ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561- มีนาคม 2561

139

ความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลลัพธของการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมในองคการ:
หลักฐานเชิงประจักษของโรงงานผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับสิทธิ BOI
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
The Causal Relationship and Effect of Construction Innovative
Culture in Organization: An Empirical Evidence of Electronics Part
Factories of BOI Promoted Phra Nakhon Sri Ayutthaya Province
ฐิติมา พูลเพชร1* , วิโรจน เจษฎาลักษณ2** , จันทนา แสนสุข3***
Thitima Pulpetch1* , Viroj Jadesadalug2** , Jantana Sansook3***
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 1 หมู 3 ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 76120
1
Doctor of Philosophy Program in Management, Faculty of Management Sciences, Silpakorn University
1 Moo 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120
1

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 1 หมู 3 ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 76120
2
Faculty of Management Sciences, Silpakorn University
1 Moo 3, Sam Phraya Sub-district, Cha-am District, Petchaburi Province 76120
2

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 19 หมู 3 ถนนอูทอง ตําบลทาวาสุกรี อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
3
Faculty of Business Administration and Information Technology
Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi
19 Moo 3 Authong Road, Thawasukri Sub-district, Phranakhon Si Ayutthaya District
Phranakhon Si Ayutthaya Province 13000
3

*ผูเขียนหลัก
อีเมล: thitima_pul@hotmail.com
**อาจารยที่ปรึกษาหลัก (ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประจําคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร)
***อาจารยทปี่ รึกษารวม (ผูช ว ยศาสตราจารย ดร. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม)ิ

