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The objective of this research is to investigate causes and effects of organizational
creativity in Thai boutique hotel. This is a mixed methods research. The quantitative research is
designed with the cause-effect relationships (causal) research, using questionnaire for data
collection, while the qualitative research is introduced by the phenomenological research with
in-depth Interview technique. Data is collected from 875 boutique hotel in Thailand. The key
informants are hotel owner. The research instruments were questionnaire and semi-structure
interview form. The statistics for analyzing the data were percentage, mean, standard deviation,
multiple correlation analysis, and multiple regression analysis.
The results show that proactive change, continuous learning and creative connection
have an effect on service innovation but novel idea flow, challenging work, and freedom of work
don’t. Then, service innovation has an effect on business performance. For the moderating
effect, competitive intensity does not moderate the relationship between service innovation and
business performance. Furthermore, transformational leadership and resource readiness have an
effect on novel idea flow, challenging work, freedom of work, proactive change, continuous
learning and creative connection while the flexible structure only has an effect on freedom of
work and creative connection, no effect found on novel idea flow, challenging work, proactive
change and continuous learning.
The research contributed to the theoretical integration of organizational creativity in
Thai boutique hotel. It can be used as a guideline for managing working styles to develop service
quality through supporting and encouraging the creative capability and potential of their
employees. Eventually, the improvement and development of organizational creativity can
enhance service innovation and increase business performance of overall business.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
“All of us are born creativity.” (Gardner, 1993) จากคํากล่าวนี้ ความคิด
สร้างสรรค์เป็นทุนเชิงสร้างสรรค์ (creative capital) (Leigh, 2011) ที่เกิดจากความสามารถและ
ศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ (creative potential) ของทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ในตัวของทุกคน
ในยุคปัจจุบัน ความคิดสร้างสรรค์กลายเป็นความสามารถขององค์การที่สําคัญและเป็น
กุญแจที่จะทําให้องค์การดํารงอยู่ได้ ประสบความสําเร็จ และมีความเป็นเลิศ (Cook, 1998) โดย
เฉพาะในสถานการณ์ ที่ เ กิ ด วิ ก ฤตทางสั ง คมและเศรษฐกิ จ ที่ ก ารเพิ่ ม ขึ้ น และความรุ น แรงของ
สภาพแวดล้อมการแข่งขันทางธุรกิจ ความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และการ
ตอบสนองต่อวงจรชีวิตของสินค้าและบริการที่สั้นลง ทําให้องค์การธุรกิจอ่อนไหวต่อความล้มเหลว
มากกว่าในอดีตที่ผ่านมา (Khorshidi et al., 2013) และองค์การต่างๆ จําเป็นต้องค้นหาวิธีการ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาสินค้าและบริการของตนให้ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว
ในบริ บทองค์ การ ถึงแม้ว่าความคิดสร้างสรรค์จะเริ่ม ต้นที่ ระดั บบุคคลและส่ งผลต่ อ
องค์การ แต่การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ในฐานะคุณลักษณะของปัจเจกบุคคล (Leigh, 2011) นั้นไม่
เพียงพอสําหรับการอธิบายผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในระดับองค์การ เพราะผลลัพธ์เชิงสร้างสรรค์ไม่สามารถ
เกิดขึ้นจากปัจเจกบุคคลเพียงคนเดียวหรือความคิดสร้างสรรค์เพียงความคิดเดียวได้ เฉกเช่นเดียวกัน
ปั จ เจกบุ ค คลที่ มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ เ พี ย งไม่ กี่ ค นก็ ไ ม่ ส ามารถสร้ า งองค์ ก ารเชิ ง สร้ า งสรรค์ ไ ด้
(Catmull, 2008) แต่ทว่า ความคิดสร้างสรรค์ในระดับองค์การเกี่ยวข้องกับคนจํานวนมากที่มีทักษะ
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายแตกต่างกันไป ทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
แก้ปัญหาต่างๆ ให้แก่องค์การและพัฒนาองค์การไปสู่แนวทางที่ดีขึ้น ภายใต้กระบวนการและบริบทที่
มีพลวัตและซับซ้อนขององค์การ ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การไม่ได้เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของ
คนใดคนหนึ่งและไม่ใช่การนําความคิดสร้างสรรค์ของปัจเจกบุคคลแต่ละคนมารวมกันและส่งผลลัพธ์
ต่อองค์การ แต่ทว่าความคิดสร้างสรรค์ขององค์การเป็นทั้งกระบวนการและผลลัพธ์จากความคิด
สร้างสรรค์ของปัจเจกบุคคลในฐานะสมาชิกของกลุ่มและองค์การภายใต้บริบททางสังคม-วัฒนธรรม
และบริบทเชิงสภาพแวดล้อมหรือเงื่อนไขต่างๆ ภายในองค์การ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์
ของส่วนรวม (Woodman, Sawyer and Griffin, 1993) ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
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(organizational creativity) จึงมีความหมายถึง การสร้างผลผลิต/สินค้า บริการ ความคิด
กระบวนการ หรือวิธีการที่แปลกใหม่ มีประโยชน์และมีคุณค่า โดยเกิดจากสมาชิกทุกคน (ทุกระดับ
โดยส่วนรวม) ทํางานร่วมกัน (Woodman et al., 1993) ภายใต้ระบบสังคมองค์การที่มีความซับซ้อน
(Parjanen, 2012) และมีพลวัต
จากการทบทวนวรรณกรรม “ความคิดสร้างสรรค์” เป็นสมรรถนะที่ซับซ้อนถูกนํามาใช้
ในสถานการณ์ต่างๆ และมีความสําคัญโดยเฉพาะในองค์การที่ดําเนินงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มี
ความซับซ้อนอย่างรุนแรง (hypercomplex) (Piteira, 2013) ปัจจุบัน ความคิดสร้างสรรค์
(creativity) กลายเป็นหัวข้อสําคัญในการศึกษาด้านการจัดการ (Shalley et al., 2004) เพราะ
กระบวนการจั ด การความคิ ดสร้ า งสรรค์ ช่ว ยให้ ก ารจัด การกระบวนการทางธุ ร กิจ พัฒ นาให้ดี ขึ้ น
(Seidel and Roseman, 2008) การศึกษาของนักวิจัยที่ผ่านมาให้ความเห็นว่าความคิดสร้างสรรค์
เกี่ยวข้องกับการทํางานเกือบทุกอย่างในองค์การ (Shalley et al., 2000; Unsworth, 2001) โดย
ระดับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ (แก้ไขปรับปรุงสิ่งเก่า/สร้างใหม่) ขึ้นอยู่กับหน้าที่งานและผลลัพธ์เชิง
สร้างสรรค์ที่ต้องการ เช่น งานด้านการวิจัยและพัฒนาต้องการการเปลี่ยนแปลงและการสร้างใหม่
มากกว่างานประเภทแคชเชียร์หรือประกอบชิ้นส่วนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อ
ปฏิบัติงานให้สําเร็จ (Shalley and Gilson, 2004) ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่ซับซ้อนขององค์การและหาทางแก้ไขเชิงนวัตกรรม (Paper and Johnson, 1997) ดังนั้น
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ (organizational creativity) จึงถูกมองในฐานะความสามารถที่
สําคัญขององค์การ (Amabile, 1998) ที่เป็นที่มาของประสิทธิภาพ (Woodman, Sawyer, and
Griffin, 1993) ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันขององค์การ (Leonard and Sensiper, 1998) และที่
สําคัญ เป็ นเงื่อนไขที่ ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในองค์การ (Kilbourne
and
Woodman, 1999; Styhre and Sundgren, 2005; Woodman, 2009)
ถึงแม้ว่าการศึกษาที่ผ่านมา ความเป็นเหตุเป็นผลและประสิทธิภาพของผลลัพธ์ หรือ
นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจะมีความสําคัญมากกว่าแหล่งที่มาซึ่งผลลัพธ์ (Yuan and Woodman, 2010)
หรือความคิดสร้ า งสรรค์ ข ององค์ ก าร เห็นได้ จ ากการศึ ก ษาจํา นวนมาก ให้ ค วามสํ าคั ญ ความคิ ด
สร้างสรรค์หรือความคิดสร้างสรรค์ขององค์การในฐานะเงื่อนไขเบื้องต้นของการเกิดนวัตกรรม (เช่น
Bessant and Caffyn, 1997; Styhre and Sundgren, 2005; Piteira, 2013) โดยไม่มีการเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์กับกระบวนการ (คิดสร้างสรรค์) ต่างๆ ขององค์การที่ทําให้เกิดนวัตกรรมแต่อย่างใด
เช่นเดียวกับนักวิชาการหลายท่านที่ให้ความเห็นว่า ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การเป็นกระบวนการ
ผลิตความคิดที่มีความแปลกใหม่และเป็นประโยชน์ ส่วนนวัตกรรมเป็นผลลัพธ์จากการนําความคิดไป
ปฏิบัติในระดับปัจเจกบุคคล กลุ่มและองค์การ (Anderson and King, 1993; Amabile, 1996)
หรือกล่าวคือ ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการทําให้นวัตกรรมกลายเป็นจริง (materialization
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of innovation) ในฐานะก้าวแรกสําหรับการเริ่มต้นกระบวนการนวัตกรรม (West and Richter,
2009)
แต่ทว่า ในการปฏิบัติจริงในบริบทองค์การ ความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้สิ้นสุดที่กระบวนการ
คิดของปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคนภายในองค์การเท่านั้น เพราะความคิดสร้างสรรค์จะมีความหมายต่อ
องค์ ก ารเมื่ อถูก นํ า ไปปฏิ บัติ ใ ห้เ กิ ด ผลลั พธ์ ที่ ส ร้ า งประโยชน์ ความต่ า งและเหมาะสมแก่ องค์ ก าร
(Cook, 1998) ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การจึงเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง ทับซ้อนและเกี่ยวข้อง
กับนวัตกรรมอย่างแยกไม่ออก ที่ในทุกกระบวนการเกิดนวัตกรรมต้องเกี่ยวข้องกับการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ไม่มากก็น้อย ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การจึงมีความหมายรวมถึงกระบวนการผลิต
ความคิดใหม่การนําไปปฏิบัติ นวัตกรรมและความก้าวหน้า (Vicari, 1998) ภายใต้บริบทเฉพาะและ
เงื่อนไข/สถานการณ์ของแต่ล่ะองค์การ (Paulus and Nijstad, 2003) ดังนั้น ความคิดสร้างสรรค์ของ
องค์การและนวัตกรรมองค์การจึงมีความสําคัญและสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออก โดยผลจาก
การศึกษาที่ผ่านมาพบว่า องค์การที่มีความคิดสร้างสรรค์ในระดับสูงจะทําให้ผลการดําเนินงานด้าน
นวัตกรรมเหนือกว่าองค์การที่มีความคิดสร้างสรรค์ของทั้งระดับปัจเจกบุคคลและองค์การในระดับต่ํา
(Bharadway and Menon, 2000)
การศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ในระดับองค์การที่ผ่านมาสามารถแบ่งได้
3 มุมมองได้แก่ 1) มุมมองคุณลักษณะของสมาชิกในองค์การในระดับต่างๆ (ปัจเจกบุคคล กลุ่ม และ
องค์การ) (Woodman et al., 1993; Csiksentmihalyi, 1996; Amabile, 1996; Woodman,
2009) และ 2) มุมมองคุณลักษณะขององค์การในฐานะบริบทที่เป็นเงื่อนไขหรือปัจจัยภายนอก ส่งผล
ต่อพฤติกรรมเชิงความคิดสร้างสรรค์ของปัจเจกบุคคลและกลุ่มในองค์การ (เช่น Amabile et al.,
1996; Andriopoulos, 2001; Chiou, 2006; Isaksen and Ekvall, 2010; Khorshidi et al.,
2013) ซึ่งทั้ง 2
มุมมองดังกล่าว ส่วนใหญ่ศึกษาความคิดสร้างสรรค์ในมุมของปัจเจกบุคคล
(Individualistic-creativity view) ที่ให้ความสําคัญกับบุคคลที่มีความสามารถคิดสร้างสรรค์อยู่แล้ว
(supraindividuals) (Hargadon and Bechky, 2006) และช่วงเวลาที่ความคิดสร้างสรรค์ถูกค้นพบ
(eureka moment) มากกว่าศักยภาพในการคิดสร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตัวปัจเจกบุคคลและกระบวนการ
ที่ความคิดสร้างสรรค์ถูกพัฒนาขึ้น
ในอีกด้านหนึ่ง ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การถูกศึกษาในมุมมองที่ต่างๆ ไปซึ่งมี
อิทธิพลต่องานวิจัยนี้ ได้แก่ 3) มุมมองผลรวมเชิงสร้างสรรค์ (creative entity) ที่สมาชิกโดยส่วนรวม
เป็นตัวแสดง (collective views of creativity) ลงมือกระทํา/ปฏิบัติเชิงสร้างสรรค์บนพื้นฐานความรู้
ขององค์การ (knowledgeable actions) (Nisula, 2013) ในระหว่างปฏิบัติงาน ที่กระบวนการทาง
สังคม (social process) ระหว่างสมาชิกก่อให้เกิดการสร้างความคิด การต่อยอดทางความรู้ การ
แพร่กระจาย ผสมผสานความรู้ (เก่า-ใหม่ ชัดแจ้ง-ไม่ชัดแจ้ง) การตีความ การสร้างความเข้าใจและ
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ความหมายใหม่ๆ ร่วมกัน (social construction) ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในปฏิสัมพันธ์ ตลอดจนการ
ค้นพบความสัมพันธ์ใหม่ๆ ระหว่างสิ่งต่างๆ รอบตัว (relativism) และการนําความรู้ใหม่มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ไม่สามารถเกิดขึ้นจากการคิดโดยปัจเจกบุคคลเพียงคนเดียว
(Parjanen, 2012)
ในเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมองค์การ การปฏิบัติหรือความพยายามเชิงสร้างสรรค์โดย
ส่วนรวมช่วยกระตุ้นความพยายาม ความร่วมมือ การใช้และขยายศักยภาพของสมาชิกโดยส่วนรวม
ตลอดจนการสร้างเป้าหมายและผลประโยชน์ร่วมกัน (O’Donnell et al., 2006; Hargadon and
Bechky, 2006; Sawyer and DeZutter, 2009) จึงเห็นได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การเป็น
ความสามารถที่ เ กิ ด ขึ้ น (โดยธรรมชาติ ห รื อ ความบั ง เอิ ญ ) จากศั ก ยภาพภายในเชิ ง สร้ า งสรรค์
(creative insight) ของปัจเจกบุคคล กลุ่มและองค์การในกระบวนการกระทําระหว่างกันทางสังคม
ระหว่างปฏิบัติงานของสมาชิกทุกระดับภายใต้สภาพแวดล้อมเชิงสร้างสรรค์ขององค์การ โดยองค์การ
จําเป็นต้องสร้างสมดุลระหว่างปัจเจกบุคคลและกระบวนการทางสังคมระหว่างปัจเจกบุคคลที่ทําให้
ความคิดสร้างสรรค์ของส่วนรวม (collective creativity) มีความหมาย (Chaharbaghi and Cripps,
2007) และส่งผลกระทบต่อกระบวนการคิดสร้างสรรค์ขององค์การ ที่ไม่ใช่เป็นเพียงการรวมตัวของ
ปัจเจกบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์เท่านั้น แต่ทว่าเป็นกระบวนการสร้างความเข้มข้นและเพิ่มทวี
ศักยภาพคิดสร้างสรรค์ขององค์การในภาพรวม ผลการศึกษาของ Bissola and Imperatori (2011)
ยืนยันว่าความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช้แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีความฉลาดเชิงสร้างสรรค์ (creative
genius) ที่เป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงเท่านั้น แต่เป็นแนวคิดที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับ
การบูรณาการความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ เช่น ทักษะเชิงสร้างสรรค์ของปัจเจกบุคคล พลวัต
ของกลุ่ ม และการแก้ปัญหาขององค์การ เป็ นต้น เพื่ อสร้างผลการปฏิบัติงานเชิงสร้างสรรค์ของ
ส่วนรวม
งานวิจัยนี้ให้นิยามความคิดสร้างสรรค์ขององค์การที่พัฒนาขึ้นจากแนวคิดดังกล่าวว่า
หมายถึง ความสามารถขององค์การในการสร้างผลงาน (สินค้าและบริการ ตลอดจน วิธีคิด ขั้นตอน
กระบวนการทํางานและวิธีการแก้ปัญหา) ที่แปลกใหม่ แตกต่างจากคู่แข่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่องค์การได้โดยอาศัยข้อมูล ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่บูรณาการขึ้นจากบริบททางสังคม
การทํางานที่ซับซ้อนและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ในทุกระดับขององค์การตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันอันเกิดจากการสนับสนุน กระตุ้น จูงใจ ทางด้านนโยบาย กลยุทธ์ และวิธีการปฏิบัติ ตลอดจน
การสร้างกิจกรรมและเงื่อนไขเชิงบริบททางสังคมและองค์การ (บรรยากาศและสภาพแวดล้อมการ
ทํางาน) เพื่อให้สมาชิกทุกระดับสามารถสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถและใช้ศักยภาพของตนได้
อย่างเต็มที่ในระหว่างกระทํา (ปฏิสัมพันธ์) ทางสังคมที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานส่งผลต่อการมองเห็น
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โอกาสและความสัมพันธ์ใหม่ๆ ที่จะนํามาสู่การสร้างผลลัพธ์เชิงนวัตกรรมให้เกิดขึ้นร่วมกันภายใน
องค์การ
ในโลกยุ ค ปั จ จุ บั น การท่ อ งเที่ ย วเป็ น อุ ต สาหกรรมที่ มี บ ทบาทสํ า คั ญ ต่ อ การพั ฒ นา
ประเทศของหลายประเทศทั่วโลก (กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา, 2558) และมีแนวโน้มเติบโต
ขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ (กองวิจัยการตลาด ททท., 2558) องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ
(United Nations World Tourism Organization: UNWTO) คาดการณ์ไว้ว่า ในปี 2563 จะมี
นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศจํานวน 1,600 คน โดยตลาดที่จะมีอัตราการท่องเที่ยวเติบโตสูงที่สุด
ได้แก่ ตลาดเอเชียและแอฟริกาใต้ ประเทศไทยถูกประมาณการเติบโตด้านการท่องเที่ยวในปีดังกล่าว
ไว้ระหว่างร้อยละ 6.5-15 ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ (สํานักงานสถิติแห่งชาติ,
2559) และกรมการท่องเที่ยว (กรมการท่องเที่ยว, 2559) ที่แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ในประเทศไทยมี ก ารขยายตั ว อย่ างรวดเร็ วและมี จํา นวนนักท่ องเที่ยวเพิ่ ม ขึ้ นอย่ างต่ อ เนื่อ งทุ ก ปี
เนื่องจากประเทศไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักเดินทางทั่วโลก ธุรกิจ
ท่องเที่ยวและบริการจึงเป็นกุญแจขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมที่สําคัญ ช่วยสร้างงานและ
รายได้ให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2558; เสาวณีย์ จันทะพงษ์ และกัมพล พรพัฒนไพศาลกุล, 2558)
การเกิดขึ้นของสายการบินต้นทุนต่ํา (low cost airlines) ที่ทําให้การเดินทางท่องเที่ยว
ไปในที่ต่างๆ ทั่วโลกเป็นเรื่องง่ายขึ้นและเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ และ
การขยายตัวของธุรกิจโรงแรมที่พักที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็ก
ที่มีสไตล์เป็นของตัวเองอย่างเช่น โรงแรมสไตล์บูติก (boutique) (สัมมนาวิชาการ, 2559)
ปัจจุบัน โรงแรมบู ติก กลายเป็น กระแสนิ ย มของนั ก เดิน ทางทั่วโลกที่เติบโตขึ้นอย่า ง
ต่อเนื่องและเป็นธุรกิจที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ระบบสังคมและเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน ตลอดจนใน
อนาคตที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการมีการแข่งขันอย่างรุนแรงและขยายตัวอย่างรวดเร็ว
เนื่องจากการเป็นโรงแรมขนาดกลางถึงขนาดเล็กที่มีความสะดวกสบาย มีการออกแบบที่โดดเด่นมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวและให้บริการพิเศษเฉพาะกลุ่ม/บุคคล (customized service) ที่แตกต่าง ที่
สําคัญสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มาใช้บริการได้อย่าง
ยืดหยุ่น โดยเฉพาะนักเดินทางรุ่นใหม่ (young traveller) ที่มีฐานะ มีสไตล์ เป็นตัวของตัวเองสูง
ต้องการประสบการณ์ แ ปลกใหม่จากการเดินทาง และนิยมแสดงตั วตนผ่ านโรงแรมที่เข้าพัก ดัง
ประโยคที่ว่า “You are where you stay.”
ถึ งแม้ ไ ม่ พ บการให้ นิ ยามหรื อกํา หนดคุณลั กษณะเฉพาะของ “โรงแรมบูติก ” ที่เป็ น
ทางการ (Hartesvelt, 2006; Lim and Endean, 2009) แต่ทว่ามีผู้ให้ความเห็นที่หลากหลาย
เกี่ยวกับคุณลักษณะที่สําคัญของโรงแรมบูติก เช่น การเป็นโรงแรมขนาดเล็ก ให้บริการตามความ
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ต้องการของลูกค้า มีการออกแบบที่ทันสมัย มีเอกลักษณ์ มีสไตล์ และโดดเด่น เป็นต้น (เช่น Rowe,
2003; Caterer Search, 2005; PricewaterhouseCoopers, 2005) กูรูบูติกโฮเทลในประเทศไทย
(วรพันธ์ คล้ามไพบูลย์, 2553) ให้ความเห็นว่าโรงแรมบูติกว่าเป็นธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ที่เน้นการสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากการลงทุนด้านทางด้านความคิด (สร้างสรรค์) กล่าวคือ ทุนมนุษย์ มากกว่าเงินลงทุน
เพื่อสร้างจุดขายด้านบริการเฉพาะกลุ่ม/บุคคลที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป้าหมายเฉพาะ
กลุ่ ม จากความเป็ น ตั ว ของตั ว เอง มี ส ไตล์ แ ละเอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะตั ว ที่ ไ ม่ เ หมื อ นใคร เพื่ อ สร้ า ง
ประสบการณ์การเดินทางที่แปลกใหม่ ตอบสนองกระแสนิยมการท่องเที่ยวแนวใหม่ของนักเดินทางยุค
ปัจจุบันที่มีฐานะ มีรสนิยมและไลฟ์สไตล์ รวมถึงความต้องการที่หลากหลาย ที่สําคัญมีทัศนคติที่
ต้องการแสดงตัวตนผ่ านโรงแรมที่เข้าพัก โรงแรมบูติกจึงเป็นรูปแบบโรงแรมสมัยใหม่ที่ส ามารถ
ตอบสนองความต้องการเฉพาะและตัวตนที่แตกต่างของนักเดินทางยุคใหม่ได้อย่างชัดเจน และเป็น
โรงแรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในทุกกระบวนการดําเนินธุรกิจ ตั้งแต่การวางแผน
ออกแบบ (ภายนอก-ภายใน) การดําเนินการ การสร้างการบริการ ตลอดจนการติดต่อสื่อสาร เรียนรู้
สร้างเครือข่าย ทําการตลาดและโฆษณาเพื่อเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น
ดังนั้น เมื่อโรงแรมบูติกเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนทางความคิด (สร้างสรรค์) เพื่อ
สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มจากสไตล์ที่โดดเด่นและเอกลักษณ์ที่เป็นตัวของตัวเองที่แสดงตัวตนชัดเจน
แตกต่างจากโรงแรมอื่นๆ การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ขององค์การในระดับความสามารถองค์การ
(organizational capabilities) เพื่อสร้างนวัตกรรมบริการและผลการดําเนินงานที่ดีที่นํามาสู่ความ
ได้เปรียบเชิงการแข่งขันของธุรกิจอันเกิดจากต้นทุนมนุษย์และทุนทางสังคมขององค์การอย่างแท้จริง
จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง ไม่เพียงแต่ในธุรกิจโรงแรมบูติกเท่านั้น ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การยัง
จําเป็นสําหรับธุรกิจอื่นๆ โดยเฉพาะในภาคบริการ ที่ต้องการการปรับตัว เปลี่ยนแปลงและแข่งขันได้
ในโลกธุรกิจที่มีความท้าทายจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์และความรุนแรงทางการแข่งขัน
ต่างๆ ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาปรากฏว่า ยังไม่พบการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความคิด
สร้างสรรค์ขององค์การเพื่อสร้างนวัตกรรมบริการในมุมมองดังที่ศึกษาในงานวิจัยนี้
อีกทั้ง ไม่พบหลักฐานการวิจัยเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ในระดับองค์การ ที่ศึกษา
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การในฐานะผลรวมเชิงสร้างสรรค์ (creative entity) ที่องค์การ (ตัวแสดง
ทุกระดับ) (collective level) เป็นตัวแสดง (creativity by organization) ที่มีชีวิต มากกว่าเป็น
บริบท (creativity in organization) ของการแสดงความคิดสร้างสรรค์ของสมาชิกบางกลุ่ม โดย
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การถูกหล่อหลอมขึ้นจากคุณลักษณะและความพยายามของสมาชิกโดย
ส่วนรวม (collective endeavor) ในการกระทําทางสังคมระหว่างสมาชิกขณะปฏิบัติงาน และจาก
คุณลักษณะขององค์การเชิงบริบท (เช่น สภาพแวดล้อม บรรยากาศ วัฒนธรรม ความรู้และการเรียนรู้
ขององค์การ) ที่ส่งอิทธิพลทั้งในเชิงสนับสนุน กระตุ้น ส่งเสริม พัฒนา ตลอดจนสร้างข้อจํากัด ยับยั้ง
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ศักยภาพในการคิดสร้างสรรค์ของสมาชิก (ทุกระดับ) ในระหว่างปฏิบัติงานที่ความสัมพันธ์ทางสังคม
ส่งผลกระทบต่อกระบวนการสร้างสรรค์ความคิดใหม่ภายในองค์การที่มีความซับซ้อนและเป็นพลวัต
ของโรงแรมบูติก
จึงนํามาสู่การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ ในมุมมองความสามารถสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ (novelty) ขององค์การ ที่เป็นผลลัพธ์ของระบบสังคมองค์การ อันเกิดจากความสามารถและ
ความสัมพันธ์ระหว่างคน (คุณลักษณะ บุคลิกภาพ ความรู้ ภูมิหลังฯ) สังคม-วัฒนธรรม และบริบท
องค์ ก าร (บรรยากาศ การเรี ย นรู้ สภาพแวดล้ อ มการทํ า งานขององค์ ก าร) สะท้ อ นความเป็ น
กระบวนการ การแพร่กระจายทางสังคม ความเป็นพลวัต ซับซ้อน ขึ้นอยู่กับบริบทและสถานการณ์
ของการพั ฒ นาและใช้ ศั ก ยภาพเชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องตั ว แสดงทุ ก ระดั บ ในองค์ ก ารสู่ ก ารปฏิ บั ติ เ ชิ ง
นวัตกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและผลการดําเนินงานที่ดีให้แก่องค์การ ซึ่งในแง่นี้ ความได้เปรียบ
เชิงการแข่งขันอย่างยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้จาก “ทุนเชิงสร้างสรรค์” (creative capital) ที่การปฏิบัติของ
ทุ น มนุ ษ ย์ ทุ น ทางสั ง คมและปั จ จั ย หรื อ เงื่ อ นไขสนั บ สนุ น ต่ า งๆ ขององค์ ก าร มี ค วามสั ม พั น ธ์
(interaction) กันภายใต้บริบทสังคมองค์การที่มีความซับซ้อนและเป็นพลวัต
สําหรับการพัฒนานิยามและองค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์ขององค์การในงานวิจัยนี้
ได้รบั อิทธิพลจากทฤษฎีฐานทรัพยากรขององค์การ (Resource-Based View) (Wernerfelt, 1984;
Barney, 1991) ที่กล่าวถึงความสําคัญของพัฒนาทรัพยากรภายใน (โดยเฉพาะทรัพยามนุษย์) และ
ความสามารถขององค์การ ให้มีลักษณะเชิงกลยุทธ์ (มีคุณค่า หายาก ไม่สามารถลอกเลียนแบบหรือ
หาสิ่งทดแทนได้) เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้แก่องค์การ และแนวคิดความสามารถเชิง
พลวัต (Dynamic Capability) ที่กล่าวถึงความสามารถขององค์การในการบริหารจัดการทรัพยากร
และความสามารถขององค์ ก ารให้ มี ค วามยื ด หยุ่ น และปรั บ ตั ว ได้ ทั น ต่ อ สถานการณ์ ห รื อ การ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน (Teece et al., 1997;
Eisengardt and Martin, 2000) ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การจึงถูกศึกษาในฐานะที่เป็น
ความสามารถเชิงกลยุทธ์ (มีคุณค่า หายาก ไม่สามารถลอกเลียนแบบและทดแทนได้ยาก) และมีพลวัต
ขององค์การตามทฤษฎีฐานทรัพยากรและความสามารถเชิงพลวัต อันเกิดจากทรัพยากร (มนุษย์)
ภายในองค์การและความสามารถเชิงกลยุทธ์ต่างๆ ที่องค์การ สร้างเงื่อนไขและสนับสนุนบริบท ให้ทุน
มนุษย์ทุกระดับในองค์การสามารถพัฒนาและใช้ศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ (creative potential)
ในขณะปฏิบัติงาน โดยมีตัวแปรองค์ประกอบจํานวน 6 ด้าน ที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการทางสังคม
ที่ ซั บ ซ้ อ น เป็ น พลวั ต ขึ้ น อยู่ กั บ บริ บ ทและเปลี่ ย นแปลงตามสถานการณ์ ข องการสร้ า งความคิ ด
สร้างสรรค์ขององค์การที่เกิดขึ้นในระดับพหุมิติ (ได้แก่ ปัจเจก กลุ่ม/ทีม องค์การ และความสัมพันธ์
ระหว่างมิติต่างๆ ทั้งในระดับเดียวกันและต่างระดับ) ภายใต้ระบบความรู้และความสัมพันธ์ทางสังคม
ขององค์การโรงแรมบูติกไทย
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ตัวแปรองค์ประกอบด้านที่ 1) ความลื่นไหลทางความคิดใหม่ เป็นความสามารถ (เชิง
พลวัต) ทางการคิด ที่เกิดจากการสนับสนุนการสร้างความคิด การให้เวลาคิดและการส่งเสริมความคิด
ด้วยกระบวนการต่างๆ ภายในองค์การ ที่เกิดขึ้นจากการสนับสนุนปัจจัย เงื่อนไข และบริบทต่างๆ ทั้ง
ในเชิงสภาพแวดล้อมการทํางาน ระบบสังคมและวัฒนธรรมองค์การ 2) งานที่มีความท้าทาย เป็น
ความสามารถที่ เ กิ ด จากการออกแบบลั ก ษณะงานและมอบหมายงานที่ มี คุ ณ ค่ า ความหมาย มี
ความสําคัญแก่พนักงาน ไม่ยากจนเกิดความกดดันและไม่ง่ายจนรู้สึกถึ งความไร้คุณค่าในตนเอง
เพื่อให้พนักงานเกิดแรงจูงใจที่จะใช้ความรู้ ความสามารถ ความพยายาม และมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ใน
การปฏิบัติงานให้สําเร็จตามเป้าหมายอย่างเต็มศักยภาพ 3) อิสระในการทํางาน เป็นความสามารถที่
เกิดจากการให้อํานาจตัดสินใจและอิสระควบคุมงานของตนในฐานะเจ้าของงาน (sense
of
ownership) ตั้งแต่การเลือกเป้าหมาย วิธีการทํางาน ตลอดจนค้นหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยตนเอง
ทําให้เกิดแรงจูงคิดสร้างสรรค์ในการทํางาน 4) การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก เป็นความสามารถ (เชิงพลวัต)
ในเชิงการเตรียมพร้อมรับมือ และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น อันเกิดจากการ
สนับสนุนให้พนักงานปรับเปลี่ยนวิธีคิดและการปฏิบัติที่มุ่งสู่อนาคต พร้อมทั้งวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง
วิกฤตและโอกาสจากกระแสการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว 5) การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็น
ความสามารถ (เชิงพลวัต) ในการปรับปรุงหรือพัฒนาองค์การให้ดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป อันเกิด
จากการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ค้นคว้าหาความรู้ แลกเปลี่ยน แบ่งปันและสร้างความรู้ ตลอดจนใช้
ความรู้อย่างสม่ําเสมอ เกี่ยวข้องการสนับสนุนเรื่องของการจัดการความรู้และการจัดการองค์ความรู้
ต่างๆ ขององค์การ เพื่อมุ่งไปสู่การปรับเปลี่ยนองค์การ (organizational renewal) ที่มากไปกว่าการ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และ 6) การเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ เป็นความสามารถ (เชิงพลวัต) ด้าน
การสร้างความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ของสรรพสิ่งต่างๆ ที่ดูเหมือนจะไม่มีความเกี่ยวข้องกัน ตลอดจนการ
สร้างเครือข่ าย (ปฏิสัม พั นธ์) ทางสังคม ที่เป็ นทุนทางสังคมขององค์การทั้งภายในและภายนอก
องค์การ
โดยสรุป งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาความคิดสร้างสรรค์ขององค์การเพื่อสร้างนวัตกรรมบริการ
และผลการดําเนินงานที่ดีของธุรกิจโรงแรมบูติกในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบสาเหตุ
และผลลัพธ์ของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การตามสมมติฐานการวิจัย ผู้วิจัยได้นําเสนอกรอบแนวคิด
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ โดยประกอบด้วย ตัวแปรองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ของ
องค์การจํานวน 6 ด้าน ได้แก่ ความลื่นไหลทางความคิดใหม่ งานที่มีความท้าทาย อิสระในการทํางาน
การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และการเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ ที่ส่งผลต่อตัวแปร
ผลได้แก่ นวัตกรรมบริการและผลการดําเนินงานของธุรกิจ โดยมีตัวแปรสาเหตุได้แก่ ภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง โครงสร้างเชิงยืดหยุ่น และความพร้อมด้านทรัพยากร และปัจจัยแทรกคือ ความรุนแรง
ในการแข่งขัน ซึ่งพบว่ายังไม่มีการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ขององค์การตามปัจจัยและความสัมพันธ์
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ระหว่างตัวแปรดังกล่าว และผลจากการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อธุรกิจโรงแรมบูติกไทย
และธุรกิจบริการเชิงสร้างสรรค์ อื่นๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในประเทศไทย ที่มุ่ง
สร้างนวัตกรรมบริการหรือรูปแบบการบริการพิเศษเฉพาะกลุ่ม/บุคคล (service customization) ที่
เป็นเลิศและแตกต่างเพื่อประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า (customer experience) และความได้เปรียบ
เชิ ง การแข่ ง ขั น อย่ า งยั่ ง ยื น ท่ า มกลางกระแสการเปลี่ย นแปลงและการแข่ งขั น อย่ า งรุน แรงในยุ ค
เศรษฐกิจการค้าเสรีและประชาเศรษฐกิจอาเซียนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ตลอดจนเป็นข้อมูลสําหรับการ
ศึกษาวิจัยในอนาคตที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ขององค์การในมิติหรือบริบทอื่นๆ ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
วัตถุประสงค์หลักของการวิจัยเพื่อทดสอบสาเหตุและผลลัพธ์ของความคิดสร้างสรรค์ของ
องค์การธุรกิจโรงแรมบูติกในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ย่อยดังนี้
1. เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
โรงแรมบูติกในประเทศไทย
2. เพื่อทดสอบผลกระทบของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ ด้านความลื่นไหลทาง
ความคิดใหม่ ด้านงานที่มีความท้าทาย ด้านอิสระในการทํางาน ด้านการเปลี่ยนแปลงเชิงรุก ด้านการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และด้านการเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ ต่อนวัตกรรมการบริการของโรงแรมบูติก
ในประเทศไทย
3. เพื่อทดสอบผลกระทบของนวัตกรรมการบริการต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ
โรงแรม บูติกในประเทศไทย
4. เพื่ อทดสอบผลกระทบของความรุ น แรงในการแข่ง ขั นต่ อความสั ม พั นธ์ ร ะหว่ า ง
นวัตกรรมการบริการและผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติกในประเทศไทย
5. เพื่อทดสอบผลกระทบของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างเชิงยืดหยุ่น และ
ความพร้อมด้านทรัพยากรต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การของธุรกิจโรงแรมบูติกในประเทศไทย
6. เพื่อพัฒนากลยุทธ์การสร้างความคิดสร้างสรรค์ขององค์การโรงแรมบูติกในประเทศ
ไทย
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คําถามของการวิจัย
1. กรอบแนวคิดเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การโรงแรมบูติก
ไทยมีรูปแบบเป็นอย่างไร
2. ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ ด้านความลื่นไหลทางความคิดใหม่ ด้านงานที่มี
ความ ท้าทาย ด้านอิสระในการทํางาน ด้านการเปลี่ยนแปลงเชิงรุก ด้านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และ
ด้านการเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ ส่งผลต่อนวัตกรรมการบริการของโรงแรมบูติกในประเทศไทย
อย่างไร
3. นวัตกรรมการบริการส่งผลต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติกในประเทศ
ไทยอย่างไร
4. ความรุนแรงในการแข่งขันส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมการบริการและ
ผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติกในประเทศไทยอย่างไร
5. ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างเชิงยืดหยุ่น และความพร้อมด้านทรัพยากร
ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การของธุรกิจโรงแรมบูติกในประเทศไทยอย่างไร
6. กลยุทธ์การสร้างความคิดสร้างสรรค์ขององค์การโรงแรมบูติกในประเทศไทยเป็น
อย่างไร
สมมติฐานของการวิจัย
1. สมมติฐาน 1 ความลื่นไหลทางความคิดใหม่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อนวัตกรรม
บริการ
2.
3.
4.
5.
6.

สมมติฐาน 2 งานที่มีความท้าทายส่งผลกระทบเชิงบวกต่อนวัตกรรมบริการ
สมมติฐาน 3 อิสระในการทํางานส่งผลกระทบเชิงบวกต่อนวัตกรรมบริการ
สมมติฐาน 4 การเปลี่ยนแปลงเชิงรุกส่งผลกระทบเชิงบวกต่อนวัตกรรมบริการ
สมมติฐาน 5 การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบเชิงบวกต่อนวัตกรรมบริการ
สมมติฐาน 6 การเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์สง่ ผลผลกระทบเชิงบวกต่อนวัตกรรม

บริการ
7. สมมติฐาน 7 นวัตกรรมบริการส่งผลกระทบเชิงบวกต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ
8. สมมติฐาน 8 ความรุนแรงในการแข่งขันส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความสัมพันธ์
ระหว่างนวัตกรรมบริการกับผลการดําเนินงานของธุรกิจ
9. สมมติฐาน 9ก ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความลื่นไหลทาง
ความคิดใหม่
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สมมติฐาน 9ข ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบเชิงบวกต่องานที่มีความ
ท้าทาย
สมมติฐาน 9ค ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบเชิงบวกต่ออิสระในการ
ทํางาน
สมมติฐาน 9ง ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการเปลี่ยนแปลง
เชิงรุก
สมมติฐาน 9จ ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง
สมมติฐาน 9ฉ ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการเชื่อมโยงอย่าง
สร้างสรรค์
10. สมมติฐาน 10ก โครงสร้างเชิงยืดหยุ่นส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความลื่นไหลทาง
ความคิดใหม่
สมมติฐาน 10ข โครงสร้างเชิงยืดหยุ่นส่งผลกระทบเชิงบวกต่องานที่มีความท้าทาย
สมมติฐาน 10ค โครงสร้างเชิงยืดหยุ่นส่งผลกระทบเชิงบวกต่ออิสระในการทํางาน
สมมติฐาน 10ง โครงสร้างเชิงยืดหยุ่นส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการเปลี่ยนแปลง
เชิงรุก
สมมติฐาน 10จ โครงสร้างเชิงยืดหยุ่นส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง
สมมติฐาน 10ฉ โครงสร้างเชิงยืดหยุ่นส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการเชื่อมโยงอย่าง
สร้างสรรค์
11. สมมติฐาน 11ก ความพร้อมด้านทรัพยากรส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความลื่นไหลทาง
ความคิดใหม่
สมมติฐาน 11ข ความพร้อมด้านทรัพยากรส่งผลกระทบเชิงบวกต่องานที่มีความ
ท้าทาย
สมมติฐาน 11ค ความพร้อมด้านทรัพยากรส่งผลกระทบเชิงบวกต่ออิสระในการ
ทํางาน
สมมติฐาน 11ง ความพร้อมด้านทรัพยากรส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการเปลี่ยนแปลง
เชิงรุก
สมมติฐาน 11จ ความพร้อมด้านทรัพยากรส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง
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สมมติฐาน 11ฉ ความพร้อมด้านทรัพยากรส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการเชื่อมโยง
อย่างสร้างสรรค์
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร (population) และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ โรงแรมบูติก
ในประเทศไทยทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลออนไลน์ประเทศไทย จากเว็บไซต์ต่อไปนี้
www.agoda.com,www.booking.com,http://www.hotelsthailand.com,http://www.hotelr
esortthailand.com,http://www.greatsmallhotels.com,http://www.thailandboutiqueawa
rds.com, http://www.thailandboutiquehotel.net, http://thai.tourismthailand.org,
http://www.splendia.com, www.tripadvisor.com (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2557) จํานวน
875 โรงแรม และเพื่อเป็นตัวแทนที่ดีในการให้ข้อมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจาก
ประชากรที่มีทั้งหมด
1.2 ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ ผู้บริหารโรงแรมบูติก จํานวน 7 คน โดยผู้วิจัย
กําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้หลักทฤษฎีความน่าจะเป็น (non-probability sampling) ด้วยวิธี
เฉพาะ เจาะจง (purposive sampling) โดยมีเกณฑ์คัดการเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (key
informants) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัยให้มากที่สุด ดังนี้ 1) เป็น
เจ้ า ของหรื อ ผู้ บ ริ ห ารโรงแรมที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล จากการประกวดโครงการสุ ด ยอดโรงแรมบู ติ ก ไทย
(Thailand Boutique Award) 2) โรงแรมดังกล่าวเปิดดําเนินการมาแล้วไม่ต่ํากว่า 1 ปี 3) เต็มใจให้
ข้อมูล
2. ขอบเขตด้านพื้นที่ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โรงแรมบูติก และประกอบกิจการอยู่ในประเทศไทย
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ระหว่างเดือนธันวาคม 2557– เดือน
มีนาคม 2558 รวมเป็นระยะเวลา 3 เดือน
4. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรสาเหตุ (antecedent variables) และ
ตัวแปรผลลัพธ์ (consequence variables) สามารถอธิบายได้ 4 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 การทดสอบผลกระทบของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การด้านความลื่นไหล
ทางความคิดใหม่ ด้านงานที่มีความท้าทาย ด้านอิสระในการทํางาน ด้านการเปลี่ยนแปลงเชิงรุก ด้าน
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และด้านการเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ที่มีต่อนวัตกรรมบริการ
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ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ ประกอบด้วย ความลื่นไหลทาง
ความคิดใหม่ งานที่มีความท้าทาย อิสระในการทํางาน การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก การเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องและการเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์
ตัวแปรตาม ได้แก่ นวัตกรรมบริการ
กลุ่มที่ 2 การทดสอบผลกระทบของนวัตกรรมบริการที่มีต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ นวัตกรรมบริการ
ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการดําเนินงานของธุรกิจ
กลุ่มที่ 3 การทดสอบผลกระทบของความรุนแรงในการแข่งขัน ที่มีต่อความสัมพันธ์
ระหว่างนวัตกรรมบริการและผลการดําเนินงานของธุรกิจ
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ นวัตกรรมบริการ
ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการดําเนินงานของธุรกิจ
ตัวแปรแทรก ได้แก่ ความรุนแรงในการแข่งขัน
กลุ่มที่ 4 การทดสอบผลกระทบของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างเชิงยืดหยุ่น
และความพร้อมด้านทรัพยากร ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ ประกอบด้วย ความลื่นไหลทาง
ความคิดใหม่ งานที่มีความท้าทาย อิสระในการทํางาน การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก การเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง และการเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างเชิงยืดหยุ่นและความพร้อม
ด้านทรัพยากร
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ ประกอบด้วย ความลื่นไหลทาง
ความคิดใหม่ งานที่มีความท้าทาย อิสระในการทํางาน การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก การเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องและการเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์
ตัวแปรควบคุม (control variables)
ตัวแปรควบคุม ได้แก่ ขนาดขององค์การ (hotel size) ระยะเวลาการดําเนินงานของ
องค์การ (hotel age) และประเภทขององค์การ (hotel type)
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นิยามศัพท์เฉพาะ
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ (organizational creativity) หมายถึง ความสามารถ
ขององค์การในการสร้างผลงาน ได้แก่ สินค้าและบริการ ตลอดจน วิธีคิด ขั้นตอน กระบวนการทํางาน
และวิธีการแก้ปัญหา ที่แปลกใหม่ แตกต่างจากคู่แข่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การได้โดย
อาศัยข้อมูล ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่บูรณาการขึ้นจากบริบททางสังคมการทํางานที่ซับซ้อน
และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ในทุกระดับขององค์การตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอันเกิดจากการ
สนับสนุน กระตุ้น จูงใจ ทางด้านนโยบาย กลยุทธ์ และวิธีการปฏิบัติ ตลอดจนการสร้างกิจกรรมและ
เงื่อนไขเชิงบริบททางสังคมและองค์การ (บรรยากาศและสภาพแวดล้อมการทํางาน) เพื่อให้สมาชิกทุก
ระดับสามารถสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถและใช้ศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่ ในระหว่าง
กระทําทางสังคมที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน ส่งผลต่อการมองเห็นโอกาสและความสัมพันธ์ใหม่ๆ ที่จะ
นํามาสู่การสร้างผลลัพธ์เชิงนวัตกรรมให้เกิดขึ้นร่วมกันภายในองค์การ
ความลื่นไหลทางความคิดใหม่ (novel idea flow) หมายถึง การสนับสนุนกิจกรรมที่
เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดริเริ่ม แตกต่าง สร้างสรรค์เกี่ยวกับงาน วิธีการทํางาน การ
พัฒนาหรือแก้ปัญหางานด้วยตนเอง ตลอดจนสนับสนุนให้มีการสื่อสารแบบกว้างและแลกเปลี่ยนรับ
ฟังความคิดเห็นกัน ผ่านกิจกรรมทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการต่างๆ เช่น กระบวนการระดม
ความคิด (brainstorming) และการโต้เถียงกันอย่างสร้างสรรค์ (constructive controversy)
งานที่มีความท้าทาย (challenging work) หมายถึง การสนับสนุนให้พนักงานรู้สึกว่า
เป้าหมายและงานที่ตนรับผิดชอบมีความสําคัญสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายระยะยาวของ
องค์ ก าร ด้ ว ยการตั้ ง เป้ า หมายและออกแบบลั ก ษณะงานให้ มี ค วามน่ า สนใจ มี ลั ก ษณะเฉพาะ
สลับซับซ้อน ต้องใช้ความสามารถและทักษะที่หลากหลายในการทํางานให้สําเร็จที่สําคัญหัวหน้าต้อง
มอบหมายงานให้ตรงกับความสนใจและความถนัดของพนักงานเพื่อสร้างความมุ่งมั่นและเป็นแรงจูงใจ
ให้แก่พนักงาน
อิสระในการทํางาน (freedom of work) หมายถึง การให้โอกาสและเสรีภาพแก่
พนักงานใช้ทักษะความสามารถหลายด้านทํางานและตัดสินใจเรื่องต่างๆ ด้วยตนเอง ตั้งแต่การเลือก
เป้ าหมายการทํ างาน วิธีการทํ างาน ตลอดจนแก้ ปัญหาด้วยตนเอง เพื่อ ให้งานสําเร็ จ โดยไม่ถู ก
ครอบงําหรือยึดติดกับกรอบที่เป็นข้อจํากัดทางความคิด เป็นการสร้างความมั่นใจและการตระหนักรู้
ความสามารถของตนเอง ประกอบด้วย การให้อํานาจในการทํางาน (empowerment) การให้อิสระ
ในการทํางาน (autonomy) และการให้ตัดสินใจในงาน (decision making)
การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก (proactive change) หมายถึง การส่งเสริมให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนวิธีคิดและการปฏิบัติงานในทางที่ดีขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมรับความไม่แน่นอนและการ
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เปลี่ ย นแปลงใดๆ ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ทั้ ง ในปั จ จุ บั น และในอนาคต ด้ ว ยการสนั บ สนุ น ให้ พ นั ก งานมี
วิสัยทัศน์ คิดไปข้างหน้า และรู้จักวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง วิกฤต และโอกาสของธุรกิจในปัจจุบันเพื่อ
วางแผนและกําหนดทิศทางในอนาคต
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (continuous learning) หมายถึง การสนับสนุนความสามารถ
แสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองจากการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ รอบตัวทั้งภายในและภายนอก
อย่างสม่ําเสมอ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการนําประสบการณ์และความรู้ที่สั่งสมอยู่มาทบทวน พัฒนา
ประยุกต์ใช้ และบูรณาการร่วมกับความรู้ปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความหมายใหม่
จากสร้างคุณค่าและตีความร่วมกันของสมาชิกภายในองค์การจนเกิดเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่สร้าง
ความสามารถและศักยภาพสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขององค์การได้ในที่สุด
การเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ (creative connection) หมายถึง การสนับสนุนให้
พนักงานมองเห็นเครือข่ายความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ภายใต้ความหลากหลายและสลับซับซ้อนของ
สถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์การ ด้วยการวิเคราะห์ ตีความ บูรณาการและผสมผสาน
แนวคิด ทฤษฎี ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ และเครือข่ายปฏิสัมพันธ์ทางสังคมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต
ปัจจุบัน รวมทั้งที่กําลังจะเกิดในอนาคต
นวัตกรรมการบริการ (service innovation) หมายถึง
การนําเสนอรูปแบบและ
ประสบการณ์ การบริการใหม่ๆ ที่มีคุณค่า แตกต่าง และเป็นประโยชน์ ตรงตามความต้องการที่
หลากหลายของลูกค้า นํามาซึ่งประสิทธิภาพการบริการและสร้างความพึงพอใจเหนือความคาดหมาย
ให้แก่ลูกค้า
ผลการดําเนินงานของธุรกิจ (business performance) หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ปฏิบัติงานขององค์การเพื่อผลิตสินค้าหรือบริการตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของ
ลูกค้าเป้าหมาย แบ่งได้ 2 ประเภท คือ 1) ผลลัพธ์ด้านตัวเงิน ได้แก่ รายได้ที่ได้จากการขายสินค้าและ
บริการ(กําไร) การเติบโตของยอดขายและส่วนแบ่งตลาด 2) ผลลัพธ์ที่ไม่ใช่ตัวเงินได้แก่ ภาพลักษณ์
ขององค์การ ชื่อเสียงขององค์การ และความพึงพอใจของลูกค้า
ความรุนแรงในการแข่งขัน (competitive intensity) หมายถึง ขอบเขตความเข้มข้น
ของสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดําเนินธุรกิจโรงแรมบูติก เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมด้านความ
ตึงเครียดทางการแข่งขัน การต่อสู้เรื่องการกําหนดราคาขาย จํานวนและศักยภาพคู่แข่งขันในธุรกิจ
จํานวนธุรกิจบริการทดแทนและการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง (transformational leadership) หมายถึง กระบวนการที่
ผู้นํามีอิทธิพลต่อผู้ตาม เกี่ยวข้องกับรูปแบบเชิงพฤติกรรมที่ผู้นําแสดงออกและความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้นํากับ
ผู้ตามซึ่งจะมีผลต่อการกระตุ้น จูงใจ เปลี่ยนแปลงเจตคติ ค่านิยมและพฤติกรรมการ
ปฏิ บั ติ ง านของผู้ ต าม ให้ มี แ รงบั น ดาลใจในการทํ า งาน คิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ มุ่ ง มั่ น พั ฒ นาความรู้
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ความสามารถไปสู่ระดับที่สูงขึ้นเกินกว่าเป้าหมาย และใช้ศักยภาพตนอย่างเต็มที่ โดยผู้นําต้องปฏิบัติ
ต่อผู้ตามด้วยการเป็นแบบอย่างและคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลอยู่เสมอ
โครงสร้างเชิงยืดหยุ่น (flexible structure) หมายถึง ระบบการจัดการองค์การที่
สามารถปรับเปลี่ยนได้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม เป็นโครงสร้างที่เน้นความเชี่ยวชาญ กฎระเบียบ
การทํางานและความเป็นทางการมีความเหมาะสม มีการแบ่งหน้าที่การทํางาน กระจายอํานาจการ
ตัดสินใจ และง่ายต่อการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
ความพร้อมด้านทรัพยากร (resource readiness) หมายถึง จัดสรรและสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่พนักงาน ในคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสม ทันยุคทันสมัยและเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่งานให้สําเร็จตามเป้าหมาย เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดสรรเวลาการสรรหาทรัพยากร
บุคคลที่มีความหลากหลายแตกต่างกัน การสร้างทีมงานการเพิ่มพูนทักษะและความรู้ความพร้อมด้าน
ข้อมูล การจัดสรรเงินงบประมาณการสนับสนุนทรัพยากรด้านเทคโนโลยีรูปแบบต่างๆ และทางวัตถุ
อื่นๆ
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ประโยชน์เชิงทฤษฎีและการวิจัยในอนาคต (theoretical contributions and future
directions) งานวิจัยนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงทฤษฎีหลายประการ ได้แก่
1.1 จากกรอบแนวคิดการวิจัยผู้วิจัยนําทฤษฎีฐานทรัพยากรและแนวคิดความสามารถ
เชิงพลวัตมาอธิบายและพัฒนากรอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยสาเหตุความคิดสร้างสรรค์ของ
องค์การ ได้แก่ ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างเชิงยืดหยุ่น และความพร้อมด้านทรัพยากร
ปัจจัยผลลัพธ์ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ ได้แก่ นวัตกรรมบริการและผลการดําเนินงานของธุรกิจ
และนําแนวคิดเชิงสถานการณ์มาอธิบายปัจจัยแทรก คือ ความรุนแรงในการแข่งขัน รวมถึงตัวแปร
ควบคุมจากการเก็บข้อมูลโรงแรมบูติก ได้แก่ ขนาดของโรงแรม ระยะเวลาการดําเนินงานของโรงแรม
และประเภทโรงแรม เพื่อสร้างความสามารถได้เปรียบเชิงการแข่งขันอย่างยั่งยืน จากทรัพยากรเชิง
กลยุทธ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ศักยภาพและพัฒนาความสามารถ (เชิงสร้างสรรค์) ของทรัพยากรมนุษย์ใน
ทุกระดับทั่วทั้งองค์การ เกิดเป็นความสามารถขององค์การหรือความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
1.2 ผู้วิจัยบู รณาการแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ ยวข้องหลากหลาย เพื่อพัฒนา
องค์ประกอบของตัวแปรความคิดสร้างสรรค์ขององค์การทั้ง 6 องค์ประกอบ ได้แก่ ความลื่นไหลทาง
ความคิดใหม่ งานที่มีความท้าทาย การมีอิสระในการทํางาน การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก การเรียนรู้อย่าง
ต่ อเนื่อ ง และสร้า งการเชื่ อมโยงอย่ างสร้ างสรรค์ ซึ่ง เกิดขึ้ นจากการวิ เ คราะห์พหุท ฤษฎี (multitheories) (ได้แก่ ทฤษฎี/แนวคิดความคิดสร้างสรรค์ระดับกลุ่ม บุคคล ส่วนรวม และองค์การ ทฤษฎี
การเรี ยนรู้ ทฤษฎี เ ครื อข่ าย/ทุน ทางสัง คม แนวคิดความสามารถเชิ ง พลวัต และการจั ด การตาม
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สถานการณ์ เป็นต้น) และการผสมผสานแนวคิดจากพหุระดับ (multi-level) (ปัจเจกบุคคล กลุ่ม/ทีม
ส่วนรวม/องค์การ และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรระดับต่างๆ) สู่ตัวแปรความคิดสร้างสรรค์ของ
องค์การที่ถูกสร้างขึ้น (construct) และศึกษาในงานวิจัยนี้
2. ประโยชน์เชิงการจัดการ (managerial contributions)
2.1 เพื่อเป็นแนวทางกําหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ กิจกรรม ตลอดจนวิธีการสนับสนุนเชิง
บริบทต่างๆ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
2.2 เพื่ อ เป็ น แนวทางในการส่ ง เสริ ม ความสามารถด้ า นต่ า งๆ เพื่ อ ให้ อ งค์ ก ารมี
คุณลักษณะหรือความสามารถเชิงคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมบริการ และผลการดําเนินงานที่ดี
ให้แก่องค์การ
2.3 เพื่อเป็นแนวทางสนับสนุนทางด้านนโยบายและแผนปฏิบัติการ ด้านความพร้อมของ
ทรัพยากรต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็น เวลา เงิน เทคโนโลยี สารสนเทศ และเครือข่ายสังคม
เป็นต้น
2.4 เพื่ อ เป็ น แนวทางให้ ผู้ บ ริ ห ารนํ า ข้ อ มู ล ไปจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
โดยเฉพาะการฝึกอบรม เพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การมีความรู้ สามารถ มีทัศนคติที่ดี มีแรงจูงใจ
ในการทํางาน และสามารถใช้ศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ ในการทํางานเพื่อสร้างนวัตกรรมบริการให้
เกิดขึ้นในองค์การ
2.5 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงแรมบูติก ให้กลายเป็นองค์การเชิงสร้างสรรค์หรือ
องค์การนวัตกรรมตามเป้าหมายสูงสุดขององค์การ

บทที่ 2
วรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่องความคิดสร้างสรรค์ขององค์การเพื่อสร้างนวัตกรรมและผลการดําเนินงาน
ของธุรกิจโรงแรมบูติกในประเทศไทย ผู้วิจัยได้แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในการวิจัย
1.1 ทฤษฎีฐานทรัพยากร (Resource-Based View: RBV)
1.2 แนวคิดเชิงความสามารถเชิงพลวัต (Dynamic Capability)
1.3 ทฤษฎีเชิงสถานการณ์ (Contingency Theory)
2. การพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย
3. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
4. การทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผลกระทบของความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข อง
องค์การ
5. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบของความคิดสร้างสรรค์
ขององค์การ
6. สรุปสมมติฐานการวิจัย
ทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในการวิจยั
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่สามารถใช้เป็นกรอบในการอธิบาย
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การเพื่อสร้างนวัตกรรมและ
ผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติกในประเทศไทยได้แก่ ทฤษฎีฐานทรัพยากร (ResourceBased View) ที่มุ่งเน้นอธิบายความสามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันที่ยั่งยืนให้แก่องค์การ
โดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์ขององค์การในฐานะความสามารถเชิงกลยุทธ์ขององค์การที่เกิดจาก
ทรัพยากรมนุษย์และความสามารถขององค์การ
แนวคิดความสามารถเชิงพลวัต (Dynamic
Capability) อธิบายความสามารถปรับตัวตามสภาพแวดล้อมขององค์การ และทฤษฎีเชิงสถานการณ์
(Contingency Theory) ที่มุ่งเน้นอธิบายความสามารถบริหารจัดการองค์การตามสถานการณ์หรือ
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สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ ได้แก่ ความ
รุนแรงในการแข่งขัน
1. ทฤษฎีฐานทรัพยากร (Resource-Based View: RBV)
ทฤษฎี ฐ านทรั พ ยากรเป็ น กรอบทางทฤษฎี ที่ วิเ คราะห์ ปั จจั ย สาเหตุ ค วามสํ า เร็ จ ของ
องค์การในโลกยุ คปั จจุบัน โดยมองจากปัจจัยภายในหรือที่ มาแทนการมองที่ ผลลั พธ์หรือปัจจั ย
ภายนอกองค์การ ในอดีตองค์การต่างๆ มักให้ความสําคัญกับปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เช่น
อํานาจต่อรองและภัยคุกคามต่างๆ (Dunphy et al., 1997) การเติบโตของอุปสงค์หรือการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Kor and Mahoney, 2004) และเน้นสร้างผลลัพธ์หรือผลิตภัณฑ์ที่
แข่งขันได้มากกว่าการพิจารณาจุดอ่อนจุดแข็งภายในตนเอง ตรรกะพื้นฐานของทฤษฎีฐานทรัพยากร
เริ่มต้นจากการมองที่ภายในองค์การ (internal perspective) โดยอธิบายว่า ทรัพยากร (resources)
ที่องค์การครอบครองอยู่ และความสามารถ (capabilities) ขององค์การมีผ ลต่ อความสําเร็จ ของ
องค์การ ก่อให้เกิดความได้เปรียบเชิงการแข่งขันอย่างยั่งยืนแก่องค์การ (Wernerfelt, 1984;
Barney, 1991) องค์การมีผลการดําเนินงานดีกว่าคู่แข่ง เกิดขึ้นจากการพัฒนาทรัพยากรและใช้
ความสามารถของตนให้สามารถสร้างสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้ดีกว่าหรือแตกต่างจากคู่แข่ง มากกว่า
การปล่อยให้สภาพแวดล้อมเป็นตัวกําหนด (Dunphy et al., 1997)
พัฒนาการของทฤษฎีฐานทรัพยากร ได้รับอิทธิพลจากงานของ Ricardo (1827) ซึ่งถือ
เป็นรากฐานสําคัญทางทฤษฎี โดยเฉพาะในประเด็นเรื่อง “Ricardian Rents” ที่อธิบายถึงค่าเช่าที่
ได้รับจากการเป็นเจ้าของทรัพยากรอันมีค่าและหาได้ยาก อย่างไรก็ตาม จุดเริ่มต้นของทฤษฎีนี้เกิดขึ้น
ในปี 1959 โดย Penrose ผู้บุกเบิกและผู้นําเสนอทฤษฎีนี้เป็นครั้งแรกในหนังสือของเขาเรื่อง “The
Theory of the Growth of the Firm” ซึ่งกล่าวถึงความสําคัญของการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเป็นพื้นฐานของความสําเร็จขององค์การ และถึงแม้วา่ ในช่วงปี 1970 จะมี
การศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรขององค์การ (firm-specific resources) (Rubin, 1973) และ
ความสามารถ (Richardson, 1972) แต่ความก้าวหน้าที่สําคัญเกิดขึ้นในปี 1980 โดยงานเขียนของ
Wernerfelt (1984) ที่เขียนเกี่ยวกับทฤษฎีความได้เปรียบทางการแข่งขันอันเกิดจากการพัฒนา
ทรัพยากรภายในองค์การ เป็นงานที่มีอิทธิพลต่อหลักการพื้นฐานของแนวคิดฐานทรัพยากร (Dierickx
and Cool, 1989) และสาขาการจัดการเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นงานเขียนที่ได้รับเลือกให้เป็นบทความที่ดี
ที่สุดในนิตยสารการจัดการเชิงกลยุทธ์ เขาอธิบายความหมายของ ทรัพยากรไว้ว่าหมายถึง สิ่งต่างๆ
เช่น แบรนด์เนม (brandname) ความรู้ ทักษะต่างๆ และอื่นๆ เป็นต้น และตั้งแต่ปี 1990 เป็นต้นไป
การพัฒนาของทฤษฎีฐานทรัพยากร ได้รับความสนใจในงานด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์อย่างมาก เช่น
งานของ Barney (1991), Conner (1991), และ Grant (1991) ขณะที่ Jay Barney (1991) ได้ทํา
ให้ทฤษฎีนี้เข้มข้นและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ด้วยการนําเสนอคุณลักษณะ 4 ประการของทรัพยากรและ
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ความสามารถขององค์การที่ทําให้การดําเนินงานเหนือกว่าคู่แข่งอย่างยั่งยืน ได้แก่ ความมีคุณค่า หา
ยาก เลียนแบบไม่ได้และไม่สามารถทดแทนได้ Hoskisson et al. (1999) กล่าวว่า RVB สร้างกรอบ
ความคิดใหม่ให้แก่วงการการจัดการเชิงกลยุทธ์ และเป็นหนึ่งในแนวคิดที่สําคัญที่สุดในวงการวิจัย
เชิงกลยุทธ์ที่ในปี 1990 และในปี 2000 ทฤษฎีฐานทรัพยากรได้ถูกใช้เป็นกรอบแนวคิดทางทฤษฎี
(theoretical framework) ที่สําคัญที่สุดทฤษฎีหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการการศึกษาด้าน
การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Newbert, 2007) ปัจจุบันแนวคิดฐานทรัพยากรมีผลต่อการกําหนดกลยุทธ์
องค์การและเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอกและสภาพการแข่งขันของ
องค์การที่มีผลต่อการดําเนินงานที่แตกต่างกันในแต่ละองค์การ (Collis and Montgonery, 1995;
ปฏิมา ถนิมกาญจน์ , 2554)
ทฤษฎี RBV
อธิ บ ายถึงที่ ม าและการดํ า รงไว้ซึ่ ง ความได้เ ปรีย บเชิ ง การแข่ งขั น
(Wernerfelt, 1984; Eisenhardt and Martin, 2000) บนพื้นฐานทรัพยากร (asset-based
competitive advantage) ว่าความได้เปรียบที่ยั่งยืน (sustainable competitive advantage) จะ
เกิ ดขึ้ น ได้ จ ากความเป็ น ไปได้ แ ละความสามารถในการลอกเลี ย นแบบทรั พ ยากรในองค์ ก ารของ
คู่แข่งขัน (McGrath et al., 1995; Fahy, 2000) หากคู่แข่งไม่สามารถลอกเลียนแบบหรือไม่สามารถ
หาทรัพยากรอื่นที่สร้างประโยชน์เชิงกลยุทธ์ที่ใช้ในการแข่งขันได้เหมือนกัน (Porter, 1985; Coyne,
1986; Barney, 1991) องค์การนั้นย่อมมีความได้เปรียบเชิงการแข่งขันอย่างยั่งยืนดังคํากล่าวของ
Jay Barney นักวิชาการคนสําคัญในค่าย RBV ที่ได้ให้คําจํากัดความของความได้เปรียบเชิงการ
แข่งขันไว้ว่าเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการดําเนินการทางกลยุทธ์ที่สามารถสร้างคุณค่า (value-creating
strategy) ให้เหนือกว่าคู่แข่ง โดยคู่แข่งขันไม่สามารถดําเนินการทางกลยุทธ์แบบเดียวกันได้ใน
ช่วงเวลาเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ การได้เปรียบเชิงการแข่งขันจะยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อคู่แข่งขันไม่สามารถ
ลอกเลียนแบบผลลัพธ์ผลประโยชน์หรือคุณค่าอันเนื่องมาจากการใช้กลยุทธ์ที่องค์การได้กําหนดหรือ
สร้างขึ้นมา (Barney, 1991)
ทรัพยากรหรือสินทรัพย์ที่องค์การใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า
(Barney, 1991) เป็นหัวใจสําคัญในการวิเคราะห์ของทฤษฎีนี้ที่เป็นพื้นหลักสําคัญในการดําเนินงาน
และเป็นที่มาของความได้เปรียบเชิงการแข่งขันขององค์การ ทรัพยากรเป็นสินทรัพย์กึ่งถาวรที่องค์การ
ครอบครองอยู่ (Wernerfelt, 1984; Maijoor and Witteloostuijn, 1996) อยู่ภายใต้การควบคุม
ขององค์การ มีความหมายรวมถึง ทรัพยากรที่จับต้องได้ (tangible resources) ทรัพยากรที่จับต้อง
ไม่ได้ (intangible resources) และความสามารถขององค์การ (organizational capabilities)
(Fahy and Smithee, 1999) Barney (1991) จําแนกประเภททรัพยากรขององค์การไว้ 3 ประเภท
ได้แก่ 1) ทรัพยากรทางกายภาพ (physical resources) เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร วัตถุ
โรงงาน ทําเลที่ตั้ง เป็นต้น 2) ทรัพยากรมนุษย์ (human resource) หมายถึง พนักงาน ทักษะ
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ความรู้ ความสามารถ สติปัญญา ประสบการณ์ เป็นต้น 3) ทรัพยากรองค์การ (organizational
resources) ได้แก่ กระบวนการทํางาน วัฒนธรรมองค์การ ฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ สิทธิบัตร
และชื่อเสียงองค์การ เป็นต้น ทรัพยากรภายในองค์การ จึงมีความหมายรวมถึงสินทรัพย์ทั้งหมดที่อยู่
ในองค์การ ไม่ว่าจะดํารงอยู่ในรูปแบบใด มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต เป็นรูปธรรมหรือนามธรรม จับต้องได้
หรือไม่ก็ตาม หากองค์การสามารถนําทรัพยากรที่ตนมีอยู่มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ย่อมได้เปรียบเชิงการแข่ งขั นเหนือคู่ แข่ง ทรัพยากรจึงเป็นได้ทั้งจุดแข็งและจุดอ่ อนขององค์ การ
(Wernerfelt, 1984)
อย่างไรก็ตาม ทรัพยากรขององค์การที่จะนํามาสู่ความได้เปรียบขององค์การขึ้นอยู่กับ
1.1 ความสามารถครอบครองทรัพยากรที่มีลักษณะเชิงกลยุทธ์ที่มีลักษณะ 4 ประการ
ดังนี้ มีคุณค่า (value) หายาก (rare) เลียนแบบไม่ได้ (inimitability) และไม่สามารถทดแทนได้
(non-substitutability) (Barney, 1991) หรือที่เรียกว่า “VRIN”
1.1.1 ความมีคุณค่า (valuable resource) หมายถึง ระดับการนําไปใช้สร้าง/
ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ของทรัพยากรนั้นๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่องค์การต้องใช้ทั้งจุดอ่อนและ
จุดแข็งเพื่อแสวงหาประโยชน์จากโอกาสและลบล้างอุปสรรค (Barney, 1991) ถึงแม้ว่าทรัพยากร
สามารถเข้าถึงปัจจัยแวดล้อมได้หลายทางแต่ถ้าไม่สามารถสร้างคุณค่าได้ศักยภาพทางการได้เปรียบก็
ไม่เกิดขึ้น (Fahy, 2000)
1.1.2 การหาได้ยาก (rare resource) หมายถึง การมีจํานวนจํากัดหรือการที่คู่แข่ง
หาไม่ได้หรือไม่สามารถครอบครองได้เป็นความสามารถที่เกิดขึ้นจากคู่แข่งขันน้อยราย (Barney,
1991) อย่างไรก็ตาม หากองค์การครอบครองทรัพยากรที่มีคุณค่าแต่คู่แข่งสามารถมีได้และสามารถใช้
ประโยชน์ได้เช่นเดียวกัน จะเป็นเพียงความเท่าเทียมในการแข่งขัน (competitive parity) เท่านั้น
มิใช่ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน (Riordan, 2006)
1.1.3 ต้นทุนลอกเลียนแบบสูง (inimitable resources) คือระดับความยากของ
การลอกเลียนแบบ กล่าวคือ ต้นทุนการลอกเลียนแบบที่คู่แข่งไม่สามารถพัฒนาขึ้นได้โดยง่าย (Reed
and DeFillippi, 1990; Barney, 1991) ถึงแม้ว่าองค์การจะเข้าสู่ตลาดเป็นรายแรกพร้อมด้วย
ทรัพยากรที่หาได้ยากแต่ถ้าคู่แข่งสามารถลอกเลียนแบบได้ง่ายความได้เปรียบในการแข่งขันจะเกิดขึ้น
เพียงชั่วคราวเท่านั้น (Riordan, 2006)
1.1.4 การทดแทนไม่ได้ (non-substitutable resource) หมายถึงความสามารถที่
คู่แข่งไม่มีความสามารถเทียบเคียงทางกลยุทธ์หรือทดแทนได้ (Hoskisson et al., 1999)
ทั้งนี้ในการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน Barney (1991) กล่าวว่า ทรัพยากร
องค์การต้องประกอบด้วยคุณลักษณะทั้งสี่ประการถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งความได้เปรียบเชิงการ
แข่งขันอย่างยั่งยืนจะไม่เกิดขึ้น แต่อาจเป็นเพียงความเท่าเทียมในการแข่งขันหรือความได้เปรียบ
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ทางการแข่งขันแบบไม่ถาวร (Dess and Lumpkin, 2003; Riordan, 2006) จากคุณสมบัติเชิง
กลยุทธ์ดังกล่าวของทรัพยากรเห็นได้ว่า ทรัพยากรที่จับต้องได้ทั้ งหลายในองค์ การ ไม่สามารถมี
คุณสมบัติครบ 4 ประการที่จะสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้แก่องค์การได้ (Barney, 1997;
Dierickx and Cool, 1989) มีเฉพาะทรัพยากรที่จับต้องไม่ได้เท่านั้นที่สามารถมีคุณสมบัติสร้างความ
ได้เปรียบที่ยั่งยืนให้แก่องค์การได้ (Hitt et al., 2001) ดังนั้น องค์การจึงควรให้ความสําคัญ สนับสนุน
ลงทุน พัฒนาทรัพยากรประเภทนี้ให้มากขึ้น เพื่อประโยชน์ในการรักษาและพัฒนาทรัพยากรอื่นๆ ที่มี
อยู่ ถึงแม้ว่า จะต้องแลกมาด้วยราคาที่สูงและไม่สามารถวัดผลลัพธ์จากการลงทุนได้ก็ตาม
1.2 ความสามารถจัดสรรทรัพยากรและนําทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ตาม
เป้าหมายองค์การและความได้เปรียบในการแข่งขัน (Dess and Lumpkin, 2003) ด้วยการใช้
ประโยชน์จากการสร้างทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ให้มีคุณค่า หายาก ไม่สามารถลอกเลียนแบบ หรือหาสิ่ง
ใดมาทดแทนได้ (Carpon and Hulland, 1999)
จากทฤษฎีฐานทรัพยากร ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การเป็นความสามารถขององค์การ
ที่เกิดจากการนําความคิดสร้างสรรค์มาสร้างและ/หรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอื่นๆ ภายในองค์การ
ให้เกิดนวัตกรรมบริการและผลการดําเนินงานธุรกิจที่ดีเพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้แก่
องค์การโรงแรมบูติกไทย อันเกิดจากความแตกต่างและการมีลักษณะเฉพาะที่โดดเด่น มีคุณค่า และ
ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้
อย่างไรก็ตาม ในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปัจจัยด้านทรัพยากร
และความสามารถจัดการทรัพยากรเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทําให้องค์การดํารงอยู่ได้อีกต่อไป
องค์การจะดํารงอยู่ได้ต้องมีการเตรียมพร้อมรับการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง (Kor and
Steven, 2007) และพัฒนาความสามารถ พร้อมทั้งปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ (Daniel and Wilson,
2003) ตามแนวคิดความสามารถเชิงพลวัต
2. แนวคิดความสามารถเชิงพลวัต (Dynamic Capability)
ความสามารถเชิงพลวัตเป็นแนวคิดที่พัฒนาต่อจากทฤษฎีฐานทรัพยากรซึ่งถือว่าเป็น
ส่วนประกอบสําคัญของทฤษฎีฐานทรัพยากร (Menon, 2008) กล่าวถึงความสามารถขององค์การใน
การบริ หารจัด การทรั พ ยากรและความสามารถขององค์ก ารให้ ทั นต่ อการเปลี่ ย นแปลงภายนอก
(Eisengardt and Martin, 2000; Wang and Ahmed, 2007) ซึ่งเป็นเรื่องของการสนับสนุน
ความสามารถ กระบวนการ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง ขยาย ปรับปรุง เพิ่มพูน บูรณาการ
ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ตลอดจนแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ (Teece et al., 1997;
Eisenhardt and Martin, 2000; Teece, 2000)
ความสามารถ (capabilities) เป็นสิ่งที่ควบคู่มากับทรัพยากร มีความหมายถึง ทักษะ
ความชํานาญ และความสามารถจัดการทรัพยากรต่างๆ (Kor and Mahoney, 2004) ให้เกิด
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ประโยชน์สูงสุดเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่องค์การ เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดสรรทรัพยากร การกําหนด
วางแผนงานและนําทรัพยากรต่างๆ มาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการตามที่องค์การต้องการ
(Prahalad and Hamel, 1990; Amit and Schoemaker, 1993) ทั้งในกิจวัตรปกติที่องค์การต้อง
เกี่ยวข้องและในเรื่องของการพัฒนาองค์การ (Miongeon et al., 1998) ความสามารถจึงเป็น
ทางเลื อ กเชิ งกลยุท ธ์ที่ จํ า เป็ น ต้ อ งมี ใ นทุ ก องค์ ก าร เกิด ขึ้ น จากการผสมผสานระหว่ า งทรัพ ยากร
กระบวนการและบุคลากร ผ่านทรัพยากรตัวกระทําการที่สําคัญที่สุดที่เป็นหัวใจแห่งความสําเร็จของ
องค์การ คือ ทรัพยากรมนุษย์ ส่วนสําคัญของความสามารถขององค์การ จึงหมายถึง ทักษะของแต่ละ
คน กลุ่มและองค์การ ที่มีความสัมพันธ์กัน (Grant, 1991) ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล กลุ่มและองค์การ
ที่ถูกสร้างขึ้นผ่านการบริหารจัดการและความมีสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความสามารถ
จึงเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรม วิเคราะห์ได้ยาก เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มตี ัวตน และไม่สามารถตีความเป็นมูลค่า
ทางตัวเลขได้บางครั้งถูกมองว่า เป็นทรัพยากรที่จับต้องไม่ได้ Amit and Schoemaker (1993) แยก
ความแตกต่างระหว่างความสามารถกับทรัพยากรไว้ 2 ประเด็นน่าสนใจ คือ 1) ความสามารถติดอยู่
กับตัวองค์การและกระบวนการต่างๆ ขององค์การ ขณะที่ทรัพยากรสามารถเปลี่ยนย้ายความเป็น
เจ้าของได้ (Makadok, 2001) 2) ความสามารถเปรียบเสมือนตัวกลาง ทําหน้าที่ส่งเสริมประสิทธิภาพ
และความสามารถในการผลิตของทรัพยากรที่องค์การมีอยู่ให้บรรลุตามเป้าหมายองค์การ (Amit and
Schoemaker, 1993) ดังนั้น เมื่อความได้เปรียบเชิงการแข่งขันเกิดขึ้นจากทรัพยากรและทรัพยากรก็
เป็นแหล่งที่มาของความสามารถขององค์การ ความสามารถจึงเป็นทรัพยากรภายในที่ทําให้ความ
ได้เปรียบเชิงการแข่งขัน (Zablah, Bellenger and Johnston, 2004) ดํารงไว้ซึ่งความได้เปรียบเชิง
การแข่งขันที่ยั่งยืนและผลการดําเนินงานที่เหนือกว่าขององค์การ (Wernerfelt, 1984; Barney,
1991)
ในสภาพแวดล้ อมปัจ จุ บัน ที่มี ค วามซั บ ซ้อ นและเปลี่ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ว องค์ ก าร
จําเป็นต้องพัฒนาความสามารถอยู่ตลอดเวลาเพื่อตอบสนองต่อโอกาสทางธุรกิจและสภาวะตลาดที่
เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนมีกระบวนการปรับปรุงพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีลักษณะเชิงกลยุทธ์ตาม
แนวคิดฐานทรัพยากร
และสามารถนําทรัพยากรเหล่านั้นมาใช้อย่างเป็นพลวัตตามแนวคิด
ความสามารถเชิงพลวัต โดยเน้นให้ความสําคัญของทรัพยากรหรือสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ขององค์การ
โดยเฉพาะการยกระดับการทํางานด้วยการเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่ง (ปฏิมา ถนิมกาญจน์, 2554) และ
พั ฒ นาองค์ ก ารไปสู่ อ งค์ ก ารยื ด หยุ่ น สามารถปรั บ เปลี่ ย นตั ว เองได้ ต ลอดเวลาให้ เ หมาะสมกั บ
สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและคาดเดายาก (Teece, 1984) เรียกได้ว่า เป็น
ความสามารถแบบอยู่กับที่ไม่ได้ บทความ การศึกษาองค์ประกอบความสามารถเชิงพลวัตขององค์การ
โดยธนิต รัชตะชาติและภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช (ม.ป.ป.) สรุปว่า องค์การต้องมีความสามารถในการ
ปรับตัว (adaptive capability) ความสามารถในการดูดซับ (absorptive capability) (ความรู้จาก
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ภายในและภายนอก) และความสามารถด้านนวัตกรรม (innovative capability) ในฐานะ
ความสามารถระดับบุคคลที่ช่วยสนับสนุนความสามารถเชิงพลวัตขององค์การ ในขณะที่กระบวนการ
บริ ห ารจั ด การ (ทรั พ ยากรและความสามารถ) ภายในองค์ ก ารเป็ น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ การบู ร ณาการ
(integration) การปรับ (reconfiguration) และการสร้าง (renewal) ความสามารถและทรัพยากร
เพื่ อ สนั บ สนุ น ความสามารถระดั บ บุ ค คลและตอบสนองต่ อ สภาพแวดล้ อ มภายนอกส่ ง ผลให้
ความสามารถโดยรวมขององค์การเพิ่ม ขึ้น ถึงแม้ว่าความสามารถเชิงพลวั ตไม่ได้ก่ อให้ เกิดความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันโดยตรง แต่องค์การใดที่สามารถเปลี่ยนแปลงปรับตัวเองได้อย่างรวดเร็ว โดย
ที่คู่แข่งไม่สามารถลอกเลียนแบบได้หรือตามได้ทัน ความได้เปรียบจะเกิดขึ้นเหนือคู่แข่งที่เชื่องช้ากว่า
(Eisenhardt and Martin, 2000) กล่าวได้ว่า ความสามารถเชิงพลวัต เป็นเสมือนเครื่องมือขับเคลื่อน
องค์ก าร ที่ จ ะนํา ไปสู่ ก ารพั ฒ นาผลการดํา เนิน งานและนวั ต กรรมองค์ก ารเพื่อ ตอบสนองต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมในยุคปัจจุบัน (Lin, Wu and Lin, 2008)
ตามทฤษฎีฐานทรัพยากรและแนวคิดความสามารถเชิงพลวัต ความคิดสร้างสรรค์ของ
องค์การเป็นทั้งทรัพยากรและความสามารถขององค์การที่มีลักษณะเชิงพลวัต ที่จะนํามาสู่นวัตกรรม
บริการและผลการดําเนินงานที่สร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้แก่องค์การ แสดงให้เห็นจากภาพ
ที่ 1 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจนนําไปสู่การสร้างนิยามเชิงปฏิบัติการในงานวิจัยนี้ ความคิด
สร้างสรรค์ขององค์การ เป็นความสามารถขององค์การที่เกิดจากการบูรณาการผสมผสานทรัพยากรที่
ตนมีอยู่ทั้งกระบวนการ เป็นแนวคิดเชิงระบบที่เกิดขึ้นจากการสร้างบริบท สภาพแวดล้อม เงื่อนไข
และการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งองค์การ เพื่อสร้างปัจจัยส่งเสริม กระตุ้น จูงใจให้คนในองค์การพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์สร้างทั้งคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การอยู่ตลอดเวลา ในโลก
ยุคปัจจุบัน บริบทหรือปัจจัยภายในองค์การเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตามแนวคิด
ความสามารถเชิงพลวัต ทุกๆ องค์การสร้างสรรค์ (creative organization) จําเป็นต้องมีการ
วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวตามเงื่อนไข ปัจจัย ข้อจํากัด ของสภาพแวดล้อมองค์การทั้งภายในและ
ภายนอกเพื่ อ การเรี ย นรู้ บู ร ณาการ สร้ า ง ขยาย ปรั บ ปรุ ง และเปลี่ ย นแปลงทรั พ ยากรและ
ความสามารถที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับสภาวะทางการตลาด ตลอดจนแสวงหาและฉกฉวยโอกาสทาง
ธุ ร กิ จ เพื่ อ ตอบสนองต่ อ สภาวะการเปลี่ ย นภายนอกองค์ ก าร (ธนิ ต รั ช ตะชาติ และ ภู มิ พ ร
ธรรมสถิตย์เดช, ม.ป.ป.)
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ปัจจัยความสําเร็จ
ของธุรกิจ
(Industry Key
Success Factor)

แนวคิด
ความสามารถเชิง
พลวัต
(Dynamic
Capability)

ทฤษฎีฐานทรัพยากร
(Resource-based
View of the Firm)

กลยุทธ์การแข่งขัน (Strategies)

ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
(Organizational Creativity)

ความได้เปรียบเชิง
การแข่งขัน
(Competitive
Advantage)

1.ความสามารถบุคลากร
(Employee Capability)
(ปรับตัว ดูดซับ นวัตกรรม)
2.กระบวนการภายใน
(Internal Process)
(บูรณาการ ปรับปรุง สร้างใหม่)
ทรัพยากร:
1.จับต้องได้ (Tangible)
2.จับต้องไม่ได้ (Intangible)
3.มนุษย์ (Human)

ภาพที่ 1 ความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีฐานทรัพยากร แนวคิดความสามารถเชิงพลวัต และความคิด
สร้างสรรค์ขององค์การ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน
ที่มา:

ประยุกต์จาก Toppinen et al. (2007) และ ธนิต รัชตะชาติ และภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช,
(ม.ป.ป.)

องค์การเชิงสร้างสรรค์จึงเป็นองค์การที่จําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตาม
บริ บ ทสภาพแวดล้ อ มทั้ ง ภายในและภายนอก ไม่ ห ยุ ด นิ่ ง อยู่ กั บ ที่ เต็ ม ไปด้ ว ยกฎระเบี ย บ หรื อ มี
โครงสร้างองค์การที่เคร่งครัดตายตัว ยากต่อการเปลี่ยนแปลง ความสามารถเชิงพลวัตจึงเป็นกลยุทธ์
พัฒนาความสามารถขององค์การ (Nielsen, 2006) ที่เกิดจาก 1) ความสามารถในของบุคลากรใน
องค์ ก ารด้ า นการปรั บ ตั ว การดู ด ซั บ ความรู้ ที่ มี อ ยู่ ภ ายนอกมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ภ ายในองค์ ก าร และ
ความสามารถด้านนวัตกรรมในการปรับเปลี่ยนแนวคิดไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ และ 2) กระบวนการ
ภายในขององค์การในการบริหารจัดการความสามารถและทรัพยากรภายในที่ส่งผลต่อความสามารถ
เชิงพลวัตขององค์การ (Teece et al., 1997) เกี่ยวข้องกับกระบวนการบูรณาการความรู้ความ
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สามารถจากภายนอก การปรับความรู้ความสามารถภายใน และการสร้างความรู้ความสามารถใหม่
ที่สนับสนุนความสามารถของบุคลากรในทุกระดับในองค์การ
(ธนิต รัชตะชาติ และ ภูมิพร
ธรรมสถิตย์เดช, ม.ป.ป.) ส่งผลต่อการสร้างความคิดสร้างสรรค์ขององค์การและสร้างความได้เปรียบ
เชิงการแข่งขันอย่างยั่งยืนให้แก่องค์การในสภาพแวดล้อมที่การแข่งขันรุนแรงในปัจจุบัน
ทั้ ง นี้ ทรั พ ยากรเชิ ง กลยุ ท ธ์ ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ที่ สุ ด ถื อ เป็ น หั ว ใจสํ า คั ญ และกุ ญ แจแห่ ง
ความสําเร็จที่นํามาซึ่งความได้เปรียบเชิงการแข่งขันอย่างยั่งยืนของทุกองค์การ คือ ทรัพยากรมนุษย์
(Amit and Schoemaker, 1993) ตามกรอบแนวคิดความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ องค์การต้อง
สร้างระบบหรือสภาพแวดล้อมที่จะนํามาสู่ความคิดสร้างสรรค์ในองค์การที่เกิดขึ้นจากปัจเจกบุคคล
ภายใต้บริบทเชิงสร้างสรรค์ภายในองค์การ โดยมีข้อสมมติว่า ทุกคนมีความสามารถและศักยภาพคิด
(สร้างสรรค์) ติดตัวมาตั้งแต่เกิด แต่ความสามารถนี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อบริบทหรือปัจจัยแวดล้อมทุก
อย่างเอื้ออํานวยต่อการคิดและแสดงความคิดสร้างสรรค์ของปัจเจกบุคคล กล่าวได้ว่า ทรัพยากร
มนุษย์เป็นทรัพยากรขององค์การที่มีคุณสมบัติทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้และเป็นความสามารถ
ขององค์การ ทําหน้าที่บริหารจัดการทรัพยากรอื่นๆ และนําทรัพยากรองค์การอื่นๆ มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ
งานวิจัยนี้ ผู้วิจั ยสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยโดยใช้ทฤษฎีฐานทรัพยากรและแนวคิด
ความสามารถเชิงพลวัตเป็นพื้นฐานกรอบแนวคิดทางทฤษฎี (theoretical framework) โดยมองว่า
ความสามารถคิดสร้างสรรค์ขององค์การเป็นทั้งทรัพยากร (จับต้องไม่ได้) และเป็นความสามารถของ
องค์การที่มีลักษณะเชิงกลยุทธ์ที่เป็นพลวัต ที่จะนํามาซึ่งความได้เปรียบเชิงการแข่งขันทางธุรกิจที่
ยั่งยืนและเป็นกุญแจสู่ความสําเร็จขององค์การโดยมีทรัพยากรมนุษย์เป็นตัวกระทําหลักจัดตั้งเงื่อนไข
ปัจจัยต่างๆ กระตุ้น/สนับสนุนให้คนในองค์การเกิดความคิดสร้างสรรค์ กล่าวคือ ตามทฤษฎีฐาน
ทรั พ ยากรและความสามารถเชิ ง พลวั ต ภายใต้ ส ภาพแวดล้ อ มปั จ จุ บั น ที่ มี ก ารแข่ ง ขั น และการ
เปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี อ ย่ า งรวดเร็ ว องค์ ก ารที่ ส ามารถครอบครองสิ น ทรั พ ย์ เ ชิ ง กลยุ ท ธ์
(strategic assets) ที่มีลักษณะแตกต่าง หายาก มีคุณค่า ไม่มีใครลอกเลียนแบบหรือมีอะไรมา
ทดแทนได้ (Wernerfelt, 1984; Barney, 1986, 1991; Amit and Schoemaker, 1993) จะได้
เปรียบเชิงการแข่งขันเหนือคู่แข่ง ดังนั้น ในบริบทการทํางานของสังคมองค์การที่ซับซ้อน ลื่นไหล
เกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ความเปรียบเชิงการแข่งขันที่ยั่งยืนจึงขึ้นอยู่
กั บ ความสามารถเชิ ง พลวั ต ขององค์ ก ารในการคิ ด สร้า งสรรค์ ผ ลงานที่ แ ปลกใหม่ ใ นฐานะที่ เ ป็ น
ความสามารถนําทรัพยากรและความสามารถอื่นๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ (Grant, 1996; Eisenhardt
and Martin, 2000) สร้างคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การ
สรุ ป ได้ ว่ า ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข ององค์ ก ารเป็ น สิ น ทรั พ ย์ เ ชิ ง กลยุ ท ธ์ พื้ น ฐานจํ า เป็ น
(fundamental strategic assets) ต่อความสําเร็จที่เหนือกว่าและความได้เปรียบเชิงการแข่งขันที่
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ยั่งยืน ที่ทุกองค์การจําเป็นต้องสร้างหรือพัฒนาให้เกิดขึ้นในปัจจุบัน ดังนี้ จึงนํามาสู่การทดสอบปัจจัย
สาเหตุและผลลัพธ์ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ขององค์การที่จะนําไปสู่ผลลัพธ์ ได้แก่ นวัตกรรม
บริการ และผลการดําเนินงานของธุรกิจ เพื่อสร้างความได้เปรียบอย่างยั่งยืนให้แก่องค์การ
3. ทฤษฎีเชิงสถานการณ์ (Contingency Theory)
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
กลยุทธ์การบริหารแบบเดิมใช้ไม่ได้อีกต่อไป นักบริหารปัจจุบันจําเป็นต้องตัดสินใจภายใต้เงื่อนไขเชิง
สถานการณ์ ห รื อ สภาพข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น และเปลี่ ย นแปลงไปอยู่ ต ลอดเวลาตามทฤษฎี เ ชิ ง
สถานการณ์ ทฤษฎีนี้เริ่มเกิดขึ้นเมื่อปลาย ค.ศ. 1950 (Sauser, Reilly, and Shenhar, 2009) แต่
เป็นที่รู้จักเมื่อ Fiedler (1967) นําแนวคิดเชิงสถานการณ์ (Situational Management Theory)
หรือทฤษฎีอุบัติการณ์ (Contingency Theory) มาใช้ในการบริหารสมัยใหม่ โดยให้ความเห็นว่า
ทางเลือกการบริหารที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับสถานการณ์เป็นตัวกําหนดไม่มีทางเลือกหรือวิธีการบริหารที่ดี
ที่สุดที่ใช้ได้ตลอดไปหรือใช้ได้ในทุกสถานการณ์ (Galbraith, 1973) ผู้นําจําเป็นต้องวิเคราะห์
สถานการณ์และประเมินสถานการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้น (Schoech, 2006) และ
ตัดสินใจกลยุทธ์ทางธุรกิจหรือเลือกทางเลือกการบริหารตามบริบทสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ที่
แตกต่างไป (Vroom and Yetton, 1973) เพื่อรักษาระดับผลการดําเนินงานขององค์การ หรือที่
เรียกว่า โมเดล ผลการดําเนินงานที่ตอบสนองตามบริบท (contextual-response-performance)
(Lawrence and Lorsch, 1967; Donaldson, 2001) โดยตัวแปรเชิงบริบทหมายถึงปัจจัยเชิง
สถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกที่มีผลต่อองค์การหรือการบริหารที่แตกต่างกันไปในแต่ละองค์การ
กลยุทธ์การบริหารหรือโครงสร้างองค์การจึงขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมภายนอกและสถานการณ์ภายใน
องค์การ (Anderson and Lanen, 1999) ในฐานะปัจจัยเชิงบริบทแวดล้อมที่มีผลต่อความสําเร็จของ
องค์การที่แตกต่างกันในแต่ละองค์การและแต่ละสถานการณ์ กล่าวได้ว่า สถานการณ์เป็นตัวกําหนด
รูปแบบการบริหารที่เหมาะสม (Daft, 1992) ประสิทธิภาพองค์การจึงขึ้นอยู่กับความสามารถของ
องค์การในการปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อม (Lawrence and Lorsch,
1967; Pennings, 1992) ทั้งภายนอกและภายใน (Nasrallah and Qawasmeh, 2009) ที่แสดงให้
เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะองค์การกับสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบกับผลการดําเนินงาน
ขององค์การ (Drazin and Van de Ven, 1985) ดังนั้น ความสําเร็จหรือทางเลือกที่ดีที่สุดของ
องค์ ก ารจึ ง ขึ้ น อยู่ กั บ สภาวะสภาพแวดล้ อ มที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ สถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ องค์ ก าร ณ
ขณะนั้น (Walker, 2011) และองค์การจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนตัวเองตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไปเพื่อหาโอกาสและใช้จุดแข็งของตนเองให้เป็นประโยชน์ นํามาสู่ผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นและดํารง
อยู่ได้ในยุคปัจจุบัน
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แนวคิดเชิงสถานการณ์ เป็นแนวคิดที่พัฒนาจากหลักการเชิงระบบ ที่ยอมรับว่าทุกส่วน
ของระบบทั้งภายในและภายนอก มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและส่งผลกระทบต่อกัน ไม่มากก็น้อย
ดังนั้น ผู้นําจําเป็นต้องวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกและภายในองค์การตนเอง รวมทั้งความต้องการ
ของบุคคลในหน่วยงาน และตัดสินใจบนพื้นฐานของสถานการณ์และข้อเท็จจริงในปัจจุบัน มากกว่า
การนําวิธีการบริหารที่ดีเลิศตามทฤษฎีมาใช้ โดยไม่สนใจจุดอ่อน จุดแข็ง วิกฤตและโอกาสของตนเอง
งานวิ จั ย ต่ า งๆ ที่ ผ่ า นมา ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า องค์ ก ารธุ ร กิ จ จํ า เป็ น ต้ อ งปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ สถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Carlisle, 1976) Lawrence and Lorsch
(1967) ให้คําอธิบายเรื่องความสําเร็จขององค์การไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก
มี ผ ลกระทบต่ อ ความสามารถจั ด การขององค์ ก าร หากองค์ ก ารใดดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ไม่ คํ า นึ ง ถึ ง
สภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ความเป็นจริงขององค์การ อาจนํามาซึ่งความล้มเหลวได้ (Sauser,
Reilly, and Shenhar, 2009)
ในงานวิจัยนี้ นําแนวคิดการเชิงสถานการณ์มาอธิบาย ผลกระทบของนวัตกรรมบริการที่
มีต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติกในสถานการณ์ปัจจุบันที่ความรุนแรงในการแข่งขัน
(competitive intensity) เป็นปัจจัยเชิงสถานการณ์ (contextual factor) ที่มีผลต่อผลการ
ดํ า เนิ นงานขององค์ก ารเช่นกั น จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ า ความรุ น แรงในการแข่ งขัน มี
ผลกระทบเชิ ง ลบต่ อ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งนวั ต กรรมการบริ ก ารและผลการดํ า เนิ น งาน ดั ง นั้ น
ความสําเร็จของนวัตกรรมบริการที่เกิดจากการมีความคิดสร้างสรรค์ขององค์การจะส่งผลต่อผลการ
ดําเนินงานขององค์การหรือสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้แก่องค์การหรือไม่นั้น ผู้บริหารหรือ
ผู้นําจําเป็นต้องประเมินปัจจัยเชิงสถานการณ์ด้านความรุนแรงในการแข่งขันในขณะนั้นด้วย หาก
สถานการณ์ความรุนแรงในแข่งขันขณะนั้นอยู่ในระดับสูง องค์การที่มีนวัตกรรมบริการอาจไม่นํามาซึ่ง
ผลการดําเนินงานที่ดี แต่หากความรุนแรงในการแข่งขันอยู่ในระดับต่ํา นวัตกรรมบริการก็จะนํามาซึ่ง
ผลการดําเนินงานที่ได้เปรียบคู่แข่งขันได้ในที่สุด
จากการศึกษาทฤษฎีพื้นฐานทั้ง 3 ทฤษฎี จึงนําไปสู่การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยและ
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ ดังต่อไปนี้
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การพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาทฤษฎีฐานทรัพยากร การวิจัยครั้งนี้จึงได้พัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย โดย
แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาทั้งหมดและการเชื่อมโยงสู่สมมติฐาน โดยสามารถ
เสนอดังภาพที่ 2
จากกรอบแนวคิดการวิจัยในภาพที่ 2 ได้แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
คือ ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การประกอบด้วย ความลื่นไหลทางความคิดใหม่ งานที่มีความท้าทาย
อิ ส ระในการทํ า งาน การเปลี่ ย นแปลงเชิ ง รุ ก การเรี ย นรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และการเชื่ อ มโยงอย่ า ง
สร้างสรรค์ที่ส่งผลกระทบต่อตัวแปรตาม ได้แก่ นวัตกรรมการบริการและผลการดําเนินงานของธุรกิจ
นอกจากนี้การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ขององค์การพบว่าปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การได้แก่ ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างเชิงยืดหยุ่น และความ
พร้อมด้านทรัพยากร ในขณะเดียวกันความรุนแรงในการแข่งขัน ซึ่งอาจเป็นปัจจัยหรือตัวแปรแทรกที่
มีบทบาทต่อความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมการบริการและผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติก
ในประเทศไทย
จากตัวแปรที่ศึกษาดังกล่าวทั้งหมด ผู้วิจัยได้กําหนดสมมติฐานของการวิจัยโดยให้การ
ทดสอบผลกระทบระหว่างตัวแปรต่างๆ เป็นไปในทิศทางบวก
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ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
(Transformational
Leadership)
H9ก-H9ฉ
โครงสร้างเชิงยืดหยุ่น
(Flexible Structure)
H10ก-H10ฉ
ความพร้อมด้านทรัพยากร
(Resource Readiness)
H11ก-H11ฉ

ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
(Organizational Creativity)
ความลื่นไหลทางความคิดใหม่
(Novel Idea Flow)
งานที่มีความท้าทาย
(Challenging Work)
อิสระในการทํางาน
(Freedom of Work)

H1
H2
H3
H4
H5
H6

ความรุนแรงในการแข่งขัน
(Competitive Intensity)
H8

นวัตกรรมบริการ
(Service Innovation)

H7

ผลการดําเนินงานของธุรกิจ
(Business Performance)

การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก
(Proactive Change)
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
(Continuous Learning)
การเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์
(Creative Connection)

 ขนาดโรงแรม (Hotel Size)
 ระยะเวลาในการดําเนินงาน (Hotel Age)
 มาตรฐานโรงแรม (Hotel Standard)
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ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรควบคุม
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การทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
สําหรับการการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ ผู้วิจัย
ได้แบ่งหัวข้อออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ แนวคิดทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ และการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวข้องกับองค์การประกอบของ
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. แนวคิดทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
ความหมายและตีความความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ (organizational creativity)
หรือการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ในองค์การ ถูกมองในหลายมิติ ทั้งในเชิงปัจเจกบุคคลที่แยกจาก
กลุ่ม (เช่น Amabile, 1988; Majaro, 1991; Taylor and Callahan, 2005;
Vithayathawornwong et al., 2003) เชิงผลลัพธ์ (Woodman et al., 1993) เชิงระบบ
(Woodman et al., 1993; Vicari, 1998) เชิงกระบวนการและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ
(เช่น Rhodes, 1961) และการศึกษาในระดับส่วนรวม (collective level) (เช่น Deleuze and
Guattari, 1988; Weick and Roberts, 1993; Hargadon and Bechky, 2006)
Woodman et al. (1993) ให้นิยามความคิดสร้างสรรค์ขององค์การในมุมมองเชิง
ผลลัพธ์ ว่าหมายถึง การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการ ความคิด วิธีการ หรือกระบวนการ
ทํางานใหม่ๆ ที่มีประโยชน์และมีคุณค่า โดยกลุ่มคนที่ทํางานร่วมกันในระบบสังคมที่สลับซับซ้อน
(Woodman et al., 1993) เช่นเดียวกับในงานเขียนของ Woodman, Sawyer and Griffin (1993)
ที่มองความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ ว่าเป็นผลลัพธ์เชิงสร้างสรรค์ของระบบสังคมที่ซับซ้อนใน
องค์การ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความคิดสร้างสรรค์ในระดับกลุ่มและได้รับอิทธิพลจากบริบทแวดล้อม
อีกทั้งยังกล่าวถึง องค์การเชิงสร้างสรรค์ (creative organization) ว่าเป็นองค์การที่บุคลากรใน
องค์การทํางานร่วมกันในระบบสังคมที่ซับซ้อนในองค์การเพื่อสรรสร้างผลผลิต ได้แก่ สินค้า บริการ
ความคิด ขั้นตอนหรือกระบวนการทํางานที่มีประโยชน์และมีคุณค่า ในงานของ Woodman (1995)
กล่าวถึง การสร้างสรรค์ขององค์การ ว่าเป็นการสร้างสินค้า บริการ ความคิด กระบวนการที่ใหม่ มี
ประโยชน์แ ละมี คุ ณ ค่ า โดยบุ ค คลทํ า งานร่ว มกั น ในระบบสัง คมองค์ก ารที่มี ค วามซั บ ซ้อ น ดัง นั้ น
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ จึงหมายถึงการทํางานของผลผลิต/ผลลัพธ์ที่มีความสร้างสรรค์อัน
เป็นส่วนประกอบของกลุ่มและอิทธิพลของบริบท ในขณะที่งานของ Woodman et al. (1993) มอง
ที่ผลลัพธ์และกล่าวถึงความสําคัญของระบบสังคมองค์การที่ซับซ้อน Stacey (1996) ให้ความสําคัญ
กับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในระดับปัจเจกบุคคล กลุ่ม หรือ องค์การที่นํามาสู่การพัฒนาในทางที่ดีขึ้น
Vicari (1998) มหาวิทยาลัยบอคโคนิ เมืองมิลาน ให้นิยามความคิดสร้างสรรค์ในแง่มุมเชิงผลลัพธ์ของ
ระบบไว้ว่า “The result of the conditions the whole organization is in.” (Ibid., 1998)
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กล่าวคือ เขามองความคิดสร้างสรรค์ในแง่ผลลัพธ์ ที่เกิดจากเงื่อนไขต่างๆ ขององค์การ สอดคล้องกับ
Williams and Yang (1999) ที่ให้ความหมาย ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การในฐานะ ผลรวมจาก
การปรับตัวทุกอย่าง (adaptive entity) แต่ยังคงให้ความสําคัญปัจจัยระดับบุคคล ได้แก่ ความมี
อิสระของพนักงาน แรงจูงใจภายใน และความรับผิดชอบ (commitment) เช่นเดียวกับที่
Stergmeier (2008) กล่าวถึงความคิดสร้างสรรค์ขององค์การในมุมมอง ความสามารถของบุคคลใน
การเผชิญหน้ากับสถานการณ์ต่างๆ ด้วยมุมมอง ความคิด วิธีการใหม่ๆ ที่ไม่เคยใช้หรือคาดคิดมาก่อน
เพื่อแก้ปัญหาหรือค้นหาโอกาสใหม่ๆ ให้กับองค์การ สอดคล้องกับ Terblanche (2003) ได้ให้นิยาม
การสร้างสรรค์และนวัตกรรมขององค์การว่า เป็นการสร้างความคิด กระบวนการ ผลผลิตหรือบริการ
ที่ เ หมาะสมและแปลกใหม่ จ ากบุ ค ลากร หรื อ กลุ่ ม งานในบริ บ ทขององค์ ก ารนั้ น ในอี ก ด้ า นหนึ่ ง
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การมีความแตกต่างจากองค์การเชิงสร้างสรรค์ เนื่องจาก องค์การเชิง
สร้างสรรค์เน้นถึงคุณลักษณะองค์การ ที่สามารถปรับตัวตอบสนองต่อการสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอน
และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังที่ Andriopulos (2000) กล่าวว่า องค์การแห่งการสร้างสรรค์ คือ
หน่วยธุรกิจที่รายได้หลักส่วนใหญ่มาจากผลผลิตที่มาจาก ความคิด กระบวนการ ผลผลิต หรือบริการ
ที่เหมาะสมและแปลกใหม่ ซึ่งสามารถแก้ปัญหาหรือจัดการโอกาสต่างๆ ที่ระบุของลูกค้าได้ ขณะที่
Majaro (1991) ให้นิยามองค์การเชิงสร้างสรรค์ว่าประกอบด้วยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกําจัด
อุปสรรคในการนําเสนอนวัตกรรมที่ถูกกระทําขึ้น กระบวนการประเมินความคิด การกระตุ้นเชิงจูงใจ
กระบวนการติดต่อสื่อสาร การพัฒนาแหล่งที่มาของความคิดและหลักฐานของกระบวนการวางแผน
เชิงสร้างสรรค์
ถึ ง แม้ ว่ า ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข ององค์ ก ารจะถู ก อธิ บ ายในมุ ม มองของ คน สิ น ค้ า
สิ่งแวดล้อม (ทางสังคมและสภาพแวดล้อม) และกระบวนการ และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ดังกล่าว (เช่น แนวคิด 4P’s ของ Rhodes, 1961) งานวิจัยที่ผ่านมา (เช่น Brown, 1989;
Harrington, 1990) ที่ชี้ให้เห็นว่าองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ ประกอบด้วย
กระบวนการเชิ ง สร้ า งสรรค์ ผลผลิ ต (สิ น ค้ า และบริ ก าร) บุ ค คล และสถานการณ์ และกล่ า วถึ ง
ความสัมพันธ์ (ปฏิสัมพันธ์) ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้ โดยมองว่าความคิดสร้างสรรค์เป็น
เครื่องมือสํ าหรับ แก้ ปัญหาต่ างๆ ที่ซับซ้อนภายในองค์ ก ารและสร้ างทางแก้ปัญหาเชิ งนวัตกรรม
(Paper and Johnson, 1997) โดยคุณลักษณะพื้นฐานหรือหัวใจสําคัญ (bottom line) ที่ตัดสิน
คุ ณ ค่ า ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ห รื อ การสร้ า งสรรค์ ข ององค์ ก าร ได้ แ ก่ ความใหม่ เป็ น ต้ น แบบ
(novelty/originality) และมีประโยชน์/คุณค่า (usefulness/value) ของความคิด (thoughts) หรือ
ผลลัพธ์ (outcomes) ที่เกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และองค์การ (Woodman et al., 1993;
Amabile, 1997; Hennessey and Amabile, 2010) ที่ถึงแม้ว่า ในกระบวนการตีความ/ประเมิน
ผลลัพธ์ (outcome-oriented) จะมีความเป็นอัตวิสัย (subjective) ของผู้เกี่ยวข้องและขึ้นอยู่กับ
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บริบทและสถานการณ์ (situational) (เวลา สถานที่ สิ่งเปรียบเทียบ) ของการตัดสินคุณค่า “ความ
ใหม่” หรือ “เป็นประโยชน์” ของผลลัพธ์เชิงสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นก็ตาม (Nisula, 2013) ความคิด
สร้างสรรค์จึงเป็นกระบวนการที่ทีมหรือปัจเจกบุคคลต่างๆ ผลิตความคิดที่แปลกใหม่ มีประโยชน์
(Greenberg and Baron, 2003) และเหมาะสม ภายในองค์การ
อย่างไรก็ตาม ความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้สิ้นสุดที่กระบวนการของการ “คิด” เท่านั้น แต่
ทว่าความคิดสร้างสรรค์ยังหมายถึงการสร้างสินค้า กระบวนการ หรือวิธีแก้ปัญหาต่างๆ ที่มีประโยชน์
และเหมาะสมกับสถานการณ์อีกด้วย (Thatcher and Brown, 2010) Styhre (2006) ให้ความเห็น
ว่า ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การพัฒนาขึ้นจากแนวคิดเรื่องของสิ่งใหม่ (novelty) ความใหม่
(newness) และความเป็นต้นแบบ (originality) ในพื้นที่ที่เกี่ยวกับสินค้า เทคโนโลยี กระบวนการ
และการจัดการ ในบริบทองค์การ ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ คือการหาข้อสรุปทางความคิดและ
การพัฒนาความคิด ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือวิธีการใหม่ๆ โดยปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มของ
บุคคลที่ทํางานร่วมกัน (Amabile, 1988; Shalley, 1991; Woodman, Sawyer and Griffin,
1993) จากความร่วมมือ ติดต่อสื่อสาร และสร้างความหมายใหม่ร่วมกัน ภายใต้บริบทสภาพแวดล้อม
หรือสถานการณ์การทํางานภายในองค์การ ซึ่งแสดงให้เห็นความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างตัวแสดงที่
หลากหลาย (heterogeneous actors) (ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ แรงจูงใจ ความต้องการ ความ
คาดหวัง และที่มาที่แตกต่างกัน เป็นต้น) ตัวแปรบริบทเชิงพฤติกรรม (ได้แก่ ความสัมพันธ์ และความ
ทุ่มเทความรู้ความสามารถ) และสถานการณ์/เงื่อนไขที่ต้องการการสนับสนุนของทั้งระบบองค์การ
เช่น สภาพแวดล้อมองค์การ วัฒนธรรมองค์การ บรรยากาศในการทํางาน และการเรียนรู้ขององค์การ
เป็นต้ น ในการสร้างโอกาสและความเป็นไปได้ ในการกระตุ้นศักยภายเชิงสร้างสรรค์จากภายใน
(creative insight) (Weick and Roberts, 1993; Hargadon and Bechky, 2006)
สําหรับทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ในบริบทองค์การ พบว่า
การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ในมุมมองด้านการจัดการมีความหลากหลายและให้ข้อเสนอทางทฤษฎี
ในมุมมองที่แตกต่างกันไป ทั้งในเชิงระบบ (system) (Csikszentmihalyi, 1994, 1988) ผลลัพธ์
(outcome) (Woodman and Schoenfeldt, 1990; Woodman et al., 1993; Amabile, 1997;
Woodman, 2009) และกระบวนการ (process) (Deleuze and Guattari, 1988; Harrington,
1990; Drazin et al., 1999; Hargadon and Bechky, 2006; O’Donnell et al., 2006; Fisher
and Amabile, 2009; Sawyer and DeZutter, 2009) ผู้วิจัยสรุปไว้ในตาราง 1 แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ ได้แก่ คุณลักษณะ
ต่างๆ ของปัจเจกบุคคล อิทธิพลเชิงสังคม ผลการปฏิบัติเชิงสร้างสรรค์ของปัจเจกบุคคล ผลการปฏิบัติ
เชิงสร้างสรรค์ของกลุ่ ม คุณลักษณะของกลุ่ม คุณลักษณะขององค์การ รวมถึงอิทธิพลเชิงบริบท
ผลการดําเนินงานเชิงสร้างสรรค์ขององค์การและสภาพแวดล้อม (Leigh, 2011) ที่ต้องการการศึกษา

34
อย่างเป็นระบบระหว่างอิทธิพลเชิงสังคมและบริบทในระดับต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน (HaringSmith, 2006)
ตารางที่ 1 มุมมองเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ในบริบทองค์การตามแนวคิด/ทฤษฎีต่างๆ
หัวข้อ
มุมมองเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์
แนวคิดเชิงระบบ
-ความคิดสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ประกอบด้วยปัจเจกบุคคล
(Systematic View) หลายๆ คน สังคมและปัจจัยเชิงวัฒนธรรม
ของ
-ทั้งปัจเจกบุคคลและสิ่งแวดล้อมมีความจําเป็นในการพัฒนาองค์การเชิง
Csikszentmihalyi,
สร้างสรรค์
(1994, 1988)
-สร้างกรอบแนวคิดที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคน กระบวนการ
ผลผลิต และสถานที่ โดยแสดงให้เห็นว่า ปัจเจกบุคคล ปัจจัยเชิงบริบท
มุมมอง
ระบบ
ระดับ
ปัจเจก (สถานที่ (field) และสังคมแวดล้อม) และขอบเขต (domain)
การศึกษา
บุคคล (กฎระเบียบ ภาษา วิธีปฏิบัติ) ทั้งหมดมีผลต่อการกระทําเชิงสร้างสรรค์
-โดยความคิดหรือความคิดภายใน (ideas/insights) เกิดจากตัวปัจเจก
บุคคล แต่ดํารงอยู่และพัฒนาโดยคน/สังคมที่ดํารงอยู่ (domain)
-ความคิดสร้างสรรค์จึงเกิดขึน้ จากปัจจัยบุคลิกภาพของปัจเจกบุคคล
คุณลักษณะเชิงบริบทและความสัมพันธ์ระหว่างคนและบริบท
ทฤษฎี Componential -รากฐานจากแนวคิด individual-cognition-based
creativity
ของ Amabile (1997) model (Amabile, 1996)
มุมมอง
ผลลัพธ์ -กล่าวถึงความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลในบริบทองค์การ โดยเห็นว่า
ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การริเริ่มหรือพัฒนาความคิดต่างๆ ขณะที่
ระดับ
ปัจเจก
การศึกษา บุคคล/ทีม นวัตกรรมเป็นความสําเร็จจากการนําความคิดเหล่านั้นไปปฏิบัติ ภายใต้
สภาพแวดล้อมการทํางานในองค์การ
-โดยปัจจัยเชิงบริบทต่างๆ มีผลต่อการสนับสนุนหรือขัดขวางความคิด
สร้างสรรค์ในองค์การ
แนวคิด Interactionist -ให้ ค วามหมายความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข ององค์ ก ารว่ า หมายถึ ง การ
ของ Woodman and สร้างสรรค์ผลลัพธ์ที่ใหม่และมีประโยชน์โดยเกิดจากคนที่ทํางานร่วมกัน
Schoenfeldt (1990), ในบริบทองค์การที่ซับซ้อน
Woodman et al.
-มองหลายระดั บ โดยเห็ น ว่ า ความคิ ด สร้ า งสรรค์ เ กิ ด จากความคิ ด
(1993), Woodman สร้ า งสรรค์ ข องปัจ เจกบุ ค คล (สติ ปัญ ญา บุค ลิ ก ภาพ แรงจูง ใจ และ
ทักษะต่างๆ) และปัจจัยเชิงบริบท (ระดับกลุ่มและองค์การ)
(2009)
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ตารางที่ 1 มุมมองเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ในบริบทองค์การตามแนวคิด/ทฤษฎีต่างๆ (ต่อ)
หัวข้อ
มุมมองเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์
-ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ร ะดั บ บุ ค คลและคุ ณ ลั ก ษณะของกลุ่ ม มี ผ ลต่ อ
ความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่ม ในขณะที่ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มและคุณลักษณะองค์การเช่นกัน
-ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ กระบวนการ
เชิงสร้างสรรค์ (creative process) ผลลัพธ์เชิงสร้างสรรค์ (creative
outcomes) คน (persons) และสถานการณ์ (situation) ส่งผลต่อ
ศักยภาพพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ขององค์การ
-ดังนั้น ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การเป็นการปฏิบัติเชิงสร้างสรรค์
ของระบบสังคม (องค์การ) ที่เกิดจากพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่ม
ต่างๆ และการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ด้านต่างๆ ขององค์การ
แนวคิด Rhizome
-สอดคล้องกับ แนวคิด Distributed Model (Sawyer and DeZutter,
ของ Deleuze and
2009) และ Collective Creativity (Hargadon and Bechky, 2006)
Guattari (1988)
-มองความคิดสร้างสรรค์ว่าเป็นผลจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัน
ระดับ
ส่วนรวม (interconnected) และกําลังเกิดขึ้นอยู่ (undertakings)
การศึกษา (collective) -ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถในการสร้าง “การติดต่อ
สัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน” (connectivity) ระหว่างสิ่งต่างๆ รอบตัว ได้แก่
ความคิด ความคิดลึกซึ้ง ความรู้ วัตถุ เหตุการณ์ โอกาส ต่างๆ เป็นต้น
ที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีความเกี่ยวข้องกัน (heterogeneous materials)
-มองโลกว่าต้องการการเปิดเผย (unfold) และเป็นโอกาสสําหรับการ
เชื่อมโยงและสังเคราะห์ใหม่ๆ อยู่เสมอ
-การสนับ สนุน ความคิดสร้างสรรค์ขององค์ก ารและการสร้า งสิ่งใหม่
องค์การจําเป็นต้องส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยง (connectivity) และ
ปฏิสัมพันธ์ (interaction) เช่น การสนับสนุนพื้นที่ การส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนความคิด และเปิดกว้างรับการสนทนาสื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การ
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ตารางที่ 1 มุมมองเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ในบริบทองค์การตามแนวคิด/ทฤษฎีต่างๆ (ต่อ)
หัวข้อ
มุมมองเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์
แนวคิด Social
-ความคิ ด สร้ า งสรรค์ เ ป็ น ผลจากระบบความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคนกั บ
Creativity
สภาพแวดล้อม (ecosystem) หรือองค์การส่วนรวม (collective
ของ Harrington (1990) enterprise) ที่เกิด ขึ้น เหนือ เวลา สถานที่ ตัว แสดงและกระบวนการ
มุมมอง กระบวนการ ต่างๆ สอดคล้องกับความหมายของ ความคิดสร้างสรรค์ของส่วนรวม
ระดับ
ส่วนรวม -ความคิดภายในที่แท้จริง (original insight) ของแต่ละคนถูก
การศึกษา (collective) หล่ อ หลอมและพั ฒ นาขึ้ น ในระบบความสั ม พั น ธ์ ท างสั ง คมและ
สิ่งแวดล้อมทั้งหมดในภาพรวม (as a whole) (MacKinnon, 1962;
Harrington, 1990) ดังนั้น การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัวส่งผลให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล
-ความคิดสร้างสรรค์ส่วนบุคคล (private creativity) มีความหมายและ
สร้างคุณค่าแก่ตัวบุคคลนั้นเท่านั้น
-ตรงข้ามกับความคิดสร้างสรรค์ของสังคม (social creativity) ที่สร้าง
คุณค่าให้กับผู้อื่น ถึงแม้ว่าความคิดนั้นจะสร้างขึ้นจากปัจเจกบุคคลเพียง
คนเดียว
-ดังนี้ ความคิดสร้างสรรค์ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในองค์การจึงเป็นความคิด
สร้างสรรค์ของสังคม เพราะให้ประโยชน์ต่อการทํางานและเป้าหมาย
ขององค์การไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ไม่มากก็น้อย
มุมมอง Multilevel -มองความคิดสร้างสรรค์ในฐานะกระบวนการของการมีส่วนร่วมในการ
(intrasubjective,
กระทําเชิงสร้างสรรค์
intersubjective,
-ให้ความสําคัญกับกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลและ
collective level)
กระบวนการใช้สัญชาตญาณ (sense-making) ที่แต่ละคนมี มากกว่า
ของ
ผลลัพธ์ที่ใหม่และมีประโยชน์
Drazin, Glynn, and -กระบวนการสร้างสรรค์ในระดับองค์การไม่ได้เกิดจากความพยายาม
Kazanjian (1999)
ของปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มเท่านั้น แต่เกิดจากกระบวนการมีปฏิสัมพันธ์
และ/หรื อ การเจรจาต่ อ รองผลประโยชน์ ที่ แ ข่ ง ขั น และหลากหลาย
ระหว่างกลุ่มต่างๆ ภายในองค์การ
-มองความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ ว่าประกอบด้วยการพึ่งพาอาศัย
ระหว่างกัน (interdependencies) ของปัจจัยต่างๆ ที่ซับซ้อน ที่ซึ่ง
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ตารางที่ 1 มุมมองเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ในบริบทองค์การตามแนวคิด/ทฤษฎีต่างๆ (ต่อ)
หัวข้อ
มุมมองเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์
ปัจเจกบุคคล ชุมชน/กลุ่ม และระบบองค์การสามารถสร้างความหมาย
ต่างๆ ที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ในองค์การ
แนวคิด Collective
Creativity
ของ Hargadon and
Bechky, (2006)
มุมมอง กระบวนการ
ระดับ
ส่วนรวม
การศึกษา (collective)
/กลุ่ม

-ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องส่ ว นรวมเกิ ด ขึ้ น ในฐานะที่ เ ป็ น ผลผลิ ต ของ
กระบวนการส่วนรวมในช่ วงขณะใดขณะหนึ่ง (a
momentary
collective process)
-แนวคิดนี้ให้ความสําคัญกับพฤติกรรมที่กระตุ้นช่วงเวลาที่เกิดความคิด
เชิงสร้างสรรค์จากภายใน (creative insight) มากกว่าปัจจัยองค์การ
หรือบริบทของกลุ่ม
-การกระทํ า และปฏิ สั ม พั น ธ์ ใ นระดั บ ส่ ว นรวมเป็ น พื้ น ฐานของการ
สร้างสรรค์ของส่วนรวม
-ในระหว่ า งปฏิ สั ม พั น ธ์ สถานการณ์ ต่ า งๆ และการทุ่ ม เทหรื อ ความ
พยายามของบุคคลที่เกี่ยวข้องจะส่งผลต่อกัน (ทั้งในเชิงส่งเสริม แข่งขัน
ผลักดัน) สร้างความเป็นไปได้ให้บุคคลเกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์จาก
ภายใน
-ความคิดสร้างสรรค์ของส่วนรวม จึงเกิดขึ้นในระหว่าง กิจกรรมต่างๆ ที่
คนมี ปฏิสั ม พั นธ์แ ละช่ว งขณะที่ มุ ม มองและประสบการณ์ ต่า งๆ ของ
บุคคลจะนําไปสู่แนวทางแก้ไขปัญหาใหม่ๆ
แนวคิด Collective -แนวคิ ด นี้ ม ององค์ ก ารในฐานะระบบความรู้ เ ชิ ง พลวั ต (dynamic
Creativity ของ
knowledge system) และให้ความสําคัญกับการปฏิบัติหรือพลวัตของ
O’Donnell, Meyer, การกระทําแบบวันต่อวัน (day-to-day actions) ในชีวิตขององค์การ
Spencer and Voelpel, -มองความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องส่ ว นรวม เป็ น ผลจากการกระทํ า เชิ ง
(2006)
ติดต่อสื่อสาร (communicative action) ในการปฏิบัติต่อสถานการณ์
มุมมอง กระบวนการ ที่เกิดขึ้น
ระดับ
ส่วนรวม -โดยมีพื้นฐานจากความรู้ของส่วนรวมในองค์การ (organizational
การศึกษา (collective) collective knowledge) หรือความรู้ไม่ชัดแจ้ง (tacit background
knowledge)
ที่ สั่ ง สมอยู่ และการกระทํ า เชิ ง ติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
(communicative action) (Habermas, 1987)
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ตารางที่ 1 มุมมองเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ในบริบทองค์การตามแนวคิด/ทฤษฎีต่างๆ (ต่อ)
หัวข้อ
มุมมองเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์
-ให้ความสําคัญกับพื้นที่ทางสังคมของกระบวนการเชิงพลวัต และแนว
ปฏิบัติของความความคิดสร้างสรรค์ในระดับส่วนรวม
-ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ความรู้ มีความสําคัญต่อการทํากิจกรรม
ต่างๆ มากกว่าความรู้แบบมีเหตุผล (rational knowledge) (Spender,
2006; Venzin, von Krogh and Roos, 1998)
-ความหมาย เกิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานและการปฏิบัติ
เชิงสํารวจขององค์การ (Spencer, 2006; O’Donnell et al., 2006)
ทฤษฎี
-ขยายความต่อจากทฤษฎีองค์ประกอบ (Componential Theory)
Improvisational ของ ของ Amabile (1996, 1997)
Fisher and Amabile -ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ คือการผลิตความคิดเพื่อสินค้า บริการ
(2009)
และกระบวนการหรือกลยุทธ์ต่างๆ ที่ใหม่และเหมาะสมในองค์การ
มุมมอง กระบวนการ -ผู้เขียนรวมการกระทําที่ไม่ได้เตรียมตัว (improvisational action) เข้า
ระดับ ปัจเจกบุคคล กับทฤษฎีองค์ประกอบ ในการอธิบายการแสดงความคิดสร้างสรรค์ใน
บริบทองค์การในช่วงเวลาต่างๆ เช่น ช่วงเวลาวิกฤต ในสถานการณ์ที่ไม่
การศึกษา
คาดคิดมาก่อนหรือในช่วงเวลาทดลองสิ่งแปลกใหม่
-มองว่ า ความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ บบไม่ ไ ด้ เ ตรี ย มตั ว (improvisational
creativity) เป็นกิจกรรมที่สร้างความแปลกใหม่ ความเหมาะสมและ
สนองตอบอย่างสูง ในขั้นตอน กระบวนการ ต่างๆ ของการเกิดความคิด
(สร้างสรรค์) เพื่อตอบสนองสถานการณ์ต่างๆ อย่างฉับพลัน
-ดังนั้น กระบวนการเกิดความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ การนิยามปัญหา
การสร้างความคิด และการนําความคิดไปใช้ จึงเกิดขึ้นโดยไม่สามารถ
แยกจากกันได้ ภายใต้ปัจจัยเชิงบริ บท ได้แก่ ความชํานาญ แรงจูงใจ
ภายใน กระบวนการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละ
สภาพแวดล้อมการทํางาน
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ตารางที่ 1 มุมมองเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ในบริบทองค์การตามแนวคิด/ทฤษฎีต่างๆ (ต่อ)
หัวข้อ
มุมมองเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์
แนวคิด Distributed -นําเสนอความคิดสร้างสรรค์ของส่วนรวมและมุมมองเชิงกระบวนการ
Creativity ของ Sawyer โดยมีพื้นฐานจากงาน improvised-theater-based
and DeZutter (2009) -มองความคิดสร้างสรรค์ในฐานะกระบวนการและกิจกรรมทางสังคมที่
มุมมอง กระบวนการ เกิดขึ้นตลอดเวลา
ระดับ
ส่วนรวม -เรี ย กกระบวนการต่ า งๆ ของกลุ่ม ในกิ จ กรรมทางสัง คมว่ า เป็น การ
การศึกษา (collective) ปรากฎขึ้นเชิงความร่วมมือ (collaborative emergence)
-เกิดขึ้นเมื่อกิจกรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์และไม่มีใคร
กําหนดผลลัพธ์ โดยที่ปัจเจกบุคคลแต่ละคนสามารถมีส่วนร่วมได้อย่าง
เท่าเทียมกัน
-การกระทําของแต่ละคนส่งผลต่อกัน ในขณะที่ความพยายามที่เกิดขึ้น
ถูกตัดสินและตีความโดยคนอื่นๆ ในสังคม
-แนวคิดนี้เห็นว่ากระบวนการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของกลุ่มเป็น
แหล่ ง ที่ ม าของความคิ ด สร้ า งสรรค์ ที่ ห ลากหลาย และมี ค วามสํ า คั ญ
มากกว่ากระบวนการจิตใจภายในของปัจเจกบุคคลที่มีส่วนร่วมแต่ละคน
-สอดคล้องกับแนวคิด Collective Creativity ของ Hargadon and
Bechky (2006)
-ผลผลิตใหม่ๆ จึงเกิดขึ้นในฐานะที่เป็นการสร้างสรรค์ร่วมกันทางสังคม
-แนวคิดนี้ไม่ได้เชื่อมโยงกับทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ แต่ให้
คําอธิบายที่ชัดเจนในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ในระดับกลุ่ม
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การสนับสนุนการข้ามขอบเขตสาขาวิชาการต่างๆ และศึกษา
อิทธิพลที่เชื่อมโยงกันระหว่างปัจจัยต่างๆ (Haring-Smith, 2006) Drazin et al. (1999) ให้ความเห็น
ว่ า ควรมี ก ารวิ เ คราะห์ ใ นหลายระดั บ (multilevel
perspective) ตั้ ง แต่ ร ะดั บ บุ ค คล
(intrasubjective) กลุ่ม (intersubjective) และองค์การโดยรวม (collective)
ในขณะที่นักวิชาการบางกลุ่มให้ความสําคัญที่กระบวนการที่ผลลัพธ์ดังกล่าวถูกสร้างขึ้น
(Fisher and Amabile, 2009) ซึ่งเป็นการมองความคิดสร้างสรรค์ว่าถูกสร้างขึ้นในบริบทองค์การ
และอธิบายความคิดสร้างสรรค์ระดับองค์การว่าเป็นผลรวมของความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลและ
กลุ่มภายใต้ปัจจัยเชิงบริบทที่หลากหลายขององค์การ โดยที่องค์การถูกมองว่าเป็นบริบทที่ความคิด
สร้างสรรค์ถูกสร้างขึ้นมากกว่าที่จะเป็นตัวแสดงเชิงสร้างสรรค์ (Nisula, 2013) ในด้านนี้ ความคิด
สร้างสรรค์ขององค์การเป็นผลการปฏิบัติงานเชิงสร้างสรรค์ของระบบสังคมที่ซับซ้อน ที่เกิดจากผล
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การปฏิบัติงานเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มต่างๆ และการสนับสนุนด้านต่างๆ ขององค์การ (Woodman
et al., 1993) สอดคล้องกับแนวคิดเชิงกระบวนการ (ความสัมพันธ์) ที่ Rhodes (1961) กล่าวถึง
ความคิดสร้างสรรค์ตั้งแต่ปี 1960 ว่าประกอบด้วย 4 P’s of Creativity ได้แก่ บุคคล
(person/personality) กระบวนการ (process) สถานที่ (press/place) (บริ บ ทเชิ ง สั ง คม/
สภาพแวดล้อมที่ความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้น) และผลผลิต (product) ในมุมมองที่แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบเหล่านี้
ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบริบท 4 ด้านต่อไปนี้ได้แก่ 1)
บุคคลที่สร้างสรรค์เป็นตัวแทน มีการศึกษาคุณลักษณะของการสร้างสรรค์จากบุคคลที่มีความสามารถ
คิดสร้างสรรค์ (Dudek and Hall, 1991; Portillo, 2002) และวิธีการทําให้ความสามารถเชิง
สร้างสรรค์ขององค์การแข็งแกร่งขึ้น จากองค์การที่โดดเด่นด้านการคิดสร้างสรรค์ พบประเด็นเรื่อง
การสร้างความร่วมมือ การนําความรู้มาใช้ และการส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์การ
(Napier and Nilsson, 2006) 2) กระบวนการเชิงสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของ
องค์การ (Basadur, 1992) ศึกษาจากการทํางานเป็นทีมและความมีส่วนร่วม (collaboration) 3)
สภาพแวดล้อมการทํางานเชิงสร้างสรรค์ที่สนับสนุนกระบวนการเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาของ
องค์การซึ่งถูกศึกษาอย่างหลากหลายในงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ (เช่นงานของ Amabile et al.,
1996) โดยการกําหนดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ในระดับที่แตกต่างกันไปจากการ
วิเคราะห์งานวิจัยต่างๆ ด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบอภิมาน (meta-analysis) จากค่าสถิติที่สอดคล้อง
กัน (Damanpour, 1991; Hunter, Bedell, and Mumford 2007) 4) ผลผลิตหรือผลลัพธ์เชิง
สร้างสรรค์ ดังนั้นในเชิงกระบวนการความสัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การหรือนวัตกรรม
บริการ (ผลผลิตจากความคิดสร้างสรรค์) จึงเป็นผลลัพธ์จากระบบคุณค่าที่จัดกระทําขึ้นจากพนักงาน
ในองค์การโดยส่วนร่วม (person) ที่แสดงการกระทําต่างๆ ที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ (creative
ideas) วิธีการแก้ปัญหา วิธีการคิด และการออกแบบในฐานะกระบวนการที่เกิดขึ้นในองค์การ ภายใต้
สภาพแวดล้อมทางกายภาพของแต่ละองค์การ (press/place)
จากการทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยด้านความคิดสร้างสรรค์ในระดับองค์การที่ผ่านมา
ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องอยู่ในสาขาจิตวิทยาการรับรู้ จิตวิทยาสังคมและการจัดการ ในขณะที่งานวิจัยระดับ
บุคคลจะอยู่ในสาขาการศึกษา วิกิพีเดีย ให้ความหมายความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ เข้าใจง่าย
และครอบคลุมทั้งระดับบุคคลและองค์การ ว่าเป็น “ความสามารถบุคคลในการคิดสร้างสรรค์ มีส่วน
ร่วมในการสร้างสรรค์หรือมีประโยชน์ในการสร้างเครือข่ายกับบุคคลอื่น” ขณะที่มุมมองด้านความคิด
สร้ างสรรค์ ขององค์ การและงานวิ จัยที่ ปรากฎส่ วนใหญ่ ใ นปัจจุ บันเน้น ให้ความสนใจไปที่ ผ ลลัพธ์
(outcome oriented) หรือผลผลิตที่สร้างสรรค์ (creative product) เชิงสินค้าหรือบริการ (เช่น
Woodman et al., 1993; Amabile, 1997; Mumford and Gustafson, 1998; Woodman,
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2009; Hennessey and Amabile, 2010) ที่แปลกใหม่ แตกต่าง สร้างประโยชน์และมูลค่าเพิ่มให้แก่
ผลการดําเนินงานขององค์การ มากกว่าที่จะมองในเชิงกระบวนการในการสร้างสรรค์ความคิด
(creative process) (อย่างเช่นการศึกษาของ Deleuze and Guattari, 1988; Drazin et al.,
1999; Hargadon and Bechky, 2006; Sawyer and DeZutter, 2009) เนื่องมาจากความเป็น
อัตวิสัย (subjective) ของความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดจากความสามารถทางสติปัญญา (cognitive
ability) และแรงจูงใจภายในของปัจเจกบุคคล ที่วัดออกมาเป็นรูปธรรมได้ยากกว่าการวัดผลผลลัพธ์ที่
เป็นผลงานสร้างสรรค์ในรูปของสินค้าและบริการ
Sullivan and Ford (2010) ทบทวนบทความ 21 เรื่อง จากวารสารชั้นนํา 2 เล่ม ได้แก่
Journal of Applied Psychology และ Academy of Management Journal จากปี 1998 ถึง
2008 พบว่า ในขณะที่ความคิดสร้างสรรค์ ถูกนิยามว่าเป็นการสร้าง “ความคิด” ที่แปลกใหม่และเป็น
ประโยชน์ (Amabile, 1996; West and Ritchter, 2009) ซึ่งเป็นคุณลักษณะของปัจเจกบุคคล
ความคิดสร้างขององค์การ ถูกศึกษาในมุมมองของการสร้าง “ผลลัพธ์” ที่แปลกใหม่และเป็น
ประโยชน์ โดยกลุ่มคนที่ทํางานร่วมกันในองค์การ (Woodman et al., 1993) ในความหมายที่แคบ
ที่สุด คือการนําความคิดไปปฏิบัติ (West and Ritchter, 2009) เกี่ยวข้องกับเรื่องของกลุ่ม ทีม
องค์การ และผลลัพธ์หรือผลผลิตที่สร้างขึ้น (Leigh,
2011) ซึ่ งใกล้เคียงกับความหมายของ
“นวัตกรรม” ที่หมายถึงการผลิตสิ่งใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มในพื้นที่ทางเศรษฐกิจและสังคม (Crossan and
Apaydin, 2010)
อย่างไรก็ตาม การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ในเชิงผลลัพธ์หรือผลจากความสามารถ
พัฒนาความคิดใหม่ ผลิตงานที่ชาญฉลาด หรือการสร้างสิ่งใหม่ที่เป็นการค้นพบทางวิทยาศาสตร์นั้นไม่
เพียงพอ (Borghini, 2005) ในระดับองค์การ การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ขององค์การจําเป็นต้องให้
ความสํ า คั ญ กั บ การนํา ความคิด สร้ า งสรรค์ ไ ปใช้ ใ นการปฏิบั ติ ที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สิ น ค้ า วิ ธีก าร และ
กระบวนการในองค์ ก าร สําหรั บองค์ ก ารแล้ วความคิดสร้า งสรรค์ ไม่ ไ ด้สิ้ นสุด ที่ก ระบวนการของ
ความคิด (thoughts/ideas) ของปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคนภายในองค์การเท่านั้น แต่รวมไปถึงการ
นําไปปฏิบัติ นวัตกรรมและความก้าวหน้า (Vicari, 1998) ภายใต้บริบทเฉพาะและเงื่อนไข/
สถานการณ์ของแต่ละองค์การด้วย เพราะความคิดใหม่จะเป็นประโยชน์ต่อองค์การต่อเมื่อถูกนําไป
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ จึงครอบคลุมทั้งกระบวนการการ
ผลิตความคิดสร้างสรรค์และการนําความคิดไปปฏิบัติ กล่าวคือ นวัตกรรม โดยผลลัพธ์ หรือผลผลิต
เชิ ง สร้ า งสรรค์ ต้อ งสร้ า งผลประโยชน์เ ชิ งมู ล ค่ าให้ แ ก่ ก ระบวนการทํ า งานต่ า งๆ ทั้ ง ส่ว นการผลิ ต
การตลาด ตลอดจนการจัดการ ที่ส่งผลต่อผลการดําเนินงานที่ดีและความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของ
องค์การ ดังนั้น การขาดซึ่งความคิดสร้างสรรค์ในองค์การจึงอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัญหาเรื่องของการ
สร้างสรรค์ความคิด แต่อาจจะเกิดจากปัญหาในการเปลี่ยนแปลงความคิดไปสู่สินค้าหรือผลลัพธ์เชิง
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รูปธรรมที่เรียกว่า กระบวนการนวัตกรรมหรือการนําไปปฏิบัติ (West, 2001) ความคิดสร้างสรรค์ของ
องค์ ก ารจึ ง เติ ม เต็ ม ช่ อ งว่ า งบางๆ ระหว่ า งความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละนวั ต กรรมและมั ก ถู ก ใช้ ใ น
ความหมายที่สับสนกับคําว่า “นวัตกรรม” อยู่เสมอ (Styhre and Sundgren, 2005; Crossan and
Apaydin, 2010; Leigh, 2011)
ในมุมมองของนวัตกรรม คุณค่าของผลลัพธ์ ความมีประสิทธิผลและความเป็นเหตุเป็นผล
(Yuan and Woodman, 2010) มีความสําคัญเหนือกว่ากระบวนการเกิดหรือแหล่งที่มา (เช่น
ความคิดสร้างสรรค์ ความชอบ อารมณ์ ประสบการณ์ การเปลี่ยนแปลง ความผิดพลาด ความหมาย
ความสัมพันธ์ทางสังคม ที่เป็นแหล่งให้เกิดความคิดสร้างสรรค์) งานวิจัยส่วนใหญ่เกี่ยวกับนวัตกรรมจึง
ศึกษาความคิดสร้างสรรค์ในฐานะเงื่อนไขเบื้องต้นที่ทําให้เกิดนวัตกรรมเท่านั้น (เช่น Amabile et al.,
1996; Bessant and Caffyn, 1997; Styhre and Sundgren, 2005) โดยไม่เชื่อมโยงความสัมพันธ์
กับกระบวนการคิดสร้างสรรค์ขององค์การ ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วกระบวนการคิด การนําไปปฏิบัติ
และผลลัพธ์ เป็นกระบวนการที่ ต่อเนื่อง และไม่สามารถแยกจากกันได้ ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมในองค์การจึงมีความเกี่ยวข้องกัน กล่าวคือ ในทุกกระบวนการสร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือการใช้
ศักยภาพเชิงนวัตกรรม (Axtell et al., 2006) จะมีการสร้างสิ่งใหม่ ปรับปรุงวิธีการทํางานใหม่หรือ
พัฒนากระบวนการใหม่ๆ ซึ่งจําเป็นต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ไม่มากก็น้อย ดังที่ Kilbourne and
Woodman (1999), Styhre and Sundgren (2005) และ Woodman (2009) และ ให้ความเห็นว่า
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การเป็นเงื่อนไขที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม จึงกล่าวได้ว่า
ผลงาน/ผลผลิตใหม่ๆ หรือนวัตกรรมทุกอย่างที่เกิดขึ้นและสร้างประโยชน์แก่องค์การล้วนเกี่ยวข้องกับ
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ (Axtell et al., 2006; Nisula, 2013) มากไปกว่านั้น นอกจากใน
กระบวนการนวัตกรรมแล้ว ความคิดสร้างสรรค์ยังเกี่ยวข้องกับกิจกรรมส่วนใหญ่ขององค์การไม่มากก็
น้อย ซึ่งในที่ สุดแล้ วความคิ ดสร้ า งสรรค์ส ามารถสร้างประโยชน์ ใ ห้แ ก่องค์ ก ารได้ ในหลายๆ ทาง
(Nisula, 2013)
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การในงานวิจัยนี้ให้จึงถูกให้ความหมายที่มีนัยครอบคลุม
ความหมายทั้ง “ความคิดสร้างสรรค์” ที่เป็นกระบวนการสร้างสรรค์และ “นวัตกรรม” ที่หมายถึงการ
นําความคิดไปปฏิบัติจนเกิดผลลัพธ์ที่เป็นนวัตกรรมหรือผลผลิตใหม่ พร้อมทั้งอธิบายกระบวนการ
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการนําความคิดไปปฏิบัติให้เป็นผลลัพธ์เชิงนวัตกรรมในบริบทสังคมองค์การที่
ซับซ้อนและเป็นพลวัต เพื่อปิดช่องว่างและเปิดกล่องดํา (black box) ที่หายไปจากงานศึกษาวิจัยที่
ผ่านมา เพื่อตอบคําถามว่า ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การคืออะไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง และ
เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมอย่างไร
ในอี กด้ านหนึ่ ง การศึ ก ษาความคิดสร้า งสรรค์ขององค์ก ารถูกศึ ก ษาในมุมเชิ งบริบ ท
(contextual perspective) ถึงแม้ว่าการศึกษาเงื่อนไขที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
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อย่างเป็นระบบที่ผ่านมายังมีจํานวนน้อย (Oldham and Cummings, 1996; Drazin et al., 1999)
และการศึกษาส่วนใหญ่เน้นพิสูจน์ให้เห็นว่า ความคิดสร้างสรรค์นั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องของ
ความสามารถและคุณลักษณะที่หลากหลายของบุคคล (Hargadon and Bechky, 2006) นักวิชาการ
ท่านหลายท่าน ให้ความเห็นที่ตรงกันว่า ท่ามกลางบริบททางสังคมองค์การที่สลับซับซ้อน (complex
social setting) ความคิดสร้างสรรค์นั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในระบบสุญญากาศ ในทางตรงกันข้าม
ความคิดสร้างสรรค์ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศที่ความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นหรือที่บุคคล
(ผู้แสดงความคิดสร้างสรรค์) อาศัยอยู่ (Piteira, 2013) ดังนั้น จึงไม่ควรมองข้ามบทบาทของอิทธิพล
เชิงบริบท (contextual influences) ที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ งานวิจัยและ
นักวิชาการจํานวนหนึ่ง (เช่น Witt and Beorkrem, 1989; Amabile, 1989, 1990) ที่ให้ความสนใจ
ศึกษาปัจจัยสภาพ แวดล้อมและบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของปัจเจกบุคคล
หรือกลุ่มทํางานในองค์การ (Leigh, 2011) โดยมองว่าความคิดสร้างสรรค์ขององค์การพัฒนาขึ้นจาก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงพฤติกรรมและปัจจัยเชิงบริบทสภาพแวดล้อม
ทฤษฎีคลาสสิคของ Amabile (1998) Componential Model ให้คําอธิบายพื้นฐาน
เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ระดับปัจเจกบุคคลและความคิดสร้างสรรค์ขององค์การในเชิงกระบวนการ
ที่ครอบคลุมนวัตกรรมองค์การ โดยให้ความสําคัญกับปัจจัยองค์การที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม รวมถึงให้กรอบแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างสองแนวคิดนี้ Amabile ขยายความให้เห็นว่า
ความคิดสร้างสรรค์ก่อให้เกิดนวัตกรรมได้อย่างไร ดังคํากล่าว All innovation begins with
creative ideas. (Amabile et al., 1996) และชี้ให้เห็นความแตกต่างว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็น
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัจเจกบุคคลที่สร้างขึ้นจาก 1) ความชํานาญ (expertise) 2) ทักษะทางความคิด
สร้างสรรค์ (creativity skills) และ 3) แรงจูงใจในงาน (task motivation) ขณะที่นวัตกรรมถูกมอง
ว่าเป็นปรากฏการณ์ขององค์การของการนําความคิดไปสู่การปฏิบัติงานจริงในบริบทองค์การเกี่ยวข้อง
กับเรื่องของปัจจัยเชิงบริบทสภาพแวดล้อมที่มีความสําคัญต่อการกระบวนการนวัตกรรมหรือนํา
ความคิดไปปฏิบัติ ประกอบด้วย 1) ทรัพยากร โดยกล่าวถึง ทรัพยากรที่เพียงพอ (sufficient
resources) และความกดดันในงาน (workload pressure) 2) การปฏิบัติของฝ่ายบริหาร
(management practices) เกี่ยวข้องกับเรื่องการมีอิสระ (freedom) งานที่ท้าทาย (challenging
work) การสนับสนุนของหัวหน้างาน (supervisory encouragement) และการสนับสนุนจากกลุ่ม
ทํางาน (work group supports) 3) สิ่งกระตุ้นจูงใจขององค์การ (organizational motivation) ซึ่ง
เป็นเรื่องการกระตุ้นจากองค์การ (organizational encouragement) และการปราศจากอุปสรรค
กีดขวาง (lack of organizational impediments) (Amabile, 1988, 1997) ดังนั้น ในกระบวนการ
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ คุณลักษณะ ทักษะ ความสามารถเฉพาะตัวและแรงจูงใจเป็นปัจจัย
เบื้องต้นกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในระดับบุคคล แต่การที่ความคิดสร้างสรรค์จะก่อให้เกิด
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นวัตกรรมได้ในองค์การนั้น เป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ ที่ต้องการปัจจัยบริบทหรือ
การสนับสนุนทั่วทั้งองค์การ ทั้งในเรื่องของการปฏิบัติทางการจัดการต่างๆ บทบาทผู้บริหาร และการ
จัดสรรทรัพยากร เพื่อให้เกิดความราบรื่นในกระบวนการนวัตกรรม (Amabile, 1997) สอดคล้องกับ
ทฤษฎี 4 P’s of Creativity ของ Rhodes (1961) และการศึกษาของนักวิชาการท่านอื่นๆ ที่ถึงแม้ว่า
จะกล่าวถึงปัจจัยบริบท (สังคมและสภาพแวดล้อมองค์การ) ในมุมมองที่ต่างไป เช่น สนาม (field)
(Mooney, 1963; MacKinnon, 1970) สถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ (the creative situation)
(Mooney, 1963; MacKinnon, 1970) บริบทเชิงสภาพแวดล้อม (environmental context)
(Sternberg and Lubart, 1991)
งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ในองค์การ (เช่น Amabile and
Gryskiewicz, 1989; Damanpour, 1991; Amabile et al., 1996; Oldham and Cummings,
1996; Ekvall and Ryhammer, 1999; Isaksen et al., 2000-2001; Santanen, Briggs, and De
Vreede, 2004; Hunter et al., 2007) พบว่า ปัจจัยบริบทสภาพแวดล้อมและบรรยากาศองค์การ
ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางและเป็นที่ยอมรับในวงกว้างถึงความสําคัญของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อ
การ สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมองค์การ ในขณะที่บางกลุ่ม (Denison, 1996;
Axelsson and Sardari, 2011) ศึกษาความคิดสร้างสรรค์ขององค์การมุ่งเน้นที่บริบททางสังคมที่
ความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นและวัดอิทธิพลของระบบสังคมที่ผลต่อสมาชิกในองค์การ
ถึงแม้ว่าจะเป็นการยากที่จะวัดผลกระทบของแต่ละปัจจัย แต่งานวิจัยจํานวนมากตั้งแต่
อดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น ให้ ข้ อ สรุ ป ว่ า บริ บ ทองค์ ก าร เช่ น ปั จ จั ย องค์ ก าร สิ่ ง แวดล้ อ มการทํ า งาน
สภาพแวดล้อมขององค์การ บรรยากาศเชิงสร้างสรรค์ การสนับสนุนจากองค์การ หรือวัฒนธรรม
องค์การ มีผลเชิงบวกต่อความคิดสร้างสรรค์ในองค์การ (เช่น Shalley, 1995; Amabile et al.,
1996; Andriopoulos, 2001; Mathisen and Einarsen, 2004; Isaksen and Ekvall, 2010;
Leigh, 2011) Patterson, Warr, and West. (2004) สรุปปัจจัยต่างๆ ไว้ภายใต้คําว่า “บรรยากาศ
องค์การ” (organizational climate) Isaksen et al. (2000-2001) กล่าวถึง บรรยากาศองค์การว่า
เป็นแบบแผนพฤติกรรม ทัศนคติ และความรู้สึกที่เกิดขึ้นซ้ําๆ ส่งผลกําหนดชีวิตในองค์การ ซึ่งเป็น
รูปแบบพฤติกรรมที่แสดงในสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์วันต่อวันขององค์การ เกิดขึ้นจากความ
เข้าใจ ตีความ และประสบการณ์โดยปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มที่ดํารงอยู่ภายใต้องค์การ นอกจากนี้
บรรยากาศองค์การยังส่งผลต่อกระบวนการต่างๆ ขององค์การเช่น การสื่อสาร การแก้ปัญหา การ
ตัดสินใจ การจัดการความขัดแย้ง การเรียนรู้ และแรงจูงใจ ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพและความสามารถ
ในการผลิตขององค์การ ตลอดจนส่งผลต่อความสามารถในการคิดนวัตกรรม ความพึงพอใจในงาน
และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานในองค์การ (Ekvall et al., 2000)
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ผลงานวิจัยชิ้นสําคัญที่ถูกนํามาใช้อย่างแพร่หลายและมีอิทธิพลต่อการศึกษาความคิด
สร้างสรรค์ใ นบริบทองค์การเป็นอย่างมาก ได้ แ ก่ ผลงานของ Amabile (1988)
ที่กล่าวถึง
องค์ประกอบเชิงบริบทที่จําเป็นต่อการสร้างบรรยากาศเชิงสร้างสรรค์ขององค์การและเครื่องมือวัด
หรือประเมินระดับการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ขององค์การที่ชื่อ KEYS: Assessing the
climate for creativity (Amabile and Gryskiewics, 1989; Amabile et al., 1996)
ประกอบด้ ว ยปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ ความมี อิ ส ระ ทรั พ ยากร แรงกดดั น และอุ ป สรรคกี ด ขวาง
(impediments) นอกจากนี้ยังมีแบบวัดบรรยากาศเชิงสร้างสรรค์ขององค์การที่สําคัญอีกงานหนึ่ง
ได้แก่ แบบสอบถาม Creative Climate Questionnaire (CCQ) ของ Ekvall (1966) ที่กล่าวถึง
ปัจจัยวัดระดับการสนับสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ ดังนี้ ความท้าทาย แรงจูงใจ อิสระ
การสนับสนุนความคิด ความไว้วางใจและการเปิดรับสิ่งใหม่ ความมีพลวัต ความสนุกสนาน การ
โต้แย้ง ความขัดแย้ง ความกล้าเสี่ยงและ การให้เวลาคิด (Ekvall, 1996)
จะเห็นว่า งานศึกษาเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ขององค์การที่ผ่านมา มุ่งศึกษาความคิด
สร้างสรรค์ในเชิงผลลัพธ์และวิเคราะห์ปัจจัยเชิงบริบท-สภาพแวดล้อมเฉพาะที่ส่งผลต่อความคิด
สร้างสรรค์ในระดับบุ คคลและกลุ่มในองค์การ อย่ างไรก็ตาม ในอีกด้านหนึ่ง การศึกษาความคิ ด
สร้างสรรค์ขององค์การในเชิงระบบ (system perspective) ที่องค์การเป็นตัวแสดงในฐานะผลรวม
เชิงสร้างสรรค์ (creative entity) หรือการคิดสร้างสรรค์โดยระบบ (creativity by system) ซึ่งถูก
ศึกษาอยู่ในระดับกลุ่มหรือระบบเล็กๆ เช่นงานศึกษาของ Drazin et al., 1999; O’Donnell et al.,
2006; Hargadon and Bechky, 2006 และ Sawyer and DeZutter, 2009 เป็นต้น
Csikzentmihalyi (1990) และ Harrington (1990) กล่าวถึงความคิดสร้างสรรค์ในมุมมองของ
ส่วนรวมและเชิงระบบ (systemic and collective perspective on creativity) ที่เกิดจากความ
พยายามของสมาชิกในองค์การโดยส่วนรวม เกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ทางสังคมรูปแบบต่างๆ (เช่น การ
ปฏิสัมพันธ์ ความร่วมมือ การพึ่งพาระหว่างกัน) การแพร่กระจายข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ โอกาสทาง
สังคม บริบทสภาพแวดล้อมการทํางาน และการขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของกระบวนการคิดสร้างสรรค์
ที่เกิดขึ้นในองค์การ สอดคล้องกับที่ Nisula (2013) ให้นิยามความคิดสร้างสรรค์ขององค์การที่เป็น
ระบบและครอบคลุมว่าหมายถึง การนําเสนอสิ่งใหม่ (novelty) อันเกิดจากการกระทําบนพื้น
ฐานความรู้ (knowledgeable actions) ของทุกภาคส่วนในองค์การ (entity) ในภาพรวม (as a
whole) ที่มีค่ามากกว่าผลรวมของปัจเจกบุคคลหลายคนรวมกัน (sum of each individuals)
กล่าวคือ ความคิดสร้างสรรค์ถูกสร้างขึ้นโดยองค์การ (creativity by organization) ในฐานะที่เป็น
ผลรวมเชิงสร้างสรรค์ (creative entity) ของสมาชิกทุกระดับ (ปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์การ) ในสังคม
องค์การที่สัมพันธ์กัน ภายใต้บริบท สภาพแวดล้อมองค์การ และสถานการณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละ
องค์การ
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จากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ในบริบทองค์การ สรุปได้ว่า
ความคิ ดสร้ างสรรค์ขององค์ การ เป็นกระบวนการ (ความสามารถ) และเป็นผลลัพธ์สุดท้ายของ
กระบวนการสร้างสรรค์ของทั้งระบบที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานที่ซับซ้อน (complex patchwork)
ระหว่ า งคุ ณ ลั ก ษณะของปั จ เจกบุ ค คล กลุ่ ม และองค์ ก าร ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข ององค์ ก ารเป็ น
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสถานการณ์สําคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไปในทางที่กระตุ้นหรือขัดขวางความคิด
สร้างสรรค์ (Borghini, 2005) การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ขององค์การจึงต้องมองทั้งปัจจัยตัวบุคคล
(ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและกลุ่ม) และปัจจัยองค์การ
Amabile (1998) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การจะเกิดขึ้นได้จะเป็นต้องได้รับ
การสนับสนุนจากทั้งองค์การ โดยองค์การต่างๆ จําเป็นต้องออกแบบบริบทและกลยุทธ์สนับสนุนการ
สร้างผลงานเชิงสร้างสรรค์ โดยคํานึงถึงปัจจัยความแตกต่างระหว่างบุคคลร่วมด้วยเป็นสําคัญ แต่
เนื่องจากความคิดสร้างสรรค์เป็นแนวคิดเชิงนามธรรมที่ไม่สามารถจัดกระทําได้โดยตรง (Amabile,
1995, Woodman, 1995) ขณะที่สภาพแวดล้อมการทํางานและบริบทต่างๆ ในองค์การ ไม่ว่าจะ
บรรยากาศองค์การ วัฒนธรรมองค์การ ปัจจัยทางสังคม หรือข้อปฏิบัติต่างๆ ภายในองค์การสามารถ
จั ด กระทํ า ได้ การศึ ก ษาวิ จั ย ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ นบริ บ ทองค์ ก ารที่ ผ่ า นมาจึ ง เน้ น ศึ ก ษาบริ บ ท
สภาพแวดล้ อมและการสนับสนุนด้านต่างๆ ขององค์การ เพื่อส่ งเสริม กระตุ้น จูงใจ การพัฒนา
ความสามารถและใช้ศักยภาพในการคิดสร้างสรรค์ในการทํางาน ด้วยวิธีการต่างๆ (เช่น Shalley,
1991, 1995; Amabile, 1996; Oldham and Cummings, 1996) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อดึง
ศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ (creative potential) (Taggar, 2002) ของบุคคล กลุ่มและองค์การออกมาสู่
การปฏิบัติเชิงสร้างสรรค์ (creative practice) ที่จะนํามาซึ่งนวัตกรรมในที่สุด (Amabile, 1988;
Woodman et al., 1993; Oldham and Cummings, 1996; Heinze et al., 2009)
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การจึงเป็นปรากฏการณ์ที่มีความซับซ้อน (Piteira, 2013)
และเกี่ยวข้องกับความหลากหลาย (diversity) อันเกิดจากธรรมชาติของสังคมองค์การที่ประกอบด้วย
1) ตัวแสดงที่หลากหลายทั้งในแง่ของคุณสมบัติ (ความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ ประสบการณ์
ภูมิหลัง และแรงจูงใจ ฯลฯ ที่ประกอบเป็นทักษะภายในและทักษะภายนอกทางสังคม) และระดับชั้น
ความสัมพันธ์ทางสังคม (ปัจเจกบุคคล กลุ่มและองค์การ) ที่ประกอบด้วยคนมากกว่า 2 คนขึ้นไป
ทํางานร่วมกันโดยมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เดียวกันภายใต้ระบบสังคมและบริบทสภาพแวดล้อม
และสถานการณ์เฉพาะขององค์การ 2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่หลากหลาย และ 3)
บริบทหรื อสภาพแวดล้อมองค์การที่เป็นพลวัต ได้แก่ บรรยากาศการทํางาน วัฒนธรรมองค์การ
ความรู้ขององค์การ เป็นต้น แสดงให้เห็นในภาพที่ 3
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ปัจเจกบุคคล
-ลักษณะบุคคล (ความรู้ ความสามารถเชิงสติปัญญา ทักษะ ประสบการณ์ ภูมิหลังฯ)
-บุคลิกภาพภายใน-ภายนอก
-ทัศนคติ แรงจูงใจ
(เช่น Mednick, 1962; Guilford, 1967; MaCrae, 1987; Amabile, 1983, 1996; Perry-Smith and Shalley, 2003)

กลุ่ม
-ลักษณะของกลุ่ม (ความเหนียวแน่น ขนาด)
-องค์ประกอบของกลุ่ม (ความหลากหลาย)
-กระบวนการกลุ่ม
(กลยุทธ์แก้ปัญหา ข้อมูลเชิงสังคม)
(เช่น Woodman et al., 1993: Leigh, 2011; Joo et al.,
2011; McLean, 2011)

บริบทสังคม-วัฒนธรรม
-รูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคม บรรทัดฐาน ค่านิยมฯ
-วัฒนธรรมองค์การ
(เช่น Amabile et al., 1996; Denison, 1996; Hemlin et al., 2004;
Axelsson and Sardari, 2011)

องค์การ
-ลักษณะองค์การ
-โครงสร้าง ภาวะผู้นํา ทรัพยากร
(เช่น Andriopoulos, 2001; Leigh, 2011)

บริบทสภาพแวดล้อม
-บรรยากาศองค์การ สภาพแวดล้อมการทํางาน (เชิง
กายภาพ) (เช่น Amabile, 1988, 1996; Amabile et al.,
1996; Amabile and Gryskiewicz, 1989; Damanpour,
1991; Oldham and Cupmmings, 1996; Ekvall and
Ryhammer, 1999)

ภาพที่ 3 ความเชื่อมโยง (ปฏิสัมพันธ์) ระหว่างปัจจัยต่างๆ ระหว่างตัวแสดง (ทุกระดับ) และบริบท
ทางสังคมและองค์การที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์จากแนวคิด 4 P’s of Creativity: person,
process, product and press
(ที่มา: Rhodes, M. (1961). “An analysis of creativity.” Phi Delta Kappan 42: 305-310.
และ Runco, M.A. (2004). “Creativity.” Annual Review of Psychology 55: 657687)
เนื่ อ งจากทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ มี ค วามหลากหลาย ความซั บ ซ้อ นของ
แนวคิดความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวข้องกับนิยาม กรอบแนวคิด ขอบเขตความรู้ ระเบียบวินัย วิธีการเชิง
ประจักษ์ ระดับการวิเคราะห์ และความเชื่อในการวิจัยที่หลากหลาย (Kozbelt et al., 2010) แล้วแต่
มุมมองการศึกษาที่แสดงถึงความเป็นสหสาขาวิชา (multidisciplinary) ของความคิดสร้างสรรค์
ดังนั้น การนําแนวทางใดแนวทางหนึ่งมาอธิบายความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นเรื่องยาก
ขณะที่การให้ความหมายหรือนิยามความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ และการศึกษา
ความคิดสร้ างสรรค์ใ นองค์ การมีหลายแง่มุมและไม่มีข้อสรุปทางทฤษฎีแ ละการให้ความหมายที่
แน่นอน ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยสร้างตัวแปรความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ และองค์ประกอบทั้ง 6 ด้าน
ของความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข ององค์ ก ารตามมุ ม มองความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข ององค์ ก ารเชิ ง ระบบ
(Csikzentmihalyi, 1990) ภายใต้ความสัมพันธ์หลายระดับ (multilevel) (Drazin et al., 1999)
และปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกระดับต่างๆ กับอิทธิพลของบริบทองค์การ (Woodman et al., 1993)
ในฐานะการแสดงความคิดสร้างสรรค์โดยส่วนรวม (collective creativity) (O’Donnell et al.,
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2006; Hargadon and Bechky, 2006; Sawyer and DeZutter, 2009; Nisula, 2013) โดยให้
ความสําคัญกับการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งต่างๆ (Deleuze and Guattari, 1988) และปฏิสัมพันธ์
ระหว่างปัจเจกบุคคล สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามธรรมชาติทางสังคมของความคิดสร้างสรรค์ (social
nature of creativity/ social creativity) ตามแนวคิด ความคิดสร้างสรรค์ทางสังคม (social
creativity) (Harrington, 1990) และความคิดสร้างสรรค์โดยส่วนรวม (collective creativity)
(Hargadon and Bechky, 2006) ที่ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การเกิดขึ้นภายใต้สภาพแวดล้อม
(ภายใน ภายนอก) บริบท (เวลา สถานที่ ผู้เกี่ยวข้องและกระบวนการต่างๆ) (Harrington, 1990)
และสถานการณ์ต่างๆ ของกระบวนการคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นภายในสังคมองค์การที่ซับซ้อนและเป็น
พลวัต ครอบคลุ ม ทุ กมิ ติ ข องการพั ฒ นาความคิด สร้า งสรรค์ สู่ ก ารนํ า ไปปฏิ บัติ จ นเกิด ผลลั พ ธ์เ ชิ ง
นวัตกรรมหรือการพัฒนาสิ่งใหม่ จากการศึกษาสิ่งคงที่ (static) ในเชิงคุณสมบัติ/ลักษณะเฉพาะบุคคล
ที่ติดตัวมาหรือความสามารถเฉพาะปัจเจกบุคคล ไปสู่มุมมองที่มีความเป็นพลวัต หรือภาพรวมที่
ปรับเปลี่ยนได้ (adaptive entity) (Williams and Yang, 1999) อันเกิดจากการเคลื่อนไหวไหลลื่น
ของธรรมชาติทางสังคมของความคิดสร้างสรรค์ (dynamic social creation) ที่ขึ้นอยู่กับ
ความสัมพันธ์ บริบทและสถานการณ์ต่างๆ (relational, contextual, and situational) ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ดังนั้น ตัวแปรความคิดสร้างสรรค์ขององค์การที่ถูกสร้างขึ้น (construct) จึงมีนัยถึงการ
แสดงความคิดสร้างสรรค์โดยองค์การ (creativity by organization) ในฐานะผลรวมเชิงสร้างสรรค์
(creativity entity) ที่เป็นปรากฏการณ์พหุลําดับ (multi-level phenomenon) อันเกิดจากความ
พยายามของตัวแสดงทุกระดับ (ปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์การ) โดยส่วนรวม (collective endeavor)
ในระหว่างการกระทําระหว่างกันทางสังคม (social interaction) (Gabarro, 1990; Aubé and
Rousseau, 2005) ที่ก่อให้เกิดการสร้างความร่วมมือ ความสมานฉันท์ การมีส่วนร่วม ความช่วยเหลือ
ความไว้วางใจ ความขัดแย้ง การแข่งขัน ตลอดจนการกลืนกลาย เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิด 1) การ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ต่อยอดความคิด และพัฒนาความรู้ 2) การแบ่งปันเป้าหมาย ผลประโยชน์ และ
ประสบการณ์ 3) การสร้างความหมายใหม่ร่วมกัน และ 4) การเห็นโอกาสและความเป็นไปใหม่ๆ ที่
สุดท้ายแล้ว อิทธิพลทางสังคมสามารถส่งผลทั้งในเชิงบวก ได้แก่ การสนับสนุน กระตุ้น จูงใจ และเชิง
ลบ ได้แก่ การเป็นอุปสรรค ขัดขวาง ต่อกระบวนการคิด การแสดงความคิด และการปฏิบัติความคิด
สร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมขึ้นในองค์การ
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การจึงเป็นความสามารถผลิตสิ่งใหม่ขององค์การที่เกิดจาก
คน (ทุกระดับ) สังคม องค์การ (บริบท/สภาพแวดล้อมการทํางาน) และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ดังภาพที่ 3) ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเรื่องทางสังคม การแพร่กระจาย เชิงบริบท
และเป็นพลวัตของกระบวนการคิดสร้างสรรค์ (social, distributed, contextual and dynamic of
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creative process) ที่ความคิดถูกพัฒนาขึ้นและนําไปปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์ (นวัตกรรม) ส่งผล และ/
หรื อ ได้ รั บ ผลกระทบจากหลายปั จ จั ย ร่ ว มกั น ไม่ ว่ า จะเป็ น ความหลากหลายของตั ว แสดง
ความสัมพันธ์ทางสังคม (เช่น ปฏิสัมพันธ์ ความร่วมมือ ความขัดแย้ง ความไว้ใจ ความร่วมมือ) การ
สื่อสารภายในองค์การ เทคโนโลยี เครือข่ายการเรียนรู้ขององค์การ การแบ่งปันความรู้ การจัดเก็บ
ความรู้ วัฒนธรรมองค์การ บรรยากาศการทํางาน ตลอดจน โครงสร้างองค์การ ภาวะผู้นํา ทรัพยากร
และการแข่งขัน เป็นต้น ซึ่งต้องการการสนับสนุนในเชิงบริบท-วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมอย่างเป็น
ระบบ (Deleuze and Guattari, 1988; Hargadon and Bechky, 2006; O’Donnell et al.,
2006; Sawyer and DeZutter, 2009; Nisula, 2013)
ในงานวิ จั ย นี้ ให้ นิ ย ามปฏิ บั ติ ก าร ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข ององค์ ก าร ว่ า หมายถึ ง
ความสามารถขององค์การในการผลิตผลงาน อันได้แก่ สินค้าและบริการ ตลอดจน วิธีคิด ขั้นตอน
กระบวนการทํางานและวิธีการแก้ปัญหา ที่แปลกใหม่ แตกต่างจากคู่แข่ง สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่องค์การได้ โดยอาศัยข้อมูล ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่บูรณาการขึ้นจากบริบททางสังคม
การทํางานที่ซับซ้อนและความสัมพันธ์ในทุกระดับขององค์การจากในอดีตถึงปัจจุบัน อันเกิดจากการ
สนับสนุน กระตุ้น จูงใจ ทางด้านนโยบาย กลยุทธ์ และวิธีการปฏิบัติ ตลอดจนการสร้างกิจกรรมและ
เงื่อนไขเชิงบริบททางสังคม-วัฒนธรรมและองค์การ (บรรยากาศและสภาพแวดล้อมการทํางาน)
เพื่อให้สมาชิกทุกระดับสามารถสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถและใช้ศักยภาพของตนได้อย่าง
เต็มที่ ในระหว่างกระทํา (ปฏิสัมพันธ์) ทางสังคมที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน ส่งผลต่อการมองเห็น
โอกาสและความสัมพันธ์ใหม่ๆ ที่จะนํามาสู่การสร้างผลลัพธ์เชิงนวัตกรรมให้เกิดขึ้นร่วมกันภายใน
องค์การ (Woodman, Sawyer and Griffin (1993); Drazin et al., 1999; Hargadon and
Bechky, 2006; Sawyer and DeZutter, 2009; Nisula, 2013) โดยองค์การจะต้องสร้าง
คุณลักษณะหรือความสามารถเชิงพลวัต 6 ด้าน ประกอบด้วย ความลื่นไหลทางความคิดใหม่ งานที่มี
ความท้าทาย อิสระในการทํางาน การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และการเชื่อมโยง
อย่างสร้างสรรค์ ให้เกิดขึ้น เพื่อปลดปล่อยศักยภาพเชิงความคิดสร้างสรรค์ (ที่แฝงอยู่ในตัวพนักงาน
ทุกคน) และ/หรือพัฒนาความสามารถเชิงสร้างสรรค์ของพนักงานทุกระดับให้นํามาสู่ผลลัพธ์เชิง
นวัตกรรมที่แปลกใหม่ เป็นประโยชน์ มีมูลค่า และยากต่อการลอกเลียนแบบ (Spender, 1996) อัน
เป็นลักษณะพื้นฐานเชิงกลยุทธ์ที่ทําให้เกิดความได้เปรียบเชิงการแข่งขันขององค์การตามทฤษฎี
ฐานทรัพยากร (Barney, 1986, 1991)
จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยได้สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ของ
องค์การ ได้ตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
ผู้แต่ง-ชื่อเรื่อง
ที่มา
ข้อค้นพบ
Woodman et al. The Academy นําเสนอแนวคิด Interactionist model เพื่ออธิบาย
(1993)
of
พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ในบริบททางสังคมที่ซับซ้อน
Toward a theory Management โดยชี้ ใ ห้เ ห็ น ว่ า นอกจากตั ว แสดงทางปั จ เจกบุ ค คล
of organizational Review 18, 2 บริบทเชิงสถานการณ์ที่หลากหลายที่กระบวนการเชิง
creativity
(April): 293- สร้างสรรค์เกิดขึ้นมีความสําคัญ ซึ่งความหลากหลาย
321
ของอิทธิพลเชิงสังคมและบริบทต่างๆ ส่งผลกระทบต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ในระดับกลุ่มและองค์การซึ่งมีทั้ง
ด้านสนับสนุนและขัดขวางความสําเร็จของผลงานเชิง
สร้างสรรค์ของบุคคลและกลุ่มต่างๆ
Interactionist
model เห็นว่า พฤติกรรมของ
องค์ ก ารในแต่ ล ะช่ ว งเวลาเกิ ด ขึ้ น จากปฏิ สั ม พั น ธ์ ที่
ซับซ้อนของสถานการณ์และบางสิ่งบางอย่างที่เป็น
ธรรมชาติของพฤติกรรมองค์การโดยเฉพาะ(nature of
organism)
ดังนั้น การวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ในองค์การทาง
สั ง คมที่ ซั บ ซ้ อ นจึ ง จํ า เป็ น ต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง ผลผลิ ต
กระบวนการ บุคคล และสถานการณ์ ซึ่งแตกต่างจาก
การวัดความสามารถเชิงสร้างสรรค์ของบุคคลที่มอง
เฉพาะคุณลักษณะส่วนบุคคลเท่านั้น
Woodman et al. Journal of
ให้ ข้ อ เสนอแนะว่ า การทํ า ความเข้ า ใจความคิ ด
(1993)
Academy of สร้างสรรค์ในบริบทสังคมองค์การต้องวิเคราะห์ความ
Toward a theory Management ซับซ้อนและบูรณาการองค์ประกอบ 4 เรื่องเข้าด้วยกัน
of organizational Review 18, 2: ได้แก่ 1) กระบวนการสร้างสรรค์ 2) ผลผลิตจากการ
creativity
293-321
สร้างสรรค์ 3) คนผู้สร้างสรรค์ และ 4) สถานการณ์
สร้างสรรค์
Oldman and
Academy of พบว่า พนักงานจะผลิตผลงานเชิงสร้างสรรค์ได้มาก
Cummings (1996) Management ที่ สุ ด เมื่ อ พวกเขามี คุ ณ ลั ก ษณะที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
Employee
Journal 39:
สร้างสรรค์ที่เหมาะสม ได้ทํางานที่ซับซ้อน
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ตารางที่ 2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ (ต่อ)
ผู้แต่ง-ชื่อเรื่อง
ที่มา
ข้อค้นพบ
creativity:
607–634
งานมีความท้าทาย และถูกสอนงานในเชิงสนับสนุน
Personal and
และไม่ถูกควบคุม
contextual factors
at work.
Cook (1998)
Industrain and บทความนี้ ม องความคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ นมุ ม มองเชิ ง
The creativity
Cummercial
กลยุท ธ์ ในฐานะองค์ ประกอบหลักที่ นํามาสู่ความ
advantage- Is your Training 30,5: ได้เปรียบเชิงการแข่งขัน
organization the 179-184
ให้ความเห็นว่า ความคิดสร้างสรรค์ไม่สามารถบังคับ
leader of the
ให้เกิดขึ้นได้ด้วยเทคนิค วิ ธีต่างๆ แต่ ทว่าขึ้ นอยู่กั บ
pack?
บริ บ ทที่ เ หมาะสม สํ า หรั บ การเกิ ด ความคิ ด ต่ า งๆ
และนําไปสู่ผลผลิตและบริการเชิงนวัตกรรม
สรุปปัจจจัยที่ทําให้ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
เกิดขึ้นได้ ได้แก่ 1) การสร้างวัฒนธรรมที่เหมาะสม
ลักษณะภาวะผู้นํา และค่านิยมของการมีชีวิต 2) ให้
ความสําคัญกับโครงสร้างที่ไม่เป็นทางการและการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สาร มากกว่ า พยายามสร้ า งความเป็ น
ทางการ 3) ทบทวนระบบการให้ ร างวั ล และการ
เติบโตของบุคคลที่เหมาะสมกับกลยุทธ์และลดการใช้
ระบบเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว 4) สนับสนุนความ
หลากหลายของคนและทักษะ
Bharadwaj and
Journal of
พบว่า ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การและความคิด
Menon (2000)
Product
สร้ า งสรรค์ ข องบุ ค คลส่ ง ผลให้ เ กิ ด นวั ต กรรมใน
Making innovation Innovation
องค์ ก าร นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า องค์ ก ารที่ มี ร ะดั บ
happen in
Management ความคิดสร้างสรรค์สูง จะมีผลการดําเนินงานด้าน
organizations:
17: 424-434.
นวั ต กรรมสู ง กว่ า องค์ ก ารที่ มี ร ะดั บ ความคิ ด
Individual
สร้ า งสรรค์ ข องทั้ ง บุ ค คลและองค์ ก ารต่ํ า อย่ า งมี
นัยสําคัญ
creativity
mechanism,
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ตารางที่ 2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ (ต่อ)
ผู้แต่ง-ชื่อเรื่อง
ที่มา
ข้อค้นพบ
organizational
creativity
mechanism or
both?
Kelly and Storey International
การพั ฒ นาบริ ก ารใหม่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ความคิ ด
(2000)
Journal of
สร้ า งสรรค์ แ ละการตรวจสอบคั ด กรองความคิ ด
New service
Service
สร้ างสรรค์นั้นๆ เพื่อนํามาริเริ่ม ให้เกิดกลยุท ธ์การ
development:
Industry
พัฒนาบริการใหม่ให้แก่ธุรกิจ
initiation
Management
strategy
11, 1: 45-62
Andriopoulos
Journal of
พบว่า ปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของ
(2001)
Management องค์การได้แก่ บรรยากาศองค์การ แบบภาวะผู้นํา
Determinants of decision 39,
วัฒนธรรมองค์การ ทรัพยากรต่างๆ และทักษะ และ
organization
10: 834-840
โครงสร้างและระบบองค์การ
creativity: A
literature review
Taggar (2002)
Academy of
กล่าวถึงความจําเป็นของกลุ่มที่จะต้องประกอบไป
Individual
Management ด้ ว ยสมาชิ ก ที่ ส ร้ า งสรรค์ แ ละความสํ า คั ญ ของ
creativity and
Journal 45, 2: กระบวนการกลุ่ ม หรื อ ที ม ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความคิ ด
group ability to
315–330
สร้างสรรค์ ซึ่งเกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการกระทํา
utilize individual
ระหว่ า งกั น ของกลุ่ ม ถ้ า ไม่ มี พ ฤติ ก รรมแนวราบ
creative
ประเภทนี้แล้ว การรวมกลุ่มของบุคคลที่มีความคิด
สร้างสรรค์จะไม่มีประโยชน์ใดๆ เลย
resources: A
multi- level
model
Martins and
Journal of
นําเสนอตัวแบบวัฒนธรรมองค์การประเภทต่างๆ ที่
Martins (2002)
Industrial
สนั บ สนุ น ความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละนวั ต กรรมใน
An organizational Psychology 28, องค์การเปรียบเทียบกับตัวแบบทางทฤษฎี พบ
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ตารางที่ 2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ (ต่อ)
ผู้แต่ง-ชื่อเรื่อง
ที่มา
ข้อค้นพบ
culture model to 4: 58-65
ตั ว แปรใหม่ ได้ แ ก่ ความสั ม พั น ธ์ ที่ ไ ว้ ว างใจได้
promote
สภาพแวดล้อมการทํ า งาน การสนั บสนุ น จากฝ่ า ย
creativity and
จัดการและการมุ่งเน้นลูกค้าในระดับปฏิบัติการ
innovation
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวแปรความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจได้
ชี้ให้เห็นถึงการแสดงความไว้ใจจากการการเปิดรับสิ่ง
ใหม่และความจริงใจ
ความไว้ ใ จมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ทั้ ง การสนั บ สนุ น พนั ก งาน
สําหรับการเปลี่ยนแปลงและความเป็นไปได้ของการ
เปลี่ยนแปลงที่ประสบความสําเร็จ ซึ่งมีอิทธิพลต่อ
ระดับความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้น
ในองค์การ
Politis (2004)
Archieve
พบว่ า ผู้ นํ า เน้ น การจั ด การด้ ว ยตนเอง (selfThe Impact of
papers
management leadership) มีความสัมพันธ์เชิง
self-management www.warwick.a บวกปานกลางต่อตัวแปรย่อยเชิงกระตุ้น (stimulant
leadership on
c.uk
factors) ของสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความคิด
organizational
สร้ า งสรรค์ ประกอบด้ ว ย การสนั บ สนุ น ความคิ ด
creativity
สร้ า งสรรค์ อิ ส ระ ทรั พ ยากรที่ เ พี ย งพอและ
งานท้าทาย ในขณะมีความสัมพันธ์เชิงลบต่อตัวแปร
อุปสรรค (obstacle factors) ที่ประกอบด้วย ความ
กดดันในงาน และอุปสรรคขัดขวางขององค์การ
Morris (2005ข)
Literature
สรุปว่า บทบาทการนําที่มีประสิทธิภาพของผู้นําและ
Enhancing
Review
การจัดการสภาพแวดล้อมองค์การที่เหมาะสมมีผล
organizational
Future Edge
สําคัญต่อการสร้างความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
creativity
Limited
โดยบุคคลจะมีความคิดสร้างสรรค์เมื่อมีอํานาจการ
ตัดสินใจในงานตน มีความเชื่อมั่นแห่งตน มีข้อมูล
พร้อม เกี่ยวข้องการกับสนับสนุนต่างๆ จากองค์การ
ได้แก่ บรรยากาศองค์การที่สนุกสนาน กล้าเสี่ยง ท้า
ทาย ทนได้ต่อความไม่แน่นอน ภาวะผู้นําแบบ
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ตารางที่ 2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ (ต่อ)
ผู้แต่ง-ชื่อเรื่อง
ที่มา
ข้อค้นพบ
ประชาธิป ไตย เน้ น การมีส่ ว นร่ ว ม โครงสร้ า งและ
ระบบองค์ ก ารมี ค วามยื ด หยุ่ น ปรั บ ตั ว ได้ และมี
ทรัพยากรเพียงพอและเข้าถึงได้
Morris, (2005ก)
www.leading- สรุปปัจจัยสําคัญ 10 อันดับแรกที่ส่งผลต่อความคิด
A Survey of
learning.co.nz สร้างสรรค์ขององค์การในประเทศนิวซีแลนด์ เรียง
organizational
ตามลําดับความสําคัญได้ดังนี้ เวลา สมรรถนะของ
creativity
พนักงาน พื้นที่/ทรัพยากรต่างๆ ที่นํามาซึ่งความคิด
การสื่อสารแบบเปิดและแบ่ งปันข้อมูล ข่ าวสารกัน
เต็มที่ โครงสร้างเชิงสนับสนุนขององค์การ อํานาจ
หน้าที่ส่วนตัวในการสร้างการเปลี่ยนแปลง ภาวะ
ผู้นําเชิงสร้างสรรค์ แรงจูงใจของพนักงาน เป้าหมาย
องค์การที่ชัดเจน และรางวัลที่เหมาะสม
Borghini (2005)
Journal of
นําเสนอกรอบแนวคิ ดทฤษฎีใ หม่ เกี่ยวกับการมอง
Organizational
Knowledge
ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ข อ ง อ ง ค์ ก า ร ใ น ฐ า น ะ
creativity:
Management กระบวนการการรับรู้ในมุมมองสามัญสํานึก ในหลาย
Breaking
9, 4: 19-33
ระดับการวิเคราะห์กระบวนการความคิดสร้างสรรค์
equilibrium and
ในองค์การ เกี่ยวข้องกับตัวแปร ความรู้ที่มีอยู่ระดับ
order to innovate
การให้ความหมาย การแบ่งปันทางจิตระหว่างกลุ่ม
การบูรณาการสมรรถนะร่วมกัน การบูรณาการทาง
วัฒนธรรม ความหลากหลาย ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม
Hargadon and
Organization
ยืนยันความสัมพันธ์ของการสํารวจกระบวนการต่างๆ
Bechky (2006)
Science 17, 4: ที่นําไปสู่ผลลัพธ์เชิงสร้างสรรค์ที่สําคัญและมีคุณค่า
When collections 484-500.
ระดับส่วนรวม และนําเสนอกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน
of creatives
Organization
4 รูปแบบเพื่อสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของ
become creative Sciences 17, 4: ส่วนรวม ได้แก่ การค้นหาความช่วยเหลือ (help
collectives: A
484-500.
seeking) การให้ความช่วยเหลือ (help giving) การ
สร้างกรอบสะท้อนกลับ (reflective reframing)
field study of
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ตารางที่ 2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ (ต่อ)
ผู้แต่ง-ชื่อเรื่อง
ที่มา
ข้อค้นพบ
problem solving
และการสนับสนุน (เสริมแรง) (reinforcing)
at work
Chang and Chiang International
พบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข อง
(2007)
Association of องค์ ก ารด้ า นการออกแบบมากที่ สุ ด ได้ แ ก่ 1)
A study on how Societies of
สภาพแวดล้อมที่เน้นการออกแบบ 2) บรรยากาศ
to elevating
ของทีม 3) วัฒนธรรมกลุ่ม/องค์การ 4) กระบวนการ
Design
organizational
Research, The ออกแบบ และ 5) แรงจูงใจในการทํางาน
creativity of
และวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการพัฒนา
Hongkong
design
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ ดังนี้ 1) การแบ่งปัน
Polytechnic
th
organization
University, 12 ความรู้/ประสบการณ์ระหว่างเพื่อร่วมงาน 2) การ
to 15th
เยี่ยมชมบริษัทออกแบบในต่างประเทศ 3) การสะสม
November
ประสบการณ์การออกแบบของทีม 4) การไปเยี่ยม
2007
ชมงานแสดงผลงานออกแบบทั้งในและต่างประเทศ
และ 5) ประสบการณ์ทํางานออกแบบที่หลากหลาย
แสดงปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
ด้า นการออกแบบมากที่สุ ด เรี ย งตามลํา ดับ มากไป
น้อย ได้แก่ 1) สภาพแวดล้อมที่เน้นการออกแบบ 2)
บรรยากาศของทีม 3) วัฒนธรรมกลุ่ม/องค์การ 4)
กระบวนการออกแบบ และ 5) แรงจูงใจในการ
ทํางาน
และวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การเรียงตามลําดับ ดังนี้
1)
การแบ่ ง ปั น ความรู้ /ประสบการณ์ ที่ มี
ประสิทธิภาพระหว่างเพื่อร่วมงาน 2) การไปเยี่ยมชม
บริษัทออกแบบในต่างประเทศ 3) การสะสม
ประสบการณ์การออกแบบของทีม 4) การไปเยี่ยม
ชมงานแสดงผลงานออกแบบทั้งในและต่างประเทศ
และ 5) ประสบการณ์ทํางานออกแบบที่หลากหลาย
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ตารางที่ 2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ (ต่อ)
ผู้แต่ง-ชื่อเรื่อง
ที่มา
ข้อค้นพบ
ผลการวิเคราะห์ พบว่า วิธีการที่มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุดในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ มี
นั ย สํ า คั ญ ในลํ า ดั บ ที่ แ ตกต่ า งไปจากแบบสํ า รวจ
เนื่องจากความหลากหลายของตัวแปรประชากร เช่น
เพศ การศึกษา การฝึกอบรม อายุ และประสบการณ์
ทํางาน
สรุ ป ว่ า วิ ธี ก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการพั ฒ นา
ปรับปรุงความคิดสร้างสรรค์ขององค์การนั้นแตกต่าง
ไปตามสถานการณ์
Flaatin (2007)
Thesis for
ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข อง
Antecedents of
Master’s
องค์การและนวัตกรรมที่แตกต่างกัน โดยพบว่า การ
organizational
Degree,
โต้แย้งเชิงสร้างสรรค์ (constructive controversy)
creativity and
Psychology,
และภาวะผู้นําแลกเปลี่ยน
(leader-member
innovation - A
University of
exchange)
มีผลกระทบเชิงบวกต่อความคิด
differentiating
Oslo (autumn สร้างสรรค์ ส่วนการเข้าถึงทรัพยากร (access to
perspective
2007)
resources)
มีผลกระทบเชิงบวกอย่างสูงต่อ
นวัตกรรมมากกว่าความคิดสร้างสรรค์ ขณะที่ปัจจัย
การอดทนต่อความเสี่ยง (risk tolerance) มีผลเชิง
บวกต่อทั้งสองตัวแปร
Ooncharoen and European Jour ศึกษาประสิทธิภาพการสร้างสรรค์การบริการที่มีต่อ
Ussahawanitchakit nal of Manage ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันและผลการดําเนินงาน
(2010)
ment 10, 3: 58- บริการในธุรกิจโรงแรมจํานวน 288 แห่ง
Service creativity 77
พบว่า ประสิทธิภาพการสร้างสรรค์การบริการ
efficiency of hotel
(service creativity efficiency)มีผลกระทบเชิง
businesses in
บวกต่อผลการดําเนินงานด้านการบริการ (service
Thailand:
performance)
An empirical
ให้ข้อเสนอแนะว่า ในธุรกิจท่องเที่ยวและที่พักความ
ร่วมมือ (coordination) และการคิดสร้างสรรค์
investigation of its
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ตารางที่ 2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ (ต่อ)
ผู้แต่ง-ชื่อเรื่อง
ที่มา
ข้อค้นพบ
antecedents and
ร่วมกัน (joint creativity thinking) มีความจําเป็น
consequences
ทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากขึ้น และคุณภาพ
การบริการเพิ่มขึ้น
Cokpekin and
Paper
พบว่า แรงจูงใจขององค์การ ทรัพยากรต่างๆ และ
Knudsen (2011)
presented at การให้เวลาในการคิด มีผลต่อนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
Does
DRUID
ในขณะปัจจัยการสนับสนุนอิสระ และอํานาจการ
organizational
SOCIETY,
ตัดสินใจด้วยตนเอง ผู้บริหารต้องพิจารณาให้มีความ
creativity really
Copenhagen
พอดี
lead to
Business
innovation?
School,
Denmark, June
15-17
Leigh (2011)
Ph.D
สรุ ป ว่ า ความคิ ด สร้ า งสรรค์ เ ป็ น ความสั ม พั น ธ์ ที่
ORGANIZATIONAL Dissertation,
เปราะบางต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ
CREATIVITY: The Colorado State นอกจากนี้ พบว่า ตัววัดสภาพแวดล้อมการทํางาน
relationship
University Fort เชิงสร้างสรรค์ขององค์การ 6 ใน 10 ตัวที่ได้รับการ
between
Collins,
ยืนยันจากผลงานวิจัยก่อนหน้าที่ ไม่สอดคล้องกับผล
creativity value, Colorado
วิจัยนี้
and
(Summer 2011) ซึ่งเป็นไปได้วา่ เกิดจากความแตกต่างระหว่างองค์การ
ที่มีลักษณะงานเชิงสร้างสรรค์กับไม่สร้างสรรค์ โดย
performance in
พ บ ว่ า ก า ร ก ร ะ ตุ้ น ท า ง ปั ญ ญ า (intellectual
architectural
stimulation)
ข้อบังคับเชิงคุณค่าของผู้นําเชิง
practice
ผลิตภัณฑ์ (value discipline of product
leadership) แ ล ะ คุ ณ ค่ า ข อ ง ส ถ า น ที่ ทํ า ง า น
(workplace values) มีอิทธิพลสําคัญต่อความคิด
สร้ า งสรรค์ ข ององค์ ก าร มากกว่ า งานที่ มี ค วาม
ท้าทาย (challenging work)
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ตารางที่ 2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ (ต่อ)
ผู้แต่ง-ชื่อเรื่อง
ที่มา
ข้อค้นพบ
Bissola and
Creativity and ยืนยันว่า ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์
Imperatori (2011) Innovation
หรือความฉลาดด้านการสร้างสรรค์เท่านั้น การสร้าง
Organizing
Management ศั ก ยภาพทางด้ า นความคิ ด สร้ า งสรรค์ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ น
individual and
20, 2: 77-89.
รู ป แบบของความสั ม พั น ธ์ ท างตรงแต่ เ ป็ น เรื่ อ งที่
collective
ซั บ ซ้ อ นและบู ร ณาการ เกี่ ย วข้ อ งทั ก ษะเชิ ง
creativity: Flying
สร้ า งสรรค์ ข องปั จ เจกบุ ค คล พลวั ต กลุ่ ม /ที ม งาน
และการแก้ปัญหาขององค์การ ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน
in the face of
เพื่อสร้างผลงานเชิงสร้างสรรค์ร่วมกัน
creativity clichés
Pansuppawatt
International
ศึกษาบทบาทความคิดสร้างสรรค์ขององค์การเชิง
and
Journal of
กลยุทธ์ที่มีต่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ ความได้เปรียบ
Ussahawanitchakit Strategic
เชิงการแข่งขัน และความสําเร็จขององค์การ
(2011)
Management, พบว่า 3 ใน 5
องค์ประกอบกลยุทธ์ความคิด
Strategic
11, 2: 1-25
สร้างสรรค์ขององค์การ ได้แก่ การพัฒนานวัตกรรม
organizational
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง(continuous
innovation
creativity of
development) การปฏิ บั ติ ด้ า นวิ จั ย และพั ฒ นาที่
โดดเด่ น(outstanding
research
and
medical and
development practices) และการใช้เทคโนโลยีที่
cosmetic
สําคัญ (distinctive technology utilization) มี
businesses in
นัยสําคัญ ต่อความเป็นเลิศ ที่ธุร กิ จและการอยู่ร อด
Thailand: An
ขององค์การ
empirical
investigation of
the antecedents
and
consequences.
Afshari et al.,
Australian
งานวิจัยทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับบทบาทภาวะ
(2011)
Journal of
ผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์
Leadership and
Basic and
ของผู้ ต าม พบว่ า พฤติ ก รรมของภาวะผู้ นํ า การ
Creativity
Applied
เปลี่ยนแปลง เช่น วิสัยทัศน์ การสนับสนุนนวัตกรรม
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ตารางที่ 2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ (ต่อ)
ผู้แต่ง-ชื่อเรื่อง
ที่มา
ข้อค้นพบ
Sciences 5, 10: อํานาจในการทํางาน การกระตุ้น การให้การยอมรับ
1591-1594
และความท้าทาย เป็นต้น เป็นตัวกําหนดนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ในที่ทํางาน
ในขณะที่ ภ าวะผู้ นํ า การเปลี่ ย นแปลงสามารถ
สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ผ่าน แรงจูงใจภายใน
การให้ อํ า นาจผู้ ต าม และการสร้ า งบรรยากาศ
สนั บ สนุ น นวั ต กรรมในสภาพแวดล้ อ มการทํ า งาน
นอกจากนี้ ยั ง เสนอแนะว่ า ผู้ นํ า ควรสร้ า งลั ก ษณะ
ภาวะผู้นําตามองค์ประกอบ 4 ด้านของภาวะผู้นํ า
การเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์
หรือคุณลักษณะเชิงบารมี การสร้างแรงกระตุ้นจูงใจ
การกระตุ้ น ทางปั ญ ญา และการคํ า นึ ง ถึ ง ปั จ เจก
บุคคล เพื่อสนับสนุนพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของ
พนักงาน
Hauksdottir (2011) MS Thesis,
การคิดเชิงบวก (positivity) หรือคุณภาพของการมี
Positivity: A key
Strategic
ความเชื่อเชิงบวก (positive mindset) เป็นกุญแจ
for enhancing
Management, สํ า คั ญ เชิ ง พฤติ ก รรมที่ ส นั บ สนุ น ให้ เ กิ ด ความคิ ด
creativitySchool of
สร้างสรรค์
enhancing
Business,
ผลการวิจัยพบว่า การคิดเชิงบวกมีอิทธิพลเชิงบวก
organizational
Sigillum
ต่อ ความเป็ น อยู่ ที่ ดี เ ชิ ง จิ ต วิ ท ยาของพนั ก งานและ
creativity through University,
แรงจูงใจ ขณะที่แรงจูงใจและความเป็ นอยู่ที่ดีเชิง
positive
Haskoli Island จิ ต วิ ท ยาเป็ น เงื่ อ นไขสํ า คั ญ ที่ ทํ า ให้ เ กิ ด ความคิ ด
สร้างสรรค์
leadership
นอกจากนี้ การคิดเชิงบวกยังมีผลกระทบเชิงบวกต่อ
องค์การทั้งหมดในภาพรวม สร้างให้เกิดความภูมิใจ
(espirit de corps) ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
ความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดี การปฏิบัติผู้อื่นด้วยความ
เคารพ กําหนดเป้าหมายที่สูงขึ้น เพิ่มความพยายาม
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ตารางที่ 2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ (ต่อ)
ผู้แต่ง-ชื่อเรื่อง
ที่มา
ข้อค้นพบ
และความสุ ข ในการทํ า งาน รวมทั้ ง ทํ า ให้ ผ ลการ
ปฏิบัติงานโดยรวมขององค์การดีขึ้น
Lin and Liu (2012) European
พัฒนาตัวแบบวัดบรรยากาศความคิดสร้างสรรค์ของ
A Cross-level
Journal of
องค์การ 8 ด้านจากตัวแบบ KEYS ของ Amabile
analysis of
Innovation
และศึกษาความสัมพันธ์ข้ามระดับจากบรรยากาศเชิง
organizational
Management สร้ า งสรรค์ ข ององค์ ก ารสู่ ก ารรั บ รู้ น วั ต กรรมของ
creativity climate 15, 1
พนักงานในประเทศไต้หวัน
and perceived
พบว่า ตัวแปร 5
ตัว ได้แก่ การสนับสนุนจาก
innovation: The
องค์การ การสนับสนุนจากผู้นํา การสนับสนุนจาก
mediating effect
กลุ่ม ทรัพยากรที่เพียงพอ และงานที่ท้าทาย มีผล
การรับรู้นวัตกรรมผ่านตัวแปรแทรกแรงจูงใจในงาน
of work
motivation
Parjenen (2012)
Interdisciplinar การศึ ก ษานี้ นํ า เสนอวิ ธี ก ารผลั ก ดั น พนั ก งานเพื่ อ
Experiencing
y Journal of
สนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในองค์การ ได้แก่
creativity in the
Information,
1) กลยุทธ์ ต้องมีการสื่อสารให้เห็นความจําเป็นของ
organization: from Knowledge,
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
individual
and
2) วัฒนธรรมองค์การ มีผลต่อวิธีการที่พนักงานให้
creativity to
Management 7 คุณค่าความคิดสร้างสรรค์ สิ่งสําคัญคือทําอย่างไรให้
วั ฒ นธรรมย่ อ ยต่ า งๆ ทํ า งานร่ ว มกั น และแบ่ ง ปั น
collective
ประสบการณ์ร่วมกันได้
creativity
3) วิธีการ ความคิดสร้างสรรค์ต้องการวิธีการที่ทั้ง
ทางการและไม่เป็นทางการในการร่วมมือกันในแต่ละ
สถานการณ์
4) ภาวะผู้นํา ผู้นํามีบทบาทสําคัญกําหนดเป้าหมาย
สําหรับความคิดสร้างสรรค์และดึงศักยภาพทั้งหมด
ของปั จ เจกบุ ค คลและความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข อง
ส่วนรวม
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ตารางที่ 2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ (ต่อ)
ผู้แต่ง-ชื่อเรื่อง
ที่มา
ข้อค้นพบ
Hu, Gu and Chen Nankai
พบว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบเชิ ง
(2013)
Business
บวกต่ อ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข ององค์ ก ารและ
How and when
Review 4, 2:
นวั ต กรรมทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ ม ในขณะที่
does
147-166
ผลการวิจัยส่วนใหญ่พบภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมี
transformational
ผลทางอ้อมในฐานะตัวแปรกลาง (mediators) และ
leadership affect
ตัวแปรแทรก (moderators) ทั้งในระดับบุคคล ทีม
organizational
และองค์ ก าร รวมถึ ง ตั ว แปรเชิง บริ บทบางตั ว แปร
creativity and
เช่นกัน
innovation?:
Critical review
and future
direction
Nisula (2013)
Thesis for the ศึ ก ษาความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข ององค์ ก ารในเชิ ง
Building
degree of
พ หุ ร ะ ดั บ (multilevel) แ ล ะ พ หุ ท ฤ ษ ฎี
organizational
Doctor of
(multitheory) เพื่อสร้างกรอบความคิดความเข้าใจ
creativity- A
Science
ในมุ ม มองใหม่ เ กี่ ย วกั บ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข อง
multitheory and (Economics
องค์ ก ารในระดั บ องค์ ก าร ที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยองค์ ก าร
multilevel
and Business (creativity by organization) ไม่ใช่เกิดในองค์การ
approach for
Administration) (creativity in organization)
understanding
,
โดยมองความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข ององค์ ก ารในฐานะ
and stimulating
Lappeenranta ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์ ร ะ ดั บ ส่ ว น ร ว ม (collective
phenomena) ขององค์การ ที่เกี่ยวข้องกับการมี
organizational
University of
ส่วนร่วม การทุ่มเท และการมีส่วนร่วมของสมาชิก
creativity
Technology
ทุกคนเพื่อทํากิจกรรมต่างๆ เกี่ยวข้องกับการสร้าง
ความหมายร่วมกันและแสดงผลงานใหม่ ด้วยการ
ก ร ะ ทํ า ที่ แ ฝ ง ด้ ว ย ค ว า ม รู้ ( knowledgeable
actions) ของทั้ ง องค์ ก าร ในทุ ก ระดั บ (ปั จ เจก
บุคคล กลุ่ม และองค์การ)
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ตารางที่ 2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ (ต่อ)
ผู้แต่ง-ชื่อเรื่อง
ที่มา
ข้อค้นพบ
Piteira (2013)
ISA RC52
นําสนอตัวแบบของการสร้างสมรรถนะเชิงสร้างสรรค์
Professions in a
Interim
ในสถานที่ ทํ า งาน ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ตั ว แสดงเชิ ง
changing world: Conference of นวั ต กรรม (คุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล) ปฏิ สั ม พั น ธ์
The role of
Technical
(บริบทองค์การ) และการมุ่งเน้นความแปลกใหมและ
creativity
University of
ความเป็นเลิศ (ผลการปฏิบัติงาน)
Lisbon,
และนําเสนอแผนที่เส้นทาง (road map) ที่เป็นแนว
Protugal, 28-30 ปฏิ บั ติ ข องฝ่ า ยทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ในการกระตุ้ น
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ ผ่านการสรรหาและ
November
คัดเลือก การประเมินผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคล
2013
การฝึก อบรมและพั ฒนา การประเมิน การให้ก าร
ยอมรั บและระบบการให้ รางวัล การฝึกอบรมและ
พัฒนา และการออกแบบหน้าที่งานและองค์การ
Khorshidi, Abdoli International
พั ฒ นากรอบแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ตั ว กํ า หนดความคิ ด
and Khorshidi
Research
สร้างสรรค์ขององค์ก ารจากการศึก ษาวรรณกรรม
(2013)
Journal of
ต่างๆ ได้แก่
Identify factors
Applied and
1) บรรยากาศองค์การ: การมีส่วนร่วม อิสระในการ
affecting
Basic Sciences แสดงออก มาตรฐานการปฏิบัติงาน ปฏิสัมพันธ์กับ
organizational
4, 5: 1214-1220 อุปสรรคเล็กๆ ตัวกระตุ้นจํานวนมาก อิสระในการ
creativity: A
ทดลอง และการต่อยอดความคิดเดิม
literature review
2) ลักษณะภาวะผู้นํา: แบบมีส่วนร่วม วิสัยทัศน์ของ
ผู้นํา และการพัฒนากลุ่มที่มีประสิทธิภาพ
3) วัฒนธรรมองค์การ: เปิดรับความลื่นไหลของการ
ติดต่อสื่อสาร การรับความเสี่ยง กิจกรรมการริเริ่ม
ความคิดด้วยตนเอง ความปลอดภัยในการมีส่วนร่วม
และความไว้วางใจและเคารพซึ่งกัน
4) ทรัพยากรและทักษะ: ทรัพยากรที่เพียงพอ ระบบ
การสื่ อ สารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และงานที่ มี ค วาม
ท้าทาย
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ตารางที่ 2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ (ต่อ)
ผู้แต่ง-ชื่อเรื่อง
ที่มา
ข้อค้นพบ
5) โครงสร้างและระบบขององค์การ: เน้นระยะยาว
โครงสร้างแบบราบ ระบบการประเมินผลการทํางาน
ที่ ยุ ติ ธ รรมและสนั บ สนุ น และให้ ร างวั ล ผลการ
ปฏิบัติงานที่สร้างสรรค์
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ขององค์การนํามาสู่การ
พัฒนาองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การแบบพหุมิติ (multi-dimension) ในงานวิจัย
นี้ โดยผู้วิจัยพบว่ามีงานวิจัยที่ศึกษาถึงองค์ประกอบและผลกระทบของความคิดสร้างสรรค์ของ
องค์การมีจํานวนน้อยและยังไม่แพร่หลาย ทําให้ผู้วจิ ัยสนใจศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์
ของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การในโรงแรมบูติก โดยปัจจัยเชิงสาเหตุของความคิดสร้างสรรค์ของ
องค์การ ประกอบด้วย ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างเชิงยืดหยุ่น และความพร้อมด้าน
ทรัพยากร ในขณะที่ผลลัพธ์ของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ ได้แก่ นวัตกรรมบริการและผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจ นอกจากนี้ผู้วิจัยต้องการทดสอบผลกระทบของตัวแปรแทรกซ้อนโดยศึกษา
ผลกระทบของความรุนแรงในการแข่งขันต่อความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ขององค์การและ
นวัตกรรมบริการ
2. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ของ
องค์การ โดยมีรายละเอียดดังนี้
The necessity for organizations to manage creative capability,…, has been
a driving force for business leaders to better understand the dynamics of creativity
and innovation, and to develop and execute strategies to leverage the workforce,
intellectual capital, and the physical workplace to increase innovative output for the
organization.
Stegmeier, 2008 หน้า 73
จากคํากล่าวของ Stegmeier (2008) แสดงให้เห็นถึงความจําเป็นขององค์การที่ต้อง
จัดการความสามารถเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเปลี่ยนความคิด แนวคิด หรือข้อปฏิบัติใหม่ๆ ไปสู่การสร้าง
คุณค่าหรือมูลค่าเพิ่มในตลาดที่มีการแข่งขัน ส่งผลต่อกําไรและนํามาซึ่งนวัตกรรมขององค์การ แสดง
ให้เห็นความเป็นพลวัตของกระบวนการนํามาซึ่งความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่องค์การต้องสร้าง
กลยุทธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการพัฒนาและใช้ศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ขององค์การหรือ
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สมาชิกในองค์การโดยส่วนรวมสร้างให้เกิดทุนเชิงสร้างสรรค์ (creative capital) ในฐานะทุนทาง
ปั ญ ญาขององค์ก ารรูป แบบหนึ่ ง รวมทั้งสร้ างเงื่ อนไขเชิง บริบทสภาพแวดล้ อมทางกายภาพเพื่ อ
สนับสนุนให้เกิดผลลัพธ์เชิงนวัตกรรมแก่องค์การ
ในอีกด้านหนึ่ง Robinson and Stern (1997) ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับการกระทําเชิง
สร้างสรรค์ในองค์การ ว่า “Nobody can predict who will be involved in them, what they
will be, when they will occur, or how they will occur.” (หน้า 12) ผนวกกับแนวคิด
พหุระดับ (multi-level perspective) ของ Drazin et al. (1999) และงานวิจัยอื่นๆ (Rousseau,
1985; Chan, 1998; Morgeson and Hofmann, 1999) ให้ความเห็นว่าการศึกษาความคิด
สร้างสรรค์ขององค์การ ควรมีการวิเคราะห์ในหลายระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล (intrasubjective) กลุ่ม
(intersubjective) และองค์ ก ารโดยรวม (collective) ในงานวิ จั ย นี้ ผู้ วิ จั ย ให้ นิ ย ามความคิ ด
สร้างสรรค์ขององค์การจากการสังเคราะห์วรรณกรรมและศึกษาทฤษฎีแนวคิดต่างๆ ในมุมมองเชิง
ระบบ ที่ครอบคลุมกระบวนการของการกระทํา (process of actions) อิทธิพลเชิงบริบท
(contextual factors/influences) และผลลัพธ์ (outcome-oriented) ในภาพรวม และมอง
องค์การในฐานะตัวแสดงเชิงสร้างสรรค์ที่มีความสามารถนําเสนอสิ่งใหม่ที่สร้างมูลค่าให้แก่องค์การ
อันเกิดจากการกระทําและความสัมพันธ์ (ระหว่างสมาชิกและสิ่งแวดล้อม) ที่มีความรู้ที่สั่งสมตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบันหรือทรัพยากรทางปัญญา (intellectual resource) เป็นพื้นฐาน โดยผู้วิจัย
บูรณาการความหมายของความคิดสร้างสรรค์ข ององค์การที่มีนัยครอบคลุมทฤษฎี แนวคิด และ
ความหมายทุกด้านของการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ในบริบทองค์การ และได้สรุปองค์ประกอบ
(ความสามารถเชิ ง พลวั ตและ/หรือ คุณลั ก ษณะเชิ งบริบ ท) ความคิดสร้า งสรรค์ขององค์ ก ารไว้ 6
องค์ประกอบ ซึ่งไม่ได้ต้องการแสดงคุณลักษณะขององค์การที่มีความคิดสร้างสรรค์ เพราะไม่ได้มอง
แยกส่วนระหว่าง ความสามารถกับองค์การ หรือ ปัจจัยกับองค์การ ในทางกลับกันผู้วิจัยมองตัว
องค์การมีความสามารถในฐานะผู้กระทํา ที่มีชีวิตเชิงสร้างสรรค์ (creative entity) ที่เกิดจากทุกภาค
แสดงส่วนร่วมกัน
ดังนั้น จึงเป็นองค์ประกอบเชิงความสามารถคิดสร้างสรรค์ขององค์การ ที่
ประกอบด้ ว ย ความลื่ น ไหลทางความคิ ด ใหม่ งานที่ มี ค วามท้ า ทาย อิ ส ระในการทํ า งาน การ
เปลี่ยนแปลงเชิงรุก การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และการเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเป็นกลยุทธ์และ
แนวทางการปฏิบัติเพื่อสร้างนวัตกรรมบริการให้เกิดขึ้นส่งผลต่อการดําเนินงานที่ดีขององค์การ
แต่ทว่า ในเชิงนิยามปฏิบัติการ เนื่องจาก ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การเป็นแนวคิดที่
ถูกสร้างขึ้น (construct) เชิงนามธรรม ซึ่งไม่สามารถจัดกระทําได้โดยตรง (Amabile, 1995,
Woodman, 1995) และเพื่อไม่ให้เกิดความสับสันกับการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ในระดับบุคคล
ผู้ วิ จั ย จึ ง ให้ นิ ย ามปฏิ บั ติ ก ารองค์ ป ระกอบความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข ององค์ ก ารแบบพหุ มิ ติ
(multidimensional scale) ในเชิงวิธีการสร้างความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ ที่เป็นกระบวนการ
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สนับสนุน ส่งเสริม เงื่อนไขและ/หรือปัจจัยต่างๆ ขององค์การเชิงสังคม วัฒนธรรม และบริบทที่เป็น
พลวัต เพื่อสร้างความสามารถและ/หรือศักยภาพคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในทุกระดับขององค์การ ดังนี้
2.1 ความลื่นไหลทางความคิดใหม่ (novel idea flow)
ความลื่นไหลทางความคิดใหม่ หมายถึง การสนับสนุนกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้พนักงาน
ได้แสดงความคิดริเริ่ม แตกต่าง สร้างสรรค์เกี่ยวกับงาน วิธีการทํางาน การพัฒนาหรือแก้ปัญหางาน
ด้วยตนเอง ตลอดจนสนับสนุนให้มีการสื่อสารแบบกว้างและแลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็นกันผ่าน
กิจกรรมทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการต่างๆ เช่น กระบวนการระดมความคิด (brainstorming)
และการโต้เถียงกันอย่างสร้างสรรค์ (constructive controversy) (Ekvall et al., 2000;
Andriopoulos, 2001; Flaatin, 2007)
ความลื่นไหลทางความคิดใหม่ เป็นความสามารถที่เกิดจากพนักงานทุกระดับมีการคิด
ริเริ่ม แปลกใหม่ แตกต่าง เกี่ยวกับงาน วิธีการปฏิบัติงานและการแก้ปัญหารูปแบบใหม่ๆ ด้วยตนเอง
ตลอดมีการแลกเปลี่ยนความคิดอย่างสร้างสรรค์ ยอมรับฟังความคิดที่แตกต่าง หลายหลาย เพื่อ
นําไปสู่พัฒนาความคิดใหม่ๆ ให้ตนเองและองค์การ อันเกิดจากการสร้างบรรยากาศและสนับสนุน
กิจกรรมที่ทําให้ความคิดใหม่ๆ เกิดขึ้นในองค์การ อย่างคล่องแคล่ว กว้างไกล และหลากหลาย ทั้งใน
เชิงคุณภาพและปริมาณ (จํานวนความคิด) ซึ่งเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับจํานวนและลักษณะข้อมูล ข่าวสาร
ความรู้ ความคิดเห็นจากหลากหลายแหล่งทั้งภายในและภายนอกองค์การ บรรยากาศในการแบ่งปัน
ข้อมูล แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสมาชิกในองค์การ และวัฒนธรรมการเปิดรับฟั งความคิ ดอื่นที่
แตกต่าง รวมทั้งการให้ผลสะท้อนกลับ (feedback) ที่มีผลต่อความรู้สึกและพฤติกรรมการแสดงออก
ของพนักงาน โดยการให้ผลสะท้อนกลับจะมีอิทธิพลต่อการกระตุ้น จูงใจให้เกิดความคิดเห็นที่แตกต่าง
หลายหลาย ต้องไม่มีการตัดสินหรือประเมินคุณค่าความคิดใหม่ๆ ที่แสดงออกล่วงหน้า (Milton,
n.d.) ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนากระบวนการคิดของพนักงานหรือกิจกรรมการคิดริเริ่มด้วย
ตนเอง (self-initiated activity) ให้มีลักษณะตามกระบวนการคิดอเนกนัย (divergent thinking)
หรือการคิดหลากหลาย คิดแตกต่าง คิดคล่องแคล่ว และคิดอย่างมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหา ความ
ยุ่งยากหรือปรับปรุงพัฒนาการทํางานให้ดีขึ้น ซึ่งการคิดลักษณะนี้จะนํามาสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
ที่เป็นประโยชน์และมีมูลค่า (value-added thinking) สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
ของลูกค้าและพัฒนาการบริการรูปแบบใหม่ให้แก่องค์การได้
โดยกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดลื่นไหลในในองค์การ ได้แก่ การระดมความคิด
(brainstorming) การปรึกษาหารือ การแลกเปลี่ยนความคิด (idea exchange) การยอมรับความคิด
ที่แตกต่าง (recognition of idea) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างอิสระ (free exchange of
Information) การทําให้เกิดบรรยากาศอยากรู้อยากเห็นขององค์การ (organization curiosity)
การให้เวลาที่เพียงพอต่อการคิดทบทวน (idea time) (Ekvall et al., 2000) การสนับสนุนการแสดง
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ความคิด (idea support) การเสริมแรงเชิงบวก การส่งเสริมบรรยากาศของการพูดคุยถกเถียงกัน
อย่างสร้างสรรค์ (constructive controversies) (Tjosvold and McNeely, 1988; West, 1990;
Pelz and Andrews, 1996; Gilson, 2002) การโต้แย้งทางความคิด ประสบการณ์ ความรู้
(debate) (Ekvall et al., 2000) การให้ผลสะท้อนกลับเชิงสร้างสรรค์ (constructive feedback)
(Zhou, 1998, 2003)
นอกจากนี้ จากการศึกษางานวิจัย ยังพบว่าการสนับสนุนการสร้างความคิด เกี่ยวข้อง
การ ระบบการประเมินผลงานและบรรยากาศองค์การที่มุ่งเน้นการแข่งขันหรือขัดแย้งในระดับต่ํา
(Ekvall et al., 2000) การให้ความสําคัญกับการแข่งขันกับตนเอง การประเมินผลงานเป็นรายบุคคล
ในลักษณะให้ข้อมูลย้อนกลับและโอกาสในการพัฒนา การให้การยอมรับและให้รางวัลที่ไม่ใช่ตัวเงินแก่
พนั ก งานที่ นํ า เสนอความคิ ด ใหม่ ๆ เพื่ อ กระตุ้ น จู ง ใจให้ พ นั ก งานมี ส่ ว นร่ ว ม กล้ า แสดงความคิ ด
ตลอดจน เกิดความอยากรู้อยากเห็น ทดลองปฏิ บัติ และค้นคว้าทดลองด้วยวิธีต่างๆ เพื่อให้เกิด
ความคิดที่แปลกใหม่ หลายหลาย ตรงเป้าหมายองค์การ มีส่วนทําให้เกิดการพัฒนาความคิดริเริ่ม
ให้กับพนักงานได้
จากการสํ า รวจองค์ ก ารนวั ต กรรมของบริ ษั ท PricewaterhouseCoopers (Davis,
2000) ระบุว่า ความสามารถในการจัดการความคิด (idea management) เป็นความสามารถพื้นฐาน
ขององค์ ก ารที่ มี ค วามโดดเด่ น เรื่ อ งนวั ต กรรม นอกเหนื อ จากเรื่ อ งของการสร้ า งบรรยากาศเชิ ง
สร้างสรรค์และการสร้างสมดุลในความสัมพันธ์ระหว่างผู้นํากับผู้ตาม การจัดการความคิดเกี่ยวข้อง
ตั้ ง แต่ ก ระบวนการพั ฒ นาความคิ ด การเลื อ กและการนํ า ความคิ ด ไปปฏิ บั ติ อย่ า งไรก็ ต าม การ
สนับสนุนความลื่นไหลทางความคิดใหม่นี้ จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ใน
บริบทองค์การ (เช่น Oldham and Cummings, 1996; Amabile and Conti, 1999; Amabile et
al., 1996, 2004; Madjar et al., 2002; Tierney and Farmer, 2002, 2004; Zhou and
George, 2003; Shalley and Gilson, 2004; Tierney and Farmer, 2004) พบว่า องค์การ หรือ
ผู้นําและ/หรือหัวหน้างานในฐานะตัวแทนองค์การ มีบทบาทสําคัญต่อการสนับสนุนความลื่นไหลทาง
ความคิดของพนักงานในองค์การ (ระดับส่วนรวม) ใน 3 ลักษณะ ได้แก่
2.1.1 การสร้างความคิด เช่น กําหนดเป้าหมายที่ชัดเจน (Bailyn, 1985) ให้ความ
สําคัญและสร้างบรรยากาศแห่งการยอมรับความคิดที่แปลกใหม่ (recognition of ideas) สร้างความ
ลื่นไหลทางความคิดร่วมกัน (collaborative idea flow) สร้างทีมงานที่ประกอบด้วยบุคคลที่
หลากหลาย (diversity of teamwork) สนับสนุนปฏิสัมพันธ์แบบเปิด (open interaction)
(Kimberley and Evanisko, 1981) สนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางความคิด (exchange of ideas or
opinions) การจัดกิจกรรมเสริมสร้างและระดมความคิดในทีมงานเพื่อแก้ปัญหาการทํางานร่วมกัน
(McFadzean, 2001)

67
2.1.2 การให้เวลาคิดที่เพียงพอต่อการค้นหา เชื่อมโยง ต่อยอดความคิด สามารถคิด
ทบทวน อภิปรายและทดสอบพิสูจน์ความคิดใหม่ จนสามารถตกผลึกความคิดใหม่ การให้อิสระในการ
สํารวจความคิดเห็นต่างๆ ด้วยตัวเองและได้พัฒนาความคิดนั้นต่อไป (self-initiated activity) ตลอด
จนการให้โอกาสทดลองทํา (serendipity)
2.1.3 การสนั บ สนุ น ความคิ ด เช่ น การให้ คุ ณ ค่ า และความสํ า คั ญ กั บ ทุ ก ความคิ ด ที่
พนักงานแสดงออก (Deci, Connell and Ryan, 1989) การให้การสนับสนุนเสริมแรง การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Amabile, 1979, 1983, 1996; Deci and Ryan, 1987; Shalley,
1995) ในเชิงสร้างสรรค์ วิพากษ์วิจารณ์งานหรือความคิดที่แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ (constructive
controversies) (Delbecq and Mills, 1985; Orpen, 1990) หรือให้ผลย้อนกลับในทางสร้างสรรค์
(Zhou, 1998, 2003) ด้วยการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมจากผู้นําหรือหัวหน้า ที่ถือว่ามีความรู้
เชี่ยวชาญกว่า เพื่อสร้างแรงจูงใจและความมั่นใจให้พนักงานเอาข้อมูลดังกล่าวกลับไปปรับปรุงพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ให้ดีขึ้น มากกว่าการต่อว่า หรือตําหนิเชิงลบหรือไม่แสดงความคิดเห็นเลย
งานวิ จัยจํ า นวนมาก ให้ค วามสํา คัญ กั บ การสื่อ สารของคนในองค์ ก ารว่าจะทํ า ให้ ไ ด้
ประโยชน์ในเชิงความหลากหลายของข้อมูลข่าวสาร มุมมอง ความคิดเห็น ที่จะเป็นเงื่อนไขสําคัญ
เบื้องต้นของทั้งความคิดสร้างสรรค์ขององค์การและนวัตกรรม (Pelz and Andrews, 1966; Gilson,
2002) ซึ่ง Flaatin (2007) เรียกว่าเป็น การถกเถียงอย่างสร้างสรรค์ (constructive controversy)
ที่จะนํามาสู่ความลื่นไหลทางความคิดใหม่ของคนในองค์การ ถึงแม้ว่าบางครั้งการสื่อสารในระดับที่
เข้มข้นจะนํามาซึ่งความขัดแย้งระหว่างฝ่ายต่างๆ ในองค์การ (Mumford et al., 2002; Swann et
al., 2003; Shalley and Gilson, 2004) แต่ในระดับทั่วไป ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นมีศักยภาพความ
เป็นไปได้ที่จะกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Baron, 1990) ในเงื่อนไขที่ว่าความ
ขัดแย้งนั้นต้องเกี่ยวกับเรื่องงาน ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว (West et al., 2004) นอกจากนี้ งานวิจัยของ
Ramus (2001) เรื่อง “Organizational support for employees: encouraging creative ideas
for environmental sustainability” และของ Paulus (2000) เรื่อง “Groups, teams, and
creativity: the creative potential of idea-generating groups” กล่าวถึง บรรยากาศที่รู้สึกถึง
ความปลอดภัยในการแบ่งปันความคิดใหม่ๆ ว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยองค์การที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์
เมื่อพนักงานรู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนให้แสดงความคิดจากผู้นําและบรรยากาศองค์การที่สามารถ
นําเสนอความคิดใหม่ๆ ที่แตกต่าง พร้อมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกในเรื่องของการค้นหาข้อมูลที่
ต้องการ การติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกเพื่อเสริมสร้างความคิด ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจที่จะ
พัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์ และแลกเปลี่ยนความคิด แลเทําให้ความคิดสร้างสรรค์ลื่นไหลไปทั่ว
ทั้งองค์การ จนเรียกได้ว่าเป็นองค์การแห่งการสร้างสรรค์ (creative organization) ที่พนักงานใน
องค์การมีความคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนาผลงานหรือปรับปรุงกระบวนการทํางานและบริการใหม่ๆ
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เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการบริการและความสามารถในการแข่งขันขององค์การในระยะยาวได้ใน
ที่สุด
โดยสรุปจากการทบทวนวรรณกรรม การสนับสนุนความลื่นไหลทางความคิดใหม่ของ
องค์การ มีผลโดยตรงต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ โดยองค์การหรือผู้นําต้องสร้างสิ่งแวดล้อม
เชิงบริบทองค์การให้มีบรรยากาศสร้างสรรค์ (creative climate) และกิจกรรมที่สนับสนุนจูงใจให้
พนักงานสามารถสร้างความคิดด้วยตนเอง มีเวลามากพอที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์และได้รับการ
สนับสนุนเมื่อความคิดนั้นถูกนําเสนอออกมา สิ่งสําคัญ ผู้นําต้องมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุน
ส่งเสริมทุกวิถีทางเพื่อให้พนักงานมีวัฒนธรรมแห่งการสร้างสรรค์ (creative culture) ที่ทุกคนร่วมกัน
แสดงความคิด ความเห็นที่แปลกใหม่ แตกต่างและมีความหลากหลาย เพื่อพัฒนาวิธีการทํางานใหม่ๆ
หรือแก้ปัญหาเดิมๆ ให้ดีขึ้น โดยที่ทุกความคิดได้รับการรับฟังและเห็นคุณค่า มีการสะท้อนกลับหรือ
โต้แย้งอย่างสร้างสรรค์ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการลื่นไหล ต่อยอดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในทุกระดับ
ทั่วทั้งองค์การ ดังนั้น หากองค์การพัฒนาคุณภาพการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป้าหมาย ส่งเสริมผลักดันให้เกิดเป็นการสร้างสรรค์ขององค์การในระดับที่
เหนือกว่า ที่จะสร้างคุณค่าและความได้เปรียบเชิงการแข่งขันอย่างยั่งยืนให้แก่องค์การได้ในระยะยาว
การสนับสนุนความลื่นไหลทางความคิดใหม่ให้พนักงานสามารถสร้างสรรค์ความคิดด้วย
ตนเอง (self-idea creation) จึงเป็นจุดเริ่มต้นกระบวนการสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์ของ
องค์การที่ประสบผลสําเร็จ นําไปสู่การพัฒนานวัตกรรมบริการ และผลการดําเนินงานของธุรกิจ ซึ่งใน
งานวิจัยนี้ ได้พัฒนาตัวแปรความลื่นไหลทางความคิดใหม่ขึ้นในฐานะองค์ประกอบเชิงความสามารถ
ตัวแปรหนึ่งของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการนวัตกรรมบริการใน
โรงแรมบูติก
2.2 งานที่มีความท้าทาย (challenging work)
งานที่มีความท้าทาย หมายถึง การสนับสนุนให้พนักงานรู้สึกว่าเป้าหมายและงานที่ตน
รั บ ผิ ด ชอบมี ค วามสํ า คั ญ สอดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละเป้ า หมายระยะยาวขององค์ ก าร ด้ ว ยการ
ตั้ ง เป้ า หมายและกํ า หนดลั ก ษณะงานให้ มี ค วามน่ า สนใจ มี ลั ก ษณะเฉพาะ สลั บ ซับ ซ้ อ น ต้ อ งใช้
ความสามารถและทักษะที่หลากหลายในการทํางานให้สําเร็จ ที่สําคัญหัวหน้าต้องมอบหมายงานให้
ตรงกับความสนใจและความถนัดของพนักงาน เพื่อสร้างความมุ่งมั่นและเป็นแรงจูงใจให้แก่พนักงาน
(Amabile and Gryskiewicz, 1989; Ekvall, 1996, 1999; Ekvall and Ryhammar, 1999)
งานที่ มี ค วามท้ า ทายเป็ น คุณ ลั ก ษณะองค์ ก ารที่ ทํ า ให้พ นั ก งานเกิ ดความสามารถคิ ด
สร้างสรรค์จากการกําหนดลักษณะงาน มอบหมายงานและสร้างเงื่อนไขต่างๆ ให้พนักงานรู้สึกจูงใจใน
การทํางาน ทุ่มเทความพยายาม และใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งความท้าทาย
เกิดขึ้นจากการตั้งเป้าหมาย การดําเนินงาน และงานที่ทํา เป็นความรู้สึกที่เกิดจากการรู้คุณค่าและ
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ความหมายในการทํางานของตน โดยเชื่อมโยงกับเป้าหมายและความสําเร็จขององค์การ องค์การ
สามารถสนั บ สนุ น ให้ ง านมี ค วามท้ า ทายได้ โ ดยการกํ า หนดลั ก ษณะงานให้ มี ค วามสํ า คั ญ
มีลักษณะเฉพาะ สลับซับซ้อน ท้าทายความสามารถ และต้องใช้ความรู้ความสามารถรวมถึงทักษะที่
หลากหลายในการทํางานให้สําเร็จ นอกจากนี้ผู้นํายังจําเป็นต้องมอบหมายงานให้ตรงกับความสนใจ
และความถนัดของผู้ตาม พร้อมทั้งให้อํานาจตัดสินใจ และแก้ปัญหาเรื่องต่างๆ ด้วยตนเอง ซึ่งยิ่ง
พนักงานรู้สึกท้าทายต่องานมาก ยิ่งส่งผลต่อแรงจูงใจภายในในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการ
ทํางาน
Ekvall กล่าวถึงความท้าทายว่า “The Emotional involvement of the members
of the organization in its operations and goals.” (Ekvall, 1999) กล่าวคือ ความท้าทายใน
งานเป็ น ความรู้ สึ ก ของพนั ก งานในองค์ ก าร ที่ รู้ สึ ก ท้ า ทายต่ อ เป้ า หมาย การดํ า เนิ น งานและงาน
เป็นความรู้สึกว่าการทํางานมีความหมาย การพัฒนาและการอยู่รอดขององค์การมีความสําคัญต่อพวก
เขา (Amabile and Gryskiewicz, 1989; Ekvall, 1996, 1999; Ekvall and Ryhammar, 1999)
เป็นแรงจูงใจภายใน (intrinsic motivation) ที่เกิดขึ้นได้จากการสร้างบรรยากาศและการสนับสนุน
ขององค์การ เช่น การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและท้ายและการให้ผลสะท้อนกลับของผู้นํา (challenging
goal and feedback) การให้พนักงานเข้าใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการทํางาน การกําหนด
เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของพนักงานให้ไปถึงเป้าหมายองค์การ (Robinson and Stern, 1997) และ
การออกแบบงาน (job design) ที่ลักษณะงานมีลักษณะดังต่อไปนี้ 1) มีความสลับซับซ้อน
(complexity) 2) ต้องใช้ทักษะการทํางานหลากหลาย (skill variety) 3) มีความสําคัญในงาน (task
significant) 4) มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของงาน (task identity) ตลอดจน 4) มีผลสะท้อน
กลับจากการทํางาน (feedback from job itself) โดยบรรยากาศที่มีความท้าทายสูงจะเห็นได้จาก
พนักงานมีความสุขและรู้สึกมีความหมายในการทํางานของตน ดังนั้น พนักงานจะทุ่มเทพลังงาน
จํานวนมากในงาน ขณะที่หากความท้าทายอยู่ในระดับต่ําพนักงานจะเกิดความรู้สึกแปลกแยกและไม่
แตกต่าง พนักงานก็จะทํางานแบบความรู้สึกและทัศนคติที่เฉื่อยชาขาดความสนใจในงานและองค์การ
(Isaksen and Kaufmann, 1990)
Herzberg, Mausner and Snyderman (1959) ให้ความเห็นว่า ลักษณะงานเป็นหนึ่ง
ในปัจจัยจูงใจที่ทําให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ โดยลักษณะงานนั้นต้องมีความน่าสนใจ อาศัยความ
ริเริ่มสร้างสรรค์ และท้าทาย หรือเป็นงานที่ผู้ปฏิบัติได้ทําตั้งแต่ต้นจนจบโดยลําพังผู้เดียว สอดคล้อง
กับ Finlay and Marin (1995) ที่พบว่า ลักษณะงานที่ให้อิสระในการตัดสินใจในงานสูง มีความ
หลากหลายสูงและมีความไม่ชัดเจนต่ํา จะส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการทํางานสูงขึ้น
การศึกษาของ Ekvall and Arvonen (1984) นําเสนอองค์ประกอบของความท้าทายซึ่ง
ถู ก นํ า มาใช้ เป็ นตั วชี้ วัด ความสามารถจูง ใจพนั ก งานของสภาพแวดล้ อมองค์ก ารในเวลาต่ อ มาว่ า
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ประกอบด้วย การกระตุ้นจูงใจ การมีส่วนร่วมและการมีความหมาย Hackman and Oldham
(1980) นําเสนอทฤษฎีคุณลักษณะงาน 5 ด้าน ที่สามารถเพิ่มคุณค่างานและทําให้พนักงานมีแรงจูงใจ
ภายในในการทํางาน ได้แก่ 1) ความหลากหลายทักษะ (skill variety) ที่พนักงานต้องใช้ทักษะความ
ชํานาญและความสามารถหลายๆ อย่างในการปฏิบัติงานให้สําเร็จ 2) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของงาน (task identity) อันหมายถึงการที่พนักงานแต่ละคนได้ปฏิบัติงานนั้นๆ ตั้งแต่เริ่มต้น
กระบวนการจนสิ้นสุดงานนั้นซึ่งระบุได้ว่า ชิ้นงานชิ้นใดที่เป็นผลงานของตน 3) ความสําคัญของงาน
(task significance) ที่ผลงานที่ได้มีผลกระทบต่อผู้อื่น ไม่ว่านอกหรือในองค์การ 4) ความมีอสิ ระใน
การตัดสินใจในงาน (autonomy) ที่พนักงานสามารถใช้ดุลพินิจของตนอย่างอิสระและมีเสรีภาพใน
การตัดสินใจ จัดลําดับ และกําหนดวิธีการทํางานให้สําเร็จด้วยตนเองและ 5) ผลสะท้อนกลับจากงาน
(feedback from job itself) ที่ชัดเจนด้านประสิทธิผลของงานแก่ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง โดย
คุณลักษณะทั้ง 5 ด้านนี้ มีส่วนสําคัญต่อสภาวะทางจิตใจของพนักงาน ที่มีผลต่อแรงจูงใจและความ
พอใจในงาน ทําให้การขาดงานและออกจากงานลดลง ตลอดจนสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ
ได้
การออกแบบงานให้มีคุณลักษณะงานดังที่กล่าวมา จึงมีความสําคัญ ส่งผลต่อสภาวะ
จิตใจและความพึงพอใจ โดยพนักงานจะเกิดความรู้สึกท้าทายในงานที่ตนรับผิดชอบและเป็นแรงจูงใจ
ภายในให้พนักงานมุ่งมั่นตั้งใจใช้ความสามารถและคิดสร้างสรรค์ผลงานให้สําเร็จอย่างเต็มศักยภาพ
ซึ่งไม่ว่าจะเป็นพนักงานระดับบริหารหรือพนักงานระดับปฏิบัติการ ก็ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญ (ภาวนา คําเจริญ, 2545)
นอกจากนี้ งานที่มีความท้าทายยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของการมอบหมายหน้าที่งานให้ตรง
กับความสนใจและความถนัดของบุคคล ตามหลักการเลือกคนให้ถูกกับงาน (Put the right man
into the right job.) การมอบหมายงานที่ตรงกับความสามารถ ความชํานาญและทักษะในการที่จะ
คิดงานนั้นอย่างสร้างสรรค์ของบุคคล เป็นการกระตุ้นแรงจูงใจภายใน (Amabile et al., 1996) ให้
บุคคลใช้ศักยภาพของทรัพยากรภายในตัวเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น ผู้นําหรือหัวหน้างาน
จําเป็นต้องรู้จักพนักงานของตน สามารถพิจารณาวิเคราะห์ได้ว่าใคร มีความสนใจอะไร มีทักษะ
ความสามารถ ความชํานาญและมีศักยภาพด้านไหน แล้วจับคู่บุคคลให้เหมาะสมกับงานในเวลาและ
สถานที่ที่เหมาะสม ซึ่งมีผลทําให้พนักงานรู้สึกมีความท้าทายเชิงบวก มีความสุขและสนุกในการ
ทํางาน สามารถใช้ศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์งานได้เต็มที่ (Amabile and Gryskiewicz,
1989; Amabile, 1998) (Amabile and Gryskiewicz, 1989; Paolillo and Brown, 1978;
Siegel and Kaemmerer, 1978; Amabile, 1998) Amabile (1997) ให้ความเห็นว่า พนักงานมี
แนวโน้มที่คิดสร้างสรรค์หากได้ทํางานที่รู้สึกชอบและสนุก ในทางตรงกันข้าม พนักงานจะไม่ลงทุนลง
แรง ใช้เวลาและพลังงานเพิ่ม เพื่อใช้ความคิดสร้างสรรค์งานกับงานที่ตนไม่รู้สึกสนุกหรือท้าทาย
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ความท้ า ทายในงานยั ง เกิ ด ขึ้ น จากอิ ส ระที่ พ นั ก งานมี อํ า นาจในตนเอง (autonomy/
empower) ในการเลือก ตัดสินใจ กระบวนการปฏิบัติงานด้วยตนเอง โดยไม่ถูกควบคุมมากเกินไป
และไม่ถูกรบกวนจากสิ่งรอบตัว ทําให้พนักงานจะรู้สึกมีอิสระในความคิดสร้างสรรค์ (Ibid, 1996)
ขณะเดียวกับผู้นําหรือหัวหน้างานต้องมีการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดงาน (deadline) ที่มีความเป็นไป
ได้เหมาะสมกับปริมาณงานที่ได้รับและทําให้สําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความรู้สึกท้าทายให้
พนั กงานคิดค้นวิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ เพื่อบรรลุผลตามเป้าหมายและระยะเวลาที่ถูกกํ าหนดไว้
อย่างไรก็ตาม เรื่องงาน เวลาและปริมาณ ผู้นําหรือหัวหน้างานต้องพิจารณาตามความเหมาะสมและ
ความเป็ น ไปได้ ใ นแต่ ล ะสถานการณ์ เพราะหากพนั ก งานมี ค วามกดดั น จากงาน (Workload
Pressure) ที่เป็ นไปไม่ได้จริง ปริมาณที่มากเกินกว่ าจะสามารถทํ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือมี
ระยะเวลาในการทํางานมากเกินไป อาจมีผลเชิงลบต่อแรงจูงใจในการทํางานและทัศนคติต่องาน และ
การนําความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในงานอย่างเต็มศักยภาพ (Ibid, 1996)
งานศึกษาวิจัยเรื่อง The Assessment of Creative Climate: An Investigation of
the Ekvall Creative Climate Questionnaire ของ Lauer (1994) กล่าวถึง ความท้าทายในฐานะ
ตัวแปรด้านบรรยากาศการสร้างสรรค์ในองค์การ เช่นเดียวกับ Amabile (1988) และ Amabile and
Gryskiewicz (1989) ที่ศึกษาบรรยากาศเชิงสร้างสรรค์รู้จักกันในนาม the Work Environment
Index (WEI) จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดความคิดสร้างสรรค์ พบว่าความ
ท้าทายเป็นตัวแปรที่ถูกกล่าวถึงอยู่บ่อยครั้งว่ามีความสําคัญต่อความคิดสร้างสรรค์ ในสภาพแวดล้อม
การทํางาน และกล่าวถึงความท้าทายว่าเป็นการรับรู้ของพนักงานอันเกิดจากความแปลกใหม่ของงาน
และความเสี่ยง แต่รับรู้ถึงศักยภาพของผลที่จะเกิดและความผิดพลาดหรือการหลีกเลี่ยงไม่ต้องการ
ทํางานของผู้อื่น การศึกษาของ Amabile and Gryskiewicz (1989) ให้ข้ออธิบายเพิ่มเติมว่า ความ
รู้สึกท้าทายเป็นเชื้อเพลิงให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งบ่อยครั้งมักเกิดจากธรรมชาติที่น่าสนใจของตัว
ปัญหาเอง Oldham and Cummings (1996) กล่าวถึงปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยบริบท
สภาพแวดล้อมองค์การว่ามีความสําคัญต่อการสร้างความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ โดยให้เหตุผลว่า
พนักงานที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงจะทํางานได้ดีหากได้รับมอบหมายให้ทํางานที่มีความท้าทายและ
ซับซ้อน โดยไม่ถูกควบคุม
Hall (1982) เสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของผู้นําหรือหัวหน้างานว่ามีผลต่อความรู้สึก
ท้าทายของพนักงาน หากหัวหน้างานมีทัศนคติไม่สนใจสร้างความท้าทายและไม่เชื่อว่าพนักงานของ
ตนมีความสามารถ พนักงานเหล่านั้นก็จะไม่รู้ว่าเขาควรจะปฏิบัติอย่างไร (pygmalion effect)
ในทางตรงกันข้ามหากพนักงานได้รับมอบหมายงานที่มีความท้าทายและมีความหมายโดยการยอมรับ
และรางวัลจากหัวหน้างาน ก็จะทําให้ผลการทํางานและความคิดสร้างสรรค์ขององค์การเพิ่มสูงขึ้น
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เพราะพนักงานรู้สึกต่องานที่ตนรับผิดชอบมีความหมายต่อหัวหน้าและองค์การ การสร้างความท้าทาย
จึงเป็นเรื่องการสร้างความหมาย ความสุขและการมีส่วนร่วมให้พนักงานในการทํางาน
ดังนั้น การสร้างงานที่มีความท้าทายหรือการสร้างความ (รู้สึก) ท้าทายในงานจึงเป็น
ตัวแปรองค์ประกอบสําคัญของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ ในฐานะปัจจัยจูงใจภายในในการใช้
ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลทุกระดับในองค์การเพื่อสร้างนวัตกรรมบริการ โดยงานที่ท้าทายเกิดขึ้น
ได้จากการสนับสนุนด้านการออกแบบงาน การมอบหมายงานและการสร้างบรรยากาศการทํางานของ
องค์การให้พนักงานรู้สึกว่างานที่ตนรับผิดชอบนั้น ตรงความสามารถ มีความน่าสนใจ ต้องการใช้
ทักษะการทํางานที่หลากหลาย และที่สําคัญ มีความสําคัญต่อความสําเร็จและเป้าหมายองค์การ ใน
งานวิจัยนี้ จึงนําตัวแปรงานที่มีความท้าทายมาศึกษาในฐานะองค์ประกอบเชิงบริบทจูงใจความคิด
สร้างสรรค์ขององค์การที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการนวัตกรรมบริการในโรงแรมบูติก
2.3 อิสระในการทํางาน (freedom of work)
อิสระในการทํางาน หมายถึง การให้โอกาสและเสรีภาพแก่พนักงานใช้ทักษะ ความ
สามารถหลายด้านทํางานและตัดสินใจเรื่องต่างๆ ด้วยตนเอง ตั้งแต่การเลือกเป้าหมายการทํางาน
วิธีการทํางาน ตลอดจนแก้ปัญหาด้วยตนเอง เพื่อให้งานสําเร็จ โดยไม่ถูกครอบงําหรือยึดติดกับกรอบ
ที่เป็นข้อจํากัดทางความคิด เป็นการสร้างความมั่นใจและการตระหนักรู้ความสามารถของตนเอง
ประกอบด้ ว ย การให้ อํ า นาจในการทํ า งาน (empowerment) การให้ อิ ส ระในการทํ า งาน
(autonomy) และการให้ตัดสินใจในงาน (decision making) (Ekvall, 1983, 1991; Lauer, 1994;
Loewenberger, 2009)
“Give me standing-room and I will move the world.” (Jones, 1963) จาก
คํากล่าวของ Jones แสดงให้เห็นพลังอํานาจของการอนุญาตให้บุคคลแสดงออก และความสําคัญของ
อิสรภาพที่ได้รับความสนใจมาหลายศตวรรษ ความคิดเรื่อง “อิสรภาพ” ถูกกล่าวถึงและถกเถียงกัน
มาตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์ในงานของ Aristotle, Hamilton, Madison and Jay, Haworth,
Jefferson, Plato (Lauer, 1994) สรุปอย่างกว้างๆ ได้ว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทั้งสิทธิของมนุษย์และ
เป้าหมายของการปกครองที่ให้ประชาชนมีอิสรภาพในการคิด แสดงออก และตัดสินใจกําหนดชะตา
ชีวิตตนเองเมื่อเผชิญกับประเด็นต่างๆ ทางสังคม การศึกษา และเศรษฐกิจภายใต้สังคมที่ตนอาศัยอยู่
(Ibid., 1994) ซึ่งในบริบทสังคมสมัยนั้น อิสรภาพเป็นเรื่องที่ต้องต่อสู้เพื่อให้ได้มาและเมื่อได้มาแล้วก็
จําเป็นต้องรักษาไว้ ดังนั้นการได้มา รักษาไว้ หรือแม้แต่การใช้อิสรภาพในสังคมที่มีการบังคมมากมาย
จึงเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงสูง (Lowell, 1880)
ในบริ บ ทองค์ ก ารที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ อิ ส รภาพถู ก อธิ บ ายในฐานะ
องค์ประกอบสําคัญของความคิดสร้างสรรค์เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ปัจเจกบุคคลได้สร้างสรรค์
(Rogers, 1954; Crutchfield, 1962) ดังที่ Einstein (1950) กล่าวไว้ว่า “Everything that is
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really great and inspiring is created by individual who can labor in freedom.” ผลจาก
การให้อิสรภาพแก่ปัจเจกบุคคลเชิงพฤติกรรมในการทํางานจะส่งผลให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานที่
ยอดเยี่ยมและน่าสนใจ Isaksen and Kaufmann (1990) กล่าวถึงความมีอิสรภาพประยุกต์จาก
การศึกษาทฤษฎี Creative Climate Questionnaire หรือที่เรียกโดยย่อว่า CCQ ของนักวิจัยชาว
สวีเดนที่ชื่อ Ekvall และคณะ (Ekvall et al., 1983) ว่าหมายถึง อิสรภาพในการแสดงพฤติกรรมของ
คนในองค์การในการทํางาน ซึ่งถูกใช้เป็นตัวแปรองค์ประกอบเชิงความสามารถคิดสร้างสรรค์ของ
องค์การในงานวิจัยนี้
ความมีอิสระในการทํางานเป็นเรื่องของความเป็นตัวของตัวเอง ไม่ขึ้นกับผู้ใดหรือสิ่งใดใน
เชิงพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงาน กล่าวคือความมีอํานาจ (autonomy) ในกระบวนการ
ทํางานของตน ที่ทําให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของในงานของตน (sense of ownership) (Mauzy and
Harriman, 2003) อันเกิดจากการได้รับอํานาจ (empower) ความสามารถตัดสินใจ และ
ความสามารถควบคุมการทํางานของตนได้ด้วยตนเอง (sense of control over one’s work) ใน
เรื่องต่อไปนี้ 1) การทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร (Loewenberger, 2009) 2) การค้นหาข้อมูล
ข่าวสารจากภายในและภายนอก และ 3) การแสดงออกซึ่งความคิดริเริ่ม (Lauer, 1994) รวมถึงการมี
อิสระในการทดลองความคิดใหม่ๆ ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ปราศจากความกลัวอับอายขายหน้า
หรือถูกขมขู่ (Loewenberger, 2009) เพื่อให้งานสําเร็จตามเป้าหมายขององค์การ
ในความหมายโดยกว้าง การให้อิสระในการทํางานเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานสร้าง
และพัฒนาอนาคตด้วยตนเอง ในบรรยากาศที่มีความเป็นอิสระนั้น พนักงานจะกําหนดเป้าหมายของ
ตนเอง ตลอดจนติดต่อสื่อสารกับโลกภายในและภายนอก เพื่อค้นหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ ถกเถียงถึง
ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น หรื อ อาจจะเกิ ด และสร้ า งทางเลื อ กต่ า งๆ วางแผนและคิ ด ริ เ ริ่ ม ทํ า สิ่ ง ที่ แ ตกต่ า ง
ตลอดจนตัดสินใจทําสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง เป็นต้น ในทางตรงกันข้าม การทํางานในบรรยากาศที่ถูก
ควบคุม และกําหนดกฎระเบียบต่างๆ เอาไว้ (Hall, 1982) พนักงานจะมีลักษณะเฉื่อยชา (passive)
ติดอยู่กับระเบียบ และวิตกกังวลกับการอยู่ในกรอบและขอบเขตที่ถูกกําหนด มากกว่าที่จะทุ่มเทแวลา
ความรู้ ความสามารถและใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อทํางานให้สําเร็จ (Isaksen and Kaufmann,
1990)
การศึกษาของ Hall (1982) กล่าวถึงความสําคัญของการมีส่วนร่วมของพนักงานใน
กระบวนการตัดสินใจขององค์การในฐานะองค์ประกอบหนึ่งของสภาพแวดล้อมการทํางานที่มีผลเชิง
บวกต่อความคิดสร้างสรรค์ ในขณะที่สภาพแวดล้อมการทํางานหมายถึง ลักษณะที่กระบวนการ
ทํางานถูกสร้างขึ้นทั้งในเชิงกายภาพและจิตวิทยา จัดลําดับความสําคัญ และคํานึงถึงสถานการณ์ต่างๆ
ตามบุคคลที่ทํางานนั้นๆ (Ibid., 1982) โดยที่ไม่ได้หมายความว่า จะไม่มีโครงสร้างองค์การ แต่ทว่า
โครงสร้างองค์การยังคงมีอยู่ในลักษณะที่มีความชัดเจนในขอบเขตของอํานาจในการตัดสินใจและ
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วิธีการเชิงสร้างสรรค์ (Kanter, 1983) อิสรภาพในการทํางานจึงเป็นตัวแปรที่ควบคุมได้ทั้งในส่วนที่
เกี่ยวกับสภาพทางกายภาพและบรรยากาศเชิงจิตวิทยาที่เป็นบริบทล้อมรอบสภาพแวดล้อมการ
ทํางานที่บุคคลดํารงอยู่
อย่างไรก็ตาม ความสําคัญของอิสรภาพในสภาพแวดล้อมองค์การ ในฐานะวิธีการกระตุ้น
ให้เกิ ดนวัตกรรมและความคิ ดสร้างสรรค์นั้น ได้รับความสนใจและเป็ นที่ถกเถียงจากนักวิชาการ
มากมาย (เช่น Kanter, 1983; Rule and Irwin, 1988) การศึกษาของ Sashkin (1986) พบว่า
อิสรภาพสามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้หากผู้นําหรือหัวหน้างานให้อิสระและสนับสนุนใน
องค์การ ขณะที่ในอีกมุมมองหนึ่งพบว่า อิสรภาพจะสามารถทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์หาก 1)
กําลังขาดซึ่งอิสรภาพ (Kanter, 1983) 2) ให้อิสรภาพโดยไม่มีการควบคุม (Abetti, 1986; Rule
and Irwin, 1988) และ/หรือ 3) เมื่อไม่ได้รับการสนับสนุน (Rogers, 1954) อิสรภาพจึงเป็นตัวแปรที่
สามารถควบคุมให้เกิดขึ้นได้ทั้งในสภาพแวดล้อมทางกายภาพและบรรยากาศเชิงจิตวิทยาที่บุคคล
อาศัยอยู่
Stein (1963) ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีอิสรภาพใน 4 ด้านที่จําเป็นสําหรับการเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่อิสรภาพในการ 1) ศึกษาและเตรียมการ 2) สํารวจและตั้งคําถามเพื่อสืบหา
คําตอบ 3) แสดงออกหรือนําเสนอความคิดต่างๆ และ 4) เป็นตัวของตัวเอง นอกจากนี้ Stein ยังให้
ข้อคิดที่น่าสนใจว่าถึงแม้การให้อิสรภาพจะเป็นสิ่งที่จําเป็น แต่การให้อิสรภาพในการแสดงออกหรือลง
มือทําเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอที่จะทําให้เกิดผลลัพธ์ได้เพราะปัจเจกบุคคลจะใช้โอกาสนี้ทําสิ่งอื่น
ด้วยเช่นกัน ดังนั้น การแสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์อาจจะถูกมองแคบลงว่าขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
ต่อไปนี้ เช่น การสนับสนุนของปัจจัยทางสังคมต่างๆ เช่น วัฒนธรรม บรรยากาศ ครอบครัวและ
ความสัมพันธ์ส่วนตัว เป็นต้น ความสามารถของปัจเจกบุคคลในการตระหนัก (ยอมรับ)และใช้โอกาส
แรงจูงใจและความมั่นใจส่วนตัวของปัจเจกบุคคลในการสร้างสรรค์ เป็นต้น (Ibid, 1963)
ในอีกทางหนึ่ง อิสรภาพถูกศึกษาในฐานะตัวแปรบรรยากาศเชิงสร้างสรรค์โดย Rogers
(1954) ในวาทกรรมของเขากล่าวถึงเงื่อนไขภายในและภายนอกองค์การที่ส่งผลกระตุ้นความคิด
สร้างสรรค์ส่วนบุคคล ในทฤษฎีเงื่อนไขภายใน 3 ด้านของ Roger กล่าวถึงเงื่อนไข 3 ด้านที่เกี่ยวข้อง
กับศักยภาพในการสร้างสรรค์ของบุคคล ได้แก่ การเปิดรับประสบการณ์ใหม่ (openness to
experience) การเปิดรับการประเมินจากข้างใน (internal locus of evaluation) และความ
สามารถเล่นกับแนวความคิดและองค์ประกอบด้านต่างๆ (ability to play with elements and
concepts) ที่องค์การจําเป็นต้องสนับสนุนให้เกิดด้วยการสร้างสภาพแวดล้อม เนื่องจากธรรมชาติที่
แท้จริงของเงื่อนไขภายในในการคิดสร้างสรรค์นั้น ไม่ได้เกิดจากการบังคับ แต่ทว่าเป็นเรื่องที่ของการ
ได้รับอนุญาติให้เกิดขึ้น ขณะที่เงื่อนไขภายนอกที่อนุญาติให้ความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นได้คือ ความ
ปลอดภัยทางจิตวิทยาและอิสรภาพ ในเชิงจิตวิทยานั้น อิสรภาพเป็นเรื่องของการได้รับอนุญาติให้คิด
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รู้ สึ ก เป็ น หรื อ อะไรก็ ไ ด้ ที่ ภ ายในบุ ค คลนั้ น ต้ อ งการ ทํ า ให้ มี ก ารเปิ ด รั บ สิ่ ง ใหม่ สนุ ก สนานและ
ผสมผสานสิ่งรับรู้ แนวคิดและความหมายต่างๆอย่างเป็นธรรมชาติ อันเป็นส่วนหนึ่งของความคิด
สร้างสรรค์ ดังนั้น เมื่อบุคคลได้รับอิสรภาพอย่างสมบูรณ์ในการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ความคิด
สร้างสรรค์ก็จะเกิดขึ้น (Ibid, 1954)
อย่างไรก็ตาม ความสําคัญของอิสรภาพในสภาพแวดล้อมองค์การ ในฐานะวิธีการกระตุ้น
ให้เกิ ด นวั ต กรรมและความคิด สร้า งสรรค์ นั้นได้ รับ ความสนใจและเป็ นที่ ถกเถี ยงจากนักวิ ชาการ
มากมาย (เช่น Kanter, 1983; Rule and Irwin, 1988) การศึกษาของ Hall (1980) และ Sashkin
(1986) ให้ความเห็นว่า อิสรภาพสามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้ถ้าผู้นําหรือหัวหน้างานให้
อิสระและสนับสนุนในองค์การ ขณะที่อีกมุมมองหนึ่งเห็นว่า อิสรภาพจะสามารถทําให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์หาก 1) กําลังขาดซึ่งอิสรภาพ (Kanter, 1983) 2) ให้อิสรภาพโดยไม่มีการควบคุม (Stein,
1985; Abetti, 1986; Rule and Irwin, 1988) และ/หรือ 3) เมื่อไม่ได้รับการสนับสนุน (Rogers,
1954) อิสรภาพจึงเป็นตัวแปรที่สามารถควบคุมให้เกิดขึ้นได้ทั้งในสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
บรรยากาศเชิงจิตวิทยาที่บุคคลอาศัยอยู่
ในบริบทองค์การ ระดับการให้อิสรภาพ (degree of freedom) ที่สมาชิกได้รับเพื่อการ
สร้างสรรค์นั้นเป็นตัวแปรที่ทั้งองค์การและสมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงไปสู่ระดับที่ใหญ่ขึ้นเมื่อเวลา
ผ่านไป Martindale (1989) ให้ข้อสรุปจากการศึกษาสภาพแวดล้อมเชิงสร้างสรรค์ต่างๆ ที่น่าสนใจว่า
การควบคุมทุกชนิดจากสภาพแวดล้อมมีผลกระทบเชิงลบทั้งสิ้น บุคคลที่มีความสร้างสรรค์เป็นบุคคล
ที่มีแนวโน้มต้องการการไม่ถูกควบคุม (อิสรภาพ) เพราะการควบคุมเชิงสภาวะแวดล้อมทุกอย่างเป็น
เรื่ อ งอั น ตราย ทํ า ให้ ค วามคิด สร้ า งสรรค์ ล ดลง ดั ง นั้น ถ้ า เป็ น ไปได้ บุ ค คลที่ มีค วามสร้ า งสรรค์ จ ะ
หลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมดังกล่าว (Martindale, 1989) ในมุมมองเดียวกัน ความสําคัญของอิสรภาพ
ต่อความคิดสร้างสรรค์และความสําคัญของบรรยากาศที่นํามาซึ่งอิสรภาพ ถูกนําไปศึกษาต่อในกลุ่ม
ต่างๆ โดย Johnson and Johnson (1982) และ ในระดับกลุ่มในบริบทองค์การ (Hoffman, 1988)
ขณะที่ Ekvall (1996) นําตัวแปรอิสรภาพมาศึกษาในฐานะตัวแปรบรรยากาศเชิงสร้างสรรค์ตัวหนึ่ง
ใน 10 องค์ประกอบ) โดยกล่าวว่า ในสภาพแวดล้อมที่มีอิสระมาก พนักงานจะติดต่อ รับและส่ง
ข้อมูลข่าวสาร ถกเถียงปัญหาต่างๆ คิดริเริ่ม และตัดสินใจในที่สุด หากแต่ในบรรยากาศที่ตรงกันข้าม
พนักงานจะมีความเฉื่อยชา ยึดติดอยู่กับกฎระเบียบและมีความวิตกกังวล เช่นเดียวกับ Amabile et
al. (1996) ที่กล่าวถึงความสําคัญของอิสระในการทํางานในฐานะตัวแปรหนึ่งของ KEYS หรือ
สภาพแวดล้อมการทํางานเชิงสร้างสรรค์ โดยให้ความเห็นว่า ถ้าบุคคลมีอํานาจควบคุมงานและ
ความคิดของตนเอง กล่าวคือมีอิสระและทางเลือกในการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการทํางานและแก้ปัญหา
งานต่างๆ เพื่อให้งานสําเร็จได้ด้วยตนเอง บุคคลจะทํางานโดยนําความคิดสร้างสรรค์มาใช้ เพราะการ
ได้รับอิสรภาพและทางเลือกเปรียบเสมือนรางวัลในตัวเองที่ไม่มีรางวัลอื่นสําคัญเท่าสําหรับการทํางาน
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(Ibid., 1996) ดังนั้น การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ ผู้นําควรให้อิสรภาพในกระบวนการทํางานของ
พนักงานโดยมีการกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจน (Amabile, 1996) ถึงแม้ว่าแนวคิดเรื่องอิสรภาพกับ
ภาวะผู้นําจะดูมีความขัดแย้งกันเพราะผู้นําควรทําหน้าที่นํา แต่การให้อิสรภาพในการทดลองสิ่งต่างๆ
ถูกถกเถียงว่ามีความสําคัญสําหรับบุคคลที่มีความสร้างสรรค์ (Amabile et al., 1996;
Andriopoulos, 2001) ตัวอย่างเช่น การศึกษาในบริษัท 3M ของ Brand (1998) ที่ผลการศึกษา
ชี้ให้เห็นความสําคัญของการให้อิสรภาพในการทดลองทําสิ่งต่างๆ และความ ยืนหยัดอดทนต่อความ
ผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์และดีข้ึนกว่าเดิม
เห็นได้จากความสําเร็จของการผลิตกระดาษ post-it ที่ในตอนแรกจะถูกมองว่าเป็นความผิดพลาด
เป็นต้น
ในงานวิจัยนี้ อิสรภาพถูกนํามาเชื่อมโยงกับการทํางาน ที่องค์การสนับสนุนเชิงนโยบาย
การปฏิบัติและสร้างบรรยากาศการทํางานต่างๆ ให้บุคคลมีอิสระในการทํางานจนเกิดเป็นคุณลักษณะ
หรือความสามารถองค์การที่เกิดจากการที่สมาชิกมีอิสระในการคิด ตัดสินใจ และแสดงการกระทําสิ่ง
ต่างๆ ด้วยตนเอง ตั้งแต่การกําหนดเป้าหมาย กระบวนการและวิธีการจัดการตลอดจนการแก้ปัญหา
ผ่านกระบวนการให้อํานาจ ให้อิสระ และอํานาจตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับการทํางานของตน นํามาซึ่ง
การแสดงออกทางความคิดและผลิตผลงานเชิงสร้างสรรค์ที่นํามาสู่นวัตกรรมองค์การ ในงานวิจัยนี้
จึงนําตัวแปรอิสระในการทํางานมาศึกษาในฐานะองค์ประกอบเชิงบริบทจูงใจความคิดสร้างสรรค์ของ
องค์การที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการนวัตกรรมบริการในโรงแรมบูติก
2.4 การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก (proactive change)
การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก หมายถึง การส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและการ
ปฏิบัติงานในทางที่ดีขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมรับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ด้วยการสนับสนุนให้พนักงานมีวิสัยทัศน์ คิดไปข้างหน้า และรู้จัก
วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง วิกฤต และโอกาสของธุรกิจในปัจจุบันเพื่อวางแผนและกําหนดทิศทางใน
อนาคต (Woodman et al., 1993; Orlikowski, 1996; Watkins and Marsick, 1997; Weick,
1998; Tsoukas and Chia, 2002; Poyhonen, 2004)
นักเขียนด้านการจัดการองค์การ กล่าวไว้ว่า “Organizations must develop a
capacity for fast-paced innovation..learn to love change.” (Peter, 1987) องค์การ
จําเป็นต้องพัฒนาความสามารถสําหรับนวัตกรรมที่รวดเร็วและเรียนรู้ที่จะรักการเปลี่ยนแปลง เพราะ
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับการคิดริ่เริ่มสร้างสรรค์ อันจะนํามาสู่นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ของ
องค์การในฐานะความสามารถสร้างสรรค์หรือนําเสนอสิ่งใหม่ (Woodman et al., 1993) ของ
องค์การภายใต้บริบทความสัมพันธ์ทางสังคมและสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนและมีความเป็นพลวัตของ
องค์การจึงเกี่ยวข้องกับแนวคิดการเปลี่ยนแปลงในหลายลักษณะ ในมุมมองระบบที่กําลังพัฒนา
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(developing systems) การเปลี่ยนแปลง (change/renewal) เป็นเงื่อนไขปกติของชีวิตองค์การ
(Weick, 1998; Tsoukas and Chia, 2002; Poyhonen, 2004) ที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆ ผ่านกิจกรรม
และการกระทําระหว่างกันทางสังคมของสมาชิกองค์การ (Orlikowski, 1996; Tsoukas and
Vladimirou, 2001; Spencer, 2006)
งานศึก ษาความคิ ดสร้างสรรค์ ขององค์การแบบพหุ ท ฤษฎีแ ละพหุ ระดั บของ Nisula
(2013) กล่าวถึงแนวคิดการปรับเปลี่ยนขององค์การ (organizational renewal) หรือความสามารถ
ปรับเปลี่ยนขององค์การ (organizational renewal capability) เชื่อมโยงกับความคิดสร้างสรรค์ของ
องค์ ก ารในฐานะการเปลี่ ย นแปลง (change) ที่ ค่ อ ยๆ ดํ า เนิ น ไป สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ
Woodman ที่มองว่าความคิดสร้างสรรค์ขององค์การเป็นการเปลี่ยนแปลงองค์การรูปแบบพิเศษ
รูปแบบหนึ่ง (Woodman et al., 1993) และการศึกษาวิจัยในเวลาต่อมาที่ได้รับอิทธิพลจากทฤษฎี
Woodman เช่น Kilbourne and Woodman (1999) และ Styhre and Sundgren (2005) ที่
ศึกษาความคิดสร้างสรรค์ในฐานะส่วนหนึ่ง (subset) ของการเปลี่ยนแปลงขององค์การและนวัตกรรม
ในความเป็นจริงแล้ว ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ การปรับเปลี่ยนขององค์การ และ
นวัตกรรม เกิดขึ้นและมีความเกี่ยวข้องกันสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อนโดยไม่สามารถแยกจากกันใน
กิ จ กรรมหรื อ กระบวนการการทํ า งานประจํ า วั น ของสมาชิ ก ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งของการเปลี่ ย นแปลง
สร้างใหม่ และพัฒนาร่วมกัน (ระหว่างการกระทําทางสังคม) ภายในองค์การ (Orlikowski, 1996;
2002) ขณะที่ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงก็ทําให้
เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเช่นกัน ถึงแม้ว่าไม่ใช่ทุกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะเกี่ยวข้อง
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Woodman, 2009) ก็ตาม
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม องค์ ก ารในฐานะระบบที่ พั ฒ นาไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ งโดยมี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ขององค์การ นวัตกรรมและการปรับเปลี่ยนเป็นส่วนสําคัญของความเป็นพลวัตขององค์การ
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การถูกมองว่าเป็นเครื่องมือหรือกลไกในการสร้างใหม่ (renew) ของ
องค์การ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการปรับเปลี่ยนองค์การที่มองว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยมี
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เป็นตัวผลักดัน (Weick, 1998; Poyhonen, 2004)
ในงานวิ จั ย นี้ การเปลี่ ย นแปลง (ปรั บ เปลี่ย น) ให้ ดี ขึ้ น เชิ ง รุ ก เป็ น ความสามารถของ
องค์การทั้งในเชิงกระบวนการและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับทั้งความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ซึ่ง
สุดท้ า ยแล้ ว การเปลี่ ยนแปลงเชิงรุกจะนํามาซึ่งความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ และนวั ตกรรม
(บริการ) ที่ส่งผลต่อผลการดําเนินงานที่ดีขององค์การ
ในขณะที่ปัจจุบัน องค์การไม่ได้ดํารงอยู่ในบริบทที่หยุดนิ่ง ในทางตรงกันข้ามองค์การอยู่ใน
ระบบเปิ ด ที่ ไ ด้ รับ ผลกระทบจากสิ่ ง แวดล้ อ มภายนอกและภายในที่ ซึ่ งสมาชิ ก ในองค์ ก ารร่ ว มกั น
แสดงออกซึ่งกิจกรรมต่างๆเพื่อสนองตอบสังคมภายนอกที่ส่งผลต่อองค์การ แนวคิดความสามารถเชิง
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พลวัต (dynamic capability) ย้ําให้เห็นความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงเชิงรุกในฐานะคุณลักษณะ
ของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การว่า ในบริบทสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
คาดการณ์ ไ ม่ ไ ด้ นั้ น องค์ ก ารต้ อ งมี ค วามสามารถปรั บ ตั ว และเปลี่ ย นแปลงอยู่ ต ลอดเวลา เพื่ อ
เตรียมพร้อมล่วงหน้า และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้เท่าทันในสถานการณ์ต่างๆ เช่นเดียวกับที่
Nisula (2013) กล่าวถึง องค์การเชิงสร้างสรรค์ (creative organization) ว่าเป็นองค์การที่ทั้ง
สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถเปลี่ยนแปลงโลกและตัวเองได้อย่างสม่ําเสมอ
ผลงานวิจัยต่างๆ และแนวคิดของนักวิชาการหลายท่าน (เช่น model of organizational learning
(Senge, 1990; Pedler, Burgoyne et al., 1996; Marsick and Watkin, 2003) interactionist
models of creativity (Woodman, Sawyer et al., 1993; Amabile, 1996) กล่าวถึงความสําคัญ
ของทรัพยากรมนุษย์และองค์การว่า มีความเป็นพลวัต (dynamic) มีศักยภาพที่จะเรียนรู้และพัฒนา
อยู่ตลอดเวลา Starbuck and Nystrom (1981) กล่าวว่า “the well-designed organization is
not a stable solution to achieve, but a development process to keep active.” องค์การ
ที่ ถู ก ออกแบบอย่ า งดี ไ ม่ ใ ช่ อ งค์ ก ารที่ มี ห นทางสู่ ค วามสํ า เร็ จ เพี ย งแบบเดี ย ว แต่ เ ป็ น องค์ ก ารที่ มี
กระบวนการพัฒนาตัวเองเพื่อรักษาไว้ซึ่งความกระตือรือล้น การเปลี่ยนแปลงเชิงรุกจึงช่วยให้องค์การ
เห็นความจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น พัฒนากลยุทธเพื่อการเปลี่ยนแปลงและ
นํากลยุทธมาปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนและเป็นพลวัต (Wright et al.,
1994) สามารถดํ า รงอยู่ อ ย่ า งแตกต่ า งและตอบสนองต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้ อ มที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ ดังนี้ การเปลี่ยนแปลงเชิงรุกจึงเป็นความสามารถที่จําเป็นสําหรับการ
พัฒนาตัวเองและความคิดสร้างสรรค์ที่จะนํามาสู่การเปลี่ยนแปลงหรือนวัตกรรมที่แปลกใหม่ เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การได้ในโลกยุคปัจจุบัน
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย เชิ ง รุ ก ที่ นํ า มาใช้ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงในองค์การในงานวิจัยนี้ พบว่ากิจกรรมเชิงรุก (proactivity) ส่งผลเชิงบวกต่อผลลัพธ์ใน
ระดับปัจเจกบุคคลและองค์การมากมายหลายด้าน เช่น ผลการปฏิบัติงาน (Crant, 2000) ผลลัพธ์ต่อ
อาชีพการงาน (Seibert, Crant, and Kraimer, 1999) ภาวะผู้นํา (Bateman and Crant, 1993;
Crant and Bateman, 2000) นวัตกรรมองค์การ (Parker, 1998) การอดทนต่อความเครียดในงานที่
ต้องทํา ประสิทธิภาพของภาวะผู้นํา การมีส่วนร่วมในการคิดริเริ่มขององค์การ และผลการปฏิบัติงาน
ของทีม (Seibert et al., 2001) เป็นต้น Bateman and Crant (1993) นําเสนอการจัดการเชิงรุกใน
ฐานะตัวแปรที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อระบุความแตกต่างระหว่างคนที่สามารถมีพฤติกรรมตอบสนองต่อ
สภาพแวดล้อมในแบบต่างๆ ได้ โดยบุคลิกภาพเชิงรุกนั้นถูกนิยามว่าเป็นความเชื่อในความสามารถ
เอาชนะอุปสรรคขัดขวางจากแรงกดดันเชิงสถานการณ์และความสามารถส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงใน
สภาพแวดล้อมของคน ซึ่งมีผลสําคัญต่อบุคคลและองค์การ (Crant, 2000) Ibid. (2000) กล่าวถึง
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พฤติกรรมเชิงรุกในฐานะการคิดริเริ่มปรับปรุงสภาพแวดล้อมในปั จจุบันหรือสร้างสิ่งใหม่ท้าทาย
สภาวะเดิม (status quo) มากกว่าการแค่ปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อเงื่อนไขที่เป็นอยู่ในเชิงรับ ดังนั้น
ปัจเจกบุคคลเชิงรุกจะมองหาโอกาสและลงมือกระทําล่วงหน้า แสดงความคิดริเริ่ม ลงมือปฏิบัติและ
ยืนหยัดในการปฏิบัติให้ประสบความสําเร็จ (Bateman and Crant, 1993; Crant, 2000) ซึ่งจะเห็น
ว่าเป็นคุณสมบัติที่จะทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมให้ประสบความสําเร็จได้ใน
องค์การ
การศึกษาทบทวนวรรณกรรมของ Reiter-Palmon and Illies (2004) ให้ข้อสรุปว่า
องค์การที่ให้ความสําคัญกับการวางแผนล่วงหน้า มีการกําหนดปัญหาสําคัญที่มีความเป็นไปได้อาจจะ
เกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นต้น ให้ข้อมูลพนักงานเพียงพอ และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหา
จะส่งผลต่อผลลัพธ์เชิงสร้างสรรค์ ขณะที่ Hurley and Hult (1998) เน้นให้เห็นความสําคัญของการ
เปลี่ยนแปลงว่าเมื่อธุรกิจมีการเริ่มสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ ธุรกิจต้องมีเจตคติหรือมุมมองที่มุ่งเน้นสู่การ
เปลี่ยนแปลง (ศุภางค์ นันตา, 2555) เปิดใจรับความคิด และมองหาแนวทางปฏิบัติใหม่ๆ ที่แตกต่าง
จากวิธีการเดิมที่คุ้นเคย โดยผู้บริหารหรือผู้นําควรมีบทบาทสําคัญในการกระตุ้นให้พนักงานคิดออก
นอกกรอบ มองต่าง (think out of box) มีความฉลาดทางอารมณ์ มองโลกในแง่ดี และมีทัศนคติว่า
ทุกสิ่งสามารถเป็นไปได้ (can-do thinking) เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่กําลังจะเกิดขึ้น
ทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานและคุณภาพการบริการที่
สามารถสร้างความเป็นเลิศและความแตกต่างในการบริการเหนือคู่แข่งได้ (Augusto and Coelho,
2009)
อย่างไรก็ตาม การสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงเชิงรุกให้ปรับตัวเท่าทันและการยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกเกี่ยวข้องกับทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัย
ภายในตัวบุคคล ที่เป็นเรื่องของคุณลักษณะเฉพาะตัวและบุคลิกภาพส่วนบุคคลที่มีผลต่อทัศนคติ
ความเชื่อและรูปแบบพฤติกรรมการทํางานต่างๆ ของพนักงาน ซึ่งเกิดขึ้นและได้รับผลกระทบจาก
ปัจจัยภายนอกหรือประสบการณ์ที่ผ่านมา (Chen and Tseng, 2012; Motaghian et al., 2013)
ปัจจัยภายในตัวบุคคลที่มีความสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลง ก่อให้เกิดพลังเชิงสร้างสรรค์ที่จะนํามาสู่สิ่ง
ที่ดีขึ้นได้สําเร็จ ได้แก่ เจตคติของพนักงานที่มีความมุ่งมั่นสู่การเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีนยั สําคัญกําหนดการ
เปลี่ยนแปลงเชิงรุกขององค์การในอนาคต (Vakola, Tsaousis and Nikolaou, 2004) อย่างไรก็ตาม
ปัจจัยภายนอกเกี่ยวกับบริบทและสภาพแวดล้อมองค์การมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงรุกอย่างมี
นัยสําคัญเช่นกัน Rashid, Sambasvian and Rahman (2004) กล่าวถึง วัฒนธรรมองค์การ ของแต่
ละองค์การว่ามีส่วนสําคัญกําหนดความคิด ความเชื่อและวิธีปฏิบัติของพนักงานในองค์การ โดยมี
อิทธิพลต่อความคิดหรือเจตคติในการเปลี่ยนแปลงและการยอมรับความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงองค์การ
ในระดับที่ต่างกัน
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หากพิจารณาด้วยทฤษฎีพื้นฐานทรัพยากรและความสามารถเชิงพลวัต การเปลี่ยนแปลง
ในเชิงรุกเป็นความสามารถขององค์การในการใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ให้มีคุณค่า คุ้มค่า ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์การ (Helfat and Peteraf, 2003) และทันต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้น ส่งผล
ต่อการสร้างนวัตกรรมบริการและตอบสนองต่อเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข บริบทและสภาพแวดล้อม
การแข่งขันทางธุรกิจ ในงานวิจัยนี้พัฒนาตัวแปรการเปลี่ยนแปลงเชิงรุกขึ้นในฐานะองค์ประกอบเชิง
ความสามารถที่จําเป็นของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การที่จะนํามาสู่นวัตกรรมบริการในโรงแรม
บูติก
2.5 การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (continuous learning)
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง หมายถึง การสนับสนุนความสามารถแสวงหาความรู้และพัฒนา
ตนเองจากการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ รอบตัวทั้งภายในและภายนอกอย่างสม่ําเสมอ ตลอดจน
ส่งเสริมให้มีการนําประสบการณ์และความรู้ที่สั่งสมอยู่มาทบทวน พัฒนา ประยุกต์ใช้ และบูรณาการ
ร่วมกับความรู้ปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความหมายใหม่ จากสร้างคุณค่าและตีความ
ร่วมกันของสมาชิกภายในองค์การ จนเกิดเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่สร้างความสามารถและศักยภาพ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ขององค์การได้ในที่สุด (Amabile, 1996; O’Donnell et al., 2006; Zhou and
Shalley, 2010; Nisula, 2013)
การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นความสามารถขององค์การที่จะนํามาสู่ความคิด
สร้างสรรค์ ขององค์ การอันเกิ ดขึ้นจากการพัฒนาทักษะทางความคิดและการปฏิ บัติใ หม่ๆ อย่ าง
สม่ําเสมอในระหว่างการทํางานและมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันทางสังคมองค์การ ทั้งนี้องค์การจําเป็นต้อง
กระตุ้นให้พนักงานทุกระดับต้องการและพร้อมที่จะเรียนรู้ด้วยการสนับสนุนการเรียนรู้รายบุคคล กลุ่ม
และส่วนรวม ให้สามารถเรียนรู้ จัดการ และใช้ความรู้เป็นเครื่องมือไปสู่ความสําเร็จควบคู่ไปกับการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนสนับสนุนการเรียนรู้จากประสบการณ์โดยเฉพาะบทเรียนความผิดพลาด
ในอดีต ทําความเข้าใจสภาพแวดล้อมการแข่งขันและการมองมุ่งไปในอนาคตข้างหน้า ให้ความสําคัญ
กับความคิดสร้างสรรค์ ความหลากหลายและการคิดแก้ปัญหาภายใน สิ่งสําคัญคือต้องมีการสร้าง
บรรยากาศแห่งความไว้ใจและเปิดรับสิ่งใหม่ที่แตกต่าง ให้อิสระในการแลกเปลี่ยนค้นคว้าหาข้อมูล
ข่าวสาร ให้เวลาในการคิดวิเคราะห์พัฒนาความรู้ ให้รางวัลสําหรับการเรียนรู้ เชื่อมโยงผลการเรียนรู้
กั บ ผลการปฏิ บั ติ ง านทั้ ง ระดั บ ตั ว บุ ค คล หน่ ว ยงาน และองค์ ก าร โดยมี เ ป้ า หมายหลั ก เพื่ อ สร้ า ง
วัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในระดับส่วนรวม ที่ทั้งองค์การให้ความสําคัญและปฏิบัติรว่ มกัน
และนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพบริการและสร้างสรรค์นวัตกรรมในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่
จะช่วยให้องค์การปรับตัวได้กับสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ครอบคลุมแนวคิด
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การเรียนรู้ ความรู้ การมุ่งเน้นความรู้ บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ วัฒนธรรม
การเรียนรู้ การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้ และการถ่ายทอดและการแบ่งปัน
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ความรู้ภายในองค์การ (Subramaniam and Youndt, 2005) เป็นต้น ที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
ความสามารถคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมขององค์การ
การเรียนรู้ขององค์การ (organizational learning) มีความจําเป็นสําหรับการปรับตัว การ
อยู่รอดและการดําเนินงานขององค์การที่ประสบความสําเร็จ (Argote, 1999; Brown and Duguid,
2001; Burgelman and Grove , 2007) เป็นกระบวนการเชิงพลวัต ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
การเปิดกว้าง การทดลอง การบูรณาการและการถ่ายโอนความรู้ (Huber, 1991) มีความสําคัญต่อ
ความสามารถและความรู้ขององค์การ เพราะการเรียนรู้เป็นกระบวนการในการพัฒนาความรู้ใหม่เพื่อ
สร้างทักษะและและความสามารถใหม่ๆมาสู่องค์การ ที่จะทําให้เกิดความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน
(Zahra, Neubaum and Larrenta, 2007; Chirico, 2008) รวมทั้งทําให้องค์การเกิดการปรับตัว
เชิงกลยุทธได้ในวงกว้าง (Kazanjian, Drazin, and Glynn, 2000) โดยมีพื้นฐานจากความรู้ที่สั่งสมอ
ยู่ในองค์การในฐานะวัฒนธรรมองค์การ (Cook and Yanow, 1993)
Huber (1991) ที่กล่าวถึงการการเรียนรู้อย่างกว้างๆ ว่าเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ใหม่
หรือความคิดลึกซึ้ง (insights) ที่มีศักยภาพส่งผลต่อพฤติกรรมผ่านคุณค่าและความเชื่อต่างๆภายใต้
วัฒนธรรมองค์การ สอดคล้องกับนักวิชาการหลายท่าน (เช่น Crossan et al., 1999; Sinkula, 1994;
Calantone, Cavusgil and Zhao, 2002) ที่กล่าวถึงการเรียนรู้เชื่อมโยงกับความรู้ ในฐานะที่มาหรือ
การพัฒนาความรู้ใหม่และความสามารถนําความรู้ไปใช้ในองค์การ ซึ่งผู้วิจัยสรุปได้ว่า การเรียนรู้ของ
องค์การเป็นทักษะ กระบวนการ หรือกิจกรรมบูรณาการความรู้และประสบการณ์ในอดีตและปัจจุบัน
(ของสมาชิกและส่วนรวม) (จากภายในและภายนอก) ไปใช้ในการทํางาน เกิดขึ้นระหว่างการกระทํา
(ปฏิสัมพันธ์) ระหว่างกันทางสังคมและปฏิบัติงานและ/หรือแก้ไขปัญหาการทํางานร่วมกันของสมาชิก
ภายในองค์การ ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจใหม่ๆ นํามาซึ่งนวัตกรรมและความสําเร็จขององค์การ
ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทพัฒนาการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้กว้างไกล
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ, 2548; Leiponen, 2005; 2006) การ
เรียนรู้และความรู้จึงมีเป็นกระบวนการและผลลัพธ์ที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ สิ่งสําคัญคือ
ความรู้ต่างๆ จะต้องถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นความรู้ขององค์การ (organizational knowledge) เพื่อ
ตอบสนองต่อเป้าหมายสูงสุดของการสร้างความรู้ขององค์การและความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
(Nonaka and Takeuchi, 1995) เพราะองค์การที่มีความคิดสร้างสรรค์มีแนวโน้มที่จะมีความรู้และ
เทคนิควิธีต่างๆในระดับสูง รวมทั้งมีระบบสังคมและการเมืองที่ซับซ้อน ในกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นผลลัพธ์เชิงนวัตกรรม องค์การจึงจําเป็นต้องผสมผสานความรู้จากตัวแสดง
ระดับต่างๆ สร้างสมดุลในความแตกต่างระหว่างความสามารถองค์การกับความคิดสร้างสรรค์ของ
ปัจเจกบุคคล และบูรณการให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์แก่องค์การได้ในที่สุด (Chang and Chiang,
2007)
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หากอธิบายด้วยมุมมองทฤษฎีฐานทรัพยากร (RBV) ที่ทรัพยากรและความสามารถมี
บทบาทที่สําคัญในการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน ความรู้ ถือเป็นทรัพยากรภายในองค์การที่
สําคัญที่องค์การต้องสร้างสรรค์ พัฒนา เพิ่มมูลค่าด้วยกระบวนการต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มก่อให้เกิด
ความได้ เ ปรี ย บเชิ ง การแข่ ง ขั น ให้ กั บ องค์ ก ารให้ ม ากที่ สุ ด เพราะการเรี ย นรู้ ข ององค์ ก ารเป็ น
กระบวนการสร้างสิ่งใหม่ (Senge, 1990) และความรู้ใหม่ๆ ที่ช่วยแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ให้แก่
องค์การ Leonard (1998) การเรียนรู้จึงนํามาซึ่งความรู้ที่มีความสัมพันธ์กับความคิดสร้างสรรค์ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนมีความเป็นเหตุและเป็นผลต่อกันอย่างแยกไม่ออก
Senge (1990) กล่าวว่า “องค์การแห่งการเรียนรู้” เป็นองค์การที่คนในองค์การขยาย
ขอบเขตความสามารถอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และองค์การ เพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายที่
ต้องการอย่างแท้จริง เป็นองค์การที่ความคิดใหม่ๆ และการแตกแขนงทางความคิดได้รับการยอมรับ
เอาใจใส่ และเป็นองค์การที่สมาชิกเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไปด้วยกันทั้งองค์การ Watkins and Marsick
(1997) กําหนดองค์ประกอบเชิงการกระทํา 7 กิจกรรมที่แตกต่างกันเพื่อสร้างองค์การแห่งเรียนรู้
ได้แก่ การสร้างโอกาสทางการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนการตั้งคําถามและการพูดคุย การ
กระตุ้นการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของทีม การจัดตั้งระบบเพื่อค้นคว้าและแบ่งปันการเรียนรู้ การให้
อํ า นาจคนได้ มี วิ สั ย ทั ศ น์ ร่ ว มกั น การเชื่ อ มโยงองค์ ก ารกั บ สภาพแวดล้ อ ม และการใช้ ผู้ นํ า ที่ เ ป็ น
แบบอย่างและสนับสนุนการเรียนรู้ในระดับบุคคล ทีมและองค์การ ดังนั้น องค์การแห่งการเรียนรู้จึง
เป็นองค์การที่สมาชิกเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีการสร้างช่องทางให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ซึ่ง
กันระหว่างสมาชิกภายในควบคู่ไปกับการรับความรู้ (เรียนรู้) จากภายนอก เป็นสถานที่ที่ทุกคนเรียนรู้
วิธีการเรียนรู้ร่วมกัน ก่อให้เกิดเป็นรูปแบบการคิดใหม่ๆ ที่หลากหลาย และสมาชิกในองค์การมีอิสระ
ที่จะสร้างแรงบันดาลใจและคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นคุณลักษณะสําคัญของการพัฒนาไปสู่การเป็น
องค์การแห่งการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ที่กระบวนการเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจน
กลายเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์การ
เมื่อธรรมชาติของความรู้เป็นสินทรัพย์ขององค์การที่แตกต่างจากสินทรัพย์ประเภทอื่น
(Davenport and Prusak, 1998) เนื่องจากมีคุณลักษณะสําคัญ ได้แก่ 1) ยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มขึ้น ไม่ลดน้อย
ถอยลง (diminishing of returns) 2) เป็นพลวัต ขยายตัวไม่หยุดนิ่งและต้องการการพัฒนาอยู่
ตลอดเวลา 3) ประเมินค่ายาก เนื่องจากจับต้องไม่ได้ มีคุณค่าไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับบริบท ผู้ใช้ และผู้
ประเมิน 4) ขึ้นอยู่กับบริบท เนื่องจากประโยชน์ คุณค่า ความถูกต้องของความรู้เปลี่ยนแปลงตาม
เวลา สถานที่และสถานการณ์ 5) อสมมาตรหรือไม่เท่าเทียมกัน ในแต่ละองค์การ จึงเห็นได้ว่า ความรู้
มีคุณค่า เป็นนามธรรม เปลี่ยนแปลงตามบริบทกาลเวลาและไม่มีวันหมด แต่ทว่ายิ่งใช้กลับยิ่งเพิ่มพูน
และขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ เมื่อความรู้มีมูลค่าเพิ่มในแง่ของการยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มพูนและมีความเป็น
พลวัตพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ตามแนวคิดความสามารถเชิงพลวัต (Dynamic Capability) องค์การจึง
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จําเป็นต้องพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสภาพแวดล้อมและ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาโดยเฉพาะความต้องการของลูกค้าและการพัฒนาของคู่แข่ง
หากองค์ ก ารมี ก ารพั ฒ นาความรู้ แ ละการเรี ย นรู้ ที่ ไ ม่ ห ยุ ด นิ่ ง จะช่ ว ยสร้ า งศั ก ยภาพ ขยายขี ด
ความสามารถและพัฒนาความได้เปรียบเชิงการแข่งขันที่ขององค์การได้อย่างยั่งยืน (Teece et al.,
1997)
จากการทบทวนวรรณกรรม การเรียนรู้ (และความรู้) มีความสําคัญเป็นทั้งกระบวนการ
และผลลัพธ์ของการความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ Cook and Yanow (1993) กล่าวถึง การเรียนรู้
ขององค์การโดยองค์การ (organizational learning by organization) บนพื้นฐานความรู้องค์การ
โดยส่วนรวม (organizational (collective) knowledge) ในฐานะวัฒนธรรม ขณะที่ Nilsula
(2013) ศึกษาทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยต่างๆ ที่ผ่านมาพบว่า ความรู้ขององค์การโดยเฉพาะ
ความรู้ของส่วนรวมมีความสัมพันธ์กับความคิดสร้างสรรค์ของส่วนรวม (collective creativity)
สอดคล้องกับ Leiponen (2005, 2006) ที่กล่าวถึงความสําคัญของความรู้ของส่วนรวม (collective
knowledge) และชี้ให้เห็นว่า การใช้ความรู้ในระดับส่วนรวม (collective application of
knowledge) มีแนวโน้ม ที่จะก่ อให้ เกิดนวัตกรรมมากกว่ าการใช้ ความรู้ของปั จเจกบุค คล เพราะ
กระบวนการต่างๆ ในระดับส่วนรวม (collective processes) เป็นแหล่งกําเนิดทั้งความรู้และ
นวัตกรรมในองค์การ การศึกษาวิจัยอื่นๆ (เช่น Hult et al., 2004; Lee and Tsai, 2005; Rhee et
al., 2010) ยืนยันว่าการเรียนรู้ขององค์การส่งผลเชิงบวกต่อความสามารถเชิงนวัตกรรมและ/หรือ
นวัตกรรมขององค์การ (Calantone et al., 2002) เช่นเดียวกับ Poyhonen (2004) ที่ให้ความเห็น
ว่ า เกี่ ย วกั บ ความรู้ ข ององค์ ก ารว่ า เป็ น พื้ น ฐานสํ า หรั บ ความสามารถเปลี่ ย นแปลงองค์ ก าร
(organizational renewal capabilities) และความสามารถขององค์การในภาพรวม โดยความรู้ที่มี
อยู่ จ ะถู ก เปลี่ ย นแปลงเป็ น ความรู้ ข ององค์ ก ารที่ ส ามารถตอบสนองต่ อ เป้ า หมายสู ง สุ ด ของการ
สร้างสรรค์ความรู้ขององค์การและก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ (Nonaka
and
Takeuchi, 1995) แต่ทว่าในการเปลี่ยนแปลงความคิดสร้างสรรค์ไปสู่ผลลัพธ์เชิงนวัตกรรม องค์การ
จําเป็นต้องผสมผสานความรู้ที่สร้างขึ้นในระดับต่างๆ (ปัจเจกบุคคล กลุ่ม และองค์การ) ประสาน
สมดุลความแตกต่างระหว่างความสามารถองค์การและความคิดสร้างสรรค์ของปัจเจกบุคคล และ
บูรณาการทุกอย่างให้เกิดผลลัพธ์ที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่องค์การในที่สุด (Chang and Chiang,
2007) โดย Leiponen (2005, 2006) ย้ําถึงความสําคัญของการแสวงหาความรู้จากสิ่งแวดล้อม
ภายนอกว่ามีความสําคัญไม่น้อยไปกว่าความรู้ภายในองค์การในยุคปัจจุบัน
นอกจากนี้ การศึกษาของ Sinkula, Baker, และ Noordewier (1997) กล่าวถึงการ
มุ่งเน้นการเรียนรู้ว่าเป็นแนวคิดที่เพิ่มมูลค่าให้กับองค์การ ส่งผลต่อความโน้มเอียงขององค์การในการ
สร้างความรู้และใช้ความรู้เหล่านั้นให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ ซึ่งมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อปัจจัย
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ความสามารถทางนวัตกรรม (Calantone et al., 2002; Hultet al., 2004) สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Meriam Ismail (2005) ที่ศึกษาอิทธิพลของบรรยากาศแห่งการสร้างสรรค์และการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ต่อนวัตกรรม โดยพบว่าทั้งสองปัจจัยมีอิทธิพลเชิงบวกต่อนวัตกรรม ขณะที่ปัจจัย
องค์การแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลมากกว่าปัจจัยบรรยากาศแห่งการสร้างสรรค์ขององค์การอย่างมี
นัยสําคัญ ในขณะที่ Prieto and Revilla (2006) ให้ข้อสรุปที่น่าสนใจว่า ความสามารถในการเรียนรู้
เป็นทรัพยากรที่สําคัญในการผลักดันให้ธุรกิจดําเนินงานไปในทิศทางบวก โดยเฉพาะในงานบริการ
ที่กระบวนการเรียนรู้ทั่วทั้งองค์การสามารถเปลี่ยนแปลงและเพิ่มคุณค่าในการบริการได้โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการส่งเสริมแนวคิดการบริการที่มีคุณภาพ (Antonacopoulou and Kandampully, 2000)
Hult (2002) กล่ า วว่ า โลกยุ ค ปั จ จุ บั น เป็ น ยุ ค แห่ ง ข่ า วสาร ข้ อ มู ล ความรู้ ใครหรื อ
องค์การใดมีมากกว่าย่อมนํามาซึ่งความได้เปรียบ ความสามารถเรียนรู้และความรู้ขององค์การจึงมี
ความสําคัญฐานะที่เป็นความสามารถขององค์การในการพัฒนา จัดการตลอดจนสนับสนุนความรู้และ
ทักษะต่างๆ ของสมาชิกเพื่อความมีประสิทธิภาพขององค์การ (Goll, Johnson, and Rasheed,
2007) ผลงานวิจัยต่างๆ และแนวคิดของนักวิชาการหลายท่าน เช่น Model of Organizational
Learning (Senge, 1990; Pedler et al., 1996; Marsick and Watkin, 2003) Interactionist
Models of Creativity (Woodman et al., 1993; Amabile, 1996) กล่าวถึงความสําคัญของ
ทรัพยากรมนุษย์และองค์การว่า มีความเป็นพลวัต (dynamic) มีศักยภาพที่จะเรียนรู้และพัฒนาอยู่
ตลอดเวลา เช่นเดียวกับ Starbuck and Nystrom (1981) ที่กล่าวว่า องค์การที่ถูกออกแบบอย่างดี
ไม่ใช่องค์การที่มีหนทางสู่ความสําเร็จเพียงแบบเดียว แต่เป็นองค์การที่มีกระบวนการพัฒนาตัวเอง
ดังนั้น องค์การต่างๆ จําเป็นต้องสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้เกิดขึ้นในทุกระดับด้วยการส่งเสริมให้
พนักงานเกิดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ (generative learning)
และใช้ทักษะการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และมุ่งสู่การเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ ที่สมาชิกมุ่งมั่นและตกลงร่วมกันที่จะแสวงหา แบ่งปันความรู้และให้ข้อมูล
สะท้ อ นกลั บ ระหว่ า งสมาชิ กในที ม เกิด การเรี ยนรู้ ข ององค์ ก ารที่ค วามรู้ ใ หม่ ถู ก สร้ า งขึ้น และการ
แพร่กระจายไปทั่วทั้งองค์การจนกระทั่งสามารถสร้างสินค้า บริการ แนวทางการปฏิบัติหรือวิธีการ
ดําเนินธุรกิจใหม่ นํามาซึ่งความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และผลการดําเนินงานที่เหนือกว่าขององค์การ
(Kim, 1998) งานวิ จั ย นี้ จึ ง พั ฒ นาตั ว แปรการเรี ย นรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งขึ้ น ในฐานะองค์ ป ระกอบเชิ ง
ความสามารถตัวแปรหนึ่งของคิดสร้างสรรค์ขององค์การที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการนวัตกรรม
บริการในโรงแรมบูติก
2.6 การเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ (creative connection)
การเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การสนับสนุนให้พนักงานมองเห็ นเครือข่าย
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ภายใต้ความหลากหลายและสลับซับซ้อนของสถานการณ์ภายในและ
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ภายนอกองค์การ ด้วยการวิเคราะห์ ตีความ บูรณาการและผสมผสานแนวคิด ทฤษฎี ข้อมูล ความรู้
ประสบการณ์ และใช้ประโยชน์จากเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบัน
รวมทั้งที่กําลังจะเกิดในอนาคต (Mednick, 1962; Guildford, 1968; Deleuze and Guattari,
1988; Styhre and Sundgren, 2005; Sawyer and DeZutter, 2009)
จากความพยายามต่อสู้ภายใต้สภาวะการแข่งขันสูงในปัจจุบัน ด้วยการคิดสิ่งใหม่ทําใหม่
เพื่อสร้างความแตกต่างและความได้เปรียบนั้น สิ่งประดิษฐ์และผลงานใหม่ๆ จะเกิดขึ้นได้จากการเห็น
โอกาส ความเป็นไปได้ หรือความสัมพันธ์ในมุมมองที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนระหว่างสิ่งที่สอดคล้อง
คล้ายคลึง และ/หรือสิ่งที่แตกต่างตั้งแต่เล็กน้อยจนอย่างสิ้นเชิง ระหว่าง คน สังคม วัสดุ เทคโนโลยี
หรือกระบวนการ ทั้งนี้ความสามารถเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ จะทําให้องค์การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่มี
อยู่ภายใต้พลวัตเครือข่ายความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อนทั้งจากปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นภายในและเครือข่าย
ทางสั ง คมภายนอก (Siemens, 2005) และสามารถนํ า ข้ อ มู ล ความรู้ ข่ า วสารจากสถานการณ์ ใ น
ปั จ จุ บั น ประสบการณ์ใ นอดี ต และการคาดการณ์ ทิ ศ ทางอนาคต มาวิ เ คราะห์ ตี ค วาม หาความ
สอดคล้องสัมพันธ์ของแนวคิด ขยายความหมายอย่างต่อเนื่อง และบูรณาการจนเกิดเป็นความรู้
ความคิดใหม่ ที่แตกต่างเหมาะสม เป็นประโยชน์ สามารถประยุกต์ใช้ แก้ไขปัญหา ปรับปรุงและ
พั ฒ นาองค์ ก ารให้ ส ามารถเท่ า ทั น สถานการณ์ ปั จ จุ บั น ซึ่ ง คุ ณ ลั ก ษณะองค์ ก ารแบบนี้ ต้ อ งมี
ความสามารถบูรณาการแนวคิด ความสามารถคิดอย่างลึกซึ้ง การคิดอย่างเป็นระบบ ตระหนักใน
ความหลากหลายสลับซับซ้อนของสิ่งรอบตัว มองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น เชื่อมโยง
สถานการณ์ เรื่องราวต่างๆ ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม (ecosystem) (Harrington, 1990) โดย
ไม่จํากัดเวลา สถานที่และตัวแสดง จากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคตอย่างเป็นองค์รวม ตลอดจนมีความ
ยืดหยุ่น ปรับตัว และการเปิดรับสิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลา
ในงานวิจัยนี้ ความสามารถเชื่อมโยงเพื่อคิดและปฏิบัติที่จะนําไปสู่การผลิตสิ่งใหม่เชิง
สร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม เกี่ยวข้องกับความเชื่อมโยงที่แตกต่างกันใน 3 ด้าน ต่อไปนี้
2.6.1 การเชื่อมโยงทางการคิด (cognitive connected)
เกี่ยวข้องกับความ
สามารถบูรณาการทางความคิด เชื่อมโยง ขยายขอบเขต เปรียบเทียบ ลอกเลียน ปรับปรุง ผสมผสาน
มองหาความสัมพันธ์ นอกจากนี้ ยังเป็นเรื่องของความสามารถคิดอย่างลึกซึ้ง การคิดอย่างเป็นระบบ
เข้าใจความสลับซับซ้อนของปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ความสามารถยืดหยุ่นปรับตัว และการเปิดรับสิ่ง
ใหม่อยู่ตลอดเวลา เป็นต้น
2.6.2 การเชื่อมโยงทางข้อมูล (data connected) เกิดขึ้นพร้อมกับความเจริญก้าว
หน้ า ทางเทคโนโลยี ติ ด ต่ อ สื่ อ สารและการเปิ ด กว้ า งของสภาพแวดล้ อ มการแข่ ง ขั น ที่ ทํ า ให้ ค น
ติดต่อสื่อสารกันง่ายขึ้น เป็นความสามารถนําข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ต่างๆ มาใช้ เพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาองค์การรูปแบบใหม่ๆ โดยมีเทคโนโลยีและอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ เป็นตัวช่วยอํานวยความ
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สะดวก ซึ่งในปัจจุบันพบว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ (social networks) มีความสําคัญอย่างมาก
มีผลต่อการติดต่อสื่อสารและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ใหม่ๆ ที่ทําให้เกิดความไหลลื่นของข้อมูล
ข่าวสาร (information flow) ที่เกี่ยวข้องและมีศักยภาพที่จะเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าและการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตขององค์การได้ เช่น การสื่อสารกับลูกค้า การรับรู้ปฏิกิริยาตอบสนองกลับ
และการศึกษาความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย และความเป็นไปของคู่แข่งและโลกธุรกิจ เป็นต้น
2.6.3 การเชื่อมโยงทางสังคม (คน) (people/social connected) ความสามารถนี้
เป็นเรื่องของการกระทําทางสังคมระหว่างผู้กระทําภายในด้วยกันและ/หรือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก และเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายทางสังคม (social interaction/social network) ระหว่างผู้
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้า ชุมชน สังคม ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีอํานาจ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การ ที่เกิดขึ้นจากการติดต่อสื่อสาร ความร่วมมือ เชื่อมโยงระหว่าง
กันในแนวราบ (lateral) เช่น ภายในองค์การระหว่างสายงาน และแนวตั้ง ข้ามสายงาน ข้ามสายการ
บังคับบัญชา และภายนอกองค์การ ได้แก่ คู่ค้า คู่แข่ง ลูกค้า ผู้ผลิต เป็นต้น
การศึ กษางานวิจัยเกี่ ยวกับความคิดสร้ างสรรค์ใ นองค์การที่ผ่านมา พบว่า ความคิ ด
สร้างสรรค์ในองค์การไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นได้อัตโนมัติ และไม่ได้เกิดขึ้นจากคนเพียงคนเดียวหรือกลุ่มเดียว
ที่มีความสามารถคิดสร้างสรรค์โดดเด่น แต่ทว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถเชิงพลวัตในการ
ผลิตสิ่งใหม่ที่ถูกจัดกระทําให้เกิดขึ้นตลอดจนบํารุงรักษาให้คงอยู่ตราบเท่าที่องค์การยังคงต้องการ
ได้เปรียบเชิงการแข่งขัน อันเกิดจากการสนับสนุน กระตุ้น จูงใจ และส่งเสริมความสามารถและ
ปลดปล่อยศักยภาพ (เชิงสร้างสรรค์) ของสมาชิกทุกระดับ-หน้าที่ ด้วยวิธีการต่างๆ งานวิจัยของ
Parjanen (2012) กล่าวไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะหน้าที่งานใดงานหนึ่ง เช่น งาน
ด้านวิจัยและพัฒนา เท่านั้น และยืนยันว่า งานทุกประเภทมีความคิดสร้างสรรค์ในระดับที่แตกต่างกัน
ดังนั้น ผลงานเชิงสร้างสรรค์ที่สร้างประโยชน์ให้แก่องค์การสามารถเกิดได้จากพนักงานในตําแหน่งงาน
หรือลักษณะงานใดก็ได้ ทุกระดับในองค์การ (Axtell et al., 2000)
ยุ ค ปั จ จุ บั น ที่ อ งค์ ก ารหรื อ สถานที่ ทํ า งาน การทํ า งานและปั ญ หาต่ า งๆ มี ค วาม
สลับซับซ้อนมากขึ้น แรงกดดันและการแข่งขันที่รุนแรงบีบบังคับให้องค์การต้องหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อ
ความอยู่รอด การทํางานตัวคนเดียวไม่สามารถประสบความสําเร็จได้อีกต่อไป การทํางาน แก้ปัญหา
ต่างๆ จึงจําเป็นต้องใช้ทักษะ ความรู้และความชํานาญของพนักงานที่หลากหลายร่วมกัน (multiskills) การใช้ความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานทั้งองค์การจึงจําเป็นในการสร้างผลงานเชิงสร้างสรรค์
(Hargadon and Bechky, 2006) Tidd et al. (2001) กล่าวว่า องค์การที่สร้างนวัตกรรมโดยพึ่งพา
คนเก่ง (talent) เพียงคนเดียวหรือบางกลุ่ม คือองค์การที่ประสบความล้มเหลวในการใช้ความคิด
สร้ า งสรรค์ ข องคนอื่ น ๆ ที่ เ หลื อ อยู่ ถึ ง แม้ ว่ า พนัก งานในระดั บ ปั จ เจกบุ ค คลมี บ ทบาทสํ า คั ญ ต่ อ
ความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในองค์การ แต่ผลงานเชิงสร้างสรรค์ในองค์การล้วนเกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์
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หรือการกระทําระหว่างกันทางสังคม (social interaction) และความร่วมมือกัน (collaboration)
(Woodman et al., 1993; Perry-Smith and Shalley, 2003) ทั้งในเชิงทางการและไม่ทางการ
ส่งผลให้เกิดการแบ่งปันความรู้ การพัฒนาความคิดและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ที่ไม่ได้เกิดขึ้นแค่เพียงใน
ฝ่า ยวิจั ย และพั ฒ นาเท่ านั้ น การสร้ า งเครื อ ข่า ย ปฏิ สั ม พัน ธ์ แ ละความร่ วมมื อ กัน ภายในองค์ ก าร
ระหว่างฝ่ายต่างๆ ทุกระดับ มีความสําคัญต่อการพัฒนาความคิดใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในองค์การ
แนวคิด the distribute model of creativity ของ Sawyer and DeZutter (2009),
the collective creativity ของ Hargadon and Bechky (2006), และ Rhizome perspective
of creativity ของ Deleuze and Guattari (1988) เห็นตรงกันว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นผลจาก
ชุดของเหตุการณ์หรือการกระทําที่เชื่อมโยงต่อกัน “a series of interconnected events and
undertakings.” ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นเรื่องของการติดต่อเชื่อมโยงกัน (connectivity) (Nisula,
2013) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆรอบตัว (เช่น ความคิด ความรู้ วัตถุ เหตุการณ์ โอกาส
ต่างๆ เป็นต้น) ที่แม้จะดูเหมือนว่าไม่สอดคล้องกันก็ตาม เป็นการมองความคิดสร้างสรรค์แบบสุดโต่ง
ไร้ขอบเขต ในฐานะทรัพยากรที่เป็นอิสระจากกฎระเบียบใดๆทั้งปวง (a kind of free play of
resources) (Styhre and Sundgren, 2005) Deleuze and Guattari (1988) มองโลกที่สอดคล้อง
กับ Sawyer and DeZutter (2009) ว่า โลกพร้อมที่จะให้เปิดเผย (unfolding) อยู่เสมอ กล่าวคือ มี
โอกาสสํ าหรั บการเชื่ อมโยงหรื อความความสั ม พันธ์ และการสังเคราะห์ใ นรูปแบบใหม่ ๆ อยู่เ สมอ
อย่างไรก็ตาม เมื่อความคิดสร้างสรรค์เป็นผลจากการการนําข้อมูลความรู้ในสาขาต่างๆที่กระจายอยู่
มาสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันระดับส่วนรวม (collective) ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับ
บริบท (contextual) ที่องค์การต้องสนับสนุนให้เกิดการติดต่อ (connectivity) และการกระทํา
ระหว่ า งกั น (interaction) ทั้ ง ภายในและภายนอกองค์ ก าร ด้ ว ยการสร้ า งเงื่ อ นไข ปั จ จั ย กลไก
ตลอดจนนโยบาย ข้อปฏิบัติ กิจกรรมและบรรยากาศองค์การ เช่น การให้พื้นที่หรือเวทีสําหรับการ
สร้างสรรค์ การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และการพูดคุยสื่อสารทั่วทั้งองค์การตลอดจนออกไปสู่
โลกภายนอก เป็นต้น เพื่อสร้างความสามารถคิดสร้างสรรค์ขององค์การ อันเกิดจากการเชื่อมโยงทาง
ความคิด ความสัมพันธ์ (ระหว่างคน) และข้อมูล (ความรู้ เทคโนโลยี) อย่างสร้างสรรค์ของสมาชิกใน
องค์การ
ทฤษฎีว่าด้วยเครือข่ายหรือต้นทุนทางสังคมองค์การ (network theory/social capital)
กล่าวถึงองค์การในฐานะเครือข่ายทางสังคมแบบหนึ่ง ที่ถูกเชื่อมโยงโดยสัมพันธภาพหรือการกระทํา
ระหว่างกันทางสังคมในกระบวนการปฏิบัติงานระดับปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มทั้งแนวราบและแนวตั้ง
(ระหว่างตําแหน่งงาน) ทับซ้อน เชื่อมโยง สัมพันธ์กัน เป็นเครือข่ายหลายระดับ (multilevel) ภายใน
และระหว่างองค์การ ที่เป็นรูปแบบที่เป็นทางการและไม่ทางการ เป็นพันธะผูกพันที่หล่อหลอมขึ้น
ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากและส่ ง อิ ท ธิ พ ลต่ อ สภาพแวดล้ อ มที่ เ ป็ น พลวั ต และซั บ ซ้ อ นของสั ง คมองค์ ก าร
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(Nahapiet and Ghoshal, 1998) มีประโยชน์ทั้งในเชิงการแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างทักษะ ข้อมูล
ความรู้ ความสามารถที่ จะกระตุ้น ให้เกิดพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ในที่สุด (Power,
1990)
ศิริพรรณ ตันติวิวัฒนพันธ์ (2555) กล่าวว่าความสามารถด้านนวัตกรรมขององค์การ
ขึ้นอยู่กับเครือข่ายทางสังคม/ต้นทุนทางสังคม หรือความร่วมมือภายในและระหว่างองค์การ การ
แลกเปลี่ยนความรู้ ความผูกพันทางสังคมและความสามารถเรียนรู้ระหว่างสมาชิกของเครือข่าย
เช่นเดียวกับ Martin and Scott (2000) ที่พบว่า ความสามารถในการสร้าง สะสมและเผยแพร่
ความรู้ระหว่างสมาชิกในองค์การที่เกิดจากการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่แตกต่างกันตามบริบทของ
แต่ละอุตสาหกรรมมีความสัมพันธ์กับความสําเร็จของการพัฒนานวัตกรรมขององค์การ ขณะที่ Yang
and Lin (2012) กล่าวถึง ทรัพยากรเชิงเครือข่าย (network resource) และพลวัตเชิงเครือข่าย
(network dynamic) ที่สัมพันธ์กับผลการดําเนินงานเชิงนวัตกรรมขององค์การในนัยที่หมายถึง
ความสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ของผู้ร่วมปฏิบัติงาน ที่เป็นเรื่องของแหล่งที่มาของความรู้ วิธีการปฏิบัติ
(know-how) ตลอดจนการเข้าถึงข้อมูล ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่หลากหลายจากแหล่งข้อมูล
รอบตัวได้อย่างรวดเร็ว (Gulati, 1999; Gnyawali and Madhavan, 2001)
เครือข่ายความสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสารระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียจากการตัดสินใจหรือเปลี่ยนแปลงองค์การใดๆ จึงมีความสําคัญ ทั้งในแง่ของการเป็น
แหล่งที่มาของการเปลี่ยนแปลง (เห็นโอกาส ปัญหา ช่องว่าง) กระบวนการดําเนินการเปลี่ยนแปลง
(ใช้ความเชี่ยวชาญ ประสานงาน ตัดสินใจ) และผลจากการนําผลลัพธ์หรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้นไปใช้
(ให้ผลสะท้อนกลับเพื่อนําไปปรับปรุง) ดังนั้น องค์การจึงจําเป็นต้องมีเครือข่ายที่พร้อมทั้งภายในและ
ภายนอก ในแง่ของข่าวสาร ข้อมูล ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา (ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ตั้งแต่ ฝ่ายวิจัย
และพัฒนา ผลิต การตลาด เป็นต้น) และทุ นทางสังคม (วัฒนธรรม ค่านิยมและบรรยากาศการ
ทํางาน) ที่ต้องการความร่วมมือจากทุกฝ่ายอย่างลื่นไหล ที่สําคัญ ทุนทางข้อมูล ที่องค์การต้องมี
ฐานข้อมูลบุคคลากร และระบบการจัดเก็บความรู้ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการสร้าง
เครือข่ายการตัดสินใจเพื่อลดต้นทุนจากการดําเนินงานและระยะเวลาในการผลิตสินค้าและบริการ
หรือนวั ต กรรมใหม่ ๆ ได้ อ ย่ างมี พลวั ต รวดเร็ว ทัน ต่อคู่แ ข่ง และบริบ ทการเปลี่ ยนแปลงในสังคม
ภายในประเทศ ตลอดจนกระแสโลกปัจจุบัน
โดยสรุป การเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ เป็นความสามารถมองเห็นเครือข่ายความสัมพันธ์
ของสิ่งต่างๆ ที่เป็นความสามารถทางสติปัญญา (cognitive skill) ความสามารถทางสังคม (social
skill) และความสามารถจัดการข้อมูล (data skill) ของสมาชิกในองค์การ เกี่ยวข้องกับเรื่องของ
ความสามารถคิดลึกซึ้ง คิดเป็นระบบ คิดบูรณาการ ขยายความหมาย เปรียบเทียบ อุปมาอุปมัย
ความสามารถยืดหยุ่น ปรับตัวได้ และเปิดรับสิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลา และความสามารถเชื่อมโยงข้อมูล
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ข่าวสาร ความรู้จากโอกาสในการติดต่อสื่อสารและการนําเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้อํานวยความ
สะดวกในการทํ า งานและสร้ า งเครื อ ข่ า ยความสั ม พั น ธ์ ใ หม่ ๆ ที่ จ ะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การสร้ า ง
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงมากขึ้น ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมขึ้นในองค์การ งานวิจัยนี้ จึงพัฒนาตัวแปรการ
เชื่ อ มโยงอย่ า งสร้ า งสรรค์ ขึ้ น ในฐานะองค์ ป ระกอบเชิ ง ความสามารถตั ว แปรหนึ่ ง ของความคิ ด
สร้างสรรค์ขององค์การที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการนวัตกรรมบริการในโรงแรมบูติก
การทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับผลกระทบของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
ผู้วิจัยได้ศึกษาผลกระทบของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การที่มีต่อปัจจัยผลลัพธ์ ได้แก่
นวัตกรรมบริการ ทั้งนี้ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ ประกอบด้วย ความลื่นไหลทางการคิดใหม่
งานที่มีความท้าทาย อิสระในการทํางาน การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และการ
เชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ ที่ถือว่าเป็นคุณลักษณะและความสามารถเชิงกลยุทธ์ที่มีพลวัตขององค์การที่
มีความเกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมบริการและผลการดําเนินงานที่ดีของธุรกิจ ซึ่งจําเป็นอย่างยิ่ง
ต่อการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้เกิดขึ้นแก่องค์การในยุคปัจจุบัน โดยผู้วิจัยได้สังเคราะห์
วรรณกรรมเพื่อ ใช้ เป็ นแนวทางอธิ บายความสัม พันธ์ระหว่างตั วแปรที่ ศึกษา นําไปสู่ก ารทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย ดังต่อไปนี้
1. ผลกระทบของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ ด้านความลื่นไหลทางการคิดใหม่
งานที่มีความท้าทาย อิสระในการทํางาน การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และการ
เชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ที่มีต่อนวัตกรรมบริการ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา ดังภาพที่
4
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ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
(Organizational Creativity)
ความลื่นไหลทางความคิดใหม่
(Novel Idea Flow)
งานที่มีความท้าทาย
(Challenging Work)
อิสระในการทํางาน
(Freedom of Work)
การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก
(Proactive Change)

