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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมาย 2 ประการดังนี้ (1) เพ่ือพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการโครงสรางพหุ

ระดับพฤติกรรมการสรางสรรคนวัตกรรมของพนักงาน และ (2) เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสรางสรรค
นวัตกรรมของพนักงาน ประชากรกลุมเปาหมาย คือ สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญในพ้ืนที่การนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จํานวน 116 แหง ผูใหขอมูลประกอบดวยผูบริหารระดับสูง 116 คนและพนักงานปฏิบัติการ
890 คน ซ่ึงไดจากการสุมแบบแบงช้ัน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบประมาณคา 5 ระดับ อัตราการตอบ
กลับ (Response Rate) คิดเปนรอยละ 52.7 การวิเคราะหโมเดลสมการเชิงโครงสรางพหุระดับดวยโปรแกรม Mplus 6.0
ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา (1) คาเฉล่ียพฤติกรรมการสรางสรรคนวัตกรรมของพนักงานอยูในระดับปานกลางเกือบทุกตัว
บงช้ี ยกเวน ตัวบงช้ีดานความคิดสรางสรรคของพนักงานอยูในระดับสูง (2) โมเดลสมการโครงสรางพหุระดับพฤติกรรม
การสรางสรรคนวัตกรรมของพนักงานมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ (3) การวิจัยพบวาตัวแปรระดับพนักงานที่
สงผลทางตรงตอพฤติกรรมการสรางสรรคนวัตกรรมของพนักงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก การเปนทรัพยากรมนุษย
ที่มีคุณคา สวนตัวแปรความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสงอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการสรางสรรคนวัตกรรมของ
พนักงานโดยสงผานตัวแปรการเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคา สําหรับตัวแปรระดับองคกรที่สงผลทางตรงตอพฤติกรรมการ
สรางสรรคนวัตกรรมของพนักงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก บรรยากาศการสรางนวัตกรรมและยังพบวาตัวแปรภาวะ
ผูนําการเปล่ียนแปลงสงอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการสรางสรรคนวัตกรรมของพนักงานโดยสงผานตัวแปรบรรยากาศ
การสรางนวัตกรรม ทั้งนี้ชุดของตัวแปรระดับพนักงานและระดับองคกรสามารถอธิบ ายความแปรปรวนในพฤติกรรมการ
สรางสรรคนวัตกรรมของพนักงานไดรอยละ 69 ทั้งสองระดับ
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ABSTRACT
The objectives of this research were 1) to develop and examine validity of the multilevel structure equation

modeling of employees’ innovative work behavior, and 2) to study the effects on employees’ innovative work
behavior. The target population was large size manufacturing firms located within the Industrial Estate
Authority of Thailand. The samples were stratified randomly, and consisted of 116 top manager members and
890 employee (52.7% Response Rate). The questionnaire was used as a research instrument which measured on
five point likert scales. Multilevel Structural Equation Model (MSEM) by Mplus was used to analyze the data.
The results of this study shows that: (1) The perceptions of employee towards the innovative work behavior were
moderate for nearly all variables, except for creativity’s indicator which was rather high. (2) the proposed
multilevel structure equation model of employee’s innovative work behavior is valid and well fitted to the
empirical data, and (3) the individual level variables, such as the organizational citizenship behavior had positive
direct effects on the employees’ innovative work behavior, then the Job satisfaction had positive direct effects on
the organizational citizenship behavior and had indirect effects on the employees’ innovative work behavior.
Whereas for organization level variables, only the innovation climate had positive direct effects on the
employees’ innovative work behavior, then the transformation leadership had positive direct effects on the
innovation climate and had indirect effects on the employees’ innovative work behavior, The predictor variables
at the individual and organization level accounted for the variance of the employees’ innovative work behavior
of about 69%.
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ความสําคัญของปญหา
กระแสโลกาภิวัตนทําใหองคกรธุรกิจตองมีการ

ปรับตัวใหทันตอสภาพการแขงขันที่เปล่ียนไปสงผลให
การดําเนินธุรกิจในปจจุบันมิไดมีความทาทายเพียงแค
มุมมองดานการลดตนทุนในการผลิตหรือดานคุณภาพของ
สินคาและบริการเทานั้น แตการสรางใหลูกคาเกิดความ
จงรักภักดีหรือการออกสินคาและบริการรูปแบบใหมๆ
กอนคู แขงขัน ก็ เปนเรื่องที่ท าทายของธุรกิจในการ
ตอบสนองความคาดหวังที่มีอยางไมจํากัดของลูกคา (Shui
Yee Wong & Kwai Sang Chin, 2007) การที่องคกรธุรกิจ
ยังคงอยูรอดภายใตสภาพแวดลอมที่มีการเปล่ียนแปลง
อยางรวดเร็วหรือมีลักษณะความเปนพลวัต (dynamism)
นั้น การสรางสรรคนวัตกรรมรวมถึงมีการจัดการนวัตกรรม
ที่ดี เปนวิ ถีทางหนึ่ งที่ มีการกลาวขานถึง (Dooley &
Sullivan, 2003) แตการจัดการนวัตกรรมเพ่ือใหเกิด
ความสําเร็จมิใชเปนเรื่องที่งายสําหรับองคกรธุรกิจ (Shui
Yee Wong & Kwai Sang Chin, 2007) ทั้งนี้เนื่องมาจาก
องคกรธุรกิจสวนใหญยังมีปญหาเก่ียวกับการรักษานวัตกรรม
ใหคงอยูในระยะยาวได (Ahmed, 1998a; Kathryn & David,
2004) และสาเหตุที่สําคัญอีกประการหนึ่งเกิดจากองคกร
ธุรกิจยังไมสามารถบริหารจัดการใหพนักงานซ่ึงถือไดวา
เปนทรัพยากรที่มีคุณคาสูงสุดขององคกรมีความสามารถ
ในการสรางสรรคส่ิงใหมๆ หรือมีพฤติกรรมที่เหมาะสม
สําหรับการทํางานที่ เอื้อตอการสรางสรรคนวัตกรรม
(De Jong, 2007)

แมวาการศึกษาเก่ียวกับการจัดการนวัตกรรมที่ผานมา
พบวา ทฤษฎีดานนวัตกรรมที่ไดอธิบายวา การจัดการ
นวัตกรรมสามารถเกิดขึ้นไดทุกๆ สวนขององคกรทั้ง
ระดับพนักงาน ทีมงาน และภาพรวมองคกร (เสนห จุยโต,
2548) แตงานวิจัยสวนใหญ มุง เนนศึกษาการจัดการ
นวัตกรรมในระดับองคกร (Krause, 2004) แตอยางไรก็
ตาม การจัดการนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพจะประสบ
ความสําเร็จไดหรือไมนั้น ปจจัยสําคัญอยูที่พนักงานซ่ึง
เปนผูที่รับเอานโยบายหรือกลยุทธขององคกรธุรกิจไป
ปฏิบัติใหเปนรูปธรรม (Smith, 2002) แตงานวิจัยจํานวน
นอยมากที่ศึกษาการจัดการนวัตกรรมในมิติของพนักงาน
เชน การศึกษาพฤติกรรมการสรางสรรคนวัตกรรมของ
พนักงาน (Innovative Work Behavior: IWB) ซ่ึงหมายถึง
พฤติกรรมของบุคคลที่มีจุดมุงหมายโดยตรง ในการคิด
ริเริ่มส่ิงใหม และการแนะนําความคิดใหมที่เปนประโยชน
ตอการผลิตสินคา บริการ และกระบวนการทํางานใหม
อยางมีเปาหมาย (De Jong & Den Hartog, 2010) และจาก
การทบทวนวรรณกรรม พบวา งานวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรม
การสรางสรรคนวัตกรรมของพนักงานสวนมากเปน
การศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรที่พัฒนาจากทฤษฎี
ดานการบริหารจัดการที่ มีอิทธิพลตอ พฤติกรรมการ
สรางสรรคนวัตกรรมของพนักงาน อาทิ Nanda และ Singh
(2009) ศึกษาพบวา ตัวแปรดานการบริหารจัดการ ไดแก
วัฒนธรรมองคกร บรรยากาศการสรางนวัตกรรมของ
องคกรและระบบการสนับสนุนที่ดีขององคกรมีอิทธิพล



