกลมกลืนก่อนปรับโมเดลค่า GFI หากมีค่ามากกวา่ 0.9 แสดงวา่โมเดลมีความกลมกลืนกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(Hair and others, 2010; Kelloway, 1998; Diamantopoulos and Siguaw, 2000) 
  ขั้นตอนท่ี 3 ค่าประมาณความคลาดเคล่ือนรากก าลงัสองเฉล่ีย (Root MeanSquare 
of Approximation: RMSEA) เป็นค่าท่ีบ่งบอกถึงความไม่สอดคลอ้งของแบบจ าลองท่ีสร้างข้ึนกบัเมท
ริกซ์ความแปรปรวนร่วมของประชากร ซ่ึง Browne  and Cudeck  (1993) ไดอ้ธิบายวา่ค่า RMSEA ท่ี
นอ้ยกวา่ .05 แสดงวา่มีความกลมกลืนสนิท (Close Fit) เช่นเดียวกบั Maruyama (1998) อยา่งไรก็ตามค่า 
RMSEA ท่ีใช้ได้และถือว่าแบบจ าลองท่ีสร้างข้ึนสอดคล้องกบัโมเดล ควรมีค่าไม่เกิน .08 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั Hair and others (2010); Diamantopoulos and Siguaw (2000: 85) ท่ีไดแ้นะน าวา่ค่า 
RMSEA ท่ีไม่เกิน 0.10 แสดงวา่มีความกลมกลืนดี ถา้ไม่เกิน 0.05 แสดงวา่มีความกลมกลืนดีมาก 
และถา้ไม่เกิน 0.01แสดงวา่มีความกลมกลืน อยา่งเด่นชดั (Outstanding fit) 
  ขั้นตอนท่ี 4 ค่าดัชนีความสอดคล้องแบบค่าการกระจายปกติ (Normed Fit 
Index:NFI) เป็นค่าอตัราส่วนระหว่างค่าส่วนต่างระหว่างค่า 2 ของแบบจ าลองจากขอ้มูลเชิง
ประจกัษก์บัค่า 2 ของแบบจ าลองสมมติฐาน (Null model) กบัค่า 2 ของแบบจ าลองสมมติฐาน 
ค่าท่ีค  านวณไดจ้ะมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 1 ค่า NFI ท่ีเขา้ใกล ้1 แสดงวา่โมเดลลิสเรลมีความกลมกลืน
กบัขอ้มูลเชิงประจกัษม์ากกวา่แบบจ าลองสมมติฐาน ซ่ึง Hair and others (2010); Kelloway (1998) 
เสนอแนะวา่ค่า NFI ท่ีมีค่าเกิน 0.90 แสดงวา่โมเดลลิสเรลมีความกลมกลืนดี 
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  ขั้นตอนท่ี 5 ค่าดชันีความสอดคลอ้งแบบค่าการกระจายไม่ปกติ (Non-normed 
FitIndex: NNFI) เป็นดชันีท่ีปรับวิธีการค านวณจากแนวคิดการหาค่า NFI มาดว้ยการน าค่าองศา
อิสระมาประกอบการค านวณค่าท่ีค  านวณไดจ้ะมีค่ามากกว่า 0 ค่า NNFI ท่ีเขา้ใกล ้ 1 แสดงว่า
แบบจ าลองท่ีสร้างข้ึนมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากกว่าแบบจ าลองสมมติฐาน 
(Diamantopoulos and Siguaw, 2000) เช่นเดียวกบัค่า NFI และค่าท่ีเกินกวา่ 0.90 แสดงว่ามีความ
กลมกลืนดี (Kelloway, 1998) 
  ขั้นตอนท่ี 6 ค่าดชันีความสอดคลอ้งเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: 
CFI) เป็นดชันีท่ีปรับปรุงมาจากค่า NFI เช่นเดียวกนั แต่เหมาะส าหรับขอ้มูลการกระจายของค่า 2 
ท่ีไม่มีค่ากลาง (Noncentral chi-square distribution) ค่า CFI ท่ีเกิน 0.90 แสดงวา่แบบจ าลองท่ีสร้าง
ข้ึนมีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษม์ากกวา่แบบจ าลองสมมติฐาน (Kelloway, 1998; Hair and 
others, 2010) 
 2.  การจัดกระท าข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ 
   2.1 การวจัิยเอกสาร (Documentary Research) 
  โดยการศึกษาสภาพปัญหา ดว้ยการคน้ควา้หาขอ้มูลจากเอกสาร ต ารา วารสาร 
บทความวิชาการ ตลอดจนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและต่างประเทศ จดัท าสรุปขอ้มูลท่ีได้จาก
การศึกษาเป็นกรอบแนวคิดการวิจยัและออกแบบการวิจยั ดว้ยวิธีการ Content Analysis เป็นเทคนิคการ
วิจยั (Research Technique) เพื่อใชอ้ธิบายถึงเป้าหมาย (Objective) และจ านวนของเน้ือหา (Content) 
ของการส่ือสารท่ีเห็นได้เด่นชัดอย่างเป็นระบบ ซ่ึงกระบวนการในการตีความเพื่อการวิเคราะห์
เน้ือหาแสดงไดด้งัแผนภูมิท่ี 15 (ดาริน คงสัจวิวฒัน์, 2547) ในท่ีน้ีใชก้ารวิจยัเอกสารภายใตก้รอบ
ของทฤษฏี ดงัน้ีความหมายของผูบ้ริหาร บทบาทของผูบ้ริหาร ระดบัของผูบ้ริหาร ความส าคญัของ
ผูบ้ริหารระดับกลาง แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบั ภาวะผูน้ า แนวคิดเก่ียวกบัองค์กรแห่งนวตักรรม 
แนวคิดเก่ียวกบัหลกัการพื้นฐานองคก์รแห่งนวตักรรม ความส าคญัขององคก์รแห่งนวตักรรม แนว
ทางการพฒันาองคก์รแห่งนวตักรรม และคุณลกัษณะองคก์รนวตักรรม 
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แผนภูมิท่ี 15 แสดงขั้นตอนการสังเคราะห์งานวจิยั 
ท่ีมา : ดาริน คงสัจววิฒัน์, “หลกัการและเทคนิควธีิการเพื่อการประเมินผลนโยบายสาธารณะ 
ท่ีมีประสิทธิภาพ,” คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร  2547. 

 
   จากแผนภูมิท่ี 15 สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
  Thesis  คือ  ทฤษฎีหรือองคค์วามรู้หลกัท่ีใชเ้ป็นฐานในการพิสูจน์ 

   Synthesis  คือ  ขั้นตอน การสังเคราะห์ วเิคราะห์ คิด และตีความ 
   Antithesis  คือ  ขั้นตอนการสรุปผลท่ีไดว้า่ขดัแยง้หรือสอดคลอ้งกบัทฤษฎี  
 

  เม่ือศึกษาคน้ควา้ วเิคราะห์ เอกสาร ต ารา บทความ วารสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบั บทบาทของผูบ้ริหาร ความส าคญัของผูบ้ริหารระดบักลาง แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัภาวะผูน้ า 
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง และองคก์รแห่งนวตักรรม ทั้งในและต่างประเทศแลว้ จึงน าขอ้สรุปท่ีไดจ้าก
การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เก่ียวกบัองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด มาเป็นกรอบในการสร้าง
แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) ในท่ีน้ีผูว้ิจยัได้ตีความในประเด็น
บทบาทของผูบ้ริหาร ความส าคญัของผูบ้ริหารระดบักลาง แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัภาวะผูน้ า ภาวะผูน้ า
การเปล่ียนแปลง และ องคก์รแห่งนวตักรรม ส าหรับน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาขอ้มูล 
  เม่ือไดข้อ้มูลแลว้ ไดท้  าการตรวจสอบขอ้มูลแบบ Triangulation หรือท่ี Denzin 
(1978) เรียกการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้าเป็นการใช้กระบวนวิธีท่ีหลากหลาย (The multiple-
method approach) ในการตรวจสอบและวเิคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย ดงัน้ี 

   1. การตรวจสอบสามเส้าดา้นขอ้มูล (Data triangulation) โดยการพิสูจน์ว่า 
ขอ้มูลท่ีไดม้านั้นถูกตอ้งหรือไม่ วธีิการตรวจสอบ คือ การตรวจสอบแหล่งของขอ้มูล ไดแ้ก่  
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    แหล่งเวลา โดยในการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 8 คนจะ
ด าเนินการ คนละช่วงเวลาซ่ึงเป็นการสัมภาษณ์ดว้ยตวัผูว้จิยัเอง 

    แหล่งสถานท่ี ในการสัมภาษณ์ผูว้ิจยัใชผู้ส้ัมภาษณ์ในกลุ่มท่ีมีความหลากหลาย 
ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญระดบัผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัในเครือบริษทัทรูคอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั ผูบ้ริหารองคก์รท่ี
ด าเนินงาน เก่ียวขอ้งกบันวตักรรมองค์กร และอาจารย ์นักวิชาการ ท่ีมีช่ือเสียงดา้นนวตักรรม ดงันั้น
สถานท่ีในการนดัหมายเพื่อสัมภาษณ์จึงเป็นคนละสถานท่ีกนั 

    แหล่งบุคคล สัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิจ  านวน 8 คน 
ประกอบด้วย ผูเ้ช่ียวชาญระดับผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัในเครือบริษทัทรูคอร์ปอเรชั่น จ  ากัด 
(มหาชน) จ านวน 1 คน ไดแ้ก่ ผูช่้วยผูอ้  านวยการ Innovation Center ผูบ้ริหารองค์กรท่ีด าเนินงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบันวตักรรมองคก์ร 5 คน และอาจารย ์นกัวชิาการ ท่ีมีช่ือเสียงดา้นนวตักรรม 2 คน   

   2. การตรวจสอบสามเส้าดา้นทฤษฎี (Theory Triangulation) โดยตรวจสอบวา่ 
ถา้ผูว้จิยัใชแ้นวคิดทฤษฎีท่ีต่างไปจากเดิมจะท าใหก้ารตีความขอ้มูลแตกต่างกนัมากนอ้ยเพียงใด ซ่ึง
ใช้แนวคิด ทฤษฎี ดังน้ี ความหมายของผูบ้ริหาร บทบาทของผูบ้ริหาร ระดับของผูบ้ริหาร 
ความส าคญัของผูบ้ริหารระดบักลาง แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบั ภาวะผูน้ า แนวคิดเก่ียวกบัองค์กรแห่ง
นวตักรรม แนวคิด เก่ียวกับหลักการพื้นฐานองค์กรแห่งนวตักรรม ความส าคัญขององค์กรแห่ง
นวตักรรม แนวทางการพฒันา องคก์รแห่งนวตักรรม และคุณลกัษณะองคก์รนวตักรรม 

   3. การตรวจสอบสามเ ส้ าด้านวิ ธีการรวบรวมข้อมูล  (Methodological 
Triangulation) โดยการใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ กันเพื่อรวบรวมขอ้มูลเร่ืองเดียวกนั ได้แก่ 
การศึกษา ข้อมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง การสังเกต และการตีความ (Interpretation) จากพฤติกรรม 
และอวจันภาษา ระหวา่งการใหส้ัมภาษณ์ 
  สรุปในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลประกอบดว้ย
สามรูปแบบ คือ การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี และการ
ตรวจสอบสามเส้าดา้น วธีิการรวบรวมขอ้มูล 
  กระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลในงานวิจยัเชิงคุณภาพนั้น ผูว้ิจยัไดศึ้กษาและน า
กระบวนการวิธีวิเคราะห์ขอ้มูลงานวิจยัเชิงคุณภาพดงัน้ีคือการวิเคราะห์ขอ้มูลจะเร่ิมตน้ตั้งแต่เร่ิม
การวจิยัและด าเนินไปเร่ือยๆ จนส้ินสุดการวจิยัการวเิคราะห์ขอ้มูลเป็นกระบวนการต่อเน่ืองและลบั
ประเด็นการวิจยัให้แหลมคมซ่ึงก็คือการถกกนัของสามมุมใน “วงลอ้แห่งความรู้” คือประเด็นหรือ
ค าถามการวิจยั (Research Question) แนวคิดทฤษฏี (Concept and Theory) และขอ้มูลหรือส่ิงท่ีคน้พบ 
(Data and Finding) โดยสามารถแสดงไดด้งัแผนภูมิท่ี 16 
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แผนภูมิท่ี 16 วงลอ้แห่งความรู้ 
 
   2.2 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Dept Interview) โดยถอด
ค าพูดจากข้อมูลท่ีรวบรวมมาได้ และน ามาแบ่งข้อมูลออกเป็นหน่วยวิเคราะห์ท่ีมีความหมาย 
(Meaningful Analytical Units) โดยเม่ือพบขอ้มูลท่ีมีความหมายก็จะด าเนินการให้รหสัเพื่อให้เห็น
ความส าคญัหรือความหมายของส่วนนั้น และด าเนินการ ไปจนกระทัง่แบ่งส่วนขอ้มูลทั้งหมด โดย
รหสัท่ีผูว้ิจยัใชแ้บ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ รหสัอุปนยั (Inductive Codes) เป็นรหสัท่ีพฒันาโดย
ผูว้ิจยัจากการศึกษาขอ้มูลโดยตรง และรหสัท่ีเกิดข้ึนร่วมกนั (Co-occurring Codes) ซ่ึงเป็นรหสัท่ีมี
ความซ ้ าเหล่ือมกนับางส่วนหรือทั้งหมด หลงัจากขั้นตอนการให้รหัสแลว้จะด าเนินการแจงนบัซ่ึง
เป็นขั้นตอนท่ีท าใหข้อ้มูลมีสภาพเป็นเชิงปริมาณ โดยนบัจ านวน คร้ังของค าหรือแนวคิดท่ีปรากฏของ
รหสัท่ีใชก้บัขอ้มูล 
   2.3 การประชุมกลุ่ม (Focus Group) 
  ผูว้ิจยัจดัการประชุมเชิงสัมมนา โดยเชิญผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อร่วม
หารือ และเสนอแนวทาง รวมทั้งเสนอแผนการพฒันาบทบาทของผูบ้ริหารระดบักลางในการพฒันา
องค์กรให้เป็นองค์กรแห่งนวตักรรม โดยน าผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ขอ้มูลมาด าเนินการประชุม
กลุ่ม (Focus Group) ส าหรับงานวิจยัน้ีได้ก าหนดขอบเขตของการประชุมสนทนากลุ่มในด้าน
แผนการพฒันาบทบาทของผูบ้ริหารระดบักลางในการพฒันาองค์กรให้เป็นองคก์รแห่งนวตักรรม 
จากนั้นจึงหาแนวทางในการพฒันาองค์กรให้เป็นองคก์รแห่งนวตักรรม เม่ือไดมี้การประชุมกลุ่ม 
เรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยัจะลงมือรวบรวมประเด็นค าตอบต่าง ๆ ทนัที และหลงัจากรวบรวมประเด็น
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เรียบร้อยแลว้นั้นจึงด าเนินการเขียนรายงานสรุปโดยการวิเคราะห์จดัระบบกรอบแนวคิดท่ีส าคญั 
โดยการวเิคราะห์เน้ือความประเด็นส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยั 
 
สถิติทีใ่ช้ในก ารวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวจิยั “อิทธิพลของผูบ้ริหารระดบักลางในการพฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่ง
นวตักรรม กรณีศึกษา บริษทัทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน)” ไดใ้ชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล
ดงัต่อไปน้ี 
 1.  สถิติพื้นฐาน 
   1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) 
   1.2 ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) 
   1.3 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation) 
 2.  การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
   2.1 การหาค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ (Reliability) โดยการค านวณหาค่า
สัมประสิทธ์ิของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
   2.2 การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discremination Power) ของแบบสอบถามเป็นรายขอ้
โดยใชเ้ทคนิค Item Total Correlation 
   2.3 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient) 
   2.4 การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิง
ยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis) 
 จากวิธีการด าเนินการวิจยัขา้งตน้ ผูว้ิจยัสามารถสรุปเป็นแผนภาพเช่ือมโยงขั้นตอน
ต่างๆ ไดด้งัแผนภูมิท่ี 17 
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แผนภูมิท่ี 17  ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที ่2 

การสัมภาษณ์เชิงลกึ 

การวเิคราะห์องค์ประกอบ 

จดัประชุมสนทนากลุ่มกบั
ผูเ้ช่ียวชาญ 

ขั้นตอนที่ 5 

รายงานผลการวจัิย 
 

ขั้นตอนการวจิยั วธีิด าเนินการวจิยั ผลลพัธ์ 

ขั้นตอนที ่1  

การวจิยัเอกสาร 

ศึกษา วเิคราะห์แนวคิด ทฤษฎจีากเอกสาร บทความ และ
งานวจิัยที่เกีย่วข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการ
วเิคราะห์เอกสาร (Content Analysis) 

สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ โดย
ใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi 

structure Interview) 

ตัวแปรองค์ประกอบบทบาทผู้
บริการระดบักลาง และ

องค์ประกอบองค์กรนวตักรรม 

ขั้นตอนที ่3 การวเิคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยนั 

จัดท าเคร่ืองมือวจิัย โดยการร่าง
แบบสอบถาม (Questionnaire) 

เกบ็รวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง 
340 คน 

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  
ดชันีความสอดคล้อง IOC และค่าความ

เช่ือมั่น (Reliability) 
 

แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 

ขั้นตอนที ่4  
การสนทนากลุ่ม 

แนวทางในการพฒันาองคก์ร
ใหเ้ป็นองคก์รแห่งนวตักรรม 

รายงานผลการวจิยั 
อิทธิพลของผูบ้ริหารระดบักลางในการพฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่ง

นวตักรรม กรณีศึกษา บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 

กรอบแนวคิดเชิง
ทฤษฎี 
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บทที่ 4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อวิเคราะห์องคป์ระกอบดา้นการบริหารจดัการของ
ผูบ้ริหารระดบักลาง และองคป์ระกอบขององคก์รแห่งนวตักรรม (2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์และ
ระดบัการส่งผลของผูบ้ริหารระดบักลางท่ีมีต่อการเป็นองคก์รแห่งนวตักรรม (3) เพื่อพฒันารูปแบบ
ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของผูบ้ริหารระดับกลางในการพฒันาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่ง
นวตักรรม (4) เพื่อพฒันาแนวทางในการพฒันาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งนวตักรรม ผูว้ิจยัได้
วเิคราะห์ และน าเสนอผลการวิเคราะห์ โดยใชต้ารางประกอบค าบรรยาย แบ่งออกเป็น 4 ตอน ตาม
รายละเอียด ดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1 ผลการสังเคราะห์เอกสาร 
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบดา้นการบริหารจดัการของผูบ้ริหารระดบักลาง 
และ องคป์ระกอบขององคก์รแห่งนวตักรรมจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
  ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาความสัมพนัธ์และระดบัการส่งผลของผูบ้ริหาร ระดบักลางท่ีมี
ต่อการเป็นองคก์รแห่งนวตักรรม จากการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั 
 ตอนท่ี 4 ผลการพฒันาแนวทางการพฒันา องค์กรให้เป็นองค์กรแห่งนวตักรรม จาก
การด าเนินการประชุมกลุ่ม (Focus Group) 
 
ตอนที ่1 ผลการสังเคราะห์เอกสาร 
  ผลการศึกษาองค์ประกอบของผู้บริหารระดับกลาง และ องค์ประกอบขององค์กรแห่ง
นวตักรรม จากการวจัิยเอกสาร 
  จากการวิจยัเอกสารผูว้ิจยัไดศึ้กษาขอ้มูล 2 ส่วนท่ีส าคญั คือ ขอ้มูลหลกัดา้นบทบาท
ของผูบ้ริหารระดบักลาง และขอ้มูลหลกัดา้นการเป็นองค์กรแห่งนวตักรรม (Innovative Organization) 
โดยสามารถสรุปผลการศึกษาท่ีไดจ้ากเอกสาร ต ารา วารสาร บทความวิชาการ ตลอดจนงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งในและต่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั บทบาทของผูบ้ริหาร ความส าคญัของผูบ้ริหาร
ระดบักลาง แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัภาวะผูน้ า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง และองคก์รแห่งนวตักรรม ดงั
ตารางท่ี 8-9 
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ตารางท่ี 8 สรุปองคป์ระกอบของตวัแปร บทบาทผูบ้ริหารระดบักลางจากการวจิยัเอกสาร 
 

บทบาทผูบ้ริหาร 
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 1.การเป็นผูป้ระสานงาน         
 2.การเป็นนกัพฒันา         
 3.การเป็นนกัการส่ือสาร         
 4.การเป็นนกัวเิคราะห์และสังเคราะห์         
 5.การแสวงหาความรู้และถ่ายทอดความรู้         
 6.ผูน้  าการเปล่ียนแปลง         
 
  จากตารางท่ี 8 จากการวิจยัเอกสาร สามารถสรุปองค์ประกอบของตวัแปร บทบาท
ผูบ้ริหารระดบักลาง ไดจ้  านวนทั้งส้ิน 6 ตวัแปรไดแ้ก่ การเป็นผูป้ระสานงาน การเป็นนกัพฒันา การ
เป็นนกัการส่ือสาร การเป็นนกัวิเคราะห์และสังเคราะห์ การแสวงหาความรู้และถ่ายทอดความรู้ และ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



136 

 

ตารางท่ี 9 สรุปองคป์ระกอบของตวัแปร องคก์รแห่งนวตักรรมจากการวจิยัเอกสาร 
 

องคก์รแห่ง
นวตักรรม 
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1.วสิัยทศัน์ร่วม
และกลยทุธ์ 

                    13 

2.โครงสร้าง
องคก์รท่ีเหมาะสม 

                    10 

3.บุคคลส าคญั                     1 
4.การฝึกอบรม
และพฒันา 

                    3 

5.การส่ือสาร                     2 
6.ปัจจยัภายนอก                     5 
7.บรรยากาศ
สร้างสรรค ์

                    1 

8.องคก์รแห่งการ
เรียนรู้ 

                    12 

9.วฒันธรรม
องคก์ร 

                    5 

10. รูปแบบผูน้ า                     13 
11. เทคโนโลย ี                     10 
12. การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์

                    5 

13.วธีิการ
ตดัสินใจ 

                    5 
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ตารางท่ี 9 สรุปองคป์ระกอบของตวัแปร องคก์รแห่งนวตักรรมจากการวจิยัเอกสาร (ต่อ) 
 

องคก์รแห่ง
นวตักรรม 
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 14. กระบวนการ
สนบัสนุน
นวตักรรม 

                    1 

 15. วธีิการ
ประเมินผลการ
ปฏิบติังาน 

                    3 

 16. เป้าหมาย                     2 
 17. ระบบการ
จดัการ
ความสามารถ 

                    3 

 
  จากตารางท่ี 9 จากการวิจยัเอกสาร สามารถสรุปองคป์ระกอบของตวัแปร องคก์รแห่ง
นวตักรรม ไดจ้  านวนทั้งส้ิน 17 ตวัแปร ไดแ้ก่ วิสัยทศัน์ร่วมและกลยุทธ์ โครงสร้างองคก์รท่ีเหมาะสม 
บุคคลส าคญั ทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ การฝึกอบรมและพฒันา การส่ือสารปัจจยัภายนอก บรรยากาศ 
สร้างสรรค ์องคก์รแห่งการเรียนรู้ วฒันธรรมองคก์ร รูปแบบผูน้ า เทคโนโลย ีการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
วธีิการตดัสินใจ ส่ิงจูงใจ กระบวนการสนบัสนุนนวตักรรม วิธีการประเมินผลการปฏิบติังาน เป้าหมาย 
และระบบการจดัการความสามารถ 
 
 
 
 
 



138 

 

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาองค์ประกอบของผู้บริหารระดับกลาง และ องค์ประกอบขององค์กรแห่ง
นวตักรรม จากการสัมภาษณ์เชิงลกึ 
 ผูว้ิจยัได้ด าเนินการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ และผูท้รงคุณวุฒิ  เพื่อเป็นการยืนยนัถึง
องค์ประกอบของผูบ้ริหารระดบักลางท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั
องค์ประกอบดงักล่าวเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-
structure interview) แลว้น ามาวเิคราะห์เน้ือหา (Content analysis) ผลการจากสัมภาษณ์สรุปไดด้งัน้ี 

 ความส าคัญของผู้บริหารระดับกลางในองค์กร 
   จากผลการสัมภาษณ์เชิงลึก สรุปไดว้า่ ผูบ้ริหารระดบักลางมีบทบาทในการน านโยบาย
และวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารระดับสูงมาปฏิบติัให้เกิดผลส าเร็จ ในขณะเดียวกันต้องรู้จกับริหาร
จดัการลูกน้องในระดับปฏิบติัการให้ด าเนินการ ตามทิศทางท่ีก าหนดผูบ้ริหารระดับกลางจึง
เปรียบเสมือนคนกลางระหว่างผูบ้ริหารระดับสูง กับพนักงานระดับปฏิบติัการ หากผูบ้ริหาร
ระดบักลางมีความพร้อมจะน าไปสู่การบริหารลูกนอ้งไดอ้ยา่งมี ประสิทธิภาพ ซ่ึงจะช่วยให้องคก์ร
สามารถตอบสนองต่อความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที ผูบ้ริหารระดับกลางจึงมี
ความส าคญัอยา่งมากในการผลกัดนัองคก์รให้รุดหนา้ ในภาวการณ์การด าเนินธุรกิจท่ีมีการแข่งขนั
สูงอย่างในปัจจุบนั ทั้งการท่ีจะน ากลยุทธ์ขององค์กรมาสู่การปฏิบติั เป็นผูค้อยประสานงาน 
เน่ืองจากบุคคลท่ีอยู่ตรงกลางระหว่างผูบ้ริหารระดบัสูง และผูป้ฎิบติัการ ซ่ึงความส าคญัของผูบ้ริหาร
ระดบักลางอยู่ท่ีเป็นผูท่ี้ท  าหน้าท่ีในการน าวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และกลยุทธ์จากผูบ้ริหารระดบัสูง มา
วางแผน – ส่ือสาร – ผลกัดนั และตรวจประเมินต่อผูป้ฎิบติั ส่งผลให้ผูบ้ริหารระดบักลางเปรียบเป็น
ฟันเฟืองหน่ึงในกลไกการขบัเคล่ือนองคก์ร โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ไดมี้ทศันะท่ีสอดคลอ้งไปในทิศทาง
เดียวกนัวา่ ผูบ้ริหารระดบักลางมีบทบาทส าคญักบัผลการปฏิบติังานขององคก์ร ดงัน้ี 
 

 ผูบ้ริหารระดบักลางมีบทบาทส าคญักบัองคก์รในการท่ีจะน ากลยุทธ์ขององค์กรมาสู่
การปฏิบัติ ซ่ึงท่ีองค์กรนั้นการสร้างนวตักรรมให้เกิดข้ึนภายในองค์กร จึงมิใช่เร่ืองของ
ผูบ้ริหารระดบัสูง หรือเจา้ขององค์กรเท่านั้น ผูบ้ริหารระดบักลางมีหนา้ท่ีส าคญัในการรับ
นโยบายขององค์กรจากผูบ้ริหารระดับสูง และน ามาผลักดันให้นโยบายนั้น สามารถ
ด าเนินการไปสู่การปฏิบติัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกระตุน้ และสร้างบรรยากาศดา้น
นวตักรรม สร้างการมีส่วนร่วม และประสานงานเพ่ือให้องค์กรก้าวไปสู่องค์กรแห่ง
นวตักรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 1 นามสมมติ, 2558) 

 

 ผูบ้ริหารระดบักลาง คือ บุคคลท่ีอยู่ตรงกลางระหว่างผูบ้ริหารระดบัสูง และผูป้ฎิบติั
การ ซ่ึงความส าคญัของผูบ้ริหารระดบักลางอยูท่ี่เป็นผูท่ี้ท าหนา้ท่ีในการน าวิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
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และกลยุทธ์จากผูบ้ริหารระดบัสูง มาวางแผน – ส่ือสาร – ผลกัดนั และตรวจประเมินต่อ
ผูป้ฎิบติั ท่ีส าคญั คือ การช่วยผลกัดนัโครงการต่างๆให้เกิดผลในทางปฏิบติัช่วยใหอ้งค์กร
เกิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และอีกอย่างท่ีขาดไม่ไดคื้อ การท่ีผูบ้ริหารระดบักลางยงัมีความ
ใกลชิ้ดกบัระดบัผูป้ฎิบติัการพอสมควร จึงมีบทบาทในการพฒันาศกัยภาพ และการสร้าง 
Engagement แก่บุคลากรอีกดว้ย (ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 5 นามสมมติ, 2558) 

 

  ผูบ้ริหารระดับกลางเปรียบเป็นฟันเฟืองหน่ึงในกลไกการขับเคล่ือนองค์กร โดย
ขบัเคล่ือนถ่ายทอดเป็นระดบัขั้น จากนโยบายผูน้ าระดบัสูงแปลงสู่การด าเนินการหรือการ
ปฏิบติัท่ีเหมาะสมกบัปัจจยัการผลิตขององคก์ร (4M Man, Machine, Method, Material) โดย
ผ่านการคิด วิเคราะห์ อย่างถ่ีถว้น เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ร (ผูใ้ห้
ขอ้มูลคนท่ี 7 นามสมมติ, 2558) 

 
 บทบาทในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมของผู้บริหารระดับกลาง ใน
องค์กร  
 
ตารางท่ี 10  สรุปองคป์ระกอบของตวัแปร บทบาทผูบ้ริหารระดบักลางจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 

บทบาทผูบ้ริหาร 

  ผ
ูใ้ห

ข้อ้
มูล

คน
ที่ 

1 

ผูใ้
หข้

อ้มู
ลค

นที่
 2 

ผูใ้
หข้

อ้มู
ลค

นที่
 3 

ผูใ้
หข้

อ้มู
ลค

นที่
 4 

ผูใ้
หข้

อ้มู
ลค

นที่
 5 

ผูใ้
หข้

อ้มู
ลค

นที่
 6 

ผูใ้
หข้

อ้มู
ลค

นที่
 7 

ผูใ้
หข้

อ้มู
ลค

นที่
 8 

 1.การเป็นผูป้ระสานงาน         
 2.การเป็นนกัพฒันา         
 3.การเป็นนกัการส่ือสาร         
 4.การเป็นนกัวเิคราะห์และสังเคราะห์         
 5.การแสวงหาความรู้และถ่ายทอดความรู้         
 6.ผูน้  าการเปล่ียนแปลง         
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  จากตารางที่ 10 สรุปองค์ประกอบของตวัแปร บทบาทผูบ้ริหารระดบักลางจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า องค์ประกอบของตวัแปร บทบาทผูบ้ริหารระดบักลางทั้ง 6 ตวัแปร ผูใ้ห้
สัมภาษณ์เกินคร่ึงเห็นดว้ยกบัทั้ง 6 ตวัแปร โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์มีทศันะท่ีสอดคลอ้งกนัดงัน้ี 

 

  บทบาทของผูบ้ริหารระดบักลางในการพฒันาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งนวตักรรม 
เรียงตามความส าคญั ดงัน้ี 
 1. ผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
 2. การแสวงหาความรู้ และการถ่ายทอดความรู้ 
 3. การเป็นนกัวิเคราะห์ และสงัเคราะห์ 
 4. การเป็นนกัพฒันา 
  เน่ืองจาก การส่ือสารและการ่ายทอดตอ้งมีอยู่ในตวั คนๆ เดียวกนั เพราะหากเป็นนกั
ถ่ายทอดท่ีดี ตอ้งเป็นนกัส่ือสารท่ีดีดว้ย และส าหรับ ผูน้ าการเปล่ียนแปลง จะรวมเร่ืองของ
การประสานงานไปดว้ย (ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 2 นามสมมติ, 2558) 

 

 คิดว่ามี 4 ตวัท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การเป็นผูป้ระสานงาน การเป็นนกัการส่ือสาร การเป็น
นกัวิเคราะห์และสงัเคราะห์ และผูน้ าการเปล่ียนแปลง (ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 6 นามสมมติ, 2558) 
 

  ควรมีทั้ง 6 ดา้น ประกอบกนั ไดแ้ก่ การเป็นผูป้ระสานงาน การเป็นนกัพฒันา การเป็น
นกัการส่ือสาร การเป็นนกัวิเคราะห์และสังเคราะห์ การแสวงหาความรู้และถ่ายทอดความรู้ 
ผูน้ าการเปล่ียนแปลง (ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 8 นามสมมติ, 2558) 

 
  ด้านข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทผู้บริหารระดับกลางในการพัฒนาองค์กร
ให้เป็นองค์กรแห่งนวตักรรม 
 จากผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า บทบาทของผูบ้ริหารระดบักลางในการพฒันาองคก์ร 
ให้เป็นองคก์รแห่งนวตักรรม จะตอ้งมีทศันคติ ท่ีเช่ือวา่ทุกอยา่งสามารถท าได ้และเป็นไปได ้เป็น
สะพานเช่ือมโยงระหว่างผูบ้ริหาร และพนกังานโดยเป็นผูป้ระสานงานท่ีดี ตลอดจนมีการเสาะหา
และความสามารถในการประเมิน ผูบ้ริหารระดบักลางเปรียบเสมือนหัวหน้าโครงการต่างๆ ท่ีควร
จะมีความสามารถในการเสาะหา ประเมินทรัพยากรต่างๆ ท่ีจะมารองรับการท าโครงการ เพื่อให้
โครงการประสบความส าเร็จได้ โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ไดมี้ทศันะท่ีสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนัว่า 
ผูบ้ริหารระดบักลางมีบทบาทส าคญัในการพฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งนวตักรรม ดงัน้ี 
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  ผูบ้ริหารระดบักลาง จะตอ้งมีทศันคติ ท่ีเช่ือว่าทุกอย่างสามารถท าได ้และเป็นไปได ้
(Can Do) เน่ืองจากจะเป็นคนสร้างความฝันใหก้ลายเป็นความจริง และน าส่งทศันคติเหล่าน้ี
ไปยงัพนกังานปฏิบติัการดว้ย (ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 2 นามสมมติ, 2558) 
 

 ผูบ้ริหารระดบักลางจะตอ้งท าเป็นสะพานเช่ือมโยงระหว่างผูบ้ริหาร และพนกังานให้
สั้นท่ีสุด ทั้งดึงทิศทาง นโยบาย หรือความตอ้งกรลงมาใหเ้ร็ว และส่งรูปแบบการท างานข้ึน
ไปยงัผูบ้ริหารระดบัสูงใหเ้ร็ว อีกดว้ย (ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 3 นามสมมติ, 2558) 
 

  การท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงยอมท่ีจะถ่ายทอดอ านาจบางส่วนให้ผูบ้ริหารระดบักลางใน
การท่ีจะมีบทบาทส าคญัในการผลกัดนัและด าเนินการ (ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 4  นามสมมติ, 2558) 
  

 จากบทบาททั้ง 4 ท่ีกล่าวไปแลว้ในขอ้ขา้งตน้ ผูบ้ริหารระดบักลางควรจะมีลกัษณะ
เพ่ิมเติมอีกอย่างหน่ึง คือ การเสาะหาและความสามารถในการประเมิน เน่ืองจากบุคลากรใน
ปัจจุบนั มีความสามารถแตกต่างกนั ผูบ้ริหารระดบักลางเปรียบเสมือนหวัหนา้โครงการต่างๆ
ท่ีควรจะมีความสามารถในการเสาะหา-ประเมินทรัพยากรต่างๆท่ีจะมารองรับการท าโครงการ 
เพ่ือใหโ้ครงการ ประสบความส าเร็จได ้(ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 5 นามสมมติ, 2558) 
 

 จากผลการสัมภาษณ์เชิงลึก สรุปได้ว่า ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ มีความคิดเห็น
สอดคล้องกนัเป็นส่วนใหญ่ และเม่ือพิจารณาในรายละเอียดของข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับ
องค์ประกอบของผูบ้ริหารระดบักลาง จะเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่จะเป็นการอธิบายในรายละเอียดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม ผลจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ 
สรุปไดว้า่ ผูบ้ริหาร ระดบักลาง (Middle Managers) หมายถึง บุคคลท่ีอยู่ตรงกลางระหว่างผูบ้ริหาร
ระดับสูงและผู ้ปฏิบัติ  เป็นผู ้ท่ีท  าหน้าท่ีน าวิสัยทัศน์ภารกิจและกลยุทธผู ้บริหารระดับสูงมา
ผลกัดนัใหเักิดผลในทางปฏิบติั ช่วยผลกัดนัองคก์รใหพ้ฒันาไปขา้งหนา้อยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยืน โดย
ผูบ้ริหารระดบักลางเป็นบุคคล ท่ีจ  าเป็นตอ้งมี ทกัษะและความสามารถหลากหลาย ทั้งในเร่ืองคน
และเร่ืองงาน ทั้งน้ีเพราะว่า เป็นผูบ้ริหารระดบัท่ีตอ้ง รับนโยบายและกลยุทธ์จากผูบ้ริหารสูงมา
แปลงสู่การปฏิบติัของพนกังานในระดบัอ่ืนๆ ซ่ึงสอดคลอ้ง และสนบัสนุนตวัแปร บทบาทผูบ้ริหาร
ระดบักลาง 11 องค์ประกอบ โดยเป็น 6 องค์ประกอบท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม ประกอบดว้ย 
(1) การเป็นผูป้ระสานงาน (2) การเป็นนกัพฒันา (3) การเป็นนกัการส่ือสาร (4) การเป็นนกัวิเคราะห์
และสังเคราะห์ (5) การแสวงหาความรู้และถ่ายทอดความรู้ (6) ผูน้ าการเปล่ียนแปลง  และ 5 
องค์ประกอบจากการสัมภาษณ์ ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูท้รงคุณวุฒิ ดงัน้ี (1) ความสามารถทางดา้นเทคโนโลย ี
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(2) จริยธรรม และธรรมาภิบาล (3) รูปแบบการท างาน (4) การ บริหารทรัพยากรมนุษย ์(HRM) และ (5) 
ทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
  ความส าคัญของนวตักรรมกับองค์กร 
   จากผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ความส าคญัของนวตักรรมกบัองค์กร คือ ท าให้
องคก์รมีภาพลกัษณ์สมยัใหม่ เป็นช่องทางในอนาคตท่ีจะท าให้องคก์รปรับไปสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่
ได้ ท าให้เกิดการลดตน้ทุน ปัจจุบนัในภาคธุรกิจมีการแข่งขนัสูง ดงันั้นหากองค์กรตอ้งการท่ีจะ
ด าเนินธุรกิจอย่างย ัง่ยืนจ าเป็นตอ้งชนะความทา้ทายต่างๆ และสร้างความไดเ้ปรียบให้กบัองค์กร 
การสร้างนวตักรรมจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีตอ้งสร้างให้เกิดข้ึนภายในองค์กร สร้างความแตกต่าง และ
มองหาตลาด Blue Ocean เพื่อเป็นผูน้ าทางธุรกิจ โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ไดมี้ทศันะท่ีสอดคลอ้งไปใน
ทิศทางเดียวกนัถึงความส าคญัของนวตักรรมองค์กรว่า การจดัท านวตักรรมองค์กรจ าเป็นต้อง
ค านึงถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งหลาย ๆ ส่วนในองค์กรนับตั้งแต่ผลิตภณัฑ์หรือบริการใหม่ โครงสร้าง
องคก์รรูปแบบใหม่ ระบบการบริหารจดัการ กระบวนการทางเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงแผนงาน
ใหม่ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับุคลากรภายในองคก์รดว้ย ดงัน้ี 

 

   เห็นความส าคญัของนวตักรรมกบัองคก์ร มีดงัน้ี 
 1. นวตักรรมท าให้องค์กรมีภาพลกัษณ์สมัยใหม่ ถือว่าเป็นการสร้าง Brand ของ
องคก์รใหดู้ดี  
 2. นวตักรรมท าใหคุ้ณภาพของพนกังานดีข้ึน เพราะการเรียนรู้และพฒันาอยูเ่สมอ 
 3. นวตักรรมแบบยิ่งใหญ่ (Break Though) จะเป็นช่องทางในอนาคตท่ีจะท าใหอ้งคก์ร
ปรับไปสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่ได ้
 4. นวตักรรม สามารถท าใหเ้กิดการลดตน้ทุน หรือเพ่ิมรายไดใ้หก้บัองคก์ร รวมทั้งยงั
เป็นการเพ่ิมช่องทางทางธุรกิจ อีกดว้ย (ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 3 นามสมมติ, 2558) 
 

 เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มทางสังคม เศรษฐกิจ และธุรกิจ มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 
องค์กรต่างๆ จึงจ าเป็นตอ้งคิดคน้ เพ่ือสรรค์สร้างสินคา้และบริการในรูปแบบใหม่ๆ เพ่ือ
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า และรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนเราท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงไปเร่ือยๆ และอีกเหตุผลท่ีส าคญัไม่แพก้นั คือ ขอ้จ ากดั ของทรัพยากรต่างๆ ท่ีมีใน
โลก ซ่ึงลดนอ้ยลงไปเร่ือย  ๆและ ก าลงัจะหมดไป จึงส่งผลใหธุ้รกิจต่างๆ โดยเฉพาะธุรกิจท่ีตอ้ง
พ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติตอ้งพยายามแสวงหาวิธีท่ีจะท าใหธุ้รกิจของตนเองอยู่รอดไดอ้ย่าง
ย ัง่ยืน (ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 5 นามสมมติ, 2558) 
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  ปัจจุบนัในภาคธุรกิจมีการแข่งขนัสูง และเม่ือพิจารณาปัจจยัต่างๆ รอบดา้นจะพบว่ามี
การเปล่ียนแปลงต่างๆท่ีสามารถกระทบต่อการด าเนินธุรกิจได ้ดา้นการเงินตน้ทุนวตัถุดิบ
หรือต้นทุนการด าเนินการท่ีสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ด้านลูกค้าพฤติกรรมการบริโภคท่ี
เปล่ียนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา ดา้นการผลิตหรือกระบวนการจะพบว่าเทคโนโลยีมีการพฒันา
และล ้ าสมยั ด้านบุคลากรภาวะการขาดแคลนแรงงาน หรือด้านความยัง่ยืนกฎระเบียบ
ขอ้บังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ มีความเข้มงวดและเปล่ียนแปลงเสมอ ดังนั้นหากองค์กร
ต้องการท่ีจะด าเนินธุรกิจอย่างย ัง่ยืนจ าเป็นต้องชนะความท้าทายต่างๆ และสร้างความ
ไดเ้ปรียบให้กบัองค์กร การสร้างนวตักรรมจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีตอ้งสร้างให้เกิดข้ึนภายใน
องคก์ร สร้างความแตกต่าง และมองหาตลาด Blue Ocean เพ่ือเป็นผูน้ าทางธุรกิจ (ผูใ้หข้อ้มูล
คนท่ี 7 นามสมมติ, 2558) 

 
  นวตักรรมกบัองค์กรทีป่ระกอบธุรกจิโทรคมนาคม  

จากผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบวา่ นวตักรรมกบัองคก์รท่ีประกอบธุรกิจโทรคมนาคม
นั้นเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัอยา่งมาก เพราะการขยายตวัของธุรกิจอุตสาหกรรมโทรคมนาคม จะเป็น
การช่วยเพิ่มมูลค่าให้กบัอุตสาหกรรม ซ่ึงถือเป็นส่วนส าคญัต่อการขยายตวัของเศรษฐกิจประเทศ 
เศรษฐกิจโลก และกิจการโทรคมนาคมจะเป็นตวัเพิ่มประสิทธิภาพ ช่วยลดตน้ทุน น ามาซ่ึงการ
แข่งขนัด้วยการคิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ ข้ึนมา ท าให้บริษทัต่างๆมีช่ือเสียงข้ึนมากท่ีจะเกิดความ
ไดเ้ปรียบเสียเปรียบแบบท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน ซ่ึงการเกิดนวตักรรมใหม่ๆอยา่งรวดเร็ว จะน าไปสู่
การเปล่ียนแปลงคร้ังยิ่งใหญ่ ซ่ึงเทคโนโลยีต่างๆมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผูบ้ริโภคหรือ
ประชาชนมากข้ึน ทั้งส่งผลกระทบต่อมิติทางสังคมในดา้นต่างๆ เช่น การติดต่อส่ือสารผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต น ามาซ่ึงการยบัย ั้งชัง่ใจไม่อยู ่เกิดพฤติกรรมตามกระแสสังคม น ามาซ่ึงความหายนะทั้ง
การพนนั การถูกล่อล่วงต่างๆ เป็นตน้ โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์ไดมี้ทศันะท่ีสอดคลอ้งกนัดงัน้ี 

