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งานวิจัยครัง้ นี ้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี ้ 1) เพื่ อพัฒ นาองค์ ประกอบภาวะผู้นาเชิ งนวัตกรรมของผู้
บริ หารธุรกิ จ ธุรกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อม 2) เพื่ อ สร้ างรู ป แบบการพัฒ นาภาวะผู้นาเชิ งนวัต กรรมของผู้
บริ หารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เหมาะสมกับองค์การ ผู้วิจยั ได้ แบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 ระยะ โดยระยะ
ที่ 1 มีวตั ถุประสงค์เพื่อค้ นหาองค์ประกอบและพัฒนาเครื่ องมือวัดภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม โดยการสังเคราะห์
ทฤษฎีภาวะผู้นาที่มีความสัมพันธ์กบั นวัตกรรม และสัมภาษณ์ผ้ ทู รงคุณวุฒิด้านธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3 คน ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดด้ วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน กับหัวหน้ างาน SME จานวน 700
คน ผลการวิ จัย พบว่า ภาวะผู้น าเชิ ง นวัต กรรม มี 5 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ 1) มุ่ ง สู่วิ สัย ทัศ น์ แ ละทัน ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง 2) ส่งเสริ มการทางานเป็ นทีม 3) ลงมือปฏิบตั ิอย่างรวดเร็ ว 4) สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และ 5)
เป็ นผู้สร้ างแรงบันดาลใจ สาหรับผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า แบบจาลองการวัดภาวะผู้นาเชิง
นวัต กรรมที่ กาหนดให้ องค์ ป ระกอบทัง้ 5 ด้ าน วัด ตัวแปรแฝงร่ วมกันสอดคล้ องกับ ข้ อ มูลเชิ งประจัก ษ์ (c2=
3887.47, df = 734, RMSEA = .078, SRMR = .041, CFI = .96, TLI = .96) ส่ ว นการศึ ก ษาในระยะที่ 2 มี
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้ างรู ปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาด้ วยการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการ กับผู้ร่วมวิจัย ซึ่งเป็ นผู้บริ หาร
SME จานวน 8 คน ผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบพัฒนาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมที่เหมาะสมสาหรับผู้บริ หาร SME
เป็ นการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ โดยผ่าน 3 ขันตอนตามหลั
้
กการของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ ได้ แก่ การวางแผนเพื่อ
พัฒนาพฤติกรรมภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม ขันการลงมื
้
อปฏิบตั ิและสังเกตจนถึงขันการสะท้
้
อนผล ซึง่ มีทงหมด
ั้
3
วงจร โดยใช้ แนวทางการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ และมีการประเมินผลการเกิดภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมทังก่
้ อนและ
หลังเข้ าร่วมโครงการวิจยั รวมทังมี
้ การเก็บบันทึกการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมผ่านแบบสังเกต ซึ่งแบ่งเป็ น 3
ด้ านได้ แก่ 1) ด้ านความคิดและพฤติกรรม 2) ด้ านกิจกรรม 3) ด้ านบรรยากาศ กลุม่ หรื อเครื อข่าย ผลจากการเข้ า
ร่ วมโครงการวิจัยพบว่าผู้ร่วมวิจัยมีภาวะผู้นาเชิ งนวัตกรรมและพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีภาวะผู้นาเพิ่มขึน้
หลังจากเข้ าโครงการการเรี ยนรู้ด้วยการปฏิบตั ิสงู กว่าก่อนเข้ าโครงการการเรี ยนรู้ด้วยการปฏิบตั ิอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

คาสาคัญ : ภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ

จ
บทคัดย่อภาษาอ ังกฤษ

Title

Author
Degree
Academic Year
Thesis Advisor

INNOVATIVE LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM
THROUGH ACTION LEARNING IN SMALL AND MEDIUM
ENTERPRISES
RACHAVIE LOHSISUPACHAI
DOCTOR OF PHILOSOPHY
2019
Assistant Professor Yuttana Chaijukul , Ph.D.

The purposes of this research were (1) to develop innovative leadership elements
among business executives in small to medium enterprises; and (2) to develop an innovative
leadership development model for small to medium enterprise executives that are suitable for their
organizations. In this research, the researcher divided the study into two phases. Phase one aims to
search for elements and the development of Innovative Leadership measures. By synthesizing the
leadership theory related to innovation and interviewed three experts in small to medium enterprises
in order to check the quality of the measurement with confirmation element analysis among seven
hundred SME supervisors. The results showed that Innovative Leadership had five elements,
including (1) Visionary and adaptive to change; (2) Promote teamwork; (3) Fast action oriented; (4)
Communicate effectively and (5) To be a motivator. For the results of the confirmed factor analysis
results, it was found that the innovative leadership measurement model required all five elements to
measure the analysis of latent variables to be consistent with the empirical data (c2 = 3887.47, df =
734, RMSEA = .078, SRMR = .041, CFI = .96, TLI = .96) In the second phase, the objective was to
develop Innovative Leadership for SME executives though action research with eight SME
executives. An innovative leadership development model suitable for SME executives is through
Action Learning. The three steps of Action Research which were Plan, Act, Observe and Reflect in
total of three cycles. The Evaluation of Innovative Leadership was performed through selfassessment before and after participating in the research project, including behavioral changes
recorded via observation form and divided into three areas: (1) Ideas and Behavior; (2) Activity; (3)
Atmosphere, Group or Network. The results after participating in the research project found that the
Innovative Leadership Level of executives and Innovative Leadership behavior increased with a
statistical significance of .05.

Keyword : Innovative leadership development program, Action learning, Small to Medium Enterprises
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บทที่ 1
บทนา
ที่มาและความสาคัญของปั ญหา
ปั จจุบนั เป็ นที่ยอมรับกันว่าภาวะผู้นามีความสาคัญอย่างมากต่อความสาเร็ จขององค์การ
การพัฒนาองค์การ และการจัดการในทุกระดับขององค์การ รวมถึงตัวแปรต่างๆ ที่องค์การคาดหวัง
หรื อต้ องการให้ พ นักงานหรื อกลุ่ม ในองค์การมี (Hughes, Ginnett, & Curphy. 2015) เนื่ องจากมี
นัก วิ ช าการสนใจศึก ษา ค้ น คว้ า และน าเสนอแนวคิ ด ทฤษฎี ภ าวะผู้น าอย่ า งแพร่ ห ลายมาเป็ น
ระยะเวลายาวนาน เพื่อการอธิบายและการพัฒนาภาวะผู้นาในองค์การหรื อบริ บทต่าง ๆ ส่งผลให้ มี
ทฤษฎี ภ าวะผู้ น าเกิ ด ขึ น้ มากมาย เช่ น ทฤษฎี ภ าวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง (Transformational
Leadership Theory) ของบาสและอโวลีโอ(Bass & Avolio, 1993) ภาวะผู้นาแบบผู้รับใช้ (Servant
Leadership) ของกรี น ลี ฟ (Greenleaf, 2002) ภาวะผู้น าที่ มี ศูน ย์ ก ลางอยู่ที่ ห ลัก การ (PrincipleCentered Leadership) ของโคเวย์ (Covey, 1999)และทฤษฎี ภาวะผู้นาในเชิงปฏิบตั ิ ได้ แก่ ทฤษฎี
ภาวะผู้นาเชิงคุณลักษณะ ทฤษฎีภาวะผู้นาเชิงพฤติกรรม ทฤษฎีภาวะผู้นาตามสถานการณ์ ซึ่งภาวะ
ผู้น าของผู้ บริ ห ารมี ผ ลต่อ ผู้ใต้ บัง คับ บัญ ชาทุก ระดับ และส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็ จ ของกลุ่ม โดยมี
ความสัมพันธ์ กบั ประสิทธิภาพของกลุ่มหรื อองค์การ ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ความพึงพอใจ
ในการทางาน และความผูกพันกับองค์การ เป็ นต้ น
เนื่องด้ วยความสาคัญของภาวะผู้นาที่มีตอ่ องค์การตามที่กล่าวมา จึงทาให้ องค์การมีความ
พยายามพัฒนาภาวะผู้นาให้ เกิดขึ ้นกับบุคลากรของตนด้ วยวิธีการที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง เช่น
การฝึ กอบรม การพัฒ นาทักษะและสมรรถนะส่วนบุคคล การสร้ างโปรแกรมการพัฒ นาภาวะผู้นา
เป็ นต้ น (DeRue & Myers, 2014) ประกอบกับ โลกมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยู่เสมอ ซึ่งมี
ผลกระทบต่อการทางานและองค์การเป็ นวงกว้ างและยาวนาน ทาให้ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
เหล่านี ้ องค์การจึงควรต้ องเพิ่มศักยภาพหรื อปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒ นาภาวะผู้นาในบุคลากรให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้นเพื่อให้ เหมาะสมกับยุคสมัย ซึ่งหลายองค์การในภาคธุรกิจเอกชนจาเป็ นต้ อง
เปลี่ ย นแปลงแนวคิด มาเป็ น ยุค แห่ง การสร้ างนวัต กรรม (Innovation) การปรั บกลยุทธ์ ท่ามกลาง
สภาวการณ์ แข่งขันทางธุรกิจ ที่ทุกองค์การมุ่งสู่ความเป็ นเลิศ (High Performance Organization)
(De Waal, 2007)เพื่ อ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพให้ แ ก่ อ งค์ ก ารในทุก ๆ ด้ า น องค์ ก ารจ านวนมากใน
ปั จจุบนั จาเป็ นต้ องค้ นหาแนวทางในการพัฒนาและสร้ างสมรรถนะในการแข่งขันเพื่อความอยู่รอด
อย่างยัง่ ยืน (Sustainable Competitiveness Development) และในการที่องค์การจะมีประสิทธิภาพ
ดาเนินไปได้ อย่างราบรื่ นและประสบผลสาเร็ จ บรรลุวตั ถุประสงค์ได้ ย่อมขึ ้นอยูก่ บั ความสามารถของ
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“ผู้นา” ซึ่งเป็ นกลไกหลักในการขับเคลื่อนให้ ทรัพยากรต่างๆ สามารถเข้ ามาอยู่ร่วมกันและถูกใช้ อย่าง
คุ้มค่า สอดคล้ องกับนโยบายและกลยุทธ์ขององค์การ ย่อมจาเป็ นต้ อ งใช้ ภาวะผู้นาที่มีลกั ษณะพิเศษ
ที่มีประสิทธิภาพ ผนวกกับการมีวิสยั ทัศน์ในการกาหนดกลยุทธ์และสมรรถนะต่างๆ (อรอนงค์ โรจน
วิบูล ย์ , 2553) โดย ผู้นาจึงควรจะนานวัตกรรมมาใช้ ในการดาเนินการให้ เหมาะส าหรับองค์การที่
ต้ องการสร้ างสมรรถนะในการแข่งขันสูงในสภาวการณ์ แข่งขันทางธุ รกิ จ จึงจะส่งผลให้ พ นักงาน
เกิดผลสัมฤทธิ์ ในงาน ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของหรรษมน ประสาทแก้ ว (2554) ที่กล่าวว่าภาวะ
ผู้นาเชิงนวัตกรรมมีส่วนในการผลักดันให้ พนักงานยอมรับนวัตกรรม เพื่อให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ในงาน อัน
เป็ นพฤติกรรมการทางานที่สร้ างความสาเร็ จให้ แก่องค์การ และการที่บุคลากรส่วนใหญ่ในองค์การ
เป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการสร้ างความสาเร็ จให้ องค์การอยู่ในระดับสูง ย่อมทาให้ องค์การนันๆ
้ ประสบ
ความสาเร็จได้ โดยง่าย
จากเหตุผ ลข้ างต้ น จะเห็ น ได้ ว่าภาวะผู้น าเชิ ง นวัต กรรมเป็ น สิ่ ง ที่ จ าเป็ น ต่อ องค์ ก ารใน
สภาวการณ์การแข่งขันทางด้ านธุรกิจ ซึ่งเริ่มเป็ นที่ร้ ูจกั มากขึ ้นในสังคมไทยปัจจุบนั โดยทราบกันดีอยู่
แล้ ว ว่ า ภาวะผู้น าเป็ นบทบาทที่ ส าคัญ ในการประสบความส าเร็ จ ในระยะยาวของบริ ษั ท และ
นวัตกรรมกลายมาเป็ นกลยุทธ์ ที่จาเป็ นในสภาวการณ์ ของธุรกิจในปั จจุบนั ดังนัน้ การผสมผสาน
แนวคิ ด ภาวะผู้น ากับ นวัต กรรมเข้ าด้ วยกั น จะช่วยให้ บุค คลค้ น หาวิ ธี ก ารอย่างชาญฉลาดที่ จ ะ
ปรับปรุ งภาวะผู้นาในวิธีการเดียวกับที่บุคคลปรับปรุงมุมมองอื่นๆ ของบริ ษัท (Metcalf; & Palmer.
