รู ปแบบความสั มพันธ์ เชิงสาเหตุของการพัฒนานวัตกรรมของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค

สุ ทธิพร กรุงกาญจนา

วิทยานิพนธ์ นีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน
พ.ศ. 2555
ลิขสิ ทธิ์ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน

วิทยานิพนธ์
เรื่อง
รู ปแบบความสั มพันธ์ เชิงสาเหตุของการพัฒนานวัตกรรมของการไฟฟ้ าส่ วนภูมภิ าค
ได้ รับการพิจารณาอนุมัติให้ เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตร
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555

.....................................................................
นายสุ ทธิพร กรุ งกาญจนา
ผูว้ ิจยั

........................................................................
รองศาสตราจารย์ ดร.สุ จิตรา เหลืองอมรเลิศ
วท.บ., M.Sc., M.B.A., DNSc.
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

.......................................................................
อาจารย์ ดร. ชูวิทย์ มิตรชอบ
สส.บ., M.B.A., M.A., D.B.A.
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์

.......................................................................
รองศาสตราจารย์ ดร. วิภาวี พิจิตบันดาล
ศ.บ. (เกียรตินิยมดี), ศ.ม., พบ.ด.
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์

.......................................................................
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุ ข
ศษ.บ., กศ.ม., ค.ด.
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์

.......................................................................
ศาสตราจารย์ พลโท. ดร. สมชาย วิรุฬหผล
ศ.บ., M.A., Ph.D.
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์
เรื่อง
รู ปแบบความสั มพันธ์ เชิงสาเหตุของการพัฒนานวัตกรรมของการไฟฟ้ าส่ วนภูมภิ าค

.....................................................................
นายสุ ทธิพร กรุ งกาญจนา
ผูว้ ิจยั

.....................................................................
อาจารย์ ดร. ชูวิทย์ มิตรชอบ
สส.บ., M.B.A., M.A., D.B.A.
ประธานกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์

.......................................................................
รองศาสตราจารย์ ดร. วิภาวี พิจิตบันดาล
ศ.บ. (เกียรตินิยมดี), ศ.ม., พบ.ด.
กรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์

...............................................................
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศากุล ช่างไม้
วท.บ., วท.ม., Ph.D.
คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย

........................................................................
รองศาสตราจารย์ ดร.สุ จิตรา เหลืองอมรเลิศ
วท.บ., M.Sc., M.B.A., DNSc.
ประธานกรรมการบริ หารหลักสู ตร
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ครั้งนี้ สําเร็ จลงได้ ด้วยการช่วยเหลือและสนับสนุ นอย่างดียิ่งจาก อาจารย์ ดร.
ชู วิทย์ มิ ตรชอบ ในฐานะอาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี พิจิตบันดาล และ
อาจารย์ ดร.สุ พฒั นา คําสอน ในฐานะอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม ที่ได้กรุ ณาให้คาํ แนะนําประเด็นทาง
วิช าการที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ การวิ จ ัย ร่ ว มทั้ง สนับ สนุ น ให้ก าํ ลัง ใจแก่ ผูว้ ิ จ ัย มาโดยตลอด ผูว้ ิ จ ัย
ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสู ง
ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สุ จิตรา เหลืองอมรเลิศ ศาสตราจารย์ พลโท
ดร.สมชาย วิรุฬหผล และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิ ลสุ ข กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่
กรุ ณาแนะนําและให้ขอ้ คิดที่เป็ นประโยชน์ต่อการวิจยั ในครั้ งนี้ เป็ นอย่างดี ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณ
อาจารย์ทุกท่านที่ช่วยในการวิพากษ์งานวิจยั และให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ตลอดจนแก้ไข
จุดบกพร่ องต่างๆ ทําให้งานวิจยั ในครั้งนี้สาํ เร็ จลุล่วงลงด้วยดี
สุ ดท้ายนี้ ผวู ้ ิจยั ขอขอบพระคุณทุกคนในครอบครัว ผูเ้ ป็ นแรงบันดาลใจในการศึกษาขั้น
สูงสุ ดและได้ให้ความรัก กําลังใจและการสนับสนุนในทุกๆ ด้าน รวมทั้งทุกท่านที่เกี่ยวข้องโดยมิได้
กล่าวนาม ณ ที่น้ ี ที่ให้ความช่วยเหลือและเป็ นกําลังใจให้กบั ผูว้ ิจยั ด้วยดีตลอดมา

493001 : สาขาวิชา: การจัดการภาครัฐและเอกชน; ปร.ด. (การจัดการภาครัฐและเอกชน)
คําสําคัญ : การพัฒนานวัตกรรม/ ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง/ วัฒนธรรมองค์การ/บรรยากาศ
การเรี ยนรู ้/ การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
สุ ทธิ พร กรุ งกาญจนา : รู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการพัฒนานวัตกรรม
ของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (A Causal Model of Innovation Development of the Provincial
Electricity Authority) คณะกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์: อาจารย์ ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ, D.B.A.,
รองศาสตราจารย์ ดร. วิภาวี พิจิตบันดาล, พบ.ด.,147 หน้า.
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษารู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะ
ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ และบรรยากาศการเรี ยนรู ้ ที่มีอิทธิ พลต่อการพัฒนา
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มีอิทธิ พลโดยตรงทางบวกต่อการพัฒนานวัตกรรมของ กฟภ. (β = 0.21, p < .05) วัฒนธรรม
องค์การ (β = 0.71, p < .05) แต่ไม่มีผลต่อบรรยากาศการเรี ยนรู ้ (β = 0.04, p >.05) วัฒนธรรม
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พัฒนานวัตกรรมของ กฟภ. (β = 0.57, p < .05) ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง มีอิทธิพลโดยอ้อมต่อ
การพัฒนานวัตกรรมของ กฟภ. มี 2 เส้นทาง เส้นทางแรกผ่านวัฒนธรรมองค์การ และบรรยากาศ
การเรี ยนรู ้ (β = 0.23, p < .05) เส้นทางที่ 2 ผ่านวัฒนธรรมองค์การ (β = - 0.22, p < .05) และ
รู ปแบบดังกล่าวสามารถอธิบายความแปรปรวนของการพัฒนานวัตกรรมของ กฟภ. ได้ร้อยละ 27
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Suthiporn Krungkarnchana : A Causal Model of Innovation Development of the
Provincial Electricity Authority. Dissertation Advisors: Dr. Chuwit Mitrchob, D.B.A., Assoc.
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The purposes of this study were: 1) to identify a causal model of Innovation
Development of the Provincial Electricity Authority (PEA.), and 2) to study a causal model of
Innovation Development of the PEA. The research study was conducted by sending
questionnaires to assistant managers, heads of department and assistant chiefs in the central
region composed of 259 cases. Data were analyzed by using the statistical programs, structural
equation modeling: SEM, multivariate statistics, confirmatory factor analysis, and path
analysis.
The research findings were as follow: 1) transformational leadership, organizational
culture, learning environment and innovation development of PEA are related;
2) transformational leadership of manager had effect on innovation development of PEA.
(β = 0.21, p < .05), and organizational culture, (β = 0.71, p < .05), but it did not have effect on
learning environment, (β = 0.04, p >.05). Organizational culture had effect on learning
environment, (β = 0.57, p < .05), and innovation development of PEA. (β = -0.31, p <.05).
Learning environment had effect on innovation development of PEA. (β = 0.57, p < .05).
Transformational leadership had indirect effect on innovation development of PEA. in two
ways. Firstly, through organizational culture and learning environment (β = 0.23, p < .05).
Secondly, through organizational culture (β = -0.22, p < .05). The causal model of innovation
development of the PEA., was confirmed with empirical data. The model accounted for 27% of
the variance in a innovation development of PEA.

สารบัญ
กิตติกรรมประกาศ.......................................................................................................................
บทคัดย่อภาษาไทย.......................................................................................................................
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ..................................................................................................................
สารบัญ.........................................................................................................................................
สารบัญตาราง...............................................................................................................................
สารบัญภาพ..................................................................................................................................
บทที่ 1 บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา................................................................
คําถามของการวิจยั ................................................................................................
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ......................................................................................
สมมุติฐานของการวิจยั ..........................................................................................
กรอบแนวคิดของการวิจยั ......................................................................................
ขอบเขตของการวิจยั ..............................................................................................
นิยามศัพท์เฉพาะ...................................................................................................
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ...................................................................................
บทที่ 2 วรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนานวัตกรรม................................................................
ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง....................................................................................
วัฒนธรรมองค์การ................................................................................................
บรรยากาศการเรี ยนรู ้.............................................................................................
ข้อมูลพื้นฐานของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค...............................................................
บทที่ 3 วิธีดาํ เนินการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ...................................................................................
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั .......................................................................................
การพิทกั ษ์สิทธิ์ผเู ้ ข้าร่ วมการวิจยั ...........................................................................
การเก็บรวบรวมข้อมูล...........................................................................................
การวิเคราะห์ขอ้ มูล................................................................................................

หน้ า
ค
ง
จ
ฉ
ซ
ญ
1
5
5
5
6
9
9
10
11
24
36
49
59
66
67
70
71
72

สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
บทที่ 4 ผลการวิจยั ...................................................................................................................... 74
บทที่ 5 อภิปรายผล..................................................................................................................... 97
บทที่ 6 สรุ ปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ
สรุ ปผลการวิจยั .................................................................................................... 107
ข้อเสนอแนะ........................................................................................................ 111
บรรณานุกรม.............................................................................................................................. 113
ภาคผนวก
ก รายนามผูท้ รงคุณวุฒิ........................................................................................ 125
ข เอกสารรับรองจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์...................................................... 127
ค ใบอนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม.................................................... 129
ง เอกสารชี้แจงผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั และหนังสื อแสดงเจตนายินยอมเข้าร่ วมการวิจยั ... 131
จ แบบสอบถามเพื่อการวิจยั ................................................................................ 135
ประวัติผวู ้ จิ ยั ............................................................................................................................... 147

สารบัญตาราง
หน้ า
ตารางที่
1
จํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค...............................
2
จํานวนและร้อยละของข้อมูลเบื้องต้นของผูต้ อบแบบสอบถาม.............................
3
ค่าเฉลี่ย ค่าสู งสุ ด ค่าตํ่าสุ ด และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของข้อมูลเบื้องต้นของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม..............................................................................................
4
ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต ( ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของตัวแปร.........................
5
เมทริ กซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ของรู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ............
6
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง (TL).
7
ค่าสัมประสิ ทธิ์การพยากรณ์ และสัมประสิ ทธิ์เส้นทางของตัวแปรภาวะผูน้ าํ การ
เปลี่ยนแปลง..........................................................................................................
8
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรวัฒนธรรมองค์การ (OC)............
9
ค่าสัมประสิ ทธิ์การพยากรณ์ และสัมประสิ ทธิ์เส้นทางของตัวแปรวัฒนธรรม
องค์การ..................................................................................................................
10
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรบรรยากาศการเรี ยนรู ้ (LE).........
11
ค่าสัมประสิ ทธิ์การพยากรณ์ และสัมประสิ ทธิ์เส้นทางของตัวแปรบรรยากาศการ
เรี ยนรู ้.....................................................................................................................
12
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ของตัวแปร การพัฒนานวัตกรรมของ
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (IN)....................................................................................
13
ค่าสัมประสิ ทธิ์การพยากรณ์ และสัมประสิ ทธิ์เส้นทางของตัวแปรการพัฒนา
นวัตกรรมของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค.....................................................................
14
เปรี ยบเทียบค่าสถิติของรู ปแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ระหว่างรู ปแบบเชิง
สมมุติฐาน (Hypothesized Model) และรู ปแบบที่ปรับใหม่ (Modified Model)….
15
ค่าสถิติวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของรู ปแบบสมการเชิงโครงสร้าง
16
ค่าสถิติวิเคราะห์เปรี ยบเทียบเส้นทางอิทธิพล ระหว่างตัวแปรรู ปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการพัฒนานวัตกรรมของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค.......
17
ค่าสถิติการวิเคราะห์อิทธิพลเพื่อทดสอบตามสมมุติฐานในรู ปแบบความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุของการพัฒนานวัตกรรมของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค.............................

67
76
77
77
79
81
82
83
84
85
86
87
88
89
91
92
93

สารบัญภาพประกอบ
หน้ า
แผนภาพที่
1
รู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการพัฒนานวัตกรรมของการไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาค.......................................................................................................... 8
2
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลปัจจัยภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
(TL)...................................................................................................................... 81
3
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลปัจจัยวัฒนธรรมองค์การ (OC)
83
4
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลปัจจัยบรรยากาศการเรี ยนรู ้
(LE)...................................................................................................................... 85
5
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลปัจจัย การพัฒนานวัตกรรมของ
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (IN).................................................................................. 87
6
รู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการพัฒนานวัตกรรมของการไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาคจากการตรวจสอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์.......................................... 90
7
รู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการพัฒนานวัตกรรมของการไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาค................................................................................................................. 110

บทที่ 1

บทนํา

ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ปั จจุบนั นับได้ว่าเป็ นโลกแห่ งปั ญญาและความรู ้ เน้นการใช้ความรู ้เป็ นพื้นฐานในการ
ทํางานและการขับเคลื่อนความเจริ ญก้าวหน้าในทุกด้าน มีการแข่งขันกันและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ผูค้ นจํานวนมากสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู ้ต่างๆ อันหลากหลาย ซึ่ งนําทางไปสู่
การยอมรับมาตรฐานสากล และเกื้อหนุ นให้วิธีปฏิบตั ิที่ดีเยี่ยมแพร่ กระจายออกไปอย่างกว้างขวาง
และเป็ นอิสระ ทุกคนต้องการความสะดวก รวดเร็ ว ทันสมัย มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
ทํางาน โดยมีเป้ าหมายเพื่อให้เกิดบริ การที่ดี มีคุณภาพเทียบเคียงกับมาตรฐาน หรื อสู งกว่ามาตรฐาน
(รอฮีม ปรามาท, 2550) ส่ งผลให้ค่าใช้จ่ายเพื่อตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การสู งขึ้น จึงได้
เกิ ดแนวคิดด้านการพัฒนานวัตกรรมขึ้นมา โดยมีความเชื่ อว่า การพัฒนานวัตกรรมสามารถเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพในการทํางาน เพิ่มคุณภาพการบริ การ เพิ่มความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ และสามารถ
ช่ วยลดค่าใช้จ่ายในการให้บริ การลงได้ (Oecon, 2006: 231-237) นวัตกรรมจึ งอาจถื อได้ว่า เป็ น
เครื่ องมืออย่างหนึ่ งในการพัฒนาการทํางาน โดยการนําการกระทําต่างๆ และการใช้ทรัพยากรต่างๆ
มาพัฒนาทําให้เกิดขีดความสามารถใหม่ในทางที่ดีข้ ึน โดยเฉพาะประเทศไทย มีหลายองค์การที่ให้
ความสําคัญและให้การดูแลเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรม เช่น สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ มีภารกิจ
หลัก คือการยกระดับความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างบรรยากาศเพื่อส่ งเสริ มให้
เกิดวัฒนธรรม นวัตกรรม และสร้างองค์การให้มีความเข้มแข็งด้านการดําเนินงานนวัตกรรม
สํานักงานนวัตกรรมแห่ งชาติ (สนช.) ระบุว่าภาคอุสาหกรรมภายในประเทศ มุ่งเน้นใน
ด้า นการพัฒ นานวัต กรรม เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต และลดต้น ทุ น การผลิ ต เพื่ อ ยกระดับ
ศักยภาพทางการแข่งขันขององค์การ หากแต่การดําเนิ นการดังกล่าวทําได้เพียงระดับหนึ่ งเท่านั้น
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เนื่ องจากผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว ก้าวกระโดดไปสู่ ระดับสากล ก็มกั จะประสบปั ญหาด้านต้นทุนที่ไม่
สามารถแข่งขันกับประเทศที่มีความพร้อมด้านวัตถุดิบ แรงงานและเทคโนโลยีได้ ดังนั้น การพัฒนา
นวัตกรรม จึงมีความจําเป็ นอย่างเร่ งด่วนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
การไฟฟ้ าส่ ว นภู มิ ภ าค (กฟภ.) เป็ นรั ฐ วิ ส าหกิ จ ด้า นสาธารณู ป โภค ก่ อ ตั้ง ขึ้ น ตาม
พระราชบัญญัติการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 โดยรับโอนทรัพย์สิน หนี้สินและความรับผิดชอบ
ขององค์การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคในขณะนั้นมาดําเนิ นการ วัตถุประสงค์ที่สําคัญของ กฟภ. คือ การ
ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ งและจัดจําหน่ายพลังงานไฟฟ้ าให้แก่ประชาชน ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ
ในเขตจําหน่ าย 73 จังหวัดทัว่ ประเทศ ยกเว้น กรุ งเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ทั้งนี้
กฟภ. มีนโยบายในการส่ งเสริ มความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ในด้านการพัฒนาคุณภาพ
และบริ ก าร รวมทั้ง มี ก ารพัฒ นาองค์ก ารอย่า งต่ อ เนื่ อง โดยใช้วิ ธี ก ารบริ ห ารจัด การเชิ ง ธุ ร กิ จ ที่
ทันสมัย อย่างไรก็ดี กฟภ. ถือเป็ นองค์การที่ไม่มีคู่แข่งขัน ดําเนิ นกิจการในลักษณะผูกขาด ซึ่ งตาม
แนวคิดทฤษฎีกระแสหลักด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรม (Shepherd, William G.,1977) ระบุว่า
จะทําให้องค์การที่ดาํ เนิ นงานในกิจการผูกขาดจะมีตน้ ทุนสู ง ไม่ใส่ ใจเรื่ องการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ดังนั้นการประดิษฐ์คิดค้นหรื อการพัฒนานวัตกรรมจึงเกิดได้ชา้
การบริ หารงานของ กฟภ. มีคณะกรรมการ การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคเป็ นกลไกหลักในการ
กําหนดนโยบายการดําเนิ นงาน โดยคณะกรรมการฯ มีอาํ นาจหน้าที่และบทบาทในเชิ งกลยุทธ์ใน
การเพิ่มมูลค่าให้กับ กฟภ. โดยการช่ วยดํารงรั กษาและสร้ างประโยชน์สูงสุ ดในระยะยาวให้แก่
ประชาชน โดยสามารถแต่ ง ตั้ง คณะอนุ ก รรมการย่อ ยเฉพาะเรื่ อ งขึ้ น ตามความเหมาะสม เพื่ อ
รับผิดชอบติดตามควบคุมการตรวจสอบงานเฉพาะด้าน แต่คณะกรรมการฯ ยังคงความรับผิดชอบ
ต่องานในภาพรวม โดยมอบนโยบายหรื อกรอบแนวทางให้ผวู ้ ่าการ การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค รับไป
บริ หารจัดการให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่คณะกรรมการฯ กําหนด ซึ่ งผูว้ ่าการฯ ถือเป็ นผูบ้ ริ หาร
สู งสุ ดของพนักงาน กฟภ. และมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนองค์การให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด ซึ่ ง รวมถึ ง การพัฒ นานวัต กรรม เพื่ อ ให้อ งค์ก ารสามารถตอบสนองต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่ งแวดล้อม และเทคโนโลยี
การพัฒนานวัตกรรม กฟภ. ได้กาํ หนดเป็ นนโยบายในแผนยุทธศาสตร์ ในการผลักดัน
เชิ งกลยุทธ์ ด้านการพัฒนานวัตกรรม โดยมุ่ งเน้นงานวิจยั พัฒนา และการสร้ างนวัตกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดความรู ้ เพื่อนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และได้จดั ให้มีการแข่งขันการ
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ทํานวัตกรรมของ กฟภ. เป็ นประจําทุกปี เพื่อกระตุน้ ให้เกิ ดแรงจูงใจในการทํานวัตกรรม ทั้งใน
รู ปแบบของผลิตภัณฑ์ และกระบวนการทํางาน จากผลการแข่งขันในทุกปี กฟภ. จะได้นวัตกรรมที่
ได้รับการคัดเลือกจากทัว่ ประเทศ 36 ทีม ใน 3 ประเภท ได้แก่ประเภทสิ่ งประดิษฐ์ทวั่ ไป ประเภท
อิเล็กทรอนิกส์ และประเภทซอฟต์แวร์ โดยแต่ละประเภทที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ
1 และ 2 รวมทั้งรางวัลชมเชย จะได้รับการประกาศเพื่อแจ้งให้สาํ นักงานการไฟฟ้ าที่สนใจ สามารถ
นําไปใช้งานและพัฒนาให้เหมาะสมกับการทํางานของแต่ละสํานักงานต่อไปได้
กฟภ. มี ห น่ ว ยงานระดับ ปฏิ บ ัติ ที่ ก ระจายอยู่ท ั่ว ประเทศใน 73 จัง หวัด รวม 901
หน่วยงาน ประกอบด้วยสํานักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค สํานักงานการไฟฟ้ าสาขา และสํานักงาน
การไฟฟ้ าสาขาย่อย มีพนักงาน 27,375 คน เนื่องจากหน่วยงานเหล่านี้เป็ นหน่วยงานระดับปฏิบตั ิ ซึ่ง
ทราบถึงกระบวนการทํางานในพื้นที่อย่างแท้จริ ง จึงเป็ นหน่วยงานเป้ าหมายที่ กฟภ. คาดหวังที่จะใช้
เป็ นกลไกหลักในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทํางานในระดับพื้นที่
ซึ่งจะส่ งผลต่อการพัฒนาประสิ ทธิภาพขององค์การในภาพรวมด้วย การศึกษาครั้งนี้ ทําการศึกษากับ
สํานักงาน ในเขตภาคกลางของ กฟภ.ประกอบด้วย 3 เขต มี 16 จังหวัด ซึ่งเป็ น สํานักงาน ที่ต้ งั อยูใ่ น
พื้นที่ที่มีการคมนาคมที่ดี มีความสะดวกรวดเร็ วในการเดินทางติดต่อกับสํานักงานอื่นและหน่วยงาน
ต้นสังกัด เป็ นย่านอุ ตสาหกรรม ผลการดําเนิ นงานมี ปริ มาณมาก เช่ น รายได้จากค่าไฟฟ้ าสุ ทธิ
คิ ด เป็ นสั ด ส่ ว นโดยเฉลี่ ย ร้ อ ยละ54.23 และมี ผ ลกํา ไร คิ ด เป็ นสั ด ส่ ว นโดยเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 95.20
(จากรายงานประจําปี 2553 ของ กฟภ.) ในขณะที่ผลการดําเนิ นงานของอีก 3 ภาคที่เหลือมีรายได้
รวมกันเพียงร้อยละ 45.77 และมีกาํ ไรเพียงร้อยละ 4.80 เท่านั้น นอกจากจะเป็ นแหล่งอุตสาหกรรม
แล้วยังเป็ นแหล่งที่มีรายได้สูงสุ ดของประเทศอีกด้วย ลักษณะงานยังซับซ้อน ความต้องการของ
ลูกค้ายังหลากหลาย มีความต้องการทั้งคุณภาพการบริ การ และคุณภาพผลิ ตภัณฑ์สูง ปั ญหาการ
ร้องเรี ยนมีมาก ต้นทุนการให้บริ การจะสู ง แต่เป็ นที่น่าสังเกตว่าได้รับรางวัลในการทํานวัตกรรม
น้อยกว่าภาคอื่ น ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงเลือกสํานักงาน กฟภ.ในเขตภาคกลางเป็ นกลุ่มประชากรในการ
ศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ซึ่ งจะทําให้ ลดต้นทุนในการดําเนิ นการ เพิ่มคุณค่าขององค์การ เพิ่มความพึงพอใจ
ให้ลูกค้า ลดเวลาในการบริ การ งานก็จะมีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นการพัฒนาพนักงานให้กา้ วหน้าขึ้น ซึ่ ง
ข้อ ค้น พบจากการวิ จ ัย ครั้ งนี้ สามารถนํา ไปใช้ป ระโยชน์ กับ สํา นัก งาน ในภาคอื่ น ๆ ของ กฟภ.
จะสร้างผลกระทบที่จะเกิดแก่สงั คมและเศรษฐกิจของ กฟภ. อย่างมหาศาล
ดังนั้น เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมของหน่ วยงานดังกล่าวนี้
ผูว้ ิจยั จึงได้ทาํ การสัมภาษณ์พนักงานจํานวน 30 คนที่ปฏิบตั ิงานในเขตภาคกลางเกี่ยวกับความสนใจ
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ในการทํา นวัต กรรม พบว่ า มี ผูส้ นใจซึ่ ง ลงมื อ ทํา นวัต กรรม 11 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 36.67 โดย
ส่ วนใหญ่ เป็ นนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ เช่นการคิดค้นอุปกรณ์แก้กระแสไฟฟ้ าขัดข้อง และอุปกรณ์
ลดค่ากระแสไฟฟ้ าสาธารณะเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายซึ่ งเป็ นภาระของ กฟภ. เป็ นต้น ขณะเดียวกัน มี
การทํานวัตกรรมด้านกระบวนการทํางานด้วย เช่น การออกแบบขั้นตอนการรับชําระค่าไฟฟ้ าให้ใช้
เวลาสั้นลง และการลดขั้นตอนในการจัดส่ งเอกสารระหว่างหน่วยงานภายในของ กฟภ. เป็ นต้น
ผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่า มีผไู ้ ม่สนใจทํานวัตกรรม 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.33 โดย
สรุ ปสาเหตุหลัก ได้แก่ สาเหตุจาก วัฒนธรรมองค์การที่ไม่เอื้ออํานวยในการทํานวัตกรรม (อาทิ
พนักงานมีปฏิสมั พันธ์กนั น้อย ไม่ชอบประชุมปรึ กษาหารื อกัน) ร้อยละ 31.58 สาเหตุจาก บรรยากาศ
การเรี ยนรู ้ (อาทิ ข้อจํากัดด้านอิสระทางความคิดในการนําเสนอสิ่ งใหม่ๆ การรับรู ้และการเรี ยนรู ้
ข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ อย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ อง ไม่มีการดําเนิ นงานเรื่ องการจัดการความรู ้อย่าง
จริ งจัง) ร้อยละ 29.82 สาเหตุจากผูบ้ ริ หารไม่ให้ความสนใจและไม่สนับสนุ นให้ทาํ นวัตกรรมอย่าง
จริ งจัง คิดเป็ นร้ อยละ 28.07 สาเหตุจากข้อจํากัดด้านโครงสร้างองค์การ (อาทิ มีขอ้ จํากัดในการ
ประสานงานระหว่างหน่ วยงานภายใน มีสายการบังคับบัญชาที่เคร่ งครัด) ร้อยละ7.02 และสาเหตุ
จากงบประมาณ ร้อยละ 3.51 จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ดงั กล่าว ทําให้เห็นถึงปรากฏการณ์
เบื้องต้นของการพัฒนานวัตกรรมใน กฟภ. ซึ่ งมีแนวโน้มว่า ยังมีขอ้ จํากัด ซึ่ งเกี่ยวข้องกับเรื่ องของ
ภาวะผูน้ ํา การเปลี่ ย นแปลง วัฒ นธรรมองค์ก าร และบรรยากาศการเรี ย นรู ้ ที่ เ อื้ อต่ อ การพัฒ นา
นวัตกรรม ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะนําไปศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนานวัตกรรม
Schumpeter (1961) ได้ก ล่ า วไว้ใ นทฤษฎี ก ารพัฒ นาเศรษฐกิ จ ว่ า ภาวะผู ้นํ า การ
เปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ และบรรยากาศการเรี ยนรู ้ มีอิทธิ พลต่อการพัฒนานวัตกรรมใน
องค์การ และมีการศึกษาต่างๆ ที่ยนื ยันว่าปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนานวัตกรรมในองค์การ
คือ ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง (Damanpour, 1991; James C. Sarros, Brian K. Cooper, Joseph C.
Santora, 2008, Lale Gumusluoglu and Arzu Ilsev, 2009; พยัต วุฒิรงค์, 2552) วัฒนธรรมองค์การ
(Robbins, 2003; Martins and Terblanche, 2003; Reid Bates and Samer Khasawneh, 2005; James
C. Sarros, Brian K. Cooper, Joseph C. Santora, 2008; สุ ว เนตร ธงยศ, 2549: 83-85, 142) และ
บรรยากาศการเรี ยนรู ้ (Dobni, 2006: 172; Rhodes, Hung, Lok, Lin and Wu, 2008; Choi, Kim, Ju
and Jyung, 2009; กฤตกร กัลยารัตน์, 2553)
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จากมู ล เหตุ ดัง กล่ า วทํา ให้ผูว้ ิ จ ัย สร้ า งรู ป แบบจํา ลองแสดงความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ
ระหว่ า งภาวะผูน้ ํา การเปลี่ ย นแปลง วัฒ นธรรมองค์ก าร บรรยากาศการเรี ย นรู ้ และการพัฒ นา
นวัตกรรมของ กฟภ.โดยอาศัยการศึกษาจาก ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ หากรู ปแบบจําลองนี้ได้รับ
การตรวจสอบความถูกต้อง การวิจยั ก็จะช่ วยให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารงานของ
กฟภ. ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
คําถามของการวิจัย
1. ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ และบรรยากาศการเรี ยนรู ้ เป็ นปั จจัย
เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนานวัตกรรมของ กฟภ. หรื อไม่
2. ปั จ จัย เชิ ง สาเหตุ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรง ทางอ้อ มต่ อ การพัฒ นานวัต กรรมของ กฟภ.
หรื อไม่
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. ศึกษารู ปแบบความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของ ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรม
องค์การ และบรรยากาศการเรี ยนรู ้ ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนานวัตกรรมของ กฟภ.
2. ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุ มีอิทธิพลทางตรง ทางอ้อมต่อการพัฒนานวัตกรรมของ กฟภ.
สมมุติฐานของการวิจัย
H1 ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลโดยตรงต่อการพัฒนานวัตกรรมของ กฟภ.
H2 ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลโดยตรงต่อบรรยากาศการเรี ยนรู ้
H3 ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลโดยตรงต่อวัฒนธรรมองค์การ
H4 วัฒนธรรมองค์การ มีอิทธิพลโดยตรงต่อบรรยากาศการเรี ยนรู ้
H5 วัฒนธรรมองค์การ มีอิทธิพลโดยตรงกับการพัฒนานวัตกรรมของ กฟภ.
H6 บรรยากาศการเรี ยนรู ้ มีอิทธิพลโดยตรงต่อการพัฒนานวัตกรรมของ กฟภ.
H7 ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลโดยอ้อมต่อการพัฒนานวัตกรรมของ กฟภ.โดย
ผ่านบรรยากาศการเรี ยนรู ้
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H8 ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลโดยอ้อมต่อการพัฒนานวัตกรรมของ กฟภ.โดย
ผ่านวัฒนธรรมองค์การ และบรรยากาศการเรี ยนรู ้
H9 ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลโดยอ้อมต่อการพัฒนานวัตกรรมของ กฟภ.โดย
ผ่านวัฒนธรรมองค์การ
กรอบแนวคิดของการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจยั ครั้งนี้ มีทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ ตามแนวคิดของ Schumpeter
(1961) เป็ นกรอบแนวคิดพื้นฐาน และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างรู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ระหว่างตัวแปรที่ประกอบด้วย ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ บรรยากาศการเรี ยนรู ้
และการพัฒนานวัตกรรมของ กฟภ.
ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ เชื่อว่าการพัฒนาเศรษฐกิจที่แท้จริ งนั้นเกิดจากความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยี (technological advance) เป็ นวงจรที่ไม่จบสิ้ น โดยมีหน่วยธุรกิจที่พยายามสร้าง
นวัตกรรม หรื อสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี หรื อกระบวนการใหม่ๆ เข้ามาทดแทนวิธีด้ งั เดิ ม
Schumpeter ยังได้เสนอความเห็นไว้ว่า ผูบ้ ริ หารจําเป็ นต้องมี ภาวะผูน้ าํ เพื่อสร้างนวัตกรรม โดย
สอดคล้องกับทฤษฎีภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ที่กระตุน้ ให้เกิดแรงบันดาลใจในการคิดสิ่ งใหม่ๆ ทํา
สิ่ งใหม่ๆเป็ นการสร้ างนวัตกรรมใหม่ๆ ขององค์การ (Bass and Avolio, 1994: 112-121) ผูน้ ําที่ มี
ทัศนคติต่อการเปลี่ยนแปลงที่ดี จะนําไปสู่ การเกิดบรรยากาศภายในองค์การที่ดีที่เอื้อต่อการพัฒนา
นวัตกรรมขององค์การ (Damanpour, 1991: 555-590) ภาวะผูน้ าํ ระดับการสนับสนุนของผูน้ าํ และ
ความร่ วมมือของผูน้ าํ ยังเป็ นปั จจัยหนึ่ งในการพัฒนานวัตกรรมขององค์การให้ประสพความสําเร็ จ
อย่างไรก็ตาม การทําให้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี เกิดขึ้นใหม่ และกระบวนการใหม่เข้าสู่ ตลาดอย่าง
ต่อเนื่ องไม่มีจบสิ้ น เป็ นวัฏจักรของการพัฒนาเศรษฐกิ จ รวมไปถึงการพัฒนาสังคม มีวฒั นธรรม
องค์ก ารคอยส่ ง เสริ ม โดยมี น วัต กรรมเป็ นแกนกลาง สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของ Martins and
Terblanche (2003: 64-74) พบว่าการสร้างวัฒนธรรมองค์การที่กระตุน้ ให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม
นั้น วัฒนธรรมองค์การ เป็ นการให้คุณค่า และความเชื่อในส่ วนลึกร่ วมกันของบุคลากรทั้งหมดใน
องค์ก าร ตรงกับ แนวคิ ดของ Denison (2000) วัฒนธรรมองค์การที่ ดี จ ะมี อิ ทธิ พลต่ อการพัฒ นา
นวัตกรรมองค์การ ส่ วน Robbins (203) มีแนวความคิดว่า โครงสร้างองค์การที่ดี วัฒนธรรมองค์การ
ที่ดี และมีการบริ หารจัดการทรั พยากรมนุ ษย์ที่ดี เป็ นปั จจัยที่ กระตุน้ ให้เกิ ดการพัฒนานวัตกรรม
Schumpeter ยังกล่าวอีกว่า ความสําเร็ จของการพัฒนาระบบนวัตกรรม ขึ้นอยู่กบั ความสามารถใน
การสร้ างสังคมแห่ งการเรี ย นรู ้ (learning society) ในการกํา หนดคุ ณ ลักษณะของสังคมแห่ ง การ
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เรี ยนรู ้ มีการสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ ที่มีการเคลื่อนไหว อย่างไม่หยุดนิ่ งเป็ นกระบวนการที่สาํ คัญ
ในการส่ งเสริ มการสร้างนวัตกรรม สอดคล้องกับ Dickson (1996: 102-106) ที่ระบุว่า บรรยากาศการ
เรี ยนรู ้ที่ดีจะเอื้อต่อการใช้ประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรต่างๆ ขององค์การเพื่อตอบสนองต่อตลาด
และการสร้างนวัตกรรมขององค์การ
ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ ิจยั จึงมีความประสงค์ที่จะวิจยั ความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของสามตัวแปร
ไ ด้ แ ก่ ภ า ว ะ ผู ้ นํ า ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง (Transformational Leadership) วั ฒ น ธ ร ร ม อ ง ค์ ก า ร
(Organizational Culture) และบรรยากาศการเรี ยนรู ้ (Learning Environment) เพื่อหาความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุที่มีต่อการพัฒนานวัตกรรมของ กฟภ. ซึ่ งจะช่วยให้การทํางานมีประสิ ทธิ ภาพ เพิ่มผลิต
ภาพมากขึ้น สามารถช่วยลดค่าใช้จ่าย จะมีกาํ ไรมากขึ้น ลดเวลาในการดําเนิ นการ ในขณะเดียวกัน
สามารถเพิ่มคุณภาพการบริ การจัดส่ ง แก้ไขกระแสไฟฟ้ าขัดข้อง พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ซึ่ งจะ
ส่ งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจและความเชื่อมัน่ ของผูใ้ ช้บริ การในที่สุด
ในการศึกษารู ปแบบความสัมพันธ์ของแนวคิดและทฤษฏีระหว่างตัวแปร สามารถสรุ ป
เบื้องต้นได้วา่ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องน่าจะมีความสัมพันธ์กนั ใน 9 รู ปแบบ ได้แก่
1. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงกับการพัฒนานวัตกรรม การค้นพบ
จากการศึกษาคือ Damanpour, (1991); James C. Sarros, Brian K. Cooper, Joseph C. Santora,
(2008), Lale Gumusluoglu and Arzu Ilsev, (2009); พยัต วุฒิรงค์, (2552)
2. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงกับบรรยากาศการเรี ยนรู ้ การค้นพบ
จากการศึกษา คือ Boyett and Boyett (2000); Fredric William Swierczek (2006); Hardy (2007: 19);
จิราพร สนจด (2550); กฤตกร กัลยารัตน์ (2553)
3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงกับวัฒนธรรมองค์การ การค้นพบ
จากการศึกษา คือ Avolio (1999); Li (2004); Athena Xenikou and Maria Simosi (2006); James C.
Sarros; Brian K. Cooper; Joseph C. Santora (2008); เกรี ยงไกรยศ พันธุ์ไทย (2552)
4. ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ กับบรรยากาศการเรี ยนรู ้ การค้นพบจาก
การศึกษา คือ Watkins and Marsick (1993); Daft (2007); เดือนเพ็ญ สุ ขสมาน (2549); วรรณวิมล
คงสุ วรรณ (2553)
5. ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ กับการพัฒนานวัตกรรมการค้นพบจาก
การศึกษา คือ Robbins, (2003); Martins and Terblanche, (2003); Reid Bates and Samer hasawneh,
(2005); James C. Sarros, Brian K. Cooper, Joseph C. Santora, (2008); สุ วเนตร ธงยศ, (2549)
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6. ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ กับการพัฒนานวัตกรรมการค้นพบจาก
การศึ กษา คือ Dobni (2006: 1720); Rhodes, Hung, Lok, Lin and Wu, (2008); Choi, Kim, Ju and
Jyung, (2009); กฤตกร กัลยารัตน์, (2553)
7. ความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงมีอิทธิ พลโดยอ้อมกับการพัฒนา
นวัตกรรมของ กฟภ.โดยผ่านบรรยากาศการเรี ยนรู ้ ค้นพบจากการศึกษา คือ Damapour, (1991)
8. ความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงมีอิทธิ พลโดยอ้อมกับการพัฒนา
นวัตกรรมของ กฟภ. โดยผ่านวัฒนธรรมองค์การ และบรรยากาศการเรี ยนรู ้ ค้นพบจากการศึกษา คือ
Sudharatna, Y. (2004)
9. ความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงมีอิทธิ พลโดยอ้อมกับการพัฒนา
นวัตกรรมของ กฟภ.โดยผ่านวัฒนธรรมองค์การ ค้นพบจากการศึกษา คือ Albert, M (2006)
ดังนั้น กรอบแนวคิดของการวิจยั จึงประกอบด้วยการศึกษาความสําคัญของสามตัวแปร
ได้แ ก่ ภาวะผู น้ ํา การเปลี่ ย นแปลง วัฒ นธรรมองค์ก าร และบรรยากาศการเรี ย นรู ้ ซึ่ งน่ า จะมี
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อการพัฒนานวัตกรรมของ กฟภ. ใน 9 รู ปแบบดังแสดงเป็ นแบบจําลองได้
ดังนี้
กรอบแนวคิดการวิจัย
ภาวะผูน้ าํ การ
เปลี่ยนแปลง
H7

H2

H1
H6
H7
บรรยากาศการเรี ยนรู ้ H8

H3 H9 H8
H4

H8

การพัฒนานวัตกรรม
ของ กฟภ.

H9
H5

วัฒนธรรมองค์การ
แผนภาพที่ 1 รู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการพัฒนานวัตกรรมของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหาการวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงบรรยาย (Descriptive Correlational
Research) ประกอบด้ว ยตัว แปรทั้งหมด 4 ตัว แปร ดังนี้ ภาวะผูน้ ํา การเปลี่ ยนแปลง วัฒ นธรรม
องค์การ บรรยากาศการเรี ยนรู ้ และการพัฒนานวัตกรรมของ กฟภ.โดยตัวแปรแฝงแต่ละตัว จะมี
ความสัมพันธ์และมีอิทธิ พลต่อกัน นอกจากนี้ ยงั ประกอบไปด้วยตัวแปรที่สังเกตได้ ที่แสดงถึงการ
วัดตัวแปรแฝงดังกล่าว ซึ่งในการสร้างรู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ จะประกอบไปด้วยโมเดลวัด
สําหรั บตัวแปร (Measurement Model) และโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model)
ซึ่งจะนําไปสู่ การพัฒนารู ปแบบเชิงสมมุติฐานงานวิจยั (Hypothesis Model) ในครั้งนี้ต่อไป
2. ขอบเขตด้า นประชากร ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย ครั้ งนี้ คื อ พนัก งานของ กฟภ.
ตําแหน่ ง ผูช้ ่ วยผูจ้ ดั การ หัวหน้าแผนก และ ผูช้ ่ วยหัวหน้าแผนก ในภาคกลาง (ภาค 3) ทั้ง 3 เขต
มีพนักงานตําแหน่งดังกล่าว จํานวน 850 คน
3. ขอบเขตด้านเวลา การศึกษาครั้งนี้ จะใช้เวลาศึกษา ตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2553-30
มิถุนายน 2555
นิยามศัพท์ เฉพาะ
การพัฒนานวัตกรรมของ กฟภ. หมายถึง การรับรู ้ของพนักงาน เกี่ยวกับการสนับสนุน
ขององค์การ ถึ งการเพิ่มคุ ณภาพ การบริ การ หรื อกระบวนการทํางานขึ้นใหม่ หรื อปรั บปรุ งต่อ
ยอดจากสิ่ งที่ มีอยู่แล้ว มี การนําเสนอออกสู่ ลูกค้า ก่ อให้เกิ ดประโยชน์ให้กบั องค์การ และลูกค้า
ประกอบด้วย 2 ด้าน ดังนี้
1. นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation)
2. นวัตกรรมด้านกระบวนการ (Process Innovation)
ภาวะผู้ นํ า การเปลี่ ย นแปลง หมายถึ ง การรั บ รู ้ ข องพนั ก งานถึ ง การที่ หั ว หน้ า
ใช้บุคลิกลักษณะและความสามารถในการจูงใจ โน้มน้าวพนักงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงในองค์การ
และให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้
1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence or Charisma)
2. การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation)
3. การกระตุน้ เชาว์ปัญญา (Intellectual Stimulation)
4. การคํานึงถึงปั จเจกบุคคล (Individualized Consideration)
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วัฒนธรรมองค์ การ หมายถึง การรับรู ้ของพนักงาน ถึงแบบแผนพฤติกรรม ที่พนักงาน
ยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิมีพ้ืนฐานมาจากความเชื่อ ค่านิยม และเป็ นสิ่ งที่องค์การคาดหวังจาก
พนักงาน ประกอบด้วย 3 ลักษณะ ดังนี้
1. ลักษณะมุ่งเน้นแนวทางที่ช่วยให้พฒั นาขึ้น (Constructive Styles)
2. ลักษณะมุ่งเน้นแนวทางตั้งรับแบบไม่โต้แย้ง (Passive/ Defensive Style
3. ลักษณะมุ่งเน้นแนวทางตั้งรับแบบรุ นแรง (Aggressive / Defensive Style)
บรรยากาศการเรี ย นรู้ หมายถึ ง การรั บรู ้ ข องพนักงาน เกี่ ย วกับ สภาพแวดล้อ มของ
องค์ก ารที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมของบุ ค คล ในการเรี ย นรู ้ ไ ด้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ประกอบด้ว ย 4
ประเด็น ดังนี้
1. สิ่ งแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้ (Learning Environment)
2. การระบุความต้องการการเรี ยนรู ้และการพัฒนา (Identify Learning and Development
Needs)
3. การบรรลุความต้องการการเรี ยนรู ้และการพัฒนา (Meeting Learning and Development
Needs)
4. การนําไปใช้ในองค์การ (Applying Learning and Development Needs)
พนั กงาน กฟภ. หมายถึ ง พนักงานตําแหน่ ง ผูช้ ่ วยผูจ้ ัดการ หัวหน้าแผนก และผูช้ ่ วย
หัวหน้าแผนก ของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
ผูว้ ิจยั คาดว่าจะมีหน่วยงานที่สามารถนําผลวิจยั ไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนี้
1. ได้องค์ความรู ้ เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรม
องค์การ และบรรยากาศการเรี ยนรู ้ ซึ่งสามารถนําไปสร้างการพัฒนานวัตกรรมขององค์การ
2. ได้องค์ความรู ้ เกี่ยวกับปั จจัยเชิงสาเหตุของภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ
และบรรยากาศการเรี ยนรู ้ มีอิทธิพลทางตรง ทางอ้อมต่อการพัฒนานวัตกรรมของ กฟภ.