ทางบวกกับคุณลักษณะของพนักงานที่สร างสรรค
นวัตกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตผูวิจัยยังไมพบวามี
การ ศึ กษ า อิ ท ธิ พล ร ะ ห ว าง ตั ว แ ป ร ด าน ท ฤ ษ ฎี กา ร
แลกเปล่ียนทางสังคมที่ไดรับความสนใจอยางมากจาก
นักวิจัยดานพฤติกรรมและสังคมศาสตร อาทิ การเปน
ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคา (Organizational Citizenship
Behavior: OCB) มาศึกษาวาเปนสาเหตุทําใหพนักงานใน
องคกรธุรกิจมีพฤติกรรมการสรางสรรคนวัตกรรมหรือไม
เพราะผลศึกษาดังกลาวอาจจะทําใหองคก รธุรกิจให
ความสําคัญมากขึ้นตอพนักงานที่มีการปฏิบัติตนไดดีจน
ถือวาเปนพนักงานที่มีคาตอองคกร (Nielsen, Hrivnak &
Shaw, 2009) นอกจากนี้แลวงานวิจัยที่ผานมาสวนใหญ
เปนการศึกษาพฤติกรรมการสรางสรรคนวัตกรรมของ
พนักงานในประเทศที่พัฒนาแลว อาทิ สหรัฐอเมริกา
อังกฤษ หรือญี่ปุน (Lopes & Dodinho, 2008; Nanda &
Singh, 2009) ประเด็นนี้ทําใหเกิดขอสงสัยในเรื่อง
ความสามารถในการอางอิงขอสรุปจากการวิจัยไปยัง
ประชากรในภูมิภาคอื่นๆไดหรือไม ซ่ึงอาจกลาวไดวา การ
ใชผลการวิจัยที่ศึกษาพฤติกรรมการสรางสรรคนวัตกรรม
ขององคกรธุรกิจในประเทศที่ พัฒนาแลวมาอธิบาย
ประชากรในประเทศกําลังพัฒนาไมนาจะเหมาะสมนัก
ถาไมมีผลการศึกษายืนยันเพ่ิมเติม จากขอสังเกตดังกลาว
มีความสําคัญมากเนื่องจากความแตกตางของ บริบท
สภาพแวดลอมในแตละประเทศยอมมีผลกระทบตอผลการ
ดําเนินธุรกิจและพฤติกรรมการสรางสรรคนวัตกรรมของ
พนักงานที่แตกตางกัน

การวิจัยนี้มีความแตกตางจากการศึกษาการจัดการ
นวัตกรรม โดยเฉพาะในเรื่องพฤติกรรมการสรางสรรค
นวัตกรรมของพนักงานที่มีการศึกษามากอนหนานี้ คือ
การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยคํานึงถึงระดับช้ันของตัวแปรในการ
วิจัยที่จะนํามาศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากผลการวิจัยที่ผานมานั้น
อาจจะเกิดขอผิดพลาดที่เรียกวา “ความผิดพลาดในการ
สรุปผลระหวางระดับ” เนื่องจากนักวิจัยมองตัวแปรที่
ศึกษารวมกันเปนกลุมหรือเปนระดับเดียวกันซ่ึงเปนการ
บีบบังคับใหใชวิธีการวิเคราะหขอมูลระดับเดียว แตถูก
นํามาศึกษาอิทธิพลของตัวแปรจากขอมูลตางระดับซ่ึงจะ
เกิดความผิดพลาดในการประมาณคาสัมประสิทธ์ิการ
ทํานาย ตลอดจนความคาดเคล่ือนของการทํานายมีความ
แปรปรวนสูงและไมคงที่ (Raudenbush & Bryk, 2002)

ดังนั้นเพ่ือแกไขขอผิดพลาดดังกลาว และใหผลการ
วิเคราะหที่ถูกตองมากย่ิงขึ้น ผูวิจัยจึงใชแนวคิดของสมการ
เชิงโครงสรางพหุระดับ (Multilevel Structure Equation
Modeling: MSEM) มาวิเคราะหขอมูล โดยกําหนดสมมติ
ฐานการวิจัยไววา “โมเดลสมการโครงสรางพหุระดับของ
พฤติกรรมการสรางสรรคนวัตกรรมของพนักงานมีความ
เหมาะพอดีกับขอมูลเชิงประจักษ” ผลการศึกษาครั้งนี้
ผูวิจัยคาดวาจะไดขอสรุปที่นาสนใจและเปนประโยชนกับ
สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย
อีกทั้งยังสามารถนําไปปรับใชกับองคกรอื่นๆ ทั้งใน
ประเทศไทยและตางประเทศไดอีกดวย

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดล

สมการโครงสรางพหุระดับพฤติกรรมการสรางสรรค
นวัตกรรมของพนักงาน

2. เพ่ือศึกษาปจจัยที่ มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
สรางสรรคนวัตกรรมของพนักงาน

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ขอบเขตการศึกษา

การศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตของการศึกษา โดยแบง
ออกเปน 3 ดาน คือ ขอบเขตดานประชากร ขอบเขตดาน
เนื้อหา และขอบเขตดานเวลา มีรายละเอียดดังนี้

1.1 ขอบเขตดานประชากร
พนักงานและผูบริหารระดับสูงในองคกร

ธุรกิจขนาดใหญในสาขาอุตสาหกรรมเทคโนโลยี และ
สาขาอุตสาหกรรมวัตถุดิบ จํานวน 369 แหง ที่มีรายช่ือบน
ฐานขอมูลในการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย โดย
ใหผูบริหารระดับสูง 1 ทานเปนตัวแทนในการตอบ
แบบสอบถามระดับองคกรไดแก หัวหนาเจาหนาที่ในการ
บริหาร (CEO) ผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(CIO) ผูอํานวยการดานการตลาด (CMO) และผูอํานวยการ
ดานการจัดการทรัพยากรมนุษย เปนตน โดยมีเหตุผลวา
ตัวแทนผูบริหารระดับสูงขององคกรธุรกิจมีความรู ความ
เขาใจ ในทุกกลยุทธขององคกรธุรกิจและสามารถเขาถึง
ขอมูลเชิงลึกในระดับที่เปนช้ันความลับขององคกรธุรกิจ
ได (Mingchinda, 2004) สวนแบบสอบถามระดับบุคคล ผู
ที่ใหขอมูลมีลักษณะการทํางานที่ใชความคิดสรางสรรค