 

 ส าคญัอย่างมากเน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูง และมีการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว (ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 1 นามสมมติ, 2558) 

  

 ช่วงเวลาน้ีเป็นโลกแห่งขอ้มูลข่าวสาร การช่วงชิงความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัใน
เกมส์ธุรกิจ ซ่ึงถูกก าหนดผูแ้พ ้– ชนะดว้ยขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแม่นย  าและรวดเร็ว ท าให้เกิดการ
พฒันาขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันทั้ งบุคคล องค์กร และประเทศ ซ่ึงการเกิด
นวตักรรมใหม่ๆอย่างรวดเร็ว จนน าไปสู่การเปล่ียนแปลงคร้ังยิ่งใหญ่ขององคก์รท่ีประกอบ
ธุรกิจโทรคมนาคม (ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 5 นามสมมติ, 2558) 
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 ส าคญัอย่างมาก เพราะเป็นธุรกิจท่ีมีการเคล่ือนท่ีอย่างรวดเร็วตลอดเวลา (ผูใ้หข้อ้มูล
คนท่ี 8 นามสมมติ, 2558) 
 
  ลกัษณะเด่นของการเป็นองค์กรแห่งนวตักรรม 

 จากผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบวา่ ลกัษณะเด่นของการเป็นองค์กรแห่งนวตักรรม คือ 
ภาพลกัษณ์ท่ีเด่นชดั ท่ีองคก์รสร้างข้ึนเพื่อใหเ้กิดความโดดเด่น มีลกัษณะเฉพาะตวั องคก์รท่ีจดัไดว้า่
มีลกัษณะเป็นองคก์รแห่งนวตักรรม การพฒันาองคก์รให้มีลกัษณะเป็น องคก์รแห่งนวตักรรมอยา่ง
แท้จริงนั้ น ผูป้ระกอบการต้องมีความรู้และความเข้าใจคุณลักษณะขององค์กรแห่งนวตักรรม 
(Innovative Organization) คือ ตอ้งเกิดข้ึนจากความร่วมมือของบุคลากรในทุกระดบัองคก์ร องคก์รท่ี
จดัว่ามีคุณลักษณะเป็นองค์กรแห่งนวตักรรมควรประกอบด้วย องค์ประกอบท่ีส าคัญ ๆ คือ (1) 
วิสัยทศัน์กลยุทธ์และเป้าหมาย (2) โครงสร้างองคก์ร (3) วฒันธรรม ค่านิยม และบรรยากาศการ
ท างาน (4) ผูน้ า (5) บุคลากร (6) ทรัพยากร (7) การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย์ (8) การให้รางวลั
และการยอมรับ (9) การส่ือสาร (10) การจดัการความรู้และขอ้มูลข่าวสาร (11) การประเมินและเรียบ
เรียงความคิด และ (12) เครือข่าย โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ไดมี้ทศันะเก่ียวกบัลกัษณะเด่นของการเป็น
องคก์รแห่งนวตักรรม ท่ีสอดคลอ้งกนัไวด้งัน้ี 

 

  ท าให้สามารถเทียบเคียงสากลได ้สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งไดอ้ย่างขาดลอย 
หรือส้ินเชิง (ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 2 นามสมมติ, 2558) 
 

สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีในสินคา้ (Product) ท่ีออกมา สามารถหารายได ้และสร้าง
ผลก าไรจากนวตักรรมท่ีเกิดข้ึน มีการเติบโตของบริษทัและรายไดด้ว้ยนวตักรรม มีพนกังานท่ีมี
ความรู้สึก เรียนรู้และพฒันาอยูเ่สมอ (Learning Organization) (ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 3 นามสมมติ, 
2558) 
 

  องคก์รควรจะมีความยืดหยุ่น เพ่ือใหมี้ความคล่องตวัในการด าเนินงาน และมี
โครงสร้างองคก์รแบบ Hierarchy นอ้ย หรือท่ีเรียกว่า Flat Organization (ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 6 
นามสมมติ, 2558) 
 

 ความคล่องตวั การด าเนินงานดา้นนวตักรรม ความสามารถของการบริหาร
บุคคล และ KM (ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 8  นามสมมติ, 2558) 
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  ปัจจัยทีม่ีผลต่อการพฒันาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งนวตักรรม 
 
ตารางท่ี 11 สรุปองคป์ระกอบของปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งนวตักรรม

จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 

องค์กรแห่งนวตักรรม 

  ผ
ูใ้ห

ข้อ้
มูล

คน
ที่ 

1 

ผูใ้
หข้

อ้ม
ูลค

นที่
 2 

ผูใ้
หข้

อ้ม
ูลค

นที่
 3 

ผูใ้
หข้

อ้ม
ูลค

นที่
 4 

ผูใ้
หข้

อ้ม
ูลค

นที่
 5 

ผูใ้
หข้

อ้ม
ูลค

นที่
 6 

ผูใ้
หข้

อ้ม
ูลค

นที่
 7 

ผูใ้
หข้

อ้ม
ูลค

นที่
 8 

 1.วสิัยทศัน์ร่วมและกลยทุธ์         

 2.โครงสร้างองคก์รท่ีเหมาะสม         

 3.บุคคลส าคญั         
 4.การฝึกอบรมและพฒันา         

 5.การส่ือสาร         

 6.ปัจจยัภายนอก         

 7.บรรยากาศสร้างสรรค์         

 8.องคก์รแห่งการเรียนรู้         

 9.วฒันธรรมองคก์ร         

 10. รูปแบบผูน้ า         

 11. เทคโนโลยี         
 12. การบริหารทรัพยากรมนุษย ์         

 13. วธีิการตดัสินใจ         
 14. กระบวนการสนบัสนุนนวตักรรม         

 15. วธีิการประเมินผลการปฏิบติังาน         
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ตารางท่ี 11 สรุปองคป์ระกอบของปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งนวตักรรม
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (ต่อ) 

 

องค์กรแห่งนวตักรรม 

ผูใ้
หข้

อ้ม
ูลค

นที่
 1 

ผูใ้
หข้

อ้ม
ูลค

นที่
 2 

ผูใ้
หข้

อ้ม
ูลค

นที่
 3 

ผูใ้
หข้

อ้ม
ูลค

นที่
 4 

ผูใ้
หข้

อ้ม
ูลค

นที่
 5 

ผูใ้
หข้

อ้ม
ูลค

นที่
 6 

ผูใ้
หข้

อ้ม
ูลค

นที่
 7 

ผูใ้
หข้

อ้ม
ูลค

นที่
 8 

 16. เป้าหมาย         

 17. ระบบการจดัการความสามารถ         

 ตวัแปรเพิ่มเติมท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์         

 18. ทีมขา้มสายงาน (Cross-Functional Team)         

 19. ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั         

 20. คุณลกัษณะองคก์ร         

 
  จากตารางท่ี 11 สรุปองคป์ระกอบของปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาองคก์รให้เป็นองคก์ร
แห่งนวตักรรมจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า องค์ประกอบของตวัแปรทั้ง 20 ตวัแปร ผูใ้ห้สัมภาษณ์ 
เห็นดว้ยกบัตวัแปร จ านวน 15 ตวัแปร อีก 4 ตวัแปร ประกอบดว้ย วิธีการตดัสินใจ ส่ิงจูงใจ วิธีการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน และระบบการจดัการความสามารถ ผูใ้ห้สัมภาษณ์ไม่ไดก้ล่าวถึง ซ่ึง
ไม่ไดห้มายความวา่ปัจจยัตวัอ่ืนๆไม่มีผล แต่อาจจะส่งผลน้อยกวา่ตวัท่ีไดก้ล่าวถึงเท่านั้น โดยผูใ้ห้
สัมภาษณ์มีทศันะถึงองคป์ระกอบของปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาองคก์รให้เป็นองคก์รแห่งนวตักรรม 
ท่ีสอดคลอ้งกนัดงัน้ี 

 

  โครงสร้างขององค์กร: ตอ้ง flat กล่าวคือ ผูบ้ริหารระดบัสูงและพนกังานถ่ายทอด
ขอ้มูลถึงกนัไดร้วดเร็ว ประกอบกบัวฒันธรรมองค์กร ท่ีท าให้คนอยากเรียนรู้ละพฒันาอย่าง
สม ่าเสมอ พร้อมกบัความสนบัสนุนจากผูบ้ริหารระดบัสูง: การสนบัสนุนในการลงทุนใน
โครงการต่างๆ ท่ีมีกระบวนการการคดักรองท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นการลดการลงทุนส าหรับ
โครงการท่ี fail ใหน้อ้ยท่ีสุด (เพราะไม่ใช่ทุกโครงการท่ีจะประสบความส าเร็จ ตอ้งมีโครงการ
ท่ี fail และเราจะท าใหอ้ยา่งไร ใหโ้ครงการ fail ใชต้น้ทุนนอ้ยท่ีสุด) (ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 3 นาม
สมมติ, 2558) 
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  มีความเห็นวา่ปัจจยัดงัต่อไปน้ีจะส่งผลต่อการพฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งนวตักรรม 
ซ่ึงไม่ไดห้มายความวา่ปัจจยัตวัอ่ืนๆ ไม่มีผล แต่อาจจะส่งผลนอ้ยกวา่ตวัท่ีไดก้ล่าวถึงเท่านั้น 
 1. วิสยัทศันร่์วมและกลยทุธ์ 
 2. โครงสร้างองคก์รท่ีเหมาะสม 
 3. ทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
 4. การฝึกอบรมและพฒันา 
 5. การส่ือสาร 
 6. บรรยากาศสร้างสรรค ์
 7. วฒันธรรมองคก์ร 
 8. รูปแบบผูน้ า 
 9. การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
 10 กระบวนการสนบัสนุนนวตักรรม (ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 5 นามสมมติ, 2558) 
 

  องคป์ระกอบหรือปัจจยัท่ีส าคญัในการพฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งนวตักรรม 
 1. การสร้างค่านิยมองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งนวตักรรม 
 2. การมีวิสยัทศันแ์ละเป้าหมายท่ีชดัเจนดา้นนวตักรรม 
 3. การถ่ายทอดและส่ือสารใหพ้นกังานทุกระดบัเขา้ใจถึงความส าคญัของนวตักรรม 
 4. การมีผูรั้บผิดชอบท่ีส่งเสริมดา้นนวตักรรมโดยเฉพาะ 
 5. การพฒันาทกัษะพนกังานใหมี้ความรู้ความสามารถดา้นนวตักรรม 
 6. สร้างบรรยากาศในการท างานและกระตุน้ใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคแ์ละลงมือท า 
 7. การมีโครงสร้างพ้ืนฐาน เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีสนบัสนุนการท านวตักรรม 
 8. สร้างระบบการเรียนรู้ท่ีสามารถเขา้ถึงไดง่้าย และสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง เพ่ือเป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้ (ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 7 นามสมมติ, 2558) 

 
ผู้บริหารระดับกลางมีอิทธิพล หรือมีบทบาทต่อการสร้างองค์แห่งนวตักรรม 

 จากผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ผูบ้ริหารระดบักลางมีอิทธิพล อย่างมากต่อการสร้าง
องค์แห่งนวตักรรม เพราะการเป็นผูบ้ริหารระดับกลางมีบทบาทส าคญัในการน านโยบาย และ
วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารระดบัสูงมาปฏิบติัให้เกิดผลส าเร็จในขณะเดียวกนัตอ้งรู้จกับริหารจดัการ
ลูกน้องในระดบัปฏิบติัการให้ด าเนินการตามทิศทางท่ีก าหนด โดยรับผิดชอบเก่ียวกบัการงานของ
บุคคล ท่ีอยูต่รงกลางระหวา่งผูบ้ริหารระดบัสูงและผูป้ฏิบติั หรือพนกังานในระดบัอ่ืนๆ ช่วยผลกัดนั
องค์กรให้พฒันาไปข้างหน้าอย่างต่อเน่ืองและย ัง่ยืน หากผูบ้ริหารระดับกลาง มีภาวะผูน้ า มีการ
บริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ ก็จะช่วยให้องคก์รสามารถตอบสนองต่อความเปล่ียนแปลงต่าง 



148 

 

ๆ ได้อย่างทนัท่วงที เป็นผูเ้ช่ือมโยงนโยบายของผูบ้ริหารระดับสูงสู่พนักงาน และท าการพฒันา
พนกังานใหเ้กิดประสิทธิภาพในการท างาน โดยตอบรับกบัทิศทางท่ีก าหนด โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ไดมี้
ทศันะท่ีสอดคลอ้งกนัถึงบทบาทของผูบ้ริหารระดบักลางท่ีมีต่อการสร้างองคแ์ห่งนวตักรรมดงัน้ี 

 

 ตามส่วนท่ี 1 แสดงถึงอิทธิพล และมีบทบาทต่อการสร้างองค์แห่งนวตักรรมอย่างมาก 
(ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 1 นามสมมติ, 2558) 
 

 ผูบ้ริหารระดบักลางมีบทบาท เหมือนเป็นคนท่ีเช่ือมโยงผูบ้ริหารระดบัสูงกบัพนกังาน 
โดยตอ้งท าการถ่ายทอดนโยบาย หรือความตอ้งการของผูบ้ริหารระดบัสูง อีกทั้งยงัตอ้งท า
ความเขา้ใจพนกังาน และดึงใหผู้บ้ริหารระดบัสูงฟัง กล่าวโดยสรุป บทบาทท่ีส าคญัคือเป็นผู ้
เช่ือมโยงนโยบายของผูบ้ริหารระดับสูงสู่พนักงาน และท าการพฒันาพนักงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างาน โดยตอบรับกบัทิศทางท่ีก าหนด (ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 3 นามสมมติ, 
2558) 
 

  ผูบ้ริหารระดับกลางมีอิทธิพล และมีบทบาทมีอย่างมากเน่ืองจากเป็นจุดเช่ือมต่อ
ระดบับนและระดบัล่าง คือเป็นผูรั้บนโยบายเพ่ือการปฏิบติั และเป็นกลจกัรในการน าไป
ปฏิบติั (ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 6 นามสมมติ, 2558) 

 

 ส าหรับตวัแปรองค์กรแห่งนวตักรรมจากการวิจยัเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก
สามารถสรุปตวัแปรไดจ้  านวนทั้งส้ิน 20 ตวัแปร ไดแ้ก่ วสิัยทศัน์ร่วมและกลยุทธ์ โครงสร้างองคก์ร
ท่ีเหมาะสม บุคคลส าคญั การฝึกอบรมและพฒันา การส่ือสาร ปัจจยัภายนอก บรรยากาศสร้างสรรค์ 
องคก์รแห่งการเรียนรู้ วฒันธรรมองคก์ร รูปแบบผูน้ า เทคโนโลยี การบริหารทรัพยากรมนุษย ์วิธีการ 
ตดัสินใจ กระบวนการสนบัสนุนนวตักรรม วิธีการประเมินผลการปฏิบติังาน เป้าหมาย ระบบการ
จดัการความสามารถ ทีมขา้มสายงาน ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั และคุณลกัษณะองคก์ร 

 
ตอนที ่3 ผลการศึกษาความสัมพนัธ์และระดับการส่งผลของผู้บริหารระดับกลางทีม่ีต่อการเป็น
องค์กรแห่งนวตักรรม จากการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 
   สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวจัิย 
  X     แทน ค่าเฉล่ีย (Arithmetic Mean) 
 SD   แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  2     แทน  ค่าไค-สแควร์ 
  df     แทน  ค่าองศาแห่งความเป็นอิสระ 
  RMSEA  แทน  ค่ารากก าลงัสองของความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ 
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  GFI    แทน  ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน 
  CFI    แทน  ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนเปรียบเทียบ 
  p-value   แทน ค่าความน่าจะเป็นทางสถิติ 
 DE    แทน อิทธิพลทางตรงของตวัแปร (Direct Effect) 
 IE    แทน อิทธิพลทางออ้มของตวัแปร (Indirect Effect) 
 TE   แทน อิทธิพลรวมของตวัแปร (Total Effect) 
  X Grand แทน บทบาทผูบ้ริหารระดบักลาง 
 X1     แทน ผูส้ร้างวสิัยทศัน์ (Visionary) และทศันคติในการปฏิบติังาน 
  X2     แทน ดา้นผูว้เิคราะห์ (Analyst) และพฒันาการบริหารจดัการ 
  X3     แทน ดา้นผูพ้ฒันา (Developer) แนวทางการปฏิบติั 
 X Grand แทน องคป์ระกอบองคก์รแห่งนวตักรรม 
 Y1     แทน ดา้นยอมรับความคิดใหม่และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  
      (Openness and Continuous  Improvement) 
  Y 2     แทน ดา้นค่านิยมร่วม (Share Value) และแนวทางการปฏิบติั 
  Y 3     แทน ดา้นวสิัยทศัน์เชิงนวตักรรม (Innovative Strategy) และทศันคติ
      ในการปฏิบติังาน 
 Y 4    แทน ดา้นการส่ือสารและถ่ายทอดท่ีชดัเจน  
       (Effective Communication) 
  Y 5    แทน ดา้นการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในท่ีท างานท่ี 
      เอ้ือต่อกระบวนการแห่งการสร้างสรรค ์(Innovative Climate) 
  Y 6    แทน ดา้นการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง (Adapt to Change) 
 
 1.  การวเิคราะห์สถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในองค์กร
ธุรกิจการส่ือสารและโทรคมนาคม จ านวน 340 คน แยกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา ต าแน่งหนา้ท่ี 
ประสบการณ์ในต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างาน มีรายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางท่ี 12 สถานภาพทัว่ไปของแบบสอบถาม  
 
 

สถานภาพ 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ านวน ร้อยละ 

 1. เพศ   
    1.1 ชาย   95   27.9 
    1.2 หญิง 245   72.1 

รวม 340 100 
2. อาย ุ   
    2.1 ไม่เกิน 30 ปี   59   17.4 
    2.2 30-40 ปี 240   70.6 
    2.3 41-50 ปี   37   10.9 
    2.4 51 ปีข้ึนไป     4     1.2 

รวม 340 100 
 3. ระดบัการศึกษา   
    3.1 ปริญญาตรี 157   46.2 
    3.2 สูงกวา่ปริญญาตรี 183   53.8 

รวม 340 100 
4. ต าแน่งหนา้ท่ี   
     4.1 รองผูอ้  านวยการ (Deputy Director)   29     8.5 
     4.2 ผูช่้วยผูอ้  านวยการ (Assistant Director)   62   18.2 
     4.3 ผูจ้ดัการ (Manager) 249   73.2 

รวม 340 100 
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ตารางท่ี 12 สถานภาพทัว่ไปของแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

สถานภาพ 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ านวน ร้อยละ 
 5. ประสบการณ์ในต าแหน่ง   
     5.1 ต ่ากวา่ 5 ปี 293   86.2 
     5.2 มากกวา่ 5 ปีข้ึนไป   47   13.8 

รวม 340 100 
 6. ประสบการณ์ในการท างาน   
     6.1 ไม่เกิน 20 ปี 260   76.5 
     6.2 20-30 ปี   69   20.3 
     6.3 มากกวา่ 30 ปีข้ึนไป   11     3.2 

รวม 340 100 

 
 จากตารางท่ี 12 แสดงสถานภาพทัว่ไป พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 72.1 เพศชาย จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 27.9 ดา้นอายุ 
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 30-40 ปี จ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 70.6 
รองลงมา คือ ช่วงอายุไม่เกิน 30 ปี จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 17.4 และกลุ่มอายุท่ีจ  านวนนอ้ย
ท่ีสุด คืออายุมากกวา่ 51 ปีข้ึนไป จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 ดา้นระดบัการศึกษา ส่วนใหญ่มี
วุฒิทาง การศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรี จ  านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 รองลงมาคือ 
ปริญญาตรี จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2 ดา้นต าแน่งหนา้ท่ี พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นผูจ้ดัการ 
(Manager) จ านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 73.2 รองลงมา คือ ผูช่้วยผูอ้  านวยการ (Assistant 
Director) จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 และนอ้ยท่ีสุด คือ รองผูอ้  านวยการ (Deputy Director) 
จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 ดา้นประสบการณ์ในต าแหน่ง พบวา่ ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ใน
ต าแหน่งต ่ากว่า 5 ปี จ  านวน 293 คน คิดเป็นร้อยละ 86.2 และน้อยท่ีสุด คือ มากกว่า 5 ปีข้ึนไป 
จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 และดา้นประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์การท างานช่วงไม่เกิน 20 ปี จ  านวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 79.5 รองลงมาคือ 20-30 ปี 
จ านวน 69 คน คิดเป็น ร้อยละ 20.3 และนอ้ยท่ีสุด คือ มากกวา่ 30 ปีข้ึนไป จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อย
ละ 3.2 
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 2.  การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรองค์ประกอบผู้บริหารระดับกลาง 
และองค์ประกอบขององค์กรแห่งนวตักรรม  
   การวเิคราะห์ค่าระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัตวัแปรองคป์ระกอบผูบ้ริหารระดบักลาง 
และ องคป์ระกอบขององคก์รแห่งนวตักรรม เป็นความคิดเห็นบุคลากรท่ีปฏิบติังานในองคก์รธุรกิจ
การส่ือสารและโทรคมนาคม จ านวน 340 คน โดยพิจารณาค่าเฉล่ีย (X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และน าค่าเฉล่ียมาเทียบกบัเกณฑด์งัน้ี 

   ค่าเฉล่ีย 4.21-5.00 หมายถึง มีลกัษณะการปฏิบติัท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงมากท่ีสุด 
   ค่าเฉล่ีย 3.41-4.20 หมายถึง มีลกัษณะการปฏิบติัท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงมาก  
   ค่าเฉล่ีย 2.61-3.40 หมายถึง มีลกัษณะการปฏิบติัท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงปานกลาง  
   ค่าเฉล่ีย 1.81-2.60 หมายถึง มีลกัษณะการปฏิบติัท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงนอ้ย  
   ค่าเฉล่ีย 1.00-1.80 หมายถึง มีลกัษณะการปฏิบติัท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงนอ้ยท่ีสุด  
 

ตารางท่ี 13 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าระดบัของตวัแปรผูบ้ริหารระดบักลาง 

 

ขอ้ความ 
ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 

X  SD 
ความ 
หมาย 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

 1. การเป็นรอยเช่ือมต่อของการส่ือสารทั้ง
ภายในองคก์รและภายนอกองคก์ร 

60 179 75 25 1 
3.80 0.82 มาก 

(17.60) (52.60) (22.10) (7.40) (0.30) 
 2. การเป็นผูแ้ปรนโยบายขององคก์รให้
สามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง 

50 120 114 55 1 
3.48 0.94 มาก 

(14.70) (35.30) (33.50) (16.20) (0.30) 
 3. การเป็นผูท่ี้ลงมือผลกัดนัในเร่ืองต่างๆ 
ขององคก์รใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์

46 142 106 44 2 
3.55 0.90 มาก 

(13.50) (41.80) (31.20) (12.90) (0.60) 
 4. การเป็นผูส้ร้างใหเ้กิดความคิดความเขา้ใจ
ตรงกนัในการร่วมมือปฏิบติังาน 

51 132 105 48 4 
3.52 0.95 มาก 

(15.00) (38.80) (30.90) (14.10) (1.20) 
5. การท าหนา้ท่ีเป็นสะพาน (Short Cut) ท่ีจะ
น าผลงาน และความคิดของพนกังานมาให้
ผูบ้ริหารระดบัสูง 

49 129 113 47 2 
3.52 0.92 มาก 

(14.40) (37.90) (33.20) (13.80) (0.60) 

 6. การวางแผน สร้างสรรค ์และพฒันาการ
ฝึกอบรมในเร่ืองต่างๆ 

54 116 113 54 3 
3.48 0.97 มาก 

(15.90) (34.10) (33.20) (15.90) (0.90) 
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ตารางท่ี 13 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าระดบัของตวัแปรผูบ้ริหารระดบักลาง 
(ต่อ) 

 

ขอ้ความ 
ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 

X  SD 
ความ 
หมาย 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

 7.การก าหนดวตัถุประสงค ์เลือกเคร่ืองมือ  
การจดัล าดบัเน้ือหากิจกรรม และการ
ประเมินผล พนกังาน 

45 121 121 48 5 
3.45 0.94 มาก 

(13.20) (35.60) (35.60) (14.10) (1.50) 

 8. การถ่ายทอดความรู้ เพื่อน าไปสู่การ
ปฏิบติังานไดจ้ริง 

46 127 107 59 1 
3.46 0.94 มาก 

(13.50) (37.40) (31.50) (17.40) (0.30) 
 9. การพฒันาใหพ้นกังานมี ทกัษะ และ
ทศันคติในการปฏิบติังาน 

46 111 120 61 2 
3.41 0.95 มาก 

(13.50) (32.60) (35.30) (17.90) (0.60) 
 10. การพฒันาใหพ้นกังานมีความรู้ 
ความสามารถ ท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ี 

45 117 131 46 1 
3.47 0.89 มาก 

(13.20) (34.40) (38.50) (13.50) (0.30) 
 11. ความสามารถในการติดต่อส่ือสารได้
อยา่งอยา่งชดัเจน 

59 129 96 56 - 
3.56 0.96 มาก 

(17.40) (37.90) (28.20) (16.50) - 
 12. ความสามารถในการท าความเขา้ใจกบัผู ้
ร่วมปฏิบติังานในทุกระดบั 

58 117 115 49 1 
3.54 0.94 มาก 

(17.10) (34.40) (33.80) (14.40) (0.30) 
13. ความสามารถในการใชช่้องทางท่ีหลากหลาย 
เพื่อใหบุ้คลากรไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสาร 

55 136 99 47 3 
3.57 0.94 มาก 

(16.20) (40.00) (29.10) (13.80) (0.90) 
 14. ความสามารถในการติดต่อส่ือสาร และ
ท าความเขา้ใจทั้ง ภายใน และภายนอกองคก์ร 

48 122 114 54 2 
3.47 0.94 มาก 

(14.10) (35.90) (33.50) (15.90) (0.60) 
15. ความสามารถในการถ่ายทอดนโยบาย 
หรือค าสั่งเพื่อใหก้ารปฏิบติังานประสบ
ผลส าเร็จ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และมี
ประสิทธิภาพ 

69 173 80 18 - 

3.86 0.79 มาก 
(20.30) (50.90) (23.50) (5.30) - 

 16. ความสามารถในการสังเคราะห์ เพื่อ
สร้าง องคค์วามรู้ใหม่ๆ จากการท างาน 

62 110 122 46 - 
3.55 0.94 มาก 

(18.20) (32.40) (35.90) (13.50) - 
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ตารางท่ี 13 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าระดบัของตวัแปรผูบ้ริหารระดบักลาง 
(ต่อ) 

 

ขอ้ความ 
ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 

X  SD 
ความ 
หมาย 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

 17. ความสามารถในการสังเคราะห์เพื่อสร้าง
องคค์วามรู้หรือวธีิการใหม่ๆ มาใชใ้นการ
ปฏิบติังาน 

50 128 109 51 2 
3.51 0.93 มาก 

(14.70) (37.60) (32.10) (15.00) (0.60) 

 18. ความสามารถในการวเิคราะห์แยก
องคป์ระกอบปัญหา เพื่อความคล่องตวัใน
การแกไ้ข 

53 136 114 33 4 
3.59 0.90 มาก 

(15.60) (40.00) (33.50) (9.70) (1.20) 

 19. ความสามารถในการวเิคราะห์เพื่อหา
แนวทางแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

51 122 111 52 4 
3.48 0.96 มาก 

(15.00) (35.90) (32.60) (15.30) (1.20) 
 20. ความสามารถในการวเิคราะห์และ
สังเคราะห์ เร่ืองราวท่ีสนใจ เพื่อการเรียนรู้ได้
อยา่งชดัเจน  

49 116 121 48 6 
3.45 0.96 มาก 

(14.40) (34.10) (35.60) (14.10) (1.80) 

 21. ความสามารถในการแสวงหาวธีิการ
จดัการความรู้ท่ีมีอยูใ่ห้เป็นระบบ 

44 122 113 57 4 
3.43 0.95 มาก 

(12.90) (35.90) (33.20) (16.80) (1.20) 
 22. ความสามารถในการคน้หา ความรู้ จาก
แหล่งความรู้ต่าง ๆ 

38 133 117 49 3 
3.45 0.90 มาก 

(11.20) (39.10) (34.40) (14.40) (0.90) 
23. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อแสวงหาความรู้และถ่ายทอด
ความรู้ 

55 123 111 48 3 
3.53 0.95 มาก 

(16.20) (36.20) (32.60) (14.10) (0.90) 

 24. ความสามารถในการสนบัสนุนและช่วย
ใหพ้นกังานเกิดการแลกเปล่ียนความรู้ และ
เรียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

51 112 116 58 3 
3.44 0.97 มาก 

(15.00) (32.90) (34.10) (17.10) (0.90) 

 25. ความสามารถในการแสวงหาความรู้และ
ถ่ายทอดความรู้สอดคลอ้งกบัทศันคติและ
วฒันธรรมขององคก์ร 

40 135 111 49 5 
3.46 0.92 มาก 

(11.80) (39.70) (32.60) (14.40) (1.50) 
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ตารางท่ี 13 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าระดบัของตวัแปรผูบ้ริหารระดบักลาง 
(ต่อ) 

 

ขอ้ความ 
ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 

X  SD 
ความ 
หมาย 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

 26. ความสามารถในการมีอิทธิพลต่อ
ผูร่้วมงานและผูต้าม 

54 122 108 53 3 
3.50 0.96 มาก 

(15.90) (35.90) (31.80) (15.60) (0.90) 
 27. ความสามารถในการเปล่ียนแปลงความ
พยายามของผูร่้วมงาน และผูต้ามใหสู้งข้ึน
กวา่ท่ีคาดหวงั 

43 144 110 40 3 
3.54 0.89 มาก 

(12.60) (42.40) (32.40) (11.80) (0.90) 

 28. ความสามารถในการพฒันาความสามารถ 
ของผูร่้วมงานและผูต้าม ใหมี้ศกัยภาพมาก
ข้ึน 

44 124 98 69 5 
3.39 0.99 

ปาน
กลาง (12.90) (36.50) (28.80) (20.30) (1.50) 

 29. ความสามารถในการจูงใจใหผู้ร่้วมงาน
และผูต้ามมีวสิัยทศัน์กวา้งไกลมากข้ึน
กวา่เดิม 

67 170 80 21 2 
3.82 0.83 มาก 

(19.70) (50.00) (23.50) (6.20) (0.60) 

 30. ความสามารถในการแสวงหาแนวทาง 
ใหม่ ๆ เพื่อประโยชน์ขององคก์ร 

70 104 110 54 2 
3.55 1.00 มาก 

(20.60) (30.60) (32.40) (15.90) (0.60) 
 31. ความสามารถในการแสวงหาและน า
เทคโนโลยมีาประยกุตใ์นองคก์ร 

49 121 125 42 3 
3.50 0.91 มาก 

(14.40) (35.60) (36.80) (12.40) (0.90) 
32. ความสามารถในการกระตุน้การพฒันา
นวตักรรมทางเทคโนโลยี 
ขององคก์ร 

38 141 110 48 3 
3.48 0.90 มาก 

(11.20) (41.50) (32.40) (14.10) (0.90) 

 33. ความสามารถในการประยกุตใ์ช้
เทคโนโลยใีหเ้กิดประโยชน์แก่องคก์รทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม 

48 117 108 62 5 
3.41 0.99 มาก 

(14.10) (34.40) (31.80) (18.20) (1.50) 

 34. ความสามารถการใชเ้ทคโนโลยใีหเ้กิด
การเปล่ียนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการ 

46 124 115 50 5 
3.46 0.95 มาก 

(13.50) (36.50) (33.80) (14.70) (1.50) 
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ตารางท่ี 13 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าระดบัของตวัแปรผูบ้ริหารระดบักลาง 
(ต่อ) 

 

ขอ้ความ 
ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 

X  SD 
ความ 
หมาย 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

 35. ความสามารถการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อ
ยกระดบัคุณภาพสินคา้หรือบริการ 

47 141 105 43 4 
3.54 0.92 มาก 

(13.80) (41.50) (30.90) (12.60) (1.20) 
 36. มีคุณลกัษณะความเป็นผูน้ า (Leadership) 
และหลกัการ ปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดี 

56 110 111 61 2 
3.46 0.98 มาก 

(16.50) (32.40) (32.60) (17.90) (0.60) 
  37.มีความประพฤติ และแนวทางการปฏิบติั
ท่ีเป็นแบบแผน 

47 139 107 46 1 
3.54 0.90 มาก 

(13.80) (40.90) (31.50) (13.50) (0.30) 
 38. มีคุณธรรม จริยธรรม ปราศจากอคติกบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

60 127 106 46 1 
3.59 0.94 มาก 

(17.60) (37.40) (31.20) (13.50) (0.30) 
 39. มีความซ่ือสัตยสุ์จริต (Honesty) โปร่งใส 
(Transparency) ตรวจสอบได ้(Accountability) 

60 112 115 52 1 
3.52 0.96 มาก 

(17.60) (32.90) (33.80) (15.30) (0.30) 
40. มีความชอบธรรม ยติุธรรม (Fairness) 
และประสิทธิภาพ (Quality and Efficiency) 

67 136 98 39 - 
3.68 0.91 มาก 

(19.70) (40.00) (28.80) (11.50) - 
41. มีรูปแบบกระบวนการท างานและ
ประสานงานในระดบัต่างๆ ขององคก์ร  

62 114 111 52 1 
3.54 0.96 มาก 

(18.20) (33.50) (32.60) (15.30) (0.30) 
 42. มีทกัษะการท างานท่ีหลากหลาย (Multi-
Skills) ชอบเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ 

61 122 105 50 2 
3.56 0.96 มาก 

(17.90) (35.90) (30.90) (14.70) (0.60) 
 43. มีรูปแบบการท างานท่ียดืหยุน่ สามารถ
ปรับใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ เพื่อ
ประสิทธิภาพการท างาน และประสบ
ความส าเร็จอยา่งสูงสุด 

74 179 74 12 1 

3.92 0.77 มาก 
(21.80) (52.60) (21.80) (3.50) (0.30) 
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ตารางท่ี 13 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าระดบัของตวัแปรผูบ้ริหารระดบักลาง 
(ต่อ) 

 

ขอ้ความ 
ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 

X  SD 
ความ 
หมาย 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

 44. มีการบริหารจดัการดา้นการวางแผน     
การก าหนดงาน การวเิคราะห์งาน การสรรหา     
การคดัเลือก การประเมินผลพนกังานอยา่ง
เป็นระบบ 

63 114 121 42 - 

3.58 0.92 มาก 
(18.50) (33.50) (35.60) (12.40) - 

 45. การด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร
จดัการบุคลากรในองคก์รอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

44 133 112 51 - 
3.50 0.90 มาก 

(12.90) (39.10) (32.90) (15.00) - 

 46. มีการฝึกอบรมเพื่อพฒันา และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ใหบุ้คลากร 

32 143 119 41 5 
3.46 0.87 มาก 

(9.40) (42.10) (35.00) (12.10) (1.50) 
 47. มีการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร ให้
สามารถปฏิบติังานส าเร็จไดต้ามวตัถุประสงค์
ขององคก์ร 

44 115 127 51 3 
3.43 0.92 มาก 

(12.90) (33.80) (37.40) (15.00) (0.90) 

 48. มีการธ ารงรักษาและพฒันาบุคลากรของ
องคก์รใหมี้คุณภาพชีวติในการท างานท่ีดี 

40 120 116 60 4 
3.39 0.94 

ปาน
กลาง (11.80) (35.30) (34.10) (17.60) (1.20) 

49. มีการรวมกลุ่มท างานของบุคคลท่ีมีทกัษะ
พื้นฐานต่างกนัช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

48 139 98 51 4 
3.52 0.95 มาก 

(14.10) (40.90) (28.80) (15.00) (1.20) 
 50. กลุ่มมีความสัมพนัธ์ในการท างาน
ร่วมกนั ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

58 124 100 56 2 
3.53 0.97 มาก 

(17.10) (36.50) (29.40) (16.50) (0.60) 
 51. กลุ่มท างานมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 
เพื่อใหก้ารท างานมีความสมบูรณ์ และมี
ประสิทธิภาพ 

54 139 96 50 1 
3.57 0.93 มาก 

(15.90) (40.90) (28.20) (14.70) (0.30) 
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ตารางท่ี 13 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าระดบัของตวัแปรผูบ้ริหารระดบักลาง 
(ต่อ) 

 

ขอ้ความ 
ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 

X  SD 
ความ 
หมาย 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

 52. ทุกคนในกลุ่มมีวตัถุประสงค ์
จุดมุ่งหมาย และแนวทางในการท างาน
ร่วมกนั 

54 120 109 55 2 
3.50 0.96 มาก 

(15.90) (35.30) (32.10) (16.20) (0.60) 

 53. ทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการ
รับผดิชอบการท างานร่วมกนัภายในกลุ่ม  

52 119 111 56 2 
3.48 0.96 มาก 

(15.30) (35.00) (32.60) (16.50) (0.60) 
รวมเฉลีย่ 3.52 0.67 มาก 

 
 จากตารางท่ี 13 พบวา่ โดยภาพรวมตวัแปรของผูบ้ริหารระดบักลาง ทั้ง 53 ขอ้ มีค่าเฉล่ีย 
( X ) เท่ากบั 3.52 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากบั 0.67 อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียอยู่
ระหวา่ง 3.39–3.59 แสดงว่า กลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นบุคลากรท่ีท่ีปฏิบติังานในองค์กรธุรกิจการส่ือสาร 
และโทรคมนาคม มีความคิดเห็นเก่ียวกบัตวัแปรผูบ้ริหารระดบักลาง ทั้งหมดโดยเฉล่ียตั้งแต่ระดบั
ปานกลางถึงระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายตวัแปร พบวา่ ตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ตวัแปรท่ี 43 
ผูบ้ริหารมีรูปแบบการท างานท่ียดืหยุน่ สามารถปรับใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์เพื่อประสิทธิภาพ การ
ท างานและประสบความส าเร็จอยา่งสูงสุด โดยมีค่าเฉล่ีย ( X ) เท่ากบั 3.92 และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D) เท่ากบั 0.77 ตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียรองลงมา คือ ตวัแปรท่ี 15 ผูบ้ริหารมีความสามารถ ใน
การถ่ายทอดนโยบาย หรือค าสั่งเพื่อให้การปฏิบติังานประสบผลส าเร็จ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง ครบถว้น 
และมีประสิทธิภาพ โดยมีค่าเฉล่ีย ( X ) เท่ากบั 3.86 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)เท่ากบั 0.79 
ส่วนตวัแปรท่ีมีค่านอ้ยท่ีสุด คือ ตวัแปรท่ี 48 ผูบ้ริหารการธ ารงรักษาและพฒันาบุคลากรขององคก์ร 
ให้มีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดี โดยมีค่าเฉล่ีย ( X ) เท่ากบั 3.39 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D) เท่ากบั 0.94 
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ตารางท่ี 14 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าระดบัของตวัแปรองคก์รแห่งนวตักรรม 

 

ขอ้ความ 
ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 

X  SD 
ความ 
หมาย 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

 1. การมองอนาคตร่วมกนั ของผูบ้ริหารและ
บุคลากรทุกฝ่าย ดว้ยความมุ่งมัน่ ตั้งใจ  และ
มุ่งหวงั ในอนาคต 

77 169 78 15 1 
3.90 0.81 มาก 

(22.60) (49.70) (22.90) (4.40) (0.30) 

 2. การเนน้ความเป็นเลิศท่ีแทจ้ริงทั้งภายใน
และภายนอกองคก์ร 

64 120 100 56 - 
3.56 0.97 มาก 

(18.80) (35.30) (29.40) (16.50) - 
 3. การมีวสิัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล และชดัเจนเท่า
ทนัการเปล่ียนแปลงกระแสโลกาภิวฒัน์ 

63 122 115 39 1 
3.61 0.92 มาก 

(18.50) (35.90) (33.80) (11.50) (0.30) 
 4. การก าหนดกลยทุธ์ เพื่อใชใ้นการปรับปรุง
และพฒันา ใหส้อดคลอ้ง และเขา้กนัได้
ภายใตเ้ง่ือนไขใหม่ ๆ 

60 136 101 43 - 
3.63 0.91 มาก 

(17.60) (40.00) (29.70) (12.60) - 

 5. การน าเอา ความรู้ ประสบการณ์ และ
ทกัษะ ตลอดจนฐานขอ้มูล ทั้งในอดีตและ
ปัจจุบนั มาก าหนดภาพเป้าหมายในอนาคต 

37 130 106 66 1 
3.40 0.93 มาก 

(10.90) (38.20) (31.20) (19.40) (0.30) 

 6. การมีโครงสร้าง ล าดบั ขั้นตอน สายงาน
การบงัคบับญัชาในการบริหารจดัการท่ี
เหมาะสม 

45 117 128 50 - 
3.46 0.90 มาก 

(13.20) (34.40) (37.60) (14.70) - 

 7. การจดัการหรือปรับเปล่ียนโครงสร้างการ
ด าเนินงาน ตามแบบแผนท่ีก าหนดไว ้

41 141 109 48 1 
3.51 0.89 มาก 

(12.10) (41.50) (32.10) (14.10) (0.30) 
 8. การก าหนดให้หน่วยงาน หรือพนกังานแต่
ละคน แต่ละฝ่ายน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

37 123 125 53 2 
3.41 0.90 มาก 

(10.90) (36.20) (36.80) (15.60) (0.60) 

9. การก าหนดความสัมพนัธ์การบงัคบับญัชา 
ตามอ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

45 126 116 50 3 
3.47 0.92 มาก 

(13.20) (37.10) (34.10) (14.70) (0.90) 
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ตารางท่ี 14 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าระดบัของตวัแปรองคก์รแห่งนวตักรรม 
(ต่อ) 

 

ขอ้ความ 
ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 

X  SD 
ความ 
หมาย 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

10. ความยดืหยุน่ในการประสานงานระหวา่ง
หน่วยงานต่างๆ ท่ีท าใหเ้กิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

52 125 122 37 4 
3.54 0.91 มาก 

(15.30) (36.80) (35.90) (10.90) (1.20) 

11. บุคลากรท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ มี
ทกัษะในการส่ือสาร ในการท างาน 

51 122 102 64 1 
3.46 0.97 มาก 

(15.00) (35.90) (30.00) (18.80) (0.30) 
12. บุคลากรท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลากร
ดว้ยกนั  
   (Key Individual) ภายในองคก์ร 

66 166 88 18 2 
3.81 0.82 มาก 

(19.40) (48.80) (25.90) (5.30) (0.60) 

13. มีอ านาจ อิทธิพล และเครือข่ายทั้งภายใน
ภายนอกองคก์ร 

50 132 99 56 3 
3.50 0.96 มาก 

(14.70) (38.80) (29.10) (16.50) (0.90) 
14. เป็นผูร้วบรวมความรู้ (Gatekeeper) ท่ี
สามารถน ามาใชใ้นการแกไ้ขปัญหา และ
อุปสรรคต่าง ๆ ภายในองคก์ร 

59 136 111 34 - 
3.65 0.88 มาก 

(17.40) (40.00) (32.60) (10.00) - 

 15. เป็นแหล่งความรู้ขององคก์รท่ีสามารถ
น ามาใชใ้นการแกไ้ข ปัญหา และอุปสรรค   
ต่างๆ ภายในองคก์ร 

45 123 127 45 - 
3.49 0.88 มาก 

(13.20) (36.20) (37.40) (13.20) - 

 16. มีการฝึกอบรมและพฒันา (Stretching 
Training and Development) ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
นวตักรรมใหผู้บ้ริหารทุกระดบั 

41 128 112 58 1 
3.44 0.92 มาก 

(12.10) (37.60) (32.90) (17.10) (0.30) 

 17. มีการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรทุก
ฝ่าย ท่ีเก่ียวขอ้งกบันวตักรรมอยา่งต่อเน่ือง 

46 115 106 70 3 
3.39 0.98 

ปาน
กลาง (13.50) (33.80) (31.20) (20.60) (0.90) 

18. มีการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรใหมี้
นิสัยแห่งการเรียนรู้   

54 123 108 50 5 
3.50 0.97 มาก 

(15.90) (36.20) (31.80) (14.70) (1.50) 
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ตารางท่ี 14 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าระดบัของตวัแปรองคก์รแห่งนวตักรรม 
(ต่อ) 

