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การศึกษาปจั จัยเชิงสาเหตุพหุระดับทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคล
และระดับกลุ่มงานเพื่อสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ในบริษทั เอกชนของไทยในครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อทดสอบแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับระหว่างปจั จัยระดับบุคคลและระดับกลุ่ม
งาน ทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคลและระดับกลุ่มงาน โดยมีนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์เป็นผลผลิตสุดท้าย กลุ่มตัวอย่างคือสมาชิกในกลุ่มงานในแผนกวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ของบริษทั ประกอบไปด้วยหัวหน้ากลุ่มงานและสมาชิกในกลุ่มงาน ทีม่ จี านวนสมาชิกอยู่
ระหว่าง 3 – 13 คน โดยต้องร่วมกันทางานจนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กบั บริษทั มาแล้วอย่าง
น้อย 1 ชิน้ งาน สาหรับบริษทั ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้คดั เลือกมาเป็นกลุ่มตัวอย่างนัน้ จะต้องเป็นบริษทั เอกชน
ของไทยทีเ่ คยได้รบั รางวัล หรือการคัดเลือกว่ามีความสามารถด้านพัฒนานวัตกรรม หรือเป็น
เครือข่ายนวัตกรรมของสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน
ระหว่างปีพ.ศ. 2552 ถึง 2553 ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลกับบริษทั เป้าหมายดังกล่าว โดยมีผตู้ อบ
แบบสอบถามในระดับพนักงานในกลุ่มงานจานวนทัง้ สิน้ 177 คน จากกลุ่มงานทัง้ สิน้ 45 กลุ่มงาน
ผลการวิเคราะห์แบบจาลองสมการโครงสร้างพหุระดับ พบว่าพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมใน
ระดับบุคคลได้รบั ความแปรปรวนจากปจั จัยในระดับกลุ่มงานและระดับบุคคล โดยปจั จัยในระดับ
บุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคลมากทีส่ ุด ก็คอื ลักษณะการคิดริเริม่
รองลงมาคือลักษณะเปิดกว้างทางความคิด ในขณะทีเ่ ครือข่ายทางสังคมมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรม
สร้างนวัตกรรมในระดับบุคคลอย่างไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ สามตัวแปรนี้รว่ มกันอธิบายความ
แปรปรวนของพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคลได้รอ้ ยละ 38.9
สาหรับความแปรปรวนจากปจั จัยในระดับกลุ่มงาน พบผลอิทธิพลข้ามระดับจากตัวแปรใน
ระดับกลุ่มงานมาสู่พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคล โดยการสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การ
และพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับกลุ่มงาน มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับ
บุคคล ทัง้ นี้การสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับ
บุคคลมากทีส่ ุด สาหรับบรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมในกลุ่มงาน มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมสร้าง
นวัตกรรมในระดับบุคคลอย่างไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ ตัวแปรทัง้ สามตัวร่วมกันอธิบายความ
แปรปรวนของพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคลได้รอ้ ยละ 79.1
สาหรับพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับกลุ่มงาน ปรากฏว่าพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมใน
ระดับกลุ่มงานส่งผลต่อนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ได้ อย่างไรก็ตามการศึกษาครัง้ นี้ไม่พบปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพล

ต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับกลุ่มงานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ในขณะทีก่ ารสนับสนุน
นวัตกรรมขององค์การปรากฏอิทธิพลทีช่ ดั เจนต่อบรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมในกลุ่มงาน
ผลการวิจยั นี้นาไปสู่ขอ้ เสนอแนะทางทฤษฎีทแ่ี สดงให้เห็นถึงแนวคิดเกีย่ วกับ
สภาพแวดล้อมขององค์การ ว่ามีผลต่อความสร้างสรรค์ของบุคคลในองค์การอย่างยิง่ ในทางปฏิบตั ิ
แล้วผลการวิจยั ฉบับนี้ได้ให้ขอ้ มูลสาคัญสาหรับองค์การทัง้ ภาครัฐและเอกชน ให้คดั บุคคลทีม่ ี
ลักษณะการคิดริเริม่ และเปิดกว้างทางความคิดเข้ามาทางานในแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ทม่ี คี วาม
สร้างสรรค์หรือเป็นสินค้านวัตกรรม และสามารถใช้แบบทดสอบตามงานวิจยั ครัง้ นี้ เพื่อคัดเลือก
บุคคลทีม่ คี ุณลักษณะดังกล่าวเข้ากลุ่มงาน เพื่อให้เกิดผลงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุด ในขณะเดียวกัน
ตัวแปรดังกล่าวก็เป็นตัวแปรทีส่ ามารถพัฒนาให้บุคคลมีคุณลักษณะดังกล่าวเพิม่ ขึน้ ได้ จึงเป็น
ประโยชน์ต่อฝา่ ยทรัพยากรมนุ ษย์ขององค์การทีจ่ ะพัฒนาบุคลากรของตน ให้มคี ุณลักษณะดังกล่าว
ให้เพิม่ ขึน้ ด้วย ทัง้ นี้องค์การใดทีต่ อ้ งการให้พนักงานในองค์การสามารถสร้างนวัตกรรมได้ องค์การ
นัน้ จะต้องมุง่ นวัตกรรมให้กลายเป็ นสิง่ ทีท่ ุกคนในองค์การยึดถือเป็นเป้าหมาย เพื่อให้การสร้าง
นวัตกรรมสามารถเกิดขึน้ ได้จริง

Treetip Boonyam. (2011). The Multi-level Causal Factors Influencing Individual and Group
Innovative Behavior for Making Product Innovations in Thai Private Companies.
Dissertation, Ph.D. (Applied Behavioral Science Research). Bangkok: Graduate
School, Srinakharinwirot University, Advisory Committees: Assist. Prof. Dr.
Wiladlak Chuawanlee, Dr. Numchai Supparerkchaisakul, Assist. Prof. Dr. Pacapol
Anurit.
This study is aimed to develop and test multilevel structural relationship models of
individual and group factors affecting Innovative Work Behavior (IWB) in both levels, in
which the outcome is innovative product. The samples were members and leaders of work
groups in R&D department of private companies, who are the partners of National
Innovation Agency (NIA), Thailand, in 2009 - 2010. The selected work groups should
consist of between 3-13 members and they should develop at least a piece of innovative
product. Finally, 177 members in 45 work groups had completed the questionnaires.
The results indicated that IWB has affected from both two-level factors. In
individual level, the most influencing factor affecting individual innovative work behavior was
originality, followed by open-mindedness. Although social network was not shown as the
significant effect on individual innovative work behavior, these 3 factors can predict
individual innovative behavior at 38.9 percent.
From the effects across level, organizational supportiveness and group innovative
work behavior were influencing individual innovative work behavior although team climate
inventory was not shown as the significant effect on individual innovative work behavior. 3
factors can predict individual innovative behavior at 79.1 percent.
In group level, group innovative work behavior had a direct effect on innovative
product. But it did not show the significant effects of any group factors on group innovative
work behavior. However, organizational supportiveness affected team climate inventory.
This study confirmed creativity in workplace concept and leaded the researcher to
investigating the characteristics of innovative work group and also to finding out the
facilitating factors for innovation. For public and private sectors, they can use these results
for selecting employees and also training them for better innovative performance. Any
organizations should set innovativeness as their vision for support their employees to be
innovators.
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ปริญญานิพนธ์น้คี งจะไม่สาเร็จได้เลย หากไม่ได้ความช่วยเหลือจากพีๆ่ น้องๆ หลายท่าน
ผูว้ จิ ยั จึงขอขอบคุณ คุณอาศยา ศิรเิ อาทารย์ จากสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ดร.ศศิประภา
ชัยประสิทธิ ์ เพื่อนรักและ อ.สุจนิ ดา ประเสริฐ พีส่ าวรุน่ 5 ของสถาบันฯ ทีไ่ ด้ช่วยเหลือผูว้ จิ ยั ให้
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บทที่ 1
บทนา
ที่มาและความสาคัญของปัญหาการวิ จยั
การแข่งขันทางธุรกิจในระดับชาติและนานาชาติ ปจั จุบนั ไม่อาจจะใช้รปู แบบการแข่งขัน
ทางธุรกิจทีเ่ น้นกลยุทธ์ดา้ นราคาและปริมาณขายเพียงอย่างเดียวได้อกี ต่อไป โดยเฉพาะประเทศ
ไทยนัน้ ปจั จุบนั ได้มกี ารเปิดกว้างทางการค้า แม้แต่การดาเนินธุรกิจภายในประเทศ ก็ไม่อาจจะ
หลีกเลีย่ งการแข่งขัน กับบริษทั ทีม่ าจาก ต่างประเทศได้ โดยบริษทั ต่างประเทศเหล่านัน้ มีความรู้
ความสามารถ ตลอดจนความพร้อมทางด้านการเงิน ต่าง ระดมเงินทุน เข้ามาดาเนินธุรกิจ ในประเทศ
ไทยอย่างต่อเนื่อง ผูป้ ระกอบการชาวไทยจึงต้องมีความพร้อมทีจ่ ะรับมือกับการแข่งขันทีน่ บั วันจะ
รุนแรงเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ ประเทศไทยได้พบว่า ต้นทุนแรงงานซึง่ เคยเป็นจุดแข็งสาคัญ
ไม่สามารถสูไ้ ด้กบั ประเทศเพื่อนบ้านทีม่ ตี น้ ทุนการผลิตเหล่านี้ถูกกว่า อาทิ จีน เวียดนาม และ
กัมพูชา หนทางของการผลิตสินค้าทีม่ คี ุณภาพสูงและมีความแตกต่าง (Differentiate) จึงน่าจะเป็น
ทางออกทีด่ ขี องผูป้ ระกอบการของไทย เพื่อการทาธุรกิจอย่างยังยื
่ น
การให้ความสาคัญกับความแตกต่างทางการค้า ความคิดใหม่ๆ หรือทีเ่ รียกโดยภาพรวม
ว่าการสร้างนวัตกรรมนัน้ ถูกสะท้อนออกมาอย่างชัดเจนจากการสนับสนุนของภาครัฐ ด้วยการตัง้
หน่วยงานทีม่ หี น้าทีส่ นับสนุนและดูแลเกีย่ วกับการสร้างนวัตกรรมในอุตสาหกรรมต่างๆของไทย
โดยตรง นันคื
่ อสานัก งานนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation Agency) โดยก่อตัง้ ขึน้ ตัง้ แต่ปี
พ.ศ. 2546ในฐานะองค์การอิสระ ภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทัง้ นี้ภายใต้ความเชื่อทีว่ ่านวัตกรรมนัน้ เป็นกลยุทธ์ทแ่ี ข่งขันได้จริงและมีความยังยื
่ น(
National
Innovation Agency. 2007) และในปจั จุบนั นี้การดาเนินงานของสานัก งานนวัตกรรมแห่งชาติยงั
ดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนโครงการนวัตกรรมครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมทัง้ ภาคผลิตและ
ภาคบริการ สาหรับการทาธุรกิจในเวทีโลก ก็มกี ารกาหนดดัชนีชว้ี ดั ความสามารถในการแข่งขันของ
แต่ละประเทศ ดังเช่นดัชนีชว้ี ดั ทีจ่ ดั ขึน้ โดย World Economic Forum (WEF) และ International
Institute for Management Development หรือ IMD โดยหนึ่งในดัชนีชว้ี ดั ทีส่ าคัญก็คอื การมี
นวัตกรรม (ปิยะชาติ ภิรมย์สวัสดิ ์; และคณะ. 2551)
การสร้างนวัตกรรมนัน้ จะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้การดาเนินธุรกิจของบริษทั ไทยเติบโตขึน้
ได้จริง ดังเช่นตัวอย่างผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับผลของการมีนวัตกรรมกับการดาเนินงานขององค์การ
ต่างๆ ของสีลุม (Seeloum. 2002) ซึง่ ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมและผลประกอบการ
ทางธุรกิจของบริษทั ยาข้ามชาติทด่ี าเนินกิจการในประเทศไทย ด้วยการสอบถามผูจ้ ดั การในทุก
แผนกของบริษทั ยาข้ามชาติจานวน 22 บริษทั พบผลว่านวัตกรรมองค์การ
(organizational
innovation) สามารถเพิม่ ผลประกอบการให้กบั กิจการมากยิง่ ขึน้ โดยผลประกอบการดังกล่าว อาทิ
อัตราการเติบโตของยอดขาย (Sales Growth) อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return On
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Investment) เป็นต้น เช่นเดียวกับงานวิจยั ของสุวเนตร ธงยศ (2549) ซึง่ ทาการวิจยั ผลประทบของ
ความรูค้ วามสามารถทางนวัตกรรมกับประสิทธิภาพในการทางานของนักบัญชีทม่ี ผี ลต่อความสาเร็จ
ขององค์การ โดยผลการศึกษาแสดงให้พนักงานบัญชีทม่ี คี วามรูค้ วามสามารถทางนวัตกรรม มี
ความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพในการทางาน และให้ผลกระทบเชิงบวกกับความสาเร็จขององค์การ
โดยรวม ในขณะทีน่ กั วิชาการด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยชื่อดังในต่างประเทศ เช่น ปีเตอร์
ดรักเกอร์ (Peter Drucker) ราล์ฟท์ คาทส์ (Ralph Katz) และ เดนนิส เชอร์วดู (Dennis Sherwood)
ก็ได้เขียนบทความหรือแม้แต่จดั ทาหนังสือเกีย่ วกับการบริหารนวัตกรรมธุรกิจ โดยมีขอ้ ความทีร่ ะบุ
ว่า นวัตกรรมเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไร้ขดี จากัด (Innovation - the
ultimate competitive advantage) ( e.g. Kanter. 1983; Sherwood. 2002; Fagerberg. 2005;
Maital & Seshadri. 2007) และเป็ นการแก้ปญั หา ตลอดจนเป็นความคิดทีด่ เี ยีย่ ม จนนาไปสู่ความ
ได้เปรียบเหนือคู่แข่งขันทางธุรกิจได้ในทีส่ ุด จนกล่าวได้ว่าเมือ่ ปลายศตวรรษที่ 20 นวัตกรรม
กลายเป็นศาสนาของอุตสาหกรรม (industrial religion) และถูกมองว่าเป็นกุญแจสาคัญของการเพิม่
ผลกาไรและส่วนครองตลาด (Market share) (Baer; & Frese. 2003: 45)
สาหรับการศึกษาเกีย่ วกับนวัตกรรมในบริษทั เอกชนของประเทศไทยนัน้ พบว่ามี
ผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องอยูจ่ านวนหนึ่ง โดยส่วนใหญ่กจ็ ะเน้นทีก่ ารศึกษาในลักษณะของภาพรวม
ธุรกิจในระดับองค์การ เช่น งานวิจยั ของรพีพร รุง้ สีทอง ( 2547) ซึง่ ศึกษาเกีย่ วกับพฤติกรรมการ
ลงทุนด้านนวัตกรรมของอุตสาหกรรมผักและผลไม้แปรรูปของไทย และงานวิจยั ของปนัดดา แก้วตรี
วงษ์ (2549) ซึง่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพทางนวัตกรรมกับผลประกอบการของธุรกิจ
ส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ นอกจากงานวิจยั ดังกล่าวมาแล้วนี้ พบว่าเป็นการ
ศึกษาวิจยั ทีม่ งุ่ สอบถามในลักษณะของการสารวจ เจตคติ ของผูป้ ระกอบการทีส่ ามารถสร้าง
นวัตกรรมได้เป็นสาคัญ เช่น ในงานวิจยั ชุดโครงการซึง่ จัดทาขึน้ โดย ตติยา มะม่วงแก้ว (2548) มน
ชยา แจ้งใบ (2548) และวริษฐา คุม้ วิลยั (2548) แต่กระนัน้ ก็ไม่พบงานวิจยั ของไทยฉบับใด ทีม่ งุ่ เน้น
ศึกษาเกีย่ วกับพฤติกรรมสร้างนวัตกรรม ไม่ว่าจะในระดับบุคคลหรือระดับกลุ่มงานโดยเฉพาะ
ั ่ โรปและใน
ในขณะทีก่ ารศึกษาวิจยั ในขอบเขตเรือ่ งดังกล่าวนี้ ได้รบั ความสนใจในประเทศฝงยุ
ประเทศสหรัฐอเมริกากันอย่างแพร่หลายมากว่า 30 ปี โดยเฉพาะในการศึกษาของนักวิจยั ด้าน
พฤติกรรมองค์การ (Organization Behavior) ซึง่ พิจารณาว่าพฤติกรรมสร้างนวัตกรรม ทาให้บริษทั
ต้องแข่งขันกับการเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจทีม่ อี ยูต่ ลอดเวลา รวมถึงการปรับตัวให้อยูร่ อดในการ
เปลีย่ นแปลงเหล่านัน้ (Anderson; et al. 2004) ตัวแปรนี้ได้รบั การศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยมี
มุมมอง ทีว่ ่า พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมนัน้ ประกอบด้วยพฤติกรรมทีม่ งุ่ เน้นความสร้างสรรค์
(Creativity-oriented work behavior) และพฤติกรรมมุง่ เน้นทีก่ ารปฏิบตั ิ (Implementation-oriented
work behavior) (Dorenbosh;, Engen; & Verhagen. 2005: 130) เพราะความสร้างสรรค์เพียง
ประการเดียว ไม่อาจนาไปสู่การสร้างนวัตกรรมขึน้ ได้ ทั ้ งนี้นกั วิจยั ทัง้ ด้านจิต วิทยาและสังคมวิทยา
ยังคงศึกษาพฤติกรรมสร้างนวัตกรรม เพื่อขยายองค์ความรูเ้ กีย่ วกับตัวแปรนี้ต่อไป
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การสร้างนวัตกรรม แม้จะ พิจารณา ว่าเกิดขึน้ จากบุคคลเป็นผูส้ ร้างขึน้ แต่การทางานใน
องค์การธุรกิจในภาคปฏิบตั ิ พบว่าการสร้างนวัตกรรมทีเ่ กิดขึน้ โดยบุคคลเพียงลาพังนัน้ แม้เกิดขึน้
ได้แต่กเ็ ป็นไปได้ยาก ส่วนใหญ่นวัตกรรมในองค์การไม่ว่าประเภทใด ก็มกั เกิดในรูปแบบของกลุ่ม
งาน (Work group) เป็นหลัก (Curral; et al. 2001: 188) ผูว้ จิ ยั จึงเล็งเห็นว่า การศึกษาถึงพฤติกรรม
สร้างนวัตกรรมในองค์การนัน้ ควรให้ความสาคัญทัง้ พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับกลุ่มงานและ
ในระดับบุคคล เพราะกลุ่มงานนี้เองเป็นแหล่งผลิตชิน้ งานทีเ่ ป็นนวัตกรรม ในขณะทีก่ ลุ่มงานทีจ่ ะมี
นวัตกรรมได้นนั ้ ก็ควรจะประกอบด้วยสมาชิกในกลุ่มทีม่ พี ฤติกรรมสร้างนวัตกรรมด้วย การศึกษา
พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมเพียงระดับใดระดับหนึ่ง ก็อาจเป็นการละเลยข้อเท็จจริงของบริบทการ
ปฏิบตั งิ านในองค์การ นันคื
่ อ ถ้าทาการศึกษาเพียงระดับบุคคล ก็อาจจะไม่สามารถนาไปสู่ผลงานที่
เป็นนวัตกรรมได้ เนื่องจากการสร้างผลงานนวัตกรรมด้วยบุคคลเพียงคนเดียวไม่ใช่เรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ได้
โดยง่าย ในขณะทีก่ ารศึกษา ทีม่ งุ่ เพียงแต่ในระดับกลุ่มงาน ก็ไม่อาจให้คาตอบได้ว่าสมาชิกของกลุ่ม
งานทีส่ ร้างนวัตกรรมได้นนั ้ ควรจะมีคุณลักษณะอย่างไร และองค์การสามารถสนับสนุนคุณลักษณะ
ดังกล่าวให้เกิดขึน้ ได้หรือไม่ ด้วยข้อเท็จจริงเช่นนี้ นาไปสู่การศึกษาวิจยั ซึง่ ใช้การวิเคราะห์แบบพหุ
ระดับ ทีก่ ล่าวว่าบริบทแวดล้อมทีม่ หี น่วยใหญ่กว่าจะส่งผลต่อบริบททีเ่ ล็กกว่า( Kozlowski & Klein,
2000) เช่น รูปแบบขององค์การย่อมส่งผลต่อการบริหารงานของหัวหน้างานในบริษทั ได้ และการ
บริหารงานของหัวหน้างาน ย่อมส่งผลต่อผลการปฏิบตั งิ านของลูกน้อง เป็นต้น การวิเคราะห์แบบ
พหุระดับนี้จงึ ทาให้ผลการศึกษาทีไ่ ด้ออกมานัน้ สามารถนาไปสู่การปฏิบตั จิ ริงได้ผลทีด่ กี ว่า และจาก
การรวบรวมผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระหว่างปี ค.ศ. 1997 – 2002 โดย
แอนเดอร์สนั และคณะ ( Anderson; et al. 2004) พบว่าพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมได้รบั ผลจากปจั จัย
ในระดับต่างๆ ได้แก่ ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ แต่เขาก็พบว่างานวิจยั ส่วนใหญ่มกั
มุง่ เน้นเพียงปจั จัยระดับใดระดับหนึ่งเท่านัน้ การศึกษาแบบพหุระดับนัน้ จึงมีความจาเป็น
การศึกษาในครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาปจั จัยทีส่ ามารถส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมสร้าง
นวัตกรรมทัง้ ในระดับบุคคลและระดับกลุ่มงาน ด้วยโมเดล
พฤติกรรมองค์การพืน้ ฐาน (Basic
Organizational Behavior Model) (Robbins. 2005: 30-31) ทีร่ ะบุไว้ว่าพฤติกรรมองค์การนัน้
ประกอบไปด้วยองค์ประกอบทีส่ าคัญ 3 ระดับ ได้แก่ ตัวแปรระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับ
องค์การ สาหรับการศึกษาในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาถึง ปจั จัยเชิงเหตุ ใน 2 ระดับ ได้แก่ปจั จัยเชิงเหตุ
ในระดับกลุ่มงาน และระดับบุคคล เนื่องด้วยบริบทการทางานในบริษทั เอกชนของไทย โดยเฉพาะ
บริษทั ทีเ่ คยได้รบั รางวัลจากสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นองค์การทีม่ ี
รูปแบบการบริหารทีม่ ลี าดับขัน้ (hierarchy) ของการบริหารงานไม่ซบั ซ้อน และมักปรากฏว่า
หน่วยงานทีด่ แู ลด้านการสร้างนวัตกรรม จะขึน้ ตรงอยูก่ บั เจ้าของกิจการ จึงทาให้ระดับการ
บริหารงานทีแ่ ท้จริง จะปรากฏให้เห็นเพียง 2 ระดับ นันคื
่ อระดับกลุ่มงานและระดับบุคคลดังทีก่ ล่าว
แล้วข้างต้น
สาหรับปจั จัยเชิงเหตุในระดับกลุ่มงานนัน้ อมาไบล์( Amabile.1997: 46) ได้เสนอแนะไว้ว่า
กลุ่มงานด้านนวัตกรรมจะสามารถสร้างสรรค์ผลงานทีแ่ ปลกใหม่ได้ ก็ต่อเมือ่ กลุ่มงานนัน้ รับรูถ้ งึ
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บรรยากาศการทางานทีส่ ร้างสรรค์หรือมีนวัตกรรมด้วย ซึง่ บรรยากาศเหล่านี้ยอ่ มมีความเกีย่ วเนื่อง
กับการสนับสนุนนวัตกรรมของผูบ้ ริหารขององค์การโดยตรง ในขณะเดียวกันการรวมกลุ่มทางาน
ซึง่ ประกอบไปด้วยสมาชิกทีม่ คี วามหลากหลาย สมาชิกของกลุ่มเองก็จะต้องสามารถยอมรับในความ
แตกต่างทัง้ ด้านความรูแ้ ละทักษะของสมาชิกในกลุ่มงานนัน้ ด้วย ซึง่ ความหลากหลายและความ
แตกต่างดังกล่าวนี้ จาเป็นทีจ่ ะต้องอาศัยสมาชิกในกลุ่มงานทีม่ คี ุณลักษณะส่วนบุคคล ทีเ่ ปิดกว้างต่อ
ความคิดทีแ่ ตกต่าง เพื่อให้การทางานร่วมกันสามารถดาเนินต่อไป จนสามารถสร้างชิน้ งาน
สร้างสรรค์ได้ ในขณะเดียวกันความสร้างสรรค์ต่างๆ ย่อมต้องอาศัยบุคคลทีม่ ลี กั ษณะการคิดริเริม่
จึงจะทาให้การระดมความคิดมีความหลากหลายเพียงพอทีจ่ ะใช้เป็นทางเลือกในการสร้างผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ ทัง้ นี้บุคคลทีม่ เี ครือข่ายทางสังคมมาก ก็น่าจะเป็นผูท้ ม่ี มี มุ มองทีห่ ลากหลาย เพราะได้รจู้ กั
พูดคุยกับบุคคลต่างๆ จานวนมาก การพบปะกับบุคคลจานวนมาก ย่อมจุดประกายความคิดและ
ขยายความรูใ้ ห้กบั บุคคลได้เป็นอย่างดี คุณลักษณะทัง้ 3 ประการนี้เป็นคุณลักษณะทีส่ ามารถวัดผล
ได้ตงั ้ แต่ในขัน้ ตอนของการสมัครงาน จึงมีประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการบริหารงานบุคคล ใน
ขณะเดียวกันปจั จัยดังกล่าวนี้ องค์การก็สามารถสนับสนุนให้เกิดขึน้ ได้ในทีท่ างาน จึงเป็นปจั จัยที่
เหมาะสมกับการนามาศึกษา ใ นขณะทีผ่ ลผลิตสาคัญก็คอื นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
(Product
innovations) ซึง่ จะเกิดขึน้ ไม่ได้ หากไม่มพี ฤติกรรมสร้างนวัตกรรมทัง้ ในกลุ่มงานและในหมูส่ มาชิก
การวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั เล็งเห็นว่า มีประโยชน์อย่างยิง่ ต่อภาคธุรกิจการค้าของไทย ที่
ปรารถนาจะแสวงหาทางออกเพื่อต่อสูก้ บั การแข่งขันทางธุรกิจทัง้ ในและนอกประเทศ จึงต้องอาศัย
การสร้างนวัตกรรมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีความแตกต่างบนความต้องการของลูกค้า งานวิจยั ฉบับนี้จงึ
อาจจะช่วยชีแ้ นะแนวทางในการสร้างกลุ่มงานนวัตกรรมทีม่ คี ุณค่า ตลอดจนหนทางในการคัดเลือก
บุคคลทีม่ แี นวโน้มมีพฤติกรรมนวัตกรรม สามารถปฏิบตั งิ านได้จริงในเชิงปฏิบตั ิ และยังเป็นองค์
ความรูใ้ หม่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั การทางานของไทย ให้เพิม่ ขึน้ อีกประการหนึ่งด้วย

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์ เพื่อทดสอบแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับที่
พัฒนาขึน้ มาระหว่างตัวแปรปจั จัยในระดับกลุ่มงานและระดับบุคคล ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมสร้าง
นวัตกรรมทัง้ ระดับบุคคลและระดับกลุ่มงาน โดยมีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เป็นผลผลิต ซึง่ มีรายละเอียด
ดังนี้
1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรในระดับบุคคล ซึง่ ได้แก่ การเปิดกว้างทางความคิด
เครือข่ายทางสังคม และลักษณะการคิดริเริม่ ทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคล
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรในระดับกลุ่มงาน ซึง่ ได้แก่ การสนับสนุนนวัตกรรมของ
องค์การ บรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมในกลุ่มงาน และความหลากหลายในความรูแ้ ละทักษะของ
กลุ่มงาน ทีม่ ตี ่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับกลุ่มงาน โดยมีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เป็นผลผลิต
ของกลุ่ม
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3. เพื่อศึกษาผลปฏิสมั พันธ์ระหว่างบรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมในกลุ่มงานกับตัวแปร
คุณลักษณะส่วนบุคคลทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 ศึกษาผลปฏิสมั พันธ์ขา้ มระดับระหว่างบรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมในกลุ่มงาน
กับการเปิดกว้างทางความคิด ทีม่ ตี ่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับบุคคล
3.2 ศึกษาผลปฏิสมั พันธ์ขา้ มระดับระหว่างบรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมในกลุ่มงาน
กับเครือข่ายทางสังคม ทีม่ ตี ่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับบุคคล
3.3 ศึกษาผลปฏิสมั พันธ์ขา้ มระดับระหว่างบรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมในกลุ่มงาน
กับลักษณะการคิดริเริม่ ทีม่ ตี ่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับบุคคล
4. เพื่อศึกษาอิทธิพลข้ามระดับของตัวแปรในระดับกลุ่มงาน ได้แก่ การสนับสนุน
นวัตกรรมขององค์การ บรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมในกลุ่มงาน ความหลากหลาย ในความรูแ้ ละ
ทักษะของกลุ่มงาน และพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับกลุ่มงาน ทีม่ ตี ่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรม
ในระดับบุคคล

ความสาคัญของการวิ จยั
1. งานวิจยั ฉบับนี้สามารถสร้างความรูใ้ นประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้างนวัตกรรมใน
ประเทศไทยให้มากขึน้ เนื่องจากในปจั จุบนั มีการศึกษาด้านนวัตกรรมอยูบ่ า้ ง แต่เน้นทีน่ วัตกรรมใน
ภาพรวมขององค์การมากกว่าการศึกษาไปถึงพฤติกรรมมนุษย์ ซึง่ ถือเป็นหลักสาคัญของการเกิด
นวัตกรรมในองค์การอย่างแท้จริง
2. การวิจยั นี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมแบบพหุระดับ ผลทีไ่ ด้จาก
การศึกษาจึงสามารถสร้างความชัดเจนเกีย่ วกับพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมได้อย่างลึกซึง้ เพราะแม้แต่
การศึกษาพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในต่างประเทศ ก็ยงั ใช้รปู แบบการวิจยั แบบพหุระดับอยูจ่ านวน
ไม่มากนัก ดังนัน้ การศึกษาในครัง้ นี้จงึ สามารถขยายองค์ความรูใ้ นเรือ่ งพฤติกรรมสร้างนวัตกรรม
และยังสามารถเป็นพืน้ ฐานสาคัญในการวิจยั ในครัง้ ต่อไปได้อกี ด้วย
3. บริษทั เอกชนและผูป้ ระกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ ทีต่ อ้ งการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันให้มากยิง่ ขึน้ ด้วยการสนับสนุนให้พนักงานเกิดพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการตลาด สามารถนาผลการวิจยั นี้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างรูปแบบการสนับสนุนพนักงานในแง่
ของการบริหารจัดการ หรือการอบรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีความสามารถด้านนวัตกรรมเพิม่ ขึน้ ได้
ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานร่วมกันสร้างผลงานในระดับกลุ่มงาน อันถือว่าเป็นระดับการทางานที่
สร้างผลงานนวัตกรรมได้มากกว่าการสร้างผลงานเพียงลาพัง
4. ผูป้ ระกอบการสามารถใช้ผลทีไ่ ด้จากการศึกษาในครัง้ นี้ ไปประยุกต์เป็นเกณฑ์บาง
ประการในการคัดเลือกพนักงาน ทีม่ แี นวโน้มมีพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในองค์การ หรือใช้เป็น
เกณฑ์ในการรวมกลุ่มสมาชิก ทีส่ ามารถสร้างผลงานนวัตกรรมให้กบั องค์การได้อย่างเหมาะสม
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5. งานวิจยั นี้มกี รอบการศึกษาทีบ่ รู ณาการทฤษฎีทเ่ี ป็นระดับกลุ่มงาน อาทิ แนวคิด
ความสร้างสรรค์ในองค์การของอมาไบล์ ร่วมกับทฤษฎีระดับบุคคล อาทิ กระบวนการสร้าง
นวัตกรรมของแคนเตอร์ ดังนัน้ ผลของการศึกษาครัง้ นี้จงึ จะช่วยขยายความรูท้ ไ่ี ด้จากการบูรณาการ
ทฤษฎีทงั ้ 2 ระดับการวิเคราะห์ ซึง่ จะดาเนินการไม่ได้เลยหากไม่ได้รบั การศึกษาแบบ พหุระดับ
ดังเช่นงานวิจยั ฉบับนี้

ขอบเขตของการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาครัง้ นี้ คือสมาชิกใน กลุ่มงาน (Work group) ทีด่ แู ล
เกีย่ วกับการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษทั ประกอบไปด้วยพนักงานในระดับหัวหน้ากลุ่ม
งาน และสมาชิกของกลุ่ม ทีม่ จี านวนสมาชิกอย่างน้อย 3 คนขึน้ ไป โดยจะต้องเป็นกลุ่มงานทีท่ างาน
ร่วมกันจนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กบั บริษทั มาแล้วอย่างน้อย 1 ชิน้ งาน ในขณะทีบ่ ริษทั
ดังกล่าว จะต้องเป็นบริษทั เอกชนของไทยทีเ่ คยได้รบั รางวัล หรือการคัดเลือกว่ามีความสามารถด้าน
การพัฒนานวัตกรรม หรือเป็นเครือข่ายนวัตกรรมของสานัก
งาน นวัตกรรม แห่งชาติ (NIA)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2553 โดยมีบริษทั ทีเ่ ข้าเกณฑ์
คุณลักษณะดังกล่าวจานวนทัง้ สิน้ 135 บริษทั ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดในเบือ้ งต้นว่าสมาชิกทุกคนในแต่ละ
กลุ่มงานจะเป็นผูท้ าแบบสอบถาม และหากบริษทั ใดมีกลุ่มงานทีด่ แู ลด้านการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
มากกว่า 1 กลุ่ม ก็ถอื ว่ากลุ่มงานทุกกลุ่มนัน้ เป็นเป้าหมายในการวิจยั ครัง้ นี้ทงั ้ หมดด้วย ทัง้ นี้เมือ่
ดาเนินการวิจยั แล้วปรากฏว่ามีจานวนกลุ่มตัวอย่างทัง้ สิน้ 177 คน จาก 45 กลุ่มงานใน 43 บริษทั
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ครัง้ นี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามระดับการ
วิเคราะห์ ดังนี้
1. ตัวแปรในระดับบุคคล ประกอบด้วย
1.1 ตัวแปรแฝงภายนอก (Exogenous variables) ได้แก่
1.1.1 การเปิดกว้างทางความคิด
1.1.2 เครือข่ายทางสังคม
1.1.3 ลักษณะการคิดริเริม่
1.2 ตัวแปรแฝงภายใน (Endogenous variable) คือ พฤติกรรมสร้าง
นวัตกรรมระดับบุคคล
2. ตัวแปรในระดับกลุ่มงาน ประกอบด้วย
2.1 ตัวแปรแฝงภายนอก (Exogenous variables) ได้แก่
2.1.1 บรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมในกลุ่มงาน
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2.1.2 ความหลากหลายในความรูแ้ ละทักษะของกลุ่มงาน
2.1.3 การสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การ
2.2 ตัวแปรแฝงภายใน (Endogenous variable) ได้แก่
2.2.1 พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับกลุ่มงาน
2.2.2 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์

นิ ยามปฏิ บตั ิ การ
1. บรรยากาศส่งเสริ มนวัตกรรม ในกลุ่มงาน หมายถึง ระดับการรับรูร้ ว่ มกันของ
สมาชิกในกลุ่มงาน ทีม่ ตี ่อสภาพแวดล้อมการทางาน ตลอดจนคุณสมบัตขิ องกลุ่มงานทีส่ มาชิกได้
ดารงอยู่ ว่าเป็นบรรยากาศทีเ่ อือ้ ต่อการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงาน บรรยากาศกลุ่มงานนี้ม ี
องค์ประกอบสาคัญ 4 ประการ ได้แก่ การมีวสิ ยั ทัศน์ คือ ระดับความชัดเจนในความหมายของ
เป้าหมาย การมีส่วนร่วมในเป้าหมาย การบรรลุผลได้ และระดับคุณค่าของเป้าหมายหรือวิสยั ทัศน์
ของกลุ่ม องค์ประกอบที่ 2 คือ ความปลอดภัยในการมีส่วนร่วม คือระดับการรับรูว้ ่าสมาชิกในกลุ่ม
งานสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจและเสนอแนวคิดหรือวิธกี ารปรับปรุงใหม่ๆ โดย
ปราศจากความกลัวว่าจะถูกเย้ยหยัน คว่าบาตร หรือความไม่ปลอดภัยด้านจิต
วิทยา อื่นๆ
องค์ประกอบที่ 3 คือ การมุง่ งาน คือระดับความผูกพันของสมาชิกในกลุ่มงาน ทีจ่ ะบรรลุผลการ
ทางานในระดับทีด่ ที ส่ี ุดเท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ ซึง่ รวมไปถึงกระบวนการตรวจสอบร่วมด้วย และ
องค์ประกอบสุดท้าย ได้แก่ การสนับสนุนนวัตกรรมภายในกลุ่มงาน คือระดับการสนับสนุน
นวัตกรรมในเชิงปฏิบตั ิ ทีก่ ลุ่มงานจะมีให้ระหว่างสมาชิกในกลุ่มงานด้วยกัน ทัง้ นี้เพื่อส่งเสริม
ความคิดใหม่ของกลุ่มให้เกิดขึน้ ผูว้ จิ ยั นาแบบวัดของแอนเดอร์สนั และเวสท์ (Anderson; & West.
1998) มาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 38 ข้อ ใช้มาตร
วัดประเมินค่า 5 ระดับ ตัง้ แต่ ใช่อย่างยิง่ (5 คะแนน) ถึงไม่ใช่อย่างยิง่ (1 คะแนน) สาหรับข้อคาถาม
ทางบวก และในข้อคาถามทางลบจะได้คะแนนกลับกัน ทัง้ นี้มกี ารนาคะแนนของสมาชิกในกลุ่มงาน
เดียวกัน มารวมกัน (Aggregate) ด้วยการคานวณค่าเฉลีย่ เพื่อใช้เป็นคะแนนของกลุ่มงานนัน้ ๆ กลุ่ม
งานทีไ่ ด้คะแนนสูง แสดงว่ากลุ่มงานนัน้ รับรูบ้ รรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมระดับกลุ่มงาน มากกว่า
กลุ่มงานทีไ่ ด้คะแนนต่า
2. ความหลากหลายด้านความรู้และทักษะของกลุ่มงาน หมายถึง ผลรวมของการ
รับรูข้ องสมาชิกในกลุ่ม ว่าตนเองมีความรูแ้ ละทักษะทีแ่ ตกต่างจากสมาชิกอื่นๆ ในกลุ่มมากน้อย
เพียงใด ผูว้ จิ ยั นาแบบวัดความแตกต่างส่วนบุคคล (Individual differentiation) ของแจนเซ่นและฮวง
(Janssen; & Huang. 2008) มาประยุกต์ใช้ โดยข้อคาถามใช้มาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ ตัง้ แต่
จริงอย่างยิง่ (5 คะแนน) ถึง ไม่จริงเลย (1 คะแนน) ผลเฉลีย่ ของคะแนนของสมาชิกในกลุ่มหากได้
คะแนนสูง แสดงว่ากลุ่มนัน้ มีความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะของสมาชิกในกลุ่มงาน สูงกว่า
กลุ่มทีม่ คี ะแนนต่ากว่า ทัง้ นี้มกี ารนาคะแนนของสมาชิกในกลุ่มงานเดียวกัน มารวมกัน (Aggregate)

8
เพื่อใช้เป็นคะแนนของกลุ่มงานนัน้ ๆ กลุ่มงานทีไ่ ด้คะแนนสูง แสดงว่ากลุ่มงานนัน้
มีความ
หลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะของกลุ่มงาน มากกว่ากลุ่มงานทีไ่ ด้คะแนนต่า
3. การสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การ หมายถึง การรับรูร้ ว่ มกันของสมาชิกในกลุ่ม
งานเกีย่ วกับสภาพแวดล้อมในการทางาน ว่ามีการปฏิบตั ิ กระบวนการ และพฤติกรรมทีส่ นับสนุน
การเกิด การนาเสนอ และการตระหนักถึงความคิดใหม่ ตลอดจนรับรูไ้ ด้ว่าการสร้างความคิดใหม่
และนวัตกรรมนัน้ เป็นสิง่ สาคัญ และจะได้รบั การสนับสนุนทีจ่ าเป็นจากองค์การ เพื่ออานวยให้เกิด
ความคิดใหม่และนวัตกรรมให้เกิดขึน้ ได้ การรับรูก้ ารสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การประกอบไป
ด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ การรับรูข้ ององค์การในผลงานของกลุ่มงาน คือ การรับรูร้ ว่ มกัน
ของสมาชิกในกลุ่มงาน ว่าผลงานทีส่ ร้างสรรค์ และ/หรือ ผลงานนวัตกรรมทีก่ ลุ่มงานนัน้ ได้ทาให้
องค์การนัน้ เป็นทีร่ บั รู้ และได้รบั การยกย่อง หรือได้รบั รางวัล องค์ประกอบที่ 2 คือการสนับสนุนของ
หัวหน้างาน หมายถึง การรับรูร้ ว่ มกันของสมาชิกในกลุ่มงาน ว่าหัวหน้าในหน่วยงานโดยตรงของตน
เป็นตัวอย่างทีด่ ี ให้อสิ ระในการทางาน ตลอดจนมีความตัง้ ใจในการให้สมาชิกได้เรียนรูจ้ ากความ
ผิดพลาดของตนเอง โดยปราศจากความกลัวว่าจะมีการ ลงโทษ และองค์ประกอบที่ 3 คือ การ
สนับสนุนด้านทรัพยากรอย่างพอเพียง หมายถึง การรับรูข้ องสมาชิกในกลุ่มงานว่าเขาสามารถ
เข้าถึงทรัพยากรทีอ่ งค์การได้จดั สรรไว้ให้อย่างเหมาะสม ผูว้ จิ ยั สร้างแบบวัดขึน้ มาใหม่ โดยใช้มาตร
วัดประเมินค่า 5 ระดับ ตัง้ แต่ เห็นด้วยอย่างยิง่ (5 คะแนน) ถึง ไม่เห็นด้วยเลย (1 คะแนน) สาหรับ
ข้อคาถามทางบวก และในข้อคาถามทางลบจะได้คะแนนกลับกัน ทัง้ นี้มกี ารนาคะแนนของสมาชิกใน
กลุ่มงานเดียวกัน มารวมกัน (Aggregate) เพื่อใช้เป็นคะแนนของกลุ่มงานนัน้ ๆ กลุ่มงานทีไ่ ด้คะแนน
สูง แสดงว่ากลุ่มงานนัน้ รับรูก้ ารสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การ มากกว่ากลุ่มงานทีไ่ ด้คะแนนต่า
4. นวัตกรรมผลิ ตภัณฑ์ หมายถึง ผล ผลิตหรือสินค้า ใหม่ทจ่ี บั ต้องได้ มีความแปลกใหม่
แตกต่างจากสินค้าในท้องตลาด และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคล ทีมงาน หรือองค์การได้ โดยวัดผล
ในประเด็นหลัก 2 ประการ ได้แก่ ความแปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์ หมายถึง ระดับความแปลกใหม่
ของผลิตภัณฑ์นนั ้ ณ เวลาทีไ่ ด้นาเสนอออกสู่ตลาด และ ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ หมายถึง ระดับ
ของประโยชน์ทผ่ี ลิตภัณฑ์ใหม่นนั ้ ได้สร้างให้กบั บุคคลหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้แก่ ทีมงาน
องค์การและลูกค้าเป้าหมาย การวัดผลงานดังกล่าวนี้ ผูว้ จิ ยั ได้สร้างเครือ่ งมือวัดขึน้ เอง โดยให้
หัวหน้าหน่วยงาน และหัวหน้าหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เป็นผูป้ ระเมินผลงานของแต่ละกลุ่มงาน โดย
การกาหนดค่าคะแนนตัง้ แต่ 0 ถึง 10 โดยกลุ่มงานทีไ่ ด้คะแนนสูง แสดงว่าผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มงาน
นัน้ มีนวัตกรรมสูงกว่าผลิตภัณฑ์ในกลุ่มทีไ่ ด้คะแนนต่า
5. พฤติ กรรมสร้างนวัตกรรมระดับกลุ่มงาน หมายถึง การแสดงออกของกลุ่มงาน ว่ามี
กระบวนการคิด การนาเสนอความคิด และผลักดันความคิดทีม่ ปี ระโยชน์และแปลกใหม่ทเ่ี กีย่ วกับ
งานทีต่ นได้รบั มอบหมาย ให้กบั หน่วยงานหรือองค์การได้ใช้ประโยชน์ต่อไป
โดยวัดจาก
องค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ การสร้างความคิด คือความสามารถในการสร้างแนวคิดหรือความคิด
ทีแ่ ปลกใหม่และมีประโยชน์ การสนับสนุนความคิด คือ การแสดงออกถึง การแสวงหาผูท้ ส่ี ามารถ
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สนับสนุนหรือส่งเสริมความคิดทีต่ นได้เสนอขึน้ มา และ
การทาให้ความคิดเป็นจริง คือ การ
แสดงออกถึงการ ผลักดันให้ความคิดของตนได้นาไปปฏิบตั หิ รือนาไปใช้ได้จริง การวัดพฤติกรรม
สร้างนวัตกรรม ในระดับกลุ่มงานนี้ ผูว้ จิ ยั ปรับปรุงจากเครือ่ งมือวัดพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับ
บุคคลของแจนเซ่น (Janssen. 2000) ลักษณะเครือ่ งมือวัดเป็นมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ ตัง้ แต่
จริงอย่างยิง่ (5 คะแนน) ถึง ไม่จริงเลย (1 คะแนน) สาหรับข้อคาถามทางบวก และในข้อคาถามทาง
ลบจะได้คะแนนกลับกัน แบบวัดฉบับนี้ ให้หวั หน้า หน่วยงานและหัวหน้าหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เป็นผู้
ประเมินภาพรวมของกลุ่มงาน โดยกลุ่มงานทีไ่ ด้คะแนนสูงแสดงว่าเป็นกลุ่ม งานทีม่ พี ฤติกรรมสร้าง
นวัตกรรมสูงกว่ากลุ่มงานทีไ่ ด้คะแนนต่า
6. พฤติ กรรมสร้างนวัตกรรมระดับบุคคล หมายถึง การแสดงออกของบุคคล ว่ามี
กระบวนการคิด การนาเสนอความคิด และผลักดันความคิดทีม่ ปี ระโยชน์และแปลกใหม่ทเ่ี กีย่ วกับ
งานทีต่ นได้รบั มอบหมาย ให้กบั หน่วยงานหรือองค์การได้ใช้ประโยชน์ต่อไป
โดยวัดจาก
องค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ การสร้างความคิด คือความสามารถในการสร้างแนวคิดหรือความคิด
ทีแ่ ปลกใหม่และมีประโยชน์ การสนับสนุนความคิด คือ การแสดงออกถึง การแสวงหาผูท้ ส่ี ามารถ
สนับสนุนหรือส่งเสริมความคิดทีต่ นได้เสนอขึน้ มา และ
การทาให้ความคิดเป็นจริง คือ การ
แสดงออกถึงการ ผลักดันให้ความคิดของตนได้นาไปปฏิบตั หิ รือนาไปใช้ได้จริง การวัดพฤติกรรม
สร้างนวัตกรรมในระดับบุคคล นี้ ผูว้ จิ ยั ปรับปรุงจากเครือ่ งมือวัดพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับ
บุคคลของแจนเซ่น (Janssen. 2000) ลักษณะเครือ่ งมือวัดเป็นมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ ตัง้ แต่
จริงอย่างยิง่ (5 คะแนน) ถึง ไม่จริงเลย (1 คะแนน) สาหรับข้อคาถามทางบวก และในข้อคาถามทาง
ลบจะได้คะแนนกลับกัน แบบวัดนี้ให้สมาชิกในกลุ่มงานเป็นผูป้ ระเมินตนเอง โดยบุคคลทีไ่ ด้คะแนน
สูงแสดงว่าเป็นผูท้ ม่ี พี ฤติกรรมสร้างนวัตกรรมสูงกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนต่า
7. การเปิ ดกว้างทางความคิ ด หมายถึง การแสดงออกของบุคคลว่าเป็นผูท้ ม่ี แี นวโน้ม
เปิดรับต่อข้อมูลใหม่ ความรูใ้ หม่ และประสบการณ์ใหม่ โดยยอมรับทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงความเชื่อ
ดัง้ เดิมทีม่ อี ยู่ หากพบว่ามีหลักฐานหรือการโต้แย้งทีเ่ หมาะสมเกิดขึน้ จากข้อมูลใหม่ ความรูใ้ หม่ และ
ประสบการณ์ใหม่นนั ้ ผูว้ จิ ยั ได้นาเครือ่ งมือวัด ความหัวรัน้ ของโรเคียชทีถ่ ูกปรับปรุงโดยเชียร์แมน
และเลวิน (Shearman; & Levine. 2006) มาปรับปรุง โดยใช้ มาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ ตัง้ แต่
เห็นด้วยมากทีส่ ุด (5 คะแนน) ถึง ไม่เห็นด้วยเลย (1 คะแนน) สาหรับข้อคาถามทางบวก และในข้อ
คาถามทางลบจะได้คะแนนกลับกัน ผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนสูง แสดงว่าเป็นผูม้ ี การเปิดกว้างทางความคิด
มากกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนต่า
8. เครือข่ายทางสังคม หมายถึง ระดับความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลกับบุคคล หรือระหว่างบุคคลกับกลุ่มต่างๆ ทัง้ ทีเ่ ป็นทางการและไม่เป็นทางการ ในทีน่ ้ี
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ประการ ได้แก่ ความหนาแน่นของเครือข่าย ซึง่ หมายถึง ระดับความ
มากน้อยของสมาชิกในเครือข่ายความสัมพันธ์ของพนักงานกับบุคคลอื่นๆ ทัง้ ในหน่วยงานของ
ตนเอง หน่วยงานอื่นในบริษทั และบุคคลหรือองค์การอื่นนอกเหนือจากบริษทั ของตน และ
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ความสามารถในการเชื่อมโยงเครือข่าย ซึง่ หมายถึง ระดับความสามารถของบุคคลทีจ่ ะทาความรูจ้ กั
และสร้างความสัมพันธ์กบั บุคคลทีอ่ ยูน่ อกเหนือเครือข่ายดัง้ เดิมของตน อันเป็นการขยายให้
เครือข่ายของตนนัน้ กว้างขวางยิง่ ขึน้ ผูว้ จิ ยั สร้างแบบวัดขึน้ มาใหม่ โดยใช้มาตรวัดประเมินค่า 5
ระดับ ตัง้ แต่ จริงอย่างยิง่ (5 คะแนน) ถึง ไม่ จริงเลย (1 คะแนน) สาหรับข้อคาถามทางบวก และใน
ข้อคาถามทางลบจะได้คะแนนกลับกัน ผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนสูง แสดงว่าเป็นผูม้ ี เครือข่ายทางสังคม
มากกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนต่า
9. ลักษณะการคิ ดริ เริ่ ม หมายถึง ระดับของ ความสามารถ ของบุคคล ในการคิดทีแ่ ปลก
ใหม่ หรือแตกต่างไปจากความคิดเดิมๆ ทีม่ อี ยู่ อันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและบุคคลอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
ผูว้ จิ ยั ได้นาแบบวัดความเป็นนักประยุกต์และนวัตกรของเคอร์ตนั มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบท
ของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้มาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ ตัง้ แต่ เห็นด้วยอย่างยิง่ (5 คะแนน) ถึง ไม่เห็น
ด้วยอย่างยิง่ (1 คะแนน) สาหรับข้อคาถามทางบวก และในข้อคาถามทางลบจะได้คะแนนกลับกัน
ผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนสูง แสดงว่าเป็นผูม้ ลี กั ษณะการคิดริเริม่ มากกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนต่า

กรอบแนวคิ ดการวิ จยั
จากการทบทวนเอกสารการวิจยั และทฤษฎีตลอดจนแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้อง สามารถระบุ
ปจั จัยทีส่ นับสนุ นพฤติกรรมสร้างนวัตกรรม เพื่อผลิตสินค้าทีม่ คี วามแตกต่างได้ โดยผูว้ จิ ยั ได้ใช้
โมเดลพฤติกรรมองค์การพืน้ ฐาน (Basic Organizational Behavior Model) (Robbins. 2005: 3031) มาเป็นกรอบหลักของแนวคิดการวิจยั ในครัง้ นี้ โมเดลดังกล่าวระบุไว้ว่าพฤติกรรมองค์การนัน้
ประกอบไปด้วยองค์ประกอบทีส่ าคัญ 3 ระดับ ได้แก่ ตัวแปรระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับ
องค์การ อย่างไรก็ตามสาหรับการศึกษาในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาถึง ปจั จัยเชิงเหตุ ใน 2 ระดับ ได้แก่
ปจั จัยเชิงเหตุในระดับกลุ่มงานและระดับบุคคล เนื่องด้วยบริบทการทางานในบริษทั เอกชนของไทย
โดยเฉพาะบริษทั ทีเ่ คยได้รบั รางวัลจากสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็น
องค์การทีม่ รี ปู แบบการบริหารทีม่ ลี าดับขัน้
(hierarchy) ของการบริหารงานไม่ซบั ซ้อน และมัก
ปรากฏว่าหน่วยงานทีด่ แู ลด้านการสร้างนวัตกรรม มักจะขึน้ ตรงอยูก่ บั เจ้าของกิจการ จึงทาให้ระดับ
การบริหารงานทีแ่ ท้จริง จะปรากฏให้เห็นเพียง 2 ระดับ โดยแยกออกเป็นปจั จัยระดับกลุ่มงานและ
ปจั จัยระดับบุคคล และมีความเชื่อมโยงกันดังภาพประกอบ 1
จากภาพประกอบ 1 นี้ สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวแปรต่างๆ โดยมีตวั แปร
ตาม นันคื
่ อ พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมทัง้ ระดับกลุ่มงานและระดับบุคคล ทัง้ นี้ความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมทัง้ 2 ระดับ ต่างก็ส่งผลต่อกันและกัน ซึง่ เป็นไปตามแนวคิดทีว่ ่ากลุ่มทีม่ ี
สมาชิกในกลุ่มมีพฤติกรรมสร้างนวัตกรรม กลุ่มเองนัน้ ก็ยอ่ มมีความเป็นนวัตกรรมร่วมด้วย (PirolaMerlo; & Mann. 2004: 237) และในขณะเดียวกันเมือ่ บุคคลมารวมตัวทางานในรูปของกลุ่มงานแล้ว
เขาก็จะเกิดการเรียนรูพ้ ฤติกรรมระหว่างกัน จนอาจเป็นเหตุให้บุคคลนัน้ มีพฤติกรรมสร้างนวัตกรรม

11
ขึน้ (Janssen; & Huang. 2008: 73) พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับกลุ่มงานนี้มผี ลผลิตสาคัญ
นันคื
่ อนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อนั เกิดขึน้ จากการทางานของกลุ่ม
ทัง้ นี้พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับกลุ่มงานนัน้ ได้รบั ผลโดยตรงจากการสนับสนุน
นวัตกรรมขององค์การ บรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมในกลุ่มงาน และความหลากหลายด้านความรู้
และทักษะของกลุ่มงาน ในขณะทีบ่ รรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมในกลุ่มงานเองได้รบั ผลจากการ
สนับสนุนนวัตกรรมขององค์การเช่นกัน ดังนัน้ พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับกลุ่มงาน จึงได้รบั
ผลทัง้ ทางตรงและทางอ้อมจากการสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การ โดยผ่านบรรยากาศส่งเสริม
นวัตกรรมในกลุ่มงานเป็นสาคัญ นอกจากนี้บรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมในกลุ่มงานยังทาหน้าทีเ่ ป็น
ตัวแปรที่ มีปฏิสมั พันธ์ ร่วมกันกับ ความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะของกลุ่มงาน ส่งผลต่อ
พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับกลุ่มงานอีกด้วย ทัง้ นี้เนื่องจากการทีก่ ลุ่มงานประกอบไปด้วยสมาชิก
ของกลุ่มทีม่ คี วามรูแ้ ละทักษะหลากหลาย แม้จะส่งผลดีต่อการสร้างความคิดใหม่ๆ ให้เกิดขึน้ ในกลุ่ม
(Choi; & Thomson. 2005) แต่หากขาดกระบวนการกลุ่มทีด่ แี ล้ว ก็อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งได้
(West. 2002: 363) ดังนัน้ ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายของความรูแ้ ละทักษะในกลุ่มงาน
กับพฤติกรรมสร้างนวัตกรรม จะยิง่ สูงขึน้ เมือ่ บรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมในกลุ่มงานสูงขึน้ ด้วย
(West. 2002: 377)
สาหรับพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับบุคคลนัน้ สามารถแยกอิทธิพลทีไ่ ด้รบั ผลจาก
ปจั จัย 2 ระดับ กล่าวคือในระดับบุคคลเอง และอิทธิพลข้ามระดับมาจากกลุ่มงาน สาหรับอิทธิพล
จากตัวบุคคลเองนัน้ พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับบุคคลจะได้รบั ผลโดยตรงจาก การเปิดกว้างทาง
ความคิด เครือข่ายทางสังคม และลักษณะการคิดริเริม่ ในขณะทีอ่ ทิ ธิพลข้ามระดับจากกลุ่มงาน ที่
สามารถส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับบุคคลนัน้ ได้แก่ การสนับสนุนนวัตกรรม
ขององค์การ ในมิตกิ ารสนับสนุนจากหัวหน้างาน นอกจากนี้ยงั ได้รบั ผลทางตรงจากบรรยากาศ
ส่งเสริมนวัตกรรมในกลุ่มงาน และความหลากหลายของความรูแ้ ละทักษะของกลุ่มงานอีกด้วย
สาหรับอิทธิพลข้ามระดับทางอ้อม ก็ได้รบั มาจากการสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การ ผ่าน
บรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมของกลุ่มงาน อย่างไรก็ตามสาหรับคุณลักษณะส่วนบุคคล ซึง่ ได้แก่
การเปิดกว้างทางความคิด เครือข่ายทางสังคม และลักษณะการคิดริเริม่ ต่างก็มปี ฏิสมั พันธ์รว่ มกัน
กับ บรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมในกลุ่มงาน ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับบุคคล ซึง่
เป็นไปตามแนวคิดการวิเคราะห์แบบพหุระดับนันเอง
่
(Kozlowski; & Klein. 2000)
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ปัจจัยระดับกลุ่มงาน
การสนับสนุนนวัตกรรม
ขององค์การ
- การรับรูข้ ององค์การในผลงาน
ของกลุ่มงาน
- การสนับสนุนของหัวหน้างาน
- การสนับสนุนทรัพยากรอย่างพอเพียง
บรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมในกลุ่มงาน
- การมีวสิ ยั ทัศน์
- การมีสว่ นร่วมอย่างปลอดภัย
- การมุ่งงาน
- การสนับสนุนนวัตกรรมของกลุ่มงาน

พฤติ กรรมสร้าง
นวัตกรรมระดับ
กลุ่มงาน

ความหลากหลายด้านความรู้
และทักษะของกลุ่มงาน
ปัจจัยระดับบุคคล
คุณลักษณะส่วนบุคคล
เครือข่ายทางสังคม

พฤติ กรรมสร้าง
นวัตกรรมระดับ
บุคคล

ลักษณะการคิ ด
ริเริ่ม
การเปิ ดกว้างทางความคิ ด

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

นวัตกรรม
ผลิ ตภัณฑ์
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สมมติ ฐานของการวิ จยั
เพื่อให้ได้คาตอบตามวัตถุประสงค์ของผูว้ จิ ยั ผูว้ จิ ยั จึงได้กาหนดสมมติฐานการวิจยั ได้
ดังนี้
สมมติฐาน 1 พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับบุคคล ได้รบั อิทธิพล
ทาง ตรงจาก
คุณลักษณะส่วนบุคคล ซึง่ ได้แก่ การเปิดกว้างทางความคิด เครือข่ายทางสังคม และลักษณะการคิด
ริเริม่
สมมติฐาน 2 พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับกลุ่มงานได้รบั อิทธิพล ทางตรงจากปจั จัยใน
ระดับกลุ่มงาน ซึง่ ได้แก่ การรับรูก้ ารสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การ บรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรม
ของกลุ่มงาน และความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะในกลุ่มงาน
สมมติฐาน 3 บรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมในกลุ่มงาน
มีผลปฏิสมั พันธ์รว่ มกับ
คุณลักษณะส่วนบุคคลทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่าง เครือข่ายทางสังคม กับพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับ
บุคคลจะสูงยิง่ ขึน้ เมือ่ มีบรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมของกลุ่มงานสูงขึน้ ด้วย
3.1.2 ความสัมพันธ์ระหว่าง ลักษณะการคิดริเริม่ กับพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับ
บุคคลจะสูงยิง่ ขึน้ เมือ่ มีบรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมของกลุ่มงานสูงขึน้ ด้วย
3.1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดกว้างทางความคิด กับพฤติกรรมสร้างนวัตกรรม
ระดับบุคคลจะสูงยิง่ ขึน้ เมือ่ มีบรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมของกลุ่มงานสูงขึน้ ด้วย
สมมติฐาน 4 พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับบุคคลมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมสร้าง
นวัตกรรมระดับกลุ่มงาน
สมมติฐาน 5 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ได้รบั อิทธิพลทางตรงจากพฤติกรรมสร้างนวัตกรรม
ระดับกลุ่มงาน และได้รบั ผลทางอ้อมจากการสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การ บรรยากาศส่งเสริม
นวัตกรรมในกลุ่มงาน และความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะของกลุ่มงาน
สมมติฐาน 6 พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับบุคคล ได้รบั อิทธิพลข้ามระดับ จากปจั จัยใน
ระดับกลุ่มงาน ซึง่ ได้แก่ การรับรูก้ ารสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การ บรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรม
ของกลุ่มงาน และความหลากหลายด้านความรู้ และทักษะของกลุ่มงาน

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาถึงความสามารถในการสร้างนวัตกรรมในกลุ่มพนักงานของบริษทั นัน้ มี
ความสาคัญอย่างยิง่ ต่อความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจทีท่ ุกอุตสาหกรรมจะต้องเผชิญ เพราะ
องค์การทีม่ นี วัตกรรมผลิตภัณฑ์ทด่ี กี ว่า ย่อมสนับสนุนให้ผบู้ ริโภคและลูกค้าเล็งเห็นถึง
ความสามารถของกิจการในด้านการสร้างสรรค์ และเป็นทางเลือกทีส่ าคัญทีผ่ บู้ ริโภคและลูกค้าจะ
ตัดสินใจซือ้ ได้งา่ ยกว่าสินค้าทีม่ คี ุณลักษณะเหมือนๆกันในท้องตลาด ผลการศึกษาในครัง้ นี้จงึ เป็น
การวิจยั ทีส่ าคัญทีจ่ ะช่วยขยายความรูเ้ กีย่ วกับการสร้างนวัตกรรมในกลุ่มพนักงานของบริษทั ของ
ไทย โดยมีแนวคิดสาคัญว่านวัตกรรมผลิตภัณฑ์จะเกิดขึน้ ได้นนั ้ ก็ต่อเมือ่ พนักงานในองค์การมี
พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมทีส่ ามารถนาไปสู่การสร้างผลงานทีส่ ร้างสรรค์แปลกใหม่ได้ ดังนัน้ ในบทนี้
จึงเป็นการประมวลแนวคิดและการวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องและนาเสนอในหัวข้อดังต่อไปนี้
1. พฤติกรรมสร้างนวัตกรรม
2. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
3. แนวคิดการวิเคราะห์พหุระดับกับการวิจยั องค์การ
4. ปจั จัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมสร้างนวัตกรรม
4.1 ปจั จัยระดับบุคคลกับพฤติกรรมสร้างนวัตกรรม
4.2 ปจั จัยระดับกลุ่มงานกับพฤติกรรมสร้างนวัตกรรม

