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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อค้นหาความหมายของความสามารถนวัตกรรม

ระดับบุคคล และสังเคราะห์องค์ความรู้ของตัวช้ีวัดความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลในทุก
องค์ประกอบ ด้วยระเบียบวิธีการวิจัยเชิงเอกสาร 2. เพื่อคัดเลือกตัวช้ีวัดของแต่ละองค์ประกอบ
ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล ท่ีนำไปใช้ในการประเมินความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 
ด้วยวิธีการเดลฟายฟัซซี  3. เพื่อทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาแบบประเมิน  ท่ีนำไปใช้ในการ
ประเมินความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล ด้วยวิธีการหาดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา 4. เพื่อวัดความ
สอดคล้อง ด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายใน พร้อมท้ังยืนยันองค์ประกอบเชิงโครงสร้าง ของตัวช้ีวัด
ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลขององค์กรไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5. เพื่อจัดลำดับความสำคัญของ
องค์ประกอบความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลขององค์กรไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยกระบวนการลำดับ
ช้ันเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี และ 6. เพื่อสร้างแบบประเมินท่ีใช้ในการประเมินความสามารถนวัตกรรม
ระดับบุคคล และสามารถจัดลำดับความสำคัญขององค์ประกอบของความสามารถนวัตกรรมระดับ
บุคคล การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธีระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดย
ใช้การวิจัยเชิงปริมาณเพื่อคัดเลือกองค์ประกอบความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล  จัดลำดับ
ความสำคัญขององค์ประกอบ เก็บข้อมูลด้านการคัดเลือกองค์ประกอบโดยใช้แบบสอบถามกับ
ผู้เช่ียวชาญด้านนวัตกรรม จำนวน 24 คน ด้วยวิธีเดลฟายฟัซซี และเก็บข้อมูลสำหรับการจัดลำดับ
ความสำคัญกับท่ีปรึกษาโครงการนวัตกรรมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จำนวน 5 คน ด้วยวิธีการ
จัดลำดับช้ันเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี และการวิจัยเชิงคุณภาพโดยวิธีการวิจัยเชิงเอกสารเพื่อค้นหา
องค์ประกอบท่ีมีความสัมพันธ์กับความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล และจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
กับผู้เช่ียวชาญด้านนวัตกรรม จำนวน 24 คน เพื่อค้นหาความหมายความสามารถนวัตกรรมระดับ
บุคคล  

ผลการวิจัย พบว่า 1)จากการวิจัยเชิงเอกสาร ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 
คือ บุคคลท่ีมีความสามารถในการอดทนต่อความไม่แน่นอนของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ส่ิงใหม่  ๆ 
หรือการพัฒนาในการแก้ปัญหา และต่อยอดจากทรัพยากรขององค์กร มีความรู้ความเข้าใจถึงการ
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ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ท่ีมี จากการเปิดรับความรู้ท่ีหลากหลายจากท้ังจากภายในและจากภายนอก
องค์กร เพื่อให้เกิดเป็นแนวคิด กระบวนการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ อีกท้ังยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจ
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมท้ังภายในจากตนเองหรือผลักดันบุคคลรอบข้างเพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นต่อ
ความสำเร็จในการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดข้ึนกับองค์กร 2) องค์ประกอบและตัวชี้วัดความสามารถ
นวัตกรรมระดับบุคคลแบ่งได้เป็น 4 องค์ประกอบ 17 ตัวช้ีวัด ได้แก่ องค์ประกอบด้านบุคลิกภาพ 
จำนวน 6 ตัวชี้วัด องค์ประกอบด้านแรงบันดาลใจ จำนวน 4 ตัวช้ีวัด องค์ประกอบด้านลักษณะงาน 
จำนวน 3 ตัวช้ีวัด และองค์ประกอบด้านความรู้ความเข้าใจ จำนวน 4 ตัวช้ีวัด 3) ผลการทดสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาด้วยวิธีการหาดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาของความสามารถนวัตกรรมระดับ
บุคคล พบว่า ดัชนีความเท่ียงตรงของเนื้อหารายองค์ประกอบ (I-CVI) อยู่ท่ี 0.833 - 1.00 และความ
เท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของท้ังฉบับ (S-CVI) อยู่ท่ี 0.975 อยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ 4)  ผลการทดสอบความ
สอดคล้องด้วยวิธีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล พบว่า  ผล
การทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาด้วยวิธีการหาดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาของความสามารถ
นวัตกรรมระดับบุคคล พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในอยู่ในช่วงมีความน่าเช่ือถือของผู้
ประเมินมีความสอดคล้องกันในระดับ 0.507-0.941 ซึ่งอยู่ในช่วงคะแนนพอใช้ถึงดีมาก 5) ผลการ
จัดลำดับความสำคัญขององค์ประกอบของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  พบว่า ลำดับท่ี 1 
คือ องค์ประกอบด้านแรงบันดาลใจ ลำดับท่ี 2 คือ องค์ประกอบด้านลักษณะของงาน ลำดับท่ี 3 คือ 
องค์ประกอบด้านความรู้ความเข้าใจ และ ลำดับท่ี 4 คือ องค์ประกอบด้านบุคลิกภาพ และ 6) แบบ
ประเมินท่ีใช้ในการประเมินความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล และสามารถจัดลำดับความสำคัญ
ขององค์ประกอบของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่ายด้วย
ช่องทางออนไลน์ 
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MR. NATTAWUT SOMBUNTAWEE : THE DEVELOPMENTS INDICATORS FOR 
EVALUATING INDIVIDUAL INNOVATIVENESS OF ORGANIZATION IN THAILAND CONTEXT : 
APPLIED WITH EMPLOYEE OF PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY THESIS ADVISOR : 
ASSOCIATE PROFESSOR PRASOPCHAI PASUNON, Ph.D. 

This research has the following objectives: 1. To find the meaning of 
Individual Innnovativeness and synthesize the knowledge of the indicators of 
Individual Innnovativeness in every factor with documentary research methodology 
2. To select indicators for each factor of Individual Innnovativeness that is used to 
evaluate Individual Innnovativeness by using Delphi Fuzzy method 3. To test the 
accuracy according to the content of the questionnaire that is used to evaluate 
Individual Innnovativeness by content validity index 4. To measure consistency with 
internal correlation coefficient as well as confirmatory factor analysis of the 
Individual Innnovativeness indicator of the Provincial Electricity Authority. 5. To 
prioritize the importance of the Individual Innnovativeness of the Provincial Electricity 
Authority by using the fuzzy hierarchy analysis process and 6. To create questionnaire 
used in evaluation of Individual Innnovativeness and can prioritize the factor of 
Individual Innnovativeness. This research is a combination research between 
quantitative and qualitative research by using quantitative research to select and 
prioritize factor, Data collection on the selection of factor by using questionnaires 
with 24 experts in innovation by using Delphi Fuzzy method and collecting 
information for prioritizing with the 5 Provincial Electricity Authority's innovation 
project consultants with the fuzzy hierarchy analysis methods and qualitative 
research by documentary research methods to find elements that are related to 
Individual Innnovativeness from in-depth interviews with 24 experts in innovation to 
find the meaning of Individual Innnovativeness. 
The results showed that 1) from documentary research Individual Innnovativeness is 
the person who has the ability to endure the uncertainty of using creativity, new 
things or developing problems and apply from the resources of the organization, 
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Have knowledge and understanding of the application of knowledge available from 
exposure to a wide range of knowledge from both inside and outside the 
organization, To create a concept the process of creation of new things can also 
inspire the creation of internal innovation from oneself or push the eco member to 
achieve the determination in the success of innovation in the organization. 2) 
Individual Innnovativeness indicators can be divided into 4 factors, 17 indicators are 
personality features factors have 6 indicators, Motivation Factor have 4 indicators, job 
feature factors have 3 indicators, and cognition factors have 4 indicators 3) The 
results of content validity testing by finding content validity index Of Individual 
Innnovativeness, found that the accuracy index of content factors (I-CVI) is at 0.833 - 
1.00 and the content validity of the questionnaire (S-CVI) at 0.975 within acceptable 
criteria. 4) The results of the conformity testing using the internal correlation 
coefficient of Individual Innnovativeness found that the content validity test using 
the content validity index method of Individual Innnovativeness found that the 
internal correlation coefficient was in the range of reliability of the appraiser, which 
was consistent at the level of 0.507-0.941 which in the range of level from good to 
very good. 5) The results of the prioritization of the factors of the Provincial 
Electricity Authority employees found that the 1st is the Motivation factors, the 
second is the job feature factors, the third is cognition factors and No. 4 are 
personality feature factors and 6) questionnaire used to evalute Individual 
Innnovativeness and can prioritize the Individual Innnovativeness factor, accessibility 
and ease of use with online channels 
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สุทธิภรณ์ ตรีกตรอง อาจารย์สุกฤษฎิ์ วินยเวคิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัญญาภัค หล้าแหล่ง เป็น
อย่างสูงท่ีกรุณาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและแก้ไขเครื่องมือในการวิจัยสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ให้มี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยยิ่งขึ้น 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกท่านท่ีให้ความรู้ 
คำแนะนำและประสบการณ์อันมีคุณค่ายิ่งต่อผู้วิจัย ตลอดจนเจ้าของหนังสือ ตำรา วารสาร เอกสารทาง
วิชาการ และวิทยานิพนธ์ท้ังไทยและต่างประเทศทุกเล่มในการเป็นแหล่งข้อมูลอันมีประโยชน์ต่อ
การศึกษาค้นคว้าและจัดทำวิทยานิพนธ์เล่มนี้ 
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บทท่ี 1 
บทนำ 

 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 ในอดีตกระบวนการผลิตจะใช้แรงงานจากคนหรือสัตว์เป็นกำลังหลัก โดยคนจะเป็น           
ผู้คิดค้นส่ิงประดิษฐ์หรือเครื่องมือแบบง่ายๆ มีความซับซ้อนของกลไกไม่มากนักเพื่อนำมาช่วยในการ
ผลิต กำลังการผลิตจึงมีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้นองค์กรต้องมีการปรับตัวเพื่อ เพิ่ม
ความสามารถของการผลิตด้วยทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจำกัด ยกตัวอย่างวิธีการเพิ่มความสามารถ
องค์กรของนักคิดค้นในอดีต เช่น แนวคิดการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ “the one best way” คือ การ
เลือกบุคคลให้เหมาะสมกับงาน มองแต่ละบุคคลเปรียบเสมือนเครื่องจักรท่ีสามารถปรับปรุงเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงท่ีสุดได้ (Taylor, 1914) 
 ความต้องการในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนนำไปสู่ยุคของการพัฒนาการใช้
พลังงานความร้อนเป็นพลังงานในการขับเคล่ือนเครื่องจักรแทนการใช้แรงงานคนหรือสัตว์ การพัฒนา
นี้ช่วยให้ผ่อนแรงจนถึงขั้นสามารถทดแทนแรงงานคนได้ในหลายส่วน แล้วยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
และความสามารถเดิม ซึ่งเดิมทีต้องใช้แรงงานคนเป็นจำนวนมาก มาเป็นการผสมผสานแบบคนกับ
เครื่องจักรหรือใช้เครื่องจักรกลเพียงอย่างเดียวเป็นหลัก การแบ่งงานกันทำของคนงาน (the Division 
of Labor) ตามแนวคิดของ Smith (1950) มีความโดดเด่นและเป็นระบบอย่างมาก ไม่สนใจแต่เรื่อง
ของแรงงานคนเท่านั้น หากแต่มีเรื่องของระบบการบริหารจัดการเข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วย ความ
พยายามในการพัฒนาเครื่องจักรและการจัดการคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการผลิต 
จนนำไปสู่การเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ยกตัวอย่างเช่น ความต้องการในการส่ือสารจากในอดีตท่ีต้องส่ง
สัญญาณไฟจากคบเพลิงและการส่งสัญญาณเสียง การจดบันทึกและใช้วิธีการนำส่งในรูปแบบต่าง ๆ 
การพัฒนาระบบไฟฟ้าจนนำไปสู่การคิดค้นรหัสมอร์ส ระบบโทรเลข โทรศัพท์บ้าน และกลายมาเป็น
โทรศัพท์มือถือซึ่งถือเป็นปัจจัยท่ีสำคัญของทุก ๆ คน โดยในปัจจุบันการส่ือสารสามารถสนทนากัน
แบบเห็นหน้ากันได้ด้วยเทคโนโลยีของอินเตอร์เน็ต ดังนั้นการพัฒนากระบวนการหรือส่ิงประดิษฐ์จาก
นวัตกรรมจึงมีส่วนสำคัญและมีบทบาทอย่างยิ่งในในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Brettel, 
Heinemann, Engelen, & Neubauer, 2011) 
 การสำรวจดัชนีนวัตกรรมโลก (Global Innovation Index) โดยองค์กรทรัพย์สินทางปัญญา
แห่ งโลก  (World Intellectual Property Organization – WIPO) ได้ จัดลำดับความสามารถ
นวัตกรรมของประเทศต่าง ๆ 130 ประเทศท่ัวโลก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) คือ
ประเทศท่ีรักษาอันดับท่ี 1 มาเป็นเวลา 7 ปีติดต่อกัน ซึ่งประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ี 51  (WIPO, 
2017) โดยวัดจากปัจจัยท่ีส่งผลกับประสิทธิภาพในการพัฒนานวัตกรรม เช่น สภาพแวดล้อมทาง
การเมือง กฎระเบียบของรัฐ สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน ข้อมูลการส่งออก การ
ลงทุนกับทรัพยากรมนุษย์และการวิจัย และประสิทธิภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงจำนวนผู้ยื่นขอ
จดสิทธิบัตร ผู้ยื่นขอจดเครื่องหมายการค้า และจำนวนผู้ยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ในมิติ
คุณภาพชีวิต ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ยังติดเป็นอันดับ 6 ของโลก (Wharton, 2018) แต่เมื่อพิจารณา
ถึงดัชนีวัดผลผลิตโดยรวมในระบบเศรษฐกิจ (GDP) มีค่าเฉล่ียรายได้ต่อหัวคือ 60,374 U.S. dollar 
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(GDP PER CAPITA, PPP) หรือประมาณ 2,052,716.00 บาท (Wharton, 2018) ซึ่งถือว่าเป็นอันดับ 
1 ของโลก ดังนั้นจะเห็นได้ว่า หากให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะส่งผล
ต่อการสร้างรากฐานท่ีมั่นคงและเพิ่มความสามารถแข่งขัน อีกท้ังยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีใน
ทุกมิติอีกด้วย เมื่อองค์ประกอบทุกอย่างมีความพร้อมแล้วนั้นจะก่อให้เกิดความเข้มแข็งและสามารถ
สร้างคุณค่าจนนำไปสู่ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม (Melville, 2010)  
 การสร้างสรรค์นวัตกรรมกับการเปล่ียนแปลงของโลก คือหนึ่งในแรงผลักดันท่ีทำให้โลกเกิด
การเปล่ียนแปลง การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วนี้อาจจะส่งผลให้สินค้าในปัจจุบันบางชนิดได้รับความ
นิยมเพียงช่วงส้ันๆ เนื่องจากองค์กรมีการพัฒนาส่ิงใหม่ๆ เข้าสู่ระบบเพื่อทดแทนอย่างรวดเร็ว (Lee, 
2002) นวัตกรรมเป็นองค์ประกอบท่ีช่วยให้องค์กรเติบโตได้รวดเร็วกว่าคู่แข่ง โลกของนวัตกรรมใน
ปัจจุบันจะมีท้ังการสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ๆ ท่ีไม่มีใครเคยทำมาก่อน หรือการพัฒนาจาก
ส่ิงประดิษฐ์ท่ีมีอยู่เดิม การพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ โดยการศึกษา ค้นคว้าและการทดลองส่ิงประดิษฐ์จาก
นวัตกรรมต่าง ๆ มากมายสามารถเพิ่มประสิทธิ์ภาพและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น อาจเรียกได้
ว่าการดำเนินชีวิตในโลกปัจจุบันล้วนแล้วเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมท้ังส้ิน  
 นวัตกรรมสามารถพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตได้ เช่น นวัตกรรมกับสุขภาพ ส่ิงท่ีทุก ๆ คน
ไม่สามารถหลีกเล่ียงได้คือ อาการเจ็บป่วย นวัตกรรมทางการแพทย์ในปัจจุบันมีการรักษาพยาบาลท่ี
ได้ผลแม่นยำ ง่ายดาย การตรวจวินิจฉัยโรครวดเร็วและการผ่าตัด ตัวอย่างนวัตกรรมทางการแพทย์ 
เช่น การผ่าตัดด้วยการใช้กล้องเจาะเข้าไปใต้ช้ันผิวเพื่อไปผ่าตัดจุดท่ีต้องการเพื่อลดอาการบาดเจ็บ
และระยะเวลาในการฟื้นตัวทำให้ไม่มีรอยแผลจากการผ่าตัด การผลิตสเต็มเซลล์ (Stem Cell) เพื่อ
ทดแทนส่วนท่ีขาดหายไป โครงการนวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation) ของสำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ มีโครงการท่ีมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับ ปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันและทวีความ
รุนแรงมากขึ้น เช่น ภาวะโลกร้อน มลพิษท้ังจากขยะ น้ำเสีย ควันพิษ ความเส่ือมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ องค์กรมีการมุ่งพัฒนานวัตกรรมไปในทิศทางของนวัตกรรมสีเขียวมากขึ้น โดยใช้
แนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพส่ิงแวดล้อม คุณภาพ
ชีวิต (Quality of Life) มาเป็นโจทย์ท่ีสำคัญ โดยมุ่งปรับปรุงกระบวนการเพื่อช่วยส่ิงแวดล้อม โดยใช้
หลัก 5R ได้แก่ การลดใช้ทรัพยากรท่ีไม่จำเป็น (Reduce) การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า (Reuse) การนำ
ทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) รวมถึงการนำมาผ่านกระบวนการผลิตใหม่ (Remanufacturing) 
ท่ีนำผลิตภัณฑ์ใช้งานแล้วหรือช้ินส่วนล้าสมัยมาถอดแยกแล้วเข้าสู่กระบวนการตกแต่งและประกอบ
ใหม่ (Reassembly) เพื่อช่วยลดการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติและการสร้างมลภาวะต่อส่ิงแวดล้อมท้ัง
ในระยะส้ันและระยะยาว (สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2560)  
 นวัตกรรมก่อให้เกิดเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาการติดต่อส่ือสาร ในปัจจุบันการ
ติดต่อส่ือสารได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้ว ในอดีตหากต้องการติดต่อส่ือสารกับคู่ค้าเป็นเรื่องท่ีทำได้
ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่ือสารไปต่างประเทศ บางทีอาจต้องใช้ระยะเวลาเป็นเดือนในการส่ง
จดหมาย แต่ในปัจจุบันการติดต่อเรื่องง่ายดายเพียงแค่มีอินเตอร์เน็ตก็สามารถติดต่อส่ือสารกับคนท้ัง
โลกได้อย่างง่ายดาย นวัตกรรมกับวิทยาศาสตร์ เป็นส่วนของการพัฒนาท่ีสำคัญท่ีสุด เพราะทำให้
ได้รับรู้ในส่ิงท่ีมนุษย์ไม่สามารถจับต้องได้ ได้แก่ แบคทีเรีย ไวรัส หรือแม้กระท่ังภายนอกโลกท่ีเรา
อาศัยอยู่ โดยได้มีนวัตกรรมต่าง ๆ ท่ีถูกสร้างขึ้นเพื่อการค้นคว้าและการสำรวจ เช่น กล้องจุลทรรศน์ 
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ดาวเทียมหรือสถานีอวกาศซึ่งใช้ในการศึกษาหาความรู้ในโลกปัจจุบันอีกด้วย  นวัตกรรมการบริหาร
องค์กรภาครัฐ คือการปรับเปล่ียนแนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการองค์กร การดำเนินงาน 
และการให้บริการ สืบเนื่องมาจากการพัฒนา  การต่อยอด หรือการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และ
แนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของการ
ปฏิบัติงานขององค์กรภาครัฐ เป็นการปรับปรุงปรับเปล่ียนบัตรประจำตัวประชาชนเป็นแบบ Smart 
Card  การปรับเปล่ียนแนวทางหรือรูปแบบในการให้บริการผ่านอินเตอร์เน็ต การพัฒนากระบวนการ
ให้บริการในงานท่ีสัมพันธ์ กันอย่างครบวงจร องค์กรต้องมีพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มและเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง การวางแผนและการตัดสินใจอย่างเป็นเหตุเป็นผลโดยอาศัยข้อมูลหลักจากสารสนเทศ 
นอกจากนี้นวัตกรรมยังถูกมองว่าจะช่วยเป็นแรงผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุดของการพัฒนา
องค์กรอย่างยั่งยืนซึ่งนวัตกรรมถือเป็นองค์ประกอบท่ีสำคัญท่ีทุกองค์กรต้องมี เพื่อเป็นข้อได้เปรียบ
ของการแข่งขันในโลกปัจจุบัน (Gronum, Verreynne, & Kastelle, 2012) 
 นวัตกรรมสร้างเศรษฐกิจ สังคมโลกในอดีตนั้นเป็นการแลกเปล่ียนสินค้าและบริการระหว่าง
กัน โดยส่ือกลางในการแลกเปล่ียนท่ีมีคุณค่าในอดีตนั้นมักเป็นหอยเบี้ยหรือเมล็ดพืช จนกระท่ังมนุษย์
คิดค้นนวัตกรรมในการผลิตโลหะและนำความรู้ดังกล่าวมาใช้ในการหลอมโลหะเป็นเงินตราและ
ธนบัตร ท่ี เกิดจากนวัตกรรมด้านการผลิตกระดาษ  การแข่งขันกันทางเศรษฐกิ จเพื่ อนำ
ทรัพยากรธรรมชาติมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าและบริการเพื่อสนองตอบความต้องการของ
ผู้บริโภคได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีปริมาณเพิ่มขึ้นและก่อให้เกิดผลกำไร โดยจุดเปล่ียนของการผลิต
สินค้าและบริการได้อย่างรวดเร็วก็คือการผลิตเครื่องจักรไอน้ำในอุตสาหกรรมส่ิงทอท่ีถูกนำมาใช้ใน
โรงงานอุตสาหกรรมโดยถูกควบคุมกลไกการผลิตผ่านระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีความรวดเร็ว ประกอบกับ
การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ท่ีนำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ อาทิ นวัตกรรมการตัด
ต่อพันธุกรรมเพื่อช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ สารเคมีเพื่อช่วยยืดอายุการเน่าเสียของ
สินค้าและถนอมอาหารให้สามารถอยู่ได้ในระยะเวลายาวนานขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้องค์กรได้ลงทุน
ผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในด้านความสะดวกสบายของคนมากยิ่งขึ้น เช่น 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า ตู้เย็น ไมโครเวฟ ฯลฯ ซึ่งก่อให้เกิดผลกำไรทางเศรษฐกิจ จนเกิดการ
หมุนเวียนของระบบเงินตราไปท่ัวทุกมุมโลก ซึ่งเป็นผลให้เศรษฐกิจของโลกเปล่ียนแปลงหรือเกิดการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมไปสู่เศรษฐกิจเชิงความรู้และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Ireland & Hitt, 1999) 
 นวัตกรรมกับความสามารในการเปล่ียนแปลงทางสังคม โลกถือเป็นสังคมท่ีมีขนาดใหญ่โดยท่ี
มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก มีวิวัฒนาการมาต้ังแต่ยุคปรัชญาและศาสนา สู่ยุคสมัยของการ
ปฏิวัติเกษตรกรรม วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม จนกระท่ังทุกวันนี้กลายเป็นยุคโลกาภิวัตน์ท่ีมีความ
มีเจริญก้าวหน้าได้ด้วยนวัตกรรมหลายรูปแบบ ท่ีปรับเปล่ียนสังคมแบบพลิกฝ่ามือ เริ่มต้ังแต่ นาฬิกา 
ท่ีผลิตคิดค้นขึ้นมาเป็นเวลากว่าหลายพันปี ไฟฟ้าท่ีถือว่าเป็นวัตกรรมท่ีมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อ
การเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเคยมืดมิดมาเป็นโลกท่ีเต็มไปด้วยแสงสว่าง ซึ่งต่อยอดไปสู่การผลิต 
โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์และดาวเทียม นอกจากนี้ โทรศัพท์ก็ถือเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมท่ีช่วยให้คน
สามารถติดต่อส่ือสารกันได้อย่างรวดเร็วเป็นอย่างมาก ขณะท่ีอีกหนึ่งนวัตกรรมท่ีมีความสำคัญเป็น
อย่างมากก็คือ คอมพิวเตอร์ อันเป็นนวัตกรรมท่ีช่วยย่อโลกของเราให้แคบลงช่วยเช่ือมโยงข้อมูล
สารสนเทศให้สามารถติดต่อส่ือสารถึงกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็วท่ัวทุกมุมโลก การเปล่ียนแปลง
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นวัตกรรมในสังคมอย่างรวดเร็วมีผลต่อการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในภายองค์กรอีกด้วย (Akçomak 
& Ter Weel, 2009) 
 ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยโมเดลใหม่คือ ประเทศไทย 4.0 กล่าวคือ 
การมุ่งปรับเปล่ียนโครงสร้างเป็นการรูปแบบเศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม  (Value–Based 
Economy) เพื่อก้าวไปสู่การเป็น ประเทศท่ีมีรายได้ขั้นสูง (กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา, 2559) โดยการขับเคล่ือนให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีสำคัญมี 3 มิติคือ 1) เปล่ียนจากการ
ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์  ไป สู่ สิน ค้าเชิงนวัตกรรม 2 ) เป ล่ียนจากการขับเค ล่ือนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์  และนวัตกรรม และ 3) 
เปล่ียนจากเน้นการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นการบริการมากขึ้น เมื่อบริบททางเศรษฐกิจเกิดการ
เปล่ียนแปลง ทำให้องค์กรโดยเฉพาะองค์กรในภาคอุตสาหกรรมการผลิตต้องมีการปรับตัว เพื่อให้
ธุรกิจอุตสาหกรรมสามารถเติบโตท่ามกลางบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ภายใต้
โมเดลประเทศไทย 4.0 จะต้องเริ่มต้นด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน คือ การยกระดับ
นวัตกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร ชุมชน และเครือข่ายในทุกภาคส่วนของประเทศ เมื่อ
โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศเข้มแข็งแล้ว ส่ิงท่ีต้องดำเนินการควบคู่กันไป คือ การ
เช่ือมโยงกับภายนอก ท้ังในรูปแบบภูมิภาคและการเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจ โดยมีการวางเป้าหมาย
กำหนดกรอบระยะเวลา เป็นลักษณะในการวางภาพอนาคตทางเศรษฐกิจท่ีชัดเจนของประเทศ 
ภายใต้โมเดลประเทศไทย 4.0 จะสำเร็จจะต้องได้รับการร่วมมือจากภาคเอกชน ภาคการเงินการ
ธนาคาร ภาคประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่าง ๆ ร่วมกันระดม
ความคิด ผนึกกำลังกันเพื่อขับเคล่ือนผ่านโครงการกิจกรรมหรืองานวิจัย เพื่อให้เกิดผลจริง ไทยแลนด์ 
4.0 ต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย
และพัฒนา แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2559) ดังนั้น
การดำเนินงานขององค์กรภายใต้ประเทศไทย 4.0 ในปัจจุบันมิได้มุ่งเน้นการลดต้นทุนด้านการผลิต
หรือด้านคุณภาพของสินค้าและบริการเท่านั้น แต่องค์กรต้องให้ความสำคัญกับการปรับตัวและ
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ียนแปลงและเติบโตอย่างรวดเร็วจาก
โลกภายนอกของศตวรรษท่ี 21  
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาและขับเคล่ือนเศรษฐกิจสังคม 
ฐานความรู้และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ แต่ประเทศไทยยังขาดการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว 
และขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนคนไทยคิดอย่างมีตรรกะ มีเหตุมีผล 
มีภูมิคุ้มกันตนเอง มีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้และมีศักยภาพท่ีสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ตลอดจนมีการพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่าง
เป็นระบบเพื่อการแก้ไขปัญหาของภาคเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการ
พัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายรัฐบาล (พระราชบัญญัติว่าด้วย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ, 2551) 
 นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2555 – 
2564) จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการพัฒนาประเทศไทยให้มีระบบเศรษฐกิจท่ีมีการ
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ขยายตัวอย่างมีคุณภาพ และมีเสถียรภาพ ตลอดจนมีการกระจายประโยชน์อย่างเป็นธรรมสู่สังคม 
ชุมชน ท้องถิ่น โดยได้อัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนา
ควบคู่ไปกับอนาคตของประเทศท่ีมี “วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนา
ประเทศไทย” ภายใต้วิสัยทัศน์“นวัตกรรม เขียว เพื่อสังคมดีมีคุณภาพและเศรษฐกิจท่ีมีเสถียรภาพ” 
ซึ่งสอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล ท่ีต้องการเห็นประเทศไทยสามารถแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน มีเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น โดยใน
การดำเนินการเพื่อขับเคล่ือนประเทศไปสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าว ได้กำหนด กรอบการพัฒนาของนโยบาย
และแผน 5 ประการคือ 1) พัฒนางานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการสร้าง
สังคมคุณภาพท่ีมีภูมิคุ้มกัน 2) พัฒนางานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการ
สร้างเศรษฐกิจให้มี คุณภาพ เสถียรภาพโดยมีการเช่ือมโยงกับ เศรษฐกิจโลกและภูมิภาค 
(Globalization and Regionalization) 3) พัฒนางานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อ
รองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 4) พัฒนาและผลิตกำลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รองรับการเปล่ียนแปลงประชากรศาสตร์ (Demographic 
Change) และ 5) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เป็นการสนับสนุน เพื่ อเพิ่ มความสามารถนวัตกรรมในการแข่งขันของประเทศ  (สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) 
 การเพิ่มขีดความสามารถของนวัตกรรมในการแข่งขันของประเทศ ต้องอาศัยความร่วมมือ
จากองค์กรทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถนี้การจัดการนวัตกรรมจึงเข้ามามีบทบาทสำหรับ
องค์กร Neumann, Riel, and Brissaud (2013) ได้อธิบายองค์ประกอบของการจัดการนวัตกรรม 
จะต้องประกอบไปด้วย 3 ส่วนท่ีสำคัญคือ 1) การจัดการวงจรชีวิตของนวัตกรรม ท่ีต้องอาศัยการ
จัดการความคิดใหม่ๆ การพัฒนาสินค้าและกระบวนการและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 2) วัฒนธรรม
นวัตกรรม ท่ีมีพื้นฐานท่ีสำคัญจากส่วนท่ีหนึ่งเมื่อองค์กรมีการจัดการความคิดใหม่ๆ การพัฒนาสินค้า
และกระบวนการและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องท่ีเกิดจากระดับบุคคลแล้วนั้นจะส่งผลให้เกิด
วัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร และ 3) กลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม เป็นการกำหนด
เป้าหมายหลักท่ีมาจากผู้บริหาร หากองค์กรต้องการมุ่งเน้นในเรื่องนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร
ผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม  จะเห็นได้ว่า
องค์ประกอบของการจัดการนวัตกรรมท้ัง 3 ส่วน จะต้องมีความสอดคล้องกันจึงจะสามารถเพิ่มขีด
ความสามารถท่ีมีประสิทธิภาพของนวัตกรรมให้เกิดข้ึนกับองค์กร 
 ส่ิงสำคัญขององค์กร คือ การสร้างความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบซึ่งเป็นส่ิงท่ีทุก
องค์กรต่างแสวงหา องค์กรต้องมีการกำหนดกลยุทธ์พร้อมท้ังมีการประเมินและบูรณาการความยั่งยืน
ในทุกมิติ การสร้างผลกำไรคือส่วนหนึ่งของความยั่งยืนขององค์กร การท่ีองค์กรจะสร้างผลกำไรอย่าง
ต่อเนื่องได้นั้น องค์กรต้องมีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็น
เครื่องรับประกันว่าองค์กรจะสามารถรักษาความมั่นคงได้ในระยะยาว ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้องค์กร
ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายจากคู่แข่งใหม่ๆ การแข่งขันจากคู่แข่งท่ีเพิ่มมากขึ้นนั้นได้สร้างวิธีการ
หรือรูปแบบใหม่ๆ ในการแข่งขัน องค์กรต้องพยายามทำในส่ิงท่ีแตกต่างเพื่อสร้างความไ ด้เปรียบ
ทางการแข่งขัน โดยหลักการท่ีองค์กรนิยมนำมาใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบจากคู่แข่งคือการ
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สร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดขึ้นภายในองค์กรจะสามารถสร้างความได้เปรียบในด้านการแข่งขันใน
ระยะยาว นวัตกรรมมีอิทธิผลเป็นอย่างมากท่ีทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ (W. Tsai, 2001)  
 การวางแนวทางพัฒนานวัตกรรมท่ีมีประสิทธิภาพมี ท้ังหมด 6 องค์ประกอบท่ีสำคัญ คือ 1) 
การกำหนดยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมองค์กร 2) การกำหนดเป้าหมายด้านนวัตกรรมองค์กร 3) 
แนวทางและกระบวนการจัดการนวัตกรรมองค์กร 4) การพัฒนาความสามารถบุคลากรและเสริมสร้าง
การเรียนรู้ 5) การสร้างบรรยากาศดำเนินงานและวัฒนธรรมขององค์กร และ 6) การจัดการ
กระบวนการนวัตกรรม (พันธพงศ์ ต้ังธีระสุนันท์ , 2560) จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบเพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์องค์กรท่ีมีประสิทธิภาพด้านนวัตกรรมจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมองค์กรอย่าง
ชัดเจนซึ่งมีผลต่อการพัฒนาความสามารถด้านการแข่งขัน การกำหนดเป้าหมายท้ังผลลัพธ์และ
ผลสัมฤทธิ์ กระบวนการและโครงสร้างท่ีสนับสนุนการขับเคล่ือนการพัฒนานวัตกรรม  
 การกำหนดกลไกการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรภายในองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การสร้างบรรยากาศในการส่ือสารท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
รวมไปถึงการเปิดโอกาสในการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะต้อง
อาศัยความร่วมมือจากบุคลากรจากทุกระดับขององค์กรท่ีมีความรู้และมีความสามารถนวัตกรรมจาก
หลากหลายแขนง การคิดค้นสร้างสรรค์ผลงานท่ีเป็นนวัตกรรมจะสามารถสร้างความแตกต่างและ
ความภาคภูมิใจสู่องค์กร และสะท้อนให้สังคมรับรู้ถึงความสามารถของบุคลากรในองค์กร ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และความเป็นผู้นำในตนเองท่ีส่งผลกระทบโดยตรงกับความเป็นนวัตกรรมระดับบุคคล 
และยังส่งผลต่อความสามารถนวัตกรรมขององค์กรเป็นอย่างมาก (Kalyar, 2011) 
 ความสามารถนวัตกรรม สามารถสร้างความแตกต่างท่ีทันสมัยไม่ซ้ำใครจึงกลายเป็น
ยุทธศาสตร์ท่ีสำคัญเพื่อนำไปใช้สร้างความได้เปรียบของทุกองค์กรในปัจจุบัน (Hult, Hurley, & 
Knight, 2004) อย่างไรก็ตามหากศึกษาถึงความสามารถนวัตกรรม สามารถแบ่งเป็นระดับได้ 5 ระดับ 
คือ 1) ความสามารถนวัตกรรมระดับองค์กร (Organizational innovativeness)  2) ความสามารถ
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product innovativeness)  3) ความสามารถนวัตกรรมด้านการตลาด 
(Market innovativeness) 4) ค ว า ม ส า ม า ร ถ น วั ต ก ร ร ม ด้ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร  ( Process 
Innovativeness) และ 5) ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล ( Individual Innovativeness) 
(Wang & Ahmed, 2004) ความสามารถนวัตกรรมด้านต่าง ๆ เหล่านี้เป็นส่ิงจำเป็นสำหรับองค์กรท่ี
ต้องสร้างแรงผลักดันและให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดขึ้นภายในองค์กร 
นวัตกรรมจึงเป็นกระบวนการท่ีเกิดจากการนำความรู้ ทักษะและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กับ
ความสามารถด้านการบริหาร เพื่อให้เกิดการนำเสนอรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์และ
ตอบสนองความพึงพอใจกับผู้บริโภคเป็นหลัก  
 ปรีดา ยังสุขสถาพร (2558) ได้อธิบายเกี่ยวกับนวัตกรรมไว้ว่า ส่ิงท่ีสำคัญสำหรับนวัตกรรม
มากท่ีสุดอยู่ท่ีระดับบุคคลหากปราศจากบุคคลท่ีจะคิด ปราศจากบุคคลท่ีจะทำ ก็ไม่มีส่ิงท่ี เรียกว่า
นวัตกรรมเป็นอันขาด ดังนั้น องค์กรต้องคำนึงถึงด้วยว่า จะทำอย่างไรให้บุคลากรเองได้รับประโยชน์
ไปกับการสร้างนวัตกรรมด้วย ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลสำหรับองค์กรนั้น ไม่ควรท่ีจะบีบ
ค้ันเพื่อทำบางส่ิง แต่ควรเป็นลักษณะค่อยๆ สร้างพัฒนาการให้บุคคลากรได้รับการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
แล้วเข้าใจในท่ีสุดว่า นวัตกรรมเป็นหน้าท่ีของบุคคลากรทุกระดับในองค์กร การเรียนรู้ร่วมกันของคน
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ในองค์กร จะเกิดขึ้นจากการร่วมมือกัน ซึ่งประกอบไปด้วยบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถท่ี
หลากหลาย บุคคลของกลุ่มจะต้องยอมรับในความแตกต่างท้ังด้านความรู้และทักษะของบุคคลในกลุ่ม
งานนั้นด้วย ซึ่งความหลากหลายและความแตกต่างดังกล่าวนี้ จำเป็นท่ีจะต้องอาศัยสมาชิกท่ีมี
คุณลักษณะส่วนบุคคล ท่ีเปิดกว้างต่อความคิดท่ีแตกต่างกัน เพื่อให้การทำงานร่วมกันสามารถดำเนิน
ต่อไป จนสามารถสร้างผลงานท่ีสร้างสรรค์ได้ ในขณะเดียวกันความสร้างสรรค์ต่าง ๆ ย่อมต้องอาศัย
บุคคลท่ีมีลักษณะการคิดริเริ่ม กล่าวคือความคิดสร้างสรรค์เป็นบ่อเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในการทำงาน 
ซึ่งจะทำให้การระดมความคิดมีความหลากหลายเพียงพอท่ีจะใช้เป็นทางเลือกในการสร้างผลงาน
ใหม่ๆ ท้ังนี้ บุคคลท่ีมีเครือข่ายทางสังคมมาก ก็จะเป็นผู้ท่ีมีมุมมองท่ีหลากหลายเนื่องได้รู้จัก พูดคุย
กับบุคคลต่าง ๆ ท่ีมีความคิดหลากหลายเป็นจำนวนมากย่อมเป็นการจุดประกายความคิดและต่อยอด
ความรู้ให้กับบุคคลได้เป็นอย่างดี (ตรีทิพ บุญแย้ม, 2554) 
 การพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างยั่งยืน คือ การประเมินความสามารถ
นวัตกรรมระดับบุคคล โดยขั้นตอนเริ่มต้นในการประเมินดังกล่าว คือ การคัดเลือกตัวช้ีวัด 
(Indicators) หรือองค์ประกอบอย่างเหมาะสม ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน/โครงการในทุก
ระดับ และใช้ในการติดตามประเมินผลของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นดัชนีตัวช้ีวัดหรือหน่วยวัดความสำเร็จของ
การปฏิบัติงานท่ีถูกกำหนดขึ้น โดยเป็นหน่วยวัดท่ีควรมีผลเป็นตัวเลขท่ีนับได้จริงและต้องส่ือถึง
เป้าหมายในการปฏิบัติงานสำคัญ มีลักษณะท่ีสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ ภารกิจ และยุทธศาสตร์ของ
องค์กร (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , 2558) ดังนั้น ตัวช้ีวัดจึงเป็นส่ิงสำคัญในด้านการ
จัดการการบริหารในรูปโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีความสำคัญ ท้ังองค์กรภาคเอกชนและภาครัฐ หาก
ปราศจากตัวช้ีวัดหรือมีตัวช้ีวัดท่ีไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย อาจจะนำไปสู่ความล้มเหลวของการ
ดำเนินงานได้ ดังนั้น ภายใต้กิจกรรมของบุคคล กิจกรรมหรือโครงการขององค์กรจึงจำเป็นท่ีจะต้องมี
ตัวชี้วัดท่ีชัดเจนเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพ 
 พันธพงศ์ ต้ังธีระสุนันท์ (2557) ได้กำหนดองค์ประกอบและการประเมิน ท่ีเรียกว่า 
Diamond-Ring Model ถูกออกแบบมาเพื่ อเป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินความสามารถ
นวัตกรรม องค์กรสามารถสร้างกรอบแนวคิดท่ีจะนำไปสู่การจัดการนวัตกรรมท้ังองค์กร โดยมีการ
กำหนดองค์ประกอบของการจัดการด้านบุคคล (iHuman) ท่ีเป็นองค์ประกอบของทรัพยากรบุคคลท่ี
มีระดับการสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กรอันเป็นปัจจัยหลักในการขับเคล่ือนองค์กร บริหารองค์กร 
จนถึงส่วนของการผลิตในองค์กร มีท้ังหมด 6 มิติ ได้แก่ ภาวะผู้นำ (Leadership) ความเช่ียวชาญ 
(Specialization) อ งค์ค วาม รู้  (Knowledge) การ เช่ื อ ม โย ง  (Connectivity) ความ สัมพั น ธ์  
(Relationship) การสร้างสรรค์ (Creativity) สุดท้ายการพิจารณาเกณฑ์หลักท้ัง 6 มิติ ของการ
จัดการนวัตกรรมท้ังองค์กรบนพื้นฐานของ “Diamond-Ring Model” จะเป็นส่วนช่วยให้องค์กร
สามารถเข้าใจตนเองและคำนึงถึงมุมมองต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการสร้างโอกาสให้องค์กรสามารถพัฒนา
องค์กรให้ก้าวเข้าสู่ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม และเป็นการวางกรอบแนวคิดเพื่อนำไปพัฒนา
ปรับปรุงความสามารถนวัตกรรมของทีมงานท่ีเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม 
 การพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อประเมินความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลด้วยตัวช้ีวัดมีความสำคัญ
เป็นอย่างมาก เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของทุกหน่วยงานในองค์กรท้ังภาครัฐและเอกชนย่อมต้องมี
เป้าหมายเพื่อเป็นองค์กรท่ีบุคลากรทุกคนต่างเพิ่มความสามารถและสร้างผลงานท่ีต้องการเพื่อสร้าง
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อนาคต (Senge, 1991) จุดมุ่งหมายหลักเพื่อสร้างตัวช้ีวัดท่ีได้มาจากข้อมูลท่ีศึกษาซึ่งมีสาระสำคัญ
เฉพาะเพื่อประเมินความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลหลังจากนั้นจะใช้วิธีการเดลฟายฟัซซี (Delphi 
Fuzzy Method: FDM) เพื่อคัดเลือกตัวช้ีวัด วิธีการเดลฟายฟัซซี เป็นการคาดการณ์แนวโน้ม การ
วิเคราะห์โอกาสความเป็นไปได้ซึ่งเป็นการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญอย่างเป็นระบบ โดยไม่
มีการเปิดเผยตัวตนเพื่อให้แต่ละคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ จากนั้นได้ข้อสรุป ลด
ความคลุมเครือ เป็นฉันทามติท่ีมีความสอดคล้องกัน 
 วิธีการเดลฟายฟัซซีเป็นการใช้การตัดสินใจของบุคคลซึ่งในแต่ละสถานการณ์ ผู้เช่ียวชาญแต่
ละท่านไม่สามารถสะท้อนการตัดสินใจออกมาอย่างแน่นอน ซึ่งอาจเกิดการตีความของเนื้อหาหรือการ
ให้ความหมายในเรื่องนั้น ๆ คลาดเคล่ือนของผู้เช่ียวชาญ (Hsu, Lee, & Kreng, 2010) ดังนั้นเพื่อ
พัฒนาและแก้ปัญหาท่ีเกิดจากการตีความและความคลาดเคล่ือนนี้ จึงมีการนำทฤษฎีฟัซซี (Fuzzy 
Set Theory) มาประยุกต์ใช้ร่วมกับวิธีการเดลฟายฟัซซีด้วย เนื่องจากทฤษฎีฟัซซีมีลักษณะเลียนแบบ
ความคิดจากมนุษย์โดยการใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์แทนระดับความคลุมเครือ ทำให้การตัดสินใจท่ี
ไม่แน่นอนได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริง Murray, Pipino, and Van Gigch (1985) ได้ประยุกต์ทฤษฎี
เซตฟัซซีมาใช้ร่วมกับวิธีการเดลฟายฟัซซีจึงเรียกวิธีนี้ว่า วิธีการเดลฟายฟัซซี  
 ประสพชัย พสุนนท์ และคณะ (2558)  ได้นำวิธีการเดลฟายฟัซซีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
และคัดเลือกข้อความของตัวช้ีวัด SMAARTS ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพสำหรับใช้ในการประเมิน
ประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ผลการวิจัยพบว่า วิธีการเดลฟายฟัซซีสามารถ
คัดเลือกข้อความแต่ละตัวชี้วัดได้ ช่วยลดความคลุมเครือในการตัดสินใจของผู้ให้ข้อมูลหลักสำหรับการ
คัดเลือกข้อความในแต่ละตัว เพื่อนำไปใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานเชิงคุณภาพของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ได้ 
 Saaty (1980) ได้พัฒนา วิธีกระบวนการลำดับช้ันเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี (Fuzzy Analytic 
Hierarchy Process: FAHP) เป็นวิธีการท่ีเหมาะสมสำหรับการจัดการกับระบบท่ีซับซ้อน คลุมเครือ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับทางเลือกจากหลายทางเลือกและเป็นการเปรียบเทียบตัวเลือกท่ีต้องการจะพิจารณา 
โดยสามารถใช้ท้ังตัวแปรเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ กระบวนการลำดับช้ันเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซียัง
สามารถสร้างลำดับความสำคัญของปัจจัยหรือตัวเลือกท่ีดีท่ีสุดหรือให้ค่าน้ำหนักเพื่อนำไปใช้ในการ
จัดสรรทรัพยากรท่ีเหมาะสมในการคาดการณ์ผลลัพธ์ การประเมินความเส่ียง และการวางแผนในการ
ตัดสินใจ เป็นต้น  
 ธัชณนท์ แดนเขต (2552) ได้นำกระบวนการลำดับช้ันเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี ไปประยุกต์ใช้
ในการคัดเลือกผู้จัดหา (Supplier Selection) เพื่อสร้างระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการเลือก
ผู้จัดหาท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดมาช่วยแก้ปัญหานี้ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเส้ือผ้า โดยใช้ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจในการคัดเลือกผู้รับงานปักผ้า 4 รายท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุดในการรับงาน
ปักในแต่ละหมวดจากแบบปักท้ังหมด 4 หมวด โดยพิจารณาจากปัจจัยหลัก 5 ปัจจัยและปัจจัยรอง 
16 ปัจจัย ซึ่งผลท่ีได้จากงานวิจัยพบว่า กระบวนการลำดับช้ันเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซีสามารถให้ค่า
น้ำหนักความสำคัญกับปัจจัยหลักตามลำดับความสำคัญท่ีได้จากคณะกรรมการ และยังสามารถให้
คะแนนน้ำหนักผู้รับงานปักในแต่ละปัจจัยท่ีผ่านการคำนวนร่วมกับน้ำหนักความสำคัญของปัจจัย ทำ
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ให้ได้ผลอันดับของผู้รับงานปักท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดในการรับงานปักของแต่ละหมวดซึ่งสามารถ
นำไปประกอบร่วมในการพิจารณาเลือกผู้รับงานปักอย่างเป็นระบบ 
 งานวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างและพัฒนาตัวช้ีวัดความสามารถนวัตกรรมระดับ
บุคคลและประเมินความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล ซึ่งมีความสำคัญในการศึกษาหาแนวทางการ
ในการสร้างนวัตกรรมระดับบุคคลสู่องค์กร และยังสามารถจัดลำดับความสำคัญขององค์ประกอบ
ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถ
วางแผนในการพัฒนาบุคคลากรอย่างคุ้มค่าและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้องค์กรสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสร้างความได้เปรียบจากคู่แข่งอย่างยั่งยืน 
 การวิจัยประกอบด้วย การคัดเลือกตัวช้ีวัดของแต่ละองค์ประกอบด้วยวิธีการเดลฟายฟัซซี  
(FDM) และมีการสัมภาษณ์เพื่อนำไปอภิปรายผลลัพธ์ จากนั้นทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาด้วย
วิธีการหาดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity index: CVI) วัดความสอดคล้อง ด้วย
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายใน (Intraclass Correlation Coefficient : ICC) และยืนยันโครงสร้าง
ขององค์ประกอบตัวช้ีวัดของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล (CFA) พร้อมท้ังมีการจัดลำดับ
ความสำคัญขององค์ประกอบของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลด้วยกระบวนการลำดับช้ันเชิง
วิเคราะห์แบบฟัซซี (FAHP) นำมาสู่วัตถุประสงค์การบูรณาการในการนำตัวช้ีวัดไปใช้เป็นเครื่องมือใน
การจัดการบุคลากรเพื่อเพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากร
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเป็นต้นแบบให้กับองค์กรประเภทอื่น ๆ เพื่อนำไปปรับประยุกต์ใช้ให้
เข้ากับบริบทของแต่ละองค์กร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ต้องการพัฒนาองค์ประกอบของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล และ
สร้างเป็นแบบประเมินเพื่อใช้ประเมินระดับความสามารถนวัตกรรมบุคคลในแต่ละด้าน พร้อมท้ังยัง
สามารถกำหนดลำดับความสำคัญขององค์ประกอบความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลขององค์กร
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. เพื่อค้นหาความหมายของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล และสังเคราะห์องค์ความรู้
ของตัวช้ีวัดความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลในทุกองค์ประกอบ ด้วยระเบียบวิธีการวิจัยเชิง
เอกสาร 
 2. เพื่อคัดเลือกตัวชี้วัดของแต่ละองค์ประกอบความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล ท่ีนำไปใช้
ในการประเมินความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล ด้วยวิธีการเดลฟายฟัซซี  
 3. เพื่อทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาแบบประเมิน ท่ีนำไปใช้ในการประเมินความสามารถ
นวัตกรรมระดับบุคคล ด้วยวิธีการหาดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา  
 4. เพื่อวัดความสอดคล้อง ด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายใน พร้อมท้ังยืนยันองค์ประกอบ
เชิงโครงสร้าง ของตัวชี้วัดความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลขององค์กรไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
 5. เพื่อจัดลำดับความสำคัญขององค์ประกอบความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลขององค์กร
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยกระบวนการลำดับช้ันเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี 
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 6. เพื่อสร้างแบบประเมินท่ีใช้ในการประเมินความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล และ
สามารถจัดลำดับความสำคัญขององค์ประกอบของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล  
 
ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้กำหนดขอบเขตในการดำเนินการวิจัย ดังนี้ 
 
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตของเนื้อหาจากการสังเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิจัยเชิงเอกสาร โดยการ
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องบนพื้นฐานแนวคิดท่ีเน้นถึงความสำคัญกับนวัตกรรมระดับบุคคล ซึ่งจัด
กลุ่มเนื้อหาตามแนวคิดได้ 2 ส่วน คือ แนวคิดนวัตกรรมระดับบุคคล และทฤษฎีการแพร่กระจาย
นวัตกรรม 
 ส่วนท่ี 1 แนวคิดความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 
 1.1 องค์ประกอบและตัวชี้วัดของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 
 1.1.1 แนวคิดองค์ประกอบของ Scott and Bruce (1994) 
 1.1.2 แนวคิดองค์ประกอบของ Kleysen and Street (2001) 
 1.1.3 แนวคิดองค์ประกอบของ Martín Hernández, Salanova, and Peiró (2007) 
 1.1.4 แนวคิดองค์ประกอบของ Kilicer and Odabasi (2010) 
 1.1.5 แนวคิดองค์ประกอบของ Dyer, Gregersen, and Christensen (2009) 
 1.1.6 แนวคิดองค์ประกอบของ Vandecasteele and Geuens (2010) 
 1.1.7 แนวคิดองค์ประกอบของ R. Goldsmith (2011) 
 1.1.8 แนวคิดองค์ประกอบของ Pratoom and Savatsomboon (2012) 
 1.1.9 แนวคิดองค์ประกอบของ Wu, Parker, and De Jong (2014) 
 1.1.10 แนวคิดองค์ประกอบของ Brunner (2015) 
 1.1.11 แนวคิดองค์ประกอบของ Lukes and Stephan (2017) 
 1.1.12 แนวคิดองค์ประกอบของ Kim and Park (2017) 
 1.1.13 แนวคิดองค์ประกอบของ พันธพงศ์ ต้ังธีระสุนันท์ (2557) 
 1.1.14 แนวคิดองค์ประกอบของ วสันต์ สุทธาวาศ และ ประสพชัย พสุนนท์ (2558) 
 1.1.15 แนวคิดตัวชี้วัดของ Hurt et al. (1977) 
 1.1.16 แนวคิดตัวชี้วัดของ Raju (1980) 
 1.1.17 แนวคิดตัวชี้วัดของ Price and Ridgway (1983) 
 1.1.18 แนวคิดตัวชี้วัดของ Goldsmith and Hofacker (1991) 
 1.1.19 แนวคิดตัวชี้วัดของ Wang and Ahmed (2004) 
  

จากองค์ประกอบและตัวช้ีวัดท่ีกล่าวมา ผู้วิจัยคัดเลือกตัวช้ีวัดพร้อมท้ังจัดกลุ่มกับ
องค์ประกอบของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล โดยผู้วิจัยพิจารณาจากงานวิจัยภายใน 10 ปี
หลังสุดเพื่อความใหม่ของงานวิจัย แต่งานวิจัยในข้อ 1.1.15-1.1.19 เป็นงานวิจัยเริ่มต้นของตัวช้ีวัด
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ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลซึ่งเป็นการพัฒนาการทดสอบแบบมิติเดียวเพียงเท่านั้นและ
งานวิจัยในข้อ 1.1.1-1.1.3 เป็นจุดเริ่มต้นของการวิจัยมีลักษณะการทดสอบแบบหลายมิติหรือหลาย
องค์ประกอบ 

ส่วนท่ี 2 ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม  Rogers (1995) ได้เสนอถึงทฤษฎีการ
แพร่กระจายนวัตกรรม ในช่วงเวลาท่ีเหมือนกันการยอมรับนวัตกรรมแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 5 ระดับ  

2.1 ระดับกลุ่มนักนวัตกรรม (Innovators) 
2.2 ระดับกลุ่มบุคคลหัวก้าวหน้า (Early Adopters) 
2.3 ระดับกลุ่มบุคคลท่ีค่อนข้างรวดเร็ว (Early Majority) 
2.4 ระดับกลุ่มบุคคลท่ีค่อนข้างช้า (Late Majority) 
2.5 ระดับกลุ่มบุคคลล้าหลัง (Laggards)   
ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม ผู้วิ จัยจะนำไปใช้เป็นเกณฑ์ ในการวัดระดับ

ความสามารถนวัตกรรมระดับบบุคคล โดยท่ัวไปแล้วบุคคลท่ีมีคะแนนอยู่ในกลุ่มนักนวัตกรรมและ
กลุ่มบุคคลหัวก้าวหน้า จะพิจารณาว่าเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถนวัตกรรมระดับท่ีสูง ในทางกลับกัน
บุคคลท่ีอยู่ในกลุ่มบุคคลท่ีค่อนข้างรวดเร็ว กลุ่มบุคคลท่ีค่อนข้างช้า และกลุ่มบุคคลล้าหลังจะพิจารณา
ว่าเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถนวัตกรรมระดับท่ีต่ำ 
 
2. ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูล 

การกำหนดระเบียบวิธีวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ใน
การระบุกลุ่มตัวอย่างและจำนวนท่ีเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลวิจัยตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด มี
รายละเอียดท่ีสำคัญ คือ 

2.1 การคัดเลือกตัวช้ีวัดและองค์ประกอบ ผู้เช่ียวชาญด้านนวัตกรรมให้ความหมาย
อธิบายความสำคัญตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวข้องกับความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล พร้อมท้ังคัดเลือก
ตัวช้ีวัดด้วยวิธีการเดลฟายฟัซซี ผู้วิจัยกำหนดจำนวนผู้เช่ียวชาญด้านนวัตกรรม ไม่น้อยกว่า 17 คน 
ตามแนวทางของ Macmillan (1971) ท่ีพบว่า เมื่อมีจำนวนผู้เช่ียวชาญต้ังแต่ 17 คนขึ้นไป อัตรา
ความคลาดเคล่ือนจะยิ่งลดน้อยลง มากกระท่ังคงท่ี ผู้วิจัยจึงกำหนดให้ข้อมูลหลักในการวิจัยครั้งนี้
จำนวน 24 รายประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญด้านนวัตกรรม จำนวน 4 กลุ่ม ๆ ละ 6 คน จำนวน 24 คน  
โดยเลือกลักษณะแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ควบคู่กับการสุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอล 

2.2 การทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาด้วยวิธีการหาดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา 
(content validity index: CVI) โดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 คน (Lynn, 1986)  

2.3 การวัดความสอดคล้อง ด้วย สัมประ สิทธิ์ สห สัมพั นธ์ภ ายใน  ( Intraclass 
Correlation Coefficient : ICC)  ท่ีได้มาจากใน 2.1  โดยเก็บข้อมูลกับผู้ทดสอบท่ีได้รับรางวัลระดับ
องค์กรจากการประชุมวิชาการและนวัตกรรมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต้ังแต่ ปี 2560-2561 ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเริ่มประกาศ นโยบาย PEA 4.0 จำนวน 50 คน และประเมินกลุ่ม
ตัวอย่างโดยพนักงานการไฟฟ้าจำนวน 350 คน เพื่อยืนยันองค์ประกอบเชิงโครงสร้าง (CFA) ของ
ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 
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2.4 ท่ีปรึกษาโครงการ ประเมินความเช่ือมโยงและจัดลำดับความสำคัญของ
องค์ประกอบ โดยเป็นท่ีปรึกษาของโครงการ PEA Innovation Hub ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ประเมินร่วมกับวิธีการลำดับช้ันเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี มีจำนวนท้ังส้ิน 5 คน  

ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นองค์กรการไฟฟ้า เนื่องจากว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็น
สาธารณูปโภคหลักเป็นองค์กรท่ีมีบทบาทสำคัญท่ีช่วยในการขับเคล่ือนการพัฒนาของประเทศต้ังแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน มีการพัฒนาระบบบริการสาธารณะ ช่วยขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่
ประเทศ  พร้อมท้ังยกระดับความอยู่ดีมีสุขให้ประชาชนในประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดระบบ
การบริหารอยู่ท่ัวท้ังประเทศไทย คือ 4 ภาค 12 เขต ซึ่งนับต้ังแต่มีการผลักดันนวัตกรรมในประเทศ
ไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการจัดการแข่งขันเสมอมา ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมความรู้ สินค้าและ
บริการใหม่ ๆ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเย่ียมประจำปี 2561 จำนวน 
2 รางวัล คือรางวัลชมเชยจากนวัตกรรมดีเด่นด้านนวัตกรรมและรางวัลชมเชยจากนวัตกรรมดีเด่น
ด้านความคิดสร้างสรรค์ โดยรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) (สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ, 2561) เป็นรางวัลท่ีผลักดัน ส่งเสริม และให้กำลังใจรัฐวิสาหกิจในการดำเนินกิจกรรม 
โดยการจัดงานดังกล่าวมีขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเผยแพร่และประกาศผลงานท่ีโดดเด่นของ
รัฐวิสาหกิจให้สาธารณชนและสังคมได้รับทราบ นอกจากนี้รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น  ยังเป็นการสร้าง
กระบวนการและช่องทางให้ประชาชนและสังคมได้มีส่วนในการติดตามการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
การจัดโครงการประกวดนวัตกรรมต่าง ๆ ขององค์กรล้วนแล้วมุ่งเน้นเพื่อให้เกิดความได้เปรียบและ
สร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ การวิจัยและพัฒนาจะก่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมรูปแบบใหม่ๆ และ
จะต้องมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2560)  การวิจัยและพัฒนาจะประสบ
ความสำเร็จได้นั้นจะต้องเริ่มจากปัจจัยเฉพาะบุคคลเป็นส่ิงสำคัญท่ีจะช่วยผลักดันให้เกิดนวัตกรรมท่ีได้
จากการวิจัยและพัฒนา (ศุภลักษณ์ ดีน้อย และ ชูชีพ พุทธประเสริฐ, 2557) 

 
3. ขอบเขตด้านตัวแปร 

จากรูปภาพ ท่ี 1 ผู้วิ จัยกำหนดขอบเขตด้าน ตัวแปรโดยแบ่งออกเป็น ท้ั งหมด                  
2 ตอน ดังนี้ 

3.1 องค์ประกอบและตัวช้ีวัดจะถูกคัดเลือกจากวิจัยเชิงเอกสารจำนวน 19 แนวคิด โดย
ตัวช้ีวัดจะถูกจัดกลุ่มเข้ากับองค์ประกอบโดยพิจารณาองค์ประกอบตามแนวทางของ Brunner 
(2015) และนำมาพัฒนาและคัดเลือกตัวช้ีวัดความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลด้วยวิธีการเดลฟาย
ฟัซซี  

3.2 นำองค์ประกอบท่ีผ่านการคัดเลือกด้วยวิธีการเดลฟายฟัซซีท่ีได้จาก  3.1 ไปสร้าง
เป็นแบบสอบถามพร้อมท้ังตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาด้วยวิธีการหาดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา 
วัดความสอดคล้องด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายใน และยืนยันองค์ประกอบเชิงโครงสร้างของ
ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 
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ภาพท่ี 1 ขอบเขตตัวแปรของวิจัยการพัฒนาตัวชี้วัดความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 
 
 
 

ข้ันตอนการท าเดลฟายฟัซซี

ข้ันตอนการวิจัยเชิงเอกสาร

ร่างตัวช้ีวัดแต่
ละองค์ประกอบ

คัดเลือกตัวช้ีวัด
ของแต่ละ

องค์ประกอบ

ข้ันตอนการท าแบบสอบถามและ
ทดสอบความเที่ยงตรง

ข้ันตอนการตรวจสอบความเช่ือมั่น

ข้ันตอนการยืนยันองค์ประกอบ
ตัวช้ีวัด

คัดเลือกข้อความ
ในแต่ละตัวช้ีวัด
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยคาดว่าจะได้ตัวชี้วัดเพื่อประเมินความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล
ขององค์กร โดยเป็นการพิจารณาจะได้รับประโยชน์ ดังนี้ 
 1. ได้องค์ประกอบและตัวช้ีวัดท่ีเหมาะสมกับบริบทประเทศไทย ซึ่งได้มาจากการทบทวน
วรรณกรรมและนำไปคัดเลือกด้วยวิธีการเดลฟายฟัซซี  สามารถนำไปใช้ประเมินความสามารถ
นวัตกรรมระดับบุคคลในองค์กรอย่างเป็นมิติ 
 2. ผลท่ีได้จากความรู้ขององค์ประกอบและตัวช้ีวัดท่ีพัฒนาขึ้นจากกระบวนการลำดับช้ันเชิง
วิเคราะห์แบบฟัซซี ท่ีจัดลำดับความสำคัญขององค์ประกอบของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 
จะเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือสำหรับนำไปใช้ในแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์กรการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร รวมทั้งองค์กรอื่น ๆ ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกัน 
 3. การสร้างองค์ประกอบของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลด้วยวิธีการเดลฟายฟัซซี 
และการประเมินลำดับความสำคัญขององค์ประกอบความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลด้วย
กระบวนการลำดับช้ันเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี เป็นกรณีศึกษาต้นแบบในการคำนวณและเป็นการบูรณา
การความรู้ในสาขาวิชาสถิติ และการวิจัย โดยท่ีองค์กรอื่น ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดได้ 
 4. การพัฒนาแบบประเมินออนไลน์เพื่อนำไปใช้ในการประเมินความสามารถนวัตกรรมระดับ
บุคคล จะเป็นเครื่องมือท่ีจะทำให้สามารถเข้าถึงการใช้งานได้ง่ายข้ึน พร้อมท้ังยังสามารถประเมินหรือ
พิจารณาผลการประเมินได้จากอินเตอร์เน็ต 
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บทท่ี 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 การพัฒนาตัวช้ีวัดเพื่อประเมินความสามารถด้านนวัตกรรมระดับบุคคลขององค์กรในบริบท
ประเทศไทย : การประยุกต์ใช้กับบุคลากรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครั้งนี้ เพื่อความสมบูรณ์และ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของดุษฎีนิพนธ์ ผู้วิจัยได้ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีได้มาก่อนหน้านี้ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาท่ีทำให้ต้องเกิดการวิจัย เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และประเด็นงานวิจัยโดย
แบ่งการนำเสนอในส่วนนี้ออกเป็น 5 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมในประเทศไทย 
 ตอนท่ี 2 แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถนวัตกรรม 

2.1 นิยามความหมายความสามารถนวัตกรรม 
2.2 ประเภทของความสามารถนวัตกรรม 
2.3 ความหมายและความสำคัญของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 
2.4 องค์ประกอบของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 
2.5 ตัวชี้วัดของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 
2.6 การจัดกลุ่มตัวชี้วัดกับองค์ประกอบความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 
2.7 ความหมายของตัวชี้วัดความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 

 ตอนท่ี 3 ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม 
3.1 แนวคิดและทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม 
3.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม  

 ตอนท่ี 4 เทคนิคการคัดเลือกและการจัดลำดับองค์ประกอบ 
4.1 วิธีการเดลฟายฟัซซี 
4.2 วิธีการเดลฟายฟัซซี  
4.3 การลำดับช้ันเชิงวิเคราะห์แบบฟ้ซซี 
4.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับวิธีการเดลฟายฟัซซีและการลำดับช้ันเชิงวิเคราะห์แบบฟ้ซซี 

ตอนท่ี 5 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
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ตอนที่ 1 แนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรมในประเทศไทย 
 

 ประเทศไทยถูกจัดให้เป็นประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางตอนบน (Upper middle income 
country) ในปี 2561 สถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management 
Development :IMD) ได้จัดอันดับให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันในอันดับท่ี 30 
จาก 63 ประเทศ (IMD, 2018) ซึ่งตกจากอันดับท่ี 27 ในปี 2560 โดยพิจารณาจากปัจจัยหลัก ได้แก่ 
สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพภาครัฐประสิทธิภาพภาคธุรกิจ และโครงสร้างพื้นฐาน และ
ปัจจัยท่ีสะท้อนให้เห็นถึงสถานภาพการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีท่ีถูกจัดอยู่ในอันดับท่ี 36 และโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์มีความสามารถในการ
แข่งขันอยู่ในอันดับท่ี 48 โดยปัจจัยรองใช้สำหรับพิจารณาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท่ีสำคัญ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ดุลการชำระเงินทางเทคโนโลยีสิทธิบัตร และผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 การวิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจการพัฒนาสังคมและการ
รักษาส่ิงแวดล้อมของประเทศสามารถนำพาประเทศหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง 
ความเหล่ือมล้ำและความไม่สมดุลของการพัฒนารวมท้ังทำให้ประเทศสามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นจากกระแสการเปล่ียนแปลงของโลกและสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เพื่อให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579) (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) และ
เป้าหมายประเทศไทย 4.0 
 การกำหนดนโยบายประเทศไทย 4.0 ท่ีมุ่งเน้นการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่
เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม การส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมมีส่วนท่ีสำคัญต่อการ
ขับเคล่ือนนโยบายนี้และเพื่อให้เกิดการผลักดันและพัฒนายุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 
2579) อย่างต่อเนื่องการวิจัยและนวัตกรรมจึงจำเป็นท่ีจะต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์ในระยะยาว
ด้วยเช่นเดียวกันกรอบแนวทางของประเทศในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ได้จริงและเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการสามารถใช้แก้ไขปัญหาท่ี
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสังคมอย่างมีนัย และยังสามารถสร้างขีดความสามารถทางเทคโนโลยี
รองรับการเติบโตในระยะยาวโดยคำนึงถึงแนวโน้มหลักในสังคมโลกทางด้านสังคมเทคโนโลยี 
เศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม ได้แก่การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากร โลกาภิวัตน์และธุรกิจในอนาคต 
การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติคือความท้าทายทางด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในอนาคต 
 การกำหนดวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (ระบบบริหารจัดการงานวิจัย
แห่งชาติ, 2560) ไว้ว่า“ประเทศไทยใช้การวิจัยและนวัตกรรมเป็นกำลังอำนาจแห่งชาติ เพื่อก้าวไปสู่
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วภายใน 20 ปี ด้วยความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” โดยประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 
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 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 
5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการแพทย์ 2)
เศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูล 3) ระบบโลจิสติกส์ 4) การบริการมูลค่าสูง และ 5) พลังงาน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วย 5 
ประเด็น ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) สังคมสูงวัย และสังคมไทยในศตวรรษท่ี 21 2) คนไทยในศตวรรษท่ี 21 
3)สุขภาพและคุณภาพชีวิต 4) การบริหารจัดการน้ำการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
ส่ิงแวดล้อม และ 5)การกระจายความเจริญและเมืองน่าอยู่ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 
ประกอบด้วย 3ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) องค์ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน 2) องค์ความรู้
พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ และ 3) การวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศประกอบด้วย 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1)การปรับระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
2) บุคลากรและเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรม 3)ระบบบริหารจัดการงานวิจัย 4) เขตเศรษฐกิจ
นวัตกรรม 5) ระบบแรงจูงใจ 6) โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ และ 7) โครงสร้าง
พื้นฐานทางการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมการเกษตรและสุขภาพ 
 จากความจำเป็นดังกล่าว ยุทธศาสตร์ท้ัง 4 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีเสถียรภาพ
จำเป็นต้องอาศัยความรู้และความก้าวหน้าในการวิจัยและนวัตกรรมท่ีต้องมีการสร้างและสะสมองค์
ความรู้ให้ทันสมัยตลอดเวลา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรม เป็น
กลไกท่ีสำคัญในการขับเคล่ือนจากประเทศท่ีใช้แรงงานเป็นหลักไปสู่ประเทศท่ีขับเคล่ือนระบบ
เศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม อันเป็นการกระจายรายได้ การสร้างคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี การสร้างภูมิคุ้มกันและทำให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการแข่งขันท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้มีความมั่นคงอย่าง
ยั่งยืน 
 นอกจากนี้แล้วการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการวิจัยและนวัตกรรม สภานโยบาย
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้จัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมระยะ 20 ปี 
(2560-2579) เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี และเป้าหมายประเทศ
ไทย 4.0 จำเป็นต้องมีบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพสูงและเพียงพอเพื่อคิดค้นนวัตกรรมซึ่ง
เป็นฐานสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และแก้ไขปัญหาสำคัญทาง
สังคม โดยการกำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมต้องคำนึงถึงแนวโน้มการ
เปล่ียนแปลงท่ีสำคัญของโลก ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เพื่อเช่ือมโยงกับ
แผนการศึกษาและแผนพัฒนาแรงงานของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อผลิตและพัฒนา
บุคลากรวิจัยและนวัตกรรมให้มีความสามารถทัดเทียมกับนานาประเทศ โดยมีทักษะและคุณลักษณะ
ท่ีสอดรับกับการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีของโลก สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ และผลิตทรัพย์สิน
ทำปัญญาให้กับประเทศ 2) เพื่อพัฒนาแรงงานให้มีทักษะสูง ตรงความต้องการของผู้ประกอบการ 
สามารถพัฒนาต่อยอดและนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ได้ และ 3) เพื่อสร้างระบบการผลิตนักเรียน
นักศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึง สามารถเป็นตัวป้อนเข้าสู่อาชีพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม การ
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แผนกลยุทธ์ การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมฯ ฉบับนี้ ได้ระบุวิสัยทัศน์ไว้ว่า “มีบุคลากรวิจัย
และนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพทัดเทียมระดับโลก เพียงพอต่อการขับเคล่ือนประเทศเข้าสู่ประเทศกลุ่ม
รายได้สูง และเติบโตอย่างท่ัวถึง ภายในปี พ.ศ. 2579” ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 
 กลยุทธ์ท่ี 1 ขับเคล่ือนเศรษฐกิจนวัตกรรมด้วยบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมระดับหัวรถจักร 
ประกอบด้วยมาตรการสำคัญ ได้แก่ 1) พัฒนาบุคลากรรองรับกิจกรรมวิจัยและนวัตกรรมของภาคการ
ผลิต บริการ สังคมและชุมชน 2) พัฒนาบุคลากรรองรับธุรกิจนวัตกรรม และ 3) ส่งเสริมการ
แลกเปล่ียนและเคล่ือนย้ายบุคลากรระดับหัวรถจักรระหว่างประเทศหรือระหว่างภาคส่วนต่างๆ 
ภายในประเทศ (Brain circulation) 
 กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีรองรับภาคการผลิต บริการ สังคมและชุมชนด้วย
บุคลากรวิจัยและนวัตกรรมคุณภาพสูง ประกอบด้วยมาตรการสำคัญ ได้แก่ 1) ส่งเสริมให้ผู้ท่ีมี
ศักยภาพสูงเข้าสู่เส้นทางอาชีพหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิจัยและนวัตกรรม 2) เพิ่มจำนวนและ
คุณภาพวิศวกร นักวิทยาศาสตร์ และช่างเทคนิคเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ และ 3) เพิ่มจำนวนและคุณภาพนักบริหารจัดการงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อทำ
หน้าท่ีสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการนวัตกรรม 
 กลยุทธ์ท่ี 3 เตรียมความพร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ในอนาคต ด้วยการขยายฐาน
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยมาตรการสำคัญ 1) เพิ่มเยาวชนผู้มี
ความสามารถพิเศษให้เข้าสู่สายอาชีพวิจัยและนวัตกรรม 2) ส่งเสริมการใช้ผู้มีความสามารถพิเศษ
อย่างเต็มศักยภาพ และ 3) เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นตัวป้อนเข้าสู่สายอาชีพ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อันเป็นฐานสำคัญของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมในอนาคต 
 ในการขับเคล่ือนแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ได้ระบุแนวทางปฏิบัติพร้อม
ท้ังรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมในแต่ละมาตรการในระยะ 5 ปีแรก และตัวอย่างการดำเนินงาน
ในระยะ 1 ปี รวมท้ังกำหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัด โดยมีกลไกการขับเคล่ือน และกลไกการติดตาม
และประเมินผลเพื่อทบทวนและปรับเปล่ียนแผนกลยุทธ์ให้ทันต่อพลวัตทางเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยี 
 การพัฒนาบุคลากรมีจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นรากฐานและปัจจัยสำคัญในการขับเคล่ือน
ให้บรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ โดยแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 - 2579) มุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม  เพื่อ
รองรับการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เพื่อให้เกิดความ
เช่ือมโยง สอดคล้อง และบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน บุคลากรท่ีมีความสามารถ
นวัตกรรมสูงจะช่วยนำพาองค์กร โดยใช้ความรู้และทักษะทางเทคโนโลยี มาพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้ แก่ ภาคการผลิตและบริการ หรือสามารถนำองค์ความรู้ ดังกล่าวมาใช้เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตและก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกให้แก่ภาคสังคมและชุมชนได้  
 ดังนั้นความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลถือเป็นส่ิงสำคัญในการผลิตผลงานวิจัยและการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีนัยสำคัญ  การ
พัฒนาและให้ความสำคัญกับการประเมินความสามารถนวัตกรรมกับบุคลากรกลุ่มดังกล่าวเพื่อให้เกิด
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและมีการส่งเสริมการใช้ประโยชน์บุคลากรกลุ่มนี้
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อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงถือว่าการประเมินความสามารถนวัตกรรมเป็นส่ิงท่ีสำคัญท่ีองค์กรซึ่งส่วน
สำคัญของการขับเคล่ือนประเทศจะสามารถรับรู้ถึงระดับนวัตกรรมท่ีบุคลากรในองค์กรมีอยู่และยังจะ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรอย่างก้าวกระโดด และเมื่อองค์กรมีศักยภาพเพิ่มมาก
ขึ้นจะส่งผลให้ประเทศรายได้สูงได้ตามท่ีแผนกลยุทธ์ได้ต้ังเป้าหมายไว้ 
 

ตอนที่ 2 แนวคิดเก่ียวกับความสามารถนวัตกรรม  
 Innovativeness หรือความสามารถนวัตกรรม สามารถแปลเป็นรูปแบบภาษาไทยได้ 3 
รูปแบบ คือ ระดับนวัตกรรม ความเป็นนวัตกรรม  (นพพร ศรีวรวิไล และคณะ , 2555) และ
ความสามารถทางนวัตกรรม (สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ และคณะ , 2553) แต่ท้ัง 3 รูปแบบให้
ความหมายใกล้เคียงกัน ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะใช้คำว่า ความสามารถทางนวัตกรรม  
 ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลสำหรับองค์กรเป็นส่ิงท่ีจะสะท้อนให้เห็นถึงความเป็น
นวัตกรรมขององค์กรและความสามารถในการใช้นวัตกรรมเพื่ อเป ล่ียนแปลงองค์กรตาม
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายในการปรับตัว
และการปรับเปล่ียนโครงสร้าง องค์กรจำเป็นต้องมีทักษะและความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลท่ี
ทำงานร่วมกันในองค์กร เพื่อให้เข้าใจถึงนิยามท่ีตรงกันของความสามารถนวัตกรรม ผู้วิจัยสามารถ 
อธิบายดังนี้ 
 

2.1 นิยามความหมายความสามารถนวัตกรรม 
 ความสามารถนวัตกรรม เป็นเครื่องบ่งช้ีให้เห็นถึงความสามารถท่ีมีอยู่ขององค์กร โดย
พิจารณาจากความสามารถในการสร้างความยั่งยืนขององค์กรด้วยความสามารถของบุคคลากร
ตลอดจน ความสามารถขององค์กรและทรัพยากรท่ียอมรับในการปรับเปล่ียนในการบูรณาการให้ได้
นวัตกรรมตามเป้าหมายขององค์กร ดังนั้นการจัดการทรัพยากรเป็นส่ิงจำเป็นเพื่อเพิ่มความสามารถใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมขององค์กร ความสามารถนวัตกรรม หมายถึง แนวโน้มการมีส่วนร่วมในการ
สร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ การทดลอง การวิจัยและการพัฒนาซึ่งมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของ
การทำงาน การมีส่วนร่วมในการตลาดเชิงรุกนั้นเป็นวิธีการขององค์กรในการสร้างสรรค์โอกาส
ทางการตลาดผ่านการวิจัยเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ (Teece, Pisano, & Shuen, 1997) 
 Rogers (1995) ได้อธิบายความหมายของความสามารถนวัตกรรมไว้ว่า ระดับบุคคลหรือกลุ่ม
ท่ียอมรับนวัตกรรมใหม่ๆ มากกว่าบุคคลหรือกลุ่มท่ีอยู่ในสังคมเดียวกัน ความสามารถนวัตกรรมระดับ
บุคคลเป็นลักษณะของคนท่ีมี ความเต็มใจท่ีจะเปล่ียนแปลง (willingness to change) คำจำกัด
ความนี้ถูกกล่าวถึงมาตลอด จนกลายเป็นตัวแปรร่วมท่ีเป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนานิยามใหม่ของ
ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 

2.2 ประเภทของความสามารถนวัตกรรม 
 ความสามารถนวัตกรรมสามารถแบ่งประเภทไว้หลายระดับ โดยผู้วิจัยจะอธิบายถึงประเภท 
ต่าง ๆ ดังนี้  

2.2.1 ความสามารถนวัตกรรมระดับองค์กร (Organizational innovativeness) 
สมรรถนะโดยรวมขององค์กรในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ หรือการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สู่เข้าสู่ธุรกิจ
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หรือการเปิดธุรกิจใหม่ๆ โดยการผสมผสานแนวกลยุทธ์กับพฤติกรรมและกระบวนการท่ีก้าวหน้า 
(Wang & Ahmed, 2004) ความสามารถนวัตกรรมระดับองค์กร ได้รับอิทธิผลมากจาก ลักษณะของ
องค์กร ลักษณะของการบริหารงานและลักษณะทางสภาพแวดล้อมท้ังภายในองค์กรหรือ
สภาพแวดล้อมของนวัตกรรมหรือการแข่งขันที่เกิดจากภายนอกองค์กร  

2.2.2 ค ว าม ส าม ารถ น วั ต ก ร ร ม ด้ าน ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  (Product innovativeness) 
ความสามารถนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์จะสร้างโอกาสท่ีดีสำหรับธุรกิจในแง่ของการเติบโตและนำไปสู่
พื้นท่ีการแข่งขันใหม่ๆ นวัตกรรมนี้เป็นส่ิงสำคัญท่ีจะช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถสร้างตำแหน่งท่ีโดด
เด่นในการแข่งขันขององค์กรหรือทำให้องค์กรท่ีเกิดขึ้นใหม่ๆ สามารถยืนหยัดอยู่ในธุรกิจได้ 
(Danneels & Kleinschmidt, 2001) ความแปลกใหม่และคุณค่าของผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีเข้าสู่ธุรกิจใน
เวลาท่ีเหมาะสม ความสามารถนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยท่ีแตกต่างจากความสามารถ
นวัตกรรมด้านอื่น ๆ กล่าวคือ ความสามารถนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ สามารถสร้างตำแหน่งการ
แข่งขันท่ีดีได้ในเวลาอันส้ันหากผลิตภัณฑ์นั้นสามารถตอบโจทย์กับสภาพแวดล้อมหรือความต้องการ
ของตลาด ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าความสามารถนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ถือเป็นปัจจัยท่ีโดเด่นท่ี (Wang 
& Ahmed, 2004) ดังนั้นความสามารถนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์สามารถมองได้ 2 มุมมองคือ มุมมอง
ของลูกค้า จะพิจารณาด้านคุณลักษณะเช่น คุณลักษณะด้านนวัตกรรม ความแปลกใหม่จนลูกค้า
สามารถยอมรับความเส่ียงในการใช้สินค้า มุมมองขององค์กรจะพิจารณาถึงสินค้านวัตกรรมท่ีมีความ
ใกล้เคียงกับสินค้าท่ีมีอยู่รวมไปถึงเทคโนโลยี ดังนั้นในมุมมองขององค์กรจะพิจารณาในเรื่องของ
เทคโนโลยีและการตลาดซึ่งถือเป็นมิติของความสามารถนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์  

2.2.3 ค ว าม ส าม า ร ถ น วั ต ก ร ร ม ด้ า น ก า ร ต ล าด  (Market innovativeness)  
ความสามารถนวัตกรรมจะพิจารณาบนพื้นฐานในการสร้างสรรค์ทางการตลาดและความคิดท่ีเป็น
เอกลักษณ์หรือความแปลกใหม่ของการนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาด เช่น การวิจัยการตลาดเกี่ยวกับ
โฆษณา การส่งเสริมการขาย (Ali, Krapfel, & LaBahn, 1995) องค์กรนำมาใช้เพื่อเข้าสู่ธุรกิจและหา
ประโยชน์จากกลุ่มเป้าหมาย ความคิดริเริ่มของการตลาดหรือแนวทางใหม่ๆ ความทันสมัยท่ีองค์กรท่ี
ปรับใช้เพื่อเข้าสู่การแข่งขัน ความสามารถนวัตกรรมด้านการตลาดจะสนใจถึงความแปลกใหม่ในเชิง
การตลาด (Wang & Ahmed, 2004) ความสามารถนวัตกรรมด้านการตลาด เป็นความคิดริเริ่ม
ทางการตลาดท่ีเน้นความแปลกใหม่ องค์กรสามารถระบุถึงช่องทางการตลาดใหม่ๆ และแนวทางการ
เปิดตัวผลิตภัณฑ์ท่ีมีเทคโนโลยีล้ำสมัย ท่ีได้จากการส่งเสริมการขาย ดังนั้นความสามารถนวัตกรรม
ด้านการตลาดจึงเป็นส่ิงท่ีจำเป็นที่องค์กรไม่สามารถหลีกเล่ียงได้  

2.2.4 ความสามารถนวั ตก รรม ด้ านกระบวน การ (Process Innovativeness) 
ความสามารถนวัตกรรมด้านกระบวนการ เป็นการคิดริเริ่มด้านกระบวนการท่ีนำเสนอวิธีการผลิต การ
จัดการแบบหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีสามารถนำไปปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการผลิตและการจัดการ
ท่ีมีอยู่ให้ดีขึ้น (Wang & Ahmed, 2004) ความสามารถนวัตกรรมด้านกระบวนการและความสามารถ
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมีความหมายใกล้เคียงกันหรืออาจถูกจัดอยู่ในประเภทเดียวกัน เนื่องจากว่า
กระบวนการเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการผลิต การควบคุมการใช้เครื่องจักร และระบบของการ
บริหาร ซึ่งถูกพัฒนาให้เป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยี (สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ และคณะ , 2553) 
ดังนั้นความสามารถนวัตกรรมด้านกระบวนการเป็นส่ิงจำเป็นในการสร้างสรรค์เป็นลักษณะภาพรวม
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ขององค์กร ความสามารถในการใช้ทรัพยากร และส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุดขององค์กรคือ ความสามารถใน
การบูรณาการและการจัดสรรทรัพยากรเพื่อตอบสนองความต้องการในการผลิตในเชิงสร้างสรรค์ซึ่ง
เป็นส่ิงสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร  

2.2.5 ค ว าม ส าม า รถ น วั ต ก ร ร ม ร ะ ดั บ บุ ค ค ล  ( Individual Innovativeness) 
ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลมีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกระดับได้แก่ บุคคล ทีมหรือแม้แต่
ผู้บริหาร ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลสะท้อนถึงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอย่างยั่งยืนของ
องค์กรท่ีนำไปสู่นวัตกรรม และเป็นการแสดงให้เห็นถึงบุคคล ทีมและผู้บริหารท่ีช่วยกันสร้างพื้นฐาน
วัฒนธรรมให้เกิดเป็นนวัตกรรมขึ้น บุคลากรทุกคนสามารถเปิดรับและแลกเปล่ียนความคิดนวัตกรรม
ใหม่ๆ ระหว่างกันและกัน(Wang & Ahmed, 2004) ดังนั้นความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล จะ
แสดงให้เห็นถึงบุคคลและผู้บริหารท่ีช่วยกันให้เกิดการสร้างรูปแบบวัฒนธรรมท่ีเป็นนวัตกรรมข้ึน เช่น 
การพัฒนาส่ิงท่ีมีอยู่หรือการคิดส่ิงใหม่ๆ ท่ีเป็นนวัตกรรม การเปิดรับความคิดและนวัตกรรมใหม่ๆท้ัง
ภายในและภายนอกองค์กร ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลจึงเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานท่ีสร้าง
วัฒนธรรมขององค์กรให้เกิดเป็นนวัตกรรมและเป็นการส่งเสริมทำให้บุคลากรภายในองค์กรเกิด
นวัตกรรม  

ความสามารถนวัตกรรมท่ีกล่าวมาข้างต้นล้วนแล้วมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างสรรค์
สินค้า บริการหรือกระบวนการใหม่ๆ องค์กรจะต้องผลักดันเป้าหมายให้เกิดความสามารถนวัตกรรม
เพื่อให้สอดคล้องไปกับกลยุทธ์ขององค์กร โดยมีการพัฒนากระบวนการขององค์กรไปในทิศทางของ
เป้าหมาย เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดท้ังทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  

Rutherford and Holt (2007) เสนอว่า ทักษะและความสามารถนวัตกรรมในระดับ
องค์กรและระดับกลุ่มงานต้องเกิดจากการวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ในระดับบุคคล การให้
ความสำคัญกับความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลหรือความสามารถนวัตกรรมด้านพฤติกรรมจะเป็น
การสร้างรากฐานขององค์กรเพื่อก่อให้เกิด การพัฒนาส่ิงท่ีมีอยู่  การคิดค้นส่ิงใหม่ๆ การแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น การยอมรับในความคิดใหม่ ๆ ของบุคคลหรือทีม เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมกับองค์กร ซึ่งการส่งเสริมนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยข้ันพื้นฐานนี้จะนำไปสู่ผลลัพธ์ให้
องค์กรมีศักยภาพในการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน 

 
2.3 ความหมาย องค์ประกอบ ตัวชี้วัดของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 

 แนวความคิดเป็นพื้นฐานของความคิดริเริ่มความสามารถระดับบุคคล เมื่อสืบค้น
งานวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมจะสามารถอธิบายความหมายของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลแต่
ละนักวิจัย ได้ต่อไปนี้ 

 
2.3.1 ความหมายของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 
Anderson, De Dreu, and Nijstad (2004) เสนอว่า นวัตกรรมระดับบุคคลเป็นปัจจัย

ส่งเสริมหลักต่อความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมระดับองค์กร ซึ่งปัจจัยเหล่านี้สามารถแบ่งออกเป็น 
4 ปัจจัยคือ คุณลักษณะของบุคลิกภาพ แรงจูงใจ ความรู้ความเข้าใจและคุณสมบัติการทำงาน 
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ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลถือเป็นองค์ประกอบท่ีสำคัญสำหรับการเติบโตและความสำเร็จ
ขององค์กรท่ีจะดำเนินต่อไปในอนาคต  

Midgley and Dowling (1978) เสนอว่า ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลหมายถึง
การเปิดกว้างให้กับความคิดใหม่ๆและการตัดสินใจถึงการนำนวัตกรรมมาใช้โดยปราศจากอิทธิพลของ
บุคคลอื่นท่ีมีประสบการณ์ ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลจะเกิดขึ้นที่ระดับบุคคลท่ีมีการเปิดรับ
หรือยอมรับนวัตกรรมมากกว่าคนอื่น ๆ ในองค์กร 

Hurt, Joseph, and Cook (1977) อธิบายว่า ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลเป็น
ลักษณะพื้นฐานบุคคล ท่ีมีความเต็มใจท่ีจะเปล่ียนแปลง (A willing to change) เป็นพฤติกรรมโดย
เจตนาของแต่ละบุคคลในการแนะนำ การนำเสนอความคิด สินค้า กระบวนการและขั้นตอนใหม่ๆ ต่อ
บทบาทหน้าท่ีของบุคคลหรือองค์กร ตัวอย่างของพฤติกรรมท่ีเป็นนวัตกรรมระดับบุคคล เช่น การ
แนะนำเทคโนโลยีและเทคนิคใหม่หรือวิธีการใหม่ๆ เพื่อทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเป้าหมาย 
พยายามค้นหาวิธีการใหม่ๆ ท่ีได้จากความคิด ในการทำงานเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน 
(West & Farr, 1989) จากนิยามสามารถอธิบายได้ว่า พฤติกรรมนวัตกรรมของบุคคลจะประกอบด้วย
สองพฤติกรรมคือ การแนะนำและการประยุกต์หรือการทำให้เกิดผลสำเร็จของความคิด  สินค้า 
กระบวนการ และขั้นตอนใหม่ ๆ ซึ่งรวบรวมทุกพฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการของนวัตกรรม 