2011) ซึ่งเป็ น การยากที่ จ ะนิยามคาว่าภาวะผู้น าเชิ งนวัตกรรมได้ เนื่ องจากเป็ นแนวคิดที่ มี ความ
ซับ ซ้ อน ไม่มี คาอธิ บายเพี ยงอย่า งเดียวที่ สามารถอธิ บายได้ ส าหรับผู้นาที่ จะปฏิ บัติตามเพื่ อเพิ่ ม
นวัตกรรม แตทว่าตาม การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมในประเทศไทยมีงานวิจัยไม่
มากเท่าที่ ควร ซึ่งจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ อง ได้ แก่ อรอนงค์ โรจน์ วัฒ นบูล ย์
(2553) ได้ ค้นหาคุณ ลักษณะของผู้นาเชิงนวัตกรรม มี 4 องค์ประกอบที่สาคัญ คือ 1) คุณลักษณะ
ด้ านทัก ษะ 2) คุณ ลัก ษณะด้ านบุค ลิก ภาพ 3) คุณ ลักษณะทางสัง คม และ 4) คุณ ลักษณะด้ าน
บทบาทหน้ าที่ (อรวรางค์ จันทร์ เกษม วรกมล วิเศษศรี และสุภัททา ปิ ณ ฑะแพทย์ , 2556) ศึกษา
ความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริ หารตามความคิดเห็นของ
พนักงานและพฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการทางานของพนักงานในอุตสาหกรรมการผลิต จากที่กล่าว
มาข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่าผู้ที่ทาการศึกษาทังสองท่
้
านได้ นาคุณลักษณะ บุคลิกภาพ หรื อรู ปแบบของ
ภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมด้ านใดด้ านหนึ่งมาประยุกต์ใช้ ในงานที่ศึกษาเท่านัน้ นอกจากนี ้ทฤษฎีภาวะ
ผู้นาเชิงนวัตกรรมที่นามาใช้ ในการศึกษายังไม่มีชดั เจน สาหรับการศึกษาในครัง้ นี ้ผู้วิจยั ต้ องการที่จะ
อุดช่องว่างดังกล่าวโดยจะพัฒนาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมโดยใช้ ทฤษฎีภาวะผู้นาอื่นๆที่เกี่ยวข้ องหรื อ
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ส่งผลต่อนวัตกรรม ร่วมกันเพื่อให้ ได้ มาซึ่งองค์ประกอบของภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมตามบริ บทของ
ภาคธุรกิจSMEของไทย
จากความสาคัญของภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่าการพัฒนาภาวะผู้นาเชิง
นวัต กรรมนัน้ ต้ อ งการแนวทางที่ ช่วยให้ บุคคลเกิ ด การเรี ยนรู้ และการพัฒ นาได้ อ ย่างยั่ง ยื น โดย
สามารถนามาพัฒ นาและประยุกต์ใช้ กับตนเองได้ ในบริ บทของการทางานจริ ง ทาให้ ผ้ ูวิจยั มีความ
สนใจในแนวทางการพัฒ นาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม (Innovative Leadership Development) โดย
มุ่งให้ ความสนใจที่จะใช้ การเรี ยนรู้ จากการปฏิบัติ (Action Learning แนวทางดังกล่าวตรงกับการ
เรี ยนรู้ จากการปฏิ บัติจ ะให้ ค วามส าคัญ กับ ประเด็น ที่ ส มาชิ ก ในกลุ่ม ต่างเห็ น ว่า เป็ น ปั ญ หาหรื อ
อุปสรรคที่เกิดขึน้ จริ งในการปฏิบตั ิงานให้ บรรลุเป้าหมาย ควรค่าแก่การพิจารณาแก้ ไข ดังนัน้ การ
เรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิจึงเป็ นวิธีการที่คนในองค์การต้ องการสร้ างความเชี่ยวชาญให้ เกิดขึ น้ จากการ
เรี ยนรู้ เข้ าไปแก้ ไขปั ญหาที่ยงั หาทางแก้ ไม่ได้ ด้วยการทาความเข้ าใจกิจกรรม ระบุปัญหา ตังค
้ าถาม
กาหนดแนวทางเพื่อค้ นหาทางแก้ ไข คิดใคร่ ครวญ เมื่อนามาปฏิบตั ิกับกลุ่มเล็ก จึงสร้ างการเรี ยนรู้
ร่วมกันเป็ นทีมที่ทรงพลังขึ ้นมา โดยเงื่อนไขความสาเร็ จของการเรี ยนรู้จ ากการปฏิบตั ิ คือ สมาชิกใน
ที ม ต้ องเรี ยนรู้ ทักษะในการเป็ นโค้ ช (วี ระวัฒ น์ ปั นนิ ตามัย , 2545) ดังที่ กล่าวข้ างต้ น การวิจัยเชิ ง
ปฏิ บัติ ก าร จึ ง เป็ นวิ ธี ก ารวิ จัย ประเภทหนึ่ ง ที่ มี ค วามเหมาะสมต่อ งานวิ จัย ที่ ต้ อ งการศึ ก ษาถึ ง
กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงองค์การ รวมทังความสั
้
มพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงขององค์การ
และพฤติกรรมของคนในองค์ การ (Coghlan & Brannick, 2001) ซึ่ง กระบวนการของการวิจัยเชิ ง
ปฏิ บัติก าร (Action Research) ที่ นามาใช้ ในขัน้ ตอนของการเรี ย นรู้ เชิ งปฏิ บัติ (Action Learning)
โดยกลุ่มเป้าหมายต้ องมีการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง เรี ยนรู้ ร่วมกันเป็ นทีม มีการคิดอย่างเป็ นระบบ มี
แบบแผนทางความคิด ไม่ยึดติดกับความเชื่อทัศนคติเดิม มองโลกอนาคต มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ได้ แก่ วงจรการปฏิบตั ิการ (the action research spiral) ตามแนวคิดของ เคมมิ ส และแมค
ทากาท (Kemmis & McTaggart, 1998) คื อ การวางแผน (planning) การปฏิ บั ติ (acting) การ
สัง เกต (observing) การสะท้ อ นการปฏิ บัติ ก าร (reflecting) และการปรั บ ปรุ ง ผล (re-planning)
เนื่องจากงานวิจยั ในครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริ มให้ ผ้ นู าหรื อผู้บริ หารองค์ก ารเกิดภาวะผู้นาเชิง
นวัต กรรม อัน น าไปสู่ก ารเปลี่ ย นแปลงในกลุ่ม พนัก งานในทุก ระดับ ท าให้ เกิ ด พฤติก รรมในเชิ ง
นวัตกรรมมากขึ ้นในองค์การ และที่กล่าวมาข้ างต้ น หากมีการนาการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิมาใช้ ใน
การจัดการเรี ยนรู้ จะมีข้อดีคือทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ร่วมกัน และเป็ นวิธี การเรี ยนรู้ ที่มีการใช้ ค่าใช้ จ่าย
น้ อย
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ในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ถื อ
เป็ นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจในการผลิตสินค้ าและออกแบบบริ การต่างๆ ให้ สอด
รับกับความต้ องการของผู้คนในสังคมและสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็ นรากฐานของการ
ยกระดับสถานทางเศรษฐกิจของประเทศให้ มีศกั ยภาพและมีความได้ เปรี ยบในทางการแข่งขันใน
ระดับตลาดโลก จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ผ้ ูประกอบการหรื อองค์การทางธุรกิจที่จะต้ องคิดนอก
กรอบ คิดแตกต่างจากเดิม คิดในเชิงพัฒนาไปข้ างหน้ า และเปิ ดโลกทัศน์ทางความคิดทัง้ ในแนวกว้ าง
และลึก เพื่อกาหนดมโนทัศน์ กลยุทธ์ ยุทธวิธี และแนวทางการปฏิบตั ิที่แปลกใหม่ สร้ างสรรค์ ต่อยอด
สิ่งที่มีอยูเ่ ดิม เพื่อติดเขี ้ยวเล็บให้ กบั ธุรกิจของตน
จากเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น ผู้วิจยั จึงใช้ การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการเข้ ามาพัฒนาภาวะผู้นาเชิง
นวัตกรรมโดยมีการใช้ การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ เพื่อใช้ ในการพัฒนาและแก้ ปัญหาผู้นาในองค์การให้
มีภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม โดยสนใจศึกษากับสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
ซึ่งกาลังอยู่ในระหว่างการขยายธุรกิจทังในประเทศและออกสู
้
่ต่างประเทศ ผู้บริ หารระดับสูงเห็นว่า
การพัฒ นาพนักงานโดยเฉพาะในระดับบริ หารเป็ นเรื่ องที่มีความจาเป็ นเร่ งด่วน เนื่องจากองค์การ
กาลัง อยู่ในภาวะพนัก งานพัฒ นาก้ า วตามไม่ทัน การเจริ ญ เติบ โตของธุ รกิ จ จึง ต้ อ งหาวิธี การที่
สามารถพัฒนาพนักงานที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ขององค์การ รวมทังธุ
้ รกิจขององค์การเป็ นธุรกิจที่
ต้ องอาศัยความยืดหยุ่นและทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม เนื่องจากเป็ นผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตตามความ
ต้ องการของลูกค้ าและเกี่ยวข้ องกับการออกแบบ ผู้วิจยั จึงเสนอเรื่ องการพัฒนาภาวะผู้นาโดยใช้ การ
เรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิให้ กับทังสององค์
้
การ ซึ่งได้ รับการตอบรับและการสนับสนุนจากผู้บริ หารของ
บริ ษัทเป็ นอย่างดี
จากการทบทวนเอกสารพบว่ า ในการศึ ก ษาภาวะผู้ น าเชิ ง นวัต กรรมจะมี ก ารศึ ก ษา
คุณ ลักษณะของผู้น า บุค ลิ กภาพ และรู ป แบบของภาวะผู้นาเชิ ง นวัตกรรม แต่ยัง ไม่มี การศึกษา
องค์ประกอบของภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมที่ประยุกต์ใช้ แนวคิดหรื อทฤษฏี อื่นที่ส่งผลต่อนวัตกรรม
โดยตรง และไม่มีการศึกษาในบริ บทของ SMEs ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงใช้ การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการเข้ ามาพัฒนา
ภาวะผู้น าเชิ ง นวัต กรรมโดยวิ ธี ก ารเรี ย นรู้ จากการปฏิ บัติ SME ตามแนวคิ ด ของ Kemmis และ
McTaggart (1998) เพื่อใช้ ในการพัฒนาและแก้ ปัญหาผู้นาในองค์การให้ มีภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม
ในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) โดยเริ่ ม จากการพัฒ นาองค์ประกอบของ
ภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริ หาร SMEs เครื่ องมือวัดและตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด ความ
เที่ยงตรง และความเชื่อมัน่ เพื่อให้ ได้ แบบวัดภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร SMEs ที่มีคณ
ุ ภาพ
เพื่อสามารถนาแบบวัดไปใช้ ต่อไป จากนันผู
้ ้ วิจยั จะใช้ การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการเข้ ามาพัฒนาภาวะผู้นา
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เชิงนวัตกรรมโดยมีการใช้ การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ เพื่อนาไปพัฒนาและแก้ ปัญหาผู้นาในองค์การให้
มีภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม และคาดว่าจะได้ ผลลัพธ์ที่เป็ นรู ปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงนวัต กรรม
ของผู้บริหาร SME ต่อไป
ปั ญหาการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้มีปัญหาการวิจยั เพื่อพัฒนาองค์ประกอบของภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้
บริ หารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และจะสามารถพัฒนาพฤติกรรมภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม
ของผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ อย่างไร
ความมุ่งหมายของการวิจัย
การวิจยั นี ้เป็ นการส่งเสริ มภาวะผู้นาสาหรับผู้บริ หารในองค์การ อันจะนาไปสู่การพัฒ นา
ศักยภาพของบุคลากรในองค์การ โดยมีความมุง่ หมายที่สาคัญ 2 ประการ ดังนี ้
1. เพื่ อ พัฒ นาองค์ ป ระกอบภาวะผู้น าเชิ งนวัต กรรมและเครื่ อ งมื อ วัด ภาวะผู้น าเชิ ง
นวัตกรรมของผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2. เพื่อสร้ างรู ปแบบการพัฒ นาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริ หารธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่เหมาะสมกับองค์การ โดยใช้ การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ
ความสาคัญของการวิจัย
ประโยชน์ ต่อวิชาการ ทาให้ ได้ องค์ความรู้ ใหม่เกี่ยวกับภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของภาค
ธุรกิจSMEของไทย ว่ามีองค์ประกอบที่สาคัญใดบ้ าง ที่เกี่ยวข้ องกับภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม และองค์
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมโดยการใช้ การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ
ประโยชน์ ต่อการพัฒนา ผลการวิจยั ครัง้ นี ้จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ตัวบุคลากร เพราะองค์การ
จะได้ รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม อันช่วยให้ ผ้ นู าในองค์การสามารถถ่ายทอดความรู้
ความสามารถ รวมทัง้ ทักษะไปสู่พ นักงาน ทาให้ พ นักงานนัน้ ๆ สามารถปฏิบัติงานโดยการนาเอา
แนวความคิด ใหม่ ๆ และวิ ธี ก ารปฏิ บัติที่ แ ปลกใหม่ไ ม่เหมื อ นเดิม มาใช้ ในองค์ ก าร เพื่ อ ให้ บ รรลุ
เป้าหมายเกิดการเปลี่ยนแปลงอันเป็ นการเพิ่มมูลค่าองค์การนันๆ
้
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยระยะที่ 1 เพื่อตอบวัตถุประสงค์ การวิจัยข้ อที่ 1
ขันตอนการวิ
้
จยั
1. วิเคราะห์ องค์ความรู้ เกี่ ยวกับภาวะผู้นาเชิงบารมี ภาวะผู้นาการเปลี่ ยนแปลง
ภาวะผู้น าเชิ งกลยุท ธ์ และภาวะผู้นาแบบแบ่งปั น และไปศึกษาข้ อ ค้ น พบจากทฤษฏี ข้างต้ น ว่ามี
องค์ประกอบของทฤษฏีภาวะผู้นาทัง้ 4 ทฤษฏีใดบ้ างที่ส่งผลต่อนวัตกรรมอย่างมีนยั สาคัญ หลังจาก
นันก็
้ จะนาองค์ประกอบต่างๆที่ค้นพบมากาหนดเป็ นภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริ หาร
2. นาองค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริ หารธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม มาสัมภาษณ์ผ้ ทู รงคุณวุฒิด้านธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จานวน 3 คน ตามองค์ประกอบ
ทัง้ 5 เพื่อให้ ได้ เนื ้อหาที่ครอบคลุมและตรงกับบริ บทของ SMEs
3. สกัด เนื อ้ หาที่ ไ ด้ จ ากการสัม ภาษณ์ ต ามองค์ ป ระกอบทัง้ 5 มาจัด ลงตาราง
องค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมจากขัน้ ตอนที่ 1 แล้ วมาตัง้ ชื่ อองค์ประกอบทัง้ 5ใหม่เพื่ อให้
เหมาะสมและสอดคล้ องกับบริ บทของธุรกิจ SMEของไทย ดังนี ้ องค์ประกอบที่ 1 มุ่งสู่วิสยั ทัศน์ และ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบที่ 2) ส่งเสริมการทางานเป็ นทีม องค์ประกอบที่ 3) ลงมือปฏิบตั ิ
อย่างรวดเร็ ว องค์ประกอบที่ 4) สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และ องค์ประกอบที่ 5) เป็ นผู้สร้ างแรง
บันดาลใจ
4. สร้ างและพัฒนาแบบสอบถามภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริ หารธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างของขันตอนที
้
่ 3 เป็ นผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ ในการสัมภาษณ์ คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้ านธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จานวน 3 คน เป็ นผู้บริหารที่ประสบความสาเร็จและเป็ นเจ้ าของ
บริษัท ที่มีอตั ราการเติบโต 50 % ขึ ้นไป
ประชากรและกลุ่ม ตัวอย่างที่ ใช้ พัฒ นาองค์ ป ระกอบภาวะผู้น าเชิ งนวัตกรรมของผู้
บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดังนี ้
1) ประชากรที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเป็ นผู้บริหารของบริ ษัทขนาดกลางและขนาด
ย่อม มี จ านวนทัง้ สิ น้ 2,773,625 บริ ษั ท (ส านัก งานส่ง เสริ ม วิสาหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อ ม.
