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บทคัดย่อ

 รูปแบบควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมของบุคลำกรเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อกำรสร้ำงควำมอยู่รอด

และควำมส�ำเร็จของธุรกิจได้อย่ำงมั่นคงยั่งยืนและส่งผลต่อควำมเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ที่สำมำรถแข่งขันได้ในเวทีโลก งำนวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)ศึกษำระดับกำรปฏิบัติพฤติกรรมควำมคิด

สร้ำงสรรค์และนวัตกรรมของบุคลำกรในองค์กำรธุรกิจของไทย 2)ศึกษำวิเครำะห์องค์ประกอบและควำม

สัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลและ 3)ตรวจสอบควำมสอดคล้องของรูปแบบพฤติกรรมควำมคิดสร้ำงสรรค์

และนวัตกรรมท่ีพัฒนำขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งน้ี คือบุคลำกรใน สถำน

ประกอบกำร ที่ได้รับรำงวัลเกียรติยศสถำนประกอบกำรดีเด่นและเชิดชูเกียรติด้ำนแรงงำนสัมพันธ์และ

สวัสดิกำรแรงงำนของกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนกระทรวงแรงงำนปี 2559 จ�ำนวน 210 บริษัท ใช้

กำรสุ่มตัวอย่ำงแบบหลำยขั้นตอน จ�ำนวน 448 ตัวอย่ำง เคร่ืองมือท่ีใช้คือแบบสอบถำม วิเครำะห์ข้อมูล

โดยใช้สถิติเชิงพรรณำและกำรวิเครำะห์สมกำรโครงสร้ำง (Structural Equation Modeling: SEM)

 กำรวิจัยพบว่ำ 1)บุคลำกรในองค์กำรธุรกิจของไทย มีระดับกำรปฏิบัติควำมคิดสร้ำงสรรค์และ

นวัตกรรมในระดบัสงู 2)สภำพแวดล้อมภำยในองค์กำรมอีทิธิพลในระดบัสงูต่อบคุลำกรคนเก่งและต่อควำม

ผกูพันของบคุลำกรอย่ำงมนียัส�ำคัญและมอีทิธิพลทำงอ้อมในระดบัสูงต่อพฤตกิรรมควำมคิดสร้ำงสรรค์และ

นวัตกรรม 3)บคุลำกรคนเก่งมอีทิธิพลทำงตรงและทำงอ้อมต่อพฤตกิรรมควำมคดิสร้ำงสรรค์และนวตักรรม 

4)รูปแบบพฤติกรรมควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมของบุคลำกรที่ผู้วิจัยพัฒนำขึ้นสอดคล้องกับข้อมูล

เชิงประจักษ์ จำกผลกำรวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะว่ำ 1)องค์กำรธุรกิจควรใช้รูปแบบกำรพัฒนำควำมคิด

สร้ำงสรรค์และนวัตกรรมให้กับบคุลำกรอย่ำงเร่งด่วนและมรีะบบในกำรจดัสภำพแวดล้อมเพ่ือดงึดดูคนเก่ง

และสร้ำงควำมผูกพัน เพ่ือรักษำคนเก่งไว้ 2) องค์กำรควรมีนโยบำยเปิดกว้ำงในกำรรับควำมรู้เทคโนโลยี
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ใหม่และสรรหำบุคลำกรคนเก่งและกำรเป็นพันธมิตรร่วมมือทั้งจำกภำคธุรกิจและจำกมหำวิทยำลัยท่ีมีชื่อ

เสียงในระดับโลกโดยรัฐบำลให้กำรสนับสนุนอย่ำงเต็มที่และรวดเร็ว

ค�าส�าคัญ: ควำมคดิสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม, บคุลำกรคนเก่ง, ควำมผกูพัน, สภำพแวดล้อมภำยในองค์กำร

ABSTRACT

 Assessing and modelling the capacity of employees for creative thinking and innovation 

behavior can be an important tool in determining the survival and the success of a company. 

Such sustainable businesses, are fundamental to the overall economic growth of the country and 

are measured by their ability to compete on the global stage. The purpose of this study aimed 

to 1) to analyze the level of employee creative thinking and innovation in various organizations 

in Thailand and determine the factors influencing this behavior; 2) to analysis the underlying 

relationships between the measured variables and 3) to empirically construct models testing the 

validity of the measurement of employee creative and innovative behaviors. The population used 

in this study was selected using a random sampling method from 448 employees in 210 companies 

who received the award of outstanding enterprises honoring labor relations and labor welfare 

from The Department of Labor Protection and Welfare, Minister of Labor in year 2559.Likert scale 

questionnaires were deployed and the analysis of data was carried out using Descriptive statistic 

and Structural Equation Modeling (SEM). 

 The research found that; 1) these employees in Thailand’s organizations have a high level 

of creative and innovative behavior; 2) the internal environmental of the organization is highly 

influential on the commitment of talented employees to the organization and this in turn has an 

indirect influence on the creative and innovative behaviors of the employees; 3) talented employees 

found both direct and indirect influences on creative and innovative behaviors; 4) a hypothesized 

model of employees’ creative thinking and innovation behavior was found to be consistent in 

accordance with the empirical data. Based on these findings we provides some recommendations 

as following: 1) Thai business organizations should prioritize the development of their employees 

creative thinking and innovative capacity and manage the organizational environment to foster 

a commitment to retain talented employees; 2) the organizations should have a broad policy of 
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acquiring new technology and knowledge, recruiting talented people and fostering partnerships 

from both business sectors and major institutions with the support of government.

Keywords: Creative Thinking and Innovation, Talent Employee, Commitment, Organizational 

Environment

ประชำกรให้สูงข้ึนและสำมำรถแข่งขันได้ในเวทีโลก 

ซึ่งจะท�ำให้ไทยหลุดพ้นจำกกับดักประเทศรำยได้

ปำนกลำงและน�ำพำประเทศสู่ควำมมั่งคั่ง มั่นคง 

ย่ังยืน โดยมีส�ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (2555) 