Leavitt and Walton (1975) ได้ให้ความหมายไว้ว่า บุคคลท่ีมีลักษณะนิสัยของระดับ
นวัตกรรมสูงจะเป็นคนท่ีเปิดรับประสบการณ์ใหม่ ๆ และแตกต่างอยู่เสมอ มีส่ิงเร้าใหม่ ๆ บุคคลท่ีมี
ระดับนวัตกรรมท่ีสูงจะมีความสามารถในการถ่ายทอดความคิดและสามารถมองเห็นถึงหนทางของ
การเปล่ียนแปลงท่ีจะสามารถพัฒนาตัวเอง 

Van de Ven (1986) ไ ด้อธิบ ายว่า  ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลจะ
ประกอบด้วย นวัตกรรมด้านเทคนิค (technical innovation) คือ การแนะนำหรือการประยุกต์ใช้
ของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท้ังในด้านสินค้าและบริการ ตัวอย่างของนวัตกรรมด้านเทคนิค ได้แก่ การทำให้
เกิดผลสำเร็จของความคิดสำหรับสินค้าใหม่ๆ หรือ แนะนำองค์ประกอบใหม่ๆ ในกระบวนการผลิต
ขององค์กร นวัตกรรมด้านบริหาร (administrative innovation) คือ การแนะนำหรือการประยุกต์
ขั้นตอนหรือแนวทางใหม่ๆ ตัวอย่างของนวัตกรรมด้านบริหาร ได้แก่ การทำให้เกิดผลสำเร็จในการใช้
นโยบายใหม่ๆ เพื่อสรรหาบุคลากร การจัดสรรทรัพยากรและการให้รางวัล เป็นต้น พฤติกรรม
นวัตกรรมของบุคคล สามารถเป็นได้ท้ังพฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการแนะนำหรือการทำให้เกิดผล
สำเร็จท้ังนวัตกรรมด้านเทคนิคและการนวัตกรรมด้านบริหาร ความใหม่ของความคิด สินค้า 
กระบวนการและขั้นตอนท่ีนำมาใช้หรือการทำให้เกิดผลสำเร็จไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหม่เสมอไป 
ตัวอย่างเช่นพนักงานแนะนำให้องค์กรใช้เทคโนโลยีด้านไอทีซึ่งไม่เคยถูกใช้กับองค์กรมาก่อน 
เทคโนโลยีด้านไอทีไม่จำเป็นต้องเป็นส่ิงประดิษฐ์ใหม่แต่อาจเคยใช้งานกับองค์กรอื่นมาแล้ว การวัด
ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล การยอมรับความเส่ียง และความสามารถเชิงรุก ถูกนำมาใช้โดย
นักวิจัยเป็นจำนวนมากเพื่ออธิบายถึงความได้เปรียบในการแข่งขันและความสามารถในการเพิ่งพา
ตนเองขององค์กร 

Scott and Bruce (1994) เสนอว่า พฤติกรรมนวัตกรรมระดับบุคคลเป็นนวัตกรรมท่ี
เป็นกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างและการนำความคิดมาใช้ ดังนั้นจึงต้องใช้พฤติกรรมท่ีมีความ
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หลากหลายในจำเพาะส่วนของบุคคล ซึ่งบุคคลบางกลุ่มอาจถูกคาดหวังว่าจะแสดงพฤติกรรมท้ังหมด
ท่ีเป็นนวัตกรรม หรืออาจจะแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงเท่านั้น และกระบวนการ
พฤติกรรมนวัตกรรมระดับบุคคล ยังเป็นกระบวนการแบบหลายข้ันตอนท่ีมีกิจกรรมท่ีแตกต่างกันหรือ
พฤติกรรมท่ีจำเป็นของแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกันในแต่ละขั้นตอน เนื่องจากนวัตกรรมมีความโดดเด่น
กับกิจกรรมท่ีไม่ต่อเนื่องมากกว่ากิจกรรมท่ีเป็นลักษณะต่อเนื่อง 

Kleysen and Street (2001) ได้อธิบายว่า เป็นการกระทำท้ังหมดระดับบุคคลท่ีมีการ
ประยุกต์ใช้ความแปลกใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ทุกระดับขององค์กร และความแปลกใหม่ท่ีเป็นประโยชน์นี้
จะรวมไปถึงการพัฒนาความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เทคโนโลยีหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อการเปล่ียนแปลง
กระบวนการบริหารท่ีพัฒนาการทำงานหรือการประยุกต์ความคิดใหม่ๆ อย่างมีนัยะสำคัญในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

Lukes and Stephan (2017) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมบุคคลท่ีมีนวัตกรรม ไว้
ว่า พฤติกรรมท่ีกระทำโดยบุคคลสร้างหรือยอมรับความคิดใหม่ๆ และทำให้ผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการ
กระทำหรือการยอมรับความคิดใหม่ๆ ส่งผลต่อการดำเนินงานของบุคคลเหล่านั้นเอง 

วสันต์ สุทธาวาศ และ ประสพชัย พสุนนท์ (2558) ได้สรุปพฤติกรรมสร้างนวัตกรรม ไว้
ว่า การแสดงออกของบุคคลถึงการคิดริเริ่มสร้างสรรค์กระบวนการคิด การนำเสนอความคิด การ
ผลักดันความคิด และการพัฒนาท่ีเกี่ยวกับงานท่ีบุคคลนั้น ๆ ได้รับมอบหมายให้เป็นกระบวนการใหม่ 
วิธีการทำงานใหม่ หรือผลผลิตใหม่ท่ีมีประโยชน์และคุณค่าต่อองค์กร 

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2558) ได้อธิบายไว้ว่า ส่ิงท่ีสำคัญสำหรับนวัตกรรมมาก
ท่ีสุดก็คือ “บุคคล” หากปราศจากบุคคลท่ีจะคิด ปราศจากบุคคลท่ีจะทำ ก็ไม่มี ส่ิงท่ีเรียกว่า 
“นวัตกรรม” เป็นอันขาด ดังนั้น องค์กรต้องคำนึงถึงด้วยว่า จะทำอย่างไรให้บุคลากรเองได้รับ
ประโยชน์ไปกับการสร้างนวัตกรรมด้วย  ในองค์กรช้ันนำของประเทศท่ีพัฒนาแล้ว นวัตกรรมของ
บุคคลมีความชัดเจนมาก บุคคลท่ีเป็นต้นคิดสร้างสรรค์ไอเดียนวัตกรรม จะมีการดูแลอย่างเป็นระบบ 
บุคคลท่ีคิดและสร้างสรรค์นวัตกรรมจะได้รับการบันทึกว่าเป็นผู้ประดิษฐ์ ( Inventor) โดยองค์กรจะ
เป็นเจ้าของ (Assignee) ส่ิงประดิษฐ์หรือไอเดียนวัตกรรมนั้นในทางนิตินัย  ความสามารถนวัตกรรม
ระดับบุคคลสำหรับองค์กรนั้น ไม่ควรท่ีจะบังคับเพื่อให้ทำ แต่ควรเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไปใน
ลักษณะของการสร้างพัฒนาการให้บุคคลากรได้รับการเรียนรู้ด้วยตนเอง แล้วเข้าใจในท่ีสุดว่า 
นวัตกรรมเป็นหน้าท่ีของบุคลากรทุกระดับในองค์กร 

โดยสรุปแล้วความหมายของ ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล คือ บุคคลท่ีมี
ความสามารถในการอดทนต่อความไม่แน่นอนของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ หรือการพัฒนา
ในการแก้ปัญหา และต่อยอดจากทรัพยากรขององค์กร มีความรู้ความเข้าใจถึงการประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ท่ีมี จากการเปิดรับความรู้ท่ีหลากหลายจากท้ังจากภายในและจากภายนอกองค์กร เพื่อให้เกิด
เป็นแนวคิด กระบวนการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ อีกท้ังยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมท้ังภายในจากตนเองหรือผลักดันบุคคลรอบข้างเพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นต่อความสำเร็จในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดข้ึนกับองค์กร 
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2.4 องค์ประกอบของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 
องค์ประกอบของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลเป็นองค์ประกอบของทรัพยากร

บุคคลท่ีสามารถสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กร อันเป็นปัจจัยหลักในการขับเคล่ือนองค์กรและบริหาร
องค์กร รวมไปถึงการนำมามีส่วนร่วมของการตัดสินใจต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมท่ีเกิดขึ้นภายใน
องค์กร 

2.4.1 Scott and Bruce (1994) การศึกษาแบบบูรณาการตัวแปรต้นของนวัตกรรม
เพื่อนำไปพัฒนาและทดสอบแบบจำลองของพฤติกรรมนวัตกรรมระดับบุคคล โดยต้ังสมมติฐานท่ีว่า 
ภาวะผู้นำ รูปแบบการแก้ปัญหาของแต่ละบุคคล และบรรยากาศภายในองค์กรมีความสัมพันธ์
โดยตรงต่อพฤติกรรมนวัตกรรม ผลการวิจัยอธิบายว่าบรรยากาศภายในองค์กรท่ีมี การสนับสนุน
นวัตกรรมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมระดับบุคคล  

ระยะท่ีหนึ่ง ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างกับผู้บริหารของศูนย์วิจัยและพัฒนา 
จำนวน 22 คน เพื่อพัฒนาความเข้าใจในนวัตกรรมในมุมมองขององค์กรและการกำหนดส่ิงท่ี
พฤติกรรมท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีถูกมองว่าเป็นส่ิงสำคัญท่ีจะสร้างสรรค์นวัตกรรม  

ระยะท่ีสอง แบบสอบถามถูกจัดการผ่านทางจดหมายบริษัท ผู้วิจัยจะไม่ใส่คำตอบของ
ผู้บริหารของศูนย์วิจัยและพัฒนา 22 คนท่ีถูกสัมภาษณ์ในระยะแรกของโครงการ จากการวิเคราะห์
ท่ีมาของข้อมูลแบบสำรวจ ได้รับแบบสอบถามท้ังส้ิน 189 โดยมีอัตราการตอบกลับร้อยละ 85 ระยะท่ี
สาม จัดส่งแบบสอบถามให้กับผู้จัดการ 26 คน เพื่อประเมินความคาดหวังของผู้จัดการเกี่ยวกับ
บทบาทของแต่ละผู้ใต้บังคับบัญชา 

ตารางท่ี  1 แสดงการวิ เคราะห์องค์ประกอบ ได้ ตั ว ช้ีวัดขององค์ประกอบ 2 
องค์ประกอบ คือ การสนับสนุนนวัตกรรม (Support for innovation) ท่ีมีค่า  Cronbach's alpha 
0.92 ประกอบด้วย 15 ข้อความ และ องค์ประกอบการจัดหาทรัพยากร (Resource supply) ท่ีมีค่า  
Cronbach's alpha 0.77 ประกอบด้วย 6 ข้อความ 

 
ตารางท่ี  1 องค์ประกอบของ Scott and Bruce (1994) 

องค์ประกอบ ข้อความ 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.การสนับสนุนวัตกรรม 
  

1.1 องค์กรของคุณมีการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ 

1.2 ความสามารถของคุณในการทำงานอย่างสร้างสรรค์นั้นได้รับการ
เคารพจากผู้บังคับบัญชา 
1.3 องค์กรของคุณให้โอกาสในการพยายามแก้ไขปัญหาเดียวกันใน
รูปแบบต่าง ๆ 
1.4 หน้าท่ีหลักของคุณในองค์กร คือการทำตามคำส่ังท่ีของ
ผู้บังคับบัญชา 
1.5 ในองค์กรคุณอาจประสบปัญหามากมายท่ีแตกต่างกัน 

1.6 องค์กรคุณมีความยืดหยุ่นและมีการปรับให้เข้ากับสถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงอย่าง 
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องค์ประกอบ ข้อความ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1.7 คุณไม่สามารถทำส่ิงท่ีแตกต่างกันมากเกินไปโดยไม่กระตุ้น 

1.8 วิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีคุณจะเข้าร่วมในองค์กรนี้คือการคิดในแบบท่ีคนอื่น ๆ 
ทำ 
1.9 คุณคาดหวังว่า ทุก ๆ คนจะจัดการกับปัญหาด้วยวิธีเดียวกัน 

1.10 องค์กรนี้เปิดกว้างและตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง 

1.11 การได้รับเครดิตสำหรับความคิดจากผู้อื่น 

1.12 ในองค์กรนี้เรามักจะยึดติดอยู่กับวิธีการพยายามและความจริง 

1.13 องค์กรของคุณมีความกังวลมากขึ้นหากการทำงานแบบเดิมอยู่ 
มีการเปล่ียนแปลง 
1.14 ระบบการให้รางวัลขององค์กรของคุณส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม 

 
 
 
 
 
 
 

2. การจัดหาทรัพยากร 
 

2.1 มีความช่วยเหลือในการพัฒนาความคิดใหม่ ๆ 

2.2 มีทรัพยากรท่ีเพียงพอเพื่อรองรับนวัตกรรมในองค์กรของคุณ 

2.3 องค์กรให้เวลาเพียงพอพร้อมท่ีจะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

2.4 การขาดเงินทุนในการดำเนินการตรวจสอบความคิดสร้างสรรค์
เป็นปัญหาในองค์กรของคุณ 
2.5 การขาดแคลนบคุลากรเป็นการยับยั้งการสร้างนวัตกรรมใน
องค์กรของคุณ 
2.6 องค์กรสนับสนุนให้ท่านมีเวลาว่างในการติดตามความคิด
สร้างสรรค์ช่วงเวลาทำงาน 
2.7 องค์กรของคุณยอมรับต่อสาธารณะถึงบุคคลท่ีมีนวัตกรรม 

2.8 ระบบการให้รางวัลขององค์กรของคุณมีประโยชน์มากสำหรับคน
ท่ีไม่เคยมีนวัตกรรม 

 
2.4.2 Kleysen and Street (2001) ผู้วิจัยค้นหาองค์ประกอบของพฤติกรรมนวัตกรรม

ระดับบุคคล เนื่องจากงานวิจัยท่ีมีมาในอดีตมักจะเป็นการศึกษาและการประเมินนวัตกรรมแบบมิติ
เดียว ในระยะท่ีหนึ่ง ผู้วิจัยทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมท้ังหมด 
28 บทความ ในระยะท่ีสอง คัดกรองกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม พบว่ามี
ท้ังหมด 289 กิจกรรม จากนั้นระยะท่ีสาม จัดกลุ่มเป็น 24 กลุ่ม ระยะท่ีส่ี นำ 24 กลุ่มมาจัดเป็น
พฤติกรรมได้เป็น 17 พฤติกรรม และระยะสุดท้าย นำ 17 พฤติกรรม จัดเข้ากลุ่มเป็นองค์ประกอบ ได้
เป็น 5 องค์ประกอบ ดังนี้   
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1) การค้นพบโอกาส (Opportunity exploration) คือการท่ีบุคคลสนใจกับโอกาสท่ีจะ
เกิดขึ้นเป็นนวัตกรรม โดยบุคคลเหล่านี้มักจะมองหาโอกาสและตระหนักถึงโอกาสท่ีจะเกิดนวัตกรรม
อยู่เสมอ พร้อมท้ังยังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสการเกิดนวัตกรรม  

2) ความรู้ท่ัวไป (Generativity) คือ การสร้างความคิดและการแก้ปัญหากับโอกาสจาก
นวัตกรรมโดยองค์ความรู้ท่ีมี พร้อมท้ังสามารถสร้างวิธีการนำเสนอและจัดหมวดหมู่ของโอกาสการ
เกิดนวัตกรรม และยังสามารถสร้างชุดความคิดและการผสานกันของความคิดและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  

3) การทบทวน (Formative investigation) คือกำหนดความคิด ทดสอบกับความคิด
และประเมินความคิดท่ีเป็นนวัตกรรม และเตรียมการการแก้ปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นมาจากนวัตกรรม  

4) การสนับสนุน (Championing) คือ ความเป็นผู้นำและสามารถระดมทรัพยากร มี
การจูงใจ, การมีอิทธิพลในตนเอง สามารถผลักดันให้นวัตกรรมท่ีคิดค้นเกิดเป็นรูปธรรม และชอบ
ความท้าทายและความเส่ียงอยู่เสมอ 

5) การประยุกต์ (Application) คือ การดำเนินนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง พร้อมท้ัง
สามารถปรับเปล่ียนและกำหนดเส้นทางใหม่เสมอ ๆ เมื่อเกิดผลกระทบจากนวัตกรรม  
 จากนั้นนำ 5 องค์ประกอบ 17 พฤติกรรม ไปสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (convenience 
sample) กับพนักงาน 225 คนในองค์กรท่ีแตกต่างกัน 9 แห่ง โรงงานผลิต 2 แห่ง, ให้คำปรึกษาด้าน
ซอฟต์แวร์ 1 แห่ง, สาธารณูปโภคไฟฟ้าสาธารณะ 1 แห่ง, โรงเรียนประถม 1 แห่ง, ท่ีปรึกษาด้าน
วิศวกรรม 2 แห่ง, ศูนย์เช่าอุปกรณ์ 1 แห่ง, การขนส่งทางหลวง 1 แห่ง ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ
สมการเชิงโครงสร้าง ผลของการวิจัย องค์ประกอบท้ัง 5 มีค่าความเช่ือมั่นรวมอยู่ท่ี 0.945 โดยจะ
เหลือเพียง 14 พฤติกรรม มีค่าความเช่ือมั่นแยกแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้  การค้นพบโอกาส 
(Opportunity exploration) Cronbach's alpha 0.719, ค ว า ม รู้ ท่ั ว ไ ป  (Generativity) 
Cronbach's alpha 0.719, การทบทวน (Formative investigation) Cronbach's alpha 0.802, 
การสนั บสนุ น  (Championing) Cronbach's alpha 0.893 และการประยุ ก ต์  (Application) 
Cronbach's alpha 0.796 ซึ่งสามารถอธิบายข้อความของแต่ละองค์ประกอบ ดังตารางท่ี 2  
 
ตารางท่ี  2 องค์ประกอบของ Kleysen and Street (2001) 

องค์ประกอบ ข้อความ 

 
 
 
 
 

1.การค้นพบ
โอกาส 

  
  

1.1 คุณมักมองหาโอกาสเพื่อพัฒนากระบวนการ เทคโนโลยี สินค้าหรือบริการ 

1.2 คุณมักตระหนักถึงโอกาสในการสร้างความแตกต่างในเชิงบวกในการ
ทำงาน 
1.3 คุณมักใส่ใจกับปัญหาท่ีไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำในงานของคุณ 

1.4 คุณมักมองหาโอกาสเพื่อพัฒนากระบวนการ เทคโนโลยี สินค้าหรือบริการ 

1.5 คุณมักตระหนักถึงโอกาสในการสร้างความแตกต่างในเชิงบวกในการ
ทำงาน 
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องค์ประกอบ ข้อความ 

  
   

1.6 คุณมักใส่ใจกับปัญหาท่ีไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำในงานของคุณ 

 
2. ความรู้ท่ัวไป 
  

2.1 คุณมักสร้างความคิดหรือวิธีการแก้ปัญหาอยู่เสมอ 

2.2 คุณมักคำนึงถึงปัญหาในทุกมิติเพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาอย่างแท้จริง 

 
3. การทบทวน 

  
  

3.1 คุณมักทดสอบกับความคิดหรือวิธีการแก้ปัญหา 

3.2 คุณมักทดสอบความคิดหรือวิธีการแก้ปัญหาท่ีแท้จริง 

3.3 คุณมักประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของความคิดใหม่ ๆ 

 
 

4. การสนับสนุน 
  
  

4.1 คุณมักจะพยายามชักชวนคนในองค์กรให้เห็นถึงความสำคัญของความคิด
ใหม่ ๆ 
4.2 คุณมักผลักดันแนวคิดไปข้างหน้าเพื่อให้บุคคลในองค์กรมีโอกาสนำไป
ปฏิบัติ 
4.3 ยอมรับความเส่ียงเพื่อสนับสนุนแนวคิดใหม่ ๆ 

 
 
5. การประยุกต ์
  
  

5.1 คุณมักเปล่ียนแปลงหากส่ิงนั้นจะเป็นประโยชน์กับองค์กร 

5.2 คุณมักแก้ไขข้อบกพร่องกับกระบวนการเดิม เทคโนโลยี สินค้าและบริการ 
ด้วยวิธีการใหม่ ๆ ให้กับองค์กร 
5.3 คุณมักรวบรวมความคิดใหม่ๆ เพื่อพัฒนากระบวนการเดิม เทคโนโลยี 
สินค้าและบริการ 

 
2.4.3 Martín Hernández, Salanova, and Peiró (2007) อธิบายว่า นวัตกรรมระดับ

บุคคลเริ่มได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นองค์ประกอบท่ีสำคัญสำหรับการทำงานขององค์กรท่ี
มีประสิทธิภาพและคงอยู่อย่างยั่งยืน นวัตกรรมระดับบุคคลยังไม่มีรูปแบบและทฤษฎีท่ีได้รับการ
ทดสอบอย่างชัดเจนกับผลกระทบโดยรวมระหว่างภาระของงานและทรัพยากรท่ีมีให้ใช้ในการทำงาน 
นวัตกรรมระดับบุคคล การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายหลักของการศึกษาเพื่อการทดสอบภาระของงาน – 
ทรัพยากรท่ีมีให้ใช้ในการทำงาน มีผลกระทบโดยตรงกับนวัตกรรมระดับบุคคลในองค์กร ผู้วิจัยส่ง
แบบสอบถามให้กับโรงงานสายการผลิตกระเบ้ืองในสเปน 12 แห่ง จำนวนคนงาน 500 ชุดมีอัตราการ
ตอบกลับ 65.4% (คนงาน 327 คนส่งคืนแบบสอบถาม) ในบรรดาคนงาน 327 คนผู้วิจัยตัดออก 73 
คน เนื่องจากข้อมูลไม่ครบถ้วน ดังนั้นแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์จะมีท้ังหมด 244 คน การทดสอบ
สมมติฐานของผู้วิจัยใช้การยืนยันองค์ประกอบ และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์การ
ถดถอย ผลการทดสอบเมื่อองค์กรมี ทรัพยากรท่ีมีให้ใช้ในการทำงานสูงจะส่งผลให้บุคลากรมีการ
พัฒนาระดับนวัตกรรมระดับบุคคลท่ีสูงขึ้นไปด้วย และเมื่อภาระของงานในองค์กรสูงจะส่งผลให้การ
พัฒนาระดับนวัตกรรมระดับบุคคลมีทิศทางท่ีตรงข้ามกัน ซึ่งตัวช้ีวัดของภาระของงาน มีค่าความ
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เช่ือมั่น Cronbach's alpha อยู่ท่ี 0.73 ประกอบด้วย 7 ข้อความ และ ตัวช้ีวัดทรัพยากรท่ีมีให้ใช้ใน
การทำงาน มีค่าความเช่ือมั่น Cronbach's alpha อยู่ท่ี 0.97 ประกอบด้วย 5 ข้อความ ดังตารางท่ี 3 

 
ตารางท่ี  3 องค์ประกอบของ Martín Hernández, Salanova, and Peiró (2007) 

องค์ประกอบ ข้อความ 

 
 
 
 
 
 

1. ภาระของงาน 
  

1.1 คุณรู้ดีถึงส่ิงท่ีเป็นที่คาดหวังจากองค์กรในการทำงานของคุณ 

1.2 คุณรู้เกือบทุกส่ิงท่ีต้องทำในงาน 

1.3 ในการทำงานของคุณมีข้ันตอนท่ีระบุถึงส่ิงท่ีต้องทำ 

1.4 ในการทำงานของคุณ มีกฎระเบียบท่ีระบุไว้ เกือบทุกอย่างท่ี
คุณสามารถทำได้ 
1.5 เป้าหมายขององค์กรท่ีต้องการบรรลุในการทำงานมีความ 
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง 
1.6 ข้อมูลท่ีคุณได้รับเกี่ยวกับการทำงานมักจะเป็นวิธีการท่ีคุณทำ 

1.7 การปฏิบัติตามข้อกำหนดในการทำงานของคุณ ทำให้คุณมี
โอกาสมากมายท่ีจะรู้ว่าการทำงานคุณอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีเพียงใด 

 
 
 
 

2. ทรัพยากรท่ีมีให้ใช้ในการ
ทำงาน 

 
 
 
 

2.1 องค์กรมีการกำหนดงานท่ีคุณต้องทำทุกวัน 

2.2 องค์กรมีการกำหนดปริมาณของงานท่ีคุณต้องทำ 

2.3 องค์กรมีการสร้างกฎและขั้นตอนท่ีระบุว่าคุณต้องทำงานของ
ท่านอย่างไร 
2.4 องค์กรมีการกำหนดวิธีการแก้ไขในสถานการณ์พิเศษท่ีเกิดขึ้น
ในการทำงานของคุณ 
2.5 มีหลายโอกาสในการทำงาน องค์กรให้คุณใส่ทักษะของตัวเอง
ในการปฏิบัติงาน 

 
2.4.4 Hurt et al. (1977) ได้นำเสนอแนวคิดตัวช้ีวัดความสามารถนวัตกรรมระดับ

บุคคลเพื่อให้สามารถวัดได้อย่างเป็นระบบด้วยวิธีการประเมินแบบสอบถาม เนื่องจากในอดีตการวิจัย
เป็นแบบศึกษาข้อมูลย้อนหลังหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นมาแล้ว โดยผู้วิจัยอธิบายถึงผลเสียของการวิจัย
แบบศึกษาข้อมูลย้อนหลังว่า 1) อาจเกิดความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลของผู้ท่ีตอบคำถาม 2) 
อาจเกิดความเข้าใจผิดของเนื้อหาของผู้ท่ีตอบคำถาม 3) การวิจัยแบบศึกษาข้อมูลย้อนหลังจะต้องใช้
เวลาและมีค่าใช้จ่ายสูง 4) ผู้วิจัยอาจมีอคติ 5) การวิจัยแบบศึกษาข้อมูลย้อนหลังมีขนาดของ
ประชากรท่ีจำกัด เนื่องจากปัญหาเหล่านี้ จึงเป็นท่ีมาของการพัฒนาตัวชี้วัดท่ีสามารถประเมินได้ด้วย
แบบสอบถาม โดยนำเสนอข้อดีของการพัฒนาตัวช้ีวัดนี้ 3 ข้อ ดังนี้  1. เป็นการวัดแบบสเกลจะ
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สะดวกง่ายต่อการใช้งาน 2. สามารถนำสเกลไปวัดความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลท่ีหลากหลาย
บนบริบทนวัตกรรมท่ีแตกต่างอย่างเหมาะสม และ 3.การวัดแบบ Likert-type มีความน่าเช่ือถือสูง 
เบื้องต้นได้กำหนดตัวช้ีวัดได้ท้ังหมด 53 ตัวช้ีวัด จาก 5 ประเภทพื้นฐานคุณลักษณะของระดับ
นวัตกรรม ท่ีได้ศึกษามาจาก Rogers and Shoemaker (1971) การวัดแบบ Likert-type 7 ตัวเลือก 
ทดสอบ 2 ครั้ง ครั้งแรกนำมาทดสอบกับนักเรียน 231 คน ท่ีลงทะเบียนมหาวิทยาลัยในสาขาวิชา
หลักสูตรการส่ือสาร วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ  โดยพิจารณาค่าน้าหนัก
องค์ประกอบ (factor loading) ท่ีมากกว่า .5 ได้ตัวช้ีวัดท้ังหมด 23 ตัวช้ีวัด ทดสอบรอบสองกับ
อาจารย์ 431 คน พิจารณา ได้ตัวช้ีวัดท้ังหมด 18 ตัวชี้วัด ท่ีเหมือนกับผลการวิเคราะห์ของนักเรียนใน
รอบแรก ดังนั้น เมื่อนำข้อมูลของนักเรียนและอาจารย์มาวิเคราะห์ร่วมกันแล้วจึงได้ตัวช้ีวัด 20 
ตัวชี้วัด การวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือ ด้วยวิธี nunnally’s (1967) ได้ค่า 0.94 ของท้ังหมด 20 ข้อ ดัง
ตารางท่ี 4  

 
ตารางท่ี 4 ตัวช้ีวัดของ Hurt et al. (1977) 

ข้อท่ี ตัวชี้วัด 

1 ให้คำแนะนำหรือให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับนวัตกรรมกับคนในองค์กร  

2 ชอบท่ีจะคิดค้นและแสดงออกกับความคิดใหม่ๆ  

3 การมองหาวิธีการเพื่อทำส่ิงใหม่ๆ  

4 การไตร่ตรองในการยอมรับความคิดจากคนในองค์กร  

5 แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเจอคำตอบท่ีได้ไม่ชัดเจน  

6 ความไม่มั่นใจกับส่ิงประดิษฐ์และวิธีคิดใหม่ๆ  

7 ไม่เช่ือมั่นในนวัตกรรมหากยังไม่ได้รับการยอมรับในองค์กร  

8 เป็นผู้มีอิทธิพลในการใช้สินค้านวัตกรรมกับเพื่อนร่วมงาน  

9 มั่นใจในความคิดและพฤติกรรมสร้างสรรค์ของตนเอง  

10 เป็นบุคคลท่ีไม่ยอมรับในความคิดใหม่ๆ 

11 เป็นบุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ในตัว  

12 ชอบท่ีจะมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบหรือเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

13 ไม่เปิดรับความคิดหรือวิธีการใหม่ๆ หากยังไม่รับการยอมรับจากคนในองค์กา 

14 การกระตุ้นทำให้เกิดความคิดและพฤติกรรมนวัตกรรมในองค์กร  

15 สินค้าด้ังเดิมหรือวิธีการท่ีเคยใช้อยู่เป็นประจำเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุด  
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ข้อท่ี ตัวชี้วัด 

16 เป็นบุคคลท่ีชอบความท้าทายท่ีจะแก้ปัญหาเมื่อเกิดความคลุมเครือหรือปัญหาท่ียังไม่ได้
รับการแก้ไข 

17 เป็นบุคคลท่ีจะเห็นด้วยกับไอเดียหรือพฤติการณ์ใหม่ๆเมื่อคนในองค์กรเห็นด้วยก่อน  

18 เป็นบุคคลท่ีเปิดกว้างสำหรับความคิดใหม่ๆ  

19 เป็นบุคคลท่ีชอบความท้าทายเมื่อคนในองค์กรยังไม่สามารถแก้ไขได้ 

20 เป็นคนท่ีไม่ค่อยเช่ือในความคิดใหม่ๆ 

 
 เนื่องจากแนวคิดความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลของ Hurt ถูกคิดค้นไว้ต้ังแต่ปี 1977 มี
นักวิจัยหลายท่านนำแนวคิดของ Hurt มาพัฒนาตัวช้ีวัดเพื่อจัดกลุ่มเป็นองค์ประกอบความสามารถ
นวัตกรรมระดับบุคคล สำหรับใช้ในการประเมินเพื่อให้มีมิติ 
 2.4.5 Kilicer and Odabasi (2010) ได้นำแนวคิดของตัวช้ีวัดของ Hurt et al. (1977)  มา
ทดสอบความเช่ือมั่น และยังจัดตัวช้ีวัดให้เป็นองค์ประกอบของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 
โดยสามารถจัดองค์ประกอบออกเป็น 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) ความเป็นผู้นำด้านความคิด (OPINION 
LEADERSHIP) 2) ความอดทนต่อการเปล่ียนแปลง (RESISTANCE TO CHANGE) และ 3) ความเส่ียง 
(RISK TAKING) โดยศึกษากับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 343 คน พบว่าค่าสัมประสิทธิ์ความ
น่าเช่ือถือภายในของตัวช้ีวัดมีค่าเท่ากับ 0.82 และค่าสัมประสิทธิ์ความน่าเช่ือถือได้แบบทดสอบซ้ำมี
ค่าเท่ากับเท่ากับ 0.87 โดยแต่ละองค์ประกอบสามารถแบ่งข้อความ ได้ดังตารางท่ี 5  
 
ตารางท่ี 5 องค์ประกอบของ Kilicer and Odabasi (2010) 

องค์ประกอบ ข้อความ 

 
 
 
 
 

1. ความเป็นผู้นำด้านความคิด 
  
  

1.1 คุณมักจะให้คำแนะนำหรือให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับนวัตกรรมกับ
คนในองค์กร 
1.2 คุณมักจะมองหาวิธีการเพื่อทำส่ิงใหม่ ๆ 

1.3 คุณมักจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเจอคำตอบท่ีได้ไม่
ชัดเจน 
1.4 คุณเป็นผู้มีอิทธิพลในด้านนวัตกรรมกับเพื่อนร่วมงาน  

1.5 คุณมั่นใจในความคิดและพฤติกรรมสร้างสรรค์ของตนเอง 

1.6 คุณเป็นบุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ในตัว 

1.7 คุณชอบท่ีจะมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบหรือเป็นผู้นำใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
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องค์ประกอบ ข้อความ 

 
2. ความอดทนต่อการ

เปล่ียนแปลง 
  
  
  
  

  
 

2.1 คุณไม่ความมั่นใจกับส่ิงประดิษฐ์และวิธีคิดใหม่ๆ 

2.2 คุณไม่เช่ือมั่นในนวัตกรรมหากยังไม่ได้รับการยอมรับจากคน
ในองค์กร  
2.3 คุณเป็นบุคคลท่ีไม่ยอมรับในความคิดใหม่ๆ 

2.4 คุณไม่เปิดรับความคิดหรือวิธีการใหม่ๆ หากยังไม่รับการ
ยอมรับจากคนในองค์กร 
2.5 คุณชอบในสินค้าด้ังเดิมหรือวิธีการท่ีเคยใช้อยู่เป็นประจำ
เป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุด 
2.6 คุณเป็นบุคคลท่ีจะเห็นด้วยกับความคิดหรือพฤติการณ์ใหม่ 
ๆ เมื่อคนในองค์กรเห็นด้วยก่อน  
2.7 คุณเป็นคนท่ีไม่ค่อยเช่ือในความคิดใหม่ๆ 

 
 
 

3. ความเส่ียง 
 

  

3.1 คุณชอบท่ีจะคิดค้นและแสดงออกกับความคิดใหม่ๆ 

3.2 คุณเป็นบุคคลท่ีชอบความท้าทายท่ีจะหาวิธีกาแก้ปัญหาเมื่อ
เกิดความคลุมเครือหรือปัญหาท่ียังไม่ได้รับการแกไ้ข 
3.3 คุณเป็นบุคคลท่ีเปิดกว้างสำหรับความคิดใหม่ๆ 

3.4 คุณเป็นบุคคลท่ีชอบความท้าทายเมื่อคนในองค์กรยังไม่
สามารถแก้ไขได้   

 
2.4.6 R. Goldsmith (2011) ได้จัดองค์ประกอบของความสามารถนวัตกรรมระดับ

บุคคลโดยพัฒนามาจากพื้นฐานงานวิจัยของ Hurt et al. (1977) มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 231 
คนจากจำนวนท่ีส่งท้ังส้ิน 270 แบบสอบถาม โดยกลุ่มตัวอย่างคือผู้ท่ีซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคใน
อเมริกัน ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  สามารถจัดเป็น
องค์ประกอบได้ 2 องค์ประกอบ คือ ความเต็มใจท่ีจะลองส่ิงใหม่ (willing to try new things) และ
ความคิดสร้างสรรค์ (creative or originality) โดยแสดงข้อความแต่ละองค์ประกอบ ดังตารางท่ี 6  

 
ตารางท่ี 6 องค์ประกอบของ R. Goldsmith (2011) 

องค์ประกอบ ข้อความ 

1. ความเต็มใจท่ีจะ
ทดลอง  
  
  

1.1 คุณสงสัยเกี่ยวกับส่ิงประดิษฐ์และวิธีคิดใหม่ ๆ  

1.2 คุณไม่เต็มใจท่ีจะยอมรับส่ิงประดิษฐ์และวิธีคิดใหม่ ๆ จนกระท่ังคน
ในองค์กรเริ่มทอดลองก่อน 
1.3 คุณไม่ค่อยเช่ือใจแนวคิดใหม่จนกว่าจะได้เห็นว่าคนส่วนใหญ่รอบ ๆ 
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องค์ประกอบ ข้อความ 

  
  
  
  

ตัวยอมรับ 

1.4 คุณระมัดระวังเกี่ยวกับการยอมรับความคิดใหม่ ๆ 

1.5 คุณต้องเห็นบุคคลอื่น ๆ ใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ ก่อนท่ีคุณจะพิจารณา 

1.6 คุณไม่เช่ือในความคิดใหม่ ๆ 

1.7 บ่อยครั้ง คุณเป็นหนึ่งในบุคคลสุดท้ายในกลุ่มท่ีจะยอมรับส่ิงใหม่ ๆ 

1.8 คุณรู้สึกว่าวิถีชีวิตและการทำแบบเก่า ๆ เป็นวิธีที่ดีท่ีสุด 

2. ความคิดสร้างสรรค์  
  
  
  
  

2.1 คุณเป็นบุคคลประเภทท่ีสร้างสรรค์ 

2.2 คุณคิดว่าตัวเองมีความคิดสร้างสรรค์และมีความเป็นตัวตนใน
ความคิดและพฤติกรรม 
2.3 คุณค้นหาวิธีการใหม่ ๆ ในการทำส่ิงต่างๆ 

2.4 คุณสนุกกับความพยายามออกความคิดใหม่ ๆ 

2.5 คุณคิดว่าการกระตุ้นมันเป็นตัวตนในความคิดและพฤติกรรม 

2.6 คุณมักหาวิธีการโดยทันทีสำหรับการแก้ปัญหาเมื่อคำตอบไม่ชัดเจน 

2.7 คุณเปิดกว้างสำหรับความคิดใหม่ ๆ 

 
2.4.7 Goldsmith and Hofacker (1991) เนื่ องจากว่า ผู้ วิ จัยมองว่ าทฤษฎีการ

แพร่กระจายของโรเจอร์มีความยากในการวัดความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลและขาดความ
น่าเช่ือถือและความถูกต้อง ดังนั้นเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการและเพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือและความ
ถูกต้อง ผู้วิจัยให้ความสนใจเป็นพิเศษกับ 2 ปัญหาคือ ความเท่ียงตรงของตัวชี้วัดและตัวช้ีวัดมิติเดียว
ของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 

ผู้วิจัยคัดเลือกตัวช้ีวัดจากวิจัยเชิงเอกสารได้มา 11 ตัวช้ีวัด โดยทำแบบสอบถามเป็น 2 
แบบ คือ เชิงบวก 11 ข้อ และเชิงลบ 11 ข้อ Likert-type 7 ระดับ นำแบบสอบถามไปทดสอบความ
เข้าใจของตัวชี้วัดกับนักเรียน 27 คน หลังจากนั้นนำไปทดสอบกับนักเรียน 309 คน วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลได้ตัวชี้วัดท้ังหมด 6 ตัว ซึ่งเป็นคำคามเชิงบวก     
3 ข้อและคำถามเชิงลบ 3 ข้อ โดยมีค่าความเช่ือมั่นอยู่ท่ี 0.80 ตัวช้ีวัดความสามารถนวัตกรรมระดับ
บุคคลมี 6 ข้อ ดังตารางท่ี 7 
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ตารางท่ี 7 ตัวช้ีวัดของ Goldsmith and Hofacker (1991) 

ข้อท่ี ตัวชี้วัด 

1 คุณมักจะเป็นคนสุดท้ายในกลุ่มเพื่อนท่ีซื้อสินค้าท่ีมีนวัตกรรม 

2 คุณมักจะไม่สนใจท่ีจะซื้อเมื่อได้ยินข่าวเกี่ยวกับสินค้าท่ีมีนวัตกรรม 

3 เทียบกับกลุ่มเพื่อนของคุณ คุณมักจะมีสินค้าท่ีมีนวัตกรรมน้อยท่ีสุด 

4 คุณเป็นคนแรกในกลุ่มเพื่อนท่ีรู้ข่าวเกี่ยวกับสินค้าท่ีมีนวัตกรรมล่าสุด 

5 คุณมักจะซื้อสินค้าท่ีมีนวัตกรรมแม้ว่าจะไม่เคยยิน 

6 คุณมักจะไม่รู้ช่ือสินค้าท่ีมีนวัตกรรมใหม่ล่าสุดก่อนท่ีคนอื่นจะรู้จัก 

 
2.4.8  Dyer, Gregersen, and Christensen (2009) ได้ ต้ั งคำถามของงานวิจัยว่า 

บุคคลจะสามารถสร้างนวัตกรรมให้กับองค์กรของได้อย่างไร และบุคคลจะเพิ่มเป็นความนวัตกรรมให้
มากขึ้นได้อย่างไร ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้บริหารท่ีประสบความสำเร็จในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อศึกษาถึงนิสัยท่ีบ่งช้ีถึงความเป็นนวัตกร จึงนำเสนอเรื่องดีเอ็นเอของนวัตกร 
(innovator’s DNA) ผู้วิจัยศึกษานิสัยของผู้ประกอบการนวัตกรรม 25 รายและสำรวจผู้บริหาร
มากกว่า3,000 รายและบุคคล 500 คนท่ีเริ่มก่อต้ังบริษัทท่ีมีนวัตกรรมหรือคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 
การวิจัยแสดงให้เห็นการค้นพบห้าทักษะทำให้บุคคลกลายเป็นนวัตกรรมท่ีโดดเด่นท่ีสุด ดังนี้  

1) การเช่ือมโยงหรือความสามารถในการเช่ือมต่อคำถาม ปัญหาหรือแนวคิดท่ีไม่
เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ ซึ่งเป็นคุณลักษณะท่ีสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่ง
ประกอบด้วยตัวช้ีวัด คือ ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดนอกกรอบ ความคิดในทางท่ีถูกยอย่าง
สมเหตุสมผล และการเช่ือมโยงความคิด ยิ่งประสบการณ์และความรู้ของบุคคลมีความหลากหลาย
มากเท่าไหร่การเช่ือมต่อของสมองก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ความรู้จะกระตุ้นการเช่ือมโยงไปสู่ความคิด
แปลกใหม ่

2) การตั้งคำถาม การต้ังคำถามว่า “ ทำไม?” และ“ ทำไมไม่” และ“ จะเกิดอะไรขึ้น?” 
ผู้บริหารท่ีเป็นนวัตกรมักต้ังคำถามในเวลาท่ีพวกเขามีแรงบันดาลใจสำหรับการลงทุนใหม่โครงการ
ใหม่ๆ เพื่อสร้างส่ิงแปลกใหม่จากวิธีการทำกระบวนการท่ีเคยมีอยู่ให้ทำงานได้ดีขึ้น เป็นประโยชน์และ
เป็นท่ีต้องการของสังคม 

3) การเฝ้าสังเกต นวัตกรท่ีขับเคล่ือนด้วยการค้นพบผลิตไอเดียท่ีแปลกใหม่โดย
กล่ันกรองจากปรากฏการณ์ ซึ่งจะมีการพิจารณาอย่างความรอบคอบและต่อเนื่องคอยดูรายละเอียด
พฤติกรรมท้ังในองค์กรและนอกองค์กร เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการใหม่ในการทำส่ิงต่าง ๆ 

4) การทดสอบ นักนวัตกรต้องมีการทดสอบกับความคิด อาจจะด้วยการสร้างต้นแบบ
เพื่อใช้ในการทดสอบ หรือมีการทดลองใช้และค่อย ๆ ปรับปรุ่งพัฒนาไปเรื่อย ๆ จนได้เป็นส่ิงประดิษฐ์
ใหม่ ๆ  
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5) เครือข่าย การสร้างและทดสอบแนวคิดผ่านเครือข่ายของบุคคลท่ีมีความหลากหลาย
ทำให้นักพัฒนามีมุมมองท่ีแตกต่างอย่างส้ินเชิง เครือข่ายท่ีเข้าถึงองค์ความรู้ของพวกเขา เพื่อส่งเสริม
การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์กรควรส่งเสริมและสนับสนุนให้พบปะบุคคลท่ีมีแนวคิดและมุมมองท่ี
แตกต่างกันท้ังภายในและภายนอกองค์กร  

ผู้วิจัยพบว่านักประดิษฐ์ต้องทำหน้าท่ีแตกต่างกันอย่างต่อเนื่องเพื่อเกิดความคิดท่ี
แตกต่างกัน โดยการทำความเข้าใจเสริมและสร้างแบบจำลองดีเอ็นเอของนวัตกร องค์กรจะสามารถ
พัฒนาจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ในบุคคลทุก ๆ ระดับได้สำเร็จ 

2.4.9 Vandecasteele and Geuens (2010) เพื่อพัฒนาปัจจัยของแรงจูงใจท่ีแตกต่าง
กันในมิติความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลกับสินค้าท่ีมีนวัตกรรม  

ระยะท่ี 1 ผู้วิจัยได้สรุปลักษณะแรงบันดาลใจท่ีกระตุ้นความสามารถนวัตกรรมระดับ
บุคคลจากการทบทวนวรรณกรรมได้เป็น 4 ลักษณะ ดังนี้  

1) นวัตกรรมระดับบุคคลท่ีถูกกระตุ้นจากการใช้งาน  มีแนวคิดเป็นแรงบันดาลใจท่ี
กระตุ้นความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล จากประสิทธิภาพการทำงานของนวัตกรรมและมุ่งเน้นไป
ท่ีการจัดการงานและการปรับปรุงความสำเร็จขององค์กร  

2) นวัตกรรมระดับบุคคลท่ีมีแรงจูงใจจากความชอบ มีแนวคิดแรงบันดาลใจท่ีกระตุ้น
ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล จากการกระตุ้นอารมณ์และความรู้สึก  

3) นวัตกรรมระดับบุคคลท่ีมีแรงจูงใจทางสังคม  มีแนวคิดแรงบันดาลใจท่ีกระตุ้น
ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลจากความต้องการทางสังคมท่ีแสดงออกด้วยความแตกต่างกันใน
ระดับบุคคล  

4) นวัตกรรมระดับบุคคลท่ีมีแรงจูงใจทางปัญญา มีแนวคิดแรงบันดาลใจท่ีกระตุ้น
ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลจากการกระตุ้นจากจิตใจ  

ระยท่ี 2 การพัฒนาตัวชี้วัด นำชุดตัวช้ีวัดท้ังหมด 254 ตัวช้ีวัด จากนั้นนำมาทดสอบกับ
กลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก มีผู้ตอบแบบสอบถามมาท้ังส้ิน 279 คน ผลท่ีได้ท้ังหมดสอดคล้องกับหนึ่งใน
ส่ีมิติท่ีกำหนดไว้ล่วงหน้า ดังนั้นความสำคัญของแต่ละมิติท้ังส่ีจึงได้รับการยืนยันและไม่มีข้อบ่งช้ีว่าควร
คำนึงถึงมิติเพิ่มเติม ผู้วิจัยนำตัวช้ีวัดมาคัดเลือกและจัดกลุ่มในแต่ละองค์ประกอบได้ท้ัง 90 ตัวช้ีวัด 
โดยแบ่งดังนี้  

1) นวัตกรรมระดับบุคคลท่ีถูกกระตุ้นจากการใช้งาน จำนวน 24 ตัวชี้วัด  
2) นวัตกรรมระดับบุคคลท่ีมีแรงจูงใจจากความชอบ จำนวน 24 ตัวชี้วัด  
3) นวัตกรรมระดับบุคคลท่ีมีแรงจูงใจทางสังคม 22 ตัวชี้วัด และ  
4) นวัตกรรมระดับบุคคลท่ีมีแรงจูงใจทางปัญญา 20 ตัวช้ีวัด จากนั้นผู้วิจัยรับสมัคร

ผู้ตอบแบบสอบถาม 452 คน สำหรับการสำรวจออนไลน์ 35 เว็บ แบบสอบถามประกอบด้วย 90 
ตัวช้ีวัด แบบสอบถามจะถูกวัดโดยใช้มาตรวัดของลิเคิร์ท 5 ระดับ และใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันเพื่อยืนยันข้อความกับแต่ละองค์ประกอบ เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลจากการวิจัย เหลือตัวช้ีวัดท้ังหมด 20 ตัวชี้วัด จาก 1) นวัตกรรมระดับบุคคลท่ีถูกกระตุ้น
จากการใช้งาน จำนวน 5 ตัวช้ีวัด 2) นวัตกรรมระดับบุคคลท่ีมีแรงจูงใจจากความชอบ จำนวน 5 
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ตัวช้ีวัด 3) นวัตกรรมระดับบุคคลท่ีมีแรงจูงใจทางสังคม 5 ตัวช้ีวัด และ 4) นวัตกรรมระดับบุคคลท่ีมี
แรงจูงใจทางปัญญา 5 ตัวชี้วัด ดังตารางท่ี 8 
 

ตารางท่ี 8 องค์ประกอบของ Vandecasteele and Geuens (2010) 

องค์ประกอบ ข้อความ 

 
 
 

1. ด้านสังคม 
  
  
  
  

1.1 คุณชอบท่ีจะคิดค้นนวัตกรรมท่ีจะทำให้คนในองค์กรประทับใจ 

1.2 คุณชอบท่ีจะคิดค้นนวัตกรรมใหม่ท่ีแตกต่างจากเดิม 

1.3 คุณชอบท่ีจะทดลองนวัตกรรมใหม่ๆ และสามารถนำเสนอให้กับคนใน
องค์กร 
1.4 คุณชอบเอาชนะคนในองค์กร และจะทดลองนวัตกรรมใหม่ๆ ท่ีคนใน
องค์กรยังไม่ม ี
1.5 คุณชอบซื้อแปลกใหม่ท่ีเกิดจากผู้อื่นแนะนำ 

 
 
2. ด้านการใช้งาน 
  
  
 
  

2.1 หากมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีจะทำให้การทำงานรวดเร็วขึ้นคุณจะซื้อ
ทันที 
2.2 หากผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ความสะดวกสบายมากกว่าผลิตภัณฑ์รุ่นปัจจุบัน 
คุณจะไม่ลังเลท่ีจะซื้อ 
2.3 หากนวัตกรรมใหม่ๆ สามารถใช้งานได้มากกว่าปกติ คุณจะซื้อทันที 

2.4 ถ้าคุณเจอผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีพกพาสะดวกกว่าเดิม คุณมีแนวโน้มท่ีจะซื้อ 

2.5 หากผลิตภัณฑ์ใหม่ทำให้การทำงานของคุณง่ายข้ึนผลิตภัณฑ์ใหม่นี้เป็นส่ิง
ท่ีท่านต้องซื้อ 

 
 
 

3. ด้านความชอบ 
  
  
  
  

3.1 การใช้ส่ิงของท่ีมีนวัตกรรมทำให้คุณรู้สึกถึงความเพลิดเพลินและมี
ความสุข 
3.2 นวัตกรรมใหม่ๆ ทำให้คุณรู้สึกดี 

3.3 นวัตกรรมทำให้คุณมีชีวิตถูกกระตุ้นและต่ืนเต้น 

3.4 การแสวงหานวัตกรรมใหม่ๆ ทำให้คุณมีความสุขมากขึ้น 

3.5 การค้นพบความแปลกใหม่ทำให้คุณมีความสุขมากขึ้น 

 
 
 
 

4.1 นวัตกรรมนัน้สามารถสร้างความคิดและมีความท้าทายและคุณก็ซื้อมัน
ทันที 
4.2 ส่วนใหญ่คุณวิเคราะห์ท่ีจะซื้อนวัตกรรม 

4.3 คุณมักจะซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่เมื่อคุณคิดว่าสมเหตุสมผล 
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องค์ประกอบ ข้อความ 

4. ด้านทางปัญญา 
  
  
  

4.4 คุณมักจะซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นนวัตกรรมท่ีมีความท้าทายทักษะทางปัญญา 

4.5 คุณป็นจะคิดด้วยปัญญาเมื่อต้องซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ 

 
2.4.10 Pratoom and Savatsomboon (2012) ได้ศึกษากลุ่มผู้ผลิตในประเทศไทย 

ท้ังหมด 1,526 คน จากท้ังหมด 138 กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทยถึงปัจจัยของนวัตกรรมระดับบุคคลท่ีต้นท่ีส่งผลถึงระดับกลุ่มและระดับบุคคลในองค์กร 
โดยทดสอบสมมุติฐานการเช่ือมโยงระหว่างการจัดการความรู้และความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 
และเพื่อค้นหาปัจจัยกลุ่มและบุคคลท่ีส่งผลกระทบกับนวัตกรรมและสามารถช้ีให้เห็นถึงวิธีการหรือ
กิจกรรมเพื่อพัฒนานวัตกรรมสำหรับกลุ่มผู้ผลิตในประเทศไทย โดยผลการทดสอบด้วยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสำรวจ ในระดับบุคคล องค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์ มีค่าความเช่ือมั่น ด้วยวิธี
คำนวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค อยู่ท่ี 0.85 องค์ประกอบภาวะผู้นำ มีค่าความเช่ือมั่น 
Cronbach’s alpha อยู่ท่ี 0.84 และองค์ประกอบการจัดการความรู้ มีค่าความสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
ของครอนบัค อยู่ท่ี 0.82 ส่งผลโดยตรงกับกลุ่มบุคคลท่ีสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กร โดยสามารถ
อธิบายข้อความแต่ละองค์ประกอบได้ ดังตารางท่ี 9  

 
ตารางท่ี 9 องค์ประกอบของ Pratoom and Savatsomboon (2012) 

องค์ประกอบ ข้อความ 

 
 
 
 
 
 
 

1.การจัดการความรู้ 
  
  
  
  
  

1.1 คุณมักจะสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าก่อนท่ีจะคิดค้นนวัตกรรม
ใหม ่ๆ  
1.2 คุณมักจะสนับสนุนให้สมาชิกทุกคนได้รับแนวทางและเทคโนโลยีใหม่ 
ๆ เพื่อการพัฒนานวัตกรรม 
1.3 คุณมักจะจัดการประชุมเพื่อแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์การ
พัฒนานวัตกรรม 
1.4 คุณมักจะแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์กับแหล่งความรู้เช่น 
สำนักวิจัย เพื่อเติมความรู้ใหม่ ๆ 
1.5 คุณมักจะร่วมมือกับองค์กรอื่นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางจัด
จำหน่ายแตกต่าง 
1.6 คุณมักจะจัดการประชุมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ใหม่
สำหรับพัฒนานวัตกรรม 
1.7 คุณจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับเก็บความรู้ใหม่ ๆ  

1.8 คุณมักจะรวบรวมและใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนานวตักรรมท่ีแตกต่าง 
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2. ภาวะผู้นำในตนเอง 
  
  
  

2.1 คุณเห็นภาพตัวเองประสบความสำเร็จในการทำงานก่อนท่ีจะลงมือ
ทำ 
2.2 เมื่อคุณอยู่ในสถานการณ์ท่ียากลำบากในทำงาน คุณมักจะพูดคุยกับ
ตัวเองเพื่อช่วยให้ผ่านพ้นไปได้ 
2.3 คุณพยายามคิดถึงการเปล่ียนแปลงเชิงบวกท่ีจะเกิดขึ้นจากการพัฒนา
นวัตกรรม 
2.4 คุณพิจารณาตนเองอยู่เสมอเกี่ยวการทำงานได้ดีแค่ไหน 

2.5 เมื่อคุณมีปัญหาในส่วนของความรับผิดชอบของคุณ คุณจะพยายามท่ี
จะแก้ปัญหาด้วยตัวเอง 
2.6 คุณพยายามคิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อองค์กรของคุณ 

2.7 คุณมุ่งเน้นความคิดเกี่ยวกับด้านบวกมากกว่าด้านลบในการทำงาน
ของคุณ 

 
 
 
 
 

3.ความคิดสร้างสรรค์ 
  
  
  
  

3.1 คุณสามารถคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ จากส่ิงท่ีมีอยู่แล้วรวมเข้าด้วยกัน
ในรูปแบบใหม่ 
3.2 คุณสร้างความคิดสำหรับนวัตกรรมใหม่ ๆ ค่อนข้างบ่อยกว่าสมาชิก
คนอื่น ๆ ในองค์กร 
3.3 คุณสามารถคิดค้นส่ิงใหม่ ๆ ท่ีไม่เหมือนใครจากการรวมเทคโนโลยี
ใหม่เข้ากับส่ิงท่ีมีอยู่แล้ว 
3.4 คุณสามารถต่อยอดส่ิงท่ีมีอยู่เพื่อพัฒนาคุณภาพของนวัตกรรม 

3.5 คุณคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ท่ีแตกต่างจากคนอื่น 

3.6 คุณสามารถเสนอแนวคิดของวิธีการใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 
2.4.11 C.-H. Wu, Parker, and De Jong (2014) ผู้วิจัยต้องการทดสอบตัวแปรความ

ต้องการทางปัญญากับพฤติกรรมนวัตกรรม ซึ่งยังไม่เคยมีนักวิจัยทดสอบมาก่อน  พร้อมท้ังเสนอถึง
บทบาทความต้องการทางปัญญาขึ้นอยู่กับบริบท ซึ่งทางผู้วิจัยได้ต้ังสมมุติฐานดังนี้ 1) ความต้องการ
ทางปัญญาจะเช่ือมโยงกับพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของบุคคลแม้ว่าจะมีการควบคุมตัวแปรการเปิดรับ
ประสบการณ์และตัวแปรบุคลิกภาพเชิงรุก 2) ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างความต้องการทางปัญญา
และพฤติกรรมนวัตกรรมส่วนบุคคลจะลดลงสำหรับบุคคลท่ีมีงานอิสระสูงเมื่อเทียบกับผู้ท่ีอยู่ในงาน
อิสระต่ำ และ 3) ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างความต้องการทางปัญญาและพฤติกรรมนวัตกรรมส่วน
บุคคลจะลดลงสำหรับบุคคลท่ีถูกกดดันในเวลาทำงานสูงเมื่อเทียบกับการกดดันในเวลาทำงานต่ำ 
งานวิจัยนี้จะมีส่วนช่วยเกี่ยวกับพฤติกรรมนวัตกรรมของแต่ละบุคคลโดยตรวจสอบว่าตัวแปรของ
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ความต้องการทางปัญญาท่ีเกี่ยวข้องกับนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะของงานท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมนวัตกรรมของแต่ละบุคคล   

ข้อมูลถูกเก็บรวบรวมท่ี บริษัทในเนเธอร์แลนด์ท่ีเช่ียวชาญในการวิจัยนโยบายและ
บริการให้คำปรึกษา การวิจัยค่อนข้างยืดหยุ่นโดยมีขนาดพนักงาน 271 คน ตัวอย่างสุดท้ายท่ีได้จาก
การโหวตท่ีมีคุณสมบัตินวัตกรรมจากเพื่อนร่วมงาน ประกอบด้วยพนักงาน 179 คน มีอายุต้ังแต่ 22 
ถึง 64 ปี ค่าเฉล่ียอายุอยู่ ท่ี 42.6 ปี และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 11.5 อายุการทำงานอยู่
ระหว่าง 0.2 ปีถึง 40.9 ปีค่าเฉล่ีย 10.6 ปี (SD = 10.3) โดย 35% ของผู้ตอบแบบสอบถามเป็น
ผู้หญิง 13% มีตำแหน่งผู้บริหาร (ประเภทงาน) และ 66% สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ในการยืนยันตัวแปรกับองค์
กระกอบท้ัง 7 องค์ประกอบดังนี้ 1) ความต้องการทางปัญญา 3 ข้อความ มีค่าความเช่ือมั่นอยู่ท่ี 0.77 
2) อิสระในการตัดสินใจ 3 ข้อความ มีค่าความเช่ือมั่นอยู่ท่ี 0.88 3) อิสระในวิธีทำงาน 3 ข้อความ มี
ค่าความเช่ือมั่นอยู่ ท่ี 0.89 4) การกดดันเรื่องเวลา 3 ข้อความ มีค่าความเช่ือมั่นอยู่ ท่ี 0.82 5) 
พฤติกรรมนวัตกรรม 4 ข้อความ มีค่าความเช่ือมั่นอยู่ท่ี 0.93 6) การเปิดกว้างต่อประสบการณ์ 4 
ข้อความ มีค่าความเช่ือมั่นอยู่ท่ี 0.68 และ 7) ความกระตือรือร้น 4 ข้อความ มีค่าความเช่ือมั่นอยู่ท่ี 
0.79 นำองค์ประกอบท้ังหมดมาทดสอบ เพื่อหาทำนายพฤติกรรมนวัตกรรมของแต่ละบุคคลกับ
องค์ประกอบท้ังหมด 

ผลการวิจัย แสดงให้เห็นว่าความต้องการทางปัญญามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
พฤติกรรมนวัตกรรมในขณะท่ีควบคุมการเปิดรับประสบการณ์และตัวแปรบุคลิกภาพเชิงรุก  ซึ่ง
สมมุติฐานท่ี 1 ได้รับการสนับสนุน ยิ่งไปกว่านั้นผู้วิจัยพบว่าค่าสัมประสิทธิ์สำหรับความเป็นอิสระใน
การทำงานและความกดดันด้านเวลาส่งผลระหว่างความต้องการทางปัญญากับพฤติกรรมนวัตกรรม 
สมมุติฐานท่ี 2 ได้รับการสนับสนุน ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างความต้องการทางปัญญาและ
พฤติกรรมนวัตกรรมส่วนบุคคลจะไม่ส่งผลเมื่อบุคคลมีงานอิสระในการทำงานสูง ในทางกลับกันจะ
ส่งผลเชิงบวกระหว่างความต้องการทางปัญญาและพฤติกรรมนวัตกรรมส่วนบุคคลอย่างเด่นชัดมาก
ขึ้นเมื่อบุคคลท่ีมีงานอิสระในการทำงานต่ำ ในการศึกษาความต้องการทางปัญญามีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมนวัตกรรมส่วนบุคคลแม้ว่าจะมีความเป็นอิสระในการทำงานและมีแรงกดดันด้านเวลาต่ำ
หรือปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อความของแต่ละองค์ประกอบ ได้ดังตารางท่ี 10 

 
ตารางท่ี 10 องค์ประกอบของ Wu, Parker, and De Jong (2014) 

องค์ประกอบ ข้อความ 

 
1.ความต้องการทาง 

ปัญญา 
  

1.1 คุณชอบมีความรับผิดชอบในการจัดการกับสถานการณ์ท่ีต้องใช้
ความคิดอย่างมาก 
1.2 ไม่มั่นใจในความคิดไม่ใช่ความคิดของคุณ 

1.3 คุณชอบและสนุกกับงานท่ีเกี่ยวข้องกับการหาวิธีการแก้ไขปัญหาใหม่ๆ 
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องค์ประกอบ ข้อความ 

 
 
 
 
 

2. ความเป็นอิสระ 
ในการทำงาน 

 
  

2.1 องค์กรเปิดโอกาสให้คุณใช้ความคิดริเริ่มส่วนตัวหรือวิจารณญาณในการ
ทำงาน 
2.2 องค์กรให้โอกาสคุณได้ตัดสินใจในหลายอย่างด้วยตัวเอง 

2.3 องค์กรทำให้คุณมีอิสระอย่างมีนัยสำคัญในการตัดสินใจ 

2.4 องค์กรให้โอกาสคุณอย่างมากสำหรับความเป็นอิสระในการทำงาน 

2.5 องค์กรอนุญาตให้คุณตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการท่ีจะทำให้ท่านทำงานได้
เสร็จ 
2.6 องค์กรอนุญาตให้คุณตัดสินใจด้วยตัวเองว่าจะไปทำงานอย่างไร 

 
 

3. การเปิดกว้างต่อ
ประสบการณ์ 

 
 

3.1 คุณเปิดรับประสบการณ์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ 

3.2 คุณเป็นคนลักษณะท่ีซับซ้อน 

3.3 คุณเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ 

3.4 คุณเป็นคนมีจินตนาการ 

 
 
 

4. ความ
กระตือรือร้น 

4.1 ไม่ว่าส่ิงนั้นจะเป็นไปได้หรือไม่ ถ้าคุณเช่ือในส่ิงนั้นท่านจะทำให้มัน
เกิดขึ้น 
4.2 คุณมั่นใจในความคิดของท่าน แม้จะมีการต่อต้านการคัดค้านของผู้อื่น 

4.3 คุณสามารถระบุโอกาสท่ีจะเป็นไปได้อย่างยอดเยี่ยม 

4.4 ถ้าคุณเช่ือในความคิด ไม่มีส่ิงใดท่ีจะขัดขวางไม่ให้ท่านทำมันให้สำเร็จ 
 

2.4.12 Brunner (2015) ได้เสนอแนวคิดการพัฒนาตัวชี้วัดเกิดจาก ผู้วิจัยมองว่าองค์กร
ต้องพึ่งพา สรรหาและพัฒนาบุคลากรของตน ซึ่งบุคคลากรเป็นต้นกำเนิดหรือแนวคิดของนวัตกรรม 
หากความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลมีเพิ่มมากขึ้นจะส่งผลทำให้องค์กรเกิดนวัตกรรมเพิ่มข้ึนตาม
อีกด้วย โดยผลของงานวิจัยได้ 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบคุณสมบั ติ ด้ านบุค ลิกภาพ  (Personality features) คุณ ลักษณ ะ
บุคลิกภาพถูกกำหนด เป็นรูปแบบท่ียั่งยืนของความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมท่ีแบ่งแยกความ
แตกต่างแต่ละบุคคล เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งประกอบไปด้วยตัวช้ีวัด คือ 1) ความอดทนต่อความ
คลุมเครือ (Tolerance of ambiguity) บุคคลท่ีสามารถรับรู้และยอมรับกับสถานการณ์ท่ีไม่ชัดเจน 
และยังสามารถดำเนินการความคิดสร้างสรรค์ได้ การดำเนินงานด้านนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ท้ัง
ระดับองค์กรและบุคคลไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากปราศจากความคลุมเครือหรือความไม่แน่นอน 
องค์กรและบุคคลท่ีไม่สามารถทนต่อความคลุมเครือในสภาพแวดล้อมของสถานท่ีทำงานได้นั้นมี
ความสัมพันธ์โดยตรงท่ีจะทำให้ไม่เกิดนวัตกรรม  2) การเปิดรับประสบการณ์  (Openness to 
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experience) เป็นตัวช้ีวัดท่ีสำคัญและถูกพบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความคิดริเริ่มของแต่ละ
บุคคล ด้วยเหตุนี้บุคคลท่ีเปิดรับเพื่อประสบการณ์และถือเป็นเรื่องเต็มใจท่ีจะเปิดรับความคิดแปลก
ใหม่ ทดสอบแนวทางใหม่ๆ มีความคิดสร้างสรรค์และเป็นผู้ท่ีมีความยืดหยุ่น 3) การเป็นผู้นำในตัวเอง 
(Self-leadership) การเป็นผู้นำในตัวเองได้รับการเสนอให้เป็นตัวชี้วัดท่ีสำคัญและสามารถส่งเสริมให้
เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล บุคคลท่ีมีภาวะผู้นำในตัวเองท่ีเป็นเฉพาะเช่น การคิดเชิง
บวกหรือการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ องค์กรท่ีแสวงหาหนทางในการส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเป็น
นวัตกรรมระดับบุคคล องค์กรจำเป็นต้องตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างผู้นำท่ีสามารถประสบ
ความสำเร็จในการตอบสนองความคาดหวังและสร้างมาตรฐานของพฤติกรรมท่ีเป็นนวัตกรรม 4) การ
รับรู้ ศักยภาพตนเอง (Self-efficacy) การรับรู้ศักยภาพตนเองเป็นองค์ประกอบท่ีสำคัญของ
ความสามารถนวัตกรรมของแต่ละบุคคลและมีความสัมพันธ์เชิงบวกในโอกาสท่ีเกิดเป็นนวัตกรรม
ให้กับองค์กร 5) ความเช่ืออำนาจภายในตนเอง (Internal locus of control) ความเช่ืออำนาจ
ภายในตนเอง เช่ือว่าการกระทำของพวกเขามีอิทธิพลโดยตรงต่อผลลัพธ์ของเหตุการณ์ ซึ่งมีแนวโน้มท่ี
จะทำให้เกิดกิจกรรมท่ีเป็นนวัตกรรมและทำงานได้ดีขึ้น และ 6) ความกระตือรือร้น (Proactivity) 
เป็นตัวช้ีวัดท่ีสำคัญและพบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสร้างสรรค์นวัตกรรมของแต่ละบุคคล 
บุคคลท่ีมีความกระตือรือร้นสูงจะก่อให้เกิดความมุ่งมั่นในการทำงานสูงเช่นกัน โดยบุคคลนั้นจะหาวิธี
ท่ีดีท่ีสุดเพื่อทำในส่ิงต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายและส่งผลต่อการเกิดนวัตกรรมให้เกิดข้ึนในองค์กร  

องค์ประกอบของแรงบันดาลใจ (Motivation) โดยท่ัวไปแรงจูงใจถูกกำหนดให้เป็น 
กระบวนการท่ีควบคุมการเลือกและถือได้ว่าเป็นประเด็นสำคัญในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ี
สร้างสรรค์ ประกอบด้วยตัวช้ีวัด คือ 1) แรงจูงใจภายใน (Intrinsic motivation) แรงจูงใจภายในจะ
เรียกได้ว่าเป็นตัวช้ีวัดท่ีสำคัญท่ีสุดในการสร้างสรรค์นวัตกรรม แรงจูงใจภายในเกิดขึ้นจากภายใน
บุคคลและได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยภายใน เช่น ความสุข ความพึงพอใจ เป็นต้น 2) แรงจูงใจ
ภายนอก (Extrinsic motivation) แรงจูงใจภายนอกเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่ละบุคคล
จะมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีแตกต่างกัน เช่น หนี้สิน ความมีช่ือเสียง เป็นต้น 3) ความคิดริเริ่ม
ส่วนบุคคล (Personal initiative) ความคิดริเริ่มส่วนบุคคลแสดงให้เห็นว่าบุคลากรท่ีมีความคิดริเริ่ม
ในระดับสูงก็จะมีแรงจูงใจและมีแนวโน้มท่ีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเป็นนวัตกรรมสูงด้วยเช่นกัน และ 
4) ความต้องการผลสัมฤทธิ์ (Need for achievement) ทำให้บุคลากรท่ีทำกิจกรรมและงาน ท่ี
เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบส่วนบุคคล ซึ่งผลลัพธ์และต้องใช้ความพยายามและทักษะเฉพาะส่วน
บุคคลเป็นปัจจัยสำคัญท่ีทำให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล 

องค์ประกอบความรู้ความเข้าใจ (Cognition) เป็นองค์ประกอบหนึ่งของความคิดริเริ่ม
ของแต่ละบุคคล บุคลากรท่ีมีความรู้ความเข้าใจสูง ๆ จะสามารถรับมือกับสถานการณ์ท่ีมีความแปลก
ใหม่และมีความซับซ้อนสูงได้ สามารถแบ่งเป็นตัวช้ีวัดได้ดังนี้ 1)ความสามารถในการรับรู้ (Cognitive 
ability) คือ ความสามารถท่ีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความคิดริเริ่มของแต่ละบุคคลและสามารถจัด
ได้ว่าเป็นแนวความคิดท่ีดีท่ีสุด 2) รูปแบบความรู้ความเข้าใจ (Cognitive style) สามารถอธิบายถึง
ความคิดท่ีว่าพนักงานสามารถเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมด้วยตนเอง เพื่อหาข้อมูลและรวมข้อมูลเหล่านี้
ไว้ในแบบจำลองทางจิต และ 3) รูปแบบการแก้ปัญหา (Problem-solving style) รูปแบบการ
แก้ปัญหาได้รับการยกย่องว่าเป็นปัจจัยย่อยท่ีสำคัญสำหรับการคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล และยัง
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รวมไปถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดการกับปัญหาเพื่อจัดการกับนวัตกรรมและการ
เปล่ียนแปลง  

องค์ประกอบคุณสมบัติของงาน (Job features) องค์กรต้องจัดการสภาพแวดล้อม
ภายในท่ีช่วยในการสนับสนุนความสร้างสรรค์นวัตกรรมของแต่ละบุคคล ซึ่งสามารถแบ่งเป็นตัวช้ีวัด 
ได้ดังนี้ 1) ความมีอิสระในการทำงาน (Autonomy) ตัวตนเป็นระดับท่ีบุคคลมีอิสระในการทำงานของ
ตนเอง การศึกษาต่าง ๆ ยืนยันว่า ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างบุคคลท่ีมีอิสระและความเป็นตัวตน
ของแต่ละบุคคลช่วยเพิ่มความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 2) ทรัพยากรของงาน (Job resources) 
ทรัพยากรงานหมายถึง มุมมองเสรีภาพในการตัดสินใจของบุคลากร ท่ีมีเสรีภาพในการตัดสินใจซึ่งจะ
นำไปสู่ความสร้างสรรค์นวัตกรรมของแต่ละบุคคล และ 3) การสนับสนุนนวัตกรรม (Support for 
innovation) การสนับสนุนนวัตกรรมจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาหรือคนอื่น ๆ ในภายใน
องค์กร เช่นความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน เนื่องจากความสัมพันธ์เหล่านี้จะช่วยให้มีการถ่ายทอด
ความรู้ให้กัน จะเป็นประโยชน์ต่อความสร้างสรรค์นวัตกรรมของแต่ละบุคคล 

 
ตารางท่ี 11 องค์ประกอบของ Brunner (2015) 

องค์ประกอบ ข้อความ 
 
 
 
 
1. คุณสมบัติด้านบุคลิกภาพ 

1.1 ความอดทนต่อความคลุมเครือ  
1.2 การเปิดรับประสบการณ์ 

1.3 ภาวะผู้นำ  

1.4 การรับรู้ความสามารถตนเอง 

1.5 ความเช่ืออำนาจภายในตนเอง 

1.6 ความกระตือรือร้น  

 
 
 
2. แรงบันดาลใจ 

2.1 แรงจูงใจภายใน  

2.2 แรงจูงใจภายนอก 

2.3 ความคิดริเริ่มส่วนบุคคล 

2.4 ความต้องการความสำเร็จ 

 
 
3. ความรู้ความเข้าใจ 

3.1 ความสามารถในการรับรู้ 

3.2 รูปแบบความรู้ความเข้าใจ 

3.3 รูปแบบการแก้ปัญหา  

 
 

4.1 ความมีอิสระในการทำงาน 

4.2 ทรัพยากรของงาน 
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องค์ประกอบ ข้อความ 
 
4. คุณสมบัติของงาน 

4.3 การสนับสนุนนวัตกรรม 

4.4 การฝึกอบรม 

 
2.4.13 Lukes and Stephan (2017) ผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบของพฤติกรรมท่ีเป็น

นวัตกรรมของบุคคลซึ่งทำให้เกิดแนวคิดท่ีแตกต่างจากผลงานนวัตกรรมและเป็นพฤติกรรมท่ีมี
หลากหลายแง่มุมแทนท่ีจะเป็น "การกระทำท่ีเป็นนวัตกรรม" โดยบุคคล แต่จะได้รับอิทธิพลจากปัจจัย
ทางบริบทอื่น ๆ ด้วย เช่น การสนับสนุนจากองค์กรและวัฒนธรรมเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ดังนั้นการพัฒนาโมเดลของกรอบแนวคิดพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีนวัตกรรมจากผลลัพธ์ของ
องค์ประกอบของพฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน ช่วยสร้างความเข้าใจพฤติกรรมระดับบุคคลท่ีมีนวัตกรรม
ขององค์กร ผู้วิจัยทดสอบสองครั้งและมีการตรวจสอบความถูกต้องในครั้งท่ีสามกับสาธารณรัฐเช็ก
และการตรวจสอบความถูกต้องข้ามวัฒนธรรมในครั้งท่ีส่ี โดยใช้ตัวอย่างตัวแทนประชากรจาก
สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี อิตาลี และสาธารณรัฐเช็ก (พนักงาน จำนวน 2 ,812 คนและผูป้ระกอบการ 
จำนวน 450 คน) โดยมีพัฒนาองค์ประกอบของพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีนวัตกรรม ดังนี้ 1) การสร้าง
ความคิดใหม่ ๆ (Idea generation) มีค่าความเช่ือมั่นอยู่ท่ี 0.67 2) การค้นหาความคิดใหม่ ๆ (Idea 
Search) มีค่าความเช่ือมั่นอยู่ท่ี 0.81 3) การส่ือสารถึงความคิดใหม่ ๆ (idea communication) มีค่า
ความเช่ือมั่นอยู่ท่ี 0.72 4) การเริ่มต้นการใช้ความคิด (Implementation starting activities) มีค่า
ความเช่ือมั่นอยู่ท่ี 0.61 5) ความเกี่ยวข้องกับผู้อื่น (Involving other) มีค่าความเช่ือมั่นอยู่ท่ี 0.60 
และ 6) การเอาชนะอุปสรรค (Overcoming obstacles) มีค่าความเช่ือมั่นอยู่ท่ี 0.88 ซึ่งแสดงข้อ
คำถามแต่ละองค์ประกอบ ดังตารางท่ี 12 

 
ตารางท่ี 12 องค์ประกอบของ Lukes and Stephan (2017) 

องค์ประกอบ ข้อความ 

 
 
 
 

1. การสร้างความคิดใหม่ ๆ 
  

1.1 คุณพยายามด้วยวิธีการใหม่ ๆ ในการทำส่ิงต่าง ๆ ในองค์กร 

1.2 คุณชอบการทำงานท่ีต้องใช้ความคิดแบบเดิม ๆ 

1.3 เมื่อข้ันตอนการทำงานในองค์กรไม่ดี คุณพยายามหาทางออก
ใหม่ ๆ  
1.4 คุณพยายามหาแนวคิดใหม่ ๆ จากเพื่อนร่วมงานในองค์กร หรือ 
คู่ค้าขององค์กร 
1.5 คุณสนใจท่ีจะทำส่ิงต่าง ๆ เพื่อท่ีจะนำความคิดท่ีได้มา
ประยุกต์ใช้ในองค์กร 
1.6 คุณค้นหาแนวคิดใหม่ ๆ ของคนอื่นเพื่อนำมาเลือกใช้ส่ิงท่ีดีท่ีสุด 
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2. การส่ือสารถึงความคิด
ใหม่ 

 

2.1 เมื่อคุณมีไอเดียใหม่ ๆ คุณพยายามโน้มน้าวคนในองค์กร 

2.2 เมื่อคุณมีแนวคิดใหม่ ๆ คุณต้องการให้ผู้บริหารองค์กรสนับสนุน 

2.3 คุณพยายามแสดงให้บุคคลในองค์กรเห็นถึงความคิดใหม่ ๆ 

2.4 เมื่อคุณมีไอเดียใหม่ ๆ คุณพยายามหาบุคคลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
ทำงานร่วมกัน 

 
3. การเริ่มต้นการใช้

ความคิด 
 

3.1 คุณพัฒนาแผนการและตารางเวลาท่ีเหมาะสมสำหรับการใช้
ความคิดใหม่ ๆ 
3.2 คุณมองหาและรักษาเงินทุนท่ีจำเป็นสำหรับการดำเนินการตาม
แนวคิดใหม่ ๆ 

 
 

4. ความเกี่ยวข้องกับผู้อื่น 

4.1 เมื่อปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน คุณมักจะได้รับการ
ช่วยเหลือ 
4.2 ผู้บริหารองค์กรมีกจะช่วยเหลือคุณในการตัดสินใจการ
ดำเนินการตามความคิด 
4.3 เมื่อคุณมีแนวคิดใหม่ ๆ คุณมองหาบุคคลท่ีสามารถผลักดันได้ 

 
 
 

5. การเอาชนะอุปสรรค 

5.1 คุณสามารถเอาชนะอุปสรรคอย่างไม่หยุดยั้งเมื่อใช้ความคิด
ใหม่ๆ  
5.2 คุณไม่ยอมแพ้แม้ในขณะท่ีคนในองค์กรบอกว่ามันไม่สามารถทำ
ได้ 
5.3 คุณไม่ยอมแพ้จนกว่าคุณจะบรรลุเป้าหมาย 

5.4 ในระหว่างการดำเนินงานตามความคิดใหม่ ๆ คุณมั่นคงแม้ใน
ขณะนั้นความคิดใหม่ ๆ ยังไม่ดีพอ 

  
2.4.14 Kim and Park (2017) แม้ว่ามิติมนุษย์และสังคมจะมีความสำคัญต่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืนขององค์กร แต่นักวิจัยยังให้ความสนใจค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับมิติทางเศรษฐกิจและ
ส่ิงแวดล้อมของการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของทฤษฎีการแลกเปล่ียนทางสังคม ผู้วิจัยจึงแสดง
ให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของความผูกพันในการทำงานเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับการพัฒนา
องค์กร องค์กรท่ียั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพมักจะให้ความสำคัญกับความผูกพันในการทำงานของ
บุคคลกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ในองค์กร เช่น กระบวนการยุติธรรมม  กระบวนการ
แบ่งปันความรู้และพฤติกรรมนวัตกรรม โดยต้ังสมมุติฐานท้ังหมด 5 ข้อคือ 1) กระบวนการยุติธรรม
ขององค์กรมีอิทธิพลเชิงบวกความผูกพันในการทำงานของบุคคล, การแบ่งปันความรู้และพฤติกรรม
การทำงานท่ีเป็นนวัตกรรม 2) ความผูกพันในการทำงานของบุคคลมีส่วนร่วมมีอิทธิพลเชิงบวกในการ
แบ่งปันความรู้และพฤติกรรมการทำงานท่ีเป็นนวัตกรรมใหม่ 3) การแบ่งปันความรู้ของพนักงานมี
อิทธิพลเชิงบวกในพฤติกรรมการทำงานท่ีเป็นนวัตกรรม 4) ความผูกพันในการทำงานของบุคคลเป็น
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ส่ือกลางในความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการยุติธรรมขององค์กรและการแบ่งปันความรู้ของพนักงาน
และพฤติกรรมการทำงานท่ีเป็นนวัตกรรม และ 5) การแบ่งปันความรู้ของพนักงานมีบทบาทเป็น
ส่ือกลางในความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการยุติธรรมทางกระบวนการขององค์กรและพฤติกรรมการ
ทำงานท่ีเป็นนวัตกรรมของพนักงาน ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างจากพนักงานท่ีทำงานเต็มเวลา 400 คนใน
องค์กรเกาหลีและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการสร้างแบบจำลองสมการโครงสร้าง (SEM) 

ผลการศึกษาพบว่ากระบวนการยุติธรรมขององค์กรมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วน
ร่วมในการทำงานของพนักงาน การแบ่งปันความรู้ และพฤติกรรมการทำงานท่ีเป็นนวัตกรรม 
นอกจากนี้การมีส่วนร่วมในการทำงานช่วยเพิ่มการแบ่งปันความรู้ของพนักงานและพฤติกรรมการ
ทำงานท่ีเป็นนวัตกรรมและการแบ่งปันความรู้ช่วยเพิ่มพฤติกรรมการทำงานท่ีเป็นนวัตกรรมใหม่ ผล
การศึกษาพบว่ากระบวนการยุติธรรมขององค์กรมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันในการทำงาน
ของบุคคล การแบ่งปันความรู้และพฤติกรรมการทำงานท่ีเป็นนวัตกรรม นอกจากนี้ความผูกพันในการ
ทำงานของบุคคลจะช่วยเพิ่มการแบ่งปันความรู้ของพนักงานและพฤติกรรมการทำงานท่ีเป็น
นวัตกรรม และการแบ่งปันความรู้ช่วยปรับปรุงพฤติกรรมการทำงานท่ีเป็นนวัตกรรม โดยสามารถสรุป
ข้อความของความผูกพันในการทำงานของบุคคล ได้ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 13 องค์ประกอบของ Kim and Park (2017) 

องค์ประกอบ ข้อความ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ความผูกพันในการทำงานของ
บุคคล 

1.1 เมื่อคุณต่ืนนอนตอนเช้า มีความรู้สึกอยากไปทำงาน 

1.2 ในองค์กร คุณรู้สึกเป่ียมไปด้วยพลังงาน 

1.3 ในองค์กร คุณจะอดทนแม้ว่าส่ิงต่าง ๆ จะไม่เป็นไป
ด้วยด ี
1.4 คุณสามารถทำงานต่อได้เป็นระยะเวลานาน 

1.5 ในองค์กร คุณมีความยืดหยุ่นทางจิตใจมาก 

1.6 ท่ีในองค์กร ท่านรู้สึกแข็งแรงและกระฉับกระเฉง 

1.7 งานทุกงานของคุณมีความท้าทาย 

1.8 งานทุกงานของคุณสามารถสร้างแรงบันดาลใจ 

1.9 คุณมีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับงานของคุณ 

1.10 คุณมีความภูมิใจในงานท่ีท่านทำ 

1.11 คุณทำงานอย่างสุดกำลังตามวัตถุประสงค์ของงาน 

1.12 เมื่อคุณทำงานคุณลืมทุกส่ิงรอบตัว 
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1.13 คุณหมกมุ่นอยู่กับงานของคุณ 

1.14 คุณรู้สึกมีความสุขเมื่อท่านทำงานอย่างเข้มข้น 

 
2.4.15 พันธพงศ์ ต้ั งธี ระ สุนัน ท์  (2557) ได้พัฒนา Diamond-Ring Model ถูก

ออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินความสามารถนวัตกรรมภายในองค์กรสามารถสร้าง
กรอบแนวคิดท่ีจะนำไปสู่การจัดการนวัตกรรมท้ังองค์กร โดยมีการกำหนดองค์ประกอบของการ
จัดการด้านบุคคล (iHuman) ท่ีเป็นองค์ประกอบของทรัพยากรบุคคลท่ีมีระดับการสร้างสรรค์และ
พัฒนาองค์กรอันเป็นปัจจัยหลักในการขับเคล่ือนองค์กร บริหารองค์กร จนถึงส่วนของการผลิตใน
องค์กร มีท้ังหมด 6 องค์ประกอบ และแสดงดังในตารางท่ี 14 ดังนี้ 

องค์ประกอบภาวะผู้นำ (Leadership) ลักษณะผู้นำเป็นปัจจัยหลักและสำคัญในองค์กร 
กรอบการพิจารณาของเกณฑ์นี้คือ ลักษณะของทัศนคติ ได้แก่ ความมุ่งสู่อนาคต ความสามารถในการ
แก้ปัญหา สติปัญญา ความสามารถในการตัดสินใจ ความมั่นคงในนโยบาย ความสามารถในการสร้าง
แรงบันดาลใจ ความสามารถในการส่ือสาร ลักษณะข้อมูลและเนื้อหา ได้แก่ วิสัยทัศน์ท่ีชัดเจน หน้าท่ี 
และเป้าหมายทางองค์กร ผลการดำเนินงานท่ีเกี่ยวกับความสามารถองค์กร ได้แก่ ผลด้านการเงินและ
การตลาด ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า คู่ค้าและความพึงพอใจของพนักงาน แบบไม่มีผู้ประเมินช่วยในการ
ประเมิน 

องค์ประกอบความเช่ียวชาญ (Specialization) เกณฑ์นี้ได้อธิบายถึงความเช่ียวชาญ
หรือ "ฝีมือ" ของคนในองค์กร ท่ีเป็นลักษณะเฉพาะ มีจุดเด่นหรือเทคโนโลยีท่ีมีความเฉพาะเจาะจง ท่ี
ทำให้ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือการบริการขององค์กรนั้นเหนือกว่าคู่แข่ง ซึ่งความเช่ียวชาญนั้น
ต้องสอดคล้องและสัมพันธ์เป้าหมายและการดำเนินงานขององค์กร ยกตัวอย่างเช่น ในทุก ๆ องค์กร
นั้น ต้องมีความสามารถหลัก ท่ีถือว่ามีความพิเศษแตกต่างหรือมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง 

องค์ประกอบองค์ความรู้ (Knowledge) เกณฑ์นี้จะอธิบายถึงการสร้างองค์ความรู้และ
ระบบสารสนเทศหรือข้อมูล ท่ีมีความสอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร และแผนกลยุทธ์ด้าน
การบริหารจัดการองค์ความรู้ในระดับใด ซึ่งการวัดและประเมินผล การวิเคราะห์ระบบการจัดการ
ข้อมูล จึงมีความสำคัญต่อการขับเคล่ือนองค์กร เพื่อสร้างให้องค์กรสามารถนำข้อมูลหรือองค์ความรู้ท่ี
มีอยู่ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

องค์ประกอบการเช่ือมโยง (Connectivity) เป็นเกณฑ์ท่ีกล่าวถึงความเช่ือมโยง 2 แบบ 
แบบแรกคือความเช่ือมโยงภายนอกเป็นวิธีการเข้าถึงลูกค้าองค์กรและเครือข่ายขององค์กร โดยปกติ
กระบวนการนวัตกรรมขององค์กรควรต้องมีการเช่ือมโยงกับพันธมิตรท่ีสนับสนุนองค์กร ได้แก่ กลุ่ม
ซัพพลายเออร์ กลุ่มลูกค้า กลุ่มธนาคาร การเงินและการลงทุน และกลุ่มการวิจัยและพัฒนา ซึ่งล้วน
เป็นแหล่งท่ีมาของนวัตกรรมท้ังส้ิน ความเช่ือมโยงยังเป็นอีกวิธีท่ีเพื่อเข้าถึงแนวคิดใหม่เทคโนโลยีใหม่
และเข้าใจถึงความต้องการลูกค้า แบบท่ีสองคือความเช่ือมโยงภายในเป็นวิธีการเข้าถึงพนักงานและ
การส่ือสาร 
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องค์ประกอบความสัมพันธ์ (Relationship) เป็นความสัมพันธ์ภายในองค์กรและ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจนั้นเป็นปัจจัยสำคัญ ท่ีทำหน้าท่ีเช่ือมและก่อให้เกิดความใกล้ชิดในการทำธุรกิจ 
พร้อมท้ังบรรยากาศของการร่วมกัน พัฒนาสร้างสรรค์ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้าน 1) ความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรกับองค์กร  2) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับพนักงาน  และ 3)
ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับพนักงาน  

องค์ประกอบของความสร้างสรรค์ (Creativity) องค์กรนวัตกรรมส่วนใหญ่มีพนักงานท่ี
มีแนวคิดและการสร้างสรรค์ในระดับท่ีเหมาะสมกับองค์กร ปัจจัยด้านการสร้างสรรค์ประกอบด้วย 
ความเช่ียวชาญ หรือองค์ความรู้ การคิดเชิงสร้างสรรค์และแรงกระตุ้น นั้นหมายความว่าองค์กรนั้น
จะต้องจัดการหรือสามารถควบคุมความเช่ียวชาญ กระบวนการสร้างสรรค์และแรงจูงใจของพนักงาน
ในองค์กรได้ นวัตกรรมนั้นเป็นเรื่องท่ีซับซ้อนและต้องมีกระบวนการท่ีต่อเนื่องโดยต้องการการ
สร้างสรรค์ท้ังในระดับบุคคลและระดับกลุ่มโดยเริ่มต้นจากการระบุและเข้าใจ ถึงการเป็นส่ิงแรก การ
เป็นเอกลักษณ์และการมีความหมาย และเป็นบทบาทหน้าท่ีของการสร้างสรรค์ในระดับบุคคล และ
จะต้องส่งต่อไปยังองค์กร อันหมายถึง กระบวนการทดลอง การส่ือสารภายในและการเรียนรู้ในการ
พัฒนาสินค้าจากแนวคิดและการสร้างสรรค์ในระดับบุคคลและองค์กรอย่างสมบูรณ์ 

