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Innovation activities can be defined as the encouraging factors in promoting the motivation
and innovation performances of the employees. This leads private hospital employees to be able to apply a
service innovation design process in order to gain a competitive advantage. This research had three
objectives: (1) to analyze the needs assessment to develop innovation performance and experiences in
terms of motivation and reward; (2) to design and develop prototype activities to promote motivation and
innovation performance according to the research results of the experiences of users and needs
assessment; (3) to test the developed prototype activities to promote motivation and innovation performance.
There were four measurement tools used in this research: (1) a questionnaire about the experiences of
employees on being rewarded for innovative performance; (2) motivation test for innovation performance; (3)
behavior test for innovation performance; (4) survey on types of rewards suitable for innovation performance
by IOC (Index of Objective Congruence) range between 0.67-1.00, and reliability based on the Cronbach’s
alpha coefficient ranging between 0.73-0.87. The result of the research concluded: (1) the employees had a
high level of innovation performance and a need to develop innovation practices in both creatively and with
regard to implementation. For motivation and reward, it was found that the employees had high levels of
motivation. They also have high levels of emotion and attitudes towards reward on innovation performance.
The rewards they received had both a monetary and non-monetary value; (2) the characteristics of prototype
activities to promote motivation and innovation performance are based on the following five activities: (1) the
reward received should be given regularly and continuously; (2) the reward should vary depending on the
difficulties and challenges of innovation; (3) there must be reward choices; (4) rewards must have monetary
value; and (5) rewards must correspond with personal development; (3) design thinking process are used to
develop activities. The employees were rewarded for each of the four activities used to promote motivation
and innovation performance, which were appropriate at high level. The probability is at the highest level. The
results showed that the employees had increased service design thinking skills and motivation to innovation
performance.

Keyword : Prototype Reward Motivation Innovation performance
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันสูง ทัง้ การแข่งขันกับภาคเอกชน
ด้วยกัน และยังรวมถึงภาครัฐ อีกด้วย โรงพยาบาลที่มี ม าตรฐานและคุณ ภาพจะมี ผู้รบั บริการ
จานวนมาก และส่งเสริม ต่อความยั่งยืนของการดาเนินธุรกิจอีกด้วย จากข้อมูลคาดการณ์ในปี
2564 ของสถาบันทางการเงินต่าง ๆ พบว่า ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนประเทศไทยจะกลับมาเติบโต
อีกครัง้ เนื่องจากประเทศไทยมีจานวนโรงพยาบาลที่ได้รบั มาตรฐาน JCI มากที่สุดในทวีปเอเชีย
รองจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และสามารถรองรับความต้องการรักษาพยาบาลและอัตราการ
เจ็บป่ วยที่เพิ่มขึน้ ประกอบกับประเทศมี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้าน
การสร้างความเข้ม แข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนของภาครัฐบาลที่มีส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการบริการทางการแพทย์ (ธนาคารทหารไทย ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ,
2563) ดังนั้น โรงพยาบาลเอกชนจึ งมี ก ารปรับ ตัวให้ทันต่อ การเปลี่ ยนแปลงและยกระดับ การ
แข่งขันทางธุรกิจ โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์สาหรับแพทย์ การรักษาผูป้ ่ วย
รวมถึงการสื่อสารข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลไปยังลูกค้าที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
รวดเร็ว บางแห่งจัดตั้งทีมสหวิช าชีพ ที่ประกอบด้วย ผูเ้ ชี่ยวชาญหลากหลายสาขาไม่ ว่าจะเป็ น
แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบาบัด นักโภชนาการ นักเทคนิคการแพทย์ และบุคลากร
วิชาชีพอื่น ๆ เพื่อการรักษาแบบบูรณาการที่มีคณ
ุ ภาพ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2562)
โรงพยาบาลเอกชนต้องการบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพ สามารถสร้างนวัตกรรม และมีความคิด
สร้างสรรค์ หากบุคลากรมีพฤติกรรมการทางานด้านนวัตกรรมจะส่งเสริมความได้เปรียบทางด้าน
การแข่งขัน (Acar & Acar, 2012; Silva et al., 2017) การปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมกลายเป็ นส่วน
สาคัญ ของธุรกิจโรงพยาบาล โดยเฉพาะบุคลากรที่สามารถคิดสิ่งใหม่เพื่อแก้ปัญหาการบริการ
(Kumar, 2011) การปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม เป็ นพฤติกรรมการทางานที่แสดงออกให้เห็นถึงการ
สร้าง การพัฒนาต้นแบบ การปรับเปลี่ยนกระบวนการ ระบบขัน้ ตอน วิธีการปฏิบตั ิงาน เครื่องมือ
ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป้าหมายในการแก้ไขปั ญ หาและเพิ่ ม ประสิทธิภ าพ ก่อให้เกิดผลส าเร็จ
ต าม เป้ าห ม าย ที่ ตั้ ง ไว้ (S. M. Al-Sabi, Al-Ababneh, & Masadeh, 2019; A. Bos-Nehles,
Bondarouk, & Nijenhuis, 2017; Ottenbacher & Gnoth, 2005; Pelagio Rodriguez,
Hechanova, & Regina, 2014)
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ภาคธุรกิจโรงพยาบาลในบริบทของพนักงานสายสนับสนุนมีหน้าที่ปฏิบตั ิงานด้านบริการ
ซึ่งครอบคลุม ทั้งงานบริการส่วนหน้าที่ต้องติดต่อกับผู้ป่วยโดยตรง และงานบริการส่วนหลัง ที่
หน้าที่สนับสนุนให้การมาใช้บริการของผูป้ ่ วยมีความราบรื่น (จิตตินนั ท์ เดชะคุปต์, 2530 อ้างถึงใน
สุช าติ ชื่ อ ลื อ ชา, 2562) ปั จ จัยที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อการปฏิ บัติ งานมุ่งเน้นนวัต กรรมด้านบริก าร
(service innovation) ปั จ จัย หนึ่ ง คื อ แรงจู ง ใจที่ จ ะท าให้พ นั ก งานมี ค วามตั้ง ใจที่ จ ะเกิ ด การ
ปฏิ บั ติ ง านด้า นนวัต กรรมหรื อ ผลการปฏิ บั ติ ง านด้า นนวัต กรรม (innovation performance)
(Bhatia & Purohit, 2014; Rusu & Avasilcai, 2013) แรงจูง ใจยัง มี อิ ท ธิ พ ลต่ อการท างานด้ว ย
เทคโนโลยีใหม่ของพนักงาน แรงจูงใจสูงจะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพิ่มขึน้ และ
เกี่ ย วข้อ งกับ ความคิ ด สร้า งสรรค์ แ ละการปฏิ บัติ ง านด้า นนวัต กรรมที่ สูง ขึ น้ (Fagan, Neill, &
Wooldridge, 2008; Gracia-Prado, 2005 cited in Saleem, Tufail, Atta, & Asghar, 2015)
องค์ก ารจ าเป็ น ต้อ งออกแบบกลยุท ธ์ให้พ นัก งานมี แ รงจูง ใจในการปฏิ บัติ ง านด้านนวัต กรรม
(Opoku & Duah, 2019) นัก วิช าการหลายท่ า นมี ค วามเห็ น ว่ าแรงจู ง ใจภายในและแรงจูง ใจ
ภายนอก เช่ น การให้ร างวัล มี บ ทบาทส าคั ญ ในการส่ ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ง านด้า นนวัต กรรม
(Hashem, Gallear, & Eldabi, 2019) แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกถือเป็ นแรงจูงใจที่
แตกต่างกัน แต่ส ามารถสร้างแรงบันดาลเกี่ ยวกับความคิด สร้างสรรค์และการปฏิ บัติงานด้าน
นวัต กรรมได้เ ช่ น กั น (Fischer, Malycha, & Schafmann, 2019) นั ก วิ ช าการบางกลุ่ ม (T. M.
Amabile, 1993; Andresen, Roxenhall, & Frick, 2017; Fischer et al., 2019) กล่ า วว่ า ไม่
เพียงแต่แรงจูงใจภายในที่จะเป็ นสิ่งสาคัญให้เกิดพฤติกรรมแล้ว การสร้างแรงจูงใจภายนอกเพื่อ
เป้าหมายการทางานที่เอือ้ ต่อการบรรลุความสาเร็จของการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมได้เช่นกัน
แรงจูงใจประกอบด้วยแรงจูงใจภายใน (intrinsic motivation) และแรงจูงใจภายนอก
(extrinsic motivation) ซึ่ ง ทั้ ง แรงจู ง ใจภายในและภายนอกจะช่ ว ยเพิ่ ม การปฏิ บั ติ ง านด้า น
น วั ต ก รรม (Amabile, 1996 cited in Njine, Nzulwa, Kamaara, & Ombui, 2017)แ รงจู งใจ
ภายในเป็ น การท ากิจ กรรมเพี ย งเพื่ อ ความเพลิ ดเพลิ น ของตนเอง พนักงานรู ส้ ึก ตื่ น เต้น และมี
ความสุขกับการปฏิ บัติงานด้านนวัตกรรม (Andresen et al., 2017; M. Gagné & Deci, 2005;
Rusu & Avasilcai, 2013; R. M. Ryan & E. L. Deci, 2000) ในขณะเดียวกัน พนักงานจะบรรลุ
เป้าหมายของตนเองนัน้ ได้ตอ้ งอาศัยแรงจูงใจภายนอกด้วยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของแรงจูงใจ
อันส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง (Amabile & Pratt, 2016 cited in Fischer
et al., 2019; R. M. Ryan & E. L. Deci, 2000; Woodman, Sawyer, & Griffin, 1993; ธนกฤต
แซ่โค้ว, 2558) ทฤษฎีการกาหนดตนเอง (self-determination) อธิบายเรื่องปฏิสมั พันธ์ของปั จจัย
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หรือสิ่งกระตุน้ ภายนอก แรงจูงใจภายใน และความต้องการภายในที่เกิดตามธรรมชาติของมนุษย์
(R. M. Ryan & E. L. Deci, 2000; Vansteenkiste, Niemiec, & Soenens, 2010) เพื่ อ เป็ น การ
ส่งเสริมพฤติกรรมจากแรงจูงใจจากภายในที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ดว้ ยการกาหนดตนเองให้เกิด
การปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม ทฤษฎีการกาหนดตนเองได้อธิบายเกี่ยวกับแรงจูงใจภายในและ
ความหลากหลายของปั จจัยที่มาจากแรงจูงใจภายนอก ภายใต้เงื่อนไขความเป็ นอิสระของทีมงาน
นวัตกรรม ให้โอกาสสาหรับการเรียนรู ้ การพัฒนา และปฏิสมั พันธ์ทางสังคมของพนักงานทีมงาน
นวัตกรรม มี อิทธิพ ลต่อระดับแรงจูงใจภายในระดับ บุคล (Amabile, 1983 cited in GonzálezRomá, 2008) เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึน้ (Deci & Ryan, 1985 cited in R. M.
Ryan & E. L. Deci, 2000)
จากการสื บค้น พบว่าการให้ความรู ถ้ ื อหนึ่ง ในกิจ กรรมนวัตกรรมเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาความสามารถการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมเพื่อพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพ (Donate
& de Pablo, 2015; Zack, McKeen, & Singh, 2009) ภายใต้สถานการณ์การแข่งขันทางธุ รกิจ
และ การสร้างแรงจูงใจในการคิดสร้างสรรค์ องค์การต้องสร้างโปรแกรมการจูงใจโดยการมอบ
รางวัลสาหรับการคิดและสร้างนวัตกรรมโดยมีเกณฑ์การให้รางวัลที่กาหนดไว้ล่วงหน้า จาเป็ นต้อง
ใช้ค วามร่ว มมื อ ในองค์ก ารภายในหลายหน่ ว ยงาน (Viliam Lendel, Moravčíková, & Latka,
2017) โดยมี เป้าหมายในการท ากิจ กรรม คือ 1) การนานวัตกรรมสู่การปฏิ บัติ และ 2) การน า
นวัตกรรมไปใช้งานและมีการปรับนวัตกรรมที่ไม่สนิ ้ สุด
จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมา พบว่า แรงจูงใจมีอิทธิพลโดยตรงต่อการ
ปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม และเป็ นตัวแปรส่งผ่านต่อการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมโดยมี การให้
รางวัลเป็ นตัวแปรต้น (Fischer et al., 2019; Opoku & Duah, 2019; Wang, Lu, & Sun, 2018)
การให้ ร างวั ล มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ การปฏิ บั ติ ง านด้ า นนวั ต กรรม (Acosta-Prado, LópezMontoya, Sanchís-Pedregosa, & Zárate-Torres, 2020; M. M. S. M. Al-Sabi & Al-Ababneh,
2019; Fischer et al., 2019; Opoku & Duah, 2019) แนวทางในการจัดการรางวัลมีจุดมุ่งหมาย
เพื่ อผสมผสานองค์ป ระกอบทางการเงิ นและที่ ไม่ ใช่ ทางการเงิ น (Adam Smith, 1776 cited in
Armstrong, 2019)
จากการศึกษางานของ Fischer et al. (2019) อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการให้รางวัล
ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม (innovation performance) โดยมี แรงจูงใจเป็ นตัวแปร
ส่งผ่านโดยมีทฤษฎีแรงจูงใจรองรับฐานความเชื่อที่เป็ นตัวกาหนดความคงอยู่ในด้านพฤติกรรม
และมี อิทธิพ ลที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม โดยแรงจูงใจแบ่งออกเป็ น ประเภท คือ
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แรงจูงใจภายนอกและแรงจูงใจภายใน การให้รางวัลส่งผลให้เกิดแรงจูงใจภายนอกซึ่งจะนาไปสู่
การมีส่วนร่วมในการปฏิบตั ิติงานด้านนวัตกรรม ในขณะที่แรงจูงภายในจะเกิดขึน้ จากตนเองและ
เกิดความเพลิดเพลินในการปฏิบตั ิ
นอกจากนี ้นัก วิช าการที่ ส นใจการให้รางวัล (Armstrong, 2019; Hunter, Schmidt, &
Judiesch, 1990; Longzeng et al., 2012 cited in Saleem et al., 2015)ไ ด้ ชี ้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง
ความสาคัญที่ส่งเสริมสร้างแรงจูงใจ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการเกิดผลการปฏิบตั ิงานที่สอดคล้อง
กับ เป้ าหมายขององค์ก าร การให้รางวัล ส่ ง ผลต่ อ แรงจูง ใจที่ จ ะท าให้เกิ ด การปฏิ บัติ ง านด้า น
นวัตกรรม การได้รบั การส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจจึงเป็ นสิ่งที่องค์การควรจัดสิ่ งสนับสนุนให้เกิดขึน้
(Büschgens, Bausch, & Balkin, 2013; Hotho & Champion, 2011; Njine et al., 2017;
Opoku & Duah, 2019; Samnani & Singh, 2014; Zhang & Begley, 2011) การให้ ร างวั ล มี
ความสัม พั น ธ์ในเชิ ง บวกต่ อ แรงจู ง ใจและการปฏิ บั ติ ง านด้า นนวัต กรรม (Condly, Clark, &
Stolovitch, 2003; Fischer et al., 2019; Tănăsescu & Leon, 2019; Yang & Cao, 2019)
จากงานวิจัยดังกล่าวจะเห็นได้ว่า เป็ นเพียงการศึกษาความสัมพันธ์เท่านั้น แต่ยังขาด
ความรูเ้ กี่ยวกับการพัฒนาต้นแบบกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมควบคู่ไปกับการให้รางวัลเพื่อส่งเสริม
แรงจูงใจและการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม โดยมีแรงจูงใจเป็ นตัวแปรส่งผ่าน รวมถึงสภาพปั ญหา
และงานวิจัยที่กล่าวเกี่ ยวกับการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม (innovation performance) นั้นเป็ น
ที่มาของการศึกษาเพื่อตอบช่องว่างของความรู ้ (knowledge gap) ประเด็นวิจัยที่สนใจออกแบบ
ต้นแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจและการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมของพนักงานโรงพยาบาล
เอกชนโดยใช้กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมที่พร้อมกับหลักการให้รางวัล ถึงแม้ว่างานวิจยั ที่ผ่านมาพบ
คุณ ลักษณะของการให้รางวัลว่า รางวัลที่ใช้ควรให้แบบสม่าเสมอและต่อเนื่อง 2) รางวัลที่ให้มี
ความแตกต่างไปตามความท้าทายหรือความยากของนวัตกรรม 3) รางวัลที่ให้จะต้องมีตวั เลือก 4)
รางวั ล ที่ ใ ห้ ต้ อ งมี มู ล ค่ า ทางการเงิ น และ 5) รางวั ล ที่ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาตนเอง
(Armstrong, 2019; Condly et al., 2003; Fischer et al., 2019; Yang & Cao, 2019)
เนื่องจากงานวิจัยส่วนใหญ่เน้นการพัฒนาปั จจัยเชิงสาเหตุและตรวจสอบองค์ประกอบ
เชิงยืนยันและข้อมูลเชิงประจักษ์ ทาให้สารสนเทศอาจไม่เพียงพอต่อการนาไปใช้ประโยชน์ในเชิง
ปฏิบตั ิงานขององค์การ จึงยังเป็ นช่องว่างของการวิจยั (research gap) ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะ
ต่อยอดจากหลักการ แนวคิด หรือทฤษฎีท่มี ีนกั วิชาการได้ศกึ ษาวิจยั แล้ว โดยเน้นศึกษาเชิงลึกด้วย
การประยุกต์ใช้การวิจัยประสบการณ์ผูใ้ ช้ (user experience research: UX research) เพื่อการ
ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับอารมณ์ เจตคติ รางวัลที่เคยได้รบั ความต้องการจาเป็ น ของบริบทพนักงาน
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โรงพยาบาลเอกชน และวิ ธี ก ารวิ จัย การออกแบบ (design research) ในการน าผลจากการ
วิเคราะห์ประสบการณ์ผูใ้ ช้มาพัฒ นาเป็ นต้นแบบที่อยู่บนหลักการออกแบบการพัฒ นาต้นแบบ
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจและการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมของพนักงานโรงพยาบาลเอกชน ซึ่ง
สารสนเทศที่ได้จะเป็ นประโยชน์ในการนาต้นแบบไปใช้ดาเนินงานที่เป็ นลักษณะของกระบวนการ
กิจ กรรม รวมทั้งการถอดหลักการออกแบบใหม่ (new design principles) ส าหรับไปใช้พัฒ นา
พนักงานโรงพยาบาลเอกชนให้มีการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
คาถามวิจัย
1. ประสบการณ์ของพนักงานในการได้รบั รางวัล การปฏิบัติง านด้านนวัตกรรมเป็ น
อย่างไร ในด้านอารมณ์ เจตคติ รางวัลที่เคยได้รบั ตลอดจนพนักงานมีความต้องการจาเป็ นในการ
พัฒนาการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมอะไรบ้าง
2. ข้อ มูล จากการวิ จัย ประสบการณ์ ผู้ใช้ น ามาใช้ก าหนดแนวทางการจัด กิ จ กรรม
ส่งเสริม นวัตกรรมควบคู่ไปกับการให้รางวัลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมที่จ ะทาให้พ นักงานมี
แรงจูงใจและการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม ที่มี คุณ ลักษณะอย่างไรบ้าง และควรประกอบด้วย
กิจกรรมอะไร
3. การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจและการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมของพนักงาน
ตามต้นแบบที่พัฒ นาขึน้ มี ความเป็ นไปได้ในการนาสู่การปฏิบัติระดับใดจากการส ารวจความ
คิดเห็ นผู้บริห ารโรงพยาบาลเอกชน และทดลองกับ พนัก งานบริการสายสนับสนุนด้านบริการ
โรงพยาบาลเอกชนที่เคยได้รบั รางวัลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมว่ากิจกรรมมีความเหมาะสม
หรือไม่
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ นในการพัฒ นาการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมและ
ประสบการณ์เกี่ยวกับแรงจูงใจและการได้รบั รางวัล
2. เพื่อออกแบบและพัฒ นาต้นแบบกิจ กรรมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจและการปฏิบัติงาน
ด้านนวัตกรรมจากผลการวิจยั ประสบการณ์ผใู้ ช้และความต้องการจาเป็ น
3. เพื่ อ ทดลองใช้ต้น แบบกิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม แรงจู ง ใจและการปฏิ บั ติ ง านด้า น
นวัตกรรมที่พัฒ นาขึน้ สนับสนุนด้านบริการโรงพยาบาลเอกชนที่เคยได้รบั รางวัลการปฏิบัติงาน
ด้านนวัตกรรม
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ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยนีเ้ ป็ นการประยุกต์วิธีวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้ (UX research) และการวิจัยการ
ออกแบบ (design research) โดยการดาเนินวิจัยเชิงปริม าณ (quantitative research method)
โดยขัน้ ตอนการวิจัยการออกแบบในงานวิจัยนีไ้ ม่ได้ดาเนินการแบบสมบูรณ์ เนื่องจากมีขอ้ จากัด
ของการพัฒ นาต้น แบบหลายรอบท าให้ก ารศึกษาวิจัย ครั้ง นี ้จึ ง ใช้ค าว่า ต้น แบบกิ จ กรรมเพื่ อ
ส่งเสริมแรงจูงใจและการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม โดยมีการปรับต้นแบบจานวน 3 เวอร์ช่นั ได้แก่
เวอร์ช่ัน 1 ต้นแบบฯ ที่พฒ
ั นามาจากการวิเคราะห์วรรณกรรมก่อนหน้า เอกสาร ทฤษฎี
และหลักการที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเอกสารเพื่อวิเคราะห์หลักการออกแบบต้นแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจ
และการปฏิ บั ติ ง านด้า นนวัต กรรม (Acosta-Prado et al., 2020; M. M. S. M. Al-Sabi & AlAbabneh, 2019; Fischer et al., 2019; Opoku & Duah, 2019; Wang et al., 2018) เอกสาร
เกี่ยวกับปั จจัยด้านการให้รางวัลที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมโดยมีแรงจูงใจเป็ นตัวแปร
ส่งผ่าน (Fischer et al., 2019; Wang et al., 2018) การจัดกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมที่สามารถ
ช่วยให้เกิดการคิดสร้างนวัตกรรมและแรงจูงใจในการคิดสร้างสรรค์ โดยกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรม
ที่เหมาะสมจาเป็ น ต้องขอความร่วมมื อจากหลายหน่ วยงานในองค์การ (Viliam Lendel et al.,
2017) ทาให้เกิดกรอบแนวคิดแรก และดาเนินการสารวจประสบการณ์การได้รบั รางวัลเพื่อส่งเสริม
การปฏิบัติงาน ด้านนวัตกรรมของพนักงานบริการในโรงพยาบาลเอกชน ได้แก่ 1) ประสบการณ์
การได้รับ รางวัล การปฏิ บัติ ง านด้า นนวัต กรรม 2) แรงจู ง ใจการปฏิ บัติ ง านด้านนวัต กรรม 3)
พฤติ ก รรมการปฏิ บัติ ง านด้านนวัต กรรม และ 4) คุณ ลัก ษณะของรางวัล การปฏิ บัติ ง านด้า น
นวัตกรรม ตัวอย่างวิจัย คือ พนักงานบริการสายสนับสนุนด้านบริการโรงพยาบาลเอกชนที่เคย
ได้รบั รางวัลการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม จานวน 104 คน

การให้รางวัล
1. รางวัลที่ใช้ควรให้แบบสม่าเสมอและต่อเนื่อง
2. รางวัลที่ให้มีความแตกต่างไปตามความท้า
ทายหรือความยากของนวัตกรรม
3. รางวัลที่ให้จะต้องมีตวั เลือก
4. รางวัลที่ให้ตอ้ งมีมลู ค่าทางการเงิน
5. รางวัลที่ให้สอดคล้องกับการพัฒนาตนเอง