 

ขอ้ความ 
ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 

X  SD 
ความ 
หมาย 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

 19. มีการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรใหเ้กิด
ความคิดสร้างสรรคแ์ละพฒันานวตักรรม 

44 115 111 66 4 
3.38 0.97 

ปาน
กลาง (12.90) (33.80) (32.60) (19.40) (1.20) 

 20. มีการฝึกอบรมและพฒันาท่ีมุ่งเนน้
เก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์
(Creative Problem Solving: CPS) 

41 129 124 42 4 
3.47 0.90 มาก 

(12.10) (37.90) (36.50) (12.40) (1.20) 

 21. การส่ือสารท่ีเปิดกวา้งทัว่ทั้งองคก์รใน
ทุกระดบั 

50 135 95 55 5 
3.50 0.97 มาก 

(14.70) (39.70) (27.90) (16.20) (1.50) 
 22. ทิศทางในการไหลเวยีนของขอ้มูล
ข่าวสารผา่นช่องทางการส่ือสาร  ท่ีมีความ
หลากหลาย 

47 121 118 51 3 
3.46 0.93 มาก 

(13.80) (35.60) (34.70) (15.00) (0.90) 

 23. ความหลากหลายของรูปแบบและ
ลกัษณะของช่องทางการส่ือสาร 

45 129 100 65 1 
3.45 0.95 มาก 

(13.20) (37.90) (29.40) (19.10) (0.30) 
 24. รูปแบบและลกัษณะของการส่ือสาร
สามารถกระตุน้ความคิดสร้างสรรค ์ใน
องคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี 

47 135 108 48 2 
3.52 0.92 มาก 

(13.80) (39.70) (31.80) (14.10) (0.60) 

 25. รูปแบบและลกัษณะของการส่ือสาร
สามารถกระตุน้ความคิดในการพฒันา
นวตักรรมใหเ้กิดข้ึนไดเ้ป็นอยา่งดี 

42 114 115 68 1 
3.38 0.95 

ปาน
กลาง (12.40) (33.50) (33.80) (20.00) (0.30) 

 26. สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์รมีอิทธิพล
ต่อการก าหนดนโยบายและการวางแผนกล
ยทุธ์ในการพฒันาขององคก์ร 

43 126 112 56 3 
3.44 0.94 มาก 

(12.60) (37.10) (32.90) (16.50) (0.90) 

27. กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของ รวมทั้ง
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจ
ขององคก์ร 

57 173 91 18 1 
3.79 0.79 มาก 

(16.80) (50.90) (26.80) (5.30) (0.30) 
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ตารางท่ี 14 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าระดบัของตวัแปรองคก์รแห่งนวตักรรม 
(ต่อ) 

 

ขอ้ความ 
ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 

X  SD 
ความ 
หมาย 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

 28. สภาพของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายและการ
วางแผนกลยทุธ์ในการพฒันาขององคก์ร 

59 123 110 48 - 
3.57 0.93 มาก 

(17.40) (36.20) (32.40) (14.10) - 

 29. ประเพณีปฏิบติั และขนบธรรมเนียม
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีอิทธิพลต่อการ
ก าหนดนโยบายและการวางแผนกลยทุธ์ 

47 124 123 43 3 
3.50 0.91 มาก 

(13.80) (36.50) (36.20) (12.60) (0.90) 

 30. การปรับตวัขององคก์รใหส้อดคลอ้งกบั
สภาพของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 

47 146 104 40 3 
3.57 0.90 มาก 

(13.80) (42.90) (30.60) (11.80) (0.90) 
 31. การมีกิจกรรมท่ีเป็นทางการร่วมกนั เพื่อ
สร้างความสัมพนัธ์และสร้างความรู้สึกท่ีดีต่อ
กนั 

45 122 107 64 2 
3.42 0.96 มาก 

(13.20) (35.90) (31.50) (18.80) (0.60) 

 32. การมีกิจกรรมท่ีไม่เป็นทางการร่วมกนั 
เพื่อกระชบัความสัมพนัธ์ และสร้าง
ความรู้สึกท่ีดีต่อกนั 

52 114 117 55 2 
3.47 0.95 มาก 

(15.30) (33.50) (34.40) (16.20) (0.60) 

 33. การสร้างความสัมพนัธ์ดว้ยบรรยากาศท่ี
เป็นมิตรระหวา่ง ผูบ้ริหารและบุคลากรฝ่าย 
ต่างๆ 

55 122 112 51 - 
3.53 0.93 มาก 

(16.20) (35.90) (32.90) (15.00) - 

 34. การสร้างบรรยากาศในการท างานท่ี
น าไปสู่การพฒันาองคก์รให้มีประสิทธิภาพ
ทางการแข่งขนั 

41 119 111 67 2 
3.38 0.95 

ปาน
กลาง (12.10) (35.00) (32.60) (19.70) (0.60) 

35. การสร้างบรรยากาศในการท างานท่ีเอ้ือ
ต่อการใชค้วามคิด สร้างสรรค ์กลา้น า
แนวความคิดใหม่ๆ ท่ีจะน าไปสู่การพฒันา  
องคก์ร 

47 130 106 55 2 

3.49 0.94 มาก 
(13.80) (38.20) (31.20) (16.20) (0.60) 
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ตารางท่ี 14 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าระดบัของตวัแปรองคก์รแห่งนวตักรรม 
(ต่อ) 

 

ขอ้ความ 
ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 

X  SD 
ความ 
หมาย 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

 36. องคก์รส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดการ 
เรียนรู้และช่องทางการแลกเปล่ียนและ
แบ่งปันความรู้ระหวา่งฝ่ายต่างๆ 

43 136 115 43 3 
3.51 0.90 มาก 

(12.60) (40.00) (33.80) (12.60) (0.90) 

 37. การพฒันากลยทุธ์ เพื่อสร้างและ
ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ในการ
ปฏิบติังานในหนา้ท่ีของแต่ละฝ่าย 

49 132 102 56 1 
3.51 0.94 มาก 

(14.40) (38.80) (30.00) (16.50) (0.30) 

 38. ส่งเสริมและสนบัสนุนพนกังานฝ่ายต่าง 
ๆใหเ้กิดความสนใจ ใฝ่เรียนรู้ ในการ
ปฏิบติังานของตน 

48 120 130 40 2 
3.51 0.89 มาก 

(14.10) (35.30) (38.20) (11.80) (0.60) 

 39. การสร้างและปรับปรุงกระบวนการ
เรียนรู้ในการท างานประจ า 

53 112 127 47 1 
3.50 0.92 มาก 

(15.60) (32.90) (37.40) (13.80) (0.30) 
 40. การสร้างโอกาสใหบุ้คลากรในองคก์รได้
พฒันาการเรียนรู้ของตน ดว้ยวธีิการต่าง ๆ 

64 173 84 18 1 
3.83 0.80 มาก 

(18.80) (50.90) (24.70) (5.30) (0.30) 
 41. การมีแบบแผนพฤติกรรม บรรทดัฐาน 
ค่านิยม อุดมการณ์ สอดคลอ้งกบัพื้นฐาน คน
ส่วนใหญ่ภายในองคก์ร 

66 118 109 47 - 
3.60 0.95 มาก 

(19.40) (34.70) (32.10) (13.80) - 

 42. การมีวธีิคิด ความเช่ือ หรือหลกัการ
ส าคญัท่ีก าหนดข้ึนมาโดยองคก์รท่ีทุกคนให้
การยอมรับและยดึถือเป็นหลกัส าคญั 

43 135 117 44 1 
3.51 0.88 มาก 

(12.60) (39.70) (34.40) (12.90) (0.30) 

43. การก าหนดรูปแบบพฤติกรรม ท่ีปฏิบติั
สืบต่อกนัมาของบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ 

35 136 133 32 4 
3.49 0.84 มาก 

(10.30) (40.00) (39.10) (9.40) (1.20) 
 44. การท่ีสมาชิกองคก์รมีค่านิยมร่วมกนัและ
ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังาน 

42 119 132 44 3 
3.45 0.89 มาก 

(12.40) (35.00) (38.80) (12.90) (0.90) 
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ตารางท่ี 14 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าระดบัของตวัแปรองคก์รแห่งนวตักรรม 
(ต่อ) 

 

ขอ้ความ 
ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 

X  SD 
ความ 
หมาย 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

 45. การส่งเสริมบุคลากรทุกคนไม่วา่จะ
ต าแหน่งไหนๆ ใหมี้ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ี
การงานอยา่งเสมอภาค 

40 127 110 60 3 
3.41 0.94 มาก 

(11.80) (37.40) (32.40) (17.60) (0.90) 

 46. ผูน้  าท่ีไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นผูต้ดัสินใจ 
ท่ีมีความฉลาด และมีวฒิุภาวะ 

46 146 94 53 1 
3.54 0.92 มาก 

(13.50) (42.90) (27.60) (15.60) (0.30) 
 47. ผูน้  าท่ีมีเจตคติท่ีดี มีความสามารถในการ
ปกครอง และบงัคบับญัชา 

55 115 103 65 2 
3.46 0.99 มาก 

(16.20) (33.80) (30.30) (19.10) (0.60) 
 48. ผูน้  าท่ีสามารถใชก้ระบวนการ
ติดต่อส่ือสาร เพื่อใหก้ารปฏิบติังานบรรลุ
เป้าหมาย ตามวสิัยทศัน์ และพนัธกิจได ้

47 106 135 51 1 
3.43 0.91 มาก 

(13.80) (31.20) (39.70) (15.00) (0.30) 

 49. ผูน้  าท่ีไดรั้บแต่งตั้ง และไดรั้บยอมรับ
ของบุคลากรทุกฝ่าย ใหเ้ป็นผูต้ดัสินใจ และ
บริหารจดัการต่างๆ 

52 131 110 45 2 
3.55 0.92 มาก 

(15.30) (38.50) (32.40) (13.20) (0.60) 

 50. ผูน้  าท่ีมีความสามารถในการชกัจูง ให้
ผูอ่ื้นร่วมมือร่วมใจ เพื่อใหก้ารด าเนินการ
ไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้

48 129 106 54 3 
3.49 0.95 มาก 

(14.10) (37.90) (31.20) (15.90) (0.90) 

 51. ความสามารถในการหาเทคโนโลย ี
(Technology) ท่ีเป็นปัจจยัส าคญัมาสนบัสนุน
การปฏิบติังานในองคก์ร 

47 119 121 50 3 
3.46 0.93 มาก 

(13.80) (35.00) (35.60) (14.70) (0.90) 

52. ความสามารถในการน าเทคโนโลยมีาใช้
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์ร 

54 119 113 51 3 
3.50 0.96 มาก 

(15.90) (35.00) (33.20) (15.00) (0.90) 
 53. ความสามารถในการน าเทคโนโลยมีาใช้
เพื่อการเขา้ถึงลูกคา้ โดยตรงไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

59 112 119 49 1 
3.53 0.95 มาก 

(17.40) (32.90) (35.00) (14.40) (0.30) 
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ตารางท่ี 14 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าระดบัของตวัแปรองคก์รแห่งนวตักรรม 
(ต่อ) 

 

ขอ้ความ 
ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 

X  SD 
ความ 
หมาย 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

 54. ความสามารถในการตอบสนองความ
ตอ้งการ ขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

66 166 92 16 - 
3.83 0.79 มาก 

(19.40) (48.80) (27.10) (4.70) - 
 55. ความสามารถในการรับขอ้มูลข่าวสารได้
ทนัต่อเหตุการณ์ในยคุโลกาภิวตัน 

56 125 106 53 - 
3.54 0.94 มาก 

(16.50) (36.80) (31.20) (15.60) - 
 56. ระบบการจดัการบุคคล (Personnel 
Management System) ท่ีมีประสิทธิภาพ 

49 125 117 47 2 
3.51 0.92 มาก 

(14.40) (36.80) (34.40) (13.80) (0.60) 
 57. ระบบการจดัการทุนมนุษย ์(Human 
Capital) ท่ีมีประสิทธิภาพ 

37 128 120 51 4 
3.42 0.91 มาก 

(10.90) (37.60) (35.30) (15.00) (1.20) 
 58. ระบบการส่ือสารกบัพนกังานเพื่ออธิบาย
ใหเ้ขา้ใจถึงจุดมุ่งหมายขององคก์ร 

47 122 112 57 2 
3.46 0.94 มาก 

(13.80) (35.90) (32.90) (16.80) (0.60) 
 59. ผูบ้ริหาร (Top Management) มีแนวคิด
การพฒันาบุคลากรดว้ยแนวคิด วธีิการใหม่ๆ 
อยูต่ลอดเวลา 

53 114 115 56 2 
3.47 0.96 มาก 

(15.60) (33.50) (33.80) (16.50) (0.60) 

 60. ระบบการสนบัสนุนให้พนกังาน 
(Employee) มีการคิดคน้หรือพฒันา การ
สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ 

39 143 107 47 4 
3.49 0.91 มาก 

(11.50) (42.10) (31.50) (13.80) (1.20) 

 61. การเปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็น 

42 128 105 63 2 
3.43 0.94 มาก 

(12.40) (37.60) (30.90) (18.50) (0.60) 
 62. การยอมรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่าง
ของทุกฝ่ายก่อนตดัสินใจ. 

46 127 113 53 1 
3.48 0.92 มาก 

(13.50) (37.40) (33.20) (15.60) (0.30) 
63. การเปิดโอกาสใหบุ้คลากรองคก์รทุกฝ่าย
มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

55 116 115 51 3 
3.50 0.96 มาก 

(16.20) (34.10) (33.80) (15.00) (0.90) 
64. การเปิดโอกาสใหทุ้กฝ่ายร่วมหาแนว
ทางแกไ้ขปัญหา  

44 136 102 56 2 
3.48 0.93 มาก 

(12.90) (40.00) (30.00) (16.50) (0.60) 
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ตารางท่ี 14 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าระดบัของตวัแปรองคก์รแห่งนวตักรรม 
(ต่อ) 

 

ขอ้ความ 
ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 

X  SD 
ความ 
หมาย 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

 65. การเปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกฝ่ายร่วมใน
การตดัสินใจ โดยค านึงถึงเป้าหมายองคก์รใน
ระยะยาว 

52 124 119 43 2 
3.53 0.92 มาก 

(15.30) (36.50) (35.00) (12.60) (0.60) 

 66. กระบวนการในการสนบัสนุนการพฒันา
นวตักรรมมีความยดืหยุน่ 

43 122 129 44 2 
3.47 0.89 มาก 

(12.60) (35.90) (37.90) (12.90) (0.60) 
 67. กระบวนการพฒันานวตักรรม (Process 
of Innovation) เป็นกระบวนการท างานท่ีมี
ความยดืหยุน่สูง 

44 121 118 55 2 
3.44 0.93 มาก 

(12.90) (35.60) (34.70) (16.20) (0.60) 

 68. กระบวนการพฒันานวตักรรม (Process 
of Innovation) สามารถปรับเปล่ียนตาม
เหตุการณ์เฉพาะหนา้ได ้

46 131 116 46 1 
3.51 0.90 มาก 

(13.50) (38.50) (34.10) (13.50) (0.30) 

 69. การท างานระหวา่งแผนกในแต่ละ
ขั้นตอน เพื่อร่วมกนัพฒันานวตักรรมของ
องคก์ร 

55 169 97 18 1 
3.76 0.79 มาก 

(16.20) (49.70) (28.50) (5.30) (0.30) 

 70. การร่วมกนัคิด/คดักรองนวตักรรมใหม่ๆ 
ก่อนน าเสนอลูกคา้หรือผูบ้ริโภค 

53 127 112 48 - 
3.54 0.91 มาก 

(15.60) (37.40) (32.90) (14.10) - 
 71. การประเมินผลการปฏิบติังาน ท่ี
เช่ือมโยงกบัพนัธกิจ และวตัถุประสงคใ์น
ทุกๆ ขั้นตอนอยา่งต่อเน่ือง ตลอดเวลา 

47 126 131 35 1 
3.54 0.86 มาก 

(13.80) (37.10) (38.50) (10.30) (0.30) 

 72. การวดัท่ีครอบคลุมการปฏิบติังานท่ีอยู่
ในกระบวนนวตักรรม 

39 140 124 36 1 
3.53 0.84 มาก 

(11.50) (41.20) (36.50) (10.60) (0.30) 
73. วธีิการวดัและประเมินผลมีมาตรฐาน 
และเป็นท่ียอมของฝ่ายต่างๆ ท่ีถูกวดัและ
ประเมินผล 

38 135 110 57 - 
3.45 0.89 มาก 

(11.20) (39.70) (32.40) (16.80) - 
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ตารางท่ี 14 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าระดบัของตวัแปรองคก์รแห่งนวตักรรม 
(ต่อ) 

 

ขอ้ความ 
ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 

X  SD 
ความ 
หมาย 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

 74. การวดัและประเมินผลท่ีครอบคลุม
วตัถุประสงคใ์นกระบวนการปฏิบติังานต่างๆ 
ท่ีท าใหเ้กิดนวตักรรม 

52 121 110 56 1 
3.49 0.95 มาก 

(15.30) (35.60) (32.40) (16.50) (0.30) 

 75. การเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีส่วนร่วมใน
การก าหนดเป้าหมายร่วมกบัผูป้ระเมิน 

44 117 112 66 1 
3.40 0.95 

ปาน
กลาง (12.90) (34.40) (32.90) (19.40) (0.30) 

76. องคก์รมีการระบุถึงเป้าประสงคเ์ก่ียวกบั
นวตักรรมในทุกระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน 

38 121 122 57 2 
3.40 0.91 

ปาน
กลาง (11.20) (35.60) (35.90) (16.80) (0.60) 

 77. องคก์รมีกรก าหนดเป้าหมายและกลยทุธ์
การสร้างนวตักรรมขององคก์รไวอ้ยา่งชดัเจน 

50 124 118 47 1 
3.51 0.91 มาก 

(14.70) (36.50) (34.70) (13.80) (0.30) 
 78. เป้าหมายท่ีองคก์รก าหนดข้ึน ค านึงถึง
ความส าคญัของลูกคา้หรือผูบ้ริโภค และทุก
ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

58 110 122 49 1 
3.51 0.94 มาก 

(17.10) (32.40) (35.90) (14.40) (0.30) 

 79. องคก์รมีการถ่ายทอดวสิัยทศัน์ กลยทุธ ์
และเป้าหมายดา้นนวตักรรมไปสู่ระดบัต่างๆ 
ขององคก์ร 

48 122 120 49 1 
3.49 0.91 มาก 

(14.10) (35.90) (35.30) (14.40) (0.30) 

 80. เป้าหมายท่ีองคก์รก าหนดข้ึนสามารถวดั
ไดจ้ากมิติทางเทคโนโลย ีดา้นความรู้สึก ดา้น
การยอมรับของตลาด และดา้นการเงิน 

45 124 113 55 03 
3.45 0.94 มาก 

(13.20) (36.50) (33.20) (16.20) (0.90) 

 81. องคก์รมีระบบการจดัการท่ีสนบัสนุน
เก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสาร (Information) ท่ีช่วย
ใหเ้กิดนวตักรรม 

51 122 107 56 4 
3.47 0.97 มาก 

(15.00) (35.90) (31.50) (16.50) (1.20) 

82. องคก์รมีระบบการจดัการท่ีสนบัสนุน
เก่ียวกบักิจกรรมต่างๆ ท่ีช่วยใหเ้กิด
นวตักรรม 

53 101 132 51 3 
3.44 0.95 มาก 

(15.60) (29.70) (38.80) (15.00) (0.90) 
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ตารางท่ี 14 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าระดบัของตวัแปรองคก์รแห่งนวตักรรม 
(ต่อ) 

 

ขอ้ความ 
ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 

X  SD 
ความ 
หมาย 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

 83. องคก์รส่งเสริมให้เกิดการถ่ายโอน
ความสามารถเก่ียวนวตักรรมภายในองคก์ร 

59 143 124 13 1 
3.72 0.80 มาก 

(17.40) (42.10) (36.50) (3.80) (0.30) 
 84. องคก์รสนบัสนุนและส่งเสริมการสร้าง
หรือเพิ่มทกัษะในการปฏิบติังานท่ีช่วยใหเ้กิด
นวตักรรม 

52 129 103 56 - 
3.52 0.94 มาก 

(15.30) (37.90) (30.30) (16.50) - 

 85. องคก์รสนบัสนุนและส่งเสริมการสร้าง
ศูนยก์ารเรียนรู้ ท่ีช่วยให้เกิดนวตักรรม 

45 129 121 43 2 
3.51 0.89 มาก 

(13.20) (37.90) (35.60) (12.60) (0.60) 
 86. องคก์รส่งเสริมและสนบัสนุนการท างาน
ของกลุ่มคนท่ีมี  ความหลากหลายของ
สมาชิกภายในทีม 

47 133 101 58 1 
3.49 0.94 มาก 

(13.80) (39.10) (29.70) (17.10) (0.30) 

 87. สมาชิกของทีมงานประกอบดว้ยบุคลากร
ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ ในสาขาต่างๆ 

43 126 111 59 1 
3.44 0.93 มาก 

(12.60) (37.10) (32.60) (17.40) (0.30) 
 88. ลกัษณะการท างาน แบบทีมขา้มสายงาน
ก่อใหเ้กิดความแตกต่าง ของมุมมองและ
ความคิดสร้างสรรคใ์นทางบวก 

57 118 103 60 2 
3.49 0.98 มาก 

(16.80) (34.70) (30.30) (17.60) (0.60) 

 89. ทีมมีสมาชิกท่ีมีพื้นฐาน และทกัษะ
ต่างกนัจะช่วยกระตุน้ใหเ้กิดความคิดใหม่ 
และสนบัสนุนใหเ้กิดนวตักรรม 

48 125 117 49 1 
3.50 .91 มาก 

(14.10) (36.80) (34.40) (14.40) (0.30) 

 90. ทีมงานมีพฤติกรรมหรือการกระท าท่ี
สอดคลอ้ง (Alignment) กบัวตัถุประสงค ์
วสิัยทศัน์ และเป้าหมายนวตักรรมขององคก์ร 

44 123 123 46 4 
3.46 0.92 มาก 

(12.90) (36.20) (36.20) (13.50) (1.20) 

91. การน าความรู้ ทกัษะและความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคส์ร้างความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนั 

37 146 105 50 2 
3.49 0.89 มาก 

(10.90) (42.90) (30.90) (14.70) (0.60) 
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ตารางท่ี 14 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าระดบัของตวัแปรองคก์รแห่งนวตักรรม 
(ต่อ) 

 

ขอ้ความ 
ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 

X  SD 
ความ 
หมาย 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

 92. ความสามารถทางการบริหารจดัการ เพื่อ
สร้างสรรคส์ร้างความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนั 

43 132 112 50 3 
3.48 0.92 มาก 

(12.60) (38.80) (32.90) (14.70) (0.90) 

 93. การน าเสนอรูปแบบธุรกิจ/บริการใหม่ ๆ 
เพื่อสร้างให้เกิดความไดเ้ปรียบในการเป็น
ธุรกิจแห่งนวตักรรม 

48 123 106 60 3 
3.45 0.96 มาก 

(14.10) (36.20) (31.20) (17.60) (0.90) 

 94. การดึงเอาความรู้และประสบการณ์ของ
คนเก่งหรือผูเ้ช่ียวชาญ ออกมาใช ้เพื่อสร้าง
ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

46 119 123 49 3 
3.46 0.92 มาก 

(13.50) (35.00) (36.20) (14.40) (0.90) 

 95. การสร้างประโยชน์และตอบสนองต่อ
ความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ หรือผูบ้ริโภค
ก่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

48 132 120 38 2 
3.55 0.89 มาก 

(14.10) (38.80) (35.30) (11.20) (0.60) 

 96. ลกัษณะส าคญัท่ีแสดงใหเ้ห็น
ความสัมพนัธ์ของสภาพแวดลอ้ม ในการ
ปฏิบติังานทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 

48 108 126 56 2 
3.42 0.94 มาก 

(14.10) (31.80) (37.10) (16.50) (0.60) 

 97. องคก์รมีสภาพแวดลอ้ม ในการ
ปฏิบติังาน ท่ีมี รูปแบบการท างานท่ี
หลากหลาย (Multifunctional) 

73 175 80 12 - 
3.91 0.76 มาก 

(21.50) (51.50) (23.50) (3.50) - 

 98. องคก์รมีแนวทาง ในการปรับปรุง ผล
การด าเนินการ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการพฒันา
ใหเ้ป็นองคก์รแห่งนวตักรรม 

58 119 114 49 - 
3.55 0.93 มาก 

(17.10) (35.00) (33.50) (14.40) - 

99. องคก์รมีคุณลกัษณะเฉพาะท่ีแสดงใหเ้ห็น
ถึงความตั้งใจในการพฒันาใหเ้ป็นองคก์ร
แห่งนวตักรรม 

75 109 111 45 - 
3.63 0.97 มาก 

(22.10) (32.10) (32.60) (13.20) - 
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ตารางท่ี 14 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าระดบัของตวัแปรองคก์รแห่งนวตักรรม 
(ต่อ) 

 

ขอ้ความ 
ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 

X  SD ความหมาย มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

 100. การปรับปรุง ผลการด าเนินการ เพื่อ
ความส าเร็จของงานหรือแสดงใหรู้้วา่เป็น
องคก์รนวตักรรม 

60 126 105 48 1 
3.58 0.94 มาก 

(17.60) (37.10) (30.90) (14.10) (0.30) 

รวมเฉล่ีย 3.51 0.65 มาก 
 
 จากตารางท่ี 14 พบวา่ โดยภาพรวมตวัแปรขององคก์รแห่งนวตักรรม ทั้ง 100 ขอ้ มี
ค่าเฉล่ีย ( X ) เท่ากบั 3.51 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากบั 0.65 อยูใ่นระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 3.38–3.91 แสดงวา่กลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นบุคลากรท่ีท่ีปฏิบติังานในองคก์รธุรกิจ
การส่ือสารและโทรคมนาคม มีความคิดเห็นเก่ียวกบัตวัแปรผูบ้ริหารระดบักลาง ทั้งหมดโดยเฉล่ีย
ตั้งแต่ระดบัปานกลางถึงระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายตวัแปร พบวา่ ตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 
ตวัแปรท่ี 97 องค์กรมีสภาพแวดล้อมในการปฏิบติังาน ท่ีมีรูปแบบการท างานท่ีหลากหลาย 
(Multifunctional) โดยมีค่าเฉล่ีย ( X ) เท่ากบั 3.91 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากบั 0.76 ตวั
แปรท่ีมีค่าเฉล่ีย รองลงมา คือ ตวัแปรท่ี 1 การมองอนาคตร่วมกนัของผูบ้ริหารและบุคลากรทุกฝ่าย ดว้ย
ความมุ่งมัน่ ตั้งใจ และมุ่งหวงัในอนาคต โดยมีค่าเฉล่ีย ( X ) เท่ากบั 3.90 และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D) เท่ากบั 0.81 ส่วนตวัแปรท่ีมีค่านอ้ยท่ีสุดคือ ตวัแปรท่ี 34 การสร้างบรรยากาศใน
การท างานท่ีน าไปสู่การพฒันาองคก์ร ให้มีประสิทธิภาพทางการแข่งขนั โดยมีค่าเฉล่ีย ( X ) เท่ากบั 
3.38 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากบั 0.95 
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ตารางท่ี 15 แสดงค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สนัระหวา่งตวัแปรสังเกตได ้
 

 
x1 x2 x3 y1 y2 y3 y4 y5 y6 

x1 1.000 
        

x2 .840** 1.000 
       

x3 .775** .706** 1.000 
      

y1 .842** .796** .738** 1.000 
     

y2 .864** .794** .739** .852** 1.000 
    

y3 .754** .695** .774** .752** .743** 1.000 
   

y4 .866** .805** .769** .874** .863** .753** 1.000 
  

y5 .871** .815** .756** .851** .868** .750** .887** 1.000 
 

y6 .695** .633** .750** .694** .669** .770** .715** .708** 1.000 

 
 จากตารางท่ี 15 พบวา่ องคป์ระกอบของผูบ้ริหารระดบักลาง ประกอบดว้ย ดา้นผูส้ร้าง
วิสัยทศัน์และทศันคติในการปฏิบติังาน (X1) ดา้นผูว้ิเคราะห์และพฒันาการบริหารจดัการ (X2) และ
ดา้นผูพ้ฒันาแนวทางการปฏิบติั (X3) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกดว้ยกนัเอง โดยพบว่า มีค่าสัมประสิทธ์ิ 
สหสัมพนัธ์ระหว่าง 0.706 ถึง 0.840 คู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงท่ีสุด คือ ดา้นผูส้ร้างวิสัยทศัน์และ
ทศันคติในการปฏิบติังาน (X1) กบัดา้นผูว้ิเคราะห์และพฒันาการบริหารจดัการ (X2) (r=0.840) และคู่
ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัต ่าท่ีสุด คือ ดา้นผูว้ิเคราะห์และพฒันาการบริหารจดัการ (X2) กบัดา้นผูพ้ฒันา 
แนวทางการปฏิบติั (X3) (r=0.706)  
 องค์ประกอบการเป็นองค์กรแห่งนวตักรรม ประกอบดว้ย ดา้นยอมรับความคิดใหม่
และพฒันาอย่างต่อเน่ือง (Y1) ด้านค่านิยมร่วมและแนวทางการปฏิบติั (Y2) ดา้นวิสัยทศัน์เชิง
นวตักรรมและทศันคติในการปฏิบติังาน (Y3) ดา้นการส่ือสารและถ่ายทอดท่ีชดัเจน (Y4) ดา้นการ
สร้างบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในท่ีท างานท่ีเอ้ือต่อกระบวนการแห่งการสร้างสรรค ์(Y5) และ
ดา้นการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง (Y6) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกดว้ยกนัเอง โดยพบว่า มีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่ง 0.669 ถึง 0.887 คู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงท่ีสุด คือ ดา้นการส่ือสาร
และถ่ายทอดท่ีชดัเจน (Y4) กบัดา้นการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในท่ีท างานท่ีเอ้ือต่อ
กระบวนการแห่งการสร้างสรรค ์(Y5)  (r=0.887) และคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัต ่าท่ีสุด คือ ดา้นค่านิยมร่วม 
และแนวทางการปฏิบติั (Y2) กบัดา้นการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง (Y6) (r=0.669) 
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 นอกจากน้ีองค์ประกอบของผูบ้ริหารระดบักลาง มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการเป็น
องคก์รแห่งนวตักรรม อยูใ่นระดบัปานกลางและสูง มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสังเกต
ไดอ้ยูร่ะหวา่ง 0.633 ถึง 0.866 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 คู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงท่ีสุด 
คือ ดา้นผูส้ร้างวิสัยทศัน์และทศันคติในการปฏิบติังาน (X1) กบัดา้นการส่ือสารและถ่ายทอดท่ีชดัเจน 
(Y4) (r=0.866) และคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัต ่าท่ีสุด คือ ด้านผูว้ิเคราะห์และพฒันาการบริหารจดัการ 
(X2) กบัดา้นการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง (Y6) (r=0.633) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 และองคป์ระกอบของผูบ้ริหารระดบักลาง มีอิทธิพลทางตรงต่อการเป็นองคก์รแห่งนวตักรรม 
อยูใ่นระดบัสูง มีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั 0.98 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  3. การวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
   3.1 การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัหน่ึงของบทบาทผูบ้ริหารระดบักลาง 
    3.1.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัหน่ึง  (First order) ของ
บทบาทผูบ้ริหารระดบักลางดา้นผูส้ร้างวสิัยทศัน์และทศันคติในการปฏิบติังาน ปรากฏดงัแผนภูมิท่ี 18 
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แผนภูมิท่ี 18 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอันดับหน่ึง ด้านผูส้ร้างวิสัยทศัน์ และ

ทศันคติในการปฏิบติังาน (The Vision and Attitude Creator) 
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ตารางท่ี 16 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัหน่ึง ดา้นผูส้ร้างวสิัยทศัน์ และทศันคติ 
 ในการปฏิบติังาน (The Vision and Attitude Creator) 

  (N=340) 
รายการ เกณฑ์ ค่าทีค่ านวณได้ ผลการพจิารณา 

2 ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 227.38 - 
df - 411 - 

p-value P>0.05 1.00 - 

2/df 2/df <2 0.55 ผา่นเกณฑ์ 
CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.96 ผา่นเกณฑ์ 

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.95 ผา่นเกณฑ์ 
RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.00 ผา่นเกณฑ์ 

 
 จากตารางท่ี 16 พบว่าดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองคป์ระกอบเชิงยืนยนั 
อนัดบัหน่ึง ดา้นผูส้ร้างวิสัยทศัน์ และทศันคติในการปฏิบติังาน (The Vision and Attitude Creator) ผล
การวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ค่าไค-สแควร์ (2) มีค่า 227.38 ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ p-value = 1.00 ค่า
ไค-สแควร์สัมพทัธ์ (2/df) = 0.55 ค่าดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ (CFI) =  1.00 
ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) = 0.96 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) = 
0.95 และค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลงัสองของการประมาณ (RMSEA)= 0.00 ซ่ึง
ค่าสถิติ ดงักล่าวผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดทุกค่า 
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     3.1.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัหน่ึง (First order) ของ
บทบาทผูบ้ริหารระดบักลางดา้นผูว้เิคราะห์และพฒันาการบริหารจดัการ ปรากฏดงัแผนภูมิท่ี 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 19 โมเดลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัหน่ึง ดา้นผูว้ิเคราะห์ และพฒันาการ

บริหารจดัการ (Analyst and Administrative Management) 
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ตารางท่ี 17 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัหน่ึงด้านผูว้ิเคราะห์ และพฒันาการ
บริหารจดัการ (Analyst and Administrative Management) 

(N=340) 
รายการ เกณฑ ์ ค่าท่ีค  านวณได ้ ผลการพิจารณา 
2 ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 38.40 - 
df - 41 - 

p-value P>0.05 0.58 - 
2/df 2/df <2 0.93 ผา่นเกณฑ์ 
CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.98 ผา่นเกณฑ์ 

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.97 ผา่นเกณฑ์ 
RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.00 ผา่นเกณฑ์ 

 
 จากตารางท่ี 17 พบว่าดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองคป์ระกอบเชิงยืนยนั 
อนัดบัหน่ึงด้านดา้นผูว้ิเคราะห์ และ พฒันาการบริหารจดัการ (Analyst and Administrative 
Management) ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ค่าไค-สแควร์ (2) มีค่า 38.40 ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ p-
value = 0.58  ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ (2/df) = 0.93 ค่าดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ 
(CFI)= 1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI)= 0.98 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแก้
แลว้ (AGFI)=  0.97  และค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลงัสองของการประมาณ 
(RMSEA)= 0.00 ซ่ึงค่าสถิติ ดงักล่าวผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดทุกค่า 
    3.1.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัหน่ึง (First Order) ของ
บทบาทผูบ้ริหารระดบักลางดา้นผูพ้ฒันาแนวทางการปฏิบติั (Operational Developer) ปรากฏดงั
แผนภูมิท่ี 20 
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แผนภูมิท่ี 20 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอันดับหน่ึง ด้านผูพ้ฒันา แนวทางการ
ปฏิบติั (Operational Developer) 
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ตารางท่ี 18  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัหน่ึงด้านผูพ้ฒันาแนวทางการปฏิบติั 
 (Operational Developer) 

(N=340) 
รายการ เกณฑ ์ ค่าท่ีค  านวณได ้ ผลการพิจารณา 
2 ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 11 - 
df - 14 - 

p-value P>0.05 0.68 - 
2/df 2/df <2 0.78 ผา่นเกณฑ์ 
CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.99 ผา่นเกณฑ์ 

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.98 ผา่นเกณฑ์ 
RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.00 ผา่นเกณฑ์ 

 
 จากตารางท่ี 18 พบว่าดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองคป์ระกอบเชิงยืนยนั 
อนัดบัหน่ึง ดา้นผูพ้ฒันาแนวทางการปฏิบติั (Operational Developer) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ค่า
ไค-สแควร์ (2) มีค่า 11 ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ p-value = 0.68 ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ (2/df) = 0.78 
ค่าดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ (CFI) = 1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI)= 
0.99 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI)= 0.98 และค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ีย
ความคลาดเคล่ือนก าลงัสองของการประมาณ (RMSEA)= 0.00 ซ่ึงค่าสถิติ ดงักล่าวผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนดทุกค่า 
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ตารางท่ี 19 ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบแต่ละดา้นกบัขอ้มูลเชิงประจกัษข์องบทบาทผูบ้ริหารระดบักลาง 
(N=340) 

ที ่
องค์ประกอบ
อนัดบัหนึ่ง 

ค่าน า้หนัก
องค์ประกอบ 

ด้าน ที ่
องค์ประกอบ
อนัดบัหนึ่ง 

ค่าน า้หนัก
องค์ประกอบ 

ด้าน 

1 2 .623 

ผูส้ร้าง
วสิยัทศัน์ 
(visionary) 
และทศันคติ
ในการ

ปฏิบติังาน 

28 44 .637 

ผูส้ร้างวสิัยทศัน์ 
(visionary) และ
ทศันคติในการ
ปฏิบติังาน 

2 3 .502 29 47 .467 
3 6 .586 30 48 .501 
4 9 .652 31 50 .628 
5 10 .471 32 51 .597 
6 11 .469 33 52 .473 
7 12 .584 34 53 .546 
8 13 .482 35 5 .501 

ผูว้เิคราะห์ 
(analyst) และ
พฒันาการ

บริหารจดัการ 

9 14 .472 36 8 .699 
10 16 .617 37 18 .544 
11 17 .504 38 21 .566 
12 19 .613 39 24 .574 
13 20 .546 40 32 .486 
14 22 .486 41 35 .711 
15 23 .504 42 38 .453 
16 25 .557 43 41 .517 
17 26 .508 44 45 .563 
18 28 .638 45 49 .482 
19 30 .705 46 1 .747 

ผูพ้ฒันา 
(developer) แนว
ทางการปฏิบติั 

20 31 .524 47 4 .531 
21 33 .501 48 7 .546 
22 34 .540 49 15 .676 
23 36 .659 50 27 .518 
24 37 .645 51 29 .732 
25 39 .663 52 43 .697 
26 40 .595 53 46 .561 
27 42 .635  
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  จากตารางท่ี 19 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่าค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบแต่ละดา้นกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษข์องบทบาทผูบ้ริหารระดบักลาง มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ ดา้นผูส้ร้างวิสัยทศัน์ 
และทศันคติในการปฏิบติังาน ระหวา่ง 0.467 – 0.705 ดา้นผูว้ิเคราะห์และพฒันาการบริหารจดัการ มี
ค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบระหวา่ง 0.453 – 0.711 และดา้นผูพ้ฒันาแนวทางการปฏิบติั มีค่าน ้ าหนกั 
องคป์ระกอบระหวา่ง 0.518 – 0.747 
 3.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสอง  (Secord Order) ของบทบาท
ผูบ้ริหารระดบักลาง 
  จากการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสอง เพื่อแสดงความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง 
วา่องคป์ระกอบทั้งหมด สามารถรวมกนัเป็นองค์ประกอบเดียวกนัได ้ดว้ยการวิเคราะห์เพื่อยืนยนั
องคป์ระกอบอนัดบัท่ีสองของบทบาทผูบ้ริหารระดบักลางปรากฏผลดงัแสดงในแผนภูมิท่ี 21 
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แผนภูมิท่ี 21 โมเดลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัสอง 
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ตารางท่ี 20 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัสอง 
(N=340) 

รายการ เกณฑ ์ ค่าท่ีค  านวณได ้ ผลการพิจารณา 
2 ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 1481.46 - 
df - 1283 - 

p-value P>0.05 0.63 - 
2/df 2/df <2 1.15 ผา่นเกณฑ์ 

CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.97 ผา่นเกณฑ์ 

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.95 ผา่นเกณฑ์ 
RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.01 ผา่นเกณฑ์ 

  
  จากตารางท่ี 20 พบว่า ดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองคป์ระกอบเชิงยืนยนั 
อนัดบัสอง ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ค่าไค-สแควร์ (2) มีค่า 1481.46 ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ p-
value = 0.63 ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ (2/df) = 1.15 ค่าดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ 
(CFI)= 1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) = 0.97 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแก้
แลว้ (AGFI) =  0.95 และค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลงัสองของการประมาณ 
(RMSEA) =  0.01 ซ่ึงผา่นเกณฑทุ์กค่าแสดงวา่โมเดลสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
 ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสองของบทบาทผูบ้ริหารระดบักลาง พบว่า 
มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบแต่ละดา้นกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ดงัผลการวเิคราะห์แสดงในตารางท่ี 21 
 
ตารางท่ี 21 ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบแต่ละดา้นกบัขอ้มูลเชิงประจกัษข์องบทบาทผูบ้ริหารระดบักลาง 
 

บทบาทผู้บริหารระดับกลาง ค่าน า้หนักองค์ประกอบ 
   ดา้นผูส้ร้างวสิัยทศัน์และทศันคติในการปฏิบติังาน 0.98 
   ดา้นผูว้เิคราะห์และพฒันาการบริหารจดัการ 0.98 
   ดา้นผูพ้ฒันาแนวทางการปฏิบติั 0.94 
 
 จากตารางท่ี 21 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบบทบาทผูบ้ริหาร 
ระดบักลาง ดา้นผูส้ร้างวิสัยทศัน์และทศันคติในการปฏิบติังาน สูงสุด มีค่าเท่ากบั 0.98 รองลงมา คือ 
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ดา้นผูว้เิคราะห์และพฒันาการบริหารจดัการมีค่าเท่ากบั 0.98 และดา้นผูพ้ฒันาแนวทางการปฏิบติั มีค่า
เท่ากบั 0.94 
 3.3 การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัหน่ึง ขององคก์รแห่งนวตักรรม 
   3.3.1 การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัหน่ึง ขององค์กรแห่งนวตักรรม 
ดา้นยอมรับความคิดใหม่และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง (Openness and Continuous Improvement) 
  การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัหน่ึง ขององค์กรแห่งนวตักรรม 
ดา้นยอมรับความคิดใหม่และพฒันาอย่างต่อเน่ือง (Openness and Continuous Improvement) 
ปรากฏดงัแผนภูมิท่ี 22 
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แผนภูมิท่ี 22 โมเดลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัหน่ึง ขององค์กรแห่งนวตักรรมดา้น

ยอมรับความคิดใหม่และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง (Openness and Continuous 
Improvement) 
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ตารางท่ี 22 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดับหน่ึง ด้านยอมรับความคิดใหม่และ
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง (Openness and Continuous Improvement) 

 (N=340) 
รายการ เกณฑ ์ ค่าท่ีค  านวณได ้ ผลการพิจารณา 
2 ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 174.72 - 
df - 256 - 

p-value P>0.05 0.99 - 
2/df 2/df <2 0.68 ผา่นเกณฑ์ 
CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.96 ผา่นเกณฑ์ 

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.95 ผา่นเกณฑ์ 
RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.00 ผา่นเกณฑ์ 

 
 จากตารางท่ี 22 พบว่า ดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยนั 
อนัดับหน่ึง ด้านยอมรับความคิดใหม่และพฒันาอย่างต่อเน่ือง (Openness and Continuous 
Improvement) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ค่าไค-สแควร์ (2) มีค่า 174.72 ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ p-
value =  0.99 ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ (2/df) = 0.68 ค่าดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ 
(CFI) = 1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) = 0.96 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแก้
แลว้ (AGFI) = 0.95 และค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลงัสองของการประมาณ 
(RMSEA) = 0.00 ซ่ึงค่าสถิติ ดงักล่าวผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดทุกค่า 
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  3.3.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัหน่ึง (First Order) ขององคก์ร
แห่งนวตักรรม ดา้นค่านิยมร่วมและแนวทางการปฏิบติั (Share Value and Practical Path) 
     การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัหน่ึง ของดา้นค่านิยมร่วมและ
แนวทางการปฏิบติั (Share Value and Practical Path) ปรากฏดงัแผนภูมิท่ี 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 23 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัหน่ึงดา้นค่านิยมร่วม และแนวทาง

การปฏิบติั (Share Value and Practical Path) 
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ตารางท่ี 23 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัหน่ึง ดา้นค่านิยมร่วม และแนวทางการ 
 ปฏิบติั (Share Value and Practical Path) 

(N=340) 
รายการ เกณฑ ์ ค่าท่ีค  านวณได ้ ผลการพิจารณา 
2 ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 112.34 - 
df - 119 - 

p-value P>0.05 0.65 - 
2/df 2/df <2 0.94 ผา่นเกณฑ์ 
CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.96 ผา่นเกณฑ์ 

