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บทคัดย่อ  
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง บรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรม 
ระบบการจัดการความรู้ พฤติกรรมการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม และผลการด าเนินงานขององค์กร 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง บรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรม ระบบการจัดการความรู้ และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
เชิงนวัตกรรมที่มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย และ 3) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง
ของตัวแปรความสัมพันธ์เชิงสาหตุของบุพปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานของธุรกิจเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทยกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ผลการวิเคราะห์พบว่า โมเดลจ าลอง
สมการเชิงโครงสร้างมีความเหมาะสมกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์เพียงบางส่วน และมีความสอดคล้องกับสมมติฐานการ
วิจัยที่ก าหนดไว้ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง บรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรม และระบบการจัดการความรู้ มีอิทธิพลทางอ้อม
ต่อการด าเนินงานขององค์กรผ่านพฤติกรรมการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.001 พฤติกรรม
การปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรมมีอิทธิพลทางตรงต่อผลการด าเนินงานขององค์กร อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
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นวัตกรรม, ผลการด าเนินงานขององค์กร 
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Abstract 
The purposes of this research were to 1) analyze the transformational leadership, innovative 

climate, knowledge management system, innovative work behavior and firm performance 2) study causal 
relationship of transformational leadership, innovation climate, knowledge management system and 
innovative work behavior in which affect work performance of medical device business in Thailand 3) 
examine the accordance of causal relationship between the antecedents affecting performance of the 
medical device business in Thailand and the empirical data. The research was analyzed by utilizing 
structural equation model (SEM) technique. The analysis of structural equation model, according to the 
hypothesis, the model is partly compatible with the empirical data and completely compatible to the 
hypothesis. Transformational Leadership, Innovation climate and Knowledge management system 
indirectly affects innovative work behavior statistical significance level of 0.001. Lastly, Innovative work 
behavior directly affects organization performance at statistical significance level of 0.05. 

 

Keywords: Transformational Leadership, Innovation Climate, Knowledge management system, Innovative 
Work Behavior, Firm Performance 

 