แรงจูงใจ

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั เวอร์ช่นั 1

การปฏิบัติงาน
ด้านนวัตกรรม
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เวอร์ช่ัน 2 ต้นแบบฯ ที่ปรับจากเวอร์ช่ นั ที่ 1 จากผลสารวจประสบการณ์ผูใ้ ช้และความ
ต้องการจาเป็ น ซึ่งได้กาหนดกรอบแนวคิดการวิจัยตามหลักการออกแบบ (design principle) ที่
เสนอโดย Van den Akker (1999) โดยปรับแนวคิดใหม่ คือ
1) ผลที่ ต้อ งการให้เกิ ด กับ พนัก งานโรงพยาบาลเอกชน คื อ แรงจูง ใจและการ
ปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
2) บริบ ทในการศึ ก ษาครั้ง นี ้ คื อ พนั ก งานบริ ก ารสายสนั บ สนุ น ด้า นบริก าร
โรงพยาบาลเอกชนที่เคยได้รบั รางวัลการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
3) กระบวนการส่งผ่าน (ข้ออ้างเชิงเหตุผล) คือ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้าน
นวัตกรรม
4) คุณลักษณะของตัวแทรกแซง (หลักการออกแบบ) โดยองค์ประกอบของการให้
รางวัล การปฏิ บัติ งานด้านนวัต กรรม ประกอบด้วย 4.1) รางวัลที่ ใช้ควรให้แบบสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง 4.2) รางวัลที่ให้มีความแตกต่างไปตามความท้าทายหรือความยากของนวัตกรรม 4.3)
รางวัลที่ให้จะต้องมีตวั เลือก ตนเอง 4.4) รางวัลที่ให้ตอ้ งมีมูลค่าทางการเงิน และ 4.5) รางวัลที่ให้
สอดคล้องกับการพัฒนา
ในขัน้ ตอนนีท้ าให้ได้กิจกรรมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจและการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม โดย
มีกิจกรรมทัง้ หมด 4 กิจกรรม ตามหลักการออกแบบ (design principle)
เวอร์ช่ัน 3 ต้นแบบฯ ที่ทดสอบความเป็ นไปได้ของผูใ้ ช้ตน้ แบบฯ ได้แก่ ผู้บริหารฝ่ าย
สนับสนุนด้านบริการ จานวน 8 คน และทดสอบความเหมาะสมด้วยการทดลองใช้ตน้ แบบฯ ขัน้ ต้น
กับตัวอย่างวิจยั คือ พนักงานบริการสายสนับสนุนด้านบริการโรงพยาบาลเอกชนที่เคยได้รบั รางวัล
การปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม จานวน 5 คน
ในการวิจัยการพัฒ นาต้น แบบกิจ กรรมเพื่อส่งเสริม แรงจูงใจและการปฏิ บัติง านด้าน
นวัตกรรมของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนครัง้ นี ้ ประกอบด้วย ตัวแปรต้น 2 ตัว ได้แก่ กิจกรรม
ส่งเสริมนวัตกรรม และการให้รางวัล และตัวแปรตาม 2 ตัว ได้แก่ แรงจูงใจ และ การปฏิบัติงาน
ด้านนวัตกรรม ซึ่งตัวแปร กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรม และการให้รางวัลเป็ นตัวแทรกแซงที่ทาให้เกิด
ตัวแปรส่งผ่านคือ แรงจูงใจ ก่อให้เกิดผลลัพธ์ท่ีเป็ นตัวแปรตามคือ แรงจูงใจ และการปฏิบตั ิงาน
ด้านนวัตกรรม สาหรับงานวิจยั นีน้ อกจากแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นที่ทาให้เกิดตัวแปรตาม
แล้ว ผลผลิตของการวิจัยอีกประการหนึ่งที่เป็ นการวิจัยการออกแบบคือ หลักการออกแบบใหม่
(new design principle) ที่ได้มาจากการวิจยั ประสบการณ์การได้รบั รางวัล ความต้องการจาเป็ น
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม การปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม และคุณ ลักษณะของ
รางวัลการปฏิบตั ิงานฯ
การดาเนินวิจัยนีม้ ี 3 ระยะ ซึ่งในแต่ละระยะมีขอบเขตผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่ ระยะที่ 1 การ
วิเคราะห์และส ารวจ ทาการศึกษากับประชากรคือ พนักงานบริก ารสายสนับ สนุน ด้านบริการ
โรงพยาบาลเอกชนที่เคยได้รบั รางวัลการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม จานวน 104 คน ระยะที่ 2 การ
ออกแบบและพัฒ นา ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นผูท้ รงคุณ วุฒิ จานวน 3 คน และระยะที่ 3 การประเมินและ
สะท้อนคิด ผูใ้ ห้ขอ้ มูลประกอบด้วย ประชากรที่เกี่ยวข้องกับการใช้ตน้ แบบฯ ได้แก่ ผูบ้ ริหารฝ่ าย
สนับสนุนด้านบริการ จานวน 8 คน และทดลองใช้ตน้ แบบฯ ขัน้ ต้นกับตัวอย่างวิจัย คือ พนักงาน
บริการสายสนับสนุนด้านบริการโรงพยาบาลเอกชนที่เคยได้รบั รางวัลการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
จานวน 5 คน
นิยามศัพท์
การให้รางวัล (reward) หมายถึง ลักษณะการให้รางวัลของโรงพยาบาลเอกชนทัง้ การให้
สิ่ งที่มี มูล ค่ าทางการเงิน และไม่ มี มูลค่าทางการเงินแก่พ นักงานโรงพยาบาลเอกชนที่มี ผลการ
ปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
แรงจู ง ใจ (motivation) หมายถึ ง สิ่ ง เร้า หรือ สิ่ ง กระตุ้น ที่ ต รงตามความต้อ งการของ
พนักงานทาให้บคุ คลนัน้ เกิดแรงขับ มีกาลังใจ ที่จะปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
ต้นแบบ (prototype) หมายถึง การวิจยั ที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาต้นแบบที่มีเป้าหมาย
เพื่ อการพัฒ นานวัตกรรม โดยมี ขั้นตอนส าคัญ ได้แก่ ขั้นตอนการวิเคราะห์และส ารวจ ขั้นการ
ออกแบบและพัฒนาตัวแทรกแซง และขัน้ การประเมินและสะท้อนคิด
การนิยามเชิงปฏิบัติการ
ตัวแปรสาคัญที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นีม้ ี 4 ตัว ได้แก่ ประสบการณ์การได้รบั รางวัล แรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม การปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม และ คุณลักษณะของรางวัลการ
ปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม มีการกาหนดมิติการวัดและนิยามเชิงปฏิบตั ิการจากการศึกษาเอกสาร
ดังนี ้
ประสบการณ์การได้รับรางวัล หมายถึง ระดับการรับรูข้ องพนักงานบริการโรงพยาบาล
เอกชนเกี่ยวกับการได้รบั รางวัลการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม ประกอบด้วยการวัด 3 องค์ประกอบ
ได้แก่
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1) อารมณ์ (emotion) หมายถึง ความรู ส้ ึกของพนักงานบริการโรงพยาบาลเอกชน
เกี่ยวกับรางวัลการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมที่เคยได้รบั
2) เจตคติ (attitude) หมายถึง ความคิดเห็นของพนักงานบริการโรงพยาบาลเอกชนที่
มีต่อรางวัลปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม ประโยชน์และคุณค่าของรางวัลที่สง่ ผลต่อการปฏิบตั ิงานด้าน
นวัตกรรม ตลอดจนการเป็ นองค์การที่ม่งุ เน้นการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
3) รางวัล ที่ เ คยได้รับ หมายถึ ง ลัก ษณะหรื อ ประเภทของการได้รับ รางวัล ด้า น
นวัตกรรมของพนักงานบริการโรงพยาบาลเอกชน ประกอบด้วย รางวัลที่มีมูลค่าทางการเงิน ซึ่ง
เป็ นรางวัลที่อยู่ในรู ปแบบเงินหรือคิดมูลค่าทางการเงินได้โดยตรง และรางวัลที่ไม่ มี มูลค่าทาง
การเงิน ซึ่งเป็ นรางวัลที่ไม่อยู่ในรูปของการให้เงินโดยตรงหรือรางวัลทางอ้อม
แรงจู งใจในการปฏิ บั ติ ง านด้ า นนวั ต กรรม (motivation) หมายถึ ง สิ่ ง เร้า หรือ สิ่ ง
กระตุน้ ที่ตรงตามความต้องการของพนักงานบริการโรงพยาบาลเอกชนเกี่ยวกับการมีความสนใจ
พัฒนาทักษะการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม การมีกาลังใจ ความกระตือรือร้น ความชอบ และความ
พร้อมที่จ ะมุ่งมั่นให้มี ผลการปฏิบัติงานที่เน้นนวัตกรรม จากแนวคิดของ Ritala, Vanhala, and
Järveläinen (2020)
การปฏิ บั ติ ง านด้ า นนวั ต กรรม (innovation performance) หมายถึ ง ความคิ ด
สร้างสรรค์ของพนักงานสายสนับสนุนด้านบริการ และการนาความคิดสร้างสรรค์สู่การปฏิบัติ
ส่งผลให้เกิดความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด ประกอบด้วยการวัด 2 องค์ประกอบ จากแนวคิด
ของ T. M. Amabile (1988) ได้แก่
1) ความคิดสร้างสรรค์ (creative thinking) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการ
คิดหาวิธีการใหม่ ความสนใจ ความพยายาม คิดสิ่งใหม่ และคิดออกแบบการทางานเพื่อให้ได้
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทการทางานและนาไปสูก่ ารพัฒนางาน
2) การนาสู่การปฏิบตั ิ (implementation) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการนา
ความคิดสร้างสรรค์ส่กู ารปฏิบตั ิจริง การทดลองศึกษานาร่องความคิ ดที่ออกแบบ การใช้ความคิด
สร้างสรรค์ร่วมกับการการปฏิบตั ิงานในสภาพปั จจุบนั ตลอดจนการร่วมมือและให้คาแนะนากับ
ผูเ้ กี่ยวข้อง
คุณลักษณะของรางวัลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม (characteristics of reward
for innovation performance) หมายถึง คุณสมบัติหลักของการให้รางวัลซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ของการให้รางวัล อยู่ในรูปแบบของรางวัลที่มีมลู ค่าทางการเงินและรางวัลที่ไม่มีมลู ค่าทางการเงิน
จากแนวคิดของ (Armstrong, 2019; DeMatteo, Eby, & Sundstrom, 1998)
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ประโยชน์ทไี่ ด้รับจากการวิจัย
ประโยชน์ท่ไี ด้รบั จากการวิจยั ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่
1. ประโยชน์ทางปฏิบัติ
1.1 งานวิ จั ย นี ้ท าให้ไ ด้ส ารสนเทศเกี่ ย วกั บ ต้น แบบ (Prototype) กิ จ กรรมเพื่ อ
ส่งเสริมแรงจูงใจและการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมของพนักงานโรงพยาบาลเอกชน สารสนเทศ
ดังกล่าวจะให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของการให้รางวัลการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
1.2 ผลจากงานวิจยั นีจ้ ะได้หลักการออกแบบรางวัล ที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานด้าน
นวัตกรรมของพนักงานโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งจะเป็ นแนวทางให้นักวิจัยอื่นนาหลักการออกแบบ
ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาพนักงานโรงพยาบาลเอกชนต่อไปในสภาพบริบทอื่น เช่น กลุ่มตัวอย่าง
พนักงานโรงพยาบาลเอกชนที่ทางานเกี่ยวข้องกับการรักษา หรือกลุ่มตัวอย่ างที่เป็ นวิชาชีพเฉพาะ
เช่น แพทย์ พยาบาล และเภสัชกร
2. ประโยชน์ทางวิชาการ
งานวิ จัย นี ้เป็ น ตัวอย่ างการวิ จัย การออกแบบ โดยน าการวิ จัย ประสบการณ์ ผู้ใช้
(UX research) นามาใช้ในการออกแบบต้นแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจและการปฏิบตั ิงาน
ด้านนวัตกรรม ทั้งนีต้ ัวอย่างงานวิจัยนีส้ ามารถนาไปใช้ต่อยอดให้กับนักวิชาการ นิสิตนักศึกษา
ผูพ้ ฒ
ั นาองค์การ ผูบ้ ริหารองค์การ ในการใช้เป็ นฐานข้อมูลความรูด้ า้ นการส่งเสริมการปฏิบตั ิงาน
ของบุ ค ลากรในอุต สาหกรรมและองค์ก าร โดยเฉพาะในด้า นการส่ ง เสริม แรงจู ง ใจและการ
ปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
3. ประโยชน์ทางนโยบาย
3.1 งานวิจัยนีท้ าให้ผู้ใช้ผลงานวิจัยได้เห็นที่ ม าของการใช้ประโยชน์จ ากผลวิจัย
สาหรับกาหนดนโยบายการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจและการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
รวมไปถึงการออกนโยบายเพื่อผลักดันในการนาต้นแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแรงจู งใจและการ
ปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนเพื่อนาสูก่ ารปฏิบตั ิ
3.2 งานวิจัยนีช้ ี ใ้ ห้เห็นถึงความต้องการจาเป็ นในการพัฒ นาการปฏิบัติงานด้าน
นวัตกรรมของพนักงานโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งทาให้ผบู้ ริหารวางนโยบายเพื่อผลักดันให้พนักงานมี
การปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมทัง้ ในด้านความคิดสร้างสรรค์และด้านการนาสู่การปฏิบตั ิ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
การนาเสนอเนือ้ หาสาระบทนี ้ ได้ศึกษาวรรณกรรม เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดย
มีหวั ข้อดังต่อไปนี ้
ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
ความหมายของการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
แนวคิดของการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
1.2.1 นวัตกรรมด้านบริการ
1.2.2 ความสัมพันธ์ของการทางานแบบทีมและการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
องค์ประกอบการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
ตอนที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรม
2.1 ความหมายของกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรม
2.2 แนวคิดของกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรม
2.3 องค์ประกอบของกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรม
2.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรม
ตอนที่ 3 แรงจูงใจ
3.1 ความหมายของแรงจูงใจ
3.1.1 ความหมายของแรงจูงใจภายนอก
3.1.2 ความหมายของแรงจูงใจภายใน
3.1.3 องค์ประกอบของแรงจูงใจ
3.1.4 ทฤษฎีการกาหนดตนเอง (self-determination theory: SDT)
3.1.5 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับการให้รางวัล
ตอนที่ 4 การให้แรงจูงใจโดยการให้รางวัล
4.1 ความหมายของการให้รางวัล
4.2 องค์ประกอบของการให้รางวัล
4.3 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการให้รางวัล
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ตอนที่ 5 งานวิจยั ประสบการณ์ผใู้ ช้
5.1 ความหมายของการวิจยั ประสบการณ์ผใู้ ช้
5.2 แนวคิดของการวิจยั ประสบการณ์ผใู้ ช้
5.3 การวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ผใู้ ช้
ตอนที่ 6 การวิจยั การออกแบบ
6.1 การวิจยั การออกแบบ
6.2 แนวคิดของการวิจยั การออกแบบ
6.3 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั การออกแบบ
ตอนที่ 7 กรอบแนวคิดการวิจยั
ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม
การน าเสนอเนื ้อ หาสาระในตอนนี ้แ บ่ ง ออกเป็ น 3 หัวข้อ ได้แ ก่ 1.1 ความหมายของ
ปฏิ บัติง านด้านนวัตกรรม 1.2 องค์ประกอบการปฏิ บัติง านด้านนวัตกรรม และ 1.3 งานวิจัย ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
1.1 ความหมายของปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม
จากการศึกษา และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
ได้พ บว่ามี นักวิจัยหลายท่านได้ให้คานิยามและความหมายที่เกี่ ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้าน
นวัต กรรมไว้อ ย่ า งหลากหลาย โดยเฉพาะบริ บ ทของการปฏิ บั ติ ง านด้า นนวัต กรรมที่ มุ่ ง สู่
ความสาเร็จขององค์การ หากนาคานิยามของ Mostafa (2005) ได้กล่าวไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์
ในมุมของการปฏิบตั ิ เรียกว่า “การปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม (innovation performance)” Ottenbacher
and Gnoth (2005) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ม่งุ เน้นที่การคิดสิ่งใหม่ ๆ เป็ นขัน้ ตอนเริ่มต้นของ
การปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม ซึ่งในทางกลับกันนัน้ นวัตกรรมมุ่งเน้นการนาไปใช้ การลงมือปฏิบตั ิ
และดาเนินการสิ่ งใหม่ สอดคล้องกับแนวคิดของ Janssen (2000 อ้างถึง ใน ชัยยุท ธ กลีบ บัว ,
2563) กล่าวว่า การปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมเป็ นการกระทาอย่างตัง้ ใจพฤติกรรมของบุคคลที่มี
ความมุ่งมั่นเพื่อสร้างแนวความคิดใหม่ และลงมือปฏิบตั ิตามความคิดนัน้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด สอดคล้อง Anna Bos-Nehles, Renkema, and Janssen (2017) และ Acosta-Prado et
al. (2020) ได้เสนอว่า การปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม คือ พฤติกรรมที่ม่งุ เน้นการสร้าง การปฏิบตั ิติ
การประยุกต์ใช้แนวความคิดใหม่ เพื่อเป็ นประโยชน์ในการดาเนินงาน ขั้นตอนการทางานใหม่ๆ
เพื่อเพิ่ ม ผลผลิ ต ประสิ ทธิ ภ าพ และความส าเร็จ ขององค์การ Bawuro, Shamsuddin, Wahab,
and Usman (2019) ได้เสนอว่า การปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม คือ ปฏิบตั ิท่ีมีความสาคัญในการ
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สร้างแนวความคิดใหม่เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิ เป็ นแนวความคิดการปฏิบตั ิท่ีองค์การยอมรับ
ว่าเป็ นสิ่งใหม่ ในขณะที่ T. M. Amabile (1988) เสนอว่าการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม หมายถึง
พฤติกรรม การแสดงออกที่สะท้อนให้เห็นถึงการสร้าง การพัฒ นาต้นแบบ การปรับเปลี่ย น การ
ปรับปรุ ง ในด้านกระบวนการ ระบบขัน้ ตอน วิธีการปฏิบัติ เครื่องมือในการปฏิบัติงาน ด้วยการ
สร้างสิ่งใหม่ท่ีไม่เคยมีมาก่อน ให้แตกต่างจากสิ่งเดิมที่มีอยู่และเกิดความเหมาะสมมากขึน้ เพื่อ
เป้าหมายในการแก้ไขปั ญหาและเพิ่มประสิทธิภาพ นาไปสู่การขยายผลเป็ นนโยบาย ก่อให้เกิดผล
ให้ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่ตงั้ ไว้
จากการสังเคราะห์นิยามการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม พบว่านิยามความหมายของ
T. M. Amabile (1988) มี ค วามหมายที่ แ สดงถึ ง ลัก ษณะของพฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ง านด้า น
นวัตกรรม ได้แก่ พฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความคิดสร้างสรรค์ และการนาสู่การปฏิบตั ิได้อย่างชัดเจน
การวิจยั นีจ้ ึงสรุปได้ว่า การปฏิบตั ิติงานด้านนวัตกรรม หมายถึง พฤติกรรมการทางานที่แสดงออก
ให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ และการนาความคิดสร้างสรรค์สู่การปฏิบัติ เพื่อก่อให้เกิด ผลให้
ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่ตงั้ ไว้
1.2 แนวคิดของการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า นักวิชาการบางกลุ่ม ให้นิยามคาว่า “นวัตกรรม
(innovation)” กับ “ความคิดสร้างสรรค์ (creativity)” แทบจะเป็ นสิ่งเดียวกัน (S. M. Al-Sabi et al.,
2019; Awamleh, 1994; Martins & Terblanche, 2003; Mostafa, 2005; Scott & Bruce, 1994)
นิยามของนวัตกรรมจึงแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรกนวัตกรรมเป็ นความคิดสร้างสรรค์หรือแนว
ปฏิ บัติ ท่ี อ งค์ก ารยอมรับ ว่า เป็ น สิ่ ง ใหม่ (ERGÜN, 2018) และกลุ่ม สองนวัต กรรมเป็ น สิ่ ง ใหม่
สามารถเป็ นได้ทั้งรู ปธรรม เช่ น ผลิตภัณ ฑ์ สินค้า และนามธรรม เช่ น ระบบ แนวคิด นโยบาย
กระบวนการ การบริ ก าร เทคโนโลยี (Amabile, 1996 cited in S. M. Al-Sabi et al., 2019;
Damanpour & Evan, 1984; Oldham & Cummings, 1996; ส านั ก งานนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ ,
2553) การปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การพัฒนาความคิด
ใหม่ เรียกว่า “ความคิดสร้างสรรค์” และ 2) การประยุกต์ใช้ความคิดใหม่ เรียกว่า “นวัตกรรม”
(M. M. S. M. Al-Sabi & Al-Ababneh, 2019) ดังนั้น การปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมจะไม่ เกิดขึน้
หากปราศจากความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมควบคู่ กนั (Ford, 1996) นวัตกรรมเป็ นพฤติกรรม
สร้างสรรค์เป็ นสิ่งที่เกิดขึน้ จากการใช้ชีวิตประจาวัน แต่ละบุคคลมีไม่ เท่ากัน ขึน้ อยู่กับความคิด
สร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล (Weinberger, Wach, Stephan, & Wegge, 2018)
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นักวิจัยหลายท่านได้นาเสนอแนวคิดการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมในหลายบริบท
โดยเฉพาะบริบทของการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมด้านบริการซึ่งสอดคล้องกับการปฏิบตั ิงานด้าน
นวัตกรรมในการศึกษาครัง้ นี ้ โดย (M. M. S. M. Al-Sabi & Al-Ababneh, 2019) ได้เสนอเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม คือ กระบวนการสร้างและการคิดผลิตภัณ ฑ์บริการนโยบายและ
ขัน้ ตอนใหม่ท่ีเป็ นประโยชน์ในทุกระดับในองค์การธุรกิจด้านการให้บริก าร ในขณะที่ Harrington
(2005) ได้เสนอว่า การปฏิ บัติ ง านด้านนวัต กรรมในธุ รกิ จ ด้านการให้บ ริก ารเป็ น สิ่ ง ที่ ส ร้างข้อ
ได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ ดังนัน้ การปฏิ บตั ิงานด้านนวัตกรรมอย่างสม่าเสมอจึงกลายเป็ น
สิ่งสาคัญในการฟั นฝ่ าอุปสรรคในส่วนแบ่งการตลาดที่มีการแข่งขันสูง สอดคล้องกับ Ottenbacher
and Gnoth (2005) ได้เสริมว่า การปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมมีประโยชน์หลายประการแก่องค์การ
โดยเฉพาะความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจด้านการให้บริการ
ในส่วนของการศึกษาประเภทของนวัตกรรม พบว่ามี นักวิจัยหลายท่ านได้เสนอ
ประเภทของนวัตกรรมไว้ ยกตัวอย่างงานวิจยั ของ สมนึก เอือ้ จิระพงษ์พนั ธ์, พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์,
อัจฉรา จันทร์ฉาย และประกอบ คุปรัตน์ (2553) ได้หยิบยกการแบ่งประเภทของนวัตกรรมจาก
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยเสนอนวัตกรรมเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
1) นวัต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ (product innovation) หมายถึ ง การพั ฒ นาในตั ว
ผลิตภัณ ฑ์ การนาเสนอ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่และเก่าที่มีอยู่เดิมให้มีป ระสิทธิภาพดียิ่งขึน้
โดยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ถือเป็ นผลิตผลอยู่ในรูปแบบของตัวสินค้าหรือการบริการ
2) นวัตกรรมกระบวนการ (process innovation) หมายถึง การประยุกต์แนวคิด
วิธีการ กระบวนการใหม่ท่ีส่งผลให้เกิดการดาเนินงาน กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ส่งผลทาให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึน้
จากความหมายทัง้ หลายที่เกี่ยวกับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมกระบวนการ
ได้ส ะท้อนถึงความหมายของนวัตกรรมการปฏิ บัติ งานด้านนวัตกรรม โดยเฉพาะในภาคธุ รกิจ
โรงพยาบาลในบริบ ทของพนั ก งานสายสนั บ สนุ น ที่ มุ่ ง เน้ น นวัต กรรมด้า นบริ ก าร (service
innovation) ซึ่งผนวกทัง้ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่ในรูปแบบของการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ และ
นวัตกรรมกระบวนการในรูปแบบของการปรับปรุงกระบวนการทางานภายในองค์การ ในการมุ่งสู่
เป้าหมายและความสาเร็จในองค์การ โดยผูว้ ิจัยได้รวบรวมตัวอย่างนวัตกรรมด้านบริการไว้พ อ
สังเขปดังนี ้
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1.3 นวัตกรรมด้านบริการ (service innovation)
การปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมในบริบทของธุรกิจบริการ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงที่
ให้ถึงการสร้างแนวคิด รู ปแบบ กระบวนการใหม่ การปรับปรุ งการบริการที่มี อยู่ในปั จจุบันเพื่ อ
ตอบสนองลูกค้าที่มีความต้องการที่หลากหลาย เพื่อสร้างข้อได้เปรียบที่จะสามารถเอาชนะคู่แข่ง
ทางธุ รกิ จ ได้อย่ างรวดเร็ว (Choosri, 2014; Harrington, 2005; Ottenbacher & Gnoth, 2005;
Pelagio Rodriguez et al., 2014; Victorino, Verma, Plaschka, & Dev, 2005)
Durst, Mention, and Poutanen (2015) นวัตกรรมด้านบริการ คือ การคิดสร้างตัว
งานบริการ กระบวนการบริการ ให้มีความหลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
นวัตกรรมการบริการ มี 5 ขัน้ ตอน ประกอบไปด้วย 1) แนวทางการโอกาสและปั ญหา
ของบริการนวัตกรรม 2) ความเข้าใจความต้องการของลูกค้า 3) การสร้างและรวบรวมความคิด 4)
การกาหนดกลยุทธ์การจัดการวัฒ นธรรม และการเปลี่ยนแปลงองค์การ และ 5) ออกแบบและ
สร้างสรรค์รูปแบบของบริการและการทดสอบภาคปฏิบตั ิ (Nasirzadeh & Naji, 2008)
องค์การด้านบริการเห็นถึงความสาคัญของนวัตกรรมด้านบริการและสนับสนุนได้มี
การสร้างนวัตกรรมในหน่วยงานของตนเองเพื่ อสร้างความแตกต่างให้กับ ธุรกิ จ ของให้มี ความ
แตกต่ า งจากคู่ แ ข่ ง (Reid & Sandler, 1992 cited in Victorino et al., 2005) สอดคล้อ งกั บ
Harrington (2005) ได้เสนอว่า การปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมในธุรกิจให้บริการ เป็ นข้อได้เปรียบที่
จะสามารถเอาชนะคู่แข่งทางธุ รกิจ ได้อ ย่างรวดเร็ว ในมุม ของงานบริการ การปฏิบัติ งานด้าน
นวัตกรรมมีบทบาทในด้านการดาเนินงาน พนักงานมีบทบาทสาคัญในการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม
อาทิเช่น ธุรกิจบริการแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาที่คิดและสร้างนวัตกรรมโดยการสารวจจาก
ผู้ใช้บ ริการเกี่ ยวกับ ความชอบของผู้รบั บริการเพื่ อนามาออกแบบนวัต กรรม เพื่ ออานวยความ
สะดวก เช่น นวัตกรรมอุปกรณ์การจดจาเสียงของลูกค้า หรือนวัตกรรมด้านบริการ ใหม่ท่ียงั ไม่เคย
มีในองค์การ เช่น การใช้อปุ กรณ์ท่ีสามารถปรับเปลี่ยนห้องพักตามความต้องการของลูกค้าแต่ละ
คน (Victorino et al., 2005) ในขณะที่ธุ รกิจ โรงพยาบาลคานึงถึงเศรษฐกิจ โลกในปั จ จุบัน การ
แข่งขันที่มีความสูงขึน้ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเป็ นปั จจัยสาคัญในการอยู่รอดของธุรกิจ
และความส าเร็จขององค์การ (M. Hosseini & Sadeghi, 2010) จากงานวิจัยของ Takagi et al.
(2012) ได้สร้างนวัตกรรมการบริการโดยการพัฒนาระบบการจัดสรรเตียงให้กบั ผูป้ ่ วย โดยสามารถ
จัดความสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ โรค เพศ และความชอบร่วมกันของผูป้ ่ วยในกรณีท่ีผปู้ ่ วยพักรักษา
ตัวอยู่หอ้ งพักรวม เพื่อการประหยัดเวลา และอัตรากาลังของพนักงานในการจัดสรรเตียง Victorino
et al. (2005) ได้นาเสนอ นวัตกรรมด้านบริการในบริบทของภาคธุรกิจโรงแรม โดยการคิดและลง
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มือสร้าง เช่น 1) ระบบแสดงความความคิดเห็นของผูม้ าใช้บริการแบบเรียลไทม์ 2) การปั กชื่อย่อย
ของลูกค้าบนปลอกหมอน 3) กระบวนการเตรียมการใหม่สาหรับเตรียมการก่อนผูใ้ ช้บริ การเข้ามา
ใช้บริการ เช่น การส่งเมล์เพื่อสอบถามกิจกรรมที่สนใจ คาขอพิเศษเกี่ยวกับห้องพัก 4) ติดตามข้อ
ร้องเรียนผ่านระบบสารวจและติดตาม และ 5) การคิดนวัตกรรมเชิงรุกในการสารวจความพึงพอใจ
ของลูกค้าก่อนการเช็ คเอาท์เพื่ อให้ผู้บริหารสามารถแก้ไขปั ญ หาก่อนที่ผู้ใช้บริการจะออกจาก
โรงแรม
1.4 ความสัมพันธ์ของการทางานแบบทีมและการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม
การทางานแบบทีม นั้นเป็ นลักษณะของกิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน โดยอาศัย
ข้อมูลอ้างอิง จาก ประสบการณ์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์การร่วมกัน (Sukthankar & Sycara,
2010) องค์การที่เน้นการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมจะมุ่งเน้นการทางานแบบทีม เนื่องจากความรูท้ ่ี
หลากหลายของพนักงานเป็ นองค์ประกอบหลักของนวัตกรรมที่ย่งั ยืน ความร่วมมือ ทางานแบบทีม
สามารถช่ วยยกระดับ คุณ ภาพของความคิด สร้างสรรค์แ ละการน าสู่ป ฏิ บัติ สมาชิ กในที ม ควร
ร่วมกันพิจารณาและประเมินผลงานด้านนวัตกรรมเพื่อการปรับปรุ งให้นวัตกรรมที่ได้สร้างนั้นมี
ประสิทธิภาพสูงสุด (Montes, Moreno, & Morales, 2005) พบว่าองค์การหลายแห่งมีการกระตุน้
นวัตกรรมและเพิ่ม การตอบสนองความสามารถและกระตุ้นความสามารถการปฏิบัติงานด้าน
นวัต กรรมโดยอาศัย การท างานแบบที ม (Pearce & Ensley, 2004; Tjosvold, Tang, & West,
2004) การเพิ่มความเป็ นอิสระของทีมงานนวัตกรรม ให้โอกาสสาหรับการเรียนรู ้ การพัฒนา และ
ปฏิสมั พันธ์ทางสังคมของพนักงานทีมงานนวัตกรรม มีอิทธิพลต่อระดับแรงจูงใจภายใน ซึ่งเป็ น
แรงจูงใจภายในระดับบุคคลที่ส่งผลต่อการทางานแบบทีม ((Amabile, 1983 cited in GonzálezRomá, 2008)
1.5 องค์ประกอบการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม
การปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม ประกอบด้วยกระบวนการ 2 ขัน้ ตอนคือ 1) ความคิด
สร้างสรรค์ และ 2) การประยุกต์ใช้ความคิดใหม่ เรียกว่า นวัตกรรม (S. M. Al-Sabi et al., 2019)
Kaya, Abubakar, Behravesh, Yildiz, and Mert (2020) แบ่งองค์ประกอบของการ
ปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมเป็ น 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) รู ค้ ิด (namely) 2) การศึกษาและพัฒ นา
(research and development)
Dorenbosch, Engen, and Verhagen (2005) แ ล ะ De Jong and Den Hartog
(2007) แบ่ ง การปฏิ บัติ ง านด้า นนวัต กรรมเป็ น 2 องค์ป ระกอบ ได้แ ก่ 1) การสร้า งความคิ ด
(generation) คือ กระบวนการด้านความคิด ออกแบบวิธีการใหม่ท่ีมีความสร้างสรรค์ และ 2) การ
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ลงมื อ ปฏิ บัติ (implementation) คื อ การน าแนวความคิ ด ที่ ได้ม าลงมื อปฏิ บัติ จ ริง ได้อ ย่ างเป็ น
รูปธรรม
S. M. Al-Sabi et al. (2019) การปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมมี 2 องค์ประกอบ ได้แก่
1) การพั ฒ นาความคิ ด ใหม่ เรีย กว่ า “ความคิ ด สร้างสรรค์” และ 2) การประยุ ก ต์ใช้ เรีย กว่ า
“นวัตกรรม”
Fischer et al. (2019) การปฏิ บัติ ง านด้า นนวัต กรรมมี 2 องค์ป ระกอบ ได้แ ก่ 1)
ความสามารถในการสร้าง และ 2) สร้างสรรค์สิ่งใหม่
สรุ ป การปฏิ บัติ ง านด้า นนวัต กรรมในงานวิจัย นี ้ แบ่ ง เป็ น 2 องค์ป ระกอบ ตาม
แนวคิดของ (S. M. Al-Sabi et al., 2019; Dorenbosch et al., 2005; Fischer et al., 2019) ได้แก่
1) ความคิ ด สร้า งสรรค์ (creativity idea) การพั ฒ นาความคิ ด ใหม่ เป็ น แนวปฏิ บัติ ท่ี อ งค์ก าร
ยอมรับว่าเป็ นสิ่ งใหม่ ซึ่ง รู ปในรู ป แบบของรู ป ธรรม เช่น ผลิตภัณ ฑ์ สิน ค้า และนามธรรม เช่ น
ระบบ แนวคิ ด นโยบาย กระบวนการ การบริ ก าร เทคโนโลยี และ 2) การน าสู่ ก ารปฏิ บั ติ
(implementation) มุ่งเน้นการนาไปใช้ การลงมือปฏิบตั ิและดาเนินการสิ่งใหม่ เพื่อก่อให้เกิดผลให้
ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่ตงั้ ไว้
1.6 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม
Acosta-Prado et al. (2020) ศึกษาเรื่อง ปั จจัยที่สามารถส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ด้านนวัตกรรม มี วัตถุประสงค์เพื่ อวิเคราะห์อิทธิพ ลของการบริหารทรัพ ยากรบุคคลที่ มี ต่อการ
ปฏิ บัติ ง านด้า นนวัต กรรม โดยการส ารวจด้ว ยแบบสอบถามผ่ า นทางอี เมล์ ตัว อย่ างวิ จัย คื อ
พนักงานทางการแพทย์ของโรงพยาบาลที่ ไม่ แสวงหากาไรทั้ง ภาครัฐ บาล เอกชน หรือ เป็ น ทั้ง
รัฐบาลและเอกชน แบ่งเป็ นพนักงานที่ใช้เทคโนโลยี 3 ระดับ ได้แก่ ระดับน้อย ปานกลาง และมาก
จานวน 150 คน โดยใช้การเลือกตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ น ด้วยวิธีเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมีลักษณะการให้คะแนนแบบมาตรวัดลิเคิรท์ (likert
scale) 5 ระดับ ผลการวิจยั พบว่า การบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การให้ค่าตอบแทน การเลื่อน
ตาแหน่ง การฝึ กอบรมพนักงาน มีอิทธิพลต่อการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติท่รี ะดับ .01
Fischer et al. (2019) ศึ ก ษาเรื่ อ ง อิ ท ธิ พ ลของแรงจู ง ใจภายในและแรงจู ง ใจ
ภายนอกที่มี ต่อความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินการปฏิบัติงานที่
เกี่ ย วข้องกับ ความคิ ดสร้างสรรค์และนวัต กรรม ประกอบไปด้วย 3 ตัวแปร ได้แก่ 1) แรงจูงใจ
ภายใน (intrinsic motivation) 2) แรงจู ง ใจภายนอก (extrinsic motivation) และ 3) ความคิ ด
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สร้างสรรค์และนวัตกรรม (creativity and innovation) การวิจยั นีเ้ ป็ นแบบเชิงปริมาณใช้การสารวจ
ด้วยแบบสอบถามผ่านทางอีเมล์ ตัวอย่างวิจัยคือ พนักงานองค์การที่ปรึกษาธุรกิจระดับโลก ใน
เยอรมนี ออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์ 90 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม The
work preference inventory (WPI) ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามแรงจูงใจ
โดย le T. M. Amabile (1995) มีลกั ษณะการวัดคะแนนตามแบบมาตรวัดลิเคิรท์ (likert scale) 4
ระดับ ส่วนที่ 2 แบบสอบถามรางวัลและการยอมรับ (rewards & recognition) ผูว้ ิจยั ปรับปรุงจาก
แบบสอบถามของ Marylène Gagné and Forest (2008) และ Armstrong (2012) มีลกั ษณะการ
วัดคะแนนตามแบบมาตรวัดลิเคิรท์ (Likert scale) 4 ระดับ และ ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม โดย Dorenbosch et al. (2005) มีลกั ษณะการวัดคะแนนตามแบบมาตร
วัดลิเคิรท์ (likert scale) 5 ระดับ การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายใน การวิเคราะห์การถดถอย วิธีการวิเคราะห์
องค์ป ระกอบเชิ ง ส ารวจ การค านวณค่ าสถิ ติ Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) และ Bartlett’s test
พบว่า 1) แรงจูงใจภายในส่งผลเชิงบวกต่อความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2) แรงจูงใจภายในที่
เกิ ด จากรางวัล ที่ มี มูล ค่ า ทางการเงิ น และไม่ ส ามารถคิ ด มูล ค่ า ทางการเงิ น ส่ ง ผลเชิ ง บวกต่ อ
ความคิ ด สร้า งสรรค์แ ละนวัต กรรม และ 3) แรงจู ง ใจภายในและภายนอกส่ ง ผลต่ อ ความคิ ด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม
Opoku and Duah (2019) ศึก ษาเรื่อ ง ความสัม พัน ธ์ระหว่างระบบการให้รางวัล
และการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม มีวตั ถุประสงค์เพื่อทบทวนงานวิจยั ในแง่ความสัมพันธ์ระหว่าง
ระบบการให้รางวัล และการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม ตัวแปรสาคัญที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1)
รางวัลภายนอก (extrinsic rewards) 2) รางวัลภายใน (intrinsic rewards) และ 3) การปฏิบตั ิงาน
ด้านนวัตกรรม (innovation performance) การวิจัยนีเ้ ป็ นการวิจัยเชิงปริมาณใช้การสารวจด้วย
แบบสอบถาม ตัวอย่างวิจยั คือ พนักงานจากองค์การธุรกิจโทรคมนาคม จานวน 275 คน เครื่องมือ
ที่ ใช้ในการวิจัย คื อ 1) แบบสอบถามรางวัล ภายนอก โดย Richard M. Ryan and Edward L.
Deci (2000) ประกอบไปด้วย 8 ข้อ ค าถาม 2) แบบสอบถามรางวัล ภายใน โดย Thomas and
Tymon Jr (2009) โดยมีจานวนข้อคาถามทัง้ หมด 4 ข้อ และ 3) แบบสอบถามการปฏิบตั ิงานด้าน
นวัตกรรม โดย Carmeli and Schaubroeck (2007) มี 6 ข้อคาถาม ผลการวิจยั พบว่า 1) องค์การ
ควรตระหนักถึงการให้ผลประโยชน์และรางวัลตอบแทน 2) องค์การควรให้การยอมรับและชื่นชม
การมีส่วนร่วมของพนักงาน 3) ผูบ้ ริหารระดับสูงควรให้การสนับสนุนพนักงาน โดยเริ่มจากการ
ยอมรับ จนถึงการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึน้ ระหว่างการปฏิบตั ิงาน และ 4) กลยุทธ์การให้รางวัลตอบ
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แทนนัน้ เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ทางธุรกิจมากกว่าการทางานแบบเอกเทศ ซึ่งจะนาไปสู่ความทุ่มเทใน
การปฏิบตั ิงาน
S. M. Al-Sabi et al. (2019) ศึกษาเรื่อง บทบาทของความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
ต่อการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมของพนักงานในธุรกิจโรงแรมในประเทศ ผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ
ตัวแปรด้านการให้รางวัลกับการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม พบว่า ระบบการให้รางวัลไม่เพียงแต่จะ
เพิ่มความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน แต่ยังเพิ่มการปฏิ บตั ิงานด้านนวัตกรรมด้วย ดังนัน้ ผูบ้ ริหาร
ควรใช้ร ะบบการให้รางวัล ตามความส าเร็จ ของพนั ก งานที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ การปฏิ บัติ ง านด้า น
นวัตกรรม
สรุ ปว่า การให้รางวัลมี อิทธิพลทางตรงต่อการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม (AcostaPrado et al., 2020; S. M. Al-Sabi et al., 2019; Fischer et al., 2019; Opoku & Duah, 2019)
ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจมีอิทธิพลทางตรงต่อการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม และยังเป็ นตัวแปร
ส่งผ่านต่อการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมโดยมีการให้รางวัลเป็ นตัวแปรต้น (Fischer et al., 2019;
Opoku & Duah, 2019) การวิจัยในครัง้ นี ้จึง ศึกษาการให้รางวัล ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานด้าน
นวัตกรรม โดยมีแรงจูงใจเป็ นตัวแปรส่งผ่าน สาหรับข้ออ้างเชิงเหตุผลหรือข้อคาดการณ์เชิงทฤษฎี
ผู้วิจัย เลื อ กใช้ง านวิจัย ของ Fischer et al. (2019) โดยมี ฐ านของทฤษฎี แ รงจูง ใจ (Motivation
Theory)
จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแบบวัดการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม พบว่าในการวัด
การปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมนัน้ เป็ นการวัดในเรื่องระดับความคิดสร้างสรรค์และการนาความคิด
สร้างสรรค์ส่กู ารปฏิบตั ิของพนักงานสายสนับสนุนด้านบริการ มีลั กษณะการวัดคะแนนตามแบบ
มาตรวัดลิเคิรท์ (likert scale) 5 ระดับ สาหรับการวัดการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมจากการวิจัยนี ้
ปรับปรุงข้อคาถามจาก Fischer et al. (2019) มี 2 ส่วน คือ 1) แบบวัดด้านความคิดสร้างสรรค์ 5
ข้อ และ 2) แบบวัดการนาสูก่ ารปฏิบตั ิ 5 ข้อ
ตอนที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรม
การน าเสนอเนื ้อ หาสาระในตอนนี ้แ บ่ ง ออกเป็ น 4 หัวข้อ ได้แ ก่ 2.1 ความหมายของ
กิจ กรรมส่ง เสริม นวัต กรรม 2.2 แนวคิ ด ของกิ จ กรรมส่ง เสริม นวัต กรรม 2.3 องค์ป ระกอบของ
กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรม 2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบกิจกรรมนวั ตกรรม และ 2.5
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรม
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2.1 ความหมายของกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรม
Organisation for Economic Co-operation and Development (2005) กิ จ กรรม
ส่ง เสริม ด้านนวัต กรรม หมายถึ ง กิ จ กรรมที่ มี วัต ถุป ระสงค์เพื่ อ น าความคิ ด สร้างสรรค์ไปการ
ดาเนินการนาสูก่ ารปฏิบตั ินวัตกรรม
วิชยั วงษ์ใหญ่ และมารุ ต พัฒผล (2562) ได้เสนอว่า กิจกรรมส่งเสริมด้านนวัตกรรม
หมายถึง กิจกรรมที่ตอ้ งใช้ความสามารถในการใช้ความรู ้ จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และ
ความร่วมมือ ให้เกิดนวัตกรรมในรูปแบบของความคิด วิธีการ หรือสิ่งประดิษฐ์
Curie-Skłodowska (2015) กิจกรรมส่งเสริมด้านนวัตกรรม หมายถึง กิจกรรมในเชิง
นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคนิค การดาเนินการขององค์การ การเงิน การจัดการและ
การพาณิชย์ ดาเนินการเพื่อนาไปปฏิบตั ิและนานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้
ผลจากการสังเคราะห์นิยามกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมพบว่านิยามความหมายของ
Organisation for Economic Co-operation and Development (2005) มีความหมายที่บ่งบอก
ถึงกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมสอดคล้องกับแนวคิดของงานวิจัยนี ้ ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ และ
ด าเนิ น การน าสู่ก ารปฏิ บัติ การวิ จัย นี ้จึ ง สรุ ป ได้ว่ า กิ จ กรรมส่ง เสริม ด้า นนวัต กรรม หมายถึ ง
กิจกรรมที่สง่ เสริมนาความคิดสร้างสรรค์ไปการดาเนินการนาสู่การปฏิบตั ินวัตกรรม
2.2 แนวคิดของกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรม
การสร้างกิจ กรรมนวัตกรรม เป็ นการทดลองเชิ งปฏิ บัติเป็ น สิ่ง ส าคัญ ส าหรับการ
ออกแบบและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ (Edelson, 2002; Van den Akker, 1999) การสร้างกิจกรรม
เกิดจากแนวคิดที่หลากหลายและซับซ้อน ผูอ้ อกแบบและสร้างกิจกรรมมีความจาเป็ นต้องมีความรู ้
ความเชี่ยวชาญในเรื่องสร้างกิจกรรมนวัตกรรม (Prokopyeva & Nechaev, 2013) การให้ความรู ้
ถือหนึ่งในกิจกรรมนวัตกรรม เป็ นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาความสามารถการปฏิบตั ิงาน
ด้านนวัตกรรมเพื่ อพัฒ นาองค์การให้มี ประสิทธิ ภ าพ (Donate & de Pablo, 2015; Zack et al.,
2009) โดยมี เป้าหมายในการทากิจ กรรม คือ 1) การน านวัตกรรมสู่การปฏิ บัติ และ 2) การน า
นวัตกรรมไปใช้งานและมีการปรับนวัตกรรมที่ไม่สนิ ้ สุด
การจัดกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมในองค์การถูกสร้างขึน้ บนพืน้ ฐานของการวิเคราะห์
และการส ารวจปั ญ หา สิ่ ง เป็ น จุดเริ่ม ต้น ของกระบวนการสร้างนวัตกรรม สิ่ งส าคัญ ในการจัด
กิจ กรรมนวัตกรรมคือ การเพิ่ ม ความรู เ้ กี่ ย วกับ แนวโน้ม ของสถานการณ์ปั จ จุบันและภาพรวม
โดยทั่วไป เพื่อให้พนักงานสามารถค้นหา คิดและสร้างนวัตกรรมภายใต้สถานการณ์การแข่งขัน
ทางธุรกิจ และ การสร้างแรงจูงใจในการคิดสร้างสรรค์ องค์การต้องสร้างโปรแกรมการจูงใจโดย
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การมอบรางวัลสาหรับการคิดและสร้างนวัตกรรมโดยมีเกณฑ์การให้รางวัลที่กาหนดไว้ล่วงหน้า
(Viliam Lendel et al., 2017)
2.3 แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม
แนวทางการส่งเสริมการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมไว้ดงั นี ้ 1) การออกแบบกิจกรรมให้
ผูเ้ ข้าร่วมรูส้ ึกท้ายทายความคิด ความต้องการ และสร้างความสนใจของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 2) เปิ ด
โอกาสให้ผู้เ ข้า ร่ว มกิ จ กรรมได้ใ ช้ค วามคิ ด ของตนเอง ผู้ด าเนิ น กิ จ กรรมไม่ น าความคิ ด หรื อ
ประสบการณ์ของตนเองไปใส่ความคิดของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม 3) ชีแ้ นะแนวทางการหาข้อมูลจาก
แหล่งต่าง ๆ และชีน้ าให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และนาไปออกแบบนวัตกรรม
4) ส่งเสริมให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อทาให้เกิดแนวคิดใหม่
ที่มีประโยชน์ต่อองค์การ 5) เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมนาเสนอนวัตกรรมของตนเอง และ 6)
ประเมินทักษะการสร้างนวัตกรรมของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่ อง โดยประเมินตามสภาพจริง
และให้ขอ้ มูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ (วิชยั วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล, 2562) กิจกรรมส่งเสริม
นวัตกรรมที่เหมาะสมจาเป็ นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในองค์การ รวมไปถึงการ
สร้างทีมนวัตกรรมที่กาหนดให้มี 1) คณะกรรมการนวัตกรรม เพื่อทาหน้าที่ทบทวนความเป็ นไปได้
ในการนาไปใช้ประโยชน์จริง 2) ทีมสร้างนวัตกรรม ผูท้ ่ีนาแนวคิดสร้างสรรค์มาสร้างเพื่อนาสู่การ
ปฏิบตั ิ และ 3) ศูนย์นวัตกรรมในองค์การ เพื่อทาหน้าที่ให้คาปรึกษา แก้ไขปั ญหา ในกระบวนการ
สร้างนวัตกรรม (Viliam Lendel et al., 2017) ปั จจัยสาคัญหลักสู่ความสาเร็จในกิจกรรมส่งเสริม
นวัตกรรม ประกอบไปด้วย 1) การสนับสนุนจากองค์การ 2) การทางานร่วมกันเป็ นทีม และ 3) การ
มอบอานาจและความรับผิดชอบให้แก่พนักงาน (V. Lendel & Varmus, 2010)
2.4 องค์ประกอบของกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรม
การสร้างกิจกรรมนวัตกรรม ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) กระบวนการ
ออกแบบ โดยผูส้ ร้างกิจกรรมนวัตกรรมจะต้องเข้าใจถึงปั ญหา บริบท และสภาพแวดล้อมออกแบบ
ผ่านการกระทาซา้ 2) การสร้างกิจกรรมต้นแบบ เพื่อนากิจกรรมไปทดลองใช้ และ 3) ให้ความรู ้
ด้านนวัตกรรม ในการจัดกิจกรรมต้องให้ความรูท้ างด้านนวัตกรรมเพื่อแนวทางปฏิบตั ิท่ีเข้าใจมาก
ขึน้ ตั้งแต่กระบวนการได้ม าซึ่งความรู ม้ ุม มอง เน้นบทบาทของการร่วมกิจกรรมที่มี สะท้อนคิด
ตลอดจนการมีส่วนร่วมของกิจกรรมการออกแบบนวัตกรรมตัง้ แต่การเริ่มต้นจบจนกระบวนการ
(Juuti & Lavonen, 2006) ในขณะที่ (Viliam Lendel et al., 2017) ได้เสนอว่า การสร้างกิจกรรม
นวัตกรรม ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) กระบวนการความคิด ผูร้ ่วมกิจกรรมควรมี
ข้อมูล รายละเอียดในเรื่องปั ญหา 2) กระบวนการตัดสินใจ คือ การตัดสินใจคัดเลือกความสาคัญ
เร่งด่วนของแต่ละปั ญหา และ 3) กระบวนการวิเคราะห์ ด้วยการวิเคราะห์ถึงความเป็ นไปได้ของ
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ความคิดสร้างสรรค์และตัดสินใจเลือกนวัตกรรมที่จะนามาใช้ โดยคานึงถึงโอกาส ความเป็ นไปได้
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ เช่น การพิจารณาถึง ความยากในการดาเนินการ ความเสี่ยงที่อาจจะได้รบั
จากการสร้างนวัตกรรม ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รบั ความเหมาะสม และความเป็ นไปได้
งานวิจยั ในครัง้ นีจ้ ึงมุ่งศึกษาองค์ประกอบของกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรม 3 ประการ
ซึ่ ง มี ค วาม สอด คล้ อ งกั บ Viliam Lendel et al. (2017) คื อ 1) กระบ วน การค วาม คิ ด 2)
กระบวนการตัดสินใจ และ 3) กระบวนการวิเคราะห์
2.5 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรม
สุมาลี ชัยเจริญ, อิศรา ก้านจักร, จารุณี ซามาตย์ และปรมะ ขวงเมือง (2561) ศึกษา
เรื่อง การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้ท่สี ่งเสริมการสร้างความรู ข้ องผูเ้ รียนบนพืน้ ฐาน
ภูมิปัญญาและมิติวิถีไทยเรื่องดิน มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้ท่ี
ส่งเสริมการสร้างความรู บ้ นพืน้ ฐานภูมิปัญญาและมิติวิถีไทย การวิจัยนีเ้ ป็ นการวิจยั ออกแบบเชิง
พัฒนา ประกอบด้วย 3 กระบวนการ ดังนี ้ 1) กระบวนการออกแบบ 2) กระบวนการพัฒนา และ 3)
กระบวนการประเมิน การดาเนินการวิจยั ใช้การสารวจด้วยแบบการประเมินคุณภาพนวัตกรรมการ
เรียนรู ฯ้ ตัวอย่างวิจัยคือ ครู ผู้สอนสาระการเรียนรู ว้ ิทยาศาสตร์ 10 โรงเรียน จานวน 16 คน และ
นัก เรีย นชั้น ประถมศึกษาที่ 4 จ านวน 271 คน ผลการวิจัย 1) กระบวนการออกแบบ (design
process) ทาการศึกษาวิเคราะห์ ทฤษฎีและหลักการเรียนรู ท้ ่ีส่งเสริมการสร้างความรู บ้ นพืน้ ฐาน
ภูมิปัญญาและมิติวิถีไทย 2) กระบวนการพัฒนา (development process) นักวิจยั ได้ดาเนินการ
สร้างและพัฒ นานวัตกรรมการเรียนรู ผ้ ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทั้งหมด 12 องค์ประกอบ เช่น
แบบเรียนรู แ้ ละฝึ กเรื่องสถานการณี ปัญ หา แบบเรียนฝึ กการวิเคราะห์ปัญ ญา 3) กระบวนการ
ประเมิน (evaluation process) พบว่า การออกแบบนวัตกรรมฯ มีความสอดคล้องกับหลักการและ
ทฤษฎีท่ีนามาเป็ นพืน้ ฐาน 2) การประเมินบริบทการใช้พบว่า จานวนผูเ้ รียน 3 คนต่อกลุ่มในการ
เรียนด้วยนวัตกรรม มีความเหมาะสมในการร่ วมมือกันแก้ปัญหา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ซ้ ่ึงกัน
และกัน 3) การประเมินด้านความคิดเห็นของผู้เรียนพบว่ามีความพึงพอใจต่ อนวัตกรรม 4) การ
ประเมินด้านความสามารถทางด้านการปฏิบตั ิของผูเ้ รียน พบว่า ผูเ้ รียนสามารถสร้างความรู บ้ น
พืน้ ฐานภูมิปั ญ ญาและมิติวิถีไทย รวมทั้งค่ าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับค่ านิยมพืน้ ฐานของ
ผูเ้ รียนทุกระดับชัน้ อยู่ในระดับดี
S. S. Hosseini, Tekmedash, Karami, and Jabarzadeh (2019) ศึ ก ษ า เรื่ อ ง
อิ ท ธิ พ ลของกลยุ ท ธ์ก ารจัด การความรู ต้ ่ อ ผลงานนวัต กรรมการบริก ารในภาครัฐ และเอกชน
โรงพยาบาล มี วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาผลเปรี ย บเที ย บของกลยุ ท ธ์ก ารจั ด การความรู ้ด้า น
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ประสิทธิภาพนวัตกรรมการบริการในโรงพยาบาลเอกชนผ่านบทบาทการปฏิบตั ิการจัดการความรู ้
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย มี 3 ตัวแปร ได้แก่ 1) กลยุทธ์การจัดการความรู ้ 2) การปฏิบัติการจัดการ
ความรู ้ และ 3) การปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม การวิจยั นีเ้ ป็ นการวิจยั เชิงเชิงปริมาณ การดาเนินการ
วิจัยใช้การสารวจด้วยแบบสอบถามผ่านทางอีเมล์ ตัวอย่างวิจัยคือ พนัก งานโรงพยาบาลรัฐบาล
และเอกชน จานวน 852 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามมีลกั ษณะการให้คะแนน
แบบมาตรวัดลิเคิรท์ (likert scale) 5 ระดับ การวิเคราะห์ข้อมูลโมเดลสมการโครงสร้าง (SEM:
structural equation modeling) ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การจัดการความรูน้ วั ตกรรมส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพนวัตกรรมการบริการในโรงพยาบาลเอกชน ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่อไปควร
ศึกษากับนวัตกรรมในบริบทอื่น
Viliam Lendel et al. (2017) ศึ ก ษาเรื่ อ งจั ด กิ จ กรรมนวั ต กรรมในองค์ ก าร มี
วัตถุประสงค์เพื่อการจัดระเบียบและออกแบบระบบกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยการกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมในการใช้พืน้ ฐานของการวิเคราะห์ การสารวจปั ญหา การสร้าง
แรงจูงใจด้วยการให้รางวัลควบคู่ไปกับการทากิจกรรม จากนัน้ ดาเนินการจัดตัง้ ทีมงานนวัตกรรมที่
ประกอบไปด้วยผูน้ าทีมกิจกรรมและสมาชิกเพื่อทางานหน้าที่สร้างแผนงานและกระจายงานและ
กระจายงาน จากนัน้ จึงเริ่มลงมือทากิจกรรม เมื่อเสร็จสิน้ กิจกรรมแล้วจะมีการประเมินผลและให้
รางวัลแก่ทีมที่มีการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม ผลการวิจัยพบว่า 1) ขาดพืน้ ที่ในการจัด กิจกรรม
นวัตกรรม 2) พนักงานขาดแรงจูงใจในการเสนอความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3) มีงบประมาณสาหรับ
การทากิจกรรมนวัตกรรมจานวนจากัด 4) องค์การให้สนใจในความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานแต่
พบว่าขาดแรงจูงใจ และ 5) สิ่งสาคัญสาหรับองค์การ คือ การจัดกิจกรรมนวัตกรรมจาเป็ นต้องมี
ระบบการให้รางวัล
ตอนที่ 3 ทฤษฎีแรงจูงใจ (motivation theory)
Woodworth เป็ นคนแรกที่ใช้คาว่าแรงจูงใจภายในและภายนอกในการศึกษาของตนเอง
โดยอธิ บายว่า แรงจูงใจภายใน เป็ น การขับ เคลื่อนภายในตนเอง โดยระบุว่ากิจ กรรมสามารถ
ดาเนินการได้อย่างอิสระและมี ประสิทธิผลภายใต้เงื่อนไข ทาให้เกิดการซึม ซับซึ่งทาให้เกิดผล
ประโยชน์ท่ี ย่ ัง ยื น ซึ่ง เกิ ด ผลประโยชน์ท่ี ย่ ัง ยื น เป็ น สิ่ งที่ อาจเกิด ขึ น้ เมื่ อ กิจ กรรมขับ เคลื่ อนโดย
แรงจูงใจภายนอก ในทางกลับกันความสนใจสามารถถูกเบี่ยงเบนไปจากกิจกรรมได้ สิ่งนีช้ ีใ้ ห้เห็น
ว่ า แรงจู ง ใจอาจเปลี่ ย นแปลงได้ ต ลอดกิ จ กรรม (Woodworth, 1918 cited in Rheinberg &
Engeser, 2018; Spaulding, 1992)
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มนุษย์เป็ นศูนย์กลางเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจเพื่อใช้เป็ นเครื่อ งมือให้ตนเองและบุคคลรอบ
ข้า งเคลื่ อ นไหวหรือ ด าเนิ น พฤติ ก รรมตามที่ มุ่ง หวัง ไว้ (Richard M. Ryan & Edward L. Deci,
2000) แรงจูงใจเป็ น กลไกส าคัญ ส าหรับ องค์การในการส่งเสริม แรงจูงใจของพนักงาน (Milne,
2007) แรงจูงใจนั้นมี ห ลากหลายซึ่งสามารถเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมของมนุษ ย์ แรงจูง ใจเป็ น
การจูงใจผูอ้ ่ืนให้ดาเนินไปยังทิศทางที่กาหนดไว้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือผลลัพธ์ท่ีกาหนดไว้
การสร้างแรงจูงใจให้ตวั เองเป็ นเรื่องของการกาหนดทิศทางอย่างเป็ นอิสระ จากนัน้ ดาเนินการที่จะ
ท าให้ไ ปถึ ง เป้ า หมายได้ เนื่ อ งจากแรงจู ง ใจเป็ นพลัง ที่ ก ระตุ้น ก ากั บ และรัก ษาพฤติ ก รรม
(Tsegaye, 2017)
จากการศึก ษาเอกสารก่ อนหน้า พบว่ าแรงจูงใจในการท างานเป็ น กระบวนการทาง
จิ ต วิ ท ยาที่ ค าดการณ์ โดยอารมณ์ แ ละส่ ง ผลเมื่ อ บุ ค คลมี ค วามสัม พั น ธ์ท างสัง คม (Sahu &
Srivastava, 2017) นั ก จิ ต วิ ท ยาได้แ บ่ ง แรงจู ง ใจเป็ น 2 ประเภท คื อ 1) แรงจู ง ใจภายนอก
(extrinsic motivation) และ 2) แรงจูงใจภายใน (intrinsic motivation)
1) แรงจูงใจภายนอก (extrinsic motivation)
แรงจูงใจภายนอก เป็ นการกระตุน้ บุคคลอยู่ในรูปแบบของรางวัล เช่น การให้เงิน
ที่เพิ่มขึน้ จากปกติ การยกย่อง การได้รบั ตาแหน่ง ได้รบั การแต่งตัง้ และในรูปแบบการลงโทษ (เช่น
การลงโทษทางวินยั การหักเงิน คาตาหนิ) แรงจูงใจภายนอกสามารถมีผลทันทีและมีประสิทธิภาพ
(Armstrong, 2010) ในขณะที่ Richard M. Ryan and Edward L. Deci (2000) เสนอว่า แรงจูงใจ
ภายนอกเป็ นโครงสร้างแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุผลสาเร็จของเป้าหมาย แรงจูงใจภายนอก
จึงตรงกันข้ามกับแรงจูงใจภายในซึ่งหมายถึงการทากิจกรรมเพียงเพื่อความเพลิดเพลินของตนเอง
2) แรงจูงใจภายใน (intrinsic motivation)
แรงจูงใจภายใน เกิดจากปั จจัยสร้างภายในตนเองของบุคคล (Katz, 1964 cited
in Armstrong, 2010) แรงจูงใจภายใน เป็ นการกระทาบางสิ่งบางอย่างเพราะมันน่ าสนใจหรือน่า
เพลิดเพลินโดยเนือ้ แท้ (Fagan et al., 2008) แรงจูงใจในการทางานเองจะเกิดขึน้ เมื่อแต่ละคนรูส้ ึก
ว่างานของตนมีความสาคัญ น่าสนใจ ท้าทาย และมีอิสระในการทางาน งานที่ได้รบั มอบหมาย
ควรมี ลักษณะที่ หลากหลาย ซับ ซ้อน ท้าทาย และสร้างการมี ส่วนร่วมในการทางานให้เกิดแก่
พนักงาน (Hackman & Oldham, 1974 cited in Armstrong, 2006) แรงจูง ใจภายในขึน้ อยู่กับ
ความสามารถ จนเกิดการกาหนดตัวเองได้ ซึ่งเป็ นบ่อเกิดแห่งความคิดสร้างสรรค์ (Deci & Ryan,
1985 cited in R. M. Ryan & E. L. Deci, 2000)
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3.1 ความหมายของแรงจูงใจ
Lindner (1998) ได้เสนอว่า แง่มุมทางจิตวิทยาของ แรงจูงใจ หมายถึง สภาพจิตใจ
ภายในของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้น ทิศทาง ความวิริยะ การกระตุน้ และการยุติพฤติกรรม
เพื่อเป็ นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรม ในขณะที่การบริหารจัดการแรงจูงใจเกี่ยวข้องกับหัวหน้างานและ
กิจกรรมของผูน้ า เพื่อรวมพนักงานเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ท่ตี อ้ งการ
Schunk (2008) ได้อธิบายถึงแรงจูงใจเป็ นกระบวนการที่มุ่ง เน้นเป้าหมายของการ
ทากิจกรรม โดยการส่งเสริมพฤติกรรมและคงไว้ซ่งึ พฤติกรรมอย่างยั่งยืน นอกจากนีแ้ รงจูงใจ มีผล
อย่างมากต่อกระบวนการเรียนรูข้ องแต่ละบุคคล และควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์
Armstrong (2010) ได้เสนอว่า แรงจูงใจ คือ ปั จจัยที่ส่งผลให้เกิดอิทธิพลต่อบุคคล
ให้ปฏิบตั ิพฤติกรรมบางอย่างที่ม่งุ เน้นเป้าหมาย เป็ นเหตุผลของการกระทา
Rheinberg and Engeser (2018) ได้เสนอว่า แรงจูงใจ คือ การกระตุน้ ทิศทางการ
ดาเนินชีวิตในปัจจุบนั ไปสูส่ ภาวะเป้าหมายที่ประเมินในเชิงบวก
Ritala et al. (2020) แรงจูงใจ คือ สิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุน้ ที่ตรงตามความต้องการของ
พนักงานทาให้บคุ คลนัน้ เกิดแรงขับ มีกาลังใจ ที่จะปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
ผลจากการสังเคราะห์นิยามการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม พบว่านิยามความหมาย
ของ Ritala et al. (2020) มีความหมายที่บ่งบอกถึงลักษณะของแรงจูงใจ ได้แก่ สิ่งที่กระตุน้ ความ
สนใจ แรงขับเคลื่อนพฤติกรรม การวิจัยนีจ้ ึงสรุปว่า แรงจูงใจ หมายถึง สิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุน้ ที่ตรง
ตามความต้อ งการของพนั ก งานท าให้บุ ค คลนั้น เกิ ด แรงขับ มี ก าลัง ใจ ที่ จ ะปฏิ บัติ ง านด้า น
นวัตกรรม
3.1.1 แรงจูงใจภายนอก
แรงจูงใจภายนอก คือ หมายถึงการทาบางสิ่งบางอย่าง ที่นาไปสู่ผลลัพธ์สิ่งที่ทา
เพื่ อให้เกิ ดความส าเร็จ โดยการกระตุ้น บุคคล ซึ่งจะอยู่ในรู ป แบบของรางวัล เช่ น การให้เงิ น ที่
เพิ่มขึน้ จากปกติ การยกย่อง การเลื่อนตาแหน่ง และในรูปแบบการลงโทษ เป็ นต้น เช่น การลงโทษ
ทางวินัย การหักเงิน และคาตาหนิ เป็ นต้น (T. M. Amabile, 1993; Herzberg et al., 1957 cited
in Bangun, 2012)แรงจูงใจภายนอกสามารถมีผลทันทีและมีประสิทธิภาพ แต่ไม่จาเป็ นต้องอยู่ได้
นาน (Armstrong, 2019) ในขณะที่ ได้เสนอว่ า R. M. Ryan and E. L. Deci (2000) แรงจูง ใจ
ภายนอกเป็ นโครงสร้างแนวคิดที่เกี่ ยวข้องกับ เมื่ อได้เสร็จ สิ น้ ของกิจ กรรมเพื่อให้บรรลุผล ลัพ ธ์
แรงจูงใจภายนอกจึงตรงกันข้ามกับแรงจูงใจภายใน ซึ่งหมายถึงการทากิจกรรมเพียงเพื่อความ
เพลิดเพลินของตนเองมากกว่าคุณค่าของเครื่องมือ (R. M. Ryan & E. L. Deci, 2000)
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3.1.2 แรงจูงใจภายใน
แรงจูงใจภายในอาจเกิดขึน้ จากปั จจัยที่สร้างขึน้ เองโดยธรรมชาติ เกิดจากความ
ต้องการสาหรับความสามารถและการตัดสินใจด้วยตนเองซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูค้ น หรือ
ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งแรงจูงใจไม่ได้สร้างขึน้ โดยสิ่งจูงใจภายนอก เกิดจากความต้องการทาง
จิตใจโดยกาเนิดในเรื่องความสามารถ การตัดสินใจด้วยตนเอง และการตระหนักถึงความสาคัญ
ของผลประโยชน์ของงานที่ทา สามารถใช้รูปแบบของแรงจูงใจในการทางานเมื่อแต่ละคนรูส้ ึกว่า
งานของตนมีความสาคัญน่าสนใจ ท้าทายและความเป็ นอิสระในระดับที่เหมาะสม (อิสระในการ
กระทา) ส่งผลให้เกิดความรูส้ ึกเชิงบวกในการควบคุม การรับรูส้ าเหตุ เกิดความก้าวหน้าและการ
พัฒ นาในด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงาน แรงจูงใจภายในสามารถ
เพิ่มขึน้ ได้เนือ้ งานหรือบทบาทในการปฏิบตั ิติงาน (Armstrong, 2019; Bangun, 2012; Edward L
Deci & Ryan, 1980; E. L. Deci & Ryan, 1985) เป็ น การท ากิ จ กรรมเพื่ อ ความพึ ง พอใจโดย
แท้จริง เมื่อมีแรงจูงใจภายในบุคคลจะถูกกระตุน้ ให้กระทาเพื่อความสนุกสนาน หรือความท้าทาย
ที่เกิดขึน้ แทนที่จะเป็ นเพราะสิ่งของภายนอก หรือแรงกดดัน (R. M. Ryan & E. L. Deci, 2000)
สอดคล้องกับการให้ความหมายของ T. M. Amabile (1993) ที่เสนอว่า แรงจูงใจภายใน คือ การ
ทาบางสิ่งบางอย่างเพราะความรูส้ กึ น่าสนใจจากภายในตนเอง โดยที่บุคคลเกิดความพึงพอใจโดย
ธรรมชาติจากกิจกรรมนัน้
สรุปว่า แรงจูงใจภายนอกคือ สิ่งกระตุน้ บุคคลในรูปแบบของการให้รางวัล เช่น การ
ให้เงินที่เพิ่มขึน้ จากปกติ การยกย่ อง และในรู ปแบบการลงโทษ การลงโทษทางวินัย การหักเงิน
สามารถมีผลทันทีและมีประสิทธิภาพ แรงจูงใจภายนอกก่อให้เกิดประสิทธิภาพของแรงจูงใจอัน
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง แรงจูงใจภายใน คือ สิ่งกระตุน้ ที่เกิดจาก
ภายในบุคคล เกิดจากความต้องการทางจิตใจ แรงจูงใจภายในบุคคลจะถูกกระตุน้ บุคคลรูส้ ึกว่า
งานของตนมีความสาคัญน่าสนใจ ท้าทายและความเป็ นอิสระในระดับที่เหมาะสม (อิสระในการ
กระทา) ส่งผลให้เกิดความรูส้ ึกเชิงบวกในการควบคุม การรับรูส้ าเหตุ เกิดความก้าวหน้าและการ
พัฒ นาหรือความท้าทายที่ เกิ ด ขึน้ แรงจูง ใจภายในช่ ว ยเพิ่ ม การปฏิ บัติ งานด้านนวัต กรรม ซึ่ง
การศึก ษาในครั้ง นี ้มุ่ง เน้น การศึก ษาแรงจูง ใจ เนื่ อ งจากแรงจูง ใจภายในนั้น มี อ ยู่ในตัวบุ ค คล
(Armstrong, 2019) แรงจูงใจภายในส่งผลต่อตัวงานและคุณ ภาพชีวิตการทางานขององค์การ
(Armstrong, 2010)
3.2 องค์ประกอบของแรงจูงใจ
จตุรภัทร ประทุม, ประยูร อิ่มสวาสดิ,์ and สมพงษ์ ปั้นหุ่น (2559) กล่าวว่า แรงจูงใจ
มีองค์ประกอบ 2 ประกอบ คือ 1) แรงจูงใจภายนอก เช่น สิ่งแวดล้อมภายนอกที่ทาให้เกิดการ
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เปลี่ ยนแปลงทางพฤติกรรมของมนุษ ย์ และ 2) แรงจูงใจภายใน แบ่ งเป็ น 4 องค์ประกอบย่อย
ได้แก่ 2.1) ความต้องการ (needs) ที่จะจะทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สาเร็จลุล่วง 2.2) เจตคติ (attitudes)
ความเชื่อในลักษณะชอบ ไม่ชอบ พอใจ ไม่พอใจ หากมีเจตคติท่ีดีจะส่งผลให้เกิดแรงผลักดันให้
ปฏิ บัติ งานได้ตามเป้าหมาย 2.3) ค่านิ ยม (values) การพิ จ ารณาถึ งคุณ ค่ าที่ต นพึงพอใจที่จ ะ
ปฏิบตั ิ และ 2.4) ความวิตกกังวล (anxiety) ความวิตกกังวลในการทางาน ซึ่งจะทาให้เกิดอุปสรรค
และแรงผลักดันในการกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
สัมมา รธนิธย์ (2553) กล่าวว่า องค์ประกอบแรงจูงใจมี 2 ประการ คือ 1) แรงจูงใจ
ภายนอก ได้แก่ สิ่งแวดล้อมภายนอกที่อาจจะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม และ 2)
แรงจูงใจภายใน ได้แก่ 2.1) ความต้องการ (needs) การกระทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สาเร็จ 2.2) เจตคติ
(attitudes) ความเชื่อ ความรู ส้ ึก ในลักษณะชอบหรือไม่ชอบ พอใจหรือไม่พอใจ หากบุคคลมีเจต
คติท่ีดีเป็ นแรงผลักดันให้ปฏิบตั ิงานได้ตามเป้าหมาย แต่หากมีเจตคติส่งผลให้ประสบความสาเร็จ
ตามเป้ า หมายยาก 2.3) ค่ า นิ ย ม (values) การพิ จ ารณาถึ ง คุ ณ ค่ า ของตนเอง พึ ง พอใจที่ จ ะ
ปฏิบตั ิ พยายามเลือกที่จะทาตามค่านิยมของตนเอง และ 2.4) ความวิตกกังวล (anxiety) ความ
วิตกกังวลในการทางาน อาจก่อให้เกิดอุปสรรคและเกิดในทางกลับกันจะทาให้เกิดแรงผลักดันให้
สามารถดาเนินการอย่างละเอียดรอบคอบ ในการที่บุคคลนัน้ มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์สูงจะสามารถ
ประสบผลสาเร็จในการปฏิบตั ิงานได้ง่ายขึน้
R. M. Ryan and E. L. Deci (2000) กล่ า วว่ า แรงจู ง ใจในตนเองประกอบด้ ว ย
แรงจูงใจภายในของพนักงานและ แรงจูงใจภายนอก แรงจูงใจภายใน คือ กระบวนการที่เกิดขึน้
ภายในตนเอง และ แรงจู ง ใจภายนอก คื อ กระบวนการรับ ค่ า นิ ย ม ความเชื่ อ หรือ ระเบี ย บ
พฤติกรรมจากแหล่งภายนอก
งานวิจยั ในครัง้ นีจ้ ึงมุ่งศึกษาองค์ประกอบแรงจูงใจ 2 ประการ ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับ R. M. Ryan and E. L. Deci (2000) แรงจูงใจภายในของพนักงานและ แรงจูงใจภายนอก โดย
แรงจูงใจภายใน คือ กระบวนการที่เกิดขึน้ ภายในตนเอง และ แรงจูงใจภายนอก คือ กระบวนการ
รับ ค่ า นิ ย ม ความเชื่ อ หรื อ ระเบี ย บพฤติ ก รรมจากแหล่ ง ภายนอกที่ อ าจจะท าให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม
3.3 ทฤษฎีการกาหนดตนเอง (self-determination theory: SDT)
ทฤษฎีแรงจูงใจ มาจากการศึกษาของ Taylor Frederick (1911) ที่นาวิธีการศึกษา
แบบวิทยาศาสตร์มาทางานร่วมกับระบบการจ่ายค่าตอบแทนเป็ นสิ่งจูงใจ ในเวลาต่อมาได้มีนัก
ทรัพ ยากรบุคคลได้ทาการศึก ษาว่า แรงจูงใจจะก่ อให้เกิด ความต้อ งการของมนุษ ย์ Tsegaye
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(2017) ทฤษฎีแรงจูงใจอธิบายว่า แรงจูงใจมีกระบวนการทางานและปั จจัยอย่างไร Armstrong
and Stephens (2006) วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการอ้ า งถึ ง ท ฤษ ฎี แรงจู ง ใจ คื อ เพื่ อการเพิ่ ม
สภาพแวดล้อมในการทางานโดยตรงและกระตุน้ ให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ทฤษฎีการกาหนดตนเอง (self-determination theory: SDT) เป็ นทฤษฎีขนาดใหญ่
ที่อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการของแรงจูงใจ อารมณ์ความรูส้ ึก และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ส่ง
อิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมเพื่อเพิ่มการปฏิบตั ิ และการเพิ่มขึน้ ของกระบวนการทางจิตวิทยา
โดยทฤษฎี SDT มุ่งเน้นเรื่องปฏิสมั พันธ์ของปั จจัยหรือสิ่งกระตุน้ ภายนอก แรงจูงใจภายใน และ
ความต้ อ งการภายในที่ เ กิ ด ตามธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย์ (R. M. Ryan & E. L. Deci, 2000)
(Vansteenkiste et al., 2010) ซึ่ง มี ก ารการพั ฒ นาในช่ ว งปี 1980 ทฤษฎี SDT ก่ อ ก าเนิ ด โดย
Edward Deci และ Richard Ryan เป็ นทฤษฎี ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ แรงจู ง ใจ ภายในและความ
หลากหลายของปั จ จัยที่ ม าจากแรงจูง ใจภายนอก ด้วยวิธี ก ารศึกษาเชิ ง ประจักษ์ท่ี อ ธิ บ ายถึ ง
บทบาทของแรงจูงใจภายใน และลัก ษณะของแรงจูงใจภายนอก ที่ มี ต่ อ การพัฒ นาความคิ ด
ทัศนคติ สังคมและสภาพแวดล้อม มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจของบุคคล ความแตกต่างของแต่ละบุคคล
ในการปฏิบัติพฤติกรรม ปั จจัยเอือ้ ทางสังคมหรือวัฒ นธรรมและภายใต้ความรู ส้ ึกของบุคคลต่อ
ความตัง้ ใจ รวมไปถึงความสามารถเกิดจากภายใต้เงื่อนไขที่ได้รบั การสนับสนุนประสบการณ์ของ
บุค คลในการมี อิ ส ระ (autonomy) การมี ค วามสามารถ (competence) และการมี ป ฏิ สัม พัน ธ์
(relatedness) นาไปสู่การเพิ่มขึน้ ของแรงจูงใจ ความตั้งใจ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม การคงอยู่
รวมไปถึงความคิด ความรู ส้ ึกและพฤติกรรม เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึน้ โดยที่
อิสระแห่งตน (autonomy) หมายถึง การกากับด้วยตนเอง ซึ่งมีความหมายตรงกันข้ามกับ ความไร้
อิสระ (heteronomy) หมายถึง การบังคับควบคุม หรือการควบคุมที่ไม่ได้เห็นชอบจากบุคคล มี
นักจิตวิทยาจานวนมากที่ตงั้ ข้อสงสัยเกี่ยวกับความจริง การสร้างอิสระแห่งตน และมีการเชื่อมโยง
อิสระแห่งตนกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ เช่น ปณิ ธาน ทางเลือก การเลือกด้วยความสมัครใจ และ
เสรีภาพ เป็ นต้น (Deci & Ryan, 1985 cited in R. M. Ryan & E. L. Deci, 2000)
แรงจูง ใจและบุ ค ลิ ก ภาพของมนุ ษ ย์โดยการใช้ศัก ยภาพจากภายในเพื่ อ พัฒ นา
บุคลิกภาพ และในการกากับตนเองด้านพฤติกรรม โดยการตรวจสอบแนวโน้มความงอกงามตาม
ธรรมชาติและความต้องการทางด้านจิตใจที่มีมาแต่กาเนิดซึ่งเป็ นพืน้ ฐานสาหรับแรงจูงใจในตนเอง
กากับ ตนเองในเชิ ง บวกประกอบไปด้วย การมี อิส ระแห่ งตน (autonomy) ซึ่ง จะต้องเกิด ขึน้ กับ
ความสามารถ (competence) และการสร้างความสัมพันธ์กับผูอ้ ่ืน (relatedness) เป็ นปั จจัยที่มี
ความสาคัญในการส่งเสริมการปฏิบตั ิหน้าที่ระดับสูง (Ryan & Deci, 2006)
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ทฤษฎีการกาหนดตนเอง เชื่อว่า แรงจูงใจภายในสะท้อนถึงศักยภาพของมนุษย์ใน
การแสวงหาความท้าทายและสิ่ ง แปลกใหม่ แรงจูง ใจภายในเป็ น ปั จ จัยส าคัญ ต่ อการพัฒ นา
สติปัญญาและสังคม แรงจูงใจภายในเป็ นที่มาของความเพลิดเพลินความสนุกสนาน ทฤษฎีนีม้ ี
ความเชื่อ 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) พฤติกรรมที่ได้รบั แรงจูงใจจากภายในสามารถเปลี่ยนแปลงได้ดว้ ย
การกาหนดตนเอง และ 2) สภาพแวดล้อมทางสังคมมี อิทธิพ ลต่อกระบวนการของ ทฤษฎีการ
กาหนดตนเอง ซึ่งมีความเชื่อว่า แรงจูงใจภายในแตกต่างกันตามระดับความอิสระแห่งตน บุคคลที่
แสดงพฤติกรรมด้วยแรงจูงใจจากภายในนั้นเกิดขึน้ จากการยินยอมของบุคคลเอง ซึ่งก่อให้เกิด
ความรู ส้ ึกว่าตนเองมีทางเลือก สาหรับแรงจูงใจจากภายนอก หากเกิดร่วมกับแรงจูงใจภายในจะ
ช่วยให้เกิดความต่อเนื่องและสม่าเสมอของการเกิดพฤติกรรมเป้าหมาย (เสรี ใหม่จนั ทร์, 2553)
ทฤษฎีนีช้ ีใ้ ห้เห็นว่าการกระทาของมนุษย์ เช่น การปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมที่ได้รบั
อิทธิพลอย่างมากจากประเภทของแรงจูงใจพืน้ ฐานและถูกกระตุน้ โดยแรงจูงใจและความต้องการ
ของบุคคล แรงจูงใจในระดับที่แตกต่างกันขึน้ อยู่กับความต่อเนื่องของการควบคุมและแรงจูงใจ
แ บ บ มี อิ ส ระ ใน ต น เอ ง (autonomous motivation) (R. M. Ryan & E. L. Deci, 2 00 0) ใน
ขณะเดียวกัน แรงจูงใจจากภายในและภายนอกเป็ นกระบวนการสร้างแรงบันดาลใจที่แตกต่างกัน
ขึ น้ อยู่ กั บ การรับ รู ้ร ะดั บ ความอิ ส ระในตนเองที่ แ ตกต่ า งกั น ในขณะที่ Herzberg (2008) มี
ความเห็นที่ต่างว่า แรงจูงใจภายใน (motivators) และแรงจูงใจภายนอก (hygiene factors) เป็ น
โครงสร้างที่เป็ นอิสระซึ่งกันและกัน ส าหรับ T. M. Amabile (1993) สันนิษฐานว่า แรงจูงใจจาก
ภายในและภายนอก สามารถมีอิทธิพลต่อกันและกันและสามารถรวมกันในเชิงบวก อิทธิพลในเชิง
บวกประเภทนี ้ เรีย กว่ า ผลของแรงจู ง ใจภายนอกที่ เสริม กัน แรงจูง ใจภายในซึ่ ง จะท าให้เกิ ด
พฤติกรรมต่อเนื่องและสม่าเสมอ (T. M. Amabile & Pratt, 2016)