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.95 ผา่นเกณฑ์ 
RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.00 ผา่นเกณฑ์ 

 
 จากตารางท่ี 23 พบว่า ดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยนั 
อนัดบัหน่ึงด้านค่านิยมร่วมและแนวทางการปฏิบติั (Share Value and Practical Path) ผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ค่าไค-สแควร์ (2) มีค่า 112.34 ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ p-value = 0.65  ค่าไค-
สแควร์สัมพทัธ์ (2/df) = 0.94  ค่าดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ (CFI)= 1.00  ค่าดชันี
วดัระดบัความกลมกลืน (GFI)=  0.96  ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI)= 0.95  
และค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลงัสอง ซ่ึงค่าสถิติดงักล่าวผา่นเกณฑ์ท่ีก าหนดทุก
ค่า 
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  3.3.3 การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัหน่ึง (First Order) ขององคก์ร
แห่งนวตักรรม ดา้นวสิัยทศัน์เชิงนวตักรรมและทศันคติในการปฏิบติังาน (Innovative Vision and 
Attitude in Work Operation) 
     การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัหน่ึง ของดา้นวิสัยทศัน์เชิง
นวตักรรม และทศันคติในการปฏิบติังาน (Innovative Vision and Attitude in Work Operation) 
ปรากฏดงัแผนภูมิท่ี 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 24 โมเดลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัหน่ึง ดา้นวิสัยทศัน์เชิงนวตักรรมและ
ทศันคติในการปฏิบติังาน (Innovative Vision and Attitude in Work Operation) 
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ตารางท่ี 24 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัหน่ึง ดา้นวิสัยทศัน์เชิงนวตักรรมและ
ทศันคติในการปฏิบติังาน (Innovative Vision and Attitude in Work Operation) 

(N=340) 
รายการ เกณฑ ์ ค่าท่ีค  านวณได ้ ผลการพิจารณา 
2 ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 5.04 - 
df - 8 - 

p-value P>0.05 0.75 - 
2/df 2/df <2 0.63 ผา่นเกณฑ์ 
CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ์ 

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.99 ผา่นเกณฑ์ 
RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.00 ผา่นเกณฑ์ 

 
 จากตารางท่ี 24 พบว่า ดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยนั 
อนัดบัหน่ึงดา้นวิสัยทศัน์เชิงนวตักรรม และทศันคติในการปฏิบติังาน (Innovative Vision and Attitude 
in Work Operation) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ ค่าไค-สแควร์ (2) มีค่า 5.04 ไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติ p-value = 0.75 ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ (2/df) = 0.63 ค่าดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิง
สัมพทัธ์ (CFI) = 1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) = 1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ี
ปรับแก้แล้ว (AGFI) = 0.99 และค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลงัสองของการ
ประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึงค่าสถิติดงักล่าวผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดทุกค่า 
  3.3.4 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัหน่ึง (First Order) ขององคก์ร
แห่งนวตักรรม ดา้นการส่ือสารและถ่ายทอดท่ีชดัเจน (Effective Communication) 
    การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัหน่ึง ของดา้นการส่ือสารและ
ถ่ายทอดท่ีชดัเจน (Effective Communication) ปรากฏดงัแผนภูมิท่ี 25 
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แผนภูมิท่ี 25 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดับหน่ึงด้านการส่ือสารและถ่ายทอดท่ี
ชดัเจน (Effective Communication) 
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ตารางท่ี 25 ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัหน่ึงดา้นการส่ือสารและถ่ายทอดท่ีชดัเจน
(Effective Communication)  

(N=340) 
รายการ เกณฑ์ ค่าทีค่ านวณได้ ผลการพจิารณา 

2 ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 184.84 - 
df - 259 - 

p-value P>0.05 0.99 - 

2/df 2/df <2 0.71 ผา่นเกณฑ์ 
CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.96 ผา่นเกณฑ์ 

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.95 ผา่นเกณฑ์ 
RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.00 ผา่นเกณฑ์ 

 
 จากตารางท่ี 25 พบว่า ดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยนั 
อนัดบัหน่ึง ดา้นการส่ือสารและถ่ายทอดท่ีชัดเจน (Effective Communication) ผลการวิเคราะห์
ขอ้มูล พบวา่ ค่าไค-สแควร์ (2) มีค่า 184.84 ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ p-value = 0.99 ค่าไค-สแควร์ 
สัมพทัธ์ (2/df) = 0.71 ค่าดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ (CFI)= 1.00 ค่าดชันีวดั
ระดบัความกลมกลืน (GFI)= 0.96  ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) =  0.95  
และค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลงัสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึงค่า
สถิตดงักล่าวผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดทุกค่า 
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  3.3.5 การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัหน่ึง (First Order) ขององคก์ร
แห่งนวตักรรม ดา้นการสร้างบรรยากาศและสภาพ แวดลอ้มในท่ีท างานท่ีเอ้ือต่อกระบวนการแห่ง
การสร้างสรรค ์(Innovative Climate) 
     การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันอันดับหน่ึง ของด้านการสร้าง
บรรยากาศและสภาพ แวดลอ้มในท่ีท างานท่ีเอ้ือต่อกระบวนการแห่งการสร้างสรรค์ (Innovative 
Climate) ปรากฏดงัแผนภูมิท่ี 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 26 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัหน่ึง ด้านการสร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในท่ีท างานท่ีเอ้ือต่อกระบวนการแห่งการสร้างสรรค์ (Innovative 
Climate) 
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ตารางท่ี 26 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดับหน่ึง ด้านการสร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดลอ้มในท่ีท างานท่ีเอ้ือต่อกระบวนการแห่งการสร้างสรรค ์(Innovative Climate)  

(N=340) 
รายการ เกณฑ์ ค่าทีค่ านวณได้ ผลการพจิารณา 

2 ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 129.76 - 
df - 152 - 

p-value P>0.05 0.90 - 

2/df 2/df <2 0.85 ผา่นเกณฑ์ 
CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.96 ผา่นเกณฑ์ 

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.95 ผา่นเกณฑ์ 
RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.00 ผา่นเกณฑ์ 

 
 จากตารางท่ี 26 พบว่า ดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยนั 
อนัดบัหน่ึง ดา้นการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในท่ีท างานท่ีเอ้ือต่อกระบวนการแห่งการ
สร้างสรรค์ (Innovative climate) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าค่าไค-สแควร์ (2) มีค่า 129.76 ไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ p-value = 0.90 ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ (2/df) = 0.85 ค่าดชันีวดัความสอดคลอ้ง 
กลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ (CFI) = 1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) = 0.96 ค่าดชันีวดัระดบั
ความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) = 0.95 และค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลงัสอง
ของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึงค่าสถิติดงักล่าวผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดทุกค่า 
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  3.3.6 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัหน่ึง (First Order) ขององค์กร
แห่งนวตักรรม ดา้นการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง (Adapt to Change) 
     การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัหน่ึง ของดา้นการตอบสนองต่อ
การเปล่ียนแปลง (Adapt to Change) ปรากฏดงัแผนภูมิท่ี 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 27 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดับหน่ึงด้านการตอบสนองต่อการ

เปล่ียนแปลง (Adapt to Change) 
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ตารางท่ี 27  ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัหน่ึงดา้นการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง  
 (Adapt to Change)  

(N=340) 
รายการ เกณฑ์ ค่าทีค่ านวณได้ ผลการพจิารณา 

2 ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 0.70 - 
df - 2 - 

p-value P>0.05 0.70 - 

2/df 2/df <2 0.35 ผา่นเกณฑ์ 
CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ์ 

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.99 ผา่นเกณฑ ์
RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.00 ผา่นเกณฑ์ 

 
 จากตารางท่ี 27 พบว่า ดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยนั 
อนัดบัหน่ึงดา้นการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง (Adapt to Change) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ ค่า
ไค-สแควร์ (2) มีค่า 0.70 ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ p-value = 0.70 ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ (2/df) = 0.35 
ค่าดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ (CFI)= 1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) =  
1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI)= 0.99 และค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ีย
ความคลาดเคล่ือนก าลงัสองของการประมาณ (RMSEA)= 0.00 ซ่ึงค่าสถิติดงักล่าวผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนดทุกค่า 
 
ตารางท่ี 28 ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบแต่ละดา้นกบัขอ้มูลเชิงประจกัษข์ององคก์รแห่งนวตักรรม 
 

ข้อ 
องค์ประกอบ
อนัดบัหนึ่ง 

ค่าน า้หนัก
องค์ประกอบ 

ด้าน ข้อ 
องค์ประกอบ
อนัดบัหนึ่ง 

ค่าน า้หนัก
องค์ประกอบ 

ด้าน 

1 3 .535 

 

34 22 .591 
ค่านิยมร่วม 
(share value) 
และแนวทาง
การปฏิบติั 

2 6 .605 35 25 .540 
3 7 .462 36 28 .732 
4 9 .459 37 31 .623 
5 10 .571 38 34 .550 
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ตารางท่ี 28 ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบแต่ละด้านกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ขององค์กรแห่งนวตักรรม 
(ต่อ) 

 

ข้อ 
องค์ประกอบ
อนัดบัหนึ่ง 

ค่าน า้หนัก
องค์ประกอบ 

ด้าน ข้อ 
องค์ประกอบ
อนัดบัหนึ่ง 

ค่าน า้หนัก
องค์ประกอบ 

ด้าน 

6 15 .613  
 
 
 
 
 
 

ยอมรับ
ความคิดใหม่
และพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง 
(openness & 
continuous 

improvement 

39 37 .567 ค่านิยมร่วม 
(share value) 
และแนวทาง
การปฏิบติั 

7 17 .524 40 41 .628 
8 18 .661 41 42 .546 
9 20 .500 42 47 .531 
10 21 .501 43 48 .468 
11 23 .553 44 49 .455 
12 24 .549 45 1 .698 วสิยัทศัน์เชิง

นวตักรรม 
(innovative 

strategy) และ
ทศันคติในการ
ปฏิบติังาน 

13 26 .512 46 4 .464 
14 29 .472 47 12 .780 
15 30 .581 48 14 .521 
16 32 .558 49 27 .747 
17 33 .584 50 40 .736 
18 35 .491 51 52 .585 

ดา้นการส่ือสาร
และถ่ายทอดท่ี

ชดัเจน 
(effective 

communication) 

19 36 .460 52 53 .514 
20 38 .603 53 55 .578 
21 39 .541 54 58 .696 
22 43 .543 55 61 .692 
23 44 .502 56 63 .447 
24 45 .531 57 64 .539 
25 46 .420 58 67 .599 
26 50 .517 59 71 .442 
27 2 .754 

ค่านิยมร่วม 
(share value) 
และแนวทาง
การปฏิบติั 

60 72 .441 
28 5 .592 61 73 .481 
29 8 .585 62 75 .630 
30 11 .566 63 76 .506 
31 13 .714 64 78 .604 
32 16 .502 65 81 .677 
33 19 .536 66 85 .579 
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ตารางท่ี 28 ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบแต่ละด้านกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ขององค์กรแห่งนวตักรรม 
(ต่อ) 

 

ข้อ 
องค์ประกอบ
อนัดบัหนึ่ง 

ค่าน า้หนัก
องค์ประกอบ 

ด้าน ข้อ 
องค์ประกอบ
อนัดบัหนึ่ง 

ค่าน า้หนัก
องค์ประกอบ 

ด้าน 

67 86 .451 

การส่ือสารและ
ถ่ายทอดท่ี
ชดัเจน 
(effective 

communication) 

91 82 .531 การสร้าง
บรรยากาศและ
สภาพ แวดลอ้ม
ในท่ีท างานท่ี

เอ้ือต่อ
กระบวนการ
แห่งการ
สร้างสรรค ์
(Innovative 

climate) 

68 87 .495 92 84 .602 
69 89 .449 93 88 .470 
70 91 .445 94 90 .494 
71 92 .434 95 94 .560 
72 93 .561 96 98 .598 

73 95 .483 97 54 .692 การตอบสนอง
ต่อการ

เปล่ียนแปลง 
(adapt to 
change) 

74 96 .503 98 69 .809 
75 99 .543 99 83 .741 
76 

100 .582 100 97 .650 

77 51 .496 

การสร้าง
บรรยากาศและ
สภาพ แวดลอ้ม
ในท่ีท างานท่ี

เอ้ือต่อ
กระบวนการ
แห่งการ
สร้างสรรค ์
(Innovative 

climate) 

 
78 56 .495 
79 57 .542 
80 59 .654 
81 60 .504 
82 62 .647 
83 65 .572 
84 66 .455 
85 68 .462 
86 70 .552 
87 74 .634 
88 77 .619 
89 79 .480 
90 80 .703 
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 จากตารางท่ี 28 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่าค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบแต่ละดา้นกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษข์ององคก์รแห่งนวตักรรม มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ ดา้นยอมรับความคิดใหม่
และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง (Openness and Continuous Improvement) ระหวา่ง 0.420 – 0.661 ดา้น
ค่านิยมร่วม และแนวทางการปฏิบติั (Share Value and Practical Path) มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ
ระหวา่ง 0.502–0.754 ดา้นวสิัยทศัน์เชิงนวตักรรมและทศันคติในการปฏิบติังาน (Innovative Vision 
and Attitude in Work Operation) มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบระหวา่ง 0.474 – 0.780 ดา้นการส่ือสาร
และถ่ายทอดท่ีชดัเจน (Effective Communication) มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบระหวา่ง 0.442–0.696 
ดา้นการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในท่ีท างานท่ีเอ้ือต่อกระบวนการแห่งการสร้างสรรค ์
(Innovative Climate) มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบระหวา่ง 0.455 – 0.703 ดา้นการตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลง (Adapt to Change) มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบระหวา่ง 0.650 – 0.809 
 3.4 การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัสองขององคก์รแห่งนวตักรรม 
  การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสอง (Secord order) (Confirmatory Factor 
Analysis: The Second Order) 
  จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอันดับสอง เพื่อแสดงความเท่ียงตรงเชิง
โครงสร้างว่าองค์ประกอบทั้งหมด สามารถรวมกนัเป็นองค์ประกอบเดียวกนัได ้ดว้ยการวิเคราะห์
เพื่อยนืยนัองคป์ระกอบอนัดบัท่ีสองขององคก์รแห่งนวตักรรม ปรากฏผลดงัแสดงในแผนภูมิท่ี 28 
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แผนภูมิท่ี 28 โมเดลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัสอง ขององคก์รแห่งนวตักรรม 
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ตารางท่ี 29 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัสอง ขององคก์รแห่งนวตักรรม 
(N=340) 

รายการ เกณฑ ์ ค่าท่ีค  านวณได ้ ผลการพิจารณา 
2 ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 5361 - 
df - 4813 - 

p-value P>0.05 0.085 - 
2/df 2/df <2 1.11 ผา่นเกณฑ์ 

CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.96 ผา่นเกณฑ์ 

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.95 ผา่นเกณฑ์ 
RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.01 ผา่นเกณฑ์ 

 
 จากตารางท่ี 29 พบว่า ดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยนั 
อนัดบัอนัดบัสอง ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ค่าไค-สแควร์ (2) มีค่า 5361 ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ p-
value = 0.08 ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ (2/df) = 1.11 ค่าดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ 
(CFI) = 1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) = 0.96 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน ท่ีปรับแก้
แลว้ (AGFI)=  0.95 และค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลงัสองของการประมาณ 
(RMSEA)=  0.01 ซ่ึงผา่นเกณฑทุ์กค่าแสดงวา่โมเดลสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 
 ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสองขององคก์รแห่งนวตักรรม พบวา่ มี
ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบแต่ละดา้นกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ดงัผลการวเิคราะห์แสดงในตารางท่ี 29 
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ตารางท่ี 30 ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบแต่ละดา้นกบัขอ้มูลเชิงประจกัษข์ององคก์รแห่งนวตักรรม 
 

ด้านองค์กรแห่งนวตักรรม ค่าน า้หนักองค์ประกอบ 
 ดา้นยอมรับความคิดใหม่และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง (openness &  
 continuous improvement) 

0.97 

 ดา้นค่านิยมร่วม (share value) และแนวทางการปฏิบติั 0.99 
 ดา้นวสิัยทศัน์เชิงนวตักรรม (innovative strategy) และทศันคติ 
 ในการปฏิบติังาน 

0.90 

 ดา้นการส่ือสารและถ่ายทอดท่ีชดัเจน (effective communication) 0.98 
 ดา้นการสร้างบรรยากาศและสภาพ แวดลอ้มในท่ีท างานท่ีเอ้ือต่อ 
 กระบวนการแห่งการสร้างสรรค ์(Innovative climate) 

0.99 

 ดา้นการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง (adapt to change) 0.82 
  
  จากตารางท่ี 30 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบขององคก์รแห่ง
นวตักรรมดา้นค่านิยมร่วม (Share Value) และแนวทางการปฏิบติั และ ดา้นการสร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดลอ้มในท่ีท างานท่ีเอ้ือต่อกระบวนการแห่งการสร้างสรรค ์(Innovative Climate) สูงสุด มีค่า
เท่ากบั 0.99 รองลงมา คือ ดา้นการส่ือสารและถ่ายทอดท่ีชดัเจน (Effective Communication) มีค่า
เท่ากับ 0.98 ด้านยอมรับความคิดใหม่และพฒันาอย่างต่อเน่ือง (Openness and Continuous 
Improvement) มีค่าเท่ากบั 0.97 ดา้นวิสัยทศัน์เชิงนวตักรรม (Innovative Strategy) และทศันคติ ใน
การปฏิบติังาน มีค่าเท่ากบั 0.90 และดา้นการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง (Adapt to Change) มีค่า
เท่ากบั 0.82     
 3.5 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของบทบาทของผูบ้ริหาร
ระดบักลางท่ีมีต่อการเป็นองคก์รแห่งนวตักรรม ปรากฏดงัตารางท่ี 30 
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ตารางท่ี 31 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวดัองคป์ระกอบโครงสร้างความสัมพนัธ์ 
 เชิงโครงสร้างของบทบาทของผูบ้ริหารระดบักลางท่ีมีต่อการเป็นองคก์รแห่งนวตักรรม  
 (ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ ความตรงของตวัแปรสังเกตได ้และสัมประสิทธ์ิคะแนนของ 
 องคป์ระกอบ) 
 

องค์ประกอบ/ตัวแปร 
น า้หนักองค์ประกอบ สัมประสิทธ์ิคะแนน 

องค์ประกอบ b B SE t R2 

X1 

 orl ขอ้ท่ี 2 0.80** 0.57 0.02 24.41 0.64 0.62 
 orl ขอ้ท่ี 3 0.73** 0.54 0.03 19.78 0.54 0.50 
 orl ขอ้ท่ี 6 0.73** 0.50 0.03 19.49 0.53 0.59 
 orl ขอ้ท่ี 9 0.71** 0.50 0.03 18.62 0.51 0.65 
 orl ขอ้ท่ี 10 0.71** 0.53 0.03 18.67 0.51 0.47 
 orl ขอ้ท่ี 11 0.73** 0.51 0.03 19.51 0.53 0.47 
 orl ขอ้ท่ี 12 0.73** 0.51 0.03 19.66 0.53 0.58 
 orl ขอ้ท่ี 13 0.73** 0.51 0.03 19.73 0.54 0.48 
 orl ขอ้ท่ี 14 0.72** 0.51 0.03 18.85 0.51 0.47 
 orl ขอ้ท่ี 16 0.81** 0.57 0.02 24.97 0.65 0.62 
 orl ขอ้ท่ี 17 0.74** 0.53 0.03 20.31 0.55 0.50 
 orl ขอ้ท่ี 19 0.72** 0.50 0.03 18.95 0.52 0.61 
 orl ขอ้ท่ี 20 0.71** 0.49 0.03 18.64 0.51 0.55 
 orl ขอ้ท่ี 22 0.68** 0.50 0.03 17.15 0.47 0.49 
 orl ขอ้ท่ี 23 0.70** 0.49 0.03 18.17 0.49 0.50 
 orl ขอ้ท่ี 25 0.72** 0.52 0.03 19.17 0.52 0.56 
 orl ขอ้ท่ี 26 0.76** 0.52 0.02 21.45 0.58 0.51 
 orl ขอ้ท่ี 28 0.77** 0.51 0.02 21.94 0.59 0.64 
 orl ขอ้ท่ี 30 0.81** 0.53 0.02 24.94 0.65 0.71 
 orl ขอ้ท่ี 31 0.71** 0.52 0.03 18.54 0.50 0.52 
 orl ขอ้ท่ี 33 0.71** 0.48 0.03 18.64 0.51 0.50 
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ตารางท่ี 31 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวดัองคป์ระกอบโครงสร้างความสัมพนัธ์ 
 เชิงโครงสร้างของบทบาทของผูบ้ริหารระดบักลางท่ีมีต่อการเป็นองคก์รแห่งนวตักรรม  
 (ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ ความตรงของตวัแปรสังเกตได ้และสัมประสิทธ์ิคะแนนของ 
 องคป์ระกอบ) (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ/ตัวแปร 
น า้หนักองค์ประกอบ สัมประสิทธ์ิคะแนน 

องค์ประกอบ b B SE t R2 

 orl ขอ้ท่ี 34 0.70** 0.49 0.03 17.76 0.48 0.54 
 orl ขอ้ท่ี 36 0.75** 0.50 0.02 20.65 0.56 0.66 
 orl ขอ้ท่ี 37 0.71** 0.52 0.03 18.45 0.50 0.65 
 orl ขอ้ท่ี 39 0.74** 0.51 0.03 20.05 0.54 0.66 
 orl ขอ้ท่ี 40 0.67** 0.49 0.03 16.69 0.45 0.60 
 orl ขอ้ท่ี 42 0.75** 0.52 0.03 20.78 0.56 0.64 
 orl ขอ้ท่ี 44 0.77** 0.56 0.03 22.38 0.60 0.64 
 orl ขอ้ท่ี 47 0.69** 0.50 0.03 17.68 0.48 0.47 
 orl ขอ้ท่ี 48 0.70** 0.49 0.03 18.14 0.49 0.50 
 orl ขอ้ท่ี 50 0.71** 0.48 0.03 18.40 0.50 0.63 
 orl ขอ้ท่ี 51 0.71** 0.51 0.03 18.48 0.50 0.60 
 orl ขอ้ท่ี 52 0.71** 0.49 0.03 18.36 0.50 0.47 
 orl ขอ้ท่ี 53 0.72** 0.50 0.03 18.82 0.51 0.55 

X2 

 orl ขอ้ท่ี 5 0.70** 0.50 0.03 17.86 0.49 0.50 
 orl ขอ้ท่ี 8 0.65** 0.46 0.03 15.73 0.42 0.70 
 orl ขอ้ท่ี 18 0.70** 0.52 0.03 18.22 0.50 0.54 
 orl ขอ้ท่ี 21 0.68** 0.48 0.03 17.15 0.47 0.57 
 orl ขอ้ท่ี 24 0.73** 0.50 0.03 19.56 0.53 0.57 
 orl ขอ้ท่ี 32 0.62** 0.46 0.03 14.60 0.39 0.49 
 orl ขอ้ท่ี 35 0.67** 0.48 0.03 16.43 0.44 0.71 
 orl ขอ้ท่ี 38 0.70** 0.49 0.03 17.83 0.49 0.45 
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ตารางท่ี 31 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวดัองคป์ระกอบโครงสร้างความสัมพนัธ์ 
 เชิงโครงสร้างของบทบาทของผูบ้ริหารระดบักลางท่ีมีต่อการเป็นองคก์รแห่งนวตักรรม  
 (ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ ความตรงของตวัแปรสังเกตได ้และสัมประสิทธ์ิคะแนนของ 
 องคป์ระกอบ) (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ/ตัวแปร 
น า้หนักองค์ประกอบ สัมประสิทธ์ิคะแนน 

องค์ประกอบ b B SE t R2 

 orl ขอ้ท่ี 41 0.72** 0.49 0.03 18.84 0.51 0.52 
 orl ขอ้ท่ี 45 0.71** 0.53 0.03 18.50 0.50 0.56 
 orl ขอ้ท่ี 49 0.68** 0.47 0.03 16.82 0.46 0.48 

X3 

 orl ขอ้ท่ี 1 0.66** 0.53 0.03 16.15 0.44 0.75 
 orl ขอ้ท่ี 4 0.74** 0.52 0.03 20.24 0.55 0.53 
 orl ขอ้ท่ี 7 0.68** 0.48 0.03 17.07 0.46 0.55 
 orl ขอ้ท่ี 15 0.72** 0.61 0.03 19.15 0.52 0.68 
 orl ขอ้ท่ี 27 0.73** 0.55 0.03 19.56 0.53 0.52 
 orl ขอ้ท่ี 29 0.67** 0.54 0.03 16.73 0.45 0.73 
 orl ขอ้ท่ี 43 0.71** 0.61 0.03 18.26 0.50 0.70 
 orl ขอ้ท่ี 46 0.65** 0.50 0.03 15.77 0.42 0.56 

Y1 
 Ino ขอ้ท่ี 3 0.76** 0.53 0.03 21.60 0.58 0.54 
 Ino ขอ้ท่ี 6 0.72** 0.52 0.03 18.95 0.52 0.61 
 Ino ขอ้ท่ี 7 0.64** 0.47 0.03 15.45 0.41 0.46 
 Ino ขอ้ท่ี 9 0.68** 0.47 0.03 17.15 0.47 0.46 
 Ino ขอ้ท่ี 10 0.69** 0.49 0.03 17.66 0.48 0.57 
 Ino ขอ้ท่ี 15 0.72** 0.53 0.03 19.01 0.52 0.61 
 Ino ขอ้ท่ี 17 0.71** 0.47 0.03 18.75 0.51 0.52 
 Ino ขอ้ท่ี 18 0.66** 0.44 0.03 16.23 0.44 0.66 
 Ino ขอ้ท่ี 20 0.68** 0.49 0.03 17.15 0.47 0.50 
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ตารางท่ี 31 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวดัองคป์ระกอบโครงสร้างความสัมพนัธ์ 
 เชิงโครงสร้างของบทบาทของผูบ้ริหารระดบักลางท่ีมีต่อการเป็นองคก์รแห่งนวตักรรม  
 (ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ ความตรงของตวัแปรสังเกตได ้และสัมประสิทธ์ิคะแนนของ 
 องคป์ระกอบ) (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ/ตัวแปร 
น า้หนักองค์ประกอบ สัมประสิทธ์ิคะแนน 

องค์ประกอบ b B SE t R2 
Ino ขอ้ท่ี 21 0.69** 0.46 0.03 17.74 0.48 0.50 
 Ino ขอ้ท่ี 23 0.72** 0.49 0.03 19.30 0.52 0.55 
 Ino ขอ้ท่ี 24 0.68** 0.48 0.03 17.13 0.47 0.55 
 Ino ขอ้ท่ี 26 0.74** 0.51 0.03 19.95 0.54 0.51 
 Ino ขอ้ท่ี 29 0.69** 0.49 0.03 17.57 0.48 0.47 
 Ino ขอ้ท่ี 30 0.69** 0.50 0.03 17.72 0.48 0.58 
 Ino ขอ้ท่ี 32 0.70** 0.47 0.03 18.15 0.49 0.56 
 Ino ขอ้ท่ี 33 0.65** 0.45 0.03 15.63 0.42 0.58 
 Ino ขอ้ท่ี 35 0.68** 0.47 0.03 17.18 0.47 0.49 
 Ino ขอ้ท่ี 36 0.67** 0.48 0.03 16.79 0.46 0.46 
 Ino ขอ้ท่ี 38 0.72** 0.52 0.03 19.11 0.52 0.60 
 Ino ขอ้ท่ี 39 0.76** 0.53 0.03 21.44 0.58 0.54 
 Ino ขอ้ท่ี 43 0.64** 0.49 0.03 15.19 0.41 0.54 
 Ino ขอ้ท่ี 44 0.65** 0.47 0.03 15.90 0.43 0.50 
 Ino ขอ้ท่ี 45 0.65** 0.45 0.03 15.71 0.42 0.53 
 Ino ขอ้ท่ี 46 0.67** 0.47 0.03 16.38 0.44 0.42 
 Ino ขอ้ท่ี 50 0.69** 0.47 0.03 17.61 0.48 0.52 

Y2 
 Ino ขอ้ท่ี 2 0.76** 0.50 0.02 21.53 0.58 0.75 
 Ino ขอ้ท่ี 5 0.68** 0.47 0.03 16.90 0.46 0.59 
 Ino ขอ้ท่ี 8 0.74** 0.53 0.03 20.24 0.55 0.59 
 Ino ขอ้ท่ี 11 0.76** 0.50 0.02 21.44 0.58 0.57 
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ตารางท่ี 31 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวดัองคป์ระกอบโครงสร้างความสัมพนัธ์ 
 เชิงโครงสร้างของบทบาทของผูบ้ริหารระดบักลางท่ีมีต่อการเป็นองคก์รแห่งนวตักรรม  
 (ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ ความตรงของตวัแปรสังเกตได ้และสัมประสิทธ์ิคะแนนของ 
 องคป์ระกอบ) (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ/ตัวแปร 
น า้หนักองค์ประกอบ สัมประสิทธ์ิคะแนน 

องค์ประกอบ b B SE t R2 
Ino ขอ้ท่ี 13 0.75** 0.50 0.02 20.94 0.57 0.71 
 Ino ขอ้ท่ี 16 0.65** 0.45 0.03 15.60 0.42 0.50 
 Ino ขอ้ท่ี 19 0.68** 0.45 0.03 17.23 0.47 0.54 
 Ino ขอ้ท่ี 22 0.73** 0.50 0.03 19.78 0.54 0.59 
 Ino ขอ้ท่ี 25 0.72** 0.49 0.03 18.79 0.51 0.54 
 Ino ขอ้ท่ี 28 0.77** 0.53 0.02 22.01 0.59 0.73 
 Ino ขอ้ท่ี 31 0.72** 0.48 0.03 18.90 0.51 0.62 
 Ino ขอ้ท่ี 34 0.69** 0.47 0.03 17.65 0.48 0.55 
 Ino ขอ้ท่ี 37 0.73** 0.50 0.03 19.47 0.53 0.57 
 Ino ขอ้ท่ี 41 0.79** 0.54 0.02 23.91 0.63 0.63 
 Ino ขอ้ท่ี 42 0.69** 0.51 0.03 17.59 0.48 0.55 
 Ino ขอ้ท่ี 47 0.72** 0.47 0.02 19.22 0.52 0.53 
 Ino ขอ้ท่ี 48 0.71** 0.50 0.03 18.43 0.50 0.47 
 Ino ขอ้ท่ี 49 0.70** 0.49 0.03 17.99 0.49 0.46 

Y3 
 Ino ขอ้ท่ี 1 0.69** 0.55 0.03 17.60 0.48 0.70 
 Ino ขอ้ท่ี 4 0.70** 0.49 0.03 17.94 0.49 0.46 
 Ino ขอ้ท่ี 12 0.65** 0.51 0.03 15.85 0.43 0.78 
 Ino ขอ้ท่ี 14 0.73** 0.54 0.03 19.89 0.54 0.52 
 Ino ขอ้ท่ี 27 0.66** 0.54 0.03 16.22 0.44 0.75 
 Ino ขอ้ท่ี 40 0.69** 0.56 0.03 17.63 0.48 0.74 
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ตารางท่ี 31 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวดัองคป์ระกอบโครงสร้างความสัมพนัธ์ 
 เชิงโครงสร้างของบทบาทของผูบ้ริหารระดบักลางท่ีมีต่อการเป็นองคก์รแห่งนวตักรรม  
 (ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ ความตรงของตวัแปรสังเกตได ้และสัมประสิทธ์ิคะแนนของ 
 องคป์ระกอบ) (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ/ตัวแปร 
น า้หนักองค์ประกอบ สัมประสิทธ์ิคะแนน 

องค์ประกอบ b B SE t R2 

Y4 
Ino ขอ้ท่ี 52 0.71** 0.48 0.03 18.77 0.51 0.59 
 Ino ขอ้ท่ี 53 0.74** 0.51 0.03 20.47 0.55 0.51 
 Ino ขอ้ท่ี 55 0.77** 0.53 0.02 22.17 0.59 0.58 
 Ino ขอ้ท่ี 58 0.70** 0.48 0.03 18.20 0.50 0.70 
 Ino ขอ้ท่ี 61 0.68** 0.47 0.03 17.22 0.47 0.69 
 Ino ขอ้ท่ี 63 0.71** 0.48 0.03 18.50 0.50 0.45 
 Ino ขอ้ท่ี 64 0.69** 0.48 0.03 17.73 0.48 0.54 
 Ino ขอ้ท่ี 67 0.72** 0.50 0.03 19.15 0.52 0.60 
 Ino ขอ้ท่ี 71 0.71** 0.53 0.03 18.73 0.51 0.44 
 Ino ขอ้ท่ี 72 0.66** 0.50 0.03 15.94 0.43 0.44 
 Ino ขอ้ท่ี 73 0.66** 0.48 0.03 16.17 0.44 0.48 
 Ino ขอ้ท่ี 75 0.68** 0.46 0.03 16.95 0.46 0.63 
 Ino ขอ้ท่ี 76 0.70** 0.50 0.03 18.13 0.49 0.51 
 Ino ขอ้ท่ี 78 0.69** 0.47 0.03 17.65 0.48 0.60 
 Ino ขอ้ท่ี 81 0.75** 0.50 0.02 20.78 0.56 0.68 
 Ino ขอ้ท่ี 85 0.72** 0.52 0.03 19.32 0.53 0.58 
 Ino ขอ้ท่ี 86 0.68** 0.47 0.03 16.93 0.46 0.45 
 Ino ขอ้ท่ี 87 0.71** 0.49 0.03 18.32 0.50 0.50 
 Ino ขอ้ท่ี 89 0.69** 0.49 0.03 17.50 0.48 0.45 
 Ino ขอ้ท่ี 91 0.65** 0.47 0.03 15.53 0.42 0.45 
 Ino ขอ้ท่ี 92 0.68** 0.48 0.03 17.24 0.47 0.43 
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ตารางท่ี 31 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวดัองคป์ระกอบโครงสร้างความสัมพนัธ์ 
 เชิงโครงสร้างของบทบาทของผูบ้ริหารระดบักลางท่ีมีต่อการเป็นองคก์รแห่งนวตักรรม  
 (ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ ความตรงของตวัแปรสังเกตได ้และสัมประสิทธ์ิคะแนนของ 
 องคป์ระกอบ) (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ/ตัวแปร 
น า้หนักองค์ประกอบ สัมประสิทธ์ิคะแนน 

องค์ประกอบ b B SE t R2 
 Ino ขอ้ท่ี 93 0.68** 0.46 0.03 17.17 0.47 0.56 
 Ino ขอ้ท่ี 95 0.70** 0.51 0.03 17.93 0.49 0.48 
 Ino ขอ้ท่ี 96 0.73** 0.50 0.03 19.84 0.54 0.50 
 Ino ขอ้ท่ี 99 0.75** 0.50 0.02 20.50 0.55 0.54 
 Ino ขอ้ท่ี 100 0.75** 0.51 0.03 20.69 0.56 0.58 

Y5  
 Ino ขอ้ท่ี 51 0.72** 0.49 0.03 18.83 0.51 0.50 
 Ino ขอ้ท่ี 56 0.71** 0.50 0.03 18.45 0.50 0.50 
 Ino ขอ้ท่ี 57 0.66** 0.47 0.03 16.05 0.43 0.54 
 Ino ขอ้ท่ี 59 0.73** 0.49 0.03 19.82 0.54 0.65 
 Ino ขอ้ท่ี 60 0.66** 0.47 0.03 16.20 0.44 0.50 
 Ino ขอ้ท่ี 62 0.66** 0.47 0.03 16.31 0.44 0.65 
 Ino ขอ้ท่ี 65 0.73** 0.51 0.03 19.50 0.53 0.57 
 Ino ขอ้ท่ี 66 0.69** 0.50 0.03 17.35 0.47 0.46 
 Ino ขอ้ท่ี 68 0.70** 0.50 0.03 17.81 0.48 0.46 
 Ino ขอ้ท่ี 70 0.75** 0.53 0.03 20.90 0.56 0.55 
 Ino ขอ้ท่ี 74 0.71** 0.48 0.03 18.30 0.50 0.63 
 Ino ขอ้ท่ี 77 0.66** 0.46 0.03 15.94 0.43 0.62 
 Ino ขอ้ท่ี 79 0.67** 0.47 0.03 16.73 0.45 0.48 
 Ino ขอ้ท่ี 80 0.69** 0.47 0.03 17.62 0.48 0.70 
 Ino ขอ้ท่ี 82 0.76** 0.51 0.02 21.41 0.58 0.53 
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ตารางท่ี 31 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวดัองคป์ระกอบโครงสร้างความสัมพนัธ์ 
 เชิงโครงสร้างของบทบาทของผูบ้ริหารระดบักลางท่ีมีต่อการเป็นองคก์รแห่งนวตักรรม  
 (ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ ความตรงของตวัแปรสังเกตได ้และสัมประสิทธ์ิคะแนนของ 
 องคป์ระกอบ) (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ/ตัวแปร 
น า้หนักองค์ประกอบ สัมประสิทธ์ิคะแนน 

องค์ประกอบ b B SE t R2 
 Ino ขอ้ท่ี 84 0.74** 0.51 0.03 20.32 0.55 0.60 
 Ino ขอ้ท่ี 88 0.69** 0.45 0.03 17.52 0.48 0.47 
 Ino ขอ้ท่ี 90 0.70** 0.49 0.03 17.95 0.49 0.49 
 Ino ขอ้ท่ี 94 0.69** 0.48 0.03 17.42 0.47 0.56 
 Ino ขอ้ท่ี 98 0.77** 0.53 0.02 22.21 0.59 0.60 

Y6 
 Ino ขอ้ท่ี 54 0.70** 0.57 0.03 17.86 0.49 0.69 
 Ino ขอ้ท่ี 69 0.62** 0.50 0.04 14.37 0.38 0.81 
 Ino ขอ้ท่ี 83 0.68** 0.55 0.03 17.10 0.46 0.74 
 Ino ขอ้ท่ี 97 0.65** 0.55 0.04 15.58 0.42 0.65 
หมายเหตุ ** p < .01 
 
 จากตารางท่ี 31 ผลการวเิคราะห์ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรสังเกตได ้พบวา่ มี
ค่าเป็นบวกทั้งหมด มีขนาดตั้งแต่ 0.62 ถึง 0.81 และแตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 ทุกตวั โดยตวัแปรสังเกตไดท่ี้มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบมากท่ีสุด คือ องคป์ระกอบดา้น
ผูส้ร้างวสิัยทศัน์และทศันคติในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ความสามารถในการสังเคราะห์ เพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่ ๆ จากการท างาน ความสามารถในการแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อประโยชน์ขององคก์ร 
(x16, x30) มีน ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.81 ส่วนตวัแปรสังเกตไดท่ี้มีน ้ าหนกัองคป์ระกอบนอ้ยท่ีสุด 
คือ องคป์ระกอบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ (X2, Y6) ไดแ้ก่ ความสามารถในการกระตุน้การพฒันานวตักรรม 
ทางเทคโนโลย ีขององคก์ร การท างานระหวา่งแผนกในแต่ละขั้นตอน เพื่อร่วมกนัพฒันานวตักรรมของ
องคก์ร (x32, y69) มีน ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.62 ค่าสัมประสิทธ์ิความเท่ียงของตวัแปรสังเกต
ไดทุ้กค่า(R2) ซ่ึงบอกค่าความแปรปรวนร่วมของตวัแปรสังเกตไดภ้ายนอก (X1 ถึง X53) มีค่าตั้งแต่ 
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0.39-0.65และ ตวัแปรสังเกตไดภ้ายใน (Y1 ถึง Y100) มีค่าตั้งแต่ 0.38 -0.63 เม่ือพิจารณาค่าน ้ าหนกั
องคป์ระกอบ มาตรฐาน (B) เป็นรายองคป์ระกอบ พบวา่ 
 1.  ดา้นผูส้ร้างวิสัยทศัน์และทศันคติในการปฏิบติังาน (The Vision and Attitude Creator) 
(X1) ตวัแปรท่ีมีน ้ าหนกัความส าคญัมากท่ีสุด คือ ความสามารถในการสังเคราะห์ เพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่ ๆ จากการท างาน ความสามารถในการแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อประโยชน์ขององคก์ร 
(x16, x30) รองลงมา คือ การเป็นผูแ้ปรนโยบายขององคก์รให้สามารถน าไปปฏิบัติไดจ้ริง(x2) และ
นอ้ยท่ีสุดคือ มีความ ชอบธรรมยุติธรรม (Fairness) และประสิทธิภาพ (Quality and Efficiency) (x40) มี
น ้ าหนกัองคป์ระกอบ มาตรฐานเท่ากบั 0.81, 0.80, 0.67 และมีความแปรผนัร่วมกนักบัองคป์ระกอบ
องคก์รแห่งนวตักรรม เท่ากบั 0.65, 0.64 และ 0.45 ตามล าดบั 
 2.  ด้านผู ้วิเคราะห์ และพัฒนาการบริหารจัดการ (Analyst and Administrative 
Management)  (X2) ตวัแปรท่ีมีน ้ าหนกัความส าคญัมากท่ีสุด คือ ความสามารถ ในการสนบัสนุนและ
ช่วยให้พนกังานเกิดการแลกเปล่ียนความรู้ และเรียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว (x24) รองลงมา คือ มีรูปแบบ
กระบวนการท างานและประสานงาน ในระดับต่าง ๆ ขององค์กร (x41) และน้อยท่ีสุดคือ 
ความสามารถในการกระตุ้นการพฒันานวตักรรม ทางเทคโนโลยีขององค์กร (x32) มีน ้ าหนัก
องคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.73, 0.72, 0.62 และมีความแปรผนัร่วมกนักบัองคป์ระกอบองคก์รแห่ง
นวตักรรม เท่ากบั 0.53, 0.51 และ 0.39 ตามล าดบั 
 3.  ดา้นผูพ้ฒันาแนวทางการปฏิบติั (Operational Developer) (X3) ตวัแปรท่ีมีน ้ าหนัก
ความส าคญั มากท่ีสุด คือ การเป็นผูส้ร้างใหเ้กิดความคิดความเขา้ใจตรงกนัในการร่วมมือปฏิบติังาน (x4) 
รองลงมา คือ ความสามารถในการเปล่ียนแปลงความพยายามของผูร่้วมงานและผูต้ามให้สูงข้ึนกวา่ท่ี
คาดหวงั (x27) และนอ้ยท่ีสุดคือ มีการฝึกอบรมเพื่อพฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานให้
บุคลากร (x46) มีน ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.74, 0.73, 0.65 และมีความแปรผนัร่วมกนั
กบั องคป์ระกอบองคก์รแห่งนวตักรรม เท่ากบั 0.55, 0.53 และ 0.42 ตามล าดบั 
 4.  ดา้นยอมรับความคิดใหม่และพฒันาอย่างต่อเน่ือง (Openness and Continuous 
Improvement) (Y1) ตวัแปรท่ีมีน ้ าหนกัความส าคญัมากท่ีสุด คือ การมีวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล และ
ชดัเจนเท่าทนัการเปล่ียนแปลงกระแสโลกาภิวฒัน์  การสร้างและปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ใน
การท างานประจ า (y3, y39) รองลงมา คือ สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์รมีอิทธิพลต่อการก าหนด 
และการวางแผนกลยุทธ์ในการพฒันาขององคก์ร (y26) และนอ้ยท่ีสุดคือ การจดัการหรือปรับเปล่ียน 
โครงสร้างการด าเนินงาน ตามแบบแผนท่ีก าหนดไว ้ (y7) มีน ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.76, 
0.74, 0.64 และมีความแปรผนัร่วมกนักบัองคป์ระกอบองคก์รแห่งนวตักรรม เปิด เท่ากบั 0.58, 0.54 
และ 0.41 ตามล าดบั 
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 5.  ดา้นค่านิยมร่วม และแนวทางการปฏิบติั (Share Value and Practical Path)  (Y2) ตวั
แปรท่ีมีน ้ าหนกัความส าคญัมากท่ีสุด คือ การมีแบบแผนพฤติกรรม บรรทดัฐาน ค่านิยม อุดมการณ์
สอดคลอ้งกบัพื้นฐาน คนส่วนใหญ่ภายในองคก์ร (y41) รองลงมา คือ สภาพของสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ในการพฒันาขององคก์ร (y28) และ
น้อยท่ีสุด คือ มีการฝึกอบรมและพฒันา (Stretching Training and Development) ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
นวตักรรมให้ผูบ้ริหารทุกระดบั (y16) มีน ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.79, 0.77, 0.65 และมี
ความแปรผนัร่วมกนักบัองคป์ระกอบองคก์รแห่งนวตักรรม เท่ากบั 0.63, 0.59 และ 0.42 ตามล าดบั 
 6.  ดา้นวิสัยทศัน์เชิงนวตักรรม และทศันคติในการปฏิบติังาน (Innovative Vision and 
Attitude in Work Operation) (Y3) ตวัแปรท่ีมีน ้ าหนกัความส าคญัมากท่ีสุด คือ เป็นผูร้วบรวมความรู้ 
(Gatekeeper) ท่ีสามารถน ามาใชใ้นการแกไ้ขปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ภายในองคก์ร (y14) รองลงมา 
คือ การก าหนดกลยุทธ์ เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพฒันา ให้สอดคลอ้ง และเขา้กนัไดภ้ายใตเ้ง่ือนไข
ใหม่ ๆ (y4) และนอ้ยท่ีสุดคือ บุคลากรท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลากรดว้ยกนั (Key Individual) ภายใน
องคก์ร (y12) มีน ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.73, 0.70, 0.65 และมีความแปรผนัร่วมกนักบั 
องคป์ระกอบองคก์รแห่งนวตักรรม เท่ากบั 0.54, 0.49 และ 0.43 ตามล าดบั 
 7.  ดา้นการส่ือสารและถ่ายทอดท่ีชดัเจน (Effective Communication) (Y4) ตวัแปรท่ีมี
น ้ าหนกัความส าคญัมากท่ีสุด คือ ความสามารถในการรับขอ้มูลข่าวสารไดท้นัต่อเหตุการณ์ในยุคโลกา
ภิวตัน (y55) รองลงมา คือ การปรับปรุง ผลการด าเนินการ เพื่อความส าเร็จของงานหรือแสดงให้รู้วา่เป็น
องคก์รนวตักรรม (y100) และนอ้ยท่ีสุดคือ การน าความรู้ ทกัษะและความคิดริเร่ิมสร้างสรรคส์ร้างความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั (y91) มีน ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.77, 0.75, 0.65 และมีความแปร
ผนัร่วมกนักบัองคป์ระกอบองคก์รแห่งนวตักรรม เท่ากบั 0.59, 0.56 และ 0.42 ตามล าดบั 
 8.  ดา้นการสร้างบรรยากาศและสภาพ แวดลอ้มในท่ีท างานท่ีเอ้ือต่อกระบวนการแห่งการ
สร้างสรรค ์(Innovative climate) (Y5) ตวัแปรท่ีมีน ้ าหนกัความส าคญัมากท่ีสุด คือ องคก์ร มีแนวทางใน
การปรับปรุงผลการด าเนินการ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการพฒันาให้เป็นองค์กรแห่งนวตักรรม (y98) 
รองลงมา คือ องคก์รมีระบบการจดัการท่ีสนบัสนุนเก่ียวกบักิจกรรมต่างๆ ท่ีช่วยให้เกิดนวตักรรม (y82) 
และน้อยท่ีสุดคือ ระบบการจดัการทุนมนุษย ์(Human Capital) ท่ีมีประสิทธิภาพ (y57) มีน ้ าหนัก
องคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.77, 0.76, 0.66 และมีความแปรผนัร่วมกนักบัองคป์ระกอบ องคก์รแห่ง
นวตักรรม เปิด เท่ากบั 0.59, 0.58 และ 0.43 ตามล าดบั 
 9.  ดา้นการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง (Adapt to Change) (Y6) ตวัแปรท่ีมีน ้ าหนกั
ความส าคญัมากท่ีสุด คือ ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการ ขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
(y54) รองลงมา คือ องคก์รส่งเสริมให้เกิดการถ่ายโอนความสามารถเก่ียวนวตักรรมภายในองคก์ร (y83) 
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และน้อยท่ีสุดคือ การท างานระหว่างแผนกในแต่ละขั้นตอน เพื่อร่วมกนัพฒันา นวตักรรมขององค์กร 
(y69) มีน ้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.70, 0.68, 0.62 และมีความแปรผนัร่วมกนักบั
องคป์ระกอบองคก์รแห่งนวตักรรม เท่ากบั 0.49, 0.46 และ 0.38 ตามล าดบั 
 3.6 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของบทบาทของผูบ้ริหาร
ระดบักลาง ท่ีมีต่อการเป็นองคก์รแห่งนวตักรรม  
  3.6.1 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของบทบาทของ
ผูบ้ริหาร ระดบักลางท่ีมีต่อการเป็นองคก์รแห่งนวตักรรม (ก่อนปรับโมเดล)  
   การวิเคราะห์ในส่วนน้ีเป็นการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของ
โมเดลตามสมมติฐานการวิจยักบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ผลการวเิคราะห์ดงัปรากกฎในตารางท่ี 32 
 