 
ตารางท่ี 14 องค์ประกอบของ Pratoom and Savatsomboon (2012) 

องค์ประกอบ ข้อความ 

1. ภาวะผู้นำ 
  
  
  
  

1.1 ความสามารถในการแก้ปัญหา  

1.2 สติปัญญา 

1.3 ความสามารถในการตัดสินใจ  

1.4 ความมั่นคงในนโยบาย  

1.5 ความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ 

1.6 ความสามารถในการส่ือสาร 

2. ความเช่ียวชาญ 
  

2.1 ความรู้ความสามารถท่ีเป็นเฉพาะเจาะจงของบุคคล 

2.2 ความรู้ความสามารถท่ีเป็นเฉพาะเจาะจงด้านเทคโนโลยี 

3. องค์ความรู้  
  
  

3.1 การสร้างองค์ความรู้ 

3.2 การวัดและประเมินผล  

3.3 การวิเคราะห์ระบบการจัดการข้อมูล 

4. การเช่ือมโยง  
  

4.1 ความเช่ือมโยงภายใน 

4.2 ความเช่ือมโยงภายนอก 
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องค์ประกอบ ข้อความ 

5. ความสัมพันธ์ 
  
  

5.1 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับองค์กร   

5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับพนกังาน 

5.3 ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับพนกังาน  

6. ความสร้างสรรค์  
  

6.1 การจัดการหรือสามารถควบคุมความคิดเชิงสร้างสรรค์ 

6.2 การกระตุ้นแรงจูงใจ  

 
2.4.16 วสันต์ สุทธาวาศ และ ประสพชัย พสุนนท์ (2558) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับบุคคลกับบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้ น
พื้นฐานตำแหน่งนักวิชาการศึกษาจำนวน 172 คน โดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) จากการวิจัยพบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในการสร้าง
นวัตกรรมระดับบุคคลมี 3ปัจจัยได้แก่ 1) เครือข่ายทางสังคม คือการเช่ือมโยงระหว่างบุคคลกับบุคคล
หรือระหว่างบุคคลกับกลุ่มหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ประกอบด้วยมิติด้านความหนาแน่นของ
เครือข่ายและความสามารถในการเช่ือมโยงเครือข่าย 2) การเปิดกว้างทางความคิด คือ การเปิดรับ
ของบุคคลเกี่ยวกับข้อมูลใหม่ความรู้ใหม่และประสบการณ์ใหม่โดยเปิดกว้างและยอมรับท่ีจะ
เปล่ียนแปลงความเช่ือด้ังเดิมหากมีหลักฐานหรือข้อโต้แย้งท่ีสมเหตุสมผลประกอบด้วยมิติด้านการ
เปิดรับข้อมูลใหม่ ความรู้ใหม่ประสบการณ์ใหม่ และการยอมรับท่ีจะเปล่ียนแปลง และ 3) ลักษณะ
การคิดริเริ่ม คือ ลักษณะการคิดของบุคคลท่ีแสดงให้เห็นความคิดท่ีแปลกใหม่และมีประโยชน์ต่อ
ตนเอง กลุ่ม หน่วยงาน และองค์กรประกอบด้วยมิติด้านการสร้างสรรค์ความคิดและการแสดงให้เห็น
ความสามารถในการคิดท่ีแปลกใหม่ 

 
ตารางท่ี 15 ตารางแสดงองค์ประกอบของ วสันต์ สุทธาวาศ และ ประสพชัย พสุนนท์ (2558) 

องค์ประกอบ ข้อความ 

1.เครือข่ายทางสังคม  1.1 ความหนาแน่นของเครือข่าย 

1.2 ความสามารถในการเช่ือมโยงเครือข่าย 

2.การเปิดกว้างทางความคิด  2.1 การเปิดรับข้อมูลใหม่ความรู้ใหม่ประสบการณ์ใหม่ 

2.2 การยอมรับท่ีจะเปล่ียนแปลง  

3. ลักษณะการคิดริเริ่ม  3.1 การสร้างสรรค์ความคิด 

3.2 การแสดงให้เห็นความสามารถในการคิดท่ีแปลกใหม่ 
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2.5 ตัวชี้วัดความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 
การกำหนดตัวช้ีวัดระดับบุคคล หมายถึง การกำหนดเป้าประสงค์และตัวช้ีวัดในการ

ทำงานของแต่ละบุคคล เป็นการกำหนดตัวช้ีวัดระดับบุคคลบนพื้นฐานของการใช้แผนยุทธศาสตร์ต่าง 
ๆ  มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาองค์กร โดยมองอย่างเป็นระบบ และมีการประเมินผลของการปฏิบัติงาน
เป็นแนวทางหลัก ท้ังนี้เพื่อให้การกำหนดตัวช้ีวัดเกิดความเช่ือมโยงและสอดคล้องกันท้ังขององค์กร
และของบุคคล  

ตัวช้ีวัดความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล คือ ข้อมูลท่ีระบุหรือบ่งบอกถึงระดับ
นวัตกรรมท่ีตัวบุคคล การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัด เพื่อประเมินตัวช้ีวัดความสามารถนวัตกรรมระดับ
บุคคลซึ่งเป็นพื้นฐานของความคิดริเริ่มท่ีจะนำไปสู่นวัตกรรมในทุกระดับขององค์กร 

2.5.1 Raju (1980) อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างระดับการกระตุ้นท่ีเหมาะสม การ
เลือกลักษณะนิสัยส่วนบุคคลและการสำรวจพฤติกรรมในบริบทของลูกค้า ได้ตัวช้ีวัดท้ังหมด 90 
ตัวชี้วัดท่ีได้จากงานวิจัย นำไปทดสอบรอบแรกแบบสะดวกกับแม่บ้าน 107 คน กับนักเรียน 185 คน 
ผลการวิจัยในรอบแรกได้ตัวช้ีวัดออกไปด้วยการตรวจสอบค่าความสัมพันธ์ ซึ่งได้มาท้ังหมด 60 
ตัวช้ีวัด ในการสำรวจพฤติกรรมท้ังแม่บ้านและนักเรียนมีตัวช้ีวัดด้านพฤติกรรมท่ีเหมือนกันอยู่ 39 
ตัวช้ีวัดท่ีอยู่ในบริบทของลูกค้า จากนั้นนำไปทดสอบรอบท่ีสองแบบตามสะดวกกับแม่บ้าน 336 คน 
และนักเรียน 105 คน โดยผลลัพธ์ได้เป็นปัจจัยท้ังหมด 7 ด้านท่ีส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างการ
กระตุ้นท่ีเหมาะสมกับการสำรวจพฤติกรรมในบริบทของลูกค้า จากตัวช้ีวัด 39 ตัวช้ีวัด คือ 1 ) 
พฤติกรรมการซื้อซ้ำ 2) ระดับนวัตกรรม 3) การยอมรับความเส่ียง 4) การสำรวจจากการซื้อ 5) การ
สอบถามจากบุคคลอื่น 6) ความต้ังใจเปล่ียนยี่ห้อ 7) การแสวงหาข้อมูล  

ผู้วิจัยได้อธิบายระดับนวัตกรรมว่าเป็นลักษณะของบุคคลท่ีมีโอกาส มีแนวโน้มในการซื้อ
หรืออยากรู้ถึงคุณสมบัติของสินค้าและบริการใหม่ๆ โดยมีข้อคำถามท้ังหมด 10 ข้อจากท้ังหมด 39 
ข้อดังแสดงในตารางท่ี 16 
 
ตารางท่ี 16 ตัวชี้วัดของ Raju (1980) 

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 

1. คุณมักจะชอบศึกษาหรือพิจารณาถึงคุณสมบัติของสินค้าท่ีมีนวัตกรรมใหม่ๆ 

2. คุณมักจะเป็นคนชอบสินค้าและบริการเดิมๆ ท่ีเคยมีอยู่ 

3. คุณมักจะเป็นคนท่ีไม่นิยมสินค้าและบริการท่ีมีนวัตกรรมใหม่ๆ 

4. คุณมักจะไม่ใช้สินค้าและบริการท่ีมีนวัตกรรมใหม่ๆ หากยังไม่ได้รับการทดสอบ 

5. คุณมักจะใช้สินค้าท่ีเคยใช้อยู่เสมอโดยไม่นิยมหาสินค้าใหม่ๆ ท่ีมีลักษณะท่ีเดียวกัน 

6. คุณมักจะเป็นคนท่ีชอบทดลองสินค้าท่ีมีนวัตกรรมใหม่ๆ เพียงครั้งเดียว 

7. หากมีโอกาส คุณมักจะเป็นคนชอบทดลองสินค้าท่ีมีนวัตกรรมใหม่ๆ  
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ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 

8. คุณชอบทดลองสินค้าท่ีมีนวัตกรรมใหม่ๆ แม้ว่าจะมีความแตกต่างจากเดิมเพียงเล็กน้อย 

9. เมื่อได้ข่าวเกี่ยวกับสินค้าท่ีมีนวัตกรรมใหม่ๆ คุณมักจะค้นหาข้อมูลก่อนเสมอ 

10. คุณชอบหาโอกาสในการซื้อสินค้าท่ีมีนวัตกรรมใหม่ๆ ท่ีไม่คุ้นเคยเพียงเพราะความ
ต้องการเท่านั้น 

 
2.5.2 Price and Ridgway (1983) ได้ ศึกษาการพัฒนาตัวช้ีวัด เพื่ อ ใช้วัดระ ดับ

นวัตกรรม และความสัมพันธ์ของตัวช้ีวัดกับพฤติกรรมการใช้นวัตกรรมกับสินค้า การพัฒนาตัวช้ีวัด
จากการวิจัยเชิงเอกสารได้ 5 ปัจจัย คือ 1) ความคิดสร้างสรรค์ 2) การยอมรับความเส่ียง 3) การใช้
งานง่าย 4) ความสร้างสรรค์ในการนำกลับมาใช้ 5) การใช้งานได้หลากหลาย ตัวช้ีวัดมีท้ังหมด 70 
ตัวช้ีวัด และตัดออกเหลือ 60 ตัวช้ีวัด โดยพิจารณาจากผู้เช่ียวชาญหลายท่าน ใช้แบบสอบถาม 
Likert-type 7 ระดับ กับนักศึกษาปริญญาตรี 370 คน และใช้ Factor analysis ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ผลการวิจัยได้ค่าความเช่ือมั่นของอยู่ท่ี 0.91 ซึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดจะใช้พิจารณาจาก
หลักเกณฑ์ว่าตัวช้ีวัดต้องมีค่า factor loading และมีค่าความสัมพันธ์ท่ีสูง โดยผลการวิจัยสามารถ
พัฒนาตัวชี้วัดได้ท้ังหมด 4 ตัวชี้วัด ดังตารางท่ี 17 

 
ตารางท่ี 17 ตัวชี้วัดของ Price and Ridgway (1983) 

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 

1. คุณมักทดลองนวัตกรรมใหม่ๆ ท่ีมีอยู่ในสินค้า 

2. คุณมักใช้ฟังก์ช่ันการใช้งานต่างๆ ท้ังหมดท่ีมีอยู่ในสินค้า 

3. คุณมักใช้ฟังก์ช่ันนวัตกรรมท่ีมีอยู่ในสินค้า 

4. คุณมักใช้สินค้าท่ีมีนวัตกรรม 

 
2.5.3 Wang and Ahmed (2004) ได้วิจัยระดับนวัตกรรมขององค์กรสามารถสร้าง

ความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กร ดังนั้นผู้วิจัยจึงพัฒนาตัวแปรระดับนวัตกรรมขององค์กรและ
ประเมินความเช่ือมั่นและความเท่ียงตรง จากการทบทวนวรรณกรรมของผู้วิจัยสามารถระบุมิติของ
ระดับนวัตกรรมได้ท้ังหมด 5 มิติคือ ระดับนวัตกรรมด้านสินค้า, ระดับนวัตกรรมด้านการตลาด, ระดับ
นวัตกรรมด้านกระบวนการ, ระดับนวัตกรรมด้านพฤติกรรมและระดับนวัตกรรมด้านกลยุทธ์ จากการ
ทบทวนวรรณกรรมสามารถระบุตัวช้ีวัดได้ท้ังหมด 29 ตัวช้ีวัด นำไปสร้างแบบสอบถาม Likert-type 
7 ระดับ ทดสอบกับ 1,500 องค์กรจากประเทศอังกฤษ เวลล์และสกอตแลนด์ แบบสอบถามถูก
ส่งกลับมาท้ังหมด 231 ชุด การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นแบบการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  ด้วย
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โปรแกรม AMOS มี 1 มิติท่ีเป็นระดับนวัตกรรมด้านพฤติกรรม โดยมีข้อคำถามท้ังหมด 4 ข้อดัง
ตารางท่ี 18 

 
ตารางท่ี 18 ตัวชี้วัดของ Wang and Ahmed (2004) 

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 

1. ถ้าคุณได้ยินเกี่ยวกับสินค้าท่ีมีนวัตกรรม คุณมักจะหาวิธีทดลองอยู่เสมอ 

2. ในกลุ่มเพื่อนในองค์กร คุณมักจะเป็นคนแรกในการทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ 

3. คุณชอบทดลองใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ 

4. โดยท่ัวไปแล้วคุณมักจะลังเลท่ีจะลองใช้สินค้าท่ีมีนวัตกรรมใหม่ๆ  

 
จากหัวข้อ 2.4 และ 2.5 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของความสามารถนวัตกรรมระดับ

บุคคลท่ีกล่าวมา ผู้วิ จัยได้ใช้แนวคิดของ  Brunner (2015) เป็นพื้นฐานเนื่องจากว่ามีการจัด
องค์ประกอบความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลและยังเป็นงานวิจัยท่ีถูกพัฒนาในปีท่ี 2015 ซึ่ง
องค์ประกอบท้ังหมดสามารถสังเคราะห์และสรุปกรอบแนวคิด 19 ตัวช้ีวัดจาก 4 องค์ประกอบ ซึ่ง 
Brunner (2015) ได้อธิบายความหมายของแต่ละองค์ประกอบ คือ 1) องค์ประกอบคุณสมบัติด้าน
บุคลิกภาพ (Personality features) คุณลักษณะบุคลิกภาพถูกกำหนด เป็นรูปแบบท่ียั่งยืนของ
ความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมท่ีแบ่งแยกความแตกต่างแต่ละบุคคล เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 2) 
องค์ประกอบของแรงบันดาลใจ (Motivation) โดยท่ัวไปแรงจูงใจถูกกำหนดให้เป็น กระบวนการท่ี
ควบคุมการเลือกและถือได้ว่าเป็นประเด็นสำคัญในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์  3) 
องค์ประกอบความรู้ความเข้าใจ (Cognition) เป็นองค์ประกอบหนึ่งของความคิดริเริ่มของแต่ละ
บุคคล บุคลากรท่ีมีความรู้ความเข้าใจสูง ๆ จะสามารถรับมือกับสถานการณ์ท่ีมีความแปลกใหม่และมี
ความซับซ้อนสูงได้ 4) องค์ประกอบคุณสมบั ติของงาน (Job features) องค์กรต้องจัดการ
สภาพแวดล้อมภายในท่ีช่วยในการสนับสนุนความสร้างสรรค์นวัตกรรมของแต่ละบุคคล ดังโมเดลภาพ 
ท่ี 2 
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ภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 
ท่ีมา: Brunner (2015) 

 
2.6 การจัดกลุ่มตัวช้ีวัดกับองค์ประกอบความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล  

จากแนวคิดองค์ประกอบของ Brunner (2015) ท่ีมีการกำหนดองค์ประกอบและ
ตัวช้ีวัดความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลแล้วนั้น ผู้วิจัยจึงสังเคราะห์และจัดกลุ่มตัวช้ีวัดจากการ
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องในหัวข้อท่ี 2.4 และ 2.5 ดังตารางท่ี 19 และกรอบแนวคิด ดังรูปท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสามารถ
นวัตกรรมระดับ

บุคคล

แรงบันดาล
ใจ

คุณสมบัติ
ของงาน 

ความรู้ความ
เข้าใจ 

บุคลิกภาพ 
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ตารางท่ี 19 แสดงองค์ประกอบของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลท่ีได้จากการสังเคราะห์ 
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ภาพท่ี  3 การจัดกลุ่มตัวช้ีวัดกับองค์ประกอบของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 
ท่ีมา: สังเคราะห์โดยผู้วิจัย 

 

ความสามารถ
นวัตกรรมระดับบคุคล

ภาวะผู้น า                         

บุคลิกภาพ

การเปิดรับประสบการณ ์     

การยอมรับความเส่ียง         

ความอดทนต่อความคลุมเครือ 

การรับรู้ศักยภาพตนเอง 

ความเช่ืออ านาจภายในตนเอง 

ความกระตือรือร้น             

ความต้องการความส าเร็จ        

รางวัล

ความผูกพันของพนักงาน 

ความคิดริเริ่มส่วนบคุคล       

การส่ือสาร 

แรงบันดาลใจ 

ความมีอิสระในการท างาน 

ทรัพยากรของงาน               

ภาระของงาน 

การสนับสนุนนวัตกรรม         

ลักษณะของงาน

ความรู้

ความเช่ียวชาญ

รูปแบบการแก้ปัญหา 

เครือข่าย

การอบรม 

ความรู้ความเข้าใจ

ความคิดสร้างสรรค์
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 2.7 ความหมายของตัวชี้วัดความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล  
 ผู้วิจัยได้ให้ความหมายของตัวชี้วัดของแต่ละองค์ประกอบของความสามารถนวัตกรรมระดับ
บุคคล ดังตารางท่ี 20-23  
 
ตารางท่ี 20 ความหมายองค์ประกอบของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลด้านบุคลิกภาพ 

องค์ประกอบ ความหมาย 

ภาวะผู้นำ (Self-leadership)  
ท่ีมา: Brunner (2015) 

บุคคลท่ีมีความเป็นผู้นำในตัวเองสามารถส่งเสริมให้เกิดความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล มีความคิดเชิงบวกหรือการ
พัฒนาความคิดอย่างสร้างสรรค์ มั่นใจว่าความคิดใหม่นั้น ๆ 
สามารถนำไปใช้ได้ บุคคลนั้นควรเดินหน้าเสนอความคิดเห็นและ
ชักจูงให้บุคคลอื่นเห็นว่าสามารถนำไปใช้ได้อย่างไร ถึงแม้ว่า
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นั้น ๆ มีความเป็นไปได้น้อยก็ตาม  

การเปิดรับประสบการณ์   
(Openness to experience) 
ท่ีมา: Brunner (2015) 

บุคคลท่ีเปิดรับประสบการณ์และถือเป็นเรื่องเต็มใจท่ีจะเปิดรับ
ความคิดแปลกใหม่ ทดสอบแนวทางใหม่ ๆ มีความคิดสร้างสรรค์
และเป็นผู้ท่ีมีความยืดหยุ่น 

การยอมรับความเส่ียง (Risk 
taking) 
ท่ีมา: Price and Ridgway 
(1983) 

บุคคลท่ียอมรับโอกาสท่ีอาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย 
การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ท่ีทำให้
นวัตกรรมเกิดจากการคิดค้นและพัฒนาไม่ประสบความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกำหนด 

ความอดทนต่อความ
คลุมเครือ (Tolerance of 
ambiguity)  
ท่ีมา: Brunner (2015) 

บุคคลท่ีสามารถรับรู้และยอมรับกับสถานการณ์ท่ีไม่ชัดเจน และ
ยังสามารถดำเนินการความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างต่อเนื่อง 
กล่าวคือ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมักจะต้อง
ใช้เวลา ผู้ท่ีสามารถอดทนต่อปัญหาท่ียังไม่สามารถค้นหาคำตอบ
ได้ อดทนต่อความคิดท่ียังคลุมเคลือของตนเอง และยังคงพยายาม
พิจารณาถึงปัญหาท่ีมีความยากอย่างรอบคอบและต่อเนื่อง เพื่อ
การค้นหาคำตอบท่ีดีท่ีสุดต่อไป  

การรับรู้ศักยภาพตนเอง 
(Self-efficacy) 
ท่ีมา: Brunner (2015) 

บุคคลท่ีมีการรับรู้ถึงศักยภาพของตนเอง เป็นกระบวนการ
ความคิดและกระตุ้นพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิด
ความพยายาม ความมุ่งมั่นในความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมของแต่ละบุคคลเพื่อให้ประสบความสำเร็จ 
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องค์ประกอบ ความหมาย 

ความเช่ืออำนาจภายในตนเอง 
(Internal locus of control) 
ท่ีมา: Brunner (2015) 

บุคคลท่ีมีความเช่ือว่าการกระทำของพวกเขามีอิทธิพลโดยตรงต่อ
ผลลัพธ์ของเหตุการณ์ ซึ่งมีแนวโน้มท่ีจะทำให้เกิดกิจกรรมท่ีเป็น
นวัตกรรมและการทำงานได้ดีขึ้น กล่าวคือ ความประพฤติและ
ทัศนคติของบุคคลนั้น ๆ เป็นความคิดท่ีว่า ความสำเร็จและความ
ล้มเหลวของนวัตกรรมท่ีเกิดขึ้นเป็นผลมาจากความสามารถ 
ทักษะ หรือการกระทำของบุคคล  

ความกระตือรือร้น             
(Proactivity)  
ท่ีมา: Brunner (2015) 

 บุคคลท่ีมีความกระตือรือร้นจะก่อให้เกิดความมุ่งมั่นในการ
ทำงานสูงเช่นกัน โดยบุคคลนั้นจะคิดไตร่ตรองวางแผนการกระทำ
และการคาดคะเนเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตท่ีอาจจะเกิดขึ้น
เพื่อหาวิธีท่ีดีท่ีสุดเพื่อทำให้บรรลุเป้าหมาย  

ความคิดสร้างสรรค์          
(Creative)  
ท่ีมา: R. Goldsmith (2011) 

ความสามารถของบุคคลในการผลิตความคิดท่ีมีประโยชน์และ
แปลกใหม่สำหรับให้สังคมหรือองค์กรของพวกเขา และมีความ
ต่อเนื่องในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ซึ่งสามารถเพิ่มโอกาสใน
การผลิตนวัตกรรม 

 
ตารางท่ี 21 ความหมายองค์ประกอบของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลด้านแรงบันดาลใจ 

องค์ประกอบ ความหมาย 

ความต้องการความสำเร็จ        
(Need for achievement) 
ท่ีมา: Brunner (2015) 

บุคคลท่ีมีความเต็มใจท่ีจะบรรลุถึงความสำเร็จและความพยายาม
ท่ีจะทำให้เก่งหรือดีข้ึน บุคคลนั้นจะมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและ
บรรลุผลการดำเนินงานภายใต้เงื่อนไขท่ีท้าทายและมีการแข่งขัน 

รางวัล (Reward) 
ท่ีมา: Scott and Bruce 
(1994) 

บุคคลท่ีมีความปรารถนาบรรลุเป้าหมายโดยไม่ได้เอาเป้าหมาย
การทำงานเป็นท่ีต้ัง บุคคลจะมีความคาดหวังกับการได้รับรางวัล
หรือมีการกำหนดเพื่อการแข่งขัน 

ความผูกพันของพนักงาน 
(Engagement) 
ท่ีมา: Kim and Park (2017) 

บุคลากรท่ีมีความรู้สึกต่อองค์กรว่ามีความสุขท่ีได้ทำงาน มีความ
ภูมิใจต่อองค์กร และงานท่ีทำมีคุณค่าพร้อมท่ีจะทุ่มเทท้ังแรงกาย
แรงใจให้อย่างสุดความสามารถ 

ความคิดริเริ่มส่วนบุคคล       
(Personal initiative) 
ท่ีมา: Brunner (2015) 

บุคคลท่ีเป็นตัวเริ่มต้นและมีส่วนร่วมในการเอาชนะอุปสรรค
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยความโดดเด่นของผู้ท่ีมีความริเริ่มส่วน
บุคคล คือ การตั้งเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจงในบริบทให้กับตัวเอง
และทำได้มากกว่าความต้องการของเป้าหมายท่ีองค์กรต้ังไว ้
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องค์ประกอบ ความหมาย 

การส่ือสาร 
(communication) 
ท่ีมา: Lukes and Stephan 
(2017) 

บุคคลท่ีมีความสามารถส่ือสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายใน
องค์กรท่ีทำหน้าท่ีเช่ือมและก่อให้เกิดความใกล้ชิดกันระหว่าง
บุคคล พร้อมท้ังจะช่วยสร้างบรรยายกาศและแรงบันดาลใจของ
การร่วมกันพฒันาสร้างสรรค์นวัตกรรม 

 

ตารางท่ี 22 ความหมายองค์ประกอบของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลด้านลักษณะของงาน 

องค์ประกอบ ความหมาย 

ความมีอิสระในการทำงาน 
(Autonomy)  
ท่ีมา: Brunner (2015) 

บุคคลมีอิสระในการกำหนดตารางเวลาการทำงานและวิธีการใน
การดำเนินงาน ซึ่งมนัจะช่วยให้บุคคลเหล่านี้มี่พื้นท่ีท่ีในการ
ทดลองและปรับปรุงความคิดและวิธีการ 

ทรัพยากรของงาน               
(Job resources)  
ท่ีมา: Brunner (2015) 

บุคคลท่ีสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของงานท่ีได้รับ
มอบหมายอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยลดภาระของงานและต้นทุนของ
องค์กร สามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตและการพัฒนาส่วนบุคคล 

ภาระของงาน (Job 
Demand) 
ท่ีมา: Martín Hernández, 
Salanova, and Peiró 
(2007) 

ความต้องการในงานท่ีมีลักษณะทางกายภาพและจิตใจ ท่ีจำเป็นท่ี
บุคคลต้องใช้ความพยายามท้ังทางกาย ทางอารมณ์และทาง
ความคิดในการทำงาน ความต้องการในการทำงานให้สำเร็จ  

การสนับสนุนนวัตกรรม         
(Support for innovation)  
ท่ีมา:  Scott and Bruce 
(1994) 

บุคคลจะมีความความคาดหวังท่ีจะได้รับการอนุมัติและการ
สนับสนุนหรือแม้แต่การรับคำแนะนำส่ิงใหม่ๆ หรือการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้เกิดนวัตกรรม 
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ตารางท่ี 23 ความหมายองค์ประกอบของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลด้านความรู้ความเข้าใจ 

องค์ประกอบ ความหมาย 

ความรู้ (Knowledge)  
ท่ีมา: Pratoom and 
Savatsomboon (2012) 

บุคคลท่ีมีส่วนร่วมและสนุกกับประสบการณ์ใหม่ ๆ ซึ่งสามารถ
ช่วยกระตุ้นทางความคิด โดยบุคคลกลุ่มนี้จะพยายามหาทาง
แก้ปัญหา โดยการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ จากการเรียนรู ้

ความเช่ียวชาญ 
(Specialist) 
ท่ีมา:  พันธพงศ์ ต้ังธีระสุนันท์ 
(2557) 

บุคคลท่ีมี "ฝีมือ" ในองค์กร ท่ีเป็นลักษณะเฉพาะ มีจุดเด่นหรือ
เทคโนโลยีท่ีมีความเฉพาะเจาะจง ท่ีทำให้ผลิตภัณฑ์ 
กระบวนการ หรือการบริการขององค์กรนัน้เหนือกว่าคู่แข่ง ซึ่ง
ความเช่ียวชาญนั้นต้องสอดคล้องและสัมพันธ์เป้าหมายและ
การดำเนินงานขององค์กร  

รูปแบบการแก้ปัญหา 
(Problem-solving style) 
ท่ีมา: Scott and Bruce (1994) 

บุคคลท่ีสามารถสร้างระบบหรือวิธีการคิดท่ีใช้งานให้ง่าย จน
สามารถสร้างนวัตกรรมได้ท้ังแบบธรรมดา และวิธกีารแก้ไข
ปัญหา ซึ่งมันจะสะท้อนให้เห็นถึงวิธีท่ีบุคคลชอบท่ีจะวางแผน
และดำเนินการสร้างและมุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อให้ความชัดเจน
มากขึ้นในสร้างสรรค์ความคิดและเตรียมความพร้อมสำหรับ
การดำเนินการ 

การอบรม (Training) 
ท่ีมา: Brunner (2015) 

บุคคลท่ีได้รับการสนับสนุนท่ีเหมาะสมและมีการวางแผนของ
องค์กร ท่ีพยายามอำนวยความสะดวกให้มีการเรียนรู้หรือ
อบรมความรู้ท่ีได้จากคนในองค์กรหรือภายนอกองค์กร ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ีเป็นนวัตกรรมของการทำงาน 

เครือข่าย (Networking) 
ท่ีมา:  พันธพงศ์ ต้ังธีระสุนันท์ 
(2557) 

บุคคลท่ีมีความสามารถในการเช่ือมโยงท้ังภายในและนอก
องค์กร ซึ่งเป็นวิธีการเข้าถึงเครือข่ายต่าง ๆ กระบวนการเกิด
นวัตกรรมของบุคคลต้องมีการติดต่อกับแหล่งท่ีมาของ
นวัตกรรม เช่น กลุ่มการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น ความสามารถ
ในการติดต่อนี้ยังเป็นอีกวิธีในการเข้าถึงแนวคิด เทคโนโลยี
ใหม่ๆ และยังรวมไปถึงเข้าใจถึงความต้องการ 
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ตอนที่ 3 ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม 
3.1 แนวคิดและทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม 

Rogers (1995) ได้เสนอถึงทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม เป็นทฤษฎีนี้เน้นความเช่ือ
ว่าท่ีเวลาเท่ากันบุคคลในสังคมเดียวกันไม่สามารถยอมรับนวัตกรรมได้เหมือนกัน การใช้เวลาในการ
ยอมรับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมของบุคคลในองค์กร ซึ่งสามารถนำไปอธิบายถึงพฤติกรรมของบุคคล
ในองค์กรเมื่อยอมรับนวัตกรรมได้ด้วยเช่นกัน ท้ังนี้หากไม่มีเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีจะเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของบุคคลในพริบตาเดียวหรือทันทีทันใดได้นั้น จะพบว่าความเปล่ียนแปลงจะเป็นลักษณะ
ค่อยๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทีละขั้น 

 
ภาพท่ี 4 การฟการยอมรับนวัตกรรมของ Rogers (1995) 

กลุ่มนักนวัตกรรม (Innovators) คิดเป็นเพียงแค่ 2.5% เท่านั้น ซึ่งบุคคลกลุ่มนี้จะ
เปิดรับนวัตกรรมใหม่ๆ ทันทีโดยไม่มีความกลัวท่ีจะลองของใหม่ มักเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีการศึกษา มี
ข้อมูลท่ีหลากหลาย ยอมรับความเส่ียงและแรงจูงใจสำคัญคือการท่ีคิดว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของการ
จุดประกายการเปล่ียนแปลง คนกลุ่มนี้จะยอมรับและอดทนกับปัญหาในระยะแรกๆ ท่ีจะต้องพบใน
ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ 

กลุ่มบุคคลหัวก้าวหน้า (Early Adopters) การเปิดรับนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้รวดเร็ว มี
อัตราส่วนประมาณ 13.5% ซึ่งบุคคลเหล่านี้มักเป็นผู้นำและมีหน้ามีตาในองค์กร และเป็นกลุ่มบุคคล
ท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดกับบุคคลอื่นๆ โดยส่วนมาก ราคาไม่เป็นปัจจัยกับบุคคลกลุ่มนี้ เนื่องจากพวก
เขาจะให้ความสำคัญกับประโยชน์จากนวัตกรรมก่อนเสมอ 

กลุ่มบุคคลท่ีค่อนข้างรวดเร็ว (Early Majority) คือ บุคคลส่วนใหญ่ ประมาณ 34% ได้
ก็แสดงว่าเกิดเป็นกระแสหลักแล้วเนื่องจากบุคคลกลุ่มนี้จะมีความระมัดระวังและใช้เหตุผลในการ
ตัดสินใจพอสมควรเพราะต้องการความมั่นใจก่อนว่านวัตกรรมนี้จะเกิดประโยชน์ 

กลุ่มบุคคลท่ีค่อนข้างช้า (Late Majority) คือ บุคคลส่วนใหญ่ ประมาณ 34% โดย
ลักษณะ มีความระแวง หัวเก่าและมีฐานะทางการเงินต่ำกว่าในกลุ่มของ Early Majority จะเป็น
บุคคลท่ีให้ความสำคัญกับราคาค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม บุคคลกลุ่มนี้มีความต้องการท่ีจะไม่ตก
กระแสหลักไป ซึ่งมองข้ามถึงประโยชน์ของนวัตกรรมหรือบริการ 

กลุ่มบุคคลล้าหลัง (Laggards) คิดเป็น 16% ซึ่ งมักเป็นกลุ่มบุคคลท่ีสูงอายุและ
การศึกษาไม่สูง บุคคลกลุ่มนี้มักพอใจกับส่ิงท่ีตัวเองมีอยู่แล้วและไม่เช่ือในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ 
อาจจะมีการต่อต้านการเปล่ียนแปลงอีกด้วย 
โดยมีการกำหนดช่วงคะแนนของแต่ละระดับความสามารถนวัตกรรมดังนี้  

Innovator Early Adopters Early Majority Late Majority Laggards

2.50% 13.50% 34.00% 34.00% 16.00%
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 กลุ่มนักนวัตกรรม  ช่วงคะแนน 80%-100% 
 กลุ่มบุคคลหัวก้าวหน้า  ช่วงคะแนน 69%-79% 
 กลุ่มบุคคลท่ีค่อนข้างรวดเร็ว ช่วงคะแนน 57%-68% 
 กลุ่มบุคคลท่ีค่อนข้างช้า  ช่วงคะแนน 46%-56% 

กลุ่มบุคคลล้าหลัง ช่วงคะแนนน้อยกว่า 46%โดย Hurt et al. (1977) ได้กำหนดเกณฑ์
ไว้ว่า โดยท่ัวไปแล้วบุคคลท่ีมีคะแนนสูงกว่า 68 จะพิจารณาว่าเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถนวัตกรรม
ระดับท่ีสูง ในทางกลับกันบุคคลท่ีมีคะแนนต่ำกว่า 64 จะพิจารณาว่าเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถ
นวัตกรรมระดับท่ีต่ำ การวัดในช่วงเวลาของบุคคลในการยอมรับนวัตกรรมอย่างต่อเนี่อง การกำหนด
คะแนนอยู่ในการแพร่กระจายของนวัตกรรมจะเริ่มจากบุคคลขององค์กร องค์กรจะมีอิทธิพลต่อการ
แพร่กระจายและการยอมรับนวัตกรรมต่อบุคคล กล่าวคือ องค์กรสมัยใหม่ระบบขององค์กรจะต้อง
เอื้อให้เกิดการยอมรับนวัตกรรมอย่างรวดเร็วและปริมาณท่ีจะยอมรับ (Rate of Adoption) เนื่องจาก
แต่ละองค์กรจะมีบรรทัดฐานและค่านิยมขององค์กรท่ีจะสนับสนุนการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมท่ีเกิดขึ้นจากนวัตกรรมท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นเมื่อมีการแพร่กระจายนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาสู่
สมัยใหม่ บุคลากรในองค์กรก็จะสามารถยอมรับนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ง่าย ส่วนองค์กรท่ียึดติดกับการ
ทำงานรูปแบบเดิม ๆ มีความเช่ือเดิม ๆ หรือเป็นองค์กรล้าหลังจะมีลักษณะตรงกันข้ามกับองค์กร
สมัยใหม่ ความรวดเร็วของการแพร่กระจายและปริมาณท่ีจะยอมรับนวัตกรรมไปสู่บุคคลากรจะ
เกิดขึ้นได้ช้ากว่าหรืออาจจะไม่เกิดการยอมรับนวัตกรรมเลยก็ได้ 

3.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องแนวคิดและทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม 
Hurt et al. (1977)  ได้ทดสอบกับนักเรียน 231 คน ท่ีลงทะเบียนมหาวิทยาลัยใน

สาขาวิชาหลักสูตรการส่ือสาร ผลท่ีได้มีความสอดคล้องกับทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม 
(diffusion of innovation theory) ของ Rogers (1995) กลุ่มนั กนวัตกรรม  ( Innovators) คือ 
2.5% ผลวิจัยอยู่ ท่ี 1.5% กลุ่มบุคคลหัวก้าวหน้า (Early Adopters) 13.5% ผลวิจัยอยู่ ท่ี 13.5% 
กลุ่มบุคคลท่ีค่อนข้างรวดเร็ว (Early Majority) 34% ผลวิจัยอยู่ท่ี 34.91% กลุ่มบุคคลท่ีค่อนข้างช้า 
(Late Majority) 34% ผลวิ จัยอยู่ ท่ี 34.91% กลุ่มบุคคลล้าหลัง (Laggards) 16% ผลวิจัยอยู่ ท่ี  
15.63% การออกแบบเพื่อเป็นการพยากรณ์พฤติกรรมการการยอมรับนวัตกรรมของระดับบุคคล
ภายในสังคม โมเดลนี้สามารถทดสอบการพยากรณ์ได้อย่างถูกต้องต่อความหลากหลายของนวัตกรรม  
การใช้สเกลเพื่อวัดความสามารถทางนวัตกรรมยังสามารถสร้างความเป็นไปได้ถึงการระบุประเภทของ
การยอมรับนวัตกรรมบนพื้นฐานความเต็มใจท่ีจะเปล่ียนแปลงก่อนการนำไปสู่ความเป็นนวัตกรรม 
การระบุตัวตนของประเภทการยอมรับนวัตกรรมรวมกับการพยากรณ์โมเดลการเปล่ียนแปลงสามารถ
สร้างความได้เปรียบสำหรับการวางแผนขององค์กร 

Ozkes and Kaya (2015) ได้ศึกษาครูท่ีมีหน้าท่ีในการส่งต่อความรู้และทักษะให้กับ
บุคคลอื่น ๆ เพื่อให้วัตถุประสงค์ดังกล่าวบรรลุผล โดยจะต้องสามารถปรับตัวต่อการพัฒนาท่ีเกิดขึ้นใน
โลกและสังคม และต้องมีเครื่องมือสำคัญในการใช้ความรู้และทักษะให้เกิดประโยชน์ จากการท่ี
เทคโนโลยีและการส่ือสารมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับสภาพแวดล้อมทางการศึกษาท่ี
มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน ดังนั้น ครูกลายเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างการรับรู้
เชิงบวกต่อการเปล่ียนแปลงและนวัตกรรม โดยการปรับตัวเข้ากับการเปล่ียนแปลงและกระบวนการ
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ทางนวัตกรรม สถานะการยอมรับเทคโนโลยีของครูเป็นโครงสร้างสำคัญท่ีสำคัญให้การใช้เทคโนโลยี
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ระดับนวัตกรรมส่วนบุคคลของครูโดยมีค่าเฉล่ียท่ี 68.95 แสดงให้เห็นว่า
คุณลักษณะทางนวัตกรรมส่วนบุคคลของครูส่วนใหญ่ คือ เป็นคนหัวก้าวหน้า ซึ่งสอดคล้องกับ Hurt 
et al. (1977) ได้กำหนดเกณฑ์ไว้ว่า โดยท่ัวไปแล้วบุคคลท่ีมีคะแนนสูงกว่า 68 จะพิจารณาว่าเป็น
บุคคลท่ีมีความสามารถนวัตกรรมระดับท่ีสูง ท้ังนี้สามารถแจกแจงระดับนวัตกรรมส่วนบุคคลและ
เปรียบเทียบกับทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม ได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 24 การเปรียบเทียบผลการวิจัยกับกราฟการยอมรับนวัตกรรมจากทฤษฎี 

ประเภท จำนวน (คน) ร้อยละ ทฤษฎีการแพร่กระจาย 
กลุ่มบุคคลล้าหลัง 6 2.8 2.5% 
กลุ่มบุคคลท่ีค่อนข้างช้า (ตามสมัย) 27 12.4 13.5% 
กลุ่มบุคคลท่ีค่อนข้างรวดเร็ว (ทันสมัย) 60 27.6 34% 
กลุ่มบุคคลหัวก้าวหน้า 82 37.8 34% 
กลุ่มนักนวัตกรรม 42 19.4 16% 
รวม 217 100 100 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด ผู้วิจัยได้นำแนวคิดรูปแบบ
หรือแบบจำลองท่ีเกี่ยวกับนวัตกรรมระดับบุคคลท่ีสนใจศึกษาครั้งนี้  นำมาสร้างเป็นโมเดล
องค์ประกอบตัวช้ีวัดนวัตกรรมระดับบุคคลและทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม โดยรวมแนวคิด
รูปแบบหรือแบบจำลองท่ีเกี่ยวกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดท้ังหมดท่ีสนใจศึกษาในครั้งนี้เป็น 4 
องค์ประกอบ 22 ตัวช้ีวัด ได้แก่ องค์ประกอบด้านบุคลิกภาพ องค์ประกอบด้านแรงบันดาลใจ 
องค์ประกอบความรู้ความเข้าใจ องค์ประกอบด้านลักษณะของงาน ท้ังนี้ผู้วิจัยได้สรุปและแสดงโมเดล
ในรูปภาพท่ี 5  
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ภาพท่ี 5 โมเดลความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 

 ในงานวิจัย ผู้วิจัยจะใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดระดับความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 
โดยท่ัวไปแล้วบุคคลท่ีมีคะแนนอยู่ในกลุ่มนักนวัตกรรมและกลุ่มบุคคลหัวก้าวหน้าหรือมีคะแนนท่ีสูง
กว่า 68 คะแนนขึ้นไป ตามแนวคิดของ Hurt et al. (1977)  จะพิจารณาว่าเป็นบุคคลท่ีมี
ความสามารถนวัตกรรมระดับท่ีสูง ในทางกลับกันบุคคลท่ีอยู่ในกลุ่มบุคคลท่ีค่อนข้างรวดเร็ว กลุ่ม
บุคคลท่ีค่อนข้างช้า และกลุ่มบุคคลล้าหลังจะพิจารณาว่าเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถนวัตกรรมระดับ
ท่ีต่ำ 

 
ตอนที่ 4 เทคนิคการคัดเลือกและการจัดลำดับองค์ประกอบ 

4.1 ฟัซซีเซท (Fuzzy Set)  
ฟัซซีเซตเป็นวิธีทางคณิตศาสตร์ท่ีช่วยในการตัดสินใจภายใต้ความคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน 

คล้ายกับตรรกะทางความคิดของมนุษย์ คิดค้นโดย Zadeh (1965) ท่ีอาศัยฟัซซีเซตเพื่อส่ือถึงความไม่
แน่นอน โดยท่ีฟัซซี เซตยอมให้มีการกำหนดค่าระดับความเป็นสมาชิกในเซต (degree of 
membership) อยู่ระหว่าง 0 และ 1 ซึ่งแตกต่างจากเซตแบบฉบับ (classical set) ท่ีมีการกำหนดค่า
ความเป็นสมาชิกเพียงสองค่าเท่านั้น คือ 0 หมายถึงไม่เป็นสมาชิกในเซตและ 1 หมายถึงเป็นสมาชิก
ในเซต การกำหนดค่าระดับความเป็นสมาชิกของตัวแปรท่ีสนใจนั้นต้องอาศัยฟังก์ชันความเป็นสมาชิก 
ซึ่งฟังก์ชันความเป็นสมาชิกท่ีใช้งานโดยท่ัวไปนั้นมีหลายชนิดแต่ในท่ีนี้จะกล่าวถึงเพียง 2 ชนิด คือ 
ฟังก์ชันสามเหล่ียมและส่ีเหล่ียมคางหมู  
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Zadeh (1965) ได้นำเสนอแนวคิดการให้ตรรกะอย่างคลุมเครือหรือฟัซซี เพื่ออธิบาย
เหตุการณ์ต่าง ๆ ตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy Logic) ใช้เพื่อวิเคราะห์ตรรกะของเหตุการณ์ท่ีอาจมี
ความขัดแย้งหรือคลุมเครือในเรื่องการให้ตรรกะ ตัวอย่างเช่น เมื่อให้ระบุว่าสีเทาท่ีเห็นเป็นสีดำหรือสี
ขาวโดยให้เลือกเพียงสีใดสีหนึ่งเท่านั้น และเมื่อผู้ตัดสินใจจะตอบว่าเป็นสีขาวหรือเป็นสีดำ ก็จะเกิด
ความขัดแย้งภายในใจเพราะความรู้สึกของมนุษย์บางครั้งก็ขาดความแน่นอน แต่หากตอบว่าเป็นสีดำ 
50% และเป็นสีขาว 50% (ซึ่งแต่ละคนอาจจะตอบไม่เหมือนกันก็ได้) ก็จะได้คำตอบท่ีแตกต่างไปจาก
แนวคิดเดิมท่ีให้ตอบเพียงสีเดียว 

ตรรกศาสตร์คลุมเครือ เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนของข้อมูล 
โดยยอมให้มีความยืดหยุ่นเกิดขึ้นได้ในกระบวนการตัดสินใจ ตรรกะแบบคลุมเครือเป็นวิธีท่ีใช้หลัก
เหตุผลท่ีเลียนแบบวิธีคิดท่ีซับซ้อนของมนุษย์ในขณะท่ีตรรกศาสตร์แบบเดิมจะมีค่าเป็นจริงกับเท็จ
เท่านั้น แต่ตรรกะแบบคลุมเครือจะระบุค่าจริงบางส่วน (Partial True) ท่ีอยู่ในช่วงระหว่างความจริง
โดยสมบูรณ์ (Completely True) และความเท็จโดยสมบูรณ์ (Completely False)  

ดังนั้น ทฤษฎีเซตวิภัชนัยหรือทฤษฎีฟัซซีเซต (Fuzzy Set Theory) จึงถูกนำมาใช้ เพื่อมุ่ง
จัดการกับความคลุมเครือหรือความไม่แน่ชัดของดุลยพินิจของผู้ประเมิน ฟัซซีเซตระบุฟังก์ชันสมาชิก
ภาพ (Membership Function) ให้แก่ส่ิงท่ีถูกประเมินโดยการกำหนดระดับของสมาชิกภาพท่ี
แตกต่างกันจากน้อยไปมากต้ังแต่ 0–1 ระดับ 0 หมายถึง ค่า ๆ นั้น ไม่เป็นสมาชิกในเซต ระดับ 1 
หมายถึงค่า ๆ นั้น เป็นสมาชิกในเซต และระดับระหว่าง 0–1 หมายถึง ค่าบางส่วนเป็นสมาชิกในเซต
การให้ค่าน้ำหนักแก่ปัจจัยหรือการให้คะแนนแก่ทางเลือก อาจต้องใช้ความรู้สึกในการประเมิน ซึ่งเป็น
การยากท่ีจะระบุให้เป็นตัวเลขแบบเฉพาะเจาะจง (Crisp Number) การให้ค่าน้ำหนักหรือคะแนน
ต่างๆ อาจเกิดความแตกต่างกันไปตามการรับรู้ของผู้ประเมินแต่ละคน จึงมีการพัฒนาตัวแบบฟังก์ชัน
สมาชิกในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ได้ค่าท่ีสอดคล้องกับความเป็นจริงมากท่ีสุด ซึ่งมีท้ังตัวแบบท่ีเป็นเชิง
เส้นตรงและตัวแบบท่ีไม่เป็นเชิงเส้นตรง สำหรับตัวแบบเชิงเส้นตรงท่ีนิยมใช้งานมากท่ีสุดคือ ตัวแบบ
ฟังก์ชันสมาชิกภาพรูปสามเหล่ียม (Triangular Membership Function)  

4.2 วิธีการเดลฟายฟัซซี (Fuzzy Delphi Method: FDM)  
วิธีการเดลฟายฟัซซี ถูกนำเสนอโดย (Ishikawa et al., 1993) โดยเป็นการผสมผสานเทคนิค

เดลฟายแบบด้ังเดิม (Traditional Delphi) ร่วมกับทฤษฎี เซตฟัซซี  (Fuzzy Set Theory) โดย 
Noorderhaven (1995) แสดงให้เห็นว่าการประยุกต์ใช้วิธีการเดลฟายฟัซซีในการคัดเลือกตัวชี้วัดกับ
กลุ่มผู้เช่ียวชาญ สามารถแก้ไขปัญหาความเข้าใจคลาดเคล่ือนหรือยังไม่ชัดเจน โดยการเลือกใช้
ฟังก์ชันความเป็นสมาชิกซึ่งเป็นฟังก์ชันท่ีมีการกำหนดระดับความเป็นสมาชิกของตัวช้ีวัดท่ีต้องการใช้
งาน โดยการกำหนดค่าให้กับสมาชิกท่ีมีความไม่ชัดเจนไม่แน่นอน หรือคลุมเครือ ขั้นตอนนี้เป็นหนึ่งใน
ขั้นตอนท่ีสำคัญของทฤษฎี เซตฟัซซี  เนื่องจากรูปร่างของฟังก์ชันความเป็นสมาชิกส่งผลต่อ
กระบวนการคิดและการแก้ปัญหาการเข้าใจไม่ตรงกันของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ส่งผลให้ตัวช้ีวัดท่ีผ่าน
วิธีการเดลฟายฟัซซีมีคุณภาพ (Hsu et al., 2010) ดังภาพท่ี 6 ซึ่งจะเห็นว่าพื้นท่ีการตัดสินใจของ
กลุ่มผู้เช่ียวชาญเมื่อประยุกต์ใช้ทฤษฎีเซตฟัซซี ลดความคลุมเครือโดยการเลือกค่า α ท่ีมีค่าเข้าใกล้ 1 
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ทำให้ระยะทางจาก a ถึง c ลดลงเป็น Aa โดยเป็นการประนีประนอมในการตัดสินใจระหว่างกลุ่ม
ผู้เช่ียวชาญทำให้ผลการตัดสินใจมีความชัดเจนขึ้น 

 
ภาพท่ี 6 แผนภาพแสดงแผนผังของหลักเกณฑ์วิธีการเดลฟายฟัซซี 

วิธีการเดลฟายฟัซซี ทำให้ผู้วิจัยได้แนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้ในการคัดเลือกตัวช้ีวัด 
และองค์ประกอบท่ีใช้ในการเป็นตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ วิธีการเดลฟายฟัซซีเป็นวิธีการสมัยใหม่ท่ีเป็นท่ี
นิยมในการนำมาใช้กับระบบการตัดสินใจโดยผู้เช่ียวชาญหรือผ่านผู้ให้ข้อมูล อีกท้ังยังเป็นวิธีการท่ีมี
ความประนีประนอมจากการตัดสินใจโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ถือได้ว่าเป็นวิธีการท่ีมีศักยภาพสูงกว่าวิธีการ
เดลฟายแบบด้ังเดิมและให้ผลการตัดสินใจท่ีน่าเช่ือถือกว่า 

ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้แนวทางของ Hsu et al. (2010) ในการดำเนินการวิจัย เพื่อ
คัดเลือกข้อความของตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและคัดเลือกตัวแปรของตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ โดยใช้
ความสัมพันธ์ของระดับความสำคัญ คะแนนฟัซซี และคะแนนสามเหล่ียมฟัซซีแสดงดังตารางท่ี 25 ซึ่ง
การปรับคะแนนสามเหล่ียมฟัซซีตามแนวทางของ Chan et al. (2008)  ให้สอดคล้องเข้ากับบริบท
ของการวิจัยนี้และเป็นการปรับให้เข้ากับระบบประเมินโดยผู้เช่ียวชาญแต่ก็พยายามคงเนื้อหาสาระท่ี
สำคัญให้เป็นไปตามแนวทาง เพื่อให้วิธีการเดลฟายฟัซซีสามารถใช้ในการคัดเลือกตัวช้ีวัดและคัดเลือก
องค์ประกอบให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
 
ตารางท่ี 25 ความสัมพันธ์ของระดับความสำคัญ คะแนนฟัซซี และคะแนนสามเหล่ียมฟัซซี 

ระดับความสำคัญ คะแนน คะแนนฟัซซ ี คะแนนสามเหล่ียมฟัซซี 
ความสำคัญต่ำท่ีสุด 1 1̃ (1,1,1) 
ความสำคัญต่ำ 2 2̃ (1,2,3) 
ความสำคัญเล็กน้อย 3 3̃ (2,3,4) 
ความสำคัญกว่าพอสมควร 4 4̃ (3,4,5) 

μ(x)

1

a    Aa c X

 



  64 

ระดับความสำคัญ คะแนน คะแนนฟัซซ ี คะแนนสามเหล่ียมฟัซซี 
ความสำคัญปานกลาง 5 5̃ (4,5,6) 
ความสำคัญยิ่งกว่าปานกลาง 6 6̃ (5,6,7) 
ความสำคัญมาก 7 7̃ (6,7,8) 
สำคัญยิ่งกว่านั้นมาก 8 8̃ (7,8,9) 
ความสำคัญมากท่ีสุด 9 9̃ (8,9,9) 

 
4.3 การลำดับช้ันเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี  
การลำดับช้ันเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซีใช้โครงสร้างแบบลำดับช้ันในการแสดงโครงสร้างของ

ทางเลือกและเกณฑ์ประเมินในลักษณะของลำดับช้ัน  (Vaidya & Kumar, 2006) ช้ันบนสุดของ
โครงสร้างเรียกว่าวัตถุประสงค์ (objective) หรือบางทีเรียกว่าเป้าหมาย (goal) ช้ันถัดลงมาคือ 
เกณฑ์ประเมิน (evaluation criteria) ท่ีใช้สำหรับพิจารณาทางเลือกท่ีเหมาะสมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ท่ีดี
ท่ีสุดตามวัตถุประสงค์ แต่ละเกณฑ์ประเมินอาจประกอบด้วยเกณฑ์ย่อย (sub criterion) ท่ีอยู่ใน
ลำดับช้ันถัดลงมา ในแต่ละเกณฑ์ประเมินไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเกณฑ์ย่อยเท่ากัน เกณฑ์ท่ีจัดอยู่ใน
ลำดับช้ันเดียวกันควรมีความสำคัญเท่าเทียมกัน และจัดให้เกณฑ์ท่ีมีความสำคัญน้อยกว่าจะอยู่ลำดับ
ช้ันถัดลงไป ในช้ันล่างสุดเป็นค่าลักษณะประจำ หรือ แอททริบิวต์ (attribute) ของแต่ละเกณฑ์ 
ตัวอย่างของโครงสร้างลำดับช้ันของ FAHP แสดงในภาพท่ี 7 

 
ภาพท่ี 7 โครงสร้างลำดับช้ันของ FAHP 

  การจัดลำดับความสำคัญ  (prioritization) ของเกณฑ์ปัจจัย  เช่น  คุณภาพ  ความชอบ 
ความสำคัญสามารถทำโดยการเปรียบเทียบค่าของเกณฑ์ทีละคู่ในแต่ละลำดับช้ันโครงสร้าง  ในการ
เปรียบเทียบเกณฑ์ปัจจัยสำหรับ FAHP อาจจะทำโดยกำหนดระดับของความสำคัญของแต่ละเกณฑ์

เป้าหมาย

องค์ประกอบ 1 องค์ประกอบ 4องค์ประกอบ 2 องค์ประกอบ 3

คนที ่1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5
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เป็นตัวเลขแบบฟัซซีนัมเบอร์ (fuzzy number) (F.-G. Wu, Lee, & Lin, 2004) ซึ่งแสดงตัวอย่างการ
กำหนดคะแนนสามเหล่ียมฟัซซี ดังตารางท่ี 26 
 
ตารางท่ี 26 ตารางสเกลการแปลงเป็นตัวเลขแสดงระดับความสำคัญของการเปรียบเทียบเป็นคู่ 

ระดับการให้ความสำคัญ  ฟัซซีนัมเบอร์ คะแนนสามเหลี่ยมฟัซซี 
มีความสำคัญเท่ากัน 1̃ (1,1,1) 
มีความสำคัญมากกว่าเล็กน้อย 3̃ (2,3,4) 
มีความสำคัญมากกว่าปานกลาง 5̃ (4,5,6) 
มีความสำคัญมากกว่ามาก 7̃ (6,7,8) 
มีความสำคัญมากกว่าท่ีสุด 9̃ (8,9,9) 

 
ตารางเมตริกซ์คือตารางท่ีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเปรียบเทียบระดับความสำคัญขององค์ประกอบ

ภายในกลุ่มเดียวกันเป็นคู่ ๆ ซึ่งแทนค่าด้วยตัวเลข 1 ถึง 9 ตามอัตราส่วนเพื่อบอกระดับค่าของ
ความสำคัญ ซึ่งจากการวิจัยของ Saaty (1994) พบว่า ช่วงของตัวเลข 1 ถึง 9 สามารถแยกแยะการ
ตัดสินใจเปรียบเทียบของมนุษย์ได้เหมาะสมท่ีสุด โดยให้คะแนนเท่ากับ 1 หมายถึง มีความสำคัญ
เท่ากันระหว่างสององค์ประกอบท่ีเปรียบเทียบกัน และคะแนนเท่ากับ 9 หมายถึง มีความสำคัญมาก
ท่ีสุดขององค์ประกอบหนึ่ง เทียบกับองค์ประกอบหนึ่งท่ีเปรียบเทียบกันและมีขนาดของเมตริกซ์
เท่ากับจำนวนองค์ประกอบท่ีนำมาพิจารณาเปรียบเทียบ 

 
ตารางท่ี 27 ตัวอย่างตารางเมตริกซ์ท่ีใช้ในการเปรียบเทียบหลักเกณฑ์เป็นคู่ 

 
 
จากตารางท่ี 27 ภายใต้เป้าหมายการตัดสินใจ หลักเกณฑ์ A1 ในแถวซ้ายมือบนสุดจะถูก

เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ A2 จนถึง An ในแถวนอนตามลำดับ การเปรียบเทียบจะดำเนินการ
เช่นเดียวกันในแถวนอนท่ี 2 จนครบทุกแถว และเมื่อหลักเกณฑ์แต่ละเกณฑ์เปรียบเทียบกับตัวเองใน
ตารางเมตริกซ์ ยกตัวอย่าง เช่น A1 เปรียบเทียบกับ A1 ค่าท่ีได้จะเท่ากับ 1 ดังนั้น ในแนวเส้นทแยง
มุมของตารางเมตริกซ์จึงประกอบด้วยตัวเลข 1 เท่านั้นเพราะเป็นจุดท่ีหลักเกณฑ์แต่ละเกณฑ์
เปรียบเทียบกับตัวเอง พื้นท่ีท่ีอยู่เหนือทแยงมุมจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างหลักเกณฑ์ 2 

A1 A2 A3 An
A1 1 5 1/9 -
A2 1/5 1 -
A3 9 1 -

1
An - - - 1

หลักเกณฑ์
เป้าหมายการตัดสินใจ

หลักเกณฑ์



  66 

หลักเกณฑ์ดังกล่าวและพื้นท่ีใต้เส้นทแยงมุมเป็นค่าส่วนกลับ ยกตัวอย่างจากตารางท่ี 3.1 ในการ
เปรียบเทียบระหว่างหลักเกณฑ์ A1 กับ A2 ผู้ประเมินให้ระดับความสำคัญทางหลักเกณฑ์ A1 
มากกว่าเมื่อเทียบกับ A2 เท่ากับ 5 จึงกล่าวได้ว่า การเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ A1 เทียบกับ A2 มีค่า
เท่ากับ 5 ในทางกลับกันการเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ A2 กับ A1 มีค่าเท่ากับ 1/5 หรือกรณีการ
เปรียบเทียบระหว่างหลักเกณฑ์ A1 กับ A3 ผู้ประเมินให้ระดับความสำคัญทางหลักเกณฑ์ A1 น้อย
กว่าเมื่อเทียบกับ A3 เท่ากับ 9 ในทางกลับกันเมื่อเปรียบเทียบ A3 กับ A1 จึงมีค่าเท่ากับ 9 หรืออาจ
กล่าวได้ว่า การเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ A3 เทียบกับ A1 หลักเกณฑ์ A3 มีความสำคัญมากกว่า A1 
เท่ากับ 9 เป็นต้น 
 

4.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับวิธีการเดลฟายและการลำดับช้ันเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี 

4.4.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับวิธีการเดลฟาย 
 Kamonpatana et al. (2015) เพื่อระบุตัวแปรท่ีสำคัญของนวัตกรรมด้านการพัฒนางาน
ก่อสร้างและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยทำวิจัยเชิงสำรวจ การวิจัยนี้ได้นำวิธีการเดลฟายฟัซซี 
(Fuzzy Delphi Method - FDM) มาใช้เพื่อรวบรวมและสรุปความคิดเห็นส่วน  ใหญ่ของกลุ่ม
ผู้เช่ียวชาญจำนวน 19 คน เพื่อลดความสับสนของตัวแปร หลัก 15 ตัวแปรและตัวแปรรอง 52 ตัว
แปรท่ีได้พบ จากการสำรวจในขั้นแรก การประเมินและกล่ันกรอง ตัวแปร พบว่าตัวแปรหลักท่ีสำคัญ
ท่ีสุดมี 7 ตัวแปร ได้แก่ คุณภาพของอาหาร ปัจจัยในการดำรงชีวิตของ พืช การเลือกพืชพรรณ 
วิธีการปลูก ความคุ้มค่า การ เข้าถึงอาหาร และการบริหารการใช้พลังงานและ ส่ิงแวดล้อมซึ่งตัวแปร
เหล่านี้ เป็นปัจจัยท่ีสำคัญต่อการตัดสินใจในการพัฒนางานก่อสร้างและผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับ
นวัตกรรม ในอนาคต 
 ประสพชัย พสุนนท์ (2558) ประเมินสมรรถนะการดำเนินงานสหกรณออมทรัพย์ ผู้วิจัย
คัดเลือกตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ SMAARTS  ท้ังหมด 100 ข้อความจาก 10 ตัวช้ีวัด โดยใช้วิธีการเดลฟาย
ฟัซซีเอามาร่วมในการจัดกระทำข้อความของตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลจำนวน 24 คน 
ผลการวิจัยพบว่า ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ คือ ตัวช้ีวัด SMAARTS ประกอบด้วยด้านโครงสร้างการบริหาร 
ด้านการจัดการ (ผู้จัดการ กลยุทธ์ บุคลากร และกระบวนการ) ด้านระเบียบปฏิบัติ ด้านสินทรัพย์ 
ด้านความเส่ียง ด้านความเช่ือมั่นของสมาชิก และด้านความพอเพียง ส่วนตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
ประกอบด้วยปัจจัยผลผลิตมี 4 ตัวแปร คือ เงินสดและเงินฝาก ลูกหนี้เงินให้กู้สุทธิ รายได้ท้ังส้ิน และ
เงินลงทุนท้ังส้ิน และปัจจัยนำเข้ามี 3 ตัวแปร คือ เงินรับฝากจากสมาชิก ค่าใช้จ่ายท้ังส้ิน และทุน
สหกรณ ์
 H.-Y. Tsai, Chang, and Lin (2010) ประยุกต์ใช้วิธีการเดลฟายฟัซซี ในการตรวจสอบการ
ประเมินผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลในประเทศไต้หวัน โดยใช้ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพได้แก่ 
กระบวนการทางการแพทย์ (Medical Process) โครงสร้างทางการแพทย์ (Medical structure) 
และผลลัพธ์ทางการแพทย์ (Medical Outcome) ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพได้แก่อัตราการหมุนเวียนของ
เตียง (Bed Turnover Rate) จำนวนรวมของการผ่าตัด (Total Number of Surgeries) และอัตรา
การหักเงินจากประกันสังคม (Deduction Rate of National Health Insurance) และตัวช้ีวัด
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ทางการเงิน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการรักษา (Instrumentation Expenses) ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องทาง
การแพทย์ (Medicine-related Expenses) และค่าใช้จ่ายพนักงาน (Personnel Expenses) ผลจาก
การวิจัยช่วยให้ได้ตัวช้ีวัดท่ีมีความแม่นยำมากขึ้นและลดความคลุมเครือลง แก้ปัญหาผลการประเมิน
การดำเนินงานของโรงพยาบาลท่ีไม่แน่นอนและไม่ชัดเจน ทำให้การรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล การ
ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ และการกำกับดูแลการจัดการสุขภาพ เป็นไปตามนโยบายท่ีวางไว้ 
 Zhang, Yang, and Geng (2009) ศึกษาตัวชี้วัดของเกณฑ์รางวัลคุณภาพการจัดการไต้หวัน 
(Taiwan National Quality Award: TNQA) ด้วยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Fuzzy 
Group Decision Making แ ล ะ วิ ธี ก า ร  Delphi Fuzzy Multiple Criteria Decision-Making 
Method: Delphi FMCDM) กับกลุ่มบริษัทในไต้หวันท่ีมีผลการประเมินตนเองตามหลักการจัดการ
คุณภาพด้วยเกณฑ์ TNQA ด้วยคะแนนระหว่าง 250 – 650 คะแนนท้ังนี้คณะผู้วิจัยได้ประยุกต์
เทคนิค Six Sigma มาร่วมประเมินเกณฑ์ TNQA ในการช้ีวัดความสำเร็จของการจัดการคุณภาพ
บริษัทท่ีเข้าร่วมโครงการในประเทศไต้หวัน ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่า เกณฑ์ท่ีสามารถช้ีวัดความสำเร็จ
ด้านการจัดการคุณภาพของบริษัทในไต้หวันประกอบด้วย 8 ด้าน คือ ด้านความเป็นผู้นำ ด้านการ
จัดการกลยุทธ์ ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านการพัฒนาลูกค้าและการตลาด ด้านการจัดการ
ความรู้และทรัพยากรมนุษย์ ด้านการจัดการกลยุทธ์ข้อมูลสารสนเทศ ด้านกระบวนการจัดการ และ
ด้านผลการดำเนินธุรกิจ จำแนกเป็น 8 ตัวชี้วัด และผลการวิจัยพบว่าเกณฑ์ท่ีมีความสำคัญท่ีสุดในการ
จัดการคุณภาพร่วมกับเทคนิค Six Sigma คือ ด้านผลการดำเนินธุรกิจ ท่ีแสดงให้เห็นความสามารถ
ทางกำไรและการเงิน ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดทางด้านผลประโยชน์ทางการเงินท่ีจะสามารถใช้วิเคราะห์
ศักยภาพการดำเนินงานขององค์กร 
 พรนภา ศิลปสุนทร (2558) ศึกษาเพื่อคัดเลือกและยืนยันองค์ประกอบตัวช้ีวัดการบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาคการค้า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ด้วยการใช้แบบประเมินตัวช้ีวัด มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีเป็นผู้ประกอบการ 17 
ราย โดยใช้วิธีการเดลฟายฟัซซี ผลการคัดเลือกองค์ประกอบตัวช้ีวัด พบว่า องค์ประกอบตัวช้ีวัดการ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 13 ตัวช้ีวัด 
ได้แก่ ด้านกระบวนการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ด้านรูปแบบการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ด้านวิธีการ
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ แบบหนึ่งต่อหนึ่งกับลูกค้า ด้านการตลาดขั้นพื้นฐาน และด้านทฤษฎีผลักดัน 

4.4.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องการลำดับช้ันเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี 
บุญสิตา กิติศรีวรพจน์ (2554) ได้ศึกษาการคัดเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์โดยใช้

กระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห์ลำดับช้ันและทฤษฏีฟัซซีเซต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกผู้
ให้บริการโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้กระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห์ลำดับช้ัน
และทฤษฎีฟัซซีเซต กับกรณีศึกษา องค์กร ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มผู้
ตัดสินใจเป็นผู้บริหารและพนักงานในแผนกโลจิสติกส์ขององค์กร จำนวน 6 ราย เก็บข้อมูลดุลยพินิจ
การเปรียบเทียบคู่และระดับความคลุมเครือโดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Excel ในการคำนวณ ผลการศึกษาพบว่า แบบจำลองดังกล่าวสามารถประยุกต์ใช้ในการ
คัดเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของกรณีศึกษานี้ได้ และแบบจำลองนี้ยังสามารถระบุลำดับความสำคัญ
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ของเกณฑ์หลักและเกณฑ์ย่อยท่ีใช้ในการคัดเลือกผู้ให้บริการ โลจิสติกส์ของกรณีศึกษา โดยเกณฑ์
หลักท่ีมีความสำคัญสูงสุดคือ ต้นทุน รองลงมาคือ ความน่าเช่ือถือในการส่งมอบ การตอบสนอง ความ
มั่นคงทางด้านการเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลำดับ 

 Chankorn and Luenam (2015) ได้วิ จัยในการคัดเลือกเครือข่ายสังคมเพื่อการ
ส่ือสารภายในองค์กรโดยใช้กระบวนการลำดับช้ันเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี งานศึกษานี้ประยุกต์การ
ประเมินปัญหาการตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์ โดยใช้กระบวนการลำดับช้ันเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซีใน
การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีสำคัญของเครือข่ายสังคมเพื่อคัดเลือกช่องทางการส่ือสารภายในขององค์กรแห่ง
หนึ่ง เครือข่ายสังคมท่ีได้รับความนิยมสูงและนำมาคัดเลือกประกอบด้วย เฟซบุ๊ค ไลน์ และทวิตเตอร์ 
จากการศึกษาพบว่าพนักงานขององค์กรให้ความสำคัญกับเกณฑ์ประเมินในด้านคุณสมบัติของ
เครือข่ายสังคมสูงท่ีสุด ส่วนเกณฑ์ย่อยให้ความสำคัญสูงสุดเรียงตามลำดับคือ ความง่ายในการใช้งาน 
คุณสมบัติหลัก และความน่าเช่ือถือขององค์กร ผลจากการประเมินเครือข่ายสังคมท่ีได้รับการคัดเลือก
เป็นช่องทางการส่ือสารภายในองค์กรแห่งนี้คือไลน์ 

 ปราโมทย์  ลือนาม (2556) ได้ศึกษาการจัดลำดับความสำคัญของเกณฑ์ ด้วย
กระบวนการลำดับช้ันเชิงวิเคราะห์แบบฟัชช่ี : แนวความคิดและการประยุกต์ พบว่า กระบวนการ
ลำดับช้ันเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซีมักนำมาใช้สำหรับช่วยการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์จาก
ความสามารถในแปลงข้อมูลเชิงคุณภาพให้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ ภายใต้การตัดสินใจในภาวการณ์ไม่
แน่นอนและมีขอบเขตของปัจจัยท่ีคลุมเครือ จึงเป็นเทคนิคท่ีถูกนำมาใช้ในงานท่ีหลากหลาย ท้ังใน
การศึกษา วิจัย และการประยุกต์ใช้กับดำเนินงานของธุรกิจท่ีมักต้องมีการแก้ปัญหาลักษณะต่าง  ๆ 
และตัดสินใจหาทางเลือกท่ีเหมาะสม บทความนี้อธิบายแนวคิดพื้นฐาน ขั้นตอนของกระบวนการ
ลำดับช้ันเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี และการประยุกต์ใช้ในการประเมินค่าน้ำหนักเพื่อจัดเรียงลำดับ
ความสำคัญของปัจจัย โดยตัวอย่างท่ีนำมาเสนอนี้ได้นำเกณฑ์ปัจจัยของการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้
งานมาแสดงการใช้ FAHP และใช้ข้อมูลท่ีสมมติขึ้นเพื่อแสดงการเรียงลำดับปัจจัย สำหรับการนำ 
FAHP ไปใช้ในงานจริงควรดำเนินการต้ังแต่การกำหนดปัจจัยหลักของทางเลือกในการตัดสินใจ 
กำหนดตัวช้ีวัดแต่ละปัจจัยหลักกำหนดแอททริบิวต์ท่ีเหมาะสมให้กับองค์ประกอบเหล่านั้นส่วนการ
เปรียบเทียบและให้คะแนนแต่ละเกณฑ์ปัจจัยอาจใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง หรือใช้วิธีการ
ประเมินและให้คะแนนโดยผู้เช่ียวชาญ 

 ขวัญใจ อินหันต์ และ ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง (2559) ได้ศึกษาการจัดลำดับ
ความสำคัญข้อบกพร่องด้วยกระบวนการการลำดับช้ันเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี: กรณีศึกษากระบวนการ
ผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินค่าน้ำหนักความสำคัญเชิง
เปรียบเทียบของเกณฑ์ 3 ด้านท่ีใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ  (Failure 
Mode and Effect Analysis: FMEA) ได้แก่ ความรุนแรงของข้อบกพร่อง (Severity: S) โอกาสใน
การเกิด (Occurrence: O) และ การตรวจจับ (Detection: D) และ 2) จัดลำดับ ความสำคัญของ
ข้อบกพร่อง จาก FMEA ถ่วงน้ำหนักความสำคัญโดยเปรียบเทียบ โดยใช้กระบวนการลำดับช้ันเชิง
วิ เคราะห์แบบฟัซซี  (Fuzzy Analytic Hierarchy Process: Fuzzy AHP) ผลการประเมินของ
ผู้เช่ียวชาญในกลุ่มองค์กรผู้ผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ พบว่าเกณฑ์สำคัญท่ีใช้ในการพิจารณาคัดเลือก
ข้อบกพร่อง ได้แก่ ความรุนแรงของข้อบกพร่อง และเมื่อวิ เคราะห์ถึงลำดับความสำคัญของ
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ข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์กรท่ีใช้เป็นกรณีศึกษา พบว่า
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับความเสียหายภายหลังการบรรจุภัณฑ์ จะมีความสำคัญท่ีสุด ผลการศึกษายังแสดงให้
เห็นถึงความแตกต่างของลำดับความสำคัญข้อบกพร่องท่ีได้เมื่อเปรียบเทียบกับผลจากการวิเคราะห์
แบบเดิมท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน ส่งผลให้สามารถแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์ในมิติท่ีสำคัญและเร่งด่วนได้ตรง
ประเด็นมากยิ่งขึ้น 

 
ตอนที่ 5 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

จากการทบทวนเอกสาร งานวิจัย แนวคิด และทฤษฎีต่าง ๆ ผู้วิจัยสามารถจัดทำกรอบ
แนวคิดการวิจัยแสดงดังรูปภาพท่ี 8 โดยเป็นการบูรณาการวิธีวิทยาการวิจัยท่ีหลากหลาย
ประกอบด้วยการวิจัยเอกสาร วิธีการเดลฟายฟัซซี การทดสอบความเท่ียงตรง ความเช่ือมั่นและการ
ยืนยันโครงสร้างองค์ประกอบ จากนั้นผู้วิจัยจัดลำดับด้วยกระบวนการลำดับช้ันเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี 
ผลลัพธ์ที่ได้ผู้วิจัยในแต่ละขั้นตอนผู้วิจัยแสดง ดังนี้ 

5.1 ร่างตัวช้ีวัดท่ีถูกจัดกลุ่มกับองค์ประกอบความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล เป็น
การเตรียมความพร้อมก่อนท่ีจะเก็บข้อมูลจากการวิจัยเชิงเอกสาร การคัดเลือกองค์ประกอบและ
ตัวช้ีวัดความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลในบริบทประเทศไทยยังไม่มีการคัดเลือกและพัฒนา
ตัวชี้วัดและองค์ประกอบนวัตกรรมอย่างเป็นรูปแบบและเป็นระบบ พร้อมท้ังจัดกลุ่มองค์ประกอบของ
ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลเบ้ืองต้น 

5.2 ตัวช้ีวัดท่ีผ่านการคัดเลือกด้วยวิธีการเดลฟายฟัซซี เนื่องจากวิธีการเดลฟายฟัซซี
เป็นวิธีท่ีเหมาะสมกับการหาฉันทามติ ลดความคลุมเครือ และคัดเลือกตัวช้ีวัดอย่างเป็นรูปแบบและ
เป็นระบบจากผู้เช่ียวชาญด้านนวัตกรรม  

5.3 การพัฒนาแบบสอบถามความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล ตัวชี้วัดจะถูกทดสอบ
ความเท่ียงตรงของข้อความ ด้วยวิธีการหาดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

5.4 หลังจากทดสอบความเท่ียงตรงแล้ว ขั้นตอนต่อไปของการพัฒนาแบบสอบถาม
ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล คือการทดสอบความเช่ือมั่นด้วยการวัดความสอดคล้อง ด้วยวิธี
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายใน พร้อมท้ังยืนยันโครงสร้างองค์ประกอบของความสามารถนวัตกรรม
ระดับบุคคลจากการประเมินพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

5.5 การจัดลำดับความสำคัญของตัวช้ีวัดและองค์ประกอบท่ีได้จาก 5.3 ผู้วิจัยใช้วิธีการ
ลำดับช้ันเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี ซึ่งเป็นวิธีการลำดับความสำคัญจากจำนวนท่ีปรึกษาด้านนวัตกรรม
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อเรียงลำดับองค์ประกอบท่ีสำคัญสุดไปสู่สำคัญน้อยท่ีสุดของ
ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 

5.6 แบบสอบถามท่ีได้จากขั้นตอนการทดสอบความเท่ียงตรง เพื่อนำไปใช้ในการ
ประเมินความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล และแบบสอบถามสำหรับการจัดลำดับองค์ประกอบ 
เพื่อนำไปใช้ในการจัดลำดับความสำคัญขององค์ประกอบความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 
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ภาพท่ี 8 กรอบแนวคิดของงานวิจัย 
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บทท่ี 3 
วิธีดำเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อประเมินความสามารถด้านนวัตกรรมระดับบุคคลของ
องค์กรในบริบทประเทศไทย : การประยุกต์ใช้กับบุคลากรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” มีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างและพัฒนาตัวช้ีวัดความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลและประเมินความสามารถนวัตกรรม
ระดับบุคคล และเพื่อจัดลำดับความสำคัญขององค์ประกอบของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 
โดยเลือกหน่วยงานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาใช้ในการทดสอบกับตัวชี้วัดท่ีพัฒนาขึ้น การวิจัยครั้ง
นี้ เป็นการวิ จัยแบบผสานวิธี  (Mixed Methodology) (Creswell, Plano Clark, Gutmann, & 
Hanson, 2003) โดยการผู้วิจัยได้ค้นหาความหมาย คำอธิบายสำหรับตัวช้ีวัดและองค์ประกอบท่ี
ผู้วิจัยศึกษา โดยผลลัพธ์คือร่างตัวชี้วัดและองค์ประกอบของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล ท้ังนี้
ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีวิจัย และแบ่งวิธีการดำเนินการวิจัยเป็น 9 ตอน
ดังนี้   

ตอนท่ี 1 ข้ันตอนการดำเนินงานวิจัยด้วยวิธีวิทยาการวิจัยแบบผสานวิธี 
ตอนท่ี 2 ขั้นตอนการจัดทำแบบร่างองค์ประกอบและตัวช้ีวัดความสามารถนวัตกรรม

ระดับบุคคล  
ตอนท่ี 3 ขั้นตอนการคัดเลือกองค์ประกอบของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 
ตอนท่ี 4 ขั้นตอนการคำนวณดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาความสามารถนวัตกรรมระดับ

บุคคล 
ตอนท่ี 5 ขั้นตอนการหาความเช่ือมั่นตัวชี้วัดขององค์กรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ตอนท่ี 6 ขั้นตอนการยืนยันองค์ประกอบความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลของ

องค์กรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ตอนท่ี 7 ขั้นตอนการจัดลำดับองค์ประกอบของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล

องค์กรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ตอนท่ี 8 จริยธรรมในการวิจัยและการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของการวิจัย 

ตอนท่ี 9 แผนการดำเนินงาน สรุปผลและนำเสนองานวิจัย 
 
ตอนที่ 1 ข้ันตอนการดำเนินงานวิจัยด้วยวิธีวิทยาการวิจัยแบบผสานวิธี 

การวิจัยครั้งนี้ดำเนินการวิจัยตามวิธีวิทยาการวิจัยแบบผสานวิธี โดยใช้การออกแบบพหุ
ระดับ (Multilevel Design) ซึ่งเป็นการผสมผสานระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อค้นหาความหมาย องค์ประกอบ 
และคัดเลือกองค์ประกอบพร้อมท้ังจัดลำดับความสำคัญขององค์ประกอบภายใต้แนวคิดความสามารถ
นวัตกรรมระดับบุคคล โดยออกแบบรูปแบบการวิจัยตามแนวทางของ Papadimitriou (2010) ซึ่ง
แบ่งการออกแบบเป็น 4 ระดับ  
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 1. การออกแบบระดับท่ี 1 (1st Stage) คือ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของ 
การวิจัย 
 2. การออกแบบระดับท่ี 2 (2nd Stage) คือ การพิจารณาแนวคิดหลักท่ีสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัย โดยการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับนวัตกรรม แนวคิด
และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล เพื่อกำหนดกรอบแนวคิดสำหรับการ
วิจัยเชิงเอกสารในระยะต่อไป  
 3. การออกแบบระดับท่ี 3 (3 rd Stage) จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมระดับ
บุคคล พบว่า ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลสามารถแบ่งได้หลายมิติท่ีแตกต่างกัน และการวัด
ระดับความสามารถนวัตกรรมในตัวบุคคลมีผลต่อการนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กร ตามท่ีผู้วิจัยได้
กล่าวถึงในบทท่ี 2 ดังนั้น ในระดับท่ี 3 จึงเป็นการศึกษาเพื่อค้นหา ทำความเข้าใจ และอธิบายแนวคิด
ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลและการแพร่กระจายนวัตกรรม โดยแบ่งการวิจัยดังนี้ 
  3.1 การวิจัยระดับภาพกว้าง (Macro Level) คือ การศึกษาและทำความเข้าใจประเด็น
ท่ีเกี่ยวข้องกับความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลและการแพร่กระจายนวัตกรรมในระดับกว้าง โดย
การวิจัยเชิงเอกสารซึ่งเป็นการวิจัยในเชิงคุณภาพ (QUAL) เพื่อค้นหาองค์ประกอบและตัวช้ีวัด 
บทความวิชาการ งานวิจัย เอกสารวิชาการ และเอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศเพื่อเป็นกรอบแนวคิดพื้นฐานสำหรับการวิจัยในขั้นตอนต่อไป  ซึ่งสามารถสรุป
องค์ประกอบและตัวชี้วัดจากการวิจัยเชิงเอกสารของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 
  3.2 การวิจัยระดับเช่ือมโยง (Meso Level) คือ การศึกษาและเติมเต็มความเข้าใจ
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิดความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล โดยใช้การสัมภาษณ์ระดับลึกเพื่อ
หาความหมายและตอบคำถามของการวิจัย ซึ่งเป็นการวิจัยในเชิงคุณภาพ และทดลองความเท่ียงตรง
เชิงเนื้อหาด้วยวิธีการหาดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา วัดความสอดคล้องด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ภายใน และการยืนยันองค์ประกอบโดยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ซึ่งเป็นการวิจัยใน
เชิงปริมาณ (QUAN) 
  3.3 การวิจัยระดับความสัมพันธ์ (Micro Level) คือ การศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจ 
ในระดับลึกในแนวคิดความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล โดยใช้กระบวนการใช้วิธีการเดลฟายฟัซซี 
(FDM) จากผู้เช่ียวชาญด้านนวัตกรรมและจัดลำดับความสำคัญขององค์ประกอบของความสามารถ
นวัตกรรมระดับบุคคลด้วยกระบวนการลำดับช้ันเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี จากท่ีปรึกษาโครงการ
นวัตกรรมซึ่งเป็นการวิจัยในเชิงปริมาณเพื่อคัดเลือกองค์ประกอบและตัวชี้วัดความสามารถนวัตกรรม
ระดับบุคคล 
 4. การออกแบบระดับท่ี 4 (4th Stage) คือ การบูรณาการผลการวิจัยจากการออกแบบ 
ระดับท่ี 3 ข้อ 3.1 – 3.3 การพัฒนาการประเมินและแสดงผลลัพธ์ เป็นการทดสอบความสามารถ
นวัตกรรมระดับบุคคล และนำตัวชี้วัดและองค์ประกอบท่ีผ่านจากจัดลำดับ มาวิเคราะห์ร่วมกับผลการ
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ประเมินพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยผลท่ีได้จะสามารถพิจารณาความสามารถนวัตกรรมระดับ
บุคคลในรูปแบบออนไลน์ซึ่งสามารถเข้าถึงการใช้งานได้อย่างง่ายข้ึน ท้ังนี้ สามารถสรุปแผนภาพแสดง
กระบวนการออกแบบการวิจัยแบบพหุระดับ ได้ดังนี ้
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 9 กระบวนการออกแบบการวิจัยแบบพหุระดับ 
ท่ีมา: ประยุกต์จาก Papadimitriou (2010) 

 

จากกระบวนการออกแบบการวิจัยแบบพหุระดับ สามารถแสดงขั้นตอนการวิจัยท่ีสำคัญ 
ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ 

ระดับที่ 2 (2nd Stage) 

การพิจารณาแนวคิดหลักท่ีสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัย 

ระดับที่ 3 (3rd Stage) 

การศึกษาเพื่อค้นหา ทำความเข้าใจ และอธิบายแนวคิดการจัดการ

นวัตกรรมระดับบุคคลและการแพร่กระจายนวัตกรรม 

3.1 ระดับภาพกว้าง 

 

 

3.2 ระดับเชื่อมโยง 

 

 

3.3 ระดับความสัมพันธ์ 

 

 การวิจัยเชิงเอกสาร 

(QUAL) 

 

การหาดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา การ
วัดความสอดคล้องด้วยสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ ายใน และการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(QUAN) 

 

วิธีการเดลฟายฟัซซีและ

การจัดลำดับความสำคัญ

ขององค์ประกอบ 

(QUAN) 

 

ระดับที่ 4 (4th Stage) 
การบ รณาการผลการวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะการพัฒนาการประเมินและแสดงผลลัพธ์

การประเมินแบบออนไลน ์

ระดับที่ 1 (1st Stage) 

การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัย 
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ตอนท่ี 1 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยด้วยวิธีวิทยากจัยแบบผสานวิธี 

 

ภาพท่ี 10 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย 
 

จากรูปภาพท่ี 10 ผู้วิจัยออกแบบขั้นตอนการดำเนินการวิจัยออกเป็น 7 ขั้นตอน โดย
สามารถอธิบาย ได้ดังนี้ 

การน าเข้า

(Input)

1.การสังเคราะห์
ข้อมูลทุติยภูมิ

2.ผู้เช่ียวชาญ 24 
คน

3.ผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน 5 คน 

4.ผู้ทดสอบจ านวน 
50 คน 

5.กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 350 คน 

6.ท่ีปรึกษาโครงการ 
5 คน 

7. ข้อมูลจาก
ขั้นตอนท่ี 5

ขั้นตอนการท า

(Process)
ศึกษาองค์ประกอบท่ี

เกี่ยวข้องกับความสามารถ
นวัตกรรมระดับบุคคล

วิธีการเดลฟายฟัซซี 

วิธีการหาดัชนีความเท่ียงตรง
เชิงเนื้อหา 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายใน 

ยืนยันองค์ประกอบตัวชี้วัด
ของความสามารถนวัตกรรม

ระดับบุคคล

วิธีการล าดับช้ันเชิงวิเคราะห์
แบบฟัซซี่

การประยุกต์ใช้ผลการจัด
อันดับกับการวัดระดับ
ความสามารถนวัตกรรม

ผลลัพธ์ที่ได้

(Output)
องค์ประกอบท่ีมีความสัมพันธ์
กับความสามารถนวัตกรรม

ระดับบุคคล

องค์ประกอบท่ีผ่านการ
คัดเลือกจากผู้เช่ียวชาญ

แบบสอบถามท่ีผ่านการ
ทดสอบความเท่ียงตรง

แบบสอบถามท่ีผ่านการ
ทดสอบความเช่ือมั่น

แบบทดสอบท่ีผ่านทดสอบการ
ยืนยันองค์ประกอบเชิง

โครงสร้าง

องค์ประกอบท่ีผ่านการจัด
อันดับ

WiFi Management
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1.1 ผู้วิจัยเริ่มต้นศึกษาจากการรวบรวมและศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ (Review Literature) จากเอกสาร ฐานข้อมูล และงานวิจัยต่าง ๆ เพื่อ
ศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดท่ีเกี่ยวข้องกับความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล  

1.2 การคัดเลือกองค์ประกอบและตัวช้ีวัด ผู้วิจัยใช้วิธีการเดลฟายฟัซซีในการคัดเลือก 
เนื่องจากวิธีการเดลฟายฟัซซีเป็นวิธีที่เหมาะสมกับการหาฉันทามติ ลดความคลุมเครือ และคัดเลือก
ตัวชี้วัดอย่างเป็นรูปแบบและเป็นระบบจากผู้เช่ียวชาญด้านนวัตกรรม จำนวน 24 คน  

1.3 การทดสอบความเท่ียงตรง ผู้วิจัยนำองค์ประกอบและตัวช้ีวัดท่ีผ่านการคัดเลือก
จากผู้เช่ียวชาญ มาพัฒนาแบบสอบถามแล้วทดสอบความเท่ียงตรงด้วยวิธีการหาดัชนีความตรง เชิง
เนื้อหา (CVI) โดยใช้ผู้เช่ียวชาญ 5 คน (Lynn, 1986)  

1.4 การทดสอบความเช่ือมั่น เมื่อแบบสอบถามผ่านขั้นตอนการทดสอบความเท่ียงตรง
แล้วผู้วิจัยทดสอบความเช่ือมั่น ด้วยวิธีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายใน (ICC) จำนวน 50 คนขององค์กร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่ีประกวด 

1.5 การยืนยันองค์ประกอบ ผู้วิจัยยืนยันองค์ประกอบเชิงโครงสร้างองค์ประกอบ (CFA) 
ของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล จำนวน 350 คน ขององค์กรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

1.6 การจัดลำดับความสำคัญของตัวช้ีวัดและองค์ประกอบ ผู้วิจัยใช้วิธีการลำดับช้ันเชิง
วิเคราะห์แบบฟัซซี ซึ่งเป็นวิธีการลำดับความสำคัญจากจำนวนท่ีปรึกษาด้านนวัตกรรมของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค จำนวน 5 คน เพื่ อจัดลำดับองค์ประกอบท่ีสำคัญสุดไปสู่สำคัญน้อยท่ีสุดของ
ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 

1.7 การพัฒนาการประเมินและแสดงผลลัพธ์ เป็นการทดสอบความสามารถนวัตกรรม
ระดับบุคคล และนำตัวช้ีวัดและองค์ประกอบท่ีผ่านจากจัดลำดับ มาวิเคราะห์ร่วมกับผลการประเมิน
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภูมิภาค ผู้วิจัยเรียกขั้นตอนนี้ว่า Weight Individual Factors 
Innovativeness Management (WiFi Management) โด ย ผ ล ท่ี ไ ด้ จ ะ ส า ม า ร ถ พิ จ า ร ณ า
ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้การนำไปใช้และการประเมิน สามารถ
เข้าถึงและใช้งานได้ง่าย 

 
ตอนที่ 2 ขั้นตอนการจัดทำแบบร่างองค์ประกอบและตัวชี้วัดความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 

สำหรับแนวทางในจัดทำแบบร่างองค์ประกอบและตัวชี้วัดความสามารถนวัตกรรมระดับ
บุคคล นั้นผู้วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ (Review Literature) 
จากเอกสาร ฐานข้อมูล และการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) เป็นแนวทางการ
ดำเนินงาน ผู้วิจัยเลือกใช้แหล่งข้อมูลจากงานวิจัยท่ีมีความเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดท่ี
สร้างขึ้น โดยมีรายละเอียดขั้นตอน ดังภาพท่ี 11 
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ภาพท่ี 11 ขั้นตอนการจัดทำร่างองค์ประกอบและตัวชี้วัดจากการวิจัยเชิงเอกสาร 