30

ภาพประกอบ 2 ทฤษฎีการกาหนดตนเอง
ที่มา: ดัดแปลงมาจาก R. M. Ryan and E. L. Deci (2000)
แรงจูงใจแบบมีอิสระในตนเอง (autonomous motivation) ประกอบด้วย แรงจูงใจ
ภายใน (intrinsic motivation) และแรงจูงใจภายนอก (extrinsic motivation) ซึ่งเป็ นกระบวนการ
รับรูค้ ่านิยม ความเชื่อจากภายนอกและเปลี่ยนมาเป็ นการรับรูภ้ ายในตัวตน (Ryan & Deci, 2017)
การสร้างแรงจูงใจภายนอกอาจทาให้เกิดผลลัพ ธ์เชิงบวกที่คล้ายคลึงกันเช่ นเดียวกับแรงจูงใจ
ภายในเพราะช่วยให้พนักงานตัดสินใจได้ดว้ ยตนเอง (Fischer et al., 2019)
Richard M. Ryan and Edward L. Deci (2000) ก าหนดรู ป แบบแรงจู ง ใจแบบมี
อิสระในตนเองว่าเป็ น การกากับด้วยการระบุ ตนเอง (identified regulation) การกากับที่บูรณา
การ (integrated regulation) และการกากับจากภายใน (intrinsic regulation)
สาหรับภาพประกอบ 2 แสดงให้เห็นว่า แรงจูงใจภายนอกไม่ใช่โครงสร้างมิติเดียว
อย่างที่ในอดีตได้กล่าวถึง (Fischer et al., 2019) ซึ่งผลลัพธ์ของการศึกษาอิทธิพลจากแรงจูงใจ
ภายนอกก่อนหน้านี ้ อาจเกิดขึน้ จากมุมมองที่แตกต่างกันและการตัง้ ค่าการวิจยั เกี่ยวกับแรงจูงใจ
ภายนอกของตัว ผู้วิ จัย เอง (E. L. Deci, Koestner, & Ryan, 1999; Eisenberger & Cameron,
1996)
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ภาพประกอบ 3 ภาพความต่อเนื่องในการกาหนดตนเอง
ที่มา: Ryan and Deci (2006)
จากภาพประกอบ 3 การปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมเป็ นส่วนหนึ่งของผลลัพธ์แรงจูงใจ
ภายใน การปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมสามารถอธิบายกลไกการทางานของแรงจูงใจภายในผ่าน
ทฤษฎีการ กาหนดตนเองของ R. M. Ryan and E. L. Deci (2000) เสนอว่า พฤติกรรมของบุคคล
แบ่งตามระดับของแรงจูงใจได้ 6 ระดับ ดังนี ้
1) ไม่มีการกากับตนเอง (non-regulation) เป็ นขัน้ ของการกระทาที่ไม่ตอ้ งอาศัย
แรงจูง ใจ เป็ น พฤติ ก รรมที่ ไ ม่ ส ามารถควบคุม ได้ด้ว ยตนเอง เป็ น พฤติ ก รรมที่ เกิ ด ขึ น้ เองตาม
ธรรมชาติ
2) การกากับจากสภาพแวดล้อ มภายนอก (external regulation) เป็ น ระดับ ที่
อาศัยแรงจูงใจจากภายนอก เช่น การกระทาเนื่องจากต้องการรางวัล
3) การกากับภายในตนเองจากการควบคุมภายนอก (introjected regulation)
เป็ นระดับพฤติกรรมที่เริ่มจากการควบคุม โดยความต้องการของตัวเอง หรือเกิดพฤติกรรมเพื่อ
หลีกเลี่ยงความรูส้ กึ ผิด
4) การกากับจากการเห็นความสาคัญ ด้วยตนเอง (identified regulation) เป็ น
ระดับพฤติกรรมจากการมองเห็นคุณ ค่าของพฤติกรรมนั้น ๆ มี มุมมองว่า พฤติกรรมนั้นเป็ นสิ่ง
สาคัญ
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5) การกากับจากความสอดคล้องในตนเอง (integrated regulation) เป็ นระดับ
การกระทาที่กลายเป็ นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้ว เนื่องจากมองว่าพฤติกรรมนัน้ มีความสอดคล้อง
กับแนวคิดของตนเอง
6) การก ากับ จากภายในตนเอง (intrinsic motivation) การกระท าพฤติ ก รรม
เพราะอยากทา ทาแล้วรูส้ กึ สนุก สนุก และพึงพอใจ จนเกิดพฤติกรรมที่มีความถาวร
ทฤษฎี ก ารก าหนดตนเอง (self-determination theory) ระบุ ว่ า ความเป็ น อิ ส ระ
ความสามารถและความสัมพันธ์กันเป็ นความต้องการทางจิตวิทยาที่สาคัญ 3 ประการ ในการ
ส่งเสริมแรงจูงใจภายใน ได้แก่ 1) ความต้องการอิสระ คือ ความรูส้ กึ ว่าตนเองเป็ นผูค้ นควบคุมการ
เลือกของตนเองและสามารถใช้เสรีภาพในการเลือกเพื่อดาเนินการในสิ่งที่เห็นว่าดีท่ีสดุ 2) ความ
ต้องการมี ความรู แ้ ละทักษะ คือ ความรู ส้ ึกว่าบุคคลมี ความรู แ้ ละทักษะที่จาเป็ นในการประสบ
ความสาเร็จ 3) ความต้องการมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูอ้ ่ืน คือ ความรูส้ ึกเกี่ยวข้องกับสังคม ความ
เป็ นเจ้าของ และจุดมุ่งหมายร่วมกัน เมื่อตอบสนองความต้องการทัง้ สามประการนีใ้ นบริบทหนึ่ง ๆ
แรงบัน ดาลใจของแต่ ล ะบุค คลสามารถเคลื่อนผ่านแรงจูง ใจที่ต่อเนื่ องกัน ทาให้แรงจูงใจจาก
ภายในเพิ่มมากขึน้ เรื่อย ๆ จนกระทั่งบางสิ่งที่อยู่ภายในเกี่ยวกับกิจกรรมขับเคลื่อนแต่ละบุคคล
(R. M. Ryan & E. L. Deci, 2000) จากสืบ ค้นพบงานวิจัยที่กาหนดขอบเขตการศึกษาการเพิ่ ม
ความเป็ นอิสระของทีมงานนวัตกรรม ให้โอกาสสาหรับการเรีย นรู ้ การพัฒนา และปฏิสมั พันธ์ทาง
สังคมของพนักงานทีม งานนวัตกรรม มี อิทธิพ ลต่อระดับแรงจูงใจภายในระดับบุคล (Amabile,
1983 cited in González-Romá, 2008)
สรุปว่า ทฤษฎีการกาหนดตนเอง มีความเชื่อว่า พฤติกรรมการปฏิบตั ิงานของบุคคล
เกิดจากแรงจูงใจภายในภายใต้สภาพแวดล้อมที่จูงใจจากแรงจูงใจภายนอก โดยมีระดับที่ไม่ มี
แรงจูงใจ แรงจูงใจภายนอก และแรงจูงใจภายใน ซึ่งการเกิดขึน้ ของทัง้ แรงจูงใจภายนอกที่นาไปสู่
แรงจูงใจภายในต้องเกิดอิสระในตนเอง เพื่อให้เกิดพฤติกรรมตามเป้าหมายอย่างถาวร จากที่กล่าว
มาข้างต้นในเรื่องพฤติกรรมของบุคคลแบ่งตามระดับของแรงจูงใจได้ 6 ระดับ โดยเริ่มจากไม่มีการ
กากับตนเอง (non-regulation) เป็ นขัน้ ของการกระทาที่ไม่ตอ้ งอาศัยแรงจูงใจ จนถึงการกากับจาก
ภายในตนเอง (intrinsic motivation) การกระทาพฤติกรรมเพราะอยากทา ทาแล้วรูส้ ึกสนุก สนุก
และพึงพอใจ จนเกิดพฤติกรรมที่มีความถาวร การให้รางวัลการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม เป็ นการ
เริ่มต้นจากแรงจูงใจภายนอก ในขัน้ การกากับจากสภาพแวดล้อมภายนอก (external regulation)
เป็ นระดับที่อาศัยแรงจูงใจจากภายนอก เช่น การกระทาเนื่องจากต้องการรางวัล เพื่อนาไปสู่การ
กากับภายในตนเองจากการควบคุม ภายนอก (introjected regulation) การกากับด้วยการระบุ
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ตนเอง (identified regulation) การกากับ ที่บูรณาการ (integrated regulation) และ การกากับ
จากภายใน (intrinsic regulation) ในที่สดุ
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้คานึงถึงแรงจูงใจที่มีความเกี่ยวข้องและมีความสาคัญต่อการ
ปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม ทฤษฎีนีส้ ามารถอธิบายได้ว่า แรงจูงใจในตนเองประกอบด้วยแรงจูงใจ
ภายในของพนักงานและแรงจูงใจภายนอก และได้อธิบายกลไกการทางานของแรงจูงใจภายนอก
และและแรงจู ง ใจภายในในการปฏิ บัติ ง านด้า นนวั ต กรรมผ่ า นก าหนดตนเอง โดยเสนอว่ า
พฤติ ก รรมของบุค คลแบ่ ง ตามระดับ ของแรงจูง ใจได้ 6 ระดับ ได้แ ก่ 1) ขั้น ไม่ มี แ รงจูง ใจ เป็ น
พฤติกรรมที่ไม่สามารถควบคุมได้ดว้ ยตนเอง 2) ขัน้ แรงจูงใจภายนอก ประกอบไปด้วย 2.1) การ
กากับจากสภาพแวดล้อมภายนอก (external regulation) เป็ นระดับที่อาศัยแรงจูงใจจากภายนอก
มาเป็ นตัวกระตุน้ ให้บคุ คลเกิดพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม เช่น การกระทาอันเนื่องจาก
ต้องการรางวัลหรือสิ่งตอบแทน หรือการกระทาเพราะสังคมหรือคนรอบตัวต่างก็มีพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานด้านนวัตกรรรม 2.2) การกากับภายในตนเองจากการควบคุมภายนอก (introjected
regulation) เป็ น ระดับ พฤติ ก รรมที่ เริ่ม จากการควบคุม โดยความต้อ งการของตัว เอง หรือ เกิ ด
พฤติกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงความรู ส้ ึกผิดหากตนเองไม่ได้ปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม 2.3) การกากับ
จากการเห็ น ความส าคัญ ด้วยตนเอง (identified regulation) เป็ น การกระท าจากการมองเห็ น
คุณ ค่าและความส าคัญ ของการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมด้วยตนเอง และ 2.4) การกากับจาก
ความสอดคล้อ งในตนเอง (integrated regulation) เป็ น ระดับ การปฏิ บัติ ง านด้านนวัต กรรมที่
กลายเป็ นส่วนหนึ่งของชีวิต และ 3) ขัน้ แรงจูงใจภายใน โดยการกากับจากภายในตนเอง (intrinsic
motivation) โดยมี พ ฤติ กรรมการปฏิ บัติ ง านด้านนวัต กรรมที่ เกิ ด ขึน้ จากภายในตนเอง เพราะ
เนื่องจากรู ส้ ึกถึงความพึงพอใจ มีความสนใจ รู ส้ ึกสนุก รู ส้ ึกมีอิสระทางความคิดสร้างสรรค์เพื่อ
นาสูก่ ารลงมือปฏิบตั ิ ความรูส้ ึกภาคภูมิใจและเป็ นที่ยอมรับของสังคม (R. M. Ryan & E. L. Deci,
2000)
จากการสังเคราะห์ขอ้ มูลของแรงจูงใจผ่านทฤษฎีการกาหนดตนเองของงานวิจัย
พบว่า การให้รางวัลที่มีมูลค่าทางการเงิน เช่น โบนัส เงินเดือนพิเศษ การเพิ่มคะแนนประเมิ นผล
การทางาน และ รางวัลที่ไม่สามารถคิดมูลค่าทางการเงินบางประเภท เช่น รางวัลคอร์สอบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะการทางานตนเอง รางวัลวันลาหยุดพักผ่อน และ สิทธิพิเศษเกี่ยวกับการคุม้ ครองดูแล
สุขภาพ เป็ นต้น จะมีบทบาทสาคัญ ในการสร้างแรงจูงใจภายนอกในขั้นที่ 1 คือ การกากับจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก (external regulation) ซึ่งเป็ นจุดเริ่ม ต้นของแรงจูงใจภายนอก ตามที่
Montoro‐Sánchez, Soriano, Zhou, and Zhang (2011) ได้ก ล่าวไว้ว่า รางวัล ที่ สร้างแรงจูงใจ
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ภายนอกเป็ น สิ่ ง จ าเป็ น ในการกระตุ้น ความคิ ด สร้า งสรรค์ข องพนั ก งานหรื อ พฤติ ก รรมการ
ปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม จากนัน้ บุคคลจะเริ่มมีการกากับภายในตนเองจากการควบคุมภายนอก
(introjected regulation) ส่งผลทาให้สามารถควบคุมตนเองให้ปฏิบตั ิดา้ นนวัตกรรมได้ เมื่อมีการ
ปฏิบัติม าในระยะหนึ่ง บุคคลเริ่ม มี ก ารกากับจากการเห็ นความส าคัญ ของการปฏิบัติงานด้าน
นวัตกรรมด้วยตนเอง (identified regulation) จนกลายเป็ นส่วนหนึ่งในชีวิตและเห็นว่าปฏิบตั ิงาน
ด้านนวัต กรรมนั้น สอดคล้อ งกับ ความคิ ด ของตนเอง (integrated regulation) ซึ่ง จะก่ อ ให้เกิ ด
แรงจูง ใจภายใน ที่ มี ก ารก ากับ จากภายในตนเอง (intrinsic motivation) โดยมี พ ฤติ ก รรมการ
ปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมเพราะเกิดความอยากปฏิบตั ิ การให้รางวัลจะมีบทบาทอีกครัง้ ในขัน้ ตอน
นี ้ โดยเฉพาะรางวัลที่ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจภายใน เช่น การชื่นชมและการให้คณ
ุ ค่าแก่บุคคลที่จะ
ทาให้เกิดความภาคภูมิใจ
3.4 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับการให้รางวัล
จุดมุ่งหมายหลักของการจัดการรางวัล คือการสร้างแรงจูงใจ และเพื่อดึงดูดและการ
ธ ารงรัก ษาพนัก งานไว้ ดัง นั้น จึ ง เป็ น เรื่อ งส าคัญ เมื่ อ ต้อ งจัด การรางวัล เพื่ อ ท าความเข้าใจว่ า
แรงจูงใจเกิดขึน้ ได้อย่างไรและการจัดการรางวัลมีบทบาทอย่างไร (Hunter & Schmidt, 1990)
แรงจูงใจภายนอก คือ แรงจูงใจประเภทหนึ่งที่ผลักดันให้บุคคลมี ส่วนร่วมในการกระทา โดยมี
ความเป็ นไปได้ท่ีจะได้รบั รางวัล หากไม่มีการให้รางวัล แรงจูงใจจะหมดไป แรงจูงใจในการสร้าง
แรงบันดาลใจของแต่ละบุคคลมีตน้ กาเนิดจากภายใน (R. M. Ryan & E. L. Deci, 2000) แรงจูงใจ
เกิดขึน้ เมื่อมีการกระทาสิ่งต่าง ๆ เพื่อกระตุน้ บุคคล (Armstrong, 2019) โดยใช้รางวัลที่มีมูลค่า
ทางการเงิน และรางวัล ประเภทอื่น เช่ น รางวั ล การให้เงิ นที่ เพิ่ ม ขึน้ การยกย่อง หรือการเลื่อ น
ตาแหน่ง ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานและระดับของผลการปฏิบตั ิงาน (Tsegaye, 2017)
การให้รางวัลเป็ นการสร้างแรงจูงใจ เพื่อผลักดันและกระตุน้ ให้บุคคลมีส่วนร่วมใน
การกระท านั้น ๆ ซึ่ง สอดคล้อ งจากการศึก ษางานวิ จัย ก่ อ นหน้า ของ Fischer et al. (2019) ที่
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการให้รางวัลที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม (innovation
performance) โดยมีแรงจูงใจเป็ นตัวแปรส่งผ่านโดยมีทฤษฎีแรงจูงใจ นอกจากนีย้ งั มีนักวิจัยอีก
หลายท่ า น (Longzeng et al., 2012 cited in Armstrong, 2019; Hunter & Schmidt, 1990;
Saleem et al., 2015) สะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญของการให้รางวัลที่เสริมสร้างแรงจูงใจนัน้ เป็ น
ประโยชน์สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน ซึ่งการให้รางวัลส่งผลต่อแรงจูงใจที่จะทาให้เกิดการ
ปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม ทัง้ นีก้ ารให้รางวัล
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การให้รางวัลจึงสามารถสร้างแรงจูงใจในด้านการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม อย่างไร
ก็ตามพบว่าการให้รางวัล ตัวอย่างเช่ น เช่ น หากให้รางวัลเป็ นจานวนของโบนัสอาจก่อให้เกิด
ความรูส้ ึกที่ไม่เป็ นธรรม แนวทางการให้รางวัลที่เป็ นมูลค่าทางการเงินจึงก่อให้เกิดผลลัพธ์ระยะสัน้
ทั้งนีห้ ากแนวทางการให้รางวัล ที่ส่งเสริม แรงจูงใจอย่างมี หลักการจะสามารถส่งเสริม แรงจูงใจ
ภายนอกและภายในได้
3.5 แนวทางการให้รางวัลทีส่ ่งเสริมแรงจูงใจ
รางวัลเป็ นกลไกสาคัญสาหรับองค์การในการส่งเสริมแรงจูงใจของพนักงาน แรงจูงใจ
ถูกนามาใช้เพื่อรวมแนวคิดเรื่องการให้รางวัล เช่น การให้รางวัล การให้ค่าตอบแทน และได้รบั การ
ยอมรับ เป็ นต้น (Milne, 2007) การใช้ระบบแรงจูงใจเป็ นตัวกาหนดว่า ใครได้รบั รางวัล และ ทาไม
จึ งได้รบั รางวัล (Kerr & Slocum Jr, 2005) ซึ่ง ก่อนหน้าการศึก ษานี ้ องค์การต่ าง ๆ มัก มองว่า
พนักงานเป็ นอีกปั จจัยหนึ่งในการผลิตสินค้าและบริการ (Lindner, 1998) การศึกษาใหม่คน้ พบว่า
แรงจูงใจของพนักงานไม่ได้ขึน้ อยู่กับเงินเพียงอย่างเดียว แต่พนักงานยังต้องการการยอมรับและ
ความเอาใส่ใจของหัวหน้างาน การศึกษาชีใ้ ห้เห็นว่าแรงจูงใจที่เป็ นรางวัลการเงินมีความสาคัญ
มากพอ ๆ กับ ประเด็ น ทางสังคมในเรื่องการมี ค วามส าคัญ เท่ าเที ย มกับ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิ บัติ ง าน ทั้ง นี ้นัก วิจัย หลายคนยัง ถกเถี ย งกัน ว่ าเงิ น เป็ น เครื่อ งมื อ สร้างแรงจูง ใจที่ ไ ม่ ดี และ
สามารถขัดขวางแรงจูงใจภายในได้ เนื่องจากมันจะกระตุ้นพนักงานในช่ วงเวลาสั้น ๆ เท่านั้น
(Herzberg, 2008; Osterloh, Frost, & Frey, 2002) ในขณะที่ Bishop (1987) เสนอว่ า การให้
รางวัลในรูปแบบเงินมีความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิบตั ิงาน และขนาดขององค์การจะเป็ นตัวกาหนด
ระบบการให้รางวัล (Fischer et al., 2019) กล่าวว่า แนวทางการให้รางวัลมี 2 แบบ คือ การให้
รางวัลที่มีมูลค่าทางการเงิน และ การให้รางวัลที่ไม่มีมูลค่าทางการเงิน เช่น คาชมเชย นอกจากนี ้
ยังมีการให้รางวัลในรูปแบบต่างๆ เช่น การให้รางวัลด้วยการเขียนขอบคุณ การมอบใบประกาศ
เกียรติคุณ การชมเชยในการเขียนประกาศขององค์การ รางวัลที่ให้ควรผสานให้เกิดความสัมพันธ์
ระหว่างพนักงานและหัวหน้างาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ีมีคุณค่า และการให้รางวัลควรให้ตาม
พฤติกรรมการปฏิบตั ิงานเพื่อให้รางวัลนัน้ เกิดคุณค่า (Armstrong, 2012) การให้เงินรางวัลเฉพาะ
ทีมงานหรือพนักงานที่ประสบความสาเร็จในการปฏิบตั ิงาน (T. M. Amabile & Pratt, 2016)
จากแนวคิดและการศึกษาของนักวิจัยก่อนหน้า ที่มี มุม มองว่า ความต้องการของ
พนักงานมิใช่เรื่องเงินเพียงอย่างเดียว แต่ยงั ต้องการการยอมรับและความเอาใส่ใจของหัวหน้างาน
ในทางกลับ กัน Bishop (1987) กล่าวว่าการให้รางวัลในรู ปแบบเงิน มี ค วามสัม พันธ์กับผลการ
ปฏิบัติงาน แม้ว่ามุมมองของนักวิจัยแต่ละท่านมีความแตกต่างกัน แต่สามารถสรุ ปได้ว่าการให้
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รางวัลมีความสาคัญ มากต่อองค์การ โดยเฉพาะในเรื่ องแรงจูงใจ ผูว้ ิจัยจึงมีความสนใจที่จะต่อ
ยอดจากหลักการ แนวคิดโดยเน้นศึกษาเชิ งลึกด้วยการประยุกต์ใช้การวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้
(user experience research: UX research) และวิธีการวิจยั การออกแบบ (design research)
3.6 แนวคิดแรงจูงใจทีใ่ ช้ออกแบบตัวแทรกแซง
เนื่องจากแรงจูงใจของพนักงานมีอิทธิพ ลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิ บั ติ ง านด้า นนวัต กรรม (T. M. Amabile & Pratt, 2016; Cerasoli, Nicklin, & Ford, 2014)
แรงจูงใจภายนอกและแรงจูงใจภายในสามารถเป็ นตัวกระตุน้ และความคงอยู่ของพฤติกรรมการ
ปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม (Cerasoli et al., 2014; Ryan & Deci, 2017) แรงจูงใจภายนอกนาไปสู่
การมีส่วนร่วมเมื่อคาดว่าจะมีการพิจารณาให้รางวัล (Teresa M. Amabile, Hill, Hennessey, &
Tighe, 1994) ในทางตรงกันข้ามเมื่อมีแรงจู งใจจากภายใน พนักงานจะทางานด้วยความสนใจ
และความเพลิดเพลินเพื่อประโยชน์ของตนเอง (T. M. Amabile & Pratt, 2016; E. L. Deci et al.,
1999)ตัวแทรกแซงในการออกแบบมีความจาเป็ นจะต้องออกแบบให้ครอบคลุมทัง้ แรงจูงในภายใน
และแรงจูงใจภายนอก โดยออกแบบให้มีคุณลักษณะย่อย จากการวิเคราะห์เอกสารส่วนประกอบ
ตัว แทรกแซงมี 5 ประการ ที่ พิ จ ารณาแล้ว ว่ าสามารถส่ ง เสริม แรงจูง ใจภายในและแรงจูง ใจ
ภายนอก ได้แก่ 1) รางวัลที่ใช้ควรให้แบบสม่าเสมอและต่อเนื่อง 2) รางวัลที่ให้มีความแตกต่างไป
ตามความท้าทายหรือความยากของนวัตกรรม 3) รางวัลที่ให้จะต้องมีตวั เลือก 4) รางวัลที่ให้ตอ้ งมี
มูลค่าทางการเงิน และ 5) รางวัลที่ให้สอดคล้องกับการพัฒนาตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Condly et al. (2003); Fischer et al. (2019); Yang and Cao (2019)
จากการศึกษาเอกสารเกี่ ยวกับแบบวัดแรงจูงใจในการปฏิ บัติ งานด้านนวัตกรรม
พบว่าในการวัดแรงจูงใจ นั้นเป็ นการวัดในเรื่องระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม มี
ลักษณะการวัดคะแนนตามแบบมาตรวัดลิเคิรท์ (likert scale) 5 ระดับ สาหรับการวัดแรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมจากการวิจยั นีป้ รับปรุงข้อคาถามจาก G. F. Robinson et al. (2014)
จานวน 5 ข้อคาถาม
ตอนที่ 4 การให้แรงจูงใจโดยการให้รางวัล
การนาเสนอเนือ้ หาสาระในตอนนีแ้ บ่งออกเป็ น 4 หัวข้อ ได้แก่ 4.1 ความหมายของการ
ให้รางวัล 4.2 องค์ประกอบของการให้แรงจูงใจโดยการให้รางวัล 4.3 แนวทางการให้แรงจูงใจโดย
การให้รางวัล 4.4 คุณลักษณะของรางวัลการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม และ 4.5 งานวิจยั เกี่ยวกับ
การให้แรงจูงใจโดยการให้รางวัล
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รางวัลเป็ นสิ่งสาคัญในการกาหนดกลยุทธ์และนโยบายขององค์การ รางวัลนามาใช้เป็ น
เครื่องมือในการชีน้ าให้พนักงานแสดงพฤติกรรมและปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิ ภาพ การให้รางวัล
ที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็ นธรรม เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน นับว่า
เป็ น ความท้า ทายขององค์ก าร ผู้บ ริห ารมี ค วามจ าเป็ นอย่ า งยิ่ ง ที่ ค วรจะมี ค วามเข้า ใจเรื่ อ ง
ความหมายและรูปแบบรางวัล ซึ่งการสร้างระบบรางวัลที่ดีจาเป็ นต้องมีการออกแบบและปรับปรุง
กระบวนการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง (Armstrong & Stephens, 2006; Drucker & White, 2000),
(ชลธิชา ทิพย์ประทุม, จิราวรรณ คงคล้าย, & เฉลิมชัย กิตติศกั ดิน์ าวิน, 2560)
พนัก งานส่วนใหญ่ เห็ น ว่า ไม่ จ าเป็ น ต้อ งได้รบั อิ ท ธิ พ ลจากแรงจูง ใจทางการเงิ น แต่
แรงจูงใจที่ไม่ ใช่ทางการเงินก็เป็ นสิ่งที่สาคัญ และมีความหมายต่อการทางานของพนักงาน แต่
คาถามคือเหตุใดนายจ้างจึงยังคงส่งเสริมสิ่งจูงใจทางการเงินมากกว่าสิ่งจูงใจที่ไม่ใช่ทางการเงิน
เพื่อจูงใจพนักงาน ความต้องการรางวัลไม่ใช่ทางการเงินและแม้ว่าจะมีความเชื่อว่า เงินเป็ นวิธีการ
ที่จะบรรลุเป้าหมายการทางาน แต่การศึกษาที่ผ่านมาได้ระบุว่า เงินหรือค่าจ้างที่สงู กว่านัน้ ไม่ควร
จะเป็ นเป้าหมายสูงสุด (Delotte, 2017; Edirisooriya, 2014; PWC, 2012) ดังนัน้ พนักงานจึงไม่ได้
รับแรงจูงใจเนื่องจากยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ นอกจากนีใ้ นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาเรื่อง “Reward” นักวิจัยไทยใช้ในหลายคา ได้แก่ “รางวัล” (ชลธิชา ทิพย์ประทุม และ
คณะ, 2560) “รางวัลตอบแทนการทางาน” (วราภรณ์ จิรชีพพัฒนา และรัชนีกร สินสมุทร์, 2557)
“การให้รางวัล” (ชลธิชา ทิพย์ประทุม และคณะ, 2560) แต่ในงานวิจัยนีม้ ่งุ เน้นสิ่งตอบแทนให้แก่
พนักงาน เมื่อพนักงานมีผลการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม จึงใช้คาว่า “การให้รางวัล”
การให้ ร างวั ล เป็ นแนวทางในการจั ด การรางวั ล ที่ มี จุ ด มุ่ ง หมาย เพื่ อ ผสมผสาน
องค์ป ระกอบทางการเงิน และที่ไม่ ใช่ ท างการเงิ น บุค คลแรกที่ อ้างถึ งรางวัลทั้งหมดคือ Adam
Smith ในปี ค.ศ. 1776 มีแนวคิดว่าการให้รางวัลมีองค์ประกอบหลายอย่างที่นอกเหนือจากการ
จ่ายเป็ นตัวเงิน การให้รางวัล คือ รางวัลทุกสิ่งที่พนักงานให้คณ
ุ ค่าโดยเกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ์
ในการจ้างงาน เน้นความสาคัญในทุกด้านของการให้รางวัล (Armstrong, 2019; O' Neal, 1998)
การให้รางวัลโดยรวมเน้นความสาคัญทุกด้านของรางวัลแบบรวมที่มีความสอดคล้องกัน
การให้รางวัลนามาใช้หลากหลายวิธี โดยที่พนักงานสามารถได้รบั รางวัลทัง้ ที่เป็ นรางวัลที่สามารถ
คิดมูลค่าทางการเงินและไม่ สามารถคิดมูลค่าทางการเงิน แนวทางการให้รางวัลในแง่ของการ
ปฏิ บัติ จึ งควรพัฒ นากลยุท ธ์ก ารให้รางวัล โดยมี ห ลักการพื ้นฐานคื อ การให้รางวัลแก่ผู้ค นที่ มี
คุณ ค่ามากกว่าการทุ่มเงินให้กับพนักงาน เช่น การให้ประสบการณ์ท่ีคมุ้ ค่า สภาพแวดล้อมการ
ทางาน วิธี การจัดการและการยอมรับ และโอกาสในการพัฒ นา ทักษะและอาชี พ ของพวกเขา
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Manus and Graham (2003) เชื่อว่า การให้รางวัลเป็ นการรวมทุกแง่มุม ของรางวัล ทั้งทางตรง
และทางอ้อม
การนาเสนอหลักการออกแบบการให้รางวัลในตอนนี ้ มี 5 หัวข้อ ได้แก่ 4.1 ความหมาย
การให้รางวัล 4.2 องค์ประกอบของการให้แรงจูงใจโดยการให้รางวัล 4.3 แนวทางการให้แรงจูงใจ
โดยการให้รางวัล 4.4 คุณ ลักษณะของรางวัลการปฏิ บัติงานด้านนวัตกรรม และ 4.5 งานวิจัย
เกี่ยวกับการให้แรงจูงใจโดยการให้รางวัล โดยมีรายละเอียดแต่ละหัวข้อดังต่อไปนี ้
4.1 ความหมายการให้รางวัล
Agarwal (1998 อ้างถึงใน พฤกษ์ สุพ รรณาลัย , จิราวรรณ คงคล้าย และเฉลิมชัย
กิตติศักดิ์นาวิน, 2560) กล่าวว่า การให้รางวัล หมายถึง สิ่งที่องค์การมอบให้พนักงานเพื่อตอบ
แทนการทางานที่องค์การคาดหวัง
Chiang and Birtch (2008 cited in Ibrar & Khan, 2015) กล่ า วว่ า การให้ร างวัล
หมายถึง ตัวแทนของสิ่งใดก็ตามที่พนักงานอาจให้ความสาคัญเพื่อแลกกับผลการปฏิบัติงานที่
บรรลุเป้าหมาย
Shafiq and Naseem (2011) กล่ า วว่ า การให้ร างวัล หมายถึ ง การให้สิ่ ง ที่ เป็ น
ทางการหรือไม่เป็ นทางการใช้สาหรับพนักงานที่ปฏิบตั ิงานได้ประสบความสาเร็จตามจุดมุ่งหมาย
Armstrong (2015) กล่าวว่า การให้รางวัล หมายถึง วิธีท่ีจับต้องได้ในการตระหนัก
ถึงคุณค่าของ แต่ละบุคคล เพื่อให้เกิดการปรับปรุง ความภาคภูมิใจในตนเอง และเป็ นสัญลักษณ์
ของความสาเร็จ
Armstrong (2019) กล่าวว่า การให้รางวัล หมายถึง การรับรู ถ้ ึงการมีส่วนร่วมหรือ
ความสาเร็จของบุคคล/กลุ่ม โดยการให้สิ่งที่มูลค่าทางการเงิน เช่น การเพิ่มเงินเดื อน ค่าตอบแทน
ผลประโยชน์พิ เศษ หรือการรับ รู ท้ ่ี ไม่ สามารถคิด มูลค่ าทางการเงิ น เช่ น การมอบหมายความ
รับผิดชอบ โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ โอกาสการเรียนรูแ้ ละการพัฒนาตนเอง
ผลจากการสั ง เคราะห์นิ ย ามการการให้ร างวั ล พบว่ า นิ ย ามความหมายของ
Armstrong (2019) มีความหมายที่บ่งบอกถึงลักษณะการให้รางวัลที่สอดคล้องกับแนวคิดของ
งานวิจยั นี ้ ได้แก่ การให้รางวัลที่มีมลู ค่าทางการเงินและไม่มีมลู ค่าทางการเงิน การวิจยั นีจ้ ึงสรุปได้
ว่า การให้รางวัล (reward) หมายถึง ลักษณะการให้รางวัลของโรงพยาบาลเอกชนทัง้ การให้สิ่งที่มี
มูลค่าทางการเงินและไม่มีมลู ค่าทางการเงินแก่พนักงานโรงพยาบาลเอกชนที่มีผลการปฏิบตั ิงาน
ด้านนวัตกรรม
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4.2 องค์ประกอบของการให้แรงจูงใจโดยการให้รางวัล
การให้รางวัลประกอบด้วยกระบวนการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องระหว่างกัน ซึ่งทาให้
องค์การสามารถให้รางวัลกับพนักงานในรูปแบบรางวั ลที่มีมูลค่าทางการเงินและไม่สามารถคิด
มูลค่าทางการเงิน โดยมีการให้รางวัลตามระบบและเกณฑ์ท่ีกาหนดไว้ รวมไปถึงการให้รางวัลแบบ
ไม่ เป็ นทางการขององค์การขนาดเล็กโดยไม่ ต้องใช้วิธีการใด ๆ เพื่อประเมิ นมูลค่างาน ทั้งนีใ้ น
งานวิจัยครัง้ นีม้ ่งุ เน้นระบบการให้รางวัลแบบเป็ น ทางการโดยยึดหลักแนวทางของ (Armstrong,
2019; M. P. Brown, Sturman, & Simmering, 2003; Montoro‐Sánchez et al., 2011; Ritala et
al., 2020) โดยแบ่งเป็ น 2 องค์ประกอบ ดังนี ้