ตารางท่ี 32 ดชันีความกลมกลืนของโมเดลโครงสร้างความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของบทบาทของ 
 ผูบ้ริหารระดบักลางท่ีมีต่อการเป็นองคก์รแห่งนวตักรรม (ก่อนปรับโมเดล) 

(N=340) 
รายการ เกณฑ์ ค่าทีค่ านวณได้ ผลการพจิารณา 

2 ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 164.89 - 
df - 26 - 

p-value P>0.05 0.00 - 
2/df 2/df <2 6.34 ไม่ผา่นเกณฑ์ 
CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.98 ผา่นเกณฑ์ 
GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.90 ผา่นเกณฑ์ 

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.83 ผา่นเกณฑ์ 
RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.126 ไม่ผา่นเกณฑ์ 

   
 ผลการวเิคราะห์ตารางท่ี 32 เม่ือพิจารณาความสอดคลอ้งของโมเดลตามสมมติฐาน 
การทดสอบค่าสถิติไค-สแควร์ (2) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 และสถิติไค-สแควร์ต่อระดบั
ความเป็นอิสระ (2/df) มากกวา่ 2 ซ่ึงไม่เป็นไปตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้จึงสรุปไดว้า่ โมเดลตามสมมติฐาน 
ยงัไม่มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ดงัแผนภูมิท่ี 29 
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แผนภูมิท่ี 29 โมเดลโครงสร้างความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของบทบาทของผูบ้ริหารระดบักลางท่ีมี

ต่อการเป็นองคก์รแห่งนวตักรรม (ก่อนปรับโมเดล) 
 
 ในกรณีผลการตรวจสอบพบว่า โมเดลตามสมมติฐานไม่มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษ์ ผูว้ิจยัจึงด าเนินการปรับโมเดลโดยพิจารณาความเป็นไปไดใ้นเชิงทฤษฏี และอาศยั
ดชันีปรับโมเดล (Model Modification Indices: MI) เป็นแนวทางในการปรับโมเดลจนกวา่จะได้
โมเดลท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 
  3.6.2 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของบทบาทของ
ผูบ้ริหารระดบักลางท่ีมีต่อการเป็นองคก์รแห่งนวตักรรม (หลงัปรับโมเดล) 
   จากการปรับโมเดล ได้โมเดลท่ีสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจกัษ์และได้
ค่าสถิติตามเกณฑท่ี์ก าหนด ผลการวเิคราะห์ (หลงัปรับโมเดล) ดงัปรากฏในตาราง 33 และตาราง 34  
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ตารางท่ี 33 รายละเอียดการปรับโมเดลใหมี้ความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
 

คร้ังที่ 
คู่ความสัมพนัธ์ของ 

ค่าความคลาดเคล่ือนทีท่าการปรับ 
2 df P-value RMSEA 

โมเดลสมมติฐาน 164.89 26 0.00000 0.126 
1 Y6 กบั Y3 83.23 25 0.00000 0.083 
2 X3 กบั Y6 60.48 24 0.00005 0.067 
3 X3 กบั Y3 20.41 23 0.61689 0.000 

 
 จากตารางท่ี 33 พบวา่ การปรับแกโ้มเดลคร้ังท่ี 1 ระหวา่งดา้นการตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลง ( Y6) และดา้นวิสัยทศัน์เชิงนวตักรรมและทศันคติในการปฏิบติังาน  (Y3) ท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนั พบวา่ มีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีข้ึน คือ 2 ลดลงจาก 164.89 เป็น 83.23 
และค่า RMSEA ก็ลดลงเช่นเดียวกนัจาก 0.126 เป็น 0.083 แสดงให้เห็นวา่การปรับแกโ้มเดลเพื่อให้
มีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษด์ว้ยวิธีการดงักล่าวไดผ้ลค่อนขา้งดี และไม่เป็น
การแกไ้ขแนวคิดและทฤษฏีท่ีใชใ้นการวิจยัดว้ย เพราะเป็นการปรับท่ีความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน
ของตวัแปรเชิงประจกัษ ์ไม่ไดเ้ปล่ียนทิศทางความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรในแบบจ าลอง โดยผล
การวเิคราะห์ค่าดชันีความกลมกลืนของโมเดลโดยรวมหลงัจากท่ีผูว้ิจยัไดด้ าเนินการปรับโมเดลท าให้
สามารถนาเสนอผลการวเิคราะห์ไดด้งัตารางท่ี 33 แสดงการวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืน 
ของโมเดลโดยรวมหลงัจากการปรับแกโ้มเดล เพื่อให้มีความสอดคลอ้งกลมกลืน (Model Fit) กบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษแ์ละภาพประกอบท่ี 30 แสดงโมเดลโครงสร้างความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของ
บทบาทของผูบ้ริหารระดบักลาง ท่ีมีต่อการเป็นองคก์รแห่งนวตักรรม หลงัจากการปรับแกโ้มเดล 
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ตาราง 34  ค่าสถิติความสอดคล้องของโมเดลตามสมมติฐานของข้อมูลเชิงประจกัษ์ในภาพรวม
(หลงัปรับโมเดล) 

(N=340) 
รายการ เกณฑ์ ค่าทีค่ านวณได้ ผลการพจิารณา 

2 ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 20.41 - 
df - 23 - 

p-value P>0.05 0.61 - 

2/df 2/df <2 0.88 ผา่นเกณฑ์ 
CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.99 ผา่นเกณฑ์ 

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.97 ผา่นเกณฑ์ 
RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.00 ผา่นเกณฑ์ 

  
 ผลการวเิคราะห์ตารางท่ี 34 พบวา่ โมเดลตามสมมติฐานมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษอ์ยู่ในเกณฑ์ดีหรือโมเดลมีความเท่ียงตรงสูง เม่ือพิจารณาค่าดชันีความกลมกลืนของโมเดล 
พบว่า โมเดลมีความสอดคลอ้ง กลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์โดยมีค่าดชันีความกลมกลืนทั้ง 6 
ดชันีท่ีผา่นเกณฑ์ การยอมรับ คือค่าดชันี 2/df = 0.61, CFI = 1.00, GFI = 0.99, AGFI = 0.97, 
RMSEA = 0.000 และ SRMR = 0.013 ดงันั้น จึงสรุปไดว้า่โมเดลแบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้างมี
ความเหมาะสม กลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ซ่ึงสามารถอธิบายได ้ดงัน้ี 
 1.  ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ 2/df) มีค่าเท่ากบั 0.61 แสดงวา่ โมเดลมีความสอดคลอ้ง
กลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์เน่ืองจากค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์มีค่านอ้ยกวา่ 2.00  
 2.  ดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ (Comparative Fit Index: CFI) มีค่าเท่ากบั 
1.00 แสดงวา่ โมเดลมีความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ เน่ืองจากค่า CFI มีค่า 0.90 ข้ึนไป  
 3.  ดชันีวดัความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมบูรณ์ (Absolute Fit Index) ซ่ึงผูว้ิจยั
พิจารณาค่า 2 ดชันี คือ ดชันีวดัความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) มีค่าเท่ากบั 0.99 และ
ดชันีวดัความกลมกลืนท่ีปรับแกไ้ขแลว้ (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) มีค่าเท่ากบั 0.97 
แสดงวา่ โมเดลมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์เน่ืองจากค่า GFI และค่า AGFI มีค่า
ระหวา่ง 0 ถึง 1 และค่า GFI และค่า AGFI ท่ียอมรับไดมี้ค่ามากกวา่ 0.90  
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 4.  ดชันีรากท่ีสองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนกาลงัสองของการประมาณค่า (Root 
Mean Square Error of Approximation: RMSEA) มีค่าเท่ากบั 0.000 หมายถึง โมเดลมีความสอดคลอ้ง 
กลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์เน่ืองจากค่า RMSEA มีค่านอ้ยกวา่ 0.05  
 5.  ดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนในรูปความคลาดเคล่ือน โดยดชันีท่ีผูว้ิจยัน ามาใช้
ในการพิจารณา คือ รากท่ีสองของค่าเฉล่ียกาลงัสองของส่วนเหลือมาตรฐาน (Standardized Root 
Mean Square Residual: SRMR) มีค่าเท่ากบั 0.013 แสดงวา่ โมเดลมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์เน่ืองจากมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 30 โมเดลโครงสร้างความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของบทบาทของผูบ้ริหารระดบักลางท่ีมี
ต่อการเป็นองคก์รแห่งนวตักรรม (หลงัปรับโมเดล)  

 
 จากภาพท่ี 30 แสดงการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลบทบาทของผู ้บริหาร
ระดบักลางท่ีมีต่อการเป็น องคก์รแห่งนวตักรรม ตามสมมติฐานกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์พบวา่ โมเดลมี
ความสอดคล้องกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ โดยพิจารณาจากค่าสถิติท่ีใช้ตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหวา่งโมเดลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ไดแ้ก่ ค่า ไคว-์สแควร์ (2) มีค่าเท่ากบั 20.41 องศาอิสระ (df) 
เท่ากบั 24 ค่าน่าจะเป็น (p) เท่ากบั 0.61689 นัน่คือ ค่าไคว-์สแควร์ แตกต่างจากศูนยอ์ยา่งไม่มี
นยัส าคญั (p-value=0.61689) แสดงวา่ยอมรับสมมติฐานท่ีวา่ โมเดลโครงสร้างเชิงสาเหตุบทบาทของ
ผูบ้ริหารระดบักลางท่ีมีต่อการเป็น องค์กรแห่งนวตักรรม ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนมา มีความสอดคล้อง
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กลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ ซ่ึงค่าดชันีวดัความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากบั 0.99 ค่าดชันีวดั
ความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) มีค่าเท่ากบั 0.97 ซ่ึงมีค่าเขา้ใกล ้1 และค่าดชันีรากก าลงัสอง
เฉล่ียของส่วนท่ีเหลือ (RMR) มีค่าเท่ากบั 0.0045 ซ่ึงเขา้ใกลศู้นย ์ 
 เม่ือพิจารณาค่าความเท่ียงของตวัแปรสังเกตได ้พบวา่ ตวัแปรสังเกตไดมี้ค่าความเท่ียง
อยูร่ะหวา่ง 0.75-0.95 โดยตวัแปรท่ีมีความเท่ียงสูงสุด คือ ดา้นผูส้ร้างวิสัยทศัน์และทศันคติในการ
ปฏิบติังาน (X1) มีค่าความเท่ียงเท่ากบั 0.95 รองลงมาคือ ดา้นการส่ือสารและถ่ายทอดท่ีชดัเจน (Y4) 
มีค่าความเท่ียงเท่ากบั 0.94 ซ่ึงเท่ากบั ดา้นการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในท่ีท างานท่ีเอ้ือต่อ
กระบวนการแห่งการสร้างสรรค์ (Y5) ดา้นค่านิยมร่วมและแนวทางการปฏิบติั (Y2) มีค่าความเท่ียง
เท่ากบั 0.92 ซ่ึงเท่ากบั ดา้นยอมรับความคิดใหม่และพฒันาอย่างต่อเน่ือง (Y1) ดา้นผูว้ิเคราะห์และ
พฒันาการบริหารจดัการ (X2) มีค่าความเท่ียงเท่ากบั 0.88 ดา้นผูพ้ฒันาแนวทางการปฏิบติั (X3) มีค่า
ความเท่ียงเท่ากบั 0.82 ดา้นวิสัยทศัน์เชิงนวตักรรมและทศันคติในการปฏิบติังาน (Y3) มีค่าความเท่ียง
เท่ากบั 0.81 และดา้นการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง (Y6) มีค่าความเท่ียงเท่ากบั 0.75 
 เม่ือพิจารณาโมเดลโครงสร้างเชิงสาเหตุบทบาทของผูบ้ริหารระดบักลางท่ีมีต่อการเป็น 
องคก์รแห่งนวตักรรม พบวา่ บทบาทของผูบ้ริหารระดบักลาง (X Grand) มีอิทธิพลทางตรงในเชิง
บวกต่อการเป็นองคก์รแห่งนวตักรรม (Y Grand) มีค่าเท่ากบั 0.98 
 
ตอนที่ 4 รูปแบบความสัมพันธ์ของผู้บริหารระดับกลางในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่ง
นวตักรรม   
 1. ผลจากการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) เพื่อ
ทราบองค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกับรูปแบบความสัมพนัธ์ของผูบ้ริหารระดับกลางในการพฒันา
องคก์รให้เป็นองคก์รแห่งนวตักรรม ใชก้ารสกดัองคป์ระกอบ (Factor Extraction) ดว้ยวิธีวิเคราะห์
องค์ประกอบหลกั (Principal Component Analysis: PCA) ด้วยการหมุนแกนแบบตั้งฉาก 
(Orthogonal Rotation) และการหมุนแกนองคป์ระกอบดว้ยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax Rotation) โดย
ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้เกณฑ์ในการเลือกองค์ประกอบดงัน้ี 1) มีค่าน ้ าหนัก
องคป์ระกอบตั้งแต่ 0.30 ข้ึนไป 2) มีค่าไอเก็น (Eigenvalues) มากกวา่ 1 ตามเกณฑ์ของไคเซอร์ 
(Kaiser's Criterion) (Kaiser 1960) ซ่ึงเป็นท่ีนิยมใชอ้ยา่งกวา้งขวาง 3) มีตวัแปรอธิบายองคป์ระกอบ
ตั้งแต่ 3 ตวัข้ึนไป (Hatcher 1994) เม่ือพิจารณาตามเกณฑ์ดงักล่าว ไดจ้  านวนองคป์ระกอบ 9 
องคป์ระกอบ แสดงไดด้งัตารางท่ี 35 
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ตารางท่ี 35 องคป์ระกอบของรูปแบบความสัมพนัธ์ของผูบ้ริหารระดบักลางในการพฒันาองคก์รให้
เป็นองคก์รแห่งนวตักรรม 

 

ที่ ตัวแปร 
จ านวน 
ข้อ 

ค่าน า้หนัก
องค์ประกอบ 

(Factor Loading) 
1.  ผูส้ร้างวสิัยทศัน์ และทศันคติในการปฏิบติังาน (X1) 34 0.471-0.705 
2.  ผูว้เิคราะห์ และพฒันาการบริหาร (X2) 11 0.482-0.711 
3.  ผูพ้ฒันาแนวทางการปฏิบติั (X3) 8 0.518-0.747 
4.  ยอมรับความคิดใหม่และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง (Y1) 26 0.420-0.661 
5.  ค่านิยมร่วม และแนวทางการปฏิบติั (Y2) 18 0.455-0.754 
6.  วสิัยทศัน์เชิงนวตักรรม และทศันคติในการปฏิบติังาน (Y3) 6 0.464-0.747 
7.  การส่ือสารและถ่ายทอดท่ีชดัเจน (Y4) 26 0.441-0.696 

8. 
 การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในท่ีท างานท่ี 
 เอ้ือต่อกระบวนการแห่งการสร้างสรรค ์(Y5) 

20 0.455-0.703 

9.  การตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง (Y6) 4 0.650-0.809 
 
 จากตารางท่ี 35 พบว่า องค์ประกอบท่ีมีคุณสมบติัตามเกณฑ์ท่ีก าหนดมีจ านวน 9
องค์ประกอบ โดยผูว้ิจยัตั้งช่ือองค์ประกอบให้สอดคล้องกบัตวัแปรท่ีอธิบายองค์ประกอบดงัน้ี 
องคป์ระกอบท่ี 1 ช่ือ “ผูส้ร้างวสิัยทศัน์และทศันคติในการปฏิบติังาน” (X1) มีจ  านวนตวัแปรท่ีอธิบาย
องคป์ระกอบ 34 ตวัแปร มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบอยู่ระหวา่ง 0.471-0.705 องคป์ระกอบท่ี 2 ช่ือ “ผู ้
วเิคราะห์และพฒันาการบริหารจดัการ” (X2) มีจ  านวนตวัแปรท่ีอธิบายองคป์ระกอบ 11 ตวัแปร มีค่า
น ้ าหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง 0.482-0.711 องคป์ระกอบท่ี 3 ช่ือ “ผูพ้ฒันาแนวทางการปฏิบติั” (X3) 
มีจ  านวนตวัแปรท่ีอธิบายองคป์ระกอบ 8 ตวัแปร มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง 0.518-0.747 
องคป์ระกอบท่ี 4 ช่ือ “ยอมรับความคิดใหม่และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง” (Y1) มีจ  านวนตวัแปรท่ีอธิบาย
องค์ประกอบ 26 ตวัแปร มีค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.420-0.661 องค์ประกอบท่ี 5 ช่ือ 
“ค่านิยมร่วม และแนวทางการปฏิบติั” (Y2) มีจ  านวนตวัแปรท่ีอธิบายองคป์ระกอบ 18 ตวัแปร มีค่า
น ้ าหนกัองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.455-0.754 องค์ประกอบท่ี 6 ช่ือ “วิสัยทศัน์เชิงนวตักรรม และ
ทศันคติในการปฏิบติังาน” (Y3) มีจ  านวนตวัแปรท่ีอธิบายองค์ประกอบ 6 ตวัแปร มีค่าน ้ าหนกั
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.464-0.747 องค์ประกอบท่ี 7 ช่ือ “การส่ือสารและถ่ายทอดท่ีชดัเจน” 



219 

 

(Y4) มีจ  านวนตวัแปรท่ีอธิบายองคป์ระกอบ 26ตวัแปร มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง 0.441-
0.696องค์ประกอบท่ี 8 ช่ือ “การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในท่ีท างานท่ีเอ้ือต่อ
กระบวนการแห่งการสร้างสรรค์” (Y5) มีจ านวนตวัแปรท่ีอธิบายองค์ประกอบ 20 ตวัแปร มีค่า
น ้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.455-0.703 และองค์ประกอบท่ี 9 ช่ือ “การตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลง” (Y6) มีจ  านวนตวัแปรท่ีอธิบายองคป์ระกอบ 4 ตวัแปร มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบอยู่
ระหวา่ง 0.650-0.809 
 2.  รูปแบบความสัมพนัธ์ของผูบ้ริหารระดบักลางในการพฒันาองค์กรให้เป็นองค์กร
แห่งนวตักรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิท่ี 31 โมเดลโครงสร้างความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของบทบาทของผูบ้ริหารระดบักลางท่ีมี

ต่อการเป็นองคก์รแห่งนวตักรรม  
 
   จากภาพท่ี 31 แสดงโมเดลโครงสร้างความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของบทบาทของ
ผูบ้ริหารระดบักลาง ท่ีมีต่อการเป็นองคก์รแห่งนวตักรรม พบดงัน้ี  
   2.1  รูปแบบความสัมพนัธ์ของบทบาทของผูบ้ริหารระดบักลาง (X Grand) พบว่า 
ด้านผู ้สร้างวิสัยทัศน์และทัศนคติในการปฏิบัติงาน (X1) มีอิทธิพลต่อบทบาทของผู ้บริหาร
ระดบักลาง (X Grand) สูงท่ีสุด มีค่าอิทธิพลเท่ากบั 0.95 รองลงมาคือ ดา้นผูว้ิเคราะห์และพฒันาการ
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บริหารจดัการ (X2) มีค่าอิทธิพลเท่ากบั 0.88 และดา้นผูพ้ฒันาแนวทางการปฏิบติั (X3) มีค่าอิทธิพล
เท่ากบั 0.82 ตามล าดบั 
  2.2 รูปแบบความสัมพนัธ์ขององคก์รแห่งนวตักรรม (Y Grand) พบวา่ ดา้นการส่ือสาร
และถ่ายทอดท่ีชดัเจน (Y4) มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งนวตักรรม (Y Grand) สูงท่ีสุด มีค่า
อิทธิพลเท่ากบั 0.94 รองลงมา คือ ดา้นการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในท่ีท างานท่ีเอ้ือต่อ
กระบวนการแห่งการสร้างสรรค ์(Y5) มีค่าอิทธิพลเท่ากบั 0.94 ดา้นยอมรับความคิดใหม่และพฒันา
อย่างต่อเน่ือง (Y1) มีค่าอิทธิพลเท่ากบั 0.92ดา้นค่านิยมร่วมและแนวทางการปฏิบติั (Y2) มีค่า
อิทธิพลเท่ากบั 0.92 ดา้นวิสัยทศัน์เชิงนวตักรรมและทศันคติในการปฏิบติังาน (Y3) มีค่าอิทธิพล
เท่ากบั 0.81และดา้นการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง (Y6) มีค่าอิทธิพลเท่ากบั 0.75 ตามล าดบั 
  2.3 รูปแบบความสัมพนัธ์ของบทบาทของผูบ้ริหารระดบักลาง (X Grand) กบั การ
เป็นองคก์รแห่งนวตักรรม (Y Grand) พบวา่ มีเพียงค่าอิทธิพลทางตรงเท่ากบั 0.98 เท่านั้น 
 
ตอนที่ 5 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนา องค์กรให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม จากการด าเนินการ
ประชุมกลุ่ม (Focus Group) 
  และจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis) จนได้
รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของผูบ้ริหารระดบักลางในการพฒันาองคก์รให้เป็นองคก์รแห่ง
นวตักรรมแลว้นั้น ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการจดัประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) กบัผูเ้ช่ียวชาญและ
ผูท้รงคุณวุฒิเพื่อยืนยนัองค์ประกอบในการบริหารจดัการของผูบ้ริหารระดบักลาง และองค์กรแห่ง
นวตักรรม  ยืนยนัรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของผูบ้ริหารระดบักลางในการพฒันาองคก์ร
ให้เป็นองค์กรแห่งนวตักรรม และเพื่อศึกษาความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิส าหรับ
พฒันาแนวทางในการพฒันาองคก์รให้เป็นองคก์รแห่งนวตักรรม 
  ผลจากการประชุมกลุ่ม (Focus Group) ในส่วนของการยืนยนัองค์ประกอบในการ
บริหารจดัการของผูบ้ริหารระดบักลาง และองค์กรแห่งนวตักรรม และยืนยนัรูปแบบความสัมพนัธ์
เชิงโครงสร้างของผูบ้ริหารระดับกลางในการพฒันาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งนวตักรรมนั้ น 
ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิไดมี้ความเห็นดว้ยกบัรูปแบบดงักล่าวไปในทิศทางเดียวกนั เน่ืองจาก
พิจารณาจากหลกัฐานท่ีผา่นการศึกษามาหลายขั้นตอน ทั้งการวิจยัเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และ
การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis) 
  และจากการพฒันาแนวทางในการพฒันาองค์กรให้เป็นองคก์รแห่งนวตักรรม ดว้ยการ
ขอขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒินั้น ผูว้ิจยัจึงได้ยกตวัอย่างบรรยากาศของการให้
ค  าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีไดจ้ากการประชุมกลุ่ม (Focus Group) ดงัน้ี 
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  แนวทางในการท่ีจะพฒันาใหผู้อ้งคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งนวตักรรม มีแนวทางในการ
ด าเนินการไดอ้ยา่งไรบา้งคะ (ผูว้ิจยั) 
 

  ก็จะเป็นในเร่ืองของการอบรมการจดัหลกัสูตรอบรมท่ีท าให้ผูบ้ริหารไดคิ้ดแลว้ก็
วิเคราะห์มากข้ึนสามารถพฒันาตวัเองไดม้ากข้ึน  วิสยัทศัน์เชิงนวตักรรมใหเ้ขาวางวิสัยทศัน์
ถา้มีค าว่าค่านิยมร่วมก็จะ fix อยู่แค่นั้น มนัมีกิจกรรมท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการยงั
ตอ้งมองอาจใชมุ้มมองขององค์กรนวตักรรมมีมุมมองแลว้คิดว่าเราควรมีบทบาทอย่างไร
ผูบ้ริหารถูกสอนมาให้คิดแบบองค์กรนวตักรรม การให้ผูบ้ริหารระดบักลางมีส่วนร่วมใน
การบริหาร ปัจจยัท่ีท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์  บรรยากาศท่ีจะท าให้เกิดองค์กรแห่ง
นวตักรรมสร้างพฒันาผูน้ าทางดา้น leadership ดว้ย (ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 2 นามสมมติ, 2558) 
 

  แนวทางท่ีจะเป็นองคก์รนวตักรรมสร้างการมีส่วนร่วมมีการอบรมและมีส่วนร่วมมาก
ข้ึนมนัจะเกิดจากหลายๆ องคป์ระกอบประกอบกบั (ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 1 นามสมมติ, 2558) 
 

ในเร่ืองของบทบาทของผูบ้ริหารและพนักงานท่ีจะช่วยในการเสริมสร้างการเป็น
นวตักรรมจากระดบับนจนถึงพนักงานและHR ก็ส าคัญมากในการสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ เร่ืองกิจกรรมต่างมีส่วนร่วมกนั และก็การเสริมสุขภาพใหสุ้ขภาพดีเพ่ือพิสูจน์ว่าเป็น
องคก์รนวตักรรมจริงแลว้ก็ความต่อเน่ืองไปเขียนใหเ้ห็นภาพชดัเจนมากยิ่งข้ึน (ผูใ้ห้ขอ้มูล
คนท่ี 3 นามสมมติ, 2558) 

 

ตามคอมเมน้กไ็ปต่อยอดเองแลว้กนัท าใหค้นท่ีมาอ่านแลว้เอาไปต่อยอดในวิจยัน้ีไดมี้
วฒันธรรมของคนไทยอยู่เราจะท ามุมมองของผูบ้ริหารประเทศไทยต่างจากองค์กรใน
ต่างประเทศอย่างไรเขียนใหค้นอ่านแลว้รู้เร่ืองท าให้อยากผลกัดนัองคก์รเพ่ือให้เป็นองคก์ร
นวตักรรมน่ีคือคุณค่าของงานน้ี และมนัจะเสียดสีระหว่างความคาดหวงัองค์กรนวตักรรม
ต่างประเทศกบัมุมมองของผูบ้ริหารแบบไทยวา่ผูบ้ริหารระดบักลางอยากไดแ้บบน้ีในขณะท่ี
ต่างประเทศก็ไม่ต่างกนัมากมนัเป็นก าแพงหรือส่ิงท่ีตอ้งปรับกนัไดท้ าให้องค์กรรุ่นใหม่ๆ
อยากปรับใหเ้ป็นแบบน้ี การบริหารงานเอามาปรับใชแ้ลว้ส่งต่อไดเ้ลย โฟกสัการเขียน Black 
up  การเขียนสถิติกส็มบูรณ์มากขอช่ืนชม (ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 5 นามสมมติ, 2558) 

 

  จากตัวอย่างบทสนทนาในการสนทนากลุ่มข้อมูลในข้างต้นพบว่า ผูเ้ช่ียวชาญให้
ขอ้เสนอแนะวา่ควรมีการพฒันาผูบ้ริหาร ทั้งน้ีผูเ้ชียวชาญอีกท่านหน่ึงได ้เสริมวา่การพฒันาน้ีจะตอ้ง
มีการจดัฝึกอบรม เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถของผูบ้ริหาร โดยผูเ้ชียวชาญท่ีเหลือเห็นดว้ยกบั
ข้อเสนอแนะดังกล่าว และเม่ือผู ้วิจ ัยได้ขอข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่ามีแนวทางอ่ืนอีกไหม ก็มี
ผูเ้ช่ียวชาญใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมวา่จะตอ้งมีการพฒันาระบบงาน ซ่ึงผูว้จิยัไดส้อบถามเพื่อให้เขา้ถึง
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รายละเอียดว่าพฒันาระบบงานอย่างไร ผูเ้ช่ียวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ในบางองค์กร
ระบบงานอาจจะยงัไม่มีการพฒันาใหมี้ความทนัสมยั ดงันั้น จะตอ้งเร่ิมดว้ยการรวบรวมระบบงานให้
ออกมาเป็นแบบ one stop service เพื่อให้เกิดการบริหารจดัการท่ีคล่องตวั ซ่ึงในขอ้น้ีผูเ้ช่ียวชาญท่าน
อ่ืนๆ ก็เห็นดว้ย และจากการสนทนากลุ่มผูว้จิยัไดส้ังเกตเห็นวา่ยงัมีผูเ้ช่ียวชาญบางท่านยงัไม่ไดเ้สนอ
ขอ้คิดเห็น ผูว้ิจยัจึงได้ถามย  ้าว่านอกจากน้ีมีแนวทางอ่ืนอีกไหม ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะ
เพิ่มเติมวา่ควรมีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความชดัเจนในบทนาทหนา้ท่ีของบุคลากรใน
องคก์ร โดยจากผลการสนทนากลุ่มผูว้จิยัจึงไดส้รุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 ผลจากการประชุมกลุ่ม (Focus Group) เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันา องค์กรให้เป็น
องค์กรแห่งนวตักรรม โดยมีผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงนับว่าเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามรถและประสบการณ์
ทางดา้นนวตักรรม และองคก์รแห่งนวตักรรมเป็นอยา่งมาก ผูเ้ช่ียวชาญทุกท่านแสดงความคิดเห็น 
สอดคล้องในทิศทางเดียวกนัว่าเห็นด้วยกบักรอบแนวคิดการวิจยัคร้ังน้ี โดยให้เหตุผลว่ากรอบ
แนวคิดการวิจยัน้ีผ่านการศึกษาและทบทวนทางวิชาการทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ จึงท า
ให้เกิดกรอบแนวคิดน้ีข้ึนมา ซ่ึงผลจากการวิจัยก็แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนแล้วว่าผูบ้ริหาร
ระดบักลางมีอิทธิพลต่อการพฒันาองคก์ร ให้เป็นองคก์รแห่งนวตักรรม นอกจากน้ีกลุ่มผูเ้ชียวชาญ
ยงัใหข้อ้เสนอแนะ หรือแนวทางการพฒันา องคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งนวตักรรม ตามล าดบัขั้นไดด้งั
แผนภูมิท่ี 32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 32 แสดงแนวทางการพฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งนวตักรรม 
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 จากแผนภูมิท่ี 32 สามารถอธิบายโดยสรุปไดด้งัน้ี 
  1.  พัฒนาผู้บริหาร การพัฒนาผู้บริหารเป็นส่ิงส าคัญของการพฒันาองค์กรให้เป็น
องคก์รแห่งนวตักรรมเน่ืองจากผูบ้ริหารเป็นกลไกส าคญัในท่ีจะน าพาให้องคก์รประสบความส าเร็จ  
    ควรมีการจดัหลกัสูตรฝึกอบรมใหก้บัผูบ้ริหารไดมี้การพฒันาตนเองในดา้นของการ
คิดและวเิคราะห์เพิ่มมากข้ึน 
  2.  เสริมสร้างการมีส่วนร่วม การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมน้ีเป็นการเปิดโอกาสให้ทุก
คนในองค์กรไม่ว่าจะเป็นระดับผูบ้ริหาร หรือระดับพนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น ลงมือปฏิบติั และติดตามประเมินผลการด าเนินงาน โดยจากการสนทนากลุ่มผูว้ิจยัสามารถ
สรุปผลการศึกษาออกมาเป็น 2 ประเด็น ไดแ้ก่  
    ประเด็นท่ี 1 การมีส่วนร่วมในระดับผู ้บริหารด้วยกันเอง ด้วยการให้ผู ้บริหาร
ระดบักลาง ไดมี้ส่วนร่วมในการบริหาร เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ในการน านโยบายลงไป
ปฏิบติัมากข้ึน 
    ประเด็นท่ี 2 การมีส่วนร่วมในระดบัผูบ้ริหารและพนกังาน ดว้ยการจดักิจรรมท่ีเปิด
โอกาส ให้พนกังานไดมี้ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการพฒันานวตักรรมท่ีเกิดมาจากตวัของ
พนกังาน เอง มิใชเ้กิดมาจากวสิัยทศัน์หรือนโยบายของผูบ้ริหารเพียงดา้นเดียว 
  3.  สร้างความชัดเจนในบทบาทหน้าทีบุ่คลากรในองค์กร โดยการสร้างความชดัเจนใน
บทบาทหนา้ท่ีของบุคลากรน้ี จะท าใหก้ารประเมินผลการด าเนินงานมีความชดัเจนดว้ยเช่นกนั 
เพราะหากการด าเนินงานมีขอ้ผดิพลาดหรือบกพร่องในส่วนใดนั้นก็สามารถตรวจสอบไดง่้ายวา่อยู่
ในความรับผดิชอบของใคร ควรท่ีจะแกไ้ขอยา่งไร ซ่ึงท าใหก้ารด าเนินงานมีความรวดเร็วมากยิง่ข้ึน 
    ผูว้จิยัสามารถสรุปผลการศึกษาออกมาเป็น 3 ประเด็น ไดแ้ก่  
    ประเด็นท่ี 1 ผูบ้ริหารระดบัสูง ควรมีการแสดงภาวะผูน้ าในการก าหนดทิศทางดา้น
นวตักรรมขององคก์าร และเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนสามารถแสดงออกทางความคิด เพื่อการ
ขบัเคล่ือนวสิัยทศัน์เชิงนวตักรรม 
    ประเด็นท่ี 2 ผูบ้ริหารระดบักลาง ควรมีการแสดงบทบาทผูน้ าการเปล่ียนแปลง  
สร้างส่ิงแวดล้อมและเวทีนวตักรรมให้เหมาะสมในการบ่มเพาะความคิดใหม่ เพื่อเปล่ียนเป็น
นวตักรรม  
    ประเด็นท่ี 3 บุคลากรระดบัปฏิบติัการ ควรมีการรับรู้และเขา้ใจความหมายของค าวา่ 
“นวตักรรม” และ “องคก์ารนวตักรรม” ในบริบทขององคก์าร เป็นอยา่งดี 
 4. พัฒนาระบบงานเชิงนวัตกรรม การพฒันาระบบงานเชิงนวตักรรมน้ีเป็นการพฒันา
ระบบงานให้เป็นการด าเนินงานในรูปแบบของ One Stop Service เพื่อให้เกิดการบริหารจดัการท่ี
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คล่องตวั ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัของการพฒันาองคก์รให้เป็นองค์กรแห่งนวตักรรมคือความรวดเร็วและ
คล่องตวั 
    ควรมีระบบงานเชิงนวตักรรม (Work System for Innovation) เพื่อรวบรวม (Converge) 
ปัจจยัหลกัท่ีเป็นองคป์ระกอบส าคญัเขา้ดว้ยกนักบับริบทขององคก์าร (Context of the Organization) 
ไวด้ว้ยการเพื่อการบริหารท่ีคล่องตวัและรวดเร็ว 
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บทที ่5 
สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบด้านการบริหารจดัการของ
ผูบ้ริหารระดบักลาง และองคป์ระกอบขององคก์รแห่งนวตักรรม (2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์และระดบั
การส่งผลของผูบ้ริหารระดับกลางท่ีมีต่อการเป็นองค์กรแห่งนวตักรรม (3) เพื่อพฒันารูปแบบ
ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของผูบ้ริหารระดบักลางในการพฒันาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งนวตักรรม 
(4) เพื่อพฒันาแนวทางในการพฒันาองคก์รให้เป็นองคก์รแห่งนวตักรรม กลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ย 
ผูบ้ริหารระดบักลาง ผูจ้ดัการ ผูช่้วยผูอ้  านวยการ และรองผูอ้  านวยการ จ านวน 340 คน เก็บรวบรวม
ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ 0.935 และการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth Interview) 
กบัผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิจ  านวน 8 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ีใชใ้น
การวิจยั ประกอบดว้ย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis) และ โมเดลสมการโครงสร้าง 
(Structural Equation Modeling) 
 
