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บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ทดสอบอิทธิพลการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมในองคการ                           

ที่มีตอปจจัยผลลัพธ ไดแก ความเปนเลิศในการตลาดรูปแบบใหม การจัดการรูปแบบใหม 2) ทดสอบอิทธิพล

ความเปนเลิศในการตลาดรูปแบบใหม และการจัดการรูปแบบใหม ที่มีตอผลดําเนินงานขององคการ และ               

3) ทดสอบอิทธิพลของปจจัยเชิงสาเหตุ ไดแก การบริหารการเปลี่ยนแปลง โครงสรางองคการแบบมีชีวิต                  

และการสรางสรรคระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย ทีม่ตีอการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมในองคการ ประชากร

และกลุมตัวอยางของโรงงานผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับสิทธิ BOI ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา                    

จํานวน 554 โรงงาน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม สถิติการวิเคราะหขอมูลไดแก การวิเคราะห                 

องคประกอบเชงิยนืยนัพบวา โมเดลตามสมมตฐิานมคีวามสอดคลองกลมกลนืกบัขอมลูเชงิประจกัษนัน้ผานเกณฑ 

ผลการวิเคราะหโมเดลตามวัตถุประสงคการวิจัย พบวา 1) การสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมมีผลกระทบทางตรง

ตอความเปนเลิศในการตลาดรปูแบบใหม  และการจดัการรูปแบบใหม 2) ความเปนเลิศในการตลาดรปูแบบใหม 

และการจัดการรปูแบบใหม มผีลกระทบทางตรงตอผลดําเนินงานขององคการ 3) การบรหิารการเปล่ียนแปลง 

โครงสรางองคการแบบมีชีวิต และการสรางสรรคระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย มีผลกระทบทางตรงตอ

การสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม 

คําสําคัญ
 การสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม     ความเปนเลิศในการตลาดรูปแบบใหม   การจัดการรูปแบบใหม   

Abstract
 The research aimed to 1) investigate innovative cultural construction in organization effect 

to new approach of marketing excellence and new marketing excellence, 2) investigate new                   

approach of marketing excellence and new marketing excellence effect to organization performance 

and 3) investigate antecedent factors which are change management organic organization and 

creativity of  human resource management system effect to innovative cultural construction.                

Population and sample of of electronics part factories of BOI Promoted Phra Nakorn Sri Ayudaya 

provinces 554 factories. The questionnaire which was used as the tools for data collection. Data  

were analysis of Confirmatory Factor Analaysis (CFA). The research results showed that the model 

base on assumption were in  harmony with the empirical data.

 The results of  research aimed that  1) innovative cultural construction has a direct effect 

on new approach of  marketing excellence and new marketing excellence. 2) new approach of  

marketing excellence and new marketing excellence has a direct effect on organization performance. 

3) change management organic organization and creativity of  human resource management                

system have a direct effect on innovative cultural construction.
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บทนํา
 แนวคิดวัฒนธรรมนวัตกรรม เปนพฤติกรรมของสมาชิกในองคการกอใหเกิดวัฒนธรรมนวัตกรรม                   

โดยองคการสามารถสงเสริมการจัดโครงสรางพื้นฐานและสนับสนุนสภาพแวดลอมที่ชวยใหเกิดการพัฒนา

นวัตกรรมขึ้นในองคการ (Dobni, 2008) วัฒนธรรมขององคการ สามารถสงเสริมพฤติกรรมนวัตกรรม                           

โดยการสรางคานิยม ความเชื่อ ใหสมาชิกในองคการสามารถคิดคนสิ่งใหม ๆ ไดโดยการใชนวัตกรรม และ

การปรับปรุงการทํางาน นวัตกรรมถือเปนสิ่งที่สรางความยั่งยืนใหกับองคการ เพิ่มคุณคาทางเศรษฐกิจ                        

ใหองคการ  นวัตกรรมเปนส่ิงท่ีมีคุณคาในองคการและเปนองคประกอบท่ีสําคัญในการพัฒนาบุคลากร                   

และทรัพยากรดานเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง ในการปฏิบัติงาน ปญหาที่สําคัญ การสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม

ใหเกิดขึ้นในองคการไดนั้นมีปจจัยดานใด และทําอยางไรใหองคการสรางแรงผลักดันใหสมาชิกในองคการ 

ยอมรับวัฒนธรรมนวัตกรรม ใหเปนวัฒนธรรมองคการ ดังน้ันวัฒนธรรมองคการเปนปจจัยสําคัญ                                           

สงผลกระทบตอนวัตกรรมที่มีคุณคาในองคการ

 จากสภาพของเศรษฐกจิโลกในปจจุบนั ความไดเปรียบทางการแขงขันสามารถลดลงไดอยางรวดเร็ว 

ทั้งนี้เปนผลจากการแขงขันที่เพิ่มขึ้นและการพัฒนาเทคโนโลยีใหม ๆ อยางรวดเร็ว ความจําเปนในการสราง

แรงจูงใจใหเกิดพฤติกรรมใหม ๆ กับพนักงาน ในการปฏิบัติงานท่ีเปนประโยชนตอองคการจึงมีเพ่ิมมากข้ึน         

คอื พฤตกิรรมของพนักงานท่ีมจีดุมุงหมาย ในการคดิริเร่ิมสรางสิง่ใหมๆ  ทีเ่ปนประโยชนในการสรางมลูคาเพิม่

ใหกบัองคการในการสรางผลติภณัฑใหม การพฒันาและปรบัปรงุ ในสิง่ทีม่อียูในรปูแบบเดมิ ใหเปนกระบวนการ

ทํางานรปูแบบใหมๆ โดยมีเปาหมายที่ชัดเจน (De Jong & Den Hartog, 2010)  อยางไรก็ตามพฤติกรรม                

ของพนักงานในองคการที่จะพัฒนาเปนองคการนวัตกรรมนั้น ยากที่จะกระตุนและสรางข้ึนไดหากไมไดรับ    

การสนับสนุนและสงเสริมจากการสรางวัฒนธรรมภายในองคการ จากการศึกษาของ Jafri (2010)                                       

ที่ศึกษาพฤติกรรมการสรางสรรคนวัตกรรมของพนักงาน ในธุรกิจการขายปลีก พบวา ปญหาในการสราง                 