ภาพประกอบ 4 องค์ประกอบการให้รางวัล
1) รางวัล ที่ มี มูลค่าทางการเงิน (financial rewards) ประกอบด้วย รางวัลที่ มี
มูลค่าเป็ นตัวเงินและรวมถึงค่าตอบแทนทัง้ หมด เช่น ค่าตอบแทนตามผลงาน (ค่าตอบแทนตาม
ผลงาน ที่เกี่ยวข้องกับ ผลการปฏิบัติงาน ความสามารถหรือทักษะ) การจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ
บริการ ค่าตอบแทนการขาย (โบนัสและแผนการปั นผล) การเงิน แผนการรับรู แ้ ละผลประโยชน์
ต่ า ง ๆ เช่ น เงิ น บ านาญ ค่ า รัก ษาพยาบาล การประกัน สุ ข ภาพ การจั ด ระบบการให้ร างวัล
จ าเป็ น ต้อ งมี ก ารตัด สิ น ใจเกี่ ย วกับ ระดับ ของการให้รางวัล การประเมิ น คุณ ค่ า ของงาน การ
ออกแบบและการดาเนินการของโครงสร้าง ค่าจ้างการจ่ายเงิน และการเลือกผลประโยชน์ การ
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ตัดสินใจ ประกอบด้วย การบริหารค่าตอบแทนหลัก (base pay management) ค่าตอบแทนตาม
ผลส าเร็ จ และโบนั ส อื่ น ๆ (contingent and variable pay) และผลประโยชน์ ข องพนั ก งาน
(employee benefits)
2) รางวั ล ที่ ไ ม่ ส ามารถคิ ด มู ล ค่ า ทางการเงิ น (non-financial rewards) มี
ความสาคัญต่อแรงจูงใจและการธารงรักษาไว้ซ่ึงพนักงาน ประกอบด้วยแง่มมุ ต่าง ๆ เช่น การรับรู ้
ความส าเร็จ ความเป็ นอิสระ การพัฒ นาทักษะและการฝึ กอบรม โอกาสในการก้าวหน้าในสาย
อาชีพ และสภาพแวดล้อมการทางาน ที่พึงพอใจ รางวัลที่ไม่สามารถคิดมูลค่าทางการเงินสามารถ
แบ่งได้ดังต่อไปนี ้ 1) รางวัลภายนอกส่วนบุคคล: การยอมรับที่ไม่ใช่ทางการเงิน 2) รางวัลภายใน
ของแต่ละบุคคล: การทางานให้สาเร็จมีโอกาสเติบโตในสายอาชีพของตนเอง 3) รางวัลภายนอก
โดยรวม: นโยบายความสมดุลระหว่างชีวิตการทางาน ความเป็ นอยู่ท่ีดีของพนักงาน เงินประกัน
เสริม เรียนรูแ้ ละการพัฒนา การจัดการความสามารถของพนักงาน และ 4) รางวัลภายในโดยรวม:
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทางาน การออกแบบระบบงาน
องค์ประกอบของระบบการให้รางวัลอย่างเป็ นทางการเหล่านีม้ ีความเชื่อมโยงกัน
และมีองค์ประกอบย่อยต่าง ๆ เริ่ม ต้นจากธุรกิจ กลยุทธ์การให้รางวัล นโยบายและค่านิยมของ
องค์การ โดยมีความเชื่อมโยงสอดคล้องเข้าด้วยกันเพื่อบรรลุผลการดาเนินงานและการให้รางวัล
ตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
โดยสรุ ป องค์ประกอบของการให้รางวัล แบ่งเป็ น 2 องค์ประกอบ คือ 1) รางวัลที่มี
มูลค่าทางการเงิน (financial rewards) รางวัลแทนเงินสดหรือสามารถแทนค่าเป็ นเงินสด รวมไป
ถึงค่าตอบแทนต่าง ๆ และ 2) รางวัลที่ไม่สามารถคิดมูลค่าทางการเงิน (non-financial rewards)
รางวัลแทนเงินสดหรือสามารถแทนค่าเป็ นเงินสด รวมไปถึงค่าตอบแทนต่าง ๆ ประกอบด้วยแง่มมุ
ต่าง ๆ เช่น การรับรู ้ ความสาเร็จ ความเป็ นอิสระ การพัฒนาทักษะและการฝึ กอบรม โอกาสในการ
ก้าวหน้าในสายอาชีพ และสภาพแวดล้อมการทางาน ที่พึงพอใจ รางวัลที่ไม่สามารถคิดมูลค่าทาง
การเงิน การวิจัยการออกแบบในครัง้ นีไ้ ด้ใช้แบบสอบถามที่ประกอบไปด้วย รางวัลที่มีมูลค่าทาง
การเงิ น (financial rewards) และ รางวั ล ที่ ไ ม่ ส ามารถคิ ด มู ล ค่ า ทางการเงิ น (non-financial
rewards) เพื่อนาไปออกแบบกิจกรรมการให้รางวัลการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
4.3 แนวทางการให้แรงจูงใจโดยการให้รางวัล
การให้รางวัลเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์นโยบายและแนวปฏิบัติท่ีจาเป็ น เพื่อให้แน่ใจว่า
คุณค่าของคนและผลงานที่พนักงานปฏิบตั ิ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ทัง้ นีผ้ ูท้ ่ีได้รบั การ
ยอมรับ และได้รับ รางวัล รางวัล มี ค าตอบส าหรับ ค าถามพื ้น ฐาน 2 ประการ ได้แ ก่ 1) เราให้
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ความสาคัญกับผูค้ นอย่างไร และ 2) เราจะให้รางวัลตามมูลค่าอย่างไร การให้รางวัลไม่ใช่แค่การ
จ่ ายเงิ น และผลประโยชน์ข องพนัก งานเท่ านั้น แต่ ยัง มี ค วามเกี่ ย วข้องกับ ผลตอบแทนที่ ไม่ ใช่
ทางการเงิ น เช่ น การยอมรับ ความเป็ น อิส ระ โอกาสในการเรีย นรู แ้ ละการพัฒ นา และความ
รับผิดชอบในงานที่เพิ่มขึน้ (Armstrong, 2019)
จุ ด มุ่ ง หมายของการให้ร างวัล มี 6 ประการ ได้แ ก่ 1) เพื่ อ สนั บ สนุ น การบรรลุ
เป้าหมายทางธุรกิจ โดยการพัฒนาวัฒนธรรมการปฏิบตั ิงานและกระตุน้ ให้เกิดประสิทธิภาพสูง 2)
เพื่อดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีคุณภาพสูงที่องค์การต้องการ 3) เพื่อกระตุน้ การมีส่วนร่วมของ
พนักงาน 4) เพื่อให้รางวัลผูค้ นตามคุณค่าที่บุคคลเหล่านัน้ สร้างขึน้ 5) เพื่อให้นายจ้างและลูกจ้าง
เห็นคุณค่าการให้รางวัล และ 6) เพื่อปรับแนวทางการให้รางวัลให้สอดคล้องกับความต้องการของ
พนักงาน (Armstrong, 2019) การให้รางวัลนามาใช้เพื่อเสริมสร้างค่านิยมขององค์การเพื่อส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและส่งเสริมการเรียนรู อ้ ย่างต่อเนื่อง โดยการรับรู พ้ ฤติกรรมและ
ผลสัมฤทธิ์ท่ตี อ้ งการ (Milne, 2007)
จากกลยุทธ์ นโยบาย และความมุ่งหมายของการให้รางวัลอย่างมีประสิทธิภาพ ผูใ้ ห้
รางวัลควรจะต้องตอบคาถามหลัก 2 ข้อ คือ ผูใ้ ห้นนั้ ให้ความสาคัญกับพนักงานที่ปฏิบตั ิงานด้าน
นวัต กรรมอย่ า งไร และ เราจะให้รางวัล ตามมูล ค่ าอย่ างไร ส าหรับ ในการให้ค วามส าคัญ กับ
พนักงานที่ปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม ผู้ให้สามารถศึกษาได้จากการวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้และ
ความต้องการจาเป็ นของพนักงาน อีกทัง้ ในเรื่อง การรางวัลตามมูลค่านัน้ สอดคล้ องกับงานวิจยั ที่
ได้ศึก ษาของ T. M. Amabile and Pratt (2016) ที่ ก ล่าวว่า รางวัล ที่ให้มี ความแตกต่ างไปตาม
ความท้าทายหรือความยากของนวัตกรรม
4.4 คุณลักษณะของรางวัลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม
คุณ ลัก ษณะของรางวัล หมายถึ ง คุณ สมบัติ ห ลัก ของการให้ร างวัล ซึ่ง ส่ง ผลต่ อ
ประสิ ทธิภ าพของการให้รางวัล อยู่ในรู ปแบบของรางวัลที่มีมูลค่าทางการเงินและรางวัล ที่ไม่ มี
มูล ค่าทางการเงิน (Armstrong, 2019; DeMatteo et al., 1998) นักวิช าการหลายท่านได้แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้รางวัลในรู ปแบบรางวัลที่มีมูลค่าทางการเงินแบบโบนัส ทั้งนีพ้ บว่า
รูปแบบการให้รางวัล 5 ประการ คือ 1) รางวัลที่ใช้ควรให้แบบสม่าเสมอและต่อเนื่อง 2) รางวัลที่ให้
มีความแตกต่างไปตามความท้าทายหรือความยากของนวัตกรรม 3) รางวัลที่ให้จะต้องมีตวั เลือก
4) รางวัลที่ให้ตอ้ งมีมลู ค่าทางการเงิน และ 5) รางวัลที่ให้สอดคล้องกับการพัฒนาตนเอง สามารถ
สร้างแรงจูงใจในด้านการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม อย่างไรก็ตามพบว่าการให้รางวัล ตัวอย่างเช่น
จานวนของโบนัสอาจก่อให้เกิดความรูส้ กึ ที่ไม่เป็ นธรรม การสนับสนุนผูท้ ่ใี ช้แนวทางการให้รางวัลที่
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เป็ นมูลค่าทางการเงินจึงก่อให้เกิดผลลัพธ์ระยะสัน้ ทัง้ นีห้ ากใช้ลกั ษณะของการส่งเสริมแรงจูงใจ
ภายในจะมีสว่ นช่วยแก้ปัญหาความรูส้ กึ ไม่เป็ นธรรมที่เกิดขึน้ กับพนักงานได้ (Armstrong, 2019)
จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแบบสารวจความคิดเห็นเกี่ ยวกับคุณ ลักษณะของ
รางวัลการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม เป็ นการวัดในเรื่องคุณลักษณะของรางวัลการปฏิบตั ิงานด้าน
นวัตกรรม ผูว้ ิจยั ออกแบบข้อคาถามจากนิยามเชิงปฏิบตั ิการและจากการศึกษาเอกสารงานวิจัย
ของ Armstrong (2019) มีลกั ษณะการวัดคะแนนตามแบบมาตรวัดลิเคิรท์ (likert scale) 5 ระดับ
ประกอบไปด้วย 5 ข้อคาถามตามคุณลักษณะของรางวัลการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
4.5 งานวิจัยเกี่ยวกับการให้แรงจูงใจโดยการให้รางวัล
M. P. Brown et al. (2003) สารวจความสัมพันธ์ระหว่าง นโยบายการให้รางวัลตาม
โครงสร้างขององค์การ ระดับการให้รางวัล และโครงสร้างการให้รางวัลกับผลการดาเนินงานของ
องค์การ ผลการวิจยั พบว่า 1) ระดับการให้รางวัลและโครงสร้างการให้รางวัล มีผลต่อประสิทธิภาพ
ของการปฏิบตั ิงาน 2) ระดับการจ่ายรางวัลที่สูงขึน้ มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบตั ิงานที่มากขึน้
3) รางวัลที่ลดลงส่งผลกระทบต่อผลการปฏิบตั ิงานที่ลดลง 4) ทฤษฎีเพียงหนึ่งทฤษฎีไม่สามารถ
อธิบายได้อย่างสมบูรณ์ว่า การให้รางวัลเกี่ยวข้องกับผลการดาเนินงานขององค์การ แต่ผลลัพธ์
แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพและผลการปฏิ บตั ิงาน และ 5) การ
ให้รางวัลที่สงู ขึน้ สามารถชดเชยข้อเสียเปรียบของระบบการให้รางวัลให้เท่าเทียมกันได้
Ritala et al. (2020) ศึกษาผลกระทบของรางวัลตอบแทนพนักงานและแรงจูงใจที่มี
ผลต่อความสามารถทางนวัตกรรมองค์การ ภายใต้วฒ
ั นธรรมองค์การที่แตกต่างกัน โดยการวิจัย
มุ่งเน้นไปที่การศึกษาเปรียบเทียบตัวแปรและปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในระดั บองค์การ ผลการวิจัย
พบว่า 1) รางวัลไม่สามารถคิดมูลค่าทางการเงินมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการรับรู แ้ รงจูงใจ
ภายในและภายนอกของพนักงาน 2) แรงจูงใจภายในมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการปฏิบตั ิงาน
ด้า นนวัต กรรม 3) แรงจูง ใจภายในและการให้รางวัล ตอบแทนที่ มี ผ ลต่ อ การปฏิ บัติ ง านด้า น
นวัตกรรม และ 4) การให้รางวัลที่มีมลู ค่าทางการเงิน ช่วยกระตุน้ แรงจูงใจภายในและภายนอก
Montoro‐Sánchez et al. (2011) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการให้รางวัลและการ
ปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม โดยใช้การวิจยั เชิงปริมาณ ผลการวิจัยพบว่า 1) การให้รางวัลที่มีมูลค่า
ทางการเงินมีผลต่อการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม 2) แรงจูงใจภายในมีผลกระทบเชิงบวกอย่างมาก
ต่อการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม 3) รางวัลที่ มีมลู ค่าทางการเงินและแรงจูงใจภายมีปฏิสมั พันธ์ใน
เชิงบวกต่อการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม และ 4) การให้รางวัลด้วยวิธีการขึน้ เงินเดือนและสิทธิใน
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การซือ้ หุน้ ของบริษัทและการวางแผนให้รางวัลตอบแทนแบบระยะยาวอื่น ๆ ส่งผลผลในเชิงบวก
และสาคัญที่สดุ ต่อการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้รางวัลของพนักงาน พบว่า การให้รางวัลที่สูงขึน้
ส่ง ผลต่อ การเพิ่ ม แรงจูงใจทั้ง ภายในและภายนอก และการให้รางวัล ยัง ส่ง ผลทางตรงต่ อการ
ปฏิบตั ิงาน นอกจากนีย้ งั ได้ขอ้ ค้นพบที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั นี ้ กล่าวคือ การให้รางวัลส่งผลทางตรง
และอ้อมต่อการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม โดยมีแรงจูงใจเป็ นตัวแปรส่งผ่าน จากงานวิจัยข้างต้น
ผู้วิจัย จึ ง น ามาใช้เป็ น ข้อ คาดการณ์ส าหรับ การออกแบบคุณ ลักษณะของการจัด กิจ กรรมเพื่ อ
ส่งเสริมแรงจูงใจและให้รางวัลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนใน
การศึกษาครัง้ นี ้ ได้แก่ 1) รางวัลที่ใช้ควรให้แบบสม่าเสมอและต่อเนื่อง (Armstrong, 2019) 2)
รางวัลที่ให้มีความแตกต่ างไปตามความท้าทายหรือความยากของนวัตกรรม (T. M. Amabile &
Pratt, 2016) 3) รางวัลที่ให้จ ะต้องมีตัวเลือก (Armstrong, 2012) 4) รางวัลที่ให้ตอ้ งมีมูลค่าทาง
การเงิ น (Armstrong, 2012) และ 5) รางวัล ที่ ให้ส อดคล้อ งกับ การพัฒ นาตนเอง (Armstrong,
2019)
ตอนที่ 5 การวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้
การนาเสนอเนือ้ หาสาระในตอนนีแ้ บ่งออกเป็ น 3 หัวข้อ ได้แก่ 5.1 ความหมายของการ
วิจยั ประสบการณ์ผใู้ ช้ 5.2 แนวคิดของการวิจัยประสบการณ์ผูใ้ ช้ และ 5.3 การวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ
ประสบการณ์ผใู้ ช้
5.1 ความหมายของการวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้
5.1.1 ประสบการณ์ผู้ใช้ (user experience: UX)
Ketola and Roto (2008) ประสบการณ์ผู้ใช้ หมายถึง การรับ รู ข้ องบุคคลและ
การตอบสนองที่เกิดจากการ ใช้งานผลิตภัณฑ์ ระบบ หรือบริการ
Desmet and Hekkert (2007) ประสบการณ์ผใู้ ช้ หมายถึง ผลกระทบที่เกิดจาก
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูใ้ ช้และตัวผลิตภัณฑ์ รวมถึงระดับที่ประสาทสัมผัสทัง้ หมด และความรูส้ กึ และ
อารมณ์ท่เี กิดขึน้
Hassenzahl and Tractinsky (2006) ประสบการณ์ผใู้ ช้ หมายถึง ประสบการณ์
การรับ รู ้ เจตคติ อารมณ์ความรู ส้ ึก การตอบสนอง ที่ บุคคลได้รบั จากการใช้หรือ มี ป ฏิ สัม พัน ธ์
ผลิ ตภัณ ฑ์ อุป กรณ์ห รือการบริการภายหลังจากที่ ผู้ใช้ได้สัม ผัสหรือใช้งาน มี เป้าหมายเพื่ อให้
ตอบสนองต่ อ ผู้ใ ช้ ท าให้เกิ ด การศึ ก ษาประสบการณ์ ผู้ใช้ห รือ เรี ย กอี ก อย่ า งหนึ่ ง ว่ า การวิ จัย
ประสบการณ์ผใู้ ช้ขนึ ้
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ผลจากการสัง เคราะห์นิ ย ามประสบการณ์ผู้ใช้ พบว่านิ ยามความหมายของ
Hassenzahl and Tractinsky (2006) มี ค วามหมายที่ บ่ ง บอกถึ ง การวิ จั ย ประสบการณ์ ผู้ใ ช้
สอดคล้องกับแนวคิดของงานวิจยั นี ้ ได้แก่ ประสบการณ์ การรับรู ้ เจตคติ อารมณ์ความรูส้ ึก การ
วิจยั นีจ้ ึงสรุปได้ว่า ประสบการณ์ผใู้ ช้ หมายถึง ประสบการณ์ การรับรู ้ เจตคติ อารมณ์ความรูส้ ึก ที่
บุคคลได้รบั จากการใช้หรือมีปฏิสมั พันธ์ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์หรือการบริการ ภายหลังจากที่ผใู้ ช้ได้
สัมผัสหรือใช้งาน ทาให้เกิดการศึกษาประสบการณ์ผใู้ ช้
5.1.2 การวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้ (User experience research: UX research)
Carr-Chellman and Savoy (2004) การวิ จัย ประสบการณ์ ผู้ใช้ หมายถึ ง น า
แนวคิดมาปรับใช้เพื่อดึงดูดผูป้ ฏิบตั ิงาน
Roto and Kaasinen (2008) การวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้ หมายถึง การวิจัยที่ มี
เป้าหมายเพื่อวิเคราะห์ความรูส้ ึกของผูใ้ ช้ท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ ระบบ หรือวัตถุเฉพาะ ในระหว่างและ
หลังจากการปฏิสมั พันธ์ในด้านต่างๆ ซึ่งมีอิทธิพลต่อความรูส้ ึก เช่น ความคาดหวังของผูใ้ ช้ ความ
ต้องการที่จาเป็ นของผูใ้ ช้ในปัจจุบนั
Obrist et al. (2012) เสนอว่า การวิจัยประสบการณ์ผูใ้ ช้ หมายถึง การวิจัยที่มี
เป้ าหมายเพื่ อ วิเคราะห์ก ารท าความเข้า ใจผู้ใช้ ผู้ใช้ลัก ษณะ อารมณ์ แรงจูง ใจ และการรับ รู ้
กระบวนการต่างๆ ทางจิตวิทยา
Soegaard (2018) แ ล ะ Dam and Siang (2 0 1 8 ) เส น อ ว่ า ก า ร วิ จั ย
ประสบการณ์ผใู้ ช้ หมายถึง การออกแบบประสบการณ์ในอุดมคติของผูใ้ ช้บริการ สินค้า ผลิตภัณฑ์
และบริการทุกประเภท
ผลจากการสังเคราะห์นิยามกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมพบว่านิยามความหมาย
ของ Ketola and Roto (2008) มีความหมายที่บ่งบอกถึงการวิจัยประสบการณ์ผใู้ ช้สอดคล้องกับ
แนวคิดของงานวิจยั นี ้ ได้แก่ วิเคราะห์ความรูส้ ึกของผูใ้ ช้ ในระหว่างและหลังจากการปฏิสมั พันธ์ มี
อิทธิพลต่อความรูส้ กึ การวิจยั นีจ้ ึงสรุปได้ว่า การวิจยั ที่มีเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์ความรูส้ ึกของผูใ้ ช้
ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ระบบ หรือวัตถุเฉพาะ ในระหว่างและหลังจากการปฏิสมั พันธ์ในด้านต่างๆ ซึ่งมี
อิทธิพลต่อความรูส้ กึ เช่น ความคาดหวังของผูใ้ ช้ ความต้องการที่จาเป็ นของผูใ้ ช้ในปัจจุบนั
5.1.3 การประเมินความต้องการจาเป็ น (needs assessment)
Kaufman and Valentine (1989) การประเมิ น ความต้องการจาเป็ น หมายถึ ง
การประเมินเป็ นกระบวนการในการระบุความสาคัญของช่องว่างในการปฏิบตั ิงาน
International Mine Action Standards (IMAS) (2005) ก า รป ระ เมิ น ค ว า ม
ต้องการจาเป็ น หมายถึง การประเมินความต้องการที่ใช้กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์อย่าง
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เป็ นระบบเพื่อหาสภาพที่ควรจะเป็ นและสภาพปัจจุบนั เพื่อนาไปจัดลาดับความสาคัญในการแก้ไข
ปัญหา
Ferdous and Razzak (2012) การประเมิ น ความต้อ งการจ าเป็ น หมายถึ ง
กระบวนการรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังที่และปั จจุบนั จากนัน้
ทาการจัดลาดับความสาคัญของความแตกต่างนัน้
ช่ อ งว่า งระหว่ า งสถานะการปฏิ บัติ ง านปั จ จุบัน และสถานะการปฏิ บัติ ง านที่
ต้องการ (Altschuld & Lepicki, 2009)
ผลจากการสัง เคราะห์นิ ย ามการประเมิ น ความต้อ งการจ าเป็ น พบว่า นิ ย าม
ความหมายของ IMAS (2005) มี ค วามหมายที่ บ่ ง บอกถึ ง การประเมิ น ความต้อ งการจ าเป็ น
สอดคล้องกับ แนวคิ ด ของงานวิ จัย นี ้ ได้แ ก่ การประเมิ น เพื่ อหาสภาพที่ ค วรจะเป็ นและสภาพ
ปัจจุบนั การวิจยั นีจ้ ึงสรุปได้ว่า ความต้องการจาเป็ น (Needs) หมายถึง ความคิดเห็นของพนักงาน
โรงพยาบาลเอกชนเกี่ ยวกับระดับพฤติกรรม หรือคุณ ลักษณะการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมใน
สภาพที่เป็ นจริงในปั จจุบนั และสภาพที่คาดหวัง เพื่อการพัฒนาการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมของ
พนักงานโรงพยาบาลเอกชน
5.2 แนวคิดของการวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้
การวิจยั นีไ้ ด้รบั การพัฒนาไม่กี่ปีท่ีผ่านมาโดยมีจดุ ประสงค์เพื่อต้องการทราบปัจจัยที่
เกี่ ยวข้องกับ การใช้งานระบบหรือผลิต ภัณ ฑ์ท่ี ผู้ผ ลิตสร้าง พัฒ นาขึน้ เพื่ อผู้ใช้ (Hassenzahl &
Tractinsky, 2006) ประสบการณ์ ข องผู้ใช้ถู ก สร้า งขึ น้ จากการท างานร่ว มกัน ของมนุ ษ ย์แ ละ
สภาพแวดล้อ ม ประสบการณ์จึ ง มี พ ลังเคลื่อ นที่ แ ละไม่ เคยเหมื อ นเดิม (McCarthy & Wright,
2004) ประสบการณ์ผใู้ ช้จะแตกต่างไปตามเวลา ด้วยเหตุนชี ้ ่วงเวลาที่ผใู้ ช้ได้ทาการประเมินเป็ นสิ่ง
ที่สาคัญต่อประเมินและวัดผล โดยอาจเป็ นช่วงเวลาก่อน ระหว่าง หลัง หรือการใช้งานล่วงเวลา
(Roto, Vermeeren, Väänänen-Vainio-Mattila, & Law, 2011) นั ก วิ จั ย บางท่ า นเสนอให้ จั ด
หมวดหมู่ประสบการณ์ผูใ้ ช้โดยอิงจากความต้องการทางจิตวิทยาและเชื่อมโยงเข้ากับผลกระทบ
และการรับรูข้ องผูใ้ ช้ (Hassenzahl, Diefenbach, & Göritz, 2010) วิธีศึกษาประสบการณ์ผูใ้ ช้ มี
แหล่งข้อมูลมากมายที่สามารถทาการศึกษาได้ เช่น การประเมินแบบมีส่วนร่วม การสารวจ การ
วินิจฉัย การทดสอบ และการประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ วิธีการแบบผสม
หรือแบบทวีคูณ (J. Robinson, Lanius, & Weber, 2018) โดยมี เป้าหมายเพื่อให้สามารถนาไป
ประเมิ นและออกแบบเป้าหมายทางจิ ตวิทยา เช่ น อารมณ์ เจตคติ เพื่ อการออกแบบให้บ รรลุ
เป้าหมาย และเพื่อการออกแบบประสบการณ์ของผูใ้ ช้ และทาความเข้าใจบริบทด้วยการหาความ
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ต้อ งการจ าเป็ น (Bevan, 2009) กระบวนต่ อ มา คื อ การประเมิ น ประสบการณ์ ผู้ใช้ คื อ การ
สนับสนุนและช่วยในการออกแบบ เพื่อให้แน่ใจว่าการพัฒนาอยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง และเพื่ อวัด
และประเมินว่าผลิตภัณฑ์หรือการบริการขัน้ สุดท้ายตรงตามและสอดคล้องกับ User Experience
หรือไม่ (Stone, Jarrett, Woodroffe, & Minocha, 2005)
5.3 การวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับประสบการณ์ผู้ใช้
Adikari, McDonald, and Campbell (2013) ศึ ก ษาเรื่ อ ง การคิ ด เชิ ง ออกแบบ
สาหรับการออกแบบประสบการณ์ผูใ้ ช้แบบ คล่องตัว มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) มุ่งเน้นการแก้ปัญหา
เพื่ อ จ าลองสภาพแวดล้อ ม โดยใช้ก รอบการวิ จัย การออกแบบ 3 แนวทาง ได้แ ก่ การคิ ด เชิ ง
ออกแบบ การออกแบบประสบการณ์ ผู้ใช้ และซอฟต์แ วร์ท่ี ค ล่ อ งตัว การวิ จัย นี ้เป็ น การวิ จัย
ประสบการณ์ผู้ใช้ ผลที่ ได้จ ากการวิจัยประสบการณ์ ผู้ใช้คื อ แบบจาลองกระบวนการคิด เชิ ง
ออกแบบการวิเคราะห์ ประเมิน และตรวจสอบแนวคิดการออกแบบเพื่อนาไปสูก่ ารตัดสินใจในการ
ออกแบบที่ทางานได้
Razmi (2018) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ประสบการณ์ ข องผู้ใ ช้อ อกแบบกรอบคุ ณ ค่ า อิ ง จาก
นวัตกรรมการบริการ: การเล่าเรื่องเป็ นการแทรกแซงเพื่อสนับสนุนผูส้ งู อายุ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการ
ออกแบบการปรับเปลี่ยนนวัตกรรมเป็ นสิ่งจาเป็ นสาหรับผูส้ งู อายุ โดยมีปัญหาการวิจยั เรื่อง ผูป้ ่ วย
สูงอายุลืมรับประทานยาให้ตรงเวลา การวิจยั นีเ้ ป็ นการวิจยั ประสบการณ์ผใู้ ช้ การดาเนินการวิจัย
ใช้การสารวจด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลที่ได้จากการวิจยั ประสบการณ์ผใู้ ช้คือ แอปพลิเคชั่นเพื่อ
เตือนเวลาในการรับประทานยาของผูส้ งู อายุ
Sinha, Varkkey, and Meenakshi (2019) ศึ ก ษาเรื่ อ งการคิ ด เชิ ง ออกแบบเพื่ อ
พัฒนาประสบการณ์ของพนักงาน: กรณีของบริษัทเทคโนโลยีอาหาร มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) สาธิต
การใช้งานของแนวคิดการออกแบบในการสร้างแนวทางที่เน้นพนักงานเป็ นศูนย์กลาง 2) เสนอ
กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อเข้าถึงแนวทางการพัฒนา การดาเนินการวิจัยใช้การสารวจด้วย
การสัมภาษณ์เชิงลึกในเรื่องความไม่สบายใจ และประเมินการประเมินผล นโยบายจูงใจ การให้
รางวัล เครื่องมือในการปฏิบตั ิงาน ข้อเสนอแนะ การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม และการเรียนรู ท้ ่ีใช้
เทคโนโลยี ผลที่ ไ ด้จ ากการวิ จั ย ประสบการณ์ ผู้ใ ช้คื อ แบบจ าลองแนวคิ ด ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีอาหาร ด้วยการผสานรวมกระจาย
Bergart and McLaughlin (2020) ศึ กษ าเรื่ อ งก ารศึ ก ษ าป ระส บ ก ารณ์ ขอ ง
ผูป้ ฏิบตั ิงานห้องสมุดเกี่ยวกับบรรณารักษ์ท่ีมีต่อการวิจยั ประสบการณ์ผใู้ ช้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1)
ศึกษามุม มองประสบการณ์ของพนักงานและบรรณารักษ์ 2) ศึกษาเกี่ ยวกับลักษณะงานของ
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พนักงานที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในห้องสมุดและบรรณารักษ์ และ 3) ช่วยในการตัดสินใจและนาไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงในเชิงบวก การดาเนินการวิจัยโดย 1) การศึกษาและวรรณกรรมก่อนหน้าเกี่ยวกับ
งาน ประสบการณ์ และความท้าทายที่พนักงานต้องเผชิญระหว่างปฏิบัติติหน้าที่ 2) ดาเนินการ
สัม ภาษณ์ แ บบกึ่ ง โครงสร้างกับ พนัก งานที่ ป ฏิ บัติ ห น้า ที่ ในห้อ งสมุด วิช าการในแคนาดาหรือ
สหรัฐอเมริกา จานวน 15 คน ด้วยวิธีการการสุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ โดยการถามความรูส้ ึกและ
ประสบการณ์ในการทางานห้องสมุด ผลที่ได้จากการวิจยั ประสบการณ์ผใู้ ช้ทาให้สรุปมุมมองของ
พนัก งานที่ ป ฏิ บัติ ห น้า ที่ ในห้อ งสมุด 7 ประการ คื อ 1) ประสบความรู ส้ ึก ด้านลบ พนัก งานมี
ประสบการณ์และมีความรู ส้ ึกด้านลบ มีความคับข้องใจและความผิดหวังในงานของตน เพราะ
พนัก งานรู ส้ ึก ว่า ผู้ใช้บ ริการไม่ ไ ว้วางใจ และประเมิ น ค่ าของพนัก งานต่ า 2) การจัด การความ
ไว้วางใจ พนักงานรู ส้ ึกว่างานของตนเองไม่มีความน่าเชื่อถือเพราะพนักงานไม่มีความรู ใ้ นเรื่อง
ประสบการณ์ผูใ้ ช้ 3) การจัดการกับข้อจากัดขององค์กร เนื่องจากองค์กรไม่ได้ให้ความรูแ้ ละชีใ้ ห้
พนักงานเห็นถึงประโยชน์ของประสบการณ์ผูใ้ ช้ 4) การสร้างความสัมพันธ์ในแผนก พนักงานมี
ด้านความสัมพันธ์เชิงบวกกับเพื่อนร่วมงาน 5) การพัฒนาแนวทางการสื่อสารที่แข็งแกร่งและให้
ความรูแ้ ก่เพื่อนร่วมงาน โดยพนักงานตระหนักถึงความสาคัญของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
กับเพื่ อนร่วมงาน 6) ท างานอย่ างมี ก ลยุท ธ์ พนักงานมี การพิ จ ารณาถึงความเป็ นไปได้ในการ
ปฏิบตั ิงานโดยเฉพาะงานที่เป็ นลักษณะโครงการเพื่อความสร้างความแตกต่างในงานของตนเอง
และ 7) ฝึ กดูแลตัวเอง พนักงานจัดการกับความเครียด ความเหนื่อยล้า สุขภาพของตนเอง และมี
ความสนใจในกิจกรรมหรือสวัสดิการต่าง ๆ ขององค์การ คาแนะนาที่ได้จากการวิจยั ประสบการณ์
ผูใ้ ช้ 1) การพัฒ นาให้พนักงานยอมรับการทางานในลักษณะการวิจัยประสบการณ์ผูใ้ ช้ ผูบ้ ริหาร
ต้อ งใช้เวลา อดทน เพื่ อให้พ นักงานยอมรับ 2) สนับ สนุน ในเรื่อ งความเห็ น อกเห็ น ใจต่ อเพื่ อ น
ร่วมงานและผูใ้ ช้บริการ 3) ผูบ้ ริหารควรทาความเข้าใจเรื่องแรงจูงใจและปั ญหาที่พนักงานพบ 4)
พัฒนาความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 5) เมื่อต้องมีวิธีการปฏิบตั ิใหม่ องค์กรควรทาความเข้าใจ
กับพนักงาน 6) สนับสนุนให้พนักงานฝึ กดูแลตัวเอง และคานึงถึงการเอาใจใส่ผใู้ ช้เป็ นพืน้ ฐาน
Xing et al. (2020) ศึกษาเรื่องการวิจยั ประสบการณ์ผใู้ ช้ระบบการจัดคิวในธนาคาร
Chinese Smart มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสบการณ์ของผูใ้ ช้ใ นธนาคารและปรับตัวกับการ
พัฒ นา 2) ศึกษาการประมวลผลล่วงหน้าของระบบการจัดคิวในธนาคาร Chinese Smart และ
ระบบนัดหมายผ่านมือถือเพื่อควบคุมคิว และ 3) เปรียบเทียบการจัดคิวระหว่างระบบเดิม และ
ระบบใหม่ภายใต้ระบบจาลองเสมือนของธนาคาร การดาเนินการวิจยั โดย 1) ศึกษาเกี่ยวกับระบบ
การจัดคิวที่ใช้ในธนาคารต่างๆ 2) ทาความเข้าใจขัน้ ตอนการทางานของสาขาที่ประกอบด้วยสี่สว่ น
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คือ การมาถึงของผูใ้ ช้ การจัดคิวของผูใ้ ช้ การใช้บริการผูใ้ ช้ และ การออกจากการใช้บริการของผูใ้ ช้
3) พิจารณาปั ญหาของระบบการจัดคิวแบบเดิม 4) ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล 5) ทดลองการใช้
ระบบเก็บข้อมูลทดลอง โดยแบ่งผูใ้ ช้เป็ น 3 กลุ่ม คือ 5.1) กลุ่ม A ผูใ้ ช้ท่ีมีรายการฝากเงิน 20000
เยน จ านวน 10 คน 5.2) กลุ่ม B ผู้ใช้ท่ีมี รายการถอนเงิน 20000 เยน จานวน 10 คน และ 5.3)
กลุ่ม C ผู้ใช้ท่ี มี รายการฝากและถอนเงิ น 20000 เยน จ านวน 10 คน และ 6) สรุ ป ข้อ มูล และ
คาดคะเนระยะเวลาที่ผูใ้ ช้รบั บริการ ผลที่ได้รบั จากการวิจัยพบว่าระบบจาลองสามารถลดระยะ
ดังนี ้ กลุ่ม A ลดระยะเวลาได้เท่ากับ 2.3% กลุ่ม B ลดระยะเวลาได้เท่ากับ 9.6% และกลุ่ม C ลด
ระยะเวลาได้เท่ ากับ 9.7% จากผลการประเมิ นชี ้ให้เห็ น ว่าการปรับ ปรุ ง ประสบการณ์ผู้ใช้เป็ น
สาหรับระบบใหม่การจัดคิวใหม่ภายใต้ระบบจาลองเสมือนของธนาคาร ตัวแบบประสิทธิผล ลด
เวลารอคอยของลูกค้า
Stefaniak and Sentz (2020) ศึก ษาเรื่อ งบทบาทของการประเมิ น ความต้อ งการ
จาเป็ นเพื่อตรวจสอบปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั ประสบการณ์ผใู้ ช้เรื่องการเรียนการสอนของนัก
ออกแบบ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักออกแบบตรวจสอบความต้องการของผูใ้ ช้ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบตั ิงาน การดาเนินการวิจัยโดยประเมินความต้องการจาเป็ น ดังนี ้ 1) ตรวจสอบความต้องการ
ของผูใ้ ช้ โดยการกาหนดคาถามด้วยการสอบถามประสบการณ์ปัจจุบนั ของผูใ้ ช้และความคาดหวัง
ที่ต้อ งการ 2) รวบรวมข้อ มูล จากหลายแหล่งเพื่ อตรวจสอบความต้อ งการแต่ล ะ อย่ างช่ วยให้
ผูอ้ อกแบบการเรียนการสอนสามารถแยกแยะข้อมูลและเสริมความแข็งแกร่งให้กบั ข้อโต้แย้ง หรือ
การแทรกแซงการออกแบบที่เสนอ 3) ทาความเข้าใจว่าผู้ใช้จะนาความรู ไ้ ปใช้ในแอปพลิเคชั่น
อย่างไร 4) กาหนดช่องว่างที่อาจเกิดขึน้ ระหว่างประสบการณ์การเรียนรู ้ ซึ่งจะช่วยให้ผูอ้ อกแบบ
สามารถออกแบบการแทรกแซงที่สมจริงและมีประสิทธิภาพ 5) ระบุโครงสร้างพืน้ ฐานที่จาเป็ นใน
การสนับ สนุน การถ่ายทอดความรู ้ และ 6) การตรวจสอบปั จ จัยบริบ ทที่ อาจส่ง ผลต่อ แนวทาง
ปฏิ บั ติ ใ นการออกแบบการวิ จั ย ประสบการณ์ ผู้ใ ช้ ผลที่ ไ ด้รับ จากการวิ จั ย พบว่ า การวิ จั ย
ประสบการณ์ผูใ้ ช้และความต้องการจาเป็ น มีประโยชน์อย่างมากต่อประสบการณ์การออกแบบ
การเรียนการสอน โดยช่วยให้ผูอ้ อกแบบการเรียนการสอนใช้แนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล มี
ความเข้าใจผู้ใช้ และสามารถน าไปปฏิ บัติ ได้จ ริง เพื่ อปรับ การแทรกแซงการเรีย นการสอนให้
สอดคล้องกับความต้องการด้านประสิทธิภาพจริงและที่ผใู้ ช้คาดการณ์ไว้
Hu, Wang, and Li (2020) ศึ ก ษาเรื่ อ งการวิ จัย ประสบการณ์ ผู้ใช้ข อง Shanghai
Disney Resort มี วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการรับรู ข้ องนักท่องเที่ยวที่ มีต่อ Shanghai Disney
Resort Application และ 2) การดาเนินการวิจยั โดย 1) รวบรวมข้อมูลข้อคิดเห็นจาก Application
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จานวน 1,089 บทวิจารณ์ออนไลน์ในช่วงสามปี นับที่ผ่านมา 2) คัดข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องออก โดย
สรุ ปจานวนข้อมูลที่นามาใช้วิเคราะห์ 626 บทวิจารณ์ และ 2) ดาเนินการวิเคราะห์โดยใช้ความถี่
ของคา ผลที่ได้รบั จากการวิจยั พบว่า 1) ผูใ้ ช้บริการให้ความเห็นว่า แผนที่บอกทางใน Application
และ ฟั งก์ช่ นั ที่แสดงระยะเวลาการรอคอยสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เป็ นการบริการที่ดี 2) ผูใ้ ช้
พบความยากในการลงทะเบียนและการเข้าสูร่ ะบบ 3) การขยายเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้
ครอบคลุมบริเวณจุดชมวิวและสวนสนุกต่างๆ 4) การโต้ตอบกับผูใ้ ช้แบบเรียลไทม์ และ 5) เพิ่ม
ฟั ง ก์ช่ ัน ข้อ เสนอแนะการร้อ งเรีย นเพื่ อ ให้ผู้ใช้ส ามารถสะท้อ นปั ญ หาได้อ ย่ างทัน ท่ ว งที และมี
ประสิทธิภาพ
Judson et al. (2020) ศึกษาเรื่องการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใช้เพื่อตอบ
คาถามอัตโนมัติ (Digital Chatbot) ไปใช้งานเพื่อคัดกรองพนักงานระบบสุขภาพในช่วงการระบาด
ของโควิค -19 มี วัต ถุป ระสงค์เพื่ อ พัฒ นาเครื่อ งมื อ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เชื่ อ ถื อ ได้ในการคัด กรอง
บุค ลากรทางการแพทย์ โดยด าเนิ น การวิ จัย ด้วยวิธี ก ารวิจัย ประสบการณ์ ผู้ใช้ โดยใช้วิ ธี ก าร
สัมภาษณ์พนักงาน มุ่งเน้นไปที่หลักการออกแบบประสบการณ์ผใู้ ช้ท่ีสาคัญ 3 ประการ คือ 1) ทา
ให้พนักงานและผูค้ ดั กรองใช้งานได้ง่ายและรวดเร็ว และลดอุปสรรคทางเทคนิคในการใช้งาน โดย
ไม่จาเป็ นต้องเข้าสู่ระบบหรือติดตัง้ แอปพลิเคชั่น 2) หลีกเลี่ยงศัพท์ทางการแพทย์เพื่อให้พนักงาน
สามารถเข้าถึงเครื่องมือการซักประวัติ และ 3) มุ่งเน้นกระบวนการซักประประวัติอย่างโปร่งใสและ
ไม่ ตัด สิ น เพื่ อ การตอบสนองของระบบอัต โนมัติ อ ย่ า งตรงไปตรงมา จากนั้น ท าการวิ เคราะห์
แพลตฟอร์ม โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ท่ี ใช้เพื่ อ ตอบค าถามอัต โนมัติ เพื่ อ เพื่ อตอบสนองหลัก การ
ออกแบบประสบการณ์ผใู้ ช้ เมื่อได้รุ่นของโปรแกรมที่ตอ้ งการแล้วได้ดาเนินการทดลองใช้โปรแกรม
โดยเปิ ดให้พนักงานลงทะเบียนเข้าระบบ ผลการวิจยั พบว่า 1) กระบวนการคัดกรองแบบแมนนวล
ใช้เวลาเฉลี่ย 48 วินาที (n = 28) ในขณะที่ผูท้ ่ีใช้เครื่องมือดิจิทัลจะถูกล้างด้วยค่าเฉลี่ย 8 วินาที
(n = 20) 2) ช่วยพนักงานประหยัดเวลาในการรอรับการตรวจ และ 3) เครื่องมือนีย้ งั ช่วยลดจานวน
พนักงานที่จาเป็ นสาหรับการตรวจคัดกรอง ส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยประสบการณ์ผูใ้ ช้ พบว่า กระบวนที่ท่ี
สาคัญของการวิจัยประสบการณ์ผใู้ ช้ คือ การรวมรวบข้อมูลเพื่อให้ได้การวิจัยประสบการผูใ้ ช้นนั้
ได้ม าจากวิธี ก ารสัม ภาษณ์ เชิ ง ลึก การท าแบบสอบถาม เพื่ อ ท าความเข้าใจเกี่ ย วกับ อารมณ์
ความรูส้ ึก และเจตคติ ซึ่งผลลัพธ์จากงานวิจัยจะอยู่ในรูปแบบของสิ่งผลิตหรือตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
และ แบบจาลองต่าง ๆ ที่มีลกั ษณะของ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ และ แบบจาลองแนวคิด
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ตอนที่ 6 การวิจัยการออกแบบ
การนาเสนอเนือ้ หาสาระในตอนนีแ้ บ่งออกเป็ น 6 หัวข้อ ได้แก่ 6.1 ความหมายของการ
วิจัยการออกแบบ 6.2 แนวคิดของการวิจัยการออกแบบ 6.3 ขั้นตอนการวิจัยการออกแบบ 6.4
หลักการออกแบบ 6.5 กระบวนการออกแบบ และ 6.6 การวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
6.1 ความหมายของการวิจัยการออกแบบ
A. L. Brown (1992) ได้เสนอว่า การวิจัย การออกแบบ หมายถึ ง กระบวนทัศน์ท่ี
เกิดขึน้ ใหม่สาหรับการศึกษาการเรียนรู ใ้ นบริบทผ่านการออกแบบอย่างเป็ น ระบบและการศึกษา
กลยุทธ์การสอนและเครื่องมือ
Nicaise, Gibney, and Crane (2000) ได้เสนอว่า การวิจัยการออกแบบ หมายถึง
กระบวนการที่เกี่ ยวข้องกับการวิเคราะห์ การสร้างสิ่งใหม่ เพื่ อจุดประสงค์ในตอบสนองความ
ต้องการ แก้ปัญ หา การปรับเปลี่ยนเพื่อนาไปสู่การออกแบบ พัฒ นา ประเมิน และปรับปรุ งแบบ
วนซา้
Design-Based Research Collective (2003) การวิจัยการออกแบบ คื อ กระบวน
ทัศน์ท่ีเกิดขึน้ ใหม่ ส าหรับการศึกษาการเรียนรู ใ้ นบริบท ผ่านการออกแบบอย่างเป็ นระบบด้วย
การศึกษากลยุทธ์และแนวทางการใช้เครื่องมือเพื่อปฏิบตั ิ
Nelson and Stolterman (2003) การวิจัยการออกแบบ คือ คือกระบวนการวิจัยที่
มุ่งเน้นการสร้างต้น แบบ เน้นการแก้ปัญ หาที่สร้างสรรค์ การส ารวจแนวคิ ด การทดสอบอย่าง
ต่อเนื่อง และการออกแบบการพัฒนาสิ่งใหม่
Barab and Squire (2004) การวิจัยการออกแบบ คื อ การออกแบบเป็ น แนวทาง
โดยมีจดุ ประสงค์เพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์ กระบวนการ แนวทางใหม่
Juuti and Lavonen (2006) การวิ จัย การออกแบบ คื อ การวิ จัย ที่ มี ก ระบวนการ
ออกแบบจะต้องทาซา้ เริ่มจากการรับรู ก้ ารเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ทาให้เกิดความรูท้ าง
การศึกษาเพื่อแนวทางปฏิบตั ิ
Zimmerman and Forlizzi (2008) การวิจัยการออกแบบ คือ การวิจัยที่มีเป้าหมาย
เพื่อแสวงหาความรูใ้ นกิจกรรมตลอดกระบวนการออกแบบ ผลวิจัยที่ได้จะเป็ นประโยชน์ต่อผูว้ ิจัย
ในการพิจารณาออกแบบ โดยเฉพาะในด้านการตีความเพื่อออกแบบ
Carvalho and Goodyear (2018) การวิจยั การออกแบบ คือ การวิจยั ที่เกี่ยวกับการ
คิดวิเคราะห์ การออกแบบ ประกอบด้วย ขัน้ การวิเคราะห์และสารวจ ขัน้ การออกแบบและพัฒนา
และขัน้ การประเมิน
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Dam and Siang (2018) การวิจัยการออกแบบ คื อ กระบวนการทางานที่ ช่ วยให้
เรียนรู อ้ ย่างเป็ นระบบ โดยใช้เทคนิคที่เน้นมนุษย์เป็ นศูนย์ก ลางในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
และสร้างสรรค์
ผลจากการสังเคราะห์ความหมายของวิจยั การออกแบบ ผูว้ ิจยั ได้พิจารณาอย่างเป็ น
ระบบและจากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า Nicaise et al. (2000) สอดคล้องกับแนวคิดของ
งานวิจยั นีม้ ีความหมายที่บ่งบอกถึง สะท้อน การวิเคราะห์ การสร้างสิ่งใหม่ ประเมิน และปรับปรุง
แบบวนซ า้ สอดคล้องกับ แนวคิด ของงานวิจัยนี ้ การวิจัยนี ้จึ ง สรุ ป ได้ ว่า การวิจัยการออกแบบ
หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ การสร้างสิ่งใหม่ เพื่อจุดประสงค์ในตอบสนอง
ความต้องการ แก้ปัญหา การปรับเปลี่ยนเพื่อนาไปสู่การออกแบบ พัฒนา ประเมิน และปรับปรุ ง
แบบวนซา้
6.2 แนวคิดของการวิจัยการออกแบบ
ความคิ ด เชิ ง การออกแบบเป็ น คุ ณ ลัก ษณะส าคัญ ที่ จ าเป็ น ส าหรับ การวิ จัย การ
ออกแบบโดยเฉพาะความคิดสร้างสรรค์และการนาสู่การปฏิบัติในแนวทางที่มีโครงสร้าง ซึ่งสิ่ง
เหล่ า นี ้เกิ ด จากความสนใจเรีย นรู ้สิ่ ง ใหม่ ความเข้า ใจต่ อ ความต้อ งการและบริบ ทของผู้อ่ื น
(Micheli, Wilner, Bhatti, Mura, & Beverland, 2019; Schweitzer, Groeger, & Sobel, 2016)
การวิจยั ตามการออกแบบ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเชื่อมโยงช่องว่างระหว่างการวิจยั ทางการศึกษาและ
การปฏิบตั ิ เป็ นการผสมผสานการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ทางการศึกษา (Juuti & Lavonen, 2006)
การวิ จัย การออกแบบเป็ น กระบวนการวนซ ้าที่ ผู้วิ จัย พยายามท าความเข้า ใจผู้ใช้ โดยมี ก าร
สมมติ ฐ าน และก าหนดปั ญ หาใหม่ เพื่ อ พยายามค้น หากลยุ ท ธ์แ ละแนวทางแก้ไ ขทางเลื อ ก
(Soegaard, 2018) โดยเน้น ผู้ใช้เป็ น ศูน ย์ก ลาง (Juuti & Lavonen, 2006) มี วัต ถุป ระสงค์เพื่ อ
พัฒนาทาให้เกิด สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และบริการใหม่ (Edelson, 2002) นอกจาก
การการวิ จัย การออกแบบอยู่ในรู ป แบบของการสร้า งผลิ ต ภัณ ฑ์ต่ า ง ๆ แล้ว นั้น การวิจัย การ
ออกแบบกาลังได้รบั ความนิยมมากหมู่ของนวัตกรรมบริการ การคิดออกแบบเป็ นกระบวนการ
ตัด สิ น ใจที่ ต้องอาศัย ความเข้า อกเข้าใจผู้ใช้ (Chen, Lu, & Tzou, 2018) ในขณะที่ ก ารคิ ด เชิ ง
ออกแบบมีถูกนามาใช้ในการศึกษาทางการแพทย์ดว้ ยเช่นกัน โดยอาศัยหลักการใช้การออกแบบ
ทางความคิดในการศึกษาทางการแพทย์ ซึ่งมุ่งหวังที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ท่เี ฉพาะเจาะจง และ
พัฒ นาวิธีคิดเกี่ ยวกับปั ญ หาต่าง ๆ ที่เกี่ ยวกับ กรพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ใหม่ (Stickdorn, Hormess,
Lawrence, & Schneider, 2018) ในขณะที่โรงเรียนและวิทยาลัยก็เริ่มนาการออกแบบมาใช้ โดย
ทางการศึกษามองว่าการวิจัยการออกแบบเป็ นกระบวนการทางการศึกษาเพื่อเตรียมนักเรียนให้
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พร้อมสาหรับการใช้ชีวิตการทางานและการทางานในโลกที่ซบั ซ้อน (T. Brown, 2008; Sandars &
Goh, 2020)
T. Brown (2008) และ Hoadley (2002) สิ่ ง ส าคั ญ ห ลั ก ใน การออกแบ บ คื อ
คุณสมบัติของนักวิจยั การออกแบบ 1) ผูอ้ อกแบบควรยอมรับความไม่แน่นอนและมีความพร้อมที่
จะเปลี่ ย นแปลงการออกแบบได้ 2) มี ค วามเข้า ใจผู้อ่ื น อย่ า งลึ ก ซึ ง้ เพื่ อ คิ ด ออกแบบในการ
ตอบสนองความต้องการของผูอ้ ่ืน 3) ความคิดเชิงบูรณการที่มีการบวนการวิเคราะห์ปัญหาหรือ
เรื่องราวในแง่มุม ต่างๆ 4) การมองโลกในแง่ดี มีความคิดหาทางออกที่เป็ นไปได้ 5) การทางาน
ร่วมกันกับสหวิชาชีพ อื่นๆ เพื่อให้ได้เพื่อประสิทธิภาพของการออกแบบ และ 6) การทดลอง นัก
ออกแบบควรเป็ นนักคิดตัง้ คาถามและคาตอบนามาใช้และปรับในการออกแบบ เพราะเนื่องจาก
จากวิจยั การออกแบบเน้นการบูรณาการ ค้นหาความสมดุลและความเหมาะสมผ่านการออกแบบ
ซา้ จนประจักษ์ว่าสิ่งใดใช้ได้ผลและคุณลักษณะใดที่ตรงกับเป้าหมายของการของแบบ
6.2.1 ขั้นตอนการวิจัยการออกแบบ
Herrington, McKenney, Reeves, and Oliver (2007) ได้เสนอว่า การวิจัยการ
ออกแบบแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ ได้แก่ 1) ระยะที่ 1 การเข้าใจอารมณ์ความรู ส้ ึก (empathize) คือ
การท าความเข้า ใจและวิ เคราะห์ปั ญ หา โดยศึ ก ษาจากการทบทวนวรรณกรรม การสัง เกต
สัม ภาษณ์ถ ามความรู ส้ ึก หลัง จากนั้น ด าเนิ น การระบุปั ญ หา 2) ระยะที่ 2 การสร้างความคิ ด
(ideate) การตรวจสอบปั ญ หาและน ามาออกแบบตามหลักการ และ 3) ระยะที่ 3 ขั้นการการ
ทดสอบ (test) การประเมิน ทดสอบ และทาซา้
Nicaise et al. (2000) ได้เสนอว่า การวิจัย การออกแบบแบ่ง ออกเป็ น 6 ระยะ
ได้แ ก่ 1) ก าหนดปั ญ หาและระบุ ค วามต้อ งการ 2) รวบรวมข้อ มู ล 3) การรวบรวมความคิ ด
สร้างสรรค์เพื่อแก้ไขปั ญหา 4) การคัดเลือกความคิดสร้างสรรค์ท่ีเหมาะสมที่สุด 5) การออกแบบ
และการสร้างต้นแบบ และ 6) การประเมินและแก้ไขกระบวนการ
Plomp and Nieveen (2013) ได้เสนอว่า การวิจัยการออกแบบแบ่งออกเป็ น 3
ระยะ 1) ระยะที่ 1 การเข้า ใจอารมณ์ ค วามรู ส้ ึก เป็ น การวิ เคราะห์ค วามต้อ งการจ าเป็ น การ
วิเคราะห์บริบท การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การพัฒนากรอบแนวคิด ทฤษฎี 2) ระยะที่ 2
ขัน้ ตอนการสร้างความคิด การออกแบบต้นแบบและวนซา้ และ 3) ระยะที่ 3 ขัน้ ตอนการประเมิน
เพื่อสรุปว่าการแก้ปัญหาเป็ นไปตามกาหนด
ผลจากการสังเคราะห์ขนั้ ตอนการวิจัยการออกแบบ ผูว้ ิจยั ได้พิจารณาอย่างเป็ น
ระบบและจากการทบทวนวรรณกรรม พบว่ า Plomp and Nieveen (2013) สะท้อ นขั้น ตอน
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สอดคล้องกับแนวคิดของงานวิจัยนีม้ ีความหมายที่บ่งบอกถึงการประเมินความต้องการจาเป็ น
สอดคล้องกับ แนวคิ ด ของงานวิ จัย นี ้ ได้แ ก่ การประเมิ น เพื่ อหาสภาพที่ ค วรจะเป็ น และสภาพ
ปั จ จุบัน การวิจัย นี ้จึ ง สรุ ป ได้ว่า 1) การวิจัย การออกแบบระยะที่ 1 ด าเนิ น ขั้น ตอน การเข้าใจ
อารมณ์ความรู ส้ ึก 2) การวิจัยการออกแบบระยะที่ 2 ดาเนินขัน้ ตอนการสร้างความคิด และ การ
วิจยั การออกแบบระยะที่ 3 ขัน้ การการทดสอบ
6.2.2 หลักการออกแบบ
ลักษณะส าคัญ ของการวิจัย การออกแบบ คือ การวิจัยที่ เน้น การออกแบบตัว
แทรกแซง (ในบริบทของการวิจยั นีค้ ือ การให้รางวัลการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม)
หลักการออกแบบคือ การค้นหาคาตอบ ซึ่ง Van den Akker (1999) ได้พัฒ นา
รูปแบบประโยคเพื่อสรุปคาตอบที่จะนาไปสู่ประโยคสาคัญของหลักการออกแบบ ดังต่อไปนี ้
“ถ้าต้องการออกแบบตัวแทรกแซง X เพื่อวัตถุประสงค์หรือฟั งก์ชนั Y ในบริบท Z
ควรทาให้ตวั แทรกแซงมีลกั ษณะ A, B, และ C (จุดเน้นเชิงสาระ) และดาเนินการผ่านกระบวนการ
K, L, และ M (จุด เน้น เชิ ง กระบวนการ) ด้วยข้อ อ้างเชิ ง เหตุผ ล P, Q และ R” (Van den Akker,
1999)
6.2.3 กระบวนการออกแบบ
กระบวนการคิ ด เชิ ง ออกแบบ (design thinking) เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ช่ ว ยสร้า ง
นวั ต กรรมเพื่ อ เป็ นแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หา (T. Brown & Wyatt, 2010) หลายภาคธุ ร กิ จ ได้น า
กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อส่งเสริมนวัตกรรม (Seidel & Fixson, 2013) องค์การหลายแห่งได้
นาทีมสหสาขาวิชาชีพเข้ามามีสว่ นร่วมระหว่างกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ซึ่งเป็ นกลยุทธ์ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพของทีม เนื่องจากการใช้มุมมองการออกแบบที่หลากหลายจะเพิ่มประสิทธิภาพ
ในแง่ของคุณ ภาพของการตัดสินใจหรือความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา จากการศึกษาของ
West et al. (2003) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการทางานแบบเป็ นทีม ภาวะผูน้ า และ
การสร้างนวัตกรรมในบริบ ทองค์การด้านสุขภาพ พบว่าความคิดสร้างสรรค์แบบเป็ น ทีม นั้น มี
ประโยชน์ต่อ กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อสร้างนวัตกรรม เนื่องจากการระดมสมองแบบกลุ่ม
มักสร้างความคิดที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่ และเชื่อว่าการทาเป็ นทีมจะทาให้เกิดการกระตุน้ ทาง
ปัญญาในระดับที่สงู ขึน้ (West et al., 2003)
Hasso (2009) จ า ก Institute of Design at Stanford แ ล ะ Dam and Siang
(2018) ได้เสนอกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (design thinking) ประกอบไปด้วย 5 ขัน้ ตอน ได้แก่
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ขัน้ 1 การเข้าใจอารมณ์ความรูส้ กึ (empathize)
การเข้าใจอารมณ์ความรู ส้ ึก คือจุดเริ่ม ต้นของกระบวนการออกแบบเพื่อสร้าง
ความเข้าใจ มองเห็นปั ญ หาของผู้ใช้ การศึกษาเพื่อเข้าใจอารมณ์ความรู ส้ ึกของผูใ้ ช้โดยศึกษา
เอกสาร การสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของผูใ้ ช้ การพูดคุยสัมภาษณ์สนทนาเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลเชิงลึก
ขัน้ 2 การกาหนดปัญหา (define)
การกาหนดปั ญหาที่ได้รวบรวมมาจากขัน้ 1 เพื่อนามากาหนดปั ญหาที่ตอ้ งการ
แก้ไข โดยเน้นที่การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึกและความต้องการจาเป็ นของผูใ้ ช้
ขัน้ 3 การสร้างความคิด (ideate)
ในขัน้ ตอนนีม้ ่งุ เน้นไปที่การสร้างความคิดจากข้อมูลที่รวบรวมและการกลั่นกรอง
คิดวิเคราะห์เพื่อออกแบบนวัตกรรมที่จะนามาแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา
ขัน้ 4 การสร้างต้นแบบ (prototype)
ขัน้ ตอนการสร้างต้นแบบนี ้ คือ การสร้างสิ่งประดิษฐ์ซ่ึงอาจจะอยู่ในรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือบริการใหม่
ขัน้ 5 การทดสอบ (test)
การทดสอบเป็ นขัน้ ตอนที่ทาแบบวนซา้ เพื่อประเมิน ทดสอบ ความเหมาะสมของ
งานต้นแบบในบริบทที่ได้กาหนดไว้
โดยสรุ ปสิ่งที่เป็ นประโยชน์ของกระบวนการคิดออกแบบ 5 ขัน้ คือความรู ท้ ่ีได้ใน
แต่ล ะขั้นจะเป็ นข้อมูลป้อนกลับไปยังขั้นก่อนหน้า การทางานที่เป็ นวงจรนีท้ าให้นักออกแบบมี
มุ ม มองใหม่ ท่ี จ ะช่ ว ยพั ฒ นาวิ ธี คิ ด ในการมองเห็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี จ ะพั ฒ นา งานวิ จั ย นี ้ไ ด้น า
กระบวนการคิดออกแบบมาทัง้ 5 ขัน้ ใช้ในการวิจยั การออกแบบ (design research) 3 ระยะ ดังนี ้
การวิจัย การออกแบบระยะที่ 1 ด าเนิ น ขั้น ตอน การเข้าใจอารมณ์ค วามรู ส้ ึก
(empathize) ด้วยการศึกษา รวบรวม วรรณกรรมที่เกี่ ยวข้องทั้งหมด การส ารวจและวิเคราะห์
ประสบการณ์ผูใ้ ช้ (UX research) ความต้องการจาเป็ น (needs) ตัวแปรที่เกี่ยวข้องในงานวิจัยนี ้
คือ การศึกษาเกี่ยวกับ การปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม แรงจูงใจ และ การให้รางวัล ประชากรที่ใช้ใน
การวิจัย เพื่อนาไปสู่การกาหนดปั ญหา (define problems) หรือเรียกว่าการกาหนดคาถามวิจัย
จานวน 3 ข้อ ได้แก่
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1) ประสบการณ์ ข องพนั ก งานในการได้รับ รางวั ล การปฏิ บั ติ ง านด้า น
นวัตกรรมเป็ นอย่างไร ในด้านอารมณ์ เจตคติ รางวัลที่เคยได้รบั ตลอดจนพนักงานมีความต้องการ
จาเป็ นในการพัฒนาการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมอะไรบ้าง
2) ข้อมูล จากการวิจัยประสบการณ์ผูใ้ ช้ นามาใช้กาหนดแนวทางการจัด
กิจ กรรมส่ง เสริม นวัต กรรมควบคู่ไปกับ การให้รางวัลการปฏิ บัติ ง านด้า นนวัต กรรมที่ จ ะท าให้
พนัก งานมี แ รงจูงใจและการปฏิ บัติ งานด้านนวัต กรรม ที่ มี คุณ ลัก ษณะอย่ างไรบ้า ง และควร
ประกอบด้วยกิจกรรมอะไร
3) การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจและการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม
ของพนักงานตามต้นแบบที่พัฒ นาขึน้ มีความเป็ นไปได้ในการนาสู่การปฏิบัติระดับใดจากการ
สารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารโรงพยาบาลเอกชน และทดลองกับพนักงานบริการสายสนับสนุนด้าน
บริการโรงพยาบาลเอกชนที่ เคยได้รับ รางวัล การปฏิ บัติ งานด้านนวัต กรรมว่ากิจ กรรมมี ค วาม
เหมาะสมหรือไม่
การวิจัยการออกแบบระยะที่ 2 ดาเนินขั้นตอนการสร้างความคิด (ideate) คือ
การกาหนดหลักการออกแบบให้เป็ นไปตามองค์ประกอบหลักอยู่ภายใต้ขอ้ อ้างเชิงเหตุผลซึ่งเป็ น
ความเชื่ อที่ ได้จ ากแนวคิ ดทฤษฎี ท่ี ได้การศึก ษาเอกสารที่ เกี่ ย วข้อง เพื่ อใช้ในการออกแบบตัว
แทรกแซง x (intervention) โดยบริบทของการศึกษาครัง้ นีเ้ ป็ นโรงพยาบาลเอกชนที่ มีการให้รางวัล
การปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม กรอบการออกแบบตามหลักการออกแบบ (design principle) ที่
เสนอโดย Van den Akker (1999) จากนั้นดาเนินการการสร้างต้นแบบ (prototype) โดยการร่าง
ต้นแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจและการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม จากหลักการออกแบบการ
ให้รางวัลการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมและ การพัฒนาต้นแบบตามหลักการออกแบบที่กาหนด
การวิจยั การออกแบบระยะที่ 3 ขัน้ การการทดสอบ (test) โดยการวิเคราะห์ความ
เหมาะสมของการนาต้นแบบที่พฒ
ั นาขึน้ สู่การปฏิบตั ิและเปรียบเทียบตามตัวแปรแรงจูงใจสาหรับ
การดาเนินงานวิจยั ในระยะนีใ้ ช้การวิจยั สารวจด้วยแบบสอบถามเชิงปริมาณ
6.3 การวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับการออกแบบ
Carvalho and Goodyear (2018) ศึ ก ษาเรื่อ ง การออกแบบ เครือ ข่ า ยการเรีย นรู ้
และบริการนวัตกรรม มีวตั ถุประสงค์เพื่อการออกแบบบริการและนวัตกรรม การวิจยั ครัง้ นีส้ ามารถ
ทาให้เกิดความรูใ้ หม่ในด้านทฤษฎีและระเบียบวิธีในการออกแบบบริการและการวิจัยนวัตกรรม
ซึ่งผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า 1) การกาหนดรู ปแบบใหม่ของกิจกรรมการศึกษา 2) การเรียนรู น้ นั้
แบบรู ปแบบเครือข่าย 3) การวิจัยนีส้ ามารถเสริม สร้างประเด็นส าคัญ ของการคิดเกี่ ยวกับการ
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วิเคราะห์ การออกแบบ และวิวัฒ นาการของการร่วมผลิตบริการโดยทั่วไปมากขึน้ 4) การมีส่วน
ร่วมแนวทางการออกแบบที่ปรับให้เข้ากับความต้องการบริการโดยเฉพาะนวัตกรรม และ 5) การ
เรียนรูท้ ่วั ทัง้ เครือข่ายจะเป็ นประโยชน์ต่อการวิจยั ด้านบริการและนวัตกรรมการบริการ
Chen et al. (2018) ศึ ก ษาเรื่ อ งการคิ ด เชิ ง ออกแบบเพื่ อ นวั ต กรรมการบริ ก าร
วัตถุประสงค์เพื่อเพื่อสารวจกระบวนการตัด สินใจทางเลือกของนวัตกรรม วิธีนีเ้ ป็ นกระบวนการ
สาหรับการออกแบบนวัตกรรมการบริการตามหลักการคิดเชิงออกแบบ ซึ่งผลการวิจยั แสดงให้เห็น
ว่ากระบวนการตัดสิ นใจในบริบ ทนวัตกรรมแบบเปิ ด (OI) ควรมี ก ารคิ ดใหม่ การค้น คว้าเสนอ
แนวคิดใหม่ในกระบวนการตัดสินใจการออกแบบ
Watt and Smith (2021) ศึกษาเรื่องการออกแบบเกมส์จาลองโลกเสมื อนจริงด้วย
การวิจัยการออกแบบ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ 1) นักออกแบบเกมส์มีประสิทธิภาพในการออกแบบ
เกมส์ 2) เกมส์จ าลองโลกเสมื อนจริงเป็ นกิจ กรรมที่ท าหน้าที่เป็ น สื่อกลางในการทาให้เกิดการ
เรียนรู โ้ ดยตรง โดยดาเนินการวิจัยด้วยวิธีการวิจั ยการออกแบบ เริ่ม จากการศึกษาเอกสารและ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเป็ นกรอบแนวคิด จากนัน้ ดาเนินการตีความภายใต้กรอบ
ทฤษฎี การวิจัยนีใ้ ช้แรงจูงใจเพื่อช่วยเพิ่ม ผลการเรียนรู ้ ความสนุกและการมีส่วนร่วมของผูเ้ ล่น
เกมส์โลกเสมื อนจริงโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู ้ จากนั้ นดาเนินการสัม ภาษณ์ผู้ใช้เพื่ อนาไปสู่การ
ออกแบบเกมส์ท่ีมี ประสิ ทธิภ าพ และรวบรวมปั จจัยต่างๆ เพื่อนาไปออกแบบเกมส์ท่ีมี สิทธิ ผล
ประกอบไปด้วย 1) กิจกรรมสร้างทีมควรเกิดขึน้ ก่อนกิจกรรมการเรียนรู ้ 2) การออกแบบเกมส์ควร
ส่งเสริม การพัฒ นาเอกลักษณ์ของผู้เล่น เกมส์ 3) การออกแบบเกมควรสนับสนุนความร่วมมื อ
มากกว่าการเล่นแบบแข่งขัน 4) การออกแบบเกมควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผูเ้ ล่นแต่ละคนสามารถ
พัฒนาตนเองเป็ นเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญของกลุ่มได้ 5) การออกแบบเกมควรเปิ ดโอกาสให้ผเู้ ชี่ยวชาญใน
กลุ่มฝึ กฝนผูอ้ ่นื และ 6) การเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ควรดาเนินการด้วยคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
มากกว่าเรียนรูก้ ารค้นพบด้วยตัวเอง ผลที่ได้จากการวิจัยนี ้ คือ นักออกแบบเกมส์มีประสิทธิภาพ
ในการออกแบบเกมส์เพิ่มขึน้
Bayramzadeh and Patel (2021) ศึก ษาเรื่อ งการวิจัยด้านการออกแบบการดูแ ล
สุขภาพในทางปฏิบตั ิ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) สารวจระดับความรูข้ องผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการออกแบบ
เกี่ ย วกับ การวิจัย และ 2) ส ารวจทัศ นคติท่ี มี ต่ อ การบู รณาการวิจั ย ด้านการออกแบบการดูแ ล
สุข ภาพในทางปฏิ บั ติ แ ละอุป สรรคต่ อ การประยุ ก ต์ใ ช้ในกระบวนการออกแบบ งานวิ จั ย นี ้
ทาการศึกษากับ ประชากร จ านวน 116 คน ระเบี ยบวิธี การวิจัย ด้วยการศึกษาใช้แ บบส ารวจ
ออนไลน์เพื่อขอความคิดเห็นจากสถาปนิกและนักออกแบบภายในด้านการดูแลสุขภาพโดยใช้
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วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอลล์ (snowball sampling) ด้วยข้อคาถามปลายเปิ ดและปลายปิ ด
ประกอบไปด้วย 1) แบบทดสอบวัดระดับความรู ข้ องผูป้ ฏิบัติงาน 2) แบบสอบถามการรับรู แ้ ละ
ทัศนคติของผูป้ ฏิบัติงานด้านการออกแบบไปสู่การวิจัยการออกแบบ และ 3) แบบสอบถามถาม
เพื่อถามสิ่งอานวยความสะดวกและอุปสรรคในการบูรณาการ ผลการวิจยั 1) ผูป้ ฏิบตั ิงานมักจะ
รวมการวิจยั เข้ากับขัน้ ตอนการออกแบบเบือ้ งต้นและการเขียนโปรแกรม 2) วิธีการรวบรวมข้อมูล
หลั ก เพื่ อ น ามาวิ จั ย การออกแบบจากเพื่ อ นร่ ว มงานและกลุ่ ม ผู้ใ ช้ และ 3) อุ ป สรรคในการ
ประยุกต์ใช้การวิจยั ในทางปฏิบตั ิสามอันดับแรก คือ ค่าใช้จ่าย เวลา และการขาดความเชี่ยวชาญ
Pinilla et al. (2021) ศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรด้วยการใช้ระบบการจัดการการ
เรี ย นรู ้แ บบ Open source (น ามาใช้ง านได้ฟ รี ไม่ ต้อ งจ่ า ยค่ า ลิ ข สิ ท ธ์ ) ส าหรับ การฝึ ก อบรม
นักศึกษาคลินิกระยะแรก: การศึกษาวิจยั การออกแบบการศึกษา มีวตั ถุประสงค์เพื่อสารวจระบบ
การจัดการเรียนรู ้ (LMS) จากมุม มองการวิจัยการออกแบบการศึ กษาการพัฒ นาหลักสูตรทาง
คลินิกและสนับสนุนนักศึกษาคลินิกมือใหม่ดว้ ยการเรียนรูท้ ่คี วบคุมตนเอง โดยดาเนินการวิจยั ด้วย
วิธีการวิจยั การออกแบบ ศึกษากับนักศึกษาคลินิก แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มประชากรตาม
รุ่นปี 2018 ที่ไม่มีตน้ แบบ LMS จานวน 107 คน และ 2) กลุ่มประชากรตามรุ่น 2019 ที่มีตน้ แบบ
LMS จานวน 83 คน รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามมีลกั ษณะการวัดคะแนนตามแบบมาตรวัดลิ
เคิรท์ (likert scale) 5 ระดับ แบ่งการวิจัย 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การวิเคราะห์และการส ารวจ
โดยการ การค้นหาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการกาหนดตนเอง การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และ
การเรียนรูท้ ่ีควบคุมตนเอง ระยะที่ 2 การออกแบบ โดยนาผลลัพธ์จากระยะที่ 1 มาออกแบบและ
ปรับปรุงต้นแบบ ระยะที่ 3 การประเมินผล ดาเนินการสารวจความพึงพอใจโดยรวมของพนักงานที่
มีต่อต้นแบบ ผลการวิจยั โดยในการวิจยั ได้ดาเนินการวิจยั การออกแบบทัง้ 3 ระยะ ดังนี ้ 1) ระยะที่
1 การวิเคราะห์และการสารวจ การวิเคราะห์การประเมินการเป็ นพนักงานของทั้งสองปี ดว้ ยการ
ทบทวนวรรณก่อนหน้าทาให้มีความเข้าใจอย่างลึกซึง้ และมีการสารวจเพิ่มเติมในเรื่องงทฤษฎีการ
เรียนรูท้ ่ีเป็ นกระบวนการที่สร้างแรงบันดาลใจ 2) ระยะที่ 2 การออกแบบ นาผลที่ได้มาออกแบบ
และทดลองวนซ า้ โดยได้อ อกแบบ E-learning ในการวางแผนหลัก สูต ร และ ระยะที่ 3 การ
ประเมินผล โดยทาการสารวจความพึงพอใจของนักเรียนเป็ นตัวบ่งชีค้ วามสาเร็จในการดาเนินการ
พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมสูงซึ่งแสดงให้เห็นว่าต้นแบบ LMS ไม่มีผลด้านลบ
Vignoli, Di Norcia, and Bertolotti (2021) การออกแบบบริการเพื่อความเป็ นอยู่ท่ีดี
ของพนักงาน: หลักการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ของพนักงาน มีวตั ถุประสงค์เพื่อกาหนดหลักการ
ออกแบบสวัสดิการจากองค์การในการปรับปรุงความเป็ นอยู่ท่ีดีของพนักงาน โดยดาเนินการวิจัย
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ด้วยวิธีการวิจยั การออกแบบเชิงคุณภาพ 5 ขัน้ ตอน ได้แก่ 1) ขัน้ ที่ 1 การวิจัยขัน้ ทุติยภูมิ โดยการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งพบว่าองค์กรจึงพยายามปรับปรุ งความเป็ นอยู่ท่ีดีของพนักงาน
ตัง้ แต่เรื่องสวัสดิการรักษาพยาบาลไปจนถึงการพัฒนาโครงการช่วยเหลือต่างๆ ทัง้ นีม้ ่งุ เน้นในเรื่อง
1.1) ช่องว่างทางกายภาพของพนักงาน เช่น สุขภาพร่างกาย สถานที่ทางานส่งผลต่อความเป็ นอยู่
ที่ดี 1.2) ปฏิสมั พันธ์และความสัมพันธ์ของพนักงานที่มีต่อการรับรูถ้ ึงความเป็ นอยู่ท่ีดี และ 1.3) สิ่ง
อานวยความสะดวกและความสมดุลระหว่างชีวิตและงาน ในปั จจุบนั เป็ นอย่างไรและโอกาสที่จะ
ปรับปรุ งชีวิตการทางาน 2) ขั้นที่ 2 การวิจัยขัน้ ปฐมภูมิ โดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างกับ
พนักงานบริษัทประกันภัยเป็ นบริษัทชัน้ นาระดับโลก จานวน 60 คน คนละ 2 ชั่วโมง บันทึกและ
ถอดความคาต่อคา 3) ขั้นที่ 3 การกาหนดนิยาม โดยการจัด Workshop วิเคราะห์ขอ้ มูลร่วมกัน
เพื่อกาหนดและตรวจสอบหลักการออกแบบ ผลการวิจยั พบว่าสามารถพัฒนาหลักการออกแบบ
เบือ้ งต้น 7 ประการ เพื่อออกแบบบริการเพื่อส่งเสริมความเป็ นอยู่ท่ีดีของพนักงาน 4) ขัน้ ที่ 4 การ
ตรวจสอบตามทฤษฎี โดยจัดเสวนากับคณะสหสาขาวิชาชีพดาเนินงานในการออกแบบ และ 5)
ขั้น ที่ 5 การตรวจสอบเชิ ง ปฏิ บัติ ด้วยวิธี การสังเกตและกึ่ งการสัม ภาษณ์แบบมี โครงสร้างเพื่ อ
ตรวจสอบหลักการออกแบบและผลกระทบที่อาจมีต่อกระบวนการออกแบบ ผลการวิจยั พบว่า 1)
หลักการออกแบบข้อที่ 1 การเข้าใจความต้องการ และมีส่วนร่วม โดยการเปิ ดโอกาสแนวความคิด
ของพนักงาน 2) หลักการออกแบบข้อที่ 2 สื่อสารและสร้างการรับรู ้ โดยการสื่อสารข้อมูลต่างๆ
และค่านิยมขององค์กรให้ชัดเจน 3) หลักการออกแบบข้อที่ 3 คาดการณ์ความคาดหวัง โดยการ
รับรูค้ วามคาดหวังเพื่อการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้เกินความคาดหวัง 4) หลักการออกแบบ
ข้อที่ 4 การส่งเสริม ปฏิ สัม พัน ธ์ของมนุษ ย์ เพื่ อ การพัฒ นาความสัม พัน ธ์ภ าย ในและนอกของ
สภาพแวดล้อ มการท างาน 5) หลัก การออกแบบข้อ ที่ 5 การปรับ ตั ว โดยค านึ ง ถึ ง ปั จ จั ย ที่
เปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจเกิดขึน้ เมื่อเวลาผ่านไป 6) หลักการออกแบบข้อที่ 6 การมอบหมายและการ
ควบคุม ตามบริบ ท ซึ่ง ควรน าเสนอสวัส ดิ ก ารที่ พ นัก งานสามารถเลื อ ดได้ด้วยตนเอง และ 7 )
หลัก การออกแบบข้อที่ 7 สร้างความแตกต่ างในการเข้าถึ งสวัส ดิก าร ควรข้าใจวิธี การบริก าร
เดียวกันที่สามารถตอบสนองความต้องการเดียวกันได้ผ่านวิธีการจัดส่งที่แตกต่างกัน ผลการศึกษา
ของเรามีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทองค์กรในปั จจุบนั ที่มีลักษณะเฉพาะ คือ 1)
ความซับซ้อนที่เพิ่มขึน้ 2) การมุ่งเน้นพัฒนาคน 3) ความเป็ นอยู่ท่ีดีมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 4) ความคาดหวังของความเป็ นอยู่ท่ดี ีและความพึงพอใจในงานคือย่อมเปลี่ยนแปลง
ไปตามกาลเวลา 5) ประชากรวัยทางานที่มีช่วงวัยต่างกันมีค่านิยมและความชอบต่างกัน ดังนัน้ จึง
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เป็ นเรื่องสาคัญ ที่จะต้องใส่ใจในการออกแบบความเป็ นอยู่ท่ีดีในระยะสั้นและระยะยาวภายใน
สวัสดิการขององค์การเพื่อให้แนวทางการคิดเชิงออกแบบเพื่อบรรลุเป้าหมาย
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยการออกแบบ พบว่า โดยส่วนมากจะ
เป็ นงานวิจัยที่นาเอาแนวคิดการวิจัยการออกแบบแประยุกต์ใช้เพื่อออกแบบในหลายภาคธุรกิจ
โดยเน้นที่การนาการวิจยั การออกแบบมาใช้ในการสร้างสิ่งใหม่ และการปรับปรุงกระบวนการเดิม
ให้ดีขึน้ ยิ่ง สิ่งที่สาคัญของการวิจยั การออกแบบ คือ การทาความเข้าใจกับผูใ้ ช้เพื่อให้นกั ออกแบบ
สามารถเข้า ใจปั ญ หา ความต้อ งการของผู้ ใช้ ทั้ง นี ้เพื่ อ การเพื่ อ เป็ น การส่ง เสริม การวิจัย การ
ออกแบบในศาสตร์ของจิตวิทยา ในการศึกษาครัง้ นีผ้ วู้ ิจัยจึงเลือกใช้การวิจัยการออกแบบเป็ นวิธี
วิทยาหลักในการดาเนินการเพื่อออกแบบและพัฒนาต้นแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจ
และให้รางวัลการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมของพนักงานโรงพยาบาลเอกชน
ตอนที่ 7 กรอบแนวคิดการวิจัย
ผลการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการให้รางวัล สามารถนามาใช้ในการส่งเสริม
การปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ (creativity)
และการน าสู่ก ารปฏิ บัติ (implementation) โดยก าหนดลักษณะของกิจ กรรมการดาเนิ น งานที่
สอดคล้องกับ หลัก การของแรงจูง ใจ (motivation) (Fischer et al., 2019) การก าหนดหลัก การ
ออกแบบขึน้ อยู่กับข้อมูล ที่ได้จ ากการวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้ซ่ึงจาแนกเป็ น 2 องค์ประกอบ คือ
ความต้องการจาเป็ น (needs) และประสบการณ์ผู้ใช้ ซึ่งจากการสืบค้นพบว่านักวิจัยบางท่าน
เสนอให้จดั หมวดหมู่ประสบการณ์ผใู้ ช้โดยอิงจากความต้องการทางจิตวิทยาและเชื่อมโยงเข้ากับ
ผลกระทบและการรับรู ข้ องผูใ้ ช้ (Hassenzahl et al., 2010) ซึ่งงานวิจัยนีไ้ ด้แบ่งเป็ น 3 มิติ ได้แก่
1) อารมณ์ (emotion) 2) เจตคติ (attitude) และ 3) รางวัลที่เคยได้รบั
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่ า การให้ร างวัล ส่ ง ผลต่ อ แรงจู ง ใจ แรงจู ง ใจเป็ น
ตัวกาหนดความคงอยู่ของพฤติกรรมและมีอิทธิพลต่อการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม โดยแรงจูงใจ
แบ่งออกเป็ น ประเภท คือ แรงจูงใจภายนอกและแรงจูงใจภายใน เมื่อมีการให้รางวัลจะส่งผลให้
เกิดแรงจูงใจภายนอกซึ่งจะนาบุคคลไปสู่การมีส่วนร่วมในการปฏิบตั ิติงานด้านนวัตกรรม ในขณะ
ที่แรงจูงภายในจะเกิดขึน้ จากตนเองและเกิดความเพลิดเพลินในการปฏิบตั ิ
จากการศึกษาลักษณะการให้รางวัลแก่พนักงานของ Armstrong (2019) สรุ ปลักษณะ
การให้รางวัลหลัก 5 ประการดังนี ้ 1) รางวัลที่ใช้ควรให้แบบสม่าเสมอและต่อเนื่อง 2) รางวัลที่ให้มี
ความแตกต่างไปตามความท้าทายหรือความยากของนวัตกรรม 3) รางวัลที่ให้จะต้องมีตวั เลือก 4)
รางวัลที่ให้ตอ้ งมีมลู ค่าทางการเงิน และ 5) รางวัลที่ให้สอดคล้องกับการพัฒนาตนเอง การวิจยั ใน
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ครัง้ นีจ้ ึงนาลักษณะการให้รางวัลแก่พนักงานดังกล่าวมาเป็ น ส่วนประกอบของการออกแบบ ดัง
ภาพประกอบ 5

ภาพประกอบ 5 กรอบแนวคิดการวิจยั

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ นในการ
พัฒ นาการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมและประสบการณ์เกี่ยวกับแรงจูงใจและการได้รบั รางวัล 2)
เพื่อออกแบบและพัฒนาต้นแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจและการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
จากผลการวิจยั ประสบการณ์ผใู้ ช้และความต้องการจาเป็ น และ 3) เพื่อทดลองใช้ตน้ แบบกิจกรรม
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม แรงจู ง ใจและการปฏิ บั ติ ง านด้า นนวั ต กรรมที่ พั ฒ นาขึ ้น สนั บ สนุ น ด้า นบริ ก าร
โรงพยาบาลเอกชนที่เคยได้รบั รางวัลการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม วิธีดาเนินการวิจัยแบ่งเป็ น 3
ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การวิเคราะห์และสารวจ ระยะที่ 2 การออกแบบและพัฒ นาต้นแบบ และ
ระยะที่ 3 การประเมินและสะท้อนคิด โดยมีรายละเอียด แต่ละระยะดังนี ้
ระยะที่ 1 การวิเคราะห์และสารวจ
ระยะนีเ้ ป็ นการดาเนินงานเพื่อตอบความมุ่งหมายการวิจัยข้อที่ 1 เพื่อวิเคราะห์ความ
ต้องการจาเป็ นในการพัฒนาการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมและประสบการณ์เกี่ยวกับแรงจูงใจและ
การได้รับ รางวัล ผู้วิ จั ย ด าเนิ น การโดยใช้ก ารวิ จัย ประสบการณ์ ผู้ใ ช้ (user experience: UX
research) สาหรับเก็บรวบรวมข้อมูลกับพนักงานบริการสายสนับสนุนด้านบริการโรงพยาบาล
เอกชนที่เคยได้รบั รางวัลการปฏิบตั ิ งานด้านนวัตกรรม จานวน 104 คน เกี่ยวกับประสบการณ์การ
ได้รับ รางวัล แรงจู ง ใจในการปฏิ บัติ ง านด้า นนวัต กรรม การปฏิ บัติ ง านด้า นนวัต กรรม และ
คุณลักษณะของรางวัลการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม ตลอดจนความต้องการจาเป็ น (needs) ของ
การปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม มีขนั้ ตอนการวิจยั ดังนี ้
1.1 การวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัย
การศึก ษาเอกสารเพื่ อวิเคราะห์ห ลักการออกแบบคุณ ลักษณะการให้รางวัลเพื่ อ
ส่ ง เสริม การปฏิ บั ติ ง านด้า นนวัต กรรม เช่ น เอกสารเกี่ ย วกับ การให้ร างวัล เพื่ อ ส่ ง เสริม การ
ปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม (Acosta-Prado et al., 2020; S. M. Al-Sabi et al., 2019; Fischer et
al., 2019; Opoku & Duah, 2019; Wang et al., 2018) เอกสารเกี่ยวกับปั จจัยด้านการให้รางวัลที่
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมโดยมีแรงจูงใจเป็ นตัวแปรส่งผ่าน (Fischer et al., 2019;
Wang et al., 2018)
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1.2 การพัฒนาเครื่องมือวิจัย
เครื่องมือวิจัยเป็ นชุดเครื่องมือการสารวจประสบการณ์การได้รบั รางวัลเพื่อส่งเสริม
การปฏิบตั ิงาน ด้านนวัตกรรมของพนักงานบริการในโรงพยาบาลเอกชน ประกอบด้วย 4 ชุด ได้แก่
1) แบบสอบถามประสบการณ์การได้รบั รางวัลการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม 2) แบบวัดแรงจูงใจ
การปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม 3) แบบวัดพฤติกรรมการปฏิบัติงานด้า นนวัตกรรม และ 4) แบบ
สารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของรางวัลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม มีรายละเอียด
ของการพัฒนาเครื่องมือดังนี ้
1) การกาหนดโครงสร้างของแบบสอบถาม การกาหนดจานวนข้อคาถามของตัว
แปรและองค์ประกอบย่อยของแต่ละตัวแปร จานวน 5-10 ข้อ รวมทั้งสิน้ 40 ข้อ รายละเอียดดัง
ตาราง 1
ตาราง 1 โครงสร้างของแบบสอบถาม
ที่
แบบสอบถาม/แบบวัด
1 ประสบการณ์การได้รบั รางวัล

2 แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้าน
นวัตกรรม
3 การปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
4 คุณลักษณะของรางวัลการ
ปฏิบตั ิงานฯ

องค์ประกอบ
จานวนข้อ
1.1 อารมณ์ต่อรางวัล
5
1.2 เจตคติต่อรางวัล
5
1.3 รางวัลที่เคยได้รบั
10
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
5
3.1 ความคิดสร้างสรรค์
3.2 การนาสูก่ ารปฏิบตั ิ
คุณลักษณะของรางวัลการปฏิบตั ิงานฯ
รวม

5
5
5
40
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2) การจัด ท าร่า งเครื่ อ งมื อ วิ จัย ผู้วิ จัย ได้ด าเนิ น การร่า งแบบสอบถามหรื อ
ปรับปรุงแบบสอบถามจากงานวิจยั ต่างประเทศ รายละเอียดลักษณะเครื่องมือมีดงั นี ้
1.2.1 แบบสอบถามประสบการณ์ ก ารได้ รั บ รางวั ล การปฏิ บั ติ ง านด้ า น
นวัตกรรม
แบบสอบถามประสบการณ์ก ารได้รับรางวัลการปฏิบัติ งานด้านนวัต กรรม มี
ลัก ษณะเป็ น มาตรวั ด ประมาณค่ า 5 ระดับ จากระดับ 1 (น้อ ยที่ สุด ) ถึ ง ระดับ 5 (มากที่ สุด )
ประกอบด้ว ยข้อ ค าถามจ านวน 20 ข้อ ผู้วิ จั ย ด าเนิ น การสร้า งข้อ ค าถามเองจากนิ ย ามเชิ ง
ปฏิบตั ิการ มีตวั อย่างของข้อคาถาม ดังตาราง 2
ตาราง 2 ตัวอย่างแบบสอบถามประสบการณ์ได้รบั รางวัลจากการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
การได้รับรางวัลปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม ทาให้ท่าน น้อย น้อย ปาน มาก มาก
มีความรู้สึกต่อไปนีร้ ะดับใด
ทีส่ ุด
กลาง
ทีส่ ุด
(อารมณ์)
1 ท่านรูส้ กึ ภาคภูมิใจในตนเอง
2 ท่านรูส้ กึ ว่าตนเองมีคณ
ุ ค่ากับองค์การ
3 ท่านรูส้ กึ มีความสุข
4 ท่านรูส้ กึ ชอบและพอใจ
5 ท่านรูส้ กึ สนุก
1.2.2 แบบวัดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม
แบบวัด แรงจู ง ใจการปฏิ บัติ ง านด้า นนวัต กรรม มี ลัก ษณะเป็ น มาตรวัด
ประมาณค่า 5 ระดับ จากระดับ 1 (น้อยที่ สุด ) ถึง ระดับ 5 (มากที่สุด ) ประกอบด้วยข้อคาถาม
จ านวน 5 ข้อ ผู้วิ จัย ปรับ ปรุ ง ข้อ ค าถามจาก G. F. Robinson et al. (2014) มี ตั ว อย่ า งของข้อ
คาถาม ดังตาราง 3
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ตาราง 3 ตัวอย่างแบบสอบถามแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
ท่านมีคุณลักษณะการทางานตามประเด็นต่อไปนี้ น้อย น้อย ปาน มาก มาก
ระดับใด
ทีส่ ุด
กลาง
ทีส่ ุด
(แรงจูงใจ)
1 ท่านสนใจที่จะเพิ่มพูนความรูแ้ ละทักษะการทางานของ
ตนเอง
2 ไม่ว่าผลลัพธ์การทางานเป็ นเช่นไร ท่านมีกาลังใจใน
การปฏิบตั ิงานอยู่เสมอ
3 ท่านทางานด้วยความกระตือรือร้นและผลักดันงานให้
สาเร็จ
4 ท่านชอบทางานที่ทา้ ทาย
5 ท่านพร้อมที่จะทางานตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
1.2.3 แบบวัดพฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม
แบบวัดพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม มีลกั ษณะเป็ นมาตรวัดประมาณ
ค่า 5 ระดับ จากระดับ 1 (น้อยที่สดุ ) ถึงระดับ 5 (มากที่สุด) ประกอบด้วยข้อคาถาม จานวน 5 ข้อ
ประกอบด้วยข้อคาถาม จ านวน 10 ข้อ ผู้วิจัยปรับปรุ งข้อคาถามจาก Fischer et al. (2019) มี
ตัวอย่างของข้อคาถาม ดังตาราง 4