1. พฤติ กรรมสร้างนวัตกรรม
ความหมาย
คาว่า “พฤติกรรม สร้างนวัตกรรม (Innovative behavior)” นัน้ แม้มผี ใู้ ห้คา
จากัดความไว้จานวนหนึ่ง แต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการนาเอาคาหลักสาคัญ คือ “นวัตกรรม” เป็น
ทีต่ งั ้ ดังเช่นสก็อตและบรูซ (Scott; & Bruce. 1994) ทีร่ ะบุคาจากัดความพฤติกรรม สร้างนวัตกรรม
ระดับบุคคล โดยผสมความหมายด้านนวัตกรรมจากผูใ้ ห้คาจากัดความหลายท่าน จนได้ความหมาย
ว่า “เป็นการผลิตหรือการนาความคิดทีม่ ปี ระโยชน์ไปใช้
(Adoption)
หรือลงมือปฏิบตั ิ
(Implementation)” ในขณะทีแ่ จนเซน (Janssen. 2004: 202) ก็ให้คาจากัดความพฤติกรรม สร้าง
นวัตกรรม โดยยึดจากคาจากัดความหลักเกีย่ วกับนวัตกรรมของเวสต์และฟารร์ (West; & Farr.
1990) ทีก่ ล่าวว่านวัตกรรมเป็นการนาเสนอและการใช้ได้จริงในเชิงปฏิบตั ทิ เ่ี ป็นไปด้วยความตัง้ ใจ
ในงาน(Job) กลุ่มงาน (Work group) หรือองค์การ (Organization) ทีเ่ กีย่ วกับแนวคิด กระบวนการ
ผลิตภัณฑ์ หรือการปฏิบตั ิ ซึง่ เป็นสิง่ ใหม่และถูกออกแบบเพื่อเป็นประโยชน์สาหรับงาน กลุ่มงาน
หรือองค์การนัน้ ทัง้ นี้แอนเดอร์สนั และคณะ (Anderson; et al. 2004: 149) ได้ระบุว่าคาจากัดความ
ของเวสท์และฟารร์น้เี ป็นคาจากัดความทีช่ ดั เจนและนาไปสู่การวัดผลนวัตกรรมได้ในทุกระดับ
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อย่างไรก็ตามในการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั มีความประสงค์จะให้น้าหนักกับคาว่า
พฤติกรรมให้มคี วามชัดเจนยิง่ ขึน้ และพบว่าในการสร้างนวัตกรรมนัน้ มีการแสดงออกด้าน
พฤติกรรมทีเ่ ด่นชัด ซึง่ สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความต่างและความเชื่อมโยงระหว่างความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรมไว้ดว้ ยกัน ดังมีรายละเอียดดังนี้
การสร้างนวัตกรรม
จากการทาวิจยั กับผูจ้ ดั การกว่าร้อยรายในอุตสาหกรรมกว่า 6 สาขา แคนเตอร์
(Kanter. 1988: 91) ได้คน้ พบว่าพฤติกรรม สร้างนวัตกรรมนัน้ เป็นผลของพฤติกรรมทีม่ คี วาม
ซับซ้อน และประกอบด้วยพฤติกรรม 3 ประการ ดังนี้
1. การสร้างความคิด (Idea Generation) ซึง่ ก็คอื การสร้างแนวคิดทีแ่ ปลกใหม่และมี
ประโยชน์ในทุกขอบเขต (Domain) ในขัน้ ตอนนี้การรับรูป้ ญั หาทีเ่ กีย่ วกับงาน (Perceived workrelated problems) ความไม่ลงรอย (Incongruities) ความไม่ต่อเนื่อง (Discontinuities) และ
แนวโน้มทีเ่ กิดขึน้ (Emerging trend) จะเป็นตัวส่งเสริมความคิดทีแ่ ปลกใหม่ (Drucker. 1991)
2. การสนับสนุนความคิด (Idea Promotion) เมือ่ บุคคลได้สร้างความคิดใหม่ของเขาขึน้
มาแล้วนัน้ เขาจะต้องมีส่วนเกีย่ วข้องกับกิจกรรมทางสังคมเพื่อหาเพื่อน ผูส้ นับสนุน (Backer) และผู้
อุปถัมภ์ (Sponsor) ให้กบั แนวคิดของตน หรือเพื่อสร้างผูส้ นับสนุนทีส่ ามารถให้อานาจทีจ่ าเป็น
เบือ้ งหลังเพื่อให้ความคิดของตนเป็นทีป่ ระจักษ์ (Realized)
3. การทาให้ความคิดเป็นจริง (Idea Realization and Innovation) ดังทีแ่ คนเตอร์
(Kanter. 1988: 191) ได้กล่าวถึงการเกิดนวัตกรรม ว่าเริม่ จากการตระหนักปญั หาและการสร้าง
ความคิดหรือทางเลือกสาหรับแก้ปญั หานัน้ ต่อมาจึงเข้าสู่ขนั ้ ทีส่ อง ซึง่ ผูม้ นี วัตกรรมจะแสวงหาสิง่ ที่
จะมาสนับสนุ นความคิดของเขา และพยายามทีจ่ ะสร้างสิง่ สนับสนุนทางแก้ปญั หาดังกล่าว และในขัน้
สุดท้ายผูม้ นี วัตกรรมก็จะเติมเต็มความคิดนัน้ ด้วยการผลิตตัวต้นแบบ
(Prototype) หรือโมเดล
(Model) สาหรับชิน้ งานทีเ่ ป็นนวัตกรรม นวัตกรรมจึงเป็นสิง่ ทีส่ มั ผัสได้ หรือไม่กเ็ ป็นประสบการณ์
(Experienced) ทีส่ ามารถแพร่กระจาย (Diffused) ผลิตได้จานวนมาก (Mass-produced) และ
กลายเป็นสิง่ ทีใ่ ช้ประโยชน์ได้ (Turned to productive use)
จากพฤติกรรม 3 ประการข้างต้น ทาให้ผวู้ จิ ยั สามารถระบุความหมายของ
พฤติกรรม สร้าง นวัตกรรมว่าหมายถึง “การแสดงออกถึงกระบวน การคิด นาเสนอความคิด และ
ผลักดันความคิดทีม่ ปี ระโยชน์และแปลกใหม่ ทีเ่ กีย่ วกับงานทีต่ นได้รบั มอบหมาย ให้กบั หน่วยงาน
หรือองค์การได้ใช้ประโยชน์ต่อไป”
ประวัติการศึกษาและแนวคิ ดเกี่ยวกับพฤติ กรรมสร้างนวัตกรรม
การศึกษาเกีย่ วกับนวัตกรรมนัน้ มีการพัฒนาและมีการศึกษาทีห่ ลากหลาย
แง่มมุ โดยเริม่ จากการศึกษาในเชิงภาพรวมขององค์การทีต่ อ้ งการให้มคี วามแตกต่าง โดดเด่นไป
จากคู่แข่งขัน จนนาไปสู่การศึกษานวัตกรรมทีเ่ ป็นคุณลักษณะพิเศษของบุคคล (Individual) มากขึน้
การศึกษานวัตกรรมแรกเริม่ จึงมุง่ เน้นไปทีก่ ารศึกษาในระดับองค์การหรือระดับอุตสาหกรรมเป็น
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สาคัญ มากกว่าจะเห็นว่าเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ (West; & Altink. 1996: 3) จนกล่าวได้ว่าเมือ่
ปลายศตวรรษที่ 20 นวัตกรรมกลายเป็นศาสนาของอุตสาหกรรม (Industrial religion) และถูกมอง
ว่าเป็นกุญแจสาคัญของการเพิม่ ผลกาไรและส่วนครองตลาด (Market share) (Baer; & Frese.
2003: 45) ตลอดจนเป็ นปจั จัยหลักสาคัญสาหรับการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
(Competitive advantage) ( e.g. Kanter. 1983; Sherwood. 2002; Fagerberg. 2005; Maital; &
Seshadri. 2007) จนเมือ่ นักจิตวิทยาได้ให้ความสนใจศึกษานวัตกรรมในระดับกลุ่มงานและบุคคล
มากขึน้ ความรูด้ า้ นจิตวิทยาเกีย่ วกับเรือ่ งนี้ จึงได้รบั อิทธิพลจากความจริงทีส่ าคัญ 2 ประการของ
พฤติกรรมมนุษย์ นันคื
่ อ 1. มนุษย์ถูกจูงใจให้สารวจและจัดกระทาต่อสภาพแวดล้อมของเขาใน
หนทางทีส่ ร้างสรรค์เท่าทีจ่ าเป็น ซึง่ ในโอกาสทีเ่ หมาะสม และมีระดับการถูกกระตุน้ และความมันคง
่
ทีเ่ หมาะสมนัน้ มนุษย์จะสารวจและจัดกระทาสภาพแวดล้อมในทางทีส่ ร้างสรรค์และประยุกต์ จึงเป็น
เหตุทว่ี ่ามนุษย์มคี วามสามารถในการปรับตัวและสร้างสรรค์อย่างเหนือธรรมดาในสภาพแวดล้อมที่
เปลีย่ นแปลงและหลากหลายได้ ประการที่ 2 คือมนุษย์ถูกขับ (Driven) โดยความต้องการทีจ่ ะเป็น
อิสระจากอุปสรรคและเพื่อความปลอดภัยทางจิต ความรูท้ งั ้ 2 ประการนี้ จึงสนับสนุนและผลักดันให้
บุคคลมีนวัตกรรมเพื่อสนองความจริงพืน้ ฐานดังกล่าว (King; & West. 2002: 6)
แนวคิดเรือ่ งการให้ความสาคัญกับการศึกษาถึงพฤติกรรม สร้างนวัตกรรมใน
การทางานในระดับหน่วยย่อยนัน้ ได้รบั การเสนอไว้ในหนังสือ The Change Masters ของแคนเตอร์
(Kanter. 1983) ซึง่ ถือเป็นตาราทีไ่ ด้รบั การกล่าวขานอย่างมากสาหรับองค์การทีต่ อ้ งการการ
เปลีย่ นแปลง แคนเตอร์ได้เสนอแนวคิดว่าองค์การส่วนใหญ่มกั ให้ความสาคัญกับเครือ่ งจักรหรือ
เทคโนโลยี ว่าเป็นสิง่ สาคัญสาหรับการสร้างการเปลีย่ นแปลงหรือนวัตกรรมสาหรับองค์การ โดยที่
พนักงานของบริษทั กลับได้รบั การละเลยเกีย่ วกับเรือ่ งนี้ แต่แท้จริงแล้วบริษทั กลับจะต้องพึง่ พาการ
ตัดสินใจของพนักงานเป็นสาคัญ ผูท้ จ่ี ะสร้างความคิดใหม่ๆ ความสร้างสรรค์ และผลักดันให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงได้ แท้จริงแล้วก็ไม่ใช่ใคร นอกจากบุคลากรขององค์การนันเอง
่
ดังนัน้ นวัตกรรมทีเ่ กิด
ขึน้ กับผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การตลาด กระบวนการด้านเทคโนโลยี หรือการปฏิบตั งิ าน จึงไม่ได้ถูก
ออกแบบโดยเครือ่ งจักร แต่ถูกสร้างขึน้ จากบุคคล การสนับสนุนให้พนักงานได้แสดงความคิด
สร้างสรรค์ออกมาอย่างเต็มที่ จึงถือว่าเป็นอานาจทางความคิด (Idea power) อย่างแท้จริง (p.18)
ทัง้ นี้แคนเตอร์ยงั เสนออีกว่า การสร้างนวัตกรรมทีธ่ รรมดาไม่ยงุ่ ยากนัน้ สามารถเกิดขึน้ ได้ในระดับ
บุคคล แต่สาหรับนวัตกรรมทีม่ คี วามซับซ้อนมากขึน้ หรือต้องการความสาเร็จทีม่ ากขึน้ มีความ
จาเป็นทีจ่ ะต้องอาศัยกลุ่มงานเป็นผูส้ นับสนุน (Kanter. 1989) โดยทัวไปแล้
่
วเมือ่ กล่าวถึงการทางาน
ในรูปของกลุ่มงานนัน้ ก็จะหมายถึงการรวมตัวกันของบุคคลตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป (รังสรรค์ ประเสริฐ
ศรี. 2548: 138) ทีอ่ าจเป็นกลุ่มถาวร (Permanent) หรือกึง่ ถาวร (Semi-permanent) ทีบ่ ุคคลถูก
มอบหมายให้เป็นสมาชิก ถือเป็นพวกเดียวกัน และมีปฏิสมั พันธ์ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับงานของกลุ่ม
(Anderson; & West. 1998: 236) การทางานในรูปของกลุ่มงานนัน้ มักเกิดขึน้ เป็นปกติในการ
ทางานในองค์การธุรกิจ ทัง้ นี้เพราะกลุ่มสามารถช่วยให้องค์การบรรลุความสาเร็จในงานทีส่ าคัญ ที่
บุคคลเพียงหนึ่งเดียวไม่อาจทาให้สาเร็จลุล่วงไปได้ นอกจากนี้กลุ่มยังมีบทบาทสาคัญในการ
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แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนยังตอบสนองความต้องการทางด้านสังคม
ให้กบั สมาชิกได้อกี ด้วย (รังสรรค์ ประเสริฐศรี. 2548: 139)
พฤติ กรรมสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคลและระดับกลุ่มงาน
ดังคากล่าวของแคนเตอร์ขา้ งต้น ทีแ่ สดงให้เห็นถึงความสาคัญของกลุ่มงานทีม่ ี
ต่อการสร้างนวัตกรรม ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้แบ่งระดับการศึกษาพฤติกรรม สร้างนวัตกรรมไว้เป็น 2
ระดับ คือระดับบุคคลและในระดับกลุ่มงาน โดยภาพรวมแล้วคาจากัดความของพฤติกรรม
สร้าง
นวัตกรรมนัน้ ไม่มคี วามแตกต่างกัน เพียงแต่พฤติกรรม สร้างนวัตกรรมทีเ่ กิดขึน้ เป็นผลทีเ่ กิดขึน้ ใน
ระดับบุคคลกับระดับของกลุ่มงาน สาหรับการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
สร้าง
นวัตกรรมทัง้ 2 ระดับนี้ สามารถอธิบายได้ดว้ ยทฤษฎีเกีย่ วกับความคิดสร้างสรรค์ของอมาไบล์
(Amabile. 1997) ดังภาพประกอบ 2
ในภาพดังกล่าวนี้ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงความสร้างสรรค์ระดับบุคคลว่า
ได้รบั ผลมาจากสภาพแวดล้อมในการทางาน โดยความสร้างสรรค์นนั ้ เกิดขึน้ ได้จากตัวบุคคลและใน
ระดับกลุ่มงาน ซึง่ บุคคลเหล่านัน้ ได้กลายไปเป็นสมาชิกของกลุ่มงาน และกลายเป็นทรัพยากร
เบือ้ งต้นขององค์การทีจ่ ะสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึน้ โดยความสร้างสรรค์ในระดับบุคคลนัน้ เป็นผลมา
จากองค์ประกอบสาคัญ 3 ประการ คือแรงจูงใจในงาน ประสบการณ์ และทักษะสร้างสรรค์ ในขณะ
ทีส่ ภาพแวดล้อมในงานสามารถส่งผลต่อองค์ประกอบความสร้างสรรค์ในระดับบุคคลได้ทุก
องค์ประกอบ
ในมุมมองของอมาไบล์แล้วความสร้างสรรค์ในกลุ่มงานไม่ได้เกิดขึน้ จาก
สภาพแวดล้อมเพียงประการเดียว แต่เป็นผลมาจากกระบวนการความสร้างสรรค์ของบุคคลซึง่ เป็น
สมาชิกของกลุ่มเองด้วย(Kurtzberg; & Amabile. 2000 – 2001: 289) ความสร้างสรรค์ของบุคคลซึง่
เป็นสมาชิกในกลุ่มงาน จะสอดคล้องกับความสร้างสรรค์ของกลุ่มงานด้วยหรือไม่นนั ้ ก็ขน้ึ อยูก่ บั ว่า
สมาชิกในกลุ่มงานได้อุทศิ ตนให้กบั กลุ่มงานของตนมากเพียงใด (Pirola-Merlo; & Mann. 2004:
237) ทัง้ นี้สาหรับพฤติกรรม สร้างนวัตกรรมนัน้ มีคุณลักษณะทีม่ ากกว่าเพียงแค่มคี วามสร้างสรรค์
นันคื
่ อมีความตัง้ ใจทีจ่ ะผลักดันความคิดของตนให้เกิดผลเป็นรูปเป็นร่าง จึงแสดงให้เห็นถึงความ
ทุ่มเทตนให้กบั ผลของงานทีจ่ ะเกิดขึน้ เช่นเดียวกับการวิง่ ผลัดทีแ่ ม้จะมีสมาชิกในทีมทีว่ งิ่ ช้าและเร็ว
ปะปนกันไป แต่ในทีส่ ุดแล้วผลรวมของเวลาของทุกคนในทีมนัน้ ก็เป็นตัวบ่งชีว้ ่าทีมใดทีว่ งิ่ เร็วทีส่ ุด
(Pirola-Merlo; & Mann. 2004: 237) ดังนัน้ พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมของสมาชิกแต่ละรายในกลุ่ม
งาน ก็อาจกลายไปเป็นพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในกลุ่มงานในภาพรวมได้เช่นกัน
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ภาพประกอบ 2 ความเชื่อมโยงระหว่างสภาพแวดล้อมในงานกับความสร้างสรรค์
ทีม่ า: Amabile, Teresa M.(1997).Motivating Creativity in Organizations: On Doing
What you Love and Loving What You Do. California Management Review. 40(1): 53.
ความสร้างสรรค์ของบุคคลนัน้ มีความเชื่อมโยงกับความสร้างสรรค์ในกลุ่มงาน
โดยพบว่าว่าบุคคลทีม่ คี วามสร้างสรรค์ จะช่วยสนับสนุนกลุ่มงานในการพัฒนาอย่างเห็นได้ชดั ใน
เรือ่ งของวิธกี ารทางานและการปฏิบตั งิ านทีต่ อ้ งการความแปลกใหม่ (Gilson; et al. 2005) และ
บุคคลนัน้ ทาหน้าทีส่ าคัญเป็นตัวต้นแบบในการสร้าง และนาเสนอความคิดใหม่ๆ ให้กบั สมาชิกใน
กลุ่มงานนัน้ ด้วย (Janssen; & Huang. 2008: 73) ด้วยเหตุน้จี งึ ยากทีจ่ ะระบุว่าสมาชิกภายในกลุ่ม
เป็นผูท้ าให้กลุ่มมีความสร้างสรรค์ หรือว่าความสร้างสรรค์ในตัวสมาชิกแต่ละรายนัน้ ก็อาจได้รบั ผล
มาจากการทางานร่วมกับคนในกลุ่ม และเมือ่ เรานาแนวคิดเกีย่ วกับความสร้างสรรค์ทก่ี ล่าวถึง
อิทธิพลของสภาพแวดล้อมมาร่วมในการอธิบายพฤติกรรม
สร้าง นวัตกรรม ผูว้ จิ ยั จึงคาดว่า
พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับกลุ่มงานและพฤติกรรม สร้างนวัตกรรมระดับบุคคลต่างส่งผลซึง่ กัน
และกัน
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พฤติ กรรมสร้างนวัตกรรมกับปัจจัยเชิ งสาเหตุและผลผลิ ตที่เกิ ดขึ้น
ในการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับกระบวนการกลุ่ม พบว่าโมเดลการวิจยั ทีต่ อ้ งการ
ศึกษาเกีย่ วกับผลการปฏิบตั งิ านในรูปของกลุ่มนัน้ มักใช้รปู แบบแนวคิด พืน้ ฐานของพฤติกรรม
องค์การ (Basic Organizational Behavior Model) ทีก่ ล่าวว่าพฤติกรรมองค์การนัน้ เป็นสิง่ ทีซ่ บั ซ้อน
แต่จะเข้าใจกันได้ดยี งิ่ ขึน้ เมือ่ นาเสนอในรูปของชุดตัวแปรใน 3 ระดับ ได้แก่ ปจั จัยระดับบุคคล ระดับ
กลุ่มและระดับองค์กร ( Robbins. 2005: 30) และหากเรายึดถือกรอบการศึกษาเช่นนี้มาใช้ในการ
วิจยั ในครัง้ นี้ ก็จะพบว่าปจั จัยเชิงเหตุทก่ี ่อให้เกิดพฤติกรรม สร้างนวัตกรรมระดับกลุ่ม ก็คอื ปจั จัยที่
เกีย่ วข้องกับสภาพแวดล้อมในการทางาน ในขณะทีส่ ภาพแวดล้อมในการทางานเหล่านี้ เมือ่ ร่วมกับ
คุณลักษณะเฉพาะบุคคลแล้ว ก็จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรม สร้าง นวัตกรรมในระดับบุคคลได้ (ดัง
ภาพประกอบ 2) (Amabile. 1997) ทัง้ นี้จะเสนอรายละเอียดเกีย่ วกับปจั จัยเชิงเหตุเหล่านัน้ โดย
ละเอียดต่อไป
ในขณะทีพ่ ฤติกรรมสร้างนวัตกรรมเป็นกระบวนการร่วมกันของกลุ่มงาน
ผลผลิตของกระบวนการดังกล่าวในทีน่ ้หี มายถึงผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็นนวัตกรรม ซึง่ แม้อาจเกิดขึน้ ได้ดว้ ย
ตัวบุคคลเป็นผูส้ ร้างขึน้ แต่แนวโน้มทีบ่ ุคคลจะสร้างนวัตกรรมเพียงลาพังนัน้ เป็นเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ได้
นานๆ ครัง้ โดยมากนวัตกรรมจะเกิดขึน้ จากกลุ่มงาน (Buijs. 2007: 206) และแม้ว่าไม่เป็นทีแ่ น่ชดั
นักว่ากลุ่มงานทีม่ พี ฤติกรรมสร้างนวัตกรรมสูงจะสามารถทางานให้ได้ผลงานดีเด่นได้ แต่อาเกรลล์
และกุสตาฟสัน (Paulus. 2000; citing Agrell & Gustafson. 1996) ได้ระบุไว้ว่านวัตกรรมใน
องค์การจะสูงได้ ก็ต่อเมือ่ มีกลุ่มงานทีม่ วี สิ ยั ทัศน์และมีบรรยากาศแห่งการสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม
พร้อมกับการทีบ่ ุคลากรจะต้องมีความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ดว้ ย ซึง่ เมือ่ ได้ศกึ ษาใน
ขอบเขตงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่นเรือ่ งของความคิดสร้างสรรค์ ก็พบว่าแนวคิดนี้ได้ชใ้ี ห้เห็นว่า
กระบวนการกลุ่มมีส่วนสาคัญต่อการเชื่อมโยงบุคคลสร้างสรรค์ให้เข้าสู่การสร้างนวัตกรรมระดับกลุ่ม
ได้ เวสท์และอัลทิงค์ (West; & Altink. 1996: 7) สนับสนุนความจาเป็นของการมีกระบวนการกลุ่มที่
ดี ว่าจะสามารถช่วยบริหารให้บุคคลทีม่ คี วามหลากหลาย ซึง่ มาทางานร่วมกันนัน้ สามารถทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเขามองว่ากระบวนการกลุ่มทีด่ ี ก็คอื การทีส่ มาชิกในกลุ่มมีการช่วยเหลือซึง่
กันและกัน ตลอดจนมีความเคารพเชื่อใจกันภายในกลุ่ม ก็จะเป็นสิง่ สนับสนุนให้สมาชิกในกลุ่มได้
แลกเปลีย่ นกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Scott; & Bruce. 1997)
การเชื่อมโยงสมาชิกในกลุ่มงานทีม่ คี วามแตกต่างกันและมีความสร้างสรรค์สงู
นัน้ มักจะเกิดความขัดแย้งขึน้ ได้ภายในกลุ่ม และอาจเป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารภายในกลุ่มงานนัน้
จนทาให้การทางานร่วมกันในกลุ่มงานเป็นเรือ่ งทีย่ ากขึน้ ไปด้วย ซึง่ เคอร์ตนั (Kirton. 1989) ได้เสนอ
แนวทางแก้ปญั หาดังกล่าว ด้วยการทีก่ ลุ่มงานจะต้องมีสะพาน (Bridge) เชื่อมต่อบุคคลเข้าด้วยกัน
กระบวนการกลุ่มในรูปของบรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมในกลุ่มงาน จึงน่าจะเป็นส่วนสาคัญต่อการ
เชื่อมต่อบุคคลเหล่านัน้ เช่นเดียวกับแนวคิดของเวสท์และอัลทิงค์ทเ่ี สนอไว้ขา้ งต้น ดังนัน้ จึงเห็นได้
ว่านวัตกรรมผลิตภัณฑ์นนั ้ เป็นผลผลิตทีเ่ กิดขึน้ จากการมีกลุ่มงานทีม่ พี ฤติกรรมสร้างนวัตกรรม อัน
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ได้รบั ผลสนับสนุนจากการทางานร่วมกันของสมาชิกในกลุ่ม ภายใต้บรรยากาศการทางานที่
เอือ้ อานวยต่อการเกิดความสร้างสรรค์ และผลักดันชิน้ งานให้เกิดขึน้ ได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนัน้
ผูว้ จิ ยั คาดว่า พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับกลุ่มงาน จะส่งผลต่อนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ซึง่ เป็น
ผลผลิตของกระบวนการกลุ่มได้
การวัดพฤติ กรรมสร้างนวัตกรรม
การศึกษาพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมนัน้ พบว่าจากงานวิจยั ทีผ่ ่านมา ใช้รปู แบบ
ในการวัดผลตัวแปรทีม่ คี วามหลากหลาย โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้คอื การรายงานตนเอง
(Selfreport) หัวหน้างานรายงาน (Supervisor report) เพื่อนร่วมงานรายงาน (Peer report) นับจาก
พฤติกรรม (Behavior count) และจากการตัดสินของผูเ้ ชีย่ วชาญ (Judges) (Anderson; et al.
2004)
รูปแบบของการวัดพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมทีเ่ ป็นทีน่ ิยมก็คอื การรายงาน
ตนเองและการให้หวั หน้างานเป็นผูร้ ายงาน โดยผลการรวบรวมงานวิจยั เกีย่ วกับนวัตกรรมใน
ระหว่างปี 1997 ถึง 2002 จานวน 15 เรือ่ ง พบว่าใช้การรายงานตนเองจานวน 6 เรือ่ ง และให้
หัวหน้างานรายงานจานวน 9 เรือ่ ง ซึง่ มีงานวิจยั บางเรือ่ งทีใ่ ช้ทงั ้ 2 รูปแบบควบคู่ไปด้วยกัน ทัง้ นี้
รูปแบบการวัดพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมทัง้ 2 รูปแบบ ต่างก็มขี อ้ ดีขอ้ ด้อยดังมีนกั วิจยั หลายท่านต่าง
ก็ให้ความคิดเห็นแตกต่างกันไป อาทิ การให้รายงานตนเองหรือหัวหน้างานรายงาน ต่างก็มเี รือ่ งของ
ความลาเอียง (Bias) ในการให้คะแนนมาเกีย่ วข้องด้วยทัง้ สิน้ เป็นต้น
อย่างไรก็ตามสก็อตและบรูซ (Scott; & Bruce.1994) ได้เสนอผลการวิจยั
เกีย่ วกับนวัตกรรมระดับบุคคลในปี 1994 โดยทาการศึกษากลุ่มวิศวกร นักวิทยาศาสตร์และ
พนักงานด้านเทคนิค (Technicians employed) ซึง่ ทางานอยูใ่ นฝา่ ย R&D ของบริษทั ใน
อุตสาหกรรมหลักของสหรัฐอเมริกา จานวนทัง้ สิน้ 172 คน โดยใช้แบบวัดรายงานตนเองซึง่ พัฒนา
มาจากแนวคิดกระบวนการนวัตกรรม 3 ระดับของเคอร์ตนั ได้แบบวัดจานวน 6 ข้อ เป็นมาตรวัด
แบบลิเคอร์ท (Likert scale) 5 ระดับ โดย 1 หมายถึงไม่ใช่เลย (Not at all) ไปจนถึง 5 หมายถึงใช่
อย่างยิง่ (An exceptional degree) ควบคู่ไปกับการให้หวั หน้างานรายงานผล พบว่าระดับคะแนน
พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมทีใ่ ห้พนักงานประเมินตนเองกับทีใ่ ห้หวั หน้างานเป็นผูป้ ระเมินนัน้ มี
ความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญ (r = .33, p < .001) นอกจากนี้สก็อตและบรูซ ยังดูประวัตผิ ลงาน
ในอดีตของบุคคลนัน้ ร่วมด้วย
แบบวัดของสก็อตและบรูซ ได้ถูกนาไปประยุกต์ใช้ในงานวิจยั ทีจ่ ดั ทาขึน้ โดย
แจนเซ่น (Janssen. 2000) ซึง่ ศึกษาเกีย่ วกับพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในการทางานในกลุ่ม
พนักงานทีไ่ ม่ใช่ผบู้ ริหาร จากบริษทั ในภาคอุตสาหกรรมอาหารของประเทศเนเธอร์แลนด์จานวน
170 คน แบบวัดของแจนเซ่นนี้มที งั ้ หมด 9 ข้อ แบบวัดดังกล่าวเป็นการสร้างสถานการณ์สมมติ เป็น
มาตรวัดแบบลิเคอร์ท 6 ระดับ จาก 1 คือ ไม่เคย (Never) ไปจนถึง 6 คือ เสมอ (Always) แบบวัด
ดังกล่าวใช้กบั พนักงานให้รายงานตนเอง ควบคู่ไปกับการให้หวั หน้ารายงานผล ผลจากใช้แบบวัด
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ดังกล่าวให้ผลใกล้เคียงกับงานของสก็อตและบรูซอย่างมาก โดยแบบวัดของสก็อตและบรูซมีค่า
ความเชื่อมันของครอนบาค
่
(Cronbach’s α) เท่ากับ .89 ในขณะทีแ่ บบวัดของแจนเซ่น มีค่าความ
เชื่อมันของครอนบาค
่
(Cronbach’s α) อยูท่ ่ี .95 สาหรับการรายงานตนเอง และ .96 สาหรับ
หัวหน้างานรายงานให้
ในงานวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จึงนาแบบวัดของแจนเซนมาปรับปรุงให้เข้ากับบริบท
ของกลุ่มตัวอย่าง โดยจะจัดทาแบบวัดขึน้ มาจานวน 2 ฉบับ เพื่อใช้วดั พฤติกรรมสร้างนวัตกรรม
ระดับบุคคลและระดับกลุ่มงาน โดยแบบวัดพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับบุคคลจะให้พนักงานซึง่
เป็นสมาชิกในกลุ่มงานเป็นผูร้ ายงานตนเอง และแบบวัดพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับกลุ่มงาน จะ
ให้หวั หน้างานเป็นผูร้ ายงานผลให้
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับบุคคล และ
พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับกลุ่มงานนัน้ พบว่ามีงานวิจยั ของเวสท์และวอลแลส
(West; &
Wallace. 1991) ซึง่ ศึกษานวัตกรรมในกลุ่มดูแลสุขภาพ (Halth care) โดยศึกษากลุ่มดูแลสุขภาพ
จานวน 8 กลุ่ม จานวนผูเ้ ข้าร่วมรวมทัง้ สิน้ 43 คน แม้งานวิจยั ดังกล่าวนี้จะเน้นไปทีก่ ารศึกษาใน
ระดับกลุ่มงาน แต่พบว่ามีค่าสหสัมพันธ์เพียร์สนั ระหว่างกลุ่มนวัตกรรมและนวัตกรรมระดับบุคคล
อย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับ .05 ซึง่ ความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็นความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน (r = .28,
p < .05) นันคื
่ อกลุ่มทีม่ นี วัตกรรมสูงจะมีสมาชิกทีม่ พี ฤติกรรมสร้างนวัตกรรมสูงด้วย กลุ่มงานทีม่ ผี ล
การศึกษาทีใ่ ห้ขอ้ ค้นพบทีค่ ล้ายคลึงกันเช่นนี้ มีปรากฏในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความ
สร้างสรรค์ของบุคคลกับความสร้างสรรค์ของกลุ่มงาน ดังเช่นในงานวิจยั ของทากการ์ (
Taggar.
2002) ทีท่ าการวิจยั ผลการปฏิบตั งิ านของกลุ่มงานจานวน 94 กลุ่ม พบว่าความสร้างสรรค์ระหว่าง
บุคคลมีความสัมพันธ์อย่างยิง่ กับความสร้างสรรค์ระดับกลุ่มอย่างมีนยั สาคัญ (r = .45, p < .001)
นอกจากนี้เขายังพบว่าบุคคลทีม่ คี วามสร้างสรรค์สงู จะทาให้ความสร้างสรรค์ของกลุ่มงานสูงขึน้ ได้
เมือ่ สมาชิกมีพฤติกรรมเกีย่ วข้องกับความสร้างสรรค์ของกลุ่มสูงด้วย จากผลการศึกษาของทากการ์
นี้ พาโรลาเมอร์โลและแมน (Parola-Merlo; & Mann. 2004) ได้นาไปศึกษาซ้าด้วยการศึกษากับ
กลุ่มตัวอย่างซึง่ เป็นกลุ่มวิจยั และพัฒนา (R&D) จานวน 56 กลุ่ม รวมสมาชิก 319 คน และวัดผลตัว
แปรทุกเดือนเป็นเวลาทัง้ สิน้ 9 เดือน ผลการศึกษาของเขาพบว่าความสร้างสรรค์ของบุคคลมี
ความสัมพันธ์กบั ความสร้างสรรค์ของกลุ่มในแต่ละห้วงเวลาของการศึกษานัน้ อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ (r = .84, p < .01) นอกจากนี้งานวิจยั ของพาโรลาเมอร์โลและแมน (Parola-Merlo; & Mann.
2004) ก็ยงั ได้ทาการวัดผลการปฏิบตั งิ านของกลุ่ม ด้วยการพิจารณาผลงานทีก่ ลุ่มได้สร้างขึน้ พบว่า
กลุ่มทีม่ คี วามสร้างสรรค์สงู จะสามารถสร้างสิทธิบตั ร (Patents) (r = .64, p < .01) และมีคะแนน
ความสร้างสรรค์ของผลงานเมือ่ เสร็จสิน้ สูงด้วย (r = .41, p < .01) ดังนัน้ ความสร้างสรรค์ของกลุ่มจึง
สามารถพยากรณ์ความสร้างสรรค์ของผลงานของกลุ่มงานได้
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2. นวัตกรรมผลิ ตภัณฑ์
ความหมาย
คอตเลอร์ ปรมาจารย์ดา้ นการตลาด ได้ให้คานิยามคาว่าผลิตภัณฑ์ (Product)
ว่าหมายถึง สิง่ ใดก็ตามทีส่ ามารถนาเสนอต่อตลาด เพื่อสนองความต้องการ (want) และความจาเป็น
(need) ผลิตภัณฑ์ทน่ี าเสนอนี้รวมไปถึงสินค้าทีม่ รี ปู ร่าง (physical goods) การบริการประสบการณ์
เหตุการณ์ บุคคล สถานที่ อสังหาริมทรัพย์ องค์การ ข้อมูล และความคิด (Kotler. 2006: 344) จาก
คาจากัดความดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของสิง่ ทีเ่ รียกว่าผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม
เพื่อให้การวิจยั ครัง้ นี้มขี อบเขตการศึกษาทีช่ ดั เจน จึงกาหนดชนิดของผลิตภัณฑ์ตามรูปแบบการจัด
กลุ่มผลิตภัณฑ์ทค่ี อตเลอร์ได้เสนอไว้ นันคื
่ อ หลักของสิง่ ทีจ่ บั ต้องได้ (tangibility) ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่า
ผลิตภัณฑ์ในทีน่ ้ ี หมายถึง สินค้าทีจ่ บั ต้องได้ทนี ่ าเสนอต่อตลาด เพือ่ สนองความต้องการและความ
จาเป็น (Kotler; & Keller. 2006: 345)
สาหรับนวัตกรรม (innovation) นัน้ เป็นคาศัพท์ทก่ี ล่าวถึงกันอย่างมากใน
ปจั จุบนั ทัง้ นี้สามารถนาเสนอความหมายโดยสังเขป อาทิ แคนเตอร์ (Kanter. 1983 : 20) กล่าวว่า
นวัตกรรมคือการกระทาด้วยการผลิตหรือการปรับปรุงทีไ่ ด้จากแนวคิดทีม่ ปี ระโยชน์ เช่นเดียวกับคา
นิยามของ ฮิกกิน้ (Higgins. 1995) ทีร่ ะบุว่า นวัตกรรมคือกระบวนการในการคิดสร้างสรรค์สงิ่
ใหม่ๆ ทีม่ คี ุณค่าต่อปจั เจกบุคคล กลุ่ม สังคม หรือองค์การ
จากนิยามทัง้ 2 นี้มงุ่ ชีใ้ ห้เห็นว่า
นวัตกรรมเป็นสิง่ ใหม่ทต่ี อ้ งมีประโยชน์ เช่นเดียวกับแนวคิดของเวสท์และฟารร์ (West; & Wallace.
1991: 303; West; & Farr. 1990) ทีใ่ ห้คาจากัดความนวัตกรรม ว่าเป็นการนาเสนอและการใช้ได้
จริงในเชิงปฏิบตั ทิ เ่ี ป็นไปด้วยความตัง้ ใจ ในงาน (Job) กลุ่มงาน (Work group) หรือองค์การ
(Organization) ทีเ่ กีย่ วกับแนวคิด กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ หรือการปฏิบตั ิ ซึง่ เป็นสิง่ ใหม่และถูก
ออกแบบเพื่อเป็นประโยชน์สาหรับงาน กลุ่มงาน หรือองค์การนัน้
สาหรับไมทอลและเซชาดรี (Maital; & Seshadri. 2007) แล้ว คาว่านวัตกรรม
ของเขา ได้เน้นไปทีค่ วามโดดเด่นในทางการตลาดของนวัตกรรมไว้ว่า นวัตกรรมเป็นการพัฒนา
สิง่ ประดิษฐ์ดงั ้ เดิมให้ประณีตขึน้ ในเชิงปฏิบตั ิ เพื่อไปสู่ผลิตภัณฑ์หรือเทคนิคทีใ่ ช้งานได้ หรือเป็น
กระบวนการทีค่ วามสร้างสรรค์ได้ถูกประยุกต์เข้าไปในทุกแง่มมุ ของห่วงโซ่คุณค่า (value chain)
ขององค์การ จากต้นไปจนถึงท้าย เพื่อพัฒนาคุณค่าทีส่ ร้างขึน้ ในหนทางทีใ่ หม่และทีด่ ขี น้ึ ให้กบั ลูกค้า
ในประเทศไทยเองนัน้ ก็มกี ารให้คาจากัดความนวัตกรรมไว้เช่นกัน ดังเช่นการ
ให้คานิยามนวัตกรรมโดยสานัก งานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีร่ ะบุ
ว่านวัตกรรม เป็นสิง่ ใหม่ทเ่ี กิดจากการใช้ความรูแ้ ละความคิดสร้างสรรค์ทม่ี ปี ระโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
และสังคม (ปรีดา ยังสุขสถาพร. 2549)
เมือ่ นาความหมายของผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเข้ามารวมกัน เซธิและคณะ
(Sethi; Daniel; & Park. 2001: 74) ได้เสนอว่านวัตกรรมผลิตภัณฑ์นนั ้ คือผลิตภัณฑ์ใหม่ทม่ี คี วาม
แตกต่างจากคู่แข่งขันทีเ่ ป็นทางเลือกในตลาดอยูใ่ นขณะนัน้ โดยเป็นความแตกต่างอย่างมี
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ความหมาย (Meaningful) ในสายตาของลูกค้า ดังนัน้ โดยสรุปแล้วนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ จึงเป็นสินค้า
ทีจ่ บั ต้องได้ทเี ่ กิดขึน้ จากกระบวนการคิดทีม่ กี ารพัฒนาจนเป็นสิง่ ใหม่ทแี ่ ตกต่างจากสินค้าของคู่
แข่งขันในท้องตลาด ซึง่ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่องาน กลุ่มงาน หรือองค์การได้
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์นนั ้ เป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมในองค์การ ซึง่ โจเซฟ ชัมปี
เตอร์ (Joseph Shumpeter) ได้แยกประเภทของนวัตกรรมไว้ทงั ้ สิน้ 5 ประเภท (Fagerberg. 2005:
6) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ (New product) วิธใี นกระบวนการผลิตใหม่ (New methods of
production) แหล่งวัตถุดบิ ใหม่ (New sources of supply) การใช้ประโยชน์ในตลาดใหม่ (The
exploitation of new markets) และหนทางใหม่ในการจัดการธุรกิจ (New ways to organize
business)
แต่กระนัน้ ในเชิงธุรกิจแล้ว นวัตกรรมทีเ่ ป็นทีม่ งุ่ เน้นก็มเี พียง 2 ประการ นันคื
่ อ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product innovation) และนวัตกรรมกระบวนการ (Process innovation)
โดยทัวไปแล้
่
วนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ช่วยเพิม่ คุณภาพและความหลากหลายของสินค้า และอาจช่วย
เปิดตลาดใหม่ นาไปสู่การผลิตและการจ้างงานทีม่ ากขึน้ จนอาจนาไปสู่การทดแทนของเก่าและการ
ลดต้นทุน ซึง่ เป็นผลทีเ่ กิดขึน้ ใกล้เคียงกับนวัตกรรมกระบวนการ (Pianta. 2005: 572)
แต่ถงึ กระนัน้ การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ก็ยงั คงมีความโดดเด่นไปจาก
นวัตกรรมอื่นๆในองค์การ เป็นเพราะการนาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่นนั ้ เป็นตัวสะท้อนถึงความ
เจริญเติบโตของรายได้และการจ้างงาน อีกทัง้ เป็นสิง่ ทีง่ า่ ยทีจ่ ะมองเห็นถึงนวัตกรรมทีเ่ กิดขึน้ ได้
ตลอดจนการสร้างผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็นนวัตกรรมนัน้ จะต้องใช้ความรูซ้ ง่ึ เป็นพืน้ ฐานของนวัตกรรมไว้
หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นเรือ่ งความรูใ้ นด้านการตลาด ด้านเทคโนโลยี และด้านกระบวนการผลิต
เป็นต้น (Fargerberg. 2005: 7) การให้ความสาคัญกับผลิตภัณฑ์จงึ เป็นแนวคิดทีเ่ หมาะสมสาหรับ
การศึกษาพฤติกรรมนวัตกรรมในครัง้ นี้
สาหรับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เองนัน้ ก็มกี ารจัดแยกระดับของความใหม่ (New)
ไว้ดว้ ยเช่นกัน โดยไมทอลและเซชาดรี (Maital; & Seshadri. 2007: 90) เรียกระดับความใหม่
เหล่านี้ว่าคุณลักษณะ (Feature) ซึง่ เขาได้อธิบายคาว่าคุณลักษณะในทีน่ ้ไี ว้ว่า “เป็นสิง่ ทีผ่ ลิตภัณฑ์
ทาให้กบั ผูค้ น ในเชิงสนองความต้องการและความจาเป็นของเขา
” และแยกคุณลักษณะของ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไว้เป็น 3 ประเภทหลัก (Maital; & Seshadri. 2007: 90; Pianta. 2005: 572)
ดังนี้
นวัตกรรมส่วนเพิม่ (Incremental Innovations) คือนวัตกรรมทีส่ ร้างขึน้ มาจาก
ผลิตภัณฑ์ทม่ี อี ยูเ่ ดิม โดยเกิดจากการปรับปรุง (Improving) หรือดัดแปลง (Altering) จากคุณสมบัติ
(Attribute) ของผลิตภัณฑ์เดิมนัน้
1. นวัตกรรมพืน้ ฐาน (Standard Innovations) คือการเพิม่ คุณสมบัตอิ ย่างหนึ่งอย่างใด
ลงในผลิตภัณฑ์ทม่ี อี ยู่ โดยคุณสมบัตนิ นั ้ ไม่เคยเกิดขึน้ มาก่อน เช่น การใส่เครือ่ งอ่านแผ่นซีดี (CDROM read-only) ลงในคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
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2. นวัตกรรมแท้ (Radical Innovations) ซึง่ หมายถึงคุณสมบัตใิ หม่อย่างมีนยั สาคัญ
(Significant) บางอย่างทีไ่ ม่เคยมีมาก่อนเลย ทาให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างแท้จริง เช่น การสร้าง
คอมพิวเตอร์มอื ถือ (Palm Pilot) หรือการผลิตกระดาษโพสต์อทิ (Post-it) ของ 3M เป็นต้น
จากประเภทนวัตกรรมทัง้ 3 ชนิดนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการ
สร้างสรรค์สงิ่ ประดิษฐ์และความสามารถด้านนวัตกรรมทีแ่ ตกต่างกันด้วย
โดยกล่าวได้ว่าจาก
นวัตกรรมส่วนเพิม่ จนถึงนวัตกรรมแท้ จะต้องใช้ความสร้างสรรค์และความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมทีเ่ พิม่ มากขึน้ อย่างเห็นได้ชดั และเมือ่ กล่าวถึงนวัตกรรมแท้นนั ้ ก็เป็นเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ไม่งา่ ย
นักในวงการธุรกิจ
การศึกษาเกีย่ วกับนวัตกรรมนัน้ มีความเกีย่ วข้องกับความคิดสร้างสรรค์เป็น
อย่างมาก จนกล่าวได้ว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นพืน้ ฐานสาคัญของการเข้าถึงนวัตกรรม และด้วยเหตุ
นี้จงึ ทาให้นกั จิตวิทยาในอดีตทีป่ ระสงค์จะศึกษานวัตกรรม กลับใช้การวัดความคิดสร้างสรรค์เป็น
ตัวแทนของการวัดนวัตกรรมแทนทีจ่ ะหาวิธวี ดั ตัวแปรนี้โดยเฉพาะ (King; & West. 2002: 6) จึงทา
ให้ผลของตัวแปรแต่ละตัวทีผ่ วู้ จิ ยั ศึกษาส่งผลต่อนวัตกรรมแตกต่างกัน (West; et al. 2004: 272)
ดังนัน้ การทาความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างคาศัพท์ทงั ้ สองนี้จงึ มีความจาเป็น
ความแตกต่างระหว่างความคิ ดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ถึงแม้ว่าความคิดสร้างสรรค์กบั นวัตกรรมนัน้ มีความใกล้เคียงกันอย่างมาก จน
บางครัง้ ก็มกี ารใช้คาทัง้ 2 นี้ทดแทนกัน (King; & West. 2002: 6) แต่กระนัน้ ทัง้ 2 คานี้กย็ งั มีความ
แตกต่างระหว่างกันอยู่ ซึง่ คุน (Kuhn. 1988) เสนอว่า คาว่าความคิดสร้างสรรค์นนั ้ อาจเป็นสิง่ ทีเ่ กิด
ขึน้ มาในความคิดได้ โดยเป็นมุมมองทีแ่ ตกต่าง และกล่าวได้ว่าเป็นกระบวนการคิดแนวตัง้
(Vertical) เพราะเป็นการคิดทีเ่ ป็นอิสระ (Loose) มีความเชื่อมโยง (Associative) และเป็นสัญลักษณ์
(Symbolic) ทีม่ โี ครงสร้าง ในขณะทีน่ วัตกรรมมักเป็นความคิดทีเ่ กิดมาเพื่อต้องการแก้ปญั หา โดยใช้
ความรู้ หรือประสบการณ์ดงั ้ เดิมมาสนับสนุน จึงถือเป็นการคิดแนวนอน (Horizontal)
เช่นเดียวกับเซอร์โต (Certo) ซึง่ มองว่านวัตกรรมเป็นกระบวนการทีน่ า
แนวความคิดทีเ่ ป็นประโยชน์ไปใช้ผลิตสินค้า การบริการ หรือใช้ทางานให้เป็นประโยชน์ สิง่ เหล่านี้
เป็นผลของความคิดสร้างสรรค์ ซึง่ เป็นเงือ่ นไขหลักของนวัตกรรม
โดยหลักการแล้ว ความคิด
สร้างสรรค์คอื การเสนอความคิดใหม่ๆ ส่วนนวัตกรรมคือการนาความคิดเหล่านี้ไปใช้ในการ
ปฏิบตั งิ าน หรืออาจกล่าวได้ว่าความคิดสร้างสรรค์นนั ้ เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปญั หา (Problemsolving) ในขณะทีน่ วัตกรรมมีระดับของการลงมือทาทีม่ ากกว่า ซึง่ ผลของการลงมือทานัน้ ก็ไม่ได้
เกีย่ วข้องกับระดับผลสาเร็จของผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้ (Kirton. 2003: 152-153) แต่กระนัน้ นวัตกรรมก็
ยังถือเป็นกุญแจสาคัญสาหรับการพัฒนาคุณภาพในองค์การ (พัชนี นนทศักดิ ์; และคนอื่นๆ. 2549)
ความคิดทีว่ ่าความสร้างสรรค์เป็นจุดเริม่ ต้น ในขณะทีน่ วัตกรรมนัน้ เป็นการลง
มือนัน้ ได้ถูกนาเสนอในรูปแบบของวัฎจักร คือมีจดุ เริม่ ต้นมาจากการริเริม่ นาไปใช้ ประยุกต์ใช้ และ
สุดท้ายคือนวัตกรรมนัน้ มีความคงที่ โดยจุดกาเนิดของนวัตกรรมนัน้ ต้องการความคิดริเริม่
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สร้างสรรค์เป็นหลัก ในขณะทีเ่ มือ่ วัฏจักรได้ดาเนินไปยังช่วงท้ายแล้ว ความริเริม่ สร้างสรรค์จะมี
บทบาทน้อยมาก (West. 2002: 358) ทัง้ นี้คงิ และเวสท์ (King; & West. 1987: 6) เสนอว่าความ
แตกต่างระหว่างความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมนัน้ มีดว้ ยกัน 3 ประการ นันคื
่ อ 1) นวัตกรรมนัน้
ถึงจะเป็ นสิง่ ทีแ่ ปลกใหม่กจ็ ริง แต่กไ็ ม่จาเป็นต้องเป็นสิง่ ใหม่บริสุทธิ ์ คืออาจเป็นเพียงสิง่ ทีใ่ หม่ต่อ
กลุ่ม ต่อบทบาท หรือต่อองค์การทีม่ นั ถูกนาเสนอก็ได้ 2) นวัตกรรมนัน้ เป็นส่วนรวม (Public) เสมอ
นันหมายความว่
่
าการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ นัน้ หากกระทบเพียงแค่บุคคลทีส่ ร้างมันขึน้ มา แต่ไม่
ส่งผลหรือกระทบต่อผูอ้ ่นื เลยนัน้ ก็ไม่อาจเรียกว่านวัตกรรมได้ และ 3) นวัตกรรมนัน้ จะต้องมี
ประโยชน์ทเ่ี กิดขึน้ อย่างตัง้ ใจ ความหมายคือถ้าการเปลีย่ นแปลงนัน้ เกิดขึน้ โดยบังเอิญก็ไม่อาจเป็น
นวัตกรรมได้
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์นนั ้ สามารถเกิดขึน้ ได้จากฝีมอื ของพนักงานองค์การเพียง
ลาพัง หรือจะเกิดขึน้ ในรูปของผลงานจากกลุ่มงานก็ได้ แต่การทางานในองค์การธุรกิจในภาคปฏิบตั ิ
พบว่าการสร้างนวัตกรรมทีเ่ กิดขึน้ โดยบุคคลเพียงลาพังนัน้ แม้เกิดขึน้ ได้แต่กเ็ ป็นไปได้ยาก ส่วน
ใหญ่นวัตกรรมในองค์การไม่ว่าประเภทใด ก็มกั เกิดในรูปแบบของกลุ่มงาน (Work group) เป็นหลัก
(Curral; et al. 2001: 188) ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จึงระบุถงึ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ว่าเป็น
ผลผลิตทีเ่ กิดขึน้ ในรูปของกลุ่มงานมากกว่าการสร้างขึน้ โดยพนักงานรายบุคคล
การวัดนวัตกรรมผลิ ตภัณฑ์
จากการศึกษางานวิจยั เกีย่ วกับนวัตกรรมและพิจารณาวิธกี ารวัดผลนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์นนั ้ พบว่ามีรปู แบบการวัดผลอยูห่ ลายประการ อาทิ ระดับความใหม่ของผลิตภัณฑ์ทน่ี า
ออกสู่ตลาด (e.g. Damanpour. 1992; West; & Wallace. 1991) หรือในบางตาราได้เสนอวิธกี ารวัด
ความเป็นนวัตกรรม ด้วยการวัดผลทางเศรษฐศาสตร์ ก็คอื การวัดผลในรูปแบบของยอดขายหรือผล
กาไรทีไ่ ด้รบั จากผลิตภัณฑ์ใหม่ทถ่ี ูกนาเสนอออกสู่ตลาด
วัดจากจานวนชิน้ งานนวัตกรรมที่
หน่วยงานนัน้ ๆ ผลิตได้ หรือวัดจากสิทธิบตั รทีเ่ กิดขึน้ (Smith. 2006: 148 - 177) การวัดผล
นวัตกรรมนัน้ มีความหลากหลายขึน้ อยูก่ บั ความสนใจของผูว้ จิ ยั เป็นหลัก แต่ดว้ ยเหตุทก่ี ารวัดผล
นวัตกรรมมีความหลากหลายเช่นนี้ ทาให้ผลการศึกษาเกีย่ วกับนวัตกรรมนัน้ ให้ผลทีไ่ ม่สอดคล้องกัน
ได้ เวสท์และคณะจึงเสนอว่า การวัดผลนวัตกรรมทีเ่ กิดขึน้ โดยกลุ่มงานนัน้ สมควรให้ความสาคัญกับ
การวัดจานวน (Magnitude) ระดับความรุนแรงของการเปลีย่ นแปลง (Radicalness) และสุดท้ายก็
คือการวัดทีร่ ะดับความแปลกใหม่ของนวัตกรรม ทัง้ นี้สาหรับระดับความรุนแรงของการเปลีย่ นแปลง
ก็คอื การพิจารณาว่านวัตกรรมทีก่ ลุ่มสร้างขึน้ นัน้ มีผลทาให้สถานะของกลุ่มมีการเปลีย่ นแปลง
หรือไม่ อย่างไร โดยให้หวั หน้ากลุ่มหรือหัวหน้าหน่วยงาน เป็นผูป้ ระเมินผลนวัตกรรมของกลุ่ม
นัน้ เอง (West; et al. 2004: 272)
อย่างไรก็ตามองค์การธุรกิจในประเทศไทยเองนัน้ ก็มาเริม่ ให้ความใส่ใจกับการ
สร้างผลิตภัณฑ์ทม่ี คี วามแปลกใหม่มาได้ไม่นานนัก ดังนัน้ เพื่อให้การศึกษาเกีย่ วกับการสร้าง
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ในระดับกลุ่มงานในครัง้ นี้มคี วามเหมาะสมกับบริบทการศึกษาในประเทศ ผูว้ จิ ยั
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จึงได้กาหนดเกณฑ์ในการวัดผลการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไว้เป็น 2 ประเด็น โดยอิงจากแนวคิด
ของเวสท์และคณะข้างต้น ได้แก่
1. ความแปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์ หมายถึง ระดับความแปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์นนั ้ ณ
เวลาทีไ่ ด้นาเสนอออกสู่ตลาด สาหรับระดับความแปลกใหม่น้ี เป็นระดับความแตกต่าง
ของ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ทท่ี างกลุ่มงานได้ผลิตออกมา เทียบกับสินค้าของคู่แข่งขันทีจ่ าหน่ายอยูใ่ นท้องตลาด
ในขณะทีผ่ ลิตภัณฑ์นนั ้ ออกสู่ตลาด ระดับความแปลกใหม่น้จี ะให้หวั หน้าหน่วยงาน และเมธีส่งเสริม
นวัตกรรมของสานักนวัตกรรมเฉพาะสาขาอุตสาหกรรมนัน้ ๆ เป็นผูป้ ระเมินผล โดยมีคะแนนตัง้ แต่
0 คือ ไม่แตกต่างจากสินค้าของคู่แข่งขันเลย ถึง 10 ซึง่ หมายถึง แตกต่างจากสินค้าของคู่แข่งขัน
อย่างยิง่ กลุ่มงานทีไ่ ด้คะแนนสูง แสดงว่ามีระดับความแปลกใหม่ของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สงู กว่า
กลุ่มงานทีไ่ ด้คะแนนต่า
2. ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ หมายถึง ระดับของประโยชน์ทผ่ี ลิตภัณฑ์ใหม่นนั ้ ได้สร้าง
ให้กบั บุคคลหรือหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้แก่ ทีมงาน องค์การและลูกค้าเป้าหมาย ผูว้ จิ ยั ได้กาหนด
ประเด็นทีส่ ะท้อนประสิทธิผลของนวัตกรรม ใน 3 ประเด็นหลัก นันคื
่ อ ระดับความสามารถของ
ผลิตภัณฑ์ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ระดับความสามารถของผลิตภัณฑ์ในการ
ชื่อเสียงให้กบั ทีมงานทีผ่ ลิตชิน้ งาน และระดับความสามารถของผลิตภัณฑ์ในการตอบสนองต่อ
เป้าหมายขององค์การทีก่ าหนดไว้ ทัง้ นี้สาหรับเกณฑ์การวัดในประเด็นสุดท้าย ผูว้ จิ ยั ไม่ได้ระบุว่า
เป้าหมายขององค์การจะต้องเป็ นประเด็นในเรือ่ งใดชัดเจน เนื่องจากองค์การสามารถกาหนด
เป้าหมายในการผลิตสินค้าในแต่ละช่วงเวลาทีแ่ ตกต่างกันได้ อาทิ เพื่อเพิม่ ยอดขาย เพื่อสร้างความ
แปลกใหม่ให้ตลาด หรือเพื่อสร้างความเป็นผูน้ าด้านนวัตกรรมให้กบั บริษทั เป็นต้น ดังนัน้ หากใช้
ยอดขายมาเป็นเกณฑ์วดั ความสามารถของผลิตภัณฑ์ใหม่เพียงประการเดียว อาจไม่สามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถทีแ่ ท้จริงของผลิตภัณฑ์นนั ้ ได้ ดังนัน้ การวัดผลว่าผลิตภัณฑ์ใหม่นนั ้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ทไ่ี ด้รบั มอบหมายหรือไม่ จึงมีความเหมาะสมกว่า ทัง้ นี้หวั หน้าหน่วยงาน
และเมธีส่งเสริมนวัตกรรมของสานักนวัตกรรมในสาขาอุตสาหกรรมนัน้ ๆ จะเป็นผูป้ ระเมินผลระดับ
ประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ใหม่น้ี โดยมีคะแนนตัง้ แต่ 0 ถึง 10 ซึง่ 0 หมายถึง ไม่มคี วามสามารถใน
ประเด็นนัน้ เลย และ 10 หมายถึง มีความสามารถ ในประเด็นนัน้ อย่าง ยิง่ กลุ่มงานทีไ่ ด้คะแนนสูง
แสดงว่ามีระดับประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ใหม่สงู กว่ากลุ่มงานทีไ่ ด้คะแนนต่า
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ความเข้าใจในเรือ่ งของผลิตภัณฑ์ทจ่ี ะนามาประเมินผล
ของแต่ละกลุ่มนัน้ ถูกต้องตรงกัน ผูว้ จิ ยั จึงกาหนดให้ใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ทผ่ี ลิตออกจาหน่ายสู่ทอ้ งตลาด
ชิน้ งานล่าสุดของแต่ละกลุ่มงาน ทัง้ นี้เพราะแต่ละกลุ่มงานอาจจะมีผลิตภัณฑ์อยู่
จานวนมาก ทาให้เกิดความลังเลในการเลือกชิน้ งานในการประเมินผล และหากให้เลือกชิน้ งาน
ตามแต่ทท่ี างกลุ่มจะคัดเลือก ก็อาจจะเป็นชิน้ งานทีผ่ ลิตออกมาสู่ตลาดนานมากแล้ว ทาให้ไม่
สอดคล้องกับการรับรูถ้ งึ สถานการณ์ปจั จุบนั ทีท่ างกลุ่มเผชิญอยูไ่ ด้ ดังนัน้ ชิน้ งานทีอ่ อกสู่ตลาดล่าสุด
จึงเป็นชิน้ งานทีเ่ หมาะสมในการศึกษาครัง้ นี้
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สาหรับการวัดผลในเรือ่ งของจานวนนวัตกรรมทีก่ ลุ่มสามารถผลิตได้นนั ้ ผูว้ จิ ยั
เห็นว่างานวิจยั ในครัง้ นี้ไม่เหมาะสมทีจ่ ะนาเรือ่ งชิน้ งานมาเป็นตัวชีว้ ดั การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
ระดับกลุ่มงาน เนื่องจากแต่ละอุตสาหกรรมมีระยะเวลาในการสร้างนวัตกรรมทีแ่ ตกต่างกันออกไป
บางอุตสาหกรรมอาจใช้เวลาในการผลิตชิน้ งานใหม่ในระยะเวลาสัน้ ๆ แต่ในบางอุตสาหกรรมใช้เวลา
ในการผลิตชิน้ งานใหม่นาน เช่น ในอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ เป็นต้น ในขณะทีจ่ านวนชิน้ งาน ไม่อาจ
เป็นเครือ่ งรับประกันว่างานทีก่ ลุ่มได้ผลิตออกมานัน้ มีคุณภาพมากน้อยเพียงใด ผูว้ จิ ยั จึงไม่ใช้จานวน
ชิน้ งานเป็นตัวชีว้ ดั ในครัง้ นี้
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
การวิจยั เกีย่ วกับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่แล้วจะอยูใ่ นรูปของการศึกษา
การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ในขณะทีง่ านวิจยั ทีพ่ บก็จะนาเสนอการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ในรูปกลุ่มงาน
(Leender; et al. 2007) และต้องการแสวงหาคาตอบว่าจะทาเช่นไรให้กลุ่มงานทีม่ หี น้าทีพ่ ฒ
ั นา
ผลิตภัณฑ์ใหม่เหล่านี้ สามารถสร้างผลงานได้ออกมาอย่างมีประสิทธิผล ในงานวิจยั ของลีนเดอร์และ
คณะ (Leender; et al. 2007) ก็ได้ทาการศึกษาเพื่อหาคาตอบเช่นเดียวกันนี้ โดยเน้นว่างานทีม่ ี
ประสิทธิผลนัน้ ก็มาจากกลุ่มงานทีม่ คี วามสร้างสรรค์ หรือตัวอย่างในงานวิจยั ของตู่ (Tu. 2009) ก็
ศึกษาไปทีป่ จั จัยทีส่ ามารถสนับสนุ นให้กลุ่มงานทีส่ ร้างผลิตภัณฑ์ใหม่นนั ้ มีความสร้างสรรค์ได้
อย่างไร นอกจากนี้ยงั มีการศึกษาถึงวิธกี ารวัดผลว่ากลุ่มงานสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่นนั ้ มีความ
สร้างสรรค์มากน้อยเพียงใด (e.g. Redelinghuys; & Bahill. 2006) และยังปรากฏงานวิจยั ทีศ่ กึ ษา
ความเชื่อมโยงทีช่ ดั เจนระหว่างความสร้างสรรค์กบั การสร้างนวัตกรรมทีเ่ กิดขึน้ ในกลุ่มงาน ดังเช่น
งานวิจยั ของเซธิและคณะ (Sethi; et al. 2001) และงานวิจยั ของอิมและเวิรค์ แมนจูเนียร์ (Im; &
Workman Jr. 2004) ดังนัน้ โดยสรุปแล้วการศึกษาเกีย่ วกับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์นนั ้ ทาให้ผวู้ จิ ยั มี
ความประสงค์ทจ่ี ะศึกษาความเกีย่ วโยงระหว่างพฤติกรรมสร้างนวัตกรรม กับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใน
ฐานะทีเ่ ป็นผลผลิตทีเ่ กิดขึน้ จากพฤติกรรมดังกล่าวนี้

3. แนวคิ ดการวิ เคราะห์พหุระดับกับการวิ จยั ในองค์การ
แนวคิดพืน้ ฐานของการวิเคราะห์พหุระดับนัน้ ก็คอื เทคนิคทางสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์
อิทธิพลของตัวแปรทานายหลายระดับ ทีม่ ตี ่อตัวแปรตาม ซึง่ ตัวแปรทานายมีโครงสร้างเป็นระดับ
ลดหลัน่ (Hirarchical) อย่างน้อย 2 ระดับ โดยตัวแปรทานายและตัวแปรตามทีอ่ ยูร่ ะดับล่างต่าง มี
ความสัมพันธ์ซง่ึ กันและกัน และได้รบั อิทธิพลร่วมกันจากตัวแปรทานายทีอ่ ยูร่ ะดับบน (ศิรชิ ยั กาญ
จนวาสี. 2548) ลักษณะเช่นนี้มกั ปรากฏในการวิจยั ทางสังคมศาสตร์โดยส่วนใหญ่ โดยเฉพาะเมือ่
เป็นการศึกษาเกีย่ วกับข้อมูลขององค์การ เนื่องจากการจัดองค์การโดยทัวไปนั
่ น้ จะมีการแบ่งส่วนใน
การบริหารงานภายในองค์การ และมีการจัดตัง้ เป็นลาดับชัน้ หน่วยงานระดับสูงย่อมมีอทิ ธิพลต่อ
หน่วยงานหรือการบริหารในระดับชัน้ รองลงมา ลักษณะเช่นนี้ถอื เป็นธรรมชาติของข้อมูลในองค์การ
ซึง่ มีความสลับซับซ้อนและไม่หยุดนิ่ง ดังนัน้ ตัวแปรต่างๆ ทีอ่ ยูใ่ นระดับเดียวกันและต่างระดับกัน จึง
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มีปฏิสมั พันธ์ (Interaction) ซึง่ กันและกันตลอดเวลา การศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการ
ภายในองค์การอย่างชัดเจนและลึกซึง้ จึงต้องทาความเข้าใจกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในระดับ
เดียวกันและปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปรต่างระดับด้วย เห็นได้ว่าตัวแบบ การวิเคราะห์ ทางพหุระดับ
นัน้ จึงมีความเกีย่ วข้องกับปรากฏการณ์ (Phenomena) ขององค์การ และกล่าวได้ว่าไม่จาเป็นที่
จะต้องวิเคราะห์แบบพหุระดับ ถ้าพบว่า 1) หน่วยระดับสูงขององค์การไม่ได้ส่งอิทธิพลลงมา 2) ถ้า
ปรากฏการณ์ขององค์การนัน้ สามารถอธิบายด้วยหน่วยย่อย (กลุ่ม, บุคคล) ขององค์การได้อยูแ่ ล้ว
และ 3) มีการศึกษาในประเด็นนัน้ อยูน่ ้อยมาก (Kozlowski; & Klein. 2000)
ความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยย่อยและหน่วยทีอ่ ยูส่ งู กว่านัน้ หากเป็นกระบวนการแบบบน
ลงล่างแล้ว (Top-down processes) จะต้องมีความเฉพาะเจาะจง และสามารถระบุได้ออกเป็น 2
รูปแบบ นันคื
่ อ 1) หน่วยทีอ่ ยูร่ ะดับสูงกว่ามีอทิ ธิพลทางตรงหรือทางอ้อมต่อหน่วยย่อย (ศิรชิ ยั กาญ
จนวาสี. 2548)
และ/หรือ 2) หน่วยทีอ่ ยูร่ ะดับสูงกว่า สร้างรูปแบบหรือปรับ (Moderate)
ความสัมพันธ์และกระบวนการของหน่วยย่อยได้ ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จึงเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในระดับกลุ่มงาน ซึง่ ก็คอื บรรยากาศ สนับสนุน นวัตกรรมในกลุ่มงาน ว่า
สามารถทาหน้าทีเ่ ป็นตัวแปรปรับความสัมพันธ์ของตัวแปรทีอ่ ยูใ่ นระดับบุคคลซึง่ เป็นหน่วยย่อยได้
ทัง้ นี้เป็นไปตามแนวคิดการวิเคราะห์แบบพหุระดับนันเอง
่

4. ปัจจัยเชิ งสาเหตุของพฤติ กรรมสร้างนวัตกรรม
พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคลและระดับกลุ่มงาน ต่างก็มปี จั จัยทีเ่ ป็นสาเหตุท่ี
แตกต่างกันออกไป โดยจากการรวบรวมผลงานวิจยั เกีย่ วกับนวัตกรรมระหว่างปี ค.ศ. 1997 ถึง
2002 ของแอนเดอร์สนั และคณะ (Anderson; et al. 2004) แสดงให้เห็นถึงปจั จัยทีส่ นับสนุนความ
เป็นนวัตกรรมในระดับบุคคลที่ มีผวู้ จิ ยั ให้ความสนใจทาการศึกษา ซึง่ ได้แก่ปจั จัยด้านบุคลิกภาพ
แรงจูงใจ ความสามารถด้านการรูค้ ดิ และคุณลักษณะงาน ในการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้พจิ ารณา
คัดเลือกปจั จัยทีค่ าดว่าจะมีผลต่อพฤติกรรมนวัตกรรมระดับบุคคล โดยดูจากกระบวนการเกิด
นวัตกรรมของบุคคลของแคนเตอร์ (Kanter. 1988: 91) ซึง่ จะต้องมุง่ เน้นไปยังปจั จัยทีส่ ามารถ
สนับสนุ นให้ขนั ้ ตอนการเกิดนวัตกรรมระดับบุคคลนัน้ บรรลุได้ อีกทัง้ ปจั จัยดังกล่าวจะต้องสามารถ
พัฒนาให้เกิดขึน้ ได้ จึงจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ นี้จงึ
กาหนดปจั จัยเชิงสาเหตุดา้ นคุณลักษณะส่วนบุคคล ทีส่ ามารถใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
บุคคลเข้าทางาน และยังเป็นคุณลักษณะทีส่ ามารถพัฒนาได้ และสาหรับปจั จัยระดับกลุ่มงานที่
สามารถส่งผลต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมทุกระดับนัน้ งานวิจยั ของแอนเดอร์สนั และคณะได้ระบุถงึ
บรรยากาศของกลุ่มงาน โครงสร้างของกลุ่ม คุณลักษณะสมาชิกของกลุ่ม รูปแบบของภาวะผูน้ า
ทรัพยากรทีไ่ ด้รบั ตลอดจนวัฒนธรรมขององค์การบางประการทีม่ ผี ลต่อการสร้างผลงานแปลกใหม่ให้
เกิดขึน้ จึงเป็ นแนวทางในการกาหนดปจั จัยระดับกลุ่มงาน ได้แก่ บรรยากาศนวัตกรรมของกลุ่มงาน
การรับรูผ้ ลงานนวัตกรรมขององค์การ การสนับสนุนของหัวหน้างาน และความหลากหลายในความรู้
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และทักษะในกลุ่มงาน เพื่อใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ โดยจะกล่าวในรายละเอียดของปจั จัยทัง้ ระดับบุคคล
และระดับกลุ่มงานดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
4.1 ปัจจัยระดับบุคคลกับพฤติ กรรมสร้างนวัตกรรม