แรงจูงใจท่ีกอใหเกิดพฤติกรรมการสรางสรรคนวัตกรรมของพนักงาน เปนผลมาจากการรับรูของพนักงาน                    

ที่มีสาเหตุมาจากวัฒนธรรมองคการที่ไมสนับสนุนและไมสงเสริมพฤติกรรมการสรางสรรคนวัตกรรม                         

ของพนักงานในการปฏิบัติงาน 

 อตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส เปนอุตสาหกรรมท่ีมคีวามสาํคัญตอภาคเศรษฐกิจของประเทศ ซึง่จําเปน

ตองไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากภาคราชการ ในขณะเดียวกันก็เปนอุตสาหกรรมที่สรางรายไดให                              

กับประเทศไทย นับไดวาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส เปนอุตสาหกรรมเติบโตมีสัดสวนเพ่ิมขึ้นเปนลําดับ                     

จากสถติกิารลงทนุโดยตรงจากตางประเทศ รายเดอืนสะสมป พ.ศ. 2559 (มกราคม – กนัยายน) กลุมผลติภัณฑ

เคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ในชวงป พ.ศ. 2558 มีจํานวน 92 โครงการ ในชวงป พ.ศ. 2559                                                  
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มีจํานวน 173 โครงการ เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2558 คิดเปนรอยละ 88 ดานเงินลงทุนในชวงป พ.ศ. 2558 จํานวน

เงินลงทุน 11,362 ลานบาท ในชวงป พ.ศ. 2559 จํานวนเงินลงทุน 26,642 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2558 

คิดเปนรอยละ 134 โครงการท่ีนักลงทุนตางชาติยื่นขอการลงทุนจากตางประเทศ สวนใหญอยูในภาคกลาง

จํานวน 365 โครงการ (35,793 ลานบาท) (Thailand Borad of  Investment, 2017) 

 ตามมาตรการสงเสรมิการลงทุน เพ่ือปรับปรุงประสทิธิภาพการผลติน้ัน ตามประกาศคณะกรรมการ                

สงสริมการลงทุนที่ 1/2557 ตามขอ 5.1.2 ในเรื่องการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี ไดกําหนดไววา จะตองมีการนํา

เทคโนโลยีใหมเขามาใชในการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ (Thailand Borad of Investment, 2017)                              

จากแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต สอดคลองกับแนวคิดการสรางนวัตกรรมในองคการ                             

เพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาผลิตภัณฑ กระบวนการทํางาน การบริหารจัดการทั้งภายในและภายนอก

องคการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขัน  (Merx-Chermin & Nijhof, 2005) และการสรางความสัมพันธ

ระหวางวัฒนธรรมองคการและนวัตกรรมใหเปนหนึ่งเดียวไดนั้น เปนการเพิ่มความสามารถขององคการ                  

ที่พัฒนาไปสูการเปนองคการนวัตกรรม 

 จากเหตุผลท่ีไดกลาวมาขางตนการวิจัยน้ีจึงไดมุงศึกษา การสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม เพ่ือผลการ

ดําเนินงานขององคการในโรงงานผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับสิทธิ BOI ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เน่ืองจากเปนจังหวัดในเขตภาคกลางท่ีมีจํานวนโรงงานที่ไดรับสิทธิ BOI  มากท่ีสุด กับการสรางวัฒนธรรม

องคการท่ีสงเสริมนวัตกรรมใหเกิดขึ้น โดยการบูรณาการสรางวัฒนธรรมองคการกับนวัตกรรมใหเปนหน่ึง

เดียวกัน เพื่อใหเกิดเปนวัฒนธรรมนวัตกรรมกับพนักงานและหนวยงานภายในองคการ ทั้งนี้ผลลัพธที่ไดจาก

การวจิยัสามารถนําไปใชเปนขอมลูในการบรหิารจดัการ การสรางวฒันธรรมนวัตกรรมองคการทีด่าํเนนิธรุกจิ

เดียวกัน หรือตางธุรกิจแตสามารถนําไปประยุกตปรับใชตอไป รวมถึงประโยชนในสวนงานภาครัฐและ                     

หนวยงานภาคเอกชนทีเ่กีย่วของในการนาํขอมลู เพือ่เปนกรอบพิจารณาในการวางนโยบาย   การกําหนดแผน

ระยะยาวขององคการธุรกิจเพ่ือใหเกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการแขงขันสูความสาํเร็จ ในระดบัธุรกิจ 

และอุตสาหกรรมผูผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยตอไป

วัตถุประสงค
 1. เพ่ือทดสอบอทิธิพลการสรางวฒันธรรมนวตักรรมในองคการทีม่ตีอปจจยัผลลพัธไดแก ความเปนเลศิ

ในการตลาดรูปแบบใหม การจัดการรูปแบบใหม 

 2. เพ่ือทดสอบอิทธิพลความเปนเลิศในการตลาดรูปแบบใหม และการจัดการรูปแบบใหม ที่มีตอ                

ผลดําเนินงานขององคการ 

 3. เพ่ือทดสอบอิทธิพลของปจจัยเชิงสาเหตุ ไดแก การบริหารการเปล่ียนแปลง โครงสรางองคการ

แบบมีชีวิต และการสรางสรรคระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย ที่มีตอการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมใน

องคการ
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ทบทวนวรรณกรรม
 การทบทวนวรรณกรรมของงานวจิยัความสมัพนัธเชงิสาเหตแุละผลลัพธการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม

ในองคการ หลักฐานเชิงประจักษของโรงงานผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับสิทธิ BOI ในจังหวัด

พระนครศรีอยธุยา ไดนาํมาพฒันาเปนกรอบแนวคดิในการวจิยัและสามารถสรปุตวัแปรทีใ่ชในการศกึษา ดงันี้

 1. วฒันธรรมนวัตกรรม หมายถงึ วฒันธรรมท่ีสนบัสนุนใหเกดิการสรางสรรคสิง่ใหมหรอืนวัตกรรม

ไมวาจะอยูในรูปของผลิตภัณฑ กระบวนการ หรือรูปแบบธุรกิจใหมที่กอใหเกิดประโยชน ซึ่งสิ่งใหมอาจยังไม