2561)
2) กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ในการประเมิ น องค์ ป ระกอบภาวะผู้ น าเชิ ง นวัต ก รรมของผู้
บริ หารธุรกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม คือ ผู้บริ หารของบริ ษั ทขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้วิจัย
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จัดเก็บจาก 4 จังหวัด ซึ่งได้ แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร ปทุมธานี และพระนครศรี อยุธยา
เนื่ องจากเป็ น จังหวัดที่ มี บริ ษั ท ที่ เป็ นธุ รกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อมเป็ น จ านวนมาก ได้ จ านวน
700 คน
การวิจัยระยะที่ 2 เพื่อตอบวัตถุประสงค์ การวิจัยข้ อที่ 2
ผู้เข้ าร่ วมวิจัย
การศึกษาในครัง้ นี ้ เป็ นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยมีผ้ ูเข้ าร่ วมวิจัย ประกอบด้ วย
ผู้วิจัยซึ่งเป็ นนักวิจัยจากภายนอก และกลุ่ม ผู้ร่วมวิจัยในองค์การ ซึ่งเป็ นผู้บริ หารธุรกิ จเอกชนที่ มี
ตาแหน่งระดับผู้จดั การและหัวหน้ างานจานวน 8 คน
ระยะเวลาในการทาวิจัย
การศึกษาครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒ นาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมเป็ นสาคัญ จึง
ต้ องใช้ เวลาในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนัน้ การดาเนินการวิจยั
ครัง้ นี ้ จึงใช้ ระยะเวลาสาหรับการวิจยั คือ 9 เดือน
นิยามศัพท์ เฉพาะ
ผู้ บริ หาร หมายถึง พนักงานของบริ ษัทขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ ดารงตาแหน่งระดับ
ผู้จดั การและหัวหน้ างานขึ ้นไป ซึ่งจะต้ องเป็ นตาแหน่งที่มีอานาจการตัดสินใจและมีอานาจการสัง่ การ
โดยเป็ นตาแหน่งที่จะสามารถนาวิธีการที่ได้ จากโครงการในครัง้ นี ้ไปสู่การลงมือปฏิบตั จิ ริงในองค์การ
ได้
การเรี ยนรู้ จากการปฏิบัติ หมายถึง กระบวนการเรี ยนรู้ซึ่งเกิดจากการรวมกลุม่ ของคนที่มี
ทักษะและประสบการณ์ ที่แตกต่างกัน มาร่ วมกัน วิเคราะห์ปัญ หาการทางานที่ เกิ ดขึน้ จริ งและการ
พัฒนาแผนการดาเนินการ โดยต้ องนาผลจากการเรี ยนรู้จากการดาเนินการไปปฏิบตั จิ ริงในองค์การ
รู ป แบบการพั ฒ นาภาวะผู้ น าเชิ งนวั ต กรรม หมายถึ ง ชุด ขององค์ ป ระกอบที่ มี การ
เชื่อมโยงกันอย่างมีเหตุผลที่ม่งุ อธิบายกระบวนการการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม ประกอบด้ วย
หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการพัฒนา และการประเมินผล โดยมีหลักการพื ้นฐานที่สาคัญ คือ 1)
หลักการพัฒนาในองค์การโดยอาศัยกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ และ 2) หลักการเรี ยนรู้จากการ
ปฏิบตั ิ ซึ่งการดาเนินการพัฒนาในทุกขันตอนใช้
้
เทคนิคการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการในการดาเนินกิจกรรม
โดยมีขนตอนส
ั้
าคัญคือ ขันวางแผนปฏิ
้
บตั ิ ขันปฏิ
้ บตั ิ และขันประเมิ
้
นผลการปฏิบตั ิ
การวิจัยเชิงปฏิบัติก าร หมายถึง กระบวนการวิจยั ที่ให้ ผ้ ูมีส่วนเกี่ ยวข้ องกับการพัฒ นา
ภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมร่ วมดาเนินการวิจัยในทุกขัน้ ตอน ได้ แก่ 1) ขัน้ วางแผนการพัฒ นา 2) ขัน้
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ปฏิบตั ิและสังเกต 3) ขันสะท้
้
อนผลการปฏิบตั ิ โดยมีการนาข้ อมูลที่ได้ จากการสะท้ อนผลการปฏิบตั ิ
ในแต่ละครัง้ มาทาการวิเคราะห์เพื่อใช้ ปรับปรุงแผนในครัง้ ต่อไปเรื่ อย ๆ จนกว่าการวิจยั จะเสร็จสิ ้น
นิยามปฏิบัตกิ าร
ภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริ หาร หมายถึง การปฏิบตั ิของผู้บริหารที่แสดงถึงการใช้
อานาจและความสามารถของตนเองในการเข้ าถึงปั ญ หาหรื อโอกาส กระตุ้นจูงใจและสนับสนุน
ทีมงานและการทางานเป็ นทีม เพื่อคิดค้ นวิธีการหรื อแนวทางการแก้ ปัญหาแบบใหม่ และปรับปรุ ง
การทางานอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ ส่งเสริ มให้ มีการนานวัตกรรมสู่การปฏิบตั ิ อันจะนาไปสู่การสร้ าง
มูลค่าเพิ่มหรื อนวัตกรรมทางธุรกิจให้ แก่องค์การ โดยได้ ทาการสังเคราะห์องค์ป ระกอบของภาวะผู้นา
เชิงนวัตกรรม โดยแต่ละด้ าน มีคณ
ุ ลักษณะย่อย ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
มุ่ งสู่ วิ สั ย ทั ศ น์ และทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง (Visionary and Adaptive to Change)
หมายถึง ผู้นารู้ ว่าอะไรคือเป้าหมายที่สาคัญ แสดงออกถึงการมีความมั่นคงต่อเป้าหมายนัน้ สร้ าง
และสื่อสารวิสยั ทัศน์ที่ชดั เจนซึ่งมุ่งตรงต่อเป้าหมาย เปิ ดกว้ างรับรู้และเข้ าถึงแหล่งข้ อมูลทุกทิศทาง
เป็ นผู้มองการณ์ไกล สามารถคาดการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต มองออกว่าสาเหตุ
และผลลัพธ์ ที่ตามมาของความเปลี่ยนแปลงที่กาลังจะเกิดขึ ้นนันเป็
้ นอย่างไร และควรจะตรี ยมการ
รับ มื ออย่างไรเพื่ อ ให้ อ งค์ ก ารอยู่รอด โดยการชี ใ้ ห้ เห็ น ถึง ความส าคัญ ของนวัตกรรมและการน า
นวัตกรรมเข้ ามาประยุกต์ใช้ ในการทางาน กล้ าเสี่ยงที่จะนาและทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่
ดีขึ ้น นอกจากนี ้ รู้วิธีการสื่อสารและถ่ายทอดข้ อมูลให้ พนักงานเข้ าใจ และสามารถเตรี ยมตัวรับมือกับ
ความเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้
ให้ ความสาคัญกับการทางานเป็ นทีม (Promote Teamwork) หมายถึง ผู้นาส่งเสริ มและ
หล่ อ หลอมให้ เกิ ด วัฒ นธรรมการท างานเป็ นที ม ให้ เกิ ด ขึน้ ในองค์ ก าร ร่ ว มกัน ท างานให้ ป ระสบ
ความสาเร็ จ โดยสนับสนุนให้ สมาชิกในทีมงานมีความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันใน
การทางาน สนับสนุนกัน พึ่งพากัน ให้ กาลังใจซึ่งกันและกัน รวมถึงสร้ างให้ เกิดความเชื่อถือไว้ วางใจ
ซึง่ กันและกันในระหว่างสมาชิกของทีมงาน เกิดความยึดเหนี่ยวกันภายในกลุม่ ส่งเสริมการมีสว่ นร่วม
ของสมาชิกในทีมในกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่ม นอกจากนีผ้ ้ ู นาต้ องจัดสรรทรัพยากรที่จาเป็ นต่อการ
ท างานอย่า งเพี ย งพอ ส่ง เสริ ม ให้ ที ม งานน านวัต กรรมเข้ ามาประยุก ต์ ใช้ ในการท างานเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิผลของงาน
ลงมื อปฏิ บั ติ อย่ างรวดเร็ ว (Fast & Action Oriented) หมายถึง ผู้นาแสดงตัวแบบการ
ตอบสนองต่อสิ่ ง รอบตัวอย่างทัน ท่วงที โดยรับ รู้ ต่อสถานการณ์ ที่ เกิ ดขึน้ จับ ประเด็น ส าคัญ ของ
สถานการณ์ และหาวิธี การตอบสนองอย่างเหมาะสมได้ ทัน การ รวมถึงการกระท าในเชิ งป้องกัน
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ล่วงหน้ าเพื่อไม่ให้ เกิดเหตุการณ์ที่ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อองค์การ ผู้นาส่ง เสริมค่านิยมการทางาน
อย่างรวดเร็ วให้ เป็ นวัฒ นธรรมองค์การ ให้ พ นักงานตอบสนองความต้ องการทัง้ ลูกค้ าภายในและ
ลูกค้ าภายนอกอย่างรวดเร็ ว โดยมีการติดตามงาน คิดค้ นแนวทางการปฏิบตั ิงานใหม่ๆ ที่ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางาน
สื่อสารอย่ างมีประสิทธิภาพ (Communicate Effectively) หมายถึง ผู้นาส่งผ่านข้ อมูลที่
ส าคัญ ไปยั ง ผู้ ตาม โดยสื่ อ สารข้ อมู ล ที่ ถู ก ต้ อง มี เสถี ย รภาพของข้ อมู ล สื่ อ สารข้ อมู ล อย่ า ง
ตรงไปตรงมา และเลือกใช้ ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อให้ ข้อมูลไปถึงผู้รับที่ถูกต้ อง ผู้นาเปิ ด
โอกาสให้ มี การสื่ อสารสองทาง เน้ นการสื่ อสารแบบแนวราบ รับฟั ง ความคิดเห็น ของผู้ต าม และ
ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีการสื่อสารแบบสมัยใหม่เข้ ากับการทางาน เพื่อให้ มีการสื่อสารข้ อมูลถึงผู้รับได้
อย่างรวดเร็ว และถูกต้ อง
เป็ นผู้ ส ร้ างแรงบั น ดาลใจ (To be a Motivator) หมายถึ ง ผู้น าสร้ างแรงบัน ดาลใจให้
เกิดขึ ้นในผู้ตาม โดยเริ่ มจากการที่เป็ นผู้มองโลกในแง่ดี มองไปถึงเป้าหมายขององค์การในอนาคต มี
ความคิดทางบวก อันนาไปสูก่ ารหาวิธีกระตุ้นให้ ผ้ ตู ามมีแรงจูงใจในการทางาน ทาให้ ผ้ ตู ามเกิดพันธะ
ผูกพันต่อเป้าหมายร่วมกันขององค์การ อันนาไปสู่การอุทิศตนและมีความกระตือรื อร้ นในการทางาน
ในทางกลับกันผู้นาต้ องสร้ างให้ ผ้ ตู ามเป็ นผู้มองโลกในแง่ดีและมีความคิดเชิงบวกเช่นกัน นอกจากนี ้
ผู้นาสร้ างงานที่ ท้าทายและมี ความหมายต่อองค์การโดยการประยุกต์ใช้ นวัตกรรมเพื่ อเพิ่ม ความ
น่าสนใจในงาน และมอบหมายงานที่ท้าทายและมีความหมายให้ ผ้ ตู ามทา
ภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริ หารวัดได้ จากแบบวัดที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นโดยใช้ ข้อมูลที่ได้ จาก
การสังเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมและจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อให้ ได้ นิยามของภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริ หาร โดย
แบบวัดมีลกั ษณะเป็ นแบบประเมินค่า 6 ระดับจากจริ งที่สดุ ถึงไม่จริงที่สดุ โดยผู้ได้ คะแนนสูงกว่าถือ
เป็ นผู้ที่มีภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนน้ อยกว่า

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการวิจัยครัง้ นี ้ เรื่ องการพัฒ นาภาวะผู้นาเชิ งนวัตกรรมโดยการใช้ ก ารเรี ยนรู้ จากการ
ปฏิบตั ิ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริ หารธุรกิจธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม และสร้ างรู ปแบบการพัฒ นาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริ หารธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมที่ เหมาะสมกับองค์การ โดยได้ รับการประสานความร่ วมมือจากตัวแทนฝ่ าย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยผู้วิจยั ได้ ประมวลเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องตามวัตถุประสงค์การวิจยั โดย
มีการนาเสนอแบ่งเป็ นหัวข้ อต่างๆ ดังนี ้
วัต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย ข้ อที่ 1 พั ฒ นาองค์ ป ระกอบภาวะผู้ น าเชิ ง นวัต กรรมของผู้
บริหารธุรกิจธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ตอนที่ 1 ข้ อมูลของภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม
1.1 ความหมายของภาวะผู้นา
1.2 ทฤษฎีภาวะผู้นา