สรุปผลการวจัิย 
 การวจิยั อิทธิพลของผูบ้ริหารระดบักลางในการพฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งนวตักรรม 
กรณีศึกษา บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) คร้ังน้ี ผูว้ิจยัสามารถสรุปผลการวิจยัตามล าดบั 
วตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงัน้ี 
 1.  ผลการศึกษาองคป์ระกอบของผูบ้ริหารระดบักลาง และองคป์ระกอบขององคก์รแห่ง
นวตักรรม จากการวิจยัเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึก  
    1.1 องคป์ระกอบของผูบ้ริหารระดบักลาง 
     1.1.1 องค์ประกอบของผูบ้ริหารระดบักลางจากการวิจยัเอกสาร จากการวิจยั
เอกสาร ผูว้จิยัสามารถสรุปองคป์ระกอบของผูบ้ริหารระดบักลาง ได ้6 ตวัแปร ประกอบดว้ย (1) การ
เป็นผูป้ระสานงาน (2) การเป็นนกัพฒันา (3) การเป็นนักการส่ือสาร (4) การเป็นนักวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ (5) การแสวงหาความรู้และถ่ายทอดความรู้ และ (6) ผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
     1.1.2 องคป์ระกอบของผูบ้ริหารระดบักลางจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
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     จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผูว้ิจยัสามารถสรุปองค์ประกอบของผูบ้ริหาร
ระดบักลาง ไดจ้  านวน ทั้งส้ิน 11 ตวัแปร โดยเหมือนกบัท่ีไดจ้ากการวิจยัเอกสารจ านวน 6 ตวัแปร 
ประกอบดว้ย (1) การเป็นผูป้ระสานงาน (2) การเป็นนกัพฒันา (3) การเป็นนกัการส่ือสาร (4) การเป็น
นักวิเคราะห์และสังเคราะห์ (5) การแสวงหาความรู้และถ่ายทอดความรู้ และ (6) ผูน้ าการ
เปล่ียนแปลง และได้ตวัแปรเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 5 ตวัแปร ประกอบดว้ย (1) ความสามารถ
ทางด้านเทคโนโลยี (2) จริยธรรมและธรรมาภิบาล (3) รูปแบบการท างาน (4) การบริหารทรัพยากร
มนุษย ์และ (5) ทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
   1.1.3 การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั ของผูบ้ริหารระดบักลาง 
    ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันอันดับหน่ึง ได้ 3 ตัวแปร 
ประกอบด้วย (1) ด้านผูส้ร้างวิสัยทศัน์และทศันคติในการปฏิบติังาน มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ
ระหว่าง 0.467–0.705 (2) ดา้นผูว้ิเคราะห์และพฒันาการบริหารจดัการ มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ
ระหว่าง 0.453–0.711 และ (3) ดา้นผูพ้ฒันาแนวทางการปฏิบติั มีค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบระหว่าง 
0.518–0.747 เม่ือพิจารณาผลจากการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสอง พบวา่ ดา้นผูส้ร้าง
วิสัยทศัน์ มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบสูงสุด เท่ากบั 0.98 รองลงมา คือ ด้านผูว้ิเคราะห์ มีค่าน ้ าหนัก
องคป์ระกอบ เท่ากบั 0.97 และดา้นผูพ้ฒันา ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ เท่ากบั 0.93 ตามล าดบั 
   1.2 องคป์ระกอบขององคก์รแห่งนวตักรรม 
   1.2.1 องคป์ระกอบขององคก์รแห่งนวตักรรมจากการวจิยัเอกสาร 
    จากการวิจยัเอกสาร ผูว้ิจยัสามารถสรุปองค์ประกอบขององค์กรแห่ง
นวตักรรม ไดจ้  านวน 17 ตวัแปร ประกอบดว้ย (1) วิสัยทศัน์ร่วมและกลยุทธ์ (2) โครงสร้างองคก์ร
ท่ีเหมาะสม (3) บุคคลส าคญั (4) การฝึกอบรมและพฒันา (5) การส่ือสาร (6) ปัจจยัภายนอก (7) 
บรรยากาศสร้างสรรค์ (8) องค์กรแห่งการเรียนรู้ (9) วฒันธรรมองค์กร (10) รูปแบบผูน้ า (11) 
เทคโนโลยี (12) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (13) วิธีการตัดสินใจ (14) กระบวนการสนับสนุน
นวัตกรรม (15) วิ ธีการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน (16) เป้าหมาย (17) ระบบการจัดการ
ความสามารถ 
   1.2.2 องคป์ระกอบขององคก์รแห่งนวตักรรมจากจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
    จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผูว้ิจยัสามารถสรุป องคป์ระกอบของปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการพฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งนวตักรรม ไดจ้  านวน ทั้งส้ิน 20 ตวัแปร โดยเหมือนกบัท่ี
ไดจ้ากการวิจยัเอกสารจ านวน 17 ตวัแปร ประกอบดว้ย (1) วิสัยทศัน์ร่วมและกลยุทธ์ (2) โครงสร้าง
องคก์ร ท่ีเหมาะสม (3) บุคคลส าคญั (4) การฝึกอบรมและพฒันา (5) การส่ือสาร (6) ปัจจยัภายนอก 
(7) บรรยากาศสร้างสรรค์ (8) องค์กรแห่งการเรียนรู้ (9) วฒันธรรมองค์กร (10) รูปแบบผูน้ า (11) 
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เทคโนโลยี (12) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (13) วิธีการตดัสินใจ (14) กระบวนการสนับสนุน
นวตักรรม (15) วิธีการประเมินผลการปฏิบติังาน (16) เป้าหมาย (17) ระบบการจดัการความสามารถ 
และได้ตวัแปร เพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 3 ตวัแปร ประกอบดว้ย (1) ทีมขา้มสายงาน (2) 
ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั และ (3) คุณลกัษณะองคก์ร 
   1.2.3 การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั ขององคก์รแห่งนวตักรรม 
    ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัหน่ึง ได ้6 องคป์ระกอบ 
ไดแ้ก่ (1) ดา้นยอมรับความคิดใหม่และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง มีค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบระหวา่ง 0.420–
0.661 (2) ดา้นค่านิยมร่วมและแนวทางการปฏิบติั มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบระหวา่ง 0.502–0.754 (3) 
ดา้นวิสัยทศัน์เชิงนวตักรรมและทศันคติในการปฏิบติังาน มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบระหวา่ง 0.474–
0.780 (4) ดา้นการส่ือสารและถ่ายทอดท่ีชดัเจน มีค่าน ้ าหนกั องคป์ระกอบระหวา่ง 0.442–0.696 (5) 
ดา้นการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในท่ีท างานท่ีเอ้ือต่อกระบวนการแห่งการสร้างสรรค ์มีค่า
น ้ าหนกัองค์ประกอบระหว่าง 0.455–0.703 และ (6) ดา้น การตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง มีค่า
น ้ าหนกัองค์ประกอบระหว่าง 0.650–0.809 เม่ือพิจารณาผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั
อนัดบัสอง พบวา่ ดา้นค่านิยมร่วม และดา้นการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในท่ีท างานท่ี
เอ้ือต่อกระบวนการแห่งการสร้างสรรค ์มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบสูงสุด เท่ากบั 0.99 รองลงมาคือ 
ดา้นการส่ือสารและถ่ายทอดท่ีชดัเจน มีค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบ เท่ากบั 0.98 ดา้นยอมรับความคิดใหม่
และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ เท่ากบั 0.97 ดา้นวิสัยทศัน์เชิงนวตักรรม มีค่าน ้ าหนกั
องค์ประกอบ เท่ากบั 0.90 และด้านการตอบสนอง ต่อการเปล่ียนแปลง มีค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบ 
เท่ากบั 0.82 ตามล าดบั 
 2.  ผลการศึกษาความสัมพนัธ์และระดบัการส่งผลของผูบ้ริหารระดบักลางท่ีมีต่อการ
เป็นองคก์รแห่งนวตักรรม พบวา่  
   องค์ประกอบของผูบ้ริหารระดบักลาง ประกอบดว้ย ดา้นผูส้ร้างวิสัยทศัน์และทศันคติ
ในการปฏิบติังาน (2) ดา้นผูว้ิเคราะห์และพฒันาการบริหารจดัการ (3) ดา้นผูพ้ฒันาแนวทางการปฏิบติั 
มีความสัมพนัธ์เชิงบวกดว้ยกนัเอง โดยพบวา่ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่ง 0.706 ถึง 0.804 คู่
ท่ีมีความสัมพนัธ์กันสูงท่ีสุด คือ ด้านผูส้ร้างวิสัยทัศน์กับด้านผูว้ิเคราะห์ (r=0.840) และคู่ท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนัต ่าท่ีสุด คือ ดา้นผูว้เิคราะห์กบัดา้นผูพ้ฒันา (r=0.706)  
   องคป์ระกอบการเป็นองคก์รแห่งนวตักรรม ประกอบดว้ย ดา้นยอมรับความคิดใหม่
และพฒันาอย่างต่อเน่ือง ด้านค่านิยมร่วมและแนวทางการปฏิบติั ด้านวิสัยทศัน์เชิงนวตักรรมและ
ทศันคติในการปฏิบัติงาน ด้านการส่ือสารและถ่ายทอดท่ีชัดเจน ด้านการสร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดลอ้มในท่ีท างานท่ีเอ้ือต่อกระบวนการแห่งการสร้างสรรค ์และดา้นการตอบสนองต่อการ
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เปล่ียนแปลง มีความสัมพนัธ์เชิงบวกดว้ยกนัเอง โดยพบวา่ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่าง 
0.669 ถึง 0.887 คู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงท่ีสุด คือ ดา้นการส่ือสาร และถ่ายทอดท่ีชดัเจนกบัดา้นการ
สร้างบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในท่ีท างานท่ีเอ้ือต่อกระบวนการ แห่งการสร้างสรรค ์(r=0.887) และคู่ท่ี
มีความสัมพนัธ์กนัต ่าท่ีสุด คือ ด้านการสร้างบรรยากาศและ สภาพแวดลอ้มในท่ีท างานท่ีเอ้ือต่อ
กระบวนการแห่งการสร้างสรรคก์บัดา้นการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง (r=0.669) 
   นอกจากน้ีองค์ประกอบของผูบ้ริหารระดบักลาง มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการเป็น
องค์กร แห่งนวตักรรม อยู่ในระดบัปานกลางและสูง มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร
สังเกตได้อยู่ระหวา่ง 0.633 ถึง 0.866 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 คู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูง
ท่ีสุด คือ ด้านผู ้สร้างวิสัยทัศน์กับด้านการส่ือสารและถ่ายทอดท่ีชัดเจน (r=0.866) และคู่ ท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนั ต ่าท่ีสุด คือ ดา้นผูว้ิเคราะห์กบัดา้นการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง (r=0.633) 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และองคป์ระกอบของผูบ้ริหารระดบักลาง มีอิทธิพลทางตรงต่อ
การเป็นองคก์ร แห่งนวตักรรม อยูใ่นระดบัสูง มีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั 0.98 อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 
 3.  ผลการพฒันารูปแบบความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของผูบ้ริหารระดบักลางในการ
พฒันาองคก์รให้เป็นองคก์รแห่งนวตักรรม ผลจากการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งของ
โมเดลตามสมมติฐานการวิจยักบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์พบวา่ ค่าดชันีความกลมกลืนยงัไม่สอดคลอ้ง
กบัขอ้มูลเชิงประจกัษห์รือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้โดยพิจารณาจากค่า 2 = 164.89, df = 
26, 2/df = 6.34, p-value = 0.000, CFI = 0.98, GFI = 0.90, AGFI = 0.83 และ RMSEA = 0.126 ซ่ึง
ค่าสถิติท่ีส าคญับางตวั ยงัไม่ผา่นเกณฑ์ตามท่ีก าหนดไว ้ (Joreskog & Sorbom, 1996: 110-111) 
ผูว้ิจยัจึงด าเนินการปรับโมเดล (Model Modification) โดยพิจารณาจากค าแนะน าในการปรับ
พารามิเตอร์ในโมเดลดว้ยค่าดชันีปรับโมเดล (Model Modification Indices: MI) เพื่อให้มีความ
สอดคลอ้งกลมกลืน (Model Fit) กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์หลงัจากการปรับแกโ้มเดล ค่าดชันีความ
สอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลโดยรวม ผา่นเกณฑ์ท่ีก าหนดไวทุ้กค่า (Joreskog & Sorbom, 1996: 
110-111)  โดยพิจารณาจากค่า 2 = 20.41, df = 23, 2/df = 0.88, p-value = 0.61689, CFI = 1.00, 
GFI = 0.99, AGFI = 0.97 และ RMSEA = 0.000 จึงสรุปไดว้า่ โมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง
ของผูบ้ริหารระดบักลางในการพฒันาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งนวตักรรม ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนมามี
ความเหมาะสม กลมกลืน และสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 
   เม่ือพิจารณารูปแบบความสัมพนัธ์ของผูบ้ริหารระดบักลางในการพฒันาองคก์รให้
เป็นองคก์รแห่งนวตักรรม พบวา่  
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   3.1 ความสัมพนัธ์องคป์ระกอบบทบาทของผูบ้ริหารระดบักลาง (X Grand) พบว่า 
ด้านผู ้สร้างวิสัยทัศน์และทัศนคติในการปฏิบัติงาน (X1) มีอิทธิพลต่อบทบาทของผู ้บริหาร
ระดบักลาง (X Grand) สูงท่ีสุด มีค่าอิทธิพลเท่ากบั 0.95 รองลงมาคือ ดา้นผูว้ิเคราะห์และพฒันาการ
บริหารจดัการ (X2) มีค่าอิทธิพลเท่ากบั 0.88 และดา้นผูพ้ฒันาแนวทางการปฏิบติั (X3) มีค่าอิทธิพล
เท่ากบั 0.82 ตามล าดบั 
   3.2 ความสัมพนัธ์องค์ประกอบการเป็นองค์กรแห่งนวตักรรม (Y Grand) พบว่า 
ดา้นการส่ือสารและถ่ายทอดท่ีชดัเจน (Y4) มีอิทธิพลต่อการเป็นองคก์รแห่งนวตักรรม (Y Grand) 
สูงท่ีสุด มีค่าอิทธิพลเท่ากบั 0.94 รองลงมาคือ ดา้นการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในท่ี
ท างานท่ีเอ้ือต่อกระบวนการแห่งการสร้างสรรค ์(Y5) มีค่าอิทธิพลเท่ากบั 0.94 ดา้นยอมรับความคิด
ใหม่และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง (Y1) มีค่าอิทธิพลเท่ากบั 0.92ดา้นค่านิยมร่วมและแนวทางการปฏิบติั 
(Y2) มีค่าอิทธิพลเท่ากบั 0.92 ดา้นวิสัยทศัน์เชิงนวตักรรมและทศันคติในการปฏิบติังาน (Y3) มีค่า
อิทธิพลเท่ากบั 0.81และดา้นการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง (Y6) มีค่าอิทธิพลเท่ากบั 0.75 
ตามล าดบั 
   3.3 ความสัมพนัธ์องคป์ระกอบบทบาทของผูบ้ริหารระดบักลาง (X Grand) กบั การ
เป็นองคก์รแห่งนวตักรรม (Y Grand) พบวา่ มีเพียงค่าอิทธิพลทางตรงเท่ากบั 0.98 
 4.  ผลการศึกษาแนวทางการพฒันา องค์กรให้เป็นองค์กรแห่งนวตักรรม จากการ
ด าเนินการประชุมกลุ่ม (Focus Group) 
   ผลจากการประชุมกลุ่ม (Focus Group) เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันา องคก์รให้เป็น
องค์กรแห่งนวตักรรม โดยมีผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงนับว่าเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามรถและประสบการณ์
ทางดา้นนวตักรรม และองคก์รแห่งนวตักรรมเป็นอยา่งมาก ผูเ้ช่ียวชาญทุกท่านแสดงความคิดเห็น 
สอดคล้องในทิศทางเดียวกนัว่าเห็นด้วยกบักรอบแนวคิดการวิจยัคร้ังน้ี โดยให้เหตุผลว่ากรอบ
แนวคิดการวิจยัน้ีผ่านการศึกษาและทบทวนทางวิชาการทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ จึงท า
ให้เกิดกรอบแนวคิดน้ีข้ึนมา ซ่ึงผลจากการวิจัยก็แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนแล้วว่าผูบ้ริหาร
ระดบักลางมีอิทธิพลต่อการพฒันาองคก์ร ให้เป็นองคก์รแห่งนวตักรรม นอกจากน้ีกลุ่มผูเ้ชียวชาญ
ยงัใหข้อ้เสนอแนะ หรือแนวทางการพฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งนวตักรรม สรุปไดด้งัน้ี 
   4.1  พฒันาผูบ้ริหาร 
    การพฒันานวตักรรมให้เกิดข้ึนในองค์กร ส่ิงส าคญัท่ีผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งมีคือ 
ทกัษะในการคิดวิเคราะห์ เพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับผูบ้ริหารในการพิจารณาถึงส่ิงท่ีมีความจ าเป็น 
หรือมีคุณค่าท่ีเหมาะสมกับการปรับปรุง หรือพฒันาส่ิงใหม่ๆ ในองค์กร ดังนั้น ควรมีการจัด
หลกัสูตรฝึกอบรมใหก้บัผูบ้ริหารไดมี้การพฒันาตนเองในดา้นของการคิดและวเิคราะห์เพิ่มมากข้ึน 
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    4.2 เสริมสร้างการมีส่วนร่วม 
    ในส่วนน้ีผูว้จิยัสามารถสรุปผลการศึกษาออกมาเป็น 2 ประเด็น ไดแ้ก่  
    1. การมีส่วนร่วมในระดบัผูบ้ริหารด้วยกนัเอง ดว้ยการให้ผูบ้ริหารระดบักลาง 
ไดมี้ส่วนร่วมในการบริหาร เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ในการน านโยบายลงไปปฏิบติัมากข้ึน
ยกตวัอย่างเช่น การจดัประชุม สัมมนา หรือการเปิดโอกาสให้ผูบ้ริหารรับกลางเขา้มาแลกเปล่ียน
ความรู้ซ่ึงกันและกัน น ามาสู่ความเข้าใจถึงลักษณะการท างานในแต่ละส่วนขององค์กร และ
สามารถต่อยอดในการสร้างนวตักรรมขององคก์รใหเ้กิดข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
    2. การมีส่วนร่วมในระดับผูบ้ริหารและพนักงาน ด้วยการจดักิจรรมท่ีเปิด
โอกาสให้พนกังานไดมี้ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการพฒันานวตักรรมท่ีเกิดมาจากตวั
ของพนักงานเองมีใช้เกิดมาจากวิสัยทศัน์หรือนโยบายของผูบ้ริหารเพียงดา้นเดียวโดยในการจดั
กิจกรรมต่างๆ ควรเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น รวมทั้ งผูบ้ริหารควรให้การ
สนบัสนุนความคิดเห็นท่ีมีประโยชน์ต่อการพฒันาการท างานให้เกิดความส าเร็จ ยกตวัอย่างเช่น 
การจัดกิจกรรมการแข่งขันการพฒันากระบวนการท างานและนวตักรรม เพื่อเปิดโอกาสให้
พนกังานไดแ้สดงความคิดเห็น และลงมือท า พร้อมทั้งมีการยกยอ่งและชมเชยผูท่ี้ท  าโครงการส าเร็จ 
เพื่อใหพ้นกังานท่ีไม่เคยแสดงความคิดเห็น หรือส่งผลงานเห็นความส าคญั และกล่าท่ีจะเสนอความ
คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ เป็นตน้ 
    4.3  สร้างความชดัเจนในบทบาทหนา้ท่ีบุคลากรในองคก์ร 
    ในส่วนน้ีผูว้จิยัสามารถสรุปผลการศึกษาออกมาเป็น 3 ประเด็น ไดแ้ก่ 
    1. ผูบ้ริหารระดับสูง ควรมีการแสดงภาวะผูน้ าในการก าหนดทิศทางด้าน
นวตักรรมขององค์การ และเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนสามารถแสดงออกทางความคิดเพื่อ
ขบัเคล่ือนวสิัยทศัน์เชิงนวตักรรม 
    2. ผูบ้ริหารระดบักลาง ควรมีการแสดงบทบาทผูน้ าการเปล่ียนแปลง  สร้าง
ส่ิงแวดลอ้มและเวทีนวตักรรมใหเ้หมาะสมในการบ่มเพาะความคิดใหม่ เพื่อเปล่ียนเป็นนวตักรรม  
    3. บุคลากรระดับปฏิบติัการ ควรมีการรับรู้และเขา้ใจความหมายของค าว่า 
“นวตักรรม” และ “องคก์ารนวตักรรม” ในบริบทขององคก์าร เป็นอยา่งดี 
   4.4  พฒันาระบบงานเชิงนวตักรรม 
    ควรมีระบบงานเชิงนวตักรรม (Work System for Innovation) เพื่อรวบรวม 
(Converge) ปัจจยัหลกัท่ีเป็นองคป์ระกอบส าคญัเขา้ดว้ยกนักบับริบทขององคก์าร (Context of the 
Organization) ไวด้ว้ยการเพื่อการบริหารท่ีคล่องตวัและรวดเร็ว กล่าวคือ การพฒันาระบบงานตอ้งมี
ความสอดคลอ้งกบัทิศทางและนโยบายดา้นนวตักรรมขององค์กร ยกตวัอยา่งเช่น เม่ือทิศทางดา้น
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นวตักรรมขององคก์ร คือการสร้างความมีประสิทธิภาพวา่ดว้ยเร่ืองตน้ทุน เวลา และคุณภาพ การ
พฒันาระบบงานเชิงนวตักรรมจึงตอ้งพิจารณาให้สอดคลอ้ง โดยอาจมีการลดระยะเวลาในการส่ง
มอบผลิตภณัฑห์รือบริการใหก้บัลูกค่า ดว้ยการลดขั้นตอนการท างาน แต่คุณภาพยงัคงอยู ่เป็นตน้ 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง อิทธิพลของผูบ้ริหารระดบักลางในการพฒันาองคก์รให้เป็นองคก์ร
แห่งนวตักรรม กรณีศึกษา บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อ
วเิคราะห์องคป์ระกอบดา้นการบริหารจดัการของผูบ้ริหารระดบักลาง และองคป์ระกอบขององคก์รแห่ง
นวตักรรม (2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์และระดบัการส่งผลของผูบ้ริหารระดบักลางท่ีมีต่อการเป็น
องคก์รแห่งนวตักรรม (3) เพื่อพฒันารูปแบบความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของผูบ้ริหารระดบักลางในการ
พฒันาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งนวตักรรม (4) เพื่อพฒันาแนวทางในการพฒันาองค์กรให้เป็นองค์กร
แห่งนวตักรรม มีประเด็นในการอภิปรายผล ตามล าดบั ดงัน้ี  
 ผลจากการศึกษาวิจยัเร่ือง อิทธิพลของผูบ้ริหารระดบักลางในการพฒันาองคก์รให้เป็น
องคก์รแห่งนวตักรรม กรณีศึกษา บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) คร้ังน้ี มีประเด็นในการ
อภิปรายผล ตามล าดบั ดงัน้ี  
 1.  อภิปรายผล การศึกษาองคป์ระกอบของผูบ้ริหารระดบักลาง และองคป์ระกอบของ
องคก์รแห่งนวตักรรม 
   1.1 อภิปรายผลการศึกษาองคป์ระกอบของผูบ้ริหารระดบักลาง  
   จากการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis) โมเดล
องค์ประกอบของผูบ้ริหารระดบักลาง ทั้ง 3 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ ดา้นผูส้ร้างวิสัยทศัน์และทศันคติใน
การปฏิบติังาน (X1) ดา้นผูว้ิเคราะห์และพฒันาการบริหารจดัการ (X2) และดา้นผูพ้ฒันาแนวทางการ
ปฏิบติั (X3) พบว่า ค่าสถิตผ่านเกณฑ์ทุกค่า (Jöreskog & Sörbom. 1993; Hair; et al. 2010, 
Diamantopoulos & Siguaw. 2000) แสดงให้เห็นว่า องค์ประกอบของผูบ้ริหารระดบักลาง ทั้ง 3 
องคป์ระกอบ มีความเหมาะสม และสามารถท่ีจะน าไปวิเคราะห์ โมเดลสมการเชิงโครงสร้างได ้ ทั้งน้ี
เป็นเพราะวา่การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis) เป็นการวิเคราะห์
เพื่อพิสูจน์ ตรวจสอบ หรือยืนยนัองค์ประกอบท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม โดยการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูอ่ื้นไดค้น้พบว่า สอดคลอ้งตรงตามทฤษฎีหรือไม่ (สุภมาส องัศุโชติ 
และคณะ, 2554)  
   ผลดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า โมเดลองค์ประกอบของผูบ้ริหารระดบักลาง ทั้ง 3 
องค์ประกอบ ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนมาจากการศึกษาคน้ควา้ วรรณกรรมท่ีเป็นแนวคิด และทฤษฎีท่ี
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เก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหารระดบักลาง มีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์และเป็นโมเดลท่ี
มีความเหมาะสม สามารถน าไปวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างต่อไปได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ณัฎฐ
พนัธ์ เขจรนนัท ์และฉตัยาพร เสมอใจ (2547) ท่ีกล่าวไวว้า่ ผูบ้ริหารในองคก์รต่าง ๆ ตอ้งมีบทบาท ท่ี
ตนจะตอ้งปฏิบติัเพื่อให้สามารถแสดงพฤติกรรมในต าแหน่งหน้าท่ีและความรับผิดชอบได้อย่าง
เหมาะสม โดยเฉพาะบทบาทดา้นการบริหารจดัการท่ีดี และมีประสิทธิภาพของผูบ้ริหารระดบักลาง 
ซ่ึงตอ้งทั้งใชค้วามรู้ ความสามารถและทกัษะหลาย ๆ ดา้นดว้ยกนั (สมพร ศิลป์สุวรรณ์, 2558) และ
สอดคลอ้งกบั Bateman & Snell (2014) ท่ีกล่าวสรุปไวว้่า ผูบ้ริหารระดบักลาง มีบทบาทท่ีจะตอ้ง
ปฏิบัติ เพื่อแสดงพฤติกรรม ในต าแหน่ง หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ซ่ึงต้องทั้ งใช้ความรู้ 
ความสามารถและทกัษะหลาย ๆ ดา้นดว้ยกนั เช่น หลกัการบริหาร ดา้นความรู้ ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ 

ดา้นการปฏิบติังาน และดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล ไดอ้ยา่งเหมาะสม และยงัสอดคลอ้งกบัการ
ศึกษาวิจยัของหลายท่าน เช่น Yousif, Hakim and Hassan (2011) ท่ีไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง The Role of 
Middle Managers in Knowledge Management Implementation for Innovation Enhancement 
จุดมุ่งหมายของการวจิยัน้ีคือ ศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารระดบักลาง ในบริบทของการจดัการความรู้ 
และนวตักรรม ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัสาหรับองคก์รร่วมสมยั ในสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ นอกจากน้ียงั
ไดต้รวจสอบอิทธิพลของผูบ้ริหารระดบักลางท่ีมีต่อการจดัการความรู้ และการด าเนินการเก่ียวกบั
นวตักรรม ซ่ึงพบว่า บทบาทของผูบ้ริหารระดบักลาง มีความจ าเป็นต่อการก าหนดการบริหาร
จดัการการด าเนินงาน ใหป้ระสบความส าเร็จ และมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของนวตักรรม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ และงานวิจยัของ Vaccaro, et al. (2012) ท่ีไดศึ้กษา 
Management innovation and leadership: the moderating role of organizational size พบวา่ บทบาท
ของพฤติกรรมความเป็นผูน้ า มีอิทธิพลอย่างสูงต่อระดับการจดัการนวตักรรมในองค์กร  การ
เปล่ียนแปลงลักษณะการบริหารจัดการการปฏิบัติงาน สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
นอกจากน้ียงัพบวา่ ขนาดขององคก์ร มีผลกระทบต่อบทบาทของพฤติกรรมความเป็นผูน้ า 
   1.2 อภิปรายผลการศึกษาองคป์ระกอบขององคก์รแห่งนวตักรรม 
   จากการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis) โมเดล
องคป์ระกอบขององคก์รแห่งนวตักรรม ทั้ง 6 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ดา้นยอมรับความคิดใหม่และพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง (Y1) ดา้นค่านิยมร่วม และแนวทางการปฏิบติั (Y2) ดา้นวิสัยทศัน์เชิงนวตักรรม และ
ทศันคติในการปฏิบติังาน (Y3) ดา้นการส่ือสารและถ่ายทอดท่ีชดัเจน  (Y4) ดา้นการสร้างบรรยากาศ
และสภาพ แวดลอ้มในท่ีท างานท่ีเอ้ือต่อกระบวนการแห่งการสร้างสรรค ์(Y5) และดา้นการตอบสนอง
ต่อการเปล่ียนแปลง (Y6) พบวา่ ค่าสถิตผา่นเกณฑ์ทุกค่า (Jöreskog and Sörbom, 1993; Hair and 
others, 2010; Diamantopoulos and Siguaw, 2000) แสดงให้เห็นว่า องค์ประกอบของผูบ้ริหาร
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ระดบักลาง ทั้ง 6 องค์ประกอบ มีความเหมาะสม และสามารถท่ีจะน าไปวิเคราะห์ โมเดลสมการเชิง
โครงสร้างได ้ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis) 
เป็นการวิเคราะห์เพื่อพิสูจน์ ตรวจสอบ หรือยืนยนัองค์ประกอบท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม 
โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องท่ีผูอ่ื้นได้ค้นพบว่า สอดคล้อง ตรงตามทฤษฎีหรือไม่      
(สุภมาส องัศุโชติ และคณะ, 2554)  
  ผลดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า โมเดลองค์ประกอบของผูบ้ริหารระดบักลาง ทั้ง 6 
องค์ประกอบ ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนมาจากการศึกษาค้นควา้ วรรณกรรมท่ีเป็นแนวคิด และทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหารระดบักลาง มีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์และเป็นโมเดลท่ี
มีความเหมาะสม สามารถน าไปวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างต่อไปได้ ซ่ึงสอดคล้องกับ
นกัวชิาการหลานท่านท่ีกล่าวสรุปไวว้า่ การพฒันาองคก์รให้มีลกัษณะเป็น Innovative Organization 
หรือองคก์รแห่งนวตักรรมอยา่งแทจ้ริงนั้น ผูป้ระกอบการตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจคุณลกัษณะของ
องคก์รแห่งนวตักรรม (Innovative Organization) คือ ตอ้งเกิดข้ึนจากความร่วมมือ ของบุคลากรในทุก
ระดบัองค์กร องคก์รท่ีจดัว่ามีคุณลกัษณะเป็นองค์กรแห่งนวตักรรมควรประกอบดว้ย องค์ประกอบท่ี
ส าคญั ๆ (Gibbons, 1997; OECD, 2005; McKeown, 2008) ไดแ้ก่ (1) วิสัยทศัน์ กลยุทธ์และ
เป้าหมาย (2) โครงสร้างองค์กร (3) วฒันธรรม ค่านิยม และบรรยากาศการท างาน (4) ผูน้ า (5) 
บุคลากร (6) ทรัพยากร(7) การบริหารจดัการทรัพยากร (8) การให้รางวลัและการยอมรับ  (9) การ
ส่ือสาร (10) การจดัการความรู้และขอ้มูลข่าวสาร (11) การประเมินและเรียบเรียงความคิด (12) 
เครือข่าย (Sununta and Bechter, 2001; Staehle and Schirmer, 2001; Sunje and Pasic, 2003; 
Jimenez and SanzValle, 2005; Wang and Zang, 2005; Li, Zhao and Liu, 2006; Bateman and 
Snell, 2014) และยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัของหลายท่าน เช่น กุศล ทองวนั (2553) ท่ีไดศึ้กษา 
ความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีส่งเสริมให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อระดบัการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้และระดบัการเป็นองคก์รนวตักรรม: กรณีศึกษา ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งเสริมให้เกิดองคก์รแห่งการเรียนรู้มี 6 ปัจจยั ท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัระดบัการเป็นองคก์รนวตักรรม ประกอบดว้ย (1) โครงสร้างท่ีเหมาะสม (2) วฒันธรรมการ
เรียนรู้ขององคก์ร (3) การสร้างและถ่ายโอนความรู้ (4) เทคโนโลยีการเรียนรู้ (5) บรรยากาศท่ี
สนบัสนุน และ (6) การท างานเป็นทีม โดยเร่ืองการเพิ่มอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในงาน
เป็นปัจจยัท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการเป็นองค์กรนวตักรรม และงานวิจยัของ Ganter and 
Hecker (2014) ท่ีไดศึ้กษา Configurational paths to organizational innovation: qualitative comparative 
analyses of antecedents and contingencies สรุปไดว้า่ ผูบ้ริหารควรให้ความส าคญักบัการกระตุน้และ
สร้างความมัน่ใจให้กบัพนกังานในการลองท าส่ิงใหม่ ๆ จะท าให้พนกังานมีความรู้ มีทกัษะ และ
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ความสามารถใหม่ๆในการท่ีจะน าไปใชส้ร้างให้เกิดความคิด สร้างสรรคไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ใน
งานวจิยัเดียวกนัน้ียงัไดร้ะบุวา่นวตักรรมจะสร้างใหเ้กิดข้ึนได ้ตอ้งอาศยับรรยากาศในการท างานท่ีเอ้ือ
ต่อพฤติกรรมดงักล่าว บรรยากาศท่ีส่งเสริมนวตักรรมมีอิทธิพล ทางบวกโดยตรงต่อวฒันธรรมองคก์ร
ท่ีส่งเสริมนวตักรรม และวฒันธรรมองค์กรท่ีส่งเสริมนวตักรรม มีอิทธิพลทางบวกโดยตรงต่อ
ผลลพัธ์ของนวตักรรมดว้ย ซ่ึงหมายถึงพนกังานจะตอ้งไดรั้บโอกาสในการเรียนรู้ ซ่ึงผูบ้ริหารควร
ใหก้ารสนบัสนุนและกระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมดงักล่าว นอกจากน้ี องคก์ร ควรท่ีจะมีโครงสร้างและ
กระบวนการท างานท่ีสนบัสนุนการถ่ายโอนความรู้ใหม่ ๆ  
 2.  อภิปรายผลการศึกษาความสัมพนัธ์และระดบัการส่งผลของผูบ้ริหารระดบักลางท่ีมี
ต่อการเป็นองคก์รแห่งนวตักรรม 
   ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis) พบว่า 
องค์ประกอบของผูบ้ริหารระดบักลาง มีอิทธิพลทางตรงต่อการเป็นองค์กร แห่งนวตักรรม ใน
ทางบวกอยูใ่นระดบัสูง ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั และมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
โดยค่าสถิตผา่นเกณฑ์ทุกค่า (Jöreskog and Sörbom, 1993; Hair and others, 2010; Diamantopoulos 
and Siguaw, 2000) ผลวิจยัดงักล่าว แสดงให้เห็นวา่ ผูบ้ริหารระดบักลาง มีอิทธิพลต่อการพฒันา
องค์กรให้เป็นองค์กรแห่งนวตักรรม เพราะจะเป็นตวัเช่ือมระหว่างนโยบายขององค์กรและการ
ปฏิบติังานของพนกังาน ท าให้องคก์รสามารถด าเนินไปไดต้ามทิศทางท่ีวางไว้ และช่วยให้องคก์ร
สามารถขบัเคล่ือนอยูไ่ด ้เพราะผูบ้ริหารระดบักลางจะเป็นผูท้  าหนา้ท่ีประสานงาน (Coordinatomg) 
และดูแล (Overseeing) งานของคนอ่ืนๆ ในทีมงาน หรือในแผนกงานในองคก์ร รวมทั้งประสานงาน 
กบับุคคลหรือแผนกงาน หรือองค์กรภายนอกดว้ย ทั้งน้ีเพื่อให้เป้าหมายของหน่วยงานหรือองค์กร
บรรลุผลส าเร็จ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Panda (2014) ท่ีสรุปไวว้า่ ผูบ้ริหาร คือ ผูท่ี้มีความรับผิดชอบ หนา้ท่ีใน
การสร้างวิสัยทศัน์และแนวทางเดิน ท่ีชดัเจน (Direction) สามารถสร้างแรงจูงใจ (Motivation) และ 
กระตุน้ทีมงานและสามารถบริหารจดัการ ทั้งทีมงานและ ควบคุมองคก์ร (Organization) ให้เดินทาง
ไปสู่ความส าเร็จได ้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Bateman and Snell (2014) และสอดคลอ้งกบังานวิจยั
หลายท่าน เช่น  Floyd and Wooldridge (1997) พงกะพรรณ  ตะกลมทอง (2553) Yousif, Hakim and 
Hassan (2011) และงานวิจยัของ Burgess (2013) ท่ีพบว่า การสร้างความมัน่ใจในมาตรฐานของ
ระบบและกระบวนการ เป็นวธีิการตดัสินใจท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารระดบักลาง แต่
ความแตกต่างทางความคิด และประสบการณ์ของผูบ้ริหารระดบักลางและผูบ้ริหารระดบัสูง มีผล 
กระทบต่อความสามารถในการสร้างนวตักรรมใหม่ๆ ข้ึนมา ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานขององคก์ร 
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 3.  อภิปรายผลการพฒันารูปแบบความสัมพนัธ์ของผูบ้ริหารระดบักลางในการพฒันา
องคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งนวตักรรม ผลจากการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดล
ตามสมมติฐานการวิจยักบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ พบว่า ค่าดชันีความกลมกลืนยงัไม่สอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษห์รือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้โดยพิจารณาจากค่า 2 = 164.89, df = 26, 
2/df = 6.34, p-value = 0.000, CFI = 0.98, GFI = 0.90, AGFI = 0.83 และ RMSEA = 0.126 ซ่ึง
ค่าสถิติท่ีส าคญับางตวั ยงัไม่ผ่านเกณฑ์ตามท่ีก าหนดไว ้ (Joreskog & Sorbom, 1996) ผูว้ิจยัจึง
ด าเนินการปรับโมเดล (Model Modification) โดยพิจารณาจากค าแนะน าในการปรับพารามิเตอร์ใน
โมเดลดว้ยค่าดชันีปรับโมเดล (Model Modification Indices: MI) เพื่อใหมี้ความสอดคลอ้งกลมกลืน 
(Model Fit) กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ค่าดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลโดยรวมหลงัจากการ
ปรับแกโ้มเดล ผา่นเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้โดยพิจารณาจากค่า 2 = 20.41, df = 23, 2/df = 0.88, p-
value = 0.61689, CFI = 1.00, GFI = 0.99, AGFI = 0.97 และ RMSEA = 0.000 ซ่ึงค่าสถิติท่ีส าคญั
ผา่นเกณฑต์ามท่ีก าหนดไวทุ้กค่า (Joreskog and Sorbom, 1996) แสดงไดด้งัภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 33 ภาพประกอบโมเดลโครงสร้างความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของบทบาทของผูบ้ริหาร
 ระดบักลางท่ีมีต่อการเป็นองคก์รแห่งนวตักรรม (หลงัปรับโมเดล)  
 
   จึงสรุปได้ว่า โมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของผูบ้ริหารระดบักลางในการ
พฒันาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งนวตักรรม ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนมามีความเหมาะสม กลมกลืน และ
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ผลวิจยัแสดงให้เห็นว่า การปรับแก้โมเดลดงักล่าว เป็นการปรับ
เพื่อให้มีความสอดคลอ้ง กลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษด์ว้ยวิธีการดงักล่าวไดผ้ลค่อนขา้งดี และไม่
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เป็นการแกไ้ขแนวคิดและ ทฤษฏีท่ีใชใ้นการวจิยัดว้ย เพราะเป็นการปรับท่ีความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน
ของตวัแปรเชิงประจกัษ์ ไม่ไดเ้ปล่ียนทิศทางความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรในแบบจ าลอง (สุภมาส  
องัศุโชติ และคณะ 2554) จึงท าให้โมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของผูบ้ริหารระดบักลางใน
การพฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งนวตักรรม ท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึนมามีความเหมาะสม กลมกลืน และ
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ โดยค่าสถิตผา่นเกณฑ์ทุกค่า (Jöreskog and Sörbom, 1993: 122; 
Hair and others, 2010: 666; Diamantopoulos and Siguaw, 2000: 83) โดยองคป์ระกอบบทบาทของ
ผูบ้ริหารระดบักลาง (X Grand) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อองค์ประกอบการเป็นองค์กรแห่ง
นวตักรรม (Y Grand) มีค่าอิทธิพลเท่ากบั 0.98 เม่ือพิจารณารูปแบบความสัมพนัธ์องคป์ระกอบของ
บทบาทผูบ้ริหารระดบักลาง (X Grand) พบวา่ ดา้นผูส้ร้างวิสัยทศัน์และทศันคติในการปฏิบติังาน มี
อิทธิพลมากท่ีสุด (0.95) รองลงมา คือ ดา้นผูว้ิเคราะห์และพฒันาการบริหารจดัการ (0.88) และดา้น
ผูพ้ฒันาแนวทางการปฏิบติั (0.82) สาเหตุเป็นเพราะวา่ ผูบ้ริหารระดบักลาง (Middle Managers) มี
หนา้ท่ีและบทบาทในการก ากบั ดูแล และประสานงานของผูบ้ริหารระดบัตน้ ผูบ้ริหารระดบักลาง
จะเป็นบุคคลส าคญัในองคก์รท่ีจะน าวสิัยทศัน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของผูบ้ริหารระดบัสูงมาผลกัดนั
ให้เกิดการน าไปวางแผนปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรม (Robbin and Coulter, 2013) ซ่ึงตอ้งทั้งใช้ความรู้ 
ความสามารถและทกัษะหลายๆ ดา้นดว้ยกนั เช่น หลกัการบริหาร ดา้นความรู้ ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ 

ดา้นการปฏิบติังาน และดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล ไดอ้ยา่งเหมาะสม (Bateman and Snell, 
2014) ประกอบดว้ย ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ประกอบดว้ยบทบาทท่ีส าคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ 
(1) ตวัแทน ของหน่วยงาน (2) ผูป้ระสานงาน (3) ผูน้ า ด้านสารสนเทศ ประกอบด้วยบทบาทท่ี
ส าคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ (1) ผูติ้ดตาม และตรวจสอบขอ้มูล (2) ผูก้ระจายขอ้มูล และ (3) โฆษกของ
หน่วยงาน และดา้นการตดัสินใจ ประกอบดว้ยบทบาทท่ีส าคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ (1) ผูป้ระกอบการ 
(2) นกัแกปั้ญหา (3)ผูจ้ดัสรรทรัพยากร และ (4) นกัเจรจาต่อรอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Daft (2012) ท่ี
สรุปไวว้า่ ผูบ้ริหารระดบักลาง จะเป็นตวัเช่ือมระหวา่งนโยบายขององคก์รและการปฏิบติังานของ
พนกังาน และช่วยท าใหอ้งคก์รสามารถขบัเคล่ือนอยูไ่ด ้และสามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง
ไดอ้ยา่งทนัท่วงที  
   นอกจากน้ียงัสอดคล้องกบันักวิชาการหลายท่าน ท่ีได้ศึกษาเก่ียวกบั บทบาทของ
ผูบ้ริหารระดบักลาง พบวา่ ผูบ้ริหารระดบักลางมีบทบาท และความส าคญัในดา้นต่างๆ บทบาทการ
เป็น ผูบ้ริหาร บทบาทนกัส่ือสาร บทบาทในการติดตามและประสานงาน และบทบาทนกัพฒันา 
(พงกะพรรณ  ตะกลมทอง, 2553) ท าหนา้ท่ีแสวงหาและรวบรวมขอ้มูลและความรู้ต่างๆ สนบัสนุน
การแลกเปล่ียนข่าวสาร ต่าง ๆ ในระหว่างกลุ่มต่างๆ ในองค์กร สังเคราะห์กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อประเมิน
องคก์ร (Isabella, 1990) ส่งเสริมการจดัท ากลยุทธ์ในองคก์ร การพฒันาและน าให้เกิดกระบวนการน า
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ความรู้ ข่าวสาร มาใช้ ในองค์กร การท้ายทาย กระตุ้นการด าเนิน ประสานงาน และกลยุทธ์ใน
องคก์ร (Floyd and Wooldridge, 1997) การคิดวิเคราะห์งาน (Analyst) และการตดัสินใจอยา่งมี
เหตุผล (Intuitive) การริเร่ิมส่ิงใหม่ ๆ การปรับตวั การน าไปปฏิบติั (Pragmatic) การทดลองท าส่ิง
ใหม่ การถ่ายทอดความรู้ การใช้ประโยชน์ (Janczak, 2004) การบริหารจดัการของผูบ้ริหาร
ระดบักลางมีความส าคญัในการช่วยเหลือพนกังานของพวกเขาในการเปล่ียนแปลงองคก์ร (Herzig 
and Jimmieson, 2006) รูปแบบภาวะผูน้ าเนน้กิจกรรมภายใน องคก์ร (Viitanen and Konu, 2009) การ
จดัการความรู้ กลยุทธ์ในการจดัการความรู้ และกระบวนการจดัการความรู้ ซ่ึงมีผลต่อการพฒันา
องคก์รให้เป็นองคก์รนวตักรรม (Yousif, Hakim and Hassan, 2011) และมีอิทธิพลต่อการพฒันา
บรรยากาศในการสร้างนวตักรรม และพฤติกรรมของผูบ้ ริหารระดบัสูง (Kissi, Dainty & Liu, 
2012)  
   เม่ือพิจารณารูปแบบความสัมพนัธ์องค์ประกอบของการเป็นองคก์รแห่งนวตักรรม 
(Y Grand) พบว่า ด้านการส่ือสารและถ่ายทอดท่ีชัดเจน และด้านการสร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในท่ีท างานท่ีเอ้ือต่อกระบวนการแห่งการสร้างสรรค์ มีอิทธิพลมากท่ีสุด (0.94) 
รองลงมา คือ ด้านยอมรับความคิดใหม่และพฒันาอย่างต่อเน่ือง และด้านค่านิยมร่วมและแนว
ทางการปฏิบติั (0.92) ดา้นวสิัยทศัน์เชิงนวตักรรมและทศันคติในการปฏิบติังาน (0.81) และดา้นการ
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง (0.75) สาเหตุเป็นเพราะว่า การสร้างองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่ง
นวตักรรมนั้น องค์ประกอบท่ีส าคญัคือ การเช่ือมโยง ระหว่างองค์ความรู้ต่าง ๆ และทีมงาน ทั้ง
ภายในและภายนอกองคก์รเขา้ดว้ยกนั พร้อมทั้งตอ้งมีการก าหนดเป้าหมาย ทิศทาง รูปแบบองคก์ร
และวิธีการปฏิบติังานขององคก์รให้ชดัเจน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงตอ้งมีการกระตุน้และจูงใจ
บุคลากรในแต่ละส่วนงาน ให้เกิดความมุ่งมั่นท างาน ในส่วนของตนให้สอดคล้องและเกิดการ
ประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทาง ดา้นการ
สร้างคุณค่าแก่องคก์รร่วมกนั รวมถึงตอ้งอาศยัผูน้ าท่ีมีวิสัยทศัน์ ท่ีคอยให้การสนบัสนุนให้เกิดการ
เปล่ียนแปลง มีการวางแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคลอ้งกบันวตักรรม และ สนบัสนุนให้บุคลากรของตนมี
ความกลา้คิด กลา้ท า นอกจากนั้นผูป้ฏิบติังานเองก็ตอ้ง มีการคิดนอกกรอบท่ีพร้อมจะเรียนรู้ และมี
การพฒันาอย่างต่อเน่ือง และพร้อมท่ีจะรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนอยู่เสมอ รวมถึงมีการ
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยต่ีาง ๆ ใหเ้กิดประโยชน์และมีคุณค่าสูงสุด (ศศิประภา  ชยัประสิทธ์ิ, 2553)  
   นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Von Stamm (2008) ท่ีกล่าวไวว้า่ (1) กลยุทธ์
และวิสัยทศัน์ ท่ีมีความชดัเจน (2) รูปแบบผูน้ าองค์กรตอ้งสนบัสนุน และส่งเสริมนวตักรรม (3) 
กระบวนการเพื่อการสนบัสนุนวฒันธรรมของนวตักรรม  (4) วฒันธรรมองคก์ร (5) ส่ิงแวดลอ้มทาง
กายภาพของการท างาน และ (6) ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ ความเขา้ใจในบริบทท่ีองคก์รด าเนินการอยู ่และ



 

 