เป็นหน่วยงำนหลกัในกำรส่งเสรมิและพัฒนำควำม

สำมำรถด้ำนเทคโนโลยี ควำมคิดสร้ำงสรรค์และ

นวัตกรรมให้กับองค์กำรและบุคลำกรของชำติซึ่ง

สอดคล้องกับ World Economic Forum (2016-

2017) ที่เสนอแนะว่ำประเทศไทยควรให้ควำม

ส�ำคัญกับเรื่องควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม

ต่อบุคลำกรและองค์กำรทุกระดับ ช่วยให้บุคลำกร

สำมำรถพัฒนำตนให้มผีลงำนโดดเด่นแข่งขนัได้ทัว่

โลก เป็นคนเก่ง (Talent) ท่ีองค์กำรธุรกิจต้องกำร

อย่ำงย่ิง (Drucker, 2007) เพรำะผลงำนของ

บุคลำกรคนเก่งสำมำรถสร้ำงก�ำไรให้กับบริษัทได้

ถึงร้อยละ 34.0 ของค่ำจ้ำงท่ีจ่ำยไป (Michaels et 

al., 2001) ซึ่งผลกำรวิจัยของต่ำงประเทศต่ำงก็พบ

ว่ำองค์กำรที่จัดสภำพแวดล้อมภำยในองค์กำรที่ดี

จะดงึดดูใจให้คนเก่งเข้ำมำท�ำงำนมคีวำมผกูพันต่อ

องค์กำร ทุ่มเทท�ำงำน เพ่ือสร้ำงสรรค์นวัตกรรมที่

ทันสมัยจูงใจให้มีผู้เข้ำมำร่วมลงทุนมำกขึ้น ท�ำให้

ธุรกิจเจริญเติบโตและเป็นแนวทำงใหม่ในกำร

ด�ำเนินธุรกิจในโลกปัจจุบัน

บทน�า 

 กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วของสภำพ

เศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองโลก อันเนื่องมำจำก

ควำมเจรญิก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีและกำรสือ่สำร

ระบบดจิิทัลท�ำให้ทกุประเทศในโลกก�ำลงัเผชญิกับ

กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงใหญ่หลวงทั้งรวดเร็วและ

ยำกยิ่งสุดจะคำดกำรณ์ อีกท้ังกำรเปิดประชำคม

เศรษฐกิจอำเซียน ท�ำให้กำรเคลื่อนย้ำยวัตถุดิบ 

แรงงำน เงนิทนุ ท�ำได้อย่ำงเสร ีเกิดกำรแข่งขันแบบ

ไร้พรมแดนโลกำภิวัตน์อย่ำงรวดเร็วยิ่ง ด้วยระบบ

ออนไลน์และสมำร์ทโฟน สิง่เหล่ำนีล้้วนเป็นแรงขับ

เคลื่อนส�ำคัญที่ผลักดันให้องค์กำรท้ังภำครัฐและ

เอกชนต้องเร่งปรับตัวเพ่ือควำมอยู่รอด องค์กำรที่

ประสบควำมส�ำเร็จสูงท่ัวโลกต่ำงก็ให้ควำมส�ำคัญ

อย่ำงย่ิงในกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ของบุคลำกร

เพ่ือสร้ำงนวัตกรรม (Cook, 1998) และสอดคล้อง

กับนักวิชำกำรด้ำนบรหิำรธุรกิจของมหำวิทยำลยัที่

มีชื่อเสียงของโลกท่ีมีแนวคิดตรงกันว่ำ ควำมคิด

สร้ำงสรรค์และนวตักรรมเป็นเครือ่งมอืในกำรสร้ำง

ควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันอย่ำงไร้ขีดจ�ำกัด 

(Fagerberg, 2005; Maital & Seshadri, 2007)

 ประเทศไทยได้มียุทธศำสตร์ประเทศไทย 

4.0 ขึ้นในปลำยปี พ.ศ. 2559 เพ่ือใช้เทคโนโลยีใน

กำรผลิตสินค้ำเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำและเพ่ิมรำยได้ของ
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 พฤติกรรมควำมคิดสร ้ำงสรรค ์และ

นวัตกรรมของบุคลำกร หมำยถึงกำรเคยปฏิบติัหรอื

กำรแสดงออกของบุคลำกรถึงคุณลักษณะเฉพำะ

ตัวที่มีควำมคิดจินตนำกำรหลำกหลำยคิดนอก

กรอบและเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมคิด

ท่ีแตกต่ำงให้เก่ียวข้องกันได้ เป็นควำมคิดริเริ่ม 

(Originality) แปลกใหม่แตกต่ำงไปจำกเดิม 

(Novelty) และเป็นสิ่งที่มีคุณค่ำ (Valuable) มี

ประโยชน์ (Utility) ขำยได้แล้วน�ำไปลงมือปฏิบัติ

จริง โดยใช้ควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์ สำมำรถ

สร้ำงขึ้นเป็นสิ่งใหม่ ๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นผลิตภัณฑ์ 

บริกำร กระบวนกำร รูปแบบธรุกิจใหม่ที่ก่อให้เกิด

ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม (Guildford, 

1988; Drucker, 2007; ส�ำนักงำนนวัตกรรมแห่ง

ชำติ, 2555) ควำมคิดสร้ำงสรรค์เป็นเหตุ เป็นจุด

เริ่มต้น นวัตกรรมเป็นผลจำกกำรลงมือปฏิบัติจริง

 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลเชิงสำเหตุต่อพฤติกรรม

ควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมของบุคลำกรมี  

3 ปัจจัย คือ ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยในองค์กำร 

ปัจจัยบุคลำกรคนเก่ง ปัจจัยควำมผูกพันของ

บุคลำกรคนเก่งต่อองค์กำร (Katz, 2003)

 องค์ประกอบของปัจจัยสภำพ แวดล้อม

ภำยในองค์กำรคือ ควำมอิสระ ควำมท้ำทำย  

ค่ำตอบแทนสวัสดิกำรรำงวัล ทีมงำน บรรยำกำศ

กำรท�ำงำน องค์ประกอบของปัจจยับคุลำกรคนเก่ง

คือ ควำมรู้เชิงลึก มนุษยสัมพันธ์และเครือข่ำย 

ทำงสังคม ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ องค์ประกอบ

ของปัจจัยควำมผูกพันของบุคลำกรต่อองค์กำรคือ 

กำรรักษำควำมเป็นสมำชิกขององค์กำร ควำมเชื่อ

ถือกำรยอมรับเป้ำหมำยและค่ำนิยม ควำมเต็มใจ

ในกำรปฏิบัติงำน (Amabile, 1998; Kirton, 1976; 

Gardner, 1998; Steer, 1997)

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพ่ือศึกษำระดับกำรปฏิบัติพฤติกรรม

ควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมของบุคลำกรใน

องค์กำรธุรกิจของไทย

 2. เพ่ือศึกษำรูปแบบและวิเครำะห์องค์

ประกอบควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุ

 3. เพ่ือศกึษำเส้นทำงอทิธิพลของปัจจยัทีม่ี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมควำมคิดสร้ำงสรรค์และ