บทที่ 2

วรรณกรรมและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง

การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษารู ปแบบความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของการพัฒนานวัตกรรม
ของ กฟภ. ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าจากแนวคิด ทฤษฎี ตํารา เอกสารตลอดจนงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง
สามารถนําเสนอตามลําดับหัวข้อได้ ดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนานวัตกรรม
2. ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
3. วัฒนธรรมองค์การ
4. บรรยากาศการเรี ยนรู ้
5. ข้อมูลพื้นฐานของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
1. แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนานวัตกรรม
ความหมายของการพัฒนานวัตกรรม
คําว่า “นวัตกรรม” (Innovation) มีรากศัพท์มาจากคําว่า Innovate ในภาษาลาติน แปลว่า
ทําสิ่ งใหม่ข้ ึนมา ซึ่ งมีนกั วิชาการได้ให้คาํ นิ ยามไว้มากมายซึ่ งมีประเด็นที่แตกต่างตามยุค ตามสมัย
ขึ้นอยูก่ บั การตีความและการมุ่งเน้นกรอบแนวคิด ซึ่ งมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงไม่เหมือนกันในแต่ละ
องค์ก าร สัง คม หรื อ ประเทศ โดยความหมายของนวัต กรรมว่า ความสํา เร็ จ จะเกิ ด ขึ้ น ด้ว ยการ
ดําเนิ นงานของตัวเอง จะต้องเป็ นผูน้ าํ ในการสร้างมูลค่าตลาดมากขึ้น มีการพัฒนาสร้างสิ่ งใหม่ๆ
ออกมาตลอด จะประสพความสําเร็ จอย่างถาวร สามารถเป็ นองค์การชั้นนําได้ตลอดเวลา นวัตกรรม
เป็ นการสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างคุณค่าให้กบั ทรัพยากรที่มีอยู่ โดยอาจเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีตวั ตนหรื อไม่ก็ได้ซ่ ึง
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จะได้รับการประเมินจากความพึงพอใจของลูกค้า (Drucker, 2003) นวัตกรรมหมายถึงการเปลี่ยน
เทคโนโลยีการดําเนิ นการแบบเดิมมาสู่ เทคโนโลยีการดําเนินการใหม่ๆ โดยองค์การจะต้องพยายาม
สร้างโอกาสและเงื่อนไขที่นาํ พาสู่ นวัตกรรม ด้วยการนําองค์การเข้าตอบสนองความต้องการต่อ
ตลาดที่ซบั ซ้อน (Porter, 1990: 73-93)
สําหรับ Hall (1994) สรุ ปว่าความหมายของนวัตกรรมเป็ นมากกว่าการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี ทั้งนี้ นวัตกรรมองค์การจะประกอบด้วยกิจกรรมทุกอย่างที่จะนําไปสู่ การเปลี่ยนแปลง
และทําให้เกิดปฏิสมั พันธ์ทางเทคโนโลยี การที่จะสร้างหรื อเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ข้ ึนนั้นไม่เพียงแต่
การพิจารณาประเด็นทางเทคนิ คของการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น หากแต่นวัตกรรมองค์การจะต้องให้
ความสํ า คัญ กั บ ประเด็ น อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้อ งด้ ว ย นวัต กรรมองค์ ก าร ยัง หมายถึ ง ส่ ว นประกอบ
องค์ป ระกอบ หรื อ การสั ง เคราะห์ ค วามรู ้ ด้ ัง เดิ ม เป็ นสิ่ ง ที่ เ กี่ ย วข้อ งเพื่ อ เพิ่ ม ให้ เ กิ ด คุ ณ ค่ า ของ
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการหรื อบริ การใหม่ (Luecke, 2003) และนวัตกรรมองค์การ ยังหมายถึง การลง
มื อ ปฏิ บ ัติ ด้ว ยความคิ ด สร้ า งสรรค์โ ดยการกระตุ ้น ให้ เ กิ ด นวัต กรรมเป็ นการใช้ผูท้ ี่ มี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ และกลุ่มสมาชิกในองค์การเป็ นปั จจัยนําเข้า ผ่านเข้าไปในสิ่ งแวดล้อมที่ดี โครงสร้าง
องค์การที่ดี วัฒนธรรมองค์การที่ดี และมีการบริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เพื่อนําไปสู่ ผลลัพธ์
ที่ได้ คือสิ นค้า บริ การและวิธีการทํางานใหม่ๆ (Robbins, 2003) นอกจากนี้ Rabe (2006) พบว่า
นวัตกรรม คือ การนําแนวคิดไปประยุกต์ใช้โดยก่อให้เกิดการพัฒนาที่มีคุณค่าขึ้น เริ่ มขึ้นจาก
อุปสรรคหรื อปั ญหา หรื อโอกาสที่เกิดขึ้น จึงเกิดการคิด ศึกษาขึ้นเพื่อตอบรับกับความท้าทายนั้น
จากนั้นจึงเข้าสู่ กระบวนการกลัน่ กรองความจําเป็ นและความเหมาะสมของแนวคิดใหม่ที่เกิดขึ้น ซึ่ง
หากผ่านกระบวนการนี้ ไปได้จะเข้าสู่ กระบวนการพัฒนาซึ่งต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์ เวลาและทุน
ทรัพย์เป็ นพื้นฐาน
การพัฒนากระบวนการทํางาน แนวคิด การออกแบบ ผลิตภัณฑ์ หรื อด้านอื่นๆ อย่าง
มุ่งมัน่ ซึ่งมีผลมาจากการค้นคว้าทั้งในระดับองค์การและบุคคลทั้งที่โดยตั้งใจหรื อไม่ต้ งั ใจก็ตาม หรื อ
อีกนัยหนึ่งคือการรวบรวม การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนานวัตกรรมองค์การ เพื่อมุ่งสู่ การสร้างสิ่ ง
ใหม่ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ต้ งั ไว้ (Degraff, 2006: 20) สําหรับ สํานักงานนวัตกรรมแห่ งชาติ (สนช.)
ให้นิ ย ามไว้ว่า นวัตกรรม หมายถึ ง สิ่ ง ใหม่ ที่เ กิ ด จากการใช้ความรู ้ แ ละความคิ ดสร้ างสรรค์ที่มี
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม และหมายรวมถึงสิ่ งที่เกิดขึ้นจากความสามารถในการใช้ความรู ้
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ทัก ษะ และประสบการณ์ ท างเทคโนโลยีห รื อ การจัด การมาพัฒ นาให้เ กิ ด
ผลิตภัณฑ์ หรื อกระบวนการผลิต หรื อบริ การใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ตลอดจน
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การปรับปรุ งเทคโนโลยี การแพร่ กระจายเทคโนโลยี การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการฝึ กอบรมที่
นํามาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะในรู ปแบบของการเกิดธุ รกิจ
การลงทุ น ผู ้ป ระกอบการ หรื อตลาดใหม่ ห รื อรายได้ แ หล่ ง ใหม่ รวมทั้ง การจ้า งงานใหม่
(www.nia.or.th)
จากความหมายดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั พบว่าการพัฒนานวัตกรรมจะเกี่ ยวข้องกับ การ
สร้าง กระบวนการทํางาน ความก้าวหน้า และของสิ่ งใหม่ การพัฒนาสร้างสิ่ งใหม่ๆ ออกมาตลอด
ดังนั้นการพัฒนานวัตกรรมของ กฟภ. ในการศึกษานี้ หมายถึง การรับรู ้ของพนักงาน เกี่ยวกับการ
สนับ สนุ น ขององค์ก าร ถึ ง การเพิ่ ม คุ ณ ภาพ การบริ ก าร หรื อ กระบวนการทํา งานขึ้ น ใหม่ หรื อ
ปรั บปรุ งต่อยอดจากสิ่ งที่มีอยู่แล้ว มีการนําเสนอออกสู่ ลูกค้า ก่อให้เกิ ดประโยชน์ให้กบั องค์การ
และลูกค้า
แนวคิด ทฤษฏีเกีย่ วกับนวัตกรรม
นวัตกรรมมี 2 ประเภท แยกออกจากกันอย่างชัดเจน ระหว่างนวัตกรรมที่มีลกั ษณะค่อย
เป็ นค่อยไป (Incremental Innovation) และนวัตกรรมใหม่อย่างสิ้ นเชิง (Radical Innovation) สําหรับ
นวัตกรรมใหม่อย่างสิ้ นเชิง หมายถึง กระบวนการเสนอสิ่ งใหม่ที่ใหม่อย่างแท้จริ งสู่ สังคม โดยการ
เปลี่ยนแปลงค่านิ ยม (Value) ความเชื่ อเดิม (Belief) ตลอดจนระบบคุณค่า (Value System) ของ
สังคมอย่างสิ้ นเชิ ง ตัวอย่างเช่ น อินเทอร์ เน็ต (Internet) จัดว่าเป็ นนวัตกรรมหนึ่ งในยุคโลกข้อมูล
ข่าวสารการนําเสนอระบบอินเทอร์ เน็ตทําให้ค่านิยมเดิมที่เชื่อว่า ข้อมูลข่าวสารจํากัดอยูใ่ นวงเฉพาะ
ทั้งในด้านเวลา และสถานที่น้ ันเปลี่ยนไป อินเทอร์ เน็ ตเปิ ดโอกาสให้ความสามารถในการเข้าถึง
ข้อมูลไร้ขีดจํากัด ทั้งในด้านของเวลา และระยะทาง การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ทาํ ให้ระบบคุณค่าของ
ข้อมูลข่าวสารเปลี่ยนแปลงไป บางคนเชื่อว่า อินเทอร์เน็ตจะเข้ามาแทนที่ระบบการส่ งข้อมูลข่าวสาร
ในระบบเดิม อย่างสิ้ นเชิ งในไม่ชา้ อาทิเช่น ระบบไปรษณี ย ์ และยังได้อธิ บายอีกว่า โดยธรรมชาติ
มนุ ษ ย์มี แ นวโน้มที่ จ ะปรั บ ปรุ งเปลี่ ยนแปลง และพยายามที่ จ ะแก้ปัญ หาเพื่ อหาทางออก ที่ เ ป็ น
ประโยชน์กบั ตนเองตลอดเวลาอยู่แล้ว ดังนั้น นวัตกรรมที่มีลกั ษณะค่อยเป็ นค่อยไป จึงมีลกั ษณะ
เป็ นกิจวัตรปกติ (Routine) ของมนุ ษย์ซ่ ึงแตกต่างจากนวัตกรรมใหม่อย่างสิ้ นเชิง (Nord and Tucker,
1987)
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สําหรับ Freeman and Socte (1997) ได้อธิ บายสรุ ปให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในยุคก่อน
การปฏิวตั ิอุตสาหกรรมจนถึงปั จจุบนั ไว้ ดังนี้
ในยุ ค แรกๆ ระหว่ า งปี ค.ศ. 1770-1840 อัง กฤษเป็ นประเทศแรกที่ เ ป็ นผู น้ ํา ทาง
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในยุคนี้มีการพัฒนาระบบกลไกทางกลศาสตร์ เกิดอุตสาหกรรมทอผ้าที่มี
การใช้นวัตกรรมทางกลศาสตร์ ทําให้ทาํ งานได้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งขึ้น ส่ งผลให้
ประเทศอังกฤษสามารถสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน และก้าวขึ้นเป็ นผูน้ าํ ของโลกทางด้าน
นวัตกรรม
ในยุค ที่ ส อง ระหว่ า งปี ค.ศ.1840-1890 ประเทศอัง กฤษยัง คงครองความเป็ นผูน้ ํา
ทางด้านนวัตกรรม และการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ อาทิเช่น พลังไอนํ้าประเทศอังกฤษสามารถสร้าง
ความได้เปรี ยบในการแข่งขัน และเป็ นผูน้ าํ ของโลกทางด้านนวัตกรรมโดยมีสหรัฐอเมริ กา และ
เยอรมนีไล่กวดตามติดมาจนถึง ค.ศ.1890 รถจักรพลังไอนํ้า เป็ นนวัตกรรมที่สาํ คัญในประวัติศาสตร์
ในยุคนี้ถือว่าเป็ นจุดเริ่ มต้นของการปฏิวตั ิอุตสาหกรรม
ในยุคที่สาม ระหว่างปี ค.ศ.1890-1930 สหรัฐอเมริ กาและเยอรมนี ได้ส่งเสริ มมีการสร้าง
นวัตกรรม จนสามารถขึ้นเป็ นผูน้ าํ ทางเทคโนโลยี ในด้านวิศวกรรมไฟฟ้ า เคมี การถลุงเหล็ก การต่อ
เรื อ และอุตสาหกรรมหนักอื่นได้ในระยะเวลาต่อมาจะเห็นได้ว่า การพัฒนานวัตกรรมในลักษณะที่
เป็ นการคิดค้นประดิ ษฐ์ข้ ึนใหม่ สามารถเห็นได้ชดั เจนได้ในยุคแรกจนถึงยุคที่สามระหว่างปี ค.ศ.
1770-1940 นวัตกรรม ในยุคนี้ อาจจะพอเรี ยกได้วา่ เป็ นนวัตกรรมใหม่อย่างสิ้ นเชิง
ในยุคที่สี่ นวัตกรรม มีลกั ษณะค่อยเป็ นค่อยไปมากขึ้น โดยมีการปรับปรุ งทั้งนวัตกรรม
กระบวนการ (Process Innovation) และการปรั บ ปรุ ง นวัต กรรมผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product Innovation)
อย่างกว้างขวางในยุคที่สี่น้ ี ประเทศญี่ปุ่นได้ปรับปรุ งกระบวนการผลิตโดยใช้นวัตกรรมเป็ นสําคัญ
อาทิเช่ น การบริ หารงานคุณภาพ การใช้การผลิ ตแบบทันเวลาพอดี (JIT) การผลิ ตแบบกะทัดรั ด
(Lean Production) ที่คล่องตัวสามารถแข่งขันเอาชนะ อังกฤษ สหรัฐอเมริ กา และเยอรมนี ได้ในยุคนี้
ในยุคที่ ห้า รั ฐ บาลสหรั ฐ อเมริ ก ากํา หนดนโยบายให้มีก ารส่ ง เสริ มให้เ กิ ด การสร้ า ง
นวัตกรรมอย่างกว้างขวาง มีการออกกฎหมาย เรี ยกว่า Bayh-Dole Act เปิ ดโอกาสให้นักวิจยั ของ
รัฐบาลสามารถมีสิทธิในการเป็ นเจ้าของนวัตกรรมที่ตนคิดค้นขึ้นมาใหม่ได้ เพื่อให้สามารถกลับมา
แข่งขันการสร้างนวัตกรรมได้อีกครั้งหนึ่ ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ และ
อุตสาหกรรมการจัดการข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีการสื่ อสาร
อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั นวัตกรรมมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไป โดยมีการใช้เทคโนโลยี
อเนกประสงค์ (General Purpose Technology) ซึ่ ง เป็ นเทคโนโลยีที่มี ผ ลต่ อ ระบบการผลิ ต หลาย
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ระบบ และการผลิ ตภัณฑ์ในวงกว้างได้ขยายตัวจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารไปสู่
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ (Modern Biotechnology) และนาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) ใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ญี่ปุ่น มีการพัฒนาเทคโนโลยีส่งผลให้เกิ ดแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ๆ
เกิ ด ขึ้ น มากมาย เช่ น ระบบเรดาร์ ต รวจจับ และแจ้ง เตื อ นด้ว ยแสงและเสี ย งเมื่ อ มี สิ่ ง กี ด ขวาง
การขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ า แหล่งพลังงานเป็ นแบตเตอรี่ ลิเธียมไอออน ระบบปุ่ มควบคุมและ
สัง่ งานเป็ นระบบสัมผัส ใช้เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเป็ นแหล่งพลังงาน ซึ่ งก็ยงั นําหน้าสหรัฐอเมริ กา
และประเทศในกลุ่มยุโรปอยู่ดี นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยังได้พฒั นาเทคโนโลยีทางด้านหุ่ นยนต์ โดยตั้งเป้ า
ไว้ว่า ภายในปี พ.ศ.2558 นี้ บ้านในญี่ปุ่นทุกหลัง จะมีหุ่นยนต์คนใช้กนั หมด โดยได้ทุ่มงบเกือบ
1,150 ล้านบาท ในการสร้างอุตสาหกรรมหุ่ นยนต์อจั ฉริ ยะขึ้น (http://www.diamondshine) สําหรับ
ประเทศมาเลเซี ย ไต้หวัน และเกาหลี ใต้ได้เน้นธุ รกิ จด้านเทคโนโลยีชีวภาพมากขึ้นโดยเฉพาะ
ไต้หวัน ได้คิดค้นและผลิ ตวัคซี นป้ องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ จํานวนมากใช้แล้วในวันนี้
(http:www.citiadvance.co.th) สําหรับนวัตกรรมด้าน software แล้วอินเดียไม่เป็ นสองรองใคร ไม่ว่า
จะเป็ น software ของระบบคอมพิวเตอร์ หรื อระบบสถาบันการเงินที่จาํ เป็ น เพื่อการผลักดันให้
เศรษฐกิจก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ ว และทันการโดยมีบริ ษทั ที่มีชื่อเสี ยงด้านซอฟแวร์ IT รายใหญ่
ที่ สุ ด 3 อั น ดั บ แรกคื อ Tata Consultancy Service, Infosys Technologies Limited และ Wipro
Technologies ตามลําดับ (http://www.imetthai.com/article-2)
การศึกษากระบวนการพัฒนานวัตกรรม ยังมีการนําเสนอในรู ปแบบทฤษฎีนวัตกรรม
พอที่จะสรุ ป ได้ดงั นี้
ทฤษฎี น วัต กรรมในแนววิ ศ วกรรม (The engineering theory of innovation; Freeman
and Socte, 1997) ในยุคแรก ทฤษฎีนวัตกรรม มีรากฐานมาจากแนวการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม รวม
ไปถึ งกระบวนการปรั บปรุ งผลิ ตภัณฑ์ และกระบวนการผลิ ต โดยใช้เทคนิ คทางด้านวิศวกรรม
ทฤษฎี นวัตกรรมที่มีรากฐานมากจากวิศวกรรมนั้น การปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต
ขึ้นอยูก่ บั ความสามารถในการวิจยั พัฒนา (research and development) ในระดับพื้นฐาน และการวิจยั
ในภาคอุตสาหกรรม หรื ออีกนัยยะหนึ่ ง ทฤษฎีน้ ี มองว่า นวัตกรรม ถูกสร้างขึ้น จากแรงขับเคลื่อน
จากวิ ท ยาศาสตร์ (science push) แนวคิ ด นี้ นวัต กรรม ถูก มองว่ามี ล ัก ษณะความสั มพัน ธ์ ใ นเชิ ง
เส้นตรง (linear) กับการวิจยั พื้นฐาน (basic research) โดยมีความเชื่อว่า การพัฒนานวัตกรรมนั้น
ควรมีจุดเริ่ มต้น มาจากการวิจยั พื้นฐานไปสู่ การวิจยั ประยุกต์ (applied research) โดยการนํา
ผลการวิจยั พื้นฐานไปประยุกต์ใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ และ/หรื อการให้บริ การ จากนั้นจะมีการ
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พัฒ นากระบวนการผลิ ต และ/หรื อ การให้ บ ริ ก ารจนได้ร ะบบการผลิ ต และการให้ บ ริ ก ารที่ มี
มาตรฐาน เพื่อการผลิตและการให้บริ การในระดับอุตสาหกรรมหรื อเพื่อให้บริ การลูกค้าจํานวนมาก
ทฤษฎี น้ ี การพัฒนานวัตกรรม ขึ้นอยู่กบั ความสามารถในทางวิศวกรรมของนักวิจยั
วิศวกร และ/หรื อนักวิทยาศาสตร์ ตัวแปรที่มีผลต่อการพัฒนานวัตกรรมล้วนแล้วเป็ นสิ่ งที่จบั ต้องได้
(tangible factor) อาทิเช่น
1. ทุนทางด้านการเงิน (financial capital) ที่ใช้ลงทุนในการวิจยั และพัฒนานวัตกรรม
นิยมวัดออกมาเป็ นเปอร์เซ็นต์ของยอดขาย หรื อเป็ นเปอร์เซ็นต์ของรายได้ประชาชาติ
2. ทุนทางด้านทรั พยากรมนุ ษย์ (human capital) ทฤษฎี น้ ี เชื่ อว่า ทรั พยากรมนุ ษย์ที่มี
การศึกษา และผ่านการฝึ กอบรมมาอย่างดีจะช่วยเพิม่ ขีดความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม
3. ทุนทางด้านกายภาพ (physical capital) อาทิเช่น อาคาร สถานที่ อุปกรณ์ เครื่ องมือที่
ใช้ในการวิจยั และพัฒนานวัตกรรม มีส่วนสําคัญ ในการพัฒนานวัตกรรม
ทฤษฎี นวัตกรรมในแนวการตลาด (The market theory of innovation) (Kotler, 1999)
ทฤษฎีน้ ีริเริ่ มในปี ค.ศ.1960 เป็ นต้นมา ทฤษฎีน้ ี เชื่อว่า ความสําเร็ จของการพัฒนานวัตกรรมเกิดจาก
ข้อมูลการตลาด มากกว่าที่จะมาจากการปรั บปรุ งผลิตภัณฑ์ และ/หรื อ กระบวนการผลิต โดยใช้
เทคนิ คทางวิศวกรรม การตลาดจะทําหน้าที่ในการกําหนดทิศทางในการพัฒนานวัตกรรม เทคนิ ค
ทางวิศวกรรม และ/หรื อเทคโนโลยีใหม่ๆ ถ้าไม่ได้การยอมรับจากตลาด หรื อลูกค้ามีโอกาสน้อยมาก
ที่ จ ะประสบความสํา เร็ จ ในการพัฒ นานวัต กรรม ทฤษฎี น้ ี เชื่ อ ว่ า ความสํา เร็ จ ของการจัด การ
นวัต กรรมขึ้ น อยู่กับ ความต้อ งการของตลาด ไม่ ใ ช้ค วามสํา เร็ จ ทางวิ ศ วกรรม ความสํา เร็ จ ทาง
วิศวกรรมจะไม่มีค่าในทางการค้าเลย ถ้าตลาดไม่ยอมรับทฤษฎีนวัตกรรมในแนวการตลาด ได้รวม
เอาปั จจัยที่จบั ต้องไม่ได้ (intangible factor) ได้แก่ ความต้องการของตลาด และ/หรื อข้อมูลทาง
การตลาด มาร่ วมอธิบาย การพัฒนานวัตกรรมเพิ่มเติมจากปัจจัยที่จบั ต้องได้
ทฤษฎี นวัตกรรมห่ วงโซ่ ความสัมพันธ์ (The chain link theories of innovation) (David
and Rosenberg, 1979) ทฤษฎีน้ ี พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของตลาด และความรู ้ใน
การพัฒนานวัตกรรม ไม่ได้มีลกั ษณะตรงไปตรงมาตามสมมุติฐานของทฤษฎี นวัตกรรมในแนว
การตลาด ห่ ว งโซ่ ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งนวัต กรรม และความต้อ งการของตลาดนั้น มี ก ลไก
สลับซับซ้อน ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบทางวิศวกรรม การผลิต การพัฒนาเทคโนโลยี การจัดซื้อ
วัตถุดิบ การขาย ตลอดจนไปถึงการส่ งมอบลูกค้า และการบริ การ การส่ งผ่านข้อมูลความต้องการ
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ของตลาด โดยลูกค้าฝ่ ายผูผ้ ลิตไปสู ้ผมู ้ อบวัตถุดิบในสายห่ วงโซ่ ความสัมพันธ์ เป็ นความสัมพันธ์ที่
ละเอี ย ดอ่ อ นและสลับ ซับ ซ้อ น ข้อ มู ล นี้ เรี ย กว่ า “ข้อ มู ล ทางนวัต กรรม” นวัต กรรมที่ ป ระสบ
ความสํา เร็ จต้องอาศัย ข้อมู ลนวัตกรรม ไม่ ใ ช่ เ พีย งแต่ ขอ้ มูลการตลาดแต่ เ พี ยงอย่างเดี ย ว ข้อมูล
นวัตกรรมนั้นครอบคลุมข้อมูลเครื อข่ายทางธุรกิจ (business network) ซึ่งได้แก่ ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลผู ้
ส่ งมอบวัตถุดิบ เครื่ องจักร วัสดุอุปกรณ์ ที่จาํ เป็ นต้องใช้ในกระบวนการผลิต
ทฤษฎี น วัต กรรมในแนวเครื อข่ า ยเทคโนโลยี (The technology network theory of
innovation) ทฤษฎี น้ ี ถูกพัฒนาในช่ วงปลายทศวรรษ 1980 และตลอดช่ วงทศวรรษ 1990 จนถึ ง
ปั จจุบนั ทฤษฎี นวัตกรรมเครื อข่ายเทคโนโลยี ถูกพัฒนาโดยกลุ่มนักวิชาการกลุ่มหนึ่ ง ภายใต้ชื่อ
“ระบบนวัตกรรม” (Lundvall et al., 2002: 213-231) ทฤษฎีน้ ี มีสมมุติฐานว่า
1. องค์ก าร สถาบัน ที่ มีบ ทบาท ในการพัฒ นานวัต กรรม ควรจะต้อ งเชื่ อ มโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่ งกันและกัน อาทิเช่น ผูส้ ่ งมอบ สถาบัน/องค์การ ที่ให้คาํ ปรึ กษาหน่ วยงานของ
ภาครัฐ สถาบันวิจยั ของรัฐ มหาวิทยาลัย และองค์การสถาบันอื่นๆ
2. ความเข้มแข็ง ความต่อเนื่ องในการเชื่ อมโยง ปฏิสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนกับ และ/
หรื อ สถาบันภายนอกเกิดขึ้นมากเท่าไร ก็จะช่วยส่ งเสริ มให้มีการถ่ายทอดข้อมูลทางนวัตกรรมมาก
ขึ้นเท่านั้น โอกาสที่องค์การ และ/หรื อสถาบันจะได้รับข้อมูลย่อมจะมีเพิ่มขึ้นตามลําดับ ซึ่ งจะเป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนานวัตกรรมขององค์การ และ/หรื อสถาบัน
3. ความเชื่ อมโยงเหล่ านี้ มี ต้ งั แต่ ความเชื่ อมโยงทางเทคนิ ค หรื อเทคโนโลยี ความ
เชื่ อมโยงทางการตลาด และเครื อข่ายข้อมูลทางนวัตกรรม อย่างไรก็ตาม ทฤษฎี น้ ี ให้ความสําคัญ
การเชื่อมโยงทางด้านเทคโนโลยีมากกว่าความเชื่อมโยงอื่นๆ ทฤษฎีน้ ี อธิ บายว่า นวัตกรรม เกิดจาก
การผสมผสานระหว่างทุ นที่ จบั ต้องได้และจับต้องไม่ได้ ได้แก่ เครื อข่ายเทคโนโลยี ซึ่ งช่ วยให้
องค์การ และ/หรื อสถาบันมีขีดความสามารถในการดูดซับข้อมูลทางนวัตกรรมเพิ่มสูงขึ้น
ทฤษฎีนวัตกรรมในแนวเครื อข่ายทางสังคม (The social network theory of innovation)
(Maskell, 2000: 79-98) ทฤษฎีน้ ี พฒั นามาจากแนวคิดของทฤษฎีนวัตกรรมในแนววิศวกรรม ทฤษฎี
นวัตกรรมในแนวเครื อข่ายเทคโนโลยี และทฤษฎี การสร้ างองค์ความรู ้ ทางสังคมศาสตร์ ทฤษฎี
นวัตกรรมในแนววิศวกรรม เชื่อว่า นวัตกรรมเกิดขึ้นจากการศึกษาวิจยั ในระดับพื้นฐาน และพัฒนา
ต่อยอดขึ้นมาเรื่ อยๆ ตามลําดับ ส่ วนทฤษฎีนวัตกรรมในแนวเครื อข่ายเทคโนโลยี เชื่อว่า นวัตกรรม
เกิดขึ้นมาจากความสามารถขององค์การ และ/หรื อ สถาบันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางนวัตกรรม
ดังนั้น การส่ งเสริ มให้เกิดการเชื่อมโยงทางด้านเทคโนโลยีในด้านต่างๆ จะช่วยส่ งเสริ มให้องค์การ
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และ/หรื อสถาบันในการพัฒนานวัตกรรม ทฤษฎีน้ ี เสนอแนวทางในการส่ งเสริ มให้เกิดการขยายตัว
ของเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ไปสู่ สังคมนักวิทยาศาสตร์ และนักวิจยั โดยการใช้เทคโนโลยีในการ
สื่ อสาร ทําให้เกิ ดการแพร่ กระจายความรู ้ในหลากหลายสาขาอย่างรวดเร็ ว ในหมู่นักวิทยาศาสตร์
และนักวิจยั เพื่อส่ งเสริ มให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม และเน้นความสําคัญของการสร้างเครื อข่าย
มากกว่าที่จะเน้นความสําคัญของเทคโนโลยี เน้นการเชื่ อมโยงโครงข่ายความรู ้มากกว่าที่ จะเน้น
โครงข่ายทางเทคโนโลยี และเน้นสิ่ งที่มีลกั ษณะจับต้องไม่ได้มากกว่าที่สิ่งจับต้องได้ ทฤษฎีน้ ี เชื่อว่า
การสร้างนวัตกรรมที่มีองค์ความรู ้เป็ นฐานสําคัญ ต้องการความสามารถในการนําเทคโนโลยีที่มีอยู่
หลากหลายไปใช้ประโยชน์ ความสามารถนี้ไม่เพียงความรู ้ในการใช้เทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยงั หมาย
รวมไปถึงความรู ้ความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในการใช้เทคโนโลยีที่มีอยูห่ ลากหลาย
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพในเครื อข่ายสังคมนวัตกรรม นักวิจยั นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร ไม่เพียงแต่ตอ้ ง
มีความรู ้ในด้านเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยงั ต้องมีความรู ้ความสามารถในการสร้างความรู ้ใหม่โดยอาศัย
เครื อข่ายสังคมนวัตกรรม และการเรี ยนรู ้เป็ นกลยุทธ์ที่สาํ คัญในการพัฒนานวัตกรรม
จากความก้าวหน้าของยุคการสื่ อสาร และโทรคมนาคม ทําให้การเข้าถึงเทคโนโลยี
ไม่ใช่เรื่ องยากอีกต่อไป การสร้างเครื อข่ายเทคโนโลยีจึงไม่ใช่เป็ นการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในยุคนี้ เป็ นการสร้างเครื อข่ายความรู ้มากกว่าที่จะ
เป็ นเครื อข่ายเทคโนโลยี แต่เพียงอย่างเดียวในยุคการพัฒนานวัตกรรมบนฐานความรู ้ ต้องการความรู ้
ที่หลากหลาย การสร้างเครื อข่ายความรู ้จึงเป็ นกลยุทธ์ที่สาํ คัญของทฤษฎีน้ ี นอกจากนี้ Lengrand and
Chatrie (1999) กล่าวว่า “การเพิ่มผลผลิต ไม่ใช่เป็ นการเพิ่มผลผลิตจากการปฏิบตั ิการที่ละเล็กทีละ
น้อ ย แต่ น่ า จะเป็ นการเพิ่ ม ผลผลิ ต ในการสร้ า งความสั ม พัน ธ์ อ ย่า งเป็ นระบบมากกว่ า เพราะ
ความสามารถในการแข่งขันขององค์การขึ้นอยู่กบั การเพิ่มผลผลิตที่ “จุดเชื่ อมต่อ” หรื อ “การมี
ปฏิสัมพันธ์” กันมากกว่า แนวคิดใหม่น้ ี ทําให้องค์การต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานเสี ยใหม่
โดยการวัดความสามารถขององค์การ จากปริ มาณความหนาแน่ นของความสัมพันธ์ และความ
ร่ วมมื อ ของบุ ค ลากร ในระบบการผลิ ต ตั้ง แต่ ผู ้ส่ ง มอบ ผู ้ส นั บ สนุ น เงิ น ทุ น สถาบัน วิ จ ั ย
สถาบันการศึกษา หน่ วยงานพัฒนาในระดับภูมิภาค และอื่นๆ ผ่านระบบเครื อข่าย และคลัสเตอร์
ดังนั้น เครื อข่ายความรู ้จึงเป็ นตัวแทนของขีดความสามารถ และอํานาจในการที่เข้าถึง “คุณค่า” ที่อยู่
ภายนอกองค์การ เพื่อนํามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ทฤษฎี น้ ี เชื่ อว่า ความรู ้ จะฝั งตัวอยู่ใ นโครงสร้ างความสัมพันธ์และการสื่ อสารมี การ
ถ่ายทอดความรู ้ ผ่านทางกระบวนการทางสังคม นวัตกรรมเป็ นผลมาจากการผสมผสานของทุนที่
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จับต้องได้ อาทิเช่ น ทุนทางด้านทรั พยากรมนุ ษย์ ทุนทางด้านการเงิน ทุนทางด้านกายภาพ ได้แก่
นักวิจยั งบลงทุนการวิจยั พัฒนา อาคารสถานที่ ที่ใช้ในการวิจยั อื่ นๆ และทุนที่จบั ต้องไม่ ได้ ใน
รู ปแบบของทุ น ทางสั ง คม (social capital) อาทิ เ ช่ น ความไว้ว างใจกั น ความเคารพนั บ ถื อ
ความสัมพันธ์กนั ทั้งในระยะสั้นในระยะยาว และในอดี ต จนถึ งปั จจุ บนั ของชุ มชนสังคมที่ เป็ น
บริ บทล้อมรอบของวิศวกร นักวิทยาศาสตร์ และนักวิจยั ในสังคมนวัตกรรมหนึ่ งๆ ด้วยเหตุผลนี้เอง
จึงทําให้ทฤษฎีนวัตกรรมในยุคใหม่ไม่สามารถละเลยปัจจัยทางด้านทุนทางสังคมต่อไปได้อีก
ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ (The theory of economic development) Schumpeter (1961)
ทฤษฎี น้ ี เชื่ อ ว่ า การพัฒ นาเศรษฐกิ จ ที่ แ ท้จ ริ ง นั้ น เกิ ด จากความก้า วหน้ า ทางด้า นเทคโนโลยี
(technological advance) เป็ นวงจรที่ ไ ม่ จ บสิ้ น (never ending cycle) โดยมี ห น่ ว ยธุ ร กิ จ ที่ พ ยายาม
สร้ างนวัตกรรม หรื อสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี หรื อกระบวนการใหม่ๆ เข้ามาทดแทนวิธี
ดั้งเดิม การเสนอเทคโนโลยีใหม่ หรื อสิ นค้า หรื อกระบวนการใหม่ของหน่วยธุรกิจเหล่านี้ ทําให้เกิด
การส่ งเสริ มการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เข้าสู่ ตลาดอย่างต่อเนื่ อง โดยมีบริ ษทั ขนาดเล็ก และขนาด
กลาง (Small and Medium Sized Enterprises-SMES) เป็ นองค์การหลักขับเคลื่อนความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี ข้อเสนอของ Schumpeter ทําให้แนวคิด ความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เชื่อว่าเป็ นผล
มาจากการสะสมแรงงาน และทุน (labor and capital accumulation) ลดความสําคัญลงไป
Schumpeter ยังได้เสนอความเห็ นไว้ในเอกสารทางวิชาการในปี ค.ศ.1942 ที่มีชื่อว่า
“ทุนนิ ยม สังคมนิยม และประชาธิปไตย” (capitalism, socialism and democracy) ไว้ว่านอกเหนือไปจาก
บริ ษทั ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ยังมีบริ ษทั ขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมที่มีห้องปฏิบตั ิการและการ
วิจ ัยพัฒนา บริ ษทั ขนาดใหญ่ เหล่ านี้ ซึ่ งผูบ้ ริ หารจําเป็ นต้องมี ภาวะการเป็ นผูน้ ํา มักจะเป็ นผูน้ ํา
เทคโนโลยีใหม่ๆ เสมอ โดยอาศัยผลกําไรมาสนับสนุ นการวิจยั พัฒนาเพื่อลดความเสี่ ยงทางธุ รกิ จ
และอาศัย ความได้เ ปรี ย บทางด้า นขนาดเศรษฐกิ จ (economics of scale) เพื่ อ กําหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ หรื อสิ นค้า และกระบวนการ (process) การผลิต และบริ การ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ขนาดใหญ่
เหล่านี้ มีจาํ นวนไม่มาก พลวัตรทางนวัตกรรมจึ งมักเกิ ดจากบริ ษทั ขนาดเล็ก และขนาดกลางที่มี
ผูป้ ระกอบการ (entrepreneurs) ที่ มีจิ ต วิญญาณของการเป็ นผูป้ ระกอบการ ทํา ให้น วัต กรรมทาง
เทคโนโลยีใหม่ และกระบวนการใหม่เข้าสู่ ตลาดอยูเ่ สมอๆ และต่อเนื่องไม่มีจบสิ้ น เป็ นวัฏจักรของ
การพัฒนาเศรษฐกิ จ รวมไปถึ งการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และการเมื อง โดยมี นวัตกรรมเป็ น
แกนกลาง (core) ของกระบวนการขับ เคลื่ อ นการพัฒ นาทางด้า นเทคโนโลยีก้าวไปสู่ ก ารสร้ า ง
มาตรฐานของชีวิต (standard of life) ของสังคมหนึ่ง ตลอดจนไปถึงสังคมโลกที่ปัจจุบนั ดูเหมือนว่า