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

140

ปที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561- มีนาคม 2561

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ทดสอบอิทธิพลการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมในองคการ
ที่มีตอปจจัยผลลัพธ ไดแก ความเปนเลิศในการตลาดรูปแบบใหม การจัดการรูปแบบใหม 2) ทดสอบอิทธิพล
ความเปนเลิศในการตลาดรูปแบบใหม และการจัดการรูปแบบใหม ที่มีตอผลดําเนินงานขององคการ และ
3) ทดสอบอิทธิพลของปจจัยเชิงสาเหตุ ไดแก การบริหารการเปลี่ยนแปลง โครงสรางองคการแบบมีชีวิต
และการสรางสรรคระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย ทีม่ ตี อ การสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมในองคการ ประชากร
และกลุมตัวอยางของโรงงานผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับสิทธิ BOI ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จํานวน 554 โรงงาน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม สถิติการวิเคราะหขอมูลไดแก การวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันพบวา โมเดลตามสมมติฐานมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษนนั้ ผานเกณฑ
ผลการวิเคราะหโมเดลตามวัตถุประสงคการวิจัย พบวา 1) การสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมมีผลกระทบทางตรง
ตอความเปนเลิศในการตลาดรูปแบบใหม และการจัดการรูปแบบใหม 2) ความเปนเลิศในการตลาดรูปแบบใหม
และการจัดการรูปแบบใหม มีผลกระทบทางตรงตอผลดําเนินงานขององคการ 3) การบริหารการเปลีย่ นแปลง
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 นวัตกรรมเปนสิ่งที่มีคุณคาในองคการและเปนองคประกอบที่สําคัญในการพัฒนาบุคลากร
และทรัพยากรดานเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง ในการปฏิบัติงาน ปญหาที่สําคัญ การสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม
ใหเกิดขึ้นในองคการไดนั้นมีปจจัยดานใด และทําอยางไรใหองคการสรางแรงผลักดันใหสมาชิกในองคการ
ยอมรั บ วั ฒ นธรรมนวั ต กรรม ให เ ป น วั ฒ นธรรมองค ก าร ดั ง นั้ น วั ฒ นธรรมองค ก ารเป น ป จ จั ย สํ า คั ญ
สงผลกระทบตอนวัตกรรมที่มีคุณคาในองคการ
จากสภาพของเศรษฐกิจโลกในปจจุบนั ความไดเปรียบทางการแขงขันสามารถลดลงไดอยางรวดเร็ว
ทั้งนี้เปนผลจากการแขงขันที่เพิ่มขึ้นและการพัฒนาเทคโนโลยีใหม ๆ อยางรวดเร็ว ความจําเปนในการสราง
แรงจูงใจใหเกิดพฤติกรรมใหม ๆ กับพนักงาน ในการปฏิบัติงานที่เปนประโยชนตอองคการจึงมีเพิ่มมากขึ้น
คือ พฤติกรรมของพนักงานทีม่ จี ดุ มุง หมาย ในการคิดริเริม่ สรางสิง่ ใหมๆ ทีเ่ ปนประโยชนในการสรางมูลคาเพิม่
ใหกบั องคการในการสรางผลิตภัณฑใหม การพัฒนาและปรับปรุง ในสิง่ ทีม่ อี ยูใ นรูปแบบเดิม ใหเปนกระบวนการ
ทํางานรูปแบบใหมๆ โดยมีเปาหมายที่ชัดเจน (De Jong & Den Hartog, 2010) อยางไรก็ตามพฤติกรรม
ของพนักงานในองคการที่จะพัฒนาเปนองคการนวัตกรรมนั้น ยากที่จะกระตุนและสรางขึ้นไดหากไมไดรับ
การสนั บ สนุ น และส ง เสริ ม จากการสร า งวั ฒ นธรรมภายในองค ก าร จากการศึ ก ษาของ Jafri (2010)
ที่ศึกษาพฤติกรรมการสรางสรรคนวัตกรรมของพนักงาน ในธุรกิจการขายปลีก พบวา ปญหาในการสราง
แรงจูงใจที่กอใหเกิดพฤติกรรมการสรางสรรคนวัตกรรมของพนักงาน เปนผลมาจากการรับรูของพนักงาน
ที่มีสาเหตุมาจากวัฒนธรรมองคการที่ไมสนับสนุนและไมสงเสริมพฤติกรรมการสรางสรรคนวัตกรรม
ของพนักงานในการปฏิบัติงาน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส เปนอุตสาหกรรมทีม่ คี วามสําคัญตอภาคเศรษฐกิจของประเทศ ซึง่ จําเปน
ตองไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากภาคราชการ ในขณะเดียวกันก็เปนอุตสาหกรรมที่สรางรายไดให
กับประเทศไทย นับไดวาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส เปนอุตสาหกรรมเติบโตมีสัดสวนเพิ่มขึ้นเปนลําดับ
จากสถิตกิ ารลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ รายเดือนสะสมป พ.ศ. 2559 (มกราคม – กันยายน) กลุม ผลิตภัณฑ
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 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 โครงการที่นักลงทุนตางชาติยื่นขอการลงทุนจากตางประเทศ สวนใหญอยูในภาคกลาง
จํานวน 365 โครงการ (35,793 ลานบาท) (Thailand Borad of Investment, 2017)
ตามมาตรการสงเสริมการลงทุน เพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตนัน้ ตามประกาศคณะกรรมการ
สงสริมการลงทุนที่ 1/2557 ตามขอ 5.1.2 ในเรื่องการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี ไดกําหนดไววา จะตองมีการนํา
เทคโนโลยีใหมเขามาใชในการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (Thailand Borad of Investment, 2017)
จากแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต สอดคลองกับแนวคิดการสรางนวัตกรรมในองคการ
เพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาผลิตภัณฑ กระบวนการทํางาน การบริหารจัดการทั้งภายในและภายนอก
องคการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขัน (Merx-Chermin & Nijhof, 2005) และการสรางความสัมพันธ
ระหวางวัฒนธรรมองคการและนวัตกรรมใหเปนหนึ่งเดียวไดนั้น เปนการเพิ่มความสามารถขององคการ
ที่พัฒนาไปสูการเปนองคการนวัตกรรม
จากเหตุผลที่ไดกลาวมาขางตนการวิจัยนี้จึงไดมุงศึกษา การสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม เพื่อผลการ
ดําเนินงานขององคการในโรงงานผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับสิทธิ BOI ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เนื่องจากเปนจังหวัดในเขตภาคกลางที่มีจํานวนโรงงานที่ไดรับสิทธิ BOI มากที่สุด กับการสรางวัฒนธรรม
องคการที่สงเสริมนวัตกรรมใหเกิดขึ้น โดยการบูรณาการสรางวัฒนธรรมองคการกับนวัตกรรมใหเปนหนึ่ง
เดียวกัน เพื่อใหเกิดเปนวัฒนธรรมนวัตกรรมกับพนักงานและหนวยงานภายในองคการ ทั้งนี้ผลลัพธที่ไดจาก
การวิจยั สามารถนําไปใชเปนขอมูลในการบริหารจัดการ การสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมองคการทีด่ าํ เนินธุรกิจ
เดียวกัน หรือตางธุรกิจแตสามารถนําไปประยุกตปรับใชตอไป รวมถึงประโยชนในสวนงานภาครัฐและ
หนวยงานภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วของในการนําขอมูล เพือ่ เปนกรอบพิจารณาในการวางนโยบาย การกําหนดแผน
ระยะยาวขององคการธุรกิจเพือ่ ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแขงขันสูค วามสําเร็จ ในระดับธุรกิจ
และอุตสาหกรรมผูผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยตอไป

วัตถุประสงค
1. เพือ่ ทดสอบอิทธิพลการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมในองคการทีม่ ตี อ ปจจัยผลลัพธไดแก ความเปนเลิศ
ในการตลาดรูปแบบใหม การจัดการรูปแบบใหม
2. เพื่อทดสอบอิทธิพลความเปนเลิศในการตลาดรูปแบบใหม และการจัดการรูปแบบใหม ที่มีตอ
ผลดําเนินงานขององคการ
3. เพื่อทดสอบอิทธิพลของปจจัยเชิงสาเหตุ ไดแก การบริหารการเปลี่ยนแปลง โครงสรางองคการ
แบบมีชีวิต และการสรางสรรคระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย ที่มีตอการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมใน
องคการ
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ทบทวนวรรณกรรม
การทบทวนวรรณกรรมของงานวิจยั ความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลลัพธการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม
ในองค ก าร หลัก ฐานเชิ ง ประจัก ษ ข องโรงงานผลิต ชิ้น ส ว นอิเ ล็ ก ทรอนิก สที่ ไ ดรั บ สิท ธิ BOI ในจัง หวัด
พระนครศรีอยุธยา ไดนาํ มาพัฒนาเปนกรอบแนวคิดในการวิจยั และสามารถสรุปตัวแปรทีใ่ ชในการศึกษา ดังนี้
1. วัฒนธรรมนวัตกรรม หมายถึง วัฒนธรรมทีส่ นับสนุนใหเกิดการสรางสรรคสงิ่ ใหมหรือนวัตกรรม
ไมวาจะอยูในรูปของผลิตภัณฑ กระบวนการ หรือรูปแบบธุรกิจใหมที่กอใหเกิดประโยชน ซึ่งสิ่งใหมอาจยังไม
เคยมีใครทํามากอน หรือเปนสิง่ ใหมทมี่ กี ารทําแลวแตองคการยังไมเคยทํา รวมทัง้ เปนการสรางบรรยากาศให
บุคลากรภายในองคการทุกระดับ กลาทีจ่ ะคิดในการทําสิง่ ใหม ๆ และมีความสนใจใฝการเรียนรูอ ยูต ลอดเวลา
เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เปนประโยชนตอองคการ ประกอบดวย ตัวแปรสังเกต 5 ตัวแปร ไดแก 1.1)
การมุงเนนการทํางานรวมกัน 1.2) องคการแหงการใฝรู 1.3) การสรางคุณคาในงาน 1.4) การเปดกวางทาง
ความคิด 1.5) การใหความสําคัญกับผูมีสวนรวมกับงานที่ทาทาย (Ahmed, 1988) 2) การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง หมายถึง กระบวนการการจัดการองคการที่มีการปรับเปลี่ยนในดานตางๆ ใหเขากับสิ่งใหมๆ
อยางตอเนือ่ ง โดยสามารถเปลีย่ นแปลงรูปแบบขององคการทีเ่ ปนผลจากสภาพแวดลอมภายในและภายนอก
องคการ ประกอบดวย ตัวแปร สังเกต 3 ตัวแปร ไดแก 2.1) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 2.2) การจัดการ
เทคโนโลยี และ 2.3) ความสามารถในการจัดการความรู (Deshpande, 2012) 3) โครงสรางองคการ
แบบมี ชี วิ ต หมายถึ ง โครงสร า งองค ก ารที่ มี แ บบลั ก ษณะแบนราบ มี ก ารปรั บ โครงสร า งให เ ข า กั บ
สภาพแวดลอมในการทํางาน ใหผปู ฏิบตั งิ านมีสว นรวมในการตัดสินใจ เนนผลงานมากกวากฎระเบียบ ประกอบ
ดวยตัวแปรสังเกต 3 ตัวแปร ไดแก 3.1) การบริหารงานแบบยืดหยุน 3.2) การกระจายอํานาจ และ 3.3)
การสือ่ สารแบบเปด (Prajogo & Mcdermott, 2014) 4) การสรางสรรคระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย
หมายถึง การนํานโยบายและการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับบุคลากรในองคการโดยมีการริเริ่มสรางสรรคสิ่งใหมๆ
ที่มีความสัมพันธกับพันธกิจ วัตถุประสงคการปฏิบัติงาน ที่นําไปสูการเกิดนวัตกรรม ประกอบดวยตัวแปร
สังเกต 3 ตัวแปร 4.1) การสรรหาและจางงานบุคลากรทีม่ คี วามคิดสรางสรรค 4.2) ระบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
4.3) การสรางกลยุทธการพัฒนาบุคลากร (Christiansen, 2000) 5) ความเป น เลิ ศ ในการตลาด
รู ป แบบใหม หมายถึ ง ความสามารถในการสร า งผลกํ า ไร เกิ ด การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ
ที่มีการวางแผน ออกแบบ อยางสรางสรรคเพื่อเปนจุดแข็งที่สามารถแขงขันในตลาดไดในระยะยาวประกอบ
ดวยตัวแปรสังเกต 3 ตัวแปร 5.1) กลยุทธการมุงเนนความแตกตาง 5.2) การใหความสําคัญกับลูกคา
และ 5.3) ผูนําดานราคา (Natalia & Cristina, 2016) 6) การจัดการรูปแบบใหม หมายถึง การสราง
การเปลีย่ นแปลง รูปแบบโครงสรางทางธุรกิจการปฏิบตั กิ ารทีเ่ นนการเพิม่ ขีดความสามารถในการดําเนินการ
อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการพัฒนาองคการ ทีส่ ง ผลตอการดําเนินงานองคการในระดับทีส่ งู ขึน้ 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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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย

ผูวิจัยกําหนดสมมติฐานการวิจัยทั้งสิ้น 7 สมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐานขอที่ 1: การสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม มีอิทธิพลเชิงบวกตอความเปนเลิศในการตลาด
รูปแบบใหม สมมติฐานขอที่ 2: การสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม มีอิทธิเชิงบวกตอการจัดการรูปแบบใหม
สมมติฐานขอที่ 3: ความเปนเลิศในการตลาดรูปแบบใหม มีอทิ ธิพลเชิงบวกตอผลการดําเนินงานขององคการ
สมมติ ฐ านข อ ที่ 4: การจั ด การรู ป แบบใหม มี อิ ท ธิ พ ลเชิ ง บวกต อ ผลการดํ า เนิ น งานขององค ก าร
สมมติ ฐ านข อ ที่ 5: การบริหารการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลเชิงบวกตอการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม
สมมติ ฐ านข อ ที่ 6: โครงสรางองคการแบบมีชีวิตมีอิทธิพลเชิงบวกตอการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม
สมมติฐานขอที่ 7: การสรางสรรคระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย มีอทิ ธิพลเชิงบวกตอการสรางวัฒนธรรม
นวัตกรรม