เชน พนักงานฝายขาย  ฝายการตลาด ฝายลูกคาสัมพันธ
ฝายวิจัยพัฒนา ฝายงานวางแผน ฝายวิศวกร ฝายระบบ
คอมพิวเตอร ฝายออกแบบผลิตภัณฑ และฝายบริหาร
จัดการ (De Jong, 2007; Lars, 2006) จากเหตุผลดังกลาว
จึงกําหนดใหพนักงานของฝาย หรือ แผนก ที่ปรากฏ
ขางตนเปนตัวแทนพนักงานทั้งหมดตอบแบบสอบถาม
ระดับบุคคล จํานวน 9 ทานตอ 1 องคกร

1.2 ขอบเขตดานเนื้อหา
ผู วิจั ยไดทบทวนทฤษฎีที่ เ ก่ียวของและ

สัมภาษณผูบริหาร พนักงานองคกรธุรกิจที่ไดรับรางวัล
ดานการจัดการนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาอิทธิพลของตัวแปร
ตนกับตัวแปรตามโดยมีเนื้อหาดาน 1. พฤติกรรมการ
สรางสรรคนวัตกรรมของพนักงาน (IWB) โดยสังเคราะห
จากแนวคิดของ De Jong และ Den Hartog (2010); Krause
(2004); Parker, Williams และ Turner (2006) คือ พฤติกรรม
ของบุคคลที่มีจุดมุงหมายโดยตรง ในการคิดริเริ่มส่ิงใหม
และการแนะนําความคิดใหมที่เปนประโยชนตอการผลิต
สินคา บริการ และกระบวนการทํางานใหม  อยางมี
เปาหมาย ตัวแปรที่ใชวัดประกอบดวย ความคิดสรางสรรค
ของพนักงาน ความมีนวัตกรรมของพนักงาน พฤติกรรม
การปฏิบัติงานเชิงรุก  และ พฤติกรรมการแสวงหาโอกาส
จัดอยูในตัวแปรระดับพนักงาน 2. การเปนทรัพยากรมนุษย
ที่มีคุณคา (OCB) ของ Organ และ Ryan (1995) คือ การ
ปฏิบัติของพนักงานที่กระทํานอกเหนือจากงานในหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย แตเปนการปฏิบัติโดยความสมัครใจ ไมมี
ใครกําหนดหรือบังคับใหปฏิบัติ เพ่ือสงเสริมการทํางาน
ตาม ห น าที่ ข อ ง ต นเ อ ง  ส ง เ สริ ม ให อ ง ค กร ป ร ะ สบ
ความสําเร็จและมีประสิทธิผล การกระทําดังกลาวทําดวย
ความเต็มใจ โดยไมตระหนักในผลตอบแทน ตัวแปรที่ใช
วัดประกอบดวย การใหความชวยเหลือ ความสํานึกใน
หนาที่ ความอดทนอดกล้ัน การคํานึงถึงผูอื่น และ การให
ความรวมมือ จัดอยูในตัวแปรระดับพนักงาน 3. ความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน (JS) โดยประยุกตแนวคิดของ
Schultz และ Schultz (1998) คือ ความรูสึกชอบหรือพอใจ
ของพนักงานตองานที่ รับผิดชอบและปจจัยอื่นๆ ที่
เก่ียวของกับงานหรือเปนอารมณของพนักงานที่ตอบสนอง
ตอการปฏิบัติงาน ตัวแปรที่ใชวัดประกอบดวย ความพึง
พอใจภายในงาน และ ความพึงพอใจภายนอกงานจัดอยูใน
ตัวแปรระดับพนักงาน 4. ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง (TL)

ตามแนวคิดของ Bass (1985) คือ ระดับพฤติกรรมของ
ผูบริหารระดับสูงในองคกรแสดงใหเห็นถึงการจัดการหรือ
การบริหารงาน ซ่ึงมีอิทธิพลตอพนักงาน โดยการเปล่ียน
สภาพหรือเปล่ียนแปลงความพยายามของพนักงานให
สูงขึ้นกวาความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถ
ของพนักงานใหมีระดับสูงขึ้น มีศักยภาพมากขึ้น และจูงใจ
ใหพนักงานมองไกลเกินกวาความสนใจของตนเอง ซ่ึงจะ
นําไปสูประโยชนขององคกร ตัวแปรที่ใชวัดประกอบดวย
การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ การสรางแรงบันดาลใจ
การกระตุนทางปญญา และ การคํานึงถึงความเปนปจเจก
บุคคล และ 5. บรรยากาศการสรางนวัตกรรม (CL) ตาม
แนวคิดของ West และ Anderson (1996) และ Roderic
(2007) คือ การที่พนักงานมองวา องคกรปฏิบัติตอหรือ
จัดการกับพนักงานและส่ิงแวดลอมตางๆ อยางไร ซ่ึง
วิธีการปฏิบัติและวิธีการจัดการนั้น สวนใหญอยูภายใต
อิทธิพลของตัวแปรที่ใชวัดประกอบดวย ความมีอิสระใน
การดําเนินงาน ความปลอดภัยแบบมีสวนรวม ความ
พยายามเพ่ือความเปนเลิศ และ การสนับสนุนในการ
สรางสรรคนวัตกรรม

1.3 ขอบเขตดานเวลา
ในสวนของขอบเขตดานเวลา ผูวิจัยใชระยะ

เวลาในการเก็บขอมูล 3 เดือน คือ ระหวางพฤศจิกายน
2553 ถึงมกราคม 2554

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือพนักงานและ

ผูบริหารระดับสูงในองคกรธุรกิจขนาดใหญในสาขา
อุตสาหกรรมเทคโนโลยี และสาขาอุตสาหกรรมวัตถุดิบ
จํานวน 369 แหง ขนาดตัวอยางไดจากการสุมแบบแบงช้ัน
โดยคํานวณจากสูตร Yamane (1970, อางถึงใน ธานินทร
ศิลปจารุ, 2548, 49) เทากับ 220 แหง แตอยางไรก็ตาม
ในการวิเคราะหสมการโครงสรางพหุระดับ ผูวิจัยไดใช
แนวทางการกําหนดขนาดตัวอยางตามแนวคิดของ Maas
และ Hox (2005) มารวมเปนเกณฑพิจารณา กลาวคือ
ขนาดของตัวอยางระดับองคกรมีมากกวา 50 กลุมและ
ขนาดตัวอยางระดับพนักงานไมนอยกวา 5 คน และผูวิจัย
ยังคํานึงถึงหลักเกณฑการกําหนดจํานวนตัวอยางของการ
วิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับ เพ่ือประมาณ



คาพารามิเตอร ดวยวิธี Maximum Likelihood with Robust Standard Errors and Chi square (MLR) ดังนั้น จึงตองใช
จํานวนตัวอยางขนาดใหญ ผูวิจัยปฏิบัติตามคําแนะนําของ
Muthen และ Muthen, (1998) และ Hox (2002) เสนอแนะ
วา โดยปกติแลวในการวิเคราะหสถิติประเภทสมการ
โครงสรางควรกําหนดตัวอยางประมาณ 20 เทาของตัวแปร
สังเกต

3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ รวบรวมขอมูลจากตัวแทนผูบริหาร