ลักษณะการคิ ดริ เริ่ ม
ความหมาย
ทอร์แรนซ์ (Isaksen; & Puccio. 1988:664; citing Torrance. 1974. Torrance
Tests of Creative Thinking: Norms and Technical Manual.) ให้ความหมายความคิดริเริม่ ว่าเป็น
การสะท้อนถึงความสามารถของบุคคล ในการสร้างความคิดทีแ่ ปลกไปจากสิง่ ทีเ่ คยเป็นอยูเ่ ดิม
พาสนา จุลรัตน์ (2548: 58) กล่าวว่า ความคิดริเริม่ (Originality) หมายถึง
ลักษณะความคิดแปลกใหม่ แตกต่างจากความคิดธรรมดา หรือความคิดง่ายๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม
ในขณะทีล่ กั ษณะการคิด คือการคิดทีม่ จี ดุ มุง่ หมายเฉพาะบางอย่างทีเ่ ป็น
คุณสมบัตเิ ด่นของการคิดนัน้ ๆ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2545: 12)
ดังนัน้ สรุปได้ว่า ลักษณะการคิดริเริม่ หมายถึง ลักษณะการคิดของบุคคลทีแ่ สดง
ให้เห็นความสามารถในการคิดทีแ่ ปลกใหม่ หรือแตกต่างไปจากความคิดเดิมๆ ทีม่ อี ยู่ อันเป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและบุคคลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ลักษณะการคิดริเริม่ ถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งความคิดสร้างสรรค์ ดังทีก่ ลิ ฟอร์ด
(Guildford. 1971: 125-143) เสนอไว้ว่าความคิดสร้างสรรค์นนั ้ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่
ความคิดริเริม่ ความคิดคล่องตัว ความคิดยืดหยุน่ และความคิดละเอียดลออ และนับตัง้ แต่การ
นาเสนอของกิลฟอร์ด (J.P.Gilford) ในการประชุมของสมาคมจิตวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา ในปี 1950
เป็นต้นมา ได้เป็นการจุดประกายให้มกี ารศึกษาเกีย่ วกับความคิดสร้างสรรค์น้เี พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง
(Kurtzberg; & Amabile. 2000- 2001: 285) โดยกิลฟอร์ดได้เสนอว่าความคิดสร้างสรรค์นนั ้ เป็น
คุณลักษณะทีม่ มี าอย่างต่อเนื่อง แต่บุคคลทีม่ คี วามสามารถพิเศษด้านความคิดสร้างสรรค์ ก็คอื ผูท้ ม่ี ี
คุณลักษณะอะไรบางอย่างมากกว่าทีเ่ รามี (More of what all of us have)
การศึกษาเกีย่ วกับความคิดสร้างสรรค์สามารถแบ่งได้เป็น 3 ขอบเขตการศึกษา
ได้แก่ การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ในแง่มมุ ของนักคิด (Thinker) ซึง่ ถือเป็นกระบวนการด้านการรู้
คิด (Cognitive processes) กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มทีม่ องความคิดสร้างสรรค์ในแง่ของบุคลิกภาพและ
องค์ประกอบด้านพฤติกรรมของนักคิด และกลุ่มที่ 3 คือกลุ่มทีศ่ กึ ษาความคิดสร้างสรรค์ในแง่ของ
การมีปฏิสมั พันธ์ ระหว่างสภาพแวดล้อมกับการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ในการทางาน
(Kurtzberg; & Amabile. 2000- 2001: 285)
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ในกลุ่มที่ 1 หรือกลุ่มทีใ่ ห้ความสาคัญกับการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ ใน
ประเด็นว่าเป็นกระบวนการรูค้ ดิ เช่น กิลฟอร์ด ซึง่ เสนอว่าความคิดสร้างสรรค์นนั ้ เป็นความฉลาด
(Intelligence) ของแต่ละบุคคล ซึง่ ประกอบไปด้วยความคิดทีแ่ ตกต่างกัน 2 ชนิด ชนิดหนึ่งเรียกว่า
ความคิดแบบเอกนัย (Convergent thinking) ซึง่ เป็นการคิดเพื่อบรรลุเป้าหมายหนึ่งเดียว มีการใช้
ตรรกะ อันวัดได้ดว้ ยการใช้แบบวัดสติปญั ญา (IQ test) และอีกชนิดหนึ่งคือความคิดแบบอเนกนัย
(Divergent thinking) ซึง่ เป็นการคิดทีไ่ ร้กรอบ และมีความเกีย่ วพันกับความสามารถในการคิดที่
คล่องตัว แปลกใหม่และมีความซับซ้อนได้ (Doughlas. 1977: 268)
สาหรับกลุ่มที่ 2 คือกลุ่มบุคลิกภาพและพฤติกรรม เช่น แนวคิดของกอฟ
(Gough. 1979) ทีม่ องว่าความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลนัน้ สามารถแสดงออกมาในรูปแบบของ
บุคลิกภาพ หรือคุณลักษณะต่างๆ โดยกอฟได้เสนอคุณลักษณะทีบ่ ่งชีบ้ ุคคลทีส่ ร้างสรรค์ไว้ทงั ้ สิน้
30 คุณลักษณะ 18 คุณลักษณะแรกเป็นคุณลักษณะทีส่ ะท้อนความเป็นนักสร้างสรรค์ เช่น เป็นคน
ฉลาด (Clever) มีความมันใจในตนเอง
่
มีอารมณ์ขนั (Humorous) เป็นต้น และอีก 12 คุณลักษณะ ก็
จะเป็นในทางตรงกันข้าม เช่น เป็นคนอนุรกั ษ์นิยม (Conservative) ซื่อสัตย์ (Honest) มีความสนใจ
แคบ (Interests narrow) เป็นต้น
และสาหรับกลุ่มสุดท้าย ซึง่ สนใจศึกษาความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบของการ
พิจารณาปฏิสมั พันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมกับความคิดสร้างสรรค์ ดังเช่น ซิคเซนมิฮาลยี
(Kurtzberg; & Amabile. 2000- 2001: 287; citing Csikzenmihalyi. 1988. Society, culture, and
person: A systems view of creativity.) ทีเ่ สนอแนวคิดในบทความของเขาว่า ความคิดสร้างสรรค์
ได้แก่ผลมาจากแรงผลักดันสาคัญ 3 ประการ ได้แก่สถาบันทางสังคมทีส่ นใจเลือกสรรเพียงสินค้าที่
สร้างสรรค์ องค์ประกอบทีส่ องคือความรูพ้ น้ื ฐานและวัฒนธรรมทีน่ าไปสู่ความรูใ้ หม่ๆ หรือกลายเป็น
รูปแบบทีจ่ ะส่งต่อไปยังรุน่ ต่อๆ ไป และองค์ประกอบสุดท้าย คือตัวบุคคลเอง แนวคิดนี้มอี ทิ ธิพล
ต่ออมาไบล์เป็นอย่างมาก เห็นได้จากการนาเสนอความสร้างสรรค์ในทัศนะของอมาไบล์เอง ทีก่ ล่าว
ว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นการรวมกันของประสบการณ์ ทักษะทีเ่ กีย่ วข้อง และแรงจูงใจในงาน
(Amabile. 1997: 43) อันเป็นประเด็นหลักของกลุ่มการศึกษาสุดท้ายนี้
การศึกษาความคิดสร้างสรรค์มกั ปรากฏในงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับการศึกษาเป็น
จานวนมาก ทัง้ นี้เก-ลาด (Gelade. 2002: 213) เสนอไว้ว่า การศึกษาด้านความคิดสร้างสรรค์ทจ่ี ะ
บรรลุได้นนั ้ ก็ตอ้ งให้คาจากัดความความคิดสร้างสรรค์อย่างเฉพาะเจาะจง ในเขอบเขตเรือ่ งที่
ต้องการศึกษา นันคื
่ อ ถ้าต้องการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ดา้ นดนตรี ก็ตอ้ งใช้แบบวัดแยกต่างหาก
จากความคิดสร้างสรรค์ดา้ นการออกแบบ หรือด้านวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
สาหรับความคิดสร้างสรรค์ทม่ี จี ดุ มุง่ เน้นไปทีก่ ารทางานนัน้ พบว่ายังมี
การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ในลักษณะของรูปแบบความคิดสร้างสรรค์ (Creative style) ซึง่ ถูก
นาเสนอโดยเคอร์ตนั (Kirton) เคอร์ตนั ได้อธิบายรูปแบบความคิดสร้างสรรค์ของเขา โดยมองว่าเป็น
รูปแบบการรูค้ ดิ (Cognitive style) อันสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ในรูปของกระบวนการแก้ปญั หา
(Problem solving) และการตัดสินใจ (Decision making) ซึง่ ประเด็นทัง้ 2 นี้ ถือได้ว่าเป็นหนึ่งใน

31
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กบั องค์การ ดังทีแ่ วนเดอลักท์และบูจส์ (Van der Lugt; &
Buijs. 1998: 122) ได้เสนอไว้ว่ากระบวนการในการออกแบบสินค้านัน้ ต้องเริม่ ต้นทีก่ ารสร้าง
ความคิด แล้วสามารถเปลีย่ นความคิดให้ไปสู่ความเป็นจริงได้ ซึง่ ในส่วนของการสร้างความคิดอัน
เป็ นจุดกาเนิดนี้เอง ทีก่ ารแก้ปญั หาอย่างสร้างสรรค์ (Creative problem solving) นัน้ มีประโยชน์
อย่างมาก ดังแสดงให้เห็นในภาพประกอบที่ 3

การสร้างความคิด

พฤติกรรมการทางานทีม่ ุ่ง
ความคิดสร้างสรรค์

การสนับสนุนความคิด

การทาความคิดให้เป็ นจริง

พฤติกรรมการทางานทีม่ ุ่งการปฏิบตั ิ

ภาพประกอบ 3 ความเชื่อมโยงระหว่างความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ทีม่ า: Adapted from Derenbosh, Luc; van Engen, Marloes L.; & Verhagen Marinus.
(2005). On-the-Job Innovation: The Impact of Job Design and Human Resource
management through Production Ownership. Creative and Innovation Management. 14(2):
130
จากภาพประกอบที่ 3 อธิบายได้ว่า ความคิดทีส่ ร้างสรรค์ของบุคคลถือเป็นกระบวนการ
คิดหรือรูปแบบการคิดทีแ่ ปลกใหม่ ในขณะทีน่ วัตกรรมจัดเป็นพฤติกรรมการลงมือทางาน ดังนัน้
ความคิดสร้างสรรค์ จึงเป็นเพียงแค่การคิดทีไ่ ม่จาเป็นจะต้องมีชน้ิ งานทีช่ ดั เจนก็ได้ (Drazin; et al.
1999: 287) แคนเตอร์ (Kanter. 1988: 173) กล่าวว่านวัตกรรมเกิดขึน้ ได้เพราะบุคคลทีม่ สี มั ผัส หรือ
รูจ้ กั ฉกฉวยโอกาสใหม่ๆ หรือเป็นนักสร้างความคิด ความคิดสร้างสรรค์จงึ จาเป็นอย่างมากสาหรับ
การเกิดนวัตกรรมในองค์การ สาหรับเวสท์เอง (West. 2002: 358) ระบุไว้ว่าความคิดสร้างสรรค์ถอื
เป็นปราการด่านแรกทีจ่ ะทาให้เกิดนวัตกรรม คุณภาพของความคิดจึงมีผลต่อการลงมือทา
นวัตกรรมให้เกิดขึน้ ( p.378) แต่เมือ่ ถึงช่วงทีน่ วัตกรรมได้เกิดขึน้ แล้ว ความคิดสร้างสรรค์จะมีส่วน
ร่วมด้วยน้อยมาก
ดังทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้นว่าการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ มีความจาเป็นทีจ่ ะต้องใช้ความสามารถใน
การแก้ปญั หาทีม่ คี วามสร้างสรรค์ และหนึ่งในแนวคิดและทฤษฎีทจ่ี ะได้รบั การกล่าวถึงในประเด็น
ดังกล่าวอยูไ่ ม่น้อย ก็คอื รูปแบบการรูค้ ดิ ตามแนวคิดของเคอร์ตนั ซึง่ เคอร์ตนั ได้นาเสนอผ่านทฤษฎี
การประยุกต์และนวัตกรรม (Kirton’s theory of Adaption – Innovation: A-I Theory) ทีเ่ ขาได้
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พัฒนาขึน้ มาจากการนาเสนอของปีเตอร์ ดรักเกอร์ (Peter Drucker) ตัง้ แต่ปี 1969 ว่าผูบ้ ริหารงาน
ธุรกิจและอุตสาหกรรม สามารถแบ่งแยกได้ออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือกลุ่มทีเ่ น้นการประยุกต์
(Adaptor) และกลุ่มทีเ่ ป็นนวัตกร (Innovator) ซึง่ ทาให้เคอร์ตนั ได้พฒ
ั นาแบบวัดกลุ่มผูบ้ ริหาร 2
กลุ่มนี้ขน้ึ จนภายหลังจึงได้ต่อยอดแล้วกลายมาเป็นทฤษฎีในทีส่ ุด เคอร์ตนั ได้กล่าวว่ารูปแบบการรู้
คิดนี้ ได้แบ่งบุคลิกภาพของบุคคลออกจากกัน โดยพิจารณาจากรูปแบบความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบ
การแก้ปญั หา และรูปแบบการตัดสินใจ (Kirton. 1976: 629) โดยการแบ่งแยกคน 2 ประเภทนี้ออก
จากกัน สามารถพิจารณาได้ผ่านองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ได้แก่ การเป็นผูค้ ดิ ริเริม่ (Originality)
ซึง่ ถือเป็นคุณลักษณะของผูม้ คี วามคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบทีส่ องคือเป็นผูม้ ปี ระสิทธิภาพ
(Efficiency) หมายถึงผูท้ พ่ี ถิ พี ถิ นั เชื่อถือได้และมีระเบียบวินยั ถือเป็นคุณลักษณะของพนักงานที่
องค์การต้องการ และในองค์ประกอบสุดท้าย คือเป็นผูอ้ ยูใ่ นกฎระเบียบ (Rule conformity) ซึง่ จะ
เหมาะอย่างมากกับงานทีม่ พี ธิ รี ตี อง (Bureaucracy) จากทัง้ 3 องค์ประกอบนี้ผทู้ จ่ี ะถูกจัดเป็น
นวัตกรก็คอื ผูท้ ม่ี อี งค์ประกอบแรกสูง เคอร์ตนั ยังได้อธิบายเพิม่ เติมไว้ว่า ผูเ้ ป็นนักประยุกต์ช่นื ชอบที่
จะทาสิง่ ต่างๆให้ดขี น้ึ (Do things better) เขาจึงนิยมทาตามระบบทีเ่ หมาะกับงานทีเ่ ป็นเรือ่ งปกติ
เขาชอบลดความขัดแย้ง ลดความเสีย่ ง และแก้ปญั หาตามหลักการ จึงนิยมแก้ปญั หาด้วยรูป
แบบเดิมๆ แม้ปญั หานัน้ จะเป็ นปญั หาทีเ่ กิดขึน้ มาใหม่กต็ าม ในขณะทีน่ วัตกรกลับชอบทาสิง่ ที่
แตกต่าง (Do things differently) ชอบความเสีย่ ง ความไม่แน่นอน ความไม่ชดั เจน ไม่ชอบทาตาม
กฎหรือบรรทัดฐานของสังคม ตลอดจนรูปแบบงานทีเ่ คยได้รบั การยอมรับ หากมีเหตุผลทีส่ มควร
เขาก็พร้อมจะเปลีย่ นแปลง จึงมักสร้างสิง่ ทีค่ าดไม่ถงึ หรือแปลกใหม่จนคนจดจาได้ แม้ว่าปญั หาจะยัง
ไม่เกิดขึน้ ก็ตาม (Kirton. 1976: 624)
องค์ประกอบด้านลักษณะการคิดริเริม่ เพียงประการเดียว ก็สามารถสะท้อนความเป็นผูท้ ่ี
สามารถสร้างนวัตกรรมได้ ดังเช่นการศึกษาของมูโนซ-โดยากิวและคณะ (Monoz-Doyague; et al.
2008) ได้ใช้องค์ประกอบด้านลักษณะการคิดริเริม่ นี้เพียงประการเดียวในการวัดแนวโน้มของผูม้ ี
ความเป็นนวัตกร ทัง้ นี้เป็นเพราะลักษณะการคิดริเริม่ นัน้ มีความเกีย่ วข้องกับระดับความคิด
สร้างสรรค์อย่างมาก ดังเช่นการศึกษาของโกลด์สมิธและแมธเธอลี่ (Goldsmith; & Matherly. 1987)
ทีร่ ะบุว่าในองค์ประกอบของทฤษฎีของเคอร์ตนั ทัง้ 3 ประการนี้ องค์ประกอบด้านลักษณะการคิด
ริเริม่ นัน้ ถือเป็นองค์ประกอบทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ระดับความคิดสร้างสรรค์มากทีส่ ุด เช่นเดียวกับ
การศึกษาของไอแซคเซนและพุซซิโอ (Isakaen; & Puccio. 1988) ทีไ่ ด้ทาการศึกษาทฤษฎีนกั
ประยุกต์-นวัตกรของเคอร์ตนั เทียบกับแบบวัดระดับความคิดสร้างสรรค์ของทอร์แรนซ์ ผลพบว่า
ลักษณะความคิดริเริม่ นี้มคี วามสัมพันธ์กบั ระดับความคิดสร้างสรรค์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ดังนัน้
ในการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จึงได้เลือกลักษณะการคิดริเริม่ นี้เพื่อศึกษาพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมโดย
คาดว่าลักษณะการคิดริเริม่ นี้จะส่งผลต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคลได้
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การวัดลักษณะการคิ ดริ เริ่ มของพนักงาน
งานวิจยั ของเอททลีย่ แ์ ละโอคีฟ (Ettlie; & O’Keefe. 1982) ซึง่ ศึกษาทัศนคติ
ค่านิยม (Values) และความตัง้ ใจ (Intention) ทีม่ ตี ่อนวัตกรรมในองค์การ ได้นาแบบวัดของเคอร์ตนั
ทีม่ จี านวน 32 ข้อ ซึง่ เป็นมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ โดย 1 เท่ากับง่ายมาก ไปจนถึง 5 หมายถึง
ยากมาก มาใช้กบั นักศึกษาชาย –หญิงทีศ่ กึ ษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัยและระดับปริญญาตรีซง่ึ มี
งานทาประจาจานวนทัง้ สิน้ 123 คน โดยวัดในประเด็นเกีย่ วกับความตัง้ ใจทีจ่ ะสร้างนวัตกรรม
(Innovative intention) ของกลุ่มตัวอย่าง ผลจากการศึกษาพบค่าความเชื่อมันสอดคล้
่
องภายในด้วย
วิธกี ารของครอนบราค มีค่าแอลฟ่ารวมทัง้ ฉบับ .85
ในการศึกษาของมูโนซ-โดยากิวและคณะ (Monoz-Doyague; et al. 2008) ซึง่
นาแบบวัดของเคอร์ตนั มาใช้ในการวิจยั เรือ่ งปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความสร้างสรรค์ของบุคคล กรณีศกึ ษา
ในประเทศสเปน โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานหลากหลายแผนกในบริษทั ผลิตรถยนต์ ซึง่ มีความ
มุง่ มันเรื
่ อ่ งความสร้างสรรค์ในการทางาน จานวนทัง้ สิน้ 110 คน ซึง่ มูโนซ-โดยากิวและคณะ ได้
ลดทอนแบบวัดจานวน 32 ข้อของเคอร์ตนั และเหลือเพียง 17 ข้อ โดยมีองค์ประกอบด้านลักษณะ
การคิดริเริม่ ในการวัดความเป็นนวัตกร และองค์ประกอบด้านกฎระเบียบ สาหรับแบ่งบุคคลเป็นนัก
ประยุกต์ โดยมูโนซ-โดยากิวและคณะได้ให้ขอ้ มูลแบบวัดของเขาในทุกชุดว่ามีค่าความเชื่อมัน่
สอดคล้องภายในด้วยวิธกี ารของครอนบราคสูงกว่า .80 ทุกฉบับ รวมทัง้ แบบวัดของเคอร์ตนั ทีม่ ี
จานวนน้อยลงนี้ดว้ ย
ในงานวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จึงเลือกใช้แบบวัดนักประยุกต์-นวัตกรของเคอร์ตนั มาใช้
ในการศึกษาในครัง้ นี้ โดยจะเลือกใช้เพียงข้อคาถามในประเด็นลักษณะการคิดริเริม่ จานวนทัง้ สิน้ 13
ข้อ มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อไป
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาของเอททลีย่ แ์ ละโอคีฟ (Ettlie; & O’Keefe. 1982) ซึง่ ศึกษา
ทัศนคติ ค่านิยม (Values) และความตัง้ ใจในนวัตกรรมขององค์การ โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา
ระดับบัณฑิตวิทยาลัยและปริญญาตรี จานวนทัง้ สิน้ 123 คน พบว่าแบบวัดของเคอร์ตนั นี้ มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (r = .314, p < .01)
และในงานวิจยั ของของมูโนซ-โดยากิวและคณะ (Monoz-Doyague; et al.
2008) ซึง่ ทาการศึกษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความสร้างสรรค์ของบุคคล โดยเขาได้ใช้แบบวัดความคิด
สร้างสรรค์ของบุคคล ทีม่ คี ุณลักษณะสะท้อนความตัง้ ใจในการแสดงออกถึงการสร้างนวัตกรรม โดย
ได้ใช้แบบวัดของเคอร์ตนั ซึง่ ในการวิเคราะห์ของเขานัน้ เขาได้เลือกองค์ประกอบด้านลักษณะการ
คิดริเริม่ มาเป็นตัวชีว้ ดั บุคคลทีม่ ลี กั ษณะสะท้อนความเป็นนวัตกร ผลการศึกษาพบว่าลักษณะการคิด
ริเริม่ นี้ สามารถพยากรณ์ความสร้างสรรค์ของบุคคลได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยมีค่า
สัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐาน (β) เท่ากับ .768 อธิบายได้ว่า หากระดับลักษณะการคิดริเริม่ เพิม่ ไป
1 หน่วย จะทาให้ความสร้างสรรค์ของบุคคลเพิม่ ขึน้ .768 หน่วยด้วย (p < .01)
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เครือข่ายทางสังคม
ความหมาย
มิทเชลล์ (Tichy; et al. 1979: 507; citing Mitchell. 1969: 2) ได้ให้ความหมาย
เครือข่ายทางสังคม ว่าเป็นชุดของความเชื่อมโยงอันเฉพาะเจาะจงระหว่างกลุ่มของบุคคลทีม่ คี วาม
ชัดเจน
สมิธและแมคคีน (Smith;& Mc Keen. 2007: 613) ระบุว่า เครือข่ายทางสังคม
คือการเชื่อมโยงระหว่างบุคคล หน่วยธุรกิจ (Business units) หรือองค์การ ทีป่ ราศจากลาดับชัน้ ซึง่
มีการเชื่อมโยงทัง้ ทีเ่ ป็นทางการและไม่เป็นทางการ ระหว่างบุคคลและกลุ่มทีน่ อกเหนือขอบเขตที่
กาหนดไว้ในองค์การ
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงให้คาจากัดความเครือข่ายทางสังคม ว่าเป็น การเชือ่ มโยงระหว่าง
บุคคล หรือระหว่างบุคคลกับกลุ่มต่างๆ ทัง้ ทีเ่ ป็นทางการและไม่เป็นทางการ
เครือข่ายทางสังคมประกอบด้วยองค์ประกอบทางสังคมสาคัญ 2 ประการ ได้แก่
การสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal communication) และปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคล
(Interpersonal interaction) (Smith; & Shalley. 2003: 91) ทัง้ นี้เนื่องจากการสื่อสารและการมี
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลนัน้ มีความสาคัญต่อการสร้างเครือข่าย เพราะเป็นเครือ่ งมือในการทาความ
รูจ้ กั ซึง่ กันและกันระหว่างบุคคล เครือข่ายทางสังคมมีมมุ มองทีห่ ลากหลาย แต่พบว่าการศึกษา
เกีย่ วกับการสร้างเครือข่าย จะปรากฏในรูปของการเชื่อมต่อของเครือข่าย (Network ties) และ
ช่องว่างเชิงโครงสร้าง (Structural hole) (Zheng. 2008) อันสะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิสมั พันธ์
ทางสังคมของบุคคล และความสามารถในการสื่อสารระหว่างบุคคลได้ในระดับหนึ่ง
การศึกษาทีม่ งุ่ การเชื่อมต่อของเครือข่ายและช่องว่างเชิงโครงสร้าง ได้รบั การ
สนับสนุนในบทความของสมิธและแชลลีย่ ์ (Smith; & Shalley. 2003: 92) ทีก่ ล่าวไว้ว่า เป็นที่
แน่นอนว่านวัตกรรมได้รบั ผลมาจากการทีบ่ ุคคลมีการสื่อสารระหว่างกัน ดังเช่นทีน่ กั วิทยาศาสตร์ท่ี
ได้เข้าร่วมฝึกฝนกับนักวิทยาศาสตร์ทม่ี คี วามหลากหลาย เขาย่อมจะมีความสร้างสรรค์ในงานของ
เขามากขึน้ พวกเขาจึงเลือกศึกษาในประเด็นดังกล่าว
การเชื่อมต่อของเครือข่ายนัน้ สมิธและแชลลีย์ (Smith; & Shalley. 2005: 92)
ได้ให้ความหมาย ว่าเป็นการเปรียบเทียบของบุคคลในเครือข่าย ว่าเขามีความใกล้ชดิ (Closeness)
คงทน (Duration) และมีความถี่ (Frequency) ในการสื่อสารกับบุคคลอื่นๆ ในเครือข่ายมากน้อย
เพียงใด การเชื่อมต่อของเครือข่ายจึงสามารถแยกได้เป็น 2 ประเด็น ได้แก่ การเชื่อมต่อของ
เครือข่ายทางตรง และการเชื่อมต่อของเครือข่ายทางอ้อม (Ahuja. 2000: 249)
 การเชื่อมต่อของเครือข่ายทางตรง คือบุคคลในเครือข่ายทีร่ จู้ กั ใกล้ชดิ และ
มีการติดต่อกับผูเ้ ป็นศูนย์กลางเครือข่ายโดยตรง เครือข่ายทางตรงนี้นอกจากจะแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ใกล้ชดิ แล้ว ยังเป็นเครือข่ายทีค่ งทนและมีความถีใ่ นการติดต่อหากันบ่อยครัง้
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 การเชื่อมต่อของเครือข่ายทางอ้อม คือบุคคลในเครือข่ายทีไ่ ม่รจู้ กั กับผูเ้ ป็น
ศูนย์กลางเครือข่ายโดยตรง แต่รจู้ กั กับบุคคลทีถ่ อื เป็นเครือข่ายทางตรงของผูเ้ ป็นศูนย์กลาง
เครือข่ายนัน้
การเชื่อมต่อของเครือข่ายทางตรงและทางอ้อมมีผลต่อความสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมมากหรือน้อยกว่ากันนัน้ ยังไม่เป็นทีป่ รากฏชัด แต่มงี านวิจยั ทีไ่ ด้สนับสนุนว่าเครือข่ายทัง้
ทางตรงและทางอ้อมต่างก็ส่งผลต่อการสร้างนวัตกรรมทัง้ สิน้ ( e.g.; Ahuja. 2000) ดังนัน้ ประเด็น
ของการเชื่อมต่อของเครือข่ายในการศึกษาครัง้ นี้ จึงจะมุง่ เน้นไปทีค่ วามหนาแน่นของเครือข่าย
(Network density) ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงระดับความร่วมมือทีจ่ าเป็นสาหรับกิจกรรมทีต่ อ้ งการความ
ร่วมมือ (Obsfeld. 2005: 112)
สาหรับช่องว่างเชิงโครงสร้างช่องว่างเชิงโครงสร้าง หมายถึงความผูกพันของ
ศูนย์กลางเครือข่ายกับบุคคลอื่นๆ ซึง่ เป็นได้ทงั ้ ตัวบุคคลหรือองค์การ (Zheng. 2008: V3) ช่องว่าง
(Gap) นี้เป็นช่องว่างของข้อมูลทีไ่ หล (Flow) ระหว่างบุคคลต่อบุคคล (Ahuja. 2000: 431) จาก
ทฤษฎีช่องว่างเชิงโครงสร้างได้ระบุว่าช่องว่างเชิงโครงสร้างนี้ทาให้บุคคลสื่อสารในประเด็นทีแ่ ปลก
ใหม่ มีประสบการณ์มากมาย และมีความคิดทีห่ ลากหลาย อันจะทาให้บุคคลเกิดโอกาสทีย่ งิ่ กว่า
(Obstfeld. 2005) สาหรับช่องว่างเชิงโครงสร้างสามารถแบ่งได้เป็น เครือข่ายแบบเปิดและเครือข่าย
แบบปิด
 โครงสร้างแบบปิด (Closed network) คือเครือข่ายทีร่ จู้ กั กันเอง ผลของ
โครงสร้างแบบปิดนี้จะทาให้ขอ้ มูลทีเ่ กิดขึน้ นัน้ ไหลอยูใ่ นเครือข่ายกันเอง และอาจก่อให้เกิดข้อมูลซ้า
ได้
 โครงสร้างแบบเปิด (Open network) คือเครือข่ายทีบ่ ุคคลอันเป็นทีร่ จู้ กั กับ
ผูเ้ ป็นศูนย์กลางของเครือข่ายนัน้ ต่างก็ไม่รจู้ กั กับบุคคลอื่นในเครือข่าย ทาให้ขอ้ มูลทีผ่ เู้ ป็น
ศูนย์กลางของเครือข่ายได้รบั นัน้ มีความหลากหลาย แปลกใหม่เสมอ
ออปสเฟลด์ (Obstfeld. 2005: 103) เสนอว่าการพิจารณาเพียงแค่ช่องว่างเชิง
โครงสร้างควรนาไปสู่การศึกษาในลักษณะทีว่ ่า บุคคลทีม่ โี ครงสร้างแบบเปิดนัน้ สามารถเชื่อมโยง
บุคคลในเครือข่ายทีไ่ ม่ได้รจู้ กั กันเลยได้อย่างไรด้วย จึงสะท้อนให้เห็นว่าความสามารถในการ
เชื่อมโยงเครือข่ายเข้าด้วยกันนัน้ มีความสาคัญ ดังทีส่ มิธ (Smith. 2006: 88) เรียกบุคคลทีม่ ี
ความสามารถในการสร้างเครือข่ายลักษณะดังกล่าว ว่าเป็นศูนย์กลางของเครือข่าย
(Network
centrality) สมิธอธิบายว่าผูท้ เ่ี ป็นศูนย์กลางเครือข่ายนี้สามารถเข้าถึงสมาชิกอื่นๆในเครือข่ายผ่าน
จุดเชื่อมต่อทีน่ ้อยทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ บุคคลทีม่ คี ุณลักษณะเป็นศูนย์กลางเครือข่ายสูงมักจะเป็นผู้
ทีร่ สู้ กึ สบายกับการเจอความเสีย่ ง เขาจะระมัดระวังถึงอะไรก็ตามทีก่ าลังเกิดขึน้ ในเครือข่ายทีเ่ ขาจะ
เข้าไปสร้างเครือข่ายด้วย บุคคลนี้มกั เป็นผูเ้ ปิดกว้างทางความคิดในการพิจารณาและคิดตลอดจนลง
มือทาในกระบวนการทีแ่ ตกต่าง เขามักจะรับรูถ้ งึ ความมีอสิ ระและอานาจ ในขณะทีบ่ ุคคลทีม่ ี
คุณลักษณะเป็นศูนย์กลางเครือข่ายต่าย่อมมีลกั ษณะตรงกันข้าม ดังนัน้ ความสามารถในการสร้าง
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เครือข่ายจึงเป็นองค์ประกอบทีช่ ่วยเสริมสร้างให้เครือข่ายทางสังคมมีความเชื่อมโยงเข้าหากันได้
แม้ว่าจะเป็นเครือข่ายทีม่ โี ครงสร้างแบบเปิดมาก่อนก็ตาม
โดยสรุปแล้ว การศึกษาเครือข่ายทางสังคมในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ให้ความสาคัญกับ
ความเชื่อมต่อของเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ร่วมกันกับความสามารถในการ
เชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างบุคคลผูเ้ ป็นศูนย์กลางของเครือข่าย ไปยังบุคคลอื่นๆ หรือกลุ่มสังคมอื่นๆ
และการทีบ่ ุคคลรูจ้ กั กับบุคคลใดในทางตรง ก็ยอ่ มนาพาเขาไปรูจ้ กั ยังบุคคลอื่นทีอ่ ยูใ่ นเครือข่ายที่
เหลือได้อกี ด้วย (Smith. 2006: 88) การมีเครือข่ายทีม่ ากย่อมส่งผลดีในประเด็นการสร้างความรู้
ตลอดจนเป็นสะพานเพื่อการแสวงหาผูส้ นับสนุนการสร้างนวัตกรรมของบุคคลได้ (Obstfeld. 2005:
103)
ความเชื่อมต่อของเครือข่ายทางตรง ทางอ้อม และช่องว่างเชิงโครงสร้าง
สามารถแสดงให้เห็นในภาพประกอบที่ 4
ข
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ภาพประกอบ 4 แสดงความเชื่อมต่อของเครือข่ายทางตรง ทางอ้อม และช่องว่างเชิงโครงสร้าง
ทีม่ า: Adapted from Ahuja, Gautam. (2000). Collaboration Networks, Structural
Holes, and Innovation: A Longitudinal Study. Administrative Science Quarterly. 45(3): 428.
จากภาพประกอบที่ 4 อธิบายได้ว่าบริษทั ก มีเครือข่ายทางตรงได้แก่ ข ค
และ ง โดยมีสมาชิก จ ถึง ฉ เป็นเครือข่ายทางอ้อม สาหรับเครือข่ายของ ก นี้จดั เป็นช่องว่างเชิง
โครงสร้างชนิดเครือข่ายแบบปิด หมายความว่าสมาชิก ก ข ค และ ง ต่างก็รจู้ กั กันเอง แตกต่าง
จากโครงสร้างเครือข่ายของ 1 ซึง่ เป็นเครือข่ายแบบเปิด คือ แม้จะมีเครือข่ายทางตรงกับ 2 3 4
โดยมี 5 และ 8 เป็นเครือข่ายทางอ้อม แต่สมาชิก 2 ถึง 4 ไม่ได้รจู้ กั กันเอง ทาให้ขอ้ มูลที่ 1 ได้รบั จะ
มีความแปลกใหม่แตกต่างอยูเ่ สมอ
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แนวคิดเกีย่ วกับ เครือข่าย ทางสังคมมีความสาคัญอย่างมากในชาติทางแถบ
ภูมภิ าคเอเชีย ดังเช่นการศึกษาเกีย่ วกับมิตวิ ฒ
ั นธรรมของเกียรท์ ฮอฟสเตท (Geert Hofstede
Cultural Dimensions) ซึง่ แยกวัฒนธรรมเป็น 5 มิติ ได้แก่ ระยะทางแห่งอานาจ (Power Distance)
การหลีกเลีย่ งความไม่แน่นอน (Uncertainty Avoidance) ลัทธิเฉพาะบุคคล (Individualism) ความ
เข็มแข็งอย่างผูช้ าย (Masculinity)
และระยะเวลาของการกาหนดเป้าหมาย
(Long-term
Orientation) (Hofstede. 2009: Online) แต่ละมิตมิ คี วามหมายโดยสังเขปว่า ระยะทางแห่งอานาจ
เป็นการอธิบายถึงระดับความเสมอภาคกันในสังคม ตลอดจนความรูส้ กึ ของบุคคลทีเ่ ป็นสมาชิกระดับ
ล่างในองค์การ ว่าเขารับรูว้ ่าตนมีสทิ ธิหรือมีสทิ ธิ ์มีเสียงในองค์การนัน้ ๆ หรือไม่ ถ้าคะแนนในมิตนิ ้ี
มากแสดงว่าบุคคลในวัฒนธรรมนัน้ รับรูว้ ่าตนปราศจากอานาจใดๆ ในสังคมมากขึน้ ด้วย มิตกิ าร
หลีกเลีย่ งความไม่แน่นอน แสดงให้เห็นถึงสังคมทีใ่ ห้การยอมรับกับความไม่แน่นอนหรือความ
คลุมเครือมากน้อยเพียงใด สังคมทีม่ มี ติ นิ ้มี าก ย่อมยอมรับการเปลีย่ นแปลงหรือเหตุการณ์ไม่คาด
ฝนั ได้น้อย มิตลิ ทั ธิเฉพาะบุคคล หมายถึงการกระทาหรือการตัดสินใจของบุคคล ว่าต้องอิงตามกลุ่ม
ของตนมากน้อยเพียงใด ถ้าสังคมใดมีมติ ลิ ทั ธิเฉพาะบุคคลมาก แสดงว่าสมาชิกในสังคมนัน้ กล้าที่
จะตัดสินใจด้วยตนเอง กล้าพูดกล้าทามากกว่าสังคมทีม่ มี ติ นิ ้นี ้อย มิตคิ วามเข้มแข็งอย่างผูช้ ายเป็น
มุมมองของสังคมทีม่ ตี ่อบทบาทชาย-หญิงว่าเท่าเทียมกันหรือไม่ ตลอดจนการให้ความสาคัญกับ
ประเด็นใดมากกว่า เช่น ถ้าให้ความสาคัญกับการแข่งขัน ก็จะมีมติ คิ วามเข้มแข็งอย่างผูช้ ายมาก แต่
ถ้าเป็นสังคมทีเ่ อือ้ อาทรห่วงใยกัน มิตนิ ้กี จ็ ะต่า เป็นต้น และสาหรับมิตสิ ุดท้ายคือระยะเวลาของการ
กาหนดเป้าหมาย ถือเป็ นมิตทิ ม่ี เี ฉพาะบางประเทศ โดยได้รบั อิทธิพลจากลัทธิเต๋า โดยมองว่าบุคคล
ในสังคมให้ความสาคัญกับการวางแผนเพื่อเป้าหมายในอนาคตมากน้อยเพียงใด สังคมทีม่ มี ติ นิ ้มี าก
ก็จะให้ความสาคัญกับการเก็บหอมรอมริบ ความอุตสาหะ และการให้ความสาคัญกับอาวุโส
ฮอฟสเตทได้ทาการศึกษามิตวิ ฒ
ั นธรรมตามแนวคิดของเขานี้ในกว่า 70
ประเทศทัวโลก
่
สาหรับในประเทศไทยเองมีผลการศึกษาปรากฏในภาพ ประกอบที่ 5 อธิบายได้ว่า
ในวัฒนธรรมของประเทศไทย จะให้ความสาคัญกับกลุ่มหรือสังคมรอบข้างอย่างมาก ดังจะเห็นได้ว่า
มิตลิ ทั ธิเฉพาะบุคคลมีระดับทีต่ ่า แสดงให้เห็นถึงการให้ความสาคัญกลุ่ม หรือเรียกว่าเป็นลัทธิการ
รวมกลุ่ม (Collectivism) ชอบความมันคง
่ (มิตกิ ารหลีกเลีย่ งความไม่แน่นอนสูง) ให้ความสาคัญกับ
ระดับอาวุโส (มิตริ ะยะเวลาของการกาหนดเป้าหมายสูง)
การศึกษาของฮอฟสเตทมีประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการประยุกต์ใช้ในพฤติกรรม
องค์การในประเทศไทย สะท้อนให้เห็นว่าสมาชิกทีท่ างานเป็นกลุ่ม จะต้องมีทกั ษะในการเข้ากลุ่มทีด่ ี
ทัง้ นี้แนวคิดเกีย่ วกับ เครือข่าย ทางสังคม ได้ระบุว่าการปฏิสงั สรรค์ระหว่างบุคคลกับกลุ่มจะเกิดขึน้
เมือ่ บุคคลได้สวมบทบาทในการสนับสนุนความคิดบางอย่าง (Hare. 1985: 7) เพื่อโน้มน้าวให้
สมาชิกในกลุ่มยอมรับในความคิดของตน
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ภาพประกอบ 5 ผลการศึกษามิตวิ ฒ
ั นธรรมในประเทศไทยของเกียรท์ ฮอฟสเตท
ทีม่ า: Adapted from Hofstede, Greet. (2009) Retrieved November 4, 2009, from
http://www.geert-hofstede.com
ในการศึกษานวัตกรรมในองค์การ พบว่านวัตกรรมนัน้ เป็นกระบวนการทีม่ กี าร
สร้างความเชื่อมโยงทางสังคมระหว่างบุคคล และอาจถือว่าเป็นตัวแปรทีส่ าคัญในการสร้างความ
ร่วมมือของสมาชิกในองค์การ (Obstfeld. 2005: 101) ดัลเวิรธ์ (Dulworth. 2006: 37) ได้สนับสนุน
ว่าบุคคลทีม่ เี ครือข่ายนัน้ จะทาให้บุคคลนัน้ เป็นคนฉลาด มีความรูม้ ากและมีพน้ื ฐานทีด่ กี ว่า
นอกจากนี้ยงั เรียนรูเ้ ร็วและเป็นผูป้ ระสานงานทีค่ ล่องแคล่ว คุณสมบัตนิ ้สี าคัญอย่างมากต่อการ
แก้ปญั หา และสร้างความได้เปรียบในโอกาสซึง่ เป็นสิง่ ทีส่ าคัญอย่างมากต่อความสาเร็จในปจั จุบนั นี้
การสร้างเครือข่ายทางสังคมนี้มคี วามสาคัญต่อการสร้างนวัตกรรมอย่างยิง่
ประการหนึ่งนัน้ ก็เนื่องมาจากการสร้างนวัตกรรม มีความต้องการผูส้ นับสนุนให้ผลงานมีความสาเร็จ
ลุล่วงไปได้ เนื่องจากนวัตกรรมนัน้ เป็นสิง่ ทีอ่ าจต้องใช้ทรัพยากรมากกว่ากิจกรรมประจาวันทีม่ ี
ดังนัน้ งานทีจ่ าเป็นสาหรับการสร้างนวัตกรรมจึงเป็นการสร้างผูส้ นับสนุน
(Coalition building)
รวมถึงได้มาซึง่ อานาจด้วยการขายโครงการนัน้ ให้ได้ การสนับสนุนนี้จงึ อยูใ่ นรูปของทรัพยากร การ
เอือ้ อานวยทางการเมือง และการจัดสรรเวลาทีจ่ ะใช้เพื่อปกป้องนวัตกรรมทีอ่ ยูใ่ นระหว่างดาเนินการ
นัน้ ด้วย (Kanter. 1988: 184 - 185) แคนเตอร์ (Kanter. 1988: 187) ยังได้อธิบายถึงโครงสร้าง
ความร่วมมือ (Coalition structure) ดังกล่าวข้างต้นนี้ ว่าเป็นความร่วมมือระหว่างบุคคลต่างๆ และ
เครือข่ายระหว่างบุคคลนี้จะเกิดขึน้ จากการทีม่ กี ารพบปะระหว่างกันในจุดเชื่อมโยงทีห่ ลากหลาย
แนวความคิดดังกล่าวได้รบั การสนับสนุนอีกครัง้ โดยไดเยอร์และคณะ (Dyer; et
al. 2009) ซึง่ ระบุว่า จากการศึกษายาวนานมากกว่า 6 ปีของเขา โดยมุง่ ศึกษาจากผูบ้ ริหารระดับสูง
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ทีม่ คี ุณลักษณะทีส่ ร้างสรรค์ พบว่าคุณลักษณะทีส่ ร้างสรรค์ดงั กล่าว ได้แก่ ความสามารถในการ
เชื่อมโยง อันหมายถึงการเชื่อมโยงปญั หาหรือความคิดทีแ่ ตกต่างกันเข้าด้วยกันได้ ทักษะทีส่ องคือ
การตัง้ คาถามทีถ่ ูกต้อง ทักษะทีส่ ามคือเป็นนักสังเกต ทักษะทีส่ ค่ี อื เป็นนักทดลอง และทักษะทีห่ า้ ซึง่
เป็นทักษะสุดท้ายก็คอื เป็นผูส้ ร้างเครือข่าย ไดเยอร์และคณะอธิบายว่าการค้นหาและทดสอบ
ความคิดผ่านทางเครือข่ายของบุคคลทีม่ คี วามหลากหลาย จะทาให้นวัตกรสามารถสร้างกระบวน
ทัศน์ทแ่ี ตกต่างอย่างสิน้ เชิงได้ การสร้างเครือข่ายของผูท้ ม่ี นี วัตกรรม เขาจะไม่เพียงแค่หาเครือข่าย
เพื่อแสวงหาทรัพยากร หรือสนับสนุนหน้าทีก่ ารงานเท่านัน้ แต่เขายังออกไปพบปะผูค้ นทีม่ คี วาม
แตกต่างหลากหลายในด้านความคิดและกระบวนทัศน์ เพื่อทีจ่ ะขยายความรูข้ องเขาให้กว้างขวาง
มากขึน้ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงคาดว่าเครือข่ายทางสังคม ซึง่ มีองค์ประกอบได้แก่ ความหนาแน่นของ
เครือข่าย และความสามารถในการเชือ่ มโยงเครือข่าย จะส่งผลต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับ
บุคคลได้
การวัดเครือข่ายทางสังคม
การวัดเครือข่ายทางสังคมมีความหลากหลายในรูปแบบของการวัด โดยพบว่ามี
การศึกษาเครือข่ายทางสังคม ภายใต้องค์ประกอบความหนาแน่นของเครือข่ายและความสามารถใน
การเชื่อมโยงเครือข่ายนี้ มีผวู้ ดั ผลด้วยวิธกี ารนับจานวนเครือข่าย การสร้างมาตรวัดประเมินค่าโดย
ใช้ขอ้ คาถามจาลองสถานการณ์ และการใช้ขอ้ มูลในอดีตซึง่ เป็นข้อมูลทุตยิ ภูมใิ นการนับจานวน
เครือข่าย ดังเช่นงานวิจยั ของอฮูจา (Ahuja. 2000) ซึง่ รวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับบริษทั ทีอ่ ยูใ่ นเครือข่าย
ของผูเ้ ป็นศูนย์กลางของเครือข่าย ผ่านวารสารการค้าทีต่ พี มิ พ์ประจาปี เช่น วารสารเคมิคอลวีค
(Chemical Week) และซีแอนด์อี นิวส์ (C&E News) หรืองานวิจยั ของออปสเฟลด์ (Obsfeld. 2005)
ทีไ่ ด้ทาการศึกษาในประเด็นความหนาแน่นของเครือข่ายกับการมีส่วนร่วมในนวัตกรรม ก็ใช้การ
สร้างสมการขึน้ มาใหม่ เพื่อใช้ในการคานวณค่าคะแนนความหนาแน่นของเครือข่ายนี้
การใช้แบบวัดเพื่อศึกษาเครือข่ายทางสังคมมักจะถูกนาเสนอในรูปแบบของ
แบบสอบถามทีศ่ กึ ษาในประเด็นเกีย่ วกับทุนทางสังคม (Social capital) เสียเป็นส่วนใหญ่ โดยถือ
เป็นหนึ่งในมิตสิ าคัญคือมิตทิ างโครงสร้าง ดังเช่นในการศึกษาของวูและคณะ (Wu; et al. 2008)
แม้ว่าจานวนข้อคาถามมีน้อย แต่กม็ คี ่าความเชื่อมันสอดคล้
่
องภายในด้วยวิธกี ารของครอนบราค มี
ค่าแอลฟ่ารวมทัง้ ฉบับ.764 การวัดทุนทางสังคมโดยมีเครือข่ายทางสังคมเป็นองค์ประกอบ ยัง
ปรากฏอยูใ่ นการศึกษาของลีและสุโกโคะ (Lee; & Sukoco. 2007) เช่นกัน แบบวัดดังกล่าวมีค่า
ความเชื่อมันสอดคล้
่
องภายในด้วยวิธกี ารของครอนบราค มีค่าแอลฟ่ารวมทัง้ ฉบับ .856
ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จะพัฒนาแบบวัดเกีย่ วกับเครือข่ายทางสังคมขึน้ มาใหม่
โดยอาศัยต้นแบบจากแบบวัดเกีย่ วกับทุนทางสังคม เช่น แบบวัดของวูและคณะ (Wu; et al. 2008)
แบบวัดของลีและสุโกโคะ (Lee; & Sukoco. 2007) โดยยึดองค์ประกอบ 2 ประการของเครือข่ายทาง
สังคม นันคื
่ อความหนาแน่นของเครือข่ายและความสามารถในการเชื่อมโยงเครือข่าย ในการศึกษา
ครัง้ นี้
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งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ในงานวิจยั ของอฮูจา (Ahuja. 2000) ได้ทาการศึกษาเครือข่ายความร่วมมือ
ช่องว่างเชิงโครงสร้าง และผลผลิตทีเ่ ป็นนวัตกรรม โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นบริษทั อุตสาหกรรมเคมี
จานวน 97 บริษทั โดยเป็ นบริษทั ทีอ่ ยูใ่ นยุโรปตะวันตก ญีป่ นุ่ และสหรัฐอเมริกา โดยเลือกเฉพาะ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่เท่านัน้ เนื่องจากเป็นบริษทั ระดับโลกซึง่ จะมีเครือข่ายมากกว่าบริษทั ขนาด
เล็ก การศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบช่วงยาวระหว่างปี ค.ศ. 1982 - 1992 ผลการศึกษาพบว่าความ
เชื่อมโยงของเครือข่ายแบบทางตรงและทางอ้อมต่างก็มผี ลทางบวกต่อผลิตผลทีเ่ ป็นนวัตกรรม
ในขณะทีช่ ่องว่างเชิงโครงสร้างแบบเปิดจะให้ผลทางบวกมากกว่าช่องว่างเชิงโครงสร้างแบบปิด
ประเด็นของความเชื่อมโยงของเครือข่ายนี้ พบว่ามีผลทางบวกต่อนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ ซึง่ ปรากฏในงานวิจยั ของวูและคณะ (Wu; et al. 2008) ซึง่ เก็บข้อมูลการวิจยั ในช่วง 2
เดือน คือระหว่างกลางเดือนกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 2005 จนถึงกลางเดือนเมษายน ด้วยจานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง ทางไปรษณีย์ 700 บริษทั และใช้การติดตามด้วยโทรศัพท์ มีผตู้ อบกลับมา 170 บริษทั
ข้อมูลใช้ได้จานวน 159 บริษทั บริษทั ดังกล่าวมีทงั ้ บริษทั ทีเ่ ป็นผูผ้ ลิต (Manufacturing) และทีไ่ ม่ใช่
ผูผ้ ลิต ผลการศึกษาพบว่าระดับของทุนทางสังคมโดยเฉพาะองค์ประกอบด้านโครงสร้าง ซึง่ หมายถึง
ความเชื่อมโยงของเครือข่าย มีอทิ ธิพลต่อทุนทางปญั ญาอันเป็นพืน้ ฐานของการสร้างนวัตกรรมได้
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ส่ี งู กว่ามิตอิ ่นื ของทุนทางสังคม (β = 0.551, p < 0.01)
ในการศึกษาของออปสเฟลด์เอง (Obsfeld. 2005) ได้ทาการวิจยั กับ
กลุ่มเป้าหมายซึง่ เป็ นวิศวกรในบริษทั ผลิตรถยนต์หลักในดีทรอยจานวนทัง้ สิน้ 440 คน แต่ส่งกลับ
แบบสอบถามผ่านทางจดหมายอิเล็คโทรนิคส์ (E-mail) เพียง 182 คน แบบสอบถามสมบูรณ์
เพียงพอจานวน 152 ชุด ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการมีเครือข่ายทีห่ นาแน่น (Dense network)
มีความสัมพันธ์กบั การมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมของพนักงานในองค์การได้อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ
และในการศึกษาเกีย่ วกับผลงานสร้างสรรค์กบั สังคมของสมิธ โดยมีกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักวิจยั ทีก่ าลังศึกษาอยูใ่ นสถาบันวิจยั ประยุกต์ทม่ี ชี ่อื เรียกว่า Labco สหรัฐอเมริกา
จานวนผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั ในท้ายสุดมีดว้ ยกันทัง้ สิน้ 97 คน พบว่าบุคคลทีม่ เี ครือข่ายทางสังคมแบบ
เปิดมีความสัมพันธ์กบั ผลงานสร้างสรรค์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ทัง้ นี้สมิธได้แยกเครือข่ายทาง
สังคมใน 3 ประเด็นได้แก่ ความถีใ่ นการติดต่อ ความใกล้ชดิ และความคงทนของความสัมพันธ์
(Duration) ซึง่ หากบุคคลมีเครือข่ายทางสังคมแบบเปิด ไม่ว่าจะมีรายละเอียดความสัมพันธ์แบบใด
ใน 3 รูปแบบข้างต้นนี้ ก็พบว่ามีความสัมพันธ์กบั ผลงานสร้างสรรค์อย่างนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.01 ทัง้ สิน้ เช่นเดียวกันกับตัวแปรการเป็นศูนย์กลางของเครือข่าย ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ผลงาน
สร้างสรรค์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (r = .34, p < .01)
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การเปิ ดกว้างทางความคิ ด
ความหมาย
การเปิดกว้างทางความคิดได้มผี ใู้ ห้คานิยามไว้ ดังเช่นทีแ่ ฮร์และแมคลาฟลิน
(Hare; & McLauglin. 1998: 283) กล่าวว่า การเปิดกว้างทางความคิด คือการอยูร่ ว่ มกันของความ
เชื่อทีบ่ ุคคลยึดมันไว้
่ กับการเปิดกว้างต่อการเปลีย่ นแปลงทางความเชื่อเหล่านัน้ ซึง่ สามารถเกิดขึน้
ได้เมือ่ มีหลักฐานหรือการโต้แย้งเกิดขึน้
ในขณะทีเ่ ชียร์แมนและเลวิน (Shearman; & Levine. 2006: 275) ให้นิยามการ
เปิดกว้างทางความคิด ว่าเป็นการเปิดกว้างต่อข้อมูลใหม่ ประสบการณ์ใหม่ และสภาพแวดล้อม
ใหม่ๆ ซึง่ ถือเป็นรูปแบบการรูค้ ดิ (Cognitive style) ประเภทหนึ่ง
สาหรับแวน เดอร์ ซี และคณะ (Van der Zee; et al. 2003: S78) นิยามการ
เปิดกว้างทางความคิด ว่าเป็นการทีบ่ ุคคลมีทศั นคติทเ่ี ปิดกว้างและไม่มอี คติ ต่อสมาชิกทีอ่ ยูน่ อก
กลุ่ม และทีม่ คี ่านิยม (value) และบรรทัดฐานทางวัฒนธรรม (Cultural norms) ทีแ่ ตกต่าง
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั สรุปความหมายของการเปิดกว้างทางความคิด ว่าเป็นการเปิดรับ
ของบุคคลต่อข้อมูลใหม่ ความรูใ้ หม่ และประสบการณ์ใหม่ โดยยอมรับทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงความเชือ่
ดัง้ เดิมทีม่ อี ยู่ หากพบว่ามีหลักฐานหรือการโต้แย้งทีเ่ หมาะสมเกิดขึน้ จากข้อมูลใหม่ ความรูใ้ หม่ และ
ประสบการณ์ใหม่นนั ้
แนวคิดเกีย่ วกับการเปิดกว้างทางความคิดได้รบั การศึกษาในแวดวงการศึกษา
เป็นส่วนใหญ่ นอกเหนือจากนัน้ ก็จะปรากฏในการศึกษาเกีย่ วกับแนวคิดทางการเมืองและศาสนา
โดยการเปิดกว้างทางความคิดนี้ได้ถูกนาเสนอโดยการ์ดเนอร์ (Gardner) โดยมุง่ ว่าเป็นเป้าหมาย
สาคัญของการศึกษาและสามารถนาไปสู่ความเชื่อทีว่ ่าความจริงไม่เทีย่ งแท้เสมอไป (Relativism)
และ/หรือลดการยึดถือความเชื่อทีม่ นคงลง
ั่
(Firm beliefs) ในขณะทีแ่ ฮร์ชว้ี ่าการเปิดกว้างทาง
ความคิด เป็นทัศนคติทส่ี ามารถเปลีย่ นแปลงได้จากขอบเขต (Area) หนึ่งไปยังอีกขอบเขตหนึ่ง
(Hare. 1985: 256) การเป็นผูเ้ ปิดกว้างทางความคิดนี้ ไม่ได้หมายความว่าบุคคลนัน้ จะเป็นผูท้ ่ี
เปลีย่ นแปลงความคิดง่ายๆ แต่เป็ นการทีเ่ ขายอมรับทีจ่ ะฟงั เหตุผลของผูอ้ ่นื หรือความจริงใหม่ๆ ทา
ให้เขาเห็นในมุมทีแ่ ตกต่างออกไป แล้วจึงตอบสนองต่อความจริงใหม่นนั ้ ในแง่มมุ ต่างๆ
(Gluck.
1999: 271) และสามารถสรุปได้ว่าบุคคลทีม่ ลี กั ษณะเป็นผูท้ เ่ี ปิดกว้างทางความคิดนี้ เขาจะมี
ลักษณะทีต่ รงกันข้ามกับผูท้ ม่ี คี วามลาเอียง (Biased) มีอคติ (Prejudiced) และหัวรัน้ (Dogmatic)
(Hare; & McLauglin. 1998: 289)
เชียร์แมนและเลวิน (Shearman; & Levine. 2006: 276) ระบุว่าการเป็นผูท้ เ่ี ปิด
กว้างทางความคิดนี้จะมีผลอย่างมากต่อการรูค้ ดิ ทางสังคมและพฤติกรรม เนื่องจากจะทาให้บุคคล
เลือกทีจ่ ะรับข่าวสาร ประมวลผลข้อมูลและสื่อสารกับผูอ้ ่นื ในรูปแบบทีแ่ ตกต่างกัน เพราะหากบุคคล
ใดทีม่ คี ุณลักษณะทีแ่ ตกต่างดังเช่นเป็นบุคคลทีเ่ ป็นคนหัวรัน้ เขาก็จะพยายามหลีกเลีย่ งข้อมูลทีต่ รง
ข้ามกับระบบความเชื่อของเขา และตอบสนองต่อข้อมูลทีไ่ ม่มนคง
ั ่ โดยลดหรือเพิกเฉยต่อข้อมูลนัน้
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เสีย ดังนัน้ การเป็นผูเ้ ปิดกว้างหรือไม่นนั ้ ย่อมสาคัญต่อการสื่อสาร ทัง้ นี้เชียร์แมนและเลวินยัง
อธิบายความหมายของระบบความเชื่อไว้เพิม่ เติม ว่าหมายถึงความเชื่อ ความคาดหวัง หรือ
สมมติฐานทัง้ หมดทีบ่ ุคคลเชื่อในช่วงเวลาหนึ่งๆ
การเปิดกว้างทางความคิดนัน้ ประกอบด้วยโครงสร้าง 3 ประการ ได้แก่
(Haiman. 1964: 102)
1. การตามใจ (Permissiveness) กับการควบคุม และลงโทษบุคคล ความคิดหรือ
พฤติกรรมทีแ่ ปลกแยก (Deviant)
2. การเคารพกับความไม่อดทนต่อการพูด การไตร่ตรอง (Introspection) และความเป็น
เหตุเป็นผล
3. การเน้นและไม่เน้น (De-emphasis) ในเรือ่ งการเชื่อฟงั (Obedience) และการลงรอย
(Conformity)
ในการศึกษาของไฮแมนทีเ่ กีย่ วกับการเปิดกว้างทางความคิด เขาก็ได้ใช้ตวั แปร
ความหัวรัน้ ซึง่ ถือเป็นตัวแปรทีม่ ลี กั ษณะตรงกันข้ามกับการเปิดกว้างทางความคิดอย่างชัดเจน หรือ
กล่าวได้ว่าเป็นการปิดความคิด ทัง้ นี้ความหัวรัน้ จะประกอบไปด้วย (Shearman; & Levine. 2006:
282)
1. ระดับการเปิดกว้างและปิดรับความคิด
2. ระดับความเชื่อของบุคคลทีม่ ตี ่อความคิดเห็นทีถ่ ูกต้องเพียงความคิดเดียว
3. ระดับทีบ่ ุคคลปฏิเสธความคิดหรือความเห็นทีไ่ ม่ลงรอยกับความคิดเห็นของตน และ
4. แนวโน้มทีจ่ ะให้ความเคารพแบบไม่ลมื หูลมื ตา (Blind respect) หรือเชื่อมันในอ
่ านาจ
ทีม่ ากเกินไป
เชียร์แมนและเลวีน (Shearman; & Levine. 2006: 282) ได้อธิบายเพิม่ เติมว่า
แม้ความหัวรัน้ จะประกอบด้วยองค์ประกอบทัง้ 4 ประการนี้ แต่แท้จริงแล้วก็เป็นองค์ประกอบเพียง
องค์ประกอบเดียว ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จึงใช้แนวคิดความหัวรัน้ มาเป็นหลักในการศึกษา
การเปิดกว้างทางความคิดดังเช่นทีไ่ ฮแมนได้เคยศึกษามาก่อนแล้ว
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมถือว่ามีความเกีย่ วพันกับการเปิดกว้างทาง
ความคิด ดังเช่นมีบทความปรากฏอยูจ่ านวนไม่น้อย ดังเช่นบทความของๆไวส์ (Weiss. 2006) ที่
เสนอว่าความคิดดีๆ สามารถเข้ามาในสมองของเราจากขอบเขตทีเ่ ราไม่ได้คาดหวังว่าจะมี บางครัง้
ความคิดทีด่ เี ลิศ ก็ถูกพัฒนาขึน้ จากเพียงชัวขณะจากการที
่
เ่ ราเข้าไปเกีย่ วพันกับบางขอบเขตทาง
ธุรกิจทีเ่ ราไม่คุน้ เคยมาก่อน ดังนัน้ จึงจะต้องเปิดกว้างทางความคิด แม้บางความคิดดูไม่น่าจะเป็นไป
ได้ แต่ถา้ ปรับประยุกต์สกั เล็กน้อย มันก็อาจจะใช้งานได้ในทีใ่ ดซักแห่งหรือในอนาคตอันใกล้
(pp. 19 -20)
แวน เดอร์ ซี และคณะ (Van der Zee; et al., 2003: pp.79 – 80) สรุป
การศึกษาเกีย่ วกับการเปิดกว้างทางความคิด กับตัวแปรทีน่ ่าสนใจเช่นบุคลิกภาพแบบเปิดกว้าง
(Openness to experience) ซึง่ ถือเป็นบุคลิกภาพ 1 ใน 5 บุคลิกภาพตามทฤษฎีบุคลิกภาพของ
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แมคแคร์ (McCare) และเป็นบุคลิกภาพทีไ่ ด้รบั การศึกษาจานวนมาก ว่ามีความสัมพันธ์กบั ความคิด
สร้างสรรค์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และการเปิดกว้างทางความคิดนี้ ก็ให้ผลความสัมพันธ์สงู กับ
บุคลิกภาพนี้เช่นกัน ความคิดสร้างสรรค์จงึ มีความจาเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมีทศั นคติทเ่ี ปิดกว้าง และ
มีแนวโน้มทีจ่ ะเป็นผูท้ อ่ี ยากรูอ้ ยากเห็น (Curious) และต้องการค้นพบสิง่ ใหม่ (p. S81) ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั
จึงคาดว่า การเปิดกว้างทางความคิดจะส่งผลต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคล
การวัดการเปิ ดกว้างทางความคิ ด
ในการศึกษาการเปิดกว้างทางความคิด มีความหลากหลายในด้านมุมมองของ
การศึกษา การวัดตัวแปรนี้จงึ มักจะกาหนดข้อคาถามทีส่ ะท้อนการเปิดกว้างด้านศาสนาและ
วัฒนธรรมอยูเ่ ป็นส่วนใหญ่ ดังเช่นในแบบวัดเกีย่ วกับบุคลิกภาพแบบมีวฒ
ั นธรรมหลากหลาย
(Multicultural personality) ของแวน เดอร์ ซี และคณะ (Van der Zee; et al. 2003) ซึง่ กาหนดมิติ
หนึ่งของบุคลิกภาพแบบมีวฒ
ั นธรรมหลากหลายนี้ให้เป็นการเปิดกว้างทางความคิด โดยข้อคาถาม
ได้ชใ้ี ห้เห็นความตัง้ ใจของผูพ้ ฒ
ั นาแบบวัด ทีจ่ ะนาไปสู่การศึกษาการเปิดกว้างเกีย่ วกับวัฒนธรรม
เป็นสาคัญ อันถือว่าเป็นไปตามบริบทของผูว้ จิ ยั ทัง้ นี้สตีฟ (Steve. 2000: 201) ก็ยงั บ่งชีว้ ่าแนวคิด
เกีย่ วกับการเปิดกว้างทางความคิดนี้กย็ งั ไม่นิ่งนัก แม้ว่าจะได้รบั การถกเถียงมาตัง้ แต่ปี 1988 ก็ตาม
แบบวัดทีใ่ ช้เพื่อศึกษาการเปิดกว้างทางความคิดโดยเฉพาะนัน้ ปรากฏใน
การศึกษาของไฮแมน เมือ่ ปี ค.ศ. 1964 (Haiman. 1964) ซึง่ ใช้แบบวัดทีเ่ รียกว่าแคลิฟอร์เนียเอฟ
(California F Scale) มาแทนการเปิดกว้างทางความคิด และใช้แบบวัดของโรเคียช (Rokeach) ซึง่
ศึกษาเกีย่ วกับความหัวรัน้ มาแทนการปิดทางความคิด ไฮแมนได้ทาการปรับแบบวัดเสียใหม่ ผล
การทดสอบแบบทดสอบซ้า (Test-retest) มีค่าความเชื่อมันที
่ ่ .75 โดยมีจานวนกลุ่มตัวอย่างจานวน
229 คน แม้แบบวัดของไฮแมนจะเป็นการวัดการเปิดกว้างทางความคิดโดยตรง แต่แบบวัดนี้กถ็ อื
เป็นแบบวัดทีส่ ร้างขึน้ เมือ่ ปี ค.ศ. 1964 ตรงกันข้ามการวัดตัวแปรอย่างเช่น ความหัวรัน้ ได้รบั การ
ปรับปรุงใหม่เมือ่ เร็วๆ นี้ คือในปี ค.ศ. 2006 ซึง่ เป็นงานวิจยั ของเชียร์แมนและเลวิน (Shearman; &
Levine. 2006) โดยได้นาแบบวัดของ โรเคียช มาปรับปรุงใหม่ เนื่องจากแบบวัดเดิมนัน้ มีความ
ล้าสมัย และมีคาถามประเภทการเมืองมากเกินไป เชียร์แมนและเลวินจึงปรับข้อคาถามให้เป็นภาษา
ปจั จุบนั มากขึน้ และทาให้สนั ้ ลง โดยให้เลือกมิตกิ ารวัดตัวแปรเพียงแค่มติ เิ ดียว ค่าความเชื่อมัน่
สอดคล้องภายในด้วยวิธกี ารของครอน บราค มีค่าแอลฟ่ารวมทัง้ ฉบับเท่ากับ .79 ดังนัน้ ในงานวิจยั
ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จะประยุกต์ใช้แบบวัดของเชียร์แมนและเลวินในการศึกษาต่อไป
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
งานวิจยั ของริคเคียม (Riquelme. 2000) ซึง่ ต้องการศึกษาว่าการเปิดกว้างทาง
ความคิดสามารถสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้กบั ระดับของจินตนาการและความสร้างสรรค์
หรือนวัตกรรมในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ตลอดจนผลทีไ่ ด้รบั จากกระบวนการวางแผน นันคื
่ อ
ตัวแผนกลยุทธ์เองได้หรือไม่ งานวิจยั นี้รคิ เคียมยังต้องการทดสอบเทคนิคในการสนับสนุนความ
สร้างสรรค์รว่ มด้วย ริคเคียมใช้วธิ กี ารทดลองกับกลุ่มนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการ
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บริหารธุรกิจจานวน 60 คน ซึง่ ถูกมอบหมายให้เขียนแผนกลยุทธ์ธุรกิจ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของ
วิชาเรียน ผูว้ จิ ยั ได้ให้นกั ศึกษาทาแบบวัดเกีย่ วกับการเปิดกว้างทางความคิด แล้วแบ่งกลุ่มนักศึกษา
ออกเป็น 3 คือกลุ่มทีม่ กี ารเปิดกว้างทางความคิด 1 กลุ่มและเป็นกลุ่มซึง่ เป็นผูท้ ม่ี คี ุณลักษณะแบบ
ปิดความคิดอีก 2 กลุ่ม การทดลองได้ทากับกลุ่มทดลองทีเ่ ป็นผูท้ ป่ี ิดความความ 1 กลุ่ม โดยควบคุม
อีก 2 กลุ่ม ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า กลุ่มควบคุมทีเ่ ป็นผูม้ คี ุณลักษณะเปิดกว้างทางความคิด
แม้ไม่ได้รบั เทคนิคการสนับสนุนความสร้างสรรค์ เพื่อสร้างแผนกลยุทธ์การตลาด แต่กย็ งั สามารถ
ผลิตชิน้ งานทีม่ คี วามสร้างสรรค์ได้ โดยได้คะแนนความสร้างสรรค์ของผลงานอยูท่ ่ี 10 – 13 คะแนน
จาก 20 คะแนน ในขณะทีก่ ลุ่มควบคุมทีม่ ลี กั ษณะปิดทางความคิดมีคะแนนอยูเ่ พียง 4 – 5 คะแนน
เท่านัน้ งานวิจยั นี้ยงั แสดงให้เห็นว่าความสร้างสรรค์สามารถสนับสนุนให้เกิดเพิม่ ขึน้ ได้ แม้ในกลุ่ม
ของผูท้ ม่ี คี ุณลักษณะปิดทางความคิด เนื่องจากคะแนนก่อนเข้ารับเทคนิคมีเพียง 6 คะแนน แต่เมือ่
ได้รบั เทคนิคแล้ว ทาให้มคี ะแนนความสร้างสรรค์ของผลงานอยูท่ ่ี 17 คะแนน
ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสร้างสรรค์และการเปิดกว้างทาง
ความคิด ยังถูกเสนอในรูปแบบตัวแปรทีม่ คี ุณลักษณะตรงกันข้าม ดังเช่นในงานวิจยั ของดอลลิงเจอร์
(Dollinger. 2007) ซึง่ ต้องการจะศึกษาว่าบุคคลทีเ่ ป็นผูม้ ลี กั ษณะอนุรกั ษ์นิยม (Conservatism) ซึง่ มี
ความใกล้เคียงกับบุคคลหัวรัน้ นัน้ ในความจริงแล้วเขามีความคิดสร้างสรรค์ต่าจริงหรือไม่ เขาจึง
ทาการศึกษากับนักศึกษาจานวน 422 คน ผลการศึกษาพบว่าบุคคลทีม่ ลี กั ษณะอนุรกั ษ์นิยมจะมี
ความสัมพันธ์ผกผันกับความคิดสร้างสรรค์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (r = -.27, p < .001) และ
สามารถทานายความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตดิ ว้ ย (β = -.13, p < .05)