20

จะเป็ นสังคมเดียวกันทัว่ โลก เพราะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่ อสาร โทรคมนาคม และการ
ติ ด ต่ อ เชื่ อ มโยงในยุ ค สั ง คมโลกาภิ ว ัฒ น์ (globalization) Schumpeter ยัง กล่ า วว่ า จากงานวิ จ ัย
ความสําเร็ จของการพัฒนาระบบนวัตกรรมของชาติ หรื อแม้แต่ในระดับภูมิภาค (region) ขึ้นอยู่กบั
ความสามารถในการสร้าง (create) การสะสม (accumulate) และการเผยแพร่ (disseminate) ความรู ้
(knowledge) กระบวนการสะสมความรู ้น้ นั น่ าจะมีตน้ กําเนิ ดมาจากการสร้างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้
(learning society) มากกว่าที่จะเป็ นสังคมความรู ้ (knowledge society) สังคมการเรี ยนรู ้ มีลกั ษณะ
เป็ นพลวัตร (dynamic) มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความรู ้ใหม่ที่มีคุณค่าจะถูกนํามาทดแทน
(replace) ความรู ้เก่า ความรู ้ที่มีความสําคัญมากในอดีต ในปั จจุบนั อาจลดความสําคัญลงได้ เพราะมี
ทางเลือกใหม่ ที่มาจากความรู ้ที่คน้ พบใหม่ หรื อสร้างขึ้นใหม่มาแทนที่ นวัตกรรมเป็ นกระบวนการ
ที่สาํ คัญ (key process) ในการกําหนดคุณลักษณะของสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ การสร้างบรรยากาศการ
เรี ยนรู ้ ที่มีการเคลื่อนไหว อย่างไม่หยุดนิ่ง มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งในมิติเวลา และสถานที่ (time and space)
Schumpeter ชี้ ให้เห็นแนวคิด และกระบวนการ การสร้างสรรค์ความคิด (creativity) และได้อธิ บาย
ว่ า การสร้ า งสรรค์ค วามคิ ด ใหม่ ๆ จะทํา ให้เ กิ ด การทํา ลายความคิ ด เก่ า ปรากฏการณ์ น้ ี เรี ย กว่ า
กระบวนการทําลายความคิดสร้างสรรค์เดิม ด้วยการสร้างสรรค์ความคิดใหม่จากการริ เริ่ มสิ่ งใหม่ๆ
กระบวนการสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ นี้ เอง เป็ นจุดเริ่ มต้นของกระบวนการนวัตกรรม (innovation
process)
เป็ นที่น่าสังเกตว่า ประเทศที่มีความสามารถในการเรี ยนรู ้สูง หรื อมีความสามารถในการ
ดูดซับ (Absorptive Capacity) สู ง เช่น สหรัฐอเมริ กา เยอรมนี อังกฤษ ญี่ปุ่น ฟิ นแลนด์ และประเทศ
ที่พฒั นาแล้ว จะได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีเอนกประสงค์มากกว่าประเทศที่กาํ ลังพัฒนา
องค์ ประกอบนวัตกรรม
นักวิชาการหลายท่านได้ศึกษาประเด็นองค์ประกอบของนวัตกรรมไว้อย่างหลากหลายเริ่ ม
ตั้งแต่ Greg Yezersky (1958) มีข้ นั ตอนการสร้างนวัตกรรมใน 3 องค์ประกอบ คือ
1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ จะเป็ นการชี้วดั ถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งไม่เฉพาะว่าจะต้อง
เป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่เท่านั้น หากแต่ตอ้ งคํานึงถึงการปรับปรุ งพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้ งั เดิมอีกด้วย
2. นวัตกรรมกระบวนการ จะเป็ นการชี้วดั ถึงการสรรหาเครื่ องจักรใหม่ การเปลี่ยนแปลง
กระบวนการในการผลิต
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3. นวัตกรรมด้านการตลาด เป็ นการยกระดับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่มีอยู่แล้วให้เข้าถึ ง
ผูบ้ ริ โภคในกลุ่มใหม่ ในช่องทางใหม่ หรื อเพื่อ เป็ นการเสนอเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์หรื อบริ การให้แก่ลูกค้า
ปั จจุบนั ให้เกิดความสอดคล้องมากยิง่ ขึ้น
นอกจากนี้ Urabe, Child and Kagono (1988) ระบุ ว่า นวัตกรรมองค์การสามารถแบ่ ง
ออกได้ เ ป็ น 2 ประเภท ได้ แ ก่ นวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product Innovation) และนวัต กรรม
กระบวนการ (Process Innovation) แนวคิดของ Su-Chao and Ming-Shing (2008: 3-20) กล่าวว่า
โดยมากแล้ว การสร้างหรื อพัฒนานวัตกรรมองค์การประเภทใดประเภทหนึ่งนั้นย่อมที่จะมีความจํา
เป็ นในการพัฒนานวัตกรรมองค์การอีกประเภทด้วยเช่ นกัน เช่ น เมื่อเกิ ดผลิตภัณฑ์ใหม่ข้ ึนใน
องค์การก็ย่อมที่จะต้องสร้างกระบวนการทํางานใหม่ในการทํางานที่รองรับกับผลิตภัณฑ์ใหม่น้ นั
ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามแนวคิดของ Damanpour (1991: 555-590) ได้กาํ หนดนิยามปฏิบตั ิการใน
การศึ กษานวัตกรรมองค์การเป็ นสองมิติ ซึ่ งได้แก่ 1) นวัตกรรมการบริ หาร (Administrative
Innovation) หมายถึง นวัตกรรมของการจัดการองค์การการจัดการด้านบุคลากร การจัดการด้านการ
ควบคุ ม และการบริ ก าร 2) นวัต กรรมเชิ ง เทคนิ ค (Technical Innovation) หมายถึ ง นวัต กรรมที่
เกี่ ย วข้อ งกับ การผลิ ต การสร้ า งผลิ ต ภัณ ฑ์ กระบวนการและเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ข้ ึ น ใหม่ ทั้ง นี้
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สามารถแบ่งได้เป็ น 3 ประเภท ที่องค์การจะต้องเข้าใจว่าจะพัฒนานวัตกรรมใน
ลักษณะใด 1) การวิจยั ธรรมชาติ (Basic Research) เพื่อเป็ นการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน
การวิจยั ประเภทนี้ มีความเสี่ ยงสู งแต่หากประสบผลสําเร็ จก็จะได้รับผลตอบแทนสู งเช่ นเดี ยวกัน
2) การวิจยั ประยุกต์ (Applied Research) เป็ นการคิดค้นต่อยอด พัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยูแ่ ล้วให้ดี
ยิง่ ขึ้นไปอีก และ 3) การบูรนาการร่ วมกัน (System Integration) เป็ นการจัดการผลิตภัณฑ์ที่มีอยูแ่ ล้ว
โดยเพิ่มช่ องทางสู่ การจําหน่ ายในตลาดลูกค้าใหม่ ในส่ วนของนวัตกรรมกระบวนการ (Process
Innovation) นั้น มี จุ ด มุ่ ง หมายที่ สํา คัญ แก่ ก ารเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ก าร โดย
สามารถแบ่งนวัตกรรมนี้ ได้เป็ นสามส่ วนได้แก่ การจัดโครงสร้างใหม่ (Restructuring) การจัด
กระบวนการวิศวกรรมใหม่ (Reengineering) และ การลดขนาดองค์การ (Downsizing) (White and
Bruton, 2007)
ในปี 2547 ภัทรพงศ์ อินทรกําเนิ ด (2547) ศึกษาพบว่า นวัตกรรมสามารถแบ่งได้เป็ น 2
ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้
1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) คือ การปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นใน
เชิ ง พาณิ ช ย์ที่ ไ ด้ใ ห้ ดี ข้ ึ น หรื อเป็ นสิ่ ง ใหม่ ใ นตลาด นวัต กรรมนี้ อาจจะเป็ นของใหม่ ต่ อ โลก
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ต่อประเทศหรื อแม้แต่ต่อองค์การ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์น้ นั ยังสามารถถูกแบ่งออกเป็ นผลิตภัณฑ์ที่จบั
ต้องได้ (Tangible Product) หรื อสิ นค้าทัว่ ไป เช่น รถยนต์รุ่นใหม่ ทีวีที่ใช้เทคโนโลยีสูง หรื อ High
Definition (HDTV) ดีวีดีหรื อ Digital Video Disc (DVD) และผลิตภัณฑ์ที่จบั ต้องไม่ได้ (Intangible
Product) อาทิเช่น การบริ การ (Services) เช่น เพกเก็จทัวร์อนุรักษ์ธรรมชาติ ธุรกรรมการเงินธนาคาร
โดยผ่านทางโทรศัพท์ (Telephone Finance Banking) เป็ นต้น
2. นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) เป็ นการเปลี่ยนแนวทาง หรื อวิธีการ
ผลิตสิ นค้า หรื อบริ การ ให้การให้บริ การในรู ปแบบที่แตกต่างออกไปจากเดิ ม เช่ น การผลิตแบบ
ทัน เวลาพอดี หรื อ Just in Time (JIT) การบริ ห ารงานคุ ณ ภาพองค์ก ารรวม หรื อ Total Quality
Management (TQM) และการผลิตแบบกระทัดรัดหรื อ Lean Production เป็ นต้น
ต่อมา Schermerhorn, Hunt and Osborn (2003) กล่าวว่า องค์การที่ดีที่สุดจะไม่หยุดอยู่
นิ่ งกับที่ แต่จะต้องสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในการทํางานอยู่เสมอ โดยนวัตกรรม นั้นหมายถึง
กระบวนการของการสร้ างสรรค์ความคิดใหม่และผลักดันมันให้เข้าสู่ กระบวนการทํางานที่เป็ น
รู ปธรรมเพื่อการพัฒนาการบริ การลูกค้าหรื อผลผลิตขององค์การ ซึ่ งนวัตกรรมผลผลิต (Product
Innovations) คือการสร้าง พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียง่ิ ๆ ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และ
นวัตกรรมกระบวนการผลิต (Process Innovations) คือ การนําเสนอกระบวนการทํางานใหม่ที่ดีกว่า
เดิม โดยกระบวนการของการสร้างนวัตกรรมสามารถสรุ ปได้เป็ น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การสร้างสรรค์
แนวคิ ด (Idea Creation) 2) การเตรี ยมการและการวางแผนการปฏิ บ ัติ ง านจริ ง (Initial Usage/
Problem Product/ Process Experimentation) 3) การศึกษา และคาดการณ์ ต้นทุนค่าใช้จ่าย และ
ผลประโยชน์ ที่ จ ะได้รั บ (Feasibility Determination) 4) การประยุ ก ต์ ใ ช้ใ นขั้น สุ ด ท้า ย (Final
Application) การผลิต นําความคิดใหม่ๆ เข้าสู่ ตลาด โดยความสําเร็ จขององค์การแห่ งนวัตกรรมจะ
ขึ้นอยูก่ บั โครงสร้างองค์การ และการทํางานร่ วมกันของสมาชิกในองค์การเป็ นส่ วนสนับสนุนที่สาํ คัญ
อย่างไรก็ตาม Goffin and Mitchell (2005) ได้แยกนวัตกรรมองค์การออกเป็ นนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมบริ การ นวัตกรรมกระบวนการ และนวัตกรรมกระบวนการธุรกิจ (Business
Process Innovation) และกล่ า วว่ า ส่ ว นมากแล้ว องค์ก ารมัก จะให้ค วามสํา คัญ กับ เพี ย งเรื่ อ งของ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์คือต้องการผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ องซึ่ งในความเป็ นจริ งแล้ว
ควรที่จะต้องให้ความสําคัญเป็ นอย่างยิง่ กับนวัตกรรมกระบวนการด้วย เพราะกระบวนการผลิตเป็ น
ส่ วนที่ มีความสําคัญเป็ นอย่างยิ่ง เป็ นวิธีการต่อเนื่ องเพื่อให้ได้มาซึ่ งผลลัพธ์อนั ได้แก่ นวัตกรรม
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ผลิ ต ภัณ ฑ์น่ัน เองโดยทั่ว ไปแล้ว นัก วิ ช าการมัก จะจัด แบ่ ง นวัต กรรมองค์ก ารออกเป็ นประเภท
ผลิตภัณฑ์หรื อกระบวนการ
สุ ด ท้า ย George, Works and Waston-Hemphill (2005) กล่ า วว่ า นวัต กรรมองค์ก าร
สามารถแบ่งได้เป็ น 3 ประเภทได้แก่ 1) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริ การ 2) นวัตกรรมทางการตลาด
เป็ นการยกระดับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่มีอยู่แล้วให้เข้าถึงผูบ้ ริ โภคในกลุ่มใหม่ ในช่ องทางใหม่
หรื อเพื่อ เป็ นการเสนอเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์หรื อบริ การให้แก่ลูกค้าปั จจุบนั ให้เกิดความสอดคล้องมาก
ยิ่งขึ้น และ 3) นวัตกรรมกระบวนการซึ่ งนับได้ว่าเป็ นนวัตกรรมที่มีความสําคัญมากที่สุด โดย
นวัตกรรมนี้ จะทําให้เกิดการประหยัดต้นทุน เพิ่มความรวดเร็ วและคุณภาพของสิ นค้า ตลอดจน
ความสําเร็ จขององค์การ เนื่องจากนวัตกรรมประเภทนี้จะไม่สามารถถูกลอกเลียนได้ง่าย
องค์ ประกอบนวัตกรรมขององค์ การต่ างๆ ในประเทศไทย
กลุ่มบริ ษทั MC.Green Power ได้จดั การประกวดการอนุ รักษ์พลังงานในปี 2549 อย่าง
เป็ นรู ปธรรม โดยแบ่งการประกวดออกเป็ น 5 ด้าน คือ 1) ด้านพลังงานทดแทน 2) ด้านอนุ รักษ์
พลังงาน 3) ด้านบุคลากร 4) ด้านโครงการพลังงานสร้างสรรค์ 5)ด้านผูส้ ่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน
และพลัง งานทดแทน (http://www.mcgreenpower.com) จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย ทํา นวัต กรรม
ประกอบด้วย 5 ด้าน 1) ด้านการท่องเที่ยว 2) ด้านเกษตรกรรม 3) ด้าน BIO 4) ด้านพลังงานทดแทน
5) ด้านการแพทย์ (http://www.chula.ac.th) สํานักงานนวัตกรรมแห่ งชาติ (สนช.) จัดประกวดการทํา
นวัตกรรม คือ 1) นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ 2) นวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต 3) นวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยี 4) นวัตกรรมด้านพลังงานทดแทน 5) นวัตกรรมด้านธุ รกิ จบริ การ 6) นวัตกรรมด้าน
ออกแบบและสร้างตราสิ นค้า (http://www.nia.or.th) กรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม จัดทํานวัตกรรม
3 ประเภท 1) นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ Product Innovation 2) นวัตกรรมกระบวนการผลิต Process
Innovation 3)นวัตกรรมด้านธุ รกิ จ Business Innovation (http://library dip.go.th) กลุ่มมิ ตรผล
จัดการประกวดนวัตกรรม มี 3 ประเภท 1) ประเภทนวัตกรรมที่เน้นการปรับปรุ งกระบวนการทํางาน
(Process Excellence) 2) ประเภทนวัต กรรมที่ ย กระดั บ การบริ หารจัด การ (Management and
Administration Excellent) 3) นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดธุ รกิจรู ปแบบใหม่ (New Business Excellence)
(http://www.mitrphol,com.th) ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จัดทํานวัตกรรม มี 3 ประเภท 1) ด้านกลยุทธ์
2) ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ 3) ด้า นกระบวนการ (http://www.scb.co.th) กฟภ. จัด การประกวดการทํา
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นวัตกรรม 3 ประเภท 1) ประเภทสิ่ งประดิษฐ์ทวั่ ไป 2) ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ 3) ประเภทซอฟต์แวร์
(http://pea.co.th)
สรุ ปองค์ ประกอบนวัตกรรม
จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น แสดงให้เห็นตัวแปรการพัฒนานวัตกรรมองค์การที่
นักวิชาการให้ความสําคัญ ประกอบกับ กฟภ. ซึ่ งเป็ นรัฐวิสาหกิจผูกขาดด้านพลังงานไฟฟ้ าในส่ วน
ภูมิภาค โดยไม่มีการแข่งขันด้านการตลาดกับองค์การอื่น เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็ นว่าการปรับปรุ ง
และการสร้างผลิตภัณฑ์ หรื อกระบวนการทํางานนั้น นับเป็ นระดับความสําคัญที่ต่อเนื่ องกัน ดังนั้น
เพื่อความกระชับ และชัดเจนต่อการวิเคราะห์ ผูว้ ิจยั จึงได้กาํ หนดให้ตวั แปรการพัฒนานวัตกรรมของ
กฟภ. ครอบคลุมใน 2 ประเด็น คือ
1. นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ หมายถึง การรับรู ้ของพนักงาน กฟภ.เกี่ยวกับการสนับสนุน
ขององค์การ ถึงการสร้างความมัน่ คงของคุณภาพไฟฟ้ า คิดค้นถึงการบริ การใหม่ หรื อปรับปรุ งสิ่ งที่
มีด้ งั เดิม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ให้กบั กฟภ.และผูใ้ ช้ไฟฟ้ า
2. นวัต กรรมด้า นกระบวนการ หมายถึ ง การรั บรู ้ ข องพนัก งาน กฟภ. เกี่ ย วกับ การ
สนับสนุ นขององค์การ ถึงการสรรหาวิธีการทํางานใหม่ การเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานใหม่ เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์ให้กบั กฟภ.และผูใ้ ช้ไฟฟ้ า
การประเมินการพัฒนานวัตกรรมของ กฟภ.
เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับ การพัฒนานวัตกรรมของ กฟภ. ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นจากแนวคิด
ทฤษฎี Laforet, Sylvie and Tann, Jennifer. (2006: 363) มีคาํ ถามทั้งหมด 10 ข้อ
2. ภาวะผู้นําการเปลีย่ นแปลง
ภาวะผูน้ าํ หรื อความเป็ นผูน้ าํ (Leadership) เป็ นกระบวนการที่ผบู ้ ริ หารจะใช้อิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมของผูอ้ ื่น มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การดําเนิ นงานบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ การใช้ภาวะ
ผูน้ าํ เป็ นสิ่ งจําเป็ นอย่างยิ่ง เพราะไม่มีบุคคลใดสามารถทํางานสําเร็ จได้โดยลําพัง การดํารงชีวิตของ
บุ ค คลจํา เป็ นต้อ งมี ก ารกระทํา ร่ ว มกัน หรื อ รวมกัน เป็ นหมู่ ค ณะ หากพิ จ ารณาถึ ง การทํา งานใน
องค์การจะพบว่ามีบุคคลที่มาร่ วมกันทํางาน 2 ฝ่ าย คือ ฝ่ ายผูบ้ งั คับบัญชา และฝ่ ายผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
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ทั้งสองฝ่ ายมีเป้ าหมายร่ วมกัน คือ ทํางานให้สาํ เร็ จตามความมุ่งหมาย แต่ความมุ่งหมายของแต่ละคน
อาจไม่ เ หมื อ นกัน จึ ง เป็ นหน้า ที่ ข องผูบ้ ังคับ บัญ ชาที่ จ ะต้อ งใช้ภ าวะผูน้ ํา ต่ อ บุ ค คลเหล่ านั้น ซึ่ ง
ผูบ้ งั คับบัญชาจะเลือกภาวะผูน้ าํ แบบใด ในการบริ หารงาน ย่อมขึ้นอยูก่ นั ดุลยพินิจของผูบ้ งั คับบัญชา
เอง โดยพิจารณาเหตุผล และปั จจัยอื่นๆ ประกอบ ผลการดําเนิ นงานขององค์การขึ้นอยูก่ บั ความเป็ น
ผูน้ าํ ของหน่วยงาน ลักษณะของผูน้ าํ ที่มีประสิ ทธิผล คือ สามารถตัดสิ นใจ ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง
ตามสถานการณ์ การตัดสิ นใจเป็ นกระบวนการเลือกทางเลือก ซึ่ งมีข้ นั ตอนสําคัญ 3 ขั้นตอน คือ
1) กิจกรรมด้านสมอง ซึ่ งหมายถึงการรู ้ถึงปั ญหาและค้นหาสาเหตุของปั ญหา รวมทั้งแก้ไขปั ญหา
2) กิจกรรมด้านการออกแบบ เป็ นการสร้างและประเมินทางเลือกปฏิบตั ิ โดยเปรี ยบเทียบผลที่จะได้
ทั้งทางบวกและทางลบ และ 3) กิจกรรมการเลือกและตัดสิ นใจ ดังนั้น องค์การที่ประสพความสําเร็ จ
จะมีคุณลักษณะสําคัญประการหนึ่ ง ที่แตกต่างไปจากองค์การที่ไม่ประสพความสําเร็ จ สิ่ งนั้นคือ
พลวัตและผูน้ ํา (Dynamic and Leadership) และเนื่ องจากภาวะผูน้ ํามี ลกั ษณะ หรื อความหมายที่
ใกล้เคียงกับผูน้ าํ จึงนําความหมายของผูน้ าํ มานําเสนอเทียบเคียงเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน
ยิง่ ขึ้น
ความหมายของภาวะผู้นําการเปลีย่ นแปลง
คําว่า ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ได้มีผใู ้ ห้ความหมายกันแตกต่างออกไป อาทิเช่น ภาวะ
ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง คือกระบวนการเปลี่ยนแปลง ผูน้ าํ ต้องเป็ นผูเ้ ปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิงานของผู ้
ตาม ต้องได้ผลเกินเป้ าหมายที่กาํ หนด ทัศนคติ ความเชื่อมัน่ และความต้องการของผูต้ ามต้องได้รับ
การเปลี่ยนแปลงจากระดับตํ่าไปสู่ ระดับที่ดีกว่า (B.M. Bass, 1985: 9-16) ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
คื อ ผูป้ ระสานผลประโยชน์ ส่ ว นตัว ของพนัก งานให้ ส อดคล้อ งและไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน กับ
ผลประโยชน์ ข ององค์ก าร ผูน้ ําประเภทนี้ จะสร้ า งแรงบัน ดาลใจให้พ นัก งานปฏิ บตั ิ ง านภายใต้
วิสัยทัศน์ร่วมกัน และจะอุทิศตนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ทา้ ทาย (Bass and Avolio,
1991)
ภาวะผูน้ าํ ในเชิ งปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของสมาชิ กในกลุ่ม โดยมีผนู ้ าํ เป็ นตัวแทนใน
การเปลี่ ย นแปลง เป็ นบุคคลที่ มีอิทธิ พ ลต่ อบุ คคลอื่ นๆในกลุ่ ม ภาวะผูน้ ําจึ ง เกี่ ยวข้องกับ การใช้
อิทธิพลและปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคล เป็ นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรม
และการปฏิ บ ัติ ง านของสมาชิ ก คนอื่ น ในกลุ่ ม ทั้ง นี้ การเปลี่ ย นแปลงนั้น ต้อ งมุ่ ง ไปสู่ ก ารบรรลุ
เป้ าหมายของกลุ่ ม ด้ว ย (Gibson, Ivancevich and Donnelly, 1997) ภาวะผู น้ ํา การเปลี่ ย นแปลง
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หมายถึง ผูน้ าํ ที่มีความสามารถในการกระตุน้ ผูต้ ามทั้งในเชิงของปั ญญา แรงบันดาลใจ และมีเสน่ห์
ในการนําผูค้ น (Avolio, Bass and Jung, 1999: 441-462)
จากนิ ยามข้างต้น ผูว้ ิจยั พบว่าภาวะผูน้ าํ การเปลี่ ยนแปลงก็คือ การที่บุคคลใช้อิทธิ พล
จูงใจ สร้ างสรรค์หรื อปลูกฝั งศรัทธา ความกลมเกลียว ความร่ วมมือร่ วมใจ ให้เกิ ดขึ้นในระหว่าง
ผูร้ ่ ว มงาน หมู่ ค ณะหรื อผูต้ าม ทั้งนี้ เพื่ อ ให้การปฏิ บตั ิ ง านเปลี่ ย นแปลงไปในทิ ศทางที่ ผูน้ ํา หรื อ
ผูบ้ ริ หารต้องการ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้ าหมายขององค์การ ให้เป็ นที่ยอมรับของบุคคล
ทัว่ ไป ดังนั้นภาวะผูน้ ําการเปลี่ ยนแปลงในการศึกษานี้ หมายถึง การรั บรู ้ ของพนักงานถึ งการที่
หัวหน้าใช้บุคลิกลักษณะและความสามารถในการจูงใจ โน้มน้าวพนักงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงใน
องค์การ และให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมาย
แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับภาวะผู้นําการเปลีย่ นแปลง
ภาวะผูน้ าํ มีการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดมาตั้งแต่อดีต เริ่ มต้นจาก ทฤษฎีภาวะผูน้ าํ แบบ
มีบารมี (Charismatic Leadership Theory) ของ Max Weber (1920) ได้เสนอทฤษฎีภาวะผูน้ าํ แบบมี
บารมี มี ค วามเชื่ อ ว่ า ผูน้ ํา เป็ นผูม้ ี พ รสวรรค์ มี ค วามเป็ นพิ เ ศษ และเหนื อ คนทั่ว ไป และ ช่ ว งปี
ทศวรรษ 1930 มีทฤษฎีคุณลักษณะภาวะผูน้ าํ (Trait Leadership Theories) ของ Gardner มีความเชื่อ
ว่า ภาวะผูน้ าํ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรื อโดยกําเนิ ด (Born Leader) ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่
สามารถพัฒนาขึ้นได้ ลักษณะผูน้ าํ ที่ดีและมีประสิ ทธิ ภาพสู งจะประกอบด้วย ความเฉลียวฉลาด มี
บุคลิกภาพซึ่ งแสดงถึงการเป็ นผูน้ าํ และต้องเป็ นผูท้ ี่มีความสามารถด้วย ต่อมาช่วงปี ทศวรรษ 19401960 มีทฤษฎีพฤติกรรมผูน้ าํ (Behavioral Leadership Theories) แนวคิดหลักของทฤษฎี คือ ให้มอง
ในสิ่ งที่ ผูน้ าํ ปฏิ บตั ิและชี้ ให้เห็ นว่าทั้งผูน้ าํ และผูต้ ามต่างมีอิทธิ พลซึ่ งกันและกัน หลังจากนั้นช่ วงปี
ทศวรรษ 1970 Reddin (1970) ได้นาํ ทฤษฎีผนู ้ าํ ตามสถานการณ์ (Situational or Contingency Leadership
Theories) โดยเพิม่ มิติประสิ ทธิผลเข้ากับมิติพฤติกรรมด้านงาน และมิติพฤติกรรมด้านมนุษย์สัมพันธ์
แบบภาวะผูน้ าํ ต่างๆ อาจมีประสิ ทธิผลหรื อไม่ก็ได้ข้ ึนอยูก่ บั สถานการณ์ ซึ่งประสิ ทธิ ผลจะหมายถึง
การที่ ผูบ้ ริ หารประสพความสําเร็ จในผลงานตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีอยู่ แบบ
ภาวะผูน้ าํ จะมีประสิ ทธิ ผลมากหรื อน้อยไม่ได้ข้ ึนอยู่กบั พฤติกรรมการบริ หารที่มุ่งงานหรื อมนุ ษย์
สัมพันธ์ ซึ่งแบบภาวะผูน้ าํ กับสถานการณ์ที่เข้ากันได้อย่างเหมาะสม เรี ยกว่ามีประสิ ทธิผล
หลังจากเกิ ดทฤษฎี ภาวะผูน้ าํ ดังกล่าวแล้ว ได้เกิ ดมีการพัฒนาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ ยวกับ
ภาวะผูน้ าํ แนวใหม่ข้ ึน คือ ทฤษฎี ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ ยนแปลงของ Burns (1978) และ Bass (1985)
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ดังนี้ Burns เห็นว่าภาวะผูน้ าํ เป็ นปฏิสัมพันธ์ของบุคคลที่มีความแตกต่างกันในด้านอํานาจระดับ
แรงจูงใจ และทักษะเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายร่ วมกัน ซึ่งเกิดได้ใน 3 ลักษณะ คือ
1. ภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) เป็ นปฏิสัมพันธ์ที่ผนู ้ าํ ติดต่อกับผู ้
ตาม เพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซ่ ึ งกันและกัน ผูน้ าํ จะใช้รางวัลเพื่อตอบสนองความต้องการ และเพื่อ
แลกเปลี่ยนกับความสําเร็ จในการทํางาน ถือว่าผูน้ าํ และผูต้ ามมีความต้องการ อยู่ในระดับขั้นแรกตาม
ทฤษฎีความต้องการเป็ นลําดับขั้น (Maslow’s Need Hierarchy Theory) ของ Maslow (1987)
2. ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ผูน้ าํ และผูต้ ามมีปฏิสัมพันธ์
กัน ก่ อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงสภาพทั้งสองฝ่ าย คือ เปลี่ ยนผูต้ ามไปเป็ นผูน้ าํ การเปลี่ ยนแปลง และ
เปลี่ยนผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงไปเป็ นผูน้ าํ แบบจริ ยธรรม กล่าวคือ ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงจะตระหนักถึง
ความต้องการของผูต้ าม และจะกระตุ น้ ผูต้ ามให้เกิ ดความสํานึ ก (Conscious) และยกระดับ ความ
ต้องการของผูต้ ามให้สูงขึ้นตามลําดับขั้นความต้องการของ Maslow และทําให้ผูต้ ามเกิ ดจิตสํานึ ก
ของอุ ด มการณ์ แ ละยึ ด ถื อ ค่ า นิ ย มเชิ ง จริ ย ธรรม เช่ น อิ ส รภาพ ความยุติ ธ รรม ความเสมอภาค
สันติภาพ และสิ ทธิมนุษยชน
3. ภาวะผูน้ าํ แบบจริ ยธรรม (Moral Leadership) ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนเป็ นผูน้ าํ
แบบจริ ยธรรมอย่างแท้จริ ง เมื่อได้ยกระดับความประพฤติและความปรารถนาเชิงจริ ยธรรมของผูน้ าํ
และผูต้ ามให้สูงขึ้น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสองฝ่ าย สร้างจิตสํานึ กให้ผตู ้ ามเกิดความต้องการ
ในระดับขั้นที่สูงกว่าเดิ ม ตามลําดับขั้นความต้องการของ Maslow หรื อระดับการพัฒนาจริ ยธรรม
ชอง Kohlberg L. (2009) แล้วจึงดําเนิ นการเปลี่ยนสภาพทําให้ผนู ้ าํ และผูต้ ามไปสู่ จุดมุ่งหมายที่
สู ง ขึ้ น ผูน้ ํา ทั้ง สามลัก ษณะตามทฤษฎี ข อง Burns มี ล ัก ษณะเป็ นแกนต่ อ เนื่ อ ง ภาวะผูน้ ํา แบบ
แลกเปลี่ยนอยูป่ ลายสุ ดของแกน ตรงกันข้ามกับภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ซึ่ งมุ่งเปลี่ยนสภาพไปสู่
ภาวะผูน้ าํ แบบจริ ยธรรม
สําหรับ Bass (1985: 9-16) ได้เสนอทฤษฎีภาวะผูน้ าํ ที่มีรายละเอียดมากขึ้น Bassให้
นิ ยามภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงในทางที่กว้างกว่า Burns และภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง มีความ
แตกต่ า งจากภาวะผู ้นํา แบบแลกเปลี่ ย น ในระยะแรก Bass ได้ร ะบุ พ ฤติ ก รรมของผู ้นํา แบบ
แลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) ไว้เพียง 2 องค์ประกอบ คือ การให้รางวัลตามสถานการณ์
(Contingent Reward) และการบริ หารแบบวางเฉยเชิงรับ (Active Management by Exception) ต่อมา
ได้มี ก ารปรั บ ปรุ ง ทฤษฎี ใ หม่ Bass and Avolio (1994:112-121) คื อ เพิ่ ม พฤติ ก รรมของผูน้ ํา อี ก 2
องค์ประกอบ คือ การบริ หารแบบวางเฉยเชิงรุ ก (Passive Management by Exception) และภาวะผูน้ าํ
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แบบปล่อยตัวตามสบาย (Laissez-faire Leadership) ดังนั้น ภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยน (Transactional
Leadership) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่
1. การให้รางวัลตามสถานการณ์ (Contingent Reward) หมายถึง พฤติกรรมของผูน้ าํ ใน
การกําหนดความชัดเจนของงานที่เป็ นเกณฑ์ที่เหมาะสมในการได้รับ เพื่อใช้เป็ นสิ่ งจูงใจแก่ผตู ้ าม
2. การบริ หารแบบวางเฉยเชิ ง รั บ (Active Management by Exception) หมายถึ ง
พฤติกรรมของผูน้ าํ ที่ใช้การลงโทษตามสถานการณ์ เพื่อให้ผูต้ ามเกิ ดการปรับปรุ งแก้ไขในกรณี ที่
ผลงานเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานที่กาํ หนด
3. การบริ หารแบบวางเฉยเชิงรุ ก (Passive Management by Exception) หมายถึง พฤติกรรม
ของผูน้ ําที่เกี่ ยวกับการตรวจสอบการปฏิบตั ิ งานของผูต้ ามแล้วดําเนิ นการแก้ไข เพื่อให้แน่ ใจว่า
ผลลัพธ์ของงานที่สาํ เร็ จออกมานั้นมีประสิ ทธิผล
4. ภาวะผูน้ าํ แบบปล่อยตัวตามสบาย (Laissez-faire Leadership) หมายถึง พฤติกรรม
ของผูน้ าํ ที่ไม่ให้ความสนใจใดๆ ไม่วา่ จะเป็ นงานหรื อคน
สําหรั บภาวะผู น้ ําการเปลี่ ยนแปลง (Transformational Leadership) ในระยะแรกทฤษฎี
ของ Bass (1985) ได้ ร ะบุ พ ฤติ ก รรมของผู ้นํ า การเปลี่ ย นแปลง (Transformational Leadership) ไว้
3 องค์ประกอบ ได้แก่ แบบสร้างบารมี (Charisma) ด้านการกระตุน้ ทางปั ญญา (Intellectual Stimulation)
และการคํานึ งถึ งความเป็ นปั จเจกบุ คคล (Individualized Consideration) ต่ อมา Bass and Avolio ได้
ปรับปรุ งทฤษฎีใหม่ โดยเปลี่ยนชื่อองค์ประกอบแบบสร้างบารมี (Charisma) เป็ นด้านการมีอิทธิพลอย่าง
มี อุดมการณ์ (Idealized Influence) และเพิ่ม อี ก หนึ่ ง องค์ป ระกอบ คื อ ด้า นการสร้ า งแรงบัน ดาลใจ
(Inspiration Motivation) เป็ นภาวะผูน้ าํ แบบเต็มรู ปแบบ (Model of the Full Range of Leadership)
ของ Bass and Avolio (1994) มีรายละเอียด ดังนี้
ภาวะผูน้ ําการเปลี่ ยนแปลง (Transformational Leadership) เป็ นกระบวนการที่ ผูน้ ํามี
อิทธิพลต่อผูร้ ่ วมงานและผูต้ าม โดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผูร้ ่ วมงานและผูต้ ามให้สูงขึ้นกว่า
ความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของผูร้ ่ วมงานและผูต้ ามไล่สู่ ระดับขึ้นและศักยภาพ
มากขึ้น ทําให้เกิดการตระหนักรู ้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของทีมและขององค์การจูงใจให้ผรู ้ ่ วมงาน
และผูต้ ามมองให้ไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขา ไปสู่ ประโยชน์ของกลุ่มองค์การหรื อสังคมซึ่ง
กระบวนการที่ ผูน้ าํ อิทธิ พลต่อผูร้ ่ วมงาน หรื อผูต้ ามนี้ จะกระทําโดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรม
เฉพาะ 4 ประการ หรื อที่เรี ยกย่อว่า “4l” (Four l’s) คือ
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1. ด้านการมีอิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence or Charisma Leadership)
หมายถึง การที่ผูน้ าํ ประพฤติตวั เป็ นแบบอย่าง หรื อเป็ นโมเดลสําหรั บผูต้ าม ผูน้ าํ จะเป็ นที่ยกย่อง
เคารพนับถื อ ศรั ทธาไว้วางใจ และทําให้ผูต้ ามเกิ ดความภาคภูมิใจเมื่ อได้ ร่ วมงานกัน ผูต้ ามจะ
พยายามประพฤติปฏิบตั ิเหมือนกับผูน้ าํ และต้องการเลียนแบบผูน้ าํ ของเขา สิ่ งที่ผนู ้ าํ ต้องปฏิบตั ิเพื่อ
บรรลุถึงคุณลักษณะนี้ คือ ผูน้ าํ จะต้องมีวิสัยทัศน์ และสามารถถ่ายทอดไปยังผูต้ าม ผูน้ าํ จะมีความ
สมํ่าเสมอมากกว่าการเอาแต่อารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์ วิกฤติ ผูน้ าํ เป็ นผูท้ ี่
ไว้ใจได้วา่ จะทําในสิ่ งที่ถูกต้อง ผูน้ าํ จะเป็ นผูท้ ี่มีศีลธรรมและมีจริ ยธรรมสู ง ผูน้ าํ จะหลีกเลี่ยงที่จะใช้
อํานาจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน แต่จะประพฤติตนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผอู ้ ื่นและเพื่อประโยชน์
ของกลุ่มผูน้ าํ จะแสดงให้เห็ นถึงความเฉลี ยวฉลาด ความมีสมรรถภาพความตั้งใจ การเชื่ อมัน่ ใน
ตนเอง ความแน่วแน่ ในอุดมการณ์ ความเชื่อและค่านิ ยมของเขา ผูน้ าํ จะเสริ มความภาคภูมิใจ ความ
จงรักภักดี และความมัน่ ใจของผูต้ าม และทําให้ผูต้ ามมีความเป็ นพวกเดี ยวกันกับผูน้ าํ โดยอาศัย
วิสัยทัศน์และการมีจุดประสงค์ร่วมกัน ผูน้ าํ แสดงความมัน่ ใจช่วยสร้าง ความรู ้สึกเป็ นหนึ่ งเดียวกัน
เพื่อการบรรลุเป้ าหมายที่ตอ้ งการ ผูต้ ามจะเลียนแบบผูน้ าํ และพฤติกรรมของผูน้ าํ จากการสร้างความ
มัน่ ใจในตนเอง ประสิ ทธิ ภาพและความเคารพในตนเอง ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงจึงรักษาอิทธิ พลของ
ตน ในการบรรลุเป้ าหมายและปฏิบตั ิภาระหน้าที่ขององค์การ
2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation) หมายถึง การที่ผนู ้ าํ จะประพฤติ
ในทางที่จูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจกับผูต้ าม โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การให้ความหมายและท้า
ทายในเรื่ องงานของผูต้ าม ผูน้ ําจะกระตุ น้ จิ ตวิญญาณของที ม (Team Spirit) ให้มีชีวิตชี วา มี การ
แสดงออกซึ่ งความกระตือรื อร้น โดยการสร้างเจตคติที่ดีและการคิดในแง่บวก ผูน้ าํ จะทําให้ผตู ้ าม
สัมผัสกับภาพที่งดงามของอนาคต ผูน้ าํ จะสร้างและสื่ อความหวังที่ผนู ้ าํ ต้องการอย่างชัดเจน ผูน้ าํ จะ
แสดงอการอุทิศตัวหรื อผูกพันต่อเป้ าหมายและวิสยั ทัศน์ร่วมกัน ผูน้ าํ จะแสดงความเชื่อมัน่ และแสดง
ให้เห็ นความตั้งใจอย่างแน่ วแน่ ว่าจะสามารถบรรลุเป้ าหมายได้ ผูน้ าํ จะช่ วยให้ผูต้ ามพัฒนาความ
ผูกพันของตนต่อเป้ าหมายระยะยาว และบ่อยครั้งพบว่า การสร้างแรงบันดาลใจนี้ เกิดขึ้นผ่าน การ
คํานึ งถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล และการกระตุน้ ทางปั ญญา โดยการคํานึ งถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล
ทําให้ผตู ้ ามรู ้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และกระตุน้ ให้พวกเขาสามารถจัดการกับปั ญหาที่ตนเองเผชิญได้
ส่ ว นการกระตุ ้น ทางปั ญ หาช่ ว ยให้ ผูต้ ามจัด การอุ ป สรรคของตนเอง และเสริ ม ความคิ ด ริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์พฤติกรรมการสร้างแรงบันดาลใจ ดังนี้
3. ด้า นการกระตุ ้น ทางปั ญ ญา (Intellectual Stimulation) หมายถึ ง การที่ ผูน้ ํา มี ก าร
กระตุ น้ ผูต้ ามให้ตระหนัก ถึ งปั ญหาต่างๆ ที่ เกิ ดขึ้นในหน่ วยงาน ทําให้ผูต้ ามมี ความต้องการหา
แนวทางใหม่ๆ มาแก้ปัญหาในหน่วยงาน เพื่อหาข้อสรุ ปใหม่ที่ดีกว่าเดิม เพื่อทําให้เกิดสิ่ งใหม่ และ
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สร้ างสรรค์ มี การตั้งสมมติฐาน การเปลี่ยนกรอบ (Reframing) การมองปั ญหา และการเผชิ ญ กับ
สถานการณ์ เ ก่ าๆ ด้วยวิ ถีทางแบบใหม่ ๆ มี การจูงใจและสนับสนุ นความคิ ด ริ เ ริ่ มใหม่ ๆ ในการ
พิจารณาปัญหาและการหาคําตอบของปั ญหา มีการให้กาํ ลังใจผูต้ ามให้พยายามหาทางแก้ปัญหาด้วย
วิธีใหม่ๆ ผูน้ าํ มีการกระตุน้ ให้ผูต้ ามแสดงความคิดและเหตุผล และไม่วิจารณ์ ความคิดของผูต้ าม
แม้ว่ามันจะแตกต่างไปจากความคิดของผูน้ าํ ผูน้ าํ ทําให้ผตู ้ ามรู ้สึกว่าปั ญหาที่เกิดขึ้นเป็ นสิ่ งท้าทาย
และเป็ นโอกาสที่ดีที่จะแก้ปัญหาร่ วมกัน โดยผูน้ าํ จะสร้างความเชื่ อมัน่ ให้ผูต้ ามว่าปั ญหาทุกอย่าง
ต้องมีวิธีแก้ไข แม้บางปัญหาจะมีอุปสรรคมากมาย ผูน้ าํ จะพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถเอาชนะอุปสรรค
ทุกอย่างได้ จากความร่ วมมือร่ วมใจในการแก้ปัญหาของผูร้ ่ วมงานทุกคน ผูต้ ามจะได้รับการกระตุน้
ให้ต้ งั คําถามต่อค่านิ ยมของตนเอง ความเชื่อและประเพณี การกระตุน้ ทางปั ญญาเป็ นส่ วนที่สําคัญ
ของการพัฒนาความสามารถของผูต้ ามในการที่จะตระหนัก เข้าใจ และแก้ไขปั ญหาด้วยตนเองชนิ ด
ของการกระตุน้ ทางปั ญญา
4. การคํา นึ ง ถึ ง ความเป็ นปั จ เจกบุ ค คล (Individualized Consideration) ผู ้นํ า จะมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลในฐานะเป็ นผูน้ าํ ให้การดูแลเอาใจใส่ ผตู ้ ามเป็ นรายบุคคล และทํา
ให้ผตู ้ ามรู ้สึกมีคุณค่าและมีความสําคัญผูน้ าํ จะเป็ นโค้ช (Coach) และเป็ นที่ปรึ กษา (Advisor) ของผู ้
ตามแต่ละคน เพื่อการพัฒนาผูต้ าม ผูน้ าํ จะเอาใจใส่ เป็ นพิเศษในความต้องการของปั จเจกบุคคล เพื่อ
ความสัมฤทธิ์ และเติบโตของแต่ละคน ผูน้ าํ จะพัฒนาศักยภาพของผูต้ ามและเพื่อนร่ วมงานให้สูงขึ้น
นอกจากนี้ ผูน้ าํ จะมีการปฏิบตั ิต่อผูต้ ามโดยการให้โอกาสในการเรี ยนรู ้ส่ิ งใหม่ๆ สร้างบรรยากาศ
ของการให้ก ารสนับ สนุ น คํา นึ ง ถึ ง ความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คลในด้า นความจํา เป็ นและความ
ต้องการ การประพฤติของผูน้ าํ แสดงให้เห็นว่าเข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น
บางคนได้รั บ กํา ลัง ใจมากกว่า บางคนได้รั บ อํา นาจการตัด สิ น ใจด้ว ยตนเองมากกว่ า บางคนมี
มาตรฐานที่เคร่ งครัดกว่า บางคนมีโครงสร้างงานที่มากกว่า ผูน้ าํ มีการส่ งเสริ มการสื่ อสารสองทาง
และมีการจัดการด้วยการเดินดูรอบๆ (Management by Walking Around) มีปฏิสัมพันธ์กบั ผูต้ ามเป็ น
การส่ วนตัว ผูน้ าํ สนใจความกังวลของแต่ละบุคคล เห็นปัจเจกบุคคลเป็ นทั้งคน (As a Whole Person)
มากกว่าเป็ นพนักงานหรื อเป็ นเพียงปั จจัยการผลิต ผูน้ าํ จะมีการฟั งอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีการเอาใจ
เขามาใส่ ใจเรา (Empathy) ผูน้ ําจะมี การมอบหายงานเพื่อเป็ นเครื่ องมื อในการพัฒนาผูต้ าม เปิ ด
โอกาสให้ผตู ้ ามได้ใช้ความสามารถพิเศษอย่างเต็มที่ และเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆ ที่ทา้ ทายความสามารถ ผูน้ าํ
จะดูแลผูต้ ามว่าต้องการคําแนะนํา การสนับสนุน และการช่วยให้กา้ วหน้าในการทํางานที่รับผิดชอบ
อยูห่ รื อไม่ โดยผูต้ ามจะไม่รู้สึกว่าเขากําลังถูกตรวจสอบองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะทั้ง 4 ประการ
(4l’s) ของภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงนี้ จะมีความสัมพันธ์กนั (Intercorrelated) อย่างไรก็ตาม มีการ
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แบ่งแยกแต่ละองค์ประกอบ เพราะเป็ นแนวคิดพฤติกรรมที่มีความเฉพาะเจาะจง และมีความสําคัญ
ในการวินิจฉัยตามวัตถุประสงค์
สําหรับ Ulrich (1996) ได้กล่าวว่า การวัดคุณภาพของภาวะผูน้ าํ ใน 2 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ความน่ า เชื่ อ ถื อ (credibility) และด้า นความสามารถ (capability) ซึ่ ง สามารถอธิ บ ายได้ดัง นี้ คื อ
1) ด้านความน่าเชื่อถือ (credibility) หมายถึง การวัดคุณภาพของภาวะผูน้ าํ โดยผูร้ ่ วมงานจะมีความ
เชื่ อถือต่อผูน้ าํ ได้ผรู ้ ่ วมงานจะต้องหมายถึง การให้ความเคารพ ชื่นชม และมีความสุ ขที่ได้ทาํ งาน
ร่ วมกับผูน้ าํ 2) ด้านความสามารถ (capability) หมายถึง การที่ผนู ้ าํ มีความสามารถที่จะทําให้องค์กร
บรรลุผลสําเร็ จได้ตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ และสามารถตรวจสอบได้โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ต่องานที่ทาํ ให้ประสบความสําเร็ จ อย่างไรก็ตามการเป็ นเพียงผูน้ าํ ที่มีความน่าเชื่อถือเพียงอย่างเดียว
จะไม่มีความสําคัญเพียงพอสําหรับการเป็ นผูน้ าํ ในอนาคต เพราะว่าความผูกพันนับถือส่ วนตัวนั้น
ไม่สามารถคํ้าจุนภาวะผูน้ าํ ได้ ผูน้ าํ บางคนมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนองค์กร โดยการระดม
ทรัพยากร ตั้งวิสัยทัศน์ ออกแบบระบบปรับกระบวนการการบริ หาร และสร้างความรับผิดชอบที่
สามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น จึงก่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร แต่ถา้ หากพวกเขา
เหล่านั้นไม่ได้สร้างความน่ าเชื่ อถือให้แก่ตนเองแล้ว พวกเขาก็จะประสบความล้มเหลวได้ เพราะ
พวกเขาไม่ ส ามารถสร้ า งข้อ ผูก มัด ทางจิ ต ใจ ซึ่ งเป็ นสิ่ ง จํา เป็ นยิ่ ง ในยุค ของสั ง คมโลกที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
แนวคิดภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของผูน้ าํ แนวใหม่ที่มุ่งยกระดับความต้องการ ความ
เชื่ อ ทัศนคติ คุณธรรมของผูต้ ามให้สูงขั้นเพื่อให้มีผลต่อการพัฒนาเปลี่ยนแปลงกลุ่มองค์การที่มี
ประสิ ทธิ ผล โดยมีแนวคิดว่า การศึกษาภาวะผูน้ าํ ในระยะที่ผ่านมายังไม่สามรถอธิ บายภาวะผูน้ าํ
อย่างชัดเจนและยังไม่รู้ว่าอะไรเป็ นแก่นแท้ของภาวะผูน้ าํ ที่สอดคล้องกับชีวิตในปั จจุบนั เนื่ องจาก
ความเปลี่ยนแปลงย่อมมีผลกระทบต่อสิ่ งที่เคยเห็น เคยเป็ น เคยมี ของสังคมการทํางานและความ
เคยชิ นในการปฏิบตั ิงาน ฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจมีผลต่อความเชื่ อมัน่ เดิ มๆที่เคยมีอยู่
และเป็ นอยูข่ องสังคมการทํางาน และยิ่งถ้าเป็ นความเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายและทิศทางในการ
บริ หารจัดการด้วยแล้ว การต่อต้านก็มีแนวโน้มสู งมาก ผูน้ าํ หรื อนักบริ หารจึงจําเป็ นต้องระบุให้ได้
ว่าใครและกลุ่มใดบ้างที่ต่อต้านหรื อจะต่อต้าน หรื อมี แนวโน้มว่าจะต่อต้านความเปลี่ยนแปลงที่
จําเป็ นจะต้องนําเข้ามาพิจารณา เพราะตัวบุคคลและกลุ่มคนที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการต่อต้าน
ที่แตกต่างกัน หากวิเคราะห์ไม่ทว่ั ถึงและจัดการปรับแต่งการต่อต้านต่อความเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ก็จะ
ส่ งผลให้เกิดการต่อต้านในระยะยาวจนเกิดผลเสี ยต่อประสิ ทธิภาพในการบริ หารจัดการในระยะยาว
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ได้ (Jim Stewart, 1996) การยอมรับคุณลักษณะนวัตกรรมในระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การ
ของพนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนื อ) จังหวัดลพบุรี ศึกษาโดย สุ พจน์ มูลจวง.
(2551) สอบถามจากพนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี จํานวน 202 คน
พบว่าพนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค รับรู ้ถึงการยอมรับนวัตกรรมในระดับมาก (3.67) สอดคล้อง
กับ การศึ ก ษาของ นภดล เหลื อ งภิ ร มย์ (2550) ศึ ก ษาการจัด การนวัต กรรมการพัฒ นาตัว แบบ
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักวิจยั โดยสอบถามจากนักวิจยั จากสถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทยจํานวน 262 คน และจากสถาบันพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสั ง คมแห่ ง ชาติ จํา นวน 124 คน รวมทั้ง สิ้ น 386 คน พบว่า นัก วิ จ ัย ได้รั บ รู ้ ถึ ง การยอมรั บ
นวัตกรรมในระดับมาก (3.729)
องค์ ประกอบ ของภาวะผู้นําการเปลีย่ นแปลง
นักวิชาการหลายท่านได้ศึกษาประเด็นองค์ประกอบของภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงไว้
อย่ า งหลากหลาย เริ่ ม ตั้ง แต่ Tichy and Devanna (1986) ได้อ ธิ บ ายว่ า คุ ณ ลัก ษณะของผูน้ ํา การ
เปลี่ยนแปลงจะเป็ น ดังนี้
1. เป็ นผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง (Change Agent) จะเปลี่ยนแปลงองค์การที่ตนรับผิดชอบ
ไปสู่เป้ าหมายที่ดีกว่า คล้ายกับผูฝ้ ึ กสอนกีฬาที่ตอ้ งมารับผิดชอบเล่นให้ดีที่สุดเพื่อชัยชนะให้ได้
2. เป็ นคนกล้าและเปิ ดเผย เป็ นคนที่ตอ้ งเสี่ ยง แต่มีความสุ ขุม และมีจุดยืนของตนเอง
กล้าเผชิญกับความจริ ง แม้จะพบกับความปวดร้าว กล้าเปิ ดเผยความจริ งต่อผูอ้ ื่น
3. เชื่ อมัน่ ในคนอื่น ผูน้ าํ ประเภทนี้ ไม่ใช่ เผด็จการแต่มีอาํ นาจ แต่ถึงกระนั้นก็ยงั สนใจ
คนอื่นๆ ทํางานโดยมอบอํานาจให้คนอื่นทํา โดยเชื่อว่าคนอื่นก็มีความสามารถ
4. ใช้คุ ณ ค่ า เป็ นแรงผลัก ดัน ผูน้ ํา ประเภทนี้ จะชี้ ให้ ผู ต้ ามตระหนัก ถึ ง คุ ณ ค่ า ของ
เป้ าหมายและสร้างแรงผลักดันในการปฏิบตั ิงานเพื่อบรรลุเป้ าหมายที่มีคุณค่า
5. เป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ตลอดชีวิต (Life-Long Learner) ผูน้ าํ ประเภทนี้ จะนึ กถึงสิ่ งผิดพลาดที่ตน