วิธีการวิจัย
รูปแบบการวิจยั นีเ้ ปนการวิจยั เชิงปริมาณ ผูว จิ ยั ไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามกับผูบ ริหาร
ระดับสูงของโรงงานผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับสิทธิ BOI ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งหนวยใน
การวิเคราะห คือ ระดับองคการ โดยแยกประเด็น ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหารระดับสูงของ
องค ก ารของสถานประกอบการในธุ ร กิ จ โรงงานผลิ ต ชิ้ น ส ว นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ที่ ไ ด รั บ สิ ท ธิ 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. เครื่องมือที่ใช การวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลในการรวบรวมขอมูล
ความคิดเห็นของผูบริหารระดับสูงขององคการที่อยูในโรงงานผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับสิทธิ BOI
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกี่ยวกับการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมที่สงผลตอความเปนเลิศในการตลาด
รูปแบบใหม การจัดการรูปแบบใหม และผลการดําเนินงานขององคการ และปจจัยสาเหตุทสี่ ง ผลตอการสราง
วัฒนธรรมนวัตกรรม ซึ่งลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale)
โดยใชมาตรวัด 5 ระดับ คือ ระดับความคิดเห็นมากที่สุด กําหนดใหเทากับระดับคะแนน 5 จนถึงระดับ
ความคิดเห็นนอยที่สุด คะแนน คือ ระดับคะแนน 1
3. การตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ ผูว จิ ยั ไดทาํ การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือโดยตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา ดวยการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงคการวิจัย
พิจารณาตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา โดยคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามตองมีคาตั้งแต 0.50
ขึ้นไป คาดังกลาวอยูระหวาง 0.67 – 1.00 การตรวจสอบความเที่ยงตรง (n=30) นําขอมูลที่ไดมาหาคา
ความเที่ยง โดยใชวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบรามีคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 0.958 โดยมีคามากกวา 0.70
4. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชวิธีการนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาคาสถิติประกอบดวย คือ
คารอยละ โดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติวิเคราะห องคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)
เพื่อทดสอบยืนยันวาตัวแปรสังเกตสามารถวัดตัวแปรแฝง 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
ผูต อบแบบสอบถามเปนผูบ ริหารระดับสูงของของโรงงานผลิตชิน้ สวนอิเล็กทรอนิกสทไี่ ดรบั สิทธิ BOI
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 296 คน ผูต อบแบบสอบถามการวิจยั สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 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. เพือ่ ทดสอบอิทธิพลการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมในองคการทีม่ ตี อ ปจจัยผลลัพธ ไดแก
ความเปนเลิศในการตลาดรูปแบบใหม การจัดการรูปแบบใหม
การวิเคราะหโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลลัพธการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมในองคการ
หลักฐานเชิงประจักษของโรงงานผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับสิทธิ BOI ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพื่อเปรียบเทียบความสอดคลองระหวางโมเดลที่พัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ โดยการวิเคราะหสมการ
เชิงโครงสราง เพื่อตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1
ค า ดั ช นี ค วามสอดคล อ งของโมเดล ความสั ม พั น ธ เ ชิ ง สาเหตุ แ ละผลลั พ ธ ก ารสร า งวั ฒ นธรรม
นวั ต กรรมในองค ก าร หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ ข องโรงงานผลิ ต ชิ้ น ส ว นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ที่ ไ ด รั บ สิ ท ธิ BOI
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
·· É Ä¸ o Äµ¦
¦ª°

Ár É Ä¸ o Äµ¦¡·µ¦µ

n µ¸ÉµÎ ªÅo

¨µ¦¡·µ¦µµ¤

ݔଶ

Å¤n¤¸´¥Îµ´µ··¸É¦³´ 0.05

82.99

-

df

-

118

-

p-value

p > 0.05

0.99

-

 ݔଶ / df

 ݔଶ / df < 2

0.70

nµÁr

CFI

 0.95

1.00

nµÁr

GFI

 0.95

0.98

nµÁr

AGFI

 0.95

0.95

nµÁr

RMSEA

< 0.05

0.00

nµÁr

Ár *

* เกณฑในการตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษของ Diamantopoulos & Siguaw (2000)

จากตารางที่ 1 พบวาผลจากการตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ
ผานเกณฑทุกคา แสดงวาโมเดลสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ มีรายละเอียดผลการวิเคราะหโมเดล
ความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลลัพธการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมในองคการ หลักฐานเชิงประจักษของโรงงาน
ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสท่ไี ดรับสิทธิ BOI ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังภาพที่ 2
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FDS