4.2 ปัจจัยระดับกลุ่มงานกับพฤติ กรรมสร้างนวัตกรรม
บรรยากาศส่งเสริ มนวัตกรรมของกลุ่มงาน
ความหมาย
คาว่าบรรยากาศ (Climate) นัน้ มีผใู้ ห้คาจากัดความไว้เป็นจานวนมาก เพราะ
ได้รบั ความสนใจในการศึกษาเกีย่ วกับประเด็นนี้มากว่า 3 ทศวรรษ (Anderson; & West. 1998:
235) แต่โดยความหมายแล้วก็มลี กั ษณะทีค่ ล้ายคลึงกัน คือครอบคลุมในประเด็นทีว่ ่าเป็น
กระบวนการแบบแผนด้านการรูค้ ดิ (Cognitive schema process) และเป็นกระบวนการด้านการรับรู้
ทีม่ รี ว่ มกัน (Shared perception process) เพียงแต่ว่าการพิจารณาบรรยากาศดังกล่าวนัน้ เป็น
บรรยากาศในระดับการวิเคราะห์ใดเป็นสาคัญ
เจมส์และเซลส์ (Anderson; & West. 1998: 236; citing James; & Sells.
1981. Psychological climate: Theoretical perspectives and empirical research. p. 276) ให้คา
จากัดความคาว่าบรรยากาศว่าเป็นการรูค้ ดิ (Cognitive) ของบุคคลทีม่ ตี ่อสภาพแวดล้อม ซึง่ ถูก
แสดงออกในรูปของความหมายทางจิตวิทยา (Psychological meaning) และมีนยั สาคัญ
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(Significance) ต่อบุคคล ซึง่ เจมส์และคณะ (Bear; & Frese. 2003: 47; citing James; et al. 1988.
Comment: organizations do not cognize. Academy of Management Review. p. 129) ได้เสนอ
ว่าบรรยากาศองค์การนัน้ เป็นบรรยากาศด้านจิตวิทยา ซึง่ เป็นกลุ่ม (Set) ของการรับรูท้ ส่ี ะท้อนว่า
สภาพแวดล้อมในการทางานนัน้ เป็นอย่างไร รวมถึงคุณสมบัติ (Attribute) ขององค์การ ซึง่ ถูก
ประเมินและนาเสนอในรูปของความหมายและความสาคัญทีม่ ตี ่อบุคคล และเมือ่ การรับรูต้ ่อ
บรรยากาศเหล่านี้ของบุคคลมีความคล้ายคลึงกัน มันก็จะหลอมรวมกลายเป็นตัวบ่งชีบ้ รรยากาศของ
องค์การได้ จากคาจากัดความเหล่านี้ ได้แสดงให้เห็นถึงกระบวนการรูค้ ดิ และการรับรูข้ องบุคคล ทีม่ ี
ต่อสภาพแวดล้อมใกล้ชดิ ทีบ่ ุคคลได้ดารงอยู่ ดังนัน้ เมือ่ พิจารณาความหมายร่วมกับกลุ่มงาน (Work
group) ซึง่ แอนเดอร์สนั และเวสท์ (Anderson; & West. 1998: 236) ได้ให้ความหมายไว้ว่า กลุ่มงาน
นัน้ ก็คอื กลุ่มถาวรหรือกึง่ ถาวร ทีบ่ ุคคลถูกมอบหมายให้เป็นสมาชิก โดยถือว่าผูเ้ ป็นสมาชิกนัน้ เป็น
พวกเดียวกัน และมีปฏิสมั พันธ์กนั เป็นประจาในเรือ่ งการปฏิบตั เิ กีย่ วกับงานของกลุ่ม ดังนัน้ โดยสรุป
แล้ว บรรยากาศกลุ่มงานจึงหมายถึง การรับรูข้ องสมาชิกในกลุ่มงาน ทีม่ ตี ่อสภาพแวดล้อมการ
ทางานของกลุ่ม ตลอดจนคุณสมบัตขิ องกลุ่มงานทีส่ มาชิกได้ดารงอยู่
คุณลักษณะของกลุ่มงานมีความสาคัญอย่างยิง่ กับผลการปฏิบตั งิ านของกลุ่ม
ซึง่ จากการศึกษาเกีย่ วกับนวัตกรรมระดับกลุ่มงานอย่างต่อเนื่องของเวสท์ ทาให้เขาได้สร้างแบบ
สารวจทีส่ าคัญ ทีเ่ ขาอ้างว่าเป็นแบบวัดทีท่ าให้กลุ่มทีส่ ร้างนวัตกรรมออกจากกลุ่มทีไ่ ม่ใช่ ภายใต้ช่อื
แบบสารวจบรรยากาศ (นวัตกรรมของ)ทีมงาน (Team Climate Inventory) ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้นามาเป็นตัว
แปรสาคัญระดับกลุ่ม เพื่อใช้ในการพยากรณ์การสร้างนวัตกรรมระดับกลุ่มงานในครัง้ นี้
สาหรับบรรยากาศกลุ่มงานทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดยเวสท์น้ี มีลกั ษณะพิเศษคือมุง่ เน้นที่
บรรยากาศทีส่ ามารถสนับสนุนกลุ่มงานให้สร้างนวัตกรรมขึน้ โดยตรง ดังนัน้ คาว่าบรรยากาศใน
ทัศนะของเวสท์ จึงเป็นบรรยากาศเพื่อนวัตกรรม (Anderson; & West. 1998: 239) ซึง่ เป็นผลของ
การศึกษาเกีย่ วกับพฤติกรรมนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องของเวสท์ ทาให้เขาได้ตงั ้ ข้อสังเกตเกีย่ วกับการ
ทางานของกลุ่มงานว่าควรมีบรรยากาศในการทางานเช่นไร ทีจ่ ะสนับสนุนให้กลุ่มงานหนึ่ง สามารถ
สร้างผลงานทีส่ ร้างสรรค์แปลกใหม่ออกมาสู่ภายนอกได้ ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1990 เวสท์ได้เสนอแนวคิดที่
น่าสนใจของเขา โดยเรียกว่าเป็นทฤษฎี 4 องค์ประกอบของบรรยากาศสาหรับนวัตกรรม
(Fourfactor theory of climate for innovation) ขึน้ มา และเขาได้สรุปว่าบรรยากาศทีป่ ระกอบด้วย
องค์ประกอบทัง้ 4 นี้ สามารถพยากรณ์ความเป็นนวัตกรรมได้จริง (Anderson; & West. 1998:
239) องค์ประกอบดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
1. วิสยั ทัศน์ (Vision) คือ ความคิดเกีย่ วกับผลลัพธ์ทม่ี คี ุณค่า ซึง่ นาเสนอถึงเป้าหมายใน
ระดับทีส่ งู ขึน้ และเป็นแรงจูงใจในการทางาน กลุ่มงานทีม่ วี ตั ถุประสงค์ในการทางานทีช่ ดั เจน ก็มกั จะ
สามารถพัฒนาวิธกี ารทางานทีเ่ หมาะสมกับเป้าหมายของกลุ่มงานของตนได้ ซึง่ จะมีผลทาให้ความ
พยายามของสมาชิกในกลุ่มนัน้ มีเป้าหมายและทิศทางทีช่ ดั เจนด้วย วิสยั ทัศน์ในทัศนะของเวสท์น้ี
ประกอบไปด้วย 4 ส่วนสาคัญ ได้แก่ ความชัดเจนของวิสยั ทัศน์ (Clarity) ซึง่ หมายถึงระดับความ
เข้าใจได้ของวิสยั ทัศน์ ธรรมชาติของวิสยั ทัศน์ (Visionary nature) หมายถึงการทีว่ สิ ยั ทัศน์ของกลุ่ม
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นัน้ สร้างผลลัพธ์ทม่ี คี ุณค่าต่อสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม จนก่อให้เกิดความผูกพันต่อเป้าหมายของกลุ่ม
นี้ สาหรับส่วนสาคัญที่ 3 คือ การมีส่วนร่วม (Sharedness) ซึง่ หมายถึงวิสยั ทัศน์ดงั กล่าวเป็นที่
ยอมรับอย่างกว้างขวางจากคนในกลุ่มมากน้อยเพียงใด โดยทางทฤษฎีแล้วนัน้ ระบุไว้ว่า
วัตถุประสงค์ชดั เจน จะสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมได้ ก็ต่อเมือ่ สมาชิกของกลุ่มมีความผูกพันกับ
เป้าหมายของกลุ่มร่วมกัน เพราะจะทาให้พวกเขาทนต่อแรงเสียดท่านจากสมาชิกกลุ่มอื่นๆ ของ
องค์การได้ (West. 2002) และสุดท้ายคือ การบรรลุได้ (Attainability) ซึง่ หมายถึงการทีว่ สิ ยั ทัศน์ของ
กลุ่มนัน้ จะต้องสามารถบรรลุได้ เพราะหากเป็นวิสยั ทัศน์ทเ่ี ป็นแค่นามธรรม (Abstract) ก็ไม่อาจจูง
ใจสมาชิกในกลุ่มให้ทางานนี้ได้
2. ความปลอดภัยในการมีส่วนร่วม (Participative Safety) ถือเป็นคุณลักษณะทาง
จิตวิทยา (Psychological construct) ซึง่ มีส่วนสาคัญอย่างยิง่ ต่อการจูงใจและสนับสนุนให้บุคคลได้ม ี
ส่วนเกีย่ วข้องกับการตัดสินใจ ซึง่ ตัวแปรนี้เป็นการรับรูถ้ งึ ความไม่น่ากลัว (Non-threatening)ทีจ่ ะมี
ปฏิสมั พันธ์ต่อกัน (Interpersonal) เวสท์ได้เสนอเพิม่ เติมว่ายิง่ บุคคลได้มสี ่วนร่วมในการตัดสินใจ
เท่าไร เขาก็ยงิ่ จะลงทุนลงแรง (Invest) ในผลลัพธ์ทจ่ี ะได้จากการตัดสินใจนัน้ และจะเสนอความคิด
เพื่อพัฒนาและให้แนวทางใหม่ๆในการทางาน การมีส่วนร่วมอย่างปลอดภัยมีความเกีย่ วพันอย่างยิง่
กับการมีส่วนร่วมในการทางานของกลุ่ม และตัวแปรนี้จะเกิดขึน้ ได้เมือ่ สมาชิกทัง้ หมดของกลุ่มรูส้ กึ
ว่าตนสามารถทีจ่ ะเสนอความคิด และทางแก้ปญั หาใหม่ๆ ในบรรยากาศทีป่ ราศจากการตัดสิน
(Non-judgmental climate) ซึง่ บรรยากาศเช่นนี้แม้แต่ความขัดแย้งก็เป็นเรือ่ งทีย่ อมรับได้ การมีส่วน
ร่วมอย่างปลอดภัยนี้จะโดดเด่นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงของการสร้างความคิดใหม่ และเป็นตัว
แปรสาคัญของการสนับสนุนให้กลุ่มมีความหลากหลายในเรือ่ งของความรู้ ความคิดและทักษะต่างๆ
(West. 2000) เวสท์ได้เสนอว่าการมีส่วนร่วมอย่างปลอดภัยนี้ ประกอบไปด้วยองค์ประกอบสาคัญ 2
ประการ นันคื
่ อการมีส่วนร่วมในทีม (Team participation) และความปลอดภัย (Safety) โดยเขาได้
แนวคิดการมีส่วนร่วมในทีมนี้ มาจากวอลล์และลิสเชรอน (Anderson; & West. 1998: 241; citing
Wall; & Lischeron. 1978. Worker Participation: A Critique of the Literature and Fresh
Evidence.) ทีม่ องว่าการมีส่วนร่วมนัน้ มีดว้ ยกัน 3 มิติ คือการมีอทิ ธิพลเหนือการตัดสินใจ การ
แบ่งปนั ข้อมูล และความถีใ่ นการปฏิสมั พันธ์
3. การมุง่ งาน (Task Orientation) คือการตระหนักร่วมกันถึงความเป็นเลิศ (Excellence)
ของคุณภาพของผลการทางาน (Task performance) ทีเ่ กีย่ วข้องกับวิสยั ทัศน์หรือผลลัพธ์ทม่ี รี ว่ มกัน
การมุง่ งานจะแสดงผ่านการประเมินผล (Evaluation) การแก้ไขเปลีย่ นแปลง (Modification) ระบบ
ควบคุม (Control system) และการตรวจสอบคาวิจารณ์ (Critical appraisals) ปจั จัยนี้ช่วยอธิบายถึง
ความผูกพันทีก่ ลุ่มมีต่อผลการทางานทีเ่ ป็นเลิศ ร่วมกันกับบรรยากาศทีส่ นับสนุนให้เกิดการนาเอา
นโยบาย (Policies) กระบวนการทางาน (Procedures) และวิธกี าร (Methods) ทีถ่ ูกปรับปรุงขึน้ มา
นัน้ ไปใช้ การมุง่ งานนี้สามารถแยกได้ออกเป็น 2 องค์ประกอบย่อย นันคื
่ อ บรรยากาศเพื่อความเป็น
เลิศ (Climate for excellence) อันหมายถึงการทีส่ มาชิกมีปฏิสมั พันธ์กนั เพื่อสนับสนุนความเป็น
เลิศในผลงานของกลุ่มงานตน และองค์ประกอบอีกประการคือ การก่อความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์
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(Constructive controversy) ซึง่ เวสท์ได้แนวคิดจากทอสโวลด์และคณะ (Tjosvold et al.) ทีม่ องเห็น
ว่า เมือ่ ความขัดแย้งก่อตัวขึน้ จะเป็นการสร้างความอยากรูอ้ ยากเห็นซึง่ นาไปสู่การค้นหาในสิง่ ที่
ตรงกันข้าม มีการพิจารณาอย่างเปิดใจกว้าง และเข้าใจสิง่ ทีม่ นั เป็น รวมไปถึงมีความตัง้ ใจทีจ่ ะรวม
ความคิดเหล่านัน้ ให้เป็นทางเลือกทีย่ อมรับได้ และมีคุณภาพสูง
4. การสนับสนุนนวัตกรรมภายในกลุ่มงาน (Intra Group Support for Innovation) คือ
การคาดหวังการสนับสนุนในเชิงปฏิบตั ทิ น่ี ่าพอใจ (Approval) ทัง้ นี้เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มพยายามที่
จะนาเสนอวิธกี ารทาสิง่ ต่างๆ ภายในกลุ่มงานนี้ เวสท์มองว่าเป็นลักษณะการสนับสนุนกันเองของ
สมาชิกภายในกลุ่ม มิใช่การสนับสนุนทีม่ าจากสภาพแวดล้อมนอกกลุ่ม เช่น องค์การ ผูบ้ ริหาร หรือ
บุคลากรอื่นๆ ทีอ่ ยูน่ อกเหนือกลุ่มงานนัน้ เขายังได้เสนอว่า การสนับสนุนภายในกลุ่มงานนี้ ได้
รวมถึงการให้เวลาคนในกลุ่มอย่างพอเพียง ไม่เร่งรัด การให้ความร่วมมือ (Cooperation) ของคนใน
กลุ่ม การสนับสนุนเชิงปฏิบตั ิ (Practical support) และการแบ่งปนั ทรัพยากรต่างๆ (Resource) ที่
กลุ่มงานนี้จะมีให้ เพื่อส่งเสริมความคิดใหม่ของคนในกลุ่มตน
แอนเดอร์สนั และเวสท์ (Anderson; & West. 1998: 254) ได้เสนอไว้ในงานวิจยั
ของเขาว่า แบบวัดบรรยากา ศนวัตกรรมของ กลุ่มงานนี้มคี วามเหมาะสมกับการวัดผลในระดับกลุ่ม
อย่างมาก เพราะงานแต่เดิมนัน้ มักจะใช้บรรยากาศองค์การมาเป็นตัวแปรศึกษา ทาให้การรับรู้
เกีย่ วกับสภาพแวดล้อมในการทางานมีความหลากหลายอย่างมาก ในขณะทีก่ ารระบุถงึ กลุ่มงาน
โดยเฉพาะ จะทาให้ผตู้ อบนึกถึงสิง่ ทีเ่ ป็นหนึ่งเดียวท่ามกลางความหลากหลายขององค์การ
การวัดบรรยากาศส่งเสริ มนวัตกรรมของกลุ่มงาน
แบบวัดบรรยากา ศส่งเสริมนวัตกรรมของ กลุ่มงานนี้พฒ
ั นาขึน้ โดยแอนเดอร์สนั
และเวสท์ (Anderson; & West. 1998) แบบวัดดังกล่าวเป็นการสร้างสถานการณ์สมมติซง่ึ
ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 38 ข้อ โดยมีองค์ประกอบทัง้ สิน้ 4 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบ
ด้านวิสยั ทัศน์มดี ว้ ยกันทัง้ สิน้ 11 ข้อ องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมอย่างปลอดภัยประกอบด้วย
คาถามจานวน 12 ข้อ องค์ประกอบด้านการมุง่ งาน ใช้คาถามจานวน 8 ข้อ และองค์ประกอบด้าน
การสนับสนุนนวัตกรรมมีจานวนคาถาม 7 ข้อ ข้อคาถามทัง้ หมดนี้ จะมีการนามาตรวัดประเมินค่า
มาใช้ทงั ้ แบบ 7 ระดับ และ 5 ระดับ โดยมีความหมายของมาตรวัดในแต่ละองค์ประกอบทีแ่ ตกต่าง
กันไป ขึน้ อยูก่ บั ข้อคาถามทีเ่ วสท์ได้นามาใช้ กระนัน้ แบบวัดของเวสท์น้มี คี ่าความเชื่อมันภายใน
่
แบบ ครอนบาคสูงเป็นทีน่ ่าพอใจ คือตัง้ แต่ .84 ถึง .94
แบบวัดนี้อาแกรลล์และกุลตาฟสัน (Agrell; & Gustafson. 1994) ได้นาไปใช้ใน
การศึกษาเกีย่ วกับนวัตกรรมระดับกลุ่มงาน ในกลุ่มพนักงานบริษทั ในสวีเดน โดยแปลงมาตร
ประเมินค่าของเวสท์ให้เป็น 5 ระดับทัง้ หมด ผลการใช้แบบวัดพบว่าค่าความเชื่อมันภายในแบบค
่
รอนบาคมีความสอดคล้องกับทีน่ าเสนอโดยแอนเดอร์สนั และเวสท์ คือมีค่าตัง้ แต่ .86 - .91 และมีค่า
รวมทัง้ ฉบับเท่ากับ .95 ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงใช้แบบวัดของแอนเดอร์สนั และเวสท์มาประยุกต์ใช้ในการวิจยั
ในครัง้ นี้
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งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
บรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมของ กลุ่มงานนัน้ ประกอบด้วยองค์ประกอบสาคัญ
4 ประการ โดยแต่ละองค์ประกอบ สามารถส่งผลต่อการสร้างนวัตกรรมระดับกลุ่มงานได้ ดังนี้
องค์ประกอบด้านวิสยั ทัศน์ มีความชัดเจนทางทฤษฎีแน่นอนว่า วัตถุประสงค์ท่ี
ชัดเจนจะสนับสนุ นนวัตกรรม ก็ต่อเมือ่ กลุ่มงานมีความผูกพันกับเป้าหมายของทีมร่วมกัน เพราะจะ
ทาให้เขาทนต่อแรงเสียดทานได้ (West. 2000: 369) ในขณะทีก่ ารมีเป้าหมายของกลุ่มงานทีช่ ดั เจน
จะทาให้นวัตกรรมของกลุ่มงานได้ผลดีไปด้วย เหตุผลเป้าหมายทีไ่ ม่ชดั เจนนัน้ จะนาไปสู่ความ
ขัดแย้งของสมาชิกในกลุ่ม เนื่องจากไม่เห็นพ้องร่วมกัน (Anderson; & West.1996)
สาหรับองค์ประกอบด้านความปลอดภัยในการมีส่วนร่วมนัน้ พบว่าการศึกษาที่
พอลลัสและคณะของเขาได้จดั ทาขึน้ ในอดีต ( Paulus. 2000) ได้แสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมของ
ทีมในสภาพการณ์ทเ่ี หมาะสม อาจนาไปสู่ระดับความสร้างสรรค์สงู อันเป็นไปตามกระบวนการ
เปรียบเทียบทางสังคม (Social comparison process) ในขณะทีก่ ารสนับสนุนความปลอดภัยภายใน
กลุ่ม ก็คอื ความปลอดภัยจากการเข้าร่วมงานด้วยกัน ซึง่ จะเกิดขึน้ ได้เมือ่ กลุ่มมีความรักใคร่กนั ดี มี
การบริหารความขัดแย้งได้ และมีบรรยากาศปลอดภัยทีจ่ ะเรียนรู้ ปจั จัยเหล่านี้นาไปสู่การสร้าง
นวัตกรรมในกลุ่มงานให้เกิดขึน้ (West. 2002: 374) และถ้าสมาชิกในกลุ่มรูส้ กึ ปลอดภัย ก็จะทาให้
กลุ่มกล้าทีจ่ ะเรียนรู้ และมีพฤติกรรมทีพ่ ร้อมเสีย่ ง หรือกล้าสร้างนวัตกรรมนันเอง
่
เวสท์อา้ งว่าผล
เรือ่ งความปลอดภัยนี้ก่อให้เกิดนวัตกรรมและความสร้างสรรค์ได้อย่างไม่ตอ้ งสงสัย เพราะแม้แต่ใน
กลุ่มเด็กนักเรียนก็ให้ผลการศึกษาในทิศทางเดียวกัน และในการวิจยั ของเวสท์และวอลแลซ (West;
& Wallace. 1991) ซึง่ ทาการวิจยั กลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสุขภาพ จานวน 43 กลุ่ม พบว่าการมีส่วนร่วม
นัน้ มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตกิ บั นวัตกรรมระดับกลุ่มงานเช่นกัน (r = .36, p < .01)
เช่นเดียวกับผลการศึกษาของอาเกรลล์และกุสตาฟสัน (Agrell; & Gustafson. 1994) ซึง่
ทาการศึกษากลุ่มงานจากทัง้ องค์การของรัฐและเอกชนในประเทศสวีเดนจานวน 13 บริษทั พบว่ามี
กลุ่มงานทัง้ สิน้ 17 กลุ่มงาน ขนาดสมาชิกในกลุ่มโดยเฉลีย่ ประมาณ 7.2 คน รวมมีกลุ่มตัวอย่าง
ทัง้ สิน้ 124 คน พบว่าเมือ่ พิจารณาเป็นรายองค์ประกอบแล้ว จะมีเพียงความปลอดภัยในการมีส่วน
ร่วม (r = .51, p < .05) และวิสยั ทัศน์ของกลุ่ม (r = .49, p < .05) เท่านัน้ ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั
นวัตกรรมในกลุ่มงานอย่างมีนยั สาคัญ แต่โดยภาพรวมแล้วบรรยากา ศนวัตกรรมของ กลุ่มงานมี
ความสัมพันธ์กบั นวัตกรรมในกลุ่มงานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 (r = .50, p < .05)
แม้ผลการศึกษาของอาเกรลล์และกุสตาฟสัน จะให้ขอ้ มูลถึงองค์ประกอบ
บรรยากา ศนวัตกรรมของ กลุ่มงานทีม่ ผี ลต่อการสร้างนวัตกรรมระดับกลุ่มงาน ว่ามีเพียง
2
องค์ประกอบแรกดังทีก่ ล่าวแล้วข้างต้นนัน้ แต่กย็ งั มีขอ้ สนับสนุนให้องค์ประกอบอีก 2 ประการหลัง
ยังมีความน่าสนใจทีจ่ ะศึกษา ว่าส่งผลต่อการสร้างนวัตกรรมระดับกลุ่มงานได้อย่างไร โดยใน
องค์ประกอบด้านการมุง่ งานนัน้ สามารถนาเสนอได้ในองค์ประกอบเกีย่ วกับการบริหารความขัดแย้ง
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ในงานวิจยั ของแอลเปอร์และทอสโวลด์ (Alper; & Tjosvold. 1993) ซึง่
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ศึกษาทีมบริหารในโรงงานผลิตสินค้า จานวน 544 คน 59 ทีม ผลการศึกษาพบว่าสมาชิกในกลุ่ม
งานทีร่ ว่ มกันแก้ปญั หา จะจัดการกับความแตกต่างได้อย่างมันใจ
่ มากกว่ากลุ่มงานทีใ่ ช้อานาจมา
ไกล่เกลีย่ ในขณะทีง่ านของทอสโวลด์อกี ชิน้ หนึ่ง ซึง่ ศึกษาร่วมกับแมคนีล ี ในปี 1988 ได้แสดงให้
เห็นว่า การเสนอความคิดทีเ่ น้นการแข่งขัน มีมมุ มองเพียงมุมมองเดียว และไม่สามารถรวบรวม
ความคิดทีห่ ลากหลายไว้ได้ จะทาให้ความสร้างสรรค์น้อยลงไป ดังนัน้ ความขัดแย้งเป็นเรือ่ งทีค่ วร
เกิดขึน้ ในกลุ่มงานนวัตกรรม แต่การจัดการนวัตกรรมนัน้ เป็นเครือ่ งมือสาคัญทีท่ าให้ความขัดแย้ง
นาไปสู่งานนวัตกรรมได้
และสาหรับองค์ประกอบสุดท้าย คือการสนับสนุนนวัตกรรมภายในกลุ่มงานนัน้
เวสท์ได้เสนอว่าการสนับสนุนนวัตกรรมภายในสมาชิกกลุ่มงานนัน้ เป็นตัวพยากรณ์ทม่ี อี านาจ
(powerful) ต่อการสร้างนวัตกรรมของกลุ่มงาน (West. 2002: 373) ในงานวิจยั ของเวสท์และวอล
แลซ์ (West; & Wallace. 1991) ได้สนับสนุนคากล่าวของเขา ด้วยการใช้แบบสอบถามกับกลุ่มดูแล
สุขภาพเบือ้ งต้นในประเทศอังกฤษจานวน 8 กลุ่มงาน รวมสมาชิก 43 คน พบว่าความผูกพันต่อ
กลุ่ม (Commitment) และความร่วมมือในกลุ่มงาน (Team collaboration) ร่วมกันทานายนวัตกรรม
ระดับกลุ่มงานได้ โดยความร่วมมือในกลุ่มงานนี้อธิบายความแปรปรวนนี้ได้รอ้ ยละ
29 ทีร่ ะดับ
นัยสาคัญ .001 สอดคล้องกับผลการศึกษาของเชาและจอร์จ (Zhou; & George. 2001) ซึง่
ทาการศึกษาว่าเป็นไปได้หรือไม่ทพ่ี นักงานบริษทั สามารถมีความคิดสร้างสรรค์ได้ แม้ว่าเขาจะไม่
พึงพอใจในงานทีต่ นทาอยู่ เชาและจอร์จได้ทาการศึกษากลุ่มพนักงานบริษทั ผลิตอุปกรณ์ขดุ เจาะ
น้ามันจานวน 149 คน พบว่าพนักงานทีไ่ ม่พอใจในงานของตนนัน้ หากเขามีความผูกพันต่อองค์การ
(Commitment) และได้รบั การสนับสนุนช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานของเขา พนักงานนัน้ ก็ยงั มี
ความคิดสร้างสรรค์ในการทางานอยูไ่ ด้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 เชาและจอร์จได้ให้
ความคิดเห็นของเขา ต่อพฤติกรรมสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน ว่าเป็นสิง่ ทีเ่ อือ้ อานวยให้
บุคคลสามารถสร้างสิง่ ต่างให้เกิดขึน้ ได้ เพราะเพื่อนร่วมงานนัน้ ช่วยเสนอแนะความคิดเห็นใหม่ๆ
เรียนรูร้ ว่ มกัน และเหตุทเ่ี พื่อนร่วมงานนัน้ มีอานาจหน้าทีท่ างด้านบริหารอย่างเป็นทางการน้อยมาก
จึงทาให้สมาชิกไม่กลัวทีจ่ ะเสนอความคิดใหม่ๆ ต่อกัน ความสร้างสรรค์จงึ ยังคงอยูไ่ ด้
อย่างไรก็ตามบรรยากา ศส่งเสริมนวัตกรรมของ กลุ่มงานไม่เพียงแต่ส่งผลต่อ
พฤติกรรม สร้าง นวัตกรรมในระดับกลุ่มงานเท่านัน้ แต่ยงั สามารถส่งผลไปยังพฤติกรรม
สร้าง
นวัตกรรมในระดับบุคคลได้ดว้ ย ทัง้ นี้เป็นไปตามทฤษฎีการเอือ้ อานวยทางสังคม
(Social
facilitation) ซึง่ อธิบายถึงแนวโน้มพฤติกรรมของบุคคล ทีเ่ กิดจากอิทธิพลจากการเข้าร่วมกลุ่มกับ
บุคคลอื่น ทฤษฎีน้รี ะบุว่าการทางานของบุคคลอื่น จะสร้างอารมณ์หรือความตื่นเต้นให้กบั บุคคลอื่น
ได้ โดยการกระตุน้ พฤติกรรม ซึง่ จะส่งผลให้บุคคลนัน้ มีความกระตือรือร้น และมีความพยายามใน
การทางานเพิม่ ขึน้ (รังสรรค์ ประเสริฐศรี. 2548 : 140) เช่นเดียวกับการศึกษาเกีย่ วกับความ
สร้างสรรค์และนวัตกรรมของอมาไบล์ ( Amabile. 1997) เธอได้ระบุไว้ว่าการสนับสนุนจากกลุ่มงาน
ได้สร้างความหลากหลายด้านทักษะของคนในกลุ่มงาน โดยผ่านการสื่อสาร การเสนอและเปิดรับ
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ความคิดใหม่ๆ สร้างความรูส้ กึ ท้าทายในงานซึง่ กันและกัน ย่อมทาให้ความคิดสร้างสรรค์เกิดขึน้ กับ
ตัวสมาชิกในกลุ่มงานได้เป็นอย่างดี
เวสท์ได้นาเสนอแนวคิดปฏิสมั พันธ์ระหว่างกลุ่มงานและสมาชิกในกลุ่มไว้ว่า
โดยปกติแล้วบุคคลก็มกั จะพยายามเสนอความคิดใหม่ๆ และปรับปรุงวิธกี ารกระทาสิง่ ต่างๆ และ
ปจั จัยระดับกลุ่มนี่เอง ก็มกั จะมีอทิ ธิพลต่อการเสริมหรือบดบังนวัตกรรมของบุคคลได้ ( West; &
Wallace. 1991: 304) และสาหรับบรรยากาศในกลุ่มงาน เช่นความปลอดภัยในการมีส่วนร่วม นัน้
เอดมอนด์สนั (Edmondson. 1999) ได้ทาการวิจยั กลุ่มงานจานวน 53 กลุ่มในบริษทั ผลิต
เฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ พบว่าความปลอดภัยในการมีส่วนร่วม สามารถพยากรณ์การเรียนรูข้ องกลุ่ม
งานได้ และนันก็
่ เป็นเพราะบรรยากาศทีบ่ ุคคลสามารถมีส่วนร่วมได้โดยสบายใจ ย่อมสนับสนุนให้
สมาชิกในกลุ่มได้มสี ่วนร่วมต่อการเรียนรูท้ เ่ี พิม่ มากขึน้ และมีพฤติกรรมทีช่ อบความเสีย่ งยิง่ ขึน้ ด้วย
ทัง้ นี้จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการเรียนรูแ้ ละการชอบความเสีย่ ง ก็เป็นคุณสมบัตขิ องบุคคลซึง่ มี
นวัตกรรม
ดังนัน้ ในงานวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั คาดว่า บรรยากาศส่งเสริม นวัตกรรมของกลุ่มงาน
ซึง่ ประกอบด้วยวิสยั ทัศน์ ความปลอดภัยในการมีส่วนร่วม การมุง่ งานและการสนับสนุนนวัตกรรมใน
กลุ่มงานนัน้ ส่งผลต่อพฤติกรรม สร้างนวัตกรรมในกลุ่มงานและพฤติกรรม สร้างนวัตกรรมในระดับ
บุคคล
ความหลากหลายด้านความรู้และทักษะของกลุ่มงาน
ความหมาย
เซติและคณะ (Sethi; Smith; & Park. 2001: 77) ได้ให้ความหมายของความ
หลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะของกลุ่มงาน ในรูปของความหลากหลายด้านตาแหน่งหน้าที่
(Functional) โดยระบุว่าเป็นจานวนของหน้าทีท่ ส่ี มาชิกทีม่ สี ่วนร่วมในกลุ่มงานตามโครงการนัน้
อย่างเต็มที่ (Fully involved) ทัง้ นี้ความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะนัน้ มีผนู้ าไปวิจยั ใน
มุมมองหลากหลาย อาทิงานวิจยั ของแวน เดอร์ เวจท์ แวน เดอร์ เวลียท์ และฮวง (Van Der Vegt;
Van Der Vliert; & Huang. 2005) ก็ให้ความสาคัญด้านความหลากหลายว่าเป็นประเด็นเกีย่ วกับ
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ เพศ อายุงาน และสถานภาพหรือตาแหน่งการงานในหน่วยงานนัน้ ๆ
โดยเขามีมมุ มองว่าประเด็นด้านประชากรศาสตร์ สามารถสะท้อนประสบการณ์ในอดีตของบุคคล
นัน้ ๆ ได้ดว้ ย ในขณะทีง่ านวิจยั ของแจนเซ่นและฮวง (Janssen; & Huang. 2008) ได้ศกึ ษาความ
หลากหลายของสมาชิก ในรูปแบบของความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยเน้นว่าเป็นการรับรูข้ อง
บุคคลนัน้ ทีม่ องว่าตนเองมีความแตกต่างจากสมาชิกในกลุ่มหรือไม่ ทัง้ นี้ความแตกต่างดังกล่าว
เป็นได้ทงั ้ ความต่างด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถ บทบาท แนวความคิด ความรูส้ กึ และ
พฤติกรรม

51
ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ให้ความหมายของความหลากหลายด้านความรู้
และทักษะของกลุ่มงาน ว่าเป็นการรับรูข้ องสมาชิกในกลุ่ม ว่าตนเองมีความรูแ้ ละทักษะทีแ่ ตกต่าง
จากสมาชิกในกลุ่มมากน้อยเพียงใด
เนื่องจากกลุ่มงาน เป็นกลุ่มทีร่ วบรวมสมาชิกจานวนหนึ่งทีท่ างานร่วมกัน โดย
กลุ่มทีม่ สี มาชิกทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ ความเชีย่ วชาญ ตลอดจนทักษะทีห่ ลากหลาย ย่อมจะ
ทางานทีเ่ ป็นนวัตกรรมได้มากกว่ากลุ่มงานทีม่ สี มาชิกทีม่ คี วามคล้ายคลึงกันมาก เพราะว่าความรูท้ ่ี
หลากหลายเหล่านัน้ จะนามาซึง่ ทัศนะ (Perspectives) ทีแ่ ตกต่างและมีคุณค่า ให้กบั ประเด็นปญั หา
ต่างๆทีก่ ลุ่มได้เผชิญอยูไ่ ด้ (Paulus. 2000) เพราะนอกจากสมาชิกในกลุ่มจะได้แลกเปลีย่ นความรู้
ระหว่างกันแล้ว พวกเขายังได้เรียนรูจ้ ากสมาชิกอื่นๆภายในกลุ่มอีกด้วย (Van der Vegt; &
Bunderson. 2005) โดยเฉพาะเมือ่ ความรูท้ ห่ี ลากหลายเหล่านัน้ มีความเหลื่อมล้ากันอยูบ่ า้ ง ไม่ใช่
แตกต่างกันไปอย่างสิน้ เชิง ก็จะทาให้การระดมความคิดมีความเข้าใจต่อกันในระดับหนึ่ง
(West.
2002: 362)
กลุ่มงานนวัตกรรมนัน้ ถือได้ว่าเป็นกลุ่มทีม่ ลี กั ษณะพิเศษ แตกต่างไปจากกลุ่ม
งานอื่นๆทัวไป
่ เพราะมีความต้องการสมาชิกทีม่ าร่วมกลุ่มทีห่ ลากหลายในทุกองค์ประกอบ ไม่ว่าจะ
เป็นประสบการณ์ ความรู้ อายุ เพศ หรือแม้แต่บุคลิกภาพของสมาชิกก็ยงั ถือว่ามีความสาคัญ
(Buijs. 2007: 206) เวสท์และคณะ (West; et al. 2004: 278) เองก็ได้เสนอว่า หนึ่งในขัน้ ตอนสาคัญ
ทีน่ าไปสู่การสร้างทีมนวัตกรรมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ก็คอื การคัดเลือกคนเข้าทีมทีม่ คี วามรูแ้ ละเบือ้ งหลัง
(Background) ทีห่ ลากหลาย เนื่องจากมีหลักฐานมากมายทีจ่ ะสนับสนุนได้ว่า กลุ่มทีม่ สี มาชิกทีม่ ี
ความรูห้ ลากหลายนี้ นามาซึง่ การตัดสินใจของทีมทีม่ คี ุณภาพ
อย่างไรก็ตามความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะนี้ ก็อาจนามาซึง่ ความ
ขัดแย้งทางความคิดในกลุ่มขึน้ ได้ จนนาไปสู่การเกิดพฤติกรรมทีแ่ ตกต่างกัน (West; et al. 2004:
279; citing De Dreu. 1997. Productive conflict: The importance of conflict management and
conflict issue. pp. 9-22) เช่น สมาชิกบางคนอาจจะห่างเหินจากกลุ่มหรือรูส้ กึ ว่าตนไม่ได้เป็นส่วน
หนึ่งของกลุ่ม ในขณะทีส่ มาชิกบางคนอาจพยายามปรับตัวเข้าหากลุ่มอย่างมาก จนทาให้เกิดการ
กลืนกันทางความคิด (Janssen; & Huang. 2008: 71) แต่ถงึ แม้จะมีขอ้ ขัดแย้งเช่นนี้ พอลลัส
(Paulus. 2000) กลับมองว่าความขัดแย้งทางความคิด เป็นกระบวนการหนึ่งของการตัดสินใจทีม่ ี
ประสิทธิภาพ มากกว่าเป็นการแข่งขันกันในกลุ่ม แนวคิดดังกล่าวได้รบั การสนับสนุนจากดันบาร์
(West. 2002: 362; citing Dunbar. 1995. How Scientists Really Reason: Scientific Reasoning
in Real-World Laboratories. pp. 365-395) ทีม่ องว่างานทีต่ อ้ งการความสร้างสรรค์สงู ๆ นัน้ มี
ความจาเป็นทีจ่ ะต้องใช้สมาชิกในกลุ่มทีม่ คี วามรูแ้ ละทักษะทีห่ ลากหลายเพียงพอ ในขณะทีม่ ี
งานวิจยั จานวนหนึ่งทีใ่ ห้ขอ้ เสนอแนะไว้ว่า ความแตกต่างด้านทักษะและความรูข้ องแต่ละบุคคลใน
ทีมนัน้ จะสามารถทาให้สมาชิกในทีมมีความผูกพันและเป็นหนึ่งเดียวกันได้ โดยเฉพาะเมือ่ กลุ่มนัน้
ได้พฒ
ั นาบรรทัดฐานขึน้ มาร่วมกัน ซึง่ บรรทัดฐานดังกล่าว ต้องสนับสนุนให้สมาชิกในกลุ่ม เห็น
คุณค่าของความแตกต่างระหว่างบุคคลนัน้ (Janssen; & Huang. 2008: 71) เช่นเดียวกับทัศนะของ
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เวสท์ (West. 2002: 363) ซึง่ เขาสนับสนุนว่าความหลากหลายของบุคคล อาจเป็นตัวขัดขวางความ
สร้างสรรค์ได้ หากกระบวนการกลุ่มไม่เอือ้ อานวยต่อการหลอมรวมกระบวนทัศน์ของสมาชิกแต่ละ
คน ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายของบุคคลกับกระบวนการกลุ่มทีม่ ปี ระสิทธิภาพนี้ อาจ
นาเสนอในรูปแบบของ “ปรากฏการณ์คุณค่าของความหลากหลาย ” (Value in diversity
phenomenon) ซึง่ อธิบายได้ว่าความแตกต่างหลากหลายของบุคคลก่อให้เกิดความสร้างสรรค์ และ
การนาความหลากหลายเหล่านัน้ มาแบ่งปนั กันภายใต้กลุ่มงานทีม่ เี อกลักษณ์ จะสนับสนุนให้เกิด
นวัตกรรมในระดับกลุ่มงานต่อไป นอกจากนี้เขายังได้เสนอข้อคิดอีกว่า กลุ่มใดทีย่ งิ่ มีความ
หลากหลายมาก มีความต้องการด้านงานสูง และยิง่ ได้รบั ความกดดันจากสภาพแวดล้อมภายนอก
มากเท่าไร กลุ่มนัน้ ยิง่ จะต้องมีการพัฒนากระบวนการกลุ่มทีด่ ี เพื่อความสาเร็จของนวัตกรรมมากขึน้
ด้วย (West. 2002: 377)
การวัดความหลากหลายด้านความรู้และทักษะของกลุ่มงาน
ในการวัดความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะของกลุ่มงานนัน้ พบว่ามีการ
วัดด้วยกัน 2 วิธ ี วิธแี รก เป็นการวัดความหลากหลายนี้ ด้วยการพิจารณาจากภูมหิ ลังหรือตาแหน่ง
งานของสมาชิกในกลุ่มงาน เช่นงานวิจยั ของแวน เดอร์ เวจท์ แวน เดอร์ เวลียท์ และฮวง (Van Der
Vegt; Van Der Vliert; & Huang. 2005) ทีท่ าการศึกษาความหลากหลายของหน้าทีง่ าน
(Functional diversity) ด้วยการให้กลุ่มตัวอย่างระบุหน้าทีง่ านของตน ก่อนนาจัดเข้าเป็นหมวดหมู่
และแยกความหลากหลายของหน้าทีง่ านออกจากกัน และสาหรับอีกวิธกี ารหนึ่ง ก็คอื การตัง้ ข้อ
คาถามเกีย่ วกับความรูส้ กึ นึกคิดทีผ่ ตู้ อบคาถามนัน้ มีต่อเพื่อนร่วมงานของตน ว่าเขาเหล่านัน้ มี
ความรูแ้ ละทักษะในงาน ทีเ่ หมือนหรือต่างกับตนมากน้อยเพียงใด มาใช้เป็นเครือ่ งมือในการวัด
ความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะของกลุ่มงาน ซึง่ การใช้วธิ ดี งั กล่าวนี้มขี อ้ ดีสาคัญ ก็คอื ช่วยลด
ปญั หาในประเด็นเกีย่ วกับจานวนของสมาชิกในกลุ่มงาน ซึง่ หากใช้วธิ กี ารแรกแล้ว สมาชิกกลุ่มใด
มากกว่าก็อาจกลายเป็นกลุ่มทีม่ คี วามหลากหลายมากกว่าไปโดยปริยาย ดังนัน้ การใช้แบบวัด ซึง่ สื่อ
ให้เห็นความรูส้ กึ นึกคิดของสมาชิกในกลุ่มนี้ จึงน่าจะมีความเหมาะสมมากกว่า
สาหรับการการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ใช้แบบวัดความแตกต่างส่วนบุคคล
(Individual differentiation) ของแจนเซ่นและฮวง (Janssen; & Huang. 2008) มาประยุกต์ใช้ เพื่อ
สอบถามถึงความหลากหลายด้านความรู้ และทักษะทีส่ มาชิกในกลุ่มนัน้ รับรูว้ ่าตนเองมีความ
แตกต่างจากสมาชิกในกลุ่มเพียงใด แบบวัดนี้แจนเซ่นและฮวงได้ประยุกต์มาจากแบบวัดของเอลเล็ม
เมอรส์และคณะ (Janssen; & Huang. 2008; citing Ellemers; et al. 1999. Self-categorisation,
Commitment to the Group and Group Self-esteem as Related but Distinct Aspects of Social
Identity. pp. 371-389) ซึง่ ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 3 ข้อ ทัง้ นี้แจนเซ่นและฮวงได้เพิม่ ข้อ
คาถามไปอีก 4 ข้อ ทาให้แบบวัดนี้ประกอบด้วยข้อคาถามรวม 7 ข้อ ใช้มาตรวัดประเมินค่า 6 ระดับ
แบบวัดนี้มคี ่าความเชื่อมันภายในแบบครอนบาคเท่
่
ากับ .91
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งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษาของแจนเซ่นและฮวง (Janssen; & Huang. 2008) ซึง่ ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความแตกต่างของบุคคลกับพฤติกรรมสร้างสรรค์ของสมาชิกในกลุ่มงาน ด้วย
การสอบถามกลุ่มผูจ้ ดั การระดับกลาง (Middle-management) จานวน 157 คน ผลการศึกษาแสดง
ให้เห็นว่าความแตกต่างของบุคคลในกลุ่มนัน้ สามารถส่งผลต่อพฤติกรรมสร้างสรรค์ในระดับบุคคล
ได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ในขณะทีก่ ารศึกษาของโสเมช (Somech. 2006) ซึง่ ทาการวิจยั เกีย่ วกับ
กระบวนการและผลลัพธ์ของกลุ่มงานทีม่ คี วามแตกต่างด้านหน้าทีง่ าน (Functional) โดยศึกษากับ
กลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็นกลุ่มดูแลสุขภาพพืน้ ฐาน (Primary care team) จานวน 136 กลุ่มงาน พบว่ากลุ่ม
งานทีม่ คี วามแตกต่างหลากหลายด้านหน้าทีง่ านสูง มีความเกีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านของกลุ่มงาน
ซึง่ จะนาไปสู่นวัตกรรมระดับกลุ่มงานได้ในทีส่ ุด ในการศึกษาของกอนคาโลและสตอว์ (Goncalo; &
Staw. 2006) ซึง่ ต้องการทราบว่าระหว่างกลุ่มทีม่ คี วามสมาชิกเหมือนกันกับกลุ่มทีม่ สี มาชิกแตกต่าง
กันนัน้ กลุ่มใดจะมีความสร้างสรรค์มากกว่า ผลการศึกษาของเขาได้ชใ้ี ห้เห็นว่ากลุ่มทีม่ สี มาชิก
แตกต่างนัน้ สามารถสร้างความสร้างสรรค์ให้เกิดขึน้ ได้มากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ กลุ่มได้รบั
การฝึกหรือแนะนาทีด่ ี
การศึกษาทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับความหลากหลายของสมาชิกในกลุ่มงานนี้ ยัง
ปรากฏในงานวิจยั ทีจ่ ดั ทาขึน้ โดยชอยและทอมสัน (Choi; & Thomson. 2005) ซึง่ ต้องการศึกษาว่า
การเปลีย่ นแปลงสมาชิกในกลุ่มงานนัน้ จะส่งผลต่อความสร้างสรรค์ของงานอย่างไรบ้าง ด้วยการ
ทดลองเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงสมาชิกใหม่เข้าไปในกลุ่ม กับกลุ่มทีไ่ ม่มกี าร
เปลีย่ นสมาชิกใหม่เลย พบว่ากลุ่มทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงสมาชิกใหม่ จะสามารถเสนอความคิดที่
สร้างสรรค์ได้มากกว่า นอกจากนี้ผมู้ าใหม่ยงั ช่วยสนับสนุนให้สมาชิกเดิมของกลุ่มงานนัน้ เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ขน้ึ มาอีกครัง้ หนึ่งด้วย งานวิจยั นี้จงึ สนับสนุนความคิดทีว่ ่า ความหลากหลายของ
สมาชิกในกลุ่มงาน นอกจากจะส่งผลต่อพฤติกรรม สร้างนวัตกรรมในระดับกลุ่มงานแล้ว ยังสามารถ
ส่งผลต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคลด้วย
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั คาดว่า
ความรูแ้ ละทักษะทีห่ ลากหลายของกลุ่ม จะส่งผลต่อ
พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคลและพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับกลุ่มงาน

การสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การ
ความหมาย
อมาไบล์และคณะ (Amabile; et al. 1996: 1166) ให้นิยามการสนับสนุน
นวัตกรรมขององค์การ ว่าหมายถึง วัฒนธรรมองค์การทีใ่ ห้การสนับสนุนความสร้างสรรค์ มีการ
พิจารณาความคิด การให้รางวัลและการรับรูใ้ นผลงานทีส่ ร้างสรรค์ มีกลไกเพื่อการพัฒนาความคิด
ใหม่ มีการไหลเวียนของความคิด และมีวสิ ยั ทัศน์รว่ มกันในสิง่ ทีอ่ งค์การต้องการจะทา ในขณะทีแ่ วน
เดอร์ เวจท์ แวน เดอร์ เวลียท์ และฮวง (Van Der Vegt; Van Der Vliert; & Huang. 2005) มองการ
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สนับสนุนนวัตกรรมขององค์การ ว่าอยูใ่ นรูปของบรรยากาศแห่งนวัตกรรม โดยอธิบายว่าเป็นการ
รับรูร้ ว่ มกันของสมาชิกเกีย่ วกับการปฏิบตั ิ กระบวนการ และพฤติกรรมทีส่ นับสนุนการเกิด การ
นาเสนอ และการตระหนักถึงความคิดใหม่ ซึง่ การปฏิบตั ิ กระบวนการ และพฤติกรรมเหล่านี้ ได้รวม
ไปถึงการสนับสนุน และอานวยการพัฒนาความคิดแปลกใหม่ และการเรียนรูจ้ ากในและนอกพืน้ ที่
กิจกรรมเหล่านี้เป็นหลักสาคัญต่อการเปลีย่ นแปลงและขับเคลื่อนนวัตกรรมขององค์การและ
ประสิทธิภาพขององค์การ สาหรับคอยส์และเดอร์โคติส (Koys; & DeCotis. 1991) ก็เป็นอีกผูห้ นึ่งที่
ได้ให้นิยามบรรยากาศนวัตกรรมขององค์การ ในลักษณะทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงการสนับสนุนของ
สภาพแวดล้อมต่อการเกิดความสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมขึน้ ได้ โดยกล่าวว่าบรรยากาศนวัตกรรม
องค์การนัน้ เป็นการรับรูข้ องสมาชิกในองค์การทีม่ ตี ่อสภาพแวดล้อมในการทางานของเขา ว่าให้
ความสาคัญหรือส่งเสริมให้สมาชิกในองค์การเกิดความคิดสร้างสรรค์ หรือลงมือทาในสิง่ ใหม่ๆ ที่
สมาชิกนัน้ ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน หรือมีประสบการณ์เพียงเล็กน้อย
การสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การนัน้ เป็นตัวแปรทีน่ กั วิจยั ประยุกต์ใช้มาจาก
การศึกษาเกีย่ วกับบรรยากาศองค์การ (Organizational climate) ซึง่ มอนเตสและคณะ ( Montes; et
al. 2004: 169) ได้กล่าวไว้ว่ามิตขิ องบรรยากาศองค์การนันเองที
่
เ่ ป็นสิง่ ทีท่ าให้พนักงานขององค์การ
รับรูว้ ่าเกิดอุปสรรค หรือมีสงิ่ ทีส่ นับสนุนให้เขาเหล่านัน้ ได้สร้างนวัตกรรมขึน้ หรือไม่ บรรยากาศ
องค์การเป็นการรับรูห้ รือความรูส้ กึ ต่อลักษณะทีม่ องเห็นได้ขององค์การ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ความต้องการ
และบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล (สมยศ นาวีการ. 2544: 193) ลักษณะดังกล่าวนี้บุคคลสามารถรับรู้
ได้ทงั ้ ทางตรงและทางอ้อม และยังอาจหมายถึงทัศนคติ ค่านิยม ปทัสถาน และความรูส้ กึ ของคน
ปฏิบตั งิ านในองค์การ เกิดจากผลปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่างบุคคลในโครงสร้างขององค์การ ในแง่ของ
อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และภาวะผูน้ า จึงเป็นลักษณะการเชื่อมโยง ระหว่างโครงสร้าง
กฎเกณฑ์และพฤติกรรมต่างๆ เป็นการรับรูห้ รือความรูส้ กึ ต่อลักษณะขององค์การเหล่านี้ทม่ี ี
ผลกระทบต่อบุคคลในองค์การ (จุฬารัตน์ เสกนาโชค. 2547: 12; อ้างอิงจาก อรุณ รักธรรม . 2534.
การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ. หน้า 541)
เมือ่ บรรยากาศองค์การเป็นการรับรูห้ รือความรูส้ กึ ทีส่ มาชิกมีต่อสภาพแวดล้อม
ในการทางานของเขาแล้วนัน้ ก็อาจเชื่อมโยงได้ว่า การรับรูก้ ารสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การก็
หมายถึง การรับรูร้ ว่ มกันของสมาชิกเกีย่ วกับสภาพแวดล้อมในการทางาน ว่ามีการปฏิบตั ิ
กระบวนการ และพฤติกรรมทีส่ นับสนุนการเกิด การนาเสนอ และการตระหนักถึงความคิดใหม่
ตลอดจนรับรูไ้ ด้ว่าการสร้างความคิดใหม่และนวัตกรรมนัน้ เป็นสิง่ สาคัญ และจะได้รบั การสนับสนุน
ทรัพยากรทีจ่ าเป็นจากองค์การ เพื่ออานวยให้เกิดความคิดใหม่และนวัตกรรมให้เกิดขึน้ ได้
จากการศึกษาเกีย่ วกับความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของอมาไบล์
(Amabile. 1997) เธอมีความสนใจว่า องค์การลักษณะเช่นไรทีม่ คี วามสร้างสรรค์และเป็นองค์การ
แห่งนวัตกรรม และองค์ประกอบใดบ้างในองค์การ ทีส่ ามารถแยกระหว่างองค์การทีส่ ร้างสรรค์และมี
นวัตกรรมสูง ออกจากองค์การทีม่ นี วัตกรรมต่าได้ อมาไบล์และคณะจึงทาการวิจยั เกีย่ วกับ
สภาพแวดล้อมการทางานของกลุ่มโครงการ (Project team) ในบริษทั ขนาดใหญ่ทเ่ี รียกว่าเป็น
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บริษทั ระหว่างประเทศทีผ่ ลิตเครือ่ งใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีสงู (High Tech Electronics International)
ด้วยการใช้เครือ่ งมือวัดเรียกว่า KEYS: Assessing the Climate for Creativity ซึง่ ประกอบด้วยข้อ
คาถาม 78 ข้อ 8 มิตบิ รรยากาศในการทางาน เธอพบว่าองค์การทีม่ คี วามสร้างสรรค์และนวัตกรรม
สูงจะมีความแตกต่างจากองค์การทีม่ คี วามสร้างสรรค์และนวัตกรรมต่าใน 6 มิตบิ รรยากาศงาน
ได้แก่ ความอิสระในการทางาน (Freedom) ความท้าทายทางบวก (Positive challenge) การ
สนับสนุนจากหัวหน้างาน (Supervisor encouragement) การสนับสนุนของกลุ่มงาน (Work group
supports) การสนับสนุนจากองค์การ (Organizational encouragement) และการมีทรัพยากรอย่าง
พอเพียง (Sufficient resources) ในขณะทีม่ อี ุปสรรคอีก 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การขัดขวางจาก
องค์การ (Organizational impediment) และความกดดันจากงานทีห่ นักเกินไป (Excessive work
load pressure)
จากการศึกษาครัง้ นัน้ อมาไบล์ได้เสนอทฤษฎีองค์ประกอบขององค์การแห่ง
ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม (The Componential Theory of Organizational Creativity and
Innovation) โดยแสดงให้เห็นว่า บรรยากาศการทางานทีส่ นับสนุนนวัตกรรมนัน้ จะประกอบไปด้วย
องค์ประกอบสาคัญ 3 ประการ ได้แก่ ทรัพยากร ( Resources) การจูงใจโดยองค์การ
(Organizational motivation) และการบริหาร (Management practice) ดังแสดงในภาพประกอบ 3
ทัง้ 3 องค์ประกอบนี้ กล่าวได้ว่าเป็นสภาพแวดล้อมในงานทีอ่ งค์การสร้างให้เกิดขึน้ และถือเป็น
บรรยากาศขององค์การทีส่ มาชิกขององค์การนัน้ ๆ สามารถรับรูไ้ ด้ และองค์ประกอบเหล่านี้สามารถ
สร้างบรรยากาศนวัตกรรมให้เกิดขึน้ ในองค์การ กล่าวได้ว่าการรับรูก้ ารสนับสนุนนวัตกรรมของ
องค์การ เป็ นปจั จัยทีท่ าให้ระบุได้ว่าองค์การใดเป็นองค์การทีม่ นี วัตกรรม ( Dee. 1999: 58) ดังนัน้
ผูว้ จิ ยั จึงคาดว่าการสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การนี้ สามารถส่งผลให้เกิดบรรยากาศนวัตกรรม ของ
กลุ่มงานขึน้ ได้
อมาไบล์ได้อธิบายไว้ว่า การจูงใจโดยองค์การนัน้ มีความจาเป็นอย่างยิง่ ที่
จะต้องเกิดขึน้ จากผูบ้ ริหารระดับสูงขององค์การ เป็นปจั จัยทีถ่ อื ว่าเป็นพืน้ ฐานทีท่ าให้องค์การมุง่ ไปสู่
นวัตกรรม เช่นเดียวกับทีเ่ ป็นตัวสนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในองค์การ
(Amabile. 1997: 52) เช่นเดียวกับข้อเสนอแนะของราล์ฟ แคทซ์ (Ralph Katz) ทีก่ ล่าวว่า
บรรยากาศทีก่ ระตุน้ ให้เกิดนวัตกรรมนัน้ สามารถสร้างขึน้ ได้โดยผูบ้ ริหารขององค์การ ด้วยการส่ง
สัญญาณทีช่ ดั เจนว่าพนักงานของเขาจะได้รบั ผลจากสิง่ ทีพ่ วกเขาทุ่มเททาให้กบั บริษทั ด้วยการให้
ผลตอบแทนในรูปต่างๆ ทัง้ ทีเ่ ป็นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน (ณัฐยา สินตระการผล. 2549: 81-82)
การรับรูใ้ นผลงานถือเป็นปจั จัยทีโ่ ดดเด่นมากในองค์ประกอบด้านการจูงใจของ
องค์การ และได้รบั การยอมรับจากผูท้ อ่ี ยูใ่ นวงการธุรกิจจริงว่าเป็นปจั จัยทีส่ าคัญอย่างยิง่ ต่อการสร้าง
นวัตกรรม ดังเช่นบทสัมภาษณ์พอล เอ็ม คุค (Pualm M. Cook) นักธุรกิจชื่อดังของสหรัฐอเมริกา ที่
ให้สมั ภาษณ์ถงึ ธุรกิจแห่งนวัตกรรม (The business of innovation) ในหนังสือนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ว่าปจั จัยทีส่ าคัญทีส่ ุดในการจูงใจในการทางานและให้มงุ่ ความสนใจไปยังการ
สร้างนวัตกรรม ก็คอื การรับรูใ้ นผลงานของบุคลากรในองค์การนี่เอง พอล คุค ยังเสนอความคิดเห็น
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ของเขาต่ออีกว่า การรับรูใ้ นผลงานนี้ควรกระทาให้กลายเป็นวัฒนธรรมขององค์การ และควร
สนับสนุนกลุ่มงานและทุกคนให้สร้างสิง่ ทีแ่ ตกต่างและดีกว่า แล้วเราจึงให้รางวัลกับผูท้ ไ่ี ด้ทาสิง่
เหล่านี้ให้เกิดขึน้ กับกิจการ (Taylor. 1991: 45) เช่นเดียวกับบทความของโรนัลด์ มิทช์ (Ronald
Mitsch) ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั 3M ซึง่ ถือเป็นบริษทั ทีโ่ ดดเด่นด้านนวัตกรรมอย่างยิง่ ของโลก
เขาได้เสนอรูปแบบการบริหารงานแบบ 3M ทีท่ าให้บริษทั นี้มผี ลงานนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องไม่
หยุดยัง้ นันก็
่ คอื การรับรูถ้ งึ ผลงานของบุคคลและกลุ่มงานทีม่ ผี ลงานโดดเด่นยอดเยีย่ ม อาทิเช่นการ
จัดงานเลีย้ งยิง่ ใหญ่และมอบรางวัลทีเ่ รียกว่า Golden Step Award ขึน้ เป็นต้น (Mitsch. 1995)
การรับรูผ้ ลงานทีจ่ ะมีผลอย่างมากต่อการสร้างผลงานในระดับกลุ่มงาน ควรจะ
ให้ในรูปของกลุ่มงานมากกว่าการให้เป็นตัวบุคคล ทัง้ นี้เนื่องจากมีงานวิจยั สนับสนุนว่า การให้รางวัล
แบบกลุ่มงานจะสร้างความสามัคคีให้กบั กลุ่ม ในขณะทีก่ ารให้เป็นรายบุคคลอาจสร้างความรูส้ กึ
แข่งขัน ซึง่ สุดท้ายจะเป็นผลร้ายต่อความคิดสร้างสรรค์ จนไม่อาจทาให้เกิดนวัตกรรมขึน้ มาใน
องค์การได้ และนันเป็
่ นเหตุผลว่าทาไมมีผลการวิจยั ทีข่ ดั แย้ง ว่าการให้รางวัลไม่ก่อให้เกิดนวัตกรรม
(West. 2004: 280 -281)
ในขณะทีท่ รัพยากรก็คอื ทุกสิง่ ทุกอย่างทีอ่ งค์การจัดเตรียมไว้ให้เพื่อช่วยในการ
ทางานในประเด็นหลักทีเ่ กีย่ วกับการสร้างนวัตกรรม ซึง่ เธอได้กล่าวว่าทรัพยากรนี้ได้รวมถึงเวลาที่
เพียงพอ การจัดหาผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ คี วามเชีย่ วชาญทีจ่ าเป็น งบประมาณ อุปกรณ์และเครือ่ งมือต่างๆ
กระบวนการและระบบในการทางาน รวมไปถึงการให้ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องและการอบรมทีจ่ าเป็นด้วย
และสาหรับองค์ประกอบสุดท้ายนัน้ ก็คอื การบริหารงานซึง่ มุง่ เน้นไปทีผ่ บู้ ริหารทีบ่ ุคคลนัน้ ๆ ได้
สังกัดหน่วยงานอยู่ หรือเป็นผูบ้ ริหารโครงการ (Project) ก็ได้ การบริหารงานนี้อาจอยูใ่ นรูปของการ
สร้างงานให้มคี วามท้าทาย มีการสนับสนุนกันภายในกลุ่มงาน มีการสนับสนุนจากหัวหน้างาน
ตลอดจนการให้อสิ ระในการทางานด้วย
จากทัง้ 3 องค์ประกอบนี้ ผูว้ จิ ยั ได้นามาเป็นหลักในการศึกษาเกีย่ วกับการ
สนับสนุนนวัตกรรมขององค์การว่าประกอบไปด้วยมิตบิ รรยากาศงานทีส่ าคัญ 3 ประการ โดย
ตระหนักว่ามิตบิ รรยากาศงานทัง้ 3 นี้ จะมีความสาคัญต่อการทางานในระดับกลุ่มงานได้โดยตรง
อย่างไรก็ตามในองค์ประกอบด้านทรัพยากรนัน้ นี้ดงั นี้
1. การรับรูใ้ นผลงาน (Recognition) ของกลุ่มงาน หมายถึง การรับรูข้ องสมาชิกในกลุ่ม
งาน ว่าผลงานทีส่ ร้างสรรค์ และ/หรือ ผลงานนวัตกรรมทีก่ ลุ่มงานนัน้ ได้ทาให้องค์การ
(Contribution) นัน้ เป็นทีร่ บั รู้ (Acknowledgement) (Koys; & DeCotiis. 1991: 273) และได้รบั การ
ยกย่อง (สุพตั รา เพชรมุนี ; และเชีย่ วชาญ อาศุวฒ
ั นกูล . 2528: 30-32) หรือได้รบั รางวัล (Reward)
(Amabile. 1997: 48)
2. การสนับสนุนด้านทรัพยากรอย่างพอเพียง (Sufficient resources) หมายถึง การรับรู้
ของสมาชิกในกลุ่มงานว่าเขาสามารถเข้าถึงทรัพยากรทีอ่ งค์การได้จดั สรรไว้ให้อย่างเหมาะสม ซึง่
ได้แก่ เงินทุน (Funds) เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ (Materials) สิง่ อานวยความสะดวก (Facilities) และข้อมูล
ข่าวสาร (Information) (Amabile. 1997: 48)

57
3. การสนับสนุนของหัวหน้างาน (Supervisory encouragement) หมายถึง การรับรูข้ อง
สมาชิกในกลุ่มงาน ว่าหัวหน้าในหน่วยงานโดยตรงของตน เป็นตัวอย่างทีด่ ี (Good role model) ให้
อิสระในการทางาน (Autonomy) (Amabile. 1997: 48) ตลอดจนมีความตัง้ ใจในการให้สมาชิกได้
เรียนรูจ้ ากความผิดพลาดของตนเอง โดยปราศจากความกลัวว่าจะมีการแก้แค้น (Reprisal) (Koys;
& DeCotiis. 1991: 273)
ทัง้ นี้เป็นทีแ่ น่ชดั ว่า จากทฤษฎีองค์ประกอบขององค์การแห่งความสร้างสรรค์
และนวัตกรรมของอมาไบล์ ได้ระบุถงึ การสนับสนุนทรัพยากรอย่างพอเพียง แต่สาหรับปจั จัยอีก 2
ประการ ซึง่ ก็คอื การสนับสนุนของหัวหน้างานและการรับรูใ้ นผลงานนัน้ ก็มหี ลักฐานสนับสนุนความ
เหมาะสมทีจ่ ะเป็นมิตทิ เ่ี หลือของการสนับสนุนนวัตกรรมในองค์การ พบว่ามีงานวิจยั ของมอนเตส
และคณะ (Montes; et al. 2004) ซึง่ ศึกษาระหว่างบรรยากาศองค์การกับการรับรูถ้ งึ การสนับสนุน
นวัตกรรมขององค์การ โดยทาการศึกษากับพนักงานบริษทั ไฟแนนซ์ในประเทศสเปนจานวน 312
คน จาก 80 บริษทั พบว่ามีเพียง 3 มิตบิ รรยากาศองค์การทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การรับรูก้ ารสนับสนุน
นวัตกรรมขององค์การ ซึง่ ก็คอื การสนับสนุนจากหัวหน้างาน ความสามัคคี และการรับรูใ้ นผลงาน
อย่างไรก็ตามสาหรับมิตคิ วามสามัคคีนนั ้ มีความใกล้เคียงกับตัวแปรบรรยากาศ นวัตกรรมของกลุ่ม
งาน ซึง่ เป็นตัวแปรระดับกลุ่มงาน ผูว้ จิ ยั จึงนาเพียงมิตบิ รรยากาศงาน 2 มิติ คือการสนับสนุนของ
หัวหน้างาน และการรับรูใ้ นผลงานมาศึกษาในครัง้ นี้