นวัตกรรมของบุคลำกรในองค์กำรธุรกิจของไทย

 4. เพ่ือตรวจสอบควำมสอดคล้องของรูป

แบบพฤติกรรมควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม

ของบุคลำกรในองค์กำรธุรกิจของไทยที่พัฒนำข้ึน

กับข้อมูลเชิงประจักษ์

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

 1.  เพ่ือเป็นแนวทำงให้องค์กำรธุรกิจม ี

กำรพัฒนำพฤติกรรมควำมคิดสร้ำงสรรค์และ

นวัตกรรมให้กับบุคลำกรในองค์กำรอย่ำงเร่งด่วน

เพ่ือสร้ำงนวัตกรรมเพ่ือควำมอยู่รอด

 2. เพ่ือเป็นแนวทำงให้องค์กำรธุรกิจมีกำร

สรรหำและรักษำบุคลำกรคนเก่งในระยะเร่งด่วน

และระยะยำว ทั้งเป็นรำยบุคคลและทีมงำน

 3. เป็นแนวทำงให้ภำครัฐมีกำรส่งเสริม 

กำรวิจัยและพัฒนำวิทยำศำสตร ์ เทคโนโลยี 

และศิลปวิทยำกำรแขนงต่ำงๆ ให้เกิดควำมรู ้  

กำรพัฒนำนวัตกรรมในกลุ่มอุตสำหกรรมต่ำงๆใน

ประเทศ
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กรอบแนวคิดการวิจัย

 เทคโนโลยีท�ำให้ทกุอย่ำงเกิดควำมเชือ่มโยง

ถึงกันอย่ำงรวดเร็วผู้บริโภคมีกำรใช้สมำร์ทโฟน 

เชื่อมโยงสิ่งท่ีต้องกำรด้วยควำมสะดวก รวดเร็ว

และเสียค่ำใช้จ่ำยน้อย เกิดควำมคุ้นชินจนท�ำให้

กำรใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงธุรกิจท่ีอยู่รอดได้ไม่ใช่

ธุรกิจที่เก่งที่สุดแต่เป็นธุรกิจท่ีปรับตัวได้ดีท่ีสุด  

นักวิชำกำรจำกมหำวิทยำลัยชั้นน�ำและผู้บริหำร

ระดบัสงูท่ัวโลกมคีวำมเห็นสอดคล้องกันว่ำ “ควำม

คิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม” เป็นหน่ึงในกำรปรับ

ตัวให้อยู่รอดและขับเคลื่อนองค์กำรสู่กำรเจริญ

เติบโตอย่ำงย่ังยืน นวัตกรรมท�ำให้เกิดผลิตภัณฑ์

ใหม่ๆทีแ่ตกต่ำง มคีวำมโดดเด่นและดึงดูดใจลกูค้ำ 

ผู ้น�ำองค ์กำรจึงให ้ควำมส�ำคัญกับกำรสร ้ำง

นวัตกรรมในองค์กำร นวัตกรรมองค์กำรส่วนใหญ่

เกิดจำกนวัตกรรมภำยใน ซึ่งมำจำกพนักงำนที่มี

ควำมสำมำรถ มีควำมผูกพันในงำนและผูกพันกับ

หน่วยงำน ซึ่งสำมำรถสรุปปัจจัยหลักที่มีอิทธิพล 

ต่อกำรพัฒนำพฤติกรรมควำมคิดสร้ำงสรรค์และ

นวัตกรรมว่ำประกอบด้วย 1)สิ่งแวดล้อมภำยใน

องค์กำรแบบเปิดกว้ำง มีบรรยำกำศที่กระตุ้นให้

พนักงำนทุกระดับเกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์และ

พัฒนำนวัตกรรมและปรับปรุงประสิทธิภำพกำร

ท�ำงำน 2) บุคลำกรที่เป็นคนดีมีเชำวน์ปัญญำ  

มคีวำมฉลำดทำงอำรมณ์ เป็นคนทีม่คีวำมมคีณุค่ำ

สำมำรถเพ่ิมมูลค่ำทำงกำรตลำดให้กับองค์กำรได้ 

ซึ่งน่ันคือ บุคลำกรคนเก่ง ซึ่งมีน้อยหำยำก ยำกต่อ

กำรเลียนแบบและไม่สำมำรถหำมำทดแทนได้  

กำรมีบุคลำกรคนเก่งก็คือก�ำไร 3)ควำมผูกพัน 

ที่บุคลำกรคนเก ่งมีต ่องำนและมีต ่อองค์กำร  

รักองค์กำร ทุ่มเทท�ำงำนและส่งผลต่อกำรพัฒนำ 

นวัตกรรมให้ประสบควำมส�ำเร็จมำกข้ึน ผู้วิจัย 

จึงสรุปแนวคิดในกำรวิจัยได้ดังภำพท่ี 1
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ภาพที่  กรอบแนวคดิการวิจยั 
 
การดาํเนินการวธีิวจิัย 

 การวิจัยครัง้นีใ้ช้เวลาทัง้หมด  ปี โดย
เร่ิมจากขัน้ตอนการศกึษาและเก็บรวบรวมข้อมลู
วรรณกรรม ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องจน
สามารถสรุปกรอบแนวคิดการวิจัยและพัฒนา
เป็นแบบสอบถาม โดยมีอาจารย์ท่ีปรึกษาและ 
นวัตกรตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนือ้หาและ
ลกัษณะของภาษา จากนัน้จึงไปทดสอบกบักลุ่ม
ทดลอง (Pre-test) ก่อนนําไปใช้จริง 

. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบ

สอบ  ถามแบ่งเป็น   ตอนคือ ตอนที่   เป็น
ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นแบบตรวจสอบรายการ
จํานวน  ข้อ ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามวดัการ
ป ฏิบัติ ท่ี แสดงออกถึงพฤติกรรมความคิด
สร้างสรรค์และนวตักรรมจํานวน  ข้อ เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า  ระดบัคือ ทําบ่อยท่ีสดุ 
() เคยทําบอ่ย () เคยบ้างเลก็น้อย () คอ่นข้าง
ไม่ เคย () และไม่ เคยเลย  () โดย  )พัฒนา

แบบสอบถามวัดความคิดริเร่ิมจากแบบวดัของ 
Kleysen and Street () Monoz-Doyague, 
et al. () ท่ีพฒันาตอ่จากแบบวดัของ Kirton 
(9) และแบบวัดของ  Torrance (9) ท่ี
พัฒนามาจากแบบวัดของ Guildford (9) 
โดยมีค่าความเช่ือมั่นของ Cronbach’s Alpha 
เท่ากับ . )แบบสอบถาม วัดความแปลก
ใหม่ผู้ วิจัยได้พัฒนาจากแบบวัดพฤติกรรมของ 
Jansen () ท่ีได้พัฒนามาจากแบบวัดของ 
Kanter (9) และ  Scott and Bruce (99) 
โด ย มี ค่ า ค ว าม เช่ื อ มั่ น  Cronbach’s Alpha 
เท่ากับ   .  )แบบสอบ  ถามวัดความมี
ประโยชน์ผู้ วิจัยได้พัฒนาขึน้จากแบบวัดของ 
West, et al. () และแนวคิดของ Drucker 
() และนกัวิชาการหลายท่าน โดยมีคา่ความ
เ ช่ื อ มั่ น  Cronbach’s Alpha เท่ า กั บ  .  
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามวดัปัจจยัเชิงสาเหตท่ีุ
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความคิดสร้าง สรรค์และ
นวัตกรรม จํานวน  ข้อ เป็นแบบมาตราส่วน