เคยทําแต่มิได้นึกถึงในฐานะที่เป็ นความล้มเหลว แต่นึกถึงในฐานะที่เป็ นบทเรี ยน ผูน้ าํ ประเภทนี้จะ
พยายามเรี ยนรู ้ส่ิ งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตนเองตลอดเวลา
6. มีความสามารถที่จะเผชิญกับความสลับซับซ้อน ความคลุมเครื อและความไม่แน่นอน
ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีความสามารถในการเผชิญปั ญหาที่เปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ
7. เป็ นผูม้ องการไกล ผูน้ าํ ประเภทนี้ มีความสามารถในการมองการณ์ไกล สามารถที่จะ
นําความหวัง ความฝันมาเป็ นความจริ ง
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ในปี ค.ศ.1994 Bass and volio (1994) ได้เสนอโมเดลภาวะผูน้ าํ แบบเต็มรู ปแบบ (Model
of the Full Range of Leadership) โดยใช้ ผ ลจากการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบภาวะผู ้นํ า การ
เปลี่ยนแปลงตามรู ปแบบภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงที่เขาเสนอในปี 1985 และผลการศึกษาต่อมา
สรุ ปได้ผนู ้ าํ การเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วยกระบวนการ 4 ด้าน คือ
1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Charisma or Idealized Influence) ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
จะแสดงรู ปแบบตามบทบาทสําหรับผูต้ าม ผูต้ ามจะชื่นชม ศรัทธา เชื่อถือในตัวผูน้ าํ สิ่ งต่างๆ ที่ผนู ้ าํ
ทําจะได้รับความเชื่อถือและเหนือกว่าความต้องการส่ วนตัวของผูต้ าม ผูน้ าํ ร่ วมเสี่ ยงกับผูต้ ามและทํา
อย่างสมํ่าเสมอมากกว่าเป็ นครั้งคราว เขาจะทําอะไรได้ดีถูกต้อง แสดงมาตรฐานที่สูงในเรื่ องคุณภาพ
จริ ยธรรม เขาจะไม่ใช้อาํ นาจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
2. การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงจะปฏิบตั ิตน
เพื่อกระตุน้ บันดาล โดยให้ความหมายและท้าทายงานของผูต้ าม กระตุน้ การทํางานเป็ นทีม แสดงถึง
การทํางานอย่างทุ่มเท มุ่งมัน่ ถึงจุดหมายปลายทางที่ดี ผูน้ าํ สื่ อความหมายที่ชดั เจนถึงความคาดหวังที่
ผูต้ ามจะได้พบและแสดงถึงเป้ าประสงค์ร่วมกัน และสร้างวิสยั ทัศน์
3. การกระตุน้ เชาว์ปัญญา (Intellectual Stimulation) ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงกระตุน้ ความ
พยายามของผูต้ ามให้เปลี่ยนแปลง และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ไม่ตาํ หนิ ผตู ้ าม จะได้วิธีการแก้ปัญหา
ใหม่ๆ จากผูต้ าม ผูต้ ามจะได้รับสนับสนุ นให้พยายามหาวิธีใหม่ๆ และวิธีการของผูต้ ามจะไม่ถูก
วิจารณ์ถึงแม้จะแตกต่างจากความคิดของผูน้ าํ
4. การคํานึ งถึงปั จเจกบุคคล (Individualized Consideration) ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงจะให้
ความสนใจเป็ นพิเศษกับความต้องการของแต่ละบุคคล ในเรื่ องความสําเร็ จและเติบโต โดยแสดง
เป็ นโค้ชหรื อพี่เลี้ยง ผูต้ ามและเพื่อนร่ วมงานจะพัฒนาให้ประสพความสําเร็ จอย่างสูง
ต่อมา McShane and Von Glinow (2009) ได้เสนอ คุณลักษณะของพฤติกรรมผูน้ าํ ความ
เปลี่ยนแปลง มี 4 องค์ประกอบ คือ
1. สามารถสร้ างวิสัยทัศน์กลยุทธ์ (Creating a Strategic Vision) ซึ่ งวิสัยทัศน์ของผูน้ าํ
จะเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน การกําหนดวิสยั ทัศน์ไว้สูงจะเป็ นการกระตุน้ พนักงาน
2. ความสามารถในการสื่ อสารวิสัยทัศน์ (Communicating the Vision) ผูน้ าํ ที่ จะสร้ าง
ความเปลี่ ย นแปลงให้กับองค์การได้จ ะต้องมี ความสามารถในการสื่ อสารวิสัย ทัศน์ที่ตนเองได้
กําหนดไว้ให้พนักงานได้เข้าใจเป้ าหมายของวิสัยทัศน์ โดยผ่านการปราศรัย ใช้สัญลักษณ์ เรื่ องราว
เพื่อให้พนักงานได้เห็นภาพในอนาคตของอนาคต
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3. เป็ นตัวอย่างของพนักงาน (Modeling the Vision) ผูน้ าํ จําเป็ นที่จะต้องทํางานพร้อม
กับอธิบายอย่างเป็ นขั้นเป็ นตอนไปด้วย (Walk the Talk) เพื่อสร้างความเข้าใจกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
และพนักงานในองค์การ ซึ่ งผูน้ าํ ถูกตรวจสอบระหว่างพฤติกรรมการกระทํากับคําพูดที่ได้ประกาศ
ไว้ ซึ่ งเมื่อพฤติกรรมการกระทําของผูน้ าํ กับคําพูดมีความสอดคล้องกันจะทําให้พนักงานมีความ
ศรัทธา เชื่อถือ และปฏิบตั ิตามผูน้ าํ
4. สร้างความผูกพัน (Building Commitment Toward the Vision) พฤติ กรรมผูน้ าํ แบบ
สร้างความเปลี่ยนแปลงสามารถที่จะสร้างความผูกพันได้จากการแสดงวิสัยทัศน์ เปลี่ยนสภาพของ
วิสัยทัศน์ที่เป็ นนามธรรมเป็ นวิธีปฏิบตั ิจริ งร่ วมกันของพนักงานให้พนักงานได้เห็นภาพของอนาคต
โดยผ่านการนําเสนอเรื่ องราว สัญลักษณ์ เพื่อกระตุน้ ความสนใจ การมีส่วนร่ วมของพนักงาน
จากหลายคุณลักษณะของพฤติกรรมผูน้ าํ ดังกล่าวพอสรุ ป ได้ว่า ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
จะกระตุน้ ให้ผอู ้ ื่นกระทํามากกว่าความตั้งใจเดิม และมักจะมากกว่าความเป็ นไปได้เขาจะตั้งสิ่ งที่ทา้
ทายและประสพความสําเร็ จอย่างสู ง ซึ่ งภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงนี้ เน้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ระหว่ า งผู ้นํา ผู ้ร่ วมงาน และผู ้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชา ผู ้นํา แบบนี้ อยู่ บ นพื้ น ฐานของการชี้ แจงจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา และผูใ้ ต้บงั คับบัญชาจะได้รับรางวัลเมื่อข้อกําหนดนั้นสัมฤทธิ์ผล
สรุ ปองค์ ประกอบภาวะผู้นําการเปลีย่ นแปลง
จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น แสดงให้เห็นตัวแปรภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงที่
นักวิชาการให้ความสําคัญ ประกอบกับการบริ หารงานของผูน้ าํ ใน กฟภ. พิจารณาแล้วจะเห็นว่า ผูน้ าํ
ประพฤติตวั เป็ นแบบอย่าง หรื อเป็ นโมเดลสําหรับผูต้ าม เป็ นที่ยกย่อง เคารพนับถือ ศรัทธาไว้วางใจ
ประพฤติในทางที่จูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจกับผูต้ าม การกระตุน้ ผูต้ ามให้ตระหนักถึงปั ญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในหน่ วยงาน มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลในฐานะเป็ นผูน้ าํ ให้การดูแลเอาใจใส่ ผตู ้ าม
เป็ นรายบุคคล ดังนั้น เพื่อความชัดเจนต่อการวิเคราะห์ ผูว้ ิจยั จึงได้กาํ หนดให้ตวั แปรภาวะผูน้ าํ การ
เปลี่ยนแปลง ครอบคลุมใน 4 ประเด็น คือ
1. การมีอิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence or Charisma) หมายถึง ผูน้ าํ การ
เปลี่ยนแปลงจะแสดงรู ปแบบตามบทบาทสําหรับผูต้ าม ผูต้ ามจะชื่นชม ศรัทธา เชื่อถือในตัวผูน้ าํ สิ่ ง
ต่างๆ ที่ผนู ้ าํ ทําจะได้รับความเชื่อถือและเหนื อกว่าความต้องการส่ วนตัวของผูต้ าม ผูน้ าํ ร่ วมเสี่ ยงกับ
ผูต้ ามและทําอย่างสมํ่าเสมอมากกว่าเป็ นครั้งคราว เขาจะทําอะไรได้ดีถูกต้อง แสดงมาตรฐานที่สูงใน
เรื่ องคุณภาพ จริ ยธรรม เขาจะไม่ใช้อาํ นาจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
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2. การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) หมายถึง ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงจะ
ปฏิบตั ิตนเพื่อกระตุน้ บันดาล โดยให้ความหมายและท้าทายงานของผูต้ าม กระตุน้ การทํางานเป็ น
ทีม แสดงถึงการทํางานอย่างทุ่มเท มุ่งมัน่ ถึงจุดหมายปลายทางที่ดี ผูน้ าํ สื่ อความหมายที่ชดั เจนถึง
ความคาดหวังที่ผตู ้ ามจะได้พบและแสดงถึงเป้ าประสงค์ร่วมกัน และสร้างวิสยั ทัศน์
3. การกระตุ น้ เชาว์ปัญ ญา (Intellectual Stimulation) หมายถึ ง ผูน้ ํา การเปลี่ ย นแปลง
กระตุน้ ความพยายามของผูต้ ามให้เปลี่ยนแปลง และสร้ างสรรค์ส่ิ งใหม่ๆ ไม่ตาํ หนิ ผูต้ าม จะได้
วิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆ จากผูต้ าม ผูต้ ามจะได้รับสนับสนุ นให้พยายามหาวิธีใหม่ๆ และวิธีการของผู ้
ตามจะไม่ถูกวิจารณ์ถึงแม้จะแตกต่างจากความคิดของผูน้ าํ
4. การคํา นึ ง ถึ ง ปั จ เจกบุ ค คล (Individualized Consideration) หมายถึ ง ผู ้นํ า การ
เปลี่ยนแปลงจะให้ความสนใจเป็ นพิเศษกับความต้องการของแต่ละบุคคล ในเรื่ องความสําเร็ จและ
เติบโต โดยแสดงเป็ นโค้ชหรื อพี่เลี้ยง ผูต้ ามและเพื่อนร่ วมงานจะพัฒนาให้ประสพความสําเร็ จอย่างสูง
นอกจากนี้ Bass and Avolio (1994) ได้ส ร้ า งและพัฒ นาแบบสอบถาม Multifactor
Leadership Questionnaire: MLQ เพื่อใช้เ ป็ นเครื่ องมื อที่ ใช้ในการวัดภาวะผูน้ ําทั้ง 2 ลักษณะ คื อ
ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงและภาวะผูน้ าํ การปฏิบตั ิ (Transformational-Transactional Leadership)
แบบสอบถาม MLQ นี้ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 45 ข้อ
การประเมินภาวะผู้นํา
เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั เป็ น
แบบสอบถาม Multifactor Leadership Questionnaire Form Rater : MLQ 5X ของ Bass and Avolio
(1994) มีคาํ ถามทั้งหมด 20 ข้อ
ความสั มพันธ์ ระหว่ างภาวะผู้นําการเปลีย่ นแปลงกับการพัฒนานวัตกรรมองค์ การ
ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ ยนแปลง ระดับการสนับสนุ นของผูบ้ ริ หาร และความร่ วมมื อของ
ผูบ้ ริ หารยังเป็ นปั จจัยหนึ่ งในการสร้างนวัตกรรมขององค์การให้ประสพความสําเร็ จ ผูน้ าํ จะแสดง
บทบาททั้งในฐานะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ในรู ปแบบของการกระตุน้ ให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการ
คิดค้นกลยุทธ์ในการทํางานให้ได้มากที่สุด (Damanpour, 1991) สอดคล้องกับการศึกษาของ James
C. Sarros, Brian K. Cooper, Joseph C. Santora (2008) ได้ศึกษาผลกระทบจากมุมมองด้านภาวะผูน้ าํ
การเปลี่ ย นแปลง ต่ อ นวัต กรรมองค์ก าร โดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ภาวะผู น้ ํา การ
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เปลี่ยนแปลง ที่มีผลกระทบต่อนวัตกรรมองค์การ ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง มี
อิทธิพลโดยตรง ทางบวก ต่อการพัฒนานวัตกรรม (β = .67, p < 0.05)
ผลการศึ ก ษาของ Lale Gumusluoglu and Arzu Ilsev (2009) ได้ศึ ก ษาภาวะผู น้ ํา การ
เปลี่ยนแปลง และนวัตกรรมองค์การ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษา ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง มี
ความสัมพันธ์ และผลกระทบต่อนวัตกรรมองค์การ ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง มี
ความสัมพันธ์ต่อนวัตกรรมองค์การ (r = .30, p < 0.05) และมีอิทธิพลโดยตรง ทางบวก ต่อการการ
พัฒนานวัตกรรม (β = .61, p < 0.05) สอดคล้องกับการศึกษาของ พยัต วุฒิรงค์ (2552) ได้ศึกษา
ผลกระทบจากมุมมองด้านทรัพยากรและองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ต่อความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมขององค์การที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1) ศึ ก ษาระดับ ความสามารถในการสร้ า งสรรค์น วัต กรรมขององค์ก ารที่ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ขององค์ก าร 3) นํา เสนอโมเดลการสร้ า งความสามารถในการสร้ า งสรรค์น วัต กรรมองค์ก าร
4) นําเสนอแนวทางในการสร้างความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมองค์การที่เชื่ อมโยงการ
ดํา เนิ น งานด้า นนวัตกรรมในองค์การภาครั ฐ ผลการศึ ก ษาพบว่า ภาวะผูน้ ําการเปลี่ ยนแปลง มี
ความสัมพันธ์ต่อนวัตกรรมองค์การ (r = 0.630, p < 0.05) และมีอิทธิ พลทางตรง ทางบวก ต่อการ
พัฒนานวัตกรรม (β = .236, p < 0.05)
3. วัฒนธรรมองค์ การ
วัฒนธรรมองค์การเป็ นสิ่ งที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา มีลกั ษณะเป็ นนามธรรม แต่
สามารถสร้างให้เป็ นรู ปธรรมได้แต่ตอ้ งอาศัยเวลา และได้รับการผลักดันอย่างจริ งจัง ซึ่ งผูบ้ ริ หาร
สู งสุ ดมีอิทธิ พลต่อรู ปแบบของวัฒนธรรมมากที่สุด เนื่ องจากเป็ นต้นแบบของวิธีการทํางาน การ
ตัดสิ นใจ ความเชื่อ วัฒนธรรมเป็ นองค์ประกอบหนึ่งในการบริ หารองค์การที่จะช่วยสะท้อนให้เห็น
วิถีชีวิตและการปฏิบตั ิงานของสมาชิกในองค์การนั้นๆ และเป็ นพลังเบื้องหลังที่จะกําหนดพฤติกรรม
เสริ มแรงความเชื่อร่ วมกัน และกระตุน้ ให้สมาชิกในองค์การมีความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะบรรลุ
เป้ าหมายขององค์การ และช่ วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นการขององค์การ เพราะจะเป็ นสิ่ ง
กําหนดกรอบระเบียบแบบแผนในการปฏิบตั ิร่วมกันของสมาชิก ทําให้เกิดเอกลักษณ์เป็ นอันหนึ่ ง
อันเดียวกัน
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ความหมายของวัฒนธรรมองค์ การ
วัฒนธรรมองค์การ มีนกั วิชาการได้ให้คาํ นิ ยามไว้มากมาย อาทิเช่น Schein (1999) ให้
ความหมายของวัฒนธรรมองค์การว่าเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นจากกลุ่มบุคคลสะสมขึ้นเรื่ อยๆ ในเวลา และ
ขอบเขตที่อยู่ร่วมกัน เป็ นค่านิ ยมร่ วมกัน รู ปแบบการคิดและเป็ นแนวทางในการรั บรู ้ร่วมกัน ซึ่ ง
วัฒนธรรมของแต่พ้ืนที่ แต่ละองค์การจะสามารถดูได้จากเรื่ องของมานุ ษยวิทยา จิ ตวิทยา ศิลปะ
การศึกษา ประวัติศาสตร์ พฤติกรรมและอารมณ์ของสมาชิกในกลุ่ม วัฒนธรรมองค์การวัฒนธรรม
เป็ นคุณสมบัติที่แสดงออกในเวลาเดี ยวกันของกลุ่มบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งที่ถูกสร้ างจะเป็ นสิ่ งที่
สําคัญในการกําหนดกลยุทธ์ เป้ าหมาย และวิธีปฏิบตั ิร่วมกันของแต่ละองค์การที่ทาํ ให้องค์การเกิด
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล (Schein, 1999) และ Kotter (1996) กล่ า วว่ า วัฒ นธรรมเป็ นเรื่ อ ง
เกี่ ยวกับธรรมเนี ยมปฏิ บตั ิของพฤติกรรมและเป็ นค่านิ ยมร่ วมกันของสมาชิ กในกลุ่ม ธรรมเนี ยม
ปฏิ บตั ิ เ ป็ นวิ ธี ก ารปฏิ บตั ิ พ้ื น ฐานที่ ส มาชิ ก ในกลุ่ มกระทํา ต่ อกัน ส่ ว นค่า นิ ย มร่ ว มเป็ นการสร้ า ง
เป้ าหมายร่ วมกันจากสมาชิกส่ วนใหญ่ในองค์การ
สํ า หรั บ Denison (2000) ให้ ค วามหมายของวัฒ นธรรมองค์ก ารว่ า เป็ นสิ่ ง ต่ า งๆที่
ประกอบไปด้วยแบบแผน สิ่ งประดิษฐ์ พฤติกรรม ค่านิยม ความเชื่อ และอุดมการณ์ร่วมกัน วิธีการ
ทํางานของคนส่ วนใหญ่ที่อยู่ร่วมกันในองค์การเกิ ดเป็ นลักษณะเฉพาะเป็ นเอกลักษณ์ ของแต่ละ
องค์การ สมาชิ กยึดถือปฏิบตั ิร่วมกัน ในปี 2007 Robbins and Judge (2007) ให้นิยามวัฒนธรรม
องค์การว่าเป็ นระบบของการให้ความหมายร่ วมกันของสมาชิก ซึ่ งวัฒนธรรมสามารถที่จะชี้ให้เห็น
ถึงความแตกต่างของแต่ละองค์การได้ ระบบของการให้ความหมายร่ วมกันจะเป็ นชุดของลักษณะที่
มีคุณค่าต่อองค์การ ต่อมา McShane and Von Gilnow (2009) ระบุว่าวัฒนธรรมมีความสําคัญต่อ
องค์การ คือวัฒนธรรมจะเป็ นระบบที่คอยควบคุม (Control System) ซึ่งวัฒนธรรมเป็ นสิ่ งที่ฝังลงไป
กับการควบคุมกิจกรรมสังคมของพนักงานที่จะมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรม การตัดสิ นใจของพนักงาน
และวัฒนธรรม เปรี ยบเสมือนเป็ นตัวเชื่ อมโยงทางสังคม (Social Glue) เป็ นตัวแปรในการดึ งดู ด
พนักงานใหม่และเก็บรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้อยูก่ บั องค์การ และวัฒนธรรมยังเป็ นสิ่ งที่
เป็ นช่วยทําให้พนักงานเข้าใจในสิ่ งที่เกิดขึ้นในองค์การ
จากนิ ยามข้างต้น ผูว้ ิจยั พบว่า วัฒนธรรมการทํางานในองค์การ เกี่ยวข้องกับ พนักงาน
สภาพแวดล้อม ค่านิ ยม พฤติกรรม ดังนั้นวัฒนธรรมองค์การ ในการศึกษานี้ หมายถึง การรับรู ้ของ
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พนักงานถึงแบบแผนพฤติกรรม ที่พนักงานยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิมีพ้ืนฐานมาจากความ
เชื่อ ค่านิยม และเป็ นสิ่ งที่องค์การคาดหวังจากพนักงาน
แนวคิด/ทฤษฏีเกีย่ วกับวัฒนธรรมองค์ การ
วัฒนธรรมองค์การเป็ นแบบแผนพฤติกรรมที่บุคลากรในองค์การยึดถือเป็ นแนวทางใน
การปฏิบตั ิที่มีพ้ืนฐานมาจากความเชื่อ ค่านิยม และองค์การคาดหวังจากผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์การนั้นๆ
ด้วย ซึ่ง Cooke and Lafferty (1989) ได้เสนอแบบแผนพฤติกรรมนี้มี 3 ลักษณะ ได้แก่
1. ลักษณะมุ่งเน้นแนวทางที่ช่วยให้พฒั นาขึ้น (Constructive Styles) หมายถึงองค์การที่
ให้ความสําคัญกับค่านิ ยมในการทํางาน โดยมุ่งให้บุคลากรในองค์การเกิ ดความพึงพอใจ นั่นคือ
ได้รับความสําเร็ จจากการทํางาน มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากรในองค์การ รวมทั้งการส่ งเสริ ม
ให้บุคลากรมีความรัก ความสัมพันธ์ สนับสนุนซึ่งกันและกันในองค์การ ซึ่งการทํางานในลักษณะนี้
จะส่ งผลให้องค์การประสบความสําเร็ จในการทํางาน แบ่งออกเป็ น 4 มิติ คือ
1.1 มิติมุ่งเน้นความสําเร็ จ (Achievement Dimension) คือ องค์การที่มีค่านิ ยม และ
พฤติกรรมการแสดงออกในการทํางานที่ดี บุคลากรทํางานด้วยหลักการ มีการตั้งเป้ าหมายของการ
ทํางานร่ วมกัน มีเหตุผลของการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนเป็ นนักวางแผนที่มีประสิ ทธิ ภาพ ความสําเร็ จ
ขององค์การคือการมีประสิ ทธิ ภาพ การแก้ไขปั ญหาอย่างเหมาะสม ตอบสนองความต้องการของ
ลู ก ค้า หรื อ ผู ร้ ั บ บริ ก ารอย่ า งดี และมี ก ารนิ เ ทศงานสมาชิ ก ในองค์ก าร เสมื อ นสมาชิ ก ทุ ก คน
เป็ นเจ้าขององค์การ ลักษณะเด่น คือบุคลากรจะมีความกระตือรื อร้นในการทํางานและรู ้สึกว่างงาน
นั้นท้าทายความสามารถ
1.2 มิติมุ่งสัจการแห่ งตน (Self-actualizing Dimension) คือ องค์การที่มีค่านิ ยม และ
พฤติกรรมการแสดงออกในทางสร้างสรรค์ มีเป้ าหมายของการทํางานอยูท่ ี่คุณภาพมากกว่าปริ มาณ
มุ่งเน้นความต้องการตามที่บุคลากรในองค์การคาดหวัง คือด้านความภูมิใจในงานของตน มีความ
เต็มใจในการทํางานนั้น โดยการได้รับการสนับสนุ นในการพัฒนาตนเองจากงานที่ทาํ อยู่ สามารถ
พัฒนาและสร้างงานใหม่ๆ ของตนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและสอดคล้องกับเป้ าหมายขององค์การ
ลักษณะเด่น คือบุคลากรมีความยึดมัน่ ผูกพันกับงานและมีความพร้อมในการทํางานสูง
1.3 มิติมุ่งบุคลากรและการสนับสนุ น (Humanistic-Encouraging Dimension) คือ
องค์การที่มีค่านิ ยม และพฤติกรรมการทํางานที่มีการบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วม และมุ่งบุคคล
เป็ นศูนย์กลาง เชื่อว่าบุคลากรเป็ นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์การ การทํางานของบุคคลนั้น จะมี
การติดต่อสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพ ภูมิใจ มีความสุ ขกับการสอนงานและบทบาทพี่เลี้ยง บุคลากร
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ได้รับการสนับสนุ นให้เกิ ดความก้าวหน้าจากการทํางานอย่างสมํ่าเสมอ จึงทําให้บุคลากรมีความ
ภูมิใจและมีความสุ ข ลักษณะเด่น คือบุคลากรเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญที่สุดขององค์การ
1.4 มิ ติมุ่งไมตรี สัมพัน ธ์ (Affiliative Dimension) คือ องค์การที่ บุคลากรมี ค่านิ ย ม
และพฤติกรรมการแสดงออก มุ่งให้ความสําคัญกับสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและเน้นบรรยากาศที่
อบอุ่นในการทํางาน บุคลากรในองค์การจึงมีความเป็ นกันเอง เปิ ดเผย จริ งใจ และไวต่อความรู ้สึก
ของผูร้ ่ วมงาน ให้การยอมรับซึ่ งกันและกัน มีการแบ่งปั นและเข้าใจความรู ้สึกซึ่ งกันและกันในการ
ทํางาน ลักษณะเด่น คือบุคลากรมีความเป็ นเพื่อนและความจริ งใจต่อกัน
2. ลักษณะมุ่ งเน้นแนวทางตั้งรั บแบบไม่ โต้แย้ง (Passive/ Defensive Style) หมายถึ ง
องค์การที่มีค่านิยมและพฤติกรรมการแสดงออกที่มุ่งความต้องการความมัน่ คงของบุคลากรและผูน้ าํ
ที่มุ่งเน้นบุคคลยึดกฎระเบี ยบ ข้อบังคับ พึ่งพาและคล้อยตามความคิดเห็ นของผูบ้ ริ หาร บุคลากร
พยายามหลีกเลี่ยงงานหรื อการกระทําที่ตอ้ งรับผิดชอบ แต่ยอมรับการมอบหมายงานจากผูบ้ ริ หาร
บุคลากรเน้นถึงสัมพันธภาพระหว่างกันในลักษณะปกป้ องตนเองและตั้งรับ ซึ่งเป็ นแนวทางที่ทาํ ให้
ตนเองมี ความรู ้ สึกมัน่ คงปลอดภัย และก้าวหน้าในการทํางาน ซึ่ งพฤติกรรมลักษณะนี้ ส่งผลให้
องค์การบรรลุเป้ าหมายได้ค่อนข้างล่าช้า แบ่งออกเป็ น 4 มิติ คือ
2.1 มิติมุ่งการยอมรับ (Approval Dimension) คือองค์การที่มีค่านิ ยม และพฤติกรรม
การแสดงออกที่บุคลากรให้การยอมรับซึ่ งกันและกัน หลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นด้วยการ
พยายามเห็ นด้วยและคล้อยตามความคิดเห็ นของกันและกัน บุคลากรในองค์การจะปฏิบตั ิตวั ให้
เหมือนกับคนส่ วนใหญ่ในองค์การ ลักษณะเด่น คือบุคลากรต้องประพฤติและปฏิบตั ิให้เหมือนกับ
บุคคลอื่นๆ ในองค์การ และการเห็นด้วยกับแนวทางความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและผูร้ ่ วมงานเป็ นสิ่ ง
ที่ถูกต้อง
2.2 มิ ติ มุ่ ง ยึ ด กฎเกณฑ์ (Conventional Dimension) คื อ องค์ ก ารที่ มี ค่ า นิ ย ม และ
พฤติ กรรมการแสดงออกในลักษณะอนุ รักษ์นิยม แบบแผนการปฏิ บตั ิ งานจึ งเป็ นระบบราชการ
บุคลากรทุกคนต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่มีความเคร่ งครัด ค่านิ ยมของระบบอาวุโสและอนุ รักษ์
นิ ยม ลักษณะเด่น คือบุคลากรปฏิบตั ิตามแบบระบบอนุรักษ์นิยม และยึดกฎระเบียบปฏิบตั ิราชการ
เป็ นบรรทัดฐานในการทํางานอย่างเคร่ งครัด
2.3 มิติมุ่งการพึ่งพา (Dependent Dimension) คือองค์การที่มีค่านิยม และพฤติกรรม
การแสดงออกโดยยึดถือตามสายงานบังคับบัญชา และศูนย์รวมการบริ หารจัดการ บุคลากรจะต้อง
ปฏิบตั ิงานตามการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารและผูน้ าํ กลุ่ม ซึ่งทุกคนเชื่อว่าการตัดสิ นใจนั้นถูกต้องโดย
ไม่คาํ นึงถึงคุณภาพหรื อความท้าทายของงาน บุคลากรปฏิบตั ิงานโดยไม่ทราบจุดมุ่งหมายการทํางาน
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ของตนเองและองค์การ มุ่งแต่การปฏิบตั ิตามผูบ้ ริ หารหรื อผูน้ าํ ที่ให้คาํ แนะนํา เพื่อเป็ นการป้ องกัน
ตนเอง ลักษณะเด่น คือบุคลากรมีความระมัดระวังตัวสูงในการปฏิบตั ิงานและเป็ นผูต้ ามที่ดี
2.4 มิ ติ มุ่ ง การหลี ก เลี่ ย ง (Avoidance Dimension) คื อ องค์ ก ารที่ มี ค่ า นิ ย มและ
พฤติกรรมการแสดงออกที่เน้นการลงโทษเมื่อเกิดความผิดพลาดในการทํางาน แต่เมื่อทํางานประสบ
ความสําเร็ จก็จะไม่ได้รับรางวัลอะไร ผลจากการบริ หารงานในลักษณะนี้ ทาํ ให้บุคลากรหลีกเลี่ยง
การกระทําต่างๆ ที่อาจทําให้ถูกตําหนิ หรื อก่อให้เกิ ดความผิดพลาดในการทํางาน แต่เมื่อทํางาน
ผิดพลาด บุคลากรเหล่านี้ จะรู ้สึกผิด ตําหนิ ตวั เอง นอกจากนี้ บุคลากรจะหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ตอ้ ง
ตัดสิ นใจ และการปฏิ บตั ิ ต่างๆ ที่ ก่อให้เกิ ดความขัดแย้ง ลักษณะเด่ น คื อบุคลากรหลี กเลี่ ยงการ
ตัดสิ นใจและเลือกการปฏิบตั ิงานที่มีความเสี่ ยงน้อยที่สุด
3. ลักษณะมุ่งเน้นแนวทางตั้งรั บแบบรุ นแรง (Aggressive/ Defensive Style) หมายถึง
องค์การที่มีค่านิ ยม และพฤติกรรมการแสดงออกที่เน้นความต้องการด้านความมัน่ คงของบุคลากร
มีผูน้ าํ ที่เน้นงาน บุคลากรจะมี ลกั ษณะชิ งดี ชิงเด่ นกันในการทํางาน ชอบความเป็ นระบบระเบียบ
ความสมบูรณ์ แบบ ตําหนิ ความผิดพลาดของตนเองและต่อต้านการเปลี่ ยนแปลง ทําให้องค์การ
ประสบความสําเร็ จได้ยาก แบ่งออกเป็ น 4 มิติ คือ
3.1 มิ ติ มุ่ ง การคั ด ค้ า น (Oppositional Dimension) คื อ องค์ ก ารที่ มี ค่ า นิ ย มและ
พฤติกรรมการแสดงออกของการเผชิญหน้าอย่างมาก มีค่านิยมเน้นการเจรจาต่อรอง บุคลากรรู ้สึกว่า
ตนเองมีคุณค่าถ้าได้แก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า จึงทําให้ไม่มีการวางแผนล่วงหน้า มักก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งกับบุคคลอื่นเสมอ ตําหนิ และต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ต่อต้านความคิดเห็นของผูอ้ ื่นเสมอๆ
ลักษณะเด่น คือบุคลากรชอบตําหนิและต่อต้านทุกสิ่ ง ทําให้เกิดความขัดแย้งกันเป็ นประจํา
3.2 มิติมุ่งเน้นอํานาจ (Power Dimension) คือองค์การที่มีค่านิ ยม และพฤติกรรมการ
แสดงอกที่ให้ความสําคัญกับการปฏิบตั ิงานตามอํานาจหน้าที่ในตําแหน่ง บุคลากรชอบเป็ นผูน้ ิ เทศ
และสอนผูร้ ่ วมงาน บุคลากรต้องการตําแหน่ งที่สูงขึ้น ต้องการเป็ นผูน้ าํ และอํานาจเพื่อบํารุ งรักษา
ความรู ้สึกมัน่ คงในงาน ลักษณะเด่น คือบุคลากรชอบการควบคุมคนอื่นและมีความเชื่อในเรื่ องการ
ผลักดันเหตุการณ์ต่างๆ ให้เกิดขึ้นในองค์การ
3.3 มิ ติ มุ่ ง การแข่ ง ขัน (Competitive Dimension) คื อ องค์ ก ารที่ มี ค่ า นิ ย ม และ
พฤติกรรมการแสดงออกของการแข่งขันโดยมีการแพ้-ชนะเกิดขึ้น บุคลากรต้องการชนะและดีกว่า
คนอื่น ดังนั้น ทุกคนจึ งมุ่งแข่งขันกันและวัดผลความสําเร็ จของการทํางาน เพื่อรั กษาคุณค่าของ
ตนเอง ซึ่ งจะได้รับการแบ่งระดับในที่ทาํ งานที่ดีกว่าเพื่อนร่ วมงาน บุคลากรทุกคนยอมรับและมี
ความเชื่อว่าการทํางานต้องมีการแข่งขันจึงจะประสบความสําเร็ จ ลักษณะเด่น คือบุคลากรชอบการ
แข่งขันและงานทุกอย่างมีลกั ษณะท้าทายให้มีการแข่งขันในการทํางาน
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3.4 มิติมุ่งความสมบูรณ์แบบ (Perfectionist Dimension) คือองค์การที่มีค่านิ ยม และ
พฤติกรรมการแสดงออกลักษณะเจ้าระเบียบ บุคลากรทํางานหลักและยึดมัน่ ในระบบการทํางานมาก
แต่บรรลุเป้ าหมายขององค์การน้อย มีการตั้งความหวังในการทํางานสู งจึงทําให้ทาํ งานอย่างละเอียด
ถี่ถว้ น แต่ผลงานและผลผลิตที่เกิดขึ้นน้อย เน้นการทํางานที่มีระเบียบอย่างละเอียด ลักษณะเด่น คือ
เน้นความมีระเบียบและตําหนิความผิดพลาดของตนเอง
วัฒนธรรมองค์การทั้ง 3 ลักษณะนี้ มีความแตกต่างกันไปในแต่ละองค์การ Cooke and
Lafferty กล่าว่า ในแต่ละองค์การจะมีวฒั นธรรมองค์การทั้ง 3 ลักษณะ โดยในแต่ละองค์การจะมี
ลักษณะของวัฒนธรรมองค์การที่แตกต่างกัน เนื่องจากอิทธิพลของวัฒนธรรมในสังคมที่แตกต่างกัน
แนวคิดวัฒนธรรมองค์การของ Denison (2000) ซึ่งได้นาํ เสนอว่าวัฒนธรรมองค์การที่มี
ผลกระทบต่อผลการดําเนิ นงานในทางธุ รกิ จ แบ่งออกเป็ น 4 รู ปแบบ โดยอาศัยเกณฑ์ของความ
ยืดหยุน่ และความมัน่ คง กับการมุ่งเน้นที่ภายในและภายนอกองค์การ ประกอบไปด้วย
1. วั ฒ นธรรมการมี ส่ วนร่ วม (Involvement Culture) องค์ ก ารจะเน้ น การสร้ า ง
ความสามารถของสมาชิกในองค์การ สนใจความต้องการของสมาชิกในองค์การ สมาชิกจะรู ้สึกได้
ถึ ง ความเป็ นเจ้า ขององค์ก าร มี ค วามรั บผิด ชอบร่ ว มกัน และได้รับอํา นาจให้มีส่ว นร่ ว มในการ
ตัดสิ นใจในการดําเนินงานขององค์การ
2. วัฒนธรรมเน้นความสอดคล้องต้องกัน (Consistency Culture) สมาชิ กในองค์การ
ยอมรับระบบ และค่านิยมหลักร่ วมกัน เพื่อทําให้องค์การมีวฒั นธรรมที่แข็ง ซึ่งจะนําไปสู่ ความรู ้สึก
ที่เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
3. วัฒ นธรรมเน้ น การปรั บ ตัว (Adaptability Culture) เป็ นวัฒ นธรรมการทํา งานที่
สมาชิกในองค์การมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง ความต้องการของธุ รกิจและ
ความต้องการจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ ทําให้สมาชิกในองค์การต้องมีการปรับตัวเพื่อให้
สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกองค์การได้รวดเร็ ว
4. วัฒนธรรมมุ่ งเน้นที่ พนั ธกิ จ (Mission Culture) ทุ กคนในองค์การจะรั บรู ้ เข้าใจถึ ง
พันธกิจร่ วมกัน สามารถเข้าใจทิศทางขององค์การ เป้ าหมายในระยะยาว และสมาชิ กจะมีการแลก
เปลี่ยนวิสัยทัศน์ทาํ ให้ทุกคนมีเป้ าหมายร่ วมกัน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อมภายนอกองค์การโดยตระหนักอยูบ่ นความชัดเจนของวิสัยทัศน์องค์การ
และเป้ าหมายความสําเร็ จ ซึ่งการประเมินวัฒนธรรมเน้นการปรับตัว และวัฒนธรรมมุ่งเน้นที่พนั ธกิจ
ขององค์การ เป็ นการประเมินที่ตอ้ งสนใจความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับสภาพแวดล้อมภายนอก
องค์การด้วย
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สํ า หรั บ Martins and Terblanche (2003) ทํา การศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การสร้ า งวัฒ นธรรม
องค์การที่กระตุน้ ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการบริ หารจัดการองค์การ วัฒนธรรมองค์การ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในองค์การ จาก
การศึกษาพบว่า วัฒนธรรมองค์การเป็ นการให้คุณค่า และความเชื่อในส่ วนลึกร่ วมกันของบุคลากร
ทั้งหมดในองค์การ ซึ่ ง Martins and Terblanche ได้กล่าวถึงมิติของวัฒนธรรมองค์การไว้ 8 ด้าน
ด้วยกันดังนี้ คือ
1. วิสัยทัศน์ พันธกิ จขององค์การ (Mission and Vision) คือ ความเข้าใจของบุคลากร
เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ การให้คุณค่าแก่องค์การ และความสามารถในการเปลี่ยนแปลงให้เกิดผล
ลัพธ์ที่สามารถวัดได้อย่างเป็ นรู ปธรรม ทั้งในระดับบุคคล และในระดับทีมงาน
2. สิ่ งแวดล้อมภายนอก (External Environment) คือ การให้ความสําคัญต่อลูกค้าทั้ง
ภายใน และภายนอก รวมถึงการรับรู ้ของบุคลากรเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมภายนอก เช่น เศรษฐกิจ การ
แข่งขันผลิตภัณฑ์ และบริ การใหม่ๆ
3. วิธีการเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ (Means to Achieve Objectives) หมายถึง โครงสร้าง
ขององค์การ และระบบสนับสนุนในองค์การที่ส่งเสริ มให้เกิดประสิ ทธิผลในการทํางานมากที่สุด
4. ภาพลักษณ์ขององค์การ (Images of Organization) คือ การให้ความสําคัญต่อการที่
บุคคลภายนอกมองลักษณะขององค์การในเชิงบวก
5. กระบวนการบริ หารจัดการในองค์การ (Management Process) หมายถึงการบริ หาร
จัดการ การตัดสิ นใจ การกําหนดเป้ าหมายขององค์การ กระบวนการพัฒนานวัตกรรม การควบคุม
และการสื่ อสารในองค์การ
6. ความต้องการและวัตถุ ประสงค์ของบุ คลากร (Employee Needs and Objectives) คื อ
การบูรณาการ โดยให้ความสําคัญแก่ความต้องการของบุคลากรแต่ละคน และให้เกิดความสอดคล้องกัน
7. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ (Interpersonal Relationships) คือความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลทั้งในระดับผูบ้ ริ หารกับบุคลากร และระหว่างบุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงาน
8. ภาวะผูน้ าํ (Leadership) หมายถึงผูบ้ ริ หารที่มีภาวะผูน้ าํ และเป็ นที่ยอมรั บของบุคลากร
ผูป้ ฏิบตั ิงาน
มิติของวัฒนธรรมองค์การทั้ง 8 ด้านนี้ สามารถประเมินได้ถึงระดับของความสามารถ
ขององค์การในการส่ งเสริ มให้เกิ ดความคิดสร้ างสรรค์และนวัตกรรมในองค์การ ซึ่ งวัฒนธรรม
องค์ก ารมี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ ความคิ ด สร้ า งสรรค์แ ละนวัต กรรม ซึ่ งมาร์ ติ น ส์ แ ละเทอบลานช์
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ได้นํา เสนอตัว กํา หนดวัฒ นธรรมองค์ก ารที่ ส่ง เสริ ม สนับสนุ น ให้เ กิ ด ความคิ ดสร้ างสรรค์แ ละ
นวัตกรรมในองค์การไว้ 5 ประการ ดังนี้คือ
1. ด้านกลยุทธ์ การมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ที่ชดั เจนขององค์การ จะนําไปสู่
การกําหนดกลยุทธ์ที่ชดั เจนเกี่ยวกับการส่ งเสริ ม สนับสนุ นความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมใน
องค์การที่จะนําพาองค์การไปสู่ สิ่งที่ดีกว่า ผูบ้ ริ หารต้องมีวิสัยทัศน์สาํ หรับการเปลี่ยนแปลง สามารถ
ต่อสู ้กบั ความกลัวการเปลี่ยนแปลง เป็ นผูก้ ระตุน้ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง สร้างต้นแบบที่ดี มีความ
มุ่งมัน่ ที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การสร้างทัศนคติที่ดีต่อกัน ย่อมเกิดผลดีต่อองค์การในการที่
ช่วยให้บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนานวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้ กลยุทธ์ที่
สําคัญคื อการให้ที่ องค์การที่ ใ ห้ความสําคัญต่ ออนาคตและความยัง่ ยืนขององค์ก าร โดยเน้น ให้
บุคลากรมีส่วนร่ วมในการรับรู ้และเกิดความเข้าใจในวิสัยทัศน์ และพันธกิจร่ วมกัน การให้คุณค่า
การสร้างวิสยั ทัศน์ร่วม การส่ งเสริ มการจัดการความรู ้และการส่ งเสริ มการพัฒนานวัตกรรม
2. ด้านโครงสร้าง ลักษณะของโครงสร้างขององค์การมีผลทั้งการส่ งเสริ มสนับสนุ นให้
เกิ ด ความคิ ด สร้ า งสรรค์แ ละนวัต กรรม แต่ ใ นขณะเดี ย วกัน ก็ส ามารถยับ ยั้ง หรื อ ปิ ดกั้น การเกิ ด
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมได้เช่นเดียวกัน ในปั จจุบนั ได้มีแนวคิดของการจัดองค์การให้มี
ความยืดหยุ่น แบนราบเป็ นอิสระ มีการเสริ มสร้างพลังอํานาจ การตัดสิ นใจ การลดขั้นตอนในการ
บังคับบัญชาโครงสร้างองค์การที่ส่งเสริ มการเกิดนวัตกรรมอย่างอิสระ การทํางานเป็ นทีม การสร้าง
ทีมที่มีความหลากหลาย การส่ งเสริ มความร่ วมมือระหว่างทีม จะส่ งเสริ มให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม สมาชิ กในทีมต้องมีความไว้วางใจ และให้ความเคารพซึ่ งกันและกัน มีความเข้าใจ
ร่ วมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น มีทกั ษะในการสื่ อสาร และเปิ ดกว้างต่อความคิดใหม่ๆ
3. ด้านกลไกสนับสนุ นให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม กลไกสนับสนุ นให้เกิดการพัฒนา
นวัตกรรมที่ดีในองค์การจะช่วยส่ งเสริ มให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมได้ โดยอาจแบ่ง
การสนับสนุ นใน 2 ลักษณะคือ 1) การให้การสนับสนุ นด้านทรั พยากร เช่ น การให้เวลา เงิ นทุน
บุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถ และการให้การสนับสนุ นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 2) การ
สนับสนุ นโดยการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนานวัตกรรม ประกอบด้วย การให้รางวัล การให้การ
ยอมรั บ เป็ นต้น รวมถึ ง การบริ ห ารจัด การที่ ดี การสร้ า งสิ่ ง แวดล้อ มที่ ส่ ง เสริ ม ให้เ กิ ด ความคิ ด
สร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม และการให้เวลาในการนํานวัตกรรมลงสู่การปฏิบตั ิ
4. ด้านพฤติกรรมที่สนับสนุ นให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม พฤติกรรมที่ส่งเสริ มให้เกิด
การพัฒนานวัตกรรม ได้แก่ การให้คุณค่า การจัดการความผิดพลาด การกระตุน้ ให้บุคลากรได้ใช้
ความคิดอย่างสร้างสรรค์ การจัดการความเสี่ ยง การแข่งขันการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง และการ
จัดการความขัดแย้ง การสร้ างความรู ้ สึกเป็ นเจ้าของร่ วมกันการกล้ายอมรั บความเสี่ ยงและความ
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ล้มเหลว บรรยากาศการทํางานที่กระตุน้ ให้เกิดนวัตกรรมอีกประการหนึ่ งคือ การส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
อย่างต่อเนื่ อง รวมถึงการเรี ยนรู ้จากความผิดพลาด เพื่อให้บุคลากรรู ้สึกเป็ นอิสระ กล้าคิด กล้าทําใน
สิ่ งใหม่ๆ รวมถึงการสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
5. ด้า นการติ ด ต่ อสื่ อ สารในองค์ก าร การสื่ อ สารแบบเปิ ด และการสื่ อสารที่ ชัด เจน
โปร่ งใส ระหว่างผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิการ ระหว่างบุคคล และระหว่างทีมงาน เป็ นส่ วนสําคัญที่ทาํ
ให้องค์การประสพความสําเร็ จประเด็นสําคัญคือการมีปฏิสมั พันธ์ที่ดีต่อกันในการทํางานร่ วมกัน จะ
ส่ งเสริ มให้เกิดความไว้วางใจระหว่างการทํางานร่ วมกัน รวมถึงการเพิ่มช่องทางในการสื่ อสาร เช่น
การใช้อินทราเน็ต การเปิ ดกล่องรับข้อเสนอแนะต่างๆ เป็ นต้น
องค์ ประกอบของวัฒนธรรมองค์ การ
วัฒนธรรมองค์การเป็ นการให้คุณ ค่า และความเชื่ อในส่ วนลึ กร่ วมกันของบุ คลากร
ทั้งหมดในองค์การ ซึ่ งมีจากผลการศึกษาของนักวิชาการหลายๆ ท่าน อาทิเช่น Cooke and Lafferty
(1989) กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การเป็ นแบบแผนพฤติกรรมที่บุคลากรในองค์การยึดถือเป็ นแนวทาง
ในการปฏิบตั ิที่มีพ้ืนฐานมาจากความเชื่อ ค่านิ ยม และองค์การคาดหวังจากผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์การ
นั้นๆ ด้วยซึ่งแบบแผนพฤติกรรมนี้มี 3 ลักษณะ ได้แก่
1. ลักษณะมุ่งเน้นแนวทางที่ช่วยให้พฒั นาขึ้น (Constructive Styles) หมายถึงองค์การที่
ให้ความสําคัญกับค่านิยมในการทํางาน โดยมุ่งให้บุคลากรในองค์การเกิดความพึงพอใจ
2. ลักษณะมุ่ งเน้นแนวทางตั้งรั บแบบไม่ โต้แย้ง (Passive/ Defensive Style) หมายถึ ง
องค์การที่มีค่านิยมและพฤติกรรมการแสดงออกที่มุ่งความต้องการความมัน่ คงของบุคลากรและผูน้ าํ
ที่มุ่งเน้นบุคคลยึดกฎระเบียบ ข้อบังคับ
3. ลักษณะมุ่งเน้นแนวทางตั้งรั บแบบรุ นแรง (Aggressive/ Defensive Style) หมายถึง
องค์การที่มีค่านิ ยม และพฤติกรรมการแสดงออกที่เน้นความต้องการด้านความมัน่ คงของบุคลากร
มีผนู ้ าํ ที่เน้นงาน
สําหรับ Cameron and Quinn (1999) ได้แบ่งวัฒนธรรมองค์การออกเป็ น 4 ประเภท คือ
1. วัฒนธรรมเน้นการมีส่วนร่ วม (Group Culture) คือวัฒนธรรมที่เน้นการมีส่วนร่ วม
สนใจความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในองค์การ การทํางานเป็ นกลุ่ม เป็ นทีมของพนักงาน
2. วัฒนธรรมเน้นการปรับตัวเพื่อพัฒนา (Developmental Culture) คือ วัฒนธรรมที่มุ่ง
สนใจการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ
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3. วัฒ นธรรมเน้น การแข่ ง ขัน (Market Culture) เป็ นวัฒ นธรรมที่ ใ ห้ค วามสําคัญกับ
สภาพแวดล้อมภายนอก ผลผลิ ต ผลการปฏิ บตั ิ งานที่ตรงตามเป้ าหมาย และเป้ าหมายที่ได้มีการ
กําหนดไว้ล่วงหน้า
4. วัฒนธรรมเน้นโครงสร้างและกฎระเบียบ (Bureaucratic Culture) เป็ นวัฒนธรรมที่
องค์การสนใจที่สภาพแวดล้อมภายใน ประสิ ทธิ ภาพภายในองค์การ เน้นความมัน่ คงควบคุมความ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
แนวคิดวัฒนธรรมองค์การของ Denison (2000) ซึ่ งได้นาํ เสนอว่าวัฒนธรรมองค์การ
แบ่งออกเป็ น 4 รู ปแบบ ประกอบด้วย
1. วั ฒ นธรรมการมี ส่ วนร่ วม (Involvement Culture) องค์ ก ารจะเน้ น การสร้ า ง
ความสามารถของสมาชิกในองค์การ สนใจความต้องการของสมาชิกในองค์การ
2. วัฒนธรรมเน้นความสอดคล้องต้องกัน (Consistency Culture) สมาชิ กในองค์การ
ยอมรับระบบ และค่านิ ยมหลักร่ วมกัน เพื่อทําให้องค์การมีวฒั นธรรมที่แข็ง ซึ่ งจะนําไปสู่ ความรู ้สึก
ที่เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
3. วัฒ นธรรมเน้ น การปรั บ ตัว (Adaptability Culture) เป็ นวัฒ นธรรมการทํา งานที่
สมาชิกในองค์การมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง
4. วัฒนธรรมมุ่งเน้นที่พนั ธกิจ (Mission Culture) ทุกคนในองค์การจะรับรู ้ เข้าใจถึง
พันธกิ จ ร่ วมกัน สามารถเข้าใจทิ ศทางขององค์การ เป้ าหมายในระยะยาว และสมาชิ ก จะมี ก าร
แลกเปลี่ยนวิสยั ทัศน์ทาํ ให้ทุกคนมีเป้ าหมายร่ วมกัน
นอกจากนั้นแล้ว Martins and Terblanche (2003) ได้กล่าวถึงมิติของวัฒนธรรมองค์การ
ไว้ 5 ด้านดังนี้ คือ
1. ด้านกลยุทธ์ การมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ที่ชดั เจนขององค์การ จะนําไปสู่
การกําหนดกลยุทธ์ที่ชดั เจนเกี่ยวกับการส่ งเสริ ม สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
2. ด้านโครงสร้าง ลักษณะของโครงสร้างขององค์การมีผลทั้งการส่ งเสริ มสนับสนุ นให้
เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
3. ด้านกลไกสนับสนุ นให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม กลไกสนับสนุ นให้เกิดการพัฒนา
นวัตกรรมที่ดีในองค์การจะช่วยส่ งเสริ มให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมได้
4. ด้านพฤติกรรมที่สนับสนุ นให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม พฤติกรรมที่ส่งเสริ มให้เกิด
การพัฒนานวัตกรรม
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5. ด้า นการติ ด ต่ อสื่ อ สารในองค์ก าร การสื่ อ สารแบบเปิ ด และการสื่ อสารที่ ชัด เจน
โปร่ งใส ระหว่างผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิการ ระหว่างบุคคล และระหว่างทีมงาน
ต่อมา Daft (2008) ได้เสนอแนวคิดในการแบ่งวัฒนธรรมออกเป็ น 4 ประเภท คือ
1. วัฒ นธรรมเน้น การปรั บตัว (Adaptability Culture) เป็ นวัฒ นธรรมที่ เ น้น เรื่ อ งการ
ปรับตัวให้ยดื หยุน่ เปลี่ยนแปลงให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
2. วัฒนธรรมเน้นพันธกิจ (Mission Culture) องค์การจะเน้นการดําเนินการเพื่อให้บรรลุ
วิสยั ทัศน์และจุดมุ่งหมายที่ชดั เจนขององค์การ เพื่อให้ได้ประสิ ทธิผลที่องค์การต้องการ
3. วัฒนธรรมเน้นการมีส่วนร่ วม (Clan Culture) วัฒนธรรมที่มุ่งเน้นการมีส่วนเกี่ยวข้อง
และการมีส่วนร่ วมในงานของสมาชิกภายในองค์การ
4. วัฒนธรรมเน้นโครงสร้างและกฎระเบียบ (Bureaucratic Culture) เป็ นวัฒนธรรมที่
สมาชิกในองค์การร่ วมมือกันทํางานตามนโยบาย ธรรมเนียมปฏิบตั ิ วิธีปฏิบตั ิที่ต้ งั เอาไว้
สรุ ปได้ว่ า วัฒ นธรรมเป็ นมรดกทางสั ง คม ที่ แ สดงออกถึ ง วิ ถี ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ มี
ลักษณะเฉพาะของตนเอง เป็ นวิถีชีวิตที่แตกต่างกันของแต่ละกลุ่มสังคม อาจแสดงออกในรู ปของ
วิธีการ หรื อพิธีการต่างๆ ที่มนุ ษย์ใช้ในการดํารงชีวิตประจําวันร่ วมกันตั้งแต่อดีตจนปั จจุบนั และ
เป็ นสิ่ งที่ส่งต่อถ่ายทอดจากคนรุ่ นหนึ่ งมาสู่ คนอีกรุ่ นหนึ่ งอย่างมาขาดสาย นอกจากนี้ วัฒนธรรมยัง