บทน า  

 ธุรกิจเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทยเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วเนื่องจากการขยายตัวของการบริการ 
ด้านสาธารณสุขภายในประเทศ ด้วยภาครัฐให้การสนับสนุนธุรกิจเครื่องมือแพทย์ผ่านส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI) ท าให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษ ีประกอบกับเครื่องมือแพทย์ยังเป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (New 
S-curve) ของภาครัฐท่ีมีแผนสนับสนุนการลงทุนในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อรองรับเป้าหมาย
การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และการส่งออกเครื่องมือแพทย์ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV) ที่มีความต้องการเพิ่มมาก
ขึ้น ขณะที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560-2564) มีการก าหนดทิศทางส่งเสริมผู้ผลิต
เครื่องมือแพทย์เพื่อความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีนักลงทุนสนใจเข้ามาลงทุนในธุรกิจนี้จ านวนมากท าให้
การแข่งขันมีความรุนแรง เนื่องจากเป็นอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อนมาก (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, 2561)  
 ปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมภายในองค์กรประกอบด้วยรูปแบบของผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่
สามารถบูรณาการรูปแบบของผู้น าในการขับเคลื่อนเสริมสร้างนวัตกรรมในองค์กรได้ดีที่สุด (Agbim, 2013) ผลการศึกษาพบว่า 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานมากที่สุด (Hughes et al., 2018)  
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ (Wilson, 2018) รูปแบบความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้น าระดับโลกของอุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย์ในบริบทของการเปลี่ยนแปลงองค์กร พบว่าพฤติกรรมความเป็นผู้น าเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมพนักงานให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม (Schneider, 2000) รวมถึงการสร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมเป็นตัวกลาง
ส าคัญในการส่งเสริมสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นในองค์กร (Oke, 2013) บรรยากาศการส่งเสริมนวัตกรรมจึงสะท้อนถึง
ค่านิยมที่พนักงานพึงได้รับร่วมกับพฤติกรรมที่เช่ือว่าก าลังได้รับจากการตอบสนองความคาดหวังพร้อมได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้น า (Gundry et al., 2015) สภาพแวดล้อมทางธุรกิจส าหรับพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ให้เกิดเป็นนวัตกรรมส่งผลต่อการรับรู้ถึง
การปฏิบัติขององค์กร กระบวนการ และนโยบาย พร้อมทั้งการสร้างความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับพนักงานจึงเกิดจาก
สภาพแวดล้อมที่อ านวยต่อการเกิดแนวคิดดังกล่าว ขณะที่การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นสิ่งที่องค์กร
น ามาเป็นปัจจัยส าหรับการพัฒนาองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเพื่อรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
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(Grossman, 2007) การสร้างนวัตกรรมให้เกิดกับพนักงานจึงต้องอาศัยการจัดการความรู้เป็นปัจจัยส าคัญที่องค์กรส่วนใหญ่ใช้
ระบบจัดการความรู้ (Knowledge Management System) หรือเรียกว่า (KMS) เพื่อสนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศผสมผสานให้เกิดเป็นนวัตกรรมในองค์กร ระบบการจัดการความรู้ (KMS) ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการแบ่งปัน พร้อมเก็บความรู้ด้านนวัตกรรมไว้ในองค์กรธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงลักษณะของนวัตกรรมที่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการบรรลุขอ้ได้เปรียบทางการแข่งขันผ่านการรวบรวมพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยการใช้ดิจิตอลผ่านเครื่องมือ
และโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Soto-Acosta & Cegarra-Navarro, 2016)   
    จากข้อมูลที่กล่าวแล้วข้างต้นนั้นจึงกล่าวได้ว่า นวัตกรรมส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจเครื่องมือแพทย์ เนื่องจาก
นวัตกรรมช่วยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้น ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วยและผู้สูงอายุในประเทศไทย รวมทั้งการส่งออก
เครื่องมือแพทย์ไปต่างประเทศ ในด้านทรัพย์สินทางปัญญา ด้านการขายสิทธิ์ ( licensing) ด้านการตลาด การพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อสร้างความเช่ือมั่นในผลิตภัณฑ์ที่ท าในประเทศไทยที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการแพทย์ให้แก่ประเทศไทย เพื่อสนองตอบต่อการรักษาและการวินิจฉัยผู้ป่วยใน
ทุกระยะของโรค (ดนัย อังควัฒนวิทย์, 2563) เพื่อยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสาธารณสุขครบ
วงจรของภูมิภาคเอเชีย การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในภาคธุรกิจเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทยจะมีส่วนช่วย
เสริมสร้างและยกระดับการเป็นผู้น าในภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย (ไทยรัฐออนไลน์, 2561) ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่
จะศึกษาบุพปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานของธุรกิจเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย ซึ่งจะท าให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์
ของอิทธิพลระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ระบบการจัดการความรู้ บรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรม พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม และผลการด าเนินงานขององค์กรธุรกิจ โดยน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวางแผนก าหนดกลยุทธ์ 
รวมถึงการก าหนดนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กรธุรกิจในการแข่งขันต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง บรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรม ระบบการจัดการความรู้ พฤติกรรม
การปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม และผลการด าเนินงานขององค์กร  
 2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง บรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรม ระบบการ
จัดการความรู้ และพฤติกรรมการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรมที่มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจเครื่องมือแพทย์ใน
ประเทศไทย  
 3.  เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของตัวแปร ความสัมพันธ์เชิงสาหตุของบุพปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงาน
ของธุรกิจเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 

 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจยั 
ที่มา: อาภรณีน์ อินฟ้าแสง, 2563 

 

สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานที่ 1 (H 1) : ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลการด าเนินงานขององค์กรผ่าน

พฤติกรรมการปฏิบัติงานนวัตกรรม  
สมมติฐานที่ 2 (H 2) : บรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมมีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลการด าเนินงานขององค์กรผ่าน