เคยมีใครทํามากอน หรอืเปนสิง่ใหมทีม่กีารทําแลวแตองคการยังไมเคยทํา รวมท้ังเปนการสรางบรรยากาศให

บคุลากรภายในองคการทกุระดบั กลาท่ีจะคิดในการทําส่ิงใหม ๆ  และมคีวามสนใจใฝการเรยีนรูอยูตลอดเวลา 

เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เปนประโยชนตอองคการ ประกอบดวย ตัวแปรสังเกต 5 ตัวแปร ไดแก 1.1)                  

การมุงเนนการทํางานรวมกัน 1.2) องคการแหงการใฝรู 1.3) การสรางคุณคาในงาน 1.4) การเปดกวางทาง

ความคิด 1.5) การใหความสําคัญกับผูมีสวนรวมกับงานท่ีทาทาย (Ahmed, 1988) 2) การบริหารการ

เปลี่ยนแปลง หมายถึง   กระบวนการการจัดการองคการที่มีการปรับเปลี่ยนในดานตางๆ ใหเขากับสิ่งใหมๆ 

อยางตอเนือ่ง โดยสามารถเปลีย่นแปลงรปูแบบขององคการท่ีเปนผลจากสภาพแวดลอมภายในและภายนอก

องคการ ประกอบดวย ตัวแปร สังเกต 3 ตัวแปร ไดแก  2.1) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 2.2) การจัดการ

เทคโนโลยี และ 2.3) ความสามารถในการจัดการความรู (Deshpande, 2012)  3) โครงสรางองคการ                  

แบบมีชีวิต หมายถึง โครงสรางองคการท่ีมีแบบลักษณะแบนราบ มีการปรับโครงสรางใหเขากับ                                 

สภาพแวดลอมในการทํางาน ใหผูปฏบิตังิานมีสวนรวมในการตัดสินใจ เนนผลงานมากกวากฎระเบยีบ ประกอบ

ดวยตัวแปรสังเกต 3 ตัวแปร ไดแก 3.1) การบริหารงานแบบยืดหยุน 3.2) การกระจายอํานาจ และ 3.3)                  

การส่ือสารแบบเปด (Prajogo & Mcdermott, 2014) 4) การสรางสรรคระบบการจดัการทรัพยากรมนษุย 

หมายถึง การนํานโยบายและการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับบุคลากรในองคการโดยมีการริเริ่มสรางสรรคสิ่งใหมๆ 

ที่มีความสัมพันธกับพันธกิจ วัตถุประสงคการปฏิบัติงาน ที่นําไปสูการเกิดนวัตกรรม ประกอบดวยตัวแปร

สงัเกต 3 ตวัแปร 4.1) การสรรหาและจางงานบคุลากรท่ีมคีวามคดิสรางสรรค 4.2) ระบบประเมินผลการปฏิบตังิาน 

4.3) การสรางกลยุทธการพัฒนาบุคลากร (Christiansen, 2000) 5) ความเปนเลิศในการตลาด                        

รูปแบบใหม หมายถึง ความสามารถในการสรางผลกําไร เกิดการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ                                         

ที่มีการวางแผน ออกแบบ อยางสรางสรรคเพื่อเปนจุดแข็งที่สามารถแขงขันในตลาดไดในระยะยาวประกอบ

ดวยตัวแปรสังเกต 3 ตัวแปร 5.1) กลยุทธการมุงเนนความแตกตาง 5.2) การใหความสําคัญกับลูกคา                        

และ 5.3) ผูนําดานราคา (Natalia & Cristina, 2016) 6) การจัดการรูปแบบใหม หมายถึง การสราง                                 

การเปลีย่นแปลง รปูแบบโครงสรางทางธุรกจิการปฏบิตักิารท่ีเนนการเพิม่ขีดความสามารถในการดาํเนนิการ

อืน่ ๆ  ทีเ่ก่ียวของกับการพัฒนาองคการ ทีส่งผลตอการดําเนินงานองคการในระดบัท่ีสงูข้ึน ประกอบดวยตัวแปร

สังเกต 3 ตัวแปร 6.1) การเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 6.2) การพัฒนาศักยภาพทางเทคนิค                        

6.3) การปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง (Acquaah & Agyapong, 2015)  7) ผลการดําเนินงาน

ขององคการ หมายถึง  ผลลัพธของการดําเนินงานขององคการ ประกอบดวยตัวแปรสังเกต 2 ตัวแปร 7.1)       

ผลกําไร 7.2) สวนแบงทางการตลาด (De Clercq, Dimov & Thongpapanl, 2010)  จากการทบทวนวรรณกรรม

ขางตนสามารถสรุปกรอบแนวคิดไดดังภาพที่ 1
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H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย

 ผูวิจัยกําหนดสมมติฐานการวิจัยทั้งสิ้น 7 สมมติฐาน ดังนี้

 สมมติฐานขอที่ 1: การสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม มีอิทธิพลเชิงบวกตอความเปนเลิศในการตลาด

รูปแบบใหม สมมติฐานขอที่ 2: การสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม มีอิทธิเชิงบวกตอการจัดการรูปแบบใหม 

สมมตฐิานขอที ่3: ความเปนเลิศในการตลาดรปูแบบใหม มอีทิธิพลเชงิบวกตอผลการดําเนินงานขององคการ 

สมมติฐานขอท่ี 4: การจัดการรูปแบบใหม มีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการดําเนินงานขององคการ                           

สมมติฐานขอท่ี 5: การบริหารการเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลเชิงบวกตอการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม                 

สมมติฐานขอที่ 6: โครงสรางองคการแบบมีชีวิตมีอิทธิพลเชิงบวกตอการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม                      

สมมตฐิานขอท่ี 7: การสรางสรรคระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย มอีทิธิพลเชิงบวกตอการสรางวัฒนธรรม

นวัตกรรม

วิธีการวิจัย
 รปูแบบการวิจยันีเ้ปนการวิจยัเชิงปริมาณ ผูวจิยัไดเกบ็รวบรวมขอมลูโดยใชแบบสอบถามกับผูบรหิาร

ระดับสูงของโรงงานผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับสิทธิ BOI ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งหนวยใน                 