บ่งบอกถึงความเชื่อ ความคิดเห็น อุดมการณ์ อุดมคติ หรื อทัศนคติในการดํารงชีวิตของมนุษย์อีกด้วย
สรุปองค์ ประกอบวัฒนธรรมองค์ การ
จากการทบทวนวรรณกรรมข้า งต้น แสดงให้ เ ห็ น ตัว แปรวัฒ นธรรมองค์ ก ารที่
นัก วิ ช าการให้ ค วามสํา คัญ ประกอบกับ วัฒ นธรรมองค์ก ารใน กฟภ. พิ จ ารณาแล้ว จะเห็ น ว่ า
วัฒนธรรมองค์การจะเน้นการสร้างความสามารถของพนักงาน การยอมรับระบบ และค่านิยมหลัก
ร่ วมกัน มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง การรับรู ้ เข้าใจถึงพันธกิจร่ วมกัน ดังนั้น
เพื่อความชัดเจนต่อการวิเคราะห์ ผูว้ ิจยั จึงได้กาํ หนดให้ตวั แปรวัฒนธรรมองค์การครอบคลุมใน 3
ประเด็น คือ
1. ลักษณะมุ่งเน้นแนวทางที่ช่วยให้พฒั นาขึ้น (Constructive Styles) หมายถึง องค์การที่ให้
ความสําคัญกับค่านิยมในการทํางาน โดยมุ่งให้บุคลากรในองค์การเกิดความพึงพอใจ แบ่งออกเป็ น 4 มิติ
คื อ 1) มิ ติ มุ่ งเน้นความสําเร็ จ (Achievement Dimension) 2) มิ ติ มุ่ งสั จการแห่ งตน (Self-Actualizing
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Dimension) 3) มิติมุ่งบุคลากรและการสนับสนุน (Humanistic-Encouraging Dimension) 4) มิติมุ่งไมตรี
สัมพันธ์ (Afflictive Dimension)
2. ลักษณะมุ่งเน้นแนวทางตั้งรับแบบไม่โต้แย้ง (Passive/ Defensive Style) หมายถึงองค์การ
ที่มีค่านิ ยมและพฤติกรรมการแสดงออกที่มุ่งความต้องการความมัน่ คงของบุคลากรและผูน้ าํ ที่มุ่งเน้น
บุคคลยึดกฎระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่ งพฤติกรรมลักษณะนี้ ส่งผลให้องค์การบรรลุเป้ าหมายได้ค่อนข้างล่าช้า
แบ่งออกเป็ น 4 มิติ คือ 1) มิติมุ่งการยอมรับ (Approval Dimension) 2) มิติมุ่งยึดกฎเกณฑ์ (Conventional
Dimension) 3) มิติมุ่งการพึ่งพา (Dependent Dimension 4) มิติมุ่งการหลีกเลี่ยง (Avoidance Dimension)
3. ลักษณะมุ่งเน้นแนวทางตั้งรับแบบรุ นแรง (Aggressive/ Defensive Style) หมายถึงองค์การ
ที่มีค่านิ ยม และพฤติกรรมการแสดงออกที่เน้นความต้องการด้านความมัน่ คงของบุคลากร มีผนู ้ าํ ที่เน้น
งาน บุคลากรจะมี ลกั ษณะชิ งดี ชิงเด่ นกันในการทํางาน แบ่งออกเป็ น 4 มิติ คือ 1) มิติมุ่งการคัดค้าน
(Oppositional Dimension) 2) มิ ติมุ่งเน้นอํานาจ (Power Dimension) 3) มิ ติมุ่งการแข่งขัน (Competitive
Dimension) 4) มิติมุ่งความสมบูรณ์แบบ (Perfectionist Dimension)
การประเมินวัฒนธรรมองค์ การ
แบบสอบถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นตาม แนวคิดของเกรี ยงไกรยศ
พันธ์ไทย (2552) และวรรณวิมล คงสุ วรรณ (2553) มีคาํ ถามทั้งหมด 120 ข้อ
ความสั มพันธ์ ระหว่ างภาวะผู้นําการเปลีย่ นแปลงกับวัฒนธรรมองค์ การ
พฤติกรรมผูน้ าํ สร้างความเปลี่ยนแปลงสามารถที่จะปลูกฝังวัฒนธรรมการทํางานโดยการ
สนับสนุ นให้ความสําคัญกับการปรับตัว ทํางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพตอบสนองความต้องการ
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ ส่ วนพฤติกรรมผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยนจะปลูกฝังวัฒนธรรมการ
ทํางานโดยสนับสนุนให้พนักงานยังคงรักษาวิธีการทํางานและเน้นความสําคัญเฉพาะภายในองค์การ
ซึ่ งพฤติกรรมผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยนจะสร้างความเชื่อการรับรู ้โดยผ่านการให้รางวัลตามสถานการณ์
(Avolio, 1999) ผลการศึ กษาของ Li (2004) พบว่า พฤติกรรมผูน้ ําแบบสร้ างความเปลี่ยนแปลงมี
ความสั มพันธ์ กับวัฒนธรรมการทํางานแบบเน้นโครงสร้ างและกฎระเบี ยบ (Bureaucratic culture)
วัฒนธรรมการทํางานแบบสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation culture) และวัฒนธรรมเน้นความสัมพันธ์
ระหว่างพนักงาน (Supportive culture) เนื่ องเป็ นผูน้ าํ ที่มีพฤติกรรมเป็ นที่ยอมรับ และเป็ นศูนย์รวมใน
องค์การ และสรุ ปผลการศึกษาของ
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นอกจากนั้นแล้ว Athena Xenikou and Maria Simosi (2006) ทําการศึกษาเรื่ องวัฒนธรรม
องค์การและผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการดําเนิ นการทางธุ รกิ จ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาปั จจัยภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง และวัฒนธรรมองค์การ มีผลกระทบต่อการดําเนิ นการทาง
ธุ รกิ จ การศึ กษาพบว่า ภาวะผูน้ ําการเปลี่ ยนแปลง มี อิทธิ พลทางตรงต่อวัฒนธรรมองค์การ
(β = 0.370, p < 0.001) สอดคล้องกับการศึกษาของ James C. Sarros, Brian K. Cooper, Joseph C.
Santora (2008) ได้ศึกษาผลกระทบจากมุมมองด้านภาวะผูน้ าํ การเปลี่ ยนแปลงและวัฒนธรรม
องค์การ ต่อนวัตกรรมองค์การ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัย ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง และ
วัฒ นธรรมองค์ก าร ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ นวัต กรรมองค์ก าร ผลการศึ ก ษาพบว่ า ภาวะผู ้นํา การ
เปลี่ยนแปลง มีอิทธิพลโดยตรง ทางบวก ต่อวัฒนธรรมองค์การ (β = .37, p < 0.05) สําหรับ เกรี ยงไกรยศ
พันธุ์ไทย (2552) ทําการศึกษาเรื่ องอิทธิพลของพฤติกรรมผูน้ าํ วัฒนธรรมการทํางานในองค์การ และ
กิ จกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ที่มีต่อผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานรั ฐวิสาหกิ จ งานวิจยั นี้
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านพฤติกรรมผูน้ าํ วัฒนธรรมการทํางานใน
องค์ก าร กิ จ กรรมการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ กับ ผลการปฏิ บ ัติ ง านของพนัก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ
ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธ์ต่อวัฒนธรรมการทํางานในองค์การ
(r =
0.510, p < 0.05) และมีอิทธิ พลทางตรงต่อวัฒนธรรมการทํางานในองค์การ (β = 0.508,
p < 0.05)
ความสั มพันธ์ ระหว่ างวัฒนธรรมองค์ การกับการพัฒนานวัตกรรม
โครงสร้างองค์การที่ดี วัฒนธรรมองค์การที่ดี และมีการบริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่
ดี เป็ นปัจจัยนําเข้ากระตุน้ ให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม (Robbins, 2003) การสร้างวัฒนธรรมองค์การ
ที่กระตุน้ ให้เกิ ดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ได้แก่ การให้คุณค่า การจัดการความผิดพลาด
การกระตุ ้น ให้บุ ค ลากรได้ใ ช้ค วามคิ ด อย่า งสร้ า งสรรค์ การจัด การความเสี่ ย ง การแข่ ง ขัน การ
สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง และการจัดการความขัดแย้ง การสร้างความรู ้สึกเป็ นเจ้าของร่ วมกันการ
กล้ายอมรับความเสี่ ยงและความล้มเหลว บรรยากาศการทํางานที่กระตุน้ ให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม
อีกประการหนึ่งคือ การส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง รวมถึงการเรี ยนรู ้จากความผิดพลาด เพื่อให้
บุคลากรรู ้สึกเป็ นอิสระ กล้าคิด กล้าทําในสิ่ งใหม่ๆ รวมถึงการสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสใน
การศึ ก ษาต่ อ ในระดับ ที่ สู ง ขึ้ น (Martins and Terblanche, 2003) สํ า หรั บ Reid Bates and Samer
Khasawneh (2005) ทําการศึ กษาเรื่ อง วัฒนธรรมองค์ก าร,บรรยากาศการเรี ย นรู ้ และนวัตกรรม
องค์ ก าร ใน Jordanian Organizations : International Journal of Training and Development 9:2
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ISSN 1360-3736 พบว่า วัฒนธรรมองค์การ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับนวัตกรรมองค์การ r = 0.52,
p < 0.05 นอกจากนั้น
นอกจากนั้ น James C. Sarros, Brian K. Cooper, Joseph C. Santora (2008) ซึ่ งเป็ น
การศึกษาผลกระทบจากมุมมองด้านภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงและวัฒนธรรมองค์กร ต่อนวัตกรรม
ผลการศึกษาพบว่า วัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลโดยตรง ทางบวก ต่อการพัฒนานวัตกรรม (β = .82,
p < 0.05) สอดคล้องกับการศึกษาของ สุ วเนตร ธงยศ (2549) ทําการศึกษา ผลกระทบของความรู ้
ความสามารถทางนวัต กรรมและประสิ ทธิ ภ าพการทํา งานของนัก บัญชี ที่ มีต่ อ ความสํา เร็ จ ของ
องค์การของบริ ษทั ในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อทดสอบว่าความสามารถ
ทางนวัตกรรมและประสิ ทธิ ภาพการทํางานของนักบัญชีมีผลกระทบต่อความสําเร็ จขององค์การ ผล
การศึกษาพบว่า วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์กบั ความรู ้ความสามารถทางพัฒนานวัตกรรม
(r = 0.605, p < .05) และผลกระทบเชิงบวกกับความรู ้ความสามารถทางพัฒนานวัตกรรม (β = 0.547,
p < 0.05)
4. บรรยากาศการเรียนรู้
สังคมปั จจุบนั ประกอบไปด้วยองค์การประเภทต่างๆ ที่เกิ ดขึ้นมาตอบสนองความ
ต้องการของบุคคลในสังคม เช่น องค์การของรัฐบาล องค์การของเอกชน องค์การการกุศล องค์การ
ที่ไม่หวังผลกําไร ฯลฯ องค์การจะมีประสิ ทธิ ภาพก็ต่อเมื่อบุคคลในองค์การทํางานด้วยความตั้งใจ
พึ ง พอใจในงานที่ ต นทํา ในขณะเดี ย วกัน องค์ก ารแต่ ล ะประเภทก็ จ ะมี เ ป้ าหมาย โครงสร้ า ง
วัฒนธรรมองค์การ และบรรยากาศการเรี ยนรู ้ในองค์การที่แตกต่างกัน เช่ น บางแห่ งมีความ
เคร่ งเครี ยด บางแห่ งมีความสนุกสนาน บางแห่ งค่อนข้างเงียบเหงา และบางแห่ งมีความร่ วมมือกันดี
เป็ นต้น ซึ่ งลักษณะเหล่านี้อาจเรี ยกแตกต่างกันไปเช่น บรรยากาศการเรี ยนรู ้องค์การ บรรยากาศทาง
จิ ต วิ ท ยา (Psychological Climate) บุ ค ลิ ก ภาพขององค์ก าร (Organizational Personality) และมัก
บรรยายในลัก ษณะซึ่ ง เป็ นความประทับ ใจ ความรู ้ สึ ก หรื อ การรั บ รู ้ ข องสมาชิ ก ที่ มี ต่ อ องค์ก าร
(Halpin and Croft, 1996)
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ความหมาย ของบรรยากาศการเรียนรู้
คําว่า บรรยากาศการเรี ยนรู ้ได้มีผูใ้ ห้ความหมายกันแตกต่างออกไป อาทิเช่ น Stata
(1989) ได้กล่าวไว้วา่ การเรี ยนรู ้ขององค์การนั้นมีความแตกต่างจากการเรี ยนรู ้ของบุคคลและของทีม
กล่าวคือ การเรี ยนรู ้ขององค์การเกิดจากการรู ้แจ้งเห็นจริ งร่ วมกัน รวมไปถึงความรู ้ และแบบแผน
ของความคิดที่มีร่วมกันของคนในองค์การ ต้องอาศัยประสบการณ์ และความรู ้ในอดี ตที่มีอยู่ใน
องค์การ เช่น นโยบาย กลยุทธ์ และการเก็บรักษาความรู ้ที่มีรูปแบบ ชัดเจน การเรี ยนรู ้ในองค์การจึง
เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ซึ่ งเกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกในองค์การ เมื่อบุคคลที่
อยูใ่ นองค์การเกิดการเรี ยนรู ้แล้ว องค์การก็จะเกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเช่นกัน “บรรยากาศการเรี ยนรู ้” จึง
เป็ นสิ่ งสําคัญ ที่ จ ะกระตุ น้ ให้ค นในองค์ก ารเกิ ด การเรี ย นรู ้ แ ละการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ไ ด้อย่า งมี
ประสิ ทธิ ผล เพื่อให้เกิดความรู ้ใหม่และมีการนําความรู ้ไปใช้ในการพัฒนางานได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด
สําหรับ Schneider (1990) ได้ให้ความเห็นว่า บรรยากาศการเรี ยนรู ้ หมายถึง ตัวแปรทางจิตวิทยาซึ่ง
มีคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม เป็ นการที่คนรู ้สึกต่อสิ่ งเร้าที่อยูร่ อบๆ ตัว คุณลักษณะต่างๆ
ของสิ่ งแวดล้อมภายในองค์การ ซึ่ งบุคคลสามารถรับรู ้ได้ท้ งั ทางตรงและทางอ้อมโดยจะมีลกั ษณะที่
แตกต่างกันออกไปในแต่ละองค์การ เปรี ยบเหมือนสภาวะทางด้านอารมณ์ขององค์การที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมและเจตคติของผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์การ
นอกจากนั้น Honey and Mumford (1996) ได้นิยามว่า บรรยากาศในการเรี ยนรู ้เป็ นหนึ่ ง
ในหลากหลายพฤติกรรม และแนวปฏิบตั ิ ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการกระตุน้ ให้เกิ ดพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
ภายในองค์การนอกจากนี้ ผูบ้ ริ หารยังต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ 4 ประการในการสร้างบรรยากาศการ
เรี ยนรู ้ภายในองค์การให้เกิดขึ้น ได้แก่ 1) การสร้างบทบาทต้นแบบทั้งในเชิ งพฤติกรรมและแนว
ปฏิ บตั ิ 2) การวางแผนและการจัดเตรี ยมโอกาสในการเรี ยนรู ้ 3) การสร้ างการเรี ยนรู ้ ในทุ กการ
ดําเนินการขององค์การ และ 4)การแสดงบทบาทในฐานะผูใ้ ห้การสนับสนุนให้เกิดการเรี ยนรู ้ เมื่อ
พิจารณาความหมายของบรรยากาศในการเรี ยนรู ้ของ Honey and Mumford ข้างต้น ผูว้ ิจยั พบว่า
Honey and Mumford ได้ให้ความสําคัญกับพฤติ กรรมและแนวปฏิบตั ิภายในองค์การ ภายใต้การ
สนับสนุนของผูบ้ ริ หารขององค์การที่จะส่ งเสริ มให้เกิดบรรยากาศในการเรี ยนรู ้ขององค์การ สําหรับ
Argyris and Schon (1996) ได้ให้คาํ จํากัดความว่า บรรยากาศการเรี ยนรู ้ เป็ นความสัมพันธ์ของความ
แนวความคิดกับพฤติกรรมของมนุษย์ ที่แสดงออกมาในแง่ของความรู ้สึกตามแบบแผนของการมี
ปฏิสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์การที่มีการปฏิบตั ิจนเคยชิน สุ ดท้าย Cunningham and Iles (2002)
กล่าวว่าบรรยากาศการเรี ยนรู ้ เป็ นสภาวะทางด้านอารมณ์ ขององค์การซึ่ งส่ งผลกระทบต่อสภาวะ
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ทางด้านอารมณ์ ของบุคคลในองค์การ บรรยากาศการเรี ยนรู ้ มักจะถูกศึ กษาในด้านภูมิหลังทาง
จิตวิทยา โดยใช้ระเบียบวิธีเชิงคุณภาพเบื้องต้นที่เป็ นการวัดเจตคติ
จากนิ ยามข้างต้น ผูว้ ิจยั พบว่าบรรยากาศการเรี ยนรู ้เกี่ยวข้องกับ พนักงาน องค์การ
สภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้ การมี วิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ เพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลของ
องค์ก าร ดังนั้น บรรยากาศการเรี ย นรู ้ ในการศึ ก ษานี้ หมายถึ ง การรั บรู ้ ข องพนัก งาน เกี่ ย วกับ
สภาพแวดล้อมขององค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคล ในการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิผล
แนวคิด/ทฤษฎี เกีย่ วกับบรรยากาศการเรียนรู้
องค์การที่จะไปสู่ องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้น้ นั ต้องมีกระบวนการหรื อกลไกที่พฒั นาและ
ทําให้องค์การคงรักษาความเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ไว้ได้ กระบวนการหรื อกลไกที่ส่งเสริ มการ
เป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ (Facilitating mechanism) ที่เรี ยกว่าบรรยากาศการเรี ยนรู ้ องค์การโดย
กล่าวว่า บรรยากาศการเรี ยนรู ้ ภายในองค์การนั้นหมายถึงกลไกที่เอื้อ (Facilitating mechanism) ต่อ
กลไกทางการเรี ย นรู ้ อ งค์ก าร (Organizational learning mechanism) ซึ่ ง ต้อ งมี ก ารจัด การทั้ง สอง
มุมมองคือมุมมองด้านโครงสร้างองค์การ (Structure facets) เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาวะผูน้ าํ ระบบ
กระบวนการบริ หารจัดการ ระบบการประเมินผลงาน ระบบสนับสนุนและเทคโนโลยี เป็ นต้น และ
มุมมองด้านวัฒนธรรมซึ่ งเกี่ยวข้องกับบรรทัดฐาน ค่านิ ยม ความเชื่ อ ทัศนคติ บทบาทที่จะกระตุน้
และส่ งเสริ มพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของบุคลากรในองค์การที่เป็ นรู ปแบบของบรรยากาศการเรี ยนรู ้ ทั้ง
แบบโครงสร้างและแบบการรับรู ้ของบุคคล (Armstrong and Foley, 2003) บรรยากาศการเรี ยนรู ้ ถูก
นําเสนอในรู ้แบบของกลไกเอื้อต่อการเรี ยนรู ้ประกอบด้วย 4 ประการ ดังนี้ คือ
1. สิ่ ง แวดล้อ มทางการเรี ยนรู ้ (Learning Environment) ในมุ ม มองของโครงสร้ า ง
องค์การหมายถึงวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นให้เกิดการเรี ยนรู ้และการสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ รวมทั้งสิ่ งอํานวย
ความสะดวกต่อการเรี ยนรู ้
2. การระบุความต้องการการเรี ยนรู ้และการพัฒนา (Identify Learning and Development
Needs) หมายถึง ความเข้าใจในความสําคัญและความต้องการการเรี ยนรู ้เพื่อการพัฒนาคุณภาพของ
การทํางาน มีความพึงพอใจในกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ควบคู่ไปกับการทํางานและมีผนู ้ าํ สนับสนุน
3. การบรรลุ ค วามต้ อ งการการเรี ยนรู ้ แ ละการพั ฒ นา (Meeting Learning and
Development Needs) หมายถึงพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ที่เกิ ดขึ้นจริ งในที่ทาํ งาน ความสามารถในการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เช่น การค้นหาความรู ้ การฝึ กอบรม การมีผเู ้ ชี่ยวชาญให้คาํ แนะนํา เป็ นต้น
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4. การนําไปใช้ในองค์การ (Applying Learning and Development Needs) หมายถึงการ
ใช้การเรี ยนรู ้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลขององค์การ เช่น มีการแลกเปลี่ยนความรู ้ใน
องค์การ โดยมีผนู ้ าํ ให้การสนับสนุนและสะท้อนข้อมูลกลับ
สํ า หรั บ Dickson (1996) ที่ ร ะบุ ว่ า สภาพแวดล้อ มการเรี ยนรู ้ ที่ ดี จ ะเอื้ อ ต่ อ การใช้
ประโยชน์ต่อการใช้ทรัพยากรต่างๆ ขององค์การเพื่อตอบสนองต่อตลาดและการสร้างนวัตกรรม
ขององค์การ โดยมี 4 ลักษณะ ดังนี้
1. สนใจในการรับรู ้และเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับนวัตกรรม
2. ศึกษาค้นคว้าเอกสารและผูม้ ีประสบการณ์เพื่อพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
3. การสื่ อสารกันในหน่วยงานและเพื่อนร่ วมงานเพื่อช่วยกันสร้างนวัตกรรม
4. การอิ ส ระในการสร้ า งสรรค์ และเสนอแนวความคิ ด ใหม่ ต่ อ เพื่ อ นร่ ว มงานและ
องค์การ
นอกจากนั้น Garvin, Edmondson and Gino (2008) ระบุว่า การสร้างสภาพแวดล้อมที่
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ภายในองค์การจะต้องประกอบไปด้วย 1) การสร้างความรู ้สึกปลอดภัยทางจิตใจ
(Psychological Safety) ให้แก่สมาชิกภายในองค์การเนื่องเพราะสมาชิกภายในองค์การจะไม่สามารถ
เรี ยนรู ้เรื่ องราวต่างๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพหากสมาชิกในองค์การมีความรู ้สึกกลัวหวาดระแวง
หรื อเกิดความขัดแย้งกันระหว่างเพื่อนร่ วมงาน กับผูบ้ งั คับบัญชา และความขัดแย้งภายในองค์การ
2) องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้จะเกิดขึ้นได้หากสมาชิกในองค์การยอมรับความแตกต่าง (Appreciation of
Differences) โดยเฉพาะในเรื่ องของความคิด 3) การเปิ ดกว้างต่ อความคิดใหม่ๆ โดยสมาชิ กใน
องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ควรถูกกระตุน้ ให้มีความกล้าเสี่ ยงในการแสวงหาแนวคิดหรื อกลวิธีใหม่ๆ
เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ หรื อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้แก่องค์การ 4) การเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้
องค์การต้องจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริ มให้สมาชิกภายในองค์การได้มีเวลาส่ วนหนึ่งเพื่อใช้ทบทวน
การกระทํา ความคิด และการตัดสิ นใจต่างๆ ที่ผ่านมาเพื่อเรี ยนรู ้ส่ิ งที่ดีหรื อสิ่ งที่ผิดพลาดต่างๆ ใน
การทํางาน
องค์ ประกอบ ของบรรยากาศการเรียนรู้
นักวิชาการหลายท่านได้ศึกษาประเด็นเกี่ยวกับบรรยากาศในการเรี ยนรู ้ขององค์การไว้
อย่างหลากหลาย เช่น Armstrong and Foley (2003) กล่าวว่าองค์การที่จะไปสู่ องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้
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นั้นต้องมี กระบวนการหรื อกลไกที่พฒ
ั นาและทําให้องค์การคงรั กษาความเป็ นองค์การแห่ งการ
เรี ย นรู ้ ไ ว้ไ ด้ กระบวนการหรื อ กลไกที่ ส่ ง เสริ ม การเป็ นองค์ก ารแห่ ง การเรี ยนรู ้ (Facilitating
Mechanism) ที่ เรี ยกว่าบรรยากาศการเรี ยนรู ้ องค์การโดยกล่าวว่า บรรยากาศการเรี ยนรู ้ ภายใน
องค์ก ารนั้ นหมายถึ ง กลไกที่ เ อื้ อ (Facilitating Mechanism) ต่ อ กลไกทางการเรี ยนรู ้ อ งค์ก าร
(Organizational Learning Mechanism) ซึ่งต้องมีการจัดการทั้งสองมุมมองคือมุมมองด้านโครงสร้าง
องค์การ (Structure Facets) เช่ น วิสัยทัศน์ พันธกิ จ ภาวะผูน้ ํา ระบบกระบวนการบริ หารจัดการ
ระบบการประเมินผลงาน ระบบสนับสนุ นและเทคโนโลยี เป็ นต้น และมุมมองด้านวัฒนธรรมซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับบรรทัดฐาน ค่านิยม ความเชื่อ ทัศนคติ บทบาทที่จะกระตุน้ และส่ งเสริ มพฤติกรรมการ
เรี ยนรู ้ของบุคลากรในองค์การที่เป็ นรู ปแบบของบรรยากาศการเรี ยนรู ้ ทั้งแบบโครงสร้างและแบบ
การรับรู ้ของบุคคล ดังนั้นบรรยากาศการเรี ยนรู ้ จึงถูกนําเสนอในรู ้แบบของกลไกเอื้อต่อการเรี ยนรู ้
ประกอบด้วย 4 ประการ ดังนี้ คือ
1. สิ่ ง แวดล้อ มทางการเรี ยนรู ้ (Learning Environment) ในมุ ม มองของโครงสร้ า ง
องค์การหมายถึงวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นให้เกิดการเรี ยนรู ้และการสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ รวมทั้งสิ่ งอํานวย
ความสะดวกต่อการเรี ยนรู ้
2. การระบุความต้องการการเรี ยนรู ้และการพัฒนา (Identify Learning and Development
Needs) หมายถึง ความเข้าใจในความสําคัญและความต้องการการเรี ยนรู ้เพื่อการพัฒนาคุณภาพของ
การทํางาน มีความพึงพอใจในกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ควบคู่ไปกับการทํางานและมีผนู ้ าํ สนับสนุน
3. การบรรลุ ค วามต้ อ งการการเรี ยนรู ้ แ ละการพั ฒ นา (Meeting Learning and
Development Needs) หมายถึงพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นจริ งในที่ทาํ งาน ความสามารถในการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เช่น การค้นหาความรู ้ การฝึ กอบรม การมีผเู ้ ชี่ยวชาญให้คาํ แนะนํา เป็ นต้น
4. การนํา ไปใช้ใ นองค์ก าร (Applying Learning and Development Needs) หมายถึ ง
การใช้การเรี ยนรู ้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิ ทธิผลขององค์การ เช่น มีการแลกเปลี่ยนความรู ้ใน
องค์การ โดยมีผนู ้ าํ ให้การสนับสนุนและสะท้อนข้อมูลกลับ
สําหรับ Watkins and Marsick (1993) ได้ระบุว่า องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ควรมีคุณลักษณะ
7 ประการ 1) การสร้างโอกาสในการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง 2) การส่ งเสริ มให้เกิดการสนทนาและซักถาม
ภายในองค์การ 3) การส่ งเสริ มให้เกิดความร่ วมมือร่ วมใจในการทํางานและการเรี ยนรู ้ในการทํางานเป็ น
ทีม 4) การให้อาํ นาจพนักงานทํางานภายใต้วิสัยทัศน์ร่วม 5) การสร้ างระบบงานเพื่อรวบรวมและ
แบ่งปั นการเรี ยนรู ้ 6) การเชื่ อมโยงองค์การกับสภาพแวดล้อมภายนอก 7) การจัดเตรี ยมภาวะผูน้ าํ เชิ ง
กลยุทธ์เพื่อสนับสนุนการเรี ยนรู ้ ต่อมา Honey and Mumford (1996) ได้นิยามว่า บรรยากาศในการ
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เรี ยนรู ้เป็ นหนึ่ งในหลากหลายพฤติกรรม และแนวปฏิบตั ิ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระตุน้ ให้เกิดพัฒนา
อย่างต่อเนื่ อง ภายในองค์การนอกจากนี้ ผูบ้ ริ หารยังต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ 4 ประการในการสร้าง
บรรยากาศการเรี ย นรู ้ ภ ายในองค์ก ารให้เ กิ ด ขึ้ น ได้แ ก่ 1) การสร้ า งบทบาทต้น แบบทั้ง ในเชิ ง
พฤติกรรมและแนวปฏิบตั ิ 2) การวางแผนและการจัดเตรี ยมโอกาสในการเรี ยนรู ้ 3) การสร้างการ
เรี ยนรู ้ในทุกการดําเนิ นการขององค์การ 4) การแสดงบทบาทในฐานะผูใ้ ห้การสนับสนุนให้เกิดการ
เรี ยนรู ้ สําหรับ Cunningham and Iles (2002) ได้เสนอว่า โมเดลการสร้างบรรยากาศขององค์การที่
สร้างสรรค์ ประกอบไปด้วย 1) การสร้างความท้าทายภายในองค์การ 2) การส่ งเสริ มความมีอิสระ
ในการทํางาน 3) การสนับสนุนความคิดของผูค้ นในองค์การ 4) การสร้างความไว้เนื้ อเชื่อใจ/ การเปิ ดกว้าง
5) การสร้างพลวัตร/ความมีชีวิตชีวาภายในองค์การ 6) การสร้างความบันเทิงและอารมณ์ขนั ภายใน
องค์การ 7) การส่ งเสริ มให้เกิดการถกเถียงอภิปรายภายในองค์การ 8) การจัดการความขัดแย้งภายใน
องค์การ 9) การสร้างความรู ้สึกกล้าได้กล้าเสี ยภายในองค์การ 10) การให้เวลากับการสร้างความคิด
สร้างสรรค์ต่างๆ มีส่วนสัมพันธ์กบั บรรยากาศการเรี ยนรู ้เชิงบวกขององค์การ
นอกจากนั้น Garvin, Edmondson and Gino (2008) ได้นําเสนอแบบประเมิ นการเป็ น
องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ข้ ึน ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ประเด็นสําคัญ คือ 1) การสร้างสภาพแวดล้อมที่
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ 2) การเสริ มสร้างแนวปฏิบตั ิและกระบวนการเรี ยนรู ้ต่างๆ ภายในองค์การ และ
3) การมีภาวะผูน้ าํ ที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ภายในองค์การ โดยหนึ่ งในมิติของการเป็ นองค์การแห่ งการ
เรี ย นรู ้ นั่น คื อ การส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ภ ายในองค์ก ารเป็ นคุ ณ ลัก ษณะเดี ย วกัน กลับ การสร้ า ง
บรรยากาศการเรี ยนรู ้ให้เกิดขึ้นภายในองค์การ สําหรับ Billett (2001) ได้อธิ บายว่าบรรยากาศการ
เรี ยนรู ้ ประกอบด้ว ย 2 รู ป แบบ คื อ 1) รู ป แบบของโครงสร้ า ง (Structural aspects) หมายถึ ง
คุณลักษณะของ วัฒนธรรม วัตถุและ/ หรื อสภาพสังคมที่สามารถสังเกตและรับรู ้ได้ เช่ น ลักษณะ
งาน หน่วยงาน เครื่ องมือ เทคโนโลยี รวมทั้งบรรทัดฐานและค่านิยมในองค์การที่แสดงออกมาในรู ป
ของบรรยากาศและการปฏิบตั ิที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ 2) รู ปแบบของการรับรู ้ของบุคคล (Subjective
aspects) หมายถึ ง การรั บ รู ้ ความเข้า ใจและการประเมิ น บรรยากาศการเรี ย นรู ้ ในมุ ม มองของ
โครงสร้ า งโดยผ่า นประสบการณ์ ข องบุ ค คลหรื อ ที ม บรรยากาศในรู ป แบบนี้ จะช่ ว ยส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการระบุและเห็นประโยชน์ของบรรยากาศการเรี ยนรู ้ ในรู ปแบบของโครงสร้างให้
มากขึ้น โดยไม่เพียงแต่การมีความรู ้ ความเข้าใจในโอกาสเพื่อการเรี ยนรู ้ที่มีอยูใ่ นการทํางานเท่านั้น
แต่ยงั ต้องมีทกั ษะในการเชื่อมโยงในความแตกต่างของกิจกรรม ประสบการณ์ที่ผา่ นมา รวมทั้งความ
มัน่ ใจในตนเองและแรงจูงใจเพื่อการเรี ยนรู ้ เช่นเดียวกับ Ellstrom (2001) ที่กล่าวว่า บรรยากาศการ
เรี ยนรู ้ ในรู ปแบบของการรับรู ้ของบุคคลเป็ นส่ วนประกอบที่จะเรี ยนรู ้ ของบุคคลและองค์การ ต่อมา
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Coetzer (2007) ได้ท ํา การศึ ก ษาการรั บ รู ้ เ กี่ ย วกับ บรรยากาศการเรี ย นรู ้ ของพนั ก งานโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก 31 แห่ งในแประเทศนิวซีแลนด์ โดยสร้างแบบทดสอบถามเป็ นเครื่ องมือใน
การวัดการรับรู ้บรรยากาศการเรี ยนรู ้ ในองค์การ ที่พฒั นามาจากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ต่างๆใน
อดีต และได้กาํ หนดสิ่ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ออกเป็ น 4 ส่ วน คือ คุณลักษณะบรรยากาศในการทํางาน
ที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้และการสนับสนุนจากองค์การ ความพึงพอใจของพนักงานในการเรี ยนรู ้และการ
ช่วยเหลือในการเรี ยนรู ้ ทั้งในแง่ของแหล่งการเรี ยนรู ้และวิธีการเรี ยนรู ้ ผลการศึกษาพบว่าลักษณะ
ส่ ว นบุ ค คล ได้แ ก่ อายุ อายุ ก ารทํา งานและระดับ การศึ ก ษาที่ ต่ า งกัน ทํา ให้ มี ก ารรั บ รู ้ เ กี่ ย วกับ
บรรยากาศการเรี ยนรู ้ ในที่ ทาํ งานที่ แตกต่างกัน โดยอายุและอายุการงานที่มากขึ้น รวมทั้งระดับ
การศึกษาที่สูงขึ้นทําให้การรับรู ้เกี่ยวกับบรรยากาศการเรี ยนรู ้ ในที่ทาํ งานลดลง
สรุ ปจากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวจะได้ว่าคุณลักษณะต่างๆ ของบรรยากาศการ
เรี ยนรู ้ เป็ นปั จจัยส่ งเสริ ม หรื อเป็ นปั จจัยอุปสรรคต่อการเรี ยนรู ้ของบุคคล และการเรี ยนรู ้ของ
องค์การทั้งทางตรง ทางอ้อม ที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของสมาชิก และวัฒนธรรมองค์การ ตาม
การรับรู ้ของบุคคลในองค์การ บรรยากาศการเรี ยนรู ้เป็ นสิ่ งสําคัญที่จะกระตุน้ ให้คนในองค์การเกิด
การเรี ยนรู ้และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิผล เพื่อให้เกิดความรู ้และมีการนําความรู ้ไป
ใช้ในการพัฒนางานได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด
สรุปองค์ ประกอบบรรยากาศการเรียนรู้
จากการทบทวนวรรณกรรมข้า งต้น แสดงให้ เ ห็ น ตัว แปรบรรยากาศการเรี ย นรู ้ ที่
นัก วิช าการให้ค วามสําคัญ ประกอบกับ บรรยากาศการเรี ย นรู ้ ใ น กฟภ. พิ จ ารณาแล้ว จะเห็ น ว่า
บรรยากาศการเรี ยนรู ้จะเน้นการมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นให้เกิดการเรี ยนรู ้และการสนับสนุ นการเรี ยนรู ้
ความเข้า ใจในความสํา คัญ และความต้อ งการการเรี ย นรู ้ เ พื่อ การพัฒ นาคุ ณ ภาพของการทํา งาน
พฤติ กรรมการเรี ยนรู ้ ที่ เกิ ดขึ้ นจริ งในที่ ทาํ งาน และการใช้ก ารเรี ยนรู ้ อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิ ด
ประสิ ทธิ ผลขององค์การดังนั้น เพื่อความชัดเจนต่อการวิเคราะห์ ผูว้ ิจยั จึงได้กาํ หนดให้ตวั แปร
บรรยากาศการเรี ยนรู ้ครอบคลุมใน 4 ประเด็น คือ
1. สิ่ งแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้ (Learning Environment) ในมุมมองของโครงสร้างองค์การ
หมายถึงวิสยั ทัศน์ที่มุ่งเน้นให้เกิดการเรี ยนรู ้และการสนับสนุนการเรี ยนรู ้ รวมทั้งสิ่ งอํานวยความสะดวก
ต่อการเรี ยนรู ้
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2. การระบุ ความต้องการการเรี ยนรู ้ และการพัฒนา (Identify Learning and Development
Needs) หมายถึง ความเข้าใจในความสําคัญและความต้องการการเรี ยนรู ้เพื่อการพัฒนาคุณภาพของการ
ทํางาน มีความพึงพอใจในกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ควบคู่ไปกับการทํางานและมีผนู ้ าํ สนับสนุน
3. การบรรลุความต้องการการเรี ยนรู ้และการพัฒนา (Meeting Learning and Development
Needs) หมายถึงพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นจริ งในที่ทาํ งาน ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ เช่น การค้นหาความรู ้ การฝึ กอบรม การมีผเู ้ ชี่ยวชาญให้คาํ แนะนํา เป็ นต้น
4. การนําไปใช้ในองค์การ (Applying Learning and Development Needs) หมายถึ งการใช้
การเรี ยนรู ้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ผลขององค์การ เช่น มีการแลกเปลี่ยนความรู ้ในองค์การ
โดยมีผนู ้ าํ ให้การสนับสนุนและสะท้อนข้อมูลกลับ
นอกจากนี้ Armstrong and Foley (2003) ได้สร้างและพัฒนาแบบสอบถาม บรรยากาศ
การเรี ยนรู ้ (Learning Environment Questionnaire : LEQ) ขึ้นจากกลไกทั้ง 4 ด้านโดยแบ่งออกเป็ น
12 ด้านย่อย ประกอบด้วยข้อคําถามทั้งหมด 65 ข้อ โดยการวิเคราะห์ องค์ประกอบในองค์ก าร
ภาครัฐบาลและทําการทดสอบคุณภาพของเครื่ องมือได้ค่าความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือเท่ากับ .70
การประเมินบรรยากาศการเรียนรู้
เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับ บรรยากาศการเรี ยนรู ้ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย เป็ น
แบบสอบถาม แปลจาก Learning Environment Questionnaire (LEQ) ของ Armstrong and Foley
(2003) โดย วรรณวิมล คงสุ วรรณ (2553) มีคาํ ถามทั้งหมด 65 ข้อ
ความสั มพันธ์ ระหว่ างภาวะผู้นําการเปลีย่ นแปลงกับบรรยากาศการเรียนรู้
การศึ ก ษาครั้ งนี้ กํา หนดให้ ภ าวะผู ้นํา การเปลี่ ย นแปลง เป็ นตัว แปรในการสร้ า ง
บรรยากาศการเรี ยนรู ้ ดังคํากล่าวของ Hardy (2007: 19) ระบุว่าหน้าที่ของผูบ้ ริ หารต่อการสร้าง
บรรยากาศในการเรี ยนรู ้เริ่ มตั้งแต่การสื่ อสารภารกิจสําคัญต่างๆ ขององค์การ รวมถึงการแลกเปลี่ยน
ความรู ้ (Knowledge Sharing) และนวัตกรรมขององค์การไปสู่ ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ทั้งนี้ Hardy ยังได้
กล่าวเสริ มว่า ปั จจัยสําคัญที่สุดเกี่ยวกับบทบาทของผูน้ าํ ต่อการสร้างบรรยากาศของการเรี ยนรู ้ ผูน้ าํ
ต้องสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นกับพนักงาน โดยเฉพาะในกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู ้ (Exchanging
Information) การแบ่งปั นความรู ้ (Sharing Knowledge) และการสร้างความเข้าใจร่ วมกันในองค์การ
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(Building Mutual Understanding) สอดคล้องกับ Boyett and Boyett (2000) พบว่า ผูน้ าํ ที่มีบทบาท
ในการสร้ างบรรยากาศในการเรี ยนรู ้ ให้เกิ ดขึ้นโดยควรมี บทบาทเป็ นผูส้ อน ผูใ้ ห้การสนับสนุ น
แนะนํามากกว่าการเป็ นผูน้ าํ แบบใช้บารมีและอํานาจสั่งการ ทั้งนี้ เพราะผูน้ าํ ต้องยอมรับถึงจุดอ่อน
ของตนที่ มีอยู่ และความไม่แน่ นอนต่างๆเสี ยก่อน จึ งสามารถเปลี่ยนแนวคิดที่จะให้โอกาส และ
สนับสนุ นผูป้ ฏิบตั ิงานให้ได้ตามความสามารถ ด้วยการฝึ กสอนให้มีการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิงาน
จริ ง โดยมีส่ิ งเอื้ออํานวยต่อการเรี ยนรู ้ต่างๆ ทั้งในมิติของโครงสร้างและวัฒนธรรม ต่อมา Fredric
William Swierczek (2006) ทํา การศึ ก ษา พบว่ า ภาวะผูน้ ํา การเปลี่ ย นแปลงมี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ
บรรยากาศการเรี ยนรู ้ (r = 0.577, p < 0.01) และมีอิทธิ พลโดยตรงทางบวกกับบรรยากาศการเรี ยนรู ้
(β =0.229, p < 0.01)
นอกจากนั้นแล้ว จิราพร สนจด (2550) ได้ทาํ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าํ
การเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อบรรยากาศการเรี ยนรู ้และความสําเร็ จของบรรยากาศ
การเรี ยนรู ้ในองค์การกรมควบคุมพฤติกรรม พบว่าภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กบั
บรรยากาศการเรี ยนรู ้ (r = 0.579, p < .05) สําหรับ กฤตกร กัลยารัตน์ (2553) ทําการศึกษา ผลกระทบ
เชิงประจักษ์ของสถานการณ์การแข่งขัน การจัดการความรู ้ บรรยากาศการเรี ยนรู ้ ความพร้อมในการ
ปรั บตัว ให้ทนั การเปลี่ ย นแปลง และนวัต กรรมที่ มีต่ อผลการดํา เนิ น งานสาขาของธนาคารไทย
พาณิ ชย์จาํ กัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ต่อบรรยากาศ
การเรี ยนรู ้ (r = 0.584, p < 0.05) และมี อิทธิ พลทางตรงต่ อการบรรยากาศการเรี ยนรู ้ (β = 0.303,
p < 0.05) อย่างไรก็ตาม
ความสั มพันธ์ ระหว่ างวัฒนธรรมองค์ การกับบรรยากาศการเรียนรู้
ผูน้ าํ องค์การต้องสร้างสิ่ งแวดล้อมและสิ่ งอํานวยความสะดวกของการเรี ยนรู ้ท้ งั ในระดับ
บุ ค คลและที ม ทั่ว ทั้ง องค์ก าร เป็ นสิ่ ง สํา คัญ ของวัฒ นธรรมในการสร้ า งบรรยากาศการเรี ย นรู ้
(Watkins and Marsick, 1993) สํ า หรั บ Daft (2007) ได้เ สนอความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งวัฒ นธรรม
องค์การกับบรรยากาศการเรี ยนรู ้โดยอธิ บายให้เห็นว่า คุณสมบัติเบื้องต้นของบรรยากาศการเรี ยนรู ้
คือ วัฒนธรรมที่เข้มแข็งที่มีลกั ษณะของการส่ งเสริ มให้มีการเปลี่ยนแปลงและความสามารถในการ
ปรับตัวตอบสนองกับสิ่ งแวดล้อมได้ดี สนับสนุนให้มีการบริ หารงานในลักษณะที่เปิ ดกว้าง มีความ
ยืดหยุน่ ไม่จาํ กัดอยู่ภายใต้ขอบเขตที่ได้กาํ หนดเอาไว้ มีความเสมอภาคเท่าเทียม มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเนื่องและกล้าที่จะเผชิญความเสี่ ยง
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นอกจากนี้ เดือนเพ็ญ สุ ขสมาน (2549) ทําการศึกษาการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนา
นวัตกรรมทางการพยาบาล ในงานการพยาบาลผูป้ ่ วยออร์ โธปิ ดิ กส์ โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่ พบว่า วัฒนธรรมองค์การ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับบรรยากาศการเรี ยนรู ้ (r = 0.362,
p < .01) สอดคล้องกับ วรรณวิมล คงสุ วรรณ (2553) ศึกษาเรื่ อง รู ปแบบความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุ
องค์ก ารแห่ งการเรี ย นรู ้ ท างการพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิท ยาลัย ของรั ฐ การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อกําหนดและทดสอบรู ปแบบความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของบรรยากาศการเรี ยนรู ้
ทางการพยาบาล ผลการวิจยั พบว่า วัฒนธรรมองค์การมี ความสัมพันธ์กับบรรยากาศการเรี ยนรู ้
(r = 0.392, p < 0.01) และมีอิทธิพลโดยตรงทางบวกกับบรรยากาศการเรี ยนรู ้ (β = 0.16, p < 0.01)
ความสั มพันธ์ ระหว่ างบรรยากาศการเรียนรู้ กบั การพัฒนานวัตกรรม
บรรยากาศการเรี ยนรู ้ในองค์การไม่วา่ จะเป็ นการสร้างความมุ่งมัน่ ที่จะเรี ยนรู ้ (Commitment
to Learning) การเปิ ดใจกว้าง (Open-Mindedness) การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) และการ
แลกเปลี่ยนความรู ้ภายในองค์การ (Intra-Organizational Knowledge Sharing) มีความสัมพันธ์กบั
การสร้างนวัตกรรมขององค์การ คํากล่าวข้างต้นยืนยันได้จากผลการศึกษาของนักวิชาการหลาย ๆ
ท่านเริ่ มต้นจาก Dickson (1996) ที่ระบุว่าสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้ที่ดีจะเอื้อต่อการใช้ประโยชน์ต่อ
การใช้ทรัพยากรต่างๆ ขององค์การเพื่อตอบสนองต่อตลาดและการสร้างนวัตกรรมขององค์การ
ต่อมา Rhodes, Hung, Lok, Lien and Wu (2008: 93) ศึกษาพบว่า การถ่ายทอดความรู ้ระหว่างบุคคล
มี ค วามสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง บวกกับ การสร้ า งนวัต กรรมขององค์ ก าร (β = .19, p < .05) เช่ น เดี ย วกัน
ผลการศึ ก ษาของ Choi, Kim, Ju and Jyung (2009) พบว่ า การให้ ค วามสํ า คัญ กั บ การเรี ยนรู ้
(Learning Orientation) มี ความสัมพันธ์กบั นวัตกรรมขององค์การ (Firm Innovativeness) อย่างไร
ก็ตาม Dobni (2006: 172) ได้ให้ขอ้ คิ ดไว้ว่า องค์การควรสร้ างบรรยากาศของการเรี ยนรู ้ ที่มุ่ งให้
ความสําคัญกับพนักงานในฐานะผูข้ บั เคลื่อนนวัตกรรมขององค์การ เช่น การจัดให้พนักงานได้รับ
การศึ ก ษาฝึ กอบรมทั้ง ในรู ป แบบต่ า งๆ ได้แ ก่ การแสดงตัว อย่า ง (Example) และการเสริ ม แรง
(Reinforcement) เป็ นต้น
สําหรับ กฤตกร กัลยารัตน์ (2553) ทําการศึกษา ผลกระทบเชิงประจักษ์ของสถานการณ์
การแข่งขัน การจัดการความรู ้ บรรยากาศการเรี ยนรู ้ ความพร้ อมในการปรับตัวให้ทนั การ
เปลี่ยนแปลง และนวัตกรรมที่มีต่อผลการดําเนินงานสาขาของธนาคารไทยพาณิ ชย์จาํ กัด (มหาชน)
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มของสาขาธนาคารที่มีผลการ
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ดําเนินงานสู ง-ตํ่า ในบริ บทการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ 2) เพื่อศึกษาโมเดลความสัมพันธ์ระหว่าง
ปั จจัยเชิงสาเหตุกบั ผลการดําเนินงานของธนาคารสาขาที่มีระดับผลประกอบการสู ง-ตํ่า 3) เพื่อศึกษา
รู ป แบบการจัด การความรู ้ แ ละรู ป แบบของบรรยากาศการเรี ย นรู ้ ข องกลุ่ ม ธนาคารสาขาที่ มี ผ ล
ประกอบการสู ง-ตํ่า ผลการศึกษาพบว่า บรรยากาศการเรี ยนรู ้มีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนานวัตกรรม
ขององค์การ (r = 0.527, p < 0.05) และมีอิทธิ พลทางตรงต่อการพัฒนานวัตกรรมขององค์การ
(β = 0.360, p < 0.05)
5. ข้ อมูลพืน้ ฐานของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
ประวัติการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค (กฟภ)
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค เป็ นรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภค ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
กฟภ.พ.ศ. 2503 โดยรับโอนทรั พย์สิน หนี้ สิน และความรับผิดชอบขององค์ กฟภ.ในขณะนั้นมา
ดําเนิ นการ วัตถุประสงค์ที่สาํ คัญของ กฟภ. คือ การผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ งและจัดจําหน่ายพลังงาน
ไฟฟ้ าให้แก่ ประชาชน ธุรกิจ และอุตสาหกรรมต่างๆ ในเขตจําหน่าย 73 จังหวัดทัว่ ประเทศ ยกเว้น
กรุ งเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ กฟภ. มีภารกิจในการบริ การไฟฟ้ าให้แก่ประชาชนใน
เขตความรั บ ผิ ด ชอบทั่ว ประเทศ โดยวางเป้ าหมายในการดํา เนิ น งานที่ สํา คัญ 3 ประการ คื อ
1) ปรั บปรุ งการจัดหาและการบริ การพลังงานไฟฟ้ าให้มีประสิ ทธิ ภาพ ปลอดภัย มี ความมัน่ คง
สมํ่าเสมอ เชื่ อถื อได้ เพียงพอ และรวดเร็ วทันต่ อความต้องการใช้พ ลังงานไฟฟ้ าที่ เพิ่มขึ้น และ
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 2) พัฒนากิจการด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้เลี้ยงตนเองได้
มีกาํ ไรพอสมควร ตลอดจนมีเงินทุนเพียงพอแก่การขยายงาน 3) พัฒนาการบริ หารงานองค์การ การ
บริ หารงานบุคคล และการจัดการทรัพยากรให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลสูงสุ ด
การบริหารงาน และพืน้ ทีใ่ นความรับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
กฟภ. มีสาํ นักงานใหญ่ต้ งั อยูท่ ี่ กรุ งเทพมหานคร มีหน้าที่กาํ หนดนโยบายและแผนงาน
ให้คาํ แนะนําตลอดจนจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ให้หน่ วยงานในส่ วนภูมิภาค แบ่งการบริ หารงาน
ออกเป็ น ผูว้ ่าการ รองผูว้ ่าการ ผูช้ ่วยผูว้ ่าการ สํานักผูว้ ่าการ สํานักตรวจสอบภายใน สํานักกฎหมาย
สายงานบริ หารโครงการ กลุ่มธุ รกิ จเครื อข่าย กลุ่มธุ รกิ จจําหน่ ายและบริ การ กลุ่มพัฒนาองค์การ
กลุ่มธุรกิจลงทุน กลุ่มสนับสนุนและบริ การ ซึ่งยังแบ่งออกเป็ นสายงานต่างๆ ฝ่ ายและกองสําหรับใน