H1
H2
H3
H4
H5
H6

นวัตกรรมบริการ
(Service Innovation)

การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
(Continuous Learning)
ความเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์
(Creative Connection)

ภาพที่ 4 ผลกระทบของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ ด้านความลื่นไหลทางการคิดใหม่ งานที่มี
ความท้าทาย อิสระในการทํางาน การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และ
การเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ที่มีต่อนวัตกรรมบริการ
นวัตกรรมบริการ (service innovation)
นวัตกรรมบริการ หมายถึง การนําเสนอรูปแบบและประสบการณ์การบริการใหม่ๆ ที่มี
คุ ณ ค่ า แตกต่ า ง และเป็ น ประโยชน์ ตรงตามความต้ อ งการที่ ห ลากหลายของลู ก ค้ า นํ า มาซึ่ ง
ประสิทธิภาพการบริการและสร้างความพึงพอใจเหนือความคาดหมายให้แก่ลูกค้า (Hull and Tidd,
2003; Flaatin, 2007; O’Sullivan and Dooley, 2009; Chen, 2011)
นวั ต กรรมมี บ ทบาทเป็ น ตัว ผลั ก ดั น หลั กที่ สํ า คั ญ ต่ อ การเติ บ โตของธุ ร กิ จ ภาคบริ ก าร
(Giraldo, 2010) ยิ่งองค์การมีความสามารถสร้างนวัตกรรม ยิ่งมีความได้เปรียบและตอบสนองความ
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ต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคได้มากขึ้น การนํานวัตกรรมมาใช้ในงานบริการมีการให้นิยาม
ตีความและมุ่งประเด็นการศึกษาในงานบริการที่แตกต่างๆ กันไป เนื่องจากนวัตกรรมบริการเป็น
รูปแบบนวัตกรรมที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ส่วนใหญ่แล้วอยู่ในรูปแบบของกระบวนการทํางาน
หรือวิธีการให้บริการใหม่ๆ แก่ลูกค้าหรือผู้บริโภค (สมร ดีสมเลิศ, 2554) หรือเป็นการปรับปรุงสิ่งที่มี
อยู่แล้วให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไป (incremental) และต้องใช้เวลา ทั้งนี้ มีผู้ให้
ความหมายไว้หลากหลายมุมมอง ทั้งแบบกว้างและแบบแคบ ขึ้นอยู่กับบริบทและการนําไปใช้ ตั้งแต่
ในงานให้บริการทั่วไป งานที่เผชิญหน้าโดยตรงกับลูกค้า ระบบการจัดส่งสินค้าและการนําเทคโนโลยี
มาใช้ (Den Hertog, 2000)
เมื่องานบริการเกิดขึ้นจากความต้องการจากลูกค้าและการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าโดยตรง
นวัตกรรมจึงถูกนํามาใช้เพื่อช่วยให้บริการนั้นบรรลุตามความต้องการของลูกค้า ดังที่ O’Sullivan
and Dooley (2009) ให้นิยามนวัตกรรมบริการว่าหมายถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงในงานบริการ
เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการของลูกค้า เช่นเดียวกับที่ Flaatin (2007) กล่าวถึงนวัตกรรมบริการว่า
หมายถึง การนําเสนอบริการต่างๆ ในรูปแบบใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งภายใน
และภายนอก สอดคล้องกับ Chen (2011) ที่ให้นิยามนวัตกรรมบริการว่าเป็นการพัฒนาความคิดใหม่
และเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการให้ดีขึ้น ขณะที่ สมร ดีสมเลิศ (2554)
ให้นิย ามนวั ต กรรมบริ ก ารในบริบทธุ ร กิจ สปาไว้ ว่า หมายถึ ง การคิ ดค้นรู ปแบบและกระบวนการ
ให้บริการใหม่ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า อันประกอบด้วย การบริหารประสบการณ์ลูกค้า
การปฏิบัติการนวัตกรรมบริการอย่างต่อเนื่อง สิทธิประโยชน์ที่ทรงคุณค่าของลูกค้า ราคาที่ลูกค้า
สามารถจ่ายได้และการลงทุนในผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
วิกิพีเดียสารนุกรมเสรี ให้นิยามนวัตกรรมบริการที่ครอบคลุมนวัตกรรมในการสินค้า
ประเภทบริการ นวัตกรรมในกระบวนการบริการ และนวัตกรรมในองค์การธุรกิจบริการ ว่าเป็นเรื่อง
ของการปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้นทั้งในเชิงผลลัพธ์ (สินค้าประเภทบริการ) และกระบวนการ (วิธีการ
ให้บริการ) เช่น การหาช่องทางติดต่อสื่อสารกับลูกค้าใหม่ๆ การจัดทําระบบการกระจายสินค้าสู่
ผู้บริโภคใหม่ การนําเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในกระบวนการบริการและวิธีหรือรูปแบบการจัดการใหม่ๆ
ในกระบวนการให้บริการลูกค้าและ/หรือการบริหารองค์การธุรกิจบริการ ตลอดจนการผสมรวมด้าน
ต่างๆ ที่กล่าวมา เป็นต้น โดยมีพื้นฐานจากวิธีการทางเทคโนโลยีหรือระบบการจัดการ ซึ่งมีประโยชน์
ทั้งกับผู้นําเสนอบริการและลูกค้าในฐานะผู้รับบริการ รวมทั้งเป็นการปรับปรุงความสามารถในการ
แข่งขันให้กับธุรกิจอีกทางหนึ่ง
Ark et al. (2003) ให้นิยามนวัตกรรมบริการที่ชัดเจนและน่าสนใจเช่นกันว่าเกี่ยวกับ
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือการประกอบกันของเรื่องต่อไปนี้ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงแนวคิดการบริการ
ช่องทางปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ระบบการส่งมอบบริการหรือแนวคิดเชิงเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่นํามาสู่
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การเกิดและ/หรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่ต่างๆ ในการบริการที่แปลกใหม่สําหรับองค์การ การสร้างหรือ
เปลี่ยนแปลงการบริการรูปแบบใหม่ที่นําเสนอสู่ตลาด ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างด้าน
ความสามารถต่างๆ ขององค์การ ทั้งด้านทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีขององค์การบริการ ซึ่งใน
ความหมายดังกล่าว จะเห็นว่านวัตกรรมบริการมีความหมายครอบคลุมทั้งนวัตกรรมเชิงเทคโนโลยี
และไม่ใช่เทคโนโลยี ที่ส่วนใหญ่แล้วนวัตกรรมที่ไม่ใช่เทคโนโลยีมักเกิดจากการลงทุนในปัจจัยนําที่
จับต้องไม่ได้ (intangible inputs) แต่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การได้เป็นจํานวนมาก
นอกจากนี้ นวัตกรรมบริการ ยังถูกศึกษาในมิติต่างๆ อีกหลายแง่มุม Galloouj and
Weinstein (1997) นําเสนอนวัตกรรม 6 ประเภทที่ปรากฎในส่วนใดส่วนหนึ่งของงานบริการ
ประกอบด้วย นวัตกรรมแบบเฉียบพลัน (radical innovations) นวัตกรรมแบบค่อยเป็นค่อยไป
(incremental innovations) นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา (improvement innovations) นวัตกรรม
สถาปัตยกรรมเชิงผสมผสาน (combinatory-architectural innovations) นวัตกรรมแบบทางการ
(formalization innovations) และนวัตกรรมเฉพาะส่วน (ad hoc innovations) Gadrey et al.
(1995)
กล่ า วถึ ง นวั ต กรรมบริ ก ารใน 5 มิ ติ ได้ แ ก่ นวัต กรรมในงานบริ ก าร นวั ต กรรมเชิ ง
สถาปัตยกรรม การปรับปรุงบริการที่มีอยู่ นวัตกรรมในกระบวนการ และ บริการที่ปรากฎในระดับ
องค์การ เช่นเดียวกับ Sundbo (1997, 2003, 2007) ที่พบว่า นวัตกรรมบริการประกอบด้วยหลาย
มิติ ได้แก่ นวัตกรรมสินค้า นวัตกรรมกระบวนการ นวัตกรรมองค์การ นวัตกรรมการตลาด และ
นวัตกรรมเทคโนโลยีในงานบริการที่หลากหลาย และกล่าวถึงวิธีการวิเคราะห์นวัตกรรม 4 ด้านที่
สอดคล้องกับโมเดลนวัตกรรมบริการ 4 มิติของ Den Hertog (2000) ได้แก่ ด้านแนวคิดการบริการ
แบบใหม่ (new service concept) ด้านการเชื่อมโยงลูกค้าแบบใหม่ (new client interface)
ด้านระบบการให้บริการจัดส่งแบบใหม่ (new service delivery system) และด้านทางเลือก
เทคโนโลยีแนวใหม่ (technological option) ซึ่งมีผลต่อการทําความเข้าใจมุมมองงานบริการและ
การศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมบริการหรือนวัตกรรมในงานบริการในมิติต่างๆ ในเวลาต่อมา
Schilling and Werr (2009) ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับนวัตกรรมในธุรกิจบริการ
พบว่านวัตกรรมในธุรกิจบริการครอบคลุมนวัตกรรมทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ นวัตกรรมบริการ นวัตกรรม
กระบวนการ (รวมถึงนวัตกรรมที่ใช้สนับสนุนเทคโนโลยี) และนวัตกรรมองค์การ เกี่ยวข้องระดับการ
เป็นนวัตกรรมตั้งแต่แบบฉับพลันแบบไม่เคยปรากฎขึ้นมาก่อนและการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อย
ไปสนับสนุนกระบวนการต่างๆ ขององค์การ Hipp et al. (2000) จําแนกนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในงาน
บริการไว้ 3 ประเภท ได้แก่ 1) นวัตกรรมบริการ เกี่ยวข้องกับ นวัตกรรมที่เกิดขึ้นในส่วนการนําเสนอ
บริการเท่านั้น เช่น การนําเสนอหรือปรับปรุงการบริการรูปแบบใหม่ 2) นวัตกรรมกระบวนการ
เกิดขึ้นในส่วนของการสร้างหรือปรับปรุงกระบวนการสร้างงานบริการ 3) นวัตกรรมองค์การ เกี่ยวข้อง
กับทั้งกระบวนการผลิตงานบริการของปัจเจกบุคคลและการปรับปรุงโครงสร้างหรือกระบวนการ
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ทํางานในระดับองค์การในภาพรวม ในขณะที่การศึกษาของ Damanpour and Gopalakrishnan
(2001) พบว่า ในธุรกิจภาคบริการจะให้ความสําคัญกับการพัฒนานวัตกรรมในตัวการบริการมากกว่า
นวัตกรรมในกระบวนการ Oke (2007) กลับพบว่า ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการติดต่อสื่อสาร
จะให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ นวั ต กรรมบริ ก าร แต่ ธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก และการขนส่ ง จะเน้ น ความสํ า คั ญ ไปที่
นวัตกรรมกระบวนการ
ในทางปฏิ บั ติ นวั ต กรรมบริ ก ารแตกต่ า งจากนวั ต กรรมในสิ น ค้ า หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท าง
กายภาพ เพราะมีความหลากหลาย จับต้องไม่ได้ เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ในกระบวนการและวิธีการปฏิบัติ ขณะที่ในบางครั้งนวัตกรรมบริการใหม่ๆ ถูกสร้างขึ้นและบริโภคใน
เวลาเดียวกันจึงสามารถหมดไปได้ (Johne and Storey, 1998; Avlonitis et al., 2001) การนํา
นวั ตกรรมมาใช้ กับงานบริ การหรือองค์การภาคบริการจึงเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ใน
องค์การ โดยเฉพาะวัฒนธรรมองค์การ ซึ่งแตกต่างจากนวัตกรรมภาคการผลิตหรือนวัตกรรมในสินค้า
หรื อ เทคโนโลยี ที่ ส ามารถมองเห็ น ได้ ควบคุ ม คุ ณ ภาพและความสม่ํ า เสมอได้ จ ากตั ว สิ น ค้ า หรื อ
เทคโนโลยี ท่ีเ กิ ด ขึ้ น ในทางตรงกั น ข้ า ม การสร้ า งนวั ต กรรมในธุ ร กิ จ ภาคบริ ก าร จํ า เป็ น ต้ อ งใช้
บรรทัดฐาน (norms) และคุณค่า (values) เพื่อควบคุมพฤติกรรม (การให้บริการ) และรักษาไว้ซึ่ง
คุณภาพ ความสม่ําเสมอและความเชื่อถือได้ ดังที่ Lyons, Chatman and Joyce (2007) กล่าวถึง
ความแตกต่างระหว่างนวัตกรรมในบริการกับนวัตกรรมในการผลิตไว้ 5 ประเด็น คือ 1) นวัตกรรม
บริ ก ารเกิ ด ขึ้ น ทั้ ง องค์ ก าร 2) เกิ ด ขึ้ น และส่ ง ต่ อ นวั ต กรรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและไหลลื่ น ในแต่ ล ะ
กระบวนการ 3) เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจจ้างงานและการเลื่อนตําแหน่งงาน 4) ได้รับอิทธิพลจาก
ระบบการให้รางวัลที่เป็นทางการและวัฒนธรรมองค์การในวงกว้าง 5) เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้นํา
โดยตรง ดังนั้น ทั้งวัฒนธรรมและโครงสร้างองค์การล้วนมีผลต่อการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นใน
การบริการ
ในมุมมองด้านผลลัพธ์ งานบริการจําเป็นต้องการการเน้นเรื่องคุณภาพมากกว่าปริมาณ
แตกต่ า งจากการผลิ ต สิ น ค้ า ทั่ ว ไป นวั ต กรรมในงานบริ ก ารจึ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ ตั ว คนปฏิ บั ติ แ ละ
กระบวนการ ซึ่งพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าที่จะเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันในเวลาอันรวดเร็ว
ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบบริการที่เป็นนวัตกรรม (innovational services) หรือบริการที่ปรับปรุงใหม่
(developed services) จากสิ่งที่มีอยู่เดิม Berry and Lampo (2000) กล่าวถึงความสามารถเชิง
นวัตกรรมในธุรกิจบริการเกิดขึ้นได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริการ (service redesign) 5
แนวทาง ได้แก่ 1) การบริการตนเอง (self-service) คือ การให้ลูกค้าทําหน้าที่เป็นผู้ผลิตบริการด้วย
ตนเอง 2) การให้บริการทางตรง (direct-service) คือ การจัดส่งบริการถึงที่ที่ลูกค้าต้องการ 3) การ
เตรียมการบริการล่วงหน้า (pre-service) คือ การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการไว้ล่วงหน้า 4)
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การควบรวมการบริการ (bundled service) คือ การนําบริการหลายๆ อย่างมารวมกันเป็นแพคเกจ
5) การให้บริการทางกายภาพ (physical service) คือ การเน้นการบริการที่จับต้องได้
ศุภชัย หล่ อโลหการและคณะ (2553) ให้ความเห็นว่ามี หลายสาเหตุที่ทําให้องค์การ
จําเป็นต้องพัฒนาการบริการให้มีความแปลกใหม่ และแตกต่าง เช่น การแข่งขันสูง การไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการ ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ไม่มีบริการที่ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดได้ เป็นต้น โดยหัวใจสําคัญของงานบริการคือการสร้างความประทับใจเหนือความ
คาดหมายของผู้บริโภค ดังนั้น งานบริการจึงไม่เน้นด้านปริมาณ ในทางตรงข้าม “คุณภาพ” เป็น
สิ่งจําเป็นที่สร้างให้เกิดความแตกต่างจากคู่แข่ง เป็นสิ่งที่มีคุณค่า และยากที่จะลอกเลียนแบบได้ ซึ่งจะ
นํามาซึ่งความได้เปรียบเชิงการแข่งขันตามแนวคิดทฤษฎีฐานทรัพยากร
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ปัจจุบัน ธุรกิจบริการได้รับความสนใจอย่างมาก
มีการแข่งขันสูงและเติบโตอย่างรวดเร็ว งานวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมการบริการจึงมีความหลากหลาย
ทั้งในมุมที่เป็นตัวแปรผลและตัวแปรสาเหตุ ในเชิงผลลัพธ์ พบว่า ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวข้องกับ
นวัตกรรมในฐานะก้าวแรกสําหรับการเริ่มต้นกระบวนการนวัตกรรม (West and Richter, 2009)
กล่ า วคือ ความคิ ดสร้ า งสรรค์เ ป็ น การทํ าให้ นวั ต กรรมกลายเป็ นจริ ง (materialization
of
innovation) Cook (1998) ให้ความเห็นว่า ความสําเร็จของนวัตกรรมสินค้าและบริการขึ้นอยู่กับ
ความคิดสร้างสรรค์ในฐานะปัจจัยนําเข้า ที่ถ้าปราศจากการสร้างความคิดที่มีคุณภาพและต่อเนื่องแล้ว
องค์การส่วนใหญ่จะไม่สามารถดํารงอยู่ได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ Vicari (1998) ที่พบว่า
องค์การที่มีความคิดสร้างสรรค์ขององค์การระดับสูง คือองค์การที่พนักงานและผู้จัดการฝ่ายต่างๆ
มีส่วนร่วมในความพยายามเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง การศึกษาธุรกิจขนาดเล็ก
147 แห่งในประเทศเดนมาร์กของ Knudsen and Cokpekin (2011) พบว่าความคิดสร้างสรรค์ของ
องค์ ก ารส่ ง ผลต่ อ นวั ต กรรมโดยเฉพาะนวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ ขณะที่ พ บว่ า ความคิ ด สร้ า งสรรค์ มี
ความสัมพันธ์กับนวัตกรรมกระบวนการน้อยมาก หากแต่จําเป็นต้องมีเงื่อนไขกิจกรรมอื่นๆ ของ
องค์การช่วยสนับสนุน ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการผลิตความคิดใหม่ที่จะ
ก่อให้เกิดนวัตกรรมขึ้นในบริบทขององค์การนั้นๆ (Paulus and Nijstad, 2003) โดยองค์การต้อง
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นสมรรถนะหลักของนักวิชาชีพที่ต้องการสร้างนวัตกรรมให้เกิดใน
องค์ ก าร (Piteira, 2013) ซึ่ ง ในงานวิ จั ย นี้ ศึ ก ษานวั ต กรรมบริ ก ารในมุ ม มองที่ เ ป็ น ผลลั พ ธ์ จ าก
องค์ประกอบทั้ง 6 ด้านของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การที่กล่าวมาแล้ว
จากการสังเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวกับนวัตกรรมบริการ นําไปสู่การทดสอบผลกระทบ
ของของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ ด้านความลื่นไหลทางการคิดใหม่ งานที่มีความท้าทาย อิสระ
ในการทํางาน การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และการเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ที่มี
ต่อนวัตกรรมบริการ ด้วยสมมติฐานที่ 1-6 ดังต่อไปนี้
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สมมติฐาน 1 ความลื่นไหลทางความคิดใหม่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อนวัตกรรมบริการ
สมมติฐาน 2 งานที่มีความท้าทายส่งผลกระทบเชิงบวกต่อนวัตกรรมบริการ
สมมติฐาน 3 อิสระในการทํางานส่งผลกระทบเชิงบวกต่อนวัตกรรมบริการ
สมมติฐาน 4 การเปลี่ยนแปลงเชิงรุกส่งผลกระทบเชิงบวกต่อนวัตกรรมบริการ
สมมติฐาน 5 การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบเชิงบวกต่อนวัตกรรมบริการ
สมมติฐาน 6 การเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ส่งผลผลกระทบเชิงบวกต่อนวัตกรรมบริการ
2. ผลกระทบของนวั ต กรรมบริ ก ารที่ มี ต่ อ ผลการดํ า เนิ น งานของธุ ร กิ จ แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา ดังภาพที่ 5

นวัตกรรมบริการ
(Service Innovation)

H7

ผลการดําเนินงานของธุรกิจ
(Business Performance)

ภาพที่ 5 ผลกระทบของนวัตกรรมบริการทีม่ ีต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ
ผลการดําเนินงานของธุรกิจ (business performance)
ผลการดําเนินงานของธุรกิจ หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานขององค์การเพื่อ
ผลิตสิ นค้าหรือบริการตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป้าหมาย แบ่ งได้ 2
ประเภท คือ 1) ผลลัพธ์ด้านตัวเงิน ได้แก่ รายได้ที่ได้จากการขายสินค้าและบริการ (กําไร) การเติบโต
ของยอดขายและส่วนแบ่งตลาด 2) ผลลัพธ์ที่ไม่ใช่ตัวเงิน ได้แก่ ภาพลักษณ์ขององค์การ ชื่อเสียงของ
องค์การ และความพึงพอใจของลูกค้า (Ambler et al. 2002; Rauch et al., 2009; De Clercq et
al., 2010)
ผลการดํ า เนิ น งานของธุ ร กิ จ เป็ น ตั ว แปรที่ เ ป็ น นามธรรมถู ก สร้ า งขึ้ น แทนผลการ
ดําเนินงานทั่วๆ ไปขององค์การ มีความหมายถึง ผลประกอบการหรือผลจากการดําเนินงานทั้งหมด
ขององค์การ (ultimate performance) ที่แสดงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และชี้วัดความสําเร็จ
จากการดําเนินงานทั้งหมดขององค์การ อย่างไรก็ตาม สําหรับความหมายของผลการดําเนินงานของ
ธุรกิจนั้น มีผู้ให้ความหมายไว้หลายแง่มุมขึ้นอยู่กับการนําไปใช้ในแต่บริบท ในความหมายอย่างแคบ
ผลการดําเนินงานของธุรกิจและการวัดผลการดําเนินงานจะมองเฉพาะความสําเร็จทางด้านการเงิน
เท่านั้น (เช่น Wadongo et al., 2010; De Clercq et al., 2010) ไม่ว่าจะเป็น ความสามารถทํา
กําไร (profitability) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทั้งหมด (ROA) อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
(ROI) อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้เป็นเจ้าของ (ROE) การสร้างรายได้ (revenue generation)
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ยอดขาย (sale growth/ volume) และส่วนแบ่งตลาด (market share) เป็นต้น (Yamin et al.,
1997; Salavou, 2002; Hsueh and Tu, 2004)
ในโลกยุคปัจจุบัน ข้อมูลด้านการเงินอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ เพราะเป็นตัวเลขในอดีตที่
ผ่านมาแล้วไม่สามารถบ่งบอกทิศทางในอนาคตและความสําเร็จของธุรกิจในระยะยาวได้ (ดนัย เทียน
พุฒ, 2545) นักวิจัยจํานวนมากจึงเริ่มให้ความสนใจและประเมินผลการดําเนินงานด้วยตัวชี้วัดอื่นๆ
ที่ไม่ใช่ด้านการเงินเท่านั้น (Evans, 2005; Razalli, 2008; Jusoh and Parnell, 2008; Hilman,
2009; Wadongo et al., 2010) ฉะนั้น ในความหมายอย่างกว้าง ผลการดําเนินงานของธุรกิจ
ครอบคลุมความหมายอื่นที่แสดงถึงผลลัพธ์หรือความสําเร็จขององค์การด้านอื่นๆ ในอีกหลายมิติทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม
การทบทวนวรรณกรรมในอดีตพบว่า การวัดผลการดําเนินงานมีหลายรูปแบบ ทั้งชี้วัด
ด้วยตัวเลขหรือตัวเงิน (financial indicators) เช่น กําไรสุทธิ ยอดขาย ส่วนแบ่งทางการตลาด (De
Clercq et al., 2010) และไม่ใช่ตัวเงิน (non-financial) Walter et al. (2006) กล่าวถึงการวัดผล
การดําเนินงานที่ไม่ใช่ตัวเงินว่าสามารถวัดได้จากการรับรู้คุณภาพความสัมพันธ์ของลูกค้า การรับรู้
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ความมั่นใจในการคงอยู่ของธุรกิจในระยะยาว Venkatraman and
Ramanujam (1986) นําเสนอการวัดผลการดําเนินงานจากการศึกษาตัวชี้วัดวัดผลการดําเนินงาน
ทั้งหมด 10 ด้านที่แตกต่างกัน สรุปได้ 3 ด้าน คือ การวัดผลการดําเนินงานด้านการเงิน การวัดผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจ และการวัดประสิทธิภาพขององค์การ นักวิจัยจํานวนหนึ่งจําแนกวิธีการวัดผล
การดําเนินงานเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การวัดผลการดําเนินงานด้านการเงินและการวัดผลด้านข้อมูล
การเติบโตของกิจการ (Lumpkin and Dess, 1996) งานวิจัยกลยุทธ์นวัตกรรมที่ส่งผลต่อผลการ
ดําเนินงานด้านการตลาดของ Clark (1999) วัดผลการดําเนินงานด้านการตลาดทั้งด้านการเงิน เช่น
ผลกําไรและกระแสเงินสด และไม่ใช่การเงิน ได้แก่ ความพอใจของลูกค้า ความภักดีของลูกค้า และ
คุณค่าของตราสินค้า ขณะที่ Richard et al. (2009) วัดผลการดําเนินงานที่ครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่
ด้านการเงิน ด้านการตลาด และด้านผลตอบแทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ถือหุ้น
ในอีกด้านหนึ่ง Sandvik and Sandvik (2003) ให้มุมมองการวัดผลดําเนินงานธุรกิจที่
แตกต่ า งไป โดยมองที่ ค วามมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล และให้ ค วามหมายผลการ
ดําเนินงานธุรกิจว่าคือ คุณค่าที่องค์การส่งให้ลูกค้า ระดับยอดขาย การเติบโตของยอดขายและส่วน
แบ่งการตลาด ซึ่งกลายเป็นที่สนใจของการศึกษาผลการดําเนินงานธุรกิจในมุมมองใหม่ที่เป็นอัตวิสัย
(subjective) ขณะที่บางงานวิจัยใช้วัตถุประสงค์เป็นตัววัดผลการดําเนินงาน (Moreno and
Casillas, 2008)
โดยสรุ ป การศึ ก ษาและการวั ด ผลการดํ า เนิ น งานของธุ ร กิ จ จํ า เป็ น ต้ อ งมองอย่ า ง
ครอบคลุมและชี้วัดผลอย่างสมดุล สมบูรณ์ทุกด้านทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งโดยทั่วไป แบ่งได้ 2
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ด้าน คือ ผลการดําเนินงานด้านการเงิน (financial performance) เกี่ยวข้องกับ มูลค่าจากการขาย
การเติ บ โตของยอดขาย และผลกํ า ไรโดยรวม หรื อ ความสามารถทํ า กํ า ไรของบริ ษั ท (Li, 2000;
Kitapci, Aydin, and Celik, 2011) ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตด้านการตลาดและยอดขาย และผล
การดําเนินงานที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน (non-financial performance) (Alam et al., 2013) ได้แก่
ความพึงพอใจจากลูกค้า การรักษาฐานลูกค้า (Ambler et al. 2002) โอกาสทางการตลาด ทักษะการ
ทํางานที่เพิ่มขึ้นของพนักงาน ความพึงพอใจของพนักงาน ตลอดจน ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ
องค์การ (Adams et al., 2008)
การทบทวนวรรณกรรมปัจจัยที่มีผลต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจพบว่า นวัตกรรมเป็น
ปัจจัยสาเหตุที่สําคัญต่อความได้เปรียบเชิงการแข่งขันที่ยั่งยืนและการมีผลการดําเนินงานที่เหนือกว่า
(Goldman, Nagel and Preiss, 1995; OECD, 2005) กล่าวคือ นวัตกรรมทําให้ระดับผลการ
ดําเนินงานขององค์การดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับองค์การที่ไม่มีนวัตกรรม (Kemp et al., 2003)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องหลายชิ้น ระบุว่า นวัตกรรมมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ
ในด้านต่างๆ (เช่น Langerak et a., 2004; Fagerberg, 2005; Davila et al., 2006; AragonCorrea et al., 2007; Ledwith and O’Dwyer, 2008; Ortega, 2010) และมีความจําเป็นสําหรับ
การแข่งขัน (Weerawardena, 2003) การศึกษาของ Baldwin and Johnson (1996) พบว่า
นวัตกรรมมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นส่วนแบ่งการตลาด
ผลตอบแทนจากการลงทุ น หรื อ แม้ แ ต่ ค วามสามารถทํ า กํ า ไรตลอดจนการบรรลุ เ ป้ า หมายหรื อ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (Dwyer and Mellor, 1993) เช่นเดียวกับการศึกษาของ Shipley, Edgett, and
Forbes (1991) ที่พบว่า การออกนวัตกรรมหรือการผลิตสินค้าใหม่ ช่วยส่งเสริมให้ยอดขายและกําไร
ของธุรกิจดีขึ้น ตลอดจนการมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นและเป็นที่รู้จักมากขึ้น
Storey and Easingwood (1999) กล่าวว่า ความสําเร็จจากการมีนวัตกรรมหรือการ
ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ส่งผลประโยชน์หลายอย่างแก่องค์การนอกเหนือจากการเงิน สอดคล้องกับงานวิจัย
อื่นๆ (เช่น de Brentani, 1989; Shipley, Edgett, and Forbes., 1991) ที่กล่าวถึงผลประโยชน์
อื่นๆ นอกเหนือจากด้านตัวเงิน เช่น โอกาสในการดึงดูดลูกค้ารายใหม่ การรักษาฐานลูกค้ารายเก่า
การเพิ่มความจงรักภักดีของลูกค้าเก่า การปรับปรุงภาพลักษณ์ขององค์การ การเปิดโอกาสทางการ
ตลาดใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ขององค์การเดิม เป็นต้น งานทบทวนวรรณกรรมของ
Drucker (1954) และ Alam et al. (2013) ให้ข้อสรุปว่าความสามารถด้านนวัตกรรมขององค์การที่มี
วัฒนธรรมเอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมจะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันเหนือคู่แข่งและการ
เติบโตขึ้น เนื่องจากการมีผลการดําเนินงานทางธุรกิจ ผลการดําเนินงานด้านการตลาด และผลการ
ดําเนินงานด้านการเงินโดยรวมดีขึ้น เช่นเดียวกับการศึกษาอุตสาหกรรมธุรกิจ 144 แห่งในประเทศ
สเปนของ Camison and Lopez (2014) ที่พบว่า นวัตกรรมองค์การและความสามารถเชิงนวัตกรรม
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เทคโนโลยีส่งผลให้องค์การมีผลการดําเนินงานเหนือคู่แข่ง ในขณะที่ในธุรกิจขนาดเล็ก Morrison,
Breen, and Ali (2003) พบว่า ผลการดําเนินงานของธุรกิจขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการบริหารจัดการของ
ผู้ประกอบการ และในทางเดียวกัน การวัดผลการดําเนินงานก็ขึ้นอยู่กับการรับรู้ของผู้ประกอบการ
เช่นกัน
จากการสังเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวกับผลการดําเนินงานของธุรกิจ นําไปสู่การทดสอบ
ผลกระทบของนวัตกรรมบริการที่มีต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ ด้วยสมมติฐานที่ 7 ดังต่อไปนี้
สมมติฐาน 7 นวัตกรรมบริการส่งผลกระทบเชิงบวกต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ
3. ผลกระทบของความรุนแรงในการแข่งขันที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรม
บริการและผลการดําเนินงานของธุรกิจ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา ดังภาพที่ 6
ความรุนแรงในการแข่งขัน
(Competitive Intensity)
นวัตกรรมบริการ
(Service Innovation)

H8

ผลการดําเนินงานของธุรกิจ
(Business Performance)

ภาพที่ 6 ผลกระทบของความรุนแรงในการแข่งขันที่มีตอ่ ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมบริการ
และผลการดําเนินงานของธุรกิจ
ความรุนแรงในการแข่งขัน (competitive intensity)
ความรุนแรงในการแข่งขัน หมายถึง ขอบเขตความเข้มข้นของสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อ
การดําเนินธุรกิจโรงแรมบูติก เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมด้านสภาวะความตึงเครียดทางการแข่งขัน
การต่อสู้เรื่องการกําหนดราคาขาย จํานวนและศักยภาพคู่แข่งขันในธุรกิจ จํานวนธุรกิจบริการทดแทน
และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Kohli and Jaworski, 1990; Slater and Narver, 1994;
Fein and Anderson, 1997)
หากไม่มีการแข่งขัน เงื่อนไขและความต้องการของลูกค้าจะขึ้นอยู่กับสินค้าและบริการ
ต่างๆที่ถูกผลิตขึ้นมาขายให้ ในทางตรงกันข้าม หากธุรกิจมีการแข่งขันสูง มีคู่แข่งเกิดขึ้นหลายราย
ลู ก ค้ า จะมี ท างเลื อ กเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการต่ า งๆ เพิ่ ม ขึ้ น เช่ น กั น โดยทั่ ว ไป การแข่ ง ขั น
(competition) หมายถึง การแข่งขันในการดําเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ว่าด้วยเรื่องของการใช้
ทรั พ ยากร ความสามารถขององค์ ก ารและการได้ ส่ ว นแบ่ งตลาด ทั้ งในระดั บบุ ค คลและองค์ ก าร
ในขณะที่ ขอบเขตหรือขนาดความเข้มข้นของการแข่งขันในอุตสาหกรรมนั้นๆ แสดงให้เห็นถึงสภาพ
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หรือสภาวะความรุนแรงในการแข่งขัน (Kohli and Jaworski, 1990) เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในการ
แข่งขันด้านราคา การส่งเสริมการขาย การใช้สื่อโฆษณา วิธีการนําเสนอสินค้าและบริการใหม่ๆ ของ
คู่แข่ง เป็นต้น (Slater and Narver, 1994; Fein and Anderson, 1997) ที่ส่งผลโดยตรงต่อผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจ ในอีกด้านหนึ่ง ความรุนแรงในการแข่งขันแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของคู่แข่งขัน
ข้างเคียง ความถี่ของกิจกรรมการแข่งขันระหว่างคู่แข่งขันต่างๆ (Bengtsson, 1998) และระดับหรือ
ขนาดของการแข่งขันในสภาพแวดล้อมที่กําหนด (Ramaswamy and Renforth, 1996)
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ความรุนแรงในการแข่งขันเป็นองค์ประกอบหนึ่งของ
สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน ที่ประกอบด้วย ความผันผวนทางการตลาด (market turbukence)
ความรุ น แรงในการแข่ ง กั น (competitive intensity) และความผั น ผวนทางเทคโนโลยี
(technological turbulence) ที่มีอิทธิพลทั้งในเชิงทางตรงและทางอ้อม (ตัวแปรแทรก) ต่อผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจ (Jaworski and Kohli, 1993; Lin, 2012) งานวิจัยของ Kohli, Jaworski, and
Kumar (1993) และ Slater and Narver (1994) พบว่า ความรุนแรงในการแข่งขันเป็นตัวแปรแทรก
ตัวแปรหนึ่งในธุรกิจที่ต้องเผชิญกับคู่แข่งจํานวนมากและกลยุทธ์ทางการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ซึ่งหาก
ธุรกิจอยู่ในสภาพแวดล้อมที่การแข่งขันอยู่ในระดับต่ําจะส่งผลบวกต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ
เพราะการมีคู่แข่งขันจํานวนน้อย ทําให้ทางเลือกในการซื้อสินค้าและบริการมีจํานวนจํากัด อํานาจ
ต่อรองของผู้ซื้อจึงอยู่ในระดับต่ํา ดังนั้นแม้ธุรกิจไม่ได้เน้นทําการตลาด ผลประกอบการของธุรกิจก็
ยังคงออกมาดี ในทางตรงกันข้าม หากตลาดอยู่ในภาวะการแข่งขันสูง ลูกค้ามีทางเลือกจํานวนมาก
หากองค์การไม่เน้นทําการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า มีความ
เป็นไปได้ที่จะเสียส่วนแบ่งตลาดให้แก่คู่แข่งในไม่ช้า (Jaworski and Kohli, 1993)
ตามแนวคิดเชิงสถานการณ์ (Contingency Theory) ความรุนแรงในการแข่งขันเป็น
หนึ่งในปัจจัยที่แสดงถึงความผันผวนของสภาพแวดล้อม (Barth, 2003; Child and Tsai, 2005;
Dibrell and Bull, 2007) เป็นตัวแปรเชิงสถานการณ์ที่การแข่งขันมีความดุเดือดเนื่องมาจากการมี
คู่แข่งขันในตลาดจํานวนมากและธุรกิจการขาดโอกาสหรือศักยภาพที่จะเติบโตต่อไปได้ในอนาคต
(Auh and Menguc, 2005) การวิเคราะห์ความรุนแรงทางการแข่งขัน จึงจําเป็นต้องตรวจสอบปัจจัย
หรือสภาพแวดล้อมในธุรกิจทั้งภายในและภายนอก เนื่องจากมีผลสําคัญต่อลักษณะการดําเนินธุรกิจที่
แสดงให้เห็นถึงสภาวะการแข่งขันและที่มาของความเข้มข้นทางการแข่งขัน โดยวัดจากความเข้มข้น
ของพฤติกรรมการแข่งขัน ทรัพยากรทางการแข่งขันและความสามารถสร้างความแตกต่าง (Lin and
Chang, 2012)
ในยุคปัจจุบันบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาองค์การ
Porter (2008) กล่าวว่า การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้มีผลเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางการ
แข่งขันใน 3 ด้าน ได้แก่ โครงสร้างธุรกิจ กฎระเบียบของการแข่งขัน และสร้างแนวทางธุรกิจใหม่ๆ
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ที่จะนํามาซึ่งความได้เปรียบเชิงการแข่งขันเหนือคู่แข่ง จากงานวิจัยต่างๆ ยืนยันว่า ความเข้มข้นของ
การแข่งขันเกี่ยวข้องกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ (Dos and Peffers, 1998; Forman,
2005)
อย่างไรก็ตาม ในสภาพที่การแข่งขันมีความรุนแรง ผลลัพธ์ของพฤติกรรมองค์การไม่
สามารถกําหนดได้อีกต่อไป เพราะพฤติกรรมองค์การส่วนใหญ่จะได้รับอิทธิพลจากการกระทําหรือ
สถานการณ์ต่างๆ ของคู่แข่งขัน (Auh and Menguc, 2005) กลยุทธ์องค์การจึงถูกกําหนดโดยความ
รุนแรงในการแข่งขัน (Gibcus and Kemp, 2003) สอดคล้องกับการศึกษากลยุทธ์การผลิต ความ
รุนแรงในการแข่งขันและผลการดําเนินงาน ของ Amoako-Gyampah and Acquaah (2008)
ที่พบว่า สภาวะการแข่งขันมีผลต่อกลยุทธ์การด้านต่างๆ ของผู้นํา
ดั ง นั้ น ภายใต้ เ งื่ อ นไขที่ ก ารแข่ ง ขั น มี ค วามรุ น แรง ความแน่ น อนและความสามารถ
คาดการณ์ได้ขององค์การลดลง Zuniga-Vicente and Vicente-Lorente (2006) ให้ความเห็นว่า
เมื่อการแข่งขันมีความรุนแรงลดลง องค์การจะสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างเต็มที่ภายใต้ระบบที่
เป็นอยู่และคาดเดาผลจากการดําเนินงานได้อย่างชัดเจน แต่ทว่าในสภาวะที่การแข่งขันมีความรุนแรง
องค์การก็จําเป็นต้องปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ปัจจุบัน องค์การต่างๆ จึงดํารงอยู่ใน
สภาวการณ์ที่จําเป็นต้องยอมรับความเสี่ยงและมีกิจกรรมเชิงรุกที่มีการสํารวจและเรียนรู้อย่างหนัก
เพื่อต่อสู้กับสงครามด้านราคาและการส่งเสริมการขายต่างๆ (Asikhia and Binuyo, 2012)
ความรุนแรงในการแข่งขันจึงส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการดําเนินการต่างๆ ใน
องค์การ โดยเฉพาะการสร้างนวั ตกรรมและผลการดําเนินงานของธุรกิจ ในด้านหนึ่งการแข่งขัน
สามารถเพิ่มการตอบสนองของสมาชิกในองค์การให้มุ่งสู่การมีนวัตกรรมได้ ดังที่ Zahra (1993) กล่าว
ไว้ ว่ า เมื่ อ อยู่ ใ นสภาวะการแข่ ง ขั น ที่ รุ น แรง องค์ ก ารจํ า เป็ น ต้ อ งสร้ า งนวั ต กรรมในสิ น ค้ า และ
กระบวนการ สํารวจตลาดใหม่เพื่อหาหนทางแข่งขันใหม่ๆ และวิเคราะห์วิธีการสร้างความแตกต่าง
จากคู่แข่งขัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Jung et al. (2008) ที่พบว่า การแข่งขันส่งผลกระทบเชิง
บวกต่อความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมองค์การ เพราะเมื่อตลาดอยู่ใน
ภาวะการแข่งขันสูง สมาชิกในองค์การที่จะรับรู้ถึงความจําเป็นของการมีนวัตกรรม ดังนั้น การแข่งขัน
จึงสามารถเพิ่มการตอบสนองของสมาชิกในองค์การให้มุ่งสู่การมีนวัตกรรมได้
ในอีกทางหนึ่งความรุนแรงในการแข่งขันส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานด้านต่างๆ
ขององค์การทั้งทางตรงและทางอ้อม ผลการศึกษาของ Jaworski and Kohli (1993), Slater and
Narver (1994) และ Harris (2001) พบว่า ความรุนแรงในการแข่งขัน ตลอดจนความผันผวนด้าน
การตลาดและความผันผวนทางด้านเทคโนโลยี ส่งผลแทรกระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างผลการ
ดําเนินด้านการตลาดและผลการดําเนินงานทางการเงิน เนื่องจากองค์การจะปรับตัวด้านการตลาด
ตามสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป เช่นเดียวกับการศึกษาของ Kumar et al. (2011) ที่พบว่า
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ความผันผวนของสภาพแวดล้อม ด้านความผันผวนของตลาดและเทคโนโลยีและด้านความรุนแรงใน
การแข่งขัน มีผลกระทบเชิงแทรกความสัมพันธ์ระหว่างการมุ่งเน้นการตลาดและผลการดําเนินงานทั้ง
ในระยะสั้นและในระยะยาว
ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจึงกําหนดบทบาทผลกระทบของความรุนแรงในการแข่งขันในฐานะ
ตั ว แปรแทรกความสั น พั น ธ์ ร ะหว่ า งนวั ต กรรมบริ ก ารและผลการดํ า เนิ น งานของธุ ร กิ จ ถึ ง แม้ว่ า
ผลกระทบของตัวแปรแทรกความรุนแรงในการแข่งขันจะไม่ชัดเจน ดังที่ Jermias (2006) ให้มุมมอง
เชิงบวกว่า สถานการณ์ที่มีการแข่งขันสูงอาจมีผลบวกต่อความคิดสร้างสรรค์และโอกาสของธุรกิจของ
ธุรกิจ แต่ในอีกด้านหนึ่ง ปัจจัยเชิงสถานการณ์ความเข้มข้นทางการแข่งขันในธุรกิจโรงแรมอาจลด
ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างการปฏิบัติเชิงนวัตกรรมกับผลการดําเนินงานเนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะ
ประสบความล้มเหลวจากการกระทําดังกล่าว (Garcia-Zamora et al., 2013) ดังนั้น ความรุนแรงใน
การแข่งขันจึงมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติกที่วัดได้จากความเข้มข้นทางการ
แข่งขันด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการตลาด ไม่ว่าจะการทําสงครามราคา การนําเสนอกิจกรรมส่งเสริม
การขาย ความยากง่ายของคู่แข่งใหม่ท่จี ะเข้ามาในธุรกิจ จํานวน ศักยภาพและความเข้มแข็งของคู่แข่ง
จํานวนสินค้าทดแทนและบทบาทการพั ฒนาด้านเทคโนโลยี ตลอดจนระดับการแข่งขันในธุร กิจ
โรงแรม
จากการสังเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวกับความรุนแรงในการแข่งขัน นําไปสู่การทดสอบ
ผลกระทบของความรุนแรงในการแข่งขันที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมบริการและผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจ ด้วยสมมติฐานที่ 8 ดังต่อไปนี้
สมมติฐาน 8 ความรุนแรงในการแข่งขันส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
นวัตกรรมบริการกับผลการดําเนินงานของธุรกิจ
การทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับปัจจัยสาเหตุของความคิดสร้างสรรค์ของ
องค์การ
ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาปั จ จั ย สาเหตุ (antecedents) ได้ แ ก่ ภาวะผู้ นํ า การเปลี่ ย นแปลง
โครงสร้างเชิงยืดหยุ่น และความพร้อมด้านทรัพยากร และผลกระทบที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของ
องค์การจากการสังเคราะห์วรรณกรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่
ศึกษา นําไปสู่การทดสอบสมมติฐานการวิจัย ดังต่อไปนี้
1. ผลกระทบของภาวะผู้นําการเปลี่ ย นแปลงที่ มีต่อ ความลื่ นไหลทางความคิดใหม่
งานที่มีความท้าทาย อิสระในการทํางาน การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และการ
เชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา ดังภาพที่ 7

102

ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
(Organizational Creativity)
ความลื่นไหลทางความคิดใหม่
(Novel Idea Flow)
งานที่มีความท้าทาย
(Challenging Work)
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
(Transformational
Leadership)

H9ก-H9ฉ

อิสระในการทํางาน
(Freedom of Work)
การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก
(Proactive Change)
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
(Continuous Learning)
ความเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์
(Creative Connection)

ภาพที่ 7 ผลกระทบของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่มตี ่อความลื่นไหลทางความคิดใหม่ งานที่มี
ความท้าทาย อิสระในการทํางาน การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และ
การเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง (transformational leadership)
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง หมายถึง กระบวนการที่ผู้นํามีอิทธิพลต่อผู้ตาม เกี่ยวข้องกับ
รูปแบบเชิงพฤติกรรมที่ผู้นําแสดงออกและความสัมพันธ์ระหว่างผู้นํากับผู้ตามซึ่งจะมีผลต่อการกระตุ้น
จูงใจ เปลี่ยนแปลงเจตคติ ค่านิยมและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้ตาม ให้มีแรงบันดาลใจในการ
ทํางาน คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนาความรู้ความสามารถไปสู่ระดับที่สูงขึ้นเกินกว่าเป้าหมาย และ
ใช้ศักยภาพตนอย่างเต็มที่ โดยผู้นําต้องปฏิบัติต่อผู้ตามด้วยการเป็นแบบอย่างและคํานึงถึงความ
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แตกต่างระหว่างบุคคลอยู่เสมอ (Avolio and Howell, 1992; Bass and Avolio, 1994; Bass,
1996; Avolio and Bass, 2004)
ผู้นํา (leader) เป็นคําซึ่งถูกนํามาใช้ในภาษาอังกฤษตั้งแต่ ปี ค.ศ.1300 ส่วนคําว่าภาวะ
ผู้นํา (leadership) เพิ่งจะปรากฎในภาษาอังกฤษเมื่อปี ค.ศ.1800 และมีการศึกษาภาวะผู้นําอย่าง
จริงจังในปี ค.ศ. 1900 หรือต้นศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา (Bass, 1990) Ibid. (1990) กล่าวถึงภาวะ
ผู้นํา ในเชิงการกระทําของผู้นําที่มีผลกระทบต่อคนอื่น เกิดขึ้นได้เมื่อสมาชิกของกลุ่มคนหนึ่งสามารถ
ปรับเปลี่ยนแรงจูงใจหรือความสามารถในการปฏิบัติงานของคนอื่นในกลุ่มได้ ภาวะผู้นํา จึงหมายถึง
พฤติกรรมบุคคลหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนและจูงใจให้บุคคลอื่นในกลุ่มให้ความร่วมมือในการ
ทํางานเพื่อให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย ขณะที่ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง (transformational
leadership) เป็นกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้นํากับผู้ตาม หรือรูปแบบเชิงพฤติกรรมที่
ผู้นํามีอิทธิพลต่อผู้ตาม เพื่อเพิ่มระดับแรงจูงใจ และกระตุ้นคุณค่างานผู้ตามไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและมี
ศักยภาพมากขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลง เจตคติ ความเชื่อ และค่านิยมของผู้ตามเพื่อลดการต่อต้าน
และยิ น ยอมปฏิบั ติ ต าม ผู้นํ า จะพยายามค้ น หาสิ่ งที่ อ ยู่ใ นจิต ใต้สํ า นึก ของผู้ ต าม ทํา ให้ผู้ ต ามรู้ สึ ก
ไว้วางใจ ชื่นชม จงรักภักดี และเคารพในตัวผู้นํา (Bass, 1985) รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้ตามมีแรงจูงใจ
ทํางาน มุ่งมั่นพัฒนาความสามารถ มองไกลเกินกว่าความสนใจและความสามารถของตน ตระหนักรู้
ในภารกิจ ทํางานตามเป้าหมายที่สูงกว่าความคาดหวัง ซึ่งจะนําไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มหรือสังคมและ
องค์การ เพื่อสร้างค่านิยมอุดมคติและจริยธรรมในการทํางาน (Burns, 1978) โดยตัวผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงเอง จะต้องเป็นผู้มีความรู้และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความคิดสร้างสรรค์ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง กล้าเสี่ยง พร้อมที่จะสร้างสิ่งท้าทาย ตื่นตัว กระตือรือร้น เชื่อมั่นในตัวบุคคล ทํางานเป็น
ทีม และมองเห็นความก้าวหน้าระยะยาวสําคัญกว่าระยะสั้น (Bennis, 1989) และโน้มน้าวใจผู้ตามได้
ดี (Yulk, 1994) ผู้นาํ การเปลี่ยนแปลงทุกคนจึงมีอํานาจเชิงบารมี เนื่องจากสามารถเชื่อมโยงวิสัยทัศน์
และสร้างความผูกพันให้เข้ากับความต้องการและค่านิยมของผู้ตามได้อย่างเหนียวแน่น ขณะที่ผู้นําเชิง
บารมีอาจไม่ใช่ผู้นําการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเป็นผู้นําที่สร้างความเชื่อมโยงกับผู้ตามให้ผู้ตามชื่นชม
คล้อยตามเพื่อเป้าหมายส่วนตนของผู้นําเท่านั้น (Burns, 1978)
จากการศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของ Avolio and Howell
(1992), Bass and Avolio (1994) และ Bass (1996) สรุปองค์ประกอบเชิงพฤติกรรมหรืออิทธิพล
ของผู้นําการเปลี่ยนแปลงไว้ 4 ด้านที่สัมพันธ์กัน สอดคล้องกับการศึกษาของ Bass and Riggio
(2006) และ Gumusluoglu and Ilsev (2009) ในเวลาต่อมา สรุปได้คือ
1. การมีอิทธิพลในเชิงอุดมการณ์ (idealized Influence) หรือการเป็นต้นแบบเชิง
บารมี (charismatic role modeling) หมายถึง การแสดงพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ตาม
เป็นผู้นําที่มีความมั่นคงทางอารมณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม และแบ่งปันความสําเร็จร่วมกับผู้ตาม
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เป็นลักษณะอํานาจเชิงบารมี ที่จะทําให้ผู้ตามมีความนิยมชมชอบ เคารพ ไว้วางใจและจงรักภักดีต่อ
ผู้นํา
2. การสร้างแรงบันดาลใจ (inspirational motivation) หมายถึง การให้คําแนะนํา
สื่อสารและสร้างแรงบันดาลใจตามความต้องการของผู้ตาม โดยผู้นําจะจูงใจให้ผู้ตามเห็นอนาคตที่
ต้องการ ตั้งมาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับสูง มอบหมายงานที่มีความท้าทายและมีคุณค่า สร้าง
เจตคติที่ดี ส่งเสริมการคิดในแง่บวก ให้ผู้ตามมีส่วนร่วมสร้างวิสัยทัศน์และมุ่งไปสู่เป้าหมายที่องค์การ
กําหนดไว้
3. การกระตุ้นทางปัญญา (intellectual stimulation) หมายถึง การกระตุ้นความคิด
เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้วยการตั้งคําถามให้ตระหนักถึงปัญหา สถานการณ์ และหาข้อสรุปที่
ดีกว่า โดยผู้นําจะเปิดโอกาสให้ผู้ตามมีส่วนร่วมในการระบุถึงปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหา โดยไม่
พิพากษ์วิจารณ์ความผิดพลาด เพื่อให้ผู้ตามได้ใช้ความคิด ตั้งสมมติฐานและหาแนวคิดหรือวิธีการ
ใหม่ๆ ตลอดจนขยายความสนใจหรือมุมมองใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับการทํางานหรือแก้ปัญหาต่างๆ ให้ดีขึ้น
4. การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (individual consideration) หมายถึงการสร้าง
ความสัมพันธ์ระดับบุคคลเชิงลึก โดยผู้นําจะให้ความสนใจความต้องการ ทักษะและแรงจูงใจของผู้
ตามแต่ละคนและมอบหมายงานที่มีความหมายและความสําคัญตามความถนัดและความสนใจแต่ละ
บุคคล เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพเฉพาะและสร้างคุณค่าให้บุคคล ตลอดจนส่งเสริมการสื่อสารสองทาง
การรับฟังอย่างมีประสิทธิภาพ ให้อิสระในการพัฒนาตนเอง และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
จากการศึกษาที่ผ่านมา ตัวแปรภาวะผู้นําถูกนํามาศึกษาในฐานะปัจจัยเชิงบริบทและเชิง
สถานการณ์ที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ (Amabile, 1988; Oldham and Cummings, 1996;
Shin and Zhou, 2003) โดยพบว่า ภาวะผู้นําหรือพฤติกรรมของผู้นํามีความสําคัญเกี่ยวข้องโดยตรง
การปฏิบัติงานหรือพฤติกรรมของผู้ตามหรือพนักงาน ซึ่งหากมองตามทฤษฎีแรงจูงใจภายใน ผู้นํามี
บทบาทสําคัญต่อการกระตุ้นให้พนักงานเกิดแรงจูงใจภายในในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการ
ทํางาน (Amabile and Kramer, 2011) Amabile et al. (1996) และ Mumford et al. (2002)
กล่าวถึงความสําคัญของการรับรู้การสนับสนุนของผู้นําต่อการสร้างความคิดสร้างสรรค์ของสมาชิกใน
ทีมและความสําเร็จของทีมในความพยายามเชิงสร้างสรรค์ต่างๆ อย่างไรก็ตาม ภาวะผู้นําสามารถมีผล
ต่อการสร้างสรรค์มากหรือน้อยในรูปแบบที่แตกต่างกัน (Sternberg et al., 2003) เนื่องจากความคิด
สร้างสรรค์รูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์การไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยผู้นําเท่านั้น แต่ทว่าเกี่ยวข้องกับ
สภาพแวดล้อมองค์การเช่นกัน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ในบริบทองค์การ (เช่น Amabile and
Conti, 1999; Amabile et al., 1996; Madjar, Oldham, and Pratt., 2002; Oldham and
Cummings, 1996; Shalley and Gilson, 2004; Tierney and Farmer, 2002, 2004; Zhou
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and George, 2003) พบว่าองค์การ หรือผู้นําและ/หรือหัวหน้างานในฐานะตัวแทนองค์การมีบทบาท
สําคัญต่อการสนับสนุนความความคิดสร้างสรรค์ด้านต่างๆ ของพนักงานในองค์การ (ระดับส่วนรวม)
ในระดับต่างๆ กัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
1. ลักษณะภาวะผู้นํา (leadership style) ผู้นํามีผลต่อการนโยบายการบริหารและ
ระดับอํานาจการตัดสินใจ โดยลักษณะภาวะผู้นําที่มีผลเชิงบวกต่อการสนับสนุนการแสดงความคิด
(สร้างสรรค์) ที่แตกต่างของพนักงาน ได้แก่ ภาวะผู้นําเชิงสนับสนุน (supportive leadership) ภาวะ
ผู้นําแบบประชาธิปไตย (democratic leadership) (Kahvecioglu, 2008) ภาวะผู้นําแบบมีส่วนร่วม
(participative leadership) (Andriopoulos, 2001; Morris, 2005) และภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง (transformational leadership) ในขณะที่ผู้นําที่มีลักษณะชอบควบคุมอํานาจการ
ตัดสินใจและการทํางานมีผลเชิงลบต่อการการแสดงความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน (George and
Zhou, 2001; Zhou, 2003)
2. คุณลักษณะผู้นํา (characteristic of leader) เกี่ยวข้องกับความเชื่อและค่านิยมของ
ผู้นํา เช่น เชื่อในความหลายหลาย ให้อิสระในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เปิดรับทุกคําถาม และ
สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง (Amabile, 1988; Kanter, 1988ข; King and Anderson, 1990;
Woodman et al., 1993) มีทักษะด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ดี (Morris, n.d.) หรือกล่าวได้ว่าเป็น
คุณลักษณะของผู้นําเชิงสร้างสรรค์ (creative leadership) ที่ Leonard and Swap (1999)
กล่าวถึงผู้นําเชิงสร้างสรรค์ว่ามีคุณลักษณะดังนี้ เช่น อดทนต่อความเสี่ยง ตอบสนองต่อความผิดอย่าง
ฉลาด สร้างการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน กระตุ้นความสนใจ ให้อิสระในตนเอง ให้เวลาในการทํางาน
มองโลกในแง่ดี กระตุ้นให้เกิดการค้นพบสิ่งใหม่ และอดทนต่อความขัดแย้ง ซึ่งมีอิทธิพลโดยตรงต่อ
การสร้างความคิดของบุคคลในองค์การ
3. บทบาทผู้นํา (role of leader) กล่าวได้ว่า ผู้นํามีบทบาทสําคัญต่อความลื่นไหลทาง
ความคิดและการคิดนอกกรอบ (Deci, Connell and Ryan, 1989) ที่จะนํามาสู่ความคิดสร้างสรรค์
ขององค์การ Shalley (1995) ระบุว่า การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน (clearly goal setting) (Egan,
2005) ว่าองค์การต้องการสนับสนุนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในฐานะเป้าหมายเชิงพฤติกรรม
(performance goal) และการจัดสถานที่ทํางาน (office arrangement) ให้มีพื้นที่ส่วนตัวไม่ถูก
รบกวนเวลาคิ ด งาน ตลอดจนการประเมิ น ผลงานที่ เ น้ น ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา (Information
Evaluation) เน้นให้ข้อมูลย้อนกลับที่เกี่ยวกับงาน (task-focus feedback) มากกว่าการตําหนิหรือ
ลงโทษ
ผลการศึกษาที่ผ่านมาของ Tichy and Ulrich (1984), Shin and Zhou (2003) และ
Chen et al. (2008) ให้ข้อสรุปที่ตรงกันว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลเชิงบวกต่อแรงจูงใจ
ภายในของพนักงานในการคิดสร้างสรรค์ ขณะที่ Einsteine and Hwang (2008) ให้ความเห็น
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เกี่ยวกับความสําคัญของภาวะผู้นํา (leadership) ที่มากกว่าการจัดการ (management) และกล่าว
ว่า หากผู้นํามีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงในระดับสูงเท่าใด ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การจะเกิดขึ้น
ในระดับสูงมากขึ้นเท่านั้น
ในด้านนวัตกรรม ผลการศึกษาวิจัยต่างๆ สรุปตรงกันว่า ผู้นําที่มลี ักษณะภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงส่งผลทางบวกต่อการมีพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมของพนักงาน (Rank et al., 2009) โดย
ผู้นําจะเป็นผู้ที่กระตุ้น จูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้คิดหาสิ่งใหม่อย่างสร้างสรรค์ (Imran, Zaheer, and
Noreen, 2011) Afshari et al. (2011) ศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยต่างๆ ด้านบทบาทของ
ผู้ นํ า การเปลี่ ย นแปลงที่ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ นกลุ่ ม ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ในงานวิ จั ย เรื่ อ ง
“Leadership and Creativity” พบว่ามีหลายปัจจัยที่จะทําให้เกิดพฤติกรรมสร้างนวัตกรรม เช่น
วิสัยทัศน์ การสนับสนุนด้านนวัตกรรม การให้กําลัง ปลุกพลัง ความท้าทาย โดยผู้นําจะต้องมีรปู แบบ
พฤติกรรมเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงจึงจะส่งเสริมให้พนักงานมีพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในองค์การ
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสรุปได้ว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์และพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมของบุคคล โดยผู้นําเป็นผู้กําหนด
นโยบายทางการบริ ก ารจั ด การ สร้ า งกิ จ กรรมและแนวปฏิ บั ติ ต่ า งๆ เพื่ อ การสร้ า งบริ บ ทและ
บรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถที่เกี่ยวกับทักษะการทํางาน ทักษะเชิงสร้างสรรค์
สร้างแรงจูงใจ (ภายใน) ในระดับส่วนรวม และกระบวนการการกระทํา (ปฏิสัมพันธ์) ทางสังคม
ระหว่างสมาชิกในองค์การอย่างเป็นพลวัต ที่จะมีผลต่อความสามารถคิดสร้างสรรค์ขององค์การด้าน
ต่างๆ ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยนําตัวแปรภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมาศึกษาในฐานะปัจจัยสาเหตุความคิด
สร้างสรรค์ขององค์การด้านต่างๆ
จากการสังเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวกับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง นําไปสู่การทดสอบ
ผลกระทบของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อความลื่นไหลทางความคิดใหม่ งานที่มีความท้าทาย
อิ ส ระในการทํ า งาน การเปลี่ ย นแปลงเชิ ง รุ ก การเรี ย นรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และการเชื่ อ มโยงอย่ า ง
สร้างสรรค์ ด้วยสมมติฐานที่ 9ก-9ฉ ดังต่อไปนี้
สมมติฐาน 9 ก ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความลื่นไหลทาง
ความคิดใหม่
สมมติฐาน 9 ข ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบเชิงบวกต่องานที่มีความท้าทาย
สมมติฐาน 9 ค ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบเชิงบวกต่ออิสระในการทํางาน
สมมติฐาน 9 ง ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการเปลี่ยนแปลง
เชิงรุก
สมมติฐาน 9 จ ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง

107
สมมติฐาน 9 ฉ ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการเชื่อมโยงอย่าง
สร้างสรรค์
2. ผลกระทบของโครงสร้างเชิงยืดหยุ่นที่มีต่อความลื่นไหลทางความคิดใหม่ งานที่มี
ความท้าทาย อิสระในการทํางาน การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และการเชื่อมโยง
อย่างสร้างสรรค์ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา ดังภาพที่ 8
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
(Organizational Creativity)
ความลื่นไหลทางความคิดใหม่
(Novel Idea Flow)
งานที่มีความท้าทาย
(Challenging Work)

โครงสร้างเชิงยืดหยุ่น
(Flexible Structure)

H10ก-H10ฉ

อิสระในการทํางาน
(Freedom of Work)
การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก
(Proactive Change)
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
(Continuous Learning)
ความเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์
(Creative Connection)

ภาพที่ 8 ผลกระทบของโครงสร้างเชิงยืดหยุ่นที่มีต่อความลื่นไหลทางความคิดใหม่ งานที่มีความ
ท้าทาย อิสระในการทํางาน การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และการ
เชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์
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โครงสร้างเชิงยืดหยุ่น (flexible structure)
โครงสร้างเชิงยืดหยุ่น หมายถึง ระบบการจัดการองค์การที่สามารถปรับเปลี่ยนได้
สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม เป็นโครงสร้างที่เน้นความเชี่ยวชาญ กฎระเบียบการทํางานและความ
เป็นทางการมีความเหมาะสม มีการแบ่งหน้าที่การทํางาน กระจายอํานาจการตัดสินใจ และง่ายต่อ
การปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา (Blackburn and Cummings,
1982; Hellriegel et al., 1998; Martins and Martuns, 2002)
โครงสร้างองค์การเปรียบเสมือนโครงกระดูกมนุษย์ (ศิริวรรณ และคณะ, 2542) ที่เป็น
ตัวยึดโครงร่างของร่างกายให้สามารถปฏิบัติภารกิจต่างๆ ได้ โครงสร้างองค์การมีสองส่วน ได้แก่ ส่วน
แรกเป็นการแบ่งงานขององค์การออกเป็นแผนกหรือฝ่ายตามลักษณะงานที่ทํา ปรากฎออกมาในรูป
ของสิ่งที่เรียกว่า แผนภูมิองค์การ ประกอบด้วย ลําดับชั้นการบังคับบัญชา (hierarchy) การแบ่ง
แรงงาน (division of labor) การจัดแผนกงาน (departmentalization) ช่วงการควบคุมบังคับ
บัญชา (span of control) สายการบังคับบัญชา (chain of command) หลักเอกภาพในการบังคับ
บัญชา (unity of command) อํานาจหน้าที่ (authority) และความรับผิดชอบ (responsibility)
โดยองค์ประกอบหลักของโครงสร้างองค์การที่ได้รับการยอมรับกันมากที่สุด สรุปได้ 3 ประการ ได้แก่
ความซับซ้อน (complexity) ความเป็นทางการ (formalization) และการรวมอํานาจ
(centralization) (Blackburn and Cummings, 1982) ส่วนหลังเป็นการผสมผสานและ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานย่อย ๆ เพื่อให้งานสําเร็จ สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้ คือ
โครงสร้างองค์การแบบสูง (tall organizational structure) และโครงสร้างองค์การแบบราบ (flat
organizational structure) สมคิด บางโม (2538) ให้ความเห็นในเรื่องการออกแบบโครงสร้าง
องค์การว่า ควรคํานึงความสูงและความกว้างของโครงสร้าง ถ้าโครงสร้างขององค์การมีการบังคับ
บั ญ ชากั นหลายชั้ น หลายระดั บ กระบวนการทํ างานย่ อมช้า อีก ทั้งข้อ มูล ข่ า วสารมัก ถูกบิด เบือ น
เนื่องจากความสูงขององค์การทําให้การสั่งการและการรายงานผลต้องกระทําทุกระดับชั้น แต่ถ้า
โครงสร้างองค์การมีระดับการสั่งการน้อย ตําแหน่งงานไม่สลับซับซ้อน กระบวนการทํางานย่อม
รวดเร็วกว่า โดยผู้บริหารจะบริหารด้วยความรับผิดชอบที่สูง ในขณะที่ผลผลิตและขวัญกําลังใจของ
พนักงานจะมีอยู่สูง (Griffin, 1999)
ความยืดหยุ่น (flexibility) หรือความสามารถในการปรับตัว (adaptibility) เป็นตัวบ่งชี้
ประสิทธิผลที่มีความสําคัญ ในการประเมินประสิทธิผลองค์การตามแนวทางที่ถือว่าองค์การเป็นระบบ
เปิด (open system) ซึ่งตั้งอยู่บนฐานความคิดที่ว่า องค์การเป็นระบบสังคมที่มีชีวิต (living social
system) ซึ่งมีข้อเรียกร้องหรือความต้องการบางอย่างที่อยู่ในสภาพแวดล้อมหรือมีสถานการณ์ที่
องค์การจะต้องจะตอบสนอง เพื่อให้สามารถดําเนินงานขององค์การต่อไปได้และอยู่รอด (ภรณี
กีร์ติบุตร, 2529) ในโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง Drucker (1988) และ Peters
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(1988) ให้ความเห็นว่า องค์การต้องการการบริหารจัดการที่มีความยืดหยุ่น โปร่งใส และมีทีมหรือ
คณะทํางานเฉพาะเรื่องที่ชํานาญ เพื่อขจัดสิ่งขวางกั้นระหว่างสภาพแวดล้อมกับองค์การ และสร้าง
ความลื่นไหลและปรับตัวเองได้ในสภาพแวดล้อมที่สับสน สอดคล้องกับ Burns and Stalker (1961)
ที่กล่าวว่า องค์การที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จําเป็นต้องเปลี่ยนทิศทางการ
ทํางานเพื่อปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนั้น โดยโครงสร้างองค์การที่เหมาะสมควรมีลักษณะแบบ
อินทรีย์ (organic) เพราะมีความคล่องตัวและปรับตัวได้ง่ายกว่า ดังนั้น โครงสร้างองค์การจึงจําเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีความยืดหยุ่น เพื่อให้สมาชิกทุกคนในองค์การแสดงศักยภาพ ความสามารถเพื่อ
แก้ไขปัญหาพร้อมๆ กับการปฏิบัติงานหรือทํากิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
Robbins (1990) กล่าวถึง ความยืดหยุ่น ในการกําหนดรูปแบบองค์การที่มีประสิทธิผล
ในระบบเปิด (open-system model) ว่าหมายถึง ความสามารถในการปรับตัวให้เปลี่ยนได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพเงื่อนไขและความต้องการภายนอก เช่นเดียวกับ Steers (1977) ที่ให้ความหมาย
ว่าเป็นความสามารถขององค์การในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยฝ่าย
บริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นระหว่างความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง
และการสร้างสิ่งใหม่(นวัตกรรม) กับความต้องการที่จะรักษาความมั่นคง (stability) และความ
ต่อเนื่องกัน (continuity) ของการปฏิบัติ ซึ่งมีความสําคัญพอๆ กัน Bennis (1971) ให้ความหมาย
การปรับตัวที่สอดคล้องสัมพันธ์กับความยืดหยุ่นไว้ว่าเป็นความสามารถแก้ปัญหา ที่ขึ้นอยู่กับความ
ยืดหยุ่นและความคล่องตัวขององค์การ กล่าวคือ เป็นความสามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้เหตุการณ์
หรือสถานการณ์ที่กําลังเปลี่ยนแปลงไป ทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ Lunenburg and
Ornstein (1996) ให้คําอธิบายเพิ่มเติมว่า การปรับตัวหรือความยืดหยุ่นเป็นการใช้ความรู้ และวิธีการ
ทางวิชาชีพในการดําเนินงาน และความสามารถขององค์การในการตอบสนองต่อความต้องการของ
สภาพแวดล้ อม และยิ่ ง องค์ก ารใช้ค วามรู้ เทคนิค
วิ ธีก ารในการดํ าเนิ น งานตอบสนองต่ อ
สภาพแวดล้อมมากขึ้นเท่าใด องค์การก็จะสามารถปรับตัวได้มากขึ้นเท่านั้น
ความสามารถในการปรั บ เปลี่ ย นองค์ ก ารจึ ง เป็ น ความสามารถขององค์ ก ารในการ
สนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์การ ในอันที่จะได้รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อม (Gibson, Ivancevich and Donnelly, 1973) จากความหมายดังกล่าว
ความยืดหยุ่นหรือการปรับตัวขององค์การ จึงหมายถึง ระดับความสามารถในการเปลี่ยนแปลงหรือ
พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการปฏิบัติและวิธีในการปฏิบัติเพื่อให้องค์การดําเนินไปได้อย่าง
สมดุล สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ พิจารณาจากความรวดเร็วและ
ความสามารถของผู้บริหารและพนักงานในการยอมรับวิธีการและระเบียบใหม่ๆ การปรับเปลี่ยนต่างๆ
และการริเริ่มสิ่งใหม่ในองค์การ
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เมื่อความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นได้จากการสนับสนุนปัจจัยทุกด้านในองค์การ (Amabile,
1998) โครงสร้างและระบบที่เหมาะสมและยืดหยุ่นจึงมีความสําคัญต่อการสนับสนุนความคิด
สร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในองค์การ ในฐานะสภาพแวดล้อมองค์การที่ส่งผลกําหนดระบบทั้งหมดของ
องค์การและรูปแบบการทํางานที่ส่งผลต่อกระบวนการบริหารงานทุกด้านในองค์การ Brand (1998)
ทําวิจัยกับบริษัท 3M พบว่า การจ้างงานตลอดชีพ (lifetime employment) และการเลื่อนตําแหน่ง
จากภายในองค์การมีความสําคัญต่ อความคิดสร้างสรรค์ของพนั กงาน และให้ความเห็ นเกี่ยวกั บ
องค์การที่สร้างสรรค์ว่ามักจะมีโครงสร้างองค์การที่ยืดหยุ่น กฎระเบียบน้อย รายละเอียดหน้าที่งานถูก
กําหนดอย่างหลวมๆ และพนักงานมีอิสระและอํานาจในการทํางานสูง พร้อมกับเสนอแนะว่า องค์การ
ที่สร้างสรรค์ควรจะมีโครงสร้างองค์การแนวราบ ที่พนักงานทุกระดับในองค์การสามารถมีส่วนในการ
ตัดสินใจในประเด็นที่สําคัญ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Amabile (1979, 1983, 1990) ที่พบว่า
โครงสร้างและระบบองค์การที่เน้นการจ้างงานในระยะยาว โครงสร้างแนวราบ ระบบการประเมินผล
ปฏิบัติงานแนวสนับสนุนและยุติธรรม การให้รางวัลผลงานที่สร้างสรรค์ มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์
และการศึกษาของ Woodman (1995) ที่เห็นว่าองค์การที่ปรับตัวได้จะสามารถเพิ่มโอกาสในการคิด
สร้างสรรค์มากกว่าองค์การกลไก (mechanic organization) ที่โครงสร้างเคร่งครัดและเป็นทางการ
สูงแบบองค์การระบบราชการ Qinxuan and Chen (2012) ให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างองค์การ
ด้านความเป็นทางการว่าหมายถึง ระดับที่องค์การควบคุมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการทํางานของพนักงาน
ด้วยการกําหนดกฎ ระเบียบที่เป็นทางการนั้น ขณะที่โครงสร้างองค์การเชิงยืดหยุ่นช่วยให้การ
กระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมรูปแบบต่างๆ เช่น ความร่วมมือ การมีส่วนร่วม การสื่อสาร การ
ติดต่อ และการมีการกระทําระหว่างกันภายในในแนวราบระหว่างเพื่อนร่วมงาน และ/หรือ
ผู้ปฏิบัติงานกับหัวหน้างาน และแนวตั้งระหว่างแผนก สาขา ข้ามสายงาน และการติดต่อสื่อสารกับ
ภายนอกองค์การ ระหว่างชุมชน สังคม ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรตลอดจน คู่แข่งเป็นไปได้สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น
ดั ง นั้ น ในสภาพแวดล้ อ มทางธุ ร กิ จ ปั จ จุ บั น ที่ ก ารเปลี่ ย นแปลงเกิ ด ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว
จึ ง ต้ อ งการโครงสร้ า งองค์ ก ารและระบบภายในที่ ยื ด หยุ่ น เพื่ อ ความสามารถปรั บ ตั ว ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงพัฒนาองค์การได้อย่างราบรื่นและรวดเร็วให้ทันต่อสถานการณ์ตลาด
คู่แข่ง ความต้องการผู้บริโภค และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่จะสามารถก้าวไปสู่ความเหนือกว่า
ทางธุรกิจอย่างมีชั้นเชิง และจากความสําคัญของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การต่อความสําเร็จของ
องค์การ (Csikszentmihalyi and Sawyer, 1995) ผู้วิจัยจึงนําปัจจัยโครงสร้างองค์การเชิงยืดหยุ่น
มาศึกษาในฐานะปัจจัยสาเหตุที่ส่งผลต่อการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ โดยโครงสร้าง
เชิงความยืดหยุ่นเป็นระบบการจัดการที่ส่งผลต่อความสามารถปรับตัวได้ขององค์การ อันเนื่องมาจาก
การกระจายอํานาจ การแบ่งปันอํานาจการตัดสินใจหลายฝ่าย กฎระเบียบที่เป็นทางการมีปานกลาง

111
ถึงน้อย กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบถูกอย่างกว้างๆ ระดับสายการบังคับบัญชาน้อย (Hellriegel et
al., 1998) มีความยืดหยุ่นต่อการปรับตัวและรองรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ให้ความสําคัญ
ต่อคุณค่าและศักยภาพของมนุษย์ พนักงานในองค์การได้รับโอกาสมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและ
กําหนดเป้าหมายขององค์การที่ทําให้พนักงานมีขวัญ กําลังใจและมีเจตคติที่ดีต่องานและองค์การ
จากการสังเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวกับโครงสร้างเชิงยืดหยุ่น นําไปสู่การทดสอบ
ผลกระทบของโครงสร้างเชิงยืดหยุ่นที่มีต่อความลื่นไหลทางความคิดใหม่ งานที่มีความท้าทาย อิสระ
ในการทํางาน การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และการเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ ด้วย
สมมติฐานที่ 10ก-10ฉ ดังต่อไปนี้
สมมติฐาน 10 ก โครงสร้างเชิงยืดหยุ่นส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความลื่นไหลทางความคิด
ใหม่
สมมติฐาน 10 ข โครงสร้างเชิงยืดหยุ่นส่งผลกระทบเชิงบวกต่องานที่มีความท้าทาย
สมมติฐาน 10 ค โครงสร้างเชิงยืดหยุ่นส่งผลกระทบเชิงบวกต่ออิสระในการทํางาน
สมมติฐาน 10 ง โครงสร้างเชิงยืดหยุ่นส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงรุก
สมมติฐาน 10 จ โครงสร้างเชิงยืดหยุ่นส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สมมติ ฐ าน 10 ฉ โครงสร้ า งเชิ ง ยื ด หยุ่ น ส่ ง ผลกระทบเชิ ง บวกต่ อ การเชื่ อ มโยงอย่ า ง
สร้างสรรค์
3. ผลกระทบของความพร้อมด้านทรัพยากรที่มีต่อความลื่นไหลทางความคิดใหม่ งานที่
มีความท้าทาย อิสระในการทํางาน การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และการเชื่อมโยง
อย่างสร้างสรรค์ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา ดังภาพที่ 9
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ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
(Organizational Creativity)
ความลื่นไหลทางความคิดใหม่
(Novel Idea Flow)
งานที่มีความท้าทาย
(Challenging Work)
ความพร้อมด้านทรัพยากร
(Resource Readiness)

H11ก-H11ฉ

อิสระในการทํางาน
(Freedom of Work)
การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก
(Proactive Change)
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
(Continuous Learning)
ความเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์
(Creative Connection)

ภาพที่ 9

ผลกระทบของความพร้อมด้านทรัพยากรที่มีต่อความลื่นไหลทางความคิดใหม่ งานที่มี
ความท้าทาย อิสระในการทํางาน การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และ
การเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์
ความพร้อมด้านทรัพยากร (resource readiness)
ความพร้อมด้านทรัพยากร หมายถึง การจัดสรรและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่
พนักงาน ในคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสม ทันยุคทันสมัยและเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่งานให้
สําเร็จตามเป้าหมาย เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดสรรเวลา การสรรหาทรัพยากรบุคคลที่มีความ
หลากหลายแตกต่ างกั น การสร้ า งที ม งาน การเพิ่ ม พู นทัก ษะและความรู้ ความพร้ อมด้ านข้ อมู ล
การจัดสรรเงินงบประมาณ การสนับสนุนทรัพยากรด้านเทคโนโลยีรูปแบบต่างๆ และทางวัตถุอื่นๆ
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(Amabile et al., 1996; Mumford et al., 1997; Andriopoulos, 2001; Martins and Martins,
2002)
ทรัพยากรเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่องค์การครอบครองเพื่อใช้ในการดําเนินธุรกิจให้ประสบ
ความสําเร็จ มีความหมายถึง เวลา สถานที่ เทคโนโลยี คน เงิน และทรัพยากรอื่นๆ รวมทั้งพื้นที่ทาง
กายภาพ (physical space) (Mumford et al., 1997) ที่จะจําเป็นต้องใช้ในการทํางานให้สําเร็จและ
สนับสนุนกระบวนการคิด วิเคราะห์ หาข้อมูลในแต่ละสถานการณ์ ตลอดจนเป็นแรงจูงใจให้พนักงาน
มีความต้องการที่จะคิดสร้างสรรค์วิธีการปฏิบัติงาน พัฒนาวิธีการทํางาน แก้ปัญหาที่มีอยู่ให้ดีขึ้น
โดยทั่วไปทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการแบ่งได้ 2 ประเภทได้แก่ 1) ทรัพยากรบุคคล หรือ
ทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์การทุกคน รวมถึงทักษะความรู้ความสามารถที่
เป็นคุณลักษณะติดตัว 2) ทรัพยากรด้านเทคโนโลยี/ เครื่องจักร/อุปกรณ์สํานักงาน หรือสิ่งอํานวย
ความสะดวก หรือสิ่งที่สนับสนุนให้การทํางานเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งมีความสําคัญต่อความสําเร็จในการ
ดําเนินธุรกิจ จากการทบทวนวรรณกรรม สรุปได้ว่า ทรัพยากรที่มีความจําเป็นต้องการสร้างสรรค์
ความคิดและพัฒนาทักษะทางด้านความคิด ประกอบด้วย
1. เวลา ในฐานะทรั พ ยากรประเภทหนึ่ ง มี ค วามสํ า คั ญ เป็ น ที่ ย อมรั บ กั น ว่ า ความ
พยายามคิดสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่นั่นจําเป็นต้องใช้เวลา (เช่น Morris, 2005ก, 2005ข; Seidel
and Rosemann, 2008) ความพร้อมด้านเวลา หมายถึง การให้เวลาที่เหมาะสม (sufficient time)
และคุณภาพของเวลา (quality of time) ที่จะได้ทํางานอย่างมีสมาธิ ไม่ถูกรบกวนสิ่งรอบข้าง (Katz
and Allen, 1988) เพื่อพนักงานสามารถค้นหาลงไปในความคิดใหม่ ไม่ถูกเร่งรัด กดดันจากงานที่
มากเกินไปและเวลาอันจํากัด จนทําให้ไม่มีช่องว่างทางความคิดที่จะริเริ่มสร้างสรรค์วิธีการทํางานหรือ
ผลงานใหม่ๆ หรือแก้ปัญหาในการทํางาน หากมีเวลาเพียงพอ (Amabile and Gryskiewicz, 1989)
มีความเป็นไปได้ที่พนักงานจะวิเคราะห์และทดสอบสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่ได้วางแผนหรือรวมอยู่ในงานที่ได้รับ
มอบหมายมาก่อน อย่างไรก็ตาม การให้เวลาสร้างสรรค์ผลงานที่ม ากเกินไปอาจทําให้เกิดความ
เบื่อหน่ายและลดแรงจูงใจในการคิดสร้างสรรค์ได้เช่นกัน (Shalley and Gilson, 2004)
2. ข้ อ มู ล ข่ า วสาร (information resources) และระบบการคมนาคมสื่ อ สาร
(communication system) ที่พร้อมใช้งาน ทันสมัย และเพียงพอให้ พนักงานสามารถหาข้อมูล
แลกเปลี่ยนความรู้ ติดต่อสื่อสารกับภายในและภายนอกองค์การได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เปิดโอกาสสู่
ข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ เพื่อพัฒนาทักษะ ความคิด และมีความรู้เท่าทันสถานการณ์ปัจจุบัน
3. คน (people) หมายถึง คนหรือทรัพยากรมนุษย์ทั้งหมดในองค์การ ที่ประกอบด้วย
ทักษะ ความรู้ ความสามารถที่หลากหลายในส่วนผสมที่เหมาะสม โดยเฉพาะความรู้ความชํานาญที่
เกี่ยวกับงานนั้นๆ (Amabile and Gryskiewicz, 1989) องค์การต้องคัดเลือกคนเก่ง (talent) มี
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คุณภาพ มีความรู้ ทักษะ ความสามารถเข้ามาทํางานอย่างหลากหลายและมีจํานวนมากพอที่จะบรรลุ
เป้าหมายองค์การ
4. ทีมงาน (teamwork) การจัดสรรคนเพื่อสร้างทีมงานที่ประกอบด้วยพนักงานที่มี
ความหลากหลาย (heterogeneous) แตกต่างกันในเชิงความสามารถ ทักษะ และความคิด มีผลจะ
ช่วยพัฒนาความรู้ เสริมความคิดซึ่งกันและกัน ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความคิดและพัฒนางาน
(1988ข) กล่ า วว่ า การสร้ างสรรค์ค วามคิด (idea
ที่ส ร้ า งสรรค์ มีประสิ ท ธิ ภาพได้ Kanter
generation) จะลดลงในพนักงานที่ทํางานอย่างโดดเดี่ยว เพราะปราศจากมุมมองทางความคิดที่
หลากหลายและแตกต่าง
5. ทักษะและความรู้ (skills and knowledge/HR policy) องค์การประกอบด้วย
บุคคลจํานวนหนึ่ง ที่มีความหลากหลายทั้งในแง่ของความรู้ ความชํานาญ ประสบการณ์ ตลอดจน
ความคิด ทั ศนคติ อารมณ์ และสังคม ที่พบว่ามีความสําคัญกั บทั้งการมีความคิดสร้างสรรค์แ ละ
นวัตกรรม (Mumford et al., 2002; Shalley and Gilson, 2004)
6. สังคม/เครือข่ายทางสังคม/ทรัพยากรทางสังคม (social-relational resources/
networking) เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีทางสังคมทั้งระหว่างพนักงานด้วยกันในองค์การ ระหว่าง
ทีมงาน และกับหัวหน้างาน รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับแหล่งเครือข่ายอื่นๆ ภายนอก
องค์การ ที่จะทําให้การติดต่อ แลกเปลี่ยน แบ่งปันข้อมูล ความรู้ ความคิดเป็นไปได้อย่างเป็นพลวัต
Kanter (1988ก) ให้ความเห็นว่า ที่มาของความคิดที่ยอดเยี่ยมจํานวนมากมักเกิดจากการรวม
สหสาขาวิชา (interdisciplinary) หรือการข้ามหน้าที่งาน (interfunctional)
7. ทรัพยากรทางกายภาพอื่นๆ (physical resources) เช่น เงินทุน (funds) และ
เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ (material resources) ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (relevance information) ระบบ
เทคโนโลยีและกระบวนการต่างๆ (systems and processes) (Amabile and Gryskiewicz, 1989)
พื้นที่ทํางานส่วนตัว (personal space) เป็นต้น
ทรัพยากรต่างๆ มีความสําคัญ ไม่ใช่เพื่อการสนับสนุนการทํางานเท่านั้น แต่หากองค์การ
ให้การสนับสนุนความพร้อมทางด้านทรัพยากรอย่างเพียงพอ ส่งผลให้พนักงานรับรู้คุณค่าของงานและ
เห็นความสําคัญของการสนับสนุนต่างๆ ขององค์การ (Mumford et al., 1997) ที่ส่งผลต่อความ
ทุ่มเทความรู้ ความสามารถ และใช้ศักยภาพคิดสร้างสรรค์ในการทํางานให้สําเร็จ สอดคล้องกับ
Amabile et al. (1996) ที่พบว่า การรับรู้ของพนักงานว่าได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากรต่างๆ
อย่างเพียงพอจากองค์การมีผลต่อการมองเห็นคุณค่า (ภายใน) ของงานที่ตนรับผิดชอบ และแรงจูงใจ
ในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทํางาน
งานวิจัยของ Delbecq and Mills (1985) พบว่า พนักงานจะมีความคิดสร้างสรรค์ถ้ามี
ทรัพยากรที่เพียงพอต่อการทํางาน โดยความพร้อมของทรัพยากรองค์การจะช่วยให้พนักงานสามารถ