238 

การเช่ือมโยงกบัปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพล เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัขององคก์รนวตักรรม และ
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของนกัวิชาการหลายท่าน ท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัองคก์รแห่งนวตักรรม พบวา่ 
องคป์ระกอบท่ีส าคญัต่อการพฒันาองคก์รไปสู่การเป็นองคก์รแห่งนวตักรรม ประกอบดว้ย กลยุทธ์
และวิสัยทศัน์ชดัเจน (กีรติ ยศยิ่งยง, 2552; กุศล ทองวนั, 2553; Christiansen, 2000; Tidd, 2001; 
Piyaporn, 2002; Kuczmarski, 2003; Von Stamm, 2008; Srivastava, 2011) โครงสร้างองคก์รมีความ
ยืดหยุน่ในระดบัท่ีเหมาะสมท่ีจะกระตุน้ให้เกิดนวตักรรมภายในองคก์ร (พสุ เดชะรินทร์, 2546; กีรติ 
ยศยิ่งยง, 2552; กุศล ทองวนั, 2553; Christiansen, 2000; Tidd, 2001; Piyaporn, 2002; Wei and Wang, 
2008; Srivastava, 2011) ให้ความส าคญักบับรรยากาศ และสภาวะแวดลอ้มในการท างาน (พสุ เดชะ
รินทร์, 2546; กีรติ ยศยิ่งยง, 2552; กุศล ทองวนั, 2553; Tidd, 2001; Piyaporn, 2002; Kuczmarski, 
2003; Von Stamm, 2008; Srivastava, 2011; Hay Group, 2013) สร้างวฒันธรรมขององคก์รท่ีให้
ความส าคญั เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวตักรรมใหม่ ๆ (พสุ เดชะรินทร์, 2546; กีรติ ยศยิ่งยง, 2552; กุศล 
ทองวนั, 2553; นรวฒัน์ ชุติวงศ,์ 2554; Christiansen, 2000; Kuczmarski, 2003; Wong & Fung, 2005; 
Von Stamm, 2008; Srivastava, 2011) และรูปแบบผูน้ า/ผูบ้ริหาร ในทุกระดบั มีทศันคติท่ีดี มีความ
ทุ่มเท มุ่งมัน่สนบัสนุน ส่งเสริม และช่วยสร้างแรงบนัดาลใจใหก้บับุคลากร น าไปสู่การสร้างนวตักรรม
องคก์ร (พสุ เดชะรินทร์, 2546; กีรติ ยศยิ่งยง, 2552; Kuczmarski, 2003; Von Stamm, 2008; Srivastava, 
2011; Hay Group, 2013) และงานวิจยัของ ศกัดิพนัธ์ ตนัวิมลรัตน์ (2558) ท่ีพบวา่ การเป็นองคก์าร
แห่งนวตักรรมมีอยู ่ 8 องค์ประกอบไดแ้ก่ (1) ภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ (2) ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (3) วิสัยทศัน์และยุทธศาสตร์ (4) บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ (5) การ
พฒันาบุคลากร (6) วฒันธรรมองคก์าร (7) โครงสร้างองคก์รท่ีเหมาะสม (8) ระบบการส่งเสริมการ
สร้างนวตักรรม และภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพมีอิทธิพลทางออ้มผา่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร, วิสัยทศัน์และยุทธศาสตร์, วฒันธรรมองค์การ และโครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสม 
บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ และการพฒันาบุคลากรมีอิทธิพลทางออ้มผ่านวฒันธรรมองคก์าร และ
โครงสร้างองคก์รท่ีเหมาะสม 
 4.  อภิปรายผลการศึกษาแนวทางการพฒันาองค์กรให้เป็นองคก์รแห่งนวตักรรม จากการ
ด าเนินการประชุมกลุ่ม (Focus Group)  
   ผลการจากด าเนินการประชุมกลุ่ม (Focus Group)เพื่อการศึกษาแนวทางการพฒันา 
องคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งนวตักรรม พบวา่ ควรพฒันาผูบ้ริหาร ในดา้นของการคิดและวิเคราะห์เพิ่ม
มากข้ึน เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในดา้นการมีส่วนร่วมในระดบัผูบ้ริหารดว้ยกนัเองและการมีส่วน
ร่วมในระดับผูบ้ริหารและพนักงาน สร้างความชัดเจนในบทบาทหน้าท่ีบุคลากรในองค์กรใน
ผูบ้ริหารทุกระดบัและบุคคลระดบัปฏิบติังาน และพฒันาระบบงานเชิงนวตักรรมเพื่อรวบรวมปัจจยั
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หลกัท่ีเป็นองค์ประกอบส าคญัให้เขา้กนักบับริบทขององคก์าร กล่าวคือ กลไกในการสร้างองคก์ร
แห่งนวตักรรมให้ประสบความส าเร็จนั้น องคป์ระกอบท่ีส าคญัคือ องคก์รจะตอ้งมีการเช่ือมโยง
ระหวา่งทีมงานและองคค์วามรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองคก์รเขา้ดว้ยกนั พร้อมทั้งตอ้งมีการ
ก าหนดเป้าหมาย ทิศทาง รูปแบบองค์กรและวิธีการปฏิบติังานขององค์กรให้ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงตอ้งมีการกระตุน้และจูงใจบุคลากรในแต่ละส่วนงานให้เกิดความมุ่งมัน่ ท่ีจะ
ท างานในส่วนของตนให้สอดคล้องและเกิดการประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกองคก์ร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางดา้นการสร้างคุณค่าแก่องคก์รร่วมกนั รวมถึงตอ้งอาศยั 
ผูน้ าท่ีมีวสิัยทศัน์ท่ีคอยให้การสนบัสนุนให้เกิดการเปล่ียนแปลง มีการวางแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคลอ้ง
กบันวตักรรมและสนบัสนุนใหบุ้คลากร ของตนมีความกลา้คิด กลา้ท า นอกจากนั้นผูป้ฏิบติังานเอง
ก็ตอ้ง มีการคิดนอกกรอบท่ีพร้อมจะเรียนรู้และมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง และพร้อมท่ีจะรับฟัง
ความคิดเห็นบุคคลอ่ืนอยูเ่สมอ รวมถึงมีการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ และมี
คุณค่าสูงสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของหลายท่าน (Amabile et al., 1986 : 23; Huselid, 1995 : 72, 
; Eisenberger and Cameron, 1996 : 66 ; Hennessey and Amabile, 1998 : 674-675 ; Schuler and 
Jackson, 1999 : 213 ; Mumford, 2000 : 51) ท่ีสรุปไวว้า่ การฝึกอบรมและพฒันา พนกังาน การให้
ส่ิงจูงใจ และการประเมินผลและการควบคุมพนกังานท่ีมีประสิทธิผล ปัจจยัดงักล่าว มีความส าคญั ต่อ
การสร้างสรรคน์วตักรรม ดงัน้ีประการแรก พนกังานสามารถหาความรู้ใหม่ ๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็วและ
พฒันาสมรรถนะด้านนวตักรรมได้มากข้ึนผ่านทางการฝึกอบรม ประการท่ีสอง แรงจูงใจของ
พนกังานมีอิทธิพลโดยตรงต่อนวตักรรมองคก์ร ซ่ึงมีผลลพัธ์ท่ีแตกต่างกนัตามนกัวิจยั และประการ
ท่ีสาม เน่ืองจากนวตักรรมองค์กรเป็นกระบวนการท่ีมาพร้อมกบัความเส่ียงในระดบัสูง ดงันั้น
จ าเป็นท่ีตอ้งใช้การควบคุมท่ีมีประสิทธิผลเพื่อลดความเส่ียงและท าให้ประสิทธิภาพสูงข้ึน การ
ควบคุมภายในแบ่งออกเป็น 2 ประเภทเก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการสร้างสรรคน์วตักรรม คือ 
การควบคุมผลลพัธ์ (Outcome Control) การควบคุมกระบวนการ (Process Control) หรืออาจกล่าว
ไดว้า่ ความแตกต่างของวิธีการจูงใจมีอิทธิพลต่อผูบ้ริหารระดบัสูงขององค์กรในการเลือก ประเภท
การควบคุมภายในท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากแรงจูงใจอยู่บนพื้นฐานของผลลพัธ์ท่ีเก่ียวกบัเป้าหมาย 
(Objective Outcome) โดยมีความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดกนัระหวา่งแรงจูงใจท่ีเป็นตวัเงินและ การควบคุม
ผลลพัธ์ (Li et al., 2006: 96) องคก์รท่ีมีเทคโนโลยีสูง พนกังานแต่ละคนจะใส่ใจเก่ียวกบั การพฒันา
ตนเองและติดตามผลการด าเนินงานดว้ยตนเองมากกวา่ เน่ืองจากพนกังานในองคก์รท่ีมีเทคโนโลยี
สูง มีระดบัความรู้ท่ีสูงกว่า และมีอิสระมากกว่า พนกังานเหล่าน้ีจึงชอบการแลกเปล่ียน ความคิดเห็น
กบัหวัหนา้งาน ดงันั้นควรสร้างความสัมพนัธ์ ระหวา่งแรงจูงใจท่ีไม่เป็นตวัเงินและการประเมินและ
ควบคุมกระบวนการ 
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ข้อเสนอแนะ  
 การวจิยัเร่ือง อิทธิพลของผูบ้ริหารระดบักลาง ในการพฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่ง
นวตักรรม กรณีศึกษา บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) ผูว้จิยัมีขอ้เสนอดงัน้ี 
 1.  ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย 
  ผลจากการวจิยั พบวา่ องคป์ระกอบดา้นการบริหารจดัการของผูบ้ริหารระดบักลาง ทั้ง 
3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ (1) ดา้นผูส้ร้างวิสัยทศัน์และทศันคติในการปฏิบติังาน (2) ดา้นผูว้ิเคราะห์และ
พฒันาการบริหารจดัการ และ (3) และดา้นผูพ้ฒันาแนวทางการปฏิบติั มีอิทธิพลต่อ องค์ประกอบของ
องคก์รแห่งนวตักรรม ทั้ง 6 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ (1) ดา้นยอมรับความคิดใหม่และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
(2) ดา้นค่านิยมร่วม และแนวทางการปฏิบติั (3) ดา้นวิสัยทศัน์เชิงนวตักรรม และทศันคติในการ
ปฏิบติังาน (4) ดา้นการส่ือสารและถ่ายทอดท่ีชดัเจน (5) ดา้นการสร้างบรรยากาศและสภาพ แวดลอ้มใน
ท่ีท างานท่ีเอ้ือต่อกระบวนการแห่งการสร้างสรรค ์และ (6) ดา้นการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง อยู่
ในระดบัสูง และไดน้ าเสนอในการประชุมกลุ่ม (Focus Group) กบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันาองคก์ร
ให้เป็นองค์กรแห่งนวตักรรม จ านวน 6 ท่าน ไดข้อ้สรุปเป็นขอ้เสนอแนวทางการพฒันาองค์กรให้เป็น
องคก์รแห่งนวตักรรม ดงัน้ี 
   ด้านการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับกลาง 
   การพฒันาดา้นการบริหารจดัการของผูบ้ริหารระดบักลาง ใหมี้ประสิทธิภาพสูงมาก
ยิง่ข้ึน หน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งควรด าเนินการดา้นนโยบายเพื่อพฒันาในดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
   1.  พัฒนาผู้บริหาร ควรพฒันาหรือปรับปรุงในเร่ืองของ การจดัหลกัสูตรเพื่อการ 
ฝึกอบรมใหก้บัผูบ้ริหารไดมี้การพฒันาตนเอง ทั้งในดา้นของการคิดและวเิคราะห์เพิ่มมากข้ึน 
   2. สร้างความชัดเจนในบทบาทหน้าที่บุคลากรในองค์กร ควรพฒันาหรือปรับปรุง
ในเร่ืองของ (1) ผูบ้ริหารระดบัสูง ควรมีการแสดงภาวะผูน้ าในการก าหนดทิศทางดา้นนวตักรรม
ขององคก์าร และเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนสามารถแสดงออกทางความคิดเพื่อการขบัเคล่ือน
วิสัยทศัน์เชิงนวตักรรม (2) ผูบ้ริหารระดบักลาง ควรมีการแสดงบทบาทผูน้ าการเปล่ียนแปลง สร้าง
ส่ิงแวดลอ้มและเวทีนวตักรรมให้เหมาะสมในการบ่มเพาะความคิดใหม่ เพื่อเปล่ียนเป็นนวตักรรม และ 
(3) บุคลากรระดบัปฏิบติัการ ควรมีการรับรู้และเขา้ใจความหมายของค าว่า “นวตักรรม” และ 
“องคก์ารนวตักรรม” ในบริบทขององคก์าร เป็นอยา่งดี 
   ด้านการพฒันาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งนวตักรรม 
   การพฒันาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งนวตักรรม ให้มีประสิทธิภาพสูงมากยิ่งข้ึน 
หน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งควรด าเนินการดา้นนโยบายเพื่อพฒันาในดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
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   1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วม ควรพฒันาหรือปรับปรุงในเร่ืองของ (1) การมีส่วน
ร่วมในระดบัผูบ้ริหารดว้ยกนัเอง ดว้ยการใหผู้บ้ริหารระดบักลางไดมี้ส่วนร่วมในการบริหาร เพื่อ ให้
เกิดความคิดสร้างสรรค์ ในการน านโยบายลงไปปฏิบติัมากข้ึน และ (2) การมีส่วนร่วมในระดบั
ผูบ้ริหารและพนกังาน ดว้ยการจดักิจรรมท่ีเปิดโอกาสให้พนกังานไดมี้ส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นในการพฒันานวตักรรมท่ีเกิดมาจากตวัของพนกังานเองมีใชเ้กิดมาจากวิสัยทศัน์หรือนโยบาย 
ของผูบ้ริหารเพียงดา้นเดียว 
   2. พัฒนาระบบงานเชิงนวัตกรรม ควรพฒันาหรือปรับปรุงในเร่ืองของการจดัให้มี
ระบบงานเชิงนวตักรรม (Work System for Innovation) เพื่อรวบรวม (converge) ปัจจยัหลกัท่ีเป็น
องคป์ระกอบส าคญัเขา้ดว้ยกนักบับริบทขององคก์าร (Context of the organization) ไวด้ว้ยการเพื่อ
การบริหารท่ีคล่องตวัและรวดเร็ว 
 2.  ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 
   2.1 ควรมีการศึกษาการพฒันาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งนวตักรรมในธุรกิจการ
ส่ือสารและโทรคมนาคม ทุกกลุ่มบริษทัในประเทศ เพื่อใหเ้ห็นภาพอยา่งเป็นองคร์วม 
   2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการพฒันาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งนวตักรรม
ระหว่างธุรกิจการส่ือสารและโทรคมนาคม ต่างกลุ่มบริษทั เพื่อให้เห็นการพฒันาองค์กรให้เป็น
องคก์รแห่งนวตักรรม ในแต่ละองคก์ร ชดัเจนมากยิง่ข้ึน  
   2.3 การวจิยัคร้ังต่อไป อาจใชเ้ทคนิคการวจิยัอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic 
Delphi Futures Research) เพื่อศึกษาเก่ียวกบัความเป็นไปไดใ้นการพฒันาองคก์รให้เป็นองคก์รแห่ง
นวตักรรมในอนาคต 



242 

 

รายการอ้างอิง 
ภาษาไทย 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. (2558). ความหมาย และองค์ความรู้เกีย่วกบันวตักรรม. เขา้ถึงเม่ือ  
 29 มกราคม. เขา้ถึงไดจ้าก http://library.dip.go.th/Industrial%20Innovation/www  
 /inno1-01.html 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2550). หลกัสูตรพฒันาผู้น าการเปลีย่นแปลง เพ่ือรองรับการกระจาย 
 อ านาจส าหรับผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา. นครปฐม: สถาบนัพฒันา 
 ครูคณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา. 
กญัจน์นิกข ์ ก าเนิดเพช็ร์. (2555). “องคก์รนวตักรรม องคก์รแห่งความเป็นเลิศ.” วารสารวชิาการ

ปริทัศน์ 20, 2 (กุมภาพนัธ์).  
กลัยา วานิชยบ์ญัชา. (2553). หลกัสถิติ. พิมพค์ร้ังท่ี 12. กรุงเทพมหานคร: พิมพล์กัษณ์. 
กลัยาณี สูงสมบติั. (2557). ส่ือการสอน เทคนิคการจัดการสมัยใหม่. เขา้ถึงเม่ือ 27 กุมภาพนัธ์.  

เขา้ถึงไดจ้าก http://uhost.rmutp.ac.th/kanlayanee.so/L4/4-2-3.htm 
กีรติ ยศยิง่ยง. (2552). องค์กรแห่งนวตักรรม: แนวคิดและกระบวนการ. กรุงเทพมหานคร:  
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
กุศล ทองวนั. (2553). “ความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีส่งเสริมใหเ้กิดองคก์รแห่งการเรียนรู้ต่อระดบัการ

เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้และระดบัการเป็นองคก์รนวตักรรม: กรณีศึกษา ส านกังาน
พฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ.” วารสารคณะพาณชิยศาสตร์และการบัญชี 

 มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 33, 128 (ตุลาคม-ธนัวาคม). 
เกษม พิพฒัน์เสรีธรรม. (2554). การตลาดเหนือช้ัน กลยุทธ์พร้อมรบ. กรุงเทพมหานคร : พีเพิลมีเดีย 
ชาญชยั อาจิณสมจาร. (2550). ภาวะผู้น าในองค์การ. กรุงเทพมหานคร: ปัญญาชน. 
เชาวรัตน์ เตมียกุล. (2557). การสร้างนวตักรรม. เขา้ถึงเม่ือ 27 พฤศจิกายน. เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.kruchaow.com/kr-research/renew6.pdf 
ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัท ์และฉตัยาพร เสมอใจ. (2547). การจัดการ. กรุงเทพมหานคร: ซีเอด็ยเูคชนั. 
ดาริน คงสัจววิฒัน์. (2547). “หลกัการและเทคนิควธีิการเพื่อการประเมินผลนโยบายสาธารณะ 
 ท่ีมีประสิทธิภาพ.” คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร. 
ทรู. (2557). วสัิยทัศน์ และคุณค่าของแบรนด์. เขา้ถึงเม่ือ 20 ธนัวาคม. เขา้ถึงไดจ้าก 
 http://www3.truecorp.co.th/investor/entry/14 
_________.(2558). รางวลัทีเ่ราภูมิใจ. เขา้ถึงเม่ือ  7 มกราคม. เขา้ถึงไดจ้าก http://www3.truecorp 

.co.th/investor/entry/26 

http://www3.truecorp/


243 

 

นงลกัษณ์ วรัิชชยั. (2542). โมเดลลสิเรล: สถิติวเิคราะห์ส าหรับการวจัิย. พิมพค์ร้ังท่ี 3.  
 กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
นรวฒัน์ ชุติวงศ.์ (2554). “การวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิผลต่อการเป็นองคก์รแห่งนวตักรรมในประเทศ

ไทย.”  วารสารคณะพาณชิยศาสตร์และการบัญชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 34, 130 
(เมษายน-มิถุนายน): 47-58. 

เนตร์พณัณา  ยาวิราช. (2552). ภาวะผู้น า และผู้น าเชิงกลยุทธ์. พิมพค์ร้ังท่ี 7. กรุงเทพมหานคร: 
 ทริปเพิล้ กรุ๊ป. 
บุญชม ศรีสะอาด. (2553). การวจัิยเบ้ืองต้น. พิมพค์ร้ังท่ี 8. กรุงเทพมหานคร: สุวีริยาสาส์น. 
บุญอนนัต ์พินยัทรัพย.์ (2555). “องคก์รแห่งนวตักรรม: การปรับตวัขององคก์รภาครัฐในทศวรรษ

หนา้.” คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA). 
พงกะพรรณ ตะกลมทอง. (2553). “รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าผูบ้ริหารระดบักลาง สังกดั

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.” วทิยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎี
บณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี. 

พสุ เดชะรินทร์. (2557). ความส าคัญของนวตักรรมในการแข่งขันยุคใหม่. เขา้ถึงเม่ือ 12 มกราคม 
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.nidambe11.net/ekonomiz/2003q4/article2003dec09p3.htm 

พีรศกัด์ิ วลิยัรัตน์. (2557). บริหารการศึกษา. เขา้ถึงเม่ือ 12 มกราคม.  เขา้ถึงไดจ้าก http://www. 
pantown.com/group.php?display=content&id=36749&name=content11&area=3 

ยงยทุธ  ทยศยิง่ยง. (2557). ปัจจัยและหลกัการพืน้ฐานขององค์กรแห่งนวตักรรม. เขา้ถึงเม่ือ  
 20 มีนาคม. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.gotoknow.org/posts/176800 
ยทุธ ไกยวรรณ์. (2551). วเิคราะห์ข้อมูลวจัิย 4 (SPSS). กรุงเทพมหานคร: พิมพ ์ดี. 
รังสรรค ์ประเสริฐศรี. (2544). ภาวะผู้น า. กรุงเทพฯ: Diamond in Business World. 
รัชนี วิเศษสังข.์ (2537). “ผูน้ าปริวรรต.” สารพฒันาหลกัสูตร 13,116  (มกราคม- มีนาคม): 18 – 24.  
วรวฒัน์  แสงนอ้ยอ่อน. (2557). ผู้น าการเปลีย่นแปลง. เขา้ถึงเม่ือ 23 กุมภาพนัธ์. เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.google.co.th 
วโิรจน์  สารรัตน์. (2546). การบริหารการศึกษา : หลกัการ  ทฤษฎ ี หน้าที ่ประเด็นและบท 
 วเิคราะห์.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพทิ์พยว์สุิทธ์ิ.   
ศกัดิพนัธ์ ตนัวมิลรัตน์. (2558).  “รูปแบบการบริหารข่ายงานหอ้งสมุด มหาวทิยาลยัส่วนภูมิภาค 
 สู่การเป็นองคก์ารแห่งนวตักรรม.”  Veridian E-Journal, Silpakorn University 8,1 
 (มกราคม-เมษายน). 
 

http://202.28.199.3/tdc/basic.php?query=ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://202.28.199.3/tdc/basic.php?query=ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://www/
http://www.google.co.th/url?sa


244 

 

สมพร ศิลป์สุวรรณ์. (2558). การบริหารจัดการทีด่ี. เขา้ถึงเม่ือ 10 พฤษภาคม. เขา้ถึงไดจ้าก 
 http://www.km.nida.ac.th/home/index.php?option=com_content&view=article&id=86

:2009-03-09-10-34-55&catid=52:2009-02-22-11-47-04&Itemid=93 
สมยศ นาวกีาร. (2546). การบริหารและพฤติกรรมองค์การ. พิมพค์ร้ังท่ี 3. กรุงเทพมหานคร: บรรณกิจ. 
สุภางค์ จันทวานิช.  (2552). การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ.  พิมพ์คร้ังท่ี 9. 

กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ. (2549). การจัดการนวตักรรมส าหรับผู้บริหาร. พิมพค์ร้ังท่ี 2.  
 กรุงเทพมหานคร: งานส่งเสริมภาพลกัษณ์องคก์ร ส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ 
 กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 
 . (2550). รายงานผลการส ารวจขีดความสามารถด้านนวตักรรมของประเทศไทย  
 ประจ าปี 2550, กรุงเทพมหานคร: ส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ กระทรวงวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี. 
สุภมาส  องัศุโชติ, สมถวลิ  วจิิตรวรรณา และ รัชนีกูล  ภิญโญภานุวฒัน์. (2554). สถิติวเิคราะห์ 
 ส าหรับการวจัิยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ : เทคนิคการใช้โปรแกรม 

LISREL. พิมพค์ร้ังท่ี 3. กรุงเทพมหานคร: เจริญดีมัน่คงการพิมพ.์ 
เสริมศกัด์ิ วศิาลาภรณ์. (2544). ทฤษฎแีละแนวปฏิบัติในการบริหารศึกษา หน่วยที่ 5-8. นนทบุรี:  
 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช. 
อจัฉรา จนัทร์ฉาย. (2553). “นวตักรรม: ความหมาย ประเภท และความส าคญัต่อการเป็นผูป้ระกอบการ.” 
 วารสารบริหารธุรกจิ 33,128 (ตุลาคม-ธนัวาคม): 57-58. 
อมัพร คีรีรมย.์ (2557). บทบาทของผู้บริหารในฐานะผู้น าการเปลีย่นแปลง. เขา้ถึงเม่ือ  
 10 มีนาคม. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.kroobannok.com/blog/38578 
อาภรณ์ แกว้สลบัสี. (2557). ผู้บริหารระดับกลางมืออาชีพ เขา้ถึงเม่ือ 7 มีนาคม. เขา้ถึงได ้
 จาก http://www.pt.tsu.ac.th 
 
ภาษาต่างประเทศ 
Abramson, M. A. (1996). “In Search the new leadership.” Leadership 10, 1 (September): 1–4. 
Ahmed, P. K. (1998). “Culture and Climate for Innovation.” European Journal of Innovation  
 Management 1, 1 (October): 30-43.  
Amabile, T. M., and others. (1996). Assessing the work environment for creativity. Academy of 
 management journal, 39, 5: 1154-1184. 

http://www.pt.tsu.ac.th/


245 

 

Bartol, K. M. and C. D. Martin. (1998). Management. 3 rded. New York: McGraw-Hill. 
Bateman, T.S. and S. A. Snell. (2014). Management: Leading and Collaborating in a Competitive 
 World. 11th Edition. Burr Ridge, IL: McGraw-Hill Higher Education. 
Best, W. John. (1981). Research in Education. New York: Prentice-Hall. 
Bollen, K. A, (1989). Structural Equations with Latent Variable. New York: Wliey. 
Brown. M.W. and R.  Cudeek. (1993). Alliterative ways of assesing model fit, in texting 

Structur a lequation model. New Jersey: Sage. 
Burns, J. M. (1978). Leadership. New York: Harper and Row. 
Bygrave, W. D. (2009). The Entrepreneurial Process, in The Portable MBA in Entrepreneurship,  
 4th Edition. , NJ, USA: John Wiley and Sons.  
Byrd,T.A.,and  D. E. Turner. (2001). “An exploratory examination of the relationship between 
 flexible IT infrastructure and competitive advantage”. Journal of Information and  
 Management 39: 64-89. 
Capon, N. J. and others. (1992). “Profiles of Product Innovators among large U.S. manufactures.” 
 Management Science 36, 2: 157- 169. 
Chaney, P. K., T. M.  Devinney, and R. S. Winer. (1991). “The Impact of New Product  
 Introductions on the Market Value of Firms.” The Journal of Business 64, 4 
 (December): 573. 
Chesbrough, H. (2010). “Business model innovation: opportunities and barriers.” Long range 
 planning 43, 2: 354-363. 
Christiansen, J. A. (2000). Building The Innovative Organization. Hamoshire:  Macmiltan Press. 
Cooper, R. J. (1998). “A Multidimensional Approach to the Adoption of Innovation.” 

Management Decision 36, 8: 493 – 502. 
Crossan, M. M., and M. Apaydin. (2010). “A multi‐dimensional framework of organizational 
  innovation: A systematic review of the literature.” Journal of management studies  
 47, 6: 1154-1191. 
Denzin, N. K. (1978). The Research Act. 2nd ed.. New York: McGraw-Hill. 
Denton, D.K. (1999). The Toolbox for the mind: Finding and implementing creative solution  
 in the workplace. Milwaukee: ASQ Quality Press. 
 



246 

 

Dobni, B. C. (2008). “Measuring Innovation Culture in Organization The Development of a  
 Generalized Innovation Culture Construct Using Exploratory Factor Analysis.”  
 European Journal of Innovation Management 11, 4 (December): 539-559. 
Dougherty, D., and C. Hardy. (1996). “Sustained product innovation in large, mature  
 organizations: overcoming innovation-to-organization problems.” Academy of  
 Management Journal 39: 1120-54. 
Drucker, P. F. (2002). “The discipline of innovation.” Harvard business review 80: 95-104. 
 . (2007). Management: Tasks, responsibilities, practices, N J: Transaction. 
Dundon, E. (2002). The seeds of innovation: Cultivating the synergy that fosters new ideas.  
 New York: AMACOM. 
Eisenberger, R., and J. Cameron. (1996). “Detrimental effects of reward: reality or myth?”  
 American Psychologist 51: 1153-66. 
Ettlit, J. E. and E.  Reza. (1992). “Organizational Integration and Process Innovation.” 
 Academy of Management Journal 35: 795 – 827. 
Freeman, C. and  L. Soete. (1997). The Economics Industrial Innovation. 3rd ed. Massachusetts:  
 The MIT Press. 
Floyd, S.W. and B.Wooldridge. (1997). “Middle management’s strategic influence and  
 organizational performance.” Journal of Management Studies 34, 3: 465-485. 
Fullan, M. and St. Germain, C. (2006). Learning Places. Thousand Oak, CA: Corwin Press.  
Ganter, A., and A. Hecker. (2014). “Configurational paths to organizational innovation:  
 qualitative comparative analyses of antecedents and contingencies.” Journal of  
 Business Research 67, 6: 1285-1292. 
Gibbons, A. (1997). “Innovation and the Developing of Knowledge Production.” University  
 of Sussex. 
Gibson, J.L., J.M. Ivancevich, and J. H. Donnelly. (1997). Organization Behavior Structure  
 Process. 9th ed. New York: McGraw-Hill. 
Glaser, R and others. (1989). “Selfexplanations: how students study and use examples in learning 
 to solve problems.” Cognitive Science 13: 145-82. 
 
 



247 

 

Gopalakrishnan, S. and F. Damanpour. (1997). “A Review of Innovation Research in Economics  
 Sociology and Technology Management.” The International Journal of  
 management Science 25, 1: 15-28. 
Greenberg, J., and R. A. Baron. (2002). Behavior in organizations: Understanding and  
 managing the Human Side of Work. New Jersey: Prentice Hall. 
Gumusluoglu, L., and A.  Ilsev. (2009). “Transformational leadership, creativity, and organizational  
 innovation.” Journal of Business Research 62, 4: 461-473. 
Guest, D.E. (1997). “Human resource management and performance: a review and research 
 agenda.” The International Journal of Human Resource Management 8,3:  
 263-276. 
Gupta, A. (1987). “SBU strategies, corporate-SBU relations and SBU effectiveness in strategy  
 implementation.” Academy of Management Journal 30: 477-500. 
Hage, J.T. (1999). “Organizational innovation and organizational change.” Annual Review of 
 Sociology 25: 597-622. 
Hair, J.F.,and others. (2010). Multivariate Data Analysis. 7th Edition. Upper saddleRiver, New 

Jersey: Pearson Education International. 
Haneberg, L. (2005). High impact middle management: Solutions for today’s busy managers.  
 Massachusetts: Adam Media.  
Hartmann, A. (2006). “The Role of Organizational Culture in Motivating Innovative Behaviour  
 in Construction Firms.” Construction Innovation 6, 3 (December): 159-172. 
Harvard Business School. (2003). Managing Creativity and Innovation. Boston: Harvard  
 Business School Press. 
Hay Group. (2014). Eighth Annual Hay Group Study Identifies Best Companies for  
 Leadership. Accessed March 24. Available from http://finance.yahoo.com/news 

/eighth-annual-hay-group-study-160000478.html  
Hennessey, B.A., and T. M. Amabile T.M. (1998). “Reward, intrinsic motivation, and creativity.” 
 American Psychologist 53: 674-5. 
Herzig S. E. and Jimmieson, N. L. (2006). “Middle managers' uncertainty management 
 during organizational change.” Leadership and Organization Development 
 Journal 27, 8: 628 – 645. 

http://finance.yahoo/


248 

 

Higgins, J.M. (1995). Innovate or Evaporate: Test and improve your organizations IQ – Its  
 innovation quotient. New York: New Management. 
Hitt, M.A., and others. (1996). “The market for corporate control and firm innovation.” Academy 
 of Management Journal 39: 1084-119. 
Huselid, M. (1995). “The impact of human resource management practices on turnover,  
 productivity, and corporate financial performance.” Academy of Management  
 Journal 38: 635-72. 
Institute of Work Psychology. (2014). Developing Innovation Culture: Implication. Accessed  
 December 9. Available from http://esrccoi.group.shef.ac.uk.  
Isabella, L. A. (1990). “Evolving interpretations as a change unfolds: How managers construe  
 key organizational events.” Acad. Management J. 33, 1: 7–41. 
Ismail, M. (2005). “Creative Climate and Learning Organization Factors: Their Contribution  
 Towards Innovation.” Leadership & Organization Development Journal 26, 8 
 (December): 639-654.  
Janczak, S. M. (2004). “How Middle Managers Integrate Knowledge Within Project.” 
 Knowledge and Process Management 11, 3: 210-224. 
Johannessen, J., and B. Olsen. (2003). Knowledge management and sustainable competitive  
 advantages: The impact of dynamic contextual training.” International  
 Journal of Information Management 23: 277-289. 
Johnson, D. (2001). “What is Innovation and Entrepreneur ship? Lessons for Large Organizations.”  
 Industrial and Commercial Training 33, 4: 135-140. 
Jantan, M., A. M.  Nasurdin, and N. F. Fadzil. (2003). “Designing Innovative Organizations in  
 Malaysia: Do Structure and Culture Matter?.” Global Business Review 3 (November): 
 213-226.  
Kelloway, E. K. (1998). Using LlSREL for structural equation modeling: A researcher’s guide.  
 Thousand Oaks, CA: Sage. 
King, N., and N. Anderson. (2002). Managing Innovation and Change: a Critical Guide for  
 Organization. 2nd ed. Cornwall: Thomson. 
 
 



249 

 

Kriengsak P., R. A. Stewart, and  S. Mohamed. (2008). “The Role of Climate for Innovation in  
 Enhancing Business Performance The Case of Design Firms.” Engineering  
 Construction and Architectural Management 15, 5 (December): 407-422.  
Kuczmarski, T. D.  (2003). “What is innovation? And why aren’t companies doing  
 more of it?.”  Journal of consumer marketing 20, 6: 536-541. 
Laundy, P. (2009). An Innovation Discipline Model. Accessed July 28.  Available from  
 http://www. bpminstitute.org/articles/article/article/an-innovation-discipline-model.html. 
Lawless, M.W., and P. C. Anderson. (1996). “Generational technological change: effects of  
 innovation and local rivalry on performance.” Academy of Management Journal  
 39: 1185-217. 
Legge, J. and K. Hindle. (1997). Entrepreneurship: How Innovators Create the Future.  
 Melbourne: Macmillan Publishers. 
Lievens, A., R. K. Moenaert, and R. S. Jeg. (1999). “Linking Communication to Innovation  
 Success in The Financial Services Industry: A Case Study Analysis.” International  
 Journal of Service Industry Management 10, 1 (December): 23-47. 
Liao, Yao-Sheng. (2007). “The Effects of Knowledge Management Strategy and Organization  
 Structure on Innovation.” International Journal of Management 24, 1 (October): 
 53-60.  
Lloyd and S. Maguire (2002). “The possibility horizon.” Journal of Change Management  
 3, 2: 149–157. 
Marquardt, M. J. (1996). Building the learning organization: a systems approach to quantum  
 Improvement and global success. New York: McGraw-Hill. 
Maruyama, G. M. (1998). Basics of Structural Equation Modeling. California: Sage.  
Marquardt, M. (2002). Building the Learning Organization, USA: Davies-Black Publishing, 
 The United Stateds of America. 
Mehtap, Ö. (2014). “The Mediating Role of Learning Orientation on the Relationship Between  
 Organizational Structure and Firm Innovativeness: A Study on Turkish SMEs.  
 Kocaeli University.” The International Journal Of Humanities & Social Studies  
  2, 8 (August). 
McKeown, M. (2008). The Truth about Innovation. London: Prentice Hall.  



250 

 

Mintzberg, H. (1973). The Nature of Managerial Work.  New York: Harper and Row. 
Muhlemeyer, P. (1992). “R&D – Personnel Management by Incentive Management: Results  
 of an Empirical Survey in Research & Development.” Personnel Review 21, 4 
 (March): 27-36.  
Mumford, M.D. (2000). “Managing creative people: strategies and tactics for innovation.”  
 Human Resource Management Review 10, 3: 313-51. 
Mushinsky, P.M. (2003). Psychology applied to work: an introduction to industrial and  
 organizational psychology. 7th ed. North Carolina: Thomson Wadsworth.  
Nonaka, I. (1991). “The Knowledgec reatingcompany.” Harvard Business Review 69  
 (Nov-Dec): 96-104. 
 .  (1994). “A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation.”  
 Organization Science 5, 1 (February): 14-37. 
Nonaka,I. and R. Toyama. (2003). The knowledge-creating theory revisited: Knowledge  
 Creation as a synthesizing process. Knowledge Management Research and  
 Practice 1: 2-10. 
Ojasalo, J. (2008). “Management of Innovation Networks: A Case Study of Diferrance  
 Approaches.” European Journal of Innovation Management 11, 1 (December): 
 51-86.  
Ouakouak, M. L., N. Ouedraogo, N., and A. Mbengue. (2014). “The mediating role of organizational  
 capabilities in the relationship between middle managers’ involvement and firm  
 performance: A European study.” European Management Journal 32, 2: 305-318. 
Panda, D. (2014). “Managerial networks and strategic orientation in SMEs: experience from a  
 transition economy.” Journal of Strategy and Management 7, 4: 376 – 397. 
Perez-Bustamante, G. (1999). “Knowledge Management in Agile Innovative Organizations.”  
 Journal of Knowledge Management 3, 1 (December): 6-17.  
Phichit T. (2005). “Learning Organization: Best Practices for Innovation.” Naresuan University 
 Journal 13, 3: 55-62. 
Piyaporn A. (2002). “Corporate Entrepreneurship Characteristics and Organizational  
 Innovativeness of Large Enterprises in Thailand.” Ph.D. in Business Administration  
 Strategic Management University of Nebraska-Lincoln, Lincoln, U.S.A. 



251 

 

Pyka, A. (2002). “Innovation Network in Economic: from The Incentive-based to Knowledge  
 Base Approaches.” European Journal of Innovation Management 5, 3 
 (December): 152-163.  
Robbins, S. P.,  and  Mary Coulter. (2013). Management. 12th Ed. New Jersey: Pearson.  
Rosen, R., and P.  Digh. (2001). “Developing globally literate leaders.” Training and Development 
 55, 5: 70–81. 
Saki S.,  H. Shakiba, H. and  M. Savari. (2013). “Study of the Relationship between the Organizational  
 Learning and Organizational Innovation at University of Tehran.” Journal of  
 Organizational Learning and Leadership 11: 1–19.  
Saleh, S. D. and C. K. Wang. (1993). “The Management of Innovation: Strategy, Structure, and  
 Organizational Climate.” Transactions on Engineering Management  40, 1 
 (December): 14-21.  
Schuler, R.S., and S. E. Jackson. (1999). Strategic human resource management: A reader.  
 London: Blackwell. 
Schultz, D.E. and H. F. Schultz. (1998). “Transitioning marketing communication into the 
 twenty-first century.” Journal of Marketing Communications  4, 1: 9–26. 
Senge, P. M., and J. Suzuki, J. (1994). The fifth discipline: The art and practice of the 
 learning organization. New York: Currency Doubleday. 
Sergiovanni, T. J., and F. D. Carver. (1980). The school executive: A theory of administration. 
 2rd ed. New York: Harper and Row. 
Smith, D. (2006). Exploring Innovation. Berkshire: McGraw-Hill Education.  
Srivastava, M. (2011). “A Case Study and Survey-Based Assessment of the Management of  
 Innovation and Technology.” J. Technol. Manag Innov 6: 147-160. 
Sununta S. and Bechter, C. (2001). “Strategic Human Resource Management and Firm  
 Innovation.” Research and Practice in Human Resource Management 9, 1 
 (December):  35-57.  
Sušanj, Z. (2000). “Innovative climate and culture in manufacturing organizations: differences  
 between some European countries.” Social Science Information 39, 2: 349-361. 
Tabor, J. H. (2007). “Leadership, Culture and Organizational Innovation: The Case of  
 Commerce Bank.” Doctoral dissertation Gonzage University.  

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Mary+Coulter&search-alias=books&field-author=Mary+Coulter&sort=relevancerank


252 

 

Terziovski, M. Â. (2002). “Achieving Performance Excellence Through an Integrated Strategy of  
 Radical Innovation and Continuous Improvement.” Measuring Business Excellence  
 6, 2 (December): 5-14. 
Tichy, N.M. and M. A. Devanna. (1986). “The Transformational Leader.” Training and 
 Development. 19, 11: 17 - 31. 
Tidd, J. (2001). “Innovation management in context: environment, organization and  
 performance.” International Journal of Management Reviews 3, 3: 169-183. 
Tidd, J., J. Bessant, and  K. Pavitt. (2001). Managing Innovation: Integrating Technological,  
 Market and Organizational Change. Chichester: Wiley. 
Toh, P. K. (2007). “Structure-Score Matching: A Study of the Interrelationship Between  
 Organization Structure and Innovation in the US Communication Industry.”  
 Doctoral dissertation, University of Michigan. 
Verhoeff, et. al.  (2015).  Using Role-Play Simulation to Study Entrepreneurship  
 From a Process Perspective: The Oretical Grounding and First Empirical 

 Insights. Acessed January, 07. Available from http://repository.tue.nl/668476 
Von Stamm, B. (2008). Managing innovation, design and creativity. 2nd ed. The  
 Atrium. Southern Gate. Chichester: John Wiley and Sons. 
Wang, Z. and  Z. Zang. (2005). “Strategic Human Resources, Innovation and Entrepreneurship  
 fit A Cross-Regional Comparative Model.” International Journal of Manpower. 
 26, 6 (December): 544-559.  
Yousif L. A., A. Hakim, and S. Hassan. (2011). “The Role of Middle Managers in Knowledge 

Management Implementation for Innovation Enhancement.” International Journal 
of Innovation, Management and Technology 2, 1: 86-94. 

Zhao, F. (2005). “Exploring the Synergy between Entrepreneurship and Innovation.”  
 International Journal of Entrepreneurial Behaviourand Research 11, 1: 25-41. 
 