การบริหาร
จัดการ

ทรัพยากร
นวัตกรรม

การจูงใจ
ขององค์การ

ภาพประกอบ 6 องค์ประกอบของบรรยากาศนวัตกรรมในองค์การ
ทีม่ า: Amabile, Teresa M. (1997). Motivating Creativity in Organizations: On Doing
What you Love and Loving What You Do. California Management Review. 40(1): 53.
เมือ่ สรุปได้ว่าการสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การประกอบไปด้วยมิติ 3 มิติ
ได้แก่ การรับรูใ้ นผลงานของกลุ่มงาน การสนับสนุนทรัพยากรอย่างพอเพียง และการสนับสนุนของ
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หัวหน้างาน ก็อาจเกิดข้อคาถามขึน้ ได้ว่าการสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การ จะสามารถส่งผลไปยัง
พฤติกรรมการทางานของบุคลากรในองค์การได้อย่างไร ทัง้ นี้อาศัยทฤษฎีการแลกเปลีย่ นทางสังคม
(Social Exchange Theory) ซึง่ เป็นจิตวิทยาทางสังคมประการหนึ่ง มาช่วยอธิบายได้ว่า บุคคล
มักจะคิดถึงการลงทุนและผลตอบแทนทีไ่ ด้รบั จากการลงทุนนัน้ ถือเป็นการแลกเปลีย่ นซึง่ กันและกัน
และในทีน่ ้กี ค็ อื การทีบ่ ุคลากรขององค์การนัน้ ๆ ก็จะทาการพิจารณาว่าสิง่ ทีอ่ งค์การได้ทาให้แก่เขา
นัน้ เป็นสิง่ ทีเ่ ขาพึงพอใจและสมควรแก่การตอบแทนกลับคืนมาหรือไม่ การสนับสนุนขององค์การ
จึงมีส่วนสาคัญอย่างยิง่ ต่อการเกิดพฤติกรรมของพนักงานในองค์การ โดยเป็นไปได้ทงั ้ ทางบวกและ
ทางลบ (สิทธิโชค วรานุสนั ติกูล. 2546: 199 -200)
ทัง้ นี้ตามทฤษฎีสองปจั จัยของเฮิรส์ เบิรก์ ทีอ่ ธิบายถึงปจั จัย 2 ประเภทที่
เกีย่ วข้องกับการทางาน ได้แก่ ปจั จัยจูงใจ (Motivator factors) และปจั จัยอนามัย (Hygiene factor)
สาหรับปจั จัยจูงใจนัน้ เป็ นปจั จัยทีท่ าให้พนักงานมีความพอใจ พึงใจ และอยากทางานต่อไป ปจั จัย
ประเภทนี้ เช่น การได้รบั การยกย่อง และการบริหารงาน ตลอดจนการบังคับบัญชาของหัวหน้างาน
ในขณะทีป่ จั จัยอนามัยเป็ นปจั จัยทีท่ าให้พนักงานทางานต่อไปได้ แม้ไม่ได้ทางานให้เพิม่ มากขึน้ แต่
หากไม่มปี จั จัยนี้พนักงานก็ไม่สามารถทางานให้ลุล่วงได้ (สิทธิโชค วรานุสนั ติกูล. 2546: 162-164)
และการสนับสนุ นทรัพยากรอย่างพอเพียง ก็ถอื เป็นปจั จัยอนามัยนี้ดว้ ย
และจากทฤษฎีการ
แลกเปลีย่ นทางสังคมและทฤษฏีสองปจั จัยขอ งเฮิรส์ เบิรก์ ผูว้ จิ ยั จึงคาดว่าการสนับสนุนนวัตกรรม
ขององค์การ ซึง่ ในการวิจยั ครัง้ นี้จะเป็นการรับรูร้ ว่ มกันของสมาชิกในกลุ่มงาน ซึง่ สามารถส่งผลต่อ
บรรยากาศนวัตกรรม ของกลุ่มงานแล้ว ยังสามารถส่งผลต่อพฤติกรรม สร้างนวัตกรรมของบุคคล ที ่
ถือว่าเป็นสมาชิกภายในกลุ่มได้ดว้ ย
การวัดการรับรู้การสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การ
ในการวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จะสร้างเครือ่ งมือวัดการรับรูก้ ารสนับสนุนนวัตกรรม
ขององค์การขึน้ มาใหม่ โดยได้นาแนวคิดการวัดบรรยากาศสาหรับความสร้างสรรค์ของอมาไบล์และ
คณะ (Amabile; et al. 1996) เครือ่ งมือวัดบรรยากาศสาหรับนวัตกรรมของสก็อตและบรูซ (Scott; &
Bruce. 1994) และเครือ่ งมือวัดบรรยากาศองค์การของคอยส์และเดอร์โคติส (Koys; & DeCotiis.
1991) มาเป็นต้นแบบสาคัญ
แบบวัดของอมาไบล์และคณะ (Amabile; et al. 1996) เป็นแบบวัดทีม่ ี
วัตถุประสงค์จะวัดการรับรูเ้ กีย่ วกับปจั จัยส่งเสริมและขัดขวางความสร้างสรรค์ในการทางานใน
องค์การ และเรียกแบบวัดนี้ว่า KEYS ประกอบด้วยองค์ประกอบด้านบรรยากาศในการทางาน 8
องค์ประกอบ 6 องค์ประกอบแรก เป็ นปจั จัยสนับสนุนให้เกิดความสร้างสรรค์ในงาน ซึง่ ได้แก่ ความ
อิสระในการทางาน (Freedom) ความท้าทายทางบวก (Positive challenge) การสนับสนุนจาก
หัวหน้างาน (Supervisor encouragement) การสนับสนุนของกลุ่มงาน (Work group supports)
การสนับสนุนจากองค์การ (Organizational encouragement) และการมีทรัพยากรอย่างพอเพียง
(Sufficient resources) ในขณะทีม่ อี ุปสรรคอีก 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การขัดขวางจากองค์การ
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(Organizational impediment) และความกดดันจากงานทีห่ นักเกินไป (Excessive work load
pressure) ทัง้ 8 องค์ประกอบนี้มขี อ้ คาถามรวมกันทัง้ สิน้ 78 ข้อ โดยใช้มาตรประเมินค่า 4 ระดับ
ได้แก่ ไม่เคยเลย (Almost never) บางครัง้ (Sometime) บ่อยครัง้ (Often) และประจา (Almost
always) อมาไบล์และคณะได้ทาการทดสอบแบบวัดนี้กบั กลุ่มตัวอย่างจานวน 12,525 คน ใน
หลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมเคมีภณ
ั ฑ์ ยา ธนาคาร เป็นต้น พบว่ามีค่าความเชื่อมัน่
ภายในแบบครอนบาคระหว่าง .66 - .91 แบบวัดนี้มกี ารวัดซ้าภายหลัง 3 เดือนนับจากทีเ่ ริม่ ทาการ
ทดสอบ โดยมีกลุ่มตัวอย่างจานวน 40 คน ผลการทดสอบให้ค่าความเชื่อมันภายในแบบครอนบา
่
คระหว่าง .80 -.94 ในการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จะนาองค์ประกอบของแบบวัดนี้ ได้แก่ การสนับสนุน
จากองค์การ การสนับสนุนจากหัวหน้างาน และทรัพยากรอย่างพอเพียง มาเป็นต้นแบบของการ
สร้างเครือ่ งมือวัดการรับรูก้ ารสนับสนุนขององค์การ โดยทัง้ 3 องค์ประกอบนี้ มีค่าความเชื่อมัน่
ภายในแบบครอนบาคเท่ากับ .91, .91 และ .83 ตามลาดับ
สาหรับแบบวัดบรรยากาศองค์การของคอยส์และเดอร์โคติสนัน้
(Koys; &
DeCotiis. 1991) เป็นแบบวัดทีม่ งุ่ ศึกษามิตอิ งค์การ 8 มิติ ได้แก่ ความเป็นอิสระ (Autonomy) ความ
สามัคคี (Cohesion) ความไว้วางใจ (Trust) ความกดดัน (Pressure) การสนับสนุน (Support) การ
รับรูใ้ นผลงาน (Recognition) ความยุตธิ รรม (Fairness) และนวัตกรรม (Innovation) โดยแบบวัดนี้
คอยส์และเดอร์โคติสได้สร้างขึน้ โดยเริม่ จากการรวมรวมวรรณกรรมปริทศั น์เกีย่ วกับบรรยากาศ
องค์การจานวนมาก และพบว่ามีผใู้ ห้ช่อื มิตขิ องบรรยากาศองค์การไว้มากถึง 80 ชื่อ แต่เมือ่ นามาจัด
หมวดหมูเ่ สียใหม่แล้ว จะพบว่าสามารถจัดได้ออกเป็น 8 มิตดิ งั กล่าว คอยส์และเดอร์โคติสทาการวัด
เครือ่ งมือนี้ 2 ครัง้ พบว่ามีค่าความเชื่อมันภายในแบบ
่
ครอนบาคอยูร่ ะหว่าง .80 -.89 ในการ
ทดสอบครัง้ แรก ในขณะทีก่ ารทดสอบครัง้ ที่ 2 ค่าความเชื่อมันภายในแบบครอนบาคอยู
่
ร่ ะหว่าง
.57 - .90
ในแบบวัดบรรยากาศองค์การของคอยส์และเดอร์โคติสนี้ ผูว้ จิ ยั จะใช้มติ กิ ารรับรู้
ในผลงาน และการสนับสนุนมาเป็นต้นแบบ ในการสร้างเครือ่ งมือวัดการรับรูก้ ารสนับสนุนนวัตกรรม
ขององค์การในครัง้ นี้ มิตกิ ารรับรูใ้ นผลงานและการสนับสนุนของคอยส์และเดอร์โคติสนี้
ประกอบด้วยข้อคาถามมิตลิ ะ 5 ข้อ โดยใช้มาตรประเมินค่า 5 ระดับ พบว่ามีค่าความเชื่อมันภายใน
่
แบบครอนบาคเท่ากับ . 83 และ .89 ตามลาดับ แบบวัดของคอยส์และเดอร์โคติสได้ถูกนาไปใช้อกี
ครัง้ ในการวิจยั ของมอนเตสและคณะ (Montes; et al. 2004) และพบว่ามิตกิ ารรับรูใ้ นผลงานมีค่า
ความเชื่อมันภายในแบบครอนบาคเท่
่
ากับ .81 และมิตกิ ารสนับสนุนมีค่าความเชื่อมันภายในแบบค
่
รอนบาคเท่ากับ .91
และสาหรับแบบวัดบรรยากาศสาหรับนวัตกรรมของสก็อตและบรูซ (Scott; &
Bruce. 1994) นัน้ ประกอบด้วย 2 มิตหิ ลัก ได้แก่ การสนับสนุนนวัตกรรมและทรัพยากร โดยมิติ
การสนับสนุนนวัตกรรม มีเนื้อหามุง่ เน้นทีก่ ารรับรูใ้ นผลงานและการเปิดรับความคิดเห็นใหม่ๆ ของ
สมาชิก ประกอบด้วยข้อคาถาม 16 ข้อ มีค่าความเชื่อมันภายในแบบครอนบราคเท่
่
ากับ .92 ในขณะ
ทีม่ ติ ทิ รัพยากรก็จะอธิบายเกีย่ วกับทรัพยากรทีบ่ ุคลากรได้รบั จากองค์การในประเด็นของเงินทุน
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เวลา และความช่วยเหลือจากองค์การ ประกอบด้วยข้อคาถาม 6 ข้อเป็นมาตรประเมินค่า มีค่าความ
เชื่อมันภายในแบบครอนบราคเท่
่
ากับ .77
โดยสรุปแล้ว ในงานวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จะสร้างเครือ่ งมือวัดการรับรูก้ ารสนับสนุน
นวัตกรรมขององค์การ โดยจะเป็นมาตรวัดประเมินค่า 6 ระดับ ด้วยการสร้างสถานการณ์สมมติเพื่อ
ศึกษาถึงมิตแิ ต่ละมิตขิ องการสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การคานึงถึงบริบทของกลุ่มตัวอย่างต่อไป
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาเกีย่ วกับบรรยากาศทีส่ นับสนุนการสร้างนวัตกรรมโดยภาพรวมนัน้
พบว่าในปี 1991 เวสท์และวอลแวซ (West; & Wallace. 1991) ได้ตพี มิ พ์ผลการวิจยั เกีย่ วกับกลุ่ม
นวัตกรรมของเขา ซึง่ เป็นการวิจยั กลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสุขภาพ จานวน 43 กลุ่ม โดยข้อค้นพบของ
เขาแสดงให้เห็นว่า ตัวแปรสาคัญทีส่ ามารถพยากรณ์นวัตกรรมระดับกลุ่มงานได้สงู สุด ก็คอื
บรรยากาศนวัตกรรม (Climate for innovation) ซึง่ ในการศึกษาครัง้ นัน้ เขาได้ให้ความหมาย
บรรยากาศนวัตกรรม ว่าเป็นการรับรูถ้ งึ การสนับสนุนความคิดใหม่โดยองค์การ โดยสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของนวัตกรรมระดับกลุ่มงานได้ถงึ ร้อยละ 40 เช่นเดียวกับการศึกษาของเครสเปล
และแฮนเซน (Crespell; & Hansen. 2008) ทีม่ องเห็นว่าบรรยากาศการทางาน (Work climate)
ภายในองค์การนัน่ ทีเ่ ป็นสิง่ สนับสนุนการเกิดนวัตกรรม โดยพนักงานขององค์การนัน้ รับรูไ้ ด้
และในการศึกษาของเชาและจอร์จ (Zhou; & George. 2001) ซึง่ ทาการศึกษา
ว่าเป็นไปได้หรือไม่ทพ่ี นักงานบริษทั สามารถมีความคิดสร้างสรรค์ได้ แม้ว่าเขาจะไม่พงึ พอใจในงาน
ทีต่ นทาอยู่ เชาและจอร์จได้ทาการศึกษากลุ่มพนักงานบริษทั ผลิตอุปกรณ์ขดุ เจาะน้ามันจานวน 149
คน ผลการศึกษาพบว่าพนักงานทีร่ บั รูถ้ งึ การสนับสนุนขององค์การ ในรูปของการรับรูใ้ นผลงานสูง
จะมีความคิดสร้างสรรค์สงู ได้ดว้ ย แม้ว่าตนจะไม่ชอบงานทีต่ นทาอยูก่ ต็ าม
สาหรับมิตดิ า้ นการสนับสนุนของหัวหน้างานนัน้ พบว่าในการทางานของทุก
องค์การ ผูบ้ ริหารหรือหัวหน้างานโดยตรง จะมีอทิ ธิพลอย่างยิง่ ต่อการทางานของพนักงานใน
หน่วยงาน ทัง้ นี้เนื่องจากหัวหน้างานมีอานาจในการให้คุณและให้โทษแก่พนักงานได้ ในประเด็นการ
สร้างนวัตกรรมก็เช่นเดียวกัน ทีห่ วั หน้างานจะมีอทิ ธิพลต่อการสร้างผลงานทีโ่ ดดเด่นของพนักงาน
ได้ เนื่องจากการช่วยเหลือและมีส่วนร่วมของหัวหน้างานต่อกระบวนการสร้างนวัตกรรมนี่เอง
(Scott; & Bruce. 1994) โดยสก็อตและบรูซได้เสนอแนะว่า ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้า
งานกับพนักงานในการสร้างนวัตกรรมนัน้ สามารถอธิบายผ่านทฤษฎีการแลกเปลีย่ นระหว่างผูน้ า
และสมาชิก (Leader-Member Exchange theory: LMX) ซึง่ หัวหน้างานสนับสนุนให้ลกู น้องสร้าง
นวัตกรรมได้ ด้วยการให้อสิ ระในการตัดสินใจ ให้อสิ ระในการทางาน และจูงใจพนักงานในรูปแบบ
ต่างๆ นอกจากนี้สก็อตและบรูซยังกล่าวว่า การทีล่ กู น้องมองหัวหน้างานนัน้ มักจะเป็นการมองว่า
หัวหน้าเป็นตัวแทนของการบริหารจัดการในภาคปฏิบตั ขิ ององค์การ เป็นตัวแทนของกฎระเบียบ
และกระบวนการทางานขององค์การ ดังนัน้ การรับรูก้ ารทางานของหัวหน้างาน จึงมักเป็นตัวแทน
ของการมองรูปแบบบริหารขององค์การในภาพรวมด้วย ทัง้ นี้สอดคล้องกับงานวิจยั ของพวกเขา ที่
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พบว่าหัวหน้างานมีความสัมพันธ์กบั การรับรูก้ ารสนับสนุนขององค์การ (r = .53) และการให้
ทรัพยากรขององค์การ (r = .33) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .001
หัวหน้างานมีอทิ ธิพลต่อการออกแบบกลุ่ม (Group design) และบรรทัดฐาน
ของกลุ่ม (Group norms) ผ่านการสอนงาน การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (Feedback) และพัฒนา
กระบวนการทางานของกลุ่ม หัวหน้าจึงทาให้กลุ่มทางานได้สาเร็จลุล่วงและสร้างนวัตกรรมได้
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทส่ี าเร็จได้ทุกตัว ก็จะต้องได้รบั การสนับสนุนจากผูบ้ ริหาร (Ronald. 1995)
และกล่าวได้ว่าหัวหน้าทีด่ ี จะสามารถเป็นตัวพยากรณ์การสร้างนวัตกรรมระดับกลุ่มงานทีส่ าคัญ
อย่างยิง่ (West; et al. 2004: 286-287) ในงานวิจยั ของเวสท์และวอลแลซ (West; & Wallace.
1991) ซึง่ ทาการศึกษากลุ่มดูแลสุขภาพเบือ้ งต้นในประเทศอังกฤษจานวน 8 กลุ่มงาน พบว่า
บรรยากาศเพื่อนวัตกรรม (Climate for innovation) ซึง่ มีชนิดของภาวะผูน้ า (Type of leadership)
เป็นหนึ่งในองค์ประกอบ มีค่าน้าหนักความสาคัญในรูปคะแนนมาตรฐานต่อ นวัตกรรมระดับกลุ่มงาน
เท่ากับ .40 ทีร่ ะดับนัยสาคัญที่ .001
ผลการศึกษาบรรยากาศองค์การในองค์การทีป่ ระสบความสาเร็จด้านนวัตกรรม
ซึง่ จัดทาขึน้ โดยเครสเปลล์และฮานเซน (Crespell; & Hansen. 2008) กับกลุ่มพนักงานทุกระดับ
ชัน้ ในบริษทั ผลิตภัณฑ์ทท่ี าจากไม้ขนาดเล็กในสหรัฐอเมริกา พบว่าการสนับสนุนจากผูบ้ ริหารงาน
และการให้ทรัพยากรทีเ่ พียงพอ ต่างก็มคี วามสัมพันธ์กบั การสร้างนวัตกรรมในองค์การอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
นอกจากนี้ยงั พบการศึกษาซึง่ เป็นงานวิจยั เชิงคุณภาพ เกีย่ วกับวัฒนธรรมของ
องค์การทีเ่ ป็นนวัตกรรมของดอมโบรว์สกีแ้ ละคณะ (Dombrowski; et al. 2007) ด้วยการศึกษา
ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ของบริษทั ควบคู่กบั การใช้กรณีศกึ ษาหลายกรณี (Multiple case study
research design) และจากการสัมภาษณ์ตวั แทนอาวุโส (Senior representative) จากแผนกวิจยั
และพัฒนา (R&D) การตลาด การบริหารผลิตภัณฑ์ จากบริษทั ในสหรัฐอเมริกาและยุโรปทีม่ กี าร
บันทึกเกีย่ วกับการบูรณาการหุน้ ส่วนธุรกิจ (Business partner) ให้เข้ากับกระบวนการนวัตกรรม
(Innovation process) อย่างต่อเนื่องกว่า 30 บริษทั ผลการศึกษาสรุปได้ว่าวัฒนธรรมนวัตกรรมมี 8
องค์ประกอบสาคัญ โดยภาวะผูน้ า (Leadership) และการจูงใจ (Incentive) ก็เป็น 1 ใน 8
องค์ประกอบเหล่านัน้ ด้วย ดอมโบรว์สกีแ้ ละคณะได้อธิบายถึงภาวะผูน้ าในทีน่ ้ี ว่าเป็นผูส้ นับสนุน
ความคิดใหม่ (Idea sponsor) ของลูกน้อง คอยให้คาปรึกษาและประสบการณ์ทต่ี นมี ไม่ใช่ในฐานะ
หัวหน้างานทีค่ อยควบคุมลูกน้อง เพราะนวัตกร (Innovator) ไม่ตอ้ งการให้มใี ครมาชีน้ ้วิ สังงาน
่
ในขณะทีก่ ารจูงใจนัน้ เขาก็อธิบายว่าเป็นการออกแบบการให้การตอบแทนกับผูส้ ร้างผลงาน
นวัตกรรมได้ดใี ห้มคี วามเหมาะสม หากต้องการให้ผลงานนวัตกรรมนัน้ สร้างขึน้ โดยกลุ่มงาน การให้
ผลตอบแทนในรูปรายบุคคลก็ไม่เหมาะสม และการให้ผลตอบแทนในรูปของเงินก็ไม่อาจจูงใจนวัตกร
ได้เสมอไป
ในการวิจยั ของสก็อตและบรูซ (Scott; & Bruce. 1994) ซึง่ ต้องการศึกษาถึง
ปจั จัยทีส่ นับสนุ นให้เกิดพฤติกรรม สร้าง นวัตกรรมในการทางานระดับบุคคล ด้วยการใช้
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แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็นพนักงานทีเ่ ป็นวิศวกร นักวิทยาศาสตร์และช่างเทคนิค ในบริษทั
อุตสาหกรรมหลักของสหรัฐอเมริกาจานวน 172 คน ร่วมกับการสัมภาษณ์ตวั แทนอีก 22 คน ผล
การศึกษาชีใ้ ห้เห็นว่า การรับรูผ้ ลการทางาน ซึง่ ถือเป็นการสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การและผูน้ า
ส่งผลทางบวกต่อพฤติกรรม สร้างนวัตกรรมระดับบุคคล โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์เส้นทางเท่ากับ .30
(p < .05) และ .20 (p < .05) ตามลาดับและการสนับสนุนทรัพยากรเป็นปจั จัยทีส่ ่งผลทางลบต่อ
นวัตกรรมระดับบุคคล โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์เส้นทางเท่ากับ -.31 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.05 ซึง่ มุมมองเกีย่ วกับการสนับสนุนทรัพยากรนี้ อมาไบล์ (Amabile. 1997) ได้ชว้ี ่าแนวคิดเกีย่ วกับ
การให้ทรัพยากรนี้มกั ได้รบั ผลการศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน คืออาจเป็นผลทางบวกหรือทางลบต่อการ
เกิดนวัตกรรม แต่เธอเห็นว่าอยูก่ บั การให้ความหมายทรัพยากรเป็นสาคัญด้วย อมาไบล์ชว้ี ่า
ทรัพยากรนี้เป็นทรัพยากรทีเ่ หมาะสม เช่น การให้เงินทุนเพื่องานหลัก การให้เวลา ข้อมูลข่าวสาร
ตลอดจนการฝึกอบรม ก็ถอื เป็นทรัพยากรเช่นกัน หากได้ให้ความหมายของทรัพยากรเช่นนี้แล้ว
ทรัพยากรก็จะให้ผลทีส่ ่งเสริมนวัตกรรมและความสร้างสรรค์ของพนักงาน
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั คาดว่า พนักงานทีม่ กี ารรับรูก้ ารสนับสนุนนวัตกรรมองค์การในมิติ
การสนับสนุนจากหัวหน้างานและการสนับสนุนทรัพยากรทีพ่ อเพียงสูง จะทาให้พนักงานมี
พฤติกรรม สร้างนวัตกรรมระดับบุคคลสูงขึน้ ด้วย และหากกลุ่มใดๆ ทีร่ บั รูก้ ารสนับสนุนนวัตกรรม
องค์การทัง้ 3 มิติ ได้แก่ มิตกิ ารรับรูผ้ ลงานของกลุ่มงาน การสนับสนุนจากหัวหน้างาน และการ
สนับสนุนทรัพยากรทีพ่ อเพียงในระดับสูง ก็จะทาให้กลุ่มงานนัน้ มีพฤติกรรม สร้างนวัตกรรมในระดับ
กลุ่มงานสูงด้วย

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั ในครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปจั จัยเชิงเหตุทม่ี ผี ลต่อ
พฤติกรรมสร้าง
นวัตกรรมในระดับบุคคลและระดับกลุ่มงาน ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขัน้ ตอนดังนี้
1. การกาหนดประชากรและการสุ่มตัวอย่าง
2. เครือ่ งมือและคุณภาพเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ขอ้ มูล

การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรของงานวิจยั ในครัง้ นี้ เป็นสมาชิกในกลุ่มงาน (Work group) ในแผนก
วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษทั ทีม่ จี านวนสมาชิกในกลุ่มตัง้ แต่ 3 คนขึน้ ไป และจะต้องเป็น
กลุ่มงานทีท่ างานร่วมกันจนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กบั บริษทั มาแล้วอย่างน้อย 1 ชิน้ งาน
ทัง้ นี้เพื่อเป็นการรับรองว่ากลุ่มงานนี้สามารถสร้างผลงานทีเ่ ป็นรูปธรรมได้จริง
ในขณะทีบ่ ริษทั
ดังกล่าว จะต้องเป็นบริษทั เอกชนของไทยทีเ่ คยได้รบั รางวัล หรือการคัดเลือกว่ามีความสามารถด้าน
การพัฒนานวัตกรรม หรือเป็นเครือข่ายนวัตกรรมของสานัก
งาน นวัตกรรม แห่งชาติ (NIA)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทัง้ นี้ในปี พ.ศ. 2552 มีบริษทั ทีเ่ ข้าเกณฑ์คุณลักษณะดังกล่าว
จานวนทัง้ สิน้ 135 บริษทั สามารถจัดหมวดหมูอ่ ุตสาหกรรมตามทีส่ านัก งานนวัตกรรมแห่งชาติ
กาหนดไว้ได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจชีวภาพ (Bio-Business) อุตสาหกรรมเศรษฐนิเวศ และการ
ออกแบบและการแก้ไขปญั หา ทัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้จดั แยกบริษทั ทีเ่ ป็นเครือข่ายนวัตกรรมไว้เป็นอีก 1 กลุ่ม
เนื่องจากมักจะเป็นบริษทั ขนาดใหญ่ทด่ี าเนินธุรกิจหลากหลาย
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
เมือ่ พิจารณาจากสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ในการวิเคราะห์สมการ
โครงสร้างเชิงเส้นพหุระดับนี้ (Multilevel Structural Equation Modeling: MSEM) ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างมีความสาคัญ
เนื่องจากหากกลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็ก จะส่งผลให้การประมาณค่า
สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์มแี นวโน้มทีจ่ ะมีค่าความเชื่อมัน่ (reliability) ต่า ดังนัน้ จึงจะต้องกาหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างให้มขี นาดทีใ่ หญ่เพียงพอ (Tabacnick; & Fidell. 1996: 640) ซึง่ จะทาให้ค่าความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard error) มีขนาดเล็กลงด้วย (Snijders; & Bosker. 1999: 141)
ทัง้ นี้ชไนเดอร์และโบสเกอร์ (Snijders; & Bosker.1999: 154) นัน้ ได้แนะนาให้ใช้กลุ่มตัวอย่างใน
ขนาดกลุ่มไม่น้อยกว่า 30 กลุ่มงาน สาหรับจานวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มงานนัน้ ได้มผี เู้ สนอไว้ว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของกลุ่มงานกับนวัตกรรมนัน้ เป็นลักษณะเส้นโค้ง (curvilinear) (Curral;
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Forrester; & West. 2001: 191) นันคื
่ อถ้ากลุ่มมีขนาดเล็กเกินไป ก็ยากทีจ่ ะสร้างนวัตกรรมใน
เกิดขึน้ ได้ แต่การสร้างนวัตกรรมจะเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ จนถึงจุดสูงสุด ก็จะพบว่า หากมีขนาดของกลุ่มที่
ใหญ่เกินไป จะส่งผลต่อการมีนวัตกรรมทีล่ ดลง สาหรับ กลุ่มทีถ่ ูกระบุว่ามีขนาดใหญ่เกินไปนัน้ คือมี
สมาชิกในกลุ่มมากกว่า 12 หรือ 13 คนขึน้ ไป (Curral; Forrester; & West. 2001: 191) ย่อมทา
ให้ผลการสร้างนวัตกรรมมีแนวโน้มลดลง ดังนัน้ ในงานวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จึงระบุจานวนสมาชิกในกลุ่ม
งานแต่ละกลุ่มไว้ทร่ี ะหว่าง 3 – 13 คน โดยกาหนดในเบือ้ งต้นว่าสมาชิกทุกคนในแต่ละกลุ่มงานจะ
เป็นผูท้ าแบบสอบถาม และหากบริษทั ใดมีกลุ่มงานในแผนกวิจยั และพัฒนามากกว่า 1 กลุ่ม ก็ถอื ว่า
กลุ่มงานทุกกลุ่มนัน้ เป็ นเป้าหมายในการวิจยั ครัง้ นี้ทงั ้ หมดด้วย
อย่างไรก็ตามในการเก็บข้อมูลจริง ผูว้ จิ ยั ได้รบั แบบสอบถามจาก สมาชิกในกลุ่ม
งานแผนกวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ จานวนทัง้ สิน้ 177 คน ภายใต้กลุ่มงานทัง้ สิน้ 45 กลุ่มงาน
จาก 43 บริษทั

เครื่องมือและคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครัง้ นี้ ประกอบไปด้วยแบบวัดจานวน
9 ฉบับ คือ เครือ่ งมือวัดพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับกลุ่มงาน เครือ่ งมือวัดพฤติกรรมสร้าง
นวัตกรรมระดับบุคคล เครือ่ งมือวัดลักษณะการคิดริเริม่ เครือ่ งมือวัดการเปิดกว้างทางความคิด
เครือ่ งมือวัดความหลากหลายในความรูแ้ ละทักษะของกลุ่มงาน เครือ่ งมือวัดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
และเครือ่ งมือวัดการสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การ โดยทัง้ 7 ฉบับนี้เป็นเครือ่ งมือทีผ่ วู้ จิ ยั ได้นา
แบบสอบถามทีม่ นี กั วิชาการได้จดั ทาขึน้ มาแล้ว มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทงานวิจยั ในครัง้ นี้
สาหรับเครือ่ งมือวัดบรรยากาศนวัตกรรมของกลุ่มงานผูว้ จิ ยั ได้รบั อนุญาตจาก Professor Dr. Neil
Anderson ผูเ้ ป็นเจ้าของแบบวัด ดังนัน้ จึงเป็นแบบวัดทีผ่ วู้ จิ ยั ได้แปลความตามเนื้อหาต้นฉบับจริง
รายข้อ ทัง้ นี้สาหรับเครือ่ งมือวัดเครือข่ายทางสังคมนัน้ เป็นเครือ่ งมือทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ มาใหม่ทงั ้ ฉบับ
ผูต้ อบแบบสอบถามในครัง้ นี้ถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นหัวหน้าหน่วยงาน
แผนกวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษทั และหัวหน้าหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ แผนกผลิต
แผนกตลาด เป็นต้น โดยจะตอบแบบสอบถามเกีย่ วกับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ระดับกลุ่มงานและ
พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับกลุ่มงาน และสาหรับกลุ่มที่ 2 เป็นพนักงานทีเ่ ป็นสมาชิกของกลุ่ม
งาน ซึง่ จะตอบแบบสอบถามอีก 7 ฉบับทีเ่ หลือ
2. คุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ขัน้ ตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือการวิจยั ทัง้ หมดใน
งานวิจยั มีดงั ต่อไปนี้
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1. ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับตัวแปรทีใ่ ช้ในงานวิจยั เพื่อกาหนดนิยาม
ปฏิบตั กิ าร หรือความหมายในเชิงการวัดให้ตรงตามทฤษฎี
2. ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับแบบวัดทีเ่ คยใช้วดั ตัวแปรทีใ่ ช้ในงานวิจยั นี้ใน
งานวิจยั ต่างๆในอดีต เพื่อพิจารณาแบบวัดทีเ่ หมาะสมจะเป็นต้นแบบให้กบั การสร้างเครือ่ งมือวัดใน
งานวิจยั นี้
3. สร้างแบบวัดของตัวแปร ด้วยการใช้มาตรวัดประเมินค่า
(Rating scale) ที่
ประกอบด้วยข้อความเชิงบวกและเชิงลบ
4. นาแบบวัดทัง้ หมดให้ผทู้ รงคุณวุฒ ิ 4 ท่านได้พจิ ารณา ซึง่ 2 ท่านเป็นผูท้ รงคุณวุฒ ิ
ด้านทฤษฎีและการวัด อีก 2 ท่านเป็นผูม้ ปี ระสบการณ์การทางานด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ทัง้ นี้
เพื่อตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ก่อนจะนามาปรับปรุงแก้ไขแบบวัดให้
เหมาะสมกับการนาไปใช้จริง
5. นาแบบวัดทีผ่ ่านการปรับปรุงแล้ว ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างทีม่ ลี กั ษณะการทางาน
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง นันคื
่ อเป็นพนักงานในแผนกวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จานวนทัง้ สิน้
44 คน ใน 3 บริษทั
6. นาข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์รายข้อเพื่อหาอานาจจาแนกของข้อคาถามแต่ละข้อ ด้วย
วิธกี ารหาค่าสหสัมพันธ์คะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item-total correlation) หลังจากนัน้ ก็จะทา
การปรับปรุงแบบวัดด้วยการตัดข้อทีม่ คี ่าอานาจจาแนกต่า ข้อทีม่ คี วามกากวม หรือข้อทีม่ คี นไม่ตอบ
จานวนมากทิง้ ไป
7. หาความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) นาเครือ่ งมือวัดทุกฉบับ
ตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้าง โดยเลือกเฉพาะข้อคาถามทีค่ ดั ไว้จากการวิเคราะห์คาถาม
รายข้อมาใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อยืนยันว่าเครือ่ งมือวัดทีส่ ร้างขึน้ หรือเครือ่ งมือวัดทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มี
องค์ประกอบตามโครงสร้างทีไ่ ด้กาหนดไว้ ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory
factor analysis) ในการหาความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้าง (นงลักษณ์ วิรชั ชัย. 2538: 142)
8. หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ด้วยวิธกี ารหาความสอดคล้องภายใน (Internal
consistency) ด้วยค่าสัมประสิทธิ ์ครอนบาค แอลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient)
ตัวอย่างแบบวัด พร้อมการหาคุณภาพเครือ่ งมือตัวแปรในการวิจยั มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1.1 พฤติ กรรมสร้างนวัตกรรมระดับกลุ่มงานและระดับบุคคล
สาหรับเครือ่ งมือวัดพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับกลุ่มงานและในระดับบุคคล
นี้ จะเป็นเครือ่ งมือวัดคนละชุด แต่กใ็ ช้ขอ้ คาถามทีค่ ล้ายคลึงกัน ทัง้ นี้เพื่อให้เนื้อหาของข้อคาถามมี
ความเข้าใจได้งา่ ยและสะท้อนถึงกระบวนการนวัตกรรมตามทีร่ ะบุไว้ในนิยามปฏิบตั กิ ารได้ทงั ้ ระดับ
บุคคลและในระดับกลุ่มงาน โดยหัวหน้าหน่วยงานโดยตรง และหัวหน้าหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เป็นผู้
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ประเมินและตอบข้อคาถามสาหรับเครือ่ งมือวัดพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับกลุ่มงาน ในขณะที่
พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับบุคคล พนักงานซึง่ เป็นสมาชิกในกลุ่มงานจะเป็นผูป้ ระเมินผลตนเอง
ในงานวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั นาแบบวัดของแจนเซน (Janssen. 2000) มาปรับปรุง
ให้เข้ากับบริบทของกลุ่มตัวอย่าง แบบวัดของแจนเซ่นมีทงั ้ หมด 9 ข้อ เป็นมาตรวัดประเมินค่า 6
ระดับ จาก 1 คือ ไม่จริงเลย ไปจนถึง 6 จริงอย่างยิง่ แบบวัดดังกล่าวใช้กบั พนักงานให้รายงาน
ตนเอง ควบคู่ไปกับการให้หวั หน้ารายงานผล ผลจากใช้แบบวัดดังกล่าวให้ผลใกล้เคียงกับงานของ
สก็อตและบรูซอย่างมาก โดยแบบวัดของสก็อตและบรูซมีค่าความเชื่อมันสอดคล้
่
องภายในของ
ครอนบาค (Cronbach’s α) เท่ากับ .89 ในขณะทีแ่ บบวัดของแจนเซ่น มีค่าความเชื่อมันสอดคล้
่
อง
ภายในของครอนบาค (Cronbach’s α) อยูท่ ่ี .95 สาหรับการรายงานตนเอง และ .96 สาหรับ
หัวหน้างานรายงานให้ ผูว้ จิ ยั ได้เพิม่ ข้อคาถามทีส่ อดคล้องกับบริบทของกลุ่มเป้าหมาย ได้ขอ้ คาถาม
ทัง้ สิน้ ในเบือ้ งต้น 16 ข้อ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การสร้างความคิด การสนับสนุน
ความคิด และการทาให้ความคิดเป็นจริง ด้วยมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ จาก 1 ไม่จริงเลย ถึง 5
จริงอย่างยิง่ สาหรับรายละเอียดการพัฒนาแบบวัดและคุณภาพแบบวัดนัน้ ผูว้ จิ ยั นาเสนอแยกเป็น 2
ช่วงดังนี้
1.1.1 แบบวัดพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับบุคคล
เพื่อทดสอบแบบวัดพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับบุคคล ผูว้ จิ ยั ได้ใช้วธิ กี ารหา
ค่าความเชื่อมันแบบสอดคล้
่
องภายใน พบข้อคาถามทีต่ อ้ งตัดทิง้ เนื่องจากมีค่าอานาจจาแนกต่ากว่า
.2 ไปจานวน 1 ข้อ โดยทาให้มคี ่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ .879 หลังจากทีไ่ ด้นาแบบวัดนี้ไปลง
ภาคสนามจริงแล้ว ผูว้ จิ ยั ได้ทาการทดสอบความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) ด้วย
วิธกี ารวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ผลการวิเคราะห์ใน
ครัง้ แรกพบว่าแบบจาลองของพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับบุคคลยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัดข้อคาถามทีม่ คี ่าน้าหนักองค์ประกอบน้อยลง และเป็นข้อ
คาถามทีม่ ปี ญั หาหรือมีขอ้ ความทีค่ ลุมเครือ ซ้าซ้อนกับข้อความอื่นๆ ในแบบวัดนัน้ โดยพิจารณาตัด
ทีละข้อคาถาม แบบจาลองพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับบุคคลทีป่ รับใหม่จงึ ได้ขอ้ คาถามทัง้ สิน้ 11
ข้อ และมีองค์ประกอบเหลือเพียงองค์ประกอบเดียว เนื่องจากแบบจาลองทีม่ ี 3 องค์ประกอบ และ 2
องค์ประกอบปรากฏปญั หาเมทริกซ์ความแปรปรวน – ความแปรปรวนร่วม (variance – covariance
matrix: PHI matrix) ไม่เป็นบวก (Nonpositive definite matrix) บ่งบอกถึงปญั หาทีอ่ าจจะเกิดจาก
แบบจาลองทีว่ เิ คราะห์ และเมือ่ พิจารณาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบก็พบว่ามีความสัมพันธ์
ซึง่ กันและกันสูง ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงแก้ปญั หาโดยวิเคราะห์ให้เหลือเพียงแค่องค์ประกอบเดียว สาหรับ
แบบจาลองสุดท้ายมีความกลมกลืนกับข้อมูล และมีค่าดัชนีความกลมกลืนดังแสดงในตาราง 1 ทัง้ นี้
แม้ว่าค่า 2 จะมีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ แต่ทงั ้ นี้อาจเนื่องมาจากขนาดของ
กลุ่มตัวอย่าง ดังนัน้ อาจพิจารณาจากค่า normed chi-square (NC) ซึง่ เป็นค่าทีพ่ จิ ารณาจาก
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(2M / dfM) ว่ามีค่าสัดส่วน 2 เท่า หรือ 3 เท่า หรือมากทีส่ ุดที่ 5 เท่า ก็ยอมรับได้ว่าแบบจาลองมี
ความกลมกลืน (Kline. 2005: 137)
ตาราง 1 ค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับบุคคลทีผ่ ่านการปรับ
แบบจาลองแล้ว
ดัชนีความกลมกลืน
2
2 / df
RMSEA
CFI

เกณฑ์
p > .05
ไม่เกิน 3.0
น้อยกว่า .08
มากกว่า .90

ค่าสถิติ
2 = 84.36, df = 44, p = .00
1.92
.073
.97

สาหรับค่าน้าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ของข้อคาถามรายข้ออยูร่ ะหว่าง .52 ถึง
.73 (รายละเอียดอยูใ่ นภาคผนวก ค ) และเมือ่ วิเคราะห์ค่าความเชื่อมันสอดคล้
่
องภายในของครอ
นบาคของแบบวัด มีค่าเท่ากับ .859 สาหรับตัวอย่างของข้อคาถามโดยสังเขปในเครือ่ งมือพฤติกรรม
สร้างนวัตกรรมระดับบุคคลนัน้ มีดงั นี้
ตัวอย่างข้อคาถาม
แบบวัดพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับบุคคล (สาหรับพนักงาน)
ก. ฉันมักจะค้นหาวิธกี าร เทคนิค และ/หรือเครือ่ งมือในการทางานใหม่ๆ ได้
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

ข. ฉันสามารถทาให้บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับการผลิตสินค้าใหม่ เห็นด้วยกับความคิดทีแ่ ปลกใหม่ของ
ฉันได้
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

ค. ฉันไม่สามารถผลักดันให้ความคิดทีแ่ ปลกใหม่ของฉันได้กลายไปเป็นสิง่ ทีใ่ ช้งานได้จริง
(ข้อความด้าน -)
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่
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1.1.2 แบบวัดพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับกลุ่มงาน
สาหรับแบบวัดพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับกลุ่มงาน ผูว้ จิ ยั ได้ทาการทดสอบ
ความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) ด้วยวิธกี ารวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) ผลการวิเคราะห์ในครัง้ แรกพบว่าแบบจาลองของพฤติกรรม
สร้างนวัตกรรมระดับกลุ่มงานยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัดข้อ
คาถามทีม่ คี ่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อยลง และเป็นข้อคาถามทีม่ ปี ญั หาหรือมีขอ้ ความทีค่ ลุมเครือ
ซ้าซ้อนกับข้อความอื่นๆ ในแบบวัดนัน้ โดยพิจารณาตัดทีละข้อคาถาม แบบจาลองพฤติกรรมสร้าง
นวัตกรรมระดับกลุ่มงานทีป่ รับใหม่จงึ ได้ขอ้ คาถามทัง้ สิน้
11 ข้อ และมีองค์ประกอบเหลือเพียง
องค์ประกอบเดียว เนื่องจาก 3 องค์ประกอบ และ 2 องค์ประกอบปรากฏปญั หาเมทริกซ์ความ
แปรปรวนร่วมความคลาดเคลื่อนของตัวแปรแฝง (PSI matrix) ติดลบ หมายถึงตัวแปรแฝงซึง่ ในทีน่ ้ี
คือองค์ประกอบมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 1 อีกทัง้ การรวมองค์ประกอบทัง้ 3 เข้าด้วยกัน ยังทาให้
สอดคล้องกับการวิเคราะห์ขอ้ มูลร่วมกับพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคล และพฤติกรรม
สร้างนวัตกรรมในระดับกลุ่มงานทีห่ วั หน้าหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้รว่ มประเมินไว้อกี ด้วย สาหรับ
แบบจาลองพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับกลุ่มงานทีป่ รับใหม่น้ี มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ และมีค่าดัชนีความกลมกลืนดังแสดงในตาราง 2
ตาราง 2 ค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับกลุ่มงานทีผ่ ่านการ
ปรับแบบจาลองแล้ว
ดัชนีความกลมกลืน
2
2 / df
RMSEA
CFI

เกณฑ์
p > .05
ไม่เกิน 3.0
น้อยกว่า .08
มากกว่า .90

ค่าสถิติ
2 = 43.97, df = 44, p = .47
0.99
.00
.98

สาหรับค่าน้าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ของข้อคาถามรายข้ออยูร่ ะหว่าง .31 ถึง
.81 (รายละเอียดอยูใ่ นภาคผนวก ค ) และเมือ่ วิเคราะห์ค่าความเชื่อมันสอดคล้
่
องภายในของครอ
นบาคของแบบวัด มีค่าเท่ากับ .836 อย่างไรก็ตามในการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดให้พฤติกรรม
สร้างนวัตกรรมในกลุ่มงาน จะต้องได้รบั การประเมินผลโดยหัวหน้าหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องด้วย เพื่อ
เป็นการตรวจสอบว่าหัวหน้าหน่วยงานทีอ่ คติหรือความลาเอียงในการประเมินผลกลุ่มงานหรือไม่ ซึง่
ในการลงภาคสนามจริงนัน้ พบว่าในจานวนกลุ่มงาน 45 หน่วยงาน จะมีหวั หน้าหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องประเมินผลกลุ่มงานให้เพียง 19 กลุ่มงาน อย่างไรก็ตามผลการทดสอบความสอดคล้องของ
การให้คะแนนการประเมินผล สามารถทดสอบได้ดว้ ยค่าสหสัมพันธ์เพียร์สนั พบว่ามีความสัมพันธ์
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กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (r = .498, p < .05) ดังนัน้ งานวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จึงตัดสินใจใช้ค่า
คะแนนของหัวหน้าหน่วยงานมาเป็นคะแนนพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมของกลุ่มงานโดยตรง
เนื่องจากเป็นผูท้ ม่ี คี วามใกล้ชดิ กับสมาชิกในกลุ่มงานมากกว่าหัวหน้าหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
สาหรับตัวอย่างของข้อคาถามโดยสังเขปในเครือ่ งมือพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับ
บุคคลนัน้ มีดงั นี้
แบบวัดพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับกลุ่มงาน (สาหรับหัวหน้างาน)
ก. กลุ่มงานนี้สามารถสร้างความคิดใหม่ๆ ในประเด็นทีย่ ากๆ ได้
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

ข. กลุ่มงานนี้ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้หน่วยงาน/องค์การ ให้การสนับสนุนความคิด
ด้านสินค้าใหม่ของเขา
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

ค. กลุ่มงานนี้ทาให้หน่วยงานเห็นว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ของกลุ่มสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

1.2 นวัตกรรมผลิ ตภัณฑ์
สาหรับเครือ่ งมือวัดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ผูว้ จิ ยั ได้สร้างขึน้ ใหม่ โดยมีแนวคิด
จากการนาเสนอของเวสท์และคณะ ทีก่ ล่าวว่าการวัดผลนวัตกรรมทีเ่ กิดขึน้ โดยกลุ่มงานนัน้ สมควร
ให้ความสาคัญกับการวัดจานวน (Magnitude)
ระดับความรุนแรงของการเปลีย่ นแปลง
(radicalness) และสุดท้ายก็คอื การวัดทีร่ ะดับความแปลกใหม่ของนวัตกรรม (West; et al. 2004:
272) แต่ทงั ้ นี้เนื่องจากองค์การธุรกิจในประเทศไทยเองนัน้ ก็มาเริม่ ให้ความใส่ใจกับการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ทม่ี คี วามแปลกใหม่มาได้ไม่นานนัก ดังนัน้ เพื่อให้การศึกษาเกีย่ วกับการสร้างนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ในระดับกลุ่มงานในครัง้ นี้มคี วามเหมาะสมกับบริบทการศึกษาในประเทศ ผูว้ จิ ยั จึงได้
กาหนดเกณฑ์ในการวัดผลการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไว้เป็น 2 ประเด็นได้แก่ ความแปลกใหม่
ของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และประโยชน์ของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์น้จี ะให้
หัวหน้าหน่วยงาน และหัวหน้าหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเป็นผูป้ ระเมินผล โดยมีคะแนนตัง้ แต่ 0 คือ ไม่
แตกต่างจากสินค้าของคู่แข่งขันเลย ถึง 10 ซึง่ หมายถึง แตกต่างจากสินค้าของคู่แข่งขันอย่างยิง่
กลุ่มงานทีไ่ ด้คะแนนสูง แสดงว่ามีระดับความแปลกใหม่ของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สงู กว่ากลุ่มงานที่
ได้คะแนนต่า และ ระดับประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ใหม่ทบ่ี รรลุได้ตามวัตถุประสงค์ทไ่ี ด้รบั มอบหมาย
ไว้ อาทิ สามารถสร้างผลกาไรตามทีอ่ งค์การหรือหน่วยงานกาหนดไว้ หรือสามารถสร้างชื่อเสียงด้าน
การมีนวัตกรรมให้กบั องค์การได้ เป็นต้น โดยมีคะแนนตัง้ แต่ 0 ถึง 10 ซึง่ 0 หมายถึงไม่มเี ลย และ
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10 หมายถึง มีในประเด็นนัน้ มากทีส่ ุด กลุ่มงานทีไ่ ด้คะแนนสูง แสดงว่ามีระดับประโยชน์ของ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ทบ่ี รรลุได้ตามวัตถุประสงค์ทไ่ี ด้รบั มอบหมายสูงกว่ากลุ่มงานทีไ่ ด้คะแนนต่า แบบวัด
นี้ผปู้ ระเมินคือหัวหน้างานโดยตรงของกลุ่มงานนัน้ และหัวหน้ากลุ่มงานทีเ่ กีย่ วข้อง อย่างไรก็ตาม
เพื่อให้การประเมินผลมีเป้าหมายผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน จึงจะกาหนดให้ผลิตภัณฑ์ทน่ี ามาตัดสิน
ความเป็นนวัตกรรมในครัง้ นี้ เป็นผลิตภัณฑ์ชน้ิ ล่าสุดทีก่ ลุ่มได้ผลิตออกจาหน่ายในท้องตลาดแล้ว
สาหรับ ค่าความเชื่อมันสอดคล้
่
องภายในของครอนบาคของแบบวัด
ทัง้ ฉบับ มีค่าเท่ากับ .922
สาหรับข้อคาถามของแบบวัด มีดงั นี้
ตัวอย่างข้อคาถาม
มิตดิ า้ นความแปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์
ก) ผลิตภัณฑ์ทส่ี ร้างขึน้ โดยกลุ่มงานนี้ มีความแปลกใหม่จากสินค้าในท้องตลาดเพียงใด
0
ไม่มเี ลย

1

2

3

4 5

6

7

8

9 10
มีในประเด็นนี้อย่างยิง่

มิตดิ า้ นประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
ข) ผลิตภัณฑ์ทส่ี ร้างขึน้ โดยกลุ่มงานนี้ สามารถตอบสนองความความต้องการของลูกค้าเป้าหมายได้
0
1
2
3 4 5
6
7
8 9 10
ไม่มเี ลย
มีในประเด็นนี้อย่างยิง่
ค) ผลิตภัณฑ์ทส่ี ร้างขึน้ โดยกลุ่มงานนี้ สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์การได้มากน้อยเพียงใด
0
1
2
3 4 5
6
7
8 9 10
ไม่มเี ลย
มีในประเด็นนี้อย่างยิง่
ง) ผลิตภัณฑ์ทส่ี ร้างขึน้ โดยกลุ่มงานนี้ ทาให้กลุ่มงานได้รบั การยอมรับจากองค์การมากน้อยเพียงใด
0
1
2
3 4 5
6
7
8 9 10
ไม่มเี ลย
มีในประเด็นนี้อย่างยิง่

1.3 การเปิ ดกว้างทางความคิ ด
เครือ่ งมือในการวัดการเปิดกว้างทางความคิดนี้ ผูว้ จิ ยั ได้นาเครือ่ งมือวัดความ
หัวรัน้ ของโรเคียชทีถ่ ูกปรับปรุงโดยเชียร์แมนและเลวิน (Shearman; & Levine. 2006) มา
ประยุกต์ใช้ในการวัดการเปิดกว้างทางความคิด โดยปรับปรุงข้อคาถามให้เหมาะสมกับบริบทที่
ต้องการศึกษา แบบวัดดังกล่าวมีขอ้ คาถามรวมทัง้ สิน้ 11 ข้อ มีค่าความเชื่อมันสอดคล้
่
องภายในด้วย
วิธกี ารของครอนบาค มีค่าแอลฟ่ารวมทัง้ ฉบับเท่ากับ .79 ทัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาแบบวัดการเปิดกว้าง
ทางความคิดโดยมีขอ้ คาถามทัง้ สิน้ 13 ข้อ ลักษณะเป็นมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ ตัง้ แต่ เห็นด้วย
มากทีส่ ุด (5 คะแนน) ถึง ไม่เห็นด้วยเลย (1 คะแนน) สาหรับข้อคาถามทางบวก และในข้อคาถาม
ทางลบจะได้คะแนนกลับกัน ผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนสูง แสดงว่าเป็นผูม้ กี ารเปิดกว้างทางความคิด
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มากกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนต่า แบบวัดนี้ผตู้ อบเป็นสมาชิกในกลุ่มงานวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึง่
เมือ่ ผูว้ จิ ยั ได้นาแบบวัดไปทดสอบ พบข้อคาถามทีต่ อ้ งตัดทิง้ เนื่องจากมีค่าอานาจจาแนกต่ากว่า .2
ไปจานวน 1 ข้อ เหลือข้อคาถามทัง้ สิน้ 12 ข้อและมีค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับเท่ากับ .861
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการทดสอบความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) ด้วย
วิธกี ารวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ผลการวิเคราะห์ใน
ครัง้ แรกพบว่าแบบจาลอง การเปิดกว้างทางความคิด ยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้
ผูว้ จิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัดข้อคาถามทีม่ คี ่าน้าหนักองค์ประกอบน้อยลง และเป็นข้อคาถามทีม่ ปี ญั หา
หรือมีขอ้ ความทีค่ ลุมเครือ ซ้าซ้อนกับข้อความอื่นๆ ในแบบวัดนัน้ โดยพิจารณาตัดทีละข้อคาถาม
แบบจาลอง การเปิดกว้างทางความคิด ทีป่ รับใหม่จงึ ได้ขอ้ คาถามทัง้ สิน้ 8 ข้อ ทัง้ นี้ค่าดัชนีความ
กลมกลืนแสดงในตาราง 3
ตาราง 3 ค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองการเปิดกว้างทางความคิดทีผ่ ่านการปรับ
แบบจาลองแล้ว
ดัชนีความกลมกลืน
2
2 / df
RMSEA
CFI

เกณฑ์
p > .05
ไม่เกิน 3.0
น้อยกว่า .08
มากกว่า .90

ค่าสถิติ
2 = 38.92, df = 20, p = .00
1.95
.073
.96

สาหรับค่าน้าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ของข้อคาถามรายข้ออยูร่ ะหว่าง .42 ถึง
.63 (รายละเอียดอยูใ่ นภาคผนวก ค ) และเมือ่ วิเคราะห์ค่าความเชื่อมันสอดคล้
่
องภายในของครอ
นบาคของแบบวัด มีค่าเท่ากับ .753 สาหรับตัวอย่างข้อคาถามของแบบวัดการเปิดกว้างทาง
ความคิด มีดงั นี้
ตัวอย่างข้อคาถาม
ก. คนทีค่ ดิ ตรงกันข้ามกับทีฉ่ นั คิด เป็นคนทีค่ ดิ ผิดๆ (ข้อคาถามด้านลบ)
_________
ไม่เห็นด้วยเลย

_________
ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างเห็นด้วย

_________
เห็นด้วยอย่างยิง่

ข. การมีมมุ มองทีห่ ลากหลายในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่ง เป็นสิง่ ทีด่ ี
_________
ไม่เห็นด้วยเลย

_________
ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างเห็นด้วย

_________
เห็นด้วยอย่างยิง่
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1.4 เครือข่ายทางสังคม
ผูว้ จิ ยั จะสร้างเครือ่ งมือในการวัดเครือข่ายทางสังคมนี้ขน้ึ มาใหม่ โดยอาศัย
ต้นแบบจากแบบวัดเกีย่ วกับทุนทางสังคม เช่น แบบวัดของวูและคณะ (Wu; et al. 2008) แบบวัด
ของลีและสุโกโคะ (Lee; & Sukoco. 2007) แบบวัดเครือข่ายทางสังคมนี้มจี านวน 12 ข้อ
ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ นันคื
่ อด้านความหนาแน่นของเครือข่าย และด้านความสามารถในการ
เชื่อมโยงเครือข่าย โดยใช้มาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ ตัง้ แต่ จริงอย่างยิง่ (5 คะแนน) ถึง ไม่จริงเลย
(1 คะแนน) สาหรับข้อคาถามทางบวก และในข้อคาถามทางลบจะได้คะแนนกลับกัน แบบวัดนี้
สมาชิกในกลุ่มงานวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นผูต้ อบแบบวัด โดยผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนสูง แสดง
ว่าเป็นผูม้ เี ครือข่ายทางสังคมมากกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนต่า ทัง้ นี้เมือ่ นาแบบวัดนี้ไปทดสอบพบว่ามีค่า
ความเชื่อมันสอดคล้
่
องภายในของครอนบาค มีค่าแอลฟ่ารวมทัง้ ฉบับเท่ากับ .82
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการทดสอบความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) ด้วย
วิธกี ารวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ผลการวิเคราะห์ใน
ครัง้ แรกพบว่าแบบจาลองเครือข่ายทางสังคมยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้
พิจารณาตัดข้อคาถามทีม่ คี ่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อยลง และเป็นข้อคาถามทีม่ ปี ญั หาหรือมี
ข้อความทีค่ ลุมเครือ ซ้าซ้อนกับข้อความอื่นๆ ในแบบวัดนัน้ โดยพิจารณาตัดทีละข้อคาถาม
แบบจาลอง เครือข่ายทางสังคม ทีป่ รับใหม่จงึ ได้ขอ้ คาถามทัง้ สิน้ 9 ข้อ และผูว้ จิ ยั พบว่าแบบจาลอง
เครือข่ายทางสังคมทีม่ เี พียง 1 องค์ประกอบ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากกว่า
แบบจาลอง ทีม่ ี 2 องค์ประกอบ แสดงว่าองค์ประกอบของเครือข่ายทางสังคมควรมีเพียง
องค์ประกอบเดียว ทัง้ นี้ค่าดัชนีความกลมกลืนแสดงในตาราง 4
ตาราง 4 ค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองเครือข่ายทางสังคมทีผ่ ่านการปรับแบบจาลอง
แล้วเปรียบเทียบระหว่าง 1 องค์ประกอบและ 2 องค์ประกอบ
โมเดล
2 องค์ประกอบ

1 องค์ประกอบ

ดัชนีความกลมกลืน
2
2 / df
RMSEA
CFI
2
2 / df
RMSEA
CFI

เกณฑ์
p > .05
ไม่เกิน 3.0
น้อยกว่า .08
มากกว่า .90

ค่าสถิติ
2 = 52.61, df = 26, p = .0015
2.02
.077
.97

p > .05
ไม่เกิน 3.0
น้อยกว่า .08
มากกว่า .90

2 = 52.97, df = 27, p = .002
1.96
.075
.97
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สาหรับค่าน้าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ของข้อคาถามรายข้ออยูร่ ะหว่าง .46 ถึง
.81 (รายละเอียดอยูใ่ นภาคผนวก ค ) และเมือ่ วิเคราะห์ค่าความเชื่อมันสอดคล้
่
องภายในของครอ
นบาคของแบบวัด มีค่าเท่ากับ .825 ตัวอย่างข้อคาถามของแบบวัด มีดงั นี้
ตัวอย่างข้อคาถาม
ก) ฉันรูจ้ กั เพื่อนร่วมงานจากหลายหน่วยงานในองค์การเดียวกัน
_________

_________

_________

_________

_________

ไม่จริงเลย

ค่อนข้างไม่จริง

ค่อนข้างจริง

จริง

จริงอย่างยิง่

ข) ฉันรูว้ ธิ ที จ่ี ะทาความรูจ้ กั กับบุคคลทีฉ่ นั ไม่เคยรูจ้ กั มาก่อนได้
_________

_________

_________

_________

_________

ไม่จริงเลย

ค่อนข้างไม่จริง

ค่อนข้างจริง

จริง

จริงอย่างยิง่

1.5 ลักษณะการคิ ดริ เริ่ ม
สาหรับเครือ่ งมือวัดลักษณะการคิดริเริม่ ในการทางานนี้ ผูว้ จิ ยั จะนาแบบวัด
ความเป็นนักประยุกต์และนวัตกรของเคอร์ตนั มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของกลุ่มตัวอย่าง
โดยเลือกใช้องค์ประกอบเดียวทีส่ อดคล้องกับคานิยามปฏิบตั กิ ารของผูว้ จิ ยั คือองค์ประกอบด้านการ
สร้างความคิดแปลกใหม่ (Originality) เครือ่ งมือวัดของเคอร์ตนั นี้ ให้ผลค่าความเชื่อมันความ
่
สอดคล้องภายในของครอนบาค มีค่าแอลฟ่ารวมทัง้ ฉบับอยูร่ ะหว่าง .82 - .88
สาหรับแบบวัดนี้
ผูว้ จิ ยั ใช้มาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ ตัง้ แต่ จริงอย่างยิง่ (5 คะแนน) ถึง ไม่จริงเลย (1 คะแนน)
สาหรับข้อคาถามทางบวก และในข้อคาถามทางลบจะได้คะแนนกลับกัน ผูต้ อบแบบวัดนี้คอื สมาชิก
ในกลุ่มงานด้านวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนสูงแสดงว่าเป็นผูม้ ลี กั ษณะการ
คิดริเริม่ มากกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนน้อยกว่า ในขัน้ ต้นผูว้ จิ ยั ได้สร้างข้อคาถามขึน้ มาจานวน 13 ข้อ พบข้อ
คาถามทีม่ คี ่าอานาจจาแนกน้อยกว่า .2 จานวน 3 ข้อ จึงได้ตดั ข้อคาถามดังกล่าวออก เหลือข้อ
คาถาม 10 ข้อ และพบว่าแบบวัดมีค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับเท่ากับ .84
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการทดสอบความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) ด้วย
วิธกี ารวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ผลการวิเคราะห์ใน
ครัง้ แรกพบว่าแบบจาลอง ลักษณะการคิดริเริม่ ยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึง
ได้พจิ ารณาตัดข้อคาถามทีม่ คี ่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อยลง และเป็นข้อคาถามทีม่ ปี ญั หาหรือมี
ข้อความทีค่ ลุมเครือ ซ้าซ้อนกับข้อความอื่นๆ ในแบบวัดนัน้ โดยพิจารณาตัดทีละข้อคาถาม
แบบจาลอง เครือข่ายทางสังคม ทีป่ รับใหม่จงึ ได้ขอ้ คาถามทัง้ สิน้ 5 ข้อ ทัง้ นี้ค่าดัชนีความกลมกลืน
แสดงในตาราง 5
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ตาราง 5 ค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองลักษณะการคิดริเริม่ ทีผ่ ่านการปรับแบบ
จาลองแล้ว
ดัชนีความกลมกลืน
2
2 / df
RMSEA
CFI

เกณฑ์
p > .05
ไม่เกิน 3.0
น้อยกว่า .08
มากกว่า .90

ค่าสถิติ
2 = 4.32, df = 5, p = .516
.846
.000
1.00

สาหรับค่าน้าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ของข้อคาถามรายข้ออยูร่ ะหว่าง .32 ถึง
.76 (รายละเอียดอยูใ่ นภาคผนวก ค ) และเมือ่ วิเคราะห์ค่าความเชื่อมันสอดคล้
่
องภายในของ
ครอนบาคของแบบวัด มีค่าเท่ากับ .726 ตัวอย่างข้อคาถามของแบบวัด มีดงั นี้
ตัวอย่างข้อคาถาม
ก. ฉันเป็นผูท้ ม่ี กี ารคิดริเริม่ ใหม่ๆ
_________

_________

_________

_________

_________

ไม่จริงเลย

ค่อนข้างไม่จริง

ค่อนข้างจริง

จริง

จริงอย่างยิง่

ข. ฉันชอบเสีย่ งทีจ่ ะลงมือทาในสิง่ ทีแ่ ตกต่างจากสิง่ เดิมทีเ่ ป็นอยู่
_________

_________

_________

_________

_________

ไม่จริงเลย

ค่อนข้างไม่จริง

ค่อนข้างจริง

จริง

จริงอย่างยิง่

1.6 บรรยากาศนวัตกรรมของกลุ่มงาน
สาหรับเครือ่ งมือวัดบรรยากาศนวัตกรรมของกลุ่มงานนี้ ผูว้ จิ ยั นาแบบวัดที่
พัฒนาขึน้ โดยแอนเดอร์สนั และเวสท์ (Anderson; & West. 1998) ซึง่ ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน
38 ข้อ โดยมีองค์ประกอบทัง้ สิน้ 4 องค์ประกอบ เป็นองค์ประกอบด้านวิสยั ทัศน์จานวนทัง้ สิน้ 11 ข้อ
องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมอย่างปลอดภัยมีขอ้ คาถามจานวน 12 ข้อ องค์ประกอบด้านการมุง่
งาน มีขอ้ คาถามจานวน 8 ข้อ และองค์ประกอบด้านการสนับสนุนนวัตกรรมมีจานวนคาถาม 7 ข้อ
ข้อคาถามทัง้ หมดนี้ ดัง้ เดิมมีการนามาตรวัดประเมินค่ามาใช้ทงั ้ แบบ 7 ระดับ และ 5 ระดับ โดยมี
ความหมายของมาตรวัดในแต่ละองค์ประกอบทีแ่ ตกต่างกันไป ขึน้ อยูก่ บั ข้อคาถามทีแ่ อนเดอร์สนั
และเวสท์ได้นามาใช้ กระนัน้ แบบวัดของแอนเดอร์สนั และเวสท์น้มี คี ่าความเชื่อมันความสอดคล้
่
อง
ภายในแบบครอนบาคสูงเป็ นทีน่ ่ าพอใจ คือมีค่าแอลฟ่ารวมทัง้ ฉบับประมาณ .84 ถึง .94
แบบวัดนี้อาแกรล์และกุลตาฟสัน (Agrell; & Gustafson. 1994) ได้นาไปใช้ใน
การศึกษาเกีย่ วกับนวัตกรรมระดับกลุ่มงาน ในกลุ่มพนักงานบริษทั ในสวีเดน โดยแปลงมาตร
ประเมินค่าของเวสท์ให้เป็น 5 ระดับทัง้ หมด ผลการใช้แบบวัดพบว่าค่าความเชื่อมันสอดคล้
่
อง
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ภายในแบบครอนบาคมีความสอดคล้องกับทีน่ าเสนอโดยแอนเดอร์สนั และเวสท์ คือมีค่าตัง้ แต่ .86 .91 และมีค่ารวมทัง้ ฉบับเท่ากับ .95 ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงใช้มาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับในงานวิจยั ฉบับนี้
โดย 5 หมายถึงจริงอย่างยิง่ และ 1 หมายถึงไม่จริงเลย สาหรับข้อคาถามทางบวก และในข้อคาถาม
ทางลบจะได้คะแนนกลับกัน เนื่องจากแบบวัดนี้ผตู้ อบคือสมาชิกในกลุ่มงานวิจยั และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ จึงต้องมีการนาคะแนนของสมาชิกในกลุ่มงานเดียวกัน มาคานวณค่าเฉลีย่ เพื่อใช้
เป็นคะแนนของกลุ่มงานนัน้ ๆ กลุ่มงานใดทีไ่ ด้คะแนนสูง แสดงว่าสมาชิกในกลุ่มงานนัน้ รับรู้
บรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมระดับกลุ่มงานมากกว่ากลุ่มทีไ่ ด้คะแนนต่ากว่า
ในการพัฒนาแบบวัดนี้ผวู้ จิ ยั ได้เพิม่ ข้อคาถามอีกจานวน 2 ข้อ แล้วทาการ
ทดสอบแบบวัดนี้ พบว่าแบบวัดมีขอ้ คาถามทีม่ คี ่าอานาจจาแนกต่ากว่า .2 อยูจ่ านวน 2 ข้อ จึงได้
พิจารณานาข้อคาถามดังกล่าวออกจากเครือ่ งมือวัด จึงเหลือข้อคาถามทัง้ สิน้ 38 ข้อ ทาให้ค่าความ
เชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับเท่ากับ .94 เมือ่ ผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสอบถามลงภาคสนามจริงแล้ว พบว่ามีค่าความ
เชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับเท่ากับ .95
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการทดสอบความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) ด้วย
วิธกี ารวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ผลการวิเคราะห์ใน
ครัง้ แรกพบว่าแบบจาลองของ บรรยากาศนวัตกรรมของกลุ่มงาน ยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัดข้อคาถามทีม่ คี ่าน้าหนักองค์ประกอบน้อยลง และเป็นข้อ
คาถามทีม่ ปี ญั หาหรือมีขอ้ ความทีค่ ลุมเครือ ซ้าซ้อนกับข้อความอื่นๆ ในแบบวัดนัน้ โดยพิจารณาตัด
ทีละข้อคาถาม แบบจาลอง บรรยากาศนวัตกรรมของกลุ่มงาน ทีป่ รับใหม่จงึ ได้ขอ้ คาถามทัง้ สิน้ 27
ข้อ และมีองค์ประกอบเหลือเพียงองค์ประกอบเดียว ทัง้ นี้เนื่องจากในการทดสอบแบบจาลอง
บรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรม ของกลุ่มงาน ทีม่ อี งค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ปรากฏปญั หาเมทริกซ์
ความแปรปรวน – ความแปรปรวนร่วม (variance – covariance matrix: PHI matrix) ) ไม่เป็นบวก
(Nonpositive definite matrix) บ่งบอกถึงปญั หาทีอ่ าจจะเกิดจากแบบจาลองทีว่ เิ คราะห์ และเมือ่
พิจารณาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบก็พบว่ามีความสัมพันธ์ซง่ึ กันและกันสูง ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึง
แก้ปญั หาโดยวิเคราะห์ให้เหลือเพียงแค่ 3 องค์ประกอบด้วยการพิจารณาค่าน้าหนักองค์ประกอบ
และเนื้อหารายข้อ พบว่าแบบจาลองบรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรม ของกลุ่มงานทีม่ ี 3 องค์ประกอบ
แต่ละองค์ประกอบมีความสัมพันธ์กนั สูงมาก นันคื
่ อมีค่าสหสัมพันธ์เพียร์สนั ระหว่าง .84 - .89 ดังนัน้
ผูว้ จิ ยั ได้พจิ ารณาทดสอบแบบจาลองบรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรม ของกลุ่มงานทีม่ ี 1 องค์ประกอบ
พบว่ามีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลของความกลมกลืนของแบบจาลองทัง้ 2 ประเภท
แสดงในตาราง 6
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ตาราง 6 ค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองบรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมของกลุ่มงานที่
ผ่านการปรับแบบจาลองแล้ว
ดัชนีความกลมกลืน
2
2 / df
RMSEA
CFI

เกณฑ์
p > .05
ไม่เกิน 3.0
น้อยกว่า .08
มากกว่า .90

ค่าสถิติ
2 = 661.23, df = 327, p = .00
2.02
.076
.96

สาหรับค่าน้าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ของข้อคาถามรายข้ออยูร่ ะหว่าง .37 ถึง
.73 (รายละเอียดอยูใ่ นภาคผนวก ค ) และเมือ่ วิเคราะห์ค่าความเชื่อมันสอดคล้
่
องภายในของครอ
นบาคของแบบวัด มีค่าเท่ากับ .93 ตัวอย่างข้อคาถามของแบบวัด มีดงั นี้
ตัวอย่างข้อคาถาม
ก) ฉันไม่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ในการทางานของกลุ่มงานนี้
_________

_________

_________

_________

_________

ไม่จริงเลย

ค่อนข้างไม่จริง

ค่อนข้างจริง

จริง

จริงอย่างยิง่

ข) สมาชิกในกลุ่มงานนี้ รับรูว้ ่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
_________