0.20

OC

0.30

CL

0.85

0.33

TLD

0.18

TM

0.16

KBC

0.17

FM

0.25

EM

0.18

OPC

0.19

RCE

0.11

SOE

0.19

EDS

NAME
CM

FO

0.18

MKS

0.13

OP

NMA
OSO

0.30

INC
0.20

CHRMS

0.32

AC

0.20

DTC

0.28

CWPI

0.23

EDS

0.85

0.28

TWO 0.27

ILO

0.20

WVC 0.10

OPT

chi-Square = 82.99, df = 118, P-value = 0.99395, RMSEA = 0.000

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
ตัวแปรสังเกต กลยุทธการมุง เนนความแตกตาง (FDS) การใหความสําคัญกับลูกคา (CO) ผูน าํ ดานราคา (CL)
การจัดการรูปแบบใหม (NAM) การเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน (AC) การพัฒนาศักยภาพ
ทางเทคนิค (DTC) การปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง (CWPI) ผลการดําเนินงานขององคการ
(OP) ประกอบดวยตัวแปรสังเกต ผลกําไร (PF) สวนแบงทางการตลาด (MKS)
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2. เพือ่ ทดสอบอิทธิพลความเปนเลิศในการตลาดรูปแบบใหม และการจัดการรูปแบบใหม
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 อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 ดังนัน้ จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ซึ่งตอบตามวัตถุประสงคขอที่ 1
สมมติฐานที่ 3: ความเปนเลิศในการตลาดรูปแบบใหม มีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการดําเนินงาน
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
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 4 ซึ่งตอบตามวัตถุประสงคขอที่ 2
3. เพื่อทดสอบอิทธิพลการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมในองคการที่มีตอปจจัยผลสาเหตุ
ไดแก การบริหารการเปลีย่ นแปลง โครงสรางองคการแบบมีชวี ติ และการสรางสรรคระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย
ที่มีตอการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมในองคการ
สมมติฐานที่ 5: การบริหารการเปลีย่ นแปลงมีอทิ ธิพลเชิงบวกตอการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม
พบวา การบริหารการเปลี่ยนแปลง (CM) มีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม (INC)
โดยมีคาอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.13 และคาอิทธิพลรวมเทากับ 0.13 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 5 ซึ่งตอบตามวัตถุประสงคขอที่ 3
สมมติฐานที่ 6: โครงสรางองคการแบบมีชวี ติ มีอทิ ธิพลเชิงบวกตอการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม
พบวา โครงสรางองคการแบบมีชีวิต (OSO) มีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม (INC)
โดยมีคาอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.30 และคาอิทธิพลรวมเทากับ 0.30 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 6 ซึ่งตอบตามวัตถุประสงคขอที่ 3
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สมมติฐานที่ 7: การสรางสรรคระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย มีอทิ ธิพลเชิงบวกตอการสราง
วัฒนธรรมนวัตกรรม พบวา การสรางสรรคระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย (CHRMS) มีอิทธิพลเชิงบวกตอ
ผลการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม (INC) โดยมีคา อิทธิพลทางตรงเทากับ 0.52 และคาอิทธิพลรวมเทากับ 0.52
อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 ดังนัน้ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั ที่ 7 ซึง่ ตอบตามวัตถุประสงคขอ ที่ 3