 

 
 
 

253 

 
ก 
ก 
ก 
ก 
ก 
ก 
ก 
ก 
ก 
ก 
ก 

ภาคผนวก 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

254 

ก 
ก 
ฟ 
ฟ 
ฟ 
ฟ 
ฟ 
ฟ 
ฟ 
ฟ 
ฟ 
 

 
ภาคผนวก ก 

แบบสัมภาษณ์กึง่โครงสร้าง 
ส าหรับการวจัิยเชิงคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 

255 

แบบสัมภาษณ์กึง่โครงสร้าง 

การวจิัยเร่ือง   

อทิธิพลของผู้บริหารระดับกลางในการพฒันาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งนวตักรรม 
กรณศึีกษา: บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) 

มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 
ส่วนที ่1:  ข้อมูลหลักด้านบทบาทของผู้บริหารระดับกลาง 

 ความส าคญัของผูบ้ริหารระดบักลางในองคก์ร 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ผูบ้ริหารระดบักลางในองคก์ร ควรมีบทบาทในการพฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่ง
นวตักรรมไดอ้ยา่งไร (พิจารณาเอกสารแนบท่ี 1 ประกอบ) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาทผูบ้ริหารระดบักลางในการพฒันาองคก์รใหเ้ป็น
องคก์รแห่งนวตักรรม 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------- 
 
ส่วนที ่2: ข้อมูลหลักด้านการเป็นองค์กรแห่งนวตักรรม (Innovative Organization) 

 ความส าคญัของนวตักรรมกบัองคก์ร 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 นวตักรรมกบัองคก์รท่ีประกอบธุรกิจโทรคมนาคม  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ลกัษณะเด่นของการเป็นองคก์รแห่งนวตักรรมมีลกัษณะอยา่งไร 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ปัจจยัใดท่ีมีผลต่อการพฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งนวตักรรม (พิจารณาเอกสารแนบท่ี 2 
ประกอบ) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ส่วนที ่3: อทิธิพลของผู้บริหารระดับกลางต่อการสร้างองค์กรแห่งนวตักรรม 

 ผูบ้ริหารระดบักลางมีอิทธิพล หรือมีบทบาทต่อการสร้างองคแ์ห่งนวตักรรม หรือไม่/ 
อยา่งไร 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างองคก์รแห่งนวตักรรม มีหรือไม่/ อะไรบา้ง 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์คร้ังนี ้

        
     นางสาวมณนุีช  ทรวงสุรัตนกุล 

     นักศึกษาระดับปริญญาเอก 
สาขาวชิา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

คณะวทิยาการจัดการ 
     มหาวทิยาลัยศิลปากร 
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เอกสารแนบที ่1   
สรุปองค์ประกอบของตัวแปร บทบาทผู้บริหารระดับกลาง 
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1.การเป็นผูป้ระสานงาน         
2.การเป็นนกัพฒันา         
3.การเป็นนกัการส่ือสาร         
4.การเป็นนกัวเิคราะห์และสงัเคราะห์         
5.การแสวงหาความรู้และถ่ายทอดความรู้         
6.ผูน้ าการเปล่ียนแปลง         
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามส าหรับการวจัิยเชิงปริมาณ 
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แบบสอบถาม 
อทิธิพลของผู้บริหารระดับกลางในบริษทัโทรคมนาคมขนาดใหญ่ในประเทศไทย 

ในการพฒันาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งนวตักรรม  
 

ค าช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 
 1. แบบสอบถามฉบบัน้ี  มีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความสัมพนัธ์ และระดบัการส่งผลของ
ผูบ้ริหาร ระดบักลางในบริษทัโทรคมนาคมขนาดใหญ่ในประเทศไทย ในการพฒันาองค์กรให้เป็น
องคก์รแห่งนวตักรรม 
 2. การตอบแบบสอบถามคร้ังน้ีจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อหนา้ท่ีการงานท่าน และ ทั้ง
ในปัจจุบนัและอนาคต ขอ้มูลท่ีไดใ้ชเ้พื่อการวิจยัทางการศึกษา และน าเสนอสรุปในภาพรวม 
เท่านั้น 
 3. แบบสอบถามฉบบัน้ี มีทั้งหมด 4 ตอน ประกอบดว้ย 
  ตอนท่ี 1  เป็นค าถามเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2  เป็นค าถามเก่ียวกบับทบาทของผูบ้ริหารระดบักลาง ตวัช้ีวดั 53 ตวั 
  ตอนท่ี 3  เป็นค าถามเก่ียวกบัองคก์รแห่งนวตักรรม ตวัช้ีวดั 100 ตวั 
  ตอนท่ี 4  เป็นค าถามปลายเปิด ส าหรับใหผู้ต้อบแบบสอบถามเขียนขอ้เสนอแนะต่าง ๆ 
  4. การตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใคร่ขอความกรุณาจากท่าน ช่วยพิจารณาและตอบ
แต่ละขอ้ ใกลเ้คียงกบัสภาพความเป็นจริงมากท่ีสุด ให้ครบทุกตอนและทุกขอ้ ทั้งน้ีเพื่อให้ไดข้อ้มูล
ท่ีมีความสมบูรณ์ และสามารถน าไปใชไ้ดต้ามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 5. เพื่อใหข้อ้มูลของท่านเกิดประโยชน์สูงสุด ขอความกรุณาทุกท่านใหค้วามเห็นกบั
แบบสอบถาม ใหค้รบทุกประเด็น จกัเป็นพระคุณอยา่งสูง 
 

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

 
(นางสาวมณีนุช  ทรวงสุรัตนกุล) 

นกัศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการจดัการ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ตอนที1่ : สถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ค าช้ีแจงส าหรับผู้ตอบแบบสอบถาม : โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน □ หนา้ขอ้ความ ซ่ึงตรงกบั 
  สภาพความเป็นจริงของท่าน 
 1. เพศ 
  □ ชาย       □ หญิง 
 2. อาย ุ
  □ ไม่เกิน 30 ปี     □ 30-40 ปี 
  □ 41-50 ปี      □ 51 ปี ข้ึนไป 
 3. ระดบัการศึกษา 
  □ ปริญญาตรี     □ สูงกวา่ปริญญาตรี    
  □ อ่ืน ๆ (ระบุ) ................................................................ 
 4. ต าแน่งหนา้ท่ี 
  □ รองผูอ้  านวยการ (Deputy Director) 
  □ ผูช่้วยผูอ้  านวยการ (Assistant Director) 
  □ อ่ืน ๆ (ระบุ) ................................................................ 
 5. ประสบการณ์ในต าแหน่ง (ตวัอยา่ง 3 ปี 4 เดือน) 
  □ ระบุ ................................................................ 
 6. ประสบการณ์ในการท างาน 
  □ ไม่เกิน 20 ปี    □ 20-30 ปี   
  □ มากกวา่ 30 ปีข้ึนไป  □ อ่ืน ๆ (ระบุ) ................................................................ 
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ตอนที ่2 : ข้อมูลเกีย่วกบับทบาทผู้บริหารระดับกลาง 
 

 ค าช้ีแจงส าหรับผู้ตอบ: ขอ้มูลต่อไปน้ี เป็นขอ้มูลเก่ียวกบับทบาทผูบ้ริหารระดบักลาง ท่านเห็นดว้ย
กบัขอ้ความต่อไปน้ีเพยีงใด โปรดตอบโดยท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องทางขวามือท่ีตรงกบัความ
คิดเห็นของท่านมากท่ีสุด  
 

ดชันี 
ระดบัความคดิเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

 1. การเป็นรอยเช่ือมต่อของการส่ือสารทั้งภายในองคก์รและ 
     ภายนอกองคก์ร 

     

 2. การเป็นผูแ้ปรนโยบายขององคก์รให้สามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง      
 3. การเป็นผูท่ี้ลงมือผลกัดนัในเร่ืองต่าง ๆ ขององคก์รใหบ้รรลุ 
     วตัถุประสงค ์

     

 4. การเป็นผูส้ร้างใหเ้กิดความคิดความเขา้ใจตรงกนัในการร่วมมือ  
     ปฏิบติังาน 

     

 5. การท าหนา้ท่ีเป็นสะพาน (short cut) ท่ีจะน าผลงาน และ 
     ความคิดของพนกังานมาใหผู้บ้ริหารระดบัสูง 

     

 6. การวางแผน สร้างสรรค ์และพฒันาการฝึกอบรมในเร่ืองต่าง ๆ      
 7.การก าหนดวตัถุประสงค ์เลือกเคร่ืองมือ การจดัล าดบัเน้ือหา 
    กิจกรรม และการประเมินผล พนกังาน 

     

 8. การถ่ายทอดความรู้ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบติังานไดจ้ริง      

 9. การพฒันาใหพ้นกังานมี ทกัษะ และทศันคติในการปฏิบติังาน      
 10. การพฒันาใหพ้นกังานมีความรู้ ความสามารถ ท่ีเหมาะสมกบั 
     ต  าแหน่งหนา้ท่ี 

     

 11. ความสามารถในการติดต่อส่ือสารไดอ้ยา่งอยา่งชดัเจน      
 12. ความสามารถในการท าความเขา้ใจกบัผูร่้วมปฏิบติังานใน 
       ทุกระดบั 

     

 13. ความสามารถในการใชช่้องทางท่ีหลากหลาย เพื่อใหบุ้คลากร 
       ไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสาร 

     

 14. ความสามารถในการติดต่อส่ือสาร และท าความเขา้ใจทั้ง 
       ภายใน และภายนอกองคก์ร 
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ดชันี 
  

ระดบัความคดิเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

 15. ความสามารถในการถ่ายทอดนโยบาย หรือค าสัง่เพ่ือให ้
       การปฏิบติังานประสบผลส าเร็จ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น  
       และมีประสิทธิภาพ 

     

 16. ความสามารถในการสงัเคราะห์ เพ่ือสร้าง องคค์วามรู้ใหม่ ๆ  
       จากการท างาน 

     

 17. ความสามารถในการสงัเคราะห์เพื่อสร้างองคค์วามรู้หรือ 
       วธีิการใหม่ ๆ มาใชใ้นการปฏิบติังาน 

     

 18. ความสามารถในการวเิคราะห์แยกองคป์ระกอบปัญหา เพื่อ 
       ความคล่องตวัในการแกไ้ข 

     

 19. ความสามารถในการวเิคราะห์เพ่ือหาแนวทางแกไ้ขปัญหา  
       ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

 20. ความสามารถในการวเิคราะห์และสงัเคราะห์ เร่ืองราวท่ีสนใจ  
       เพ่ือการเรียนรู้ไดอ้ยา่งชดัเจน  

     

 21. ความสามารถในการแสวงหาวธีิการจดัการความรู้ท่ีมีอยู ่
       ใหเ้ป็นระบบ 

     

 22. ความสามารถในการคน้หา ความรู้ จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ      
 23. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อแสวงหาความรู้ 
       และถ่ายทอดความรู้ 

     

 24. ความสามารถในการสนบัสนุนและช่วยใหพ้นกังานเกิดการ 
       แลกเปล่ียนความรู้ และเรียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

     

 25. ความสามารถในการแสวงหาความรู้และถ่ายทอดความรู้ 
       สอดคลอ้งกบัทศันคติและวฒันธรรมขององคก์ร 

     

 26. ความสามารถในการมีอิทธิพลต่อผูร่้วมงานและผูต้าม      
 27. ความสามารถในการเปล่ียนแปลงความพยายามของผูร่้วมงาน  
       และผูต้ามใหสู้งข้ึนกวา่ท่ีคาดหวงั 

     

 28. ความสามารถในการพฒันาความสามารถของผูร่้วมงานและ 
       ผูต้าม ใหมี้ศกัยภาพมากข้ึน 
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ดชันี 
  

ระดบัความคดิเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

 29. ความสามารถในการจูงใจใหผู้ร่้วมงานและผูต้ามมีวสิยัทศัน ์
       กวา้งไกลมากข้ึนกวา่เดิม 

     

 30. ความสามารถในการแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อประโยชน์ 
       ขององคก์ร 

     

 31. ความสามารถในการแสวงหาและน าเทคโนโลยมีาประยกุต ์
       ในองคก์ร 

     

 32. ความสามารถในการกระตุน้การพฒันานวตักรรมทางเทคโนโลย ี 
       ขององคก์ร 

     

 33. ความสามารถในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีหเ้กิดประโยชน ์
       แก่องคก์รทั้งทางตรงและทางออ้ม 

     

 34. ความสามารถการใชเ้ทคโนโลยใีหเ้กิดการเปล่ียนแปลงเพ่ือ 
       เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 

     

 35. ความสามารถการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อยกระดบัคุณภาพสินคา้ 
       หรือบริการ 

     

 36. มีคุณลกัษณะความเป็นผูน้ า (Leadership) และหลกัการ 
       ปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดี 

     

 37.มีความประพฤติ และแนวทางการปฏิบติัท่ีเป็นแบบแผน      
 38. มีคุณธรรม จริยธรรม ปราศจากอคติกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา      
 39. มีความซ่ือสตัยสุ์จริต (Honesty) โปร่งใส (Transparency)  
       ตรวจสอบได ้(Accountability) 

     

 40. มีความชอบธรรม ยติุธรรม (Fairness) และประสิทธิภาพ 
       (Quality & Efficiency) 

     

 41. มีรูปแบบกระบวนการท างานและประสานงานในระดบัต่าง ๆ  
       ขององคก์ร  

     

 42. มีทกัษะการท างานท่ีหลากหลาย (Multi-skills) ชอบเรียนรู้ 
       ส่ิงใหม่ ๆ 
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ดชันี 
  

ระดบัความคดิเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

 43. มีรูปแบบการท างานท่ียดืหยุน่ สามารถปรับใหส้อดคลอ้งกบั 
       สถานการณ์ เพื่อประสิทธิภาพการท างาน และประสบ 
       ความส าเร็จอยา่งสูงสุด 

     

 44. มีการบริหารจดัการดา้นการวางแผน การก าหนดงาน การ 
       วเิคราะห์งาน การสรรหา การคดัเลือก การประเมินผลพนกังาน 
       อยา่งเป็นระบบ 

     

 45. การด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการบุคลากรใน 
       องคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

 46. มีการฝึกอบรมเพื่อพฒันา และเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังาน  
       ใหบุ้คลากร 

     

 47. มีการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร ใหส้ามารถปฏิบติังาน 
       ส าเร็จไดต้ามวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

     

 48. มีการธ ารงรักษาและพฒันาบุคลากรขององคก์รใหมี้คุณภาพ 
       ชีวติในการท างานท่ีดี 

     

 49. มีการรวมกลุ่มท างานของบุคคลท่ีมีทกัษะพ้ืนฐานต่างกนั 
       ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

     

 50. กลุ่มมีความสมัพนัธ์ในการท างานร่วมกนั ช่วยเหลือซ่ึงกนั 
       และกนั 

     

 51. กลุ่มท างานมีความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั เพ่ือใหก้ารท างานมี 
       ความสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ 

     

 52. ทุกคนในกลุ่มมีวตัถุประสงค ์จุดมุ่งหมาย และแนวทางในการ 
       ท างานร่วมกนั 

     

 53. ทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบการท างานร่วมกนั 
     ภายในกลุ่ม  
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ตอนที ่3 : ข้อมูลเกีย่วกบัองค์กรแห่งนวตักรรม 
 

ค าช้ีแจงส าหรับผู้ตอบแบบสอบถาม :  ขอ้มูลต่อไปน้ี เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัองคก์รแห่งนวตักรรม ท่านเห็น
ดว้ยกบัขอ้ความต่อไปน้ีมากหรือนอ้ยเพียงใด โปรดตอบโดยท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องทาง
ขวามือ ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด เพียงช่องเดียว 
 

ดชันี 
ระดบัความคดิเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

 1. การมองอนาคตร่วมกนั ของผูบ้ริหารและบุคลากรทุกฝ่าย  
     ดว้ยความมุ่งมัน่ ตั้งใจ  และมุ่งหวงั ในอนาคต 

     

 2. การเนน้ความเป็นเลิศท่ีแทจ้ริงทั้งภายในและภายนอกองคก์ร      
 3. การมีวสิยัทศัน์ท่ีกวา้งไกล และชดัเจนเท่าทนัการเปล่ียนแปลง 
     กระแสโลกาภิวฒัน์ 

     

 4. การก าหนดกลยทุธ์ เพื่อใชใ้นการปรับปรุงและพฒันา ให ้
     สอดคลอ้ง และเขา้กนัไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขใหม่ ๆ 

     

 5. การน าเอา ความรู้ ประสบการณ์ และทกัษะ ตลอดจนฐานขอ้มูล  
     ทั้งในอดีตและปัจจุบนั มาก าหนดภาพเป้าหมายในอนาคต 

     

 6. การมีโครงสร้าง ล าดบั ขั้นตอน สายงานการบงัคบับญัชา 
     ในการบริหารจดัการท่ีเหมาะสม 

     

 7. การจดัการหรือปรับเปล่ียนโครงสร้างการด าเนินงาน ตามแบบ 
     แผนท่ีก าหนดไว ้

     

 8. การก าหนดใหห้น่วยงาน หรือพนกังานแต่ละคน แต่ละฝ่าย 
     น าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     

 9. การก าหนดความสมัพนัธ์การบงัคบับญัชา ตามอ านาจหนา้ท่ี 
     ความรับผิดชอบไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     

 10. ความยดืหยุน่ในการประสานงานระหวา่งหน่วยงานต่าง ๆ  ท่ี 
       ท าใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

     

 11. บุคลากรท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ มีทกัษะในการส่ือสาร  
     ในการท างาน 
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ดชันี 
ระดบัความคดิเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

 12. บุคลากรท่ีมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคลากรดว้ยกนั  
     (Key Individual) ภายในองคก์ร 

     

 13. มีอ านาจ อิทธิพล และเครือข่ายทั้งภายในภายนอกองคก์ร      
 14. เป็นผูร้วบรวมความรู้ (Gatekeeper) ท่ีสามารถน ามาใชใ้น 
       การแกไ้ขปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ภายในองคก์ร 

     

 15. เป็นแหล่งความรู้ขององคก์รท่ีสามารถน ามาใชใ้นการแกไ้ข 
       ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ภายในองคก์ร 

     

 16. มีการฝึกอบรมและพฒันา (Stretching Training and  
       Development) ท่ีเก่ียวขอ้งกบันวตักรรมใหผู้บ้ริหารทุกระดบั 

     

 17. มีการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรทุกฝ่าย ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
       นวตักรรมอยา่งต่อเน่ือง 

     

 18. มีการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรใหมี้นิสยัแห่งการเรียนรู้        
 19. มีการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์
      และพฒันานวตักรรม 

     

 20. มีการฝึกอบรมและพฒันาท่ีมุ่งเนน้เก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหา 
       อยา่งสร้างสรรค ์(Creative Problem Solving: CPS) 

     

 21. การส่ือสารท่ีเปิดกวา้งทัว่ทั้งองคก์รในทุกระดบั      
 22. ทิศทางในการไหลเวยีนของขอ้มูลข่าวสารผา่นช่องทางการส่ือสาร  
       ท่ีมีความหลากหลาย 

     

 23. ความหลากหลายของรูปแบบและลกัษณะของช่องทางการ 
       ส่ือสาร 

     

 24. รูปแบบและลกัษณะของการส่ือสารสามารถกระตุน้ความคิด 
      สร้างสรรค ์ในองคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี 

     

 25. รูปแบบและลกัษณะของการส่ือสารสามารถกระตุน้ความคิด 
       ในการพฒันานวตักรรมใหเ้กิดข้ึนไดเ้ป็นอยา่งดี 

     

 26. สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์รมีอิทธิพลต่อการก าหนด 
       นโยบายและการวางแผนกลยทุธ์ในการพฒันาขององคก์ร 
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ดชันี 
ระดบัความคดิเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

 27. กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของ รวมทั้งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เอ้ือ 
       ต่อการด าเนินธุรกิจขององคก์ร 

     

 28. สภาพของสงัคม เศรษฐกิจ และการเมืองมีอิทธิพลต่อการ 
       ก าหนดนโยบายและการวางแผนกลยทุธ์ในการพฒันาของ 
       องคก์ร 

     

 29. ประเพณีปฏิบติั และขนบธรรมเนียมพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
       มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายและการวางแผนกลยทุธ์ 

     

 30. การปรับตวัขององคก์รใหส้อดคลอ้งกบัสภาพของสงัคม  
       เศรษฐกิจ และการเมือง 

     

 31. การมีกิจกรรมท่ีเป็นทางการร่วมกนั เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ 
      และสร้างความรู้สึกท่ีดีต่อกนั 

     

 32. การมีกิจกรรมท่ีไม่เป็นทางการร่วมกนั เพ่ือกระชบัความสมัพนัธ์  
       และสร้างความรู้สึกท่ีดีต่อกนั 

     

 33. การสร้างความสมัพนัธ์ดว้ยบรรยากาศท่ีเป็นมิตรระหวา่ง 
       ผูบ้ริหารและบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ 

     

 34. การสร้างบรรยากาศในการท างานท่ีน าไปสู่การพฒันาองคก์ร 
       ใหมี้ประสิทธิภาพทางการแข่งขนั 

     

 35. การสร้างบรรยากาศในการท างานท่ีเอ้ือต่อการใชค้วามคิด 
       สร้างสรรค ์กลา้น าแนวความคิดใหม่ ๆ ท่ีจะน าไปสู่การพฒันา  
       องคก์ร 

     

 36. องคก์รส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดการ เรียนรู้และช่องทาง 
       การแลกเปล่ียนและแบ่งปันความรู้ระหวา่งฝ่ายต่าง ๆ 

     

 37. การพฒันากลยทุธ์ เพื่อสร้างและปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ 
       ในการปฏิบติังานในหนา้ท่ีของแต่ละฝ่าย 

     

 38. ส่งเสริมและสนบัสนุนพนกังานฝ่ายต่าง ๆใหเ้กิดความสนใจ  
       ใฝ่เรียนรู้ ในการปฏิบติังานของตน 

     

 39. การสร้างและปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ในการท างานประจ า      
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ดชันี 
ระดบัความคดิเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

 40. การสร้างโอกาสใหบุ้คลากรในองคก์รไดพ้ฒันาการเรียนรู้ของตน  
      ดว้ยวธีิการต่าง ๆ 

     

 41. การมีแบบแผนพฤติกรรม บรรทดัฐาน ค่านิยม อุดมการณ์  
      สอดคลอ้งกบัพ้ืนฐาน คนส่วนใหญ่ภายในองคก์ร 

     

 42. การมีวิธีคิด ความเช่ือ หรือหลกัการส าคญัท่ีก าหนดข้ึนมา 
       โดยองคก์รท่ีทุกคนใหก้ารยอมรับและยดึถือเป็นหลกัส าคญั 

     

 43. การก าหนดรูปแบบพฤติกรรม ท่ีปฏิบติัสืบต่อกนัมาของ 
       บุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ 

     

 44. การท่ีสมาชิกองคก์รมีค่านิยมร่วมกนัและใชเ้ป็นแนวทางใน 
       การปฏิบติังาน 

     

 45. การส่งเสริมบุคลากรทุกคนไม่วา่จะต าแหน่งไหน ๆ ใหมี้ 
       ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานอยา่งเสมอภาค 

     

 46. ผูน้ าท่ีได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ตดัสินใจ ทีม่คีวามฉลาด และ 
       มวุีฒิภาวะ 

     

 47. ผูน้ าท่ีมเีจตคตทิีด่ ีมีความสามารถในการปกครอง และ 
       บงัคบับญัชา 

     

 48. ผูน้ าท่ีสามารถใชก้ระบวนการติดต่อส่ือสาร เพ่ือใหก้าร 
      ปฏิบติังานบรรลุเป้าหมาย ตามวสิยัทศัน์ และพนัธกิจได ้

     

 49. ผู้น าที่ได้รับแต่งตั้ง และได้รับยอมรับของบุคลากรทุกฝ่าย  
       ให้เป็นผู้ตดัสินใจ และบริหารจดัการต่าง ๆ 

     

 50. ผูน้ าท่ีมีความสามารถในการชกัจูง ใหผู้อ่ื้นร่วมมือร่วมใจ  
       เพ่ือใหก้ารด าเนินการไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้

     

 51. ความสามารถในการหาเทคโนโลย ี(Technology) ท่ีเป็น 
      ปัจจยัส าคญัมาสนบัสนุนการปฏิบติังานในองคก์ร 

     

 52. ความสามารถในการน าเทคโนโลยีมาใชเ้พ่ือใหเ้กิดประโยชน์ 
       สูงสุดแก่องคก์ร 

     

 53. ความสามารถในการน าเทคโนโลยีมาใชเ้พื่อการเขา้ถึงลูกคา้ 
       โดยตรงไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
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ดชันี 
ระดบัความคดิเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

 54. ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการ ขอ้มูลข่าวสาร 
       ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

     

 55. ความสามารถในการรับขอ้มูลข่าวสารไดท้นัต่อเหตุการณ์ใน 
       ยคุโลกาภิวตัน 

     

 56. ระบบการจดัการบุคคล (Personnel Management  
       System) ท่ีมีประสิทธิภาพ 

     

 57. ระบบการจดัการทุนมนุษย ์(Human Capital) ท่ีมีประสิทธิภาพ      
 58. ระบบการส่ือสารกบัพนกังานเพ่ืออธิบายใหเ้ขา้ใจถึง 
      จุดมุ่งหมายขององคก์ร 

     

 59. ผูบ้ริหาร (Top Management) มีแนวคิดการพฒันาบุคลากร 
       ดว้ยแนวคิด วธีิการใหม่ๆ อยูต่ลอดเวลา 

     

 60. ระบบการสนบัสนุนใหพ้นกังาน (Employee) มีการคิดคน้ 
       หรือพฒันา การสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ 

     

 61. การเปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการแสดงความ 
       คิดเห็น 

     

 62. การยอมรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างของทุกฝ่ายก่อนตดัสินใจ.      
 63. การเปิดโอกาสใหบุ้คลากรขององคก์รทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ 
       ตดัสินใจ 

     

 64. การเปิดโอกาสใหทุ้กฝ่ายร่วมหาแนวทางแกไ้ขปัญหา       
 65. การเปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกฝ่ายร่วมในการตดัสินใจ โดย 
      ค  านึงถึงเป้าหมายองคก์รในระยะยาว 

     

 66. กระบวนการในการสนบัสนุนการพฒันานวตักรรมมีความ 
       ยดืหยุน่ 

     

 67. กระบวนการพฒันานวตักรรม(Process of Innovation) เป็น 
       กระบวนการท างานท่ีมีความยดืหยุน่สูง 

     

 68. กระบวนการพฒันานวตักรรม (Process of Innovation)  
       สามารถปรับเปล่ียนตามเหตกุารณ์เฉพาะหนา้ได ้
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ดชันี 
ระดบัความคดิเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

 69. การท างานระหวา่งแผนกในแต่ละขั้นตอน เพ่ือร่วมกนั 
      พฒันานวตักรรมขององคก์ร 

     

 70. การร่วมกนัคิด/คดักรองนวตักรรมใหม่ ๆ ก่อนน าเสนอลูกคา้ 
       หรือผูบ้ริโภค 

     

 71. การประเมินผลการปฏิบติังาน ท่ีเช่ือมโยงกบัพนัธกิจ และ 
       วตัถุประสงคใ์นทุกๆ ขั้นตอนอยา่งต่อเน่ือง ตลอดเวลา 

     

 72. การวดัท่ีครอบคลุมการปฏิบติังานท่ีอยูใ่นกระบวนนวตักรรม      
 73. วธีิการวดัและประเมินผลมีมาตรฐาน และเป็นท่ียอมของฝ่าย 
        ต่าง ๆ  ท่ีถูกวดัและประเมินผล 

     

 74. การวดัและประเมินผลท่ีครอบคลุมวตัถุประสงคใ์น 
       กระบวนการปฏิบติังานต่าง ๆ ท่ีท าใหเ้กิดนวตักรรม 

     

 75. การเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย 
      ร่วมกบัผูป้ระเมิน 

     

 76. องคก์รมีการระบุถึงเป้าประสงคเ์ก่ียวกบันวตักรรมในทุกระดบั 
       ไวอ้ยา่งชดัเจน 

     

 77. องคก์รมีกรก าหนดเป้าหมายและกลยทุธ์การสร้างนวตักรรม 
       ขององคก์รไวอ้ยา่งชดัเจน 

     

 78. เป้าหมายท่ีองคก์รก าหนดข้ึน ค านึงถึงความส าคญัของลูกคา้ 
       หรือผูบ้ริโภค และทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

     

 79. องคก์รมีการถ่ายทอดวสิยัทศัน์ กลยทุธ์ และเป้าหมายดา้น 
       นวตักรรมไปสู่ระดบัต่างๆ ขององคก์ร 

     

 80. เป้าหมายท่ีองคก์รก าหนดข้ึนสามารถวดัไดจ้ากมิติทางดา้น 
       เทคโนโลย ีดา้นความรู้สึก ดา้นการยอมรับของตลาด และ 
       ดา้นการเงิน 

     

 81. องคก์รมีระบบการจดัการท่ีสนบัสนุนเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสาร 
        (Information) ท่ีช่วยใหเ้กิดนวตักรรม 

     

 82. องคก์รมีระบบการจดัการท่ีสนบัสนุนเก่ียวกบักิจกรรมต่าง ๆ  
     ท่ีช่วยใหเ้กิดนวตักรรม 
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ดชันี 
ระดบัความคดิเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

 83. องคก์รส่งเสริมใหเ้กิดการถ่ายโอนความสามารถเก่ียว 
       นวตักรรมภายในองคก์ร 

     

 84. องคก์รสนบัสนุนและส่งเสริมการสร้างหรือเพ่ิมทกัษะในการ 
       ปฏิบติังานท่ีช่วยใหเ้กิดนวตักรรม 

     

 85. องคก์รสนบัสนุนและส่งเสริมการสร้างศูนยก์ารเรียนรู้ ท่ีช่วย 
       ใหเ้กิดนวตักรรม 

     

 86. องคก์รส่งเสริมและสนบัสนุนการท างานของกลุ่มคนท่ีมี 
       ความหลากหลายของสมาชิกภายในทีม 

     

 87. สมาชิกของทีมงานประกอบดว้ยบุคลากรท่ีมีความรู้ ความ 
       เช่ียวชาญ ในสาขาต่าง ๆ 

     

 88. ลกัษณะการท างาน แบบทีมขา้มสายงานก่อใหเ้กิดความ 
       แตกต่าง ของมุมมองและความคิดสร้างสรรคใ์นทางบวก 

     

 89. ทีมมีสมาชิกท่ีมีพ้ืนฐาน และทกัษะต่างกนัจะช่วยกระตุน้ 
       ใหเ้กิดความคิดใหม่ และสนบัสนุนใหเ้กิดนวตักรรม 

     

 90. ทีมงานมีพฤติกรรมหรือการกระท าท่ีสอดคลอ้ง (Alignment) 
       กบัวตัถุประสงค ์วสิยัทศัน ์และเป้าหมายนวตักรรมขององคก์ร 

     

 91. การน าความรู้ ทกัษะและความคิดริเร่ิมสร้างสรรคส์ร้าง 
       ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

     

 92. ความสามารถทางการบริหารจดัการ เพื่อสร้างสรรคส์ร้าง 
       ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

     

 93. การน าเสนอรูปแบบธุรกิจ/บริการใหม่ ๆ เพ่ือสร้างใหเ้กิด 
       ความไดเ้ปรียบในการเป็นธุรกิจแห่งนวตักรรม 

     

 94. การดึงเอาความรู้และประสบการณ์ของคนเก่งหรือผูเ้ช่ียวชาญ  
       ออกมาใช ้เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

     

 95. การสร้างประโยชน์และตอบสนองต่อความพึงพอใจใหก้บั 
        ลูกคา้ หรือผูบ้ริโภคก่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

     

 96. ลกัษณะส าคญัท่ีแสดงใหเ้ห็นความสมัพนัธ์ของสภาพแวดลอ้ม  
       ในการปฏิบติังานทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 
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ดชันี 
ระดบัความคดิเห็น 
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 97. องคก์รมีสภาพแวดลอ้ม ในการปฏิบติังาน ท่ีมี รูปแบบการ 
       ท างานท่ีหลากหลาย (Multifunctional) 

     

 98. องคก์รมีแนวทาง ในการปรับปรุง ผลการด าเนินการ เพื่อ 
       แสดงใหเ้ห็นถึงการพฒันาใหเ้ป็นองคก์รแห่งนวตักรรม 

     

 99. องคก์รมีคุณลกัษณะเฉพาะท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความตั้งใจใน 
       การพฒันาใหเ้ป็นองคก์รแห่งนวตักรรม 

     

 100. การปรับปรุง ผลการด าเนินการ เพื่อความส าเร็จของงาน 
         หรือแสดงใหรู้้วา่เป็นองคก์รนวตักรรม 

     

 
ตอนที ่4 : เป็นส่วนทีใ่ห้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
 
ค าช้ีแจงส าหรับผู้ตอบแบบสอบถาม: ท่านคิดวา่ผูบ้ริหาร ควรด าเนินการปรับปรุง พฒันา และแกไ้ข 
ในเร่ืองใดบา้ง เพื่อประโยชน์ต่อการใหบ้ริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจใหก้บั 
ลูกคา้ โปรดใหข้อ้เสนอแนะ โดยการเขียนลงในท่ีวา่งท่ีก าหนดให ้ 
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................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
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“ขอขอบคุณทุกท่านทีใ่ห้ความร่วมมือ” 
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ภาคผนวก ค   
ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม 
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Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.935 153 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-

Total Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

orl ขอ้ท่ี 1 624.77 1345.840 .640 .935 
orl ขอ้ท่ี 2 625.23 1326.254 .778 .934 
orl ขอ้ท่ี 3 625.47 1345.361 .706 .935 
orl ขอ้ท่ี 4 625.37 1309.757 .721 .934 
orl ขอ้ท่ี 5 625.57 1334.461 .678 .935 
orl ขอ้ท่ี 6 625.23 1339.702 .708 .935 
orl ขอ้ท่ี 7 625.50 1322.879 .654 .934 
orl ขอ้ท่ี 8 625.67 1330.920 .642 .935 
orl ขอ้ท่ี 9 625.47 1351.775 .690 .936 
orl ขอ้ท่ี 10 625.47 1314.671 .698 .934 
orl ขอ้ท่ี 11 625.40 1339.421 .710 .935 
orl ขอ้ท่ี 12 625.40 1331.214 .712 .935 
orl ขอ้ท่ี 13 625.30 1323.597 .710 .934 
orl ขอ้ท่ี 14 625.63 1328.309 .696 .935 
orl ขอ้ท่ี 15 624.67 1335.333 .702 .935 
orl ขอ้ท่ี 16 624.97 1326.654 .791 .934 
orl ขอ้ท่ี 17 625.57 1319.426 .727 .934 
orl ขอ้ท่ี 18 625.57 1341.564 .680 .935 
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Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-

Total Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

orl ขอ้ท่ี 19 625.90 1330.507 .704 .935 
orl ขอ้ท่ี 20 625.40 1345.903 .702 .935 
orl ขอ้ท่ี 21 625.47 1307.361 .668 .934 
orl ขอ้ท่ี 22 625.77 1334.392 .678 .935 
orl ขอ้ท่ี 23 625.60 1336.731 .692 .935 
orl ขอ้ท่ี 24 625.53 1313.361 .709 .934 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-

Total Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

orl ขอ้ท่ี 25 625.53 1338.602 .710 .935 
orl ขอ้ท่ี 26 625.23 1323.771 .749 .934 
orl ขอ้ท่ี 27 625.50 1317.362 .722 .934 
orl ขอ้ท่ี 28 625.37 1330.240 .756 .935 
orl ขอ้ท่ี 29 624.87 1330.395 .652 .934 
orl ขอ้ท่ี 30 625.03 1336.033 .797 .935 
orl ขอ้ท่ี 31 625.67 1317.264 .699 .934 
orl ขอ้ท่ี 32 625.73 1337.168 .609 .935 
orl ขอ้ท่ี 33 625.77 1336.806 .701 .935 
orl ขอ้ท่ี 34 625.60 1323.283 .680 .934 
orl ขอ้ท่ี 35 625.53 1318.326 .662 .934 
orl ขอ้ท่ี 36 625.60 1325.283 .725 .935 
orl ขอ้ท่ี 37 625.57 1349.357 .693 .936 
orl ขอ้ท่ี 38 625.30 1309.459 .672 .934 
orl ขอ้ท่ี 39 625.37 1337.689 .717 .935 
orl ขอ้ท่ี 40 625.43 1337.909 .668 .935 
orl ขอ้ท่ี 41 625.37 1315.137 .694 .934 
orl ขอ้ท่ี 42 625.23 1342.323 .731 .935 
orl ขอ้ท่ี 43 624.77 1339.289 .703 .935 

orl ขอ้ท่ี 44 625.07 1335.720 .762 .935 
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Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-

Total Correlation 
Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

orl ขอ้ท่ี 45 625.57 1314.461 .697 .934 
orl ขอ้ท่ี 46 625.60 1326.938 .635 .934 
orl ขอ้ท่ี 47 625.53 1349.361 .672 .936 
orl ขอ้ท่ี 48 625.80 1328.441 .689 .935 
orl ขอ้ท่ี 49 625.67 1331.195 .665 .935 
orl ขอ้ท่ี 50 625.40 1345.283 .693 .936 
orl ขอ้ท่ี 51 625.50 1324.879 .701 .934 
orl ขอ้ท่ี 52 625.40 1318.524 .705 .934 
orl ขอ้ท่ี 53 625.37 1324.723 .709 .934 
Ino ขอ้ท่ี 1 624.80 1339.683 .683 .935 
Ino ขอ้ท่ี 2 625.33 1332.230 .760 .935 
Ino ขอ้ท่ี 3 625.57 1309.289 .754 .934 
Ino ขอ้ท่ี 4 625.27 1326.409 .701 .934 
Ino ขอ้ท่ี 5 625.83 1344.075 .673 .935 
Ino ขอ้ท่ี 6 625.63 1313.551 .707 .934 
Ino ขอ้ท่ี 7 625.57 1328.323 .629 .935 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-

Total Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

Ino ขอ้ท่ี 8 625.67 1315.264 .734 .934 
Ino ขอ้ท่ี 9 625.73 1321.513 .675 .934 
Ino ขอ้ท่ี 10 625.43 1330.599 .689 .935 
Ino ขอ้ท่ี 11 625.23 1309.495 .758 .934 
Ino ขอ้ท่ี 12 624.77 1337.082 .644 .935 
Ino ขอ้ท่ี 13 625.27 1328.271 .751 .934 
Ino ขอ้ท่ี 14 625.07 1339.030 .726 .935 
Ino ขอ้ท่ี 15 625.60 1329.972 .707 .935 
Ino ขอ้ท่ี 16 625.63 1328.102 .637 .935 
Ino ขอ้ท่ี 17 625.63 1312.585 .707 .934 
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Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-

Total Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

Ino ขอ้ท่ี 18 625.77 1332.254 .652 .935 
Ino ขอ้ท่ี 19 625.60 1350.455 .682 .936 
Ino ขอ้ท่ี 20 625.60 1329.283 .675 .935 
Ino ขอ้ท่ี 21 625.53 1310.257 .685 .934 
Ino ขอ้ท่ี 22 625.70 1324.838 .725 .934 
Ino ขอ้ท่ี 23 625.53 1327.085 .714 .934 
Ino ขอ้ท่ี 24 625.53 1338.257 .666 .935 
Ino ขอ้ท่ี 25 625.47 1331.292 .707 .935 
Ino ขอ้ท่ี 26 625.47 1313.361 .722 .934 
Ino ขอ้ท่ี 27 624.80 1337.407 .649 .935 
Ino ขอ้ท่ี 28 625.20 1315.545 .766 .934 
Ino ขอ้ท่ี 29 625.70 1324.631 .684 .934 
Ino ขอ้ท่ี 30 625.43 1343.840 .686 .935 
Ino ขอ้ท่ี 31 625.80 1327.338 .708 .935 
Ino ขอ้ท่ี 32 625.57 1327.082 .698 .935 
Ino ขอ้ท่ี 33 625.73 1326.892 .639 .935 
Ino ขอ้ท่ี 34 625.77 1315.633 .680 .934 
Ino ขอ้ท่ี 35 625.63 1326.378 .672 .935 
Ino ขอ้ท่ี 36 625.33 1318.023 .664 .934 
Ino ขอ้ท่ี 37 625.63 1317.895 .714 .934 
Ino ขอ้ท่ี 38 625.57 1322.047 .705 .934 
Ino ขอ้ท่ี 39 625.50 1319.707 .753 .934 
Ino ขอ้ท่ี 40 624.77 1337.702 .690 .935 
Ino ขอ้ท่ี 41 625.17 1325.799 .786 .934 
Ino ขอ้ท่ี 42 625.57 1344.875 .683 .935 
Ino ขอ้ท่ี 43 625.63 1329.895 .627 .935 
Ino ขอ้ท่ี 44 625.73 1341.099 .648 .936 
Ino ขอ้ท่ี 45 625.77 1310.668 .641 .934 
Ino ขอ้ท่ี 46 625.53 1342.120 .665 .935 
Ino ขอ้ท่ี 47 625.47 1323.292 .721 .934 
Ino ขอ้ท่ี 48 625.73 1332.064 .698 .935 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if Item 

Deleted 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

Ino ขอ้ท่ี 49 625.43 1308.806 .689 .934 
Ino ขอ้ท่ี 50 625.40 1334.524 .687 .935 
Ino ขอ้ท่ี 51 625.73 1322.961 .707 .934 
Ino ขอ้ท่ี 52 625.37 1329.275 .709 .935 
Ino ขอ้ท่ี 53 625.37 1310.654 .737 .934 
Ino ขอ้ท่ี 57 624.77 1337.082 .694 .935 
Ino ขอ้ท่ี 55 625.33 1327.885 .765 .934 
Ino ขอ้ท่ี 56 625.50 1339.569 .702 .935 
Ino ขอ้ท่ี 57 625.73 1319.995 .641 .934 
Ino ขอ้ท่ี 58 625.47 1335.154 .693 .935 
Ino ขอ้ท่ี 59 625.43 1310.875 .727 .934 
Ino ขอ้ท่ี 60 625.73 1330.478 .652 .935 
Ino ขอ้ท่ี 61 625.70 1345.390 .679 .936 
Ino ขอ้ท่ี 62 625.90 1333.197 .649 .935 
Ino ขอ้ท่ี 63 625.50 1317.431 .701 .934 
Ino ขอ้ท่ี 64 625.43 1332.047 .685 .935 
Ino ขอ้ท่ี 65 625.50 1338.534 .723 .935 
Ino ขอ้ท่ี 66 625.47 1316.464 .674 .934 
Ino ขอ้ท่ี 67 625.57 1326.461 .717 .935 
Ino ขอ้ท่ี 68 625.33 1316.989 .693 .934 
Ino ขอ้ท่ี 69 624.83 1336.144 .616 .935 
Ino ขอ้ท่ี 70 625.17 1325.316 .743 .934 
Ino ขอ้ท่ี 71 625.20 1312.234 .703 .934 
Ino ขอ้ท่ี 72 625.53 1339.844 .647 .935 
Ino ขอ้ท่ี 73 625.53 1340.326 .649 .935 
Ino ขอ้ท่ี 74 625.43 1336.530 .696 .935 
Ino ขอ้ท่ี 75 625.77 1311.771 .663 .934 
Ino ขอ้ท่ี 76 625.73 1329.926 .689 .935 
Ino ขอ้ท่ี 77 625.63 1336.585 .648 .935 
Ino ขอ้ท่ี 78 625.53 1329.499 .686 .935 
Ino ขอ้ท่ี 79 625.63 1322.930 .668 .934 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-

Total Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

Ino ขอ้ท่ี 80 625.57 1332.185 .684 .935 
Ino ขอ้ท่ี 81 625.43 1315.840 .743 .934 
Ino ขอ้ท่ี 82 625.43 1331.357 .751 .935 
Ino ขอ้ท่ี 83 624.80 1335.752 .670 .935 
Ino ขอ้ท่ี 84 625.27 1342.754 .739 .935 
Ino ขอ้ท่ี 85 625.63 1328.516 .718 .935 
Ino ขอ้ท่ี 86 625.63 1329.964 .669 .935 
Ino ขอ้ท่ี 87 625.53 1322.051 .700 .934 
Ino ขอ้ท่ี 88 625.40 1314.179 .681 .934 
Ino ขอ้ท่ี 89 625.47 1327.292 .680 .935 
Ino ขอ้ท่ี 90 625.63 1333.137 .695 .935 
Ino ขอ้ท่ี 91 625.73 1339.789 .630 .935 
Ino ขอ้ท่ี 92 625.50 1317.638 .673 .934 
Ino ขอ้ท่ี 93 625.80 1331.683 .673 .935 
Ino ขอ้ท่ี 94 625.67 1335.471 .681 .935 
Ino ขอ้ท่ี 95 625.33 1312.437 .688 .934 
Ino ขอ้ท่ี 96 625.37 1331.275 .729 .935 
Ino ขอ้ท่ี 97 624.97 1337.206 .639 .935 
Ino ขอ้ท่ี 98 625.57 1333.289 .765 .935 
Ino ขอ้ท่ี 99 625.10 1313.266 .736 .934 
Ino ขอ้ท่ี 100 625.10 1342.852 .739 .935 

 
 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

629.57 1345.564 36.682 153 

 
 
 



 

 
 
 

284 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง   
หนังสือขอสัมภาษณ์เชิงลกึ 
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ภาคผนวก จ   
หนังสือขอเชิญผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือวจัิย 
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ภาคผนวก ฉ   
หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูล 
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ภาคผนวก ช   
หนังสือเชิญผู้เช่ียวชาญเข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 

ช่ือ – สกุล นางสาวมณีนุช ทรวงสุรัตนกุล 
ท่ีอยู ่       231 ซ.บางขุนนนท ์29 ถนนบางขุนนท ์แขวงบางขุนนนท ์  
       เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ 10700 

สถานท่ีท างานปัจจุบนั    บริษทั บุญรอดเทรดด้ิง จ ากดั   

ประวติัการศึกษา  
    พ.ศ. 2547    ส าเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจระหวา่ง 
  ประเทศ  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 พ.ศ. 2549     ส าเร็จการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์ 
        มหาวทิยาลยั 
 พ.ศ. 2554 ศึกษาต่อระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ 
  บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ประวติัการท างาน 
    พ.ศ. 2550-2553   นกัวางแผนกลยทุธ์และพฒันาองคก์ร  
       บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
 พ.ศ. 2553-2556   ผูเ้ชียวชาญ-นวตักรรม บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
 พ.ศ. 2556-2558   ผูจ้ดัการฝ่ายอาวุโสพฒันาองคก์ร บริษทั เดอะมอลลก์รุ๊ป จ ากดั 

 พ.ศ. 2559-ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการดา้น People and Performance บริษทั บุญรอดบริวเวอร่ี 
จ ากดั 
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