การวิเคราะห คือ ระดับองคการ โดยแยกประเด็น ดังนี้

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหารระดับสูงของ

องคการของสถานประกอบการในธุรกิจโรงงานผลิตชิ้นส วนอิเล็กทรอนิกสที่ได รับสิทธิ BOI ใน                                                 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีจํานวนทั้งสิ้น 554 โรงงาน ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลทางไปรษณียและ
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เก็บดวยตนเอง โดยเก็บขอมูลกับผูบริหารระดับสูงขององคการของสถานประกอบการในธุรกิจโรงงานผลิต                  

ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับสิทธิ BOI ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวนกลุมตัวอยางของงานวิจัยนี้                             

มีจํานวน 440 โรงงาน สอดคลองเกณฑในการกําหนดกลุมตัวอยางโดย Jackson (2001) กลาวถึงเกณฑ                   

ที่กําหนดขนาดกลุมตัวอยางควรเปน 10-20 เทาของตัวแปรสังเกต ซึ่งการวิจัยนี้มีตัวแปรสังเกต จํานวน 22 

ตัวแปร จึงตองมี ขนาดตัวอยางเทากับ 220-440 ตัวอยาง โดยการวิจัยนี้มีจํานวนกลุมตัวอยางที่ตอบขอมูจริง

กลับมาทั้งสิ้น  296 ตัวอยาง ดังนั้น จํานวนกลุมตัวอยางในงานวิจัยครั้งนี้เปนไปตามขอกําหนด 

 2. เคร่ืองมือที่ใช การวิจัยครั้งน้ีใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลในการรวบรวมขอมูล

ความคิดเห็นของผูบริหารระดับสูงขององคการท่ีอยูในโรงงานผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับสิทธิ BOI                 

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เก่ียวกับการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมท่ีสงผลตอความเปนเลิศในการตลาด                 

รปูแบบใหม การจดัการรูปแบบใหม และผลการดาํเนนิงานขององคการ และปจจัยสาเหตทุีส่งผลตอการสราง

วัฒนธรรมนวัตกรรม ซึ่งลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale)                                  

โดยใชมาตรวัด 5 ระดับ คือ ระดับความคิดเห็นมากที่สุด กําหนดใหเทากับระดับคะแนน 5 จนถึงระดับ                  

ความคิดเห็นนอยที่สุด คะแนน คือ ระดับคะแนน 1 

 3.  การตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอื ผูวจิยัไดทาํการตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมือโดยตรวจสอบ

ความตรงเชิงเนื้อหา ดวยการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงคการวิจัย 

พิจารณาตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา โดยคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามตองมีคาตั้งแต 0.50 

ขึ้นไป คาดังกลาวอยูระหวาง 0.67 – 1.00 การตรวจสอบความเท่ียงตรง (n=30) นําขอมูลท่ีไดมาหาคา                   

ความเที่ยง โดยใชวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบรามีคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 0.958 โดยมีคามากกวา 0.70 

 4.  การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชวิธีการนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาคาสถิติประกอบดวย คือ                    

คารอยละ โดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติวิเคราะห องคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) 

เพ่ือทดสอบยืนยันวาตัวแปรสังเกตสามารถวัดตัวแปรแฝง และตรวจสอบความสอดคลองของโมเดล                              

การวัดกับขอมูลเชิงประจักษ (Model Fit) โดยพิจารณาจาก  คา-ไคสแควร คา-ไคสแควรสัมพัทธ   คา CFI                     

คือ คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ คา GFI คือ คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน  คา AGFI                      

คือ คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว และคา RMSEA คารากกําลังสองของความคลาดเคลื่อน

โดยประมาณ

ผลการวิจัย  
 ผูตอบแบบสอบถามเปนผูบรหิารระดบัสงูของของโรงงานผลิตชิน้สวนอิเลก็ทรอนิกสทีไ่ดรบัสทิธ ิBOI 

ในจังหวดัพระนครศรอียธุยา จาํนวน 296 คน ผูตอบแบบสอบถามการวจิยัสวนใหญเปนเพศชาย  จาํนวน 282 คน 

คิดเปนรอยละ 95.27 และเปนเพศหญิง 14 คน คิดเปนรอยละ 4.73 มีอายุมากกวา 40 ป จํานวน 211 คน              

คิดเปนรอยละ 71.28 และ 36-40 ป จํานวน 85 คน 
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 1. เพ่ือทดสอบอิทธิพลการสรางวัฒนธรรมนวตักรรมในองคการท่ีมตีอปจจัยผลลัพธ ไดแก

ความเปนเลิศในการตลาดรูปแบบใหม การจัดการรูปแบบใหม 

         การวเิคราะหโมเดลความสมัพนัธเชงิสาเหตแุละผลลัพธการสรางวฒันธรรมนวตักรรมในองคการ 

หลักฐานเชิงประจักษของโรงงานผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับสิทธิ BOI ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา                

เพื่อเปรียบเทียบความสอดคลองระหวางโมเดลที่พัฒนาข้ึนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยการวิเคราะหสมการ             

เชิงโครงสราง เพื่อตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 

ค าดัชนีความสอดคล องของโมเดล  ความสัมพันธ  เ ชิงสาเหตุและผลลัพธ การสร างวัฒนธรรม                                                                

นวัตกรรมในองคการ หลักฐานเชิงประจักษของโรงงานผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับสิทธิ BOI                                                                               

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 * เกณฑในการตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษของ Diamantopoulos & Siguaw (2000)

 จากตารางที ่1 พบวาผลจากการตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลกบัขอมูลเชงิประจกัษ 

ผานเกณฑทุกคา แสดงวาโมเดลสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ มีรายละเอียดผลการวิเคราะหโมเดล                   

ความสัมพันธเชิงสาเหตแุละผลลพัธการสรางวฒันธรรมนวัตกรรมในองคการ หลักฐานเชงิประจักษของโรงงาน

ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับสิทธิ BOI ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังภาพที่ 2

 
  

* 

 0.05 82.99 - 

df - 118 - 
p-value p > 0.05 0.99 - 

/ df / df < 2 0.70  
CFI  0.95 1.00  
GFI  0.95 0.98  

AGFI  0.95 0.95  
RMSEA < 0.05 0.00  
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chi-Square = 82.99, df = 118, P-value = 0.99395, RMSEA = 0.000
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 ภาพที่ 2:  ผลการวิเคราะหโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลลัพธการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม

                           ในองคการ หลักฐานเชิงประจักษของโรงงานผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับสิทธิ BOI 

   ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ตัวแปรแฝงภายนอกไดแก การบริหารการเปลี่ยนแปลง (CM) ประกอบดวยตัวแปรสังเกต ภาวะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลง (TLD) การจัดการเทคโนโลยี (TM) ความสามารถในการจัดการความรู (KBC) 

โครงสรางองคการแบบมีชีวิต (OSO) ประกอบดวยตัวแปรสังเกต การบริหารงานแบบยืดหยุน (FM)                      

การกระจายอํานาจ (EM) การสื่อสารแบบเปด (OPC) การสรางสรรคระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย 

(CHRMS) ประกอบดวยตัวแปรสังเกต การสรรหาบุคลากรที่มีความคิดสรางสรรค (RCE) ระบบประเมินผล

การปฏิบัติงาน (SOE) การสรางกลยุทธการพัฒนาบุคลากร (EDS)  ตัวแปรแฝงภายใน ไดแก การสราง

วัฒนธรรมนวัตกรรม (INC) ประกอบดวยตัวแปรสังเกตการมุงเนนการทํางานรวมกัน (TWO) องคการ                  

แหงการใฝรู (ILO) การสรางคุณคาในงาน (WVC) การเปดกวางทางความคิด (OPT) การใหความสําคัญ                      

ผูมีสวนรวมกับงานที่ทาทาย (IWCP) ความเปนเลิศในการตลาดรูปแบบใหม (NAME) ประกอบดวย                  

ตวัแปรสังเกต กลยุทธการมุงเนนความแตกตาง (FDS) การใหความสําคัญกับลูกคา (CO) ผูนาํดานราคา (CL) 

การจัดการรูปแบบใหม (NAM) การเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน (AC) การพัฒนาศักยภาพ                 

ทางเทคนิค (DTC) การปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง (CWPI)  ผลการดําเนินงานขององคการ 

(OP) ประกอบดวยตัวแปรสังเกต ผลกําไร (PF) สวนแบงทางการตลาด (MKS)
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 2. เพ่ือทดสอบอทิธิพลความเปนเลศิในการตลาดรปูแบบใหม และการจดัการรูปแบบใหม

ที่มีตอผลดําเนินงานขององคการ 

       ผลการวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรตามสมมติฐานการวิจัย

  โดยแบงตามสมมติฐานการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้

  สมมติฐานที่ 1: การสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม มีอิทธิพลเชิงบวกตอความเปนเลิศในการตลาด

รูปแบบใหม พบวา การสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม (INC) มีอิทธิพลเชิงบวกตอความเปนเลิศในการตลาด

รูปแบบใหม (NAME) โดยมีคาอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.95 และคาอิทธิพลรวมเทากับ 0.95 อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 1 ซึ่งตอบตามวัตถุประสงคขอที่ 1

  สมมติฐานที่ 2: การสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม มีอิทธิเชิงบวกตอการจัดการรูปแบบใหมพบวา                         

การสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม (INC) มีอิทธิพลเชิงบวกตอการจัดการรูปแบบใหม (NMA) โดยมีคาอิทธิพล                          

ทางตรงเทากับ 0.98 และคาอิทธิพลรวมเทากับ 0.98 อยางมีนยัสําคัญทางสถติทิีร่ะดับ 0.05 ดงัน้ันจึงยอมรับ

สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ซึ่งตอบตามวัตถุประสงคขอที่ 1

  สมมตฐิานที ่3: ความเปนเลิศในการตลาดรปูแบบใหม มอีิทธิพลเชิงบวกตอผลการดาํเนนิงาน                    

ขององคการ พบวา ความเปนเลิศในการตลาดรูปแบบใหม (NAME)  มีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการดําเนินงาน

ขององคการ (OP) โดยมีคาอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.09 และคาอิทธิพลรวมเทากับ 0.09 อยางมีนัยสําคัญ         

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 3 ซึ่งตอบตามวัตถุประสงคขอที่ 2

  สมมติฐานที่ 4: การจัดการรูปแบบใหม มีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการดําเนินงานขององคการ  

พบวา การจัดการรูปแบบใหม (NMA) มีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการดําเนินงานขององคการ (OP) โดยมี                        

คาอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.99 และคาอิทธิพลรวมเทากับ 0.99 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05                                

ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที ่4 ซึ่งตอบตามวัตถุประสงคขอที่ 2

 3. เพ่ือทดสอบอิทธิพลการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมในองคการท่ีมีตอปจจัยผลสาเหตุ 

ไดแก  การบรหิารการเปล่ียนแปลง โครงสรางองคการแบบมชีวีติ และการสรางสรรคระบบการจดัการทรพัยากรมนษุย 

ที่มีตอการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมในองคการ

  สมมติฐานท่ี 5: การบรหิารการเปล่ียนแปลงมอีทิธพิลเชงิบวกตอการสรางวฒันธรรมนวตักรรม                 

พบวา การบริหารการเปล่ียนแปลง (CM) มีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม (INC)                              

โดยมีคาอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.13 และคาอิทธิพลรวมเทากับ 0.13 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 5  ซึ่งตอบตามวัตถุประสงคขอที่ 3

  สมมติฐานท่ี 6: โครงสรางองคการแบบมชีวีติมอีทิธพิลเชงิบวกตอการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม  

พบวา โครงสรางองคการแบบมีชีวิต (OSO) มีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม (INC)                 

โดยมีคาอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.30 และคาอิทธิพลรวมเทากับ 0.30 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 6 ซึ่งตอบตามวัตถุประสงคขอที่ 3 
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  สมมตฐิานที ่7: การสรางสรรคระบบการจดัการทรัพยากรมนษุย มอีทิธิพลเชิงบวกตอการสราง 

วัฒนธรรมนวัตกรรม พบวา การสรางสรรคระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย (CHRMS) มีอิทธิพลเชิงบวกตอ

ผลการสรางวัฒนธรรมนวตักรรม (INC) โดยมคีาอทิธพิลทางตรงเทากบั 0.52 และคาอทิธพิลรวมเทากบั 0.52  

อยางมนียัสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 ดงันัน้จงึยอมรบัสมมตฐิานการวิจยัที ่7 ซึง่ตอบตามวัตถปุระสงคขอที ่3

อภิปรายผลการวิจัย
 จากวัตถุประสงคของการวิจัยผูวิจัยไดอภิปรายผลการวิจัยตามลําดับ ดังนี้  

 1. การสรางวัฒนธรรมนวตักรรม มอีทิธิพลเชิงบวกตอความเปนเลิศในการตลาดรปูแบบใหม                             

โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิน้สวนอิเลก็ทรอนิกส มุงเนนสรางวัฒนธรรมท่ีเนนรปูแบบพฤตกิรรมในการปฏิบตังิาน

ของพนักงานทุกคน ซึ่งปจจัยดานบวกของพฤติกรรมการทํางานรวมกันของวัฒนธรรมที่เกิดข้ึนในโรงงาน 

วัฒนธรรมองคการที่สามารถบูรณาการใหเขากับนวัตกรรมท่ีเกิดข้ึนไดอยางสอดคลองและเปนระบบ                          

โดยมุงเนนการทํางานรวมกัน การเปดรับในความคิดใหมๆ  การแลกเปลีย่นความคิดของพนักงาน ทีก่อใหเกิด

การสรางสรรค ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ โดยสนับสนุนจากโรงงาน ในการสรางความแตกตาง                              

ของผลิตภัณฑใหเปนจุดแข็ง ที่นําไปสูการทําการตลาดในรูปแบบใหม โดยรูปแบบของวัฒนธรรมจะเปน                 

การสรางแนวทางและบรรทัดฐานในการทํางานที่มีนวัตกรรมเปนสิ่งที่สรางมูลคาเพิ่มเศรษฐกิจใหกับโรงงาน 

ที่สามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน โดยมีนวัตกรรมเปนสิ่งขับเคลื่อน สอดคลองกับแนวคิด                         

ของ Dobni (2008) ทีก่ลาววา วฒันธรรมนวัตกรรมมอีทิธิพลตอกระบวนการผลิต เชน การดาํเนินการเกีย่วกับ

ความยืดหยุนในการผลิต คุณภาพ ผลผลิต สภาพการทํางาน นําไปสูกระบวนการดําเนินการกับกิจกรรม

ทางการตลาดท่ีเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใหม และสอดคลองกับผลการวิจัยของ Anning-Dorson (2017)                     

ไดศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธของการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม และความตองการทางการตลาดและ                 

ผลการดําเนินงานขององคการ พบวา องคการที่มีการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมที่แข็งแกรง สามารถสงผล                  

ในเชิงบวกเก่ียวกับการลงทุนในนวัตกรรมผลิตภัณฑ สรุปไดวา องคการท่ีมีวัฒนธรรมนวัตกรรมที่แข็งแกรง

สามารถสรางความแตกตางของผลิตภัณฑและเพิ่มสวนแบงทางการตลาด ทําใหผลการดําเนินงานของ

องคการดีขึ้นจากเดิม

 2.  การสรางวฒันธรรมนวตักรรม มอีทิธพิลเชงิบวกตอการจดัการรปูแบบใหม โรงงานอุตสาหกรรม

ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส มีการพัฒนาในเชิงรุก นําไปสูการสรางการจัดการรูปแบบใหม ๆ ใหเกิดขึ้น                       

โดยที่นวัตกรรมจะตองฝงตัวอยูในวัฒนธรรมองคการที่เขมแข็ง ซึ่งจะสามารถชวยกระตุนการมีสวนรวม                        

ในพฤติกรรมที่เปนนวัตกรรมใหม ที่มีการพัฒนาปรับปรุงในแตละดาน ไดแก การเพ่ิมขีดความสามารถ                                  

ในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาศักยภาพทางเทคนิค การปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเน่ือง                             

สอดคลองกับแนวคิดของ Chalhoub (2010) ทีก่ลาววา การสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมมีผลกระทบโดยตรงตอ

กระบวนการพฒันาการทาํงานในรปูแบบใหมและวัฒนธรรมองคการมีบทบาทสาํคัญในการจดัการนวตักรรม
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และมีสวนสนับสนุนในกระบวนการสรางสรรคนวัตกรรมในการทาํงาน และสอดคลองกับงานวจิยัของ Uzkurt, 

Kumar, Kimzan & Eminoglu (2013) ที่ศึกษาบทบาทของนวัตกรรมในความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม

องคการและกระบวนการจัดการรูปแบบใหมขององคการ พบวา การสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมนั้น                                         

จะทําใหเกิดพฤติกรรมใหม ๆ ของพนักงาน โดยการสนับสนุนขององคการ วัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพน้ัน                 

จะมีผลกระทบทางตรงกับการพัฒนานวัตกรรมและการเปล่ียนแปลงของกระบวนการจัดการรูปแบบใหม               

ขององคการที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง

 3.  ความเปนเลิศในการตลาดรูปแบบใหมมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการดําเนินงาน โรงงาน

ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสมีผลกําไรเปนไปตามเปาหมาย รวมท้ังสวนแบงทางการตลาดท่ีเพ่ิมข้ึน                                  

อยางตอเน่ือง เปนผลลัพธจากการนํากลยุทธการมุงเนนความแตกตางจากคูแขงในธุรกจิเดียวกันมาใชในการดําเนินงาน 

โดยการวิเคราะหขอมูลดานเทคนิคคนการผลิตและนําเสนอลูกคากอนเริ่มการผลิตจริง  และการให                 

ความสาํคญัการพฒันากลยทุธใหมๆ  เพือ่ใหเกดิศักยภาพทีแ่ตกตางทางการตลาด เพ่ือใหลกูคาเกดิความพงึพอใจ

ในดานราคา ทําใหเกิดการสรางสัมพันธที่ดีกับลูกคา ในระยะยาว และสรางความพึงพอใจในผลิตภัณฑ                

ทําใหลูกคากลับมาทําธุรกิจดวยอีกในอนาคต และสอดคลองกับแนวคิดของ Teece (2010) กลาววาผลลัพธ

ของการสรางความสามารถในการเรียนรูทางการตลาดขององคการ พบวาการสรางการตลาดที่ใชกลยุทธที่