 
การกำหนดกรอบตัวช้ีวัดด้วยการวิจัยเชิงเอกสาร ผู้วิจัยได้พิจารณากำหนดร่าง

องค์ประกอบจาก Brunner (2015) คือ 1) องค์ประกอบคุณสมบัติด้านบุคลิกภาพ (Personality 
features) 2) องค์ประกอบของแรงบันดาลใจ (Motivation) 3) องค์ประกอบความรู้ความเข้าใจ 
(Cognition) และ 4) องค์ประกอบคุณสมบัติของงาน (Job features) จากนั้นผู้วิจัยศึกษาข้อมูลถึง
ตัวชี้วัดเพื่อจัดกลุ่มกับร่างองค์ประกอบ 
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ตอนที่ 3 ข้ันตอนการคัดเลือกองค์ประกอบของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 

 
ภาพท่ี 12 การคัดเลือกตัวช้ีวัดด้วยวิธีการเดลฟายฟัซซ ี

 การวิจัย ผู้วิจัยเลือกใช้การประยุกต์วิธีการเดลฟายฟัซซี ตามแนวทางของ Hsu et al. 
(2010) โดยมีข้ันการคัดเลือกองค์ประกอบและตัวช้ีวัด ดังนี้ 

3.1 ร่างองค์ประกอบและตัวช้ีวัด ผู้วิ จัยจัดเตรียมตัวช้ีวัดและองค์ประกอบของ
ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล สำหรับให้ผู้เช่ียวชาญด้านนวัตกรรมประเมินถึงความเหมาะสม
ของแต่ละองค์ประกอบ โดยตัวช้ีวัดขององค์ประกอบ ได้จากขั้นตอนท่ี 2 ท้ังนี้องค์ประกอบ
ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลท่ีผู้วิจัยสนใจศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) 
ด้านบุคลิกภาพ  2) ด้านแรงบันดาลใจ  3) ลักษณะของงาน   และ 4) ความรู้ความเข้าใจ ดัง
รายละเอียดในตารางท่ี 28  จากนั้นนำคะแนนท่ีได้รับการประเมินแล้วไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการเดลฟาย
ฟัซซีโดยใช้ โปรแกรม ไมโครซอฟท์ เอ็กซ์เซล เพื่อคัดเลือกองค์ประกอบ 

 

ผู้เช่ียวชาญ
• ผู้เช่ียวชาญด้านนวัตกรรม จ านวน 4 กลุ่ม ๆ ละ 6 คน จ านวน 24 คน 

ประเมินตัวช้ีวัด

• ผู้เช่ียวชาญด้านนวัตกรรม 24 คน ประเมินตัวช้ีวัดท่ีได้จากการวิจัยเชิง
เอกสาร ด้วยคะแนน 1-9 เพื่อคัดเลือกตัวช้ีวัด

การคัดเลือก

• คะแนน 1-9 ท่ีได้จากการประเมินของผู้เช่ียวชาญจะถูกค านวณด้วย
วิธีการเดลฟายฟัซซี ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์ เอ็กซ์เซล 

ผลการคัดเลือก

• คะแนนตัวชี้วัดท่ีมีค่า De-fuzzy มากกว่า 6 จะถูกจัดเป็นองค์ประกอบท่ี
ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
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ตารางท่ี 28 รูปแบบองค์ประกอบความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลท่ีผู้วิจัยสนใจในการศึกษา 

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 

ด้านบุคลิกภาพ 
(Personality) 

ภาวะผู้นำ (Self-leadership)  
การเปิดรับประสบการณ์(Openness to experience) 
การยอมรับความเส่ียง (Risk taking) 
ความอดทนต่อความคลุมเครือ (Tolerance of ambiguity)  
การรับรู้ศักยภาพตนเอง (Self-efficacy) 
ความเช่ืออำนาจภายในตนเอง (Internal locus of control) 
ความกระตือรือร้น (Proactivity)  
ความคิดสร้างสรรค์ (Creative) 

ด้านแรงบันดาลใจ 
(Motivation) 

ความต้องการความสำเร็จ (Need for achievement) 
รางวัล (Reward) 
ความผูกพันในการทำงาน (Engagement) 
ความคิดริเริ่มส่วนบุคคล (Personal initiative) 
การส่ือสาร (communication) 

ลักษณะของงาน   
(Job Features)  

ความมีอิสระในการทำงาน (Autonomy)  
ทรัพยากรของงาน (Job resources)  
ภาระของงาน (Job Demand) 
การสนับสนุนนวัตกรรม (Support for innovation)  

ความรู้ความเข้าใจ
(Cognitive) 

ความรู้ (Knowledge) 
ความเช่ียวชาญ (Specialist) 
รูปแบบการแก้ปัญหา (Problem-solving style) 
เครือข่าย (Networking) 
การอบรม (Training) 

 
3.2 นำร่างองค์ประกอบและตัวช้ีวัดจากข้อ 3.1 มาคัดเลือกด้วยวิธีการเดลฟายฟัซซี 

โดยการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง จากผู้เช่ียวชาญจำนวน 24 คน (Macmillan, 1971) ดังนี้  
3.2.1 กลุ่มบุคคลท่ีได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมระดับประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งมี

ผลงานด้านนวัตกรรมสามารถสร้างประโยชน์และมูลค่าให้กับประเทศไทย จำนวน 6 คน 
3.2.2 กลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัย โดยเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรม 

กล่าวคือ เป็นคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีประสบการณ์สอนในรายวิชาด้านนวัตกรรม หรือทำ
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วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมหรือเป็นผู้ได้รับรางวัลงานวิจัยระดับประเทศหรือ
ต่างประเทศและสังกัดหน่วยงานด้านนวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 6 คน 

3.2.3 กลุ่มพนักงานจากองค์กรของรัฐหรือกำกับดูแลของรัฐท่ีเกี่ยวข้องกับนวัตกรรม มี
บทบาทหน้าท่ีในการสนับสนุนเงินทุน จัดประกวดแข่งขัน และขับเคล่ือนมีการส่งเสริมกิจกรรมด้าน
นวัตกรรมของประเทศ จำนวน 6 คน 

3.2.4 เจ้าของธุรกิจ ผู้จัดการ และผู้เช่ียวชาญภาคเอกชนท่ีทำธุรกิจเกี่ยวกับนวัตกรรม
หรือหน่วยงานในองค์กรเอกชนท่ีมีสำนักวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมหรือได้รับรางวัลวิจัย
ระดับประเทศหรือต่างประเทศ โดยแบ่งจากองค์กรมหาชน จำนวน 3 คน และจากองค์กรไม่เป็น
มหาชน จำนวน 3 คน  
 3.3 การรวบรวมความคิดเห็นและประเมินคะแนน จะแบ่งเป็นการประเมิน 2 รูปแบบ 

3.3.1 การสัมภาษณ์ ผู้วิจัยสังเกตและจดบันทึกและศึกษาข้อมูลด้วยการสังเกตโดย
เลือกใช้วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมโดยผู้วิจัยได้รับการอนุญาตให้บันทึกเสียงการสนทนาด้วย
เครื่องบันทึกเสียงทุกครั้ง โดยให้ความสำคัญกับคำพูดประกอบการสังเกตท่าทางและมีการจดบันทึก
ในประเด็นสำคัญระหว่างการสัมภาษณ์ โดยพยายามจัดการข้อมูลในรูปแนวคิดและองค์ประกอบ
ต่างๆ 

 ผู้วิจัยมีการสัมภาษณ์ถึงการให้ความหมายในมุมมองของผู้ถูกสัมภาษณ์ในประเด็นของ
ความหมายและการให้ความสำคัญของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล เพื่อนำผลจากการ
สัมภาษณ์ในเชิงคุณภาพมาอธิบายผลของการวิจัยในเชิงปริมาณ 

3.3.2 การตัดสินใจของผู้เช่ียวชาญด้านนวัตกรรม ผู้เช่ียวชาญด้านนวัตกรรมจะต้องให้
คะแนน โดยคะแนนแบ่งออกเป็น 9 ระดับ (Chan et al., 2008) ตามระดับความสำคัญในตารางท่ี 
28 และมีรายละเอียดตัวชี้วัดของแต่ละองค์ประกอบ ดังตารางท่ี 29-32 
 
ตารางท่ี 29 ตัวชี้วัดขององค์ประกอบความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล ด้านบุคลิกภาพ 

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด สัญลักษณ์ 
ด้านบุคลิกภาพ 
(Personality) 

ภาวะผู้นำ (Self-leadership)  A1 
การเปิดรับประสบการณ์(Openness to experience) A2 
การยอมรับความเส่ียง (Risk taking) A3 
ความอดทนต่อความคลุมเครือ (Tolerance of ambiguity)  A4 
การรับรู้ศักยภาพตนเอง (Self-efficacy) A5 
ความเช่ืออำนาจภายในตนเอง (Internal locus of control) A6 
ความกระตือรือร้น (Proactivity)  A7 
ความคิดสร้างสรรค์ (Creative) A8 
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ตารางท่ี 30 ตัวชี้วัดขององค์ประกอบความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล ด้านแรงบันดาลใจ 

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด สัญลักษณ์ 
ด้านแรงบันดาลใจ 
(Motivation) 

ความต้องการความสำเร็จ (Need for achievement) B1 
รางวัล (Reward) B2 
ความผูกพันในการทำงาน (Engagement) B3 
ความคิดริเริ่มส่วนบุคคล (Personal initiative) B4 
การส่ือสาร (communication) B5 

 
ตารางท่ี 31 ตัวชี้วัดขององค์ประกอบความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล ด้านลักษณะของงาน   

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด สัญลักษณ์ 

ลักษณะของงาน   
(Job Features)  

ความมีอิสระในการทำงาน (Autonomy)  C1 

ทรัพยากรของงาน (Job resources)  C2 

ภาระของงาน (Job Demand) C3 

การสนับสนุนนวัตกรรม (Support for innovation)  C4 

 

ตารางท่ี 32 ตัวชี้วัดขององค์ประกอบความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล ด้านความรู้ความเข้าใจ 

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด สัญลักษณ์ 

ความรู้ความเข้าใจ 
(Cognitive) 

ความรู้ (Knowledge) D1 

ความเช่ียวชาญ (Specialist) D2 

รูปแบบการแก้ปัญหา (Problem-solving style) D3 

เครือข่าย (Networking) D4 

การอบรม (Training) D5 

 
 3.4 การวิจัยนี้เลือกฟังก์ชันความเป็นสมาชิก คือ ฟังก์ชันความเป็นสมาชิกสามเหล่ียม 
(Triangular Membership Function) ท่ีมีพารามิเตอร์จำนวน 3 ค่า {a , b , c} T โดยท่ี a เป็นค่า
ลิมิตล่าง (lower limit) c เป็นค่าลิมิตบน (upper limit) และ b คือ ฐานนิยม (mode) และ a < b< 
c ส่วนดัชนีล่าง T เป็นคำย่อของ Triangular กำกับไว้เพื่อให้ทราบว่าเป็นคะแนนฟัซซีนัมเบอร์รูปแบบ
สามเหล่ียม ดังรูปท่ี 13 โดยท่ีฟังก์ชันความเป็นสมาชิกสามเหล่ียม คือ 
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Triangular(x:a,b,c) =  

{
 
 

 
 

0,                   x<a
x-a

b-a
,                a≤x≤b 

c-x

c-b
,                b≤x≤c

0,                  x>c

                                             __(1) 

 
ภาพท่ี 13 ฟังก์ชันความเป็นสมาชิกสามเหล่ียม 

  
3.5 จัดทำสาม เห ล่ี ยมฟั ซซี  (Triangular Fuzzy Numbers) สำห รับคำนวณ ค่าก าร

ประเมินผลของจำนวนสามเหล่ียมฟัซซีในแต่ละตัวช้ีวัดท่ีได้มาจากการให้คะแนนของเช่ียวชาญด้าน
นวัตกรรม และคะแนนสามเหล่ียมฟัซซี โดยอ้างอิงคะแนนจาก (Chan et al., 2008) แสดงดังตาราง
ท่ี 33 และรูปภาพท่ี 14 

 

ตารางท่ี 33 ความสัมพันธ์ของระดับความสำคัญ คะแนนฟัซซี และคะแนนสามเหล่ียมฟัซซี 

ระดับความสำคัญ  คะแนน คะแนนฟัซซ ี คะแนนสามเหล่ียมฟัซซี 
ความสำคัญต่ำท่ีสุด 1 1̃ (1,1,1) 
ความสำคัญต่ำ 2 2̃ (1,2,3) 
ความสำคัญเล็กน้อย 3 3̃ (2,3,4) 
ความสำคัญกว่าพอสมควร 4 4̃ (3,4,5) 
ความสำคัญปานกลาง 5 5̃ (4,5,6) 
ความสำคัญยิ่งกว่าปานกลาง 6 6̃ (5,6,7) 
ความสำคัญมาก 7 7̃ (6,7,8) 
สำคัญยิ่งกว่านั้นมาก 8 8̃ (7,8,9) 
ความสำคัญมากท่ีสุด 9 9̃ (8,9,9) 

μ(x)

1

a    Aa c X
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ภาพท่ี 14 จำนวนสามเหล่ียมฟัซซี (Scale of Fuzzy numbers) 

3.6 คำนวณคะแนนฟัซซีนัมเบอร์ของผู้เช่ียวชาญด้านนวัตกรรมท่ีได้จากการประเมินแต่ละ
ตัวช้ีวัดของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล ในการวิจัยนี้ ใช้ตัวแบบค่าเฉล่ียเรขาคณิต 
(Geometric Mean Model) ซึ่งเป็นตัวแบบท่ัวไป ตามแนวทางของ (Klir & Yuan, 1995) เพื่อ
คำนวณหาการตัดสินใจร่วมกันในการเลือกตัวชี้วัดความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล โดยใช้วิธีการ
คำนวณจากการสมมติความสำคัญของตัวชี้วัดในแต่ละองค์ประกอบท่ี j จากผู้เช่ียวชาญด้านนวัตกรรม
ท่ี i คือ 

 �̃� = (𝑎𝑖𝑗 , 𝑏𝑖𝑗 , 𝑐𝑖𝑗) เมื่อ i = 1 , 2 , … , 24  และ j = 1 , 2 , … , 22  
และกำหนด �̃�j  แทนน้ำหนักฟัซซี (Fuzzy Weighting) ของตัวช้ีวัดในแต่ละองค์ประกอบท่ี 

j โดยท่ี 

�̃� = (𝑎𝑗, 𝑏𝑗 , 𝑐𝑗) เมื่อ   𝑎𝑗 = 𝑀𝑖𝑛{𝑎𝑖𝑗}, 𝑏𝑖𝑗 =
1

𝑛
 ∑ 𝑏𝑖𝑗

𝑛
𝑖=1                                 

         𝑐𝑗 = 𝑀𝑎𝑥 {𝑐𝑖𝑗}                                                                            __(2) 
3.7 แปลงค่าคะแนนฟัซซี  (ผ่านฟั งก์ ชันระ ดับความสมาชิก) ให้ก ลับไป สู่ ค่าปกติ  

(Defuzzification) ด้วยวิธี จุดศูนย์ดุลย์อย่างง่าย (Simple Center of Gravity Method) ในการ
แปลงค่าน้ำหนักฟัซซี ( ω̃j ) ในแต่ละทางเลือกของสมาชิก  

กำหนดเป็น Sj  เมื่อ 𝑆𝑗 =
(𝑎𝑗+𝑏𝑗+𝑐𝑗)

3
 , 𝑗 = 1,2, … ,22              __(3) 

3.8 คำนวณดัชนีการคัดเลือก (Screen Evaluation Indexes) เป็นขั้นตอนในการคัดเลือก
องค์ประกอบท่ีเหมาะสมโดยการกำหนดค่า 𝑘 ถ้า 𝑆𝑗 ≥ 𝑘 แสดงว่าสมาชิก j เหมาะสมในการเป็น
ข้อความของตัวช้ีวัด แต่ถ้า 𝑆𝑗 < 𝑘 แสดงว่าสมาชิก j ไม่เหมาะสมในการเป็นองค์ประกอบอย่างไร
ก็ตาม เพื่อให้ได้ผลการคัดเลือกข้อความท่ีน่าเช่ือถือ โดยผู้วิจัยกำหนดค่า 𝑘 มีค่าเท่ากับ 6 (Arian & 
Farnad, 2016) เพื่อคำนวณดัชนีการคัดเลือกและนำไปสู่การกำหนดองค์ประกอบ สำหรับใช้พิจารณา
ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล  

 

μ(x)

0 1 3 5 7 9 X
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ตอนที่ 4 ขั้นตอนการคำนวณดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 

 
ภาพท่ี 15 ขั้นตอนการคำนวณดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 

 งานวิจัยนี้ผู้วิจัยคำนวณหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาแบบรายข้อหรือรายตัวช้ีวัด (Content 
Validity Index for Item, I-CVI) และความตรงเชิงเนื้อหาท้ังฉบับ (Content Validity Index For 
Scale , S -CVI) ด้วย ไมโครซอฟท์ เอ็กซ์เซล โดยให้ ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 คน (Lynn, 1986) 
พิจารณา โดยมีระดับประเมินความสอดคล้องจะมี 4 ระดับ คือ 

ระดับ 1 คือ ข้อคำถามไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย  
ระดับ 2 คือ ข้อคำถามต้องปรับปรุงอย่างมาก จึงจะมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

การวิจัย  
ระดับ 3 คือ ข้อคำถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย หากมีการปรับปรุง  

เล็กน้อย  
ระดับ 4 คือ ข้อคำถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยมาก 
การหาค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา โดยนำเฉพาะข้อท่ีได้รับการประเมิน 3 หรือ 4 

เท่านั้น (ถือว่ามีความสอดคล้อง) มาคำนวณโดยมีสมการในการคำนวณ ดังนี้ 
ดัชนีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาแบบรายข้อ (Item Content Validity for Item , I-CVI) 

  𝐼 − 𝐶𝑉𝐼 =
𝑁𝑐

𝑁
               __(4) 

 โดยท่ี Nc คือ จำนวนผู้เช่ียวชาญท่ีประเมินข้อคำถามในระดับสอดคล้อง (ตอบ3 หรือ 4) 
  N  คือ จำนวนผู้เช่ียวชาญท้ังหมด 

ผู้ทรง

คุณวุฒิ

• ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน 

ประเมิน
ตัวชี้วัด

• ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินตัวช้ีวัดท่ีผ่านการคัดเลือกด้วยวิธีการเดลฟายฟัซซี ด้วย
คะแนน 1-4 เพื่อทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา

การ
ทดสอบ

• คะแนนผู้เช่ียวชาญท่ีให้คะแนน 3 และ 4 จะถูกค านวณด้วยการหาดัชนีความ
เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์ เอ็กซ์เซล 

ความ
เท่ียงตรง

รายตัวชี้วัด

• คะแนนตัวชี้วัดแต่ละตัวชี้วัดท่ีมีค่ามากกว่า 0.8 จะถูกจัดเป็นตัวชี้วัดท่ีผ่านเกณฑ์
ดัชนีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 

ความ
เท่ียงตรง
ท้ังฉบับ

• คะแนนรวมของตัวชี้วัดจะต้องมีค่ามากกว่า 0.8 จะถูกจัดเป็นองค์ประกอบท่ีผ่านเกณฑ์
ดัชนีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
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 เมื่อสามารถคำนวณหาดัชนีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาแบบรายข้อแล้ว สามารถคำนวณหา
ดัชนีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาแบบท้ังฉบับ (Content Validity for Scale , S -CVI) ได้ จาก 2 วิธี
ดังนี้ 

วิธีท่ี 1 จากสมการ 𝑆 − 𝐶𝑉𝐼 =  ∑
(𝐼−𝐶𝑉𝐼)

𝑃
             __(5) 

   P  คือ แทนจำนวนข้อคำถามท้ังหมด 

วิธีท่ี 2 จากสมการ 𝑆 − 𝐶𝑉𝐼 =  ∑𝑃 𝑁⁄              __(6) 
   P  คือ แทนจำนวนข้อคำถามท้ังหมด 
   N  คือ จำนวนผู้เช่ียวชาญท้ังหมด 
 โดยค่า CVI ควรมีค่าต้ังแต่ 0.8 ขึ้นไป (Polit & Beck, 2006) ถึงจะผ่านเกณฑ์ดัชนีความ
เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
 
ตอนที่ 5 ขั้นตอนการหาความเชื่อม่ันและการยืนยันองค์ประกอบความสามารถนวัตกรรมระดับ
บุคคลขององค์กรการไฟฟ าส่วน  มิ าค 

ผู้วิจัยนำองค์ประกอบและตัวช้ีวัดท่ีผ่านขั้นตอนการทดสอบความเท่ียงตรงด้วยดัชนี
ความตรงเชิงเนื้อหามาทดสอบความเช่ือมั่นและการยืนยันองค์ประกอบความสามารถนวัตกรรมระดับ
บุคคลขององค์กรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามแนวคิดของ (Lindeman, 
Merenda, & Gold, 1980) ท่ีเสนอหลักท่ัวไปว่าอัตราส่วนระหว่างจำนวนหน่วยตัวอย่างกับจำนวน
พารามิเตอร์หรือตัวแปรควรเป็น 20:1 ของปริมาณตัวชี้วัดท่ีพบ เนื่องจากตัวชี้วัด มีท้ังส้ิน 17 ตัวช้ีวัด 
การวิจัยครั้งนี้จึงต้องมีขนาดกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 340 คน โดยผู้วิจัยได้กำหนดการสุ่มตัวอย่างจาก
ผู้ท่ีเข้าประกวดงานประชุมวิชาการและนวัตกรรมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต้ังแต่ ปี 2560-2561โดย
ขั้นตอนการทดสอบมีรายละเอียด ดังนี้ 
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5.1 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายใน 

 
ภาพท่ี 16 ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเช่ือมั่นด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายใน 

ผู้วิจัยทดสอบความเช่ือมั่นผู้ทดสอบจำนวน 50 คน ผู้ท่ีเข้าประกวดงานประชุมวิชาการและ
นวัตกรรมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 50 คน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและสอดคล้องของ
ข้อคำถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย และความเหมาะสมทางด้านภาษา ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในด้วยโปรแกรม SPSS เวอร์ช่ัน 22 โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายใน
ช้ันซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 สามารถแปลความหมายได้ดังนี้ (Koo & Li, 2016) 

ช่วงคะแนน 0.00-0.50 มีค่าความน่าเช่ือถือของผู้ประเมินมีความสอดคล้องกันในระดับต่ำ 
ช่วงคะแนน 0.50-0.74 มีค่าความน่าเช่ือถือของผู้ประเมินมีความสอดคล้องกันใน 
ระดับพอใช้  
ช่วงคะแนน 0.75-0.90 มีค่าความน่าเช่ือถือของผู้ประเมินมีความสอดคล้องกันในระดับดี  
ช่วงคะแนน 0.90-1.00 มีค่าความน่าเช่ือถือของผู้ประเมินมีความสอดคล้องกันใน 
ระดับดีมาก  
จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายใน  พบว่า ค่า ICC ทุกองค์ประกอบย่อยมี

ความเช่ือมั่นอยู่ในระดับปานกลางถึงดีเย่ียม โดยผ่านเกณฑ์ 0.50 (Koo & Li, 2016) ทุกข้อ 
 

ผู้ทดสอบ
• ผู้ทดสอบจ านวน 50 คน 

ประเมินตัวชี้วัด

• ผู้ทดสอบประเมินตัวช้ีวัดท่ีผ่านการทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหามาแล้ว 
เพื่อทดสอบความเช่ือมั่นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายใน 

การทดสอบ
• สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายใน ถูกค านวนด้วยโปรแกรม SPSS Version 22

ผลการการ
ทดสอบ

• ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายใน ต้องมีค่ามากกว่า 0.5 จึงจะถือว่าผ่าน
เกณฑ์การทดสอบความเช่ือมั่นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ภายใน 
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5.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

 
ภาพท่ี 17 ขั้นตอนการวิเคราะห์องค์ประกอบความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลเชิงยืนยัน 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ของแบบสอบถามความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 
จำนวน 350 คน ขององค์กรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้วยโปรแกรม Lisrel เพื่อตรวจสอบความตรงเชิง
โครงสร้าง ซึ่งตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยการ
พิจารณาค่าสถิติและค่าดัชนี ดังต่อไปนี้ (สุภมาส อังศุโชติ, 2552) 

5.2.1 ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Goodness of Fit Statistic) เป็นค่าสถิติท่ีใช้ทดสอบ
สมมติฐานว่าฟังก์ช่ันความกลมกลืนมีค่าเป็นศูนย์ หรือโมเดลองค์ประกอบตามสมมติฐานการวิจัย
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่าสถิติไค-สแควร์ท่ีไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p > 0.05) เป็นส่ิงท่ีช้ีว่า
โมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เพราะต้องการยืนยันสมมติฐานหลัก (Null Hypothesis) ถ้า
ค่าสถิติไค-สแควร์มีค่าต่ำมาก ยิ่งเข้าใกล้ศูนย์แสดงว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

5.2.2 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-Square) เป็นอัตราส่วนระหว่างค่าสถิติไคสแควร์
กับจำนวนองศาอิสระ( 2/df) ซึ่งเป็นค่าสถิติท่ีใช้พิจารณาแทนค่าสถิติไค-สแควร์ เนื่องจากค่าสถิติ
ไค-สแควร์มีข้อจำกัดท่ีทำให้เกิดปัญหาการสรุปผลได้ไม่ถูกต้องในบางกรณี  

กลุ่มตัวอย่าง
• กลุ่มตัวอย่างจ านวน 350 คน 

ประเมินตัวชี้วัด

• แบบทดสอบท่ีผ่านการทดสอบความเท่ียงตรงและความเช่ือมั่นมาแล้ว เพื่อ
ยืนยันองค์ประกอบตัวช้ีวัดของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล

การทดสอบ

• ยืนยันองค์ประกอบตัวชี้วัดของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลจะถูก
ค านวณด้วยโปรแกรม Lisrel

ผลการการ
ทดสอบ

• องค์ประกอบตัวชี้วัดของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล ท่ีสามารถน าไป
ล าดับความส าคัญขององค์ประกอบความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล
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5.2.3 ดัชนีวัดความสอดคล้องเชิงสัมบูรณ์ (Absolute Fit Index) ประกอบด้วย ดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) และดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว 
(Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) โดยท่ัวไปค่า GFI และ AGFI มีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 

5.2.4 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) เป็นดัชนีท่ี
บอกว่าโมเดลท่ีนำมาตรวจสอบดีกว่าโมเดลท่ีตัวแปรไม่มีความสัมพัทธ์กันเลย หรือโมเดลอิสระ 

ซึ่งค่า CFI มีค่าต้ังแต่ 0 ถึง 1 
5.2.5 ค่ารากของค่าเฉล่ียกำลังสองของความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ (Root Mean 

Square error of Approximation: RMSEA) จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1  
การวิจัยครั้งนี้ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลองค์ประกอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์

ด้วยการพิจารณาจากค่าสถิติไค-สแควร์ ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ ค่าดัชนี GFI, AGFI และ RMSEA ดังนี้ 
1. หากค่าสถิติไค-สแควร์ ไม่มีนัยสำคัญ (p > 0.05) ค่า GFI และ AGFI มีค่ามากกว่า 0.90 

ค่า CFI มีค่ามากกว่า 0.95 และค่า RMSEA มี ค่าน้อยกว่า 0.06 แสดงว่าโมเดลองค์ประกอบ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 2. หากพิจารณาแล้วพบว่าค่าสถิติไค-สแควร์มีนัยสำคัญ (p ≤ 0.05) แต่ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์
มีค่าน้อยกว่า 2.00 ค่า GFI และ AGFI มีค่ามากกว่า 0.90 ค่า CFI มีค่ามากกว่า 0.95 และค่า RMSEA 
มีค่าน้อยกว่า 0.06 ถือว่าโมเดลองค์ประกอบสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
ตอนที่ 6 ขั้นตอนการจัดลำดับองค์ประกอบของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลองค์กรการ
ไฟฟ าส่วน  มิ าค 
 ผู้วิจัยนำองค์ประกอบและตัวชี้วัดท่ีผ่านขั้นตอนการทดสอบความเท่ียงตรง ความเช่ือมั่นและ
การยืนยันองค์ประกอบความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลขององค์กรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มา
จัดลำดับความสำคัญขององค์ประกอบและตัวช้ีวัด ด้วยโปรแกรม ไมโครซอฟท์ เอ็กซ์เซล เพื่อประเมิน
ความเช่ือมโยงและจัดลำดับความสำคัญขององค์ประกอบ โดยท่ีปรึกษาด้านนวัตกรรมท้ังหมดของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 5 คน โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนดังภาพท่ี 18  
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ภาพท่ี 18 ขั้นตอนการจัดลำดับองค์ประกอบของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 

6.1 การคำนวณหาอัตราค่าความสอดคล้องของการประเมิน Consistency Ratio – CR 

เนื่องจากการใช้แบบสอบถามเพื่อให้ท่ีปรึกษาโครงการวินิจฉัยและให้น้ำหนักความสำคัญของ
ปัจจัยโดยการเปรียบเทียบปัจจัยเชิงคู่ เป็นการแสดงความคิดเห็นของแต่ละบุคคล ซึ่งมีโอกาสท่ีผลการ
ประเมินท่ีได้ไม่สอดคล้องกัน ดังนั้น ผู้วิจัยต้องนำข้อมูลท่ีได้จากการประเมินในแบบสอบถามมา
คำนวณหาอัตราค่าความสอดคล้อง หรืออัตราค่า CR ของข้อมูลเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกันของ
เหตุผลในการให้คะแนนก่อนนำข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ด้วยกระบวนการลำดับช้ันเชิงวิเคราะห์ฟัซซี 
(Fuzzy AHP) (Saaty, 1994) ซึ่งอัตราค่าความสอดคล้องท่ียอมรับได้ขึ้นอยู่กับขนาดของเมทริกซ์ เช่น 
สำหรับเมทริกซ์ขนาด 3x3 ค่า CR ท่ียอมรับได้ไม่เกิน 0.05 เมทริกซ์ขนาด 4 x 4 ค่า CR ท่ียอมรับได้
ไม่เกิน 0.08 เมทริกซ์ขนาด ≥ 5x5 ค่า CR ท่ียอมรับได้ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.1 (Kabir & Hasin, 
2011) หากค่าอัตราค่าความสอดคล้องท่ีคำนวณได้มีค่ามากกว่าค่าอัตราค่าความสอดคล้องท่ียอมรับ
ได้ แสดงว่าข้อมูลไม่มีความสอดคล้องกันภายในตารางเมตริกซ์ หรือผลของการประเมินนั้นไม่สามารถ
ยอมรับได้ ควรทบทวนหรือปรับปรุงการประเมินผลใหม่ ก่อนนำข้อมูลจากการประเมินไปใช้ในการ
คำนวณและวิเคราะห์ต่อไป 

ผู้ประเมิน
• ท่ีปรึกษาโครงการ 5 คน 

ประเมิน
ตัวชี้วัด

• ท่ีปรึกษาโครงการให้คะแนนความส าคัญตัวชี้วัดของความสามารถนวัตกรรม
ระดับบุคคล โดยมีระดับคะแนนความส าคัญ 1-9 

การทดสอบ

• ทดสอบค่าความสอดคล้องของการประเมิน ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์ เอ็กซ์
เซล  

การจัดล าดับ

• คะแนน 1-9 ท่ีได้จากการประเมินของผู้เช่ียวชาญจะถูกค านวณด้วยวิธีการล าดับ
ช้ันเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี่ ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์ เอ็กซ์เซล 

ผลการ
จัดล าดับ

• องค์ประกอบตัวชี้วัดของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลท่ีผ่านการล าดับ
ความส าคัญขององค์ประกอบท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้
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การคำนวณหาอัตราค่าความสอดคล้องกันของเหตุผลในการให้คะแนนจากการเปรียบเทียบ
หลักเกณฑ์ทีละคู่ของหลักเกณฑ์ท้ังหมด จะถูกกำหนดโดยค่าท่ีได้จากการนำผลรวมของค่าวินิจฉัยของ
แต่ละหลักเกณฑ์ในแถวต้ังแต่ละแถวมาคูณด้วยผลรวมของค่าเฉล่ียในแถวนอนแต่ละแถวแล้วนำเอา
ผลคูณท่ีได้มารวมกัน ซึ่งผลลัพธ์จะเท่ากับจำนวนหลักเกณฑ์ท้ังหมดท่ีถูกนำมาเปรียบเทียบ และ
ผลรวมนี้เรียกว่า ค่า Eigenvalues หรือ แลมด้าแมกซ์ (𝜆max)  
        

                                   __(4) 
 
  aij =ค่าวินิจฉัยของแต่ละหลักเกณฑ์ในแถวตั้งแต่ละแถว 
  wj  = ค่าเฉล่ียในแถวนอนแต่ละแถว 
ตรวจสอบค่าอัตราส่วนความสอดคล้องของข้อมูล (consistency ratio: CR) จากสมการ 
   CR  = 

CI

RI
                __(5) 

 โดย CI คือดัชนีความสอดคล้องของข้อมูล (consistency index) สามารถคำนวณ CI ได้จากสมการ
  CI = (𝜆max-n)/n-1                __(6) 
โดยท่ี 
  CR คือ อัตราค่าความสอดคล้องมีค่าไม่เกิน 10 % 
  CI  คือ ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
  RI  คือ ค่าเฉล่ียดัชนีจากการสุ่มตัวอย่างแสดงในตารางท่ี 34 
  𝜆max คือ ค่า Eigenvalues หรือค่าแลมด้าแมกซ์ 
  n = จำนวนปัจจัย 
ตารางท่ี 34 ตามขนาดมิติ (n) ของเมทริกซ์เทียบเคียงฟัซซีกับค่าเฉล่ียดัชนีจากการสุ่มตัวอย่าง 

ขนาดเมตริกซ์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
RI .00 .00 .52 .89 1.11 1.25 1.35 1.41 1.45 1.49 
 
6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลของกระบวนการลำดับช้ันเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี 

จากองค์ประกอบท่ีผ่านการคัดเลือกด้วยวิธีการเดลฟายฟัซซี สามารถนำมาสร้างโครงสร้าง
ลำดับช้ันในการประเมินท่ีปรึกษาโครการ PEA Innovation Hub โดยการจัดลำดับองค์ประกอบของ
ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตองค์ประกอบและตัวชี้วัดท่ี
ต้องการเช่ือมโยงท้ังหมด 5 แผนภาพ โดยสรุปได้จากรูปภาพท่ี 19-23 
 โดยกำหนดให้ Mj , j = 1-5 
 1= ท่ีปรึกษาโครการคนท่ี A 
 2= ท่ีปรึกษาโครการคนท่ี B 
 3= ท่ีปรึกษาโครการคนท่ี C 
 4= ท่ีปรึกษาโครการคนท่ี D 
 5= ท่ีปรึกษาโครการคนท่ี E 

𝜆𝑚𝑎𝑥 =    𝑎𝑖𝑗𝑤𝑗

𝑛

𝑗=1

 

𝑛

𝑖=1

  



  90 

 

ภาพท่ี 19 การเช่ือมโยงการจัดลำดับความสำคัญของนวัตกรรมระดับบุคคล 

 
ภาพท่ี 20 การเช่ือมโยงการจัดลำดับความสำคัญของนวัตกรรมระดับบุคคลด้านบุคลิกภาพ 

 
ภาพท่ี 21 การเช่ือมโยงการจัดลำดับความสำคัญของนวัตกรรมระดับบุคคลด้านแรงบันดาลใจ 

การจัดล าดับความส าคัญของนวัตกรรมระดับบุคคล

บุคลิกภาพ ลักษณะของงานแรงบันดาลใจ ความรู้ความเข้าใจ

M1 M2 M3 M4 M5

การจัดล าดับความส าคัญของนวัตกรรมระดับบุคคลด้านบุคลิกภาพ

การเปิดรับประสบการณ์ การรับรู้ศักยภาพตนเองการยอมรับความเสี่ยง ความอดทนต่อความคลุมเครือ

M1 M2 M3 M4 M5

ความกระตือรือร้น ความคิดสร้างสรรค์

การจัดล าดับความส าคัญของนวัตกรรมระดับบุคคลด้านแรงบันดาลใจ

ความต้องการความส าเร็จ การสื่อสารรางวัล ความคิดริเร่ิมส่วนบุคคล 

M1 M2 M3 M4 M5
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ภาพท่ี 22 การเช่ือมโยงการจัดลำดับความสำคัญของนวัตกรรมระดับบุคคลด้านความรู้ความเข้าใจ 

 
ภาพท่ี 23 การเช่ือมโยงการจัดลำดับความสำคัญของนวัตกรรมระดับบุคคลด้านลักษณะงาน 

การคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลในวิธีการ FAHP โดยท่ัวไปสามารถทำได้หลายแบบ แต่
วิธีการหนึ่งท่ีได้รับความนิยมคือวิธีการคำนวณและวิเคราะห์ของ Chang (1996) ซึ่งได้พัฒนาขั้นตอน
ในการคำนวณและวิเคราะห์ข้ึนด้วยการประยุกต์ใช้ขั้นตอนการคำนวณและวิเคราะห์ของวิธีการ AHP 
และ Fuzzy เข้าด้วยกันโดยการคงรูปแบบการเปรียบเทียบระดับความสำคัญเชิงคู่ของปัจจัย แต่ใน
การแปลงระดับความสำคัญในการเปรียบเทียบซึ่งเป็นภาษาพูดให้เป็นตัวเลข จะใช้ตัวเลขฟัซซีแบบ
สามเหล่ียม (Triangular fuzzy numbers) มาแทนการใช้ตัวเลขเด่ียว 1-9 โดยท่ีรูปแบบตัวเลขฟัซซี
จะเป็น (l, m, u) มี m เป็นค่ากลางของ μF(x) และ l , u เป็นค่าขอบเขตล่างและขอบเขตบน
ตามลำดับของเลขสมาชิกซึ่งแทนได้ด้วยสมการท่ี 7 

การจัดล าดับความส าคัญของนวัตกรรมระดับบุคคลด้านความรู้ความเข้าใจ

ความรู้ เครือข่าย ความเช ี่ยวชาญ รูปแบบการแก้ปัญหา

M1 M2 M3 M4 M5

การจัดล าดับความส าคัญของนวัตกรรมระดับบุคคลด้านลักษณะของงาน

ความมีอิสระในการท างาน ทรัพยากรของงาน การสนับสนุนนวัตกรรม

M1 M2 M3 M4 M5
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ภาพท่ี 24 ฟังก์ชันภาวะสมาชิกแบบสามเหล่ียม และพารามิเตอร์ 

μF(x)  = 

{
 
 

 
 

0                    ,x<l
(𝑥−𝑙)

(𝑚−𝑙)
        ,l≤x≤m

(𝑢−𝑥)

(𝑢−𝑚)
      ,m≤x≤u

0                  ,x>u

                                  __(7) 

 กำหนดให้ l และ u เป็นค่าขอบเขตล่างและบนของสมาชิกตามลำดับ และ m เป็นค่ากลาง 
โดย Triangular Fuzzy Number ถูกแสดง (l,m,u) โดย (l,m,u) มีกฎการบวก การลบ การคูณและ
การหาร ดังสมการท่ี 8 ถึง 11 ดังนี้ 
การบวกกันของ Triangular Fuzzy Number คือ 
 (l1,m1,u1) ⨁ (l2,m2,u2)  = (l1+ l2 , m1+ m2 1, u1+ u2)             __(8) 
การลบกันของ Triangular Fuzzy Number คือ 
 (l1,m1,u1) ⊖ (l2,m2,u2)  = (l1+ l2 , m1+ m2 1, u1+ u2)           __(9) 
การคูณกันของ Triangular Fuzzy Number คือ 
 (l1,m1,u1) ⨂ (l2,m2,u2)  = (l1+ l2 , m1+ m2 1, u1+ u2)          __(10) 
การหารกันของ Triangular Fuzzy Number คือ 
 (l1,m1,u1)-1   = (1/u1 , 1/m1, 1/l2)           __(11) 
 
 งานวิจัยนี้ใช้การแปลงระดับการให้ความสำคัญจากท่ีปรึกษาให้น้ำหนัก เป็นตัวเลขฟัซซี     
(F.-G. Wu et al., 2004) ตามตารางท่ี 35 โดยสามารถแสดงในรูปแบบสามเหล่ียมฟัซซีได้ดัง       
ภาพท่ี 25  
 

 

μ F (X)

1

l m u Weight
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ตารางท่ี 35 สเกลการแปลงเป็นตัวเลขแสดงระดับความสำคัญของการเปรียบเทียบเป็นคู่ 

ระดับการให้ความสำคัญ  เทียบเป็นคะแนน คะแนนสามเหล่ียมฟัซซี 
มีความสำคัญเท่ากัน 1 (1,1,1) 
มีความสำคัญมากกว่าเล็กน้อย 3 (2,3,4) 
มีความสำคัญมากกว่าปานกลาง 5 (4,5,6) 
มีความสำคัญมากกว่ามาก 7 (6,7,8) 
มีความสำคัญมากกว่าท่ีสุด 9 (8,9,9) 

อ้างอิงมาจาก  (F.-G. Wu et al., 2004) 

 
ภาพท่ี 25 การกำหนดฟัซซีนัมเบอร์กับระดับของความชอบท่ีมีฟังก์ชันภาวะสมาชิกแบบสามเหล่ียม 

กำหนดขอบเขตการพิจารณาโดยให้ X = {x1 , x2 ,..., xn} เป็นเซตวัตถุ (Object Set) หรือ
ทางเลือก และให้ G = {g1 , g2 ,..., gn} เป็นเซตหลักเกณฑ์ (เป้าหมาย) (Goal Set) ตามวิธีการ
คำนวณของ (Chang, 1996) วัตถุแต่ละส่ิงจะนำมาวิเคราะห์ขอบเขตสำหรับหลักเกณฑ์ gi แต่ละ
หลักเกณฑ์ตามลำดับ ดังนั้น การวิเคราะห์ขอบเขต (ความคลุมเครือ) สำหรับแต่ละวัตถุสามารถแสดง
ได้ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 กำหนดขอบเขตการพิจารณาโดย กำหนดให้ X = {x1 , x2 ,..., xn} เป็นเซตของ
วัตถุ (Object set) หรือทางเลือก G = {g1 , g2 ,..., gn} เป็นเซตของเป้าหมาย  (Goal set) หรือ
หลักเกณฑ์ และในการวิเคราะห์ แต่ละทางเลือกจะถูกนำมาวิเคราะห์สำหรับแต่ละหลักเกณฑ์ ดังนั้น 
การวิเคราะห์ขอบเขต (ความคลุมเครือ) สำหรับแต่ละวัตถุสามารถแสดงได้ดังนี้ 

Mgi
1 ,Mgi

2 ,.....,Mgi
m สำหรับ I = 1,2,….,n เมื่อ Mgi

j (J=1,2,…,m) เป็นตัวเลขฟัซซีแบบสามเหล่ียม 
จากพื้นฐานวิธีกระบวนการลำดับช้ันเชิงวิเคราะห์ฟัซซีเมตริกซ์การเปรียบเทียบความสำคัญ

แบบคู่ ตามเกณฑ์ฟัซซี สามารถสร้างได้ดังสมการท่ี 12 
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       (Mgi
j )

nxm
 = [

Mg1
1 Mg1

2 Mg1
m

Mg2
1 Mg2

2 Mg2
m

Mgn
1 Mgn

2 Mgn
m
] 

                              = [
(1,1,1) (l12,m12,u12) (l1m,m1m,u1m)

(l21,m21,u21) (1,1,1) (l2m,m2m,u2m)
(ln1,mn1,un1) (ln2,mn2,un2) (1,1,1)

]            __(12) 

   
โดยท่ี (lij ,mij ,uij) = (

1

uij
, 

1

mij
, 

1

lij
) สำหรับ i = 1,2,…n และ j= 1,2,…m และ i ≠ j และ  

(lij ,mij ,uij)= (1,1,1) สำหรับ i = j 
ขั้นตอนท่ี 2 วิเคราะห์โดยคำนวณค่าขอบเขตสังเคราะห์ฟัซซี ดังสมการท่ี 13 สำหรับวัตถุท่ี i โดยท่ี  

             __(13) 
Si คือ ค่าน้ำหนักความสำคัญของปัจจัยท่ีใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินใจ 
∑ Mgi

jm
j=1     คือ ผลบวกของ Triangular Fuzzy Number  

และ[∑ ∑ Mgi
jm

j=1
n
i=1 ]

-1
 คือ ค่าต่างตอบแทนผลรวมของ l,m,u ทุกเกณฑ์การตัดสินใจ 

โดยท่ี   ∑ Mgi
jm

j=1    = (∑ 𝑙𝑗
m
j=1 ,∑ 𝑚𝑗

m
j=1 ,∑ 𝑢𝑗

m
j=1 )              __(14) 

  ∑ ∑ Mgi
jm

j=1
n
i=1   = (∑ 𝑙𝑖

n
i=1 ,∑ 𝑚𝑖

n
i=1 ,∑ 𝑢𝑖

n
i=1 )                         __(15) 

  [∑ ∑ Mgi
jm

j=1
n
i=1 ]

-1
 = (

1

∑ 𝑙𝑖
n
i=1

,
1

∑ 𝑚𝑖
n
i=1

,
1

∑ 𝑢𝑖
n
i=1

)                   __(16) 

 
ขั้นตอนท่ี 3 คำนวณระดับของความเป็นไปได้ของ Si ≥ Sj เมื่อ Si = (li ,mi ,ui) และ 
 Sj    = (lj ,mj ,uj)                                __(17) 
 โดยท่ี i = 1,2,...,n และ j = 1,2,...,m และ i ≠ j โดยสมการท่ี 18 

𝑉(𝑆𝑖 ≥ 𝑆𝑗) = {

1,                 ถ้า 𝑚𝑖 ≥ 𝑚𝑗
                   0,                 ถ้า  𝑙𝑗 ≥ 𝑢𝑖

(𝑙𝑗−𝑢𝑖)

(𝑚𝑖−𝑢𝑖)−(𝑚𝑗−𝑙𝑗)
,      อื่น ๆ 

                   __(18) 

ขั้นตอนท่ี 4 คำนวณระดับของความเป็นไปได้ ของ Si ท่ีมากกว่า Sj อื่นๆ โดยสมการท่ี 19 
𝑉(𝑆𝑖 ≥ 𝑆𝑗|𝑗 = 1,2, … ,𝑚 ; 𝑖 ≠ 𝑗)  =

                                             𝑚𝑖𝑛(𝑆𝑖 ≥ 𝑆𝑗|𝑗 = 1,2,… ,𝑚 ; 𝑖 ≠ 𝑗)__(19) 

𝑆𝑖 =  𝑀𝑔𝑖
𝑖  ⨂[  𝑀𝑔𝑖

𝑗

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

]

−1
𝑚

𝑗=1
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ขั้นตอนท่ี 5 สร้างเวกเตอร์ความสำคัญ ของเมตริกซ์การเปรียบเทียบความสำคัญแบบฟัซซี ดังสมการ
ท่ี 20 เมื่อให้ 
 𝜔𝑖

′ =  𝑚𝑖𝑛(𝑆𝑖 ≥ 𝑆𝑗|𝑗 = 1,2, … ,𝑚 ; 𝑖 ≠ 𝑗)                       __(20) 
 
และเมื่อ Normalization เวคเตอร์ความสำคัญ W’ ด้วยสมการท่ี 21  

 𝜔𝑖 = 
𝜔𝑖
′ 

∑ 𝜔𝑖
′n

i=1
                                  __(21) 

จะได้ เวคเตอร์ความสำคัญใหม่ เป็น  W= (𝜔1 , 𝜔2 , . . . , 𝜔𝑛 ) และ 𝜔𝑖 คือ ค่าน้ ำหนั ก
ความสำคัญของปัจจัยท่ีกำลังวิเคราะห์  
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ตอนที่ 7 ขั้นตอนการให้น้ำหนักองค์ประกอบและตัวชี้วัด เพื่อใช้ในการประเมินความสามารถ
นวัตกรรมระดับบุคคลองค์กรการไฟฟ าส่วน  มิ าค (WiFi Management) 
 หลังจากท่ีผู้วิจัยได้ผลลัพธ์จากการจัดลำดับความสำคัญของความสามารถนวัตกรรมระดับ
บุคคลแล้ว ผู้วิจัยนำผลการวิจัยมาประยุกต์เพื่อกำหนดเกณฑ์ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 
ด้วยโปรแกรม ไมโครซอฟท์ เอ็กซ์เซล โดยผู้วิจัยใช้แบบสอบถามท่ีผ่านกระบวนการทดสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเนื้อหาด้วยวิธีการหาดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา (CVI) และวัดความสอดคล้อง ด้วย
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายใน (ICC) และยืนยันองค์ประกอบ (CFA) โดยมีข้ันตอนดังรูปภาพท่ี 26  
 

 

ภาพท่ี 26 ขั้นตอนการให้น้ำหนักองค์ประกอบและตัวชี้วัด เพื่อใช้ในการประเมินความสามารถ
นวัตกรรมระดับบุคคลองค์กรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (WiFi Management) 

 ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมคะแนนจากแบบสอบถาม โดยการนำคะแนนในแต่ละข้อคำถามของ
ตัวชี้วัดบวกกันภายในตัวชี้วัดนั้น ๆ แล้วคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์  

การเตรียม
คะแนนจาก

แบบสอบถาม

• น าคะแนนในแต่ละข้อค าถามของตัวชี้วัดบวกกันแล้วค านวณเป็นเปอร์เซ็นต์ 

ก าหนดค่า
Max

• น าผลท่ีได้จากขั้นตอนการจัดล าดับในตอนท่ี 6 ก าหนดเป็นค่า Max,  FAHP = 
Max

ค านวณหา
เกณฑ์

• น าค่า Max มาคูณกับ 69% เพื่อค านวณหาเกณฑ์ความสามารถนวัตกรรม
ระดับบุคคล (Individual Innovativeness criteria (IIC))  

• IIC = FAHP x 69% 

ค านวณ
คะแนนกลุ่ม

ตัวอย่าง

• น าคะแนนท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่างมาเทียบเป็นเปอรเ์ซ็นตแ์ละคูณกับ Max ท่ีได้
จากตอนท่ี 2

• Sample = Max x คะแนนเทียบเป็นเปอรเ์ซ็นตท่ี์ได้จากกลุ่มตัวอย่าง

ผลลัพธ์ที่ได้

• หากคะแนนมีค่า Sample > IIC, มีความสามารถนวัตกรรมด้านนั้น

• หากคะแนนมีค่า IIC > Sample, ไม่มีความสามารถนวัตกรรมด้านนั้น
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 ขั้นตอนท่ี 2 การคำนวณหาค่า Max หรือค่าสูงสุดของตัวชี้วัดนั้น นำผลท่ีได้จากขั้นตอนการ
จัดลำดับในตอนท่ี 6 กำหนดให้เป็นค่า Max,  FAHP = Max  
 ขั้นตอนท่ี 3 การคำนวณหาค่าเกณฑ์ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล (Individual 
Innovativeness Criterion) หรือ ในการคำนวณหาเกณฑ์ เป็นการนำค่าสูงสุดของตัวชี้วัดหรือค่าท่ีได้
จากขั้นตอนท่ี 2 คูณกับ 69 โดย Hurt et al. (1977) ได้กำหนดเกณฑ์ไว้ว่า โดยท่ัวไปแล้วบุคคลท่ีมี
ค่าสูงกว่า 68% จะพิจารณาว่าเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถนวัตกรรมอยู่ในระดับท่ีสูง ในทางกลับกัน
บุคคลท่ีมีค่าต่ำกว่า 68% จะพิจารณาว่าเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถนวัตกรรมในระดับท่ีต่ำ 
 ขั้นตอนท่ี 4 การคำนวณคะแนนกลุ่มตัวอย่าง โดยการนำคะแนนจากกลุ่มตัวอย่างมาเทียบ
เป็นเปอร์เซ็นต์ในทุก ๆ ตัวช้ีวัดคูณกับค่าสูงสุดของตัวช้ีวัดหรือค่าท่ีได้จากขั้นตอนท่ี 2 ผลลัพธ์ท่ีจะ
สามารถพิจารณาได้มี 2 กรณี ดังนี้  
 กรณีท่ี 1 หากตัวช้ีวัดมีค่า Sample > เกณฑ์ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล (IIC), 
สามารถสรุปได้ว่า ความสามารถนวัตกรรมด้านนั้นของบุคคลนั้นมีความสามารถนวัตกรรมอยู่ใน
ระดับสูง 
 กรณีท่ี 2 หากตัวช้ีวัดมีค่า เกณฑ์ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล  (IIC) > Sample, 
สามารถสรุปได้ว่า ความสามารถนวัตกรรมด้านนั้นของบุคคลนั้นมีความสามารถนวัตกรรมอยู่ในระดับ
ต่ำ 
 
ตอนที่ 8 จริยธรรมในการวิจัยและการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของการวิจัย 
 ขั้นตอนและกระบวนการของการวิจัยผู้วิจัยจะควบคุมขั้นตอนและกระบวนการ การขอ
อนุญาตกับ ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทดสอบ กลุ่มตัวอย่าง และท่ีปรึกษาโครงการ ทุกครั้งเพื่อให้
ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมท้ังยังมีการนัดหมายวัน-เวลาก่อนสัมภาษณ์ โดย
ผู้เช่ียวชาญ จำนวน 24 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน และท่ีปรึกษาโครงการ 5 คน ได้ออกหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์เพื่อขอสัมภาษณ์ภายหลังจากนัดหมายวัน-เวลาและสถานท่ี อย่างไรก็ดีเนื่องจาก
ผู้เช่ียวชาญด้านนวัตกรรม กลุ่มท่ีปรึกษานวัตกรรม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้เช่ียวชาญ ท่ี มีความรู้
ความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศ การเปิดเผยรายนามแท้จริงอาจส่งผลกระทบของการให้
ข้อมูลของผู้ประเมิน ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอสงวนรายนามท่ีแท้จริงในขั้นตอนการนำเสนอผลการวิจัย 
 การเก็บรวมรวมข้อมูล จะใช้วิธีการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ โดยการสัมภาษณ์ รูปแบบ
การสัมภาษณ์จะเป็นการถามถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับนวัตกรรม มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
หลีกเล่ียงการใช้ความคิดเห็นส่วนตัวกับผู้ให้ข้อมูล โดยผู้วิจัยเคร่งครัดต่อหลักการ 5 ประการ คือ 1) 
เคารพความเป็นส่วนตัว 2) รักษาความลับ 3) ความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย 4) การอ ธิบาย
โครงการวิจัยต่อผู้ให้ข้อมูลและ 5) ผลประโยชน์ การแลกเปล่ียน และการแบ่งปัน (เจษฎา นกน้อย 
และ วรรณ ภรณ์บริพันธ์, 2554) 
 การตรวจสอบความน่าเช่ือถือแบบสามเส้า จะช่วยลดความผิดพลาดในการตีความโดยใช้
มุมมองท่ีหลากหลายเพื่อเป็นการยืนยันความหมายท่ีชัดเจนและถูกต้อง (Denzin & Lincoln, 2008)
อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยจะไม่แสดงความคิดและความรู้สึกส่วนตัว เพื่อสร้างรูปแบบท่ีเหมาะสมในการ
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สัมภาษณ์  การสนทนา และร่วมกัน ค้นหาความหมายความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 
(Morehouse & Maykut, 2002) 
 
ตอนที่ 9 แผนการดำเนินงาน สรุปผลและนำเสนองานวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นวิธีวิทยาการวิจัยแบบผสานวิธีท่ีใช้กระบวนการขั้นตอนของการจัดการ
ความรู้  ดังต่อไปนี้ 
 9.1  การวางแผนค้นหาข้อมูลเพื่อพัฒนาแบบร่างองค์ประกอบและตัวช้ีวัดความสามารถ
นวัตกรรมระดับบุคคล ผู้วิจัยจะต้องสืบค้นข้อมูลท่ีมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เพื่อให้
ผลการวิจัยมีความถูกต้องและแม่นยำ 
 9.2  การวางแผนในขั้นตอนการคัดเลือกองค์ประกอบจากผู้เช่ียวชาญด้านนวัตกรรม 24 คน 
เริ่มต้นจากการถอดการบันทึกเสียงการสัมภาษณ์จากเครื่องบันทึกเสียง ออกมาในรูปข้อความโดย
บันทึกลงในไฟล์คอมพิวเตอร์แบบคำต่อคำ ผู้วิจัยอ่านข้อมูลท้ังหมดเพื่อให้เห็นภาพคร่าว ๆ สำหรับ
การนำเสนอข้อมูลนั้นใช้แนวทางของ (Strauss & Corbin, 1990) ร่วมกับการแสดงถึงความหมาย
ของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล และยืนยันความสำคัญขององค์ประกอบและตัวช้ีวัด การ
คำนวณดัชนีการคัดเลือก แทนด้วย De-fuzzy ในขั้นตอนวิธีการเดลฟายฟัซซีเพื่อคัดเลือกตัวชี้วัดของ
แต่ละองค์ประกอบ ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 
 9.3 การวางแผนการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาด้วยวิธีการหาดัชนีความตรงเชิง
เนื้อหา ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel จากผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน เพื่อทดสอบความเท่ียงตรงเชิง
เนื้อหาของแบบสอบถาม โดยมีการตัดข้อความท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ออกเพื่อเพิ่มความเท่ียงตรงของ
แบบสอบถามท้ังฉบับ 
 9.4 วัดความสอดคล้อง ด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายใน ผู้ท่ีเข้าประกวดงานประชุม
วิชาการและนวัตกรรมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต้ังแต่ ปี 2560-2561 ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเริ่มประกาศ นโยบาย PEA 4.0 จำนวน 50 คน ด้วยโปรแกรม SPSS  การวัดความ
สอดคล้อง  
 9.5 การวิเคราะห์องค์ประกอบความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลเชิงยืนยัน ด้วยโปรแกรม 
Lisrel โดยขนาดกลุ่มตัวอย่าง 350 คน สถิติพรรณนาประกอบด้วยค่าต่ำสุด (Minimum Value: 
Min) ค่ า สู ง สุด  (Maximum Value: Max) ค่ า เฉ ล่ี ย  (Mean: X) และ ค่ าเบี่ ย ง เบ นมาตรฐาน 
(Standard Deviation: SD) สำหรับใช้บรรยายคะแนนความสำคัญขององค์ประกอบของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นการยืนยันตัวชี้วัดของแต่ละองค์ประกอบ เพื่อแบบสอบถามมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 9.6 การจัดการลำดับความสำคัญขององค์ประกอบและตัวช้ีวัด เป็นการประเมินความ
เช่ือมโยงและจัดลำดับความสำคัญขององค์ประกอบ โดยท่ีปรึกษาด้านนวัตกรรมของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคประเมิน จำนวน 5 คน โดยผลท่ีได้จะนำไปสู่กระบวนการประยุกต์เพื่อค้นหาความสามารถ
นวัตกรรมระดับบุคคลขององค์กรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 9.7 การประยุกต์ใช้ เมื่อได้ผลครบถ้วนผู้วิจัยสามารถนำไปพัฒนาเป็นโปรแกรมสำหรับการ
วิเคราะห์ร่วมกับการจัดลำดับความสำคัญของตัวช้ีวัดและองค์ประกอบท่ีผ่านการให้น้ำหนักจากท่ี
ปรึกษาด้านนวัตกรรมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
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 9.8 การวิจัยนี้จึงเป็นการต่อยอดความรู้และบูรณาการ ท้ังทางด้านการจัดการสถิติ การวิจัย
ดำเนินงาน ผ่านวิธีการในการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีวิทยาการวิจัย 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดกระทำข้อมูล การแปลผล และการตีความข้อมูล โดยอาศัยวิธีการต่าง ๆ 
ได้แก่ การวิจัยเชิงเอกสาร วิธีการเดลฟายฟัซซี การทดสอบความเท่ียงตรงด้วยวิธีการหาดัชนีความ
ตรงเชิงเนื้อหา การทดสอบความเช่ือมั่น ด้วยวิธีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายใน การวิเคราะห์
องค์ประกอบความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลเชิงยืนยัน และทฤษฎีวิธีการลำดับช้ันเชิงวิเคราะห์
แบบฟัซซี เพื่อการประเมินและพัฒนาความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อีกท้ัง ผู้วิจัยยังได้พัฒนารูปแบบการแสดงผลลัพธ์การประเมินท่ีได้จากการประเมินและการวิเคราะห์
ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล โดยอาศัยหลักการจากการวิจัยนี้ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน 
สามารถใช้งานและประเมินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตัวช้ีวัดเพื่อประเมินความสามารถด้านนวัตกรรมระดับบุคคลของ
องค์กรในบริบทประเทศไทย : การประยุกต์ใช้กับบุคลากรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” ผู้วิจัยนำข้อมูล
ท่ีรวบรวมได้จากการสังเกตและสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมี
ผลการวิจัยท่ีได้จากการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

ผลการวิจัยเป็นผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยวิธีวิทยาการวิจัยตามวิธีการดำเนินการวิจัยท่ี
ได้แสดงไว้ในบทท่ี 3 เพื่อให้สามารถครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยแบ่งการนำเสนอ
ผลการวิจัยออกเป็น 6 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 การคัดเลือกองค์ประกอบของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลด้วยวิธีการเดล
ฟายฟัซซี 

ตอนท่ี 2 ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์ ในขั้นตอนการคัดเลือกองค์ประกอบของความสามารถ
นวัตกรรมระดับบุคคลด้วยวิธีการเดลฟายฟัซซี 

ตอนท่ี 3 การทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาด้วยวิธีการหาดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา
ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 

ตอนท่ี 4 การวัดความสอดคล้องด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในและการวิเคราะห์
องค์ประกอบความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลเชิงยืนยัน 

 4.1 ผลการทดสอบความสอดคล้องด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายใน 

4.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลเชิงยืนยัน 

ตอนท่ี 5 การเช่ือมโยงและจัดลำดับความสำคัญขององค์ประกอบความสามารถนวัตกรรม
ระดับบุคคล ด้วยวิธีการลำดับช้ันเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี 

5.1 การคำนวณอัตราค่าความสอดคล้อง 

5.2 การคำนวณค่าน้ำหนักการลำดับช้ันเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี 

ตอนท่ี 6 การจัดการกับน้ำหนักขององค์ประกอบและตัวช้ีวัดความสามารถนวัตกรรมระดับ
บุคคลของขององค์กรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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ตอนที่ 1 การคัดเลือกองค์ประกอบความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลด้วยวิธีการเดลฟายฟัซซี 
ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถาม ดังแสดงไว้ในภาคผนวก ก ประเมินองค์ประกอบจากผู้เช่ียวชาญ 

24 ราย มาคัดเลือกตัวช้ีวัด ด้วยการวิเคราะห์ตามวิธีการเดลฟายฟัซซีจากเดิมแบบประเมิน
องค์ประกอบความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลท่ีผู้วิจัยสนใจศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย 22 ตัวช้ีวัด
เมื่อคัดเลือกตัวชี้วัดด้วยวิธีการเดลฟายฟัซซี ดังกล่าวแล้วพบว่า ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 
17 ตัวชี้วัดท่ีมีค่าผ่านการทดสอบการวิเคราะห์ด้วย วิธีการเดลฟายฟัซซี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1.1 ผลการคัดเลือกองค์ประกอบความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลด้วยวิธีการเดลฟายฟัซ
ซีผู้ให้ข้อมูลหลักท้ัง 24 รายประเมินคะแนนน้ำหนักความสำคัญของแต่ละองค์ประกอบความสามารถ
นวัตกรรมระดับบุคคลตามแบบประเมินแล้ว ผู้วิจัยนำข้อมูลมาวิเคราะห์และประมวลผลตามวิธีการ
เดลฟายฟัซซี ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป excel แล้วจัดทำเป็นตารางของสถิติ ประกอบด้วย การ
วิเคราะห์สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าต่ำสุด (Min) ค่าสูงสุด (Max) และค่าเฉล่ีย (Mean) ของคะแนนท่ี
เป็นระดับความสำคัญของข้อความในแต่ละองค์ประกอบ ในส่วนของการคัดเลือกตัวช้ีวัดในแต่ละ
องค์ประกอบจะนำเสนอด้วยค่าดัชนีการคัดเลือก (De-fuzzy)  

Min แทนค่าต่ำท่ีสุดขององค์ประกอบจากการให้คะแนนจากข้อมูลหลักจำนวน 24 คน 

Max แทนค่าสูงท่ีสุดขององค์ประกอบจากการให้คะแนนจากข้อมูลหลักจำนวน 24 คน 

X แทนค่าเฉล่ียขององค์ประกอบจากการให้คะแนนจากข้อมูลหลักจำนวน 24 คน 

SD แทนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของข้อความจากการให้คะแนนจากข้อมูลหลัก จำนวน 24 คน 

De-fuzzy แทนดัชนีการคัดเลือกข้อความด้วยวิธีการเดลฟายฟัซซีของการให้คะแนนจาก
ข้อมูลหลักจำนวน 24 คน อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยจึงกำหนด  De-fuzzy = 6 (Arian & Farnad, 2016) 
ก ล่าว คือ  ถ้ า De-fuzzyj ≥ 6 แสดงว่าข้ อความ  j เหมาะสม แต่ถ้ า De-fuzzyj < 6 แสดงว่ า
องค์ประกอบ j ไม่เหมาะสม  

ผลการคัดเลือกองค์ประกอบในด้านบุคลิกภาพ นั้น ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำหรับใช้ประเมิน
ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล โดยจะพิจารณาจากค่า De-fuzzy ท่ีมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 6 
ดังนี้ 

องค์ประกอบท่ี 1 ด้านบุคลิกภาพ ตารางท่ี 36 เป็นตัวช้ีวัดด้านบุคลิกภาพ สำหรับการ
ประเมินความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลด้านบุคลิกภาพ ท่ีผ่านการคัดเลือกมี 6 องค์ประกอบ 
ดังนี้ 
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1. การเปิดรับประสบการณ์ (A2) ค่า De-fuzzy = 7.82 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 8.458 และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78 

2. การยอมรับความเส่ียง (A3) ค่า De-fuzzy = 6.93 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 7.792 และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.06 

3. ความอดทนต่อความคลุมเครือ (A4) ค่า De-fuzzy = 6.85 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 7.542 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.06 

4. การรับรู้ศักยภาพตนเอง (A5) ค่า De-fuzzy = 7.17 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 7.50 และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.88 

5. ความกระตือรือร้น (A7) ค่า De-fuzzy = 6.986 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 7.958 และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.160 

6. ความคิดสร้างสรรค์ (A8) ค่า De-fuzzy = 7.472 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 8.417 และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.830 

ตัวช้ีวัดท่ีไม่ผ่านการคัดเลือก ประกอบด้วย ภาวะผู้นำ และความเช่ืออำนาจภายในตนเอง 
สามารถอธิบายรายละเอียดในแต่ละประเด็นดังนี้ 

จากการศึกษาเดลฟายฟัซซี พบว่า ภาวะผู้นำ (A1) มีค่า De-fuzzy = 5.958, De-fuzzyj     
< 6.000 (Arian & Farnad, 2016) ทำให้ตัวช้ีวัดนี้ไม่เหมาะสมกับความสามารถนวัตกรรมด้าน
บุคลิกภาพ  

 อาจกล่าวได้ว่า ภาวะผู้นำซึ่งเป็นตัวช้ีวัดด้านหนึ่งขององค์ประกอบบุคลิกภาพ เป็นตัวช้ีวัดท่ี
ไม่ผ่านเกณฑ์ พบว่า ตัวช้ีวัดด้านภาวะผู้นำ โดยผู้ให้ข้อมูลกลุ่มท่ี 1 กลุ่มบุคคลท่ีได้รับรางวัลนวัตกรรม 
กลุ่มท่ี 2 กลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัย และกลุ่มท่ี 3 กลุ่มพนักงานจากองค์กรของรัฐ ให้ความสำคัญกับ
ตัวช้ีวัดด้านภาวะผู้นำในระดับน้อยมาก เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลจากท้ังสามกลุ่มเป็นระดับปฏิบัติการ      
ท่ีต้องทำงานตามนโยบายและดัชนีช้ีวัดผลงาน พบว่า มีคำสัมภาษณ์ท่ีสอดคล้องกับประเด็นท่ีศึกษา 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

“เค้าเคยเห็นบุคคลท่ีมีนวัตกรรมระดับโลกแต่ไม่มีลักษณะเป็นผู้นำยกตัวอย่างเช่น สตีฟ จ๊อบ 
เป็นต้น บางครั้งผู้ท่ีมีความสามารถนวัตกรรมอาจจะเป็นคนท่ีมีโลกส่วนตัวสูงก็ได้” ผู้ให้ข้อมูล คนท่ี 1 
(นามสมมติ, 2562) 
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 “การทำงานในองค์กรเอกชนจะต้องทำตามระบบท่ีวางเอาไว้ พนักงานมีหน้าท่ีวิจัยและ
พัฒนาจากส่ิงท่ีผู้บริหารวางนโยบายเอาไว้ ซึ่งมองว่าลักษณะความเป็นผู้นำน่าจะอยู่ในผู้บริหารองค์กร
มากกว่า” ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 12 (นามสมมติ, 2562) 

จากการศึกษาเดลฟายฟัซซี พบว่า ความเช่ืออำนาจภายในตนเอง  (A6) ค่า De-fuzzy = 
5.972 มี De-fuzzyj < 6.000 (Arian & Farnad, 2016) ทำให้ตัวชี้วัดนี้ไม่เหมาะสมกับความสามารถ
นวัตกรรมด้านบุคลิกภาพ   

 อาจกล่าวได้ว่า ความเช่ืออำนาจภายในตนเอง เป็น ตัวช้ีวัดด้านหนึ่งขององค์ประกอบ
บุคลิกภาพ เป็นตัวช้ีวัดท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ จากการศึกษา พบว่า ตัวช้ีวัดด้านความเช่ืออำนาจภายใน
ตนเอง โดยผู้ให้ข้อมูลกลุ่มท่ี 2 กลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัย และกลุ่มท่ี 3 กลุ่มพนักงานจากองค์กร   
ของรัฐ ให้ความสำคัญกับตัวช้ีวัดด้านความเช่ืออำนาจภายในตนเอง ในระดับน้อยมาก เนื่องจาก
ความสำเร็จของการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมในปัจจุบัน ไม่ได้เกิดจากคนใดคนหนึ่ง ต้องอาศัย
การทำงานเป็นทีมและการสร้างเครือข่าย นอกจากนี้ปัจจัยด้านเงินลงทุนในการพัฒนานวัตกรรมและ
การโฆษณาก็เป็นส่ิงจำเป็น พบว่า มีคำสัมภาษณ์ท่ีสอดคล้องกับประเด็นท่ีศึกษา โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

 “ในการทำงานองค์กรมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงาน ต้องทำงานตาม KPI ของตนเองไม่สามารถ
คิดอะไรท่ีนอกกรอบได้มากนัก จะต้องทำงานในส่วนท่ีรับผิดชอบ หากการคิดนอกกรอบจนเกินไป
อาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับองค์กรได้” ผู้ให้ข้อมูล คนท่ี 11 (นามสมมติ, 2562) 

 “ในการวิจัยและพัฒนาท่ีจะส่งผลต่อสังคมได้สูงนั้น จะต้องใช้ทรัพยากรและเงินทุน
สนับสนุนเป็นอย่างมาก พร้อมท้ังจะต้องมีการโฆษณาถึงคุณประโยชน์ของนวัตกรรม ดังนั้นการวิจัยใน
ปัจจุบันไม่สามารถคิดและพัฒนาให้เกิดขึ้นได้จากคน ๆ เดียว จึงเป็นไปได้ค่อนข้างยาก” ผู้ให้ข้อมูล 
คนท่ี 23 (นามสมมติ, 2562) 

ตารางท่ี 36 ตัวชี้วัดของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลด้านบุคลิกภาพท่ีคัดเลือกด้วยวิธีการเดล
ฟายฟัซซ ี
 

ตัวชี้วัด Min X  Max SD De-fuzzy 

A1 3 5.875 9.000 1.191 5.958 

A2 6 8.458 9.000 0.779 7.819 
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ตัวชี้วัด Min X  Max SD De-fuzzy 

A3 4 7.792 9.000 1.062 6.931 

A4 4 7.542 9.000 1.062 6.847 

A5 5 7.500 9.000 0.885 7.167 

A6 3 5.917 9.000 1.139 5.972 

A7 4 7.958 9.000 1.160 6.986 

A8 5 8.417 9.000 0.830 7.472 

 

องค์ประกอบท่ี 2 ด้านแรงบันดาลใจตารางท่ี 37 เป็นตัวช้ีวัดด้านแรงบันดาลใจ สำหรับการ
ประเมินความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลด้านแรงบันดาลใจ ท่ีผ่านการคัดเลือกมี 4 องค์ประกอบ 
ดังนี้ 

1. ความต้องการความสำเร็จ (B1) ค่า De-fuzzy = 6.958 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 7.875 และ
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.262 

2. รางวัล (B2) ค่า De-fuzzy = 6.236 โดยมี ค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.708 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.334 

3. ความคิดริเริ่มส่วนบุคคล (B4) ค่า De-fuzzy = 7.389 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 8.167 และ
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.049 

4. การส่ือสาร (B5) ค่า De-fuzzy = 6.861 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 7.583 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.176 

ตัวชี้วัดท่ีไม่ผ่านการคัดเลือก คือ ความผูกพันในการทำงาน (B3) สามารถอธิบายรายละเอียด
ได้ดังนี้ 

จากการศึกษาเดลฟายฟัซซี พบว่า ความผูกพันในการทำงาน (B3) มีค่า De-fuzzy = 5.986 
De-fuzzyj < 6.000 (Arian & Farnad, 2016) ทำให้ตัวชี้วัดนี้ไม่เหมาะสมกับความสามารถนวัตกรรม
ด้านแรงบันดาลใจ   
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อาจกล่าวได้ว่า ความผูกพันในการทำงาน เป็นตัวช้ีวัดด้านหนึ่งขององค์ประกอบด้าน       
แรงบันดาลใจ เป็นตัวชี้วัดท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ จากการศึกษา พบว่า ตัวชี้วัดด้านความผูกพันในการทำงาน 
โดยผู้ให้ข้อมูลกลุ่มท่ี 2 กลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัย และกลุ่มท่ี 3 กลุ่มพนักงานจากองค์กรของรัฐ           
ให้ความสำคัญกับตัวช้ีวัดด้านความผูกพันในการทำงาน ในระดับน้อยมาก เนื่องจากความผูกพันใน
การทำงานไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญท่ีก่อให้เกิดนวัตกรรมในกลุ่มระดับปฏิบัติการ โดยความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์จะส่งผลต่อความสามารถด้านวัตกรรมมากกว่า พบว่า มีคำสัมภาษณ์ท่ีสอดคล้องกับ
ประเด็นท่ีศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 “ความผูกพันในการทำงานไม่น่าเป็นองค์ประกอบท่ีส่งเสริมต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
มองว่าบุคคลท่ีมีความสามารถนวัตกรรมไม่ว่าจะอยู่องค์กรนานมากน้อยแค่ไหนก็สามารถสร้างสรรค์
นวัตกรรมได้” ผู้ให้ข้อมูล คนท่ี 20 (นามสมมติ, 2562) 

 “เมื่อผมเริ่มงานต้ังแต่วันแรก ผมก็เริ่มสำรวจรอบ ๆ ท่ีทำงานของบริษัทว่าความสามารถ
ของผมท่ีมีสามารถช่วยให้เกิดประโยชน์อย่างไรกับองค์กรได้บ้าง ผมพยายามมองว่าในทุกวันท่ีทำงาน
ถึงปัญหาของการทำงาน พฤติกรรมลักษณะนี้ผมยังคงทำมาอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าผมจะเปิดบริษัทเอง
แล้วก็ตาม” ผู้ให้ข้อมูล คนท่ี 21 (นามสมมติ, 2562) 

ตารางท่ี 37 ตัวชี้วัดของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลด้านแรงบันดาลใจท่ีคัดเลือกด้วยวิธีการ
เดลฟายฟัซซี 
 

ตัวชี้วัด Min X  Max SD De-fuzzy 

B1 4 7.875 9.000 1.262 6.958 

B2 3 6.708 9.000 1.334 6.236 

B3 3 5.958 9.000 1.268 5.986 

B4 5 8.167 9.000 1.049 7.389 

B5 4 7.583 9.000 1.176 6.861 

 

องค์ประกอบท่ี 3 องค์ประกอบด้านลักษณะของงาน ตารางท่ี 38 เป็นตัวช้ีวัดด้านลักษณะ
ของงาน สำหรับการประเมินความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลด้านลักษณะของงาน  ท่ีผ่านการ
คัดเลือกมี 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 
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1. ความมีอิสระในการทำงาน (C1) ค่า De-fuzzy = 7.250 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 7.750 และ
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.737 

2. ทรัพยากรของงาน (C2) ค่า De-fuzzy = 6.833 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 7.500 และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.251 

3. การสนับสนุนนวัตกรรม (C4) ค่า De-fuzzy = 7.319 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 7.958 และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.042 

ตัวชี้วัดท่ีไม่ผ่านการคัดเลือก คือ ภาระของงาน (C3) สามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ 

จากการศึกษาเดลฟายฟัซซี พบว่า ภาระของงาน (C3) มีค่า De-fuzzy = 5.986 De-fuzzyj 
< 6.000 (Arian & Farnad, 2016) ทำให้ตัวช้ีวัดนี้ไม่เหมาะสมกับความสามารถนวัตกรรมด้าน
ลักษณะของงาน  

อาจกล่าวได้ว่า ภาระของงาน เป็นตัวช้ีวัดด้านหนึ่งขององค์ประกอบด้านลักษณะของงาน    
เป็นตัวช้ีวัดท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ จากการศึกษา พบว่า ตัวช้ีวัดด้านภาระของงาน โดยผู้ให้ข้อมูลกลุ่มท่ี 1 
กลุ่มบุคคลท่ีได้รับรางวัลนวัตกรรม และกลุ่มท่ี 4 เจ้าของธุรกิจ ผู้จัดการและผู้เช่ียวชาญภาคเอกชน           
ให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดด้านภาระของงาน ในระดับน้อยมาก เนื่องจากการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม
เป็นงานท่ีมี เป้าหมายมุ่งเน้นคุณภาพและความสำเร็จของงานเป็นหลัก การมีภาระของงาน              
ท่ีเน้นปริมาณงาน ต้องใช้เงินลงทุนสูงตามไปด้วย พบว่า มีคำสัมภาษณ์ท่ีสอดคล้องกับประเด็นท่ีศึกษา 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

“โดยปกติแล้วการทำงานสร้างสรรค์นวัตกรรม จะต้องให้งานและเวลาอย่างเหมาะแต่ต้องอยู่
ในกรอบของเวลาท่ีได้รับมอบหมาย มีตารางเวลาท่ีชัดเจน” ผู้ให้ข้อมูล คนท่ี 3 (นามสมมติ, 2562) 

 “ภาระของงานท่ีมากจนเกินไป จะทำให้ไม่สามารถคิดและสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมได้ 
ถึงแม้บุคคลนั้นจะสามารถจัดสรรเวลาได้อย่างดีเย่ียมแล้วก็ตาม หากมีปริมาณท่ีมากเกินไปก็จะส่งผล
ให้การทำงานแบบเอาให้เสร็จหรือขอไปที ทำให้งานไม่เกิดประโยชน์ต่อสังคม” ผู้ให้ข้อมูล คนท่ี 14 
(นามสมมติ, 2562) 

ตารางท่ี 38 ตัวชี้วัดของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลด้านลักษณะของงานท่ีคัดเลือกด้วย
วิธีการเดลฟายฟัซซี 

ตัวชี้วัด Min X  Max SD De-fuzzy 

C1 5 7.750 9.000 0.737 7.250 
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ตัวชี้วัด Min X  Max SD De-fuzzy 

C2 4 7.500 9.000 1.251 6.833 

C3 3 5.958 9.000 1.083 5.986 

C4 5 7.958 9.000 1.042 7.319 

 
องค์ประกอบท่ี 4 องค์ประกอบด้านความรู้ความเข้าใจ ตารางท่ี 39 เป็นตัวชี้วัด 

ด้านความรู้ความเข้าใจ สำหรับการประเมินความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลด้านความรู้
ความเข้าใจ ท่ีผ่านการคัดเลือกมี 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. ความรู้ (D1) ค่า De-fuzzy = 6.958 โดยมี ค่าเฉล่ียเท่ากับ 7.875 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.076 

2. ความเช่ียวชาญ  (D2) ค่า De-fuzzy = 7.222 โดยมี ค่าเฉล่ียเท่ากับ 7.667 และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.868  

3. รูปแบบการแก้ปัญหา (D3) ค่า De-fuzzy = 7.361 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 8.083 และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.018 

3. เครือข่าย (D4) ค่า De-fuzzy = 7.208 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 7.625 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.924 

ตัวชี้วัดท่ีไม่ผ่านการคัดเลือก คือ การอบรม สามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ 

จากการศึกษาเดลฟายฟัซซี พบว่า การอบรม (D5) มีค่า De-fuzzy = 5.750 De-fuzzyj < 
6.000 (Arian & Farnad, 2016) ทำให้ตัวช้ีวัดนี้ไม่เหมาะสมกับความสามารถนวัตกรรมด้านความรู้
ความเข้าใจ  

อาจกล่าวได้ว่า การอบรม เป็นตัวช้ีวัดด้านหนึ่งขององค์ประกอบด้านด้านความรู้ความเข้าใจ  

เป็นตัวช้ีวัดท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ จากการศึกษา พบว่า ตัวช้ีวัดด้านการอบรม โดยผู้ให้ข้อมูลกลุ่มท่ี 4 
เจ้าของธุรกิจ ผู้จัดการและผู้เช่ียวชาญภาคเอกชน ให้ความสำคัญกับตัวช้ีวัดด้านการอบรม ในระดับ
น้อยมาก ซึ่งการอบรมส่วนใหญ่มักมีเป้าหมายเพื่อสร้างเครือข่ายโดยมากกว่า พบว่า มีคำสัมภาษณ์ท่ี
สอดคล้องกับประเด็นท่ีศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 “การอบรมไม่สามารถพัฒนาความสามารถนวัตกรรมได้มากนัก ผมไปอบรมเพียงเพื่อ
ต้องการเครือข่ายเพียงเท่านั้น เนื่องจากว่าผู้ท่ีไปอบรมส่วนใหญ่มักมีเป้าหมายหรือความต้องการใน
เรื่องเดียวกันและยังได้รู้จักกับวิทยากร โดยผมจะพิจารณาตารางการอบรมท่ีมีภาคปฏิบัติเพื่อสร้าง
เครือข่ายโดยเฉพาะ” ผู้ให้ข้อมูล คนท่ี 18 (นามสมมติ, 2562) 

 
ตารางท่ี 39 ตัวชี้วัดของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลด้านความรู้ความเข้าใจท่ีคัดเลือกด้วย
วิธีการเดลฟายฟัซซี 
 

ตัวชี้วัด Min X  Max SD De-fuzzy 

D1 4 7.875 9.000 1.076 6.958 

D2 5 7.667 9.000 0.868 7.222 

D3 5 8.083 9.000 1.018 7.361 

D4 5 7.625 9.000 0.924 7.208 

D5 2 6.250 9.000 1.152 5.750 

 

ท้ังนี้ผู้วิจัยจัดทำตารางใหม่ให้จัดเรียงตามค่าดัชนีการคัดเลือกจากมากไปน้อย ดังตาราง  ท่ี 
40 และตารางท่ี 41 แสดงตัวชี้วัดท่ีไม่ผ่านการคัดเลือก และผู้วิจัยนำค่าดัชนีการคัดเลือกจากตารางมา
สร้างเป็นกราฟแสดงค่าดัชนีการคัดเลือกของข้อความของตัวชี้วัดความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 
ดังรูปภาพท่ี 27 

ผลการคัดเลือกตัวช้ีวัดของแต่ละองค์ประกอบสำหรับการประเมินความสามารถนวัตกรรม
ระดับบุคคล ด้วยวิธีการเดลฟายฟัซซี (FDM) มีดังนี้ อันดับท่ี 1 การเปิดรับประสบการณ์ (7.819) 
อันดับท่ี 2 ความคิดสร้างสรรค์ (7.472) อันดับท่ี 3 ความคิดริเริ่มส่วนบุคคล (7.389) อันดับท่ี 4 
รูปแบบการแก้ปัญหา (7.361) อันดับท่ี 5 การสนับสนุนนวัตกรรม (7.319) อันดับท่ี 6 ความมีอิสระ
ในการทำงาน (7.250) อันดับท่ี 7 ความเช่ียวชาญ (7.222) อันดับท่ี 8 เครือข่าย (7.208) อันดับท่ี 9 
การรับรู้ศักยภาพตนเอง (7.167) และอันดับท่ี 10 ความกระตือรือร้น  (6.986) ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 40 ตัวชี้วัดความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลเรียงลำดับตามค่าดัชนีการคัดเลือกจากมาก
ไปน้อย ท่ีผ่านการคัดเลือก 

ลำดับที่ ITEMS ตัวชี้วัด De-fuzzy 

1 A2 การเปิดรับประสบการณ์ 7.819 

2 A8 ความคิดสร้างสรรค์ 7.472 

3 B4 ความคิดริเริ่มส่วนบุคคล 7.389 

4 D3 รูปแบบการแก้ปัญหา 7.361 

5 C4 การสนับสนุนนวัตกรรม 7.319 

6 C1 ความมีอิสระในการทำงาน 7.250 

7 D2 ความเช่ียวชาญ 7.222 

8 D4 เครือข่าย 7.208 

9 A5 การรับรู้ศักยภาพตนเอง 7.167 

10 A7 ความกระตือรือร้น 6.986 

11 B1 ความต้องการความสำเร็จ 6.958 

12 D1 ความรู้ 6.958 

13 A3 การยอมรับความเส่ียง 6.931 

14 B5 การส่ือสาร 6.861 

15 A4 ความอดทนต่อความคลุมเครือ 6.847 

16 C2 ทรัพยากรของงาน 6.833 

17 B2 รางวัล 6.236 
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ตารางท่ี 41 ตัวชี้วัดความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลเรียงลำดับตามค่าดัชนีการคัดเลือกจากมาก
ไปน้อย ท่ีไม่ผ่านการคัดเลือก 
 

ลำดับที่ ITEMS ตัวชี้วัด De-fuzzy 

18 C3 ภาระของงาน 5.986 

19 A1 ภาวะผู้นำ 5.958 

20 B3 ความผูกพันในการทำงาน 5.903 

21 D5 การอบรม 5.750 

22 A6 ความเช่ืออำนาจภายในตนเอง 5.597 

 

 

ภาพท่ี 27 ค่าดัชนีการคัดเลือก (De-fuzzy) ขององค์ประกอบของความสามารถนวัตกรรมระดับ
บุคคล 
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ภาพท่ี 28 องค์ประกอบท่ีผ่านการคัดเลือก (De-fuzzy) ของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 

การเปิดรับประสบการณ์

การยอมรับความเสี่ยง

ความอดทนต่อความ

การรับรู้ศักยภาพตนเอง

ความกระตือรือร้น

ความคิดสร้างสรรค์ 

ความต้องการความส าเร็จ

การจัดล าดับความส าคัญของนวัตกรรมระดับบุคคล

บุคลิกภาพ

แรงบันดาลใจ

ความรู้ความเข้าใจ

ลักษณะของงาน

รางวัล

ความคิดริเร่ิมส่วนบุคคล

การสื่อสาร 

ความมีอิสระการท างาน

ทรัพยากรของงาน

การสนับสนุนนวัตกรรม

ความรู้

ความเช ี่ยวชาญ 

รูปแบบการแก้ปัญหา 

เครือข่าย
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จากผลการคัดเลือกองค์ประกอบความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลด้วยวิธีการเดลฟายฟัซ
ซีดังกล่าว พบว่า ครอบคลุมองค์ประกอบ 4 ด้าน 17 ตัวชี้วัด ได้แก่  

1. ด้านบุคลิกภาพ ประกอบด้วย การเปิดรับประสบการณ์ การยอมรับความเส่ียง ความ
อดทนต่อความคลุมเครือ การรับรู้ศักยภาพตนเอง ความกระตือรือร้น และความคิดสร้างสรรค์ 

2. ด้านแรงบันดาลใจ ประกอบด้วย ความต้องการความสำเร็จ รางวัล ความคิดริเริ่มส่วน
บุคคล และการส่ือสาร 

3. ด้านลักษณะของงาน ประกอบด้วย ความมีอิสระในการทำงาน ทรัพยากรของงาน และ
การสนับสนุนนวัตกรรม 

4. ด้านความรู้ความเข้าใจ ประกอบด้วย ความรู้ ความเช่ียวชาญ รูปแบบการแก้ปัญหา และ
เครือข่าย 

 

ตอนที่ 2 ข้อค้นพบจากการสัม าษณ์ ในขั้นตอนการคัดเลือกองค์ประกอบของความสามารถ
นวัตกรรมระดับบุคคลด้วยวิธีการเดลฟายฟัซซี 

จากการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการเดลฟายฟัซซี ผู้วิจัยได้สรุปผลการสัมภาษณ์เพื่อค้นหา
ความหมายและประเด็นสำคัญของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล และสังเคราะห์องค์ความรู้
ของตัวช้ีวัดของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลในทุกองค์ประกอบ โดยการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้
ข้อมูลจำนวน 4 กลุ่ม จำนวน 24 คน ประกอบด้วย  

 กลุ่มท่ี 1 กลุ่มบุคคลท่ีได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมระดับประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งมี
ผลงานด้านนวัตกรรมสามารถสร้างประโยชน์และมูลค่าให้กับประเทศไทย จำนวน 6 คน 

 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัย โดยเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรม 
กล่าวคือ เป็นคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีประสบการณ์สอนในรายวิชาด้านนวัตกรรม หรือทำ
วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมหรือเป็นผู้ได้รับรางวัลงานวิจัยระดับประเทศหรือ
ต่างประเทศและสังกัดหน่วยงานด้านนวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 6 คน 

 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มพนักงานจากองค์กรของรัฐหรือกำกับดูแลของรัฐท่ีเกี่ยวข้องกับนวัตกรรม 
มีบทบาทหน้าท่ีในการสนับสนุนเงินทุน จัดประกวดแข่งขัน และขับเคล่ือนมีการส่งเสริมกิจกรรมด้าน
นวัตกรรมของประเทศ จำนวน 6 คน 
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 กลุ่มท่ี 4 เจ้าของธุรกิจ ผู้จัดการ และผู้เช่ียวชาญภาคเอกชนท่ีทำธุรกิจเกี่ยวกับ
นวัตกรรมหรือหน่วยงานในองค์กรเอกชนท่ีมีสำนักวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมหรือได้รับรางวัลวิจัย
ระดับประเทศหรือต่างประเทศ โดยแบ่งจากองค์กรมหาชน จำนวน 3 คน และจากองค์กรไม่เป็น
มหาชน จำนวน 3 คน  