60

ส่ วนภูมิภาค แบ่งการบริ หารงานออกเป็ น 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ภาคกลาง
และภาคใต้ แต่ละภาคประกอบด้วย 3 การไฟฟ้ าเขต (เทียบเท่าระดับผูช้ ่วยผูว้ ่าการ) รวมเป็ น 12 การ
ไฟฟ้ าเขต มีหน้าที่ ควบคุมและให้คาํ แนะนําแก่สาํ นักงานการไฟฟ้ าต่างๆ ในสังกัดรวม 901 แห่ ง ใน
ความรับผิดชอบ 73 จังหวัดทัว่ ประเทศ ซึ่ งได้แก่ การไฟฟ้ าจังหวัด 73 แห่ ง การไฟฟ้ าอําเภอ 737
แห่ ง การไฟฟ้ าตําบล 91 แห่ ง ทั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตร หรื อคิดเป็ น
ร้อยละ 99 ของพื้นที่ทวั่ ประเทศ มีโครงสร้าง ดังนี้
นโยบาย ของ การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
1. มุ่ ง เน้น การสร้ า งมู ล ค่า เพิ่ ม ขององค์ก ารให้มี ฐ านะทางการเงิ น ที่ ม ั่น คงและมี ก าร
เจริ ญเติบโต อย่างยัง่ ยืน โดยพัฒนากระบวนการบริ หารจัดการอย่างต่อเนื่ อง เพิ่มการใช้ประโยชน์
จากสิ นทรั พย์ที่มีอยู่อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ แสวงหาโอกาสในการลงทุ นและพัฒนาธุ รกิ จทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ผ่านช่ องทางการสร้ างพันธมิตรทางธุ รกิ จและการขยายการลงทุน และ
บริ หารความเสี่ ยงอย่างเหมาะสม
2. มุ่ งไปสู่ การเป็ นองค์ก ารที่ มีลูกค้าเป็ นศูน ย์ก ลาง (Customer-Centric Organization)
โดยเน้นการสร้างและบริ หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึง
พอใจให้กบั ลูกค้า รวมถึงการเพิ่มพูนสมรรถนะในการส่ งมอบบริ การผ่านการสร้างสรรค์ การพัฒนา
นวัตกรรม และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยอย่างเหมาะสม
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้ าอย่างต่อเนื่ อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล มุ่งพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้ าอัจฉริ ยะ
(Smart Grid) ที่มีศกั ยภาพ เพื่อให้บริ การพลังงานไฟฟ้ าได้อย่างเพียงพอและมีประสิ ทธิ ภาพในเชิ ง
ต้นทุน ตลอดจนมีความมัน่ คงและเชื่อถือได้ตามมาตรฐานสากล
4. ส่ งเสริ มการพัฒนาพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ เพื่อสนองตอบต่อวิกฤตภาวะโลกร้อน และเป็ นกลไกของรัฐในการขับเคลื่อนและ
รองรับ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ การเป็ นเศรษฐกิจสี เขียว (Green Economy)
ในอนาคต
5. ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทุนมนุ ษย์ และทุนทางปั ญญา ส่ งเสริ มวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้อย่าง
ต่อเนื่องและการจัดการความรู ้ภายในองค์การ เน้นหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรควบคู่ไป
กับการพัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับการ เปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม เพื่อนําไปสู่ สร้างประสิ ทธิ ภาพ
ในการปฏิบตั ิงานที่ตอบสนองต่อเป้ าหมาย ขององค์การ
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6. นําหลักการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดีและหลักธรรมภิบาลมาใช้เป็ นแกนหลักในการ
ขับเคลื่อนองค์การ ควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม เพื่อนําไปสู่ การ
เติบโตอย่างสมดุลและยัง่ ยืน
แนวทางกลยุทธ์ ในการดําเนินงาน ปี 2553
กลยุทธ์ในการดําเนิ นงานปี 2553 กําหนดขึ้นโดยใช้แผนที่ยุทธศาสตร์ กฟภ. ปี บัญชี
2553-2557 ซึ่งเป็ นภาพสรุ ปแผนกลยุทธ์ระยะยาวขององค์การเป็ นหลัก จากนั้นจึงกําหนดกลยุทธ์ใน
การดําเนินงาน ปี 2553 ให้สนับสนุนเป้ าประสงค์ขององค์การในแผนที่ยทุ ธศาสตร์ ดังกล่าว คือ
1. ด้านการเงิน เพิ่มรายได้จากการดําเนินธุรกิจ ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
เพิ่มผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ เพื่อให้มีฐานะการเงินมัน่ คงอย่างยัง่ ยืนและสร้างมูลค่าให้แก่องค์การ
2. ด้านลูกค้า เพิ่มความมัน่ คงของระบบไฟฟ้ าและคุณภาพในการให้บริ การลูกค้า รักษา
ส่ วนแบ่งการตลาดและสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุ ด
3. ด้านกระบวนการภายใน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิ งธุ รกิ จ และสร้ าง
มูลค่าเพิ่ มให้กับองค์การ รวมทั้งระบบการบริ หารจัดการแบบใหม่ ให้มีประสิ ทธิ ภาพ คล่ องตัว
โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ ปรับโครงสร้างองค์การโดยจัดตั้งบริ ษทั ลูก เพื่อให้เกิดความคล่องตัว
ในการดําเนินงาน
4. ด้านการเรี ย นรู ้ และการพัฒ นา พัฒนา กฟภ. ให้เ ป็ นสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ และนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัยเทคโนโลยีดา้ นการพัฒนาอุปกรณ์ไฟฟ้ าด้วยพลังงานทดแทนมาใช้
เพื่อเพิ่มคุณภาพการบริ การผูใ้ ช้ไฟฟ้ า ลดค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นการและรองรับการแข่งขันในเชิ ง
ธุ ร กิ จ รวมทั้ง เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบไฟฟ้ าและสนับ สนุ น การประหยัด พลัง งานตาม
นโยบายรัฐ เช่น ไฟสาธารณะ อุปกรณ์ประหยัดพลังงานเทคโนโลยีควบคุมไฟสาธารณะ ใช้ไฟฟ้ า
ให้มีประสิ ทธิภาพ
5. ด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อม สนับสนุ นการมีส่วนร่ วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่ งแวดล้อม รวมทั้งคํานึงถึงความปลอดภัยของประชาชนโดยส่ วนรวม
การศึกษาครั้งนี้ จะศึกษาสํานักงานในเขตภาคกลางของ กฟภ. ประกอบด้วย 3 เขต มี 16
จัง หวัด คื อ เขต 1 ภาคกลาง 7 จัง หวัด ได้แ ก่ พระนครศรี อ ยุธ ยา ปทุ ม ธานี สระบุ รี อ่ า งทอง
ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว เขต 2 ภาคกลาง 5 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
และฉะเชิงเทรา เขต 3 ภาคกลาง 4 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม สมุทรสาคร กาญจนบุรี และสุ พรรณบุรี
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ซึ่งเป็ น สํานักงาน ที่ต้ งั อยูใ่ นพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่ดีมีความสะดวกรวดเร็ วในการเดินทางติดต่อกับ
สํานักงานอื่นและหน่ วยงานต้นสังกัด ประชากรส่ วนใหญ่มีอาชีพ และมีรายได้ที่แน่ นอน เป็ นย่าน
อุตสาหกรรม มีผลการดําเนิ นงานที่สําคัญมีปริ มาณมาก เช่ น รายได้จากค่าไฟฟ้ าสุ ทธิ 152,329.98
ล้านบาท จากทัว่ ประเทศ จํานวน 280,881.82 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนโดยเฉลี่ยร้อยละ 54.23 และมี
ผลกําไร 13,328.78 ล้านบาทจากทัว่ ประเทศ จํานวน 14,000.29 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนโดยเฉลี่ย
ร้อยละ 95.20 (จากรายงานประจําปี 2553 ของ กฟภ.) ในขณะที่ผลการดําเนิ นงานผลงานของอีก 3
ภาคที่เหลือมีรายได้รวมกันเพียงร้อยละ 35.77 และมีกาํ ไรเพียงร้อยละ 4.80 เท่านั้น และเขตภาคกลาง
มีพนักงาน 5,418 คน ในขณะที่ในอีก 3 ภาคที่เหลือมีพนักงานทั้งสิ้ น 15,011 คน นอกจากจะเป็ น
แหล่งอุตสาหกรรมแล้ว ยังเป็ นแหล่งที่มีรายได้สูงสุ ดของประเทศอีกด้วย ลักษณะงานซับซ้อน ความ
ต้องการของลูกค้ายังหลากหลาย มีความต้องการทั้งคุณภาพการบริ การ และคุณภาพผลิตภัณฑ์สูง
ปั ญหาการร้องเรี ยนมีมาก ต้นทุนการให้บริ การจะสู ง แต่เป็ นที่น่าสังเกตว่าได้รับรางวัลในการทํา
นวัตกรรมน้อยกว่าภาคอื่น ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงเลือกสํานักงาน กฟภ. ภาคกลางเป็ นกลุ่มประชากรในการ
ศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ซึ่ งจะทําให้ ลดต้นทุนในการดําเนิ นการ เพิ่มคุณค่าขององค์การ เพิ่มความพึงพอใจ
ให้ลูกค้า ลดเวลาในการบริ การ งานก็จะมีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้
ก้าวหน้าขึ้น ซึ่ งข้อค้นพบจากการวิจยั ครั้งนี้ สามารถนําไปใช้ประโยชน์กบั สํานักงาน ในภาคอื่นๆ
ของ กฟภ. จะสร้างผลกระทบที่จะเกิดแก่สงั คมและเศรษฐกิจของ กฟภ. อย่างมหาศาล
คณะกรรมการ กฟภ. มีอาํ นาจหน้าที่และบทบาทในเชิงกลยุทธ์ในการเพิ่มมูลค่าให้กบั
กฟภ.โดยการช่ วยดํารงรักษาและสร้างประโยชน์สูงสุ ดในระยะยาวให้แก่ประชาชน โดยสามารถ
แต่งตั้งคณะอนุ กรรมการย่อยเฉพาะเรื่ องขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อรับผิดชอบติดตามควบคุมการ
ตรวจสอบงานเฉพาะด้า น แต่ ค ณะกรรมการยัง คงความรั บ ผิด ชอบต่ อ งานในภาพรวม ทั้ง นี้ มี
ข้อสังเกตว่า อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการยังไม่ครอบคลุมถึงการพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งไปสู่ การ
เพิ่มขีดความสามารถขององค์การอย่างชัดเจน
การพัฒ นานวัตกรรมของ กฟภ. ได้ก าํ หนดเป็ นนโยบายในแผนยุทธศาสตร์ ใ นการ
ผลักดันเชิงกลยุทธ์ดา้ นการพัฒนานวัตกรรมมีการประกวดนวัตกรรมภายใน กฟภ.ทุกปี โดยเริ่ มต้น
จากการประกวดระดับการไฟฟ้ าเขต และนํานวัตกรรมที่ชนะเลิศในแต่ละรอบมาประกวดชิงรางวัล
สุ ดยอดนวัตกรรมแห่ งปี ที่สาํ นักงานใหญ่ กรุ งเทพมหานคร ผลการดําเนิ นการในช่วงปี พ.ศ. 2549
ถึงปี พ.ศ. 2553 พบว่าบุคลากรทุกระดับได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนานวัตกรรม ทั้งในประเภท
สิ่ งประดิษฐ์ทวั่ ไป ประเภทอิเล็กทรอนิ กส์ และประเภทซอฟต์แวร์ มีนวัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือก
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ส่ งเข้าประกวดรอบสุ ดท้ายทั้งหมด 180 เรื่ องได้รับรางวัลระดับชนะเลิศ 15 เรื่ อง รองชนะเลิศ อันดับ
1 จํานวน 15 เรื่ อง รองชนะเลิศ อันดับ 2 จํานวน 30 เรื่ อง และรางวัลชมเชย 30 เรื่ อง (ผลการประกวด
นวัตกรรมประจําปี ของ กฟภ. 2553)
จากตัวอย่างนี้ จะเห็นได้ว่าผูบ้ ริ หารระดับสู งที่เห็นความสําคัญของการพัฒนานวัตกรรม
มีนโยบายที่ผลักดันให้เกิ ดการพัฒนานวัตกรรมขึ้นในองค์การ รวมถึงระบบการสนับสนุ นที่ช่วย
ส่ งเสริ มให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมได้ เช่น การให้รางวัล การให้การยอมรับ การให้
ทรัพยากรสนับสนุ น พฤติกรรมที่สนับสนุ นให้เกิ ดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในองค์การ
เช่น การสร้างค่านิ ยมร่ วมขององค์การ ที่ประกอบด้วย องค์การแห่ งความรู ้ การสร้างวัฒนธรรมการ
เรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การสร้างความรู ้สึกเป็ นเจ้าของ
ร่ วมกัน การทํางานเป็ นทีม บรรยากาศที่กระตุน้ ให้เกิ ดการพัฒนานวัตกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวคิ ด ของสถาบัน พัฒ นาและรั บ รองคุ ณ ภาพ แต่ ใ นทางปฏิ บ ัติ บ างครั้ งยัง ขาดความเข้า ใจใน
หลักการและแนวคิดด้านการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงมีปัญหาเกี่ยวกับปั จจัยองค์การที่ยงั ไม่เอื้อต่อ
การเกิดการพัฒนานวัตกรรม ทั้งในด้านการสื่ อสารกลยุทธ์ขององค์การที่อาจจะยังไม่สามารถสื่ อสาร
ได้อย่างทัว่ ถึงทั้งองค์การ เนื่ องจาก กฟภ. เป็ นองค์การที่มีขนาดใหญ่ และมีโครงสร้างองค์การที่มี
ความซับซ้อน ระบบการสนับสนุ นการส่ งเสริ มการพัฒนานวัตกรรมที่ ยงั ไม่ ค่อยชัดเจน และมี
ระเบียบวิธีการปฏิบตั ิหลายขั้นตอน ซึ่ งปั จจัยองค์การเหล่านี้ อาจส่ งผลให้หน่ วยงานยังไม่สามารถ
พัฒนานวัตกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ท้ งั ต่อผูใ้ ห้บริ การ ผูใ้ ช้บริ การ และคุณภาพการบริ การอย่าง
ต่อเนื่องได้
ภาวะผูน้ ํา การเปลี่ ย นแปลงของผูจ้ ัด การ กฟภ. โดยจะเป็ นผูป้ ระสานผลประโยชน์
ส่ วนตัวของพนักงานให้สอดคล้องและไปในทิ ศทางเดี ยวกันกับผลประโยชน์ขององค์การ ผูน้ ํา
ประเภทนี้ จะสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานปฏิบตั ิงานภายใต้วิสัยทัศน์ร่วมกัน และจะอุทิศตนเพื่อ
สร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ทา้ ทาย เปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น เสนอแนะวิธีการหรื อ
กลยุทธ์ ทํางาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในทีม และระหว่างทีมงาน ผูจ้ ดั การจะแจ้งและอธิบายข้อมูล
ข่าวสารใหม่ๆ เสมอ มีการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่การทํางาน เพื่อให้สามารถทํางานแทนกันได้
และปฏิบตั ิตนให้เป็ นแบบอย่างที่ดี กระตุน้ ให้พนักงานคิดนอกกรอบ คิดสิ่ งใหม่ๆ สํานักงานใหญ่จะ
กําหนดเป้ าหมายในการทํางาน เช่น จํานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม การเพิ่มยอดขาย การลดจํานวนหน่ วย
สู ญเสี ย ความรวดเร็ วในการบริ การ จากนั้นผูจ้ ดั การ ก็จะแจ้งแก่พนักงาน และร่ วมกันผลักดันให้ถึง
เป้ าหมาย นอกจากนี้ การรับรู ้ของพนักงาน ต่อผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
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จากผลการศึกษาของ อุดม ฟุ้ งเกียรติไพบูลย์ (2552) โดยสอบถามจากพนักงานระดับปฏิบตั ิการของการ
ไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคประจําสํานักงานใหญ่ จํานวน 366 คน พบว่า พนักงาน ได้รับรู ้การสนับสนุ นจาก
ผูน้ ําการเปลี่ ยนแปลงในระดับปานกลาง (3.03) แสดงว่าพนักงานมี ความสัมพันธ์ และได้รับการ
สนับสนุ นของจากผูบ้ ริ หารของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคพอสมควร จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นผูว้ ิจยั จึง
คาดหวังว่า ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของ กฟภ. ดังกล่าวน่าจะมีอิทธิพลต่อการพัฒนานวัตกรรมของ
กฟภ.
วัฒนธรรมองค์การ กฟภ. ได้ตระหนักถึงความสําคัญของวัฒนธรรมองค์การมานาน
พอสมควร ได้ประกาศเป็ นนโยบาย ให้มีวฒั นธรรมองค์การ 7 ข้อ คือ “ริ เริ่ ม สร้างสรรค์ ทันสมัย
ข่าวสาร บริ การดี เลิศ ชูเชิ ดสามัคคี มีความรับผิดชอบ มอบความพึงพอใจ โปร่ งใสมีคุณธรรม”
การส่ งเสริ มให้พนักงานปฏิบตั ิตามวัฒนธรรมขององค์การ และที่มากกว่านั้น วัฒนธรรมองค์การได้
ถูกกําหนดเป็ นตัวชี้วดั การประเมินผลการดําเนิ นงานของ กฟภ. ด้วย (คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี
พ.ศ. 2553) โดยได้มี ก ารติ ด ตามผลการดํา เนิ น การทุ ก ไตรมาส แต่ ก็ ดู เ หมื อ นว่ า ความเข้า ใจต่ อ
วัฒนธรรมองค์การของพนักงาน การส่ งเสริ มให้มีการปฏิบตั ิตามวัฒนธรรมองค์การโดยผูบ้ ริ หาร
ตลอดทั้งความกระตือรื อร้นในการปฏิบตั ิตามวัฒนธรรมขององค์การของพนักงานเอง ยังมีค่อนข้าง
น้อย หรื อแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จากผลการประกาศนโยบายและการส่ งเสริ มผลงานให้
เกิดขึ้นตามนโยบายดังกล่าว
นอกจากนี้ ศักดิ์ ประสานดี (2550) ได้เสนอบทความในงานสัปดาห์วิชาการของ กฟภ.
2550 เรื่ องการสร้างวัฒนธรรมองค์การด้วยสมองซีกขวา กล่าวว่า ความสําเร็ จขององค์การจะขึ้นอยู่
กับลักษณะของวัฒนธรรมองค์การที่เข้มแข็ง เพราะจะสามารถเข้าไปส่ งเสริ มให้เกิดค่านิยมร่ วมอย่าง
กว้างขวางและลึกซึ้ ง แต่อย่างไรก็ตาม วัฒนธรรมที่เข้มแข็ง อาจจะเป็ นเหมือนดาบสองคม กล่าวคือ
เมื่อวัฒนธรรมได้หยัง่ รากลึกและแพร่ กระจายไปอย่างกว้างขวาง ก็จะกีดกั้นความหลากหลายของ
ความรู ้สึกนึกคิด และเป็ นแรงกดดันสําหรับพนักงานใหม่ ให้ยอมรับนับถือในวัฒนธรรมหลัก ทําให้
ยากต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมหรื อการสร้างวัฒนธรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น การเรี ยนรู ้วฒั นธรรม
องค์การของพนักงาน เป็ นการถ่ายทอดจากรุ่ นสู่ รุ่ นโดยผ่านค่านิ ยม ความเชื่อของกลุ่มสมาชิกใน
องค์การ ยิ่งถ้าหากว่าผูบ้ ริ หาร และสื่ อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้พูดในสิ่ งที่ตรงกันข้ามกับความเชื่อ
และค่านิ ยมของพนักงาน ก็ยอ่ มจะปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การได้ยากเย็นแสนเข็ญมากยิง่ ขึ้นอีก
เป็ นที่น่าสังเกตว่า ทุกครั้งที่ กฟภ. ต้องการสร้างวัฒนธรรมใหม่ องค์การยังขาดการวิเคราะห์ถึง
วัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเอง หลายครั้งที่วฒั นธรรมองค์การถูกกําหนดโดยหน่วยงานที่ปรึ กษาจาก
ภายนอกองค์ก ารด้ว ยซํ้า มี ค วามจํา เป็ นอย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้อ งกํา หนดวัฒ นธรรมโดยการเข้า ใจถึ ง
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วัฒนธรรมดั้งเดิมขององค์การ โดยการระดมความคิดเห็น การสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารและพนักงานอย่าง
กว้างขวาง
เกือบห้าสิ บปี ของ กฟภ. น่าจะมีเรื่ องเล่าที่ดีๆ เรื่ องเล่าที่จะเป็ นการส่ งเสริ มวัฒนธรรม
ขององค์การ และเรื่ องเล่าเหล่านี้ ได้สาบสูญหายไปตามบุคลากรที่เกษียณอายุงาน หากองค์การไม่ได้
เก็บรวบรวมเรื่ องเล่าที่ดีๆ ไว้เราอาจจะได้ยนิ ได้ฟังเรื่ องเล่าที่เป็ นเสื่ อมเสี ยต่อองค์การก็ได้ ยกตัวอย่าง
เรื่ องเล่าที่ควรสื บค้น และทําให้โดดเด่น มีพลัง เช่น เรื่ องเล่าของการขนส่ งและการปั กเสาไฟฟ้ าใน
ภูเขาลําเนาไพร หมู่บา้ นชนบท ห่ างไกลความเจริ ญ เรื่ องเล่าของชาวบ้านที่เลี้ยงฉลอง เรื่ องเล่าของ
พนักงานที่ซื่อสัตย์ เรื่ องเล่าของพนักงานที่ขยัน มุ่งมัน่ ต่อความสําเร็ จ พนักงานที่ศึกษาเรี ยนรู ้จาก
ตําแหน่ งที่ต่าํ สุ ดขององค์การ จนกลายเป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู งได้เป็ นต้น จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
ผูว้ ิจยั จึงคาดหวังว่า วัฒนธรรมองค์การ กฟภ. ดังกล่าวน่าจะมีอิทธิ พลต่อการพัฒนานวัตกรรมของ
กฟภ.
บรรยากาศการเรี ยนรู ้ กฟภ. ได้พยายามส่ งเสริ มให้เกิดบรรยากาศการเรี ยนรู ้ในองค์การ
โดยจัดให้มีการอบรมพนักงานทุกระดับ ส่ งเสริ มให้พนักงานค้นหาความรู ้ ศึกษา ความก้าวหน้า
ด้านธุ รกิ จบริ การ ทางเทคโนโลยี หรื อวิชาการด้านอื่ นๆ โดยมุ่งหวังให้พนักงาน มี แนวคิ ดใหม่
วิธีการใหม่ในการทํางาน รวมถึงการกระตุน้ ให้พนักงานแสดงความคิดเห็น คิดค้น หรื อทดลองอย่าง
สร้ า งสรรค์เ พื่ อ ตอบสนองความต้อ งการของลู ก ค้า มี ก ารยกย่อ งให้ ร างวัล กับ แนวปฏิ บ ัติ ที่ ดี
(Best Practice) เช่น การยกย่องพนักงานที่มีความสามารถในการสร้าง นวัตกรรม มีการประกาศ
เกียรติคุณทางระบบอินทราเน็ต และจดหมายข่าวของ กฟภ. แต่พนักงานจะไม่มีโอกาสเลือกที่จะไป
ฝึ กอบรมหลักสู ตรต่างๆ ตามความสนใจได้ กฟภ.จะจัดให้พนักงานแต่ละคนได้ศึกษา ตามที่ กฟภ.
เห็นว่าจะสามารถนํามาพัฒนากับงานที่ทาํ ได้ ผูจ้ ดั การ กฟภ.ก็เป็ นเพียงผูด้ าํ เนิ นการตาม แผนการที่
สํานักงานใหญ่ จัดมาให้เรี ยบร้อยเท่านั้น จากตัวอย่างข้างต้นผูว้ ิจยั จึงคาดหวังว่า บรรยากาศการ
เรี ยนรู ้ดงั กล่าวน่าจะมีอิทธิพลต่อการพัฒนานวัตกรรมของ กฟภ.ด้วยเช่นกัน
สรุ ปได้วา่ ทั้ง 3 ปัจจัย คือ ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ และบรรยากาศ
การเรี ยนรู ้ ที่มีความสัมพันธ์กบั การพัฒนานวัตกรรมที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่ งยังไม่มีการศึกษาใน
กฟภ. ดังนั้นผูว้ ิจยั ต้องการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง 4 โดยสร้างรู ปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุ ระหว่างตัวแปรเหตุ คือ ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ และบรรยากาศการ
เรี ยนรู ้ กับตัวแปรผล คือการพัฒนานวัตกรรมของ กฟภ. และทําการทดสอบความสอดคล้องของ
รู ปแบบเชิงสมมุติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์

บทที่ 3

วิธีดาํ เนินการวิจยั

การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงบรรยาย (Descriptive Correlational Research) ในลักษณะ
ของการศึกษารู ปแบบสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุระหว่าง ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ บรรยากาศการเรี ยนรู ้ และการพัฒนา
นวัต กรรมของการไฟฟ้ าส่ ว นภู มิ ภ าค ตามการรั บ รู ้ ข องพนัก งานการไฟฟ้ าส่ ว นภู มิ ภ าคโดยมี
วิธีดาํ เนินการวิจยั ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ พนักงานของ กฟภ. ตําแหน่ง ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ หัวหน้า
แผนก และผูช้ ่วยหัวหน้าแผนก ในภาคกลาง (ภาค 3) ทั้ง 3 เขต มีพนักงานตําแหน่งดังกล่าว จํานวน
850 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ พนักงาน กฟภ. ตําแหน่ ง ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ หัวหน้า
แผนก และ ผูช้ ่วยหัวหน้าแผนก ในเขตภาคกลาง ได้มาจากการสุ่ มแบบหลายขั้นตอน (Multistage
Random Sampling) โดยมีข้ นั ตอนการสุ่ ม ดังนี้
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1. สํ า รวจจํา นวนพนั ก งาน กฟภ. มี พ นั ก งานตํา แหน่ ง ดัง กล่ า ว จํา นวน 850 คน
(จากอัตรากําลังของ กฟภ. ปี 2554)
2. การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane, 1973:132) ที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95%จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 272 คน
3. ใช้การคํานวณตามสัดส่ วนของประชากร จะได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ ละการ
ไฟฟ้ าเขต รวมทั้งสิ้ น 272 คน ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (ภาค 3)
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคเขต 1
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคเขต 2
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคเขต 3

ประชากร (N)
313
274
263
850

กลุ่มตัวอย่างที่ได้จาก
การคํานวณ (n)
100
88
84
272

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม จํานวน 4 ชุด ดังนี้
1. แบบสอบถาม ภาวะผูน้ ํา การเปลี่ ย นแปลง Multifactor Leadership Questionnaire
Form Rater : MLQ 5X ผูว้ ิจยั ได้รับอนุ ญาตจากบริ ษทั Mind Garden, Inc ผูเ้ ป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ ของ
แบบสอบถาม MLQ 5X ให้ใช้แบบสอบถามได้ แบบสอบถามมีตน้ ฉบับจากภาษาไทยโดยมีค่าความ
ตรงของเนื้ อหา (Content Validity) แล้ว และหาความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยนํา
แบบสอบถามไปทดลองใช้กบั พนักงาน กฟภ. ที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง 30 คน โดยใช้
สู ต รสั ม ประสิ ท ธ์ แ อลฟ่ าครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่ า ความเชื่ อ มั่น ของ
แบบสอบถามเท่ากับ .894 มีคาํ ถามจํานวน 20 ข้อ โดยแบ่งออกเป็ น 4 ด้าน ดังนี้
1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
จํานวน 8 ข้อ
2. การกระตุน้ เชาว์ปัญญา
จํานวน 4 ข้อ
3. การคํานึงถึงปั จเจกบุคคล
จํานวน 4 ข้อ
4. การสร้างแรงบันดาลใจ
จํานวน 4 ข้อ
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การกําหนดเกณฑ์การแปลค่าคะแนนเฉลี่ย ของแบบสอบถามที่มีลกั ษณะคําถามให้ตอบ
เลือกได้ 5 ระดับ ของ Likert Scale ตั้งแต่เห็นด้วยมากที่สุด (5) จนถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด (1) เกณฑ์
การให้คะแนนค่าเฉลี่ย แบ่งได้ดงั นี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2544)
4.21-5.00 หมายถึง
เห็นด้วยมากที่สุด
3.41-4.20 หมายถึง
เห็นด้วยมาก
2.61-3.40 หมายถึง
เห็นด้วยปานกลาง
1.81-2.60 หมายถึง
เห็นด้วยน้อย
1.00-1.80 หมายถึง
เห็นด้วยน้อยที่สุด
2. แบบสอบถาม วัฒนธรรมองค์การ ผูว้ ิ จ ัย สร้ า งขึ้ น ตาม แนวคิ ด ของเกรี ย งไกรยศ
พันธ์ไทย (2552) และวรรณวิมล คงสุ วรรณ (2553) ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามไปตรวจสอบค่าความตรง
ของเนื้อหา (Content Validity) จากการพิจารณา ของผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั 5 ท่าน นํามาคํานวณหาค่าความ
ตรงเชิงเนื้อหา (IOC: Item Objective Congruence Index) สรุ ปผลแสดงความคิดเห็นของกรรมการ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ = 0.735 สามารถนําแบบสอบถามไปใช้ได้ การหาความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม โดยนํา
แบบสอบถามไปทดลองใช้กบั พนักงาน กฟภ. ที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง 30 คน โดยใช้
สู ตรสัมประสิ ทธ์แอลฟ่ าครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือ ของแบบสอบถามเท่ากับ .916
มีคาํ ถามทั้งหมด 120 ข้อโดยแบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ ดังนี้
1. ลักษณะมุ่งเน้นแนวทางที่ช่วยให้พฒั นาขึ้น
จํานวน 40 ข้อ
2. ลักษณะมุ่งเน้นแนวทางตั้งรับแบบไม่โต้แย้ง
จํานวน 40 ข้อ
3. ลักษณะมุ่งเน้นแนวทางตั้งรับแบบรุ นแรง
จํานวน 40 ข้อ
การกําหนดเกณฑ์การแปลค่าคะแนนเฉลี่ย ของแบบสอบถามที่มีลกั ษณะคําถามให้ตอบ
เลือกได้ 5 ระดับ ของ Likert Scale ตั้งแต่เห็นด้วยมากที่สุด (5) จนถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด (1) เกณฑ์
การให้คะแนนค่าเฉลี่ย แบ่งได้ดงั นี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2544)
4.21-5.00 หมายถึง
เห็นด้วยมากที่สุด
3.41-4.20 หมายถึง
เห็นด้วยมาก
2.61-3.40 หมายถึง
เห็นด้วยปานกลาง
1.81-2.60 หมายถึง
เห็นด้วยน้อย
1.00-1.80 หมายถึง
เห็นด้วยน้อยที่สุด
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3. แบบสอบถาม บรรยากาศการเรี ย นรู ้ ผูว้ ิ จ ัย ได้รั บ อนุ ญ าตจาก Ass. Prof. Anona
Armstrong and Patrick Foley ผูเ้ ป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ ให้ใช้แบบสอบถามได้ การหาค่าความตรงของ
เนื้ อ หา หาได้โ ดยการแปลแบบสอบถามจากต้น ฉบับ ภาษาอัง กฤษโดยวิ ธี Translation/ Back
Translation โดยให้ ผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ แ ปลแบบสอบถามตรวจสอบความตรงตามเนื้ อ หา (Content
validity) ความเหมาะสมของข้อความ ความสอดคล้องและครอบคลุมกับคํานิยามเชิงปฏิบตั ิการ และ
การใช้ภาษาในขั้นตอนของการแปลแบบสอบถามทั้งหมด ดังนั้นแบบสอบถามจึงมีความตรงตาม
เนื้ อหา และการหาความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั พนักงาน
กฟภ. ที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง 30 คน โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธ์แอลฟ่ าครอนบาค ได้
ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามเท่ากับ .974 มีคาํ ถามทั้งหมด 65 ข้อ โดยแบ่งออกเป็ น 4 ด้าน ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้
จํานวน 23 ข้อ
2. การระบุความต้องการการเรี ยนรู ้และการพัฒนา
จํานวน 14 ข้อ
3. การบรรลุความต้องการการเรี ยนรู ้และการพัฒนา
จํานวน 17 ข้อ
4. การนําไปใช้ในองค์การ
จํานวน 11 ข้อ
การกําหนดเกณฑ์การแปลค่าคะแนนเฉลี่ย ของแบบสอบถามที่มีลกั ษณะคําถามให้ตอบ
เลือกได้ 5 ระดับ ของ Likert Scale ตั้งแต่เห็นด้วยมากที่สุด (5) จนถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด (1) เกณฑ์
การให้คะแนนค่าเฉลี่ย แบ่งได้ดงั นี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2544)
4.21-5.00
หมายถึง
เห็นด้วยมากที่สุด
3.41-4.20
หมายถึง
เห็นด้วยมาก
2.61-3.40
หมายถึง
เห็นด้วยปานกลาง
1.81-2.60
หมายถึง
เห็นด้วยน้อย
1.00-1.80
หมายถึง
เห็นด้วยน้อยที่สุด
4. แบบสอบถาม การพัฒนานวัตกรรมของ กฟภ. ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นตามแนวคิดของ
Laforet, Sylvie and Tann, Jennifer. (2006) ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามไปตรวจสอบค่าความตรงของ
เนื้อหา (Content Validity) จากการพิจารณา ของผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั 5 ท่าน นํามาคํานวนหาค่าความตรง
เชิ ง เนื้ อ หา (IOC: Item Objective Congruence Index) สรุ ป ผลแสดงความคิ ด เห็ น ของกรรมการ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ = 0.84 สามารถนําแบบสอบถามไปใช้ได้ การหาความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม โดยนํา
แบบสอบถามไปทดลองใช้กบั พนักงาน กฟภ. ที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง 30 คน โดยใช้
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สู ตรสัมประสิ ทธ์ แอลฟ่ าครอนบาค ได้ค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามเท่ ากับ .894 มี คาํ ถาม
ทั้งหมด 10 ข้อ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ด้าน ดังนี้
1. นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์
มีขอ้ คําถาม จํานวน 5 ข้อ
2. นวัตกรรมด้านกระบวนการ
มีขอ้ คําถาม จํานวน 5 ข้อ
การกําหนดเกณฑ์การแปลค่าคะแนนเฉลี่ย ของแบบสอบถามที่มีลกั ษณะคําถามให้ตอบ
เลือกได้ 5 ระดับ ของ Likert Scale ตั้งแต่เห็นด้วยมากที่สุด (5) จนถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด (1) เกณฑ์
การให้คะแนนค่าเฉลี่ย แบ่งได้ดงั นี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2544)
4.21-5.00 หมายถึง
เห็นด้วยมากที่สุด
3.41-4.20 หมายถึง
เห็นด้วยมาก
2.61-3.40 หมายถึง
เห็นด้วยปานกลาง
1.81-2.60 หมายถึง
เห็นด้วยน้อย
1.00-1.80 หมายถึง
เห็นด้วยน้อยที่สุด
การพิทกั ษ์ สิทธิผู้เข้ าร่ วมงานวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้มีการพิทกั ษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1. ได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ มหาวิทยาลัยคริ สเตียน
รับรองว่าโครงการวิจยั นี้ได้ผา่ นการพิจารณาเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554
2. การชี้ แจงเรื่ องการพิ ท ั ก ษ์ สิ ทธิ อ ย่ า งเป็ นลายลั ก ษณ์ อ ั ก ษร ในหน้ า แรกของ
แบบสอบถามการวิจยั โดยบอกวัตถุประสงค์ในการตอบแบบสอบถาม ให้ความกระจ่างเกี่ ยวกับ
แบบสอบถาม อธิ บายประโยชน์เกี่ ยวกับการเข้าร่ วมการวิจยั ให้กบั กลุ่มตัวอย่างได้รับทราบ และ
ดําเนินการเก็บข้อมูลเฉพาะในกลุ่มตัวอย่างที่ยนิ ยอมเข้าร่ วมการวิจยั เท่านั้น ซึ่งกลุ่มตัวอย่างสามารถ
หยุด หรื อปฏิ เสธการเข้าร่ ว มการวิ จ ัยได้ทุกเวลาซึ่ งการปฏิ เสธนี้ จะไม่ มีผลกระทบใดๆ ต่ อ กลุ่ ม
ตัวอย่าง
3. ผูว้ ิจยั รักษาความลับของการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง โดยแนบซองเปล่า
ให้ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งได้ใ ส่ แ บบสอบถามกลับ คื น ให้ ผูว้ ิ จ ัย ซึ่ งจะไม่ มี ก ารผ่า นแบบสอบถามไปยัง
หน่วยงานใดๆ
4. เมื่อได้แบบสอบถามกลับมาแล้ว ผูว้ ิจยั เก็บแบบสอบถามไว้เป็ นความลับและอยูใ่ นที่
ปลอดภัย
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5. วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ในลัก ษณะภาพรวม การรายงานผลการวิ เ คราะห์ ใ นลัก ษณะที่
ไม่สามารถเชื่อมโยงถึงตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หน่วยงาน หรื อองค์การใดองค์การหนึ่ง
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลําดับขั้นตอนดังนี้
1. ผูว้ ิจยั ได้นาํ หนังสื อจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคริ สเตียน ถึงรองผูว้ ่าการจําหน่ าย
และบริ การ (ภาค 3) การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลประกอบการทํา
วิทยานิ พนธ์ และได้รับอนุญาตจากรองผูว้ ่าการจําหน่ ายและบริ การ (ภาค 3) การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554
2. ผูว้ ิจยั จึงติดต่อประสานงานกับ ตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย การไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาคจังหวัด พระนครศรี อยุธยา สระบุรี นครนายก อ่างทอง การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอําเภอ บางประ
อิน ท่าเรื อ ธัญบุรี การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค รังสิ ต ปทุมธานี2 (บางกระดี่) การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัด
ชลบุรี ฉะเชิ งเทรา การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอําเภอ บ้านบึง ศรี ราชา พนัสนิ คม บางปะกง การไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาค เมืองพัทยา บางแสน การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัด นครปฐม กาญจนบุรี สุ พรรณบุรี
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอําเภอ นครชัยศรี บ้านโป่ ง อู่ทอง กระทุ่มแบน และการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
อ้อมน้อย เพื่อแนะนําตัวเองและชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจยั และวิธีการสุ่ มตัวอย่าง ตลอดจนวิธีการ
เก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืน พร้อมแนบหนังสื ออนุ ญาตจากรองผูว้ ่าการจําหน่ายและบริ การ
(ภาค 3) การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค เอกสารชี้แจงผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั หนังสื อแสดงเจตนายินยอมเข้าร่ วมการ
วิจยั และแบบสอบถามเพื่อการวิจยั
3. ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ขอความร่ วมมือในการส่ งแบบสอบถามกลับคืน
ผูว้ ิจยั ทางไปรษณี ยด์ ่วนพิเศษ โดยผูว้ ิจยั ได้แนบเงินของไปรษณี ยด์ ่วนพิเศษเป็ นค่าจัดส่ งกลับ พร้อม
ทั้งขอความกรุ ณาให้ส่งแบบสอบถามกลับคืนผูว้ ิจยั ภายใน 2 สัปดาห์
4. ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้เวลาทั้งหมด 3 เดือน คือ ระหว่างเดือน
ธันวาคม พ.ศ.2554 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 ได้แบบสอบถามคืน 259 ฉบับ ได้ตรวจสอบดูแล้ว
ข้อมูลมีความสมบูรณ์ครบถ้วน สามารถนํามาใช้ในงานวิจยั ได้ท้ งั 259 ฉบับ
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
รู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการพัฒนานวัตกรรมของ กฟภ. ที่พฒั นาขึ้น มีการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป จากการกําหนดเป็ นรู ปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น
SEM. (Structural Equation Modeling) ซึ่ งเป็ นสถิ ติประเภทพหุ ตวั แปร (Multivariate Statistics) ที่
บู ร ณาการเทคนิ ค การวิ เ คราะห์ 2 อย่ า งเข้า ด้ว ยกัน คื อ การวิ เ คราะห์ อ งค์ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน
(Confirmatory Factor Analysis) และการวิเคราะห์อิทธิพลหรื อการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis)
โดยการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น ประกอบด้วยการวิเคราะห์โมเดลสําคัญ 2
โมเดล คือ
1. โมเดลการวัด เป็ นโมเดลแสดงความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นระหว่างตัวแปรแฝง
กับตัวแปรสังเกตได้ของทั้งตัวแปรภายนอกและภายใน การวิเคราะห์ขอ้ มูล 2 วิธี คือ การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน วิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวแปรนั้น
เป็ นการวิเคราะห์องค์ประกอบ ของตัวแปรแฝงที่ไม่สามารถสังเกตได้ ด้วยการวัดจากองค์ประกอบ
ของตัว แปรที่ สั ง เกตได้ ส่ ว นการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยนั้ น ทํา ให้ ไ ด้ค่ า สถิ ติ ที่ ช่ ว ยให้ ท ราบ
ค่าพารามิ เตอร์ ที่แท้จริ งและค่าตัวแปรที่ วดั ได้จะบอกค่าความคลาดเคลื่ อนของการวัดในแต่ ละ
ตัวแปร
2. โมเดลสมการเชิ งโครงสร้าง มีวิธีวิเคราะห์อิทธิ พลหรื อการวิเคราะห์เส้นทาง หา
ความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของตัวแปรแฝงภายนอกและตัวแปรแฝงภายใน การวิเคราะห์สมการเชิง
โครงสร้างเพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดล และระบุขนาดและลักษณะอิทธิพลเชิงสาเหตุระหว่าง
ตัว แปรในโมเดลและลดข้อ ตกลงเบื้ อ งต้น ทางสถิ ติ ก ารวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ เ พื่ อ ทดสอบว่ า
ความสัมพันธ์ของตัวแปรทุกตัวในรู ปแบบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรื อไม่ อย่างไร
โดยตัวแปรแต่ละตัวมีอิทธิพลทางตรงและ/หรื อทางอ้อมอย่างไร ขั้นตอนการวิเคราะห์ ดังนี้
2.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้น เพื่อให้รู้จกั ลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างและพรรณนา
ระดับของตัวแปรแต่ละตัวในกรอบแนวคิดการวิจยั ที่สร้ างขึ้น แสดงสถิติพรรณนาหา ความถี่
ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตลอดจนวิเคราะห์ลกั ษณะการแจกแจงของตัวแปร
2.2 การวิเคราะห์ ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพัน ธ์แ ละสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยพหุ คูณ
ระหว่างตัวแปร ซึ่ งเป็ นสถิ ติวิเคราะห์ องค์ประกอบต่างๆที่ เกี่ ยวกับปั จจัยด้าน ภาวะผูน้ าํ การ
เปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ บรรยากาศการเรี ยนรู ้ ที่ส่งผลต่อ การพัฒนานวัตกรรมของ กฟภ.
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2.3 ตรวจสอบความสอดคล้องของรู ปแบบความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุที่ได้พฒั นาขึ้นกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้กาํ หนดให้ การไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาค เป็ นหน่วยในการวิเคราะห์ ดังนั้นในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั จึงได้นาํ ข้อมูลจากผูต้ อบ
แบบสอบถามในสังกัดการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างทุกคนมาหาค่าเฉลี่ยเป็ นรายการ
ไฟฟ้ า ซึ่งจะนําค่าเฉลี่ยดังกล่าวไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปที่นาํ เสนอผล
การวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกบั ข้อมูลเชิงประจักษ์ และปรับโมเดลจากค่าสถิติที่ได้
จากการวิเคราะห์ เพื่อให้ได้รูปแบบความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากที่สุด
การประเมินความสอดคล้องของโมเดลกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
การตรวจสอบความตรงของโมเดลองค์ป ระกอบที่ เ ป็ นสมมติ ฐ านวิ จ ัย หรื อการ
ประเมินผลความถูกต้องของโมเดลองค์ประกอบหรื อการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดล
องค์ประกอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าสถิติไค-สแควร์ ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์และดัชนี
GFI, AGFI, CFI, Standardized RMR, RMSEA (Hu & Bentler, 1999) (เสรี ชัด แช้ม และสุ ช าดา
กรเพชรปาณี , 2546) ดังนี้
1. ค่าสถิติไค-สแควร์ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (p > .05) ดัชนี GFI และดัชนี AGFI มีค่า
มากกว่า 0.90 ดัชนี CFI มีค่ามากกว่า 0.95 ค่า Standardized RMR มีค่าตํ่ากว่า 0.08 และค่า RMSEA มีค่า
ตํ่ากว่า 0.06 แสดงว่าโมเดลองค์ประกอบสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
2. ค่าสถิติไค-สแควร์ มีนยั สําคัญทางสถิติ (p < .05) แต่ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์นอ้ ยกว่า
3.00 ดัชนี GFI และดัชนี AGFI มีค่ามากกว่า 0.90 ดัชนี CFI มีค่ามากกว่า 0.95 ค่า Standardized
RMR มีค่าตํ่ากว่า 0.08 และค่า RMSEA มีค่าตํ่ากว่า 0.06 ถือว่าโมเดลองค์ประกอบสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์
นอกจากนี้ ใช้ค่ า สถิ ติ แ สดงเส้ น อิ ท ธิ พ ลทางตรงและทางอ้อ ม (Direct and Indirect
Effect) ของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ทางการพยาบาลตลอดจนเสนอตารางแสดง
อิทธิ พลรวมของตัวแปรที่ส่งผลต่อองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ (Total Effect) และผูว้ ิจยั ได้ทาํ การปรับ
แก้ไขโมเดล (Modification Indices) จากค่าสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์ เพื่อให้ได้รูปแบบที่มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

บทที่ 4

ผลการวิจยั

การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนารู ปแบบความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของปั จจัยที่มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ การพัฒ นานวัต กรรมของการไฟฟ้ าส่ ว นภู มิ ภ าค ได้แ ก่ ภาวะผูน้ ํา การเปลี่ ย นแปลง
วัฒนธรรมองค์การ บรรยากาศการเรี ยนรู ้ และเปรี ยบเทียบเส้นทางอิทธิ พลระหว่างตัวแปรแฝงใน
รู ปแบบความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุ ดังกล่ าว ผูว้ ิจ ัยได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูล โดยแบ่ งเป็ น
3 ขั้นตอน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 การแจกแจงความถี่ และร้อยละของข้อมูลเบื้องต้น
1.2 ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต X ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของตัวแปร
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ 13 ตัวแปร ที่ใช้ในการ
พัฒนารู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการพัฒนานวัตกรรมของการไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาค
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของรู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปั จจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนานวัตกรรมของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคตามสมมุติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ผลการหาค่าสถิติต่างๆ ที่แสดงไว้ในการแปลผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ใช้สัญลักษณ์ต่างๆ แทน
ชื่อตัวแปรต่างๆ ดังต่อไปนี้

75
X

SD
CR
GFI
AGFI

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มัชฌิมเลขคณิ ต
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สัมประสิ ทธิ์ความแปรผัน
ดัชนีวดั ระดับความสอดคล้องหรื อความกลมกลืน
ดัช นี ว ัด ระดับ ความสอดคล้อ งหรื อ ความกลมกลื น ที่

หมายถึง

ดัชนี รากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสอง

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

อิทธิพลรวม
อิทธิพลทางอ้อม
อิทธิพลทางตรง
จํานวนผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้ในการวิเคราะห์

ปรับแก้แล้ว
RMSEA
ในการประมาณค่า
TE
IE
DE
N
สั ญลักษณ์
ตัวแปรแฝง 4 ตัวแปร ประกอบด้วย
TL
หมายถึง
ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
OC
หมายถึง
วัฒนธรรมองค์การ
LE
หมายถึง
บรรยากาศการเรี ยนรู ้
IN
หมายถึง
การพัฒนานวัตกรรมของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
ตัวแปรสังเกตได้ 13 ตัวแปร ประกอบด้วย
II
หมายถึง
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
IM
หมายถึง
การสร้างแรงบันดาลใจ
IS
หมายถึง
การกระตุน้ เชาว์ปัญญา
IC
หมายถึง
การคํานึงถึงปัจเจกบุคคล
CONOC
หมายถึง
วัฒ นธรรมองค์ก ารลัก ษณะมุ่ ง เน้น แนวทางที่ ช่ ว ยให้
พัฒนาขึ้น
PASSOC
โต้แย้ง

หมายถึง

วัฒนธรรมองค์การลักษณะมุ่งเน้นแนวทางตั้งรับแบบไม่
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AGGOC

หมายถึง

วัฒนธรรมองค์การลักษณะมุ่ งเน้นแนวทางตั้งรั บแบบ

LEN
ILEN
MLEN
ALEN
PDIN
PCIN

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

สิ่ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้
การระบุความต้องการในการเรี ยนรู ้และการพัฒนา
การบรรลุความต้องการการเรี ยนรู ้และการพัฒนา
การประยุกต์ใช้ความต้องการการเรี ยนรู ้และการพัฒนา
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมด้านกระบวนการ

รุ นแรง

ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้น
1.1 การแจกแจงความถี่ และร้อยละของข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 259 ราย
คิดเป็ น ร้อยละ 95.22
ตารางที่ 2 จํานวน และร้อยละของข้อมูลเบื้องต้นของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
เพศ

ชาย
หญิง
ระดับการศึกษา
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
สู งกว่าปริ ญญาตรี
ระดับตําแหน่งงานในปัจจุบนั
ระดับ 6
ระดับ 7
ระดับ 8
ระดับ 9
ระดับ 10

จํานวน (n = 259)
198
61

ร้ อยละ
76.45
23.55

33
189
37

12.74
72.97
14.29

16
81
119
10
33

6.18
31.27
45.95
3.86
12.74
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จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้ อยละ 76.45 มีเพียงร้อยละ
23.55 เป็ นเพศหญิง โดยมีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด 189 คน คิดเป็ นร้อยละ 72.97 และ
ระดับตําแหน่งในปั จจุบนั ระดับ 8 มากที่สุด 119 คนคิดเป็ น ร้อยละ 45.95
ข้อ มู ล ทั่ว ไปในด้า นอายุ และประสบการณ์ ก ารทํา งานในรู ป ของค่ า เฉลี่ ย (Mean)
ค่าสูงสุ ด (Max) ค่าตํ่าสุ ด (Min) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ได้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้น
ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ค่าสู งสุ ด ค่าตํ่าสุ ด และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของข้อมูลเบื้องต้นของผูต้ อบ
แบบสอบถาม
ข้ อมูลส่ วนบุคคล

ค่ าเฉลีย่

ค่ าสู งสุ ด

ค่ าตํ่าสุ ด

อายุ

50.55

59

32

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
5.08

ประสบการณ์การทํางาน

27.08

39

10

5.16

จากตารางที่ 3 พบว่ า อายุ มี ค่ า เฉลี่ ย 50.55 ค่ า อายุ สู ง สุ ด 59 ปี ค่ า ตํ่า สุ ด 32 ปี และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.08 สําหรับประสบการณ์การทํางานมีค่าเฉลี่ย 27.08 ปี ค่าประสบการณ์
การทํางานสู งสุ ด 39 ปี ค่าตํ่าสุ ด 10 ปี และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.16
1.2 ค่ า มัช ฌิ ม เลขคณิ ต และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของตัว แปร ดัง แสดงรายละเอี ย ด
ในตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4 ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต X ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของตัวแปร
ตัวแปร
1. ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง (TL)
1.1 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (II)
1.2 การสร้างแรงบันดาลใจ (IM)
1.3 การกระตุน้ เชาว์ปัญญา (IS)
1.4 การคํานึงถึงปั จเจกบุคคล (IC)

X

3.96
3.76
3.65
3.52
3.84

SD การแปลผล
.59
มาก
.59
มาก
.71
มาก
.65
มาก
.72
มาก
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ตารางที่ 4 ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต X ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของตัวแปร (ต่อ)
ตัวแปร
2. วัฒนธรรมองค์การ (OC)
2.1 วัฒนธรรมองค์การลักษณะมุ่งเน้นแนวทางที่ช่วยให้
พัฒนาขึ้น (CONOC)
2.2 วัฒนธรรมองค์การลักษณะมุ่งเน้นแนวทางตั้งรับแบบไม่
โต้แย้ง (PASSOC
2.3 วัฒนธรรมองค์การลักษณะมุ่งเน้นแนวทางตั้งรับแบบรุ นแรง
(AGGOC)
3. บรรยากาศการเรี ยนรู ้ (LE)
3.1 สิ่ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ (LEN)
3.2 การระบุความต้องการในการเรี ยนรู ้และการพัฒนา (ILEN)
3.3 การบรรลุความต้องการการเรี ยนรู ้และการพัฒนา (MLEN)
3.4 การประยุกต์ใช้ความต้องการการเรี ยนรู ้และการพัฒนา
(ALEN)
4. การพัฒนานวัตกรรมของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (IN)
4.1 นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (PDIN)
4.2 นวัตกรรมด้านกระบวนการ (PCIN)

SD การแปลผล
3.30 .34 ปานกลาง
3.71 .50
มาก
X

3.28 .38

ปานกลาง

2.90 .51

ปานกลาง

3.53
3.84
3.53
3.33
3.40

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

.53
.59
.63
.62
.63

3.69 .66
3.66 .77
3.72 .68

มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4 พบว่ า พนั ก งานของการไฟฟ้ าส่ ว นภู มิ ภ าครั บ รู ้ ถึ ง ภาวะผู ้นํา การ
เปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับสู ง มีค่ามัชฌิมเลขคณิ ตเท่ากับ 3.69 มีภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ด้านการ
คํานึงถึงปั จเจกบุคคล การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ และการกระตุน้ เชาว์
ปั ญญา อยูใ่ นระดับสู ง มีค่ามัชฌิมเลขคณิ ตเท่ากับ 3.84 3.76 3.65 และ 3.52 ตามลําดับ
พนักงานของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาครับรู ้ถึงวัฒนธรรมองค์การอยูใ่ นระดับปานกลาง มี
ค่ามัชฌิมเลขคณิ ตเท่ากับ 3.30 มีวฒั นธรรมองค์การลักษณะมุ่งเน้นแนวทางที่ช่วยให้พฒั นาขึ้นอยูใ่ น
ระดับสู ง มีค่ามัชฌิมเลขคณิ ตเท่ากับ 3.71 สําหรับวัฒนธรรมองค์การลักษณะมุ่งเน้นแนวทางตั้งรับ
แบบไม่ โ ต้แ ย้ง และวัฒ นธรรมองค์ก ารลัก ษณะมุ่ ง เน้น แนวทางตั้ง รั บ แบบรุ น แรงอยู่ใ นระดับ
ปานกลาง มีค่ามัชฌิมเลขคณิ ตเท่ากับ 3.28 และ 2.90
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พนักงานของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาครับรู ้ถึงบรรยากาศการเรี ยนรู ้ อยู่ในระดับสู ง มีค่า
มัชฌิมเลขคณิ ตเท่ากับ 3.53 บรรยากาศการเรี ยนรู ้ ด้านสิ่ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ และการระบุความ
ต้องการในการเรี ยนรู ้และการพัฒนา อยู่ในระดับสู ง มีค่ามัชฌิมเลขคณิ ตเท่ากับ 3.84 และ 3.53
สําหรับการประยุกต์ใช้ความต้องการการเรี ยนรู ้และการพัฒนา และการบรรลุความต้องการการ
เรี ยนรู ้และการพัฒนา อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่ามัชฌิมเลขคณิ ตเท่ากับ 3.40 และ 3.33
พนักงานของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาครับรู ้ถึงการพัฒนานวัตกรรมโดยรวมอยูใ่ นระดับสู ง
โดยค่ามัชฌิมเลขคณิ ตเท่ากับ 3.69 นวัตกรรมด้านกระบวนการ และนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ อยูใ่ น
ระดับสู ง โดยค่ามัชฌิมเลขคณิ ตเท่ากับ 3.72 และ 3.66
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเ คราะห์ ส หสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตัว แปร ที่ใ ช้ ใ นการพัฒ นารู ป แบบความสั ม พัน ธ์
เชิงสาเหตุของปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการพัฒนานวัตกรรมของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
ตารางที่ 5 เมทริ กซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
TL
OC
TL
1.00
OC
.416**
1.00
LE
.370**
.504**
IN
.187**
.172**
**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

LE

IN

1.00
.456**

1.00

จากตารางที่ 5 รู ปแบบความสัม พัน ธ์เ ชิ ง สาเหตุ ของปั จ จัย ที่ มีอิ ท ธิ พลต่ อการพัฒ นา
นวัตกรรมของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคประกอบด้วย 4 ตัวแปร ได้แก่ ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง (TL)
วัฒนธรรมองค์การ (OC) บรรยากาศการเรี ยนรู ้ (LE) และการพัฒนานวัตกรรมของการไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาค (IN) จากตาราง พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01
เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า สั ม ประสิ ทธิ์ สหสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตัว แปร พบว่ า ภาวะผู ้นํ า การ
เปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กบั วัฒนธรรมองค์การ บรรยากาศการเรี ยนรู ้ และการพัฒนานวัตกรรม
ของการไฟฟ้ าส่ ว นภู มิ ภ าค โดยมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ เ ท่ า กับ 0.416 0.370 และ 0.187
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ตามลําดับ วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์กบั บรรยากาศการเรี ยนรู ้ และการพัฒนานวัตกรรมของ
การไฟฟ้ าส่ ว นภู มิ ภ าค โดยมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ เ ท่ า กับ 0.504 และ 0.172 ตามลํา ดับ
บรรยากาศการเรี ยนรู ้ มีความสัมพันธ์กบั การพัฒนานวัตกรรมของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคโดยมีค่า
สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.456
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ความสอดคล้ องของรู ปแบบความสั มพันธ์ เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอทิ ธิพล
ต่ อการพัฒนานวัตกรรมของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคตามสมมุติฐานกับข้ อมูลเชิ งประจักษ์ จากกลุ่ม
ตัวอย่ าง
จากผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของรู ปแบบสมมุติฐานตามกรอบแนวคิด (แผนภาพ
ที่ 1) กับข้อมูลความคิดเห็ นของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 259 คน โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปเป็ นการ
วิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์โมเดลสําคัญ 2 โมเดล
คื อ โมเดลการวัด (Measurement Model) และโมเดลสมการเชิ ง โครงสร้ า ง (Structural Equation
Modeling : SEM)
ส่ วนที่ 3.1 การวิเคราะห์ โมเดลการวัด (Measurement Model)
รู ปแบบแสดงความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นระหว่างตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้
ของทั้งตัวแปรภายนอกและภายใน วิเคราะห์ขอ้ มูล 2 วิธี คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยัน
(Confirmatory Factor Analysis) และการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ (Multiple Regression
Analysis) โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวแปรนั้นเป็ นการวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวแปร
แฝงที่ไม่สามารถสังเกตได้ดว้ ยการวัดจากองค์ประกอบของตัวแปรที่สงั เกตได้ ส่ วนการวิเคราะห์การ
ถดถอยนั้น ทําให้ได้ค่าสถิติที่ช่วยให้ทราบค่าพารามิเตอร์ ที่แท้จริ งและค่าตัวแปรที่วดั ได้จะบอกค่า
ความคลาดเคลื่อนของการวัดในแต่ละตัวแปร และสามารถเปรี ยบเที ยบความสําคัญของตัวแปร
สังเกตได้ว่า ตัวแปรใดใช้วดั ตัวแปรแฝงได้ดีที่สุด ในงานวิจยั ชิ้นนี้ มีตวั แปรแฝงทั้งหมด 4 ตัว ได้แก่
ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง (TL) วัฒนธรรมองค์การ (OC) บรรยากาศการเรี ยนรู ้ (LE) และการพัฒนา
นวัตกรรมของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (IN) แสดงผลการวิเคราะห์ ดังนี้
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1. ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรภาวะผู้นําการเปลีย่ นแปลง
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันของตัวแปรแฝงภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง (TL)
สามารถวัดได้ตวั แปรสังเกตได้ 4 ตัวแปร ได้แก่ การมีอิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์ (II) การสร้างแรง
บันดาลใจ (IM) การกระตุน้ เชาว์ปัญญา (IS) และการคํานึงถึงปั จเจกบุคคล (IC)
ตารางที่ 6 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง (TL)
ดัชนีความสอดคล้อง
Chi-square (X2)
Degree of freedom (df)
Probability level
X2/df (CMIN/DF)
Goodness-of-Fit Index (GFI)
Adjusted Goodness-of-Fit Index (AGFI)
Root Mean Squared Error of Approximate
Residual (RMSEA)