ระดับสูงเปนผูใหขอมูลระดับองคกร และตัวแทนพนักงาน
9 ฝายเปนผูใหขอมูลระดับพนักงาน โดยใชแบบสอบถาม
จํานวน 2 ชุดเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลไดรับ
แบบสอบถามที่สมบูรณจํานวน 116 องคกร (ผูบริหาร 116
ชุด และพนักงาน 890 ชุด) คิดเปนอัตราตอบกลับ 52.7%
คิดจากจํานวนตัวอยางในการศึกษา (220 แหง)

ผลการศึกษา
1. พฤ ติ กร ร ม การ ส ร าง สร ร ค น วัต ก ร ร ม ข อ ง

พนักงานวัดจากตัวแปรสังเกตได 4 ตัวไดแก 1) ความคิด

สรางสรรคของพนักงาน 2) พฤติกรรมการปฏิบัติงาน
เชิงรุก 3)ความมีนวัตกรรมของพนักงาน และ 4) พฤติกรรมการ
แสวงหาโอกาส ผลการวิเคราะหสถิติพ้ืนฐาน ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 อธิบายไดวา ตัวแปรสังเกตไดสวนใหญมี
คาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.37 – 3.48) ยกเวน
ตัวแปรความคิดสรางสรรคของพนักงาน มีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับสูง ( X = 3.55) จากคาเฉล่ียดังกลาวแสดงวา  องคกร
ธุรกิจมีพนักงานที่มีพฤติกรรม การปฏิบัติงานในลักษณะ
การแสวงหาโอกาส ทํางานเชิงรุกและมีการสรางนวัตกรรม
ในลักษณะการคิดริเริ่มแสวงหาวิธีการหรือลูทางใหมๆ
เพ่ือพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑในระดับปานกลางหรือไม
สูงนัก แตอยางไรก็ตาม ผูตอบแบบสอบถามเห็นวา
พนักงานมีความคิดสรางสรรคในระดับสูง เม่ือพิจารณาคา
สัมประสิทธ์ิการกระจาย (CV) ของตัวแปรสังเกต พบวา มี
คาอยูระหวาง 15.1-21.6 แสดงวาพฤติกรรมการสรางสรรค
นวัตกรรมของพนักงานแตละบุคคลอยูในระดับไมแตกตาง
กันมากนัก

ตารางท่ี 1 คาสถิติบรรยายลักษณะของตัวแปรพฤติกรรมการสรางสรรคนวัตกรรมของพนักงาน (N=890)

องคประกอบ คา เฉลี่ย ระดับ S.D. CV(%) ความเบ ความโดง
1. พฤติกรรมการสรางสรรคนวัตกรรม

ของพนักงาน
1.1 ความคิดสรางสรรคของพนักงาน
1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติงานเชิงรุก
1.3 ความมีนวัตกรรมของพนักงาน
1.4 พฤติกรรมการแสวงหาโอกาส

3.44

3.55
3.38
3.37
3.48

ปานกลาง

สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

0.54

0.55
0.64
0.73
0.62

15.2

15.1
17.8
21.6
17.3

-0.09

-0.02
-0.11
-0.08
-0.02

0.08

0.01
0.05
0.27
0.15

2. ผลการวิเคราะหขอมูลในหัวขอนี้เปนการศึกษา
ความสามารถในการทํานายโมเดลสมการโครงสราง
(Structure Equation Modeling : SEM) โดยผูวิจัยไมสนใจ
ระดับช้ันของตัวแปรหรืออาจกลาวไดวา ตัวแปรที่ใชใน
การศึกษาอยูในระดับเดียวกันทั้งหมด ผูวิจัยใชโปรแกรม
Mplus 6.0 วิเคราะหพบวา โมเดลสมการเชิงโครงสรางมี
ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณาจากคาสถิติ
ที่ใชทดสอบความตรงของโมเดล ไดแก คาไค-สแควรซ่ึงมี

คาเทากับ 347.06 ที่คาองศาอิสระเทากับ 121 คาความนาจะ
เปน (p) = 0.00 ดัชนีวัดระดับความสัมพัทธ (CFI) เทากับ
0.98 ดัชนีวัดระดับความสอดคลองเปรียบเทียบ (TLI)
เทากับ 0.97 ดัชนีรากของคาเฉล่ียกําลังสองมาตรฐานของ
สวนเหลือ (SRMR) เทากับ 0.041 คารากที่สองของคาเฉล่ีย
ความคลาดเคล่ือนกําลังสอง (RMSEA) เทากับ 0.046 และ
คาไค-สแควรสัมพัทธ ( 2 /df) เทากับ 2.86 จากขอมูล
ขางตนจะเห็นไดวา คา CFI และ TLI มีคาเขาใกล 1 คา



SRMR และ RMSEA มีคาเขาใกลศูนย และคาไค-สแควร
สัมพัทธมีคานอยกวา 2 ดังนั้น แสดงวาโมเดลตามที่
กําหนดมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ และมีคา
น้ําหนักองคประกอบแสดงรายละเอียดในภาพที่ 1

จากภาพที่ 1 แสดงใหเห็นถึงผลการวิจัยที่บิดเบือนไป
จากความเปนจริง กลาวคือ เม่ือนําตัวแปรระดับองคกร
ไดแก ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง (TL) และบรรยากาศการ
สรางนวัตกรรม (CL) มาวิเคราะหสมการโครงสราง
(SEM) จะทําใหขนาดอิทธิพลระหวางตัวแปรภาวะผูนํา
การเปล่ียนแปลง (TL) กับพฤติกรรมการสรางสรรค
นวัตกรรมของพนักงาน (IWB) (-0.06) และขนาดอิทธิพล
ระหวางตัวแปรบรรยากาศการสรางนวัตกรรม (CL) กับ
พฤติกรรมการสรางสรรคนวัตกรรมของพนักงาน (IWB)
(0.11) ในขณะที่คาความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (SE) มีคา
ลดลงมาก สังเกตไดจากคาความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน
(SE) ของตัวแปรสังเกตได TL_1 ถึง CL_4 มีคานอยมาก
(SE TL = 0.005 – 0.008, SE CL = 0.005 – 0.009) ซ่ึงผลการ
วิเคราะหครั้งนี้จะทําใหเกิดความผิดพลาดประเภทที่ 1
(Type I Error) ซ่ึงเปนการยืนยันใหเห็นถึงความไม
เหมาะสมของการวิเคราะหสมการโครงสรางแบบดั้งเดิม
คือ การนําขอมูลตัวแปรตางระดับกันมาวิเคราะหรวมกัน
ในโมเดลระดับเดียว และผลการวิจัยยัง สอดคลองกับ

