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This objective of this research is (1) to study the factors influencing innovative work
behavior for small and medium food industry employees; (2) to study the ways which enhance
innovative work behavior at small and medium food industry employees by using mixedmethod sequential explanatory design. The research began with data collection from
employees with a total of five hundred and fifty participants selected by stratified random
sampling. The statistics used for data analysis were mean, standard deviation, structural
relationship analysis with LISREL program of 8.72. The results of the study revealed that (1)
the factors influencing innovative work behavior among the employers of small and medium
enterprises that were consistent with the empirical data. The Goodness of Fit index included
chi-square (F2) = 823.52, df = 213, p < .01, F2/df = 3.86, SRMR = 0.045, RMSEA = 0.072,
CFI = 0.98 and NFI = 0.97 (2) the levels of innovative work behavior were influenced directly
by work engagement, psychological empowerment influenced indirectly by personal
initiatives and transformational leadership through work engagement. Innovative work
behavior indirectly influences an innovative climate and supervisor support through
psychological empowerment. These variables jointly describe innovative work behavior at a
level of fifty four percent.
In the qualitative research phase two, the researcher chose to use data analysis by
synthesizing several case studies from fifteen case studies. The findings found that ways to
strengthen personal initiative consisted of searching for new things, developing work systems
by analyzing the situation in the long term and planning for the future. This leads to
appreciation, self-efficacy and enhancing innovative work behavior by looking for new
methods. Additionally, the enhancement of self-concept by participation in training, building
partnerships or networking
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การวิจัยครั งZ นี มZ ี จุด มุ่งหมาย (1) เพื อศึกษาปั จจัยที มี อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการทํ างานเชิ ง
นวัตกรรมของพนักงานอุตสาหกรรมอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม (2) เพื อศึกษาแนวทางการ
เสริ มสร้ างพฤติกรรมการทํางานเชิงนวัตกรรมของพนักงานอุตสาหกรรมอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม
โดยใช้ ระเบี ยบวิ ธี การวิ จัยแบบผสานวิ ธี แบบลํ า ดับ ขันZ เชิ ง อธิ บ าย (The Explanatory Sequential
Design) โดยระยะที 1 การวิจยั เชิงปริ มาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด
ย่อมที ไ ด้ รั บรางวัล นวัตกรรม SMEs (7 Innovation Awards) ได้ มาจากการสุ่มแบบชันZ ภู มิ (Stratified
random sampling) ทังหมด
Z
550 คน โดยสถิ ติทีใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ เชิงโครงสร้ างด้ วยโปรแกรมลิสเรล 8.72 ผลการวิจัยพบว่า (1)
แบบจําลองปั จจัยทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทํางานเชิงนวัตกรรมของพนักงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย่อม มีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยดัชนีความกลมกลืน ได้ แก่ ค่าไค-สแควร์
(F2) = 823.52, df = 213, p < .01, F2/df = 3.86, SRMR = 0.045, RMSEA = 0.072, CFI = 0.98
และ NFI = 0.97 (2) พฤติกรรมการทํางานเชิงนวัตกรรม ได้ รับอิทธิพลโดยตรงจากความผูกพันในงาน
และการเสริ มสร้ างพลังอํานาจเชิงจิตวิทยา และได้ รับอิทธิพลโดยอ้ อมจากการริ เริ มด้ วยตนเอง ภาวะผู้นํา
การเปลี ยนแปลง ผ่านความผูกพันในงาน และได้ รับอิทธิ พลโดยอ้ อมจากบรรยากาศการทํ างานเชิ ง
นวัตกรรม และการสนับสนุนจากหัวหน้ างาน ผ่านการเสริ มสร้ างพลังอํานาจเชิงจิ ตวิทยา โดยตัวแปร
สาเหตุเหล่านี Z ร่วมกันอธิบายพฤติกรรมการทํางานเชิงนวัตกรรมได้ ร้อยละ 54
งานวิจยั ระยะที 2 การวิจยั เชิงคุณภาพ ผู้วิจยั เลือกใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยการสังเคราะห์
ระหว่างกรณี ศึกษาหลายกรณี โดยผลการวิจัยพบว่า แนวทางการเสริ ม สร้ างการริ เริ ม ด้ วยตนเอง
ประกอบด้ วย การค้ นคว้ าหาสิงใหม่ พัฒนาระบบการทํางานโดยการวิเคราะห์สถานการณ์ ในระยะยาว
และวางแผนอนาคตของตนเอง นําไปสูก่ ารได้ รับคําชืนชม เกิดการรับรู้ความสามารถของตนเอง รวมถึง
นําไปสู่แนวทางการเสริ ม สร้ างพฤติกรรมการทํ างานเชิ ง นวัตกรรมโดยการมองหาวิธี การใหม่ การ
ส่งเสริมความคิดของตนเองโดยการเข้ าอบรม และการสร้ างพันธมิตรหรื อเครื อข่าย