1.3 ความหมายของนวัตกรรม
1.4 ประเภทของนวัตกรรม
1.5 ความสาคัญของนวัตกรรม
1.6 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นากับนวัตกรรม
1.7 การวัดภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม
1.8 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม
วัตถุประสงค์การวิจยั ข้ อที่ 2 เพื่อสร้ างรู ปแบบการพัฒ นาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้
บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เหมาะสมกับองค์การ โดยใช้ การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ
ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ
2.1 ความหมายของการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ
2.2 ความสาคัญของการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ
2.3 องค์ประกอบของการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ
2.4 ขันตอนของการเรี
้
ยนรู้จากการปฏิบตั ิ
2.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม

11
ตอนที่ 1 ข้ อมูลของภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม
1.1 ความหมายของภาวะผู้นา
มีนกั วิชาการได้ ให้ นิยามของภาวะผู้นาว่าเป็ นกระบวน เช่น ฌาคส์ (Jaques, 2000)
กล่าวว่า ภาวะผู้น าเป็ น กระบวนการที่ บุคคลตัง้ วัตถุป ระสงค์ หรื อทิ ศทางไปยัง บุค คลอื่ น ๆ และมี
สมรรถนะและความผูกพันที่นาพาบุคคลเหล่านันไปในทิ
้
ศทางเดียวกันได้ ลุสเซียร์ (Lussier, 2004)
นิยามภาวะผู้นาว่าเป็ นกระบวนการของการใช้ อิทธิพลของผู้นาและผู้ตามเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ของ
องค์การผ่านการเปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับนอร์ ทเฮ้ าส์ (Northouse, 2014)กล่าวว่า ภาวะผู้นาเป็ น
กระบวนการที่ซึ่งบุคคลใช้ อิทธิพลกับกลุ่มสมาชิกเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน และฮิวจ์ส , กินเน็ตและ
เซอร์ ฟี่ (Hughes; Ginnett, & Curphy. 2015) กล่ า วว่ า ภาวะผู้ น าเป็ นกระบวนการของการใช้
อิท ธิ พ ลกับกลุ่ม เพื่ อบรรลุเป้าหมายนัน้ ๆ สอดคล้ องกับ จาคอบส์ และเจคส์ (Jacobs & Jaques,
1990) ที่กล่าวว่า ภาวะผู้นาคือกระบวนการเพื่อกาหนดจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ เกิดการรวมพลังของผู้
ตามและการใช้ ความพยายามเพื่อบรรลุจดุ มุง่ หมายนัน้
นอกจากนัน้ มีการนิยามภาวะผู้นาเป็ นคุณลักษณะ เช่น รัตติกรณ์ จงวิศาล (รัตติ
กรณ์ จงวิ ศ าล, 2556) กล่ า วถึ ง ภาวะผู้ น าว่ า เป็ นคุณ ลัก ษณะ พฤติ ก รรม ความสามารถ หรื อ
กระบวนการที่ เกิ ด ขึน้ หรื อแสดงออกในขณะปฏิ สัม พันธ์ ห รื อเป็ น วิถีการด าเนิ น ชี วิต ของบุค คล ที่
สามารถมีอิทธิพลต่อผู้อื่น กลุ่มคน สามารถสร้ างแรงบันดาลใจ สร้ างความปรารถนา ทาให้ เกิดความ
เชื่อถือศรัทธา การยอมรั บ ความพยายาม การอุทิศตัว การใช้ ความหมายอย่างดีที่สุด และช่วยเพิ่ม
พลังอานาจของผู้อื่น เพื่อให้ บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
ในขณะที่แบส (Bass & Avolio, 1993) มองว่าภาวะผู้นาต้ องเกิดจาการปฏิสมั พันธ์
ระหว่างผู้นากับผู้ตาม และมุ่ งเน้ นเรื่ องวิสัยทัศน์ เพื่อทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง และการบรรลุผล
สาเร็ จของงาน ดังนันเขาจึ
้
งนิยามภาวะผู้นาว่า เป็ นกระบวนการปฏิสมั พันธ์ระหว่างสมาชิกของกลุม่ ผู้
ซึง่ จะมีสว่ นร่วมในกระบวนการทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ ้นในองค์การ โดยผู้นากระตุ้นแรงจูงใจให้ ผ้ ู
ตามเปลี่ยนแปลงทัศนคติการทางานและดึงศักยภาพความสามารถออกมาอย่างเต็มที่เพื่อบรรลุผล
เป้าหมายขององค์การ
นอกจากนัน้ ภาวะผู้น าเป็ น พลวัต เช่น แบรตตัน , กริ น ต์ และเนลสัน (Bratton,
Grint, & Nelson, 2005) ได้ กล่าวถึงภาวะผู้นาเป็ นกระบวนการที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ตาม
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้นา พนักงานและบริบท
จากความหมายของภาวะผู้นาข้ างต้ น สรุปได้ ว่า ภาวะผู้นาเป็ นการปฏิสมั พันธ์ของ
ผู้นาและผู้ตาม ในการร่วมกันกาหนดวิสยั ทัศน์ จุดมุ่งหมายและแนวทางหลักขององค์การ โดยเน้ นให้
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เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ ้น ผู้นากระตุ้นแรงจูงภายในของผู้ตามให้ เกิดทัศนคติการมุ่งงานหรื อ
มีคา่ นิยมการทางานที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน นอกจากนี ้ผู้นาให้ การสนับสนุนด้ าน
ทรัพยากรที่จาเป็ นและจัดสภาพแวดล้ อมในองค์การให้ เอื ้อต่อการปฏิบตั ิงานเพื่อบรรลุความสาเร็ จ
ขององค์การ
1.2 ทฤษฎีภาวะผู้นา
ทฤษฎีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง เป็ นการกระท าที่ ผ้ ู น ากระตุ้น หรื อ จูง ใจผู้ต าม ให้
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ ค่านิยมในการทางานของผู้ตามให้ มาตรฐานการปฏิ บตั ิงานสูงขึน้ ยินดีที่จะ
ทางานมากขึ ้น กล้ าที่จะเสี่ยง มีความทุ่มเทต่องานเกินความคาดหวังหรื อเกิดมาตรฐานการทางาน
ปกติ เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายใหม่ที่ทาให้ องค์การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ ้น (Bass & Avolio, 1993)
ทังนี
้ ้เนื่องจากพฤติกรรมภาวะผู้นาในรูปแบบดังกล่าวจะช่วยเพื่อการรับรู้ ความสามารถของตน เพิ่ม
แรงจูงในภายใน กระตุ้นการเพิ่มพลังอานาจทางจิตใจแก่ผ้ ตู าม (Gumusluoglu & Ilsev, 2009) ด้ วย
เหตุผ ลที่ กล่าวมานี ้ ภาวะผู้นาการเปลี่ ยนแปลงจึงไม่เ พี ยงแต่สนับสนุนกิ จ กรรมเชิ งนวัต กรรมใน
องค์ การเท่านัน้ แต่ยังผลให้ ป ระสบความส าเร็ จ ในตลาดการแข่ง ขัน ด้ วย (Gumusluoglu & Ilsev,
2009) โดยช่ ว ยกระตุ้น ความคิ ด สร้ างสรรค์ แ ละการสร้ างความคิ ด ใหม่ ๆ ให้ เกิ ด ขึ น้ ในองค์ ก าร
(Jamaludin, Rahman, Makhbul, & Idris, 2011) ดัง นัน้ ภาวะผู้น าการเปลี่ ย นแปลงเป็ นรู ป แบบ
ภาวะผู้นาที่เหมาะกับการทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์การ และเป็ นแบบภาวะผู้นาที่ที่ถกู ศึกษาใน
แง่ที่มีความเกี่ยวข้ องกับนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงมากที่สดุ
องค์ประกอบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง 4 ประการคือ
1) การใช้ อิทธิพ ลเชิงอุดมคติหรื อภาวะผู้นาเชิงบารมี (Idealized influence
or Charismatic leadership : II or CI) ผู้น าการเปลี่ ยนแปลงจะประพฤติต นเป็ น แบบอย่างแก่
ผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชา ผู้ น าจะเป็ นที่ รั ก ได้ รั บ ความเคารพ และความเชื่ อ ถื อ ไว้ วางใจจาก
ผู้ใต้ บัง คับบัญ ชา ซึ่งทาให้ ผ้ ูใต้ บังคับ บัญ ชามี ความต้ องการและเต็ม ใจที่ จ ะร่ วมงานด้ วย และ
พยายามทาตนให้ มีเอกลักษณ์ร่วมกับผู้นาและพยายามที่จะลอกเลียนแบบผู้นา ในบรรดาหลายสิ่ง
หลายอย่างที่ผ้ นู ากระทาเพื่อให้ ได้ รับการตอบรับจากผู้ใต้ บงั คับบัญชาในลักษณะดังกล่าว สิ่งหนึ่ง
ก็คือการนาความต้ องการของผู้อื่นมาอยู่เหนือความต้ องการของตนเอง ผู้นาจะนาตนเข้ าไปร่ วม
เสี่ยงกับผู้ใต้ บงั คับบัญชา มีความหนักแน่นกับสิ่งที่ม่งุ กระทาไม่เปลี่ยนแปลงง่ายๆ และไม่กระทา
การใดๆ ตามอ าเภอใจ นอกจากนี พ้ วกเขาจะมุ่ง กระท าในสิ่ ง ที่ ถูก ต้ อ ง และมี ม าตรฐานทาง
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จริยธรรมและศีลธรรมสูง ที่สาคัญผู้นาจะไม่ใช้ อานาจสัง่ การให้ ผ้ อู ื่นกระทาเพื่อผลประโยชน์ของตัว
ผู้นาเอง
2) การจูงใจที่ สร้ างแรงบังดาลใจ (Inspirational motivation : IM) ผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงจะกระตุ้นแรงจูงใจและสร้ างแรงดลใจให้ แก่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาและบุคคลที่อยู่รอบข้ าง
พวกเขา โดยการทาให้ งานของผู้ใต้ บงั คับบัญชามีความหมายและมีความท้ ายทายมากยิ่งขึ ้น ใน
การณ์ นีจ้ ิ ตวิญ ญาณของที ม จะถูกปลุกเร้ าให้ เกิ ดขึน้ รวมถึงการมองโลกในแง่ดีและการคิดใน
ทางบวกด้ วย ผู้นาจะนาผู้ใต้ บงั คับบัญชาร่วมกันสร้ างวิสยั ทัศน์เกี่ยวกับอนาคตขององค์การที่น่า
ดึงดูดใจ โดยผู้นาจะทาการสื่อสารความคาดหวังต่อผู้ใต้ บงั คับบัญชาอย่างชัดเจน และแสดงพันธะ
ผูกพันต่อเป้าหมายและวิสยั ทัศน์ร่วม
3)ก า รก ระ ตุ้ น ท า ง ปั ญ ญ า (Intellectual stimulation : IS) ผู้ น า ก า ร
เปลี่ยนแปลงจะกระตุ้นความพยายามของผู้ใต้ บงั คับบัญชาให้ มีการคิดริเริ่มและสร้ างสรรค์โ ดยการ
ตั ง้ กระทู้ ค าถาม/สร้ างประเด็ น ความเคลื อ บแคลงสงสั ย กั บ ข้ อตกลงพื น้ ฐานที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม
(questioning assumptions) จัดกรอบปั ญหาใหม่และหาแนวทางแก้ ไขปั ญหาด้ วยวิธีการใหม่ๆ
(reframing problems) มีการทางานอย่างรวดเร็ ว จัดการกับสถานการณ์ เดิมๆ ด้ วยวิธีการใหม่
(approaching old situations in new ways) ใน ก ร ะ บ ว น ก า รก ระ ตุ้ น ท า ง ปั ญ ญ า เมื่ อ
ผู้ใต้ บังคับบัญ ชาทาผิดพลาด จะไม่มีการกล่าวประณามพวกเขาต่อสาธารณชน เมื่อมี ปัญ หา
เกิดขึ ้นผู้นาจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาเข้ าร่วมกาหนดกรอบของปั ญหาให้ ชดั เจนและร่วมหา
แนวทางแก้ ไข ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ แล้ วความคิ ด และแนวทางการแก้ ไขปั ญ หาใหม่ ๆ จะมาจาก
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา ผู้ใต้ บงั คับบัญ ชาจะได้ รับการสนับสนุนให้ ค้นหาและทดลองใช้ แนวทางใหม่ๆ
และจะไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์หรื อตาหนิติเตียนหากว่าความคิดเห็นของผู้ใต้ บงั คับบัญชาแตกต่าง
จากของผู้นา โดยแก้ ไขการทางานที่ทนั ท่วงที
4) การเอาใจใส่ เป็ นรายบุ ค คล (Individualized consideration : IC) ผู้ น า
การเปลี่ยนแปลงจะให้ ความเอาใจใส่เป็ นพิเศษในเรื่ องความต้ องการของผู้ใต้ บงั คับบัญชาแต่ละ
บุ ค คลที่ อ ยากจะประสบความส าเร็ จ และเติ บ โตก้ าวหน้ าโดยการเป็ นโค้ ชและพี่ เลี ย้ งให้
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาจะได้ รับการพัฒนาให้ มีระดับศักยภาพสูงขึ ้น ในกระบวนการดังกล่าวโอกาสของ
การเรี ยนรู้ใหม่ๆ จะถูกสร้ างขึ ้นในบรรยากาศของการสนับสนุน ความแตกต่างระหว่างบุคคลในแง่