ขอเสนอแนะของ ศิริ ชัย  กาญจนวาสี (2550) ซ่ึงได
ยกตัวอยางงานวิจัยที่พบปญหา คือ การศึกษาวัฒนธรรม
องคกรซ่ึงเปนตัวแปรระดับองคกรที่สงผลตอประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงานเปนตัวแปรระดับบุคคล ถา
นักวิจัยใชการวิเคราะหระดับเดียว โดยอาจกําหนดใหตัว
แปรทั้งสองเปนตัวแปรระดับเดียวกันจะทําใหผลการ
วิเคราะหผิดพลาด สอดคลองกับ Coleman (1966, อางถึง
ใน นงลักษณ วิรัชชัย, 2542) ที่ทําการสํารวจอิทธิพลของ
โรงเรียนที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน โดย
ใชเทคนิคการถดถอยและการวิเคราะหความแปรปรวน
ผลการวิจัย พบวา อิทธิพลของโรงเรียนที่มีตอผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนมีคาต่ํามาก และจากผลการวิจัยนี้ไดถูกนํามา
วิจัยซํ้าโดยใชขอมูลเดิมทําใหเห็นจุดออนของการวิเคราะห
แบบดั้งเดิม เนื่องจากการวิเคราะหระหวางขอมูลหลาย
ระดับ ตัวแปรที่วัดในระดับสูงกวาจะมีความแปรปรวน
นอยลงและใหคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยที่ต่ํากวาความ
เปนจริง นอกจากนั้นลักษณะอิทธิพลระหวางสองตัวแปร
เม่ือนํามาวัดในระดับเดียวกัน อาจจะไมเหมือนกับลักษณะ
อิทธิพลที่แทจริง  จากขอบกพรองของการวิเคราะห
แบบจําลองสมการโครงสรางแบบดั้งเดิม (SEM) ผูวิจัยจึง
นําวิธีการวิเคราะหที่ใหความสําคัญตอการวัดแบบพหุ
ระดับมาคนหาคําตอบตอไป

ภาพท่ี 1 ผลการทดสอบความตรงของแบบจําลองสมการโครงสรางแบบดั้งเดิมหลังปรับโมเดล (SEM)



3. ผลการวิเคราะหเพ่ือตรวจสอบความสอดคลอง
ของโมเดลการวิจัยกับขอมูลเชิงประจักษ พบวา โมเดล
สมการโครงสรางพหุระดับพฤติกรรมการสรางสรรค
นวัตกรรมของพนักงาน (IWB) มีคาไค-สแควรเทากับ
104.644 ที่คาองศาอิสระเทากับ 70 คาความนาจะเปน (p) =
0.09 ดัชนีวัดระดับความสัมพัทธ (CFI) เทากับ 0.99 ดัชนี
วัดระดับความสอดคลองเปรียบเทียบ (TLI) เทากับ 0.98
ดัชนีรากของคาเฉล่ียกําลังสองมาตรฐานของสวนเหลือ
ระดับพนักงาน (SRMR w ) เทากับ 0.015 ดัชนีรากของ
คาเฉล่ียกําลังสองมาตรฐานของสวนเหลือระดับองคกร
(SRMR B ) เทากับ 0.052 คารากที่สองของคาเฉล่ียความ
คลาดเคล่ือนกําลังสอง (RMSEA) เทากับ 0.025 และคา
ไค-สแควรสัมพัทธ ( 2 /df) เทากับ 1.49 จากขอมูล
ขางตนจะเห็นไดวา คา CFI และ TLI มีคาเขาใกล 1 คา
SRMR w , SRMR B และ RMSEA มีคาเขาใกลศูนย และ
คาไค-สแควรสัมพัทธมีคานอยกวา 2 ซ่ึงอยูในเกณฑที่
ยอมรับไดแลว (Muthen & Muthen, 2010) ดังนั้น แสดงวา
ผลการวิเคราะหครั้งนี้จึงยอมรับวาสมการโครงสรางพหุ
ระดับพฤติกรรมการสรางสรรคนวัตกรรมของพนักงานมี
ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ และมีคาน้ําหนัก
องคประกอบแสดงรายละเอียดในภาพที่ 2 และ ตารางที่ 2

4. จากตารางที่ 2 และภาพที่ 2 อธิบายไดวา ตัวแปร
ในระดับพนักงาน อันไดแก การเปนทรัพยากรมนุษยที่มี
คุณคา (OCB) มีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยเปนอิทธิพลทางตรงในทิศทางบวกและมีขนาด
อิทธิพลระดับสูงตอพฤติกรรมการสรางสรรคนวัตกรรม
ของพนักงาน (IWB W ) นอกจากนั้นยังพบวา ความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน (JS) มีอทิธิพลอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยเปนอิทธิพลทางตรงในทิศทางบวก
และมีขนาดอิทธิพลระดับสูงตอการเปนทรัพยากรมนุษย
ที่มีคุณคา (OCB) และยังมีอิทธิพลทางออมขนาดคอนขาง
สูงโดยสงผานการเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคา (OCB)
ไปยังพฤติกรรมการสรางสรรคนวัตกรรมของพนักงาน
(IWB W ) สําหรับตัวแปรระดับองคกร อันไดแก บรรยากาศ
การสรางนวัตกรรม (CL) มีอิทธิพลทางตรงอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทิศทางบวกและมีขนาด
อิทธิพลระดับคอนขางสูงตอคา เฉล่ียพฤติกรรมการ
สรางสรรคนวัตกรรมของพนักงาน (IWB B ) นอกจากนั้น
ยังพบวา ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง (TL) มีอิทธิพล
ทางตรงในทิศทางบวกและมีขนาดอิทธิพลระดับคอนขาง
สูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตอบรรยากาศการ
สรางนวัตกรรม (CL) และยังมีอิทธิพลทางออมขนาดปาน
กลางตอพฤติกรรมการสรางสรรคนวัตกรรมของพนักงาน
(IWB B ) โดยสงผานบรรยากาศการสรางนวัตกรรม (CL)



ตารางท่ี 2 คาสถิติการทดสอบโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับพฤติกรรมการสรางสรรคนวัตกรรมของพนักงาน

คาสถิติ Goodness of fit indices :
2X = 104.64 , df = 70 , P = 0.09 , CFI = 0.99 ,  TLI = 0.98 , SRMR w = 0.015 , SRMR B = 0.052 , RMSEA = 0.025

ขนาดของอิทธิพลจากตัวแปรสาเหตุไปตัวแปรผล
ตัวแปรผล OCB CL IWB

ตัวแปรสาเหตุ DE IE TE DE IE TE DE IE TE
JS 0.92 - 0.92 - - - - 0.77 0.77

OCB - - - - - - 0.83 - 0.83
TL - - - 0.73 - 0.73 - 0.48 0.48
CL - - - - - - 0.64 - 0.64

อัตราความสามารถในการใชตัวแปรแฝงอธิบายการผันแปรของตัวช้ีวัด ( 2R )
OCB CL IWB w IWB B

R square 0.86 0.78 0.69 0.69
คาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตไดในโมเดลสมการพหุระดับ

ตัวแปรสังเกต
ได

ระดับพนักงาน
Within Group

ระดับองคกร
Between Group คา ICC

Intercepts /
Everage Group

Mean SE T 2R  SE T 2R
โมเดลการวัดพฤติกรรมการสรางสรรคนวัตกรรมของพนักงาน (IWB)
IWB_1
IWB_2
IWB_3
IWB_4

0.88
0.74
0.67
0.85

0.02
0.02
0.02
0.02

44.0
29.7
28.9
44.2

0.66
0.55
0.45
0.73

0.90
0.83
0.69
0.89

0.12
0.08
0.12
0.11

7.50
9.88
5.46
6.94

0.87
0.88
0.91
0.80

0.17
0.20
0.21
0.22

24.9
17.6
17.3
21.5

โมเดลการวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (JS)
INJS
EXJS

0.76
0.60

0.03
0.03

24.6
17.4

0.58
0.36

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ตัวแปรสังเกต
ได

ระดับพนักงาน
Within Group

ระดับองคกร
Between Group คา ICC

Intercepts /
Everage Group

Mean SE T 2R  SE T 2R

โมเดลการวัดการเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณคา (OCB)
OCB_1
OCB_2
OCB_3
OCB_4
OCB_5