ค่ าสถิติ
4.06
2
0.13
2.03
0.99
0.99
0.06

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันของรู ปแบบปั จจัยภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
พบว่า รู ปแบบปั จจัยภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง (TL) ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดย
พิจารณาจากค่าสถิติ Chi-Square เท่ากับ 4.06 หรื อค่า X2/ df เท่ากับ 2.03 องศาแห่ งความเป็ นอิสระ
เท่ากับ 2 และมีค่า GFI เท่ากับ 0.99 ค่า AGFI เท่ากับ 0.99 และค่า RMSEA เท่ากับ 0.06

แผนภาพที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลปัจจัยภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง (TL)
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ตารางที่ 7 ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ การพยากรณ์ และสั ม ประสิ ท ธิ์ เส้ น ทางของตัว แปรภาวะผู น้ ํา การ
เปลี่ยนแปลง
องค์ ประกอบ
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (II)
การสร้างแรงบันดาลใจ (IM)
การกระตุน้ เชาว์ปัญญา (IS)
การคํานึงถึงปั จเจกบุคคล (IC)

ค่ าสั มประสิ ทธิ์การพยากรณ์ สั มประสิ ทธิ์เส้ นทาง
.67
.82
.71
.84
.71
.84
.67
.82

เมื่ อ พิ จ ารณาจากนํ้ าหนั ก ปั จ จั ย (Factor Loading) ที่ ผู ้วิ จ ั ย กํา หนดไว้ใ นรู ปแบบ
มีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 และมีค่าสัมประสิ ทธิ์การพยากรณ์ของแต่ละปั จจัยซึ่ งเป็ นค่าที่บอก
สัดส่ วนความแปรปรวนระหว่างตัวแปรสังเกตได้กบั ปั จจัยร่ วม (Communalities) ปรากฏว่าภาวะ
ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงแบบการกระตุน้ เชาว์ปัญญา (IS) และ ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงแบบการ
คํานึ งถึงปั จเจกบุคคล (IC) มีค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์ (R2) มากที่สุดคือ 0.71 ซึ่ งหมายถึงภาวะ
ผูน้ ําการเปลี่ ยนแปลงแบบการกระตุน้ เชาว์ปัญญา (IS) และภาวะผูน้ าํ การเปลี่ ยนแปลงแบบการ
คํานึ งถึงปั จเจกบุคคล (IC) สามารถอธิ บายความแปรปรวนของภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงได้มาก
ที่สุด คือ ร้อยละ 71 ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงแบบการมีอิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์ (II) และภาวะ
ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงแบบการสร้างแรงบันดาลใจ (IM) มีค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ
0.67
จากการพิ จ ารณาตัว ประกอบสํา คัญ ของตัว แปรสั ง เกตได้ข องปั จ จัย ภาวะผูน้ ํา การ
เปลี่ยนแปลง (TL) ทั้ง 4 ตัวแปรย่อย ผลปรากฏว่าตัวแปรสังเกตได้ที่อธิ บายปั จจัยภาวะผูน้ าํ การ
เปลี่ยนแปลง (TL) เรี ยงตามลําดับ คือ ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงแบบการกระตุน้ เชาว์ปัญญา (IS)
และภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงแบบการคํานึงถึงปั จเจกบุคคล (IC) มีค่าสัมประสิ ทธิ์เส้นทาง เท่ากับ
0.84 ภาวะผูน้ ํา การเปลี่ ย นแปลงแบบการมี อิ ท ธิ พ ลอย่า งมี อุ ด มการณ์ (II) และภาวะผู น้ ํา การ
เปลี่ยนแปลงแบบการสร้างแรงบันดาลใจ (IM) มีค่าสัมประสิ ทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.82
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2. ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรวัฒนธรรมองค์ การ
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรแฝงวัฒนธรรมองค์การ สามารถวัดได้
ตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร ได้แก่ วัฒนธรรมองค์การลักษณะมุ่งเน้นแนวทางที่ช่วยให้พฒั นาขึ้น
(CONOC) วัฒ นธรรมองค์ก ารลัก ษณะมุ่ ง เน้ น แนวทางตั้ง รั บ แบบไม่ โ ต้แ ย้ง (PASSOC) และ
วัฒนธรรมองค์การลักษณะมุ่งเน้นแนวทางตั้งรับแบบรุ นแรง (AGGOC)
ตารางที่ 8 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรวัฒนธรรมองค์การ (OC)
ดัชนีความสอดคล้อง
2

Chi-square (X )
Degree of freedom (df)
Probability level
X2/df (CMIN/DF)
Goodness-of-Fit Index (GFI)
Adjusted Goodness-of-Fit Index (AGFI)
Root Mean Squared Error of Approximate Residual
(RMSEA)

ค่ าสถิติ
0.00
0
0.00
1.00
0.57

ผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิ งยืน ยันของรู ปแบบปั จจัย วัฒนธรรมองค์การ (OC)
พบว่า รู ปแบบปั จจัยวัฒนธรรมองค์การ (OC) มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณา
จากค่าสถิติไคสแควร์ เท่ากับ 0.000 หรื อค่า X2/ df เท่ากับ 0.00 องศาแห่ งความเป็ นอิสระ เท่ากับ 0
และมีค่า P-value เท่ากับ 0.00 ค่า GFI เท่ากับ 1.00 และค่า RMSEA เท่ากับ 0.57

แผนภาพที่ 3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลปัจจัยวัฒนธรรมองค์การ (OC)
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ตารางที่ 9 ค่าสัมประสิ ทธิ์การพยากรณ์ และสัมประสิ ทธิ์เส้นทางของตัวแปรวัฒนธรรมองค์การ
องค์ ประกอบ
วัฒนธรรมองค์การลักษณะมุ่งเน้น
แนวทางที่ช่วยให้พฒั นาขึ้น (CONOC)
วัฒนธรรมองค์การลักษณะมุ่งเน้น
แนวทางตั้งรับแบบไม่โต้แย้ง (PASSOC)
วัฒนธรรมองค์การลักษณะมุ่งเน้น
แนวทางตั้งรับแบบรุ นแรง (AGGOC)

ค่ าสั มประสิ ทธิ์การพยากรณ์ สั มประสิ ทธิ์เส้ นทาง
.83

.91

.59

.77

.22

.46

เมื่ อ พิ จ ารณาจากนํ้ าหนั ก ปั จ จัย (Factor Loading) ที่ ผู ้วิ จ ัย กํา หนดไว้ใ นรู ปแบบมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 และมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์ของแต่ละปั จจัยซึ่ งเป็ นค่าที่บอก
สัดส่ วนความแปรปรวนระหว่างตัวแปรสังเกตได้กบั ปั จจัยร่ วม (Communalities) ปรากฏว่าลักษณะ
วัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งเน้นแนวทางที่ช่วยให้พฒั นาขึ้น (CONCO) มีค่าสัมประสิ ทธิ์การพยากรณ์
(R2) เท่ากับ 0.83 ซึ่ งหมายถึงลักษณะวัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งเน้นแนวทางที่ช่วยให้พฒ
ั นาขึ้น
สามารถอธิ บ ายความแปรปรวนของวัฒ นธรรมองค์ก ารได้ม ากที่ สุ ด คื อ ร้ อ ยละ 0.83 ลัก ษณะ
วัฒ นธรรมองค์ก ารแบบมุ่ ง เน้น แนวทางตั้งรั บ แบบไม่ โ ต้แ ย้ง (PASSOC) มี ค่ า สัม ประสิ ทธิ์ การ
พยากรณ์ (R2) คือ 0.59 ลักษณะวัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งเน้นแนวทางตั้งรับแบบรุ นแรง (AGGOC)
มีค่าสัมประสิ ทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.22
จากการพิจารณาตัวประกอบสําคัญของตัวแปรสังเกตได้ของปั จจัยวัฒนธรรมองค์การ
(OC) ทั้ง 3 ตัว แปรย่อ ย ผลปรากฏว่ า ตัว แปรสั ง เกตได้ที่ อ ธิ บ ายปั จ จัย วัฒ นธรรมองค์ การเรี ย ง
ตามลํา ดับ คื อ วัฒ นธรรมองค์ก ารลัก ษณะมุ่ ง เน้น แนวทางที่ ช่ ว ยให้พ ฒ
ั นาขึ้ น (CONOC) มี ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ เส้นทางเท่ากับ 0.91 ลักษณะมุ่งเน้นแนวทางตั้งรับแบบไม่โต้แย้ง (PASSOC) และมีค่า
สัมประสิ ทธิ์ เส้นทางเท่ากับ 0.77 และวัฒนธรรมองค์การลักษณะมุ่งเน้นแนวทางตั้งรับแบบรุ นแรง
(AGGOC) มีค่าสัมประสิ ทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.46
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3. ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรบรรยากาศการเรียนรู้ (LE)
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันของตัวแปรแฝงบรรยากาศการเรี ยนรู ้ สามารถวัด
ตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัวแปร ได้แก่ สิ่ งแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้ (LEN) การระบุความต้องการในการ
เรี ยนรู ้และการพัฒนา (ILEN) การบรรลุความต้องการการเรี ยนรู ้และการพัฒนา (MLEN) และการ
ประยุกต์ใช้ความต้องการการเรี ยนรู ้และการพัฒนา (ALEN)
ตารางที่ 10 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรบรรยากาศการเรี ยนรู ้ (LE)
ดัชนีความสอดคล้อง
Chi-square (X2)
Degree of freedom (df)
Probability level
X2/df (CMIN/DF)
Goodness-of-Fit Index (GFI)
Adjusted Goodness-of-Fit Index (AGFI)
Root Mean Squared Error of Approximate Residual (RMSEA)

ค่ าสถิติ
0.43
1
0.51
0.43
0.99
0.99
0.00

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันของรู ปแบบปั จจัยบรรยากาศการเรี ยนรู ้ (LE)
พบว่ า รู ป แบบปั จ จัย บรรยากาศการเรี ย นรู ้ (LE) มี ค วามสอดคล้อ งกับ ข้อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ โดย
พิจารณาจากค่าสถิติ Chi-Square เท่ากับ 0.43 หรื อค่า X2/df เท่ากับ 0.43 องศาแห่ งความเป็ นอิสระ
เท่ากับ 1 และมีค่า GFI เท่ากับ 0.99 ค่า AGFI เท่ากับ 0.99 และค่า RMSEA เท่ากับ 0. 00

แผนภาพที่ 4 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลปัจจัยบรรยากาศการเรี ยนรู ้ (LE)
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ตารางที่ 11 ค่าสัมประสิ ทธิ์การพยากรณ์ และสัมประสิ ทธิ์เส้นทางของตัวแปรบรรยากาศการเรี ยนรู ้
องค์ ประกอบ
สิ่ งแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้ (LEN)

ค่ าสั มประสิ ทธิ์การพยากรณ์ สั มประสิ ทธิ์เส้ นทาง
.56
.91
.84

.75

การบรรลุความต้องการการเรี ยนรู ้
และการพัฒนา (MLEN)

.47

.69

การประยุกต์ใช้ความต้องการการเรี ยนรู ้
และการพัฒนา (ALEN)

.63

.86

การระบุความต้องการในการเรี ยนรู ้และ
การพัฒนา (ILEN)

เมื่ อ พิ จ ารณาจากนํ้ าหนั ก ปั จ จัย (Factor Loading) ที่ ผู ้วิ จ ัย กํา หนดไว้ใ นรู ปแบบมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 และมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์ของแต่ละปั จจัยซึ่ งเป็ นค่าที่บอก
สัดส่ วนความแปรปรวนระหว่างตัวแปรสังเกตได้กบั ปั จจัยร่ วม (Communalities) ปรากฏว่าการระบุ
ความต้องการในการเรี ยนรู ้และการพัฒนา (ILEN) มีค่าสัมประสิ ทธิ์การพยากรณ์ (R2) มากที่สุด คือ
0.84 ซึ่ งหมายถึงการระบุความต้องการในการเรี ยนรู ้และการพัฒนาสามารถอธิ บายความแปรปรวน
ของบรรยากาศการเรี ยนรู ้ ได้มากที่สุด คือ ร้อยละ 84 รองลงมาคือการประยุกต์ใช้ความต้องการการ
เรี ยนรู ้ และการพัฒนา (ALEN) มี ค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.63 สิ่ งแวดล้อมการ
เรี ยนรู ้ (LEN) มีค่าสัมประสิ ทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.56 และการบรรลุความต้องการการเรี ยนรู ้
และการพัฒนา (MLEN) มีค่าสัมประสิ ทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.47 ตามลําดับ
จากการพิจารณาตัวประกอบสําคัญของตัวแปรสังเกตได้ของปั จจัยบรรยากาศการเรี ยนรู ้
(LE) ทั้ง 4 ตัวแปร ผลปรากฏว่าตัวแปรประกอบที่อธิ บายปั จจัยบรรยากาศการเรี ยนรู ้ (LE) เรี ยง
ตามลําดับคือ การระบุความต้องการในการเรี ยนรู ้และการพัฒนา (ILEN) มีค่าสัมประสิ ทธิ์ เส้นทาง
เท่ ากับ 0.91 การประยุก ต์ใ ช้ค วามต้องการการเรี ย นรู ้ แ ละการพัฒนา (ALEN) มี ค่าสัมประสิ ทธิ์
เส้นทางเท่ากับ 0.86 สิ่ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ (LEN) มีค่าสัมประสิ ทธิ์ เส้นทางเท่ากับ 0.75 และการ
บรรลุความต้องการการเรี ยนรู ้และการพัฒนา (MLEN) มีค่าสัมประสิ ทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.69
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4. ผลการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น ของตั ว แปร การพั ฒ นานวั ต กรรมของการไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาค (IN)
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรแฝง การพัฒนานวัตกรรมของการไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาค (IN) สามารถวัดได้ตวั แปรสังเกตได้ 2 ตัวแปร ได้แก่ นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (PDIN)
และนวัตกรรมด้านกระบวนการ (PCIN)
ตารางที่ 12 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยัน ของตัวแปร การพัฒนานวัตกรรมของการไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาค (IN)
ดัชนีความสอดคล้อง
Chi-square (X2)
Degree of freedom (df)
Probability level
X2/df (CMIN/DF)
Goodness-of-Fit Index (GFI)
Adjusted Goodness-of-Fit Index (AGFI)
Root Mean Squared Error of Approximate Residual (RMSEA)

ค่ าสถิติ
0.00
0
1.00
0.78

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของรู ปแบบปั จจัย การพัฒนานวัตกรรมของการ
ไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (IN) พบว่า รู ปแบบปั จจัยการพัฒนานวัตกรรมของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (IN)
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าสถิติ Chi-Square เท่ากับ 0.00 หรื อค่า
X2/ df เท่ากับ 0.00 องศาแห่ งความเป็ นอิสระ เท่ากับ 0 และมีค่า p-value เท่ากับ 0.00 ค่า GFI เท่ากับ
1.00 และค่า RMSEA เท่ากับ 0.78

แผนภาพที่ 5 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันของโมเดลปั จจัย การพัฒนานวัตกรรมของการ
ไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (IN)
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ตารางที่ 13 ค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์ และสัมประสิ ทธิ์ เส้นทางของตัวแปรการพัฒนานวัตกรรม
ของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
องค์ ประกอบ
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (PDIN)
นวัตกรรมด้านกระบวนการ (PCIN)

ค่ าสั มประสิ ทธิ์การพยากรณ์ สั มประสิ ทธิ์เส้ นทาง
.54
.74
.85

.92

เมื่อพิจารณาจากนํ้าหนักปั จจัย (Factor Loading) ที่ผวู ้ ิจยั กําหนดไว้ในโมเดลมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ .01 และมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์ของแต่ละปั จจัยซึ่ งเป็ นค่าที่บอกสัดส่ วน
ความแปรปรวนระหว่างตัวแปรสังเกตได้กบั ปั จจัยร่ วม (Communalities) ปรากฏว่านวัตกรรมด้าน
กระบวนการ (PCIN) มีค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์ (R2) มากที่สุดคือ 0.85 รองลงมาคือนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์ (PDIN) มีค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.54 ซึ่ งหมายถึง นวัตกรรมด้าน
กระบวนการ (PCIN) สามารถอธิ บายการพัฒนานวัตกรรมของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (IN) ได้มาก
ที่สุดคือร้อยละ 85
จากการพิจารณาตัวประกอบสําคัญของตัวแปรสังเกตได้ของ การพัฒนานวัตกรรมของ
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (IN) ผลปรากฏว่าตัวแปรประกอบที่อธิ บายปั จจัยด้านการพัฒนานวัตกรรม
ของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (IN) คือ นวัตกรรมด้านกระบวนการ (PCIN) มีค่าสัมประสิ ทธิ์ เส้นทาง
เท่ากับ 0.92 และนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (PDIN) มีค่าสัมประสิ ทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.74
ส่ วนที่ 3.2 การวิเคราะห์ โมเดลสมการเชิงโครงสร้ าง (Structural Equation Modeling)
วิธีการวิเคราะห์อิทธิ พลหรื อการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) หาความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุ ข องตัว แปรแฝงภายนอกและตัว แปรแฝงภายในการวิเ คราะห์ ส มการเชิ งโครงสร้ า งเพื่ อ
ตรวจสอบความตรงของรู ปแบบ และระบุขนาดและลักษณะอิทธิ พลเชิ งสาเหตุระหว่างตัวแปรใน
รู ปแบบและลดข้อตกลงเบื้องต้นทางสถิติ การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อทดสอบว่ารู ปแบบความสัมพันธ์
ของตัวแปรทุกตัวในรู ปแบบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรื อไม่ โดยตัวแปรแต่ละตัวจะ
มีอิทธิพลทางตรงและ/ หรื อทางอ้อมอย่างไร แสดงผลการวิเคราะห์ ดังนี้
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ตารางที่ 14 เปรี ยบเทียบค่าสถิติของรู ปแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ระหว่างรู ปแบบเชิงสมมุติฐาน
(Hypothesized Model) และรู ปแบบที่ปรับใหม่ (Modified Model)
ดัชนีความสอดคล้อง

ระดับที่
ยอมรับได้

การตัดสิ นใจ

น้อยกว่า 3
มากกว่า 0.9

ค่าที่ได้
146.95
59
0.000
2.49
0.92

มากกว่า 0.9
น้อยกว่า 0.8

2

Chi-square (X )
Degree of freedom (df)
Probability level
X2/df (CMIN/DF)
Goodness-of-Fit Index (GFI)
Adjusted Goodness-of-Fit Index
(AGFI)
Root Mean Squared Error of
Approximate Residual (RMSEA)

รู ปแบบเชิงสมมุติฐาน

รู ปแบบที่ปรับใหม่
การตัดสิ นใจ

สอดคล้อง
สอดคล้อง

ค่าที่ได้
94.34
54
0.001
1.75
0.95

0.88

ไม่สอดคล้อง

0.91

สอดคล้อง

0.07

สอดคล้อง

0.05

สอดคล้อง

สอดคล้อง
สอดคล้อง

จากตารางที่ 14 ผลการวิ เ คราะห์ ค รั้ งแรก พบว่ า กรอบแนวความคิ ด ที่ ส ร้ า งตาม
สมมุ ติ ฐ าน (Hypothesized Model) สอดคล้อ งกลมกลื น กับ ข้อ มู ลเชิ ง ประจัก ษ์ ในบางดัชนี โดย
พิจารณาจากค่าสถิติ ค่า AGFI มีค่า เท่ากับ 0.88 น้อยกว่า 0.9 ถือว่าไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ แม้วา่ Chi-square (X2) จะไม่พบนัยสําคัญทางสถิติก็ตาม ค่า X2/df เท่ากับ 2.49 น้อยกว่า
3 ค่ า GFI เท่ า กับ 0.92 มากกว่ า 0.9 ค่ า RMSEA เท่ า กับ 0.07 ซึ่ ง น้อ ยกว่ า 0.8 ถื อ ว่ า สอดคล้อ ง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ อย่างไรก็ตามยังพบ สัมประสิ ทธ์อิทธิพลบางค่าไม่พบนัยสําคัญทาง
สถิติ จึงต้องทําการปรับปรุ งรู ปแบบ ซึ่ งพบว่ารู ปแบบใหม่มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์มากขึ้น โดยแบ่งเป็ นค่าสถิติ 2 กลุ่มคือ กลุ่มแรกเป็ นค่าสถิติที่ลดลง ส่ วนกลุ่มที่สองเป็ น
ค่ า สถิ ติ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น สํ า หรั บ ค่ า สถิ ติ ใ นกลุ่ ม แรก ได้แ ก่ ค่ า Chi-Square, CMIN/DF(X2/df) และค่ า
RMSEA โดยค่า Chi-Square ลดลงจาก 146.95 เป็ น 94.34 ในทํานองเดี ยวกันค่า CMIN/DF(X2/df)
ลดลงจาก 2.49 เป็ น 1.75 และค่า RMSEA ลดลงจาก 0.076 เป็ น 0.05 ส่ วนค่าสถิติในกลุ่มที่สองที่
เพิ่ ม มากขึ้ น ได้แ ก่ ค่ า GFI และค่ า AGFI โดยค่า GFI เพิ่มขึ้ นจาก 0.92 เป็ น 0.95 ส่ ว นค่า AGFI
เพิ่มขึ้นจาก 0.88 เป็ น 0.91 ถือว่ากรอบแนวความคิดที่สร้างตามสมมุติฐานสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังแผนภาพที่ 6
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ภาวะผูน้ าํ การ
เปลี่ยนแปลง

0.21
R2= 0.35

0.71 -0.22 0.23

บรรยากาศการเรี ยนรู ้
0.57

R2= 0.27
0.57

การพัฒนานวัตกรรม
ของ กฟภ.

-0.31
วัฒนธรรมองค์
การ
R2=0.51
p<0.05
แผนภาพที่ 6 รู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการพัฒนานวัตกรรมของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
จากการตรวจสอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ดัง นั้น รู ป แบบความสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ต ามสมมุ ติ ฐ านมี ค วามสอดคล้อ งกับ ข้อ มู ล
ความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง ด้วยค่า Chi-Square 94.34 ที่ระดับองศาอิสระ (df) 54 ค่า CMIN/DF
(X2/df) เท่ากับ 1.75 ซึ่งเป็ นค่าที่ต่าํ กว่า 3 และเมื่อพิจารณาจากดัชนีความกลมกลืน GFI และ AGFI มี
ค่าเท่ากับ 0.947 และ 0.91 ตามลําดับ ซึ่ งเป็ นค่าที่สูงกว่า 0.9 และเข้าใกล้ 1.00 และค่า RMSEA
เท่ากับ 0.06 ซึ่ งน้อยกว่า 0.08 สรุ ปได้ว่ารู ปแบบที่สร้างขึ้นตามทฤษฎี มีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์

91

ตารางที่ 15 ค่าสถิติวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของรู ปแบบสมการเชิงโครงสร้าง
Parameter
OC <--- TL
LE <--- OC
LE <--- TL
IN <--- LE
IN <--- TL
IN <--- OC
PDIN <--- IN
PCIN <--- IN
ILEN <--- LE
ALEN <--- LE
MLEN <--- LE
II
<--- TL
IS
<--- TL
IC
<--- TL
IM
<--- TL
CONOC <--- OC
PASS0C<--- OC
AGG0C <--- OC
LEN <--- LE

Regression
Estimate
.681
.721
.043
.529
.231
-.359
1.000
1.096
1.000
.942
.730
1.000
1.251
1.151
1.242
1.000
.645
.254
.764

S.E.

C.R.

0.61
.134
.119
.093
.110
.137

11.183
5.384
.363
5.708
2.105
-2.627

.122

8.947

.067
.060

14.156
12.072

.081
.074
.083

15.500
15.459
14.933

.049
.035
.055

13.153
7.205
13.957

P

Standardized
Regression Weight
.000 .711
.000 .569
.716 .036
.000 .575
.035 .207
.009 .308
.737
.000 .919
.914
.000 .861
.000 .687
.816
.000 .844
.000
.842
.000
.821
.911
.000 .770
.000 .465
.000 .748

จากตารางที่ 15 กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่าตัวแปรส่ วนใหญ่ มี
ความสัมพันธ์กนั เช่ น ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง (TL) มีอิทธิ พลโดยตรงทางบวกกับการพัฒนา
นวัตกรรมของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (IN) โดยมีค่า CR เท่ากับ 2.105 SC เท่ากับ 0.110, p < .05
การวิเคราะห์ ค่าอิ ทธิ พล (Path Coefficient) ซึ่ งประกอบด้วย อิทธิ พลทางตรง (Direct
Effect: DE) อิ ท ธิ พ ลทางอ้อ ม (Indirect Effect: IE) และอิ ท ธิ พ ลรวม (Total Effect: TE) ในการ
วิ เ คราะห์ รู ป แบบเชิ ง สาเหตุ ผูว้ ิ จ ัย จะสามารถประมาณค่ าอิ ทธิ พ ลทางตรงได้จ ากการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ ในสมการถดถอยตามสมการโครงสร้างของรู ปแบบ แล้วนําค่าอิทธิ พลทางตรงนั้น
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มาประมาณค่าอิ ทธิ พลทางอ้อม ส่ วนอิ ทธิ พลร่ วมและอิ ทธิ พลเที ยมหาได้จากการหาผลคูณของ
อิ ทธิ พลทางตรง แต่ ใ นการวิ เ คราะห์ รูปแบบเชิ ง สาเหตุ น้ ัน เพี ย งแต่ ป ระมาณค่าสหสัมพัน ธ์ จ าก
อิทธิ พลทางตรงและอิทธิ พลทางอ้อมเท่านั้น ไม่รวมความสัมพันธ์เทียมและอิทธิ พลร่ วมเฉพาะถ้า
รู ปแบบแสดงอิทธิพลมีความตรงและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็ นความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล
จริ ง ค่ า ความสั ม พัน ธ์ เ ที ย มและอิ ท ธิ พ ลร่ ว มควรจะเป็ นศู น ย์ ดัง นั้น ค่ า สหสั ม พัน ธ์ จึ ง สามารถ
ประมาณค่าจากผลบวกของอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมเพียงสองส่ วนเท่านั้น
ตารางที่ 16 ค่าสถิ ติวิเคราะห์เปรี ยบเทียบเส้นทางอิทธิ พล ระหว่างตัวแปรรู ปแบบความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุของการพัฒนานวัตกรรมของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
ตัวแปร

อิทธิพลทางตรง
(Direct Effect)
0.207

อิทธิพลทางอ้อม
(Indirect Effect)
0.034

อิทธิพลรวม
(Total Effect)
0.241

→ LE

-

0.404

0.404

→OC

0.711

-

0.711

OC → LE

0.569

-

0.569

→ IN

-0.308

0.327

0.019

LE → IN

0.575

-

0.575

TL → IN

จากตารางที่ 16 พบว่ า ภาวะผูน้ ํา การเปลี่ ย นแปลง (TL) มี อิ ท ธิ พ ลทั้ง ทางตรงและ
ทางอ้อมกับการพัฒนานวัตกรรมของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (IN) โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์เส้นทาง (Path
Coefficient) โดยตรงเท่ า กับ 0.207 และเส้ น ทางโดยอ้อ มเท่ า กับ 0.034 โดยรวมเท่ า กับ 0.241
นอกจากนี้ ยังมีอิทธิ พลทางตรงกับวัฒนธรรมองค์การ (OC) ที่ค่าสัมประสิ ทธิ์เส้นทาง เท่ากับ 0.711
และไม่ มี อิ ท ธิ พ ลโดยอ้อ มกับ การพัฒ นานวัต กรรมของการไฟฟ้ าส่ ว นภู มิ ภ าค (IN) โดยผ่ า น
บรรยากาศการเรี ยนรู ้
ในขณะที่วฒั นธรรมองค์การ (OC) มีอิทธิพลทางตรงกับบรรยากาศการเรี ยนรู ้ (LE) ที่ค่า
สัมประสิ ทธิ์ เส้นทาง เท่ากับ 0.569 และมีอิทธิ พลทางตรงกับการพัฒนานวัตกรรมของการไฟฟ้ า
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ส่ วนภูมิภาค (IN) ที่ค่าสัมประสิ ทธิ์ เส้นทาง เท่ากับ-0.308 นอกจากนี้ ยงั มีอิทธิ พลโดยอ้อมกับการ
พัฒนานวัตกรรมของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (IN) โดยผ่านบรรยากาศการเรี ยนรู ้ เท่ากับ 0.327
บรรยากาศการเรี ยนรู ้ (LE) มีอิทธิ พลทางตรงกับการพัฒนานวัตกรรมของการไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาค (IN) ที่ค่าสัมประสิ ทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.575
การวิเคราะห์ อิทธิ พลหรื อการวิเคราะห์ เส้นทาง (Path analysis) หาความสัมพันธ์เชิ ง
สาเหตุของตัวแปรแฝงภายนอกและตัวแปรแฝงภายใน เพื่อระบุขนาดและลักษณะอิทธิ พลเชิงสาเหตุ
ระหว่างตัวแปรในรู ปแบบ โดยตัวแปรแต่ละตัวมีอิทธิ พลทางตรงและ/ หรื อทางอ้อม เพื่อทดสอบ
สมมุติฐานการวิจยั ดังตารางที่ 16
ตารางที่ 17 ค่ า สถิ ติ ก ารวิ เ คราะห์ อิ ท ธิ พ ลเพื่ อ ทดสอบตามสมมุ ติ ฐ านในรู ป แบบความสั ม พัน ธ์
เชิงสาเหตุของการพัฒนานวัตกรรมของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
Effect

Hypothesis

Structural
Path
Relationship

t

P
P<.05

Standardize
Regression
Coefficient

(Hypothesis Test)
Structural
Equation

ยอมรับ

Model
อิทธิพล
ทางตรง
(Direct
Effect)

H1

TL→IN

2.105

.035

Direct Indirect
.0207
--

H2

TL→LE

0.363

.716

0.036

--

ปฏิเสธ

H3

TL→OC

11.183

.000

0.711

--

ยอมรับ

H4

OC→LE

5.384

.000

0.569

--

ยอมรับ

H5

OC→IN

-2.627

.009

-0.308

--

ยอมรับ

H6

LE→IN

5.708

.000

0.575

--

ยอมรับ

H7

TL→LE

--

--

--

--

ปฏิเสธ

→IN
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ตารางที่ 17 ค่ า สถิ ติ ก ารวิ เ คราะห์ อิ ท ธิ พ ลเพื่ อ ทดสอบตามสมมุ ติ ฐ านในรู ป แบบความสัม พัน ธ์
เชิงสาเหตุของการพัฒนานวัตกรรมของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (ต่อ)
Effect

Hypothesis

Structural
Path
Relationship

t

P
P<.05

Standardize
Regression
Coefficient

(Hypothesis Test)
Structural
Equation

Direct Indirect
---

ปฏิเสธ

Model
อิทธิพล
ทางอ้อม
(Indirect
Effect)

H7

TL→LE

--

--

--

--

--

0.233

ยอมรับ

--

--

--

-0.219

ยอมรับ

→IN
H8

TL →OC
→LE
→IN

H9

TL →OC
→IN

จากตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเชิ งเส้นที่ปรับแล้ว สามารถ
ตอบสมมุติฐานได้ ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงมีอิทธิ พลโดยตรงทางบวกกับการพัฒนานวัตกรรมของ
กฟภ.
จากผลการวิเคราะห์โครงสร้างจากตาราง ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง (TL) มีอิทธิ พล
โดยตรงทางบวกต่ อ การพัฒ นานวัต กรรมของ กฟภ. (IN) อย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ โดยมี ค่ า
สัมประสิ ทธิ์เส้นทาง (Path Coefficient) เท่ากับ 0.207 (t = 2.105, p < .05)
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 1
สมมติฐานที่ 2 ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลโดยตรงทางบวกกับบรรยากาศการเรี ยนรู ้
จากผลการวิเคราะห์โครงสร้างจากตาราง ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง (TL) ไม่มีอิทธิ พล
ต่อบรรยากาศการเรี ยนรู ้ โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ เส้นทาง (Path Coefficient) เท่ากับ 0.036 (t = 0.363,
p >.05)

95

ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 2
สมมติฐานที่ 3 ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลโดยตรงทางบวกกับวัฒนธรรมองค์การ
จากผลการวิเคราะห์โครงสร้างจากตาราง ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง (TL) มีอิทธิ พล
โดยตรงทางบวกต่อวัฒนธรรมองค์การ (OC) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์เส้นทาง
(Path Coefficient) เท่ากับ 0.71 (t = 11.183, p < .05)
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 3
สมมติฐานที่ 4 วัฒนธรรมองค์การ มีอิทธิพลโดยตรงทางบวกกับบรรยากาศการเรี ยนรู ้
จากผลการวิเคราะห์ โครงสร้ างจากตาราง พบว่าวัฒนธรรมองค์การ (OC) มีอิทธิ พล
โดยตรงทางบวกต่ อบรรยากาศการเรี ยนรู ้ (LE) อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ โดยมี ค่าสัมประสิ ทธิ์
เส้นทาง (Path Coefficient) เท่ากับ 0.569 (t = 5.384, p < .05)
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 4
สมมติฐานที่ 5 วัฒนธรรมองค์การ มีอิทธิพลโดยตรงทางบวกกับการพัฒนานวัตกรรมของ กฟภ.
จากผลการวิเคราะห์ โครงสร้ างจากตาราง พบว่า วัฒนธรรมองค์การ (OC) มีอิทธิ พล
โดยตรง ต่อการพัฒนานวัตกรรมของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (IN) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยมีค่า
สัมประสิ ทธิ์เส้นทาง (Path Coefficient) เท่ากับ -0.308 (t = -2.627, p < .05)
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 5
สมมติฐานที่ 6 บรรยากาศการเรี ยนรู ้ มีอิทธิพลโดยตรงทางบวกกับการพัฒนานวัตกรรมของ กฟภ.
จากผลการวิเคราะห์โครงสร้างจากตาราง บรรยากาศการเรี ยนรู ้ (LE) มีอิทธิ พลโดยตรง
ทางบวกต่อการพัฒนานวัตกรรมของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (IN) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยมีค่า
สัมประสิ ทธิ์เส้นทาง (Path Coefficient) เท่ากับ 0.575 (t = 5.738, p < .05)
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 6
สมมติฐานที่ 7 ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลโดยอ้อมกับการพัฒนานวัตกรรมของ กฟภ. โดย
ผ่านบรรยากาศการเรี ยนรู ้
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จากผลการวิเคราะห์โครงสร้างจากตาราง ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง (TL) ไม่มีอิทธิ พล
โดยอ้อมต่อการพัฒนานวัตกรรมของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (IN) โดยผ่านบรรยากาศการเรี ยนรู ้ (LE)
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 7
สมมติฐานที่ 8 ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงมีอิทธิ พลโดยอ้อมกับการพัฒนานวัตกรรมของ กฟภ.
โดยผ่านวัฒนธรรมองค์การ และบรรยากาศการเรี ยนรู ้
จากผลการวิเคราะห์โครงสร้างจากตาราง ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง (TL) มีอิทธิ พล
โดยอ้อมต่อการพัฒนานวัตกรรมของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (IN) โดยผ่านวัฒนธรรมองค์การ (OC)
และบรรยากาศการเรี ย นรู ้ (LE) อย่ า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ โดยมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ เส้ น ทางจาก
ผลกระทบทางอ้อมผ่านบรรยากาศการเรี ยนรู ้ (Total Indirect Effect) เท่ากับ 0.233 (p < .05)
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 8
สมมติฐานที่ 9 ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลโดยอ้อมกับการพัฒนานวัตกรรมของ กฟภ.โดย
ผ่านวัฒนธรรมองค์การ
จากผลการวิเคราะห์ โครงสร้ างจากตาราง พบว่าภาวะผูน้ ําการเปลี่ ยนแปลง (TL) มี
อิทธิ พลโดยอ้อม ต่อการพัฒนานวัตกรรมของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (IN) โดยผ่านวัฒนธรรม
องค์การ (OC) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ เส้นทางจากผลกระทบทางอ้อมโดย
ผ่านวัฒนธรรมองค์การ (Total Indirect Effect) เท่ากับ - 0.219 (p < .05)
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 9