พฤติกรรมการปฏิบัติงานนวัตกรรม  
สมมติฐานที่ 3 (H 3) : ระบบการจัดการความรู้มีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลการด าเนินงานขององค์กรผ่านพฤติกรรม

การปฏิบัติงานนวัตกรรม  
สมมติฐานที่ 4 (H 4) : พฤติกรรมการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรมมีอิทธิพลทางตรงต่อผลการด าเนินงานขององค์กร 

ทบทวนวรรณกรรม 
 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) เป็นพฤติกรรมของผู้บริหารที่แสดงให้เห็นถึง
การบริหารงานที่มีอิทธิพลต่อพนักงาน โดยการเปลี่ยนแปลงความพยามยามในการท างานของพนักงานให้สูงขึ้นมากกว่าที่
คาดหวัง รวมไปถึงการพัฒนาความสามารถของพนักงาน การจูงใจให้พนักงานมีวิสัยทัศน์มองการณ์ไกลซึ่งจะก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่องค์กรในภาพรวม   (Avolio,1999) ตัวแปรที่ใช้วัดประกอบด้วย การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้าง
แรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา และการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  
 บรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรม (Innovative Climate)  คือการที่องค์กรโดยผู้บริหารปฏิบัติหรือการบริหารจัดการต่อ
พนักงานเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรม (Roderic, 2007) ตัวแปรที่ใช้วัดประกอบด้วย ความมีอิสระในการ
ด าเนินงาน ความปลอดภัยในการมีส่วนร่วม ความพยายามเพื่อความเป็นเลิศ และการสนับสนุนในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 ระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management System) คือสารสนเทศท่ีใช้ในการจัดการความรู้ของ
องค์กรและเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บการโอนและการประยุกต์ใช้ความรู้ (King & Marks, 2008) ตัวแปรที่ใช้วัดประกอบด้วย 
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี การท างานร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 พฤติกรรมการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม (Innovative Work Behavior) คือพฤติกรรมของบุคคลในการคิดริเริ่มสิ่ง
ใหม่ การน าแนวความคิดใหม่ ๆ มาใช้ในการผลิตสินค้า บริการ และรูปแบบวิธีการท างานใหม่ (De Jong, 2007) ตัวแปรที่ใช้
วัดประกอบด้วย การค้นหาโอกาส การสร้างสรรค์ความคิด การท าให้เกิดการยอมรับความคิด และการน าไปประยุกต์ 
 ผลการด าเนินงานขององค์กร (Firm Performance) เป็นผลจากปฏิบัติงานในภาพรวมขององค์กรที่เกิดขึ้น
จากกระบวนการและผลผลิตจากการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร โดยระบบการวัดผลการด าเนินงานขององค์กรที่มี
ประสิทธิผลควรจะตอ้งมีการพัฒนาและออกแบบระบบการวัดผลการด าเนินงานท่ีครอบคลุมในลักษณะองค์รวม (Kapan & 
Norton, 1992) ตัวแปรที่ใช้วัดประกอบด้วย ผลการด าเนินงานท่ีเป็นตัวเงิน และผลการด าเนินงานท่ีไม่เป็นตัวเงิน   
  