0.80
0.78
0.73
0.71
0.78

0.02
0.02
0.02
0.02
0.02

42.2
32.0
33.3
28.6
41.8

0.65
0.61
0.53
0.51
0.61

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-



ตารางท่ี 2 คาสถิติการทดสอบโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับพฤติกรรมการสรางสรรคนวัตกรรมของพนักงาน (ตอ)

โมเดลการวัดภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (TL)
TL_1
TL_2
TL_3
TL_4

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

0.44
0.40
0.46
0.40

0.03
0.03
0.03
0.03

12.6
11.8
12.9
11.2

0.87
0.88
0.91
0.80

-
-
-
-

-
-
-
-

โมเดลการวัดบรรยากาศการสรางนวัตกรรม (CL)
CL_1
CL_2
CL_3
CL_4

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

0.30
0.32
0.33
0.37

0.03
0.03
0.04
0.03

9.40
10.7
8.17
9.85

0.76
0.88
0.73
0.81

-
-
-
-

-
-
-
-

หมายเหตุ
IWB_1 หมายถึง ความคิดสรางสรรคของพนักงาน
IWB_2 หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบัติงานเชิงรุก
IWB_3 หมายถึง ความมีนวัตกรรมของพนักงาน
IWB_4 หมายถึง พฤติกรรมการแสวงหาโอกาส
OCB_1 หมายถึง การใหความชวยเหลือ
OCB_2 หมายถึง ความสํานึกในหนาที่
OCB_3 หมายถึง ความอดทนอดกล้ัน
OCB_4 หมายถึง การคํานึงถึงผูอื่น
OCB_5 หมายถึง การใหความรวมมือ
INJS หมายถึง ความพึงพอใจภายในงาน
EXJS หมายถึง ความพึงพอใจภายนอกงาน
TL_1 หมายถึง การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ
IWB W หมายถึง พฤติกรรมการสรางสรรคนวัตกรรม

ของพนักงาน

IWB B หมายถึง คาเฉล่ียพฤติกรรมการสรางสรรค
นวัตกรรมของพนักงาน

TL_2 หมายถึง การสรางแรงบันดาลใจ
TL_3 หมายถึง การกระตุนทางปญญา
TL_4 หมายถึง การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล
CL_1 หมายถึง ความมีอิสระในการดําเนินงาน
CL_2 หมายถึง ความปลอดภัยแบบมีสวนรวม
CL_3 หมายถึง ความพยายามเพ่ือความเปนเลิศ
CL_4 หมายถึง การสนับสนุนในการสรางสรรค

นวัตกรรม
OCB หมายถึง การเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคา
JS หมายถึง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
TL หมายถึง ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง
CL หมายถึง บรรยากาศการสรางนวัตกรรม



0.74

IWB_1

IWB_2

IWB_4

IWB W 0.67

0.85

0.88

0.34

OCBJS
0.83

(42.38**)
0.92

(33.17**)

ระดับพนักงาน

IWB BCLTL
0.64

(32.49**)
0.73

(8.27**)
IWB_
1

IWB_
2

IWB_
3

IWB_
4

IWB_3

OCB_1 OCB_2 OCB_3 OCB_4 OCB_5

0.38 0.46 0.49 0.39

INJS

EXJS

0.81 0.78 0.71 0.780.76

0.60

0.19

0.64

0.33

0.45

0.54

0.76

0.30

0.52

0.35TL_4

0.42

TL_20.12

TL_30.08

TL_10.13 0.93
0.94

0.96

0.89 CL_1

0.24 0.12

CL_2

0.26

CL_3

0.18

CL_4

0.87 0.93 0.85 0.90

ระดับองคกร
0.90

0.83

0.69

0.89

0.26

2 = 104.644 , df = 70 , p = 0.09, 2 /df= 1.49, CFI = 0.99 , TLI =  0.98, SRMR w = 0.015, SRMR B = 0.052

0.73

ภาพท่ี 2 โมเดลสมการโครงสรางพหุระดับพฤติกรรมการสรางสรรคนวัตกรรมของพนักงาน

หมายเหตุ : คา Intercept ใชในการวิเคราะหสมการโครงสรางพหุระดับดวยโปรแกรม Mplus 6.0



การอภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาปจจัยดานการจัดการนวัตกรรมขององคกร

ธุรกิจที่มีผลตอพฤติกรรมการสรางสรรคนวัตกรรมของ
พนักงาน อภิปรายผลไดดังนี้

1) จากผลการศึกษาครั้งนี้ ไมพบอิทธิพลทางตรง
ระหวางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับพฤติกรรมการ
สรางสรรคนวัตกรรมของพนักงาน แตกลับพบวา ความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลทางออมขนาดคอนขาง
สูง (Indirect Effect (IE) = 0.77) และมีทิศทางเปนบวกกับ
พฤติกรรมการสรางสรรคนวัตกรรมของพนักงาน โดย
สงผานคุณลักษณะการเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาของ
พนักงาน แสดงวา การที่องคกรธุรกิจหาวิธีการเพ่ือที่จะ
เพ่ิมระดับความพึงพอใจใหแกพนักงาน โดยอาจจะเช่ือวา
ถาพนักงานมีความพึงพอใจในการทํางานสูงแลว จะสงผล
โดยตรงตอการเพ่ิมขึ้นของความคิดริเริ่มสรางสรรค การ
ปฏิบัติงานเชิงรุก ความมีนวัตกรรม และการแสวงหา
โอกาสของพนักงาน วิธีการดังกลาวไมจําเปนเสมอไปวา
จะ สาม าร ถ ทํ าให พนั กง าน ทุ กค นมี พฤ ติ กร ร ม การ
สรางสรรคนวัตกรรมไดอยางที่องคกรธุรกิจตองการ ทั้งนี้
เนื่องมาจากการที่พนักงานจะมีพฤติกรรมการสรางสรรค
นวัตกรรมในระดับสูงนั้น ปจจัยที่มีสวนสําคัญที่สุด คือ
การปฏิบัติตนของพนักงานแตละคนในการทํางาน ไดแก
พนักงานจะตองมีความอดทนอดกล้ันในการทํางาน ให
ความรวมมือหรือใหความชวยเหลือเพ่ือนรวมงานเปน
ประจํา  เปนตน แตอยางไรก็ตาม หากพนักงานมีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานในระดับสูงแลว พนักงานจะทํางาน
ดวยความมานะอดทน มีจิตสํานึกในหนาที่ที่รับผิดชอบ
รวมทั้งจะปฏิบัติงานแบบใหความรวมมือกับทีมงาน และ
ชวยเหลือกันมากขึ้นดวย แลวภายหลังจากนั้นจะมีผลที่
ตามมา คือ พนักงานจะมีความกลาที่จะปฏิบัติงานเชิงรุก
หรือทํางานโดยใชความคิดริเริ่มสรางสรรค หรือมีความ
พยายามคนหา ปรับปรุงวิธีการทํางานแนวทางใหมอยาง
ตอเนื่อง ผลการศึกษานี้สอดคลองกับ Chih-Chung Chen,
Yao-Sheng Hsu, Feng-Cheng Tung, และ Ming Shing Lee
(2010) ที่ศึกษาพบวา ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพล
ทางตรงอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับภาระ
ความผูกพันในงานของพนักงาน แตทําใหพนักงานมีความ
ผูกพันที่ดีตอองคกร และยังสอดคลองกับ Lena, Poh Kam
Wong, Maw Der Foo & Aegean Leung (2011) ที่พบวา