_________

_________

_________

_________

ไม่จริงเลย

ค่อนข้างไม่จริง

ค่อนข้างจริง

จริง

จริงอย่างยิง่

ค) กลุ่มงานนี้พร้อมจะสนับสนุนการสร้างความคิดใหม่ๆ ของสมาชิกอยูเ่ สมอ
_________

_________

_________

_________

_________

ไม่จริงเลย

ค่อนข้างไม่จริง

ค่อนข้างจริง

จริง

จริงอย่างยิง่

ง) สมาชิกในกลุ่มงานนี้มกี ารตัง้ คาถามว่ากลุ่มควรทาอะไรต่อไป
_________

_________

_________

_________

_________

ไม่จริงเลย

ค่อนข้างไม่จริง

ค่อนข้างจริง

จริง

จริงอย่างยิง่

1.7 ความหลากหลายด้านความรู้และทักษะของกลุ่มงาน
สาหรับการการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้นาแบบวัดความแตกต่างส่วนบุคคล
(individual differentiation) ของแจนเซ่นและฮวง (Janssen; & Huang. 2008) มาประยุกต์ใช้ เพื่อ
สอบถามถึงความหลากหลายด้านความรู้ และทักษะทีส่ มาชิกในกลุ่มนัน้ รับรูว้ ่าตนเองมีความ
แตกต่างจากสมาชิกในกลุ่มเพียงใด แบบวัดนี้แจนเซ่นและฮวงได้ประยุกต์มาจากแบบวัดของเอลเล็ม
เมอรส์และคณะ (Janssen; & Huang. 2008; citing Ellemers; et al. 1999) ซึง่ ประกอบด้วยข้อ
คาถามจานวน 3 ข้อ ทัง้ นี้แจนเซ่นและฮวงได้เพิม่ ข้อคาถามไปอีก 4 ข้อ ทาให้แบบวัดนี้
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ประกอบด้วยข้อคาถามรวม 6 ข้อ ใช้มาตรวัดประเมินค่า 6 ระดับ โดย 6 หมายถึงแตกต่างอย่างยิง่
และ 1 หมายถึงไม่แตกต่างเลย แบบวัดของแจนเซ่นและฮวงนี้ มีค่าความเชื่อมันสอดคล้
่
องภายใน
แบบครอนบราคเท่ากับ .91
ในการพัฒนาแบบวัดนี้ผวู้ จิ ยั ได้เพิม่ ข้อคาถามเป็น 12 ข้อ และใช้มาตรวัด
ประเมินค่า 5 ระดับ โดย 5 หมายถึงจริงอย่างยิง่ และ 1 หมายถึงไม่จริงเลย สาหรับข้อคาถาม
ทางบวก และในข้อคาถามทางลบจะได้คะแนนกลับกัน เนื่องจากแบบวัดนี้ผตู้ อบคือสมาชิกในกลุ่ม
งานวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ จึงต้องมีการนาคะแนนของสมาชิกในกลุ่มงานเดียวกัน มา
คานวณค่าเฉลีย่ เพื่อใช้เป็นคะแนนของกลุ่มงานนัน้ ๆ กลุ่มงานใดทีไ่ ด้คะแนนสูง แสดงว่าสมาชิกใน
กลุ่มงานนัน้ รับรูค้ วามหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะของกลุ่มงานมากกว่ากลุ่มทีไ่ ด้คะแนนต่ากว่า
ในขัน้ ตอนของการทดสอบแบบวัดนี้ พบว่าแบบวัดมีค่าความเชื่อมันสอดคล้
่
อง
ภายในของครอนบาคค่อนข้างต่ า นันคื
่ อมีค่าแอลฟ่าเพียง .498 ผูว้ จิ ยั ทดลองวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงสารวจพบว่าแบบวัดนี้สามารถแยกได้เป็น 2 องค์ประกอบ (รายละเอียดอยูใ่ นภาคผนวก ค) นัน่
คือความหลากหลายด้านความรู้ และความหลากหลายด้านทักษะและความคิด ผูว้ จิ ยั คงข้อคาถามที่
มีค่าอานาจจาแนกสูงกว่า .2 ไว้ ซึง่ ทาให้ค่าความเชื่อมันของแบบวั
่
ด ด้านความหลากหลายด้าน
ความรูเ้ ท่ากับ .87 และรายด้านความหลากหลายด้านทักษะและความคิด เท่ากับ .70 หลังจากนัน้ ได้
ปรับปรุงแบบวัดโดยแยกเป็น 2 องค์ประกอบเช่นเดิม
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการทดสอบความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) ด้วย
วิธกี ารวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ผลการวิเคราะห์ใน
ครัง้ แรกพบว่าแบบจาลองความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะของกลุ่มงานยังไม่สอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัดข้อคาถามทีม่ คี ่าน้าหนักองค์ประกอบน้อยลง และ
เป็ นข้อคาถามทีม่ ปี ญั หาหรือมีขอ้ ความทีค่ ลุมเครือ ซ้าซ้อนกับข้อความอื่นๆ ในแบบวัดนัน้ จานวน
1 ข้อคาถาม แบบจาลองความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะของกลุ่มงานทีป่ รับใหม่จงึ ได้ขอ้
คาถามทัง้ สิน้ 10 ข้อ โดยมีองค์ประกอบ 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ความหลากหลายด้านทักษะและ
ความคิดของกลุ่มงานจานวน 5 ข้อ และความหลากหลายด้านความรูข้ องกลุ่มงานจานวน 5 ข้อ ผล
ของความกลมกลืนของแบบจาลอง ความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะของกลุ่มงาน แสดงใน
ตาราง 7
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ตาราง 7 ค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะของกลุ่ม
งานทีผ่ ่านการปรับแบบจาลองแล้ว
ดัชนีความกลมกลืน
2
2 / df
RMSEA
CFI

เกณฑ์
p > .05
ไม่เกิน 3.0
น้อยกว่า .08
มากกว่า .90

ค่าสถิติ
2 = 53.79, df = 34, p = .017
1.16
.058
.96

สาหรับค่าน้าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ของข้อคาถามรายข้อในด้านความ
หลากหลายด้านทักษะและความคิด มีค่าอยูร่ ะหว่าง .48 ถึง .88 (รายละเอียดอยูใ่ นภาคผนวก ค )
โดยมีค่าความเชื่อมันสอดคล้
่
องภายในของครอนบาคในรายด้านนี้ เท่ากับ .67 และสาหรับค่าน้าหนัก
องค์ประกอบ (Factor loading) ของข้อคาถามรายข้อในด้านความหลากหลายด้านความรู้ มีค่าอยู่
ระหว่าง .39 ถึง .77 ค่าความเชื่อมันรายด้
่
านเท่ากับ .80 โดยตัวอย่างข้อคาถามของแบบวัด มีดงั นี้
ตัวอย่างข้อคาถาม
องค์ประกอบด้านความหลากหลายด้านทักษะและความคิด
ก. ฉันและเพื่อนในกลุ่มงานนี้มคี วามคิดทีเ่ หมือนกัน (ข้อคาถามด้านลบ)
_________

_________

_________

_________

_________

ไม่จริงเลย

ค่อนข้างไม่จริง

ค่อนข้างจริง

จริง

จริงอย่างยิง่

องค์ประกอบด้านความหลากหลายด้านความรู้
ข. ความรูใ้ นการทางานของเพื่อนในกลุ่มงานนี้ของฉัน มีความหลากหลายอย่างมาก
_________

_________

_________

_________

_________

ไม่จริงเลย

ค่อนข้างไม่จริง

ค่อนข้างจริง

จริง

จริงอย่างยิง่

1.8 การสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การ
สาหรับเครือ่ งมือวัดการสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การนี้ ผูว้ จิ ยั จะสร้าง
เครือ่ งมือวัดขึน้ มาใหม่ โดยได้นาแนวคิดการวัดบรรยากาศสาหรับความสร้างสรรค์ของอมาไบล์และ
คณะ (Amabile; et al. 1996) เครือ่ งมือวัดบรรยากาศสาหรับนวัตกรรมของสก็อตและบรูซ (Scott; &
Bruce. 1994) และเครือ่ งมือวัดบรรยากาศองค์การของคอยส์และเดอร์โคติส (Koys; & DeCotiis.
1991) มาเป็นต้นแบบสาคัญ สาหรับเครือ่ งมือวัดฉบับนี้จะใช้มาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ ตัง้ แต่ เห็น
ด้วยอย่างยิง่ (5 คะแนน) ถึง ไม่เห็นด้วยเลย (1 คะแนน) เนื่องจากแบบวัดนี้ผตู้ อบคือสมาชิกใน
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กลุ่มงานวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ จึงต้องมีการนาคะแนนของสมาชิกในกลุ่มงานเดียวกัน มา
คานวณค่าเฉลีย่ เพื่อใช้เป็นคะแนนของกลุ่มงานนัน้ ๆ กลุ่มงานใดทีไ่ ด้คะแนนสูง แสดงว่าสมาชิกใน
กลุ่มงานนัน้ รับรูก้ ารสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การมากกว่ากลุ่มทีไ่ ด้คะแนนต่ากว่า
ผูว้ จิ ยั ได้ทดสอบแบบวัดการสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การ โดยใช้แบบวัดทีม่ ี
ข้อคาถามทัง้ สิน้ 15 ข้อ พบว่าแบบวัดมีขอ้ คาถามทีม่ คี ่าอานาจจาแนกต่ากว่า .2 อยูจ่ านวน 2 ข้อ
จึงได้พจิ ารณานาข้อคาถามดังกล่าวออกจากเครือ่ งมือวัด จึงเหลือข้อคาถามทัง้ สิน้ 13 ข้อ ทาให้ค่า
ความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับเท่ากับ .798
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการทดสอบความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) ด้วย
วิธกี ารวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ผลการวิเคราะห์ใน
ครัง้ แรกพบว่าแบบจาลองของการสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัดข้อคาถามทีม่ คี ่าน้าหนักองค์ประกอบน้อยลง และเป็นข้อ
คาถามทีม่ ปี ญั หาหรือมีขอ้ ความทีค่ ลุมเครือ ซ้าซ้อนกับข้อความอื่นๆ ในแบบวัดนัน้ โดยพิจารณาตัด
ทีละข้อคาถาม แบบจาลองการสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การทีป่ รับใหม่จงึ ได้ขอ้ คาถามทัง้ สิน้
8
ข้อ และมีองค์ประกอบเหลือเพียงองค์ประกอบเดียว ทัง้ นี้เนื่องจากแบบจาลองการสนับสนุน
นวัตกรรมขององค์การทีม่ ี 3 องค์ประกอบ ปรากฏปญั หาเมทริกซ์ความแปรปรวน – ความแปรปรวน
ร่วม (variance – covariance matrix: PHI matrix) ) ไม่เป็นบวก (Nonpositive definite matrix) บ่ง
บอกถึงปญั หาทีอ่ าจจะเกิดจากแบบจาลองทีว่ เิ คราะห์ และเมือ่ พิจารณาค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบก็พบว่ามีความสัมพันธ์ซง่ึ กันและกันสูง ผลของความกลมกลืนของแบบจาลอง ความ
หลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะของกลุ่มงานแสดงในตาราง 8
ตาราง 8 ค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองการสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การทีผ่ ่านการ
ปรับแบบจาลองแล้ว
ดัชนีความกลมกลืน
2
2 / df
RMSEA
CFI

เกณฑ์
p > .05
ไม่เกิน 3.0
น้อยกว่า .08
มากกว่า .90

ค่าสถิติ
2 = 38.71, df = 20, p = .007
1.94
.073
.97

สาหรับค่าน้าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ของข้อคาถามรายข้ออยูร่ ะหว่าง .35 ถึง
.83 (รายละเอียดอยูใ่ นภาคผนวก ค ) และเมือ่ วิเคราะห์ค่าความเชื่อมันสอดคล้
่
องภายในของ
ครอนบาคของแบบวัด มีค่าเท่ากับ .74 ตัวอย่างข้อคาถามของแบบวัด มีดงั นี้
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ตัวอย่างข้อคาถาม
ก องค์การนี้ทาให้ฉนั รับรูว้ ่าค่าของคนอยูท่ ผ่ี ลของงาน
_________
ไม่เห็นด้วยเลย

_________
ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างเห็นด้วย

_________
เห็นด้วยอย่างยิง่

ข หัวหน้าหน่วยงานของฉันคอยช่วยเหลือกลุ่มงานของฉันเสมอ
_________
ไม่เห็นด้วยเลย

_________
ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างเห็นด้วย

_________
เห็นด้วยอย่างยิง่

จากการตรวจสอบเครือ่ งมือในการวิจยั ข้างต้น สามารถสรุปผลการตรวจสอบเครือ่ งมือ ดัง
แสดงในตาราง 9
ตาราง 9 สรุปผลค่าความเชื่อมันสอดคล้
่
องภายในของครอนบาคของแบบวัด
ชุดแบบวัด
1. พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับบุคคล
2. พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับกลุ่มงาน
3. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
4. การเปิดกว้างทางความคิด
5. เครือข่ายทางสังคม
6. ลักษณะการคิดริเริม่
7. บรรยากาศนวัตกรรมของกลุ่มงาน
8. ความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะของกลุ่มงาน
9. การสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การ

ค่าความเชื่อมันสอดคล้
่
องภายใน
ของครอนบาค
0.859
0.836
0.922
0.753
0.825
0.726
0.930
0.800
0.740

จากตาราง 9 พบว่าแบบวัดจานวนทัง้ สิน้ 9 แบบวัด มีค่าความเชื่อมันสอดคล้
่
องภายใน
ของครอนบาคอยูร่ ะหว่าง .726 ถึง .930 ซึง่ ถือว่าเครือ่ งมือทุกชุดมีความเชื่อมันเพี
่ ยงพอทีจ่ ะใช้ใน
การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และสามารถนาผลทีไ่ ด้จากการใช้เครือ่ งมือเหล่านี้ไปวิเคราะห์ผล
ต่อไป

การเก็บรวบรวมข้อมูล
วิจยั นาเครือ่ งมือวัดทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้ ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็น
กลุ่มงานทีอ่ ยูใ่ นแผนกวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษทั และหัวหน้าแผนกทีด่ แู ลกลุ่มงานนัน้
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โดยตรง พร้อมทัง้ หัวหน้าหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยผูว้ จิ ยั จะดาเนินการเก็บข้อมูลตามขัน้ ตอน
ต่อไปนี้
1. ขอหนังสือแนะนาตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อติดต่อขอ
ความร่วมมือในการดาเนินการวิจยั กับผูม้ อี านาจในการตัดสินใจในการอนุญาตให้เก็บข้อมูลกับ
พนักงานในองค์การแต่ละองค์การได้
2. เมือ่ ได้รบั อนุญาตจากผูม้ อี านาจในการตัดสินใจแล้ว ผูว้ จิ ยั จะดาเนินการเก็บข้อมูลด้วย
การเข้าพบผูป้ ระสานงานในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อชีแ้ จงวัตถุประสงค์และความสาคัญของการ
วิจยั ตลอดจนวิธกี ารตอบและการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ก่อนจะเข้าไปรับแบบสอบถามคืนจากผู้
ประสานงาน

การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั แบ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็น 2 ขัน้ ตอน ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้น เพื่อให้ทราบลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิตบิ รรยาย
ได้แก่ การหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะห์เพื่อทดสอบแบบจาลองสมมติฐานการวิจยั ในงานวิจยั นี้ใช้แบบจาลองพหุ
ระดับทีม่ ตี วั แปร 2 ระดับอยูใ่ นแบบจาลอง ซึง่ ก็คอื ตัวแปรปจั จัยระดับบุคคลและตัวแปรปจั จัยระดับ
กลุ่มงาน ผูว้ จิ ยั ได้ใช้เทคนิควิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นพหุระดับ (Multilevel structural
equation modeling) ซึง่ ถือเป็นการวิเคราะห์ทางสถิตขิ นั ้ สูงทีเ่ กิดจากการบูรณาการระหว่างเทคนิค
การวิเคราะห์พหุระดับและการวิเคราะห์เชิงสาเหตุ (Heck; & Thomas. 2009) ทาให้การศึกษา
โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรทานายและตัวแปรตาม ตามระดับชัน้ ของข้อมูล
สามารถกระทาได้ ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ใช้โปรแกรม Mplus version 6.1 ในการวิเคราะห์
สาหรับโปรแกรม Mplus นัน้ มีจดุ เด่นตรงทีส่ ามารถทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ทัง้ 2 ระดับได้พร้อมกัน นอกจากนี้ยงั ให้ค่าองศาอิสระ (degree of freedom) ทีถ่ ูกต้องสาหรับโมเดล
พหุระดับ และในกรณีทก่ี ลุ่มมีขนาดทีไ่ ม่เท่ากัน (unbalanced) โปรแกรมนี้ยงั สามารถให้ค่าไคสแควร์
(χ2) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (standard errors) ทีม่ คี วามแข็งแกร่งทนทาน (robust) ต่อการ
ละเมิดข้อตกลงเบือ้ งต้น ในเรือ่ งของการแจงแจงแบบโค้งปกติ (Heck; & Thomas. 2009)
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ทีเ่ ป็นระดับชัน้ (Hierarchical data) มูเตน (Muthén. 1989, 1994)
ได้เสนอวิธกี ารวิเคราะห์เป็นขัน้ ตอนดังนี้
ขัน้ ที่ 1 ทาการตรวจสอบแบบจาลองสมการเชิงโครงสร้าง ว่าเส้นทางอิทธิพล
ของโมเดลโครงสร้างทีน่ กั วิจยั ได้ทาต้นแบบไว้มคี วามสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เพียงใด ยังมี
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรใดทีย่ งั ไม่ได้ระบุหรือระบุไว้ผดิ พลาดหรือไม่ ( Misspecification) ซึง่
ผูว้ จิ ยั จะต้องแก้ไขให้ถูกต้อง การวิเคราะห์น้ใี ช้ เมทริกซ์ความแปรปรวน-แปรปรวนร่วม
(Total
sample covariance matrix; St) โดยไม่พจิ ารณาว่าข้อมูลจะเป็นเชิงชัน้ (Hierarchical) หรือไม่
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อย่างไรก็ตามในขัน้ นี้ยงั ไม่ให้ความสาคัญกับค่า Goodness of Fit มากนัก เนื่องจากว่าโมเดลสมการ
เชิงโครงสร้างนี้อาจได้รบั อิทธิพลจากข้อมูลพหุระดับร่วมอยูด่ ว้ ยได้ สาหรับค่าคะแนนทีจ่ ะนามาใช้ใน
การคานวณเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมนัน้ มาจากสูตร
ST 
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ขัน้ ที่ 2 ทาการประมาณค่าความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม (Intraclass Correlation:
ICC) ในขัน้ ตอนนี้จะพิจารณาว่าค่าเมทริกซ์แปรปรวน-แปรปรวนร่วมระหว่างกลุ่มจะมีค่าเป็น 0
หรือไม่ ( B  0 ) เพราะหากว่าเมทริกซ์ดงั กล่าวมีค่าเป็น 0 แล้ว แสดงว่าระหว่างกลุ่มไม่มคี วาม
แตกต่างกัน จึงสะท้อนให้เห็นว่าข้อมูลนัน้ เป็นข้อมูลทีม่ เี พียงระดับเดียว ทัง้ นี้วธิ กี ารพิจารณาว่า
(Intraclass
B  0 หรือไม่นนั ้ สามารถทาได้ดว้ ยการประมาณค่าความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม
Correlation: ICC) สาหรับแต่ละดัชนีชว้ี ดั ตัวแปรสังเกต ซึง่ สามารถหาค่า ICC ได้จากสูตร
 B2
ICC 
 2 B   2W

ทัง้ นี้ถา้ ค่า ICC ไม่มนี ยั สาคัญ ก็แสดงว่าข้อมูลนัน้ มีเพียงระดับการวิเคราะห์
เดียวเท่านัน้
ขัน้ ที่ 3 ให้ทดสอบแบบจาลองและประมาณค่าโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัว
แปรภายในกลุ่ม โดยใช้แมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมภายในกลุ่ม
(Pooled
within-group
covariance matrix: SPW) ถือเป็นการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรทีเ่ กิดขึน้ ทีร่ ะดับหน่วยย่อย
ซึง่ มีสตู รคานวณดังนี้
S PW 
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ขัน้ ที่ 4 ทาการทดสอบแบบจาลองและประมาณโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัว
แปรระหว่างกลุ่ม โดยใช้แมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมระหว่างกลุ่ม (Between-group covariance
matrix: SB) เป็นการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรทีเ่ กิดขึน้ ทีร่ ะดับกลุ่ม โดยทาการคานวณจาก
สูตร
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ขัน้ ที่ 5 ทาการวิเคราะห์แบบจาลองโครงสร้างพหุระดับ (MSEM) ทัง้ ระดับ
บุคคลและระดับกลุ่มงานพร้อมกัน ซึง่ มีแมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมทัง้ ระดับบุคคลและระดับกลุ่ม
งาน ซึง่ มีสตู รคานวณดังนี้

โดย

และ

อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม Mplus เวอร์ชนั ่ 6.1 ได้พฒ
ั นาให้ผใู้ ช้
สามารถวิเคราะห์แบบจาลองโครงสร้างพหุระดับทัง้ ระดับบุคคลและระดับกลุ่มงานได้พร้อมกัน
(Muthén; & Muthén. 2010) หรือกล่าวได้ว่าเป็นการรวมขัน้ ตอนที่ 3 ถึง 5 ไว้ดว้ ยกัน นับได้ว่าเป็น
จุดเด่นของโปรแกรม Mplus เนื่องจากสามารถวิเคราะห์อทิ ธิพลแบบพหุระดับได้อย่างแท้จริง เพราะ
เป็นการทดสอบโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรทีเดียวพร้อมกันทุกระดับการวิเคราะห์ เพราะ
การประมาณค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เป็นการประมาณค่าทีอ่ าศัยข้อมูลทัง้ หมดในแบบจาลอง ไม่ใช่การ
วิเคราะห์แยกส่วนวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรทีละตัวแปร แล้วจึงค่อยนาค่าพารามิเตอร์ท่ี
ประมาณได้มาใส่ทลี ะส่วน ซึง่ ค่าประมาณทีไ่ ด้จะเป็นค่าประมาณทีอ่ าศัยข้อมูลเพียงบางส่วนใน
แบบจาลอง

บทที่ 4
ผลการวิจยั
การศึกษานี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปจั จัยพหุระดับทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมทัง้
ในระดับบุคคลและในระดับกลุ่มงานของพนักงานในบริษทั เอกชนของไทย ในการเสนอผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล จะแบ่งการนาเสนอออกเป็นตามหัวข้อต่อไปนี้
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นของกลุ่มตัวอย่าง
2. ผลการทดสอบระดับการวิเคราะห์ของตัวแปรทีบ่ ุคคลเป็นผูป้ ระเมิน
3. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับสาหรับตัวแปรในระดับบุคคล
4. ผลการวิเคราะห์แบบจาลองความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นพหุระดับของตัวแปร
พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับกลุ่มงานและระดับบุคคล
4.1. ผลการวิเคราะห์สถิตพิ น้ื ฐานของตัวแปร
4.2. ผลการทดสอบค่าอิทธิพลสุ่มของแบบจาลองพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคล
4.3. ผลการวิเคราะห์ความตรงของแบบจาลองสมการโครงสร้างพหุระดับพฤติกรรมสร้าง
นวัตกรรม
เพื่อให้การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการทาความเข้าใจในผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตรงกัน ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดสัญลักษณ์หรืออักษรตลอดจนความหมายทีใ่ ช้แทนค่าสถิตติ ่างๆ ทีใ่ ช้ในการ
วิเคราะห์ไว้ดงั นี้

สัญลักษณ์ หรืออักษรใช้แทนค่าสถิ ติ
สัญลักษณ์หรืออักษร
ความหมาย
X
ค่าเฉลีย่ เลขคณิต
SD
ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (standard deviation)
SE
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (standard error)
χ2 ค่าสถิตไิ ค-สแควร์
df
องศาอิสระ (degree of freedom)
2
R
สัมประสิทธิ ์การทานาย (Coefficient of determination)
β
สัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐาน
w หรือตัวห้อย w ระดับบุคคล (individual level) หรือภายในกลุ่ม (within group)
b หรือตัวห้อย b ระดับกลุ่มงาน (group level) หรือระหว่างกลุ่ม
(between group)
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ตัวแปรในการวิจยั นี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตามระดับของการวิเคราะห์ คือ ตัวแปรในระดับ
บุคคล และตัวแปรในระดับกลุ่มงาน ในการเสนอผลการวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้สญ
ั ลักษณ์ช่อื ตัวแปร
ดังต่อไปนี้
ตัวแปรในระดับบุคคล
IWB = พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับบุคคล
ORG = ลักษณะการคิดริเริม่
SOCIAL = เครือข่ายทางสังคม
OPEN = การเปิดกว้างทางความคิด
ตัวแปรในระดับกลุ่มงาน
GIWB = พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับกลุ่มงาน
SKILL = ความหลากหลายด้านทักษะและความคิดของกลุ่มงาน
KNOW = ความหลากหลายด้านความรูข้ องกลุ่มงาน
SUPPORT = การสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การ
TCIB = บรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมในกลุ่มงาน
INNO = นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์
INNO1 = ความแปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์
INNO2 = ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบือ้ งต้นของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลเบือ้ งต้นของกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย เพศ อายุ ประสบการณ์การทางานในบริษทั
ปจั จุบนั และระยะเวลาทีไ่ ด้ทางานในหน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษทั ดังกล่าว นอกจากนี้
ได้นาเสนอข้อมูลเบือ้ งต้นขององค์การ ได้แก่ จานวนปีทเ่ี ปิดดาเนินการ ประเภทของอุตสาหกรรมที่
กาหนดตามสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และขนาดขององค์การ พร้อมกันนี้ได้นาเสนอข้อมูลขนาด
ของกลุ่มงานของกลุ่มตัวอย่างในครัง้ นี้ดว้ ย ข้อมูลดังกล่าวแสดงในตาราง 10
จากตาราง 10 ได้แสดงข้อมูล เบือ้ งต้นของบริษทั ทีเ่ ป็นกลุ่มตัวอย่าง สังกัดอยู่ พบว่าจาก
จานวนกลุ่มงานทัง้ สิน้ 45 กลุ่มงาน สังกัดอยูใ่ นบริษทั ทีเ่ ปิด ดาเนินการโดยเฉลีย่ 16 ปี บริษทั ส่วน
ใหญ่เป็นองค์กรทีม่ ขี นาดเล็ก คือมีพนักงานในองค์การไม่เกิน 50 คน จานวนทัง้ สิน้ 26 บริษทั หรือ
คิดเป็นร้อยละ 76.5 โดยมีกลุ่มตัวอย่างอยูใ่ นองค์การขนาดเล็กจานวน 105 คน รองลงมาคือองค์การ
ขนาดใหญ่ คือมีพนักงานมากกว่า 100 คน จานวนทัง้ สิน้ 5 บริษทั หรือร้อยละ 14.7 มีกลุ่มตัวอย่าง
ในองค์การขนาดใหญ่จานวน 16 คน และเป็นองค์การขนาดกลาง คือมีพนักงานในองค์กรระหว่าง
51 ถึง 100 คน จานวน 3 บริษทั หรือร้อยละ 8.8 และมีกลุ่มตัวอย่างในองค์การขนาดกลางเท่ากับ 10
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คน ตามลาดับ สาหรับประเภทอุตสาหกรรมนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้การแบ่งประเภทอุตสาหกรรมตามวิธขี อง
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ซึง่ สามารถจาแนกได้เป็น บริษทั ในอุตสาหกรรมการออกแบบและการ
แก้ไขปญั หาจานวน 17 บริษทั หรือเป็นร้อยละ 37.8 รองลงมาคือธุรกิจชีวภาพจานวน 15 บริษทั หรือ
ร้อยละ 33.3 และเป็นอุตสาหกรรมเศรษฐนิเวศจานวน 10
บริษทั หรือคิดเป็นร้อยละ 22.2
นอกจากนี้มบี ริษทั อีก 3 บริษทั ทีเ่ ป็นเครือข่ายของสานักนวัตกรรม จึงไม่ได้ถูกจัดเข้าประเภทของ
อุตสาหกรรม เนื่องจากทัง้ 3 บริษทั เป็นบริษทั ขนาดใหญ่ทม่ี บี ริษทั ในเครือข่ายหลากหลาย
อุตสาหกรรมอย่างมาก
ตาราง 10 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ข้อมูลเบือ้ งต้นของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลพืน้ ฐาน
กลุ่มงาน (n = 45)
จานวนปีทเ่ี ปิดดาเนินการ (ปี)
ขนาดขององค์การทีก่ ลุ่มงานสังกัด
(ไม่ระบุขอ้ มูล 11 กลุ่มงาน)
- ขนาดเล็ก (มีพนักงานไม่เกิน 50 คน)
(กลุ่มตัวอย่างทัง้ สิน้ (n) 105 คน)
- ขนาดกลาง (มีพนักงาน 51 – 100 คน)
(กลุ่มตัวอย่างทัง้ สิน้ (n) 10 คน)
- ขนาดใหญ่ (มีพนักงานมากกว่า 100 คน)
(กลุ่มตัวอย่างทัง้ สิน้ (n) 16 คน)
ประเภทอุตสาหกรรม
- ธุรกิจชีวภาพ (Bio-Business)
- อุตสาหกรรมเศรษฐนิเวศ
- การออกแบบและการแก้ไขปญั หา
- เครือข่ายนวัตกรรม
สมาชิกในกลุ่มงาน (n = 177)
เพศ (ไม่ระบุขอ้ มูล 6 คน)
- ชาย
- หญิง

จานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่
15.89

26

76.5

3

8.8

5

14.7

15
10
17
3

33.3
22.2
37.8
6.7

88
83

51.5
48.5

ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
21.43
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ตาราง 10 (ต่อ)
ข้อมูลพืน้ ฐาน
อายุ (ปี) (ไม่ระบุขอ้ มูล 7 คน)
- ไม่เกิน 25 ปี
- 26 -30 ปี
- 31 – 35 ปี
- 36 – 40 ปี
- 41 – 45 ปี
- ตัง้ แต่ 46 ปีขน้ึ ไป
ประสบการณ์การทางาน โดยเฉลีย่ ในบริษทั ปจั จุบนั (ปี)
ระยะเวลาเฉลีย่ ทีไ่ ด้ทางานในแผนกงานปจั จุบนั (ปี)
ขนาดของกลุ่มโดยเฉลีย่ (average cluster size) (คน)

จานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่
24
75
38
14
10
10

ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน

14
43.9
22.2
8.2
5.8
5.8
4.39
3.10
3.93

4.55
3.40

สาหรับข้อมูลเบือ้ งต้นของ กลุ่มตัวอย่างในระดับสมาชิกในกลุ่มงาน ซึง่ มีทงั ้ สิน้ 177 คน
เป็นเพศชาย 88 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 เป็นหญิง 83 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 48.5 โดยมีผไู้ ม่ระบุ
ข้อมูลจานวน 6 คน ส่วนใหญ่ผตู้ อบแบบสอบถามมีอายุอยูร่ ะหว่าง 26 ถึง 30 ปี จานวน 75 คน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 43.9 รองลงมาคือ 31 – 35 ปี จานวน 38 คน หรือร้อยละ 22.2 ผูม้ อี ายุไม่เกิน 25 ปี
จานวน 24 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 14 ผูท้ ม่ี อี ายุระหว่าง 41 – 45 ปี และตัง้ แต่ 46 ปีขน้ึ ไปมีจานวน
เท่ากันคือ 10 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 5.8 กลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์ การทางานในบริษทั ปจั จุบนั
โดยเฉลีย่ 4 ปี และได้ทางานในหน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่มาแล้วประมาณ 3 ปี โดยมีขนาด
ของกลุ่มโดยเฉลีย่ หรือ average cluster size ซึง่ วิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม Mplus พบว่าจานวน
สมาชิกของกลุ่มงานในแผนกวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเฉลีย่ อยูท่ ป่ี ระมาณ 4 คน

2. ผลการทดสอบระดับการวิ เคราะห์ของตัวแปรที่บคุ คลเป็ นผูป้ ระเมิ น
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์หลักเพื่อต้องการศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2
ระดับทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับกลุ่มงานและระดับบุคคล ทัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ใช้วธิ เี ก็บ
ข้อมูลจากสมาชิกในกลุ่มงานเป็นรายบุคคล และการประเมินผลโดยหัวหน้าหน่วยงาน รายละเอียด
ดังนี้
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1. สมาชิกในกลุ่มงานเป็นผูป้ ระเมินในแบบวัดดังนี้
 พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคล
 ลักษณะการคิดริเริม่
 การเปิดกว้างทางความคิด
 เครือข่ายทางสังคม
 บรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมของกลุ่มงาน
 ความหลากหลายด้านทักษะและกลุ่มงาน
 การสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การ
2. หัวหน้าหน่วยงานเป็นผูป้ ระเมินในแบบวัดพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับ
กลุ่มงานและระดับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
จากรูปแบบการประเมินแบบสอบถามข้างต้น จะเห็นได้ว่า ตัวแปรทีห่ วั หน้าหน่วยงานเป็น
ผูป้ ระเมินจั ดเป็นตัวแปรทีม่ รี ะดับการวิเคราะห์ในระดับกลุ่มงานอยูแ่ ล้ว และค่าการประเมินผล
ดังกล่าวจะมีค่าการประเมินเพียงค่าเดียว เพราะหัวหน้างาน 1 คนต่อกลุ่มงาน 1 กลุ่ม ในขณะทีต่ วั
แปรทีส่ มาชิกในกลุ่มงานเป็นผูป้ ระเมินตนเองและประเมินผลการดาเนินงานของกลุ่มงานจะมี ค่า
คะแนนในแต่ละตัวแปรหลายค่าตามจานวนสมาชิกในกลุ่มนัน้ ได้ประเมิน ซึง่ ตัวแปรดังกล่าวจะต้อง
ดาเนินการวิเคราะห์ว่ามีระดับการวิเคราะห์ในระดับกลุ่มจริงหรือไม่ เนื่องจากตัวแปรในระดับกลุ่ม
งาน เกิดขึน้ จากการนาเอาค่าคะแนนตัวแปรทีส่ มาชิกในกลุ่มงานเดียวกันมารวมหรือเฉลีย่ กัน ทัง้ นี้
การทีจ่ ะนาเอาคะแนนของสมาชิกรายบุคคลในแต่ละกลุ่ม มารวมเป็นคะแนนรายกลุ่มได้นนั ้ ก็ควร
ได้รบั การตรวจสอบก่อนว่าค่าคะแนนทีไ่ ด้ในแต่ละคน มีความสอดคล้องหรือคล้ายคลึงกันเพียง
พอทีจ่ ะนาไปรวมกันได้หรือไม่ ( Kozlowski; & Klien. 2000:35 – 36) เพราะถ้าค่าคะแนนของ
สมาชิกภายในแต่ละกลุ่มไม่สอดคล้องกันแล้ว แสดงว่าแม้จะเป็นภายในกลุ่มเดียวกัน การให้ค่า
คะแนนก็จะแตกต่างกันออกไป การนาเอาคะแนนมารวมกันจะเป็นการทาให้ความแปรปรวนของตัว
แปรภายในกลุ่มทีน่ ่าจะมีความหมายหายไป และสูญเสียข้อมูลสาคัญทีจ่ ะส่งผลต่อการวิเคราะห์ได้
จึงสมควรพิจารณาเป็นตัวแปรในระดับบุคคลเป็นสาคัญ (Dansereau; & Yammarino. 2000:445)
บลิส (Bliese. 2000) ได้ให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับการวิเคราะห์เพื่อทดสอบว่าสมาชิกใน
กลุ่มหนึ่งๆ ตอบสนองในลักษณะเดียวกันหรือไม่ ซึง่ จะนาไปสู่การวิเคราะห์ตวั แปรในระดับกลุ่ม
ด้วยวิธกี ารพืน้ ฐาน อันได้แก่การใช้การวิเคราะห์ความสอดคล้องภายในกลุ่ม
(within-group
agreement) วิธกี ารนี้หมายถึงการวิเคราะห์ระดับของการให้คะแนนรายบุคคลว่าสามารถ ใช้แทนกัน
(interchangeable) เพื่อเป็นคะแนนตัวแทนของกลุ่มได้หรือไม่ ความสอดคล้องกันของค่าคะแนนที่
ประเมินโดยสมาชิกภายในกลุ่ม ย่อมแสดงว่าสมาชิกแต่ละรายมีคะแนนทีแ่ ตกต่างกันภายในกลุ่ม
น้อย สมาชิกในกลุ่มมีความเห็นทีค่ ล้ายคลึงกัน จึงสามารถนามาสร้างเป็นตัวแปรกลุ่มได้ ทางสถิติ
แล้วจะนิยมใช้สญ
ั ลักษณ์แทนความสอดคล้องภายในกลุ่มว่า rwg การวิเคราะห์ rwg นัน้ จะใช้การ
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คานวณด้วยการเปรียบเทียบความแปรปรวนของกลุ่มทีส่ งั เกตได้ (observed group variance) กับ
ความแปรปรวนเชิงสุ่มทีค่ าดหวัง (expected random variance) และเนื่องจากค่า rwg เป็นค่าที่
สามารถคานวณแยกเป็นรายบุคคลและคานวณค่าเฉลีย่ ของกลุ่มได้ ดังนัน้ ในการวิจยั นี้จะพิจารณา
ค่า rwg ทีเ่ ป็ นค่าเฉลีย่ ของกลุ่ม ทัง้ นี้เจมส์ เดมารีและวูลฟ์ (James; Demaree; & Wolf. 1984) ระบุ
ว่าค่า rwg มีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 หากค่า rwg มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.7 แสดงว่าข้อมูลมีความ
สอดคล้องกันในระดับกลุ่ม สามารถนาคะแนนมาสร้างเป็นตัวแปรกลุ่มได้
ส่วนอีกวิธกี ารหนึ่งก็คอื การหาค่า
สัมประสิทธิ ์ สหสัมพันธ์ภายในชัน้
(Intraclass
Correlation Coefficient: ICC) ซึง่ หมายถึงการประมาณค่าสัดส่วนของความแปรปรวนทีถ่ ูกอธิบาย
ด้วยโครงสร้างของกลุ่ม ด้วยการเปรียบเทียบความแปรปรวนภายในกลุ่มกับความแปรปรวนที่
เกิดขึน้ ระหว่างกลุ่ม โดย ปกติแล้ว ICC นี้จะมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ ICC1 และ ICC2 โดยค่า ICC
ทัง้ 2 ประเภทมีวธิ กี ารคานวณจาก one-way random - effects ANOVA ซึง่ มีค่าคะแนนเป็นตัว
แปรตาม และความเป็นสมาชิกในกลุ่ม (membership) เป็นตัวแปรต้น
บลิสได้อธิบาย การแปลความหมายของ ICC1 ไว้โดยยกตัวอย่างว่า ถ้าค่า ICC1 เท่ากับ
.10 ในตัวแปรภาวะผูน้ า แสดงว่าความแปรปรวนในการประเมินภาวะผูน้ าโดยสมาชิกรายบุคคลใน
กลุ่มนัน้ สามารถใช้ความเป็นกลุ่มอธิบายได้รอ้ ยละ 10 เป็นต้น ค่า ICC1 นี้จะมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0 ถึง
1 ทัง้ นี้ ชไนเดอร์และบอสเกอร์ (Snijders; & Bosker. 1999: 21) ได้ระบุว่าหากค่า ICC1 มีค่า
มากกว่าศูนย์ นันย่
่ อมแปลว่าค่าคะแนนของสมาชิกในกลุ่มไม่เป็นอิสระต่อกัน หรือมีความสัมพันธ์
กันเกิดขึน้ แต่สาหรับเฮคและโทมัส (Heck; & Thomas. 2009: 21) ได้ให้ขอ้ คิดเห็นว่าค่าของ ICC
ไม่ควรน้อยกว่า 0.05 เพราะหากน้อยกว่า 0.05 แล้ว แปลว่าค่าคะแนนของกลุ่มนัน้ ๆ มีความ
แตกต่างจากค่าคะแนนของกลุ่มงานอื่นเพียงเล็กน้อย
ค่า ICC1 มักจะใช้วเิ คราะห์ค่กู บั ค่า ICC2 ซึง่ สาหรับค่า ICC2 เป็นค่าประมาณการณ์
ความเชื่อมัน่ (reliability) ของค่าเฉลีย่ ของกลุ่ม (group mean) อธิบายได้ว่าการประเมินของคนทุก
คนในกลุ่มมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ ค่า ICC2 จะมีค่าสูงกว่าค่า ICC1 เสมอ และหากค่า ICC2 มีค่า
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.7 แสดงว่าสามารถนาคะแนนมาสร้างเป็นตัวแปรกลุ่มได้ ค่า ICC2 นี้จะขึน้ อยู่
กับขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วย นันคื
่ อกลุ่มตัวอย่างทีม่ ขี นาดเล็กก็จะทาให้ค่า ICC2 น้อย (Bliese.
2000: 357) ทัง้ นี้การวิเคราะห์ค่า ICC1 และ ICC2 แสดงดังสมการข้างล่าง

และ
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โดยที่ MSB = ค่าเฉลีย่ กาลังสองระหว่างกลุ่ม
MSW = ค่าเฉลีย่ กาลังสองภายในกลุ่ม
K= ขนาดของกลุ่ม
ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ใช้โปรแกรม R with Multilevel package and nlme
package (Bliese. 2009) ทาการวิเคราะห์เพื่อทดสอบว่าตัวแปรการวิจยั ทีส่ มาชิกในกลุ่มงานเป็นผู้
ประเมินนัน้ สามารถนาค่าคะแนนการประเมินรายบุคคลมารวมกันเพื่อเป็นค่าคะแนนในระดับกลุ่ม
หรือไม่ ด้วยการใช้การทดสอบความสอดคล้องภายในกลุ่ม (rwg) และค่าสหสัมพันธ์ความสอดคล้อง
ภายในชัน้ (ICCs) ผลการวิเคราะห์แสดงไว้ในตาราง 11
ตาราง 11 ผลการทดสอบระดับการวิเคราะห์ของตัวแปรทีถ่ ูกประเมินโดยสมาชิกรายบุคคลใน
กลุ่มงาน
ตัวแปร
เครือข่ายทางสังคม
ลักษณะการคิดริเริม่
การเปิ ดกว้างทางความคิด
พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคล
การสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การ
บรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมของกลุ่มงาน
ความหลากหลายด้านทักษะและความคิดของกลุ่มงาน
ความหลากหลายด้านความรูข้ องกลุ่มงาน

rwg
.844
.891
.909
.857
.878
.885
.828
.836

ICC1
.250
.170
.123
.273
.250
.190
.190
.170

ICC2
.569
.450
.356
.610
.570
.480
.490
.440

จากตาราง 11 แสดงผลการการทดสอบระดับการวิเคราะห์ของตัวแปรปจั จัยทีส่ มาชิกใน
กลุ่มงานเป็นผูป้ ระเมิน ผลพบว่าค่า rwg ของทุกตัวแปรมีค่ามากกว่า .70 แสดงว่าตัวแปรเหล่านี้ม ี
ความสอดคล้องภายในกลุ่ม นันคื
่ อความแตกต่างของคะแนนทีเ่ กิดขึน้ ภายในกลุ่มมีน้อย นันคื
่ อค่า
คะแนนของสมาชิกในกลุ่มสามารถนามาสร้างเป็นตัวแปรระดับกลุ่มได้ ในขณะทีผ่ ลของการวิเคราะห์
ICC1 พบว่าค่าสหสัมพันธ์ภายในชัน้ ของตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัว มีค่าอยูร่ ะหว่าง .123 ถึง .2 73
(ICC1 = .123 - .273) แสดงว่าค่าคะแนนภายในกลุ่มมีความสอดคล้องกัน โดยตัวแปรทีม่ ี ค่าคะแนน
สอดคล้องทีส่ ุดคือ พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคล (ICC1 = .273) รองลงมาได้แก่ การ
สนับสนุนนวัตกรรมขององค์การ (ICC1 = .250) เครือข่ายทางสังคม (ICC1 = .250) บรรยากาศ
ส่งเสริมนวัตกรรมในกลุ่มงาน (ICC1 = .190) ความหลากหลายด้านทักษะและความคิดของกลุ่มงาน
(ICC1 = .190) การคิดริเริม่ (ICC1 = .170) ความหลากหลายด้านความรูข้ องกลุ่มงาน (ICC1 =
.170) และการเปิดกว้างทางความคิด (ICC1 = .123) ตามลาดับ ค่าคะแนนของตัวแปรทุกตัวมีค่า
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มากกว่า .05 แสดงให้เห็นว่าจานวนรวมของความแปรปรวนของตัวแปรสามารถแสดงความเป็น
สมาชิกกลุ่มได้
ในขณะทีค่ ่า ICC2 ของตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัวมีค่าอยูร่ ะหว่าง .356 ถึง . 610 มีค่าน้อย
กว่า .70 ซึง่ แสดงให้เห็นค่าความเชื่อมันของค่
่
าเฉลีย่ ของกลุ่มทีค่ ่อนข้างต่า แต่ทงั ้ นี้อาจเป็นเพราะใน
การศึกษาครัง้ นี้กลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็ก (average cluster size = 3.93) ทาให้ค่า ICC2 ได้รบั
อิทธิพลจากขนาดของกลุ่ม ด้วย ทัง้ นี้ เจมส์และคณะ (James; et al. 1984) ได้แนะนาว่าในกรณีทม่ี ี
กลุ่มตัวอย่างจานวนน้อย การพิจารณาค่า rwg จะมีความเหมาะสมกว่าค่า ICC เนื่องจากสูตรการ
วิเคราะห์ rwg จะพิจารณาค่าคะแนนรายข้อมากกว่าการนาจานวนกลุ่มตัวอย่างมาเกีย่ วข้อง

3. ผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันพหุระดับสาหรับตัวแปรในระดับบุคคล
จากการวิเคราะห์ ขอ้ มูลข้างต้น พบว่า ตัวแปรในระดับบุคคล ได้แก่ เครือข่ายทางสังคม มี
ค่า rwg = .844 และ ICC1 = .250 ตัวแปรลักษณะการคิดริเริม่ มีค่า rwg = .891 และ ICC1 = .170
การเปิดกว้างทางความคิด มีค่า rwg = .909 และ ICC1 = .123 และตัวแปรพฤติกรรมสร้างนวัตกรรม
ในระดับบุคคลมีค่า rwg = .857 และ ICC1 = .273 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรดังกล่าวนี้ มีความเป็นกลุ่ม
เกิดขึน้ หรือได้รบั อิทธิพลจากความเป็นกลุ่ม ค่าคะแนนของแต่ละตัวแปรในระดับบุคคลข้างต้นนี้
ละเมิดข้อตกลงเบือ้ งต้นเรือ่ งการมีความเป็นอิสระต่อกัน (independent observation) ดังนัน้ การใช้
คะแนนรายบุคคลมาวิเคราะห์ จะเกิดความคลาดเคลื่อนเนื่องจากการละเมิดข้อตกลงเบือ้ งต้น
ดังกล่าว
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับมีความจาเป็นสาหรับตัวแปรทีจ่ ะนาเข้าสู่
สมการโครงสร้างพหุระดับ แม้ว่าตัวแปรนัน้ ๆ จะเป็นตัวแปรทีไ่ ด้รบั การวิเคราะห์ในระดับบุคคลหรือ
ระดับกลุ่มก็ตาม เหตุเพราะข้อมูลในระดับบุคคลย่อมได้รบั ผลจากอิทธิพลของกลุ่มด้วย ไดเยอร์
แฮงส์ และฮอลล์ (Dyer; Hanges; & Hall. 2005) ระบุว่าข้อมูลทีม่ โี ครงสร้างเป็นลาดับชัน้
(hierarchical) สามารถให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับโครงสร้างของตัวแปรและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่
คลาดเคลื่อนได้ ดังนัน้ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับก็เนื่องมาจาก 2 เหตุผลสาคัญ
นันคื
่ อ
1. เหตุผลด้านสถิตวิ เิ คราะห์ พบว่าการทีต่ วั แปรแต่ละตัวมีค่า rwg มากกว่า 0.7 และค่า
ICC1 มากกว่า 0 เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าค่าคะแนนของตัวแปรในระดับบุคคล ละเมิดข้อตกลง
เบือ้ งต้นเรือ่ งการมีความเป็นอิสระต่อกัน ซึง่ การใช้คะแนนรายบุคคลมาวิเคราะห์จะเกิดความ
คลาดเคลื่อนเนื่องจากการละเมิดข้อตกลงเบือ้ งต้นดังกล่าว
2. เหตุผลด้านทฤษฎี พบว่าในการวิจยั องค์กรมีการให้ความสนใจทีจ่ ะสร้างทฤษฎีพหุ
ระดับมากขึน้ ซึง่ ทฤษฎีน้มี กั จะพบว่าตัวแปรตัวเดียวกัน แต่วเิ คราะห์ต่างระดับจะมีโครงสร้างตัวแปร
ทีแ่ ตกต่างกันได้ ซึง่ ความแตกต่างด้านโครงสร้างของตัวแปรนี้ ได้แก่ ตัวแปรแบบ Compilation ซึง่
เป็นตัวแปรทีม่ โี ครงสร้างในการวิเคราะห์ในระดับกลุ่มเท่านัน้ เนื่องจากการวิเคราะห์ในระดับบุคคล
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จะไม่มคี วามหมาย อาทิเช่น ความหลากหลายของเพศ (gender diversity) ซึง่ มีความหมายเฉพาะ
การวิเคราะห์ในระดับกลุ่มเท่านัน้ ตัวแปรแบบ Composition เป็นตัวแปรทีม่ าจากการรวมกันของ
การให้ค่าคะแนนจากสมาชิกรายบุคคลในกลุ่ม ตัวแปรในระดับกลุ่มทีส่ ร้างขึน้ นี้เกิดขึน้ จากความเชื่อ
ร่วมกันของสมาชิกในกลุ่มนัน้ และตัวแปรแบบ Fuzzy Composition ซึง่ ก็คอื ตัวแปรทีม่ โี ครงสร้าง
เหมือนกันเพียงบางส่วนในระดับการวิเคราะห์ทแ่ี ตกต่างกัน ดังนัน้ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันระดับเดียว ก็ไม่อาจให้คาตบอได้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการวิจยั แบบพหุ
ระดับ ดังนัน้ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับในครัง้ นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการวิจยั ครัง้
ต่อไป โดยฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ ผูว้ จิ ยั ประสงค์จะนาตัวแปรระดับบุคคลไปวิเคราะห์ในระดับกลุ่มงาน
ไดเยอร์ แฮงส์ และฮอลล์ กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าการวิเคราะห์องค์ประกอบพหุระดับนี้จะ
สะท้อนให้เห็นปรากฏการณ์ของระดับกลุ่ม แม้ว่าข้อมูลทีเ่ ก็บมานัน้ จะเป็นรวบรวมข้อมูลจากระดับ
บุคคลก็ตาม ซึง่ เทคนิคการวิเคราะห์น้จี ะแสดงให้เห็นถึงความสาคัญของอิทธิพลจากระดับกลุ่ม ทีม่ ี
ต่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลในระดับบุคคลอีกด้วย
จากเหตุผลข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงนาตัวแปรในระดับบุคคลทัง้ หมดมาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันพหุระดับ (Multilevel CFA: MCFA) ดังนัน้ ก่อนทีจ่ ะทาการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้างพหุ
ระดับ จึงควรจะทดสอบองค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับเสียก่อน สาหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันพหุระดับนี้ จะเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบในระดับบุคคลควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ใน
ระดับกลุ่มงาน ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็นดังนี้
3.1 ผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันพหุระดับพฤติ กรรมสร้างนวัตกรรมใน
ระดับบุคคล
ในการพิจารณาว่าพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคลสมควรจะได้รบั การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับหรือไม่นนั ้ ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ความเป็นกลุ่มของตัวแปรนี้
ด้วยโปรแกรม Mplus ผลปรากฏว่าตัวแปรพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคลมีความเป็นกลุ่ม
ถึง .252 (ICC = .252) แสดงให้เห็นว่าการนาตัวแปรนี้ สามารถนาค่าคะแนนมารวมกันเพื่อเป็น
ตัวแทนค่าคะแนนในระดับกลุ่มงานได้
จากการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมใน
ระดับบุคคลในช่วงทีผ่ ่านมา เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในระดับเดียว (single level
confirmatory factor analysis) ซึง่ พบว่าโมเดลการวัดนัน้ มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์แล้ว
อย่างไรก็ตามในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับนัน้ ข้อคาถามรายข้อ จะต้องปรากฏว่า
สมาชิกในกลุ่มให้ค่าคะแนนทีส่ อดคล้องกัน หรือมีความแตกต่างระหว่างกลุ่มเกิดขึน้ โดยพิจารณา
จากค่าสหสัมพันธ์ภายในชัน้ (Intraclass correlation: ICC) ผูว้ จิ ยั จะนาเฉพาะรายข้อคาถามทีม่ ี ค่า
สหสัมพันธ์ภายในชัน้ สูงกว่า 0.05 มาวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงยืนยัน พหุระดับ รายละเอียดการ
วิเคราะห์พหุระดับแสดงในตาราง 12
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ตาราง 12 ค่าสถิตผิ ลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมใน
ระดับบุคคล
คาถาม
รายข้อ

ค่าสหสัมพันธ์
ภายในชัน้
(ICC)

ระดับบุคคล / ภายในกลุ่ม
ระดับกลุ่มงาน / ระหว่างกลุ่ม
(within group: W)
(between group: B)
(Standardized estimate)
(Standardized estimate)
SE
Z
p -value β
SE
Z
p -value
β
ib2
0.142
.737 .105 7.009
0.000 .769 .205 3.752 0.000
Ib3
0.327
.642 .122 5.253
0.000 .984 .169 5.808 0.000
Ib5
0.237
.701 .091 7.685
0.000 .889 .120 7.379 0.000
Ib6
0.182
.661 .102 6.471
0.000 .916 .110 8.352 0.000
Ib8
0.190
.599 .119 5.016
0.000 .986 .126 7.827 0.000
Ib9
0.128
.750 .092 8.107
0.000 .661 .284 2.323 0.020
Ib10
0.166
.866 .038 22.686
0.000 .687 .261 2.632 0.008
Ib11
0.171
.731 .087 8.449
0.000 .916 .130 7.029 0.000
Ib13
0.210
.707 .099 7.117
0.000 .986 .102 9.673 0.000
Ib14
0.208
.789 .055 14.429
0.000 .939 .139 6.745 0.000
χ2 = 94.59, df = 66, p = 0.012, χ2/df = 1.43, CFI = 0.974, TLI = 0.964, RMSEA = 0.049

ระดับกลุ่มงาน

1.00

IWBB
.77**

Ib2

.98**

.89**

Ib3

Ib5

.91**

Ib6

.99**

.66*

Ib8

.69**

.92**

.99**

Ib10

Ib9

.94**
Ib14

Ib13

Ib11

(.41)

(.03)

(.21)

(.16)

(.03)

(.56)

(.53)

(.16)

(.03)

(.12)

(.46)

(.59)

(.51)

(.56)

(.64)

(.43)

(.25)

(.47)

(.50)

(.39)

Ib2

Ib3

Ib6

Ib8

.74**

.64**

Ib5
.70**

.66**

.59**

Ib9
.75**

IWBW
หมายเหตุ * p < .05, ** P < .01

.87**

Ib10
.73**

1.00

Ib11
.70**

Ib13

Ib14

.79**

ระดับบุคคล

ภาพประกอบ 7 แบบจาลองการวัดพหุระดับพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคล
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จากตาราง 12 เมือ่ พิจารณาจากค่าสหสัมพันธ์ภายในชัน้ แต่ละข้อคาถาม ซึง่ มี
ค่าอยูร่ ะหว่าง 0.142 ถึง 0.327 (ICC = 0.142 – 0.327) แสดงให้เห็นว่าคะแนนทีส่ มาชิกแต่ละคนใน
กลุ่มนัน้ มีความสอดคล้องสัมพันธ์กนั ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงเบือ้ งต้นเกีย่ วกับความเป็นอิสระ
(independence) ของข้อมูล การนาข้อมูลลักษณะนี้ไปวิเคราะห์ดว้ ยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันระดับเดียว ย่อมนาไปสู่ผลการวิเคราะห์ทค่ี ลาดเคลื่อนได้ เนื่องจากข้อมูลทีไ่ ด้จากสมาชิก
รายบุคคลนี้ได้รบั อิทธิพลจากกลุ่ม ดังนัน้ จึงสมควรทีจ่ ะนามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุ
ระดับต่อไป
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ ทีป่ รับแล้ว พบว่า แบบจาลอง
การวัดพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคลนี้มคี วามตรงเชิงโครงสร้าง หรือมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าสถิตทิ ใ่ี ช้ตรวจสอบความตรงของโมเดล ได้แก่ ค่า
χ2 =
94.59, df = 66, p = 0.012, χ2/df = 1.43, CFI = 0.974, TLI = 0.964, RMSEA = 0.049 โดยมี
คาถามรายข้อทัง้ ในระดับกลุ่มงานและระดับบุคคลทัง้ สิน้ 10 ข้อ สาหรับค่า น้าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐาน () รายข้อในระดับบุคคลมีค่าระหว่าง 0 .599 ถึง 0.866 และมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
นัยสาคัญ .01 ทุกข้อ สาหรับค่า น้าหนักองค์ประกอบ มาตรฐานรายข้อในระดับกลุ่มงานมีค่าระหว่าง
0.661 ถึง 0.986 ข้อคาถามทุกข้อมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 (p < .05)
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับสาหรับตัวแปรพฤติกรรม
สร้างนวัตกรรมในระดับบุคคล ปรากฏว่าข้อคาถามทีส่ อดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ทีไ่ ด้ทาการ
วิเคราะห์ดว้ ยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันระดับเดียว มีจานวนทัง้ สิน้ 11 ข้อ เมือ่ ได้ทาการ
วิเคราะห์แบบพหุระดับปรากฏว่าข้อคาถามลดลงเหลือเพียง 10 ข้อ แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลกลุ่มทีม่ ี
ต่อตัวแปรในระดับบุคคล ซึง่ ข้อคาถามทัง้ 10 ข้อนี้สมควรนาไปใช้ในการสร้างตัวแปรลักษณะการคิด
ริเริม่ เพื่อนาเข้าสู่แบบจาลองเชิงโครงสร้างพหุระดับต่อไป
3.2 ผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันพหุระดับลักษณะการคิ ดริ เริ่ ม
สาหรับตัวแปรลักษณะการคิดริเริม่ ผูว้ จิ ยั ใช้ขนั ้ ตอนการวิเคราะห์เช่นเดียวกับ
พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคล นันคื
่ อพิจารณา ค่าสหสัมพันธ์ภายในชัน้ รายข้อเสียก่อน
โดยคัดเลือกเฉพาะข้อคาถามทีม่ ี ค่าสหสัมพันธ์ภายในชัน้ มากกว่า .05 มาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันพหุระดับ ผูว้ จิ ยั ทาการปรับแบบจาลองการวัดลักษณะการคิดริเริม่ พหุระดับเนื่องจาก
แบบจาลองการวัดยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยการพิจารณาคัดข้อคาถามทีม่ คี ่า
น้าหนักองค์ประกอบทีไ่ ม่มนี ยั สาคัญทางสถิตหิ รือมีค่าน้าหนักองค์ประกอบน้อยออกทีละข้อ จนเมือ่
แบบจาลองมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ผวู้ จิ ยั จึงหยุดการปรับแบบจาลองนี้ ผลการปรับ
แบบจาลองการวัดลักษณะการคิดริเริม่ แสดงในตาราง 13
จากตาราง 13 พบว่าค่าสหสัมพันธ์ภายในชัน้ รายข้อคาถามมีค่าระหว่าง 0.093
ถึง 0.226 (ICC =.093 - .226) แสดงให้เห็นว่าคะแนนทีส่ มาชิกแต่ละคนในกลุ่มนัน้ มีความสอดคล้อง
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สัมพันธ์กนั ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงเบือ้ งต้นเกีย่ วกับความเป็นอิสระ (independence) ของข้อมูล
การนาข้อมูลลักษณะนี้ไปวิเคราะห์ดว้ ยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันระดับเดียว ย่อมนาไปสู่
ผลการวิเคราะห์ทค่ี ลาดเคลื่อนได้ เนื่องจากข้อมูลทีไ่ ด้จากสมาชิกรายบุคคลนี้ได้รบั อิทธิพลจากกลุ่ม
ดังนัน้ จึงสมควรทีจ่ ะนามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับต่อไป
ผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ หลังจากปรับแบบจาลองแล้ว พบว่า แบบจาลองการวัด ลักษณะการ
คิดริเริม่ นี้มคี วามตรงเชิงโครงสร้าง หรือมีความสอดคล้องกับข้อมูล เชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจาก
ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้ตรวจสอบความตรงของโมเดล ได้แก่ ค่า χ2 = 11.875, df = 11, p = 0.37319, χ2/df = 1.08,
CFI = 0.996, TLI = 0.993, RMSEA = 0.021 โดยข้อคาถามในระดับการวิเคราะห์ระดับบุคคล มีจานวน
5 ข้อ และในระดับการวิเคราะห์ระดับกลุ่ม มีขอ้ คาถามรายข้อลดลงเหลือเพียง 4 ข้อ
สาหรับค่า น้าหนักองค์ประกอบ มาตรฐาน () รายข้อในระดับบุคคลมีค่า
ระหว่าง 0.352 ถึง 0.700 และมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับนัยสาคัญ .01 ทุกข้อ สาหรับค่า น้าหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานรายข้อในระดับกลุ่มงาน มีค่าระหว่าง 0. 769 ถึง 0.990 แต่มขี อ้ คาถาม 1 ข้อ
คือข้อ org6 ทีไ่ ม่ มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 อย่างไรก็ตามเมือ่ พิจารณาจากค่าน้าหนัก
องค์ประกอบมาตรฐาน ปรากฏว่ามีค่าคะแนนสูงถึง 0.769 แต่ทไ่ี ม่มนี ยั สาคัญทางสถิตเิ ป็นเพราะค่า
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) สูง ซึง่ เป็นผลมาจากจานวนกลุ่มมีจานวนน้อย ดังนัน้ กรณีน้เี ป็น
ปญั หาอันเนื่องมาจากข้อจากัดในงานวิจยั หากพิจารณาค่าน้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานแล้วถือว่า
ยังอยูใ่ นเกณฑ์ทเ่ี หมาะสม จึงสามารถรักษาข้อคาถามนี้ไว้
ตาราง 13 ค่าสถิตผิ ลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับลักษณะการคิดริเริม่
คาถาม
รายข้อ

ค่าสหสัมพันธ์
ภายในชัน้
(ICC)

ระดับบุคคล / ภายในกลุ่ม
ระดับกลุ่มงาน / ระหว่างกลุ่ม
(within group: W)
(between group: B)
(Standardized estimate)
(Standardized estimate)
SE
Z
p -value
SE
Z
p -value
β
β
org2
0.222
0.653 0.086 7.585
0.000 0.990 0.182 5.440 0.000
org3
0.138
0.639 0.075 8.547
0.000 0.965 0.413 2.335 0.020
org6
0.093
0.686 0.082 8.412
0.000 0.769 0.436 1.761 0.078
org7
0.196
0.700 0.071 9.844
0.000 0.975 0.212 4.602 0.000
org8
0.226
0.352 0.094 3.764
0.000
2
2
χ = 11.875, df = 11, p = 0.37319, χ /df = 1.08, CFI = 0.996, TLI = 0.993, RMSEA = 0.021
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ระดับกลุ่มงาน

1.00

ORGB
.99**
org2
(.02)

(.07)

(.57)

(.59)
org2
.65**

.97*

.77

org3

.64**

(.41)

(.05)

(.51)

(.88)

org8
.69**

ORGW
หมายเหตุ * p < .05, ** P < .01

org7

org6

(.53)
org3

.98**

org6
.70**

org7
.35**

1.00

ระดับบุคคล

ภาพประกอบ 8 แบบจาลองการวัดพหุระดับลักษณะการคิดริเริม่
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับสาหรับตัวแปรลักษณะการคิด
ริเริม่ แสดงให้เห็นถึงข้อคาถามรายข้อของตัวแปรทีม่ คี วามแตกต่างกันระหว่างระดับการวิเคราะห์
สาหรับตัวแปรลักษณะการคิดริเริม่ นี้ ผูว้ จิ ยั นาข้อคาถามทัง้ 5 ข้อมาสร้างเป็นตัวแปรดังกล่าว และ
เพื่อนาเข้าสู่แบบจาลองเชิงโครงสร้างพหุระดับต่อไป
3.3 ผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันพหุระดับเครือข่ายทางสังคม
ผูว้ จิ ยั พิจารณาค่า สหสัมพันธ์ภายในชัน้ รายข้อคาถามเพื่อคัดเลือกข้อคาถามที่
เหมาะสมจะนาเข้าสู่การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ โดยเลือกเฉพาะข้อคาถามทีม่ ี ค่า
สหสัมพันธ์ภายในชัน้ มากกว่า 0.05 หลังจากนัน้ ผูว้ จิ ยั ทาการปรับแบบจาลองการวัดเครือข่ายทาง
สังคมพหุระดับ เนื่องจากแบบจาลองการวัดยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยการพิจารณา
คัดข้อคาถามทีม่ คี ่าน้าหนักองค์ประกอบทีไ่ ม่มนี ยั สาคัญทางสถิตหิ รือมีค่าน้าหนักองค์ประกอบน้อย
ออกทีละข้อ จนเมือ่ แบบจาลองมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ผวู้ จิ ยั จึงหยุดการปรับ
แบบจาลองนี้ ผลการปรับแบบจาลองการวัดลักษณะการคิดริเริม่ แสดงในตาราง 14
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ตาราง 14 ค่าสถิตผิ ลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับเครือข่ายทางสังคม
คาถาม
รายข้อ

ค่าสหสัมพันธ์
ภายในชัน้
(ICC)

ระดับบุคคล / ภายในกลุ่ม
ระดับกลุ่มงาน / ระหว่างกลุ่ม
(within group: W)
(between group: B)
(Standardized estimate)
(Standardized estimate)
SE
Z
p -value
SE
Z
p -value
β
β
S2
0.141
0.414 0.090 4.603
0.000 0.685 0.273 2.514 0.012
S3
0.070
0.635 0.081 7.877
0.000
S4
0.266
0.429 0.094 4.572
0.000 0.942 0.123 7.654 0.000
S5
0.200
0.648 0.076 8.557
0.000 0.992 0.112 8.843 0.000
S6
0.286
0.349 0.108 3.249
0.001 0.973 0.177 5.510 0.000
S7
0.054
0.489 0.096 5.099
0.000 0.954 1.930 0.494 0.621
S8
0.148
0.503 0.084 6.028
0.000 0.996 0.204 4.878 0.000
S10
0.079
0.563 0.100 5.601
0.000 0.886 0.537 1.650 0.099
2
2
χ = 49.732, df = 39, p = 0.1165, χ /df = 1.28, CFI = 0.966, TLI = 0.951, RMSEA = 0.039
ระดับกลุ่มงาน

1.00
SOCIALB

.69**

.94**

S4

S2
(.53)
(.83)

(.60)

S2
.41**

.99**

.97*

S5

.95

.99**

.89

S7

S6

S8

(.11)

(.02)

(.05)

(.09)

(.01)

(.21)

(.82)

(.58)

(.88)

(.76)

(.73)

(.68)