แตกตาง คอื การพฒันาในส่ิงใหมๆ  ของผลิตภัณฑทีม่คีวามแตกตางจากการแขงขันในธรุกิจเดยีวกัน สอดคลอง

กับงานวิจัยของ Shyh-Rong , Enchi & Chueh-Chu (2014) ที่ศึกษาการมุงเนนการวางแนวทางการตลาด

ภายในองคการ กับการพัฒนาขีดความสามารถของตลาดทั้งในและตางประเทศ ตอผลการดําเนินงาน                       

ขององคการ พบวา การมุงเนนการวางแนวทางการจัดการทางการตลาดแนวใหม มคีวามสมัพันธทางบวกกับ

การสรางสัมพันธภาพที่ดี สรางความพึงพอใจใหกับลูกคาและมีความสัมพันธทางบวกกับการพัฒนาขีด                

ความสามารถทางตลาดทั้งในและตางประเทศ และสงตอผลการดําเนินงานขององคการในทางบวก 

 4. การจัดการรูปแบบใหมมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการดําเนินงานขององคการ โรงงานผลิตชิ้นสวน

อเิล็กทรอนิกสมุงเนนการจัดการรูปแบบใหม ทีม่กีารปรับปรุงกระบวนการผลิต การพัฒนาศักยภาพทางเทคนิค 

โดยมุงเนนกระบวนการท่ีทําใหบุคลากร พัฒนาทักษะความรูความสามารถและคุณลักษณะอ่ืนๆ เพ่ือ                           

ผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงงานจนสามารถผลิต 

ผลิตภัณฑทีม่คีวามยาก จนสามารถสรางการยอมรบัจากลูกคา การปรับปรงุกระบวนการทาํงานอยางตอเนือ่ง

สอดคลองกับ แนวคิดของ McCormack (2001)  ที่กลาววา กระบวนการจัดการทางธุรกิจรูปแบบใหมนั้น                

สงผลโดยตรงตอ ผลการดําเนินงานขององคการ ในดานผลกําไร และความพึงพอใจของลูกคา สอดคลองกับ

งานวจิยัของ Devika & Sharifah (2016) ทีศ่กึษาและวจิยัการวดักระบวนการทางธุรกจิ  โดยใชกระบวนการจัดการ

ทางธุรกิจรูปแบบใหม และการริเริ่มการปรับปรุงกระบวนการผลิต พบวา องคประกอบของการวัด                       

กระบวนการทางธรุกิจ ทีส่าํคัญ ประกอบดวย ความพรอมในการใชระบบและข้ันตอนเพ่ือใหเกดิความสอดคลอง

มีประสิทธิภาพโดยการเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน พัฒนาทักษะ และเทคนิคการดําเนินการ                    

ติดตามและวัดผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเน่ืองเพื่อการแกปญหา
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ในระยะยาว นาํไปสูผลการดาํเนนิงานขององคการตามเปาหมายทีต่ัง้ทัง้ดานผลกําไร ความพึงพอใจของลกูคา 

และการเพิ่มสวนแบงทางการตลาด

             5. การบรหิารการเปลีย่นแปลงมอีทิธพิลเชงิบวกตอการสรางวฒันธรรมนวตักรรม ผูบริหาร

โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการภายในโรงงาน โดยมี                 

การปรับเปล่ียนกระบวนการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน โดยนําเทคโนโลยีแนวใหมมาใชในการปฏิบตังิาน

ดานนวัตกรรม ดังนั้นตองมีการจัดความสามารถในการเรียนรู ของ พนักงาน โดยการผสมผสานกับ                          

ทรัพยากรตาง ๆ ในโรงงานใหเกิดประโยชนเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน และสรางสรรคสิ่งใหมๆ 

ใหเกิดขึ้นในองคการและพัฒนาไปสูการสรางวัฒนธรรมการเรียนรูรวมกันสอดคลองกับแนวคิดของ Harbi, 

Anderson & Amanou (2013) กลาววา การสรางการเปลี่ยนแปลงในองคการ ประกอบดวยความสามารถ 

ในการจัดการความรูและภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนากระบวนการทํางาน                     

รูปแบบใหม สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ Tharnpas & Sakul (2016) ที่ศึกษาความสัมพันธระหวาง                

การสรางการเปล่ียนแปลงโดยภาวะผูนาํการเปลีย่นแปลงและกระบวนการพฒันาผลิตภณัฑใหมกบัวฒันธรรม

นวัตกรรม และการสรางองคการแหงการเรียนรู พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสงผลกระทบเชิงบวก                       

ตอกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑใหม และวัฒนธรรมนวัตกรรมที่ถูกสรางเปนความเชื่อ คานิยมรวมกัน                        

ที่เปนประโยชนตอการพัฒนานวัตกรรมและการสรางพฤติกรรมใหม ๆ ของพนักงาน การสรางองคการ                        

แหงการเรียนรูและวัฒนธรรมนวัตกรรมสงผลกระทบเชิงบวกตอกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑใหม

 6. โครงสรางองคการแบบมีชวีติมอีทิธพิลเชงิบวกตอการสรางวฒันธรรมนวัตกรรม โรงงาน

อุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส มีการจัดการปรับโครงสรางใหเขากับสภาพแวดลอมในการทํางาน 

ทําใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ มีความยืดหยุนและมีการวางแผนที่สามารถรองรับปญหาท่ีทําให

เกิดการเปลีย่นแปลง โดยไมกระทบกบัเปาหมายการดําเนนิงานขององคการ และมีการกระจายอาํนาจสามารถ

ตัดสินใจและแกปญหาในการทํางานดวยตนเอง ทําใหพนักงานมีอิสระในดานความคิด และความม่ันใจ                   

ในการทํางาน ที่สามารถกลาคิดกลาทดลองในส่ิงใหม รวมทั้งมีการสื่อสารแบบเปด ทําใหสามารถสราง

วฒันธรรมนวัตกรรมเกิดข้ึนไดในโรงงาน สอดคลองกบัแนวคิดของ Johnston & Bate (2013) ทีว่าหากพนกังาน

มีแนวโนมท่ีจะตอบสนองตอกลยุทธที่เก่ียวของกับการพัฒนาผลิตภัณฑใหมไดนั้น พนักงานตองไดรับ                          