บทที่ 5

อภิปรายผล

การวิจยั เรื่ อง “รู ปแบบความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของการพัฒนานวัตกรรม ของ กฟภ.”
ใช้ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จ ัย เชิ ง บรรยาย (Descriptive Correlational Research) ในลัก ษณะของการศึ ก ษา
รู ปแบบสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model) เพื่อสร้างและพัฒนารู ปแบบความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุของปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการพัฒนานวัตกรรมของ กฟภ. ตามการรับรู ้ของพนักงาน กฟภ.
ผลการวิจยั ครั้งนี้ได้ขอ้ ความรู ้ที่น่าสนใจ ผูว้ ิจยั นําเสนอการอภิปรายผลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวแปรต่างๆ
เพื่อทําความเข้าใจกับบริ บทของการพัฒนานวัตกรรมของ กฟภ. ดังนี้
จากผลการวิเคราะห์ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง พบว่าภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของ
ผูจ้ ดั การ กฟภ. ตามการรับรู ้ของของพนักงาน กฟภ. อยู่ในระดับมาก ( X = 3.69) ประกอบด้วย
4 ลักษณะ เรี ยงจากมากไปน้อยได้ดงั นี้ การคํานึ งถึงปั จเจกบุคคล ( X = 3.84) การมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ ( X = 3.76) การสร้างแรงบันดาลใจ ( X = 3.65) และการกระตุน้ เชาว์ปัญญา ( X = 3.52)
ทั้งนี้ ผจู ้ ดั การ กฟภ. เป็ นผูบ้ ริ หารระดับกลางของรัฐวิสาหกิจที่มีอิสระในการคิดสร้างสรรค์เพื่อการ
เปลี่ ยนแปลงในการบริ การผูใ้ ช้ไฟฟ้ า การแสดงบทบาทของภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงค่อนข้าง
คล่องตัว ทําให้พนักงาน กฟภ.รับรู ้ถึงภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของผูจ้ ดั การ ได้ในระดับดี
ตัวแปรสังเกตได้ คือการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุน้
เชาว์ปัญญา และการคํานึงถึงปั จเจกบุคคล มีค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์เท่ากับ .67 .71 .71 และ .67
ตามลําดับ และมีค่าสัมประสิ ทธิ์ เส้นทางต่อตัวแปรแฝงภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงเท่ากับ .82 .84 .84
และ.82 ตามลําดับ
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จากผลการวิเคราะห์วฒั นธรรมองค์การ พบว่า วัฒนธรรมองค์การอยูใ่ นระดับปานกลาง
( X = 3.30) ประกอบด้วย 3 ลักษณะเรี ยงจากมากไปน้อยได้ดงั นี้ ลักษณะมุ่งเน้นแนวทางที่ช่วยให้
พัฒนาขึ้น ( X = 3.71) ลักษณะมุ่งเน้นแนวทางตั้งรับแบบไม่โต้แย้ง ( X = 3.28) และลักษณะมุ่งเน้น
แนวทางตั้งรับแบบรุ นแรง ( X = 2.90) เนื่องจากบริ บทของ กฟภ. มีโครงสร้างตามสายการบังคับ
บัญชาที่ชดั เจน อยูภ่ ายใต้กรอบระเบียบ จึงมีวฒั นธรรมองค์การแบบราชการ (Bureaucratic Culture)
มาก ซึ่งเป็ นวัฒนธรรมที่เน้นความมีเสถียรภาพความมัน่ คงและมุ่งเน้นภายในองค์การเป็ นสําคัญให้
ความสําคัญต่อภาวะแวดล้อมภายใน การดําเนิ นการเพื่อให้เกิดความมัน่ คง วัฒนธรรมแบบนี้
จะมุ่งเน้นด้านวิธีการ ความเป็ นเหตุผล ความมีระเบียบของการทํางาน มุ่งเน้นเรื่ องการเชื่อฟั ง
และปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ และคําสั่งของผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นสําคัญ ทําให้พนักงานรับรู ้ถึงวัฒนธรรม
องค์การของ กฟภ. ได้ในระดับหนึ่ง
ตัวแปรสังเกตได้ คื อวัฒนธรรมองค์การลักษณะมุ่งเน้นแนวทางที่ ช่วยให้พฒ
ั นาขึ้ น
วัฒนธรรมองค์การลักษณะมุ่งเน้นแนวทางตั้งรับแบบไม่โต้แย้ง และวัฒนธรรมองค์การลักษณะ
มุ่ ง เน้น แนวทางตั้ง รั บ แบบรุ น แรง มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ การพยากรณ์ เ ท่ า กับ .83 .59 .22 และ .56
ตามลําดับ และมีค่าสัมประสิ ทธิ์ เส้นทางต่อตัวแปรแฝงวัฒนธรรมองค์การเท่ากับ .91 .77 และ .46
ตามลําดับ
จากผลการวิเคราะห์บรรยากาศการเรี ยนรู ้ พบว่า บรรยากาศการเรี ยนรู ้โดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก ( X = 3.53) และทั้ง 4 กระบวนการ เรี ยงจากมากไปน้อยได้ ดังนี้ สิ่ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้
( X = 3.84) การระบุความต้องการในการเรี ยนรู ้ และการพัฒนา ( X = 3.53) การประยุกต์ใช้ความ
ต้องการในการเรี ยนรู ้ และการพัฒนา ( X = 3.40) และการบรรลุความต้องการการเรี ยนรู ้ และการ
พัฒนา ( X = 3.33) ในกรณี ของ กฟภ. ผูว้ ิจยั พบว่า กฟภ. ได้พยายามส่ งเสริ มให้เกิดบรรยากาศการ
เรี ยนรู ้ภายในองค์การ เช่น E-learning การส่ งเสริ มให้พนักงานค้นหาความรู ้ อ่านหนังสื อด้านธุรกิจ
การขาย การตลาด หรื อจิตวิทยา โดยมุ่งหวังให้พนักงานเกิดแนวคิดใหม่ๆ วิธีการใหม่ๆ ในการ
ทํางาน จึงทําให้พนักงานรับรู ้ถึงบรรยากาศการเรี ยนรู ้ของ กฟภ. ได้ในระดับดี
ตัวแปรสังเกตได้คือ สิ่ งแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้ การระบุความต้องการในการเรี ยนรู ้และ
การพัฒนา การบรรลุความต้องการการเรี ยนรู ้ และการพัฒนา และการประยุกต์ใช้ความต้องการ
การเรี ยนรู ้และการพัฒนา มีค่าสัมประสิ ทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ .56 .84 .47 และ .63 ตามลําดับ และมี
ค่าสัมประสิ ทธิ์เส้นทางต่อตัวแปรแฝงบรรยากาศการเรี ยนรู ้เท่ากับ .91 .75 .69 และ .86 ตามลําดับ
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การพัฒนานวัตกรรมของ กฟภ. พบว่า กฟภ. มีการพัฒนานวัตกรรมของ กฟภ. โดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.69) ประกอบด้วย 2 ด้านโดยเรี ยงลําดับจากมากไปน้อยได้ดงั นี้ นวัตกรรม
ด้านกระบวนการ ( X = 3.72) และนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ ( X = 3.66) เป็ นผลจากการที่ กฟภ.
ได้พยายามส่ งเสริ มให้มีการริ เริ่ มสร้างนวัตกรรม รวมถึงการกระตุน้ ให้พนักงานแสดงความคิดเห็น
คิดค้น หรื อทดลองอย่างสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีการยกย่องให้รางวัลกับ
แนวปฏิบตั ิที่ดี (Best Practice) เช่น การยกย่องพนักงานที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและ
มี การประกาศเกี ยรติ คุ ณ ทางระบบอิ นทราเน็ ต และจดหมายข่าวของ กฟภ. จากตัว อย่างข้างต้น
จึงทําให้พนักงานรับรู ้ถึงการพัฒนานวัตกรรมของ กฟภ. ได้ในระดับดี
ตัวแปรสังเกตได้ คือนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมด้านกระบวนการ มีค่า
สัมประสิ ทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ .54 และ.85 ตามลําดับ และมีค่าสัมประสิ ทธิ์เส้นทางต่อตัวแปรแฝง
นวัตกรรม กฟภ. เท่ากับ .74 และ .92 ตามลําดับ
สําหรับการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ประกอบด้วย 4 ตัวแปร คือ ภาวะ
ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ บรรยากาศการเรี ยนรู ้ และการพัฒนานวัตกรรมของ กฟภ.
พบว่าปั จจัยสาเหตุที่มีความสัมพันธ์กนั มากที่สุด คือวัฒนธรรมองค์การกับบรรยากาศการเรี ยนรู ้
(r =.504 p<.01) ซึ่ งเป็ นค่าในระดับตํ่าปานกลาง และที่มีความสัมพันธ์กนั น้อยที่สุด คือวัฒนธรรม
องค์การกับการพัฒนานวัตกรรม (r =.172 p <.01) ซึ่ งเป็ นค่าในระดับตํ่า สําหรับปั จจัยสาเหตุที่มี
ความสัมพันธ์กบั การพัฒนานวัตกรรม มากที่สุดคือบรรยากาศการเรี ยนรู ้ (r = .456 p <.01) เป็ นค่า
ในระดับตํ่าปานกลาง และที่นอ้ ยที่สุด คือ วัฒนธรรมองค์การ (r =.172 p <.01) เป็ นค่าอยูใ่ นระดับตํ่า
การวิเคราะห์ ความสอดคล้องของรู ปแบบความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุที่ได้พฒ
ั นาขึ้นกับ
ข้อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ที่ เ ก็ บ รวบรวมได้จ ากกลุ่ ม ตัว อย่ า ง พบว่ า ทั้ง 4 ตัว แปรคื อ ภาวะผู น้ ํา การ
เปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ บรรยากาศการเรี ยนรู ้ และการพัฒนานวัตกรรมของ กฟภ.มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ทุกตัวแปร
นอกจากนี้ การวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลกั บ การพัฒ นานวัต กรรมของ กฟภ.
ประกอบด้วย 3 ตัวแปร คือ ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ และบรรยากาศการเรี ยนรู ้
สามารถอภิปรายในรายละเอียดได้ดงั นี้
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ภาวะผู้นําการเปลีย่ นแปลง
ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงมีอิทธิ พลโดยตรงต่อการพัฒนานวัตกรรมของ กฟภ. อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (t = 2.105, p <.05) ด้วยขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.207 เนื่องจากการพัฒนานวัตกรรม
ของ กฟภ. ได้กาํ หนดเป็ นนโยบายในแผนยุทธศาสตร์ ในการผลักดันเชิ งกลยุทธ์ดา้ นการพัฒนา
นวัตกรรมให้บุคลากรทุกระดับได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนานวัตกรรม จะเห็ นได้ว่าผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งที่เห็นความสําคัญของการพัฒนานวัตกรรม มีนโยบายที่ผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม
ขึ้นในองค์การ รวมถึ งระบบการสนับสนุ นที่ ช่วยส่ งเสริ มให้เกิ ดความคิดสร้ างสรรค์และพัฒนา
นวัตกรรมได้อย่างทัว่ ถึงทั้งองค์การ บทบาทของผูจ้ ดั การ กฟภ. จะต้องดําเนิ นการพัฒนานวัตกรรม
อย่างต่อเนื่ อง โดยกําหนดเป้ าหมายที่ชดั เจนในการพัฒนานวัตกรรม มีการวางแผนการดําเนิ นงาน
การนําลงสู่การปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม มีการสร้างค่านิยมร่ วมขององค์การ การสร้างความรู ้สึกเป็ น
เจ้าของร่ วมกัน การทํางานเป็ นทีม กระตุน้ ให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมและมีการติดตามประเมินผล
การดํา เนิ น การอย่า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้เ กิ ด ประโยชน์ ท้ ัง ต่ อ ผูใ้ ห้บ ริ ก าร ผูใ้ ช้บ ริ ก ารและคุ ณ ภาพ
การบริ การ
ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับแนวความคิดของ Damanpour (1987, 1991) พบว่า
ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ระดับการสนับสนุนของผูบ้ ริ หาร และความร่ วมมือของผูบ้ ริ หารยังเป็ น
ปั จจัยหนึ่ งในการสร้างนวัตกรรมขององค์การให้ประสพความสําเร็ จ ผูน้ าํ จะแสดงบทบาททั้งใน
ฐานะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ในรู ปแบบของการกระตุน้ ให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการคิดค้นกลยุทธ์
ในการทํางานให้ได้มากที่สุด สอดคล้องกับการศึกษาของ James C. Sarros, Brian K. Cooper, Joseph
C. Santora (2008)ได้ศึกษาผลกระทบจากมุ มมองด้า นภาวะผูน้ ําการเปลี่ ย นแปลง ต่ อ นวัตกรรม
องค์การ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัย ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ที่มีผลกระทบต่อนวัตกรรม
องค์การ ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง มีอิทธิ พลโดยตรง ทางบวก ต่อการพัฒนา
นวัตกรรม (β = .67, p < 0.05) จากผลการศึกษาของ Lale Gumusluoglu and Arzu Ilsev (2009)
ได้ศึกษาภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง และนวัตกรรมองค์การ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษา ภาวะผูน้ าํ
การเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธ์ และผลกระทบต่อนวัตกรรมองค์การ ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผูน้ าํ
การเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธ์ต่อนวัตกรรมองค์การ (r = 0.30, p < 0.05) และมีอิทธิ พลโดยตรง
ทางบวก ต่อการการพัฒนานวัตกรรม (β = .61, p < 0.05) สอดคล้องกับการศึกษาของ พยัต วุฒิรงค์
(2552) ได้ศึกษาผลกระทบจากมุมมองด้านทรัพยากรและองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ต่อความสามารถ
ในการสร้ า งสรรค์น วัต กรรมขององค์ก ารที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย
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ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธ์ต่อนวัตกรรมองค์การ (r = 0.630,
p < 0.05) และมีอิทธิพลทางตรง ทางบวก ต่อการพัฒนานวัตกรรม (β = .236, p < 0.05)
ภาวะผูน้ ําการเปลี่ ยนแปลงมี อิทธิ พลโดยตรงกับบรรยากาศการเรี ยนรู ้ และ
มีอิทธิพลโดยอ้อมต่อการพัฒนานวัตกรรมของ กฟภ.โดยผ่านบรรยากาศการเรี ยนรู ้ พบว่า ภาวะผูน้ าํ
การเปลี่ยนแปลง ไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (t = 0.363, p >.05) ผลการศึกษาข้างต้น
ขัดแย้งกับผลการศึกษาต่างๆ ของนักวิชาการต่างประเทศ เช่น Boyett and Boyett (2000), Fredric
William Swierczek (2006) ( β = 0.229, p <0.01), Hardy (2007) และผลการศึ ก ษาชาวไทย เช่ น
จิราพร สนจด (2550) (r = 0.579, p < .05) กฤตกร กัลยารัตน์ (2553) (β = 0 .77, p < .05) ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั
มองว่า ในการศึกษาครั้งนี้ ตัวแปรที่สะท้อนภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงซึ่ งประกอบไปด้วย การมี
อิ ทธิ พลอย่างมี อุ ดมการณ์ การกระตุ น้ เชาว์ปัญญา การคํานึ งถึ งปั จเจกบุ คคล และการสร้ างแรง
บันดาลใจ และ ตัวแปรบรรยากาศการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้ การระบุ
ความต้องการการเรี ยนรู ้และการพัฒนา การบรรลุความต้องการการเรี ยนรู ้และการพัฒนา และการ
นําไปใช้ในองค์การ เป็ นตัวแปรที่ถูกมองว่าเป็ นงานในระดับนโยบายของกฟภ. ซึ่ งมีหน่ วยงาน
ส่ วนกลาง ได้แก่ คณะผูบ้ ริ หาร กฟภ. เป็ นผูร้ ับผิดชอบหน้าที่น้ ี ส่ วนผูจ้ ดั การ กฟภ. ซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ หาร
ระดับกลาง ซึ่งเป็ นตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้ มีหน้าที่เฉพาะการรับเอานโยบายหรื อผลการวิเคราะห์
บรรยากาศการเรี ยนรู ้มาปฏิบตั ิอีกทอดหนึ่ ง ด้วยเหตุน้ ี ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ หัวหน้าแผนก และผูช้ ่วย
หัวหน้าแผนก ซึ่งเป็ นกลุ่มตัวอย่างจึงมีความคิดเห็นว่า ผูจ้ ดั การ กฟภ. ไม่มีความจําเป็ นหรื อมีหน้าที่
หลักในการ ส่ งเสริ มบรรยากาศการเรี ยนรู ้ มากเท่าใดนัก พนักงานสามารถรับรู ้บรรยากาศการเรี ยนรู ้
ได้ โดยไม่จาํ เป็ นต้องอาศัยภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของผูจ้ ดั การ และนี่จึงเป็ นสาเหตุสาํ คัญที่ทาํ ให้
ตัวแปรภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงไม่มีอิทธิพลโดยตรงกับบรรยากาศการเรี ยนรู ้
อย่างไรก็ตาม การยอมรับนวัตกรรมของพนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ศึกษาโดย สุ พจน์
มูลจวง (2551) สอบถามพนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนื อ) จังหวัดลพบุรี จํานวน
202 คน พบว่า พนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค รับรู ้ถึงนวัตกรรมในระดับมาก (3.67) สอดคล้องกับ
การศึกษาของ นภดล เหลืองภิรมย์ (2550) สอบถามจากนักวิจยั จากสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่ งประเทศไทยจํานวน 262 คน และจากสถาบันพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
จํานวน 124 คน รวมทั้งสิ้ น 386 คน พบว่านักวิจยั ได้รับรู ้ ถึงการยอมรั บนวัตกรรมในระดับมาก
(3.729) จึงพอจะอธิบายได้วา่ นักวิชาการที่มีความรู ้สูง หรื อผูท้ ี่มีความชํานาญทางด้านการปฏิบตั ิงาน
เช่ น พนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค มีความชํานาญทางด้านการปฏิบตั ิงาน และการบริ การแก้ไข
ปั ญหาหน้างานเป็ นอย่างดี แล้ว ในการทํานวัตกรรมจึงไม่จาํ เป็ นต้องให้ความสําคัญกับบรรยากาศ
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การเรี ยนรู ้ แต่เนื่ องจากการศึกษาจากข้อมูลเชิ งประจักษ์ที่ผทู ้ าํ การวิจยั ค้นพบนั้นขัดแย้งกับทฤษฎี
และงานวิจยั ดังกล่าวข้างต้น อันถือว่าเป็ นองค์ความรู ้ใหม่ และอาจจะเป็ นลักษณะเฉพาะขององค์การ
บางประเภท เช่ น รัฐวิสาหกิ จที่มีผูช้ าํ นาญการเป็ นจํานวนมาก จึงสมควรที่จะมีการศึกษาเพิ่มเติม
ต่อไปในอนาคต
ภาวะผูน้ ํา การเปลี่ ย นแปลง มี อิ ท ธิ พ ลโดยตรงต่ อ วัฒ นธรรมองค์ก ารอย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ (t = 11.183, p < .05) ด้วยขนาดอิทธิ พลเท่ากับ 0.711 ในกรณี ของ กฟภ. ผูว้ ิจยั
พบว่า กฟภ. ได้พยายามส่ งเสริ มวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นใหม่กบั องค์การตามความต้องการของ กฟภ.
โดยผ่านการตัดสิ นใจ เหตุการณ์ และการกระทําของผูจ้ ดั การ กฟภ. ซึ่งความต้องการของผูจ้ ดั การจะ
ฝังตัวลงไปกับพันธกิจขององค์การ พิธีกรรมต่างๆ การแลกเปลี่ยนเรื่ องราวหรื อผ่านการให้รางวัล
ซึ่งจะเป็ นส่ วนช่วยให้พนักงานเข้าใจถึงวัฒนธรรมที่ผนู ้ าํ ต้องการ ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับ
แนวความคิ ด ของ Avolio (1999) พฤติ ก รรมผูน้ ํา สร้ า งความเปลี่ ย นแปลงสามารถที่ จ ะปลู ก ฝั ง
วัฒนธรรมการทํางานโดยการสนับสนุนให้ความสําคัญกับการปรับตัว ทํางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ตอบสนองความต้องการสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ ตรงกันกับผลการศึกษาของ Li (2004)
พบว่าพฤติ กรรมผูน้ ําแบบสร้ างความเปลี่ยนแปลงมี ความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมการทํางานของ
องค์การ นอกจากนั้นแล้ว Athena Xenikou and Maria Simosi (2006) ทําการศึกษาพบว่า ภาวะผูน้ าํ
การเปลี่ยนแปลง มีอิทธิ พลทางตรงต่อวัฒนธรรมองค์การ (β = 0.370, p < 0.001) สอดคล้องกับ
การศึกษาของ James C. Sarros, Brian K. Cooper, Joseph C. Santora (2008)ได้ พบว่า ภาวะผูน้ าํ การ
เปลี่ยนแปลง มีอิทธิพลโดยตรง ทางบวก ต่อวัฒนธรรมองค์การ (β = .37, p < 0.05) สําหรับ เกรี ยง
ไกรยศ พันธุ์ไทย (2552) ทําการศึกษาพบว่า ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธ์ต่อ
วัฒนธรรมการทํางานในองค์การ (r = 0.510, p < 0.05) และมีอิทธิพลทางตรงต่อวัฒนธรรมการ
ทํางานในองค์การ (β = 0.508, p < 0.05)
ภาวะผูน้ ํา การเปลี่ ย นแปลงมี อิ ท ธิ พ ลทางอ้อ มต่ อ การพัฒ นานวัต กรรมของ กฟภ.
2 เส้นทาง คือ ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงมีอิทธิ พลทางอ้อมกับการพัฒนานวัตกรรมของ กฟภ. โดย
ผ่า นวัฒ นธรรมองค์ก าร และบรรยากาศการเรี ย นรู ้ ด้ว ยขนาดอิ ท ธิ พ ลเท่ า กับ 0.231 โดยผ่า น
วัฒนธรรมองค์การด้วยขนาดอิทธิ พลเท่ากับ -0.220 ผูจ้ ดั การ กฟภ. มีมุมมองด้านวัฒนธรรมซึ่ งจะ
เกี่ยวข้องกับบรรทัดฐาน ค่านิยม ความเชื่อทัศนคติ บทบาทที่จะกระตุน้ และ มุ่งเน้นให้เกิดการเรี ยนรู ้
และการสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ รวมทั้งสิ่ งอํานวยความสะดวกต่อการเรี ยนรู ้ เพื่อสร้างบรรยากาศ
การเรี ยนรู ้ และนวัตกรรมขององค์การ
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ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับที่ Boyett and Boyett (2000) เสนอแนะว่า ผูน้ าํ ที่มี
บทบาทในการสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศในการเรี ยนรู ้ให้เกิดขึ้นโดยควรมีบทบาทเป็ นผูส้ อน
ผูใ้ ห้การสนับสนุน แนะนํามากกว่าการเป็ นผูน้ าํ แบบใช้บารมีและอํานาจสั่งการ ทั้งนี้ เพราะผูน้ าํ ต้อง
ยอมรับถึงจุดอ่อนของตนที่มีอยู่ และความไม่แน่นอนต่างๆ เสี ยก่อน จึงสามารถเปลี่ยนแนวคิดที่จะ
ให้โอกาส และสนับสนุ นผูป้ ฏิบตั ิงานให้ได้ตามความสามารถ ด้วยการฝึ กสอนให้มีการเรี ยนรู ้จาก
การปฏิ บตั ิ งานจริ ง โดยมี ส่ิ งเอื้ ออํานวยต่อการเรี ยนรู ้ ต่างๆ ก่ อให้เกิ ดความรู ้ ใหม่ๆ เพื่อส่ งเสริ ม
ในการสร้ า งนวัต กรรม สอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาของ จิ ร าพร สนจด (2550) ได้ท ํา การศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อบรรยากาศการเรี ยนรู ้
และความสําเร็ จของบรรยากาศการเรี ยนรู ้ในองค์การกรมควบคุมพฤติกรรม พบว่าภาวะผูน้ าํ การ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิมีความสัมพันธ์กบั บรรยากาศการเรี ยนรู ้ (r = 0.596, p < .05)
วัฒนธรรมองค์ การ
วัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลโดยตรงต่อ บรรยากาศการเรี ยนรู ้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
(t = 5.384, p <.05) ด้วยขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.569 ที่เป็ นเช่นนี้สืบเนื่องมาจากนโยบาย กฟภ. มุ่งเน้น
การพัฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ และทุ น ทางปั ญ ญา ส่ ง เสริ มวัฒ นธรรมองค์ก ารเพื่ อ สนับ สนุ น การจัด การ
บรรยากาศการเรี ยนรู ้ภายในองค์การ อย่างต่อเนื่ อง เน้นหลักการพัฒนาคุณภาพชี วิตของบุคลากร
ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพให้พร้ อมรั บการ เปลี่ ยนแปลงอย่างเหมาะสม เพื่อนําไปสู่ สร้ าง
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานที่ตอบสนองต่อเป้ าหมาย ขององค์การ
สอดคล้องกับ Watkins and Marsick, (1993) ทําการศึกษา พบว่าผูน้ าํ องค์การต้องสร้าง
สิ่ งแวดล้อมและสิ่ งอํานวยความสะดวกของการเรี ยนรู ้ท้ งั ในระดับบุคคลและทีมทัว่ ทั้งองค์การ เป็ น
สิ่ งสําคัญของวัฒนธรรมในการสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ ประกอบกับ Daft (2007)ได้คน้ พบ
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับบรรยากาศการเรี ยนรู ้โดยอธิ บายให้เห็นว่า คุณสมบัติ
เบื้องต้นของบรรยากาศการเรี ยนรู ้ คือ วัฒนธรรมที่เข้มแข็งที่มีลกั ษณะของการส่ งเสริ มให้มีการ
เปลี่ยนแปลงและความสามารถในการปรั บตัวตอบสนองกับสิ่ งแวดล้อมได้ดี สนับสนุ นให้มีการ
บริ หารงานในลักษณะที่เปิ ดกว้าง มีความยืดหยุ่นไม่จาํ กัดอยู่ภายใต้ขอบเขตที่ได้กาํ หนดเอาไว้ มี
ความเสมอภาคเท่าเทียม มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่ องและกล้าที่จะเผชิ ญความเสี่ ยง รวมทั้งผูน้ าํ
องค์การต้องสร้างสิ่ งแวดล้อมและสิ่ งอํานวยความสะดวกของการเรี ยนรู ้ท้ งั ในระดับบุคคลและทีม
ทัว่ ทั้งองค์การ เป็ นสิ่ งสําคัญในการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมของบรรยากาศการเรี ยนรู ้
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อย่างไรก็ตาม เดื อนเพ็ญ สุ ขสมาน (2549) ทําการศึกษาการวิเคราะห์สถานการณ์การ
พัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล ในงานการพยาบาลผูป้ ่ วยออร์ โธปิ ดิกส์ โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่ พบว่า วัฒนธรรมองค์การ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับบรรยากาศการเรี ยนรู ้ (r = 0.362,
p < .01) สอดคล้องกับ วรรณวิมล คงสุ วรรณ (2553) ศึกษาเรื่ อง รู ปแบบความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุ
องค์ก ารแห่ งการเรี ย นรู ้ ท างการพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิ ท ยาลัย ของรั ฐ การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อกําหนดและทดสอบรู ปแบบความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของบรรยากาศการเรี ยนรู ้
ทางการพยาบาล ผลการวิจยั พบว่า วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์กบั บรรยากาศการเรี ยนรู ้
(r = 0.392, p < 0.01) และมีอิทธิพลโดยตรงทางบวกกับบรรยากาศการเรี ยนรู ้ (β = 0.16, p < 0.01),
จากการศึ ก ษาครั้ งนี้ พบว่ า วัฒ นธรรมของ กฟภ. มี อิ ท ธิ พ ลโดยตรงกับ การพัฒ นา
นวัตกรรมของ กฟภ. อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (t = -2.627, p <.05) ด้วยขนาดอิทธิ พลเท่ากับ -0.308
ที่เป็ นเช่นนี้ สืบเนื่ องมาจากกฟภ. มีมุมมองด้านวัฒนธรรมซึ่ งจะเกี่ยวข้องกับบรรทัดฐาน ค่านิ ยม
ความเชื่อ ทัศนคติ บทบาทที่จะกระตุน้ และส่ งเสริ มพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของบุคลากรในองค์การ
เพื่อพัฒนาให้เกิดนวัตกรรม มีวฒั นธรรมในการทํางานของพนักงาน กฟภ. ประกอบด้วย 7 หัวข้อ
คือ 1) ริ เริ่ มสร้างสรรค์ 2) ทันสมัยข่าวสาร 3) บริ การดีเลิศ 4) ชูเชิดสามัคคี 5) มีความรับผิดชอบ
6) มอบความพึงพอใจ 7) โปร่ งใสมีคุณธรรม เป็ นการกระตุน้ ให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมและมีการ
ติดตามประเมินผลการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ท้ งั ต่อ ผูใ้ ช้บริ การ และกฟภ.
ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับ Robbins (2003) ที่พบว่า โครงสร้างองค์การที่ดี
วัฒนธรรมองค์การที่ดี และมีการบริ หารจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ที่ดี เป็ นปั จจัยนําเข้ากระตุน้ ให้เกิด
การพัฒนานวัตกรรม สําหรับ Martins and Terblanche (2003) พบว่า การสร้างวัฒนธรรมองค์การที่
กระตุน้ ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ได้แก่ การให้คุณค่า การจัดการความผิดพลาด การ
กระตุน้ ให้บุคลากรได้ใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ การจัดการความเสี่ ยง การแข่งขันการสนับสนุ น
การเปลี่ยนแปลง และการจัดการความขัดแย้ง การสร้างความรู ้สึกเป็ นเจ้าของร่ วมกันการกล้ายอมรับ
ความเสี่ ยงและความล้มเหลว บรรยากาศการทํางานที่กระตุน้ ให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม
สอดคล้องกับการศึกษาของ สุ วเนตร ธงยศ (2549) ทําการศึกษา ผลกระทบของความรู ้
ความสามารถทางนวัต กรรมและประสิ ทธิ ภ าพการทํา งานของนัก บัญชี ที่ มีต่ อ ความสํา เร็ จ ของ
องค์การของบริ ษทั ในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ พบว่า วัฒนธรรมมีความสัมพันธ์และผลกระทบ
เชิงบวกกับความรู ้ความสามารถทางนวัตกรรม (r = 0.605, p < .05), สําหรับ Reid Bates and Samer
Khasawneh (2005) ทําการศึ กษาเรื่ อง วัฒนธรรมองค์ก าร,บรรยากาศการเรี ย นรู ้ และนวัตกรรม
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องค์การ ใน Jordanian Organizations : International Journal of Training and Development 9:2
ISSN 1360-3736 พบว่า วัฒนธรรมองค์การ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับนวัตกรรมองค์การ (r = 0.52,
p < 0.05) นอกจากนั้น James C. Sarros, Brian K. Cooper, Joseph C. Santora (2008) ซึ่ งเป็ น
การศึกษาผลกระทบจากมุมมองด้านภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงและวัฒนธรรมองค์กร ต่อนวัตกรรม
ผลการศึกษาพบว่า วัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลโดยตรง ทางบวก ต่อการพัฒนานวัตกรรม (β = .82,
p < 0.05) สอดคล้องกับการศึกษา
บรรยากาศการเรียนรู้
อีกทั้งบรรยากาศการเรี ยนรู ้ มีอิทธิ พลโดยตรงต่อ การพัฒนานวัตกรรมของ กฟภ.
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (t = 5.738, p <.05) ด้วยขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.575 ความสัมพันธ์ระหว่าง
บรรยากาศการเรี ยนรู ้กบั นวัตกรรมขององค์การไม่ว่าจะเป็ น สิ่ งแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้ (Learning
Environment) การระบุความต้องการการเรี ยนรู ้และการพัฒนา (Identify Learning and Development
Needs) การบรรลุ ค วามต้อ งการการเรี ย นรู ้ แ ละการพัฒ นา (Meeting Learning and Development
Needs) หรื อ การนําไปใช้ในองค์การ (Applying Learning and Development Needs) มีความสัมพันธ์
กับการสร้างนวัตกรรมขององค์การ ในกรณี ของ กฟภ. ผูว้ ิจยั พบว่า กฟภ. ได้พยายามส่ งเสริ มให้เกิด
บรรยากาศการเรี ยนรู ้ภายในองค์การ โดยมุ่งหวังให้พนักงานเกิดแนวคิดใหม่ๆ วิธีการใหม่ๆ ในการ
ทํางาน รวมถึงการกระตุน้ ให้พนักงานแสดงความคิดเห็น คิดค้น หรื อทดลองอย่างสร้างสรรค์เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทีมงานของ กฟภ. ที่มีผลงานสู ง จะมีความสามารถในการสัง่ สม
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และประยุกต์ใช้ความรู ้ได้อย่างเหมาะสมอันจะนําไปสู่ การพัฒนานวัตกรรมทั้ง
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ พร้อมกันนั้น ยังมีการถ่ายโอนความรู ้ต่างๆ ไปสู่ กฟภ.
อื่นๆ เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมในการดําเนินการใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างเหมาะสมทันท่วงที
ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องจากผลการศึกษาของนักวิชาการหลายๆ ท่าน เริ่ มต้นจาก
Dickson (1996) ที่ระบุวา่ บรรยากาศการเรี ยนรู ้ที่ดีจะเอื้อต่อการใช้ประโยชน์ต่อการใช้ทรัพยากรต่าง
ๆ ขององค์การเพื่อตอบสนองต่อตลาดและการสร้างนวัตกรรมขององค์การ ผลการศึกษาของ Choi,
Kim, Ju and Jyung (2009) พบว่ า การให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การเรี ยนรู ้ (Learning Orientation)
มีความสัมพันธ์กบั นวัตกรรมขององค์การ (Firm Innovativeness) นอกจากนี้ องค์การในต่างประเทศ
อาทิ Proctor and Gamble GE และ HP Lab ต่างเป็ นกรณี ศึกษาที่ดีในการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริ ม
การเรี ยนรู ้เพื่อใช้เป็ นพลังขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมต่างๆ ในองค์การ โดยบรรยากาศการเรี ยนรู ้
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เช่นว่านั้น ได้แก่ การเปิ ดอกพูดคุยกัน การสร้างเครื อข่ายในการสื่ อสารทั้งในและนอกองค์การ เช่น
เครื อข่ายออนไลน์ เป็ นต้น (Nussbaum,2005 quoted in Albert, 2006: 19) อย่างไรก็ตาม Dobni
(2006: 172) ได้ให้ขอ้ คิดไว้ว่า องค์การควรสร้างบรรยากาศของการเรี ยนรู ้ที่มุ่งให้ความสําคัญกับ
พนัก งานในฐานะผูข้ บั เคลื่ อ นนวัต กรรมขององค์ก าร เช่ น การจัด ให้พ นัก งานได้รับ การศึ ก ษา
ฝึ กอบรมทั้งในรู ปแบบต่างๆ ได้แก่ การแสดงตัวอย่าง (Example) และการเสริ มแรง (Reinforcement)
เป็ นต้น สอดคล้องกับการศึกษาของกฤตกร กัลยารัตน์ (2553) ทําการศึกษา ผลกระทบเชิงประจักษ์
ของสถานการณ์การแข่งขัน การจัดการความรู ้ บรรยากาศการเรี ยนรู ้ ความพร้อมในการปรับตัว
ให้ทนั การเปลี่ยนแปลง และนวัตกรรมที่มีต่อผลการดําเนิ นงานสาขาของธนาคารไทยพาณิ ชย์จาํ กัด
(มหาชน) พบว่า บรรยากาศการเรี ยนรู ้ มีอิทธิ พลโดยตรงต่อ การพัฒนานวัตกรรมขององค์การ
(β = 0.75, p < .05) และ Rhodes, Hung, Lok, Lien and Wu (2008: 93) ศึกษาพบว่า การถ่ายทอด
ความรู ้ระหว่างบุคคลมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการสร้างนวัตกรรมขององค์การ (β = .19, p < .05)
กล่าวโดยสรุ ปจากสิ่ งที่ ได้จากงานวิจยั ครั้ งนี้ คือ การพัฒนานวัตกรรมของ กฟภ.
ให้ประสพความสําเร็ จนั้น ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงมีบทบาทสําคัญที่สุด โดยภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
มี อิ ท ธิ พ ลโดยตรงต่ อ การพัฒ นานวัต กรรมของ กฟภ. และวัฒ นธรรมองค์ ก าร ในรู ป แบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ถึงแม้จะไม่มีอิทธิพลโดยตรงต่อบรรยากาศการเรี ยนรู ้ แต่มีอิทธิพลโดยอ้อม
ผ่านทั้งวัฒนธรรมองค์การ และบรรยากาศการเรี ยนรู ้ ดังนั้นกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมของ กฟภ.
จําเป็ นต้องสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การ และบรรยากาศการเรี ยนรู ้ ของ กฟภ. ในปั จจุบนั ด้วย

บทที่ 6

สรุ ปผลการวิจยั และข้ อเสนอแนะ

การวิ จ ัย เรื่ อ งรู ป แบบความสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ข องปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การพัฒ นา
นวัตกรรมของ กฟภ. มีวตั ถุประสงค์ 2 ประการคือ 1. เพื่อศึกษารู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ และบรรยากาศการเรี ยนรู ้ ที่มีอิทธิ พลต่อการพัฒนา
นวัตกรรมของ กฟภ. และ 2. เพื่อศึกษาปั จจัยเชิ งสาเหตุ มีความสอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริ ง
และมีอิทธิพลทางตรง ทางอ้อมต่อการพัฒนานวัตกรรมของ กฟภ. จากผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ ความสอดคล้ องของรู ปแบบเพือ่ ตรวจสอบความตรงของรู ปแบบความสั มพันธ์
เชิงสาเหตุตามสมมุติฐานกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
ผลการตรวจสอบความตรงของรู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การพัฒนานวัตกรรมของ กฟภ.ภายหลังที่มีการปรับแต่งรู ปแบบใหม่ พบว่าค่าสถิติไค-สแควร์
เท่ากับ 94.34 ค่า Probability Level เท่ากับ 0.001 ที่ระดับองศาอิสระ(df) 54 X2/ df (CMIN/ DF)
เท่ากับ 1.75 ค่าดัชนี วดั ความกลมกลืน (Goodness of fit: GFI) เท่ากับ 0.95 ค่าดัชนีวดั ระดับความ
สอดคล้องหรื อความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness-of-Fit Index : AGFI) เท่ากับ 0.91
ดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ยของค่าความแตกต่าง (Root mean square effort of approximation: RMSEA)
เท่ากับ 0.05 ผลที่ได้จากค่าสถิติดงั กล่าวสามารถสรุ ปได้ว่า รู ปแบบที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้น มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี รู ปแบบสามารถอธิ บายความแปรปรวนของการ
พัฒนานวัตกรรม ของ กฟภ.ได้ร้อยละ 27 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์
ของแต่ละปั จจัยซึ่ งเป็ นค่าที่ บอกสัดส่ วนความแปรปรวนระหว่างตัวแปรสังเกตได้กบั ปั จจัยร่ วม
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(Communalities) ในการวัดตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัวในตัวแปรแฝงภายใน พบว่า อยูใ่ นเกณฑ์ดี คือ
ค่าสัมประสิ ทธิ์การพยากรณ์หรื อค่า R2 ของตัวแปรแฝงภายในทุกตัวอยูใ่ นเกณฑ์ดี มีค่าอยูใ่ นช่วง
0.27-0.51
2. ผลการเปรียบเทียบเส้ นทางอิทธิพลระหว่ างตัวแปรในรู ปแบบความสั มพันธ์ เชิงสาเหตุของปัจจัย
ทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการพัฒนานวัตกรรม ของ กฟภ. ตามสมมุติฐานการวิจัย
ผลการตรวจสอบตัวแปรสังเกตได้ 13 ตัวแปรมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรแฝง 4 ตัวแปร
ดังนี้
ตัวแปรแฝงภาวะผู้นําการเปลีย่ นแปลง
1) การมี อิ ท ธิ พ ลอย่า งมี อุ ด มการณ์ มี ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ การพยากรณ์ เ ท่ า กับ .61 และมี ค่ า
สัมประสิ ทธิ์เส้นทางเท่ากับ .82
2) การสร้างแรงบันดาลใจ มีค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์เท่ากับ .71 และมีค่าสัมประสิ ทธิ์
เส้นทางเท่ากับ .84
3) การกระตุน้ เชาว์ปัญญา มีค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์เท่ากับ .71 และมีค่าสัมประสิ ทธิ์
เส้นทางเท่ากับ .84
4) การคํานึ งถึงปั จเจกบุคคล มีค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์เท่ากับ .67 และมีค่าสัมประสิ ทธิ์
เส้นทางเท่ากับ . 82
ตัวแปรแฝงวัฒนธรรมองค์ การ
5) วัฒนธรรมองค์การลักษณะมุ่งเน้นแนวทางที่ช่วยให้พฒั นาขึ้น มีค่าสัมประสิ ทธิ์ การ
พยากรณ์เท่ากับ .83 และมีค่าสัมประสิ ทธิ์เส้นทางเท่ากับ .91
6) วัฒนธรรมองค์การลักษณะมุ่งเน้นแนวทางตั้งรับแบบไม่โต้แย้ง มีค่าสัมประสิ ทธิ์ การ
พยากรณ์เท่ากับ .59 และมีค่าสัมประสิ ทธิ์เส้นทางเท่ากับ .77
7) วัฒ นธรรมองค์ก ารลัก ษณะมุ่ ง เน้น แนวทางตั้ง รั บ แบบรุ น แรง มี ค่ าสัม ประสิ ทธิ์ การ
พยากรณ์เท่ากับ .22 และมีค่าสัมประสิ ทธิ์เส้นทาง .46
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ตัวแปรแฝงบรรยากาศการเรียนรู้
8) สิ่ งแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้ มีค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์ เท่ ากับ .56 และมีค่า
สัมประสิ ทธิ์เส้นทางเท่ากับ .91
9) การระบุความต้องการในการเรี ยนรู ้และการพัฒนา มีค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์เท่ากับ
.84 และมีค่าสัมประสิ ทธิ์เส้นทางเท่ากับ .75
10) การบรรลุความต้องการการเรี ยนรู ้และการพัฒนา มีค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์เท่ากับ
.47 และมีค่าสัมประสิ ทธิ์เส้นทางเท่ากับ .69
11) การประยุกต์ใช้ความต้องการการเรี ยนรู ้และการพัฒนา มีค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์
เท่ากับ .63 และมีค่าสัมประสิ ทธิ์เส้นทางเท่ากับ .86
ตัวแปรแฝงการพัฒนานวัตกรรมของ กฟภ.
12) นวัตกรรมด้านผลิ ตภัณฑ์ มี ค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์ เท่ากับ .54 และมีค่า
สัมประสิ ทธิ์เส้นทางเท่ากับ .74
13) นวัต กรรมด้า นกระบวนการ มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ การพยากรณ์ เ ท่ า กับ .85 และมี ค่ า
สัมประสิ ทธิ์เส้นทาง .92
รู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนานวัตกรรมของ กฟภ.
มีสมมุตฐานการวิจยั รวม 9 ข้อ (หน้า 7) จากผลการวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพลเชิงสาเหตุระหว่าง
ตัวแปร ได้รูปแบบตามสมมุติฐานที่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนี้
1. ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง มีอิทธิ พลโดยตรงทางบวกกับการพัฒนานวัตกรรมของ
กฟภ. เท่ากับ 0.207
2. ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ไม่มีอิทธิพลโดยตรงกับบรรยากาศการเรี ยนรู ้
3. ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง มีอิทธิ พลโดยตรงทางบวกกับวัฒนธรรมองค์การเท่ากับ
0.711
4. วัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลโดยตรงทางบวกกับบรรยากาศการเรี ยนรู ้ เท่ากับ 0.569
5. วัฒ นธรรมองค์ก าร อิ ท ธิ พ ลโดยตรงกับ การพัฒ นานวัต กรรมของ กฟภ. เท่ า กับ
- 0.308
6. บรรยากาศการเรี ยนรู ้ มีอิทธิ พลโดยตรงทางบวกกับการพัฒนานวัตกรรมของ กฟภ.
เท่ากับ 0.575
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7. ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ ยนแปลง มีอิทธิ พลโดยอ้อมต่อการพัฒนานวัตกรรมของ กฟภ.
โดยผ่านบรรยากาศการเรี ยนรู ้ เท่ากับ 0.023
8. ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ ยนแปลง มีอิทธิ พลโดยอ้อมต่อการพัฒนานวัตกรรมของ กฟภ.
โดยผ่านวัฒนธรรมองค์การและบรรยากาศการเรี ยนรู ้ เท่ากับ 0.231
9. ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ ยนแปลง มีอิทธิ พลโดยอ้อมต่อการพัฒนานวัตกรรมของ กฟภ.
โดยผ่านวัฒนธรรมองค์การ เท่ากับ -0.220
สรุ ปได้ว่าผลการพัฒนารู ปแบบความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการ
พัฒนานวัตกรรมของ กฟภ. มี ความสอดคล้องกับทฤษฎี การพัฒนาเศรษฐกิ จ ของ Schumpeter
(1961) โดยภาวะผูน้ าํ มีความสัมพันธ์ท้ งั โดยตรงและโดยอ้อมต่อการพัฒนานวัตกรรมของ กฟภ.
โดยผ่านวัฒนธรรมองค์การ และบรรยากาศการเรี ยนรู ้ ดังแสดงไว้ในแผนภาพที่ 7

แผนภาพที่ 7 รู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการพัฒนานวัตกรรมของ กฟภ.
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ข้ อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาและผลที่ ไ ด้ จ ากการวิ จ ั ย ครั้งนี้ ทําให้ผวู ้ ิจยั ได้องค์ความรู ้ที่ผสมผสาน
ระหว่างแนวคิด ทฤษฎี การพัฒนานวัตกรรม ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ และ
บรรยากาศการเรี ยนรู ้ ให้กลมกลื นกับธรรมชาติ ของการพัฒนานวัตกรรม ของ กฟภ.ซึ่ งผูว้ ิจยั มี
ข้อเสนอแนะดังนี้
การนําไปใช้ ในเชิงวิชาการ
1. จากผลการวิจยั พบว่า ภาวะผู ้นาํ การเปลี่ ย นแปลง วัฒนธรรมองค์การ บรรยากาศ
การเรี ยนรู ้ และการพัฒนานวัตกรรมของ กฟภ. มีความสัมพันธ์กนั ดังนั้นองค์การสามารถนํามาเป็ น
แนวทางเพื่ อการกํา หนดนโยบาย และแผนปฏิ บตั ิ ข องหน่ ว ยงาน การจัด สรรงบประมาณ และ
ทรัพยากร
2. จากผลการวิจยั พบว่า ภาวะผู ้นาํ การเปลี่ ย นแปลงมีอิทธิ พลโดยอ้อมต่อการพัฒนา
นวัตกรรมของ กฟภ. โดยผ่านทั้งวัฒนธรรมองค์การ และบรรยากาศการเรี ยนรู ้น้ นั เป็ นเส้นทางที่มี
อิทธิ พลมากที่สุดของภาวะผู ้นาํ การเปลี่ ย นแปลงที่ มี ต่ อ การพัฒนานวัตกรรมของ กฟภ.ดังนั้น
องค์การสามารถนํามาเป็ นแนวทางในการบริ หารงานให้เป็ นประโยชน์ได้ โดยเน้น กลยุทธ์การ
พัฒนานวัตกรรม ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การ และบรรยากาศการเรี ยนรู ้ในปัจจุบนั ด้วย
3. จากผลการวิจยั พบว่า ภาวะผู ้นาํ การเปลี่ ย นแปลง ที่ไม่มีอิทธิพลต่อบรรยากาศการ
เรี ยนรู ้ ดังนั้นองค์การสามารถปรับเปลี่ยนนโยบาย โดยการเพิ่มอํานาจ ให้ผจู ้ ดั การในการกําหนด
และตัด สิ น ใจในการระบุ ความต้อ งการการเรี ย นรู ้ การบรรลุ ค วามต้อ งการการเรี ย นรู ้ และการ
นําไปใช้ในองค์การ เพื่อส่ งเสริ มการพัฒนานวัตกรรมของ กฟภ.
การวิจัยครั้งต่ อไป
1. เนื่ องจากการวิจยั ครั้งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลจากสํานักงานการไฟฟ้ าในส่ วนภูมิภาค
ทั้งสิ้ น จึงควรมีการวิจยั โดยเก็บรวบรวมข้อมูล จากสํานักงานใหญ่ เพื่อศึกษาดูว่ามีความสอดคล้อง
หรื อแตกต่างกันอย่างไร
2. ควรมีการวิจยั โดยนําตัวแปรต้นทั้ง 3 ตัวแปร ได้แก่ ภาวะผู ้นาํ การเปลี่ ย นแปลง
วัฒนธรรมองค์การ และบรรยากาศการเรี ยนรู ้ นํามาเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อผลการดําเนิ นงานของ
กฟภ. เพื่อศึกษาดูวา่ มีความสอดคล้องหรื อแตกต่างกันอย่างไร กับการพัฒนานวัตกรรมของ กฟภ.
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3. ควรมีการวิจยั ความสัมพันธ์เชิ งโครงสร้างทางการตลาด บรรยากาศการเรี ยนรู ้ ที่มี
อิทธิพลต่อการพัฒนานวัตกรรมขององค์การ
4. เนื่ องจากยังไม่มีการศึกษาวิจยั ด้านการพัฒนานวัตกรรม ในรัฐวิสาหกิจอย่างกว้างขวาง
และเป็ นระบบ จึงควรใช้ผลการศึกษาวิจยั นี้ เป็ นพื้นฐานในการนําไปศึกษาวิจยั ในรัฐวิสาหกิจอื่นด้วย
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สํานักคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยคริ สเตียน โทร 0-3422-9480 โทรสาร
0-3422-9499
ข้าพเจ้าได้ทราบถึงสิ ทธ์ที่ขา้ พเจ้าจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมทั้งด้านประโยชน์และโทษจาก
การเข้าร่ วมการวิจยั และสามารถถอนตัวหรื องดเข้าร่ วมการวิจยั ได้ทุกเมื่อโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าหรื อระบุเหตุผล โดยจะไม่มีผลกระทบต่อการทํางานแต่ประการใด และยินยอมให้ผวู ้ ิจยั ใช้
ข้อมูลส่ วนตัวของข้าพเจ้าที่ได้รับจากการวิจยั แต่จะไม่เผยแพร่ ต่อสาธารณะเป็ นรายบุคคล โดยจะ
นําเสนอเป็ นข้อมูลโดยรวมจากการวิจยั เท่านั้น
ข้าพเจ้าได้เข้าใจข้อความในเอกสารชี้แจงผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั และหนังสื อแสดงเจตนา
ยินยอมนี้โดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้
ลงชื่อ .............................................................. เข้าร่ วมการวิจยั /วันที่
...................................................
(.............................................................)
ลงชื่อ ........................................................หัวหน้าโครงการวิจยั /วันที่
...................................................
(นายสุ ทธิพร กรุ งกาญจนา)

ภาคผนวก จ
แบบสอบถามเพือ่ การวิจยั
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แบบสอบถามการวิจยั
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม
เรียน ท่านผูต้ อบแบบสอบถาม
คําชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้ เป็ นส่ วนหนึ่งของการทําวิทยานิพนธ์ตามหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
มหาวิทยาลัยคริ สเตียน ในหัวข้อเรื่ อง “รู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการพัฒนา
นวัตกรรมของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค “ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อหารู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของปั จจัย ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ และบรรยากาศการเรี ยนรู ้ ข้อมูลที่ได้จะ
เป็ นประโยชน์เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการทําให้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค เป็ นองค์การที่มีการพัฒนา
นวัตกรรมต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
1 แบบสอบถามการวิจยั ประกอบด้วยข้อคําถาม 5 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม

จํานวน 5 ข้อ

ส่ วนที่ 2 แบบสอบถาม ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง

จํานวน 20 ข้อ

ส่ วนที่ 3 แบบสอบถาม วัฒนธรรมองค์การ

จํานวน 120 ข้อ

ส่ วนที่ 4 แบบสอบถาม บรรยากาศการเรี ยนรู ้

จํานวน 65 ข้อ

ส่ วนที่ 5 แบบสอบถาม การพัฒนานวัตกรรมของ กฟภ.

จํานวน 10 ข้อ

2 โปรดอ่านคําชี้แจงก่อนตอบแบบสอบถาม และขอความกรุ ณาตอบแบบสอบถามให้
ครบทุกข้อโดยกาเครื่ องหมาย / ในช่องว่างตามระดับความคิดเห็นของท่าน เพื่อให้ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ ถูกต้องตามความเป็ นจริ ง และเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาการไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาค โดยผลการวิจยั จะนําเสนอในภาพรวม คําตอบของท่านจะถือเป็ นความลับอย่างเคร่ งครัด
ซึ่งข้อมูลของท่านจะถูกนํามาใช้เพื่อประโยชน์ในการวิจยั เท่านั้นและไม่มีผลใดๆ ต่อท่าน
ขอขอบพระคุณท่านเป็ นอย่างสู ง ที่ท่านกรุ ณาสละเวลาอันมีค่า และให้ความร่ วมมือใน
การตอบแบบสอบถามฉบับนี้
ด้วยความนับถือ
นายสุ ทธิพร กรุ งกาญจนา
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
มหาวิทยาลัยคริ สเตียน
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แบบสอบถามการวิจยั
1 ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง ให้ท่านตอบโดยการทําเครื่ องหมาย 9 ลงในช่อง ( ) ที่ตรงกับสถานภาพส่ วนตัวของท่าน
และเติมข้อความในช่องว่าง จํานวน 5 ข้อ
1. เพศ

( ) ชาย

( ) หญิง

2. อายุ …….. ปี ( เกิน 6 เดือน ปัดเป็ น 1ปี )
3. ระดับการศึกษา
( ) ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
( ) ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
( ) สู งกว่าปริ ญญาตรี
4. ประสบการณ์ทาํ งานในการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค …….. ปี (เกิน 6 เดือน ปัดเป็ น 1ปี )
5. ตําแหน่งงานปัจจุบนั ของท่านอยูใ่ นระดับ ………
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2 แบบสอบถาม ภาวะผู้นําการเปลีย่ นแปลงของผู้จัดการ การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
คําชี้แจง คําถามต่อไปนี้ เกี่ยวกับภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของผูจ้ ดั การของท่าน โปรดพิจารณา
ข้อความต่ อไปนี้ โดยละเอี ย ด แล้ว เลื อ กใส่ เครื่ องหมาย 3 ในช่ องระดับ คะแนนที่ ใ กล้เ คี ย งกับ
ความคิดของท่านดังนี้
5 หมายถึง มีการปฏิบตั ิในสภาพจริ งอยูใ่ นระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีการปฏิบตั ิในสภาพจริ งอยูใ่ นระดับมาก
3 หมายถึง มีการปฏิบตั ิในสภาพจริ งอยูใ่ นระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีการปฏิบตั ิในสภาพจริ งอยูใ่ นระดับน้อย
1 หมายถึง มีการปฏิบตั ิในสภาพจริ งอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ข้อความ
การใช้ อทิ ธิพลด้ านอุดมการณ์
1. พูดถึงเรื่ องความเชื่อและความศรัทธา (ค่านิยม) สู งสุ ด
2. เน้นถึงความสําคัญในการมีจุดมุ่งหมายที่ชดั เจน
3. คํานึงถึงจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการตัดสิ นใจ
4. เน้นให้เห็นถึงความสําคัญของการมีจิตสํานึกร่ วมกัน
ในภารกิจที่ตอ้ งทํา
5. ทําให้ผอู ้ ื่นรู ้สึกภูมิใจที่ได้เกี่ยวข้อง
6. .……………………………………………..
7. .……………………………………………..
8. .……………………………………………..
9. .……………………………………………..
10. .………………………………..…………..
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3. แบบสอบถาม วัฒนธรรมองค์ การ
คําชี้แจง คําถามต่อไปนี้ เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การของท่าน โปรดพิจารณาข้อความต่อไปนี้ โดย
ละเอียด แล้วเลือกใส่ เครื่ องหมาย 3ในช่องระดับคะแนนที่ใกล้เคียงกับความคิดของท่านดังนี้
5 หมายถึง มีการปฏิบตั ิในสภาพจริ งอยูใ่ นระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีการปฏิบตั ิในสภาพจริ งอยูใ่ นระดับมาก
3 หมายถึง มีการปฏิบตั ิในสภาพจริ งอยูใ่ นระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีการปฏิบตั ิในสภาพจริ งอยูใ่ นระดับน้อย
1 หมายถึง มีการปฏิบตั ิในสภาพจริ งอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ข้อความ
ลักษณะช่ วยให้ พฒ
ั นา
1. ทํางานเพื่อบรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ด้วยตนเอง
2. ศึกษาตัวเลือกต่างๆก่อนลงมือทํา
3. เลือกทําภารกิจที่ทา้ ทาย
4. ตั้งเป้ าหมายที่พอประมาณ
5. ติดตามมาตรฐานของความเป็ นเลิศ
6. .……………………………………………..
7. .……………………………………………..
8. .……………………………………………..
9. .……………………………………………..
10. .………………………………..…………..

เกิดขึ้นน้อยที่สุด → เกิดขึ้นมากที่สุด
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4. แบบสอบถาม บรรยากาศการเรียนรู้ ในองค์ การ
คําชี้แจง คําถามต่อไปนี้เกี่ยวกับบรรยากาศการเรี ยนรู ้ในองค์การของท่าน โปรดพิจารณาข้อความ
ต่อไปนี้โดยละเอียด แล้วเลือกใส่ เครื่ องหมาย 3 ในช่องระดับคะแนนที่ใกล้เคียงกับความคิดของ
ท่าน ดังนี้
5 หมายถึง มีการปฏิบตั ิในสภาพจริ งอยูใ่ นระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีการปฏิบตั ิในสภาพจริ งอยูใ่ นระดับมาก
3 หมายถึง มีการปฏิบตั ิในสภาพจริ งอยูใ่ นระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีการปฏิบตั ิในสภาพจริ งอยูใ่ นระดับน้อย
1 หมายถึง มีการปฏิบตั ิในสภาพจริ งอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ข้อความ
สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้
1. องค์การมีพนั ธกิจที่แสดงจุดมุ่งหมายของ
องค์การอย่างชัดเจน
2. พันธกิจขององค์การให้ความสําคัญกับการ
พัฒนาบุคลากรอย่างมาก
3. ข้าพเจ้าตระหนักถึงพันธกิจขององค์การ
4. ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับพันธกิจขององค์การ
5. องค์การมีกระบวนการวางแผนที่มีการจัดการ
อย่างดีและเข้าใจง่ายซึ่งมีการกําหนด และ
ทบทวนเป้ าหมายในระยะสั้นและระยะยาวของ
องค์การอย่างสมํ่าเสมอ
6. .……………………………………………..
7. .……………………………………………..
8. .……………………………………………..
9. .……………………………………………..
10. .………………………………..…………..
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anona. armstrong
Anona.Armstrong@vu.edu.au
To suthiporn krungkanchana, Patrick Foley
From: Anona Armstrong (Anona.Armstrong@vu.edu.au)
Sent: Friday, August 19, 2011 7:02:26 AM
To: suthiporn krungkanchana (suthiporn_kru@hotmail.com)
Cc: Patrick Foley (Patrick.Foley@vu.edu.au)
Dear Suthiporn,
You are most welcome to use the questionnaire. Please reference us
as
Professor Dr. Anona Armstrong AM
Victoria Law School
295 Queen St
PO Box 14428 .
Melbourne VIC 8001
Australia
Tel 613 9919 6155
Email: anona.armstrong@vu.edu.au

Chair Victoria Law School Research Committee
Chair Editorial Board
Journal of Business Systems Governance and Ethics
the source. If you could send us a copy of your final results we will
keep a record of who is using it.
Kind regards,
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5. แบบสอบถาม การพัฒนานวัตกรรมของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
คําชี้แจง คําถามต่อไปนี้ เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค โปรดพิจารณา
ข้อความต่ อไปนี้ โดยละเอี ย ด แล้ว เลื อ กใส่ เครื่ องหมาย 3 ในช่ องระดับ คะแนนที่ ใ กล้เ คี ย งกับ
ความคิดของท่าน ดังนี้
5 หมายถึง มีการปฏิบตั ิในสภาพจริ งอยูใ่ นระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีการปฏิบตั ิในสภาพจริ งอยูใ่ นระดับมาก
3 หมายถึง มีการปฏิบตั ิในสภาพจริ งอยูใ่ นระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีการปฏิบตั ิในสภาพจริ งอยูใ่ นระดับน้อย
1 หมายถึง มีการปฏิบตั ิในสภาพจริ งอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ข้อความ
นวัตกรรมด้ านผลิตภัณฑ์
1. ในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา หน่วยงานของท่าน
ได้สร้างเครื่ องมือใหม่ เพื่อสร้างความมัน่ คง
ของคุณภาพไฟฟ้ า และการบริ การ
2. ในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา หน่วยงานของท่าน
ได้ปรับปรุ งพัฒนาเครื่ องมือที่มีอยูแ่ ล้วใหม่
เพื่อสร้างความมัน่ คงของคุณภาพไฟฟ้ า และ
การบริ การ
3. ในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา หน่วยงานของท่าน
ได้รับรางวัลด้านนวัตกรรม
4. ในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา หน่วยงานของท่านมี
การศึกษาประสบการณ์จากหน่วยงานอื่น
แล้วนํามาแก้ไขหรื อพัฒนาเครื่ องมือเพื่อ
สร้างความมัน่ คงของคุณภาพไฟฟ้ า และการ
บริ การ
5. ในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา หน่วยงานของท่าน
ได้นาํ เครื่ องมือใหม่มาใช้งาน
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ข้อความ
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นวัตกรรมด้ านกระบวนการ
6. ในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นหน่วยงานของท่านได้
คิดค้นกระบวนการทํางานใหม่
7. ในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นหน่วยงานของท่านได้
เปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางานใหม่
8. ในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นหน่วยงานของท่านมี
กระบวนการทํางานที่เร็ วขึ้น
9. ในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นหน่วยงานของท่านมี
ต้นทุนในกระบวนการทํางานตํ่าลงเมื่อนํา
กระบวนการการทํางานใหม่มาใช้
10. ในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นหน่วยงานของท่านได้
นําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้งาน
หมายเหตุ แบบสอบถามที่เป็ นลิขสิ ทธิ์แสดงให้เห็นเป็ นตัวอย่างบางส่วนเท่านั้น
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ประวัตผิ ้ ูวจิ ัย
นายสุ ทธิพร กรุ งกาญจนา
345/112 หมู่ที่ 4 ตําบลอ้อมน้อย อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
C.A.S. Asset Co.,Ltd. 30/1 หมู่ที่ 2 ตําบลโคกขาม อําเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร

ชื่อ-สกุล
ทีอ่ ยู่
ทีท่ าํ งาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2522

พ.ศ. 2549

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2523
พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2552

สําเร็ จการศึกษาปริ ญญาครุ ศาสตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมไฟฟ้ า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือ
สําเร็ จการศึกษาปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(การจัดการวิศวกรรม)
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
วิศวกร การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
ผูจ้ ดั การการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค อําเภอกระทุ่มแบน
ผูจ้ ดั การการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ตําบลอ้อมน้อย
ผูจ้ ดั การการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค อําเภอสามพราน
ผูจ้ ดั การการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค จังหวัดสมุทรสาคร
ที่ปรึ กษาอาวุโส C.A.S. Asset Co., Ltd.