 
ความผกูพนั
ต่อองคก์าร 

บุคลากรคนเก่ง 

สภาพแวดลอ้ม
ภายในองคก์าร 

ความคิด
สร้างสรรคแ์ละ
นวตักรรมของ

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดกำรวิจัย



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561
185

การด�าเนินการวิธีวิจัย

 กำรวิจัยครั้งน้ีใช้เวลำท้ังหมด 2 ปี โดยเริ่ม

จำกขั้นตอนกำรศึกษำและเก็บรวบรวมข้อมูล

วรรณกรรม ทฤษฎี และงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องจน

สำมำรถสรุปกรอบแนวคิดกำรวิจัยและพัฒนำเป็น

แบบสอบถำม โดยมีอำจำรย์ที่ปรึกษำและ นวัตกร

ตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของเน้ือหำและลักษณะ

ของภำษำ จำกนั้นจึงไปทดสอบกับกลุ่มทดลอง 

(Pre-test) ก่อนน�ำไปใช้จริง

 1.  เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

   เครือ่งมอืทีใ่ช้ในกำรวิจยัเป็นแบบสอบ 

ถำมแบ่งเป็น 3 ตอนคือ ตอนท่ี 1 เป็นข้อมูล 

ส่วนบุคคลเป็นแบบตรวจสอบรำยกำรจ�ำนวน 7 ข้อ 

ตอนที่  2  เป ็นแบบสอบถำมวัดกำรปฏิบัติที่

แสดงออกถึงพฤติกรรมควำมคิดสร้ำงสรรค์และ

นวัตกรรมจ�ำนวน 31 ข้อ เป็นแบบมำตรำส่วน

ประมำณค่ำ 5 ระดับคือ ท�ำบ่อยท่ีสุด (5) เคยท�ำ

บ่อย (4) เคยบ้ำงเล็กน้อย (3) ค่อนข้ำงไม่เคย (2) 

และไม่เคยเลย (1) โดย 1)พัฒนำแบบสอบถำมวัด

ควำมคดิรเิริม่จำกแบบวดัของ Kleysen and Street 

(2001) Monoz-Doyague, et al. (2008) ท่ีพัฒนำ

ต่อจำกแบบวัดของ Kirton (1976) และแบบวัดของ 

Torrance (1974) ที่พัฒนำมำจำกแบบวัดของ 

Guildford (1967) โดยมีค่ำควำมเชื่อมั่นของ 

Cronbach’s Alpha เท่ำกับ 0.851 2)แบบสอบถำม 

วัดควำมแปลกใหม่ผู ้วิจัยได้พัฒนำจำกแบบวัด

พฤติกรรมของ Jansen (2008) ท่ีได้พัฒนำมำจำก

แบบวดัของ Kanter (1988) และ Scott and Bruce 

(1994) โดยมีค่ำควำมเชื่อมั่น Cronbach’s Alpha 

เท่ำกับ 0.843 3)แบบสอบ ถำมวัดควำมมปีระโยชน์

ผู้วิจัยได้พัฒนำขึ้นจำกแบบวัดของ West, et al. 

(2004) และแนวคิดของ Drucker (2002) และ 

นักวิชำกำรหลำยท่ำน โดยมีค ่ำควำมเชื่อมั่น 

C r o n b a c h ’ s  A l p h a  เ ท ่ ำ กั บ  0 . 8 8 2  

ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถำมวัดปัจจัยเชิงสำเหตุ 

ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมควำมคิดสร้ำง สรรค์และ

นวัตกรรม จ�ำนวน 86 ข้อ เป็นแบบมำตรำส่วน

ประมำณค่ำ 5 ระดับเช่นเดียวกับแบบสอบถำม

ตอนท่ี 2 ซึง่ 1)แบบสอบถำมวัดปัจจยัด้ำนบคุลำกร

คนเก่ง ด้ำนควำมรู้เชิงลึก ผู้วิจัยพัฒนำจำก SI 

Model ของ Guildford (1988) จำกแบบวัด TTTC 

ของ Torance (1974) จำกแบบวัด RAT ของ 

Mednick (1967) และแบบวัดของ Sternberg 

(1988) และ Gardner (1998) โดยมค่ีำควำมเช่ือม่ัน

ของ Cronbach’s Alphaเท่ำกับ 0.869 ด้ำน

มนุษยสัมพันธ์และเครือข่ำยทำงสังคม ผู ้ วิจัย

พัฒนำจำกแบบวัดของ Wu, et al. (2008) และ Lee 

and Sukoco (2007) โดยมีค่ำควำมเช่ือมั่นของ 

Cronbach’s Alpha เท่ำกับ 0.897 ด้ำนควำมฉลำด

ทำงอำรมณ์ ผู ้ วิจัยพัฒนำข้ึนมำจำกแบบวัด 

ของกรมสุขภำพจิต (2543) และของวีระวัฒน์  

ปันนิตำมัย (2542) โดยมีค่ำควำมเชื่อมั่นของ 

Cronbach’s Alpha เท่ำกับ 0.799 2)แบบสอบถำม

วัดปัจจัยควำมผูกพันของบุคลำกรต่อองค์กำร  

ด้ำนควำมต้องกำรรักษำควำมเป็นสมำชิกของ

องค์กำร ผู้ วิจัยพัฒนำข้ึนมำจำก Steer (1991), 

Buchanan (1974) และ Mowday et al. (1982) 

โดยมีค่ำควำมเชื่อมั่นของ Cronbach’s Alpha 

เท่ำกับ 0.787 ด้ำนควำมเชื่อมั่นยอมรับเป้ำหมำย

และค่ำนิยม ผู้วิจัยได้พัฒนำข้ึนจำก Meyer et al. 