S4

S5

S3
.64**

.43**

.65**

S6
.35**

.45**

S7
.50**

S8

S10

S10

.56**

SOCIALW
หมายเหตุ * p < .05, ** P < .01

1.00

ระดับบุคคล

ภาพประกอบ 9 แบบจาลองการวัดพหุระดับเครือข่ายทางสังคม
จากตาราง 14 แสดงค่าสหสัมพันธ์ภายในชัน้ รายข้อคาถามมีค่าระหว่าง 0.054
ถึง 0.286 (ICC =.054 - .286) แสดงให้เห็นว่าคะแนนทีส่ มาชิกแต่ละคนในกลุ่มนัน้ มีความสอดคล้อง
สัมพันธ์กนั ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงเบือ้ งต้นเกีย่ วกับความเป็นอิสระ (independence) ของข้อมูล
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การนาข้อมูลลักษณะนี้ไปวิเคราะห์ดว้ ยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันระดับเดียว ย่อมนาไปสู่
ผลการวิเคราะห์ทค่ี ลาดเคลื่อนได้ เนื่องจากข้อมูลทีไ่ ด้จากสมาชิกรายบุคคลนี้ได้รบั อิทธิพลจากกลุ่ม
ดังนัน้ จึงสมควรทีจ่ ะนามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับต่อไป หลังจากได้วเิ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ พบว่าโมเดลการวัดเครือข่ายทางสังคมนี้ มีความตรงเชิงโครงสร้าง
หรือมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าสถิตทิ ใ่ี ช้ตรวจสอบความตรงของ
โมเดล ได้แก่ ค่า χ2 = 49.732, df = 39, p = 0.1165, χ2/df = 1.28, CFI = 0.966, TLI = 0.951,
RMSEA = 0.039 โดยข้อคาถามในระดับการวิเคราะห์ระดับบุคคลมีจานวน 8 ข้อ ในขณะทีร่ ะดับ
การวิเคราะห์ระดับกลุ่ม ข้อคาถามรายข้อจะลดลงเหลือเพียง 7 ข้อ
สาหรับค่า น้าหนักองค์ประกอบ มาตรฐาน () รายข้อในระดับบุคคลมีค่า
ระหว่าง 0.349 ถึง 0.648 และมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับนัยสาคัญ .01 ทุกข้อ ในขณะทีค่ ่า น้าหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานรายข้อในระดับกลุ่มงาน มีค่าระหว่าง 0.685 ถึง 0.996 โดยมีคาถามจานวน 2
ข้อทีไ่ ม่มนี ยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 คือ ข้อ s7 และ s10 อย่างไรก็ตามเมือ่ พิจารณาจากค่า
น้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน ปรากฏว่ามีค่าคะแนนสูงถึง 0.954 และ 0.886 ตามลาดับ แต่ทไ่ี ม่ม ี
นัยสาคัญทางสถิตเิ ป็นเพราะค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) สูง ซึง่ เป็นผลมาจากจานวนกลุ่มมี
จานวนน้อย ดังนัน้ กรณีน้เี ป็ นปญั หาอันเนื่องมาจากข้อจากัดในงานวิจยั หากพิจารณาค่าน้าหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานแล้วถือว่ายังอยูใ่ นเกณฑ์ทเ่ี หมาะสม จึงสามารถรักษาข้อคาถามนี้ไว้
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับสาหรับตัวแปรเครือข่ายทาง
สังคม ปรากฏว่าข้อคาถามทีส่ อดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ทีไ่ ด้ทาการวิเคราะห์ดว้ ยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันระดับเดียว มีจานวนทัง้ สิน้ 9 ข้อ เมือ่ ได้ทาการวิเคราะห์แบบพหุระดับปรากฏ
ว่าข้อคาถามลดลงเหลือเพียง 8 ข้อ แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลกลุ่มทีม่ ตี ่อตัวแปรในระดับบุคคล ซึง่ ข้อ
คาถามทัง้ 8 ข้อนี้สมควรนาไปใช้ในการสร้างตัวแปรเครือข่ายทางสังคม เพื่อนาเข้าสู่แบบจาลองเชิง
โครงสร้างพหุระดับต่อไป
3.4 ผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันพหุระดับการเปิ ดกว้างทางความคิ ด
สาหรับตัวแปรลักษณะการเปิดกว้างทางความคิด ผูว้ จิ ยั ใช้ขนั ้ ตอนการวิเคราะห์
เช่นเดียวกับพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคล นันคื
่ อพิจารณาค่าสหสัมพันธ์ภายในชัน้ รายข้อ
เสียก่อน โดยคัดเลือกเฉพาะข้อคาถามทีม่ ี ค่าสหสัมพันธ์ภายในชัน้ มากกว่า .05 มาวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ ผูว้ จิ ยั ทาการปรับแบบจาลองการวัดลักษณะการเปิดกว้างทาง
ความคิด เนื่องจากแบบจาลองการวัดยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยการพิจารณาคัดข้อ
คาถามทีม่ คี ่าน้าหนักองค์ประกอบทีไ่ ม่มนี ยั สาคัญทางสถิตหิ รือมีค่าน้าหนักองค์ประกอบน้อยออกที
ละข้อ จนเมือ่ แบบจาลองมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ผวู้ จิ ยั จึงหยุดการปรับแบบจาลองนี้
ผลการปรับแบบจาลองการวัดการเปิดกว้างทางความคิดแสดงในตาราง 15
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ตาราง 15 ค่าสถิตผิ ลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับการเปิดกว้างทางความคิด
คาถาม
รายข้อ

ค่าสหสัมพันธ์
ภายในชัน้
(ICC)

ระดับบุคคล / ภายในกลุ่ม
ระดับกลุ่มงาน / ระหว่างกลุ่ม
(within group: W)
(between group: B)
(Standardized estimate)
(Standardized estimate)
SE
Z
p -value
SE
Z
p -value
β
β
op1
0.081
0.410 0.094 4.358
0.000 0.724 0.365 1.984 0.047
op2
0.207
0.229 0.130 1.768
0.077 0.969 0.382 2.533 0.011
op3
0.217
0.345 0.079 4.377
0.000 0.986 0.181 5.435 0.000
op4
0.184
0.525 0.083 6.295
0.000 0.656 0.278 2.354 0.019
op7
0.110
0.445 0.104 4.284
0.000 0.945 0.428 2.206 0.027
op8
0.085
0.831 0.119 7.007
0.000
2
2
χ = 26.156, df = 16, p = 0.0519, χ /df = 1.63, CFI = 0.941, TLI = 0.889, RMSEA = 0.060

ระดับกลุ่มงาน

1.00
OPENB
.72*

op1

.97*

op2

.99**

.66*

.95*

op4

op3

op7

(.48)

(.06)

(.03)

(.57)

(.11)

(.83)

(.95)

(.88)

(.72)

(.80)

op1
.41**

op2
.23

op3
.35**

op4
.53**

(.31)

op7
.45**

op8

.83**

OPENW
หมายเหตุ * p < .05, ** P < .01

1.00

ระดับบุคคล

ภาพประกอบ 10 แบบจาลองการวัดพหุระดับการเปิดกว้างทางความคิด
จากตาราง 15 ค่าสหสัมพันธ์ภายในชัน้ รายข้อคาถามมีค่าระหว่าง 0.084 ถึง
0.239 (ICC =.081 - .217) แสดงให้เห็นว่าคะแนนทีส่ มาชิกแต่ละคนในกลุ่มนัน้ มีความสอดคล้อง
สัมพันธ์กนั ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงเบือ้ งต้นเกีย่ วกับความเป็นอิสระ (independence) ของข้อมูล
การนาข้อมูลลักษณะนี้ไปวิเคราะห์ดว้ ยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันระดับเดียว ย่อมนาไปสู่
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ผลการวิเคราะห์ทค่ี ลาดเคลื่อนได้ เนื่องจากข้อมูลทีไ่ ด้จากสมาชิกรายบุคคลนี้ได้รบั อิทธิพลจากกลุ่ม
ดังนัน้ จึงสมควรทีจ่ ะนามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับต่อไป
ผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ พบว่าโมเดลการวัด การเปิดกว้างทางความคิด นี้มคี วามตรงเชิง
โครงสร้าง หรือมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าสถิตทิ ใ่ี ช้ตรวจสอบความ
ตรงของโมเดล ได้แก่ ค่า χ2 = 26.156, df = 16, p = 0.0519, χ2/df = 1.63, CFI = 0.941, TLI = 0.889,
RMSEA = 0.060 โดยข้อคาถามในระดับการวิเคราะห์ระดับบุคคลมีจานวน 6 ข้อ ในขณะทีร่ ะดับการ
วิเคราะห์ระดับกลุ่ม ของแบบจาลองการวัดการเปิดกว้างทางความคิด จะมี ข้อคาถามรายข้อลดลง
เหลือเพียง 5 ข้อ
สาหรับค่า น้าหนักองค์ประกอบ มาตรฐาน () รายข้อในระดับบุคคลมีค่า
ระหว่าง 0.229 ถึง 0.831 ส่วนใหญ่ มนี ยั สาคัญทางสถิติ ท่ี .01 โดยมีขอ้ คาถามจานวน 1 ข้อ ทีไ่ ม่ม ี
ค่านัยสาคัญทางสถิติ แต่การนาข้อคาถามนัน้ ออก จะส่งผลต่อความกลมกลืนของแบบจาลองกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ในขณะทีค่ ่า น้าหนักองค์ประกอบ มาตรฐานรายข้อในระดับกลุ่มงาน มีค่าระหว่าง
0.656 ถึง 0.986 ส่วนใหญ่มนี ยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับสาหรับตัวแปรการเปิดกว้าง
ทางความคิด ปรากฏว่าข้อคาถามทีส่ อดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ทีไ่ ด้ทาการวิเคราะห์ดว้ ยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันระดับเดียว มีจานวนทัง้ สิน้ 8 ข้อ เมือ่ ได้ทาการวิเคราะห์แบบพหุ
ระดับปรากฏว่าข้อคาถามลดลงเหลือเพียง 6 ข้อ แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลกลุ่มทีม่ ตี ่อตัวแปรในระดับ
บุคคล ซึง่ ข้อคาถามทัง้ 6 ข้อนี้สมควรนาไปใช้ในการสร้างตัวแปรการเปิดกว้างทางความคิด เพื่อ
นาเข้าสู่แบบจาลองเชิงโครงสร้างพหุระดับต่อไป

4 ผลการวิ เคราะห์แบบจาลองความสัมพันธ์โครงสร้างเชิ งเส้นพหุระดับของตัว
แปรพฤติ กรรมสร้างนวัตกรรมในระดับกลุ่มงานและระดับบุคคล
4.1 ผลการวิ เคราะห์สถิ ติพื้นฐานของตัวแปร
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลรายตัวแปร จึงสามารถสรุปตัวแปรทีเ่ หมาะสมจะนาเข้า
สู่สมการโครงสร้างพหุระดับ โดยมีรายละเอียดสถิตพิ น้ื ฐานของตัวแปรแต่ละตัวแปร ซึง่ ค่าสถิติ
พืน้ ฐานประกอบด้วย ค่าต่าสุด (Min.) ค่าสูงสุด (Max.) ค่าเฉลีย่ (Mean) ค่าสัมประสิทธิ ์การกระจาย
(CV) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD.) ตัวแปรในการศึกษาครัง้ นี้เป็นตัวแปรต่อเนื่องทีไ่ ด้จาก
แบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ เว้นตัวแปรนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (INNO) ซึง่ รวมถึงระดับ
ความแปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์ (INNO1) และระดับประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ (INNO2) ทีเ่ ป็นแบบ
ประมาณค่า 10 ระดับ สาหรับรายละเอียดสถิตพิ น้ื ฐานของตัวแปรทัง้ หมดแสดงไว้ในตาราง 16
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ตาราง 16 ค่าสถิตพิ น้ื ฐานของตัวแปรการวิจยั ทัง้ ระดับบุคคลและระดับกลุ่มงาน
ตัวแปร
ตัวแปรระดับกลุ่มงาน
SUPPORT
TCIB
SKILL
KNOW
GIWB
INNO1
INNO2
ตัวแปรระดับบุคคล
SOCIAL
ORG
OPEN
IWB

N

Mean

S.D

CV (%)

Min.

Max.

44
44
44
44
44
44
44

3.8610
3.9810
2.8668
3.9697
4.1217
7.4091
8.0909

.3777
.3175
.4179
.3841
.4252
1.6610
1.4312

9.78
7.98
14.58
9.68
10.32
22.42
17.69

3.11
3.23
1.46
3.07
3.36
4.00
3.67

4.81
4.72
3.47
4.75
5.00
10.00
10.00

177
177
177
175

3.6683
3.7695
4.1726
3.6802

.6308
.5727
.4693
.5615

17.19
15.19
11.21
15.26

2.25
2.00
2.75
2.20

5.00
5.00
5.00
5.00

หมายเหตุ : ตัวแปรในระดับกลุ่มงาน ได้แก่ SUPPORT = การสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การ ,TCIB = บรรยากาศส่งเสริม
นวัตกรรมในกลุ่มงาน KNOW = ความหลากหลายในความรูข้ องกลุ่มงาน ,SKILL = ความหลากหลายด้านทักษะและความคิดของ
กลุ่มงาน ,GIWB = พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับกลุ่มงาน ,INNO1 = ความแปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์ และ INNO2 = ประโยชน์ของ
ผลิตภัณฑ์
ตัวแปรในระดับบุคคล ได้แก่ SOCIAL = เครือข่ายทางสังคม , ORG = ลักษณะการคิดริเริม่ ,OPEN = การเปิดกว้างทาง
ความคิด IWB = พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับบุคคล

จากตาราง 16 เมือ่ พิจารณาตัวแปรในระดับบุคคล จะพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับ
เครือข่ายทางสังคม ลักษณะการคิดริเริม่ การเปิดกว้างทางความคิด และมีพฤติกรรมสร้างนวัตกรรม
ในระดับบุคคลค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเด็นของการเปิดกว้างทางความคิดซึง่ มีค่าเฉลีย่
เท่ากับ 4. 1726 ในขณะทีต่ วั แปรในระดับกลุ่มงานพบว่ามีตวั แปรความหลากหลายด้านทักษะและ
ความคิดของกลุ่มงานค่อนข้างน้อย แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะมีสมาชิกในกลุ่มทีม่ ที กั ษะและ
ความคิดทีใ่ กล้เคียงกัน
ข้อมูลสถิตพิ น้ื ฐานในตารางได้ให้ผลทีน่ ่าสนใจ อันได้แก่พฤติกรรมการสร้าง
นวัตกรรมในระดับบุคคลและระดับกลุ่มงาน ทีม่ คี ะแนนค่าเฉลีย่ ทีค่ ่อนข้างแตกต่างกันอย่างชัดเจน
ทัง้ นี้พบว่าพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคล ซึง่ ให้สมาชิกในกลุ่มงานประเมินตนเองนัน้
มีผลค่าเฉลีย่ ประมาณ 3.68 ในขณะทีห่ วั หน้าหน่วยงานมองเห็นว่ากลุ่มงานนี้โดยรวมแล้วมีคะแนน
เฉลีย่ ของพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับกลุ่มงานได้มากถึง 4.12
ทัง้ นี้หวั ห น้างาน ยังเห็นว่า
ผลงานของกลุ่มงานจะแสดงออกในรูปของ ระดับประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ มากกว่าระดับ ความแปลก
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ใหม่ โดยมีค่าเฉลีย่ อยูท่ ่ี 8.09 และ 7.41 ตามลาดับ สาหรับค่าสหสัมพันธ์เพียร์สนั ของตัวแปรระดับ
บุคคลแสดงผลดังตาราง 17
ตาราง 17 ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สนั ของตัวแปรการวิจยั ในระดับบุคคล
ตัวแปร
IWB
ORG
SOCIAL
OP

IWB
1
.576**
.500**
.366**

OR

SN

OP

1
.448**
.217**

1
.325**

1

**p <.01
จากตาราง 17 แสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการวิจยั ในระดับบุคคล ซึง่ มี
ค่าระหว่าง .217 ถึง .576 (r = .217 - .576) ทีร่ ะดับนัยสาคัญ .01 โดยพบว่าลักษณะการคิดริเริม่
เป็นตัวแปรทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับบุคคลมากทีส่ ุด (r = .576, p < .01)
รองลงมาได้แก่เครือข่ายทางสังคม (r = .500, p < .01) และลักษณะเปิดกว้างทางความคิด (r =
.366, p < .01) ตามลาดับ
ตาราง 18 ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สนั ของตัวแปรการวิจยั ในระดับกลุ่มงาน
ตัวแปร
1. SKILL
2. KNOW
3. TCIB
4. SUPPORT
5. INNO1
6. INNO2
7. CO-GIWB
8. GIWB

1.
1
-.073
-.239
-.089
-.277
-.233
-.442
-.219

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1
.556**
.540**
.035
.130
.510*
.159

1
.746**
.087
.197
.433
.254

1
.187
.265
.075
.216

1
.727**
.433*
.487**

1
.549*
.521**

1
.498*

1

หมายเหตุ: SUPPORT = การสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การ ,TCIB = บรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมในกลุ่มงาน KNOW = ความ
หลากหลายในความรูข้ องกลุ่มงาน ,SKILL = ความหลากหลายด้านทักษะและความคิดของกลุ่มงาน ,GIWB = พฤติกรรมสร้าง
นวัตกรรมระดับกลุ่มงาน ,INNO1 = ระดับความแปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์ และ INNO2 = ระดับประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ , CO-GIWB
คือ พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับกลุ่มงาน ทีถ่ ูกประเมินโดยหัวหน้าหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

* p < .05, ** p < .01

103
จากตาราง 18 แสดงค่าสหสัมพันธ์เพียร์สนั ของตัวแปรการวิจยั ในระดับกลุ่ม
งาน ซึง่ มีขอ้ สังเกตจาก ผลการวิเคราะห์ ดังกล่าว นันคื
่ อตัวแปรความหลากหลายด้านทักษะและ
ความคิด ไม่ปรากฏความสัมพันธ์รว่ มกับตัวแปรใน ระดับกลุ่มงาน ใดๆ อย่างมีนยั สาคัญ ทางสถิติ
ในขณะทีต่ วั แปร อื่นๆ ในระดับกลุ่มงาน มีค่าความสัมพันธ์กนั ในระดับสูง ดังเช่นความสัมพันธ์
ระหว่างบรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมในกลุ่มงานและการสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การทีม่ คี ่า
สหสัมพันธ์เพียร์สนั เท่ากับ .746 (r = .746, p< .01)
ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนี้ ผูว้ จิ ยั ได้นาตัวแปรพฤติกรรม
สร้างนวัตกรรมในระดับกลุ่มงาน ทีม่ หี วั หน้าหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเป็นผูป้ ระเมินผลมาร่วมวิเคราะห์
ผลด้วย ทัง้ นี้เนื่องจากในการศึกษาครัง้ นี้ มีการตรวจสอบความถูกต้องของการให้คะแนนของหัวหน้า
หน่วยงาน ทีท่ าการประเมินผลพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมของกลุ่มงาน และถือเป็นตัวแปรทีส่ าคัญยิง่
สาหรับการศึกษาในครัง้ นี้ ด้วยการให้หวั หน้าหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องร่วมประเมินพฤติกรรมสร้าง
นวัตกรรมในระดับกลุ่มงาน ทัง้ นี้เนื่องจากหัวหน้าหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจะได้พบปะและได้ทางาน
ร่วมกันกับกลุ่มงานนัน้ ๆ และได้เห็นผลการทางานในฐานะ “คนนอก” ซึง่ น่าจะมีความลาเอียงน้อย
กว่าหัวหน้าหน่วยงานโดยตรง ด้วยการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ผูว้ จิ ยั พบผลว่าพฤติกรรม
สร้างนวัตกรรมระดับกลุ่มงานทีห่ วั หน้าหน่วยงานได้ประเมินนัน้ มีความสอดคล้องกับการประเมินผล
ของหัวหน้าหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (r = .498, p < .05) ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงใช้ค่า
คะแนนพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับกลุ่มงานทีห่ วั หน้าหน่วยงานเป็นผูป้ ระเมินในการศึกษาใน
ครัง้ นี้ ด้วยเหตุทว่ี ่าหัวหน้าหน่วยงานมีความใกล้ชดิ กับกลุ่มงานโดยตรงมากกว่าหัวหน้าหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั ยังประสงค์จะตรวจสอบว่าพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับ
กลุ่มงานสามารถนาไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็นนวัตกรรมได้จริงหรือไม่ ในงานวิจยั นี้ผวู้ จิ ยั จึง
กาหนดให้มกี ารวัดผลระดับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ซึง่ มีองค์ประกอบอยู่ 2 ปร ะการ ได้แก่ ระดับความ
แปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์ และระดับการใช้ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ กาหนดให้หวั หน้า
หน่วยงานและหัวหน้าหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เป็นผูป้ ระเมินระดับนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
โดยกาหนดให้ผปู้ ระเมินทาการประเมินผลจากผลิตภัณฑ์ชน้ิ ล่าสุดทีก่ ลุ่มงานได้ผลิตออกจาหน่าย
แล้ว ผลการวิเคราะห์รายข้อ พบว่าการให้ค่าคะแนนของหัวหน้าหน่วยงานและหัวหน้าหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง มีความสอดคล้องกัน สูง (รายละเอียดอยูใ่ นภาคผนวก ค) โดยพบว่าด้านความแปลกใหม่
ของผลิตภัณฑ์มคี วามสอดคล้องกันมาก โดยมีค่าสหสัมพันธ์เพียรสันเท่ากับ .870 (r = .870, p <
.01) และในด้านประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ มีค่าสหสัมพันธ์เพียรสันเท่ากับ .646 (r = .646, p < .01)
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ใช้การประเมินระดับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของหัวหน้าหน่วยงานมาใช้ในการศึกษา
ในครัง้ นี้ เนื่องด้วยหัวหน้าหน่วยงานมีความใกล้ชดิ กับกลุ่มงาน และได้สมั ผัสตัวผลิตภัณฑ์จริง
มากกว่า
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับกลุ่มงาน
กับระดับ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ พบว่าทัง้ 2 ตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดย
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พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับกลุ่มงาน มีความสัมพันธ์ กับระดับ ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์มากกว่า
ระดับความแปลกใหม่ของ ผลิตภัณฑ์ โดยมีค่าสหสัมพันธ์เพียร์สนั เท่ากับ .521 (.521, p < .01) และ
.487 (r = .487,
p < .01) ตามลาดับ
4.2 ผลการทดสอบค่าอิ ทธิ พล เชิ ง สุ่มของแบบจาลองพฤติ กรรมสร้างนวัตกรรมใน
ระดับบุคคล
ตามกรอบแนวคิดการวิจยั ใน ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ระบุถงึ การศึกษาปฏิสมั พันธ์รว่ ม
ระหว่างบรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมในกลุ่มงานกับตัวแปรต่างๆ ในระดับบุคคล
ทีส่ ่งผลต่อ
พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคล ดังนัน้ เพื่อเป็นการทดสอบก่อนการเริม่ วิเคราะห์แบบจาลอง
โครงสร้างพหุระดับ ของพฤติกรรมสร้างนวัตกรรม แบบเต็มรูป (full model) ผูว้ จิ ยั จะทาการทดสอบ
เสียก่อนว่าค่าอิทธิพลของตัวแปรคุณลักษณะส่วนบุคคลทีม่ ตี ่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับ
บุคคลมีความแตกต่างกันไปตามกลุ่มงานหรือไม่ (Hofmann; Griffin;& Gavin. 2000) ถ้าหาก
ทดสอบแล้วไม่พบอิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ แสดงว่าอิทธิพลของตัวแปรคุณลักษณะส่วน
บุคคลไม่แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม แต่หากทดสอบแล้วพบความแตกต่างระหว่างกลุ่มเกิดขึน้ จึงค่อย
นาตัวแปรระดับกลุ่มนันก็
่ คอื บรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมในกลุ่มงานมาอธิบายอิทธิพลทีแ่ ตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มนัน้ ซึง่ ก็คอื ผลปฏิสมั พันธ์ขา้ มระดับ (cross-level correlation effect) หากทดสอบแล้ว
ไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ แสดงว่าไม่ปรากฏผลปฏิสมั พันธ์ขา้ มระดับระหว่างบรรยากาศส่งเสริม
นวัตกรรมในกลุ่มงานกับคุณลักษณะส่วนบุคคล ทีม่ ตี ่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคล ผล
การทดสอบอิทธิพลเชิงสุ่ม (random effect) ของตัวแบบคุณลักษณะส่วนบุคคลทีม่ ตี ่อพฤติกรรม
สร้างนวัตกรรมในระดับบุคคล แสดงในตาราง 19
ตาราง 19 ผลการทดสอบอิทธิพลเชิงสุ่ม (random effect) ของตัวแบบคุณลักษณะส่วนบุคคลทีม่ ตี ่อ
พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคล
ตัวแปรเหตุ

ตัวแปรผล

SOCIAL
ORG
OPEN

IWB
IWB
IWB

ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน (Residual variance)
(Standardized estimate)
Estimate
SE
Z
p-value

0.056
0.041
0.027

0.039
0.038
0.020

1.435
1.064
1.331

0.151
0.287
0.183

หมายเหตุ SOCIAL = เครือข่ายทางสังคม , ORG = ลักษณะการคิดริเริม่ , OPEN = การเปิดกว้างทางความคิด, IWB = พฤติกรรม
สร้างนวัตกรรมระดับบุคคล
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ผลการทดสอบอิทธิพลเชิงสุ่มของตัวแบบคุณลักษณะส่วนบุคคลทีม่ ตี ่อ
พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคลในตาราง 19 นัน้ ไม่ปรากฏว่าค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลมีความ
แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ดังนัน้ ในขัน้ ตอนการวิเคราะห์แบบจาลองสมการ
โครงสร้างพหุระดับในระดับบุคคลแบบเต็มรูป ผูว้ จิ ยั จึงไม่ตอ้ งทาการทดสอบปฏิสมั พันธ์ขา้ มระดับ
ในแบบจาลองเต็มรูปอีก
4.3 ผลการวิ เคราะห์ความกลมกลืนของแบบจาลองสมการโครงสร้างพหุระดับของ
พฤติ กรรมสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคลและระดับกลุ่มงาน
โดยทัวไปนั
่ น้ การวิเคราะห์แบบจาลองสมการโครงสร้างพหุระดับมักจะนิยมทา
การวิเคราะห์ความตรงของแบบจาลองในระดับบุคคลเสียก่อน โดยเริม่ ต้นจากการทดสอบ
แบบจาลองสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ ก่อนทีจ่ ะทาการวิเคราะห์แบบจาลองสมการโครงสร้างพหุระดับต่อไป
แต่สาหรับการศึกษาในครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั กาหนดตัวแปรในการศึกษาในระดับบุคคลและระดับกลุ่มงานที่
แตกต่างกันโดยสิน้ เชิง ดังนัน้ จึงทาการทดสอบแบบจาลองทัง้ ระดับบุคคลและระดับกลุ่มงานพร้อม
กัน
การวิเคราะห์แบบจาลองนี้ใช้โปรแกรมสถิติ Mplus เวอร์ชนั ่ 6.1 ในการ
วิเคราะห์ ซึง่ ใช้การประมาณค่าแบบ MLR (Maximum Likelihood with Robust Statistics) ในการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบพหุระดับ วิธปี ระมาณค่านี้มขี อ้ ดีทเ่ี หนือกว่าการประมาณค่าแบบ MUML
และ ML ก็คอื เป็นการประมาณค่าความน่าจะเป็นสูงสุดทีอ่ าศัยข้อมูลเต็มรูป (Full Information
Maximum Likelihood/ FIML) เนื่องจากใช้ขอ้ มูลดิบทัง้ หมดในการประมาณค่า แตกต่างจาก MUML
(Muthén Maximum Likelihood) ทีใ่ ช้แมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมระหว่างกลุ่มและภายในกลุ่มใน
การประมาณค่าการประมาณค่าแบบ MLR จึงมีความเหมาะสม แม้จะใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลทีแ่ ต่ละกลุ่ม
มีหน่วยย่อยในกลุ่มไม่เท่ากัน รวมทัง้ ยังเป็นการประมาณค่าทีใ่ ห้ค่าสถิตทิ งั ้ ค่า สถิตไิ คสแควร์ (Chisquare) และความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) ทีม่ คี วามทนทานต่อการละเมิดข้อตกลง
เบือ้ งต้นในเรือ่ งของการแจกแจงปกติ นอกจากนี้ยงั สามารถวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลหรือค่า
ความชันทีเ่ ป็นแบบสุ่มได้ (Random slopes) ซึง่ เป็นข้อจากัดของการใช้วธิ กี ารประมาณค่าแบบ
MUML
เมือ่ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์แบบจาลองสมการโครงสร้างพหุระดับพฤติกรรม
สร้างนวัตกรรม ปรากฏดัชนีความกลมกลืนของผลการทดสอบแสดงไว้ในตาราง 20
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ตาราง 20 ค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองสมการโครงสร้างพหุระดับพฤติกรรมสร้าง
นวัตกรรม
ดัชนีความกลมกลืน
χ2
CFI
TLI
RMSEA
SRMRw
SRMRB

เกณฑ์
P > .05
มากกว่า .90
มากกว่า .90
น้อยกว่า .08
น้อยกว่า .08
น้อยกว่า .08

ค่าสถิติ
χ = 37.374, df = 29, p = 0.137
.957
.936
.040
.002
.099
2

จากตาราง 20 เมือ่ พิจารณาดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองสมมติฐาน
ปรากฏว่าแบบจาลองสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ยงั ไม่มคี วามกลมกลืนกับข้อมูล โดยจะเห็นว่าความไม่
กลมกลืนของข้อมูลเกิดขึน้ ในระดับการวิเคราะห์ระดับกลุ่มงาน กล่าวคือค่า SRMRB มีค่าเท่ากับ
.099 ซึง่ เกินกว่าเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงปรับแบบจาลองโดยพยายามรักษาแบบจาลอง
ดัง้ เดิมให้มากทีส่ ุด การปรับแบบจาลองจะปรับทีละค่าแล้วทาการวิเคราะห์ใหม่ แล้วจึงตรวจสอบ
ความกลมกลืนของแบบจาลองทีป่ รับใหม่อกี ครัง้ หากแบบจาลองยังไม่กลมกลืน ก็จะทาการปรับ
แล้ววิเคราะห์เสียใหม่จนกว่าแบบจาลองจะมีความกลมกลืนกับข้อมูล ในการปรับแบบจาลองของตัว
แปร เนื่องจาก แบบจาลองของพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคลมีความสอดคล้องกับข้อมูล
แล้ว ผูว้ จิ ยั จึงมุง่ ปรับแบบจาลองในระดับกลุ่มงาน สาหรับขัน้ ตอนการปรับแบบจาลองมีรายละเอียด
ดังนี้
1. ผลจากการทดสอบแบบจาลองเต็มรูป ปรากฏปญั หาเมทริกซ์ความแปรปรวน – ความ
แปรปรวนร่วม (variance – covariance matrix: PHI matrix) ไม่เป็นบวก (Nonpositive definite
matrix) ผูว้ จิ ยั จึงพิจารณาข้อมูลตัวแปรทีป่ รากฏในเมทริกซ์ความแปรปรวน - ความแปรปรวนร่วม
พบว่าตัวแปรทีม่ ปี ญั หาสาคัญก็คอื ความหลากหลายด้านทักษะและความคิด และตัวแปรความ
หลากหลายด้านความรู้ จึงทาการตัดตัวแปรทัง้ 2 ออกจากแบบจาลอง ผลคือปญั หา เมทริกซ์ความ
แปรปรวน – ความแปรปรวนร่วม (variance – covariance matrix: PHI matrix) ไม่เป็นบวกหมดไป
2. ผลการทดสอบแบบจาลองทีต่ ดั ตัวแปรความหลากหลายด้านทักษะและความคิด และ
ตัวแปรความหลากหลายด้านความรู้ พบว่าแบบจาลองดังกล่าวยังไม่มคี วามกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ผูว้ จิ ยั พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรบรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมในกลุ่มงาน และ
การสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การกับพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับกลุ่มงาน พบว่า ไม่มตี วั
แปรใดมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตกิ บั พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับกลุ่มงานเลย
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงทดสอบโดยตัดเส้นอิทธิพลระหว่างตัวแปรทีละตัว พบว่าเมือ่ ตัด เส้นอิทธิพล ตัวแปร
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ดังกล่าว จะส่งผลทาให้อทิ ธิพลของพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับกลุ่มงาน มีแนวโน้มส่งผลต่อ
พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคลอย่างมีนยั สาคัญมากขึน้ และส่งผลทาให้แบบจาลองใน
ระดับกลุ่มงานมีความสอดคล้องกับข้อมูลจริง โดยค่าดัชนีในตารางผ่านเกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้ สาหรับค่าดัชนี
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงในตาราง 21
ตาราง 21 ค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองสมการโครงสร้างพหุระดับพฤติกรรมสร้าง
นวัตกรรมทีป่ รับแล้ว
ดัชนีความกลมกลืน
χ2
CFI
TLI
RMSEA
SRMRw
SRMRB

เกณฑ์
P > .05
มากกว่า .90
มากกว่า .90
น้อยกว่า .08
น้อยกว่า .08
น้อยกว่า .08

ค่าสถิติ
χ = 19.638, df = 19, p = 0.416
.996
.995
.014
.004
.068
2

และสาหรับค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลพหุระดับของพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมใน
ระดับบุคคลและระดับกลุ่มงาน แสดงในตาราง 22 ทัง้ นี้สาหรับแบบจาลองสุดท้ายของสมการ
โครงสร้างพหุระดับพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมทัง้ ในระดับบุคคลและระดับกลุ่ม แสดงดังภาพประกอบ
11ซึง่ ผลการวิเคราะห์แบบจาลองดังกล่าว พบว่าพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคลได้รบั ความ
แปรปรวนจากตัวแปรทัง้ ระดับบุคคลและระดับกลุ่มงาน โดยปจั จัยในระดับบุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคลมากทีส่ ุดก็คอื ลักษณะการคิดริเริม่ รองลงมาคือลักษณะเปิด
กว้างทางความคิด โดยมี ค่า สัมประสิทธิ ์อิทธิพลม าตรฐาน .48 และ .17 ตามลาดับ ในขณะที่
เครือข่ายทางสังคมมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคลอย่างไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ
สามตัวแปรนี้รว่ มกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคลได้รอ้ ยละ
38.9
และสาหรับความแปรปรวนทีไ่ ด้รบั อิทธิพลข้ามระดับจากตัวแปรในระดับกลุ่ม
งานมาสู่พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคล พบว่าการสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคลมากทีส่ ุด รองลงมาคือพฤติกรรมสร้างนวัตกรรม
ในระดับกลุ่มงาน โดยมี ค่า สัมประสิทธิ ์อิทธิพลม าตรฐาน อยูท่ ่ี .60 และ .27 ตามลาดับ สาหรับ
บรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมในกลุ่มงาน มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคลอย่าง
ไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ ตัวแปรทัง้ สามตัวร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมสร้าง
นวัตกรรมในระดับบุคคลได้รอ้ ยละ 79.1
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ตาราง 22 แสดงค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลทัง้ ระดับบุคคลและระดับกลุ่มงาน เมือ่ ปรับแบบจาลองแล้ว
ตัวแปรผล

ตัวแปรเหตุ

IWB

SOCIAL
ORG
OPEN

-Within-Group Residual Variance

INNO
INNO

INNO1
INNO2
GIWB

-Between-Group Residual Variance

IWB

GIWB
SUPPORT
TCIB

-Between-Group Residual Variance

TCIB

SUPPORT

-Between-Group Residual Variance

ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
INNO
INNO1
INNO2
อิทธิพลทางอ้อม(Indirect effect)
SUPPORT
IWB
TCIB

Standard
estimate
Estimate
0.146
0.483
0.165
0.611
0.787
0.908
.086
9.159
0.604
0.000
0.635
0.272
0.608
0.230
0.209
0.761
0.420
0.787
.086
0.908
9.159
0.000
0.175

SE

Z

p-value

0.104
0.107
0.066
0.077
0.086
0.114
0.125
0.151
0.102
0.171
0.194
0.127
0.080
0.122

1.401
4.490**
2.519*
7.940**
9.159
7.976
4.834**
4.208**
2.673**
3.567**
1.181
1.650
9.512**
3.446**

0.161
0.000
0.012
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.008
0.000
0.237
0.000
0.000
0.001

0.086
0.114

9.159
7.976

0.000
0.000

0.147

1.186

0.236

R2

0.389**
0.619**
0.825**
0.365*

0.791**
0.580**
0.619**
0.825**

หมายเหตุ : SUPPORT = การสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การ , TCIB = บรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมในกลุ่มงาน KNOW = ความ
หลากหลายในความรูข้ องกลุ่มงาน , GIWB = พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับกลุ่มงาน ,INNO = นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ , INNO1 =
ความแปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์, INNO2 = ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์, SOCIAL = เครือข่ายทางสังคม , ORG = ลักษณะการคิดริเริม่
,OPEN = การเปิดกว้างทางความคิด IWB = พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับบุคคล
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ปัจจัยระดับกลุ่มงาน

(.381**)

ความแปลก

การสนับสนุนนวัตกรรม
ขององค์การ

.787**

.761**

(.420**)

.604**

พฤติ กรรมสร้าง
นวัตกรรมระดับ
กลุ่มงาน

บรรยากาศส่งเสริม
นวัตกรรมในกลุ่มงาน

ใหม่

นวัตกรรม

(.175)

ผลิ ตภัณฑ์

ประโยชน์
.908**

.272**

เครือข่ายทางสังคม
.146

ลักษณะการคิ ด
ริเริ่ม

.483**

การเปิ ดกว้างทางความคิ ด

.165*

(.611**)

พฤติ กรรมสร้าง
นวัตกรรมระดับ
บุคคล

.608**

.230

ปัจจัยระดับบุคคล

*p < .05, ** p < .01
ภาพประกอบ 11 ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานของแบบจาลองโครงสร้างพหุระดับพฤติกรรม
สร้างนวัตกรรมในทุกระดับ
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สาหรับแบบจาลองสมการโครงสร้างพหุระดับพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับกลุ่มงาน
ปรากฏว่าพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับกลุ่มงานส่งผลต่อนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ได้จริง โดยมีค่า
สัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .60 โดยพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับกลุ่มงานสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ได้รอ้ ยละ 36.5 อย่างไรก็ตามการศึกษาครัง้ นี้ไม่พบ
ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับกลุ่มงานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ในขณะที่
การสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การปรากฏอิทธิพลทีช่ ดั เจนต่อบรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมในกลุ่ม
งาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานถึง .76 และการสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การเพียงตัว
แปรเดียว ก็สามารถอธิบายความแปรปรวนของบรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมในกลุ่มงานได้ถงึ ร้อย
ละ 58

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปจั จัยเชิงสาเหตุพหุระดับทีส่ ่งผลต่อ พฤติกรรมสร้าง
นวัตกรรมในระดับ บุคคลและระดับกลุ่มงานเพื่อสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ในบริษทั เอกชนของไทย
ซึง่ ในบทนี้ผวู้ จิ ยั จะนาเสนอเนื้อหาครอบคลุมใน 3 ประเด็น ได้แก่ บทสรุปผลการวิจยั การอธิปราย
ผลการวิจยั และข้อเสนอแนะจากการวิจยั ดังมีรายละเอียดแต่ละประเด็นดังนี้