 โดยมีประเด็นในการสัมภาษณ์  ได้แก่ ความหมายของความสามารถนวัตกรรมระดับ
บุคคล องค์ประกอบท่ีสำคัญของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล ความสำคัญของตัวช้ีวัดมีและ
ส่วนการพัฒนานวัตกรรมระดับบุคคล และองค์ประกอบอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับความสามารถนวัตกรรม
ระดับบุคคล นอกเหนือจากบุคลิกภาพ แรงบันดาลใจ ความรู้ทางปัญญา และลักษณะของงาน จาก
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยพบว่า ข้อมูลของความหมายมาจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลท้ัง 4 กลุ่ม 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มผู้ประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมระดับประเทศหรือ
ต่างประเทศ ซึ่งผลงานด้านนวัตกรรมสามารถสร้างประโยชน์และมูลค่าให้กับประเทศไทย โดยได้ให้
ความหมายของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล ไว้ดังนี้ 

 “ความสามารถในการแก้ไขปัญหา ดัดแปลง หรือพลิกแพลง มีหัวคิดในการสร้างสรรค์การ
ทำงานท่ีพบปัญหาในชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการเข้าใจสังคมว่าต้องการอะไร ทำแล้วต้อง
เกิดประโยชน์ทางสังคมและองค์กร ต้องมีความรู้ความเช่ียวชาญกับส่ิงประดิษฐ์และเทคโนโลยี”   

ผู้ให้ข้อมูล คนท่ี 9 (นามสมมติ, 2562) 

 “ต้องเป็นบุคคลท่ีสามารถสร้างสรรค์ผลงานท่ีสามารถเปล่ียนพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่าง
ต่อเนื่องและการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วในสังคมนั้น บุคคลนั้นจำเป็นต้องปรับปรุง แก้ไข การ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ 
ท่ีเป็นท่ีต้องการของสังคมอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ” ผู้ให้ข้อมูล คนท่ี 14 (นามสมมติ, 2562) 

 “บุคคลนั้นต้องสร้างส่ิงใหม่แล้วมีผลกระทบเป็นวงกว้าง สามารถนำไปใช้ได้ สามารถทำงาน
ภายใต้นวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ การหา
คำตอบ จากส่ิงท่ีสงสัยอย่างรวดเร็ว ภายใต้นิยาม ล้มเหลวก่อน สำเร็จก่อน  (Fail Fast Succeed 
Faster) สามารถนำความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ มาเช่ือมโยงกัน พร้อมท้ังมีความชำนาญจนสามารถสร้าง
นวัตกรรมสำเร็จ” ผู้ให้ข้อมูล คนท่ี 17 (นามสมมติ, 2562) 
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  “บุคคลท่ีมีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ต้องเป็นท่ีรักการเรียนรู้ตลอดเวลาและ
มีความเข้าใจถึงความต้องการท่ีแท้จริงของสังคม ส่ิงท่ีพัฒนาขึ้นนั้นต้องมีประโยชน์เชิงเศษฐกิจต่อ
ตนเองและสังคม” ผู้ให้ข้อมูล คนท่ี 18 (นามสมมติ, 2562) 

  “ต้องสามารถสร้างส่ิงใหม่ท่ียังไม่เคยมีใครทำ สร้างความแตกต่างในตลาด โดยพฤติกรรมท่ีมี
เรื่องของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดใหม่ ๆ จากตนเอง
และสังคมรอบตัวให้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมและต้องกำหนดกรอบของการทำงาน
อย่างมีเป้าหมาย” ผู้ให้ข้อมูล คนท่ี 21 (นามสมมติ, 2562) 

  “ต้องเป็นบุคคลท่ีพร้อมจะคิดใหม่ ทำใหม่ เมื่อรู้ว่าไม่ใช่ก็ต้องสามารถหาวิธีในการแก้ไข
ปัญหามีการวางแผนในการแก้ไขปัญหา และมักจะมองหาโอกาสท่ีเป็นนวัตกรรมจากการทำงาน และ
ให้ความสำคัญกับโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นเสมอ เพราะโอกาสจะเป็นช่วงเวลาในการสร้างนวัตกรรม” ผู้ให้
ข้อมูล คนท่ี 24 (นามสมมติ, 2562) 

จากบทสัมภาษณ์ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายจากกลุ่มผู้ประสบความสำเร็จและได้รับ
รางวัลด้านนวัตกรรมระดับประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งผลงานด้านนวัตกรรมสามารถสร้างประโยชน์
และมูลค่าให้กับประเทศไทย ว่า ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล  หมายถึง บุคคลต้องมีความคิด
ความคิดริเริ่ม ต้องการความสำเร็จในการเผชิญหน้ากับปัญหาและมีความสามารถในการแก้ไขปัญหา
พร้อมท้ังสามารถนำความรู้และเช่ียวชาญ มาเช่ือมโยงเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ 
การประยุกต์ใช้ความคิดใหม่ ๆ ท้ังนี้การสร้างสรรค์นวัตกรรมต้องสามารถนำเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ ใน
ปัจจุบันเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและสามารถสร้าง
ความแตกต่างได้  

กลุ่มท่ี 2 คณาจารย์ในมหาวิทยาลัย โดยเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรม 
กล่าวคือ เป็นคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีประสบการณ์สอนในรายวิชาด้านนวัตกรรม หรือทำ
วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมหรือเป็นผู้คได้รับรางวัลวิจัยระดับประเทศหรือ
ต่างประเทศหรือสังกัดหน่วยงานด้านนวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยรองอธิการบดี 
คณบดี รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไว้ดังนี้ 

  “เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ เมื่อต้องเผชิญกับปัญหา ด้วยการประยุกต์
องค์ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ผ่านการคิด วิเคราะห์ และการวิจัย เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ไข
ปัญหาหรือตอบโจทย์ในส่ิงท่ีตัวเองต้องการหาคำตอบ อันจะเป็นผลให้เกิดแรงกระตุ้นในการผลิต
งานวิจัยหรือนวัตกรรม” ผู้ให้ข้อมูล คนท่ี 1 (นามสมมติ, 2562) 



  115 

 “คนท่ีสามารถคิดค้นนวัตกรรมให้เกิดเป็นรูปธรรม มีความสามารถนำเสนอความคิดเพื่อหา
เครือข่ายท่ีช่วยกันในการสร้างสรรค์ และพยายามทำอย่างเต็มท่ีและสม่ำเสมอ ต้องเป็นคนมีความคิด
ริเริ่มช่างสังเกตกับส่ิงท่ีผิดปกติ ช่างทดลอง อดทนต่อระยะเวลาสำหรับการทดลอง เพื่อหาข้อสรุป”  

ผู้ให้ข้อมูล คนท่ี 8 (นามสมมติ, 2562) 

 “นวัตกรรมเกิดจากบุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถต่อยอดจากองค์ความรู้ และ
สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ต้องเป็นนักบริหารจัดการการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากนวัตกรรมจาก
ตนเองหรือได้รับอิทธิพลนวัตกรรมใหม่ ๆ ยอมรับการเปล่ียนแปลงจากส่ิงใหม่”  ผู้ให้ข้อมูล คนท่ี 11 
(นามสมมติ, 2562) 

  “ต้องเป็นบุคลท่ีริเริ่มสามารถมองเห็นปัญหาและเอาปัญหามาพิจารณา แล้วเปิดรับหรือ
ค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมบุคคลนั้นต้องสามารถดำเนินการ
นำปัญหาเข้าสู่กระบวนการวิจัยและมองหาข้อสรุปอย่างถี่ถ้วนด้วยความรู้ท่ีมีหรือจากเครือข่าย 
จนกว่าจะได้นวัตกรรมท่ีดี” ผู้ให้ข้อมูล คนท่ี 19 (นามสมมติ, 2562) 

  “เป็นบุคคลท่ีพบปัญหาในชีวิตประจำวัน แล้วมีความกระตือรือร้นไม่นิ่งเฉยต่อปัญหา มอง
หาทางแก้ท้ังจากตัวเองหรือมองหาเครือข่ายและช่วยกันพัฒนา มีคิดริเริ่ม  สามารถมองหาโอกาสและ
ส่ิงใหม่ ๆ อยู่เสมอ สามารถแนะนำความคิดใหม่ ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการผลิตสินค้าและบริการใน
รูปแบบต่าง ๆ” ผู้ให้ข้อมูล คนท่ี 20 (นามสมมติ, 2562) 

  “บุคคลท่ีสามารถริเริ่มมองเห็นช่องว่างของปัญหาและสามารถพัฒนางานวิจัยเพื่อให้ตอบ
โจทย์ส่ิงนั้นโดยใช้ความรู้และความเช่ียวชาญหรือเทคโนโลยีในปัจจุบัน เข้ามาเติมเต็ม มีแนวคิด
ประยุกต์จากต้นทุนท่ีมีหรือจากส่ิงท่ีตนเองเรียนมา ท้ังนี้ยังต้องความอดทนเพื่อการพัฒนาต่อยอด
อย่างต่อเนื่อง” ผู้ให้ข้อมูล คนท่ี 23 (นามสมมติ, 2562) 

จากบทสัมภาษณ์ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายจากกลุ่มคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย ไว้ว่า 
ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล  หมายถึง มีความคิดสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้นเพื่อหา
คำตอบของปัญหาในส่ิงท่ีสงสัย สามารถนำความรู้และความเข้าใจทางความคิด มาค้นหาคำตอบ และ
สามารถอดทนต่อการค้นหาคำตอบของปัญหาด้วยการประยุกต์องค์ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อต่อ
ยอด พัฒนา นำไปใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์  

กลุ่มท่ี 3 กลุ่มบุคคลากรจากองค์กรหรือหน่วยงานด้านนวัตกรรมท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในการ
ขับเคล่ือนการส่งเสริมด้านนวัตกรรมของประเทศ โดยได้ให้ความหมายของความสามารถนวัตกรรม
ระดับบุคคล ไว้ดังนี้ 
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“บุคคลท่ีพยายามมองหากลไกในการสร้างรูปแบบใหม่ ๆ จากทรัพยากรท่ีมีอยู่  เพื่อ
สร้างสรรค์นวัตกรรม สามารถเห็นปัญหาและพยายามค้นหาคำตอบจากเครือข่ายภายนอกเพื่อให้ตอบ
โจทย์ความต้องการของสังคม ซึ่งส่ิงท่ีสร้างสรรค์ขึ้นมานั้นต้องสามารถแก้ไข้ปัญหาได้” ผู้ให้ข้อมูล คน
ท่ี 2 (นามสมมติ, 2562) 

  “เป็นบุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี สามารถเช่ือมโยงส่ิงใหม่ ๆ ท้ังจากภายใน
หรือจากภายนอกองค์กรมาใช้เพื่อให้ตอบโจทย์กับธุรกิจหรืองานท่ีตนเองทำได้ และยังสามารถหา
ความรู้ใหม่ๆ ได้จากการเปิดรับส่ิงใหม่ ๆ มีความคิดท่ีดี มีบุคลิกเปิดรับข้อมูลพร้อมท้ังสามารถ
เช่ือมโยงส่ิงต่าง ๆ และสามารถมองเห็นในส่ิงท่ีจะเช่ือมโยงเพื่อให้เกิดนวัตกรรม” ผู้ให้ข้อมูล คนท่ี 3 
(นามสมมติ, 2562) 

 “ต้องเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ รักอิสระในการใช้ความคิดและทำงาน เป็นคนมีจินตนาการความคิด
สร้างสรรค์ มีความเป็นศาสตร์และศิลป์ มีความมั่นใจในตนเอง เข้าใจกลุ่มเป้าหมายว่ามีความต้องการ
อะไร” ผู้ให้ข้อมูล คนท่ี 4 (นามสมมติ, 2562) 

  “เป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติท้ังด้าน Hard skill ท่ีได้จากการเรียนรู้ และ soft skill ท่ีใช้ในการ
ทำงานสร้างเครือข่ายทางสังคมท่ีดีและมีการส่ือสารภายในองค์กรรู้จักการการแก้ปัญหา สามารถ
มองเห็น solution มีความสามารถในการวิเคราะห์ รู้จักบูรณาการความรู้จากรอบ ๆ ตัวจากบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมท่ีตอบโจทย์กับสังคม” ผู้ให้ข้อมูล คนท่ี 5 (นามสมมติ, 2562) 

  “ส่ิงสำคัญ คือ ความสามารถในการผลิต (Generate) องค์ความรู้ ความคิด ออกมาเป็น 
output ต้องเป็นผู้ท่ีมีความริเริ่ม ประดิษฐ์คิดค้น สร้างสรรค์ต่อยอด และสนับสนุนเพื่อให้เกิดเทคนิค
วิธีการ รูปแบบ เครื่องมือ กระบวนการ หรือผลงาน ท่ีเป็นนวัตกรรมท่ีใช้ในการปฏิบัติงานของตนเอง
หรือองค์กร ซึ่งมีประโยชน์มีคุณค่า และเหมาะสมต่อการพัฒนาและการแก้ปัญหา”ผู้ให้ข้อมูล คนท่ี 6 
(นามสมมติ, 2562) 

  “เป็นบุคคลท่ีเข้าใจโจทย์ถึงความต้องการขององค์กร และสามารถนำความรู้ท่ีตนเองมีมา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับปัญหา และต้องเป็นบุคคลท่ีได้รับการสนับสนุนจากองค์กรในทุก ๆ ด้าน 
เช่น ความรู้ใหม่ ๆ จากเครือข่ายภายนอก เป็นต้น สามารถประยุกต์ใช้กับความรู้เดิม เพื่อสร้าง 
solution ออกมา ส่ิงสำคัญในปัจจุบันการสร้างสรรค์นวัตกรรม บุคคลต้องมีความสามารถทาง
การตลาดและการบริหาร เพื่อช่วยให้สังคมมองเห็นถึงประโยชน์นวัตกรรม” ผู้ให้ข้อมูล คนท่ี 16 (นาม
สมมติ, 2562) 

จากบทสัมภาษณ์ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายจากกลุ่มบุคคลากรจากองค์กรหรือหน่วยงาน
ด้านนวัตกรรม ไว้ว่า ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล  หมายถึง บุคคลท่ีสามารถเช่ือมโยงความรู้
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เป็นส่ิงใหม่บนฐานความรู้เดิมหรือความรู้ใหม่ รักอิสระท่ีจะคิดสร้างสรรค์ มีเครือข่ายท่ีจะเข้าถึงองค์
ความรู้หรือส่ิงใหม่ บูรณาการ ต่อยอด แก้ไขปัญหา และสนับสนุนให้เกิดเทคนิควิธีการ รูปแบบ 
เครื่องมือ กระบวนการ หรือผลงานท่ีเป็นนวัตกรรม ซึ่งต้องมีส่วนการตลาดและการบริหารเข้ามาช่วย
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

กลุ่มท่ี 4 เจ้าของธุรกิจ ผู้จัดการ และผู้เช่ียวชาญภาคเอกชนท่ีทำธุรกิจเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือ
หน่วยงานในองค์กรเอกชนท่ีมีสำนักวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมหรือได้รับรางวัลวิจัยระดับประเทศ
หรือต่างประเทศ  โดยได้ให้ความหมายของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล ไว้ดังนี้ 

 “การรับรู้ศักยภาพตนเอง และบริบทขององค์กรตนเอง กล่าวคือ ความสามารถและความ
เช่ียวชาญของตนเองต้องมีความสอดคล้องกันกับส่ิงท่ีองค์กรต้องการ มีความกระหายต้องการทำให้
สำเร็จ อยากรู้ มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ เมื่อมีความฝันและต้องริเริ่ม การคิดเชิงบวก 
ความเช่ือมั่นในส่ิงตนเองทำและมีเครือข่ายท่ีดี” ผู้ให้ข้อมูล คนท่ี 7 (นามสมมติ, 2562) 

 “มีความรู้และความเช่ียวชาญและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถต่อ
ยอดนวัตกรม แก้ไขปัญหา เวลามีความคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมต้องมีความเช่ือว่าตัวเองทำได้ มีความท้า
ทายอยู่เสมอ และเข้าใจถึงความต้องการของสังคมว่าต้องการหรือไม่ สามารถรวบรวมเอาความรู้ต่าง 
ๆ ท่ีได้จากประสบการณ์ และรวบรวมความคิด มีความอดทนต่อการลองผิดลองถูกเพื่อให้ได้เป้าหมาย
ท่ีต้ังใจ” ผู้ให้ข้อมูล คนท่ี 10 (นามสมมติ, 2562) 

 “เมื่อเราได้รับโจทย์หรือได้รับปัญหาจากองค์กรแล้ว เราพยายามหาทางหรือมีทีมงานเพื่อ
ช่วยกันแก้ไขปัญหา หาผลลัพธ์ท่ีได้ต้องเป็นส่ิงท่ีพัฒนา ต่อยอด กลายเป็นนวัตกรรมขึ้นมา เป็ น
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สามารถขายได้ นักวิจัยมีความริเริ่มสามารถมองเห็นถึงปัญหามีการวางแผน
ในการแก้ไขปัญหา จะนำมาซึ่งโอกาสในการสร้างสรรค์นวัตกรรม” ผู้ให้ข้อมูล คนท่ี 12 (นามสมมติ, 
2562) 

  “ต้องคิดนอกกรอบอย่างเป็นระบบ และมีวิสัยทัศน์ มีการเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ 
ทักษะ ความสามารถ ของตนเองอยู่เสมอ นำไปสู่การเกิดแนวความคิด วิธีการใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา
หรือเพิ่มผลลัพธ์ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนเป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรม” ผู้ให้ข้อมูล คนท่ี 
13 (นามสมมติ, 2562) 

  “ความสนใจท่ีจะศึกษาเรียนรู้หาส่ิงใหม่ๆ เปิดใจยอมรับส่ิงใหม่ มีเครือข่ายท่ีช่วยกันพูดคุย
แลกเปล่ียนในการมองหาโอกาสและเรียนรู้ผสมผสานบูรณาการ และเช่ือมโยงความสัมพันธ์ส่ิงต่าง ๆ 
ท้ังด้านความรู้ ด้านความต้องการของตลาด การคิดหาวิธีการใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลาเพื่อเพิ่มโอกาสใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรม” ผู้ให้ข้อมูล คนท่ี 15 (นามสมมติ, 2562) 
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 “ต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้เป็นทุนเดิม และเปิดรับโอกาสจากเครือข่ายท่ีเข้ามาเพื่อพูน
ความรู้และความเช่ียวชาญท่ีได้จากการลองผิดลองถูก ต้องเป็นบุคคลท่ีสามารถบูรณาการความรู้ท่ี
ตนเองมี เพื่อมาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ คิดเร็ว ทำเร็ว จะสร้างความได้เปรียบในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ให้สำเร็จ” ผู้ให้ข้อมูล คนท่ี 22 (นามสมมติ, 2562) 

จากบทสัมภาษณ์ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายจากกลุ่มเจ้าของธุรกิจ ผู้จัดการ และ
ผู้เช่ียวชาญภาคเอกชน ไว้ว่า ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล  หมายถึง ความสนใจท่ีจะศึกษา
เรียนรู้หาส่ิงใหม่ๆ เปิดใจยอมรับส่ิงใหม่ท่ีได้จากเครือข่าย และมีความคิดริเริ่มและต้องการแก้ไข
ปัญหา ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ มีการเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ ทักษะ ความสามารถ
ผสมผสานบูรณาการ และเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของส่ิงต่าง ๆ เพื่อพัฒนา ต่อยอด และเกิดประโยชน์ 
จนกลายเป็นนวัตกรรมท่ีสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน  

 การจากสัมภาษณ์เพื่อให้ความหมายของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล ท้ัง 4 
กลุ่ม1) ผู้ประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมระดับประเทศหรือต่างประเทศ 2 ) 
คณาจารย์ในมหาวิทยาลัย โดยเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรม 3) กลุ่มบุคคลากรจาก
องค์กรหรือหน่วยงานด้านนวัตกรรมท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในการขับเคล่ือนการส่งเสริมด้านนวัตกรรมของ
ประเทศ และ 4) เจ้าของธุรกิจ ผู้จัดการ และผู้เช่ียวชาญภาคเอกชนท่ีทำธุรกิจเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือ
หน่วยงานในองค์กรเอกชนท่ี สามารถนำมาเขียนเป็นโมเดลความหมายได้ ดังรูปภาพท่ี 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มท่ี 1 บุคคลต้องมีความคิดความคิดริเริ่ม ต้องการความสำเร็จในการเผชิญหน้ากับปัญหาและ
มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาพร้อมท้ังสามารถนำความรู้และเช่ียวชาญ มาเช่ือมโยงเพื่อใช้ใน
การแก้ไขปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ การประยุกต์ใช้ความคิดใหม่ ๆ ท้ังนี้การสร้างสรรค์
นวัตกรรมต้องสามารถนำเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ในปัจจุบันเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ก้าวทันต่อการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและสามารถสร้างความแตกต่างได้ 

ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 

กลุ่มท่ี 2 มีความคิดสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้นเพื่อหาคำตอบของปัญหาในส่ิงท่ีสงสัย 
สามารถนำความรู้และความเข้าใจทางความคิด มาค้นหาคำตอบ และสามารถอดทนต่อการค้นหา
คำตอบของปัญหาด้วยการประยุกต์องค์ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อต่อยอด พัฒนา นำไปใช้
ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์  
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ภาพท่ี 29 โมเดลความหมายความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลจากการสัมภาษณ์ 
 

 จากการสัมภาษณ์  กลุ่มท่ี  1 ผู้ประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลด้านนวัตกรรม
ระดับประเทศหรือต่างประเทศ จะให้ความสำคัญกับการเปิดรับประสบการณ์เพื่อเพิ่มความคิด
สร้างสรรค์มีรูปแบบในการแก้ปัญหา มีความกะตือรืนร้น โดยบุคคลกลุ่มนี้จำเป็นต้องมีการสนับสนุน
นวัตกรรมอย่างชัดเจน 2) คณาจารย์ในมหาวิทยาลัย โดยเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรม 
จะให้ความสำคัญกับองค์ประกอบลักษณะของงาน โดยให้ความสำคัญของการมีอิสระของงานเป็น
อันดับแรกและความสำคัญกับองค์ประกอบความรู้ความเข้าใจ โดยจำเป็นต้องใช้ความเช่ียวชาญจาก
ความรู้ของบุคคลและมีเครือข่ายของนักวิจัย 3) กลุ่มบุคคลากรจากองค์กรหรือหน่วยงานด้าน
นวัตกรรมท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในการขับเคล่ือนการส่งเสริมด้านนวัตกรรมของประเทศ จะให้ความสำคัญ
กับองค์ประกอบลักษณะของงาน เช่นกัน โดยให้ความสำคัญของการมีการสนับสนุนนวัตกรรมเป็น
อันดับแรกและการสนับสนุนนวัตกรรมจากหัวหน้างานท่ีให้โอกาสในการสร้างเครือข่ายท่ีเพิ่มโอกาสใน
การเปิดรับประสบการณ์ใหม่ ๆ  4) กลุ่มเจ้าของธุรกิจ ผู้จัดการ และผู้เช่ียวชาญภาคเอกชนท่ีทำธุรกิจ
เกี่ยวกับนวัตกรรมหรือหน่วยงานในองค์กรเอกชน มีลักษณะขององค์ประกอบด้านบุคลิกภาพเป็น
อย่างมาก โดยให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดด้านการเปิดรับประสบการณ์และการยอมรับความเส่ียงเป็นส่ิง
สำคัญ โดยบุคคลกลุ่มนี้ต้องการผลลัพธ์คือความสำเร็จในงานและส่งผลถึงรางวัลท่ีจะได้รับจากการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม กลุ่มสัมภาษณ์ท้ัง 4 กลุ่มจะเน้นและให้ความสำคัญกับองค์ประกอบแรงบันดาล
ใจเหมือนกันท้ัง 4 กลุ่ม โดยความริเริ่มส่วนบุคคล ความต้องการความสำเร็จ และรางวัล 
 

กลุ่มท่ี 3 บุคคลท่ีสามารถเช่ือมโยงความรู้เป็นส่ิงใหม่บนฐานความรู้เดิมหรือความรู้ใหม่ รักอิสระท่ี
จะคิดสร้างสรรค์ มีเครือข่ายท่ีจะเข้าถึงองค์ความรู้หรือส่ิงใหม่ บูรณาการ ต่อยอด แก้ไขปัญหา 
และสนับสนุนให้เกิดเทคนิควิธีการ รูปแบบ เครื่องมือ กระบวนการ หรือผลงานท่ีเป็นนวัตกรรม 
ซึ่งต้องมีส่วนการตลาดและการบริหารเข้ามาช่วยในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

กลุ่มท่ี 4 ความสนใจท่ีจะศึกษาเรียนรู้หาส่ิงใหม่ๆ เปิดใจยอมรับส่ิงใหม่ท่ีได้จากเครือข่าย และมี
ความคิดริเริ่มและต้องการแก้ไขปัญหา ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ มีการเพิ่มพูนความรู้ 
ความชำนาญ ทักษะ ความสามารถผสมผสานบูรณาการ และเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของส่ิงต่าง ๆ 
เพื่อพัฒนา ต่อยอด และเกิดประโยชน์ จนกลายเป็นนวัตกรรมท่ีสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน   

ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 
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ตอนที่ 3 การทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาด้วยวิธีการหาดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา
ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 

ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถาม ดังแสดงไว้ในภาคผนวก ข ให้ผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์การวิจัย
ด้านนวัตกรรมและมีประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง จำนวน 5 คน (Lynn, 1986) เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมและสอดคล้องของข้อคำถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย และความเหมาะสมทางด้านภาษา 
ด้วยการประเมินค่าดัชนีความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity Index: CVI) ซึ่งต้องมีค่าต้ังแต่ 
0.80 ข้ึนไป (Polit & Beck, 2006) สามารถแสดงรายละเอียดของผู้ให้ข้อมูล ได้ดังนี้ 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนท่ี 1  รองศาสตราจารย์ ดร. ประจำสาขาวิชาสถิติทางการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนท่ี 2 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนท่ี 3 อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนท่ี 4 อาจารย์ประจำ Technology and Innovation Management 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนท่ี 5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจำสาขาวิชาการจัดการ 

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ท้ังนี้  เกณฑ์การพิจารณาความเท่ียงตรงของเนื้อหา ผู้วิ จัยประยุกต์ตามแนวทางของ 

(Yaghmaie, 2003) ซึ่งแบ่งเกณฑ์การพิจารณาเป็น 4 ระดับ คือ  
ระดับ 1 คือ ข้อคำถามไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย  
ระดับ 2 คือ ข้อคำถามต้องปรับปรุงอย่างมาก จึงจะมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ การ  
               วิจัย  
ระดับ 3 คือ ข้อคำถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย หากมีการปรับปรุง  
               เล็กน้อย  
ระดับ 4 คือ ข้อคำถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยมาก  
โดยข้อคำถามท่ีผ่านการพิจารณาจะต้องได้ค่าความเท่ียงตรงของเนื้อหา ในระดับ 3 และ 4 

เท่านั้น ซึ่งผู้วิจัยจะคัดเลือกเฉพาะข้อคำถามท่ีมีผลการประเมินค่าดัชนีความเท่ียงตรงของเนื้อหา ท่ีมี
ค่าเฉล่ีย (I-CVI) เท่ากับ 1.00 คือ ข้อคำถามท่ีผู้ทรงคุณวุฒิท้ัง 5 คน ให้ความคิดเห็นว่าข้อคำถาม มี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยมาก และแต่ละองค์ประกอบจะต้องมีค่าเฉล่ีย ความเท่ียงตรง
ของเนื้อหาท้ังฉบับ (S-CVI) ท่ีมีค่าต้ังแต่ 0.80 ขึ้นไป (Polit & Beck, 2006) จึงจะถูกนำมาวิเคราะห์
ผลในขั้นตอนต่อไป ดังนั้น จากผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญ จำนวน 5 คน สามารถสรุป
รายละเอียดและผลการประเมินได้ท้ังหมด 4 ด้านดังนี้ 
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3.1.1 องค์ประกอบด้านบุคลิกภาพ 
ผลการประเมินค่าดัชนีความเท่ียงตรงของเนื้อหาองค์ประกอบการด้านบุคลิกภาพ จำนวน 6 

องค์ประกอบ คือ การเปิดรับประสบการณ์ การยอมรับความเส่ียง ความอดทนต่อความคลุมเครือ การ
รับรู้ศักยภาพตนเอง ความกระตือรือร้น และความคิดสร้างสรรค์ ท่ีมีผลการประเมินค่าคะแนนใน
ระดับ 3 หรือ 4 จำแนกตามองค์ประกอบ สามารถสรุปผลดังนี้ 

 
ตารางท่ี 42 ผลการประเมินจาก CVI ท่ีมีคะแนน 3 หรือ 4 องค์ประกอบการเปิดรับประสบการณ์ 

ข้อคำถาม 
จำนวน

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีให้ 
คะแนน 3 หรือ 4 

I-CVI 
การ

พิจารณา 

1.การเปิดรับประสบการณ์ ใหม่  ๆ  เป็นการต่อยอด
ความคิดเพื่อให้เกิดส่ิงใหม่ 

4 0.800 
 
√ 

2.การทดลองกับความคิดใหม่ ๆ อยู่เสมอเป็นการเพิ่ม
โอกาสการเกิดนวัตกรรมในองค์กร 

5 1.000 
 
√ 

3.การตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นเป็นการเพิ่มโอกาสท่ีจะ
เกิดนวัตกรรม 

5 1.000 
 
√ 

4.สมาชิกในทีมร่วมกันส่ือสารถึงประสบการณ์ของตนเอง 
จะมีโอกาสเกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

5 1.000 
 
√ 

5.เมื่อพบกับปัญหา มักค้นหาวิธีการแก้ปัญหาจาก
แหล่งข้อมูลหรือรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้อื่น 

3 0.600 
 
× 

6.การคิด ค้น น วัตก รรม ใหม่  ๆ  เกิ ด จากรวบ รวม
ประสบการณ์เข้าด้วยกันเพื่อก่อให้เกิดรูปแบบความคิด
ใหม่ ๆ 

5 1.000 
 
√ 

7.ชอบศึกษาหรือพิจารณาถึงคุณสมบัติของสินค้าท่ีมี
นวัตกรรม  

3 0.600 
 
× 

8.ชอบทดลองสินค้าท่ีมีนวัตกรรมใหม่ ๆ  แม้ว่ามีข้อ
แตกต่างจากเดิมเพียงเล็กน้อย  

3 0.600 
 
× 

รวมค่า CVI ท่ีมากกว่า 0.800 0.960  

 
จากตารางท่ี 42 พบว่า ข้อคำถามมีค่าเฉล่ียดัชนีความเท่ียงตรงของเนื้อหาท่ีน้อยกว่า 0.80 

คือข้อ 5,7 และข้อ 8 ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ท้ังนี้ ผู้วิจัยคัดเลือกเฉพาะข้อคำถามท่ีมีค่าเฉล่ีย
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ดัชนีความเท่ียงตรงของเนื้อหามากกว่า 0.80 ดังนั้น และพบว่าองค์ประกอบการเปิดรับประสบการณ์
มีค่าเฉล่ียความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 0.960 
 
ตารางท่ี 43 ผลการประเมินจาก CVI ท่ีมีคะแนน 3 หรือ 4 องค์ประกอบการยอมรับความเส่ียง 

ข้อคำถาม 
จำนวน

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีให้ 
คะแนน 3 หรือ 4 

I-CVI 
การ

พิจารณา 

1. เช่ือมั่นในประโยชน์ของนวัตกรรมท่ีถูกคิดค้นขึ้น 
ถึงแม้ว่ายังไม่ได้รับการยอมรับจากคนในองค์กร  

5 1.000 
 
√ 

2.ยอมรับความคิดหรือวิธีการใหม่ ๆ ถึงแม้ว่ายังไม่รับ
การการทดสอบจากคนในองค์กร 

5 1.000 
 
√ 

3.เช่ือในส่ิงประดิษฐ์และวิธีคิดใหม่ ๆ ว่าเป็นส่ิงท่ีดีและ
คุณค่ากว่าแบบเดิม ๆ ท่ีเป็นอยู่ 

3 0.600 
 
× 

4.ยอมรับความเส่ียงเพื่อสนับสนุนแนวคิดและนวัตกรรม 
ใหม่ ๆ 

5 1.000 
 
√ 

5.การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาท่ียังไม่เคยถูก
พิจารณาในท่ีประชุม 

3 0.600 
 
× 

6.การยอมรับกับสินค้าท่ีมีนวัตกรรมใหม่ ๆ แม้ว่าจะมีข้อ
แตกต่างจากเดิมเพียงเล็กน้อย 

4 0.800 
 
√ 

7.การยอมรับความ เส่ียง  แม้ว่ ามี โอกาสเกิดความ
ผิดพลาดและความเสียหายสูงท่ีจะบรรลุเป้าหมายของ
การพัฒนานวัตกรรม  

5 1.000 
 
√ 

รวมค่า CVI ท่ีมากกว่า 0.800 0.960  

 
จากตารางท่ี 43 พบว่า ข้อคำถามมีค่าเฉล่ียดัชนีความเท่ียงตรงของเนื้อหาท่ีน้อยกว่า 0.80 

คือข้อ 3 และข้อ 5 ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ท้ังนี้ ผู้วิจัยคัดเลือกเฉพาะข้อคำถามท่ีมีค่าเฉล่ียดัชนี
ความเท่ียงตรงของเนื้อหามากกว่า 0.80 ดังนั้น และพบว่าองค์ประกอบการยอมรับความเส่ียงมี
ค่าเฉล่ียความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 0.960 
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ตารางท่ี 44 ผลการประเมินจาก CVI ท่ีมีคะแนน 3 หรือ 4 องค์ประกอบความอดทนต่อความ
คลุมเครือ 

ข้อคำถาม 
จำนวน

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีให้ 
คะแนน 3 หรือ 4 

I-CVI 
การ

พิจารณา 

1.อดทนเพื่อเอาชนะอุปสรรคอย่างไม่หยุดยั้งกับการ
พัฒนาความคิดและนวัตกรรมใหม่ ๆ  

5 1.000 
 

√ 

2.มีแนวทางในการพัฒนานวัตกรรม แม้ว่าคนในองค์กร
คิดว่าไม่สามารถพัฒนาได้สำเร็จ 

3 0.600 
 

× 

3.พยายามสร้างสรรค์หรือทดสอบความคิดใหม่  ๆ 
จนกว่าท่านจะบรรลุเป้าหมาย 

5 1.000 
 

√ 

4.มีความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมตามความคิด
ใหม่ๆ ถึงแม้ว่าในขณะนั้นความคิดเริ่มต้นยังไม่ดีพอ 

5 1.000 
 

√ 

5.ทดสอบความคิดและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะ
ล้มเหลวมาแล้วหลายครั้ง 

5 1.000 
 

√ 

6.พัฒนาและปรับเปล่ียนวิธีการอยู่ เสมอเมื่อผลการ
ทดสอบไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

5 1.000 
 

√ 

7.พิจารณาคำตอบของอุปสรรคท่ีได้รับอย่างรอบคอบใน
การพัฒนานวัตกรรม 

3 0.600 
 

× 

8.ค้นหาคำตอบอย่างต่อเนื่องในการพัฒนานวัตกรรม 3 0.600 × 

รวมค่า CVI ท่ีมากกว่า 0.800 1.000  

 
จากตารางท่ี 44 พบว่า ข้อคำถามมีค่าเฉล่ียดัชนีความเท่ียงตรงของเนื้อหาท่ีน้อยกว่า 0.80 

คือข้อ 2,7 และข้อ 8 ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ท้ังนี้ ผู้วิจัยคัดเลือกเฉพาะข้อคำถามท่ีมีค่าเฉล่ีย
ดัชนีความเท่ียงตรงของเนื้อหามากกว่า 0.80 ดังนั้น และพบว่าองค์ประกอบความอดทนต่อความ
คลุมเครือมีค่าเฉล่ียความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 1.000 



  124 

ตารางท่ี 45 ผลการประเมินจาก CVI ท่ีมีคะแนน 3 หรือ 4 องค์ประกอบการรับรู้ศักยภาพตนเอง 
 

ข้อคำถาม 
จำนวน

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีให้ 
คะแนน 3 หรือ 4 

I-CVI 
การ

พิจารณา 

1. เห็นภาพความความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรม
ก่อนท่ีจะลงมือทำ 

4 0.800 
√ 

2. คิดถึงผลลัพธ์เชิงบวกของการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น
จากการพัฒนานวัตกรรม 

5 1.000 
√ 

3.พิจารณาความคิดของตนเองอยู่เสมอเกี่ยวการพัฒนา
นวัตกรรม 

5 1.000 
√ 

4. เมื่อเกิดปัญหาในส่วนงานท่ีคุณรับผิดชอบ  คุณจะ
พยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเอง 

5 1.000 
√ 

5.ให้กำลังใจตนเอง เมื่ออยู่ในสถานการณ์ท่ียากลำบากใน
การพัฒนานวัตกรรม 

3 0.600 
× 

6.มีความเช่ือเสมอว่า ท่านจะทำให้นวัตกรรมมันเกิดขึ้น
แม้จะเป็นไปได้หรือไม่ก็ตาม 

5 1.000 
√ 

7.มั่นใจในความคิดของท่าน  แม้จะมีการต่อต้านการ
คัดค้านจากผู้อื่น 

3 0.600 
× 

8.มีความมั่นใจในความคิดและพฤติกรรมสร้างสรรค์ของ
ตนเอง  

5 1.000 
√ 

รวมค่า CVI ท่ีมากกว่า 0.800 0.967  
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จากตารางท่ี 45 พบว่า ข้อคำถามมีค่าเฉล่ียดัชนีความเท่ียงตรงของเนื้อหาท่ีน้อยกว่า 0.80 
คือข้อ 5 และข้อ 7 ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ท้ังนี้ ผู้วิจัยคัดเลือกเฉพาะข้อคำถามท่ีมีค่าเฉล่ียดัชนี
ความเท่ียงตรงของเนื้อหามากกว่า 0.80 ดังนั้น และพบว่าองค์ประกอบการรับรู้ศักยภาพตนเองมี
ค่าเฉล่ียความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 0.967 
 
ตารางท่ี 46 ผลการประเมินจาก CVI ท่ีมีคะแนน 3 หรือ 4 องค์ประกอบความกระตือรือร้น 

ข้อคำถาม 
จำนวน

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีให้ 
คะแนน 3 หรือ 4 

I-CVI 
การ

พิจารณา 

1.เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ  5 1.000 √ 

2.เป็นผู้เสนอแนะให้องค์กรมีการพัฒนากระบวนการและ
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 

5 1.000 
 
√ 

3.แสวงหาโอกาสท่ีจะนำไปสู่การพัฒนาตนเอง อาทิ การ
พัฒนาเพิ่มพูนทักษะ เป็นต้น 

5 1.000 
 
√ 

4. ป รับ เป ล่ี ยน วิ ธี ก ารดำ เนิ น งาน ไ ด้ ก่ อน จะ เกิ ด
สภาวะการณ์คับขันอยู่เสมอ 

5 1.000 
 
√ 

5.ทบทวนถึงวิ ธีก ารดำเนิน งาน ในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมอยู่เสมอ 

5 1.000 
 
√ 

6.สามารถระบุโอกาสหรือคาดคะเนความเป็นไปได้ของ
ผลลัพธ์ได้ 

3 0.600 
 
× 

7.เช่ือในความคิดของคุณ อุปสรรคไม่สามารถทำให้ 
บั่นทอนความต้ังใจ 

3 0.600 
 
× 

8.มีความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาท่ีพบอยู่เสมอ    5 1.000 √ 

9.ชอบและสนุกท่ีจะหาวิธีการแก้ปัญหาท่ียังไม่ได้รับการ
แก้ไข 

3 0.600 
 
× 

รวมค่า CVI ท่ีมากกว่า 0.800 1.000  

 
จากตารางท่ี 46 พบว่า ข้อคำถามมีค่าเฉล่ียดัชนีความเท่ียงตรงของเนื้อหาท่ีน้อยกว่า 0.80 

คือข้อ 6,7 และข้อ 9 ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ท้ังนี้ ผู้วิจัยคัดเลือกเฉพาะข้อคำถามท่ีมีค่าเฉล่ีย
ดัชนีความเท่ียงตรงของเนื้อหามากกว่า 0.80 ดังนั้น และพบว่าองค์ประกอบความกระตือรือร้นมี
ค่าเฉล่ียความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 1.000 
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ตารางท่ี 47 ผลการประเมินจาก CVI ท่ีมีคะแนน 3 หรือ 4 องค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์ 

ข้อคำถาม 
จำนวน

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีให้ 
คะแนน 3 หรือ 4 

I-CVI 
การ

พิจารณา 

1.มักค้นหาวิธีการใหม่  ๆ ในการทำส่ิงต่าง ๆ  ท่ี เป็น
ประโยชน์ 

5 1.000 
 

√ 

2.ชอบและสนุกกับการแสดงออกความคิดใหม่ ๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ 

5 1.000 
 

√ 

3.เป็นคนท่ีมีจินตนาการ 3 0.600 × 

4.สร้างความคิดหรือส่ิงประดิษฐ์ท่ีเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ 
อยู่เสมอ 

3 0.600 
 

× 

5.สามารถคิดค้นส่ิงใหม่ ๆ จากการรวมเทคโนโลยีใหม่
เข้ากับส่ิงท่ีมีอยู่ 

5 1.000 
 

√ 

6.สามารถต่อยอดความคิดจากส่ิงท่ีมีอยู่ เพื่อพัฒนา
คุณภาพของนวัตกรรม 

5 1.000 
 

√ 

7.มักความคิดหรือคิดค้นส่ิงประดิฐ์ใหม่ ๆ ท่ีแตกต่างจาก
คนอื่น 

5 1.000 
 

√ 

รวมค่า CVI ท่ีมากกว่า 0.800 1.000  

 
จากตารางท่ี 47 พบว่า ข้อคำถามมีค่าเฉล่ียดัชนีความเท่ียงตรงของเนื้อหาท่ีน้อยกว่า 0.80 

คือข้อ 3 และข้อ 4 ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ท้ังนี้ ผู้วิจัยคัดเลือกเฉพาะข้อคำถามท่ีมีค่าเฉล่ียดัชนี
ความเท่ียงตรงของเนื้อหามากกว่า 0.80 ดังนั้น และพบว่าองค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์มีค่าเฉล่ีย
ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 1.000 
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3.1.2 องค์ประกอบด้านแรงบันดาลใจ 
ผลการประเมินค่าดัชนีความเท่ียงตรงของเนื้อหาองค์ประกอบการด้านบุคลิกภาพ จำนวน 4 

องค์ประกอบ คือ ความต้องการความสำเร็จ รางวัล ความคิดริเริ่มส่วนบุคคล และการส่ือสาร ท่ีมีผล
การประเมินค่าคะแนนในระดับ 3 หรือ 4 จำแนกตามองค์ประกอบ สามารถสรุปผลดังนี้ 
 
ตารางท่ี 48 ผลการประเมินจาก CVI ท่ีมีคะแนน 3 หรือ 4 องค์ประกอบความต้องการความสำเร็จ 

ข้อคำถาม 
จำนวน

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีให้ 
คะแนน 3 หรือ 4 

I-CVI 
การ

พิจารณา 

1.ทำงานอย่างสุดกำลังเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ 5 1.000 
√ 

2.เมื่อทำงาน คุณมักจะลืมทุกส่ิงท่ีอยู่รอบตัว 5 1.000 √ 

3.มักหมกมุ่นอยู่กับงานของท่าน 5 1.000 √ 

4.รู้สึกมีความสุขเมื่อท่านทำงานใกล้จะสำเร็จ 3 0.600 × 

5.มักมองถึ งประโยชน์ สูง สุดขององค์กรในการคิด
สร้างสรรค์นวัตกรรม  

3 0.600 
× 

6. มักปรับปรุงแนวคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์  

3 0.600 
× 

7.มักพัฒนาวิธีการในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์  

5 1.000 
√ 

8.การแข่ งขัน ท ำให้ ท้ าทาย  เพื่ อ ให้ บ รร ลุผลการ
ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

5 1.000 
√ 

รวมค่า CVI ท่ีมากกว่า 0.800 1.000  

 
จากตารางท่ี 48 พบว่า ข้อคำถามมีค่าเฉล่ียดัชนีความเท่ียงตรงของเนื้อหาท่ีน้อยกว่า 0.80 

คือข้อ 4,5 และข้อ 6 ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ท้ังนี้ ผู้วิจัยคัดเลือกเฉพาะข้อคำถามท่ีมีค่าเฉล่ีย
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ดัชนีความเท่ียงตรงของเนื้อหามากกว่า 0.80 ดังนั้น และพบว่าองค์ประกอบด้านความต้องการ
ความสำเร็จมีค่าเฉล่ียความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 1.000 
ตารางท่ี 49 ผลการประเมินจาก CVI ท่ีมีคะแนน 3 หรือ 4 องค์ประกอบด้านรางวัล 

ข้อคำถาม 
จำนวน

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีให้ 
คะแนน 3 หรือ 4 

I-CVI 
การ

พิจารณา 

1. ระบบการให้รางวัลขององค์กรของคุณส่งเสริมให้เกิด
นวัตกรรม 

5 1.000 
 
√ 

2. คาดหวังกับรางวัลหากสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม 5 1.000 
 
√ 

3. ระบบการให้รางวัลขององค์กรมีประโยชน์มากสำหรับ
บุคคลท่ีไม่เคยมีนวัตกรรม 

5 1.000 
 
√ 

4. ภาคภูมิใจกับความสำเร็จในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ให้กับองค์กร 

5 1.000 
 
√ 

5. องค์กรของคุณมักกำหนดให้มีการแข่งขันชิงรางวัลเพื่อ
เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม  

4 0.800 
 
√ 

6. ความสำเร็จของการสร้างสรรค์นวัตกรรมทำให้ได้รับ
โอกาสต่าง ๆ ในหน้าท่ีการงาน 

5 1.000 
 
√ 

7. องค์กรของคุณกำหนดนโยบายให้มีการสร้างสรรค์
นวัตกรรม 

2 0.400 
 
× 

8. ภาคภูมิ ใจกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมแล้วเกิด
ประโยชน์กับสังคม 

3 0.600 
 
× 

รวมค่า CVI ท่ีมากกว่า 0.800 0.967  

 
จากตารางท่ี 49 พบว่า ข้อคำถามมีค่าเฉล่ียดัชนีความเท่ียงตรงของเนื้อหาท่ีน้อยกว่า 0.80 

คือข้อ 7 และข้อ 8 ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ท้ังนี้ ผู้วิจัยคัดเลือกเฉพาะข้อคำถามท่ีมีค่าเฉล่ียดัชนี
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ความเท่ียงตรงของเนื้อหามากกว่า 0.80 ดังนั้น และพบว่าองค์ประกอบด้านรางวัลมีค่าเฉล่ียความ
เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 0.967 
 
ตารางท่ี 50 ผลการประเมินจาก CVI ท่ีมีคะแนน 3 หรือ 4 องค์ประกอบความคิดริเริ่มส่วนบุคคล 

ข้อคำถาม 
จำนวน

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีให้ 
คะแนน 3 หรือ 4 

I-CVI 
การ

พิจารณา 

1.เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ  5 1.000 √ 

2.เป็นผู้เสนอแนะให้องค์กรมีการพัฒนากระบวนการและ
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 

5 1.000 

 
√ 

3.มองหาโอกาสเพื่อพัฒนากระบวนการ  เทคโนโลยี 
สินค้าหรือบริการ 

5 1.000 
 
√ 

4.ตระหนักถึงโอกาสในการสร้างความแตกต่างในเชิงบวก
ในการทำงาน 

5 1.000 
 
√ 

5.ใส่ใจกับปัญหาท่ีไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำในงานของ
องค์กร 

5 1.000 
 
√ 

6.พัฒนาแผนการและตารางเวลาท่ีเหมาะสมสำหรับการ
ใช้ความคิดริเริ่มใหม่ ๆ 

5 1.000 
 
√ 

7.มุ่งเน้นความคิดเกี่ยวกับด้านบวกมากกว่าด้านลบใน
การทำงานของท่าน 

3 0.600 
 
× 

รวมค่า CVI ท่ีมากกว่า 0.800 1.000  

 
จากตารางท่ี 50 พบว่า ข้อคำถามมีค่าเฉล่ียดัชนีความเท่ียงตรงของเนื้อหาท่ีน้อยกว่า 0.80 

คือข้อ 7 ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ท้ังนี้ ผู้วิจัยคัดเลือกเฉพาะข้อคำถามท่ีมีค่าเฉล่ียดัชนีความ
เท่ียงตรงของเนื้อหามากกว่า 0.80 ดังนั้น และพบว่าองค์ประกอบความคิดริเริ่มส่วนบุคคลมีค่าเฉล่ีย
ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 1.000 
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ตารางท่ี 51 ผลการประเมินจาก CVI ท่ีมีคะแนน 3 หรือ 4 องค์ประกอบการส่ือสาร 
 

ข้อคำถาม 
จำนวน

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีให้ 
คะแนน 3 หรือ 4 

I-CVI 
การ

พิจารณา 

1.พยายามส่ือสารให้บุคคลในองค์กรเห็นถึงความคิด
ใหม่ๆ 

5 1.000 
 
√ 

2. เมื่อมีแนวคิดใหม่ ๆ คุณพยายามหาบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อทำงานร่วมกัน 

5 1.000 
 
√ 

3. เมื่อมีแนวคิดใหม่  ๆ คุณมองหาบุคคลท่ีสามารถ
สนับสนุนการทำงาน 

3 0.600 
 
× 

4. มั กจะพยายาม ชักชวนคน ในองค์กรให้ เห็ น ถึ ง
ความสำคัญของความคิดใหม่ ๆ 

5 1.000 
 
√ 

5. มักสนับสนุนแนวคิดและวิธีการใหม่ ๆ เพื่อให้องค์กรมี
นำไปปฏิบัติ 

3 0.600 
 
× 

6. นำเสนอแนวคิดวิธีการใหม่ ๆ เพื่อเห็นทุกคนเห็นถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5 1.000 
 
√ 

7. มักระดมความคิดเห็นจากคนในองค์กรกับการ
แก้ปัญหาในเรื่องท่ีต้องช่วยเหลือกัน 

5 1.000 
 
√ 

8. มักแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการต่าง ๆ หากคนใน
องค์กรต้องการความช่วยเหลือ 

3 0.600 
 
× 

รวมค่า CVI ท่ีมากกว่า 0.800 0.833  

 
จากตารางท่ี 51 พบว่า ข้อคำถามมีค่าเฉล่ียดัชนีความเท่ียงตรงของเนื้อหาท่ีน้อยกว่า 0.80 

คือข้อ 3,5 และข้อ 8 ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ท้ังนี้ ผู้วิจัยคัดเลือกเฉพาะข้อคำถามท่ีมีค่าเฉล่ีย
ดัชนีความเท่ียงตรงของเนื้อหามากกว่า 0.80 ดังนั้น และพบว่าองค์ประกอบการส่ือสารมีค่าเฉล่ีย
ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 1.000 
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3.1.3 องค์ประกอบด้านลักษณะของงาน 
ผลการประเมินค่าดัชนีความเท่ียงตรงของเนื้อหาองค์ประกอบการด้านบุคลิกภาพ จำนวน 3  

องค์ประกอบ คือ ความมีอิสระในการทำงาน ทรัพยากรของงาน และการสนับสนุนนวัตกรรมท่ีมีผการ
ประเมินค่าคะแนนในระดับ 3 หรือ 4 จำแนกตามองค์ประกอบ สามารถสรุปผลดังนี้ 
 
ตารางท่ี 52 ผลการประเมินจาก CVI ท่ีมีคะแนน 3 หรือ 4 องค์ประกอบความมีอิสระในการทำงาน 
 

ข้อคำถาม 
จำนวน

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีให้ 
คะแนน 3 หรือ 4 

I-CVI 
การ

พิจารณา 

1. องค์กรเปิดโอกาสให้ใช้ความคิดริเริ่มส่วนตัวหรือ
วิจารณญาณในการทำงาน 

5 1.000 
 

√ 

2. องค์กรให้โอกาสกำหนดวิธีการทำงานให้สำเร็จด้วย
ตนเอง 

5 1.000 
 

√ 

3. องค์กรให้ โอกาสในการปรับปรุ งกระบวนการ
พัฒนาการทำงาน 

5 1.000 
 

√ 

4. องค์กรให้คุณสามารถกำหนดตารางเวลาการทำงาน
ด้วยตนเอง 

4 0.800 
 

√ 

5. องค์กรของคุณพิจารณาผลลัพธ์มากกว่าวิธีการ
ดำเนินการ 

5 1.000 
 

√ 

6. องค์กรมีการวางแผนการทำงานเพื่อให้เข้ากับการ
พัฒนาความคิดและนวัตกรรมใหม่ ๆ 

3 0.600 
 

× 

7. เมื่อพบปัญหา องค์กรให้ท่านมีอิสระกับการตัดสินใจ
ในการแก้ปัญหา 

4 0.800 
 

√ 

รวมค่า CVI ท่ีมากกว่า 0.800 0.933  
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จากตารางท่ี 52 พบว่า ข้อคำถามมีค่าเฉล่ียดัชนีความเท่ียงตรงของเนื้อหาท่ีน้อยกว่า 0.80 
คือข้อ 6 ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ท้ังนี้ ผู้วิจัยคัดเลือกเฉพาะข้อคำถามท่ีมีค่าเฉล่ียดัชนีความ
เท่ียงตรงของเนื้อหามากกว่า 0.80 ดังนั้น และพบว่าองค์ประกอบความมีอิสระในการทำงานมีค่าเฉล่ีย
ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 0.933 

 
ตารางท่ี 53 ผลการประเมินจาก CVI ท่ีมีคะแนน 3 หรือ 4 องค์ประกอบทรัพยากรของงาน 
 

ข้อคำถาม 
จำนวน

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีให้ 
คะแนน 3 หรือ 4 

I-CVI 
การ

พิจารณา 

1.พยายามพัฒนานวัตกรรมให้บรรลุเป้าหมายก่อน
กำหนด 

5 1.000 
 

√ 

2.ความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมของคุณมักจะช่วยลด
ภาระของการทำงานในองค์กร 

5 1.000 
 

√ 

3.ความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมของคุณมักจะช่วยลด
ต้นทุนขององค์กร 

5 1.000 
 

√ 

4.ให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาความคิดใหม่ ๆ และทำ
ให้ได้รวดเร็วขึ้น 

3 0.600 
 

× 

5.องค์กรให้เวลาเพียงพอท่ีจะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 5 1.000 √ 

6.องค์กรของคุณสนับสนุนเงินทุนในการดำเนินการ
ตรวจสอบความคิดสร้างสรรค์ 

3 0.600 
 

× 

7.องค์กรของคุณมีบุคลากรเพียงพอต่อการสร้างสรรค์
นวัตกรรม 

4 0.800 
 

√ 

รวมค่า CVI ท่ีมากกว่า 0.800 0.960  
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จากตารางท่ี 53 พบว่า ข้อคำถามมีค่าเฉล่ียดัชนีความเท่ียงตรงของเนื้อหาท่ีน้อยกว่า 0.80 
คือข้อ 4 และข้อ 6 ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ท้ังนี้ ผู้วิจัยคัดเลือกเฉพาะข้อคำถามท่ีมีค่าเฉล่ียดัชนี
ความเท่ียงตรงของเนื้อหามากกว่า 0.80 ดังนั้น และพบว่าองค์ประกอบทรัพยากรของงานมีค่าเฉล่ีย
ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 0.960 
 
ตารางท่ี 54 ผลการประเมินจาก CVI ท่ีมีคะแนน 3 หรือ 4 องค์ประกอบการสนับสนุนนวัตกรรม 
 

ข้อคำถาม 
จำนวน

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีให้ 
คะแนน 3 หรือ 4 

I-CVI 
การ

พิจารณา 

1. องค์กรของคุณมีการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ 5 1.000 √ 

2. ความสามารถของคุณในการทำงานอย่างสร้างสรรค์
นั้นได้รับการเคารพจากผู้บังคับบัญชา 

4 0.800 
 

√ 

3. องค์กรของคุณให้โอกาสในการพยายามแก้ไขปัญหา
เดียวกันในรูปแบบต่าง ๆ 

4 0.800 
 

√ 

4. องค์กรของคุณมีความยืดหยุ่นกับสถานการณ์ของการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากความคิดและนวัตกรรมใหม่ ๆ 

4 0.800 
 

√ 

5. องค์กรของคุณเปิดกว้างและตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากนวัตกรรม 

2 0.400 
 

× 

6. องค์กรสนับสนุนให้เวลาในการประเมินความคิด
สร้างสรรค์ 

4 0.800 
 

√ 

7. องค์กรของคุณยอมรับต่อสาธารณะถึงบุคคลท่ี
สร้างสรรค์นวัตกรรม 

4 0.800 
 

√ 

รวมค่า CVI ท่ีมากกว่า 0.800 0.833  
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จากตารางท่ี 54 พบว่า ข้อคำถามมีค่าเฉล่ียดัชนีความเท่ียงตรงของเนื้อหาท่ีน้อยกว่า 0.80 
คือข้อ 5 ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ท้ังนี้ ผู้วิจัยคัดเลือกเฉพาะข้อคำถามท่ีมีค่าเฉล่ียดัชนีความ
เท่ียงตรงของเนื้อหามากกว่า 0.80 ดังนั้น และพบว่าองค์ประกอบการสนับสนุนนวัตกรรมมีค่าเฉล่ีย
ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 0.833 

 
3.1.4 องค์ประกอบด้านความรู้ความเข้าใจ 

 ผลการประเมินค่าดัชนีความเท่ียงตรงของเนื้อหาองค์ประกอบการด้านความรู้ความเข้าใจ 
จำนวน 4 องค์ประกอบ คือ ความรู้ ความเช่ียวชาญ รูปแบบการแก้ปัญหา และเครือข่ายท่ีมีผการ
ประเมินค่าคะแนนในระดับ 3 หรือ 4 จำแนกตามองค์ประกอบ สามารถสรุปผลดังนี้ 
 
ตารางท่ี 55 ผลการประเมินจาก CVI ท่ีมีคะแนน 3 หรือ 4 องค์ประกอบความรู้ 
 

ข้อคำถาม 
จำนวน

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีให้ 
คะแนน 3 หรือ 4 

I-CVI 
การ

พิจารณา 

1.สร้างนวัตกรรมจากองค์ความรู้ท่ีมี 5 1.000 √ 

2.ได้รับโอกาสในการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากองค์ความรู้
ท่ีมี 

3 0.600 
 
× 

3.แก้ปัญหาจากองค์ความรู้ท่ีมี 5 1.000 √ 

4.สามารถสร้างชุดความคิดและการผสานกันของ
ความคิดและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับนวัตกรรม 

5 1.000 
 
√ 

5.มีความรู้ความเข้าใจท่ีสอดคล้องกับความต้องของ
องค์กร 

5 1.000 
 
√ 

6.มีความรู้ สิน ค้าขององค์กรท่ียอดเยี่ยม เช่น  กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ กลุ่มบริการ 

5 1.000 
 
√ 

7.มีความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร เช่น 
วัตถุประสงค์ 

3 0.600 
 
× 

8.เมื่อได้ข่าวเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ ๆ คุณมักจะค้นหา
ข้อมูลส่ิงนั้นเสมอ 

5 1.000 
 
√ 
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ข้อคำถาม 
จำนวน

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีให้ 
คะแนน 3 หรือ 4 

I-CVI 
การ

พิจารณา 

รวมค่า CVI ท่ีมากกว่า 0.800 1.000  

 
จากตารางท่ี 55 พบว่า ข้อคำถามมีค่าเฉล่ียดัชนีความเท่ียงตรงของเนื้อหาท่ีน้อยกว่า 0.80 

คือข้อ 2 และข้อท่ี 7 ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ท้ังนี้ ผู้วิจัยคัดเลือกเฉพาะข้อคำถามท่ีมีค่าเฉล่ียดัชนี
ความเท่ียงตรงของเนื้อหามากกว่า 0.80 ดังนั้น และพบว่าองค์ประกอบความรู้มีค่าเฉล่ียความ
เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 1.000 

 
ตารางท่ี 56 ผลการประเมินจาก CVI ท่ีมีคะแนน 3 หรือ 4 องค์ประกอบความเช่ียวชาญ 
 

ข้อคำถาม 
จำนวน

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีให้ 
คะแนน 3 หรือ 4 

I-CVI 
การ

พิจารณา 

1.ใช้ความรู้ความสามารถท่ีเป็นเฉพาะเจาะจงในการ
ทำงาน 

5 1.000 
√ 

2.มีทักษะเฉพาะด้านท่ียอดเยี่ยมของคุณสามารถสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม   

5 1.000 
√ 

3.มี ทั กษะ ท่ียอด เยี่ ยมของ คุณ สามารถทำให้ เกิ ด
คุณประโยชน์ต่อองค์กร 

5 1.000 
√ 

4.เมื่ อคน ในองค์กรของคุณ ต้องการความรู้ ท่ี เป็ น
เฉพาะเจาะจง ท่านมักถูกขอให้ช่วยเหลือ 

2 0.400 
× 

5.มีความรู้ความสามารถท่ี เป็น เฉพาะเจาะจงด้าน
เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับการทำงาน 

5 1.000 
√ 

6.ความชำนาญของคุณเกิดจากประสบการณ์ท่ีได้จาก
การทำงานท่ีเจาะจงอย่างสม่ำเสมอ 

5 1.000 
√ 
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ข้อคำถาม 
จำนวน

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีให้ 
คะแนน 3 หรือ 4 

I-CVI 
การ

พิจารณา 

7.มีความเช่ียวชาญท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
ขององค์กร เช่น วัตถุประสงค์ 

5 1.000 
√ 

รวมค่า CVI ท่ีมากกว่า 0.800 1.000  

 
จากตารางท่ี 56 พบว่า ข้อคำถามมีค่าเฉล่ียดัชนีความเท่ียงตรงของเนื้อหาท่ีน้อยกว่า 0.80 

คือข้อท่ี 4 ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ท้ังนี้ ผู้วิจัยคัดเลือกเฉพาะข้อคำถามท่ีมีค่าเฉล่ียดัชนีความ
เท่ียงตรงของเนื้อหามากกว่า 0.80 ดังนั้น และพบว่าองค์ประกอบความเช่ียวชาญมีค่าเฉล่ียความ
เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 1.000 
ตารางท่ี 57 ผลการประเมินจาก CVI ท่ีมีคะแนน 3 หรือ 4 องค์ประกอบรูปแบบการแก้ปัญหา 
 

ข้อคำถาม 
จำนวน

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีให้ 
คะแนน 3 หรือ 4 

I-CVI 
การ

พิจารณา 

1.ค้นหาวิธีการแก้ปัญหาอยู่เสมอ 5 1.000 √ 

2.คำนึงถึงปัญหาในทุกมิติเพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาอย่าง
แท้จริง 

5 1.000 
 
√ 

3.ทดสอบกับความคิดหรือวิธีการแก้ปัญหาท่ีแท้จริง 5 1.000 √ 

4.ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของความคิดใหม่ ๆ 5 1.000 √ 

5.วางแผนการในแก้ไขปัญหาเมื่อมีการสร้างสรรค์
นวัตกรรม 

5 1.000 
 
√ 

6.สร้างระบบหรือวิธีคิดเพื่อให้สามารถทำงานได้ง่ายจน
สามารถสร้างวิธีการใหม่ ๆ 

3 0.600 
 
× 

7.ดำเนินการสร้างและมุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อหาคำตอบของ
ปัญหาเพื่อให้เกิดความชัดเจน 

5 1.000 
 
√ 

รวมค่า CVI ท่ีมากกว่า 0.800 1.000  
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จากตารางท่ี 57 พบว่า ข้อคำถามมีค่าเฉล่ียดัชนีความเท่ียงตรงของเนื้อหาท่ีน้อยกว่า 0.80 
คือข้อท่ี 6 ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ท้ังนี้ ผู้วิจัยคัดเลือกเฉพาะข้อคำถามท่ีมีค่าเฉล่ียดัชนีความ
เท่ียงตรงของเนื้อหามากกว่า 0.80 ดังนั้น และพบว่าองค์ประกอบรูปแบบการแก้ปัญหามีค่าเฉล่ีย
ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 1.000 

 
ตารางท่ี 58 ผลการประเมินจาก CVI ท่ีมีคะแนน 3 หรือ 4 องค์ประกอบเครือข่าย 
 

ข้อคำถาม 
จำนวน

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีให้ 
คะแนน 3 หรือ 4 

I-CVI 
การ

พิจารณา 

1.สำรวจความ ต้องการของสังคมก่ อน ท่ีจะ คิดค้น
นวัตกรรมใหม่ ๆ  

5 1.000 
 
√ 

2.การจัดการประชุมเพื่อแลกเปล่ียนความรู้ เป็นการ
พัฒนานวัตกรรม 

5 1.000 
 
√ 

3.ค้นหาความรู้จากแหล่งความรู้เช่น สำนักวิจัย เพื่อเติม
ความรู้ใหม่ ๆ 

5 1.000 
 
√ 

4.ร่วมมือกับองค์กรอื่นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทาง
จัดจำหน่ายแตกต่าง 

5 1.000 
 
√ 

5. การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากภายในและภายนอกเป็น
การพัฒนานวัตกรรม 

5 1.000 
 
√ 

6.แลกเปล่ียนประสบการณ์จากผู้ท่ีมีความรู้จากท้ัง
ภายในและภายนอก 

5 1.000 
 
√ 

7.รวบรวมและใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนานวัตกรรมท่ีแตกต่าง 
3 0.600 

 
× 

รวมค่า CVI ท่ีมากกว่า 0.800 1.000  

 
จากตารางท่ี 58 พบว่า ข้อคำถามมีค่าเฉล่ียดัชนีความเท่ียงตรงของเนื้อหาท่ีน้อยกว่า 0.80 

คือข้อท่ี 7 ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ท้ังนี้ ผู้วิจัยคัดเลือกเฉพาะข้อคำถามท่ีมีค่าเฉล่ียดัชนีความ
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เท่ียงตรงของเนื้อหามากกว่า 0.80 ดังนั้น และพบว่าองค์ประกอบเครือข่ายมีค่าเฉล่ียความเท่ียงตรง
เชิงเนื้อหา เท่ากับ 1.000  

จากผลการประเมินค่าดัชนีความเท่ียงตรงของเนื้อหาองค์ประกอบความสามารถนวัตกรรม
ระดับบุคคล สามารถสรุปค่าเฉล่ียความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาในแต่ละองค์ประกอบ และค่าเฉล่ียความ
เท่ียงตรงของเนื้อหาท้ังฉบับได้ตารางท่ี 59 

 
ตารางท่ี 59 ผลการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของท้ังฉบับ (S-CVI) 
 

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
ค่าเฉล่ียของความ
เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 

ด้านบุคลิกภาพ 

การเปิดรับประสบการณ์ 0.960 

การยอมรับความเส่ียง  0.960 

ความอดทนต่อความคลุมเครือ  1.000 

การรับรู้ศักยภาพตนเอง 0.967 

ความกระตือรือร้น  1.000 

ความคิดสร้างสรรค์ 1.000 

ด้านแรงบันดาลใจ  

ความต้องการความสำเร็จ  1.000 

รางวัล  0.967 

ความคิดริเริ่มส่วนบุคคล 1.000 

การส่ือสาร  1.000 

ลักษณะของงาน  

ความมีอิสระในการทำงาน  0.933 

ทรัพยากรของงาน  0.960 

การสนับสนุนนวัตกรรม  0.833 

ความรู้ความเข้าใจ ความรู้  1.000 
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
ค่าเฉล่ียของความ
เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 

ความเช่ียวชาญ 1.000 

รูปแบบการแก้ปัญหา 1.000 

เครือข่าย 1.000 

 
ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของท้ังฉบับ 

(S-CVI) 
0.975 

 
จากตารางท่ี 59 พบว่า ค่าเฉล่ียความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามท้ังฉบับ  มีค่า

เท่ากับ 0.975 โดยองค์ประกอบท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ความอดทนต่อความคลุมเครือ ความ
กระตือรือร้น ความคิดสร้างสรรค์ ความต้องการความสำเร็จ ความคิดริเริ่มส่วนบุคคล การส่ือสาร  
ความรู้ ความเช่ียวชาญ รูปแบบการแก้ปัญหา และเครือข่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.000 รองลงมาคือ 
การรับรู้ศักยภาพตนเอง และรางวัล มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.967 อันดับท่ีสาม การเปิดรับประสบการณ์ 
การยอมรับความเส่ียง และทรัพยากรของงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.97 อันดับท่ีส่ี คือ ความมีอิสระใน
การทำงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.933 และอันดับสุดท้าย คือ การสนับสนุนนวัตกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
0.833  
ตอนที่ 4 การวัดความสอดคล้องด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ายในและการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลเชิงยืนยัน 
 ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงเอกสารในการศึกษาและค้นหาองค์ประกอบของความสามารถ
นวัตกรรมระดับบุคคลขององค์กรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยได้รับข้อมูลและคำแนะนำจากผู้ให้ข้อมูล
หลักจำนวน 24 ท่าน ในขั้นตอนการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ซึ่งผู้วิจัยได้ตีความหมายและ
สังเคราะห์ประเด็นสำคัญของแต่ละองค์ประกอบบนพื้นฐานความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลของ
ประเทศไทยในปัจจุบันและข้อเสนอแนะท่ีควรนำมาปฏิบัติเพื่อกำหนดข้อความสำคัญการประเมินของ
องค์ประกอบ จึงนำข้อความสำคัญในการประเมินดังกล่าวมาจัดทำเป็นแบบสอบถามเพื่อนำไปทดลอง
กับกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยตัวแทนผู้ท่ีเข้าประกวดงานประชุมวิชาการและนวัตกรรมของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ต้ังแต่ ปี 2560-2561 ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถาม ดังแสดงไว้ในภาคผนวก ค และสามารถ
แสดงรายละเอียดกระบวนการ การวัดความสอดคล้องด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในและยืนยัน
องค์ประกอบของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลขององค์กรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้ 
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การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง  ผู้วิ จัยได้กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามแนวคิดของ 
Lindeman, Merenda, and Gold (1980) ท่ีเสนอหลักท่ัวไปว่าอัตราส่วนระหว่างจำนวนหน่วย
ตัวอย่างกับจำนวนพารามิเตอร์หรือตัวแปรควรเป็น 20:1 ของปริมาณองค์ประกอบท่ีพบ เนื่องจาก
องค์ประกอบของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลด้านบุคลิกภาพมี 6 องค์ประกอบ ด้านด้านแรง
บันดาลใจมี 4 องค์ประกอบ ด้านลักษณะของงานมี 3 องค์ประกอบ ด้านความรู้ความเข้าใจมี 4 
องค์ประกอบ รวมท้ังส้ิน 17 องค์ประกอบ การวิจัยครั้งนี้จึงต้องมีขนาดกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 340 
คน โดยผู้วิจัยได้กำหนดการสุ่มตัวอย่างจากผู้ท่ีเข้าประกวดงานประชุมวิชาการและนวัตกรรมของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต้ังแต่ ปี 2560-2561 

4.1 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายใน (Intraclass Correlation Coefficient : 
ICC) 

เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและสอดคล้องของข้อคำถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย และความ
เหมาะสมทางด้านภาษา ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายใน โดยการประเมิน
ผู้ท่ีเข้าประกวดงานประชุมวิชาการและนวัตกรรมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต้ังแต่ ปี 2560 -2561 
จำนวน 50 คน ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในช้ันซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 โดยผ่านเกณฑ์อยู่ท่ี  
0.50 ทุกข้อ และสามารถแปลความหมายได้ ตามภาคผนวก ค โดยสามารถสรุปค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ภายใน ได้ดังตารางท่ี 60 
 
ตารางท่ี 60 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในช้ันด้านบุคลิกภาพ 

หัวข้อประเมิน ICC การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ 
ด้านการเปิดรับประสบการณ์ .625 ผ่านเกณฑ์ 
ด้านการยอมรับความเส่ียง .878 ผ่านเกณฑ์ 
ด้านความอดทนต่อความคลุมเครือ .857 ผ่านเกณฑ์ 
ด้านการรับรู้ศักยภาพตนเอง .922 ผ่านเกณฑ์ 
ด้านความกระตือรือร้น .910 ผ่านเกณฑ์ 
ด้านความคิดสร้างสรรค์  .859 ผ่านเกณฑ์ 
   
  ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในช้ันด้านบุคลิกภาพ  พบว่า บุคลิกภาพด้าน
การรับรู้ศักยภาพตนเองมีความสอดคล้องกันในระดับดีมาก ( ICC=.922) รองลงมา คือ ด้านความ
กระตือรือร้น มีความสอดคล้องกันในระดับดีมาก (ICC=.910) ด้านการยอมรับความเส่ียงมีความ
สอดคล้องกันในระดับดี  (ICC=.878) ด้านความคิดสร้างสรรค์มีความสอดคล้องกันในระดับ ดี  
(ICC=.859) ด้านความอดทนต่อความคลุมเครือมีความสอดคล้องกันในระดับดี  (ICC=.857) และด้าน
การเปิดรับประสบการณ์มีความสอดคล้องกันในระดับพอใช้  (ICC=.625) 
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ตารางท่ี 61 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในช้ันด้านแรงบันดาลใจ 
หัวข้อประเมิน ICC การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ 

ด้านความต้องการความสำเร็จ .691 ผ่านเกณฑ์ 
ด้านรางวัล .507 ผ่านเกณฑ์ 
ด้านความคิดริเริ่มส่วนบุคคล .738 ผ่านเกณฑ์ 
ด้านการส่ือสาร  .680 ผ่านเกณฑ์ 
 
  ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในช้ันด้านแรงบันดาล พบว่า แรงบันดาลใจ
ด้านความคิดริเริ่มส่วนบุคคล มีความสอดคล้องกันในระดับพอใช้ (ICC=.738) รองลงมาคือ ด้านความ
ต้องการความสำเร็จมีความสอดคล้องกันในระดับพอใช้ (ICC=.691) ด้านการส่ือสารมีความสอดคล้อง
กันในระดับพอใช้   (ICC=.680) ด้านรางวัลมีความสอดคล้องกันในระดับพอใช้ (ICC=.507)  
 
ตารางท่ี 62 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในช้ันด้านลักษณะของงาน 

หัวข้อประเมิน ICC การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ 
ด้านความมีอิสระการทำงาน .899 ผ่านเกณฑ์ 
ด้านทรัพยากรของงาน .851 ผ่านเกณฑ์ 
ด้านการสนับสนุนนวัตกรรม .941 ผ่านเกณฑ์ 

 
ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในช้ันด้านลักษณะของงาน พบว่า ลักษณะของ

งานด้านการสนับสนุนนวัตกรรม มีความสอดคล้องกันในระดับดีมาก (ICC=.941) รองลงมาคือ ด้าน
ความมีอิสระการทำงานมีความสอดคล้องกันในระดับดี (ICC=.899) ด้านทรัพยากรของงานมีความ
สอดคล้องกันในระดับดี (ICC=.851)  

 
ตารางท่ี 63 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในช้ันด้านความรู้ความเข้าใจ 

หัวข้อประเมิน ICC การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ 
ด้านความรู้ .848 ผ่านเกณฑ์ 
ด้านความเช่ียวชาญ .713 ผ่านเกณฑ์ 
ด้านรูปแบบการแก้ปัญหา  .838 ผ่านเกณฑ์ 
ด้านเครือข่าย .764 ผ่านเกณฑ์ 
 
  ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในช้ันด้านความรู้ความเข้าใจ พบว่า ความรู้
ความเข้าใจด้านความรู้มีความสอดคล้องกันในระดับดี (ICC=.848) รองลงมาคือ ด้านรูปแบบการ
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แก้ปัญหามีความสอดคล้องกันในระดับดี (ICC=.838) ด้านเครือข่ายมีความสอดคล้องกันในระดับดี 
(ICC=.764) ด้านความเช่ียวชาญมีความสอดคล้องกันในระดับพอใช้ (ICC=.713) 

4.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลเชิงยืนยัน 
ผู้วิจัยกำหนดขนาดตัวอย่างของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตามแนวทางของ  

Lindeman et al. (1980) ท่ีเสนอหลักท่ัวไปว่าอัตราส่วนระหว่างจำนวนหน่วยตัวอย่างกับจำนวน
พารามิเตอร์หรือตัวแปรควรเป็น 20:1 เนื่องจากตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้มาจำนวน 17 ตัวแปร ทำ
ให้สามารถคำนวณขนาดตัวอย่างได้เป็น 340 ชุดท่ีทำงานอยู่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ท้ังนี้ผู้วิจัยจึงเก็บ
ข้อมูลจากขนาดกลุ่มตัวอย่างไว้ ท่ีจำนวน 350 ชุด โดยผู้วิ จัยนำข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้จาก
แบบสอบถามจำนวน 350 ชุด มาประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS และ Lisrel เพื่อ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการวิเคราะห์แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
 4.2.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง 

  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของตัวช้ีวัดเพื่อประเมินความสามารถ
นวัตกรรมระดับบุคคลขององค์กรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้านบุคลิกภาพ 

การเปิดรับ
ประสบการณ์

การยอมรับความ
เสี่ยง

ความอดทนต่อความ
คลุมเครือ

บุคลิกภาพ

0.44

0.81

0.42

0.53

การรับรู้ศักยภาพ
ตนเอง

ความกระตือรือร้น

0.38

0.67

ความคิดสร้างสรรค์ 0.77

Chi-Square=5.71, df=5, P-value=0.33505, RMSEA=0.020  

ภาพท่ี 30 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของตัวชี้วัดเพื่อประเมินความสามารถ 
นวัตกรรมระดับบุคคลขององค์กรการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค ด้านบุคลิกภาพ 
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ตารางท่ี 64 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของตัวชี้วัดเพื่อประเมินความสามารถ
นวัตกรรมระดับบุคคลขององค์กรการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค ด้านบุคลิกภาพ 

รายการ เกณฑ์ ค่าท่ีคำนวณได้ ผลการพิจารณา 

2 ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 5.71 - 

df - 5 - 

p-value P>0.05 0.72 ผ่านเกณฑ์ 

2/df 2/df<2 1.14 ผ่านเกณฑ์ 

CFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

GFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 0.99 ผ่านเกณฑ์ 

AGFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 0.98 ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA ค่าเข้าใกล้ 0.0 0.02 ผ่านเกณฑ์ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าไค-สแควร์ (2) มีค่า 5.71 มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ p-

value = 0.72 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (2/df) = 1.14 ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิง
สัมพัทธ์ (CFI) = 1.00 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 0.99 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ี
ปรับแก้แล้ว (AGFI) = 0.98 และค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนกำลังสองของการ
ประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกค่า 

  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของตัวช้ีวัดเพื่อประเมินความสามารถ
นวัตกรรมระดับบุคคลขององค์กรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้านแรงบันดาลใจ 
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ความต้องการ
ความส าเร็จ

รางวัล

แรงบันดาลใจ

0.69

0.86

ความคิดริเริ่มส่วน
บุคคล

การสื่อสาร 

0.95

1.00

Chi-Square=0.08, df=1, P-value=0.77239, RMSEA=0.000  

ภาพท่ี 31 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของตัวชี้วัดเพื่อประเมินความสามารถ 
      นวัตกรรมระดับบุคคลขององค์กรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้านแรงบันดาลใจ 

ตารางท่ี 65 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของตัวชี้วัดเพื่อประเมินความสามารถ
นวัตกรรมระดับบุคคลขององค์กรการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค ด้านแรงบันดาลใจ 
 

รายการ เกณฑ์ ค่าท่ีคำนวณได้ ผลการพิจารณา 

2 ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 0.08 - 

df - 1 - 

p-value P>0.05 0.77 ผ่านเกณฑ์ 

2/df 2/df<2 0.08 ผ่านเกณฑ์ 

CFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

GFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

AGFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA ค่าเข้าใกล้ 0.0 0.00 ผ่านเกณฑ์ 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าไค-สแควร์ (2) มีค่า 0.08 มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ p-

value = 0.77 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (2/df) = 0.08 ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิง
สัมพัทธ์ (CFI) = 1.00 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ี
ปรับแก้แล้ว (AGFI) = 1.00 และค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนกำลังสองของการ
ประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกค่า 

  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของตัวช้ีวัดเพื่อประเมินความสามารถ
นวัตกรรมระดับบุคคลขององค์กรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้านลักษณะของงาน 

ความมีอิสระการ
ท างาน

ทรัพยากรของงาน ลักษณะของงาน

0.71

0.59

การสนับสนุน
นวัตกรรม

0.21

Chi-Square=0.63, df=1, P-value=0.42767, RMSEA=0.000  

ภาพท่ี 32 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของตัวชี้วัดเพื่อประเมินความสามารถ   
   นวัตกรรมระดับบุคคลขององค์กรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้านลักษณะของงาน 

ตารางท่ี 66 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของตัวชี้วัดเพื่อประเมินความสามารถ
นวัตกรรมระดับบุคคลขององค์กรการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค ด้านลักษณะของงาน 
 

รายการ เกณฑ์ ค่าท่ีคำนวณได้ ผลการพิจารณา 

2 ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 0.63 - 

df - 1 - 

p-value P>0.05 0.42 ผ่านเกณฑ์ 

2/df 2/df<2 0.63 ผ่านเกณฑ์ 

CFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
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รายการ เกณฑ์ ค่าท่ีคำนวณได้ ผลการพิจารณา 

GFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

AGFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 0.99 ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA ค่าเข้าใกล้ 0.0 0.00 ผ่านเกณฑ์ 

 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าไค-สแควร์ 2) มีค่า 0.63 มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ p-

value = 0.42 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (2/df) = 0.63 ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิง
สัมพัทธ์ (CFI) = 1.00 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ี
ปรับแก้แล้ว (AGFI) = 0.99 และค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนกำลังสองของการ
ประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกค่า 

  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของตัวช้ีวัดเพื่อประเมินความสามารถ
นวัตกรรมระดับบุคคลขององค์กรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้านความรู้ความเข้าใจ 

ความรู้

ความเชี่ยวชาญ 

ความรู้ความเข้าใจ

0.48

0.86

รูปแบบการ
แก้ปัญหา 

เครือข่าย

0.77

0.78

Chi-Square=0.04, df=1, P-value=0.85119, RMSEA=0.000  

ภาพท่ี 33 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของตัวชี้วัดเพื่อประเมินความสามารถ
นวัตกรรมระดับบุคคลขององค์กรการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค ด้านความรู้ความเข้าใจ 
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ตารางท่ี 67 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของตัวชี้วัดเพื่อประเมินความสามารถ
นวัตกรรมระดับบุคคลขององค์กรการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค ด้านความรู้ความเข้าใจ 
 

รายการ เกณฑ์ ค่าท่ีคำนวณได้ ผลการพิจารณา 

2 ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 0.04 - 

df - 1 - 

p-value P>0.05 0.85 ผ่านเกณฑ์ 

2/df 2/df<2 0.04 ผ่านเกณฑ์ 

CFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

GFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

AGFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA ค่าเข้าใกล้ 0.0 0.00 ผ่านเกณฑ์ 

   

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าไค-สแควร์ (2) มีค่า 0.04 มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ p-

value = 0.85 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (2/df) = 0.04 ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิง
สัมพัทธ์ (CFI) = 1.00 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ี
ปรับแก้แล้ว (AGFI) = 1.00 และค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนกำลังสองของการ
ประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกค่า 

4.2.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 

 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของตัวช้ีวัดเพื่อประเมินความสามารถ
นวัตกรรมระดับบุคคลขององค์กรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ก่อนปรับโมเดล) ดังภาพท่ี 34 
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การยอมรับความเสี่ยง

ความอดทนต่อความ
คลุมเครือ

การเปิดรับประสบการณ์

การรับรู้ศักยภาพตนเอง
บุคลิกภาพ

การจัดล าดับความส าคัญของ
นวัตกรรมระดับบุคคล

แรงบันดาลใจ

ความรู้ความเข้าใจ

ความคิดสร้างสรรค์ 

ความต้องการความส าเร็จ

ความกระตือรือร้น

รางวัล

การส่ือสาร 

ความมีอิสระการท างาน

ความคิดริเร่ิมส่วนบุคคล

ทรัพยากรของงาน

ความรู้

ความเช่ียวชาญ 

การสนับสนุนนวัตกรรม

รูปแบบการแก้ปัญหา

เครือข่าย

ลักษณะของงาน

Chi-Square=594.82, df=115, P-value=0.00000, RMSEA=0.109  

ภาพท่ี 34 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของตัวชี้วัดเพื่อประเมินความสามารถ
นวัตกรรมระดับบุคคลขององค์กรการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค (ก่อนปรับโมเดล) 
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ตารางท่ี 68 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของตัวชี้วัดเพื่อประเมินความสามารถ
นวัตกรรมระดับบุคคลขององค์กรการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค (ก่อนปรับโมเดล) 
 

รายการ เกณฑ์ ค่าท่ีคำนวณได้ ผลการพิจารณา 

2 ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 594.82 - 

df - 115 - 

p-value P>0.05 0.00 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

2/df 2/df<2 5.17 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

CFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 0.82 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

GFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 0.83 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

AGFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 0.78 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA ค่าเข้าใกล้ 0.0 0.10 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

   

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าไค-สแควร์ (2) มีค่า 594.82 มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ p-

value = 0.00 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (2/df) = 5.17 ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิง
สัมพัทธ์ (CFI) = 0.82 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 0.83 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ี
ปรับแก้แล้ว (AGFI) = 0.78 และค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนกำลังสองของการ
ประมาณ (RMSEA) = 0.09 ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ทุกค่า 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของตัวช้ีวัดเพื่อประเมินความสามารถ
นวัตกรรมระดับบุคคลขององค์กรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (หลังปรับโมเดล) 
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การยอมรับความเสี่ยง

ความอดทนต่อความ
คลุมเครือ

การเปิดรับประสบการณ์

การรับรู้ศักยภาพตนเอง
บุคลิกภาพ

การจัดล าดับความส าคัญของ
นวัตกรรมระดับบุคคล

แรงบันดาลใจ

ความรู้ความเข้าใจ

ความคิดสร้างสรรค์ 

ความต้องการความส าเร็จ

ความกระตือรือร้น

รางวัล

การส่ือสาร 

ความมีอิสระการท างาน

ความคิดริเร่ิมส่วนบุคคล

ทรัพยากรของงาน

ความรู้

ความเช่ียวชาญ 

การสนับสนุนนวัตกรรม

รูปแบบการแก้ปัญหา

เครือข่าย

0.37

ลักษณะของงาน

0.05

0.08

0.12

0.01

0.03

0.01

0.01

Chi-Square=83.08, df=77, P-value=0.29758, RMSEA=0.015  

ภาพท่ี 35 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของตัวชี้วัดเพื่อประเมินความสามารถ
นวัตกรรมระดับบุคคลขององค์กรการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค (หลังปรับโมเดล) 
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ตารางท่ี 69 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของตัวชี้วัดเพื่อประเมินความสามารถ
นวัตกรรมระดับบุคคลขององค์กรการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค (หลังปรับโมเดล) 
 

รายการ เกณฑ์ ค่าท่ีคำนวณได้ ผลการพิจารณา 

2 ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 83.08 - 

df - 77 - 

p-value P>0.05 0.29 ผ่านเกณฑ์ 

2/df 2/df<2 1.07 ผ่านเกณฑ์ 

CFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

GFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 0.97 ผ่านเกณฑ์ 

AGFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 0.95 ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA ค่าเข้าใกล้ 0.0 0.01 ผ่านเกณฑ์ 

   

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าไค-สแควร์ (2) มีค่า 83.08 มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ p-

value = 0.29 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (2/df) = 1.07 ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิง
สัมพัทธ์ (CFI) = 1.00 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 0.97 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ี
ปรับแก้แล้ว (AGFI) = 0.95 และค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนกำลังสองของการ
ประมาณ (RMSEA) = 0.01 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกค่า 

ตอนที่ 5 การเชื่อมโยงและจัดลำดับความสำคัญขององค์ประกอบความสามารถนวัตกรรมระดับ
บุคคล ด้วยวิธีการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟซัซี 

ผู้วิจัยได้นำองค์ประกอบท่ีผ่านจากการคัดเลือกตัวช้ีวัดความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล
ด้วยวิธีการเดลฟายฟัซซี สร้างแบบประเมินเพื่อให้ท่ีปรึกษาโครการ PEA Innovation Hub ของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลำดับความสำคัญของปัจจัย โดยนำคะแนนท่ีได้จากแบบสอบถามมา คำนวณ
วิเคราะห์ค่าความสำคัญโดยใช้โปรแกรม excel ของ Microsoft office 2016 ซึ่งผลการคำนวณฟัซซี
การวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับช้ันเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี ท่ีได้มีดังต่อไปนี้   
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5.1 การคำนวณอัตราค่าความสอดคล้อง (CR : Consistency Ratio) 
เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกันของเหตุผลในการให้คะแนนของผู้ประเมินก่อนนำ ข้อมูล

นั้นไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการ FAHP ซึ่ง (Saaty, 1994) ได้กำหนดอัตราค่าความสอดคล้องท่ียอมรับได้
ตามขนาดเมตริกซ์ ดังนี้ 

- ไม่เกิน 0.05 สำหรับตารางเมตริกซ์ท่ีมีขนาด 3 x 3 
- ไม่เกิน 0.08 สำหรับตารางเมตริกซ์ท่ีมีขนาด 4 x 4 
- ไม่เกิน 0.10 สำหรับตารางเมตริกซ์ท่ีมีขนาดมากกว่า 4 x 4 ข้ึนไป 
จากการประเมินโดยใช้แบบสอบถามดังแสดงไว้ในภาคผนวก ง คู่เป็นการเปรียบเทียบท่ีผู้

ประเมินต้องพิจารณาอย่างละเอียดและข้อมูลต้องมีความความสอดคล้องกัน ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า
รายละเอียดหรือคำท่ีใช้ในแบบสอบถามอาจมีความคลุมเครือ หากผู้ประเมินได้ประเมินแบบสอบถาม
ด้วยตนเองและไม่ได้รับคำอธิบายอาจจะเกิดความไม่สอดคล้องได้ ดังนั้น ผู้วิ จัยจึงอธิบาย
แบบสอบถามให้กับผู้ประเมินและให้ผู้ประเมินประเมิน  

นำเกณฑ์จากโครงสร้างเชิงลำดับช้ันในการประเมินองค์ประกอบของความสามารถนวัตกรรม
ระดับบุคคลมาทำเป็นตารางเมตริกซ์ เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบเกณฑ์ในแต่ละระดับโดยรายละเอียด
การคำนวณผู้วิจัยได้แสดงในภาคผนวก ง ผลจากการตอบแบบสอบถามของท่ีปรึกษาโครงการ แต่ละ
ท่านสำหรับค่าความสอดคล้อง ได้แสดงดังตารางท่ี 70 

ตารางท่ี 70 ค่าความสอดคล้องความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล  
 

 
องค์ประกอบ

หลัก 
ด้าน

บุคลิกภาพ 
ด้านแรง
บันดาลใจ  

ด้านลักษณะ
ของงาน  

ด้านความรู้
ความเข้าใจ 

ท่ีปรึกษาโคร
การ 

เมตริกซ์ 4x4 เมตริกซ์ 6x6 เมตริกซ์ 4x4 เมตริกซ์ 3x3 เมตริกซ์ 4x4 

คนท่ี 1 0.049 0.071 0.011 0.008 0.006 

คนท่ี 2 0.069 0.001 0.066 0.014 0.056 

คนท่ี 3 0.036 0.009 0.025 0.008 0.003 

คนท่ี 4 0.019 0.077 0.001 0.033 0.060 

คนท่ี 5 0.063 0.064 0.036 0.033 0.065 
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องค์ประกอบ