อภิปรายผลการวิจัย
จากวัตถุประสงคของการวิจัยผูวิจัยไดอภิปรายผลการวิจัยตามลําดับ ดังนี้
1. การสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม มีอทิ ธิพลเชิงบวกตอความเปนเลิศในการตลาดรูปแบบใหม
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิน้ สวนอิเล็กทรอนิกส มุง เนนสรางวัฒนธรรมทีเ่ นนรูปแบบพฤติกรรมในการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงานทุกคน ซึ่งปจจัยดานบวกของพฤติกรรมการทํางานรวมกันของวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในโรงงาน
วัฒนธรรมองคการที่สามารถบูรณาการใหเขากับนวัตกรรมที่เกิดขึ้นไดอยางสอดคลองและเปนระบบ
โดยมุง เนนการทํางานรวมกัน การเปดรับในความคิดใหมๆ การแลกเปลีย่ นความคิดของพนักงาน ทีก่ อ ใหเกิด
การสรางสรรค ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ โดยสนับสนุนจากโรงงาน ในการสรางความแตกตาง
ของผลิตภัณฑใหเปนจุดแข็ง ที่นําไปสูการทําการตลาดในรูปแบบใหม โดยรูปแบบของวัฒนธรรมจะเปน
การสรางแนวทางและบรรทัดฐานในการทํางานที่มีนวัตกรรมเปนสิ่งที่สรางมูลคาเพิ่มเศรษฐกิจใหกับโรงงาน
ที่สามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน โดยมีนวัตกรรมเปนสิ่งขับเคลื่อน สอดคลองกับแนวคิด
ของ Dobni (2008) ทีก่ ลาววา วัฒนธรรมนวัตกรรมมีอทิ ธิพลตอกระบวนการผลิต เชน การดําเนินการเกีย่ วกับ
ความยืดหยุนในการผลิต คุณภาพ ผลผลิต สภาพการทํางาน นําไปสูกระบวนการดําเนินการกับกิจกรรม
ทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงในรูปแบบใหม และสอดคลองกับผลการวิจัยของ Anning-Dorson (2017)
ไดศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธของการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม และความตองการทางการตลาดและ
ผลการดําเนินงานขององคการ พบวา องคการที่มีการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมที่แข็งแกรง สามารถสงผล
ในเชิงบวกเกี่ยวกับการลงทุนในนวัตกรรมผลิตภัณฑ สรุปไดวา องคการที่มีวัฒนธรรมนวัตกรรมที่แข็งแกรง
สามารถสรางความแตกตางของผลิตภัณฑและเพิ่มสวนแบงทางการตลาด ทําใหผลการดําเนินงานของ
องคการดีขึ้นจากเดิม
2. การสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม มีอทิ ธิพลเชิงบวกตอการจัดการรูปแบบใหม โรงงานอุตสาหกรรม
ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส มีการพัฒนาในเชิงรุก นําไปสูการสรางการจัดการรูปแบบใหม ๆ ใหเกิดขึ้น
โดยที่นวัตกรรมจะตองฝงตัวอยูในวัฒนธรรมองคการที่เขมแข็ง ซึ่งจะสามารถชวยกระตุนการมีสวนรวม
ในพฤติกรรมที่เปนนวัตกรรมใหม ที่มีการพัฒนาปรับปรุงในแตละดาน ไดแก การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการปฏิ บั ติ ง าน การพั ฒ นาศั ก ยภาพทางเทคนิ ค การปรั บ ปรุ ง กระบวนการทํ า งานอย า งต อ เนื่ อ ง
สอดคลองกับแนวคิดของ Chalhoub (2010) ทีก่ ลาววา การสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมมีผลกระทบโดยตรงตอ
กระบวนการพัฒนาการทํางานในรูปแบบใหมและวัฒนธรรมองคการมีบทบาทสําคัญในการจัดการนวัตกรรม
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และมีสว นสนับสนุนในกระบวนการสรางสรรคนวัตกรรมในการทํางาน และสอดคลองกับงานวิจยั ของ Uzkurt,
Kumar, Kimzan & Eminoglu (2013) ที่ศึกษาบทบาทของนวัตกรรมในความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม
องค ก ารและกระบวนการจั ด การรู ป แบบใหม ข ององค ก าร พบว า การสร า งวั ฒ นธรรมนวั ต กรรมนั้ น
จะทําใหเกิดพฤติกรรมใหม ๆ ของพนักงาน โดยการสนับสนุนขององคการ วัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพนั้น
จะมีผลกระทบทางตรงกับการพัฒนานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการจัดการรูปแบบใหม
ขององคการที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
3. ความเปนเลิศในการตลาดรูปแบบใหมมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการดําเนินงาน โรงงาน
ผลิ ต ชิ้ น ส ว นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส มี ผ ลกํ า ไรเป น ไปตามเป า หมาย รวมทั้ ง ส ว นแบ ง ทางการตลาดที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
อยางตอเนือ่ ง เปนผลลัพธจากการนํากลยุทธการมุง เนนความแตกตางจากคูแ ขงในธุรกิจเดียวกันมาใชในการดําเนินงาน
โดยการวิเคราะหขอมูลดานเทคนิคคนการผลิตและนําเสนอลูกคากอนเริ่มการผลิตจริง และการให
ความสําคัญการพัฒนากลยุทธใหมๆ เพือ่ ใหเกิดศักยภาพทีแ่ ตกตางทางการตลาด เพือ่ ใหลกู คาเกิดความพึงพอใจ
ในดานราคา ทําใหเกิดการสรางสัมพันธที่ดีกับลูกคา ในระยะยาว และสรางความพึงพอใจในผลิตภัณฑ
ทําใหลูกคากลับมาทําธุรกิจดวยอีกในอนาคต และสอดคลองกับแนวคิดของ Teece (2010) กลาววาผลลัพธ
ของการสรางความสามารถในการเรียนรูทางการตลาดขององคการ พบวาการสรางการตลาดที่ใชกลยุทธที่
แตกตาง คือ การพัฒนาในสิง่ ใหมๆ ของผลิตภัณฑทมี่ คี วามแตกตางจากการแขงขันในธุรกิจเดียวกัน สอดคลอง
กับงานวิจัยของ Shyh-Rong , Enchi & Chueh-Chu (2014) ที่ศึกษาการมุงเนนการวางแนวทางการตลาด
ภายในองคการ กับการพัฒนาขีดความสามารถของตลาดทั้งในและตางประเทศ ตอผลการดําเนินงาน
ขององคการ พบวา การมุง เนนการวางแนวทางการจัดการทางการตลาดแนวใหม มีความสัมพันธทางบวกกับ
การสรางสัมพันธภาพที่ดี สรางความพึงพอใจใหกับลูกคาและมีความสัมพันธทางบวกกับการพัฒนาขีด
ความสามารถทางตลาดทั้งในและตางประเทศ และสงตอผลการดําเนินงานขององคการในทางบวก
4. การจัดการรูปแบบใหมมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการดําเนินงานขององคการ โรงงานผลิตชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกสมงุ เนนการจัดการรูปแบบใหม ทีม่ กี ารปรับปรุงกระบวนการผลิต การพัฒนาศักยภาพทางเทคนิค
โดยมุงเนนกระบวนการที่ทําใหบุคลากร พัฒนาทักษะความรูความสามารถและคุณลักษณะอื่นๆ เพื่อ
ผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงงานจนสามารถผลิต
ผลิตภัณฑทมี่ คี วามยาก จนสามารถสรางการยอมรับจากลูกคา การปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเนือ่ ง
สอดคลองกับ แนวคิดของ McCormack (2001) ที่กลาววา กระบวนการจัดการทางธุรกิจรูปแบบใหมนั้น
สงผลโดยตรงตอ ผลการดําเนินงานขององคการ ในดานผลกําไร และความพึงพอใจของลูกคา สอดคลองกับ