(1993) โดยมีค่ำควำมเชื่อมั่นของ Cronbach’s 

Alpha เท่ำกับ 0.711 ด้ำนควำมเต็มใจในกำร

ปฏิบัติงำนผู้วิจัยพัฒนำจำก Brewer and Lock 

(1995) และ Srivastava and Bhatnagar (2008) 



ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

Vol.7 No.1 January - June 2018
186

โดยมีค่ำควำมเชื่อมั่นของ Cronbach’s Alpha 

เท่ำกับ 0.701 3) แบบสอบถำมวัดปัจจยัด้ำนสภำพ 

แวดล้อมภำยในองค์กำร ด ้ำนควำมมีอิสระ  

ด้ำนควำมท้ำทำย ด้ำนค่ำตอบแทนสวัสดิกำรและ

รำงวัล ด้ำนทีมงำน ด้ำนบรรยำกำศกำรท�ำ งำน  

ผู้วิจัยได้พัฒนำข้ึนมำจำกแบบวัดของ Scott and 

Bruce (1994), Amabile (1996), Koys and 

Decotiis (1991) และ Jansen and Huang (2008) 

โดยมีค่ำควำมเชื่อมั่นของ Cronbach’s Alpha  

เรียงตำมล�ำดับแต่ละด้ำนท่ีกล่ำวไว้คือเท่ำกับ 

0.859 0.879 0.769 0.892 และ 0.800

 2.  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

   กำรวจิยัครัง้นีก้ลุม่ตัวอย่ำงคือบคุลำกร

ในแผนกวจิยัและพัฒนำผลติภัณฑ์แผนกออกแบบ

และปฏิบัติ กำรผลิต แผนกกำรตลำด แผนก 

กำรขำยท่ีปฏิบัตหิน้ำท่ีในปัจจบุนัในสถำนประกอบ

กำรที่ได้รับรำงวัลดีเด่นรำงวัลเชิดชูเกียรติของ 

กรมแรงงำนและสวัสดิกำรแรงงำนปี 2559 และ 

ได้รับตรำสัญลักษณ์ Thailand Trust Mask  

ระหว่ำงปีพ.ศ. 2558-พ.ศ. 2559 จ�ำนวน 210 แห่ง 

จ�ำนวน 448 คน สุ ่มตัวอย่ำงโดยใช้หลักควำม 

น่ำจะเป็น (Probability Sampling) ด้วยวิธี กำรสุ่ม

แบบหลำยขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)  

เก็บข้อมูลด้วยตนเอง และทำงไปรษณีย์ตั้งแต ่

เดือนกุมภำพันธ์–สิงหำคม 2559

 3.  สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

   สถิตเิชงิพรรณำ (Descriptive Statistics) 

ใช้ควำมถ่ี ค่ำเฉล่ีย ค่ำควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำน  

ค่ำควำมโด่ง ค่ำควำมเบ้ ค่ำควำมเชือ่มัน่ (Reliability) 

โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป 

   สถิติเชิงตัวแปรพหุ (Multivariate 

Statistics) โดยใช้สมกำรโครงสร้ำง (Structural 

Equation Modeling: SEM) โดยกำรวิเครำะห์เส้นทำง

หรือกำรวิเครำะห์อิทธิพล (Path Analysis)  

เพ่ือศึกษำอิทธิพลทำงตรง อิทธิพลทำงอ้อมของ

ตัวแปรแฝง และใช้กำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิง

ส�ำรวจ(Exploratory Factor Analysis: EFA) กำร

วิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 

Factor Analysis: CFA) โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป 

ผลการวิจัย

 1.  ข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่ำงส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิงมีอำยุระหว่ำง 25-45 ปี เป็นโสด 

(ร้อยละ 56.7) กำรศึกษำระดับปริญญำตรี (65.0) 

และต�่ำกว่ำปริญญำตรี (25.9) อำยุกำรท�ำงำนต�่ำ

กว่ำ 5 ปี ท�ำงำนในบรษิทัทีม่พีนักงำนตัง้แต่ 51-200 

คน (ร้อยละ 41.3) และ 501-1000 คน (ร้อยละ 

33.9) ส่วนใหญ่ท�ำงำนในโรงงำน ผลิตสินค้ำและ

งำนบริกำร 

 2.  ร ะ ดั บ ก ำ ร เ ค ย ป ฏิ บั ติ พ ฤ ติ ก ร ร ม 

ควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมของบุคลำกร 

ในองค์กำรธุรกิจของไทยด้ำนควำมคิดริเริ่มด้ำน 

ควำมมีประโยชน ์และด ้ำนควำมแปลกใหม ่  

ในระดับมำก ( = 3.80, 3.86, 3.42)

 3.  ระดับกำรเคยปฏิบัติ ในป ัจจัย ท่ีมี

อทิธิพลเชงิสำเหตตุ่อพฤติกรรมควำมคดิสร้ำงสรรค์

และนวัตกรรม 3.1) ปัจจยับคุลำกรคนเก่ง เคยปฏิบตัิ

บ่อยมำกในด้ำนควำมรูเ้ชงิลกึ ด้ำนควำมฉลำดทำง

อำรมณ์ และด้ำนมนุษยสัมพันธ์และเครือข่ำยทำง

สังคม ( = 3.83, 4.10, 3.49) 3.2)ปัจจัยควำม

ผูกพันของบุคลำกรต่อองค์กำร เคยมีกำรปฏิบัติ

บ่อยมำกท้ังด้ำนควำมต้องกำรรักษำควำมเป็น

สมำชิกด้ำนควำมเชื่อถือ กำรยอมรับเป้ำหมำย 

และค่ำนิยม ด้ำนควำมเต็มใจในกำรปฏิบัติงำน  
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( = 3.98, 4.04, 3.86) 3.3)ปัจจยัสภำพแวดล้อม

ภำยในองค์กำร บุคลำกรมีกำรเคยปฏิบัติบ่อยมำก

ท้ัง 5 ด้ำน คือควำมมีอิสระ ควำมท้ำทำย ค่ำ

ตอบแทนสวัสดิกำรและรำงวัล ทีมงำน บรรยำกำศ

กำรท�ำงำน ( = 3.80, 3.74, 3.66, 3.91, 3.77) 