ของความต้ องการจะได้ รับความสนใจและเอาใจใส่ โดยพฤติกรรมของผู้นาจะแสดงออกถึงการ
รับรู้ถึงความแตกต่างเหล่านันและตอบสนองไปตามความต้
้
องการของแต่ละบุคคล (เช่น บางคน
จาเป็ นต้ องได้ รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้นามาก บางคนต้ องการความมีอิสระเป็ นตัวของ
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ตัวเองมากกว่า บางคนผู้นาต้ องใช้ มาตรฐานที่เคร่งครัดกว่า ส่วนบางคนต้ องการโครงสร้ างงานที่
ชัดเจน) นอกจากนี ้ผู้นาจะสนับสนุนให้ เกิดการแลกเปลี่ยนแบบสองทางขึ ้น ผู้นาจะ“บริหารงานโดย
เดินตรวจตราดูรอบๆ” (management by walking around) ในพืน้ ที่ปฏิบตั ิงาน มีการปฏิสมั พันธ์
กับผู้ใต้ บงั คับบัญชาเป็ นรายบุคคลมากขึ ้น เป็ นผู้รับฟั งที่มีประสิทธิผล รับฟั งความคิดและเอาใจใส่
ต่อข้ อกัง วลใจของผู้ใต้ บัง คับ บัญ ชาแต่ละคน และมองพวกเขาเป็ นบุคคลเต็ม ศักยภาพ (as a
whole person) มากกว่าเป็ นเพียงแค่พนักงานธรรมดาๆ คนหนึง่ ผู้นาจะใช้ การมอบหมายงานเป็ น
หนทางในการพัฒ นา/เพิ่มศักยภาพให้ แก่ผ้ ูใต้ บงั คับบัญชา เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาได้ ใช้
ความรู้ความสามารถของตนอย่างเต็มที่ และเรี ยนรู้สิ่งใหม่จากประสบการณ์ ความผิดพลาด ผู้นา
จะคอยให้ การดูแล เป็ นพี่เลีย้ ง ให้ คาแนะนาและการสนับสนุนตามความต้ องการ และประเมิ น
ความก้ าวหน้ าของการดาเนินงานโดยไม่ให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชารู้สกึ ว่าพวกเขากาลังถูกจับตามองอยู่
จากทฤษฎีภาวะผู้นาข้ างต้ น สรุปได้ ว่า ภาวะผู้นามีหลายทฤษฎีที่มีการอธิบายกัน
มายาวนาน โดยแสดงเป็ นวิวฒ
ั นาการของภาวะผู้นา โดยเริ่ มจากทฤษฎีคณ
ุ ลักษณะ ทฤษฎีอานาจ
และอิทธิพล ภาวะผู้นาเชิงพฤติกรรม ภาวะผู้นาเชิงสถานการณ์ ภาวะผู้นาเชิงบารมีและภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลง และในปั จจุบนั เกิดภาวะผู้นาแนวคิดใหม่ๆ มากมาย ซึ่ งภาวะผู้นาแนวคิดใหม่เป็ น
การผสมผสานหลายแนวคิดด้ วยกัน ซึง่ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ ศกึ ษาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม และทาการ
เชื่อมแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นากับแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมรวมเข้ าด้ วยกัน ดังนัน้ เพื่อการทาความ
เข้ าใจภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมอย่างถ่องแท้ จึงต้ องทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม ดังต่อไปนี ้
ทฤษฎีภาวะผู้นาเชิงบารมี
ภาวะผู้นาเชิงบารมีเป็ นการกระทาที่ผ้ นู ามีความเป็ นฮีโร่อยู่ในตัว สัง่ สมการทาคุณ
งามความดีจนเป็ นอัตลักษณ์ ที่ชดั เจนของตัวผู้นา และเป็ นตัวแบบที่ดีให้ บุคคลปฏิบตั ิตาม ผู้นาที่มี
บารมีหรื อคุณลักษณะพิเศษเหล่านี ้จะนาผู้ตามด้ วยพฤติกรรม, ความเชื่อ และตัวอย่างการกระทา ซึ่ง
แสดงถึง ความยึดมั่น ผูกพันในตัวผู้นา ซึ่งวิธี การเดียวกัน กับที่ ผ้ ูนาเหล่านี ใ้ ช้ ในการนาโครงการที่
เกี่ยวกับนวัตกรรมที่พบอย่างชัดเจนในงานวิจยั เชิงประจักษ์ (Eisenbach, Watson, & Pillai, 1999)
มี งานวิจัยหลายเรื่ องพบว่า ผู้นาที่ มี บารมี ดึงดูดใจผู้ตามโดยการทาให้ ม องเห็นภาพที่ ชัดเจนของ
อนาคตที่ สดใสและดีขึน้ มากกว่าที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั แทนที่จะทนอยู่กับกับสภาพการณ์ ที่ไม่น่าพึง
พอใจที่เผชิญอยู่ (Kesting, Ulhøi, Song, & Niu, 2016) ภาวะผู้นาเชิงบารมีจะช่วยเพิ่มพันธะผูกพัน
ให้ แก่ผ้ ตู าม และนาให้ ผ้ ตู ามมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมาย, ค่านิยม, และแรงจูงใจใหม่ (Nadler & Tushman,
1990) ในขณะเดียวกันก็ ส ร้ างความรัก , ความเคารพ, และความจงรักภักดีให้ เกิ ดขึน้ ในตัวผู้ตาม
(Avolio, Waldman, & Yammarino, 1991) ในแง่มุมดังกล่าวพบความเชื่องโยงเชิงบวกในงานศึกษา
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หลายเรื่ องระหว่างผู้นาเชิงบารมีและการรับรู้ของทีมเกี่ยวกับการบริ หารจัดการนวัตกรรมในองค์การ
(Eisenbach et al., 1999) นอกจากนีข้ ้ อค้ นพบจากงานศึกษาหลายชิน้ ยื นยันว่ า แม้ ภาวะผู้นาเชิ ง
บารมีจะสนับสนุนให้ เกิดระบบความคิดในเชิงนวัตกรรม แต่ก็ยงั ต้ องมีองค์ประกอบของภาวะผู้นา
แบบอื่ น มาร่ ว มด้ ว ยเพื่ อ ที่ จ ะน าให้ ป ระสบความส าเร็ จ ในการเปลี่ ย นแปลงองค์ ก าร (Nadler; &
Tushman. 1990)
องค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงบารมี 3 ประการคือ
1) การใช้ อิ ท ธิ พ ลเชิ ง อุ ด ม คติ (คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ) (Idealized influenceattribution) ผู้นาประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ผ้ ตู ามเพื่อให้ ได้ รับความรัก ความเคารพ รวมถึง
ความเชื่อถือ ไว้ วางใจจากผู้ตาม ผู้นากล้ าที่จะร่วมเสี่ยงกับผู้ตามในการปฏิบตั ิงานเพื่อให้ บรรลุผล
สาเร็ จตามเป้าหมาย สร้ างความภาคภูมิใจให้ กับผู้ตามอยากเอาเป็ นแบบอย่าง นอกจากนีผ้ ้ ูนา
ยังให้ ความสนใจต่อภูมิหลังของกลุม่ เป็ นการให้ ความสาคัญกับผู้ตามเป็ นรายบุคคล
2) การใช้ อิทธิพ ลเชิงอุดมคติ (พฤติกรรม) (Idealized influence-behavior)
การประพฤติปฏิบตั ิของผู้นาจะมุ่งกระทาในสิ่งที่ถูกต้ อง มีศีลธรรม จริ ยธรรม ไม่ใช้ อานาจที่มีอยู่
ในทางมิ ชอบ หรื อสร้ างความเดือดร้ อนให้ ผ้ ูอื่น สนับสนุนผู้ตามให้ เกิ ดความผูกพันต่อองค์การ
สื่ อ สารค่านิ ยมและเป้าหมายที่ น่าเชื่ อถื อ และท าให้ เห็ นภาพที่ ง ดงามของการน าองค์ ก ารไปสู่
ความสาเร็จและสิ่งที่ดีกว่าในอนาคต
3) การจูง ใจที่ ส ร้ างแรงบัน ดาลใจ (Inspirational motivation-vision) ผู้น า
สร้ างแรงจูงใจให้ เกิดแก่ผ้ ตู าม ทาให้ งานที่ทาอยูม่ ีความท้ าทาย มีความหมายมากขึ ้น สื่อสารความ
คาดหวัง ที่ ชัด เจนต่อ ผู้ต าม และทัง้ สองฝ่ ายร่ วมกัน สร้ างวิสัย ทัศ น์ และก าหนดเป้าหมายของ
หน่วยงาน ผุ้น ากระตุ้น และปลุกเร้ าจิ ตวิญ ญาณของผู้ตามให้ มี ความผูก พันต่อ เป้าหมายและ
วิสยั ทัศน์ร่วมนัน้
ทฤษฎีภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์
ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ แบ่งเป็ นสองลักษณะ ในลักษณะหนึ่งเป็ นการกระทาที่ผ้ นู า
กระตุ้นให้ ผ้ ูตามร่ วมกันคิดกลยุทธ์ ที่เหมาะสมและมี ความเป็ นไปได้ ในทางปฏิ บัติเพื่ อทาให้ บรรลุ
เป้าหมายใหม่ที่กาหนดขึ ้น ส่วนในอีกลักษณะหนึง่ เป็ นการกระทาที่ผ้ ู นาใช้ อานาจของตนริ เริ่มให้ เกิด
การเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตที่ดีขึ ้นขององค์การ (Hitt, Ireland, Sirmon, & Trahms, 2011) แต่ทว่า
ในแง่ที่เกี่ยวข้ องกับนวัตกรรม ข้ อค้ นพบจากงานวิจยั เสนอว่า ผู้นาเป็ นผู้กาหนดสภาพแวดล้ อมของ
องค์การในเชิงโครงสร้ าง, กระบวนการ, และวัฒนธรรมองค์การที่สนับสนุนนวัตกรรม (Kesting et al.,
2016) และมีบทบาทสาคัญในการนาความคิดใหม่ๆ ไปสู่ขนการพั
ั้
ฒนา และการนาไปประยุกต์ใช้ ใน
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เชิงธุ รกิ จ ได้ ส าเร็ จ ทัง้ นี ผ้ ้ ูนาจะต้ องเป็ น ผู้มี ความสามารถในการคาดการณ์ ค วามเป็ นไปได้ ที่อาจ
เกิดขึ ้น, จินตนาการภาพในอนาคต, คงรักษาความยืดหยุ่น, สามารถคิดในเชิงกลยุทธ์ คุณลักษณะ
ดังกล่าวของผู้นาช่วยส่งเสริ มความสามารถในเชิงนวัตกรรมของพนักงาน และภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์
สนับสนุนให้ เกิดตัวนวัตกรรมและนวัตกรรมระดับองค์การ (Elenkov, Judge, & Wright, 2005)
องค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์มี 4 ประการคือ
1) วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ คือ การกระทาที่ผ้ ูนาสร้ างวิสัยทัศน์ใหม่ที่แสดงให้
เห็นถึงภาพที่ดึงดูดใจของอนาคตที่ดีกว่าที่องค์การสามารถเป็ นได้ ในอนาคต ซึ่งทุกคนในองค์กร
สามารถเชื่อมัน่ ได้ และแม้ วา่ ยังไม่สามารถบรรลุได้ อย่างทันท่วงทีในตอนนี ้ ผู้นาต้ องใช้ คาพูดในเชิง
อุด มคติแสดงถึง วิสัยทัศ น์ ข องตนเองออกมาเพื่ อสร้ างแรงจูง ใจให้ แ ก่ส มาชิ กในองค์ ก าร และ
เชื่อมโยงตัวพวกเขาเข้ ากับองค์การ
2) การประกาศพันธะกิจ คือ การกระทาที่ผ้ นู าอธิบายถึงแก่นสาระสาคัญของ
วิสยั ทัศน์องค์การ เกี่ยวข้ องกับเป้าประสงค์โดยรวมขององค์การ ประกอบด้ วยค่านิยมหลักที่เป็ น
โครงร่ า งของหลัก การที่ ใ ช้ เป็ นแนวทางการด าเนิ น งาน และมาตรฐานด้ านจริ ย ธรรม ส่ ว น
เป้าประสงค์หลักไม่เพียงแค่อธิ บายถึงสินค้ าและบริ การขององค์การ แต่บอกถึงความต้ องการที่
คาดหวังขององค์การในระยะเวลาอันใกล้
3) การสร้ างกลยุท ธ์ คื อ การที่ ผ้ ูน าวางแผนงานที่ อ ธิ บ ายถึ ง การจัด สรร
ทรัพ ยากรและกิ จ กรรมอื่ นๆ เพื่ อนาโอกาสของสภาพแวดล้ อมมาใช้ และช่วยให้ องค์การบรรลุ
เป้าหมาย ผู้นาต้ องประยุกต์ใช้ กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับ สภาพแวดล้ อมและต้ องเป็ นจริ งได้ โดยดูจาก
จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์การนอกจากนีก้ ลยุทธ์ เหล่านัน้ ยังต้ องสะท้ อนถึงพันธะกิจหลักและ
เป้าหมายขององค์การด้ วย
4) การนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบตั ิ คือ การที่ผ้ นู าบูรณาการองค์ประกอบและ
เครื่ องมื อหลายประการเพื่ อนากลยุทธ์ ที่ถูกเลือ กไปสู่การปฏิ บัติอย่างรวดเร็ ว ทันท่วงที ทัน ต่อ
สถานการณ์ ที่เกิดขึน้ โดยการออกแบบโครงสร้ าง การจัดระบบเงินเดือนหรื อการให้ รางวัล การ
จัดสรรงบประมาณ และการกาหนดกฎระเบียบ นโยบาย และกระบวนการปฏิบตั งิ านขององค์การ
ทฤษฎีภาวะผู้นาแบบแบ่งปัน
ภาวะผู้นาแบบแบ่งปั นเป็ นกระบวนการการใช้ อิทธิพ ลเหนือบุคคลอื่นๆเพื่อทาให้
บุค คลเหล่านัน้ เข้ าใจและยิ นยอมที่ จ ะปฏิ บัติในสิ่ง ที่ ต้อ งการให้ ท าและวิธี ที่ จ ะท าสิ่ งนัน้ ให้ บ รรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลด้ วยรวมทังกระบวนการที
้
่จะอานวยความสะดวกในการปฏิบตั ิงานของ
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บุคคลและกลุ่มเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ร่วม (Yukl, 2002, p. 7) เมื่อแต่ละบุคคลมีโอกาสได้ แบ่งปั น
ภาวะผู้น าของตนออกมา ดังนัน้ คุณ ลักษณะเฉพาะของสมาชิ กแต่ละคนในกลุ่ม ก็ จ ะถูกเปิ ดเผย
ออกมาเช่ น กระบวนการภาวะผู้น าแบบร่ ว มมื อ กั น , รู ป แบบการตัด สิ น ใจแบบมี ส่ ว นร่ ว มและ
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้นาและผู้ตามเป็ นต้ น (Bligh et al., 2006; Wang et al., 2014). ภาวะผู้นา
แบบแบ่งปั น (shared leadership) อธิ บายภาวะที่ทีมสร้ างอิทธิพลร่ วมกัน และภายใต้ สภาวะแบบ
ผู้นาร่ วมนี ้ อิทธิพลของเพื่อนร่วมงานในแนวขวางเป็ นสิ่งที่ช่วยส่งเสริ มอิทธิพลในแนวดิ่ง ด้ วยเหตุนี ้
ภาวะผู้นาแบบแบ่งปั นจึงเป็ นกระบวนการปฏิสมั พันธ์ของกลุ่มซึ่งสมาชิกต่างมีส่วนร่วมในการนาของ
เพื่ อ นร่ ว มงานขณะที่ ท างานร่ ว มกัน ภาวะผู้น าแบบแบ่ ง ปั น อาจปรากฏขึ น้ ในฐานะกลไกทาง
พฤติกรรมอย่างหนึง่
1.3 ความหมายของนวัตกรรม
นวัตกรรมเริ่มมาจากความคิดสร้ างสรรค์ นับว่า ทังความคิ
้
ดสร้ างสรรค์กบั นวัตกรรม
มี ค วามสัม พัน ธ์ กัน นวัต กรรมเกิ ด จากความส าเร็ จ ในการลงมื อ กระท าในสิ่ ง ใหม่ ๆ การแนะน า
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรื อบริการใหม่ๆ ขึ ้นอยูก่ บั บุคคลหรื อทีมงานที่มีความคิดที่ดีและพัฒนาความคิดนัน้
ไปจากเดิมที่เริ่ มไว้ โดยนวัตกรรมมีนกั วิชาการพยายามให้ นิยามไว้ อย่างมากมาย เช่น ฟรี แมนและโซ
เอ็ ต (Freeman & Soete, 1997) กล่ า วว่ า นวัต กรรมเป็ นการประยุ ก ต์ ใ ช้ ห รื อ การผลิ ต ทางด้ า น
พาณิชย์ของกระบวนการหรื อผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในแง่ทางความคิดและการปฏิบตั ิ ส่วน โรเจอร์ ส (Orr,
2003)กล่าวว่า นวัตกรรมเป็ นความคิด การปฏิ บตั ิ หรื อสิ่งของที่มีการรับรู้ ว่าเป็ นสิ่งใหม่โดยหน่วย
บุคคลหรื ออื่นๆ ยอมรับเข้ ามา ซึ่งสอดคล้ องกับ (ธร สุนทรายุทธ, 2553) กล่าวว่านวัตกรรม หมายถึง
ความคิด การปฏิบตั ิ หรื อสิ่งประดิษฐ์ ใหม่ๆ ที่ยงั ไม่เคยมีใช้ มาก่อน หรื อเป็ นการพัฒนาดัดแปลงมา
จากของเดิม ที่ มี อยู่แล้ วให้ ทันสมัย และใช้ ได้ ผลดี ยิ่งขึน้ เมื่ อนานวัตกรรมเข้ ามาใช้ จ ะช่วยให้ การ
ทางานนันได้
้ ผลดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่ าเดิม ทังยั
้ งประหยัดเวลาและแรงงานได้ ด้วย
และในแง่การสร้ างคุณค่า ได้ แก่ ไมทาลและเซชาดรี (Maital & Seshadri, 2012) ให้ นิยามนวัตกรรม
ว่าเป็ น การขัดเกลาและพัฒ นาทางการปฏิ บัติของสิ่งประดิษ ฐ์ ที่ เป็ น ต้ นฉบับ น าไปสู่เทคนิค หรื อ
ผลิตภัณ ฑ์ ที่สามารถนาไปใช้ ได้ หรื อกระบวนการที่สร้ างสรรค์ที่สามารถประยุกต์ใช้ กับห่วงโซ่ของ
องค์การ เพื่อที่จะพัฒนาวิธีการใหม่ๆ และดีกว่าเดิมในการสร้ างคุณค่าสาหรับลูกค้ า
จากความหมายของนวัตกรรมข้ างต้ น สรุปได้ วา่ นวัตกรรม หมายถึง ความคิด การ
ปฏิบตั ิ หรื อสิ่งประดิษฐ์ ใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน หรื อดัดแปลงจากของเดิ มให้ มีความทันสมัย ช่วยให้
เกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น อีกทัง้ ยังเป็ นการสร้ างคุณค่าจากการพัฒนาวิธีการใหม่ๆ
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1.4 ประเภทของนวัตกรรม
ธร สุนทรายุท ธ (2553) กล่าวว่า นวัตกรรม แบ่งออกได้ เป็ น 3 ประเภท ได้ แก่ 1)
นวัต กรรมผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product Innovation) มี ก ารคิด ค้ น และพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ อ ย่างต่อ เนื่ อง 2)
นวัต กรรมกระบวนการ (Process Innovation) อาศั ย ความรู้ ทางเทคโนโลยี ต ลอดจนความรู้
กระบวนการ และเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ อง รวมถึงการประยุกต์ใช้ แนวคิด วิธีการ หรื อกระบวนการ
ใหม่ ที่ส่งผลให้ กระบวนการผลิตการทางานโดยรวมให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น โรงเรี ยน
ใช้ คอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน สื่ อ การเรี ย นผ่ า นดาวเที ย ม เป็ นต้ น และ 3) นวัต กรรมการจั ด การ
(Management Innovation) ใช้ ความรู้ ทางการบริ หารจัดการ มาปรับปรุ งระบบโครงสร้ างเดิม ของ
องค์การ ซึง่ รูปแบบการบริหารจัดการ จะเป็ นไปในลักษณะการตอบสนอง การมีสว่ นร่วมของบุคลากร
ซึ่งจะทาให้ เกิดความคิดเห็นใหม่ๆ เกิดความคิดสร้ างสรรค์ สามารถตอบสนองความต้ องการของ
ลูกค้ าและสร้ างความพึงพอใจของลูกค้ าได้ เช่น การประเมิ นเชิ งดุลยภาพ (Balance Scorecard)
การบริหารองค์การเมทริกซ์ (Matrix Organization) เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ สมนึก เอื ้อจิระพันธ์ ดร.พักตร์ ผจง วัฒนสินธุ์ ดร.อัจฉรา จันทร์ ฉาย ดร.
ประกอบ คุป รั ต น์ (2553) ได้ แ บ่ง ประเภทตามเป้าหมายของนวัต กรรมเป็ น 2 ประเภท ได้ แ ก่ 1)
นวัต กรรมผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product Innovation) เป็ น รู ป ของสิ น ค้ า หรื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ โดยเฉพาะสิ น ค้ า
อุปโภคบริโภค นวัตกรรมผลิตภัณฑ์นบั เป็ นรูปแบบการใช้ นวัตกรรมที่เห็นได้ อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น
สินค้ าหรื อผลิตภัณ ฑ์ ใหม่ที่ไม่เคยมีในตลาดมาก่อน รวมถึงสินค้ าหรื อผลิตภัณ ฑ์เดิมที่พัฒ นาให้ มี
ความโดดเด่ น แตกต่ า งไปจากสิ น ค้ าอื่ น ที่ มี อ ยู่ ใ นตลาด 2) นวัต กรรมกระบวนการ (Process
Innovation) เป็ น การประยุก ต์ ใช้ แ นวคิด วิธี การ หรื อ กระบวนการใหม่ๆ ที่ ส่ง ผลให้ ก ระบวนการ
ทางานมีประสิทธิภาพมากขึ ้น เป็ นต้ น
จากประเภทของนวัตกรรม สรุ ปได้ ว่า นวัตกรรม ได้ แก่ นวัตกรรมเชิงผลิตภัณ ฑ์
นวัตกรรมเชิงกระบวนการ นวัตกรรมเชิงบริ การ และนวัตกรรมเชิงการจัดการ เป็ นต้ น โดยนวัตกรรม
เหล่านี ้ จะต้ องเป็ นสิ่งใหม่ๆ ที่มีความแตกต่างไปจากรูปเดิม
1.5 ความสาคัญของนวัตกรรม
นวัตกรรมมีความสาคัญเป็ นอย่างมากในปั จจุบนั และจะทวีความสาคัญมากขีน้
เรื่ อยๆในอนาคต เพราะองค์การต้ องสร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน (Competitive advantage)
(จุ้ยโต, 2554) โดยหลักแล้ วนวัตกรรมเป็ นการผสมผสานของสองกระบวนการ ได้ แก่ การประดิษฐ์
(invention) และการนาไปปฏิบตั ิ (implementation)
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การประดิษฐ์ (invention) เป็ นผลลัพธ์ ของการคลุกคลีในตลาดเพื่อหาสิ่งที่ลูกค้ า
ต้ องการ หรื อคลุกคลี กับปั ญ หาเพื่ อให้ เข้ าใจอย่างถ่องแท้ ตามต่อด้ วยการจินตนาการเพื่ อให้ เห็น
โอกาส การระดมสมองเพื่อสร้ างแนวคิดที่ตอบโจทย์ลกู ค้ า และสร้ างเป็ นโครงการในระยะเริ่มต้ น
การนาไปปฏิบั ติ (implementation) มี องค์ประกอบคือ การบ่ม เพาะเพื่ อพัฒ นา
และทดสอบสินค้ า และบริ การ ตามด้ วยการผลิตในภาคอุตสาหกรรม และตามด้ วยการนาร่อง การ
ติดตังและบู
้
รณาการลงในกระบวนการทางานของลูกค้ า
ทัง้ สองกระบวนการนี เ้ ป็ น กระบวนการสร้ างนวัต กรรม ซึ่ง ช่วยสร้ างโอกาสทาง
การตลาด ความแตกต่างและความสาเร็ จให้ แก่ธุรกิจ นวัตกรรมเป็ นสิ่งที่ผลักดันให้ มีการเติบ โตของ
ผลิตภัณฑ์ในระยะยาว ทาให้ องค์การสามารถสร้ างความสามารถในการแข่งขัน นวัตกรรมจึงเป็ นส่วน
สาคัญที่ทาให้ องค์กรสามารถดารงอยูแ่ ละเจริญเติบโตต่อไปได้
1.6 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นากับนวัตกรรม
ภาวะผู้น า เป็ นการใช้ อิ ท ธิ พ ลต่ อ ทัศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมของบุค คลและการมี
ปฏิ สัม พัน ธ์ กัน ภายในและระหว่างกลุ่ม โดยมี วัต ถุป ระสงค์เพื่ อบรรลุเป้าหมาย (Seltzer & Bass,
1990) หรื อเป็ นกระบวนการอิทธิพลทางสังคมที่ซึ่งบุคคลหนึ่งสามารถที่จะได้ รับการช่วยเหลือและ
การสนั บ สนุ น จากบุ ค คลอื่ น ๆ เพื่ อ ท าให้ งานบรรลุ ผ ลส าเร็ จ (Chemers, 1997) ภาวะผู้ น า
ประกอบด้ วย 4 มิติพื ้นฐาน ได้ แก่ 1) คน (people) คือ มีผ้ นู าและผู้ตาม ซึ่งมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน 2)
วิธีการ(mean) การกระทาของผู้นาในนาหรื อใช้ อิทธิพลต่อผู้ตาม เช่น การสอนงาน, การเพิ่มพลังจูง
ใจ, การบริ การ 3) ผลกระทบ (effect) การกระตุ้นให้ เกิดปฏิกิริยาตอบสนองในทางปฏิบตั ิตาม เกิด
พันธะผูกพัน 4) เป้าหมาย (goal) การที่ผ้ นู าชักจูงหรื อใช้ อิทธิพลให้ ผ้ ตู ามมุง่ ไปสูเ่ ป้าหมาย
ภาวะผู้ น าที่ มี ค วามสัม พั น ธ์ กั บ การบริ ห ารจัด การนวัต กรรมใน 4 มิ ติ พื น้ ฐาน
กล่าวคือ คน – ผู้นาเพียงคนเดียว, วิธีการ – ผู้นาควรปฏิบตั ิตอ่ ผู้ตามในเชิงทฤษฎี และที่ปฏิบตั ิจริ ง ,
ผลกระทบ – ผลกระทบของแบบภาวะผู้นาที่แตกต่างกันที่มีตอ่ ผู้ตาม, เป้าหมาย – ตัวชี ้วัดที่สนับสนุน
เป้าหมายที่เกี่ยวข้ องกับนวัตกรรมโดยแบบภาวะผู้นาที่แตกต่างกัน
1.7 การวัดภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม
การวัดภาวะผู้นาเชิ งนวัตกรรมในต่างประเทศ มี การสร้ างแบบวัดภาวะผู้นาเชิ ง
นวัตกรรม ได้ แก่ คาร์ เมลี่ , เกลบาร์ ดและเกเฟ่ น (Carmeli et al., 2010) ได้ นาแบบวัดภาวะผู้นาเชิง
นวัตกรรมของเลิ ฟ เลซ, ชาปิ โร่ และไวน์ การ์ ท (Lovelace, Shapiro, & Weingart, 2001) เป็ นมาตร
ประเมินรวมค่า 5 ระดับ ตังแต่
้ “เห็นด้ วยอย่างยิ่ง” ถึง “ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง” โดยเป็ นการรายงานการ
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ประเมินเเกี่ยวกับผู้นาขององค์การตามพฤติกรรมภาวะผู้นา จานวน 6 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) การ
สนับ สนุน การริ เริ่ ม 2) การท าความรั บ ผิ ด ชอบให้ ก ระจ่า งชัด ข้ อ ก าหนดชัด เจน 3) การให้ ข้อ มูล
ย้ อนกลับการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน 4) การรักษามาตรฐานการทางานที่สงู 5) เน้ นสัมพันธภาพ
ของกลุม่ และ 6) การสร้ างความไว้ วางใจในสมาชิกองค์การ โดยมีคา่ ความเชื่อมัน่ สัมประสิทธิ์แอลฟ่ า
ของครอนบาค เท่ากับ .84 และสวาร์ ท (Swart. 2013) ได้ พัฒ นาแบบวัดภาวะผู้นาเชิ งนวัตกรรม
จานวน 68 ข้ อ เป็ นมาตรวัดลิเคิร์ท 5 ระดับ ตังแต่
้ “จริ งที่สุด” ถึง “ไม่จริ งเลย” โดยเป็ นการรายงาน
การประเมินตามกรอบแนวคิดสมรรถนะภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม มี 8 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) การนา
และเสริ มสร้ างพลังสมาชิกทีม 2) การยอมรับและให้ คณ
ุ ค่ากับปั จจัยนาเข้ าของสมาชิกทีม 3) การมี
อิทธิพลต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียหลัก 4) การประยุกต์ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค 5) การพัฒนากลยุทธ์
6) การตังเป้
้ าหมายและการจัดเรี ยงกิจกรรม 7) การปรับตัวและยอมรับความคิดใหม่ๆ และ 8) การ
ติดตามโอกาสและการทาธุรกิจ โดยมีค่าความเชื่อมัน่ สัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาค อยู่ระหว่าง
.81 ถึง .98 และได้ ทาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory factor analysis) จนเหลือ
ทังสิ
้ ้น 2 องค์ประกอบ คือ 1) การพัฒนาความคิด และ 2) การทาธุรกิจ เป็ นต้ น
ส่วนการวัดภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมในประเทศไทย ได้ แก่ อรวรางค์ จันทร์ เกษม วร
กมล วิเศษศรี และสุภัททา ปิ ณฑะแพทย์ (2556) ได้ สร้ างแบบวัดภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม จานวน 30
ข้ อ เป็ นมาตรประเมินรวมค่า 5 ระดับ ตังแต่
้ “มากที่สดุ ” ถึง “น้ อยที่สดุ ” มีคา่ ความเชื่อมัน่ สัมประสิทธิ์
แอลฟ่ าของครอนบาค เท่ากับ .96 นอกจากนี ้ เวียงวิวรรธน์ ทาทูล (2557) ได้ สร้ างและพัฒนาแบบวัด
ภาวะผู้นาเชิ งนวัตกรรมของสถานศึกษา จานวน 71 ข้ อ เป็ นมาตรประเมิ นรวมค่า 5 ระดับ ตัง้ แต่
“มากที่สุด” ถึง “น้ อยที่สดุ ” มีคา่ ความเชื่อมัน่ สัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาค เท่ากับ .98 และจุ
รี วรรณ จันพลา (2557) ได้ สร้ างองค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้ประกอบการ จานวน 44
ข้ อ เป็ นมาตรประเมิ น รวมค่า 5 ระดับ ตัง้ แต่ “เป็ น ประจ า” ถึ ง “ไม่ เคยเลย” มี ค่า ความเชื่ อ มั่น
สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ่ าของครอนบาค เท่ า กั บ .97 และท าการวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ส ารวจ
(Exploratory factor analysis) ทาให้ ได้ ภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมเป็ น 6 องค์ประกอบที่สาคัญ คือ 1)
การสร้ างบรรยากาศและวัฒนธรรมที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ 2) ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม 3) การกาหนด
ทิศทางและกลยุทธ์ ที่ มุ่งสู่น วัตกรรม 4) การสร้ างเครื อข่ายและการจัดการความรู้ 5) การกาหนด
โครงสร้ างการทางานแบบทีม และ 6) การสนับสนุนและสร้ างแรงจูงใจในเป้าหมายด้ านนวัตกรรม
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ทาการสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดภาวะผู้นาที่
มีผลต่อนวัตกรรม และสังเคราะห์องค์ประกอบของแต่ละแนวคิดที่มีความสอดคล้ องกัน จากนันจั
้ ด
กลุ่มองค์ประกอบเชิงทฤษฎีให้ เป็ นองค์ประกอบของภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม จากนันน
้ าองค์ประกอบ

21
ที่ได้ ไปสัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญทางด้ านธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้ ได้ นิยามปฏิบตั ิการของ
ภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริ หารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จากนันสร้
้ างแบบวัดตามนิยาม
ปฏิบตั ิการ และนาไปตรวจสอบคุณ ภาพของแบบวัด ฯ โดยลักษณะเป็ นแบบวัดประเมินรวมค่า 6
ระดับ ตังแต่
้ “จริ งที่สดุ ” (6 คะแนน) ถึง “ไม่จริ งที่สดุ ” (1 คะแนน) นัน่ คือ ผู้บริหารที่ได้ คะแนนสูงกว่า
แสดงว่าเป็ นผู้ที่มีภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสูงกว่าผู้บริ หาร
ที่ได้ คะแนนต่ากว่า
1.8 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม
จากการทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม พบว่ามีงานวิจยั ที่
ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม ได้ แก่ (อรวรางค์ จันทร์ เกษม วรกมล วิเศษศรี และสุภัททา
ปิ ณฑะแพทย์, 2556) การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของ
ผู้บริ หารตามความคิดเห็นของพนักงานและพฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธิ์ ในการทางานของพนักงานใน
อุตสาหกรรมการผลิต พบว่า ตัวแปรด้ านภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม ประกอบด้ วย คุณ ลักษณะด้ าน
ความรู้ความสามารถ คุณลักษณะด้ านบุคลิกภาพ คุณลักษณะด้ านทางสังคมและคุณลักษณะด้ าน
บทบาทหน้ าที่ โดยภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมมีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการทางาน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.01 นอกจากนัน้ เวียงวิวรรธน์ ทาทูล (เวียงวิวรรธน์ ทาทูล, 2557) ศึกษา
ภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริ หารที่ส่งผลต่อองค์การขีดสมรรถนะสูงของโรงเรี ยน พบว่าภาวะผู้นา
เชิงนวัตกรรมของผู้บริ หารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ ทางบวกกับการเป็ นองค์การขีดสมรรถนะสูง
ของโรงเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01สามารถพยากรณ์การเป็ นองค์การขีดสมรรถนะสูง
ของโรงเรี ยน ได้ ร้อยละ 89 จากผลการวิจยั ดังกล่าวทังสองเรื
้
่ องจะเห็นได้ ว่า ภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม
สามารถส่งผลที่ดีตอ่ ทังบุ
้ คคลและองค์การ ดังนัน้ ภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมจึงมีความสาคัญเป็ นอย่าง
มาก หากมี ก ารพัฒ นาให้ ผ้ ูน าในองค์ ก ารมี ภ าวะผู้น าเชิ ง นวัต กรรม อัน จะเป็ น การช่ว ยส่ง เสริ ม
บุคลากรและองค์การในระยะยาวอีกด้ วย
ในแง่ของการพัฒ นาภาวะผู้นาเชิ งนวัตกรรม เช่น อรอนงค์ โรจน์ วัฒ นบูลย์ (อร
อนงค์ โรจนวิบูลย์, 2553) ศึกษาการพัฒนาตัวแบบผู้นาเชิงนวัตกรรม พบว่า บริ บทภายในองค์การ
เป็ นปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ การหล่ อ หลอมให้ เกิ ด ผู้น าที่ มี ลัก ษณะที เอื อ้ ต่อ การพัฒ นานวัต กรรม
ประกอบด้ วย ลักษณะของวัฒนธรรมองค์การ การกาหนดทิศทางและกลยุทธ์ของธุรกิจ บรรยากาศ
ในองค์การ กระบวนการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และลักษณะโครงสร้ างองค์การที่เอื ้อต่อ
การเป็ นองค์การแห่งนวัตกรรม
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และงานวิจยั ของจุรีวรรณ จันพลา (จุรีวรรณ จันพลา, 2557) ศึกษาการเสริ มสร้ าง
ภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้ประกอบการในธุรกิจแปรรูปอาหาร พบว่า องค์ประกอบภาวะผู้นาเชิง
นวัตกรรมของผู้ประกอบการในธุรกิจแปรรู ปอาหารมี 6 องค์ประกอบได้ แก่ (1) การกาหนดทิศทาง
และกลยุทธ์ที่ม่งุ สู่นวัตกรรม (2) การสร้ างบรรยากาศและวัฒนธรรมที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ (3) การสร้ าง
เครื อข่ายและการจัดการความรู้ (4) การกาหนดโครงสร้ างการทางานแบบทีม (5) การสนับสนุนและ
สร้ างแรงจูงใจในเป้าหมายด้ านนวัตกรรม และ (6) การพัฒ นาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม โดยค่า
ความแปรปรวนสะสมของทัง้ 6 องค์ประกอบเท่ากับร้ อยละ 61.273
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของมาลัดซี่ (Maladzhi, 2012)เรื่ องการวิเคราะห์ภาวะผู้นา
เชิงนวัตกรรมที่มีผลต่อความยัง่ ยืนของกลุม่ บริษัทขนาดเล็ก ในจังหวัดเวสเทิร์นเคป (Western Cape)
ประเทศสาธารณรัฐแอฟริ กาใต้ โดยใช้ กลุ่มทดลองที่เป็ นระดับพนักงานจานวน 336 คน และระดับ
บริหารในองค์การจานวน 130 คน จานวน 50 องค์การ ผลการวิจยั พบว่าคุณลักษณะของภาวะผู้นามี
ค่า p Value ต่ากว่า 0.01 ซึ่งบ่งชี ้ว่าภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมมีผลต่อการเพิ่มขึ ้นของผลผลิตและกาไร
และมีความสาคัญต่อการสร้ างวัฒนธรรมเชิงนวัตกรรมและความยัง่ ยืนขององค์การ
เซงเกอร์ และโฟล์ คแมน (Zenger, 2014) ได้ ทาการศึกษาด้ วยการสัม ภาษณ์ และ
การให้ ข้อมูลย้ อนกลับ 360 องศา โดยถามคาถามเกี่ ยวกับตัวอย่างที่ เป็ นรู ปธรรมของสิ่งที่ ผ้ ูนาได้
กระทา ซึ่งผู้นาเหล่านันรั
้ บรู้ว่ามีนวัตกรรมระดับสูง และผู้ร่วมงานถูกถามว่าผู้นาแบบนี ้แตกต่างจาก
ผู้นาอื่นๆ อย่างไร จึงพบลักษณะพฤติกรรมที่มีลกั ษณะเด่นๆ ที่แสดงถึงผู้นาเชิงนวัตกรรม ได้ แก่ 1)
แสดงวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ ที่เป็ นเลิศ 2) ให้ ความสนใจที่ลูกค้ าเป็ นหลัก มีการให้ ความสนใจลูกค้ า
สามารถเข้ าถึงจิตใจของลูกค้ าได้ 3) สร้ างบรรยากาศของความไว้ วางใจซึง่ กันและกัน 4) แสดงความ
ภักดีกบั การกระทาสิ่งที่ใช่สาหรับองค์การและลูกค้ า 5) ศรัทธาในวัฒนธรรมที่ส่งเสริ มการสื่อสาร 6)
โน้ ม น้ าวใจได้ ผู้นาจะมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในการทาให้ คนอื่ นยอมรับ ความคิดดี ๆ ได้ โดยไม่ได้ ผ ลักดัน
ความคิดนันๆ
้ สู่ทีม 7) มีการตังเป้
้ าหมายที่ยืดหยุ่น เป้าหมายมักจะช่วยให้ ค้นพบวิธีการใหม่ๆ ที่จะ
บรรลุเป้าหมายระดับสูง 8) เน้ นความรวดเร็ ว ผู้นาเชื่อว่าความรวดเร็ วช่วยขจัดสิ่งไม่ดีออกไปได้ 9)
สื่อสารอย่างตรงไปตรงมา ผู้นาจะต้ องซื่อตรง และ 10) ให้ กาลังใจและจูงใจผ่านการกระทา
มาลัดซี่ (Maladzhi, 2012) ได้ ทาการศึกษาภาวะผู้นาเชิ งนวัตกรรม พบว่า ภาวะ
ผู้นาเชิ งนวัตกรรมมี 8 องค์ป ระกอบ ได้ แก่ 1) มี ความสามารถในการโน้ ม น้ าว 2) การมุ่งเน้ นการ
ปฏิบัติที่มีความรวดเร็ ว 3) มีความชอบเสี่ ยง 4) มุ่งคิดการเปลี่ยนแปลงแบบก้ าวหน้ า 5) สร้ างแรง
บันดาลใจและแรงจูงใจ 6) เป็ นผู้ที่ไว้ วางใจได้ 7) เป็ นผู้ที่กระตือรื อร้ น และ 8) มีวิสยั ทัศน์
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ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู้ จากการปฏิบัติ
2.1 ความหมายของการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ
แนวคิดการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิเกิดขึ ้นอย่างยาวนาน ในปั จจุบนั แนวคิดการเรี ยนรู้
จากการปฏิบตั ิเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ ของกลุ่มคนในองค์การที่ได้ รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง โดย
เชื่อมั่นว่าจะสร้ างความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดทังในระยะสั
้
นและระยะยาวแก่
้
ตวั บุคคล ทีมงาน
และองค์การ เป็ นแนวคิดที่ตอบสนองต่อการสร้ างคุณค่าเพิ่มได้ เป็ นอย่างดี เหมาะกับยุคสมัยที่ต้องมี
การเรี ยนรู้ โดยมี นักวิชาการได้ ให้ นิยามอย่างมากมาย ได้ แก่ แมคกิลและบีทตี ้ (McGill; & Beaty.