115
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่เกี่ยวกับงานได้เต็มที่โดยไม่ต้องกังวลกับการหาทรัพยากร โดยทรัพยากรหลักที่
สําคัญมีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ เวลาและเงิน (Amabile, 1998) สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ Andriopoulos (2001) ที่พบว่า ในองค์การเชิงสร้างสรรค์ ผู้บริหารจะสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ
และสนับสนุนการฝึกอบรมที่เพียงพอแก่พนักงาน ตลอดจนมีการส่งเสริมการสร้างความคิดใหม่ๆ ให้
เวลาแก่การทํางานที่ได้รับมอบหมาย และหรือให้การสนับสนุนทางการเงิน (Anderson et at.,
1992; Jones and McFadzean, 1997) เพื่อรักษาพนักงานที่มีความสามารถเหล่านั้นไว้กับองค์การ
เช่นเดียวกับ การศึกษาของ Paulus (2000) และ Ramus (2001) ที่พบว่า การจัดสรรเวลาและ
ทรัพยากรสําหรับการทดลองว่าเป็นปัจจัยองค์การที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์
อย่างไรก็ตาม แม้การสนับสนุนทางทรัพยากรที่เพียงพอจะมีความสําคัญ (Amabile,
1996; Andriopoulos, 2001; Martins and Martins, 2002) ทั้งในแง่ของสนับสนุนความคิด
สร้างสรรค์ในองค์การและการธํารงรักษาไว้ซึ่งคนเก่งที่มีความสามารถในองค์การที่สร้างสรรค์ แต่สิ่ง
สําคัญที่ผู้บริหารหรือผู้นําต้องพิจารณา คือ การสนับสนุนทรัพยากรที่เพียงพอและการจัดสรรให้อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม (Nohira and Gulati, 1996; Paulus, 2002; Flaatin, 2007) ไม่มากหรือน้อย
จนเกินไป
การศึกษาที่ผ่านมาพบว่า
ทรัพยากรมี ความจําเป็ นสําหรับการปฏิบัติงาน
(Csikszentmihalyi, 1999) แต่ทรัพยากรที่พอดีหรือเพียงพอเท่านั้นที่จะทําให้ความคิดสร้างสรรค์
เกิดขึ้นได้ กล่าวคือ การให้ทรัพยากรที่มากไปเกินความจําเป็นสามารถลดระดับการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ได้ ในทางตรงกันข้ามทรัพยากรที่น้อยเกินไปก็อาจจะทําให้เกิดความรู้สึกกดดันจากงานที่
มากเกิน (workload heavier) ซึ่งมีผลลดระดับแรงจูงใจที่จะใช้ความคิดหรือพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์
ในการทํางาน
ในอีกด้านหนึ่ง Csikszentmihalyi (1997) เห็นว่า ขณะทรัพยากรที่มากเกินไปสามารถ
ทําให้คนสะดวกสบายเกินไป การขาดแคลนทรัพยากรอาจช่วยขยายความสามารถทางการคิด
(cognitive capabilities) ของพนักงานที่เกี่ยวกับวิธีการหรือหนทางแก้ปัญหาที่แตกต่าง ตรงข้ามกับ
ความคิดของ Amabile (1998); Amabile and Conti (1999); Amabile and Kramer (2007) ที่ให้
ความเห็นว่า ผู้นําส่วนใหญ่ไม่ตระหนักถึงความสําคัญของปริมาณที่เหมาะสมในการสนับสนุนด้าน
ทรัพยากร แต่มีแนวโน้มที่จะให้การสนับสนุนทรัพยากรในปริมาณที่จํากัดเท่านั้น ซึ่งมีผลผลักดันให้
พนักงานใช้ความคิดสร้างสรรค์ไปเพื่อการค้นหาทรัพยากรจากแหล่งอื่นหรือวิธีอื่นๆ มาเพิ่มเติม
มากกว่าที่จะใช้คิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงจากการผลิตสินค้าและบริการใหม่ๆ
Isaksen and Lauer (2002) ให้ความเห็นว่า ทรัพยากรต่างๆ และเทคโนโลยีมี
ผลกระทบต่อความรู้สึกและทัศนคติของคนในองค์การทั้งในแง่ของการสนับสนุน ส่งเสริม และยับยั้ง
ขัดขวางพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมของคนในองค์การ หากได้รับการสนับสนุนทรัพยากรการ
ทํางานที่น้อยเกินไปอาจมีผลเชิงลบต่อความคิดสร้างสรรค์ เพราะพนักงานจะต้องเสียเวลาและพลังไป
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กับการค้นหาทรัพยากรต่างๆ เพิ่มแทนที่จะมุ่งไปที่การคิดพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ (Amabile,
1998) หรืออาจจะก่อให้เกิดความรู้สึกอึดอัดขัดข้องไม่สะดวกใจในการทํางานอันเป็นอุปสรรคขัดขวาง
การสร้างสรรค์ความคิดและจํากัดโอกาสที่จะริเริ่มสิ่งใหม่ของพนักงานผู้ปฏิบัติงาน แต่หากมีมากไปก็
อาจนํามาซึ่งความขัดแย้งหรือผลเชิงลบทางด้านพฤติกรรมเช่นกัน
Amabile et al. (1998) กล่าวถึง จุดของความพอดี (threshold of sufficiency) ที่ถ้า
หากมีทรัพยากรสูงกว่าหรือต่ํากว่าจุดความพอดีนั้น ความคิดสร้างสรรค์จะไม่เกิดขึ้น นอกจากนี้
Amabile ยังเน้นถึงความสําคัญของการสนับสนุนทรัพยากรเวลาและเงินที่ต้องคํานึงถึงปริมาณที่
เหมาะสม เพราะอาจจะมีผลทั้งเชิงสนับสนุนและเป็นข้อจํากัดความคิดสร้างสรรค์ได้ (Ibid., 1998)
ดังนั้น ผู้บริหารและผู้นําควรต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ อย่างเพียงพอ
พร้ อ มใช้ และมี ค วามเหมาะสม เพี ย งพอ ถู ก ที่ ถู ก เวลา เพื่ อ ให้ พ นั ก งานสามารถเข้ า ถึ ง และใช้
ทรัพยากรได้อย่างเพียงพอเพื่อส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่
เหมาะสม
จากการสังเคราะห์วรรณกรรม แม้ว่าจะมีงานวิจัยเพียงเล็กน้อยที่แยกประเภททรัพยากร
ที่มีผลต่อกระบวนการคิดสร้างสรรค์ (Flaatin, 2007) แต่อย่างไรก็ตาม งานวิจัยจํานวนมาก ยอมรับ
ว่าความพร้ อมด้านทรั พยากรต่างๆ ขององค์การมีความสําคัญในฐานะปัจจัยพื้นฐานที่จะนําไปสู่
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ จึงนํามาสู่การทดสอบผลกระทบของความพร้อมด้านทรัพยากรต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การด้านความลื่นไหลทางความคิดใหม่ งานที่มีความท้าทาย อิสระในการ
ทํางาน การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และการเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ ด้วย
สมมติฐานที่ 11ก-11ฉ ดังต่อไปนี้
สมมติฐาน 11 ก ความพร้อมด้านทรัพยากรส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความลื่นไหลทาง
ความคิดใหม่
สมมติฐาน 11 ข ความพร้อมด้านทรัพยากรส่งผลกระทบเชิงบวกต่องานที่มีความท้าทาย
สมมติฐาน 11 ค ความพร้อมด้านทรัพยากรส่งผลกระทบเชิงบวกต่ออิสระในการทํางาน
สมมติฐาน 11 ง ความพร้อมด้านทรัพยากรส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการเปลี่ยนแปลง
เชิงรุก
สมมติฐาน 11 จ ความพร้อมด้านทรัพยากรส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง
สมมติฐาน 11 ฉ โครงสร้างเชิงยืดหยุ่นส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการเชื่อมโยงอย่าง
สร้างสรรค์
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ตัวแปรควบคุม (control variables)
นอกจากตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดตัวแปรควบคุมที่คาดว่าจะ
ส่งผลต่อตัวแปรตามในการทดสอบผลกระทบระหว่างตัวแปรดังกล่าว ได้แก่ ขนาดของโรงแรม (hotel
size) ระยะเวลาการดําเนินงานของโรงแรม (hotel age) และประเภทของโรงแรม (hotel type)
ดังนั้น เพื่อให้ตัวแปรตามเกิดจากตัวแปรอิสระอย่างแท้จริง ผู้วิจัยจึงควบคุมตัวแปรต่อไปนี้ไว้
ขนาดของโรงแรมหรือจํานวนห้องของโรงแรมบูติกในประเทศไทยยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัด
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และการกําหนดจํานวนห้องสําหรับโรงแรมประเภทบูติกโฮเทล จากการทบทวน
วรรณกรรม พบว่า โรงแรมบูติกเป็นโรงแรมขนาดเล็ก มีจํานวนห้องพักไม่เกิน 100 ห้อง แต่ทว่าใน
บางบทความกําหนดไว้ว่าไม่เกิน 150-200 ห้อง ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยปี 2555 รายงานว่า
โรงแรมบูติกส่วนใหญ่ในประเทศไทยมีจํานวนห้องพักตั้งแต่ 2-60 ห้อง และจากข้อกําหนดการเข้า
ประกวดในโครงการประกวดสุดยอดโรงแรมบูติกไทยที่จัดขึ้นโดยบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด(มหาชน)
หรือเคทีซี และหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ร่วมกับเครือข่ายองค์การสปอนเซอร์ต่างๆ เพื่อสนับสนุน
ส่งเสริมและสร้างกระแสโรงแรมบูติกที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก
มากขึ้ น มีการกํ าหนดเกณฑ์การเข้ าประกวดทั้งประเภทของผู้เข้ าประกวดและประเภทของการ
ประกวด โดยข้อกําหนดของประเภทผู้เข้าประกวดนั้นแบ่งตามคุณลักษณะหรือระดับโรงแรมที่มีขนาด
หรือจํานวนห้องพักตั้งแต่ 3-80 ห้อง (ครั้งที่ 1: 3-49 ห้อง ครั้งที่ 2: 3-79 ห้อง ครั้งที่ 3: 3-49 ห้อง
และครั้งที่ 4: 3-80 ห้อง)
ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มตามการแบ่งระดับรางวัลในการประกวดสุดยอดโรงแรม
บูติกของประเทศไทยครั้งที่ 4 ประจําปี 2559-2560 (Thailand Boutique Award Season 4
(2016-2017)) (http://www.thailandboutiqueawards.com/home/about) โดยการประกวด
ครั้งนี้มีการแบ่งรางวัลเป็น 3 ขนาดได้แก่ ขนาด S Collection (3-20 ห้อง) ขนาด M Collection
(21-50 ห้อง) และขนาด L Collection (51-80 ห้อง) ผู้วิจัยกําหนดเกณฑ์และแบ่งกลุ่มโรงแรมบูติกที่
เก็บข้อมูลเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) โรงแรม บูติกที่มีจํานวนห้องน้อยกว่า 20 ห้องเป็นโรงแรมขนาดเล็ก
2) โรงแรมบูติกที่มีจํานวนห้อง 21-50 ห้องเป็นโรงแรมขนาดกลาง และ 3) โรงแรมบูติกที่มีจํานวน
ห้องมากกว่า 50 ห้องขึ้นไปเป็นโรงแรมขนาดใหญ่
อย่างไรก็ตามการแบ่งกลุ่มโรงแรมตามขนาดที่แตกต่างกันมีความสําคัญช่วยเปรียบเทียบ
ผลการดําเนินงานในด้านต่างๆ ระหว่างโรงแรมที่มีขนาดใกล้เคียงกันได้ เพราะจากการศึกษางานวิจัย
ที่ผ่านมา พบว่า ขนาดองค์การมีผลต่อการดําเนินงานด้านต่างๆ ขององค์การ เช่น การศึกษาของ
ศิริกานดา แหยมคง (2555) เกี่ยวกับการพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจโรงแรม โดยผล
การศึกษาสรุปได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญต่อธุรกิจโรงแรมขนาดใหญ่มากกว่าธุรกิจ
โรงแรมขนาดเล็ก เช่นเดียวกับการสร้างนวัตกรรมที่พบว่าองค์การที่มีขนาดใหญ่มีนวัตกรรมมากกว่า
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องค์การเล็ก (Kamien and Schwartz, 1983; Cohen and Levin, 1989) เนื่องจากการประหยัด
โดยขนาดและขอบเขตกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาที่องค์การใหญ่สามารถนํามาซึ่งนวัตกรรมและ
กระบวนการแพร่กระจายได้มากกว่าองค์การขนาดเล็ก (Buzzachi, Colombo and Mariotti, 1995)
นอกจากนี้ ด้วยสาเหตุที่องค์การใหญ่สามารถทํากําไรและสร้างยอดขายได้จํานวนมากจึงสามารถลด
ต้นทุนคงที่ (fixed cost) ที่ลงทุนด้านนวัตกรรมลงได้มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับโรงแรมขนาดเล็ก
ถึงแม้ว่าในงานวิจัยของ Yang and Lin (2012) จะไม่พบว่าการเปลี่ยนแปลงขนาดขององค์การจะมี
ผลต่อผลการดําเนินงานด้านนวัตกรรมขององค์การ
ระยะเวลาการดําเนินงานของโรงแรมหรือจํานวนปีที่โรงแรมบูติกเริ่มเปิดดําเนินการ
ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยกําหนดให้ระยะเวลาการดําเนินงานเป็นตัวแปรควบคุมที่มีผลต่อความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต่างๆ โดยในแบบสอบถามผู้วิจัยแบ่งระยะเวลาการดําเนินการเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1)
น้อยกว่า 5 ปี 2) 5-10 ปี 3) 11-15 ปี และ 4) มากกว่า 15 ปี โดยเชื่อว่า ระยะเวลาการดําเนินงานมี
ผลต่ อ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรต่ า งๆ และการดํ า เนิ น งานขององค์ ก าร การศึ ก ษาของ
Ooncharoen and Ussahawanitchakit (2010) สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริกานดา แหยมคง
(2555) ที่วัดผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมเปรียบเทียบกับคู่แข่งโดยควบคุมระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 3 ปีที่ผ่านมา ขณะที่จารุรัศมิ์ ธนูสิงห์ และวารัชต์ มัธยมบุรุษ (2555) ศึกษาเชิงลึก
เปรียบเทียบโรงแรมบูติกที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในจังหวัดเชียงใหม่จํานวน 5 โรงแรม ตามคุณลักษณะ
ด้านต่างได้แก่ ระยะเวลาดําเนินธุรกิจ จํานวนห้องพัก (ขนาด) ทําเลที่ตั้ง รูปแบบสถาปัตยกรรม
รูปแบบการให้บริการ บริการที่เป็นเอกลักษณ์และรางวัลที่ได้รับ ซึ่งพบว่า โรงแรมบูติกตามกรณีศึกษา
ดังกล่าวมีระยะเวลาการดําเนินงานอยู่ในช่วง 3-6 ปี และหนึ่งในห้าโรงแรมมีรูปแบบการบริหาร
จัดการโดยระบบเครือข่าย (chain hotel) และสอดคล้องกับการศึกษาของระบิล พ้นภัย (2557)
ที่ ก ล่ า วถึ ง ระยะเวลาการดํ า เนิ น งานขององค์ ก ารในฐานะตั ว แปรควบคุ ม ที่ มี ผ ลต่ อ การศึ ก ษา
ความสามารถในการแบ่งปันความรู้ของบุคลากรและผลการดําเนินกิจการของสาขาธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย
ประเภทของโรงแรมหรือการบริหารจัดการโรงแรม แบ่งเป็น 2 ประเภท ที่แตกต่างกัน
ได้แก่ 1) โรงแรมบูติกที่บริหารจัดการโดยอิสระ (โดยเจ้าของ/หุ้นส่วน/ผู้จัดการ) กับ 2) โรงแรม
บูติกที่บริหารจัดการโดยเครือข่ายหรือเชน (ภัทรภร ชัยพุทธนพันธ์ และราณี อิสิชัยกุล, 2554)
โรงแรมที่ บ ริ ห ารจั ด การโดยเครื อ ข่ า ยจะมี ร ะบบการบริ ห ารที่ เ ป็ น มาตรฐานสู ง มี ก ารกํ า หนด
แนวทางการบริหารตามมาตรฐานของเครือข่ายนั้นๆ ในขณะที่การบริหารจัดการโดยเจ้าของหรือ
ผู้บริหารมักเป็นโรงแรมขนาดเล็กและมีรูปแบบการบริหารจัดการที่แตกต่างกันไป
งานวิจัยของ Lim (2010) กล่าวถึงความแตกต่างของธุรกิจโรงแรมตามขนาด ตั้งแต่
ขนาดใหญ่ที่สุดที่เป็นโรงแรมในเครือไปจนถึงขนาดบูติกโฮเทล ว่ามีการนําเครือข่ายสังคมออนไลน์
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เช่น เฟซบุ๊ก (facebook) ทวิตเตอร์ (twitter) ยูทูบ (youtube) และ บล็อก (blog) เป็นต้น มาใช้
ประโยชน์เชิงการสื่อสารและทําการตลาดที่แตกต่างกันดังที่งานวิจัยของ Saknarong, Ooncharoen,
and Jadesadalug (2013) ที่กําหนดให้มาตรฐานโรงแรม อายุและขนาดของโรงแรมเป็นตัวแปร
ควบคุมและพบว่าทั้ง 3 ตัวแปรมีผลกระทบเชิงบวกต่อการบริการที่เป็นเลิศของโรงแรม เนื่องมาจาก
การรับรู้ของผู้ลูกค้าว่าโรงแรมที่มีขนาดใหญ่ (พนักงานมากกว่า 50 คน) มีมาตรฐานระดับสูง (ระดับ 4
ดาวขึ้นไป) และดําเนินงานมายาวนาน จะมีการบริการที่ดีกว่า สําหรับขนาด และอายุขององค์การนั้น
งานวิจั ยที่ผ่ านมาพบว่ า ขนาดและอายุขององค์การมี ผ ลกระทบต่อพฤติก รรมเชิ งนวั ต กรรมของ
องค์ การ เพราะขนาดองค์ การที่แตกต่า งกั นซึ่งวัด จากจํานวนพนักงานและอายุหรื อระยะเวลาที่
องค์การเริ่มตั้งขึ้นมีผลให้องค์การมีคุณลักษณะและการใช้ทรัพยากรในการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน
(Alshekaili and Boerhannoeddin, 2011) ดังที่ Lin and Chen (2007) ให้ความเห็นว่า อายุหรือ
ระยะเวลาการดําเนินงานของธุรกิจที่แตกต่างกันส่งผลเชิงบวกต่อผลการดําเนินงานที่แตกต่างกัน
ทั้งนี้หากเปรียบเทียบความสามารถของธุรกิจในการแนะนําผลิตภัณฑ์หรือพัฒนาบริการ
ใหม่ๆ ให้เข้าสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การให้ทันสมัยกว่า
คู่แข่งนั้น ขึ้นอยู่กับอายุหรือระยะเวลาในการดําเนินงานของธุรกิจนั้นด้วย (Avermaete et al.,
2003) โดยธุรกิจที่มีระยะเวลาการดําเนินงานน้อยกว่าอาจมีประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญในการ
พัฒนาแนวคิดนวัตกรรมใหม่ๆ ภายในองค์การน้อยกว่า ซึ่งจะส่งผลต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ
นั่นเอง (Arvanitis, 2005) เช่นเดียวกับขนาดของโรงแรม Jatusripitak, Tosirisuk, and
Savanayana (2003) กล่าวถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจที่พัฒนาจากขนาดเล็กสู่ขนาดใหญ่ จะ
เริ่มต้นจากการคํานวณโอกาสที่จะได้ผลกําไรและจําเป็นต้องเติบโตจากขนาดเล็กสู่ขนาดใหญ่ สะท้อน
ให้เห็นถึงการแข่งขันเพื่อความอยู่รอดและความเป็นเลิศของธุรกิจ ที่เกิดจากการบริหารจัดการภายใน
ที่มีประสิทธิภาพ เน้นสร้างความสามารถขององค์การด้วยการใช้ทรัพยากรภายในให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
ในส่วนของมาตรฐานโรงแรม (hotel standard) โรงแรมที่มีขนาดและระดับมาตรฐาน
ต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ ต้ น ทุ น การดํ า เนิ น งานและการบริ ห ารทรั พ ยากรในการให้ บ ริ ก ารที่ แ ตกต่ า งกั น
ผลงานวิจัยของ Saknarong, Ooncharoen, and Jadesadalug (2013) พบว่า มาตรฐานโรงแรมมี
อิทธิพลเชิงบวกต่อการฝึกอบรมและพัฒนา กล่าวคือ โรงแรมที่อยู่ในมาตรฐานระดับ 4 ขึ้นไปมักจะให้
ความสําคัญกับการทําการตลาดภายในกับพนักงานด้วยการให้การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
มากกว่ า โรงแรมที่ มี ม าตรฐานระดั บ ต่ํ า กว่ า สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Lerspipatthananon,
Lertkulthanon, and Chartwong (2012) ที่พบว่าโรงแรมและรีสอร์ทขนาดเล็กมักจะจ้างพนักงาน
ส่วนใหญ่จากคนในพื้นที่ที่ไม่มีทั้งทักษะและความรู้เกี่ยวกับการงานโรงแรมและการให้บริการ ซึ่งมีผล
ต่อการบริการและความพึงพอใจของลูกค้า ดังที่ Pine and Phillips (2005) สรุปไว้ว่า โรงแรมที่มี
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มาตรฐานระดับสูงจะมีประสิทธิภาพการทํางานดีกว่าโรงแรมที่อยู่ในมาตรฐานระดับต่ําและพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอันเกิดจากการที่บุคคลมีความตั้งใจทํางานเกินกว่าหน้าที่รับผิดชอบจะ
นํามาซึ่งประสิทธิภาพและผลลัพธ์ขององค์การที่สูงขึ้นได้ (Organ, 1988)
การพัฒนาไปสู่มาตรฐานระดับสูงจึงมีความสําคัญต่อธุรกิจโรงแรม Briggs, Sutherland
and Drummond (2007) กล่าวว่า ผู้บริหารโรงแรมไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ มีความเห็นตรงกันว่าสิ่ง
สําคัญในการดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการคือ มาตรฐานของโรงแรม ในขณะที่โรงแรมขนาดเล็กจะให้
ความสําคัญเรื่องนี้น้อยกว่าโรงแรมที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งผลของการได้รับมาตรฐานระดังสูงจะส่งผลให้
เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์การ ดังนั้น โรงแรมที่มีขนาดใหญ่ มีระยะเวลาดําเนินการมายาวนาน และมี
มาตรฐานระดับสูง จึงมีแนวโน้มที่จะให้ความสําคัญกับการพัฒนาความสามารถขององค์การด้วยการ
สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในองค์การที่จะนํามาสู่นวัตกรรมบริการมากกว่าโรงแรมขนาด
เล็ก ระยะเวลาดําเนินงานน้อยและได้รับมาตรฐานระดับต่ํา จากการทบทวนวรรณกรรม จึงเชื่อได้ว่า
ขนาดของโรงแรม ระยะเวลาการดําเนินการของโรงแรม และประเภทของโรงแรม มีความสําคัญและ
อาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่ทําให้ตัวแปรตามไม่ได้เกิดจากตัวแปร
อิสระอย่างแท้จริง

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องความคิดสร้างสรรค์ขององค์การเพื่อสร้างนวัตกรรมบริการและผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจในโรงแรมบูติกในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์หลักของการวิจัยเพื่อทดสอบสาเหตุ
และผลลัพธ์ของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การธุรกิจโรงแรมบูติกในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์
ย่อย 4 ข้อ ได้แก่ 1) เพื่อทดสอบผลกระทบของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ ด้านความลื่นไหลทาง
ความคิดใหม่ ด้านงานที่มีความท้าทาย ด้านอิสระในการทํางาน ด้านการเปลี่ยนแปลงเชิงรุก ด้านการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และด้านการเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ ต่อนวัตกรรมการบริการของโรงแรมบูติก
ในประเทศไทย 2) เพื่อทดสอบผลกระทบของนวัตกรรมการบริการต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ
โรงแรมบูติกในประเทศไทย 3) เพื่อทดสอบผลกระทบของความรุนแรงในการแข่งขันต่อความสัมพันธ์
ระหว่างนวัตกรรมการบริการและผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติกในประเทศไทย 4) เพื่อ
ทดสอบผลกระทบของภาวะผู้ นํ า การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งเชิ ง ยื ด หยุ่ น และความพร้ อ มด้ า น
ทรัพยากรต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การของธุรกิจโรงแรมบูติกในประเทศไทย
วิธีการศึกษาใช้วิธีวิทยาแบบผสมผสานวิธี (mixed methods research) ในรูปแบบนําแบบรอง (dominant-less dominant design) โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative
research) เป็นหลัก และการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) เสริมเพื่อขยายความ ตรวจ
สอบ ยืนยันผลและเพิ่มความลุ่มลึกของข้อมูล
สํ า หรั บ การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณใช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย ความสั ม พั น ธ์ แ บบหาสาเหตุ (causal
research) อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเหตุและตัวแปรผล (cause and effect
relationship) เพื่อพิสูจน์สมมติฐานและยืนยันทฤษฎี เก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย์จากกลุ่มตัวอย่างที่เลือกมาเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมด
สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีวิทยาแบบปรากฏการณ์วิทยา (phenomenological
research) เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การในโรงแรมบูติก เก็บข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth
interview) และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (non-participant
observation) โดยมุ่งทําความเข้าใจพฤติกรรมและตีความหมายประสบการณ์และความสัมพันธ์ทาง
สังคมที่เกิดขึ้นของผู้ให้ข้อมูล (hermeneutic/interpretive phenomenology) ตามแนวคิดของ
Heidegger (1962) (ชาย โพธิ สิ ต า, 2554) ตลอดจนใช้ ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วยื น ยั น ผลการวิ จั ย จากการ
ทดสอบสมมติฐานด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีหน่วยวิเคราะห์คือ โรงแรมบูติกในประเทศไทย และ
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ผู้ให้ข้ อมูลหลัก คือ ผู้บริหารโรงแรมบูติกในประเทศไทย การดําเนิ นการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย
กระบวนการต่างๆ ได้แก่ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรศึกษา เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดกระทํากับ
ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. การวิจัยเชิงปริมาณ
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือ โรงแรมบูติกในประเทศไทย ซึ่งหน่วยการวิเคราะห์ (unit
of analysis) ของการวิจัยครั้งนี้เป็นระดับองค์การ โดยผู้วิจัยค้นหารายชื่อโรงแรมบูติกที่ปรากฎใน
ฐานข้อมูลออนไลน์ในประเทศไทยต่อไปนี้
www.agoda.com, www.booking.com, www.tripadvisor.com,
http://www.hotelsthailand.com, http://www.hotelresortthailand.com,
http://www.greatsmallhotels.com, http://www.thailandboutiqueawards.com,
http://www.thailandboutiquehotel.net, http://thai.tourismthailand.org,
http://www.splendia.com และรวบรวมรายชื่อโรงแรมบูติกทั้งหมด ได้จํานวนทั้งสิ้น 875 โรงแรม
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2557) โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด
ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ โรงแรมบูติกทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ใน
ฐานข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศไทย ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2557 จํานวน 875 โรงแรม
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ
ผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informants) ได้แก่ ผู้บริหารโรงแรมบูติกจํานวน 7 โรงแรม โดย
ผู้วิจัยกําหนดกลุ่มผู้ตัวอย่างโดยไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น (non-probability sampling) ด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ซึ่งคาดว่าเป็นตัวแทนของประชากรโรงแรมบูติกที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์การวิจัยและสามารถเป็นผู้ให้ข้อมูลในระดับลึกได้ โดยกําหนดเกณฑ์การเลือกผู้ให้
ข้อมูลหลัก (key informants) ดังนี้ 1) เป็นเจ้าของหรือผู้บริหารโรงแรมที่ได้รับรางวัลจากการ
ประกวดโครงสร้างสุดยอดโรงแรมบูติกไทย (Thailand Boutique Award) 2) โรงแรมดังกล่าวเปิด
ดําเนินการมาแล้วไม่ต่ํากว่า 1 ปี 3) เต็มใจให้ข้อมูล
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ตัวแปรที่ศึกษา
กลุ่มที่ 1 การทดสอบผลกระทบของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ ด้านความลื่นไหล
ทางความคิดใหม่ ด้านงานที่มีความท้าทาย ด้านอิสระในการทํางาน ด้านการเปลี่ยนแปลงเชิงรุก ด้าน
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและด้านการเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ ที่มีต่อนวัตกรรมบริการ
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ ประกอบด้วย ความลื่นไหลทาง
ความคิดใหม่ งานที่มีความท้าทาย อิสระในการทํางาน การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก การเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องและ การเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์
ตัวแปรตาม ได้แก่ นวัตกรรมบริการ
กลุ่มที่ 2 การทดสอบผลกระทบของนวัตกรรมบริการ ที่มีต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ นวัตกรรมบริการ
ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการดําเนินงานของธุรกิจ
กลุ่มที่ 3 การทดสอบผลกระทบของความรุนแรงในการแข่งขัน ที่มีต่อความสัมพันธ์
ระหว่างนวัตกรรมบริการและผลการดําเนินงานของธุรกิจ
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ นวัตกรรมบริการ
ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการดําเนินงานของธุรกิจ
ตัวแปรแทรก ได้แก่ ความรุนแรงในการแข่งขัน
กลุ่มที่ 4 การทดสอบผลกระทบของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างเชิงยืดหยุ่น
และความพร้อมด้านทรัพยากร ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ ประกอบด้วย ความลื่นไหลทาง
ความคิดใหม่ งานที่มีความท้าทาย อิสระในการทํางาน การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก การเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องและ การเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างเชิงยืดหยุ่น และความพร้อม
ด้านทรัพยากร
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ ประกอบด้วย ความลื่นไหลทาง
ความคิดใหม่ งานที่มีความท้าทาย อิสระในการทํางาน การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก การเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องและ การเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์
ตัวแปรควบคุม (control variables)
ตัวแปรควบคุม ได้แก่ ขนาดของโรงแรม (hotel size) ระยะเวลาการดําเนินงานของ
โรงแรม (hotel age) และประเภทของโรงแรม (hotel type)

124
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเรื่องความคิดสร้างสรรค์ขององค์การเพื่อสร้างนวัตกรรมบริการ
และผลการดําเนินงานของธุรกิจในธุรกิจโรงแรมบูติก แบ่งเป็น 2
ส่วน ได้แก่ แบบสอบถาม
(questionnaire) สําหรับดําเนินการวิจัยเชิงปริมาณ และแนวคําถามการวิจัย (research guideline)
สําหรับดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ
1. แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเชิงปริมาณ
ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็น ตามวัตถุประสงค์การวิจัย กรอบแนวคิด
การวิจัย นิยามศัพท์เฉพาะที่กําหนดไว้ และแบบสอบถามจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดย
ใช้มาตรวัดแบบประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ และแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 7 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 ข้อ เป็น
แบบสอบถามคําถามปลายปิด (closed-ended questionnaire) ประกอบด้วยเรื่อง เพศ อายุ
การศึกษา ประสบการณ์ทํางานในธุรกิจโรงแรม และตําแหน่งงานปัจจุบัน โดยลักษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรงแรมบูติก จํานวน 6 ข้อ เป็น
แบบสอบถามคําถามปลายปิด (closed-ended questionnaire) ประกอบด้วยเรื่อง จํานวนห้องพัก
จํานวนพนักงาน ระยะเวลาการดําเนินการ ระดับมาตรฐานโรงแรม ประเภทโรงแรม และลูกค้าหลัก
ของโรงแรม โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist)
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
จํานวน 27 ข้อ ใน 6 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความลื่นไหลทางความคิดใหม่ จํานวน 4 ข้อ พัฒนา
ข้อคําถามจาก Amabile (1996, 1997, 1998), Bandura (1993), Ekvall et al. (2000),
Andriopoulos (2001) และ Flaatin (2007) 2) งานที่มีความท้าทาย จํานวน 4 ข้อ พัฒนาข้อคําถาม
จาก Amabile (1996), Robinson and Stern (1997) และ Loewenberger (2009) 3) อิสระใน
การทํางาน จํานวน 5 ข้อ พัฒนาข้อคําถามจาก Ekvall (1991), Lauer (1994), Amabile (1996)
และ Loewenberger (2009) 4) การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก จํานวน 5 ข้อ พัฒนาข้อคําถามจาก
Orlikowski (1996), Tsoukas and Chia (2002), Poyhonen (2004) และ Morris (2005) 5) การ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จํานวน 5 ข้อ พัฒนาข้อคําถามจาก Spender (2006), O’Donnell et al.
(2006) และ Nisula (2013) และ 6) การเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ จํานวน 4 ข้อ พัฒนาข้อคําถาม
จาก Paulus (2000), Bechky (2003), Anderson, Dreu, and Nijstad (2004) และ Bhirud,
Rodrigues, and Desai (2005) โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating
scale)
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ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ของความคิดสร้างสรรค์
ขององค์การ จํานวน 9 ข้อ ได้แก่ 1) นวัตกรรมบริการ จํานวน 4 ข้อ พัฒนาข้อคําถามจาก Chen
(2001), Berry et al. (2006) และ Flaantin (2007) และ 2) ผลการดําเนินงานของธุรกิจ จํานวน 5
ข้อ พัฒนาข้อคําถามจาก Ambler et al. (2002), Rauch et al. (2009) และ De Clercq et al.,
(2010) โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale)
ตอนที่ 5 เป็ น แบบสอบถามแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ความรุ น แรงในการแข่ ง ขั น
จํานวน 4 ข้อ พัฒนาข้อคําถามจาก Zahra (1993), Slater and Narvar (1994) และ Fein and
Anderson (1997) โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale)
ตอนที่ 6 เป็นแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสาเหตุที่มีผลต่อความคิด
สร้างสรรค์ขององค์การ จํานวน 16 ข้อ ได้แก่ 1) ภาวะผู้นาํ การเปลี่ยนแปลง จํานวน 4 ข้อ พัฒนาข้อ
คําถามจาก Lauer (1994), Bass (1996), Chang and Chiang (2007) และ Loewenberger
(2009) 2) โครงสร้างเชิงยืดหยุ่น จํานวน 4 ข้อ พัฒนาข้อคําถามจาก Hellriegel et al. (1998),
Martins and Martins, 2002) และ Chang and Chiang (2007) และ 3) ความพร้อมด้านทรัพยากร
จํานวน 4 ข้อ พัฒนาข้อคําถามจาก Amabile et al. (1996), Mumford et al. (1997), Martins
and Martins, (2002) และ Flaatin (2007) โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (rating scale)
โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนคําตอบแบบสอบถามความคิดเห็นในตอนที่ 3-6 (สรชัย
พิศาลบุตร, 2550) ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง
แสดงความคิดเห็นที่เห็นด้วยมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง
แสดงความคิดเห็นที่เห็นด้วยมาก
ระดับ 3 หมายถึง
แสดงความคิดเห็นที่เห็นด้วย
ระดับ 2 หมายถึง
แสดงความคิดเห็นที่เห็นด้วยน้อย
ระดับ 1 หมายถึง
แสดงความคิดเห็นที่เห็นด้วยน้อยที่สุด
ตอนที่ 7 เป็ น แบบสอบถามแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั ญ หา อุ ป สรรค และ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ มีลักษณะเป็นคําถามปลายเปิด (openedended questionnaire)
2. แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเพื่อการวิจัยเชิงคุณภาพ
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยการดําเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกและสังเกตปรากฏการณ์แบบไม่มี
ส่ ว นร่ ว ม โดยมี ผู้ วิ จั ย เป็ น เครื่ อ งมื อ หลั ก ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และใช้ แ นวคํ า ถามการวิ จั ย
(research guideline) เป็นเครื่องมือสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้บริหารโรงแรมที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามเกณฑ์ที่กําหนดอย่างเจาะจง ผู้วิจัยสร้างกรอบและข้อคําถามไว้ล่วงหน้า กําหนดประเด็น
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คําถามที่มุ่งศึกษาเกี่ยวกับการให้ความหมาย สถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรค ประกอบด้วย
6 ตอน ต่อไปนี้
ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลหลัก
ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ขององค์การในโรงแรม
บูติกไทย
ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับผลลัพธ์จากความคิดสร้างสรรค์ของ
องค์การในโรงแรมบูติกไทย
ตอนที่ 4 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุของความคิดสร้างสรรค์
ขององค์การโรงแรมบูติกไทย
ตอนที่ 5 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับปัจจัยแทรกความสัมพันธ์ระหว่าง
นวัตกรรมบริการกับผลการดําเนินงานของธุรกิจขององค์การโรงแรมบูติกไทย
ตอนที่ 6 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการสนับสนุน
ความคิดสร้างสรรค์ในองค์การโรงแรมบูติก
การพัฒนาเครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจัยและการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้ดําเนินการพัฒนาเครื่องมือและทดสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพื่อ
ทดสอบสาเหตุและผลลัพธ์ของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การที่มีต่อนวัตกรรมบริการและผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติกไทย โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. การพัฒนาเครื่องมือเชิงปริมาณ ผู้วิจัยดําเนินการดังนี้
1.1 ศึ ก ษากรอบแนวคิ ด ทฤษฎี วรรณกรรมและผลงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บความคิ ด
สร้างสรรค์ขององค์การเพื่อสร้างนวัตกรรมบริการและผลการดําเนินงานของธุรกิจในธุรกิจโรงแรม
บูติก เพื่อนํามาเป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยและแบบสอบถามการวิจัย
1.2 สร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (rating) 5 ระดับ เพื่อสํารวจความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ ผลลัพธ์ของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ ความ
รุนแรงในการแข่งขันและปัจจัยสาเหตุของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ โดยสร้างตัวชี้วัดเกี่ยวกับ
ตัวแปรทั้งหมดที่ศึกษา 12 ตัวแปร ตามกรอบแนวคิดการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัยและนิยามศัพท์
เฉพาะ จากการศึกษาในข้อที่ 1.1 เป็นข้อมูลพื้นฐาน
1.3 นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปเสนอผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสม ความครอบคลุมเนื้อหาของการวิจัยและความถูกต้องของการใช้ภาษา และปรับปรุงแก้ไข
จนสมบูรณ์ โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วย
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1.3.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ดร. เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
1.3.2 ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.จั น ทนา แสนสุ ข รั ก ษาการในตํ า แหน่ ง คณบดี
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
1.3.3 นายวรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ กูรูบูติกโฮเต็ล หมายเลขหนึ่งของเมืองไทย เจ้าของ
บริษัท Supergreen Studio และสถาปนิกคนไทยที่ได้รับรางวัล Difference Design Awards ในปี
2549
1.4 ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญก่อนนําไปสร้างแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ์
2. การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ทดสอบความตรง ความเที่ยง ค่าอํานาจจําแนก ดังนี้
2.1 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจัยนําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับ
โรงแรมบูติก ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 โรงแรม (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2549) โดยให้
ผู้บริหารโรงแรมเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อนําผลมา วิเคราะห์อํานาจการจําแนก ค่าความเชื่อมั่น
และความตรงของแบบสอบถาม
2.2 การตรวจสอบอํานาจการจําแนก (discrimination power) เพื่อพิจารณาข้อคําถาม
ที่ใช้ในการวิจัยว่าสามารถจําแนกกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามได้หรือไม่ ผู้วิจัยนําผลจากการนําไปทดลอง
ใช้ ม าวิ เ คราะห์ ค่ า อํ า นาจการจํ า แนกรายข้ อ โดยการหาค่ า สหสั ม พั น ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น (pearson
product moment) ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมของแบบสอบถามทั้งฉบับ (item-total
correlation) โดยค่าอํานาจการจําแนกรายข้อที่เหมาะสม ควรมีค่าตั้งแต่ 0.40 ขึ้นไป (JohnsonConley, 2009) ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ ได้ค่าอํานาจจําแนกของตัวแปรทั้งหมดอยู่ระหว่าง 0.4380.921 รายละเอียดดังตารางที่ 3 และตารางที่ 30 (ภาคผนวก ค)
2.3 การตรวจสอบความเชื่ อ มั่ น (reliability) เพื่ อ ตรวจสอบข้ อ บกพร่ อ งของ
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นก่อนนําไปเก็บรวบรวมข้อมูลจริง ผู้วิจัยผู้วิจัยนําแบบสอบถามไปทดลองใช้
(try out) กับโรงแรมบูติก จํานวน 30 โรงแรม โดยให้ผู้บริหารโรงแรมเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม และ
นํามาแบบสอบถามทั้ งฉบับมาวิ เคราะห์หาค่ าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยการคํ านวณค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach, 1970)
โดยต้องมีค่ามากกว่า 0.70 (Nunnally and Berstein, 1994) จากผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของข้ อ คํ า ถามอยู่ ร ะหว่ า ง 0.810-0.957 ซึ่ ง มากกว่ า 0.70 จึ ง ถื อ ได้ ว่ า เครื่ อ งมื อ มี ค วาม
น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับได้ รายละเอียดดังตารางที่ 3 และตารางที่ 30 (ภาคผนวก ค)
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2.4 การตรวจสอบความตรง (validity)
2.4.1 การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้ อหา (content
validity) ผู้วิจัยได้นํา
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ (subject matter specialists) ซึ่งเป็นผู้ที่
มีความรู้ความสามารถ และความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ขององค์การและนวัตกรรมบริการ
ตรวจสอบความสอดคล้อง ถูกต้องด้านเนื้อหาและความเหมาะสมด้านการใช้ภาษาของตัวชี้วัดกับ
นิยามศัพท์เฉพาะ ซึ่งพิจารณาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามจากการคํานวณค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับตัวแปร IOC (index of item object congruence) โดยใช้
สูตร IOC= ΣR/N จากนั้นผู้วิจัยปรับปรุงแบบสอบถามจนมีผลค่า IOC เป็นที่ยอมรับ คือ มากกว่า
0.80 (Rovinelli and Hambleton, 1976) โดยข้อคําถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80-1.00 ถือว่ามีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยและสามารถนําไปใช้ได้ ข้อคําถามใดที่มีค่า IOC น้อยกว่า 0.80 จะ
ถูกพิจารณาปรับปรุงหรือตัดออก
2.4.2 การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) ผู้วิจัยใช้วิธี
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis) ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
เพื่อการวิจัย โดยผลที่ได้ดูจากค่าน้ําหนักองค์ประกอบ (factor loading) ของแต่ละองค์ประกอบ จาก
การวิเคราะห์แบบสอบถามทั้งหมด 180 ชุด มีค่าอยู่ระหว่าง 0.554-0.962 ซึ่งมากกว่า 0.40 กล่าวได้
ว่า เครื่องมือมีความเที่ยงตรง เป็นที่ยอมรับได้ (Nunnally and Berstein, 1994) รายละเอียดดัง
ตารางที่ 3 และตารางที่ 31 (ภาคผนวก ค)
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ตารางที่ 3 สรุปค่าอํานาจจําแนก ค่าน้ําหนักองค์ประกอบและความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ค่า
ค่าน้าํ หนัก
จํานวน ค่าอํานาจจําแนก
(Discrimination สัมประสิทธิ์ องค์ประกอบ
ข้อ
Power)
ตัวแปร
(Factor
แอลฟา
ความลื่นไหลทางความคิดใหม่
งานที่มีความท้าทาย
อิสระในการทํางาน
การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
การเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์
นวัตกรรมบริการ
ผลการดําเนินงานของธุรกิจ
ความรุนแรงในการแข่งขัน
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างเชิงยืดหยุ่น
ความพร้อมด้านทรัพยากร

4
4
5
5
5
4
4
5
4
4
5
4

0.569-0.693
0.577-0.824
0.579-0.711
0.816-0.859
0.698-0.839
0.526-0.791
0.813-0.892
0.459-0.683
0.438-0.485
0.834-0.921
0.605-0.740
0.606-0.898

(Cronbach’s
Alpha)

Loading)

0.826
0.851
0.844
0.934
0.917
0.824
0.934
0.810
0.833
0.957
0.859
0.892

0.690-0.855
0.615-0.879
0.554-0.769
0.756-0.873
0.672-0.846
0.612-0.900
0.704-0.962
0.703-0.889
0.608-0.899
0.886-0.907
0.678-0.868
0.561-0.790

2.5 ทดสอบสมมติฐานตามเงื่อนไขสําหรับการวิเคราะห์ความถดถอย (regression) ตาม
เงื่อนไข 4 ข้อ ดังนี้
2.5.1 ตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (linear relationship) ระหว่าง
ตัวแปรโดยพิจารณาค่า significant จากค่า ANOVA ที่มีนัยสําคัญ จากการตรวจสอบพบว่า ทุกการ
ทดสอบมีค่า significant เท่ากับ 0.000 เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นคือ ตัวแปรมีความสัมพันธ์เชิง
เส้นตรงทุกสมการในทิศทางเดียวกัน และผลการสร้างกราฟ normal P-P Plot ของความคลาด
เคลื่อนมาตรฐานพบว่า มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (ภาคผนวก จ)
2.5.2 การทดสอบการแจกแจกแบบปกติ (multivariate normality) ของตัวแปร
12 ตัว โดยสร้างแผนภาพกระจายซึ่งข้อมูลต้องมีการกระจายแสดงความสัมพันธ์ที่อยู่เชิงเส้นตรง
พบว่า ทุกตัวแปรมีการแจกแจกแบบปกติ โดยข้อมูลมีการกระจายรอบเส้นตรง (ภาคผนวก จ)
2.5.3 การทดสอบสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสาเหตุ (multicollinearity) คือการ
ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระที่ใช้ในการวิจัย จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์

130
สหสัมพันธ์ ร่วมกับการพิจารณาค่า variance inflation factor (VIF) จากทดสอบพบว่าค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระอยู่ระหว่าง 0.121–0.755 ซึ่งมี ค่าน้อยกว่า 0.80
(Cooper and Schindler, 2006) และค่า VIF อยู่ระหว่าง 1.173-3.452 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 (Lee,
Lee and Lee, 2000) แสดงว่าตัวแปรอิสระต่างๆ ไม่เกิดปัญหาสหสัมพันธ์ (ภาคผนวก จ)
2.5.4 การทดสอบค่าแปรปรวนของค่าเคลื่อนที่คงที่ (homoscedasticity) โดย
พิจารณาจากค่า residual ทุกสมการและแผนภาพการกระจาย scatter plot พบว่า ค่า residual ใน
ทุกสมการกระจายเหนือและใต้ระดับ 0 ถือว่า การกระจายของตัวแปรตามในแต่ละค่าของตัวแปร
อิสระมีความแปรปรวนในลักษณะคงที่ (ภาคผนวก จ)
3. การพัฒนาเครื่องมือเชิงคุณภาพ
หลั ง จากดํ า เนิ น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณเสร็ จ เรี ย บร้ อ ย ผู้ วิ จั ย สร้ า งแนวคํ า ถามการวิ จั ย
(research guideline) เพื่อใช้ในกระบวนการการสัมภาษณ์เชิงลึก ตามวัตถุประสงค์การวิจัย กรอบ
แนวคิดการวิจัย นิยามศัพท์เฉพาะและผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
3.1 เตรียมความรู้ในเรื่องระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จรรยาบรรณของนักวิจัย วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจากตําราและการขอคําปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้
เข้าใจในระเบียบวิธีการวิจัย นําไปสู่การศึกษาที่ถูกต้อง ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการจะศึกษาให้มาก
ที่สุด
3.2 กําหนดขอบข่ายของข้อมูลที่ต้องการให้ครอบคลุม โดยใช้ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ
และการทดสอบสมมติฐานการวิจัยเชิงปริมาณเป็นกรอบแนวคิด
3.3 สร้างแนวคําถามการวิจัย (research guideline) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์
เชิงลึก ให้ลักษณะคําถามเป็นคําถามประเภทปลายเปิด กําหนดคําถามเป็นประเด็นต่างๆ ครอบคลุม
ขอบเขตข้อมูลที่ได้จากผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3.4 นําแบบสัมภาษณ์ที่สร้างเสร็จแล้วนําเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาความ
ถูกต้องและให้คําแนะนําเพื่อแก้ไขปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
3.5 นําแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว
ไปเก็บข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลสําคัญในการวิจัยต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นเครื่ องมือในการวิจัยเชิง
ปริมาณ (quantitative research) และใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการวิจัยเชิง
คุณภาพ (qualitative research) โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ดังนี้
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1. ข้อมูลเชิงปริมาณ
1.1 ดําเนินการจัดทําแบบสอบถามจํานวน 875 ชุด เท่ากับจํานวนกลุ่มตัวอย่าง
1.2 ขอหนังสือแนะนําตัวและหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย
จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยแนบพร้อมกับแบบสอบถามที่ส่งไปยังกลุ่ม
ตัวอย่างคือ ผู้บริหารโรงแรมบูติกในประเทศไทย
1.3 ส่งแบบสอบถามจํานวน 875 ชุด ไปยังกลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์ โดยกําหนดให้
ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้บริหารโรงแรม พร้อมขอความร่วมมือส่งแบบสอบถามกลับคืนผู้วิจัยภายใน
90 วัน นับตังแต่วันที่ได้รับแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยส่งแบบสอบถามทั้งหมดในวันที 18 ธันวาคม
2557 หลังจากครบกําหนด ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามตอบกลับรวมทั้งสิ้น 209 ฉบับ ซึ่งเป็น
แบบสอบถามที่ถูกตีกลับเนื่องจากเปลี่ยนแปลงที่อยู่ 19 ฉบับ
1.4 ผู้ วิ จั ย ตรวจสอบความสมบู ร ณ์ แ ละครบถ้ ว นของข้ อ มู ล ในแบบสอบถาม พบว่ า
แบบสอบถามเนื้อหาสมบูรณ์มีจํานวน 180 ฉบับ คํานวณอัตราการตอบกลับ (response rate) ได้
ร้อยละ 20.57 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์อัตราตอบกลับที่ยอมรับได้ที่ร้อยละ 20
(Aaker, Kumar and Day, 2001) แสดงรายละเอียดการเก็บข้อมูลแบบสอบถามทางไปรษณีย์ ใน
ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 รายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามทางไปรษณีย์
ข้อมูลการตอบกลับ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวนแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์
875
100
จํานวนแบบสอบถามที่ได้รับ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2558
209
23.89
จํานวนแบบสอบถามที่ถูกตีกลับ
19
2.17
จํานวนแบบสอบถามที่ตอบกลับ
190
21.71
จํานวนแบบสอบถามที่เนื้อหาไม่สมบูรณ์
10
1.14
จํานวนแบบสอบถามที่ตอบกลับและเนื้อหาสมบูรณ์
180
20.57
1.5 ผู้วิจัยตรวจสอบความลําเอียงในการไม่ตอบแบบสอบถาม (non-response bias)
ก่อนนําไปวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อคาดคะเนการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ตอบกลับโดย
เปรียบเทียบกับชุดข้อมูลแบบสอบถามที่ตอบกลับมา โดยผู้วิจัยทําการแบ่งชุดข้อมูลที่ได้ตามช่วง
ระยะเวลา จากระยะเวลาการเก็บแบบสอบถามทั้งหมด 90 วัน ในช่วง 45 วันแรกอยู่ระหว่างวันที่ 18
ธันวาคม 2557 - 2 กุมภาพันธ์ 2558 มีแบบสอบถามตอบกลับจํานวน 119 ฉบับ และในช่วงหลังอยู่
ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 - 18 มีนาคม 2558 มีแบบสอบถามตอบกลับจํานวน 61 ฉบับ เพื่อ
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ทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจัย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน จํานวนห้องพัก จํานวน
พนักงาน ระยะเวลาการดําเนินการ ประเภทโรงแรมและลูกค้าหลักของโรงแรม ด้วยวิธีการทางสถิติ
independent sample t-test (ตาราง 32 ภาคผนวก ง) ผลการวิเคราะห์พบว่า ข้อมูลการตอบ
แบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ในปัจจัยด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน จํานวนห้องพัก จํานวนพนักงาน ระยะเวลาการ
ดําเนินการ ระดับมาตรฐานโรงแรม ประเภทโรงแรม และลูกค้าหลักของโรงแรม ดังนั้น ในภาพรวมจึง
ไม่มีปัญหาความลําเอียงจากการไม่ตอบแบบสอบถาม (Armstrong and Overton, 1977) แสดง
ขั้นตอนการตรวจสอบความลําเอียงดัง ภาพประกอบที่ 10
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทั้งหมด จํานวน 875 โรงแรม
แบบสอบถามที่ตอบกลับ จํานวน 180 โรงแรม

แบบสอบถามที่ตอบกลับช่วงแรก
จํานวน 119 โรงแรม

แบบสอบถามที่ตอบกลับช่วงหลัง
จํานวน 61 โรงแรม

ภาพที่ 10 ขั้นตอนการตรวจสอบความลําเอียงในการไม่ตอบแบบสอบถาม
2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ
หลังจากการวิเคราะห์ผลข้อมูลเชิงปริมาณแล้ว ผู้วิจัยดําเนินการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกแบบตัวต่อตัว เพื่อนํามายืนยันผลที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณ ดังนี้
2.1 ผู้วิจัยขอหนังสือแนะนําตัวและขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย
จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2.2 ผู้วิจัยส่งหนังสือแนะนําตัวและขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งแนบ
กําหนดการนัดหมายที่จะไปสัมภาษณ์ล่วงหน้า ไปที่โรงแรมบูติกที่ถูกเลือกให้เป็นตัวแทนโรงแรมบูติก
(in-depth
2.3 ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสั มภาษณ์เชิงลึก
interview) และสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (non-participant observation) จากผู้ให้ข้อมูลหลัก (key
Informant) ที่ถูกเลือกให้เป็นตัวแทนโรงแรม ได้แก่ ผู้บริหารหรือผู้จัดการโรงแรม จํานวน 7 โรงแรม
ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ได้แก่ 1) เป็นโรงแรมได้รับรางวัลโครงการประกวดสุดยอด
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โรงแรมบูติกไทย (Thailand Boutique Award) 2) ดําเนินงานมาแล้ว ไม่ต่ํากว่า 1 ปี 3) เต็มใจให้
ข้อมูล โดยมีแนวคําถามการวิจัย (research guideline) และตัวผู้วิจัยเป็นเครื่องมือสําคัญ
2.4 ก่อนการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยแจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ พร้อมทั้งขอความ
อนุเคราะห์ในการจดบันทึกและบันทึกเสียง
2.5 ในระหว่ า งสั ม ภาษณ์ ผู้ วิ จั ย มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ แ บบต่ อ หน้ า กั บ ผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ เ พื่ อ
แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นของตนเองต่ออีกฝ่ายอย่างอิสระ พร้อมทั้งใช้เครื่องบันทึกเสียงและ
จดบันทึกข้อมูลภาคสนาม (field note) ประเด็นที่สําคัญหรือน่าสนใจ ร่วมกับการสังเกต เพื่อเก็บ
รายละเอี ยด บริบท สภาพแวดล้ อม พฤติกรรม กิ จกรรม เหตุการณ์ คําสนทนาที่เกี่ ยวข้อง และ
วิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การวิจัย หากข้อมูลใดผิดพลาดหรือขาดตกบกพร่อง ผู้วิจัยจะสามารถเก็บข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะ
สิ้นสุดการวิจัย
2.6 สถานที่ที่ใช้ในการสัมภาษณ์และระยะเวลาในการสัมภาษณ์ ขึ้นอยู่กับความพร้อม
ของผู้ให้สัมภาษณ์ โดยผู้ให้สัมภาษณ์เป็นผู้นัดวัน เวลา และสถานที่ที่สะดวกแก่ผู้วิจัย ซึ่งส่วนใหญ่
สถานที่เก็บข้อมูลจะเป็นโรงแรมของผู้ให้สัมภาษณ์ และแต่ละครั้งจะใช้ระยะเวลาสัมภาษณ์ประมาณ
45-90 นาที หรือจนกว่าผู้วิจัยจะได้ข้อมูลครอบคลุมทุกประเด็นที่ศึกษา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถ
ของผู้สัมภาษณ์และความร่วมมือของผู้ให้สัมภาษณ์เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาครั้งนี้ ข้อมูลมี
ความครบถ้วนหรืออิ่มตัว (data saturation) กล่าวคือ ไม่มีข้อมูลใหม่เกิดขึ้นและข้อมูลที่ได้เริ่มซ้ํากับ
ข้อมูลเดิมเมื่อสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักได้จํานวน 7 ราย ผู้วิจัยจึงหยุดการสัมภาษณ์
2.7 หลั ง จากเก็ บ ข้ อ มู ล แต่ ล ะครั้ง ผู้ วิ จั ย จะบั น ทึก ข้ อ มู ล อื่ นๆ เช่ น ท่ า ทาง อิ ริ ย าบถ
น้ําเสียงของผู้ให้สัมภาษณ์ตามที่สังเกตเห็นโดยทันที
2.8 ข้อมูลต่างๆ ที่ได้มา ผู้วิจัยจะบันทึกและถอดเทปอย่างละเอียดเป็นรายวันเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องและความผิดพลาด ขาดหายของข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการนําไปศึกษา
เพิ่มเติมในการสัมภาษณ์ครั้งต่อไป
การจัดกระทํากับข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การจัดกระทําข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ
การจัดกระทําข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณมีรายละเอียดและขั้นตอน ดังนี้
1.1 นําแบบสอบถามที่มีคําตอบถูกต้องสมบูรณ์มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําเร็จรูป โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
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1.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการ
ศึกษา ตําแหน่งงาน ประสบการณ์ทํางาน และข้อมูลเที่ยวไปเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม ได้แก่ ระยะเวลา
ดําเนินงานของโรงแรม ขนาดโรงแรมและระดับมาตรฐานโรงแรม ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวด้วย
สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) โดยการหาค่าสถิติพื้นฐาน ค่าร้อยละ (percentage) โดย
ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
1.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
(ด้านความลื่นไหลทางความคิดใหม่ ด้านงานที่มีความท้าทาย ด้านอิ สระในการทํางาน ด้ านการ
เปลี่ยนแปลงเชิงรุก ด้านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และด้านการเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์) นวัตกรรม
บริการ ผลการดําเนินของธุรกิจ ความรุนแรงในการแข่งขัน ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างเชิง
ยืดหยุ่น และความพร้อมด้านทรัพยากร ด้วยสถิตเชิงพรรณนา โดยการหาค่าสถิติ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
(mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และนําเสนอข้อมูลในรูปแบบของตาราง
ควบคู่ กั บ การบรรยายและสรุ ป ผลการดํ า เนิ น การวิ จั ย โดยกํ า หนดเกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนคํ า ตอบ
แบบสอบถามความคิดเห็นในตอนที่ 3-6 (สรชัย พิศาลบุตร, 2550) ดังนี้
ระดับ 5
หมายถึง
แสดงความคิดเห็นที่เห็นด้วยมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง
แสดงความคิดเห็นที่เห็นด้วยมาก
ระดับ 3 หมายถึง
แสดงความคิดเห็นที่เห็นด้วย
ระดับ 2 หมายถึง
แสดงความคิดเห็นที่เห็นด้วยน้อย
ระดับ 1 หมายถึง
แสดงความคิดเห็นที่เห็นด้วยน้อยที่สุด
จากนั้นหาคะแนนเฉลี่ยในแต่ระดับชั้นของคําตอบแบบสอบถาม คํานวณตามเกณฑ์ใน
การกําหนดค่าน้ําหนักของการประเมิน 5 ระดับ ดังนี้
ความกว้างของชั้น = พิสัย/จํานวนชั้น
= (5-1)/5
= 0.8 (เริ่มจากขั้นต่ําสุด)
ได้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยคะแนนคําตอบแบบสอบถามตอนที่ 3-6 ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง
มีความคิดเห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.6 หมายถึง
มีความเห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง
มีความเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง
มีความคิดเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง
มีความคิดเห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด
1.1.3 การทดสอบผลกระทบตามสมมติฐานของการวิจัย ด้วยวิธีการประมวลผลทาง
สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) โดยนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ได้แก่ การ
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วิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ (multiple correlation analysis) และการวิเคราะห์การถดถอย
แบบพหุคูณ (multiple regression analysis) เพื่อค้นหาตัวพยากรณ์ในปัจจัยต่างๆ ที่สามารถ
ทํานายความคิดสร้างสรรค์ขององค์การและนวัตกรรมบริการของธุรกิจโรงแรมบูติกในประเทศไทย
เขียนเป็นสมการได้ดังนี้
สมการที่ 1
SI = β01+ β1 NIF+ β2 CW+ β3 FW+ β4 PC+ β5 CL+ β6 CC+ β7 HS+
β8 HA+ β9 HT+ ɛ
การทดสอบผลกระทบของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ ด้านความลื่นไหลทาง
ความคิดใหม่ ด้านงานที่มีความท้าทาย ด้านอิสระในการทํางาน ด้านการเปลี่ยนแปลงเชิงรุก ด้านการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและด้านการเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ ที่มีต่อนวัตกรรมบริการ ด้วยสมมติฐานที่
1-6
สมการที่ 2
BP= β02+ β10 SI+ β11 HS+ β12 HA+ β13 HT+ ɛ
การทดสอบผลกระทบของนวัตกรรมบริการ ที่มีต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ ด้วย
สมมติฐานที่ 7
สมการที่ 3
BP = β03+ β14 SI+ Β15 CI+ Β16 (SI*CI) + β17 HS+ β18 HA+ β19 HT+ ɛ
การทดสอบผลกระทบของความรุ น แรงในการแข่ง ขัน ที่ มีต่ อความสั ม พั นธ์ ร ะหว่ า ง
นวัตกรรมบริการและผลการดําเนินงานของธุรกิจ ด้วยสมมติฐานที่ 8
สมการที่ 4
NIF = β04+ β20 TL+ β21 FS+ β22 RR+ β23 HS+ β24 HA+ β25 HT+ ɛ
การทดสอบผลกระทบของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างเชิงยืดหยุ่นและความ
พร้อมด้านทรัพยากร ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การด้านความลื่นไหลทางความคิดใหม่ ด้วย
สมมติฐานที่ 9ก สมมติฐานที่ 10ก สมมติฐานที่ 11ก
สมการที่ 5
CW = β05+ β26 TL+ β27 FS+ β28 RR+ β29 HS+ β30 HA+ β31 HT+ ɛ
การทดสอบผลกระทบของ ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างเชิงยืดหยุ่นและความ
พร้อมด้านทรัพยากร ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การด้านงานที่มีความท้าทาย ด้วยสมมติฐานที่
9ก สมมติฐานที่ 10ข สมมติฐานที่ 11ข
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สมการที่ 6
FW = β06+ β32 TL+ β33 FS+ β34 RR + β35 HS+ β36 HA+ β37 HT+ ɛ
การทดสอบผลกระทบของ ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างเชิงยืดหยุ่นและความ
พร้อมด้านทรัพยากร ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การด้านอิสระในการทํางาน ด้วยสมมติฐานที่
9ค สมมติฐานที่ 10ค สมมติฐานที่ 11ค
สมการที่ 7
PC = β07+ β38 TL+ β39 FS+ β40 RR+ β41 HS+ β42 HA+ β43 HT+ ɛ
การทดสอบผลกระทบของ ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างเชิงยืดหยุ่นและความ
พร้ อ มด้ า นทรั พ ยากร ที่ มี ต่ อ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข ององค์ ก ารด้ า นการเปลี่ ย นแปลงเชิ ง รุ ก ด้ ว ย
สมมติฐานที่ 9ง สมมติฐานที่ 10ง สมมติฐานที่ 11ง
สมการที่ 8
CL = β08+ β44 TL+ β45 FS+ β46 RR+ β47 HS+ β48 HA+ β49 HT+ ɛ
การทดสอบผลกระทบของ ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างเชิงยืดหยุ่นและความ
พร้ อ มด้ า นทรั พ ยากร ที่ มี ต่ อ ความคิ ดสร้ า งสรรค์ ข ององค์ ก ารด้า นการเรี ย นรู้ อ ย่า งต่ อ เนื่อ ง ด้ ว ย
สมมติฐานที่ 9จ สมมติฐานที่ 10จ สมมติฐานที่ 11จ
สมการที่ 9
CC = β09+ β50 TL+ β51 FS+ β52 RR+ β53 HS+ β54 HA+ β55 HT+ ɛ
การทดสอบผลกระทบของ ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างเชิงยืดหยุ่นและความ
พร้อมด้านทรัพยากร ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การด้านการเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ ด้วย
สมมติฐานที่ 9ฉ สมมติฐานที่ 10ฉ สมมติฐานที่ 11ฉ
สําหรับอักษรที่ใช้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ ผู้วิจัยกําหนดไว้ดังนี้
ตัวแปร
อักษรย่อ
1. ความลื่นไหลทางความคิดใหม่ (Novel Idea Flow)
NIF
2. งานที่มีความท้าทาย (Challenging Work)
CW
3. อิสระในการทํางาน (Freedom of Work)
FW
4. การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก (Proactive Change)
PC
5. การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Continuous Learning)
CL
6. การเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ (Creative Connection)
CC
7. นวัตกรรมบริการ (Service Innovation)
SI
8. ความรุนแรงในการแข่งขัน (Competitive Intensity)
CI
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9. ผลการดําเนินงานของธุรกิจ (Business Performance)
BP
10. ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership)
TL
11. โครงสร้างเชิงยืดหยุ่น (Flexible Structure)
FS
12. ความพร้อมด้านทรัพยากร (Resource Readiness)
RR
13. ตัวแปรควบคุม ขนาดของโรงแรม (Hotel Size)
HS
14. ตัวแปรควบคุม ระยะเวลาการดําเนินงานของโรงแรม (Hotel Age)
HA
15. ตัวแปรควบคุม ประเภทของโรงแรม (Hotel Type)
HT
1.1.4 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 7 ที่เป็นคําถามปลายเปิดด้วยวิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
2. การจัดกระทําข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ
2.1 การจัดกระทําข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยศึกษาวิธีการดําเนินการตามระเบียบวิธีเชิง
คุณภาพและดําเนินการตามอย่างเคร่งครัด กําหนดคุณลักษณะของผู้ให้ข้อมูลหลัก เก็บข้อมูลโดย
เลือกเครื่องมือที่เหมาะสมตามคุณภาพของข้อมูลที่จะได้รับ มีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
คุณสมบัติและคุณลักษณะของผู้ให้ข้อมูล การตั้งคําถาม วิธีการสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ
และเตรียมความพร้อมสําหรับการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในสนามวิจัย ตามรายละเอียดดังนี้
2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ มีองค์ประกอบ 3 ด้าน (ชาย โพธิสิตา, 2552) ดังนี้
2.2.1 การจัดระเบียบข้อมูล (data organizing) เพื่อให้ข้อมูลเป็นระเบียบและ
สะดวกในการนํามาใช้งาน ผู้วิจัยถอดเทปการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบคําต่อคํา (verbatim) อ่านข้อมูลที่
ได้จากการถอดเทปทั้งหมด ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ทบทวนข้อมูล ทําความเข้าใจในข้อมูล
หลังจากนั้นดําเนินการแบ่งข้อมูลโดยการกําหนดรหัสให้กับข้อมูลหลัก 5 กลุ่ม ได้แก่ การให้ความ
หมายและรูปแบบความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ ผลกระทบของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
ปัจจัยแทรกความสัมพันธ์ ปัจจัยเชิงสาเหตุความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ และอุปสรรค ปัญหาและ
แนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ขององค์การในโรงแรมบูติกไทย เพื่อทําความเข้าใจกับสิ่งที่ผู้ให้
ข้อมูลหลักรับรู้ เข้าใจ ให้ความหมาย ตีความและมีประสบการณ์
2.2.2 การแสดงข้อมูล (data display) โดยเขียนเชิงพรรณนาข้อความที่ได้มาจาก
การเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ที่ ถู ก จั ด ระเบี ย บตามกรอบแนวคิ ด การวิ จั ย เพื่ อ บรรยายถึ ง เรื่ อ งราวอย่ า งมี
ความหมาย และตรงประเด็นกับสิ่งที่ผู้วิจัยได้ศึกษา โดยนําข้อมูลที่ได้จากการถอดเทปสนทนาและ
กําหนดรหัสแล้วมาจัดลําดับตามเนื้อหาที่ต้องการศึกษา จัดกลุ่มความหมายแยกออกเป็นประเด็น
(content analysis) โดยจัดกลุ่มข้อมูลที่มีลักษณะร่วมหรือที่มีความหมายเหมือนกันไว้ด้วยกัน โดยใช้
หัวข้อย่อยในแบบสัมภาษณ์เป็นแนวทางสําหรับการจัดกลุ่มและเปรียบเทียบข้อมูลในเรื่องเดียวกันที่
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ได้มาจากแหล่งข้อมูลที่ต่างกันเพื่อแสดงสาระสําคัญของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การในโรงแรม
บูติกไทย
2.2.3 การสรุป การตีความและตรวจสอบความถูกต้องตรงประเด็นของผลการวิจัย
(conclusion, interpretation and verification) โดยนํากลุ่มคํา ข้อความ หรือประโยคที่ได้มา
วิเคราะห์ ตีความหรือให้ความหมาย เปรียบเทียบข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูลและนํามาสร้างข้อสรุปแบบ
อุปนัย (analytic induction) เพื่อหาบทสรุปร่วมกันของเรื่องนั้นๆ และเขียนคําบรรยายความหมาย
ตามลักษณะข้อความที่ปรากฎและนําเสนอพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบเพื่อยืนยันผลการวิจัยเชิง
ปริมาณและจัดทําข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ขององค์การโรงแรมบูติกใน
ประเทศไทย ซึ่งหากข้อมูลยังไม่มีความชัดเจนจะบันทึกแยกเป็นข้อสังเกตไว้ต่างหาก เพื่อสะสมข้อมูล
นั้นไว้แล้วนํากลับมาร่วมวิเคราะห์เมื่อได้ข้อมูลมากพอ
2.3 การตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลเชิงคุณภาพ (trustworthiness of the study)
ผู้วิจัยดําเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มเก็บข้อมูล โดยผู้วิจัยมีการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล ดังนี้
2.3.1 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือ (credibility) ของข้อมูล ผู้วิจัยตรวจสอบความ
เชื่อถือได้ของข้อมูลด้วยเทคนิควิธีสามเส้าของ Patton (Patton, 1990)
2.3.1.1 การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการ (methodological triangulation)
ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม
(non-participate observation) ควบคู่กับการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เพื่อสังเกต
อากัปกริยา สีหน้า ท่าทาง น้ําเสียงของผู้ให้ข้อมูล พร้อมทั้งจดบันทึกภาคสนาม ตลอดจนศึกษาข้อมูล
เพิ่มเติมจากแหล่งเอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
2.3.1.2 การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (data triangulation) ผู้วิจัยเก็บข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลที่ต่างกันเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ได้แก่ เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผู้บริหารโรงแรมบูติกโดยตรง จากบทสัมภาษณ์ในหนังสือหรือนิตยสาร และจากการให้สัมภาษณ์
รายการโทรทัศน์ ที่หาย้อนหลังได้จากฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ
2.3.2 การตรวจสอบความเชื่อถือได้ (trustworthiness) ของเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ผู้วิจัยหรือผู้สัมภาษณ์สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้ให้สัมภาษณ์ เพื่อให้เกิดความไว้วางใจในตัว
ผู้วิจัย มีผลต่อความถูกต้องและเป็นจริงของข้อมูล
2.3.3 การยืนยันความถูกต้องของข้อมูล (member checking) ผู้วิจัยนําข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์กลับไปให้ผู้สัมภาษณ์ยืนยันความถูกต้องว่าจริงตรงตามความรู้สึกของผู้สัมภาษณ์
หรือไม่
2.3.4 การตรวจสอบความไว้ ว างใจได้ ข องข้ อ มู ล (dependability) ผู้ วิ จั ย ศึ ก ษา
ระเบียบวิธีวิจัย อธิบายขั้นตอนการทําวิจัย และวิธีการเก็บข้อมูลอย่างละเอียด พร้อมทั้งนําเสนอ
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ข้อมูลครบถ้วน ครอบคลุม และมีการนําข้อมูลไปตรวจสอบกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อยืนยันความ
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
2.3.5 การยืนยันผลการวิจัย (conformability)
2.3.5.1 ผู้ วิ จั ย เก็ บ เอกสารต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งไว้ เ ป็ น ระบบพร้ อ มสํ า หรั บ การ
ตรวจสอบ (audit trial) ทั้งการบันทึกข้อมูล การสัมภาษณ์ด้วยเทปบันทึกเสียง การถอดเทปสนทนา
แบบคําต่อคํา การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสัมภาษณ์จากการอ่านบันทึกการถอดความ
ยืนยันว่าข้อมูลที่ได้มาไม่ได้เกิดจากความลําเอียงหรือคิดขึ้นเองของผู้วิจัย
2.3.5.2 ผู้วิจัยบันทึกภาคสนาม (field note) โดยจดบันทึกเหตุการณ์ ความรู้สึก
กิ จ กรรม บทสนทนา และปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสนามวิ จั ย เพื่ อ นํ า มาใช้ เ ตื อ นความทรงจํ า เกี่ ย วกั บ
เหตุการณ์ อารมณ์ ความรู้สึกของผู้ให้ข้อมูล และช่วยวิเคราะห์ข้อมูลตามความเป็นจริง
2.3.5.3 ผู้วิจัยอ้างอิงคําพูด (quotation) ของผู้ให้ข้อมูลในการนําเสนอข้อมูล
โดยใช้ถ้อยคําของผู้ให้ข้อมูลให้มากที่สุด
2.3.5.4 ผู้วิจัยฟังเสียงสะท้อนจากผู้ให้ข้อมูล (playback method) อย่าง
ละเอี ย ด ด้ ว ยวิ ธี ก ารเสนอผลการวิ จั ย ให้ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ฟั ง และให้ พ วกเขาแสดงความคิ ด เห็ น เพื่ อ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือและความเที่ยงตรงตามมุมมองของผู้ให้ข้อมูล
2.3.5.5 การวิเคราะห์และสรุปข้อมูล เช่น การรหัส (coding) การจัดกลุ่มข้อมูล
(category) การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ การหาโครงเรื่อง (theme) และการแปลความหมาย ผู้วิจัยจะ
นําข้อมูลไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมตรวจสอบและทบทวนอยู่เสมอ
2.3.6 ความสามารถนํ า ผลการวิ จั ย ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ (transferability) ผู้ วิ จั ย เขี ย น
ระเบียบวิธีวิจัย การวิ เคราะห์ข้อมูลและบริ บทที่ศึกษาอย่างชัดเจน เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของ
งานวิจัยในการนําผลการวิจัยไปใช้ในบริบทที่ใกล้เคียงกัน
2.4 การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีการพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูลทุกราย โดยก่อนดําเนินการวิจัย ผู้วิจัย
แนะนําตัวและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้ข้อมูลเพื่อสร้างความไว้วางใจระหว่างผู้วิจัยกับผู้ให้ข้อมูล
หลังจากนั้นผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย ขั้นตอนการวิจัย การนําข้อมูลไปใช้ ประโยชน์และความ
เสี่ยงในการเข้าร่วมการวิจัย สิทธิในการตอบหรือไม่ตอบคําถาม สิทธิในการถอนตัวออกจากการวิจัย
ได้เมื่อต้องการโดยไม่จําเป็นต้องชี้แจงเหตุผล ความมีอิสระในการตอบรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมการ
วิจัยที่จะไม่มีผลใดๆ ต่อผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลซักถามข้อสงสัยและให้เวลาในการ
ทบทวนความคิดก่อนตัดสินใจตอบคําถาม โดยผู้วิจัยมีการขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลจดบันทึกข้อความการ
สัมภาษณ์และการบันทึกเสียงขณะสัมภาษณ์ก่อนดําเนินการสัมภาษณ์ อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยคํานึงถึง
ความยินยอมและความพร้อมของผู้ให้ข้อมูลอยู่ตลอดเวลา ในด้านการรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูล
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ผู้วิจัยชี้แจงกับผู้ให้ข้อมูลเรื่องการไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่จะส่งผลเชิงลบเกี่ยวโยงถึงผู้ให้ข้อมูลจากการ
นําเสนอผลการวิจัย และการใช้นามสมมติเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล พร้อมทั้งแจ้งให้
ผู้ให้ข้อมูลทราบเรื่องการทําลายหลักฐานการบันทึกเสียงเมื่อสิ้นสุดการวิจัย นอกจากนี้ ผลการวิจัยที่
นําไปอภิปรายหรือตีพิมพ์เผยแพร่จะถูกนําเสนอในภาพรวม และถูกใช้เพื่อประโยชน์เชิงวิชาการ
เท่านั้น เมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ให้ข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยจึงเริ่มทําการวิจัย
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ จั ย เพื่ อ ทดสอบสาเหตุ แ ละผลลั พ ธ์ ข องความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข ององค์ ก ารธุ ร กิ จ
โรงแรมบูติกในประเทศไทย ใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณดังนี้
1. สถิติพื้นฐาน ใช้บรรยายคุณสมบัติของสิ่งที่ศึกษา ได้แก่
1.1 ค่าร้อยละ (percentage)
1.2 ค่าคะแนนเฉลี่ย (mean)
1.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
2. สถิติที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
2.1 การหาค่าอํานาจจําแนก (discrimination power) ของแบบสอบถามเป็น
รายข้อ โดยใช้การทดสอบค่าทีจากเทคนิค (item total correlation)
2.2 การหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของเครื่ อ งมื อ (reliability) โดยการคํ า นวณหาค่ า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)
2.3 การตรวจสอบความตรงเชิ ง โครงสร้ า ง (construct validity) โดยใช้ วิ ธี ก าร
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis) ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
สําหรับการวิจัย
3. สถิ ติที่ ใ ช้ ใ นการทดสอบเงื่อ นไขสํ าหรับ การวิ เ คราะห์ค วามถดถอย (regression)
ประกอบด้วย
3.1 การตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (linear relationship) ระหว่าง
ตัวแปรด้วยการใช้ curve estimation หรือดูค่า significant จากค่า ANOVA ที่มีนัยสําคัญ หรือจาก
การสร้างกราฟ normal P-P plot ของความคลาดเคลื่อนมาตรฐานที่มีแนวโน้มเป็นเส้นตรงเข้าใกล้
การแจกแจงปกติ
3.2 การทดสอบการแจกแจงแบบปกติ (multivariate normality) ของตัวแปร 12
ตัวแปร โดยสร้างแผนภาพกระจายซึ่งข้อมูลต้องมีการกระจาย แสดงความสัมพันธ์ที่อยู่เชิงเส้นตรง
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3.3 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (multicollinearity test) เพื่อ
ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยต้องไม่มีปัญหาสหสัมพันธ์ โดยพิจารณาจากค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระที่มีค่าไม่เกิน 0.80 (Cooper and Schindler, 2006)
ร่วมกับค่า variance inflation factor (VIF) ซึ่งมีคา่ น้อยกว่า 10 แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มี
ความสัมพันธ์กันมากเกินไปจนทําให้เกิดปัญหา multicollinearity
3.4 การทดสอบค่าแปรปรวนของค่าเคลื่อนที่คงที่ (homoscedasticity) ด้วยการ
พิจารณาค่า residual ในแผนภาพการกระจาย scatter plot โดยค่าความคลาดเคลื่อนเปลี่ยนแปลง
ใกล้ศูนย์หรือมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงแคบ แสดงว่าค่าแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการ
พยากรณ์นั้นเป็นค่าคงที่
4. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
4.1 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ (multiple correlation analysis) เพื่อ
หาระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระหลายตัวตามกรอบแนวคิดการวิจัย
4.2 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (multiple regression analysis) เพื่อ
หาความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นที่มีผลกระทบต่อความผันแปรของตัวแปรตาม

142
ขั้นตอนการวิจัย

4.3

1. ทบทวนวรรณกรรม

วิธีดําเนินการวิจัย

1. วิเคราะห์/สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี จาก
เอกสาร ตํารา คู่มือ บทความและงานวิจัย
2. สร้างแบบสอบถาม
3. ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
4. ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างด้วยโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ

2. พัฒนาเครื่องมือ

ผลการวิจัย
1. ข้อมูลสภาพ ปัญหา
และความจําเป็นในการวิจัย
2. กรอบแนวคิดการวิจัย
3. แบบสอบถามการวิจัย

3. เก็บรวบรวมข้อมูล
เชิงปริมาณ

ส่งแบบสอบถาม (Questionnaire) ทางไปรษณีย์
จํานวน 875 ชุด ไปยังโรงแรมบูติกในประเทศไทย

ข้อมูลเกี่ยวกับความสร้างสรรค์
ขององค์การและนวัตกรรมบริการ
เชิงปริมาณ

4. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและอ้างอิง
ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS

ได้ผลการทดสอบสมมติฐาน

5. เก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
คุณภาพ

สร้างแบบสอบถามกึ่งโครงสร้างและนําไป
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารโรงแรมที่ได้รับรางวัล
ประกวดโครงการสุดยอดโรงแรมบูติกไทย

ได้ข้อมูลที่ลุ่มลึกเกี่ยวกับความคิด
สร้างสรรค์ขององค์การและ
นวัตกรรมบริการ

6. สังเคราะห์ข้อมูลร่วม

1. ข้อมูลเชิงคุณภาพ: วิเคราะห์เนื้อหา จัดกลุ่ม
เรียบเรียง จัดลําดับ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
2. วิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลเชิงปริมาณ
3. นําเสนอผล

ยืนยันผลที่ได้จากการวิเคราะห์

เขียนรายงานผลการวิจัย

รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์

7. สรุปผลการวิจัย

สรุป

ภาพที่ 11 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย

ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
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การวิจัยเรื่องความคิดสร้างสรรค์ขององค์การเพื่อสร้างนวัตกรรมบริการและผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติกในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) เพื่อพัฒนากรอบ
แนวคิดเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การโรงแรมบูติกในประเทศไทย 2) เพื่อ
ทดสอบผลกระทบของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การต่อนวัตกรรมการบริการของธุรกิจโรงแรมบูติก
ในของประเทศไทย 3) เพื่อทดสอบผลกระทบของนวัตกรรมบริการต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ
โรงแรมบูติกในประเทศไทย 4) เพื่อทดสอบผลกระทบของความรุนแรงในการแข่งขันต่อความสัมพันธ์
ระหว่างนวัตกรรมการบริการและผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติกในประเทศไทย 5) เพื่อ
ทดสอบผลกระทบของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างเชิงยืดหยุ่นและความพร้อมทางด้าน
ทรัพยากรต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การด้านต่างๆ ในธุรกิจโรงแรมบูติกในประเทศไทย 6) เพื่อ
ศึกษากลยุทธ์การสร้างความคิดสร้างสรรค์ขององค์การโรงแรมบูติกในประเทศไทย
โดยดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนย่อยๆ คือ ขั้นตอนที่ 1 ดําเนินการศึกษาวิเคราะห์
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาเครื่องมือที่
ใช้ดําเนินการวิจัยเชิงปริมานและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยพิจารณาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
ของแบบสอบถามด้วยการนําคะแนนที่ได้มาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับตัวแปร
IOC (index of item object congruence) โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถในประเด็น
หัวข้อการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและภาพเอกชนจํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบและ
ปรั บ ความถู ก ต้ อ งด้ า นโครงสร้ า งเนื้ อ หาและภาษาที่ ใ ช้ ให้ มี ค วามถู ก ต้ อ งสมบู ร ณ์ จากนั้ น นํ า
แบบสอบถามไปทดลองใช้กับโรงแรมต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30
โรงแรม โดยให้ผู้จัดการโรงแรมเป็นผู้กรอกแบบสอบถาม และนําค่าที่ได้มาตรวจคุณภาพของเครื่องมือ
alpha
หาค่ าความเชื่อ มั่ น โดยการคํ านวณหาค่ าสัม ประสิท ธิ์ข องครอนบาค (Cronbach’s
coefficient) อํานาจการจําแนกและค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis) ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ขั้นตอนที่ 3 นํา
แบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ โดยผู้วิจัยดําเนินการจัดส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งเป็นธุรกิจโรงแรมบูติกในประเทศไทย ซึ่งผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้บริหารโรงแรม เป็นตัวแทนในการ
ตอบแบบสอบถาม จํานวน 875 โรงแรม โดยใช้วิธีการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ ในขั้นตอนที่ 4
รวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับกลับอย่างสมบูรณ์มาวิเคราะห์ ด้วยสถิติเชิงพรรณนาและเชิงอ้างอิง
รวมทั้งทดสอบสมมติฐานและวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพยากรณ์ด้วยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบ
พหุคูณ (multiple correlation analysis) และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (multiple
regression analysis) สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพในขั้นตอนที่ 5 ผู้วิจัยดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ
ด้วยวิธีการวิทยาแบบปรากฏการณ์วิทยา (phenomenological research) เก็บข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) โดยมีแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างและตัวผู้วิจัยเป็นเครื่องมือ
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สําคัญ พร้อมทั้งสังเกตอย่างไม่มีส่วนร่วม (non-participant observation) ในระหว่างเก็บข้อมูลจาก
ผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informants) ได้แก่ ผู้บริหารโรงแรมบูติกที่ได้รับรางวัลการประกวดโครงการสุด
ยอดโรงแรมบูติกไทยจากโครงการ Thailand Boutique Award จํานวน 7 โรงแรม ในขั้นตอนที่ 6
เก็บรวบรวมข้อมูลและวิ เคราะห์ข้ อมูล เชิงคุณภาพด้วยการถอดบทสนทนาและวิ เคราะห์เนื้ อหา
จัดกลุ่ม แยกหมวดหมู่ ตีความ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ และนําผลที่ได้มายืนยันผลการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณ หรือขยายความเพื่ออธิบายข้อค้นพบให้ลุ่มลึก เพิ่มเติม ในขั้นตอนสุดท้าย คือ
ขั้นตอนที่ 7 สรุปผลการวิจัยด้วยการเขียนรายงานผลการวิจัย พร้อมทั้งจัดทําข้อเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ขององค์การในธุรกิจโรงแรมบูติกในประเทศไทย

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย เรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การเพื่อสร้างนวัตกรรม
บริการ และผลการดําเนินงานของธุรกิจ ผู้วิจัยได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับดังต่อไปนี้
1. ลําดับขั้นตอนในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ลําดับขั้นตอนในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
สําหรับข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารโรงแรมบูติกในประเทศไทย
2. ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจโรงแรมบูติกในประเทศไทย
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรุนแรงในการแข่งขัน
6. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสาเหตุที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
7. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของความคิด
สร้างสรรค์ขององค์การเพื่อสร้างนวัตกรรมบริการ และผลการดําเนินงานของธุรกิจ
สําหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับดังต่อไปนี้
1. การให้นิยามความคิดสร้างสรรค์ขององค์การในธุรกิจโรงแรมบูติก
2. ผลกระทบของความคิดสร้างสรรค์องค์การ ต่อนวัตกรรมบริการในโรงแรมบูติก
3. ผลกระทบของนวัตกรรมบริการต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติก
4. ผลกระทบของความรุนแรงทางการแข่งขันในธุรกิจโรงแรมบูติก
5. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การโรงแรมบูติก
6. ปัญหาและอุปสรรคในการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ในองค์การโรงแรมบูติก
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารโรงแรมบูติกในประเทศไทย ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา
ประสบการณ์การทํางานในธุรกิจโรงแรม ตําแหน่งงานในปัจจุบัน ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ข้อมูลทั่วไปของผูบ้ ริหารโรงแรมบูติกในประเทศไทย
ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารโรงแรมบูติกในประเทศไทย
จํานวน
ร้อยละ
1. เพศ
1.1 ชาย
86
47.78
1.2 หญิง
94
52.22
รวม
180
100.00
2. อายุ
2.1 น้อยกว่า 30 ปี
25
13.89
2.2 30-40 ปี
80
44.44
2.3 41-50 ปี
44
24.44
2.4 มากกว่า 50 ปี
31
17.22
รวม
180
100.00
3. การศึกษา
3.1 ต่ํากว่าปริญญาตรี
31
17.22
3.2 ปริญญาตรี
6
3.33
3.3 สูงกว่าปริญญาตรี
143
79.44
รวม
180
100.00
4. ประสบการณ์การทํางานในธุรกิจโรงแรม
4.1 น้อยกว่า 1 ปี
13
7.22
4.2 1-5 ปี
68
37.78
4.3 6-10 ปี
46
25.56
4.4 11-15 ปี
25
13.89
4.5 16-20 ปี
8
4.44
4.6 มากกว่า 20 ปี
20
11.11
รวม
180
100.00
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ตารางที่ 5 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารโรงแรมบูติกในประเทศไทย (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารโรงแรมบูติกในประเทศไทย
จํานวน
ร้อยละ
5. ตําแหน่งงานในปัจจุบัน
5.1 กรรมการผู้จัดการ
62
34.44
5.2 หุ้นส่วนผู้จัดการ
15
8.33
5.3 อื่นๆ
103
57.22
รวม
180
100.00
จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้บริหารโรงแรมบูติกในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อย
ละ 52.22) และเป็นเพศชาย (ร้อยละ 47.78) มีอายุ 30-40 ปี (ร้อยละ 44.44) รองลงมา อายุ 41-50
ปี (ร้อยละ 24.44) การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 79.44) รองลงมา การศึกษาต่ํากว่าปริญญา
ตรี (ร้อยละ 17.22) ประสบการณ์การทํางานในธุรกิจโรงแรม 1-5 ปี (ร้อยละ 37.78) รองลงมา
ประสบการณ์การทํางานในธุรกิจโรงแรม 6-10 ปี (ร้อยละ 25.56) และตําแหน่งงานในปัจจุบันมี
ตําแหน่งอื่นๆ (ร้อยละ 57.22) รองลงมา ตําแหน่งงานในปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการ (ร้อยละ
34.44)
2. ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจโรงแรมบูติกในประเทศไทย
ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์การทํางานในธุรกิจโรงแรม ตําแหน่ง
งานในปัจจุบัน ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจโรงแรมบูติกในประเทศไทย
ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจโรงแรมบูติกในประเทศไทย
จํานวน
ร้อยละ
1. จํานวนห้องพัก
1.1 น้อยกว่า 20 ห้อง
69
38.33
1.2 21-50 ห้อง
61
33.89
1.3 50 ห้องขึ้นไป
50
27.78
รวม
180
100.00
2. จํานวนพนักงาน
2.1 น้อยกว่า 5 คน
38
21.11
2.2 5-10 คน
31
17.22
2.3 11-15 คน
15
8.33
2.4 มากกว่า 15 คน
96
53.33
รวม
180
100.00
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ตารางที่ 6 ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจโรงแรมบูติกในประเทศไทย (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจโรงแรมบูติกในประเทศไทย
จํานวน
ร้อยละ
3. ระยะเวลาการดําเนินการ
3.1 น้อยกว่า 5 ปี
84
46.67
3.2 5-10 ปี
67
37.22
3.3 11-15 ปี
24
13.33
3.4 มากกว่า 15 ปี
5
2.78
รวม
180
100.00
4. ระดับมาตรฐานโรงแรม
4.1 น้อยกว่า 3 ดาว
36
20.00
4.2 ระดับ 3 ดาว
70
38.89
4.3 ระดับ 4 ดาว
49
27.22
4.4 ระดับ 5 ดาว หรือ มากกว่า
25
13.89
รวม
180
100.00
5. ประเภทโรงแรม
5.1 โรงแรมอิสระ (Independent Hotel)
150
83.33
5.2 โรงแรมในเครือ (Chain Hotel)
30
16.67
รวม
180
100.00
6. ลูกค้าหลักของโรงแรม
6.1 ลูกค้าชาวไทย
59
32.78
6.2 ลูกค้าชาวต่างชาติ
121
67.22
รวม
180
100.00
จากตารางที่ 6 พบว่า ธุรกิจโรงแรมบูติกในประเทศไทยส่วนใหญ่มีจํานวนห้องพัก น้อย
กว่า 20 ห้ อง (ร้ อ ยละ 38.33) รองลงมา มีจํ านวนห้องพัก 21-50 ห้อง (ร้อ ยละ 33.89) จํา นวน
พนักงานมากกว่า 15 คน (ร้อยละ 53.33) รองลงมา จํานวนพนักงาน น้อยกว่า 5 คน (ร้อยละ
21.11) ระยะเวลาการดําเนินการน้อยกว่า 5 ปี (ร้อยละ 46.67) รองลงมา ระยะเวลาการดําเนินการ
5-10 ปี (ร้อยละ 37.22) มาตรฐานโรงแรมระดับ 3 ดาว (ร้อยละ 38.89) รองลงมา มาตรฐานโรงแรม
ระดับ 4 ดาว (ร้อยละ 27.22) โรงแรมประเภทโรงแรมอิสระ (independent hotel) (ร้อยละ 83.33)
รองลงมา โรงแรมประเภทโรงแรมในเครือ (chain hotel) (ร้อยละ 16.67) ลูกค้าหลักของโรงแรม
ลูกค้าชาวต่างชาติ (ร้อยละ 67.22) รองลงมา ลูกค้าหลักของโรงแรม ลูกค้าชาวไทย (ร้อยละ 32.78)
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3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
ประกอบด้วย ความลื่นไหลทางความคิดใหม่ งานที่มีความท้าทาย อิสระในการทํางาน
การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และการเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ แสดงผลในตาราง
ที่ 7
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ของ
องค์การโดยรวมและเป็นรายด้านของผู้บริหารโรงแรมบูติกในประเทศไทย
(n = 180)
S.D.
ระดับความคิดเห็น
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
X
1. ความลื่นไหลทางความคิดใหม่
3.91
0.72
มาก
2. งานที่มีความท้าทาย
3.96
0.65
มาก
3. อิสระในการทํางาน
3.70
0.59
มาก
4. การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก
3.96
0.68
มาก
5. การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3.80
0.67
มาก
6. การเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์
4.08
0.63
มาก
รวม
3.90
0.55
มาก
จากการวิ เ คราะห์ ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ความคิ ด
สร้างสรรค์ขององค์การโดยรวมและเป็นรายด้านของโรงแรมบูติกในประเทศไทย พบว่า ผู้บริหาร
โรงแรมบูติกในประเทศไทยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ขององค์การโดยรวม
อยู่ในระดับมาก ( X = 3.90) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านการ
เชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ ( X = 4.08) ด้านการเปลี่ยนแปลงเชิงรุก ( X = 3.96) ด้านงานที่มีความ
ท้าทาย ( X = 3.96) ด้านความลื่นไหลทางความคิดใหม่ ( X = 3.91) ด้านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
( X = 3.80) และด้านอิสระในการทํางาน ( X = 3.70) รายละเอียดแสดงไว้ในตารางที่ 7
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ตารางที่ 8 ค่ า ความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
ความลื่นไหลทางความคิดใหม่ของผู้บริหารโรงแรมบูติกในประเทศไทย
(n = 180)
ระดับความคิดเห็น
ระดับ
ความลืน่ ไหลทาง
มาก
มาก ปาน น้อย น้อย
S.D. ความ
X
ความคิดใหม่
คิดเห็น
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1. โรงแรมส่งเสริมให้ 47
82
44
6
1
3.93 0.83 มาก
พ นั ก ง า น แ ส ด ง (26.11) (45.56) (24.44) (3.33) (0.56)
ค ว า ม คิ ด ริ เ ริ่ ม
นํ า เสนอรู ป แบบการ
บริ ก ารใหม่ ๆ ให้ แ ก่
ลูกค้า
2. พ นั ก ง า น ใ น 39
81
49
11
0
3.82 0.84 มาก
โ ร ง แ ร ม มี ก า ร (21.67) (45.00) (27.22) (6.11) (0.00)
แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว า ม
คิดเห็นกันอยู่เสมอ
3. บรรยากาศการ 64
88
22
5
1
4.16 0.79 มาก
ทํ า งานเป็ น ไปอย่ า ง (35.56) (48.89) (12.22) (2.78) (0.56)
เปิ ด เผย ง่ า ยต่ อ การ
พู ด คุ ย นํ า เสนอความ
คิดเห็น
4. โ ร ง แ ร ม เ น้ น 40
73
52
9
6
3.73 0.97 มาก
กิ จ กรรมให้ พ นั ก งาน (22.22) (40.56) (28.89) (5.00) (3.33)
แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว า ม
คิ ด เห็ น ระหว่ า งกั น
เช่น การระดมสมอง
ก า ร โ ต้ แ ย้ ง อ ย่ า ง
สร้างสรรค์
รวม
3.91 0.72 มาก
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จากการวิเคราะห์ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความลื่นไหลทางความคิดใหม่ของโรงแรมบูติกในประเทศไทย ผู้บริหารโรงแรมบูติกใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ ด้านความลื่นไหล
ทางความคิดใหม่ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก ดังนี้
บรรยากาศการทํางานเป็นไปอย่างเปิดเผย ง่ายต่อการพูดคุยนําเสนอความคิดเห็น ( X = 4.16)
โรงแรมส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานแสดงความคิ ด ริ เ ริ่ ม นํ า เสนอรู ป แบบการบริ ก ารใหม่ ๆ ให้ แ ก่ ลู ก ค้ า
( X = 3.93) และพนักงานในโรงแรมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยู่เสมอ ( X = 3.82)
รายละเอียดแสดงไว้ในตารางที่ 8
ตารางที่ 9 ค่ า ความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
งานที่มีความท้าทายของผู้บริหารโรงแรมบูติกในประเทศไทย
(n = 180)
ระดับความคิดเห็น
ระดับ
งานที่มคี วามท้าทาย

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย

X

S.D.

คิดเห็น

ที่สุด

1 . มี ก า ร กํ า ห น ด 55
80
40
5
0
4.03
เป้าหมายงานชัดเจน (30.56) (44.44) (22.22) (2.78) (0.00)
ให้ พ นั ก งานทุ ก คน
รับ รู้ และมี ส่ ว นร่ ว ม
ไปสู่เป้าหมายนั้น
2. โรงแรมกํ า หนด 53
81
38
8
0
3.99
หน้ า ที่ ก ารทํ า งานที่ (29.44) (45.00) (21.11) (4.44) (0.00)
ต้ อ ง ใ ช้ ทั ก ษ ะ
ความสามารถหลาย
ด้าน
3. มี ก ารมอบหมาย 32
88
49
10
1
3.78
หน้ า ที่ ง านสํ า คั ญ ที่ มี (17.78) (48.89) (27.22) (5.56) (0.56)
ลั ก ษณะเฉพาะ และ
ต้อ งใช้ ค วามสามารถ
หรื อ คุ ณ สมบั ติ พิ เ ศษ
แตกต่างจากงานทั่วไป

ความ

0.80

มาก

0.83

มาก

0.82

มาก
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ตารางที่ 9 ค่ า ความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
งานที่มีความท้าทายของผู้บริหารโรงแรมบูติกในประเทศไทย (ต่อ)
(n = 180)
ระดับความคิดเห็น
ระดับ
งานที่มคี วามท้าทาย

มาก

มาก

ที่สุด

ปาน

น้อย

กลาง

น้อย

X

S.D.

ความ
คิดเห็น

ที่สุด

4. ผู้บริหารมอบหมาย 47
98
32
3
0
4.05
หน้ า ที่ ง านตามความ (26.11) (54.44) (17.78) 1.67) (0.00)
ถ นั ด ทั ก ษ ะ แ ล ะ
ศักยภาพของพนักงาน
รวม
3.96

0.71

มาก

0.65

มาก

จากการวิเคราะห์ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับงานที่มีความท้าทายของโรงแรมบูติกในประเทศไทย ผู้บริหารโรงแรมบูติกในประเทศ
ไทยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ ด้านงานที่มีความท้าทาย
อยู่ ใ นระดั บ มากทุ ก ข้ อ โดยเรี ย งลํ า ดั บ ค่ า เฉลี่ ย จากมากไปหาน้ อ ย 3 ลํ า ดั บ แรก ดั ง นี้ ผู้ บ ริ ห าร
มอบหมายหน้าที่งานตามความถนัด ทักษะและศักยภาพของพนักงาน ( X = 4.05) มีการกําหนด
เป้าหมายงานชัดเจน ให้พนักงานทุกคนรับรู้ และมีส่วนร่วมไปสู่เป้าหมายนั้น ( X = 4.03) และ
โรงแรมกําหนดหน้าที่การทํางานที่ต้องใช้ทักษะความสามารถหลายด้าน ( X = 3.99) รายละเอียด
แสดงไว้ในตารางที่ 9
ตารางที่ 10 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกั บ
อิสระในการทํางานของผู้บริหารโรงแรมบูติกในประเทศไทย
(n = 180)
ระดับความคิดเห็น
ระดับ
อิสระในการทํางาน

มาก

มาก

ที่สุด
1. มีการจัดพื้นที่การ

20

ปาน

น้อย

กลาง
100

55

น้อย

S.D.

5

0

ความ
คิดเห็น

ที่สุด

ทํ า ง า น เ พื่ อ ส ร้ า ง (11.11) (55.56) (30.56) (2.78) (0.00)
บรรยากาศความเป็น
อิสระในการทํางาน

X

3.75

0.68

มาก
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ตารางที่ 10 ค่ าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิ ดเห็นเกี่ยวกั บ
อิสระในการทํางานของผู้บริหารโรงแรมบูติกในประเทศไทย (ต่อ)
(n = 180)
ระดับความคิดเห็น
ระดับ
อิสระในการทํางาน

มาก

มาก

ที่สุด
2. พนักงานมีอํานาจ

16

ปาน

น้อย

กลาง
62

79

น้อย

X

S.D.

คิดเห็น

ที่สุด
22

1

3.39

0.83

ตัดสินใจเลือกวิธีการ (8.89) (34.44) (43.89) (12.22) (0.56)
ทํางานด้วยตนเอง
3.พนักงานมีเสรีภาพ

24

86

65

4

ในการติด ต่ อ สื่ อ สาร (13.33) (47.78) (36.11) (2.22)
กั บ บุ ค คลต่ า งๆทั้ ง

1

ความ
ปาน
กลาง

3.71

0.74

มาก

3.87

0.77

มาก

3.81

0.80

มาก

0.56)

ภายในและภายนอก
องค์การ
4. โรงแรมสนับสนุน

35

94

43

8

0

ท รั พ ย า ก ร เ พื่ อ (19.44) (52.22) (23.89) (4.44) (0.00)
อํานวยความสะดวก
ให้ พ นั ก งานคิ ด หา
วิ ธี ก ารทํ า งานหรื อ
ให้บริการใหม่ๆ เพื่อ
พั ฒ น า ห รื อ แ ก้ ไ ข
ปัญหาที่เกิดขึ้น
5. ผู้บริหารกระจาย

34

85

54

6

1

อํ า น า จ ค ว า ม (18.89) (47.22) (30.00) (3.33) (0.56)
รั บ ผิ ด ช อ บ ใ ห้
พนั ก งานตั ด สิ น ใจ
แก้ปัญหาการทํางาน
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ตารางที่ 10 ค่ าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิ ดเห็นเกี่ยวกั บ
อิสระในการทํางานของผู้บริหารโรงแรมบูติกในประเทศไทย (ต่อ)
(n = 180)
ระดับความคิดเห็น
ระดับ
อิสระในการทํางาน

มาก

มาก

ที่สุด

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย

X

S.D.

ความ
คิดเห็น

ที่สุด

ด้วยตนเอง
รวม

3.70

0.57

มาก

จากการวิเคราะห์ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับอิสระในการทํางานของโรงแรมบูติกในประเทศไทย ผู้บริหารโรงแรมบูติกในประเทศ
ไทยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ ด้านอิสระในการทํางาน
อยู่ในระดับมาก 4 ข้อและระดับปานกลาง 1 ข้อ โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับ
แรก ดังนี้ โรงแรมสนับสนุนทรัพยากรเพื่ออํานวยความสะดวกให้พนักงานคิดหาวิธีการทํางานหรือ
ให้บริการใหม่ๆ เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ( X = 3.87) ผู้บริหารกระจายอํานาจความ
รับผิดชอบ ให้พนักงานตัดสินใจแก้ปัญหาการทํางานด้วยตนเอง ( X = 3.81) และมีการจัดพื้นที่การ
ทํางานเพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นอิสระในการทํางาน ( X = 3.75) รายละเอียดแสดงไว้ในตารางที่
10
ตารางที่ 11 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิ ดเห็นเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงเชิงรุกของผู้บริหารโรงแรมบูติกในประเทศไทย
(n = 180)
ระดับความคิดเห็น
ระดับ
การเปลี่ยนแปลง
มาก
มาก ปาน น้อย น้อย
S.D. ความ
X
เชิงรุก
คิดเห็น
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1 . โ ร ง แ ร ม ใ ห้ 49
94
32
5
0
4.04 0.75 มาก
ความสํ า คั ญ กั บ การ (27.22) (52.22) (17.78) (2.78 (0.00)
ปรั บ เปลี่ ย นแนวคิ ด
และวิธีการบริการให้
ทั น ต่ อ สถานการณ์
และคู่แข่งขัน
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ตารางที่ 11 ค่ าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิ ดเห็นเกี่ยวกั บ
การเปลี่ยนแปลงเชิงรุกของผู้บริหารโรงแรมบูติกในประเทศไทย (ต่อ)
(n = 180)
ระดับความคิดเห็น
ระดับ
การเปลี่ยนแปลง
มาก
มาก ปาน น้อย น้อย
S.D. ความ
X
เชิงรุก
คิดเห็น
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
2. โรงแรมสนับ สนุน 34
83
50
10
3
3.75 0.88 มาก
ให้ พ นั ก งานร่ ว มกั น (18.89) (46.11) (27.78) (5.56) (1.67)
วิเคราะห์จุดอ่อน จุด
แ ข็ ง วิ ก ฤ ต แ ล ะ
โอกาสของโรงแรม
เพื่อวางแผนอนาคต
3. โรงแรมสนับ สนุน 40
96
37
6
1
3.93 0.78 มาก
การนําเสนอความคิด (22.22) (53.33) (20.56) (3.33) (0.56)
ใ ห ม่ ๆ เ พื่ อ แ ก้ ไ ข
ปรั บ ปรุ ง ด้ า นต่ า งๆ
ของการทํางานก่อนที่
ปัญหาจะเกิดขึ้น
4. โรงแรมกระตุ้นให้ 48
86
38
7
1
3.96 0.83 มาก
พนักงานใส่ใจปัญหา (26.67) (47.78) (21.11) (3.89) (0.56)
ภายนอก (จากลูกค้า
คู่ แ ข่ ง ขั น คู่ ค้ า )เพื่ อ
ป รั บ ตั ว ใ ห้ ทั น ต่ อ
ส ถ า น ก า ร ณ์ อ ยู่
ตลอดเวลา
5. โรงแรมพร้ อ มรั บ 58
87
29
6
0
4.09 0.78 มาก
การเปลี่ยนแปลงใดๆ (32.22) (48.33) (16.11) (3.33) (0.00)
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
รวม
3.86 0.68 มาก
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จากการวิเคราะห์ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเชิงรุกของโรงแรมบูติกในประเทศไทย ผู้ บริหารโรงแรมบูติกใน
ประเทศไทยส่ ว นใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การมี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ข ององค์ ก าร ด้ า นการ
เปลี่ยนแปลงเชิงรุก อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก
ดังนี้ โรงแรมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ( X = 4.09) โรงแรมให้
ความสํ า คั ญ กั บ การปรั บ เปลี่ ย นแนวคิ ด และวิ ธี ก ารบริ ก ารให้ ทั น ต่ อ สถานการณ์ แ ละคู่ แ ข่ ง ขั น
( X = 4.04) และ โรงแรมกระตุ้นให้พนักงานใส่ใจปัญหาภายนอก (จากลูกค้า คู่แข่งขัน คู่ค้า) เพื่อ
ปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา ( X = 3.96) รายละเอียดแสดงไว้ในตารางที่ 11
ตารางที่ 12 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่ าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดั บความคิดเห็นเกี่ยวกั บ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของผู้บริหารโรงแรมบูติกในประเทศไทย
(n = 180)
ระดับความคิดเห็น
ระดับ
การเรียนรู้
มาก
มาก ปาน น้อย น้อย
S.D. ความ
X
อย่างต่อเนื่อง
คิดเห็น
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1. โรงแรมให้โอกาส 37
102
35
6
0
3.94 0.73 มาก
พนั กงานฝึกทั กษะที่ (20.56) (56.67) (19.44) (3.33) (0.00)
จําเป็นใหม่ๆ ในการ
ปฏิบัติงานให้ตรงต่อ
ความต้ อ งการของ
ลูกค้า
2. โรงแรมมุ่ ง เน้ น 34
86
51
8
1
3.80 0.81 มาก
ก ร ะ บ ว น ก า ร (18.89) (47.78) (28.33) (4.44) (0.56)
แลกเปลี่ยน ถ่ายโอน
และแบ่ ง ปั น ความรู้
เพื่อ สร้ า งการเรี ย นรู้
ร ะ ห ว่ างพนั ก ง า น
ภายในทุกระดับ
3. โรงแรมมีกิจกรรม 27
74
55
22
2
3.57 0.93 มาก
ให้พนั กงานมี โอกาส (15.00) (41.11) (30.56) (12.22) (1.11)
ประสานสัมพันธ์
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ตารางที่ 12 ค่ าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิ ดเห็นเกี่ยวกั บ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของผู้บริหารโรงแรมบูติกในประเทศไทย (ต่อ)
(n = 180)
ระดับความคิดเห็น
ระดับ
การเรียนรู้
มาก
มาก ปาน น้อย น้อย
S.D. ความ
X
อย่างต่อเนื่อง
คิดเห็น
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
และถ่ายทอดความรู้
ระหว่างกัน
4. ผู้บริหารสนับสนุน 34
105
37
3
1
3.93 0.71 มาก
ใ ห้ พ นั ก ง า น ม อ ง (18.89) (58.33) (20.56) (1.67) (0.56)
ปั ญ ห า แ ล ะ ค ว า ม
ผิดพลาดเป็นโอกาส
ในการเรี ย นรู้ แ ละ
ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นางาน
อย่างสม่ําเสมอ
5. โรงแรมสนับสนุน 36
79
56
7
2
3.78 0.85 มาก
ให้เกิดการเรียนรู้ทั่ ว (20.00) (43.89) (31.1)1 (3.89) (1.11)
ทั้ ง อ ง ค์ ก า ร แ ล ะ
เ ส ริ ม ส ร้ า ง
บรรยากาศแห่ ง การ
เ รี ย น รู้ อ ย่ า ง
ตลอดเวลา
รวม
3.80 0.67 มาก
จากการวิเคราะห์ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของโรงแรมบูติกในประเทศไทย ผู้บริหารโรงแรมบูติกใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ ด้านการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก ดังนี้
โรงแรมให้โอกาสพนักงานฝึกทักษะที่จําเป็นใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า
( X = 3.94) ผู้บริหารสนับสนุนให้พนักงานมองปัญหาและความผิดพลาดเป็นโอกาสในการเรียนรู้และ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างสม่ําเสมอ ( X = 3.93) และโรงแรมมุ่งเน้นกระบวนการแลกเปลี่ยน ถ่ายโอน
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และแบ่งปันความรู้เพื่อสร้างการเรียนรู้ระหว่างพนักงานภายในทุกระดับ ( X = 3.80) รายละเอียด
แสดงไว้ในตารางที่ 12
ตารางที่ 13 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่ าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงแรมบูติกในประเทศไทย
(n = 180)
ระดับความคิดเห็น
ระดับ
การเชื่อมโยง
มาก
มาก ปาน น้อย น้อย
S.D. ความ
X
อย่างสร้างสรรค์
คิดเห็น
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1. โรงแรมส่งเสริมให้ 34
93
45
7
1
3.84 0.79 มาก
พ นั ก ง า น ติ ด ต า ม (18.89) (51.67) (25.00) (3.89) (0.56)
ข้ อ มู ล ข่ า วสารใหม่ ๆ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ นํ า มา
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ห รื อ
พัฒนาการบริการให้ดี
ขึ้น
2 . ข้ อ มู ล แ ล ะ 70
78
30
2
0
4.20 0.75 มาก
ข้ อ คิ ด เห็ น จากลู ก ค้ า (38.89) (43.33) (16.67) (1.11) (0.00)
ที่ ม า ใ ช้ บ ริ ก า ร ถู ก
นํามาใช้เพื่อปรับปรุง
การให้ บ ริ ก ารที่ ดี ขึ้ น
อย่างต่อเนื่อง
3 . มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น 55
95
26
4
0
4.12 0.73 มาก
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ (30.56) (52.78) (14.44) (2.22) (0.00)
ความสําเร็จและความ
ผิดพลาดในอดีต เพื่อ
นํ า มาปรั บ ปรุ ง การ
บริการในอนาคต
4. มี ก ารวิ เ คราะห์ 61
87
28
4
0
4.14 0.75 มาก
ความต้ อ งการลู ก ค้ า (33.89) (48.33) (15.56) (2.22) (0.00)
การเปลี่ยนแปลงของ
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ตารางที่ 13 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดั บความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงแรมบูติกในประเทศไทย (ต่อ)
(n = 180)
ระดับความคิดเห็น
ระดับ
การเชื่อมโยง
มาก
มาก ปาน น้อย น้อย
S.D. ความ
X
อย่างสร้างสรรค์
คิดเห็น
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
ตลาดและทิศทางการ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ น
อนาคตอยู่เสมอ เพื่อ
นํ า มาคิ ด หาวิ ธี ก าร
ปรับปรุงการทํางาน
รวม
4.08 0.63 มาก
จากการวิเคราะห์ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ของโรงแรมบูติกในประเทศไทย ผู้บริหารโรงแรมบูติกใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ ด้านการเชื่อมโยง
อย่างสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก ดังนี้
มีการประเมินประสบการณ์ความสําเร็จและความผิดพลาดในอดีต เพื่อนํามาปรับปรุงการบริการใน
อนาคต ( X = 4.21) ข้อมูลและข้อคิดเห็นจากลูกค้าที่มาใช้บริการถูกนํามาใช้เพื่อปรับปรุงการ
ให้บริการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ( X = 4.20) และมีการวิเคราะห์ความต้องการลูกค้า การเปลี่ยนแปลง
ของตลาด และทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยู่เสมอ เพื่อนํามาคิดหาวิธีการปรับปรุงการทํางาน
( X = 4.14) รายละเอียดแสดงไว้ในตารางที่ 13
4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
ประกอบด้วย นวัตกรรมบริการ และผลการดําเนินงานของธุรกิจ
ตารางที่ 14 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ของความคิด
สร้างสรรค์ขององค์การ โดยรวมและเป็นรายด้านของผู้บริหารโรงแรมบูติกในประเทศไทย
(n = 180)
S.D.
ระดับความคิดเห็น
ผลลัพธ์ของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
X
1. นวัตกรรมบริการ
3.79
0.76
มาก
2. ผลการดําเนินงานของธุรกิจ
3.97
0.62
มาก
รวม
3.88
0.62
มาก
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จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์
ของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ โดยรวมและเป็นรายด้านของโรงแรมบูติกในประเทศไทย พบว่า
ผู้บริหารโรงแรมบูติกในประเทศไทยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ของความคิดสร้างสรรค์
ขององค์การโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.88) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน
ได้แก่ ด้านผลการดําเนินงานของธุรกิจ ( X = 3.97) และด้านนวัตกรรมบริการ ( X = 3.79)
รายละเอียดแสดงไว้ในตารางที่ 14
ตารางที่ 15 ค่ าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
นวัตกรรมบริการของผู้บริหารโรงแรมบูติกในประเทศไทย
(n = 180)
ระดับความคิดเห็น
ระดับ
นวัตกรรมบริการ
มาก
มาก ปาน น้อย น้อย
S.D. ความ
X
คิดเห็น
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1. โรงแรมมีรู ปแบบ 34
63
63
19
1
3.61 0.93 มาก
ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ที่ (18.89) (35.00) (35.00) (10.56) (0.56)
หลากหลายให้ลูกค้า
ได้เลือกใช้บริการตาม
ความต้องการ
2. โรงแรมปรั บ ปรุ ง 35
70
58
15
2
3.67 0.92 มาก
รูปแบบการบริการที่ (19.44) (38.89) (32.22) (8.33) (1.11)
แ ป ล ก ใ ห ม่ เ พื่ อ
ตอบสนองความ
ต้ อ ง ก า ร ลู ก ค้ า ที่
เปลี่ยนไปอยู่เสมอ
3. โรงแรมมี ก ลยุ ท ธ์ 58
70
48
4
0
4.01 0.83 มาก
ใ ห ม่ ๆ ใ น ก า ร (32.22) (38.89) (26.67) (2.22) (0.00)
จัดบริการที่มุ่งสู่ความ
ประทั บใจของลู กค้ า
เป็นสําคัญ
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ตารางที่ 15 ค่ าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิ ดเห็นเกี่ยวกั บ
นวัตกรรมบริการของผู้บริหารโรงแรมบูติกในประเทศไทย (ต่อ)
(n = 180)
ระดับความคิดเห็น
ระดับ
นวัตกรรมบริการ
มาก
มาก ปาน น้อย น้อย
S.D. ความ
X
คิดเห็น
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
4. พนั ก งานพั ฒ นา 39
86
48
7
0
3.87 0.79 มาก
รูปแบบการให้บริการ (21.67) (47.78) (26.67) (3.89) (0.00)
ใหม่ และปรั บ ปรุ ง
แนวทางการทํ า งาน
เก่าให้มีประสิทธิภาพ
อยู่เสมอ
รวม
3.79 0.76 มาก
จากการวิเคราะห์ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับนวัตกรรมบริการของโรงแรมบูติกในประเทศไทย ผู้บริหารโรงแรมบูติกในประเทศไทย
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ ด้านนวัตกรรมบริการ
อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก ดังนี้ โรงแรมมีกลยุทธ์
ใหม่ๆ ในการจัดบริการที่มุ่งสู่ความประทับใจของลูกค้าเป็นสําคัญ ( X = 4.01) พนักงานพัฒนา
รูปแบบการให้บริการใหม่และปรับปรุงแนวทางการทํางานเก่าให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ( X = 3.87)
และโรงแรมปรับปรุงรูปแบบการบริการที่แปลกใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าที่เปลี่ยนไปอยู่
เสมอ ( X = 3.67) รายละเอียดแสดงไว้ในตารางที่ 15
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ตารางที่ 16 ค่ าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิ ดเห็นเกี่ยวกั บ
ผลการดําเนินงานของธุรกิจของผู้บริหารโรงแรมบูติกในประเทศไทย
(n = 180)
ระดับความคิดเห็น
ระดับ
ผลการดําเนินงาน
มาก
มาก ปาน น้อย น้อย
S.D. ความ
X
ของธุรกิจ
คิดเห็น
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1. โรงแรมได้รับความ 47
107
25
1
0
4.11 0.64 มาก
นิ ย มและเป็ น ที่ รู้ จั ก (26.11) (59.44) (13.89) (0.56) (0.00)
มากขึ้น
2. โรงแรมตอบสนอง 26
101
48
5
0
3.82 0.70 มาก
ลู ก ค้ า เป้ า หมายได้ (14.44) (56.11) (26.67) (2.78) (0.00)
มากกว่าคู่แข่ง
3. โรงแรมสามารถ 33
83
52
10
2
3.75 0.86 มาก
สร้ า งผลกํ า ไรได้ ม าก (18.33) (46.11) (28.89) (5.56) (1.11)
ขึ้นจากในอดีต
4. ลูกค้าเก่ากลับมาใช้ 61
85
29
5
0
4.12 0.77 มาก
บริ ก ารของโรงแรม (33.89) (47.22) (16.11) (2.78) (0.00)
ต่อเนื่องสม่ําเสมอ
5. โรงแรมมีลูกค้าใหม่ 53
86
36
5
0
4.04 0.78 มาก
เพิ่ ม ขึ้ น จากในอดี ต ที่ (29.44) (47.78) (20.00) (2.78) (0.00)
ผ่านมา
รวม
3.97 0.62 มาก
จากการวิเคราะห์ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของธุรกิจของโรงแรมบูติกในประเทศไทย ผู้บริหารโรงแรมบูติกใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ ด้านผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก
ดังนี้ ลูกค้าเก่ากลับมาใช้บริการของโรงแรมต่อเนื่องสม่ําเสมอ ( X = 4.12) โรงแรมได้รับความนิยม
และเป็นที่รู้จักมากขึ้น ( X = 4.11) และโรงแรมมีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นจากในอดีตที่ผ่านมา ( X = 4.04)
รายละเอียดแสดงไว้ในตารางที่ 16
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5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรุนแรงในการแข่งขัน
ตารางที่ 17 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิ ดเห็นเกี่ยวกับ
ความรุนแรงในการแข่งขันของผู้บริหารโรงแรมบูติกในประเทศไทย
(n = 180)
ระดับความคิดเห็น
ระดับ
ความรุนแรงในการ
มาก
มาก ปาน น้อย น้อย
S.D. ความ
X
แข่งขัน
คิดเห็น
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1. โรงแรมบู ติ ก เป็ น 49
93
32
4
2
4.02 0.80 มาก
ธุ ร กิ จ ที่ มี ก ารแข่ ง ขั น (27.22) (51.67) (17.78) (2.22) (1.11)
สูง
2. โรงแรมคู่ แ ข่ ง มี 43
81
45
9
2
3.86 0.88 มาก
จํ า น ว น ม า ก แ ล ะ (23.89) (45.00) (25.00) (5.00) (1.11)
ศักยภาพสูง
3. โรงแรมคู่แข่งใหม่ๆ 50
86
33
8
3
3.96 0.89 มาก
เกิ ด ขึ้ น และปรั บ ปรุ ง (27.78) (47.78) (18.33) (4.44) (1.67)
เปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่
ตลอดเวลา
4. มีธุรกิจบริการที่พัก 49
86
40
5
0
3.99 0.78 มาก
อื่ น ๆ ท ด แ ท น (27.22) (47.78) (22.22) (2.78) (0.00)
โรงแรมบู ติ ก จํ า นวน
มาก
รวม
3.96 0.69 มาก
จากการวิเคราะห์ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความรุนแรงในการแข่งขันของโรงแรมบูติกในประเทศไทย ผู้บริหารโรงแรมบูติกใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับความรุนแรงในการแข่งขัน อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก ดังนี้ โรงแรมบูติก เป็นธุรกิจ
ที่มีการแข่งขันสูง ( X = 4.02) มีธุรกิจบริการที่พักอื่นๆ ทดแทนโรงแรมบูติกจํานวนมาก ( X = 3.99)
= 3.96)
และโรงแรมคู่แข่งใหม่ๆ เกิดขึ้นและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ตลอดเวลา ( X
รายละเอียดแสดงไว้ในตารางที่ 17
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6. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสาเหตุที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
ประกอบด้วย ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างเชิงยืดหยุ่น และความพร้อมด้าน
ทรัพยากร ดังตารางที่ 18
ตารางที่ 18 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสาเหตุที่มีผลต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การโดยรวมและเป็นรายด้านของผู้บริหารโรงแรมบูติกใน
ประเทศไทย
(n = 180)
S.D.
ระดับความคิดเห็น
ปัจจัยสาเหตุของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
X
1. ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
4.01
0.72
มาก
2. โครงสร้างเชิงยืดหยุ่น
3.90
0.62
มาก
3. ความพร้อมด้านทรัพยากร
3.80
0.62
มาก
รวม
3.90
0.57
มาก
จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
สาเหตุที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การโดยรวมและเป็นรายด้านของโรงแรมบูติกในประเทศ
ไทย พบว่า ผู้บริหารโรงแรมบูติกในประเทศไทยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสาเหตุที่มีผลต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.90) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่
ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ( X = 4.01) ด้าน โครงสร้างเชิงยืดหยุ่น
( X = 3.90) และด้านความพร้อมด้านทรัพยากร ( X = 3.80) รายละเอียดแสดงไว้ในตารางที่ 18
ตารางที่ 19 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดั บความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงแรมบูติกในประเทศไทย
(n = 180)
ระดับความคิดเห็น
ระดับ
ภาวะผูน้ ําการ
มาก
มาก ปาน น้อย น้อย
S.D. ความ
X
เปลีย่ นแปลง
คิดเห็น
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1. ผู้บริหารกระตุ้นให้ 42
99
33
5
1
3.98 0.76 มาก
พนักงานคิดปรับปรุ ง (23.33) (55.00) (18.33) (2.78) (0.56)
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
ทํางานอยู่ตลอดเวลา
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ตารางที่ 19 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดั บความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงแรมบูติกในประเทศไทย (ต่อ)
(n = 180)
ระดับความคิดเห็น
ระดับ
ภาวะผูน้ ําการ
มาก
มาก ปาน น้อย น้อย
S.D. ความ
X
เปลีย่ นแปลง
คิดเห็น
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
2 . ผู้ บ ริ ห า ร มี 47
99
25
8
1
4.02 0.79 มาก
แรงจู ง ใจสู ง มี พ ลั ง (26.11) (55.00) (13.89) (4.44) (0.56)
มุ่ ง มั่ น ใ น ก า ร
แก้ ปั ญ หา และมอง
หาโอกาสจาก
สถานการณ์ต่างๆ อยู่
เสมอ
3 . ผู้ บ ริ ห า ร ใ ห้ 52
92
30
5
1
4.05 0.79 มาก
ความสํ า คั ญ กั บ การ (28.89) (51.11) (16.67) (2.78) (0.56)
พั ฒ นาศั ก ยภาพของ
พนักงานให้สูงขึ้นและ
เปิ ด โอกาสให้ ไ ด้ ใ ช้
ความสามารถอย่ า ง
เต็มที่
4. ผู้บริหารสร้างแรง 45
94
35
5
1
3.98 0.78 มาก
บันดาลใจและกระตุ้น (25.00) (52.22) (19.44) (2.78) (0.56)
ใ ห้ พ นั ก ง า น มี
ความคิ ด สร้ า งสรรค์
และแก้ ปั ญ หาอย่ า ง
เป็นระบบ
รวม
4.01 0.72 มาก
จากการวิเคราะห์ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมบูติกในประเทศไทย ผู้บริหารโรงแรมบูติกใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสาเหตุที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
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ด้านภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3
ลําดับแรก ดังนี้ ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สูงขึ้นและเปิดโอกาสให้
ได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ ( X = 4.05) ผู้บริหารมีแรงจูงใจสูง มีพลังมุ่งมั่นในการแก้ปัญหา และ
มองหาโอกาสจากสถานการณ์ต่างๆ อยู่เสมอ ( X = 4.02) ผู้บริหารกระตุ้นให้พนักงานคิดปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทํางานอยู่ตลอดเวลา และผู้บริหารสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้พนักงานมี
ความคิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ( X = 3.98) รายละเอียดแสดงไว้ในตารางที่ 19
ตารางที่ 20 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่ าเฉลี่ ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดั บความคิดเห็นเกี่ยวกับ
โครงสร้างเชิงยืดหยุ่น ของผู้บริหารโรงแรมบูติกในประเทศไทย
(n = 180)
ระดับความคิดเห็น
ระดับ
โครงสร้างเชิงยืดหยุ่น มาก
มาก ปาน น้อย น้อย
S.D. ความ
X
คิดเห็น
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1. โรงแรมมีโครงสร้าง 32
97
39
12
0
3.83 0.80 มาก
องค์ ก ารที่ ส ามารถ (17.78) (53.89) (21.67) (6.67) (0.00)
ปรับตัวได้ตลอดเวลา
เ พื่ อ ร อ ง รั บ ก า ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง แ ล ะ
ความต้ อ งการใหม่ ๆ
ที่เกิดขึ้น
2. โครงสร้ า งการ 37
104
34
5
0
3.96 0.71 มาก
บริหารงานเน้นความ (20.56) (57.78) (18.89) (2.78) (0.00)
ยืดหยุ่ นในการบังคั บ
บั ญ ชา เพื่ อ ให้ ก าร
บริ ห ารงานรวมเร็ ว
มากขึ้น
3 . มี ก า ร ก ร ะ จ า ย 36
96
42
6
0
3.90 0.75 มาก
อํ า นาจการตั ด สิ น ใจ (20.00) (53.33) (23.33) (3.33) (0.00)
และให้ อิ ส ระในการ
ทํ า ง า น สู ง โ ด ย
เฉพาะงานที่ต้อง

167
ตารางที่ 20 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดั บความคิดเห็นเกี่ยวกับ
โครงสร้างเชิงยืดหยุ่น ของผู้บริหารโรงแรมบูติกในประเทศไทย (ต่อ)
(n = 180)
ระดับความคิดเห็น
ระดับ
โครงสร้างเชิงยืดหยุ่น มาก
มาก ปาน น้อย น้อย
S.D. ความ
X
คิดเห็น
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
ติ ด ต่ อ สื่ อ ส า ร
ใ ห้ บ ริ ก า ร ลู ก ค้ า
โดยตรง
4. กฎ ระเบียบ และ 35
97
44
3
1
3.90 0.74 มาก
ข้อบังคับการทํางานมี (19.44) (53.89) (24.44) (1.67) (0.56)
ความยื ด หยุ่ น ทํ า ให้
พนักงานไม่รู้สึกอึดอัด
ในการทํางาน
รวม
3.90 0.62 มาก
จากการวิเคราะห์ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างเชิงยืดหยุ่นของโรงแรมบูติกในประเทศไทย ผู้บริหารโรงแรมบูติกในประเทศ
ไทยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสาเหตุที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ ด้าน
โครงสร้างเชิงยืดหยุ่น อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก
ดังนี้ โครงสร้างการบริหารงานเน้นความยืดหยุ่นในการบังคับบัญชา เพื่อให้การบริหารงานรวมเร็วมาก
ขึ้น ( X = 3.96) มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจและให้อิสระในการทํางานสูง โดยเฉพาะงานที่ต้อง
ติดต่อสื่อสารให้บริการลูกค้าโดยตรง และกฎ ระเบียบ และข้อบังคับการทํางานมีความยืดหยุ่น ทําให้
พนักงานไม่รู้สึกอึดอัดในการทํางาน ( X = 3.90) เท่ากัน และโรงแรมมีโครงสร้างองค์การที่สามารถ
ปรับตัวได้ตลอดเวลาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ( X = 3.83)
รายละเอียดแสดงไว้ในตารางที่ 20
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ตารางที่ 21 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บ
ความพร้อมด้านทรัพยากรของผู้บริหารโรงแรมบูติกในประเทศไทย
(n = 180)
ระดับความคิดเห็น
ระดับ
ความพร้อมด้าน
มาก
มาก ปาน น้อย น้อย
S.D. ความ
X
ทรัพยากร
คิดเห็น
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1. ทรั พ ยากรในการ 23
95
52
9
1
3.72 0.77 มาก
ทํ า งานเพี ย งพอต่ อ (12.78) (52.78) (28.89) (5.00) (0.56)
ความต้องการของผู้ใช้
2. โรงแรมมี ร ะบบ 48
91
36
3
2
4.00 0.80 มาก
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (26.67) (50.56) (20.00) (1.67) (1.11)
แ ล ะ เ ค รื่ อ ง มื อ
อิเล็กทรอนิกส์พร้อม
ใช้สําหรับพนักงาน
3. โรงแรมนํ า ระบบ 44
85
43
6
2
3.91 0.84 มาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ (24.44) (47.22) (23.89) (3.33) (1.11)
มาใช้ เพื่อการจัดเก็ บ
ข้ อ มู ล แ ล ะ
ติ ด ต่ อ สื่ อ ส า ร ที่
ร ว ด เ ร็ ว ร ะ ห ว่ า ง
ภายในและภายนอก
4. โรงแรมมีพนักงาน 20
81
62
17
0
3.58 0.81 มาก
ที่ มี คุ ณ ภ า พ ใ น (11.1)1 (45.00) (34.44) (9.44) (0.00)
ปริ ม าณที่ เ พี ย งพอ
เหมาะสมกับงานของ
โรงแรม
รวม
3.80 0.62 มาก
จากการวิเคราะห์ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมด้านทรัพยากรของโรงแรมบูติกในประเทศไทย ผู้บริหารโรงแรมบูติกใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสาเหตุที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
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ด้านความพร้อมด้านทรัพยากร อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3
ลําดับแรก ดังนี้ โรงแรมมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์พร้อมใช้สําหรับ
พนักงาน ( X = 4.00) โรงแรมนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการจัดเก็บข้อมูล และ
ติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วระหว่างภายในและภายนอก ( X = 3.91) และทรัพยากรในการทํางานเพียงพอ
ต่อความต้องการของผู้ใช้ ( X = 3.72) รายละเอียดแสดงไว้ในตารางที่ 21
7. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของความคิดสร้างสรรค์ของ
องค์การเพื่อสร้างนวัตกรรมบริการ และผลการดําเนินงานของธุรกิจ
7.1 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาทั้งหมด
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ตารางที่ 22 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาทั้งหมด
ตัวแปร

X

S.D
NIF
CW
FW
PC
CL
CC
SI
BP
CI
FS
TL
RR
HS
HA
HT

NIF
3.91
0.72

CW
3.96
0.65

FW
3.70
0.59

PC
3.96
0.68

CL
3.80
0.67

CC
4.08
0.63

SI
3.79
0.76

BP
3.97
0.62

CI
3.96
0.69

FS
3.90
0.62

TL
4.01
0.72

RR
3.80
0.62

HS
1.89
0.81

HA
1.72
0.80

0.670**
0.620**
0.685**
0.640**
0.582**
0.535**
0.585**
0.193**
0.527**
0.627**
0.550**
0.168**
-0.018
0.096

0.569**
0.639**
0.644**
0.613**
0.549**
0.515**
0.145
0.473**
0.629**
0.570**
0.118
0.026
0.223***

0.607**
0.492**
0.468**
0.397**
0.361**
0.123
0.536**
0.547**
0.506**
0.005
-0.133
0.042

0.703**
0.744**
0.643**
0.562**
0.155*
0.587**
0.718**
0.556**
0.042
-0.111
0.060