ตัวแปรการใหความสําคัญกับนวัตกรรมของพนักงาน
(Individual innovation orientation) ไดรับอิทธิพลจากตัว
แปรความพึงพอใจใจการปฏิบัติงานในระดับไมสูงนักและ
ไมใชอิทธิพลโดยตรง แตไดรับอิทธิพลในลักษณะเปน
อิทธิพลกํากับ (Moderating) และยังสอดคลองกับ Yu-Jia
Hu, Yi-Feng Yang, และ Majidul Islam (2010) ที่ศึกษา
และพบวา ความพึงพอใจในงานของพนักงานไดรับ
อิทธิพลมาจากภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงจากผูบริหาร และ
ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทํางาน
ของพนักงานขายสินคาอุปโภคบริโภคในประเทศจีน

2) ปจจัยระดับองคกร ไดแก บรรยากาศการสราง
นวัตกรรมมีอิทธิพลทางบวกตอคาเฉล่ียพฤติกรรมการ
สรางสรรคนวัตกรรมของพนักงาน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงมีขนาดคอนขางสูง ( 64.0 )
สามารถอธิบายไดวา เม่ือองคกรธุรกิจมีบรรยากาศการ
สรางนวัตกรรมในลักษณะที่พนักงานมีการรับรูถึงความ
เปนอิสระ มีความปลอดภัย ซ่ึงสังเกตไดจากพนักงานรูสึก
ไดวา แมความคิดใหมๆ ที่พวกเขาเสนอจะไมประสบ
ความสําเร็จแตพนักงานจะไมถูกตําหนิ หรือถูกลงโทษ อีก
ทั้งในเวลาปฏิบัติงานพนักงานไมถูกควบคุมมากจนเกินไป
จากกฎระเบียบภายในองคกร แตมีการควบคุมตรวจสอบ
ซ่ึงกันและกัน รวมถึงพนักงานรับรูวาองคกรใหการ
สนับสนุนเพ่ือฝกทักษะใหเกิดความชํานาญอยางตอเนื่อง
ส่ิงที่กลาวมาทั้งหมดนี้หากองคกรธุรกิจมีการปฏิบัติใน
ระดับมากแลว อาจจะเปนสาเหตุที่ทําใหพนักงานแสดง
พฤติกรรมการสรางสรรคนวัตกรรม ซ่ึงไดแก  การมี
ความคิดสร างสรรค  การปฏิบัติง านเ ชิงรุก  ความมี
นวัตกรรมของพนักงาน และการแสวงหาโอกาสในระดับ
มากขึ้นดวย สอดคลองกับ เอกราช ดีนาง (2549, 101)
กลาววา บรรยากาศในการทํางานเปนคุณสมบัติของสภาพ
แวดลอมในการทํางานขององคกร ซ่ึงอาจจะวัดไดจากการ
รับรูของพนักงานในองคกร หากพนักงานมีการรับรูวา
บรรยากาศในการทํางานที่เปนอิสระ หรือพนักงานไมถูก
ควบคุมมากเกินไปจะทําใหพนักงานกลาคิดนอกกรอบ
หรือเสนอแนวทางใหมเพ่ือทําใหกระบวนการดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพมากกวาเดิม นอกจากนั้น ถาพนักงานมีความ
ม่ันใจวาจะไมถูกตําหนิหรือถูกลงโทษเม่ือขอคิดเห็นของ
ตนเองไมถูกตอง พนักงานจะกลาเสนอแนวคิดที่แตกตาง
จากมุมมองเดิมอีก ดังที่ อารี รังสินันท (2532, 89-90) ได



กลาวไวว า  บรรยากาศองคกรที่กอให เ กิดความคิด
สรางสรรค ไดแก บรรยากาศที่เต็มไปดวยการยอมรับและ
การกระตุนใหแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ อีกทั้งยัง
สอดคลองกับ Poh-Kam Wong และ Zi-Lin He (2003) ที่
ศึกษาองคกรธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตประเทศ
สิงคโปร พบวา บรรยากาศภายในองคกรสําหรับการสราง
นวัตกรรมมีอิทธิพลทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ในลักษณะเปนอิทธิพลกํากับ (Moderating)
ระหวางการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากับพฤติกรรม
การสรางนวัตกรรมขององคกรธุรกิจ

3. จากผลการศึกษาครั้งนี้ ไมพบอิทธิพลทางตรง
ระหวางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงกับพฤติกรรมการ
สรางสรรคนวัตกรรมของพนักงาน แตกลับพบวา ภาวะ
ผูนําการเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลทางออมขนาดปานกลาง
(Indirect Effect (IE) = 0.48) และมีทิศทางเปนบวกกับ
พฤติกรรมการสรางสรรคนวัตกรรมของพนักงาน โดย
สงผานคุณลักษณะบรรยากาศการสรางนวัตกรรม แสดงวา
ผูบริหารองคกรธุรกิจซ่ึงแสดงภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงมี
สวนสนับสนุนใหพนักงานมีพฤติกรรมการสรางสรรค
นวัตกรรมอยางแทจริง แตอยางไรก็ตามการสนับสนุนหรือ
สงเสริมใหพนักงานมีการใชความคิดริเริ่มสรางสรรค การ
ปฏิบัติงานเชิงรุก ความมีนวัตกรรมนั้น ผูบริหารไมได
ปฏิบัติในลักษณะการลงไปช้ีนําหรือคลุกคลีกับพนักงาน
โดยตรง แต เปนไปในลักษณะใหการสนับสนุนหรือ
สงเสริมพนักงานผานการจัดใหมีบรรยากาศองคกรที่
เหมาะสมในการทํางานหรือเอื้อใหพนักงานใชความคิด
ริ เ ริ่ มสร างสรรค  หรือ บ รรยากาศที่ทํ าใหพนักงาน
ปฏิบัติงานเชิงรุก อาทิ ผูบริหารองคกรช้ันนํา เชน บริษัท
ไมโครซอฟ (Microsoft) มีนโยบายใหพนักงานสามารถ
ทํางานไดทุกที่  โดยทํางานผานระบบเน็ตเวิรคไรสาย
(WLAN) ซ่ึงพนักงานสามารถนําคอมพิวเตอรโนตบุค
(Note Book) มาทํางานในหองพักผอนหรือเพ่ือพูดคุย
แลกเปล่ียนขอมูลขาวสารกับผูรวมงานได เปนตน ซ่ึง
สอดคลองกับ Roderic (2007) ที่กลาววา ผูบริหารหรือ
หัวหนางานนั้นเปนผูมีบทบาทและอิทธิพลสูงในการ
กําหนดบรรยากาศในการทํางาน อันมีผลกระทบตอการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน หรืออาจกลาวไดวา บรรยากาศ
ในการทํางานนั้นจะชวยใหพนักงานมีพฤติกรรมการ
สรางสรรคนวัตกรรมหรือไม ขึ้นอยูกับผูนําเปนสวนใหญ