การสนับสนุนท่ีจะมีสวนรวมในการอภิปรายเก่ียวกับแนวความคิดและความรวมมือและอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ                

การบรหิารจดัการจะนําไปสูความสาํเร็จ วฒันธรรมเหลานีไ้ดรบัการอธบิายถงึการยดืหยุนในกระบวนการตาง ๆ 

การตัดสินใจในกระบวนการตาง ๆ ที่สงผลการทํางานดานนวัตกรรม สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ                          

Giancarlo, Denise Del Prá Netto & Joaquin (2015) พบวา โครงสรางขององคการที่แข็งแกรงมีอิทธิพลตอ

รปูแบบของวฒันธรรมนวตักรรม คอื ความยดืหยุนและมทีมีงานทีส่ามารถทําหนาทีไ่ดหลายหลากในองคการ 

ซึ่งปจจัยเหลานี้แสดงใหเห็นวา องคการกําลังดําเนินการทํางานเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมนวัตกรรมในองคการ

 7.  การสรางสรรคระบบการจดัการทรัพยากรมนษุย มอีทิธพิลเชิงบวกตอการสรางวฒันธรรม

นวัตกรรม กลาวคือ โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส มีนโยบายและการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับ
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บุคลากรในการทํางาน ที่สอดคลองกับกระบวนการทํางานในองคการนวัตกรรม โดยใหความสําคัญ                             

กับกระบวนการสรรหาและจางงานบุคลากรท่ีมีความคิดสรางสรรคในส่ิงใหมๆ เพ่ือสรางความแตกตางจาก

รูปแบบเดิมและมีระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่ครอบคลุมการปฏิบัติงานในการทํางานของนวัตกรรม               

มุงเนนการพัฒนาใหพนักงานพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องเพ่ือเพิ่มความสามารถในระยะยาวโดยการสราง                

แรงจูงใจ และสนับสนุนการทํางานในการสรางสรรคนวัตกรรม ทั้งน้ีการเตรียมความพรอมระบบการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย สามารถนําไปสูการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมใหเกิดขึ้นได  เปนการเตรียมความพรอม                    

ของพนักงานในการทํางานที่นําไปสูการสรางนวัตกรรมท่ีมีความรูความสามารถเปนผูขับเคลื่อน สอดคลอง

กับแนวคิดของ Ngo & Loi (2008) ที่กลาววาการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมมีความสําคัญที่เปนพื้นฐาน                     

ในการสนับสนุนความคิดริเร่ิมใหมๆ เพราะองคการตองไดรับความรู ความสามารถจากพนักงานที่มี                           

ความเชี่ยวชาญและความมุงมั่น สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ Zhang (2013) ที่ศึกษารูปแบบการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย ในองค การนวัตกรรม  พบวา  ในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานน้ัน                                                            

ตองเปนการสรรหาและคัดเลือกในเชิงรุกคือ มีการวางแผนและเตรียมการอยางละเอียดรอบคอบพรอมรับ               

กับสถานการณที่เกิดข้ึนอยางไมคาดคิดและไดกําหนดเกณฑที่ใชในกระบวนการคัดเลือกพนักงาน คือ                     

การคัดเลือกจากผูที่มีคานิยมในนวัตกรรม  มีความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน  

สรุป 
 การสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมใหเกดิขึน้ในองคการนัน้ มคีวามสําคญัตอผลการดาํเนินงานขององคการ

เพราะมีอิทธิพลโดยตรงตอความเปนเลิศในการตลาดรูปแบบใหม และการจัดการรูปแบบใหม ที่จะนําไป                      

สูการดําเนินงานขององคการ ไดแก  การมุงเนนการทํางานรวมกันเปนทีม องคการแหงการเรียนรู  การสราง

คุณคาในงาน เปดกวางทางความคิด และการใหความสาํคัญผูมีสวนรวมกับงานที่ทาทาย และปจจัยสาเหตุ

ที่มีอิทธิพลโดยตรงตอการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมใหเกิดข้ึนในองคการไดนั้น ไดแก การบริหาร                                   

การเปลี่ยนแปลง  โครงสรางองคการแบบมีชีวิต และการสรางสรรคระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย                             

ซึง่กอใหเกิดวัฒนธรรมนวัตกรรมในองคการและนาํไปสูองคการแหงนวตักรรม การสรางความไดเปรยีบทางการ

แขงขันในระดับธุรกิจ และนําไปสูการพัฒนาประเทศ 

 ประโยชนเชิงวิชาการท่ีเกิดจากการวิจัยครั้งน้ีคือ การเขาใจในปจจัยสาเหตุที่กอใหเกิดการสราง

วฒันธรรมนวตักรรมในองคการ รวมท้ังองคประกอบทีก่อใหเกิดวัฒนธรรมนวตักรรม และผลลัพธจากการสราง

วัฒนธรรมนวัตกรรมใหเกิดข้ึนในองคการและเปนการเพ่ิมพูนองคความรูและเพิ่มหลักฐานเชิงประจักษ                         

ในเรื่องการสร างวัฒนธรรมนวัตกรรมของโรงงานผลิตช้ินส วนอิ เ ล็กทรอนิกส ที่ ได รับสิทธิ  BOI                                                               

ในจังหวัดพระนครศรอียุธยา ซึง่จะเปนประโยชนตอการศึกษาและการวจิยัในอนาคต ประโยชนเชิงการจัดการ 

ถือเปนขอมูลสําหรับองคการในการใหความสําคัญกับการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมในการพัฒนาไปสูการ 

เปนองคการนวัตกรรม รวมทั้งเปนขอมูลสําหรับผูบริหารมาเสริมสรางแรงจูงใจ และแรงผลักดันในดานตาง ๆ  

เพื่อใหพนักงานมีพฤติกรรมการแสดงออกในการคิดสรางสรรคนวัตกรรมในระดับที่สูงขึ้นที่เกิดจากการสราง
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วัฒนธรรมนวัตกรรม ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต คือควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่คาดวามีอิทธิพล               

ตอการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม เชน การบริหารความหลายหลาย การแพรกระจายของวัฒนธรรม เปนตน  

นอกจากนี้ควรวิจัยเพิ่มเติมถึงผลลัพธที่เกิดจากการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม
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