0.691**
0.640**
0.519**
0.166*
0.519**
0.689**
0.624**
0.099
0.062
0.099

0.685**
0.572**
0.197**
0.628**
0.706**
0.574**
0.087
0.042
0.042

0.625**
0.121
0.601**
0.651**
0.540**
0.165**
0.112
0.104

0.134
0.468**
0.541**
0.489**
0.216***
0.095
0.176**

0.239**
0.201**
0.145
0.255***
0.158**
0.018

0.755**
0.544**
0.114
0.029
0.044

0.564**
0.116
0.064
0.037

0.052
0.004
0.101

0.363***
0.250***

0.137

HT
1.17
0.37

***มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01
**มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 22 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้
ในการศึกษาพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทั้งหมดอยู่ระหว่าง 0.121–0.755
ซึ่งมีค่าไม่เกิน 0.80 (Cooper and Schindler, 2006) ในลําดับต่อมาผู้วิจัยพิจารณาค่า variance
inflation factor (VIF) เพื่อตรวจสอบปัญหา multicollinearity ระหว่างตัวแปรอิสระพบว่า ค่า VIF
อยู่ระหว่าง 1.173-3.452 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 (Lee, Lee and Lee, 2000) แสดงว่าตัวแปรอิสระมี
ความสั ม พั น ธ์ กั น แต่ ไ ม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ จ นเกิ ด ปั ญ หา multicollinearity ดั ง นั้ น ตั ว แปรที่ ใ ช้ ใ น
การศึกษาครั้งนี้จึงไม่มีปัญหา multicollinearity
7.2 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของความรุนแรง
ในการแข่งขันที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ด้านต่างๆ ขนาดของโรงแรม ระยะเวลา
การดําเนินงานของโรงแรม และประเภทของโรงแรม กับนวัตกรรมบริการ
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ตารางที่ 23 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การด้านต่างๆ ขนาดของโรงแรม ระยะเวลาการดําเนินงานของโรงแรม และประเภทของ
โรงแรม กับนวัตกรรมบริการ
ตัวแปร
NIF
CW
FW
PC
CL
CC
HS
HA
HT
SI
3.91
3.96
3.70
3.96
3.80
4.08
1.89
1.72
1.17
3.79
X
S.D. 0.72
0.65
0.59
0.68
0.67
0.63
0.81
0.80
0.37
0.76
NIF
CW 0.670***
FW 0.620*** 0.569***
PC
0.685*** 0.639*** 0.607***
CL
0.640*** 0.644*** 0.492*** 0.703***
CC
0.582*** 0.613*** 0.468*** 0.744*** 0.691***
HS
0.168** 0.118
0.005
0.042
0.099
0.087
HA -0.018 0.026
-0.133 -0.111 0.062
0.042
0.363***
HT
0.096
0.223*** 0.042
0.060
0.099
0.042
0.250*** 0.137
SI
0.535*** 0.549*** 0.397*** 0.643*** 0.640*** 0.685*** 0.165** 0.112
0.104
***มีระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ 0.01
**มีระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
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จากตารางที่ 23 พบว่าเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละตัวมี
ความสัมพันธ์กันโดยรวมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างความลื่นไหลทางความคิดใหม่ (NIF) งานที่มีความท้าทาย (CW) อิสระในการ
ทํางาน (FW) การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก (PC) การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (CL) การเชื่อมโยงอย่าง
สร้างสรรค์ (CC) ขนาดของโรงแรม (HS) ระยะเวลาการดําเนินงานของโรงแรม (HA) และประเภทของ
โรงแรม (ST) กับนวัตกรรมบริการ (SI) อยู่ระหว่าง -0.133-0.744 (r = 0.535, p < 0.01; r = 0.549,
p < 0.01; r = 0.397, p < 0.01; r = 0.643, p < 0.01; r = 0.640, p < 0.01; r = 0.685,
p < 0.01; r = 0.165, p < 0.05; r = 0.122, p > 0.10; r = 0.104, p > 0.10)
ตารางที่ 24 การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การด้านต่างๆ
ขนาดของโรงแรม ระยะเวลาการดําเนินงานของโรงแรม ประเภทของโรงแรม และ
นวัตกรรมบริการ
ตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระ
นวัตกรรมบริการ
ความลื่นไหลทางความคิดใหม่
0.025
(0.082)
งานที่มีความท้าทาย
0.059
(0.080)
อิสระในการทํางาน
-0.034
(0.071)
การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก
0.221**
(0.094)
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
0.219**
(0.082)
การเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์
0.327***
(0.082)
ขนาดของโรงแรม
0.063
(0.056)
***มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.01
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
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ตารางที่ 24 การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การด้านต่างๆ
ขนาดของโรงแรม ระยะเวลาการดําเนินงานของโรงแรม ประเภทของโรงแรม และ
นวัตกรรมบริการ (ต่อ)
ตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระ
นวัตกรรมบริการ
ระยะเวลาการดําเนินงานของโรงแรม
0.080
(0.056)
ประเภทของโรงแรม
0.016
(0.054)
Adjusted R2
0.538
Maximum VIF
3.452
***มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.01
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
จากตารางที่ 24 การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของความคิดสร้างสรรค์ของ
องค์การด้านต่างๆ กับนวัตกรรมบริการ เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 1-6
ผลการวิ เคราะห์ พบว่ า ความคิดสร้างสรรค์ด้านความลื่นไหลทางความคิ ดใหม่ ไม่ มี
ผลกระทบต่อนวัตกรรมบริการ (1 = 0.025, p > 0.10) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 1 ส่วนความคิด
สร้างสรรค์ด้านงานที่มีความท้าทาย ไม่มีผลกระทบต่อนวัตกรรมบริการ (2 = 0.059, p > 0.10)
ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 2 และยังมีความคิดสร้างสรรค์ด้านอิสระในการทํางาน ไม่มีผลกระทบต่อ
นวัตกรรมบริการ (3 = -0.034, p > 0.10) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 3 ในขณะที่ความคิด
สร้างสรรค์ด้านการเปลี่ยนแปลงเชิงรุก มีความสัมพันธ์เชิงบวกและส่งผลกระทบต่อนวัตกรรมบริการ
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (4 = 0.221, p < 0.05) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน
ที่ 4 และความคิดสร้างสรรค์ด้านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีความสัมพันธ์เชิงบวกและส่งผลกระทบต่อ
นวัตกรรมบริการ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (5 = 0.219, p < 0.05) ดังนั้นจึง
ยอมรับสมมติฐานที่ 5 นอกจากนี้ความคิดสร้างสรรค์ด้านการเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์
เชิ ง บวกและส่ง ผลกระทบต่อ นวัต กรรมบริ ก าร อย่า งมีนั ยสํ า คัญ ทางสถิ ติที่ ระดั บนัย สํ าคั ญ 0.01
(6 = 0.327, p < 0.01) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 6
นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า ตั ว แปรควบคุ ม ได้ แ ก่ ขนาดของโรงแรม ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ
นวัตกรรมบริการ (7 = 0.062, p > 0.10) ระยะเวลาการดําเนินงานของโรงแรม ไม่มีผลกระทบต่อ
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นวัตกรรมบริการ (8 = 0.078, p > 0.10) ประเภทโรงแรม ไม่มีผลกระทบต่อนวัตกรรมบริการ
(9 = 0.015, p > 0.10)
ตารางที่ 25 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของความรุนแรงในการแข่งขันที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
นวัตกรรมบริการ ขนาดของโรงแรม ระยะเวลาการดําเนินงานของโรงแรม ประเภทของ
โรงแรม และผลการดําเนินงานของธุรกิจ
นวัตกรรม ความ ขนาดของ ระยะเวลา ประเภท ผลการ
ตัวแปร
บริการ รุนแรงใน โรงแรม
การ
ของ
ดําเนิน
การ
ดําเนิน
โรงแรม งานของ
แข่งขัน
งานของ
ธุรกิจ
โรงแรม
3.79
3.96
1.89
1.72
1.17
3.97
X
S.D.
0.76
0.69
0.81
0.80
0.37
0.62
นวัตกรรมบริการ
1
ความรุนแรงใน
0.121
1
การแข่งขัน
ขนาดของโรงแรม 0.165** 0.255***
1
ระยะเวลาการ
0.112 0.158** 0.318***
1
ดําเนินงานของ
โรงแรม
ประเภทของ
0.104
0.018 0.225*** 0.137
1
โรงแรม
ผลการ
0.625*** 0.134 0.216*** 0.095 0.176**
1
ดําเนินงานของ
ธุรกิจ
***มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 25 พบว่าเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละตัวมี
ความสั ม พั น ธ์ โ ดยรวมอย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01 และ 0.05 โดยมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมบริการ (SI) ขนาดของโรงแรม (HS) และประเภทของโรงแรม (HT) กับ
ผลการดําเนินงานของธุรกิจ (BP) (r = 0.625, p < 0.01; r = 0.216, p < 0.01; r = 0.176,
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p < 0.05) ส่วนค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของความรุนแรงในการแข่งขัน (CI) และระยะเวลาการ
ดําเนินงานของโรงแรม (HA) กับผลการดําเนินงานของธุรกิจ (BP) (r = 0.134, p > 0.10; r = 0.095,
p > 0.10) ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ
ตารางที่ 26 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณของนวัตกรรมบริการ ขนาดของโรงแรม ระยะเวลา
การดําเนินงานของโรงแรม และประเภทของโรงแรม กับผลการดําเนินงานของธุรกิจ และ
ผลกระทบของความรุนแรงในการแข่งขันที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมบริการ
และผลการดําเนินงานของธุรกิจ
ตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระ
ผลการดําเนินงานของ ผลการดําเนินงานของ
ธุรกิจ
ธุรกิจ
นวัตกรรมบริการ
0.610***
0.610***
(0.058)
(0.059)
ความรุนแรงในการแข่งขัน
0.037
(0.060)
นวัตกรรมบริการ* ความรุนแรงในการแข่งขัน
-0.023
(0.060)
ขนาดของโรงแรม
0.097
0.089
(0.062)
(0.064)
ระยะเวลาการดําเนินงานของโรงแรม
-0.015
-0.017
(0.061)
(0.061)
ประเภทของโรงแรม
0.096
0.098
(0.059)
(0.060)
Adjusted R2
0.410
0.405
Maximum VIF
1.173
1.230
***มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.01
จากตารางที่ 26 การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของนวัตกรรมบริการขนาดของ
โรงแรม ระยะเวลาการดําเนินงานของโรงแรม และประเภทของโรงแรม กับผลการดําเนินงานของ
ธุรกิจ เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 7
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ผลการวิเคราะห์พบว่า นวัตกรรมบริการที่มีความสัมพันธ์เชิงบวก และส่งผลกระทบต่อ
ผลการดําเนินงานของธุรกิจ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 (10 = 0.634,
p < 0.01) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 7 นอกจากนี้ ยังพบว่า ตัวแปรควบคุม ได้แก่ ขนาดของ
โรงแรม ไม่มีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ (11 = 0.097, p > 0.10) ระยะเวลาการ
ดําเนินงานของโรงแรม ไม่มีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ (12 = -0.015, p > 0.10)
และประเภทโรงแรม ไม่มีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ (13 = 0.096, p > 0.10)
จากตารางที่ 26 การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของความรุนแรงในการแข่งขันที่
มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมบริการ ขนาดของโรงแรม ระยะเวลาการดําเนินงานของโรงแรม
และประเภทของโรงแรม กับผลการดําเนินงานของธุรกิจ เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 8
ผลการวิเคราะห์พบว่าความรุนแรงในการแข่งขันไม่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
นวัตกรรมบริการ และผลการดําเนินงานของธุรกิจ (16 = -0.023, p > 0.10) ดังนั้นจึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 8 นอกจากนี้ ยังพบว่า ตัวแปรควบคุม ได้แก่ ขนาดของโรงแรม ไม่มีผลกระทบต่อผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจ (17 = 0.089, p > 0.10) ระยะเวลาการดําเนินงานของโรงแรม ไม่มีผลกระทบ
ต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ (18 = -0.017, p > 0.10) และประเภทโรงแรม ไม่มีผลกระทบต่อ
ผลการดําเนินงานของธุรกิจ (19 = 0.098, p > 0.10)
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ตารางที่ 27 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างเชิงยืดหยุ่นและความพร้อมด้านทรัพยากร กับความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
ตัวแปร

X

S.D.
TL
FS
RR
HS
HA
HT
NIF
CW
FW
PC
CL
CC

TL
4.01
0.72

FS
3.90
0.62

RR
3.80
0.62

HS
1.72
0.80

HA
1.17
0.37

HT
3.97
0.62

NIF
3.91
0.72

CW
3.96
0.65

FW
3.70
0.59

PC
3.96
0.68

CL
3.80
0.67

0.755**
0.564**
0.116
0.064
0.037
0.627**
0.629**
0.547**
0.718**
0.689**
0.706**

0.544**
0.114
0.029
0.044
0.527**
0.473**
0.536**
0.587**
0.519**
0.628**

0.052
0.004
0.101
0.550**
0.570**
0.506**
0.556**
0.624**
0.574**

0.318**
0.225**
0.168*
0.118
0.005
0.042
0.099
0.087

0.137
-0.018
0.026
-0.133
-0.111
0.062
0.042

0.096
0.223**
0.042
0.060
0.099
0.042

0.670**
0.620**
0.685**
0.640**
0.582**

0.569**
0.639**
0.644**
0.613**

0.607**
0.492**
0.468**

0.703**
0.744**

0.691**

CC
4.08
0.63

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
**มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
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จากตารางที่ 27 พบว่าเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละตัวมี
ความสัมพันธ์กันโดยรวมอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิท ธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง (TL) โครงสร้างเชิงยืดหยุ่น (FS) และความพร้อมด้านทรัพยากร
(RR) กับความคิดสร้างสรรค์ขององค์การด้านความลื่นไหลทางความคิดใหม่ (NIF) อยู่ระหว่าง
0.527-0.627 (r = 0.627, p < 0.01; r = 0.527, p < 0.01; r = 0.550, p < 0.01) ด้านงานที่มี
ความท้าทาย (CW) อยู่ระหว่าง 0.473 – 0.629 (r = 0.629, p < 0.01; r = 0.473, p < 0.01;
r = 0.570, p < 0.01) ด้านอิสระในการทํางาน (FW) อยู่ระหว่าง 0.506 – 0.547 (r = 0.547,
p < 0.01; r = 0.536, p < 0.01; r = 0.506, p < 0.01) ด้านการเปลี่ยนแปลงเชิงรุก (PC) อยู่
ระหว่าง 0.556 – 0.718 (r = 0.718, p < 0.01; r = 0.587, p < 0.01; r = 0.556, p < 0.01) ด้าน
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (CL) อยู่ระหว่าง 0.519 – 0.689 (r = 0.689, p < 0.01; r = 0.519,
p < 0.01; r = 0.624, p < 0.01) และด้านการเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ (CC) อยู่ระหว่าง
0.574 – 0.706 (r = 0.706, p < 0.01; r = 0.628, p < 0.01; r = 0.574, p < 0.01)
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ตารางที่ 28 การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างเชิงยืดหยุ่นและความพร้อมด้านทรัพยากร กับความคิดสร้างสรรค์
ขององค์การด้านต่างๆ
ตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระ
ความลื่นไหลทาง
งานที่มีความ
อิสระในการ
การเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้อย่าง การเชื่อมโยงอย่าง
ความคิดใหม่
ท้าทาย
ทํางาน
เชิงรุก
ต่อเนื่อง
สร้างสรรค์
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
0.428***
0.521***
0.268***
0.581***
0.563***
0.444***
(0.089)
(0.086)
(0.094)
(0.079)
(0.080)
(0.082)
โครงสร้างเชิงยืดหยุ่น
0.040
-0.103
0.211**
0.040
-0.102
0.164**
(0.087)
(0.084)
(0.092)
(0.078)
(0.078)
(0.080)
ความพร้อมด้านทรัพยากร
0.279***
0.316***
0.243***
0.204***
0.358***
0.233***
(0.069)
(0.067)
(0.073)
(0.062)
(0.062)
(0.064)
***มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 28 การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างเชิงยืดหยุ่นและความพร้อมด้านทรัพยากร กับความคิดสร้างสรรค์
ขององค์การด้านต่างๆ (ต่อ)
ตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระ
ความลื่นไหลทาง
งานที่มีความ
อิสระในการ
การเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้อย่าง การเชื่อมโยงอย่าง
ความคิดใหม่
ท้าทาย
ทํางาน
เชิงรุก
ต่อเนื่อง
สร้างสรรค์
ขนาดของโรงแรม
0.120**
0.024
-0.020
0.000
0.014
0.005
(0.060)
(0.058)
(0.064)
(0.054)
(0.054)
(0.055)
ระยะเวลาการดําเนินงานของ
-0.091
-0.039
-0.154**
-0.157***
0.017
0.003
โรงแรม
(0.059)
(0.057)
(0.062)
(0.053)
(0.053)
(0.054)
ประเภทของโรงแรม
0.033
0.174***
0.025
0.039
0.043
-0.006
(0.057)
(0.056)
(0.061)
(0.051)
(0.052)
(0.053)
2
Adjusted R
0.448
0.480
0.381
0.560
0.552
0.531
Maximum VIF
2.544
2.544
2.544
2.544
2.544
2.544
***มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 28 การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างเชิงยืดหยุ่นและความพร้อมด้านทรัพยากร กับความคิดสร้างสรรค์ขององค์การด้านต่างๆ
เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 9ก – 9ฉ สมมติฐานที่ 10ก – 10ฉ และสมมติฐานที่ 11ก – 11ฉ
ผลการวิเคราะห์พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธ์เชิงบวกและส่งผล
กระทบต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การด้านความลื่นไหลทางความคิดใหม่ อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 (20 = 0.428, p < 0.01) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 9ก
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธ์เชิงบวกและส่งผลกระทบต่อความคิด
สร้างสรรค์ขององค์การด้านงานที่มีความท้าทาย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.01
(26 = 0.521, p < 0.01) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 9ข
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธ์เชิงบวกและส่งผลกระทบต่อความคิด
สร้างสรรค์ขององค์การด้านอิสระในการทํางาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.01
(32 = 0.268, p < 0.01) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 9ค
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธ์เชิงบวกและส่งผลกระทบต่อความคิด
สร้างสรรค์ขององค์การด้านการเปลี่ยนแปลงเชิงรุก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.01
(38 = 0.581, p < 0.01) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 9ง
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธ์เชิงบวกและส่งผลกระทบต่อความคิด
สร้างสรรค์ขององค์การ ด้านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.01
(44 = 0.563, p < 0.01) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 9จ
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธ์เชิงบวกและส่งผลกระทบต่อความคิด
สร้างสรรค์ขององค์การด้านการเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ
0.01 (50 = 0.444, p < 0.01) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 9ฉ
การวิเคราะห์ในลําดับต่อมา พบว่า โครงสร้างเชิงยืดหยุ่น ไม่มีผลกระทบต่อความคิด
สร้างสรรค์ขององค์การด้านความลื่นไหลทางความคิดใหม่ (21 = 0.040, p > 0.10) ดังนั้นจึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 10ก
โครงสร้างเชิงยืดหยุ่น ไม่มีผลกระทบต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การด้านงานที่มี
ความท้าทาย (27 = -0.103, p > 0.10) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 10ข
โครงสร้างเชิงยืดหยุ่น มีความสัมพันธ์เชิงบวกและส่งผลกระทบต่อความคิดสร้างสรรค์
ขององค์การด้านอิสระในการทํางาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (33 = 0.211,
p < 0.05) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 10ค
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โครงสร้างเชิงยืดหยุ่น ไม่มีผลกระทบต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การด้านการ
เปลี่ยนแปลงเชิงรุก (39 = 0.040, p > 0.10) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 10ง
โครงสร้างเชิงยืดหยุ่น ไม่มีผลกระทบต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การด้านการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง (45 = -0.102, p > 0.10) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 10จ
โครงสร้างเชิงยืดหยุ่น มีความสัมพันธ์เชิงบวกและส่งผลกระทบต่อความคิดสร้างสรรค์
ขององค์การด้านการเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
(51 = 0.164, p < 0.05) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 10ฉ
การวิเคราะห์ ความพร้อมด้านทรัพยากร พบว่า
ความพร้ อมด้ านทรั พยากร มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกและส่งผลกระทบต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การด้านความลื่นไหลทาง
ความคิดใหม่ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 (22 = 0.279, p < 0.01) ดังนั้นจึง
ยอมรับสมมติฐานที่ 11ก
ความพร้ อ มด้ า นทรั พ ยากร มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกและส่ ง ผลกระทบต่ อ ความคิ ด
สร้างสรรค์ขององค์การด้านงานที่มีความท้าทาย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.01
(28 = 0.316, p < 0.01) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 11ข
ความพร้ อ มด้ า นทรั พ ยากร มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกและส่ ง ผลกระทบต่ อ ความคิ ด
สร้างสรรค์ขององค์การด้านอิสระในการทํางาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.01
(34 = 0.243, p < 0.01) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 11ค
ความพร้ อ มด้ า นทรั พ ยากร มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกและส่ ง ผลกระทบต่ อ ความคิ ด
สร้างสรรค์ขององค์การด้านการเปลี่ยนแปลงเชิงรุก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.01
(40 = 0.204, p < 0.01) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 11ง
ความพร้ อ มด้ า นทรั พ ยากร มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกและส่ ง ผลกระทบต่ อ ความคิ ด
สร้างสรรค์ขององค์การด้านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.01
(46 = 0.358, p < 0.01) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 11จ
ความพร้ อ มด้ า นทรั พ ยากร มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกและส่ ง ผลกระทบต่ อ ความคิ ด
สร้างสรรค์ขององค์การด้านการเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ
0.01 (52 = 0.233, p < 0.01) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 11ฉ
การวิเคราะห์ในลําดับต่อมา พบว่า ขนาดของโรงแรม มีความสัมพันธ์เชิงบวกและส่งผล
กระทบต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การด้านความลื่นไหลทางความคิดใหม่ อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (238 = 0.120, p < 0.05) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 10ค
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ขนาดของโรงแรม ไม่มีผลกระทบต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การด้านงานที่มีความ
ท้าทาย (29 = 0.024, p > 0.10)
ขนาดของโรงแรม ไม่มีผลกระทบต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การด้านอิสระในการ
ทํางาน (35 = -0.020, p > 0.10)
ขนาดของโรงแรม
ไม่มีผลกระทบต่อความคิดสร้างสรรค์ ขององค์การด้ านการ
เปลี่ยนแปลงเชิงรุก (41 = 0.000, p > 0.10)
ขนาดของโรงแรม ไม่มีผลกระทบต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การด้านการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง (47 = 0.014, p > 0.10)
ขนาดของโรงแรม ไม่มีผลกระทบต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การด้านการเชื่อมโยง
อย่างสร้างสรรค์ (53 = 0.005, p > 0.10)
การวิเคราะห์ในลําดับต่อมา พบว่า
ระยะเวลาการดําเนินงานของโรงแรม ไม่มีผลกระทบต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
ด้านความลื่นไหลทางความคิดใหม่ (242 = 0.091, p > 0.10)
ระยะเวลาการดําเนินงานของโรงแรม ไม่มีผลกระทบต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
ด้านงานที่มีความท้าทาย (30 = -0.039, p > 0.10)
ระยะเวลาการดํ า เนิ น งานของโรงแรม มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง ลบและส่ ง ผลกระทบต่ อ
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การด้านอิสระในการทํางาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ
0.05 (36 = -0.154, p < 0.05)
ระยะเวลาการดําเนินงานของโรงแรม มีความสัมพันธ์เชิงลบและส่งผลกระทบต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การด้านการเปลี่ยนแปลงเชิงรุก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 (42 = -0.157, p < 0.01)
ระยะเวลาการดําเนินงานของโรงแรม ไม่มีผลกระทบต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
ด้านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (48 = 0.017, p > 0.10)
ระยะเวลาการดําเนินงานของโรงแรม ไม่มีผลกระทบต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
ด้านการเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ (54 = 0.003, p > 0.10)
การวิเคราะห์ในลําดับต่อมา พบว่า
ประเภทของโรงแรม ไม่มีผลกระทบต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การด้านความลื่นไหล
ทางความคิดใหม่ (25 = 0.033, p > 0.10)
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ประเภทของโรงแรม มีความสัมพันธ์เชิงบวกและส่งผลกระทบต่อความคิดสร้างสรรค์ของ
องค์การด้านงานที่มีความท้าทาย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 (31 = 0.174, p
< 0.01)
ประเภทของโรงแรม ไม่มีผลกระทบต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การด้านอิสระในการ
ทํางาน (37 = 0.025, p > 0.10)
ประเภทของโรงแรม ไม่มีผลกระทบต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การด้านการ
เปลี่ยนแปลงเชิงรุก (43 = 0.039, p > 0.10)
ประเภทของโรงแรม ไม่มีผลกระทบต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การด้านการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง (49 = 0.043, p > 0.10)
ประเภทของโรงแรม ไม่มีผลกระทบต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การด้านการเชื่อมโยง
อย่างสร้างสรรค์ (55 = -0.006, p > 0.10)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
จากวัตถุประสงค์หลักของการวิจัยเพื่อศึกษาสาเหตุและผลลัพธ์ของความคิดสร้างสรรค์
ขององค์การธุรกิจโรงแรมบูติกในประเทศไทย ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์
เชิงลึก (in-depth interview) และสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (non-participant observation) กับ
จากผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (key Informants) ได้แก่ ผู้บริหารหรือผู้จัดการโรงแรม จํานวน 7 โรงแรมที่
ได้รับรางวัล Thailand Boutique Award ดําเนินงานมาแล้ว ไม่ต่ํากว่า 1 ปี และเต็มใจให้ข้อมูล โดย
มีแนวคําถามการวิจัย (research guideline) และตัวผู้วิจัยเป็นเครื่องมือสําคัญ นอกจากนี้ผู้วิจัยยัง
ค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น บทสัมภาษณ์และรายการโทรทัศน์เพิ่มเติมร่วม
ด้วย ทําให้ผู้วิจัยพบข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ เรื่องความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การของโรงแรมบูติกในประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การในธุรกิจโรงแรมบูติกในประเทศไทย
ธุรกิจโรงแรมบูติก เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์โดยตรง ด้วยความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว แตกต่าง และไม่เหมือนใคร ที่เป็นคุณลักษณะสําคัญของโรงแรมบูติก ไม่ว่าจะใน
เชิงโครงสร้าง ที่แฝงอยู่ในฮาร์ดแวร์ หรือสถาปัตยกรรมภายนอกและการตกแต่งภายในที่สามารถ
มองเห็นจับต้องได้เป็นรูปธรรม การดําเนินงาน กระบวนการ การบริหารจัดการที่สะท้อนผ่านรูปแบบ
การบริการและกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใน ถูกคิดขึ้นมาด้วยวิธีคิดเชิงสร้างสรรค์ ที่มีความเป็น
ลักษณะเฉพาะ แสดงตัวตนและความเป็นตัวของตัวเองที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน ซึ่งการ
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สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการพัฒนาซอฟต์แวร์ภายในองค์การนี้เป็นความคิดสร้างสรรค์ขององค์การที่
แสดงออกผ่านรูปแบบการบริการที่เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมบริการที่จะส่งผลต่อผลการดําเนินงานของ
ธุรกิจที่ดี สร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้แก่ธุรกิจโรงแรมบูติกอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
ในธุรกิจโรงแรมบูติก ความคิดสร้างสรรค์แฝงอยู่ทุกส่วนของกิจกรรมตั้งแต่เริ่มต้นแนวคิด
ออกแบบ ก่อสร้าง ไปจึงถึงการจัดสภาพแวดล้อมภายนอกและการตกแต่งสภาพแวดล้อมภายในที่เป็น
รูปธรรม ขณะที่ในส่วนของนามธรรมที่จับต้องไม่ได้ความคิดสร้างสรรค์มีความสําคัญต่อการออกแบบ
องค์การและการบริหารการบริการ ซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามรูปแบบและเงื่อนไขของแต่ละโรงแรม
ขึ้นอยู่กับว่าผู้บริหารจะให้ความสําคัญและต้องการนําเสนอเรื่องอะไร ต้องการสร้างความเป็นบูติกที่
ถูกสร้างสรรค์ออกมาในแนวทางใดหรือต้องการสร้างเอกลักษณ์และตัวตนให้คนอื่น โดยเฉพาะลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้อย่างไร สอดคล้องกับคํากล่าวของผู้บริหารท่านหนึ่งว่า
ธุรกิจบูติกโฮเทลเนียะ เป็นอะไรที่น่าสนใจ เมื่อพูดถึงธุรกิจนี้ สิ่งที่เค้านึกถึงมีอะไรบ้าง
แตกต่างและรับสไตล์คนรุ่นใหม่ จริงไหม สร้างประสบการณ์พิเศษให้กับผู้พักอาศัย ลงทุนไม่สูงเท่าโรงแรม
ใหญ่ กระแสนิยมยังคงแรง ที่น่าสนใจก็คือสามารถที่จะจับกลุ่มลูกค้ากระเป๋าหนักได้ (สมจิต, 2558)

จากการทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตอย่างไม่มีส่วนร่วมใน
สถานการณ์จริง ผู้วิจัยพบว่า โรงแรมบูติกที่ประสบความสําเร็จส่วนใหญ่ลงทุนในเรื่องของความคิด
มากกว่าเงินทุนจํานวนมหาศาล เพื่อต่อสู้กับโรงแรมใหญ่ๆ ที่มีเงินลุงทุนจํานวนมากโรงแรมบูติก
จําเป็นต้องปรับตัว ค้นหาจุดแข็ง และดึงต้นทุนมนุษย์และทุนทางสังคมที่มีอยู่ทั้งภายใน (ทุนมนุษย์
ทุนปัญญา และทุนทางสังคม) และภายนอก (ชุมชน สังคม พันธมิตรทางธุรกิจ เครือข่ายธุรกิจฯ) มาใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส นําจุดด้อยมาประยุกต์พัฒนาให้กลายเป็นจุดเด่น
สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ด้วยความคิดบวก การลบล้างความรู้ สึกและอุ ปสรรค์ขัดขวางรอบตัวที่ถูก
ครอบงําจากขนบธรรมเนียม ประเพณีและวิธีคิดเดิมๆ ที่แฝงอยู่ในสังคม วัฒนธรรม เดิมๆ พลิก
สิ่งไม่มีชีวิตให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีคุณค่าได้อย่างน่าอัศจรรย์ การสร้างโรงแรมบูติกให้มีสิ่งเหล่านี้
จําเป็นต้องใช้วิธีคิดนอกกรอบ แหกกฎเกณฑ์ที่เคยมีอย่างสูง มีวิสัยทัศน์ มองการเปลี่ยนแปลงเชิงรุก
และเรียนรู้ส่งิ ใหม่อย่างต่อเนื่อง สิ่งสําคัญต้องรู้จักเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ รอบตัวอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้าง
มุมมองและวิธีคิดที่หลากหลาย จากสิ่งรอบตัวให้ได้มากที่สุด
นอกจากนี้ โรงแรมบูติกส่วนใหญ่มุ่งสร้างจุดแข็งด้วยการบริการด้วยความเป็นกันเอง
เป็นเพื่อน เป็นครอบครัว เป็นญาติพี่น้อง โดยมุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน-เจ้าของผู้มาใช้บริการ และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมกับสิ่งรอบตัว สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
รอบตัว แตกต่างกันไป แต่ละแห่ง แต่ละช่วงเวลา และสถานการณ์ ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของ
องค์การโรงแรมบูติก
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ไม่เพียงเท่านั้น โรงแรมบูติกเปิดโอกาสให้พนักงานทุกตําแหน่งหน้าที่ได้ใช้ศักยภาพเชิง
สร้างสรรค์จากทรัพยากรและทุนภายในที่มีอยู่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
คิดหาวิธีการและกระบวนการทํางาน เพื่อนําเสนอบริการที่สร้างความประทับใจ และคุณค่าเพิ่มให้แก่
สินค้า บริการ กระบวนการต่างๆ ขององค์การ ซึ่งความไม่เป็นทางการและความยืดหยุ่นขององค์การ
โรงแรมบูติกกลายเป็นเสน่ห์และจุดเด่นที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจโรงแรมบูติก กล่าวคือ
การสร้างสรรค์งานบริการเป็นหน้าที่หลักของธุรกิจโรงแรม โดยเป้าหมายสําคัญอยู่ที่การ
สร้ า งความพึ ง พอใจแก่ ลู ก ค้ า ผู้ รั บ บริ ก าร แต่ ท ว่ า โดยธรรมชาติ ง านบริ ก ารเป็ น งานที่ ต้ อ งใช้
ความสามารถในการตีความและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสูง อีกทั้งยังต้องเผชิญกับความหลากหลาย ของ
ข้อมูลข่าวสาร ความต้องการ ความคาดหวัง การแข่งขันและปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆ ด้วยเหตุนี้ องค์การ
จํ า เป็ น ต้ อ งสนั บ สนุ น และเปิ ด โอกาสให้ พ นั ก งานพั ฒ นาศั ก ยภาพและความสามารถเชิ ง การคิ ด
สร้างสรรค์และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในเชิงสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลา เพราะความเป็นพลวัตของงาน
บริการ ความไม่แน่นอนของสถานการณ์และความต้องการอันหลากหลายของลูกค้า เป็นสิ่งที่คาดเดา
และเตรี ย มการรั บมื อ ไม่ ไ ด้ ดั ง นั้ น การเปลี่ย นแปลงเชิ งรุ ก การเรีย นรู้ อย่ า งต่อ เนื่ อง การพัฒ นา
ความคิดให้ลื่นไหลและความสามารถเชื่อมโยงสถานการณ์และสิ่งต่างๆ รอบตัวจึงเป็นความสามารถที่
มีความสําคัญขององค์การ
ด้วยเหตุผลดังกล่าว สรุปได้ว่า ในธุรกิจโรงแรมขนาดกลางถึงขนาดเล็กอย่างโรงแรมบูติก
ความคิดสร้างสรรค์จะช่วยสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันได้ ด้วยวิธีคิดที่แปลกใหม่ แตกต่าง เป็น
เสน่ ห์ดึงดู ดนักท่ องเที่ยวรุ่น ใหม่ที่ ต้องการประสบการณ์และความท้าทายใหม่ๆ ดั งนั้ น ความคิด
สร้างสรรค์ขององค์การจึงเป็นกุญแจแห่งความสําเร็จของธุรกิจโรงแรมบูติก ที่จะนํามาซึ่งนวัตกรรม
บริการและผลการดําเนินงานที่ดี สร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้แก่องค์การ อันเกิดจากทุนเชิง
สร้างสรรค์ มากกว่า เงินทุน เครื่องจักร เทคโนโลยี ที่ทันสมัย และยิ่งใหญ่
1.1 การให้ความหมายความคิดสร้างสรรค์ขององค์การของผู้บริหารโรงแรมบูติก
ในบริบทโรงแรมบูติก ความคิดสร้างสรรค์มีความหมายแบบกว้าง (little c) (Kaufman
and Beghetto, 2009) เกี่ยวข้องกับทุกกิจกรรมในการทํางานของพนักงานทุกระดับในองค์การ
ครอบคลุมตั้งแต่ความคิดสร้างสรรค์ระดับบุคคล ความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มหรือทีม ความคิด
สร้างสรรค์โดยส่วนร่วม การเป็นองค์การเชิงสร้างสรรค์ และนวัตกรรมบริการที่เกิดขึ้นในองค์การ
การให้ความหมายความคิดสร้างสรรค์ขององค์การพบว่า การให้ความหมายความคิด
สร้างสรรค์ของโรงแรมบูติกนั้น เป็นเรื่องของอัตวิสัย ตามสถานการณ์ เกิดจากการตีความ และสร้าง
ความหมายร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับหรือเสียผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็น ระหว่างพนักงานด้วยกัน
ระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร และที่สําคัญที่สุดคือ ระหว่างพนักงานกับลูกค้า ซึ่งผลลัพธ์ของความคิด
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สร้างสรรค์ในเชิงความใหม่และมีประโยชน์ เหมาะสมกับโรงแรม ขึ้นอยู่กับบริบทของเวลาและสถานที่
ของการตีความ ว่าสิ่งไหน “ใหม่” และเป็น “ประโยชน์” สําหรับใคร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร
จากการสัม ภาษณ์ ผู้บริ ห ารโรงแรม สรุ ป ได้ ว่า ความคิ ดสร้ า งสรรค์ ข องโรงแรมบู ติ ก
หมายถึง กระบวนการและความสามารถออกแบบการบริการ ทั้งในเชิงโครงสร้างและประสบการณ์
การบริการที่โดดเด่น แตกต่างและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของโรงแรมบูติก ซึ่งเกิดขึ้นจากการตีความ
แนวคิ ด ทั ศ นคติ และตั ว ตน ตลอดจนเรี ย นรู้ และสร้ า งความหมายใหม่ ร่ ว มกั น (co-creation)
ระหว่า งผู้ ใ ห้ บริ ก ารด้ วยกั น ได้ แ ก่ เจ้า ของและพนัก งาน และ/หรือ ระหว่ า งผู้ ใ ห้ บริ ก ารกั บลู กค้ า
ผู้รบั บริการ ในขณะสร้างสรรค์การบริการพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่มหรือ
บุคคล
ในขณะที่การสร้างความหมายร่วมกันเกิดขึ้นในปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการกับลูกค้า
ที่มาใช้บริการมากกว่าระหว่างพนักงานด้วยกันหรือระหว่างหัวหน้ากับพนักงานอย่างเช่นในองค์การ
ขนาดใหญ่หรือในองค์การธุรกิจอื่นๆ ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การจึงเกิดขึ้นบนพื้นฐานความรู้ของ
องค์การและการผสมผสานความรู้ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับตัวแสดงที่หลากหลาย และความเป็นพลวัต
ของปรากฏการณ์การให้บริการและความสัมพันธ์ทางสังคมในสถานการณ์การบริการต่างๆ กล่าวได้ว่า
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การเป็นการสร้างสรรค์ทางสังคมที่เกิดจากการแบ่งปันประสบการณ์ การ
ตีความหมายร่วมกัน และการสร้างความหมายใหม่ร่วมกันระหว่างตัวแสดงที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่างๆ ดังที่ Ooncharoen and Ussahawanitchakit (2010) เรียกว่าเป็นการสร้าง
สร้างสรรค์ร่วมกัน (joint creativity)
อย่างไรก็ตาม การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของโรงแรมบูติกเกิดจากการสนับสนุน
กระตุ้น จูงใจพนักงานทุกระดับ ตั้งแต่ปัจเจกบุคคล กลุ่มหรือทีม และองค์การโดยส่วนรวม เพื่อให้
องค์การสามารถใช้ศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ปฏิบัติงานให้สําเร็จ
1.2 ปรากฏการณ์ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การที่พบในบริบทโรงแรมบูติก
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ เกี่ ย วข้ อ งกั บทุ ก กระบวนการและกิจ กรรมในธุ ร กิจ โรงแรมบู ติ ก
เนื่องจากโรงแรมบูติกเป็นธุรกิจที่ใช้การลงทุนด้านความคิดสร้างสรรค์มากกว่าเงินทุน จึงกล่าวได้ว่า
ที่ใดมีการออกแบบที่นั่นมีความคิดสร้างสรรค์
โรงแรมบูติกเกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ ตั้งแต่ส่วนที่เป็นภายนอกหรือฮาร์ดแวร์
(hardware) ได้แก่ โครงสร้ าง การออกแบบภายนอกที่เป็ นสถาปั ตยกรรม การออกแบบภายใน
การตกแต่งห้องพัก การสร้างบรรยากาศและพื้นที่โดยรอบ ตลอดจนสถานที่ตั้ง เป็นต้น ไปจนถึงส่วน
ของภายในหรือซอฟต์แวร์ (software) ได้แก่ การบริหารจัดการและการออกแบบบริการ (service
design) ต่างๆ ที่ถึงแม้จะจับต้องได้ยากแต่สามารถบริหารจัดการ เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และพัฒนา
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ได้ ที่สําคัญกล่าวได้ว่า ความเป็นบูติกภายใน เป็นหัวใจของธุรกิจโรงแรมบูติก โดยกุญแจสําคัญที่นํามา
ซึ่งความสําเร็จที่แท้จริง คือ “ทรัพยากรมนุษย์” หรือพนักงานทุกระดับในโรงแรม
จากการสั ม ภาษณ์ผู้บริหารโรงแรมพบว่า ความคิ ดสร้างสรรค์หรือความสามารถคิด
สร้างสรรค์ขององค์การมีความสําคัญ ช่วยสร้างความแปลกใหม่ แตกต่างและเพิ่มมูลค่าให้แก่ธุรกิจ
บริการ ทั้งนี้แต่ละโรงแรมให้ความหมาย ความสําคัญและนําไปใช้ในมุมมองที่ต่างๆ กัน ในบางโรงแรม
ให้ความสําคัญ กับโครงสร้าง การออกแบบ การตกแต่งภายนอก ที่เป็น “ฮาร์ดแวร์” ขณะที่บาง
โรงแรมเน้นความคิดสร้างสรรค์ด้าน “ซอฟต์แวร์” เช่น รูปแบบการบริการที่แปลกใหม่ การต้อนรับที่
น่าประทับใจ การสร้างเรื่องราว ที่มา ประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่า การนําเสนอวัฒนธรรมและความเป็น
ท้องถิ่นผ่านอาหารที่แปลกใหม่ การนําทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ และการสร้างกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมที่หลากหลาย เป็นต้น ตามแนวคิดโรงแรมบูติกที่แท้จริง ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การที่
เกิดขึ้นในบริบทโรงแรมบูติกส่วนใหญ่สอดแทรกอยู่ในเรื่องของการบริหารจัดการและการให้บริการที่
จับต้องไม่ได้แต่ทว่ามีคุณค่า หายาก ไม่สามารถลอกเลียนแบบ และไม่มีอะไรทดแทนได้ อันเกิดจาก
ทรัพยากรมนุษย์หรือคนในองค์การ มากกว่าสิ่งที่จับต้องได้เชิงโครงสร้างภายนอก ด้วยเหตุนี้ ความคิด
สร้างสรรค์ขององค์การจึงนํามาซึ่งนวัตกรรมบริการที่สามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับ
องค์การได้อย่างแท้จริง จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารพบประเด็นที่สอดคล้องดังนี้
คือโรงแรมเนียะ มันมีสองแบบนะ hardware กับ software เนียะ ไอ่สิ่งเนียะ (ฮาร์ดแวร์)
แข่งกันไปได้ไม่มีจุดจบ อ่ะไอ่เนียะสวย อันใหม่อ่ะสวยกว่า ไอ่นี้ห้าสิบนิ้ว อันใหม่แม่งร้อยนิ้ว คือไม่มีสาระ
ไอ่น่ีคือ red ocean ใช่ไหม ไอ่นี้สวย ไอ่นี้สวยกว่าอีก ไม่มีจุดจบ แต่ว่าสิ่งที่แข่งกันไม่ได้ก็คือ software
หรือคน human ใช่ไหม human atmosphere culture สิ่งนี้จะทําให้คนกลับมา ถ้าเกิดราสามารถลงทุน
ตรงเนียะได้เยอะเนียะ ตึกเนียะไม่ต้องมีอะไรเลยก็ได้นะ ทําแบบบ้านๆ เลย แล้วใส่กิจกรรม ใช่ไหม (สมพร,
2558)
โรงแรมบูติกจริงๆ เนียะ เราต้องดูกันตั้งแต่เรื่องของการออกแบบ การใช้พื้นที่ การเลือกวัสดุ
ก่อสร้าง มันไม่ใช่แค่การตกแต่งแค่เพียงผิวหรือเปลือกนอกที่ไปซื้อเฟอร์นิเจอร์สวยๆ มาตกแต่งนะ (สมคิด,
2558)
โดยหลักๆ เนียะนะ พี่ว่า เราพยายามจะเก็บที่เป็นเอกลักษณ์ให้ได้มากที่สุด คือพี่มองอย่างนี้
ว่า เอกลักษณ์ของบ้านทรงไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลายฉลุ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัดส่วน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การใช้พื้นที่ พยายามจะเก็บไว้ให้มากที่สุด เราจะไม่เปลี่ยนแปลงเลย แม้กระทั่งขนาดเสา ขนาดอะไรอย่าง
เนียะ หรือว่าบานประตูหน้าต่างๆ เอง เราก็พยายามจะให้มันเหมือนเดิมมากที่สุด (สมพร, 2558)
ที่นี่น่าจะเป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่านะ ที่นี่ไม่ได้วางคอนเซ๊ปต์ที่ให้ในเชิงด้านกายภาพ
อย่างเดียว พี่อยากจะเติมเต็มในเรื่องของอารมณ์ เรื่องของจิตวิญญาณ เรื่องของ เอ้ย พอได้มาพักแล้วมันได้
ซึมซับบรรยากาศเก่าๆ ได้นึกถึงไปเอ้ย เมื่อก่อน อ๋อมันมีของชิ้นนี้ ประมาณนี้เนียะ เราเคยรู้สึกเราเคยเห็น
สิ่งนี้มาตอนเด็กๆ ใช่ไหม ชาวต่างชาติมาก็รู้สึกว่า อ๋อความเป็นไทยสมัยก่อนเนียะ มันถูกนําเสนอประมาณ
นี้ ใช่ไหม (สมพร, 2558)
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ยิ่งตรงนี้ เคยเป็นบ้านจริง มันก็จะได้เรื่องของ sense ของประวัติศาสตร์ด้วย เออพี่ว่าตรงนี้
มันน่าจะเติมเต็มมากกว่าเชิงกายภาพนะ พี่ว่าน่าจะเป็นเอกลักษณ์สําคัญของที่นี่ (สมพร, 2558)

ผู้บริหารโรงแรมบูติกส่วนใหญ่ เห็นตรงกันว่า เอกลักษณ์สําคัญหรือหัวใจสําคัญของความ
เป็นบูติกคือ “หัวใจบริการ” (service mind) “ความเป็นมิตรทางสังคม” (social friendly) “สัมผัส
ความเป็นมนุษย์” (human touch) และ “สัมผัสส่วนบุคคล” (personal touch) ถึงแม้ว่าแต่ละ
โรงแรมมีความเข้าใจและตีความความหมายแนวคิดดังกล่าวออกมาสู่การปฏิบัติที่แตกต่างกัน เห็นได้
จากการสร้ า งรู ป แบบการบริ ก ารและกิ จ กรรมที่ นํ า เสนอต่ า งกั น แต่ แ ก่ น หรื อ สาระสํ า คั ญ คื อ
การเสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ความเป็ น กั น เอง มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ความมี น้ํ า ใจ การให้ ค วาม
ช่วยเหลือ และการสร้างมิตรภาพระหว่างกัน จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารพบประเด็นที่สอดคล้องดังนี้
อันนี่คือจุดแข็งของโรงแรมเล็กที่จะชนะโรงแรมใหญ่นะ human touch experience
ความคิดสร้างสรรค์ อันเนียะเป็นข้อดีของธุรกิจเนียะ (สมพร, 2558)
การสร้างตรงเนียะอย่างแรกคือ human touch คือคนที่อยากจะบริการอ่ะ คนที่อยากจะ
บริการไม่จําเป็นต้องพูดภาษาเก่งนะ หลักๆ ก็คือ service mind นั่นแหละ (สมพร, 2558)
สิ่งสําคัญเราต้องเข้าใจแขก ว่าเขาต้องการอะไร เราดูแลแขกเหมือนเป็นญาติ เป็นเพื่อน
เหมื อ นคนในครอบครั ว เราคนหนึ่ ง เขาต้ อ งการอะไร มี ปั ญ หาตรงไหนเรายิ น ดี ช่ ว ยเหลื อ แนะนํ า ให้
(สมปอง, 2558)
เค้าก็บริการคนเหมือนกันมนุษย์ทํากับมนุษย์อ่ะ ไม่เหมือนกับพนักงานโรงแรมทํากับแขก
เหมือนกับที่เค้าถูก train มา งั้นการบริการมันก็มีเสน่ห์ (สมพร, 2558)
คือสุดท้ายสิ่งที่ทําให้คนกลับมาพักก็คือ human touch ซึ่ง human touch ไม่ใช่การ
บริการที่เนี้ยบหรืออะไรนะ แต่เป็นการบริการแบบใจถึงใจอ่ะ แบบประมาณว่าคนไทยพูดภาษาอังกฤษ
ไม่ได้แต่พยายามสื่อสารอ่ะ มันมีเสน่ห์แบบนั้นอ่ะ (สมพร, 2558)

ทุกโรงแรมบูติกให้ความเห็นตรงกันว่า คนมีความสําคัญต่อการสร้างความพึงพอใจแก่
ลูกค้าและความได้เปรียบเชิงการแข่งขันแก่ธุรกิจโรงแรมบูติกที่เสียเปรียบโดยขนาดเมื่อเปรียบเทียบ
กับโรงแรมในเครือ ดังนั้น กลยุทธ์การให้บริการของโรงแรมบูติกจึงเน้นที่คนและวัฒนธรรม ที่เป็นชีวติ
และความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน การดูแลลูกค้าที่มาใช้บริการด้วยสัมผัสความเป็นมนุษย์
หรือความเป็นมิตรนั้น แสดงให้เห็นถึงหัวใจที่โรงแรมบูติกมีให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการอย่างจริงใจซึ่ง
ความไว้วางใจเป็นประเด็นสําคัญ สําหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวเมืองไทยนั้น ความ
แตกต่างระหว่างภาษา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ทําให้พวกเขาสนใจในวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ที่เป็น
ธรรมชาติของคนไทย แต่ถึงอย่างไรก็ตามการมาจากต่างบ้านต่างเมือง ย่อมมีความไม่มั่นใจและระแวง
สงสัยถึงความจริงใจเป็นธรรมดา การให้บริการด้วยสัมผัสความเป็นมนุษย์ของโรงแรมบูติกที่ให้บริการ
ใส่ใจ ดูแลอย่างใกล้ชิด เป็นกันเอง เปรียบเสมือนเพื่อน พี่ ป้า น้า อา ที่เป็นครอบครัวเดียวกันนั้น เป็น
เอกลักษณ์สําคัญ เป็นจุดเด่น ที่สามารถสร้างความไว้วางใจและประสบการณ์การท่องเที่ยวที่น่า
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ประทับใจ มั่นใจและสบายใจให้แก่นักเดินทางอย่างที่ไม่เคยได้รับจากโรงแรมหรือที่พักประเภทใด
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารพบประเด็นที่สอดคล้องดังนี้
เราอยู่กันเหมือนครอบครัว การที่เราคุยกับแขกอย่า งตรงไปตรงมา ใช้ความจริงใจ ไม่
ยัดเยียดแอบขายของให้เขา แค่นี้เขาก็จะรู้สึกดี เราจะรู้สึกได้ว่าเราเป็นมิตรจริงๆ คือเราแค่ให้ข้อมูลเขาและ
ให้เขาตัดสินใจเองว่าจะทําอะไรช่วงเวลา 2-3 วันที่เขาอยู่กรุงเทพฯ มันเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือของเรา
ด้วย (สมปอง, 2558)
สิ่งที่จะดึงดูดแขกได้ก็คือสต๊าฟและก็มนุษยสัมพันธ์ (สมหมาย, 2558)
เราก็จะไม่มีการเรียกมาดาม เรียกมิสเตอร์นะคะ ก็จะเป็นการเรียกชื่อไปเลย ซึ่งตรงนี้
คุณป้าที่เป็นเจ้าของมันคือความแตกต่าง เราทําเหมือนเค้าเป็นญาติ เป็นมิตร โรงแรมซึ่งเกรดดีกว่าเรามี
มากมาย แต่ตรงเนียะ คือสิ่งที่เราทําได้ คือ น้ําใจเนียะ ไอ่น้ําใจเนียะมันหาซื้อไม่ได้ (สมหมาย, 2558)
บริการเป็นกันเอง ใกล้ชิดลูกค้า ช่วยเหลือลูกค้าทุกอย่าง เหมือนพักบ้านเพื่อน (สมหมาย,
2558)
และก็พวกนี้ความคาดหวังน้อย คือแค่โบกแท็กซี่ให้ เรียกแท็กซี่ให้เนียะ เค้าก็ อูหู.. บางคน
น้ําตาจะไหล (สมปอง, 2558)
สิ่งที่จะดึงดูดแขกได้ก็คือสต๊าฟและก็มนุษยสัมพันธ์ (สมหมาย, 2558)

2. การวิ เ คราะห์ค วามสัมพั น ธ์ข องปัจจัย เชิ ง สาเหตุ และผลลั พ ธ์ของความคิด สร้า งสรรค์ ของ
องค์การโรงแรมบูติกในประเทศไทย
2.1 ผลกระทบของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การต่อนวัตกรรมองค์การ
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การโรงแรมบูติกพบว่า ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
โรงแรมบูติกเกิดขึ้นตั้งแต่การออกแบบที่เป็นส่วนของโครงสร้างภายนอกที่เรียกว่า ฮาร์ดแวร์ ไปจนถึง
การบริหารภายใน เกี่ยวข้องกับกระบวนการต่างๆ และการให้บริการต่างๆ ที่เรียกว่า ซอฟต์แวร์
กระบวนการให้บริการในโรงแรมบูติกที่เป็นเอกลักษณ์และแตกต่างจากโรงแรมที่พัก
ประเภทอื่น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบริการที่ประทับใจ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี การมีมนุษยสัมพันธ์
ความเป็ นมิ ตร การเน้ น สัม ผัสความเป็น มนุษ ย์ ความใส่ใจในการบริการ ฯลฯ เปิ ดโอกาสให้ เกิ ด
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการและผู้มาใช้บริการ ซึ่งสอดแทรกอยู่ใน
บรรยากาศ กิจกรรมและความสัมพันธ์ทางสังคมร่วมกัน ในบางโรงแรมผู้บริหารหรือเจ้าของจึงเข้ามา
ดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งในบทบาทผู้นําและผู้ให้บริการ เพื่อให้มั่นใจว่า กระบวนการความคิดสร้างสรรค์
ทางสังคมที่เกิดขึ้นร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการในองค์การขณะปฏิบัติงานบริการของ
พนักงาน (ได้แก่ การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี การสร้างสัมผัสความเป็นมนุษย์ ความใส่ใจในการบริการ
การสร้างบริการเฉพาะบุคคล ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น) สามารถสร้างความประทับใจ
และความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ที่จะกล่าวว่าเป็น “นวัตกรรมบริการ” ที่โดดเด่นของโรงแรมได้อย่าง
แท้จริง จากการสัมภาษณ์พบประเด็นที่สอดคล้องดังนี้
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การท่องเที่ยวเนียะ มันต่างๆ จากสินค้าอื่นๆ ก็คือว่ามันเป็นประสบการณ์ คุณหาซื้อไม่ได้
ไม่ใช่ว่าซื้อแล้วส่งไปรษณีย์ไปได้ แต่ว่า เค้าต้องมาและก็ได้รับประสบการณ์นั้น (สมคิด, 2558)
คุณต้องสร้างบรรยากาศให้ได้ คนมาแล้วเฮฮา พูดคุยสังสรรค์ พอไปโรงแรมนี่ตัวใครตัวมัน
ถูกป่ะ คุณมาที่เรานี่ต้องมี คิทเช่นคือใช้ได้ มานั่งสูบบุหรี่ตรงนี้มีโต๊ะยาว มานั่งทานข้าวเช้าร่วมกัน (สมจิต,
2558)
เรามีประสบการณ์ที่ประทับใจ ได้เจอเพื่อนใหม่ ได้สนุกกัน ไปเที่ยว ไปอะไร แชร์ค่าใช้จ่าย
ด้วยกัน (สมหมาย, 2558)
คือทําเท่าที่ชอบอ่ะครับ เอาให้มันอยู่สบาย อยู่เหมือนบ้านเรา (สมปอง, 2558)
ผมว่าเค้าชอบบรรยากาศ และเค้าชอบประสบการณ์ที่มันต่างจาก ถ้าให้ผมเดานะ ก็คือต่าง
จากโรงแรมอื่นๆ คือมันไม่ formal ผมคิดว่านะ เพราะผมเห็นแขกเดินถอดเสื้อ คือเค้าก็รู้สึกเหมือนบ้าน
เค้าอ่ะนะ (สมปอง, 2558)
เราจะสร้างโรงแรมได้เนียะ ถ้าเราไม่มีเอกลักษณ์ เราไม่มีแนวคิดชัดเจนของตัวเอง เราไม่มี
เงินทุน เรามีสถานที่เนียะ บางที่เราจะทําให้มันเกิดเนียะ มันไม่ใช่เรื่องง่าย (สมคิด, 2558)

จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ความเป็นบูติกและการออกแบบตาม
แนวคิดบูติกโฮเทลของแต่ละโรงแรม สะท้อน “ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ” ที่แตกต่างกันไปใน
แต่ละโรงแรม จากนิยามของ โรงแรมบูติก ที่หมายถึง ความใหม่ แตกต่าง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ไม่เหมือนใครของโรงแรม ตั้งแต่เรื่องของการออกแบบไปจนถึงการจัดการ (from the design to
the management) จะเห็นว่า จากความหมายและการตีความความหมายไปสู่สิ่งปลูกสร้างภายนอก
และการบริการภายในของโรงแรมบูติกนั้นเกี่ยวข้องกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ออกแบบการบริการ
ที่แปลกใหม่ แตกต่าง และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งผลจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์สร้างการบริการ
นั้นกล่าวได้ว่าเป็น นวัตกรรมบริการของโรงแรมบูติก
อย่างไรก็ ตาม การสร้างนวัตกรรมบริการที่จะสามารถสร้างมูล ค่าเพิ่มให้แ ก่ โรงแรม
บูติกจากความสามารถคิดสร้างสรรค์ขององค์การในฐานะความสามารถและคุณสมบัติขององค์การที่
เกิดขึ้นในกระบวนการกระทําระหว่างกันทางสังคมและกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง
ภายในองค์การ สามารถเกิดขึ้นได้จากการสร้างบริบทและบรรยากาศ ที่จะให้โอกาสในการพัฒนา
ศั ก ยภาพและสนั บ สนุ น ความสามารถคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องพนั ก งานทุ ก ระดั บ ในองค์ ก าร จากการ
สัมภาษณ์ผู้บริหาร สามารถวิเคราะห์ตามองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การทั้ง 6 ด้าน
ดังที่ผู้วิจัยศึกษาไว้ ได้ดังนี้
2.1.1 ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การด้านความลื่นไหลทางความคิดใหม่ พบว่า
โรงแรมบูติก ส่วนใหญ่เป็นโรงแรมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เจ้าของดูแลและบริหารธุรกิจด้วยตัวเอง
อย่างใกล้ชิด พนักงานมีจํานวนไม่มาก โครงสร้างองค์การมีความยืดหยุ่น และบรรยากาศการทํางานมี
ความเป็นกันเองสูง แต่ถึงแม้ว่าพนักงานจะมีอิสระในการทํางาน มีเวลาคิด และได้รับการสนับสนุนให้
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สร้างความคิด ความลื่นไหลทางความคิดใหม่ที่เกิดขึ้นในโรงแรมบูติกยังคงจํากัดอยู่ที่ผู้บริหารหรือ
ผู้จัดการ ในบางโรงแรมพบว่า ความคิดแปลกใหม่มาจากพนักงานต้อนรับส่วนหน้าที่มีปฏิสัมพันธ์กับ
ลู ก ค้ า โดยตรง เพราะรั บ รู้ ถึ ง ความต้ อ งการ ปั ญ หาและอุ ป สรรคที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในขณะที่ ค วามคิ ด
แปลกใหม่ในโรงแรมบูติกสามารถเกิดขึ้นจากทั้งทางเดียว กล่าวคือ จากผู้บริหาร พนักงานหรือลูกค้า
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและสองทาง จากการตีความหมายใหม่ ประสานความร่วมมือ และการสร้างสรรค์
ความคิดร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่วนมากคือพนักงานในฐานะผู้ให้บริการและลูกค้าที่มาใช้
บริการ การสนับสนุนความคิดแปลกใหม่ในโรงแรมบูติกยังไม่ได้รับความสําคัญนัก สาเหตุที่ความลื่น
ไหลทางความคิดใหม่ในโรงแรมบูติกไทยยังคงเกิดขึ้นน้อยหรือถูกจํากัดอยู่ในผู้บริหารหรือพนักงาน
บางกลุ่มที่มีตําแหน่งระดับสูง ส่วนหนึ่งเนื่องจากวัฒนธรรมการทํางานของคนไทยที่เคยชินกับการ
ทํางานตามคํ าสั่ง และปั ญหาการขาดคุณภาพประสบการณ์ของพนักงานโรงแรมที่ส่วนใหญ่เป็น
พนักงานท้องถิ่น อี กทั้งลักษณะภาวะผู้ นําของสังคมไทยที่เบื้องลึกแฝงไปด้วยพฤติกรรมการรวม
อํานาจและเผด็จการมากกว่าผู้นําแบประชาธิปไตยหรือผู้นําการเปลี่ยนแปลง จากการสัมภาษณ์พบ
ประเด็นที่สอดคล้องดังนี้
มันควรส่งเสริมไอเดียนะ มันก็มาจากหน้างานอ่ะแหละ เพราะคนหน้างานก็จะเห็นปัญหา
และเกิดวิธีการแก้ปัญหาของมันเอง ถูกไหม แต่การที่จะทําให้ไอเดียเหล่านั้นเกิดขึ้นได้เนียะ ผู้บริหารเอง
ต้องให้การสนับสนุนและให้กําลังใจ (สมจิต, 2558)
มันอาจจะไม่ใช่ไอเดียที่ดีมากนักแต่ทําไงให้เค้า ให้พยายามให้เค้าเปิดไอเดียและก็ส่งเสริม
ไป เพราะทางที่ดีมันต้องส่งเสริมและก็ค่อยๆ ตบ ไม่ใช่เอ้ย ..คิดไรของแกว่ะ ไม่ได้เรื่องเลย คําพูดอย่างเงียะ
แค่คําพูดเนียะ มัน..เพราะงั้นมันดีกับบรรยากาศ บรรยากาศที่ทําให้เกิดความโล่งหูโล่งใจมันสําคัญมาก
(สมจิต, 2558)
อย่างแรกจะมีการประชุมและก็ให้ทุกคนมาพูด พูดถึงงานของตัวเอง คือแทนที่จะเป็นคําสั่ง
เนียะ เหมือนกับให้ทุกคนคิดเองว่างานของเค้าจะเป็นยังไง ให้เค้ามีส่วนร่วมเยอะๆ อ่ะ (สมพร, 2558)

ในบางโรงแรมที่ มี ข นาดเล็ ก มี พ นั ก งานจํ า นวนน้ อ ยมาก มี ค วามไม่ เ ป็ น ทางการสู ง
ใช้ความรู้สึก อารมณ์ และความต้องการสูง เน้นความสุขในการทํางานเพื่อส่งเสริมหัวใจด้านการ
บริการของพนักงานที่ส่งต่อถึงความเต็มใจและมนุษย์สัมพันธ์ที่ต่อลูกค้าผู้มาใช้บริการนั้น ความลื่น
ไหลทางความคิดใหม่ที่เกิดขั้นจํากัดอยู่ในกลุ่มคนจํานวนน้อย ในเรื่องการบริการประจําวันที่ไม่ค่อยมี
ความสําคัญและไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสําคัญใดๆ แก่องค์การ สอดคล้องกับคําให้สัมภาษณ์ของ
ผู้บริหารท่านหนึ่งว่า
ที่นี่มีการพูดคุยกันตลอดเวลา ทํางานอย่างเป็นกันเองสบายๆ สื่อสารกันตลอด ใครมีอะไรก็
จะมาแชร์กัน ถามความเห็นกัน ทุกคนเป็นเพื่อนกันหมด ทั้งพนักงาน แขก แม่บ้าน (สมหมาย, 2558)

หรือในบางโรงแรม พบว่า บรรยากาศภายในองค์การเอื้อต่อการลื่นไหลทางความคิด
ให้ความสําคัญกับพนักงานและปฏิสัมพันธ์ภายในองค์การ พนักงานและผู้บริหารมีความเป็นกันเอง
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และพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการ แต่ด้วยสาเหตุที่พนักงานส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัด ไม่มีความรู้
และขาดประสบการณ์ การสื่อสารทางความคิดในองค์การจึงเป็นไปในลักษณะของการสอนงานและ
มุ่งเน้นการเรียนรู้มากกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนหรือระดมความคิด
จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า โรงแรมบูติกมีความลื่นไหลทางความคิด
ใหม่ในระดับต่ํา ถึงแม้ว่าจะมีการสนับสนุนทั้งด้านนโยบาย โครงสร้างองค์การ ทรัพยากรและการ
บริ ห ารที่ เ ปิ ด โอกาสให้ พ นั ก งานรวมถึ ง ผู้ บ ริ ห ารได้ พู ด คุ ย สื่ อ สาร แสดงออกซึ่ ง ความคิ ด และ
แลกเปลี่ยนความคิ ดที่ แ ปลกใหม่ระหว่ างกัน แต่ความลื่นไหลทางความคิดใหม่ ยังคงเกิดขึ้นน้ อย
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและสังเกตอย่างไม่มีส่วนร่วมวิเคราะห์สาเหตุได้ว่าเกิดจาก 1) กิจกรรมการ
การสร้างความคิด เช่น การระดมความคิดและการโต้แย้งอย่างสร้างสรรค์ที่จะทําให้เกิดการต่อยอด
ทางความคิด การให้เวลาคิด และสนับสนุนการแสดงความคิดที่ส่งผลต่อความลื่นไหลทางความคิด
ใหม่ไม่สามารถทําได้อย่างองค์การขนาดใหญ่ เนื่องจากมีพนักงานจํานวนไม่มากพอ 2) ความลื่นไหล
ทางความคิดใหม่ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความรู้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานบริการที่
เน้นปฏิสัมพันธ์และการกระทําระหว่างกันทางสังคมกับลูกค้าที่มาใช้บริการมากกว่าระหว่างพนักงาน
ด้วยกัน 3) วัฒนธรรมการทํางานของคนไทยที่ชอบทํางานตามคําสั่งมากกว่าการคิดด้วยตนเอง 4)
การบริหารงานของผู้นําในสังคมไทยที่เน้นสั่งการและเผด็จการมากกว่าให้อิสระในการแสดงความคิด
5) การไม่ให้อิสระในการแสดงความคิดและตัดสินใจมากพอ เนื่องจากผู้มีอํานาจตัดสินใจขั้นสุดท้าย
ของโรงแรมยังคงอยู่ที่ผู้บริหารหรือพนักงานระดับสูงในโรงแรม ดังนั้น ความลื่นไหลทางความคิดใหม่
จึงไม่ส่งผลกระทบต่อนวัตกรรมบริการในโรงแรมบูติกไทย
2.1.2 ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข ององค์ ก ารด้ า นงานที่ มี ค วามท้ า ทาย พบว่ า งาน
บริการในธุรกิจโรงแรมมีรายละเอียดและกระบวนการทํางานที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้ว เป็นลักษณะ
ประจําที่เรียกได้ว่าเป็น day-to-day operation ที่ผู้ปฏิบัติทราบดีอยู่แล้ว จึงไม่พบว่ามีการสนับสนุน
งานที่มีความท้าทายอันเกิดจากการออกแบบงานให้มีความสําคัญ น่าสนใจ ต้องใช้ทักษะหลากหลาย
ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการมอบหมายงานที่สําคัญและตรงกับความถนัดจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้บริหารโรงแรม แต่ในทางตรงกันข้าม ความรู้สึกท้าทายในงานของพนักงานสามารถเกิดขึ้นได้ในขณะ
ปฏิบัติงาน เพราะงานบริการไม่ ได้มี ส่วนที่เป็นงานประจําที่ถูกกําหนดไว้ตายตัวเพียงอย่ างเดี ยว
แต่งานบริการโดยเฉพาะพนักงานส่วนหน้าต้องเผชิญกับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าที่มาใช้
บริการและสถานการณ์ประจําวันต่างๆ ที่เกิดขึ้นและไม่สามารถคาดการณ์หรือควบคุมได้ งานที่มี
ความท้าทายในมุมมองโรงแรมบูตกิ จึงหมายถึง ความสามารถสร้างบริการเฉพาะและตอบสนองความ
ต้องการที่หลากหลายของลูกค้ามีความสุขหรือประทับใจสูงสุด มากกว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบ
งาน การมอบหมายงานให้ตรงกับความถนัด และการใช้ทักษะที่หลากหลายในการทํางาน จากการ
สัมภาษณ์พบประเด็นที่สอดคล้องดังนี้
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งานบริการมันก็ท้าทายที่ day-to-day operation นั่นแหละ เวลาแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เรา
ไม่มีทางรู้ว่าเราต้องเจออะไรบ้าง นี่ล่ะ คือความท้าทาย (สมจิต, 2558)
ความท้าทายคือการเกิดปัญหาเฉพาะหน้า เพราะทุกอย่างมันจะ day-to-day operation
แต่นอกจากมันมีเคสอะไรแล้วและมันต้องแก้ปัญหานั่นแหละ (สมจิต, 2558)
ความท้าทายจึงขึ้นอยู่กับสถานการณ์และการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะ
บุคคล (สมจิต, 2558)
จริงๆ description ถ้าจะพูดสั้นที่สุดก็คือว่า คุณต้อง make my guest happy นั้นแหละ
ถ้าทําให้เค้า happy ได้ ชั้น happy ทิป เป็นของเค้าถ้าคุณสามารถให้แขกทิปได้ทิปเป็นของคุณ (สมปอง,
2558)
คือคนเราเนียะ ก่อนที่เหมือนกับจะทําอะไรก็ตาม มันต้องมีเป้าหมาย.. ถ้ามันก็ไม่มีเป้าหมาย
มันก็ไม่ชัดเจน ล่องลอย ขาดความมั่นใจ ไม่รู้ไม่แน่ใจ (สมคิด, 2558)
แต่ถ้าผมบอกเอ้ยคุณก. คุณเลือกอาหารไทยที่ฝรั่งประทับใจมากที่สุด ทําให้แขกกลุ่มเนียะ
ร้อยคนเนียะ ประทับมากที่สุด ทําให้ผมได้ไหม อ๋อ โอเค จบเลย คุณรู้สึกว่า description ไหนมันน่าทํา
มากกว่ากัน มันชัดเจน น่าทํามากกว่ากัน นี่คือการทํา work process work design อ่ะ (สมคิด, 2558)
ผมเคยอ่านบทความหนึ่ง เค้าบอกว่า สาเหตุที่คนออกจากงานมากที่สุดคืออะไรรู้ไหม เฉลย
คือมันรู้สึกว่างานมันไม่สําคัญและไม่มีความก้าวหน้า คือมันย้ําอยู่กับที่อ่ะ คือไม่ใช่มันไม่ท้าทายนะ แต่มันไม่
มีอะไรก้าวหน้า เพราะทําไปก็มันถูกลบหายหมด เพราะฉะนั้นงานอะไรก็ตาม ถ้าเราเอาผลลัพธ์สุดท้ายเป็น
ที่ตั้ง คนมันจะโฟกัสไปถึงความก้าวหน้าและเราให้รางวัลเค้าตามสเต๊ปนั้น (สมคิด, 2558)

นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารยังพบว่า พนักงานโรงแรมบูติกต้องมีทักษะ
ที่หลากหลายในการทํางาน เช่น หัวใจในการบริการ มนุษยสัมพันธ์ ความรู้รอบตัว การแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า ตลอดจนการใช้ภาษา เป็นต้น เพราะนอกจากงานบริการที่เป็นหน้าที่หลักซึ่งต้องใช้ทักษะ
และไหวพริบในการให้บริการและแก้ปัญหาเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
แล้ว ในบางโรงแรม โดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กมากๆ ที่มีจํานวนพนักงานน้อย การบริหารงานเป็น
แบบครอบครั ว การกํ า หนดหน้า ที่ ง านจึ ง ทั บ ซ้อ นกั น ในบางแห่ ง ผู้ บริ ห ารเข้ า มาดู แ ลด้ ว ยตั ว เอง
ให้บริการร่วมกับพนักงาน เพื่อสร้างบรรยากาศและความรู้สึกของความอบอุ่นและเป็นกันเองของการ
บริการเฉพาะ ที่ความใส่ใจ
ผู้บริหารท่านหนึ่งให้ความเห็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการออกแบบตําแหน่งงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานและรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์การขนาดเล็กที่มีงานจํานวนไม่มากพอที่จะแบ่ง
หน้าที่งานเฉพาะด้านด้วยการเพิ่มมูลค่าตําแหน่งงานให้มีหลายหน้าที่งานเรียกว่า การผสมผสาน
หน้าที่งาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกว่า งานของตนมีความสําคัญ มีเอกลักษณ์ และต้องใช้ทักษะ
หลากหลายตามหลั ก การสร้ า งงานให้ มี ค วามท้ า ทาย จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริ ห ารพบประเด็ น ที่
สอดคล้องดังนี้
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การทํา combined Job หรือทํางาน สองอย่าง และเพิ่มเงินเดือนให้มากขึ้น แต่ยังไม่เท่า
จ้าง 2 ตําแหน่งแก้ปัญหาการทํางานซ้ําๆ จนเบื่อๆ และทําให้คนพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น เกิดความคิดใหม่ๆ
โรงแรมประหยัดต้นทุน และไม่มีคู่แข่งแย่งตัวพนักงาน เพราะไม่มีบริษัทไหนทํากัน พนักงานออกไปสมัครที่
ไหน ก็ไม่ได้รายได้เท่านี้ (สมคิด, 2558)
“Specialization is only for insects” ความเชี่ยวชาญชํานาญในงานจําเป็น แต่ก็ต้องทํา
อย่างอื่นได้ด้วย ไม่ใช่ทําเป็นอยู่อย่างเดียว ผมไม่เชื่อการกําหนดหน้าที่งานที่ทําให้เกิดความเชี่ยวชาญนะ
แต่ common sense ต่างหาก พนักงานต้องคิดได้ราวกับว่าตนเป็นเจ้าของ (สมคิด, 2558)
พนักงานที่นี่ต้องทํางานให้เสร็จ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ไม่ใช่การคิดนอกกรอบ แต่เป็นการ
คิดสร้างสรรค์ภายใต้กรอบที่กําหนดไว้ (สมคิด, 2558)
งานที่ นี่ เ ป็ น multifunction พนั ก งานของเราทํ า ได้ ทุ ก อย่ า ง เพราะโรงแรมเราเล็ ก ไม่
เหมือนโรงแรมขนาดร้อยสองร้อยห้อง อันนั้นทุกอย่างมันเป็นระบบหมด (สมใจ, 2558)
อยู่ที่นี่เราทําทุกอย่าง อยู่กันแบบครอบครัว เหมือนเป็นบ้านตัวเอง จนแขกบางคนเข้ามาก็
ถามว่า เราเป็นเจ้าของหรอ บางวันแม่บ้านไม่มา เราก็ลงไปเก็บใบไม้ ทําความสะอาดสระเอง พอแขกมา
เราก็ อ่อ เดี๋ยวค่ะๆ รอสักครู่นะคะ และก็ล้างไม้ล้างมือขึ้นมารับแขก หรือถ้าแม่บ้านไม่มา เราก็ไปช่วย
ปูเตียง เตรียมห้องให้แขกบ้าง (สมหมาย, 2558)

จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ในโรงแรมบูติกที่มีขนาดกลางถึงขนาด
เล็ก มีปริมาณงาน จํานวนพนักงาน และเงินทุนต่ํา ลักษณะโครงสร้างองค์การและการทํางานมีความ
ยืดหยุ่นไม่เป็นทางการ และส่วนใหญ่บริหารงานด้วยความเป็นกันเอง จึงไม่มีการจัดทําเอกสารระบุ
รายละเอียดหน้าที่งานเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างในองค์การขนาดใหญ่ พนักงานส่วนใหญ่เรียนรู้งาน
จากการสอนงานในขณะปฏิบัติงาน และการทํางานมีลักษณะของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันบนพื้นฐาน
ความสัมพันธ์ที่ดีและหัวใจให้บริการเป็นส่วนใหญ่
นอกจากนี้ เนื่องจากไม่มีการแบ่งงานกันทําตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเหมือนใน
โรงแรมขนาดใหญ่ การทํางานในโรงแรมบูติกส่วนใหญ่จึงต้องใช้ทักษะการทํางานที่หลากหลาย ผนวก
กับธรรมชาติของงานบริการมีความท้าทายในตัวเองเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและจัดการ
สถานการณ์เฉพาะหน้าเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
ที่มาใช้ บริการอยู่ตลอดเวลา ความท้าทายในงานและนวัตกรรมบริการจึ งเกิดขึ้นจากการทํางาน
ประจําวันที่จําเป็นต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบและทักษะที่หลากหลายในการทํางานมากกว่ามากกว่าเกิด
จากการออกแบบงานให้มีความสําคัญ มีความหมาย ต้องใช้ทักษะหลากหลาย และการมอบหมายงาน
สําคัญที่ตรงกับความถนัดของพนักงานเพื่อสร้างแรงจูงใจภายในให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทํางาน
ขององค์การ ดังนั้น งานที่มีความท้าทายจึงไม่ส่งผลกระทบต่อนวัตกรรมบริการในโรงแรมบูติกไทย
2.1.3 ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข ององค์ ก ารด้ า นอิ ส ระในการทํ า งาน พบว่ า เมื่ อ
เปรียบเทียบกับกับโรงแรมขนาดใหญ่ที่มีความได้เปรียบในหลายๆ ด้ าน โรงแรมขนาดเล็กอย่ าง
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โรงแรมบูติกจําเป็นต้องสร้างจุดขายของตัวเอง ได้แก่ การบริการเฉพาะบุคคลหรือนวัตกรรมบริการที่
น่ า ประทั บ ใจเพื่ อ ดึ ง ดู ด ลู ก ค้ า ใหม่ แ ละรั ก ษาไว้ ซึ่ ง ลู ก ค้ า เก่ า ให้ ก ลั บ มาใช้ บ ริ ก ารอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
แต่เนื่องจากธรรมชาติของงานบริการที่เป็นงานที่ต้องใช้การบริหารตามสถานการณ์ ต้องแก้ปัญหา
เฉพาะหน้ า และตั ด สิ น ใจเรื่ อ งต่ า งๆ เพื่ อ สนองความต้ อ งการเฉพาะบุ ค คลอั น หลากหลายและ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของลูกค้าที่มาใช้บริการ การกําหนดหน้าที่งานหรือรูปแบบการบริการที่
เป็นมาตรฐานหรือมีกฎตายตัวจึงไม่สามารถทําได้ พนักงานโรงแรมบูติกจึงจําเป็นต้องมีอิสระในการคิด
ตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรือสัมผัสความเป็นมนุษย์และ
การตั ด สิ น ใจการแก้ ไ ขปั ญ หาหรื อ การเผชิ ญ เหตุ ก ารณ์ เ ฉพาะหน้ า ที่ ทํ า ให้ ต้ อ งสร้ า งสรรค์ วิ ธี ก าร
แก้ปัญหาหรือทางออก ที่เรียกว่าเป็นการ improvise ด้วยตนเอง จากการสัมภาษณ์พบประเด็นที่
สอดคล้องดังนี้
ควรจะให้อํานาจในการตัดสินใจเค้าบ้าง แล้วก็แบ่ง แบ่งไป เพราะคนที่อยู่หน้างาน ถ้าเกิด
มานั่งรอ ก็จะไม่ทัน แต่เราก็ต้อง ก็ต้องคอยบอกเค้า จริงไหม เพราะบางอย่างเค้าก็ตัดสินใจไม่ได้ (สมจิต,
2558)
และเมื่อมอบอํานาจไปแล้ว เราต้องยอมรับอํานาจในการตัดสินใจ ไม่ต้องไปดูว่า ยังไง
เพียงแต่ใช้คําแนะนํา เอ้ยถ้าเกิดเป็นแบบนี้ อย่างนี้จะดีกว่าไม่ไหม ไม่ใช่ว่า เอ้ยตัดสินใจผิดแล้วนั่นอ่ะ
(สมจิต, 2558)
การแก้ปัญหาขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ซึ่งพนักงานบริการจะมีอํานาจตัดสินใจอยู่แล้ว แต่เวลา
มีปัญหาจะให้ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ ตัดสินใจร่วมกัน ได้แก่ ผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการส่วนหน้าและผู้จัดการขาย
และการตลาด ตัดสินใจร่วมกัน (สมพร, 2558)
ส่วนใหญ่ ต่างชาติปัญหาเยอะ ชอบเรียกร้อง เพื่อจะขอชดเชย ซึ่งเวลาเกิดปัญหา พนักงาน
จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ส่วนใหญ่คือ การเสนอบริการชดเชยให้ลูกค้า แต่การตัดสินใจให้อะไรชดเชย
จะต้องให้ผู้จัดการเซ็นร่วมกัน โดยจะให้สินค้าที่ต้นทุนต่ําสุดและมีเอง เป็นสินค้าและบริการของโรงแรมอยู่
แล้ว เช่น นวด สปา อาหารเย็น เที่ยวรอบเกาะ เป็นต้น (สมพร, 2558)
ให้อํานาจตัดสินใจในระดับหนึ่ง และใช้ระบบ ตรวจสอบกันและกัน ไม่ได้อยู่ในคนคนเดียว
(สมจิต, 2558)
หัวหน้า ต้องบอกผลลัพธ์ ที่ต้องการ ชัดเจน เอาผลลัพธ์เป็นตัวตั้ง และให้รางวัลตามขั้นนั้น
(สมคิด, 2558)

อย่างไรก็ตาม ระดับของการให้อิสระและอํานาจตัดสินเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทํางาน
และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของแต่ละโรงแรมถูกกําหนดขอบเขตไว้ต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของ
การบริหารของเจ้าของหรือผู้บริหารและปัจจัยด้านคุณสมบัติของพนักงานเป็นสําคัญ
จากการศึกษาสถานการณ์ปัญหาของธุรกิจโรงแรมบูติก พบว่า ปัญหาการขาดแคลน
พนั ก งานที่ มี คุ ณ ภาพและประสบการณ์ ด้ า นการบริ ก ารเป็ น ปั ญ หาที่ ถู ก กล่ า วถึ ง บ่ อ ยครั้ ง และมี
ความสําคัญที่สุด โดยเฉพาะโรงแรมที่อยู่ห่างไกล เช่น บนเกาะ ชายแดน เป็นต้น หรือโรงแรมที่

198
ต้องการใช้พนักงานท้องถิ่นเพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นบูติกให้สอดคล้องกับแนวคิดความเป็น
พื้นถิ่นของโรงแรม ซึ่งพบว่า ปัญหาสําคัญของคนพื้นถิ่น ได้แก่ การขาดความรู้และประสบการณ์ด้าน
การบริการ รวมถึงการขาดทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ นอกจากนี้โรงแรมบูติกยังเสียเปรียบ
โรงแรมขนาดใหญ่หรือโรงแรมในเครือที่มีชื่อเสียงทั้งด้านขนาดและชื่อเสียงที่ไม่สามารถสร้างประวัติ
การทํางานและโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่งานที่ดีได้ ทําให้โรงแรมบูติกส่วนใหญ่ต้องประสบปัญหาการ
เปลี่ยนงานบ่อยของพนักงานบริการ ทําให้องค์การต้องฝึกอบรมพนักงานใหม่อยู่เสมอ
ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการในโรงแรม
บูติกที่ต้องการทักษะที่หลากหลายในการทํางาน และส่งผลต่อรูปแบบการบริหารและการตัดสินใจ
ด้านการให้อิสระและอํานาจในการบริหารงาน ที่ถึงแม้ว่า เจ้าของหรือผู้บริหารต้องการกระจาย
อํา นาจหรื อ ให้ อิ ส ระในการทํ า งานแก่ พนั ก งาน แต่ห ากพนั ก งานไม่ มีค วามพร้อ มด้า นทั ก ษะหรื อ
ประสบการณ์การบริการ ก็ยากที่กล่าวได้ว่าองค์การควรให้การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ด้านอิสระ
ในการทํางานแก่พนักงานเพื่อสร้างนวัตกรรมบริการให้เกิดขึ้นในองค์การ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้บริหารพบประเด็นที่สอดคล้องดังนี้
เนื่องจากส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานในพื้นที่หรือเป็นบุคลากรที่ไม่มีความรู้เฉพาะด้านงาน
โรงแรม โรงแรมขนาดเล็กอย่างเราจึงมักเกิดปัญหาพนักงานมีคุณภาพต่ําในเรื่องของศักยภาพในการทํางาน
(สมใจ, 2558)
มี โ รงแรมหนึ่ ง ที่ อ ยู่ ติ ด ชายแดนพม่ า นะ เคยไปพั ก พนั ก งานที่ นั่ น มี แ ต่ ค นพม่ า ซึ่ ง พวกนี้
การศึกษาต่ํา ต้องทํางานตามคําสั่งอย่างเดียว ไม่มีความคิด ถ้าปล่อยให้ทํางานเองก็มีโอกาสเสียหาย (สมใจ,
2558)
พวกโรงแรม chain hotel สามารถสร้างประวัติที่ดีในการทํางานและมีโอกาสในการเลื่อน
ตําแหน่งได้มากกว่าโรงแรมเราที่โครงสร้างตําแหน่งอย่างมากก็มีแค่ 1- 2 ลําดับขั้นเท่านั้น (สมใจ, 2558)
โรงแรมพยายามมีความคิดสร้างสรรค์ แต่ถูกจํากัดด้วยคน ความคิดสร้างสรรค์ในพนักงานจึง
มีน้อย ส่วนใหญ่ ถูกสั่งการจาก ผู้บริหารและผู้จัดการ และทําตามคําสั่งเอา (สมพร, 2558)
การตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ต้องใช้คนมีประสบการณ์ เพราะจะทํางานเป็นและกล้า
ตัดสินใจ (สมคิด, 2558)
พนักงานส่วนใหญ่ เป็นคนท้องถิ่น คิดนอกกรอบน้อย ไม่ทันยุค ทันสมัย ส่วนใหญ่ทํางาน
ตามหน้าที่ ไม่ค่อยมีส่วนร่วม หรือบทบาทคิดนอกกรอบมากนัก ยกเว้น กรณี มี feedback จากลูกค้า
(สมปอง, 2558)

ในขณะที่ผู้บริหารโรงแรมหนึ่ง กล่าวถึงอิสระในการทํางานที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมการ
ทํางานตามคําสั่งของคนไทย เนื่องจากว่าคนไทยมีรากฐานการปกครองแบบพ่อปกครองลูกและมี
วัฒนธรรมการทํางานแบบระบบราชการ จึงเคยชินกับการทํางานประจํา ยอมรับความแตกต่างเชิง
อํานาจระหว่างเจ้านาย-ลูกน้อง และเชื่อฟังผู้ใหญ่ ฉะนั้น วัฒนธรรมการทํางานของพนักงานส่วนใหญ่
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จึงชอบทํางานตามคําสั่ง และเคยชินกับการทํางานตามหน้าที่งานมากกว่าการได้รับอิสระให้คิดและ
ตัดสินใจด้วยตัวเอง
นอกจากนี้ อิ ท ธิ พ ลของระบบอุ ป ถั ม ภ์ ใ นสั ง คมไทยยั ง ส่ ง ผลต่ อ ระบบการทํ า งานใน
องค์การที่นิยมการทํางานเป็นงานเป็นกลุ่ม รักพวกพ้อง ชอบช่วยเหลือและปรึกษาหารือและทํางาน
ร่วมกันมากกว่าการทํางานตัวคนเดียวแบบปัจเจกบุคคล ดังนั้น การให้อํานาจตัดสินใจหรืออิสระใน
การทํางานจึงเป็นไปเพื่อการแก้ปัญหาฉุกเฉินเฉพาะหน้ามากกว่าการกําหนดเป้าหมายให้พนักงาน
เลือกวิธีการทํางานและตัดสินใจด้วยตนเองทั้งหมด
อี ก ทั้ ง ยั ง พบว่ า ส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว โรงแรมบู ติ ก โดยเฉพาะในโรงแรมที่ มี ข นาดเล็ ก มากๆ
ผู้บริหารหรือเจ้าของมักจะเข้าดูแลอย่างใกล้ชิด ด้วยเหตุผลที่หลากหลายดังที่กล่าวไป การให้อิสระใน
การทํางานอย่ างแท้ จริ งจึงไม่สามารถเกิ ดขึ้นได้ในโรงแรมบูติกที่ศึกษา จากการสั มภาษณ์เชิงลึก
ผู้บริหารพบประเด็นที่สอดคล้องดังนี้
ก็ต้องให้ในศักยภาพที่เราคิดว่า เขาเข้าได้ขนาดไหน เราต้องให้ และต้องให้อํานาจเค้าในการ
ตัดสินใจ อันนี้ต้องให้ไม่ใช่ควร คนทํางาน เราต้องให้ เราต้องให้ ไม่งั้นเค้าจะคิดไม่ เมื่อไหร่ที่เราไม่ให้เลย
เค้าก็จะคิดไม่เป็นและเราก็จะเหนื่อยแต่ให้ในกรอบที่เค้าเอาไปประยุกต์ใช้ได้ และเค้าก็จะหัดคิดเป็นด้วย
และเมื่อมอบอํานาจไปแล้ว เราต้องยอมรับอํานาจในการตัดสินใจ ไม่ต้องไปดูว่า ยังไง เพียงแต่ใช้คําแนะนํา
เอ้ยถ้าเกิดเป็นแบบนี้ อย่างนี้จะดีกว่าไม่ไหม ไม่ใช่ว่า เอ้ยตัดสินใจผิดแล้วนั่นอ่ะ (สมจิต, 2558)
ก็ให้แก้ปัญหาตามสถานการณ์เฉพาะหน้า และก็เปิดโอกาสให้พนักงานตัดสินใจพอสมควร
ตามหน้าที่ (สมคิด, 2558)
เราอยากให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกค้า เพราะฉะนั้นเราจะเป็นคนบอกว่า อะไรดีอะไรไม่ดี สิ่งไหน
สมควร สิ่งไหนไม่สมควร เพราะเอาเข้าจริงลูกน้องไม่กล้าตัดสินใจหรอก (สมพร, 2558)
เราก็ให้อิสระบ้าง แต่เราก็คุมอยู่ เวลามีอะไรเค้าก็จะมาถามก่อน ถ้าเราไม่อยู่ก็จะโทรมาล่ะ
ว่าไอ่นู่นไอ่นี้ เกิดปัญหานี่จะทํายังไง จริงเค้ายังใหม่ด้วย นี่เรายังโชคดีได้คนที่มีประสบการณ์โรงแรมชื่อดัง
มาช่วยนะ ไม่งั้นปล่อยไม่ได้เลย (สมปอง, 2558)

นอกจากนี้ การให้ อิ ส ระยัง ขึ้ น อยู่ กับ ระยะเวลาทํ า งานของพนั ก งาน ในบางโรงแรม
พนักงานทํางานกันมานาน ได้รับความไว้วางใจ ซึ่งโรงแรมบูติกส่วนใหญ่เป็นโรงแรมขนาดเล็กที่
บริห ารโดยเจ้าของเอง การบริ ห ารจึ ง มีค วามเป็นกั นเองสู งและมีค วามยื ดหยุ่ น บริ ห ารงานแบบ
ครอบครัว ดังนั้น การให้อํานาจการตัดสินใจแก่พนักงานจึงขึ้นอยู่กับระยะเวลาทํางานและความ
ใกล้ชิดหรือสนิทสนมกันระหว่างพนักงานกับเจ้าของกิจการด้วย ในบางโรงแรมพบว่าพนักงานหรือ
ผู้จัดการคือตําแหน่งเดียวกัน ทํางานทุกอย่างแทนเจ้าของ มีอํานาจในการตัดสินใจทุกอย่าง ทํางาน
ราวกับเป็นเจ้าของโรงแรม รวมทั้งมีส่วนกําหนดระบบ กฎเกณฑ์ และตัดสินใจเรื่องต่างๆ ภายใน
โรงแรม บางโรงแรมที่มีขนาดเล็กมากๆ มีพนักงานจํานวนไม่กี่คน การบริหารงานมีการให้ทั้งอิสระ
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และอํ า นาจพนั ก งาน (ผู้ จั ด การ) ที่ ไ ม่ เ พี ย งแต่ เ รื่ อ งงานเท่ า นั้ น แต่ ร วมถึ ง เรื่ อ งเงิ น ด้ ว ย จากการ
สัมภาษณ์พบประเด็นที่สอดคล้องดังนี้
จนแม่กับพ่อก็บอก บ้านเธอเองป่ะเนียะ ไม่ใช่ แต่เหมือนใช่เลย จนทุกคนบอกว่าเป็นพี่
น้องป่ะเนียะ รู้ทุกอย่าง บางทีคนมาถามเยอะๆ เค้าก็บอกว่า เจ้าของบ้านไม่อยู่ค่ะ จริงๆ ก็ตัวเค้า (เจ้าของ)
เองนั่นแหละ และก็ให้เราเป็นคนให้ตอบ (สมหมาย, 2558)
ก่อนหน้านี้เราอยู่กนั สองคน คือนอนนี่ แต่ว่าห้องที่เค้า (เจ้าของ) ให้ก็ไม่ใหญ่นะ ทีวีเล็กๆ ไม่
เคยเปิด ไม่เคยดูข่าว เป็นห้องเล็กๆ ใส่เตียง สองฟุตครึ่งก็เต็มแล้วเนียะ (สมหมาย, 2558)
เราเป็นคนดูแลเรื่องการเงินทุกอย่าง เพราะเจ้าของไม่ชอบเรื่องการเงิน (สมหมาย, 2558)
บางช่วงเงินเยอะๆ อย่างเงียะ เราก็อยากให้เค้ารีบๆ มาเก็บไปเหอะ เอาไว้เยอะๆ เราก็ไม่
สบายใจ เอาไว้แค่พอเป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลางพอ (สมหมาย, 2558)

จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การสนับสนุนการมีอิสระในการทํางานที่
เกี่ยวข้องกับการกําหนดวิธีการทํางานด้วยตนเองในโรงแรมบูติกขนาดกลางถึงเล็กที่ส่วนใหญ่เจ้าของ
เข้ามาบริหารงานด้วยตนเองนั้นยังไม่มีการให้อิสระอย่างเต็มที่และชัดเจนในขอบเขตของอํานาจ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของโรงแรม สถานการณ์และปัจจัยที่หลากหลาย เช่น โครงสร้างองค์การ ภาวะผู้นํา
รูปแบบการบริหาร วัฒนธรรมองค์การ ความพร้อมด้านบุคลากร เช่น ด้านคุณภาพและประสบการณ์
การทํางาน ระยะเวลาการทํางานที่ส่งผลต่อความไว้วางใจได้ของพนักงาน และอื่นๆ อีกทั้งยังคงมีนัย
ของการควบคุมอํานาจสูงอันเนื่องจากการเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดของเจ้าของหรือผู้บริหารด้วยตนเอง
ในอีกด้านหนึ่ง เนื่องจากปัญหาสําคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อการให้อิสระในการทํางานแก่
พนักงานในโรงแรมบูติก ได้แก่ ปัญหาด้านบุคลากรหรือพนักงาน เพราะพนักงานเป็นกุญแจสําคัญของ
การบริการโดยเฉพาะในบริบทโรงแรมบูติกที่ต้องใช้จิตใจบริการและความใส่ใจในการบริการสูงเพื่อ
สร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้าผู้มาใช้บริการรู้สึกประทับใจ ปัญหาด้านบุคลากรจึงเป็นประเด็นสําคัญ
ถึงแม้ว่าโรงแรมบูติกจะได้เปรียบด้านขนาดที่ทําให้สามารถใส่ใจความต้องการของลูกค้าและสร้าง
ประสบการณ์การบริการเฉพาะบุคคลได้มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับโรงแรมขนาดใหญ่ แต่ขนาดก็
กลายเป็นข้อเสียเปรียบได้ในเวลาเดียวกันเมื่อพนักงานที่มีทักษะและประสบการณ์ส่วนใหญ่ต้องการ
ทํางานในโรงแรมขนาดใหญ่หรือโรงแรมในเครือที่มีชื่อเสียงเพื่อโอกาสในการพัฒนาและประวัติการ
ทํางานที่ดีกว่า
ไม่เพียงเท่านั้นโรงแรมบูติกยังประสบปัญหาด้านการเปลี่ยนงานบ่อยของพนักงาน ทําให้
ต้องมีการฝึกอบรมพนักงานใหม่อยู่บ่อยครั้ง และส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงปัญหาด้านทัศนคติและ
ความผูกพันในงานและองค์การของพนักงาน ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องประสบการณ์การทํางาน
ความเชื่อมั่นในการทํางานและความไว้วางใจของเจ้าของที่มีต่อพนักงาน ดังนั้น การตัดสินใจให้อิสระ
ในการทํางานแก่พนักงานโรงแรมบูติกจึงเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายประการและยังคงถูกจํากัดอยู่ใน
ขอบเขตที่ยอมรับได้ของผู้บริหาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารว่าควรอยู่ในระดับ ขอบเขตแค่
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ไหน และว่าด้วยเรื่องอะไรบ้าง เพื่อให้พนักงานสามารถตัดสินใจ แก้ปัญหา ตลอดจนใช้ทักษะและ
ศักยภาพคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าที่มาใช้
บริการให้ดีที่สุด
อย่ างไรก็ตาม ด้ วยเงื่อนไขของการเป็นองค์การขนาดเล็ กที่เจ้าของเข้ามาดูแ ลอย่ าง
ใกล้ชิดด้วยตัวเอง มีพนักงานจํานวนน้อย บรรยากาศการทํางานมีความเป็นกันเอง และยืดหยุ่นสูง
การทํางานส่วนใหญ่จึงเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างเจ้าของและพนักงานอย่างไม่เป็นทางการ ในการ
นําเสนอบริการพิเศษที่แตกต่างไปตามความต้องการของลูกค้าหลากหลายเพื่อสร้างประสบการณ์
บริการที่แปลกใหม่ มีคุณค่าและน่าประทับใจให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ มากกว่าจะเป็นการให้อิสระ
และอํานาจตัดสินใจเรื่องต่างๆ ในการปฏิบัติงานด้วยตนเอง ดังนั้น การให้อิสระในการทํางานจึงไม่
ส่งผลต่อนวัตกรรมบริการ
ผลกระทบของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การด้านความลื่นไหลทางความคิดใหม่
ด้านงานที่ท้าทายและด้านอิสระในการทํางานที่มีต่อนวัตกรรมบริการ พบว่า ความคิดสร้างสรรค์
ขององค์การด้านความลื่นไหลทางความคิดใหม่ ด้านงานที่ท้าทายและด้านอิสระในการทํางานไม่มี
ความสัมพันธ์และไม่ส่งผลกระทบต่อนวัตกรรมบริการในโรงแรมบูติก เนื่องจากการสนับสนุนส่งเสริม
ความลื่นไหลทางความคิดใหม่ งานที่ท้าทายและการให้อิสระในการทํางานที่เกิดขึ้นในโรงแรมบูติกถูก
จํากัดด้วยเงื่อนไขต่างๆ เช่น ขนาดโรงแรม จํานวนพนักงาน การกําหนดลักษณะงานบริการที่สร้าง
การบริการเฉพาะบุคคล การมีส่วนร่วมดูแลอย่างใกล้ชิดของเจ้าของหรือผู้บริหาร วัฒนธรรมการ
ทํางานของไทย และปัญหาด้านบุคลากรของโรงแรมบูติก เป็นต้น อีกทั้งด้วยเหตุผลที่ว่า นวัตกรรม
บริการที่เกิดขึ้นในโรงแรมบูติกนั้นเกิดจากการสร้างสรรค์ร่วมกันที่เป็นความลงตัวในเป้าหมาย ความ
ต้องการ ผลประโยชน์ และพึงพอใจร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ มากกว่าเกิดจากการ
นําเสนอรูปแบบการบริการที่แปลกใหม่ของพนักงานในฐานะตัวแทนโรงแรมเพียงฝ่ายเดียว นวัตกรรม
บริการที่เกิดขึ้นจึงเป็นผลจากกระบวนการคิดสร้างสรรค์ขององค์การที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาภายใต้
พลวั ต ความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี แ ละการกระทํ า ระหว่ า งกั น ทางสั ง คมภายในองค์ ก ารโรงแรมบู ติ ก ที่
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศเปิดโอกาสและเอื้ออํานวยให้เกิดความร่วมมือ ผสมผสาน แลกเปลี่ยน
แบ่งปัน ข้อมูล ความรู้ ความคิด ทัศนคติ ค่านิยม ตลอดจนเป้าหมายและความสนใจระหว่างกันอยู่
ตลอดเวลา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างประสบการณ์การให้บริการเฉพาะ หรือให้บริการเฉพาะบุคคล
ตามความต้องการที่หลากหลายและแตกต่างกันของนักเดินทาง ด้วยเหตุผลดังกล่าวและด้วยบริบท
ของโรงแรมบูติกไทยที่ไม่เอื้ออํานวยต่อการสนับสนุนความลื่นไหลทางความคิดใหม่ งานที่ท้าทายและ
อิสระในการทํางานให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การด้านความลื่นไหลทาง
ความคิดใหม่ ด้านงานที่ท้าทายและด้านอิสระในการทํางานจึงไม่มีความสัมพันธ์และไม่ส่งผลกระทบ
ต่อนวัตกรรมบริการ
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2.1.4 ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข ององค์ ก ารด้ า นการเปลี่ ย นแปลงเชิ ง รุ ก พบว่ า
การเปลี่ยนแปลงมีความสําคัญสําหรับโรงแรมบูติก เพราะเป้าหมายหลักของโรงแรมบูติกคือการสร้าง
บริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
ในโลกปัจจุบันที่การแข่งขันในธุรกิจโรงแรมและที่พักรุนแรงขึ้น ผนวกกับความต้องการ
และความคาดหวังของลูกค้าเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นอกจากโรงแรมบูติกจะต้องสร้างการ
เปลี่ยนแปลงโดยคํานึงถึงกระแสความนิยมและความต้องการของลูกค้าที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงไปแล้ว
โรงแรมบูติกจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเชิงรุกเพื่อปรับปรุงและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เนื่องจากการ
เกิดใหม่ของธุรกิจโรงแรมและที่พักประเภทอื่นๆ ที่แปลกใหม่ หลากหลายและมีจํานวนมากขึ้นทุกวัน
เช่น ธุรกิจคอนโด อพาร์ทเม้นท์ โฮมสเตย์ เป็นต้น จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารพบประเด็นที่กล่าวถึง
ความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงว่า
เพราะอะไร เพราะลูกค้าเปลี่ยนแปลง เพราะอารมณ์ความรู้สึกเปลี่ยนแปลง ถ้าคุณไม่
เปลี่ยนแปลงคุณจะตามลูกค้าคุณทันไหม (สมจิต, 2558)
ก็ถึงบอกว่า หนึ่งเราทําธุรกิจน่ะ ถูกไหม เราต้อง focus ที่ลูกค้าเป็น base ถูกไหม ลูกค้า
เรามีความคิดเปลี่ยนรึยัง เราต้อง connect กับลูกค้าอยู่ตลอดเวลา (สมจิต, 2558)
ธุรกิจโรงแรม ลูกค้าเป็นหัวใจสําคัญ ถ้าคุณไม่สามารถตอบสนองความต้องการเขาได้ ก็ถือ
ว่าคุณไม่ success (สมคิด, 2558)
คุณต้องรู้ว่าลูกค้าของคุณคือใคร อันที่จริงลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะ คุณต้องตามให้ทัน
ต้องรู้ว่าตอนนี้ trend มันไปถึงไหนแล้ว ตอนนี้กระแสนิยมอะไร เราก็ต้องปรับตาม (สมคิด, 2558)
อ่ะยกตัวอย่าง แมคโดนัลด์ ถ้าไม่ปรับตายไหม ตาย เพราะแนว fast food มันไม่ใช่แล้ว
comfort food คือคําตอบของลูกค้า กินแล้วสุขภาพดี เห็นยัง นี่คือการเปลี่ยนแปลงเหมือนกัน
ความสําคัญคือ เริ่มต้นจากลูกค้า ถ้าคุณไม่เปลี่ยน ลูกค้าไม่ยอมจ่ายตังค์ซื้อสินค้าคุณ (สมจิต, 2558)
มีการปรับปรุงโรงแรมทุกปี มีทาสีใหม่ ปรับเปลี่ยนการบริการไปเรื่อยๆ ตราบที่ลูกค้ายังมี
ความต้องการใหม่ๆ (สมหมาย, 2558)

สําหรับโรงแรมบูติก การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก คือความสามารถปรับเปลี่ยนตนเองอยู่
ตลอดเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยการตื่นตัวต่อกระแสนิยม
ของผู้บริโภค การเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้า การแก้ไขข้อผิดพลาดในอดีตจากคําติชมของ
ลูกค้า และเน้นให้ความสําคัญกับการสื่อสารกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอยู่ตลอดเวลา
เพราะการเป็นโรงแรมที่เน้นเอกลักษณ์ที่แตกต่างและความเป็นตัวของตัวเองสูง อีกทั้งยัง
ต้องการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่มที่มีรสนิยม เอกลักษณ์และตัวตนที่ใกล้เคียงกัน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจึงต้องเป็นไปในเชิงรุก ชี้นํากระแสความนิยมและแสดงออกซึ่งตัวตนของ
โรงแรมที่มีเอกลักษณ์และแตกต่างให้ชัดเจนมากกว่าเชิงรับตามกระแสความต้องการของลูกค้า
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นอกจากนี้ ด้วยเหตุที่ว่าโรงแรมบูติกส่วนใหญ่ต้องการสร้างนวัตกรรมบริการที่แปลกใหม่
เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของนักเดินทางยุคปัจจุบัน จึงพบว่า โรงแรมบูติกต่างๆ
มีการปรับปรุงและพัฒนาตนเองเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันไป ซึ่งเป็นไปในทางเชิงรุกเพื่อ
รองรั บ ความต้ อ งการของลู กค้ า ในอนาคตมากกว่ า เชิง รับ เพราะหากรอให้ เ กิด การเปลี่ ย นแปลง
ภายนอกก่อนแล้วโรงแรมจึงเปลี่ยนแปลงตามในเชิงรับนั้น นอกจากจะเป็นความล้าสมัยไม่ทันกระแส
ความนิยมที่เกิดขึ้น ยังเสียโอกาสด้านความคุ้มค่าในการลงทุน เพราะโรงแรมไม่สามารถดํารงไว้ซึ่ง
ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันและอัตลักษณ์ที่แตกต่างตามแนวคิดการเป็นโรงแรมบูติกที่แท้จริงได้
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงแรมพบประเด็นที่สอดคล้องดังนี้
คุณอยู่ในโลกธุรกิจ เมื่อไหร่คุณหยุด คุณ out ทันที (สมจิต, 2558)
ถ้าให้ดีดีที่สุดก็คือ เปลี่ยนแปลงก่อน ล่วงหน้าให้เค้า เพราะถ้าเกิดเราช้า อย่าลืมว่า ต้นทุน
ในการเปลี่ยนแปลงมีต้นทุนเสมอ (สมจิต, 2558)
ถ้าเกิดเราคิดได้ advance แล้วเค้ามาตามเรา มันก็จะช่วย save cost ถูกไหม เพราะว่า
ระยะเวลา ถ้าเค้าเปลี่ยนและเราก็เปลี่ยนรับเนียะ ตั้งรับ เดี๋ยวเค้าก็เปลี่ยนอีกและ ไม่ทัน (สมจิต, 2558)
ถ้าเราคิดล่วงหน้า เหมือนลักษณะของการวางแผน อะไรที่วางแผนล่วงหน้าไว้ มักดีเสมอ
ไม่ได้ทําฉุกละหุกแล้วเปลี่ยน (สมจิต, 2558)
เราต้องทําก่อนนะ ก็ดูเหมือน Steve Job เห็นไหม ออก ipad มาออกอะไรมาเห็นไหม ไป
beyond แล้ว และก็ได้รับการตอบสนอง โรงแรมบูติกก็เหมือนกัน (สมจิต, 2558)
ที่นี่เปลี่ยนแปลงตลอด ตกแต่งใหม่ไปเรื่อยๆ บางทีลูกค้าเก่ากลับมาจําไม่ได้นะ อ้าวไอ่นี่ไม่
อยู่ล่ะ อันนั้นหายไปล่ะ (สมรส, 2558)
ไม่ใช่แค่เพิ่มเข้ามานะ เรามีการเอาออกด้วย อะไรที่มันไม่เหมาะสมแล้ว มันใช่ไม่ได้แล้ว เรา
ก็ทิ้งไป พอเราให้เวลากับมัน เราก็จะรู้ว่า อะไรใช่ อะไรไม่ใช่ (สมรส, 2558)

วิธีการในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงรุก เนื่องจากธุรกิจโรงแรมบูติกที่มีงบประมาณ
จํากัดและมีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นตัวตั้ง การที่จะเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าได้ประสบความสําเร็จนั้น
โรงแรมบู ติ ก ต้ อ งติ ด ตามกระแสความนิ ย มของผู้ บ ริ โ ภคในปั จ จุ บั น และศึ ก ษาข้ อ มู ล ของลู ก ค้ า
กลุ่มเป้าหมายอยู่ตลอดเวลา จากการสัมภาษณ์พบประเด็นที่สอดคล้องดังนี้
ธุรกิจต้องเคลื่อนไหวตามกระแสตาม trend และก็ต้องปรับตลอด (สมจิต, 2558)
เราต้องคิดให้ได้ เราต้องวิเคราะห์จับ trend ให้ได้ ถ้าเราจะคิด คิดดักล่วงหน้าว่าอะไรคือ
element อะไรคือองค์ประกอบ อันนี้มันต้องศึกษา trend ต่างๆ คนที่จับ trend ต่างๆ มันจะมี
นักวิเคราะห์ trendต่างๆ ซึ่งเค้าต้องใช้ความรู้ trend เรื่องดีไซน์ trend เรื่อง green ต่างๆ อย่างนี้มันก็หา
อ่านได้ (สมจิต, 2558)
พี่ให้คําศัพท์ เค้าเรียกว่า persona customer คุณต้อง update persona customer
เนียะ ก็ในเรื่องของ opinion activity interest เค้าอยู่ตลอดเวลา ว่าไอ่กลุ่มลูกค้ากลุ่มเดิมๆ น่ะ ตอนเนียะ
เค้าตอนนี้คิดยังไง เค้าชอบยังไง อย่างตอนนี้ผู้หญิงอ่ะ เอ้ย เริ่มมา clean food ล่ะ แต่คุณยังขายอาหารที่
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แบบอิ่มมาก ก็ไม่ได้ ถูกไหมเห็นไหม มันก็คือ persona ของคุณ persona ของโปรดักส์คุณ เค้ามีความคิด
เปลี่ยนไปไหม (สมจิต, 2558)

ผู้ บริหารบางแห่ งกล่ า วถึงบทบาทของการเป็นผู้นํ าการเปลี่ย นแปลง ที่โรงแรมบูติ ก
จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงก่อนความต้องการของลูกค้า และกระแสความนิยมต่างๆ เพราะต้องการสร้าง
ประสบการณ์ที่แปลกใหม่และแตกต่างให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ สอดคล้องกับคําให้สัมภาษณ์ที่ว่า
เพราะการแข่งขันสมัยนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อน เราต้องพัฒนา เรามีการปรับปรุงตลอด อะไร
เก่า อะไรไม่เข้าพวก อะไรเสียหาย เพราะมันถูกใช้ทุกวันอ่ะ หรืออย่างการบริการเนียะ ต้องแข่งกันเลย เรา
มีอะไรใหม่ๆ มาตลอด อย่างน้ําที่เสิร์ฟนี่เราก็เปลี่ยนตลอดนะ (สมหมาย, 2558)
พี่มีความเชื่อว่า ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ ทุกวันนี้เราก็เปลี่ยนอยู่แล้ว เวลายังเปลี่ยนทุกวัน
เลย เราก็ต้องปรับตัวให้เปลี่ยนแปลงอ่ะ ไม่อย่างนั้น เราจะกลายเป็นผู้ตามตลาด (สมจิต, 2558)
เราต้องทําก่อนเลย บางที เราเป็นผู้ชี้นําความต้องการลูกค้านะ เพราะลูกค้าเค้าก็ไม่รู้หรอ
กว่าเค้าต้องการอะไร เราช่วยเค้าคิด พนักงานเรานี่ล่ะเป็นผู้นําเสนอความต้องการที่ดีที่สุด เห็นไหมว่า เรา
มีกิจกรรมตลอด (สมจิต, 2558)
บางที่นี่ถามลูกค้าก่อนเลยนะ ตั้งแต่ลูกค้าส่งอีเมลมาจองห้อง เค้าก็จะส่งอีเมลกลับไปคุย
ก่อนเลย ว่าที่นั่นเป็นอย่างไร มีกฎอะไรบ้าง และลูกค้าต้องการอะไร มีแบบสอบถามกลับไปให้ลูกค้ากรอก
ด้วยนะ ว่าต้องการอะไรบ้างเข้าร่วม workshop อะไรบ้าง (สมพร, 2558)

จากข้ อมู ลการสัมภาษณ์วิเคราะห์ได้ว่าในสภาพแวดล้อมการแข่งขั นรุนแรงในธุร กิ จ
โรงแรม อีกทั้งโดยธรรมชาติของความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและความคาดหวัง
ต่อการบริการที่สูงขึ้นตามประสบการณ์ที่ได้รับ ทําให้โรงแรมบูติกไม่สามารถหยุดนิ่งอยู่กับที่ได้ ด้วย
เหตุนี้เองโรงแรมบูติกจึงจําเป็นต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลาตราบที่ยัง
ต้องการรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์และตัวตนที่โดดเด่นชัดเจน การเปลี่ยนแปลงเชิงรุกเป็นการเตรียมการ
รับมือกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเพื่อรองรับกระแสความนิยมที่กําลังจะเกิดขึ้นหรือเพื่อชี้นําความต้องการ
ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายใหม่และตอบรับความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเก่าของโรงแรม ซึ่งผล
จากการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุกนี้เองที่ทําให้นวัตกรรมบริการเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปในบริบท
โรงแรมบู ติ ก ในปั จ จุ บั น จากการศึ ก ษาพบว่ า โรงแรมบู ติ ก ไทยส่ ว นใหญ่ มี ค วามตื่ น ตั ว ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายนอกและปรับเปลี่ยนตัวเองเชิงรุกอยู่ตลอดเวลาก่อนที่ปัญหาจะเกิด ไม่ว่าจะ
เป็นการตกแต่งปรับปรุงรูปแบบการบริการเล็กๆ น้อยๆ หรือการเปลี่ยนแปลงเรื่องใหญ่ๆ เชิงระบบ
โครงสร้ า ง เพื่ อ รั ก ษาไว้ ซึ่ ง ตั ว ตนที่ ชั ด เจนและแตกต่ า งในความเป็ น บู ติ ก ของโรงแรม ซึ่ ง การ
เปลี่ยนแปลงในเชิงรุกดังกล่าวมีนัยถึงการสร้างใหม่ หรือแม้แต่ปรับปรุง พัฒนาสิ่งเก่าให้ดีขึ้น ทันสมัย
ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ทั้งในแบบแบบฉับพลันและค่อยเป็นค่อยไป ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงเชิงรุกจึง
ส่งผลกระทบต่อนวัตกรรมบริการที่เกิดขึ้นในโรงแรมบูติก จากการสัมภาษณ์พบประเด็นที่สอดคล้อง
ดังนี้
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2.1.5 ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การด้านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พบว่า ในโลก
แห่งความหลากหลายที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและในธุรกิจบริการที่พักที่มีการแข่งขันกัน
อย่างรุนแรงนั้น การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นคุณสมบัติพื้นฐานและเป็นกลยุทธ์สําคัญที่ทําให้โรงแรม
บูติกอยู่รอดได้ในปัจจุบัน เพราะการเรียนรู้ทําให้เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทางดีขึ้น ซึ่งใน
ความเป็นจริงธรรมชาติขององค์การมีชีวิตอย่างโรงแรมบูติกที่ประกอบไปด้วยความสัมพันธ์ระหว่างคน
และสัมผัสความเป็นมนุษย์นั้น การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในขณะที่มีการ
กระทําระหว่างกันทางสังคมเพื่อสร้างบริการเฉพาะตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
และด้วยการที่เป็นองค์การขนาดเล็กที่มีพนักงานจํานวนไม่มาก ยืดหยุ่นและไม่เป็นทางการสูง โรงแรม
บูติกจึงมีบรรยากาศเฉพาะตัวที่ส่งเสริมให้พนักงานและลูกค้าผู้มาใช้บริการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีและเรียนรู้
สิ่งต่างๆ ร่วมกัน
เมื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นความสามารถและกระบวนการที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
ภายใต้บริบทต่างๆ ของโรงแรมที่ต้องการสร้างบริการพิเศษเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ข้ อมูล สําคัญโรงแรมบู ติกจําเป็นต้องค้นคว้าและเรียนรู้อยู่เสมอก็คื อ ข้อมูล
เกี่ยวกับความต้องการและกระแสนิยมการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่า
จะเป็นข้อมูลลูกค้าเก่าหรือความสนใจของลูกค้าใหม่ ทั้งในเชิงพฤติกรรม ความคิด ความรู้ ค่านิยม
ทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนกระแสนิยมด้านต่างๆ ของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน จาก
การสัมภาษณ์พบประเด็นที่สอดคล้องดังนี้
การทําธุรกิจโรงแรมจําเป็นต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ต้องคิด ทําอะไรใหม่ๆ ออกมาเสมอ
ต้องเรียนรู้และพัฒนา ที่สําคัญต้องมีทีมี่เข้มแข็ง พนักงานต้องได้รับการอบรมความรู้ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา
ถ้าทําแล้วดีก็ happy นะ (สมใจ, 2558)
ตอนแรกเราก็ไ ม่รู้หรอกว่า เค้าชอบอะไร เราก็ลองถูกลองผิดไป เราก็ต้องคอยติดตามดู
feedback ด้วยว่าเค้าคิดกับเรายังไง เค้าชอบแบบไหนและเราก็ปรับปรุงไป (สมใจ, 2558)
ความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยเพราะว่าลูกค้ามีแนวโน้มจะมีความรู้มากขึ้น
เรื่อยๆ และลูกค้าสมัยนี้มีความต้องการที่ไม่ชอบเหมือนใคร เรื่องพวกนี้เราต้องรู้ (สมจิต, 2558)
ทํางานในโรงแรมเล็กแบบนี้ เราต้องเรียนรู้ที่จะพัฒนา เราต้องเรียนรู้แขกอยู่ตลอดว่าเป็น
ใคร อะไร ยังไง ต้องการอะไร ต้องรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา แขกบางคนมาเมืองไทยเป็นครั้งแรก หรือ
หลายครั้งแล้ว เขาเคยทําอะไรมาบ้าง บางคนมาเมืองไทยอยากทานอาหารไทย (สมจิต, 2558)
การพูดคุยกับแขกจะทําให้เรารู้ข้อมูลเอามาปรับว่าตรงไหนดี ตรงไหนไม่ดี (สมพร, 2558)

นอกจากต้องเรียนรู้พฤติกรรมนักท่องเที่ยวแต่ละชาติแล้ว โรงแรมจําเป็นต้องเรียนรู้และ
สร้างความสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัวภายนอกด้วย เช่น สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ การแสดง กิจกรรม ดนตรี
เทศกาลต่างๆ ที่ เกิดขึ้นรอบตั ว ทั้ งใกล้และไกลเพื่อเป็นข้อมูล สําคัญสําหรับบริการลูกค้า เพราะ
นักท่องเที่ยวที่มาพักโรงแรมบูติก ส่วนใหญ่ เป็นชาวต่างชาติ ที่สนใจประเทศไทย วัฒนธรรมไทย ผู้คน
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อาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งพบว่าโรงแรมต่างๆ จะมีมุม
ให้บริการข้อมูลการเดินทาง ร้านอาหาร กิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่สําคัญ รวมถึงข้อมูล
บริษัททัวร์ การท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่นําเที่ยวไว้บริการลูกค้าให้ลูกค้าได้เรียนรู้และเลือกสรรตามความ
ต้องการ
กรณีในโรงแรมบูติกขนาดเล็กที่มีห้องพักจํานวนไม่มากนั้น พบว่า พนักงานบริการหรือ
เจ้าของจะเข้าไปพูดคุยและสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า รวมทั้งมีการสร้างสรรค์บริการพิเศษเฉพาะ
ร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการกับลูกค้าผู้รับบริการในการให้คําปรึกษา วางแผนและหาข้อสรุปต่างๆ
เกี่ ย วกั บ การท่ อ งเที่ย วตามที่ลู ก ค้ า ต้ อ งการ ครอบคลุ ม ถึ ง เรื่ อ งของประเพณี วั ฒ นธรรม วิ ถี ชี วิ ต
ร้านอาหาร สถานที่สําคัญ ตลอดจนการแนะนําต่างๆ เกี่ยวกับการเดินทางและข้อควรระวังหรือความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ขณะที่โรงแรมบางแห่งมีบริการจัดกิจกรรมหรือจัดทัวร์พาลูกค้าท่องเที่ยวด้วย
ตัวเอง จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารพบประเด็นที่เกี่ยวข้องดังนี้
พอมีเวลาว่าง นี่ก็จะออกไปดูสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ เช่น บ้านศิลปิน เอเชียทีค การแสดง
โขน เพื่อไว้แนะนําลูกค้า (สมหมาย, 2558)
เราก็จะแนะนําเขาไป ให้ไปที่นู่นที่นี่ซิ หรือถ้าอยากไปตรงนี้ เรามีบัตรนะ ซื้อทัวร์ไหม เราก็
มี agents แนะนํา หรือ ถ้าไม่อยากเดินทางเอง ไม่อยากไปรวมกับคนอื่น จัด private ทัวร์ เราก็แนะนํา
เค้าไป (สมหมาย, 2558)
อ่อ เรามีมุมสําหรับข้อมูลด้ านนี้โดยเฉพาะเลย และเราก็จ ะทําบอร์ ดแปะไว้ว่าตอนนี้ มี
เทศกาลอะไร มีงานที่ไหน อาหารไทยอะไรน่าสนใจ ข้อมูลพวกนี้เราต้องคอย update ตลอด พนักงานเรา
ก็พอมีข้อมูลบ้าง เรื่องรถลา การเดินทาง สิ่งที่ควรระวัง อย่างพวกน้ําแข็งเนียะ เราต้องเตือนเค้าเลยว่า
ระวังท้องเสียนะ (สมปอง, 2558)

บางโรงแรมให้ความสําคัญกับการเรียนรู้จนสร้างตัวเองให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ที่บริบทและสภาพแวดล้อมองค์การทุกอย่างเอื้อต่อการเรียนรู้ของพนักงานและลูกค้าที่มาใช้บริการ
เพราะโรงแรมบู ติ ก เป็ น ธุ ร กิ จ บริ ก ารที่ เ ปิ ด พื้ น ที่ แ ละสร้ า งโอกาสให้ ค นจากที่ ต่ า งๆ ที่ แ ตกต่ า ง
หลากหลาย ทั้งทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ประสบการณ์ ความรู้ ความคิด ทัศนคติ ค่านิยม
และความต้องการได้มาเจอกัน มีกิจกรรมร่วมกันและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทําให้เกิดธรรมชาติของ
โรงแรมบูติกที่ประกอบไปด้วยความหลากหลาย ซึ่งความหลากหลายนั้นไม่ได้เกิดจากลูกค้าที่มาใช้
บริการเท่านั้น พนักงานที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้บริหาร ผู้จัดการ สภาพแวดล้อม สังคม ชุมชมโดยรอบเป็น
ส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงและความหลากหลายที่โรงแรมจําเป็นต้องเรียนรู้และปรับตัว จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารพบว่าโรงแรมบูติกไม่สามารถหยุดนิ่งได้ และจําเป็นต้องเรียนรู้ ปรับตัว
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากความหลากหลายในด้านต่างๆ ที่กล่าวมาและสภาพ
การแข่งขันอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นในธุรกิจโรงแรม จากการสัมภาษณ์พบประเด็นที่สอดคล้องดังนี้
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บางทีลูกค้ามาถึงเราเนียะ เค้าก็ไม่อยากออกไปไหนแล้ว บางคนเดินทางมาเยอะแล้ว เค้าก็
อยากพักผ่อนอยู่นิ่งๆ ดูวิถีชีวิต ดูคน วัฒนธรรม มากกว่าที่จะออกไปเที่ยวข้างนอก เราก็จะจัดกิจกรรมหรือ
workshop ให้ลูกค้าได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ ตลอด ก็ลองทําเรื่อยนะ เปลี่ยนไปตลอด บางทีก็ทําสบู่บ้าง
มัดย้อมบ้าง ทําขนมปัง ทุกอย่างมีข้อคิดให้เรียนรู้หมด (สมรส, 2558)
เราเป็นทั้งโรงแรม ชุมชน หรืออะไรก็ได้ที่ ให้คนได้มาฝึก เรียนรู้ และพัฒนาตัวเอง (สมรส,
2558)
พนักงานทุกคนเราเลือกเอง พวกที่จบการโรงแรมมาเนียะ คุณไปอยู่โรงแรมใหญ่ๆ เลย
พนักงานที่นี่ส่วนใหญ่จะมาจากบ้านนอก ซื่อๆ พูดแล้วรู้ถึงความจริงใจเลย และเราก็สอนเค้า ฝึกเค้า ให้เก่ง
พอเก่งแล้วคุณจะไปอยู่ที่ไหนก็ไป เราไม่ว่า (สมรส, 2558)
ว่างพนักงานเราจะเข้าไปพูดคุยกับลูกค้า ลูกค้าที่มาพักที่นี่ก็จะรู้ว่าเราเป็นยังไง ทําไมเราถึง
ไม่มีทีวี เพราะเราเน้นให้แขกได้มีปฏิสัมพันธ์กัน รู้จักกัน ได้เรียนรู้คน ชีวิต วัฒนธรรมและธรรมชาติ เราถึง
จัดกิจกรรม พาไปเที่ยว มีเวิร์คช้อปให้เค้าได้ทํากันตลอด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (สมรส, 2558)
โรงแรมเราเน้นสร้างโอกาสให้เกิดการเรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์กัน พนักงานเราก็มีการอบรม
ตลอด ก็ทําไปสอนไป เค้าก็ดูจากที่เราทํา เวลามี workshop ก็สอนกัน ทั้งพนักงานทั้งแขกที่มาพัก ก็จะได้
เรียนรู้ร่วมกัน (สมรส, 2558)

นอกจากโรงแรมบู ติ กมี ก ารเรี ย นรู้ จ ากประสบการณ์ ก ารตอบสนองความต้ อ งการที่
หลากหลายและแตกต่างกันของนักท่องเที่ยวที่ทําให้เกิดความรู้ใหม่และการพัฒนาสิ่งใหม่ที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างบริการหรือนวัตกรรมบริการให้เกิดขึ้นในโรงแรมบูติกอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังจําเป็นต้อง
เรียนรู้สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวกับการแข่งขันในโลกธุรกิจโรงแรมอีกด้วย ดังคําให้สัมภาษณ์ของ
ผู้บริหารท่านหนึ่งที่ว่า
เนื่องจากมีโรงแรมใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่เสมอ เราเลยต้องพัฒนาบุคลากรของเรา ด้านการบริการ
และศึกษาจากโรงแรมใกล้ที่ระดับใกล้เคียงกันนะ จะได้นําจุดด้อยของเค้ามาพัฒนาโรงแรมของเรา เพื่อเรา
จะได้ตอบโจทย์ ความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด (สมใจ, 2558)

จากข้อมูลการสัมภาษณ์วิเคราะห์ได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การโรงแรมบูติก
เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ซึ่งเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในกระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ทําให้
เกิดการตีความหมายและสร้างความหมายใหม่ร่วมกันระหว่างสมาชิกในองค์การ และ/หรือระหว่าง
พนักงานกับลูกค้า ซึ่งมีผลให้เกิดความรู้ ความเข้าใจใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาต่างๆ ภายในองค์การ รวมถึงรูปแบบการบริการใหม่ๆ หรือนวัตกรรม
บริการที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
ตามกระบวนทัศน์กําหนดสร้างความคิดสร้างสรรค์ขององค์การหรือนวัตกรรมบริการที่
เกิดขึ้นเป็นผลจากการสร้างสรรค์ทางสังคมร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง บนพื้นฐานของความรู้ที่ถูกสร้าง
ขึ้นโดยตัวผู้เรียนรู้เองโดยได้รับผลจากกระบวนการทางสังคม ทั้งความร่วมมือ ประสานงาน ขัดแย้ง
แข่งขันที่ทําให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ระหว่างสมาชิกในองค์การ จนเกิด
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ความหมาย ความรู้ และความเข้าใจใหม่ๆ เกี่ยวกับโลกทางสังคมแก่บุคคลและองค์การที่เกี่ยวข้อง
ดังนั้น การเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเกี่ยวข้องกับการปรับตัว พัฒนา และ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายในองค์การ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดนวัตกรรม
บริการขึ้นในองค์ การ จากการศึกษาพบว่ า โรงแรมบูติกที่ประสบความสํ าเร็ จ และดํารงอยู่ได้ใ น
ปัจจุบันมีการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา และนวัตกรรมบริการที่แปลกใหม่ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ในโรงแรมบูติกล้วนพบว่าเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ การลองถูกลองผิด และการปรับปรุงพัฒนาจนเกิด
รูปแบบและ/หรือวิธีการบริการใหม่ๆ ด้วยเหตุนี้ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจึงส่งผลกระทบต่อนวัตกรรม
บริการในองค์การโรงแรมบูติก
2.1.6 ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การด้านการเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ พบว่า
การเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการพูดคุยมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า โรงแรมมีการเก็บ
ข้อมูลลูกค้าตลอดเวลา มีการนําข้อมูลที่ได้เกี่ยวกับลูกค้ามาสร้างการบริการเฉพาะบุคคลเพื่อสร้าง
ความประทั บ ใจที่ แ ตกต่ า งกั น ไป ผลที่ ต ามมาคื อ การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง และการสร้ า งเครื อ ข่ า ย
ความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีกับลูกค้าที่มาใช้บริการ เช่น การชักชวนของลูกค้าให้ไปเที่ยวประเทศเค้า
ไปพั กกับเค้า เป็นต้ น ก่อให้ เกิดการการตีความและสร้างความหมายใหม่ร่วมกัน หรือเรียกได้ว่า
การสร้างความคิดสร้างสรรค์ร่วมกัน (สมคิด, 2558) นอกจากนี้ โรงแรมบูติกยังมีความสัมพันธ์กับ
เครือข่ายองค์การภายนอก เช่น เอเย่นต์บริษัททัวร์ท่องเที่ยวในประเทศ ท่องเที่ยวรายวัน รถเช่า
แท็กซี่รับจ้าง เรือ และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ การซึ้อตั๋วในราคาถูก จากการสัมภาษณ์พบประเด็นที่
สอดคล้องดังนี้
ตอนเช้า เราก็จะพูดคุยเล่นกับแขก ถามไถ่เขาว่าเขาสนใจอะไร มาเมืองไทยอยากไปเที่ยว
ไหนเป็นพิเศษหรือทําอะไร เราก็จะแนะนําเขาไป ให้ไปที่นู่นที่นี่ซิ หรือถ้าอยากไปตรงนี้ เรามีบัตรนะ ซื้อ
ทัวร์ไหม เราก็มี agents แนะนํา หรือ ถ้าไม่อยากเดินทางเอง ไม่อยากไปรวมกับคนอื่น จัด private ทัวร์
เราก็แนะนําเค้าไป (สมหมาย, 2558)
เพราะเราดูแลเอง เราก็จะมีเวลาคุยกับเค้า บางทีแขกมาตอนเย็นก็ถามเขาว่ากินอะไรมารึ
ยัง และเราก็ชวนเขาไปกินก๋วยเตี๋ยวหน้าปากซอย หรือไม่เราแนะนําเอาชี้ทางให้ ถ้าว่าก็เดินไปส่ง (สมใจ,
2558)
มาเมืองไทยมาหาเฟอร์นิเจอร์ อยากหาเฟอร์นิเจอร์ retro และพี่หาให้ได้เพราะว่าพี่เป็น
สถาปนิค เราทําอินทีเรียด้วย เราก็รู้ว่าต้องซื้อที่ไหน มันหาซื้อไม่ง่ายหรอก อย่างในกรุงเทพอาจจะมีไม่เกิน
สิบร้าน เราก็บอกเค้าไป เค้าไปปุ้บเค้าชอบ เค้าก็ happy มาก (สมปอง, 2558)

ผู้บริ หารท่านหนึ่ งกล่ าวถึงการเชิงระบบในการทําธุร กิจโรงแรมบูติก ที่มี นัยแสดงถึ ง
มุมมองของการเชื่อมโยงข้อมูล ข่าวสาร ความคิด ทัศนคติ และคุณค่า ของสิ่งและสถานการณ์ต่างๆ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในมิ ติ ข องเวลา อดี ต ที่ เ กิ ด ขึ้ น แล้ ว ปั จ จุ บั น ที่ กํ า ลั ง เกิ ด ขึ้ น และอนาคตหรื อ ผลกระทบ
ซึ่งสุดท้ายแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์และส่งผลต่อการสร้างนวัตกรรมบริการใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์
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โดยให้ความเห็นว่า การคิดเชิงระบบหรือคิดเป็นกระบวนการเป็นสิ่งสําคัญ โรงแรมจําเป็นต้องคิดและ
มองอย่างเป็นกระบวนการ ในแนวลึก ต้องมีสายตาที่เห็นถึงสาเหตุหรือที่มาของสิ่งที่เกิดขึ้น และ
ผลกระทบที่กําลังจะเกิดจากกระทําใดๆ ที่เกิดขึ้นในโรงแรม ดังคําสัมภาษณ์ที่สอดคล้องว่า
ถ้าเราคิดเป็น กระบวนการ คุณจะเห็นมากกว่าคนอื่น รู้และเข้าใจ เห็นใจคนอื่น เข้าใจระบบ
การทํางาน ทุกอย่างมี sequence ในการทํางานหมด กระบวนการในการเติบโต (สมจิต, 2558)
เมืองที่เจริญผ่านความยากลําบากมาเยอะ คนส่วนใหญ่ติดคิดภาพปัจจุบัน เพราะคนไม่
เข้าใจภาพทั้งหมด ปัญหาจึงเกิดไม่รู้ details ปัญหาจึงเกิด เช่น ส้วมตัน ปัญหาของการเอาตึกเก่ามาทํา
เป็นโรงแรม (สมจิต, 2558)
บ้านเมื่อก่อน ห้องน้ํา กับห้องครัวเนียะ มันจะแยกไปอยู่ด้านหลัง เนียะ มันก็เป็นโจทย์ให้
เราแล้วว่า เราจะทําอย่างไร เพื่อให้ทุกอย่างมันมารวมเข้าด้วยกันแล้ว มันไม่ดูแปลกๆ มันยังดูไปด้วยกัน
ด้วยดีและยังเก็บความรู้สึกของบ้านไทยเดิมๆ ไว้ด้วย อะไรอย่างเงียะ (สมพร, 2558)

ความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นกระบวนการนํามาสู่นวัตกรรมได้นั้น สิ่งสําคัญต้องรู้จักการ
เชื่อมโยงสิ่งต่างๆ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ (ทางสังคม) รอบตัวอย่างสร้างสรรค์ ผู้บริหาร
ท่านหนึ่งกล่าวถึงความคิดสร้างสรรค์ที่สัมพันธ์กับการเชื่อมโยงไว้ว่า
หนังสืออ่านแล้ว ไม่ใช่รวยทุกคน อยู่ที่คนมาต่อยอด คําถามคือจาก elements ที่คุณมี
เหล่านี้ คุณจะ creative อย่างไร (สมจิต)
ความคิดสร้างสรรค์คือการทํางานให้เสร็จโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ มีทรัพยากรเท่าเดิม แต่จะ
ใช้อย่างไร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ จะทําอย่างไร ให้งานสําเร็จ อันนี้ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์
(สมคิด)
คุณลองไปอ่านหนังสือ Inside to Box ความคิดสร้างสรรค์ที่แท้จริง ไม่ใช่คิดนอกโลกนะ แต่
คื อ การตี ก รอบเข้ า มา จนใช้ สิ่ ง ที่ มี อ ยู่ แก้ ไ ขปั ญ หาให้ ดี ที่ สุ ด คื อ การใช้ ท รั พ ยากรน้ อ ยที่ สุ ด internal
resource แก้ไขปัญหา (สมคิด, 2558)
จริงๆ เรื่องการสื่อสารก็เป็นเรื่องสําคัญ ไม่ใช่คุณทําอยู่คนเดียว คุณรู้อยู่คนเดียว และก็บอก
ว่า ไม่มีใครสนับสนุน ไม่มีใครมาอุดหนุน ไม่มีใครดูแล (สมใจ, 2558)

สําหรับการเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์นั้น องค์การสามารถนําทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดมากกว่าการสรรหาทรัพยากรแปลกใหม่จากภายนอก โรงแรมบางแห่งสร้างนวัตกรรม
ขึ้นจากสิ่งที่ มีอยู่ ที่คุ้นเคย ที่ คนมองข้าม บางโรงแรมนํ าจุดด้อยมาสร้างให้ กลายเป็นจุดเด่นของ
โรงแรม เช่น จุดด้อยด้านสถานที่ตั้งและการคมนาคม การนําพืชผักสวนครัวมาเป็นวัตถุดิบประกอบ
อาหาร การใช้ประโยชน์จากพื้นแออัดในชุมชน ขณะที่โรงแรมบูติกบางแห่งนําแนวคิด ความรู้ ความ
เชื่อเชิงนามธรรม มาเชื่อมโยงกับสิ่งปลูกสร้าง การตกแต่ง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายนอกที่เป็น
รูปธรรม โดยบู รณาการเรื่ องราวต่ างๆ ขึ้นเป็นจุ ดขายที่มีเอกลักษณ์ และบริการที่แปลกใหม่ของ
โรงแรม เช่น การตกแต่งโรงแรมจากวรรณคดี การแต่งตัวย้อนยุคของพนักงานให้บริการ การสร้าง
เรื่องราวให้กับสถานที่ เป็นต้น จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารเชิงลึกพบประเด็นที่สอดคล้องดังนี้
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สิ่ ง รอบตั ว มั น ใช้ ไ ด้ ห มดแหละ พี่ ก็ คิ ด ว่ า เอ เราจะใช้ ป ระโยชน์ จ ากอะไรได้ บ้ า ง จะได้
ประหยัดต้นทุน อย่างพืชผักสวนครัวเนียะ เราก็ปลูกเอง จะได้เอามาใช้ทําอาหารให้ลูกค้าทานได้ เราก็บอก
เค้าได้ สอนเค้าได้ว่า นี่คือผักอะไร ใช้ทําอะไร มันเป็นผัก organic นะ เค้าก็สนใจ เพราะมันเป็นสิ่งที่บ้าน
เค้าไม่มี (สมใจ, 2558)

ข้อมูลลูกค้ามีความสําคัญและส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดําเนินงานของโรงแรมบูติก
ไม่ว่าจะเป็นเสียงสะท้อนกลับในอดีต ความคิดเห็นและความต้องการในปัจจุบัน หรือปรากฏการณ์
กระแสความนิยมหรือแนวโน้มที่กําลังจะเกิดในอนาคต เป็นสิ่งที่โรงแรมไม่ควรมองข้ามและควรนํามา
แก้ไขปรับปรุงการบริการของตนเองอยู่เสมอ โรงแรมบูติกบางแห่งจึงมีการการเก็บข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับลูกค้าที่มาใช้บริการทั้งก่อนมาพักโรงแรมและข้อมูลสะท้อนกลับของลูกค้าหลังจากเข้ามาใช้
บริการเพื่อนําไปพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง ดังคํากล่าวของผู้บริหารที่สอดคล้องในเรื่องนี้ว่า
ข้อมูล ลูก ค้า มีความจํา เป็น ต้องฟัง เสียงลูกค้า และนํา มาปรับปรุ งพัฒนาเสมอ (สมจิต,
2558)
ก็มีเก็บข้อมูลลูกค้าพวกอีเมล ชื่ออะไรอย่างเนียะ ก็เรคคอร์ดเป็นกระดาษไปก่อน เห็นหน้า
ก็จําได้ว่าเคยมาก จริงๆ มันมีโปรแกรมนะ ที่ทําได้ ทางออนไลน์ แต่ทางบัญชีเค้ายังไม่หาให้สักที
(สมหมาย, 2558)
ก่อนมาพัก เราก็จะคุยกับลูกค้าทางก่อนว่า โรงแรมเรามีกฎระเบียบอะไรยังไง ซึ่งการคุยกัน
ก่อนก็จะทําให้อะไรๆ ง่ายขึ้น บางทีถ้าห้องว่างเราก็เลือกห้องให้เค้าตามที่คิดว่าเค้าจะสนใจนะ เพราะแต่
ละห้องเราตกแต่งไม่เหมือนกันเลย (สมรส, 2558)
บางคนมาที่นี่ประทับใจมาก ก็แลกอีเมลกันไว้ ทุกวันนี้ก็เป็นเพื่อนกันอยู่ บางคนห่างหายไป
เราก็อีเมลไปถามนะ ว่าเป็นยังไง (สมใจ, 2558)

การสร้างเครือข่ายหรือปฏิสั มพันธ์ที่ดีระหว่างกันภายในโรงแรมนั้นสิ่งสําคัญคือการ
สื่อสาร ในบางโรงแรมสร้างเงื่อนไขและบรรยากาศโรงแรมตามแนวคิดการเชื่อมโยง คน วัฒนธรรม
มนุษย์สัมพันธ์ และความเป็นมนุษย์เข้าด้วยกันภายใต้ธรรมชาติที่แท้จริง โดยให้ความสําคัญกับการ
สื่อสาร โดยสร้างพื้นที่สาธารณะที่เอื้อให้ลูกค้าที่มาใช้บริการและพนักงานมีโอกาสทําความรู้จัก พูดคุย
ทักทายกัน ขณะที่โรงแรมก็ได้มีการฝึกอบรม เตรียมคน หรือพนักงานให้บริการในด้านนี้โดยเฉพาะ
เพื่อสร้างประสบการณ์การเข้าพักในลักษณะครอบครัว เพื่อน และความเป็นชุมชน ที่มากกว่าการพัก
โรงแรมทั่วไป ดังคํากล่าวของผู้บริหารที่สอดคล้องว่า
คนมาพักโรงแรมไม่ใช่ดูการนอนดูทีวีอยู่ในห้อง โรงแรมเราจึงไม่มีทีวี เราเน้นให้คนมาพบปะ
สัมพันธ์กัน เรามีพื้นที่ทางสังคมเพียงพอให้คนมาทํากิจกรรมร่วมกัน (สมรส, 2558)
การสื่อสารเป็นประเด็นสําคัญ การสื่อสารที่ดีจําเป็นมาก เพราะแต่ละคนรับไม่เท่ากัน วิธีการ
สื่อสาร จึงสําคัญไม่แพ้เนื้อหาในการสื่อสาร (สมจิต, 2558)
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เห็นไหมว่า ทําไม lobby ถึงเปิดโล่ง มันเหมือนเป็นที่ที่คนมาเจอกัน เราก็จะจัดให้ทุกอย่างอยู่
ตรงนี้หมด ใครจะหาข้อมูลอะไร นั่งเล่น internet มุมกาแฟ นั่งคุย ได้หมด ทุกคนจะเห็นกันหมด ก็เท่ากับ
เป็นการสร้างโอกาสให้คนได้มาเจอกัน (สมจิต, 2558)

จากข้อมูลการสัมภาษณ์วิเคราะห์ได้ว่า โรงแรมบูติกส่วนใหญ่ให้ความสําคัญ กับการ
เชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ และการเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมบริการได้ในรูปแบบ
ต่างๆ ตามการสร้างสรรค์ร่วมกันของพนักงานและลูกค้าที่มาใช้บริการ เนื่องจากโรงแรมจะสร้างสรรค์
บริการเฉพาะบุคคลหรือบริการที่แตกต่างขึ้นจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว ทรัพยากรที่มีอยู่ และความ
พร้อมของโรงแรม สิ่งสําคัญโรงแรมบูติกจะคํานึงถึงความต้องการและประโยชน์ของลูกค้าเป็นที่ตั้ง
การนําข้อมูลจากการพูดคุย และปฏิสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการให้บริการมาปรับใช้สร้าง
การบริการเฉพาะบุคคล หรือเฉพาะกลุ่มที่แตกต่างต่าง จึงมีความสําคัญต่อการสร้างนวัตกรรมบริการ
ที่เกิดขึ้น ลื่นไหล และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ผลกระทบของความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข ององค์ ก ารด้ า นการเปลี่ ย นแปลงเชิ ง รุ ก
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและการเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ที่มีต่อนวัตกรรมบริการ พบว่า จากการ
สั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก กั บ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก วิ เ คราะห์ ไ ด้ ว่ า ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข ององค์ ก ารด้ า นการ
เปลี่ยนแปลงเชิงรุก ด้านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและด้านการเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ส่งผลกระทบ
ต่อนวัตกรรมบริการในโรงแรมบูติกไทย กล่าวคือ ธรรมชาติของโรงแรมบูติกไทยเป็นองค์การมีชีวิตที่
เปรียบเสมือนสิ่งมีชีวิตที่มีการพัฒนา เปลี่ยนแปลงและปรับตัวอยู่ตลอดเวลา ที่สําคัญมีความโดดเด่น
เรื่องการมีหัวใจบริการ เต็มไปด้วยสัมผัสความเป็นมนุษย์ และมีบรรยากาศที่ความสัมพันธ์ทางสังคม
ระหว่างผู้คนเกิดขึ้นอย่างเป็นพลวัต โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้าง “บริการพิเศษ” ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น
และแตกต่างจากโรงแรมอื่นทั่วไป และบริการพิเศษเฉพาะนี่เองที่กล่าวได้ว่าเป็น “นวัตกรรมบริการ”
ของโรงแรมบูติก นวัตกรรมบริการจึงเกิดขึ้นจากกระบวนการสร้างสรรค์บริการใหม่ๆ ร่วมกันระหว่าง
พนักงานและลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
เป็นสําคัญ
หากมองเป็นกระบวนการ นวัตกรรมบริการที่เกิดขึ้นในโรงแรมบูติกถูกพัฒนาขึ้นอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไปจากกระบวนการคิดสร้างสรรค์ขององค์การที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในระหว่างการสร้าง
บริการพิเศษเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าที่มาใช้บริการและในระหว่างการพัฒนาองค์การ
เพื่อรักษาไว้ซึ่งความมีตัวตนและเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากโรงแรมทั่วไป
ดังนั้น นวัตกรรมบริการจึงเป็นผลจากการสร้างบรรยากาศการทํางานและเงื่อนไขต่างๆ
ในโรงแรมที่ เ ปิ ด โอกาสและสนั บ สนุ น ให้ พ นั ก งาน รวมถึ ง ลู ก ค้ า ผู้ รั บ บริ ก ารเกิ ด กระบวนการคิ ด
สร้ า งสรรค์ ที่ มุ่ ง สู่ ก ารพั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงในเชิ ง รุ ก มี ก ารเรี ย นรู้ สิ่ ง ต่ า งๆ รอบตั ว อยู่
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ตลอดเวลา และรู้จักเชื่อมโยงความคิด รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมอย่างสร้างสรรค์ภายใน
องค์การระหว่างกันขณะที่มีการสร้างสรรค์งานบริการ
จากการวิ จั ย พบว่ า งานบริ ก ารในโรงแรมบู ติ ก นั้ น มี ค วามแตกต่ า งจากงานบริ ก ารใน
โรงแรมประเภทอื่นทั่วไป เนื่องจากมีลักษณะเฉพาะที่เกิดจากธรรมชาติของการสร้างสรรค์ร่วมกันของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องในระหว่างที่มีการกระทําระหว่างกันทางสังคม ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากความลงตัวที่ผ่านการ
เจรจาต่อรองและบูรณาการขึ้นในกระบวนการความสัมพันธ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสาร
การประสานงาน ความร่วมมือ การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี สัมผัสความเป็นมนุษย์ หัวใจบริการ ความเต็มใจ
ความมีน้ําใจ และการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน หรือแม้กระทั่งในเชิงลบ ได้แก่ การขัดแย้ง แข่งขัน แย่งชิง
ผลประโยชน์กัน ระหว่างเจ้าของ พนักงานในฐานะผู้ให้บริการและลูกค้าผู้มารับบริการ หรือฝ่ายใด
ฝ่ า ยหนึ่ ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ในระหว่ า งการสร้ า งสรรค์ ก ารบริ ก าร ซึ่ ง กระบวนการดั ง กล่ า วเกิ ด ขึ้ น อยู่
ตลอดเวลาตราบที่โรงแรมยังมีเป้าหมายในการสร้างบริการพิเศษเฉพาะหรือบริการเฉพาะบุคคลเพื่อ
ประโยชน์ ความสุข ความพึงพอใจและประสบการณ์การบริการพิเศษเฉพาะที่แตกต่างให้แก่ลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายที่มาใช้บริการ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร พบประเด็นที่สอดคล้องกับประเด็น
ดังกล่าว ดังนี้
จะเห็นว่า นวัตกรรมบริการในโรงแรมบูติกเกิดขึ้นจากการคิดสร้างสรรค์ร่วมกันทางสังคม
ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากการมุ่งเน้นสร้างเปลี่ยนแปลงเชิงรุก
การสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและการส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
และความสัมพันธ์ทางสังคมที่จะกลายเป็นทุนทางสังคมขององค์การอย่างสร้างสรรค์ขณะที่มีการ
สร้างสรรค์บริการพิเศษเฉพาะร่วมกันระหว่างพนักงานและลูกค้าที่มาใช้บริการของโรงแรมบูติก
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การด้านการเปลี่ยนแปลงเชิงรุก ด้านการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องและด้านการเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์จึงมีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบต่อนวัตกรรมบริการ
ในโรงแรมบูติกไทย
3. ปัจจัยผลลัพธ์ของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การโรงแรมบูติกในประเทศไทย
ปั จ จั ย ผลลั พ ธ์ ข องความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข ององค์ ก ารโรงแรมบู ติ ก ในประเทศไทย
ประกอบด้วย นวัตกรรมบริการและผลการดําเนินงานของธุรกิจ มีรายละเอียดดังนี้
3.1 นวัตกรรมบริการ พบว่า โรงแรมบูติกมีนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลาพร้อมๆ
กับการเปลี่ยนแปลงไปของโลกและความต้องการของลูกค้า เพื่อรักษามาตรฐานการบริการและความ
มีเอกลักษณ์ที่แปลกใหม่ โดดเด่น เป็นตัวของตัวเองและไม่ซ้ําใครเพื่อดึงดูดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้มาก
ที่สุด ทั้งในแง่ของความรู้สึกของลูกค้าเก่าที่เคยมาใช้บริการและมีประสบการณ์เกี่ยวกับโรงแรมแล้วจึง
อาจจะมีความคาดหวังมากขึ้น และในมุมมองของลูกค้าใหม่ท่ีไม่เคยใช้บริการมาก่อน จึงดูเหมือนว่า
ธุ ร กิ จ โรงแรมบู ติ ก ไม่ ส ามารถหยุ ด อยู่ กั บ ที่ ไ ด้ ในทางตรงกั น ข้ า ม โรงแรมบู ติ ก ต้ อ งคิ ด ปรั บ ปรุ ง
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เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ อยู่เสมอทั้งในเชิงรุกและในเชิงรับ ทั้งในแง่ของโครงสร้างโรงแรมเชิงรูปธรรม
และแนวคิด เรื่องราว จุดขาย และการบริการที่เป็นนามธรรม ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่า โรงแรมบูติกเป็น
ธุรกิจที่มีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมบริการรูปแบบใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่ อรักษาไว้ซึ่ง
คุณภาพและความรู้สึกแปลกใหม่ มีเอกลักษณ์อยู่เสมอในความรู้สึกและภาพลักษณ์ในใจของลูกค้า
ที่มาใช้บริการทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่
ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่แล้วนวัตกรรมบริการที่เกิดขึ้นในโรงแรมบูติกเป็นนวัตกรรมแบบค่อย
เป็นค่อยไป เปลี่ยนแปลงไปตามการประยุกต์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขและสร้างใหม่ตามความคิด
สร้างสรรค์ด้านต่างๆ ที่กล่าวมา นวัตกรรมบริการของโรงแรมบูติกเกิดขึ้น ใน 2 ลักษณะ ได้แก่ เชิงรุก
กล่าวคือมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและ เชิงรับ กล่าวคือ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไปทุกขณะจากการเรียนรู้และความหวังที่เปลี่ยนแปลง
ไป รวมทั้งเพื่อสร้างบริการที่มีลักษณะเฉพาะบุคคล ซึ่งบ่อยครั้งเกิดขึ้นจากการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
การทดลองลองถูกลองผิดตามสถานการณ์ บูรณาการ ผสมผสานความคิดเห็นใหม่ๆ จนกลายเป็น
วัฒนธรรมการสร้างนวัตกรรมบริการของโรงแรมบูติกที่มีลักษณะเป็นกระบวนการและเปลี่ยนแปลง
อย่างค่อยเป็นค่อยไปจากการสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างลูกค้าที่มาใช้บริการกับพนักงาน
จะเห็นว่า นวัตกรรมบริการของโรงแรมบูติกมีความหมายครอบคลุมถึงการปรับปรุง
เปลี่ ยนแปลง และสร้ างใหม่ ของรูปแบบและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการพิเศษเฉพาะที่
สร้างสรรค์ร่วมกัน ระหว่างพนักงานกับลูกค้าที่มาใช้บริการเพื่อสร้างประสบการณ์บริการที่แปลกใหม่
โดยมีลูกค้าเป็นเป้าหมาย หากกล่าวถึงในความหมายอย่างกว้าง นวัตกรรมบริการเกี่ยวข้องกับทุก
กระบวนการหรือกิจกรรมที่แปลกใหม่ที่เกิดขึ้นในธุรกิจบริการอย่างโรงแรม จากการสัมภาษณ์พบ
ประเด็นที่สอดคล้องดังนี้
ที่นี่มีกิจกรรมตลอด บางทีเราก็สอนทําอาหาร ขนมไทย ตามวัตถุดิบที่มี ทําเป็นการแข่งขัน
และมีเชฟประจําโรงแรมเรามาช่วยตัดสิน บางวันก็พาไปเดินเยาวราช ไปสีลมบ้าง เรามีกิจกรรมตลอด
เพราะเราต้องการให้แขกรู้จักกัน ได้พูดคุย รู้จักมากๆ โรงแรมจะได้สนุกอยู่ตลอดเวลา (สมใจ, 2558)
พอห้องน้อยลง เราจึงต้องปรับราคาสูงขึ้นด้วยเพราะทุนสูงขึ้น และเราก็ชดเชยให้ด้วยการ
บริการที่ดีขึ้น เพราะถ้าราคาสูงแล้ว value ที่เค้าได้รับก็ต้องสูงตามนะ ก็คือเราไม่ได้มีแค่ห้องพัก สะอาด
แอร์เย็น น้ําอุ่น เตียงนุ่มเท่านั้น แต่เราแก้ปัญหาให้ลูกค้าด้วย ทุกอย่างคิดว่าจะเกิดหรือที่เค้าต้องการ เรา
ช่วยดูแลให้หมด คือมาตรฐานมันต้องสูงขึ้น service ต้องดีขึ้น ก็หันมาให้ความสนใจกับ service แทน (สม
พร, 2558)
หาอะไรในนี้ให้เค้าทําแล้วกัน เค้าจะได้อยู่แล้วไม่เซ็ง ที่นี่เราเลยเน้นกิจกรรม สร้างเวิร์คช้อป
ให้คนที่เข้ามาพักตลอด (สมรส, 2558)
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เรื่องของสิ่งแวดล้อมเราให้ความสําคัญ ทุกอย่างที่เราใช้คิดหมด ไม่มีการทําลายสิ่งแวดล้อม
พวกน้ํายาทําความสะอาดต่างๆ แม้กระทั้งอาหารที่เราเสิร์ฟ ก็เป็นอาหาร organic ส่วนหนึ่งก็ใช้ผักที่ปลูก
เอง (สมรส, 2558)

ในอีกมุมมองหนึ่ง นวัตกรรมบริการถูกกล่าวถึงเชื่อมโยงกับการออกแบบบริการหรือที่
เรียกว่า การออกแบบการบริการหรือที่ผู้บริหารโรงแรมเรียกว่า “เซอร์วิสดีไซน์” (service design)
ที่แต่ละโรงแรมตีความหมายและออกแบบการบริการในมุมที่ต่างกันไปเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ
สูงสุดให้แก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ ในความหมายของผู้บริหารโรงแรมท่านหนึ่ง กล่าวถึง
นวัตกรรมบริการไว้อย่างน่าสนใจว่า
พี่เชื่อว่า สินค้าสินค้าหนึ่ง คุณไม่สามารถขายคนทุกประเภทได้ customer persona เนียะ
เป็นตัวแทนของกลุ่มลูกค้า (สมจิต, 2558)
service design เนียะเป็นการออกแบบบริการให้ลูกค้าอารมณ์ดีอยู่เสมอ ในความหมายพี่
นะ ทําอย่างไรให้ลูกค้าอารมณ์ดี มันคือการที่ดูสิ่งที่ลูกค้า interact แต่ละ fade เลย และคุณจะดีไซน์
อย่างไร (สมจิต, 2558)
พี่พูดว่า คุณ ต้อ งบริหารมวลอารมณ์ให้ลูก ค้า ดีตลอดเวลาที่เค้า มาใช้บ ริก าร เดินเข้า มา
พนักงานที่จอดรถพูดดีไหม ลิฟต์เป็นอย่างไร พนักงานต้อนรับดีไหม ยิ้มแย้มไหม ทําให้เราอึดอัดรึเปล่า
(สมจิต, 2558)
ภาษาเทคนิคคือ customer journey map จุด interact แต่ละช่วงเป็นยังไง (สมจิต,
2558)
เป้าหมายของพี่คือ ทําให้ลูกค้ามีความสุข ขอให้เค้ามีความสุข แค่ทําให้เค้ามีความสุขได้ก็
เกินล่ะ ไม่ต้องเหนือความคาดหวัง ไม่ต้อง beyond อะไร (สมจิต, 2558)

นวัตกรรมบริการในโรงแรมบูติก ในอีกมุมหนึ่งสะท้อนถึงการสร้างบริการเฉพาะบุคคล
เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล หรือการสร้างสรรค์บริการเฉพาะที่แตกต่างและไม่เหมือน
ใคร ทั้งในแง่เฉพาะบุคคลที่มีความต้องการ ความชอบ ความสนใจ แตกต่างกันไป และเฉพาะกลุ่ม
หรือกระแสนิยมตามช่วงเวลา เช่น การแสนิยมอาหารคลีน อาหารเพื่อสุขภาพ ผักออร์แกนิค การเล่น
โยคะ โรงแรมอีโคประหยัดพลังงาน เป็นต้น
อาหารเช้า สามารถบอกได้ว่าอยากกินอะไร แต่ต้องบอกล่วงหน้า เพื่อจะได้ไปจ่ายตลาด
เตรียมไว้ ปกติจ่ายตลาด 3 ครั้ง (สมหมาย, 2558)
ถ้ามาถึงแล้วไม่ชอบ สามารถคืนเงินได้ ดีกว่าเค้าพักแล้วไม่ประทับใจจะเอาไปพูดต่อในทางที่
ไม่ดี “ดีกว่าอยู่แบบไม่ชอบ” (สมหมาย, 2558)

จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การสร้างนวัตกรรมบริการในโรงแรม
บูติกนั้น มีลูกค้าเป้าหมายเป็นตัวตั้ง แตกต่างจากนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในธุรกิจหรือุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่ง
สิ่งสําคัญนั้นนวัตกรรมบริการที่เกิดขึ้นในเชิงผลลัพธ์น้ันไม่เพียงแต่คํานึงถึงความแปลกใหม่ โดดเด่น
และแตกต่างของรูปแบบการให้บริการเท่านั้น จากการศึกษาพบว่า ความรู้สึกของลูกค้าเป็นเรื่อง
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สําคัญเหนือสิ่งอื่นใด โรงแรมจําเป็นต้องใส่ใจกับความเป็นไป กระบวนการเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะกระบวนการทางสัง คมหรื อ ปฏิ สั ม พั นธ์ ที่เ กิด ขึ้น ในองค์ก าร ความสั ม พั นธ์ ที่ ดี ใกล้ ชิ ด
สนิทสนมระหว่างลูกค้าผู้รับบริการ รวมทั้งสร้างสิ่งแวดล้อมหรือบรรยากาศของความมีความเป็นมิตร
ทางสังคม ผ่อนคลาย สบายใจ เพื่อสร้างความสุขให้เกิดขึ้นแก่ลูกค้าให้มากที่สุด เพราะสิ่งเหล่านี้เป็น
นวัตกรรมบริการด้านความรู้สึกของผู้รับบริการ ที่สามารถสร้างความรู้สึกด้านประสบการณ์การ
บริการที่แตกต่าง แปลกใหม่ ที่สําคัญสร้างความประทับใจได้อย่างที่ไม่เคยได้รับจากที่อื่น จึงเป็น
นวัตกรรมการบริการในโรงแรมบูติกจึงเป็นนวัตกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้โรงแรมได้อย่างไม่มี
ที่สิ้นสุด
ยิ่งไปกว่านั้นเนื่องจากเป็นนวัตกรรมบริการที่สร้างขึ้นเป็นนวัตกรรมเชิงความรู้สึกที่มี
คุณค่า หายาก ไม่สามารถจับต้องไม่ได้และที่สําคัญลอกเลียนแบบกันไม่ได้ จึงทําให้โรงแรมสามารถ
ได้เปรียบเชิงการแข่งขันเหนือคู่แข่งได้ตามทฤษฎีฐานทรัพยากร ทั้งนี้ กระบวนการนวัตกรรมบริการ
เชิงความรู้สึกประทับเหนือความคาดหมายที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้าผู้รับบริการนั้น จะเกิดขึ้นได้ โรงแรมต้อง
ลงทุนสนับสนุนและพัฒนาด้านซอฟต์แวร์ หรือทุนมนุษย์ หรือพนักงานขององค์การ โดยเฉพาะด้าน
ทัศคติด้านหัวใจการบริการและความสามารถทางสังคมด้านการสื่อสาร การติดต่อ การมีปฏิสัมพันธ์
การให้ความช่วยเหลือ และการประสานงาน เป็นต้น เป็นผลให้เกิดความคิดสร้ างสรรค์ด้านการ
เปลี่ยนแปลงเชิงรุก ด้านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และด้านการเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ นอกจากนั้น
สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งที่จะนํามาซึ่งความยั่งยืนของธุรกิจที่โรงแรมไม่ควรมองข้ามคือ การสร้างทุน
ทางสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์การ โดยเฉพาะการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุนชนโดยรอบใน
รูปแบบของการเป็นองค์การทางสังคมช่วยเหลือ เอื้อเฟือ แบ่งปัน ผู้อื่น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ จะกลายเป็นทุน
และนวัตกรรมการบริการที่แปลกใหม่ของโรงแรมที่ไม่เงินไม่สามารถหาซื้อได้และลอกเลียนแบบไม่ได้
สามารถสร้างความประทับใจ และมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การได้มากกว่าโครงสร้างหรือรูปแบบนวัตกรรม
บริการที่เป็นรูปธรรมใดๆ
3.2 ผลการดําเนินงานของธุรกิจ พบว่า ความสําเร็จของธุรกิจบริการอย่างโรงแรมบูติก
นั้นตัดสินใจความสุขและความพึงพอใจของลูกค้าผู้มาใช้บริการเป็นหลัก โรงแรมส่วนใหญ่จึงเน้นสร้าง
ความประทับใจเหนือความคาดหมายเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ เพราะ
ความพึงพอใจจะนํามาซึ่งผลลัพธ์เชิงบวกที่ส่งผลต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจหลายอย่างประการ
เช่น การกลับมาใช้บริการซ้ํา การนําไปพูดต่อ การนําไปอ้างอิงในสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งการให้ผล
สะท้อนกลับหรือรีวิวในเว็บไซต์การท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลและสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ที่สามารถส่งผล
กระทบทางสังคมผู้บริโภคในวงกว้างและมีน้ําหนัก น่าเชื่อถือมากกว่าการทุ่มเงินลงทุนทําสื่อโฆษณา
ต่างๆ ดังทีในยุคปัจจุบันที่สื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกซื้อ
สินค้าหรือใช้บริการต่างๆ โรงแรมบูติกส่วนใหญ่นิยมติดต่อสื่อสารและทําการตลาดผ่านสื่อสังคม
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ออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น เฟซบุ๊ก (facebook) ทวิตเตอร์ (twitter) อินสตาแกรม (instagram) ยูทูบ
(youtube) ลิงกต์อิน (linkedIn) ทัมเบลอร์ (tumble) โฟร์สแควร์ (foursquare) เป็นต้น และ
แอปพลิเคชัน (application) ต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือในยุคปัจจุบัน ตัวอย่างกรณีศกึ ษา
โรงแรมหลับดี ที่สื่อสารความเป็นตัวตนและดึงดูดความสนใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างสร้างสรรค์
ด้วยการทําโปรโมชั่นส่วนลดการเข้าพักโรงแรมหากลูกค้าสามารถพูดสํานวนไทยได้ตามคลิปวีดีโอที่ลง
ไว้ในยูทูบ (youtube) ผลการทําการตลาดดังกล่าว ทําให้โรงแรมเป็นที่รู้จักและโด่งดังชั่วข้ามคืนในหมู่
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทําให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมีความต้องการมาเที่ยวเมืองไทยและใช้บริการ
โรงแรม จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารโรงแรมพบว่าโรงแรมบูติกประสบความสําเร็จในการทํา
การตลาดและมีผลการดําเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง ดังประเด็นการสัมภาษณ์ที่สอดคล้องดังนี้
อ่อเห็นหน้าลูกค้าก็จําได้อะค่ะ ว่าคนนี้เคยมา ลูกค้าเก่ากลับมาเยอะนะ แต่อาจจะจําไม่ได้ว่า
มาเมื่อไหร่เท่านั้นเอง แต่จําได้คุ้นๆ นะว่าเอ๊ะ คนนี้กินเจนะ พอเราคุ้นกับเค้าบ่อยก็จะจําได้ว่าเค้าไม่กิน
อาหารประเภทไหน อะไรอย่างเงี๊ยะค่ะ พอถาม เอ๊ะชั้นคุ้นๆ เธอนะ เค้าก็บอก ชั้นมาไงเมื่อปี 2009 อ่ะ เรา
ก็ โฮโห 2009 ชั้นเพิ่งเปิด (สมหมาย, 2558)
ห้องนี้ ลูกค้าเต็มเกือบทั้งปี อาจจะเป็นเพราะวิวสวยสุด แต่ห้องอื่นๆ โดยรวมก็ 80% (สมใจ,
2558)
แขกที่มาพักที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างประเทศ บางคนนี่มาซ้ําทุกปี (สมรส, 2558)

จากข้ อ มู ล การสั ม ภาษณ์ ส ามารถวิ เ คราะห์ ไ ด้ ว่ า ธุ ร กิ จ ของโรงแรมบู ติ ก มี ผ ลการ
ดําเนินงานของธุรกิจที่ดี เนื่องจากความยืดหยุ่นในการบริการ ความใส่ใจในการบริการ หัวใจบริการ
ความสัมพันธ์ทางสังคมและสัมผัสความเป็นมนุษย์ ที่มุ่งเน้นสร้างบริการเฉพาะหรือบริการเฉพาะ
บุคคลเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างและหลากหลายของลูกค้าที่มาใช้บริการเป็นสําคัญ โดยมี
เป้าหมายเพื่อสร้างความพึงพอใจ ความสุข และประโยชน์แก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มาใช้บริการเป็น
สําคัญ ซึ่งการสร้างบริการเฉพาะนี่เองเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและแตกต่างจากโรงแรมหรือธุรกิจ
บริการที่พักแรมประเภทอื่นทั่วไปไม่สามารถเลียนแบบได้ เป็นคุณค่าของโรงแรมบูติกที่เกิดจากการ
ลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การด้านความคิดสร้างสรรค์และการสร้างหัวใจบริการที่สามารถ
การสร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ แ ก่ ง านบริ ก ารและมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ แ ก่ ธุ ร กิ จ บริ ก ารอย่ า งโรงแรมบู ติ ก ที่ มี ชี วิ ต
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษ ย์ วัฒนธรรม สิ่ งแวดล้ อม ชุม ชน และสังคมเป็นเดิม พัน ดังนั้น ความ
ได้เปรียบในการแข่งขันเชิงคุณค่าของจิตใจและประสบการณ์แปลกใหม่ที่ได้รับจากการบริการของ
ผู้รับบริการและผู้สร้างสรรค์บริการจึงนํามาซึ่งผลลัพธ์เชิงบวก โดยเฉพาะผลการดําเนินงานที่ดีให้แก่
องค์การโรงแรมบูติกได้อย่างยั่งยืน
ผลกระทบของนวัตกรรมบริการที่มีต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ พบว่านวัตกรรม
บริการส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ เนื่องจากเป้าหมายของโรงแรมบูติกและการสร้าง
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บริการเฉพาะที่เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมบริการของโรงแรมบูติกนั้น เพื่อตอบสนองความต้องการที่
หลากหลายและประสบการณ์การบริการที่น่าประทับใจของลูกค้าที่มาใช้บริการเป็นหลัก ดังนั้น
หากลูกค้ามีความสุขและพึงพอใจ ย่อมทําให้เกิดการกลับมาใช้บริการซ้ําและบอกต่อ ซึ่งส่งผลต่อผล
การดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติกที่ทําให้มียอดขาย ส่วนแบ่งตลาด ภาพลักษณ์ และความพึงพอใจ
ของลูกค้า ที่แสดงออกผ่านยอดการรีวิว เป็นต้น สูงขึ้น จึงสรุปได้ว่า นวัตกรรมบริการส่งผลกระทบต่อ
ผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติกไทย
4. ปัจจัยความรุนแรงในการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมบูติกในประเทศไทย
ความรุนแรงในการแข่งขัน จากการสัมภาษณ์พบว่าธุรกิจโรงแรมเกิดขึ้นเป็นจํานวนมาก
และมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง แต่จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารส่วนใหญ่กล่าวถึงสภาพการแข่งขันใน
ปัจจุบันที่สูงขึ้น เนื่องจากว่ามีธุรกิจบริการที่พักประเภทต่างๆ เกิดขึ้นจํานวนมากทั้งที่จดทะเบียนและ
ไม่จดทะเบียน รวมถึงยังกล่าวถึงปัญหาการเกิดขึ้นโรงแรมบูติกใหม่ๆ จํานวนมากที่ใช้ชื่อว่าบูติกโฮเทล
แต่ไม่ได้มีความเข้าใจและออกแบบการบริการตามหลักการและแนวคิดความเป็นบูติกอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ ในกลุ่มธุรกิจโรงแรมบูติกเองยังถูกแบ่งประเภทเป็นโรงแรมประเภทต่างๆ ที่มีชื่อเรียกต่างๆ
กันได้แก่ ดีไซเนอร์โฮเทล (designer hotel) ที่เน้นการออกแบบและใส่ใจในรายละเอียด ฮิพโฮเทล
(hip hotel) ที่ทันสมัย ดีไซน์โดดเด่น สะท้อนความเป็นตัวของตัวเองสูง และไลฟ์สไตล์โฮเทล
(lifestyle hotel) ที่ให้ความสําคัญกับความสนใจของแขกที่มาพัก เช่น กลุ่มใส่ใจสุขภาพ แต่ถึงแม้ว่า
ผู้บริหารจะยอมรับว่ามีการแข่งขันในธุรกิจที่สูงขึ้น แต่พบว่า สําหรับโรงแรมบูติกที่ประสบความสําเร็จ
และมีความเป็นบูติกอย่างแท้จริงนั้น ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในการแข่งขันน้อยมาก จากการ
สัมภาษณ์พบประเด็นที่สอดคล้องดังนี้
เดี๋ยวนี้ คู่แข่งขันมันเยอะ ก็ถีงบอกว่า คุณต้องใช้ elements หลายตัว (สมจิต, 2558)
อย่างกรุงเทพเนียะ ถือว่าเป็นเมืองที่มีบูติกโฮเทลมากที่สุดในโลกนะ แต่จะทําอย่างไรให้คุณ
โดดเด่นกว่าคนอื่น คือคุณต้องมีเอกลักษณ์และความเป็นตัวของตัวเองชัดเจนก่อน (สมหมาย, 2558)
คือคุณต้องหาจุดแข็งของคุณให้เจอก่อน สิ่งที่อยากจะนําเสนอและถ่ายทอดออกมา ทํามัน
ให้ดี ต้องชัดเจน สุดท้ายมันจะกลายเป็นจุดแข็งของคุณเอง และเมื่อคุณกลายเป็น destination นะ คุณยืน
อยู่เหนือการแข่งขันเลย คุณลองไปดู บ้านไร่ ไออรุณซิ (สมจิต, 2558)
แน่นอน ถ้าเราสร้าง character ได้ ก็จะแบ่งตลาดจากโรงแรมใหญ่ได้ (สมหมาย, 2558)

ถึ ง แม้ ผ ลการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของโรงแรมบู ติ ก จะไม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การแข่ ง ขั น ที่ รุ น แรง
แต่กระนั้นก็ดี จากการสัม ภาษณ์ผู้ บริหารโรงแรมบูติกที่ประสบความสําเร็จในปีที่ ผ่านมา พบว่า
ผลประกอบการของธุรกิจโรงแรมบูติก ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อื่นๆ ได้แก่ ปัญหาเศรษฐกิจ
การเมืองและความมั่นคงของทั้งในประเทศ เช่น ปัญหาการชุมนุมทางการเมืองที่ผ่านมา เป็นต้น และ
ในต่างๆ ประเทศ เช่น วิกฤตเศรษฐกิจในยุโรป ดังคํากล่าวที่ว่า
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เราเห็นอยู่ว่า รายจ่ายมันคืออะไรและรายรับมันพอไหม พอดีลูกค้าช่วงนี้มันน้อย จะมีบ้าง
ช่วงเสื้อเหลืองเสื้อแดง (สมหมาย, 2558)
ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นต่างชาติ ต้นปีจะเป็นยุโรป กลางปีจะเป็นจีน แต่ปีนี้ลูกค้าลดลงมากผล
จากชุมนุมและคสช. (สมใจ, 2558)
ในช่ ว งวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ลุ ก ลามไปทั่ ว โลกนี่ ลู ก ค้ า ต่ า งชาติ ล ดลงมากเลยนะ
โดยเฉพาะประเทศไทยที่พึ่งพานักท่องเที่ยวแถบยุโรป โดยเฉพาะรัสเซีย พอนักท่องเที่ยวมีน้อยลง โรงแรม
ต่างๆ ก็แข่งขันกันมาก กลยุทธ์ด้านราคาถูกนํามาใช้มากที่สุด สุดท้ายคุณภาพก็ต้องลดลง (สมคิด, 2558)

นอกจากนี้ ถึงแม้ว่าจะมีโรงแรมบูติกเกิดขึ้นมาก แต่การแข่งขันในธุรกิจโรงแรมบูติก
ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของลักษณะเฉพาะตัว ที่เรียกว่า “character” มากกว่าเรื่องราคา (วรพันธ์
คล้ามไพบูลย์, 2557) การตลาด หรือโปรโมชั่น นอกจากการออกแบบสถาปัตยกรรมที่แสดงให้เห็น
ความมีเอกลักษณ์และตัวตนที่แตกต่างจากลักษณะภายนอกที่เป็นรูปธรรม มองเห็นได้แล้ว กุญแจแห่ง
ความสําเร็จ ที่สําคัญยิ่งนํามาซึ่งความได้เปรียบเชิงการแข่งขันที่ไม่สามารถลอกเลียนแบบกันได้คือ
การออกแบบทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีความคิดสร้างสรรค์สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
องค์การผ่านรูปแบบและวิธีการบริการที่เป็นเลิศ
สําหรับงานบริการโดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กอย่างโรงแรมบูติก การออกแบบภายในที่
ไม่ ส ามารถจั บ ต้ อ งได้ นั้ น มี คุ ณ ค่ า มากกว่ า การออกแบบภายนอกที่ ใ ครก็ ส ามารถสร้ า งขึ้ น ได้
ลอกเลียนแบบได้ ทดแทนได้ หากมีเงินทุนที่เพียงพอ ดังนั้น หากการแข่งขันภายนอกมีความรุนแรง
เพียงใด ไม่สามารถส่งผลต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติกที่สร้างคุณค่าขึ้นจากทรัพยากร
ภายในที่เรียกว่า ซอฟต์แวร์หรือมนุษย์ หรือที่โรงแรมต่างๆ กล่าวถึง ไม่ว่าจะเป็น ความเป็นมนุษย์
สัมผัสความเป็นมนุษย์ ความเป็นมิตร การสัมผัสส่วนบุคคล เป็นต้น
พนักงานรายนั้น เค้าย้ายมาอยู่ที่เรา เค้าก็ happy โอโห แบรนด์ดังนี้กดราคาสุดๆ เลย
กฎระเบียบเยอะมาก (สมปอง, 2558)
Human friendly นี่สําคัญ พนักงานเราทุกคนต้องมี attitude ในเรื่องนี้ พูดคุยกับแขก
ตลอด ถามเค้าว่าเค้าอยากไปไหน สนใจอะไร (สมหมาย, 2558)

จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ธุรกิจโรงแรมบูติก มีความรุนแรงในการ
แข่งขัน แต่ปัจจัยด้านการแข่งขันไม่ส่งผลต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติก เพราะความ
ได้เปรียบเรื่องความแตกต่าง ความเป็นตัวของตัวเอง ความมีเอกลักษณ์ และการสร้างบริการเฉพาะที่
ไม่เหมือนใครที่เกิดจากทุนมนุษย์ที่คิดสร้างสรรค์และมีหัวใจบริการ
ผลกระทบของความรุนแรงในการแข่ง ขันที่มีต่อความสั มพัน ธ์ระหว่างนวัตกรรม
บริการและผลการดําเนินงานของธุรกิจ พบว่า ความรุนแรงในการแข่งขันไม่มีผลต่อความสัมพันธ์
ระหว่างนวัตกรรมบริการและผลการดําเนินงานของธุรกิจเนื่องจากความสําเร็จและผลการดําเนินงาน
ของธุรกิจของธุรกิจโรงแรมบู ติกไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพการแข่งขันในตลาด หัวใจสําคัญที่ส่งผลต่ อ
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ความสําเร็จในการทําธุรกิจโรงแรมบูติกคือ การสร้างประสบการณ์การบริการพิเศษที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่มหรือบุคคลของลูกค้าที่มาใช้บริการ กล่าวคือการ
ออกแบบที่โดดเด่น แตกต่าง และเป็นตัวของตัวเอง ที่เกิดขึ้นจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์สร้างความ
เป็นบูติกภายนอกและการบริการภายในสามารถสร้างประสบการณ์เฉพาะที่แตกต่างให้แก่ลูกค้าที่มา
ใช้บริการได้ ถึงแม้ว่าจะไม่มีรูปแบบหรือมาตรฐานการบริการที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายได้ แต่กรณีศึกษาโรงแรมที่ชนะการประกวดสุดยอดโรงแรมบูติกไทยเป็นหลักฐานเชิง
ประจักษ์ที่สามารถกล่าวได้ว่า การใช้ความคิดสร้างสรรค์สร้างสรรค์ธุรกิจที่ทําให้เกิดนวัตกรรมบริการ
ในโรงแรมบูติกจนเกิดความโดดเด่นและแตกต่างมีผลต่อความสําเร็จและผลการดําเนินงานของธุรกิจ
โรงแรมบูติก
ดังนั้น ถึงแม้ว่าการทบทวนวรรณกรรมจะพบว่า ความรุนแรงในการแข่งขันมีผลกระทบ
ต่อความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมบริการและผลการดําเนินงานด้านต่างๆ แต่ในธุรกิจโรงแรมบูติกที่
ความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและนวัตกรรมบริการสามารถทําให้เกิดความสุข ความพึงพอใจและความ
ประทับใจเหนือความคาดหมาย ซึ่งเป็นคุณค่าทางจิตใจที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าเป็นตัวเงินหรือผล
กําไรได้ แต่มีผลทางด้านจิตใจที่ทําให้เกิดการบอกต่อ แบ่งปันหรือโพสในเครือข่ายสังคมออนไลน์
ตลอดจนการกลับมาใช้บริการซ้ําของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ส่งผลทางอ้อมต่อผลการดําเนินงานของ
ธุรกิจและความสําเร็จโรงแรม ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า ความรุนแรงในการแข่งขันไม่มีผลกระทบต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมบริการและผลการดําเนินงานของธุรกิจ แต่ทว่า ความรุนแรงในการ
แข่งขันมีผลทําให้โรงแรมบูติกตื่นตัว ปรับตัวและเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างเอกลักษณ์และความแตกต่าง
ที่โดดเด่นมากขึ้น
5. ปัจจัยเชิงสาเหตุของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การโรงแรมบูติกในประเทศไทย
ปัจจัยเชิงสาเหตุของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การโรงแรมบูติกในประเทศไทย ได้แก่
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างเชิงยืดหยุ่น และความพร้อมด้านทรัพยากร ที่มีต่อความคิด
สร้างสรรค์ขององค์การด้านต่างๆ ได้แก่ ความลื่นไหลทางความคิดใหม่ งานที่มีความท้าทาย อิสระใน
การทํางาน การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และการเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์
5.1 ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงในโรงแรมบูติก พบว่า จากภาพลักษณ์ที่มีเอกลักษณ์
และความเป็นตัวของตัวเองของโรงแรมบูติก แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารในธุรกิจโรงแรมที่ส่งผลต่อรูปแบบการบริหารงานภายในองค์การ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
โรงแรมพบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่เข้ามาดูแลและบริหารโรงแรมด้วยตนเองอย่างใกล้ชิด ส่วนใหญ่มีการ
บริหารงานแบบครอบครัวที่เน้นบรรยากาศที่เป็นกันเอง มีความเป็นมิตรและมีความสัม พันธ์ที่ดี
ระหว่างกัน โครงสร้างการบริหารองค์การมีความยืดหยุ่น สายการบังคับบัญชาแนวราบขึ้นตรงต่อ
ผู้ บ ริ ห าร ในหลายกรณี ผู้ บ ริ ห ารเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ก าร ทํ า ตั ว เป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี คอยให้
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คําแนะนํา สอนงาน และช่วยเหลือต่างๆ บรรยากาศภายในองค์การจึงเป็นไปในทิศทางบวกและมี
แรงจูงใจในการทํางานสูง ขณะที่การสนับสนุนด้านการเรียนรู้และพัฒนาของแต่ละโรงแรมมีนโยบาย
และการสนับสนุนที่แตกต่างกันไปตามเงื่อนไขด้านคุณลักษณะและคุณภาพของพนักงาน และบริบท
ความต้องการที่เกิดขึ้น จากการสัมภาษณ์พบประเด็นที่สอดคล้องดังนี้
พนักงานที่นี่อยู่กันแบบกันเอง เป็นครอบครัวเดียวกัน แขกที่เข้ามาพักก็รู้สึกได้ถึงความ
อบอุ่น ดูแลกันเหมือนเป็นลูกหลานกัน ช่วยๆ กันดูแล ทุกคนก็สบายใจมีความสุข เราถือว่าพวกเขาเป็น
ส่วนหนึ่งที่ทําให้ที่นี่อยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้ ไม่ใช่คนอื่น (สมหมาย, 2558)
หัวหน้า ต้องเป็น coach ให้ลูกน้องตลอด โดยให้พนักงานเสนอ ideas ใหม่ๆ และหัวหน้า
คอยกํากับ ทําไมทําได้ ทําไม่ได้ ให้คําปรึกษาเค้า ให้ตัวอย่าง สอน ให้แนวทาง ชี้แนะ ตามดูเป็นระยะๆ ถ้า
เกิดผลลัพธ์ที่น่าพอใจ ก็ให้รางวัล ถ้าผิดพลาดก็คอยตรวจสอบ ช่วยเหลือ (สมคิด, 2558)
องค์การที่จะเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ ต้องไม่เอาผิดคนที่คิดทําอะไรใหม่ๆ หัวหน้าต้อง
ปล่อยให้ลูกน้องลองผิดลองถูก (สมคิด, 2558)

ผู้บริหารบางท่านให้ข้อคิดว่า ในโรงแรมขนาดเล็กที่เน้นสร้างการบริการเฉพาะเฉพาะ
กลุ่ม/บุคคล และบริหารงานด้วยความยืดหยุ่น เป็นกันเอง ให้อิสระในการทํางาน เน้นหัวใจในการ
บริการ และต้องการทัศนคติต่อการทํางานที่ดีของพนักงาน ที่ไม่สามารถกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติงาน
ได้อย่างเคร่งครัด เนื่องจากต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
ของลูกค้าผู้รับบริการเป็นหลักนั้น ผู้บริหารควรเข้ามาดูแลด้วยตัวเองอย่างใกล้ชิด เพื่อควบคุมการ
ปฏิบัติงานของพนักงานและมาตรฐานการบริการให้เป็นไปตามเอกลักษณ์และตัวตนที่แตกต่างของ
โรงแรมเพื่อสร้างการบริการที่ดี ความประทับใจและความพึงพอใจให้แ ก่ลูกค้าให้ได้มากที่สุดดัง
ประเด็นที่พบจากการสัมภาษณ์ ต่อไปนี้
อันดับแรกคือ เราควรอยู่เอง เจ้าของควรอยู่เอง ไม่งั้นมันจะดูแลไม่ทั่วถึง (สมคิด, 2558)
งานบริการเป็นงานที่ sensitive คุณภาพเป็นเรื่องสําคัญ ในตรงนี้ เจ้าของต้องลงมาใส่ใจ
รายละเอียดเอง ถ้าไม่มาดูแลเองก็อาจจะแพ้โรงแรมอื่นได้ (สมพร, 2558)
แม้กระทั่งการ please แขก ทุกที่ก็ please ต่างกันไป (สมปอง, 2558)
สุดท้าย เจ้าของต้องดูแลเองอย่างใกล้ชิดนะ เพราะไม่งั้นจะควบคุมต้นทุนและการบริการ
ไม่ได้ ถ้าเรามาดูแลเองจะทําให้บรรยากาศมีเปลี่ยนไปเลยนะ มันมีอารมณ์ของความเป็นเจ้าของอ่ะ ลูกน้อง
ก็จะทําตามเรา อีกอย่าง เราจะรู้ว่าตรงไหนขาดอะไร ควรเพิ่มเติมอะไร ตรงไหนมีปัญหา ที่สําคัญลูกน้องก็
จะรู้ (สมพร, 2558)
ตอนแรกๆ เราต้องทําเองทั้งหมด และเราก็ทําให้เขาดูเป็นตัวอย่างก่อน เขาเห็นเราทํา เขาก็
จะทําตาม ก็ถ้ามีตัวอย่างที่ดี คนดีๆ ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆ (สมใจ, 2558)

จากข้อมูลการสัมภาษณ์วิเคราะห์ได้ว่า ผู้บริหารโรงแรมบูติกเป็นผู้นําที่มีวิสัยทัศน์และ
อุดมการณ์ที่มุ่งเน้นสร้างการเปลี่ยนแปลงตามคุณลักษณะภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง เห็นได้จากการ
ที่ผู้บริหารส่วนใหญ่เป็นผู้ริเริ่มหรือมีส่วนร่วมในแนวคิดและก่อตั้งโรงแรมบูติกที่แสดงตัวตนที่มีความ
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โดดเด่ น แตกต่ า งและมี เ อกลั ก ษณ์ ที่ ชั ด เจนด้ ว ยตนเอง ซึ่ ง บ่ อ ยครั้ ง โรงแรมบู ติ ก ได้ ก ลายเป็ น
ผู้ชี้นํากระแสการเปลี่ยนแปลงและกําหนดความต้องการของผู้บริโภคได้เสียเอง จากภาพลักษณ์และ
ตัวตนของโรงแรมบูติกดังกล่าวสะท้อนถึงแนวความคิด ความเป็นตัวของตัวเองและตัวตนของผู้บริหาร
โรงแรมบู ติ ก ที่ ส ามารถแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง วิ สั ย ทั ศ น์ ข องการยอมรั บ หรื อ ความต้ อ งการสร้ า งการ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในธุรกิจโรงแรมในอนาคต
ในด้านกระบวนการภายในโรงแรมพบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่เข้ามาดูแลเรื่องต่างๆ ด้วย
ตัวเอง บริหารงานด้วยความยืดหยุ่นและเป็นกันเอง ให้อํานาจและอิสระในการคิดและตัดสินใจ
เกี่ยวกับงานอย่างเหมาะสม ผู้บริหารเปรียบเสมือนเป็นหัวหน้างานที่ทําหน้าที่สอนงาน ให้คําปรึกษา
แนะนํา เป็นแบบอย่างที่ดี รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจและจูงใจให้พนักงานพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความเป็ น มนุ ษ ย์ แ ละใส่ ใ จในความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล รวมทั้ ง มุ่ ง เน้ น การสร้ า ง
ความสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีต่อการทํางานให้แก่พนักงาน ที่สําคัญเป็นที่เห็นตรงกันว่า งานบริการ
เป็นงานที่ต้องการทัศนคติที่ดีและหัวใจบริการสูง เพื่อสร้างสรรค์บริการพิเศษเฉพาะกลุ่มหรือบุคคล
ตามความต้ อ งการที่ ห ลากหลายของลู ก ค้ า กลุ่ ม เป้ า หมาย พนั ก งานจึ ง เป็ น หั ว ใจสํ า คั ญ และเป็ น
ตัวแทนที่ทําหน้าที่แสดงออกซึ่งตัวตนและเอกลักษณ์สําคัญของโรงแรม จึงปรากฎว่าผู้บริหารโรงแรม
บูติกทุกคนต่างให้ความสําคัญกับบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือพนักงานในองค์การด้วยการ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้กลายเป็นทุนมนุษย์ที่จะสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การด้วยวิธีการต่างๆ กัน ไม่ว่าเป็น การฝึกอบรม การสอนงาน การส่งเสริมการ
ติดต่อสื่ อสาร การแลกเปลี่ยนความคิด การแบ่งปันความรู้ การสร้างความร่วมมือ ตลอดจนการ
เชื่ อ มโยงความสั ม พั น ธ์ ต่ า งๆ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นา ที่ จ ะส่ ง ผลต่ อ การปรั บ ปรุ ง และ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องของโรงแรมบูติกไทย จากเหตุผลดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึง
การมีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงแรมบูติกได้อย่างชัดเจน
ผลกระทบของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ พบว่า
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การด้านต่างๆ ทั้ง 6 ด้าน ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม เนื่องจากโรงแรมบูติกส่วนใหญ่ เจ้าของหรือผู้บริหารเข้ามาดูแลด้วยตนเองอย่าง
ใกล้ชิด บริหารงานอย่างไม่เป็นทางการที่เน้นความยืดหยุ่นและให้ความสําคัญกับทรัพยากรมนุษย์หรือ
พนั ก งานในฐานะตั ว แทนโรงแรมผู้ ส ร้ า งงานบริ ก ารเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า
กลุ่มเป้าหมายของโรงแรม จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่มี
บทบาทในการพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นภายในโรงแรม โดยเน้นการสอนงาน
ในขณะปฏิบัติงาน เป็นที่ปรึกษาที่ดี มุ่งพัฒนาทัศนคติ สร้างแรงบันดาลใจในการทํางาน ส่งเสริมการ
เรียนรู้และการพัฒนาที่มุ่งสู่การแก้ไข ปรับปรุงการบริการอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
และพั ฒ นาโรงแรมให้ ทันต่ อ กระแสความนิ ย มและการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บริ โ ภคในโลกปั จจุ บั น

222
โดยคํานึงถึงความเป็นมนุษย์และความแตกต่างระหว่างบุคคล ที่สําคัญผู้บริหารทุกคนให้ความสําคัญ
กับการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและอิสระในการทํางานภายใต้การควบคุมและบริการอย่างไม่เป็น
ทางการของผู้บริหารหรือเจ้าของ เพื่อให้การเชื่อมโยงความสัมพันธ์และการสร้างสรรค์การบริการ
ต่างๆ ให้เกิดขึ้นอย่างยืดหยุ่น มีอิสระ สร้างความแปลกใหม่ ความประทับใจและเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ที่เป็นจุดแข็งของโรงแรมได้มากที่สุด
ดังนั้น ภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงแรมบูติกจึงมีลักษณะเป็นภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่
มุ่งสร้างอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ กระตุ้นทางสติปัญหา สร้างแรงบันดาลใจ และคํานึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคลของผู้บริหารโรงแรมบูติก ส่งผลต่อการสนับสนุนเงื่อนไขและบริบทต่างๆ ของโรงแรมเพื่อให้
พนักงานหรือทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเกิดความลื่นไหลทางความคิดใหม่ ได้ทํางานงานมีความ
ท้าทาย ได้รับอิสระในการทํางาน มุ่งสู่เปลี่ยนแปลงเชิงรุก เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงอย่าง
สร้างสรรค์เพื่อสร้างบริการเฉพาะหรือนวัตกรรมบริการให้เกิดขึ้นในองค์การ กล่าวโดยสรุปคือ ภาวะ
ผู้นําการเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ความลื่นไหล
ทางความคิดใหม่ งานที่มีความท้าทาย อิสระในการทํางาน เปลี่ยนแปลงเชิงรุก เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
และเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์
5.2 โครงสร้างเชิงยืดหยุ่นในโรงแรมบูติก เนื่องจากโรงแรมบูติกเป็นโรงแรมขนาดเล็ก
ที่มีห้องพักและพนักงานจํานวนไม่มาก อีกทั้งส่วนใหญ่เจ้าของเข้ามาบริหารงานด้วยตัวเองหรือดูแล
อย่างใกล้ชิด โครงสร้างองค์การโรงแรมบูติกจึงมีความยืดหยุ่นและไม่เป็นทางการสูง การบริหารมีแบบ
ทั้งการรวมอํานาจและกระจายอํานาจ โดยมีสายการบังคับบัญชาแนวราบ กฎระเบียบการทํางานน้อย
บรรยากาศการทํางานมีความเป็นกันเองสูง การสื่อสารแบบสองทาง การตัดสินใจรวดเร็ว จึงมีความ
ตื่นตัวต่อการปรั บตัวและเปลี่ยนแปลงง่ ายตามสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ ยนแปลงไป
ผู้บริหารบางโรงแรมย้ําว่า ผู้บริหารควรลงมาบริหารควบคุมด้วยตนเองเพื่อควบคุมการบริการและ
พนักงานให้สามารถสร้างการบริการได้ตามที่คาดหวังไว้ ดังนั้น ถึงแม้ว่าผู้บริหารหรือเจ้าจะเข้ามาดูแล
อย่างใกล้ชิด แต่ก็ไม่มีการควบคุมอํานาจเหมือนโรงแรมขนาดใหญ่ที่ระดับสายการบังคับบัญชาสูง
และเต็มไปด้วยกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารพบประเด็นที่สอดคล้องดังนี้
จ้างคนมาทําตอนกลางวัน และตอนกลางคืนเราจะอยู่เองสลับกันพี่กับภรรยา (สมปอง,
2558)
แต่จริงๆ ตําแหน่งก็ตั้งไว้อย่างนั้น ไม่ได้มีผล ไม่ได้มีผลต่ออะไร จริงก็ทําทุกอย่าง แม่บ้าน
พ่อบ้านไม่อยู่ก็ เราก็ล้างสระว่ายน้ํา แขกมาก็เดี๋ยวนะคะ ขอล้างมือก่อน (สมหมาย, 2558)
บางคนอยู่ ตั้ ง แต่ โ สด ยั น แต่ ง งาน ยั น มี ลู ก บางที ค นนี้ ห ยุ ด ก็ ส ลั บ หน้ า ที่ กั น ไป ที่ นี่ ทุ ก
คนทํางานกันแบบครอบครัว เค้าตกลงกันได้ ก็คุยกันตรงๆ อะค่ะ ใครมีอะไร เราก็คุยกันตรงๆ (สมหมาย,
2558)
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เค้าหยุดวันสองวัน เราก็โอเค แต่วันนั้นเราก็เหนื่อยๆ อ่ะ ทําทุกอย่าง ไม่มีเวลาได้นั่งพักเลย
ก็พอทํานี่เสร็จเหนื่อยก็ออกไปนั่งเช็คเมล ก่อนหน้านี้ ทํางานไม่มีเวลาชัดเจนเลยนะ ว่างก็ช่วยทุกอย่างอ่ะ
(สมหมาย, 2558)
แต่ว่าบางเดือนเค้า (แม่บ้าน) ไม่หยุดเค้าก็จะได้พิเศษจากการที่เค้าไม่หยุด พอเค้ารู้ เค้าก็จะ
โอเค เค้าก็จะไม่อยากหยุดล่ะ แต่บางทีสงกรานต์ เข้าพรรษาเค้าก็จะขอหยุด แต่ที่อื่นเค้าไม่หยุด เราก็จะ
บอกว่ า จริ ง ๆ หยุ ด ไม่ ไ ด้ น้ า ชั้ น ยั ง ไม่ ไ ด้ ห ยุ ด เลย เค้ า ก็ จ ะแบบ ขอวั น เดี ย ว ให้ วั น เดี ย วนะ เค้ า ก็ โ อเค
(สมหมาย, 2558)
จ้างคนมาทําตอนกลางวัน และตอนกลางคืนจะอยู่เองสลับกันพี่กับภรรยา (สมปอง, 2558)
บางที พี่ ก็ ม าช่ ว ย แล้ ว แต่ วั น ถ้ า พี่ ว่ า งพี่ ก็ ม า บางวั น พี่ ห ยุ ด พี่ ก็ ใ ห้ คุ ณ ส้ ม (ผู้ จั ด การ)
(นามสมมติ) ทําเอง เค้าทําได้หมดทุกอย่างแหละ ก็ช่วยๆ กันไป (สมพร, 2558)
ลูกค้าออกเช้า หรือตีสามตีสี่นิ เราเป็นคนส่ง หลังๆ เริ่มเช้ามาก และต้องตื่นมาทําอาหารเช้า
เราก็เริ่มไม่ไหวแล้ว ก็เลยโอเค หาคนอื่นมาอยู่แทน (สมพร, 2558)

จากข้อมูลการสัมภาษณ์วิเคราะห์ได้ว่า โครงสร้างองค์การโรงแรมบูติกมีความยืดหยุ่นอัน
เนื่องมาจากธรรมชาติและแนวคิดของการเป็นโรงแรมบูติก ที่ส่วนใหญ่มีขนาดกลางถึงเล็กและมี
พนักงานจํานวนไม่มาก ที่สําคัญผู้บริหารหรือเจ้าของเข้ามาบริหารกิจการด้วยตนเองและควบคุมดูแล
อย่ างใกล้ ชิด เพื่ อสร้ างความสัม พั นธ์ที่ดี และหั วใจบริการที่จะสามารถสร้างการบริการเฉพาะที่
แตกต่างจากโรงแรมทั่วไป ดังนั้น บรรยากาศการทํางานของโรงแรมบูติกจึงมีความเป็นอิสระ เป็น
กันเอง เต็มไปด้วยความเป็นมิตรและมนุษยสัมพันธ์ เปิดโอกาสต่อการติดต่อสื่อสารที่ก่อให้เกิดการ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความรู้ แบ่งปันข้อมูลและต่อยอดทางความคิดที่ส่งผลต่อการ
เรียนรู้และพัฒนาได้อย่างสร้างสรรค์ ที่สําคัญมีความเป็นทางการต่ํา และไม่มีกฎระเบียบที่เคร่งครัด
หรือตายตัวคอยกําหนดหรือควบคุมพฤติกรรม ที่สร้างความอึดอัดใจและลดแรงจูงใจในการทํางาน
โครงสร้างและการบริหารงานของโรงแรมบูติกไทยที่มีขนาดกลางถึงขนาดเล็กจึงมีความยืดหยุ่นและ
ปรับตัวได้ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้น
ผลกระทบของโครงสร้ า งเชิ ง ยื ด หยุ่ น ต่ อ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข ององค์ ก าร พบว่ า
โครงสร้ างเชิ งยื ดหยุ่ นส่ง ผลต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์ก ารด้านอิส ระในการทํางานและการ
เชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ เนื่องจากโรงแรมบูติก ส่วนใหญ่บริหารงานแบบครอบครัว โดยมีผู้บริหาร
หรือเจ้าของเป็นหัวหน้าครอบครัว ทํางานร่วมกันกันอย่างใกล้ชิด เป็นกันเอง มีการสื่อสารสองทาง
และปรึกษาหารือกันอยู่ตลอดเวลา การทํางานจึงค่อนข้างมีความยืดหยุ่น ปรับตัว เปลี่ยนแปลงได้ง่าย
ส่งผลต่อการมีอิสระในการทํางานและความสามารถเชื่อมโยงทางความคิด การติดต่อสื่อสารและการมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าผู้มาใช้บริการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เช่น ชุมชน ร้านอาหาร
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง

224
ทั้งนี้ ระดับความยืดหยุ่นที่เกิดจากรูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจที่ส่งผลต่อ
อิ ส ระในการทํ า งานและการเชื่ อ มโยงอย่ า งสร้ า งสรรค์ ข องพนั ก งานนั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ หลายปั จ จั ย
โดยเฉพาะปัจจัยด้านการทํางานของพนักงาน ซึ่งผู้บริหารจะตัดสินใจจากคุณสมบัติและประสบการณ์
ของพนักงานเป็นหลัก เพราะพนักงานที่มีความรู้ด้านการบริการหรือทํางานมาเป็นเวลานานจะมี
ทักษะด้านการบริการสูง อีกทั้งระยะเวลาการทํางานยังมีความสําคัญ เพราะส่งผลให้เกิดความไว้เนื้อ
เชื่อใจและความผูกพันกับองค์การที่ผู้บริหารสามารถวางใจ ให้อํานาจ และเปิดโอกาสให้ตัดสินใจเรื่อง
สําคัญๆ โครงสร้างเชิงยืดหยุ่นจึงส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การด้านอิสระในการทํางานและ
การเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ จากการสัมภาษณ์พบประเด็นที่สอดคล้องดังนี้
ควรจะให้อํานาจในการตัดสินใจเค้าบ้าง แล้วก็แบ่ง แบ่งไป เพราะคนที่อยู่หน้างาน ถ้าเกิด
มานั่งรอ เราก็ต้อง ก็ต้องค่อยบอกเค้า (สมจิต, 2558)
ถ้าเป็นระบบโรงแรมใหญ่ มันก็จะเป็นคําสั่งใช่ไหม แต่นี้เหมือนกับ open ให้ทุกคนมีส่วน
ร่วมเยอะๆ หลายอย่างเราก็ปล่อยให้เค้าทําเอง (สมพร, 2558)
บางทีเค้าอยู่ เค้าก็อยู่กันมา บางทีเค้ากลับบ้านไปคลอดลูกและก็กลับมาอยู่ เค้าอยู่ได้เราก็
ไว้ใจมาก และเค้าอายุเยอะเรียนรู้เร็วมาก เค้าก็จะ ได้ครับ ได้เลยครับ เดี๋ยวนี้เค้าก็เริ่มจําภาษาอังกฤษที่เรา
พูดกับลูกค้าล่ะ เวลาเราอยู่หลังบ้าน ลูกค้ามาเค้าก็จะ take a seat take a seat (สมหมาย, 2558)

ในองค์การขนาดเล็กถึงกลางอย่างโรงแรมบูติก การบริหารมีทั้งส่วนที่เป็นทางการตาม
มาตรฐานการบริการของโรงแรมทั่วไป และส่วนที่เปิดโอกาสให้ใช้ปฏิภาณไหวพริบและความคิด
สร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์บริการเฉพาะกลุ่ม/บุคคลเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มาใช้
บริการและแก้ปัญหาตามสถานการณ์ เช่น ในบางโรงแรมมีความยืดหยุ่นในการบริการอาหารเช้าที่
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความสะดวกหรือความต้องการลูกค้าทั้งในเรื่องของเมนูอาหารและเวลาใน
การเสิร์ฟอาหาร การบริการให้คําแนะนําเรื่องการวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวให้แก่ลูกค้าที่มาใช้
บริการ การพู ดคุยสารทุกข์สุขดิ บถึงความสนใจ ความชอบ วัฒนธรรม ศาสนา เป็นต้น ซึ่งทําให้
โรงแรมได้ข้อมูลที่จะนํามาใช้ปรับปรุงพัฒนาในโอกาสต่อไป ดังนั้น โครงสร้างโรงแรมจึงต้องมีความ
ยืดหยุ่นเพื่อสนับสนุนให้พนักงานได้มีอิสระในการคิด ตัดสินใจในการทํางาน และสามารถเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือใช้ทรัพยากรต่างๆ รอบตัวได้อย่างสร้างสรรค์ในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และสร้างการบริการเฉพาะบุคคลตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
ร่วมกับลูกค้าผู้รับบริการได้อย่างเต็มความสามารถ ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า โครงสร้างเชิงยืดหยุ่นส่งผลต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การด้านอิสระในการทํางานและการเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์
แต่ทว่า โครงสร้างเชิงยืดหยุ่นไม่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การด้านความ
ลื่นไหลทางความคิ ด ความท้าทายในงาน การเปลี่ยนแปลงเชิ งรุก และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อ ง
เนื่องจากโครงสร้างเชิงยืดหยุ่นในโรงแรมบูติกเกิดขึ้นจากขนาดองค์การที่มีขนาดเล็ก มีพนักงาน
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จํานวนน้อย ที่มีความเป็นกันเองและไม่เป็นทางการสูง และที่สําคัญเจ้าของหรือผู้บริหารเข้ามาดูแล
อย่างใกล้ชิดและบริหารงานด้วยตนเอง จึงสามารถปรับเปลี่ยนง่ายและปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์
ไม่เหมือนองค์การขนาดใหญ่โดยทั่วไปที่มีจํานวนพนักงานมาก เต็มไปด้วยกฎระเบียบที่เป็นทางการ มี
การแบ่งงานกันทําตามความชํานาญเฉพาะด้านและสายการบังคับบัญชาระดับสูง
ดังนั้น ความยืดหยุ่นที่เกิดขึ้นจึงเป็นเรื่องของโครงสร้างภายนอกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
ขององค์การขนาดเล็กที่มีพนักงานจํานวนไม่มากและผู้บริหารเข้าดูแลด้วยตัวเองอย่างใกล้ชิด ซึ่งไม่ได้
มีผลโดยตรงต่อการสร้างแรงกระตุ้นจูงใจภายในให้เกิดความลื่นไหลทางความคิด ความท้าทายในงาน
การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ถึงแม้ว่าจากการทบทวนวรรณกรรมจะพบว่า ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การเกิดขึ้นได้
ในเงื่อนไของค์การที่ยืดหยุ่น แต่โครงสร้างเชิงยืดหยุ่นในบริบทโรงแรมบูติก ไม่มีผลต่อแรงจูงใจภายใน
ในการสร้างความลื่นไหลทางความคิดใหม่ การความรู้สึกท้าทายในงาน ความต้องการเปลี่ยนแปลง
เชิงรุก และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องที่จะทําให้เกิดนวัตกรรมบริการขึ้นในบริบทโรงแรมบูติกได้โดยตรง
หากแต่ยังต้องมีปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ ร่วมด้วย เพื่อสร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ทั้ง
4 ด้านดังกล่าว
อีกทั้งความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในโรงแรมบูติกเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในตั้งแต่การ
ออกแบบ ตกแต่ง ไปจนถึงการบริหารและบริการ ที่มุ่งเน้นสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนและวัฒนธรรม
ระหว่างผู้ให้บริการหรือพนักงานและลูกค้าผู้มาใช้บริการที่มีความเป็นพลวัต ความคิดสร้างสรรค์จึง
เกิดขึ้นจากการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในขณะให้บริการและระหว่างการมีปฏิสัมพันธ์
โดยตรงกั บ ลู ก ค้ า ในขณะนํ า เสนอหรื อ สร้ า งสรรค์ ก ารบริ ก ารร่ ว มกั น มากกว่ า ในแง่ นี้ พนั ก งาน
จําเป็นต้องมีอิสระและอํานาจการคิดสร้างสรรค์และความสามารถคิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อ
สร้ า งสรรค์ บ ริ ก ารเฉพาะบุ ค คลร่ ว มกั น กั บ ผู้ รั บ บริ ก ารอย่ า งเต็ ม ที่ มากกว่ า จะเป็ น เรื่ อ งของการ
แลกเปลี่ยนความรู้และระดมความคิดเพื่อสร้างความลื่นไหลทางความคิดใหม่ในองค์การ การออกแบบ
ลักษณะให้มีความท้าทาย การมุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงเพื่อรองรับกระแสนิยมหรือความต้องการ
ของผู้บริโภคในอนาคต และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง
นอกจากการสร้างสรรค์ด้านโครงสร้ างหรือการตกแต่งที่เป็นส่วนของฮาร์ ดแวร์ แ ล้ว
ความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่โรงแรมบูติกด้วยผลลัพธ์เชิงประสบการณ์และ
นวั ตกรรมบริ การที่แ ตกต่ างส่วนใหญ่ เกิ ดขึ้นจากการทุนเชิงสร้ างสรรค์ หรือซอฟต์แวร์ต่างๆ ของ
องค์การ ที่สนับสนุนให้พนักงานกับลูกค้าที่มาใช้บริการสร้างสรรค์ผลงานบริการต่างๆ ที่กลายเป็น
นวัตกรรมบริการขึ้นร่วมกัน เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างการบริการเฉพาะบุคคลในแต่ละ
สถานการณ์ มากกว่าเกิดจากโครงสร้างที่มีความยืดหยุ่นขององค์การ
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ดังนั้น ในบริบทโรงแรมบูติกที่ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การเกิดจากทุนเชิงสร้างสรรค์
หรือปฏิสัมพันธ์ร่วมกันที่เกิดขึ้นในระหว่างการสร้างสรรค์บริการ และโครงสร้างเชิงยืดหยุ่นเกิดขึ้นจาก
การเป็นองค์การขนาดเล็กที่ผู้บริหารดูแลด้วยตัวเองอย่างใกล้ชิดนั้น โครงสร้างเชิงยืดหยุ่นจึงไม่ส่งผล
ต่อความคิดสร้างสรรค์ข ององค์การด้านด้านความลื่นไหลทางความคิด ความท้าทายในงาน การ
เปลี่ยนแปลงเชิงรุก และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่อิสระในการทํางานและการเชื่อมโยงอย่าง
สร้างสรรค์ได้ผลกระทบโดยตรงจากลักษณะโครงสร้างเชิงยืดหยุ่นของโรงแรมบูติก
5.3 ความพร้อมด้านทรัพยากรในโรงแรมบูติก พบว่าโรงแรมบูติกส่วนมากมีทรัพยากร
ที่เพียงพอสําหรับการทํางานและสร้างบริการเฉพาะแก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากข้อจํากัดด้าน
ขนาด จํานวนพนักงาน เงินลงทุน และความต้องการสร้างตัวตนที่มีเอกลักษณ์และเป็นตัวของตัวเองที่
แตกต่างด้านการบริการ โรงแรมบูติกจึงเป็นธุรกิจที่โดดเด่นเรื่องการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการ
บริหารงานและสร้างบริการเฉพาะจากทรัพยากรที่มี มากกว่าใช้เงินลงทุน
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารโรงแรม ทุกคนต่างเห็นตรงกันว่า ทรัพยากรที่จําเป็น
และสําคัญที่สุดสําหรับโรงแรมบูติก คือ ทรัพยากรมนุษย์หรือพนักงาน เพราะเป็นตัวแทนโรงแรมและ
เป็นกุญแจสําคัญผู้สร้างสรรค์งานบริการเฉพาะที่แตกต่างและมีเอกลักษณ์ให้แก่โรงแรม ซึ่งพบว่า
โรงแรมบูติกแต่ละแห่งมีการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
รูปแบบและวิธีการที่แตกต่ างกั นไป เช่น การฝึกอบรม การสอนงานในขณะปฏิบัติงาน และนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะและความสามารถต่างๆ จากการสัมภาษณ์
พบประเด็นที่สอดคล้องดังนี้
ผมว่ามีประเด็นนึงที่น่าสนใจนะ องค์การต้องสร้างให้เกิดขึ้นในองค์การ แต่ละองค์การต้อง
ไปอบรมพนักงาน ให้เกิดความภูมิใจในตัวเองอ่ะ อันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่คนจํานวนมากขาด หรือความภูมิใจใน
ตัวตนที่เราเป็นอ่ะ เช่น คนที่มาจากบ้านนอกอ่ะ จะคิดว่าตัวรู้น้อย พอคุณมีสิ่งนี้ปุ้บ มันคือเปิดประตูไปสู่
ความกล้าหรือความคิด แต่ถ้าเค้าคิดว่าเค้าด้อยก็จะไม่กล้าคิด หรือคิดแต่ก็ไม่กล้าพูด อันนี้ผมว่าต้องสร้าง
ให้เกิดขึ้นในองค์การ อันนี้ผมว่าเป็นพื้นฐานเลย สร้างความภูมิใจในแง่ที่ว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมามันมีคุณค่า
เท่ากันอ่ะ (สมพร, 2558)
เนื่องจากโรงแรมมีการประชุมหารือกันอาทิตย์ล่ะ 2 ครั้ง มีการ training พนักงานอยู่ตลอด
ปัญหาและอุปสรรคจึงเกิดขึ้นน้อยมากนะ จะบอกว่าอันนี้มันช่วยได้จริงๆ (สมจิต, 2558)
พนักงานส่วนมากมาจากที่ไม่มีประสบการณ์เลยนะ เอามาพัฒนาสอนงานใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น
(สมรส, 2558)
ที่บนเกาะสมุยมีโรงแรมมากมาย ทําให้พนักงานก็มีทางเลือกในการทํางานเยอะ โรงแรมจึง
มี turnover สูง การเปลี่ยนแปลงนี้ทําให้ต้องมีการ train พนักงานอยู่เรื่อยๆ และปลูกฝังแนวคิด
ตลอดเวลา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น พนักงานที่นี่ยินดีต่อการฝึกอบรมและการทํางาน เพราะที่นี่เราทํางานกันแบบ
ครอบครัว (สมใจ, 2558)
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มีส่งไปฝึกอบรมบ้าง มีการนํา PDA มาใช้ในห้องอาหารเหมือน MK ช่วยลดต้นทุนพนักงาน
ในร้านอาหารได้เหมือนกัน (สมพร, 2558)
เรามีการ train คนอยู่ตลอดเวลา คนเก่งเราไม่เอา คุณไปอยู่กับโรงแรมใหญ่ๆ เลย ที่นี่เรา
เป็นเหมือนโรงเรียนสอนคน สร้างความรู้ให้เค้า เพื่อเค้าจะได้เอาไปสอนแขก (สมรส, 2558)

ในด้านทรัพยากรอื่นๆ เช่น เวลา อิสรภาพ เงิน พื้นที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ เป็น
ต้น แต่ละโรงแรมให้ความสําคัญกับทรัพยากรแต่ละประเภทแตกต่างกันตามนโยบายและความจําเป็น
แต่ทรัพยากรที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นประโยชน์และสําคัญในยุคปัจจุบันที่ทุกโรงแรมนํามาใช้คือ
เทคโนโลยี แ ละสื่ อ สารสนเทศในรู ป แบบต่ า งๆ เพราะสามารถช่ ว ยให้ ก ารให้ บ ริ ก ารและการ
ติดต่อสื่อสารกับทั้งภายในและภายนอกเป็นไปได้ด้วยความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทีดีกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และการค้นคว้าหาข้อมูล ข่าวสารและความรู้เพื่อ
การเรียนรู้และพัฒนาองค์การในอนาคต จากการสัมภาษณ์พบประเด็นที่สอดคล้องดังนี้
มีพร้อมทุกอย่างเท่าที่จําเป็น แต่ยังไม่มีระบบบางอย่าง เข่น ระบบการจองที่ช่วยตัดเวลาที่
เอเย่นต์รับจองพร้อมกัน สามารถเตือนและเปิดดูได้ว่า ห้องยังว่างหรือไม่ โดยที่ไม่ต้องรอให้เราไปตอบเอง
ปัจจุบัน เรายังต้องมีคนคอยเปิดดูเองทุกชั่วโมง รวมทั้งระบบบัญชียังทําเอง ไม่มีระบบมาช่วย (สมหมาย,
2558)
วงตัวเงินก็กําหนดไปดิ อ่ะผมให้คุณ วงเงิน 5,000 ในการแก้ปัญหา คือไปเล่นเอาเอง เพราะ
วิธีการแก้ปัญหามันกําหนดไม่ได้ 123 โฮโห (สมจิต, 2558)
อ่อ เราจองผ่านออนไลน์หมด เราไม่รับ walk in เพราะมันมีปัญหาเยอะ จริงๆ เดี๋ยวนี้มันมี
apps นะเราดูผ่าน apps ได้ ส่วนเด็กเราก็ดูจากคอมอย่างเดียว เค้าทําเป็น ปิด เปิด ระบบการจอง
(สมปอง, 2558)
ทางบัญชีมีเก็บข้อมูลลูกค้าเป็นออนไลน์ไปเลย ก็ง่ายขึ้น เพราะเมื่อก่อนจดใส่กระดาษ จดๆ
อยู่ๆ ไปบางทีก็หาย (สมหมาย, 2558)
คนทํางานต้องให้อํานาจเค้าตัดสินใจ ไม่อย่างนั้นเค้าจะคิดไม่เป็น แต่ก็ให้ในขอบเขตที่จํากัด
(สมจิต, 2558)

จากข้ อ มู ล การสั ม ภาษณ์ วิ เ คราะห์ ไ ด้ ว่ า โรงแรมบู ติ ก มี ค วามพร้ อ มด้ า นทรั พ ยากร
โดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากโรงแรมบูติกเป็นโรงแรมขนาดเล็ก บริหารงานโดยเจ้าของ
มีพนักงานจํานวนน้อย มีข้อจํากัดด้านเงินทุนในการดําเนินกิจการมากกว่าโรงแรมขนาดใหญ่ ดังนั้น
โรงแรมบูติกจึงต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์บริการและสิ่งแปลกใหม่จากทรัพยากรภายในที่มีมากกว่าใช้
เงินลงทุน
ผู้บริหารโรงแรมบูติกส่วนใหญ่ยอมรับ ทรัพยากรมนุษย์มีความจําเป็นและสําคัญที่สุด
สําหรับการทําธุรกิจโรงแรมบูติก เพราะมนุษย์หรือพนักงานเป็นหัวใจสําคัญของการบริการที่สามารถ
สร้างสรรค์บริการเฉพาะที่น่าพึงพอใจและประทับใจให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ โรงแรมบูติกต่างๆ จึง
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ให้ความสําคัญกับการพัฒนาและออกแบบทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถคิดสร้างสรรค์การบริการได้ตรง
ตามความต้องการของลูกค้าและเอกลักษณ์ของโรงแรม
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงแรมบูติกพบว่าโรงแรมต่างมีการการพูดคุย ปรึกษาหารือ
และฝึกอบรมพนักงานด้านทักษะการบริการ ทัศนคติ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแก่พนักงานอยู่
ตลอดเวลา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมด้านทรัพยากรและขนาดของแต่ล่ะโรงแรมที่มีมากน้อยแตกต่าง
กันไปด้วย
ในโรงแรมที่ มี ข นาดเล็ ก ที่ ผู้ บ ริ ห ารดู แ ลใกล้ ชิ ด และมี ป ระสบการณ์ ด้ า นการบริ ก าร
ส่วนใหญ่ใช้การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติอย่างไม่เป็นทางการโดยผู้บริหารเอง ขณะที่ในโรงแรมขนาด
กลางบางแห่งมีการส่งพนักงานไปฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการบริการด้านต่างๆ รวมถึงทักษะด้าน
การใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความสําคัญสําหรับโรงแรมบูติกที่ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ
นอกจากนี้โรงแรมบูติกปัจจุบัน มีการนําเทคโนโลยีและเครือข่ายออนไลน์มาใช้ประโยชน์
ในด้านต่างๆ ได้แก่ ติดต่อ สื่อสาร ประสานงาน สร้างความเข้าใจ สร้างเครือข่าย ความสัมพันธ์ทาง
สังคม รวมถึงใช้เพื่อการตลาด สื่อสารโปรโมชั่น ความต้องการ และศึกษาข้อมูลเกี่ยวพฤติกรรม
ผู้บริโภค รวมถึงรับผลสะท้อนกลับจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มาใช้บริการ
ผลกระทบของความพร้อมด้านทรัพยากรต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ พบว่า
ความพร้อมด้านทรัพยากรมีผลกระทบต่อกระบวนการคิดสร้างสรรค์ขององค์การ ตั้งแต่การคิด การ
แสดงออก การใช้หรือนําไปปฏิบัติจริงในการสร้างการบริการเฉพาะกลุ่มหรือบุคคล โดยทรัพยากรที่
สําคัญสําหรับโรงแรมบูติกขนาดกลางถึงขนาดเล็กที่ได้เปรียบเรื่องความสามารถคิดสร้างสรรค์บริการ
เฉพาะที่ใส่ใจในความเป็นมนุษย์และมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างคือ ทรัพยากรมนุษย์ ความพร้อมด้าน
ทรัพยากรมนุษย์จึงมีความสําคัญ
ในทางปฏิบั ติ พนั ก งานในโรงแรมบู ติ ก จํ า เป็ น ต้ อ งมี ค วามพร้ อ มในด้ า นทั ก ษะและ
ประสบการณ์ด้านการบริการ ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาและจัดการสถานการณ์ต่างๆ ทัศนคติ
ที่ดีและหัวใจต่อการบริการ ตลอดจนทักษะด้านการใช้ภาษาทั้งภาษาไทยและต่างชาติ เป็นต้น ดังนั้น
การฝึกอบรม การสอนงานและการสนับสนุนด้านทรัพยากรต่างๆ ขององค์การ ที่เอื้อต่อเรียนรู้ พัฒนา
เช่น เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศ อุปกรณ์ เครื่องมือ หนังสือ หรือเอกสารต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความรู้ เป็นต้น จึงเป็นเรื่องสําคัญที่ทุกโรงแรมให้การสนับสนุนแตกต่างกัน
ดังนั้น ความคิดสร้างสรรค์ของโรงแรมบูติกที่จะนํามาซึ่งนวัตกรรมบริการหรือบริการ
พิเศษที่สร้างขึ้นเฉพาะกลุ่มหรือบุคคลนั้น จึงเป็นความสามารถที่เกิดจากการสนับสนุนเงื่อนไขต่างๆ
เชิงบริบทสภาพแวดล้อมการทํางานและทรัพยากรภายในต่างๆ โดยเฉพาะทักษะและความพร้อมของ
ทรัพยากรมนุษย์ภายในโรงแรม ตลอดจนอิสรภาพ อํานาจ เวลา พื้นที่ในการทํางาน และเทคโนโลยี
การสื่อสารและสารสนเทศต่างๆ เพื่อกระตุ้นแรงจูงใจและส่งเสริมให้พนักงานในองค์การรวมทั้งลูกค้า
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ที่มารับบริการและผู้คนที่เกี่ยวข้อง พัฒนาศักยภาพและความสามารถคิดสร้างสรรค์ด้านความลื่นไหล
ทางความคิดใหม่ งานที่มีความท้าทาย อิสระในการทํางาน การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก การเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง และการเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างบริการที่แปลกใหม่หรือนวัตกรรมบริการให้แก่
โรงแรม ซึ่งพบว่า ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ด้านต่างๆ ทั้ง 6 ด้านของโรงแรมบูติกนั้นเป็น
กระบวนการและความสามารถที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ร่วมกันทางสังคมในความสัมพันธ์หรือ
ปฏิบัติสัมพันธ์ทางสังคมของผู้ให้บริการและผู้รับบริการซึ่งจําเป็นต้องอาศัยปัจจัยหรือเงื่อนไของค์การ
ที่เอื้ออํานวยทั้งในเรื่องบรรยากาศการทํางานและทรัพยากรองค์การต่างๆ ที่สร้างโอกาสให้เกิดการ
ติดต่อสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันทางสังคมเป็นสําคัญ ดังนั้น ความพร้อมด้านทรัพยากร
ส่งผลกระทบต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การทั้ง 6 ด้านในบริบทโรงแรมบูติกไทย
6. ปั จ จั ย อื่ น ๆ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข ององค์ ก ารและนวั ต กรรมบริ ก ารของ
โรงแรมบูติกในประเทศไทย
จากการสั ม ภาษณ์เชิ ง ลึ กผู้บริห ารโรงแรมบูติก ผู้วิจั ยพบประเด็นเพิ่ มเติ ม ที่ เกี่ ยวกั บ
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การเพื่อสร้างนวัตกรรมบริการในธุรกิจโรงแรมบูติกที่น่าสนใจ 3 ประเด็น
ได้แก่ การบูรณาการความหลากหลาย การสร้างบริการร่วมกัน และการใช้เครือข่ายทางสังคม ดังนี้
6.1 การบูรณาการความหลากหลาย พบว่า ความหลากหลายมีความสําคัญในโลก
ปัจจุบันเปรียบเสมือนสินทรัพย์ขององค์การ ความคิดสร้างสรรค์ของโรงแรมบูติกเกี่ยวข้องกับความ
หลากหลายในหลายทาง โดยเฉพาะความหลากหลายความต้องการที่เกิดจากบุคคลที่มีความเชื่อ
ทัศนคติ วัฒนธรรม และความต้องการที่แตกต่างกัน จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงแรมบูติกให้มุมมอง
เกี่ยวกับความหลากหลายในหลายแง่มุม ทั้งที่เกิดจากบุคคลและสิ่งที่ทําให้เกิดบุคคลความแตกต่าง
ได้ แ ก่ ทั ก ษะและความสามารถที่ ห ลากหลายของพนั ก งาน ความหลากหลายหน้ า ที่ ง านบริ ก าร
ความต้องการที่หลากหลาย การสร้างบริการที่แตกต่างและหลากหลายตามทรัพยากรที่มีอยู่และตาม
ความต้องการของลูกค้า ทรัพยากรรอบตัวที่หลากหลาย การบริการเมนูอาหารที่หลากหลายตาม
วัตถุ ดิบ ท้อ งถิ่น ที่มี กิ จ กรรมที่ ห ลากหลายตามโอกาสและเทศกาล วั ฒ นธรรมที่ห ลากหลายของ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม าใช้ บ ริ ก าร เป็ น ต้ น โรงแรมบู ติ ก จึ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ ความหลากหลายในหลายมิ ติ
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารพบประเด็นที่สอดคล้องดังนี้
พี่เชื่ออย่างนึงว่า สมมติว่าไม้หนึ่งอัน ไม่สองอันก็ย่อมแข็งแรงกว่าไม้อันนึง ไม่สามอันก็ย่อม
แข็งแรงกว่าไม้หนึ่งอัน เพราะฉะนั้น ไอ่เนียะ จะตีว่า เป็นความรู้ก็ได้ ความหลากหลายก็ได้ ถ้าเรามีความรู้
หลายด้ า นก็ จ ะช่ ว ยส่ ง เสริ ม หรื อ เราเก่ ง หลายด้ า นมั น ก็ จ ะช่ ว ยส่ ง เสริ ม ฉะนั้ น พี่ เ ชื่ อ ในเรื่ อ งความ
หลากหลาย ที่จะช่วยพยุง support ธุรกิจ (สมจิต, 2558)
ทําธุรกิจหลายด้านเห็นไหม ก็ช่วย มีความรู้หลายด้าน ก็ช่วย เก่งหลายด้าน ก็ช่วย รู้จักคน
หลายคน ก็ช่วย เพราะงั้น ความหลากหลาย ความเยอะ มันเป็นตัวช่วย (สมจิต, 2558)
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เหมือนประเทศไทยอ่ะ ประเทศไทยที่ทําไมถึง คนชอบมาเที่ยว เพราะความหลากหลาย ถูก
ไหม? ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ เห็นไหมความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ความ
หลากหลายทางด้านอาหารก็มี ความหลากหลายทางด้านภาษา แต่ถ้าเกิดคุณไปลาวเนียะจบเลยเหมือนกัน
ไปเขมรเหมือนกัน เห็นไหม? (สมจิต, 2558)

โรงแรมบูติกหลายแห่งรู้จักนําความหลากหลายซึ่งมีความหมายทั้งการผสมผสานและ
บูรณาการความเหมือนและความต่างของทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้าง
จุดแข็งและผลประโยชน์ต่างๆ ให้แก่โรงแรม จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารพบว่า โรงแรมบูติกบางแห่ง
พยายามสร้ างความหลากหลายและใช้ ประโยชน์จ ากความหลากหลายด้ว ยการบู ร ณาการความ
หลากหลายต่ า งๆ จากความสามารถคิ ดสร้า งสรรค์ร่ วมกั น ระหว่ า งคนและสิ่ ง แวดล้ อ มรอบตั ว ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริการให้เกิดขึ้นในโรงแรมอีกด้วย ดังที่มีผู้บริหารท่านหนึ่งกล่าวไว้
ว่า โรงแรมบูติกเป็นธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ที่เน้นลงทุนทางด้านความคิดสร้างสรรค์มากกว่าเงินทุ น
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารพบประเด็นที่สอดคล้องดังนี้
เราก็จะจัดกิจกรรมหรือ workshop ให้ลูกค้าได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ ตลอด ก็ลองทําเรื่อยนะ
เปลี่ยนไปตลอด บางทีก็ทําสบู่บ้าง มัดย้อมบ้าง ทําขนมปัง ถ้ามีเด็กเราก็มีเกมส์ให้เล่น ทุกอย่างมีข้อคิดให้
เรียนรู้หมด มันเชื่อมโยงกันมา (สมรส, 2558)
เรารู้สึกว่าคนไทยเนียะ โตมากับน้ําพริก เราก็เอาผักมาโขลกมาตําเองให้เค้ารู้ ว่าอาหารที่เค้า
กิน มันมาจากไหนบ้าง มันมีส่วนผสมหลายอย่างนะ กว่าจะมาเป็นอาหารที่เสิร์ฟให้คุณกินเนียะ (สมรส,
2558)
ตอนเราทําห้องก็ไม่ได้มีความรู้อะไร ก็ตกแต่งไปตามที่คิดว่าสวย สุดท้าย มันกลายเป็นความ
หลากหลายให้แขกได้เลือก พอเค้ากลับมาอีกที เค้าก็จะไม่รู้สึกว่ามันซ้ํานะ (สมรส, 2558)
ก็พยายามจะอนุรักษ์ของเก่าให้ไว้ให้มากที่สุดอ่ะครับ แต่บางอย่างมันก็ใช้ไม่ได้จริง ก็ต้อง
เปลี่ยนไปตามความเหมาะสม จริงๆ ตั้งแต่เปิดโรงแรมมานี่ ก็ปรับปรุงหลายอย่างแล้วนะ เอานู่นมาใส่ เอานี่
มาลอง สุดท้ายมันก็ลงตัวเป็นแบบที่เห็นนี่ละครับ (สมพร, 2558)

ในขณะเดียวกัน โรงแรมบูติกก็สร้างความหลากหลายแก่ทรัพยากรภายในเพื่อเพิ่มคุณค่า
ให้แก่ทรัพยากรต่างๆ ด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือพนักงานในองค์การให้มีความหลากหลาย
โดยเฉพาะทางด้านทักษะการทํางานที่เกี่ยวกับการบริการ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างบริการพิเศษ
เฉพาะกลุ่มหรือบุคคลที่น่าประทับใจและไม่เหมือนใครของโรงแรม
อย่างไรก็ตาม ความหลากหลายยังมีข้อจํากัด การใช้ความหลากหลายหรือบูรณาการ
ความหลากหลายสําหรับโรงแรมบูติกนั้นต้องคํานึงถึงการรักษาเอกลักษณ์และตัวตนหรือความเป็นตัว
ของตัวเองที่แตกต่างจากโรงแรมอื่นไว้ด้วย ดังนั้น การบูรณาการความหลากหลายสําหรับโรงแรมบูติก
ที่เกิดขึ้นจึงเป็นกระบวนการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการผสมผสานความต่างและความเหมือนของ
ทรัพยากรภายในที่มีอยู่เพื่อสร้างผลลัพธ์เชิงนวัตกรรมหรือความแตกต่างที่โดดเด่นและมีสไตล์ที่
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ชัดเจนไม่เหมือนใครหรือไม่มีใครเหมือนในบริบทของโรงแรมบูติกแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกัน ดังคําให้
สัมภาษณ์ที่ว่า
แต่หลากหลายมากก็ไม่ดี เพราะมันจะเหมือนกัน แต่หลากหลายต้องเป็นแยกความพิเศษ
ไม่ใช่มีตลาดน้ําเนียะทุกจังหวัด อย่างเนียะ ต้องใช้ให้เป็นด้วย ความหลากหลายดี แต่ไม่ใช่ซ้ํากัน คุณต้องหา
คาแรกเตอร์ของตัวเองให้ได้ ก็เหมือน บูติกอ่ะใช้แทบหมด ซ้ํา (สมจิต, 2558)
ลีนก็คือ creativity เพราะว่ามันเป็นการมองงานเดิมแต่มองในมุมมองใหม่ ว่าเราจะทํางาน
เดิมได้อย่างไรให้เกิดผลที่ดียิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ทํางานแบบเดิมอ่ะ แต่ทําให้ value ให้
มากขึ้น maximize value maximize creativity เช่นเดียวกัน ในองค์การคุณก็ต้องคิดว่าจะทํายังไง ถึง
จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์ ในมุมมองใหม่นะ ใช้วิธีใหม่ๆ จริงๆ ทรัพยากรมันมีเยอะแยะ
เลยนะ เพียงแต่ว่าเราจะมองเห็นมันหรือไม่เท่านั้นเอง (สมคิด, 2558)

จากข้ อมู ล การสั ม ภาษณ์ วิเ คราะห์ไ ด้ว่ า โรงแรมบูติก ไทยแต่ ล ะแห่ง เป็ น องค์ก ารที่ มี
ธรรมชาติ ข องความหลากหลายและเป็น ผลลั พธ์ จ ากการใช้ ค วามคิ ดสร้ า งสรรค์ ผ สมผสานความ
หลากหลายจากทรัพยากรภายในที่มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละโรงแรม เนื่องจากแนวคิด
สไตล์ แ ละตัวตนที่ เป็ นตั วของตั วเองที่ แตกต่ างกัน ของแต่ล ะโรงแรมที่ ถูกบูร ณาการขึ้น จากความ
หลากหลายของทรัพยากรภายในที่มีอยู่ขององค์การช่วยคัดสรร จัดประเภทและเลือกชนิดของสิ่งที่
เหมาะที่ ควรจะสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ดํารงอยู่และมีอิท ธิต่อความหลากหลายที่ เกิดขึ้ น ใน
องค์การโรงแรมบูติกที่ประสบความสําเร็จในปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม โรงแรมบูติกต่างๆ เห็นความสําคัญและส่งเสริมให้เกิดการบูรณการความ
หลากหลาย โดยเฉพาะการสนั บ สนุ น ด้ า นทรั พ ยากรต่า งๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ การติ ด ต่ อ สื่ อ สารและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาของทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นที่มาสําคัญของความ
หลากหลาย เพราะทุกโรงแรมตระหนักดีว่าผลลัพธ์จากความหลากหลายของทรัพยากรภายในช่วย
พัฒนาธุรกิจโรงแรมบูติก เช่น ช่วยสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาและปรับปรุงผลการดําเนินงาน
และส่งผลให้เกิดสิ่งใหม่ ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ได้อย่างไร แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า
ทุกความหลากหลายที่เกิดขึ้นจะส่งผลดีต่อองค์การเสมอไป ความหลากหลายที่จะเป็นประโยชน์และ
สร้างคุณค่าให้แก่โรงแรมบูติกได้ จะต้องเป็นความหลากหลายที่ผ่านการบูรณาการขึ้นจากความรู้
ความคิด สังคม คน วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในกระบวนการกระทําทางสังคมที่เกิดขึ้นภายใต้บริบท
ของโรงแรมเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่เหมาะสมที่สุดที่จะสร้างนวัตกรรมบริการเฉพาะกลุ่ม/บุคคลให้แก่
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของโรงแรมบูติกนั้นๆ เท่านั้น ซึ่งสรุปได้ว่า โรงแรมบูติกต่างๆ เห็นความสําคัญ
และมีกลยุทธ์ในการสร้างและใช้ประโยชน์หรือบูรณาการความหลากหลายด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน
ตามเงื่อนไขของบริบทเฉพาะและตัวแสดงที่เกี่ยวข้องของโรงแรมบูติก
ผลกระทบของการบูรณาการความหลากหลายต่อนวัตกรรมบริการ พบว่าโรงแรมบูติก
จําเป็นต้องมีการบูรณาการความหลากหลายให้เหมาะสมและธํารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของโรงแรม จึง
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สามารถสร้างนวัตกรรมบริการหรือบริการเฉพาะกลุ่ม/บุคคลที่แตกต่างและเป็นประโยชน์สร้างความ
ได้ เ ปรี ย บเชิง การแข่ งขั นอย่ างยั่ งยืน ให้แ ก่ โ รงแรมได้อ ย่างแท้จริ ง เนื่ อ งจากการบู ร ณาการความ
หลากหลายให้เข้ากับเอกลักษณ์และตัวตนของโรงแรมจะช่วยสร้างทางเลือกและทางออกใหม่ๆ ให้แก่
ปัญหาต่างๆ และส่งผลเชิงบวกต่อการเจรจาต่อรองและการสร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างพนักงานกับ
ลูกค้าที่มาใช้บริการ ในการสร้างสรรค์บริการเฉพาะหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ให้แก่โรงแรม ดังนี้จึงสรุปได้
ว่า การบูรณาการความหลากหลายส่งผลกระทบต่อนวัตกรรมบริการในโรงแรมบูติกไทย
6.2 การสร้างสรรค์บริการร่วมกัน พบว่า จุดขายของโรงแรมขนาดเล็กคือการบริการ
การบริการที่เหนือกว่าและแตกต่างคือการบริการที่ใส่ใจ ใกล้ชิด เน้นความเป็นเฉพาะบุคคล ไม่ยึด
ตามมาตรฐานที่ต้องทําซ้ําเหมือนโรงแรมขนาดใหญ่ โรงแรมบูติกที่มีขนาดเล็กจึงได้เปรียบและแข่งขัน
ได้เนื่องจากสามารถใส่ใจกับบุคลิกและความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าที่มาใช้บริการแต่ละคน
และให้บริการเฉพาะบุคคลได้อย่างเต็มที่ โดยโรงแรมใหญ่ๆ ไม่สามารถทําได้ จากการสัมภาษณ์
ผู้บริหารพบว่า เกือบทุกโรงแรมจะสร้างบริการที่มีความเป็นเอกลักษณ์และมีสไตล์ที่แสดงตัวตนที่
ชัดเจนแตกต่างกันไป ซึ่งในกระบวนการสร้างบริการพิเศษที่เกิดขึ้นในโรงแรมบูติกนั้น เกิดขึ้นจากการ
สร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างการมีปฏิสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การแลกเปลี่ยน
ความรู้ แบ่งปันข้อมูล ความคิด ทัศนคติ และกิจกรรมต่างๆ ระหว่างพนักงานกับลูกค้าที่มาใช้บริการ
ภายในบริบทองค์การโรงแรมบูติก จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารพบประเด็นที่สอดคล้องดังนี้
ตอนเช้า เราก็จะพูดคุยเล่นกับแขก ถามไถ่เขาว่าเขาสนใจอะไร มาเมืองไทยอยากไปเที่ยว
ไหนเป็นพิเศษหรือทําอะไร เราก็จะแนะนําเขาไป (สมหมาย, 2558)
บางทีเราเห็นเขาว่างๆ ก็แค่แนะนํา ไม่ไปวัดพระแก้วหรอ ไม่ไปภูเขาทองหรอ หรือว่าจะ
ลองนั่งเรือหางยาวชมกรุงเทพฯ ถ้าแขกมาเหนื่อยๆ เราก็จะแนะนําให้ไปนวดไทยดู เพราะบางทีเขาศึกษา
ข้อมูลมาจากหนังสือหรือเว็บไซต์มันก็ไม่เหมือนกับที่เห็นจริง (สมปอง, 2558)
เราก็จะมีเวลาคุยกับเค้า เพราะเราดูแลเอง บางทีแขกมาตอนเย็นก็ถามเขาว่ากินอะไรมา
รึยัง และเราก็ชวนเขาไปกินก๋วยเตี๋ยวหน้าปากซอย หรือไม่เราแนะนําเอาและก็เดินไปส่ง (สมพร, 2558)
อาหารเช้าสามารถบอกได้นะว่าอยากกินอะไร แต่ต้องบอกล่วงหน้าก่อนเราจะได้ไปจ่าย
ตลาดเตรียมไว้ ปกติจ่ายตลาดอาทิตย์ล่ะ 3 ครั้ง (สมหมาย, 2558)
ถ้าห้องมันน้อยเนียะ เราคุยกับเขาได้ว่า เช้านี้อยากไปไหน ไม่อยากไปไหน ตรงนี้ควรไป
ตรงนั้นไม่ควรไป ควรไปแถวนี้ดีกว่า ผมว่าตรงนี้มันสําคัญ พอๆ กับบรรยากาศหรือสถานที่ ที่เราดูแลเค้าได้
ทั่วถึง (สมปอง, 2558)
ตอนเช้าเราทําอาหารเอง เสิร์ฟไปคุยไป พูดคุยกับลูกค้าทุกคนว่ามีแพลนไปไหนบ้าง บางคน
ไม่มีแพลน เราก็จะช่วยแนะนํา หาที่เที่ยว หารถ แนะนําที่กินให้ บางทีส่งต่อทัวร์ ขณะที่ลูกค้าบางคนไม่ชอบ
ไปกับทัวร์ ก็จะเรียกแท็กซี่เหมาขับพาไปเลย ซึ่งราคาก็พอๆ กับไปทัวร์ ส่วนคนที่มีแพลนแล้ว ก็ช่วยเสริม
เพิ่มเติม เช่น จะไปวัดพระแก้ว ก็จะบอกว่า คุณจะได้บัตรพระที่นั่งวิมานเมฆฟรีนะ อย่าลืมไปดูด้วย ซึ่งบาง
คนยังไม่รู้เลยว่า คืออะไร เราก็ต้องอธิบาย (สมหมาย, 2558)
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จากคําสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงแรมส่วนใหญ่ ให้ข้อมูลที่ตรงกันว่า สิ่งที่ลูกค้าชอบและเป็น
สาเหตุที่ทําให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการของโรงแรมอีกก็คือ การบริการ การสร้างการบริการเฉพาะ ที่ไม่
มีมาตรฐานแบบโรงแรมใหญ่ในเครือทั่วไป มีความสําคัญต่อความรู้สึกและความพึงพอใจของลูกค้า
ที่มาใช้บริการในโรงแรมบูติก สิ่งสําคัญคือการสื่อสารแบบความเป็นมนุษย์ รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา
ใส่ใจความรู้สึก ความต้องการ และเคารพในความแตกต่างและความเป็นเป็นมนุษย์ จากการสัมภาษณ์
ผู้บริหารพบประเด็นที่สอดคล้องดังนี้
อยากให้พนักงานดูแลบริการแขกอย่างไร ให้ปฏิบัติต่อเค้าอย่างนั้น ตามแนวคิด internal
customer (สมคิด, 2558)
หรือวันเกิดเราซื้อเค้กน้อยๆ ให้ อะไรอย่างเงี๊ยะค่ะ ก็ร้อง happy birthday กันตอนเช้า เค้า
ก็อุ้ย happy เค้าก็จะอะไรเล็กๆ น้อยๆ ที่ happy เค้า happy เราก็ happy (สมหมาย, 2558)
ก็ไม่มีอะไรมาก บริการแบบเหมือนเพื่อนมาพักบ้านเราอ่ะครับ บริการอย่างนั้นอ่ะ ปกติ
เหมือนร้านอาหารเราทานอะไรแล้วอร่อย เราชอบอะไรอ่ะ ก็บริการอย่างนั้นเลย (สมคิด, 2558)
ถ้าคุณไม่รักที่จะดูแลคน ไม่รักที่จะ welcome ที่จะแก้ปัญหา สร้างความสุขสบายให้กับคน
ที่เข้ามาหาคุณเนียะ ทําไม่ได้ มันต้องตั้งต้นด้วยความรักก่อน (สมใจ, 2558)

จากข้อมูลการสัมภาษณ์วิเคราะห์ได้ว่า โรงแรมบูติกส่วนใหญ่มีการสนับสนุนเงื่อนไข
เชิงบริบทและทรั พยากรต่างๆ ภายในองค์การ ที่เอื้อต่อสร้างบรรยากาศและโอกาสในการสร้าง
ความสัมพันธ์ทางสังคมหรือปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ระหว่างเจ้าของ พนักงาน และ/หรือลูกค้าที่มา
ใช้ บ ริ ก าร ร่ ว มกั น หรื อ ฝ่ า ยใดฝ่ า ยหนึ่ ง เช่ น การสร้ า งพื้ น ที่ ส่ ว นกลางที่มี สิ่ ง อํ า นวยความสะดวก
เพียบพร้อมสําหรับกิจกรรมและการหาข้อมูล เรียนรู้ พัฒนา ต่างๆ เพื่อเป็นพื้นที่ทางสังคมที่ผู้คนใน
องค์การได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ พูดคุย ทักทาย แลกเปลี่ยนความรู้ แบ่งปันความคิด ข้อมูล ข่าวสาร
ตลอดจนมีส่วนร่วม เจรจาต่อรอง ประสานความต้องการ ตีความ และสร้างความหมายใหม่แก่การ
กระทํา กิจกรรม และสิ่งต่างๆ รอบตัวร่วมกัน กลายเป็นปรากฏการณ์การสร้างสรรค์บริการร่วมกัน
ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ ที่ส่งผลให้ต่อการสร้างการบริการพิเศษเฉพาะกลุ่มหรือบุคคลใหม่ๆ
อย่างหลากหลายในบริบทโรงแรมบูติก
จากธรรมชาติของความต้องการที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาของ
ลู ก ค้ า ที่ ม าใช้ บ ริ ก ารเนื่ อ งจากประสบการณ์ แ ละความคาดหวั ง ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป จึ ง เห็ น ได้ ว่ า
กระบวนการคิดสร้างสรรค์การบริการร่วมกันที่ส่งผลต่อผลลัพธ์เชิงนวัตกรรมการสร้างบริการพิเศษ
เฉพาะที่น่าประทับใจให้แก่ลูกค้าโรงแรมบูติกนั้นเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างพลวัตและไม่เป็น
ทางการขณะที่มีการกระทําระหว่างกันทางสังคมของพนักงานผู้ให้บริการและลูกค้าที่มาใช้บริการ
ภายใต้บริบทโรงแรมที่เอื้อต่อการสร้างโอกาสของปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันทางสังคมให้คนในโรงแรมได้มี
ส่วนร่วม แลกเปลี่ยนความคิด แบ่งปันความรู้ และมีความสัมพันธ์ท่ดี ีระหว่างกัน
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ผลกระทบของการสร้างสรรค์บริการร่วมกันต่อนวัตกรรมบริการ พบว่า การสร้างสรรค์
บริการร่วมกันส่งผลกระทบต่อนวัตกรรมบริการ เนื่องจากนวัตกรรมบริการที่เกิดขึ้นในโรงแรมบูติกนั้น
เป็นผลลัพธ์เชิงรูปแบบและวิธีการให้บริการใหม่ๆ ของการสร้างบริการพิเศษเฉพาะกลุ่ม/บุคคล ที่เกิด
จากกระบวนการเจรจาต่ อ รองและสร้ า งข้ อ ตกลงร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารและผู้ รั บ บริ ก าร
เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มาใช้บริการภายใต้บรรยากาศ
ของความสัมพันธ์หรือปฏิสัมพันธ์ที่ดีทางสังคมและสัมผัสความเป็นมนุษย์ขององค์การในระหว่างการ
ปฏิ บัติงานบริ การประจํ าวั น (day-to-day
operation) หรือการแก้ปัญหาตามสถานการณ์
เฉพาะหน้าต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งข้อสรุปดังกล่าวแสดงนัยถึงความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกัน และการเคารพ
ในความแตกต่างและเท่าเทียมกันในความเป็นมนุษย์ของการให้บริการที่เกิดขึ้นในสังคมโรงแรมบูติก
ซึ่งกลายเป็นเสน่ห์แ ละเอกลักษณ์เฉพาะที่สําคัญอย่างหนึ่งที่สร้างข้อได้เปรียบให้แก่โรงแรมบูติก
เนื่องจากเป็นประสบการณ์การบริการที่แตกต่างและไม่สามารถพบได้ในโรงแรมขนาดใหญ่ จึงสรุปได้
ว่า การสร้างสรรค์บริการร่วมกันส่งผลให้เกิดนวัตกรรมบริการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในโรงแรมบูติกไทย
6.3 การใช้ เทคโนโลยีและเครือข่ายสังคม
พบว่า ในโลกปัจจุบันที่เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีการสื่อสาร มีอิทธิพลต่อวิธีการดําเนินชีวิต
การทําธุรกิจและการสื่อสารของสังคมมนุษย์ การใช้เทคโนโลยีและเครือข่ายสังคมกลายเป็นความ
จําเป็นพื้นฐานของธุรกิจทั่วไปรวมทั้งธุรกิจโรงแรมบูติก จากข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้บริหาร
พบว่า โรงแรมบูติกนําเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการและให้บริการต่างๆ และ
ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสังคม โดยเฉพาะการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เกิดขึ้นผ่านสื่อออนไลน์
ต่างๆ ที่ปรากฎในเว็บไซต์ปัจจุบัน เช่น ไลน์ (line) เฟซบุ๊ก (facebook) ทวิตเตอร์ (twitter)
อินสตาแกรม (instragram) กูเกิล+ (google+) อีเมล (email) ยูทูบ (youtube) เป็นต้น เพื่อ
ประโยชน์และวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารพบประเด็นที่สอดคล้องดังนี้
เดี๋ยวนี้ เว็บไซต์ท่องเที่ยวอยู่ใน app นะ app เอา และมันเป็นวัฒนธรรมแดกด่วนนะ คือ
อย่างเราแนะนําภูเขาทองนะ วัดสระเกศอ่ะ พอเราแนะนําไป เก่งกว่าทัวร์ไกด์อีก เก่งกว่าไกด์บุ้คอีก พวกนี้
มันจะแบบ ทุกอย่างมัน top ten หมด เอาแค่ top ten Bangkok แล้วมีเวลาสามวัน ไปตามนี้ ถ้าออก
นอกนั้นก็คือ ไม่มีในทัวร์ไกด์ มันก็จะตกๆ หล่นๆ แต่เพียงพอสําหรับคนที่มาอยู่แค่สามวัน (สมปอง, 2558)
เดี๋ยวนี้ลูกค้าอยู่ที่ไหนก็เห็นเราได้นะครับ ลูกค้าสมัยนี้เชื่อรีวิว คนแชร์ เว็บแนะนํามาก คน
สมั ยใหม่ ใช้ชี วิตติดโลกโซเชียลหรื อชุม ชนเสมือ นจริง มากกว่า ชีวิต จริง ที่อยู่ตรงหน้า แล้ว ถ้ า คุณ ไม่เอา
เทคโนโลยีมาช่วย ไม่ทําเว็บไซต์ ไม่มีเฟซบุ๊ก ไม่มีอีเมลหรือไลน์ คุณก็ช้า ตามเค้าไม่ทัน ลูกค้าไปหมด และก็
ไม่รู้ว่าจะสื่อสารกับลูกค้าทางไหน (สมหมาย, 2558)

นอกจากนี้ในโลกปัจจุบันที่เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายสังคมออนไลน์กลายเป็น
ส่วนหนึ่งของการดํารงชีวิตประจําวันมนุษย์ และส่งอิทธิพลมากที่สุดต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในยุค
ปัจจุบัน จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารพบว่า ทุกโรงแรมมีการนําเทคโนโลยีและวิธีการสื่อสารสมัยใหม่ๆ
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มาใช้ โดยเฉพาะการใช้สื่อสังคมออนไลน์สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมในกระบวนการบริการ
และให้บริการต่างๆ ทั้งด้านการติดต่อ สื่อสารและสร้างบริการเฉพาะให้แก่ลูกค้า รวมถึงนํามาใช้
ประโยชน์ ด้ า นการทํ า การตลาด การสร้ า งโปรโมชั่ น และการสื่ อ สารเพื่ อ แสดงตั ว ตนและสร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายทั้งเก่าและใหม่ให้มาใช้บริการ จาก
การสัมภาษณ์ผู้บริหารพบประเด็นที่สอดคล้องดังนี้
จุดเด่นของธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กของเราก็คือ ความอบอุ่น ความใกล้ชิด แต่สิ่งสําคัญก็คือ
การพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทีมงาน ผู้บริหาร การออกตลาด การประชาสัมพันธ์ การทําเว็บไซต์จําเป็น พวก
เฟซบุ๊ก อินสตาแกรมปัจจุบันนี้สําคัญมากๆ สําคัญยิ่งกว่าเราออกโฆษณาอีก (สมจิต, 2558)
เราใช้เว็บไซต์ท่องเที่ยวช่วย agoda booking.com และก็เขียนรีวิวเอา คนสมัยนี้เชื่อรีวิวมาก
(สมปอง, 2558)

ในบางโรงแรมมีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารและเครือข่ายสังคมออนไลน์มาใช้สร้าง
จุดแข็งให้การบริการของตนแตกต่างและได้เปรียบคู่แข่งขันอย่างสร้างสรรค์ ตั้งแต่ก่อนให้บริการที่ยัง
ไม่เคยรู้จักหน้าตากัน จนกระทั้งลูกค้าเข้ามารับบริการ มีการทําความรู้จัก สร้างความประทับใจและ
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ก่อให้เกิดความเป็นมิตรที่ดีต่อกัน และติดต่อสื่อสารกัน แม้หลังการบริการ
จนกระทั่งในปัจจุบัน ดังคําให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารที่ว่า
เราไม่ใช้เอเจนซี่ เราหาลูกค้าเอง เพราะเราสามารถเลือกลูกค้าและสื่อสารกับลูกค้าได้ตั้งแต่
ต้น เราจะบอกเขาก่อนว่า โรงแรมเรามีข้อจํากัดและกฎระเบียบอะไรบ้าง ซึ่งเค้าต้องเข้าใจและยอมรับ
ตั้งแต่ยังไม่มาใช้บริการ (สมรส, 2558)
ลูกค้าบางคนกลับไปก็ยังเป็นเพื่อนกับเราอยู่ คุยกันทางอีเมลตลอด เค้ายังชวนไปเที่ยวบ้าน
เค้าเลย บอกมาเลยนะ ขอให้มา เค้าจะ take care เอง (สมหมาย, 2558)
บางคน check out ออกจากเราไป เดินทางไปที่อื่นต่อ แต่ต้องกลับมาต่อเครื่องที่เมืองไทย
และไม่สบายกลับมา ก็อีเมลมาถามเราว่า มีโรงพยาบาลใกล้ๆ ที่ไหนบ้างที่เขาสามารถไปได้ (สมใจ, 2558)

จากข้อมูลการสัมภาษณ์วิเคราะห์ได้ว่า เทคโนโลยีและเครือข่ายสังคมมีประโยชน์และมี
อิทธิพลสําคัญต่อการทําธุรกิจโรงแรมบูติก โดยเฉพาะในปัจจุบันที่เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตการ
พัฒนาอย่างรวดเร็ว ทําให้สื่อสังคมออนไลน์และเครือข่ายสังคมได้รับความนิยมและมีอิทธิพลมากขึ้น
ต่อพฤติกรรมผู้บริโภค เครือข่ายสังคมกลายเป็นช่องทางของกลุ่มคนที่สื่อสารกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์
บนโลกอินเทอร์เน็ต ที่ทําให้เกิดวัฒนธรรมเครือข่ายชุมชนที่เป็นความสัมพันธ์ทางสังคมแบบใหม่ หรือ
ชุมชนเสมือนจริง (virtual community) ส่งผลต่อรูปแบบการดําเนินชีวิต วิธีคิด ค่านิยม ความเชื่อ
การมองโลกและการให้ความหมายของผู้บริโภคในปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีอิทธิพลมากที่สุดต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจของผู้บริโภคในสังคม
โรงแรมบู ติ ก ต่ า งๆ จึ ง นํ า เทคโนโลยี แ ละเครื อ ข่ า ยสั ง คมมาใช้ ส ร้า งประโยชน์ ใ นการ
ปรับปรุงองค์การ พัฒนาการบริการ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ติดต่อสื่อสารกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย สร้าง
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พันธมิตรทางธุรกิจระหว่างเครือข่าย สังคม ชุมชน และองค์การธุรกิจ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่างๆ ตลอดจนสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในรูปแบบที่ต่างๆ กัน เช่น การทําการตลาดผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ การสร้างชุมชมเครือข่ายสังคมออนไลน์เฉพาะของตนเพื่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือ
เป็นต้น
ในธุรกิจโรงแรมบูติกที่มีจุดขายด้านการสร้างประสบการณ์การบริการพิเศษเฉพาะกลุ่ม/
บุคคล เพื่อสร้างคุณค่าและความพอใจในการบริการให้แก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย การบอกต่อแบบปาก
ต่อปาก (word of mouth) หรือการอ้างอิง (referral) เช่น เช่น รีวิว (review) การแชร์ (share)
ประสบการณ์บริการต่างๆ ในโลกสังคมออนไลน์ กลายเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีความสําคัญและ
ได้ รั บ ความนิ ย มอย่ า งแพร่ ห ลาย เนื่ อ งด้ ว ยปั ญ หาด้ า นความเป็ น นามธรรมของการบริ ก ารที่
ประสบการณ์การได้รับบริการและคุณภาพของการบริการเป็นข้อมูลเชิงคุณค่าและถูกตีความจาก
ประสบการณ์การรับบริการจริงของผู้รับบริการที่ไม่สามารถแสดงให้เห็นเป็นรูปลักษณ์หรือมีหน่วยวัด
เป็นรูปธรรมได้เหมือนสินค้าทั่วไป ดังนั้น หลักฐานเชิงประจักษ์หรือข้อมูลจากประสบการณ์ผู้ใช้จริงจึง
ได้รับการยอมรับว่าปราศจากอคติและมีความน่าเชื่อถือมากกว่าการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่มีราคาสูง
และบางครั้งอาจนําเสนอข้อมูลเกินจริง ทําให้การบอกต่อกลายเป็นกลยุทธ์ด้านการตลาดที่ถูกนํามาใช้
อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ขณะที่ในอีกทางหนึ่ง ข้อมูลจากการบอกต่อมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริโภคอย่างมากในปัจจุบันเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม เหตุผลที่เทคโนโลยีและเครือข่ายสังคมเป็นเครื่องมือช่วยสร้างประโยชน์
และโอกาสให้แก่โรงแรมบูติกที่มีข้อจํากัดด้านขนาดและเงินทุนที่ไม่สามารถจัดสรรสิ่งอํานวยความ
สะดวกได้เหมือนในโรงแรมขนาดใหญ่ทั่วไปได้ เนื่องจาก 1) มีค่าใช้จ่ายน้อยหรือต้นทุนต่ํา 2)
ส่งอิทธิพลสูง 3) ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย 4) ช่วยตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคได้เฉพาะกลุ่ม
5) เพิ่มช่องทางการตลาด 6) เพิ่มช่องทางติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย 7) ช่วยสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 8) ช่วยตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้รวดเร็วและมี
คุณภาพมากขึ้น 9) ช่วยปรับปรุงการบริการ 10) เหมาะสมสําหรับธุรกิจบริการที่ต้องใช้ข้อมูลจาก
ประสบการณ์จริงทําการตลาด
ดังนั้น การใช้เทคโนโลยีและเครือข่ายสังคม (ออนไลน์) จึงจําเป็นสําหรับการดําเนินธุรกิจ
โรงแรมบูติกในปัจจุบัน และเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้กิจกรรมต่างๆ ในการดําเนินธุรกิจโรงแรมบูติก
เป็นไปได้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีและเครือข่ายสังคมต่อนวัตกรรมบริการ พบว่า การใช้
เทคโนโลยีและเครือข่ายสังคมส่งผลระทบต่อนวัตกรรมบริการ กล่าวคือเทคโนโลยีและเครือข่ายสังคม
เป็นเครื่องมือในการสร้างนวัตกรรมบริการและพัฒนาองค์การให้แก่โรงแรมบูติก เนื่องจากมีประโยชน์
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ในการบริ ห ารจั ด การและช่ ว ยให้ ดํ า เนิ น การต่ า งๆ เช่ น การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร ประสานงาน สร้ า ง
ความสัมพันธ์ทางสังคม สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ที่สําคัญเป็นแหล่งที่มีของความรู้
รวมทั้งช่วยจัดเก็บความรู้ (จากภายในและภายนอก) ที่ทําให้เกิดการเรียนรู้ แบ่งปัน แลกเปลี่ยน
ข้อมูล ความรู้ ความคิด ทัศนคติ ค่านิยม วิธีปฏิบัติและความต้องการต่างๆ บริบทโรงแรม ซึ่งเป็นที่มา
ของการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงองค์การ ตลอดจนช่วยสร้างโอกาสและช่องทางในการนําเสนอ
รูปแบบและวิธีการบริการใหม่ๆ ในการให้บริการให้แก่โรงแรมบูติก
ยกตัวอย่างเช่น 1) การให้บริการออนไลน์ เช่น ระบบการจองห้องพัก การลงทะเบียน
เข้า-ออกที่พัก ระบบการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าออนไลน์ 2) การตลาดออนไลน์ เช่น การทําสื่อ
การโฆษณา โปรโมชั่น การสร้างภาพลักษณ์ และการทํารีวิว การแชร์ประสบการณ์การบริการผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่นกรณีศึกษาตัวอย่างโรงแรมหลับดีที่สร้างคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์และ
นําเสนอโปรโมชั่นโดยเชื่อมโยงเข้ากับวัฒนธรรมไทยผ่านเว็บไซต์ ยูทูบ ที่กลายเป็นนวัตกรรมการ
บริ ก ารและการสื่ อ สารที่ แ ปลกใหม่ สร้ า งชื่ อ เสี ย งให้ แ ก่ โ รงแรมและสั ง คมไทยให้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก แก่
นักเดินทางทั่วโลก 3) การสร้างเครือข่ายออนไลน์ เช่น การสร้างเครือข่ายชุมชนเฉพาะของโรงแรม
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์บนเว็บไซต์ เช่น เฟซบุ๊ก (facebook) เพื่อการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และ 4) การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพออนไลน์ เช่น การสร้างระบบการ
ตอบสนองความต้องการ ระบบการค้นคว้าหาข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย ความเป็นไปเกี่ยวกับการบริการ
ใหม่ๆ ความต้องการของผู้บริโภค หรือกระแสนิยมใหม่ๆ ที่กําลังจะเกิดขึ้น ระบบการติดต่อสื่อสารกับ
ลูกค้าใหม่ และการนําข้อมูลสะท้อนกลับและรีวิวความคิดเห็นที่ลูกค้าแสดงออกในสื่อสังคมออนไลน์
ต่างๆ มาใช้ปรับปรุงคุณภาพบริการหรือสร้างสรรค์บริการใหม่ๆ เป็นต้น
ผลลัพธ์จากกระบวนการใช้เทคโนโลยีและเครือข่ายสังคมต่างๆ จะเป็นข้อมูลสนับสนุนให้
โรงแรมใช้ความคิดสร้างสรรค์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและพัฒนารูปแบบหรือกระบวนการให้บริการ
ใหม่ๆ ให้กลายเป็นนวัตกรรมการบริการ ที่สร้างความสามารถได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้แก่ธุรกิจ
โรงแรมบูติกได้อย่างยั่งยืน
7. ปัญหาและอุปสรรคของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การโรงแรมบูติกในประเทศไทย
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การโรงแรมบูติก ที่นอกจากจะเป็นด้านโครงสร้างที่เป็น
รูปธรรมหรือส่วนของฮาร์ดแวร์ที่เปลี่ยนแปลงได้ยากและลอกเลียนแบบได้ง่ายนั้น โรงแรมขนาดเล็ก
อย่างบูติกโฮเทล สามารถสร้างจุดแข็งและข้อได้เปรียบเชิงการแข่งขันได้จากความยืดหยุ่นอันเกิดจาก
ซอฟต์แวร์หรือการบริการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ คน หรือทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ดังนั้น พนักงาน
ผู้นําเสนอบริการแก่ลูกค้าที่เข้ามาพักจึงเป็นหัวใจสําคัญขององค์การและส่งผลโดยตรงต่อความคิด
สร้างสรรค์ขององค์การที่เกิดขึ้นอย่างเป็นพลวัตและซับซ้อนในกระบวนการให้บริการที่เกี่ยวข้องการมี
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ปฏิสัมพันธ์ที่ดีและการสร้างบริการเฉพาะ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงแรมจึงพบว่า ปัญหาส่วน
ใหญ่ของโรงแรมบูติกได้แก่ ปัญหาด้านบุคลากรหรือพนักงาน ซึ่งแบ่งได้ 4 ปัญหา ดังนี้
7.1 ปัญหาแรงงาน ได้แก่ ปัญหาขาดแคลนแรงงาน ปัญหาแรงงานขาดคุณภาพ ปัญหา
ด้านทัศนคติการทํางาน และปัญหาพฤติกรรมการทํางาน เป็นต้น
เนื่องจากโรงแรมบูติกเป็นโรงแรมขนาดเล็ก มีเงินทุนการดําเนินงานต่ํา ไม่มีสิ่งอํานวย
ความสะดวก สวัสดิการและมาตรฐานเหมือนโรงแรมขนาดใหญ่ จึงเสียเปรียบโรงแรมใหญ่ที่อัตรา
ค่าจ้างงาน สวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวก ที่สําคัญโอกาสก้าวหน้าและประวัติการทํางานที่ดีกว่า
ดังนั้น จึงพบว่า โรงแรมบูติกขนาดเล็กส่วนใหญ่ประสบปัญหาขาดแคลนพนักงานที่มีประสบการณ์
หรือทักษะในการบริการ เนื่องจากพนักงานที่มีคุณภาพส่วนใหญ่ต้องการทํางานในโรงแรมใหญ่หรือ
โรงแรมในเครือที่มีชื่อเสียงและให้ประสบการณ์การทํางานที่ดีกว่า อีกทั้งยังพบปัญหาการเปลี่ยนงาน
บ่อยของพนักงานเนื่องจากการย้ายงานไปอยู่โรงแรมขนาดใหญ่ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงแรมพบ
ประเด็นที่สอดคล้องดังนี้
พนักงานที่มีคุณภาพส่วนมากจะถูกโรงแรมใหญ่ๆ ดึงไปหมด เพราะเราไม่มีทุนมากเท่า
โรงแรมใหญ่ๆ ไม่มีระบบอะไรมาก จุดขายของเราอยู่ที่บริการอย่างเดียว (สมปอง, 2558)
ถ้าเป็นไปได้ ใครๆ ก็อยากได้พนักงานที่มีประสบการณ์ แต่มันก็หายาก ส่วนใหญ่ไปอยู่กับ
โรงแรมใหญ่ๆ กันหมด (สมใจ, 2558)
เพราะคนที่มีความรู้เฉพาะทางและมีคุณภาพก็อยากทํางานในโรงแรมที่มีชื่อเสียงหรือเป็น
chain hotel เพราะมันสามารถสร้างประวัติที่ดีในการทํางาน เพื่ออนาคตข้างหน้าเอาไปเป็น reference
ประวัติการทํางานได้ดีกว่า และพวกเค้าก็มีโอกาสได้เลื่อนตําแหน่งด้วย ไม่เหมือนโรงแรมบูติก ที่โครงสร้าง
ตําแหน่งงาน เอาจริงๆ อย่างมากก็เลื่อนได้แค่ 1-2 ขั้น (สมคิด, 2558)