จากแนวคิดดังกลาว แสดงใหเห็นวา การที่พนักงานจะมี
พฤติกรรมการสรางนวัตกรรมมากนอยแคไหนขึ้นอยูกับ
บรรยากาศที่เอื้อตอการสรางนวัตกรรม สภาพแวดลอม
โดยบรรยากาศในการสรางนวัตกรรมนั้นผูบริหารของ
องคกรที่มีภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงมีบทบาทสําคัญ
นอกจากนั้นยังสอดคลองกับ Bowen และ Schneider
(1988, 43-80) ที่ไดทําการศึกษาอิทธิพลระหวางบรรยากาศ
สําหรับการใหบริการกับการรับรูของพนักงานในองคกร
และคุณภาพการบริการที่ลูกคาไดรับ โดยผูบริหารหรือ
ผูนําองคกรพยายามที่จะทําทุกส่ิงเพ่ือใหเกิดบรรยากาศของ
องคกรใหมีการบริการที่ดีขึ้น เชน การจัดใหมีการฝกอบรม
ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน มีระบบใหรางวัลที่เหมาะสม
เปนตน ทั้งนี้เพ่ือใหพนักงานมีพฤติกรรมการทํางานตามที่
องคกรตองการและมีคุณภาพ สงผลใหการบริการของ
องคกรอยูในระดับที่ดีเลิศ ซ่ึงกอใหเกิดบรรยากาศการ
ใหบริการและลูกคาสามารถรับรู ถึงบรรยากาศการ
ใหบริการและคุณภาพการบริการขององคกรไดเปนอยางดี

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ

จากการวิเคราะหขอมูลในการวิจัย สามารถนํามา
เสนอแนะเพ่ือการนําไปประยุกตใชดังนี้

1.1 จากผลการวิจัยที่พบวา แมวาพฤติกรรมการ
สรางสรรคนวัตกรรมของพนักงานโดยเฉล่ียแลวมีระดับ
การ ป ฏิ บัติ อ ยู ใ น ระ ดั บ ป าน กล าง  แ ต เ ม่ื อพิ จ าร ณา
องคประกอบในรายดาน พบวา พ ฤติกรรมดานการ
ปฏิบัติงานเชิงรุกและความมีนวัตกรรมของพนักงานยังมี
การปฏิบัติไมมากนักเม่ือเทียบกับองคประกอบดานอื่น
ดังนั้น องคกรธุรกิจโดยเฉพาะผูบริหารทุกระดับควร
สงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานมีสวนรวมในการ
พัฒนาสินคาและบริการใหมๆที่แตกตางไปจากผลิตภัณฑ
หรือบริการเดิม โดยพยายามทําใหสินคาและบริการใหมๆ
นั้น มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง ตลอดจนสราง
แนวทางเพ่ือใหพนักงานมีโอกาสแลกเปล่ียนขอมูลการ
ปฏิบัติงานรวมกับเพ่ือนรวมงาน หรือทีมงานแผนกอื่นๆ
เสมอ อีกทั้งควรมีการสนับสนุนและสงเสริมใหพนักงานมี
ความกลาที่จะเสนอแนะวิธีการปรับเปล่ียนการดําเนินงาน
กอนจะเกิดสภาวการณคับขัน นอกจากนั้น กลุมผูบริหาร
ทุกระดับควรเปนแบบอยางในการกระตือรือรนเพ่ือ



แสวงหาแนวทางการเพ่ิมพูนทักษะความรู ความสามารถ
ใหแกพนักงาน อาทิ สงเสริมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
อยางตอเนื่อง หรือการสงเสริมกิจกรรมการแบงปนและ
การถายทอดความรูจากพนักงานเกาไปสูพนักงานใหม
การรวบรวมองคความรูของพนักงานและจัดเก็บไวใน
ฐานขอมูลขององคกรธุรกิจเพ่ือใหงายตอการสืบคน ซ่ึง
เรียกวิธีการเหลานี้วา การจัดการความรู (Knowledge
Management) นั่นเอง

1.2 จากผลการวิจัยครั้งนี้พบวา แมวาโดยสวน
ใหญพนักงานในองคกรจะมีระดับความคิดเห็นโดยเฉล่ีย
ในดานภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงเห็นวาผูบริหารมีการ
ปฏิบัติในระดับปานกลาง อยางไรก็ตาม ในสวนของภาวะ
ผูนําการเปล่ียนแปลงในรายขอไดแก การกระตุนทาง
ปญญามีการปฏิบัติในระดับนอยที่สุด ดังนั้น องคกรธุรกิจ
ควรเปดโอกาสใหพนักงานรวมแสดงความคิดเห็นและ
วิเคราะหสาเหตุของปญหาในการทํางานโดยใชขอมูลและ
หลักฐานที่นาเช่ือถือ นอกจากนั้นผูบริหารในองคกรธุรกิจ
ตองใหความสนใจและสนับสนุนใหมีการปรับปรุงวิธีการ
ดําเนินงานใหดีขึ้นโดยการประพฤติตนใหเปนแบบอยาง
แกพนักงาน อาทิ ผูบริหารตองแสดงใหเห็นถึงความทุมเท
ตอภารกิจ  และการ เ สียสละประโยชนสวนตนเ พ่ือ
ประโยชนสวนรวม

1.3 จากผลการวิจัยครั้งนี้พบวา บรรยากาศใน
การสรางนวัตกรรมมีการปฏิบัติในระดับปานกลางเทานั้น
เม่ือพิจารณาในรายขอพบวา ดานความมีอิสระในการ
ดําเนินงานมีการปฏิบัตินอยที่สุด ดังนั้น ผูบริหารองคกร
ธุรกิจซ่ึงเปนผูนําการเปล่ียนแปลงจะตองเปดโอกาสให
พนักงานสามารถใชความคิดในการพัฒนางานไดอยางเสรี
โดยสนับสนุนใหพนักงานทํางานไดอยางอิสระ อีกทั้งตอง
ทบทวนหรือยกเลิกกฎระเบียบที่เขมงวดเกินไป รวมถึงการ
ลดขั้นตอนการดํ า เนินงานใหกระชับแตคงความมี
ประสิทธิภาพและความถูกตองไว

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
จากผลการศึกษาในครั้งนี้  สามารถนํามาเปน

แนวทางในการทําวิจัยครั้งตอไปดังนี้
2.1 การวิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษาเพ่ิมเติม

เก่ียวกับปจจัยระดับพนักงานที่สงผลใหพนักงานมีการ

ปฏิบัติในดานการเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาใหสูง
ย่ิงขึ้น โดยศึกษาในกลุมอุตสาหกรรมที่แตกตางจาก
การศึกษาครั้งนี้  อาทิ อุตสาหกรรมการบริการ เปนตน
หรืออาจจะออกแบบการวิจัยให มีการ เปรียบเทียบ
อุตสาหกรรมที่ มีขนาดตางกัน หรือ ประกอบการใน
ภูมิภาคที่แตกตางกันออกไป ซ่ึงจะทําใหเกิดการเติมเต็ม
องคความรูดานการจัดการนวัตกรรมในประเทศกําลัง
พัฒนาอยางเชน ประเทศไทย

2.2 การวิจัยครั้งตอไปควรนําตัวแปรระดับ
องคกรดานอื่นๆ อาทิ ตัวแปรดานการจัดการเชิงกลยุทธ
ไดแก แนวคิดช่ือเสียงขององคกร (Srivoravilai, 2006)
หรือแนวคิดความเปนผูประกอบการขององคกร (กอง-
เกียรติ บูรณศรี, 2552) มาศึกษาเพ่ือคนหาตัวแปรที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการสรางสรรคนวัตกรรมของ
พนักงาน
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