วิธีด าเนินการวิจัย  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ  ผู้บริหารระดับกลางในธุรกิจเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 314 แห่ง 
(อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพลาสติก, 2562)  ผู้วิจัยใช้วิธีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามกฎแห่งความชัดเจน (Rule of 
Thumb) ตามข้อเสนอของ Schumacker & Lomax (1996) และ Hair et al. (1998)  คือ ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 10-20 
คนต่อตัวแปรในการวิจัยหนึ่งตัวแปร ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีตัวแปรสังเกตได้ในจ านวน  17 ตัวแปร ขนาดตัวอย่างที่มี
ความเหมาะสมและเพียงพอที่สามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือทางเทคนิคสถิติ Structural Equation 
Modeling (SEM) รวมทั้งสิ้น 170-340 ตัวอย่าง โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็นสัดส่วนที่เท่า ๆ กันในทุกบริษัท 
คือ ผู้บริหารระดับกลาง บริษัทละ 3 ชุด ด้วยเหตุนี้จึงเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างเป็นจ านวน 942 ชุด โดยผู้วิจัยได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนจ านวน 312 ชุด คิดเป็นร้อยละ 33.12  ของกลุ่มตัวอย่างซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยก าหนด
ไว้อย่างน้อยในอัตราร้อยละ 20 ของกลุ่มตัวอย่าง (Aaker, Kumar & Day,2001)  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นแบบสอบถามแบบตรวจรายการ (check list)  และแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (rating scale) โดยผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนส าหรบัข้อค าถามระดบัความคิดเห็นโดยใช้มาตรวัดการประเมนิ
ค่าแบบลิเคิร์ต (Likert Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ และก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของมาตรวัดประเมินค่าแบบ 
ลิเคิร์ต (Likert Scale) โดยใช้ค่าเฉลี่ยแบบแบ่งช่วงอันตรภาคชั้น (Class Interval)  
 ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น  
 น าแบบสอบถามเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 5 คนเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง (validity) ประกอบไปด้วยความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหา (content validity) และความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง (construct validity) ด้วยวิธีการหาค่า IOC 
และพบว่าข้อค าถามแต่ละข้อมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.20 ถึง 1.00 มีค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยเฉลี่ยทั้งฉบับเท่ากับ 0.92  
ซึ่งมากกวา่ 0.50 จึงถือว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ของการวิจัย และมีความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Kline, 2011; ศริิชัย พงษ์วิชัย, 2556)  
  น าแบบสอบถามทดสอบกับ 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ผลการทดสอบค่าความเช่ือมั่นของข้อค าถามพบว่า  
ค่าความเช่ือมั่นของตัวแปรที่สังเกตได้ จ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.950 ถึง 0.960 และค่าความเชื่อมั่นของข้อค าถามโดยรวม
เท่ากับ 0.956 ซึ่งมากกว่า 0.70 จึงถือว่าข้อค าถามที่ใช้วัดตัวแปรแฝงมีความน่าเช่ือถือและสามารถน าไปใช้ในการวิจัยได้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอนโดยใช้วิธีแจกแบบสอบถาม โดยท าการเก็บข้อมูลเป็นเวลา  

4 เดือน ตั้งแต่มีนาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2563 
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วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
    1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ผู้วิจัยน ามาใช้ในการอธิบายหรือบรรยายคุณสมบัติ หรือลักษณะ
ของการแจกแจงข้อมูล และตัวแปรที่ท าการศึกษาตามปัจจัยด้านคุณลักษณะของแต่ละกลุ่ม โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
     - การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ท างานใน
ฝ่าย/แผนก ระยะเวลาการท างานในองค์กร ใช้ค่าแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
      - การวิเคราะห์ตัวแปรที่ท าการศึกษาจ านวน 5 ตัวแปร ได้แก่ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง บรรยากาศส่งเสริม
นวัตกรรม ระบบการจัดการความรู้ พฤติกรรมการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรมและผลการด าเนินงานขององค์กร ใช้ค่าเฉลี่ย 
(Mean) คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ความเบ้ (Skewness) ความโด่ง (Kurtosis)  
 2. สถิติอนุมาน (Inference Statistic) ผู้วิจัยน ามาใช้ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ท าการศึกษา  
โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
 3. การวิเคราะห์การสร้างแบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) เป็นการ
วิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรแฝงภายนอกและตัวแปรแฝงภายใน รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจ าลองเพื่อ
ทดสอบว่าความสัมพันธ์ของตัวแปรทุกตัวในแบบจ าลองมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์และมีอิทธิพลทางตรง
หรือไม่อย่างไร ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การทดสอบสมการโครงสร้าง (Construct Validity) ไคลน์ และไบร์น (Kline, 2011 & 
Byrne, 2001)  