นอกจากนี้ ในโรงแรมบูติกบางแห่งที่มีการจ้างพนักงานท้องถิ่นเพื่อสร้างบรรยากาศความ
เป็ น บู ติ ก ที่ มี เ อกลั ก ษณ์ ชั ด เจน พบว่ า โรงแรมดั ง กล่ า วมั ก จะประสบปั ญ หาด้ า นทั ก ษะและ
ความสามารถของพนักงานท้องถิ่นด้านต่างๆ เช่น ประสบการณ์ด้านการบริการ ความสามารถด้าน
การสื่อสาร ทักษะด้านภาษาอังกฤษ การใช้เทคโนโลยี เป็นต้น จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารพบว่า
ปัญหาด้านการใช้ภาษาอังกฤษของพนักงานเป็นปัญหาสําคัญ
บูติกโฮเทลส่วนใหญ่เป็นโรงแรมขนาดเล็กถึงกลาง เจ้าของบริหารกันเอง ไม่ได้มีเครือข่าย
ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของพนักงาน มีคุณภาพต่ํา เรื่องของศักยภาพในการทํางาน เพราะส่วนใหญ่เป็น
คนในพื้นที่ ไม่มีความรู้เฉพาะด้านงานโรงแรม (สมใจ, 2558)
ส่วนใหญ่ใช้คนในพื้นที่ นอกจากจะสร้างงานให้เค้าแล้ว นักท่องเที่ยวก็ชอบ เพราะเหมือน
ได้สัมผัสชีวิต ได้ความรู้สึกถึงความเป็นท้องถิ่นจริงๆ เค้ามานี่ เค้าก็อยากจะเห็นธรรมชาติและเห็นท้องถิ่น
ของที่นี่จริงๆ ผมว่า มันสร้างบรรยากาศได้ดีกว่าเราสร้างขึ้นนะ แต่ปัญหาก็คือ คนพวกนี้ พูดภาษาไม่เป็น
เราก็ต้องมาฝึกเอา (สมปอง, 2558)
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หาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับลักษณะงานยากมาก เพราะรีสอร์ทตั้งอยู่
บนเกาะ (สมคิด, 2558)

สําหรับโรงแรมบูติก พนักงานเป็นตัวแทนสําคัญของโรงแรม เป็นผู้สื่อสารตัวตนและ
ความเป็นบูติกผ่านบุคลิก ลักษณะ ทัศนคติ พฤติกรรม และการส่งมอบบริการที่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรง
กับลูก ค้ าที่ ม าใช้ บริ ก าร ดัง นั้ น นอกจากประสบการณ์ ใ นการทํา งานบริก ารแล้ ว โรงแรมบู ติกยั ง
ต้องการพนักงานที่มีทัศนคติและบุคลิกลักษณะตรงกับเอกลักษณ์และตัวตนของโรงแรม จากการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารโรงแรมพบว่า โรงแรมบูติกประสบปัญหาด้านการสร้างทัศนคติและความผูกพันของ
พนักงาน ประเด็นนี้สอดคล้องดังนี้
อยู่ที่ attitude เลย มันสอนยากนะ เพราะเจอสถานการณ์จริงบางทีเค้าก็ไม่รู้ว่าจะ
แสดงออกยังไง พี่ถึงบอกว่ามันกําหนดยากนะ บางคนก็ไม่ได้ ทุกวันนี้ เราก็ดูแลเอง รับแขกเอง เค้าก็เรียนรู้
จากเรา ทําตามเรานั่นแหละ (สมรส, 2558)
ก่อนรับเข้ามา เราก็ต้องคุย คุยแบบตรงไปตรงมาเลย คิดอะไร ยังไง ดูวิธีคิด และเราก็
สื่อสารสิ่งที่เราคิด เล่าเรื่องให้เค้าฟัง ดูว่าเค้าจะอินไหม คือทํายังไงก็ได้ ให้เค้ารู้สึกเหมือนเป็นเจ้าของ แต่ก็
นะ พี่คิดว่าสุดท้าย เจ้าของก็ต้องมาดูแลเอง ไม่อย่างนั้น ก็ไม่ต่างจากโรงแรมทั่วไป (สมรส, 2558)

นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารพบว่า ปัญหาการทํางานของพนักงานสมัยใหม่ซึ่ง
เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่มีความเป็นตัวเองสูง เบื่อง่าย และมีความอดทนต่ํา โรงแรมจึงประสบปัญหาการ
เปลี่ยนงานบ่อย ขาดทัศนคติที่ดีต่องานและไม่มีผูกพันต่อองค์การ สอดคล้องกับคําให้สัมภาษณ์ดังนี้
พนักงานเดี๋ยวนี้ชอบเปลี่ยนงานบ่อย ไม่อดทนเหมือนคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ (สมรส, 2558)

นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักยังพบว่า ปัญหาและอุปสรรคอื่นๆ ที่ส่งผล
กระทบต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การโรงแรมบูติกไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ได้แก่ ปัญหาการแข่งขัน
ซึ่งเกิดขึ้นจาก 2 สาเหตุ ได้แก่
7.2 อุปทานส่วนเกิน (excess supply) หรือปัญหาสภาพการแข่งขันสูงในธุรกิจ
ประเภทที่พัก (hospitality) เนื่องจากธุรกิจโรงแรมและที่พักประเภทอื่นๆ เช่น โรงแรมขนาดใหญ่ใน
เครือต่างๆ ที่พักประเภทโฮสเทล เกสต์เฮ้าส์ ตลอดจน อพาร์ทเมนท์ และคอนโดมิเนียมให้เช่า ที่
เกิดขึ้นมากมาย ส่งผลกระทบต่อจํานวนและความหลากหลายทางเลือกที่เพิ่มโอกาสให้นักท่องเที่ยว
หรือลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเลือกและตัดสินใจได้มากขึ้นตามความต้องการ
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารโรงแรมส่วนใหญ่ให้ความเห็นตรงกันว่า ปัจจุบันการ
ธุรกิจประเภทที่พักเกิดขึ้นมากมายและแข่งขันกันสูงมาก โดยเฉพาะในยุคการสื่อสารและเครือข่าย
สังคมออนไลน์ทําให้นักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกสามารถรู้จักและเข้าถึงโรงแรมพี่พักแรมต่างๆ ได้จาก
ทั่วทุกมุมโลกตราบที่การคมนาคมจะสามารถไปถึง ทั้งนี้การแข่งขันดังกล่าวที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่ส่งผล
ต่อการแข่งขันในเรื่องของราคา การโฆษณา การทําโปรโมชั่นและการให้ส่วนลดเท่านั้น ในปัจจุบันการ
ออกแบบ และการตกแต่ ง ที่ ส วยงาม แปลกใหม่ กลายเป็ น รสนิ ย มของผู้ บ ริ โ ภคที่ ทุ ก โรงแรมให้
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ความสํ า คั ญ และปรั บ ตั ว เพื่ อ แข่ ง ขั น กั น อย่ า งรุ น แรง ถึ ง แม้ ว่ า โรงแรมบู ติ ก จะกํ า หนดกลุ่ ม ลู ก ค้ า
เป้าหมายไว้อย่างชัดเจน แต่ทางเลือกที่หลากหลายและความต้องการขายที่มากขึ้นของธุรกิจที่พัก
ส่งผลให้โรงแรมบูติกไม่สามารถปรับตัวและพัฒนาเพื่อแข่งขันกับธุรกิจประเภทโรงแรมบูติกด้วยกัน
เท่านั้น
ผู้บริหารส่วนใหญ่กล่าวถึงปัญหาการแข่งขันในธุรกิจที่พักแรมที่มีมากขึ้น ทําให้โรงแรม
บูติกจําเป็นต้องตื่นตัว และพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อสร้างความแปลกใหม่และโดดเด่นตามศักยภาพ
และทรัพยากรที่มีอยู่ โดยเฉพาะเรื่องของซอฟต์แวร์หรือการบริการที่จะสามารถสร้างความประทับใจ
ให้แก่ลูกค้าได้อย่างมีเอกลักษณ์และแตกต่างอย่างมีคุณค่า หาซื้อไม่ได้ และไม่สามารถลอกเลียนแบบ
หรือเอาอะไรมาทดแทนได้ อันเกิดจากความใส่ใจในความเป็นมนุษย์ และทุนเชิงสร้างสรรค์ที่เกิดจาก
ทุนมนุษย์ได้แก่ พนักงานภายในองค์การ ดังที่มีผู้บริหารท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่า
คือคุณต้องหาจุดแข็งของคุณให้เจอก่อน สิ่งที่อยากจะนําเสนอและถ่ายทอดออกมา ทํามัน
ให้ดี ต้องชัดเจน สุดท้ายมันจะกลายเป็นจุดแข็งของคุณเอง และเมื่อคุณกลายเป็น destination นะ คุณ
ยืนอยู่เหนือการแข่งขันเลย คุณลองไปดู บ้านไร่ ไออรุณซิ (สมจิต, 2558)
ถ้าใครสามารถทํา product ให้เป็น destination ได้ ถือว่าสุดยอด (สมจิต, 2558)

7.3 อุปสงค์ส่วนขาด (demand shortage) เกิดจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจหรือปัญหา
ต่างๆ ไม่ว่าจะในระดับประเทศหรือระดับโลกที่ส่งผลต่อจํานวนนักท่องเที่ยวที่น้อยลง โดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย เพราะลูกค้าโรงแรมบูติกส่วนใหญ่เป็น
ชาวต่างชาติ ผลจากสถานการณ์ต่างๆ ที่ทําให้นักท่องเที่ยวมีจํานวนลดลงนั้น ทําให้ความต้องการใช้
บริการที่พักแรมมีน้อยลง การแข่งขันในธุรกิจนี้จึงมีมากขึ้น สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ผู้บริหารดังนี้
เวลาการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจลุกลามไปทั่วโลก ลูกค้าชาวต่างชาติก็ท่องเที่ยวต่างประเทศลดลง
โดยเฉพาะประเทศไทยที่พึ่งพานักท่องเที่ยวแถบยุโรป โดยเฉพาะรัสเซีย เมื่อนักท่องเที่ยวมีจํานวนน้อยลง
โรงแรมต่างๆ จึงต้องแข่งขันกันสูงมาก กลยุทธ์ด้านราคาจึงถูกนํามาใช้ ทําให้คุณภาพของโรงแรมลดลงอย่าง
เห็นได้ชัด (สมพร, 2558)

ผลจากสาเหตุทั้งสองด้านในเรื่องเดียวกันดังกล่าวนั้น ไม่ว่าด้านความต้องการขายที่มาก
ขึ้นหรือด้านความต้องการซื้อที่น้อยลงส่งผลต่อความรุนแรงในการแข่งขันที่สามารถเป็นทั้งอุปสรรค
เชิงลบและ/หรือแรงกระตุ้นเชิงบวกต่อความสร้างสรรค์ขององค์การในโรงแรมบูติก ในด้านหนึ่งการ
แข่งขันที่สูงขึ้นโดยเฉพาะกลยุทธ์ทางด้านราคา การลดราคาและการทําโปรโมชั่นส่งเสริมการขายเพื่อ
ช่วงชิงพื้นที่ทางการตลาดจึงถูกนํามาใช้ในการต่อสู้ ที่ถึงแม้ว่าจะได้ผลในระยะเวลาสั้นเท่านั้น ผลจาก
การการแข่ ง ขั น ที่ สู ง ขึ้ น และการต่ อ สู้ ท างด้ า นราคาทํ า ให้ คุ ณ ภาพการบริ ก ารของโรงแรมลดลง
เนื่องจากโรงแรมจําเป็นต้องประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการดําเนินการต่างๆ เพื่อรักษาระดับกําไรและ
ความอยู่รอดขององค์การซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อระดับการบริการ
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ในอีกด้านหนึ่ง การแข่งขันอย่างรุนแรงมีผลทําให้โรงแรมปรับตัวและเปลี่ยนแปลงในทาง
ที่ดีขึ้น ในด้านนี้ความรุนแรงในการแข่งขันส่งผลให้องค์การมุ่งเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์และสร้าง
นวัตกรรมบริการมากขึ้นเพื่อหาวิธีสร้างมูลค่าเพิ่มให้การบริการที่แปลกใหม่และแตกต่างของโรงแรม
เพราะความคิดสร้างสรรค์ขององค์การและนวัตกรรมบริการสามารถสร้างคุณค่าและความแตกต่างที่
นํามาซึ่งความได้เปรียบเชิงการแข่งขันเหนือคู่แข่งให้แก่องค์การได้ด้วยต้นทุนที่ต่ํากว่าการลงทุน
ปรั บ ปรุ ง หรื อ เปลี่ ย นแปลงด้ า นโครงสร้ า งหรื อ วั ต ถุ ซึ่ ง จํ า เป็ น ต้ อ งใช้ เ งิ น ทุ น จํ า นวนมหาศาลเมื่ อ
เปรียบเทียบกับการลงทุนด้านความคิดสร้างสรรค์
8. ข้อเสนอแนะและแนวนโยบาย
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงแรมบูติกสามารถวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ขององค์การในโรงแรมบูติกที่เป็นแนวนโยบายสําหรับการพัฒนาในอนาคตได้ว่า รัฐหรือ
องค์การที่เกี่ยวข้องควรให้ความสําคัญกับเรื่องทักษะด้านภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ในปัจจุบัน
ภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาพื้นฐานที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ที่ ทุ ก ประเทศให้ ค วามสํ า คั ญ สํ า หรั บ ธุ ร กิ จ โรงแรมบู ติ ก ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข ององค์ ก ารเป็ น
กระบวนการทางสังคมที่ถูกสร้างขึ้นในกระบวนการให้บริการและสร้างบริการเฉพาะ ซึ่งผู้ให้บริการ
และผู้รับบริการจําเป็นต้องใช้ภาษาในการสื่อสาร เพื่อสร้างสรรค์ทางเลือก โอกาส และความหมาย
ใหม่ร่วมกันในระหว่างปฏิสัมพันธ์บนพื้นฐานของความต้องการและความประทับใจของลูกค้าผู้มาใช้
บริการ และเนื่องจากลูกค้าหลักของโรงแรมบูติกที่ศึกษาในงานวิจัยนี้ ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ ได้แก่ คนยุโรป คนรัสเซีย คนสแกนดิเนเวีย และคนจีน ที่พบว่ามีแนวโน้มจะเพิ่มจํานวน
มากขึ้นทุกวัน ดังนั้น ทักษะด้านการสื่อสารและการใช้ภาษาในการสื่อสาร จึงเป็นทักษะจําเป็นพื้นฐาน
และมีความสําคัญสําหรับการสร้างความคิดสร้างสรรค์ร่วมกันในโรงแรมบูติก จากการสัมภาษณ์พบ
ประเด็นที่สอดคล้องดังนี้
บุคลากรขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ และเวลาฝึกทักษะหรืออบรมด้านภาษาก็มี
น้อย ประเทศเราต้องเน้นทักษะด้านภาษาให้มากกว่านี้และรัฐก็ต้องจัดจ้างครูสอนภาษาให้เยาวชนให้มาก
ขึ้น (สมพร, 2558)
พนักงานยัง มีความรู้เรื่องภาษาอัง กฤษน้อยมาก การศึกษาไทยต้ องเน้นการเรียนรู้ เรื่ อง
ภาษาอังกฤษให้มีความสําคัญลําดับต้นๆ (สมคิด, 2558)

ดังนั้ น รัฐ และองค์ก ารต่ า งๆ ควรให้ค วามสํ าคั ญ กับ ทั ก ษะด้ านภาษา ซึ่ง อันที่ จ ริงไม่
เพียงแต่ภาษาอังกฤษเท่านั้น ภาษาอื่นๆ เช่น จีน ญี่ปุ่น เยอรมัน รัสเซีย ก็มีความสําคัญเช่นกันใน
สังคมโลกที่นับวันจะแคบลงและส่งผลกระทบถึงกันมากขึ้น
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โครงสร้างเชิงยืดหยุ่น
-เป็นกันเอง บริหารแบบครอบครัว เน้นความอบอุ่น
-ส่วนใหญ่เจ้าของดูแลเอง
-ให้อํานาจและทรัพยากรตัดสินใจระดับหนึ่ง

ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
-ปฏิสัมพันธ์เชิงพลวัตระหว่างผู้นําและพนักงาน
-สนับสนุนและสร้างความร่วมมือให้เกิดในองค์การ
-พัฒนาความสามารถของพนักงาน

บริบท สภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศการทํางาน

โครงสร้างภายนอก
-สถาปัตยกรรมและการตกแต่ง
-สิ่งอํานวยความสะดวก

ความลื่นไหลทางความคิดใหม่
-ความคิดส่วนใหญ่เกิดจากพนักงานส่วนหน้า
-แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือไอเดียใหม่ๆกับลูกค้าตลอดเวลา
งานที่มีความท้าทาย
-ท้าทายจากการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า
-จากการตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของลูกค้าแต่ละคน
อิสระในการทํางาน
-ให้อํานาจในระดับหนึ่ง
-งานบริการต้องใช้วิจารณญาณตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
การบูรณาการความหลากหลาย
(Diversity Integration)
-ใช้สิ่งที่มีอยู่รอบตัวให้เกิดประโยชน์
-มองหาความหลากหลาย
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
(Social Network Utilization)
-ติดต่อสื่อสารกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
-ช่วยลดต้นทุนด้านการตลาด

การสร้างสรรค์บริการ
ร่วมกัน
(Service
Co-Creation)
-ให้บริการตามความ
ต้องการ
-แนะนําอาหารและ
สถานที่ท่องเที่ยว

สิ่งปลูกสร้าง
(Hardware)
-เปลี่ยนแปลงยาก ลงทุนสูง

ความพร้อมด้านทรัพยากร
-เน้นทรัพยากรมนุษย์
-การฝึกอบรม การสอนงาน การเรียนรู้ขณะปฏิบัติงาน
-เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายสังคมออนไลน์

การบริการ/มนุษย์
(Software)
-พัฒนา ฝึกอบรม เพิ่มศักยภาพ

ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
(ORGANIZAITONAL CREATIVITY)
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
(Social Interaction)
ร่วมมือ ติดต่อ สื่อสาร
มีส่วนร่วม เรียนรู้ แบ่งปันเจรจา
ต่อรอง ตีความ สร้างความหมาย
ร่วมกัน

สัมผัสความเป็นมนุษย์
(Human Touch)
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ความเป็นมิตร
ดูแลเหมือนเพื่อน เหมือนญาติพี่
น้อง ช่วยเหลือ เกื้อกูล

-ได้ข้อมูล ความรู้ใหม่ๆ ต่อยอดความคิดซึ่งกัน
-ตีความและสร้างความหมายใหม่ร่วมกัน
-แบ่งปันเป้าหมายและสร้างข้อตกลงร่วมกัน

ความคิดสร้างสรรค์ร่วมกัน (Joint Creativity)/ การสร้างสรรค์ร่วมกัน
(Co-Creation)/ การสร้างสรรค์ทางสังคม
-เจรจาต่อรองและบูรณาการความต้องการ
-ระหว่างพนักงาน-ลูกค้าที่มาใช้บริการ-ผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

หัวใจบริการ
เพิ่มมูลค่างานบริการ

ปัญหา/ข้อเสนอแนะ
-พนักงานเปลี่ยนงานบ่อย
-ขาดพนักงานที่มีคุณภาพ
-พนักงานท้องถิ่นขาดทักษะด้านภาษา
-ต้องการการฝึกอบรม
-เจ้าของควรดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยตัวเอง

ความรู้สึกเป็นเจ้าของ

การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก
-ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเพื่อรับกระแสนิยมของผู้บริโภค
-สํารวจกระแสนิยมของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
-พัฒนาตามความต้องการและกระแสที่เปลี่ยนแปลงไป
-ความต้องการลูกค้าเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
การเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์
-นําข้อมูล ผลสะท้อนกลับ ความคิดเห็นและข้อมูลในอดีตมาใช้
-เครือข่ายภายในและเครือข่ายภายนอกมีความสําคัญ
ทุนเชิงสร้างสรรค์
(Creative Capital)

-มีเอกลักษณ์ เป็นตัวของ
ตัวเอง มีสไตล์ชัดเจน
แสดงตัวตนและไลฟ์สไตล์
แปลกใหม่ โดดเด่น แตกต่าง

ผลการดําเนินงานของธุรกิจ
-ลูกค้าเก่ากลับมาพัก -การแชร์
-ความพึงพอใจของลูกค้า -ภาพลักษณ์
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ภาพที่ 12 แผนภาพความคิดสร้างสรรค์ขององค์การในธุรกิจโรงแรมบูติกไทย

นวัตกรรมบริการ
-การบริการเฉพาะกลุ่ม/บุคคล (Service
Customization/ Personalized Service)
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จากการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ สามารถสรุปผลการทดสมมติฐานได้ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 29 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
ผลการ
คําอธิบาย
ที่
ทดสอบ
1
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การด้านความลื่นไหลทางความคิดใหม่มี
ปฏิเสธ
ผลกระทบเชิงบวกต่อนวัตกรรมบริการ
สมมติฐาน
2
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การด้านงานที่มีความท้าทายมีผลกระทบเชิง
ปฏิเสธ
บวกต่อนวัตกรรมบริการ
สมมติฐาน
3
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การด้านอิสระในการทํางานมีผลกระทบเชิง
ปฏิเสธ
บวกต่อนวัตกรรมบริการ
สมมติฐาน
4
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การด้านการเปลี่ยนแปลงเชิงรุกมีผลกระทบ
ยอมรับ
เชิงบวกต่อนวัตกรรมบริการ
สมมติฐาน
5
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การด้านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีผลกระทบ
ยอมรับ
เชิงบวกต่อนวัตกรรมบริการ
สมมติฐาน
6
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การด้านการเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์มี
ยอมรับ
ผลกระทบเชิงบวกต่อนวัตกรรมบริการ
สมมติฐาน
ยอมรับ
7
นวัตกรรมบริการมีผลกระทบเชิงบวกต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ
สมมติฐาน
ความรุนแรงในการแข่งขันมีผลกระทบเชิงลบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
ปฏิเสธ
8
นวัตกรรมบริการและผลการดําเนินงานของธุรกิจ
สมมติฐาน
9ก ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบเชิงบวกต่อความคิดสร้างสรรค์
ยอมรับ
องค์การด้านความลื่นไหลทางความคิดใหม่
สมมติฐาน
9ข ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบเชิงบวกต่อความคิดสร้างสรรค์
ยอมรับ
องค์การด้านงานที่มีความท้าทาย
สมมติฐาน
9ค ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบเชิงบวกต่อความคิดสร้างสรรค์
ยอมรับ
องค์การด้านอิสระในการทํางาน
สมมติฐาน
9ง
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบเชิงบวกต่อความคิดสร้างสรรค์
ยอมรับ
องค์การด้าน การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก
สมมติฐาน
9จ ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบเชิงบวกต่อความคิดสร้างสรรค์
ยอมรับ
องค์การด้านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สมมติฐาน
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ตารางที่ 29 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน (ต่อ)
สมมติฐาน
คําอธิบาย
ที่
9ฉ ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบเชิงบวกต่อความคิดสร้างสรรค์
องค์การด้านการเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์
10ก โครงสร้างเชิงยืดหยุ่นมีผลกระทบเชิงบวกต่อความคิดสร้างสรรค์องค์การ
ด้านความลื่นไหลทางความคิดใหม่
10ข โครงสร้างเชิงยืดหยุ่นมีผลกระทบเชิงบวกต่อความคิดสร้างสรรค์องค์การ
ด้านงานที่มีความท้าทาย
10ค โครงสร้างเชิงยืดหยุ่นมีผลกระทบเชิงบวกต่อความคิดสร้างสรรค์องค์การ
ด้านอิสระในการทํางาน
10ง โครงสร้างเชิงยืดหยุ่นมีผลกระทบเชิงบวกต่อความคิดสร้างสรรค์องค์การ
ด้านการเปลี่ยนแปลงเชิงรุก
10จ โครงสร้างเชิงยืดหยุ่นมีผลกระทบเชิงบวกต่อความคิดสร้างสรรค์องค์การ
ด้านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
10ฉ โครงสร้างเชิงยืดหยุ่นมีผลกระทบเชิงบวกต่อความคิดสร้างสรรค์องค์การ
ด้านการเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์
11ก ความพร้อมด้านทรัพยากรมีผลกระทบเชิงบวกต่อความคิดสร้างสรรค์
องค์การด้านความลื่นไหลทางความคิดใหม่
11ข ความพร้อมด้านทรัพยากรมีผลกระทบเชิงบวกต่อความคิดสร้างสรรค์
องค์การด้านงานที่มีความท้าทาย
11ค ความพร้อมด้านทรัพยากรมีผลกระทบเชิงบวกต่อความคิดสร้างสรรค์
องค์การด้านอิสระในการทํางาน
11ง ความพร้อมด้านทรัพยากรมีผลกระทบเชิงบวกต่อความคิดสร้างสรรค์
องค์การด้าน การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก
11จ ความพร้อมด้านทรัพยากรมีผลกระทบเชิงบวกต่อความคิดสร้างสรรค์
องค์การด้านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
11ฉ ความพร้อมด้านทรัพยากรมีผลกระทบเชิงบวกต่อความคิดสร้างสรรค์
องค์การด้านการเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์

ผลการ
ทดสอบ
ยอมรับ
สมมติฐาน
ปฏิเสธ
สมมติฐาน
ปฏิเสธ
สมมติฐาน
ยอมรับ
สมมติฐาน
ปฏิเสธ
สมมติฐาน
ปฏิเสธ
สมมติฐาน
ยอมรับ
สมมติฐาน
ยอมรับ
สมมติฐาน
ยอมรับ
สมมติฐาน
ยอมรับ
สมมติฐาน
ยอมรับ
สมมติฐาน
ยอมรับ
สมมติฐาน
ยอมรับ
สมมติฐาน
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H9ก+(S), H9ข+(S),
H9ค+(S), H9ง+(S),
H9จ+(S), H9ฉ+(S)
ภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง
(Transformational
Leadership)
H10ก+(NS), H10ข+(NS),
H10ค+(S), H10ง+(NS),
H10จ+(NS), H10ฉ+(S)
โครงสร้างเชิงยืดหยุ่น
(Flexible Structure)
H11ก+(S), H11ข+(S),
H11ค+(S), H11ง+(S),
H11จ+(S), H11ฉ+(S)
ความพร้อมด้านทรัพยากร
(Resource Readiness)

ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
(Organizational Creativity)
ความลื่นไหลทางความคิดใหม่
(Novel Idea Flow)
งานที่มีความท้าทาย
(Challenging Work)
อิสระในการทํางาน
(Freedom of Work)
การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก
(Proactive Change)
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
(Continuous Learning)
การเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์
(Creative Connection)

H1+(NS)
H2+(NS)
H3+(NS)
H4+(S)
H5+(S)
H6+(S)

ความรุนแรงในการแข่งขัน
(Competitive Intensity)
H8+(NS)

นวัตกรรมบริการ
ผลการดําเนินงานของธุรกิจ
(Service
(Business Performance)
Innovation) H7+(S)
ตัวแปรควบคุม
-ขนาดโรงแรม (Hotel Size)
-ระยะเวลาในการดําเนินงาน (Hotel Age)
-มาตรฐานโรงแรม (Hotel Standard)
S = ยอมรับสมมติฐาน
NS = ปฏิเสธสมมติฐาน
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องความคิดสร้างสรรค์ขององค์การเพื่อสร้างนวัตกรรมบริการและผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติกในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อทดสอบหาสาเหตุและ
ผลของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การโรงแรมบูติกในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย 4 ข้อ
ได้แก่ 1) เพื่อทดสอบผลกระทบของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ ด้านความลื่นไหลทางความคิด
ใหม่ ด้านงานที่มีความท้าทาย ด้านอิสระในการทํางาน ด้านการเปลี่ยนแปลงเชิงรุก ด้านการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง และด้านการเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ ต่อนวัตกรรมการบริการของโรงแรมบูติกใน
ประเทศไทย 2) เพื่อทดสอบผลกระทบของนวัตกรรมการบริการต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ
โรงแรมบูติกในประเทศไทย 3) เพื่อทดสอบผลกระทบของความรุนแรงในการแข่งขันต่อความสัมพันธ์
ระหว่างนวัตกรรมการบริการและผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติกในประเทศไทย 4) เพื่อ
ทดสอบผลกระทบของภาวะผู้ นํ า การเปลี่ ย นแปลง โครงสร้ า งเชิ ง ยื ด หยุ่ น และความพร้ อ มด้ า น
ทรั พ ยากรต่ อ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข ององค์ ก ารของโรงแรมบู ติ ก ในประเทศไทย ซึ่ ง สามารถสรุ ป
ผลการวิจัยได้ดังนี้
1. สรุปผลการวิจยั
2. อภิปรายผลการวิจัย
3. ประโยชน์ของการวิจัย
4. ข้อจํากัดของการวิจัย
5. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต
สรุปผลการวิจยั
1. ผลการวิ เคราะห์ ข้อมูล ทั่วไปโรงแรมบูติกในประเทศไทย พบว่ า โรงแรมบูติก ใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่มีจํานวนห้องพักน้อยกว่า 20 ห้อง มีจํานวนพนักงานมากกว่า 15 คน ระยะเวลา
การดําเนินการน้อยกว่า 5 ปี โดยมีมาตรฐานโรงแรมระดับ 3 ดาว และเป็นประเภทโรงแรมอิสระที่
ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ
2. การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นสรุปผลได้ดังนี้
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2.1 ผู้บริ หารของโรงแรมบูติกในประเทศไทยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดด้านความลื่นไหลทางความคิดใหม่ ได้แก่ บรรยากาศการทํางานเป็นไปอย่างเปิดเผย
ง่ายต่อการพูดคุยนําเสนอความคิดเห็น ด้านงานที่มีความท้าทาย ได้แก่ ผู้บริหารมอบหมายหน้าที่งาน
ตามความถนัด ทักษะและศักยภาพของพนักงาน ด้านอิสระในการทํางาน ได้แก่ โรงแรมสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่ออํานวยความสะดวกให้พนักงานคิดหาวิธีการทํางานหรือให้บริการใหม่ๆ เพื่อพัฒนาหรือ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ด้านการเปลี่ยนแปลงเชิงรุก ได้แก่ โรงแรมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงแปลงใดๆ
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ด้านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โรงแรมให้โอกาสพนักงานฝึกทักษะที่จําเป็น
ใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า และด้านการเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์
ได้แก่ ข้อมูลและข้อคิดเห็นจากลูกค้าที่มาใช้บริการถูกนํามาใช้เพื่อปรับปรุงการให้บริการที่ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
2.2 ผู้บริหารโรงแรมบูติกในประเทศไทยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์
ของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดด้านนวัตกรรมบริการ ได้แก่ โรงแรมมีกลยุทธ์ใหม่ๆ ในการจัดบริการที่มุ่งสู่ความ
ประทับใจของลูกค้าเป็นสําคัญ และด้านผลการดําเนินงานของธุรกิจ ได้แก่ ลูกค้าเก่ากลับมาใช้บริการ
ของโรงแรมต่อเนื่องสม่ําเสมอ
2.3 ผู้บริหารโรงแรมบูติกในประเทศไทยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้บริหาร
โรงแรมบูติกในประเทศไทยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับความรุนแรงในการแข่งขัน อยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โรงแรมบูติก เป็นธุรกิจที่มีการ
แข่งขันสูง
2.4 ผู้บริหารโรงแรมบูติกในประเทศไทยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
สาเหตุที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ โดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดด้านภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ผู้บริหารให้ความสําคัญกับ
การพั ฒนาศักยภาพของพนั กงานให้สูงขึ้นและเปิดโอกาสให้ได้ใ ช้ความสามารถอย่างเต็ม ที่ ด้าน
โครงสร้างเชิงยืดหยุ่น ได้แก่ โครงสร้างการบริหารงานเน้นความยืดหยุ่นในการบังคับบัญชา เพื่อให้
การบริหารงานรวมเร็วมากขึ้น และด้านความพร้อมด้านทรัพยากร ได้แก่ โรงแรมมีระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์พร้อมใช้สําหรับพนักงาน
3. ปั ญ หาและอุ ป สรรค์ ข องความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข ององค์ ก ารธุ ร กิ จ โรงแรมบู ติ ก ใน
ประเทศไทย เกิดจาก 3 สาเหตุ ดังนี้
3..1 วั ฒ นธรรมองค์ ก ารของไทยที่ ไ ม่ เ อื้ อ ต่ อ การคิ ด ทดลองสิ่ ง ใหม่ กล่ า วคื อ
ผู้บริหารหรือผู้นําส่วนมากมักรวมอํานาจการตัดสินใจไว้ที่ตนเอง ไม่ให้อํานาจแก่พนักงานในการ
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ตัดสินใจ เลือกวิธีการทํางานหรือแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง รวมทั้งพนักงานไม่มีอิสระที่
ทดลองสิ่งใหม่เนื่องจากถูกควบคุม ขณะที่พนักงานเอง ก็เคยชินกับการทํางานแบบตามคําสั่ง ที่ไม่กล้า
คิดและตัดสินใจด้วยตัวเอง อีกทั้งวัฒนธรรมไทยที่ไม่กล้าเสี่ยงหรือทดลองสิ่งแปลกใหม่ เนื่องจากกลัว
ความผิดพลาดและการถูกลงโทษ ทําให้ขาดกระบวนการคิดและปฏิบัตินอกกรอบจากสิ่งที่เคยชิน ซึ่ง
เป็นอุปสรรคต่อการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นในองค์การ
3..2 การขาดแคลนพนั ก งานที่ มี คุ ณ ภาพ ที่ มี ทั ก ษะและบุ ค ลิ ก ภาพตรงกั บ
เอกลักษณ์และความต้องการของโรงแรม เนื่องจากโรงแรมบูติก เป็นโรงแรมขนาดเล็กที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว
มีสไตล์เป็นของตัวเอง และให้บริการที่แตกต่างจากงานบริการในโรงแรมในเครือ
(chain) ทั่วไป พนักงานในฐานะผู้ถ่ายทอดความเป็นบูติกและความคิดสร้างสรรค์ที่แฝงอยู่ในงาน
บริการและจึงมีความสําคัญ นอกจากนี้ โรงแรมบูติกต้องการพนักงานที่มีความรู้ด้านการตลาดและมี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเพื่อการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าและสร้างบริการที่แตกต่างผ่านความสัมพันธ์ที่เป็น
กันเองระหว่างลูกค้าและ ผู้ให้บริการ ให้บริการเฉพาะบุคคล (personalized service/service
customization) ที่จะสร้างความประทับใจเหนือความคาดหมาย ทําให้ลูกค้าจดจําและกลับมาใช้
บริการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ โรงแรมบูติกจึงจําเป็นต้องใช้พนักงานที่มีบุคลิก ลักษณะ ทัศนคติและความ
เข้าใจที่ตรงกับภาพลักษณ์ของโรงแรม ซึ่งคุณลักษณะของโรงแรมบูติกและคุณสมบัติของพนักงาน
ดังที่กล่าวนั้น ส่งผลโดยตรงกับความคิดสร้างสรรค์ขององค์การโรงแรมบูติก ที่เป็นธุรกิจเชิงสร้างสรรค์
สร้างเอกลักษณ์และความแตกต่างด้วย การลงทุนทางด้านความคิดมากกว่าตัวเงิน
4. การวิเคราะห์ผลกระทบเพื่อทดสอบสมมติฐาน สรุปผลได้ดังต่อไปนี้
4..1 ผลกระทบของความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข ององค์ ก ารต่ อ นวั ต กรรมบริ ก าร
ผลการวิจัยพบว่า ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การด้านความลื่นไหลทางความคิดใหม่ ด้านงานที่มี
ความท้ า ทาย ด้ า นอิ ส ระในการทํ า งานไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ ต่ อ นวั ต กรรมบริ ก าร ขณะที่ ด้ า นการ
เปลี่ ย นแปลงเชิ ง รุ ก ด้ า นการเรี ย นรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และด้ า นการเชื่ อ มโยงอย่ า งสร้ า งสรรค์ มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกและส่งผลกระทบต่อนวัตกรรมบริการ
4..2 ผลกระทบของนวัตกรรมบริการต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ ผลการวิจัย
พบว่า นวัตกรรมบริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกและส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ
4..3 ผลกระทบของความรุนแรงในการแข่งขันต่อความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรม
บริการและผลการดําเนินงานของธุรกิจ ผลการวิจัยพบว่า ความรุนแรงในการแข่งขันไม่มีผลกระทบ
ต่อความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมบริการและผลการดําเนินงานของธุรกิจ
4..4 ผลกระทบของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์เชิงบวกและส่งผลกระทบต่อความคิด
สร้างสรรค์ขององค์การทั้ง 6 ด้าน ได้แก่
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4..5 ผลกระทบของโครงสร้ า งเชิ ง ยื ด หยุ่ น ต่ อ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข ององค์ ก าร
ผลการวิจัยพบว่าโครงสร้างเชิงยืดหยุ่นมีความสัมพันธ์เชิงบวกและส่งผลกระทบต่อความคิดสร้างสรรค์
ขององค์การด้านอิสระในการทํางานและความเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ ขณะที่โครงสร้างเชิงยืดหยุ่น
ไม่มีผลกระทบต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การด้านความลื่นไหลทางความคิดใหม่ งานที่มีความ
ท้าทาย การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
4..6 ผลกระทบของความพร้อมด้านทรัพยากรต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
ผลการวิจัยพบว่าความพร้อมด้านทรัพยากรมีความสัมพันธ์เชิงบวกและส่งผลกระทบต่อความคิด
สร้างสรรค์ขององค์การทั้ง 6 ด้าน
การวิจัยครั้งนี้ ได้วิเคราะห์ผลของตัวแปรควบคุม คือ ขนาดของโรงแรม ระยะเวลาการ
ดําเนินการของโรงแรม และประเภทโรงแรม ผลการวิจัยพบว่า
ขนาดของโรงแรมไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ นวั ต กรรมบริ ก าร ผลการดํ า เนิ น งานของธุ ร กิ จ
ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมบริการและผลการดําเนินงานของธุรกิจ และความคิดสร้างสรรค์ของ
องค์การด้านต่างๆ ยกเว้นความสร้างสรรค์ขององค์การด้านความลื่นไหลทางความคิดใหม่
ระยะเวลาการดํ า เนิ น การของโรงแรมไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ นวั ต กรรมบริ ก าร ผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมบริการและผลการดําเนินงานของธุรกิจ และ
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การด้านต่างๆ ยกเว้นความคิดสร้างสรรค์ขององค์การด้านอิสระในการ
ทํางานและการเปลี่ยนแปลงเชิงรุก
ประเภทโรงแรมไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ นวั ต กรรมบริ ก าร ผลการดํ า เนิ น งานของธุ ร กิ จ
ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมบริการและผลการดําเนินงานของธุรกิจ และความคิดสร้างสรรค์ของ
องค์การด้านต่างๆ ยกเว้นความคิดสร้างสรรค์ขององค์การด้านงานที่มีความท้าทาย
อภิปรายผลการวิจัย
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การเป็นความสามารถหรือคุณลักษณะที่แสดงความสามารถ
เชิงพลวัตขององค์การ ทําให้เกิดสิ่งใหม่ (novelty) ที่เป็นประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การ
ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างกระทําทางสังคมระหว่างกันของสมาชิกทุกระดับในองค์การ โดยในระหว่างการ
กระทําหรือปฏิสัมพันธ์นั้นความสามารถและศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ของสมาชิกจะถูกพัฒนาขึ้นและ
แสดงออกจากการต่อยอดทางความคิด การแบ่งปัน/แลกเปลี่ยน/ผสมผสานข้อมูล ความรู้ ทัศนคติ
ทําให้เกิดความเข้าใจหรือความหมายใหม่ ตลอดจนการแบ่งปันประสบการณ์และผลประโยชน์ร่วมกัน
ในเชิงจิตวิทยา การกระทําระหว่างกันทางสังคมยังส่งผลต่อแรงจูงใจและการทุ่มเทแรงกาย แรงใจ
ความรู้ ความสามารถ และใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ส่งผลต่อความสามารถและศักยภาพเชิง

250
สร้างสรรค์ของสมาชิกภายใต้บริบท เงื่อนไข และปัจจัยองค์การที่เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาและใช้
ศักยภาพคิดสร้างสรรค์ผลงานจนเกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์ขององค์การที่จะนํามาซึ่งผลลัพธ์หรือ
นวัตกรรมและผลต่อผลการดําเนินงานที่ดีขององค์การ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันที่ยั่งยืน
ให้แก่องค์การ
จากวัตถุประสงค์หลักของการวิจัยเพื่อทดสอบหาสาเหตุและผลของความคิดสร้างสรรค์
ขององค์การโรงแรมบูติกในประเทศไทย ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. ผลกระทบของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การต่อนวัตกรรมบริการ
1.1 ผลกระทบของความลื่นไหลทางความคิดใหม่ต่อนวัตกรรมบริการ พบว่าความคิด
สร้ า งสรรค์ ข ององค์ ก ารด้ า นความลื่ น ไหลทางความคิ ด ใหม่ ไ ม่ มี ผ ลกระทบต่ อ นวั ต กรรมบริ ก าร
เนื่องจากความลื่นไหลทางความคิดใหม่เป็นความสามารถขององค์การที่เกิดจากการสนับสนุนโอกาส
และกิจกรรมขององค์การ เช่น การสร้างเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและถกเถียงเชิงสร้างสรรค์
เป็นต้น เพื่อกระตุ้น จูงใจให้พนักงานสร้างความคิด ถกเถียง แลกเปลี่ยนความคิดและยอมรับฟัง
ความคิดที่แตกต่าง หลากหลาย เพื่อนําไปสู่พัฒนาความคิดใหม่ๆ ด้วยตนเอง ซึ่งจากผลการวิจัยเชิง
คุณภาพพบว่า พนักงานโรงแรมบูติกไทยพัฒนาทักษะทางการคิดสร้างสรรค์และความลื่นไหลทาง
ความคิดผ่านกิจกรรมทางสังคมและความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์การ ระหว่างพนักงาน ผู้บริหารและ
ลูกค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
แต่ทว่าเนื่องจากการเป็นองค์การขนาดเล็กที่มีพนักงานจํานวนไม่มากผนวกกับวัฒนธรรม
การทํางานตามคําสั่งของคนไทยที่เป็นอุปสรรค์ต่อ การส่งเสริมการสร้างความคิด และการสนับสนุน
ความ ลื่นไหลทางความคิดสร้างสรรค์เชิงบวกขององค์การ เช่น การระดมความคิด เป็นต้น ความ
ลื่นไหลทางความคิดใหม่ที่เกิดขึ้นในโรงแรมบูติกไทยจึงมีระดับต่ํา ขณะที่นวัตกรรมบริการในโรงแรม
บูติกเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและค่อยเป็นค่อยไปในกระบวนการสร้างสรรค์การบริการ
และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ที่มุ่งสร้างสรรค์การบริการ
พิเศษเฉพาะกลุ่มหรือบุคคล เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าที่มาใช้บริการ และ
สร้างประสบการณ์การบริการที่แปลกใหม่และน่าประทับใจให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ ซึ่งไม่เกี่ยวข้อง
กับความลื่นไหลทางความคิดใหม่ที่เกิดจากการสนับสนุนจากองค์การ ดังนั้นความลื่นไหลทางความคิด
ใหม่จึงไม่ส่งผลกระทบต่อนวัตกรรมบริการในโรงแรมบูติกไทย
and
ผลการวิ จั ย ดั ง กล่ า วขั ด แย้ ง กั บ การศึ ก ษาที่ ผ่ า นมาของ Ooncharoen
Ussahawanitchakit (2011) เรื่องกลยุทธ์นวัตกรรมบริการของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ที่พบว่า
การคิดที่แตกต่างต่างจากคู่แข่ง (thinking differently from competitor) จะทําให้เกิดกลยุทธ์
นวัตกรรมที่ดีกว่า และให้ข้อเสนอว่าองค์การมีการคิดแตกต่างจากคู่แข่งระดับสูงจะสร้างกลยุทธ์
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นวัตกรรมที่แตกต่างจากคู่แข่งต่างๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ โดยเฉพาะการสร้างความแตกต่างใน
ผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนให้เห็นความแตกต่างของสินค้าหรือแบรนด์ของคู่แข่ง สอดคล้องกับ Oke (2007)
ที่ พ บว่ า กิ จ กรรมสํ า คั ญ ที่ จ ะสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด นวั ต กรรม ได้ แ ก่ กิ จ วั ต รต่ า งๆ เพื่ อ สร้ า งความคิ ด
สร้างสรรค์และการจัดการความคิดในฐานะข้อปฏิบัติหนึ่งเพื่อจัดการนวัตกรรมที่เป็นทางการ กลยุทธ์
นวัตกรรม และการจัดการผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม นอกจากนี้ การศึกษานวัตกรรมบริการใน
กลุ่มธุรกิจโรงแรมหลายเชื้อชาติของ สาวิตรี สุทธิจักร์ (2552) พบว่า พนักงานบริการต้อนรับ (frontline staff) เป็นแหล่งที่มาของความคิดริเริ่มที่จะมีผลต่อการนําเสนอบริการใหม่ๆ เพราะพนักงาน
บริการต้อนรับคือผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับลูกค้า จึงทราบความต้องการของลูกค้าและปัญหาต่างๆ
ที่เกิดขึ้นระหว่างการทํางาน และให้ข้อเสนอว่า โรงแรมควรให้ความสําคัญกับการนําเสนอความคิด
ใหม่ ๆ คํ า แนะนํ า ตลอดจนวิ ธี ก ารแก้ ปัญ หาของพนั ก งานบริก ารต้ อ นรั บ หน้ า โรงแรม เพื่ อ นํา มา
ปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารทํ า งานประจํ า วั น และคิ ด ค้ น นวั ต กรรมบริ ก ารใหม่ ๆ ตอบสนองความต้ อ งการ
เหนือความคาดหมายของลูกค้า
1.2 ผลกระทบของงานที่มีความท้าทายต่อนวัตกรรมบริการ พบว่า ความคิดสร้างสรรค์
ขององค์การด้านงานที่ท้าทายไม่มีผลกระทบต่อนวัตกรรมบริการ เนื่องจากงานที่ท้าทายเกิดจากการ
กําหนดลักษณะงานให้มีความสําคัญ ต้องใช้ทักษะในการทํางานที่หลากหลาย และการมอบหมายงาน
ให้ตรงความรู้ความสามารถ เพื่อทําให้พนักงานเกิดความรู้สึกท้าทายในงาน ส่งผลต่อแรงจูงใจภายใน
และการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทํางานที่ทําให้เกิดนวัตกรรมในองค์การ แต่ทว่าธรรมชาติของการ
บริการในบริบทโรงแรมบูติกไทย มุ่งสร้างสรรค์ประสบการณ์หรือการบริการเฉพาะกลุ่มหรือบุคคล
(service customization) ที่จําเป็นต้องใช้ความยืดหยุ่นและทักษะที่หลากหลายในการทํางาน
อันเนื่องมาจากความหลากหลาย ซับซ้อนและเป็นพลวัตของกระบวนการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าที่มาใช้บริการ การประสานผลประโยชน์ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่หลากหลาย ตลอดจน
ความสั ม พัน ธ์ระหว่า งปัจจัยต่า งๆ ทั้งภายในและภายนอก ดั งนั้ น ความท้ า ทายในการทํางานใน
โรงแรมบู ติ กจึ ง เกิ ด จากธรรมชาติข องงานบริ ก ารที่ ต้อ งใช้ป ฏิภ าณไหวพริ บ ในการคิด สร้ างสรรค์
(improvise) เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาหรื อ จั ด การสถานการณ์ เ ฉพาะหน้ า ที่ ห ลากหลายและไม่ ส ามารถ
คาดการณ์ได้ มากกว่าเกิดจากการออกแบบคุณลักษณะงานให้งานมีความท้าทาย
ในอีกทางหนึ่ง นวัตกรรมบริการที่เกิดขึ้นโรงแรมบูติกเป็นผลลัพธ์ที่จับต้องไม่ได้และเป็น
กระบวนการของการสร้างบริการเฉพาะกลุ่มหรือบุคคลที่แปลกใหม่และแตกต่างจากคู่แข่งตามความ
ต้องการที่หลากหลายของลูกค้าที่ มาใช้บริการ ซึ่ งเกิดขึ้นจากกระบวนการสร้างสรรค์การบริการ
ร่วมกัน (service co-creation) ระหว่างพนักงานผู้ให้บริการและลูกค้าผู้ใช้บริการ ที่กระบวนการ
สร้างบริการและการบริโภคผลงานบริการเกิดขึ้นและหมดไปในเวลาเดียวกัน ดังนั้น นวัตกรรมบริการ
ที่เกิดขึ้นในโรงแรม บูติกจึงที่ไม่เกี่ยวข้องกับการออกแบบลักษณะงานให้มีความท้าทายหรือการ
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มอบหมายคนให้ตรงกับงานที่จะส่งผลต่อแรงจูงคิดสร้างสรรค์ในการทํางานเพื่อสร้างนวัตกรรมใน
องค์การ ดังนั้น งานที่มีความท้าทายจึงไม่ส่งผลกระทบต่อนวัตกรรมบริการในบริบทโรงแรมบูติกไทย
ในขณะที่ความคิดสร้างสรรค์เป็นปัจจัยเบื้องต้นของการเกิดนวัตกรรม (Paulus and
Nijstad, 2003) ผลงานวิจัยดังกล่าวขัดแย้งกับผลการวิจัยที่ผ่านมาของ Oldham and Cummings
(1996) ที่พบว่า งานที่ให้อํานาจการตัดสินใจสูง มีความสําคัญและสลับซับซ้อนทําให้เกิดผลการ
ปฏิบัติงานเชิงสร้างสรรค์ในระดับสูงกว่างานง่ายๆ ทั่วไป เช่นเดียวกับการศึกษาของ Amabile and
Gryskiewicz (1989) ที่พบว่า ความท้าทายส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์มากกว่าความสามารถในการ
ผลิต ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Hunter et al. (2007) ที่พบว่าความท้าทายมีอิทธิพลต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ในองค์การ เพราะงานที่มีความท้าทายในระดับต่ําจะนํามาสู่ความรู้สึกแปลกแยก
ไม่กระตือรือร้นและขาดความสนใจใจงานของคนในองค์การ (Leigh, 2011) นอกจากนี้ จากการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดความคิดสร้างสรรค์ที่รู้จักกันในนาม the Work
Environment Index (WEI) ในการศึกษาบรรยากาศเชิงสร้างสรรค์ในบริบทองค์การของ Amabile
(1988) และ Amabile and Gryskiewicz (1989) พบว่าความท้าทายเป็นตัวแปรที่ถูกกล่าวถึงอยู่
บ่อยครั้งว่ามีความสําคัญต่อความคิดสร้างสรรค์ในสภาพแวดล้อมการทํางาน ขณะที่ Oldham and
Cummings (1996) ให้ข้อสรุปว่า พนักงานที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงจะทํางานได้ดีหากได้รับ
มอบหมายให้ ทํางานที่มีความท้าทายและซับซ้ อน โดยไม่ถูกควบคุม อย่ างไรก็ตาม ผลการวิจัยนี้
สอดคล้องกับการตั้งข้อสังเกตของ Amabile and Gryskiewicz (1989) ที่กล่าวว่าความรู้สึกท้าทาย
เป็นเชื้อเพลิงให้เกิดความคิดสร้างสรรค์แต่บ่อยครั้งมักเกิดจากธรรมชาติที่น่าสนใจของตัวปัญหาเอง
และผลการศึกษาตัววัดสภาพแวดล้อมการทํางานเชิงสร้างสรรค์ของ Leigh (2011) พบว่า การกระตุ้น
ทางปัญญา (intellectual stimulation) ข้อบังคับเชิงคุณค่าของผู้นําเชิงผลิตภัณฑ์ (value
discipline of product leadership) และคุณค่าของสถานที่ทํางาน (workplace values) มีอิทธิพล
สําคั ญต่ อความคิ ดสร้างสรรค์ข ององค์การมากกว่างานที่มีความท้าทาย โดยอาจเป็นไปได้ ว่าเกิด
การศึ ก ษาในบริ บ ทองค์ ก ารที่ แ ตกต่ า งกั น ระหว่ า งมี ลั ก ษณะงานเชิ ง สร้ า งสรรค์ กั บ องค์ ก ารที่ ไ ม่
สร้างสรรค์ (Ensor, Pirrie, and Band, 2006) Amabile et al. (1996) (KEYS) กล่าวถึงความสําคัญ
ของความท้าทายในการทํางานต่อการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ ในระดับความรู้สึกของปัจเจก
บุคคลที่จําเป็นต้องทํางานหนักในงานที่มีความท้าทายและเป็นโปรเจคสําคัญว่ามีข้อควรระวังคือ หาก
มีการกดดันที่มากเกินไปสามารถสร้างผลกระทบเชิงลบต่อความคิดสร้างสรรค์ได้เช่นกัน
1.3 ผลกระทบของอิสระในการทํางานต่อนวัตกรรมบริการ พบว่า ความคิดสร้างสรรค์
ขององค์การด้านอิสระในการทํางานไม่มีผลกระทบต่อนวัตกรรมบริการ เนื่องจากอิสระในการทํางาน
เกิดขึ้นจากการให้อํานาจตัดสินใจเกี่ยวกับกระบวนการทํางานต่างๆ ด้วยตนเอง ทําให้พนักงานเกิด
ความรู้สึกเป็นเจ้าของในงานของตน (sense of ownership) และเกิดแรงจูงใจใช้ความคิดสร้างสรรค์
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เพื่อสร้างนวัตกรรมในองค์การ แต่ทว่าในองค์การขนาดกลางถึงขนาดเล็กอย่างโรงแรมบูติกไทยที่ส่วน
ใหญ่ มีโ ครงสร้ า งไม่ ซั บซ้ อ น มี พ นัก งานจํ า นวนไม่ ม าก บริ ห ารงานอย่ า งเป็ น อิ ส ระโดยครอบครั ว
เจ้าของคนเดียว หรือหุ้นส่วนระหว่างเพื่อนด้วยความยืดหยุ่น และเป็นกันเอง การบริหารจัดการและ
การตัดสินใจต่างๆ ตลอดจนการทํางานของพนักงานจึงอยู่ภายใต้ความสัมพันธ์ที่ดีและการควบคุม
อย่างไม่เป็นทางการของเจ้าของหรือผู้บริหาร
เมื่ออิสระในการทํางานมีความจําเป็นสําหรับการการใช้ความคิดสร้างสรรค์บริการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการและจัดการสถานการณ์หรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่หลากหลายในบริบท
โรงแรมบูติก โรงแรมบูติกต่างๆ มีการให้อิสระในการทํางานในระดับที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
นโยบายผู้บริหารหรือภาวะผู้นําของโรงแรม วัฒนธรรมการทํางานของพนักงาน ตลอดจนคุณลักษณะ
ของพนักงาน โดยเฉพาะด้านทัศคติ ทักษะและประสบการณ์ในการทํางาน รวมถึงระยะเวลาในการ
ทํางานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การและความไว้วางใจในการทํางานของผู้บริหาร ซึ่งผลการวิจัย
เชิงคุณภาพส่วนใหญ่พบว่า การให้อิสระหรืออํานาจตัดสินใจในการทํางานแก่พนักงานถูกจํากัดเฉพาะ
เพื่อการแก้ปัญหาฉุกเฉินเฉพาะหน้ามากกว่าการกําหนดเป้าหมายให้พนักงานเลือกวิธีการทํางานและ
ตัดสินใจด้วยตนเองทั้งหมด ดังนั้น ในบริบทโรงแรมบูติกไทยที่อํานาจในการควบคุมงานหรือความมี
อิสระในการทํางานถูกควบคุมอย่างใกล้ชิดโดยผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการ อิสระในการทํางานจึงไม่
ส่งผลกระทบต่อนวัตกรรมบริการที่เกิดขึ้นในโรงแรมบูติก
นอกจากนี้ เมื่อตัวผู้ให้บริการหรือพนักงานผู้ผลิตบริการเป็นหัวใจของการบริการที่มีผล
โดยตรงต่อคุณภาพการบริการ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทํางานและนวัตกรรมบริการต่างๆ
ที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์การบริการร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการในบริบทโรงแรม
บูติก นวัตกรรมบริการจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยที่หลากหลาย โดยเฉพาะปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ให้บริการเช่น
การมีหัวใจบริการ ทัศนคติที่ดีต่อการบริการ ทักษะในการแก้ปัญหา และประสบการณ์ด้านการบริการ
ตลอดจนความพร้อมทางด้านจิตใจและร่างกายของผู้ให้บริการ เป็นต้น และปัจจัยด้านทัศนคติส่วน
บุคคล ความชอบ ความเห็น และความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าผู้รับบริการ มากกว่าเรื่องของ
ความมีอิสระในการทํางาน ดังนั้น อิสระในการทํางานจึงไม่ส่งผลกระทบต่อนวัตกรรมบริการที่เกิดขึ้น
ในโรงแรม บูติก
เนื่องจากความแตกต่างด้านบริบทในการศึกษา วัฒนธรรมการทํางาน นโยบายการ
บริหาร ลักษณะภาวะผู้นํา ตลอดจนปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อการให้อิสระและ
อํ า นาจตั ด สิ น ใจในการทํ า งาน ผลงานวิ จั ย ดั ง กล่ า วจึ ง ขั ด แย้ ง กั บ การศึ ก ษาจํ า นวนมากที่ ผ่ า นมา
โดยเฉพาะการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ นสถานที่ ทํ า งานต่ า งๆ (เช่ น
Amabile et al., 1996 (KEYS); Ekvall and Ryhammer, 1999 (CCQ); Haynes et al., 1999
(WCI); Hunter et al., 2007 (Taxonomy for creativity)) ที่พบว่าปัจจัยอิสรภาพหรืออํานาจใน