65
ตาราง 4 ตัวอย่างวัดพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
ท่านมีคุณลักษณะหรือพฤติกรรมตามข้อรายการ น้อย น้อย ปาน มาก มาก
ต่อไปนีม้ ากน้อยเพียงใด
ทีส่ ุด
กลาง
ทีส่ ุด
(การปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม)
ความคิดสร้างสรรค์
1 ท่านคิดหาวิธีการใหม่ในการเพิ่มความรูแ้ ละพัฒนา
ทักษะการทางาน
2 ท่านสนใจคิดสิ่งใหม่ท่ีช่วยให้การทางานมี
ประสิทธิภาพ
3 ท่านพยายามนาเสนอความคิดสร้างสรรค์ให้สามารถ
ใช้กบั การทางานได้จริง
4 ท่านคิดออกแบบแนวความคิดใหม่สาหรับปรับปรุง
การทางาน
5 ท่านคิดหานวัตกรรมเมื่อพบปัญหาใหม่หรือบริบทการ
ทางานใหม่
การนาสู่การปฏิบัติ
6 ท่านทดลองนาร่องความคิดใหม่ก่อนนาไปใช้จริง
7 ท่านนาความคิดใหม่สกู่ ารปฏิบตั ิจริงให้เหมาะสมกับ
งาน
8 ท่านลงมือปฏิบตั ิตามแนวความคิดใหม่ดว้ ยความ
พยายามให้สาเร็จ
9 ท่านร่วมมือกับหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานในการนา
นวัตกรรมพัฒนางานให้ดีขนึ ้
10 ท่านแนะนาความคิดใหม่กบั เพื่อร่วมงานให้สามารถ
ใช้กบั งานที่อยู่ได้สาเร็จ
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1.2.4 แบบสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของรางวัลการปฏิบัติงาน
ด้านนวัตกรรม
แบบส ารวจความคิ ดเห็ น เกี่ ย วกับคุณ ลักษณะของรางวัลการปฏิ บัติง านด้าน
นวัตกรรม มีลกั ษณะเป็ นมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ จากระดับ 1 (น้อยที่สุด) ถึงระดับ 5 (มาก
ที่สุด) ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 5 ข้อ ผู้วิจัยดาเนินการสร้างข้อคาถามเองจากนิยามเชิ ง
ปฏิบตั ิการละจากการศึกษาเอกสารของ มีตวั อย่างของข้อคาถาม ดังตาราง 5
ตาราง 5 ตัวอย่างแบบสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของรางวัลการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
ท่านคิดว่า รางวัลการปฏิบัติงานาด้านนวัตกรรมควรมี น้อย น้อย ปาน มาก มาก
คุณลักษณะต่อไปนี้ระดับใด
ทีส่ ุด
กลาง
ทีส่ ุด
1 รางวัลที่ใช้ควรให้แบบสม่าเสมอและต่อเนื่อง
2 รางวัลที่ให้มีความแตกต่างไปตามความท้าทายหรือ
ความยากของนวัตกรรม
3 รางวัลที่ให้จะต้องมีตวั เลือก
4 รางวัลที่ให้ตอ้ งมีมลู ค่าทางการเงิน
5 รางวัลที่ให้สอดคล้องกับการพัฒนาตนเอง
การกาหนดเกณฑ์การแปลความหมาย ผูว้ ิจยั กาหนดเกณฑ์การแปลความหมาย
ของคะแนนที่ได้จากการตอบแบบสอบถามโดยทุกตัวแปรมีการใช้เกณฑ์ 5 ระดับ ได้แก่ น้อยที่สุด
น้อย ปานกลาง มาก มากที่สดุ ของ บุญชม ศรีสะอาด (2556) ดังนี ้
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะของตัวแปรในระดับมากที่สดุ
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะของตัวแปรในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะของตัวแปรในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะของตัวแปรในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะของตัวแปรในระดับน้อยที่สดุ
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1.3 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามในการวิจัยฉบับนี ้ ดาเนินการโดยเริ่มจาก
การตรวจสอบคุณภาพโดยผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 3 คน และนาแบบสอบถามทดลองใช้กับกลุ่มที่
ใกล้เคียงกับตัวอย่างวิจัย จานวน 73 คน และการนาไปใช้จริงกับตัวอย่างวิจัย จานวน 104 คน
ประกอบด้วย การตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา (content validity) การตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น
(reliability) และการทดสอบหาค่าอานาจจาแนก (discrimination) การนาเสนอแบ่งเป็ น 3 หัวข้อ
ย่อย ได้แก่ 1.3.1 การตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา (content validity) 1.3.2 การตรวจสอบค่า
ความเชื่อมั่น (reliability) และ 1.3.3 การหาค่าอานาจจาแนกรายข้อ (discrimination)
1.3.1 การตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา (content validity)
การตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื ้อ หาของเครื่ อ งมื อ วิ จัย ที่ พั ฒ นาขึ น้ ใช้วิ ธี ก าร
ตรวจสอบความสอดคล้องของนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรกับข้อคาถามที่ตอ้ งการวัด และ
ความเป็ นปรนัยของข้อคาถาม โดยให้ผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่านเป็ นผูพ้ ิจารณา ประกอบด้วย
ผูท้ รงคุณ วุฒิ ด้านจิ ตวิทยา การบริหารองค์การ และการวัดและประเมิ นผล ส าหรับ เกณฑ์การ
คัดเลือกผูท้ รงคุณ วุฒิ ประกอบด้วย 1) จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึน้ ไปในด้านที่เชี่ยวชาญ
จิต วิท ยาหรือการบริหารองค์การหรือนวัตกรรมหรือการวัดและประเมิ น ผล 2) มี ประสบการณ์
ทางานด้านที่เชี่ยวชาญ ไม่ต่ากว่า 5 ปี และ 3) มีผลงานหรืองานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน
ด้านนวัตกรรม
การตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หาใช้ดัชนี IOC กาหนดเกณฑ์การใช้ได้ของข้อ
คาถาม โดยมีค่า IOC มากกว่า 0.50 ขึน้ ไป ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หาจากผูท้ รงคุณวุฒิ
พบว่า ค่า IOC ของทุกข้อคาถามตามตัวแปรที่วัดมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 หมายความว่า
ข้อ ค าถามที่ ส ร้า งขึ ้น มี ค วามสอดคล้อ งกั บ นิ ย ามเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารและน าไปใช้เก็ บ ข้อ มู ล ได้
รายละเอียดดังตาราง 6
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ตาราง 6 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หาของแบบสอบถาม
แบบสอบถาม/แบบวัด
จานวนข้อ
ค่า IOC
1 ประสบการณ์การได้รบั รางวัลปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
20
0.67-1.00
2 แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
5
0.67-1.00
3 พฤติกรรมการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
10
0.67-1.00
4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของรางวัลการ
5
1.00
ปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
ส าหรับ ข้อ เสนอแนะของผู้ท รงคุณ วุฒิ เพื่ อ ปรับ ข้อ ค าถามให้มี ค วามชัด เจน
รายละเอียดดังตาราง 7
ตาราง 7 การปรับปรุงข้อคาถามตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ
ตาราง 7 (ต่อ)
ข้อที่
ข้อเสนอแนะ
ข้อคาถามเดิม
เจตคติต่อการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม
7 เพิ่มคาว่า กระตุน้
รางวัล เป็ น ส่ ว นส าคั ญ ที่
ทาให้ท่ านมี นวัตกรรมใน
การทางานอย่างต่อเนื่อง
และสม่าเสมอ
8 เพิ่มต้นประโยคว่า “การให้ ท่ า นรู ้สึ ก ว่ า ตนเองเป็ น
รางวั ล ” เพื่ อ ขยายความ ส่วนหนึ่งขององค์การและ
เข้ า ใ จ ข อ ง ผู้ ท า แ บ บ มีคณ
ุ ค่า
สอบถาม
รางวัลทีเ่ คยได้รับ
17 เปลี่ ย นให้ใ ช้ค าว่ า “ท่ า น รางวัลที่เหมาะสมสาหรับ
ได้ รับ การเลื่ อ นต าแหน่ ง ผูค้ ิดนวัตกรรมคือ โอกาส
หรือความก้าวหน้าขึน้ ”
ในการพัฒ นาความก้า ว
หน้าส่วนบุคคล

ข้อคาถามทีป่ รับปรุ งใหม่
รางวั ล มี ส่ ว นส าคั ญ ในการ
กระตุ้ น ให้ พ นั ก งานคิ ด ค้ น
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
การให้รางวัล ทาให้พ นักงาน
รู ้ สึ ก เป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง แ ล ะ มี
ความสาคัญกับองค์การ

ท่ านได้รบั การเลื่ อ นต าแหน่ ง
หรือความก้าวหน้าขึน้
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ตาราง 7 (ต่อ)
ข้อที่
ข้อเสนอแนะ
18 เปลี่ ย นให้ใ ช้ค าว่ า “ท่ า น
ได้ รั บ ค อ ร์ ส อ บ รม เพื่ อ
พั ฒ นาทั ก ษะการท างาน
ตนเอง”

ข้อคาถามเดิม
รางวัลที่เหมาะสมสาหรับ
ผู้ คิ ด นวั ต กรรมคื อ คอร์
สฝึ กอบรมพิ เศษเพื่อการ
พัฒนาตนเองเช่น Young
Leadership Program
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม
22 ตั ด ค าว่ า “หากฉั น ได้ รับ หากฉั น ได้ รั บ ป ระสบ ประสบการณ์ ใ หม่ ๆ การ การณ์ ใหม่ ๆ การท างาน
ทางาน”
ไม่ ว่าผลลัพ ธ์ก ารท างาน
จะเป็ นเช่ น ไรก็ ต าม ฉั น
รูส้ กึ พึงพอใจเสมอ
23 แ น ะ น า ใ ห้ เพิ่ ม ค า ว่ า ความกระตือรือร้นในการ
“ผลักดันงานให้สาเร็จ”
เรี ย นรู ้ เป็ นสิ่ ง ที่ ผ ลั ก ดั น
ผลการทางานของท่าน

ข้อคาถามทีป่ รับปรุ งใหม่
ท่ า นได้ รับ คอร์ส อบรมเพื่ อ
พั ฒ น าทั ก ษ ะก ารท างาน
ตนเอง

ไม่ ว่ า ผลลัพ ธ์ ก ารท างานจะ
เป็ นเช่ น ไรท่ า นมี ก าลั ง ใจใน
การปฏิบตั ิงานอยู่เสมอ

ท่ า น ท า ง า น ด้ ว ย ค ว า ม
กระตือรือร้นและผลักดันงาน
ให้สาเร็จ

1.3.2 การตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น (reliability)
การหาความเที่ ย งของเครื่อ งมื อ โดยการน าไปทดลองใช้กับ พนัก งานบริก าร
โรงพยาบาลเอกชนที่เคยได้รบั รางวัลการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมที่ไม่ใช่ตวั อย่างวิจยั จานวน 73
คน และการเก็บข้อมูลจริงจากตัวอย่างวิจัยที่ศึกษา จานวน 104 คน ผลการประเมินความเที่ยง
ด้วยค่ าสัม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค ก าหนดเกณฑ์ก ารประเมิ น ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา
ของครอนบาคในระดับพอใช้ขึน้ ไป (มากกว่า 0.70) ตามเกณฑ์ของศิริชัย กาญจนวาสี (2556)
ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรง พบว่า แบบสอบถาม/แบบวัดทุกฉบับมี ผลการประเมิ นความ
เที่ยงตรงในระดับพอใช้ถึงดีมาก โดยความเที่ยงตรงของการทดลองใช้มีค่าระหว่าง 0.78-0.91 และ
เมื่อเก็บข้อมูลจริง มีค่าความเที่ยงตรงอยู่ระหว่าง 0.73-0.87 รายละเอียดดังตาราง 8

70
ตาราง 8 ผลตรวจสอบความเที่ยงตรงด้วยการคานวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
ความเทีย่ งตรง
ตัวแปร
1.ประสบการณ์การได้รับรางวัลจากการ
ปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม
1.1 อารมณ์ (emotion) (5 ข้อ)
1.2 เจตคติ (attitude) (5 ข้อ)
1.3 รางวัลที่เคยได้รบั (10 ข้อ)
2.แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม (5 ข้อ)
3.พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม
3.1 ความคิดสร้างสรรค์ (5 ข้อ)
3.2 การนาสูก่ ารปฏิบตั ิ (5 ข้อ)
4.ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
การปฏิบัติงานฯ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของการ
ปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม

เก็บข้อมูล
จริง
(N = 104)
คานวณ Cronbach’s alpha coefficient
ทดลองใช้
(N = 73)

0.88
0.86
0.91
0.87
0.80
0.75
คานวณ Cronbach’s alpha coefficient
0.78
0.73
คานวณ Cronbach’s alpha coefficient
0.88
0.85
0.80
0.79
คานวณ Cronbach’s alpha coefficient
0.88

0.85

1.3.3 การหาค่าอานาจจาแนกรายข้อ (Discrimination)
ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามที่มีการทดลองใช้จานวน 73 คน มาวิเคราะห์หาค่าอานาจ
จาแนก โดยใช้เทคนิคร้อยละ 25 ของกลุ่ม สูงและกลุ่ม ต่า จากนั้นวิเคราะห์โดยใช้สถิติทดสอบ
t-test เพื่ อคัด เลื อ กข้อที่ มี ค่าอานาจจ าแนกอย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิติ พบว่า ข้อค าถามทุกข้อ
จานวน 40 ข้อ มีค่าอานาจจาแนกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 หมายความว่า ข้อคาถาม
มี ค วามสามารถจ าแนกบุ ค คลที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะตามตั ว แปรระหว่ า งกลุ่ ม สู ง กั บ กลุ่ ม ต่ า ได้
รายละเอียดดังตาราง 9
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ตาราง 9 ผลการตรวจสอบค่าอานาจจาแนกรายข้อโดยใช้เทคนิคร้อยละ 25
แบบสอบถามประสบการณ์การได้รับรางวัลการ
่า (n=18)
กลุ่มตปฏิ
กลุต่มกรรม
สูง (n=18)
t
บัติงานด้านนวั
ข้อ
M
SD
M
SD
Item 1 2.89
1.13
4.83
0.38
6.90*
Item 2 3.00
0.84
4.89
0.32
8.90*
Item 3 2.72
0.67
4.89
0.32 12.37*
Item 4 2.72
0.75
4.83
0.38 10.61*
Item 5 2.89
0.76
4.83
0.38
9.71*
Item 6 3.00
0.59
4.83
0.38 11.00*
Item 7 2.94
0.64
4.89
0.47 10.39*
Item 8 2.72
0.57
4.94
0.24 15.18*
Item 9 2.89
0.76
4.89
0.32 10.29*
Item
3.39
0.92
4.83
0.38
6.17*
Item
3.56
0.78
4.56
0.51
4.53*
10
Item
3.11
0.58
4.44
0.51
7.30*
11
Item
3.39
0.98
4.89
0.32
6.18*
12
Item
2.61
0.61
4.83
0.38 13.12*
13
Item
2.56
0.70
4.83
0.38 12.04*
14
Item
3.33
0.77
4.61
0.50
5.92*
15
Item
3.44
0.86
4.89
0.32
6.70*
16
Item
3.22
0.88
4.39
0.85
4.05*
17
Item
2.56
0.86
4.61
0.61
8.31*
18
Item
2.67
0.84
4.11
0.76
5.41*
19
แบบวั
ด
แรงจู
ง
ใจในการปฏิ
บ
ต
ั
ง
ิ
านด้
า
นนวั
ต
กรรม
20
กลุ่มต่า (n=18)
กลุ่มสูง (n=18)
ข้อ
t
M
SD
M
SD
Item
3.22
0.81
4.83
0.38
7.64*
Item
3.17
0.86
3.22
0.81
5.36*
21
Item
2.67
0.49
4.78
0.43
13.84*
22
Item
3.00
0.77
4.50
0.51
6.89*
23
Item
3.17
0.71
4.89
0.32
9.40*
24
25

แบบวัดพฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม
กลุ่มต่า (n=18)
กลุ่มสูง (n=18)
t
M
SD
M
SD
Item 26 3.22
0.81
4.83
0.38
7.64*
Item 27 3.17
0.86
3.22
0.81
5.36*
Item 28 2.67
0.49
4.78
0.43 13.84*
Item 29 3.00
0.77
4.50
0.51
6.89*
Item 30 3.17
0.71
4.89
0.32
9.40*
Item
3.11
0.68
4.72
0.46
8.35*
Item
3.33
0.69
4.67
0.49
6.73*
31
Item
2.94
0.54
4.94
0.24
14.4*2
32
Item
3.22
0.94
4.72
0.46
6.06*
33
Item
3.39
0.78
4.89
0.32
7.56*
34
่
แบบสอบถามความคิ
ด
เห็
น
เกี
ย
วกั
บ
คุ
ณ
ลั
ก
ษณะของการ
35
ข้อ
กลุ่มต่า (n=18)
กลุ่มสูง (n=18)
ปฏิบัติงานฯ
t
M
SD
M
SD
Item
3.33
0.84
4.78
0.43
6.50*
Item
3.06
0.73
4.78
0.43
8.68*
36
Item
3.44
0.78
4.56
0.78
4.25*
37
Item
3.17
0.71
4.67
0.59
6.89*
38
Item
3.11
0.68
4.67
0.77
6.45*
39
*p<.05
40
ข้อ

1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลมีขนั้ ตอนการดาเนินงานดังนี ้
1) การกาหนดประชากรที่ใช้ในการวิจยั งานวิจยั นีท้ าการศึกษากับประชากรเป็ น
พนักงานบริการของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่เคยได้รบั รางวัลการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
จานวน 104 คน
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2) เครื่องมือวิจยั สาหรับขัน้ ตอนนีเ้ ป็ นแบบวัดที่มีลกั ษณะเป็ นมาตรวัดประมาณ
ค่า 5 ระดับ (rating scale) แบ่ งเนื ้อหาเป็ น 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของพนักงาน
บริการสายสนับสนุนด้านบริการ ได้แก่ เพศ อายุประสบการณ์ทางาน ระดับการศึกษาสูงสุด ส่วนที่
2 แบบวัดที่ใช้ศึกษาในงานวิจยั นี ้ จานวน 4 แบบวัด ได้แก่ 1) แบบสอบถามประสบการณ์การได้รบั
รางวัลการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม 2) แบบวัดแรงจูงใจการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม 3) แบบวัด
พฤติกรรมการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม และ 4) แบบสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
รางวัลการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
3) การพิทกั ษ์สิทธิ์ผใู้ ห้ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
การวิจยั ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการฯ (หมายเลข
รับ รอง SWUEC-G-429/2563) เพื่ อเก็ บรวมรวมข้อมูลกับ กลุ่ม ตัวอย่าง ตั้ง แต่ เดือนกุม ภาพัน ธ์
พ.ศ.2564 ถึง เดือนพฤษภาคม 2564 ผูว้ ิจัยขอให้ตัวอย่างวิจัยทาแบบสอบถาม โดยมีการชีแ้ จง
ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการวิจยั และรายละเอียดในแบบสอบถามเพื่อให้กลุม่ ตัวอย่างเข้าใจลักษณะ
การตอบแบบสอบถาม ทัง้ นีข้ อ้ มูลทัง้ หมดจะถูกเก็บไว้เป็ นความลับและวิเคราะห์ผลเป็ นภาพรวม
ไม่ระบุช่ือบุคคล
4) การทาหนังสือจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงผูอ้ านวยการโรงพยาบาล
ที่ใช้เป็ นสถานที่เก็บข้อมูลเพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลวิจยั
5) ดาเนินการเก็บข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้ QR Code มีอัตราการ
ตอบกลับ 100%
6) การน าแบบสอบถามที่ ได้รบั การตอบกลับ จากตัวอย่างวิจัยมาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ และความถูกต้องในการตอบแบบสอบถาม
7) การนาข้อมูลที่ได้มาลงรหัส จัดลาดับข้อมูล เพื่อการประมวลผลข้อมูลต่อไป
1.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
1) การวิเคราะห์โดยใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ความถี่ และร้อยละ ของตัวแปรภูมิหลัง
แบบสอบถาม ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสบการณ์การได้รบั รางวัลปฏิบตั ิงาน
ด้านนวัตกรรม แรงจูงในการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม
และความคิดเห็นต่อคุณลักษณะรางวัลเพื่อส่งเสริมการปฏิบตั ิดา้ นนวัตกรรม
2) การวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ นในการพัฒ นาการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม
โดยประเมินความแตกต่างระหว่างสภาพปั จจุบนั ที่เป็ นและสภาพที่คาดหวัง แล้วเรียงลาดับของ
ผลต่างของคะแนนเฉลี่ย โดยใช้ดชั นี PNI modified (นงลักษณ์ วิรชั ชัย และสุวิมล ว่องวาณิช, 2550)
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PNI modified = (I-D)/D
โดย I (importance) หมายถึง ระดับความคาดหวังที่ตอ้ งการให้เกิดพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม (สภาพที่คาดหวัง) ในการวิจัยนีก้ าหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 คะแนน
และ D (degree of success) หมายถึง ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมที่มี อยู่ใน
ปัจจุบนั
ระยะที่ 2 การออกแบบและพัฒนาต้นแบบ
ระยะนีเ้ ป็ นการดาเนินงานเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 คือ เพื่อออกแบบและ
พัฒ นาต้นแบบกิ จกรรมเพื่อส่งเสริม แรงจูงใจและการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมจากผลการวิจัย
ประสบการณ์ผูใ้ ช้และความต้องการจาเป็ น ขัน้ ตอนการวิจัยมี 2 ขั้นตอน ได้แก่ 2.1 การกาหนด
หลักการออกแบบต้นแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจและการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม 2.2 การ
พัฒนาต้นแบบฯ ตามหลักการออกแบบที่กาหนด และ 2.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.1 การกาหนดหลักการออกแบบต้นแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจและการ
ปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม
ขัน้ ตอนการกาหนดหลักการออกแบบต้นแบบฯ เริ่มจากการวิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับ
การให้รางวัล เพื่อส่งเสริม การปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม (Acosta-Prado et al., 2020; S. M. AlSabi et al., 2019; Fischer et al., 2019; Opoku & Duah, 2019; Wang et al., 2018) เอกสาร
เกี่ยวกับปั จจัยด้านการให้รางวัลที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมโดยมีแรงจูงใจเป็ นตัวแปร
ส่งผ่าน (Fischer et al., 2019; Wang et al., 2018) การจัดกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมสามารถช่วย
ให้เกิดการคิดสร้างนวัตกรรมและแรงจูงใจในการคิดสร้างสรรค์ โดยกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมที่
เหมาะสมจาเป็ นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในองค์การ (Viliam Lendel et al.,
2017) เพื่ อ ให้ไ ด้ห ลัก การออกแบบโดยอิ ง จากความสัม พัน ธ์ระหว่ างตัว แปรกิ จ กรรมส่ง เสริม
นวัตกรรมและการให้รางวัลที่ส่งผลต่อแรงจูงใจและการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม โดยมีแรงจูงใจ
เป็ นตัวแปรส่งผ่าน จากนัน้ นาผลการวิจยั ตอนที่ 1 การวิจยั ประสบการณ์ผใู้ ช้ มาออกแบบหลักการ
ออกแบบต้นแบบฯ เพื่อให้การนาต้นแบบฯ สู่การปฏิบตั ิได้อย่างเหมาะสม รายละเอียดขัน้ ตอนการ
วิจยั มีดงั นี ้
1) การวิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับหลักการออกแบบการให้รางวัลการปฏิบตั ิงาน
ด้านนวัตกรรม จากนัน้ นามาใช้เป็ นข้ออ้างเชิงเหตุผล ซึ่งเป็ นหลักการออกแบบเวอร์ช่นั ที่ 1
2) การกาหนดบริบทกลุม่ เป้าหมายและผลลัพธ์ท่คี าดหวัง
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3) การน าผลการวิ จัย ประสบการณ์ ผู้ใช้ม าพิ จ ารณาแนวทางการออกแบบ
ต้นแบบฯ ให้สอดคล้องกับบริบทของกลุ่มเป้าหมาย ดาเนินการโดยผูว้ ิจยั ร่วมกันคิดและตรวจสอบ
ความคิดกับอาจารย์ท่ปี รึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการนาผลวิจยั มาใช้ออกแบบต้นแบบฯ
4) การสรุ ป หลัก การออกแบบต้น แบบฯ และวิ เคราะห์เปรีย บเที ย บหลัก การ
ออกแบบต้นแบบฯ เวอร์ช่ ันที่ 1 กับเวอร์ช่ ันที่ 2 เพื่อปรับหลักการออกแบบต้นแบบกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมแรงจูงใจและการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
2.2 การพัฒนาต้นแบบฯ ตามหลักการออกแบบทีก่ าหนด
การนาหลักการออกแบบคุณลักษณะการให้รางวัลเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานด้าน
นวัตกรรม ตามหลักการเวอร์ช่ นั 2 มากาหนดเป็ นกิจกรรมที่มีคุณลักษณะสอดคล้องกับหลักการ
ดังกล่าว มีขนั้ ตอนดังนี ้
1) การร่ า งต้น แบบกิ จ กรรมการให้ร างวั ล เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ง านด้า น
นวัตกรรม ได้แก่ ชื่อกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ประเภท ระยะเวลา วัตถุประสงค์ เนือ้ หา/สังเขปสาระ
สื่อ/อุปกรณ์ ขัน้ ตอนดาเนินกิจกรรม การให้รางวัล และการประเมินผล
2) การตรวจสอบความเหมาะสมของร่างต้นแบบฯ โดยให้ผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน
3 ท่านเป็ นผูพ้ ิจารณา ประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒิ ดา้ นจิตวิทยา การบริหารองค์การ และการวัด
และประเมิ นผล ส าหรับ เกณฑ์การคัดเลือกผู้ทรงคุณ วุฒิ ประกอบด้วย 1) จบการศึกษาระดับ
ปริญญาโทขึน้ ไปในด้านที่เชี่ยวชาญจิตวิทยาหรือการบริหารองค์การหรือนวัตกรรมหรือการวัดและ
ประเมิ น ผล 2) มี ป ระสบการณ์ ท างานด้านที่ เชี่ ย วชาญ ไม่ ต่ า กว่า 5 ปี และ 3) มี ผ ลงานหรือ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม ประเมินความเหมาะสมของ 4 กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรม 1 Service Design Workshop กิจกรรม 2 Easy to Design กิจกรรม 3 Fun Design และ
กิจกรรม 4 Show Case Show Design สาหรับข้อเสนอแนะมีการปรับภาษาและขัน้ ตอนกิจกรรม
เครื่องมือวิจัยคือ แบบประเมินความเหมาะสมของต้นแบบกิจกรรมการให้
รางวัลเพื่อส่งเสริมการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม มีลกั ษณะ 3 ตัวเลือก ได้แก่ ไม่เหมาะสม (-1) ไม่
แน่ใจ (0) และเหมาะสม (+1) ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 4 ข้อ ตามรายชื่อของกิจกรรม 4
กิจกรรม
3) การปรับต้น แบบกิจกรรมฯ ตามข้อเสนอแนะ และเสนออาจารย์ท่ีป รึกษา
จากนัน้ จัดทาสื่ออุปกรณ์ เพื่อนาไปทดสอบต้นแบบระยะต่อไป
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2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
1) การวิเคราะห์เอกสาร ใช้การวิเคราะห์เนือ้ หาเกี่ยวกับหลักการออกแบบกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมแรงจูงใจและการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมของพนักงานโรงพยาบาลเอกชน โดยการ
จาแนกเนือ้ หาและจัดกลุม่ ของเนือ้ หาจากเอกสาร
2) การประเมินความเหมาะสมของต้นแบบกิจกรรมการให้รางวัลโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
ใช้ผ ลรวมของความคิ ด เห็ น จากผู้เชี่ ย วชาญต่ อ จานวนผู้เชี่ ยวชาญทั้ง หมด ส าหรับ เกณฑ์ก าร
ประเมินความเหมาะสมไม่ต่ากว่า 0.50 คะแนน ซึ่งพบว่า ผูเ้ ชี่ยวชาญทุกคนประเมินในระดับ 1.00
หมายความว่า มีความเหมาะสมในทุกกิจกรรม
ระยะที่ 3 การประเมินและสะท้อนคิด
ระยะนี ้ตอบวัต ถุป ระสงค์การวิจัย ข้อที่ 3 เพื่ อ ทดลองใช้ต้น แบบกิจ กรรมเพื่ อ ส่งเสริม
แรงจูงใจและการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมที่พัฒนาขึน้ สนับสนุนด้านบริการโรงพยาบาลเอกชนที่
เคยได้รบั รางวัลการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม มีขนั้ ตอนการวิจยั 2 ขัน้ ตอน ดังนี ้
3.1 การสารวจความเป็ นไปได้ของต้นแบบกิจกรรมจากผู้บริหารฝ่ ายสนับสนุน
ด้านบริการโรงพยาบาลเอกชน
1) การพัฒนาแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ของกิจกรรมการ
ให้รางวัลการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม โดยผูว้ ิจัยสร้าง
แบบสอบถามขึน้ เอง แบ่งแบบสอบถามเป็ น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ภูมิหลังแบบสอบถาม และตอน
ที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ของกิจกรรมฯ ประกอบด้วยข้อคาถาม จานวน 4 ข้อ ตาม
ชื่ อกิจ กรรม มี ลัก ษณะการตอบค าถามที่ ว่า “ท่ านคิ ดว่า กิจ กรรมการให้รางวัล การปฏิ บัติเพื่ อ
ส่งเสริมการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมมีความเป็ นไปได้ท่ีจะใช้จดั กิจกรรมในโรงพยาบาลระดับใด”
โดยให้ผตู้ อบเลือกคาตอบ 5 ระดับ ได้แก่ ระดับน้อยที่สดุ (1) ถึงระดับมากที่สดุ (5)
2) การเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ของ
กิจ กรรมฯ ทาการศึกษากับประชากรที่เป็ นผูบ้ ริหารฝ่ ายสนับสนุนด้านบริการโรงพยาบาลเอกชน
รวมจานวนผูใ้ ห้ขอ้ มูลตอบแบบสอบถามระยะนี ้ จานวน 8 คน
3) การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในแบบสอบถามและติดตามการตอบ
กลับ จานวน 8 ชุด
4) การนาข้อมูลลงรหัส และเข้าสูโ่ ปรแกรมการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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5) การวิ เคราะห์ข้อ มูล ประกอบด้ว ย 1) ข้อ มูล ภู มิ ห ลัง แบบสอบถาม ใช้ก าร
วิเคราะห์ความถี่และร้อยละ และ 2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ของกิจกรรมฯ ใช้ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.2 การทดลองใช้กับพนักงานบริการของโรงพยาบาลเอกชน
ขัน้ นีเ้ ป็ นการทดสอบและประเมินต้นแบบฯ โดยการทดลองใช้กบั ตัวอย่างวิจยั จานวน
5 คนที่เป็ นพนักงานบริการของโรงพยาบาลและเคยได้รบั รางวัลการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม ซึ่ง
การทดลองใช้ดาเนินการจัดกิจกรรมโดยผูว้ ิจัย ทั้งนี ้ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมจะทดสอบการใช้ตน้ แบบ
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจและการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม มีขนั้ ตอนการทดลองใช้ดงั นี ้
1) การดาเนินการจัดกิจกรรมตามต้นแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจและการ
ปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม โดยใช้ระยะเวลาในการดาเนินงานจานวน 2 วัน ให้มีการดาเนินกิจกรรม
เป็ นกลุ่มประกอบ 1 กลุ่มมีสมาชิกจานวน 5 คน เพื่อให้สามารถเห็นผลการทดลองใช้ขนั้ ต้นครบทัง้
4 กิจกรรม
2) ในแต่ ล ะกิจ กรรมผู้วิจัย จะเก็ บ ข้อมูลเชิ ง คุณ ภาพด้วยการสัง เกตและการ
สัมภาษณ์ตวั อย่างที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทัง้ จดบันทึกผลการดาเนินกิจกรรม และถอดบทเรียนรู ้
ที่ได้จากการดาเนินกิจกรรมร่วมกับผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์ท่ีเกิด
ขึน้ กับ ผู้เข้าร่วมกิจ กรรม และข้อเสนอแนะส าหรับ การปรับ ปรุ งกิจ กรรม และการปรับ หลักการ
ออกแบบคุณลักษณะของการให้รางวัล
3) เครื่ อ งมื อ การวิ จั ย คื อ ต้ น แบบกิ จ กรรมฯ ที่ อ อกแบบ รวมถึ ง เอกสาร
แบบทดสอบและใบงานประกอบการดาเนินกิจกรรม ที่พัฒ นาโดยผูว้ ิจัยและผ่านการตรวจสอบ
ความเหมาะสมโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ (จากขัน้ ตอน 2.2 ของระยะที่ 2 การออกแบบและพัฒนาต้นแบบ)
รายละเอียดตัวอย่างต้นแบบกิจกรรมฯ ดังภาพประกอบ 6
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ภาพประกอบ 6 ตัวอย่างต้นแบบกิจกรรมการให้รางวัลเพื่อส่งเสริมการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
4) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนือ้ หา (content analysis) จากผลการ
สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม เพื่อนาข้อมูลที่ได้ใช้เป็ นการวัดผล
ลัพธ์ท่ีได้จากการจัดกิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมจะมีการประเมินผลอยู่แล้ว ซึ่งผูว้ ิจยั จะใช้หลักฐาน
จากการประเมิ น ผลเป็ นข้อ มู ล ประกอบส าหรับ น ามาใช้ป รับ ปรุ ง ต้ น แบบกิ จ กรรมฯ และ
ข้อเสนอแนะการปรับกิจกรรมครัง้ ต่อไป

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครัง้ นีม้ ีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ ได้แก่ 1) เพื่อวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ นในการ
พัฒ นาการปฏิ บัติงานด้านนวัตกรรมและประสบการณ์เกี่ ย วกับ แรงจูง ใจและการได้รบั รางวัล
2) เพื่อออกแบบและพัฒนาต้นแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจและการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
จากผลการวิจยั ประสบการณ์ผใู้ ช้และความต้องการจาเป็ น และ 3) เพื่อทดลองใช้ตน้ แบบกิจกรรม
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม แรงจู ง ใจและการปฏิ บั ติ ง านด้า นนวั ต กรรมที่ พั ฒ นาขึ ้น สนั บ สนุ น ด้า นบริ ก าร
โรงพยาบาลเอกชนที่เคยได้รบั รางวัลการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
การนาเสนอผลการวิจยั ในบทนีแ้ บ่งตามวัตถุประสงค์การวิจยั เป็ น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1
ประสบการณ์และความต้องการจาเป็ นในการพัฒ นาแรงจูงใจและการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
ตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒ นาต้นแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจและการปฏิบตั ิงานด้าน
นวัตกรรม และตอนที่ 3 ความเป็ นไปได้ในการนาต้นแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจและการ
ปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมสูก่ ารปฏิบตั ิ มีรายละเอียดผลการวิจยั ดังนี ้
ตอนที่ 1 ประสบการณ์การได้รับรางวัลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมและความต้องการ
จาเป็ นในการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมของพนักงานโรงพยาบาลเอกชน
ผลการวิเคราะห์ข้อ มูล ในตอนนี ้ต อบวัต ถุป ระสงค์การวิ จัย ข้อ 1 เพื่ อ วิเคราะห์ค วาม
ต้องการจาเป็ นในการพัฒนาการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมและประสบการณ์เกี่ยวกับแรงจูงใจและ
การได้รบั รางวัล ประกอบด้วย 4 หัวข้อ ได้แก่ 1) แบบสอบถามประสบการณ์การได้รบั รางวัลการ
ปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม 2) แบบวัดแรงจูงใจการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม 3) แบบวัดพฤติกรรม
การปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม และ 4) แบบสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของรางวัลการ
ปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
ภูมิหลังของผู้ให้ข้อมูล
ภูมิหลังของผูใ้ ห้ขอ้ มูล เป็ นข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 1 ประกอบด้วย เพศ อายุ
ประสบการณ์ทางาน และระดับการศึกษาสูงสุด
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการวิจยั นีเ้ ป็ นพนักงานบริการผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลเอกชนที่เคยได้รบั รางวัล
การปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมของโรงพยาบาล จานวน 104 คน ส่วนใหญ่เป็ น เพศหญิง จานวน 67
คน มีอายุอยู่ระหว่าง 31-45 ปี (ร้อยละ 43) มีประสบการณ์ทางาน 11-15 ปี (ร้อยละ 31) และจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 55) รายละเอียด ดังตาราง 10
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ตาราง 10 ภูมิหลังของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามเพศ
(n=104)
ชาย
จานวน (คน)
ต่ากว่า 30 ปี
17
30-45 ปี
11
45 ปี ขนึ ้ ไป
9
รวม
37
ชาย
ประสบการณ์ทางาน
จานวน (คน)
น้อยกว่า 6 ปี
11
6-10 ปี
10
11-15 ปี
6
16-20 ปี
4
20 ปี ขนึ ้ ไป
6
รวม
37
ชาย
ระดับการศึกษา
จานวน (คน)
ต่ากว่าปริญญาตรี
7
ปริญญาตรี
19
สูงกว่าปริญญาตรี
11
รวม
37
อายุ

%
45.90
29.70
24.30
100.00
%
29.70
27.00
16.20
10.80
16.20
100.00
%
18.90
51.40
19.70
100.00

หญิง
จานวน (คน)
27
29
11
67
หญิง
จานวน (คน)
16
17
21
8
5
67
หญิง
จานวน (คน)
6
37
24
67

%
40.30
43.30
16.40
100.00
%
23.90
25.40
31.30
11.90
7.50
100.00
%
9.00
55.20
35.80
100.00

รวม
จานวน (คน)
44
40
20
104
รวม
จานวน (คน)
27
27
27
12
11
104
รวม
จานวน (คน)
13
56
35
104

%
42.30
38.50
19.20
100.00
%
26.00
26.00
26.00
11.50
10.60
100.00
%
12.50
53.80
33.70
100.00

1.1 การปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม
การปฏิ บั ติ ง านด้า นนวั ต กรรม ประกอบด้ว ย 2 องค์ป ระกอบ ได้แ ก่ ความคิ ด
สร้างสรรค์ และการนาสู่ การปฏิ บัติ โดยแต่ละองค์ป ระกอบประกอบด้วย 5 ข้อรายการ การ
นาเสนอผลการวิเคราะห์ ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ได้แก่ 1) ระดับการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมใน
ภาพรวม 2) ระดับการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมจาแนกตามอายุ 3) ระดับการปฏิบัติงานด้าน
นวัตกรรมจาแนกตามประสบการณ์ทางาน และ 4) ระดับการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมจาแนกตาม
ระดับการศึกษา
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สาหรับ ข้อรายการมี คะแนนเต็ม 5 คะแนน เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยแบ่งเป็ น 5
ระดับ ได้แก่ ระดับน้อยที่สดุ (คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.50) ระดับน้อย (ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.512.50) ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51-3.50) ระดับมาก (ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51-4.50) และ
ระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51-5.00)
1) ระดับการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม
พนักงานมีระดับการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมในภาพรวมระดับมาก (M=4.00,
SD=0.52) และจากผลการวิเคราะห์ระดับการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม จาแนกตามองค์ประกอบ
ทัง้ 2 ด้าน พบว่า ระดับการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับมาก รายละเอียด
ดังตาราง 11
องค์ประกอบที่ 1 ความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน (M=4.03, SD=0.57) พบว่า
ทุกข้อรายการอยู่ใน ระดับมาก โดยความสนใจคิดสิ่งใหม่สาหรับช่วยทางานให้มีประสิ ทธิภาพมี
ค่าเฉลี่ ยสูงสุด (M=4.09, SD=0.73) รองลงมาคือ การคิด หานวัตกรรมเมื่ อพบปั ญ หาใหม่ หรือ
บริบทการทางานใหม่ (M=4.08, SD=0.76) ในขณะที่ขอ้ รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ การคิดหา
วิธีการใหม่ในการเพิ่มความรูแ้ ละทักษะการทางาน (M=3.99, SD=0.74)
องค์ประกอบที่ 2 การนาสู่การปฏิบตั ิ (M=3.96, SD=0.53) พบว่า ทุกข้อรายการ
อยู่ในระดับมาก โดย การนาความคิดใหม่สู่การปฏิบัติจริงให้เหมาะสมกับงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
(M=4.03, SD=0.77) รองลงมาคือ การลงมือปฏิบตั ิตามแนวความคิดใหม่ดว้ ยความพยายามจน
ส าเร็จ (M=4.00, SD=0.74) และ การน าความคิ ด ใหม่ สู่ก ารปฏิ บัติ จ ริง ให้เหมาะสมกับ งาน
(M=4.00, SD=0.80) ในขณะที่ขอ้ รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ความร่วมมือกับหัวหน้าและเพื่อน
ร่วมงานในการนานวัตกรรมมาพัฒนางาน (M=3.84, SD=0.85)
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ตาราง 11 ระดับการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมภาพรวม
รายการ

M
1. ความคิดสร้างสรรค์
4.03
1.1 การคิดหาวิธีการใหม่ในการเพิ่มความรูแ้ ละทักษะการทางาน
3.99
1.2 ความสนใจคิดสิ่งใหม่สาหรับช่วยทางานให้มีประสิทธิภาพ
4.09
1.3 ความพยายามนาเสนอความคิดสร้างสรรค์ให้ใช้กบั การทางานจริง
4.01
1.4 การคิดออกแบบความคิดใหม่สาหรับปรับปรุงงาน
4.00
1.5 การคิดหานวัตกรรมเมื่อพบปัญหาใหม่หรือบริบทการทางานใหม่
4.08
2. การนาสู่การปฏิบัติ
3.96
2.1 การทดลองนาร่องความคิดใหม่ก่อนนาไปใช้จริง
4.03
2.2 การนาความคิดใหม่ส่กู ารปฏิบตั ิจริงให้เหมาะสมกับงาน
4.00
2.3 การลงมือปฏิบตั ิตามแนวความคิดใหม่ดว้ ยความพยายามจนสาเร็จ
4.00
2.4 ความร่วมมือกับหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานในการนานวัตกรรมมาพัฒนางาน 3.84
2.5 การแนะนาความคิดใหม่กบั เพื่อนร่วมงานให้ใช้กบั งานที่ทาได้สาเร็จ
3.92
รวม
4.00

SD
0.57
0.74
0.73
0.89
0.81
0.76
0.53
0.77
0.80
0.74
0.85
0.87
0.52

2) ระดับการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมจาแนกตามอายุ
ระดับ การปฏิ บัติ ง านด้า นนวัต กรรมของพนัก งานจ าแนกตามอายุมี ค่ า เฉลี่ ย
ใกล้เคียงกัน (M=3.84-4.08) โดยทัง้ องค์ประกอบด้านความคิดสร้างสรรค์ และการนาสูก่ ารปฏิบตั ิ
อยู่ในระดับมาก ทัง้ นีท้ ุกข้อรายการของกลุ่มพนักงานที่มี อายุนอ้ ยกว่า 30 ปี จะมีค่าเฉลี่ยมากกว่า
หรือเท่ากับ 4.00 และเกือบทุกข้อรายการมีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุม่ อายุอ่นื ๆ รายละเอียดดังตาราง 12
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ตาราง 12 ระดับการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมจาแนกตามอายุ

รายการ
1. ความคิดสร้างสรรค์
1.1 การคิดหาวิธีการใหม่ในการเพิ่มความรูแ้ ละทักษะการทางาน
1.2 ความสนใจคิดสิ่งใหม่สาหรับช่วยทางานให้มีประสิทธิภาพ
1.3 ความพยายามนาเสนอความคิดสร้างสรรค์ให้ใช้กบั การทางานจริง
1.4 การคิดออกแบบความคิดใหม่สาหรับปรับปรุงงาน
1.5 การคิดหานวัตกรรมเมื่อพบปัญหาใหม่หรือบริบทการทางานใหม่
2. การนาสู่การปฏิบัติ
2.1 การทดลองนาร่องความคิดใหม่ก่อนนาไปใช้จริง
2.2 การนาความคิดใหม่ส่กู ารปฏิบตั ิจริงให้เหมาะสมกับงาน
2.3 การลงมือปฏิบตั ิตามแนวความคิดใหม่ดว้ ยความพยายามจนสาเร็จ
2.4 ความร่วมมือกับหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานในการนานวัตกรรม
มาพัฒนางาน
2.5 การแนะนาความคิดใหม่กบั เพื่อนร่วมงานให้ใช้กบั งานที่ทาได้สาเร็จ
รวม

อายุ (ปี )
<30
30-45
>45
(n=44) (n=40) (n=20)
4.12
4.04
3.84
4.20
4.00
3.50
4.18
4.15
3.75
4.00
4.03
4.00
4.09
3.93
3.95
4.11
4.08
4.00
4.05
3.92
3.84
4.02
4.05
4.00
4.02
4.05
3.85
4.14
3.95
3.80
4.00
4.05
4.08

3.73
3.83
3.98

3.70
3.85
3.84

3) ระดับการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมจาแนกตามประสบการณ์ทางาน
ระดับการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมจาแนกตามประสบการณ์ทางานมีค่าเฉลี่ย
ใกล้เคียงกัน (M=3.94-4.04) โดยทัง้ องค์ประกอบด้านความคิดสร้างสรรค์ และการนาสูก่ ารปฏิบตั ิ
อยู่ในระดับมาก ซึ่งพนักงานที่มีประสบการณ์ทางานน้อยกว่า 6 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ มี
ประสบการณ์ทางาน 6-10 ปี และมีประสบการณ์ทางาน 16-20 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04, 4.02
และ 4.00 ตามลาดับ รายละเอียดดังตาราง 13
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ตาราง 13 ระดับการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมจาแนกตามประสบการณ์การทางาน
ประสบการณ์ทางาน (ปี )
<6

6-10

(n =
27)
4.10
4.22
4.15
3.96
4.00
4.15
3.98
3.93
4.00
4.00
3.96

(n =
27)
4.03
3.96
4.15
3.93
4.04
4.07
4.01
4.07
3.96
4.11
3.89

รายการ

1. ความคิดสร้างสรรค์
1.1 การคิดหาวิธีการใหม่ในการเพิ่มความรูแ้ ละทักษะการทางาน
1.2 ความสนใจคิดสิ่งใหม่สาหรับช่วยทางานให้มีประสิทธิภาพ
1.3 ความพยายามนาเสนอความคิดสร้างสรรค์ให้ใช้กบั การทางานจริง
1.4 การคิดออกแบบความคิดใหม่สาหรับปรับปรุงงาน
1.5 การคิดหานวัตกรรมเมื่อพบปัญหาใหม่หรือบริบทการทางานใหม่
2. การนาสูก่ ารปฏิบัติ
2.1 การทดลองนาร่องความคิดใหม่ก่อนนาไปใช้จริง
2.2 การนาความคิดใหม่ส่กู ารปฏิบตั ิจริงให้เหมาะสมกับงาน
2.3 การลงมือปฏิบตั ิตามแนวความคิดใหม่ดว้ ยความพยายามจนสาเร็จ
2.4 ความร่วมมือกับหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานในการนานวัตกรรมมา
พัฒนางาน
2.5 การแนะนาความคิดใหม่กบั เพื่อนร่วมงานให้ใช้กบั งานที่ทาได้สาเร็จ
รวม

11- 16-20 >20
15
(n = (n = (n =
27) 12) 11)
4.00 4.03 3.96
4.00 3.83 3.64
4.11 3.92 3.91
4.04 4.25 4.00
3.93 3.92 4.18
3.93 4.25 4.09
3.87 3.97 3.96
4.11 4.17 3.82
4.07 4.25 3.64
3.96 3.75 4.09
3.63 3.75 4.00

4.00 4.04 3.59
4.04 4.02 3.94

3.92
4.00

4.27
3.96

4) ระดับการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมจาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับ การปฏิ บัติ ง านด้า นนวัต กรรมจ าแนกตามระดั บ การศึ ก ษาสู ง สุด ของ
พนัก งาน พบว่า พนัก งานที่จ บการศึก ษาระดับปริญ ญาตรี (M=4.05) และสูง กว่าปริญ ญาตรี
(M=3.98) มี ค่าเฉลี่ ย ระดับ การปฏิ บัติง านด้านนวัต กรรมใกล้เคี ยงกัน ในขณะที่ พ นักงานที่จ บ
การศึกษาต่ากว่าปริญ ญามีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม (M=3.78) ต่ากว่ากลุ่ม
อื่น ๆ รายละเอียดดังตาราง 14
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ตาราง 14 ระดับการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมจาแนกตามระดับการศึกษา

รายการ
1. ความคิดสร้างสรรค์
1.1 การคิดหาวิธีการใหม่ในการเพิ่มความรูแ้ ละทักษะการทางาน
1.2 ความสนใจคิดสิ่งใหม่สาหรับช่วยทางานให้มีประสิทธิภาพ
1.3 ความพยายามนาเสนอความคิดสร้างสรรค์ให้ใช้กบั การทางานจริง
1.4 การคิดออกแบบความคิดใหม่สาหรับปรับปรุงงาน
1.5 การคิดหานวัตกรรมเมื่อพบปั ญหาใหม่หรือบริบทการทางานใหม่
2. การนาสู่การปฏิบัติ
2.1 การทดลองนาร่องความคิดใหม่ก่อนนาไปใช้จริง
2.2 การนาความคิดใหม่สกู่ ารปฏิบตั ิจริงให้เหมาะสมกับงาน
2.3 การลงมือปฏิบตั ิตามแนวความคิดใหม่ดว้ ยความพยายามจนสาเร็จ
2.4 ความร่วมมือกับหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานในการนานวัตกรรม
มาพัฒนางาน
2.5 การแนะนาความคิดใหม่กบั เพื่อนร่วมงานให้ใช้กบั งานที่ทาได้
สาเร็จ
รวม

ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ากว่า ป.ตรี
สูงกว่า
ป.ตรี
ป.ตรี
(n=13) (n=56) (n=35)
3.78
4.09
4.03
3.62
4.04
4.06
3.69
4.18
4.09
3.77
4.02
4.09
3.92
4.04
3.97
3.92
4.18
3.97
3.78
4.01
3.93
4.00
4.13
3.89
3.92
4.07
3.91
3.85
4.09
3.91
3.46
3.89
3.89
3.69

3.89

4.06

3.78

4.05

3.98

ภูมิหลังของพนักงานบริการของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่เคยได้รบั รางวัล
การปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมนัน้ ผูว้ ิจยั นาไปพิจารณาในเรื่องคุณสมบัติการคัดเลือกผูร้ ่วมกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมแรงจูงใจและการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ค่าเฉลี่ยภูมิ
หลัง ของกลุ่ม ตัว อย่ า งจ าแนกตามเพศ ระดับ การปฏิ บัติ ง านด้า นนวัต กรรมจ าแนกตามอายุ
ประสบการณ์ ก ารท างาน และ ระดับ การศึก ษา ผู้วิจัย ออกแบบคุณ สมบัติ ก ารคัด เลื อ กผู้ร่ว ม
กิจกรรม คือ การเปิ ดกว้างให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าร่วม เนื่องจากพบว่าส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยที่
ใกล้เคียงกัน และมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีแรงจูงใจและการปฏิบัติงานด้าน
นวัตกรรม
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1.2 ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม
แรงจูงในการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม ประกอบด้วย 5 ข้อคาถาม ได้แก่ 1) ความ
สนใจพัฒนาความรูแ้ ละทักษะการทางานด้านนวัตกรรม 2) การมีกาลังใจในการปฏิบตั ิงานด้าน
นวัตกรรม 3) ความกระตือรือร้นและพยายามพัฒนานวัตกรรมให้สาเร็จ 4) ความชอบปฏิบตั ิงาน
ด้านนวัตกรรมที่ทา้ ทาย และ 5) ความพร้อมในการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมตามเป้าหมาย
สาหรับ ข้อรายการมี คะแนนเต็ม 5 คะแนน เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยแบ่งเป็ น 5
ระดับ ได้แก่ ระดับน้อยที่สดุ (คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.50) ระดับน้อย (ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.512.50) ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51-3.50) ระดับมาก (ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51-4.50) และ
ระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51-5.00)
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ ประกอบด้วย 4 หัวข้อ ได้แก่ 1) ระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม 2) ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมจาแนกตามอายุ 3)
ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมจาแนกตามประสบการณ์ทางาน และ 4) ระดับ
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมจาแนกตามระดับการศึกษา
1) ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม
พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(M=3.95, SD=0.57) เมื่อพิจารณาข้อรายการพบว่า พนักงานมีความพร้อมในการปฏิบตั ิงานด้าน
นวัตกรรมตามเป้าหมายสูงสุด (M=4.09, SD=0.78) รองลงมาคือ ความสนใจพัฒนาความรู แ้ ละ
ทั ก ษะการท างานด้า นนวัต กรรม (M=3.98, SD=0.76) ในขณะที่ ค วามชอบปฏิ บั ติ ง านด้า น
นวัตกรรมที่ทา้ ทายมีค่าเฉลี่ยต่าสุด (M=3.83, SD=0.76) รายละเอียดดังตาราง 15
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ตาราง 15 ระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
รายการ
1. ความสนใจพัฒนาความรูแ้ ละทักษะการทางานด้านนวัตกรรม
2. การมีกาลังใจในการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
3. ความกระตือรือร้นและพยายามพัฒนานวัตกรรมให้สาเร็จ
4. ความชอบปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมที่ทา้ ทาย
5. ความพร้อมในการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมตามเป้าหมาย
รวม

M
3.98
3.91
3.96
3.83
4.09
3.95

SD
0.76
0.86
0.80
0.76
0.78
0.57

2) ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมจาแนกตามอายุ
ระดั บ แรงจู ง ใจในการปฏิ บัติ ง านด้า นนวัต กรรมจ าแนกตามอายุ มี ค่ า เฉลี่ ย
ใกล้เคียงกัน (M=3.93-4.02) โดยทุกข้อคาถามมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรรม
อยู่ในระดับมาก รายละเอียดดังตาราง 16
ตาราง 16 ระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมจาแนกตามอายุ

รายการ
1. ความสนใจพัฒนาความรูแ้ ละทักษะการทางานด้านนวัตกรรม
2. การมีกาลังใจในการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
3. ความกระตือรือร้นและพยายามพัฒนานวัตกรรมให้สาเร็จ
4. ความชอบปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมที่ทา้ ทาย
5. ความพร้อมในการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมตามเป้าหมาย
รวม

อายุ (ปี )
<30 30-45 >45
(n=44) (n=40) (n=20)
4.11
3.85
3.95
3.82
3.90
4.15
4.00
3.93
3.95
3.80
3.90
3.75
4.00
4.08
4.30
3.95
3.93
4.02
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3) ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมจาแนกตามประสบการณ์
ทางาน
ระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมจาแนกตามประสบการณ์ทางาน
มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน (M=3.91-4.02) โดยทุกข้อคาถามมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้าน
นวัตกรรรมอยู่ในระดับมาก รายละเอียดดังตาราง 17
ตาราง 17 ระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมจาแนกตามประสบการณ์ทางาน

รายการ
1. ความสนใจพัฒนาความรูแ้ ละทักษะการทางานด้าน
นวัตกรรม
2. การมีกาลังใจในการปฏิบตั งิ านด้านนวัตกรรม
3. ความกระตือรือร้นและพยายามพัฒนานวัตกรรมให้
สาเร็จ
4. ความชอบปฏิบตั งิ านด้านนวัตกรรมที่ทา้ ทาย
5. ความพร้อมในการปฏิบตั งิ านด้านนวัตกรรมตาม
เป้าหมาย
รวม

ประสบการณ์ทางาน (ปี )
<6
6-10 11-15 16-20 >20
(n=27) (n=27) (n=27) (n=12) (n=11)
4.15
3.89
3.93 3.92 4.00
3.67
4.00

4.00
3.89

3.89
3.96

4.25
3.92

4.00
4.09

3.78
3.96

3.93
4.11

3.89
4.11

3.75
4.00

3.64
4.36

3.91

3.96

3.96

3.97

4.02

4) ระดั บ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านด้ า นนวั ต กรรมจ าแนกตามระดั บ
การศึกษา
ระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมจาแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด
ของพนักงานมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน (M=3.90-4.03) และอยู่ในระดับมาก รายละเอียดดังตาราง 18
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ตาราง 18 ระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมจาแนกตามระดับการศึกษา

รายการ
1. ความสนใจพัฒนาความรูแ้ ละทักษะการทางานด้าน
นวัตกรรม
2. การมีกาลังใจในการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
3. ความกระตือรือร้นและพยายามพัฒนานวัตกรรมให้
สาเร็จ
4. ความชอบปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมที่ทา้ ทาย
5. ความพร้อมในการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมตาม
เป้าหมาย
รวม

ระดับการศึกษาสูงสุด
ป.ตรี
ต่ากว่า
สูงกว่า
ป.ตรี
ป.ตรี
(n=13) (n=56) (n=35)
3.85
3.95
4.09
4.38
3.77

3.79
3.86

3.94
4.20

3.69
4.08

3.84
4.09

3.86
4.09

3.95

3.90

4.03

ระดั บ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านด้า นนวั ต กรรมของพนั ก งานบริ ก ารของ
โรงพยาบาลเอกชนแห่ ง หนึ่ ง ที่ เคยได้รับ รางวัล การปฏิ บัติ ง านด้านนวัต กรรมนั้น พบว่า ระดับ
แรงจู ง ใจในการปฏิ บัติ ง านด้า นนวัต กรรมอยู่ ใ นระดั บ มาก รวมไปถึ ง การวิ เคราะห์ช่ ว งอายุ
ประสบการณ์ทางาน ระดับการศึกษา มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมใกล้เคียง
กัน ผูว้ ิจยั จึงพิจารณาข้อคาถามที่มีคะแนนน้อยที่สดุ เพื่อนาไปพัฒนาต้นแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
แรงจูงใจและการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม ได้แก่ ความชอบปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมที่ทา้ ทาย
หากพิจารณาแบบ 1) จาแนกตามอายุ พบว่าพนักงานที่อายุนอ้ ยกว่า 30 ปี และ
พนักงานที่มีอายุมากกว่า 45 ปี ขึน้ ไป มีคะแนนข้อคาถามเรื่องความชอบปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
น้อยกว่าทุกข้อคาถาม 2) จาแนกตามประสบการณ์ทางาน พบว่าพนักงานที่มีประสบการณ์ทางาน
11 – 20 ปี ขึน้ ไป มี คะแนนข้อค าถามเรื่องความชอบปฏิ บัติ ง านด้านนวั ตกรรมน้อยกว่าทุกข้อ
ค าถาม และ 3) จ าแนกตามตามระดับ การศึก ษา พบว่ าพนัก งานที่ มี ระดับ การศึก ษาต่ า กว่ า
ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี
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ผูว้ ิจัยออกแบบต้นแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจ โดยเฉพาะเรื่องความชอบ
ปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมที่ทา้ ทาย เน้นความสนุกสนานในการทากิจกรรม โดยแทรกกิจกรรมแข่ง
ตอบคาถามผ่านโปรแกรมออนไลน์ จัดการโหวตนวัตกรรม กิจกรรมการประกวดนวัตกรรม
1.3 รางวัลปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม
ประสบการณ์ของพนักงานเกี่ยวกับการได้รบั รางวัลปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม มี 3
ประกอบ ได้แก่ 1) อารมณ์ความรูส้ ึกของพนักงานต่อรางวัล 2) เจตคติของพนักงานต่อรางวัล และ
3) ลักษณะของรางวัลที่เคยได้รบั ซึ่งมีองค์ประกอบย่อย 2 องค์ประกอบ คือ รางวัลที่มีมูลค่าทาง
การเงิน และรางวัลที่ไม่มีมูลค่าทางการเงิน การนาเสนอผลการวิเคราะห์ประกอบด้วย 3 หัวข้อ
ได้แก่ 1) ระดับอารมณ์ความรู ส้ ึกของพนักงานต่อรางวัล 2) ระดับเจตคติของพนักงานต่อรางวัล
ปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม และ 3) ประเภทของรางวัลปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรมที่เคยได้รบั
สาหรับ ข้อรายการมี คะแนนเต็ม 5 คะแนน เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยแบ่งเป็ น 5
ระดับ ได้แก่ ระดับน้อยที่สดุ (คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.50) ระดับน้อย (ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.512.50) ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ยระหว่าง 2.51-3.50) ระดับ มาก (ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51-4.50)
และระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51-5.00)
1) ระดับอารมณ์ความรู้สึกของพนักงานต่อรางวัลปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม
พนักงานมีระดับอารมณ์ความรูส้ ึกต่อรางวัลการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมอยู่ใน
ระดับมาก (M=3.94, SD=0.68) เมื่ อพิจ ารณาข้อรายการพบว่า ทุกข้อรายการอยู่ในระดับมาก
พนักงานรูส้ ึกภาคภูมิใจต่อรางวัลปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (M=4.22, SD=0.91)
รองลงมา ได้แก่ การมีคุณค่ากับองค์การ (M=4.04, SD=0.76) ในขณะที่ความรูส้ ึกมีความสุขต่อ
รางวัลปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมมีค่าเฉลี่ยต่าสุด (M=3.76, SD=0.89)
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ตาราง 19 ระดับอารมณ์ของพนักงานต่อรางวัล
รายการ
1. ความภาคภูมิใจ
2. การมีคณ
ุ ค่ากับองค์การ
3. ความสุข
4. ความชอบและพอใจ
5. ความสนุก
รวม