ผลการวิจัย  

 ตอนที ่1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากที่สุด จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 51.28 มีอายุอยู่
ในช่วง 41-50 ปี จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 40.38 ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 172 คน  
คิดเป็นร้อยละ 55.13 และปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารจ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 49.36  

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหร์ะดับความคิดเหน็เกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษา  
2.1 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือ ด้านการสร้าง

แรงบันดาลใจ อยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.30, S.D. = 0.610)  
2.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมมากที่สุดคือ ด้านการ

สนับสนุนในการสร้างสรรค์นวัตกรรม อยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.11, S.D. = 0.683)  
2.3 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการจัดการความรู้ มากที่สุดคือ ด้านโครงสร้าง

พื้นฐานด้านเทคโนโลยี อยู่ในระดับมาก (�̅�= 3.75, S.D. = 0.722)  
2.4 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรมมากที่สุดคือ 

ด้านการค้นหาโอกาส อยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.15, S.D. = 0.576)  
2.5 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการด าเนินงานองค์กรมากที่สุดคือ ด้านที่ไม่ใช่

การเงิน อยู่ในระดับมาก (�̅�= 3.96, S.D. = 0.606)  
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การสร้างแบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้าง 

3.1  ผลการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปร พบว่า ตัวแปรมีค่าความเบ้ระหว่าง -1.082  
ถึง -0.148 (SE = 0.138) และมีค่าความโด่ง ระหว่าง ระหว่าง -0.623 ถึง 1.695 (SE = 0.275) แสดงว่า ข้อมูลมีการแจก
แจงแบบปกติ และค่าความสูงของการกระจาย (Kurtosis: KU) หรือค่าความโด่ง มีค่าอยู่ ซึ่งมีค่าตัวเลขอยู่ในช่วง -3.0 ถึง 
3.0 จึงสรุปได้ว่าตัวแปรสงัเกตในโมเดลทั้ง 17 ตัวแปร มีการกระจายของข้อมูลแบบปกติ และมีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้
วิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้างต่อไป 
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3.2  ผลการวิเคราะห์ค่า Kaiser-Mefer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: KMO = ซึ่งมีค่า
ไม่ควรต่ ากว่า 0.6 ซึ่งผลของค่าที่วิเคราะห์ ได้ KMO = 0.912, Sig. = 0.000 และจึงสรุปได้ว่า ตัวแปรสังเกตได้ไม่เป็นเมท
ริกเอกลักษณ์ น าไปวิเคราะห์ปัจจัยได้ และตรวจสอบค่า Bartlette’s test of Sphericity Sig. < 0.05 โดยค่าเปรียบเทียบ
เพื่อพิจารณา (KMO) ต้องมีค่าไม่ควรต่ ากว่า 0.6 

3.3 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสมัพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างตัวแปรสังเกตได้ จานวน 17 ตัวแปร
พบว่า ตัวแปรสังเกตได้ทุกคู่มีความสัมพันธ์ทางบวกไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีขนาดของความสัมพันธ์หรือค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.115 ถึง 0.778 และไม่มีคู่ตัวแปรสังเกตได้คู่ใดท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์สูงกว่า 0.80 โดยคู่ตัว
แปร ที่มีความสัมพันธ์ในระดับต่ ามาก มีค่าสัมประสิทธ์ิอยู่ระหว่าง 0.01-0.30 จ านวน 5 คู่ คู่ตัวแปร ท่ีมีความสัมพันธ์ใน
ระดับต่ า มีค่าสัมประสิทธิ์อยู่ระหว่าง 0.31-0.50 จ านวน 42 คู่ ตัวแปร ท่ีมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง มีค่าสัมประสิทธ์ิ
อยู่ระหว่าง 0.51-0.70 จ านวน 78 คู่ และ ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ในระดับสูง มีค่าสัมประสิทธิ์อยู่ระหว่าง 0.71-0.90 
จ านวน 11 คู่ จึงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ว่าตัวแปรสังเกตได้ไม่มีความสัมพันธ์กันเอง (Multi collinearity) 

3.4  ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างของตัวแปรองค์ประกอบในโมเดลสมการ  ผู้วิจัยใช้การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ในการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างของตัวแปร
องค์ประกอบในโมเดลการวิจัยจากโมเดลการวัด (Measurement Model) ทั้ง 5 โมเดล น ามาสร้างโมเดลแสดง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรดังภาพที่ 2 

 

ภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรองค์ประกอบในการวิจัยผลการด าเนินงานของธุรกิจเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย 
ที่มา: อาภรณีน์ อินฟ้าแสง, 2563 

 

 จากภาพที่ 2 ผลจากการทดสอบ CFA ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง ผลการทดสอบพบว่า 
ตัวแปรแฝงทั้ง 5 ตัวประกอบด้วย ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (TL) บรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรม (INC) ระบบการจัดการ
ความรู้ (KMS) พฤติกรรมการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม (IWB) และ ผลการด าเนินงานองค์กร (FP) มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที ่0.001 

3.5 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (SEM Model FIT) ของโมเดลสมการ
โครงสร้าง พบว่า ค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบ ได้แก่ ค่า 2 = 937.875, df = 109 และ p = 0.000 กล่าวคือ ค่า 2 แตกต่าง
จาก 0 อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ค่าดัชนี CFI = 0.810 ซึ่งน้อยกว่า 0.90 และ TLI = 0.764 ซึ่งน้อยกว่า 0.90 ค่า 
RMSEA = 0.156 ซึ่งมากกว่า 0.08 และ RMR = 0.040 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ค่าดัชนี GFI = 0.743 และ AGFI = 0.639 
ซึ่งน้อยกว่า 0.90 ในขณะที่ค่า 2 / df = 8.604 ค่ามากกว่า 2-3  
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2 /df=189.314 , df = 66, p = 0.000, CFI =0.982 , AGFI = 0.884, RMSEA =0.063 , RMR = 0.082 
 

ภาพที่ 3  แสดงโมเดลสมการเชิงโครงสร้างของบุพปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานของธุรกิจเครื่องมือแพทย์ 
(Structural Equation Model: SEM) 

ที่มา: อาภรณีน์ อินฟ้าแสง, 2563 
จากภาพที่ 3  แสดงผลการตรวจสอบความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (SEM Model FIT) ของโมเดล

สมการโครงสร้าง พบว่า ค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบ ได้แก่ ค่า 2 = 189.314, df = 66 และ p = 0.00 กล่าวคือ ค่า 2 
แตกต่างจาก 0 อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ ค่าดัชนี CFI = 0.972 ซึ่งมากกว่า 0.90 และ TLI = 0.942 ซึ่งมากกว่า 
0.900 ค่า RMSEA = 0.078ซึ่งน้อยกว่า 0.08 และ RMR = 0.018 ซึ่งน้อยกว่า 0.03 ค่าดัชนี GFI = 0.9 มากกว่า และ 
AGFI = 0.844 ซึ่งน้อยกว่า 0.90 ในขณะที่ค่า  2 / df = 2.868 ค่าน้อยกว่า 2-3 จึงสรุปได้ว่าโมเดลมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์และมีเพียงเกณฑ์บางส่วน ได้แก่ Chi-Square และ AGFI ที่ได้ค่าไม่สอดคล้องแต่การ
พิจารณาโมเดลนั้นสรุปภาพรวมได้ว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 

การทดสอบสมมติฐาน  
 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยตามสมมติฐาน 4 ข้อ  
สมมติฐาน รายการ ผลการทดสอบ 

(H1) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการด าเนินงานขององค์กร 
ผ่านพฤติกรรมการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม  

ยอมรับ (Accepted) 

(H2) บรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการด าเนินงานขององค์กร
ผ่านพฤติกรรมการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม  

ยอมรับ (Accepted) 

(H3) ระบบการจัดการความรู้มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการด าเนินงานขององค์กร 
ผ่านพฤติกรรมการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม  

ยอมรับ (Accepted) 

(H4) พฤติกรรมการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรมมีอิทธิพลทางตรงต่อผลการด าเนินงาน
ขององค์กร 

ยอมรับ (Accepted) 
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สรุปผล 

จากผลการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง บรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรม 
ระบบการจัดการความรู้ และพฤติกรรมการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรมที่มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจเครื่องมือ
แพทย์ในประเทศไทยนั้น พบว่า ผลการวิเคราะห์เชิงประจักษ์สนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว้ท้ังหมดเป็นอย่างดี กล่าวคือ ภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลการด าเนินงานขององค์กรผ่านพฤติกรรมการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม โดย
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจมากท่ีสุด เนื่องจากการสร้างแรงบันดาลใจเป็นความสามารถของผู้น าที่จะท าหน้าที่เป็นตัวอย่าง
ที่ดีส าหรับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งส่วนตัวและองค์กร ดังนั้นความเป็นผู้น าที่สร้างแรงบันดาลใจจึงเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับการสื่อสารวิสัยทัศน์ด้วยความกระตือรือร้นความมั่นใจการมองโลกในแง่ดีรวมถึงการมีความกระตือรือร้น  (Hartog, 
D.N.D.  Muijen, J.J.  & Koopman. V., 1997) สอดคล้องกับการศึกษาเรื่องการเช่ือมโยงระหว่างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมและบรรยากาศที่สนับสนุนนวัตกรรม โดยส ารวจจากพนักงานที่ท างานใน
อุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ในประเทศอิหร่านซึ่งเป็นประเทศที่ก าลังพัฒนา ผลการวิจัยช้ีให้เห็นว่าการรับรู้ของพนักงาน
เกี่ยวกับบรรยากาศที่ส่งแสริมต่อนวัตกรรมโดยควบคุมความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานผ่านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
และภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับนวัตกรรมของพนักงาน (Khalili, 2016) บรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมมี
อิทธิพลทางอ้อมต่อการด าเนินงานขององค์กรผ่านพฤติกรรมการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม โดยด้านบรรยากาศการสนับสนุน
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมมากท่ีสุด เนื่องจากการสนับสนุนในการสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นการให้ความเห็นชอบพร้อมการ
สนับสนุนที่มตี่อความพยายามที่จะแนะน าความคิดใหม่ ๆ และวิธีการที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนามาใช้ในการท างาน (West & 
Farr, 1990) สอดคล้องกับการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยด้านองค์กรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมในการปฏิบัติงานเพื่อ
รองรับเศรษฐกิจอาเซียนของกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสัตว์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยพบว่า  อิทธิพล
ของปัจจัยด้านองค์กรที่มีต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน พบว่า การสนับสนุนจากผู้บริ หาร แรงจูงใจและ
บรรยากาศที่สร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงานส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมในการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน แต่เมื่อ
พิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลทางบวกมากที่สุดคือปัจจัยด้านบรรยากาศที่สร้าง
พฤติกรรมเชิงนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน ซึ่งบรรยากาศด้านผู้ร่วมงานเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และแสดงความคิดเห็นใน
การแก้ปัญหาร่วมกันท าให้พนักงานสามารถปรับตัวเองเข้ากับสิ่งใหม่ได้เป็นอย่างดี (ธนกฤต แซ่โค้ว, 2557)  
  นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่า ระบบการจัดการความรู้มีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลการด าเนินงานขององค์กรผ่าน
พฤติกรรมการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม โดยด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีมากที่สุด เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นเทคโนโลยีทางกายภาพที่ช่วยในการบริหารความรู้ภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  
เช่น ฮาร์ดแวร์ ส่วนประกอบซอฟต์แวร์ เอ็กซ์ทราเน็ต อินทราเน็ต และ LAN ซึ่งความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว
จะเป็นการเสริมสร้างพฤติกรรมการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรมของพนักงานซึ่งจะส่งผลต่อผลการด าเนินงานขององค์กร  
มีความสอดคล้องกับวิจัยเรื่องการตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างการมีส่วนร่วมในงาน การปฏิบัติตาม
กระบวนการยุติธรรมในองค์กร การแบ่งปันความรู้ และพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในการท างานส าหรับองค์กรที่ยั่งยืน โดยมี
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน จากพนักงานองค์กรในเกาหลีใต้ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมขององค์กรมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมในการท างานของพนักงาน การแบ่งปันความรู้ และพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในการ
ท างาน นอกจากนี้การมีส่วนร่วมในงานช่วยเพิ่มการแบ่งปันความรู้ของพนักงาน ขณะที่พฤติกรรมในการสร้างนวัตกรรม
ใหม่ ๆ รวมถึงการแบ่งปันความรู้จะช่วยเพิ่มพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในการท างานของพนักงาน (Woocheol Kim & 
Jiwon Park, 2017)  และพฤติกรรมการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรมมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานขององค์กร โดยการค้นหา
โอกาสมากที่สุด เนื่องจากการค้นหาโอกาสจะท าให้พนักงานได้ประยุกต์ การใช้ความคิดใหม่ กระบวนการใหม่  
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การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ การคิดขั้นตอนการท างานใหม่ การแก้ปัญหาในงานของตัวเอง ทีมงาน รวมไปถึงในระดับองค์กร  
โดยที่พฤติกรรมการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรมอาจเป็นกุญแจส าคัญในการบรรลุผลลัพธ์ทางธุรกิจในเชิงบวก (Camisón & 

Villar-López, 2012) สอดคล้องกับการศึกษาเรื่องพฤติกรรมนวัตกรรมและประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของ SMEs: 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รูปแบบแนวคิดท่ีเสนอมาได้รับการทดสอบด้วยผลการ
ควบคุมของพลวัตสิ่งแวดล้อม การศึกษาเชิงประจักษ์ทดสอบแบบจ าลองแนวคิดของตัวอย่างในหลายอุตสาหกรรมของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศตูนิเซีย ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมที่เป็นนวัตกรรมท าหน้าที่ส่งผล
ต่อนวัตกรรมโดยที่มีผลกระทบเชิงบวกและมีนัยส าคัญต่อประสิทธิภาพการท างาน (Waleed Omri, 2015) ดังนั้นผู้จัดการ
ควรตระหนักถึงศักยภาพเชิงกลยุทธ์ของทักษะด้านนวัตกรรมของพนักงานซึ่งสามารถเสริมสร้างนวัตกรรมของบริษัท 
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจ  

 

ข้อเสนอแนะ   
 ข้อเสนอแนะการน าไปประยุกต์ใช้ผลการศึกษาครั้งนี้  

1. ผู้บริหารธุรกิจเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย ต้องก าหนดนโยบายส าหรับการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
เชิงนวัตกรรมของพนักงาน เพื่อให้ผลการด าเนินงานที่ได้มาตรฐาน โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน และส่งเสริมการพัฒนา 

คุณภาพด้วยการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่สามารถวัดได้ด้วยผลงาน และการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมเพื่อใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพ 

2.  ส่งเสริมพฤติกรรมการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรมของพนักงาน ผ่านทางภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง บรรยากาศ
ส่งเสริมนวัตกรรม และระบบการจัดการความรู้ เพื่อส่งผลต่อผลการด าเนินงานตามมาตรฐานที่มีความเป็นเลิศ โดยใช้ 
นโยบายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการการด าเนินงาน และมีการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กรให้เกิดขึ้น
ต่อเนื่องอย่างสม่ าเสมอ 

ข้อเสนอแนะการวิจัยในอนาคต  
1. การศึกษาครั้งต่อไปมุ่งเน้นการศึกษาทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างธุรกิจประเภท อ่ืน ๆ เพื่อท าการปรับโมเดลหรือ

สร้างองค์ความรู้ใหม่เพิ่มเติม 
2.  การศึกษาครั้งต่อไปท าการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อน าข้อมูลเชิงลึกมาบูรณาการร่วมกับการศึกษาครั้งนี้ 
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