งานวิจยั ของ Devika & Sharifah (2016) ทีศ่ กึ ษาและวิจยั การวัดกระบวนการทางธุรกิจ โดยใชกระบวนการจัดการ
ทางธุ ร กิ จ รู ป แบบใหม และการริ เ ริ่ ม การปรั บ ปรุ ง กระบวนการผลิ ต พบว า องค ป ระกอบของการวั ด
กระบวนการทางธุรกิจ ทีส่ าํ คัญ ประกอบดวย ความพรอมในการใชระบบและขัน้ ตอนเพือ่ ใหเกิดความสอดคลอง
มีประสิทธิภาพโดยการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน พัฒนาทักษะ และเทคนิคการดําเนินการ
ติ ด ตามและวั ด ผลการปฏิ บั ติ ง าน การปรั บ ปรุ ง กระบวนการทํ า งานอย า งต อ เนื่ อ งเพื่ อ การแก ป  ญ หา
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ในระยะยาว นําไปสูผ ลการดําเนินงานขององคการตามเปาหมายทีต่ งั้ ทัง้ ดานผลกําไร ความพึงพอใจของลูกคา
และการเพิ่มสวนแบงทางการตลาด
5. การบริหารการเปลีย่ นแปลงมีอทิ ธิพลเชิงบวกตอการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม ผูบ ริหาร
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการภายในโรงงาน โดยมี
การปรับเปลีย่ นกระบวนการผลิต เพิม่ ประสิทธิภาพในการทํางาน โดยนําเทคโนโลยีแนวใหมมาใชในการปฏิบตั งิ าน
ด า นนวั ต กรรม ดั ง นั้ น ต อ งมี ก ารจั ด ความสามารถในการเรี ย นรู  ข อง พนั ก งาน โดยการผสมผสานกั บ
ทรัพยากรตาง ๆ ในโรงงานใหเกิดประโยชนเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน และสรางสรรคสิ่งใหมๆ
ใหเกิดขึ้นในองคการและพัฒนาไปสูการสรางวัฒนธรรมการเรียนรูรวมกันสอดคลองกับแนวคิดของ Harbi,
Anderson & Amanou (2013) กลาววา การสรางการเปลี่ยนแปลงในองคการ ประกอบดวยความสามารถ
ในการจัดการความรูและภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนากระบวนการทํางาน
รูปแบบใหม สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ Tharnpas & Sakul (2016) ที่ศึกษาความสัมพันธระหวาง
การสรางการเปลีย่ นแปลงโดยภาวะผูน าํ การเปลีย่ นแปลงและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑใหมกบั วัฒนธรรม
นวัตกรรม และการสรางองคการแหงการเรียนรู พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสงผลกระทบเชิงบวก
ตอกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑใหม และวัฒนธรรมนวัตกรรมที่ถูกสรางเปนความเชื่อ คานิยมรวมกัน
ที่เปนประโยชนตอการพัฒนานวัตกรรมและการสรางพฤติกรรมใหม ๆ ของพนักงาน การสรางองคการ
แหงการเรียนรูและวัฒนธรรมนวัตกรรมสงผลกระทบเชิงบวกตอกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑใหม
6. โครงสรางองคการแบบมีชวี ติ มีอทิ ธิพลเชิงบวกตอการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม โรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส มีการจัดการปรับโครงสรางใหเขากับสภาพแวดลอมในการทํางาน
ทําใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ มีความยืดหยุนและมีการวางแผนที่สามารถรองรับปญหาที่ทําให
เกิดการเปลีย่ นแปลง โดยไมกระทบกับเปาหมายการดําเนินงานขององคการ และมีการกระจายอํานาจสามารถ
ตัดสินใจและแกปญหาในการทํางานดวยตนเอง ทําใหพนักงานมีอิสระในดานความคิด และความมั่นใจ
ในการทํางาน ที่สามารถกลาคิดกลาทดลองในสิ่งใหม รวมทั้งมีการสื่อสารแบบเปด ทําใหสามารถสราง
วัฒนธรรมนวัตกรรมเกิดขึน้ ไดในโรงงาน สอดคลองกับแนวคิดของ Johnston & Bate (2013) ทีว่ า หากพนักงาน
มีแนวโนมที่จะตอบสนองตอกลยุทธที่เกี่ยวของกับการพัฒนาผลิตภัณฑใหมไดนั้น พนักงานตองไดรับ
การสนับสนุนที่จะมีสวนรวมในการอภิปรายเกี่ยวกับแนวความคิดและความรวมมือและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
การบริหารจัดการจะนําไปสูค วามสําเร็จ วัฒนธรรมเหลานีไ้ ดรบั การอธิบายถึงการยืดหยุน ในกระบวนการตาง ๆ
การตัดสินใจในกระบวนการตาง ๆ ที่สงผลการทํางานดานนวัตกรรม สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ
Giancarlo, Denise Del Prá Netto & Joaquin (2015) พบวา โครงสรางขององคการที่แข็งแกรงมีอิทธิพลตอ
รูปแบบของวัฒนธรรมนวัตกรรม คือ ความยืดหยุน และมีทมี งานทีส่ ามารถทําหนาทีไ่ ดหลายหลากในองคการ
ซึ่งปจจัยเหลานี้แสดงใหเห็นวา องคการกําลังดําเนินการทํางานเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมนวัตกรรมในองคการ
7. การสรางสรรคระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย มีอทิ ธิพลเชิงบวกตอการสรางวัฒนธรรม
นวัตกรรม กลาวคือ โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส มีนโยบายและการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับ
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บุคลากรในการทํางาน ที่สอดคลองกับกระบวนการทํางานในองค การนวัตกรรม โดยใหความสําคัญ
กับกระบวนการสรรหาและจางงานบุคลากรที่มีความคิดสรางสรรคในสิ่งใหมๆ เพื่อสรางความแตกตางจาก
รูปแบบเดิมและมีระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่ครอบคลุมการปฏิบัติงานในการทํางานของนวัตกรรม
มุงเนนการพัฒนาใหพนักงานพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มความสามารถในระยะยาวโดยการสราง
แรงจูงใจ และสนับสนุนการทํางานในการสรางสรรคนวัตกรรม ทั้งนี้การเตรียมความพรอมระบบการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย สามารถนําไปสูการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมใหเกิดขึ้นได เปนการเตรียมความพรอม
ของพนักงานในการทํางานที่นําไปสูการสรางนวัตกรรมที่มีความรูความสามารถเปนผูขับเคลื่อน สอดคลอง
กับแนวคิดของ Ngo & Loi (2008) ที่กลาววาการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมมีความสําคัญที่เปนพื้นฐาน
ในการสนั บ สนุ น ความคิ ด ริ เ ริ่ ม ใหม ๆ เพราะองค ก ารต อ งได รั บ ความรู  ค วามสามารถจากพนั ก งานที่ มี
ความเชี่ยวชาญและความมุงมั่น สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ Zhang (2013) ที่ศึกษารูปแบบการจัดการ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย ใ นองค ก ารนวั ต กรรม พบว า ในกระบวนการสรรหาและคั ด เลื อ กพนั ก งานนั้ น
ตองเปนการสรรหาและคัดเลือกในเชิงรุกคือ มีการวางแผนและเตรียมการอยางละเอียดรอบคอบพรอมรับ
กับสถานการณที่เกิดขึ้นอยางไมคาดคิดและไดกําหนดเกณฑที่ใชในกระบวนการคัดเลือกพนักงาน คือ
การคัดเลือกจากผูที่มีคานิยมในนวัตกรรม มีความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน

สรุป
การสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมใหเกิดขึน้ ในองคการนัน้ มีความสําคัญตอผลการดําเนินงานขององคการ
เพราะมีอิทธิพลโดยตรงตอความเปนเลิศในการตลาดรูปแบบใหม และการจัดการรูปแบบใหม ที่จะนําไป
สูการดําเนินงานขององคการ ไดแก การมุงเนนการทํางานรวมกันเปนทีม องคการแหงการเรียนรู การสราง
คุณคาในงาน เปดกวางทางความคิด และการใหความสําคัญผูมีสวนรวมกับงานที่ทาทาย และปจจัยสาเหตุ
ที่ มี อิ ท ธิ พ ลโดยตรงต อ การสร า งวั ฒ นธรรมนวั ต กรรมให เ กิ ด ขึ้ น ในองค ก ารได นั้ น ได แ ก การบริ ห าร
การเปลี่ยนแปลง โครงสรางองคการแบบมีชีวิต และการสรางสรรคระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย
ซึง่ กอใหเกิดวัฒนธรรมนวัตกรรมในองคการและนําไปสูอ งคการแหงนวัตกรรม การสรางความไดเปรียบทางการ
แขงขันในระดับธุรกิจ และนําไปสูการพัฒนาประเทศ
ประโยชนเชิงวิชาการที่เกิดจากการวิจัยครั้งนี้คือ การเขาใจในปจจัยสาเหตุที่กอใหเกิดการสราง
วัฒนธรรมนวัตกรรมในองคการ รวมทัง้ องคประกอบทีก่ อ ใหเกิดวัฒนธรรมนวัตกรรม และผลลัพธจากการสราง
วัฒนธรรมนวัตกรรมใหเกิดขึ้นในองคการและเปนการเพิ่มพูนองคความรูและเพิ่มหลักฐานเชิงประจักษ
ในเรื่ อ งการสร า งวั ฒ นธรรมนวั ต กรรมของโรงงานผลิ ต ชิ้ น ส ว นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ที่ ไ ด รั บ สิ ท ธิ BOI
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึง่ จะเปนประโยชนตอ การศึกษาและการวิจยั ในอนาคต 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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