บทสรุปผลการวิจยั
การศึกษาปจั จัยเชิงสาเหตุพหุระดับทีส่ ่งผลต่อ พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับ บุคคล
และระดับกลุ่มงานเพื่อสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ในบริษทั เอกชนของไทยในครัง้ นี้ จัดทาขึน้ เนื่องจาก
การตระหนักถึงการแข่งขันของมีภาคเอกชนของไทยในการค้าระดับโลก ทีน่ บั วันจะทวีความรุนแรง
ในด้านการแข่งขันด้วยการใช้ความได้เปรียบเรือ่ งต้นทุน ในขณะทีป่ ระเทศไทยเองไม่สามารถรักษา
ความสามารถด้านต้นทุนต่าไว้ได้ ดังนัน้ การมุง่ เน้นทีก่ ารสร้างนวัตกรรมให้กบั ผลิตภัณฑ์จงึ เป็น
ความหวังทีจ่ ะช่วยให้ภาคเอกชนของไทย สามารถต่อสูก้ บั คู่แข่งในเวทีโลก โดยทีม่ กี าไรจากการ
ดาเนินธุรกิจได้ดว้ ย ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมีวตั ถุประสงค์ทจ่ี ะศึกษาถึงอิทธิพลของตัวแปรในระดับบุคคลและ
ระดับกลุ่มงาน ทีส่ ่งผลต่อ พฤติกรรมสร้างนวัตกรรม ทัง้ ในระดับบุคคลและระดับกลุ่มงาน ตลอดจน
ทดสอบแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มา โดยมีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เป็น
ผลผลิตสุดท้าย ทัง้ นี้ตวั แปรในระดับบุคคลได้แก่ ลักษณะการคิดริเริม่ การเปิดกว้างทางความคิด
และเครือข่ายทางสังคม สาหรับตัวแปรในระดับกลุ่มงานได้แก่ การสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การ
บรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมในกลุ่มงาน และความหลากหลายด้านทักษะและความรูข้ องกลุ่มงาน
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้คอื สมาชิกในกลุ่มงานทีท่ างานในแผนกวิจยั และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษทั ประกอบไปด้วยหัวหน้ากลุ่มงานและสมาชิกในกลุ่มงาน ทีม่ จี านวนสมาชิก
ในกลุ่มอยูร่ ะหว่าง 3 – 12 คน โดยต้องร่วมกันทางานจนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กบั บริษทั
มาแล้วอย่างน้อย 1 ชิน้ งาน สาหรับบริษทั ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้คดั เลือกมาเป็นกลุ่มตัวอย่างนัน้ จะต้องเป็น
บริษทั เอกชนของไทยทีเ่ คยได้รบั รางวัล หรือการคัดเลือกว่ามีความสามารถด้านพัฒนานวัตกรรม
หรือเป็นเครือข่ายนวัตกรรมของสานักงานนวัตกรรม (NIA) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน
ระหว่างปีพ.ศ. 2552 ถึง 2553 ซึง่ มีบริษทั ทีต่ รงตามคุณสมบัตดิ งั กล่าวจานวน 135 บริษทั
ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลกับบริษทั เป้าหมายดังกล่าว พบว่ามีกลุ่มตัวอย่างจานวน 177
ตัวอย่าง ซึง่ เป็นสมาชิกของกลุ่มงานในแผนกวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ทย่ี นิ ดีให้ขอ้ มูลกับผูว้ จิ ยั
จานวนทัง้ สิน้ 45 กลุ่มงาน ซึง่ จากข้อมูลพืน้ ฐานพบว่ากลุ่มตัวอย่างจานวน 177 คนนัน้ เป็นเพศชาย
88 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 เป็นหญิง 83 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 48.5 และมีจานวน 6 คนไม่ระบุ
ข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มอี ายุอยูร่ ะหว่าง 26 ถึง 30 ปี จานวน 75 คน หรือร้อยละ 43.9
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รองลงมาคือ 31 – 35 ปี จานวน 38 คน หรือร้อยละ 22.2 ผูม้ อี ายุไม่เกิน 25 ปี จานวน 24 คน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 14 ผูท้ ม่ี อี ายุระหว่าง 41 – 45 ปี และตัง้ แต่ 46 ปีขน้ึ ไปมีจานวนเท่ากันคือ 10 คน
หรือคิดเป็นร้อยละ 5.8 กลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์ทางานในบริษทั ปจั จุบนั โดยเฉลีย่ 4 ปี และได้
ทางานในหน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่มาแล้วประมาณ 3 ปี โดยมีขนาดของกลุ่มงานในแผนก
วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเฉลีย่ ประมาณ 4 คน
สาหรับข้อมูลเบือ้ งต้นของ กลุ่มงานจานวน 45 กลุ่มงาน พบว่า บริษทั ทีก่ ลุ่มงานเหล่านี้
สังกัดอยูเ่ ปิดดาเนินการ มาแล้ว โดยเฉลีย่ 16 ปี บริษทั ส่วนใหญ่เป็นองค์กรทีม่ ขี นาดเล็ก คือมี
พนักงานในองค์การไม่เกิน 50 คน จานวนทัง้ สิน้ 26 บริษทั หรือคิดเป็นร้อยละ 76.5 โดยมีกลุ่ม
ตัวอย่างอยูใ่ นองค์การขนาดเล็กจานวน 105 คน รองลงมาคือองค์การขนาดใหญ่ คือมีพนักงาน
มากกว่า 100 คน จานวนทัง้ สิน้ 5 บริษทั หรือร้อยละ 14.7 มีกลุ่มตัวอย่างในองค์การขนาดใหญ่
จานวน 16 คน และเป็นองค์การขนาดกลาง คือมีพนักงานในองค์กรระหว่าง 51 ถึง 100 คน จานวน
3 บริษทั หรือร้อยละ 8.8 และมีกลุ่มตัวอย่างในองค์การขนาดกลางเท่ากับ 10 คน ตามลาดับ สาหรับ
ประเภทของอุตสาหกรรม ผูว้ จิ ยั ได้ใช้รปู แบบการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามแบบของสานักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ พบว่าบริษทั ทีก่ ลุ่มงานเหล่านี้สงั กัดอยูน่ นั ้ เป็ฯ
บริษทั ในอุตสาหกรรมการ
ออกแบบและการแก้ไขปญั หาจานวน 17 บริษทั หรือเป็นร้อยละ 37.8 รองลงมาคือธุรกิจชีวภาพ
จานวน 15 บริษทั หรือร้อยละ 33.3 และเป็นอุตสาหกรรม เศรษฐนิเวศจานวน 10 บริษทั หรือคิดเป็น
ร้อยละ 22.2 นอกจากนี้มบี ริษทั อีก 3 บริษทั ทีเ่ ป็นเครือข่ายของสานักนวัตกรรม จึงไม่ได้ถูกจัดเข้า
ประเภทของอุตสาหกรรม เนื่องจากทัง้ 3 บริษทั เป็นบริษทั ขนาดใหญ่ทม่ี บี ริษทั ในเครือข่าย
หลากหลายอุตสาหกรรมอย่างมาก
เนื่องจากการศึกษาครัง้ นี้เป็นการทดสอบแบบจาลองโครงสร้างพหุระดับ จึงจะต้องมีลาดับ
ขัน้ ตอนในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การทดสอบระดับการวิเคราะห์ของตัวแปรทีบ่ ุคคลเป็นผูป้ ระเมิน ว่าตัวแปรเหล่านัน้
เหมาะสมเพียงพอทีจ่ ะนาค่าคะแนนมารวมกันเพื่อเป็นค่าเฉลีย่ ของกลุ่มหรือไม่ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงทา
การตรวจสอบก่อนว่าค่าคะแนนทีไ่ ด้ของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม มีความสอดคล้องหรือคล้ายคลึงกัน
เพียงพอทีจ่ ะนาไปรวมกันได้ (Kozlowski; & Klien. 2000: 35 – 36) เพราะถ้าค่าคะแนนของสมาชิก
ภายในแต่ละกลุ่มไม่สอดคล้องกันแล้ว ย่อมหมายถึงว่าตัวแปรดังกล่าวไม่ สมควรนาค่าคะแนนมา
รวมกันเพื่อเป็นค่าเฉลีย่ ของตัวแปรในระดับกลุ่มงาน และสมควรพิจารณาเป็นตัวแปรในระดับบุคคล
เป็นสาคัญ (Dansereau; & Yammarino. 2000:445) ผลพบว่าตัวแปรทุกตัวมีค่าสหสัมพันธ์ภายใน
ชัน้ (Intraclass Correlation Coefficient: ICC) มากกว่า 0.05 นันคื
่ อมีค่าสหสัมพันธ์ภายในชัน้ อยู่
ระหว่าง 0.123 ถึง 0.250 และมีความสอดคล้องภายในกลุ่ม (rwg) อยูร่ ะหว่าง 0.828 - 0.909 ซึง่
มากกว่าค่า 0.70 แสดงให้เห็นว่าคะแนนของสมาชิกภายในกลุ่มมีความสัมพันธ์กนั และมีค่าคะแนน
ของกลุ่มทีแ่ ตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ
2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ (Multilevel CFA: MCFA) สาหรับตัว
แปรในระดับบุคคล ผลพบว่าการวัดตัวแปรในระดับบุคคลได้แก่ ลักษณะการคิดริเริม่ การเปิดกว้าง
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ทางความคิด เครือข่ายทางสังคม และ พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับ บุคคล เมือ่ ใช้วธิ กี าร
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ จะมีขอ้ คาถามทีเ่ หมาะสมจะนามาสร้างเป็นตัวแปร
ดังกล่าวแตกต่างจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันระดับเดียว จากการวิเคราะห์ดงั กล่าวนี้
ผูว้ จิ ยั ได้สร้างตัวแปรระดับบุคคลโดยใช้ขอ้ คาถามทีไ่ ด้จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
พหุระดับ เพื่อเข้าสู่การวิเคราะห์สมการโครงสร้างพหุระดับของพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมต่อไป
3. การวิเคราะห์แบบจาลองโครงสร้างพหุระดับของพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับ
กลุ่มงานและระดับบุคล ตามสมมติฐานทีผ่ วู้ จิ ยั ได้กาหนดไว้ ซึง่ การวิเคราะห์แบบจาลองโครงสร้าง
พหุระดับนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้โปรแกรม Mplus 6.1 ในการวิเคราะห์ผล โปรแกรม Mplus นี้มคี ุณลักษณะที่
เหมาะสมกับการใช้งาน เนื่องจากมีวธิ ปี ระมาณค่าแบบ MLR ซึง่ เป็นวิธปี ระมาณค่าทีใ่ ช้ขอ้ มูลเต็มรูป
และให้ค่าสถิตทิ ม่ี คี วามทนทานต่อการละเมิดข้อตกลงเบือ้ งต้นในเรือ่ งของการแจกแจงแบบปกติ อีก
ทัง้ สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลระหว่างกลุ่มทีม่ จี านวนสมาชิกในกลุ่มไม่เท่ากัน (unbalance) ในการ
วิเคราะห์แบบจาลองในขัน้ ต้น พบว่าแบบจาลองยังไม่มคี วามกลมกลืนในการวิเคราะห์ระดับกลุ่มงาน
และปรากฏปญั หาเมทริกซ์ความแปรปรวน – ความแปรปรวนร่วม (variance – covariance matrix:
PHI matrix) ไม่เป็นบวก (Nonpositive definite matrix) ผูว้ จิ ยั จึงพิจารณาข้อมูลตัวแปรทีป่ รากฏใน
เมทริกซ์ความแปรปรวน - ความแปรปรวนร่วมพบว่าตัวแปรทีม่ ปี ญั หาสาคัญก็คอื ความหลากหลาย
ด้านทักษะและความคิด และตัวแปรความหลากหลายด้านความรู้ จึงทาการตัดตัวแปรทัง้ 2 ออกจาก
แบบจาลอง ผลคือปญั หา เมทริกซ์ความแปรปรวน – ความแปรปรวนร่วม (variance – covariance
matrix: PHI matrix) ไม่เป็นบวกหมดไป หลังจากนัน้ จึงทาการทดสอบแบบจาลองทีต่ ดั ตัวแปรความ
หลากหลายด้านทักษะและความคิด และตัวแปรความหลากหลายด้านความรูอ้ อก พบว่าแบบจาลอง
ดังกล่าวยังไม่มคี วามกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผูว้ จิ ยั พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
บรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมในกลุ่มงาน และการสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การกับพฤติกรรมสร้าง
นวัตกรรมในระดับกลุ่มงาน พบว่า ไม่มตี วั แปรใด มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตกิ บั
พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับกลุ่มงานเลย ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงทดสอบลดเส้นทางอิทธิพลระหว่างตัว
แปรทีละตัว พบว่าเมือ่ ตัดเส้นทางอิทธิพลตัวแปรดังกล่าว จะส่งผลทาให้อทิ ธิพลของพฤติกรรมสร้าง
นวัตกรรมในระดับกลุ่มงาน มีแนวโน้มส่งผลต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคลอย่างมี
นัยสาคัญมากขึน้ และส่งผลทาให้แบบจาลองในระดับกลุ่มงานมีความสอดคล้องกับข้อมูลจริง นันคื
่ อ
มีค่า χ2 = 19.638, df = 19, p = 0.416, χ2/df = 1.03, CFI = 0.996, TLI = 0.995, RMSEA =
0.014, SRMRw = 0.004, SRMRB = 0.068 สาหรับผลการทดสอบแบบจาลองโครงสร้างพหุระดับ
ของพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับกลุ่มงานและระดับบุคคล ผูว้ จิ ยั จะนาเสนอผลการวิจยั โดย
อธิบายตามสมมติฐานการวิจยั ดังนี้
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ผลการวิ จยั
สมมติฐาน ก) พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับบุคคล ได้รบั อิทธิพล ทางตรงจากคุณลักษณะส่วน
บุคคล ซึง่ ได้แก่ การเปิดกว้างทางความคิด เครือข่ายทางสังคม และลักษณะการคิดริเริม่
ผลการทดสอบแบบจาลองโครงสร้างพหุระดับพบว่าปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมสร้าง
นวัตกรรมในระดับบุคคลมากทีส่ ุดก็คอื ลักษณะการคิดริเริม่ รองลงมาคือลักษณะเปิดกว้างทาง
ความคิด โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐาน .48 และ .17 ตามลาดับ ในขณะทีเ่ ครือข่ายทาง
สังคมมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคลอย่างไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ สามตัวแปร
นี้รว่ มกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคลได้รอ้ ยละ 38.9
สมมติฐาน ข) พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับกลุ่มงานได้รบั อิทธิพล ทางตรงจากปจั จัยในระดับ
กลุ่มงาน ซึง่ ได้แก่ การรับรูก้ ารสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การ บรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมของ
กลุ่มงาน และความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะในกลุ่มงาน
การศึกษาครัง้ นี้ไม่พบปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับกลุ่มงาน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ในขณะทีก่ ารสนับสนุนนวัตกรรมในองค์การส่งผลต่อบรรยากาศส่งเสริม
นวัตกรรมในกลุ่มงาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานถึง .76 และการสนับสนุนนวัตกรรมของ
องค์การเพียงตัวแปรเดียว ก็สามารถอธิบายความแปรปรวนของบรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมใน
กลุ่มงานได้ถงึ ร้อยละ 58
สมมติฐาน ค) บรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมในกลุ่มงาน มีผลปฏิสมั พันธ์รว่ มกับตัวแปรคุณลักษณะ
ส่วนบุคคลทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคล
ในการทดสอบสมมติฐานนี้ ผูว้ จิ ยั จะต้องทาการทดสอบเสียก่อนว่า ค่าอิทธิพลของตัวแปร
คุณลักษณะส่วนบุคคลทีม่ ตี ่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคลมีความแตกต่างกันไปตามกลุ่ม
งานหรือไม่ (Hofmann; Griffin; & Gavin. 2000) ถ้าหากทดสอบแล้วไม่พบอิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ แสดงว่าอิทธิพลของตัวแปรคุณลักษณะส่วนบุคคลไม่แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม ซึง่ ผลการ
ทดสอบไม่ปรากฏความแปรปรวนระหว่างกลุ่มของอิทธิพลของตัวแปรคุณลักษณะของกลุ่มงานที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคลอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ จึงสรุปได้ว่าค่า
สัมประสิทธิ ์อิทธิพลไม่มคี วามแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม จึงไม่ตอ้ งทาการทดสอบผลปฏิสมั พันธ์ขา้ ม
ระดับของบรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมในกลุ่มงานกับคุณลักษณะส่วนบุคคล ทีม่ ตี ่อพฤติกรรมสร้าง
นวัตกรรมในระดับบุคคลต่อไป
สมมติฐาน ง) พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับบุคคลมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมสร้างนวัตกรรม
ระดับกลุ่มงาน
ในแบบจาลองโครงสร้างพหุระดับพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับ กลุ่มงานและระดับบุคคล
ผูว้ จิ ยั ได้ทดสอบรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับบุคคลและระดับ
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กลุ่มงาน ผลการทดสอบพบว่าแบบจาลองโครงสร้างพหุระดับพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับกลุ่ม
งานและระดับบุคคลจะมีความกลมกลืนกับข้อมูลมากทีส่ ุด หากระบุให้ พฤติกรรมสร้างนวัตกรรม
ระดับ กลุ่มงานมีอทิ ธิพลต่อ พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับ บุคคล โดยค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพล
มาตรฐานเท่ากับ .272 ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี .01 (p < .01) ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่า พฤติกรรม
สร้างนวัตกรรมระดับบุคคลได้รบั อิทธิพลจากพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับกลุ่มงาน
สมมติฐาน จ) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ได้รบั อิทธิพลทางตรงจากพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับกลุ่ม
งาน และได้รบั ผลทางอ้อมจากการสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การ บรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมใน
กลุ่มงาน และความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะของกลุ่มงาน
เมือ่ ทดสอบแบบจาลองสมการโครงสร้างพหุระดับพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับกลุ่ม
งาน ปรากฏว่าพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับกลุ่มงานส่งผลต่อนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ได้จริง โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .60 โดยพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับกลุ่มงานสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ได้รอ้ ยละ 36.5 แต่เนื่องจากไม่พบอิทธิพลของ
ปจั จัยในระดับกลุ่มงานตัวใดทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับกลุ่มงานอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ ดังนัน้ จึงสรุปไดว่านวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไม่ได้รบั อิทธิพลทางอ้อมจาก
การสนับสนุน
นวัตกรรมขององค์การ บรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมในกลุ่มงาน และความหลากหลายด้านความรู้
และทักษะของกลุ่มงาน
สมมติฐาน ฉ) พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับบุคคล ได้รบั อิทธิพล ข้ามระดับ จากปจั จัยในระดับ
กลุ่มงาน ซึง่ ได้แก่ การรับรูก้ ารสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การ บรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมของ
กลุ่มงาน และความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะของกลุ่มงาน
ในการวิเคราะห์อทิ ธิพลข้ามระดับจากตัวแปรในระดับกลุ่มงานมาสู่พฤติกรรมสร้าง
นวัตกรรมในระดับบุคคล พบว่าการสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมสร้าง
นวัตกรรมในระดับบุคคลมากทีส่ ุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานอยูท่ ่ี .60 สาหรับปจั จัยใน
ระดับกลุ่มงานอื่นๆ ได้แก่บรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมของกลุ่มงาน ไม่พบอิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ ในขณะทีค่ วามหลากหลายด้านทักษะและความคิด และความหลากหลายด้านความรูข้ อง
กลุ่มงานไม่สามารถนาเข้าสู่แบบจาลองได้ เนื่องจากจะทาให้แบบจาลองไม่กลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ อย่างไรก็ตามจากการปรับแบบจาลองใหม่นนั ้ ผูว้ จิ ยั พบอิทธิพลของพฤติกรรมสร้าง
นวัตกรรมในระดับกลุ่มงาน ทีม่ ตี ่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคล โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์
อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .27 ทัง้ นี้ การสนับสนุนนวัตกรรมในองค์การ บรรยากาศส่งเสริม
นวัตกรรมของกลุ่มงาน และพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับกลุ่มงาน ร่วมกันอธิบายความ
แปรปรวนของพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคลได้รอ้ ยละ 79.1
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การอภิ ปรายผลการวิ จยั
ในการอภิปรายผลการวิจยั ผูว้ จิ ยั จะนาเสนอการอภิปรายผลของอิทธิพลของตัวแปรแต่ละ
ระดับ ทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคลและระดับกลุ่มงาน ดังนี้
การอภิ ปรายผลอิ ทธิ พลของตัวแปรในระดับบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติ กรรมสร้าง
นวัตกรรมในระดับบุคคล
ข้อค้นพบจากการทดสอบแบบจาลองพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคล ทีป่ รากฏ
ว่าพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคลได้รบั อิทธิพลโดยตรงจากลักษณะการคิดริเริม่ และการ
เปิดกว้างทางความคิด โดยทีต่ วั แปรลักษณะการคิดริเริม่ มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมใน
ระดับบุคคลมากทีส่ ุด อาจเป็นเพราะแนวคิดการพัฒนาลักษณะการคิดริเริม่ ทีผ่ วู้ จิ ยั นามาใช้ใน
การศึกษานี้ เป็ นลักษณะการคิดริเริม่ ทีเ่ น้นในประเด็นการแก้ปญั หาอย่างสร้างสรรค์
(creative
problem solving) ตามแนวคิดของเคอร์ตนั อันสอดคล้องกับบริบทการวิจยั และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ ทีม่ กั จะเป็ นการคิดค้นเพื่อแก้ปญั หาให้กบั ลูกค้า ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาของมู
โนซ-โดยากิวและคณะ (Monoz-Doyague; et al. 2008) ทีไ่ ด้ใช้องค์ประกอบด้านลักษณะการคิด
ริเริม่ นี้เพียงประการเดียวในการวัดแนวโน้มของผูม้ คี วามเป็นนวัตกร ทัง้ นี้เป็นเพราะลักษณะการคิด
ริเริม่ นัน้ มีความเกีย่ วข้องกับระดับความคิดสร้างสรรค์อย่างมาก เช่นเดียวกับการศึกษาของโกลด์
สมิธและแมธเธอลี่ (Goldsmith; & Matherly. 1987) ทีร่ ะบุว่าในองค์ประกอบด้านลักษณะการคิด
ริเริม่ ถือเป็นองค์ประกอบทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ระดับความคิดสร้างสรรค์มากทีส่ ุด
และสาหรับการเปิดกว้างทางความคิดถือเป็นข้อค้นพบทีน่ ่าสนใจประการหนึ่งของ
การศึกษาในครัง้ นี้ เนื่องจากประเด็นการเปิดกว้างทางความคิดมักจะถูกนาเสนอในบทความต่างๆ
ว่าเป็นสิง่ สาคัญสาหรับนวัตกร แต่กระนัน้ การศึกษาในเชิงปริมาณและการทดสอบด้วยค่าสถิตใิ น
ประเด็นความสัมพันธ์ของสองตัวแปรนี้ ยังไม่ได้รบั การพิสจู น์อย่างแน่ชดั การศึกษาการเปิดกว้าง
ทางความคิดมักจะนาเสนอในฐานะตัวแปรทีม่ ผี ลต่อความคิดสร้างสรรค์ แต่กม็ กี ารศึกษาใน
ความสัมพันธ์ดงั กล่าวไม่มากนัก ผลการศึกษานี้มคี วามสอดคล้องกับผลการศึกษาการเปิดกว้างทาง
ความคิดของริคเคียม (Riquelme. 2000) ซึง่ เป็นการวิจยั เชิงทดลอง โดยพบผลว่าการเปิดกว้างทาง
ความคิดสามารถสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้กบั ระดับของจินตนาการและความสร้างสรรค์
หรือนวัตกรรมในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ได้ จนทาไปสู่การสร้างชิน้ งานทีส่ ร้างสรรค์ในทีส่ ุด
อย่างไรก็ตามในการศึกษาครัง้ นี้ไม่พบอิทธิพลของเครือข่ายทางสังคมทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรม
สร้างนวัตกรรมในระดับบุคคลได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ แม้ว่าจะมีการศึกษาและงานวิจยั ทีส่ ะท้อน
ให้เห็นความสาคัญของการสร้างเครือข่ายทางสังคมกับการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึน้ ดังเช่นงานวิจยั
ของออปสเฟลด์ (Obsfeld. 2005) ทีพ่ บว่าบุคคลทีม่ เี ครือข่ายทางสังคมมาก มีแนวโน้มทีจ่ ะมีส่วน
ร่วมในการสร้างนวัตกรรมในองค์การมากด้วย แต่กม็ คี วามเป็นไปได้ว่าเครือข่ายทางสังคมยังมีแง่มมุ
ต่างๆ อีกมากทีจ่ ะส่งผลต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคล อาทิ ประเด็นของประเภท
เครือข่ายทางสังคม ได้แก่ เครือข่ายทางสังคมแบบเปิด และเครือข่ายทางสังคมแบบปิด อธิบายได้ว่า
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บุคคลทีม่ เี ครือข่ายทางสังคมมากนัน้ จะช่วยให้เกิดการเปิดโลกทัศน์ มีความรูแ้ ละมุมมองทีแ่ ปลก
ใหม่ อันเนื่องมาจากการพบปะผูค้ นทีห่ ลากหลาย แต่หากเป็นเครือข่ายทางสังคมแบบปิด นัน่
หมายความว่าบุคคลนัน้ เป็นศูนย์กลางของเครือข่าย แม้จะมีจานวนบุคคลทีต่ นรูจ้ กั อยูม่ าก แต่กเ็ ป็น
บุคคลทีร่ จู้ กั กันภายในกลุ่ม ซึง่ อาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อน หรือเพื่อนของคนรูจ้ กั ดังนัน้ มีความ
เป็นไปได้ทเ่ี ขาเหล่านัน้ จะมีความรู้ ความชอบ หรือความสนใจในประเด็นทีใ่ กล้เคียงกัน การพบปะ
ระหว่างกันหรือแลกเปลีย่ นความคิด ก็อาจจะไม่มคี วามหลากหลายเท่าเครือข่ายทางสังคมแบบเปิด
ซึง่ เป็นการทาความรูจ้ กั คนทีไ่ ม่อยูใ่ นเครือข่ายเดิมเลย เป็นต้น นอกจากนี้ในทัศนะของเบิรท์ (Burt.
2004) มองว่าการสร้างเครือข่ายเป็นสิง่ ทีย่ อดเยีย่ มทีจ่ ะทาให้เราได้รบั ความคิดใหม่ๆ แต่สงิ่ ทีต่ อ้ ง
คานึงถึงคืออะไรเป็นสิง่ ยืนยันว่าความคิดเหล่านัน้ นาไปสู่การปฏิบตั ไิ ด้จริง นันอาจสะท้
่
อนให้เห็นว่า
ยังจะต้องมีตวั แปรอื่นใดทีจ่ ะแปรเปลีย่ นเครือข่ายทางสังคมให้ไปสู่การปฏิบตั จิ ริงได้ อาทิเช่น การให้
ความสาคัญกับระดับประโยชน์ทไ่ี ด้จากแนวคิดทีแ่ ลกเปลีย่ นในเครือข่าย เป็นต้น
ข้อค้นพบจากการวิจยั ในครัง้ นี้ ได้จดุ ประกายให้กบั การพัฒนาพฤติกรรมสร้างนวัตกรรม
ของคนไทย ว่าเป็นสิง่ ทีส่ ามารถสร้างหรือสนับสนุนให้เกิดขึน้ ได้ ทัง้ นี้ในการศึกษาเกีย่ วกับมิติ
วัฒนธรรม (National culture) ตามแนวคิดของเกียรท์ ฮอฟสเตท พบว่าในประเทศไทยนัน้ มี
ลักษณะวัฒนธรรมของประเทศด้านการหลีกเลีย่ งความไม่แน่นอน (uncertainty avoidance) อยูม่ าก
แสดงให้เห็นว่าสังคมไม่สามารถรับการเปลีย่ นแปลงหรือความเสีย่ งใดๆ ได้รวดเร็ว (
Hofstede.
2009) ความเกีย่ วพันระหว่างมิตกิ ารหลีกเลีย่ งความไม่แน่นอนกับการสร้างนวัตกรรมในองค์การนัน้
ได้รบั การศึกษา ในงานวิจยั ของ ชาน เวนคาตารามาน และแมคมิลาน ( Shan; Venkataraman; &
MacMillan. 1995) โดยทาการวิจยั บุคคลใน 30 ประเทศทัวโลก
่
พบว่าบุคคลทีย่ อมรับความไม่
แน่นอนได้ มีแนวโน้มทีจ่ ะสร้างนวัตกรรมได้มากกว่าผูท้ ห่ี ลีกเลีย่ งความไม่แน่นอน ผลการวิจยั
ดังกล่าวอาจทาให้เราเข้าใจได้ว่าประเทศไทยทีม่ มี ติ วิ ฒ
ั นธรรมด้านการหลีกเลีย่ งความไม่แน่นอนสูง
ย่อมจะสร้างนวัตกรรมได้ยาก ในขณะทีฮ่ อฟสเตทเองได้ระบุว่าวัฒนธรรมนัน้ เป็นสิง่ ทีจ่ ะอยูอ่ ย่าง
มันคง
่ แต่อาจจะมีความแตกต่างไปได้บา้ งในแต่ละรุน่ (generation) (Hofstede. 2011) แต่สาหรับผล
การศึกษาในครัง้ นี้ได้แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างซึง่ ส่วนใหญ่เป็นคนรุน่ ใหม่ พิจารณาได้จากมีช่วง
อายุโดยมากอยูท่ ่ี 26-30 ปี สามารถสร้างพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึน้ ได้ หากได้รบั การ
สนับสนุนให้มลี กั ษณะการคิดริเริม่ และมีการเปิดกว้างทางความคิดมากขึน้
การอภิ ปรายผลอิ ทธิ พลของตัวแปรในระดับกลุ่มงานที่ส่งผลต่อพฤติ กรรมสร้าง
นวัตกรรมในระดับกลุ่มงานและระดับบุคคล
ในการศึกษาครัง้ นี้พบผลทีน่ ่าสนใจเกีย่ วกับความสัมพันธ์และอิทธิพลของตัวแปรระดับ
กลุ่มงานทีม่ ตี ่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับกลุ่มงาน ทัง้ นี้เนื่องจากตัง้ แต่กระบวนการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรระดับกลุ่มงานนัน้ ก็ไม่ปรากฏความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ระหว่างพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับกลุ่มงาน กับการสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การ
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บรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมในระดับกลุ่มงาน และความหลากหลายด้านความรู้ และความ
หลากหลายด้านทักษะและความคิดของกลุ่มงาน ทัง้ นี้เมือ่ พิจารณาสาเหตุของปรากฏการณ์ดงั กล่าว
มีความเป็ นไปได้ว่ายังมีตวั แปรอื่นทีอ่ าจเป็นตัวแปรคันกลางระหว่
่
างปจั จัยเชิงเหตุเหล่านัน้ กับ
พฤติกรรมสร้างนวัตกรรม ทีผ่ วู้ จิ ยั ยังไม่ได้นาเข้าสู่การศึกษาในครัง้ นี้
ผลการศึกษานี้คล้ายคลึงกับการศึกษาของแอบบียแ์ ละดิคสัน (Abbey; & Dickson. 1983)
ทีท่ าการวิจยั กับพนักงานในแผนกวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในบริษทั รับจ้างผลิต ( semiconductor)
จานวน 8 บริษทั รวมจานวนพนักงานทีต่ อบแบบสอบถามทัง้ สิน้ 99 คน ได้ให้ขอ้ สังเกตสาหรับการ
ศึกษาวิจยั ของเขาว่า มีตวั แปรทีน่ ่าจะส่งผลต่อกระบวนการนวัตกรรม อาทิ ความเป็นอิสระในการ
ทางาน (autonomy) ความร่วมมือในการทางาน (cooperation) การสนับสนุนขององค์การ
(supportiveness) และโครงสร้างของงาน (structural) ซึง่ หมายถึงการระบุขนั ้ ตอนการทางานให้
บรรลุผล แต่ขอ้ มูลเชิงประจักษ์กลับพบว่าไม่ปรากฏความสัมพันธ์ใดๆ เลยระหว่างตัวแปรดังกล่าว
กับกระบวนการนวัตกรรม ในขณะทีร่ ะดับการให้รางวัล (level of rewards) กลับส่งผลแค่ในช่วงของ
การริเริม่ ความคิด (initiation) ของการสร้างนวัตกรรมเท่านัน้ เหตุการณ์เช่นนี้แอบบียแ์ ละดิคสันมอง
ว่าน่าจะเป็นเพราะอุตสาหกรรมรับจ้างผลิตมีความจาเป็นจะต้องมีนวัตกรรมอยูแ่ ล้ว ซึง่ เชื่อมโยงได้
ว่าบริบทของงานทีท่ าอยูต่ อ้ งใช้ความคิดริเริม่ หรือต้องใช้ความสร้างสรรค์ ตลอดจนการคิดผลิตภัณฑ์
ใหม่เป็นเรือ่ งปกติทต่ี อ้ งทาเป็นประจา ตัวแปรทีผ่ วู้ จิ ยั เห็นว่าน่าจะส่งผลก็อาจให้ผลไม่เป็นดังที่
คาดการณ์ไว้กไ็ ด้ ซึง่ เมือ่ นาข้อเสนอแนะของแอบบียแ์ ละดิคสันมาใช้ในการพิจารณาลักษณะของ
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้ ก็พบว่าเป็นพนักงานทีท่ างานอยูใ่ นแผนกวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่เช่นเดียวกัน งานประจาทีต่ อ้ งดาเนินการ ก็คอื การคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด
ดังนัน้ พนักงานในหน่วยงานนี้กต็ อ้ งดาเนินการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่อยูแ่ ล้ว ไม่ว่าจะมีการกระตุน้
หรือสนับสนุนจากบริษทั หรือไม่กต็ าม
สาหรับอิทธิพลระหว่างความหลากหลายด้านความรูใ้ นกลุ่มงาน และความหลากหลาย
ด้านทักษะและความคิดของกลุ่มงานต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับกลุ่มงาน ทีผ่ วู้ จิ ยั ต้อง
พิจารณานาตัวแปรทัง้ 2 ออกจากการวิเคราะห์แบบจาลองเชิงโครงสร้างพหุระดับ พบผลจากการ
วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรความหลากหลายด้านทักษะและความคิดของกลุ่มงาน ทีม่ ี
ความสัมพันธ์ในเชิงผกผันกับพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับกลุ่มงานอีกด้วย หมายความว่าหาก
ความหลากหลายด้านทักษะและความคิดของกลุ่มงานมีมาก ก็อาจส่งผลทาให้พฤติกรรมสร้าง
นวัตกรรมในระดับกลุ่มงานลดต่าลงได้ ในการลงภาคสนามในครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้พบกับข้อเสนอแนะของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม ซึง่ เขียนเป็นลายลักษณ์อกั ษรไว้น่าสนใจว่าสาหรับความคิดของเขาแล้วสมาชิก
ในกลุ่มงานทีม่ คี วามคิดทีแ่ ตกต่างจากเขามากๆ ก็อาจจะเป็นอันตรายต่อการสร้างผลงานได้เช่นกัน
ทัง้ นี้ผวู้ จิ ยั มองว่าความรูใ้ นงานกับความคิดเป็นจุดต่างเพียงเล็กน้อย แต่อาจส่งผลอย่างมากต่อ
บริบทการทางานจริงทีเ่ กิดขึน้ เพราะผูท้ ม่ี คี วามรูต้ ่างกันย่อมเป็นประโยชน์ต่อการทางานได้ แต่หาก
คิดแตกต่างกันจนเกินไป ก็อาจทาให้เกิดความขัดแย้งในการทางานได้เช่นกัน ซึง่ เดอร์ดรูกไ็ ด้เคยตัง้
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ข้อสังเกตในประเด็นนี้ไว้ดว้ ย (West; et al. 2004: 279; citing De Dreu. 1997. Productive
conflict: The importance of conflict management and conflict issue. pp. 9-22)
อย่างไรก็ตามการศึกษาครัง้ นี้ได้เชื่อมโยงพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมของกลุ่มงานกับ
ผลงานทีเ่ ป็นรูปธรรมได้ นันคื
่ อถ้ากลุ่มงานใดทีม่ พี ฤติกรรมสร้างนวัตกรรมมากก็มแี นวโน้มทีจ่ ะ
สามารถสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทแ่ี ปลกใหม่และมีประโยชน์ต่อผูท้ เ่ี กีย่ วข้องได้อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ รวมถึงอิทธิพลของการสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การทีส่ ่งผลต่อบรรยากาศส่งเสริม
นวัตกรรมในกลุ่มงานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ก็มคี วามสอดคล้องกับงานวิจยั ในอดีต เช่น
การศึกษาของอมาไบล์(Amabile. 1997) ทีม่ องว่าองค์การมีอทิ ธิพลอย่างมากต่อการสร้างบรรยากาศ
ทีส่ นับสนุนนวัตกรรมให้เกิดขึน้ ได้ จึงกล่าวได้ว่าการสร้างให้สมาชิกในกลุ่มงานรับรูบ้ รรยากาศ
ส่งเสริมนวัตกรรมในกลุ่มงาน จะต้องอาศัยบริบทหรือองค์รวมของการบริหารงานในระดับองค์การ
เป็นสาคัญ
ข้อค้นพบดังกล่าวยังสอดคล้องกับแนวคิดเกีย่ วกับระดับของกลยุทธ์ขององค์การ ทีร่ ะบุว่า
แผนกลยุทธ์นนั ้ ประกอบไปด้วยกลยุทธ์ใน 3 ระดับ คือ กลยุทธ์ระดับบริษทั
(Corporate-level
strategies) กลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ (Business unit-level strategy) และกลยุทธ์ระดับหน้าที่
(Functional –level strategy) ซึง่ กลยุทธ์ในระดับสูงกว่าย่อมส่งผลต่อกลยุทธ์ในระดับรองลงไป ทัง้ นี้
ระดับของกลยุทธ์สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ (ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์และคณะ. 2539 : 101102) ได้แก่ กลยุทธ์ระดับบริษทั ซึง่ เป็นระดับของกลยุทธ์ซง่ึ เสนอแนะทิศทางทัง้ หมดขององค์การ
เป็ นการกาหนดธุรกิจซึง่ บริษทั จะเข้าแข่งขันหรือกาหนดวิธกี ารจัดสรรทรัพยากร มีการระบุเป้าหมาย
กลยุทธ์ และเป็นแผนในระดับสูงของการบังคับบัญชา อานาจจึงอยูใ่ นมือผูบ้ ริหารระดับสูง
การ
กาหนดนโยบายหรือกลยุทธ์จากระดับการบริหารนี้ ถือเป็นกรอบสาหรับการกาหนดกลยุทธ์ในในทุก
ระดับขององค์การ โดยกลยุทธ์ทร่ี องลงมาได้แก่ กลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ เป็นระดับของกลยุทธ์ท่ี
พิจารณาถึงวิธกี ารทีบ่ ริษทั จะแข่งขันในแต่ละหน่วยธุรกิจ ซึง่ งานหลักของกลยุทธ์ระดับนี้ ก็คอื การ
กาหนดวิธกี ารทีจ่ ะสร้างความแตกต่างให้เหนือกว่าคู่แข่งขัน ดังนัน้ จะเห็นว่าการสร้างนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ถอื เป็นการสร้างความแตกต่าง และเป็นกลยุทธ์ในระดับหน่วยธุรกิจ ทัง้ นี้กลยุทธ์ในระดับ
หน่วยธุรกิจจะต้องมีความสอดคล้อง หรือสามารถบรรลุผลตามกลยุทธ์ระดับบริษทั ด้วย และสาหรับ
กลยุทธ์ประเภทสุดท้ายคือ กลยุทธ์ระดับหน้าที่ เป็นกลยุทธ์ซง่ึ มุง่ ทีแ่ ผนการปฏิบตั ใิ นการบริหาร
หน้าทีห่ นึ่งภายในธุรกิจหนึ่งเพื่อให้สอดคล้องหรือเสริมกลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ
จากแนวคิดข้างต้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญของการวางแผนกลยุทธ์จากระดับบน
ของการบังคับบัญชา ว่าจะส่งผลต่อกลยุทธ์หรือแผนการดาเนินงานในระดับทีต่ ่ากว่า สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาทีแ่ สดงให้เห็นว่าการสนับสนุนทีเ่ ด่นชัดจากองค์การ ย่อมทาให้เกิดการรับรูห้ รือกาหนด
เป้าหมายการดาเนินงานในระดับการบังคับบัญชาในหน่วยย่อย ดังนัน้ หากองค์การใดต้องการจะทา
ให้หน่วยงานของตนเกิดการตื่นตัวหรือมีบรรยากาศแห่งนวัตกรรมแล้ว จะต้องเริม่ จากการกาหนด
บทบาทและการสนับสนุนทีช่ ดั เจนขององค์การนัน้ ด้วย
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สาหรับการศึกษาอิทธิพลข้ามระดับของปจั จัยในระดับกลุ่มงานทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมสร้าง
นวัตกรรมในระดับบุคคล พบว่าการสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การและพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมใน
กลุ่มงานส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคล
ผลการวิจยั นี้ได้ทาให้ผวู้ จิ ยั พบคาตอบในประเด็นทีท่ าการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในกลุ่มงานกับพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคล ในแง่มมุ ทีว่ ่า
บริบทการทางานจริงนัน้ เราควรคัดเลือกบุคคลทีม่ ลี กั ษณะทีส่ ามารถสร้างนวัตกรรมได้เท่านัน้
หรือไม่ เพื่อทาให้กลุ่มงานขององค์การสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็นนวัตกรรมได้ แต่งานวิจยั ในครัง้
นี้ได้แสดงให้เห็นว่ากลุ่มงานทีม่ พี ฤติกรรมสร้างนวัตกรรม ย่อมทาให้สมาชิกในกลุ่มเกิดการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองจนกลายเป็นผูท้ ม่ี พี ฤติกรรมสร้างนวัตกรรมได้ดว้ ย
การศึกษาในครัง้ นี้ยงั ให้ขอ้ มูลเชิงประจักษ์ทส่ี าคัญ นันคื
่ อการสนับสนุนนวัตกรรมของ
องค์การนัน้ มีอทิ ธิพลต่อปรากฏการณ์ในองค์การอย่างสูง ไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลต่อกลุ่มงานหรือต่อตัว
สมาชิกในกลุ่มงานเองก็ตาม เพราะการสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การนี้ ทาให้กลุ่มงานรับรู้
บรรยากาศสนับสนุนนวัตกรรมในกลุ่มงานมากขึน้ และยังส่งผลต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมของ
รายบุคคลอีกด้วย การวิจยั ในครัง้ นี้จงึ ช่วยสนับสนุนข้อค้นพบของอมาไบล์ (Amabile. 1997) ทีร่ ะบุ
ถึงความเชื่อมโยงของสภาพแวดล้อมต่อความสร้างสรรค์ในการทางาน เมือ่ บรรยากาศองค์การเป็น
การรับรูห้ รือความรูส้ กึ ทีส่ มาชิกมีต่อสภาพแวดล้อมในการทางานของเขาแล้วนัน้ การมุง่ เป้าหมายที่
จะเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมย่อมสร้าง การรับรู้ ถงึ การสนับสนุน ขององค์การอย่างเต็มที่ และการ
สนับสนุนนวัตกรรมอย่างเด่นชัดขององค์การนี้เองทีถ่ อื เป็นปจั จัยทีท่ าให้ระบุได้ว่าองค์การใดเป็น
องค์การทีม่ นี วัตกรรม (Dee. 1999: 58)
การทีก่ ารสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การ และพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับกลุ่มงาน
มีผลต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคล ได้แสดงให้เห็นถึงบริบทการทางานของไทย ว่าการ
สร้างนวัตกรรมให้เกิดในองค์การได้นนั ้ จะต้องมาจากผูบ้ ริหารในระดับสูง หรือทีเ่ รียกว่าเป็นการ
บริหารแบบบนลงล่าง (Top-down) เป็นสาคัญ ทัง้ นี้เนื่องจากการสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การ
สามารถสนับสนุนให้พนักงานในระดับปฏิบตั กิ ารมีพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมได้มากขึน้
อย่างไรก็ตามบรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมในกลุ่มงานส่งผลต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรม
ในระดับบุคคลอย่างไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ ซึง่ อาจอธิบายได้ว่าพนักงานในองค์การหนึ่งๆ อาจมี
คุณลักษณะทีแ่ ตกต่างกันไป ซึง่ ทาให้การตอบรับต่อปฏิสมั พันธ์ภายในกลุ่มจะมีผลต่อพฤติกรรมของ
เขาในรูปแบบทีแ่ ตกต่างกันไปด้วย พอลลัส (Paulus. 2000) ได้ชใ้ี ห้เห็นว่าการคาดเดาผลตอบกลับ
ของการมีส่วนร่วมในกลุ่มงานของคนทีแ่ ตกต่างกันเป็นสิง่ ทีท่ าได้ยาก เช่นในคนบางประเภทอาจชื่น
ชอบกับการแข่งขันมากกว่าการประนีประนอม ซึง่ ทาให้ปฏิสมั พันธ์ภายในกลุ่มส่งผลต่อเขาใน
ลักษณะทีไ่ ม่เหมือนกัน พอลลัสยังเสริมในประเด็นความขัดแย้งด้วยว่าบางครัง้ ก็อาจนาไปสู่การคิดที่
หลากหลายหรือแปลกใหม่ได้ดว้ ย หากความขัดแย้งนัน้ เกิดขึน้ เพียงเล็กน้อย ดังนัน้ บรรยากาศ
ส่งเสริมนวัตกรรมในกลุ่มงานทีม่ แี นวโน้มของการประนีประนอมอาจส่งผลบวกหรือลบ หรืออาจไม่ม ี
ผลต่อการเกิดพฤติกรรมในบุคคลทีต่ ่างประเภทกันก็ได้
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ข้อเสนอแนะจากการวิ จยั
ข้อเสนอแนะในทางทฤษฎี
1. การศึกษาในครัง้ นี้ได้ให้ขอ้ มูลทีเ่ ปลีย่ นแนวความคิดดัง้ เดิมเกีย่ วกับ
วัฒนธรรมของประเทศตามแนวคิดมิตวิ ฒ
ั นธรรมของฮอฟสเตท ทีร่ ะบุว่าวัฒนธรรมนัน้ มีความ
แน่นอนและไม่เปลีย่ นแปลงไปตามระยะเวลา ในขณะทีม่ ติ วิ ฒ
ั นธรรมด้านการหลีกเลีย่ งความไม่
แน่นอนของคนไทยอยูใ่ นระดับสูง สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยยากทีจ่ ะสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึน้ แต่ผล
การศึกษาครัง้ นี้ได้คน้ พบว่าชาวไทยรุน่ ใหม่ๆ กลับสามารถสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึน้ ได้ หากมี
คุณลักษณะพึงประสงค์ ได้แก่ ลักษณะการคิดริเริม่ และการเปิดกว้างทางความคิด ตลอดจนการ
สนับสนุนทีด่ จี ากหน่วยงานทีต่ นสังกัดอยู่
2. ผลจากการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็นพนักงานระดับปฏิบตั กิ ารใน
บริษทั เอกชนของไทย ได้สะท้อนภาพการบริหารจัดการว่ายังคงเป็นลักษณะรูปแบบการบริหารแบบ
บนลงล่าง หรือกล่าวได้ว่าผูบ้ ริหารระดับสูงจะทาหน้าทีก่ าหนดนโยบายต่างๆ ทีส่ ่งผลกระทบอย่าง
ยิง่ ต่อระดับการบริหารทีร่ องลงมา และอาจสอดคล้องกับแนวคิดด้านมิตวิ ฒ
ั นธรรมของฮอฟสเตท นัน่
คือมิตคิ วามห่างไกลต่ออานาจ (Power distance) ของคนไทย ซึง่ ฮอฟสเตทพบว่าคนไทยรับรูว้ ่า
ตนเองห่างไกลต่ออานาจมาก และเป็นผลทาให้พนักงานในระดับปฏิบตั กิ ารพร้อมรับคาสังมากกว่
่
า
จะริเริม่ ทาสิง่ ใดด้วยตนเอง
3. ผลการศึกษานี้ได้สนับสนุนทฤษฎี เกีย่ วกับความคิดสร้างสรรค์ของอมาไบล์
(Amabile. 1997) นันคื
่ อสภาพแวดล้อมขององค์การมีผลต่อความสร้างสรรค์ของบุคคลในองค์การ
อย่างยิง่ ดังเห็นได้จากอิทธิพลของการสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การ และพฤติกรรมสร้าง
นวัตกรรมในระดับกลุ่มงาน ทีส่ ่งผลอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตติ ่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับ
บุคคล อย่างไรก็ตามแม้ว่าการศึกษาในครัง้ นี้ไม่พบว่าสภาพแวดล้อมในระดับกลุ่มงานจะไม่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับกลุ่มงานได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ก็ไม่ได้หมายความว่า
สภาพแวดล้อมไม่มคี วามสาคัญต่อการสร้างนวัตกรรมในระดับกลุ่มงาน แต่เป็นการชีแ้ นะให้ผวู้ จิ ยั
ค้นหาทฤษฎีอ่นื ตลอดจนตัวแปรคันกลาง
่
ทีจ่ ะเชื่อมโยงแนวคิดหรือทฤษฎีหนึ่งไปยังอีกทฤษฎีหนึ่ง
ได้อย่างเหมาะสม
4. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ ได้ช่วยผูว้ จิ ยั ให้มองเห็น
โครงสร้างทางทฤษฎีของตัวแปรทีท่ าการศึกษา ทีม่ คี วามแตกต่างกันตามระดับการวิเคราะห์ของตัว
แปร การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับนี้ ยังเพิม่ ข้อมูลเกีย่ วกับตัวแปรทีผ่ วู้ จิ ยั ได้
ทาการศึกษา ว่าเป็นตัวแปรทีเ่ หมาะสมกับการวิเคราะห์ในระดับการวิเคราะห์ใด และจัดเป็นตัวแปร
แบบใด ระหว่างตัวแปรแบบ Compilation หรือตัวแปรทีม่ โี ครงสร้างในการวิเคราะห์ในระดับกลุ่ม
เท่านัน้ ตัวแปรแบบ Composition หรือตัวแปรทีม่ าจากการรวมกันของการให้ค่าคะแนนจากสมาชิก
รายบุคคลในกลุ่ม หรือเป็นตัวแปรแบบ Fuzzy Composition ซึง่ เป็นตัวแปรทีม่ โี ครงสร้างเหมือนกัน
เพียงบางส่วนในระดับการวิเคราะห์ทแ่ี ตกต่างกัน
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5. จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับในงานวิจยั ฉบับนี้ ให้ผล
ชัดเจนว่า ข้อคาถามทีส่ ามารถวัดผลได้ในตัวแปรระดับบุคคล หากประสงค์จะนาไปใช้ในระดับกลุ่ม
งานอาจไม่สามารถใช้วดั ผลได้ ดังนัน้ ก่อนการวิเคราะห์ค่าอิทธิพลต่างๆ ผูว้ จิ ยั จะต้องทาการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับเสียก่อน
ข้อเสนอแนะในการวิ จยั
1. จากการศึกษาในครัง้ นี้ ไม่พบว่าตัวแปรเครือข่ายทางสังคมซึง่ มีองค์ประกอบ
2 องค์ประกอบ ได้แก่ ความหนาแน่นของเครือข่าย และความสามารถในการเชื่อมโยงเครือข่าย
ส่งผลต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคลและระดับกลุ่มงานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ทัง้ นี้
อาจเนื่องจากเครือข่ายทางสังคมยังมีมติ อิ ่นื ทีส่ าคัญ อาทิ เครือข่ายแบบเปิดและเครือข่ายแบบปิด
ตลอดจนคุณภาพของข้อมูลทีบ่ ุคคลได้รบั ผ่านเครือข่ายทางสังคมนัน้ ดังนัน้ การศึกษาอิทธิพลของ
เครือข่ายทางสังคมในครัง้ ต่อไป ผูว้ จิ ยั อาจเลือกใช้มติ ติ ่างๆ ของเครือข่ายทางสังคมมาใช้ใน
การศึกษา ซึง่ จะทาให้ผวู้ จิ ยั อาจได้พบความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายทางสังคมกับพฤติกรรมสร้าง
นวัตกรรมในระดับบุคคลและ/หรือระดับกลุ่มงานได้
2. ในการวัดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สามารถดาเนินการได้หลากหลายวิธ ี ซึง่ ผูว้ จิ ยั
สามารถใช้วธิ กี ารวัดและเกณฑ์ทม่ี คี วามหลากหลายเพื่อใช้วดั ตัวแปรดังกล่าว อาทิ การใช้แนวคิด
การวัดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ตามประเภทผลิตภัณฑ์ ได้แก่ นวัตกรรมส่วนเพิม่
(incremental
innovations) นวัตกรรมพืน้ ฐาน (standard innovations) และนวัตกรรมแท้ (radical innovation)
หรืออาจใช้แนวคิดการวัดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ตามรูปแบบของสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ
อาจใช้แนวคิดการวัดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โดยคานึงถึงความแปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์และการ
ตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์การ ดังเช่นการวัดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ในงานวิจยั ฉบับนี้ ทัง้ นี้การ
เลือกใช้วธิ กี ารวัดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ดวั ยวิธใี ด ย่อมขึน้ อยูก่ บั บริบทของกลุ่มตัวอย่าง และ
เป้าหมายของการวิจยั เป็ นสาคัญ และการเลือกใช้วธิ กี ารวัดนวัตกรรมทีห่ ลากหลาย อาจให้ความรูท้ ่ี
แตกต่างกันออกไปได้
3. การศึกษาในครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ออกแบบวิธกี ารวัดตัวแปรพฤติกรรมสร้าง
นวัตกรรมในระดับกลุ่มงาน และระดับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้ผลการประเมินทีไ่ ม่มอี คติหรือความ
ลาเอียงในการประเมิน ด้วยการออกแบบให้หวั หน้าหน่วยงานและหัวหน้าหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเป็น
ผูป้ ระเมินผลงาน เนื่องจากหัวหน้าหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องไม่ใช่ผมู้ สี ่วนได้เสียจากการประเมินผล
ดังกล่าว ผลการศึกษาในครัง้ นี้พบว่าการประเมินผลของหัวหน้าหน่วยงานและหัวหน้าหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การวัดระดับนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ ดังนัน้ นักวิจยั ทีส่ นใจวัดผลตัวแปรดังกล่าว อาจเลือกใช้วธิ กี ารวัดผลเช่นเดียวกับงานวิจยั
ฉบับนี้ ทัง้ นี้เพื่อป้องกันความลาเอียงในการประเมินผลทีอ่ าจเกิดขึน้ อย่างไรก็ตามหากผูว้ จิ ยั ประสบ
ข้อจากัดในการวัดผลโดยหัวหน้าหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ทีจ่ ะประเมินผลพฤติกรรมการสร้าง
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นวัตกรรมทุกกลุ่มงาน หรือประเมินรายบุคคลทัง้ หมด ก็อาจใช้วธิ กี ารประเมินแบบสุ่ม แล้วพิจารณา
ค่าคะแนนว่ามีความสอดคล้องหรือไม่ หากมีความสอดคล้องกันก็สามารถใช้คะแนนของหัวหน้า
หน่วยงานนัน้ เป็นตัวแทนของคะแนนตัวแปรทีต่ อ้ งการประเมินได้
4. การวัดระดับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ในการศึกษาครัง้ นี้ แม้ว่าจะมีผปู้ ระเมินร่วมกัน
ถึง 2 ท่าน แต่กลับปรากฏผลความสัมพันธ์ของการให้คะแนนระหว่างผูป้ ระเมิน 2 คนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ โดยค่าความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็นความสัมพันธ์ในระดับสูง ( r =.65 และ r = .87)
ซึง่ น่าจะเป็นผลมาจากการระบุผลิตภัณฑ์ทจ่ี ะใช้ในการวัดผลอย่างชัดเจน ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ชน้ิ ล่าสุด
ทีอ่ อกจาหน่ายแล้ว ทาให้ผปู้ ระเมินมีการรับรูใ้ นตัวผลิตภัณฑ์ทจ่ี ะนามาประเมินผลอย่างชัดเจน
ดังนัน้ การวัดผลระดับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จงึ ควรกาหนดกรอบในการวัดผลทีช่ ดั เจน เพื่อให้การ
ประเมินมีความถูกต้องแม่นยา
5. งานวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ให้ความสาคัญกับปจั จัยทีเ่ ป็นตัวแปรด้านจิตวิทยา โดยยัง
ไม่ได้ทาการวิเคราะห์ผลคุณลักษณะของกลุ่มงานหรือข้อมูลเฉพาะขององค์การ ทีอ่ าจทาให้ผวู้ จิ ยั ได้
ข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อการนาไปใช้งาน ดังนัน้ ในลาดับการวิจยั ขัน้ ต่อไป ผูว้ จิ ยั จึงควรทีจ่ ะ
ทาการศึกษาเกีย่ วกับคุณลักษณะเฉพาะของกลุ่มงาน อาทิ จานวนสมาชิกในกลุ่มงาน อายุเฉลีย่ ของ
สมาชิกในกลุ่มงาน เงินเดือนเฉลีย่ ของสมาชิกในกลุ่มงาน เป็นต้น ทีอ่ าจส่งผลต่อการสร้างนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ ว่าจะมีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
ข้อเสนอแนะในทางปฏิ บตั ิ
1. จากการศึกษา ได้ชใ้ี ห้เห็นว่าองค์การทีป่ ระสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าทางานใน
แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ทม่ี คี วามสร้างสรรค์หรือเป็นสินค้านวัตกรรม ควรจะคัดเลือกบุคคลทีม่ ี
ลักษณะการคิดริเริม่ และการเปิดกว้างทางความคิดมาดูแลงานในแผนกดังกล่าว เพราะตัวแปรทัง้ 2
สามารถส่งผลต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคลได้ ทัง้ นี้หน่วยงานต่างๆ สามารถใช้
แบบทดสอบตามงานวิจยั ฉบับนี้ ในการคัดเลือกบุคคลทีม่ คี ุณลักษณะข้างต้นเข้ากลุ่มงาน เพื่อให้
เกิดผลงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุด ในขณะเดียวกันตัวแปรดังกล่าวก็เป็นตัวแปรทีส่ ามารถพัฒนาให้
เกิดขึน้ ได้ จึงเป็ นประโยชน์ต่อฝา่ ยทรัพยากรมนุษย์ขององค์การทีจ่ ะพัฒนาบุคลากรของตน ให้ม ี
คุณลักษณะเหล่านี้เพิม่ ขึน้ ได้ดว้ ย
2. ผลการวิจยั ในครัง้ นี้ แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคล
สามารถเกิดขึน้ ได้หากบุคคลได้อยูใ่ นกลุ่มงานทีม่ พี ฤติกรรมสร้างนวัตกรรม จึงเป็นประโยชน์ต่อ
องค์การทีป่ ระสงค์จะสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ว่าควรส่งเสริมให้กลุ่มงานมีพฤติกรรมทีน่ าไปสู่การ
สร้างสรรค์ผลงานเชิงปฏิบตั ไิ ด้จริง เพราะนอกจากกลุ่มงานดังกล่าวจะสร้างชิน้ งานได้อย่างเป็น
รูปธรรมแล้ว กลุ่มงานนัน้ ยังมีบทบาทสาคัญ ทีจ่ ะช่วยหล่อหลอมให้สมาชิกในกลุ่มทีแ่ ม้จะมี
พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคลน้อย ให้กลายเป็นบุคคลทีม่ พี ฤติกรรมดังกล่าวเพิม่ สูงขึน้ ได้
ด้วย
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3. จากข้อค้นพบถึงอิทธิพลของการสนับสนุนนวัตกรรมของกลุ่มงาน ทีส่ ่งผลต่อ
บรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมในกลุ่มงานและพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคลได้อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ได้แสดงให้เห็นถึงความสาคัญของการกาหนดนโยบายของบริษทั ทีม่ วี ตั ถุประสงค์
องค์การทีม่ งุ่ เน้นการสร้างนวัตกรรมอย่างชัดเจน ว่ามีบทบาทต่อการสร้างบรรยากาศส่งเสริม
นวัตกรรมให้เกิดขึน้ อีกทัง้ ยังผลักดันให้เกิดพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคลได้ ดังนัน้
องค์การใดทีป่ ระสงค์จะให้องค์การของตนสามารถสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึน้ ได้ ก็จะต้องกาหนดให้
นวัตกรรมเป็ นวิสยั ทัศน์หรือเป้าหมายขององค์การด้วย ซึง่ ผูบ้ ริหารระดับสูงจะต้องเป็นผูต้ งั ้ เป้าหมาย
นัน้ ไว้ เพื่อเป็นแนวทางให้ผบู้ ริหารระดับล่างใช้กาหนดนโยบายเชิงกลยุทธ์ต่อไป มิเช่นนัน้ แล้วการ
สร้างนวัตกรรมคงไม่อาจเกิดขึน้ ได้
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แบบสอบถามสาหรับสมาชิกในกลุ่มงานสร้ างผลิตภัณฑ์ ใหม่
แบบสอบถาม
เรือ่ งการสร้างผลิ ตภัณฑ์ใหม่ในบริษทั เอกชนของไทย
แบบสอบถามนี้มวี ตั ถุประสงค์ทจ่ี ะศึกษาเกีย่ วกับการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ในบริษทั เอกชนของประเทศ
ไทย อันจะเป็ นงานวิจยั ทีช่ ่วยขยายองค์ความรูด้ า้ นการทางานในประเทศไทยให้เพิม่ มากขึน้ ทัง้ นี้ขอ้ มูลทีไ่ ด้รบั จาก
ผูต้ อบแบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั จะปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณของนักวิจยั อย่างเคร่งครัด โดยไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของผูต้ อบแบบสอบถาม และจะทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลในภาพรวมเป็ นสาคัญ
ขอความกรุณาผูต้ อบแบบสอบถามได้ตอบแบบสอบถามนี้ โดยใส่เครื่องหมาย
 ในช่องทีต่ รงกับ
ความคิดและข้อเท็จจริงของท่าน แบบสอบถามนี้อาจใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที ทัง้ นี้การเสียสละเวลาของท่าน
เป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อวงการการศึกษาด้านการบริหารองค์การของประเทศไทย และขอขอบคุณทุกท่านอย่างยิง่
ทีไ่ ด้เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้
ตรีทพิ บุญแย้ม
นิสติ ปริญญาเอก สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดใส่เครือ่ งหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็ นจริงของท่าน
1. เพศ


2. อายุ




3.
4.
5.
6.
7.

ชาย

 หญิง

ไม่เกิน 25 ปี
31 – 35 ปี
41 – 45 ปี
ตัง้ แต่ 51 ปี ขน้ึ ไป





26 – 30 ปี
36 – 40 ปี
46 – 50 ปี

ท่านทางานในบริษทั นี้มาแล้วกีป่ ี (โปรดระบุ) …………………. ปี
ท่านได้รบั มอบหมายให้ทางานเกีย่ วกับการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กบั บริษทั นี้มาแล้ว .................... ปี
กลุ่มงานสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ทท่ี ่านร่วมกลุ่มอยู่ในปจั จุบนั นี้ มีจานวนสมาชิก..................... คน
กลุ่มงานสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ทท่ี ่านร่วมกลุ่มอยู่ในปจั จุบนั นี้ ผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่มาแล้ว................ชิน้
ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของกลุ่มงานของท่านคือ................................................................................
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ข้อมูลส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการทางานของท่าน ในหน้ าที่ที่เกี่ยวกับการทางานเพื่อสร้างผลิ ตภัณฑ์
ใหม่
แบบวัดเกี่ยวกับเพื่อน ในที่ทางาน
คาแนะนาในการตอบ
ประโยคต่อไปนี้สอดคล้องกับลักษณะของท่านเพียงใด โปรดทาเครื่องหมาย
เหนือวลี “จริงอย่างยิง่ ”
“จริง” “ไม่แน่ใจ” “ไม่จริง” “ไม่จริงเลย” เพียงแห่งเดียวในแต่ละประโยค ซึง่ ตรงกับสภาพความเป็ นจริงของท่าน
มากทีส่ ดุ กรุณาตอบให้ครบทุกข้อ
1. นอกจากในหน่วยงานทีฉ่ นั ทางานอยู่แล้ว ฉันก็แทบจะไม่รจู้ กั กับใครอื่นในองค์การนี้อกี
__________
ไม่จริงเลย

__________
ไม่จริง

__________
ไม่แน่ใจ

__________
จริง

__________
จริงอย่างยิง่

__________
จริง

__________
จริงอย่างยิง่

__________
จริง

__________
จริงอย่างยิง่

2. ฉันรูจ้ กั เพื่อนร่วมงานจากหลายหน่วยงานในองค์การเดียวกัน
__________
ไม่จริงเลย

__________
ไม่จริง

__________
ไม่แน่ใจ

3. ฉันไม่แน่ใจว่าจะมีสกั กีค่ นในองค์การนี้ทร่ี จู้ กั ฉัน
__________
ไม่จริงเลย

__________
ไม่จริง

__________
ไม่แน่ใจ

4. ฉันไม่รจู้ กั คนในแวดวงธุรกิจเดียวกัน นอกเหนือจากในองค์การทีฉ่ นั ทางานอยู่
__________
ไม่จริงเลย

__________
ไม่จริง

__________
ไม่แน่ใจ

__________
จริง

__________
จริงอย่างยิง่

__________
จริง

__________
จริงอย่างยิง่

5. อาจกล่าวได้ว่า มีคนรูจ้ กั ฉันทัง้ ในและนอกองค์การเป็ นจานวนมาก
__________
ไม่จริงเลย

__________
ไม่จริง

__________
ไม่แน่ใจ

6. ฉันเป็ นสมาชิกของชมรมหรือสมาคมวิชาชีพต่างๆ หลายสมาคม / ชมรม
__________
ไม่จริงเลย

__________
ไม่จริง

__________
ไม่แน่ใจ

__________
จริง

__________
จริงอย่างยิง่

7. หากต้องการความช่วยเหลือในเรื่องใดๆ ฉันจะมีรายชื่อของบุคคลทีจ่ ะช่วยเหลือฉันได้หลายคน
__________
ไม่จริงเลย

__________
ไม่จริง

__________
ไม่แน่ใจ

__________
จริง

__________
จริงอย่างยิง่

__________
จริง

__________
จริงอย่างยิง่

8. ฉันรูว้ ธิ ที จ่ี ะทาความรูจ้ กั กับบุคคลทีฉ่ นั ไม่เคยรูจ้ กั มาก่อนได้
__________
ไม่จริงเลย

__________
ไม่จริง

__________
ไม่แน่ใจ

9. น้อยครัง้ นักทีฉ่ นั จะพูดคุยกับคนทีฉ่ นั ได้พบเจอกันเป็ นครัง้ แรก แม้จะเป็ นเพื่อนกับคนรูจ้ กั ของฉันก็ตาม
__________
ไม่จริงเลย

__________
ไม่จริง

__________
ไม่แน่ใจ

__________
จริง

__________
จริงอย่างยิง่
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10. ฉันไม่สามารถคิดหาวิธใี นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับคนในแวดวงธุรกิจเดียวกันได้
__________
ไม่จริงเลย

__________
ไม่จริง

__________
ไม่แน่ใจ

__________
จริง

__________
จริงอย่างยิง่

__________
จริง

__________
จริงอย่างยิง่

11. ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีฉ่ นั จะขยายกลุ่มคนรูจ้ กั ของฉันให้มมี ากยิง่ ขึน้
__________
ไม่จริงเลย

__________
ไม่จริง

__________
ไม่แน่ใจ

12. ฉันได้ทาความรูจ้ กั กับบุคคลต่างๆ ในแวดวงธุรกิจทีฉ่ นั ทางานอยู่เสมอ
__________
ไม่จริงเลย

__________
ไม่จริง

__________
ไม่แน่ใจ

__________
จริง

__________
จริงอย่างยิง่

แบบวัดเกี่ยวกับความคิ ดของฉัน
คาแนะนาในการตอบ
ประโยคต่อไปนี้สอดคล้องกับลักษณะของท่านเพียงใด โปรดทาเครื่องหมาย
เหนือวลี “เห็นด้วยอย่าง
ยิง่ ” “ค่อนข้างเห็นด้วย” “ไม่แน่ใจ” “ค่อนข้างไม่เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วยเลย” เพียงแห่งเดียวในแต่ละประโยค ซึง่
ตรงกับสภาพความเป็ นจริงของท่านมากทีส่ ดุ กรุณาตอบให้ครบทุกข้อ
1. คนทีค่ ดิ ตรงกันข้ามกับทีฉ่ นั คิด เป็ นคนทีค่ ดิ ผิดๆ
________
________
________
ไม่เห็นด้วยเลย

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ไม่แน่ใจ

2. การมีมุมมองทีห่ ลากหลายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็ นสิง่ ทีด่ ี
________
________
________
ไม่เห็นด้วยเลย

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ไม่แน่ใจ

________

________

ค่อนข้างเห็นด้วย

เห็นด้วยอย่างยิง่

________

________

ค่อนข้างเห็นด้วย

เห็นด้วยอย่างยิง่

3. ในการลงมือทาสิง่ ใด จะมีทางเลือกทีถ่ ูกต้องอยู่เพียงทางเลือกเดียวเท่านัน้
________
________
________
________
ไม่เห็นด้วยเลย

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ไม่แน่ใจ

ค่อนข้างเห็นด้วย

________
เห็นด้วยอย่างยิง่

4. พนักงานทีม่ คี วามคิดและภูมหิ ลังหลากหลายเป็ นประโยชน์กบั กลุ่มงานหรือองค์การอย่างยิง่
________
________
________
________
________
ไม่เห็นด้วยเลย

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ไม่แน่ใจ

5. จาเป็ นอย่างยิง่ ทีบ่ ุคคลจะต้องเปิ ดกว้างต่อความคิดเห็นทีแ่ ตกต่าง
________
________
________
ไม่เห็นด้วยเลย

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ไม่แน่ใจ

ค่อนข้างเห็นด้วย

เห็นด้วยอย่างยิง่

________

________

ค่อนข้างเห็นด้วย

เห็นด้วยอย่างยิง่
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6. ในการแก้ปญั หาใดปญั หาหนึ่ง จะมีหนทางในการแก้ปญั หาทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับได้หลายหนทาง
________
________
________
________
________
ไม่เห็นด้วยเลย

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ไม่แน่ใจ

7. การมีมุมมองทีห่ ลากหลายควรได้รบั การสนับสนุน
________
________
________
ไม่เห็นด้วยเลย

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ไม่แน่ใจ

8. คนทีค่ ดิ ไม่เหมือนกันกับฉัน อาจก่อปญั หาให้กบั ฉันได้
________
________
________
ไม่เห็นด้วยเลย

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ไม่แน่ใจ

9. ฉันไม่ชอบฟงั ความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างไปจากความคิดของฉัน
________
________
________
ไม่เห็นด้วยเลย

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ไม่แน่ใจ

ค่อนข้างเห็นด้วย

เห็นด้วยอย่างยิง่

________

________

ค่อนข้างเห็นด้วย

เห็นด้วยอย่างยิง่

________

________

ค่อนข้างเห็นด้วย

เห็นด้วยอย่างยิง่

________

________

ค่อนข้างเห็นด้วย

เห็นด้วยอย่างยิง่

10. ฉันมักจะพบว่าความคิดเห็นของคนอื่น มักเป็ นความคิดทีไ่ ร้เหตุผล
________
________
________
________
ไม่เห็นด้วยเลย

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ไม่แน่ใจ

11. ฉันมักพบว่าคนทีค่ ดิ ไม่เหมือนกันกับฉัน เขาเป็ นคนประหลาด
________
________
________
ไม่เห็นด้วยเลย

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ไม่แน่ใจ

ค่อนข้างเห็นด้วย

เห็นด้วยอย่างยิง่

________

________

ค่อนข้างเห็นด้วย

เห็นด้วยอย่างยิง่

12. หากฉันมีความเชื่อในสิง่ ใดแล้ว ฉันจะมันคงแน่
่
วแน่ต่อความเชื่อของฉัน
________
________
________
________
ไม่เห็นด้วยเลย

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ไม่แน่ใจ

ค่อนข้างเห็นด้วย

13. “เห็นต่างไม่ผดิ คิดต่างไม่แปลก” เป็ นสานวนทีต่ รงกับวิธคี ดิ ของฉัน
________
________
________
________
ไม่เห็นด้วยเลย

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ไม่แน่ใจ

________

ค่อนข้างเห็นด้วย

________
เห็นด้วยอย่างยิง่

________
เห็นด้วยอย่างยิง่

แบบวัดเกี่ยวกับการทางานของฉัน
คาแนะนาในการตอบ
ประโยคต่อไปนี้สอดคล้องกับลักษณะของท่านเพียงใด โปรดทาเครื่องหมาย
เหนือวลี “จริงอย่างยิง่ ”
“ค่อนข้างจริง” “ไม่แน่ใจ” “ค่อนข้างไม่จริง” “ไม่จริงเลย” เพียงแห่งเดียวในแต่ละประโยค ซึง่ ตรงกับสภาพความ
เป็ นจริงของท่านมากทีส่ ดุ กรุณาตอบให้ครบทุกข้อ
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1. ฉันเป็ นผูท้ ม่ี กี ารคิดริเริม่ ใหม่ๆ
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

2. ฉันสามารถสร้างความคิดใหม่ๆ เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

3. ฉันคือผูท้ ม่ี คี วามกระตือรือร้น
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

4. ฉันไม่สามารถสร้างความคิด 2 – 3 ความคิดในช่วงเวลาเดียวกัน
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

5. ฉันจะคิดสิง่ ใหม่กต็ ่อเมื่อมีคนมากระตุน้ ให้ทา
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

6. ฉันสามารถคิดค้นวิธกี ารใช้งานสิง่ ของเดิมๆ ในรูปแบบใหม่ๆ ได้
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

7. ฉันมีมุมมองแปลกใหม่แม้ในปญั หาเดิมๆ
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

8. ฉันชอบเสีย่ งทีจ่ ะลงมือทาในสิง่ ทีแ่ ตกต่างจากสิง่ เดิมทีเ่ ป็ นอยู่
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

9. ฉันสามารถคิดแก้ปญั หาด้วยวิธกี ารทีห่ ลากหลายได้
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

10. ฉันไม่สามารถแก้ปญั หาหลายเรื่องได้ในเวลาเดียวกัน
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ
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11. ฉันพร้อมทีจ่ ะยืนยันในความเห็นของฉัน แม้จะเป็ นความเห็นทีไ่ ม่ตรงกันกับกลุ่ม
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

12. ฉันต้องการแรงกระตุน้ เพื่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงตนเอง
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

13. ฉันชอบให้การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กีย่ วกับชีวติ ของฉันเกิดขึน้ ทีละน้อย
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

แบบวัดการทางานร่วมกับกลุ่ม
คาแนะนาในการตอบ
ประโยคต่อไปนี้สอดคล้องกับลักษณะของท่านเพียงใด โปรดทาเครื่องหมาย
เหนือวลี “จริงอย่างยิง่ ”
“ค่อนข้างจริง” “ไม่แน่ใจ” “ค่อนข้างไม่จริง” “ไม่จริงเลย” เพียงแห่งเดียวในแต่ละประโยค ซึง่ ตรงกับสภาพความ
เป็ นจริงท่านมากทีส่ ดุ กรุณาตอบให้ครบทุกข้อ
1. ฉันมักจะสร้างความคิดใหม่ๆ ในเรื่องทีย่ ากได้
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

2. ฉันสามารถทาให้บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับการผลิตสินค้าใหม่ เห็นด้วยกับความคิดทีแ่ ปลกใหม่ของฉันได้
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

3. ฉันไม่สามารถหาทางเลือกทีร่ เิ ริม่ แปลกใหม่เพื่อใช้ในการแก้ปญั หาได้
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

4. ฉันมักจะค้นหาวิธกี าร เทคนิค และ/หรือเครื่องมือในการทางานใหม่ๆ ได้
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

5. ฉันไม่สามารถผลักดันให้ความคิดทีแ่ ปลกใหม่ของฉันได้กลายไปเป็ นสิง่ ทีใ่ ช้งานได้จริง
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่
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6. ฉันไม่สามารถจูงใจให้คนในกลุ่มยอมรับความคิดใหม่ๆ ของฉันได้
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

7. หน่วยงาน/ กลุ่มงานของฉันมักคาดหวังว่าจะได้ความคิดใหม่ๆ จากฉัน
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

8. การมีความคิดใหม่ๆ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ตวั ใหม่เป็ นเรื่องยากมากสาหรับฉัน
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

9. ความคิดริเริม่ ของฉันได้กลายเป็ นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ใหม่ของกลุ่มงาน / หน่วยงานนี้
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

10. ฉันไม่เคยทาให้สมาชิกในกลุ่มหรือในหน่วยงานของฉัน ตื่นเต้นกับแนวคิดทีแ่ ปลกใหม่ของฉันได้เลย
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

11. ฉันสามารถคิดหาหนทางให้บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง สนับสนุนความคิดเกีย่ วกับสินค้าใหม่ของฉันได้
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

12. ถึงฉันคิดสิง่ ใหม่ๆได้ แต่กไ็ ม่ทราบว่าจะหาใครมาสนับสนุนความคิดของฉัน
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

13. คาแนะนาเกีย่ วกับสินค้าใหม่ของฉัน ไม่เคยมีใครในกลุ่มงาน/หน่วยงาน นาไปใช้ในการผลิตสินค้าจริง
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

14. เมื่อกลุ่มระดมความคิดเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ฉันมักจะเสนอความคิดทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการสร้างผลิตภัณฑ์
นัน้
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

15. ฉันมีการประเมินความคิดทีแ่ ปลกใหม่ของฉันเอง ว่าเป็ นประโยชน์กบั กลุ่มงาน / หน่วยงานหรือไม่
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่
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16. ฉันพร้อมจะโน้มน้าวให้สมาชิกในกลุ่มงาน / หน่วยงานของฉัน นาความคิดของฉันไปใช้ประโยชน์
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

แบบวัดเกี่ยวกับความรูแ้ ละทักษะของกลุ่มงานของฉัน
กลุ่มงานในแบบวัดนี้ หมายถึง กลุ่มงานซึง่ ท่านได้เป็ นสมาชิ กอยู่
โดยมีหน้ าทีด่ แู ลด้านการสร้างผลิ ตภัณฑ์ใหม่โดยตรง
คาแนะนาในการตอบ
ประโยคต่อไปนี้สอดคล้องกับลักษณะกลุ่มงานของท่านเพียงใด โปรดทาเครื่องหมาย
เหนือวลี “ไม่
จริงเลย” “ค่อนข้างไม่จริง” “ไม่แน่ใจ” “ค่อนข้างจริง” “จริงอย่างยิง่ ” เพียงแห่งเดียวในแต่ละประโยค ซึง่ ตรงกับ
สภาพความเป็ นจริงของท่านมากทีส่ ดุ กรุณาตอบให้ครบทุกข้อ
1. ฉันและเพื่อนในกลุ่มงานนี้ มีความคิดและความเชื่อทีเ่ หมือนกัน
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

2. ฉันและเพื่อนในกลุ่มงานนี้ มีทกั ษะในการทางานทีเ่ หมือนกัน
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

3. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มงานนี้ของฉัน ประกอบไปด้วยผูท้ ม่ี คี วามรูใ้ นหลายสาขาวิชา
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

4. ฉันและเพื่อนในกลุ่มงานนี้ มีทกั ษะในการทางานไม่แตกต่างกัน
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

5. ฉันและเพื่อนในกลุ่มงานนี้ ต่างก็มวี ธิ กี ารในการทางานในแบบฉบับของตัวเอง
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

6. ฉันและเพื่อนในกลุ่มงานนี้มมี ุมมองในปญั หาเดียวกัน ทีแ่ ตกต่างกันไป
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่
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7. สมาชิกในกลุ่มงานนี้ เคยทางานในสายงานอื่นๆ นอกเหนือจากการผลิตสินค้าใหม่ให้กบั องค์การ
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

8. ฉันและเพื่อนในกลุ่มงานนี้ มีความสนใจในเรื่องทีเ่ หมือนๆ กัน
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

9. ความรูใ้ นการทางานของเพื่อนในกลุ่มงานนี้ของฉัน มีความหลากหลายอย่างมาก
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

10. ฉันมักจะได้ความรูใ้ นเรื่องทีฉ่ นั ไม่เคยรูม้ าก่อน จากสมาชิกในกลุ่มงานนี้
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

11. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มงานนี้เป็ นผูม้ คี วามเชีย่ วชาญในหลากหลายสายงาน
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

12. ความรูท้ ฉ่ี นั ได้รบั จากเพื่อนในกลุ่มงานนี้ ทาให้ฉนั มีความรูใ้ นประเด็นใหม่ๆ เพิม่ ขึน้
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

แบบวัดเกี่ยวกับบรรยากาศในการทางานในกลุ่มของฉัน
กลุ่มงานในแบบวัดนี้ หมายถึง กลุ่มงานซึง่ ท่านได้เป็ นสมาชิ กอยู่
โดยมีหน้ าทีด่ แู ลด้านการสร้างผลิ ตภัณฑ์ใหม่โดยตรง
คาแนะนาในการตอบ
ประโยคต่อไปนี้เกีย่ วข้องกับลักษณะงานและสภาพการทางานอาชีพของท่านในปจั จุบนั โปรดอ่านทีละ
ประโยค แล้วพิจารณาว่า มีความเป็ นจริงหรือไม่มากน้อยเพียงใดเกีย่ วกับงานทีท่ ่านทาอยู่ และตัดสินใจเลือกทา
เครื่องหมาย เหนือวลี “จริงอย่างยิง่ ” “ค่อนข้างจริง” “ไม่แน่ใจ” “ค่อนข้างไม่จริง” “ไม่จริงเลย” เพียงแห่งเดียว
ในแต่ละประโยค ซึง่ ตรงกับสภาพความเป็ นจริงท่านมากทีส่ ดุ กรุณาตอบให้ครบทุกข้อ
1. กลุ่มงานนี้ของฉันมีเป้าหมายในการทางานทีไ่ ม่ชดั เจน
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

2. ฉันไม่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ในการทางานของกลุ่มงานนี้

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่
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_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

3. ฉันคิดว่าสมาชิกในกลุ่มงานนี้เห็นพ้องกับวัตถุประสงค์ในการทางานของกลุ่ม
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

4. ฉันคิดว่าสมาชิกคนอื่นๆ ในกลุ่มงาน มีความเข้าใจอย่างชัดเจนในวัตถุประสงค์ในการทางานของกลุ่ม
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

5. สมาชิกทุกคนในกลุ่มงานนี้ มีสว่ นร่วมในการกาหนดวัตถุประสงค์ในการทางานของกลุ่ม
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

6. สมาชิกในกลุ่มงานนี้ สามารถเสนอความคิดของตนต่อกลุ่มได้อย่างเสรี
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

7. สมาชิกในกลุ่มงานนี้ รับรูว้ ่าตนเองเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

8. ฉันคิดว่าวัตถุประสงค์ของกลุ่มงานนี้ไม่สามารถบรรลุได้
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

9. ฉันคิดว่าวัตถุประสงค์ของกลุ่มงานนี้มคี ุณค่าต่อฉัน
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

10. บ่อยครัง้ ทีส่ มาชิกในกลุ่มงานนี้ เยาะเย้ยความคิดของสมาชิกคนอื่นในกลุ่ม
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

11. ฉันคิดว่าวัตถุประสงค์ของกลุ่มงานนี้ ไม่ได้มคี ุณค่าต่อองค์การนี้
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

12. สมาชิกในกลุ่มงานนี้พยายามจะควบคุมสมาชิกคนอื่นๆ ในกลุ่มงาน
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่
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13. ฉันคิดว่าวัตถุประสงค์ของกลุ่มงานนีไ้ ม่สามารถทาให้เป็ นจริงและบรรลุผลได้
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

14. ฉันคิดว่าสมาชิกในกลุ่มงานนี้ มีความผูกพันต่อวัตถุประสงค์ในการทางานของกลุ่ม
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

15. สมาชิกในกลุ่มงานนี้ รูส้ กึ สบายใจทีจ่ ะทางานร่วมกับสมาชิกคนอื่นๆ ในกลุ่ม
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

16. สมาชิกในกลุ่มงานนี้มคี วามร่วมมือในการพัฒนาและนาความคิดใหม่ๆ ไปใช้
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

17. สมาชิกในกลุ่มงานนี้ได้จดั หาและแบ่งปนั ทรัพยากรระหว่างกัน เพื่อใช้ในการสร้างความคิดใหม่ๆ
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

18. สมาชิกในกลุ่มงานนี้ต่างเข้าใจและยอมรับซึง่ กันและกัน
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

19. ทุกคนในกลุ่มงานนี้รบั ฟงั เสียงสมาชิก แม้ว่าจะเป็ นเสียงส่วนน้อย
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

20. อานาจในการตัดสินใจเรื่องใดๆ ของกลุ่มงานนี้ ขึน้ อยู่กบั คนในกลุ่มไม่กค่ี น
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

21. สมาชิกในกลุ่มงานนี้ ไม่มกี ารตรวจสอบซึง่ กันและกัน เพื่อรักษามาตรฐานในการทางานให้สงู ทีส่ ดุ
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

22. สมาชิกในกลุ่มงานนี้มกี ารตัง้ คาถามว่ากลุ่มควรทาอะไรต่อไป
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ
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23. กลุ่มงานนี้มกี ารให้และรับซึง่ กันและกันอย่างมาก
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

24. กลุ่มงานนี้พร้อมจะสนับสนุนการสร้างความคิดใหม่ๆ ของสมาชิกอยู่เสมอ
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

25. เมื่อมีปญั หาการทางานเกิดขึน้ ในกลุ่มงานนี้ สมาชิกในกลุ่มก็มกั จะกล่าวโทษกันเอง
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

26. สมาชิกในกลุ่มมักจะรูส้ กึ ลาบากใจทีต่ อ้ งเสนอความคิดให้กบั สมาชิกคนอื่นในกลุ่มได้รบั รู้
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

27. สมาชิกในกลุ่มงานนี้มสี ว่ นร่วมในกระบวนการตัดสินใจของกลุ่มเสมอ
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

28. กลุ่มงานนี้ไม่พร้อมทีจ่ ะเปิ ดรับและตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลง
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

29. สมาชิกในกลุ่มงานนี้ไม่มกี ารค้นหาหนทางใหม่ๆ เพื่อใช้ในการแก้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

30. ในกลุ่มงานนี้ให้เวลาสมาชิกเพื่อการพัฒนาความคิดใหม่ๆ อย่างจากัด
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

31. สมาชิกกลุ่มงานนี้ไม่มคี วามตัง้ ใจอย่างแท้จริง ทีจ่ ะดาเนินงานให้บรรลุความเป็ นเลิศของกลุ่มงาน
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

32. สมาชิกของกลุ่มงานนี้ดาเนินงานให้ผลิตภัณฑ์ใหม่เป็ นผลิตภัณฑ์ทด่ี ที ส่ี ดุ ของกลุ่ม
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่
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33. สมาชิกในกลุ่มงานนี้ไม่เคยให้การสนับสนุนใครอย่างเป็ นรูปธรรม เพื่อการสร้างความคิดใหม่ๆ
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

34. สมาชิกในกลุ่มงานนี้มกี ารเสนอความคิดหรือวิธกี ารทีเ่ ป็ นประโยชน์กบั สมาชิกคนอื่นๆ ในกลุ่มงาน
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

35. สมาชิกในกลุ่มงานนี้ต่างให้ความรูท้ เ่ี กีย่ วกับการทางานซึง่ กันและกัน
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

36. กลุ่มงานนี้มุ่งพัฒนาเพื่อค้นหาคาตอบใหม่ๆ อยู่อย่างสม่าเสมอ
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

37. กลุ่มงานนี้มกี ารประเมินถึงจุดอ่อนของวิธที ก่ี าลังลงมือทา เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ของกลุ่มงานทีด่ ที ส่ี ดุ เท่าทีจ่ ะ
เป็ นไปได้
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

38. สมาชิกของกลุ่มงานนี้ไม่ได้ใช้ความคิดของสมาชิกคนอื่นๆ ในกลุ่มมาต่อยอด เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ของกลุ่ม
งาน
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

39. มีสมาชิกของกลุ่มงานนี้ไม่ถงึ ครึง่ หนึ่ง ทีม่ ุ่งหวังให้ผลิตภัณฑ์ใหม่ของกลุ่มงานนี้เป็ นผลิตภัณฑ์ทด่ี ที ส่ี ดุ
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่

40. สมาชิกในกลุ่มงานนี้ไม่ได้ตระหนักว่า กลุ่มงานเองควรจะทาผลงานทีม่ มี าตรฐานทีส่ งู ทีส่ ดุ
_________
ไม่จริงเลย

_________
ค่อนข้างไม่จริง

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างจริง

_________
จริงอย่างยิง่
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แบบวัดเกี่ยวกับองค์การของฉัน
กลุ่มงานในแบบวัดนี้ หมายถึง กลุ่มงานซึง่ ท่านได้เป็ นสมาชิ กอยู่
โดยมีหน้ าทีด่ แู ลด้านการสร้างผลิ ตภัณฑ์ใหม่โดยตรง
คาแนะนาในการตอบ
ประโยคต่อไปนี้เกีย่ วข้องกับลักษณะงานและสภาพการทางานอาชีพของท่านในปจั จุบนั โปรดอ่านทีละ
ประโยค แล้วพิจารณาว่า มีความเป็ นจริงหรือไม่มากน้อยเพียงใด และตัดสินใจเลือกทาเครื่องหมาย เหนือวลี
“เห็นด้วยอย่างยิง่ ” “ค่อนข้างเห็นด้วย” “ไม่แน่ใจ” “ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ” “ไม่เห็นด้วยเลย” เพียงแห่งเดียวในแต่
ละประโยค ซึง่ ตรงกับสภาพความเป็ นจริงท่านมากทีส่ ดุ กรุณาตอบให้ครบทุกข้อ
1. ฉันรับรูไ้ ด้ว่าผลงานสร้างสรรค์ของกลุ่มงานของฉันเป็ นทีย่ อมรับขององค์การนี้
_________
ไม่เห็นด้วยเลย

_________
ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างเห็นด้วย

_________
เห็นด้วยอย่างยิง่

2. หากกลุ่มงานของฉันสร้างผลงานสร้างสรรค์โดดเด่น ก็จะได้รบั คาชมเชยและ / หรือรางวัลจากองค์การนี้
_________
ไม่เห็นด้วยเลย

_________
ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างเห็นด้วย

_________
เห็นด้วยอย่างยิง่

3. กลุ่มงานของฉันไม่เคยได้รบั ทรัพยากรทีจ่ าเป็ นในการพัฒนาชิน้ งานใหม่ๆ จากองค์การเลย
_________
ไม่เห็นด้วยเลย

_________
ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างเห็นด้วย

_________
เห็นด้วยอย่างยิง่

4. บ่อยครัง้ ทีฉ่ นั รับรูว้ ่า ต่อให้กลุ่มงานของฉันสร้างผลงานทีส่ ร้างสรรค์เพียงใด ก็ไม่มคี วามหมายต่อ องค์การนี้
_________
ไม่เห็นด้วยเลย

_________
ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างเห็นด้วย

_________
เห็นด้วยอย่างยิง่

_________
ค่อนข้างเห็นด้วย

_________
เห็นด้วยอย่างยิง่

5. องค์การนี้ทาให้ฉนั รับรูว้ ่าค่าของคนอยู่ทผ่ี ลของงาน
_________
ไม่เห็นด้วยเลย

_________
ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

_________
ไม่แน่ใจ

6. องค์การนี้มรี างวัลในรูปแบบต่างๆ สาหรับกลุ่มงานทีม่ ผี ลงานสร้างสรรค์โดดเด่น
_________
ไม่เห็นด้วยเลย

_________
ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างเห็นด้วย

_________
เห็นด้วยอย่างยิง่

7. หัวหน้าหน่วยงานของฉันคอยช่วยเหลือกลุ่มงานของฉันเสมอ
_________
ไม่เห็นด้วยเลย

_________
ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างเห็นด้วย

_________
เห็นด้วยอย่างยิง่
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8. กลุ่มงานของฉันต้องการได้รบั อิสระในการสร้างผลงานจากหัวหน้าหน่วยงานให้มากกว่านี้
_________
ไม่เห็นด้วยเลย

_________
ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างเห็นด้วย

_________
เห็นด้วยอย่างยิง่

9. หัวหน้าหน่วยงานของฉันจะคอยสนับสนุนอยู่เบือ้ งหลังกลุ่มงานของฉัน
_________
ไม่เห็นด้วยเลย

_________
ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างเห็นด้วย

_________
เห็นด้วยอย่างยิง่

10. กลุ่มงานของฉันขาดแคลนเงินทุนอย่างเพียงพอในการสนับสนุนการพัฒนาชิน้ งาน
_________
ไม่เห็นด้วยเลย

_________
ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างเห็นด้วย

_________
เห็นด้วยอย่างยิง่

11. หากกลุ่มงานของฉันทางานผิดพลาด หัวหน้าหน่วยงานของฉันจะให้โอกาสกลุ่มงานของฉันได้เรียนรูจ้ าก
ความผิดพลาดนัน้ โดยปราศจากการต่อว่าหรือลงโทษ
_________
ไม่เห็นด้วยเลย

_________
ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างเห็นด้วย

_________
เห็นด้วยอย่างยิง่

12. กลุ่มงานของฉันได้รบั การช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ จากองค์การอยู่เสมอ
_________
ไม่เห็นด้วยเลย

_________
ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างเห็นด้วย

_________
เห็นด้วยอย่างยิง่

13. หัวหน้าหน่วยงานของฉันไม่มเี วลาให้คาปรึกษากับกลุ่มงานของฉัน
_________
ไม่เห็นด้วยเลย

_________
ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างเห็นด้วย

_________
เห็นด้วยอย่างยิง่

14. กลุ่มงานของฉันได้รบั เวลาทีเ่ พียงพอในการพัฒนาชิน้ งานหรือความคิดใหม่ๆ
_________
ไม่เห็นด้วยเลย

_________
ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างเห็นด้วย

_________
เห็นด้วยอย่างยิง่

15. ปญั หาของกลุ่มงานของฉัน ก็คอื การไม่ได้รบั ความช่วยเหลือในการพัฒนาชิน้ งานใหม่จากองค์การ
แม้ว่าได้รอ้ งขอไปแล้ว
_________
ไม่เห็นด้วยเลย

_________
ค่อนข้างไม่เห็นด้วย



_________
ไม่แน่ใจ

_________
ค่อนข้างเห็นด้วย

จบแบบสอบถาม
ขอบพระคุณอย่างยิ่ ง

_________
เห็นด้วยอย่างยิง่
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รายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิที่ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัด
1. ผศ.ดร. วิลาลักษณ์ ชัววัลลี สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. ผศ.ดร. วีระพงศ์ มาลัย
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3. อ.ดร. นาชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. คุณกนช รัตวิ านิช ผูจ้ ดั การฝา่ ยส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. คุณกัญจน์มติ า ภูวพิมพ์ตระกูล ผูจ้ ดั การฝา่ ยการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์
รถมือสอง ธนาคารเกียรตินาคิน
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ผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งสารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) ของ
ตัวแปรความหลากหลายด้านความรู้และทักษะของกลุ่มงาน
ผลการวิเคราะห์น้ไี ด้ดาเนินการในช่วงการทดสอบแบบวัด เพื่อทาการปรับปรุงแบบวัดให้
เหมาะสมก่อนการลงเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริงต่อไป ข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ปรากฏผลดังนี้
ก) การทดสอบค่าความเชื่อมันสอดคล้
่
องภายในของครอนบาค
Item-total Statistics
Scale
Mean
if Item
Deleted
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12

Scale Corrected
Variance
Itemif Item
Total
Deleted Correlation

39.4419
39.2093
38.2791
39.0698
38.2791
38.3023
38.3023
39.2558
38.3023
38.2558
38.3023
38.0233

16.2049
14.9790
11.9679
14.2093
14.3488
14.2636
13.7874
15.6711
12.4540
13.0044
12.0255
12.1661

Reliability Coefficients
N of Cases = 43.0
Alpha = .4984

ข)

Alpha
if Item
Deleted

-.1843
-.0069
.4372
.0484
.1550
.1115
.1523
-.1185
.4774
.3388
.5658
.5122

N of Items = 12

ผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งสารวจ
KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
Bartlett's Test of
Sphericity

.5547
.5287
.3983
.5246
.4855
.4976
.4882
.5630
.4017
.4368
.3768
.3888

Approx. Chi-Square
df
Sig.

.544
200.916
66
.000
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T ot al Va ri anc e Ex p lai ned
Initial Eigenvalues
Component
1

Total

Extraction Sums of Squared Loadings
Total

Rotation Sums of Squared Loadings

% of Variance

Cumulat ive %

% of Variance

Cumulat ive %

% of Variance

Cumulat ive %

3.509

29.245

29.245

3.509

29.245

29.245

Total
3.280

27.332

27.332

2

2.070

17.254

46.499

2.070

17.254

46.499

1.843

15.355

42.687

3

1.411

11.758

58.257

1.411

11.758

58.257

1.651

13.762

56.448

4

1.268

10.565

68.822

1.268

10.565

68.822

1.308

10.901

67.349

5

1.042

8.686

77.508

1.042

8.686

77.508

1.219

10.159

77.508

6

.757

6.305

83.813

7

.614

5.120

88.934

8

.489

4.073

93.006

9

.316

2.631

95.637

10

.253

2.110

97.747

11

.140

1.168

98.915

12

.130

1.085

100.000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

C o mpo nen t M at r ixa
Component
1
K11

.829

K10

.801

K9

.784

K12

.781

K3

.771

2

3

.642

.370

K8

-.634

.359

-.588

.487

.558

.641

skill diversity

-.362

K4
K5
K6

.464

K7

.530

5 components extracted.

-.448
.343

.352

.812

-.385

.541

Ext raction Method: Principal Component Analysis.
a.

5

.309

K2

knowledge &

4

.751
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ค) การวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งสารวจ กรณี เปรียบเทียบองค์ประกอบ 2 และ
3 องค์ประกอบ
กรณี 2 องค์ประกอบ

กรณี 3 องค์ประกอบ

R ot at ed C o mpo ne nt Ma t r ixa

R ot at ed C o mpo ne nt Ma t r ixa
Component

Component
1

1

2

K11

.830

K11

.856

K10

.820

K3

.839

K9

.789

K9

.798

K3

.783

K12

.772

K12

.762

K10

.748

K8

-.656

knowledge &
skill diversity

knowledge &

-.630

2

3

-.339
.834

K8

.751

.607

K6

-.653

K7

.550

K4

.864

K4

.531

K2

.718

K6

.495

K7

skill diversity
K2

-.308

-.377

.415

K5

K5

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a.

Rotation converged in 3 iterations.

.373

a.

Rotation converged in 5 iterations.
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ค่าสหสัมพันธ์เพียรสันของตัวแปรนวัตกรรมผลิ ตภัณฑ์ระหว่างหัวหน้ าหน่ วยงาน
เป็ นผูป้ ระเมิ น กับหัวหน้ าหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องเป็ นผูป้ ระเมิ น
Correlations

INNO2

INNO1

CO_INNO1

INNO2

1

INNO1

.727**

1

CO_INNO1

.730**

.870**

1

CO_INNO2

.646**

.588*

.796**

CO_INNO2

1

* p = .05, ** p = .01

โดยที่ INNO1
INNO2
CO_INNO1
CO_INNO2

=
=
=
=

ระดับความแปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์โดยหัวหน้างานเป็นผูป้ ระเมิน
ระดับประโยชน์ของผลิตภัณฑ์โดยหัวหน้างานเป็นผูป้ ระเมิน
ระดับประโยชน์ของผลิตภัณฑ์โดยหัวหน้างานทีเ่ กีย่ วข้องเป็นผูป้ ระเมิน
ระดับความแปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์โดยหัวหน้างานทีเ่ กีย่ วข้อง
เป็นผูป้ ระเมิน

รายละเอียดค่าน้าหนักองค์ประกอบรายข้อ ด้วยการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันรายตัวแปร
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