หลัก 
ด้าน

บุคลิกภาพ 
ด้านแรง
บันดาลใจ  

ด้านลักษณะ
ของงาน  

ด้านความรู้
ความเข้าใจ 

ท่ีปรึกษาโคร
การ 

เมตริกซ์ 4x4 เมตริกซ์ 6x6 เมตริกซ์ 4x4 เมตริกซ์ 3x3 เมตริกซ์ 4x4 

ภาพรวม 0.047 0.044 0.028 0.019 0.038 

 

การประมวลผลขององค์ประกอบหลัก การลำดับความสำคัญของความสามารถนวัตกรรม
ระดับบุคคลสำหรับองค์ประกอบ เป็นตารางเมตริกซ์ท่ีมีขนาด 4 x 4 ดังนั้น CR ท่ียอมรับได้ตามขนาด
เมตริกซ์ คือ ไม่เกิน 0.05 ผลของการคำนวณอัตราค่าความสอดคล้องของท่ีปรึกษาโครงการท้ัง 5 
ท่าน ได้ไม่เกิน 0.080 สอดคล้องตามข้อกำหนด  

การประมวลผลของตัวช้ีวัดด้านบุคลิกภาพ การลำดับความสำคัญของความสามารถ
นวัตกรรมระดับบุคคลสำหรับองค์ประกอบด้านบุคลิกภาพ เป็นตารางเมตริกซ์ท่ีมีขนาด 6 x 6 ดังนั้น 
CR ท่ียอมรับได้ตามขนาดเมตริกซ์ คือ ไม่เกิน 0.1 ผลของการคำนวณอัตราค่าความสอดคล้องของท่ี
ปรึกษาโครงการท้ัง 5 ท่าน ได้ไม่เกิน 0.1 สอดคล้องตามข้อกำหนด  

การประมวลผลของตัวช้ีวัดด้านแรงบันดาลใจ การลำดับความสำคัญของความสามารถ
นวัตกรรมระดับบุคคลสำหรับองค์ประกอบด้านแรงบันดาลใจ เป็นตารางเมตริกซ์ท่ีมีขนาด 4 x 4 
ดังนั้น CR ท่ียอมรับได้ตามขนาดเมตริกซ์ คือ ไม่เกิน 0.08 ผลของการคำนวณอัตราค่าความ
สอดคล้องของท่ีปรึกษาโครงการท้ัง 5 ท่าน ได้ไม่เกิน 0.08 สอดคล้องตามข้อกำหนด  

การประมวลผลของตัวช้ีวัดด้านลักษณะของงาน การลำดับความสำคัญของความสามารถ
นวัตกรรมระดับบุคคลสำหรับองค์ประกอบด้านลักษณะของงาน เป็นตารางเมตริกซ์ท่ีมีขนาด 3 x 3 
ดังนั้น CR ท่ียอมรับได้ตามขนาดเมตริกซ์ คือ ไม่เกิน 0.05 ผลของการคำนวณอัตราค่าความ
สอดคล้องของท่ีปรึกษาโครงการท้ัง 5 ท่าน ได้ไม่เกิน 0.05 สอดคล้องตามข้อกำหนด  

การประมวลผลของตัวช้ีวัดด้านความรู้ความเข้าใจ การลำดับความสำคัญของความสามารถ
นวัตกรรมระดับบุคคลสำหรับองค์ประกอบด้านความรู้ความเข้าใจ เป็นตารางเมตริกซ์ท่ีมีขนาด 4 x 4 
ดังนั้น CR ท่ียอมรับได้ตามขนาดเมตริกซ์ คือ ไม่เกิน 0.08 ผลของการคำนวณอัตราค่าความ
สอดคล้องของท่ีปรึกษาโครงการท้ัง 5 ท่าน ได้ไม่เกิน 0.08 สอดคล้องตามข้อกำหนด  
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5.2 การคำนวณค่าน้ำหนักการลำดับช้ันเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี  
จากผลการประเมินแบบสอบถามนำมาคำนวณการลำดับช้ันเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี  โดย

รายละเอียดการคำนวณเพื่อหาค่าน้ำหนักโดยวิธี FAHP ผู้วิจัยได้แสดงในภาคผนวก ง ผู้วิจัยแสดง
ตัวอย่างแบบสอบถามจากท่ีปรึกษาโครงการประเมินเพื่อให้น้ำหนัก ความสามารถนวัตกรรมระดับ
บุคคล ดังตารางท่ี 71 

ตารางท่ี 71 การประเมินท่ีปรึกษาโครงการคนท่ี 1 สำหรับความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 
 

 

เมื่อนำผลการประเมินของท่ีปรึกษาโครงการมาคำนวณและจัดลำดับทุกองค์ประกอบ ตัวชี้วัด
มาวิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อเรียงลำดับความสำคัญของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลในทุกด้าน จึง
สามารถสรุปการให้น้ำหนักและลำดับความสำคัญความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล ดังตาราง
ภาพรวมและตัวชี้วัด ท่ี 72-74  

ตารางท่ี 72 แสดงค่าน้ำหนักของแต่ละองค์ประกอบความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 
 

องค์ประกอบ  ค่าน้ำหนัก  ลำดับ 

ด้านบุคลิกภาพ             0.078  4 

ด้านแรงบันดาลใจ             0.350  1 

ด้านลักษณะของงาน             0.301  2 

ด้านความรู้ความเข้าใจ             0.271  3 

มคี
วา

มส
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ญม
าก

กว่
าที่

สุด
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มส

 าคั
ญม

าก
กว่

าเล็
กน

้อย
มคี

วา
มส

 าคั
ญเ

ท่า
กัน

มคี
วา

มส
 าคั

ญม
าก

กว่
าเล็

กน
้อย

มคี
วา

มส
 าคั

ญม
าก

กว่
าป

าน
กล

าง
มคี

วา
มส

 าคั
ญม

าก
กว่

าม
าก

มคี
วา

มส
 าคั

ญม
าก

กว่
าที่

สุด
ด้านบุคลิกภาพ √ ด้านแรงบันดาลใจ
ด้านบุคลิกภาพ √ ด้านความรู้ความเข้าใจ
ด้านบุคลิกภาพ √ ด้านลักษณะของงาน
ด้านแรงบันดาลใจ √ ด้านความรู้ความเข้าใจ
ด้านแรงบันดาลใจ √ ด้านลักษณะของงาน
ด้านความรู้ความเข้าใจ √ ด้านลักษณะของงาน

ความสามารถ

นวัตกรรมระดับบุคคล

ระดับความส าคัญ

ความสามารถ

นวัตกรรมระดับบุคคล



  155 

 

 

ภาพท่ี 36 กราฟแสดงค่าน้ำหนักของแต่ละองค์ประกอบความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 
 
ตารางท่ี 73 แสดงค่าน้ำหนักของแต่ละตัวชี้วัดความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 
 

ตัวชี้วัด  ค่าน้ำหนัก  ลำดับ 

การเปิดรับประสบการณ์             0.279  2 

การยอมรับความเส่ียง             0.014  6 

การอดทนต่อความคลุมเครือ             0.103  3 

การรับรู้ศักยภาพตนเอง             0.079  5 

ความกระตือรือร้น             0.101  4 

ความคิดสร้างสรรค์             0.425  1 

ความต้องการความสำเร็จ             0.313  2 

รางวัล             0.079  4 

ความคิดริเริ่มส่วนบุคคล             0.356  1 
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ตัวชี้วัด  ค่าน้ำหนัก  ลำดับ 

การส่ือสาร             0.252  3 

ความมีอิสระในการทำงาน             0.880  1 

ทรัพยากรของงาน             0.060  2 

การสนับสนุนนวัตกรรม             0.060  3 

ความรู้             0.104  4 

ความเช่ียวชาญ             0.504  1 

รูปแบบการแก้ปัญหา             0.211  2 

เครือข่าย             0.181  3 

 

 

ภาพท่ี 37 แสดงค่าน้ำหนักของแต่ละตัวชี้วัดความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลด้านบุคลิกภาพ 
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ภาพท่ี 38 แสดงค่าน้ำหนักของแต่ละตัวชี้วัดความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลด้านแรงบันดาลใจ 

 

ภาพท่ี 39 แสดงค่าน้ำหนักของแต่ละตัวชี้วัดความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลด้านลักษณะของงาน 
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ภาพท่ี 40 แสดงค่าน้ำหนักของแต่ละตัวชี้วัดความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลด้านความรู้ความ
เข้าใจ 
 เมื่อนำผลลัพธ์การให้น้ำหนักและการจัดลำดับมาคำนวณเพื่อหาผลของการให้น้ำหนักและ
การจัดลำดับแบบภาพรวม จึงสามารถอธิบาย ดังตารางท่ี 74 

 

ตารางท่ี 74 แสดงค่าน้ำหนักองค์ประกอบและตัวช้ีวัดความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 
 

องค์ประกอบ ค่าน้ำหนักผลรวม ผลการประเมินรวม 

หลัก ตัวชี้วัด หลัก ลำดับ ตัวชี้วัด ลำดับ 
ค่า

น้ำหนัก 
ลำดับ 

บุค
ลิก

ภา
พ 

การเปิดรับประสบการณ์ 

0.078 4 

0.279 2 2.18% 11 

การยอมรับความเส่ียง 0.014 6 0.11% 17 

การอดทนต่อความคลุมเครือ 0.103 3 0.80% 14 

การรับรู้ศักยภาพตนเอง 0.079 5 0.62% 16 

ความกระตือรือร้น 0.101 4 0.79% 15 

ความคิดสร้างสรรค์ 0.425 1 3.32% 8 
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องค์ประกอบ ค่าน้ำหนักผลรวม ผลการประเมินรวม 

หลัก ตัวชี้วัด หลัก ลำดับ ตัวชี้วัด ลำดับ 
ค่า

น้ำหนัก 
ลำดับ 

แร
งบ

ันด
าล

ใจ
 

ความต้องการความสำเร็จ 

0.350 1 

0.313 2 10.95% 4 

รางวัล 0.079 4 2.76% 10 

ความคิดริเริ่มส่วนบุคคล 0.356 1 12.43% 3 

การส่ือสาร 0.252 3 8.81% 5 

ลัก
ษณ

ะข
อง

งา
น ความมีอิสระในการทำงาน 

0.301 2 

0.880 1 26.50% 1 

ทรัพยากรของงาน 0.060 2 1.81% 12 

การสนับสนุนนวัตกรรม 0.060 3 1.81% 12 

คว
าม

รู้ค
วา

มเ
ข้า

ใจ
 

ความรู้ 

0.271 3 

0.104 4 2.82% 9 

ความเช่ียวชาญ 0.504 1 13.66% 2 

รูปแบบการแก้ปัญหา 0.211 2 5.70% 6 

เครือข่าย 0.181 3 4.90% 7 

 

ผลการจัดลำดับท่ีปรึกษาโครงการประเมินเพื่อให้น้ำหนักและจัดลำดับด้วยกระบวนการ
ลำดับช้ันเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี มีดังนี้ อันดับท่ี 1 ความมีอิสระในการทำงาน (26.50%) อันดับท่ี 2 
ความเช่ียวชาญ (13.66%) อันดับท่ี 3 ความคิดริเริ่มส่วนบุคคล (12.43%) อันดับท่ี 4 ความต้องการ
ความสำเร็จ (10.95%) อันดับท่ี 5 การส่ือสาร (8.81%) อันดับท่ี 6 รูปแบบการแก้ปัญหา (5.70%) 
อันดับท่ี 7 เครือข่าย (4.90%) อันดับท่ี 8 ความคิดสร้างสรรค์ (3.32%) อันดับท่ี 9 ความรู้ (2.82%) 
อันดับท่ี 10 รางวัล และ (2.76%) อันดับท่ี 11 การเปิดรับประสบการณ์ (2.18%) อันดับท่ี 12 การ
สนับสนุนนวัตกรรม (1.81%) และ ทรัพยากรของงาน (1.81%) อันดับท่ี 14 การอดทนต่อความ
คลุมเครือ (0.80%) อันดับท่ี 15 ความกระตือรือร้น (0.79%) อันดับท่ี 16 การรับรู้ศักยภาพตนเอง 
(0.62%) และน้ำหนักและจัดลำดับอันดับสุดท้าย คือ การยอมรับความเส่ียง (0.11%)  
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ตอนที่ 6 การจัดการกับน้ำหนักขององค์ประกอบและตัวชี้วัดความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล
ของขององค์กรการไฟฟ าส่วน  มิ าค 
 หลังจากท่ีผู้วิจัยได้ผลลัพธ์จากการจัดลำดับความสำคัญของความสามารถนวัตกรรมระดับ
บุคคลแล้ว ผู้วิจัยนำผลการวิจัยมาประยุกต์เพื่อกำหนดเกณฑ์ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลซึ่ง
ผู้วิจัยจะแสดงตัวอย่างจากข้อมูลท่ีได้จากผู้ประเมินคนท่ี 1 ในด้านบุคลิกภาพ ท่ีใช้แบบสอบถามท่ีผ่าน
กระบวนการทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาด้วยวิธีการหาดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา (CVI) และวัด
ความสอดคล้อง ด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายใน (ICC) และยืนยันองค์ประกอบ (CFA) การเตรียม
คะแนนจากแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 350 คน ผู้วิจัยอธิบายขั้นตอนของโปรแกรมโดยการ
ยกตัวอย่างจากผู้ประเมิน 1 คนจากตัวอย่าง 350 คนและจะแสดงตัวอย่างจากองค์ประกอบด้าน
บุคลิกภาพ โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมคะแนนจากแบบสอบถาม  
 เมื่อนำคะแนนจากข้อคำถามมารวมกันจะได้ผลรวมในแต่ละข้อและเทียบคะแนนให้มีค่าเป็น 
100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อใหทุ้กองค์ประกอบมีค่าเท่ากัน ดังตารางท่ี 75 
 
ตารางท่ี 75 เทียบคะแนนเป็นร้อยละของแต่ละตัวชี้วัด  
 

ตัวชี้วัด รวมคะแนนในแบบสอบถาม เทียบเป็น 100% 

การเปิดรับประสบการณ์  25 100% 

การยอมรับความเส่ียง 25 100% 

การอดทนต่อความคลุมเครือ  25 100% 

การรับรู้ศักยภาพตนเอง 30 100% 

ความกระตือรือร้น 30 100% 

ความคิดสร้างสรรค์  25 100% 

 
ขั้นตอนท่ี 2 กำหนดค่า Max จะมีค่าเท่ากับค่า FAHP ของแต่ละตัวชี้วัด 
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ตารางท่ี 76 ผลการคำนวณค่า Max ของตัวชี้วัดขององค์ประกอบด้านบุคลิกภาพ 

ตัวชี้วัด 
รวมคะแนนใน
แบบสอบถาม 

เทียบเป็น 100% FAHP=Max 

การเปิดรับประสบการณ์  25 100% 27.938% 

การยอมรับความเส่ียง 25 100% 1.367% 

การอดทนต่อความคลุมเครือ  25 100% 10.291% 

การรับรู้ศักยภาพตนเอง 30 100% 7.871% 

ความกระตือรือร้น 30 100% 10.082% 

ความคิดสร้างสรรค์  25 100% 42.452% 

ขั้น ตอน ท่ี  3 การคำนวณ หาค่าเกณ ฑ์ ความสามารถนวัตกรรมระ ดับบุคคล (Individual 
Innovativeness Criterion : IIC) 
 นำค่า Max มาคูณกับ 69% เพื่อคำนวณหาเกณฑ์ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล  
(ICC = FAHP x 69%) Hurt et al. (1977) ได้กำหนดเกณฑ์ไว้ว่า โดยท่ัวไปแล้วบุคคลท่ีมีค่าสูงกว่า 
68% จะพิจารณาว่าเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถนวัตกรรมอยู่ในระดับท่ีสูง ในทางกลับกันบุคคลท่ีมีค่า
ต่ำกว่า 68% จะพิจารณาว่าเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถนวัตกรรมในระดับท่ีต่ำ ผลการคำนวณจะ
สามารถคำนวณเกณฑ์ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล (Individual Innovativeness Criteria: 
ICC) 

ตารางท่ี 77 ผลการคำนวณเกณฑ์ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 

ตัวชี้วัด 
รวมคะแนนใน
แบบสอบถาม 

FAHP=Max IIC 

การเปิดรับประสบการณ์  25 27.938% 19.277% 

การยอมรับความเส่ียง 25 1.367% 0.943% 

การอดทนต่อความคลุมเครือ  25 10.291% 7.100% 

การรับรู้ศักยภาพตนเอง 30 7.871% 5.431% 
ความกระตือรือร้น 30 10.082% 6.956% 

ความคิดสร้างสรรค์  25 42.452% 29.292% 
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ขั้นตอนท่ี 4 คำนวณคะแนนจากผู้ประเมิน 1 คนจากกลุ่มตัวอย่างมาคำนวณหาค่า (Sample) ท่ีใช้ใน
การทดสอบ 
คะแนนการเปิดรับประสบการณ์จากผู้ประเมิน เท่ากับ 21 ทำเป็นเปอร์เซ็นต์ จะได้  

(21/25) * 100 = 84% 
คำนวณหาค่า Sample ของคนท่ี 1 ด้านการเปิดรับประสบการณ์ จะได้ 
 Sample = FAHP x คะแนนท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่าง = 27.938% x 84% = 23.468% 
คำนวณทุกตัวช้ีวัดในองค์ประกอบนวัตกรรมระดับบุคคลด้านบุคลิกภาพของกลุ่มตัวอย่างคนท่ี 1 จะ
ได้ ดังตารางท่ี 78 
ตารางท่ี 78 ค่าท่ีผ่านการคำนวณของผู้ประเมินคนท่ี  1 

องค์ประกอบ 
รวมคะแนนใน
แบบสอบถาม 

FAHP=Max คนที่ 1 คนที่ 1(Sample) 

การเปิดรับประสบการณ์  25 27.938%  21.00  23.468% 

การยอมรับความเส่ียง 25 1.367%  20.00  1.094% 

การอดทนต่อความคลุมเครือ  25 10.291%  15.00  6.174% 

การรับรู้ศักยภาพตนเอง 30 7.871%  23.00  6.034% 

ความกระตือรือร้น 30 10.082%  19.00  6.385% 

ความคิดสร้างสรรค์  25 42.452%  17.00  28.867% 

 
หากตัวช้ีวัดมีค่า Sample > IIC, แสดงว่ามีความสามารถนวัตกรรมในด้านนั้น แต่หากตัวช้ีวัด

มีค่า IIC > Sample แสดงว่าไม่มีความสามารถนวัตกรรมด้านนั้น สามารถเขียนสรุปเป็นตารางได้ 
ดังนี้ 
ตารางท่ี 79 สรุประดับความสามารถนวัตกรรมผู้ประเมินคนท่ี 1 ด้านบุคลิกภาพ 

องค์ประกอบ 
ค่า

น้ำหนัก 
เกณฑ์ความสามารถ

นวัตกรรมระดับบุคคล 
คนท่ี 1 ผลลัพธ์ 

การเปิดรับประสบการณ์  27.938% 19.277% 23.468% สูงกว่าเกณฑ์ 

การยอมรับความเส่ียง 1.367% 0.943% 1.094% สูงกว่าเกณฑ์ 
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การอดทนต่อความคลุมเครือ  10.291% 7.100% 6.174% ต่ำกว่าเกณฑ์ 

การรับรู้ศักยภาพตนเอง 7.871% 5.431% 6.034% สูงกว่าเกณฑ์ 

ความกระตือรือร้น 10.082% 6.956% 6.385% ต่ำกว่าเกณฑ์ 

ความคิดสร้างสรรค์  42.452% 29.292% 28.867% ต่ำกว่าเกณฑ์ 

 
จากตารางท่ี 93 คะแนนความสามารถนวัตกรรมด้านบุคลิกภาพของผู้ประเมินคนท่ี 1 มี

ตัวชี้วัด 3 ด้านท่ีผู้ประเมินมีความสามารถสูงกว่าเกณฑ์ คือ ด้านการเปิดรับประสบการณ์ มีคะแนนสูง
กว่าเกณฑ์อยู่ท่ี 23.468%-19.277% = 4.191% การยอมรับความเส่ียงมีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์อยู่ท่ี 
1.094% - 0.943% = 0.151% และการรับ รู้ ศั กยภาพ ตน เองมี คะแนน สูงกว่ าเกณ ฑ์ อยู่ ท่ี        
6.034%-5.431% = 0.603% ในทางกลับกันผู้ประเมินคนท่ี 1 มีตัวช้ีวัด 3 ด้านท่ีต่ำกว่าเกณฑ์ คือ 
การอดทนต่อความคลุมเครือ ความกระตือรือร้น และความคิดสร้างสรรค์ จากผลการบูรณาการนำผล
จากการจัดลำดับความสำคัญของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลด้านบุคลิกภาพกับผลจากผู้
ประเมินท่ี 1 สามารถเขียน ได้ดังภาพท่ี 41 
 

 

ภาพท่ี 41 กราฟสรุประดับความสามารถนวัตกรรมของผู้ประเมินคนท่ี 1 ด้านบุคลิกภาพ 
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ตารางท่ี 80 เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินระดับความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลทุกองค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบ เกณฑ์ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 

หลัก ตัวชี้วัด หลัก ตัวชี้วัด 

ด้า
นบ

ุคลิ
กภ

าพ
 

การเปิดรับประสบการณ์  

5.396% 

19.277% 

การยอมรับความเส่ียง 0.943% 

การอดทนต่อความคลุมเครือ  7.100% 

การรับรู้ศักยภาพตนเอง 5.431% 

ความกระตือรือร้น 6.956% 

ความคิดสร้างสรรค์  29.292% 

ด้า
นแ

รง
บัน

ดา
ลใ

จ 

ความต้องการความสำเร็จ 

24.119% 

21.621% 

รางวัล  5.449% 

ความคิดริเริ่มส่วนบุคคล  24.540% 

การส่ือสาร  17.390% 

ด้า
นลั

กษ
ณะ

ขอ
งง

าน
 

ความมีอิสระในการทำงาน 

20.792% 

60.688% 

ทรัพยากรของงาน 4.156% 

การสนับสนุนนวัตกรรม 4.156% 

ด้า
นค

วา
มร

ู้คว
าม

เข
้าใ

จ ความรู้  

18.693% 

7.192% 

ความเช่ียวชาญ  34.801% 

รูปแบบการแก้ปัญหา  14.527% 

เครือข่าย 12.481% 
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 จากตารางผู้วิจัยได้สรุประดับนวัตกรรม เกณฑ์ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลเกณฑ์
ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล (Individual Innovativeness Criterion) ท้ังองค์ประกอบและ
ตัวช้ีวัดท่ีได้จากการนำผลการจัดลำดับความสำคัญของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลมา
ประยุกต์ใช้ประเมินความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลในทุกมิติ โดยสามารถสรุปผลรวมของผู้
ประเมินท้ัง 350 คน ของทุกด้านดังภาพท่ี 42 
 

 
ภาพท่ี 42 กราฟสรุประดับความสามารถนวัตกรรมองค์ประกอบของผู้ประเมิน 
 

จากภาพผู้ประเมิน 350 คนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อยู่ในเกณฑ์ท่ีมีระดับความสามารถ
นวัตกรรมท่ีสูง ในทุกองค์ประกอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ผลรวมองค์ประกอบความสามารถนวัตกรรมด้านบุคลิกภาพ = 0.07 > IIC = 0.05 
ผลรวมองค์ประกอบความสามารถนวัตกรรมด้านแรงบันดาลใจ = 0.29 > IIC = 0.24 
ผลรวมองค์ประกอบความสามารถนวัตกรรมด้านลักษณะของงาน = 0.27 > IIC = 0.21 
ผลรวมองค์ประกอบความสามารถนวัตกรรมด้านความรู้ความเข้าใจ = 0.22 > IIC = 0.19 
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ภาพท่ี 43 กราฟสรุประดับความสามารถนวัตกรรมของผู้ประเมินด้านบุคลิกภาพ 

 
จากภาพผู้ประเมินความสามารถนวัตกรรมด้านบุคลิกภาพ จำนวณ 350 คนจากการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค อยู่ในเกณฑ์ท่ีมีระดับความสามารถนวัตกรรมท่ีสูงกว่าเกณฑ์ทุกตัวช้ีวัด โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 ผลรวมองค์ประกอบความสามารถนวัตกรรมด้านการเปิดรับประสบการณ์  
= 0.24 > IIC = 0.19 
 ผลรวมองค์ประกอบความสามารถนวัตกรรมด้านการยอมรับความเส่ียง  
=0.011 > IIC = 0.009 
 ผลรวมองค์ประกอบความสามารถนวัตกรรมด้านการอดทนต่อความคลุมเครือ  
= 0.09 > IIC = 0.07 
 ผลรวมองค์ประกอบความสามารถนวัตกรรมด้านการรับรู้ศักยภาพตนเอง  
= 0.07 > IIC = 0.05 
 ผลรวมองค์ประกอบความสามารถนวัตกรรมด้านความกระตือรือร้น = 0.08 > IIC = 0.07 
 ผลรวมองค์ประกอบความสามารถนวัตกรรมด้านความคิดสร้างสรรค์ = 0.36 > IIC = 0.29 
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ภาพท่ี 44  กราฟสรุประดับความสามารถนวัตกรรมของผู้ประเมินด้านแรงบันดาลใจ 
 

จากภาพผู้ประเมินความสามารถนวัตกรรมด้านแรงบันดาลใจ จำนวณ 350 คนจากการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค อยู่ในเกณฑ์ท่ีมีระดับความสามารถนวัตกรรมท่ีสูงกว่าเกณฑ์ทุกตัวช้ีวัด โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 ผลรวมองค์ประกอบความสามารถนวัตกรรมด้านความต้องการความสำเร็จ 
 = 0.25 > IIC = 0.22 
 ผลรวมองค์ประกอบความสามารถนวัตกรรมด้านรางวัล =0.06 > IIC = 0.05 
 ผลรวมองค์ประกอบความสามารถนวัตกรรมด้านความคิดริเริ่มส่วนบุคคล 
 = 0.29 > IIC = 0.25 
 ผลรวมองค์ประกอบความสามารถนวัตกรรมด้านการส่ือสาร = 0.21 > IIC = 0.17 
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ภาพท่ี 45 กราฟสรุประดับความสามารถนวัตกรรมของผู้ประเมินด้านลักษณะงาน 
 

จากภาพผู้ประเมินความสามารถนวัตกรรมด้านลักษณะของงาน จำนวณ 350 คนจากการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อยู่ในเกณฑ์ท่ีมีระดับความสามารถนวัตกรรมท่ีสูงกว่าเกณฑ์ทุกตัวช้ีวัด โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 ผลรวมองค์ประกอบความสามารถนวัตกรรมด้านความมีอิสระในการทำงาน  
= 0.81 > IIC = 0.61 
 ผลรวมองค์ประกอบความสามารถนวัตกรรมด้านทรัพยากรของงาน =0.05 > IIC = 0.04 
 ผลรวมองค์ประกอบความสามารถนวัตกรรมด้านการสนับสนุนนวัตกรรม  
= 0.05 > IIC = 0.04 
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ภาพท่ี 46 กราฟสรุประดับความสามารถนวัตกรรมของผู้ประเมินด้านความรู้ความเข้าใจ 

 
จากภาพผู้ประเมินความสามารถนวัตกรรมด้านความรู้ความเข้าใจ จำนวณ 350 คนจากการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อยู่ในเกณฑ์ท่ีมีระดับความสามารถนวัตกรรมท่ีสูงกว่าเกณฑ์ทุกตัวช้ีวัด โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 ผลรวมองค์ประกอบความสามารถนวัตกรรมด้านความรู้  = 0.08 > IIC = 0.07 
 ผลรวมองค์ประกอบความสามารถนวัตกรรมด้านความเช่ียวชาญ  =0.41 > IIC = 0.35 
 ผลรวมองค์ประกอบความสามารถนวัตกรรมด้านรูปแบบการแก้ปัญหา = 0.18 > IIC = 0.15 
 ผลรวมองค์ประกอบความสามารถนวัตกรรมด้านเครือข่าย = 0.13 > IIC = 0.12 
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บทที่ 5 
สรุป อ ิปราย และข้อเสนอแนะการวิจัย 

  
 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อประเมินความสามารถด้านนวัตกรรมระดับบุคคลของ
องค์กรในบริบทประเทศไทย : การประยุกต์ใช้กับบุคลากรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” มีวัตถุประสงค์
เพื่อประเมินความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล มาบูรณาการผลการประเมินกับผลการจัดลำดับ
ความสำคัญขององค์ประกอบความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล โดยการวิจัยเชิงเอกสารเพื่อ
ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกรอบแนวคิดเริ่มต้นสำหรับการวิจัย
เพื่อร่างองค์ประกอบและตัวชี้วัด ด้านความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล สังเคราะห์องค์ความรู้ของ
ตัวช้ีวัดของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลในทุกองค์ประกอบ จากนั้นจึงใช้วิธีการคัดเลือก
ตัวช้ีวัดของแต่ละองค์ประกอบสำหรับการประเมินความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล ด้วยวิธีการ
เดลฟายฟัซซี (FDM) และทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาด้วยวิธีการหาดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา 
(CVI) และวัดความสอดคล้อง ด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายใน  (ICC) และยืนยันองค์ประกอบ
ตัวช้ีวัดของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล (CFA) และจัดลำดับความสำคัญขององค์ประกอบ
ของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลขององค์กรไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยกระบวนการลำดับช้ันเชิง
วิเคราะห์แบบฟัซซี (FAHP) จากนั้นจึงนำผลการวิจัยไปพัฒนาแบบประเมินท่ีใช้ในการบูรณาการ
ข้อมูลท่ีได้จากการประเมินระดับความสามารถนวัตกรรมแต่ละองค์ประกอบในระดับบุคคล และ
สามารถจัดลำดับความสำคัญขององค์ประกอบของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล ด้วยโปรแกรม
ไมโครซอฟท์ เอ็กซ์เซล (Microsoft Excel) และ Power BI Desktop จากวัตถุประสงค์ของการวิจัย
สามารถสรุป อภิปรายและแสดงข้อเสนอแนะการวิจัย ดังนี้ 
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ตอนที่ 1 สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยประกอบด้วย 5 ประเด็นท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย คือ การวิจัยเชิง
เอกสาร การคัดเลือกองค์ประกอบความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล การจัดลำดับความสำคัญของ
องค์ประกอบของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล การทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาและความ
เช่ือมั่น ยืนยันองค์ประกอบตัวช้ีวัดของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลและการจัดทำโปรแกรม
การบูรณาการองค์ประกอบความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล และสามารถจัดลำดับความสำคัญ
ขององค์ประกอบของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล ด้วยโปรแกรม ไมโครซอฟท์ เอ็กซ์เซล 
(Microsoft Excel) และ Power BI Desktop มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ผลการวิจัยเชิงเอกสาร 
 1.1 กรอบแนวคิดในการคัดเลือกวรรณกรรมเกี่ยวกับความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 
 จากการวิจัยเชิงเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย แนวคิดความสามารถนวัตกรรมระดับ
บุคคล ซึ่งเป็นลักษณะพื้นฐานบุคคลท่ีเต็มใจท่ีจะเปล่ียนแปลง เป็นพฤติกรรมโดยเจตนาของแต่ละ
บุคคลในการนำเสนอความคิด กระบวนการ และขั้นตอนใหม่ ๆ ต่อบทบาทหน้าท่ีของตนเอง และ
ทฤษฎีแพร่กระจายนวัตกรรม อธิบายถึงความสามารถในการยอมรับนวัตกรรมของแต่ละบุคคลได้ไม่
เท่ากัน พบว่า มีการเช่ือมโยงของแนวคิดความสามารถนวัตกรรมของบุคคลกับเครื่องมือการวัดระดับ
ความสามารถด้านนวัตกรรมของคนในองค์กร ซึ่งผู้วิจัยนำมาสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดในการ
คัดเลือกวรรณกรรมท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 

 1.1.1 แน ว คิด  Hurt et al. (1977 ) พ บ ว่ า  ผู้ วิ จั ยน ำเสนอแนว คิด ตัว ช้ี วั ด
ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลเพื่อให้สามารถวัดได้อย่างเป็นระบบด้วยวิธีการประเมิน
แบบสอบถาม เนื่องจากการวิจัยในอดีตเป็นการวิจัยเป็นแบบศึกษาข้อมูลย้อนหลังหรือเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึ้นมาแล้ว โดยผู้วิจัยอธิบายถึงผลเสียของการวิจัยแบบศึกษาข้อมูลย้อนหลังว่า 1) อาจเกิดความ
ผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลของผู้ท่ีตอบคำถาม 2) อาจเกิดความเข้าใจผิดของเนื้อหาของผู้ท่ีตอบ
คำถาม 3) การวิจัยแบบศึกษาข้อมูลย้อนหลังจะต้องใช้เวลาและมีค่าใช้จ่ายสูง 4) ผู้วิจัยอาจมีอคติ 
และ 5) การวิจัยแบบศึกษาข้อมูลย้อนหลังมีขนาดของประชากรท่ีจำกัด การพัฒนาตัวช้ีวัดผู้วิจัย
เลือกใช้วิธีวิจัยและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการพัฒนาตัวช้ีวัด เป็นแบบ Likert-type 7 ตัวเลือก ทดสอบ
ท้ังหมด 2 ครั้ง ครั้งแรกทดสอบกับนักเรียนจำนวน 231 คน ท่ีลงทะเบียนมหาวิทยาลัยในสาขาวิชา
หลักสูตรการส่ือสาร และใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน   
โดยพิจารณา factor loading ท่ีมากกว่า 0.5 ซึ่งได้ตัวชี้วัดท้ังหมด 23 ตัวช้ีวัด และทดสอบรอบสอง
กับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยจำนวน 431 คน จนพัฒนาเป็นตัวช้ีวัดท่ีเป็นแบบมิติเดียว โดยเป็นข้อ
คำถามเชิงจิตวิทยา ดังนั้น จากผลการสังเคราะห์กรอบแนวคิดเริ่มต้นสำหรับการวิจัยเพื่อสกัด
องค์ประกอบและตัวช้ีวัดด้านความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล การสังเคราะห์องค์ความรู้ของ
ตัวชี้วัดของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลในทุกองค์ประกอบ พร้อมท้ังยังศึกษาถึงวิธีการพัฒนา
เครื่องมือท่ีใช้ในการคัดเลือกองค์ประกอบท่ีมีความเท่ียงตรง 
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 1.1.2 แนวคิด Brunner (2015) พบว่า บุคลากรเป็นต้นกำเนิดหรือเป็นตัวกำหนด
แนวคิดนวัตกรรม หากความสามารถนวัตกรรมบุคคลมีเพิ่มมากขึ้น จะส่งผลให้องค์กรเกิดนวัตกรรม
เพิ่มขึ้นตามไปด้วย สามารถสรุปองค์ประกอบของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลได้ 4 
องค์ประกอบ ดังนี้ 

 1.1.1.1 องค์ประกอบคุณสมบัติด้านบุคลิกภาพ เป็นคุณลักษณะบุคลิกภาพท่ีถูก
กำหนดโดยธรรมชาติ เป็นรูปแบบท่ียั่งยืนของความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมท่ีแบ่งแยกความ
แตกต่างแต่ของแต่ละบุคคล ซึ่งแต่ละบุคคลจะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว  สอดคล้องกับ  
Kleysen and Street (2001) ประกอบด้วย การประยุกต์ใช้นวัตกรรมเมื่อเกิดผลกระทบจาก
นวัตกรรม และสอดคล้องกับ   Kilicer and Odabasi (2010) ท่ีประกอบไปด้วย ความเป็นผู้นำด้าน
ความคิด ความอดทนต่อกาเปล่ียนแปลงและความเส่ียง และสอดคล้องกับ Dyer et al. (2009) ท่ี
ประกอบไปด้วย การอดทนแในการเฝ้าสังเกตและการทดสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรม และ
สอดคล้องกับ R. Goldsmith (2011) ท่ีประกอบไปด้วย ความเต็มใจในการเปิดรับประสบการณ์ และ
ความคิดสร้างสรรค์ และสอดคล้องกับ Pratoom and Savatsomboon (2012) ท่ีประกอบไปด้วย 
ภาวะผู้นำในตนเองและความคิดสร้างสรรค์ และสอดคล้องกับ Wu, Parker, and De Jong (2014) 
ท่ีประกอบไปด้วย การเปิดกว้างต่อประสบการณ์และความกระตือรือร้น และสอดคล้องกับ Lukes 
and Stephan (2017) ท่ีประกอบไปด้วย การสร้างความคิดใหม่ ๆ และการเอาชนะอุปสรรค และ
สอดคล้องกับ พันธพงศ์ ต้ังธีระสุนันท์ (2557) ประกอบไปด้วย ภาวะผู้นำและความคิดสร้างสรรค์ 
เช่ียวชาญ และสอดคล้องกับ  วสันต์ สุทธาวาศ และ ประสพชัย พสุนนท์ (2558) ท่ีประกอบไปด้วย 
การเปิดกว้างทางความคิด  

1.1.1.2 องค์ประกอบของแรงบันดาลใจ เป็นแรงจูงใจถูกกำหนดและอธิบายถึง 
กระบวนการท่ีควบคุมการเลือกท่ีจะคิดและปฎิบัติ ถือได้ว่าเป็นประเด็นสำคัญท่ีบุคคลจะเข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรม สอดคล้องกับ Dyer et al. (2009) ท่ีประกอบไปด้วย ความคิด
ริเริ่มในการต้ังคำถาม และสอดคล้องกับ Vandecasteele and Geuens (2010) ประกอบด้วย 
แรงจูงใจภายในและภายนอก และสอดคล้องกับ Lukes and Stephan (2017) ท่ีประกอบไปด้วย 
การส่ือสารถึงความคิดและการเริ่มต้นการใช้ความคิดริเริ่ม และสอดคล้องกับ Kim and Park (2017) 
ท่ีประกอบไปด้วย ความผูกพันในการทำงานของบุคคล และสอดคล้องกับ พันธพงศ์ ต้ังธีระสุนันท์ 
(2557) ท่ีประกอบไปด้วย ความสัมพันธ์ และสอดคล้องกับ  วสันต์ สุทธาวาศ และ ประสพชัย พสุ
นนท์ (2558) ท่ีประกอบไปด้วย ลักษณะการคิดริเริ่ม 

 1.1.1.3 องค์ประกอบด้านความรู้ความเข้าใจ (Cognition) เป็นองค์ประกอบหนึ่ง
ของความสามารถของแต่ละบุคคลในการเริ่มใช้ความคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรม บุคลากรท่ีมี
ความรู้ความเข้าใจท่ีสูง จะสามารถรับมือกับสถานการณ์ท่ีมีความแปลกใหม่และมีความซับซ้อนสูงได้ 



  173 

สอดคล้องกับ Kleysen and Street (2001) ท่ีประกอบไปด้วย ความรู้ ท่ัวไป การทบทวนและ
เตรียมการแก้ปัญหา การสนับสนุนนวัตกรรม และสอดคล้องกับ Dyer et al. (2009) ท่ีประกอบไป
ด้วย การเช่ือมโยงหรือความสามารถในการเช่ือมต่อแนวคิด และเครือข่ายท่ีเข้าถึงองค์ความรู้ของพวก
เขา และสอดคล้องกับ Wu, Parker, and De Jong (2014) ท่ีประกอบไปด้วย ความต้องการทาง
ปัญญา และสอดคล้องกับ Lukes and Stephan (2017) ท่ีประกอบไปด้วย ความเกี่ยวข้องกับผู้อื่น 
และสอดคล้องกับ พันธพงศ์ ต้ังธีระสุนันท์ (2557) ท่ีประกอบไปด้วย องค์ความรู้ ความเช่ียวชาญ 
และสอดคล้องกับ  วสันต์ สุทธาวาศ และ ประสพชัย พสุนนท์ (2558) ท่ีประกอบไปด้วย เครือข่าย
ทางสังคม 

 1.1.1.4 องค์ประกอบด้านคุณสมบัติของงาน องค์กรต้องจัดการสภาพแวดล้อม
ภายใน ท่ีช่วยสนับสนุนและเอื้อต่อความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของแต่ละบุคคล  
สอดคล้องกับ Scott and Bruce (1994)  ประกอบด้วย การสนับสนุนวัตกรรม และการจัดหา
ทรัพยากร และสอดคล้องกับ  Martín Hernández et al. (2007) ท่ีประกอบไปด้วย ภาระของงาน
และทรัพยากรท่ีมีให้ใช้ในการทำงาน และสอดคล้องกับ Wu, Parker, and De Jong (2014) ท่ี
ประกอบไปด้วย ความเป็นอิสระในการทำงาน และสอดคล้องกับ พันธพงศ์ ต้ังธีระสุนันท์ (2557) ท่ี
ประกอบไปด้วย การเช่ือมโยง 
 1.2 องค์ประกอบของแนวคิดความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลจากผลการวิจัยเชิงเอกสาร 
 จากผลการวิจัยเชิงเอกสารตามกรอบการคัดเลือกวรรณกรรม สามารถสรุปองค์ประกอบของ
ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล ได้เป็น 22 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) ภาวะผู้นำ 2) การเปิดรับ
ประสบการณ์  3) การยอมรับความเส่ียง 4) การอดทนต่อความคลุมเคลือ 5) การรับรู้ศักยภาพตนเอง
6) ความเช่ืออำนาจภายในตนเอง  7) กระตือรือร้น  8) ความคิดสร้างสรรค์ 9) ความต้องการ
ความสำเร็จ  10) รางวัล 11) ความผูกพันในการทำงาน 12) ความคิดริเริ่ม  13) การส่ือสาร 14) 
อิสระในการทำงาน 15) ทรัพยากรของงาน 16) ภาระของงาน 17) การสนับสนุนนวัตกรรม 18) 
ความรู้ 19) ความเช่ียวชาญ 20) รูปแบบการแก้ปัญหา 21) เครือข่าย และ 22) การอบรม 
 1.3 องค์ประกอบความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลจากผลการวิจัยเชิงเอกสาร 

จากผลการวิจัยเชิงเอกสารตามกรอบการคัดเลือกวรรณกรรม สามารถสรุปองค์ประกอบของ
ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล ได้เป็น 4 องค์ประกอบ โดยแต่ละองค์ประกอบจะมีตัวชี้วัด ดังนี้ 
  1.3.1 ด้านบุคลิกภาพ ประกอบด้วย1) ภาวะผู้นำ 2) การเปิดรับประสบการณ์  3) 
การยอมรับความเส่ียง 4) การอดทนต่อความคลุมเคลือ 5) การรับรู้ศักยภาพตนเอง6) ความเช่ือ
อำนาจภายในตนเอง 7) กระตือรือร้น และ 8) ความคิดสร้างสรรค์ 
  1.3.2 ด้านแรงบันดาลใจ ประกอบด้วย 1) ความต้องการความสำเร็จ  2) รางวัล 3) 
ความผูกพันในการทำงาน 4) ความคิดริเริ่ม  และ 5) การส่ือสาร 
  1.3.3 ด้านลักษณะของงาน ประกอบด้วย 1) อิสระในการทำงาน 2) ทรัพยากรของ
งาน 3) ภาระของงาน และ 4) การสนับสนุนนวัตกรรม 
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  1.3.4 ด้านความรู้ความเข้าใจ ประกอบด้วย 1) ความรู้ 2) ความเช่ียวชาญ  3) 
รูปแบบการแก้ปัญหา 4) เครือข่าย และ 5) การอบรม 
 1.4 ความหมายของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 
  1.4.1 จากการวิจัยเชิงเอกสาร พบว่า บุคคลท่ีมีความสามารถในการอดทนต่อความ
ไม่แน่นอนของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ หรือการพัฒนาในการแก้ปัญหา และต่อยอดจาก
ทรัพยากรขององค์กร มีความรู้ความเข้าใจถึงการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ท่ีมี จากการเปิดรับความรู้ท่ี
หลากหลายจากท้ังจากภายในและจากภายนอกองค์กร เพื่อให้เกิดเป็นแนวคิด กระบวนการ
สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ อีกท้ังยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมท้ังภายในจาก
ตนเองหรือผลักดันบุคคลรอบข้างเพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นต่อความสำเร็จในการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้
เกิดขึ้นกับองค์กร 
  1.4.2 จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ  
 กลุ่มท่ี 1 ผู้ประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมระดับประเทศหรือต่างประเทศ 
ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล หมายถึง บุคคลต้องมีความคิดความคิดริเริ่ม ต้องการ
ความสำเร็จในการเผชิญหน้ากับปัญหาและมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาพร้อมท้ังสามารถนำ
ความรู้และเช่ียวชาญ มาเช่ือมโยงเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ การประยุกต์ใช้
ความคิดใหม่ ๆ ท้ังนี้การสร้างสรรค์นวัตกรรมต้องสามารถนำเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ในปัจจุบันเข้ามา
ประยุกต์ใช้ เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและสามารถสร้างความแตกต่าง
ได้  
 กลุ่มท่ี 2 คณาจารย์ในมหาวิทยาลัย ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล  หมายถึง มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้นเพื่อหาคำตอบของปัญหาในส่ิงท่ีสงสัย สามารถนำความรู้และ
ความเข้าใจทางความคิด มาค้นหาคำตอบ และสามารถอดทนต่อการค้นหาคำตอบของปัญหาด้วยการ
ประยุกต์องค์ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อต่อยอด พัฒนา นำไปใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์  
 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มบุคคลากรจากองค์กรหรือหน่วยงานด้านนวัตกรรมท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในการ
ขับเคล่ือนการส่งเสริมด้านนวัตกรรมของประเทศ ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล  หมายถึง 
บุคคลท่ีสามารถเช่ือมโยงความรู้เป็นส่ิงใหม่บนฐานความรู้เดิมหรื อความรู้ใหม่ รักอิสระท่ีจะคิด
สร้างสรรค์ มีเครือข่ายท่ีจะเข้าถึงองค์ความรู้หรือส่ิงใหม่ บูรณาการ ต่อยอด แก้ไขปัญหา และ
สนับสนุนให้เกิดเทคนิควิธีการ รูปแบบ เครื่องมือ กระบวนการ หรือผลงานท่ีเป็นนวัตกรรม ซึ่งต้องมี
ส่วนการตลาดและการบริหารเข้ามาช่วยในการสร้างสรรค์นวัตกรรม  
 กลุ่มท่ี 4 เจ้าของธุรกิจ ผู้จัดการ และผู้เช่ียวชาญภาคเอกชนท่ีทำธุรกิจเกี่ยวกับนวัตกรรม 
ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล  หมายถึง ความสนใจท่ีจะศึกษาเรียนรู้หาส่ิงใหม่ๆ เปิดใจยอมรับ
ส่ิงใหม่ท่ีได้จากเครือข่าย และมีความคิดริเริ่มและต้องการแก้ไขปัญหา ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็น



  175 

ระบบ มีการเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ ทักษะ ความสามารถผสมผสานบูรณาการ และเช่ือมโยง
ความสัมพันธ์ของส่ิงต่าง ๆ เพื่อพัฒนา ต่อยอด และเกิดประโยชน์ จนกลายเป็นนวัตกรรมท่ีสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

2. ผลการคัดเลือกองค์ประกอบความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล  
  จากผลการวิจัยด้วยวิธีการเดลฟายฟัซซี ท่ีเก็บข้อมูลกับผู้เช่ียวชาญนวัตกรรม พบว่า 
ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 17 ตัวช้ีวัด และมี 5 ตัวชี้วัดท่ีไม่
ผ่านเกณฑ์ ดังนี้  
 2.1 องค์ประกอบด้านบุคลิกภาพ ผลการคัดเลือกตัวช้ีวัดผ่านเกณฑ์มีท้ังหมด 6 ตัวช้ีวัด คือ 
1) การเปิดรับประสบการณ์ 2) การยอมรับความเส่ียง 3) การอดทนต่อความคลุมเครือ 4) การรับรู้
ศักยภาพตนเอง 5) ความกระตือรือร้น และ 6) ความคิดสร้างสรรค์  
 2.2 องค์ประกอบด้านแรงบันดาลใจ ผลการคัดเลือกตัวช้ีวัด ผ่านเกณฑ์ มีท้ังหมด 4 ตัวช้ีวัด
1) ความต้องการความสำเร็จ 2) รางวัล 3) ความคิดริเริ่มส่วนบุคคล และ 4) การส่ือสาร  
 2.3 องค์ประกอบด้านลักษณะของงาน ผลการคัดเลือกตัวช้ีวัดผ่านเกณฑ์ มีท้ังหมด 3 ตัวชี้วัด 
คือ 1) ความมีอิสระในการทำงาน 2) ทรัพยากรของงาน และ 3) การสนับสนุนนวัตกรรม  

 2.4 องค์ประกอบด้านความรู้ความเข้าใจ ผลการคัดเลือกตัวช้ีวัดผ่านเกณฑ์ มีท้ังหมด 4 
ตัวชี้วัด คือ 1) ความรู้ 2) ความเช่ียวชาญ 3) รูปแบบการแก้ปัญหา และ 4) เครือข่าย   

จากผลของการวิจัย ผู้วิจัยนำ 17 ตัวช้ีวัดและ 4 องค์ประกอบไปสร้างแบบสอบถามเพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการวัดและสร้างเกณฑ์เพื่อวัดระดับความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลขององค์กร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อสร้างแบบสอบถามเสร็จสมบูรณ์จึงทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาด้วย
วิธีการหาดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา (CVI) และวัดความสอดคล้อง ด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายใน 
(ICC) และยืนยันองค์ประกอบตัวชี้วัดของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล (CFA) 

3. ผลการทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาด้วยวิธีการหาดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาของ
ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 
 ผลการทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาด้วยวิธีการหาดัชนีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ความ
เหมาะสมและสอดคล้องของข้อคำถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย และความเหมาะสมทางด้านภาษา 
ด้วยการประเมินค่าดัชนีความเท่ียงตรงของเนื้อหา ซึ่งต้องมีค่าต้ังแต่ 0.80 ขึ้นไป  (Polit & Beck, 
2006) ผลการทดสอบพบว่าตัวช้ีวัดและแบบสอบถามท้ังฉบับมีค่าความเท่ียงตรง เชิงเนื้อหาอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีกำหนด โดยสามารถสรุปผลการทดสอบค่าดัชนีความเท่ียงตรงของเนื้อหารายองค์ประกอบ  
(I-CVI) ท้ัง 17 ตัวชี้วัด ดังภาพท่ี 46 และผลการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของท้ังฉบับ (S-CVI) 
เท่ากับ 0.975 
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ภาพท่ี 47 กราฟสรุปความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของทุกตัวช้ีวัด 
 

4. ผลการทดสอบการวัดความสอดคล้อง ด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายใน และการยืนยัน
องค์ประกอบตัวชี้วัดของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 4.1 ผลการวัดความสอดคล้อง ด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายใน 

จากการพิจารณาความเหมาะสมและสอดคล้องของข้อคำถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย และ
ความเหมาะสมทางด้านภาษา ซึ่งผู้วิจัยประเมินกับผู้ท่ีเข้าประกวดงานประชุมวิชาการและนวัตกรรม
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต้ังแต่ ปี 2560-2561 จำนวน 50 ชุด ผลการการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ภายในอยู่ในช่วง มีค่าความน่าเช่ือถือของผู้ประเมินมีความสอดคล้องกันในระดับ 0.507 ถึง 
0.941 ซึ่งอยู่ในช่วงคะแนนพอใช้ถึงดีมาก สามารถอธิบายเป็นรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้  
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ภาพท่ี 48 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในช้ันด้านบุคลิกภาพ 

 
ภาพท่ี 49 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในช้ันด้านแรงบันดาลใจ 
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ภาพท่ี 50 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในช้ันด้านลักษณะของงาน 
 

 
ภาพท่ี 51 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในช้ันด้านความรู้ความเข้าใจ 
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4.2 ผลทดสอบการยืนยันองค์ประกอบตัวชี้วัดของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 
ผลการทดสอบการยืนยันองค์ประกอบตัวชี้วัดของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลในวิจัย

ครั้งนี้  ซึ่งการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยการ
พิจารณาค่าสถิติไค-สแควร์ ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ ค่าดัชนี GFI, AGFI และ RMSEA (สุภมาส อังศุโชติ, 
2552) โดยมีข้อกำหนดในการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ด้วยการพิจารณาค่าสถิติและค่าดัชนี ดังต่อไปนี้  

4.2.1 หากค่าสถิติไค-สแควร์ ไม่มีนัยสำคัญ (p > 0.05) ค่า GFI และ AGFI มีค่ามากกว่า 
0.90 ค่า CFI มีค่ามากกว่า 0.95 และค่า RMSEA มีค่าน้อยกว่า 0.06 แสดงว่าโมเดลองค์ประกอบ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

4.2.2 หากพิจารณาแล้วพบว่าค่าสถิติไค-สแควร์มีนัยสำคัญ (p ≤ 0.05) แต่ค่าไค-สแควร์
สัมพัทธ์มีค่าน้อยกว่า 2.00 ค่า GFI และ AGFI มีค่ามากกว่า 0.90 ค่า CFI มีค่ามากกว่า 0.95 และค่า 
RMSEA มีค่าน้อยกว่า 0.06 ถือว่าโมเดลองค์ประกอบสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของตัวช้ีวัดเพื่อประเมินความสามารถ
นวัตกรรมระดับบุคคลขององค์กรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลังจากปรับโมเดล พบว่าค่าไค -สแควร์ 

(2) มีค่า 83.08 มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.29 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (2/df) = 
1.07 ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (CFI) = 1.00 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(GFI)= 0.97 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) = 0.95 และค่ารากท่ีสองของ
ค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนกำลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.01 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกค่า 
 5. ผลการจัดลำดับความสำคัญองค์ประกอบของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล วิธีการ
ลำดับช้ันเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี 

จากผลการวิจัยด้วยการจัดลำดับความสำคัญขององค์ประกอบของความสามารถนวัตกรรม
ระดับบุคคลด้วยวิธีการลำดับช้ันเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี  ผู้วิจัยได้จัดลำดับท้ังองค์ประกอบ 4 
องค์ประกอบและจัดลำดับตัวช้ีวัดอีก 17 องค์ประกอบ พบว่า ท่ีปรึกษาโครงการนวัตกรรมของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความสำคัญกับลำดับองค์ประกอบ โดยแสดงรายละเอียด ดังนี้ 

5.1. ผลการจัดลำดับองค์ประกอบของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล ดังนี้  ด้านแรง
บันดาลใจ เป็นลำดับท่ีหนึ่ง ด้านลักษณะของงาน เป็นลำดับท่ีสอง ด้านความรู้ความเข้าใจ เป็นลำดับ
ท่ีสาม และ ด้านบุคลิกภาพ เป็นลำดับท่ีส่ี 
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ภาพท่ี 52 ผลการจัดลำดับองค์ประกอบของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 

 
5.2. ผลการจัดลำดับตัวช้ีวัดของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลด้านบุคลิกภาพ ดังนี้ 

ความคิดสร้างสรรค์ เป็นลำดับท่ีหนึ่ง การเปิดรับประสบการณ์ เป็นลำดับท่ีสอง การอดทนต่อความ
คลุมเครือ เป็นลำดับท่ีสาม ความกระตือรือร้น เป็นลำดับท่ีส่ี การรับรู้ศักยภาพตนเอง เป็นลำดับท่ีหา้ 
และ การยอมรับความเส่ียง เป็นลำดับท่ีหก 

 
ภาพท่ี 53 ผลการจัดลำดับตัวชี้วัดของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลด้านบุคลิกภาพ 
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5.3 ผลการจัดลำดับตัวช้ีวัดของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลด้านแรงบันดาลใจ ดังนี้ 
ความคิดริเริ่มส่วนบุคคล เป็นลำดับท่ีหนึ่ง ความต้องการความสำเร็จ เป็นลำดับท่ีสอง การส่ือสาร เป็น
ลำดับท่ีสาม และ รางวัล เป็นลำดับท่ีส่ี 

 
ภาพท่ี 54 ผลการจัดลำดับตัวชี้วัดของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลด้านแรงบันดาลใจ 

 
5.4 ผลการจัดลำดับตัวช้ีวัดของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลด้านลักษณะของงาน 

ดังนี้ ความมีอิสระในการทำงาน  เป็นลำดับท่ีหนึ่ง ทรัพยากรของงาน  เป็นลำดับท่ีสอง และ การ
สนับสนุนนวัตกรรม เป็นลำดับท่ีสอง (มีคะแนนเท่ากับลำดับท่ีสอง)  

 
ภาพท่ี 55 ผลการจัดลำดับตัวชี้วัดของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลด้านลักษณะของงาน 
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5.5 ผลการจัดลำดับตัวช้ีวัดของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลด้านความรู้ความเข้าใจ 
ดังนี้ ความเช่ียวชาญ เป็นลำดับท่ีหนึ่ง รูปแบบการแก้ปัญหา เป็นลำดับท่ีสอง เครือข่าย เป็นลำดับท่ี
สาม และ ความรู้ เป็นลำดับท่ีส่ี 

 
ภาพท่ี 56 ผลการจัดลำดับตัวชี้วัดของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลด้านความรู้ความเข้าใจ 
 
6. ผลการการจัดการกับน้ำหนักขององค์ประกอบและตัวชี้วัดความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลของ
ขององค์กรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ผู้วิจัยได้พัฒนาองค์ประกอบจากวิจัยเชิงเอกสารไปสู่ขั้นตอนการคัดเลือกองค์ประกอบ
ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลเพื่อนำมาใช้ในการจัดลำดับท่ีสำคัญขององค์ประกอบโดยท่ี
ปรึกษาด้านนวัตกรรมเพื่อประเมินและให้น้ำหนักหรือจัดลำดับองค์ประกอบ ผลลัพธ์ของการจัดลำดับ
แต่ละองค์ประกอบจะได้ค่าน้ำหนักท่ีเป็นฉันทานุมัติท่ีผ่านการให้ค่าน้ำหนักจากท่ีปรึ กษาด้าน
นวัตกรรมหลายท่าน เมื่อนำค่าน้ำหนักของแต่ละองค์ประกอบนี้ไปคูณกับระดับความสามารถ
นวัตกรรมส่วนบุคคลโดย Hurt et al. (1977) ได้กำหนดเกณฑ์ไว้ว่า โดยท่ัวไปแล้วบุคคลท่ีมีค่าสูงกว่า 
68% จะพิจารณาว่าเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถนวัตกรรมอยู่ในระดับท่ีสูง ผู้วิจัยกำหนดช่ือของ
น้ำหนักท่ีผ่านการคูณกับระดับความสามารถนวัตกรรมส่วนบุคคลนี้ว่า เกณฑ์ความสามารถนวัตกรรม
ระดับบุคคล (Individual Innovativeness Criterion)  ดังนั้นผู้วิจัยจึงสามารถคำนวณหาเกณฑ์
ระดับความสามารถนวัตกรรมบุคคลของแต่ละองค์ประกอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ดังนี้ 

6.1 ด้านบุคลิกภาพ เกณฑ์ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล เท่ากับ 5.396% โดยมีเกณฑ์
ตัวช้ีวัดความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล ดังนี้ 1) การเปิดรับประสบการณ์ เกณฑ์ความสามารถ
นวัตกรรมระดับบุคคล เท่ากับ 19.277% 2) การยอมรับความเส่ียง เกณฑ์ความสามารถนวัตกรรม
ระดับบุคคล เท่ากับ 0.943% 3) การอดทนต่อความคลุมเครือ เกณฑ์ความสามารถนวัตกรรมระดับ
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บุคคล เท่ากับ7.100% 4) การรับรู้ศักยภาพตนเอง เกณฑ์ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล เท่ากับ 
5.431% 5) ความกระตือรือร้น เกณฑ์ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล เท่ากับ 6.956% และ 6) 
ความคิดสร้างสรรค์ เกณฑ์ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล เท่ากับ 29.292%  

6.2 ด้านแรงบันดาลใจ เกณฑ์ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล เท่ากับ 24.119% โดยมี
เกณฑ์ ตัวช้ีวัดความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล ดังนี้  1) ความต้องการความสำเร็จ เกณฑ์
ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล เท่ากับ 21.621% 2) รางวัล เกณฑ์ความสามารถนวัตกรรม
ระดับบุคคล เท่ากับ 5.449% 3) ความคิดริเริ่มส่วนบุคคล เกณฑ์ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 
เท่ากับ 24.540% และ 4) การส่ือสาร เกณฑ์ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล เท่ากับ 17.390%  

6.3 ด้านลักษณะของงาน เกณฑ์ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล เท่ากับ 20.792% โดย
มีเกณฑ์ตัวช้ีวัดความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล ดังนี้  1) ความมีอิสระในการทำงาน เกณฑ์
ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล เท่ากับ 60.688% 2) ทรัพยากรของงาน เกณฑ์ความสามารถ
นวัตกรรมระดับบุคคล เท่ากับ 4.156% และ 3) การสนับสนุนนวัตกรรม เกณฑ์ความสามารถ
นวัตกรรมระดับบุคคล เท่ากับ 4.156% 

5.4 ด้านความรู้ความเข้าใจ เกณฑ์ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล เท่ากับ 18.693% 
โดยมีเกณฑ์ ตัวช้ีวัดความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล ดังนี้  1) ความรู้ เกณฑ์ความสามารถ
นวัตกรรมระดับบุคคล เท่ากับ 7.192% 2) ความเช่ียวชาญ เกณฑ์ความสามารถนวัตกรรมระดับ
บุคคล เท่ากับ 34.801% 3) รูปแบบการแก้ปัญหา เกณฑ์ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล เท่ากับ 
14.527% และ 4) เครือข่าย เกณฑ์ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล เท่ากับ 12.481% 

จากตารางท่ี 116 คะแนนความสามารถนวัตกรรมด้านบุคลิกภาพของตัวอย่างผู้ประเมินคนท่ี 
1 มีตัวช้ีวัด 3 ด้านท่ีผู้ประเมินมีความสามารถสูงกว่าเกณฑ์ คือ ด้านการเปิดรับประสบการณ์ มี
คะแนนสูงกว่าเกณฑ์อยู่ท่ี 23.468%-19.277% = 4.191% การยอมรับความเส่ียงมีคะแนนสูงกว่า
เกณฑ์อยู่ท่ี 1.094% - 0.943% = 0.151% และการรับรู้ศักยภาพตนเองมีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์อยู่ท่ี 
6.034%-5.431% = 0.603% ในทางกลับกันผู้ประเมินคนท่ี 1 มีตัวช้ีวัด 3 ด้านท่ีต่ำกว่าเกณฑ์ คือ 
การอดทนต่อความคลุมเครือ ความกระตือรือร้น และความคิดสร้างสรรค์ 

 
ตารางท่ี 81 คะแนนความสามารถนวัตกรรมด้านบุคลิกภาพของตัวอย่างผู้ประเมินคนท่ี 1 

องค์ประกอบ ค่าน้ำหนัก 
เกณฑ์ความสามารถ

นวัตกรรมระดับบุคคล 
คนท่ี 1 ผลลัพธ์ 

การเปิดรับประสบการณ์  27.938% 19.277% 23.468% สูงกว่าเกณฑ์ 

การยอมรับความเส่ียง 1.367% 0.943% 1.094% สูงกว่าเกณฑ์ 
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องค์ประกอบ ค่าน้ำหนัก 
เกณฑ์ความสามารถ

นวัตกรรมระดับบุคคล 
คนท่ี 1 ผลลัพธ์ 

การอดทนต่อความคลุมเครือ  10.291% 7.100% 6.174% ต่ำกว่าเกณฑ์ 

การรับรู้ศักยภาพตนเอง 7.871% 5.431% 6.034% สูงกว่าเกณฑ์ 

ความกระตือรือร้น 10.082% 6.956% 6.385% ต่ำกว่าเกณฑ์ 

ความคิดสร้างสรรค์  42.452% 29.292% 28.867% ต่ำกว่าเกณฑ์ 

 
ตอนที่ 2 การอ ิปรายผลการวิจัย 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อประเมินความสามารถนวัตกรรม
ระดับบุคคลขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ย่อยดังนี้ 1) เพื่อค้นหาความหมายของความสามารถ
นวัตกรรมระดับบุคคล และสังเคราะห์องค์ความรู้ของตัวช้ีวัดความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลใน
ทุกองค์ประกอบ ด้วยระเบียบวิธีการวิจัยเชิงเอกสาร 2) เพื่อคัดเลือกตัวช้ีวัดของแต่ละองค์ประกอบ
ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล ท่ีนำไปใช้ในการประเมินความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 
ด้วยวิธีการเดลฟายฟัซซี 3) เพื่อทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาแบบประเมิน ท่ีนำไปใช้ในการ
ประเมินความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล ด้วยวิธีการหาดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา 4) เพื่อวัดความ
สอดคล้อง ด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายใน พร้อมท้ังยืนยันองค์ประกอบเชิงโครงสร้าง ของตัวช้ีวัด
ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลขององค์กรไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5) เพื่อจัดลำดับความสำคัญของ
องค์ประกอบความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลขององค์กรไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยกระบวนการลำดับ
ช้ันเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี และ 6) เพื่อสร้างแบบประเมินท่ีใช้ในการประเมินความสามารถนวัตกรรม
ระดับบุคคล และสามารถจัดลำดับความสำคัญขององค์ประกอบของความสามารถนวัตกรรมระดับ
บุคคล  

จากวัตถุประสงค์หลักของการวิจัยเพื่อการพัฒนาตัวช้ีวัดและจัดลำดับความสำคัญของ
องค์ประกอบของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล ดังนั้นผู้วิจัยได้ดำเนินการอภิปรายผลการวิจัย
ตามวัตถุประสงค์โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัยเชิงเอกสาร พบว่า ความหมายของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 
คือ บุคคลท่ีมีความสามารถในการอดทนต่อความไม่แน่นอนของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ 
หรือการพัฒนาในการแก้ปัญหา และต่อยอดจากทรัพยากรขององค์กร มีความรู้ความเข้าใจถึงการ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ท่ีมี จากการเปิดรับความรู้ท่ีหลากหลายจากท้ังจากภายในและจากภายนอก
องค์กร เพื่อให้เกิดเป็นแนวคิด กระบวนการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ อีกท้ังยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจ
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ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมท้ังภายในจากตนเองหรือผลักดันบุคคลรอบข้างเพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นต่อ
ความสำเร็จในการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดขึ้นกับองค์กร มีความสอดล้องกับการให้ความหมายของ
ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล ซึ่งได้จากวิธีการการสัมภาษณ์ โดยความหมายรวมของผู้ให้ข้อมูล
หลักในกลุ่มท่ี 1 ของการวิจัยครั้งนี้ ระบุว่า บุคคลต้องมีความคิดความคิดริเริ่ม ต้องการความสำเร็จใน
การเผชิญหน้ากับปัญหาและมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาพร้อมท้ังสามารถนำความรู้และ
เช่ียวชาญ มาเช่ือมโยงเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ การประยุกต์ใช้ความคิดใหม่ ๆ 
ท้ังนี้การสร้างสรรค์นวัตกรรมต้องสามารถนำเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ในปัจจุบันเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ก้าว
ทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและสามารถสร้างความแตกต่างได้ และยังมีความ
สอดคล้องกับแนวคิดของ พันธพงศ์ ต้ังธีระสุนันท์ (2557) องค์ประกอบของทรัพยากรบุคคลท่ีมีระดับ
การสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กร มีลักษณะของทัศนะคติ ได้แก่ ความมุ่งสู่อนาคต ความสามารถใน
การแก้ปัญหา สติปัญญา ความสามารถในการตัดสินใจ ความมั่นคงในนโยบาย ความสามารถในการ
สร้างแรงบันดาลใจ ความสามารถในการส่ือสาร ความเช่ียวชาญท่ีเป็นลักษณะเฉพาะ อันเป็นปัจจัย
หลักในการขับเคล่ือนองค์กร บริหารองค์กร ซึ่งจะประกอบไปด้วย ซึ่งนำไปสู่องค์ประกอบ
ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 
 2. ผลการวิจัยคัดเลือกองค์ประกอบความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลด้วยวิธีการเดลฟาย
ฟัซซี ซึ่งพบว่า ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบ 17 ตัวชี้วัด จาก 4 องค์ประกอบ พบว่า  

2.1 องค์ประกอบด้านบุคลิกภาพ ท่ีประกอบด้ วยตัวช้ีวัด คือ การเปิดรับ
ประสบการณ์ การยอมรับความเส่ียง การอดทนต่อความคลุมเครือ  การรับรู้ศักยภาพตนเอง ความ
กระตือรือร้น และความคิดสร้างสรรค์ มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Midgley and Dowling 
(1978) ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลหมายถึงการเปิดกว้างให้กับความคิดใหม่ ๆ และการ
ตัดสินใจถึงการนำนวัตกรรมมาใช้โดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลอื่นท่ีมีประสบการณ์ ความสามารถ
นวัตกรรมระดับบุคคลจะเกิดขึ้นท่ีระดับบุคคลท่ีมีการเปิดรับหรือยอมรับความเส่ียงท่ียอมรับ
นวัตกรรมมากกว่าคนอื่น ๆ ในองค์กร Dyer et al. (2009) นักนวัตกรท่ีขับเคล่ือนต้องเปิดรับไอเดียท่ี
แปลกใหม่โดยกล่ันกรองจากปรากฏการณ์ท่ีพบ ซึ่งจะมีการพิจารณาอย่างความรอบคอบถึงความเส่ียง
และต่อเนื่อง อดทนต่อการพิจารณารายละเอียดของนวัตกรรมใหม่ ๆ ท้ังในองค์กรและนอกองค์กร 
เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการใหม่ในการทำส่ิงต่าง ๆ และต้องมีการการทดลองใช้และค่อย ๆ 
ปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อย ๆ จนได้เป็นส่ิงประดิษฐ์ใหม่ ๆ และมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Brunner (2015) คุณลักษณะบุคลิกภาพถูกกำหนด เป็นรูปแบบท่ียั่งยืนของความคิด ความรู้สึกและ
พฤติกรรมท่ีแบ่งแยกความแตกต่างแต่ละบุคคล เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และตัวชี้วัดท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ 2 
ตัวช้ีวัด คือ 1) ภาวะผู้นำ สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 12 ท่ีอธิบายไว้ว่า “การทำงาน
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ในองค์กรเอกชนจะต้องทำตามระบบท่ีวางเอาไว้ พนักงานมีหน้าท่ีวิจัยและพัฒนาจากส่ิงท่ีผู้บริหาร
วางนโยบายเอาไว้ ซึ่งมองว่าลักษณะความเป็นผู้นำน่าจะอยู่ในผู้บริหารองค์กรมากกว่า”และ
สอดคล้องกับ ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 1 ท่ีอธิบายไว้ว่า “เค้าเคยเห็นบุคคลท่ีมีนวัตกรรมระดับโลกแต่ไม่มี
ลักษณะเป็นผู้นำยกตัวอย่างเช่น สตีฟ จ๊อบ เป็นต้น บางครั้งผู้ท่ีมีความสามารถนวัตกรรมอาจจะเป็น
คนท่ีมีโลกส่วนตัวสูงก็ได้” และ 2) ความเช่ืออำนาจภายในตนเอง สอดคล้องกับ ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 11 ท่ี
อธิบายไว้ว่า “ในการทำงานองค์กรมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงาน ต้องทำงานตาม KPI ของตนเองไม่
สามารถคิดอะไรท่ีนอกกรอบได้มากนัก จะต้องทำงานในส่วนท่ีรับผิดชอบ หากการคิดนอกกรอบ
จนเกินไปอาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับองค์กรได้” และสอดคล้องกับ ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 23 ท่ี
อธิบายไว้ว่า “ในการวิจัยและพัฒนาท่ีจะส่งผลต่อสังคมได้สูงนั้น จะต้องใช้ทรัพยากรและเงินทุน
สนับสนุนเป็นอย่างมาก พร้อมท้ังจะต้องมีการโฆษณาถึงคุณประโยชน์ของนวัตกรรม ดังนั้นการวิจัยใน
ปัจจุบันไม่สามารถคิดและพัฒนาให้เกิดข้ึนได้จากคน ๆ เดียว จึงเป็นไปได้ค่อนข้างยาก” 
  2.2 องค์ประกอบด้านแรงบันดาลใจ ประกอบด้วยตัวช้ีวัด คือ ความต้องการ
ความสำเร็จ รางวัล ความคิดริเริ่มส่วนบุคคล การส่ือสาร มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Dyer et 
al. (2009) นักนวัตกรต้องมีแรงบันดาลใจสำหรับการมองหานวัตกรรมใหม่ ๆ ริเริ่มสร้างส่ิงแปลกใหม่
จากวิธีการทำกระบวนการท่ีเคยมีอยู่เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพท่ีดีขึ้น เป็นประโยชน์และเป็นท่ี
ต้องการของสังคม และมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Vandecasteele and Geuens (2010) แรง
บันดาลใจเป็นการกระตุ้นความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล จากประสิทธิภาพการทำงานของ
นวัตกรรมและมุ่งเน้นไปท่ีการจัดการงานและการปรับปรุงความสำเร็จขององค์กร  และมีความ
สอดคล้องกับแนวคิดของ Brunner (2015) แรงจูงใจภายในและความคิดริเริ่มเป็นตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ
ท่ีสุดในการสร้างสรรค์นวัตกรรม แรงจูงใจภายในเกิดข้ึนจากภายในบุคคลและได้รับการสนับสนุนจาก
ปัจจัยภายใน เช่น ความสุข ความพึงพอใจ และความคิดริเริ่มส่วนบุคคลแสดงให้เห็นว่าบุคลากรท่ีมี
ความคิดริเริ่มในระดับสูงก็จะมีแรงจูงใจและมีแนวโน้มท่ีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเป็นนวัตกรรมสูง 
และตัวช้ีวัดท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ 1 ตัวช้ีวัด คือ ความผูกพันในการทำงาน สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ ผู้ให้
ข้อมูลคนท่ี 20 ท่ีอธิบายไว้ว่า “ความผูกพันในการทำงานไม่น่าเป็นองค์ประกอบท่ีส่งเสริมต่อการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม มองว่าบุคคลท่ีมีความสามารถนวัตกรรมไม่ว่าจะอยู่องค์กรนานมากน้อยแค่ไหน
ก็สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้”และสอดคล้องกับ ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 21 ท่ีอธิบายไว้ว่า “เมื่อผมเริ่ม
งานต้ังแต่วันแรก ผมก็เริ่มสำรวจรอบ ๆ ท่ีทำงานของบริษัทว่าความสามารถของผมท่ีมีสามารถช่วยให้
เกิดประโยชน์อย่างไรกับองค์กรได้บ้าง ผมพยายามมองว่าในทุกวันท่ีทำงานถึงปัญหาของการทำงาน 
พฤติกรรมลักษณะนี้ผมยังคงทำมาอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าผมจะเปิดบริษัทเองแล้วก็ตาม” 
  2.3 องค์ประกอบด้านลักษณะของงาน ประกอบด้วยตัวช้ีวัด คือ ความมีอิสระในการ
ทำงาน ทรัพยากรของงาน และการสนับสนุนนวัตกรรม มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Brunner 
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(2015) สภาพแวดล้อมเป็นการสนับสนุนความสร้างสรรค์นวัตกรรมของแต่ละบุคคล ผู้ท่ีมี
ความสามารถนวัตกรรมมีความต้องอิสระในการทำงาน ท่ีจะบอกตัวตนท่ีเป็นระดับท่ีบุคคล ทรัพยากร
ของงาน จะเป็นมุมมองท่ีบุคคลต้องการเสรีภาพในการตัดสินใจ มีเสรีภาพในการตัดสินใจซึ่งจะนำไปสู่
ความสร้างสรรค์นวัตกรรมของแต่ละบุคคล และการสนับสนุนนวัตกรรม และตัวชี้วัดท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ 1 
ตัวช้ีวัด คือ ภาระของงาน สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 14 ท่ีอธิบายไว้ว่า “ภาระของ
งานท่ีมากจนเกินไป จะทำให้ไม่สามารถคิดและสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมได้ ถึงแม้บุคคลนั้นจะ
สามารถจัดสรรเวลาได้อย่างดีเย่ียมก็ตาม หากมีปริมาณท่ีมากเกินไปก็จะส่งผลให้การทำงานแบบเอา
ให้เสร็จหรือขอไปที ส่งผลให้งานไม่เกิดประโยชน์ต่อสังคม”และสอดคล้องกับ ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 3 ท่ี
อธิบายไว้ว่า “โดยปกติแล้วการทำงานสร้างสรรค์นวัตกรรม จะต้องให้งานและเวลาอย่างเหมาะแต่
ต้องอยู่ในกรอบของเวลาท่ีได้รับมอบหมาย มีตารางเวลาท่ีชัดเจน” 

  2.4 องค์ประกอบด้านความรู้ความเข้าใจ ประกอบด้วยตัวช้ีวัด คือ ความรู้ ความ
เช่ียวชาญ รูปแบบการแก้ปัญหา และเครือข่าย พันธพงศ์ ต้ังธีระสุนันท์ (2557) การสร้างองค์ความรู้
และระบบสารสนเทศหรือข้อมูล ท่ีมีความสอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร และความ
เช่ียวชาญของบุคลากรในองค์กรเป็นลักษณะเฉพาะมีจุดเด่นหรือเทคโนโลยีท่ีมีความเฉพาะเจาะจงท่ี
ทำให้ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือการบริการขององค์กรนั้นเหนือกว่าคู่แข่ง และมีความสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Brunner (2015) เป็นองค์ประกอบของบุคคลท่ีมีความรู้ความเข้าใจสูง ๆ จะสามารถ
รับมือกับสถานการณ์ท่ีมีความแปลกใหม่และมีความซับซ้อนสูงได้และยังสร้างรูปแบบการแก้ปัญหา ท่ี
เป็นปัจจัยท่ีสำคัญสำหรับการคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล และสามารถจัดการกับปัญหาจนส่งผลต่อ
การสร้างสรรค์นวัตกรรม และตัวช้ีวัดท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ 1 ตัวช้ีวัด คือ การอบรม สอดคล้องกับบท
สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 18 ท่ีอธิบายไว้ว่า “การอบรมไม่สามารถพัฒนาความสามารถนวัตกรรมได้
มากนัก ผมไปอบรมเพียงเพื่อต้องการเครือข่ายเพียงเท่านั้น เนื่องจากว่าผู้ท่ีไปอบรมส่วนใหญ่มักมี
เป้าหมายหรือความต้องการในเรื่องเดียวกันและยังได้รู้จักกับวิทยากร หากมีเครือข่ายท่ีดีการแสวงหา
ความรู้ก็จะสามารถทำได้ง่าย โดยผมจะพิจารณาตารางการอบรมท่ีมีภาคปฏิบัติเพื่อสร้างเครือข่าย
โดยเฉพาะ”  

 3. จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวช้ีวัดเพื่อประเมินความสามารถ
นวัตกรรมระดับบุคคลขององค์กรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  พบว่า ด้านความรู้ความเข้าใจเป็น
องค์ประกอบท่ีมีความสำคัญเป็นลำดับแรก รองลงมา คือ ด้านแรงบันดาลใจ บุคลิกภาพ และลักษณะ
งานตามลำดับ จากผลการศึกษาข้างต้นจึงสรุปได้ว่าหากองค์กรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องการท่ีจะ
พัฒนาความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลต้องมีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้วยการส่งเสริมให้
บุคลากรสร้างนวัตกรรมจากองค์ความรู้ท่ีมี ให้ความรู้ความเข้าใจท่ีสอดคล้องกับความต้องขององค์กร 
พัฒนาความเช่ียวชาญท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร ตลอดจนแลกเปล่ียน
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ประสบการณ์จากผู้ท่ีมีความรู้จากท้ังภายในและภายนอกอยู่เสมอ สำหรับด้านแรงบันดาลใจองค์กร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคควรมีการต้ังเป้าหมายไปสู่ความสำเร็จให้กับบุคลากร และส่งเสริมให้บุคลากร
พัฒนาวิธีการในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ รวมถึงมีการกำหนดให้มีการ
แข่งขันชิงรางวัลเพื่อเกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม และนำเสนอแนวคิดวิธีการใหม่ ๆ เพื่อเห็นทุกคน
เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับงานวิจัยของวสันต์ สุทธาวาศ และ ประสพชัย พสุ
นนท์ (2558) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับบุคคลกับบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน
ในสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในการสร้างนวัตกรรม
ระดับบุคคลมี 3ปัจจัยได้แก่ 1) เครือข่ายทางสังคม คือการเช่ือมโยงระหว่างบุคคลกับบุคคลหรือ
ระหว่างบุคคลกับกลุ่มหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ประกอบด้วยมิติด้านความหนาแน่นของเครือข่าย
และความสามารถในการเช่ือมโยงเครือข่าย 2) การเปิดกว้างทางความคิด คือ การเปิดรับของบุคคล
เกี่ยวกับข้อมูลใหม่ความรู้ใหม่และประสบการณ์ใหม่โดยเปิดกว้างและยอมรับท่ีจะเปล่ียนแปลงความ
เช่ือด้ังเดิมหากมีหลักฐานหรือข้อโต้แย้งท่ีสมเหตุสมผลประกอบด้วยมิติด้านการเปิดรับข้อมูลใหม่
ความรู้ใหม่ประสบการณ์ใหม่และการยอมรับท่ีจะเปล่ียนแปลง และ 3) ลักษณะการคิดริเริ่ม คือ 
ลักษณะการคิดของบุคคลท่ีแสดงให้เห็นความคิดท่ีแปลกใหม่และมีประโยชน์ต่อตนเองกลุ่มหน่วยงาน
และองค์การประกอบด้วยมิติด้านการสร้างสรรค์ความคิดและการแสดงให้เห็นความสามารถในการคิด
ท่ีแปลกใหม ่
 ในด้านบุคลิกภาพนั้นองค์กรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีการเปิดรับ
ประสบการณ์เพื่อเป็นการต่อยอดความคิดเพื่อให้เกิดส่ิงใหม่ เป็นการเพิ่มโอกาสการเกิดนวัตกรรมใน
องค์กรการยอมรับความเส่ียงเพื่อสนับสนุนแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ๆ  เช่ือมั่นในประโยชน์ของ
นวัตกรรมท่ีถูกคิดค้นขึ้น ถึงแม้ว่ายังไม่ได้รับการยอมรับจากคนในองค์กร  ความอดทนต่อความ
คลุมเครือด้วยการพัฒนาและปรับเปล่ียนวิธีการอยู่เสมอเมื่อผลการทดสอบไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
มุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมตามความคิดใหม่ ๆ ถึงแม้ว่าในขณะนั้นความคิดเริ่มต้นยังไม่ดีพอ การ
รับรู้ศักยภาพตนเองด้วยการส่งเสริมให้เกิดการคิดถึงผลลัพธ์เชิงบวกของการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น
จากการพัฒนานวัตกรรม ความกระตือรือร้นด้วยการส่งเสริมให้บุคลากรเป็นผู้ริเริ่มพัฒนาสินค้าและ
บริการใหม่ ๆ และมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยการพัฒนานวัตกรรมให้บรรลุเป้าหมายก่อนกำหนด 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Price and Ridgway (1983) ได้ศึกษาการพัฒนาตัวช้ีวัดเพื่อใช้วัดระดับ
นวัตกรรม และความสัมพันธ์ของตัวช้ีวัดกับพฤติกรรมการใช้นวัตกรรมกับสินค้า การพัฒนาตัวช้ีวัด
จากการวิจัยเชิงเอกสารได้ 5 ปัจจัย คือ 1) ความคิดสร้างสรรค์ 2) การยอมรับความเส่ียง 3) การใช้
งานง่าย 4) ความสร้างสรรค์ในการนำกลับมาใช้ 5) การใช้งานได้หลากหลาย 
 การเช่ือมโยงระหว่างการเปิดรับประสบการณ์กับเครือข่าย มีความสัมพันธ์กัน เครือข่ายท้ัง
ภายในและภายนอกองค์กรเป็นแหล่งท่ีมาของความรู้ใหม่ ๆ ส่ิงจำเป็นในการยอมรับนวัตกรรมท่ีจะ
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แพร่กระจายเข้ามาคือบุคคลต้องมีการเปิดรับอย่างรวดเร็ว หากบุคคลใดท่ีมีความสามารถในการ
เปิดรับประสบการณ์และยอมรับหากนวัตกรรมนั้นมีประโยชน์ ก็จะได้เปรียบมากกว่าบุคคลอื่นท่ีมี
ลักษณะเปิดรับค่อนข้างช้า (Rogers, 1995)  
 การเช่ือมโยงระหว่างการอดทนต่อความคลุมเครือกับความต้องการความสำเร็จ “ส่ิงประดิษฐ์
และนวัตกรรมไม่สามารถสร้างสรรค์ได้เพียงช่ัวข้ามคืน อาจจะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะได้เป็น
นวัตกรรม ถึงแม้ว่าส่ิงประดิษฐ์นั้นจะสามารถทำกำไรได้แล้ว ไม่ได้แปลว่าจะหยุดการวิจัยและพัฒนา 
ความอดทนต่อความคลุมเครือเป็นส่ิงสำคัญต่อความสำเร็จเป็นอย่างมาก” ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 10 
 การเช่ือมโยงระหว่างความกระตือรือร้นกับความคิดริเริ่มส่วนบุคคล “การริเริ่มคิด ดัดแปลง
ส่ิงของท่ีมีอยู่ หรือซ่อมแซมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เพื่อให้ได้ส่ิงท่ีเรียกว่าเป็น
นวัตกรรม หากเรามีการช่างสังเกตอยู่ตลอดเวลา และต้ังคำถามอยู่เสมอย่อมสร้างองค์ความรู้ท่ีส่งผล
ต่อการต่อยอดนวัตกรรม” ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 22 
 การเช่ือมโยงระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับความมีอิสระในการทำงาน  “ผมมักให้อิสระใน
การคิด เวลาในการทำงาน วิธีการทำงานแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพราะผมเช่ือว่าจะสามารถทำให้เค้ามี
ความคิดใหม่ ๆ ออกมาเสมอ ในการให้อิสระนั้นจะต้องมีกำหนดเวลาท่ีจะประเมินถึงผลลัพธ์เพื่อให้
มั่นใจว่าจะไม่เลยกำหนดระยะเวลา” ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 9 
 การเช่ือมโยงระหว่างรางวัลกับการสนับสนุนนวัตกรรม “ผลกำไรท่ีได้จากการขายสินค้า
นวัตกรรมเป็นรางวัลท่ีเกิดจากสนับสนุนจากศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรม หากไม่ได้รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐในการช่วยกันคิดและพัฒนา บริษัทคงไม่ดำเนินกิจการและพัฒนาสินค้านวัตกรรมได้สำเร็จ” 
ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 15  

การเช่ือมโยงระหว่างความรู้กับเครือข่าย  “ผมไปอบรมเพียงเพื่อต้องการเครือข่ายเพียง
เท่านั้น เนื่องจากว่าผู้ท่ีไปอบรมส่วนใหญ่มักมีเป้าหมายหรือความต้องการในเรื่องเดียวกันและยังได้
รู้จักกับวิทยากร หากมีเครือข่ายท่ีดีการแสวงหาความรู้ก็จะสามารถทำได้ง่าย โดยผมจะพิจารณา
ตารางการอบรมท่ีมีภาคปฏิบัติเพื่อสร้างเครือข่ายโดยเฉพาะ” ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 18 

การเช่ือมโยงระหว่างความเช่ียวชาญกับรูปแบบการแก้ปัญหา “ความสามรถในการแก้ปัญหา
เป็นลักษณะความสามารถเฉพาะบุคคล หากบุคคลนั้นมีประสบการณ์สูง มีความชำนาญจนเช่ียวชาญ
ในเรื่องนั้น ๆ บุคคลนั้นจะมีความสามารถในการมองเห็นผลลัพธ์หรือมีความสามารถในการคาดคะเน
ได้มากกว่าบุคคลท่ีไม่มีความเช่ียวชาญในเรื่องนั้น ๆ” ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 17 

4. ผลการจัดลำดับความสำคัญขององค์ประกอบของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล ผล
การศึกษาพบว่าท่ีปรึกษาของโครงการให้ความสำคัญกับเกณฑ์ประเมินในด้านแรงบันดาลใจสูงท่ีสุด 
ส่วนเกณฑ์ย่อยให้ความสำคัญสูงสุดในด้านความมีอิสระในการทำงาน รองลงมาคือความเช่ียวชาญ  