254
การตั ด สิ น ใจเป็ น ปั จ จั ย หนึ่ง ที่ มีค วามสัม พั นธ์ กับ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ นองค์ ก าร ขณะที่ ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ขององค์การส่งผลต่อนวัตกรรมในองค์การ (Paulus and Nijstad, 2003) การศึกษาของ
Seidel and Rosemann (2008) กล่าวถึงความจําเป็นในการให้อิสระเชิงสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน
กล่าวคือ พนักงานที่เป็นเจ้าของความสามารถเชิงความคิดสร้างสรรค์จะทํางานได้ดีในสภาพแวดล้อม
ที่พร้อมให้รับความเสี่ยง ให้อํานาจตัดสินใจและมีอิสระที่จะเบี่ยงเบนไปจากสิ่งที่เป็นอยู่ (status quo)
(Kirton, 1989) สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Haynes et al. (1999) ที่ยืนยันความเชื่อถือได้ของตัว
แปรอิสรภาพว่ามีผลต่อสภาพแวดล้อมการทํางานเชิงสร้างสรรค์ และการศึกษาในองค์การที่ไม่ใช่
องค์การด้านการออกแบบ (design organization) ที่พบว่า อิสรภาพมีความสําคัญสําหรับ
สภาพแวดล้อมการทํางานเชิงสร้างสรรค์ (Vithayathawornwong et al., 2003) งานเขียนเรื่อง In
Search of Excellence เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การขององค์การที่ประสบความสําเร็จระดับโลก
จํานวน 62 แห่ง เช่น Hewlet-Packard, McDonald’s, Disney Productions ของ Peter and
Waterman (1982) พบว่า ความมีอํานาจในการทํางานและความเป็นเจ้าของกิจการ (autonomy
and entrepreneurship) ของพนักงาน เป็นวัฒนธรรม 1 ใน 8 วัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อ
ความสําเร็จขององค์การ
โดยให้ความเห็นว่า องค์การต้องสนับสนุนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์
กล้าเปลี่ยนแปลงและสร้างสิ่งใหม่ ด้วยการสร้างความรู้สึกของความเป็นเจ้าของ ให้ความสะดวกสบาย
และอิสระในการคิดค้นและแสดงสิ่งใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดนวัตกรรมขึ้นในองค์การ
อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ Rosenberg (2007)
ที่ศึกษาเครื่องมือวัดบรรยากาศสําหรับความคิดสร้างสรรค์ (KEYS) ของ Amabile and CCL (1989)
ที่พบว่าอิสรภาพไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดสร้างสรรค์ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Hunter et
al. (2007) ที่พบว่าตัวแปรอํานาจในการทํางาน ในความหมายเดียวกับอิสระในการทํางาน มีอิทธิพล
น้อยที่สุดต่อความคิดสร้างสรรค์เมื่อเทียบกับตัวแปรอื่นๆ และ Leigh (2011) ที่ศึกษาสภาพแวดล้อม
การทํางานเชิงสร้างสรรค์ในองค์การด้านสถาปัตยกรรมที่พบว่าตัวแปรด้านอิสรภาพมีความสัมพันธ์เชิง
บวกต่อความคิดสร้างสรรค์ในระดับปานกลาง แต่มีความสอดคล้องภายในหรือความเชื่อถือได้ในระดับ
ต่ํา ซึ่งอาจเป็นเพราะการศึกษาในองค์การที่มีการปฏิบัติงานเชิงสร้างสรรค์สูงหรืออาจจะถูกเข้าใจว่า
เป็นปัจจัยของบรรยากาศ ไม่ใช่ความคิดสร้างสรรค์ (Ibid., 2011) ขณะที่ Morris (2005ก) ให้ข้อสรุป
ที่น่าสนใจว่า ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลในบริบทองค์การจะเกิดขึ้นได้ ปัจเจกบุคคลต้องได้รับ
อํ า นาจตั ด สิ น ใจในการจั ด การงานของตนอย่ า งเต็ ม ที่ ภายใต้ เ งื่ อ นไขส่ ว นบุ ค คลที่ ต้ อ งเชื่ อ มั่ น ใน
ความสามารถของตนเอง (self-efficacy) สูงและเงื่อนไของค์การที่พร้อมด้านข้อมูลที่มีคุณภาพ
สําหรับผลการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาดังกล่าว ผู้วิจัย
เห็นว่า ควรมีการศึกษาผลกระทบของความลื่นไหลทางความคิดใหม่ ความท้าทายในงานและอิสระใน
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การทํางานที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมขององค์การในอุตสาหกรรมอื่นหรือบริบทองค์การ
อื่น หรืออาจใช้วิธีหรือแนวทางการศึกษาอื่นๆ เพื่อขยายความเข้าใจของผลการศึกษาที่ที่พบในงานนี้
1.4 ผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงเชิ ง รุ ก ต่ อ นวั ต กรรมบริ ก าร พบว่ า ความคิ ด
สร้างสรรค์ขององค์ การด้ านการเปลี่ยนแปลงเชิงรุกมีความสั ม พันธ์ เชิ งบวกและส่ งผลกระทบต่ อ
นวัตกรรมบริการ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นเชิงรุกเป็นความสามารถของ
องค์การในเชิงกระบวนการและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับทั้งความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ส่งผลต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การและนวัตกรรม (บริการ) ที่ช่วยสร้างผลการดําเนินงานที่ดีใ ห้แ ก่
องค์การ
สําหรับธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ที่ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันเกิดขึ้นจากความมีเอกลักษณ์
ที่โดดเด่ นและความเป็นตั วของตั วเองที่แตกต่ างอย่ างโรงแรมบู ติก การออกแบบโครงสร้ างหรื อ
สถาปัตยกรรมภายนอกและการตกแต่งภายในที่มีความสวยงามและโดดเด่นปัจจุบันกลายเป็นรสนิยม
และกระแสที่โรงแรมทั่วไปส่วนใหญ่ให้ความสําคัญ โรงแรมบูติกจึงจําเป็นต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์
สร้างเปลี่ยนแปลงเชิงรุกให้เกิดขึ้นเพื่อสร้างนวัตกรรมบริการที่แตกต่างและตัวตนที่ชัดเจนให้เกิดขึ้นใน
ทุกกระบวนการสร้างสรรค์บริการและความเป็นบูติกขององค์การ ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรม
การเปลี่ยนแปลงเชิงรุกเกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์และความต้องการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า
หรือกล่าวคือ นวัตกรรม ซึ่งเป็นความสามารถสําคัญขององค์การที่ก่อให้เกิดความคิด กระบวนการ
ทํางาน รูปแบบการบริการใหม่ๆ ตลอดจนวิธีการแก้ปัญหาที่ดีขึ้น ที่จะทําให้องค์การมีการปรับตัว
และเปลี่ ย นแปลง เพื่ อตอบสนองต่ อการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก พร้อมทั้ งสามารถ
เปลี่ยนแปลงโลกและตัวเองได้อย่างสม่ําเสมอ (Woodman, 2009; Nisula, 2013) ในขณะที่แนวคิด
ความสามารถเชิงพลวัต (Teece, 2007; Helfat and Peteraf, 2009) กล่าวถึงความได้เปรียบเชิง
การแข่งขันอย่างยั่งยืนที่เกิดขึ้นจากการสร้างความสามารถบริหารทรัพยากรภายในองค์การให้มีความ
ยืดหยุ่นและสามารถปรับตัว เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้ง
ภายนอกและภายใน ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของกิจกรรมเชิงรุก (proactivity) (Bateman and
Crant, 1993) ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม จึงเป็นกระบวนการ
ที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันอย่างไม่มีที่สิ้นสุด โดยเฉพาะในบริบทโรงแรมบูติกที่มุ่งเน้นการสร้างเอกลักษณ์
เฉพาะตั ว ที่ แตกต่ า งและโดดเด่น จากการใช้ค วามคิดสร้ า งสรรค์ ส ร้างความเป็ นบู ติกในส่ว นของ
ฮาร์ ด แวร์ ห รื อ โครงสร้ า ง และซอฟต์ แ วร์ ห รื อ การบริ ก ารพิ เ ศษเฉพาะกลุ่ ม หรื อ บุ ค คลเพื่ อ สร้ า ง
ประสบการณ์การบริการที่เหนือความคาดหมายตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายที่มาใช้บริการ สรุปได้ว่า การเปลี่ยนแปลงเชิงรุกมีความจําเป็น สําคัญ และที่สําคัญมี
ความสั ม พั น ธ์ แ ละส่ ง ผลต่ อ กระบวนการสร้ า งการบริ ก ารเฉพาะกลุ่ ม หรื อ บุ ค คลที่ เรี ย กได้ ว่ า เป็ น
นวัตกรรมบริการที่เกิดขึ้นในโรงแรมบูติกไทย
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ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาทบทวนวรรณกรรมของ Reiter-Palmon and
Illies (2004) ที่ให้ข้อสรุปไว้ว่า องค์การที่ให้ความสําคัญกับการวางแผนล่วงหน้า มีการกําหนดปัญหา
สําคัญที่มีความเป็นไปได้อาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นต้น ให้ข้อมูลพนักงานเพียงพอ และสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหา จะส่งผลต่อผลลัพธ์เชิงสร้างสรรค์ และผลลัพธ์เชิงสร้างสรรค์จะนํามา
ซึ่งนวัตกรรมในองค์การ (Paulus and Nijstad, 2003) เช่นเดียวกับการศึกษากลยุทธ์นวัตกรรม
บริการของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยของ Ooncharoen and Ussahawanitchakit (2011) พบว่า
สามในหกกลยุทธ์นวัตกรรม ได้แก่ ความตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ความกล้าเสี่ยง
ที่จะริเริ่มเปลี่ยนแปลง และการคิดต่างจากคู่แข่ง สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเชิงรุกที่ถูกสร้างขึ้นใน
งานวิ จั ย นี้ ในฐานะความสามารถขององค์ ก ารที่ ไ วต่ อ การรั บ รู้ แ ละตอบสนองต่ อ สิ่ ง กระตุ้ น ทาง
สภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งมีแนวโน้มที่จะปรับตัวและสร้างโอกาส
ใหม่ๆ ในตลาดก่อนคู่แข่ง ซึ่งช่วยให้องค์การสามารถดํารงอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างเช่นปัจจุบัน (Ooncharoen and Ussahawanitchakit, 2011) Eskildsen et al. (1999)
ให้ความเห็นว่า ถ้าองค์การต้องการความเป็นเลิศทางธุรกิจ องค์การจําเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่
มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อสนับสนุนให้พนักงานเกิดความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการศึกษา การฝึกอบรม
การมีส่วนรวมและการทํางานเป็นทีม ในขณะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความพยายามที่จะทําให้
การเปลี่ยนแปลง เป็นกิจกรรมเชิงรุก (proactivity) ที่ถูกกล่าวถึงในการศึกษาของ Bateman and
Crant (1993)
1.5 ผลกระทบของการเรี ย นรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งต่ อ นวั ต กรรมบริ ก าร พบว่ า ความคิ ด
สร้างสรรค์ขององค์การด้านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีความสัมพันธ์เชิงบวกและส่งผลกระทบต่อ
นวั ต กรรมบริ ก าร เนื่อ งจากการเรี ย นรู้อ ย่า งต่อ เนื่ อ งเป็ น ความสามารถขององค์ ก ารที่ จ ะนํ า มาสู่
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาทักษะทางความคิดและการปฏิบัติใหม่ๆ อย่าง
สม่ําเสมอในระหว่างการทํางานและการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันทางสังคมภายในองค์การ พนักงานใน
องค์การสามารถแสวงหาและพัฒนาความรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ รอบตัวทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนรู้จักนําประสบการณ์และความรู้ที่สั่งสมอยู่ในองค์การมา
ทบทวน พัฒนา ประยุกต์ใช้ และบูรณาการร่วมกับความรู้ปัจจุบัน จนส่งผลให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
และความหมายใหม่ ๆ จากสร้ า งคุณค่ า และตี ค วามร่ว มกั น ของสมาชิ ก ภายในองค์ก าร เกิด เป็ น
วัฒนธรรมการเรียนรู้ที่สร้างความสามารถและศักยภาพสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขององค์การ สอดคล้องกับ
ทฤษฎีฐานทรัพยากรในการศึกษาของ Prahalad and Hamel (1990) และ Cappelli and Signh
(1992) ที่มององค์การในฐานะผลรวมของสมรรถนะต่างๆ ที่เป็นสมรรถนะเฉพาะขององค์การที่คู่แข่ง
ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ทําให้องค์การได้เปรียบเชิงการแข่งขัน โดยให้ความสําคัญกับสมรรถนะที่
เกิดจากทุนมนุษย์และการเรียนรู้ การสะสมความรู้และประสบการณ์ ดังนั้น ในธุรกิจโรงแรมบูติกและ
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งานบริการในบริบทโรงแรมบูติกที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สัมผัสความเป็นมนุษย์และการ
บริการเฉพาะกลุ่มหรือบุคคล การเรียนรู้ของพนักงานต่อสิ่งต่างๆ รอบตัวโดยเฉพาะความต้องการของ
ลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเป็นเรื่องสําคัญ พนักงานจําเป็นต้องให้ความสําคัญและสนใจเรียนรู้อยู่
ตลอดเวลา เพื่อสร้างการปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงให้ทันกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
ตลอดจนการแข่งขันอย่างรุนแรงในโลกธุรกิจปัจจุบัน
ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาของ Cross, Hargadon, and Parise
(2008) ที่ให้มุมมองใหม่เกี่ยวกับนวัตกรรมในฐานะการลื่นไหลของความรู้และความสามารถภายใน
และภายนอกองค์การที่ทําให้เห็นโอกาสและความสัมพันธ์ใหม่ ไม่ใช่ในฐานะการสร้างความคิดใหม่อัน
เกิดจากปัจเจกบุคคลใดหรือกลุ่มคนเล็กๆ เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น Ooncharoen
and
Ussahawanitchakit (2010) กล่าวถึงความสําคัญของความรู้และประสบการณ์ในอดีตในการศึกษา
ประสิทธิภาพความคิดสร้างสรรค์ในงานบริการว่าเป็นความสามารถขององค์การในการพัฒนาความคิด
ใหม่เพื่อสร้างรูปแบบการบริการใหม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในขณะที่การแบ่งปันความรู้
เป็นกิจกรรมหรือการกระทําของสมาชิกที่ทําให้เกิดการส่งต่อหรือแพร่กระจายข้อมูล ความคิด ความ
ชํานาญแก่ผู้อื่น (Bartol and Srivastava, 2002) ซึ่งทั้งความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาตั้งแต่อดีต
และการแบ่งปันความรู้มีผลต่อประสิทธิภาพความคิดสร้างสรรค์ในงานบริการ สอดคล้องกับงานวิจัย
เชิงแนวคิดของ Namwong, Jhundra-indra, and Raksong (2005) ที่นําเสนอกลยุทธ์การเรียนรู้
ขององค์การเชิงพลวัตที่ประกอบ ด้วยตัวแปรย่อย 5 ด้าน ที่ส่งผลโดยตรงต่อความยืดหยุ่นของ
องค์การ ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ และนวัตกรรมองค์การ โดยหนึ่งในห้าองค์ประกอบดังกล่าว
ได้แก่ องค์ประกอบด้านการเปิดกว้างทางความคิดอย่างต่อเนื่อง (continuous open-mindedness
orientation) จะทําให้เกิดความสามารถในการเรียนรู้หลายแง่มุม ทั้งเชิงกว้าง เชิงลึก และความ
รวดเร็ว เช่นเดียวกับที่ Huber (1991) ให้ความเห็นว่า การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสามารถสนับสนุน
ความสําเร็จและความอยู่รอดขององค์การ เพราะการมุ่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ
ในองค์การ (Crossan et al., 1999) มีผลกระทบเชิงบวกต่อนวัตกรรมองค์การ (Hult, Hurley and
Knight, 2004; Lee and Tsai, 2005; Rhee et al., 2010)
การศึกษาของ Zahra, Neubaum and Larrenta (2007) และ Chirico (2008) ให้สรุป
ตรงกันว่า การเรียนรู้ขององค์การสามารถพัฒนาความรู้ใหม่เพื่อสร้างทักษะและความสามารถใหม่ๆ
ที่นํามาซึ่งความได้เปรียบเชิงการแข่งขันได้ ในขณะที่การศึกษาของ Namwong, Jhundra-indra,
and Raksong (2005) กล่าวถึง กลยุทธ์การเรียนรู้ขององค์การเชิงพลวัตอย่างต่อเนื่องว่ามีความ
จําเป็นสําหรับการบูรณาการแหล่งที่มาของความรู้ต่างๆ เพื่อสร้างความสามารถแข่งขันได้เชิงศักยภาพ
และนํามาสู่การสร้างความความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ ความยืดหยุ่นขององค์การและนวัตกรรม
องค์การ ที่ส่งผลต่อความสําเร็จและอยู่รอดขององค์การ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Huber
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(1991), Dixon (1992) และ Gnyawali and Stewart (2003) ที่ให้สรุปตรงกันว่า การเรียนรู้ของ
องค์การมีผลต่อผลการปฏิบัติเชิงนวัตกรรมทั้งในระดับบุคคลและองค์การ
1.6 ผลการะทบของการเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ต่อนวัตกรรมบริการ พบว่า ความคิด
สร้างสรรค์ขององค์การด้านการเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์เชิงบวกและส่งผลกระทบต่อ
นวัตกรรมบริการ เนื่องจากความสามารถเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์เป็นความสามารถของพนักงานโดย
ส่วนรวมในการเชื่อมโยงแนวคิดและมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ อย่างเป็นระบบภายใต้ความ
หลากหลายและสลับซับซ้อนของสถานการณ์ภายในและภายนอกองค์การ โดยเฉพาะความสัมพันธ์
ทางสังคม ตลอดจนรู้จักใช้ประโยชน์จากเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมที่เป็นทุนทางสังคมของ
องค์การทั้งจากภายในระหว่างพนักงานและผู้นํา และภายนอกที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของลูกค้า
ความร่วมมือของพันธมิตรทางธุรกิจและการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของคู่แข่ง เป็นต้น เพื่อก่อให้เกิด
โอกาสและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ส่งผลต่อการสร้างนวัตกรรมในองค์การ
ในบริบทของโรงแรมบูติกไทย การเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์เกิดขึ้นอย่างหลากหลายใน
กระบวนการสร้างบริการเฉพาะกลุ่มหรือบุคคลที่แปลกใหม่และแตกต่างกันเพื่อตอบสนองความ
ต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ ซึ่งในกระบวนการความสัมพันธ์ทางสังคม
ของการสร้างสรรค์การบริการที่เกิดขึ้นร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการนั้น เกี่ยวข้องกับคน
ทรัพยากรและการกระทําทางสังคม ตลอดจนปัจจัยต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบถึงกัน
อย่ า งหลากหลาย ซึ่ ง จํ า เป็ น ต้ อ งใช้ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ นการคิ ด เชื่ อ มโยงความรู้ ความคิ ด
ความสัมพันธ์ ทรัพยากร ตลอดจนปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์การ โดยผลจาก
การสร้างบริการเฉพาะกลุ่มหรือบุคคลที่เกิดขึ้นกล่าวได้ว่าเป็นนวัตกรรมบริการที่เกิดขึ้นอย่างเป็น
กระบวนการและหลากหลายของโรงแรมบูติกไทย ดังนั้น การเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการสร้างสรรค์บริการพิเศษเฉพาะกลุ่มหรือบุคคลร่วมกันระหว่างให้บริการและผู้รับบริการ
เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมบริการในโรงแรมบูติกไทย
ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านของ Napier and Nilsson (2006) ที่
พบว่า การสร้างความร่วมมือ การใช้ความรู้ และการสนับสนุนความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก
องค์การมีความสําคัญต่อความสามารถเชิงสร้างสรรค์ขององค์การในองค์การที่โดดเด่นด้านความคิด
สร้างสรรค์ สอดคล้องกับการศึกษาของ Haynes et al. (1999) และ Leigh (2011) ที่สรุปได้ว่า
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงานส่งผลต่อการสนับสนุนการทํางานซึ่งกันและกันและการท้าทาย
ความคิดเห็นซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ ที่ทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมภายใน
องค์การ ขณะที่ McLean (2011) กล่าวถึงบทบาทของการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานในฐานะที่เป็น
การเอื้ออํานวยทางสังคม (social facilitation) ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในความคิดสร้างสรรค์ การศึกษา
ของ Cross, Hargadon, and Parise (2008) ให้ความสําคัญกับการเคลื่อนย้ายเครือข่ายของ
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ผู้เชี่ยวชาญที่มีค วามรู้เฉพาะด้านที่ เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ โดยทําแผนที่ ความ
ลื่นไหลของข้อมูล การแก้ปัญหาต่างๆ และความสัมพันธ์ของฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจใน
องค์การหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม และกล่าวว่า นวัตกรรมจะสามารถสร้างความได้เปรียบเชิง
การแข่งขันให้แก่องค์การได้หากสามารถช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนในการผลิตสินค้าและบริการ
ใหม่ๆ ให้แก่องค์การซึ่งเกิดได้จากการเชื่อมโยงเชิงสร้างสรรค์หรือการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์
ระหว่างฝ่ายต่างๆ ภายในองค์การและระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์การ อันเป็นคุณสมบัติเชิง
ความสามารถขององค์การที่ความคิดสร้างสรรค์ช่วยลดเวลาการทํางานและต้นทุนในการติดต่อสื่อสาร
ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ การศึกษานวัตกรรมบริการในกลุ่มธุรกิจโรงแรมหลายเชื้อชาติของ สาวิตรี
สุทธิจักร์ (2552) กล่าวถึงความสําคัญของพนักงานบริการต้อนรับ (front-line staff) ว่าเป็น
แหล่งที่มาของความคิดริเริ่มที่มีผลต่อการนําเสนอบริการใหม่ๆ เพราะพนักงานบริการต้อนรับคือผู้ที่มี
ปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับลูกค้า จึงทราบความต้องการของลูกค้าและปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการ
ทํางานได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับการศึกษาของ Yang and Lin (2012) ที่ศึกษาองค์การระดับโลก
องค์การ พบว่า เครือข่ายเชิงพลวัต (dynamic
ด้านเกี่ยวกับเทคโนโลยีระดับสูงจํานวน 117
networks) มีความสัมพันธ์กับผลการดําเนินงานด้านนวัตกรรม โดยเฉพาะในองค์การที่มีทรัพยากร
เชิงเครือข่าย (network resources) จํานวนมาก พลวัตเชิงเครือข่ายจะส่งผลกระทบต่อผลการ
ดําเนินงานเชิงนวัตกรรมขององค์การมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ในธุรกิจที่เน้นแรงงานมนุษย์อย่างงานบริการ
นั้น การติดต่อสื่อสาร การสร้างเครือข่าย และเรียนรู้จากแหล่งต่างๆที่หลากหลาย เช่น ผู้เชี่ยวชาญ
ข้ามสายงานที่แตกต่าง พนักงานต้อนรับฝ่ายหน้า และลูกค้า เป็นต้น มีความสําคัญสําหรับนวัตกรรม
บริการ (Schilling and Werr, 2009)
2. ผลกระทบของนวัตกรรมบริการต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ
ผลกระทบของนวัตกรรมบริการต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ พบว่า นวัตกรรมบริการ
มีความสัมพันธ์เชิงบวกและส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ เนื่องจากนวัตกรรมบริการ
เป็นการพัฒนาความคิด ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงรูปแบบและประสิทธิภาพการบริการใหม่ๆ (Chen,
2011) ให้ดีขึ้นทั้งในเชิงผลลัพธ์ (สินค้าประเภทบริการ) และกระบวนการ (วิธีการให้บริการ) ที่คุ้มค่า
คุ้มราคา มีประสิทธิภาพและแปลกใหม่ แตกต่างจากคู่แข่ง เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้าง
ความพึงพอเหนือความคาดหมายของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เช่น การเปลี่ยนแปลงแนวคิดการบริการ
ช่องทางปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ระบบการส่งมอบบริการหรือแนวคิดเชิงเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่นํามาสู่การ
เกิดและ/หรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่ต่างๆ ในการบริการ (service functions) ที่แปลกใหม่สําหรับ
องค์การ ในธุรกิจบริการ นวัตกรรมบริการมีความจําเป็นสําหรับความสําเร็จและการดํารงอยู่ของธุรกิจ
(Mumford et al., 2007) ในฐานะ กลยุทธ์ที่จะทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จและได้รับผลลัพธ์ที่
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คุ้มค่า (Ooncharoen and Ussahawanitchakit, 2011) เพราะการนําเสนอการบริการที่ดีเป็น
ภาพลักษณ์ของธุรกิจที่จะทําให้ลูกค้ายอมรับและรู้สึกพึงพอใจส่งผลต่อการบอกต่อและกลับมาใช้
บริการซ้ําอีก ในธุรกิจโรงแรมบูติกนวัตกรรมบริการเป็นเครื่องมือสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง จาก
การบริหารจัดการและนําเสนอการบริการที่แปลกใหม่ ที่มีคุณภาพการบริการ ดึงดูดความสนใจของ
ลูกค้าให้มาใช้บริการและสร้างความประทับใจเหนือความคาดหมาย ดังนั้น ในธุรกิจโรงแรมบูติก
นวั ต กรรมบริ ก ารจึ ง มี ค วามสํ า คั ญ และจํ า เป็ น ต้ อ งสร้ า งให้ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ สร้ า งผลการ
ดําเนินงานที่ดีของธุรกิจ
ผลการวิจัยที่ศึกษาในงานวิจัยนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมาสรุปได้ว่า นวัตกรรมมี
ความจําเป็นต่อการทําธุรกิจและความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ โดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมบริการต้อนรับ เช่น โรงแรม ที่มีการแข่งขันสูงและมีจํานวนมาก การนํานวัตกรรมมาใช้
ในงานบริการเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้วยการนําเสนอบริการใหม่ๆ ที่แตกต่างตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าบนพื้นฐานของความชอบ คุณภาพและเชื่อมโยงเทคโนโลยี จึงมีความจําเป็น และ
นํามาซึ่งความได้เปรียบเชิงการแข่งขันอย่างยั่งยืน (Victorino et al., 2005) Kumar, Jones,
Venkatesan and Leone (2011) กล่าวว่า องค์การที่สามารถพัฒนานวัตกรรมในสินค้าหรือบริการ
เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริงของลูกค้าจะช่วยเพิ่มผลการดําเนินงานของธุรกิจในอนาคต
Cainelli et al. (2004) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมกับผลการดําเนินงานด้านการเงินใน
ธุรกิจบริการพบว่า องค์การที่มีนวัตกรรมจะมีผลการดําเนินงานจะเหนือกว่าองค์การที่ไม่มีนวัตกรรม
ในเรื่องความสามารถในการผลิตและการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยพบว่า ความสามารถในการผลิต
เชื่อมโยงกับจํานวนเงินลงทุนในนวัตกรรม เช่นเดียวกับ Hu and Hsu (2008) ที่กล่าวว่า กลยุทธ์
นวัตกรรมบริการเป็นเหมือนความสามารถขององค์การในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
จัดการธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ โดยการค้นหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อ
พัฒนาสินค้าและบริการต่างๆ (Stamboulis and Skayannis, 2003) สอดคล้องกับงานวิจัยของ
Ooncharoen and Ussahawanitchakit (2011) ที่นําเสนอกลยุทธ์นวัตกรรมบริการ 6 ด้านที่ทําให้
เกิดความได้เปรียบเชิงการแข่งขันและผลการดําเนินงานที่เหนือกว่าในธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
ประกอบด้ ว ย วิ สั ยทั ศ น์ เ ชิ งจู ง ในเพื่อ สร้ า งนวั ต กรรมบริ ก าร การตื่ น ตัว ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของ
สภาพแวดล้อม ความกล้าเสี่ยงในฐานะผู้ริเริ่ม การคิดที่แ ตกต่ างจากคู่แข่ง การรักษาไว้ซึ่งความ
ต้องการของลูกค้า และการส่งมอบบริการเหนือความคาดหลาย
งานวิจัยเชิงแนวคิดของ Namwong, Jhundra-indra and Raksong (2005) ให้เหตุผล
สนับสนุนความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างนวัตกรรมองค์การกับความสามารถเชิงการแข่งขันของธุรกิจ
และความสําเร็จขององค์การ ขณะที่ Hult et al. (2004) ศึกษาตัวแปรต้นและผลกระทบของการมี
นวั ต กรรมต่ อ ผลการดํ า เนิ น งานของธุ ร กิ จ พบว่ า นวั ต กรรมมี ค วามสั ม พั น ธ์ โ ดยตรงกั บ ผลการ
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ดําเนินงานของธุรกิจ Mansury and Love (2008) วิเคราะห์ผลกระทบของนวัตกรรมที่มีต่อผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจบริการในสหรัฐอเมริกา โดยพบว่า นวัตกรรมบริการมีผลกระทบเชิงบวกต่อการ
เติบโตของธุรกิจ แต่ไม่มีผลต่อความสามารถในการผลิต ขณะที่การศึกษาของ Jaw et al. (2010)
ให้ข้อสรุปว่า องค์การที่ทุ่มเทให้กับนวัตกรรมและการมุ่งเน้นการตลาดสามารถเพิ่มผลการปฏิบัติงาน
ด้านการพัฒนาการบริการ (new service development-NSD) ใหม่ๆ ได้
3. ผลกระทบของความรุนแรงในการแข่งขันต่อความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมบริการและผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจ
ผลกระทบของความรุนแรงในการแข่งขันต่อความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมบริการและ
ผลการดําเนินงานของธุรกิจ พบว่า ความรุนแรงในการแข่งขันไม่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
นวั ต กรรมบริ ก ารและผลการดํ า เนิ น งานของธุ ร กิ จ กล่ า วคื อ ในสภาวะความไม่ แ น่ น อนของ
สภาพแวดล้อมและความผันผวนทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ขอบเขตหรือขนาดความเข้มข้นของการ
แข่งขันในอุตสาหกรรมนั้นๆ แสดงให้เห็นถึงสภาพหรือสภาวะความรุนแรงในการแข่งขัน (Kohli and
Jaworski, 1990) เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในการแข่งขันด้านราคา การส่งเสริมการขาย การใช้สื่อ
โฆษณา วิธีการนําเสนอสินค้าและบริการใหม่ๆ ของคู่แข่ง เป็นต้น (Slater and Narver, 1994; Fein
and Anderson, 1997) ที่ส่งผลโดยตรงต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ จากการทบทวนวรรณกรรม
พบว่ า ความรุ น แรงในการแข่ ง ขั น เป็ น องค์ ป ระกอบหนึ่ ง ของสภาพแวดล้ อ มทางการแข่ ง ขั น
ที่ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ (Lin, 2012) ได้แก่ ความผันผวนทางการตลาด ความรุนแรงในการ
แข่งกัน และความผันผวนทางเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลทั้งในเชิงทางตรงและทางอ้อม (ตัวแปรแทรก) ต่อ
ผลการดําเนินงาน งานวิจัยของ Kohli, Jaworski and Kumar (1993) และ Slater and Narver
(1994) ให้ความเห็นว่า หากธุรกิจอยู่ในสภาพแวดล้อมที่การแข่งขันอยู่ในระดับต่ําจะส่งผลบวกต่อผล
การดําเนินงานของธุร กิจ เพราะคู่แ ข่ งขันมี จํานวนน้อย อํ านาจต่ อรองของผู้ซื้อก็ จะต่ําเนื่องจาก
ทางเลื อ กในการซื้ อ สิ น ค้ า และบริ ก ารมี ไ ม่ ม ากนั ก แม้ อ งค์ ก ารธุ ร กิ จ ไม่ ไ ด้ เ น้ น ทํ า การตลาด
ผลประกอบการของธุรกิจก็จะออกมาดี ในทางตรงกันข้าม หากตลาดอยู่ในภาวะการแข่งขันสูง ลูกค้า
มีทางเลือกเป็นจํานวนมาก ถ้าองค์การใดไม่เน้นทําการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการและความ
พึงพอใจของลูกค้า ก็อาจจะเสียส่วนแบ่งตลาดให้กับคู่แข่งในไม่ช้า (Jaworski and Kohli, 1993)
ผลการวิ จั ย ขั ด แย้ ง กั บ การทบทวนวรรณกรรมเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย เชิ ง สถานการณ์
สภาพแวดล้อมการแข่งขัน ที่พบว่าความผันผวนด้านการตลาด ความรุนแรงในการแข่งขันและความ
ผันผวนทางด้านเทคโนโลยีมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญต่อผลการดําเนินงานด้านการเงิน (Berács and
Magy, 2010) เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ Kumar et al. (1998) พบว่าความผันผวนด้านการตลาด
ความรุนแรงในการแข่งขัน และอํานาจของผู้ผลิตมีผลแทรกความสัมพันธ์ระหว่างการมุ่งเน้นการตลาด
และผลการดําเนินงานขององค์การ อีกทั้งการศึกษาของ Asikhia and Binuyo (2012) ยังพบว่า
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ความรุนแรงในการแข่งขันมีผลกระทบเชิงบวกแทรกในความสัมพันธ์ระหว่างการมุ่งเน้นการตลาดกับ
ผลการดําเนินงานของบริษัทในประเทศไนจีเรีย นอกจากนี้ การศึกษาของ Slater and Narver
(1994), Kumar and Subramanian (2000), Judge and Elenkov (2005), Russo and Harrison
(2005) และ Zuniga-Vicente et al. (2006) พบผลกระทบของความรุนแรงในการแข่งขันผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจ ในความสัมพันธ์ระหว่างการมุ่งเน้นการตลาดกับผลการดําเนินงาน สอดคล้องกับ
Jaworski and Kohli (1993), Slater and Narver (1994) และ Harris (2001) ที่สรุปว่าความ
ผันผวนด้านการตลาด ความรุนแรงในการแข่งขันและความผันผวนทางด้านเทคโนโลยีส่งผลแทรก
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่า งผลการดํ า เนิ นด้ า นการตลาดและผลการดํา เนิน งานทางการเงิน เนื่อ งจาก
องค์การจะปรับตัวด้านการตลาดตามสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป
แต่ ใ นอี ก ด้ า นหนึ่ง ผลจากการทดสอบผลกระทบของความรุน แรงในการแข่ ง ขั น ต่ อ
ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมบริการและผลการดําเนินงานของธุรกิจในงานวิจัยนี้ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ก่อนหน้าที่ศึกษาปัจจัยเชิงสถานการณ์ด้านความเข้มข้นทางการแข่งขันในธุรกิจโรงแรม พบว่า
ความเข้ม ข้นทางการแข่งขั นลดความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างการปฏิ บัติเชิงนวัตกรรมกับผลการ
ดําเนินงานเนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะประสบความล้มเหลวจากการกระทําดังกล่าว (Garcia-Zamora
et al., 2013) อีกทั้งงานวิจัยที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นว่า ความรุนแรงในการแข่งขันในฐานะตัวแปรแทรก
ซ้อน ไม่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างการมุ่งเน้นตลาดและผลการดําเนินงานของธุรกิจ (Jaworski
and Kohli, 1993; Slater and Narver, 1994) สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Kirca,
Jayachandran and Bearden (2005) ที่พบว่า ความผันผวนของสภาพแวดล้อมไม่มีผลแทรกซ้อน
ต่ อ ความสั ม พั น ธ์ร ะหว่ า งการมุ่ ง เน้น การตลาดและผลการดํ า เนิ น งานของธุร กิ จ อย่ า งมี นั ยสํ า คั ญ
เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ Jaworski and Kohli (1990), Slater and Narver (1994) และRose
and Shoham (2002) ที่พบว่า ความผันผวนทางการตลาดและความรุนแรงในการแข่งขัน ส่งผล
กระทบเชิงบวกต่อการรับรู้ความต้องการข้อมูลด้านการตลาด แต่ลดความสามารถขององค์การในด้าน
การมุ่งเน้นการตลาด นอกจากนั้น การศึกษาสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันต่อผลการดําเนินงานด้าน
การเงินของ Lin (2012) ยังพบเช่นกันว่า ความรุนแรงในการแข่งขันไม่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์
ระหว่างการมุ่งเน้นการตลาดกับผลการดําเนินงานด้านการเงิน ซึ่งหมายความว่าในธุรกิจการท่องเที่ยว
มีความรุนแรงในการแข่งขันในระดับสูงอยู่แล้ว การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันอาจจะ
ไม่ส่งผลอย่างมีนัยสําคัญต่อหน่วยงานหรือองค์การด้านการท่องเที่ยว (Ibid., 2012) เช่นเดียวกับใน
ธุรกิจโรงแรมบูติกที่แข่งขันกันด้านเอกลักษณ์ ความโดดเด่นและตัวตน ที่มุ่งตอบสนองเฉพาะลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันชัดเจนอยู่แล้ว อีกทั้งการตัดสินใจของลูกค้าที่มาใช้บริการยังขึ้นอยู่กับ
ความต้องการแสดงออกทางตัวตนของผู้รับบริการที่สะท้อนผ่านโรงแรมที่เข้าพักมากกว่าปัจจัยด้าน
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ราคาหรือการตลาด ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า ความรุนแรงทางการแข่งขันในธุรกิจโรงแรมบูติกไม่มีผลต่อ
ผลการดําเนินงานของธุรกิจ
4. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
ผลกระทบของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างเชิงยืดหยุ่น และความพร้อมด้าน
ทรัพยากร ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การด้านต่างๆ ประกอบด้วย ความลื่นไหลทางความคิด
ใหม่ งานที่มีความท้าทาย อิสระในการทํางาน การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และ
การเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์
4.1. ผลกระทบของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
4.1.1 ผลกระทบของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงต่อความลื่นไหลทางความคิดใหม่
พบว่ า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีความสัม พันธ์เชิ งบวกและส่งผลกระทบต่อความลื่ นไหลทาง
ความคิดใหม่ เนื่องจากความลื่นไหลทางความคิดใหม่เกิดขึ้นได้จากการสนับสนุนของผู้นําในด้านต่างๆ
ที่เกี่ยวกับการสร้างความคิด การให้เวลาสําหรับความคิด และการส่งเสริมความคิดที่แปลกใหม่ เช่น
การสร้างเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ การเปิดโอกาสให้เลือกปัญหาที่ตนสนใจ และการ
ให้ผลสะท้อนกลับเชิงสร้างสรรค์ของหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานต่อความคิดใหม่ที่ถูกนําเสนอ
DiLiello and Houghton (2008) ศึกษาวัฒนธรรมองค์การต่างๆ ที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของ
บุคคล ซึ่งเป็นหน้าที่ โดยตรงของผู้นําและเกี่ยวข้องกับความลื่นไหลทางความคิดของพนักงานใน
องค์การ เช่น วัฒนธรรมเรื่องการตัดสินความคิดใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างสร้างสรรค์ การให้รางวัลและให้
การชื่นชมการทํางานหรือผลงานเชิงสร้างสรรค์ กลไกต่างๆ สําหรับพัฒนาความคิดใหม่ รวมถึงการ
แบ่งปันวิสัยทัศน์เกี่ยวกับสิ่งที่องค์การกําลังจะทําและการทําให้องค์การตื่นตัวต่อความลื่นไหลของ
ความคิด (active flow of ideas) ในขณะที่ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง เป็นรูปแบบเชิงพฤติกรรมที่
ผู้นําแสดงออกและมีอิทธิพลต่อผู้ตาม โดยความสัมพันธ์ระหว่างผู้นํากับผู้ตามซึ่งจะมีผลต่อการกระตุ้น
จูงใจ เปลี่ยนแปลงเจตคติ ค่านิยมและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้ตาม ในที่นี้คือ พฤติกรรมด้าน
ความลื่นไหลทางความคิดของพนักงานทุกระดับในองค์การ
ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ Amabile et al. (1996) ที่พบว่า ผู้นํามี
บทบาทสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ขององค์การด้วยการ กําหนดเป้าหมายที่ชัดเจน สนับสนุน
ความคิด และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้างานกับลูกน้อง และการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ
ความคิดสร้างสรรค์ในบริบทองค์การ (เช่น Amabile and Conti, 1999; Zhou and George,
2003; Tierney and Farmer, 2002, 2004; Amabile et al., 2004; Shalley and Gilson, 2004)
ที่พบว่าองค์การ หรือผู้นําและ/หรือหัวหน้างานในฐานะตัวแทนองค์การ มีบทบาทสําคัญต่ อการ
สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ (ความลื่นไหลทางความคิดของพนักงานในองค์การ) โดยส่วนรวมใน
ระดับต่างๆ กัน Deci et al. (1989) กล่าวว่า ผู้นํามีบทบาทสําคัญต่อความลื่นไหลทางความคิดและ
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การคิดนอกกรอบ ด้วยการสนับสนุนความคิด ให้คุณค่าและความสําคัญกับทุกความคิดที่พนักงาน
แสดงออกมา (Deci, Connell and Ryan, 1989) เน้นการให้การสนับสนุนเสริมแรงโดยการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Deci and Ryan, 1987; Amabile, 1996; Shalley, 2001)
วิพากษ์วิจารณ์งานและความคิดที่แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ (constructive controversies)
(Delbecq and Mills, 1985; Orpen, 1990) หรือให้ผลย้อนกลับเชิงสร้างสรรค์ (Zhou, 1998,
2003) เช่นเดียวกับ Flaatin (2007) ที่กล่าวถึง การถกเถียงอย่างสร้างสรรค์ (constructive
controversy) ว่านํามาซึ่งความลื่นไหลทางความคิดใหม่ของคนในองค์การ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้นํา
โดยตรงที่จะสนับสนุนการสื่อสารให้เกิดขึ้นในองค์การ
นอกจากนี้ Hunter et al. (2007) พบว่า การแลกเปลี่ยนแปลงทางสังคมเชิงบวก
(positive interpersonal exchange) ระหว่างเพื่อนร่วมงานและการกระตุ้นทางสติปัญญา
(intellectual stimulation) ที่เป็นกระบวนการของผู้นําการเปลี่ยนแปลง มีผลกระทบอย่างมี
นัยสําคัญต่อความคิดสร้างสรรค์ เช่นเดียวกับการศึกษาของ McLean (2011) ที่สรุปว่าการกระตุ้น
ทางความคิด (cognitive stimulation) ผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์
ในองค์การ ดังนั้น ผู้นํา (ในฐานะตัวแทนองค์การ) ในบทบาทต่างๆ (ลักษณะภาวะผู้นํา คุณลักษณะ
ผู้นํา บทบาทผู้นํา) จึงมีอิทธิพลต่อการสนับสนุนความลื่นไหลทางความคิดใหม่ขององค์การไม่มากก็
น้อย
4.1.2 ผลกระทบของภาวะผู้นําการเปลี่ ยนแปลงต่ องานที่ มีความท้ าทาย พบว่า
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์เชิงบวกและส่งผลกระทบต่องานที่มีความท้าทาย เนื่องจาก
งานที่มีความท้าทายเป็นความท้าทายที่เกิดจากการได้ทํางานที่ตรงความรู้ ความสามารถและความ
สนใจ อย่างเต็มศักยภาพ กล่าวคือเป็นหน้าที่ผู้นําโดยตรงที่ต้องมอบหมายงานให้ถูกกับคน โดยงาน
ดังกล่าวต้องไม่ยากเกิดความสามารถจนสร้างความกดดันและไม่ง่ายจนทําให้รู้สึกว่างานไร้คุณค่า ผู้นํา
จําเป็ นต้ องมอบหมายงานที่เหมาะสมกับศั กยภาพ ใช้ทักษะที่หลากหลาย และมีความสําคัญ ต่ อ
องค์การ ทําให้บุคคลเกิดความรู้สึกว่างานของตนมีความหมายและมีคุณค่ามากพอ การทํางานของตน
เกี่ยวข้องต่อความสําเร็จขององค์การ
Ekvall et al. (2000) กล่าวว่า ความรู้สึกท้าทายหมายถึงระดับการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานประจําวันและการกําหนดเป้าหมายในระยะยาว รวมถึงวิสัยทัศน์องค์การ ซึ่งเกิดขึ้นจาก
พฤติกรรมการสนับสนุนของผู้นํา โดยที่ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงหมายถึงการที่พฤติกรรมของผู้นํามี
อิทธิพลต่อเพื่อนร่วมงานหรือผู้ตาม ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความพยายามในการทํางานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและประสิทธิภาพในการทํางานให้กับตนเองและองค์การ (ระบิล พ้นภัย, 2557) อีกทั้งผู้นํา
การเปลี่ยนแปลงยังคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลด้วยการให้ความสนใจความต้องการ ทักษะและ
แรงจูงใจของผู้ตามแต่ละคน ที่สําคัญมอบหมายงานที่มีความหมายและความสําคัญตามความถนัด
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และความสนใจแต่ละบุคคล เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพเฉพาะและสร้างคุณค่าให้บุคคล เพื่อทําให้ผู้ตาม
รู้สึกถึงความท้าทายในงาน กล่าวคือ ผู้ตามจะรู้สึกว่าการทํางานของตนมีคุณค่า และความหมายต่อ
เป้าหมายและความสําเร็จขององค์การ ซึ่งเป็นความรู้สึกว่าตนได้ทํางานที่มีความท้าทาย
นอกจากนั้ น ภาวะผู้ นํ า การเปลี่ ย นแปลงยั ง มี บ ทบาทในการสร้ า งแรงบั น ดาลใจ
(inspirational motivation) ทําให้ผู้ตามเห็นอนาคตที่ปรารถนาและตั้งมาตรฐานการปฏิบัติงานใน
ระดับสูง ด้วยการมอบหมายงานที่มีความท้าทายและมีคุณค่าให้แก่ผู้ตาม พร้อมทั้งมีการสร้างเจตคติที่
ดี ส่งเสริมการคิดในแง่บวก เพื่อให้ผู้ตามมีส่วนร่วมสร้างวิสัยทัศน์และมุ่งไปสู่เป้าหมายที่องค์การ
กําหนดไว้ (Bass and Riggio, 2006; Gumusluoglu and Ilsev, 2009) ตามที่ Bass (1996),
Avolio and Howell (1992) และ Bass and Avolio (1994) สรุปองค์ประกอบเชิงพฤติกรรมหรือ
อิทธิพลของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การมีอิทธิพลในเชิงอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ
การกระตุ้นทางปัญญา และการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลนั้น
ผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่า พฤติกรรมของภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง เช่น วิสัยทัศน์ การสนับสนุนนวัตกรรม การให้อํานาจในการทํางาน การกระตุ้นจูงใจ
การให้การยอมรับ และความท้าทาย เป็นต้น เป็นตัวกําหนดนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ใน
สถานที่ทํางาน (Afshari et al., 2011) สอดคล้องกับ Hunter, Bedell and Mumford (2007)
ที่กล่าวถึง การกระตุ้นทางปัญญา (intellectual stimulation) ด้วยการมอบหมายงานที่ท้าทายว่ามี
ผลต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ Leigh (2011) ศึกษาความสามารถคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
ในการองค์การด้านสถาปัตยกรรม โดยนําตัวแปรจากการศึกษาบรรยากาศสภาพแวดล้อมการทํางาน
ที่ มีค วามสั ม พั นธ์ กับ ความคิ ดสร้ า งสรรค์จ ากงานวิจั ยที่ ผ่า นมาจํ า นวน 11
ตัว มาประเมิ น
สภาพแวดล้อมการทํางานเชิงสร้างสรรค์ (CWE) ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยการกระตุ้นทางปัญญากับงานที่มีความท้าทาย และพบว่า การสนับสนุนและการให้ผลย้อนกลับ
จากผู้นํามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่องานที่มีความท้าทาย
การศึกษาของ Hall (1980) ให้ข้อเสนอเกี่ยวกับบทบาทของผู้นําหรือหัวหน้างานว่ามีผล
ต่อความรู้สึกท้าทายของพนักงาน หากหัวหน้างานมีทัศนคติไม่สนใจสร้างความท้าทายและไม่เชื่อว่า
พนักงานของตนมีความสามารถ พนักงานเหล่านั้นก็จะไม่รู้ว่าเขาควรจะปฏิบัติอย่างไร (pygmalion
effect) ในทางตรงกันข้ามหากพนักงานได้รับมอบหมายงานที่มีความท้าทายและมีความหมายโดยการ
ยอมรับและรางวัลจากหัวหน้างาน ก็จะทําให้ผลการทํางานและความคิดสร้างสรรค์ขององค์การเพิ่ม
สูงขึ้น เพราะพนักงานรู้สึกว่างานที่ตนรับผิดชอบมีความหมายต่อหัวหน้าและองค์การ ความท้าทายจึง
เป็นประเด็นสําคัญที่ผู้นําในองค์การนวัตกรรมต้องให้ความสําคัญ (Lehr, 1988) McMullen (1987)
ให้ข้อเสนอแนะว่า การสร้างความท้าทายขึ้นอยู่กับความสามารถขององค์การ (ผู้นํา) ในการระบุสิ่งที่
ต้ อ งการและเติ ม เต็ ม ความต้ อ งการเหล่ า นั้ น ผ่ า นพนั ก งานหรื อ บุ ค ลากรในองค์ ก าร ซึ่ ง องค์ ก าร
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จําเป็นต้องเข้าใจและคํานึงถึงความสามารถและความต้องการของพนักงานร่วมด้วย โดยความท้าทาย
ในงานเกี่ยวข้ องโดยตรงกับ แรงจูงใจภายในที่ จ ะทําให้บุค คลทํางานได้ อย่ างเต็ ม ศั กยภาพและใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในการทํางาน (Ibid., 1987)
4.1.3 ผลกระทบของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงต่ออิสระในการทํางาน พบว่า ภาวะ
ผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์เชิงบวกและส่งผลกระทบต่ออิสระในการทํางาน เนื่องจากอิสระ
ในการทํางานเป็นเรื่องของการเป็นตัวของตัวเอง (independence) ในพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออก
(Ekvall et al., 2000) เกี่ยวข้องกับการอํานาจในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานที่ตนรับผิดชอบ
ที่เป็นการปกครองหรือความสามารถควบคุมงานของตนได้ ทั้งในด้านการคิด และแสดงกระทํา โดย
ผู้นํามีบทบาทโดยตรงต่อการให้อิสรภาพในการทํางานจากการศึกษาองค์ประกอบเชิงพฤติกรรมหรือ
อิทธิพล 4 ด้านของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง (มีอิทธิพลในเชิงอุดมการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ
กระตุ้นทางปัญญา และคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล) ที่ Bass (1996), Avolio and Howell
(1992) และ Bass and Avolio (1994) สรุปไว้ สอดคล้องกับการศึกษาของ Bass and Riggio
(2006) และ Gumusluoglu and Ilsev (2009) ในเวลาต่อมา จะเห็นได้ว่า บทบาทด้านการกระตุ้น
ทางปัญญา (intellectual stimulation) ของผู้นําเกี่ยวข้องกับการให้อิสระ เนื่องจากภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงจะใช้อิทธิพลในเชิงกระตุ้นความคิด (ปัญญา) ผู้ตามด้วยวิธีการและกิจกรรมต่างๆ เช่น
การเปิดโอกาสให้ผู้ตามมีส่วนร่วมในการระบุถึงปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหา ด้วยตนเอง เพื่อให้
ผู้ตามได้ใช้ความคิด ตั้งสมมติฐานและหาแนวคิดหรือวิธีการใหม่ๆ ตลอดจนขยายความสนใจหรือ
มุมมองใหม่ๆที่เกี่ยวกับการทํางานหรือแก้ปัญหาต่างๆ ให้ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังให้อิสระในการพัฒนา
ตนเอง พร้ อ มทั้ ง ยอมรั บ ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล โดยผู้ นํ า จะมี ห น้ า ที่ ส นั บ สนุ น สอนงาน
ให้คําแนะนําและเป็นที่ปรึกษาให้ผู้ตามจนผู้ตามสามารถพัฒนาศักยภาพ (เชิงสร้างสรรค์) ของตนไปสู่
ระดับที่สูงขึ้น
ผลการวิจัยสอดคล้องกับ งานวิจัยที่ผ่านมา ที่พบว่าอิสระในการทํางานเป็นบรรยากาศใน
การทํางานที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ (Ekvall et al., 2000; Mathisen and Einarsen, 2004;
Isaksen and Ekvall, 2010) การศึกษาบรรยากาศการทํางานเชิงสร้างสรรค์ของ Leigh (2011)
พบว่า การกระตุ้นทางปัญญา (ด้วยการให้อิสระด้านต่างๆ) มีความสัมพันธ์กับความคิดสร้างสรรค์
และการศึกษาของ Basadur (1992) พบว่าความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นในแผนกวิจัยและพัฒนาของ
ญี่ปุ่น เนื่องจากพนักงานถูกกระตุ้นให้มีการกําหนดปัญหาและรับผิดชอบการหาทางแก้ไขปัญหาด้วย
ตัวเอง ขณะที่ ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของหัวหน้างานกับความคิดสร้างสรรค์ของ
องค์การโดย McElvaney (2006) กล่าวว่าหัวหน้างานมีหน้าที่1) ออกแบบงานและมอบหมายงาน
(ที่ให้อิสระในการทํางานแก่พนักงาน) (Amabile, 1998) 2) ให้ผลสะท้อนกลับและควบคุมผลการ
ปฏิบัติงาน 3) ประเมินผล และ4) จัดสรรทรัพยากร นอกจากนี้ การศึกษาของ Leonard and Swap
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(1999) ที่นําข้อเสนอของ Amabile มาศึกษาต่อและให้ข้อเสนอเกี่ยวกับหน้าที่หลักของผู้นําเชิง
สร้างสรรค์ในการสร้างและธํารงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมเชิงสนับสนุน ให้พนักงานรู้สึกมั่นใจและมีความ
ปลอดภัยเชิงจิตวิทยาในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ที่จะนําไปสู่นวัตกรรม ได้แก่ ความอดทนต่อ
ความเสี่ยง (a tolerance to take risk) ความผิด พลาดอย่างฉลาด (intelligent failures)
การสื่อสารภายใน (interactive communication) การสนับสนุนความถนัด (promoting passion)
การให้อิสระในการทํางาน (autonomy) ให้เวลา (time for personal project) การมองโลกในแง่
บวก (optimism) สนับสนุนสิ่งที่ไม่คาดหมาย (encouraging serendipity) และยอมรับความขัดแย้ง
(a tolerance for paradoxes) ผลการศึกษาแบบทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การของ Khorshidi, Abdoli, and Khorshidi (2013) สรุปว่า
ในองค์การความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้เมื่อบุคคลได้รับอํานาจตัดสินใจอย่างเต็มที่เกี่ยวกับการ
จัดการงานของตนเอง (จากผู้นํา)
4.1.4 ผลกระทบของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงรุก พบว่า
ภาวะผู้ นํา การเปลี่ ย นแปลงมี ค วามสั ม พัน ธ์เ ชิ ง บวกและส่ งผลกระทบต่ อ การเปลี่ย นแปลงเชิ ง รุ ก
เนื่องจากภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่ผู้นําและผู้ตามส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและ
กัน ขณะที่ผู้นํามีอิทธิพลต่อผู้ตาม ผู้ตามก็ส่งอิทธิพลต่อการแก้ไขพฤติกรรมของผู้นําเช่นเดียวกัน ผู้นํา
การเปลี่ยนแปลงจะคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ดังนั้น
ผลของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง คือการเปลี่ยนแปลงผู้ตามความสามารถและศักยภาพของผู้ตาม
ด้วยการกระตุ้นทางปัญญา สร้างแรงบันดาลใจและมีอิทธิพลในเชิงอุดมการณ์ ที่จะทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นในระดับองค์การ อย่างไรก็ตาม ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงจะกระตุ้นให้ผู้ตามปฏิบัติ
ไปสู่ระดับที่เหนือความคาดหวัง เพื่อ ท้าทายความสามารถ ยกระดับศักยภาพและเพิ่มระดับผลการ
ปฏิบัติให้สูงขึ้น Bass, (1996) และ Bass (1999) กล่าวถึงภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงโดยอ้างถึงผู้นําที่
พัฒนาผู้ตามให้มองไกลกว่าผลประโยชน์ส่วนตน ยกระดับวุฒิภาวะและอุดมคติ รวมทั้งคํานึงถึงการ
มุ่งสู่ความสําเร็จ (achievement) การสมบูรณ์ในชีวิต (self-actualization) และความเป็นอยู่ที่ดี
(well-being) ของผู้อื่น องค์การและสังคม เป็นผู้นําที่สร้างโอกาสในการเติบโตให้แก่ผู้ตามเกี่ยวข้อง
กั บ การเปลี่ ยนแปลงเชิ งรุ ก เนื่ องจาก การเปลี่ย นแปลงเชิง รุ ก จะเกิด ขึ้น ได้ ผู้ นํา ต้อ งสนั บสนุ นให้
พนักงานมีวิสัยทัศน์ คิดไปข้างหน้า และรู้จักวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง วิกฤต และโอกาสของธุรกิจใน
ปัจจุบันเพื่อวางแผนและกําหนดทิศทางในอนาคต เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ
ที่กําลังจะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต โลกปัจจุบันต้องเผชิญกับโลกของความคงที่และการ
เปลี่ยนแปลงที่วุ่นวาย การเตรียมพร้อมและการดําเนินธุรกิจเชิงรุก (proactive) จึงมีความจําเป็นที่
องค์การต้องสนับสนุนให้พนักงานยอมรับและเตรียมพร้อมมุ่งเน้นที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างให้เกิด
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การเปลี่ยนแปลงพัฒนาใหม่ๆ ในการทํางานอยู่ตลอดเวลาภายใต้เงื่อนไขการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว องค์การจึงจะสามารถอยู่รอดได้ในโลกธุรกิจปัจจุบัน
ผลการวิจัยสอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาของ Nisula (2013) กล่าวถึงแนวคิดการ
ปรับเปลี่ยนขององค์การ (organizational renewal) หรือความสามารถปรับเปลี่ยนขององค์การ
(organizational renewal capability) เชื่อมโยงกับความคิดสร้างสรรค์ขององค์การในฐานะ
เปลี่ยนแปลง (change) ที่ค่อยๆ ดําเนินไป สอดคล้องกับ Woodman et al. (1993) ที่มองว่า
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การเป็นการเปลี่ยนแปลงองค์การ (organizational change) รูปแบบ
พิเศษรูปแบบหนึ่ง ในขณะที่ภาวะผู้นํามีบทบาทสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในระดับต่างๆ
ขององค์การ การศึกษาที่ผ่านมา (เช่น King and Anderson, 1990; Tesluk et al., 1997) เห็น
ตรงกันว่า การสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อความคิดสร้างสรรค์ ดังที่ ReiterPalmon and Illies (2004) กล่าวสรุปในการศึกษาทบทวนวรรณกรรมของเขาว่า องค์การที่ให้
ความสําคัญกับการวางแผนล่วงหน้า มีการกําหนดปัญหาสําคัญที่มีความเป็นไปได้อาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่
ขั้นต้น ให้ข้อมูลพนักงานเพียงพอ และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหา จะส่งผลต่อ
ผลลัพธ์เชิงสร้างสรรค์
ผลงานวิจัยของ Bovey and Hede (2001) ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ว่า
การเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไป การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลต้องมีการ
วางแผนไว้ล่วงหน้าและใช้เวลา จึงทําให้เป้าหมายการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานั้น อาจยังไม่สามารถ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ (ศุภางค์ นันตา, 2555) Hurley and Hult (1998) เน้นให้เห็นความสําคัญของการ
เปลี่ยนแปลงว่าเมื่อธุรกิจมีการเริ่มสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ ธุรกิจต้องมีเจตคติหรือมุมมองที่มุ่งเน้นสู่การ
เปลี่ยนแปลง (ศุภางค์ นันตา, 2555) สอดคล้องกับการศึกษาของ Cameron and Quinn (1999)
และ Trompenaars and Hampden-Tumer (2004) กล่าวถึงวัฒนธรรมมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงว่า
องค์การและผู้นําต้องกล้าเสี่ยงและให้ความสําคัญกับการวัฒนธรรมแบบปรับเปลี่ยน ด้วยการให้อิสระ
สร้ างความผู กพั น ความเป็ นผู้ ประกอบการ เรียนรู้อย่ างต่อเนื่อง มีความคิดริเริ่ม รู้จัก แก้ปัญ หา
ทดลองและสร้างสิ่งใหม่ให้แก่องค์การ ขณะที่เกศรา รักชาติ (2549) ที่กล่าวถึงองค์การแห่งการตื่นรู้
(awakening organization) ว่าเป็นองค์การที่มีวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ (constructive culture)
ที่ผู้นําสามารถปลดปล่อยศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานออกมาจากความมุ่งมั่น ทุ่มเทและการสร้างค่านิยม
ร่วมกันในการทํางาน
4.1.5 ผลกระทบของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พบว่า
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ เชิงบวกและส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้อย่างต่ อเนื่อง
เนื่องจากภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง เป็นภาวะผู้นําที่ตระหนักถึงความต้องการและค้นหาแรงจูงใจ
ของผู้ตาม กระตุ้นให้ผู้ตามทราบถึงความต้องการของตนและเกิดความต้องการที่สูงขึ้นตามลําดับ
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ความต้องการ และหาวิธีการพัฒนาผู้ตามไปสู่ตัวตนที่ดีกว่า ยกระดับความคาดหวัง ความต้องการและ
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ผู้ตามที่ได้รับการพัฒนาจะสามารถนําศักยภาพของตนเองมาใช้ได้อย่างเต็มที่
จึงทําให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเกี่ยวข้องกับการกระตุ้นส่งเสริม
ความสามารถแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองจากการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ รอบตัวทั้งภายในและ
ภายนอกอย่างสม่ําเสมอ ซึ่งเป็นกิจกรรมหรือกระบวนการที่เกิดขึ้นในระหว่างการทํางานที่การกระทํา
ทางสังคมระหว่างสมาชิกในองค์การทําให้เกิดการเรียนรู้ จากการแบ่งปัน แลกเปลี่ยน และต่อยอด
ความคิ ด ตลอดจนผสมผสานความรู้ ทํา ให้ เกิด ความเข้า ใจใหม่ ๆ จากการตี ค วามและการสร้า ง
ความหมายใหม่ร่วมกันภายใต้เป้าหมายและผลประโยชน์ที่ถูกแบ่งปันร่วมกัน
จากบทบาทผู้นําที่เปลี่ยนแปลงไปตามไปตามวงจรชีวิตขององค์การที่มีความเป็นพลวัต
ขึ้นอยู่กับปัญหา เป้าหมายและความต้องการในแต่ละสถานการณ์ (Schein, 1995) โรงแรมบูติกกล่าว
ได้ว่าเป็นองค์การที่อยู่ในช่วงสร้างการเปลี่ยนแปลง ที่องค์การจําเป็นต้องตื่นตัวต่อการปรับตัวและ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพื่อรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์และตัวตนที่โดดเด่นและแตกต่างจากโรงแรมอื่นๆ
ในธุรกิจ ผู้นําจึงต้องเปลี่ยนบทบาทตนเองเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง (change agent) ที่ทําให้องค์การ
หรือพนักงานเกิดการเรียนรู้และพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความสามารถในการเปลี่ยนแปลง
องค์การที่มากกว่ าการเป็นองค์ การแห่งการเรี ยนรู้ ตามองค์ ประกอบลั กษณะของภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม 4 ด้าน ได้แก่ การมีอิทธิพลในเชิงอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การ
กระตุ้นทางปัญญา และการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลของ Avolio and Howell (1992), Bass
and Avolio (1994) และ Bass (1996)
ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมาของ Nadler and Tushman (1990)
ที่กล่าวว่า ผู้นําการเปลี่ยนแปลง สามารถให้ข้อเสนอแนะ แรงจูงใจและการสนับสนุนแก่พนักงาน
สําหรับกระบวนการเรียนรู้ขององค์การ โดยภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงจะส่งเสริมการเรียนรู้ของ
องค์การผ่านการกระตุ้นทางสติปัญญา การสร้างบันดาลใจ และการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลที่
แตกต่าง สอดคล้องกับการศึกษาของ Aragon-Correa et al. (2007) ให้ความเห็นว่าภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงเป็นหนึ่งในหลายวิธีที่มีความสําคัญที่สุดในการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ และพบว่า
ผู้นําเชิงการเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อผลของการเรียนรู้ขององค์การประเภทการเรียนรู้เชิงสร้าง
(generative learning) ที่จะทําให้เกิดนวัตกรรมแบบเฉียบพลันขึ้นในองค์การ เช่นเดียวกับการศึกษา
ของ Liu et al. (2013) ที่พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความตั้งใจใน
การแบ่งปันความรู้ และผลงานวิจัยเกี่ยวกับความสามารถแบ่งปันความรู้ของบุคลากรในองค์การของ
ระบิล พ้นภัย (2557) ที่พบว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความสามารถใน
การแบ่งปันความรู้ด้านความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ และด้านความสามารถในการดูดซับความรู้ ถึงแม้ว่า
จะไม่พบผลกระทบของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อความสามารถในการแบ่งปันความรู้ด้าน
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ความเต็มใจในการแบ่งปันความรู้ก็ตาม เพราะในระหว่างกระบวนการเรียนรู้ขององค์การจําเป็นต้อง
ใช้ความมุ่งมั่นในการเรียนรู้และมีความสามารถในการดูดซับ เพื่อสร้างให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
4.1.6 ผลกระทบของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงต่อการเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์
พบว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์เชิงบวกและส่งผลกระทบต่อการเชื่อมโยงอย่าง
สร้างสรรค์ เนื่องจากภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้นําที่มีอิทธิพลในเชิงอุดมการณ์ สร้างแรงบันดาล
ใจ ให้ความสําคัญกับการกระตุ้นทางปัญญาและคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยภาวะผู้นํา
ดังกล่าวจะกระตุ้นให้พนักงานมีกระบวนการคิดที่เป็นระบบและสร้างสรรค์ พร้อมทั้งมองหาโอกาส
ใหม่ๆในการดําเนินธุรกิจและปรับปรุงการทํางานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนช่วยเหลือ สนับสนุนให้
คําปรึกษาในการทํางานกับเพื่อนร่วมงานหรือผู้ตาม (ระบิล พ้นภัย, 2557)
Bass (1996) เห็นว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง จะกระตุ้นให้ผู้ตามปฏิบัติไปสู่ระดับที่
เหนือความคาดหวัง เพื่อท้าทายความสามารถ ยกระดับศักยภาพและเพิ่มระดับผลการปฏิบัติให้สูงขึ้น
เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ เนื่องจากการเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์เป็นความสามารถ
มองเห็นเครือข่ายความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ขององค์การ ซึ่งเกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ ตีความ และ
ผสมผสานแนวคิ ด ทฤษฎี ข้ อ มู ล ความรู้ ประสบการณ์ และการใช้ ป ระโยชน์ จ ากเครื อ ข่ า ย
ความสัมพันธ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์การ ที่ทําให้เกิดสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์
ส่งผลต่อความสามารถคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
ดังนั้น การเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้ผู้นําต้องเห็นความสําคัญของศักยภาพ
เชิงสร้างสรรค์ของบุคคลที่มีอยู่และสนับสนุนให้บุคคลยกระดับศักยภาพเชิงสร้างสรรค์และเพิ่มระดับ
ผลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม ด้วยการสร้างเครือข่าย ปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างภายใน
และภายนอกองค์ ก าร เพราะความคิ ด สร้ า งสรรค์ จึ ง เป็ น เรื่ อ งของการติ ด ต่ อ เชื่ อ มโยงกั น
(connectivity) (Nisula, 2013) ดังที่ Sawyer and DeZutter (2009) กล่าวไว้ว่า โลกพร้อมที่จะให้
เปิดเผย (unfolding) อยู่เสมอ ดังนั้น จึงมีโอกาสสําหรับการเชื่อมโยงหรือความความสัมพันธ์และการ
สังเคราะห์ในรูปแบบใหม่ๆ อยู่เสมอ ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงจึงมีบทบาทสําคัญต่อการสนับสนุน
กระตุ้น จูงใจให้เกิดการเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ในองค์การ
ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมาของ Amabile et al. (1996) ที่กล่าวถึง
ความสําคัญของการรับรู้การสนับสนุนของผู้นําต่อการสร้างความคิดสร้างสรรค์ของสมาชิกในทีมและ
ความสํ า เร็ จ ของที ม ในความพยายามเชิ ง สร้ า งสรรค์ ต่ า งๆ กล่ า วคื อ หากผู้ นํ า มี วิ ธี แ ก้ ปั ญ หาเชิ ง
สร้างสรรค์ พนักงานก็จะมีพฤติกรรมหรือผลการปฏิบัติงานที่มีความคิดสร้างสรรค์เช่นกัน (Redmond
et al., 1993) ขณะที่การวิจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทํางานเชิงสร้างสรรค์ (creative work
environment: CWE) ของ Leigh (2011) พบว่าการสนับสนุนและการให้ผลย้อนกลับจากผู้นํามี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการแลกเปลี่ยนทางสังคมระหว่างกันเชิงบวก ซึ่งการกระทําทางสังคมระหว่าง
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กันที่ทํ าให้ เกิดความสัม พันธ์ และการแลกเปลี่ยนทางสังคม มี ผ ลต่อการพัฒนา แลกเปลี่ ยน และ
ต่อยอดทางความคิ ดที่ ทํ า ให้ เกิ ดการเชื่อมโยง (ทางแนวคิดและทางสั งคม) อย่า งสร้ า งสรรค์ข อง
องค์การ นอกจากนี้ งานวิจัยจํานวนมาก (เช่น; Kanter, 1988; Tjosvold and McNeely, 1988;
West, 1990; Pelz and Andrews, 1996; Gilson, 2002) ให้ความสําคัญกับการสื่อสารของคนใน
องค์การว่าจะทําให้ได้ประโยชน์ในเชิงความหลากหลายของข้อมูลข่าวสาร มุมมอง ความคิดเห็น ที่จะ
เป็นเงื่อนไขสําคัญเบื้องต้นของทั้งความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ (การเชื่อมโยงทางสังคมและแนวคิด
อย่างสร้างสรรค์) และนวัตกรรม โดยการศึกษาของ Martins and Martins (2002) พบว่า ผู้นําหรือ
ฝ่ายจัดการมีหน้าที่สนับสนุนการสื่อสารที่เปิดกว้าง (open communication) ในองค์การ
งานวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของหัวหน้างานกับความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานของ
McElvaney (2006) และการศึกษาที่ผ่านมาของ Amabile et al. (1996) พบว่า ผู้นําหรือหัวหน้า
งานสามารถสนั บ สนุ น ให้ พ นั ก งานมี ส่ ว นรวมและมี ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า งกั น เพื่ อ สร้ า งความคิ ด
สร้ างสรรค์ ได้ ด้วยการเปิดกว้างต่ อความคิดใหม่ๆ กระตุ้ น ให้พนักงานคิดสร้ างสรรค์เมื่อต้องการ
ความคิดหรือวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆ สร้างตัวแบบกระบวนการที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์สําหรับ
แก้ปัญหา แสดงความมั่นใจในตัวพนักงาน ให้การสนับสนุนพวกเขาและงานของเขาในองค์การ เปิดให้
มีการกระทํา (ความสัมพันธ์) ระหว่างหัวหน้างานและลูกน้อง ตลอดจนสร้างความกระจ่างเกี่ยวกับ
เป้าหมาย
4.2. ผลกระทบของโครงสร้างเชิงยืดหยุ่นต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
4.2.1 ผลกระทบของโครงสร้างเชิงยืดหยุ่นต่อความลื่นไหลทางความคิดใหม่ พบว่า
โครงสร้างเชิงยืดหยุ่นไม่มีผลกระทบต่อความลื่นไหลทางความคิดใหม่ เนื่องจากความลื่นไหลทาง
ความคิดใหม่เป็นกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์จากการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ทําให้เกิด
การแลกเปลี่ยนความคิด ข้อมูล ความรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การ และจากการสนับสนุน
ความคิดที่เหมาะสม สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่องค์การด้วยการเสริมแรงเชิงบวกต่างๆ อย่างไร
ก็ตามความลื่นไหลทางความคิดใหม่ๆ จะเกิดขึ้นได้จําเป็นต้องได้รับการสนับสนุนในเชิงบริบททาง
สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนกิจกรรม บรรยากาศและสภาพแวดล้อมทั่วทั้งองค์การ ดังนั้น รูปแบบและ
โครงสร้างองค์การไม่มีความสัมพันธ์ต่อการสร้างบรรยากาศและกระบวนการลื่นไหลทางความคิด
ดังกล่าว
ถึ งแม้ว่า โครงสร้ างเชิ งยื ดหยุ่น จะจําเป็ นสํ าหรั บ องค์ การเชิ งสร้า งสรรค์ที่ผ ลลัพธ์ เชิ ง
สร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นจากความลื่นไหลทางความคิดใหม่ แต่ในบริบทโรงแรมบูติก
ไทยที่มีขนาดกลางถึงขนาดเล็กและผู้บริหารส่วนใหญ่เข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดนั้น โครงสร้างองค์การมี
ความยืดหยุ่น เป็นกันเอง และไม่เป็นทางการ ไม่มีความสัมพันธ์กับการสนับสนุน การพัฒนา ต่อยอด
และแสดงออกซึ่งความคิดใหม่ที่แตกต่าง ตลอดจนไม่เกี่ยวข้องกับการนําความคิดไปทดลองปฏิบัติใน
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กระบวนการทํ า งาน เนื่ อ งจาก ความลื่ น ไหลทางความคิ ด ใหม่ ใ นโรงแรมบู ติ ก เกิ ด ขึ้ น จากการ
กระบวนการให้บริการและการมีส่วนร่วมในปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของการบริการในองค์การ ซึ่งเป็น
เรื่องของบรรยากาศ วั ฒนธรรมและสภาพแวดล้อมที่เอื้ อต่อการติดต่ อ สื่ อสาร สร้างสัม พั นธ์ที่ดี
ระหว่างกันภายในองค์การโดยตรง
ผลการวิ จั ย นี้ ขัด แย้ ง กั บ งานวิ จั ย ที่ จํ า นวนหนึ่ ง สรุ ป ให้ เ ห็น ความสํ า คั ญ กั บ โครงสร้ า ง
องค์การที่มีผลความคิดสร้างสรรค์ การศึกษาเฉพาะกรณีของ Tekla (1995) ในธุรกิจขนาดเล็ก
(พนักงานน้อยกว่า 30 คน) เรื่อง Designing a culture for creativity พบว่า การหลีกเลี่ยงสายการ
บังคับบัญชา (avoiding hierarchy) การสร้างสถานที่ทํางานที่ยีดหยุ่น (building flexible
workplace) และการให้ความสําคัญกับการข้ามสายงาน (emphasizing on cross-fertilization)
มี ผ ลส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละนวั ต กรรม McMaster (1996) ให้ ค วามเห็ น ว่ า
สภาพแวดล้อมองค์การส่งผลต่อการกําหนดรูปแบบโครงสร้างองค์การ และส่งผลต่อการสร้างความคิด
สร้างสรรค์ในองค์การด้วย เพราะการได้รั บข้อมูลแปลกใหม่จากโลกภายนอกที่แตกต่างจากโลก
ภายนอกที่คุ้นเคย ทําให้บุคคลมีความคิดสร้างสรรค์สร้างความหมายใหม่ๆ ขึ้น
อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาเกี่ยวกับบรรยากาศ
องค์การที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ในด้านการส่งเสริมความลื่นไหลทางความคิดใหม่ เนื่องจากการ
แสดงความคิดที่แปลกใหม่ในองค์การ เกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัยเชิงจิตวิทยา (participative
safety) (Anderson and West, 1998) และความกล้าเสี่ยง (Amabile et al., 1996;
Andriopoulos, 2001) โดยพนักงานต้องเชื่อมั่นและรู้สึกมั่นใจ (Isaksen and Ekvall, 2010)
ว่าสามารถแสดงความคิด มุมมอง ทัศนคติ ที่แตกต่างได้โดยไม่ถูกตําหนิหรือลงโทษ ไม่ว่าจะทางสังคม
หรือจากการประเมินผลการทํางานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการให้คุณให้โทษ ดังนั้น ถึงแม้ว่าองค์การจะ
มีโครงสร้างที่ยืดหยุ่น เปิดรับสิ่งใหม่และการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่จะเกิดขึ้น ก็ไม่ได้หมายความว่า
องค์การจะมีความลื่นไหลทางความคิดเสมอไป
4.2.2 ผลกระทบของโครงสร้างเชิงยืดหยุ่นต่องานที่มีความท้าทาย พบว่า โครงสร้าง
เชิงยืดหยุ่นไม่มีผลกระทบต่องานที่มีความท้าทาย เนื่องจากโครงสร้างองค์การเชิงความยืดหยุ่น เป็น
ระบบการจัดการองค์การที่เน้นความยืดหยุ่นภายในและปรับเปลี่ยนได้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม
ตลอดจนพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ที่กําลังเกิดขึ้น อันเป็นความสามารถเชิงพลวัตของ
องค์ ก าร ขณะที่ ง านที่ มี ค วามท้ า ทายเกิ ด จากการออกแบบคุ ณ ลั ก ษณะงานให้ มี ค วามสํ า คั ญ ต่ อ
ความสําเร็จและเป้าหมายองค์การ และการมอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถและศักยภาพของ
พนักงานที่จะทําให้พนักงานรู้สึกถึงคุณค่าและความหมายของงานที่ตนรับผิดชอบ ส่งผลต่อแรงจูงใจ
ในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทํางานให้สําเร็จ ซึ่งทั้งเกี่ยวและไม่เกี่ยวกับโครงสร้างองค์การ
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แต่ทว่าในบริบทโรงแรมบูติกไทย ถึงแม้ว่าโรงแรมบูติกไทยส่วนใหญ่มีโครงสร้างองค์การ
ที่ยืดหยุ่น บริหารงานอย่างไม่เป็นทางการ และต้องใช้ทักษะที่หลากหลายในการทํางาน เนื่องจากเป็น
โรงแรมขนาดกลางถึงขนาดเล็ก ที่มีพนักงานจํานวนไม่มากและผู้บริหารส่วนใหญ่เข้ามาดูแลบริหาร
กิจการด้วยตัวเองอย่างใกล้ชิด แต่งานที่มีความท้าทายหรือความท้าทายในการทํางานของพนักงาน
ไม่ได้เกิดขึ้นจากโครงสร้างโรงแรมที่ยืดหยุ่น ในทางตรงกันข้าม งานที่มีความท้าทายเกิดจากธรรมชาติ
ของงานบริ ก ารและการทํ า งานประจํ า วั น ที่ มุ่ ง สร้ า งสรรค์ ก ารบริ ก ารเฉพาะกลุ่ ม หรื อ บุ ค คลเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและสร้างประสบการณ์การได้รับบริการเหนือความคาดหมาย
ให้แก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มาใช้บริการ การทํางานในโรงแรมบูติกจึงจําเป็นต้องใช้ทักษะหลากหลาย
อีกทั้งยังต้องการปฏิภาณไหวพริบในการจัดการสถานการณ์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ ที่ไม่
สามารถควบคุมไม่ได้ มากกว่าที่จะเกิดจากกําหนดคุณลักษณะให้มีความสําคัญ หลากหลาย และ
ท้าทายต่อเป้าหมายขององค์การหรือผู้นํา ดังนั้น โครงสร้างองค์การเชิงยืดหยุ่นจึงไม่มีความสัมพันธ์
และไม่ส่งผลกระทบต่องานที่มีความท้าทายในบริบทโรงแรมบูติกไทย
ผลการวิจัยขัดแย้งกับ Amabile (1979, 1983, 1990) ที่พบว่า โครงสร้างและระบบ
องค์การที่เน้นการจ้างงานในระยะยาว โครงสร้างแนวราบ ระบบการประเมินผลปฏิบัติงานแนว
สนับสนุนและยุติธรรม การให้รางวัลผลงานที่สร้างสรรค์ มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ และการศึกษา
ของ Woodman (1995) ที่ให้ความเห็นว่า องค์การที่ปรับตัวได้จะสามารถเพิ่มโอกาสในการคิด
สร้างสรรค์มากกว่าองค์การกลไกที่โครงสร้างเคร่งครัดแบบระบบราชการ ในขณะที่งานที่ท้าทายหรือ
ความท้าทายในงานที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ในองค์การในการศึกษาของการศึกษาที่ผ่านมา (เช่น
Amabile et al., 1996; Ekvall, 1996; Isaksen, Lauer, and Ekvall, 1999; Hunter, Bedell,
and Mumford, 2007) เกิดจากการสนับสนุนด้านการออกแบบงาน การมอบหมายงานของผู้นํา
ตลอดจนบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการทํางานขององค์การมากกว่าจะเป็นเรื่องของระบบหรือ
โครงสร้างเชิงอํานาจใจองค์การ
4.2.3 ผลกระทบของโครงสร้างเชิงยืดหยุ่นต่ออิสระในการทํางาน พบว่า โครงสร้าง
เชิงยืดหยุ่นมีความสัมพันธ์เชิงบวกและส่งผลกระทบต่ออิสระในการทํางาน เนื่องจากการให้อิสระใน
การทํางานเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปกครอง ที่ความมีอิสรภาพมีความหมายถึงความสามารถควบคุมงาน
ของตนเอง เป็นอํานาจหน้าที่เชิงพฤติกรรมการทํางานของพนักงานในองค์การ ที่พนักงานสามารถ
สร้างการติดต่อ สื่อสาร รับและส่งข้อมูล ถกเถียงปัญหาและหาทางเลือกต่างๆ (Isaksen and
Kaufmann, 1990) ทั้งที่เกี่ยวและไม่เกี่ยวกับการทํางานด้วยตัวเอง ในขณะที่ในองค์การเชิง
สร้างสรรค์อย่างโรงแรมบูติกไทย อิสระในการทํางานของพนักงานเกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงสร้าง
องค์การเชิงยืดหยุ่น เพราะโรงแรมบูติกไทยมีโครงสร้างองค์การแบบยืดหยุ่น มีการจัดองค์การอย่างไม่
เป็นทางการ เน้นความเป็นเองที่มุ่งเน้นความยืดหยุ่นภายในองค์การและการมีส่วนร่วมของพนักงาน
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ซึ่งมีความหมายถึงการให้อิสระและอํานาจในการตัดสินใจแก่พนักงาน สอดคล้องกับที่ระบิล พ้นภัย
(2557) ให้นิยามโครงสร้างเชิงยืดหยุ่นว่า เป็นโครงสร้างขององค์การที่ประกอบด้วย การมีระบบ
ติดต่อสื่อสารที่สะดวกคล่องตัว การเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็น การมีกระบวนการใน
การทํางานและโครงสร้างองค์การที่เอื้อประโยชน์ต่อการแสวงหาความรู้ สร้างความรู้และแบ่งปัน
ความรู้ระหว่างกัน
ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยเชิงแนวคิดของ Namwong, Jhundra-indra and
Raksong (2005) ที่พบว่า ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การจําเป็นต้องมีความยืดหยุ่น ไม่ใช่เพียงเพื่อ
ควบคุมความเสี่ยงของการเป็นผู้ประกอบการเท่านั้น แต่องค์การจําเป็นต้องให้อิสรภาพแก่พนักงานใน
ค้นหาความรู้ใหม่ๆ ผ่านกระบวนการทดลองและเรียนรู้ต่างๆ ในระหว่างการกระทําระหว่างกันทาง
สังคมการปฏิบัติงานในองค์การ ขณะที่ Brand (1998) พบว่า ในองค์การเชิงสร้างสรรค์ (creative
organization) อย่าง บริษัท 3M จะมีโครงสร้างองค์การที่ยืดหยุ่น มีกฎระเบียบน้อย รายละเอียด
หน้าที่งานถูกกําหนดอย่างหลวมๆ และพนักงานมีอิสระในการทํางานสูง พร้อมกับให้ข้อเสนอแนะว่า
องค์การเชิงสร้างสรรค์ควรมีโครงสร้างองค์การแนวราบ (flat structure) เพื่อให้ทุกระดับในองค์การ
สามารถมีส่วนในการตัดสินใจในประเด็นที่สําคัญต่างๆ ด้วย Amabile (1998) กล่าวถึงการจัด
โครงสร้างองค์การเพื่อสร้างความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มว่า องค์การจําเป็นต้องมีการจับคู่คนให้ถูกกับ
ลักษณะงานหรือโครงการ และให้อิสระในกระบวนการทํางานต่างๆ โดยเตือนว่าการสร้างทีมงานที่
ประกอบด้วยสมาชิกที่คล้ายกัน (homogeneous) เข้าด้วยกันเป็นการทําลายความคิดสร้างสรรค์ของ
กลุ่ม
เพราะคนที่มีระบบความคิดเหมือนกันจะเรียนรู้สิ่งเดียวกันและชอบดํารงไว้ซึ่งสิ่งเดิมๆ
(Khorshidi, Abdoli, and Khorshidi, 2013) Jung et al. (2008) กล่าวถึงโครงสร้างองค์การแบบ
รวมอํานาจว่าเกี่ยวข้องกับการมอบหมายอํานาจตัดสินใจของฝ่ายจัดการหรือผู้นําแก่พนักงานหรือผู้
ตาม โดยพบว่า ในองค์การที่มีการรวมอํานาจระดับสูง พนักงานจะถูกจํากัดอํานาจในการตัดสินใจ ซึ่ง
ส่งผลต่อการเป็นอุปสรรค์ขัดขวางความพยายามต่างๆ ที่จะทําให้เกิดนวัตกรรม เพราะพนักงานหรือ
ผู้ตามจะมีความสร้างสรรค์น้อยลงเมื่อรู้สึกว่าตนเองมีอํานาจควบคุมงานของตนต่ํา (Damapour,
1991; Amabile et al., 1996)
4.2.4 ผลกระทบของโครงสร้ า งเชิ ง ยื ด หยุ่ น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงเชิ ง รุ ก พบว่ า
โครงสร้างเชิงยืดหยุ่นไม่มีกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงรุก กล่าวคือ ในองค์การที่มีโครงสร้างองค์การ
ที่ยืดหยุ่น เป็นโครงสร้างที่มีกฎระเบียบน้อย มีสายการบังคับบัญชาแนวราบ ความเป็นทางการต่ําและ
กระจายอํานาจการตัดสินใจ ซึ่งเป็นเรื่องเชิงโครงสร้าง กฎระเบียบ และรูปแบบของความสัมพันธ์
ระหว่างตําแหน่งต่างๆ การตัดสินใจกระทํา การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาเรื่องต่างๆ ใน
องค์การสามารถกระทําได้ในเวลาสั้นและง่ายกว่าองค์การที่มีโครงสร้างเคร่งครัด รวมอํานาจการ
ตัดสินใจ และระดับสายการบังคับบัญชาสูง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่ดําเนินไป
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อย่างต่อเนื่องขนานกับการเปลี่ยนแปลงภายนอกที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและไม่สามารถคาดการณ์ได้
โครงสร้างองค์การเชิงยืดหยุ่นจึงเป็นระบบการจัดการภายในเชิงพลวัตที่ปรับตัวง่ายและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงขององค์การ
จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า โครงสร้างองค์การเชิงยืดหยุ่นของโรงแรมบูติกไทยไม่
ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงรุกที่เป็นความสามารถเตรียมการล่วงหน้าเพื่อปรับตัวและรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่จะเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในอนาคตขององค์การ
เนื่องจากระบบการจัดการภายในที่ยืดหยุ่นของโรงแรมบูติกเกิดขึ้นจากการเป็นองค์การขนาดเล็ก ที่ไม่
ซับซ้อนด้านโครงสร้างอํานาจและสายการบังคับบัญชา ซึ่งส่วนใหญ่บริการงานโดยครอบครัวหรือ
เจ้ า ของบริ ห าร อี ก ทั้ ง ยั ง ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ ความเป็ น มนุ ษ ย์ ใ นการบริ ก ารและเน้ น การสร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง ที่ทําให้สามารถทราบ
ความต้องการและตอบสนองความต้องของลูกค้าได้อย่างแท้จริง ดังนั้น การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
ใดๆ ในเชิงรุก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะกําลังเกิดขึ้น จึงเกิดจากความต้องการ
ตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า กลุ่ ม เป้ า หมายที่ ห ลากหลายและการสร้ า งการบริ ก ารที่ มี
ลักษณะเฉพาะบุคคลเพื่อความประทับใจเหนือความคาดหมายของลูกค้าผู้มาใช้บริการ มากกว่าเกิด
จากการมีโครงสร้างองค์การที่ยืดหยุ่นอันเกิดจากลักษณะโครงสร้างองค์การขนาดเล็กที่บริหารงานโดย
เจ้าของกิจการเองอย่างโรงแรมบูติกไทย
ผลงานวิจัยดังกล่าวขัดแย้งกับงานวิจัยในอดีตที่พบว่า โครงสร้างองค์การจําเป็นต้อง
ยืดหยุ่นเพื่อให้การปฏิบัติหรือการกระทําที่ดีต่างๆ สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ เพราะบางครั้งการ
กําหนดแนวการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best
practices) อาจทําให้พนักงานไม่กล้าพอที่จะทําให้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมอยู่แล้วนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลง (Patterson, 2002) และงานวิจัยของ
Paula (2000) ที่ให้ข้อสรุปไว้ว่า นวัตกรรม (การเปลี่ยนแปลง) จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าองค์การมี
ความเป็นทางการหรือรวมอํานาจการตัดสินใจสูง ผลการศึกษาแบบทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับปัจจัย
ที่ส่งผลกระทบต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การของ Khorshidi, Abdoli, and Khorshidi (2013)
สรุปว่า ในองค์การ โครงสร้างเชิงราบที่ไม่มีขอบเขตเชิงอํานาจ จะกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ การ
ติดต่อ สื่อสาร การแลกเปลี่ ยนความคิด และแบ่ งปั นความรู้ระหว่างกันในการทํางานมากกว่าจะ
ก่ อให้เกิ ดแข่ งขั น กั น ซึ่ ง เป็ น เงื่ อ นไขจํ าเป็ นสํา หรั บ การสร้ างความคิดสร้า งสรรค์ ที่จ ะนํ า มาสู่ ก าร
เปลี่ ย นแปลงองค์ ก าร ในขณะที่ Damapour (1991) กล่า วถึง ความเป็ น ทางการว่า เป็น อุ ป สรรค
ขัดขวางนวัตกรรมขององค์การ กล่าวคือ ในองค์การที่มีความเป็นทางการสูงมีแนวโน้มจะมีรูปแบบ
การบริหารงานแบบระบบราชการที่พนักงานมักจะต่อต้านการเปลี่ยนแปลง เพราะโครงสร้างองค์การ
ดั งกล่า วป้ องกั น ไม่ใ ห้ เ กิ ด ความเบี่ย งเบนไปจากแนวปฏิ บัติ ที่มีอ ยู่ ซึ่ง ส่ งผลขั ดขวางศัก ยภาพเชิ ง
สร้างสรรค์ของพนักงาน
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4.2.5 ผลกระทบของโครงสร้ า งเชิ ง ยื ด หยุ่ น ต่ อ การเรี ย นรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง พบว่ า
โครงสร้างเชิงยืดหยุ่นไม่มีกระทบต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากโครงสร้างเชิงยืดหยุ่น เป็นเรื่อง
ของแบบแผน ของการกําหนดขอบเขตงานและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ ในรูปของ
อํานาจหน้าที่และสายการบังคับบัญชา (Steers, 1977) ขณะที่การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็น
ความสามารถขององค์การ ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาทักษะทางความคิดและการปฏิบัติใหม่ๆ อย่าง
สม่ําเสมอในระหว่างการทํางานและมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันทางสังคมองค์การ อันเกิดจากพฤติกรรมทาง
สังคมของบุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการและกิจกรรมทางสังคมที่ดําเนินไปทําให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ในระดับส่วนรวม (Sawyer and DeZutter, 2009) ที่เป็นผลจากชุดของเหตุการณ์
สถานการณ์และสิ่งที่เกี่ยวข้อง สัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน (Deleuze and Guattari, 1988)
ความคิดสร้างสรรค์ในด้านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในโรงแรมบูติกเป็นเรื่องทางสังคมที่
เกิดจากการเชื่อมโยงติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันทําให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสรรค์บริการเฉพาะกลุ่มหรือบุคคลที่กล่าวได้ว่าเป็นกระบวนการนวัตกรรมบริการ
ในขณะที่โครงสร้างองค์การในบริบทโรงแรมขนาดเล็กที่มีพนักงานจํานวนไม่มากและการบริหารหรือ
สายการบังคับบัญชาอยู่ในแนวราบ อันเกิดจากการบริหารโดยเจ้าของหรือครอบครัวอย่างโรงแรม
บูติกไทย การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเกิดขึ้นในความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการทั้งระหว่างผู้บริหารและ
พนักงานภายใน และระหว่างลูกค้าและคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ตัวแทน
การท่องเที่ยว ชุมชน เจ้าของร้านอาหาร คนขับรถแท็กซี่ เป็นต้น
อีกทั้งลักษณะเฉพาะของธุรกิจโรงแรมบูติกที่เน้นออกแบบการบริการเฉพาะและให้
ความสําคัญ กับการสัม ผั สความเป็น มนุษ ย์ที่ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาระหว่ าง
ผู้ให้บริการและผู้รับบริการนั้น การเรียนรู้จึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในกระบวนการแลกเปลี่ยน สื่อสาร
เจรจา ตกลง ร่วมมือ ตลอดจนการกระทําระหว่างกันรูปแบบต่างๆ โดยไม่จํากัดเวลาและสถานที่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่การเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศพัฒนาไปสู่จุดที่มนุษย์
สามารถติดต่อสื่อสารกันผ่านสื่อหรืออุปกรณ์ติดต่อสื่อสารที่ทันสมัยที่เรียกว่าโลกหรือชุมชนเสมือน
จริง (virtual community) ที่ไม่ต้องการความสัมพันธ์เฉพาะหน้าที่อีกต่อไป การเรียนรู้จึงเกิดได้ทุกที่
ทุกเวลาอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างองค์การที่มีความยืดหยุ่น ดังนั้น โครงสร้างเชิง
ยืดหยุ่นจึงไม่มีผลกระทบต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ผลการวิจัยนี้ขัดแย้งกับการศึกษาที่ผ่านมาของ Senge (1990) ที่กล่าวถึงความคิด
สร้างสรรค์ขององค์การและโครงสร้างองค์การในลักษณะเชิงตอบสนองและปรับตัวต่อที่หลั่งไหลของ
ทรัพยากรและข้อมูลต่างๆ ที่ต่อเนื่อง และการศึกษาของกุศล ทองวัน (2553) ที่พบว่าโครงสร้าง
องค์การมีผลต่อการเกิดองค์ การแห่งการเรียนรู้ เช่ นเดี ยวกับการศึกษาของประไพทิ พย์ ลื อพงษ์
(2552) ที่พบว่าการปฏิรูปองค์การด้วยการลดขั้นตอนและกระบวนการทํางานในการทํางานแบบ
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ระบบราชการเพื่อให้โครงสร้างยืดหยุ่นและคล่องตัวขึ้นนั้น ทําให้เกิดการเรียนรู้และถ่ายโอนความรู้
ระหว่างพนักงานในองค์การ ผลการศึกษาของ Mascitelli (2000) ให้ความเห็นว่าในกระบวนการ
พัฒนาการบริการองค์การต้องสร้างบรรยากาศที่เหมาะสม เช่น การมีปฏิสัมพันธ์เฉพาะหน้า (faceto-face interaction) เพื่อให้พนักงานสามารถแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน (Mascitelli, 2000)
4.2.6 ผลกระทบของโครงสร้างเชิงยืดหยุ่นต่อการเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ พบว่า
โครงสร้างเชิ งยื ดหยุ่ นมี ค วามสั ม พันธ์เชิงบวกและส่งผลกระทบต่อการเชื่อมโยงอย่ างสร้างสรรค์
เนื่องจาก การเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวข้องกับทั้ง 1) ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดที่สอดคล้อง
แตกต่างหรือตรงข้ามกัน ที่เป็นเรื่องของการคิดต่าง คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และบูรณาการ และ
2) ความสัมพันธ์ระหว่างกันทางสังคมเชิงเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าที่มาใช้บริการและ
เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ทําให้เกิดการความร่วมมือ ประสานงาน แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ซึ่งกัน
และกันจนกลายเป็นทุนทางสังคมที่สร้างประโยชน์เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมในแก่องค์การใน
อนาคต
ขณะที่โครงสร้างองค์การเชิงยืดหยุ่นเป็นโครงสร้างที่มีกฎระเบียบ ข้อบังคับ และสายการ
บังคับบัญชาต่ํา แต่กระจายอํานาจตัดสินใจสูง ทําให้สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และเห็น
โอกาสที่เกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังส่งผลโดยตรงต่อการแสวงหาความรู้
การสร้างความสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสารหรือเชื่อมโยงใดๆ กับคนหรือองค์การใดๆ เป็นไปได้
สะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาสูง ซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติของโรงแรมบูติกซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นโรงแรมขนาดกลางถึงเล็ก ที่มีความยืดหยุ่นและยอมรับการเปลี่ยนแปลงมากกว่าโรงแรม
ขนาดใหญ่ Damanpour (1995) กล่าวว่าองค์การต้องการทั้งโครงสร้างเชิงยืดหยุ่นและบรรยากาศ
องค์การที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยเน้นถึงความสําคัญของการควบคุมจาก
ตนเองและเพื่อนร่วมงาน (self and peer control) แทนการควบคุมโดยโครงสร้างหน้าที่หรือสาย
การบังคับบัญชา (hierarchical control) Kanter (1996) กล่าวสนับสนุนแนวคิดของ Damanpour
(1995) ที่เกี่ยวกับความยืดหยุ่นว่า มีผลต่อการกระทําที่รวดเร็ว (quick action) การดูแลอย่างใกล้ชิด
(intensive care) การสร้างความร่วมมือ (coalition formation) และการติดต่อเชื่อมโยงกัน
(connectedness)
ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมาของ Mascitelli (2000) ที่พบว่า บรรยากาศที่
เหมาะสมมีจําเป็นสําหรับการสร้างความคิดต่าง (divergent thinking) การคิดโดยไม่ได้เตรียมตัว
(improvisation) และความคิดสร้างสรรค์อย่างมีศิลปะ (artistic creativity) Hu, Gu and Chen,
(2013) กล่าวว่า ในกระบวนการพัฒนาการบริการ เช่น การมีปฏิสัมพันธ์เฉพาะหน้า (face-to-face
interaction) องค์การจะต้องสร้างบรรยากาศให้พนักงานสามารถแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน และ
ประสานงานระหว่างแผนกต่างๆ ดังนั้น โครงสร้างองค์การแบบรวมอํานาจจึงเป็นโครงสร้างที่ไม่
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เอื้ออํานวยต่อการกระทําดังกล่าว สอดคล้องกับการศึกษาของ Jung et al. (2008) ที่พบว่าการ
บริหารหรือการปกครองแบบการรวมอํานาจส่งผลต่อความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างภาวะผู้นําเชิง
สร้างสรรค์กับนวัตกรรมองค์การ กล่าวคือ ในองค์การที่มีการรวมศูนย์อํานาจการปกครองไว้ที่คนเพียง
คนเดียวหรือส่วนงานเดียว จะส่งผลต่อการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขององค์การในแง่ของการขัดขวางความ
พยายามมีส่วนร่วมหรือให้ความร่วมมือของคนในองค์การ
การศึ ก ษาผลกระทบของโครงสร้ า งองค์ ก ารแบบรวมอํ า นาจในหลายงานวิ จั ย เช่ น
Damanpour (1991) และ Amabile et al. (1996) ให้ข้อสรุปที่ตรงกันว่า โครงสร้างการบริหาร
องค์การแบบรวมอํานจและการให้อํานาจการตัดสินใจแก่พนักงานต่ําเป็นอุปสรรคต่อความพยายาม
สร้างนวัตกรรม เพราะพนักงานจะมีความสร้างสรรค์น้อยลงเมื่อมีอํานาจเหนืองานของตนต่ํา ในขณะ
ที่องค์การนวัตกรรมต้องการความร่วมมือและการเชื่อมโยงสูง สอดคล้องกับที่ Kanter (1996) ให้
ความเห็นเกี่ ยวกับนวัตกรรมว่ าจะเกิดขึ้ นได้ในเงื่อนไของค์การที่มี ความยืดหยุ่น มีโครงสร้างเชิง
บูรณาการและวัฒนธรรมที่เน้ นความแตกต่ างหลากหลาย มีการเชื่อมโยงเชิงโครงสร้างมากมาย
ระหว่างภายในและภายนอกองค์การ มีแนวความคิดที่ทั้งสอดคล้องและตรงข้ามกัน (intersecting
territories) มี ความร่ วมมื อและการทํ างานเป็ นทีม เช่นเดียวกั บงานทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกั บ
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การของ Morris (2005ข) ที่พบว่าว่าความคิดสร้างสรรค์จะถูกสนับสนุน
ให้ เ กิ ด ขึ้ น ได้ ด้ ว ยระบบและโครงสร้ า งสรรค์ อ งค์ ก ารที่ มี ค วามยื ด หยุ่ น และง่ า ยต่ อ การปรั บ ตั ว
เช่นเดียวกับลักษณะขององค์การเชิงสร้างสรรค์ที่จําเป็นต้องยืดหยุ่นขณะที่มีการควบคุมความเสี่ยงไว้
4.3. ผลกระทบของความพร้อมด้านทรัพยากรต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
4.3.1 ผลกระทบของความพร้อมด้านทรัพยากรต่อความลื่นไหลทางความคิดใหม่
พบว่า ความพร้อมด้านทรัพยากรมีความสัมพันธ์เชิงบวกและส่งผลกระทบต่อความลื่นไหลทาง
ความคิดใหม่ เนื่องจากความพร้อมด้านทรัพยากร มีนัยถึงปริมาณ คุณภาพ ตลอดจนความสะดวก
ใหม่ ทั นสมัย และพร้อ มใช้ ข องทรั พ ยากรหรื อสิ่ งอํ า นวยความสะดวกต่ า งๆ ในการทํ างาน มีผ ล
สนับสนุนให้งานสําเร็จตามเป้าหมายอย่างราบรื่น เช่น การให้เวลาที่เพียงพอในการคิดทบทวนความ
ความรู้ ความสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ทักษะและความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ การสร้าง
ทีมงานที่มคี วามหลากหลาย ความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย
เป็นต้น ทั้งนี้ ผลจากการวิจัยเชิงคุณภพ พบว่า ความลื่นไหลทางความคิดในโรงแรมบูติกเกิดขึ้นได้จาก
การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการสร้างความคิด เช่น การสร้างพื้นที่ทางสังคมเพื่อเปิดโอกาส
ให้สมาชิกในโรงแรมทั้งพนักงานและลูกค้าที่มาใช้บริการได้มีปฏิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างกันอย่างสร้างสรรค์ เป็นต้น ดังนั้น ทรัพยากรในองค์การต่างๆ จึงมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อ
กระบวนการสร้างความลื่นไหลทางความคิดให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์การ
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ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมา (เช่น (เช่น Amabile and Gryskiewicz,
1989; Damanpour, 1991; Majaro, 1991; Haynes et al., 1999; Hunter et al., 2007) ที่พบว่า
ทรัพยากร (Hunter et al., 2007) และทรัพยากรที่เพียงพอ (Leigh, 2011) มีความสัมพันธ์กับ
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ ทั้งนี้ขั้นอยู่กับลักษณะของงานและประเภทขององค์การ ที่การใช้
ทรัพยากรและการสนับสนุนด้านทรัพยากรมีความแตกต่างกันทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเป็นสําคัญ
ด้วย สอดคล้องกับการเสนอแนวปฏิบัติที่มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ของ Seidel and Rosemann,
(2008) ที่กล่าวถึงความจําเป็นของการสนับสนุนการจัดสรรทรัพยากรที่ยืดหยุ่นให้แก่พนักงานในการ
ทํางานเพื่อสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้ นในองค์การผ่านการสนับสนุนระดับหน้าที่งานและ
กระบวนการต่างๆ ในด้านของการให้เวลาสร้างความคิดจําเป็นต้องคํานึงถึงความสมดุลของเวลาที่
เหมาะสมและเพียงพอที่ต่อการสร้างความคิดมากกว่าที่จะทําให้เกิดความเบื่อหน่ายและลดแรงจูงใจ
(Shalley and Gilson, 2004) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจเจกบุคคลและคุณลักษณะของพลวัตกลุ่มที่มีผลต่อ
การรับรู้ของระยะเวลาที่มีความจําเป็นสําหรับพัฒนาความคิด (Flaatin, 2007) การศึกษาของ
Amabile (1998) เสนอแนะว่ากลุ่มเชิงสนับสนุนซึ่งกัน เช่น การสร้างทีมงานที่สมาชิกประกอบด้วย
กลุ่มคนที่มีความหลากหลายด้านมุมมองและความรู้ภูมิหลัง เป็นเงื่อนไขสําหรับทีมงานหรือกลุ่มการ
ทํางานที่นํามาซึ่งความคิดเชิงสร้างสรรค์ Andriopoulos (2001) ให้ความเห็นว่า ในองค์การที่
สร้างสรรค์ (creative organization) ผู้บริหารจะต้องให้การสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ และการ
ฝึกอบรมที่เพียงพอแก่พนักงาน ตลอดจนมีการสนับสนุนการสร้างความคิดใหม่ๆ ให้เวลาแก่การ
ทํางานที่ได้รับมอบหมายและหรือให้การสนับสนุนทางการเงิน (Anderson et at., 1992; Jones
and McFadzean, 1997) เพื่อรักษาพนักงานที่มีความสามารถเหล่านั้นไว้กับองค์การ ดังนั้น องค์การ
จึงจําเป็นต้องมีความพร้อมทางด้านทรัพยากรและมีทรัพยากรเพียงพอสําหรับการทํางานให้สําเร็จ
(Amabile, 1996; Andriopoulos, 2001; Martins and Martins, 2002) ที่สําคัญองค์การหรือ
ผู้บริการจําเป็นต้องตัดสินใจและให้การสนับสนุน (ทรัพยากร) ด้านต่างๆ ที่จะทําให้ความลื่นไหลทาง
ความคิดต่างๆ เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์การ ส่งผลต่อการพัฒนาความคิดและความงอกงามของความคิด
สร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นภายใต้สภาพแวดล้อมการทํางานขององค์การ (Kimberley and Evanisko,
1981) เนื่องจาก Osborn (1963) และ Parnes and Noller (1972) พบว่า ความเป็นไปได้ของการ
สร้างความคิดเชิงสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นได้เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของความคิดที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
4.3.2 ผลกระทบของความพร้ อ มด้ า นทรั พ ยากรต่ อ งานที่ มี ค วามท้ า ทาย พบว่ า
ความพร้อมด้านทรัพยากรมีความสัมพันธ์เชิงบวกและส่งผลกระทบต่องานที่มีความท้าทาย กล่าวคือ
งานที่มีความท้าทายที่เกิดจากลักษณะของงานที่ท้าทายความสามารถของผู้ปฏิบัติ นอกจากจะเป็น
เรื่องของการออกแบบงานให้มีความสลับซับซ้อน ต้องใช้ทักษะหลากหลายและมีความสําคัญแล้ว
ความท้ า ทายในงานเกี่ ย วข้ อ งกั บ สาเหตุ อื่ น ๆ ที่ ส่ ง ผลต่ อ แรงจู ง ใจภายในในการทํ า งาน เช่ น
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การมอบหมายงานที่ตรงกับความถนัด การให้รางวัลจูงใจ การให้อิสระในการตัดสินใจ การให้เงิน
สําหรับการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ การสนับสนุนโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ตลอดจน
การอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร
ต่างๆ และการให้เวลาเพียงพอในการทํางาน ไม่สร้างความตึงเครียดหรือกดดันมากเกินไปจนทําให้
ความท้าทายกลายเป็นอุปสรรค์ขัดขวางการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทํางาน (Amabile, 1996)
ซึ่ ง ในแง่ นี้ ทรั พ ยากรที่ พ ร้ อ มทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพทั้ ง ที่ จั บ ต้ อ งได้ แ ละจั บ ต้ อ งไม่ ไ ด้ เช่ น
ภาพลักษณ์ ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการจัดการ (สมพร ปานยินดี, 2558) จึงมีผล
สนับสนุนแรงจูงใจภายในในการทํางานของผู้ปฏิบัติงานให้เกิดความรู้สึกท้าทาย พร้อมใช้ความรู้
สามารถและศักยภาพคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานภายในองค์การ
ถึงแม้ว่าผลจากการวิจัยเชิงคุณภาพจะพบว่า ธรรมชาติของงานบริการในโรงแรมบูติกที่
เน้นการสร้างบริการพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่มหรือบุคคลที่มาใช้บริการ
นั้นมีค วามท้า ทายในตัวเองอยู่ แ ล้ว แต่ ก ารรับรู้ ได้ถึงการสนั บสนุ น ทรั พ ยากรต่ างๆ จากองค์ก าร
(Amabile et al., 1996; Mumford et al., 1997) มีผลต่อการมองเห็นคุณค่าภายในของงานที่เป็น
ความรู้สึกถึงความท้าทายความรู้ความสามารถในการทํางานของพนักงานมากกว่าในองค์การที่ขาด
ทรัพยากรในการทํางานต่างๆ ดังนั้น การสร้างงานให้มีความท้าทายและการมอบหมายงานให้ตรงกับ
ความต้องการหรือความสามารถของผู้ปฏิบัติ จึงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านความพร้อมของทรัพยากรที่มีอยู่
ภายในองค์การเป็นสําคัญ ที่องค์การหรือผู้นําจําเป็นต้องวิเคราะห์ความพร้อมและสร้างสมดุลระหว่าง
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้กับงานที่มีความสําคัญและจําเป็นต่อความสําเร็จขององค์การ เกี่ยวข้อง
กับการมอบหมายงานหรือการจับคู่งานกับคนและ จับคู่คนกับทรัพยากรต่างๆ ที่จะทําให้เกิดแรงจูงใจ
และความรู้สึกท้าทายในการทํางานที่เหมาะสม ไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป
ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาของ Khorshidi, Abdoli, and
Khorshidi (2013) ที่ให้ความเห็นว่า การจัดหรือมอบหมายคนให้เข้ากับงานหรือโครงงานต่างๆ ในเชิง
ความพร้อมด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์-เลือกคนให้เข้ากับงานที่เหมาะสม สามารถทําให้เกิด
ความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ได้ งานที่มีความท้าทายจึงเป็นงานที่คนได้ทํางานที่ใช้ทรัพยากรความรู้และ
ทักษะเต็มที่ ไม่ยากและไม่ง่ายเกิน และทําให้คนปฏิบัติได้รู้สึกถึงคุณค่าและศักยภาพในตนเองจน
สามารถพัฒนาและเติบโตขึ้นได้จากการทํางานที่มีความท้าทาย ระดับของความท้าทายในงานจึงมี
ความสําคัญต่อแรงจูงใจภายในที่จะทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สอดคล้องกับ Paolillo and Brown
(1978); Siegel and Kaemmerer (1978); Amabile and Gryskiewicz (1989) และ Amabile
(1998) ที่เห็นตรงกันว่าการจับคู่คนให้เข้ากับงานบนพื้นฐานของทักษะและความสนใจที่มุ่งสร้าง
ความรู้สึกท้าทายเชิงบวกอย่างสูงสุดในการทํางานของพนักงานส่งผลสนับสนุนความสามารถคิด
สร้างสรรค์ของพนักงาน ขณะที่การศึกษาในองค์การด้านสถาปัตยกรรมของ Leigh (2011) พบว่า
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ปัจจัยทรัพยากรที่เพียงพอมีความสัมพันธ์โดยตรงกับงานที่มีความท้าทาย สอดคล้องกับการศึกษา
ทบทวนวรรณกรรมของ Khorshidi, Abdoli, and Khorshidi (2013) ที่พบว่าสมาชิกในองค์การจะมี
ความสร้างสรรค์มากที่สุดหากการจัดโครงสร้างและระบบต่างๆ (ทรัพยากร) สนับสนุนให้คนรู้สึกมี
แรงจูงใจจากความสนใจ ความพึงพอใจและความรู้สึกท้าทายในงานของตนเอง แต่อย่างไรก็ตาม
องค์การจําเป็นต้องคํานึงถึงจุดที่เหมาะสมพอดี (threshold of sufficiency) ของการสนับสนุนด้าน
ทรัพยากรที่ไม่มากหรือน้อยเกินไปที่จะส่งผลกระทบต่อแรงจูงใจในการคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน
(Amabile, 1998)
4.3.3 ผลกระทบของความพร้อมด้านทรัพยากรต่ออิสระในการทํางาน พบว่า ความ
พร้อมด้านทรัพยากรมีความสัมพันธ์เชิงบวกและส่งผลกระทบต่ออิสระในการทํางาน เนื่องจากอิสระ
ในการทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องของการให้อํานาจในการควบคุมงานและตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การทํางานให้สําเร็จด้วยตนเอง ทั้งนี้ จึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับคนและความสามารถหรือทักษะของคน
ซึ่งมีความสําคัญต่อการปฏิบัติงานให้สําเร็จด้วยตนเองเมื่อได้รับอิสระในการทํางาน อย่างไรก็ตาม
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข ององค์ ก ารจะเกิ ด ขึ้ น ได้ องค์ ก ารต้ อ งสร้ า งทางเลื อ กเชิ ง กลยุ ท ธ์ ที่ เ กี่ ย วกั บ
ทรัพยากรมนุษย์ของตนเอง (Andriopoulos, 2001) โดยองค์การต้องเตรียมพร้อมด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการทํางาน ตลอดจนการ
พัฒนาแรงจูงใจ ทัศนคติและค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับงานและองค์การก่อนที่จะองค์การจะให้อํานาจ
และอิสระในการทํางานอย่างเต็มที่ ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า โรงแรมบูติกไทยมีให้ความสําคัญกับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น การฝึกอบรม อีกทั้งให้บริการด้านข้อมูล ความรู้ ข่าวสาร ตลอดจน
เครื่ อ งมื อ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศต่ า งๆ ที่ เ พี ย งพอและทั น สมั ย สํ า หรั บ การเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นา
เพื่อเพิ่มศักยภาพ ทักษะและการตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อลดความกลัวความผิดพลาดที่อาจจะ
เกิดขึ้นและกล้าเสี่ยงตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ซึ่งเป็นเรื่องของความไม่ปลอดภัยเชิงจิตวิทยาที่เป็ น
อุปสรรคสําคัญต่อการสร้างความคิดสร้างสรรค์ขององค์การเมื่อได้รับอิสระในการปฏิบัติงาน ดังนั้น
ความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนการสนับสนุนทรัพยากรอื่นๆ ในการทํางานจึงส่งผลต่อ
อิสระในการทํางานในโรงแรมบูติก
ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องการศึกษาของ Cook (1998) ที่ให้ข้อเสนอแนะว่า องค์การ
เชิงสร้างสรรค์ที่ต้องการดํารงไว้ซึ่งความสามารถในการแข่งขัน จําเป็นต้องมุ่งสู่การสรรหา พัฒนาและ
รักษาพนักงานที่มีความฉลาดเชิงสร้างสรรค์ (creative talent) ไว้กับองค์การเพื่อเป็นต้นทุนทาง
ปัญญาขององค์การ เช่นเดียวกับการศึกษาของ Brand (1998) ที่พบว่า องค์การเชิงสร้างสรรค์ควรจะ
จ้างคนที่มีความรู้ มีความฉลาด สร้างสรรค์ในกระบวนการคิด และเต็มใจทํางานด้วยความมุ่งมั่นไปสู่
เป้าหมาย ดังนั้น องค์การเชิงสร้างสรรค์ หรือองค์การที่เน้นสร้างความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ ควร
จะสร้างความพร้อมด้านทรัพยากร (มนุษย์) ด้วยการให้ความสําคัญกับการจ้างคนที่มีความสนใจที่
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หลากหลาย มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และพร้อมรับความเสี่ยงจากการคิดและนําเสนอสิ่งใหม่
เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในองค์การ พร้อมทั้งพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งคนเหล่านั้นด้วยการ
ฝึกอบรมและให้การสนับสนุนทรัพยากรที่เพียงพอ เช่น การสนับสนุนด้านการพัฒนาความคิด การให้
เวลาในการทํางานกับโครงการที่ชื่นชอบ และ/หรือให้การสนับสนุนด้านการเงิน (Anderson et al.,
1992; Jones and McFadzean, 1997)
นอกจากนี้ งานวิจัยทบทวนวรรณกรรมของ Andriopoulos (2001) ยังพบว่า ปัจจัย
ด้านทรัพยากรและทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมีทรัพยากรที่เพียงพอและการมีระบบติดต่อสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพมีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การเช่นเดียวกับการศึกษาของ Amabile (1998)
ที่ก ล่า วถึ งความสํ าคั ญ ของความพร้ อมด้า นทรั พ ยากรกั บ การให้ อํา นาจตั ดสิ นใจว่ ามี ต่อ ความคิ ด
สร้างสรรค์ในบริบทองค์การ โดยให้ความเห็นว่า พนักงานควรได้รับอิสระในการตัดสินใจ โดยเฉพาะ
ในเรื่องที่เกี่ยวกับวิธีการหรือกระบวนการทํางานที่จะทําให้เกิดความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของเพราะจะ
ทําให้พนักงานสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยใช้ความเชี่ยวชาญและทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์ของ
ตนเอง ขณะที่งานวิจัยทบทวนวรรณกรรมของ Morris (2005ก), (2005ข) กล่าวถึงความสําคัญของ
ทรัพยากรด้านความพร้อมของข้อมูลที่มีคุณภาพว่าเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ทําให้ ปัจจัยด้านอิสรภาพในการ
ทํางานของพนักงานที่พนักงานสามารถมีอํานาจตัดสินใจและจัดการงานของตนเองอย่างเต็มที่ส่งผล
ต่อความคิดสร้างสรรค์ในองค์การ
4.3.4 ผลกระทบของความพร้อมด้านทรัพยากรต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงรุก พบว่า
ความพร้ อ มด้ า นทรั พ ยากรมี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกและส่ ง ผลกระทบต่ อ การเปลี่ ย นแปลงเชิ ง รุ ก
เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงเป็นเงื่อนไขปกติของชีวิตองค์การ และจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงนั้น
ถูกมองว่าเป็นพฤติกรรมที่ต้องใช้ความเสี่ยง (Ford, 1996) การสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ที่เพียงพอ
และเพียบพร้อมไม่ว่าจะเงิน เวลา เทคโนโลยี ตลอดจนทักษะ ความพยายาม ความสามารถทาง
สติปัญญาและการทํางานหนักของพนักงานเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการเผชิญหน้าและรับมือกับการ
เปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ผลการวิ จัย เชิ ง คุ ณ ภาพยื น ยั น ว่ า โรงแรมบู ติ ก เป็ น ธุ ร กิ จ เชิ ง สร้ า งสรรค์ ที่
จําเป็นต้องตื่นตัวและปรับตัวอยู่เสมอตามความหลากหลายและความคาดหวังหรือความต้องการของ
ลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา การคิดสร้างสรรค์ประสบการณ์การบริการพิเศษให้ลูกค้าที่มาใช้
บริการพึงพอใจตลอดจนประทั บใจเหนื อความคาดหมาย และการรักษาไว้ซึ่งความมีเอกลั กษณ์
เฉพาะตัวโดดเด่นและแตกต่างของโรงแรม โรงแรมบูติกจําเป็นต้องเตรียมความพร้อมและตื่นตัวอยู่
ตลอดเวลา โดยเฉพาะความพร้ อ มด้ า นทรั พ ยากร เพื่อ รั บ มือ กั บ การเปลี่ ย นแปลงและสร้ า งการ
เปลี่ยนแปลงเชิงรุกให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า การมีข้อมูลที่เพียงพอ ที่จะรู้ว่า
อะไรกําลังจะเกิดขึ้นมีความสําคัญสําหรับการตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (Ko and Butler,
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2007) เพราะจะช่ ว ยให้ อ งค์ ก ารไวต่ อ การรั บ รู้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ สิ่ ง กระตุ้ น ด้ า นโอกาสหรื อ
สถานการณ์ที่มากขึ้น การมีทรัพยากรที่เพียงพอจึงช่วยให้องค์การมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งได้ทาง
หนึ่ง (Ooncharoen and Ussahawanitchakit, 2011) สอดคล้องกับผลงานวิจัยของสมพร
ปานยินดี (2558) ที่พบว่า ความพร้อมของทรัพยากรองค์การและการบริหารทรัพยากรต่างๆ ให้เกิด
ประโยชน์ สู ง สุ ด มี อิ ท ธิ พ ลเชิ ง บวกต่ อ ความสามารถปรั บ ตั ว ได้ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของ
สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงองค์การ Mumford et al. (2002) ให้ความเห็นว่า การพัฒนา
และการนําความคิดเชิงสร้างสรรค์ไปปฏิบัติเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่ต้องการปัจจัยนําเข้า
และการสนับสนุนจากปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มที่หลากหลาย ทรัพยากรมนุษย์หรือคนเป็นทั้งผู้สร้างหรือ
ตัวแสดงที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้จากการแสดงความคิดที่แปลกใหม่ และเป็นปัจจัยสนับสนุนใน
ฐานะทรัพยากรมนุษย์ขององค์การที่ทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้นในองค์การ Flaatin (2007)
กล่าวว่า ในขั้นตอนของการนําความคิดสร้างสรรค์ไปปฏิบัติเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือนวัตกรรม
จําเป็นต้องการการสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และเมื่อทุกกระบวนการสร้างสรรค์ความคิดและ
การลงมือปฏิบัติไม่สามารถแยกออกจากกันได้ (Nisula, 2013) ความพร้อมด้านทรัพยากรจึงมี
ความสํ า คั ญ ต่ อ ทั้ ง กระบวนการสร้ า งความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละนวั ต กรรมที่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการ
เปลี่ยนแปลงองค์การ (Woodman et al., 1993)
4.3.5 ผลกระทบของความพร้อมด้านทรัพยากรต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พบว่า
ความพร้อมด้ า นทรั พ ยากรมี ค วามสัม พั นธ์เ ชิ ง บวกและส่งผลกระทบต่ อการเรี ย นรู้ อย่ างต่อ เนื่อ ง
เนื่องจากความพร้อมด้านทรัพยากรเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและสนับสนุนทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานให้สําเร็จตามเป้าหมายขององค์การให้แก่พนักงานในปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสม
ในด้านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง องค์การจําเป็นต้องการการสนับสนุนด้านทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะ
ทรัพยากรบุคคลที่มีลักษณะพร้อมที่จะเรียนรู้และมีทักษะในการเรียนรู้ จากการวิจัยเชิงคุณภาพ
พบว่า โรงแรมบูติ กมี ก ารคัด เลือ กและฝึก อบรมพนั ก งานให้มี ทัศ นคติแ ละคุณ สมบัติเ หมาะสมกั บ
เอกลักษณ์และตัวตนขององค์การ ในอีกด้านหนึ่ง โรงแรมมีการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ แบ่งปัน
ความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ จัดเก็บความรู้และสร้างองค์การเรียนรู้ที่เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่องด้วย
การสนับสนุนด้านพื้นที่ มีการสร้างพื้นส่วนกลางของโรงแรมให้เป็นพื้นที่ทางสังคมเชิงสร้างสรรค์
ตลอดจนสนับสนุนด้านเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารและสารสนเทศ เพื่อ
อํานวยความสะดวกด้านการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ และติดต่อสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม
ระหว่างภายในและภายนอกองค์การเพื่อผลด้านเรียนรู้ที่ครอบคลุม ทันต่อสถานการณ์ ทันสมัยและ
ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานที่วิจัยที่ผ่านมาของ Lievens et al. (1999)
ที่พบว่า ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและการสื่อสารระหว่างบุคคลจําเป็นสําหรับการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นใน
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กระบวนการพัฒนาบริการใหม่ๆ ซึ่งการสร้างสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ที่ดีนั้น องค์การควรสนับสนุน
ทรัพยากรต่างๆ ให้การเกิดสื่อสารทั่วทั้งองค์การและเครือข่ายความสัมพันธ์ที่พนักงานสามารถส่งผ่าน
ความรู้ซึ่งกันและกัน (Schilling and Werr, 2009) สอดคล้องกับที่ Andriopoulos (2001) กล่าวว่า
ในองค์การที่สร้างสรรค์ ผู้บริหารจําเป็นต้องให้การสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ และการฝึกอบรมที่
เพียงพอแก่พนักงาน ตลอดจนมีการสนับสนุนการสร้างความคิดใหม่ๆ ให้เวลาแก่การทํางานที่ได้รับ
มอบหมายและ/หรือให้การสนับสนุนทางการเงิน (Anderson et at., 1992; Jones and
McFadzean, 1997) เพื่อสร้างแรงจูงใจและรักษาพนักงานที่มีความสามารถเหล่านั้นไว้กับองค์การ
ดังนั้น องค์การจึงจําเป็นต้องมีความพร้อมทางด้านทรัพยากรและมีทรัพยากรเพียงพอสําหรับการ
ทํางานให้สําเร็จ (Martins and Martins, 2002) โดยทรัพยากรในที่นี้ มีความหมายถึง เวลา สถานที่
เทคโนโลยี คน เงิน และทรัพยากรอื่นๆ รวมทั้งพื้นที่ทางกายภาพ (Mumford et al., 1997) ที่จะ
จําเป็นต้องใช้ ใ นการทํ างานให้สําเร็จ และสนั บสนุนกระบวนการคิด วิเคราะห์ หาข้อมูล ในแต่ ล ะ
สถานการณ์ ตลอดจนเป็นแรงจูงใจให้พนักงานมีความต้องการที่จะคิดสร้างสรรค์วิธีการปฎิบัติงาน
พัฒนาวิธีการทํางาน แก้ปัญหาที่มีอยู่ให้ดีขึ้น นอกจากนี้ การจัดโครงสร้างการทํางานของทีมงานหรือ
กลุ่มงาน (ในเชิงความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์) และองค์ประกอบของกลุ่มที่มีความหลากหลาย
(ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ บุคลิกภาพ และแรงจูงใจ) จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ซึ่ง
กันและกันส่งผลต่อการต่อยอดทางความคิด เนื่องจากความหลากหลายและแตกต่างด้านภูมิหลังและ
ประสบการณ์ ซึ่งมีความสําคัญต่อการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ (Khorshidi, Abdoli, and
Khorshidi, 2013) ด้านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในองค์การ
4.3.6 ผลกระทบของความพร้อมด้านทรัพยากรต่อการเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์
พบว่า ความพร้อมด้านทรัพยากรมีความสัมพันธ์เชิงบวกและส่งผลกระทบต่อการเชื่อมโยงอย่าง
สร้างสรรค์ เนื่องจากการเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์เป็นความสามารถขององค์การที่ทําให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ได้จากการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันแนวราบความรู้ ความคิด ข้อมูล เรื่องราว ประสบการณ์
เหตุการณ์ สิ่งแวดล้อม วัตถุ สิ่งของต่างๆ ที่กระจายอยู่รอบตัวและดูเหมือนว่าจะไม่เกี่ยวข้องกัน
(Deleuze and Guattari, 1988; Styhre and Sundgren, 2005) และจากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ง
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัน (คน กระบวนการ ผลลัพธ์และบริบท/สถานที่) (Rhodes, 1987) ที่ทรัพยากร
ต่างๆ ดําเนินไปอย่างอิสระภายใต้การกระทําทางสังคมระหว่างตัวแสดงที่เกี่ยวข้อง จากผลการวิจัย
เชิงคุ ณ ภาพพบว่า โรงแรมบู ติก มี ก ารสนั บสนุนความเชื่ อ มโยงและปฏิ สัม พันธ์ต่ างๆ ให้เกิ ดขึ้นใน
องค์การ โดยเฉพาะความเชื่อมโยงระหว่าง คน สังคม ชุมชน และเครือข่ายสังคมที่เกี่ยวข้อง โดยมี
เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารและสื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือสําคัญ
ดังที่ Harrington (1990) กล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์ ส่วนใหญ่ที่เกิดในองค์การเป็น
ความคิดสร้างสรรค์ของสังคม (social creativity) ดังนั้น ในฐานะกระบวนการทางสังคมที่เป็นพลวัต
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ขององค์การ องค์การจึงจําเป็นต้องใช้ทรัพยากรด้านต่างๆ เพื่อการสร้างความสัมพันธ์และความ
เชื่อมโยงทางสังคมอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับทรัพยากรด้าน 1) ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความ
หลากหลายด้านความรู้ ความคิด ทัศนคติ ค่านิยม ประสบการณ์ และภูมิหลังฯ ที่ทําให้เกิดความ
หลากหลายทางความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ที่ส่งผลถึงกันจากความสัมพันธ์ทางสังคมรูปแบบต่างๆ
2) เวลาในติดต่อสัมพันธ์ทางสังคมและเวลาสําหรับทวนความคิดภายใน (insight) ที่เกิดจากศักยภาพ
เชิงสร้างสรรค์ในตัวบุคคล 3) เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร ในฐานะแหล่งที่มาของการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร และเครื่องมือที่ทําให้การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ต่างๆ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ทางสังคมใน
รูปแบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อการติดต่อ เชื่อมโยง สร้างสรรค์ในปัจจุบัน Patterson
(2002) กล่าวว่า การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีติดต่อสื่อสารและสารสนเทศสร้างโอกาสในการแบ่งปัน
เนื้อหากับคนจํานวนมากที่เชื่อมโยงกันระหว่างท้องถิ่นและระดับโลกทั้งในระดับบุคคลและองค์การ
ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา (เช่น Haynes et al., 1999;
Hunter et al., 2007) เกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมในองค์การ พบว่า การแลกเปลี่ยน
ทางสังคมระหว่างกันเชิงบวก (positive interpersonal exchange) มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของ
องค์ ก าร ในอี ก ทางหนึ่ ง การศึ ก ษาของ Leigh (2011) พบว่ า ปั จ จั ย ทรั พ ยากรที่ เ พี ย งพอมี
ความสัมพันธ์กับการแลกเปลี่ยนทางสังคมระหว่างกันเชิงบวก โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่โรงแรม
สามารถสร้างความเหนือกว่าคู่แข่งด้วยการลงทุนด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่กําลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว
ในฐานะการตลาดออนไลน์ที่แพร่หลายในอนาคต (Aggarwal, 2010) งานวิจัยของ Lim (2010)
กล่าวถึงบทบาทของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (social media) ในหาข้อมูล ความรู้ ความคิดเห็นต่างๆ
เพื่อประกอบการตัดสินใจ ติดต่อสื่อสารกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และอื่นๆ เนื่องจากสื่อสังคมออนไลน์
มีต้นทุนต่ํามาก จึงถูกนํามาใช้ในกิจกรรมทางการตลาดรูปแบบต่างๆ เชิงสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์
กับธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม เช่น การทําตลาดแบบไวรัสหรือ viral marketing ผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ทําให้เกิดการแพร่กระจายข้อมูลอย่างรวดเร็วจากการพูดถึงและบอกต่อ
ในด้านตัวแปรควบคุม พบว่า ตัวแปรควบคุมด้านขนาดของโรงแรม และประเภทของ
โรงแรมมีความสัมพันธ์และส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การบางด้าน ได้แก่ ขนาดของโรงแรม
มีความสัมพันธ์เชิงบวกและส่งผลกระทบต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การด้านความลื่นไหลทาง
ความคิดใหม่ กล่าวคือโรงแรมขนาดใหญ่ให้ความสําคัญกับความคิดสร้างสรรค์ด้านการสร้างความคิด
ให้เวลาคิดและสนับสนุนความคิดแปลกใหม่มากกว่าโรงแรมขนาดเล็กที่มีความเป็นกันเอง ไม่เป็น
ทางการ อีกทั้งโรงแรมขนาดใหญ่ยังได้เปรียบในเรื่องของทรัพยากร เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ต่างๆ ที่ช่วยอํานวยความสะดวกในเรื่องการติดต่อสื่อสารและหาข้อมูลข่าวสารทั้งจากภายในและ
ภายนอกที่ ส่ ง ผลต่ อ กิ จ กรรมและความลื่ น ไหลทางความคิ ด ใหม่ ภ ายในองค์ ก าร สอดคล้ อ งกั บ
การศึกษาที่ผ่านมาของ Silva et al. (2011) ที่พบว่า ขนาดมีผลบวกต่อนวัตกรรมองค์การ
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เช่นเดียวกับ Saknarong, Ooncharoen, and Jadesadalug (2013) ที่พบว่าขนาดของโรงแรมมี
ผลกระทบเชิ ง บวกต่ อ ความเป็ น เลิ ศ ของการบริ ก าร ซึ่ ง หมายความว่ า โรงแรมขนาดใหญ่ ค วรให้
ความสําคัญกับการตลาดภายในด้านการติดต่อสื่อสารภายในมากกว่าโรงแรมที่เล็กกว่า และมีผลต่อ
การแบ่งปันความรู้ของลูกค้า ความภักดีในตราสินค้าและผลการดําเนินงานด้านการตลาด ถึงแม้ว่า
การศึกษาที่ผ่านมายังเป็นที่ถกเถียงกันถึงผลกระทบของขนาดองค์การต่อความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมองค์การ ในด้านหนึ่งการศึกษาของ Schumpeter (1942) และ Vrande et al. (2009) พบ
ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างขนาดองค์การและความสามารถด้านนวัตกรรม เนื่องจากองค์การขนาด
ใหญ่ได้เปรียบด้านการครอบครองความรู้และทรัพยากรเชิงคุณภาพที่เหนือกว่าองค์การขนาดเล็ก
ในทางตรงกันข้าม Sengenberger and Pyke, (1992), Rothwell and Dodgson, (1994) และ
Tidd, Bessant and Pavitt, (1997) กล่าวถึงผลกระทบด้านลบของขนาดองค์การที่มีต่อ
ความสามารถเชิงนวัตกรรมของผู้ประกอบการ
ประเภทของโรงแรมมีความสัมพันธ์เชิงบวกและส่งผลกระทบต่อด้านความคิดสร้างสรรค์
ขององค์การด้านงานที่มีความท้าทาย เนื่องจากงานที่ท้าทายเกิดขึ้นจากการออกแบบลักษณะงาน
การกํ า หนดเป้ า หมายหรื อ วิ ธี ก ารทํ า งาน และการมอบหมายงานให้ ต รงกั บ ความถนั ด หรื อ
ความสามารถของพนักงาน ซึ่งเป็นเรื่องภายในของโรงแรมแต่ล่ะประเภท ซึ่งโดยส่วนมากนั้นพบว่า
โรงแรมในเครือมักจะมีมาตรฐานกําหนดลักษณะงานและวิธีการทํางานไว้อย่างเคร่งครัด ภายใต้
กฎระเบียบและข้อบังคับที่ตายตัว ความคิดใหม่ๆ หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ มักเกิดขึ้นจากสํานักงาน
ใหญ่ หรือหน่ วยบริหารส่วนกลาง (สาวิตรี สุท ธิจั กร์, 2552) ในขณะที่ โรงแรมอิสระที่บริหารโดย
เจ้าของนั้นไม่มีข้อผูกพันด้านการบริหารจัดการ นโยบาย วิธีการบริหาร โครงสร้างองค์การและการ
กําหนดรายละเอียดงานหรือหน้าที่งานจึงมีความยืดหยุ่น เป็นไปตามสถานการณ์และความเหมาะสม
ถึงแม้ว่าในบางโรงแรมอาจมีการจ้างผู้มีความรู้และประสบการณ์มาเป็นผู้จัดการก็ตาม
ประโยชน์ของการวิจัย
การวิจัยนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ข ององค์ การเพื่อ
นําไปสู่นวัตกรรมองค์การและผลการดําเนินงานที่ดีของธุรกิจ ผลการวิจัยนี้จึงก่อให้เกิดประโยชน์เชิง
ทฤษฎี (theoretical contributions) จากการบูรณาการพหุทฤษฎี (multitheory) และพหุระดับ
(multilevel) ของตัวแปรความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถนําไปพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ และ
ประโยชน์เชิงการจัดการ (managerial contributions) ที่จะเป็นแนวทางสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้
เกิดขึ้นในทุกระดับองค์การและอุตสาหกรรม
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1. ประโยชน์เชิงทฤษฎี
งานวิจัยนี้ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงทฤษฎีหลายประการ ได้แก่
1.1 การบูรณาการทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ขององค์การทั้งในเชิงสาเหตุและผลกระทบ
โดยมีตัวแปรองค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ 6 ด้าน ได้แก่ ความลื่นไหลทางความคิด
ใหม่ งานที่มีความท้าทาย การมีอิสระในการทํางาน การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
และสร้างการเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ ที่ส่งผลกระทบต่อตัวแปรผล ได้แก่ นวัตกรรมบริการและผล
การดําเนินงานของธุรกิจ โดยมีปัจจัยเชิงสาเหตุความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ ได้แก่ ภาวะผู้นําการ
เปลี่ ย นแปลง โครงสร้ า งเชิ ง ยื ด หยุ่ น และความพร้ อ มด้ า นทรั พ ยากร ทั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย นํ า ทฤษฏี ฐ าน
ทรัพยากร (Resource-Based View of the Firm) ที่กล่าวถึงความสามารถได้เปรียบเชิงการแข่งขัน
ขององค์การที่เกิดจากการสร้างปัจจัยภายในองค์การ ได้แก่ ทรัพยากรและความสามารถขององค์การ
ให้มีลักษณะเชิงกลยุทธ์ 4 ประการ ได้แก่ ความมีคุณค่า หายาก ลอกเลียนแบบยากและไม่มีสิ่งใด
ทดแทน และแนวคิดความสามารถเชิงพลวัต (Dynamic Capability) ที่ให้ความสําคัญกับ
ความสามารถเปลี่ ย นแปลงและปรั บ ตั ว ได้ ต ามสภาพแวดล้ อ มที่ ไ ม่ แ น่ น อนและเปลี่ ย นแปลงอยู่
ตลอดเวลา มาเป็นพื้นฐานอธิบายกรอบแนวคิดการวิจัยและความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลกระทบ
ของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ โดยความคิดสร้างสรรค์ขององค์การเป็นความสามารถเชิงกลยุทธ์
และเป็นพลวัตขององค์การในการสร้างสิ่งใหม่ (novelty) ปรับปรุงสิ่งเก่า ตลอดจนตอบสนองต่อ
ปัญหาหรือสถานการณ์ใหม่ๆ ที่สามารถสร้างประโยชน์และมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การ ดังนั้น ความ
ได้เปรียบเชิงการแข่งขันขององค์การจึงเกิดขึ้นได้จากกการสร้างเงื่อนไข (ปัจจัย บริบท สภาพแวดล้อม
วัฒนธรรมองค์การ) ในเชิงสนับสนุน กระตุ้น จูงใจให้ทรัพยากรมนุษย์และกระบวนการต่างๆ ภายใน
องค์การสามารถสร้างและพัฒนาศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ขององค์การให้กลายเป็นทุนเชิงสร้างสรรค์ที่มี
คุณค่า หายาก ไม่สามารถลอกเลียนแบบหรือมีสิ่งใดทดแทนได้ ส่งผลต่อนวัตกรรมบริการและผลการ
ดําเนินงานที่ดีขององค์การ โดยมีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างองค์การเชิงยืดหยุ่น และความ
พร้อมด้านทรัพยากรเป็นปัจจัยสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
1.2 จากทฤษฎี เ ชิ ง สถานการณ์ (Contingency Theory) ที่ ผู้ วิ จั ย นํ า มาวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ พบว่า ความรุนแรงในการแข่งขันเป็น
ปัจจัยแทรกความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมบริการกับผลการดําเนินงานของธุรกิจ เนื่องจากปัจจุบัน
อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวเติบโตอย่างรวดเร็ว ธุรกิจโรงแรมมีการขยายตัวทั้งจํานวนและ
ประเภทโรงแรม โดยเฉพาะในโรงแรมขนาดเล็ก ที่สะดวกสบาย มีความแปลกใหม่และมีเอกลักษณ์
เฉพาะที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักเดินทางยุคใหม่ จึงพบว่า สถานการณ์การแข่งขันใน
ธุรกิจโรงแรมมีความไม่แน่นอนและรุนแรงมากกว่าในอดีต ทั้งเรื่องของการออกแบบ การทําการ
โปรโมชั่น และการตั้งราคา ดังนั้น ผู้บริหารในปัจจุบันควรให้ความสําคัญกับสภาพการแข่งขันที่รุนแรง
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และเตรียมพร้อมสําหรับการพัฒนา ปรับตัวและเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อสถานการณ์และสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการสร้างความคิดสร้างสรรค์ขององค์การให้เกิดขึ้นในองค์การ ในฐานะ
ความสามารถปรับตัวได้ ยืดหยุ่นและเป็นพลวัตขององค์การ อันเกิดจากการใช้ศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย์ทุกระดับในองค์การและการสร้างบริบทเชิงสนับสนุนที่เป็นพลวัต เพื่อให้องค์การสามารถสร้าง
นวัตกรรมที่ส่งผลต่อผลการดําเนินงานที่ดีและได้เปรียบเชิงการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
1.3 จากการวิเคราะห์พหุทฤษฎี (multi-theories) ได้แก่ ทฤษฎีฐานทรัพยากร แนวคิด
ความสามารถเชิงพลวัต ทฤษฎี/แนวคิดความคิดสร้างสรรค์ (ระดับกลุ่ม บุคคล ส่วนรวม และองค์การ)
ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีเครือข่าย/ทุนทางสังคม เป็นต้น) และการผสมผสานแนวคิดจากพหุระดับ
(multi-level) (ปัจเจกบุคคล กลุ่ม/ทีม ส่วนรวม/องค์การ และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรระดับ
ต่างๆ) ผู้วิจัยพัฒนาตัวแปรความคิดสร้างสรรค์ขององค์การและองค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์ของ
องค์การทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ความลื่นไหลทางความคิดใหม่ งานที่มีความท้าทาย การมีอิสระในการ
ทํางาน การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสร้างการเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ ที่มี
ความสัม พั นธ์กั บนวัตกรรมบริก ารและผลการดําเนิ นงานของธุร กิจ ซึ่งเป็ นตั วแปรหลั กสําคั ญ ใน
งานวิจัยนี้
1.4 จากการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ขององค์การในบริบทโรงแรมบูติกไทย ซึ่งเป็น
ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ที่จําเป็นต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างสรรค์ตัวตนที่โดดเด่นและแตกต่างเพื่อ
สร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันที่ยั่งยืนให้แก่ธุรกิจบริการผ่านการสร้างประสบการณ์การบริการ
พิเศษที่แปลกใหม่และน่าประทับใจเหนือความคาดหมาย พบว่า ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การด้าน
การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และการเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์เป็นปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่ อ นวัต กรรมบริ ก ารที่อ งค์ก ารควรให้ สํา คัญ เนื่ อ งจากนวั ต กรรมบริ ก ารส่ งผลต่ อ ผลการ
ดําเนินงานที่ดีของธุรกิจ ขณะที่พบว่าปัจจัยความรุนแรงในการแข่งขันไม่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์
ระหว่ า งนวั ต กรรมบริ ก ารและผลการดํ า เนิ น งานของธุ ร กิ จ นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า ภาวะผู้ นํ า การ
เปลี่ ย นแปลง โครงสร้ า งเขิง ยื ดหยุ่ น และความพร้ อมด้ า นทรัพ ยากรมีค วามสัม พั นธ์ กั บความคิ ด
สร้ างสรรค์ขององค์ การด้านต่างๆ ถึงแม้ว่าปัจจัยโครงสร้ างเชิงยืดหยุ่นส่งผลกระทบต่อความคิด
สร้างสรรค์ขององค์การเฉพาะด้านอิสระในการทํางานและด้านการเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ กล่าวได้
ว่า องค์การควรสร้างเงื่อนไขหรือปัจจัยองค์การต่างๆ ทั้งในเชิงสังคม วัฒนธรรม ตลอดจนบริบท
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศการทํางาน เพื่อสนับสนุน กระตุ้น หรือส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ
สามารถพัฒนาความสามารถและใช้ศักยภาพคิดการสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงรุก การ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และการเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ ที่จะนํามาสู่นวัตกรรมบริการและผลการ
ดําเนินงานที่ดี โดยความคิดสร้างสรรค์ขององค์การทั้ง 3 ด้านดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้จากการสนับสนุน
ของผู้นําองค์ ก ารที่ มี ลัก ษณะเป็ นภาวะผู้นําการเปลี่ย นแปลง โครงสร้ างและระบบต่ า งๆ ภายใน
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องค์การที่มีความเชิงยืดหยุ่นและปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์ และทรัพยากรองค์การที่พร้อมใช้งาน
และเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
จากการบูรณาการทฤษฎี แนวคิด และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่ออธิบายกรอบ
แนวคิดการวิจัยตามปรากฏการณ์ดังกล่าว พบว่า ยังไม่มีการวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์และ
ผลกระทบของตัวแปรความคิดสร้างสรรค์ขององค์การและองค์ประกอบด้านต่างๆ ของความคิด
สร้างสรรค์ขององค์การ กับตัวแปรสาเหตุและตัวแปรผลดังกล่าวที่ศึกษาในงานวิจัยนี้ การวิจัยครั้งนี้จึง
มี ป ระโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง ในเชิ ง ทฤษฎี การพั ฒ นา และการต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ ใ หม่ เ กี่ ย วกั บ ความคิ ด
สร้างสรรค์ขององค์การจากกรอบแนวคิดการวิจัยที่ประกอบด้วย ตัวแปรปัจจัยสาเหตุที่ส่งผลกระทบ
ต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ ตัวแปรผลกระทบความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ และตัวแปร
แทรกที่มีบทบาทต่อนวัตกรรมและผลการดําเนินงานของธุรกิจ จากผลการวิจัยเป็นประโยชน์ในเชิง
การจัดการองค์การ เพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรและสร้างความสามารถขององค์การให้สามารถ
ตอบสนองต่อการเรียนรู้ ปรับตัวและเปลี่ยนแปลงด้วยวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ ที่มุ่งไปสู่การเป็น
องค์การเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมองค์การที่จะทําให้ธุรกิจโรงแรมบูติกไทยได้เปรียบเชิงการแข่งขัน
อย่างยั่งยืน ตลอดจนผลการวิจัยนี้ยังเป็นประโยชน์ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจโรงแรมและ
ธุรกิจบริการอื่นๆ ในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวไทยเช่นกัน
2. ประโยชน์เชิงการจัดการ
งานวิจัยครั้งนี้ ผู้บริการโรงแรมบูติกสามารถนําข้อมูลไปประยุกต์ใช้พัฒนาองค์การให้
กลายเป็นองค์การแห่งการสร้างสรรค์ (creative organization) ที่บริบทต่างๆเอื้ออํานวยให้สมาชิก
ทั้งหมดโดยส่วนรวมสามารถพัฒนาและใช้ศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ ส่งให้เกิดผลลัพธ์ (ผลผลิต ผลงาน
กระบวนการ) ที่แปลกใหม่ เป็นประโยชน์ และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การได้ ในฐานะ
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การที่สร้างสามารถปรับตัว เปลี่ยนแปลงได้เชิงพลวัต เพื่อสร้างความ
ได้ เ ปรี ย บเชิ ง การแข่ ง ขั น ที่ ยั่ ง ยื น ให้ แ ก่ อ งค์ ก าร อย่ า งไรก็ ต าม ผลวิ จั ย ครั้ ง นี้ ยื น ยั น ให้ เ ห็ น ว่ า
ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ขององค์การจะเกิดขึ้นได้ ผู้บริหารและหัวหน้างานจําเป็นต้อง
กําหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ กิจกรรม ตลอดจนสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรม บรรยากาศหรือบริบท
องค์การ เพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้พนักงาน (ทุกระดับ) ใช้ความรู้ ความสามารถ ทุ่มเทความ
พยายามและพัฒนาศักยภาพ (เชิงสร้างสรรค์) อย่างเต็มที่ในระหว่างปฏิบัติงาน
เพราะความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข ององค์ ก ารเป็ น ความสามารถหรื อ คุ ณ ลั ก ษณะที่ แ สดง
ความสามารถเชิ งพลวัตขององค์ การ ทํ าให้เกิด สิ่ งใหม่ ที่ เป็นประโยชน์แ ละสร้ า งมู ล ค่า เพิ่ม ให้แ ก่
องค์การ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างกระทําทางสังคมระหว่างกันของสมาชิก (ทุกระดับ) ในองค์การ โดยใน
ระหว่างการกระทําหรือปฏิสัมพันธ์นั้นความสามารถและศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ของสมาชิกจะถูก
พัฒนาขึ้นและแสดงออก จากการต่อยอดทางความคิด การแบ่งปัน/แลกเปลี่ยน/ผสมผสานข้อมูล
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ความรู้ ทัศนคติ ทําให้เกิดความเข้าใจหรือความหมายใหม่ ตลอดจนการแบ่งปันประสบการณ์และ
ผลประโยชน์ร่วมกัน ในเชิงจิตวิทยา การกระทําระหว่างกันทางสังคมยังส่งผลต่อแรงจูงใจและการ
ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ความรู้ ความสามารถ และใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ส่งผลต่อความสามารถ
และศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ของสมาชิกภายใต้บริบท เงื่อนไข และปัจจัย องค์การที่เอื้ออํานวยต่อการ
พัฒนาและใช้ศักยภาพคิดสร้างสรรค์ผลงานจนเกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์ขององค์การที่จะนํามาซึ่ง
ผลลัพธ์หรือนวัตกรรมและผลต่อผลการดําเนินงานที่ดีขององค์การ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการ
แข่งขันที่ยั่งยืนให้แก่องค์การ งานวิจัยนี้ จึงมีประโยชน์สําหรับองค์การหรือผู้บริหาร โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในบริบทโรงแรมบูติก ดังนี้
2.1 เพื่อให้ผู้บริหารและองค์การธุรกิจต่างๆ ตระหนักถึงความสําคัญและประโยชน์ของ
ความคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะในธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงและต้องการสร้างความได้เปรียบเชิงการ
แข่งขันเหนือคู่แข่ง เพราะความคิดสร้างสรรค์ ช่วยให้องค์การมีความสามารถเชิงกลยุทธ์ที่ยืดหยุ่น
ปรับตัวและเปลี่ยนแปลงได้ในสภาวะที่การแข่งขันทางธุรกิจรุนแรงและไม่แน่นอน ที่สําคัญ การลงทุน
ด้านความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ เป็นการลงทุนในทุนมนุษย์และปัจจัยบริบทสภาพแวดล้อม
องค์การที่สร้างขึ้นได้โดยไม่จําเป็นต้องใช้เงินทุนสูงเหมือนการลงทุนด้านอื่นๆ ทั่วไป
2.2 ผู้บริหารสามารถนําข้อมูลไปเป็นแนวทางในการกําหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์
แนวปฏิบัติ ตลอดจนสร้างกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
ที่ดีระหว่างกัน การระดมความคิด การแลกเปลี่ยนความรู้ การเรียนรู้ร่วมกัน และการจัดการความรู้
ภายในองค์การ เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกในระดับส่วนรวมขององค์การมีความสามารถและศักยภาพใน
การคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะด้านการเปลี่ยนแปลงเชิงรุก การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและการเชื่อมโยง
อย่างสร้างสรรค์ บนพื้นฐานความรู้ขององค์การในฐานะคุณลักษณะหรือความสามารถเชิงพลวัตของ
องค์การ
2.3 เนื่องจากความคิดสร้างสรรค์ขององค์การเกิดขึ้นได้จากการสนับสนุนส่งเสริมเชิง
บริบท เงื่อนไขและปัจจัยต่างๆ เพื่อให้สมาชิกทุกระดับในองค์การสามารถพัฒนาและใช้ศักยภาพเชิง
สร้างสรรค์ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการการกระทําระหว่างกัน ขณะปฏิบัติงานหรือมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกัน ผู้บริหารจึงควรวางแผนออกแบบกิจกรรม สร้างบรรยากาศ วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม
ขององค์การให้มีลักษณะเชิงสร้างสรรค์ ที่สมาชิกในองค์การมีความกระตือรือร้นต่อการเรียนรู้ เปิดรับ
สิ่งใหม่ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง พร้อมที่จะเรียนรู้ และมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ที่ความสามารถ
เชิงสร้างสรรค์เกิดขึ้นอย่างเป็นพลวัตจนกลายเป็นวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ขององค์การ
2.4 เนื่องจากความคิดสร้างสรรค์ขององค์การเป็นความสามารถเชิงกลยุทธ์ที่เกิดจากการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับให้มีลักษณะและความสามารถเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ มีคุณค่า หายาก
ลอกเลียนแบบยากและไม่มีสิ่งใดทดแทนได้ งานวิจัยนี้จึงเป็นแนวทางให้ผู้บริหารหรือฝ่ายทรัพยากร
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มนุษย์มีแนวทางในการจัดฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การตามความรู้ ความสามารถ
และศั ก ยภาพ ที่ จ ะทํ า ให้ ส มาชิ ก ในองค์ ก ารกลายเป็ น ทุ น มนุ ษ ย์ ที่ มี ทุ น เชิ ง สร้ า งสรรค์ (creative
capital) ที่สามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้แก่องค์การได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ
ทิศทางและความต้องการของโรงแรมในอนาคต
2.5 เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารวางแผนสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ เช่น เวลาในการ
ทํางาน งบประมาณสําหรับวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศต่างๆ เป็นต้น ที่เอื้อต่อการ
พัฒนาความสามารถและศักยภาพคิดสร้างสรรค์ของบุคคลทุกระดับในองค์การ
2.6 เพื่อให้ผู้บริหารตระหนักถึงความสําคัญของสร้างแรงกระตุ้นจูงใจให้พนักงานทุก
ระดับมีความลื่นไหลทางความคิดแปลกใหม่ และใช้ความคิดสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อองค์การ และให้การสนับสนุนด้วยกระบวนการและวิธีจูงใจแบบต่างๆ เช่น การให้รางวัลที่เป็นเงิน
และ/หรือไม่ใช่เงิน ได้แก่ การยกย่อง
ชมเชย
การให้รางวัลเสริมแรงเชิงบวก (positive
reinforcement) การให้การตอบสนองหรือประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงสร้างสรรค์ โดยไม่ตําหนิ ต่อ
ว่า ลงโทษหรือให้คุณให้โทษการกระทําที่ผิดพลาดจากความพยายามสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่าให้แ ก่
องค์ การ เป็ นต้น เพื่ อให้พนักงานสามารถพัฒนาศักยภาพและใช้ความสามารถคิดสร้ างสรรค์ ใ น
สถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นที่แปลกใหม่ การทดลองสิ่งต่างๆ การเรียนรู้และ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องราวต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ ได้อย่างอิสระ เต็มศักยภาพ
2.7 เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล สํ า หรั บ ผู้ บ ริ ห ารในการวางแผนกํ า ลั ง คนและตั ด สิ น ใจกํ า หนด
หลักเกณฑ์และคัดเลือกพนักงานที่มีทัศนคติและบุคลิกภาพที่เหมาะสม ให้เข้ามาปฏิบัติงานโรงแรม
ของตน
2.8 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงการจัดเก็บความรู้ การใช้ความรู้และการ
สร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ เพื่อนําประโยชน์จากความรู้เก่าที่สั่งสมไว้มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ เพราะทักษะและความสามารถคิดสร้างสรรค์ขององค์การเกิดขึ้นจาก
พื้นฐานความรู้เดิมขององค์การ (tacit background knowledge of organization) ผสมผสานกับ
ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการสร้างสรรค์ความรู้ ความคิด และแนวทางใหม่ๆ ในการ
ปฏิบัติงานของ (สมาชิก) องค์การ
2.9 เพื่อเป็นเป็นแนวทางสร้างกลยุทธ์เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงและการ
แข่ ง ขั น ที่ รุ น แรงในอนาคต จากการพั ฒ นาความสามารถคิ ด สร้ า งสรรค์ ข ององค์ ก ารในฐานะ
ความสามารถเชิ ง พลวั ต ที่ ส มาชิ ก ทุ ก ระดั บ ในองค์ ก ารมี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น พร้ อ มเรี ย นรู้ แ ละ
เปลี่ยนแปลงเชิงรุก เพื่อแก้ไขปัญหาเก่า พัฒนาแนวทางใหม่ หรือสร้างสรรค์ผลผลิตใหม่ๆ ที่เป็น
นวัตกรรมให้แก่องค์การ
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2.10 เพื่อให้ผู้บริหารสามารถมีแนวทางในการสร้างทุนทางสังคมและใช้ประโยชน์จาก
การเชื่อมโยงเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
องค์การ โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่จะให้เกิดการแบ่งปันข้อมูล ความรู้ และสร้างประสบการณ์
ร่วมกันระหว่างองค์ การกับลูกค้ ากลุ่มเป้าหมาย ซึ่งผู้ บริหารสามารถนําข้อมูลดังกล่าวไปกําหนด
กลยุทธ์การแข่งขันและพัฒนาต่อยอดความสามารถทางธุรกิจด้านต่างๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือ
คู่แข่งได้โดยไม่ต้องลงทุนด้านตัวเงิน
2.11 นอกจากนี้สําหรับผู้บริหารที่ต้องการจัดการองค์การเพื่อสร้างความได้เปรียบเชิง
การแข่งขัน งานวิจัยนี้ยังชี้ให้เห็นความสําคัญของการนําใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อประโยชน์
ด้านต่างๆ ขององค์การ โดยเฉพาะการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ ด้วยการสร้างการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์การทั้งทางตรงและอ้อม ทั้งภายในและภายนอก และสร้างเครือข่าย
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่จะทําให้สามารถรับรู้ข้อมูล ความรู้ ข่าวสาร และความเป็นไป
อย่างรอบด้านและทันต่อสถานการณ์ ทั้งจากภายในและภายนอก โดยเฉพาะการรับข้อมูลสะท้อน
กลับและความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพื่อนําไปพัฒนากระบวนการทํางานใหม่ๆ แก้ไข
ปัญหาเก่าๆ ตลอดจนผลิตสินค้าและบริการใหม่ๆ ให้ตรงตามความต้องการและความคาดหวังของ
ลูกค้าขององค์การ
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต
1. การวิจัยในอนาคตอาจศึกษาความคิดสร้างสรรค์ขององค์การโรงแรมบูติกในมุมมอง
อื่น เช่น ศึกษาเชิงลึกหรือการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ในโรงแรมบูติกแต่ละประเภท แยกตาม
ขนาดและประเภทโรงแรม ตามตัวแปรควบคุมที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาวิจัยที่ในงานวิจัยนี้
2. จากผลการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ พบว่ า ขนาดโรงแรมมี ผ ลต่ อ ความคิ ด
สร้างสรรค์ขององค์การ ดังนั้น ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีหลักเกณฑ์การกําหนดขนาดโรงแรมประเภทบูติกที่
เป็นมาตรฐานได้รับการยอมรับโดยทั่วกัน แต่การศึกษาครั้งต่อไปเกี่ยวกับโรงแรมบูติก ไม่ว่าจะเชิง
ปริมาณหรือคุณภาพ ควรมีการกําหนดขนาดโรงแรมที่ศึกษาให้ชัดเจนหรือควบคุมขนาดของโรงแรม
เพื่อศึกษาความแตกต่างของโรงแรมแต่ละขนาด หรือเปรียบเทียบโรงแรมบูติกขนาดต่างๆ เพื่อความ
ชัดเจนเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ขององค์การโรงแรมบูติกมากยิ่งขึ้น
3. การวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยอาจนําตัวแปรองค์ประกอบต่างๆ ของความคิดสร้างสรรค์
ขององค์การ ทั้ง 6 ด้านที่ส่งผลกระทบและไม่ส่งผลกระทบต่อนวัตกรรมบริการในงานวิจัยนี้ ไปศึกษา
ในฐานะปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ในองค์การต่างๆ ในปัจจุบัน หรือในมุมมอง
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ที่ ต่ า งไป เพื่ อ ทดสอบความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ แ ละผลลั พ ธ์ ท างทั้ ง ตรงและทางอ้ อ มที่ ส่ ง ผลต่ อ
กระบวนการสร้างสรรค์ความคิดที่เกิดขึ้นในองค์การอย่างแท้จริง
4. สํ า หรั บ ปั จ จั ย ที่ ไ ม่ ส่ ง ผลกระทบตามกรอบแนวคิ ด การวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาในงานวิ จั ย นี้
โดยเฉพาะปัจจัยองค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์ขององค์การด้านความลื่นไหลทางความคิดใหม่ ด้าน
งานที่มีความท้าทายและด้านอิสระในการทํางาน ที่ส่งผลต่อนวัตกรรมบริการในบริบทโรงแรมบูติก
ไทยที่มีขนาดกลางถึงเล็ก การวิจัยในอนาคตอาจนําตัวแปรดังกล่าวไปศึกษาในบริบทอื่น โดยเฉพาะใน
องค์การขนาดใหญ่ เพื่อทดสอบความสัมพันธ์กับนวัตกรรมบริการหรือนวัตกรรมด้านอื่นๆ เนื่องจาก
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่าขนาดและวัฒนธรรมองค์การมีผลต่อการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์
ขององค์การด้านดังกล่าว
5. เนื่ องจากความสามารถคิ ดสร้างสรรค์เป็ นศักยภาพที่ แฝงในตัวบุค คล (creative
potential) ดังนั้นการสร้างความคิดสร้างสรรค์ขององค์การเพื่อประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรมและ
ผลการดําเนินงานที่ดีของธุรกิจ องค์การต้องหาวิธีหรือใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อพัฒนาและดึงศักยภาพเชิง
สร้างสรรค์ขององค์การและของสมาชิกในองค์การออกมาใช้ให้กลายเป็นการปฏิบัติเชิงสร้างสรรค์ที่
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การ ผู้วิจัยในอนาคตสามารถนําประเด็นดังกล่าวไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อสร้าง
กลยุทธ์หรือคิดหาแนวทางปฏิบัติที่มีเหมาะสมในแต่ล่ะสถานการณ์หรือบริบท ซึ่งอาจเชื่อมโยงกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและดึงความสามารถคิด
สร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตัวพนักงานทุกคนมาใช้สร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้แก่องค์การได้ในที่สุด
6. ในยุคปัจจุบัน ที่เทคโนโลยีส่งผลต่อสถานการณ์ทางสังคมโลกและการแข่งขันของ
ธุรกิจ ผู้วิจัยควรศึกษาปัจจัยต่างๆ โดยเฉพาะตัวแปรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ
ในฐานะเครื่องมือที่ทําให้การติดต่อ สื่อสาร สะดวก รวดเร็ว มีคุณภาพ และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อ
นํามาเชื่อมโยงกับการศึกษาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมขององค์การในมิติต่างๆ เพื่อสร้างความ
ได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้แก่องค์การธุรกิจ เช่น การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี การสร้างเครือข่าย
สังคมหรือเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมออนไลน์ (social network) การตลาดออนไลน์ เป็นต้น
7. จากการศึกษาผลกระทบของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงต่อความคิดสร้างสรรค์ของ
องค์ ก าร พบว่ า ผู้ นํ า หรื อ ผู้ บ ริ ห ารมี บ ทบาททั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ ม ต่ อ การพั ฒ นาความคิ ด
สร้างสรรค์ขององค์การ ดังนั้น การวิจัยในอนาคต ควรให้ความสําคัญกับผู้นําในแบบต่างๆ ที่เหมาะสม
กับบริบท เช่น ผู้นําแบบผู้ประกอบการ ผู้นําเชิงแลกเปลี่ยน และผู้นําบารมี เป็นต้น และบทบาทผู้นํา
ที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมองค์การ
8. จากการทบทวนวรรณกรรมและผลการวิจัยพบว่าความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
เป็นเรื่องของการกระทํา (แสดงความสามารถเชิงสร้างสรรค์) โดยมีความรู้ (ความรู้เดิมที่แฝงตัวอยู่+
ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นระหว่างมีปฏิสัมพันธ์หรือการกระทําทางสังคม) เป็นพื้นฐาน การศึกษาในอนาคต
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ควรนําทฤษฎีพื้นฐานความรู้ (Knowledge-Based View) ความสามารถในการเรียนรู้และการแบ่งปัน
ความรู้ ประสบการณ์และความรู้หรือการเรียนรู้ในอดีต มาเชื่อมโยงกับกระบวนการสร้างสรรค์
ความคิดและผลิตนวัตกรรมในองค์การ เพื่อความเข้าใจกระบวนการสร้างสรรค์ความคิดที่เกิดขึ้นใน
ระดับปัจเจกบุคคลและองค์การมากขึ้น
9. ธุรกิจโรงแรมบูติกเป็นธุรกิจที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ มีขนาดเล็ก เต็มไปด้วยความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม การศึกษาการใช้ความคิดสร้างสรรค์กับกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจโรงแรม
บูติก จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจ การศึกษาวิจัยครั้งต่อไปอาจนําประเด็นเรื่องการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีและเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมทั้งภายในและภายนอกระหว่างลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมา
ศึกษาเพิ่มเติม ในฐานะกลยุทธ์การตลาดที่สําคัญ เป็นปัจจัยแห่งการแข่งขันและความอยู่รอดของ
ธุรกิจโรงแรมในปัจจุบัน
10. เนื่ อ งจากการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ศึ ก ษาความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข ององค์ ก ารโรงแรมบู ติ ก ใน
ภาพรวม โดยกําหนดตัวแปรต่างๆ ตามบริบทที่ศึกษา ซึ่งอาจยังไม่ครอบคลุมประเด็ นที่เกี่ยวกับ
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การทั้งหมด การวิจัยในอนาคตอาจเน้นศึกษาศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพหรือ
ปริมาณโดยใช้ตัวแปรอื่นๆ และมุ่งเน้นประเด็นเฉพาะด้านที่สําคัญและมีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของ
องค์การโดยตรง เช่น บทบาทผู้นํา วัฒนธรรมองค์การ การเรียนรู้ขององค์การ การสื่อสารขององค์การ
การใช้เทคโนโลยี เครือข่ายสังคมออนไลน์ และบรรยากาศเชิงสร้างสรรค์ขององค์การ เป็นต้น
11. จากการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในงานวิจัยนี้ พบว่า ความเข้าใจเกี่ยวกั บความคิด
สร้ างสรรค์ขององค์ การโรงแรมบูติกมักตัดสินจากรูปแบบสถาปัตยกรรมเชิงโครงสร้าง และการ
ออกแบบภายในที่เป็นลักษณะเชิงรูปธรรมที่มองเห็นได้จากภายนอก การวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษา
ความคิดสร้างสรรค์ที่ปรากฎอยู่ในความเป็นบูติกด้านการบริการเพื่อแสดงให้เห็นเนื้อแท้ของความ
เป็นบูติกในการบริหารจัดการอย่างแท้จริง
12. เพื่อความลุ่มลึกของข้อมูลและเพื่อความเข้าใจ การตีความ การให้ความหมาย การ
ให้คุณค่ากับสิ่งต่างๆ พฤติกรรมทางวัฒนธรรม และปรากฏการณ์ทางสังคมที่ซับซ้อนและหลากหลาย
เกี่ยวข้องกับความสามารถคิดสร้างสรรค์ขององค์การและสมาชิกในองค์การโรงแรมบูติกอย่างรอบด้าน
(holistic view) จากสภาพแวดล้อมจริง ผู้วิจัยควรใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพรูปแบบอื่นๆ ที่แตกต่างจาก
การวิจัยครั้งนี้ที่ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีวิจัยแบบปรากฏการณ์วิทยา เช่น การศึกษาเฉพาะกรณี (case
study) ทฤษฎีฐานราก (grounded theory) หรือการสนทนากลุ่ม (focus group) และเก็บข้อมูล
ด้วยวิธีที่หลากหลาย เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกต เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
13. การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาความคิดสร้างสรรค์ขององค์การในภาพรวม ผู้วิจัยในอนาคต
อาจศึกษาโดยใช้หน่วยการวิเคราะห์ใหม่ หรือกลุ่มตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจงและมีความโดดเด่นด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ เช่น โรงแรมบูติกขนาดเล็ก โรงแรมบูติกประเภทต่างๆ เช่น Hip hotel, Design
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hotel, Lifestyle hotel โรงแรมบูติกที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ จากการประกวดด้านความคิด
สร้างสรรค์ที่จัดขึ้นโดยองค์การต่างๆ เป็นต้น
14. ในยุคปัจจุบัน โรงแรมหรือที่พักขนาดเล็กขยายตัวอย่างมากและกลายเป็นกระแสที่
นิยมของนักท่องเที่ยวยุคใหม่เป็นอย่างมาก การศึกษาวิจัยในอนาคตควรศึกษาโรงแรมขนาดเล็ก
ประเภทต่างๆ เช่น โฮสเทล เกสต์เฮ้าส์ หรือบูติกโฮสเทล (boutique hostel) ซึ่งเป็นโรงแรมที่
เกิดขึ้นแยกจากโรงแรม บูติกเป็นกระแส “บูติกโฮสเทล” และเป็นกระแสนิยม (trend) ในการทํา
ธุร กิจ โรงแรมที่มี ลัก ษณะเป็ น ที่ พั ก ขนาดเล็ ก มุ่ง ลู ก ค้ า เป้ า หมายเฉพาะกลุ่ม ที่แ ตกต่า งเพื่ อ นํ า มา
เปรียบเทียบกับโรงแรมบูติกแบบต่างๆ
15. จากหลักเกณฑ์จากการกําหนดหมวดการเข้าประกวดตามคุณลักษณะต่างๆ 3 หมวด
ในโครงการการสุดยอดโรงแรมบูติกไทย (Thailand Boutique Award Season 1-4 ) ได้แก่ 1) การ
ออกแบบและสถาปัตยกรรม 2) การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 3) แนวคิดและวัฒนธรรม
และการแบ่งเขตการประกวดตามเขตที่ตั้ง 4 โซน ได้แก่ 1) ทะเล 2) ภูเขา ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว 3)
แม่น้ําและทะเลสาบ และ 4) เมือง ผู้วิจัยในอนาคตอาจเลือกศึกษาความคิดสร้างสรรค์ในองค์การ
โรงแรมบูติก โดยแบ่งเกณฑ์การศึกษาที่หลากหลาย เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างระหว่าง
โรงแรมบูติกประเภทต่างๆ อย่างชัดเจน
16. นอกจากนี้ ผู้วิจัยอาจนําตัวแปรต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมบริการในงานวิจัยนี้ ไปศึกษาในบริบทอื่น เช่น กลุ่มตัวอย่างหรืออุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีความ
โดดเด่นเรื่องความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เช่น ธุรกิจเครื่องประดับ ออกแบบผลิตภัณฑ์ สปา
หรือร้านอาหาร เป็นต้น
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แบบสอบถามการวิจัย
เรื่อง
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การเพื่อสร้างนวัตกรรมบริการและผลการดําเนินงานของธุรกิจ
โรงแรมบูติกไทย

คําชี้แจง
1. แบบสอบถามชุดนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบการวิจัยเรื่อง ความคิดสร้างสรรค์
ขององค์การเพื่อสร้างนวัตกรรมบริการและผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติกไทย ของ
นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้วิจัยใครขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจาก
ท่าน คําตอบของท่านมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย กรุณาตอบคําถามให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกข้อและทุกขั้นตอน เพื่อให้การวิจัยในครั้งนี้มีความเที่ยงตรงและเกิดประโยชน์
อย่างแท้จริง
2. แบบสอบถามมีจํานวน 7 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของโรงแรม
ตอนที่ 3 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
ตอนที่ 4 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
ตอนที่ 5 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความรุนแรงในการแข่งขัน
ตอนที่ 6 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสาเหตุของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
ตอนที่ 7 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
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3. โปรดตอบคําถามที่ตรงตามสภาพความเป็นจริงหรือตามที่ปฏิบัติจริง ข้อมูลที่รวบรวมได้จะถูก
นํามาใช้เพื่อการวิเคราะห์และนําเสนอในภาพรวมเท่านั้น ผู้วิจัยจะถือเป็นความลับและจะไม่นําไป
เผยแพร่แต่ประการใด
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ท่านกรุณาสละเวลา
และให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรด
สอบถามได้ที่ข้ าพเจ้ า นางสาวทศพร บุญ วัชราภัย นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. 08-1532-3845 หรือ
E-mail: nnws.3vat@gmail.com

นางสาวทศพร บุญวัชราภัย
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แบบสอบถามการวิจัย
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารโรงแรมบูติกในประเทศไทย
1. เพศ
[ ] ชาย

[ ] หญิง

2. อายุ
[ ] น้อยกว่า 30 ปี
[ ] 41-50 ปี

[ ] 30-40 ปี
[ ] มากกว่า 50 ปี

3. การศึกษา
[ ] ต่ํากว่าปริญญาตรี
[ ] สูงกว่าปริญญาตรี

[ ] ปริญญาตรี

4. ประสบการณ์การทํางานในธุรกิจโรงแรม
[ ] น้อยกว่า 1 ปี
[ ] 6-10 ปี
[ ] 16-20 ปี

[ ] 1-5 ปี
[ ] 11-15 ปี
[ ] มากกว่า 20 ปี

5. ตําแหน่งงานในปัจจุบัน
[ ] กรรมการผู้จัดการ
[ ] หุ้นส่วนผู้จัดการ
[ ] อื่น (โปรดระบุ)..........................................................
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ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจโรงแรมบูติกในประเทศไทย
6. จํานวนห้องพัก

....................................... ห้อง

7. จํานวนพนักงาน
[ ] น้อยกว่า 5 คน
[ ] 11-15 คน

[ ] 5-10 คน
[ ] มากกว่า 15 คน

[ ] น้อยกว่า 5 ปี
[ ] 11-15 ปี

[ ] 5-10 ปี
[ ] มากกว่า 15 ปี

8. ระยะเวลาการดําเนินการ

9. ระดับมาตรฐานโรงแรม
[ ] น้อยกว่า 3 ดาว
[ ] ระดับ 4 ดาว

[ ] ระดับ 3 ดาว
[ ] ระดับ 5 ดาว
หรือ มากกว่า

10. ประเภทโรงแรม
[ ] โรงแรมอิสระ (Independent Hotel)
[ ] โรงแรมในเครือ (Chain Hotel)
11. ลูกค้าหลักของโรงแรม
[ ] ลูกค้าชาวไทย

[ ] ลูกค้าชาวต่างชาติ

354
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
ความลื่นไหลทางความคิดใหม่
1. โรงแรมส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานแสดงความคิ ด ริ เ ริ่ ม นํ า เสนอ
รูปแบบการบริการใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้า
2. พนักงานในโรงแรมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยู่เสมอ
3. บรรยากาศการทํางานเป็นไปอย่างเปิดเผย ง่ายต่อการพูดคุย
นําเสนอความคิดเห็น
4. โรงแรมเน้ น กิ จ กรรมให้ พนั ก งานแลกเปลี่ ย นความคิด เห็ น
ระหว่างกัน เช่น การระดมสมอง การโต้แย้งอย่างสร้างสรรค์
งานที่มีความท้าทาย
5. มีการกําหนดเป้ าหมายงานชัดเจน ให้พนักงานทุกคนรับรู้
และมีส่วนร่วมไปสู่เป้าหมายนั้น
6. โรงแรมกําหนดหน้าที่การทํางานที่ต้องใช้ทักษะความสามารถ
หลายด้าน
7. มีการมอบหมายหน้าที่งานสําคัญ ที่มีลักษณะเฉพาะ และ
ต้องใช้ความสามารถหรือคุณสมบัติพิเศษแตกต่างจากงานทั่วไป
8. ผู้บริ ห ารมอบหมายหน้ าที่ งานตามความถนัด ทัก ษะและ
ศักยภาพของพนักงาน

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย น้อย
กลาง
ที่สดุ
(4) (3) (2) (1)
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ (ต่อ)
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
อิสระในการทํางาน
9. มี ก ารจั ด พื้นที่ ก ารทํ า งานเพื่ อสร้างบรรยากาศความเป็ น
อิสระในการทํางาน
10. พนักงานมีอํานาจตัดสินใจเลือกวิธีการทํางานด้วยตนเอง
11. พนักงานมีเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลต่างๆทั้ง
ภายในและภายนอกองค์การ
12. โรงแรมสนั บ สนุ น ทรั พ ยากรเพื่ อ อํ า นวยความสะดวกให้
พนักงานคิดหาวิธีการทํางานหรือให้บริการใหม่ๆ เพื่อพัฒนาหรือ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
13. ผู้ บ ริ ห ารกระจายอํ า นาจความรั บ ผิ ด ชอบ ให้ พ นั ก งาน
ตัดสินใจแก้ปัญหาการทํางานด้วยตนเอง
การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก
14. โรงแรมให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การปรั บ เปลี่ ย นแนวคิ ด และ
วิธีการบริการให้ทันต่อสถานการณ์และคู่แข่งขัน
15. โรงแรมสนับสนุนให้พนักงานร่วมกันวิเคราะห์จุดอ่อน จุด
แข็ง วิกฤตและโอกาสของโรงแรมเพื่อวางแผนอนาคต
16. โรงแรมสนั บ สนุ น การนํ า เสนอความคิ ด ใหม่ ๆ เพื่ อ แก้ ไ ข
ปรับปรุงด้านต่างๆของการทํางานก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น
17. โรงแรมกระตุ้นให้พนักงานใส่ใจปัญหาภายนอก (จากลูกค้า
คู่แข่งขัน คู่ค้า) เพื่อปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา
18. โรงแรมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงแปลงใดๆที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย น้อย
กลาง
ที่สดุ
(4) (3) (2) (1)
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ (ต่อ)
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
19. โรงแรมให้โอกาสพนักงานฝึกทักษะที่จําเป็นใหม่ๆในการ
ปฏิบัติงานให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า
20. โรงแรมมุ่ ง เน้ น กระบวนการแลกเปลี่ ย น ถ่ า ยโอนและ
แบ่งปันความรู้ เพื่อสร้างการเรียนรู้ระหว่างพนักงานภายในทุก
ระดับ
21. โรงแรมมีกิจกรรมให้พนักงานมีโอกาสประสานสัมพันธ์ และ
ถ่ายทอดความรู้ระหว่างกัน
22. ผู้ บ ริ ห ารสนั บ สนุ น ให้ พ นั ก งานมองปั ญ หาและความ
ผิดพลาดเป็นโอกาสในการเรียนรู้และปรับปรุงพัฒนางานอย่าง
สม่ําเสมอ
23. โรงแรมสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ ทั่ ว ทั้ ง องค์ ก ารและ
เสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้อย่างตลอดเวลา
การเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์
24. โรงแรมส่งเสริมให้พนักงานติดตามข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ที่
เกิดขึ้น เพื่อนํามาประยุกต์ใช้หรือพัฒนาการบริการให้ดีขึ้น
25. ข้อมูลและข้อคิดเห็นจากลูกค้าที่มาใช้บริการ ถูกนํามาใช้
เพื่อปรับปรุงการให้บริการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
26. มีการประเมินประสบการณ์ความสําเร็จและความผิดพลาด
ในอดีต เพื่อนํามาปรับปรุงการบริการในอนาคต
27. มีการวิเคราะห์ความต้องการลูกค้า การเปลี่ยนแปลงของ
ตลาด และทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยู่เสมอ เพื่อนํามา
คิดหาวิธีการปรับปรุงการทํางาน

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย น้อย
กลาง
ที่สดุ
(4) (3) (2) (1)
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ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
ผลลัพธ์ของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
นวัตกรรมบริการ
28. โรงแรมมีรู ปแบบการให้ บริการที่ ห ลากหลายให้ลูกค้าได้
เลือกใช้บริการตามความต้องการ
29. โรงแรมปรั บ ปรุ ง รู ป แบบการบริ ก ารที่ แ ปลกใหม่ เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการลูกค้าที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอ
30. โรงแรมมี ก ลยุ ท ธ์ ใ หม่ ๆ ในการจั ด บริ ก ารที่ มุ่ ง สู่ ค วาม
ประทับใจของลูกค้าเป็นสําคัญ
31. พนักงานพัฒนารูปแบบการให้บริการใหม่และปรับปรุงแนว
ทางการทํางานเก่าให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
ผลการดําเนินงานของธุรกิจ
32. โรงแรมได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักมากขึ้น
33. โรงแรมตอบสนองลูกค้าเป้าหมายได้มากกว่าคู่แข่ง
34. โรงแรมสามารถสร้างผลกําไรได้มากขึ้นจากในอดีต
35. ลูกค้าเก่ากลับมาใช้บริการของโรงแรมต่อเนื่องสม่ําเสมอ
36. โรงแรมมีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นจากในอดีตที่ผ่านมา

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย น้อย
กลาง
ที่สดุ
(4) (3) (2) (1)
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ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรุนแรงในการแข่งขัน
ความรุนแรงในการแข่งขัน
37. โรงแรมบูติก เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง
38. โรงแรมคู่แข่งมีจํานวนมากและศักยภาพสูง
39. โรงแรมคู่แข่งใหม่ๆเกิดขึ้นและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเอง
อยู่ตลอดเวลา
40. มีธุรกิจบริการที่พักอื่นๆ ทดแทนโรงแรมบูติกจํานวนมาก

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย น้อย
กลาง
ที่สดุ
(4) (3) (2) (1)
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ตอนที่ 6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสาเหตุที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ปัจจัยสาเหตุของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
(5) (4) (3) (2) (1)
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
41. ผู้บริหารกระตุ้นให้พนักงานคิดปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ทํางานอยู่ตลอดเวลา
42. ผู้บริหารมีแรงจูงใจสูง มีพลังมุ่งมั่นในการแก้ปัญหา และ
มองหาโอกาสจากสถานการณ์ต่างๆ อยู่เสมอ
43. ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ให้สูงขึ้นและเปิดโอกาสให้ได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่
44. ผู้ บ ริ ห ารสร้ า งแรงบั น ดาลใจและกระตุ้ น ให้ พ นั ก งานมี
ความคิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
โครงสร้างเชิงยืดหยุ่น
45. โรงแรมมีโครงสร้างองค์การที่สามารถปรับตัวได้ตลอดเวลา
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการใหม่ๆที่เกิดขึ้น
46. โครงสร้างการบริหารงานเน้นความยืดหยุ่นในการบังคั บ
บัญชา เพื่อให้การบริหารงานรวมเร็วมากขึ้น
47. มี ก ารกระจายอํ า นาจการตั ด สิ น ใจและให้ อิ ส ระในการ
ทํา งานสูง โดยเฉพาะงานที่ต้ องติ ดต่ อสื่ อสารให้ บริ ก ารลู กค้ า
โดยตรง
48. กฎ ระเบียบ และข้อบังคับการทํางานมีความยืดหยุ่น ทําให้
พนักงานไม่รู้สึกอึดอัดในการทํางาน

360
ตอนที่ 6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสาเหตุที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ (ต่อ)
ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ปัจจัยสาเหตุของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
(5) (4) (3) (2) (1)
ความพร้อมด้านทรัพยากร
49. ทรัพยากรในการทํางานเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้
50. โรงแรมมี ร ะบบเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต และเครื่ อ งมื อ
อิเล็กทรอนิกส์พร้อมใช้สําหรับพนักงาน
51. โรงแรมนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการจัดเก็บ
ข้อมูล และติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วระหว่างภายในและภายนอก
52. โรงแรมมี พ นั ก งานที่ มี คุ ณ ภาพในปริ ม าณที่ เ พี ย งพอ
เหมาะสมกับงานของโรงแรม
ตอนที่ 7 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะอื่นๆ

-ขอขอบพระคุณในความร่วมมือตอบแบบสอบถาม-
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ภาคผนวก ข
แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
สําหรับการวิจยั เชิงคุณภาพ

362

แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
เรื่อง
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การเพื่อสร้างนวัตกรรมบริการและผลการดําเนินงานของธุรกิจ
โรงแรมบูติกไทย

คําชี้แจง
1. แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบการวิจัยเรื่อง ความคิด
สร้างสรรค์ขององค์การเพื่อสร้างนวัตกรรมบริการและผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติก
ไทย ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างมีจํานวน 6 ตอน
ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลหลัก
ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ขององค์การในโรงแรมบูติก
ไทย
ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับผลลัพธ์จากความคิดสร้างสรรค์ขององค์การใน
โรงแรมบูติกไทย
ตอนที่ 4 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุของความคิดสร้างสรรค์ของ
องค์การโรงแรมบูติกไทย
ตอนที่ 5 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับปัจจัยแทรกความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรม
บริการกับผลการดําเนินงานของธุรกิจขององค์การโรงแรมบูติกไทย
ตอนที่ 6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างความคิด
สร้างสรรค์ขององค์การโรงแรมบูติกไทย
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แบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร
สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวทศพร บุญวัชราภัย กําลังดําเนินการวิจัยเรื่อง “ความคิดสร้างสรรค์
ขององค์การเพื่อสร้างนวัตกรรมบริการและผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมบูติกไทย” วันนี้ผู้วิจัย
ขอความอนุเคราะห์รับฟังความคิดเห็นจากท่าน และท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ซึ่ง
การสนทนานี้จะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงค่ะ
ชื่อผู้จดบันทึกการสนทนา.....................................................วันที่.........................
ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลหลัก
1. ชื่อ..........................................................เพศ...........อายุ...........การศึกษา.........................................
2. ชื่อโรงแรม.........................................................................................................................................
3. ตําแหน่งงานปัจจุบัน..........................................................................................................................
4. จํานวนพนักงาน..............................คน
5. ระยะเวลาดําเนินงานของธุรกิจ............................ปี
6. จํานวนห้องพัก................................ห้อง
7. ลูกค้าหลัก............................(ต่างชาติ หรือคนไทย) ถ้าต่างชาติ ระบุ................................................
8. รางวัลที่เคยได้รับ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ขององค์การในโรงแรมบูติก
2.1 มุมมอง ความหมาย การให้นิยามความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
(Organizational
Creativity)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
2.2 ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การมีความสําคัญหรือจําเป็นสําหรับธุรกิจโรงแรมบูติกหรือไม่
อย่างไร
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
2.3 กรุณายกตัวอย่างความคิดสร้างสรรค์หรือกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในโรงแรมของท่าน
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
2.4 การสร้างความลื่นไหลทางความคิดใหม่ (Novel Idea Flow) (มีการกําหนดนโยบาย แนว
ปฏิบัติ กิจกรรม หรือวิธีการใด ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการแสดงความคิด การแลกเปลี่ยน
ความคิด ให้เวลาในการคิด และแสดงออกอย่างไรบ้าง)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
2.5 การสร้างงานที่มีความท้าทาย (Challenging Work) (มีการกําหนดเป้าหมายงาน ลักษณะ
งานหรือหน้าที่งานใดๆ ที่นอกเหนือจากงานประจํา เพื่อจูงใจการทํางาน และท้าทายความรู้
ความสามารถของพนักงาน หรือไม่ อย่างไร)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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2.6

2.7

2.8

2.9

การให้อิสระในการทํางาน (Freedom of Work) (มีการกําหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ
กิจกรรม หรือการกระทําใด ที่แสดงถึงการกระจายอํานาจหน้าที่ ให้อํานาจและอิสระในการ
ตัดสินใจเรื่องต่างๆด้วยตนเองแก่พนักงานบริการหรือไม่ อย่างไร)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
การสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงรุก (Proactive Change) (มีการกําหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ
กิจกรรม หรือวิธีการใด ที่เกี่ยวข้องกับการมุ่งเน้นปรับตัว เปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับกระแส
ความนิ ย ม หรื อ ความต้ อ งการใหม่ ข องลู ก ค้ า กลุ่ ม เป้ า หมาย ตลอดจนสภาพแวดล้ อ มที่
เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ อย่างไร)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Continuous Learning) (มีการกําหนดนโยบาย แนว
ปฏิบัติ กิจกรรม หรือวิธีการใด ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนหรือกระตุ้นให้พนักงานมีการ
เรียนรู้สิ่งใหม่อยู่สม่ําเสมอหรือไม่)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
การสนับสนุนการเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ (Creative Connection) (มีการกําหนดนโยบาย
แนวปฏิบัติ กิจกรรม หรือวิธีการใด ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่าย ใช้ข้อมูลความรู้ในอดีต
ปัจจุบันและอนาคต เพื่อปรับปรุง และพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในโรงแรมหรือไม่ อย่างไร)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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2.10 ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การด้านอื่นๆ (มีการกําหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ กิจกรรม หรือ
วิธีการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมบริการให้เกิดขึ้นใน
โรงแรม)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับผลลัพธ์จากความคิดสร้างสรรค์ขององค์การใน
โรงแรมบูติกไทย
3.1 นวัตกรรมบริการ (Service Innovation) (โรงแรมมีการนําเสนอบริการใหม่ๆ ที่แตกต่าง และ
เป็นจุดแข็งของโรงแรม เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย อย่างไรบ้าง)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
ความลื่นไหลทางความคิดใหม่ งานที่มีความท้าทาย อิสระในการทํางาน การเปลี่ยนแปลงเชิง
รุก การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและการเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ ส่งผลกระทบต่อการสร้าง
นวัตกรรมบริการของโรงแรมหรือไม่ อย่างไร
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
3.2
ผลการดําเนินงานของธุรกิจ (Business Performance) (เช่น รายได้ ความพึงพอใจของ
ลูกค้า ภาพลักษณ์โรงแรม และอัตราการเข้าพักและกลับมาใช้บริการของลูกค้าเก่า)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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ตอนที่ 4 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
โรงแรมบูติกไทย
4.1 ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
ภาวะผู้ นํ าการเปลี่ย นแปลงส่ ง ผลกระทบต่อ ความคิ ดสร้ า งสรรค์ ข ององค์ การ ด้ า นความ
ลื่นไหลทางความคิดใหม่ งานที่มีความท้าทาย อิสระในการทํางาน การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและการเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ หรือไม่ อย่างไร
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
4.2 โครงสร้างเชิงยืดหยุ่น (Flexible Structure)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
โครงสร้างเชิงยืดหยุ่นส่งผลกระทบต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การด้านความลื่นไหลทาง
ความคิดใหม่ งานที่มีความท้าทาย อิสระในการทํางาน การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก การเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องและการเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ หรือไม่ อย่างไร
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
4.3 ความพร้อมด้านทรัพยากร (Resource Readiness)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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ความพร้อมด้านทรัพยากรส่งผลกระทบต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การด้านความลื่นไหล
ทางความคิดใหม่ งานที่มีความท้าทาย อิสระในการทํางาน การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก การ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและการเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ หรือไม่ อย่างไร
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
ตอนที่ 5 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับปัจจัยแทรกความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมบริการ
กับผลการดําเนินงานของธุรกิจขององค์การโรงแรมบูติกไทย
5.1
ความรุนแรงในการแข่งขัน (Competitive Intensity) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (ในธุรกิจ
โรงแรมบูติก ตลอดจนโรงแรมและธุรกิจที่พักอาศัยประเภทอื่นๆ เช่น คอนโดมิเนียม
อพาร์ทเม้นต์)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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ตอนที่ 6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างความคิด
สร้างสรรค์ขององค์การโรงแรมบูติกไทย
6.1 ปัญหาการสร้างความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมบริการในโรงแรมบูติก
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
6.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมบริการในโรงแรมบูติก
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

ขอขอบพระคุณที่กรุณาให้ขอ้ มูล

ผู้จดบันทึกการสัมภาษณ์................................................
วัน/เดือน/ปี สัมภาษณ์.......................................................
สถานที่สัมภาษณ์.............................................................
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ภาคผนวก ค
การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ
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ตารางที่ 30 ค่าอํานาจจําแนกรายข้อและความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ข้อ
ค่าอํานาจจําแนก
1. ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
1.1 ความลื่นไหลทางความคิดใหม่
1
0.569
2
0.683
3
0.693
4
0.672
รวม
1.2 งานที่มีความท้าทาย
1
0.577
2
0.641
3
0.824
4
0.785
รวม
1.3 อิสระในการทํางาน
1
0.579
2
0.676
3
0.676
4
0.642
5
0.711
รวม
1.4 การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก
1
0.859
2
0.819
3
0.816
4
0.849
5
0.816
รวม

ความเชื่อมั่น

0.826

0.851

0.844

0.934
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ตารางที่ 30 ค่าอํานาจจําแนกรายข้อและความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (ต่อ)
ข้อ
ค่าอํานาจจําแนก
1.5 การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
1
0.839
2
0.803
3
0.808
4
0.698
5
0.805
รวม
1.6 การเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์
1
0.526
2
0.636
3
0.791
4
0.683
รวม
2. ผลลัพธ์ของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
2.1 นวัตกรรมบริการ
1
0.813
2
0.876
3
0.892
4
0.822
รวม
2.2 ผลการดําเนินงานของธุรกิจ
1
0.571
2
0.653
3
0.683
4
0.459
5
0.651
รวม

ความเชื่อมั่น

0.917

0.824

0.934

0.810
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ตารางที่ 30 ค่าอํานาจจําแนกรายข้อและความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (ต่อ)
ข้อ
ค่าอํานาจจําแนก
2.2 ผลการดําเนินงานของธุรกิจ
1
0.571
2
0.653
3
0.683
4
0.459
5
0.651
รวม
3. ความรุนแรงในการแข่งขัน
1
0.641
2
0.738
3
0.800
4
0.485
รวม
4. ปัจจัยสาเหตุของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
4.1 ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
1
0.834
2
0.921
3
0.913
4
0.913
รวม
4.2 โครงสร้างเชิงยืดหยุ่น
0.678
1
0.819
2
0.605
3
0.740
4
0.678
รวม

ความเชื่อมั่น

0.810

0.833

0.957

0.859
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ตารางที่ 30 ค่าอํานาจจําแนกรายข้อและความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (ต่อ)
ข้อ
ค่าอํานาจจําแนก
4. ปัจจัยสาเหตุของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
4.3 ความพร้อมด้านทรัพยากร
1
0.606
2
0.723
3
0.898
4
0.837
รวม

ความเชื่อมั่น

0.892
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ตารางที่ 31 ค่าน้ําหนักองค์ประกอบ
ข้อ
1. ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
1.1 ความลื่นไหลทางความคิดใหม่
1
2
3
4
1.2 งานที่มีความท้าทาย
1
2
3
4
1.3 อิสระในการทํางาน
1
2
3
4
5
1.4 การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก
1
2
3
4
5

ค่าน้าํ หนักองค์ประกอบ
(Factor Loading)

0.690
0.809
0.780
0.855
0.615
0.706
0.879
0.717
0.554
0.759
0.659
0.725
0.769
0.775
0.833
0.873
0.792
0.756

376
ตารางที่ 31 ค่าน้ําหนักองค์ประกอบ (ต่อ)
ข้อ
1. ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
1.5 การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
1
2
3
4
5
1.6 การเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์
1
2
3
4
2. ผลลัพธ์ของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
2.1 นวัตกรรมบริการ
1
2
3
4
2.2 ผลการดําเนินงานของธุรกิจ
1
2
3
4
5

ค่าน้าํ หนักองค์ประกอบ
(Factor Loading)

0.819
0.846
0.769
0.672
0.780
0.612
0.772
0.900
0.799

0.794
0.962
0.792
0.704
0.731
0.789
0.794
0.703
0.889
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ตารางที่ 31 ค่าน้ําหนักองค์ประกอบ (ต่อ)
ข้อ
3. ความรุนแรงในการแข่งขัน
3. ความรุนแรงในการแข่งขัน
1
2
3
4
4. ปัจจัยสาเหตุของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ
4.1 ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
1
2
3
4
4.2 โครงสร้างเชิงยืดหยุ่น
1
2
3
4
4.3 ความพร้อมด้านทรัพยากร
1
2
3
4

ค่าน้าํ หนักองค์ประกอบ
(Factor Loading)

0.664
0.832
0.899
0.608

0.886
0.899
0.907
0.892
0.753
0.868
0.786
0.678
0.561
0.732
0.790
0.623
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ภาคผนวก ง
การทดสอบค่าความลําเอียงของข้อมูล
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ตารางที่ 32 ค่าทดสอบความลําเอียงในการไม่ตอบแบบสอบถามกลับ (Non-Response Bias)
T-test for Equality
of Means
ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารโรงแรมบูติกใน
N Mean S.D.
ประเทศไทย
t
sig
(2-tailed)
1. เพศ
119 1.49 0.50 -0.807
0.421
61
1.56 0.50 -0.807
0.421
2. อายุ
119 2.45 0.93 0.072
0.943
61
2.44 0.95 0.072
0.943
3. ระดับการศึกษา
119 2.58 0.81 -0.902
0.368
61
2.68 0.70 -0.915
0.361
4. ประสบการณ์การทํางานในธุรกิจโรงแรม
119 2.83 1.29 -2.237
0.026
61
3.30 1.51 -2.203
0.029
5. ตําแหน่งงานในปัจจุบัน
119 2.20 0.93 -0.409
0.683
61
2.26 0.95 -0.408
0.684
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ตารางที่ 32 ค่าทดสอบความลําเอียงในการไม่ตอบแบบสอบถามกลับ (Non-Response Bias) (ต่อ)
T-test for Equality
of Means
ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจโรงแรมบูติกใน
N Mean S.D.
ประเทศไทย
t
sig
(2-tailed)
1. จํานวนห้องพัก
119 42.27 39.07 -0.367
0.714
61 44.75 51.47 -0.358
0.721
2. จํานวนพนักงาน
119 2.88 1.28 -0.714
0.476
61
3.01 1.21 -0.718
0.474
3. ระยะเวลาการดําเนินการ
119 1.67 0.81 -1.032
0.303
61
1.79 0.79 -1.035
0.302
4. ระดับมาตรฐานโรงแรม
119 2.20 0.87 -2.329
0.021
61
2.53 1.03 -2.290
0.023
5. ประเภทโรงแรม
119 1.12 0.33 -1.816
0.071
61
1.22 0.42 -1.773
0.078
6. ลูกค้าหลักของโรงแรม
119 1.66 0.48 -0.492
0.623
61
1.69 0.46 -0.494
0.622
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ภาคผนวก จ
การทดสอบตามเงื่อนไขของการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis)
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การทดสอบตามเงื่อนไขของการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis)
1. การทดสอบค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรตามมีการแจกแจงปกติ (Test of Normality)
ด้วยค่า Multivariate Normality ผลการทดสอบ พบว่า ค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรมีการแจก
แจงปกติ ดังภาพต่อไปนี้
1.1 ค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรนวัตกรรมบริการ (SI)
ตัวแปรอิสระ คือ ความลื่นไหลทางความคิดใหม่ งานที่มีความท้าทาย อิสระในการทํางาน
การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์
ตัวแปรตาม คือ นวัตกรรมบริการ

ภาพที่ 14 กราฟค่าความคาดเคลื่อนของตัวแปรความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ 6 ด้านกับ
นวัตกรรมบริการ
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1.2 ค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรผลการดําเนินงานของธุรกิจ (BP)
ตัวแปรอิสระ คือ นวัตกรรมบริการ
ตัวแปรตาม คือ ผลการดําเนินงานของธุรกิจ

ภาพที่ 15 กราฟค่าความคาดเคลื่อนของตัวแปรนวัตกรรมบริการกับผลการดําเนินงานของธุรกิจ
1.3 ค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรผลการดําเนินงานของธุรกิจ (BP)
ตัวแปรอิสระ คือ นวัตกรรมบริการ
ตัวแปรตาม คือ ผลการดําเนินงานของธุรกิจ
ตัวแปรแทรก คือ ความรุนแรงในการแข่งขัน
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ภาพที่ 16 กราฟค่าความคาดเคลื่อนของตัวแปรความรุนแรงในการแข่งขัน นวัตกรรมบริการ
และผลการดําเนินงานของธุรกิจ
1.3.1 ค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรความลื่นไหลทางความคิดใหม่ (NIF)
ตัวแปรอิสระ คือ ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างเชิงยืดหยุ่น ความพร้อมด้าน
ทรัพยากร
ตัวแปรตาม คือ ความลื่นไหลทางความคิดใหม่

ภาพที่ 17 กราฟค่าความคาดเคลื่อนของตัวแปรภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างเชิง
ยืดหยุ่น ความพร้อมด้านทรัพยากร และความลื่นไหลทางความคิดใหม่
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1.3.2 ค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรงานที่มีความท้าทาย (CW)
ตัวแปรอิสระ คือ ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างเชิงยืดหยุ่น ความพร้อมด้าน
ทรัพยากร
ตัวแปรตาม คือ งานที่มีความท้าทาย

ภาพที่ 18 กราฟค่าความคาดเคลื่อนของตัวแปรภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างเชิง
ยืดหยุ่น ความพร้อมด้านทรัพยากร และงานที่มีความท้าทาย
1.3.3 ค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรอิสระในการทํางาน (FW)
ตัวแปรอิสระ คือ ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างเชิงยืดหยุ่น ความพร้อมด้าน
ทรัพยากร
ตัวแปรตาม คือ อิสระในการทํางาน
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ภาพที่ 19 กราฟค่าความคาดเคลื่อนของตัวแปรภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างเชิง
ยืดหยุ่น ความพร้อมด้านทรัพยากร และอิสระในการทํางาน
1.3.4 ค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรการเปลี่ยนแปลงเชิงรุก (PC)
ตัวแปรอิสระ คือ ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างเชิงยืดหยุ่น ความพร้อมด้าน
ทรัพยากร
ตัวแปรตาม คือ การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก

ภาพที่ 20 กราฟค่าความคาดเคลื่อนของตัวแปรภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างเชิง
ยืดหยุ่น ความพร้อมด้านทรัพยากร และการเปลี่ยนแปลงเชิงรุก
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1.3.5 ค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (CL)
ตัวแปรอิสระ คือ ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างเชิงยืดหยุ่น ความพร้อมด้าน
ทรัพยากร
ตัวแปรตาม คือ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ภาพที่ 21 กราฟค่าความคาดเคลื่อนของตัวแปรภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างเชิง
ยืดหยุ่น ความพร้อมด้านทรัพยากร และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
1.3.6 ค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรการเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ (CC)
ตัวแปรอิสระ คือ ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างเชิงยืดหยุ่น ความพร้อมด้าน
ทรัพยากร
ตัวแปรตาม คือ การเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์
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ภาพที่ 22 กราฟค่าความคาดเคลื่อนของตัวแปรภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างเชิง
ยืดหยุ่น ความพร้อมด้านทรัพยากร และการเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์
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2. การทดสอบค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนเป็นค่าคงที่ที่ไม่ทราบค่า
(Homoscedasticity)
การทดสอบค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนเป็นค่าคงที่ โดยพิจารณาแผนภาพการ
กระจาย Scatter Plot ผลการทดสอบ พบว่า ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนส่วนใหญ่
เปลี่ยนแปลงอยู่ใกล้ 0 ซึ่งกระจายอยู่ในช่วงแคบ สรุปได้ว่า ค่าแปรปรวนความคลาดเคลื่อนที่เกิดจาก
การพยากรณ์นั้นเป็นค่าคงที่ แสดงดังภาพต่อไปนี้
2.1.1 ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนตัวแปรตาม นวัตกรรมบริการ (SI)

ภาพที่ 23 กราฟค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนตัวแปรตามนวัตกรรมบริการ
2.1.2 ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนตัวแปรตาม ผลการดําเนินงานของธุรกิจ (BP)

ภาพที่ 24 กราฟค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนตัวแปรตาม ผลการดําเนินงานของธุรกิจ
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2.1.3 ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนตัวแปรตาม ความลื่นไหลทางความคิดใหม่
(NIF)

ภาพที่ 25 กราฟค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนตัวแปรตาม ความลื่นไหลทาง
ความคิดใหม่
2.1.4 ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนตัวแปรตาม งานที่มีความท้าทาย (CW)

ภาพที่ 26 กราฟค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนตัวแปรตาม งานที่มีความท้าทาย
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2.1.5 ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนตัวแปรตาม อิสระในการทํางาน (FW)

ภาพที่ 27 กราฟค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนตัวแปรตาม อิสระในการทํางาน
2.1.6 ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนตัวแปรตาม การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก (PC)

ภาพที่ 28 กราฟค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนตัวแปรตาม การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก
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2.1.7 ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนตัวแปรตาม การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (CL)

ภาพที่ 29 กราฟค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนตัวแปรตาม การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
2.1.8 ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนตัวแปรตาม การเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์
(CC)

ภาพที่ 30 กราฟค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนตัวแปรตามการเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์
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3. การทดสอบค่าความคลาดเคลื่อนแต่ละค่าเป็นอิสระต่อกัน (Autocorrelation)
จากการทดสอบค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรอิสระ โดยใช้ค่า Durbin-Watson
พบว่าค่าอยู่ระหว่าง 1.5-2.5 แสดงว่า ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์ภายในระหว่างกัน ดังนี้
ตารางที่ 33 การทดสอบค่าความคาดเคลื่อนของตัวแปรอิสระ โดยใช้ค่า Dubin-Watson
Durbinโมเดล
Watson
โมเดลที่ 1: การทดสอบผลกระทบของความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ 6 ด้าน ที่มีต่อ
1.714
นวัตกรรมบริการ
โมเดลที่ 2: การทดสอบผลกระทบของนวัตกรรมบริการ ที่มีต่อผลการดําเนินงานของ
ธุรกิจ
โมเดลที่ 3: การทดสอบผลกระทบของความรุนแรงในการแข่งขัน ที่มีต่อความสัมพันธ์
ระหว่างนวัตกรรมบริการและผลการดําเนินงานของธุรกิจ
โมเดลที่ 4: การทดสอบผลกระทบของภาวะผู้ นํา การเปลี่ ย นแปลง โครงสร้า งเชิ ง
ยืดหยุ่น ความพร้อมด้านทรัพยากร ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การด้านความ
ลื่นไหลทางความคิดใหม่
โมเดลที่ 5: การทดสอบผลกระทบของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างเชิง
ยืดหยุ่น ความพร้อมด้านทรัพยากร ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การด้านงานที่มี
ความท้าทาย
โมเดลที่ 6: การทดสอบผลกระทบของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างเชิง
ยืดหยุ่น ความพร้อมด้านทรัพยากร ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การด้านอิสระ
ในการทํางาน
โมเดลที่ 7: การทดสอบผลกระทบของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างเชิง
ยืดหยุ่น ความพร้อมด้านทรัพยากร ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การด้านการ
เปลี่ยนแปลงเชิงรุก
โมเดลที่ 8: การทดสอบผลกระทบของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างเชิง
ยืดหยุ่น ความพร้อมด้านทรัพยากร ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การด้านการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
โมเดลที่ 9: การทดสอบผลกระทบของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างเชิง
ยืดหยุ่น ความพร้อมด้านทรัพยากร ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ขององค์การด้านการ
เชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์

1.822
1.827
1.989

1.908

1.879

2.029

1.968

2.196
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4. การทดสอบค่า (Multicollinearity)
การทดสอบ Multicollinearity พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
อยู่ระหว่างทั้งหมดมีค่าน้อยกว่า 0.80 (Cooper and Schindler, 2006) แสดงว่าตัวแปรต่าง ๆ ไม่มี
ความสัมพันธ์กัน ดังตารางที่ 34 ต่อไปนี้
ตารางที่ 34 การทดสอบค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
ตัว
แปร

NIF

CW

FW

PC

CL

CC

SI

BP

CI

FS

TL

NIF
CW 0.670**
FW 0.620** 0.569**
PC

0.685** 0.639** 0.607**

CL

0.640** 0.644** 0.492** 0.703**

CC
SI

0.582** 0.613** 0.468** 0.744** 0.691**
0.535** 0.549** 0.397** 0.643** 0.640** 0.685**

BP

0.585** 0.515** 0.361** 0.562** 0.519** 0.572** 0.625**

CI

0.193**

FS

0.527** 0.473** 0.536** 0.587** 0.519** 0.628** 0.601** 0.468** 0.239**

TL

0.627** 0.629** 0.547** 0.718** 0.689** 0.706** 0.651** 0.541** 0.201** 0.755**

RR

0.550** 0.570** 0.506** 0.556** 0.624** 0.574** 0.540** 0.489**

0.145

0.123

0.155*

0.166*

0.197**

0.121

0.134

0.145

0.544** 0.564**

RR
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ภาคผนวก ฉ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

396
ตารางที่ 35 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารโรงแรมบูติกในประเทศไทย

จํานวน

ร้อยละ

รวม

86
94
180

47.78
52.22
100.00

รวม

25
80
44
31
180

13.89
44.44
24.44
17.22
100.00

31
6
143
180

17.22
3.33
79.44
100.00

13
68
46
25
8
20
180

7.22
37.78
25.56
13.89
4.44
11.11
100.00

62
15
103
180

34.44
8.33
57.22
100.00

เพศ
-ชาย
-หญิง
อายุ
-น้อยกว่า 30 ปี
-30-40ปี
-41-50 ปี
-มากกว่า 50 ปี
การศึกษา
-ต่ํากว่าปริญญาตรี
-ปริญญาตรี
-สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
ประสบการณ์การทํางานในธุรกิจโรงแรม
-น้อยกว่า 1 ปี
-1-5 ปี
-6-10 ปี
-11-15 ปี
-16-20 ปี
-มากกว่า 20 ปี
รวม
ตําแหน่งงานในปัจจุบัน
-กรรมการผู้จัดการ
-หุ้นส่วนผู้จัดการ
-อื่นๆ
รวม
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ภาคผนวก ช
หนังสือเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจยั
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399

400

401

ภาคผนวก ซ
หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูล

402

403

404
ประวัติผู้วิจยั
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
ที่ทํางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2554
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2553-2556
พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน

นางสาวทศพร บุญวัชราภัย
144/1 หมู่ 4 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130

สํ า เร็ จ การศึ ก ษาศิ ล ปศาสตร์ บั ณ ฑิ ต สาขาสั ง คมวิ ท ยาและ
มานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
สํ า เร็ จ การศึ ก ษาศิ ล ปศาสตร์ ม หาบั ณ ฑิ ต สาขาเศรษฐศาสตร์
แรงงานและการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาศิลปากร
อาจารย์พิเศษประจําสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาราชภัฏจันทรเกษม

