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บทคัดย่อ
การวิจ ัย นี้มีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อศึก ษาพฤติก รรมผู้นาที่ส่ง ผลต่ อ พฤติก รรมของบุ คลากรในการสร้า ง
วัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร และเพื่อศึกษาพฤติกรรมของบุคลากรในการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร
วิธกี ารวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาเป็ นผู้ บริหารและบุคลากรของบริษัท
แพนราชเทวี กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ จานวน 340 คน เครื่องมือในการทาวิจยั ครัง้ นี้ คือ
แบบสอบถาม สถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ปจั จัย การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น และตัวแปรตาม โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขัน้ ตอน (Stepwise
Regression Analysis) และการวิเคราะห์อทิ ธิพลของตัวแปรต้นต่อตัวแปรตาม โดยใช้การวิเคราะห์เส้นทาง (Path
Analysis)
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างระบุพฤติกรรมของผูน้ าด้านการกระตุ้นทางสติปญั ญา อยู่ในระดับ มาก
เพียง 1 พฤติกรรม ส่วนพฤติกรรมอื่นๆ อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนพฤติกรรมของบุคลากรในการสร้างวัฒนธรรม
นวัตกรรมในองค์กร ด้านก่อให้เกิดความคิดใหม่ และการรับรู้สงิ่ ทีเ่ ป็ นโอกาสอยู่ในระดับ มาก ขณะที่ การพัฒนา
และการใช้ในเชิงพาณิชย์อยู่ในระดับ ปานกลาง สาหรับผลการวิเคราะห์สมการถดถอยความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมผู้นา และพฤติกรรมของบุคลากรในการสร้างวัฒนธรรมในองค์กร พบว่า มีเพียง 2 พฤติกรรมผู้นาที่
ส่งผลต่ อพฤติกรรมของบุคลากรในการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร คือ (1) พฤติกรรมด้านการเป็ น
แบบอย่างและการกระตุน้ ทางสติปญั ญาส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคลากร ใน 3 ด้าน คือ การก่อให้เกิดความคิดใหม่
การรับรูส้ งิ่ ที่เป็ นโอกาส การพัฒนา (2) พฤติกรรมด้านการให้ความสาคัญต่อความสาเร็จของบุคลากรส่งผลต่อ
พฤติกรรมของบุคลากรด้านการนาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ จากการวิ เคราะห์อทิ ธิพลของพฤติกรรมผู้นาโดยใช้การ
วิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) พบว่าพฤติกรรมผูน้ ามีอทิ ธิพลเชิงบวกโดยตรงกับการก่อให้เกิดความคิดใหม่
การก่อให้เกิดความคิดใหม่มอี ทิ ธิพลเชิงบวกโดยตรงต่อการรับรูส้ งิ่ ทีเ่ ป็ นโอกาส และการพัฒนา การรับรูส้ งิ่ ทีเ่ ป็ น
โอกาสมีอทิ ธิพลเชิงบวกโดยตรงต่ อการพัฒนา และการพัฒนามีอทิ ธิพลเชิงบวกโดยตรงต่อการนาไปใช้ในเชิง
พาณิชย์
คำสำคัญ: พฤติกรรมผูน้ า, วัฒนธรรมนวัตกรรม, พฤติกรรมบุคลากร
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Abstract
The purposes of the study were twofold: (1) to study how leaders’ behaviors influence
employees’ behaviors to form the innovative culture in the organization and (2) to study employees'
behaviors that form the innovative culture.. The population was the managers and the staffs at all levels
in Pan Rajdheevee Group Public Company Limited and its affiliated companies totaled 340 subjects. The
instruments used were self-administered questionnaires. Data were analyzed using mean, standard
deviation, factor analysis technique, Stepwise Regression Analysis and Path Analysis Technique.
The study revealed that the samples identified the leaders’ behavior in the aspect of intellectual
stimulation in the high position. All the other behaviors were in the medium positions. The employees’
behaviors that form the innovative culture in the aspects of idea generation and opportunity recognition
were indentified in the high positions while development and commercialization were identified in the
medium positions. The findings of the stepwise regression analysis are conformed in the way that there
are only two leaders’ behaviors which influence the employees’ behaviors that form the innovative
culture. These are innovative role modeling and intellectual stimulation and recognition the success
behaviors. The first one influences the three aspects of the innovative culture. However, the second one
influences the innovative culture only in the aspect of commercialization. According to the Path Analysis,
the study found that leaders ‘behaviors positively and directly influence employees’ behaviors in the
aspect of Idea Generation. The employees’ behaviors in the aspect of Idea Generation positively and
directly influence employees’ behaviors in the aspect of Opportunity Recognition. Meanwhile, the
employees’ behaviors in the aspect of Idea Generation also positively and directly influence employees’
behaviors in the aspect of Development. The employees’ behaviors in the aspect of Opportunity
Recognition positively and directly influence employees’ behaviors in the aspect of Development. The
employees’ behaviors in the aspect of Development positively and directly influence employees’
behaviors in the aspect of Commercialization.
Keywords: Leaders' behaviors, Innovative culture, Employees' behaviors

ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในปจั จุบนั สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจได้ทวีความ
รุ น แรงมากขึ้น ความต้ อ งการของผู้ บ ริโ ภคมีก าร
เปลี่ย นแปลงอยู่ตลอดเวลา องค์กรจึง ต้อ งพยายาม
น าเสนอสิน ค้ า และบริก ารที่มีคุ ณ ค่ า ในสายตาของ
ผู้ บ ริ โ ภคให้ ไ ด้ ร วดเร็ ว กว่ า คู่ แ ข่ ง เพื่ อ สร้ า งความ
ได้เ ปรียบในการแข่งขัน ภายใต้สภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจดังกล่าว ผู้นาองค์กรในปจั จุบนั จึงต้องสร้างแรง
บัน ดาลใจให้ก ับ บุ ค ลากรในองค์ ก รเพื่อ ให้เ กิด การ

สร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ นอกเหนือไปจากการทาการตลาด
และการพัฒ นาสิน ค้ า เท่ า นั น้ ทัง้ นี้ ก ารด าเนิ น การ
ดังกล่าวจะสามารถทาได้โดยทีอ่ งค์กรนัน้ พยายามเร่ง
เร้าให้เกิดนวัตกรรมนันเอง
่
[1]
ส าหรั บ ประเทศไทยนั ้น นวั ต กรรมถื อ ว่ า มี
ความสาคัญต่อความอยู่รอดต่อองค์กรโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ในอุ ต สาหกรรมที่มีก ารแข่ง ขัน ด้า นนวัต กรรมสูง
เช่น อุตสาหกรรมเพื่อความงามและสุขภาพ องค์กรที่
อยู่ ใ นอุ ต สาหกรรมดัง กล่ า วต้ อ งปรับ ตัว โดยการ
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สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากนวัตกรรมเพื่อนาออก
สูต่ ลาดอย่างสม่าเสมอ
อุตสาหกรรมเพื่อความงามและสุขภาพในส่วนของ
เครื่องสาอางมีมูลค่าตลาดรวมกว่ า 33,000 ล้านบาท
โดยมีอตั ราการเจริญเติบโต 4-5% ต่อปี [2] ขณะที่
กลุ่ ม ของคลินิก ความงามมีมูลค่ าทางตลาดรวมกว่ า
10,000 ล้านบาทต่อปี ดว้ ยอัตราการเจริญเติบโต 10%
ต่อปี [3] จะเห็นได้ว่าตลาดความงามมีอตั ราการเติบโต
ที่ต่อเนื่องมีผู้เล่นใหม่ๆเข้าสู่ตลาดมากขึน้ ส่วนผู้เล่น
เดิมทาการตลาดอย่างดุเดือดท่ามกลางการแข่งขันนี้ผู้
เล่นต่างๆต่างก็พยายามผลิตสินค้าใหม่ๆออกสู่ตลาด
อย่างสม่าเสมอ ทัง้ นี้บริษทั ชัน้ นาต่างใช้นวัตกรรมเป็ น
กลยุ ท ธ์ ท่ีส าคัญ ของการแข่ ง ขัน ซึ่ง หนึ่ ง ในบริษั ท
เหล่านี้คอื บริษัทแพนราชเทวี กรุ๊ป จากัดมหาชน ซึ่ง
ถือว่าเป็ นบริษทั ทีเ่ ก่าแก่ก่อตัง้ มานาน กว่า 30 ปี
อย่ างไรก็ตามการที่จะผลักดันให้องค์กรกลายเป็ น
องค์กรแห่ งนวัตกรรมเป็ นหน้ าที่ของผู้น าในการริเริ่ม
ผู้ น าเป็ น ผู้ สร้ า งวัฒนธรรมองค์ ก ร [4] การสร้ า ง
สภาพแวดล้ อมการท างานที่ สร้ างสรรค์ เพื่ อให้ เ กิ ด
นวัตกรรมเป็ นหน้าทีข่ องผูน้ า โดยทีผ่ นู้ าจะเป็ นผูบ้ ริหาร
จัดการวัฒนธรรมองค์ กร ผู้น าจะสนั บสนุ นค่ านิ ยมที่
ยืดหยุ่ นและสนั บสนุ นให้บุ คลากรท าเช่ นเดียวกัน [5]
ดังนัน้ อาจกล่าวได้ว่าผู้นาขององค์กรจะต้องรับผิดชอบ
ต่อการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กรให้เกิดขึน้ ซึ่ง
วัฒนธรรมดังกล่ าวจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมของการ
คิดค้นนวัตกรรมของบุคลากรในองค์กรซึ่งมีผลอย่างยิ่ง
ต่ อการรักษาการเติบโตขององค์กรและทาให้องค์กรมี
ความได้เปรียบในการแข่งขัน
อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าจนถึงปจั จุบนั มีการศึกษา
เกี่ยวกับทฤษฏีภาวะผู้น าอยู่ หลายทฤษฏี แต่ ย ังไม่ มี
ทฤษฎี ใ ดที่ ก ล่ า วถึ ง พฤติ ก รรมของผู้ น าที่ ส่ ง ผลต่ อ
พฤติกรรมบุคลากรในการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมใน
องค์กรอย่ างชัดเจน ดังนั น้ จึงยังไม่ มีแนวทางปฏิบ ัติ
สาหรับผู้นาองค์กรในการกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมของ
บุคลากรในการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กรซึ่ง
จ าเป็ นต่ อการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่ างต่ อเนื่ องเพื่อ
ความได้เปรียบในการแข่งขัน ทัง้ ในระดับประเทศ, ระดับ
ภูมภิ าคและระดับโลก

ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาพฤติกรรมของผู้นาที่
มีผลต่อพฤติกรรมของบุคลากรในการสร้างวัฒนธรรมวัต
กรรมในองค์กร เพื่อก่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ทัง้ นี้ ผู้วิจ ัยจะท าการศึกษา บริษัท แพนราชเทวี กรุ๊ ป
จากัด (มหาชน) และบริษทั ในเครือ

วัตถุประสงค์ของกำรวิ จยั
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูน้ าของบริษทั แพนราชเทวี
กรุ๊ ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือที่ส่งผลต่ อ
พฤติกรรมของบุคลากรการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมใน
องค์กร
2. เพื่อศึก ษาพฤติกรรมการสร้า งนวัต กรรมของ
บุคลากรในบริษทั แพนราชเทวีกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
และบริษทั ในเครือ

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation
Agency :NIA) ได้ให้คาจาจัดความของคาว่านวัตกรรมไว้
ว่ า “สิ่ ง ใหม่ ท่ี เ กิ ด จากการใช้ ค วามรู้ และความคิ ด
สร้างสรรค์ทม่ี ปี ระโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม” [6-7] ได้
สรุป ความหมายของคาว่า นวัตกรรม ไว้ว่า “การรวบรวม
การผสมผสาน หรือการสร้างสรรค์ความรู้ท่ไี ม่เคยมีมา
ก่อนที่มคี วามเกี่ยวข้องและเพิม่ คุณค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์
กระบวนการ หรือบริการใหม่”
นวัตกรรมสามารถแบ่ งเป็ น สองประเภทหลักคื อ
ประเภท แรก นวั ต กรรม ส่ ว นเพิ่ ม (Incremental
Innovation) คือ นวัตกรรมทีใ่ ช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
หรือสิง่ เดิมที่มอี ยู่แล้ว ซึง่ อาจเป็ นการปรับปรุงสิง่ ที่มอี ยู่
แล้ ว ให้ ดี ข้ึ น หรื อ ปรั บ เทคโนโลยี หรื อ สิ่ ง ที่ มี เ พื่ อ
จุ ดมุ่ งหมายอื่น ดังนั น้ นวัตกรรมประเภทนี้ คือส่วนที่
เพิม่ เติมขึน้ มา และ [7] ส่วนนวัตกรรมประเภททีส่ อง คือ
นวัตกรรมที่สร้างความเปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างสิน้ เชิง
(Radical Innovation) และไม่เกี่ยวกับเทคโนโลยี หรือ
วิธีการเดิมที่มีอยู่ บางคนอาจเรียกว่ านวัตกรรมที่พ่ึง
ค้นพบ (Breakthrough Innovation) ส่วนศาสตราจารย์
เคลย์ ตัน คริสเตนเซน เรียกว่ า เทคโนโลยีแบบล้ ม
กระดาน (Disruptive Technology) [7] ซึ่งนวัตกรรม
ประเภทนี้ อ าจท าให้ อุ ต สาหกรรมที่ มี อ ยู่ แล้ ว หมด
ปี ท่ี 7 ฉบับที่ 14 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม l 2556
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ความหมายลง และสร้างอุตสาหกรรมใหม่ขน้ึ มาแทนที่
กระบวนการของนวัตกรรม เริม่ ต้นจากการกระทาที่
สร้างสรรค์สองอย่าง คือการก่อเกิดความคิดใหม่ และการ
รับรู้ถึงสิง่ ที่เป็ นโอกาส ซึ่งเกิดขึ้นจากแรงกดดันในการ
แข่ ง ขัน และความอิ สระในการค้ น หา ในบางครัง้ ผู้
ประดิษฐ์คิดค้นอาจไม่ ใช่ นักการตลาด ดังนัน้ แนวคิด
ใหม่ ๆจึงต้องการคนอื่นที่ช่ วยประคองความคิดใหม่ ๆ
หรือช่วยกันกลันกรองแนวคิ
่
ดทัง้ หลายว่ามีศกั ยภาพใน
การน าไปพัฒนาต่ อหรือไม่ จากนั น้ แนวคิดจึงน าไป
พัฒนาและทดลองภายใต้สภาพแวดล้อม องค์กร และ
เวลาที่เฉพาะเจาะจง แล้วนาไปทดลองดูว่าตรงกับความ
ต้องการของตลาดหรือไม่ จากนัน้ จึงเข้าสู่กระบวนการ
นาไปใช้ประโยชน์ เชิงพาณิชย์ ซึ่งจะเป็ นขัน้ ที่ลูกค้าจะ
ตัดสินใจว่าแนวคิดที่ถูกพัฒนามาเป็ นสินค้าและบริการ
นัน้ ตอบสนองความต้องการหรือไม่ จากนัน้ วิเคราะห์
ต้นทุน และผลกาไร ซึ่งถ้าสมเหตุ สมผลและมีคุณค่าใน
สายตาของผู้บริโภค จึงน าออกสู่ตลาดได้ส าเร็จ และ
สามารถสร้างยอดขายจนประสบความสาเร็จ จึงจะถือว่า
กระบวนการนวัตกรรมนัน้ สาเร็จ [8]
จากงานวิจยั ของ Jeroen P.J. De Jong และ
Deanne N. Den Hartog เรื่อง “How leaders
influence employee ‘s innovative behaviors?” ใน
ปี ค.ศ. 2007 [9] ได้ศกึ ษาถึงพฤติกรรมของผูน้ าที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมนวัตกรรมของบุคลากร ทัง้ สอง
ได้ให้นิยามของพฤติกรรมนวัตกรรมไว้ว่า “พฤติกรรม
นวัตกรรมเป็ นพฤติกรรมทีน่ ำไปสู่ควำมริเริม่ และกำร
ประยุกต์ (Initiation and Application) ภำยในบทบำท
กำรทำงำน กลุ่ม หรือองค์กร ของแนวคิดใหม่และเป็ น
ประโยชน์ ซึ ง่ หมำยรวมถึ ง แนวคิด กระบวนกำร
ผลิตภัณฑ์ หรือ ขัน้ ตอนกำรทำงำน” [9] ดังนัน้ จากคา
จากัด ความนี้ จึง มีห ลายมิติท่ีครอบคลุ ม แนวคิด ที่จ ะ
สามารถศึกษาพฤติกรรมต่างๆที่บุคลากรในองค์กรมี
ต่ อ กระบวนการของนวัต กรรม งานวิจ ัย ของทัง้ สอง
ท่านนี้จะเน้นทีพ่ ฤติกรรมนวัตกรรมสองประเภทหลักที่
ส่งผลต่อกระบวนการนวัตกรรม 2 ขัน้ ตอน คือ การก่อ
เกิดความคิดใหม่ (Idea Generation) และ พฤติกรรม
ใ น ก า ร น า น วั ต ก ร ร ม ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต์ (Application
Behavior) ทัง้ สองได้พบด้วยว่า การศึกษาทีผ่ ่านมามัก

เกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ ข องภาวะผู้ น า และการ
สร้ า งสรรค์ น วัต กรรมโดยบุ ค คล หรื อ การส ารวจ
บทบาทของรู ป แบบของภาวะผู้น าที่มีพ้ืน ฐานจาก
ทฤษฏีต่ างๆ ที่ไ ด้ถู กพัฒ นามาเพื่อจุ ดประสงค์อ่ืน ๆ
เช่น การประเมินผลของผูน้ าทีมตี ่อการปฏิบตั งิ านหรือ
ประสิทธิภาพมากกว่าผลทางด้านนวัตกรรม ทฤษฏี
เหล่านี้ไม่ได้พฒ
ั นาอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่ อค้นหาว่า
พฤติก รรมของผู้น าแบบใดจะเป็ น ตัว กระตุ้น ให้เ กิด
พฤติก รรมทางด้ า นนวัต กรรมของบุ ค ลากร ดัง นั น้
Jong and Hartog จึงได้ทาการวิจยั เพื่อสารวจว่าผูน้ า
จะก่อให้เกิดพฤติกรรมทางด้านนวัตกรรมของบุคลากร
อย่ า งไร ซึ่ ง การวิ จ ัย ของทัง้ สองเป็ น การวิ จ ัย เชิ ง
คุ ณภ า พ โ ด ย กา รสั ม ภ า ษ ณ์ เ ชิ ง ลึ ก แ ล ะ วิ จ ั ย
วรรณกรรม เพื่อพัฒนารายการของพฤติกรรมของผูน้ า
ทัง้ นี้ผู้ถูกวิจยั จะมาจากธุรกิจบริการทีม่ คี วามรู้สูงเป็ น
หลัก และที่ป รึก ษาของบริษัท ชาวดัท ซ์ ผลของการ
ส ารวจ และการวิจ ัย ได้พ บพฤติ ก รรมของผู้น าที่มี
ความสั ม พั น ธ์ ก ั บ พฤติ ก รรมด้ า นนวั ต กรรม 13
พฤติ ก รรมได้แ ก่ พฤติก รรมของผู้ น าด้ า นการเป็ น
แบบอย่า งด้านนวัตกรรม การกระตุ้นทางสติปญั ญา
การกระตุ้นให้เกิดการแพร่กระจายให้เกิดความรู้ การ
ให้วสิ ยั ทัศน์ การให้คาปรึกษา การกระจายงาน การ
สนับสนุ นนวัตกรรม การจัดระเบียบข้อมูลย้อนกลับ
การให้คาสาคัญ การให้รางวัล การสนับสนุ นด้าน
ทรัพยากร การติดตามผล และการมอบหมายภารกิจ
Ahmed [10] ได้สรุปบรรทัดฐานของวัฒนธรรมที่
จะช่วยสร้างสรรค์ให้เกิดวัฒนธรรมนวัตกรรมไว้ ได้แก่
ความท้าทาย และความเชื่อในการกระทา อิสระและ
ความเสี่ย ง ความเป็ น พลวัต รและความคิด ที่น าสู่
อนาคต แนวคิดต่อภายนอก ความเชื่อใจและการเปิ ด
กว้ า ง การ การมี ป ฏิ ส ัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งแผนกและ
อิสรภาพ เรื่องเล่าขานและตานาน การอุทศิ ตน และ
การมีส่วนร่วมของผูน้ า รางวัลและผลตอบแทน เวลา
สาหรับนวัตกรรมและการฝึ กฝนเอกลักษณ์ขององค์กร
และความเป็ น หนึ่ ง เดีย วกัน โครงสร้ า งองค์ ก รการ
ปกครองของตนเอง และความยึดหยุ่น
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ขอบเขตกำรวิ จยั
ตัวแปรต้นได้แก่
พฤติก รรมของผู้น าด้า นการเป็ น แบบอย่ า งด้า น
นวัตกรรม การกระตุ้นทางสติปญั ญา การกระตุ้นให้
เกิดการแพร่ กระจายให้เ กิดความรู้ การให้วิสยั ทัศ น์
การให้คาปรึกษา การกระจายงาน การสนับสนุ น
นวัตกรรม การจัดระเบียบข้อมูลย้อนกลับ การให้คา
สาคัญ การให้รางวัล การสนับสนุนด้านทรัพยากร การ
ติดตามผล และการมอบหมายภารกิจ
ตัวแปรตำมได้แก่
พฤติก รรมของบุ ค ลากรในการสร้า งวัฒ นธรรม
นวัตกรรมในองค์กรด้านการก่อให้เ กิดความคิดใหม่
การรับรูก้ บั สิง่ ที่เป็ นโอกาส การพัฒนาและ การนาไป
ในชิงพาณิชย์
ขอบเขตด้ำนประชำกร
ศึก ษาในกลุ่ ม ผู้ บ ริห ารและบุ ค ลากรของบริษั ท
แพนราชเทวี กรุ๊ป จากัด(มหาชน) และบริษทั ในเครือ
ขอบเขตระยะเวลำ
ระยะเวลาดาเนินการในช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2551
– 31 มีนาคม 2555

ระเบียบวิ ธีวิจยั
การศึกษาเรื่องพฤติกรรมผูน้ าทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรม
ของบุ ค ลากรในการสร้ า งวัฒ นธรรมนวัต กรรมใน
องค์ ก รเป็ นการศึ ก ษาเพื่ อ ค้ น หาแนวทางของ
พฤติ ก รรมของผู้ น าที่ จ ะส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมของ
บุค ลากรในการสร้างวัฒ นธรรมนวัตกรรมในองค์ก ร
โดยศึกษาในองค์กรทีไ่ ด้รบั รางวัล อย. Quality Award
ประจ าปี พ.ศ. 2553 ซึ่ง ได้แ ก่ บริษัท แพนราชเทวี
กรุ๊ป จากัด(มหาชน) และบริษทั ในเครือ ผูว้ จิ ยั จึงต้อง
พิ จ ารณาถึ ง รู ป แบบของการวิ จ ั ย ที่ เ หมาะสมต่ อ
การศึกษา ซึง่ ได้แก่ รูปแบบการวิจยั เชิงปริมาณ

ประชำกรเป้ ำหมำย (Target Population) และ
กลุ่มตัวอย่ำง (Sampling)
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ได้แก่ บุคลากรใน
บริษทั แพนราชเทวี กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษทั
ในเครือ ผู้วิจยั ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple
Random Sampling) เพื่อเลือกตัวอย่างโดยกาหนด
สัด ส่ว นของกลุ่ ม ตัว อย่ า งให้เ ป็ น ไปตามสัด ส่ว นของ
ประชากร จานวนทัง้ สิน้ 340 คน
เครือ่ งมือที่ใช้ในกำรศึกษำได้แก่แบบสอบถามที่
มีแบบแผนเชิงโครงสร้าง
กำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือกำรวิ จยั
ผู้วจิ ยั ได้ดาเนินการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา โดยนาแบบสอบถามทีไ่ ด้จดั ทาขึน้ ให้อาจารย์ท่ี
ปรึก ษาตรวจสอบเพื่อ ความเข้า ใจตลอดจนการใช้
ภาษาที่ถู ก ต้อ ง แล้ว ได้น าไปแก้ไ ขตามที่อ าจารย์ท่ี
ปรึกษาแนะนา ตลอดจนให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน
พิจารณาตรวจสอบแบบสอบถาม ตลอดจนประเมินค่า
ดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม
จากผลการประเมิน ค่ า ดัชนี ความสอดคล้ องของ
แบบสอบถาม พบว่า แบบสอบถามตอนที่ 2จานวน 78
ข้อ ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม มีค่าดัชนี
เท่ากับ 1 เป็ นจานวน 50 คาถาม ค่าดัชนีเท่ากับ 0.8 อยู่
จานวน 16 คาถาม และค่าดัชนีเท่ากับ 0.6 จานวน 12
คาถาม ส่วนแบบสอบถามตอนที่ 3 จานวน 83 คาถาม
พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม มีค่า
ดัชนีเท่ากับ 1 เป็ นจานวน 58 คาถาม ค่าดัชนีเท่ากับ
0.8 อยู่จานวน 18 คาถาม และค่าดัชนีเท่ากับ 0.6
จานวน 7 คาถามซึง่ จะเห็นได้ว่าค่าดัชนีความสอดคล้อง
มีค่ามากกว่า 0.5 จัดว่าประเด็นคาถามในแบบสอบถามมี
ความสอดคล้องวัตถุประสงค์ท่ตี ้องการประเมิน จากนัน้
ทาการตรวจสอบความเชื่อมันโดยใช้
่
วธิ กี ารสัมประสิทธ์
่
แอลฟา ของ Cronbach
ผลจากการทดสอบแบบสอบถาม พบว่า ค่า Alpha
ทีไ่ ด้มคี ่าสูงกว่า 0.70 ทัง้ สิน้ จึงจัดว่าแบบสอบถามมี
ความน่าเชื่อถือ
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ผลกำรวิ เครำะห์ข้อมูล
ผลวิจยั เรื่อง พฤติกรรมผูน้ าทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรม
ของบุ ค ลากรในการสร้ า งวัฒ นธรรมนวัต กรรมใน
องค์กร ผูว้ จิ ยั ได้แจกแบบสอบถามให้กบั กลุ่มตัวอย่าง
ที่เ ป็ น บุ ค ลากรในบริษัท แพนราชเทวี กรุ๊ ป จ ากัด
(มหาชน) และบริษทั ในเครือ ซึง่ ได้รบั รางวัลมาตรฐาน
คุ ณ ภาพจากองค์ ก ร อาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข จานวน 400 ฉบับ และได้รบั กลับคืนมา
จานวน 340 ฉบับ เป็ นอัตราการตอบกลับ ร้อยละ 85
ขอเสนอผลการวิเคราะห์ ดังนี้
ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ำง
กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 214
คน คิดเป็ นร้อยละ 62.90 และเพศชายจานวน 126 คน
คิด เป็ น ร้อ ยละ 37.10 ส่ ว นจ านวนปี ท่ีก ลุ่ ม ตัว อย่ า ง
ทางานสูงกว่า 16 ปี มีจานวนสูงสุด 104 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 30.60 รองลงมาต่ ากว่า 5 ปี จานวน 88 คน
คิดเป็ นร้อยละ 25.90 และจานวนปี ทท่ี างาน 6-10 ปี
จานวน 83 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.40 ส่วนจานวนปี ท่ี
ทางาน 11ปี - 15 ปี มีจานวน 65 คน คิดเป็ นร้อยละ
19.10
ในด้ า นการศึ ก ษามี ผู้ ท่ี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาปริ ญ ญา
จานวนสูงสุด 137 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.29 รองลงมา
เป็ นระดับมัธยมศึกษาปี ท่ี 6 จานวน 111 คน คิดเป็ น
ร้อ ยละ 32.64 ส่ว นประกาศนีย บัต รวิชาชีพ ชัน้ สูง
จานวน 53 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.50 ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ จานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.64 ระดับ
การศึกษาปริญญาโท จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ
3.52 และปริญญาเอก 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.29
กำรวิ เครำะห์พฤติ กรรมของผูน้ ำ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ากลุ่มตัวอย่างได้ระบุ
พฤติกรรมของผู้นาด้านการกระตุ้นสติปญั ญา อยู่ใน
ระดับมากเพียง 1 พฤติกรรม นอกนัน้ อยู่ในระดับปาน
กลาง โดยพฤติ ก รรมของผู้ น าด้ า นการกระตุ้ น
สติปญั ญา ค่าเฉลีย่ 3.42 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 1.08
อั น ดั บ ที่ ส อง การเป็ นแบบอย่ า งด้ า นนวั ต กรรม
ค่าเฉลีย่ 3.39 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน .09 อันดับที่
สาม การกระตุ้ น ให้เ กิด การแพร่ ก ระจายให้ค วามรู้
ค่าเฉลีย่ 3.28 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน .88 อันดับทีส่ ่ี

การให้ วิส ัย ทัศ น์ ค่ า เฉลี่ย 3.22 ส่ ว นเบี่ย งเบน
มาตรฐาน .93 อันดับทีห่ า้ การให้คาปรึกษา ค่าเฉลี่ย
3.20 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน .88 และอันดับสุดท้าย
การให้รางวัล ค่าเฉลี่ย 2.65 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
.93ดังรายละเอียดตาม ตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1: ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของ
ระดับพฤติกรรมด้านต่างๆ ของผูน้ า
ระดับ

ลำดับ

พฤติ กรรม

ที่

3.39

ปานกลาง

2

2. การกระตุ้นทาง
สติปญั ญา

3.43

มาก

1

3. การกระตุ้นให้เกิด

3.28

ปานกลาง

3

4. การให้วสิ ยั ทัศน์

3.22

ปานกลาง

4

5. การให้คาปรึกษา

3.20

ปานกลาง

5

6. การกระจายงาน

3.12

ปานกลาง

6

7. การสนับสนุน

2.93

ปานกลาง

7

2.87

ปานกลาง

8

9. การให้คาสาคัญ

2.86

ปานกลาง

9

10. การให้รางวัล

2.65

ปานกลาง

13

11. การสนับสนุนด้าน

2.80

ปานกลาง

11

12. การติดตามผล

2.77

ปานกลาง

12

13. การมอบหมาย

2.84

ปานกลาง

10

พฤติ กรรมผู้นำ

𝑋̅

1. การแบบอย่างด้าน
นวัตกรรม

การแพร่กระจาย
ให้เกิดความรู้

นวัตกรรม
8. การจัดระเบียบ
ข้อมูลย้อนกลับ

ทรัพยากร

ภารกิจ
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พฤติ ก รรมบุ ค ลำกรในกำรสร้ ำ งวัฒ นธรรม
นวัต กรรมในบริ ษั ท แพนรำชเทวี กรุ๊ ป จ ำกั ด
(มหำชน) และบริษทั ในเครือ
การศึก ษาพฤติ ก รรมของบุ ค ลากรในการสร้ า ง
วัฒนธรรมในองค์กร ประกอบด้วยพฤติกรรมทีส่ าคัญ 4
ด้าน คือ การก่อให้เกิดความคิดใหม่ การรับรู้สงิ่ ที่เป็ น
โอกาส การพัฒนา และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ผล
การวิเ คราะห์ พ บว่ า การก่ อ ให้ เ กิด ความคิด ใหม่ มี
ค่าเฉลีย่ 3.58 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.56 อยู่ในระดับ
มาก เป็ น อัน ดับ ที่ 1 รองลงมาคือ การรับ รู้ สิ่ง ที่เ ป็ น
โอกาส มีค่าเฉลีย่ 3.42 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.58
อยู่ในระดับมาก เป็ นอันดับที่ 2 การพัฒนา มีค่าเฉลี่ย
3.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 อยู่ในระดับปาน
กลาง เป็ นอันดับที่ 3 และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ มี
ค่าเฉลีย่ 3.21 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.82 อยู่ในระดับ
ปานกลาง เป็ นอันดับที่ 4 รายละเอียดตามตารางที่ 2
ตำรำงที่ 2: ค่าเฉลีย่ ของระดับการปฏิบตั ขิ องพฤติกรรม
บุคลากรในการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร
พฤติ กรรมของบุคลำกร
ในกำรสร้ำงวัฒนธรรม
ในองค์กร

𝑋̅

ระดับ
กำร
ปฏิ บตั ิ

ที่

1. การก่อให้เกิดความคิด
ใหม่

3.58

มาก

1

2. การรับรูส้ งิ่ ทีเ่ ป็ นโอกาส

3.42

มาก

2

3. การพัฒนา

3.40

3

4. การใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์

3.21

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

4

กำรแก้ ปั ญ หำควำมสัม พัน ธ์ ร ะหว่ ำ งตั ว อิ สระ
(Multicollinearity) ผู้วิจยั ได้ใช้กำรวิ เครำะห์ปัจจัย
(Factor Analysis)ของตัวแปรต้นดังต่อไปนี้
จากการวิเคราะห์ปจั จัย ผูว้ จิ ยั ใช้มาตรวัดความเพียงพอ
ของการสุ่มของ ไคเซอร์-ไมเยอร์ โอลคิน (Kaiser-MeyerOlkin measure of sampling adequacy,KMO) เพื่อ
เปรียบเทียบขนาดผลรวมของค่าสัมประสิทธิความสั
มพันธ์
์
เชิงส่วน พบว่าค่า KMO มีค่า .943 ซึง่ มีค่าใกล้ 1 ดังที่
แสดงในตารางที่ 3 แสดงว่ าข้อมู ลเหมาะสมต่ อการ
วิเคราะห์ปจั จัย [11]
ตำรำงที่ 3: มาตรวัดความเพียงพอของการสุม่ ของ ไค
เซอร์-ไมเยอร์โอลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin measure
of sampling adequacy,KMO)
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure
of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Approx.
Sphericity
Chi-Square
df
Sig.

.943
23543.763
3003
.000

จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้วธิ ี Principle Component Analysis ใน
การสร้างปจั จัย ผูว้ จิ ยั ต้องการให้ปจั จัยทีไ่ ด้มคี วามหมาย
ชัดเจนขึน้ เพื่อให้มตี วั แปรทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ปจั จัยนัน้
มากที่สุ ดโดยใช้การหมุ นแกนป จั จัยแบบมุ มฉากแบบ
หลังจากมีการหมุนแกนแล้ว พบว่าในปจั จัยที่ 12 ไม่
Varimax พบตัว แปรใดผู้ วิ จ ัยจึง ใช้ ป จั จัยเพี ยง 11
ปจั จัยซึง่ สามารถอธิบายความแปรปรวนได้รอ้ ยละ 70.46
และตัง้ ชื่อปจั จัยทีแ่ สดงความหมายของตัวแปรต่างๆทีอ่ ยู่
ในปจั จัยนัน้ ดังนี้
- การเป็ นแบบอย่างและกระตุ้นสติปญั ญา
- การติดตามผลจากการมอบหมายภารกิจ
- การสนับสนุ นการใช้ขอ้ มูลย้อนกลับ
ปี ท่ี 7 ฉบับที่ 14 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม l 2556
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- การให้คาปรึกษาและวิสยั ทัศน์
- การสนับสนุ นด้านทรัพยากร
- การให้ความสาคัญต่อความสาเร็จของ
บุคลากร
- การกระตุ้นให้เกิดการแพร่กระจายความรู้
- การมอบหมายงาน
- การให้รางวัล
- การมอบหมายงานและสนับสนุน
- การให้คาปรึกษา
ผลกำรวิ เครำะห์สมกำรถดถอยควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงพฤติ กรรมผู้นำและพฤติ กรรมของบุคลำกร
ในกำรสร้ำงวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร
1. กำรวิ เครำะห์กำรถดถอยพหุของควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงพฤติ กรรมผู้นำและพฤติ กรรมของบุคลำกรใน
กำรสร้ ำงวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร ด้ ำนกำร
ก่อให้เกิ ดควำมคิ ดใหม่ ได้สมกำรดังนี้
Zการก่อให้เกิดความคิดใหม่ = 0.241
(Zการเป็ นแบบอย่างและการกระตุน้ สติปญั ญา)
จากสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม
และตัวแปรต้นผลปรากฏว่า การเป็ นแบบอย่างและการ
กระตุ้นสติปญั ญาส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคลากรในการ
สร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร ด้านการก่อให้เกิด
ความคิดอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยการ
เป็ นแบบอย่างและการกระตุ้นสติปญั ญาสามารถอธิบาย
ความผันแปรของพฤติกรรมของบุ คลากรในการสร้าง
วัฒ นธรรมนวัต กรรมในองค์ ก ร ด้ า นการก่ อ ให้ เ กิ ด
ความคิดได้รอ้ ยละ5.80 สรุปได้ว่าในพฤติกรรมของผูน้ า
ทัง้ 11 พฤติกรรมมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมของ
บุคลากรในการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร ด้าน
การก่อให้เกิดความคิดใหม่ เพียง 1 พฤติกรรมคือ การ
เป็ นแบบอย่างและการกระตุน้ สติปญั ญา
2. กำรวิ เครำะห์กำรถดถอยพหุของควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงพฤติ กรรมผู้นำและพฤติ กรรมของบุคลำกร
ในกำรสร้ำงวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร ด้ำนกำร
รับรูส้ ิ่ งที่เป็ นโอกำส ได้สมกำรดังนี้

Zการรับรูส้ งิ่ ทีเ่ ป็ นโอกาส = 0.209
(Zการเป็ นแบบอย่างและการกระตุน้ สติปญั ญา)
จากสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม
และตัวแปรต้นผลปรากฏว่ า การเป็ นแบบอย่างและ
การกระตุ้นสติปญั ญาส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคลากร
ในการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร ด้านการ
รับรู้สงิ่ ที่เป็ นโอกาสอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ
0.05 โดยการเป็ นแบบอย่างและการกระตุ้นสติปญั ญา
สามารถอธิ บ ายความผัน แปรของพฤติ ก รรมของ
บุค ลากรในการสร้างวัฒ นธรรมนวัตกรรมในองค์ก ร
ด้านการรับรูส้ งิ่ ทีเ่ ป็ นโอกาสได้รอ้ ยละ 4.1 สรุปได้ว่าใน
พฤติกรรมของผูน้ าทัง้ 11 พฤติกรรมมีความสัมพันธ์
กับ พฤติ ก รรมของบุ ค ลากรในการสร้ า งวัฒ นธรรม
นวัตกรรมในองค์กร ด้านการรับรูส้ งิ่ ทีเ่ ป็ นโอกาสเพียง
1 พฤติกรรมคือ การเป็ นแบบอย่างและการกระตุ้น
สติปญั ญา
3. กำรวิ เครำะห์กำรถดถอยพหุของควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงพฤติ กรรมผู้นำและพฤติ กรรมของบุคลำกร
ในกำรสร้ำงวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร ด้ำนกำร
พัฒนำ ได้สมกำรดังนี้
Zการพัฒนา = 0.241
(Zการเป็ นแบบอย่างและการกระตุน้ สติปญั ญา)
จากสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม
และตัวแปรต้นผลปรากฏว่ า การเป็ นแบบอย่างและ
การกระตุ้นสติปญั ญาส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคลากร
ในการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร ด้านการ
พัฒนาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยการ
ั ญาสามารถ
เป็ น แบบอย่ า งและการกระตุ้ น สติ ป ญ
อธิบ ายความผันแปรของพฤติก รรมของบุ คลากรใน
การสร้า งวัฒ นธรรมนวัต กรรมในองค์ก ร ด้า นการ
พัฒนาได้ร้อยละ 5.50 สรุปได้ว่าในพฤติกรรมของ
ผูน้ าทัง้ 11 พฤติกรรมมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
ของบุ ค ลากรในการสร้ า งวัฒ นธรรมนวัต กรรมใน
องค์กร ด้านการรับรูส้ งิ่ ทีเ่ ป็ นโอกาสเพียง 1 พฤติกรรม
คือ การเป็ นแบบอย่างและการกระตุน้ สติปญั ญา

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี l 101

4. กำรวิ เครำะห์กำรถดถอยพหุของควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงพฤติ กรรมผู้นำและพฤติ กรรมของบุคลำกร
ในกำรสร้ำงวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร ด้ำนกำร
ใช้ประโยชน์เชิ งพำณิ ชย์ ได้สมกำรดังนี้
Zการนาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ = 0.149
(Zการให้ความสาคัญต่อความสาเร็จของบุคลากร)
จากสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม
และตั วแปรต้ น ผลปรากฏว่ า การให้ ค วามส าคัญต่ อ
ความส าเร็จของบุ คลากร ส่ งผลต่ อพฤติกรรมของ
บุคลากรในการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร ด้าน
การนาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 โดยการให้ความสาคัญต่ อความสาเร็จของ
บุคลากร สามารถอธิบายความผันแปรของพฤติกรรมของ
บุคลากรในการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร ด้าน
การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ได้รอ้ ยละ1.90 สรุปได้ว่าใน
พฤติกรรมของผู้น าทัง้ 11 แบบ มีความสัมพันธ์ก ับ
พฤติกรรมของบุคลากรในการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม
ในองค์กร ด้านการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพียง 1 แบบ
คือ การให้ความสาคัญต่อความสาเร็จของบุคลากร
5. กำรวิ เครำะห์เส้นทำง
เนื่องจากสมการทานายที่ได้จากผลการวิเคราะห์
ถดถอยเชิง พหุ ร ะหว่ า งตัว แปรต้ น และตัว แปรตาม
สามารถทานายได้ค่อนข้างต่ า ผู้วจิ ยั จึงได้นาตัวแปร
ต้นทัง้ หมด จากกรอบแนวคิดในการวิจยั มาทาการ
วิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) เพื่อตรวจสอบ
อิทธิพลของตัวแปรต้นทัง้ หมดทีม่ ตี ่อตัวแปรตามทาให้
ได้ตวั แบบสมการเชิงเส้น ดังภาพที่ 1

ภำพที่ 1: เส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
ผูน้ ากับพฤติกรรมของบุคลากรในการสร้างวัฒนธรรม
นวัตกรรมในองค์กร
จากการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) พบว่า
ความสอดคล้ อ งกลมกลื นของตั ว แบบกับ ข้ อ มู ลเชิ ง
ประจักษ์ อยู่ในระดับดีท งั ้ สิ้น นัน่ คือ ค่ า MFF (ChiSquare) เท่ากับ 4.42 ซึง่ น้อยกว่า 5, ค่า CFI เท่ากับ 1
ซึง่ มากกว่า .95 , ค่า GFI มีค่าเท่ากับ .99 ซึง่ มากกว่า
.95, ค่า AGFI มีค่าเท่ากับ .98 ซึ่งมากกว่า .95, ค่า
RMSEA มีค่าเท่ากับ .00 ซึง่ น้อยกว่า .05, ค่า NCP มีค่า
เท่ากับ .00 และ ค่า RMR มีค่าเท่ากับ .00 [12]
เมื่อพิจารณาจากตัวแบบพบว่ าพฤติกรรมผู้ น ามี
อิทธิพลเชิงบวกโดยตรงกับการก่อให้เกิดความคิดใหม่
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 การก่อให้เกิด
ความคิดใหม่มีอทิ ธิพลเชิงบวกโดยตรงต่ อการรับรู้สงิ่ ที่
เป็ นโอกาสอย่ างมีนั ยส าคัญทางสถิ ติท่ีระดับ .05 ใน
ขณะเดียวกันการก่อให้เกิดความคิดใหม่ มีอิทธิพลเชิง
บวกโดยตรงต่ อการพัฒนาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 การรับรู้ สิ่งที่เป็ นโอกาสมีอิทธิพลเชิงบวก
โดยตรงต่อการพัฒนาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ
.05 การพัฒนามีอิทธิพลเชิงบวกต่ อการนาไปใช้ในเชิง
พาณิชย์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
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อภิ ปรำยผล
พ ฤ ติ ก ร ร ม ผู้ น า ที่ ผู้ วิ จั ย ไ ด้ น า ม า ศึ ก ษ า นี้
ประกอบด้ว ยพฤติก รรมผู้น าทัง้ หมด 13 ด้า น จาก
การศึกษาของ Jeroen P.J. De Jong และ Deanne
N. Den Hartog เรื่อง “How leaders influence
employess’s innovative ? ” [9] ซึง่ ประกอบด้วยการ
เป็ นแบบอย่ า งด้ า นนวั ต กรรม การกระตุ้ น ทาง
สติปญั ญา การกระตุ้นให้เกิดการแพร่กระจายความรู้
การให้วิสยั ทัศน์ การให้คาปรึกษา การกระจายงาน
การสนับสนุ นด้านทรัพยากร การติดตามผล และการ
มอบหมายภารกิจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เป็ นพฤติกรรม
ผูน้ าที่ส่งผลต่อการก่อให้เกิดความคิดใหม่ๆ และการ
น าเอานวัต กรรมไปใช้ เ ชิง พาณิ ช ย์ อย่ า งไรก็ต าม
งานวิจยั เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพซึ่งต้องทาการวิจยั
เชิงปริมาณต่ อไป ด้วยเหตุน้ีผู้วิจยั จึงทาการวิจยั เชิง
ปริม าณเพื่อ ศึก ษาต่ อ ว่ า เป็ น จริง หรือ ไม่ เมื่อ ผู้วิจ ัย
ดาเนิ นการวิจ ัย เชิง ปริม าณแล้วพบว่ าพฤติกรรมน า
เหล่ า นี้ มีค วามสัม พัน ธ์ ต่ อ กัน ผู้วิจ ัย จึง ต้ อ งท าการ
วิเ คราะห์โ ดยใช้วิธีก ารวิเ คราะห์ป จั จัย ท าให้ผู้วิจ ัย
พบว่ าตัวแปรด้า นพฤติกรรมที่ Jong and Hartog
สร้างขึน้ นัน้ แบ่งเป็ นปจั จัยด้านพฤติกรรมผู้นาได้ 11
ปจั จัย ได้แก่ พฤติก รรมด้า นการเป็ นแบบอย่างและ
การกระตุ้นสติปญั ญา พฤติกรรมด้านการติดตามจาก
การมอบหมายภารกิจ พฤติกรรมด้านการสนับสนุ น
และให้ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ พฤติ ก รรมด้ า นการให้
คาปรึกษาและวิสยั ทัศน์ พฤติกรรมด้านการสนับสนุ น
ทรัพ ยากร พฤติ ก รรมด้ า นการให้ ค วามส าคัญ ต่ อ
ความสาเร็จของบุคลากร พฤติกรรมด้านการกระตุ้นให้
เกิ ด การแพร่ ก ระจายความรู้ พฤติ ก รรมด้ า นการ
มอบหม ายงา น พฤ ติ ก รรม ด้ า นการให้ ร างวั ล
พฤติกรรมด้านการมอบหมายงานและสนับสนุ น และ
พฤติ ก รรมด้ า นการให้ ค าปรึ ก ษา ผู้ วิ จ ั ย พบว่ า
พฤติ ก รรมของผู้ น าใ นองค์ ก รนี้ มี ส่ ว นส่ ง เสริ ม
พฤติ ก รรมของบุ ค ลากรในการสร้ า งวั ฒ นธรรม
นวัตกรรมองค์กร ด้วยพฤติกรรมหลัก คือ พฤติกรรม
ทางด้านการเป็ นแบบอย่ างและกระตุ้นสติปญั ญาใน
กระบวนการนวัตกรรมในพฤติกรรมของบุคลากร ทัง้
3 ด้าน คือ การก่อให้เกิดความคิด การรับรู้สงิ่ ที่เป็ น

โอกาส การพัฒนา ขณะที่พฤติกรรมผู้นาด้านการให้
ความส าเร็จ ของบุ ค ลากรส่ ง ผลต่ อ การน าไปใช้เ ชิง
พาณิ ชย์ ซึ่งสอดคล้อ งกับ งานวิจยั ของ Jong and
Hartog และสอดคล้ อ งกับ ทัก ษะผู้ น าในด้ า นการมี
ความคิดสร้างสรรค์ ซึง่ Bolden, Gosling, Maturan &
Dennison (2003) [13] ได้ศึกษาไว้ ตลอดจน
พฤติ ก รรมผู้ น าที่ มุ่ ง กิ จ สัม พัน ธ์ ใ นการกระตุ้ น ให้
บุ ค ลากรท างานตามเป้ าหมาย [14] นอกจากนี้
พฤติ ก รรมการเป็ น แบบอย่ า งและการกระตุ้ น ทาง
ั ญาซึ่ ง มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมของบุ ค ลากรใน
สติ ป ญ
กระบวนการนวัตกรรม ทัง้ 3 ด้าน นัน้ ยังสอดรับกับ
งานศึกษาของ Dubrin [14] ในเรื่องพฤติกรรมและเจต
คติทม่ี ุ่งงานเป็ นหลัก คือ การมีมาตรฐานการทางานที่
สู ง การสนั บ สนุ นให้ เ กิ ด การกระท ากล้ า เสี่ ย ง
นอกจากนัน้ พฤติกรรมด้านการเป็ นแบบอย่างและการ
กระตุ้นทางสติปญั ญา ยังเป็ นพฤติกรรมของผู้นาที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยเฉพาะในด้ า นความสั ม พั น ธ์
เนื่องจากผูน้ าในองค์กรนี้สร้างแรงบันดาลใจ และเป็ นที่
ประจัก ษ์ ต่ อ บุ ค ลากรในองค์ ก รในด้ า นการคิด เชิ ง
สร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมในสินค้าและบริการทีย่ งั
ยื่น การทีผ่ นู้ าเป็ นแบบอย่างและกระตุ้นทางสติปญั ญา
และให้คาปรึกษากับ บุคลากรอย่างสม่ าเสมอยังเป็ น
คุ ณ สมบัติ ท่ีส าคัญ ของผู้ น าที่ใ ช้ ท ฤษฏีวิถี ท างและ
เป้ าหมาย ซึ่ ง สถานการณ์ แ ข่ ง ขั น ในป จั จุ บ ั น ใน
อุตสาหกรรมความงาม และผิวพรรณต้อ งการอย่า ง
มากนัน่ คือ ผูน้ าทีม่ สี ไตล์แบบผูน้ าสนับสุนน ซึง่ เน้นที่
การดูแลเอาใจใส่และให้การสนับสนุ นด้านอารมณ์แก่
บุคลากร และสไตล์แบบผู้นาแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเน้ น
การให้คาปรึกษาหารือกับบุคลากรและสไตล์ผนู้ าแบบ
มุ่งความสาเร็จของงานนันคื
่ อ การพัฒนาในการทางาน
จากงานวิจยั จะพบว่าพฤติกรรมผู้นาด้านการเป็ น
ั ญาและการให้
แบบอย่ า งและการกระตุ้ น สติ ป ญ
ความส าคัญ ต่ อ ความส าเร็ จ ของบุ ค ลากรมี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมบุคลากรในการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมใน
องค์กร ทัง้ 4 ด้าน คือ การก่อให้เกิดความคิด การรับรู้
สิ่ง ที่ เ ป็ นโอกาส การพั ฒ นาและการน าไปใช้ เ ชิ ง
พาณิชย์ นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั ได้พฒ
ั นา
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ตัวแบบพฤติกรรมผูน้ าทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรมในการ
สร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมของบุคลากรใน บริษทั แพน
ราชเทวี กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือดัง
ภาพที่ 2

วิเ คราะห์ป จั จัย จนเหลือ 11 องค์ป ระกอบ มีผ ลต่ อ
พฤติ ก รรมของบุ ค ลากรในการสร้ า งวั ฒ นธรรม
นวัตกรรมในองค์กรด้านการก่อให้เกิดความคิดใหม่ ซึง่
อยู่ในขัน้ ตอนแรกของกระบวนการนวัต กรรม จากนัน้
จึงส่งผลต่อขัน้ ตอน การรับรู้สงิ่ ที่เป็ นโอกาส และการ
พัฒนา ขณะที่การรับรู้สงิ่ ที่เป็ นโอกาสส่งผลโดยตรง
ต่อการพัฒนา และสุดท้ายการพัฒนาส่งผลโดยตรงต่อ
การนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ซึง่ ทัง้ หมดนี้เป็ นไป
ตามกระบวนการนวัตกรรมที่ คัทซ์ [7] ได้นาเสนอไว้

ข้อเสนอแนะ
ภำพที่ 2:ตัวแบบพฤติกรรมผูน้ าทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรม
ในการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมของบุคลากรใน
บริษทั แพนราชเทวี กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษทั
ในเครือ
หลังจากที่ผวู้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์เส้นทางพบว่า
ในภาพรวมของพฤติกรรมผู้นามีผ ลทางตรงกับ การ
ก่ อ ให้ เ กิ ด ความคิ ด ใหม่ ซ่ึ ง เป็ นขั น้ ตอนแรกของ
กระบวนการนวัตกรรม [7] ซึง่ ประกอบไปด้วยความ
ท้าทายและความเชื่อในการกระทา อิสระในความเสีย่ ง
ความเป็ นพลวัตรและความคิดทีน่ าสู่อนาคตความเชื่อ
ใจและเปิ ดกว้า ง และโครงสร้างองค์กรการปกครอง
ตนเอง และความยืดหยุ่น การก่อให้เกิดความคิดใหม่
ส่งผลทางตรงใน 2 ทาง คือ การรับรู้สงิ่ ทีเ่ ป็ นโอกาส
แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า ซึ่ ง ก า ร รั บ รู้ สิ่ ง ที่ เ ป็ น โ อ ก า ส
ประกอบด้วยวัฒนธรรมด้านความคิดต่อภายนอก การ
มีปฎิสมั พันธ์ระหว่างแผนก และอิสรภาพ เอกลักษณ์
ขององค์กร และความเป็ นหนึ่งเดียว ส่วนการพัฒนา
ได้แก่ วัฒนธรรมด้านการอภิปราย การอุทศิ ตน และ
การมีสว่ นร่วมของผูน้ า เวลาสาหรับนวัตกรรมและการ
ฝึ ก ฝน ขณะเดีย วกัน การรับรู้สิ่ง ที่เ ป็ น โอกาสส่ง ผล
ทางตรงต่อการพัฒนา ซึง่ เป็ นขัน้ ตอนที่ 2 และ 3 ของ
กระบวนการนวัตกรรม และสุดท้ายการพัฒนามีผล
ทางตรงต่อการนาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ซง่ึ ประกอบด้วย
รางวัลและผลตอบแทนซึ่ง เป็ น ขัน้ ตอนสุ ด ท้า ยของ
กระบวนการนวัต กรรม [7] ดัง นั น้ จึง สรุ ป ได้ว่ า
พฤติกรรมผู้นาทัง้ 13 องค์ประกอบ ซึ่งได้ผ่านการ

จากการวิจยั นี้พบว่า พฤติกรรมของผู้นาที่สาคัญ
คือ พฤติกรรมด้านการเป็ นแบบอย่างและการกระตุ้น
ทางสติปญั ญา และการให้ความสาคัญต่อความสาเร็จ
ของบุคลากร อย่างไรก็ตามพฤติกรรม ทัง้ 2 ด้าน นี้
ยังคงไม่เพียงพอเนื่องจากพันธกิจทีผ่ นู้ าองค์กรต้องทา
คือ การแปรสภาพองค์ก รที่บ ริห ารอยู่ใ ห้เ ป็ น องค์ก ร
นวัตกรรม โดยมีวฒ
ั นธรรมเป็ นแกนหลักซึง่ วัฒนธรรม
นวัตกรรมจะเกิดขึน้ ได้กด็ ้วยการนาโดยผู้นาเพื่อให้ผู้
ตามมีพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมนวัตกรรม ซึ่ง
จะช่ ว ยให้ ก ระบวนการนวั ต กรรมได้ ผ ลอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ดังนัน้ ผูบ้ ริหารของบริษทั แพนราชเทวี
กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ควรดาเนิน
นโยบายการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ 3 ด้าน คือ การ
ปรับ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมผู้ บ ริ ห าร การปรับ เปลี่ ย น
วัฒนธรรมในองค์กรให้เป็ นวัฒนธรรมนวัตกรรม และ
การปรับเปลี่ย นพฤติก รรมของบุค ลากรในการสร้า ง
วัฒ นธรรมนวัต กรรม โดยร่ ว มมื อ กับ ฝ่ า ยบริ ห าร
ทรัพ ยากรบุ ค คล นอกจากนี้ ผ ลการวิจ ัย ได้บ่ ง ชี้ถึ ง
พฤติ ก รรมผู้ น าที่ ส าคัญ ที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมของ
บุคลากร ซึง่ ยังไม่มงี านวิจยั ใดทีช่ ใ้ี ห้เห็นพฤติกรรมใน
แง่มุม ดังกล่าวว่าพฤติกรรมของผูน้ าใดมีผลมาก หรือ
น้อยกว่า พฤติกรรมด้านอื่นๆ ในการสร้างวัฒนธรรม
นวัตกรรมในองค์กร โดยเป็ นการต่อยอดจากงานวิจยั
ในต่ างประเทศในบริบทขององค์กรธุรกิจในประเทศ
ไทย ซึ่ง อาจจะแตกต่ า งกัน เนื่ อ งด้ ว ยวัฒ นธรรมที่
ต่างกัน ผู้วจิ ยั พบว่าพฤติกรรมผู้นาในด้านการเป็ น
แบบอย่างและการกระตุน้ ในทางสติปญั ญา และการให้
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ความส าคัญ ต่ อ ความส าเร็ จ ของบุ ค ลากรมี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมของบุคลากรได้ในองค์กรธุรกิจของไทย โดย
มีอิท ธิพ ลต่ อ วัฒ นธรรมนวัต กรรมทัง้ ด้า นก่ อ ให้เ กิด
ความคิด การรับรูส้ งิ่ ทีเ่ ป็ นโอกาส การพัฒนา และการ
นาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ดังนัน้ ผลของการวิจยั นี้จงึ ถือ
ว่าเป็ นองค์ความรู้ใหม่ท่มี สี ่วนช่วยพัฒนาผู้นาให้เป็ น
ผูน้ าในการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของบุคลากรเพื่อ
ผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร
สาหรับข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไปได้แก่
(1)ศึ ก ษาพฤติ ก รรมผู้ น าในองค์ ก รอื่ น ๆ เพื่ อ
ตรวจสอบว่ามีพฤติกรรมผู้นาแบบใดอีกที่มผี ลต่อการ
สร้ า งวั ฒ นธรรมนวั ต กรรมในองค์ ข องบุ ค ลากร
นอกเหนือจากพฤติกรรมด้านการเป็ นแบบอย่างและ
ั ญา และการให้ค วามส าคัญ ต่ อ
การกระตุ้ น ทางป ญ
ความส าเร็จ ของบุ ค ลากร เพื่อ ประโยชน์ ต่ อ ผู้น าใน
องค์กรในความพยายามที่จะพัฒนาภาวะผูน้ าในด้าน
อื่นๆ ที่เหมาะสมที่สุดต่อแผนกนัน้ ๆ (2) ศึกษา
เปรียบเทียบพฤติกรรมผูน้ าที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของ
บุคลากรการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมในแผนกต่างๆ
เพื่อ หารู ป แบบพฤติก รรมผู้น าที่เ หมาะสมที่สุ ด ต่ อ
แผนกนัน้ (3) ศึกษาเพิม่ เติมว่าทาไมจึงมีพฤติกรรม
ผูน้ าเพียง 2 ด้าน ทีส่ ามารถส่งผลต่อพฤติกรรมของ
บุคลากรในการสร้างวัฒนธรรมในองค์กร ซึง่ นากรอบ
วิจ ัย และผลวิจ ัย ไปศึก ษาในอุ ต สาหกรรมอื่น ๆ หรือ
องค์กรอื่นๆ อาจจะแสดงให้เห็นผลการวิจยั ทีแ่ ตกต่าง
กัน ออกไป (4) ศึก ษาเพิ่ม เติม ในองค์ก รที่อ ยู่ใ น
อุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อตรวจสอบว่าผลการวิจยั นัน้
มีความเหมือนหรือแตกต่างจากการวิจยั ในครัง้ นี้ ซึง่ จะ
ช่วยให้ผนู้ าได้ให้ความสาคัญกับพฤติกรรมทีม่ ผี ลทีส่ ุด
ต่อบุคลากรในการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร
(5) ศึกษาเพิม่ เติมด้านพฤติกรรมของบุคลากรใน
องค์ก รว่ า พฤติก รรมด้า นใดในการสร้า งวัฒ นธรรม
นวัต กรรมในองค์ ก รควรได้ ร ั บ การสนั บ สนุ น จาก
ผูบ้ ริหารมากทีส่ ุดทีจ่ ะช่วยให้องค์กรเปลีย่ นแปลงไปสู่
องค์กรแห่งนวัตกรรม แล้วนาไปพัฒนาอบรมบุคลากร
เพื่อให้ได้พฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ (6) ศึกษาโดยใช้วธิ ี
วิจยั เชิงคุณภาพเพิม่ เติมเพื่อดูว่ามีพฤติกรรมผูน้ าแบบ
ใดที่เหมาะสม เพื่อนามาเป็ นตัวแปรต้นในกรอบการ

วิจ ัย อีก แล้ว จึง น าไปวิจ ัย เปรีย บเทีย บว่ า ผลต่ า งกัน
อย่างไร
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