 4.  กำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชงิส�ำรวจใช้

วิธี Principal Component Analysis ท�ำกำรหมุน

แกนด้วยวิธี Varimaxสำมำรถสรุปตัวแปรสังเกตไ

ด้ 117 ตัวแปรเหลือเพียง 40 ตัวแปรใน 14 องค์

ประกอบ 4 ปัจจัยซึ่งมีค่ำควำมแปรปรวนมำกกว่ำ 

1 ขึ้นไป ค่ำน�้ำหนัก (Factor loading) ของตัวแปร

แต่ละตัวในแต่ละองค์ประกอบมำกกว่ำ 0.50  

ขึ้นไป คืออยู่ระหว่ำง 0.707- 0.888 ค่ำสัมประสิทธ์ิ

สหสมัพันธ์ในองค์ประกอบเดียวกัน มคีวำมสมัพันธ์

กันอย่ำงมนียัส�ำคญัท่ีระดับ 0.05 ค่ำสถิติ Bartlett’s 

Test of Sphericityแตกต่ำงจำกศูนย์อย่ำงมี 

นัยส�ำคัญ ค่ำดัชนี KMO ต้ังแต่ 0.80 ขึ้นไป  

ค่ำ Chi-Square ค่ำ dfและ Significance พบว่ำ  

กำรใช้เทคนิคกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจ

คร้ังน้ี มคีวำมเหมำะสมในระดบัดมีำก และระดบัดี 

 5. กำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

(Confirmatory Factor Analysis: CFA) หลังจำก

ตัวแปรเชิงสังเกตได้ถูกสกัดให้น้อยลงเหลือ 40 

ตัวแปรและถูกจัดอยู่ในองค์ประกอบของแต่ละ

ปัจจัยแล้ว จะน�ำมำวิเครำะห์องค์ประกอบเชิง

ยืนยัน เพ่ือสรปุผลกำรวิจยัเพ่ือยืนยันควำมสมัพันธ์

และควำมสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูล

เชิงประจักษ์โดยใช้วิธีปรับแต่งองค์ประกอบท่ีมีค่ำ 

Modification indices ท่ีมีค่ำสูงสุดด้วยวิธีเชื่อม 

ลูกศรคือ e8 e9 และ e37 e40 และประเมิน 

ค่ำพำรำมิเตอร์ด้วยวิธี Maximum Likelihood  

พบว่ำ 5.1) รูปแบบพฤติกรรมควำมคิดสร้ำงสรรค์

และนวัตกรรมของบุคลำกรมี 4 ปัจจัย 14 องค์ 

ประกอบ 40 ตัวแปรสังเกตได้ เช่นเดียวกับกำร

วิเครำะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจ โดยมีค่ำน�้ำหนัก

องค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้เป ็นบวกม ี

ค่ำระหว่ำง 0.56 ถึง 0.91 มีค่ำสัมประสิทธ์ิกำร

พยำกรณ์ ( ) ระหว่ำง 0.31 – 0.81 มีนัย

ส�ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ 0.001 และ 0.05 ซึ่ง

หมำยควำมว่ำ ตวัแปรทีส่ร้ำงข้ึนเป็นตวัแปรส�ำคญั

ของพฤติกรรมควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม

ของบุคลำกร 5.2) โมเดลท่ีสร ้ำงข้ึนมีควำม

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Model Fit)  

โดยมีค่ำ CMIN/DF= 2.195 ค่ำ AGFI = 0.832  

ค่ำ IFI = 0.913 ค่ำ CFI= 0.912 ค่ำ RMSEA= 

0.052 ค่ำ RMR= 0.040 ค่ำ PNFI = 0.706  

ค่ำ Hoelter = 223 ซึ่งเป็นไปตำมเกณฑ์กำรวัด  

กำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

 6.  กำรตรวจสอบเส้นทำงอทิธิพลทำงตรง 

อิทธิพลทำงอ้อม และอิทธิพลรวมของปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมควำมคิดสร้ำงสรรค์และ

นวัตกรรมของบุคลำกร จำกกำรใช้สถิติวิเครำะห์

สมกำรโครงสร ้ำง (Structural  Equations 

Modeling:SEM) พบว่ำ 6.1) พฤติกรรมควำมคิด

สร้ำงสรรค์และนวัตกรรมได้รับอิทธิพลทำงตรง  

จำกปัจจยับคุลำกรคนเก่งในระดบัสงู (1.995) และ

ได้รับอิทธิพลทำงอ้อมจำกปัจจัยสภำพแวดล้อม

ภำยในองค์กำรในระดบัสูงมำกเช่นกัน (0.801) โดย

ผ่ำนทำงปัจจัยบุคลำกรคนเก่งซึ่งท�ำหน้ำที่เป็น

ตัวแปร คั่นกลำง (mediator) ด้วยแต่ได้รับอิทธิพล

ทำงตรงน้อยมำก (0.046) จำกปัจจัยสภำพ

แวดล้อมภำยในองค์กำร 6.2) ปัจจยัสภำพแวดล้อม

ภำยในองค์กำรมีอิทธิพลทำงตรงในระดับสูงมำก

ต่อปัจจัยบุคลำกรคนเก่ง (0.875) และต่อปัจจัย
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ควำมผูกพันของบุคลำกรต่อองค์กำร (0.821) 6.3) 

พฤติกรรมควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมไม่ได้

รับอิทธิพลใด ๆ เลย จำกปัจจัยควำมผูกพันของ

บุคลำกรต่อองค์กำร และปัจจัยบุคลำกรคนเก่งกับ

ปัจจัยควำมผูกพันมีอิทธิพลทำงตรงต่อกันเพียง 

เล็กน้อย (0.115) 

 7.  ผลกำรทดสอบสมมตฐิำนของงำนวจิยั

เรื่องรูปแบบพฤติกรรมควำมคิดสร้ำงสรรค์และ

นวัตกรรมของบุคลำกรในองค์กำรธุรกิจของไทย 

พบว่ำ เป็นไปตำมสมมติฐำนคอื 7.1) โมเดลท่ีสร้ำง

ขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 7.2) ปัจจัย

สภำพแวดล้อมภำยในองค์กำรมีอิทธิพลทำงตรง

อย่ำงสูงมำกต่อปัจจัยบุคลำกรคนเก่ง และต่อ

ปัจจัยควำมผูกพันของบุคลำกรต่อองค์กำรและ 

ยังมีอิทธิพลทำงอ้อมสูงมำกต่อพฤติกรรมควำม  

คิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมของบุคลำกร 7.3) 

ปัจจัยบุคลำกรคนเก่งมีอิทธิพลทำงตรงอย่ำงสูง

มำกต ่อพฤติกรรมควำมคิดสร ้ำงสรรค ์และ

นวัตกรรมของบุคลำกร 7.4) ปัจจยัควำมผกูพันของ

บุคลำกรต่อองค์กำร ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

ควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมของบุคลำกร

อภิปรายผล

 1. ผลกำรวิจัยแสดงให้เห็นว่ำ ควำมคิด

สร้ำงสรรค์และนวัตกรรมเป็นกลยุทธ์ท่ีส�ำคัญที่

ท�ำให้องค์กำรอยู่รอดและเจริญเติบโตได้อย่ำง

มั่นคงและย่ังยืนในภำวะที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่ำง

รวดเรว็อย่ำงไม่สำมำรถคำดกำรณ์ในอนำคตได้ซึง่

สอดคล้องกับ Porter and Heppelmann (2014) 

ที่กล ่ำวถึงควำมจ�ำเป ็นที่ต ้องมีนวัตกรรมว ่ำ 

นวัตกรรมเป็นกำรก้ำวไปจำกควำมมัง่ค่ังในปัจจบุนั

และเป็นตัวผลักดันให้มีกำรเจริญเติบโตของ

ผลิตภัณฑ์ในระยะยำวและสร้ำงควำมสำมำรถใน

กำรแข่งขันในอนำคต และกำรแข่งขันเชิงธุรกิจก่อ

ให้เกิดนวัตกรรมได้ ซึ่งเป็นจุดแข็งในกำรได้เปรียบ

คูแ่ข่งขัน นวัตกรรมจงึเป็นปัจจยัส�ำคญัต่อกำรสร้ำง

ควำมอยู่รอดและควำมส�ำเร็จของธุรกิจได้อย่ำง

มั่นคงย่ังยืน และส่งผลต่อควำมเจริญเติบโตของ

เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศท่ีสำมำรถแข่งขันได้

ในเวทีโลก ซึง่สอดคล้องกบัข้อเสนอแนะของ World 

Economic Forum (2016-2017) ทีใ่ห้ข้อเสนอแนะ

ว่ำ ประเทศไทยควรให้ควำมส�ำคัญกับนวัตกรรม

เป็นพิเศษเพ่ือรองรับกำรพัฒนำสู ่อุตสำหกรรม 

ยุค 4.0 และต้องให้ควำมส�ำคัญกับทักษะของ

บคุลำกรทีจ่�ำเป็นส�ำหรบัอนำคตในกำรพัฒนำธุรกิจ

 2.  นวัตกรรมนอกจำกมีประโยชน์กับบคุคล

และองค์กำรแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อมนุษยชำติ 

ทั้งโลก ดังที่นักวิทยำศำสตร์มำกมำยหลำยสำขำ

จำกหลำยประเทศ มกีำรประสำนพลงัร่วมแลกเปลีย่น

ข้อมูลควำมรู้ที่แตกต่ำงกัน ท�ำให้เกิดควำมคิด 

ที่ต่ำงไปจำกเดิมๆ น�ำไปสู่ควำมเชื่อมโยงจุดควำม

คิดต่ำงๆ ไปสู่กำรแก้ปัญหำยำกๆได้ส�ำเร็จ รวมท้ัง

กำรค้นพบส่ิงใหม่ๆอันเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชำติ

ในโลกนีเ้ป็นอย่ำงย่ิง (Gast, 2012) เช่น กำรค้นพบ

วัคซีนโรคไวรัสซำร ์ส กำรถอดรหัสพันธุกรรม  

กำรท�ำธุรกรรมทำงกำรเงินโดยผ่ำนสมำร์ทโฟน  

กำรท�ำกำรตลำดผ่ำนระบบเครือข่ำยทำงสังคม 

(Digital Marketing) เป็นต้น และสอดคล้องกับ 

Sexton (2012) ที่กล่ำวว่ำ แม้เวลำในทุกมุมของ

โลกจะแตกต่ำงกัน แต่ผู้คนสำมำรถแลกเปลี่ยน

ควำมรู ้ได้รวดเร็ว ทั่วถึงด้วยเทคโนโลยีล�้ำสมัย 

ท�ำให้มนีวตักรรมเกิดขึน้มำกมำย น�ำมำใช้แก้ปัญหำ

ในชวิีตประจ�ำวันของคนท้ังโลกได้อย่ำงรวดเรว็และ

มีควำมก้ำวหน้ำย่ิงๆขึ้นไป 
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 3.  ผลกำรวจิยั เน้นให้เหน็ควำมส�ำคัญของ

บคุลำกรคนเก่งซึง่เป็นปัจจยัทีม่อีทิธิพลในระดบัสงู

ต่อพฤติกรรมควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม

และสำมำรถวัดได้จำกกำรแสดงออกหรือกำร

ปฏิบัติที่เป็นผลงำนออกมำว่ำเป็นควำมคิดนอก

กรอบ (Lateral Thinking) ท่ีใหม่ๆ แตกต่ำงไปจำก

เดิมที่คนท่ัวไปคำดไม่ถึง เป็นกำรสร้ำงภำพใน

สมองทีเ่ป็นไปได้ในอนำคตโดยไม่ซ�ำ้แบบใคร และ

สำมำรถเช่ือมโยงควำมคิดหลำกหลำยออกมำสู่

กำรประดิษฐ์สิ่งแปลกใหม่ เทคโนโลยีใหม่ๆผลิต

ภัณฑ์ใหม่ๆที่มีประโยชน์มีคุณภำพและสำมำรถ

ตอบสนองควำมต้องกำรผู้ใช้ได้สูงสุด (Isaksaen, 

Dorval & Treffinger, 2011; Porter & Heppelmann, 

2014) กำรที่ประเทศไทยจะมีบุคลำกรคนเก่งเช่นนี้

ได้ ภำครฐัต้องมนีโยบำยในกำรสร้ำงคนไทยรุน่ใหม่

ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มำรดำจนถึงวัยชรำ โดยเฉพำะ

อย่ำงย่ิงด้ำนกำรศึกษำท่ีต้องใช้ควำมรู ้ใหม่ๆ 

เนื่องจำกควำมรู้เดิมไม่สำมำรถน�ำมำใช้ประกอบ

อำชีพในปัจจุบันได้อีก 

 4. ผลกำรวิจัยที่พบว่ำปัจจัยควำมผูกพัน

ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมควำมคิดสร้ำงสรรค์และ

นวัตกรรมของบุคลำกร อำจเป็นเพรำะองค์กำร

ต่ำงๆต้องกำรดึงดูดคนเก่งเข้ำมำเพ่ือเสริมสร้ำง

ควำมสำมำรถของตน เกิดปัญหำแย่งชิงคนเก่งกัน 

คนเก่งจึงมีทำงเลือกและมีโอกำสก้ำวหน้ำในกำร

ท�ำงำนมำกกว่ำพนักงำนทัว่ไป ซึง่สอดคล้องกับกำร

ศกึษำวิจยัของ Srivastava and Bhatnagar (2008) 

และ Michaels et al. (2001) ท่ีพบว่ำคนเก่งมัก

เปลี่ยนงำนบ่อยและสำมำรถเลือกงำนที่พอใจได้

หำกไม่พอใจ จะลำออกทันทีควำมผูกพันต่อ

องค์กำรจึงมีน้อย

 5. ในกำรสร้ำงควำมส�ำเร็จทำงกำรวิจัย

และสร้ำงสรรค์นวัตกรรมของธุรกิจนั้น แต่ละ

ประเทศจะมีนวัตกรรมที่แตกต่ำงกัน ประเทศ

เยอรมันนั้น ควำมส�ำเร็จในกำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ๆ 

มักเกิดจำกควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัย 

หน่วยงำนรัฐบำล และภำค อุตสำหกรรม บริษัท

ธุรกิจจะให้ทุนกับมหำวิทยำลัย สร้ำงนักศึกษำ

ปริญญำเอกมำช่วยร่วมงำนในอุตสำหกรรมอย่ำง

มีเป้ำหมำยเฉพำะ ส่วนประเทศสหรัฐอเมริกำ  

มกัให้ทนุเป็นรำยบคุคลและให้ทุนแก่มหำวทิยำลยั

อย่ำงกว้ำง (Theil, 2012) ประเทศไทยจะใช้แบบ

ใด ย่อมข้ึนอยู่กับกำรตัดสินใจของผู ้เก่ียวข้อง  

แต่จะเห็นว่ำกำรมีควำมร่วมมือกันทั้งภำครัฐและ

อกชน จะช่วยให้มีกำรพัฒนำสร้ำงสรรค์นวัตกรรม

เพ่ิมข้ึน และเป็นประโยชน์ทั้งทำงเศรษฐกิจและ 

ทำงสังคมเพ่ิมมำกข้ึน

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยให้ภำครัฐ

ก�ำหนดยุทธศำสตร์กำรเพ่ิมควำมสำมำรถใน 

กำรแข่งขันของประเทศโดยมีจุดมุ ่งเน ้นหลัก 

ที่กำรพัฒนำศักยภำพของภำคเศรษฐกิจทั้งด้ำน

ทรัพยำกรมนุษย์ ด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน

อนำคต จัดสรรงบประมำณและเครื่องมือที่

เก่ียวข้องให้เหมำะสม พร้อมทัง้แสวงหำควำมร่วมมอื

ด้วยกำรบูรณำกำรเศรษฐกิจกับประเทศอื่นๆ เช่น

กำรส่งเสริมให้ต่ำงชำติเข้ำมำลงทุนในธุรกิจที่มี

เทคโนโลยีใหม่ๆและมโีอกำสในยุคปัจจบุนั ส่งเสรมิ

ให้นวัตกรต่ำงชำติท่ีมีช่ือเสียงเข้ำมำถ่ำยทอด

เทคโนโลยีใหม่ นอกจำกนี้ภำครัฐควรจัดให้มีกำร

ส่งเสรมิกำรวิจยัและพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
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และศลิปะวิทยำกำรแขนงต่ำงๆ ทัง้ด้ำนควำมรูแ้ละ

กำรปฏิบัติ เพ่ือพัฒนำคน เพ่ือพัฒนำนวัตกรรม

 2.  ข้อเสนอแนะเชงิปฏิบติั ผลจำกกำรวิจยั

ที่พบว่ำ บุคลำกรคนเก่งเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลสูง

มำกต่อกำรสร้ำงนวัตกรรมในองค์กำร ดังน้ัน

องค์กำรจึงควรมีวิธีกำรต่ำงๆเพ่ือให้ได้คนเก่งเข้ำสู่

องค์กำรอย่ำงรวดเร็ว เช่น ส่งเสริมให้องค์กำรร่วม

มือกับมหำวิทยำลัยชั้นน�ำ เปิดหลักสูตรพัฒนำ

บุคลำกร เช่น หลักสูตร TRIZ ซึ่งเป็นหน่ึงใน

หลักสูตร พัฒนำนวัตกรชั้นน�ำของโลกและให้

องค์กำรธุรกิจส่งบคุลำกรเข้ำศึกษำเพ่ือให้พนกังำน

มีกำรคิดต ่อยอดนวัตกรรมอย่ำงมีระบบเพ่ือ

สร้ำงสรรค์สิง่ใหม่ๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั สงัคม 

และสิง่แวดล้อม นอกจำกนี ้องค์กำรธุรกิจควรแสวง

ควำมร่วมมือกับธุรกิจท่ีมีนวัตกรรมสูงในกำรแลก

เปลี่ยนนวัตกร กำรส่งไปฝึกอบรมและเรียนรู ้

นวัตกรรมของบริษัทชั้นน�ำในต่ำงประเทศ กำรน�ำ

มำตรฐำนกำรบรหิำรจดักำรนวตักรรมของยุโรปมำ

ใช้เช่น CEN 16555 กำรจัดสภำพแวด ล้อมภำยใน

องค์กำรที่ดีเยี่ยมเพื่อสร้ำงควำมผูกพันให้พนักงำน

คนเก ่งรักงำนรักองค์กำรโดยกำรส่งเสริมให ้

พนักงำนทุกคน ทกุระดบั ผลตินวัตกรรมเช้ำแช่งขัน

ชิงรำงวัลจำกหน่วยงำนระดับชำติระดับโลก ซึ่งมี

ทัง้ควำมคดิสร้ำงสรรค์ ทีช่่วยปรบัปรงุประสทิธิภำพ

กำรท�ำงำน ผลงำนที่คิดและพัฒนำขึ้นใหม่ และ

นวัตกรรมท่ีลดต้นทุน และเพ่ิมรำยได้ให้แก่บริษัท

โดยบริษัทมีกิจกรรมกำรประกวดและมอบรำงวัล

ให้กับพนักงำนที่มีนวัตกรรมที่โดดเด่นและเป็นเวที

เผยแพร่จุดประกำยให้พนกังำนคนอืน่น�ำไปต่อยอด

และพัฒนำนวัตกรรมต่อไป 

 3.  ควรมีกำรศึกษำให้พบปัญหำที่คนเก่ง

ลำออกและปรบัปรุงสภำพแวดล้อมภำยในองค์กำร

ทั้งด้ำนกำยภำพและด้ำนจิตใจเพ่ือให้คนเก่ง 

มคีวำมผกูพันกับองค์กำรและรักษำคนเก่งให้คงอยู่

ในองค์กำรได้

 4.  ควรมกีำรศกึษำวจิยัรปูแบบพฤตกิรรม

ควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมของบุคลำกรใน

แต่ละสำขำวิชำชีพโดยเฉพำะ เพ่ือควำม ก้ำวหน้ำ

ทำงวิชำกำรและองค์กำรธุรกิจน�ำมำใช้ได้จริง

 5.  ภำครัฐควรน�ำตัวอย่ำงโรงเรียนต้น 

แบบ เช่น โรงเรยีนก�ำเนิดวิทย์ซึง่เป็นโรงเรยีนเอกชน

ระดับมัธยมศึกษำที่มีกลุ่มบริษัทกำรปิโตรเลียม

แห่งประเทศไทยให้กำรสนบัสนุนงบประมำณ และ

ทรัพยำกรเนื่องจำกทำงกลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึง

ควำมส�ำคัญของกำรจัดกำรด้ำนกำรศึกษำ ด้ำน

คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี โดยใช้

ภำษำอังกฤษในกำรเรียนกำรสอนเพ่ือมุ่งเน้นใน

กำรพัฒนำศักยภำพเพ่ือเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์

และนักนวัตกรรมชั้นน�ำของประเทศในอนำคต  

มำปรับใช้กับกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษำสำยวิทยำศำสตร์ทั่วประเทศ เพ่ือให้

นักเรียนทุกคนได้มีโอกำสพัฒนำตนเองอย่ำงเต็ม

ศักยภำพอย่ำงเท่ำเทียมกัน
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