M
4.22
4.04
3.76
3.78
3.90
3.94

SD
0.91
0.76
0.89
0.85
0.84
0.68

2) ระดับเจตคติของพนักงานต่อรางวัลปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม
พนัก งานมี ระดับ เจตคติ ต่ อ รางวัล ปฏิ บัติ ง านด้านนวัต กรรมอยู่ในระดับ มาก
(M=3.97, SD=0.66) เมื่อพิจารณาข้อรายการ พบว่า ทุกข้อรายการอยู่ในระดับมาก พนักงานมี
ความคิดเห็นว่า “รางวัล ช่วยสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมและมี ป ระสิทธิภ าพ” มี ค่าเฉลี่ยสูงสุด
(M=4.09, SD=0.80) รองลงมา ได้แก่ “รางวัลก่อให้เกิดการทางานที่มุ่งนวัตกรรมจนกลายเป็ น
วัฒ นธรรมองค์การ” (M=4.03, SD=0.82) ในขณะที่ “รางวัลทาให้เกิดความรู ส้ ึกมี ส่วนร่วมและ
ความสาคัญกับองค์การ” (M=3.81, SD=0.86)
ตาราง 20 ระดับเจตคติของพนักงานต่อรางวัลปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
รายการ
1. รางวัลช่วยสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมและมีประสิทธิภาพ
2. รางวัลมีสว่ นสาคัญกระตุน้ ความคิดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
3. รางวัลทาให้เกิดความรูส้ ึกมีสว่ นร่วมและความสาคัญกับองค์การ
4. รางวัลมีประโยชน์สง่ เสริมให้เกิดการปรับปรุงงานใหม่อย่างเหมาะสม
5. รางวัลก่อให้เกิดการทางานที่ม่งุ นวัตกรรมจนกลายเป็ นวัฒนธรรมองค์การ
รวม

M
4.09
3.94
3.81
3.96
4.03
3.97

SD
0.80
0.80
0.86
0.81
0.82
0.66
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3) ประเภทของรางวัลปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมทีเ่ คยได้รับ
พนักงานเคยได้รบั รางวัลปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมใน 2 ประเภท ได้แก่ รางวัลที่มี
มูลค่าทางการเงิน และรางวัลที่ไม่มีมลู ค่าทางการเงิน ซึ่งอยู่ในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียง
กัน (M=3.86-3.99) เมื่อพิจารณาแต่ละประเภทพบว่า รางวัลที่มีมูลค่าทางการเงินส่วนใหญ่ได้รบั
การเพิ่มค่าจ้าง/เงินเดือน รองลงมาได้แก่ โบนัสพิเศษ และเงินรางวัล สาหรับรางวัลที่ไม่มีมูลค่า
ทางการเงินส่วนใหญ่ได้รบั การเลื่อนตาแหน่งและความก้าวหน้า รองลงมา ได้แก่ คาชมเชย ยกย่อง
ตาราง 21 ประเภทของรางวัลปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมที่เคยได้รบั
รายการ
รางวัลทีม่ ีมูลค่าทางการเงิน
1. โบนัสพิเศษ
2. เงินรางวัล
3. การเพิ่มค่าจ้าง/เงินเดือน
4. บัตรกานัลแทนเงินสด
5. คะแนนสะสมเพื่อแลกของรางวัล
รางวัลทีไ่ ม่มีมูลค่าทางการเงิน
6. คาชมเชย ยกย่อง
7. การเลื่อนตาแหน่ง ความก้าวหน้า
8. คอร์สอบรมพัฒนาทักษะทางาน
9. วันลาหยุดเพิ่มขึน้
10. สิทธิพิเศษเกี่ยวกับการคุม้ ครองดูแลสุขภาพ

M
3.99
4.09
3.91
4.22
3.89
3.84
3.86
4.07
4.24
3.79
3.66
3.53

SD
0.63
0.71
0.74
0.90
1.10
1.07
0.56
0.82
0.86
0.88
0.99
0.95

ประสบการณ์ของพนักงานเกี่ยวกับการได้รบั รางวัลปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม
ผูว้ ิจยั นาไปพิจารณาในเรื่องการออกแบบต้นแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมระดับอารมณ์ของพนักงาน
ต่ อ รางวัล เจตคติ ข องพนัก งานต่ อ รางวัล ปฏิ บัติ ง านด้า นนวัต กรรม และ ประเภทของรางวัล
ปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมที่เคยได้รบั โดยเฉพาะการนาข้อคาถามที่มีคะแนนน้อยกว่าทุกข้อมา
พัฒนากิจกรรม
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1.4 ความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม
ผลการประเมิ นความต้องการจาเป็ นในการพัฒ นาการปฏิบัติ งานด้านนวัตกรรม
ประกอบด้วย 1) ความต้องการจาเป็ นของพนักงานด้านความคิดสร้างสรรค์ และ 2) ความต้องการ
จาเป็ นของพนักงานด้านการนาสู่การปฏิบตั ิ การประเมินความต้องการกาหนดเกณฑ์ท่ีพนักงาน
ควรทาได้ (ค่า I) คือคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
ผลการประเมินความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม เมื่อ
วิเคราะห์จากองค์ประกอบย่อยทัง้ 2 ด้าน พบว่า พนักงานมีความต้องการจาเป็ นต้องได้รบั พัฒนา
ด้านการนาสูก่ ารปฏิบตั ิเท่ากันกับด้านความคิดสร้างสรรค์ รายละเอียดดังตาราง 22
ตาราง 22 ต้องการจาเป็ นในการพัฒนาการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม

รายการ

ค่าเฉลี่ยของสภาพที่
ควรจะเป็ น (I)

1. ความคิดสร้างสรรค์
2. การนาสู่การปฏิบตั ิ
รวม

5.00
5.00
5.00

ค่าเฉลี่ยของ
สภาพทีเ่ ป็ นจริง
(D)
4.03
3.96
4.00

(I-D)
0.97
1.04
1

(I-D)/D ลาดับ
0.24
0.26
0.25

2
1

หากพิจารณารายข้อคาถามเพื่อนามาทากิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้พนักงานเกิดการ
ปฏิ บัติ ง านด้า นนวัต กรรม ทั้ง ด้า นความคิ ด สร้า งสรรค์แ ละการการน าสู่ก ารปฏิ บัติ ผู้วิ จัย ได้
พิ จ ารณาข้อ ค าถามที่ มี ค ะแนนน้อ ยในแต่ ล ะองค์ป ระกอบเพื่ อ น ามาสร้า งกิ จ กรรมส่ ง เสริม
พฤติกรรมของพนักงาน
สรุ ปผลวิเคราะห์ประสบการณ์และความต้องการจาเป็ นเพื่อพัฒ นาการปฏิบตั ิงาน
ด้านนวัตกรรม
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ภูมิหลัง

การปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม
ความคิดสร้างสรรค์ 4.03

การนาสู่การปฏิบัติ 3.96

แรงจูงใจการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม
แรงจูงใจ 3.95

อารมณ์และเจตคติต่อรางวัล

รางวัลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมที่เคยได้รับ
5 อันดับรางวัลเงิน 5 อันดับรางวัลไม่เงิน
1. เพิ่มค่าจ้าง/
1. เลื่อนตาแหน่ง
เงินเดือน
ก้าวหน้า
2. โบนัส
2. ชมเชย ยกย่อง
3. เงินรางวัล
3. คอร์สอบรม
4. บัตรกานัล
4. เพิ่มวันหยุด
5. คะแนนแลกรางวัล 5. สิทธิดแู ลสุขภาพ
ความต้องการจาเป็ นใน
การพัฒนาการปฏิบัตินวัตกรรม

ภาพประกอบ 7 สรุปผลการวิเคราะห์ประสบการณ์ของพนักงานบริการโรงพยาบาล
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1.5 คุณลักษณะของรางวัลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม
ผลการวิ เ คราะห์คุณ ลัก ษณะของรางวัล 5 ข้อ ได้แ ก่ 1) รางวัล ที่ ใช้ค วรให้แ บบ
สม่ าเสมอและต่อเนื่ อง 2) รางวัล ที่ ให้มี ค วามแตกต่ างไปตามความท้าทายหรือความยากของ
นวัตกรรม 3) รางวัลที่ให้จะต้องมีตวั เลือก 4) รางวัลที่ให้ตอ้ งมีมูลค่าทางการเงิน และ 5) รางวัลที่
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาตนเอง
พนักงานบริการโรงพยาบาลเอกชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของรางวัล
การปฏิ บัติ ง านด้านนวัต กรรมอยู่ในระดับ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้อ รายการพบว่า ทุก ข้อ
รายการอยู่ในระดับมาก คุณลักษณะของรางวัลที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ รางวัลที่ให้สอดคล้องกับการ
พั ฒ นาตนเอง (M=4.24, SD=0.86) รองลงมา ได้แ ก่ รางวัล ที่ ใ ห้จ ะต้อ งมี ตัว เลื อ ก (M=4.22,
SD=0.99) และรางวัล ที่ ให้มี ค วามแตกต่ างไปตามความท้าทายหรือ ความยากของนวัต กรรม
(M=4.09, SD=0.71) รายละเอียดดังตาราง 23
ตาราง 23 ระดับคุณลักษณะของรางวัลการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม

1.
2.
3.
4.
5.

รายการ
รางวัลที่ใช้ควรให้แบบสม่าเสมอและต่อเนื่อง
รางวัล ที่ให้มี ค วามแตกต่ างไปตามความท้าทายหรือความยากของ
นวัตกรรม
รางวัลที่ให้จะต้องมีตวั เลือก
รางวัลที่ให้ตอ้ งมีมลู ค่าทางการเงิน
รางวัลที่ให้สอดคล้องกับการพัฒนาตนเอง
รวม

M
4.05
4.09

SD
0.79
0.71

4.22
4.05
4.24
4.13

0.90
0.82
0.86
0.95

คุณ ลัก ษณะของรางวัล หมายถึ ง คุณ สมบัติ ห ลัก ของการให้ร างวัล ซึ่ง ส่ง ผลต่ อ
ประสิ ทธิภ าพของการให้รางวัล อยู่ในรู ปแบบของรางวัลที่มีมูลค่าทางการเงินและรางวัลที่ไม่ มี
มูล ค่าทางการเงิน (Armstrong, 2019; DeMatteo et al., 1998) นักวิช าการหลายท่านได้แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้รางวัลในรู ปแบบรางวัลที่มีมูลค่าทางการเงินแบบโบนัส ทั้งนีพ้ บว่า
รูปแบบการให้รางวัล 5 ประการ คือ 1) รางวัลที่ใช้ควรให้แบบสม่าเสมอและต่อเนื่อง (Armstrong,
2019) 2) รางวัลที่ให้มีความแตกต่างไปตามความท้าทายหรือความยากของนวัตกรรม (Amabile
& Pratt, 2016) 3) รางวัลที่ให้จะต้องมีตวั เลือก (Armstrong, 2012) 4) รางวัลที่ให้ตอ้ งมีมลู ค่าทาง
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การเงิ น (Armstrong, 2012) และ 5) รางวัล ที่ ให้ส อดคล้อ งกับ การพัฒ นาตนเอง (Armstrong,
2019)
ผูว้ ิจยั นาไปพิจารณาในเรื่องคุณลักษณะของรางวัลการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมใน
ออกแบบต้นแบบต้นแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจและการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม โดยการ
นาคุณลักษณะทุกข้อไปออกแบบรางวัลควบคู่กบั กิจกรรมการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
ตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนาต้นแบบ
ผลการวิจัยตอนนี ้ต อบวัต ถุป ระสงค์ก ารวิจัย ข้อ 2 เพื่ อ ออกแบบและพัฒ นาต้น แบบ
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจและการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมจากผลการวิจยั ประสบการณ์ผใู้ ช้
และความต้องการจาเป็ น การนาเสนอผลวิจัยมี 2 หัวข้อ ได้แก่ 2.1 หลักการออกแบบต้นแบบ
กิจกรรมเพื่อส่งเสริ ม แรงจูงใจและการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม และ 2.2 ต้นแบบกิจกรรมเพื่ อ
ส่งเสริมแรงจูงใจและการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
2.1 หลักการออกแบบต้นแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจและการปฏิบัติงาน
ด้านนวัตกรรม
การออกแบบต้นแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจและการปฏิบตั ิงานด้านนวั ตกรรม
ใช้ขอ้ มูลจากการวิจยั ประสบการณ์ผูใ้ ช้ (ผลการวิจยั ตอนที่ 1) การนาเสนอแบ่งเป็ น 2 หัวข้อย่อย
ได้แก่ 2.1.1 ระดับคุณลักษณะของรางวัลการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม 2.1.2 การนาผลการวิจัย
ประสบการณ์ผูใ้ ช้มาใช้ในการออกแบบต้นแบบฯ และ 2.1.3 ส่วนประกอบของหลักการออกแบบ
ต้นแบบฯ
2.1.1 การวิเคราะห์เอกสาร ทฤษฎี และหลักการทีเ่ กี่ยวข้อง
การศึกษาเอกสารเพื่อวิเคราะห์หลักการออกแบบคุณลักษณะการให้รางวัลเพื่อ
ส่งเสริมการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม (Acosta-Prado et al., 2020; Fischer et al., 2019; Opoku
& Duah, 2019; Al-Sabi et al., 2019; Wang et al., 2018) เอกสารเกี่ ย วกั บ ปั จ จัย ด้า นการให้
รางวัลที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมโดยมีแรงจูงใจเป็ นตัวแปรส่งผ่าน (Fischer et al.,
2019; Wang et al., 2018) การสร้างกิจกรรมนวัตกรรม เป็ นการทดลองเชิงปฏิบัติเป็ นสิ่งสาคัญ
สาหรับการออกแบบและพัฒ นาสิ่งประดิษฐ์ ใหม่ (Edelson, 2002; Van den Akker, 1999) การ
จัดกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมสามารถช่วยให้เกิดการคิดสร้างนวัตกรรมและแรงจูงใจในการคิด
สร้างสรรค์ โดยกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมที่เหมาะสมจาเป็ นต้องอาศัยความร่วมมื อจากหลาย
หน่วยงานในองค์การ (Viliam Lendel et al., 2017) การทาเป็ นทีม จะทาให้เกิดการกระตุ้นทาง
ปั ญ ญาในระดับที่สูงขึน้ (West et al., 2003) ทาให้เกิดกรอบแนวคิดแรก และดาเนินการสารวจ
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ประสบการณ์การได้รบั รางวัลเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงาน ด้านนวัตกรรมของพนักงานบริการใน
โรงพยาบาลเอกชน ได้แก่ 1) ประสบการณ์ก ารได้รบั รางวัล การปฏิ บัติ ง านด้านนวัต กรรม 2)
แรงจู ง ใจการปฏิ บัติ ง านด้า นนวัต กรรม 3) พฤติ ก รรมการปฏิ บัติ ง านด้า นนวัต กรรม และ 4)
คุณลักษณะของรางวัลการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
2.1.2 การกาหนดบริบทกลุ่มเป้ าหมายและผลลัพธ์ทคี่ าดหวัง
รายละเอียดดังตาราง 24
ตาราง 24 หลักการออกแบบคุณลักษณะของการให้รางวัลเพื่อส่งเสริมการปฏิบตั ิงานด้าน
นวัตกรรม เวอร์ช่นั 1
บริบทของกลุ่มเป้ าหมาย
ผลลัพธ์ทคี่ าดหวัง
พนักงานบริการของโรงพยาบาลเอกชน
การปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
ที่เคยได้รบั รางวัลการปฏิบตั ิงาน
ด้านนวัตกรรม
หลักการออกแบบคุณลักษณะของการให้รางวัลเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม
1. รางวัลที่ใช้ควรให้แบบสม่าเสมอและต่อเนื่อง
2. รางวัลที่ให้มีความแตกต่างไปตามความท้าทายหรือความยากของนวัตกรรม
3. รางวัลที่ให้จะต้องมีตวั เลือก
4. รางวัลที่ให้ตอ้ งมีมลู ค่าทางการเงิน
5. รางวั
2.1.3
ลที่ใการน
ห้สอดคล้
าผลการวิ
องกับการพั
จัยประสบการณ์
ฒนาตนเอง ผู้ใช้มาใช้ในการออกแบบต้นแบบฯ
หัว ข้อ นี ้น าเสนอการน าผลการวิจัย ประสบการณ์ ผู้ใช้ม าใช้ก าหนดเป็ น แนว
ทางการออกแบบต้นแบบกิจ กรรมเพื่ อส่ง เสริม แรงจูง ใจและการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมของ
พนักงานบริการโรงพยาบาลเอกชน รายละเอียดดังตาราง 25
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ตาราง 25 การนาผลการวิจยั ประสบการณ์ผใู้ ช้สาหรับการออกแบบต้นแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
แรงจูงใจและการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
ตาราง 25 (ต่อ)
ผลการวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้

ความคิดสร้างสรรค์ 4.03

การนาสู่การปฏิบัติ 3.96

แรงจูงใจ 3.95

ข้อมูลสาหรับการออกแบบ
พนั ก งานที่ เคยได้ รับ รางวั ล การปฏิ บั ติ ง านด้ า น
น วั ต ก ร ร ม ส่ ว น ให ญ่ เป็ น เพ ศ ห ญิ ง แ ล ะ มี
ประสบการณ์ทางานที่สูงกว่าเพศชาย ทั้งเพศหญิ ง
และชายส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
การนาผลการวิจัยไปใช้ออกแบบ
เปิ ดกว้ า งให้ พ นั ก งานทุ ก คนสามารถเข้ า ร่ ว ม
เนื่ องจากพบว่าส่วนใหญ่ มี ค่าเฉลี่ ยที่ ใกล้เคี ยงกัน
และมี จุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริม ให้พ นักงานทุกคนมี
แรงจูงใจและการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
ด้านความคิดสร้างสรรค์ พนักงานมีความสนใจที่
จะคิดสิ่งใหม่ สาหรับช่ วยทางานให้มี ประสิทธิภ าพ
แต่ยังขาดความสามารถในการคิดวิธีการใหม่ ท่ีจ ะ
เพิ่มความรูแ้ ละทักษะการทางาน
การนาสู่การปฏิบัติ พนักงานทดลองความคิดใหม่
ก่อนนาไปใช้ แต่พ บการท างานแบบมี ส่วนร่วมกับ
หัวหน้าและเพื่อนร่วมงานน้อย
การนาผลการวิจัยไปใช้ออกแบบ
จัดกิจกรรมที่ฝึกให้พนักงานคิดหาความรูแ้ ละทักษะ
ที่จาเป็ นในการท างาน และแนะน าวิธี ให้พ นักงาน
รูจ้ ักวิธีการคัดเลือกความรูแ้ ละทักษะที่คิดว่าจาเป็ น
และเร่งด่วน
พนักงานมีความพร้อมในการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
ตามเป้ าหมาย แต่ มี ค วามชอบในปฏิ บั ติ งานด้ าน
นวัตกรรมอยู่ในระดับน้อยกว่าทุกข้อรายการ
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5 อันดับรางวัล
เงิน
1. เพิ่มค่าจ้าง/
เงินเดือน
2. โบนัส
3. เงินรางวัล
4. บัตรกานัล
5. คะแนนแลก
รางวัล

ข้อมูลสาหรับการออกแบบ
การนาผลการวิจัยไปใช้ออกแบบ
ออกแบบต้น แบบกิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม แรงจู ง ใจ
โดยเฉพาะเรื่องความชอบปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
ที่ ท้า ทาย เน้น ความสนุก สนานในการท ากิ จ กรรม
โดยแทรกกิ จ กรรมแข่ ง ตอบค าถามผ่ านโปรแกรม
ออนไลน์ จั ด การโหวตนวั ต กรรม กิ จ กรรมการ
ประกวดนวัตกรรม
5 อันดับรางวัล รางวัลที่มีมูลค่าทางการเงิน พนักงานมักจะได้รบั
ไม่เงิน
โบนัสพิ เศษจากการปฏิ บัติ งานด้านนวัตกรรม แต่
1. เลื่อนตาแหน่ง
ได้รบั รางวัลคะแนนสะสมเพื่อแลกของรางวัล และ
ก้าวหน้า
บัตรกานัลแทนเงินสดน้อยที่สดุ
2. ชมเชย ยกย่อง
รางวัลที่ไม่มีมูลค่าทางการเงิน พนักงานส่วนใหญ่
3. คอร์สอบรม
จะได้รบั การเลื่อนตาแหน่ง มีความก้าวหน้าในหน้าที่
4. เพิ่มวันหยุด
การงาน แต่ ร างวัล ที่ ไ ด้น้ อ ยที่ สุ ด คื อ สิ ท ธิ พิ เศษ
5. สิทธิดแู ลสุขภาพ
เกี่ยวกับการคุม้ ครองดูแลสุขภาพ และวันหยุดพิเศษ
การนาผลการวิจัยไปใช้ออกแบบ
จั ด รางวั ล เพื่ อ เป็ นแนวทางเลื อ กในการจู ง ใจให้
พนักงาน และท าให้ยื ดหยุ่น โดยออกแบบให้มี การ
สะสมแต้มเพื่อนาไปแลกของรางวัลที่ตอ้ งการ รางวัล
ที่ไม่มีมูลค่าทางการเงินบางประเภทสามารถนาไป
แลกเป็ นเงินสด มอบให้ผอู้ ่นื ได้ รวมไปถึงการตีมลู ค่า
รางวัล ของนวัต กรรมตามความท้า ทายหรือ ความ
ยากของนวัตกรรม
ด้านอารมณ์ พนักงานมีความภาคภูมิใจต่อรางวัลที่
ได้รบั แต่ยังขาดความสุขและความชอบและพอใจ
ต่อรางวัล
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ข้อมูลสาหรับการออกแบบ
ด้านเจตคติ พนักงานมีความคิดเห็นว่า รางวัลช่วย
สร้า งสรรค์ ผ ลงานนวั ต กรรมและท าให้ ง านมี
ประสิทธิภาพ แต่รางวัลยังไม่ได้ทาให้เกิดความรู ส้ ึก
มีสว่ นร่วมและความสาคัญกับองค์การ
การนาผลการวิจัยไปใช้ออกแบบ
ออกแบบต้นแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานเกิด
ความรูส้ ึกการมีส่วนร่วม คือ 1) ออกแบบกิจกรรมให้
พนัก งานในองค์ก ารร่วมโหวตนวัต กรรมที่ ช อบ 2)
เปิ ดโอกาสในพนักงานคิดนวัตกรรม นาสู่ปฏิบตั ิ โดย
แผนกอื่น ๆ สามารถนาต้นแบบนีไ้ ปใช้ในแผนกของ
ตนเองได้
พนัก งานมี ค วามต้อ งการจ าเป็ น ต้อ งได้รับ พัฒ นา
ด้านการนาสู่การปฏิบตั ิเท่ากันกับด้านคิดสร้างสรรค์
โดยเฉพาะในเรื่องความร่วมมือกับหัวหน้าและเพื่อน
ร่วมงานในการนานวัตกรรมมาพัฒ นางานและการ
แนะนาความคิดใหม่กบั เพื่อนร่วมงานให้ใช้กบั งานที่
ทาได้สาเร็จ
การนาผลการวิจัยไปใช้ออกแบบ
1) ด้านความคิดสร้างสรรค์
1.1) การฝึ ก ให้พ นัก งานคิ ด หาความรู แ้ ละทัก ษะที่
จ าเป็ น ในการท างานของตนเองและให้รางวัล กับ
กลุ่ม ที่คิดความรู แ้ ละทักษะที่จาเป็ น ในการทางาน
ได้ม ากที่ สุด 1.2) แนะน าเรื่ อ งวิ ธี ก ารหาสิ่ ง ที่ ต้อ ง
ปรับปรุงในแผนกของพนักงาน ด้วยวิธีการใช้ขอ้ มูลที่
มี นาเสนอสิ่งที่ตอ้ งปรับปรุ งต่อคณะกรรมการเพื่ อ
โหวตหาผูช้ นะ
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ข้อมูลสาหรับการออกแบบ
2) ด้านการนาสูก่ ารปฏิบตั ิ
จากกิจกรรมการหาสิ่งที่ตอ้ งปรับปรุ งในแผนกของ
พนั ก งาน โดยมอบรางวั ล ที ม ที่ ช นะ เป็ นการจั ด
Lunch Meeting ให้ กั บ แผนกที่ รับ การคั ด เลื อ ก
เพื่อให้ผูจ้ ัดการแผนกและพนักงานให้ทีมได้ปรึกษา
กันเรื่องการคิดสิ่งที่จะพัฒ นาปรับปรุ งในแผนกของ
ตนเอง

2.1.4 การนาหลั ก การออกแบบคุ ณ ลัก ษณะการให้ รางวัลเพื่ อ ส่ งเสริม การ
ปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม ตามหลักการเวอร์ช่นั 2
มากาหนดเป็ นกิจกรรมที่มีคณ
ุ ลักษณะสอดคล้องกับหลักการออกแบบ ดังนี ้
2.1.4.1 ประสบการณ์การได้รับรางวัลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม
ภูมิหลังของผู้ให้ข้อมูล
ภูมิหลังของพนักงานบริการของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่เคยได้รบั
รางวัลการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมนัน้ ผูว้ ิจัยนาไปพิจารณาในเรื่องคุณสมบัติการคัดเลือกผูร้ ่วม
กิจ กรรมเพื่ อส่ง เสริม แรงจูงใจและการปฏิบัติงานด้านนวัต กรรม ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า
ค่าเฉลี่ยภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ ระดับการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมจาแนกตาม
อายุ, ประสบการณ์การทางาน และ ระดับการศึกษา ผูว้ ิจยั ออกแบบคุณสมบัติการคัดเลือกผูร้ ่วม
กิจกรรม คือ การเปิ ดกว้างให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าร่วม เนื่องจากพบว่าส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยที่
ใกล้เคียงกัน และมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีแรงจูงใจและการปฏิบัติงานด้าน
นวัตกรรม
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม
ระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมของพนักงานบริการของ
โรงพยาบาลเอกชนแห่ ง หนึ่ ง ที่ เคยได้รับ รางวัล การปฏิ บัติ ง านด้านนวัต กรรมนั้น พบว่า ระดับ
แรงจู ง ใจในการปฏิ บัติ ง านด้า นนวัต กรรมอยู่ ใ นระดั บ มาก รวมไปถึ ง การวิ เคราะห์ช่ ว งอายุ
ประสบการณ์ทางาน ระดับการศึกษา มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมใกล้เคียง
กัน ผูว้ ิจยั จึงพิจารณาข้อคาถามที่มีคะแนนน้อยที่สดุ เพื่อนาไปพัฒนาต้นแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
แรงจูงใจและการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม ได้แก่ ความชอบปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมที่ทา้ ทาย
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หากพิจารณาแบบ 1) จาแนกตามอายุ พบว่าพนักงานที่อายุนอ้ ยกว่า 30
ปี และพนักงานที่มีอายุมากกว่า 45 ปี ขึน้ ไป มีคะแนนข้อคาถามเรื่องความชอบปฏิบัติงานด้าน
นวัต กรรมน้อ ยกว่ า ทุ ก ข้อ ค าถาม 2) จ าแนกตามประสบการณ์ ท างาน พบว่ า พนั ก งานที่ มี
ประสบการณ์ทางาน 11 – 20 ปี ขนึ ้ ไป มีคะแนนข้อคาถามเรื่องความชอบปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
น้อยกว่าทุกข้อคาถาม 3) จาแนกตามตามระดับการศึกษา พบว่าพนักงานที่มีระดับการศึกษาต่า
กว่าปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี
ผูว้ ิจัยออกแบบต้นแบบกิจกรรมเพื่ อส่ง เสริม แรงจูงใจ โดยเฉพาะเรื่อง
ความชอบปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมที่ทา้ ทาย เน้นความสนุกสนานในการทากิจกรรม โดยแทรก
กิจ กรรมแข่งตอบคาถามผ่ านโปรแกรมออนไลน์ จัดการโหวตนวัต กรรม กิจกรรมการประกวด
นวัตกรรม
รางวัลปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม
ประสบการณ์ ข องพนั ก งานเกี่ ย วกับ การได้รับ รางวัล ปฏิ บัติ ง านด้า น
นวัตกรรม ผูว้ ิจยั นาไปพิจารณาในเรื่องการออกแบบต้นแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมระดับอารมณ์ของ
พนักงานต่อรางวัล เจตคติของพนักงานต่อรางวัลปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม และ ประเภทของ
รางวัลปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมที่เคยได้รบั โดยเฉพาะการนาข้อคาถามที่มีคะแนนน้อยกว่าทุกข้อ
มาพัฒนากิจกรรม ดังต่อไปนี ้
1) ระดับอารมณ์ของพนักงานต่อรางวัลปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม พบว่า
พนัก งานมี ค วามสุขและความพอใจต่ อรางวัล น้อ ยกว่าทุก ข้อค าถาม ผู้วิจัย ออกแบบต้น แบบ
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานความสุขและความพอใจต่อรางวัลเพิ่มขึน้ โดยเพิ่มความยืดหยุ่นใน
ตัวรางวัลที่มอบให้ซ่งึ เน้นไปที่การให้รางวัลอย่างมีตวั เลือก คือ
1.1) การสะสม Badge Online เพื่ อ สะสมแต้ม และแลกรางวัล ที่
ต้องการ และเพื่อความเป็ นได้ในการให้รางวัลนี ้ ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบรางวัลสาหรับการสะสมแต้มของ
ผลิตภัณฑ์ในร้านค้าของโรงพยาบาลโดยจะเป็ นลักษณะของพรีเมี่ยมต่าง ๆ
1.2) การให้รางวัลเงินสดโดยจะตีมลู ค่าจานวนเงินจากประโยชน์ของ
นวัตกรรม
1.3) Online Gift Voucher โดยพนักงานสามารถเลือกใช้บริการจาก
โรงพยาบาลได้อย่างเป็ นอิสระและสามารถโอนสิทธิให้ผอู้ ่ืนได้
2) ระดับเจตคติของพนักงานต่อรางวัลปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม พบว่า
รางวัลทาให้เกิดความรู ส้ ึกมีส่วนร่วมและความสาคัญกับองค์การมีคะแนนน้อยกว่าทุกข้อคาถาม
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ผูว้ ิจยั ออกแบบต้นแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานเกิดความรูส้ ึกการมีส่วนร่วม คือ 1) ออกแบบ
กิจกรรมให้พนักงานในองค์การร่วมโหวตนวัตกรรมที่ชอบ 2) เปิ ดโอกาสในพนักงานคิดนวัตกรรม
นาสูป่ ฏิบตั ิ โดยแผนกอื่น ๆ สามารถนาต้นแบบนีไ้ ปใช้ในแผนกของตนเองได้
3) ประเภทของรางวัลปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมที่เคยได้รบั แบ่งเป็ น
รางวัลทีม่ ีมูลค่าทางการเงิน
รางวัลที่พนักงานได้รบั น้อยกว่ารางวัลอื่น ๆ ได้แก่ คะแนนสะสมเพื่อแลก
ของรางวัล และ บัตรกานัลแทนเงินสด 1) ออกแบบกิจกรรมควบคู่ไปกับการให้รางวัลที่มีการสะสม
Badge Online เพื่อไปแลกของรางวัลที่ตอ้ งการ 2) ออกแบบกิจกรรมควบคู่ไปกับการให้รางวัลที่
เป็ นบัตรกานัลแทนเงินสด และเพื่อความเป็ นได้ในการให้รางวัลนี ้ ผูว้ ิ จัยได้ออกแบบบัตรกานัลที่
เป็ นหัตถการที่ใช้ในโรงพยาบาล โดยเป็ นหัตถการที่ไม่ครอบคลุมในสวัสดิการของพนักงาน เพราะ
เนื่องจากโรงพยาบาลมีสวัสดิการที่ดูแลรักษาเรื่องการเจ็บป่ วยของพนักงานโดยไม่เสียค่าใช้แล้ว
อยู่เดิม หัตถการที่ไม่ครอบคลุมในสวัสดิการ เช่น การเสริมความงาม การศัลยกรรมตกแต่ง การทา
ฟั น หรือ การตรวจ DNA เพื่อหาโรคเสี่ยงจากพันธุกรรม และสร้างความยืดหยุ่นของรางวัลโดยการ
มอบโอนสิทธิ์ให้ผอู้ ่นื ได้
รางวัลทีไ่ ม่มีมูลค่าทางการเงิน
รางวัลที่พนักงานได้รบั น้อยกว่ารางวัลอื่น ๆ ได้แก่ สิทธิพิเศษเกี่ยวกับการ
คุม้ ครองดูแลสุขภาพ และ วันลาหยุดเพิ่มขึน้ 3.2.1) ออกแบบกิจกรรมควบคู่ไปกับการให้รางวัลที่มี
สิทธิ พิเศษเกี่ ยวกับการคุ้ม ครองดูแลสุขภาพ คือ ใช้ในรู ป แบบบัตรกานัลที่เป็ นหัตถการที่ใช้ใน
โรงพยาบาล 3.2.2) ออกแบบกิจกรรมควบคู่ไปกับการให้รางวัลที่เป็ นวันหยุดพักผ่อนประจาปี เป็ น
จานวน 1 วัน และสร้างความยืดหยุ่นของรางวัลโดยหากผูไ้ ด้ไม่ ใช้สามารถแลกเป็ นเงินได้โดย
คานวณจากค่าแรงจริงต่อวันของพนักงาน
2.1.4.2 ความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม
ของพนักงาน
หากพิจารณารายข้อคาถามเพื่อนามาทากิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้พนักงานเกิด
การปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม ผูว้ ิจัยได้พิจารณาข้อคาถามที่มีคะแนนน้อยในแต่ละองค์ประกอบ
เพื่อนามาสร้างกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมของพนักงาน คือ 1) ด้านความคิดสร้างสรรค์ ข้อรายการ
ที่มีคะแนนน้อย คือ การคิดหาวิธีการใหม่ ในการเพิ่มความรู แ้ ละทักษะการทางาน และ การคิด
ออกแบบความคิดใหม่สาหรับปรับปรุงงาน 2) การนาสู่การปฏิบตั ิ ข้อรายการที่มีคะแนนน้อย คือ
ความร่วมมื อกับหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานในการนานวัตกรรมมาพัฒ นางาน และ การแนะนา
ความคิดใหม่กบั เพื่อนร่วมงานให้ใช้กบั งานที่ทาได้สาเร็จ ดังนี ้
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ด้านความคิดสร้างสรรค์
ผูว้ ิจยั ออกแบบต้นแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
1) การฝึ กให้พนักงานคิดหาความรู แ้ ละทักษะที่จาเป็ นในการทางานของตนเองและให้รางวัลกับ
กลุ่มที่คิดความรู แ้ ละทักษะที่จาเป็ นในการทางานได้ม ากที่สุด 2) แนะนาเรื่องวิธีการหาสิ่งที่ตอ้ ง
ปรับปรุ งในแผนกของพนักงาน ด้วยวิธีการใช้ขอ้ มูลที่มี เช่น การศึกษาข้อมูลจากข้อร้องเรียนของ
ผูป้ ่ วย, การสังเกต, การลงพืน้ ที่สมั ภาษณ์ และการศึกษาเอกสาร ฯลฯ เป็ นต้น นาเสนอสิ่งที่ตอ้ ง
ปรับปรุงต่อคณะกรรมการเพื่อโหวตหาผูช้ นะ
ด้านการนาสู่การปฏิบัติ
จากกิจ กรรมการหาสิ่งที่ต้องปรับ ปรุ งในแผนกของพนักงาน โดยมอบ
รางวัลทีมที่ชนะ เป็ นการจัด Lunch Meeting ให้กบั แผนกที่รบั การคัดเลือก เพื่อให้ผจู้ ดั การแผนก
และพนักงานให้ทีมได้ปรึกษากันเรื่องการคิดสิ่งที่จะพัฒนาปรับปรุงในแผนกของตนเอง
2.1.4.3 คุณลักษณะของรางวัลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม
คุณ ลักษณะของรางวัล หมายถึง คุณสมบัติหลักของการให้รางวัลซึ่งส่งผล
ต่อประสิทธิภาพของการให้รางวัล อยู่ในรูปแบบของรางวัลที่มีมลู ค่าทางการเงินและรางวัลที่ไม่มี
มูล ค่าทางการเงิน (Armstrong, 2019; DeMatteo et al., 1998) นักวิช าการหลายท่านได้แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้รางวัลในรู ปแบบรางวัลที่มีมูลค่าทางการเงินแบบโบนัส ทั้งนีพ้ บว่า
รูปแบบการให้รางวัล 5 ประการ คือ 1) รางวัลที่ใช้ควรให้แบบสม่าเสมอและต่อเนื่อง (Armstrong,
2019) 2) รางวัลที่ให้มีความแตกต่างไปตามความท้าทายหรื อความยากของนวัตกรรม (Amabile
& Pratt, 2016) 3) รางวัลที่ให้จะต้องมีตวั เลือก (Armstrong, 2012) 4) รางวัลที่ให้ตอ้ งมีมลู ค่าทาง
การเงิ น (Armstrong, 2012) และ 5) รางวัล ที่ ให้ส อดคล้อ งกับ การพัฒ นาตนเอง (Armstrong,
2019)
ผู้วิ จัย น าไปพิ จ ารณาในเรื่อ งคุณ ลัก ษณะของรางวั ล การปฏิ บัติ ง านด้า น
นวัต กรรมในออกแบบต้น แบบต้น แบบกิ จ กรรมเพื่ อส่ง เสริม แรงจูง ใจและการปฏิ บัติ ง านด้า น
นวัตกรรม โดยการนาคุณลักษณะทุกข้อไปออกแบบรางวัลควบคู่กับกิจกรรมการปฏิบตั ิงานด้าน
นวัตกรรม ดังนี ้
1) รางวัลที่ใช้ควรให้แบบสม่าเสมอและต่อเนื่อง
ผูว้ ิจยั ออกแบบคุณลักษณะของรางวัลที่ใช้ควรให้แบบสม่าเสมอและ
ต่อ เนื่ อง โดยการออกแบบรางวัลแบบสะสม Badge Online เพื่ อ สะสมแต้ม และแลกรางวัล ที่
ต้องการ และเพื่อความเป็ นได้ในการให้รางวัลนี ้ ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบรางวัลสาหรับการสะสมแต้มของ
ผลิตภัณฑ์ในร้านค้าของโรงพยาบาลโดยจะเป็ นลักษณะของพรีเมี่ยมต่าง ๆ
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2) รางวัลที่ให้มีความแตกต่างไปตามความท้าทายหรือความยากของ
นวัตกรรม
ผูว้ ิจัยออกแบบคุณลักษณะของ รางวัลที่ให้มีความแตกต่างไปตาม
ความท้าทายหรือความยากของนวัตกรรม โดยการออกแบบรางวัลเป็ นเงินสด ซึ่งจะตีมลู ค่าจานวน
เงินจากประโยชน์ของนวัตกรรม เช่น หากทานวัตกรรมเรื่องการลดหรือประหยัดต้นทุน จานวนเงิน
ที่ได้ลดไปจะเท่ากับเงินทางรางวัลที่ทางแผนกได้รบั โดยคานวณจากวันที่เริ่มทานวัตกรรมจนถึงสิน้
ปี ผูท้ ่คี านวณคือ แผนก Business Development
3) รางวัลที่ให้จะต้องมีตวั เลือก
ผู้วิจัย ออกแบบคุณ ลัก ษณะของรางวัลที่ ให้จ ะต้องมี ตัวเลือ ก โดย
ออกแบบให้เพิ่มความยืดหยุ่นในตัวรางวัลที่มอบให้ซ่ึงเน้นไปที่การให้รางวัลอย่างมีตัวเลือก คือ
3.1) การสะสม Badge Online เพื่อสะสมแต้มและแลกรางวัลที่ตอ้ งการ และเพื่อความเป็ นได้ใน
การให้รางวัล นี ้ ผู้วิจัย ได้อ อกแบบรางวัล ส าหรับ การสะสมแต้ม ของผลิ ต ภัณ ฑ์ในร้านค้า ของ
โรงพยาบาลโดยจะเป็ นลักษณะของพรีเมี่ยมต่าง ๆ 3.2) รางวัลวันหยุดพักผ่อนประจาปี เป็ นจานวน
1 วัน หากผูไ้ ด้ไม่ใช้สามารถแลกเป็ นเงินได้โดยคานวณจากค่าแรงจริงต่อวันของพนักงานกิจกรรม
และ 3.3) Online Gift Voucher ของโรงพยาบาล ที่พนักงานสามารถเลือกใช้หัตถการได้เองอย่าง
อิสระ หากไม่ใช้สามารถโอนสิทธิ์ให้ผอู้ ่นื หรือสามารถนามาแลกเป็ นเงินสดได้
4) รางวัลที่ให้ตอ้ งมีมลู ค่าทางการเงิน
ผูว้ ิจัยออกแบบคุณลักษณะของรางวัลที่ให้ตอ้ งมีมูลค่าทางการเงิน
โดยออกแบบ 1) รางวัลบัตรกานัลแทนเงินสดกับกลุ่มที่คิดความรูแ้ ละทักษะที่จาเป็ นในการทางาน
ได้มากที่สดุ และ 2) Online Gift Voucher ของโรงพยาบาล ซึ่งสามารถนาไปใช้กบั การตรวจรักษา
ที่ไม่ครอบคลุมในสวัสดิการของพนักงาน เช่น การเสริมความงาม การศัลยกรรมตกแต่ง การทาฟั น
หรือ การตรวจ DNA เพื่อหาโรคเสี่ยงจากพันธุกรรม ฯลฯ เป็ นต้น ทัง้ นีห้ ากไม่ใช้สามารถโอนสิทธิ์
ให้ผอู้ ่นื หรือสามารถนามาแลกเป็ นเงินสดได้
5) รางวัลที่ให้สอดคล้องกับการพัฒนาตนเองโดย
ผูว้ ิจัยออกแบบคุณลักษณะของรางวัลที่ให้ตอ้ งมีมูลค่าทางการเงิน
โดยออกแบบรางวัล เป็ นคอร์ส ฝึ ก อบรมเกี่ ยวกับ Innovation Class ที่ เป็ นแบบ External Class
ให้กบั แผนกที่รบั การคัดเลือก
ในการออกแบบต้น แบบกิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริม แรงจู ง ใจและการ
ปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมของพนักงานโรงพยาบาลเอกชน ผูว้ ิจยั ได้นาหลักการออกแบบทัง้ หมดที่
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ได้จ ากระยะนี ้น ามาออกแบบต้น แบบกิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริม แรงจูง ใจและการปฏิ บัติ ง านด้า น
นวัตกรรมของพนักงานโรงพยาบาลเอกชน เมื่อใดข้อสรุปข้างต้นแล้ว ขัน้ ตอนต่อไปคือการกาหนด
ส่วนประกอบของหลักการออกแบบต้นแบบ
2.1.5 ส่วนประกอบของหลักการออกแบบต้นแบบฯ
ส่วนประกอบของหลักการออกแบบต้นแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจและ
การปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม โดยที่ 1) รางวัลที่ใช้ควรให้แบบสม่าเสมอและต่อเนื่อง (Armstrong,
2019) 2) รางวัลที่ให้มีความแตกต่างไปตามความท้าทายหรือความยากของนวัตกรรม (Amabile
& Pratt, 2016) 3) รางวัลที่ให้จะต้องมีตวั เลือก (Armstrong, 2012) 4) รางวัลที่ให้ตอ้ งมีมลู ค่าทาง
การเงิ น (Armstrong, 2012) และ 5) รางวัล ที่ ให้ส อดคล้อ งกับ การพัฒ นาตนเอง (Armstrong,
2019) รายละเอียดดังตาราง 26
ตาราง 26 ส่วนประกอบของหลักการออกแบบต้นแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจและการ
ปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
ตัวแปร
ตัวแทรกแซง (X) :
ผลที่ตอ้ งการให้เกิด
(Y) :
กระบวนการส่งผ่าน
(P) :
(ข้ออ้างเชิงเหตุผล)
คุณลักษณะของตัว
แทรกแซง :
(หลักการออกแบบ)
(A, B, C, D, E)

ส่วนประกอบหลักการออกแบบ
การให้รางวัล (X)
แรงจูงใจและการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
แรงจูงใจ (P)

รางวัลที่ใช้ควรให้แบบสม่าเสมอและต่อเนื่อง (A)
รางวัล ที่ ให้มี ค วามแตกต่ างไปตามความท้าทายหรือความยากของ
นวัตกรรม (B)
รางวัลที่ให้ตอ้ งมีตวั เลือก (C)
รางวัลที่ให้ตอ้ งมีมลู ค่าทางการเงิน (D)
รางวัลที่ให้สอดคล้องกับการพัฒนาตนเอง (E)
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2.1.6 สรุปการนาหลักการออกแบบและแนวคิดการออกแบบ
การสรุปหลักการออกแบบต้นแบบฯ และวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักการออกแบบ
ต้นแบบฯ เวอร์ช่ ันที่ 1 กับเวอร์ช่ ันที่ 2 เพื่อปรับหลักการออกแบบต้น แบบกิจกรรมเพื่ อส่งเสริม
แรงจูงใจและการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม รายละเอียดดังตาราง 27
ตาราง 27 หลักการออกแบบคุณลักษณะของการให้รางวัลเพื่อส่งเสริมการปฏิบตั ิงานด้าน
นวัตกรรมเวอร์ช่ นั 2
ตัวแทรกแซง (X):
ต้นแบบกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรม และการให้รางวัล
ผลทีต่ ้องการให้เกิดกับพนักงานบริการโรงพยาบาลเอกชน (Y):
แรงจูงใจและการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
บริบท (Z):
พนักงานบริการสายสนับสนุนด้านบริการ โรงพยาบาลเอกชนที่เคยได้รบั รางวัลการปฏิบตั ิงาน
ด้านนวัตกรรม
กระบวนการส่งผ่าน (ข้ออ้างเชิงเหตุผล):
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
คุณลักษณะของตัวแทรกแซง (หลักการออกแบบ):
องค์ประกอบของการให้รางวัลการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม ประกอบด้วย
1) รางวัลที่ใช้ควรให้แบบสม่าเสมอและต่อเนื่อง
2) รางวัลที่ให้มีความแตกต่างไปตามความท้าทายหรือความยากของนวัตกรรม
3) รางวัลที่ให้จะต้องมีตวั เลือก
4) รางวัลที่ให้ตอ้ งมีมลู ค่าทางการเงิน
5) รางวัลที่ให้สอดคล้องกับการพัฒนาตนเอง
จากตาราง 27 สามารถสรุปกรอบการออกแบบตามหลักการออกแบบ (design
principle) (Van den Akker, 1999; สุวิมล ว่องวาณิช, 2563) สรุปได้ดงั นี ้
“ถ้ า ต้อ งการออกแบบการให้ร างวัล X เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์แ รงจู ง ใจและการ
ปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม Y ในบริบทของพนักงานบริการโรงพยาบาลเอกชนที่เคยได้รบั รางวัลการ
ปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม Z ควรทาให้การให้รางวัลมีลกั ษณะ รางวัลที่ใช้ควรให้แบบสม่าเสมอและ
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ต่อเนื่อง A, รางวัลที่ให้มีความแตกต่างไปตามความท้าทายหรือความยากของนวัตกรรม B, รางวัล
ที่ให้จะต้องมีตวั เลือก C, รางวัลที่ให้ตอ้ งมีมลู ค่าทางการเงิน D, และ รางวัลที่ให้สอดคล้องกับการ
พัฒ นาตนเอง E (จุดเน้นเชิงสาระ) และดาเนินการผ่านกระบวนการ การส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ด้านนวัตกรรม K (จุดเน้นเชิงกระบวนการ) ด้วยข้ออ้างเชิงเหตุผล แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านน
นวัตกรรม P”

ภาพประกอบ 8 หลักการออกแบบของต้นแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจและการปฏิบตั ิงาน
ด้านนวัตกรรม โดยใช้กรอบการออกแบบของสุวิมล ว่องวาณิช (2563)
2.2 ต้นแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจและการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม
ผลวิจยั สรุปกรอบการออกแบบตามหลักการออกแบบ (design principle) (Van den
Akker, 1999; สุวิมล ว่องวาณิช, 2563) สรุปได้ดงั นี ้
ผูว้ ิจยั นาหลักการออกแบบมาพัฒนาเป็ นต้นแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจและ
การปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม โดยมีกิจกรรมทัง้ หมด 4 กิจกรรม โดยที่ผูว้ ิจยั ได้คดั เลือกข้อรายการ
ที่ มี ค ะแนนน้อ ยจากการวิ เคราะห์ 1) ประสบการณ์ ก ารได้รับ รางวัล จากการปฏิ บัติ ง านด้า น
นวัตกรรม 2) แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม 3) พฤติกรรมการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
4) คุณ ลักษณะของรางวัล การปฏิบัติงานฯ และ 5) ความต้องการจาเป็ นในการปฏิ บัติงานด้าน
นวัตกรรม มาออกแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจและการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม ได้แก่
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กิจกรรม 1 Service Design Workshop กิจกรรมเน้นให้ผูเ้ ข้าร่วมได้ฝึกทักษะการ
คิด การสารวจตนเองเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ ตลอดจนการเรียนรู ก้ ระบวนการคิดออกแบบ
(Design thinking process)
กิจกรรม 2 Easy to Design กิจกรรมให้ผูเ้ ข้าร่วมนาเสนอนวัตกรรม และการฝึ ก
การนาเสนอเป็ นภาพ infographic และการสร้างการมี ส่วนร่วมและความสนุกของกิจ กรรมใน
แสดงความคิดเห็น
กิจกรรม 3 Fun Design กิจกรรมการเพิ่มระดับความยากของปัญหาการทางานให้
ร่วมกันคิดออกแบบ โดยให้ผูเ้ ข้าร่วมนาเสนอนวัตกรรมการกับผูอ้ ่ืน และการนานวัตกรรมสู่การ
ปฏิบตั ิจริง
กิจกรรม 4 Show Case Show Design กิจกรรมการสัมภาษณ์แบบอย่างของผูท้ ่ี
สามารถคิ ดนวัต กรรมได้ผ ลงานดี เพื่ อสร้างการมี ส่วนร่วมและความรู ส้ ึกมี คุณ ค่ ากับ องค์ก าร
รายละเอียดดังตาราง 28
ตาราง 28 หลักการออกแบบที่ใช้ออกแบบกิจกรรมและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
ตาราง 28 (ต่อ)
กิจกรรม
กิจกรรม 1 Service Design Workshop
กิ จ กรรมเน้น ให้ผู้เข้า ร่ว มได้ฝึ ก ทัก ษะการคิ ด การส ารวจตนเองเพื่ อ พั ฒ นาทัก ษะการเรีย นรู ้
ตลอดจนการเรียนรูก้ ระบวนการคิดออกแบบ (design thinking process)
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผจู้ ัดการแผนกและพนักงานได้ทราบกระบวนการ design thinking ที่ประกอบไปด้วย 5
ขัน้ ตอน
2) เพื่อให้ผจู้ ดั การแผนกและพนักงานสามารถหาจาเป็ นต้องปรับปรุงในแผนกของแผนกตนเอง
3) เพื่อให้ผจู้ ัดการแผนกและพนักงานสามารถคิดหาความรูแ้ ละทักษะที่จาเป็ นในการทางานของ
ตนเอง
4) เพื่อให้รางวัลสามารถผลักดันการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
กิจกรรม
1) ทดสอบความรูค้ วามเข้าใจ design thinking โดยการทาแบบวัด Pre-Test จานวน 10 ข้อ
2) แนะนาและมอบหมายให้พนักงานหาสิ่งที่ตอ้ งปรับปรุงในแผนก
3) พนักงานคิดหาความรูแ้ ละทักษะที่จาเป็ นในการทางาน
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ตาราง 28 (ต่อ)
กิจกรรม
4) สรุ ป และแนะน าให้ผู้จัด การแผนกและพนัก งานได้รูจ้ ัก กระบวนการ design thinking จาก
กิจกรรมก่อนหน้า
5) กิจกรรมตอบคาถาม เพื่อประเมินความรูท้ ่ไี ด้รบั จากการอบรม
6) ทดสอบความรูค้ วามเข้าใจ design thinking โดยการทาแบบวัด Post-Test จานวน 10 ข้อ
7) การให้รางวัลในกิจกรรมที่พนักงานสามรถปฏิบตั ิได้ตามกติกา
หลักการออกแบบทีใ่ ช้
ประสบการณ์
อารมณ์ของพนักงานต่อรางวัล:
การได้รับรางวัลฯ
1) กิจกรรมสร้างความชอบและพอใจ
2) กิจกรรมสร้างความสุข
3) กิจกรรมสร้างความสนุก
ประเภทของรางวัลปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมทีเ่ คยได้รับ:
คะแนนสะสมเพื่อแลกของรางวัล
แรงจูงใจใน
ความชอบปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมที่ทา้ ทาย
การปฏิบัติงานฯ
พฤติกรรม
ความคิดสร้างสรรค์:
การปฏิบัติงานฯ
1) การคิดหาวิธีการใหม่ในการเพิ่มความรูแ้ ละทักษะการทางาน
2) ความสนใจคิดสิ่งใหม่สาหรับช่วยทางานให้มีประสิทธิภาพ
การนาสู่การปฏิบัต:ิ
1) ความร่วมมือกับหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานในการนานวัตกรรมมา
พัฒนางาน
2) การแนะนาความคิดใหม่กบั เพื่อนร่วมงานให้ใช้กบั งานที่ทาได้สาเร็จ
คุณลักษณะ
1) รางวัลที่ใช้ควรให้แบบสม่าเสมอและต่อเนื่อง
ของรางวัลฯ
2) รางวัลที่ให้จะต้องมีตวั เลือก
3) รางวัลที่ให้ตอ้ งมีมลู ค่าทางการเงิน
4) รางวัลที่ให้สอดคล้องกับการพัฒนาตนเอง
กิจกรรม 2 Easy to Design
กิ จ กรรมให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มน าเสนอนวั ต กรรม และการฝึ กการน าเสนอเป็ นภาพ infographic
และการสร้างการมีสว่ นร่วมและความสนุกของกิจกรรมในแสดงความคิดเห็น
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ตาราง 28 (ต่อ)
กิจกรรม
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผจู้ ดั การแผนกและพนักงานสามารถคิดนวัตกรรมที่ใช้ในแผนกของตนเอง
2) เพื่อส่งเสริมให้ผจู้ ดั การแผนกและพนักงานนานวัตกรรมที่คิดออกแบบนาไปใช้ได้จริง
3) เพื่อรางวัลให้สามารถผลักดันการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
กิจกรรม
1) จัดให้ผจู้ ดั การแผนกและพนักงานช่วยกันคิดนวัตกรรมที่จะนามาใช้ได้จริงในแผนกของตนเอง
2) เปิ ดโอกาสให้แต่ละแผนกนาเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการ
3) กิจกรรม ข้อ 1-2 เน้นการให้รางวัลแบบสะสมคะแนนในระหว่างการทากิจกรรม
4) ให้พ นักงานออกแบบ Infographic นาเสนอกิจกรรมของตนเอง และให้พ นักงานในองค์การ
โหวตคะแนน
5) กิจกรรมที่เปิ ดให้มีการโหวต ได้มีการให้รางวัลเป็ นวันหยุดพักผ่อน โดยหากไม่ใช้สามารถแลก
เป็ นเงินได้ เพื่อให้เกิดทางเลือกในการรับรางวัลของพนักงาน
หลักการออกแบบทีใ่ ช้
ประสบการณ์
อารมณ์ของพนักงานต่อรางวัล:
การได้รับรางวัลฯ
1) กิจกรรมสร้างความชอบและพอใจ
2) กิจกรรมสร้างความสุข
3) กิจกรรมสร้างความสนุก
เจตคติของพนักงานต่อรางวัล:
1) ออกแบบรางวัลทาให้เกิดความรูส้ ึกมีส่วนร่วมและมีความสาคัญกับ
องค์การ
ประเภทของรางวัลปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมทีเ่ คยได้รับ:
1) คะแนนสะสมเพื่อแลกของรางวัล
2) บัตรกานัลแทนเงินสด
3) วันลาหยุดเพิ่มขึน้
แรงจูงใจใน
1) ความชอบปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมที่ทา้ ทาย
การปฏิบัติงานฯ
2) ความกระตือรือร้นและพยายามพัฒนานวัตกรรมให้สาเร็จ
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ตาราง 28 (ต่อ)
พฤติกรรม
การปฏิบัติงานฯ

คุณลักษณะ
ของรางวัลฯ

กิจกรรม
ความคิดสร้างสรรค์:
1) การคิดหาวิธีการใหม่ในการเพิ่มความรูแ้ ละทักษะการทางาน
2) ความสนใจคิดสิ่งใหม่สาหรับช่วยทางานให้มีประสิทธิภาพ
การนาสู่การปฏิบัต:ิ
1) ความร่วมมือกับหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานในการนานวัตกรรมมา
พัฒนางาน
2) การแนะนาความคิดใหม่กบั เพื่อนร่วมงานให้ใช้กบั งานที่ทาได้สาเร็จ
1) รางวัลที่ใช้ควรให้แบบสม่าเสมอและต่อเนื่อง
2) รางวัลที่ให้จะต้องมีตวั เลือก
3) รางวัลที่ให้ตอ้ งมีมลู ค่าทางการเงิน
4) รางวัลที่ให้มีความแตกต่างไปตามความท้าทายหรือความยากของ
นวัตกรรม

กิจกรรม 3 Fun Design
กิจกรรมการเพิ่มระดับความยากของปั ญหาการทางานให้ร่วมกันคิดออกแบบ โดยให้ผูเ้ ข้าร่วม
นาเสนอนวัตกรรมการกับผูอ้ ่นื และการนานวัตกรรมสูก่ ารปฏิบตั ิจริง
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผจู้ ดั การแผนกและพนักงานสามารถคิดนวัตกรรมที่ใช้ในแผนกของตนเอง
2) เพื่อส่งเสริมให้ผจู้ ดั การแผนกและพนักงานนานวัตกรรมที่คิดออกแบบนาไปใช้ได้จริง
3) เพื่อรางวัลให้สามารถผลักดันการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
กิจกรรม
1) จัดให้ผจู้ ดั การแผนกและพนักงานช่วยกันคิดนวัตกรรมที่จะนามาใช้ได้จริงในแผนกของตนเอง
2) เปิ ดโอกาสให้แต่ละแผนกนาเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการ
3) พนักงานและผูจ้ ดั การแผนกนานวัตกรรมที่ได้คิดค้นไปสื่อสารต่อให้พนักงานในแผนก
4) การเยี่ยมลงพืน้ ที่เพื่อติดตามความคืบหน้านวัตกรรม 2 รอบ
5) เน้นการให้รางวัลแบบสะสมคะแนนในระหว่างการทากิจกรรม
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ตาราง 28 (ต่อ)
กิจกรรม
หลักการออกแบบทีใ่ ช้
ประสบการณ์
อารมณ์ของพนักงานต่อรางวัล:
การได้รับรางวัลฯ
1) กิจกรรมสร้างความชอบและพอใจ
2) กิจกรรมสร้างความสุข
3) กิจกรรมสร้างความสนุก
เจตคติของพนักงานต่อรางวัล:
1) ออกแบบรางวัลทาให้เกิดความรูส้ ึกมีส่วนร่วมและมีความสาคัญกับ
องค์การ
ประเภทของรางวัลปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมทีเ่ คยได้รับ:
1) คะแนนสะสมเพื่อแลกของรางวัล
2) บัตรกานัลแทนเงินสด
3) สิทธิพิเศษเกี่ยวกับการคุม้ ครองดูแลสุขภาพ
แรงจูงใจใน
1) ความชอบปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมที่ทา้ ทาย
การปฏิบัติงานฯ
2) ความกระตือรือร้นและพยายามพัฒนานวัตกรรมให้สาเร็จ
พฤติกรรม
ความคิดสร้างสรรค์:
การปฏิบัติงานฯ
1) การคิดหาวิธีการใหม่ในการเพิ่มความรูแ้ ละทักษะการทางาน
2) ความสนใจคิดสิ่งใหม่สาหรับช่วยทางานให้มีประสิทธิภาพ
การนาสู่การปฏิบัต:ิ
1) ความร่วมมือกับหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานในการนานวัตกรรมมา
พัฒนางาน
คุณลักษณะ
1) รางวัลที่ใช้ควรให้แบบสม่าเสมอและต่อเนื่อง
ของรางวัลฯ
2) รางวัลที่ให้จะต้องมีตวั เลือก
3) รางวัลที่ให้ตอ้ งมีมลู ค่าทางการเงิน
4) รางวัลที่ให้มีความแตกต่างไปตามความท้าทายหรือความยากของ
นวัตกรรม
กิจกรรม 4 Show Case Show Design
กิจกรรมการสัมภาษณ์แบบอย่างของผูท้ ่สี ามารถคิดนวัตกรรมได้ผลงานดี เพื่อสร้างการมีสว่ นร่วม
และความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่ากับองค์การ
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ตาราง 28 (ต่อ)
กิจกรรม
วัตถุประสงค์
1) เพื่ อเป็ น การยกย่องเพื่ อเสริม แรงจูงใจในกับผู้คิดนวัตกรรมที่ เป็ น ผู้ช นะการปฏิ บัติงานด้าน
นวัตกรรม
2) เพื่อจุดประกายความคิดนวัตกรรมของพนักงานในองค์การ
กิจกรรม
1) การสัม ภาษณ์ แ ผนกที่ ไ ด้รับ รางวัล นวัต กรรม และ Manager Champion ลงนิ ต ยสารของ
องค์การ
หลักการออกแบบทีใ่ ช้
ประสบการณ์
อารมณ์ของพนักงานต่อรางวัล:
การได้รับรางวัลฯ
1) กิจกรรมสร้างความชอบและพอใจ
2) กิจกรรมสร้างความสุข
3) กิจกรรมสร้างความสนุก
เจตคติของพนักงานต่อรางวัล:
1) ออกแบบรางวัลทาให้เกิดความรูส้ ึกมีส่วนร่วมและมีความสาคัญกับ
องค์การ
แรงจูงใจใน
1) ความชอบปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมที่ทา้ ทาย
การปฏิบัติงานฯ
พฤติกรรม
ความคิดสร้างสรรค์:
การปฏิบัติงานฯ
ความสนใจคิดสิ่งใหม่สาหรับช่วยทางานให้มีประสิทธิภาพ
การนาสู่การปฏิบัต:ิ
ความร่ว มมื อ กับ หัว หน้า และเพื่ อ นร่ว มงานในการน านวัต กรรมมา
พัฒนางาน
คุณลักษณะ
รางวัล ที่ ให้มี ค วามแตกต่างไปตามความท้าทายหรือความยากของ
ของรางวัลฯ
นวัตกรรม
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ตอนที่ 3 การประเมินและสะท้อนคิด
ผลการวิจัยตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 3 เพื่อทดลองใช้ตน้ แบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
แรงจูงใจและการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมที่พัฒนาขึน้ สนับสนุนด้านบริการโรงพยาบาลเอกชนที่
เคยได้รบั รางวัลการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม การนาเสนอผลการวิเคราะห์มี 2 หัวข้อ ได้แก่ 3.1
ผลการสารวจความคิดเห็นจากผูบ้ ริหารโรงพยาบาลเอกชน และ 3.2 ผลการทดลองใช้กบั พนักงาน
บริการของโรงพยาบาลเอกชน
3.1 ผลการสารวจความเป็ นไปได้ของต้นแบบกิจกรรมจากผู้บริหารฝ่ ายสนับสนุน
ด้านบริการโรงพยาบาลเอกชน
ผลสารวจความคิดเห็นของผูบ้ ริหารโรงพยาบาลเอกชนเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ของ
การนาต้นแบบฯ สู่การปฏิบตั ิในโรงพยาบาลเอกชน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลผูบ้ ริหารฝ่ ายสนับสนุนด้านบริการ
โรงพยาบาลเอกชน จานวน 8 คน พบว่า ผูบ้ ริหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ของการนา
ต้นแบบฯ สูก่ ารปฏิบตั ิในโรงพยาบาลอยู่ในระดับมากที่สดุ เมื่อพิจารณาเป็ นรายกิจกรรมพบว่า ทุก
กิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สดุ เช่นเดียวกัน รายละเอียดดังตาราง 29
ตาราง 29 ระดับความเป็ นไปได้ของการนาร่างต้นแบบฯ สูก่ ารปฏิบตั ิในโรงพยาบาลเอกชน
กิจกรรม
1. Service Design Workshop
2. Easy to Design
3. Fun Design
4. Show Case Show Design
รวม

M
4.88
5.00
5.00
5.00
4.96

ผู้บริหาร
SD
0.35
0.00
0.00
0.00
0.19

ระดับ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากทีส่ ุด

เมื่อค้นพบว่าความเป็ นไปได้ของต้นแบบกิจกรรมฯ สูก่ ารปฏิบตั ิในโรงพยาบาลอยู่ใน
ระดับ มากที่ สุด ผู้วิจัย จึ ง ได้น าต้น แบบกิ จ กรรมเพื่ อ ส่ง เสริม แรงจูง ใจและการปฏิ บัติ ง านด้า น
นวัตกรรมนาสูก่ ารทดลองใช้กบั พนักงานบริการของโรงพยาบาลเอกชน
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3.2 ผลการทดลองใช้กับพนักงานบริการของโรงพยาบาลเอกชน
การทดลองน าต้น แบบกิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม แรงจู ง ใจและการปฏิ บั ติ ง านด้า น
นวัตกรรมของการวิจัยครัง้ นีเ้ ป็ นเพียงการทดลองศึกษาขัน้ ต้นกับพนักงานบริการของโรงพยาบาล
เอกชน จานวน 5 คน เป็ นผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม โดยผูว้ ิจยั มีบทบาทเป็ นผูด้ าเนินการจัดกิจกรรมทัง้ 4
กิจกรรม ได้แก่ 1) Service Design Workshop 2) Easy to Design 3) Fun Design และ 4) Show
Case Show Design
สาหรับรายละเอียดของการดาเนินกิจกรรม ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย ประเภท
กิจกรรม ระยะเวลา วัตถุประสงค์ เนือ้ หา/สังเขปสาระ สื่อ/อุปกรณ์ ขัน้ ตอนดาเนินกิจกรรม การให้
รางวัล และการประเมินผล ตลอดจนผลการทดลองใช้ และการถอดบทเรียนหลักการออกแบบ
ร่วมกับผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม มีรายละเอียดของการดาเนินกิจกรรม ผลการทดลอง และบทเรียนจาก
การทดลองดังต่อไปนี ้
ตาราง 30 การดาเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจและการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
กิจกรรมที่ 1 Service Design Workshop
ตาราง 30 (ต่อ)
กิจกรรมที่ 1 Service Design Workshop
กลุ่มเป้ าหมาย: พนักงานบริการที่เคยปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมและได้ ประเภทกิจกรรม:
Creativity

รางวัลการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม จานวน 15-30 คน

ระยะเวลา:
3 ชั่วโมง 40 นาที

ระยะเวลาทีใ่ ช้

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผจู้ ดั การแผนกและพนักงาน
1. ทราบกระบวนการ Design thinking ที่ประกอบไปด้วย 5 ขัน้
2. สามารถหาความต้องการจาเป็ นต้องปรับปรุงงานของแผนกตนเอง
3. สามารถคิดหาความรูแ้ ละทักษะที่จาเป็ นในการทางานของตนเอง
4. ส่งเสริมการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมโดยใช้รางวัล

1. ทาแบบวัด Pre-Test 10 นาที
2. Workshop: Design thinking 3 ชั่วโมง
3. กิจกรรมการสอบคาถามด้วย Kahoot 20 นาที
4. ทาแบบวัด Post-Test 10 นาที

เนือ้ หา/สังเขปสาระ

สื่อ/อุปกรณ์

Design thinking มี 5 ขั้ น 1 ) ก า ร เข้ า ใ จ อ า ร ม ณ์ ค ว า ม รู ้ สึ ก
(Empathize) 2) การก าห น ด ปั ญ ห า (Define problems) 3) การสร้ า ง
ความคิ ด (Ideate) 4) การสร้า งต้น แบบ (Prototype) และ 5) การทดสอบ
(Test)

1. Presentation เรื่อง Design thinking
2. แบบวัด Pre-Test และ Post Test
3. Website: https://kahoot.it/
4. ใบลงคะแนนโหวตของคณะกรรมการ

ขั้นตอนดาเนินกิจกรรม

การให้รางวัล

ประเมินผล

การทาแบบวัด Pre-Test

ไม่มีรางวัลในกิจกรรมนี ้

-การวั ด ความรู ้เ กี่ ย วกั บ Design
thinking ก่ อ นการอบรม จ านวน
10 ข้อ

1. กิจกรรม Find Found Found
1.1 แนะน าเรื่ อ งวิ ธี ก ารหาสิ่ ง ที่ ต้อ งปรับ ปรุ ง ในแผนกของพนั ก งาน ด้ว ย
วิธีการใช้ขอ้ มูลที่มี เช่น การศึกษาข้อ มูลจากข้อร้องเรียนของผูป้ ่ วย, การ
สังเกต, การลงพืน้ ที่สมั ภาษณ์ และการศึกษาเอกสาร ฯลฯ เป็ นต้น
1.2 นาเสนอสิ่งที่ตอ้ งปรับปรุงต่อคณะกรรมการ

กิจกรรมการให้รางวัล 1
ให้ร างวัล กั บ แผนกที่ คิ ด ค้น สิ่ ง ที่ ต้อ งปรับ ปรุ ง ใน
แผนกได้มากที่สดุ 5 รางวัล
กิจกรรมการให้รางวัล 2
การโหวตจากคณะกรรมการ และมอบรางวัลเป็ น

-ผูว้ ิจัยพิจารณาจากแบบลงบันทึก
สิ่งที่ตอ้ งปรับปรุงในแผนก
-ใบลงคะแนนโหวตของ
คณะกรรมการ
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ตาราง 30 (ต่อ)
กิจกรรมที่ 1 Service Design Workshop
1.3 คณะกรรมการดาเนินการโหวต เพื่อหาทีมที่สามารถหาสิ่งที่ตอ้ งปรับปรุงที่
ได้ที่สดุ และมอบรางวัล 3 รางวัล

การจั ด Lunch Meeting ให้ กั บ แผนกที่ ร ั บ การ
คั ด เลื อ ก 3 แผนก เพื่ อ ให้ ผู้ จั ด การแผนก และ
พนัก งานให้ที ม ได้ป รึก ษากัน เรื่อ งการคิ ด สิ่ งที่ จ ะ
พัฒนาปรับปรุงในแผนกของตนเอง

3. กิจกรรม New knowledge New competency
3.1 การฝึ กให้พ นักงานคิด หาความรู แ้ ละทัก ษะที่ จ าเป็ น ในการท างานของ
ตนเองและลิสต์ออกมาให้มากที่สดุ
3.2 ทีม งานรวบรวมจานวนความรูแ้ ละทักษะที่นาเสนอและประกาศผลทีม ที่
ชนะจานวน 5 รางวัล
3.3 ให้แต่ละทีม คัดเลือ กความรูแ้ ละทักษะที่คิดว่าจ าเป็ นและเร่งด่วนกับงาน
ของแผนกของตนเองมานาเสนอต่อคณะกรรมการ
3.4 คณะกรรมการดาเนินการโหวตและหาทีมผูช้ นะ
3.5 ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการจัดการอบรมความรูแ้ ละ
ทักษะที่จาเป็ น ให้แต่ละแผนก

กิจกรรมการให้รางวัล 1
ให้ร างวัลเป็ นบัตรกานัลแทนเงิน สดกับ กลุ่ม ที่คิ ด
ความรูแ้ ละทักษะที่จาเป็ นในการทางานได้มากที่สุด
5 รางวัล เป็ นคูปองแทนเงินสด
กิจกรรมการให้รางวัล 2
การโหวตจากคณะกรรมการ และมอบรางวัลเป็ น
คอร์สฝึ ก อบรมเกี่ยวกับ Innovation Class ที่ เป็ น
แ บ บ External Class ให้ กั บ แ ผ น ก ที่ รั บ ก า ร
คัดเลือก 3 แผนก

-ผูว้ ิจัยพิจารณาจากแบบลงบันทึก
ความรู แ้ ละทัก ษะที่ จ าเป็ นในการ
ทางาน
-ใบลงคะแนนโหวตของ
คณะกรรมการ

2. จัด Workshop : Design thinking
สรุปกิจกรรม กระบวนการ Design thinking

ไม่มีรางวัลในกิจกรรมนี ้

-ทดสอบความเข้าใจด้วยการถามตอบ ในการ Workshop

3. แข่งขันกันตอบคาถามจากสิ่งที่เรียนมา โดยใช้ Kahoot เพื่อประเมินความรู ้
ที่ได้รบั จากการอบรม จานวน 15 ข้อ

กิจกรรมการให้รางวัล 1
1. คิดคะแนนสะสมแบบรายข้อให้กบั ผูท้ ี่ตอบถูกใน
แต่ละข้อ เพื่อนามาแลกรางวัลที่ตอ้ งการ
2. กาหนดให้ 1 ข้อต่อ 1 คะแนน และสามารถแลก
รางวัลได้เมื่อสามารถสะสมได้ 5 คะแนนเป็ นต้นไป
กิจกรรมการให้รางวัล 2
ให้ร างวัลกับผู้ที่สะสมคะแนนมากที่สุด จ านวน 5
รางวัล

-พิจารณาจากการตอบคาถามที่ถูก
ที่ ต้ อ งของผู้ เ ข้ า ร่ ว ม การอบรม
รายบุคคล จานวน 5 ข้อขึน้ ไป

4. ทาแบบวัด Post-Test

ไม่มีรางวัลในกิจกรรมนี ้

-การวั ด ความรู ้เ กี่ ย วกั บ Design
thinking หลั ง การอบรม จ านวน
10 ข้อ

Presentation เรื่อง Design thinking

Website: ในกิจกรรมการตอบคาถาม

แบบวัด Pre-Test และ Post Test

แบบลงบันทึกสิ่งทีต่ ้องปรับปรุ ง
และแบบลงคะแนนกรรมการ
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ตาราง 30 (ต่อ)
ผลการทดลองใช้กิจกรรมที่ 1 Service Design Workshop
1) พนักงานเข้าร่วมการทดลองกิจกรรม จานวน 5 คน
2) พนักงานได้ทราบกระบวนการ Design thinking หลังการเข้ารับการอบรม โดยวัดการคะแนน Pre-Test และ Post-Test รวมไป
ถึงการรูห้ ลักการหาทักษะและจาเป็ นต้องปรับปรุงในแผนกของแผนกตนเอง
3) การให้รางวัลทาให้พนักงานเกิดความตื่นตัว สามารถกระตุน้ ให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยเฉพาะในกิจกรรมการตอบ
คาถาม
4) จากการสังเกตพบว่า ผูร้ ว่ มกิจกรรมบางคนยังเกิดความสับสนกับบทบาทหน้าที่และงานที่ได้รบั มอบหมาย มีการปรึกษากันถึง
งานที่ได้รบั มอบหมาย นอกจากนีใ้ นช่วงแรกของการดาเนินกิจกรรม ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมร่วมทากิจกรรมไม่ตรงกับสิ่งที่มอบหมาย
ซึ่งจากการสัมภาษณ์พบว่า ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมเกิดความไม่เข้าใจ ไม่รูท้ ี่มาที่ไปของคาสั่ง ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม จานวน 3 ท่าน แนะนา
ว่า หากมีการแนะนาแต่ละกระบวนการก่อนเริ่มการปฏิบตั ิจริงนั้ นสามารถช่วยให้ทราบหลักการและเหตุผลของกิจกรรมแต่ละ
ขัน้ ตอน รวมถึงกติกา ข้อตกลง จะสามารถปฏิบตั ิตามได้อย่างถูกต้องและมีความเข้าใจในแต่ละกระบวนการมากยิ่งขึน้
การให้รางวัลอย่างต่อเนื่องในระหว่างดาเนินกิจกรรม โดยเฉพาะการสะสมคะแนนช่วยกระตุน้ ให้ผเู้ ข้า ร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วม
ดาเนินกิจกรรมให้สาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด ทั้งนีเ้ ป้ าหมายการทางานร่วมกันในกิจกรรมควรมีการทาความเข้าใจก่อนการ
ดาเนินกิจกรรมทีละขัน้ ตอน รวมถึงข้อตกลงการได้รบั รางวัลเพื่อจูงใจและกระตุน้ ความสนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นีอ้ ารมณ์
และความรูส้ กึ ที่ได้รางวัลจากการทากิจกรรมครัง้ นีจ้ ะไม่ใช่อารมณ์ความรูส้ กึ ของการได้รบั รางวัลในชีวิตจริง

ตาราง 31 การดาเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจและการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
กิจกรรมที่ 2 Easy to Design
ตาราง 31 (ต่อ)
กิจกรรมที่ 2 Easy to Design
กลุ่มเป้ าหมาย: พนักงานบริการที่เคยปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมและได้ ประเภทกิจกรรม:
รางวัลการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม จานวน 15-30 คน
Implementation
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผจู้ ดั การแผนกและพนักงาน
ระยะเวลาทีใ่ ช้
1.สามารถคิดนวัตกรรมที่ใช้ในแผนกของตนเอง
2.นานวัตกรรมที่คิดออกแบบนาไปใช้ได้จริง
3.เพื่อรางวัลให้สามารถผลักดันการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม

ระยะเวลา:
9 วัน

1. คิ ด นวัต กรรมที่ จะน ามาใช้ได้จ ริงในแผนกของตนเอง
และนาเสนอต่อคณะกรรมการ 1 วัน
2. รายงานความคื บ หน้ า โดยให้ ใ ช้ ก ารรายงานแบบ
Infographic 1 แผ่น 3 ชั่วโมง
3. เปิ ดโอกาสให้พนักงานในองค์การร่วมโหวตนวัตกรรมที่
ชอบ 7 วัน
4. สรุปคะแนนและประกาศผล 1 วัน

เนือ้ หา/สังเขปสาระ

สื่อ/อุปกรณ์

จัดให้ผจู้ ดั การแผนกและพนักงานช่วยกันคิดนวัตกรรมที่จะนามาใช้ได้
จริงในแผนกของตนเอง และนาเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการ ในขัน้ ตอนของ
กิจกรรมนีเ้ น้นการให้รางวัลแบบสะสมคะแนนในระหว่างการทากิจกรรม
มอบหมายให้พนัก งานออกแบบ Infographic น าเสนอกิจ กรรมของ
ตนเอง เพื่ อให้พนัก งานในองค์ก ารโหวตคะแนน โดยมี ก ารให้รางวัล เป็ น
วันหยุดพักผ่อนแก่ผชู้ นะโหวต โดยหากไม่ใช้สามารถแลกเป็ นเงินได้ เพื่อให้
เกิดทางเลือกในการรับรางวัลของพนักงาน

1. ใบลงคะแนนโหวตของคณะกรรม
2. ใบลงคะแนนโหวตของพนักงาน
3. รูปแบบ Badge Online และระบบ Portal
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ตาราง 31 (ต่อ)
กิจกรรมที่ 2 Easy to Design
ขั้นตอนดาเนินกิจกรรม

การให้รางวัล

ประเมินผล

1. จัด ให้แต่ละแผนกช่วยกัน คิดนวัตกรรมที่ จ ะน ามาใช้ได้จ ริงในแผนกของ
ตนเอง โดยใช้หลักการ Design thinking

ไม่มีรางวัลในกิจกรรมนี ้

-การสั ง เกตพฤติ ก รรมการมี ส่ ว น
ร่วมในกิจกรรม

2. การนาเสนอคณะกรรมการ และคณะกรรมการให้คาแนะนาเพิ่มเติมเพื่อให้
พนักงานและผูจ้ ัดการแผนกนาไปปฏิบัติจริงได้ และให้คะแนนสะสมเป็ น
Badge Online แบบรายบุ ค คล หากพนั กงานมี ค ะแนนสะสมขั้น ต่ า 10
Badges ขึน้ ไป สามารถนาไปแลกของรางวัลได้

กิจกรรมการให้รางวัล 1
รางวัลสะสม Badge สามารถนามาแลกรางวัลได้
โดยก าหนดการแลกขั้ น ต่ า 10 Badge คื อ 10
Badges

3. หลังจากนั้น 2 สัปดาห์ ทางแผนกรายงานความคืบหน้า โดยมีเงื่อนไขให้ใช้
การรายงานแบบ Infographic 1 แผ่น เพื่อนาไปจัดทาเป็ นโปสเตอร์เพื่อติด
ไว้บริเวณบอร์ดพนักงานซึ่งเป็ นพืน้ ที่ส่วนกลางเพื่อให้แผนกต่าง ๆ สามารถ
นาไอเดียของงานแผนกอื่น ไปใช้ไ ด้ในแผนกของตนเอง และจัดให้มี QR
Code ติดไว้บริเวณบอร์ดเพื่อให้พนักงานโหวตนวัตกรรมที่ชอบ

ไม่มีรางวัลในกิจกรรมนี ้

-คะแนนโหวตของคณะกรรมการ
-จ านวน Badge ที่ แต่ ล ะบุ คค ล
ได้ ร ั บ ≥ 10 Badges ถื อ ว่ า ผ่ า น
เกณฑ
-แบบสารวจความพึงพอใจรางวัล
-รายงานแบบ Infographic 1 แผ่ น
เป็ นโปสเตอร์
-ใบลงคะแนนโหวตของพนั ก งาน
และ QR Code

4. สรุปจานวนคะแนนจากการโหวต QR Code และมอบรางวัล

กิจกรรมการให้รางวัล 2
รางวัลจากการโหวต QR Code แผนกที่ได้รบั รางวัล
สูงสุดจะได้รบั วันหยุดพักผ่อนประจ าปี เป็ นจานวน
1 วัน หากผู้ไ ด้ไ ม่ ใ ช้ส ามารถแลกเป็ น เงิ น ได้โดย
คานวณจากค่าแรงจริงต่อวันของพนักงานกิจกรรม
การให้รางวัล

-แบบสารวจความพึงพอใจรางวัล

ใบลงคะแนนโหวตของคณะกรรมการ

ใบลงคะแนนโหวตของพนักงาน

รูปแบบ Badge Online

หน้า Portal ทีใ่ ช้สาหรับการบันทึก Badge

119
ตาราง 31 (ต่อ)
ผลการทดลองใช้ กิจกรรมที่ 2 Easy to Design
จานวนพนักงานที่ทดลองกิจกรรม 5 คน
1) การทดลองกิจกรรมที่ 2 นี ้ ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมได้คิดนวัตกรรมในงานของตนเองแบบรายบุคคล โดยได้จดั เตรียมข้อมูลเพื่อ
ใช้ในการตัดสินใจ พบว่า มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมเพียง 1 คนที่สามารถคิดค้นนวัตกรรมได้ในระยะเวลา 1 วัน โดยได้คิดการบริการใหม่
เพื่อแก้ไขปั ญหาเรื่องความปลอดภัย เนื่องจากพบว่า มีบุ คคลภายนอกเดินเข้ามาบริเวณหอพักผูป้ ่ วยใน เช่น พนักงานส่งอาหาร
Delivery ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมจึงได้คิดบริการส่งอาหารถึงห้องพักผูป้ ่ วย โดยมีการกาหนดจุดรับอาหาร และเนื่องด้วยสถานการณ์โรค
ติดเชือ้ เมื่อผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมนาอาหารและเงินทอนค่าอาหารไปส่งที่หอ้ งพัก พบว่ า ผูป้ ่ วยมีคาถามเกิดข้อสงสัยว่า พนักงานส่ง
อาหารและผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมได้ลา้ งมือก่อนถือเงินทอนหรือไม่ ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมจึงได้ปรับนวัตกรรมเพิ่มเติม คือ การใช้แอลกอฮอล์
ทาความสะอาดเงินทอนและนาใส่ไว้ในถุงซิปล็อคและนาใส่ในถาดก่อนส่งมอบให้ผปู้ ่ วย
จากการสัมภาษณ์ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมท่านอื่นที่ยงั ไม่สามารถคิดนวัตกรรมได้ในระยะเวลาที่กาหนด เนื่องจากผูเ้ ข้าร่วมการ
อบรม “คิดกิจกรรมไม่ออก” “การคิดคนเดียวทาให้ไม่สามารถคิดค้นนวัตกรรมได้” “หากคิดคนเดียว ต้องขอเวลาคิดนานกว่านี”้ “คิด
ไปแล้วไม่รูว้ ่าหัวหน้าจะเห็นด้วยไหม จะขออนุญาตให้ทาไหม”
การถอดบทเรียน กิจกรรมที่ 2 Easy to Design
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมสามารถนาความรู ท้ ี่ได้มาใช้คิดและสร้างนวัต กรรมได้จริง และมีการปรับ นวัตกรรมของตนเองเมื่อพบ
ปั ญ หา ซึ่งผู้วิ จัยถือว่า ผู้เข้าร่ว มกิจกรรมมีค วามเข้าใจในกระบวนการ Design Thinking ซึ่งถือว่าตรงวัต ถุป ระสงค์ของการคิ ด
ออกแบบที่ มุ่งหวังในการส่งเสริมให้เกิด ความคิ ด สร้างสรรค์โดยอาศัยการทดลองการให้รางวัล แบบต่ าง ๆ เพื่อท าให้เกิด การ
ปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
ผลการสัมภาษณ์ พบว่า ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมที่ยงั ไม่สามารถคิดนวัตกรรมได้ จะเริ่มเห็นถึงประโยชน์ของการคิดและการสร้าง
นวัตกรรมแบบทีมโดยอาศัยความร่วมมือจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานเพื่อคิดสร้างและนานวัตกรรมสู่การปฏิบตั ิ

ตาราง 32 การดาเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจและการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
กิจกรรมที่ 3 Fun Design
ตาราง 32 (ต่อ)
กิจกรรมที่ 3 Fun Design
กลุ่มเป้ าหมาย: พนักงานบริการที่เคยปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมและได้
รางวัลการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม จานวน 15-30 คน

ประเภทกิจกรรม:

ระยะเวลา:

Implementation

1 เดือน 4 วัน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผจู้ ดั การแผนกและพนักงาน
1.สามารถคิดนวัตกรรมที่ใช้ในแผนกของตนเอง
2.นานวัตกรรมที่คิดออกแบบนาไปใช้ได้จริง
3.สนับสนุนรางวัลให้สามารถผลักดันการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม

ระยะเวลาทีใ่ ช้
1. คิดนวัตกรรมที่จะนามาใช้ได้จริงในแผนกของตนเอง
และนาเสนอต่อคณะกรรมการ 1 วัน
2. คณะกรรมการเข้าเยี่ยมลงพืน้ ที่ในแผนก ครัง้ ที่ 1
จานวน 1 วัน
3. คณะกรรมการเข้าเยี่ยมลงพืน้ ที่ในแผนก ครัง้ ที่ 2
จานวน 1 วัน
4. ลงมือปฏิบตั ิจริงตามที่ได้วางแผนไว้ 1 เดือน
5. สรุปคะแนนและประกาศผล 1 วัน
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ตาราง 32 (ต่อ)
กิจกรรมที่ 3 Fun Design
เนือ้ หา/สังเขปสาระ

สื่อ/อุปกรณ์

จัดให้ผจู้ ดั การแผนกและพนักงานช่วยกันคิดนวัตกรรมที่จะนามาใช้ได้จริงในแผนกของตนเอง
และนาเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการ หลังจากนัน้ มอบหมายให้นานวัตกรรมที่ได้คิดค้นไป
สื่อสารต่อให้พนักงานในแผนกเพื่อเริ่มดาเนินการ และมีการติดตามความคืบหน้าด้วยการ
เยี่ยมลงพืน้ ที่เพื่อติดตามความคืบหน้านวัตกรรม 2 รอบ กิจกรรมนีเ้ น้นการให้รางวัลแบบ
สะสมคะแนนในระหว่างการทากิจกรรม

1. ใบลงคะแนนโหวตของคณะกรรม
2. ใบลงคะแนนโหวตของพนักงาน
3. การประเมินความคิดสร้างสรรค์
4. รูปแบบ Badge Online และระบบ Portal

ขั้นตอนดาเนินกิจกรรม

การให้รางวัล

ประเมินผล

1. จัดให้แต่ละแผนกช่วยกันคิดนวัตกรรมที่จะนามาใช้ได้จริงในแผนกของ
ตนเอง โดยใช้หลักการ Design thinking

ไม่มรี างวัลในกิจกรรมนี ้

-การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม

2. การนาเสนอคณะกรรมการ และคณะกรรมการให้คาแนะนาเพิ่มเติมเพื่อให้
พนักงานและผูจ้ ดั การแผนกนาไปปฏิบตั ิจริงได้ และให้คะแนนสะสมเป็ น
Badge Online แบบรายบุคคล หากพนักงานมีคะแนนสะสมขัน้ ต่า 10
Badges ขึน้ ไป สามารถนาไปแลกของรางวัลได้

กิจกรรมการให้รางวัล 1
รางวัลสะสม Badge สามารถนามาแลกรางวัลได้ โดย
กาหนดการแลกขัน้ ต่า 10 Badge คือ 10 Badges

3. ให้พนักงานและผูจ้ ดั การแผนกนานวัตกรรมที่ได้คิดค้นไปสื่อสารต่อให้
พนักงานคนอื่น ๆ ในแผนก เพื่อให้ทราบ นาเสนไอเดียเพิ่มเติม และแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบในโครงการนวัตกรรม

ไม่มีรางวัลในกิจกรรมนี ้

-จานวน Badge ที่แต่ละบุคคล
ได้รบั ≥10 Badges ถือว่า ผ่าน
เกณฑ์
-การประเมินความคิด
สร้างสรรค์
-การติดตามความคืบหน้าโดย
การสังเกต หรือ การสัม ภาษณ์
ถึงการดาเนินการ

4. หลังจากนัน้ 2 สัปดาห์ คณะกรรมการเข้าเยี่ยมลงพืน้ ที่ในแผนก ครัง้ ที่ 1 เพื่อ
ติดตามความคืบหน้าของนวัตกรรม และให้คะแนนที่เกี่ยวกับความคืบหน้า
ในการดาเนินงาน โดยให้คะแนนสะสมเป็ น Badge Online แบบรายบุคคล

กิจกรรมการให้รางวัล 2
รางวัลสะสม Badge สามารถนามาแลกรางวัลได้ โดย
กาหนดการแลกขัน้ ต่า 10 Badge คือ 10 Badges

-การประเมินความคิด
สร้างสรรค์

5. สัปดาห์ที่ 4 คณะกรรมการเข้าเยี่ยมลงพืน้ ที่ในแผนก ครัง้ ที่ 2 เพื่อติดตาม
ความคืบหน้าของนวัตกรรมและให้คะแนนที่เกี่ยวกับความคืบหน้าในการ
ดาเนินงาน โดยให้คะแนนสะสมเป็ น Badge Online แบบรายบุคคล

กิจกรรมการให้รางวัล 3
รางวัลสะสม Badge สามารถนามาแลกรางวัลได้ โดย
กาหนดการแลกขัน้ ต่า 10 Badge คือ 10 Badges

6. ทางแผนกลงมือปฏิบตั ิจริงตามที่ได้วางแผนไว้

ไม่มรี างวัลในกิจกรรมนี ้

7. ประกาศผลรางวัลหลังจากการเยี่ยมครัง้ ที่ 2 เป็ นเวลา 1 เดือน

กิจกรรมการให้รางวัล 4
รางวัลผู้ชนะนวัตกรรม ได้รบั รางวัลแบ่งเป็ น รางวัลที่ 1-3
และรางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลที่ได้รบั เป็ นประกาศนีย์
บัตร และเงินสดโดยจะตี มูลค่าจ านวนเงินจากประโยชน์
ของนวัตกรรม
กิจกรรมการให้รางวัล 5
ประกาศรางวัล Manager Champion ให้กับผูจ้ ัดการแผนกที่
ให้กาสนับสนุนพนักงานในการทา โหวตโดยพนักงานและ
คณะกรรมการที่ ลงพื ้ นที่ รางวั ลที่ ได้ ร ับคื อ Online Gift
Voucher ของโรงพยาบาล ซึ่งสามารถนาไปใช้กับการตรวจ
รักษาที่ไม่ครอบคลุมในสวัสดิการของพนักงาน ทัง้ นีห้ ากไม่
ใช้สามารถโอนสิทธิ์ให้ผอู้ ื่นหรือสามารถนามาแลกเป็ นเงิน
สดได้

-จานวน Badge ที่แต่ละบุคคล
ได้รบั ≥10 Badges ถือว่า ผ่าน
เกณฑ์
-การประเมินความคิด
สร้างสรรค์
-การติดตามความคืบหน้าโดย
การสังเกต หรือ การสัม ภาษณ์
ถึงการดาเนินการ
-รายงานการประเมิ น คุ ณ ค่ า
ทางนวัตกรรม
-ใบลงคะแนนโหวตของ
คณะกรรมการ
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ตาราง 32 (ต่อ)
กิจกรรมที่ 3 Fun Design
การประเมินความคิดสร้างสรรค์

ใบลงคะแนนโหวตของคณะกรรมการ

รูปแบบ Badge Online

หน้า Portal ทีใ่ ช้สาหรับการบันทึก Badge

ผลการทดลองใช้กิจกรรมที่ 3 Fun Design
การทดลองกิจกรรมที่ 3 ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมได้คิดนวัตกรรมแบบทีมที่จะส่งเสริมเรื่อง Patient Experience และสร้างความประทับใจ
ให้แก่ผู้ป่วย ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมได้คิด Card แบบพริน้ ท์ใส่กรอบรู ปกระดาษ เพื่อให้มอบผูป้ ่ วยในโอกาสต่าง ๆ เช่น วันเกิด วันปี ใหม่ วัน
คลอดบุตร การอวยพร Get Well Soon นวัตกรรมดังกล่ าวได้รับการพิ จารณาให้จัดท า Card Online เพื่ อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้ง
โรงพยาบาลและญาติของผูป้ ่ วย โดยเฉพาะในสถานการณ์โรคติดเชือ้ Covid-19 ที่ผปู้ ่ วยบางท่านไม่สามารถอยู่กับญาติพี่นอ้ งหรือเพื่อน
สนิทเพื่อเฉลิมฉลองในวาระโอกาสต่าง ๆ ได้ ทั้งนี น้ วัตกรรมนี ย้ ังไม่ได้น ามาปฏิบัติ จริงเนื่ องจากอยู่ในระหว่างการออกแบบจากแผนก
การตลาด จากการสัมภาษณ์ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมพบว่า “ชื่นชอบการทานวัตกรรมแบบทีมมากกว่าแบบรายบุคคล” “การมีเพื่อนช่วยคิดสนุก
กว่า” “อยากให้มีคนช่วย Feedback นวัตกรรมที่เราคิด เพราะไม่รูว้ ่าคิดไปแล้วจะใช้ได้ม๊ยั ”
การถอดบทเรียนหลักการออกแบบกิจกรรมที่ 3 Fun Design
การจัดกิจกรรมการคิดสร้างและนาสู่การปฏิบัติ หากให้ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมทาแบบทีม จะช่วยให้การทานวัตกรรมได้ง่ายกว่าการ
มอบหมายแบบรายบุคล และควรจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญในการแนะน าเพราะบางนวัตกรรมควรได้รบั ค าแนะน าเพื่อต่ อยอดความคิ ดของ
พนักงานให้สามารถเป็ นรูปธรรมมากยิ่งขึน้ รวมไปถึงการติดตามผลจะช่วยให้สามารถทราบถึงความคืบหน้าของนวัตกรรม
แม้ว่าจะชอบการทางานแบบทีมมากกว่ารายบุคคลก็ตาม การให้รางวัลที่จะส่งเสริมการคิดออกแบบเพื่อนาไปใช้เป็ นนวัตกรรมนัน้
ผู้เข้าร่วมกิ จกรรมเสนอว่ า นอกเหนื อจากการให้รางวัลเป็ นที มแล้ว ควรก าหนดการให้รางวัลเป็ นรายบุคคลด้วย การเห็ นคุณค่ าของ
รายบุคคลนัน้ ย่อมกระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรมการทางานด้านนวัตกรรมได้รวดเร็วมากขึน้
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ตาราง 33 การดาเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจและการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
กิจกรรมที่ 4 Show Case Show Design
กิจกรรมที่ 4: Show Case Show Design
กลุ่มเป้ าหมาย: พนักงานบริการที่เคยปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมและได้
รางวัลการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม จานวน 15-30 คน

ประเภทกิจกรรม:

ระยะเวลา:

Implementation

45 นาที

ระยะเวลาทีใ่ ช้

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผจู้ ดั การแผนกและพนักงาน
1.เพื่อเป็ นการยกย่องเพื่อเสริมแรงจูงใจในกับผูค้ ิดนวัตกรรมที่เป็ นผูช้ นะ
การปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
2.เพื่อจุดประกายความคิดนวัตกรรมของพนักงานในองค์การ

การสัมภาษณ์พนักงานผูช้ นะการปฏิบตั ิงานด้าน
นวัตกรรม และผูจ้ ดั การแผนกที่ได้รบั รางวัล Manager
Champion คนละ 45 นาที

เนือ้ หา/สังเขปสาระ

สื่อ/อุปกรณ์

การสัมภาษณ์แผนกที่ได้รบั รางวัลนวัตกรรม และ Manager Champion ลง
นิตยสารขององค์การ

1. ข้อคาถามในการสัมภาษณ์
2. กล้องถ่ายภาพ

ขั้นตอนดาเนินกิจกรรม

การให้รางวัล

ประเมินผล

การสัมภาษณ์แผนกที่ได้รบั รางวัลนวัตกรรม และ Manager Champion ลง
นิตยสารขององค์การ เพื่อจุดประกายความคิดนวัตกรรมของพนักงานใน
องค์การ และเป็ นการยกย่องเพื่อเสริมแรงจูงใจในกับผูค้ ิดนวัตกรรม

การยกย่องชมเชย

การสัมภาษณ์ความรูส้ ึกที่ได้รบั การ
คัดเลือก

ผลการทดลองใช้กิจกรรมที่ 4 Show Case Show Design
การทดลองนีย้ งั ไม่เกิดขึน้ จริงเนื่องจากยังไม่ได้จัดกิจกรรมประกวดหาผูช้ นะ ผูว้ ิจยั จึงได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยยกตัวอย่าง
เหตุการณ์สมมุติเพื่อถามความรูส้ ึกว่า พนักงานมีความรูส้ ึกอย่างไรหากตนเองเป็ นผูช้ นะในกิจกรรมการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
และลงนิตยสารขององค์การ พนักงานส่วนใหญ่ตอบว่า “รูส้ กึ ภูมิใจว่าตนเองเป็ นที่ยอมรับ” “องค์การให้เกียรติพนักงาน ทาให้อยาก
ทาสิ่งดีๆต่อ” “รูส้ ึกดีใจว่าโรงพยาบาลเห็นคุณค่า” “รูส้ ึกว่าไอเดียของเราเป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริหาร” “การมีตวั อย่างที่ออกสื่อน่า จะ
ทาให้หลายๆ คนมีแรงบันดาลใจที่จะคิดไอเดียใหม่ๆ”
การถอดบทเรียนหลักการออกแบบกิจกรรมที่ 4 Show Case Show Design
วิธีก ารสัม ภาษณ์ล งนิ ต ยสารขององค์การเป็ น การให้รางวัล ที่ ไม่ มี มูล ค่ า การทางเงิน แต่ ส ามารถสร้า งแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมได้จากบทสัมภาษณ์ “อยากทาสิ่งดี ๆ ต่อ” “ทาให้หลายๆ คนมีแรงบันดาลใจ”

สรุปผลการทดลองใช้กบั พนักงานบริการของโรงพยาบาลเอกชน พบว่า ทุกกิจกรรม
สามารถด าเนิ น การควบคู่ไปกับ การให้รางวัล ได้อย่ างต่ อ เนื่ อง ส าหรับ รางวัล ที่ มี ตัวเลือ กและ
หลากหลายนั้นช่วยทาให้ผูเ้ ข้าร่วมมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนมีความ
พยายามคิดออกแบบและนาความคิดไปทดลองใช้ในการทางานเพื่อให้ได้นวัตกรรมการบริการที่
เหมาะสม สาหรับรางวัลที่ยังไม่ได้นามาใช้ในการทดลองจริงนัน้ เนื่องจากข้อจากัดด้านระยะเวลา
และงบประมาณ ผูว้ ิจยั ใช้การสัมภาษณ์แทน พบว่า รางวัลที่ออกแบบมีความน่าสนใจและรางวัลที่
มีมูล ค่าทางการเงินยังเป็ นสิ่ งจาเป็ นส าหรับบริบทของกลุ่ม เป้าหมายที่นามาออกแบบต้นแบบ
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจและการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม

บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาต้นแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจและการปฏิบตั ิงานด้าน
นวัตกรรมของพนักงานโรงพยาบาลเอกชน” ที่สนใจออกแบบต้นแบบกิจกรรมการปฏิบตั ิงานด้าน
นวัตกรรมและการให้รางวัลของพนักงานในโรงพยาบาลเอกชนโดยใช้หลักการให้ รางวัล โดยเน้น
ศึก ษาเชิ ง ลึกด้วยการประยุก ต์ใช้ก ารวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้ (user experience research: UX
research) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับอารมณ์ ความรู ส้ ึก ความต้องการจาเป็ น ของบริบทพนักงาน
โรงพยาบาลเอกชน และวิธีการวิจัยการออกแบบ (design research) มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ ได้แก่
1) เพื่อวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมและประสบการณ์
เกี่ยวกับแรงจูงใจและการได้รบั รางวัล 2) เพื่อออกแบบและพัฒ นาต้นแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
แรงจูงใจและการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมจากผลการวิจัยประสบการณ์ผูใ้ ช้และความต้ องการ
จ าเป็ น และ 3) เพื่ อ ทดลองใช้ต้น แบบกิ จ กรรมเพื่ อ ส่ง เสริม แรงจูง ใจและการปฏิ บัติ ง านด้า น
นวัตกรรมที่พัฒ นาขึน้ สนับสนุนด้านบริการโรงพยาบาลเอกชนที่เคยได้รบั รางวัลการปฏิบัติงาน
ด้านนวัตกรรม
การวิจัยนีเ้ ป็ นการประยุกต์วิธีวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้ (UX research) และการวิจัยการ
ออกแบบ (design research) ด้ ว ยวิ ธี ก ารด าเนิ น วิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (quantitative research
method) ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาในการวิจัยครัง้ นี ้ ประกอบด้วย ตัวแทรกแซง คือ
กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรม และการให้รางวัล ตัวแปรส่งผ่านคือ แรงจูงใจ และผลลัพธ์ของงานวิ จยั
มี 2 ตัว ได้แก่ แรงจูงใจ และการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม และผลผลิตของการวิจัยอีกประการ
หนึ่ ง ที่ เป็ น การวิ จัย การออกแบบคื อ หลัก การออกแบบใหม่ (new design principle) หรื อ ข้อ
คาดการณ์ เชิ ง ออกแบบ ส าหรับ งานวิ จัย นี ้ใช้ข้อ คาดการณ์ เชิ ง ทฤษฎี ห รือ ข้อ อ้า งเชิ ง เหตุผ ล
(Arguments) คือ ทฤษฎีแรงจูงใจ
แนวคิดการวิจัยที่ใช้ คือ การวิจัยประสบการณ์ผูใ้ ช้ (user experience research : UX
research) และการวิจัยการออกแบบ (design thinking) โดยมีการกาหนดหลักการให้รางวัลการ
ปฏิ บัติ ง านด้านนวัต กรรม แนวคิ ด การคิ ด ออกแบบ (design thinking) คือ 5 ขั้น 1) การเข้าใจ
อารมณ์ความรู ส้ ึก (empathize) 2) การกาหนดปั ญ หา (define problems 3) การสร้างความคิด
(ideate) 4) การสร้างต้น แบบ (prototype) และ 5) การทดสอบ (test) วิธี ดาเนิ น การมี 3 ระยะ
ดังต่อไปนี ้
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ระยะที่ 1 การวิเคราะห์และสารวจ
ผูว้ ิจัยดาเนินการใช้การวิจัยประสบการณ์ผใู้ ช้ (UX research) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
กับ พนัก งานในโรงพยาบาลเอกชนเกี่ ย วกับ การให้รางวัล แรงจูง ใจ และการปฏิ บัติ ง านด้า น
นวัตกรรม มี 4 ตัวแปร ได้แก่ 1) ประสบการณ์การได้รบั รางวัล 2) แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้าน
นวัตกรรม 3) การปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม และ 4) คุณ ลักษณะของรางวัลการปฏิบัติงานด้าน
นวัตกรรม ตัวอย่างวิจัยคือ พนักงานบริการผูป้ ่ วย จานวน 104 คน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในแผนกการ
บริการผูป้ ่ วยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการรักษาทางการแพทย์ คิดเป็ น 100% ของกลุ่มตัวอย่าง ทัง้ นี ้
แผนกที่คดั เลือกมาเป็ นประชากรที่ศกึ ษาเป็ นบุคลากรที่หน่วยงานมีความคาดหวังให้เกิดพฤติกรรม
การปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
เครื่องมือวิจยั เป็ นแบบสอบถามประกอบไปด้วย 1) แบบสอบถามประสบการณ์การได้รบั
รางวัล ประกอบไปด้วย 3 มาตรวัด ได้แก่ 1.1) อารมณ์ต่อรางวัล 1.2) เจตคติต่อรางวัล และ 1.3)
รางวัลที่เคยได้รบั 2) แบบสอบถามแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม 3) แบบสอบถามการ
ปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม ประกอบไปด้วย 2 มาตรวัด ได้แก่ 3.1) ความคิดสร้างสรรค์ และ 3.2)
การนาสูก่ ารปฏิบตั ิ และ 4) แบบสอบถามคุณลักษณะของรางวัลการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
การวิ เคราะห์ โดยใช้ส ถิ ติ บ รรยาย ได้แ ก่ ความถี่ และร้อ ยละ ของตั ว แปรภู มิ ห ลั ง
แบบสอบถาม ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสบการณ์การได้รบั รางวัล แรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานด้านนวัต กรรม การปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม และ คุณ ลักษณะของรางวัลการ
ปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
สรุปผลการวิจัยระยะที่ 1
ผลการวิจยั นีเ้ พื่อวิเคราะห์ประสบการณ์และความต้องการจาเป็ นในการส่งเสริม
แรงจูงใจและการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมของพนักงานโรงพยาบาลเอกชน และเพื่อออกแบบการ
พัฒ นาต้น แบบกิจ กรรมเพื่ อ ส่งเสริม แรงจูง ใจและการปฏิ บัติ ง านด้านนวัตกรรมของพนัก งาน
โรงพยาบาลเอกชน โดยประยุกต์การวิจยั ประสบการณ์ผใู้ ช้และการวิจยั การออกแบบ การนาเสนอ
ผลการวิจยั ดังนี ้
1) ผลวิเคราะห์ข้อมูลภูมิหลังของผู้ให้ข้อมูล ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการวิจยั นีเ้ ป็ น
พนักงานบริการผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลเอกชนที่เคยได้รบั รางวัลการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมของ
โรงพยาบาล ส่วนใหญ่เป็ น เพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 31-45 ปี มีประสบการณ์ทางาน 11-15 ปี
และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
2) ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม พนักงานมีระดับการ
ปฏิ บั ติ ง านด้า นนวั ต กรรมในภาพรวมระดั บ มาก จ าแนกตามองค์ป ระกอบทั้ ง 2 ด้า น คื อ
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องค์ประกอบที่ 1 ความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน พบว่าทุกข้อรายการอยู่ใน ระดับมาก โดยความ
สนใจคิดสิ่งใหม่สาหรับช่วยทางานให้มีประสิทธิภาพ องค์ประกอบที่ 2 การนาสู่การปฏิบตั ิ ทุกข้อ
รายการอยู่ในระดับมาก โดยการนาความคิดใหม่ส่กู ารปฏิบัติจริงให้เหมาะสมกับงาน ระดับการ
ปฏิ บัติ งานด้านนวัต กรรมของพนักงานจาแนกตามอายุมี ค่าเฉลี่ย ใกล้เคี ยงกัน พนักงานที่ จ บ
การศึกษาต่ากว่าปริญญามีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมต่ากว่ากลุม่ อื่น ๆ
3) ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิ บัติงานด้านนวัตกรรม พบว่า
พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมในภาพรวมอยู่ใ นระดับมาก พนักงานมีความ
พร้อมในการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมตามเป้าหมายสูงสุด ในขณะที่ความชอบปฏิบัติงานด้าน
นวัตกรรมที่ทา้ ทายมี ค่าเฉลี่ยต่าสุด หากจาแนกระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม
จ าแนกตามอายุ จ าแนกตามระดับ การศึกษา และ จาแนกตามประสบการณ์ท างาน พบว่ามี
ค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน
4) ผลการวิเคราะห์รางวัลปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม พนักงานมีระดับ
อารมณ์ความรู ส้ ึก เจตคติของรางวัลการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะข้อ
รายการ ด้านอารมณ์ค วามรู ส้ ึก พนักงานรู ส้ ึกภาคภูมิ ใจต่ อรางวัล ปฏิ บัติง านด้านนวัตกรรมมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ด้านเจตคติ รางวัลช่วยสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมและมีประสิทธิภาพมีค่าเฉลี่ย
สูง สุด ประเภทของรางวัล ปฏิ บัติ ง านด้า นนวัตกรรมที่ เคยได้รบั มากที่ สุด คื อ การเพิ่ ม ค่ าจ้าง /
เงินเดือน และ การเลื่อนตาแหน่ง ความก้าวหน้า
5) ความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาการปฏิบัติงานด้า นนวัตกรรม
ผลการประเมินความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม เมื่อวิเคราะห์จาก
องค์ประกอบย่อยทัง้ 2 ด้าน พบว่า พนักงานมีความต้องการจาเป็ นต้องได้รบั พัฒนาด้านการนาสู่
การปฏิบตั ิเท่ากันกับด้านความคิดสร้างสรรค์
ระยะที่ 2 การออกแบบและพัฒนาต้นแบบ
การวิจัยในระยะที่ 2 คือ เพื่อออกแบบและพัฒนาต้นแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจ
และการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมของพนักงานในโรงพยาบาลเอกชนจากผลการวิจยั ประสบการณ์
ผูใ้ ช้และความต้องการจาเป็ น จากนัน้ การถอดบทเรียนเพื่อสร้างหลักการออกแบบใหม่ โดยกาหนด
หลักการออกแบบต้นแบบการให้รางวัลและการพัฒนาต้นแบบตามหลักการออกแบบที่กาหนด
สรุ ปผลการวิจัยระยะที่ 2
การวิจัยนีก้ ารพัฒ นาต้นแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจและการปฏิบัติงาน
ด้านนวัตกรรมของพนักงานโรงพยาบาลเอกชน การวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้ (user experience
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research : UX research) และการวิ จัย การออกแบบ (design thinking) การวิ จัย เอกสารเพื่ อ
กาหนดข้อ อ้างเชิ ง เหตุผ ล และการวิจัย ประสบการณ์ผู้ใช้เพื่ อน ามาใช้ในการก าหนดหลักการ
ออกแบบและพัฒนาการให้รางวัล และการออกแบบการนาต้นแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจ
และการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม โดยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อเป็ นข้อมูลป้อนกลับใน
การปรับปรุ งต้นแบบการให้รางวัลฯ จากนั้นนามาถอดหลักการร่วมกับทีมนักออกแบบเพื่อปรับ
หลักการออกแบบโปรแกรมฯ
ผลการวิจัยในครัง้ นีพ้ บว่าการพัฒนาต้นแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจและการ
ปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมของพนักงานโรงพยาบาลเอกชน เพื่อ ความเป็ นไปได้ในการนาสู่การ
ปฏิบตั ิของต้นแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจและการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมตามหลักการ
ออกแบบ ควรพัฒนาให้รางวัลมีคุณลักษณะ 1) รางวัลที่ใช้ควรให้แบบสม่าเสมอและต่อเนื่อง 2)
รางวัลที่ให้มีความแตกต่างไปตามความท้าทายหรือความยากของนวัตกรรม 3) รางวัลที่ให้จะต้อง
มี ตัวเลื อก 4) รางวัล ที่ ให้ต้องมี มูลค่าทางการเงิน และ 5) รางวัลที่ ให้สอดคล้องกับ การพัฒ นา
ตนเอง เพื่อพนักงานเกิดแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
จากนาการคุณลักษณะฯ เพื่อมาออกแบบกิจกรรมการให้รางวัลการปฏิบตั ิงานด้าน
นวัตกรรมตามที่ได้ศกึ ษาจากระยะที่ 1 ดังนี ้
กิจกรรมที่ 1 Service Design Workshop
Design thinking มี 5 ขั้น 1) การเข้าใจอารมณ์ความรู ส้ ึก (empathize) 2)
การก าหนดปั ญ หา (define problems) 3) การสร้า งความคิ ด (ideate) 4) การสร้า งต้น แบบ
(prototype) และ 5) การทดสอบ (test)
กิจกรรมที่ 2 Easy to Design
การจัดให้ผูจ้ ัดการแผนกและพนักงานช่วยกันคิดนวัตกรรมที่จะนามาใช้ได้
จริงในแผนกของตนเอง และนาเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการ ในขัน้ ตอนของกิจกรรมนีเ้ น้นการให้
รางวัลแบบสะสมคะแนนในระหว่างการทากิจกรรม มอบหมายให้พนักงานออกแบบ Infographic
นาเสนอกิ จ กรรมของตนเอง เพื่ อให้พ นัก งานในองค์การโหวตคะแนน โดยมี การให้รางวัล เป็ น
วันหยุดพักผ่อนแก่ผชู้ นะโหวต โดยหากไม่ใช้สามารถแลกเป็ นเงินได้ เพื่อให้เกิดทางเลือกในการรับ
รางวัลของพนักงาน
กิจกรรมที่ 3 Fun Design
การจัดให้ผูจ้ ัดการแผนกและพนักงานช่วยกันคิดนวัตกรรมที่จ ะนามาใช้ได้
จริง ในแผนกของตนเองและน าเสนอข้อ มู ล ต่ อ คณะกรรมการ หลัง จากนั้น มอบหมายให้น า
นวัตกรรมที่ได้คิดค้นไปสื่อสารต่อให้พนักงานในแผนกเพื่อเริ่มดาเนินการ และมีการติดตามความ
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คืบหน้าด้วยการเยี่ยมลงพืน้ ที่เพื่อติดตามความคืบหน้านวัตกรรม 2 รอบ กิจ กรรมนีเ้ น้นการให้
รางวัลแบบสะสมคะแนนในระหว่างการทากิจกรรม
กิจกรรมที่ 4 Show Case Show Design
การสัมภาษณ์แผนกที่ได้รบั รางวัลนวัตกรรม และ Manager Champion ลง
นิตยสารขององค์การ
ระยะที่ 3 การประเมินและสะท้อนคิด
การวิเคราะห์ผลความเหมาะสมของการนาต้นแบบที่พัฒ นาขึน้ สู่การปฏิบัติ เนื่องจาก
การวิจยั ครัง้ นีไ้ ม่สามารถทดลองได้เต็มรูปแบบด้วยข้อจากัดของการวิจยั ที่ตอ้ งวนซา้ หลายรอบจึง
เป็ นการวิจยั การออกแบบที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งอยู่ขนั้ การทดสอบ (test) สาหรับการดาเนินงานวิจยั ใน
ระยะนี ใ้ ช้การวิจัยส ารวจด้วยแบบสอบถามเชิ งปริม าณ ผู้ให้ขอ้ มูลผูบ้ ริหารฝ่ ายสนับสนุนด้าน
บริการโรงพยาบาลเอกชน จานวน 8 คน โดยเป็ นการตรวจสอบยืนยันแนวคิดที่นามาใช้ในการ
กาหนดข้ออ้างเชิงเหตุผล และได้นาไปทดลองใช้กบั พนักงานบริการของโรงพยาบาลเอกชน
สรุ ปผลการวิจัยระยะที่ 3
1) การวิเคราะห์กิ จกรรมการได้รับ รางวัลการปฏิบั ติงานด้านนวัตกรรม
ของพนั กงานโรงพยาบาลเอกชน ผู้ให้ข้อมูลผูบ้ ริหารฝ่ ายสนับสนุนด้านบริการโรงพยาบาล
เอกชน จานวน 8 คน พบว่า ผูบ้ ริหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ของการนาต้นแบบฯ สู่
การปฏิบตั ิในโรงพยาบาลอยู่ในระดับมากที่สดุ โดยเฉพาะในมุมมองของผูบ้ ริหาร พบว่ากิจกรรมที่
กิจกรรมที่ม่งุ เน้นจัดให้ผจู้ ดั การแผนกและพนักงานช่วยกันคิดนวัตกรรม มีการนาสูป่ ฏิบตั ิติจริงและ
มีรางวัลตอบแทนเป็ นกิจกรรมที่ผบู้ ริหารเห็นว่ามีความเหมาะสมมากที่สดุ
2) ผลการทดลองใช้กับพนักงานบริการของโรงพยาบาลเอกชน
กิจกรรมที่ 1 Service Design Workshop
สรุ ปผลการกิจกรรม พนักงานได้ทราบกระบวนการ Design thinking การ
ให้รางวัลทาให้พนักงานเกิดความตื่นตัว ผูร้ ว่ มกิจกรรมบางคนยังเกิดความสับสนกับบทบาทหน้าที่
และงานที่ได้รบั มอบหมาย เพราะผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมเกิดความไม่เข้าใจ ไม่รูท้ ่มี าที่ไปของคาสั่ง
การถอดบทเรียน 1) การให้รางวัลอย่างต่อเนื่องในระหว่างดาเนินกิจกรรม
ช่วยกระตุน้ ให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมดาเนินกิจกรรมให้สาเร็จตามเป้าหมาย 2) ควรมีการทา
ความเข้าใจก่อนการดาเนินกิจกรรมทีละขัน้ ตอน 3) ควรมีขอ้ ตกลงการได้รบั รางวัลเพื่อจูงใจและ
กระตุน้ ความสนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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กิจกรรมที่ 2 Easy to Design
สรุ ป ผลการกิ จ กรรม พนัก งานได้คิ ด นวัต กรรมในงานของตนเองแบบ
รายบุคคล พบว่า มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมเพียง 1 คนที่สามารถคิดค้นนวัตกรรมได้ในระยะเวลา 1 วัน
ตามที่กาหนด จากการสัมภาษณ์ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมที่ยังไม่สามารถคิดนวัตกรรมได้ในระยะเวลาที่
กาหนด เนื่องจากผูเ้ ข้าร่วมการอบรมรูส้ กึ ว่าไม่สามารถคิดนวัตกรรมได้เพียงลาพัง
การถอดบทเรียน 1) ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมสามารถนาความรูท้ ่ีได้มาใช้คิดและ
สร้างนวัตกรรมได้จริง 2) ผลการสัมภาษณ์ พบว่าผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมที่ยงั ไม่สามารถคิดนวัตกรรมได้
จะเริ่ม เห็นถึงประโยชน์ของการคิดและการสร้างนวัตกรรมแบบทีม โดยอาศัยความร่วมมื อจ าก
หัวหน้าและเพื่อนร่วมงานเพื่อคิดสร้างและนานวัตกรรมสู่การปฏิบตั ิ
กิจกรรมที่ 3 Fun Design
สรุ ปผลการกิจกรรม ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมได้คิดนวัตกรรมแบบทีม นวัตกรรม
ดังกล่าวได้รบั การพิจารณาให้ใช้ทงั้ องค์การ จากการสัมภาษณ์ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมพบว่า ชื่นชอบ
การทานวัตกรรมแบบทีมมากกว่าแบบรายบุคคลและต้องการได้รบั Feedback จากบุคคลอื่น
การถอดบทเรียน 1) การจัดกิจกรรมการคิดสร้างและนาสู่การปฏิบตั ิ หาก
ให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมทาแบบทีม จะช่วยให้การทานวัตกรรมได้ง่ายกว่าการมอบหมายแบบรายบุคล
2) ควรจัดให้มีผูเ้ ชี่ยวชาญในการแนะนาเพราะบางนวัตกรรมควรได้รบั คาแนะนาเพื่อต่อยอด 3)
การติดตามผลจะช่วยให้สามารถทราบถึงความคืบหน้าของนวัตกรรม และ 4) ควรกาหนดการให้
รางวัลเป็ นแบบทีมและรายบุคคลเพื่อสร้างการเห็นคุณค่าของรายบุคคล
กิจกรรมที่ 4 : Show Case Show Design
สรุ ป ผลการกิจ กรรม การทดลองนีย้ ังไม่ เกิดขึน้ จริง ผูว้ ิจัยจึงได้ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ยกตัวอย่างเหตุการณ์สมมุติเพื่อถามความรู ส้ ึกว่ า พนักงานมี ความรู ส้ ึกอย่างไรหาก
ตนเองเป็ นผูช้ นะในกิจกรรมการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมและลงนิตยสารขององค์การ พนักงาน
ส่วนใหญ่ตอบว่า รูส้ กึ ภูมิใจว่าตนเองเป็ นที่ยอมรับ และองค์การเห็นคุณค่าในตัวพนักงาน
การถอดบทเรีย น วิธี ก ารสัม ภาษณ์ล งนิ ต ยสารขององค์ก ารเป็ น การให้
รางวัลที่ไม่มีมูลค่าการทางเงิน แต่สามารถสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมได้จาก
บทสัมภาษณ์ พบว่าทาให้พนักงานหลายคนมีแรงบันดาลใจ
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อภิปรายผลการวิจัย
ผลจากการวิจัยนีม้ ีประเด็นที่น่าสนใจในการนามาอภิปรายทั้งสิน้ 3 ประเด็น ได้แก่ 1)
ประสบการณ์และความต้องการจาเป็ นในการพัฒ นาการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมของพนักงาน
โรงพยาบาลเอกชน 2) ออกแบบและพั ฒ นาต้น แบบกิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริม แรงจู ง ใจและการ
ปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมของพนักงานในโรงพยาบาลเอกชนโดยประยุกต์การวิจัยประสบการณ์
ผู้ใช้แ ละการวิจัย การออกแบบ 3) ความเป็ น ไปได้ในการน าสู่ก ารปฏิ บัติ ของต้น แบบกิ จ กรรม
ส่งเสริมนวัตกรรมควบคู่ไปกับการให้รางวัลเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจและการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
ของพนักงานโรงพยาบาลเอกชน ที่พัฒนาขึน้ โดยใช้การสารวจความคิดเห็นจากผูบ้ ริหาร และ 4)
การทดลองใช้กบั พนักงานบริการของโรงพยาบาลเอกชน
1. ประสบการณ์และความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาการปฏิบัติงานด้าน
นวัตกรรมของพนักงานโรงพยาบาลเอกชน
ประสบการณ์ ของพนัก งานในการได้รบั รางวัล การปฏิ บัติ ง านด้านนวัต กรรม
พบว่า ด้านอารมณ์ข องพนัก งานต่ อ รางวัล พบว่า การได้รบั รางวัล ท าให้เกิด ความภาคภูมิ ใจ
พนักงานมีความรูส้ ึกว่าตนเองมีคุณค่ากับองค์การ ด้านเจตคติของพนักงานต่อรางวัลปฏิบตั ิงาน
ด้านนวัต กรรมนั้น จากการสัม ภาษณ์พ นักงานมี ความคิ ดเห็นว่ารางวัลช่ วยสร้างสรรค์ผลงาน
นวัต กรรมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสามารถก่ อ ให้เกิ ด การท างานที่ มุ่ง นวัต กรรมจนกลายเป็ น
วัฒนธรรมองค์การ ดังที่ Armstrong (2019) ได้กล่าวไว้ว่า การให้รางวัลมีส่วนสาคัญที่เสริมสร้าง
แรงจู ง ใจเป็ น ประโยชน์ต่ อ การเกิ ด ผลการปฏิ บัติ ง าน สอดคล้อ งกับ นัก วิ ช าการหลายท่ า นมี
ความเห็นว่าการให้รางวัลทาให้พนักงานเกิดแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก ที่จะทาให้
พนักงานมี การปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม เช่ น การให้รางวัลมี บทบาทส าคัญ ในการส่งเสริมการ
ปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม (Hashem et al., 2019) ที่กล่าวว่า การให้รางวัลมีบทบาทสาคัญในการ
ส่ ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ง านด้า นนวัต กรรม (Longzeng et al., 2012 cited in Armstrong, 2019;
Hunter et al., 1990; Saleem et al., 2015) สะท้อนให้เห็ น ถึ งความส าคัญ ของการให้รางวัล ที่
เสริมสร้างแรงจูงใจ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการเกิดผลการปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ
องค์การ การให้รางวัลส่งผลต่อแรงจูงใจที่จะทาให้เกิดการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม ในขณะที่
พนักงานมีความต้องการจาเป็ นต้องได้รบั พัฒ นาด้านความคิดสร้างสรรค์และด้านการนาสู่การ
ปฏิบตั ิควบคู่กนั ไป เพราะโรงพยาบาลเอกชนต้องการบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพ สามารถสร้างนวัตกรรม
และมี ความคิดสร้างสรรค์ หากบุคลากรมี พฤติกรรมการทางานด้านนวัตกรรมจะส่งเสริมความ
ได้เปรีย บทางด้านการแข่ ง ขัน การปฏิ บัติ ง านด้า นนวัต กรรมกลายเป็ น ส่ วนส าคัญ ของธุ รกิ จ
โรงพยาบาล (Acar & Acar, 2012; Kumar, 2011; Silva et al., 2017)
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2. การออกแบบและพัฒนาต้นแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจและการ
ปฏิ บั ติ งานด้ า นนวั ต กรรมของพนั ก งานในโรงพยาบาลเอกชนโดยประยุ ก ต์ก ารวิ จั ย
ประสบการณ์ผู้ใช้และการวิจัยการออกแบบ
ข้อมูลจากการวิจัยประสบการณ์ผูใ้ ช้ นามาใช้กาหนดแนวทางการให้รางวัลการ
ปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมที่จะทาให้พ นักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมได้การ
กาหนดหลักการออกแบบการให้รางวัลการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม โดยให้มีคณ
ุ ลักษณะย่อยหรือ
ส่วนประกอบของตัวแทรกแซงจากการวิเคราะห์เอกสารแล้วคัดเลือกตัวอย่างของส่วนประกอบตัว
แทรกแซงมี 5 ประการ ได้แก่ 1) รางวัลที่ใช้ควรให้แบบสม่าเสมอและต่อเนื่อง 2) รางวัลที่ให้มี
ความแตกต่างไปตามความท้าทายหรือความยากของนวัตกรรม 3) รางวัลที่ให้จะต้องมีตวั เลือก 4)
รางวัล ที่ ให้ต้อ งมี มู ล ค่ า ทางการเงิ น และ 5) รางวัล ที่ ให้ส อดคล้อ งกับ การพั ฒ นาตนเอง ซึ่ ง
สอดคล้องกับ งานวิจัย ที่ ผ่ านมาพบว่ า การให้รางวัลที่ ส่ง ผลให้พ นัก งานมี ก ารปฏิ บัติง านด้าน
นวัตกรรม ควรให้รางวัลควรให้แบบสม่ าเสมอและต่อเนื่อง รางวัลที่ให้มี ความแตกต่างไปตาม
ความท้าทายหรือความยากของนวัตกรรม และรางวัลที่ให้จะต้องมีตวั เลือก รางวัลที่ให้ตอ้ งมีมลู ค่า
ทางการเงิน และรางวัลที่ ให้ส อดคล้องกับการพัฒ นาตนเอง และรางวัลที่ให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาตนเอง (Condly et al., 2003; Fischer et al., 2019; Yang & Cao, 2019) อีกทัง้ แรงจูงใจที่
เกิดจากรางวัลที่มีมลู ค่าทางการเงิน และรางวัลที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การให้
ค่ า ตอบแทน การเลื่ อ นต าแหน่ ง การฝึ ก อบรมพนัก งาน มี อิ ท ธิ พ ลส่ง ผลเชิ ง บวกต่ อ ความคิ ด
สร้างสรรค์และการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม (Acosta-Prado et al., 2020; Fischer et al., 2019)
การออกแบบกิจกรรมครัง้ นีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมแรงจูงใจและการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
โดยที่ผลลัพธ์ท่ีมุ่งหวังคือพนักงานมีการปฏิบัติดา้ นนวัตกรรม ซึ่งผูว้ ิจัยได้ออกแบบให้กิจกรรมที่
ส่งเสริม การปฏิ บัติ งานด้านนวัตกรรมนั้นสร้างจูงแรงใจทั้งภายนอกและภายใน โดยการสร้าง
แรงจูงใจภายนอก เช่ น ออกแบบกิจ กรรมที่ มี ความน่ าสนใจ กระตุ้น ให้พ นักงานตื่นตัว และใช้
รางวัลภายนอกโดยเน้นที่รางวัลที่มีมูลค่าทางการเงิน โดยใช้หลักการของ (R. M. Ryan & E. L.
Deci, 2000) ที่กล่าวว่าแรงจูงใจภายนอกเป็ นโครงสร้างแนวคิดที่เกี่ ยวข้องกับการเสร็จสิน้ ของ
กิจกรรมเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์และผลมุ่งหวังคือส่งเสริมเกิดแรงจูงใจ ในส่วนของการสร้างแรงจูงใจ
ภายในคือการออกแบบกิจกรรมที่ให้เกิดความรู ส้ ึกท้าทายโดยให้คิ ดนวัตกรรมอย่างอิสระด้วย
ตนเอง ตามแนวคิ ด ของ (Deci & Ryan, 1985 cited in Edward L Deci & Ryan, 1980; E. L.
Deci & Ryan, 1985; R. M. Ryan & E. L. Deci, 2000) ที่กล่าวว่า แรงจูงใจภายในบุคคลจะถูก
กระตุ้นบุคคลรู ส้ ึกว่างานของตนมี ความส าคัญ น่าสนใจ ท้าทายและความเป็ นอิสระในระดับที่
เหมาะสม
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เนื่องจากการวิจัยครัง้ นีไ้ ม่สามารถทดลองได้เต็มรู ปแบบด้วยข้อจากัดของการ
วิจัยที่ตอ้ งวนซา้ หลายรอบจึงเป็ นการวิจัยการออกแบบที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งอยู่ขนั้ การทดสอบ (test)
โดยได้มีการสารวจความเป็ นไปได้ในการนาสู่ปฏิบตั ิและได้ทดลองใช้กบั พนักงานรอบเดียว ทาให้
การศึกษาวิจัยครัง้ นีจ้ ึ งใช้คาว่า ต้นแบบกิจกรรมเพื่ อส่งเสริม แรงจูง ใจและการปฏิบัติง านด้าน
นวัตกรรม และจากข้อจากัดด้านระยะเวลาในการทาวิจัย และสถานการณ์ COVID ทาให้การวิจัย
ยัง ไม่ ได้นาสู่การปฏิบัติ ในสถานการณ์จริง เนื่ องจากตัวอย่างการวิจัยต้องปฏิบัติห น้าที่ อีกทั้ง
งานวิจยั นีเ้ ป็ นเพียงพัฒนาต้นแบบยังต้องพัฒนาอีกหลายเวอร์ช่ นั เพื่อให้สามารถนาสู่การปฏิบตั ิ
จริงได้
3. ความเป็ นไปได้ในการนาสู่การปฏิ บัติ ของต้นแบบกิจกรรมเพื่ อส่งเสริม
แรงจูงใจและการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม
ผลการสารวจความคิดเห็นในมุมมองของผูบ้ ริหารโรงพยาบาลเอกชนเกี่ยวกับ
กิจ กรรมการให้รางวัล และการปฏิ บัติงานด้านนวัตกรรมของพนักงานตามต้น แบบที่ ออกแบบ
จ านวน 4 กิ จ กรรม ทุก กิจ กรรมสามารถด าเนิน การควบคู่ไปกับ การให้ร างวัลได้อย่างต่อเนื่อ ง
สาหรับรางวัลที่มีตวั เลือกและหลากหลายนัน้ ช่วยทาให้ผเู้ ข้าร่วมมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วม
กิจกรรม ตลอดจนมีความพยายามคิดออกแบบและนาความคิดไปทดลองใช้ในการทางานเพื่อให้
ได้นวัตกรรมการบริการที่เหมาะสม ซึ่งชีใ้ ห้เห็นถึงความเป็ นไปได้ในการนาสูก่ ารปฏิบตั ิของต้นแบบ
การให้รางวัล จากการสัมภาษณ์แทน พบว่า รางวัลที่ออกแบบมีความน่าสนใจและรางวัลที่มีมลู ค่า
ทางการเงินยังเป็ นสิ่งจาเป็ นสาหรับบริบทของกลุ่มเป้าหมายที่นามาออกแบบต้นแบบกิจกรรมเพื่อ
ส่ง เสริม แรงจูง ใจและการปฏิ บัติ ง านด้านนวัต กรรม ในประเด็ น นี ้ส อดคล้ อ งกับ การวิ จัย ของ
(Condly et al., 2003; Fischer et al., 2019; Tănăsescu & Leon, 2019; Yang & Cao, 2019)
ที่พบว่า การให้รางวัลมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อแรงจูงใจและการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม อีก
ทัง้ นโยบายที่กาหนดค่านิยมขององค์กรที่ม่งุ เน้นการให้ความสาคัญกับนวัตกรรม (innovation) จึง
ทาให้งานวิจยั นีม้ ีโอกาสนาไปใช้ได้จริง
4. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมในงานบริการของโรงพยาบาล
เอกชน
จากการน าต้น แบบกิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริม แรงจู ง ใจและการปฏิ บัติ ง านด้า น
นวัตกรรมไปทดลองกับพนักงานจานวน 5 คน พบว่า การให้รางวัลสามารถกระตุน้ ทาให้พนักงาน
เกิดความตื่นตัว แสดงให้เห็นว่าพนักงานเกิดแรงจูงใจ สอดคล้องกับ Ritala et al. (2020) ที่กล่าว
ไว้ว่า แรงจูงใจนั้นเป็ นสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุน้ ที่ตรงตามความต้องการของพนักงานทาให้บุคคลนั้น
เกิดแรงขับ มีกาลังใจ ที่จะปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม พนักงานบางคนบางคนยังเกิดความสับสนกับ
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บทบาทหน้าที่และงานที่ได้รบั มอบหมาย เพราะผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมเกิดความไม่เข้าใจ ไม่รูท้ ่ีมาที่ไป
ของคาสั่ง สอดคล้องตามที่ (Donate & de Pablo, 2015; Prokopyeva & Nechaev, 2013; Zack
et al., 2009) การสร้างกิจกรรมเกิดจากแนวคิดที่หลากหลายและซับซ้อน ผูอ้ อกแบบและสร้าง
กิจกรรมมีความจาเป็ นต้องมีความรูค้ วามเชี่ยวชาญในเรื่องสร้างกิจกรรมนวัตกรรม การให้ความรู ้
ถือหนึ่งในกิจกรรมนวัตกรรม เป็ นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาความสามารถการปฏิบตั ิงาน
ด้านนวัตกรรมเพื่อพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพ สาเหตุท่ีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมที่ยงั ไม่สามารถคิด
นวัตกรรมได้ในระยะเวลาที่กาหนด เนื่องจากผูเ้ ข้าร่วมการอบรมรูส้ ึกว่าไม่สามารถคิดนวัตกรรมได้
เพียงลาพัง และ พนักงานชื่นชอบการทานวัตกรรมแบบทีมมากกว่าแบบรายบุคคล West et al.
(2003) พบว่าความคิดสร้างสรรค์แบบเป็ นทีมนัน้ มีประโยชน์ต่อ กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อ
สร้างนวัตกรรม เนื่องจากการระดมสมองแบบกลุ่มมักสร้างความคิดที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่
และเชื่อว่าการทาเป็ นทีมจะทาให้เกิดการกระตุน้ ทางปั ญญาในระดับที่สงู ขึน้ และการให้รางวัลที่
เป็ นลักษณะของการเป็ นที่ยอมรับ เช่น ลงนิตยสารขององค์การ พบว่า พนักงานส่วนใหญ่ตอบว่า
รู ส้ ึกภูมิ ใจว่าตนเองเป็ นที่ ยอมรับ และองค์การเห็นคุณ ค่าในตัวพนักงาน จากบทสัมภาษณ์ของ
พนักงานชีใ้ ห้เห็นว่าการให้รางวัล จะมีบทบาทอีกครัง้ ในขัน้ ตอนนี ้ โดยเฉพาะรางวัลที่ส่งผลให้เกิด
แรงจูง ใจภายใน เช่ น การชื่ น ชมและการให้คุ ณ ค่ า แก่ บุ ค คลที่ จ ะท าให้เกิ ด ความภาคภู มิ ใ จ
(Montoro‐Sánchez et al., 2011) และพนักงานหลายคนรู สึกมีแรงบันดาลใจในการ ซึ่งชีใ้ ห้เห็น
ว่ า พนั ก งานเริ่ม เกิ ด แรงจู ง ใจภายในระดั บ การก ากั บ จากการเห็ น ความส าคั ญ ด้ว ยตนเอง
(identified regulation) ซึ่ง เป็ น ระดับ พฤติ กรรมจากการมองเห็ น คุณ ค่ าของพฤติ ก รรมนั้น ๆ มี
มุมมองว่า พฤติกรรมนั้นเป็ นสิ่งสาคัญ มองเห็นคุณค่าและความสาคัญของการปฏิบตั ิงานด้าน
นวัตกรรมด้วยตนเอง อีกทั้งแรงจูงใจภายในทาให้เกิดการกาหนดตัวเองได้ ซึ่งเป็ น บ่อเกิดแห่ ง
ความคิดสร้างสรรค์ (Deci และ Ryan, 1985 cited in R. M. Ryan & E. L. Deci, 2000)
5. หลักการออกแบบการพัฒนาต้นแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจและ
การปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมของพนักงานในโรงพยาบาลเอกชน
หลักการออกแบบและผลผลิตของการวิจยั มีประเด็นที่น่าสนใจทัง้ สิน้ 4 ประเด็น
ได้แก่ 1) องค์ความรูจ้ ากหลักการออกแบบ 2) การยืนยันแนวคิดที่นามาเป็ นข้ออ้า งเชิงเหตุผลเพื่อ
กาหนดหลักการออกแบบ 3) บทบาทของผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง และ 4) องค์ความรูท้ ่ีได้รบั จากการวิจยั การ
การปฏิบตั ิของต้นแบบการให้รางวัล รายละเอียดดังนี ้
5.1 องค์ความรู้จากหลักการออกแบบ
ผลที่ เกิ ด ขึ น้ จากการหลัก การออกแบบการพั ฒ นาต้น แบบกิ จ กรรมเพื่ อ
ส่งเสริม แรงจูงใจและการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมเป็ นการยืนยันว่าหลักการออกแบบมี ความ
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เหมาะสม และสามารถใช้ได้ในบริบทจริงกับพนักงานสายสนับสนุนโรงพยาบาลเอกชนที่ผบู้ ริหาร
ให้การสนับสนุน เปิ ดกว้าง ในการนารางวัลมาใช้พัฒ นาพนักงานโรงพยาบาลเอกชนให้มี การ
ปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
5.2 การยืนยันแนวคิดที่นามาเป็ นข้ออ้างเชิงเหตุผลเพื่อกาหนดหลักการ
ออกแบบ
การกาหนดหลักการออกแบบขัน้ ตอน ผูว้ ิจัยเลือกแนวคิด 5 แนวคิดเพื่อมา
เป็ นข้ออ้างเชิง เหตุผล ได้แก่ องค์ประกอบของตัวแทรกแซง 5 องค์ประกอบ คือ 1) รางวัลที่ใช้ควร
ให้แบบสม่าเสมอและต่อเนื่อง 2) รางวัลที่ให้มีความแตกต่างไปตามความท้าทายหรือความยาก
ของนวัตกรรม 3) รางวัล ที่ ให้จ ะต้องมี ตัวเลือก 4) รางวัล ที่ให้ต้องมี มูลค่ าทางการเงิ น และ 5)
รางวัลที่ให้สอดคล้องกับการพัฒนาตนเอง โดยผลการวิจยั ยืนยันว่า แนวคิดที่ผวู้ ิจยั กาหนดให้เป็ น
ข้อ อ้าง เชิ ง เหตุผ ล มี ค วามเหมาะสม และสามารถใช้ได้จ ริง ในบริบ ทพนัก งานสายสนับ สนุ น
โรงพยาบาลเอกชน
5.3 องค์ความรู้ทไี่ ด้รับจากการวิจัยการปฏิบัติของต้นแบบการให้รางวัล
การวิจยั นี ้ เป็ นการวิจยั การพัฒนาต้นแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจและ
การปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมของพนักงานโรงพยาบาลเอกชน โดยใช้การวิจัยประสบการณ์ผูใ้ ช้
และการวิ จัย การออกแบบ จากนั้น การถอดบทเรี ย นเพื่ อ สร้า งหลัก การออกแบบใหม่ ซึ่ ง ตั ว
แทรกแซงในการวิจัยนี ้ไม่ ได้เป็ น ตัวแทรกแซงที่ มี การพัฒ นาไว้อยู่แล้ว แต่ ผู้วิจัยร่วมกันที ม นัก
ออกแบบ ประกอบด้วย พนักงานฝ่ ายสนับสนุนโรงพยาบาลเอกชน และตัวแทนผูบ้ ริหาร จะต้อง
ร่วมกันออกแบบตัวแทรกแซงตามหลักการออกแบบ ซึ่งผูว้ ิจัยมีบทบาทเป็ นผูเ้ ก็บรวบรวมข้อมูล
และปรับและปรับปรุงต้นแบบกิจกรรม
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
หลักการออกแบบการพัฒ นาต้นแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจและการปฏิบัติงาน
ด้านนวัตกรรม สู่การปฏิบตั ิมีผทู้ ่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผูบ้ ริหารโรงพยาบาล ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ผูว้ ิจยั และพนักงาน ซึ่งต่างก็มีบทบาทแตกต่างกัน ดังนี ้
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ
1.1 ข้อเสนอแนะสาหรับผู้บริหาร
ผูบ้ ริหารโรงพยาบาล เป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการให้รางวัล
ดังนัน้ จะต้องสื่อสารให้ผูบ้ ริหารเกิดความเข้าใจเกี่ยวเป้าหมาย แนวทางการทางาน และผลที่จะ
เกิดขึน้ ซึ่งงานวิจยั นีเ้ ป็ นการออกแบบต้นแบบกิจกรรมเพื่อออกแบบเงื่อนไขการให้รางวัลเพื่อดูผล
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การปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม โดยมีแรงจูงใจเป็ นตัวแปรส่งผ่าน ดังนัน้ ผูบ้ ริหารการสนับสนุนการ
จัดกิจ กรรมและการให้รางวัล โดยหากผู้บริหารเปิ ดโอกาสให้มี การนาเสนอผลงานและการให้
รางวัลการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม จะทาให้พนักงานรูส้ ึกภาคภูมิใจในตนเองและรูส้ ึกว่าองค์การ
เห็นความสาคัญของการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
1.2 ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
เป็ น ผู้ให้ก ารสนับ สนุ น การจัด กิ จ กรรมการปฏิ บัติ ง านด้า นนวัต กรรม และมี
บทบาทเป็ นผูใ้ ช้ตน้ แบบฯ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในขัน้ ตอนต่าง ๆ โดยฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
สามารถนางานวิจยั นีไ้ ปใช้ประโยชน์ได้ 3 ประเด็นหลัก คือ
1.2.1 การนาต้นแบบกิจกรรมที่ได้รว่ มกันออกแบบตัวกิจกรรมที่ส่งเสริมแรงจูงใจ
และการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมของพนักงานและลักษณะการให้รางวัลสูก่ ารนาไปใช้จริงโดยการ
จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมโดยให้พนักงานมีสว่ นร่วมกิจกรรม เช่น การ
ชีแ้ จงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมทัง้ หมดให้พนักงานทราบ เช่น วัตถุประสงค์ รายละเอียด กติกา
เป้าหมาย ระยะเวลาของงานนวัตกรรม เงื่อนไขของรางวัลที่พนักงานจะได้รบั การเปิ ดโอกาสให้
พนักงานเข้ามาปรึกษา แลกเปลี่ยน รายงานผลเป็ นช่วง ๆ รวมไปถึงการถอดบทเรียนสะท้อนคิด
การให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมายและรางวัลในอนาคต และร่วมวางแผนกิจกรรม
สร้างนวัตกรรมและให้รางวัลอย่างที่ย่งั ยืน
1.2.2 การนาหลักการออกแบบต้น แบบโปรแกรม และการนาต้น แบบฯ สู่การ
ปฏิบตั ิในงานวิจยั นี ้ สามารถนาไปใช้ในบริบทอื่นแนะนาให้ปรับหลักการออกแบบให้เหมาะสมกับ
สภาพและบริบทในการทางาน ประสบการณ์ของพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ในการ
ปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม และความต้องการจาเป็ นของพนักงาน
1.2.3 หลัก การออกแบบ หัวข้อ รางวัลที่ ใช้ควรให้แบบสม่ าเสมอและต่อ เนื่ อ ง
อาจจะไม่สามารถทาได้ในระยะยาวนาน เพื่อการใช้หลักการออกแบบอย่างยั่นยืนอาจใช้วิธีการ
สะสมคะแนนเพื่อนาไปประกอบการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
1.3 พนักงานสายสนับสนุน
เพื่อให้ตน้ แบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจและการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม
ของพนักงานจากงานวิจยั ครัง้ นีม้ ีประโยชน์อย่างทั่วถึง พนักงานสายสนับสนุนที่เป็ นตัวแทนของแต่
ละหน่ วยงานสามารถศึก ษางานวิ จัย และน าต้น แบบกิ จ กรรมฯ ไปใช้เพื่ อ ท ากิ จ กรรมส่ง เสริม
แรงจูงใจและการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมภายในหน่วยงานของตนเอง
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2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป
2.1 การนาหลักการออกแบบต้นแบบโปรแกรมฯ และการนาต้นแบบฯ สู่การปฏิบตั ิ
ในสภาพและบริบทการทางานในลักษณะใกล้เคียงกับการวิจัยนี ้ จะเป็ นการยืนยันข้อค้นพบจาก
การวิจยั จะทาให้หลักการออกแบบที่ได้จากงานวิจยั นีส้ ามารถนาไปอ้างอิงในบริบทที่ใกล้เคียงกันได้
2.2 เพื่ อให้การน าต้น แบบกิจ กรรมเพื่ อส่งเสริม แรงจูงใจและการปฏิบัติงานด้าน
นวัตกรรม สู่การปฏิบตั ิจริงให้สาเร็จ ควรศึกษาผลการใช้ตน้ แบบกับตัวอย่างจริง และนาข้อค้นพบ
มาปรับต้นแบบเพื่อให้ได้หลักการออกแบบใหม่ท่เี หมาะสมและนาไปใช้ได้จริง
2.3 การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็ นการศึกษาการให้รางวัลและแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงาน
ด้านนวัตกรรม ในการศึกษาครัง้ ต่อไป ควรศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการนาตัวแทรกแซง หรือ
ปั จจัยอื่น ที่ทาให้เกิดการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม เช่น การสนับสนุนจากองค์การ หรือ ความ
ผูกพันของพนักงานที่สง่ ผลต่อการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
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แบบสอบถามการวิจัย
เรื่อง การให้รางวัลเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมของพนักงานโรงพยาบาลเอกชน
คาชีแ้ จง
1. แบบสอบถามฉบับนีม้ ีจดุ มุ่งหมายเพื่อการศึกษาเท่านัน้ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะจิตวิทยาประยุกต์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. แบบสอบถามมีทงั้ สิน้ 5 ตอน จานวน 2 หน้า ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบทุก
ตอน และทุกข้อ ความสมบูรณ์ของการตอบที่ได้รบั จากท่านจะมีคณ
ุ ค่าอย่างยิ่งต่อการ
วิจยั ครัง้ นี ้
3. โปรดอ่านคาชีแ้ จงในการตอบคาถามแต่ละชุดโดยละเอียด
4. ข้อมูลของท่านจะถือเป็ นความลับ ซึ่งข้อมูลที่รวบรวมได้ ผูว้ ิจยั จะนามาวิเคราะห์และเสนอ
ผลในภาพรวมเท่านัน้ จะไม่มีการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและผูต้ อบจะไม่ได้รบั
ผลกระทบใด ๆ จากการตอบคาถามในครัง้ นีท้ งั้ สิน้

ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครัง้ นี ้
เอมิกา ทุนทวีศีลศักดิ์
นิสิตปริญญาโท คณะจิตวิทยาประยุกต์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมของพนักงานโรงพยาบาล
ตอนที่ 1 ภูมิหลัง
1. เพศ
1) ชาย 2) หญิง
2. อายุ
1) 20-30 ปี
2) 31-45 ปี
3) 45 ปี ขนึ ้ ไป
3. ประสบการณ์ทางาน 1) น้อยกว่า 6 ปี
2) 6-10 ปี
3) 11-15 ปี
4) 16-20 ปี
4) 20 ปี ขนึ ้ ไป
4. ระดับการศึกษาสูงสุด 1) ต่ากว่าปริญญาตรี
2) ปริญญาตรี
3) สูงกว่าปริญญาตรี

ตอนที่ 2 ประสบการณ์เกี่ยวกับรางวัลปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม
การได้รับรางวัลปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม ทาให้ท่านมีความรู ้สึกต่อไปนี้
ระดับใด
(อารมณ์)
ท่านรูส้ กึ ภาคภูมิใจในตนเอง
ท่านรูส้ กึ ว่าตนเองมีคณ
ุ ค่ากับองค์การ
ท่านรูส้ กึ มีความสุข
ท่านรูส้ กึ ชอบและพอใจ
ท่านรูส้ กึ สนุก
ท่านมีคุณลักษณะการทางานตามประเด็นต่อไปนีร้ ะดับใด
(เจตคติต่อรางวัล)
รางวัลช่วยสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมและมีประสิทธิภาพ
รางวัลมีส่วนสาคัญกระตุน้ ความคิดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
รางวัลทาให้เกิดความรูส้ กึ มีสว่ นร่วมและความสาคัญกับองค์การ
รางวัลมีประโยชน์ส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงงานใหม่อย่างเหมาะสม
รางวัลก่อให้เกิดการทางานที่ม่งุ นวัตกรรมจนกลายเป็ นวัฒนธรรมองค์การ
ในการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมทีผ่ ่านมาของท่าน ท่านเคยได้รับรางวัล
ต่อไปนีบ้ ่อยเพียงใด (ประเภทรางวัลทีไ่ ด้รับ)
รางวัลทีม่ ีมูลค่าทางการเงิน
โบนัสพิเศษ
เงินรางวัล
การเพิ่มค่าจ้าง/เงินเดือน
บัตรกานัลแทนเงินสด
คะแนนสะสมเพื่อแลกของรางวัล
รางวัลทีไ่ ม่มีมูลค่าทางการเงิน
คาชมเชย ยกย่อง
การเลื่อนตาแหน่ง ความก้าวหน้า
คอร์สอบรมพัฒนาทักษะทางาน
วันลาหยุดเพิ่มขึน้
สิทธิพิเศษเกี่ยวกับการคุม้ ครองดูแลสุขภาพ

น้อย
ทีส่ ุด

น้อย

ปาน
กลาง

มาก

มาก
ทีส่ ุด

น้อย
ทีส่ ุด

น้อย

ปาน
กลาง

มาก

มาก
ทีส่ ุด

น้อย
ทีส่ ุด

น้อย

ปาน
กลาง

มาก

มาก
ทีส่ ุด
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ตอนที่ 3 แรงจูงใจในการทางาน
ท่านมีคุณลักษณะการทางานตามประเด็นต่อไปนีร้ ะดับใด
(แรงจูงใจ)

น้อย
ทีส่ ุด

น้อย

ปาน
กลาง

มาก

มาก
ทีส่ ุด

น้อย
ทีส่ ุด

น้อย

ปาน
กลาง

มาก

มาก
ทีส่ ุด

ปาน
กลาง

มาก

มาก
ทีส่ ุด

ท่านสนใจที่จะเพิ่มพูนความรูแ้ ละทักษะการทางานของตนเอง
ไม่ว่าผลลัพธ์การทางานเป็ นเช่นไร ท่านมีกาลังใจในการปฏิบตั ิงานอยู่เสมอ
ท่านทางานด้วยความกระตือรือร้นและผลักดันงานให้สาเร็จ
ท่านชอบทางานที่ทา้ ทาย
ท่านพร้อมที่จะทางานตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้

ตอนที่ 4 การปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม
ท่านมีคุณลักษณะหรือพฤติกรรมตามข้อรายการต่อไปนีม้ ากน้อยเพียงใด
(การปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม)
ความคิดสร้างสรรค์
ท่านคิดหาวิธีการใหม่ในการเพิ่มความรูแ้ ละพัฒนาทักษะการทางาน
ท่านสนใจคิดสิ่งใหม่ที่ช่วยให้การทางานมีประสิทธิภาพ
ท่านพยายามนาเสนอความคิดสร้างสรรค์ให้สามารถใช้กบั การทางานได้จริง
ท่านคิดออกแบบแนวความคิดใหม่สาหรับปรับปรุงการทางาน
ท่านคิดหานวัตกรรมเมื่อพบปัญหาใหม่หรือบริบทการทางานใหม่
การนาสู่การปฏิบัติ
ท่านทดลองนาร่องความคิดใหม่ก่อนนาไปใช้จริง
ท่านนาความคิดใหม่ส่กู ารปฏิบตั ิจริงให้เหมาะสมกับงาน
ท่านลงมือปฏิบตั ิตามแนวความคิดใหม่ดว้ ยความพยายามให้สาเร็จ
ท่านร่วมมือกับหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานในการนานวัตกรรมพัฒนางานให้ดขี นึ ้
ท่านแนะนาความคิดใหม่กบั เพื่อร่วมงานให้สามารถใช้กบั งานที่อยู่ได้สาเร็จ

ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของรางวัลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม
ท่านคิดว่า รางวัลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมควรมีคุณลักษณะต่อไปนี้
ระดับใด

น้อย
ทีส่ ุด

น้อย

รางวัลที่ใช้ควรให้แบบสม่าเสมอและต่อเนื่อง
รางวัลที่ให้มีความแตกต่างไปตามความท้าทายหรือความยากของนวัตกรรม
รางวัลที่ให้จะต้องมีตวั เลือก
รางวัลที่ให้ตอ้ งมีมลู ค่าทางการเงิน
รางวัลที่ให้สอดคล้องกับการพัฒนาตนเอง

ขอขอบพระคุณทีส่ ละเวลาในการตอบแบบสอบถาม

ภาคผนวก ค
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แบบประเมินความเหมาะสม
เรื่อง กิจกรรมการให้รางวัลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมของพนักงานโรงพยาบาลเอกชน

คาชีแ้ จง
1. แบบประเมินฉบับนีม้ ีจดุ มุ่งหมายเพื่อการศึกษาเท่านัน้ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะจิตวิทยาประยุกต์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. แบบสอบถามมีทงั้ สิน้ จานวน 4 หน้า ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบทุกตอน
และทุกข้อ ความสมบูรณ์ของการตอบที่ได้รบั จากท่านจะมีคณ
ุ ค่าอย่างยิ่งต่อการวิจยั ครัง้
นี ้
3. โปรดอ่านคาชีแ้ จงในการตอบคาถามแต่ละชุดโดยละเอียด
4. ข้อมูลของท่านจะถือเป็ นความลับ ซึ่งข้อมูลที่รวบรวมได้ ผูว้ ิจยั จะนามาวิเคราะห์และเสนอ
ผลในภาพรวมเท่านัน้ จะไม่มีการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและผูต้ อบจะไม่ได้รบั
ผลกระทบใด ๆ จากการตอบคาถามในครัง้ นีท้ งั้ สิน้

ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครัง้ นี ้
เอมิกา ทุนทวีศีลศักดิ์
นิสิตปริญญาโท คณะจิตวิทยาประยุกต์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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แบบประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมการให้รางวัลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม
กิจกรรมที่ 1 Service Design Workshop
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผจู้ ดั การแผนกและพนักงานได้ทราบกระบวนการ Design thinking ที่ประกอบไปด้วย 5 ขัน้ ตอน
2.เพื่อให้ผจู้ ดั การแผนกและพนักงานสามารถหาจาเป็ นต้องปรับปรุงในแผนกของแผนกตนเอง
3.เพื่อให้ผจู้ ดั การแผนกและพนักงานสามารถคิดหาความรูแ้ ละทักษะที่จาเป็ นในการทางานของตนเอง
4.เพื่อรางวัลให้สามารถผลักดันการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
ลักษณะของกิจกรรม
1. ทดสอบความรูค้ วามเข้าใจ Design thinking โดยการทาแบบวัด Pre-Test จานวน 10 ข้อ
2. แนะนาและมอบหมายให้พนักงานหาสิ่งที่ตอ้ งปรับปรุงในแผนก
3. พนักงานคิดหาความรูแ้ ละทักษะที่จาเป็ นในการทางาน
4. สรุปและแนะนาให้ผจู้ ดั การแผนกและพนักงานได้รูจ้ กั กระบวนการ Design thinking จากกิจกรรมก่อนหน้า
5. กิจกรรมตอบคาถาม เพื่อประเมินความรูท้ ่ไี ด้รบั จากการอบรม
6. ทดสอบความรูค้ วามเข้าใจ Design thinking โดยการทาแบบวัด Post-Test จานวน 10 ข้อ
7. การให้รางวัลในกิจกรรมที่พนักงานสามรถปฏิบตั ิได้ตามกติกา
หมายเหตุ ขัน้ ตอนการดาเนินกิจกรรม เอกสารตามแนบ
การประเมินความเหมาะสมของกิจกรรม
ไม่เหมาะสม
(-1)

ไม่แน่ใจ
(0)

เหมาะสม
(+1)

ความคิดเห็นของท่านทีม่ ตี ่อกิจกรรม (ถ้ามี)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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แบบประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมการให้รางวัลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม
กิจกรรมที่ 2 Easy to Design
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผจู้ ดั การแผนกและพนักงานสามารถคิดนวัตกรรมที่ใช้ในแผนกของตนเอง
2.เพื่อส่งเสริมให้ผจู้ ดั การแผนกและพนักงานนานวัตกรรมที่คิดออกแบบนาไปใช้ได้จริง
3.เพื่อรางวัลให้สามารถผลักดันการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
ลักษณะของกิจกรรม
1. จัดให้ผจู้ ดั การแผนกและพนักงานช่วยกันคิดนวัตกรรมที่จะนามาใช้ได้จริงในแผนกของตนเอง
2. เปิ ดโอกาสให้แต่ละแผนกนาเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการ
3. กิจกรรม ข้อ 1-2 เน้นการให้รางวัลแบบสะสมคะแนนในระหว่างการทากิจกรรม
4. ให้พนักงานออกแบบ Infographic นาเสนอกิจกรรมของตนเอง และให้พนักงานในองค์การโหวตคะแนน
5. กิจกรรมที่เปิ ดให้มีการโหวต ได้มกี ารให้รางวัลเป็ นวันหยุดพักผ่อน โดยหากไม่ใช้สามารถแลกเป็ นเงินได้
เพื่อให้เกิดทางเลือกในการรับรางวัลของพนักงาน
หมายเหตุ ขัน้ ตอนการดาเนินกิจกรรม เอกสารตามแนบ
การประเมินความเหมาะสมของกิจกรรม
ไม่เหมาะสม
(-1)

ไม่แน่ใจ
(0)

เหมาะสม
(+1)

ความคิดเห็นของท่านทีม่ ตี ่อกิจกรรม (ถ้ามี)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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แบบประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมการให้รางวัลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม
กิจกรรมที่ 3 Fun Design
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผจู้ ดั การแผนกและพนักงานสามารถคิดนวัตกรรมที่ใช้ในแผนกของตนเอง
2.เพื่อส่งเสริมให้ผจู้ ดั การแผนกและพนักงานนานวัตกรรมที่คิดออกแบบนาไปใช้ได้จริง
3.เพื่อรางวัลให้สามารถผลักดันการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
ลักษณะของกิจกรรม
1. จัดให้ผจู้ ดั การแผนกและพนักงานช่วยกันคิดนวัตกรรมที่จะนามาใช้ได้จริงในแผนกของตนเอง
2. เปิ ดโอกาสให้แต่ละแผนกนาเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการ
3. พนักงานและผูจ้ ดั การแผนกนานวัตกรรมที่ได้คิดค้นไปสื่อสารต่อให้พนักงานในแผนก
4. การเยี่ยมลงพืน้ ที่เพื่อติดตามความคืบหน้านวัตกรรม 2 รอบ
5. เน้นการให้รางวัลแบบสะสมคะแนนในระหว่างการทากิจกรรม
หมายเหตุ ขัน้ ตอนการดาเนินกิจกรรม เอกสารตามแนบ
การประเมินความเหมาะสมของกิจกรรม
ไม่เหมาะสม
(-1)

ไม่แน่ใจ
(0)

เหมาะสม
(+1)

ความคิดเห็นของท่านทีม่ ตี ่อกิจกรรม (ถ้ามี)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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แบบประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมการให้รางวัลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม
กิจกรรมที่ 4 Show Case Show Design
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็ นการยกย่องเพื่อเสริมแรงจูงใจในกับผูค้ ดิ นวัตกรรมที่เป็ นผูช้ นะการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
2.เพื่อจุดประกายความคิดนวัตกรรมของพนักงานในองค์การ
ลักษณะของกิจกรรม
1.การสัมภาษณ์แผนกที่ได้รบั รางวัลนวัตกรรม และ Manager Champion ลงนิตยสารขององค์การ
หมายเหตุ ขัน้ ตอนการดาเนินกิจกรรม เอกสารตามแนบ
การประเมินความเหมาะสมของกิจกรรม
ไม่เหมาะสม
(-1)

ไม่แน่ใจ
(0)

เหมาะสม
(+1)

ความคิดเห็นของท่านทีม่ ตี ่อกิจกรรม (ถ้ามี)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

ภาคผนวก ง
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แบบสารวจความเป็ นไปได้ของกิจกรรมการให้รางวัลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม
ตอนที่ 1 ภูมิหลัง
1. อายุ
1) 20-30 ปี
2) 31-45 ปี
3) 45 ปี ขนึ ้ ไป
2. ประสบการณ์ทางาน 1) น้อยกว่า 6 ปี
2) 6-10 ปี
3) 11-15 ปี
4) 16-20 ปี
4) 20 ปี ขนึ ้ ไป
3. ระดับการศึกษาสูงสุด 1) ต่ากว่าปริญญาตรี
2) ปริญญาตรี
3) สูงกว่าปริญญาตรี
4. ระดับตาแหน่งงาน
พนักงานระดับบริหาร

ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นทีม่ ีต่อกิจกรรมการให้รางวัลเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม
“ท่านมีความคิดว่า กิจกรรมต่อไปนีจ้ ะสามารถนาไปใช้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการทางานด้าน
นวัตกรรมการบริการในโรงพยาบาลของท่านได้จริงระดับใด”
กิจกรรมที่ 1 Service Design Workshop
1 วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผจู้ ดั การแผนกและพนักงานได้ทราบกระบวนการ
Design thinking ที่ประกอบไปด้วย 5 ขัน้ ตอน
2.เพื่อให้ผจู้ ดั การแผนกและพนักงานสามารถหาจาเป็ นต้อง
ปรับปรุงในแผนกของแผนกตนเอง
3.เพื่อให้ผจู้ ดั การแผนกและพนักงานสามารถคิดหาความรูแ้ ละ
ทักษะที่จาเป็ นในการทางานของตนเอง
4.เพื่อรางวัลให้สามารถผลักดันการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
ลักษณะของกิจกรรม
1.ทดสอบความรูค้ วามเข้าใจ Design thinking โดยการทา
แบบวัด Pre-Test จานวน 10 ข้อ
2.แนะนาและมอบหมายให้พนักงานหาสิง่ ที่ตอ้ งปรับปรุงใน
แผนก
3.พนักงานคิดหาความรูแ้ ละทักษะที่จาเป็ นในการทางาน
4.สรุปและแนะนาให้ผจู้ ดั การแผนกและพนักงานได้รูจ้ กั
กระบวนการ Design thinking จากกิจกรรมก่อนหน้า
5.กิจกรรมตอบคาถาม เพื่อประเมินความรูท้ ่ไี ด้รบั จากการ
อบรม
6.ทดสอบความรูค้ วามเข้าใจ Design thinking โดยการทา
แบบวัด Post-Test จานวน 10 ข้อ
7.การให้รางวัลในกิจกรรมที่พนักงานสามรถปฏิบตั ิได้ตามกติกา

น้อย
ทีส่ ุด

น้อย ปาน มาก มาก
กลาง
ทีส่ ุด
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กิจกรรมที่ 2 Easy to Design

น้อย
ทีส่ ุด

น้อย ปาน มาก มาก
กลาง
ทีส่ ุด

2 วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผจู้ ดั การแผนกและพนักงานสามารถคิดนวัตกรรมที่ใช้
ในแผนกของตนเอง
2.เพื่อส่งเสริมให้ผจู้ ดั การแผนกและพนักงานนานวัตกรรมที่คิด
ออกแบบนาไปใช้ได้จริง
3.เพื่อรางวัลให้สามารถผลักดันการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
ลักษณะของกิจกรรม
1.จัดให้ผจู้ ดั การแผนกและพนักงานช่วยกันคิดนวัตกรรมที่จะ
นามาใช้ได้จริงในแผนกของตนเอง
2.เปิ ดโอกาสให้แต่ละแผนกนาเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการ
3.กิจกรรม ข้อ 1-2 เน้นการให้รางวัลแบบสะสมคะแนนใน
ระหว่างการทากิจกรรม
4.ให้พนักงานออกแบบ Infographic นาเสนอกิจกรรมของ
ตนเอง และให้พนักงานในองค์การโหวตคะแนน
5.กิจกรรมที่เปิ ดให้มีการโหวต ได้มีการให้รางวัลเป็ นวันหยุด
พักผ่อน โดยหากไม่ใช้สามารถแลกเป็ นเงินได้
เพื่อให้เกิดทางเลือกในการรับรางวัลของพนักงาน
กิจกรรมที่ 3 Fun Design
3 วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผจู้ ดั การแผนกและพนักงานสามารถคิดนวัตกรรมที่ใช้
ในแผนกของตนเอง
2.เพื่อส่งเสริมให้ผจู้ ดั การแผนกและพนักงานนานวัตกรรมที่คิด
ออกแบบนาไปใช้ได้จริง
3.เพื่อรางวัลให้สามารถผลักดันการปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรม
ลักษณะของกิจกรรม
1.จัดให้ผจู้ ดั การแผนกและพนักงานช่วยกันคิดนวัตกรรมที่จะ
นามาใช้ได้จริงในแผนกของตนเอง
2.เปิ ดโอกาสให้แต่ละแผนกนาเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการ
3.พนักงานและผูจ้ ดั การแผนกนานวัตกรรมที่ได้คิดค้นไปสื่อสาร
ต่อให้พนักงานในแผนก
4.การเยี่ยมลงพืน้ ที่เพื่อติดตามความคืบหน้านวัตกรรม 2 รอบ
5.เน้นการให้รางวัลแบบสะสมคะแนนในระหว่างการทากิจกรรม

น้อยที่สุด

น้อย

ปาน
กลาง

มาก

มาก
ที่สุด

169
กิจกรรมที่ 4 Show Case Show Design

น้อยที่สุด

น้อย

ปาน
กลาง

มาก

4 วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็ นการยกย่องเพื่อเสริมแรงจูงใจในกับผูค้ ดิ นวัตกรรมที่
เป็ นผูช้ นะการปฏิบตั งิ านด้านนวัตกรรม
2.เพื่อจุดประกายความคิดนวัตกรรมของพนักงานในองค์การ
ลักษณะของกิจกรรม
การสัมภาษณ์แผนกที่ได้รบั รางวัลนวัตกรรม และ Manager
Champion ลงนิตยสารขององค์การ

ขอขอบพระคุณในการสละเวลาอันมีค่าสาหรับการตอบแบบสอบถามนี้

มาก
ที่สุด

ภาคผนวก จ
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒทิ ี่ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย
1. ผศ.ดร.นวรินทร์ ตาก้อนทอง
ตาแหน่ง: ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา
สานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. อาจารย์ ดร. พองาม วีรุตมเสน
ตาแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารอุตสาหกรรมและองค์การการ บริหารงานบุคคล
วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. คุณหฤทัย ใจทา
ตาแหน่ง : ผู้เชี่ ยวชาญด้านนวัตกรรมการบริการของโรงพยาบาลเวชธานีและจิ ตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ

ภาคผนวก ฉ
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ตารางแสดงคะแนนตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในด้าน ความตรงเชิงเนือ้ หา ความ
ครอบคลุมของเนือ้ หา และความถูกต้อง ชัดเจนของภาษา โดยใช้ดัชนี IOC
(Item objective congruence)
ประสบการณ์เกี่ยวกับรางวัลปฏิบัติงาน
ด้านนวัตกรรม
(อารมณ์)
1
2
3
4
5

ท่านรูส้ กึ ภาคภูมิใจในตนเอง
ท่านรูส้ กึ ว่าตนเองมีคณ
ุ ค่ากับองค์การ
ท่านรูส้ กึ มีความสุข
ท่านรูส้ กึ ชอบและพอใจ
ท่านรูส้ กึ สนุกและน่าสนใจ

ประสบการณ์เกี่ยวกับรางวัลปฏิบัติงาน
ด้านนวัตกรรมเจตคติ
(เจตคติต่อรางวัล)
6 รางวัลช่วยให้พนักงานสร้างสรรค์
ผลงานนวัตกรรมเพิ่มขึน้ และมี
ประสิทธิภาพ
7 รางวัลมีสว่ นสาคัญในการกระตุน้ ให้
พนักงานคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
8 การให้รางวัล ทาให้พนักงานรูส้ กึ เป็ น
ส่วนหนึ่งและมีความสาคัญกับองค์การ
9 รางวัลมีประโยชน์ช่วยส่งเสริมให้
พนักงานปรับปรุงงานใหม่อย่าง
เหมาะสม
10 รางวัลก่อให้เกิดการทางานที่ม่งุ
นวัตกรรมจนกลายเป็ นวัฒนธรรม
องค์การ

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรง
ผู้ทรง ผู้ทรง
คุณวุฒิ 1 คุณวุฒิ คุณวุฒิ
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรง
ผู้ทรง ผู้ทรง
คุณวุฒิ 1 คุณวุฒิ คุณวุฒิ
2
3
1
1
1

IOC

แปล
ผล

1
1
1
1
1

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

IOC

แปล
ผล

1

ใช้ได้

1

1

0

0.67

ใช้ได้

0

1

1

0.67

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้
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แบบสอบถามการให้รางวัลการ
ปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม
รางวัลทีค่ ิดมูลค่าทางการเงิน
11 ท่านได้รบั โบนัสเป็ นรางวัลพิเศษ
12 ท่านได้รบั เงินรางวัล
13 ท่านได้รบั การเพิ่มคะแนนประเมินผล
การทางาน
14 ท่านได้รบั บัตรกานัลแทนเงินสด
15 ท่านได้รบั คะแนนสะสมเพื่อแลกของ
รางวัลที่ตอ้ งการ
รางวัลทีไ่ ม่สามารถคิดมูลค่าทางการเงิน
16 ท่านได้รบั คาชมเชยและยกย่องจาก
เพื่อนร่วมงานและหัวหน้า
17 ท่านได้รบั การเลื่อนตาแหน่งหรือ
ความก้าวหน้าขึน้
18 ท่านได้รบั คอร์สอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
การทางานตนเอง
19 ท่านได้รบั วันลาหยุดพักผ่อนเพิ่มขึน้
20 ท่านได้รบั สิทธิพิเศษเกี่ยวกับการ
คุม้ ครองดูแลสุขภาพ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้าน
นวัตกรรม
21 ท่านสนใจที่จะเพิ่มพูนความรูแ้ ละ
ทักษะการทางานของตนเอง
22 ไม่ว่าผลลัพธ์การทางานเป็ นเช่นไร ท่าน
มีกาลังใจในการปฏิบตั ิงานอยู่เสมอ

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรง
ผู้ทรง ผู้ทรง
คุณวุฒิ 1 คุณวุฒิ คุณวุฒิ
2
3

IOC

แปล
ผล

1
1

1
1

1
1

1
1

ใช้ได้
ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1
1

1
1

1
1

1
1

ใช้ได้
ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

0

1

1

0.67

ใช้ได้

0

1

1

0.67

ใช้ได้

1
1

1
1

1
1

1
1

ใช้ได้
ใช้ได้

IOC

แปล
ผล

1

ใช้ได้

0.67

ใช้ได้

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรง
ผู้ทรง ผู้ทรง
คุณวุฒิ 1 คุณวุฒิ คุณวุฒิ
2
3
1
1
1
1

0

1
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้าน
นวัตกรรม (ต่อ)
23 ท่านทางานด้วยความกระตือรือร้นและ
ผลักดันงานให้สาเร็จ
24 ท่านชอบทางานที่ทา้ ทาย
25 ท่านพร้อมที่จะทางานตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้
การปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม
ความคิดสร้างสรรค์
26 พนักงานคิดหาวิธีเพิ่มความรูแ้ ละ
ทักษะในการทางาน
27 พนักงานมีความสนใจในสิ่งใหม่ท่ีจะทา
ให้การทางานเกิดประสิทธิภาพ
28 พนักงานคิดหาวิธีในการปรับปรุงใน
การทางาน เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางาน
29 พนักงานปรับปรุงการทางานใน
หน่วยงานของตนเอง
30 พนักงานปรับตัวเองเพื่อให้เข้ากับสิ่ง
ใหม่ๆ เพื่อให้การทางานเกิด
ประสิทธิภาพ

การนาสู่การปฏิบัติ

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรง
ผู้ทรง ผู้ทรง
คุณวุฒิ 1 คุณวุฒิ คุณวุฒิ
2
3
1
0
1
1
1

1
1

1
1

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณ ผู้ทรงคุณ ผู้ทรง
วุฒิ 1
วุฒิ 2
คุณ
วุฒิ 3

IOC

แปล
ผล

0.67

ใช้ได้

1
1

ใช้ได้
ใช้ได้

IOC

แปล
ผล

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

0

0.67

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้
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31 พนักงานยินดีท่จี ะทดลองใช้สิ่งใหม่ๆ
เพื่อให้การทางานเกิดประสิทธิภาพ
32 พนักงานทาให้ความคิดที่นาเสนอ
สามารถนาไปใช้ได้จริงในทางปฏิบตั ิ
33 พนักงานลงมือปฏิบตั ิตามแนวความคิด
ที่นาเสนอ ด้วยความเพียรพยายาม
34 พนักงานขอความช่วยเหลือจากหัวหน้า
งานและเพื่อนร่วมงานเพื่อพัฒนา
แนวความคิดให้ดียิ่งขึน้
35 พนักงานให้คาแนะนาต่อเพื่อนร่วมงาน
ในการใช้สิ่งใหม่เพื่อให้การทางานเกิด
ประสิทธิภาพ
คุณลักษณะของรางวัลการปฏิบัติงาน
ด้านนวัตกรรม
36 รางวัลที่ใช้ควรให้แบบสม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง
37 รางวัลที่ให้มีความแตกต่างไปตาม
ความท้าทายหรือความยากของ
นวัตกรรม
38 รางวัลที่ให้จะต้องมีตวั เลือก
39 รางวัลที่ให้ตอ้ งมีมลู ค่าทางการเงิน
40 รางวัลที่ให้สอดคล้องกับการพัฒนา
ตนเอง

0

1

1

0.67

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

0

0.67

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1
1

1
1

1
1

1
1

ใช้ได้
ใช้ได้

0

1

1

0.67

ใช้ได้

ภาคผนวก ฉ
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สื่อการใช้ในการทากิจกรรม
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180

ประวัติผู้เ ขีย น

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
วุฒกิ ารศึกษา

ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
ผลงานตีพิมพ์

นางสาว เอมิกา ทุนทวีศีลศักดิ์
25 เมษายน 2527
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
60 ซ.กรุงธนบุรี 6 ถนนกรุงธนบุรี
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั
ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 52