ผลจากการประเมินองค์กรต้องสร้างสภาวะท่ีเอื้อต่อการทำงาน เช่น การให้มีอิสระในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมสนับสนุนให้กล้าคิดริเริ่ม มีการส่ือสารเพื่อแลกเปล่ียนความรู้และความชำนาญ 
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เมื่อมีผลลัพธ์ท่ีเป็นรูปธรรมองค์กรต้องสร้างบรรทัดฐานท่ีเหมาะสมสำหรับค่าตอบแทนหรือเล่ือน
ตำแหน่ง เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 12 “เมื่อเราได้รับโจทย์หรือได้รับปัญหาจากองค์กร
แล้ว เราพยายามหาทางหรือมีทีมงานเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหา หาผลลัพธ์ท่ีได้ต้องเป็นส่ิงท่ีพัฒนา ต่อ
ยอด กลายเป็นนวัตกรรมขึ้นมา เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สามารถขายได้ นักวิจัยมีความริเริ่ ม
สามารถมองเห็นถึงปัญหามีการวางแผนในการแก้ไขปัญหา จะนำมาซึ่งโอกาสในการสร้างสรรค์
นวัตกรรม” การมองเห็นปัญหาและพยายามหาทางแก้ไขเพื่อต้องการให้นวัตกรรมท่ีพัฒนาสำเร็จแล้ว
สามารถตอบโจทย์ของปัญหา จนทำให้เกิดเป็นนวัตกรรม และสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 20 ท่ีพบ
ปัญหาการใช้ชีวิตประจำวันแล้วริเริ่มนำปัญหานี้เข้าสู่กระบวนการวิจัยจนนำไปสู่การคว้ารางวัลระดับ
โลก 
 5. จากผลการวิจัยการคัดเลือกองค์ประกอบซึ่งนำไปสู่การพัฒนาการประเมินเพื่อบูรณาการ
องค์ประกอบความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล ซึ่งเป็นเครื่องมือในการกำหนดกลไกการพัฒนา
ความรู้และทักษะของบุคลากรภายในองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ โดย
สามารถสรุปรายละเอียดถึงประโยชน์ ได้ดังนี้ 
  5.1 จากการค้นคว้าความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลไม่ได้มีเพียงมิติเดียวหรือ
องค์ประกอบเดียว การกำหนดเป้าหมายขององค์กรด้านนวัตกรรมจะสามารถระบุได้อย่างชัดเจนถึง
แนวทางการพัฒนาบุคลากรซึ่งจะได้เปรียบมากกว่าการท่ีองค์กรระบุหรือกำหนดเป้าหมายถึงบุคลากร
ท่ีมีนวัตกรรมเพียงมิติเดียว 
  5.2 การสรรหาบุคลากรท่ีมีความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล องค์กรจะสามารถ
คัดสรรบุคลากรท่ีสอดคล้องกับมิติหรือองค์ประกอบท่ีผู้บริหารลำดับไว้หรือให้ความสำคัญไว้อย่างตรง
ตามเป้าหมายตามท่ีต้องการ 
  5.3 การพัฒนาบุคลากรในองค์กร เมื่อองค์กรสามารถจัดลำดับความสำคัญของ
ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลได้แล้ว องค์กรจะสามารถกำหนดการใช้ทรัพยากรในการพัฒนา
บุคลากรได้อย่างถูกต้องและตรงตามกลุ่มเป้าหมาย โดยองค์กรสามารถวางแผนในการพัฒนาบุคลากร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  5.4 การพัฒนาบุคลากรอีกรูปแบบหนึ่งคือองค์กรสามารถประเมินความสามารถ
นวัตกรรมระดับบุคคลแล้วเห็นถึงบุคคลท่ีมีความแตกต่างกัน องค์กรสามารถจัดสรรบุคคลท่ีมี
ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลท่ีแตกต่างกันนี้มาทำงานร่วมกันและสร้างบรรยากาศในการ
ทำงานเพิ่มช่องทางในการส่ือสารเพื่อเพิ่มช่องทางของการสร้างความรู้ อาศัยวิธีการซึมซับ และสร้าง
แรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง ซึ่งวิธีนี้จะสร้างความได้เปรียบแก่องค์กร เนื่องจากว่าองค์กร
สามารถใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่โดยไม่ต้องมีการลงทุนแต่อย่างใด 
 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ  
 1.1 การพัฒนาตัวช้ีวัดและการจัดลำดับองค์ประกอบ เป็นการให้น้ำหนักแก่องค์ประกอบ
เนื่องจากว่าแต่ละองค์กรย่อมมีความต้องการในแต่ละองค์ประกอบท่ีไม่เท่ากัน ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจ
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ในการตัดสินใจสามารถค้นหาบุคคลากรท่ีมีคุณสมบัติตามต้องการได้ ดังนั้นการจัดลำดับจะสามารถ
สร้างแนวคิด ทฤษฎี ในการจัดการได้อย่างระบบและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 องค์กรควรมีการศึกษาจัดทำเกณฑ์ประเมินท่ีสอดคล้องและครอบคลุมกับความต้องการ
ขององค์กร เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินความสามารถ
นวัตกรรมระดับบุคคลในทุกองค์ประกอบ และกำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อให้องค์กรมี
บุคลากรท่ีมีความสามารถตามท่ีองค์กรต้องการ 
 1.3 ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovation Theory) เป็นทฤษฎีท่ีมุ่ง
อธิบายกระบวนการเผยแพร่นวัตกรรมผ่านช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ ไปสู่บุคลากรในองค์กร การ
แพร่กระจายนวัตกรรม คือการยอมรับในแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์ วิธีการท่ีเกิดขึ้นใหม่โดยบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลและองค์การ โดยทฤษฎีนี้มุ่งเน้นความเช่ือท่ีว่า การเปล่ียนแปลงสังคมและวัฒนธรรม
เกิดขึ้นจากการแพร่กระจายของส่ิงใหม่ๆจากสังคมหนึ่งไปยังอีกสังคมหนึ่ง และสังคมนั้นรับเข้าไปใช้
ในส่ิงท่ีเกิดขึ้นใหม่ ๆ ซึ่งคือ นวัตกรรม เป็นท้ังความรู้ ความคิด เทคนิควิธีการกระบวนการใหม่ และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีมีความแตกต่างจากรูปแบบเดิม โดยนำทฤษฎีมาเป็นพื้นฐานในการอธิบาย การ
เพิ่มระดับความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลในองค์กร คือ การสร้างบรรยากาศท่ีเป็นนวัตกรรม
เปรียบเสมือน การสร้างแนวคิด วิธีคิด การกระทำ ซึ่งรับรู้ได้ว่าเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นใหม่ในองค์การ ด้วยตัว
บุคคลแต่ละคน หรือองค์กร การท่ีจะแพร่กระจายการสร้างบรรยากาศท่ีเป็นนวัตกรรม เป็น
กระบวนการท่ีมุ่งสู่ การส่ือสารถึงแนวคิด ค่านิยม ความเช่ือ การปฏิบัติ หรือพฤติกรรมไปสู่แต่ละส่วน
งานในองค์กร จากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป็นวงกว้างขวาง จนเป็นผลให้เกิดการยอมรับในความคิด
และการปฏิบัติ เช่น การมุ่งเน้นการทำงานร่วมกัน องค์กรแห่งการเรียนรู้ การสร้างคุณค่าในงาน การ
อดทนต่อความคลุมเครือในการพัฒนานวัตกรรม การเปิดกว้างทางความคิด และการให้ความสำคัญผู้
มีส่วนร่วมกับงานท่ีมีความท้าทาย ท่ีมีผลต่อการสร้างบรรยากาศองค์กรไปสู่องค์กรท่ีมีบุคคลากรท่ีมี
ความสามารถทางด้านนวัตกรรม  

2. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย  
 2.1 องค์ประกอบความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล จะต้องให้ความสำคัญกับเป้าหมาย
ขององค์กรร่วมกันด้วย กล่าวคือการรับสมัครบุคลากรจะเข้ามาทำงานในองค์กรจะต้องประเมินถึง
ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลว่ามีความสอดคล้องถึงความต้องการขององค์กรหรือไม่ ไม่
เพียงแต่องค์กรจะได้ประโยชน์เพียงอย่างเดียว ในทางกลับกันบุคลากรจะมีความภาคภูมิใจในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมท่ีเป็นท่ีต้องการขององค์กรอีกด้วย 
 2.2 การประเมินบุคลากรในองค์กร องค์กรสามารถวางแผนในทางปฎิบัติเมื่อพบว่าบุคคลากร
มีความสามารถนวัตกรรมด้านไหนอยู่ในระดับต่ำ องค์กรสามารถกำหนดเครือข่ายหรือช่องทางการ
ส่ือสารเพื่อให้เกิดเวทีแลกเปล่ียนความคิดกันจนสามารถยกระดับความสามารถนวัตกรรม หลังจากนั้น
องค์กรสามารถประเมินอีกครั้งเพื่อติดตามผลของการพัฒนาบุคลากร 
 2.3 แบบประเมินและการวิเคราะห์ผลสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย โดยแบบสอบถามจะ
แบ่งเป็นสองประเภท คือ สำหรับการจัดลำดับกับการประเมินจากผู้ถูกทดลอง โปรแกรมสามารถ
คำนวณและแสดงผลอัตโนมัติในแบบออนไลน์ ผู้วิจัยจัดทำ QR code สำหรับการเข้าถึงการประเมิน
และการแสดงผล ดังภาพท่ี 46-48  
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ภาพท่ี 57 QR Code สำหรับการจัดลำดับความสำคัญของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 

 
ภาพท่ี 58 QR Code สำหรับการประเมินจากบุคคลท่ัวไป 
 

 
ภาพท่ี 59 QR Code สำหรับการแสดงผลการวิเคราะห์ 
 

3. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในอนาคต 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษา หน่วยการวิเคราะห์ท่ีเป็นระดับบุคคลขององค์กรการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษากลุ่มตัวอย่างองค์กรท่ีมีความแตกต่างกัน ด้านนวัตกรรม 
ขนาดขององค์กรเช่น บริษัทข้ามชาติท่ีเข้ามาต้ังในประเทศไทย ขนาดองค์การท่ีมีจำนวนพนักงาน
ใกล้เคียงกัน ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลเพื่อทดสอบว่ามีความแตกต่างกัน
หรือไม่อย่างไร และแสดงให้เห็นถึงผลวิจัยจากมุมมองของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 
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 าคผนวก ก แบบสอบถามและรายชื่อในขั้นตอนการคัดเลือกองค์ประกอบของความสามารถ
นวัตกรรมระดับบุคคลด้วยวิธีการเดลฟายฟัซซี 

 ก1.แบบสอบถามการคัดเลือกองค์ประกอบของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 

 ก2.รายช่ือผู้เช่ียวชาญและหนังสือขอเก็บรวบรวมเครื่องมือการคัดเลือกและรายละเอียดการ
เข้าสัมภาษณ์ 
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ก1.แบบสอบถามการคัดเลือกองค์ประกอบของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 

 

แบบสอบถาม 

เร่ือง การพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อประเมินความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลขององค์กรใน 
บริบทประเทศไทย : การประยุกต์ใช้กับการไฟฟ าส่วน  มิ าค 

  
คำชี้แจง แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อการพัฒนาตัวช้ีวัดเพื่อประเมินความสามารถนวัตกรรมระดับ
บุคคลขององค์กร 

 ผู้วิจัยจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามด้วยความเป็นจริง โดยทำ
เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่าง  ท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
 
ส่วนที่ 1   ข้อม ลทั่วไปของผ ้ตอบแบบสอบถาม  
คำช้ีแจง  โปรดทำเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องว่าง    หน้าข้อความท่ีท่านต้องการเลือกมากท่ีสุด 

1. เพศ   
  ชาย      หญิง 

2. อายุ   
 ต่ำกว่าหรืออายุ 24 ปี    25-34  ปี 

    35 – 44 ปี     45 – 54 ปี 
    55 ปีขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา 
    ต่ำกว่าปริญญาตรี     ปริญญาตรี 
    สูงกว่าปริญญาตรี 

4. อาชีพ   
 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ    องค์กรเอกชน  

   หน่วยงานรับราชการ    อาจารย์มหาวิทยาลัย 
   นักค้นคว้าและวิจัย    อื่น ๆ (โปรดระบุ)  ……………… 
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ส่วนที่ 2 แบบประเมินตัวช้ีวัด ให้คะแนนน้ำหนักความสำคัญตัวชี้วัดในด้านต่าง ๆ ของความสามารถ
นวัตกรรมระดับบุคคล ต่อไปนี้ อย่างไรบ้าง โดยให้มีระดับความสำคัญ ดังนี้  

 

ระดับความสำคัญ  คะแนน 
ความสำคัญต่ำท่ีสุด 1 
ความสำคัญต่ำ 2 
ความสำคัญเล็กน้อย 3 
ความสำคัญกว่าพอสมควร 4 
ความสำคัญปานกลาง 5 
ความสำคัญยิ่งกว่าปานกลาง 6 
ความสำคัญมาก 7 
สำคัญยิ่งกว่านั้นมาก 8 
ความสำคัญมากท่ีสุด 9 

 

องค์ประกอบ 
ประเมินคะแนน  

(1-9)  
ด้านบุคลิกภาพ (Personality) 

1. ภาวะผู้นำ (Self-leadership)    
2. การเปิดรับประสบการณ์ (Openness to experience)   
3. การยอมรับความเส่ียง (Risk taking)   
4. ความอดทนต่อความคลุมเครือ (Tolerance of ambiguity)    
5. การรับรู้ศักยภาพตนเอง (Self-efficacy)   
6. ความเช่ืออำนาจภายในตนเอง (Internal locus of control)   
7. ความกระตือรือร้น (Proactivity)    
8. ความคิดสร้างสรรค์ (Creative)    
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องค์ประกอบ 
ประเมินคะแนน  

(1-9)  
ด้านแรงบันดาลใจ (Motivation) 

9. ความต้องการความสำเร็จ (Need for achievement)   
10. รางวัล (Reward)   
11. ความผูกพันในการทำงาน (Engagement)   
12. ความคิดริเริ่มส่วนบุคคล (Personal initiative)   
13. การส่ือสาร (communication)   

ลักษณะของงาน  (Job description)  
14. ความมีอิสระในการทำงาน (Autonomy)    
15. ทรัพยากรของงาน (Job resources)    
16. ภาระของงาน (Job Demand)   
17. การสนับสนุนนวัตกรรม (Support for innovation)    

ความรู้จากปัญญา (Cognitive) 
18. ความรู้ (Knowledge)   
19. ความเช่ียวชาญ (Specialist)   
20. รูปแบบการแก้ปัญหา (Problem-solving style)   
21. เครือข่าย (Networking)   
22. การอบรม (Training)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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แบบสัม าษณ์ก่ึงโครงสร้าง 
เร่ือง การพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อประเมินความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลขององค์กรให้เหมาะสม

กับบริบทประเทศไทย : การประยุกต์ใช้กับการไฟฟ าส่วน  มิ าค 
  

นิยามศัพท์ 
 ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล บุคคลท่ีมีความสามารถในการอดทนต่อความไม่แน่นอนของ
การใช้ความคิดสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ หรือการพัฒนา ต่อยอดจากทรัพยากรขององค์กร มีความรู้ความ
เข้าใจถึงการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ท่ีมี จากการเปิดรับความรู้ท่ีหลากหลายจากท้ังจากภายในและจาก
ภายนอกองค์กร เพื่อให้เกิดเป็นแนวคิด กระบวนการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ อีกท้ังยังสามารถสร้างแรง
บันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมท้ังภายในจากตนเองหรือผลักดันบุคคลรอบข้างเพื่อให้เกิดความ
มุ่งมั่นต่อความสำเร็จในการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดข้ึนกับองค์กร 

คำช้ีแจง  

1. แบบสอบถามชุดนี้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ประกอบการวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวช้ีวัดเพื่อ
ประเมินความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลขององค์กร 
2. แบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 6 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 แบบสัม าษณ์ข้อม ลทั่วไปของผ ้ให้ข้อม ล (ข้อม ลของผ ้ให้ข้อม ลจะไม่ถ กเปิดเผยต่อ
สาธารณะ) 
1.1 ช่ือ – สกุลผู้ให้ข้อมูล ...................................................................................................................... 
1.2 อาชีพ.............................................................................................................................................. 
1.3 ตำแหน่งหรือบทบาท (ถ้ามี)............................................................................................................ 
1.4 ช่ือหน่วยงาน....................................................ระยะเวลาในการเข้าร่วม........................................ 
1.5 เบอร์โทรศัพท์ ................................................อีเมลล์..................................................................... 
1.6 สถานท่ี............................................................เวลา........................................................................ 
1.7 ผลงานด้านนวัตกรรม.....................................................................................................................  
ตอนที่ 2 แนวทางแบบสัม าษณเ์ก่ียวกับความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 
2.1 ความหมายของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล คือ อะไร  
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2.2 อะไร เป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญของการเป็นนวัตกรรมระดับบุคคล 
2.3 ตัวชี้วัดมีส่วนต่อการพัฒนาความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล หรือไม่ อย่างไร  
2.4 องค์ประกอบท่ีสำคัญท่ีสุดในการเป็นนวัตกรรมระดับบุคคล ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง  
2.5 ปัญหาและอุปสรรคท่ีท่ีองค์กรไม่สามารถพัฒนาความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลไม่ประสบ

ความสำเร็จ ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 
ตอนที่ 3 ด้านบุคลิก าพ 
3.1 บุคลิกภาพมีความสำคัญอย่างไรต่อความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 
3.2 หากต้องใช้บุคลิกภาพเป็นตัวช้ีวัดในการประเมินความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลควรจะ
พิจารณาในประเด็นใดบ้าง  
3.3 โปรดให้ข้อแนะนำสำหรับตัวชี้วัดด้านบุคลิกภาพในประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติม   
ตอนที่ 4 ด้านแรงบันดาลใจ 
4.1 แรงบันดาลใจมีความสำคัญอย่างไรต่อความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 
4.2 หากต้องใช้แรงบันดาลใจเป็นตัวช้ีวัดในการประเมินความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลควรจะ
พิจารณาในประเด็นใดบ้าง  
4.3 โปรดให้ข้อแนะนำสำหรับตัวชี้วัดด้านแรงบันดาลใจในประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติม  
ตอนที่ 5 ลักษณะของงาน 
5.1 ลักษณะของงานมีความสำคัญอย่างไรต่อความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 
5.2 หากต้องใช้ลักษณะของงานเป็นตัวชี้วัดในการประเมินความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลควรจะ
พิจารณาในประเด็นใดบ้าง  
5.3 โปรดให้ข้อแนะนำสำหรับตัวชี้วัดด้านลักษณะของงานในประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติม   
ตอนที่ 6 ความร ้จากปัญญา 
6.1 ความรู้จากปัญญามีความสำคัญอย่างไรต่อความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 
6.2 หากต้องใช้ความรู้จากปัญญาเป็นตัวชี้วัดในการประเมินความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลควร
จะพิจารณาในประเด็นใดบ้าง  
6.3 โปรดให้ข้อแนะนำสำหรับตัวชี้วัดด้านความรู้จากปัญญาในประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติม  
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์ 
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ก2.รายช่ือผู้เช่ียวชาญและหนังสือขอเก็บรวบรวมเครื่องมือการคัดเลือกและรายละเอียดการ
เข้าสัมภาษณ์ 

ลำดับ ชื่อ-สกุล/ความสำคัญที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรม วันที่ สถานที่สัม าษณ์ 
1 ดร.ก้องกาญจน์ วชิรพนงั 

> รองประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจิทัล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
> ปริญญาเอก (ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการ
นวัตกรรม) 
> ปริญญาโท (เทคโนโลยีและการจัดการ
นวัตกรรม) 

4/11/62  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

2 นายธีระ  ดำรงค์กิจการ 
> ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายโครงสร้าง
พื้นฐานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 
> Innovation Development Manager, 
Market Innovation 

4/17/62  สำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) 

3 ดร.นิมิต นิพัทธ์ธรรมกุล 
> ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อ
เศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) 
> บริหารแพลตฟอร์มนวัตกรรม 
> บริหารและพัฒนาโครงการนวัตกรรม 100 
โครงการ 

4/17/62  สำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) 

4 คุณกฤษกร รอดช้างเผ่ือน 
> ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
> บทความ “นวัตกรรมเชิงเศรษฐนิเวศใน
สหรัฐอเมริกา” 
> บทความ “การส่งเสริมนวัตกรรมในทวีป
ออสเตรเลีย” 
> บทความ “มาเลเซียกับการพัฒนาระบบ
นวัตกรรม” 

4/17/62  สำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) 



  211 

ลำดับ ชื่อ-สกุล/ความสำคัญที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรม วันที่ สถานที่สัม าษณ์ 
5 คุณปัทมาวดี  พัวพรหมยอด 

> ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนา
ผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
> กรรมการร่างหลักสูตรและจัดการศึกษาด้าน
การจัดการนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและ
สถาบันการศึกษา 
> คณะกรรมการดำเนินการจัดงานและเผยแพร่
ผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
> ออกแบบและสร้างความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานในเครือข่าย DRIVE เพื่อการพัฒนา
ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม 
> ออกแบบโปรแกรม STEAM4INNOVATOR 
และวางกรอบหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้าน
นวัตกรรมสำหรับเยาวชน 
 

4/17/62  สำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การ

มหาชน) 

6 ดร.วสันต์ สุทธาวาศ 
> คณะทำงานโครงการนวัตกรรมการบริหาร
โรงเรียนในฝันอย่างมีคุณภาพท้ังองค์กร 
> คณะทำงานโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนการสอน Arts Education เพื่อ
พัฒนาคุณภาพนักเรียน 
> ตีพิมพ์บทความ เรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับบุคคลใน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
> ตีพิมพ์บทความ เรื่อง ความเป็นนวัตกรทาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานในภาครัฐ: การศึกษาทฤษฎี
ฐานราก  
> ตีพิมพ์บทความ เรื่อง การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างศักยภาพความเป็นนวัตกรการศึกษา   
> วิทยานิพนธ์เรื่อง การพฒันาโปรแกรม
เสริมสร้างศักยภาพความเป็นนวัตกรการศึกษา 
> อาจารย์พิเศษและวิทยากร ด้านการพัฒนา
นวัตกร (Innovator) และสร้างสรรค์นวัตกรรม 

4/18/62  สำนักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล/ความสำคัญที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรม วันที่ สถานที่สัม าษณ์ 
7 ดร.นาวิน วิริยะเอี่ยมพิกุล 

> วิศวกรโครงการ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด 
(มหาชน) 
> ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการพัฒนานักวิจัย. และ
งานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย. (สกว.) 
> ผลงานวิจัยเด่น สกว. (ด้านวิชาการ) ประจำปี 
2559 
> รางวัลระดับดี รางวัลผลงานวิจัยแห่งชาติ 
ประจำปี 2558 

4/25/62  ENERGY ABSOLUTE 
PUBLIC COMPANY 

LIMITED 

8 ดร. เกรียงศักดิ์ ขาวเนียม 
> รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ นิทรรศการบนเวที
ประกวดผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 46th 
International Exhibition of Inventions 
Geneva  
> รางวัลพิเศษจากโรมาเนียในงานวันนักประดิษฐ์ 
ประจำปี 2561 ท่ีจัดขึ้นโดยสำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

5/17/62  สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 

9 นายระพี บุญบุตร 
> ผลงานประดิษฐ์คิดค้น "ลูกหมุนระบายอากาศ
ผลิตกระแสไฟฟ้าและมอเตอร์" 
> รางวัลเหรียญทองเกียติยศ นิทรรศการ
ส่ิงประดิษฐ์นานาชาติ เจนีวาครั้งท่ี 41  
> รางวัลพิเศษ สเปเชียลไพรซ์ จากประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี 
> รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี ในสาขา
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ประจำปี 
2556 จากสำนักงาน 

5/9/62  บริษัทอาทิตย์ จักรกล 
จำกัด 

10 คุณปิยพัชร์ ธัญญะกิจ 
> กรรมการผู้จัดการบริษัท ไวเบรโต จำกัด ผู้ผลิต
เครื่องดนตรีแซ็กโซโฟนพลาสติกรายแรกของไทย
และของโลก  
> รางวัลไทยสร้างสรรค์ประจำปี 53 รางวัล
พระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

5/13/62  บริษัท ไวเบรโต จำกัด 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล/ความสำคัญที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรม วันที่ สถานที่สัม าษณ์ 
> รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย 
Premium Products of Thailand - The Pride 
of Thais ประจำปี พ.ศ.2559 จัดโดย กระทรวง
อุตสาหกรรม 

11 ผศ.ดร. ศิวะนันท์ ศิวพิทักษ์ 
> ผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขา
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
> วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
> ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “การจัดการนวัตกรรมของ
องค์กรธุรกิจท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของพนักงาน” 
> ผลงานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันพหุระดับรูปแบบพฤติกรรมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานในอุตสาหกรรม
การผลิตขนาดใหญ่ สาขาเทคโนโลยีและวัตถุดิบ” 
> ผลงานวิจัย เรื่อง “ปัจจัยด้านการจัดการ
นวัตกรรมขององค์กรธุรกิจท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
การสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนกังาน 
> ผลงานวิจัยเรื่อง “โมเดลสมการโครงสร้างพหุ
ระดับของบุพปัจจัยทางการจัดการท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงาน” 
> ประสบการณ์สอน วิชา นวัตกรรมและการ
เปล่ียนแปลง, วิชา พฤติกรรมบุคคลในองค์การ 

5/13/62  มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ 

12 ดร.อุดมชัย เทวะเศกสรรค์ 
> นักวิจัย บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 
> รางวัลชมเชย ด้านเศรษฐกิจ ประจำปี 2560 
จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
> คาดการณ์ผลกำไรจากการขายมากกว่า 100 
ล้านบาทต่อปี 

5/14/62  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด 
(มหาชน) 

13 นายทัตพล อาจสำอางค์ 
> ผู้จัดการแผนก Plant Reliability & 
Innovative Technology Center บริษัท เอสซี
จี เคมิคอลล์ จำกัด 

5/14/62  บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ 
จำกัด 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล/ความสำคัญที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรม วันที่ สถานที่สัม าษณ์ 
> Plant Reliability & Innovative 
Technology Center 

14 ดร.กิตติวุฒิ เกษมวงศ์ 
> หัวหน้าห้องปฏิบัติการนวัตกรรมนาโนเพื่อผลิต
อาหารและการเกษตร Nanotech ภายใต้ สวทช 
>เหรียญทองเกียรติยศ รางวัล Special Award 
จาก การนำผลงานวิจัยส่ิงประดิษฐและนวัตกรรม
ไทยร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ 

5/15/62  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ (ไบโอเทค) 

15 น.สพ.กิตติ ทรัพย์ชูกุล 
> กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกรนาเดส ไบเทค 
จำกัด 
> รางวัลชนะเลิศ ด้านเศรษฐกิจ ประจำปี 2559 
จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

5/15/62  บริษัท เกรนาเดส ไบโอ
เทค จำกัด 

16 ดร.วีระวฒัน์ แช่มปรีชา 
> ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ
จุลินทรีย์และชีวเคมีภัณฑ์ ภายใต้ สวทช 
> รับรางวัลส่ิงประดิษฐ์คิดค้นจากจากสภาวิจัย
แห่งชาติ 
> รางวัลเหรียญทองจาก Belgrade Association 
of Inventors and Authors of Technical 
Improvements 
> รางวัลส่ิงประดิษฐ์คิดค้นจากจากสภาวิจัย
แห่งชาติ  

5/15/62  ศูนย์นาโนเทคโนโลยี
แห่งชาติ (NANOTEC) 



  215 

ลำดับ ชื่อ-สกุล/ความสำคัญที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรม วันที่ สถานที่สัม าษณ์ 
17 ศาสตราจารย์ ดร. พรศักด์ิ ศรีอมรศักดิ์ 

> รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จากมูลนิธิส่งเสริม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ประจำปี พ.ศ. 2547 
> รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 2556  
> รางวัลนักวิจัยรุ่นกลางดีเด่นประจำปี 2552 
(TRF-CHE-SCOPUS Researcher Award 
2009) จากสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) และสำนักพิมพ์ Elsevier 
> รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2552 จากสถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร  
> รางวัลผลงานวิจัยดี ประจำปี พ.ศ. 2548 จาก
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
> รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สกว.-สกอ. 
ประจำปี พ.ศ. 2547 จากสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
> รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 
2547 สาขาเภสัชศาสตร์ จากมูลนิธิส่งเสริม
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

5/23/62  คณะเภสัชกร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

18 น.สพ.ดร.กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร 
> กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบ
เทคโนโลยี จำกัด 
> รับผิดชอบส่วนนวัตกรรม บริษัท กรีน อินโน
เวทีฟ ไบเทคโนโลยี จำกัด จำกัด 

5/16/62  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ 
ไบเทคโนโลยี จำกัด 

19 ศาสตราจารย์ ดร. เสริม จันทร์ฉาย 
> นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 2560 
 

5/16/62  คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล/ความสำคัญที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรม วันที่ สถานที่สัม าษณ์ 
20 ดร.จริยา ร่มสายหยุด 

> รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ นิทรรศการบนเวที
ประกวดผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 46th 
International Exhibition of Inventions 
Geneva  
> รางวัลพิเศษจากโรมาเนียในงานวันนักประดิษฐ์ 
ประจำปี 2561 ท่ีจัดขึ้นโดยสำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

5/17/62  คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

21 เภสัชกรอดิศร อาภาสุทธิรัตน์ 
> กรรมการผู้จัดการ บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ 
จำกัด 
> รางวัลชนะเลิศ ด้านสังคม ประจำปี 2555 จาก
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

5/17/62  บริษัท โนวาเทค เฮลธ์
แคร์ จำกัด 

22 นายประพันธ์ วไิลเลิศ 
> กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เด็นทอล 
อินเตอร์เนช่ันแนล จำกัด 
> รางวัลชนะเลิศ Gold Prize from Seoul 
International Invention Fair 2012 

5/21/62  บริษัท ไทย เด็นทอล 
อินเตอร์เนช่ันแนล จำกัด 

23 ผศ.ดร.ปรัชญา เปรมปราณีรัชต์ 
> รางวัลเหรียญทอง, รางวัล special prize 
ประเภท the best foreign invention จาก 
association of polish inventors and 
rationalizers  
> รางวัล special prize จาก Korea Invention 
Academy (KIA) 

5/21/62  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

24 นายวสันต์ อินใจ 
> รางวัลเหรียญเงิน จาก SEOUL 
INTERNATIONAL INVENTION FAIR (SIIF) 
2018 ประเทศเกาหลีใต้ 
> ผลงาน โรงงานกำจัดแผงโซล่าร์เซลล์ ได้รับ
รางวัลดีเลิศ ประเภท ผลงานนวัตกรรมทาง
ความคิด 
> ผลงาน อุปกรณ์ชดเชยค่ากำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ
ขณะสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ ได้รับรางวัล
ดีมาก ประเภท ผลงานท่ีคิดค้นหรือประดิษฐ์  

5/17/62  โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล/ความสำคัญที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรม วันที่ สถานที่สัม าษณ์ 
> ผลงาน ระบบตรวจสอบอุณหภูมิแตกต่างของ 
Bearing เพื่อตรวจสภาพเครื่องจักรในรถขุดไฟฟ้า
ด้วยระบบ Internet of Thing (IoT) ได้รับรางวัล
ดีมาก จากการประกวดผลงานทางวิชาการ มูลนิธิ 
กำธน สินธวานนท์ ประจำปี 2561 
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 าคผนวก ข ข้ันการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาด้วยวิธีการหาดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา 
ข1.แบบสอบถามองค์ประกอบและตัวชี้วัดก่อนขั้นตอนการทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 

ข2.รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิและหนังสือเชิญในขั้นตอนการทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
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ข1.แบบสอบถามองค์ประกอบและตัวชี้วัดก่อนขั้นตอนการทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 

 

แบบประเมินความเที่ยงตรงของเนื้อหาข้อคำถามดุษฎีนิพนธ์ 
เร่ือง เร่ือง การพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อประเมินความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลขององค์กรใน 

บริบทประเทศไทย : การประยุกต์ใช้กับการไฟฟ าส่วน  มิ าค 
  
คำช้ีแจง  แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อคัดเลือกองค์ประกอบรองของแต่ละองค์ประกอบหลัก
ของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 

1. แบบประเมินดัชนีความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity Index: CVI) ของ
เครื่องมือการวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวช้ีวัดเพื่อประเมินความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลขององค์กร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อประเมินความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่อข้อคำถาม ให้มีความเหมาะสม
ในการนำไปใช้เป็น เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย โดยได้กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา
ความเท่ียงตรงของเนื้อหา ดังนี้ 

1 คือ ข้อคำถามไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
2 คือ ข้อคำถามต้องปรับปรุงอย่างมาก จึงจะมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
3 คือ ข้อคำถามท่ีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย หากมีการปรับปรุงเล็กน้อย 
4 คือ ข้อคำถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยมาก 
ท้ังนี้ ข้อคำถามถูกพัฒนามาจากการสังเคราะห์ผลของข้อมูลจากการวิจัยเชิงเอกสาร โดยการ

ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องบนพื้นฐานแนวคิดท่ีเน้นถึงความสำคัญกับนวัตกรรมระดับบุคคล  
2. โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับความคิดเห็นของท่านว่าข้อคำถามมีความ

สอดคล้องหรือถูกต้องเพียงใด โดยอาจให้ข้อเสนอแนะหรือแก้ไขลงในแบบประเมินฉบับนี้ หาก
เห็นสมควรให้ปรับปรุงหรือแก้ไขคำถามข้อนั้น ๆ 

3. ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ทรงคุณวุฒิลงลายมือช่ือกำกับประกอบการยืนยันรับรองผลการ
ประเมินในเอกสารหน้า 12                                    

      
      ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านอย่างสูง 

ณัฐวุฒิ สมบูรณ์ทวี                                                            
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการจัดการ 

                                                         คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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1. องค์ประกอบด้านบุคลิกภาพของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล  
องค์ประกอบคุณสมบัติด้านบุคลิกภาพ เป็นคุณลักษณะบุคลิกภาพถูกกำหนด เป็นรูปแบบท่ี

ยั่งยืนของความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมท่ีแบ่งแยกความแตกต่างแต่ละบุคคล เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวที่บ่งบอกถึงความมีนวัตกรรมในตัว 

ท้ังนี้ จากการคัดเลือกด้วยวิธีการเดลฟายฟัซซี สามารถจัดกลุ่มองค์ประกอบด้านบุคลิกภาพ
ของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล ได้ 6 ตัวช้ีวัด คือ 1) การเปิดรับประสบการณ์ 2) การยอมรับ
ความเส่ียง 3) การอดทนต่อความคลุมเครือ 4) การรับศักยภาพตนเอง 5) ความกระตือรือร้น และ 6) 
ความคิดสร้างสรรค์ โดยมีรายละเอียดข้อคำถาม ดังนี้ ผลการพิจารณา 

 

ข้อคำถาม 
ผลการพิจารณา     

ข้อเสนอแนะ 4 3 2 1 
องค์ประกอบท่ี 1 การเปิดรับประสบการณ์  บุคคลท่ีมีนวัตกรรมต้องมีความต้องการท่ีจะทดลอง
ความคิดใหม่ ๆ อย่างเต็มใจ รับฟังข้อมูลข่าวสารเปิดรับความรู้ ท่ีมีความหลากหลาย เพื่อเป็น
ฐานความรู้ในการต่อยอดในการคิดนวัตกรรม 

1. ท่านคิดว่าการเปิดรับประสบการณ์ใหม่ ๆ  เป็นการต่อยอด
ความคิดเพื่อให้เกิดส่ิงใหม่ 

     

2. ท่านคิดว่าการทดลองกับความคิดใหม่ ๆ อยู่เสมอเป็นการเพิ่ม
โอกาสการเกิดนวัตกรรมในองค์กร 

     

3. ท่านคิดว่าการตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นเป็นการเพิ่มโอกาสท่ี
จะเกิดนวัตกรรม 

     

4. ท่านคิดว่าหากสมาชิกในทีมร่วมกันส่ือสารถึงประสบการณ์ของ
ตนเอง จะมีโอกาสเกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

     

5. เมื่ อพบกับปัญหา  ท่ านมั ก ค้นหาวิ ธี การแก้ปัญ หาจาก
แหล่งข้อมูลหรือรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้อื่น 

     

6. ท่านคิดว่าการคิดค้นนวัตกรรมใหม่  ๆ  เกิดจากรวบรวม
ประสบการณ์เข้าด้วยกันเพื่อก่อให้เกิดรูปแบบความคิดใหม่ ๆ 

     

7. ท่านชอบศึกษาหรือพิจารณาถึงคุณสมบัติของสินค้าท่ีมี
นวัตกรรม  
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ข้อคำถาม 
ผลการพิจารณา     

ข้อเสนอแนะ 4 3 2 1 

องค์ประกอบท่ี 1 การเปิดรับประสบการณ์  บุคคลท่ีมีนวัตกรรมต้องมีความต้องการท่ีจะทดลอง
ความคิดใหม่ ๆ อย่างเต็มใจ รับฟังข้อมูลข่าวสารเปิดรับความรู้ ท่ีมีความหลากหลาย เพื่อเป็น
ฐานความรู้ในการต่อยอดในการคิดนวัตกรรม 

8. ท่านชอบทดลองสินค้าท่ีมีนวัตกรรมใหม่ ๆ แม้ว่ามีข้อแตกต่าง
จากเดิมเพียงเล็กน้อย 

     

องค์ประกอบท่ี 2 การยอมรับความเส่ียง บุคคลท่ียอมรับโอกาสท่ีอาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย 
การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ท่ีทำให้นวัตกรรมเกิดจากการคิดค้นและ
พัฒนาไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกำหนด 

1. ท่านเช่ือมั่นในประโยชน์ของนวัตกรรมท่ีถูกคิดค้นขึ้น ถึงแม้ว่า
ยังไม่ได้รับการยอมรับจากคนในองค์กร  

     

2. ท่านยอมรับความคิดหรือวิธีการใหม่ ๆ ถึงแม้ว่ายังไม่รับการ
การทดสอบจากคนในองค์กร 

     

3. ท่านเช่ือในส่ิงประดิษฐ์และวิธีคิดใหม่ ๆ ว่าเป็นส่ิงท่ีดีและ
คุณค่ากว่าแบบเดิม ๆ ท่ีเป็นอยู่ 

     

4. ท่านยอมรับความเส่ียงเพื่อสนับสนุนกับแนวคิดและนวัตกรรม
ใหม่ ๆ 

     

5. ท่านมักแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาท่ียังไม่ เคยถูก
พิจารณาในท่ีประชุม 

     

6. ท่านมักยอมรับกับสินค้าท่ีมีนวัตกรรมใหม่ ๆ แม้ว่าจะมีข้อ
แตกต่างจากเดิมเพียงเล็กน้อย 

     

 
7. ท่านยอมรับความเส่ียง แม้ว่ามีโอกาสเกิดความผิดพลาดและ
ความเสียหายสูงท่ีจะบรรลุเป้าหมายของการพัฒนานวัตกรรม  
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ข้อคำถาม 
ผลการพิจารณา     

ข้อเสนอแนะ 4 3 2 1 
องค์ประกอบท่ี 3 ความอดทนต่อความคลุมเครือ บุคคลท่ีสามารถรับรู้และยอมรับกับสถานการณ์ท่ีไม่
ชัดเจน และยังสามารถดำเนินการความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ การพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรมมักจะต้องใช้เวลา ผู้ท่ีสามารถอดทนต่อปัญหาท่ียังไม่สามารถค้นหาคำตอบได้ 
อดทนต่อความคิดท่ียังคลุมเครือของตนเอง และยังคงพยายามพิจารณาถึงปัญหาท่ีมีความยากอย่าง
รอบคอบและต่อเนื่อง เพื่อการค้นหาคำตอบท่ีดีท่ีสุดต่อไป 

1. ท่านอดทนเพื่อเอาชนะอุปสรรคอย่างไม่หยุดยั้งกับการพัฒนา
ความคิดและนวัตกรรมใหม่ ๆ  

     

2. ท่านยังคงหาแนวทางในการพัฒนานวัตกรรม  แม้ว่าคนใน
องค์กรคิดว่าไม่สามารถพัฒนาได้สำเร็จ 

     

3. ท่านยังคงพยายามสร้างสรรค์หรือทดสอบความคิดใหม่  ๆ 
จนกว่าท่านจะบรรลุเป้าหมาย 

     

4. ท่านยังมีความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมตามความคิดใหม่ 
ๆ ถึงแม้ว่าในขณะนั้นความคิดเริ่มต้นยังไม่ดีพอ 

     

5. ท่านทดสอบความคิดและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะ
ล้มเหลวมาแล้วหลายครั้ง 

     

6. ท่านพัฒนาและปรับเปล่ียนวิธีการอยู่เสมอเมื่อผลการทดสอบ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

     

7. ท่านพิจารณาคำตอบของอุปสรรคท่ีได้รับอย่างรอบคอบในการ
พัฒนานวัตกรรม 

     

องค์ประกอบท่ี 4 การรับรู้ศักยภาพตนเอง บุคคลท่ีมีการรับรู้ถึงศักยภาพของตนเอง เป็นกระบวนการ
ความคิดและกระตุ้นพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดความพยายาม ความมุ่งมั่นในความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรมของแต่ละบุคคลเพื่อให้ประสบความสำเร็จ 

1. ท่านมักเห็นภาพความความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรม
ก่อนท่ีจะลงมือทำ 

     

 
2. ท่านคิดถึงผลลัพธ์เชิงบวกของการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นจาก
การพัฒนานวัตกรรม 
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ข้อคำถาม 
ผลการพิจารณา     

ข้อเสนอแนะ 4 3 2 1 

องค์ประกอบท่ี 4 การรับรู้ศักยภาพตนเอง บุคคลท่ีมีการรับรู้ถึงศักยภาพของตนเอง เป็นกระบวนการ
ความคิดและกระตุ้นพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดความพยายาม ความมุ่งมั่นในความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรมของแต่ละบุคคลเพื่อให้ประสบความสำเร็จ 

3. ท่านพิจารณาความคิดของตนเองอยู่เสมอเกี่ยวการพัฒนา
นวัตกรรม 

     

4. เมื่อเกิดปัญหาในส่วนงานท่ีท่านรับผิดชอบ ท่านจะพยายาม
แก้ปัญหาด้วยตัวเอง 

     

5. ท่านมักให้กำลังใจตนเอง เมื่ออยู่ในสถานการณ์ท่ียากลำบากใน
การพัฒนานวัตกรรม 

     

6. ท่านมีความเช่ือเสมอว่า ท่านจะทำให้นวัตกรรมมันเกิดขึ้นแม้
จะเป็นไปได้หรือไม่ก็ตาม 

     

7. ท่านมั่นใจในความคิดของท่าน แม้จะมีการต่อต้านการคัดค้าน
จากผู้อื่น 

     

8. ท่านมีความมั่นใจในความคิดและพฤติกรรมสร้างสรรค์ของ
ตนเอง  

     

องค์ประกอบท่ี 5 ความกระตือรือร้น  บุคคลท่ีมีความกระตือรือร้นจะก่อให้เกิดความมุ่งมั่นในการ
ทำงานสูงเช่นกัน โดยบุคคลนั้นจะคิดไตร่ตรองวางแผนการกระทำและการคาดคะเนเกี่ยวกับเหตุการณ์
ในอนาคตท่ีอาจจะเกิดขึ้นเพื่อหาวิธีที่ดีท่ีสุดเพื่อทำให้บรรลุเป้าหมาย 

1. ท่านมักเป็นผู้ริเริ่มพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ  
     

2. ท่านมักเป็นผู้เสนอแนะให้องค์กรมีการพัฒนากระบวนการและ
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 

     

 
3. ท่านมักแสวงหาโอกาสท่ีจะนำไปสู่การพัฒนาตนเอง  
อาทิ การพัฒนาเพิ่มพูนทักษะ เป็นต้น 

     

4. ท่านปรับเปล่ียนวิธีการดำเนินงานได้ก่อนจะเกิดสภาวะการณ์
คับขันอยู่เสมอ 
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ข้อคำถาม 
ผลการพิจารณา     

ข้อเสนอแนะ 4 3 2 1 
องค์ประกอบท่ี 5 ความกระตือรือร้น  บุคคลท่ีมีความกระตือรือร้นจะก่อให้เกิดความมุ่งมั่นในการ
ทำงานสูงเช่นกัน โดยบุคคลนั้นจะคิดไตร่ตรองวางแผนการกระทำและการคาดคะเนเกี่ยวกับเหตุการณ์
ในอนาคตท่ีอาจจะเกิดขึ้นเพื่อหาวิธีที่ดีท่ีสุดเพื่อทำให้บรรลุเป้าหมาย 

5. ท่านมักทบทวนถึงวิธีการดำเนินงานในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมอยู่เสมอ 

     

6. ท่านสามารถระบุโอกาสหรือคาดคะเนความเป็นไปได้ของ
ผลลัพธ์ได้ 

     

7. ถ้าท่านเช่ือในความคิดของท่าน อุปสรรคไม่สามารถทำให้ท่าน
บั่นทอนความต้ังใจ 

     

8. ท่านมีความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาท่ีพบอยู่เสมอ         

9. ชอบและสนุกท่ีจะหาวิธีการแก้ปัญหาท่ียังไม่ได้รับการแก้ไข 
     

องค์ประกอบท่ี 6 ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถของบุคคลในการผลิตความคิดท่ีมีประโยชน์และ
แปลกใหม่สำหรับให้กสังคมหรือองค์กรของพวกเขา และมีความต่อเนื่องในการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ซึ่งสามารถเพิ่มโอกาสในการผลิตนวัตกรรม 
1. ท่านมั กค้นหาวิธีการใหม่  ๆ ในการทำส่ิงต่าง ๆ ท่ี เป็น
ประโยชน์ 

     

2. ท่านชอบและสนุกกับการแสดงออกความคิดใหม่ ๆ  ท่ีเป็น
ประโยชน์ 

     

3. ท่านเป็นคนท่ีมีจินตนาการ      
4. ท่านสร้างความคิดหรือส่ิงประดิษฐ์ท่ีเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ อยู่
เสมอ 

     

 
5. ท่านสามารถคิดค้นส่ิงใหม่ ๆ จากการรวมเทคโนโลยีใหม่เข้า
กับส่ิงท่ีมีอยู่ 

     

6. ท่านสามารถต่อยอดความคิดจากส่ิงท่ีมีอยู่เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของนวัตกรรม 

     

7. ท่านมักความคิดหรือคิดค้นส่ิงประดิฐ์ใหม่ ๆ ท่ีแตกต่างจากคน
อื่น 
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2. องค์ประกอบด้านแรงบันดาลใจของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล  

องค์ประกอบด้านแรงบันดาลใจ แรงจูงใจถูกกำหนดให้เป็น กระบวนการท่ีควบคุมการเลือก
และถือได้ว่าเป็นประเด็นสำคัญในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์  

ท้ังนี้ จากการคัดเลือกด้วยวิธีการเดลฟายฟัซซี สามารถจัดกลุ่มองค์ประกอบด้านบุคลิกภาพ
ของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล ได้ 4 ตัวช้ีวัด คือ 1) ความต้องการความสำเร็จ 2) รางวัล 3) 
ความคิดริเริ่มส่วนบุคคล และ 4) การส่ือสาร 

ข้อคำถาม 
ผลการพิจารณา     

ข้อเสนอแนะ 4 3 2 1 

องค์ประกอบท่ี 7 ความต้องการความสำเร็จ บุคคลท่ีมีความเต็มใจท่ีจะบรรลุถึงความสำเร็จและความ
พยายามท่ีจะทำให้เก่งหรือดีขึ้น บุคคลนั้นจะมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและบรรลุผลการดำเนินงาน
ภายใต้เงื่อนไขท่ีท้าทายและมีการแข่งขัน 

1. ท่านทำงานอย่างสุดกำลังเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์      

2. เมื่อท่านทำงาน ท่านมักจะลืมทุกส่ิงท่ีอยู่รอบตัว      

3. ท่านมักหมกมุ่นอยู่กับงานของท่าน      

4. ท่านรู้สึกมีความสุขเมื่อท่านทำงานใกล้จะสำเร็จ      

5. ท่านมักมองถึงประโยชน์สูงสุดขององค์กรในการคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรม  

     

6. ท่านมักปรับปรุงแนวคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์  

     

7. ท่านมักพัฒนาวิธีการในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ 

     

8. การแข่งขันทำให้ท่านท้าทายเพื่อให้บรรลุผลการดำเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์ 

     

องค์ประกอบท่ี 8 รางวัล บุคคลท่ีมีความปราถณาบรรลุเป้าหมายโดยไม่ได้เอาเป้าหมายการทำงานเป็น
ท่ีต้ัง บุคคลจะมีความคาดหวังกับการได้รับรางวัลหรือมีการกำหนดเพื่อการแข่งขัน 

1. ระบบการให้รางวัลขององค์กรของท่านส่งเสริมให้ เกิด
นวัตกรรม 

     

2. ท่านคาดหวังกับรางวัลหากท่านสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม 
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ข้อคำถาม 
ผลการพิจารณา     

ข้อเสนอแนะ 4 3 2 1 
องค์ประกอบท่ี 8 รางวัล บุคคลท่ีมีความปราถณาบรรลุเป้าหมายโดยไม่ได้เอาเป้าหมายการทำงานเป็น
ท่ีต้ัง บุคคลจะมีความคาดหวังกับการได้รับรางวัลหรือมีการกำหนดเพื่อการแข่งขัน 

3. ระบบการให้รางวัลขององค์กรมีประโยชน์มากสำหรับบุคคลท่ี
ไม่เคยมีนวัตกรรม 

     

4. ท่านภาคภูมิใจกับความสำเร็จในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ให้กับองค์กร 

     

5. องค์กรของท่านมักกำหนดให้มีการแข่งขันชิงรางวัลเพื่อเกิด
การสร้างสรรค์นวัตกรรม  

     

6. ความสำเร็จของการสร้างสรรค์นวัตกรรมทำให้ท่านได้รับ
โอกาสต่าง ๆ ในหน้าท่ีการงาน 

     

7. องค์กรของท่านกำหนดนโยบายให้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม      

8. ท่านภาคภูมิใจกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมแล้วเกิดประโยชน์
กับสังคม 

     

องค์ประกอบท่ี 9 ความคิดริเริ่มส่วนบุคคล บุคคลท่ีเป็นตัวเริ่มต้นและมีส่วนร่วมในการเอาชนะอุปสรรค
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยความโดดเด่นของผู้ท่ีมีความริเริ่มส่วนบุคคล คือ  การต้ังเป้าหมายท่ี
เฉพาะเจาะจงในบริบทให้กับตัวเองและและทำได้มากกว่าความต้องการของเป้าหมายท่ีองค์กรต้ังไว้ 

1. ท่านมักเป็นผู้ริเริ่มพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ       

2. ท่านมักเป็นผู้เสนอแนะให้องค์กรมีการพัฒนากระบวนการและ
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 

     

3. ท่านมักมองหาโอกาสเพื่อพัฒนากระบวนการ เทคโนโลยี  
สินค้าหรือบริการ 

     

4. ท่านมักตระหนักถึงโอกาสในการสร้างความแตกต่างในเชิงบวก
ในการทำงาน 

     

5. ท่านมักใส่ใจกับปัญหาท่ีไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำในงานของ
องค์กร 

     

6. ท่านพัฒนาแผนการและตารางเวลาท่ีเหมาะสมสำหรับการใช้
ความคิดริเริ่มใหม่ ๆ 
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ข้อคำถาม 
ผลการพิจารณา     

ข้อเสนอแนะ 4 3 2 1 

องค์ประกอบท่ี 9 ความคิดริเริ่มส่วนบุคคล บุคคลท่ีเป็นตัวเริ่มต้นและมีส่วนร่วมในการเอาชนะอุปสรรค
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยความโดดเด่นของผู้ท่ีมีความริเริ่มส่วนบุคคล คือ  การต้ังเป้าหมายท่ี
เฉพาะเจาะจงในบริบทให้กับตัวเองและและทำได้มากกว่าความต้องการของเป้าหมายท่ีองค์กรต้ังไว้ 

7. ท่านมุ่งเน้นความคิดเกี่ยวกับด้านบวกมากกว่าด้านลบในการ
ทำงานของท่าน 

     

องค์ประกอบท่ี 10 การส่ือสาร บุคคลท่ีมีความสามารถส่ือสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กรท่ีทำ
หน้าท่ีเช่ือมและก่อให้เกิดความใกล้ชิดกันระหว่างบุคคล พร้อมท้ังจะช่วยสร้างบรรยายกาศและแรง
บันดาลใจของการร่วมกันพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรม 

1. ท่านพยายามส่ือสารให้บุคคลในองค์กรเห็นถึงความคิดใหม่ ๆ 
     

2. เมื่อท่านมีแนวคิดใหม่ ๆ ท่านพยายามหาบุคคลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
ทำงานร่วมกัน 

     

3. เมื่อท่านมีแนวคิดใหม่ ๆ ท่านมองหาบุคคลท่ีสามารถสนับสนุน
การทำงาน 

     

4. ท่านมักจะพยายามชักชวนคนในองค์กรให้เห็นถึงความสำคัญ
ของความคิดใหม่ ๆ 

     

5. ท่านมักสนับสนุนแนวคิดและวิธีการใหม่ ๆ เพื่อให้องค์กรมี
นำไปปฏิบัติ 

     

6. ท่านนำเสนอแนวคิดวิธีการใหม่ ๆ  เพื่อเห็นทุกคนเห็นถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

     

7. ท่านมักระดมความคิดเห็นจากคนในองค์กรกับการแก้ปัญหาใน
เรื่องท่ีต้องช่วยเหลือกัน 

     

8. ท่านมักแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการต่าง ๆ  หากคนใน
องค์กรต้องการความช่วยเหลือ 
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3. องค์ประกอบด้านลักษณะของงานของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล  

องค์ประกอบด้านลักษณะของงาน องค์กรต้องจัดการสภาพแวดล้อมภายในท่ีช่วยในการ
สนับสนุนความสร้างสรรค์นวัตกรรมของแต่ละบุคคล 

ท้ังนี้  

 จากการคัดเลือกด้วยวิธีการเดลฟายฟัซซี สามารถจัดกลุ่มองค์ประกอบด้านบุคลิกภาพของ
ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล ได้ 3 ตัวชี้วัด คือ 1) ความมีอิสระในการทำงาน 2) ทรัพยากร
ของงาน และ 3) การสนับสนุนนวัตกรรม          

ข้อคำถาม 
ผลการพิจารณา     

ข้อเสนอแนะ 4 3 2 1 

องค์ประกอบท่ี 11 ความมีอิสระในการทำงาน บุคคลมีอิสระในการกำหนดตารางเวลาการทำงานและ
วิธีการในการดำเนินงาน ซึ่งมันจะช่วยให้บุคคลเหล่านี้มี่พื้นท่ีท่ีในการทดลองและปรับปรุงความคิดและ
วิธีการ 

1. องค์กรเปิดโอกาสให้ ท่ าน ใช้ความคิดริ เริ่ม ส่วน ตัวหรือ
วิจารณญาณในการทำงาน 

     

2. องค์กรให้โอกาสท่านกำหนดวิธีการทำงานให้สำเร็จด้วยตนเอง 
     

3. องค์กรให้โอกาสท่านในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาการ
ทำงาน 

     

4. องค์กรให้ท่านสามารถกำหนดตารางเวลาการทำงานด้วย
ตนเอง 

     

5. องค์กรของท่านพิจารณาผลลัพธ์มากกว่าวิธีการดำเนินการ 
     

6. องค์กรท่านมีการวางแผนการทำงานเพื่อให้เข้ากับการพัฒนา
ความคิดและนวัตกรรมใหม่ ๆ 

     

7. เมื่อพบปัญหา องค์กรให้ท่านมีอิสระกับการตัดสินใจในการ
แก้ปัญหา 
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ข้อคำถาม 
ผลการพิจารณา     

ข้อเสนอแนะ 4 3 2 1 

องค์ประกอบท่ี 12 ทรัพยากรของงาน บุคคลท่ีสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของงานท่ีได้รับ
มอบหมายอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยลดภาระของงานและต้นทุนขององค์กร  สามารถกระตุ้นการ
เจริญเติบโตและการพัฒนาส่วนบุคคล 

1. ท่านมักจะพัฒนานวัตกรรมให้บรรลุเป้าหมายก่อนกำหนด      

2. ความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมของท่านมักจะช่วยลดภาระ
ของการทำงานในองค์กร 

     

3. ความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมของท่านมักจะช่วยลดต้นทุน
ขององค์กร 

     

4. ท่านมักจะให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาความคิดใหม่ ๆ และ
ทำให้ได้รวดเร็วขึ้น 

     

5. องค์กรให้เวลาเพียงพอท่ีจะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
     

6. องค์กรของท่านสนับสนุนเงินทุนในการดำเนินการตรวจสอบ
ความคิดสร้างสรรค์ 

     

7. องค์กรของท่านมีบุคลากรเพียงพอต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
     

องค์ประกอบท่ี 13 การสนับสนุนนวัตกรรม บุคคลจะมีความความคาดหวังท่ีจะได้รับการอนุมัติและการ
สนับสนุนหรือแม้แต่การรับคำแนะนำส่ิงใหม่ๆ หรือการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้เกิด
นวัตกรรม 

1. องค์กรของท่านมีการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์      

2. ความสามารถของท่านในการทำงานอย่างสร้างสรรค์นั้นได้รับ
การเคารพจากผู้บังคับบัญชา 

     

3. องค์กรของท่านให้โอกาสในการพยายามแก้ไขปัญหาเดียวกัน
ในรูปแบบต่าง ๆ 

     

4. องค์กรของท่านมีความยืดหยุ่นกับสถานการณ์ของการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากความคิดและนวัตกรรมใหม่ ๆ 
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ข้อคำถาม 
ผลการพิจารณา     

ข้อเสนอแนะ 4 3 2 1 

องค์ประกอบท่ี 11 ความมีอิสระในการทำงาน บุคคลมีอิสระในการกำหนดตารางเวลาการทำงานและ
วิธีการในการดำเนินงาน ซึ่งมันจะช่วยให้บุคคลเหล่านี้มี่พื้นท่ีท่ีในการทดลองและปรับปรุงความคิดและ
วิธีการ 

5. องค์กรของท่านเปิดกว้างและตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดขึ้นจากนวัตกรรม 

     

6. องค์กรสนับสนุน ให้ เวลาท่าน ในการประเมินความคิด
สร้างสรรค์ 

     

7. องค์กรของท่านยอมรับต่อสาธารณะถึงบุคคลท่ีสร้างสรรค์
นวัตกรรม 

     

 
4. องค์ประกอบด้านความรู้ความเข้าใจของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล  

องค์ประกอบด้านความรู้ความเข้าใจ เป็นองค์ประกอบหนึ่งของความคิดริเริ่มของแต่ละบุคคล 
บุคลากรท่ีมีความรู้ความเข้าใจสูง ๆ จะสามารถรับมือกับสถานการณ์ท่ีมีความแปลกใหม่และมีความ
ซับซ้อนสูงได้ 

ท้ังนี้ จากการคัดเลือกด้วยวิธีการเดลฟายฟัซซี สามารถจัดกลุ่มองค์ประกอบด้านบุคลิกภาพ
ของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล ได้ 4 ตัวชี้วัด คือ 1) ความรู้ 2) ความเช่ียวชาญ 3) รูปแบบ
การแก้ปัญหา และ 4) เครือข่าย 

ข้อคำถาม 
ผลการพิจารณา     

ข้อเสนอแนะ 4 3 2 1 

องค์ประกอบท่ี 14 ความรู้ บุคคลท่ีมีส่วนร่วมและสนุกกับประสบการณ์ใหม่ ๆ ซึ่งสามารถช่วยกระตุ้น
ทางความคิด โดยบุคคลกลุ่มนี้จะพยายามหาทางแก้ปัญหา โดยการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ จากการ
เรียนรู้ 

1. ท่านมักสร้างนวัตกรรมจากองค์ความรู้ท่ีมี      

2. ท่านได้รับโอกาสในการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากองค์ความรู้ท่ีมี      

3. ท่านมักแก้ปัญหาจากองค์ความรู้ท่ีมี      

4. สามารถสร้างชุดความคิดและการผสานกันของความคิดและ
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับนวัตกรรม 
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ข้อคำถาม 
ผลการพิจารณา     

ข้อเสนอแนะ 4 3 2 1 

องค์ประกอบท่ี 14 ความรู้ บุคคลท่ีมีส่วนร่วมและสนุกกับประสบการณ์ใหม่ ๆ ซึ่งสามารถช่วยกระตุ้น
ทางความคิด โดยบุคคลกลุ่มนี้จะพยายามหาทางแก้ปัญหา โดยการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ จากการ
เรียนรู้ 

5. ท่านมีความรู้ความเข้าใจท่ีสอดคล้องกับความต้องขององค์กร      

6. ท่านมีความรู้สินค้าขององค์กรท่ียอดเย่ียม เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์ 
กลุ่มบริการ 

     

7. ท่านมีความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร เช่น 
วัตถุประสงค์ 

     

8. เมื่อได้ข่าวเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ ๆ ท่านมักจะค้นหาข้อมูลส่ิง
นั้นเสมอ 

     

องค์ประกอบท่ี 15 ความเช่ียวชาญ บุคคลท่ีมี "ฝีมือ" ในองค์กร ท่ีเป็นลักษณะเฉพาะ มีจุดเด่นหรือ
เทคโนโลยีท่ีมีความเฉพาะเจาะจง ท่ีทำให้ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือการบริการขององค์กรนั้น
เหนือกว่าคู่แข่ง ซึ่งความเช่ียวชาญนั้นต้องสอดคล้องและสัมพันธ์เป้าหมายและการดำเนินงานของ
องค์กร 

1. ท่านมักใช้ความรู้ความสามารถท่ีเป็นเฉพาะเจาะจงในการ
ทำงาน 

     

2. ทักษะเฉพาะด้านท่ียอดเยี่ยมของท่านสามารถสร้างความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม   

     

3. ทักษะท่ียอดเยี่ยมของท่านสามารถทำให้เกิดคุณประโยชน์ต่อ
องค์กร 

     

4. เมื่อคนในองค์กรของท่านต้องการความรู้ท่ีเป็นเฉพาะเจาะจง 
ท่านมักถูกขอให้ช่วยเหลือ 

     

5. ท่านมีความรู้ความสามารถท่ีเป็นเฉพาะเจาะจงด้านเทคโนโลยี
ท่ีเกี่ยวข้องกับการทำงาน 

     

6. ความชำนาญของท่านเกิดจากประสบการณ์ ท่ีได้จากการ
ทำงานท่ีเจาะจงอย่างสม่ำเสมอ 

     

 



  232 

ข้อคำถาม 
ผลการพิจารณา     

ข้อเสนอแนะ 4 3 2 1 

องค์ประกอบท่ี 15 ความเช่ียวชาญ บุคคลท่ีมี "ฝีมือ" ในองค์กร ท่ีเป็นลักษณะเฉพาะ มีจุดเด่นหรือ
เทคโนโลยีท่ีมีความเฉพาะเจาะจง ท่ีทำให้ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือการบริการขององค์กรนั้น
เหนือกว่าคู่แข่ง ซึ่งความเช่ียวชาญนั้นต้องสอดคล้องและสัมพันธ์เป้าหมายและการดำเนินงานของ
องค์กร 

7. ท่านมีความเช่ียวชาญท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของ
องค์กร เช่น วัตถุประสงค์ 

     

องค์ประกอบท่ี 16 รูปแบบการแก้ปัญหา บุคคลท่ีสามารถสร้างระบบหรือวิธีการคิดท่ีใช้งานให้ง่าย จน
สามารถสร้างนวัตกรรมได้ท้ังแบบธรรมดา และวิธีการแก้ไขปัญหา ซึ่งมันจะสะท้อนให้เห็นถึงวิธีท่ีบุคคล
ชอบท่ีจะวางแผนและดำเนินการสร้างและมุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อให้ความชัดเจนมากขึ้นในสร้างสรรค์
ความคิดและเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการ 

1. ท่านมักค้นหาวิธีการแก้ปัญหาอยู่เสมอ      

2. ท่านมักคำนึงถึงปัญหาในทุกมิติเพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาอย่าง
แท้จริง 

     

3. ท่านมักทดสอบกับความคิดหรือวิธีการแก้ปัญหาท่ีแท้จริง      
4. ท่านมักประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของความคิดใหม่ ๆ      
5. ท่านมักวางแผนการในแก้ไขปัญหาเมื่อมีการสร้างสรรค์
นวัตกรรม 

     

6. ท่านมักสร้างระบบหรือวิธีคิดเพื่อให้สามารถทำงานได้ง่ายจน
สามารถสร้างวิธีการใหม่ ๆ 

     

7. ท่านมักดำเนินการสร้างและมุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อหาคำตอบของ
ปัญหาเพื่อให้เกิดความชัดเจน 

     

องค์ประกอบท่ี 17 เครือข่าย บุคคลท่ีมีความสามารถในการเช่ือมโยงท้ังภายในและนอกองค์กร ซึ่งเป็น
วิธีการเข้าถึงเครือข่ายต่าง ๆ กระบวนการเกิดนวัตกรรมของบุคคลต้องมีการติดต่อกับแหล่งท่ีมาของ
นวัตกรรม เช่น กลุ่มการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น ความสามารถในการติดต่อนี้ยังเป็นอีกวิธีในการเข้าถึง
แนวคิด เทคโนโลยีใหม่ ๆ และยังรวมไปถึงเข้าใจถึงความต้องการ 
1. ท่านมักจะสำรวจความต้องการของสังคมก่อนท่ีจะคิดค้น
นวัตกรรมใหม่ ๆ  

     

2. การจัดการประชุมเพื่อแลกเปล่ียนความรู้เป็นการพัฒนา
นวัตกรรม 

     

3. ท่านมักจะค้นหาความรู้จากแหล่งความรู้เช่น สำนักวิจัย เพื่อ
เติมความรู้ใหม่ ๆ 
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ข้อคำถาม 
ผลการพิจารณา     

ข้อเสนอแนะ 4 3 2 1 
องค์ประกอบท่ี 17 เครือข่าย บุคคลท่ีมีความสามารถในการเช่ือมโยงท้ังภายในและนอกองค์กร ซึ่งเป็น
วิธีการเข้าถึงเครือข่ายต่าง ๆ กระบวนการเกิดนวัตกรรมของบุคคลต้องมีการติดต่อกับแหล่งท่ีมาของ
นวัตกรรม เช่น กลุ่มการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น ความสามารถในการติดต่อนี้ยังเป็นอีกวิธีในการเข้าถึง
แนวคิด เทคโนโลยีใหม่ ๆ และยังรวมไปถึงเข้าใจถึงความต้องการ 
4. ท่านมักจะร่วมมือกับองค์กรอื่นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ช่องทางจัดจำหน่ายแตกต่าง 

     

5. การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากภายในและภายนอกเป็นการ
พัฒนานวัตกรรม 

     

6. ท่านมักจะแลกเปล่ียนประสบการณ์จากผู้ท่ีมีความรู้จากท้ัง
ภายในและภายนอก 

     

7. ท่านมักจะรวบรวมและใช้ข้อมูลเพื่ อพัฒนานวัตกรรมท่ี
แตกต่าง 
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ข2.รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิและหนังสือเชิญในขั้นตอนการทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
 
ลำดับ ชื่อ-สกุล องค์กร 

1 รศ.ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2 ดร. ตรีทิพ บุญแย้ม มหาวิทยาลัยมหิดล 
3 อาจารย์ สุทธิภรณ์ ตรึกตรอง  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
4 อาจารย์ สุกฤษฏิ์ วินยเวคิน   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
5 ผศ.ดร. ชัญญาภัค หล้าแหล่ง  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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 าคผนวก ค ข้ันตอนการทดสอบความเชื่อม่ันและการยืนยันองค์ประกอบ 
ค1.แบบสอบถามข้ันตอนการทดสอบความเช่ือมั่นและการยืนยันองค์ประกอบ 
ค2. ผลการทดสอบความเช่ือมั่นด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในช้ัน 

ค3.ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างจากขั้นตอนการยืนยันองค์ประกอบ 
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ค1.แบบสอบถามข้ันตอนการทดสอบความเช่ือมั่นและการยืนยันองค์ประกอบ 

 

แบบสอบถาม 

เร่ือง การพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อประเมินความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลขององค์กรใน 
บริบทประเทศไทย : การประยุกต์ใช้กับการไฟฟ าส่วน  มิ าค 

  
คำชี้แจง  แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัดความสอดคล้องด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในและ
ยืนยันองค์ประกอบของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 

 ผู้วิจัยจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามด้วยความเป็นจริง โดยทำ
เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่าง  ท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
ส่วนที่ 1   ข้อม ลทั่วไปของผ ้ตอบแบบสอบถาม  
คำช้ีแจง  โปรดทำเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องว่าง    หน้าข้อความท่ีท่านต้องการเลือกมากท่ีสุด 

1. เพศ   
  ชาย      หญิง 

2. อายุ   
 ต่ำกว่าหรืออายุ 24 ปี    25 - 34  ปี 

    35 – 44 ปี     45 – 54 ปี 
    55 ปีขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา 
    ปวช./ปวส./อนุปริญญา    ปริญญาตรี 
    สูงกว่าปริญญาตรี 

4. ระยะเวลาร่วมงานกับหน่วยงาน   
 น้อยกว่า 1 ปี    1 ปี - 3 ปี  

   3 ปี - 5 ปี     มากกว่า 5 ปี 
5. ระยะเวลาร่วมงานกับหน่วยงาน   

 ไม่เคย      1-3 ผลงาน 
   3-5 ผลงาน     มากกว่า 5 ผลงาน 
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ส่วนที่ 2   คำถามเก่ียวกับความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 
คำช้ีแจง  โปรดทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องว่าง  หน้าข้อความท่ีตรงกับท่านมากท่ีสุด 

ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 

ระดับของความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

การเปิดรับประสบการณ์      

1. ท่านคิดว่าการเปิดรับประสบการณ์ใหม่ ๆ เป็นการต่อยอด
ความคิดเพื่อให้เกิดส่ิงใหม่ 

     

2. ท่านคิดว่าการทดลองกับความคิดใหม่ ๆ อยู่เสมอเป็นการเพิ่ม
โอกาสการเกิดนวัตกรรมในองค์กร 

     

3. ท่านคิดว่าการตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นเป็นการเพิ่มโอกาส
ท่ีจะเกิดนวัตกรรม 

     

4. ท่านคิดว่าหากสมาชิกในทีมร่วมกันส่ือสารถึงประสบการณ์
ของตนเอง จะมีโอกาสเกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

     

5. ท่านคิดว่าการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ  เกิดจากรวบรวม
ประสบการณ์เข้าด้วยกันเพื่อก่อให้เกิดรูปแบบความคิดใหม่ ๆ 

     

การยอมรับความเสี่ยง 

1. ท่านเช่ือมั่นในประโยชน์ของนวัตกรรมท่ีถูกคิดค้นขึ้น ถึงแม้ว่า
ยังไม่ได้รับการยอมรับจากคนในองค์กร  

     

2. ท่านยอมรับความคิดหรือวิธีการใหม่ ๆ ถึงแม้ว่ายังไม่รับการ
การทดสอบจากคนในองค์กร 

     

3. ท่านยอมรับความเส่ียงเพื่อสนับสนุนแนวคิดและนวัตกรรม
ใหม่ ๆ 

     

4. ท่านมักยอมรับกับสินค้าท่ีมีนวัตกรรมใหม่ ๆ แม้ว่าจะมีข้อ
แตกต่างจากเดิมเพียงเล็กน้อย 

     

5. ท่านยอมรับความเส่ียง แม้ว่ามีโอกาสเกิดความผิดพลาดและ
ความเสียหายสูงท่ีจะบรรลุเป้าหมายของการพัฒนานวัตกรรม  
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ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 

ระดับของความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

ความอดทนต่อความคลุมเครือ 

1. ท่านอดทนเพื่อเอาชนะอุปสรรคอย่างไม่หยุดยั้งกับการพัฒนา
ความคิดและนวัตกรรมใหม่ ๆ  

     

2. ท่านยังคงพยายามสร้างสรรค์หรือทดสอบความคิดใหม่ ๆ 
จนกว่าท่านจะบรรลุเป้าหมาย 

     

3. ท่านยังมีความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมตามความคิดใหม่ 
ๆ ถึงแม้ว่าในขณะนั้นความคิดเริ่มต้นยังไม่ดีพอ 

     

4. ท่านทดสอบความคิดและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะ
ล้มเหลวมาแล้วหลายครั้ง 

     

5. ท่านพัฒนาและปรับเปล่ียนวิธีการอยู่เสมอเมื่อผลการทดสอบ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

     

การรับร ้ศักย าพตนเอง 

1. ท่านมักเห็นภาพความความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรม
ก่อนท่ีจะลงมือทำ 

     

2. ท่านคิดถึงผลลัพธ์เชิงบวกของการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น
จากการพัฒนานวัตกรรม 

     

3. ท่านพิจารณาความคิดของตนเองอยู่เสมอเกี่ยวการพัฒนา
นวัตกรรม 

     

4. เมื่อเกิดปัญหาในส่วนงานท่ีท่านรับผิดชอบ ท่านจะพยายาม
แก้ปัญหาด้วยตัวเอง 

     

5.ท่านมีความเช่ือเสมอว่า ท่านจะทำให้นวัตกรรมมันเกิดขึ้นแม้
จะเป็นไปได้หรือไม่ก็ตาม 

     

6. ท่านมีความมั่นใจในความคิดและพฤติกรรมสร้างสรรค์ของ
ตนเอง  
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ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 

ระดับของความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

ความกระตือรือร้น  

1. ท่านมักเป็นผู้ริเริ่มพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ      

2. ท่านมักเป็นผู้เสนอแนะให้องค์กรมีการพัฒนากระบวนการ
และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 

     

3. ท่านมักแสวงหาโอกาสท่ีจะนำไปสู่การพัฒนาตนเอง อาทิ 
การพัฒนาเพิ่มพูนทักษะ เป็นต้น 

     

4. ท่านปรับเปล่ียนวิธีการดำเนินงานได้ก่อนจะเกิดสภาวะการณ์
คับขันอยู่เสมอ 

     

5. ท่านมักทบทวนถึงวิธีการดำเนินงานในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมอยู่เสมอ 

     

6. ท่านมีความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาท่ีพบอยู่เสมอ         

ความคิดสร้างสรรค์ 

1. ท่านมัก ค้นหาวิธีการใหม่  ๆ ในการทำส่ิงต่าง ๆ ท่ี เป็น
ประโยชน์ 

     

2. ท่านชอบและสนุกกับการแสดงออกความคิดใหม่ ๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ 

     

3. ท่านสามารถคิดค้นส่ิงใหม่ ๆ จากการรวมเทคโนโลยีใหม่เข้า
กับส่ิงท่ีมีอยู่ 

     

4. ท่านสามารถต่อยอดความคิดจากส่ิงท่ีมีอยู่เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของนวัตกรรม 

     

5. ท่านมักความคิดหรือคิดค้นส่ิงประดิฐ์ใหม่ ๆ ท่ีแตกต่างจาก
คนอื่น 

     

ความต้องการความสำเร็จ 

1. ท่านทำงานอย่างสุดกำลังเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์      

2. เมื่อท่านทำงาน ท่านมักจะลืมทุกส่ิงท่ีอยู่รอบตัว      
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ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 

ระดับของความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 

2 

น้อย
ที่สุด 
1 

ความต้องการความสำเร็จ 

3. ท่านมักหมกมุ่นอยู่กับงานของท่าน      

4. ท่านมักพัฒนาวิธีการในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ 

     

5. การแข่งขันทำให้ท่านท้าทายเพื่อให้บรรลุผลการดำเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์ 

     

รางวัล 

1. ระบบการให้รางวัลขององค์กรของท่านส่งเสริมให้ เกิด
นวัตกรรม 

     

2. ท่านคาดหวังกับรางวัลหากท่านสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม      

3. ระบบการให้รางวัลขององค์กรมีประโยชน์มากสำหรับบุคคลท่ี
ไม่เคยมีนวัตกรรม 

     

4. ท่านภาคภูมิใจกับความสำเร็จในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ให้กับองค์กร 

     

5. องค์กรของท่านมักกำหนดให้มีการแข่งขันชิงรางวัลเพื่อเกิด
การสร้างสรรค์นวัตกรรม  

     

6. ความสำเร็จของการสร้างสรรค์นวัตกรรมทำให้ท่านได้รับ
โอกาสต่าง ๆ ในหน้าท่ีการงาน 

     

ความคิดริเร่ิมส่วนบุคคล 

1. ท่านมักเป็นผู้ริเริ่มพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ       

2. ท่านมักเป็นผู้เสนอแนะให้องค์กรมีการพัฒนากระบวนการ
และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 

     

3. ท่านมักมองหาโอกาสเพื่อพัฒนากระบวนการ เทคโนโลยี 
สินค้าหรือบริการ 
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ความสามารถนวตักรรมระดับบุคคล 

ระดับของความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 

2 

น้อย
ที่สุด 
1 

ความคิดริเร่ิมส่วนบุคคล 

4. ท่านมักตระหนักถึงโอกาสในการสร้างความแตกต่างในเชิง
บวกในการทำงาน 

     

5. ท่านมักใส่ใจกับปัญหาท่ีไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำในงานของ
องค์กร 

     

6. ท่านพัฒนาแผนการและตารางเวลาท่ีเหมาะสมสำหรับการใช้
ความคิดริเริ่มใหม่ ๆ 

     

การสื่อสาร 

1. ท่านพยายามส่ือสารให้บุคคลในองค์กรเห็นถึงความคิดใหม่ ๆ      

2. เมื่อท่านมีแนวคิดใหม่ ๆ ท่านพยายามหาบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อทำงานร่วมกัน 

     

3. ท่านมักจะพยายามชักชวนคนในองค์กรให้เห็นถึงความสำคัญ
ของความคิดใหม่ ๆ 

     

4. ท่านนำเสนอแนวคิดวิธีการใหม่ ๆ เพื่อเห็นทุกคนเห็นถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

     

5. ท่านมักระดมความคิดเห็นจากคนในองค์กรกับการแก้ปัญหา
ในเรื่องท่ีต้องช่วยเหลือกัน 

     

ความมีอิสระในการทำงาน 

1. องค์กรเปิดโอกาสให้ ท่านใช้ความคิดริ เริ่ม ส่วนตัวหรือ
วิจารณญาณในการทำงาน 

     

2. องค์กรให้โอกาสท่านกำหนดวิธีการทำงานให้สำเร็จด้วย
ตนเอง 

     

3. องค์กรให้โอกาสท่านในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาการ
ทำงาน 

     

4. องค์กรให้ท่านสามารถกำหนดตารางเวลาการทำงานด้วย
ตนเอง 
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ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 

ระดับของความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 

2 

น้อย
ที่สุด 
1 

ความมีอิสระในการทำงาน 

5. องค์กรของท่านพิจารณาผลลัพธ์มากกว่าวิธีการดำเนินการ      

6. เมื่อพบปัญหา องค์กรให้ท่านมีอิสระกับการตัดสินใจในการ
แก้ปัญหา 

     

ทรัพยากรของงาน 

1. ท่านมักจะพัฒนานวัตกรรมให้บรรลุเป้าหมายก่อนกำหนด      

2. ความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมของท่านมักจะช่วยลดภาระ
ของการทำงานในองค์กร 

     

3. ความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมของท่านมักจะช่วยลด
ต้นทุนขององค์กร 

     

4. องค์กรให้เวลาเพียงพอท่ีจะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์      

5. องค์กรของท่านมีบุ คลากรเพียงพอต่อการสร้างสรรค์
นวัตกรรม 

     

การสนับสนุนนวัตกรรม 

1. องค์กรของท่านมีการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์      

2. ความสามารถของท่านในการทำงานอย่างสร้างสรรค์นั้นได้รับ
การเคารพจากผู้บังคับบัญชา 

     

3. องค์กรของท่านให้โอกาสในการพยายามแก้ไขปัญหาเดียวกัน
ในรูปแบบต่าง ๆ 

     

4. องค์กรของท่านมีความยืดหยุ่นกับสถานการณ์ของการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากความคิดและนวัตกรรมใหม่ ๆ 

     

5. องค์กรสนับสนุนให้ เวลาท่านในการประเมินความคิด
สร้างสรรค์ 

     

6. องค์กรของท่านยอมรับต่อสาธารณะถึงบุคคลท่ีสร้างสรรค์
นวัตกรรม 
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ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 

ระดับของความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

ความร ้ 

1. ท่านมักสร้างนวัตกรรมจากองค์ความรู้ท่ีมี      

2. ท่านมักแก้ปัญหาจากองค์ความรู้ท่ีมี      

3. สามารถสร้างชุดความคิดและการผสานกันของความคิดและ
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับนวัตกรรม 

     

4. ท่านมีความรู้ความเข้าใจท่ีสอดคล้องกับความต้องขององค์กร      

5. ท่านมีความรู้ สิน ค้าขององค์กรท่ียอดเยี่ ยม เช่น ก ลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ กลุ่มบริการ 

     

6. เมื่อได้ข่าวเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ ๆ ท่านมักจะค้นหาข้อมูลส่ิง
นั้นเสมอ 

     

ความเชี่ยวชาญ 

1. ท่านมักใช้ความรู้ความสามารถท่ีเป็นเฉพาะเจาะจงในการ
ทำงาน 

     

2. ทักษะเฉพาะด้านท่ียอดเยี่ยมของท่านสามารถสร้างความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม   

     

3. ทักษะท่ียอดเย่ียมของท่านสามารถทำให้เกิดคุณประโยชน์ต่อ
องค์กร 

     

4. ท่ านมี ความรู้ความสามารถท่ี เป็น เฉพาะเจาะจงด้าน
เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับการทำงาน 

     

5. ความชำนาญของท่านเกิดจากประสบการณ์ท่ีได้จากการ
ทำงานท่ีเจาะจงอย่างสม่ำเสมอ 

     

 
6. ท่านมีความเช่ียวชาญท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของ
องค์กร เช่น วัตถุประสงค์ 
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ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 

ระดับของความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

ร ปแบบการแก้ปัญหา 

1. ท่านมักค้นหาวิธีการแก้ปัญหาอยู่เสมอ      

2. ท่านมักคำนึงถึงปัญหาในทุกมิติเพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาอย่าง
แท้จริง 

     

3. ท่านมักทดสอบกับความคิดหรือวิธีการแก้ปัญหาท่ีแท้จริง      

4. ท่านมักประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของความคิดใหม่ ๆ      

5. ท่านมักวางแผนการในแก้ไขปัญหาเมื่อมีการสร้างสรรค์
นวัตกรรม 

     

6. ท่านมักดำเนินการสร้างและมุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อหาคำตอบ
ของปัญหาเพื่อให้เกิดความชัดเจน 

     

เครือข่าย 
1. ท่านมักจะสำรวจความต้องการของสังคมก่อนท่ีจะคิดค้น
นวัตกรรมใหม่ ๆ  

     

2. การจัดการประชุมเพื่อแลกเปล่ียนความรู้เป็นการพัฒนา
นวัตกรรม 

     

3. ท่านมักจะค้นหาความรู้จากแหล่งความรู้เช่น สำนักวิจัย เพื่อ
เติมความรู้ใหม่ ๆ 

     

4. ท่านมักจะร่วมมือกับองค์กรอื่นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ช่องทางจัดจำหน่ายแตกต่าง 

     

5. การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากภายในและภายนอกเป็นการ
พัฒนานวัตกรรม 

     

ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 
ขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ค2.ผลการทดสอบความเช่ือมั่นด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในช้ัน  
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในช้ันซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 โดยผ่านเกณฑ์อยู่ท่ี  0.50 ทุก

ข้อ และสามารถแปลความหมายได้ ดังนี้ (Koo & Li, 2016) 
ช่วงคะแนน 0.00-0.50 มีค่าความน่าเช่ือถือของผู้ประเมินมีความสอดคล้องกันในระดับต่ำ 
ช่วงคะแนน 0.50-0.74 มีค่าความน่าเช่ือถือของผู้ประเมินมีความสอดคล้องกันในระดับพอใช้  
ช่วงคะแนน 0.75-0.90 มีค่าความน่าเช่ือถือของผู้ประเมินมีความสอดคล้องกันในระดับดี  
ช่วงคะแนน 0.90-1.00 มีค่าความน่าเช่ือถือของผู้ประเมินมีความสอดคล้องกันในระดับดีมาก  

ซึ่งแสดงผลการวิเคราะห์ดังตาราง 
ตารางผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในช้ันด้านบุคลิกภาพ 

หัวข้อประเมิน ICC ความหมาย 
ด้านการเปิดรับประสบการณ์ .625 มีความสอดคล้องกันในระดับพอใช้ 
ด้านการยอมรับความเส่ียง .878 มีความสอดคล้องกันในระดับดี 
ด้านความอดทนต่อความคลุมเครือ .857 มีความสอดคล้องกันในระดับดี 
ด้านการรับรู้ศักยภาพตนเอง .922 มีความสอดคล้องกันในระดับดีมาก 
ด้านความกระตือรือร้น .910 มีความสอดคล้องกันในระดับดีมาก 
ด้านความคิดสร้างสรรค์  .859 มีความสอดคล้องกันในระดับดี 

   
  ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในช้ันด้านบุคลิกภาพ  พบว่า บุคลิกภาพด้าน
การรับรู้ศักยภาพตนเองมีความสอดคล้องกันในระดับดีมาก ( ICC=.922) รองลงมา คือ ด้านความ
กระตือรือร้น มีความสอดคล้องกันในระดับดีมาก (ICC=.910) ด้านการยอมรับความเส่ียงมีความ
สอดคล้องกันในระดับดี  (ICC=.878) ด้านความคิดสร้างสรรค์มีความสอดคล้องกันในระดับ ดี  
(ICC=.859) ด้านความอดทนต่อความคลุมเครือมีความสอดคล้องกันในระดับดี  (ICC=.857) และด้าน
การเปิดรับประสบการณ์มีความสอดคล้องกันในระดับพอใช้  (ICC=.625) 
 
ตารางผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในช้ันด้านแรงบันดาลใจ 

หัวข้อประเมิน ICC ความหมาย 
ด้านความต้องการความสำเร็จ .691 มีความสอดคล้องกันในระดับพอใช้ 
ด้านรางวัล .507 มีความสอดคล้องกันในระดับพอใช้ 
ด้านความคิดริเริ่มส่วนบุคคล .738 มีความสอดคล้องกันในระดับพอใช้ 
ด้านการส่ือสาร  .680 มีความสอดคล้องกันในระดับพอใช้ 

   
 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในช้ันด้านแรงบันดาล พบว่า แรงบันดาลใจ
ด้านความคิดริเริ่มส่วนบุคคล มีความสอดคล้องกันในระดับพอใช้ (ICC=.738) รองลงมาคือ ด้านความ
ต้องการความสำเร็จมีความสอดคล้องกันในระดับพอใช้ (ICC=.691) ด้านการส่ือสารมีความสอดคล้อง
กันในระดับพอใช้   (ICC=.680) ด้านรางวัลมีความสอดคล้องกันในระดับพอใช้ (ICC=.507)  
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ตารางผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในช้ันด้านลักษณะของงาน 
หัวข้อประเมิน ICC ความหมาย 

ด้านความมีอิสระการทำงาน .899 มีความสอดคล้องกันในระดับดี 
ด้านทรัพยากรของงาน .851 มีความสอดคล้องกันในระดับดี 
ด้านการสนับสนุนนวัตกรรม .941 มีความสอดคล้องกันในระดับดีมาก 

ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในช้ันด้านลักษณะของงาน พบว่า ลักษณะของ
งานด้านการสนับสนุนนวัตกรรม มีความสอดคล้องกันในระดับดีมาก (ICC=.941) รองลงมาคือ ด้าน
ความมีอิสระการทำงานมีความสอดคล้องกันในระดับดี (ICC=.899) ด้านทรัพยากรของงานมีความ
สอดคล้องกันในระดับดี (ICC=.851)  
 
ตารางผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในช้ันด้านความรู้ความเข้าใจ 

หัวข้อประเมิน ICC ความหมาย 
ด้านความรู้ .848 มีความสอดคล้องกันในระดับดี 
ด้านความเช่ียวชาญ .713 มีความสอดคล้องกันในระดับพอใช้ 
ด้านรูปแบบการแก้ปัญหา  .838 มีความสอดคล้องกันในระดับดี 
ด้านเครือข่าย .764 มีความสอดคล้องกันในระดับดี 
 
  ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในช้ันด้านความรู้ความเข้าใจ พบว่า ความรู้
ความเข้าใจด้านความรู้มีความสอดคล้องกันในระดับดี (ICC=.848) รองลงมาคือ ด้านรูปแบบการ
แก้ปัญหามีความสอดคล้องกันในระดับดี (ICC=.838) ด้านเครือข่ายมีความสอดคล้องกันในระดับดี 
(ICC=.764) ด้านความเช่ียวชาญมีความสอดคล้องกันในระดับพอใช้ (ICC=.713) 
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ค3.ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างจากขั้นตอนการยืนยันองค์ประกอบ 

สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม 
จากผลการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม จำนวน 350 ชุด สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ 

ได้ดังนี้ 
 

ตาราง ค3.1 ค่าความถ่ีและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ 

เพศ 
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

จำนวน ร้อยละ 
ชาย 203 58.00 
หญิง 147 42.00 

รวม 350 100.00 
จากตาราง ค3.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัย ส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย จำนวน 203  คน คิดเป็นร้อยละ 58.00 และเป็นเพศหญิง จำนวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.00 
ตาราง ค3.2 ค่าความถ่ีและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอายุ 

อายุ 
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

จำนวน ร้อยละ 
25 - 34  ปี 189 54.00 
35 – 44 ปี 133 38.00 
45 – 54 ปี 7 2.00 
55 ปีข้ึนไป 21 6.00 

รวม 350 100.00 
จากตาราง ค3.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัย ส่วนใหญ่มีอายุ 

25 - 34  ปีจำนวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00 รองลงมาคือ 35 – 44 ปี จำนวน 133 คน คิดเป็น
ร้อยละ 38.00 และ 55 ปีข้ึนไป จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 

 
ตาราง ค3.3 ค่าความถี่และร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามระดับ
การศึกษา 

ระดับการศึกษา 
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

จำนวน ร้อยละ 
ปวช./ปวส./อนุปริญญา 7 2.00 
ปริญญาตร ี 203 58.00 
สูงกว่าปริญญาตร ี 140 40.00 

รวม 350 100.00 
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จากตาราง ค3.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัยมีระดับการศึกษา
ส่วนใหญ่ระดับ ปริญญาตรี จำนวน  203 คน คิดเป็นร้อยละ 58.00 รองลงมาสูงกว่าปริญญาตรี  
จำนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 และปวช./ปวส./อนุปริญญา จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.00 

 
ตาราง ค3.4 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถนวัตกรรม
ระดับบุคคล ด้านการเปิดรับประสบการณ์ 

ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 

ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ 

Mean SD ความหมาย 
น้อย
ที่สุด 
(1) 

 
น้อย 
(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

 
มาก 
 (4) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

การเปิดรับประสบการณ์         
1. ท่านคิดว่าการเปิดรับประสบการณ์ใหม่ 
ๆ เป็นการต่อยอดความคิดเพื่อให้เกิดส่ิง
ใหม่ 

- - - 63 287 4.82 0.38 มากท่ีสุด 
- - - (18.00) (82.00) 

2. ท่านคิดว่าการทดลองกับความคิดใหม่ 
ๆ อยู่เสมอเป็นการเพิ่มโอกาสการเกิด
นวัตกรรมในองค์กร 

- - 14 70 266 4.72 0.53 มากท่ีสุด 
- - (4.00) (20.00) (76.00) 

3. ท่านคิดว่าการตระหนักถึงปัญหาท่ี
เกิดขึ้นเป็นการเพิ่มโอกาสท่ีจะเกิด
นวัตกรรม 

- - 28 77 245 4.62 0.63 มากท่ีสุด 
- - (8.00) (22.00) (70.00) 

4. ท่านคิดว่าหากสมาชิกในทีมร่วมกัน
ส่ือสารถึงประสบการณ์ของตนเอง จะมี
โอกาสเกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

- - 28 112 210 4.52 0.64 มากท่ีสุด 
- - (8.00) (32.00) (60.00) 

5. ท่านคิดว่าการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ 
เกิดจากรวบรวมประสบการณ์เข้าด้วยกัน
เพื่อก่อให้เกิดรูปแบบความคิดใหม่ ๆ 

- 14 - 63 273 4.70 0.67 มากท่ีสุด 
- (4.00) - (18.00) (78.00) 

รวมเฉล่ีย      4.68 0.50 มากท่ีสุด 
 
  จากตาราง ค3.4 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล ด้านการ
เปิดรับประสบการณ์มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไป
หาน้อย 3 ลำดับแรก ดังนี้ ท่านคิดว่าการเปิดรับประสบการณ์ใหม่ ๆ เป็นการต่อยอดความคิดเพื่อให้
เกิดส่ิงใหม่ (X = 4.82) ท่านคิดว่าการทดลองกับความคิดใหม่ ๆ อยู่เสมอเป็นการเพิ่มโอกาสการเกิด
นวัตกรรมในองค์กร(X = 4.72) และ ท่านคิดว่าการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ  เกิดจากรวบรวม
ประสบการณ์เข้าด้วยกันเพื่อก่อให้เกิดรูปแบบความคิดใหม่ ๆ (X = 4.70) ตามลำดับ  
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ตาราง ค3.5 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถนวัตกรรม
ระดับบุคคล ด้านการยอมรับความเส่ียง 

ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 

ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ 

Mean SD ความหมาย 
น้อย
ที่สุด 
(1) 

 
น้อย 
(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

 
มาก 
(4) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

การยอมรับความเสี่ยง         
1. ท่านเช่ือมั่นในประโยชน์ของนวัตกรรม
ท่ีถูกคิดค้นขึ้น ถึงแม้ว่ายังไม่ได้รับการ
ยอมรับจากคนในองค์กร  

- 21 49 91 189 4.28 0.92 มากท่ีสุด 
- (6.00) (14.00) (26.00) (54.00) 

2. ท่านยอมรับความคิดหรือวิธีการใหม่ ๆ 
ถึงแม้ว่ายังไม่รับการการทดสอบจากคน
ในองค์กร 

- 14 98 84 154 4.08 0.94 มาก 
- (4.00) (28.00) (24.00) (44.00) 

3. ท่านยอมรับความเส่ียงเพื่อสนับสนุน
แนวคิดและนวัตกรรมใหม่ ๆ 

- 14 42 91 203 4.38 0.85 มากท่ีสุด 
- (4.00) (12.00) (26.00) (58.00) 

4. ท่านมักยอมรับกับสินค้าท่ีมีนวัตกรรม
ใหม่ ๆ แม้ว่าจะมีข้อแตกต่างจากเดิม
เพียงเล็กน้อย 

- 14 56 210 70 3.96 0.72 มาก 
- (4.00) (16.00) (60.00) (20.00) 

5. ท่านยอมรับความเส่ียง แม้ว่ามีโอกาส
เกิดความผิดพลาดและความเสียหายสูงท่ี
จะบรรลุเป้าหมายของการพัฒนา
นวัตกรรม  

- - 56 182 112 4.16 0.68 มาก 
- - (16.00) (52.00) (32.00) 

รวมเฉล่ีย      4.17 0.63 มาก 
 
  จากตาราง ค3.5 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล ด้านการ
ยอมรับความเส่ียง มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 
3 ลำดับแรก ดังนี้ ท่านยอมรับความเส่ียงเพื่อสนับสนุนแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ๆ (X = 4.38) ท่าน
เช่ือมั่นในประโยชน์ของนวัตกรรมท่ีถูกคิดค้นขึ้น ถึงแม้ว่ายังไม่ได้รับการยอมรับจากคนในองค์กร (X
= 4.28) และ ท่านยอมรับความเส่ียง แม้ว่ามีโอกาสเกิดความผิดพลาดและความเสียหายสูงท่ีจะบรรลุ
เป้าหมายของการพัฒนานวัตกรรม (X = 4.16) ตามลำดับ 
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ตาราง ค3.6 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถนวัตกรรม
ระดับบุคคล ด้านความอดทนต่อความคลุมเครือ 

ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 

ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ 

Mean SD ความหมาย 
น้อย
ที่สุด 
(1) 

 
น้อย 
(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

 
มาก 
 (4) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

ความอดทนต่อความคลุมเครือ         
1. ท่านอดทนเพื่อเอาชนะอุปสรรคอย่าง
ไม่หยุดยั้งกับการพัฒนาความคิดและ
นวัตกรรมใหม่ ๆ  

- - 21 189 140 4.34 0.59 มากท่ีสุด 
- - (6.00) (54.00) (40.00) 

2. ท่านยังคงพยายามสร้างสรรค์หรือ
ทดสอบความคิดใหม่ ๆ จนกว่าท่านจะ
บรรลุเป้าหมาย 

- - 35 91 224 4.54 0.67 มากท่ีสุด 
- - (10.00) (26.00) (64.00) 

3. ท่านยังมีความมุ่งมั่นในการพัฒนา
นวัตกรรมตามความคิดใหม่ ๆ ถึงแม้ว่าใน
ขณะนั้นความคิดเริ่มต้นยังไม่ดีพอ 

- - 35 112 203 4.48 0.67 มากท่ีสุด 
- - (10.00) (32.00) (58.00) 

4. ท่านทดสอบความคิดและนวัตกรรม
อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะล้มเหลวมาแล้ว
หลายครั้ง 

- - 56 140 154 4.28 0.72 มากท่ีสุด 
- - (16.00) (40.00) (44.00) 

5. ท่านพัฒนาและปรับเปล่ียนวิธีการอยู่
เสมอเมื่อผลการทดสอบไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

- 7 28 77 238 4.56 0.73 มากท่ีสุด 
- (2.00) (8.00) (22.00) (68.00) 

รวมเฉล่ีย      4.17 0.63 มาก 
 

 จากตาราง ค3.6 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล ด้านความ
อดทนต่อความคลุมเครือ มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไป
หาน้อย 3 ลำดับแรก ดังนี้ ท่านพัฒนาและปรับเปล่ียนวิธีการอยู่เสมอเมื่อผลการทดสอบไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย (X = 4.56) ท่านยังคงพยายามสร้างสรรค์หรือทดสอบความคิดใหม่ ๆ จนกว่าท่านจะบรรลุ
เป้าหมาย (X = 4.54) และท่านยังมีความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมตามความคิดใหม่ ๆ ถึงแม้ว่า
ในขณะนั้นความคิดเริ่มต้นยังไม่ดีพอ(X = 4.48) ตามลำดับ 
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ตาราง ค3.7 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถนวัตกรรม
ระดับบุคคล ด้านการรับรู้ศักยภาพตนเอง 

ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 

ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ 

Mean SD ความหมาย 
น้อย
ที่สุด 
(1) 

 
น้อย 
(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

 
มาก 
 (4) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

การรับร ้ศักย าพตนเอง         
1. ท่านมักเห็นภาพความความสำเร็จใน
การพัฒนานวัตกรรมก่อนท่ีจะลงมือทำ 

7 21 42 161 119 4.04 0.94 มาก 
(2.00) (6.00) (12.00) (46.00) (34.00) 

2. ท่านคิดถึงผลลัพธ์เชิงบวกของการ
เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นจากการพัฒนา
นวัตกรรม 

- 19 42 68 221 4.40 0.90 มากท่ีสุด 
- (5.43) (12.00) (19.43) (63.14) 

3. ท่านพิจารณาความคิดของตนเองอยู่
เสมอเกี่ยวการพัฒนานวัตกรรม 

9 13 21 142 165 4.26 0.92 มากท่ีสุด 
(2.57) (3.71) (6.00) (40.57) (47.14) 

4. เมื่อเกิดปัญหาในส่วนงานท่ีท่าน
รับผิดชอบ ท่านจะพยายามแก้ปัญหา
ด้วยตัวเอง 

11 15 32 131 161 4.19 0.99 มาก 
(3.14) (4.29) (9.14) (37.43) (46.00) 

5.ท่านมีความเช่ือเสมอว่า ท่านจะทำให้
นวัตกรรมมันเกิดขึ้นแม้จะเป็นไปได้
หรือไม่ก็ตาม 

5 6 42 139 158 4.25 0.84 มากท่ีสุด 
(1.43) (1.71) (12.00) (39.71) (45.14) 

6. ท่านมีความมั่นใจในความคิดและ
พฤติกรรมสร้างสรรค์ของตนเอง 

5 16 48 138 143 4.14 0.92 มาก 
(1.43) (4.57) (13.71) (39.43) (40.86) 

รวมเฉล่ีย      4.21 0.60 มากท่ีสุด 
 
 จากตาราง ค3.7 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล ด้านการ
รับรู้ศักยภาพตนเอง  มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไป
หาน้อย 3 ลำดับแรก ดังนี้ ท่านคิดถึงผลลัพธ์เชิงบวกของการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นจากการพัฒนา
นวัตกรรม (X = 4.40) ท่านพิจารณาความคิดของตนเองอยู่เสมอเกี่ยวการพัฒนานวัตกรรม (X = 
4.26) และท่านมีความเช่ือเสมอว่า ท่านจะทำให้นวัตกรรมมันเกิดขึ้นแม้จะเป็นไปได้หรือไม่ก็ตาม(X
= 4.25) ตามลำดับ 
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ตาราง ค3.8 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถนวัตกรรม
ระดับบุคคล ด้านความกระตือรือร้น 

ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 

ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ 

Mean SD ความหมาย 
น้อย
ที่สุด 
(1) 

 
น้อย 
(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

 
มาก 
 (4) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

ความกระตือรือร้น         
1. ท่านมักเป็นผู้ริเริ่มพัฒนาสินค้าและ
บริการใหม่ ๆ  

4 15 57 109 165 4.19 0.94 มาก 
(1.14) (4.29) (16.29) (31.14) (47.14) 

2. ท่านมักเป็นผู้เสนอแนะให้องค์กรมี
การพัฒนากระบวนการและเทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 

11 6 61 102 170 4.18 0.99 มาก 
(3.14) (1.71) (17.43) (29.14) (48.57) 

3. ท่านมักแสวงหาโอกาสท่ีจะนำไปสู่
การพัฒนาตนเอง อาทิ การพัฒนา
เพิ่มพูนทักษะ เป็นต้น 

4 4 48 123 171 4.29 0.83 มากท่ีสุด 
(1.14) (1.14) (13.71) (35.14) (48.86) 

4. ท่านปรับเปล่ียนวิธีการดำเนินงานได้
ก่อนจะเกิดสภาวะการณ์คับขันอยู่เสมอ 

2 7 46 167 128 4.18 0.77 มาก 
(0.57) (2.00) (13.14) (47.71) (36.57) 

5. ท่านมักทบทวนถึงวิธีการดำเนินงาน
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอยู่เสมอ 

2 11 55 146 136 4.15 0.84 มาก 
(0.57) (3.14) (15.71) (41.71) (38.86) 

6. ท่านมีความกระตือรือร้นในการแก้ไข
ปัญหาท่ีพบอยู่เสมอ    

4 15 66 114 151 4.12 0.94 มาก 
(1.14) (4.29) (18.86) (32.57) (43.14) 

รวมเฉล่ีย      4.19 0.61 มาก 
 
 จากตาราง ค3.8 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล ด้านความ
กระตือรือร้น มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 
ลำดับแรก ดังนี้ ท่านมักแสวงหาโอกาสท่ีจะนำไปสู่การพัฒนาตนเอง อาทิ การพัฒนาเพิ่มพูนทักษะ 
เป็นต้น (X = 4.29) ท่านมักเป็นผู้ริเริ่มพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ  (X = 4.19) และท่านมักเป็น
ผู้เสนอแนะให้องค์กรมีการพัฒนากระบวนการและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและ
ท่านปรับเปล่ียนวิธีการดำเนินงานได้ก่อนจะเกิดสภาวะการณ์คับขันอยู่เสมอ (X = 4.18) ตามลำดับ 
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ตาราง ค3.9 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถนวัตกรรม
ระดับบุคคล ด้านความคิดสร้างสรรค์ 

ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 

ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ 

Mean SD ความหมาย 
น้อย
ที่สุด 
(1) 

 
น้อย 
(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

 
มาก 
 (4) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

ความคิดสร้างสรรค์         
1. ท่านมักค้นหาวิธีการใหม่ ๆ ในการ
ทำส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ 

4 9 46 131 160 4.24 0.86 มากท่ีสุด 
(1.14) (2.57) (13.14) (37.43) (45.71) 

2. ท่านชอบและสนุกกับการแสดงออก
ความคิดใหม่ ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ 

6 5 39 126 174 4.31 0.85 มากท่ีสุด 
(1.71) (1.43) (11.14) (36.00) (49.71) 

3. ท่านสามารถคิดค้นส่ิงใหม่ ๆ จาก
การรวมเทคโนโลยีใหม่เข้ากับส่ิงท่ีมีอยู่ 

3 6 48 149 144 4.21 0.81 มากท่ีสุด 
(0.86) (1.71) (13.71) (42.57) (41.14) 

4. ท่านสามารถต่อยอดความคิดจากส่ิง
ท่ีมีอยู่เพื่อพัฒนาคุณภาพของนวัตกรรม 

3 10 61 164 112 4.06 0.83 มาก 
(0.86) (2.86) (17.43) (46.86) (32.00) 

5. ท่านมักความคิดหรือคิดค้นส่ิงประดิฐ์
ใหม่ ๆ ท่ีแตกต่างจากคนอื่น 

4 11 89 120 126 4.01 0.92 มาก 
(1.14) (3.14) (25.43) (34.29) (36.00) 

รวมเฉล่ีย      4.17 0.62 มาก 
 
 จากตาราง ค3.9 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล ด้าน
ความคิดสร้างสรรค์  มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหา
น้อย 3 ลำดับแรก ดังนี้ ท่านชอบและสนุกกับการแสดงออกความคิดใหม่ ๆ ท่ีเป็นประโยชน์  (X = 
4.31) ท่านมักค้นหาวิธีการใหม่ ๆ ในการทำส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ (X = 4.24) และท่านสามารถ
คิดค้นส่ิงใหม่ ๆ จากการรวมเทคโนโลยีใหม่เข้ากับส่ิงท่ีมีอยู่ (X = 4.21) ตามลำดั 
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ตาราง ค3.10 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถนวัตกรรม
ระดับบุคคล ด้านความต้องการความสำเร็จ 
 

ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 

ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ 

Mean SD ความหมาย 
น้อย
ที่สุด 
(1) 

 
น้อย 
(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

 
มาก 
 (4) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

ความต้องการความสำเร็จ         
1. ท่านทำงานอย่างสุดกำลังเพื่อให้ได้
ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ 

3 11 51 129 156 4.21 0.87 มากท่ีสุด 
(0.86) (3.14) (14.57) (36.86) (44.57) 

2. เมื่อท่านทำงาน ท่านมักจะลืมทุกส่ิง
ท่ีอยู่รอบตัว 

14 14 72 132 118 3.93 1.03 มาก 
(4.00) (4.00) (20.57) (37.71) (33.71) 

3. ท่านมักหมกมุ่นอยู่กับงานของท่าน 
11 24 56 118 141 4.01 1.06 มาก 

(3.14) (6.86) (16.00) (33.71) (40.29) 
4. ท่านมักพัฒนาวิธีการในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

2 4 60 163 121 4.13 0.77 มาก 
(0.57) (1.14) (17.14) (46.57) (34.57) 

5. การแข่งขันทำให้ท่านท้าทายเพื่อให้
บรรลุผลการดำเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ 

7 21 48 175 99 3.97 0.92 มาก 
(2.00) (6.00) (13.71) (50.00) (28.29) 

รวมเฉล่ีย      4.05 0.62 มาก 
 
 จากตาราง ค3.10 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล ด้าน
ความต้องการความสำเร็จ  มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไป
หาน้อย 3 ลำดับแรก ดังนี้ ท่านทำงานอย่างสุดกำลังเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (X = 4.21) 
ท่านมักพัฒนาวิธีการในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ (X = 4.13) และท่าน
มักหมกมุ่นอยู่กับงานของท่าน (X = 4.01) ตามลำดับ 
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ตาราง ค3.11 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถนวัตกรรม
ระดับบุคคล ด้านรางวัล 
 

ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 

ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ 

Mean SD ความหมาย 
น้อย
ที่สุด 
(1) 

 
น้อย 
(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

 
มาก 
 (4) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

รางวัล         
1. ระบบการให้รางวัลขององค์กรของ
ท่านส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม 

4 29 98 109 110 3.83 1.00 มาก 
(1.14) (8.29) (28.00) (31.14) (31.43) 

2. ท่านคาดหวังกับรางวัลหากท่าน
สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม 

15 26 67 146 96 3.81 1.06 มาก 
(4.29) (7.43) (19.14) (41.71) (27.43) 

3. ระบบการให้รางวัลขององค์กรมี
ประโยชน์มากสำหรับบุคคลท่ีไม่เคยมี
นวัตกรรม 

20 24 88 109 109 3.75 1.14 มาก 
(5.71) (6.86) (25.14) (31.14) (31.14) 

4. ท่านภาคภูมิใจกับความสำเร็จในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับองค์กร 

2 9 27 151 161 4.31 0.77 มากท่ีสุด 
(0.57) (2.57) (7.71) (43.14) (46.00) 

5. องค์กรของท่านมักกำหนดให้มีการ
แข่งขันชิงรางวัลเพื่อเกิดการสร้างสรรค์
นวัตกรรม  

2 16 34 128 170 4.28 0.86 มากท่ีสุด 
(0.57) (4.57) (9.71) (36.57) (48.57) 

6. ความสำเร็จของการสร้างสรรค์
นวัตกรรมทำให้ท่านได้รับโอกาสต่าง ๆ 
ในหน้าท่ีการงาน 

10 11 60 173 96 3.95 0.91 มาก 
(2.86) (3.14) (17.14) (49.43) (27.43) 

รวมเฉล่ีย      3.99 0.61 มาก 
 
 จากตาราง ค3.11 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล ด้าน
รางวัล มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ
แรก ดังนี้ ท่านภาคภูมิใจกับความสำเร็จในการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับองค์กร (X = 4.31) องค์กร
ของท่านมักกำหนดให้มีการแข่งขันชิงรางวัลเพื่อเกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม   (X = 4.28) และ
ความสำเร็จของการสร้างสรรค์นวัตกรรมทำให้ท่านได้รับโอกาสต่าง ๆ ในหน้าท่ีการงาน (X = 3.95) 
ตามลำดับ 
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ตาราง ค3.12 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถนวัตกรรม
ระดับบุคคล ด้านความคิดริเริ่มส่วนบุคคล 
 

ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 

ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ 

Mean SD ความหมาย 
น้อย
ที่สุด 
(1) 

 
น้อย 
(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

 
มาก 
 (4) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

ความคิดริเร่ิมส่วนบุคคล         
1. ท่านมักเป็นผู้ริเริ่มพัฒนาสินค้าและ
บริการใหม่ ๆ  

1 7 57 159 126 4.15 0.78 มาก 
(0.29) (2.00) (16.29) (45.43) (36.00) 

2. ท่านมักเป็นผู้เสนอแนะให้องค์กรมี
การพัฒนากระบวนการและเทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 

3 5 67 145 130 4.13 0.83 มาก 
(0.86) (1.43) (19.14) (41.43) (37.14) 

3. ท่านมักมองหาโอกาสเพื่อพัฒนา
กระบวนการ เทคโนโลยี สินค้าหรือ
บริการ 

4 9 58 130 149 4.17 0.88 มาก 
(1.14) (2.57) (16.57) (37.14) (42.57) 

4. ท่านมักตระหนักถึงโอกาสในการ
สร้างความแตกต่างในเชิงบวกในการ
ทำงาน 

7 8 46 135 154 4.20 0.90 มาก 
(2.00) (2.29) (13.14) (38.57) (44.00) 

5. ท่านมักใส่ใจกับปัญหาท่ีไม่ได้เกิดขึ้น
เป็นประจำในงานขององค์กร 

10 8 86 135 111 3.94 0.95 มาก 
(2.86) (2.29) (24.57) (38.57) (31.71) 

6. ท่านพัฒนาแผนการและตารางเวลา
ท่ีเหมาะสมสำหรับการใช้ความคิดริเริ่ม
ใหม่ ๆ 

3 13 83 168 83 3.90 0.83 มาก 
(0.86) (3.71) (23.71) (48.00) (23.71) 

รวมเฉล่ีย      4.08 0.59 มาก 
 
 จากตาราง ค3.12 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล ด้าน
ความคิดริเริ่มส่วนบุคคล มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไป
หาน้อย 3 ลำดับแรก ดังนี้ ท่านมักตระหนักถึงโอกาสในการสร้างความแตกต่างในเชิงบวกในการ
ทำงาน (X = 4.20) ท่านมักมองหาโอกาสเพื่อพัฒนากระบวนการ เทคโนโลยี สินค้าหรือบริการ(X = 
4.17) และท่านมักเป็นผู้ริเริ่มพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ (X = 4.15) ตามลำดับ 
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ตาราง ค3.13 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถนวัตกรรม
ระดับบุคคล ด้านการส่ือสาร 

ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 

ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ 

Mean SD ความหมาย 
น้อย
ที่สุด 
(1) 

 
น้อย 
(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

 
มาก 
 (4) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

การสื่อสาร         
1. ท่านพยายามส่ือสารให้บุคคลใน
องค์กรเห็นถึงความคิดใหม่ ๆ 

3 6 51 185 105 4.09 0.76 มาก 
(0.86) (1.71) (14.57) (52.86) (30.00) 

2. เมื่อท่านมีแนวคิดใหม่ ๆ ท่าน
พยายามหาบุคคลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
ทำงานร่วมกัน 

5 3 42 176 124 4.17 0.78 มาก 
(1.43) (0.86) (12.00) (50.29) (35.43) 

3. ท่านมักจะพยายามชักชวนคนใน
องค์กรให้เห็นถึงความสำคัญของ
ความคิดใหม่ ๆ 

5 56 154 135 5 4.20 0.75 มาก 
(1.43) (16.00) (44.00) (38.57) (1.43) 

4. ท่านนำเสนอแนวคิดวิธีการใหม่ ๆ 
เพื่อเห็นทุกคนเห็นถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

1 11 21 145 172 4.36 0.76 มากท่ีสุด 
(0.29) (3.14) (6.00) (41.43) (49.14) 

5. ท่านมักระดมความคิดเห็นจากคน
ในองค์กรกับการแก้ปัญหาในเรื่องท่ี
ต้องช่วยเหลือกัน 

8 21 46 128 147 4.10 0.99 มาก 
(2.29) (6.00) (13.14) (36.57) (42.00) 

รวมเฉล่ีย      4.19 0.52 มาก 
 

 จากตาราง ค3.13 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล ด้านการ
ส่ือสาร มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ
แรก ดังนี้ ท่านนำเสนอแนวคิดวิธีการใหม่ ๆ เพื่อเห็นทุกคนเห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล (X
= 4.36) ท่านมักจะพยายามชักชวนคนในองค์กรให้เห็นถึงความสำคัญของความคิดใหม่ ๆ  (X = 
4.20) และเมื่อท่านมีแนวคิดใหม่ ๆ ท่านพยายามหาบุคคลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อทำงานร่วมกัน (X = 4.17) 
ตามลำดับ 
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ตาราง ค3.14 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถนวัตกรรม
ระดับบุคคล ด้านความมีอิสระในการทำงาน 
 

ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 

ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ 

Mean SD ความหมาย 
น้อย
ที่สุด 
(1) 

 
น้อย 
(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

 
มาก 
 (4) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

ความมีอิสระในการทำงาน         
1. องค์กรเปิดโอกาสให้ท่านใช้
ความคิดริเริ่มส่วนตัวหรือวิจารณญาณ
ในการทำงาน 

27 9 63 138 113 3.86 1.13 มาก 
(7.71) (2.57) (18.00) (39.43) (32.29) 

2. องค์กรให้โอกาสท่านกำหนดวิธีการ
ทำงานให้สำเร็จด้วยตนเอง 

22 41 30 121 136 3.88 1.22 มาก 
(6.29) (11.71) (8.57) (34.57) (38.86) 

3. องค์กรให้โอกาสท่านในการ
ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาการ
ทำงาน 

16 24 27 154 129 4.02 1.07 มาก 
(4.57) (6.86) (7.71) (44.00) (36.86) 

4. องค์กรให้ท่านสามารถกำหนด
ตารางเวลาการทำงานด้วยตนเอง 

18 26 72 154 80 3.72 1.06 มาก 
(5.14) (7.43) (20.57) (44.00) (22.86) 

5. องค์กรของท่านพิจารณาผลลัพธ์
มากกว่าวิธีการดำเนินการ 

14 27 46 131 132 3.97 1.09 มาก 
(4.00) (7.71) (13.14) (37.43) (37.71) 

6. เมื่อพบปัญหา องค์กรให้ท่านมี
อิสระกับการตัดสินใจในการแก้ปัญหา 

25 17 75 145 88 3.73 1.11 มาก 
(7.14) (4.86) (21.43) (41.43) (25.14) 

รวมเฉล่ีย      3.86 0.73 มาก 
 
 จากตาราง ค3.14 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล ด้าน
ความมีอิสระในการทำงาน มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไป
หาน้อย 3 ลำดับแรก ดังนี้ องค์กรให้โอกาสท่านในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาการทำงาน (X = 
4.02) องค์กรของท่านพิจารณาผลลัพธ์มากกว่าวิธีการดำเนินการ  (X = 3.97) และองค์กรให้โอกาส
ท่านกำหนดวิธีการทำงานให้สำเร็จด้วยตนเอง (X = 3.88) ตามลำดับ 
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ตาราง ค3.15 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถนวัตกรรม
ระดับบุคคล ด้านทรัพยากรของงาน 

ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 

ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ 

Mean SD ความหมาย 
น้อย
ที่สุด 
(1) 

 
น้อย 
(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

 
มาก 
 (4) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

ทรัพยากรของงาน         
1. ท่านมักจะพัฒนานวัตกรรมให้
บรรลุเป้าหมายก่อนกำหนด 

1 6 83 151 109 4.03 0.80 มาก 
(0.29) (1.71) (23.71) (43.14) (31.14) 

2. ความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม
ของท่านมักจะช่วยลดภาระของการ
ทำงานในองค์กร 

4 2 32 214 98 4.14 0.69 มาก 
(1.14) (0.57) (9.14) (61.14) (28.00) 

3. ความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม
ของท่านมักจะช่วยลดต้นทุนของ
องค์กร 

- 8 76 179 87 3.99 0.75 มาก 
- (2.29) (21.71) (51.14) (24.86) 

4. องค์กรให้เวลาเพียงพอท่ีจะพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ 

12 51 105 92 90 3.56 1.12 มาก 
(3.43) (14.57) (30.00) (26.29) (25.71) 

5. องค์กรของท่านมีบุคลากร
เพียงพอต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

42 52 86 92 78 3.32 1.30 ปานกลาง 
(12.00) (14.86) (24.57) (26.29) (22.29) 

รวมเฉล่ีย      3.81 0.61 มาก 
 

 จากตาราง ค3.15 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล ด้าน
ทรัพยากรของงาน มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 
3 ลำดับแรก ดังนี้ ความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมของท่านมักจะช่วยลดภาระของการทำงานใน
องค์กร (X = 4.14) ท่านมักจะพัฒนานวัตกรรมให้บรรลุเป้าหมายก่อนกำหนด  (X = 4.03) และ
ความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมของท่านมักจะช่วยลดต้นทุนขององค์กร (X = 3.99) ตามลำดับ 
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ตาราง ค3.16 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถนวัตกรรม
ระดับบุคคล ด้านการสนับสนุนนวัตกรรม 

ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 

ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ 

Mean SD ความหมาย 
น้อย
ที่สุด 
(1) 

 
น้อย 
(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

 
มาก 
 (4) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

การสนับสนุนนวัตกรรม         
1. องค์กรของท่านมีการสนับสนุน
ความคิดสร้างสรรค์ 

11 5 48 138 148 4.16 0.94 มาก 
(3.14) (1.43) (13.71) (39.43) (42.29) 

2. ความสามารถของท่านในการทำงาน
อย่างสร้างสรรค์นั้นได้รับการเคารพจาก
ผู้บังคับบัญชา 

- 23 38 188 101 4.05 0.81 มาก 
- (6.57) (10.86) (53.71) (28.86) 

3. องค์กรของท่านให้โอกาสในการ
พยายามแก้ไขปัญหาเดียวกันในรูปแบบ
ต่าง ๆ 

5 33 50 172 90 3.88 0.95 มาก 
(1.43) (9.43) (14.29) (49.14) (25.71) 

4. องค์กรของท่านมีความยืดหยุ่นกับ
สถานการณ์ของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิด
จากความคิดและนวัตกรรมใหม่ ๆ 

12 5 60 162 111 4.01 0.93 มาก 
(3.43) (1.43) (17.14) (46.29) (31.71) 

5. องค์กรสนับสนุนให้เวลาท่านในการ
ประเมินความคิดสร้างสรรค์ 

1 21 74 189 65 3.85 0.80 มาก 
(0.29) (6.00) (21.14) (54.00) (18.57) 

6. องค์กรของท่านยอมรับต่อสาธารณะ
ถึงบุคคลท่ีสร้างสรรค์นวัตกรรม 

1 21 92 139 97 3.89 0.89 มาก 
(0.29) (6.00) (26.29) (39.71) (27.71) 

รวมเฉล่ีย      3.97 0.56 มาก 
 
 จากตาราง ค3.16 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล ด้านการ
สนับสนุนนวัตกรรม มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหา
น้อย 3 ลำดับแรก  ดังนี้  องค์กรของท่านมีการสนับสนุนความ คิดสร้างสรรค์ (X = 4.16) 
ความสามารถของท่านในการทำงานอย่างสร้างสรรค์นั้นได้รับการเคารพจากผู้บังคับบัญชา  (X = 
4.05) และองค์กรของท่านมีความยืดหยุ่นกับสถานการณ์ของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากความคิดและ
นวัตกรรมใหม่ ๆ (X = 4.01) ตามลำดับ 
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ตาราง ค3.17 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถนวัตกรรม
ระดับบุคคล ด้านความรู้ 

ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 

ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ 

Mean SD ความหมาย 
น้อย
ที่สุด 
(1) 

 
น้อย 
(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

 
มาก 
 (4) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

ความร ้         
1. ท่านมักสร้างนวัตกรรมจากองค์
ความรู้ท่ีมี 

1 5 34 205 105 4.17 0.67 มาก 
(0.29) (1.43) (9.71) (58.57) (30.00) 

2. ท่านมักแก้ปัญหาจากองค์ความรู้ท่ีมี 
7 2 44 173 124 4.16 0.81 มาก 

(2.00) (0.57) (12.57) (49.43) (35.43) 
3. สามารถสร้างชุดความคิดและการ
ผสานกันของความคิดและข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม 

3 8 55 191 93 4.04 0.77 มาก 
(0.86) (2.29) (15.71) (54.57) (26.57) 

4. ท่านมีความรู้ความเข้าใจท่ีสอดคล้อง
กับความต้องขององค์กร 

1 2 44 196 107 4.16 0.68 มาก 
(0.29) (0.57) (12.57) (56.00) (30.57) 

5. ท่านมีความรู้สินค้าขององค์กรท่ียอด
เย่ียม เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์ กลุ่มบริการ 

- 5 127 166 48 3.71 0.76 มาก 
- (1.43) (36.29) (47.43) (13.71) 

6. เมื่อได้ข่าวเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ ๆ 
ท่านมักจะค้นหาข้อมูลส่ิงนั้นเสมอ 

1 2 71 165 111 4.09 0.75 มาก 
(0.29) (0.57) (20.29) (47.14) (31.71) 

รวมเฉล่ีย      4.05 0.43 มาก 
 
 จากตาราง ค3.17 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล ด้าน
ความรู้ มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ
แรก ดังนี้ ท่านมักสร้างนวัตกรรมจากองค์ความรู้ท่ีมี (X = 4.17) ท่านมักแก้ปัญหาจากองค์ความรู้ท่ีมี 
มีความรู้ความเข้าใจท่ีสอดคล้องกับความต้องขององค์กร  (X = 4.16) และเมื่อได้ข่าวเกี่ยวกับ
นวัตกรรมใหม่ ๆ ท่านมักจะค้นหาข้อมูลส่ิงนั้นเสมอ (X = 4.09) ตามลำดับ 
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ตาราง ค3.18 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถนวัตกรรม
ระดับบุคคล ด้านความเช่ียวชาญ 

ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 

ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ 

Mean SD ความหมาย 
น้อย
ที่สุด 
(1) 

 
น้อย 
(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

 
มาก 
 (4) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

ความเชี่ยวชาญ         
1. ท่านมักใช้ความรู้ความสามารถท่ีเป็น
เฉพาะเจาะจงในการทำงาน 

- 6 48 192 104 4.13 0.70 มาก 
- (1.71) (13.71) (54.86) (29.71) 

2. ทักษะเฉพาะด้านท่ียอดเยี่ยมของ
ท่านสามารถสร้างความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม   

4 9 41 218 78 4.02 0.74 มาก 
(1.14) (2.57) (11.71) (62.29) (22.29) 

3. ทักษะท่ียอดเยี่ยมของท่านสามารถ
ทำให้เกิดคุณประโยชน์ต่อองค์กร 

2 2 53 213 80 4.05 0.67 มาก 
(0.57) (0.57) (15.14) (60.86) (22.86) 

4. ท่านมีความรู้ความสามารถท่ีเป็น
เฉพาะเจาะจงด้านเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้อง
กับการทำงาน 

- 19 52 163 116 4.07 0.83 มาก 
- (5.43) (14.86) (46.57) (33.14) 

5. ความชำนาญของท่านเกิดจาก
ประสบการณ์ท่ีได้จากการทำงานท่ี
เจาะจงอย่างสม่ำเสมอ 

- 6 43 204 97 4.12 0.67 มาก 
- (1.71) (12.29) (58.29) (27.71) 

6. ท่านมีความเช่ียวชาญท่ีสอดคล้องกับ
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร เช่น 
วัตถุประสงค์ 

- 1 36 206 107 4.19 0.63 มาก 
- (0.29) (10.29) (58.86) (30.57) 

รวมเฉล่ีย      4.10 0.48 มาก 
 
 จากตาราง ค3.18 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล ด้าน
ความเช่ียวชาญ มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 
ลำดับแรก ดังนี้  ท่านมีความเช่ียวชาญท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร เช่น  
วัตถุประสงค์ (X = 4.19) ท่านมักใช้ความรู้ความสามารถท่ีเป็นเฉพาะเจาะจงในการทำงาน   (X = 
4.13) และความชำนาญของท่านเกิดจากประสบการณ์ท่ีได้จากการทำงานท่ีเจาะจงอย่างสม่ำเสมอ  (
X = 4.12) ตามลำดับ 
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ตาราง ค3.19 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถนวัตกรรม
ระดับบุคคล ด้านรูปแบบการแก้ปัญหา 

ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 

ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ 

Mean SD ความหมาย 
น้อย
ที่สุด 
(1) 

 
น้อย 
(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

 
มาก 
 (4) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

ร ปแบบการแก้ปัญหา         
1. ท่านมักค้นหาวิธีการแก้ปัญหาอยู่
เสมอ 

1 1 12 208 128 4.32 0.58 มากท่ีสุด 
(0.29) (0.29) (3.43) (59.43) (36.57) 

2. ท่านมักคำนึงถึงปัญหาในทุกมิติ
เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาอย่างแท้จริง 

2 2 57 120 169 4.29 0.80 มากท่ีสุด 
(0.57) (0.57) (16.29) (34.29) (48.29) 

3. ท่านมักทดสอบกับความคิดหรือ
วิธีการแก้ปัญหาท่ีแท้จริง 

3 16 4 205 122 4.22 0.76 มากท่ีสุด 
(0.86) (4.57) (1.14) (58.57) (34.86) 

4. ท่านมักประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน
ของความคิดใหม่ ๆ 

- 14 103 127 106 3.93 0.87 มาก 
- (4.00) (29.43) (36.29) (30.29) 

5. ท่านมักวางแผนการในแก้ไขปัญหา
เมื่อมีการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

- 14 40 206 90 4.06 0.73 มาก 
- (4.00) (11.43) (58.86) (25.71) 

6. ท่านมักดำเนินการสร้างและมุ่งเน้น
กิจกรรมเพื่อหาคำตอบของปัญหา
เพื่อให้เกิดความชัดเจน 

- 14 23 181 132 4.23 0.74 มากท่ีสุด 
- (4.00) (6.57) (51.71) (37.71) 

รวมเฉล่ีย      4.18 0.52 มาก 
 
 จากตาราง ค3.19 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล ด้าน
รูปแบบการแก้ปัญหา มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหา
น้อย 3 ลำดับแรก ดังนี้ ท่านมักค้นหาวิธีการแก้ปัญหาอยู่เสมอ (X = 4.32) ท่านมักคำนึงถึงปัญหาใน
ทุกมิติเพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาอย่างแท้จริง  (X = 4.29) และท่านมักดำเนินการสร้างและมุ่งเน้น
กิจกรรมเพื่อหาคำตอบของปัญหาเพื่อให้เกิดความชัดเจน (X = 4.23) ตามลำดับ 
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ตาราง ค3.20 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถนวัตกรรม
ระดับบุคคล ด้านเครือข่าย 

ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล 

ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ 

Mean SD ความหมาย 
น้อย
ที่สุด 
(1) 

 
น้อย 
(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

 
มาก 
 (4) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

เครือข่าย         
1. ท่านมักจะสำรวจความต้องการของ
สังคมก่อนท่ีจะคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ  

- 33 56 115 146 4.07 0.98 มาก 
- (9.43) (16.00) (32.86) (41.71) 

2. การจัดการประชุมเพื่อแลกเปล่ียน
ความรู้เป็นการพัฒนานวัตกรรม 

19 33 41 175 82 3.77 1.08 มาก 
(5.43) (9.43) (11.71) (50.00) (23.43) 

3. ท่านมักจะค้นหาความรู้จากแหล่ง
ความรู้เช่น สำนักวิจัย เพื่อเติมความรู้
ใหม่ ๆ 

- - 35 161 154 4.34 0.65 มากท่ีสุด 
- - (10.00) (46.00) (44.00) 

4. ท่านมักจะร่วมมือกับองค์กรอื่นเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางจัด
จำหน่ายแตกต่าง 

- 21 147 133 49 3.60 0.80 มาก 
- (6.00) (42.00) (38.00) (14.00) 

5. การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากภายใน
และภายนอกเป็นการพัฒนานวัตกรรม 

- 21 91 91 147 4.04 0.96 มาก 
- (6.00) (26.00) (26.00) (42.00) 

6. ท่านมักจะแลกเปล่ียนประสบการณ์
จากผู้ท่ีมีความรู้จากท้ังภายในและ
ภายนอก 

- - 28 210 112 4.24 0.59 มากท่ีสุด 
- - (8.00) (60.00) (32.00) 

รวมเฉล่ีย      4.01 0.48 มาก 
 
  จากตาราง ค3.20 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล ด้าน
เครือข่าย มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ
แรก ดังนี้ ท่านมักจะค้นหาความรู้จากแหล่งความรู้เช่น สำนักวิจัย เพื่อเติมความรู้ใหม่ ๆ (X = 4.34) 
ท่านมักจะแลกเปล่ียนประสบการณ์จากผู้ท่ีมีความรู้จากท้ังภายในและภายนอก (X = 4.24) และท่าน
มักจะสำรวจความต้องการของสังคมก่อนท่ีจะคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ  (X = 4.07) ตามลำดับ 
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 าคผนวก ง การเชื่อมโยงและจัดลำดับความสำคัญขององค์ประกอบความสามารถนวัตกรรม
ระดับบุคคล ด้วยวิธีการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี 

ง1.แบบสอบถามการเช่ือมโยงและจัดลำดับความสำคัญองค์ประกอบของความสามารถนวัตกรรม
ระดับบุคคล 

ง2.รายช่ือและหนังสือขอเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีปรึกษาโครการ PEA Innovation Hub ของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 

ง3. ขั้นตอนการคำนวณอัตราค่าความสอดคล้อง (CR : Consistency Ratio) 
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ง1.แบบสอบถามการเช่ือมโยงและจัดลำดับความสำคัญองค์ประกอบของความสามารถ
นวัตกรรมระดับบุคคล 

 

แบบสอบถาม 

เร่ือง การพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อประเมินความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลขององค์กรใน 
บริบทประเทศไทย : การประยุกต์ใช้กับการไฟฟ าส่วน  มิ าค 

  
คำช้ีแจง  

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินค่าน้ำหนักความสำคัญเชิงเปรียบเทียบและจัดลำดับ
ความสำคัญขององค์ประกอบความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล  
ส่วนที่ 1   ข้อม ลทั่วไปของผ ้ตอบแบบสอบถาม  
1. ช่ือ-นามสกุล .................................................................................................................................... 
2. อายุ ................................................................................................................................................. 
3. ระดับการศึกษา .............................................................................................................................. 
4. ตำแหน่งหรือบทบาท ..................................................................................................................... 
5. ช่ือหน่วยงาน ..................................................................................................................................... 
6. ระยะเวลาในการเข้าร่วม ................................................................................................................. 
7. เบอร์โทรศัพท์ ….............................................................................................................................. 
8. อีเมลล์ ............................................................................................................................................ 
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ส่วนที่ 2   ท่านคิดว่าองค์ประกอบด้านบุคลิก าพ ด้านแรงบันดาลใจ ด้านความร ้ความเข้าใจ 
และลักษณะของงาน มีความสำคัญและส่งผลต่อความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลมากกว่ากัน 
โปรดทำเคร่ืองหมายในด้านที่ท่านเห็นว่ามีความสำคัญมากกว่าตามลำดับความสำคัญ 

หากผู้ประเมินเห็นว่าองค์ประกอบด้านซ้ายมือมีความสำคัญมากกว่าองค์ประกอบด้านขวามือ 
ให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องความสำคัญด้านซ้ายมือตามระดับความสำคัญท่ีท่านประเมิน 

หากผู้ประเมินเห็นว่าองค์ประกอบด้านขวามือมีความสำคัญมากกว่าองค์ประกอบด้านซ้ายมือ 
ให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องความสำคัญด้านขวามือตามระดับความสำคัญท่ีท่านประเมิน 

 
คำช้ีแจง  

องค์ประกอบคุณสมบัติด้านบุคลิกภาพ เป็นคุณลักษณะบุคลิกภาพถูกกำหนด เป็นรูปแบบท่ี
ยั่งยืนของความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมท่ีแบ่งแยกความแตกต่างแต่ละบุคคล เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวที่บ่งบอกถึงความมีนวัตกรรมในตัว  

องค์ประกอบของแรงบันดาลใจ เป็นแรงจูงใจถูกกำหนดให้เป็น กระบวนการท่ีควบคุมและ
การเลือกท่ีจะทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมให้สำเร็จ  

องค์ประกอบความรู้ความเข้าใจ เป็นองค์ประกอบของบุคคลท่ีมีความรู้ความเข้าใจ มีความ
เช่ียวชาญ สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้จากภายในและภายนอก สามารถรับมือกับสถานการณ์ท่ีมีความ
แปลกใหม่และมีความซับซ้อนสูง  

องค์ประกอบคุณสมบัติของงาน องค์กรต้องให้ความสำคัญในการทำงานกับบุคลากรเพื่อช่วย
สนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมของแต่ละบุคคล 
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บุคคล



  273 

ส่วนที่ 3   ท่านคิดว่า การเปิดรับประสบการณ์ การยอมรับความเสี่ยง การอดทนต่อความ
คลุมเครือ การรับศักย าพตนเอง ความกระตือรือร้น และความคิดสร้างสรรค์ มีความสำคัญและ
ส่งผลต่อความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลด้านบุคลิก าพมากกว่ากัน โปรดทำเคร่ืองหมายใน
ด้านที่ท่านเห็นว่ามีความสำคัญมากกว่าตามลำดับความสำคัญ 

หากผู้ประเมินเห็นว่าองค์ประกอบด้านซ้ายมือมีความสำคัญมากกว่าองค์ประกอบด้านขวามือ 
ให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องความสำคัญด้านซ้ายมือตามระดับความสำคัญท่ีท่านประเมิน 

หากผู้ประเมินเห็นว่าองค์ประกอบด้านขวามือมีความสำคัญมากกว่าองค์ประกอบด้านซ้ายมือ 
ให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องความสำคัญด้านขวามือตามระดับความสำคัญท่ีท่านประเมิน 
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การเปิดรับประสบการณ์ การยอมรับความเส่ียง
การเปิดรับประสบการณ์ การอดทนต่อความคลุมเครือ
การเปิดรับประสบการณ์ การรับรู้ศักยภาพตนเอง
การเปิดรับประสบการณ์ ความกระตือรือร้น
การเปิดรับประสบการณ์ ความคิดสร้างสรรค์
การยอมรับความเส่ียง การอดทนต่อความคลุมเครือ
การยอมรับความเส่ียง การรับรู้ศักยภาพตนเอง
การยอมรับความเส่ียง ความกระตือรือร้น
การยอมรับความเส่ียง ความคิดสร้างสรรค์
การอดทนต่อความคลุมเครือ การรับรู้ศักยภาพตนเอง
การอดทนต่อความคลุมเครือ ความกระตือรือร้น
การอดทนต่อความคลุมเครือ ความคิดสร้างสรรค์
การรับรู้ศักยภาพตนเอง ความกระตือรือร้น
การรับรู้ศักยภาพตนเอง ความคิดสร้างสรรค์
ความกระตือรือร้น ความคิดสร้างสรรค์

ความสามารถนวัตกรรม

ระดับบุคคลด้านบุคลิกภาพ

ระดับความส าคัญ

ความสามารถนวัตกรรม

ระดับบุคคลด้านบุคลิกภาพ
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คำช้ีแจง  
การเปิดรับประสบการณ์  บุคคลท่ีมีนวัตกรรมต้องมีความต้องการท่ีจะทดลองความคิดใหม่ ๆ 

อย่างเต็มใจ รับฟังข้อมูลข่าวสารเปิดรับความรู้ท่ีมีความหลากหลาย เพื่อเป็นฐานความรู้ในการต่อยอด
ในการคิดนวัตกรรม 

การยอมรับความเส่ียง บุคคลท่ียอมรับโอกาสท่ีอาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การ
รั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ท่ีทำให้นวัตกรรมเกิดจากการคิดค้นและพัฒนา
ไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกำหนด 

ความอดทนต่อความคลุมเครือ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมักจะต้องใช้
เวลา ผู้ท่ีสามารถอดทนต่อปัญหาท่ียังไม่สามารถค้นหาคำตอบได้ อดทนต่อความคิดท่ียังคลุมเครือของ
ตนเอง และยังคงพยายามพิจารณาถึงปัญหาท่ีมีความยากอย่างรอบคอบและต่อเนื่อง เพื่อการค้นหา
คำตอบท่ีดีท่ีสุดต่อไป 

การรับรู้ศักยภาพตนเอง บุคคลท่ีมีการรับรู้ถึงศักยภาพของตนเอง เป็นกระบวนการความคิด
และกระตุ้นพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดความพยายาม ความมุ่งมั่นในความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และนวัตกรรมของแต่ละบุคคลเพื่อให้ประสบความสำเร็จ 

ความกระตือรือร้น บุคคลท่ีมีความสามารถในการคิดไตร่ตรองวางแผนการกระทำและการ
คาดคะเนเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถของบุคคลในการผลิตความคิดท่ีมีประโยชน์และแปลกใหม่
สำหรับให้กลุ่มหรือองค์กรของพวกเขา และมีความต่อเนื่องในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ซึ่ง
สามารถเพิ่มโอกาสในการผลิตนวัตกรรม 
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ส่วนที่ 4   ท่านคิดว่าความต้องการความสำเร็จ รางวัล ความคิดริเร่ิมส่วนบุคคล และการสื่อสาร
ถึงแรงบันดาลใจ มีความสำคัญและส่งผลต่อความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลด้านแรงบันดาล
ใจมากกว่ากัน โปรดทำเคร่ืองหมายในด้านที่ท่านเห็นว่ามีความสำคัญมากกว่าตามลำดับ
ความสำคัญ 

หากผู้ประเมินเห็นว่าองค์ประกอบด้านซ้ายมือมีความสำคัญมากกว่าองค์ประกอบด้านขวามือ 
ให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องความสำคัญด้านซ้ายมือตามระดับความสำคัญท่ีท่านประเมิน 

หากผู้ประเมินเห็นว่าองค์ประกอบด้านขวามือมีความสำคัญมากกว่าองค์ประกอบด้านซ้ายมือ 
ให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องความสำคัญด้านขวามือตามระดับความสำคัญท่ีท่านประเมิน 

 
คำช้ีแจง  

ความต้องการความสำเร็จ บุคคลท่ีมีความเต็มใจท่ีจะบรรลุถึงความสำเร็จและความพยายาม
ท่ีจะทำให้เก่งหรือดีขึ้น บุคคลนั้นจะมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและบรรลุผลการดำเนินงานภายใต้
เงื่อนไขท่ีท้าทายและมีการแข่งขัน 

รางวัล บุคคลท่ีมีความปราถณาบรรลุเป้าหมายโดยไม่ได้เอาเป้าหมายการทำงานเป็นท่ีต้ัง 
บุคคลจะมีความคาดหวังกับการได้รับรางวัลหรือมีการกำหนดเพื่อการแข่งขัน 

ความคิดริเริ่มส่วนบุคคล บุคคลท่ีเป็นตัวเริ่มต้นและมีส่วนร่วมในการเอาชนะอุปสรรคเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย โดยความโดดเด่น คือ การต้ังเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจงในบริบทให้กับตัวเองและและ
ทำได้มากกว่าความต้องการของเป้าหมายท่ีองค์กรต้ังไว้ 
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ความต้องการความส าเร็จ รางวัล
ความต้องการความส าเร็จ ความคิดริเร่ิมส่วนบุคคล
ความต้องการความส าเร็จ การส่ือสารถึงแรงบันดาลใจ
รางวัล ความคิดริเร่ิมส่วนบุคคล
รางวัล การส่ือสารถึงแรงบันดาลใจ
ความคิดริเร่ิมส่วนบุคคล การส่ือสารถึงแรงบันดาลใจ

ความสามารถ

นวัตกรรมระดับบุคคล

ด้านแรงบันดาลใจ

ระดับความส าคัญ

ความสามารถ

นวัตกรรมระดับบุคคล

ด้านแรงบันดาลใจ
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การส่ือสาร บุคคลท่ีมีความสามารถส่ือสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กรท่ีทำหน้าท่ี
เช่ือมและก่อให้เกิดความใกล้ชิดกันระหว่างบุคคล พร้อมท้ังจะช่วยสร้างบรรยายกาศและแรงบันดาล
ใจของการร่วมกันพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรม 

ส่วนที่ 5   ท่านคิดว่าความมีอิสระในการทำงาน ทรัพยากรของงาน  และการสนับสนุนนวัตกรรม 
มีความสำคัญและส่งผลต่อความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลด้านลักษณะของงานมากกว่ากัน 
โปรดทำเคร่ืองหมายในด้านที่ท่านเห็นว่ามีความสำคัญมากกว่าตามลำดับความสำคัญ 

หากผู้ประเมินเห็นว่าองค์ประกอบด้านซ้ายมือมีความสำคัญมากกว่าองค์ประกอบด้านขวามือ 
ให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องความสำคัญด้านซ้ายมือตามระดับความสำคัญท่ีท่านประเมิน 

หากผู้ประเมินเห็นว่าองค์ประกอบด้านขวามือมีความสำคัญมากกว่าองค์ประกอบด้านซ้ายมือ 
ให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องความสำคัญด้านขวามือตามระดับความสำคัญท่ีท่านประเมิน 

 
คำช้ีแจง  

ความมีอิสระในการทำงาน บุคคลมีอิสระในการกำหนดตารางเวลาการทำงานและวิธีการใน
การดำเนินงาน ซึ่งมนัจะช่วยให้บุคคลเหล่านี้มี่พื้นท่ีท่ีในการทดลองและปรับปรุงความคิดและวิธีการ 

ทรัพยากรของงาน บุคคลท่ีสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของงานท่ีได้รับ
มอบหมายอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยลดภาระของงานและต้นทุนขององค์กร สามารถกระตุ้นการ
เจริญเติบโตและการพัฒนาส่วนบุคคล 

การสนับสนุนนวัตกรรม บุคคลจะมีความความคาดหวังท่ีจะได้รับการอนุมัติและจากการ
สนับสนุนการภาคปฏิบัติท่ีคำนึงถึงการแนะนำส่ิงใหม่ๆ หรือการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เพื่อให้เกิดนวัตกรรม 
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ความมอิีสระในการท างาน ทรัพยากรของงาน
ความมอิีสระในการท างาน การสนับสนุนนวัตกรรม
ทรัพยากรของงาน การสนับสนุนนวัตกรรม

ความสามารถ

นวัตกรรมระดับบุคคล

ด้านลักษณะของงาน

ระดับความส าคัญ

ความสามารถ

นวัตกรรมระดับ

บุคคลด้านลักษณะ

ของงาน
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ส่วนที่ 6   ท่านคิดว่าความต้องการความสำเร็จ รางวัล ความคิดริเร่ิมส่วนบุคคล และการสื่อสาร
ถึงแรงบันดาลใจ มีความสำคัญและส่งผลต่อความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลด้านความร ้ความ
เข้าใจมากกว่ากัน โปรดทำเคร่ืองหมายในด้านที่ท่านเห็นว่ามีความสำคัญมากกว่าตามลำดับ
ความสำคัญ 

หากผู้ประเมินเห็นว่าองค์ประกอบด้านซ้ายมือมีความสำคัญมากกว่าองค์ประกอบด้านขวามือ 
ให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องความสำคัญด้านซ้ายมือตามระดับความสำคัญท่ีท่านประเมิน 

หากผู้ประเมินเห็นว่าองค์ประกอบด้านขวามือมีความสำคัญมากกว่าองค์ประกอบด้านซ้ายมือ 
ให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องความสำคัญด้านขวามือตามระดับความสำคัญท่ีท่านประเมิน 

 
คำช้ีแจง  

ความรู้ บุคคลท่ีมีส่วนร่วมและสนุกกับประสบการณ์ใหม่ ๆ ซึ่งสามารถช่วยกระตุ้นทางด้าน
ความคิด โดยบุคคลกลุ่มนี้จะพยายามหาทางแก้ปัญหา และจะแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ จากการเรียนรู้ 

ความเช่ียวชาญ เป็นลักษณะเฉพาะ มีจุดเด่นหรือเทคโนโลยีท่ีมีความเฉพาะเจาะจง ท่ีทำให้
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือการบริการขององค์กรนั้นเหนือกว่าคู่แข่ง ซึ่งความเช่ียวชาญนั้นต้อง
สอดคล้องและสัมพันธ์เป้าหมายและการดำเนินงานขององค์กร ยกตัวอย่างเช่น ในทุก ๆ องค์การนั้น 
ต้องมีความสามารถหลัก ท่ีถือว่ามีความพิเศษแตกต่างหรือมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง องค์ประกอบ
องค์ความรู้ 

รูปแบบการแก้ปัญหา บุคคลท่ีสามารถสร้างระบบหรือวิธีการคิดท่ีใช้งานให้ง่าย จนสามารถ
สร้างนวัตกรรมได้ท้ังแบบธรรมดา และวิธีการแก้ไขปัญหา ซึ่งมันจะสะท้อนให้เห็นถึงวิธีท่ีบุคคลชอบท่ี
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ความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ความรู้ รูปแบบการแก้ปัญหา
ความรู้ เครือข่าย
ความเชี่ยวชาญ รูปแบบการแก้ปัญหา
ความเชี่ยวชาญ เครือข่าย
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ความสามารถ

นวัตกรรมระดับบุคคล

ด้านความรู้ความเข้าใจ

ระดับความส าคัญ

ความสามารถ

นวัตกรรมระดับบุคคล

ด้านความรู้ความเข้าใจ
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จะวางแผนและดำเนินการสร้างและมุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อให้ความชัดเจนมากขึ้นในสร้างสรรค์ความคิด
และเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการ 

เครือข่าย บุคคลท่ีมีความสามารถในการเช่ือมโยงท้ังภายในและนอกองค์กร ซึ่งเป็นวิธีการ
เข้าถึงเครือข่ายต่าง ๆ กระบวนการเกิดนวัตกรรมของบุคคลต้องมีการติดต่อกับแหล่งท่ีมาของ
นวัตกรรม เช่น กลุ่มการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น ความสามารถในการติดต่อนี้ยังเป็นอีกวิธีในการ
เข้าถึงแนวคิด เทคโนโลยีใหม่ ๆ และยังรวมไปถึงเข้าใจถึงความต้องการ 
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ง2.รายช่ือและหนังสือขอเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีปรึกษาโครการ PEA Innovation Hub ของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 
ลำดับ ชื่อ-สกุล องค์กร 

1 ดร.วโรดม คำแผ่นชัย ท่ีปรึกษางานนวัตกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
2 นายธีรพงษ์ พลมาตย์ ท่ีปรึกษางานนวัตกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
3 นายกฤป พงษ์พันธุ ์ ท่ีปรึกษางานนวัตกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
4 นายนนทชัย อยู่ไทย ท่ีปรึกษางานนวัตกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
5 นางสาวสิริกุล โฆษสิทธิเกษม ท่ีปรึกษางานนวัตกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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ง3.ขั้นตอนการคำนวณอัตราค่าความสอดคล้อง (CR : Consistency Ratio) 
 การตรวจสอบความสอดคล้องกันของเหตุผลในการให้คะแนนของผู้ประเมินก่อนนำ ข้อมูล
นั้นไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Fuzzy AHP ซึ่ง (Saaty, 1994) ได้กำหนดอัตราค่าความสอดคล้องท่ี
ยอมรับได้ตามขนาดเมตริกซ์ สำหรับตารางเมตริกซ์ท่ีมีขนาด 3 x 3 ต้องไม่เกิน 0.05 สำหรับตาราง
เมตริกซ์ท่ีมีขนาด 4 x 4 ต้องไม่เกิน 0.08 สำหรับตารางเมตริกซ์ท่ีมีขนาดมากกว่า 4 x 4 ขึ้นไป ต้อง
ไม่เกิน 0.10 

จากการประเมินโดยใช้แบบสอบถามคู่เป็นการเปรียบเทียบท่ีผู้ประเมินต้องพิจารณาอย่าง
ละเอียดและข้อมูลต้องมีความความสอดคล้องกัน ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่ ารายละเอียดหรือคำท่ีใช้ใน
แบบสอบถามอาจมีความคลุมเครือ หากผู้ประเมินได้ประเมินแบบสอบถามด้วยตนเองและไม่ได้รับ
คำอธิบายอาจจะเกิดความไม่สอดคล้องได้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงอธิบายแบบสอบถามให้กับผู้ประเมินและให้
ผู้ประเมินประเมิน นำเกณฑ์จากโครงสร้างเชิงลำดับช้ันในการประเมินองค์ประกอบของความสามารถ
นวัตกรรมระดับบุคคลมาทำเป็นตารางเมตริกซ์ เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบเกณฑ์ในแต่ละระดับ จาก
การตอบแบบสอบถามของผู้เช่ียวชาญแต่ละท่าน  
ตาราง ง3.1 คะแนนท่ีปรึกษาโครงการแต่ละท่านในด้านองค์ประกอบ 

เกณฑ์หลัก 
คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 เกณฑ์หลัก 

ด้านบุคลิกภาพ (A) 1 -7 -9 -3 -3 ด้านแรงบันดาลใจ (B) 
ด้านบุคลิกภาพ (A) 3 -3 -9 -9 -3 ด้านลักษณะของงาน (C) 
ด้านบุคลิกภาพ (A) 3 -5 -3 -3 -5 ด้านความรู้ความเข้าใจ (D) 
ด้านแรงบันดาลใจ (B) 3 3 1 -5 1 ด้านลักษณะของงาน (C) 
ด้านแรงบันดาลใจ (B) 5 3 7 1 -5 ด้านความรู้ความเข้าใจ (D) 
ด้านลักษณะของงาน (C) 3 -3 5 5 -3 ด้านความรู้ความเข้าใจ (D) 

ผู้วิจัยคำนวณตัวอย่างการคำนวณของการประเมินจากท่ีปรึกษาโครการคนท่ี 1  
 
ตาราง ง3.2 ตัวอย่างการประเมินจากท่ีปรึกษาโครงการคนท่ี 1 

  คนท่ี 1 
เกณฑ์ A B C D 
ด้านบุคลิกภาพ (A) 1.000 1.000 3.000 3.000 
ด้านแรงบันดาลใจ (B) 1.000 1.000 3.000 5.000 
ด้านลักษณะของงาน (C) 0.330 0.330 1.000 3.000 
ด้านความรู้ความเข้าใจ (D) 0.330 0.200 0.330 1.000 

ผลรวม 2.660 2.530 7.330 12.000 
 



  284 

การคำนวณผลรวมด้วยการนำค่าท่ีประเมินตามแนวตั้งมาบวกกัน ดังนี้ 
2.660 = 1.000+1.000+0.330+0.330 
2.530 = 1.000+1.000+0.330+0.200 
7.330 = 3.000+3.000+1.000+0.330 
12.000 = 3.000+5.000+3.000+1.000 

สังเคราะห์ตัวเลขจากการวินิจฉัยเปรียบเทียบในตารางเมตริกซ์เพื่อให้ผลรวมท่ีได้มีค่าเท่ากับ 1 
โดยการนำค่าท่ีได้ในแต่ละตารางเมตริกซ์หารด้วยผลรวมในแนวตั้งของตัวเอง หาค่าเฉล่ียในแต่ละแถว
และผลรวมของแถวทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 1 ซึ่งได้ผลดังตารางท่ี ง3.3 

 
ตาราง ง3.3 ตัวอย่างการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ของท่ีปรึกษาโครงการคนท่ี 1 

  การเปรียบเทียบเป็นรายคู่  
ค่าเฉล่ีย เกณฑ์ A B C D 

ด้านบุคลิกภาพ (A) 0.376 0.395 0.409 0.250  0.358  

ด้านแรงบันดาลใจ (B) 0.376 0.395 0.409 0.417  0.399  

ด้านลักษณะของงาน (C) 0.124 0.130 0.136 0.250  0.160  

ด้านความรู้ความเข้าใจ (D) 0.124 0.079 0.045 0.083  0.083  

ผลรวม     1.000 
มีการคำนวณดังนี้ นำค่าท่ีได้ในแต่ละตารางเมตริกซ์หารด้วยผลรวมในแนวตั้งของตัวเอง 

แถวตั้งท่ี 1  0.376 = 1.000/2.660, 0.376 = 1.000/2.660, 0.124 = 0.330/2.660, 
0.124 = 0.330/2.660 

แถวตั้งท่ี 2  0.395 = 1.000/2.530, 0.395 = 1.000/2.530, 0.130 = 0.330/2.530,  
0.079 = 0.200/2.530 

แถวตั้งท่ี 3  0.409= 3.000/7.330, 0.409= 3.000/7.330, 0.136= 1.000/7.330,  
0.045= 0.330/7.330 

แถวตั้งท่ี 4  0.250 = 3.000/12.00, 0.417 = 5.000/12.00, 0.250= 3.000/12.000,  
0.083 = 1.000/12.00 

หาค่าเฉล่ียในแต่ละแถวและผลรวมของแถวทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 1 
แถวนอนท่ี 1 0.358 = (0.376+0.395+0.409+0.250)/4.000 
แถวนอนท่ี 2 0.399 = (0.376 +0.395+0.409+0.417)/4.000 
แถวนอนท่ี 3 0.160 = (0.124 +0.130+0.136+0.250)/4.000 
แถวนอนท่ี 4 0.083 = (0.124 +0.079+0.045+0.083)/4.000 
คำนวณหาค่าแลมด้าแมกซ์ (𝜆max) โดยการนำผลรวมของค่าวินิจฉัยของแต่ละหลักเกณฑ์ใน

แถวตั้งแต่ละแถวจากตาราง ง3.2 มาคูณด้วยผลรวมของค่าเฉล่ียในแถวนอนแต่ละแถวจากตารางท่ี ง
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3.3 และนำเอาผลคูณท่ีได้มารวมกัน ซึ่งผลลัพธ์จะเท่ากับจำนวนหลักเกณฑ์ท้ังหมดท่ีถูกนำมา
เปรียบเทียบ และเรียกผลรวมนี้ว่าค่าEigenvalues หรือ แลมด้าแมกซ์ (𝜆max) ดังตารางท่ี ง3.4 

 
ตาราง ง3.4 การคำนวณหาค่าแลมด้าแมกซ์ 

 
ผลรวมจากตารางท่ี  2.660 2.530 7.330 12.000 
ค่าเฉล่ียจากตารางท่ี 0.358 0.399 0.160 0.083 
ผลรวม x ค่าเฉล่ีย 0.951 1.010 1.174 0.994 
ค่าแลมด้าแมกซ์ 4.130 

ค่าแลมด้าแมกซ์ (𝜆max) = 0.951+1.010+1.174+0.994 = 4.130 
อัตราค่าความสอดคล้อง (CR) สามารถคำนวณได้จากสมการท่ี 5 และสมการท่ี 6 

CR  = 
CI

RI
       __(5)  

เมื่อ  CI = (𝜆max-n)/n-1      __(6) 
𝜆max = 4.130  n=4 
CI = (4.130-4)/3 = 0.057, RI = 0.890, CR = 0.057/0.890 = 0.049 

จากการประเมินของท่ีปรึกษาโครการคนท่ี 1 อัตราค่าความสอดคล้องของข้อมูลของ
ความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล ใช้อัตราค่าความสอดคล้องท่ียอมรับได้ตามขนาดเมตริกซ์ 4 x 4 
คือ ไม่เกิน 0.080 ผลจากการคำนวณอัตราค่า CR = 0.064 แสดงว่าการประเมินของท่ีปรึกษาโครการ
คนท่ี 1 นั้นมีความสอดคล้อง ผู้วิจัยคำนวณแบบนี้ไปให้ครบทุกท่ีปรึกษาโครการในทุก ๆ เกณฑ์การ
ประเมิน  
ตาราง ง3.5 อัตราค่าความสอดคล้องของข้อมูลของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคล  

เกณฑ์การตัดสิน 
อัตราความสอดคล้อง (CR) 

องค์ประกอบ 

ท่ีปรึกษาโครการ 

คนท่ี 1 0.049 

คนท่ี 2 0.069 

คนท่ี 3 0.036 

คนท่ี 4 0.019 

คนท่ี 5 0.063 
 ภาพรวม 0.047 

การประมวลผลท่ี 1 ลำดับความสำคัญของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลสำหรับ
องค์ประกอบ เป็นตารางเมตริกซ์ท่ีมีขนาด 4 x 4 ดังนั้น CR ท่ียอมรับได้ตามขนาดเมตริกซ์ คือ ไม่เกิน 
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0.05 ผลของการคำนวณอัตราค่าความสอดคล้องของท่ีปรึกษาโครงการท้ัง 5 ท่าน ได้ไม่เกิน 0.080 
สอดคล้องตามข้อกำหนด  
 
ตาราง ง3.6 อัตราค่าความสอดคล้องของข้อมูลของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลด้าน
บุคลิกภาพ  

เกณฑ์การตัดสิน 
อัตราความสอดคล้อง (CR) 

ตัวชี้วัดด้านบุคลิกภาพ 

ท่ีปรึกษาโครการ 

คนท่ี 1 0.071 

คนท่ี 2 0.001 

คนท่ี 3 0.009 

คนท่ี 4 0.077 

คนท่ี 5 0.064 

 ภาพรวม 0.044 
การประมวลผลท่ี 2 ลำดับความสำคัญของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลสำหรับ

องค์ประกอบด้านบุคลิกภาพ เป็นตารางเมตริกซ์ท่ีมีขนาด 6 x 6 ดังนั้น CR ท่ียอมรับได้ตามขนาด
เมตริกซ์ คือ ไม่เกิน 0.1 ผลของการคำนวณอัตราค่าความสอดคล้องของท่ีปรึกษาโครงการท้ัง 5 ท่าน 
ได้ไม่เกิน 0.1 สอดคล้องตามข้อกำหนด  

 
ตาราง ง3.7 อัตราค่าความสอดคล้องของข้อมูลของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลด้านแรง
บันดาลใจ  

เกณฑ์การตัดสิน 
อัตราความสอดคล้อง (CR) 

ตัวชี้วัดด้านแรงบันดาลใจ 

ท่ีปรึกษาโครการ 

คนท่ี 1 0.011 

คนท่ี 2 0.066 

คนท่ี 3 0.025 

คนท่ี 4 0.001 

คนท่ี 5 0.036 
 ภาพรวม 0.028 
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การประมวลผลท่ี 3 ลำดับความสำคัญของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลสำหรับ
องค์ประกอบด้านแรงบันดาลใจ เป็นตารางเมตริกซ์ท่ีมีขนาด 4 x 4 ดังนั้น CR ท่ียอมรับได้ตามขนาด
เมตริกซ์ คือ ไม่เกิน 0.08 ผลของการคำนวณอัตราค่าความสอดคล้องของท่ีปรึกษาโครงการท้ัง 5 
ท่าน ได้ไม่เกิน 0.08 สอดคล้องตามข้อกำหนด  

 
ตาราง ง3.8 อัตราค่าความสอดคล้องของข้อมูลของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลด้านลักษณะ
ของงาน  

เกณฑ์การตัดสิน 
อัตราความสอดคล้อง (CR) 

ตัวชี้วัดด้านลักษณะของงาน 

ท่ีปรึกษาโครการ 

คนท่ี 1 0.008 

คนท่ี 2 0.014 

คนท่ี 3 0.008 

คนท่ี 4 0.033 

คนท่ี 5 0.033 
 ภาพรวม 0.019 

การประมวลผลท่ี 4 ลำดับความสำคัญของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลสำหรับ
องค์ประกอบด้านลักษณะของงาน เป็นตารางเมตริกซ์ท่ีมีขนาด 3 x 3 ดังนั้น CR ท่ียอมรับได้ตาม
ขนาดเมตริกซ์ คือ ไม่เกิน 0.05 ผลของการคำนวณอัตราค่าความสอดคล้องของท่ีปรึกษาโครงการท้ัง 
5 ท่าน ได้ไม่เกิน 0.05 สอดคล้องตามข้อกำหนด  

 
ตาราง ง3.9 อัตราค่าความสอดคล้องของข้อมูลของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลด้านความรู้
ความเข้าใจ  

เกณฑ์การตัดสิน 
อัตราความสอดคล้อง (CR) 

ตัวชี้วัดด้านความรู้ความเข้าใจ 

ท่ีปรึกษาโครการ 

คนท่ี 1 0.006 

คนท่ี 2 0.056 

คนท่ี 3 0.003 

คนท่ี 4 0.060 

คนท่ี 5 0.065 

ภาพรวม 0.038 



  288 

การประมวลผลท่ี 5 ลำดับความสำคัญของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลสำหรับ
องค์ประกอบด้านความรู้ความเข้าใจ เป็นตารางเมตริกซ์ท่ีมีขนาด 4 x 4 ดังนั้น CR ท่ียอมรับได้ตาม
ขนาดเมตริกซ์ คือ ไม่เกิน 0.08 ผลของการคำนวณอัตราค่าความสอดคล้องของท่ีปรึกษาโครงการท้ัง 
5 ท่าน ได้ไม่เกิน 0.08 สอดคล้องตามข้อกำหนด  
ง4. ขั้นตอนการการคำนวณค่าน้ำหนักการลำดับช้ันเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี  

จากผลการประเมินแบบสอบถามนำมาคำนวณหาค่าน้ำหนักโดยวิธี Fuzzy AHP แสดงเป็น
ตัวอย่างจากการประเมินจากท่ีปรึกษา สำหรับการประเมินความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลใน
องค์ประกอบ 
ตาราง ง3.10 ตัวอย่างการประเมินท่ีปรึกษาโครการคนท่ี 1 สำหรับความสามารถนวัตกรรมระดับ
บุคคล 

 
  
 ขั้นตอนท่ี 1 แปลงค่าจากแบบสอบถาม โดยการแปลงค่าทางภาษามาเป็นตัวเลขฟัซซี ให้อยู่
ในรูปเมตริกซ์ หาค่าเฉล่ียของกลุ่มผู้ประเมิน โดยในตัวอย่างเป็นกลุ่มผู้เช่ียวชาญภายในได้ค่าเฉล่ีย 
 
ตาราง ง3.11แสดงตัวอย่างเป็นการลงคะแนนจากท่ีปรึกษาโครงการ 

 
โดยท่ี A คือ ด้านบุคลิกภาพ B คือ ด้านแรงบันดาลใจ C คือ ด้านความรู้ความเข้าใจ และ D 

คือ ด้านลักษณะของงาน วิเคราะห์โดยคำนวณค่าขอบเขตสังเคราะห์ฟัซซี ตามสมการท่ี 13 
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ด้านบุคลิกภาพ √ ด้านแรงบันดาลใจ
ด้านบุคลิกภาพ √ ด้านความรู้ความเข้าใจ
ด้านบุคลิกภาพ √ ด้านลักษณะของงาน
ด้านแรงบันดาลใจ √ ด้านความรู้ความเข้าใจ
ด้านแรงบันดาลใจ √ ด้านลักษณะของงาน
ด้านความรู้ความเข้าใจ √ ด้านลักษณะของงาน

ความสามารถ

นวัตกรรมระดับบุคคล

ระดับความส าคัญ

ความสามารถ

นวัตกรรมระดับบุคคล

Goal

A 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 3.000 4.000 2.000 3.000 4.000

B 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 3.000 4.000 4.000 5.000 6.000

C 0.250 0.333 0.500 0.250 0.333 0.500 1.000 1.000 1.000 2.000 3.000 4.000

D 0.250 0.333 0.500 0.167 0.200 0.250 0.250 0.333 0.500 1.000 1.000 1.000

ผลรวม 2.500 2.667 3.000 2.417 2.533 2.750 5.250 7.333 9.500 9.000 12.000 15.000

A B C D
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ขั้นตอนท่ี 2 นำตัวเลขความคลุมเครือใส่ในตารางเมตริกซ์ท่ีใช้ในการเปรียบเทียบหลักเกณฑ์เป็นคู่
(Pairwise Comparison) 
 
ตาราง ง3.12 เมตริกซ์ท่ีใช้ในการเปรียบเทียบหลักเกณฑ์เป็นคู่ 

  l m u   l m u 

A 6.000 8.000 10.000   0.198 0.326 0.522 
B 8.000 10.000 12.000   0.264 0.408 0.626 
C 3.500 4.667 6.000   0.116 0.190 0.313 
D 1.667 1.867 2.250   0.055 0.076 0.117 
Sum 19.167 19.167 19.167         
1/sum 0.052 0.041 0.033         

SA =  (6.000, 8.000, 10.000)  ⨂ (19.167, 19.167, 19.167)-1  = (0.198,0.326,0.522) 
SB =  (8.000, 10.000, 12.000)  ⨂  (19.167, 19.167, 19.167)-1 = (0.264,0.408,0.626) 
SC =  (3.500, 4.667, 6.000)  ⨂  (19.167, 19.167, 19.167)-1 = (0.116,0.190,0.313) 
SD =  (1.667, 1.867, 2.250)  ⨂  (19.167, 19.167, 19.167)-1 = (0.055,0.076,0.117) 
คำนวณ ระดับของความเป็นไปได้ของ Si ≥ Sj เมื่อ Si = (li ,mi ,ui ) และ Sj = (lj ,mj ,uj)  
โดยท่ี i = 1,2,...,n และ j= 1,2,...,m และ i ≠ j ตามสมการท่ี 18 
ขั้นตอนท่ี 3 คำนวณหาค่าน้ำหนักในแต่ละหลักเกณฑ์ตามทฤษฎีของกระบวนการลำดับช้ันเชิง
วิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process) 
 
ตาราง ง3.13 คำนวณหาค่าน้ำหนักในแต่ละหลักเกณฑ์ 

l m u ระดับของความเป็นไปได้ของ Si ท่ี SK 
0.198 0.326 0.522 0.759 1.000 1.000 
0.264 0.408 0.626 1.000 1.000 1.000 
0.116 0.190 0.313 0.458 0.183 1.000 
0.055 0.076 0.117 0.000 0.000 0.015 

  

V (SA ≥ SB) =  
(0.264−0.522)

(0.326−0.522)−(0.408−0.264)
 = 0.759 

V (SA ≥ SC) = 1.000  V (SA ≥ SD) = 1.000    
V (SB ≥ SA) = 1.000  V (SB ≥ SC) = 1.000 

 V (SB ≥ SD) = 1.000 
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V (SC ≥ SA) = 
(0.198−0.313)

(0.190−0.313)−(0.326−0.198)
 = 0.459 

V (SC ≥ SB) = 
(0.264−0.313)

(0.190−0.313)−(0.408−0.264)
 = 0.183 

V (SC ≥ SD) = 1.000  V (SD ≥ SA) = 0.000   
V (SD ≥ SB) = 0.000    

V (SD ≥ SC) = 
(0.116−0.117)

(0.076−0.117)−(0.190−0.116)
 = 0.015 

 
ตาราง ง3.14 คำนวณหาน้ำหนักของทางเลือก 

ระดับของความเป็นไปได้ของ Si ท่ี SK Weight Normalization 

0.759 1.000 1.000 0.759 0.3910 

1.000 1.000 1.000 1.000 0.5149 

0.458 0.183 1.000 0.183 0.0941 

0.000 0.000 0.015 0.000 0.0000 

 
ขั้นตอนท่ี 4 คำนวณหาน้ำหนักของทางเลือก 

𝜔𝑎
′

  = MinV (SA ≥ SB, SA ≥ SC , SA ≥SD) = MinV (0.759,1.000,1.000)  = 0.759 
𝜔𝑏
′

 = MinV (SB ≥ SA, SB ≥ SC, SB ≥ SD) = MinV (1.000, 1.000, 1.000) = 1.000 
𝜔𝑐
′

 = MinV (SC ≥ SA, SC ≥ SB, SC ≥ SD) = MinV (0.458, 0.183, 1.000) = 0.183 
𝜔𝑑
′

 = MinV (SD ≥ SA, SD ≥ SB, SD ≥ SC) = MinV (0.000,0.000,0.015)  = 0.000 
 
ขั้นตอนท่ี 5 ทำเวกเตอร์ความสำคัญ  W´ = (W1 , W2,… Wn)T ของเมตริกซ์การเปรียบเทียบ
ความสำคัญแบบฟัซซี 

W´  = (0.759,1.000,0.183,0.000)T 
นำมา Normalized โดยอ้างอิงจากสมการท่ี 21 จะได้  

W  = (0.391,0.515,0.094,0.000)T 
A คือ ด้านบุคลิกภาพ B คือ ด้านแรงบันดาลใจ C คือ ด้านความรู้ความเข้าใจ และ D คือ 

ด้านลักษณะของงาน 
ทำซ้ำกับทุกท่ีปรึกษาโครงการ โดยผลการคำนวณแสดงในตาราง ง3.15 
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ตาราง ง3.15 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการวิเคราะห์ลำดับช้ันเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี 
ผู้ประเมิน องค์ประกอบ Codes น้ำหนัก ลำดับ 

คนท่ี 1 

ด้านบุคลิกภาพ A 0.3910 2 
ด้านแรงบันดาลใจ B 0.5149 1 

ด้านลักษณะของงาน C 0.0941 3 
ด้านความรู้ความเข้าใจ D 0.0000 4 

คนท่ี 2 

ด้านบุคลิกภาพ A 0.0000 4 
ด้านแรงบันดาลใจ B 0.6454 1 

ด้านลักษณะของงาน C 0.0000 3 
ด้านความรู้ความเข้าใจ D 0.3546 2 

คนท่ี 3 

ด้านบุคลิกภาพ A 0.0000 4 
ด้านแรงบันดาลใจ B 0.5874 1 

ด้านลักษณะของงาน C 0.4126 2 
ด้านความรู้ความเข้าใจ D 0.0000 4 

คนท่ี 4 

ด้านบุคลิกภาพ A 0.0000 4 
ด้านแรงบันดาลใจ B 0.0000 4 

ด้านลักษณะของงาน C 1.0000 1 
ด้านความรู้ความเข้าใจ D 0.0000 4 

คนท่ี 5 

ด้านบุคลิกภาพ A 0.0000 4 
ด้านแรงบันดาลใจ B 0.0000 4 

ด้านลักษณะของงาน C 0.0000 4 
ด้านความรู้ความเข้าใจ D 1.0000 1 

ภาพรวม 

ด้านบุคลิกภาพ A 0.078 4 
ด้านแรงบันดาลใจ B 0.350 1 

ด้านลักษณะของงาน C 0.301 2 
ด้านความรู้ความเข้าใจ D 0.271 3 

 
ลำดับความสำคัญของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลด้วยการเปรียบเทียบองค์ประกอบ

ท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านบุคลิกภาพ ด้านแรงบันดาลใจ ด้านลักษณะของงาน และด้านความรู้ความเข้าใจ 
มีค่าน้ำหนักท่ีได้จากการประเมิน คือ ด้านแรงบันดาลใจ เท่ากับ 0.350 ด้านลักษณะของงาน เท่ากับ 
0.301 ด้านความรู้ความเข้าใจ เท่ากับ 0.271  และด้านบุคลิกภาพ เท่ากับ 0.078 สำหรับอัตราความ
สอดคล้อง คือ 0.047  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ตามขนาดเมตริกซ์ 4 x 4 คือ ไม่เกิน 0.08 
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ตาราง ง3.16 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านบุคลิกภาพการลำดับช้ันเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี 
ผู้ประเมิน ตัวชี้วัด Codes น้ำหนัก 

คนท่ี 1 

การเปิดรับประสบการณ์ A2 0.0268 
การยอมรับความเส่ียง A3 0.0684 

การอดทนต่อความคลุมเครือ A4 0.0000 
การรับรู้ศักยภาพตนเอง A5 0.0000 

ความกระตือรือร้น A7 0.0960 
ความคิดสร้างสรรค์ A8 0.8088 

คนท่ี 2 

การเปิดรับประสบการณ์ A2 0.3725 
การยอมรับความเส่ียง A3 0.0000 

การอดทนต่อความคลุมเครือ A4 0.0000 
การรับรู้ศักยภาพตนเอง A5 0.0000 

ความกระตือรือร้น A7 0.3138 
ความคิดสร้างสรรค์ A8 0.3138 

คนท่ี 3 

การเปิดรับประสบการณ์ A2 0.9976 
การยอมรับความเส่ียง A3 0.0000 

การอดทนต่อความคลุมเครือ A4 0.0000 
การรับรู้ศักยภาพตนเอง A5 0.0000 

ความกระตือรือร้น A7 0.0024 
ความคิดสร้างสรรค์ A8 0.0000 

คนท่ี 4 

การเปิดรับประสบการณ์ A2 0.0000 
การยอมรับความเส่ียง A3 0.0000 

การอดทนต่อความคลุมเครือ A4 0.0000 
การรับรู้ศักยภาพตนเอง A5 0.0000 

ความกระตือรือร้น A7 0.0000 
ความคิดสร้างสรรค์ A8 1.0000 
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ตาราง ง3.17 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านบุคลิกภาพการลำดับช้ันเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี (ต่อ) 
ผู้ประเมิน ตัวชี้วัด Codes น้ำหนัก 

คนท่ี 5 

การเปิดรับประสบการณ์ A2 0.0000 
การยอมรับความเส่ียง A3 0.0000 

การอดทนต่อความคลุมเครือ A4 0.5145 
ความคิดสร้างสรรค์ A8 0.3935 
ความกระตือรือร้น A7 0.0919 
ความคิดสร้างสรรค์ A8 0.0000 

ภาพรวม 

การเปิดรับประสบการณ์ A2 0.279 
การยอมรับความเส่ียง A3 0.014 

การอดทนต่อความคลุมเครือ A4 0.103 
การรับรู้ศักยภาพตนเอง A5 0.079 

ความกระตือรือร้น A7 0.101 
ความคิดสร้างสรรค์ A8 0.425 

ลำดับความสำคัญของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลด้านบุคลิกภาพ ด้วยการ
เปรียบเทียบองค์ประกอบท้ัง 6 ด้าน คือ ด้านการเปิดรับประสบการณ์ ด้านการยอมรับความเส่ียง 
ด้านการอดทนต่อความคลุมเครือ ด้านการรับรู้ศักยภาพตนเอง ด้านความกระตือรือร้น และด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ มีค่าน้ำหนักท่ีได้จากการประเมิน 3 อันดับแรก คือ ด้านความคิดสร้างสรรค์ 
เท่ากับ 0.425ด้านการเปิดรับประสบการณ์ เท่ากับ 0.279 และด้านการอดทนต่อความคลุมเครือ 
เท่ากับ 0.103 สำหรับอัตราค่าความสอดคล้อง คือ 0.044  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ตามขนาด
เมตริกซ์ 6 x 6 คือ ไม่เกิน 0.1 
ตาราง ง3.18 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านแรงบันดาลใจการลำดับช้ันเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี 

ผู้ประเมิน ตัวชี้วัด Codes น้ำหนัก 

คนท่ี 1 

ความต้องการความสำเร็จ B1 0.6638 
รางวัล B2 0.0000 

ความคิดริเริ่มส่วนบุคคล B4 0.3362 
การส่ือสาร B5 0.0000 

คนท่ี 2 

ความต้องการความสำเร็จ B1 0.0000 
รางวัล B2 0.0000 

ความคิดริเริ่มส่วนบุคคล B4 0.3370 
การส่ือสาร B5 0.6630 
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ตาราง ง3.19 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านแรงบันดาลใจการลำดับช้ันเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี 
(ต่อ) 

ผู้ประเมิน ตัวชี้วัด Codes น้ำหนัก 
คนท่ี 3 ความต้องการความสำเร็จ B1 0.4029 

 รางวัล B2 0.0000 
 ความคิดริเริ่มส่วนบุคคล B4 0.0000 
 การส่ือสาร B5 0.5971 

คนท่ี 4 ความต้องการความสำเร็จ B1 0.5000 
 รางวัล B2 0.0000 
 ความคิดริเริ่มส่วนบุคคล B4 0.5000 

คนท่ี 5 ความต้องการความสำเร็จ B1 0.0000 
 รางวัล B2 0.3948 
 ความคิดริเริ่มส่วนบุคคล B4 0.6052 
 การส่ือสาร B5 0.0000 

ภาพรวม ความต้องการความสำเร็จ B1 0.313 
 รางวัล B2 0.079 
 ความคิดริเริ่มส่วนบุคคล B4 0.356 
 การส่ือสาร B5 0.252 

 
ลำดับความสำคัญของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลด้านบันแรงบันดาลใจ ด้วยการ

เปรียบเทียบองค์ประกอบท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านความต้องการความสำเร็จ ด้านรางวัล ด้านความคิดริเริ่ม
ส่วนบุคคล และด้านการส่ือสาร มีค่าน้ำหนักท่ีได้จากการประเมิน 3 อันดับแรก คือ ความคิดริเริ่มส่วน
บุคคล เท่ากับ 0.352 ด้านความต้องการความสำเร็จ เท่ากับ 0.313 และการส่ือสาร เท่ากับ 0.252 
สำหรับอัตราค่าความสอดคล้อง คือ 0.028  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ตามขนาดเมตริกซ์ 4 x 4 คือ 
ไม่เกิน 0.08 

 
ตาราง ง3.20 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านลักษณะของงานการลำดับช้ันเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี 

ผู้ประเมิน ตัวชี้วัด Codes น้ำหนัก 

คนท่ี 1 
ความมีอิสระในการทำงาน C1 1.0000 

ทรัพยากรของงาน C2 0.0000 
การสนับสนุนนวัตกรรม C4 0.0000 
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ตาราง ง3.21 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านลักษณะของงานการลำดับช้ันเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี 
(ต่อ) 

ผู้ประเมิน ตัวชี้วัด Codes น้ำหนัก 

คนท่ี 2 
ความมีอิสระในการทำงาน C1 1.0000 

ทรัพยากรของงาน C2 0.0000 
การสนับสนุนนวัตกรรม C4 0.0000 

คนท่ี 3 
ความมีอิสระในการทำงาน C1 1.0000 

ทรัพยากรของงาน C2 0.0000 
การสนับสนุนนวัตกรรม C4 0.0000 

คนท่ี 4 
ความมีอิสระในการทำงาน C1 0.6988 

ทรัพยากรของงาน C2 0.0000 
การสนับสนุนนวัตกรรม C4 0.3012 

คนท่ี 5 
ความมีอิสระในการทำงาน C1 0.6988 

ทรัพยากรของงาน C2 0.3012 
การสนับสนุนนวัตกรรม C4 0.0000 

ภาพรวม 
ความมีอิสระในการทำงาน C1 0.880 

ทรัพยากรของงาน C2 0.060 
การสนับสนุนนวัตกรรม C4 0.0000 

 
ลำดับความสำคัญของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลด้านลักษณะของงาน ด้วยการ

เปรียบเทียบองค์ประกอบท้ัง 3 ด้าน คือ ด้านความมีอิสระในการทำงาน ด้านทรัพยากรของงาน และ
ด้านการสนับสนุน มีค่าน้ำหนักท่ีได้จากการประเมิน 3 อันดับแรก คือ ด้านความมีอิสระในการทำงาน 
เท่ากับ 0.880 และทรัพยากรของงาน เท่ากับ 0.060 การสนับสนุนนวัตกรรม เท่ากับ 0.060  สำหรับ
อัตราค่าความสอดคล้อง คือ 0.019 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ตามขนาดเมตริกซ์ 3 x 3 คือ ไม่เกิน 
0.08 
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ตาราง ง3.22 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านความรู้ความเข้าใจการลำดับช้ันเชิงวิเคราะห์แบบฟัซ
ซี  

ผู้ประเมิน ตัวชี้วัด Codes น้ำหนัก 

คนท่ี 1 

ความรู้ D1 0.0000 
ความเช่ียวชาญ D2 0.5218 

รูปแบบการแก้ปัญหา D3 0.4782 
เครือข่าย D4 0.0000 

คนท่ี 2 

ความรู้ D1 0.0000 
ความเช่ียวชาญ D2 0.0000 

รูปแบบการแก้ปัญหา D3 0.2417 
เครือข่าย D4 0.7583 

คนท่ี 3 

ความรู้ D1 0.5211 
ความเช่ียวชาญ D2 0.0000 

รูปแบบการแก้ปัญหา D3 0.3327 
เครือข่าย D4 0.1461 

คนท่ี 4 

ความรู้ D1 0.0000 
ความเช่ียวชาญ D2 1.0000 

รูปแบบการแก้ปัญหา D3 0.0000 
เครือข่าย D4 0.0000 

คนท่ี 5 

ความรู้ D1 0.0000 
ความเช่ียวชาญ D2 1.0000 

รูปแบบการแก้ปัญหา D3 0.0000 
เครือข่าย D4 0.0000 

ภาพรวม 

ความรู้ D1 0.104 
ความเช่ียวชาญ D2 0.504 

รูปแบบการแก้ปัญหา D3 0.211 
เครือข่าย D4 0.181 
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ตาราง ง3.23 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านความรู้ความเข้าใจการลำดับช้ันเชิงวิเคราะห์แบบฟัซ
ซี (ต่อ) 

คนท่ี 5 ความรู้ D1 0.0000 
 ความเช่ียวชาญ D2 1.0000 
 รูปแบบการแก้ปัญหา D3 0.0000 
 เครือข่าย D4 0.0000 

คนท่ี 5 

ความรู้ D1 0.0000 
ความเช่ียวชาญ D2 1.0000 

รูปแบบการแก้ปัญหา D3 0.0000 
เครือข่าย D4 0.0000 

ภาพรวม ความรู้ D1 0.104 
 ความเช่ียวชาญ D2 0.504 
 รูปแบบการแก้ปัญหา D3 0.211 
 เครือข่าย D4 0.181 

 
ลำดับความสำคัญของความสามารถนวัตกรรมระดับบุคคลด้านความรู้ความเข้าใจด้วยการ

เปรียบเทียบองค์ประกอบท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านความเช่ียวชาญ ด้านรูปแบบการแก้ปัญหา 
และด้านเครือข่าย มีค่าน้ำหนักท่ีได้จากการประเมิน 4 อันดับแรก คือ ความเช่ียวชาญ เท่ากับ 0.504 
รูปแบบการแก้ปัญหา เท่ากับ 0.211 เครือข่าย เท่ากับ 0.181 และด้านความรู้ เท่ากับ 0.104 สำหรับ
อัตราค่าความสอดคล้อง คือ 0.038 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ตามขนาดเมตริกซ์ 4 x 4 คือ ไม่เกิน 
0.08 
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