2002: 11) กล่าวว่า การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้และการสะท้ อนความคิดอย่าง
ต่อเนื่องที่ได้ รับการสนับสนุนจากเพื่ อนร่ วมงานด้ วยความตัง้ ใจที่จะกระทาสิ่งนัน้ ๆ ให้ ส าเร็ จ โดย
บุคคลจะได้ เรี ยนรู้จากคนอื่น ทางานร่วมกับปั ญหาที่เกิดขึ ้นจริ งและมี การสะท้ อนประสบการณ์ของ
ตนด้ วยตนเอง สอดคล้ องกับดิลเวิร์ธและวิลลิส (Dilworth & Willis, 2003) กล่าวว่า การเรี ยนรู้ จาก
การปฏิบตั ิ เป็ นการสะท้ อนความคิดจากการทางานและความเชื่อของบุคคลในสภาพแวดล้ อมที่ได้ รับ
การสนับสนุน โดยมี วัตถุประสงค์ที่จ ะสร้ างความเข้ าใจอย่างลึกซึง้ และแก้ ปัญ หาที่ เกิ ดขึน้ จริ งใน
สถานการณ์ จริ ง ซึ่งนิยามขยายสู่การพัฒนาทัง้ ตนเองและองค์การด้ ว ย ได้ แก่ รอธเวลล์ (Rothwell,
1999) กล่าวว่า การเรี ยนรู้ จากการปฏิ บัติ เป็ นประสบการณ์ ก ารเรี ยนรู้ ในเวลาจริ งที่ นาไปสู่การ
ตอบสนองความต้ องการขององค์การและพัฒ นาทังตั
้ วบุคคลหรื อกลุ่ม และมาร์ ควอร์ ด Marquardt
กล่าวว่า การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิเป็ นเครื่ องมือการแก้ ปัญหาที่ทรงพลังซึ่งมีความสามารถที่จะสร้ าง
ผู้นา ทีมงาน และองค์การที่ประสบผลสาเร็ จได้ โดยเป็ นกระบวนการที่เกี่ยวข้ องกับกลุ่มทางานกลุ่ม
เล็กๆ ในปั ญ หาจากสถานการณ์ จริ ง มีการลงมือปฏิบตั ิจริ ง และมีการเรี ยนรู้ จริ งทัง้ ในระดับบุคคล
ระดับทีม และระดับองค์การ
จากความหมายของการเรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิข้างต้ น สรุ ปได้ ว่า เป็ นกระบวนการ
เรี ยนรู้ และการสะท้ อนความคิด จากการทางาน โดยใช้ ปัญหาจริ งที่เกิดขึน้ ในสถานการณ์ จริ ง เป็ น
วิธีการที่กระตุ้นให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงและเกิดประโยชน์แก่บุคลากรและองค์การโดยรวม และเป็ น
การเรี ยนรู้ขณะทางาน ใช้ ปัญหาจริ งจากสถานการณ์จริงของที่ทางานเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ในสถานการณ์
หรื อปัญหาที่เกิดจริงด้ วยความรับผิดชอบอย่างแท้ จริงในสภาพชีวิตที่เป็ นจริง
2.2 ความสาคัญของการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ
จากการศึกษาของ วีระวัฒน์ ปั นนิตามัย (2545) พบว่าประโยชน์ของการเรี ยนรู้จาก
การปฏิ บตั ิ ประกอบด้ วย 1) ช่วยแก้ ไขปั ญ หาที่ ยากและท้ าทาย สร้ างความเชี่ยวชาญให้ เกิ ดแก่ผ้ ู
ปฏิบตั ิ 2) ช่วยสร้ างทีมงานที่ร่วมกันแก้ ไขปั ญหาได้ ตรงจุด 3) สามารถพัฒนาระบบการคิดและการ
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เรี ยนรู้ ร่วมกันของสมาชิกให้ เกิดความคิดสร้ างสรรค์ 4) สามารถสร้ างสายสัมพันธ์ ที่ดีต่อกัน ช่วยใน
การสร้ างภาวะผู้นา 5) ช่วยสร้ างวัฒ นธรรมการทางานที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ และ 6) ช่วยในการ
ปรั บ เปลี่ ย นบทบาทนัก พัฒ นาทรั พ ยากรบุค คลให้ เข้ าสู่บ ทบาทผู้มี ส่ว นร่ ว มผลัก ดัน ให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลง รวมทังเป็
้ นผู้ให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาได้ โดยมาร์ ควอร์ ดและวาร์ ดดิล
(M. Marquardt & Waddill, 2004) กล่าวว่าการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั เิ ป็ นการลงทุนอย่างหนึง่ ผลที่ได้
กลับคืนมาวัดได้ ด้วยการที่สมาชิกแต่ละคนเติบโตและพัฒนา ซึ่งจะส่งผลทาให้ องค์การมีประสิทธิผล
ในการตอบรั บ การเปลี่ ย นแปลง ประโยชน์ ที่ ไ ด้ จ ะช่ว ยให้ อ งค์ ก ารอยู่รอดได้ ช่วยในการพัฒ นา
บุคลากร องค์การ การจัดการ และการพึ่งพาตนเอง นอกจากนีม้ ีการนาแนวคิดการเรี ยนรู้ จากการ
ปฏิบตั ไิ ปใช้ กนั อย่างแพร่หลาย ทังการเรี
้
ยนรู้ผ้ ใู หญ่
จากความสาคัญของการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิข้างต้ น สรุปได้ วา่ การเรี ยนรู้จากการ
ปฏิบตั ิ ช่วยสร้ างและผลักดันให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงให้ เกิดขึ ้น ดังนัน้ การเรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิจึง
เป็ นเทคนิคหรื อวิธีการที่มีประโยชน์เหมาะสาหรับการดาเนินงาน การเรี ยนรู้ การคิดค้ นสิ่งใหม่ การ
ทางานเป็ นทีม การพัฒนาตนเอง การทางานร่วมกับผู้อื่น การสื่อสาร รวมทังภาวะผู
้
้ นาด้ วย
2.3 องค์ประกอบของการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ
องค์ประกอบที่สาคัญของกระบวนการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ (วีระวัฒน์ ปั นนิตามัย,
2545) มีดงั นี ้
1. ปั ญ หา (Problem) หมายถึ ง ประเด็น โครงการที่ เกิ ดขึน้ จริ ง ไม่ใช่สิ่ง ที่
จาลองขึ ้นมา เป็ นสิ่งที่สาคัญที่สดุ ช่วยจุดประกายให้ เกิดการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ โดยบุคคล ทีม
หรื อองค์การควรให้ ความสาคัญตามหน้ าที่ เปิ ดโอกาสให้ ทดสอบความคิด ทดลองความรู้ เป็ นผล
มาจากการเรี ยนรู้และการคิดใคร่ครวญ ปั ญหาเป็ นสิ่งที่ทกุ คนเห็นว่ามีความโดดเด่น ควรให้ ความ
ใส่ใจ มักเกิดขึ ้นอีก แสดงถึงยังไม่มีแนวทางแก้ ไขที่ชดั เจน สมาชิกในกลุ่มอาจพิจารณาปั ญหาใด
ปั ญ หาหนึ่ ง ร่ ว มกัน หรื อ แบ่ ง กั น พิ จ ารณาหลายๆ ปั ญ หา อาจเป็ นประเด็ น ปั ญ หาในระดับ
ยุทธศาสตร์ (ทาอะไร เมื่อใด) หรื อเป็ นประเด็นปัญหาในระดับปฏิบตั กิ าร (ทาอย่างไร)
2. กลุ่ม (Set or Group) หมายถึง คณะบุคคล 4-8 คน ที่สนใจและมองเห็น
ปั ญ หาร่ วมกัน แม้ จะเป็ นปั ญ หายากต่อการแก้ ไข สมาชิกควรมาจากหน่วยงานที่ มี ความรู้ และ
ประสบการณ์ ที่หลากหลาย เพื่อให้ เกิดมุมมองที่แตกต่าง ทัง้ นี ้ ขึ ้นอยู่กับปั ญหา โดยกลุ่มอาจมา
จากต่างหน้ าที่หรื อแผนก อาจมาจากต่างองค์การหรื ออาชีพ อาจนาคนนอกเข้ ามาได้ เมื่อจาเป็ น
และเป็ นครัง้ คราว กลุ่มต้ องพบปะกันเป็ นระยะๆ เช่น เดือนละครัง้ อย่างต่อเนื่องในระยะ 4-9 เดือน
เพื่ อให้ เกิ ดการเรี ยนรู้ และมี การขบคิดปั ญ หาร่ วมกัน บรรยากาศการพบปะกันเป็ นแบบไม่เป็ น
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ทางการ เป็ นมิตร อบอุ่น เปิ ดเผย สนุก ได้ ความรู้ แต่ต้องมีจุดใส่ใจร่วมกัน อันนาไปสู่การผลักดัน
ริ เริ่ ม ซึ่งควรมีการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการแก่สมาชิกใหม่ เพื่ อให้ เข้ าใจกระบวนการ ขัน้ ตอนการ
เรี ย นรู้ จากการปฏิ บัติ และควรเข้ าใจบทบาทหน้ าที่ ข องตน มี ทักษะในการซักถาม การรั บ ฟั ง
นอกจากนี ้ ลักษณะสมาชิกที ม ที่ดี ต้ องมี ความเอาจริ งเอาจังในการแก้ ไขปั ญ หา มี การรับฟั ง มี
ทัก ษะในการจับ ประเด็น และเปิ ด กว้ า งต่อ การซัก ถาม มี ก ารเคารพความคิ ด เห็ น ผู้อื่ น มี ก าร
สนับสนุนต่อยอดความคิดผู้อื่นได้ ดี
3. กระบวนการซั ก ถามและการสะท้ อนมุ ม มอง (Questioning and
Reflection) คศ. 1940 เรจี นัล ด์ เรวานส์ ได้ เสนอสมการแห่ง การเรี ยนรู้ ของการเรี ย นรู้ จากการ
ปฏิบตั วิ า่
L=P+Q
เมื่อ L คือ การเรี ยนรู้ (Learning)
P คื อ ความรู้ การสอนชี แ้ นะแบบดั ง้ เดิ ม ที่ ก าหนดไว้ เป็ นแนวทาง
(Programmed)
Q คือ มุมมองที่ได้ จากการซักถาม การคิดใคร่ครวญ (Questioning)
จากนัน้ มาร์ ควอร์ ด (วีระวัฒ น์ ปั นนิตามัย. 2545: 25; Marquardt. 1999)
ได้ ทาการเพิ่มเติมสมการให้ มีความชัดเจน เป็ นระบบ และมีความต่อเนื่องมากขึ ้น ว่า
L=P+Q+R+I+R
โดย R คือ การคิดใคร่ครวญ (Reflection)
I คือ การดาเนินการแก้ ไข การทดลองเพื่อการเรี ยนรู้ (Implementation)
การซักถามมีความสาคัญต่อการดาเนินการตามแนวทางการเรี ยนรู้จากการ
ปฏิบตั ิ ถือว่าเป็ นหัวใจสาคัญของการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ การซักถามในขณะพูดคุยจะก่อให้ เกิด
มุมมองหลากหลาย จากภาพปั ญหาเดียวกัน การซักถามทาให้ สมาชิกมีเวลาได้ ครุ่นคิด รับฟั ง คิด
ต่อยอด คาถามจะเอื ้อต่อการสร้ างความเข้ าใจ เปิ ดกว้ างต่อมุมมองและแนวทางใหม่ๆ การพูดคุย
ซักถามถือเป็ นโอกาสทางการเรี ยนรู้ที่จะนาไปสูก่ ารแก้ ไขปั ญหาและการสร้ างความสามัคคีในกลุ่ ม
ส่วนการคิดใคร่ครวญ ก่อนทาก็คดิ ทาแล้ วก็คิดใคร่ครวญ พิจารณาเป้าหมาย และสิ่งที่เกิดขึ ้นจริ ง
การรู้ จักซักถามด้ วยคาถามเปิ ด (ทาไม อย่างไร) จะก่อให้ เกิ ดการไหลเวียนของข้ อมูลสลับ กับ
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คาถามปิ ด (อันไหน กี่ครัง้ ใช่หรื อไม่) จะช่วยเพิ่มความกระจ่างแก่สมาชิก ควรถามคาถามเกี่ยวกับ
ประเด็นต่อไปนี ้ให้ ครบ ได้ แก่ กรอบการแก้ ไขปั ญหา กลยุทธ์ การดาเนินการ แนวทางการเรี ยนรู้
และประสิทธิภาพของกลุม่ จะช่วยให้ ได้ ข้อสรุปหรื อแนวทางการดาเนินการที่ชดั เจน
4. แนวทางแก้ ไข (Problem Solutions) การคิดใคร่ครวญจะไร้ ประสิทธิผล
หากไม่มีการกระทาที่สนับสนุนให้ ทราบว่าแนวทางแก้ ไขปั ญหานัน้ เมื่อนาไปปฏิบตั ิแล้ วจะให้ ผล
เป็ นอย่างไร มี ความถูกต้ อง ประหยัด คุ้ม ค่า รวดเร็ ว หรื อดีกว่าจริ งหรื อไม่ การเรี ยนรู้ ที่ แท้ จ ริ ง
เกิดขึ ้นก็ต่อเมื่อมีการกระทา ทดสอบความคิด และข้ อ เสนอแนะ หากมีการสะท้ อนมุมมองควบคู่
กับการปฏิบตั จิ ะสามารถเปลี่ยนแปลงและสร้ างคุณค่าเพิ่มได้ มากขึ ้นในทุกโอกาสที่มีการเรี ยนรู้
5. การเรี ย นรู้ อย่ างต่ อ เนื่ อ ง (Continuous Learning) การไม่ห ยุด นิ่ง ไม่
กระทาและใช้ แนวทางเดิม ๆ ที่ เคยส าเร็ จหรื อได้ ผล ก่อนทาทุกครัง้ ต้ องคิ ดวิเคราะห์ ปัญ หา คิด
ใคร่ครวญทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อแก้ ไข ทาอย่างไรที่จะให้ ผลการเรี ยนรู้และผลการคิดใคร่ครวญ
ครัง้ ก่อนๆ ผสมผสานกับการคิดดังๆ (Think Aloud) สร้ างแนวทางแก้ ปัญหาให้ ดีขึ ้น การได้ พดู คุย
ก่อให้ เกิดการตรวจสอบความคิดของตนเองเสมอ ปรับเปลี่ยนเลือกใช้ แนวทางแก้ ไขปั ญหาตาม
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ทาให้ ยืดหยุ่น สร้ างแนวทางทางานใหม่ๆ ซึ่งทีมงานและองค์การจะได้ ประโยชน์
เป็ นอย่างมาก การเรี ยนรู้ การคิดใคร่ ครวญเช่นนี ้ ต้ องปฏิ บตั ิอย่างต่อเนื่ องจริ งจังในทุกโอกาสที่
เป็ นไปได้
6. ผู้สนั บสนุนการเรี ยนรู้ (Learning Coach) ประสิทธิภาพการดาเนินการ
การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั จิ ะเกิดผลสูงสุด เมื่อสมาชิกทาหน้ าที่เป็ นผู้สนับสนุนการเรี ยนรู้ของกลุ่มที่
ต้ องคิดว่าทาไมถึงเกิด เกิดได้ อย่างไร คิดเป็ นระบบ โน้ มน้ าวได้ อดทนต่อความคลุมเครื อ เปิ ดกว้ าง
รับ ฟั งความต้ องการของกลุ่ม กระตุ้นให้ พูดคุยแลกเปลี่ ยนมุม มอง กาหนดปั ญ หานาเข้ าสู่การ
อภิปราย จากัดแนวทางการพูดคุยเพื่อให้ ได้ ข้อสรุป ให้ ข้อมูลย้ อนกลับ วางแผนการจัดระเบียบ ยึด
มัน่ ร่วมกันผลักดันให้ เกิดการปฏิบตั ิ เช่น การเรี ยนรู้เพื่อสร้ างความสาเร็จที่ดีกว่าเดิม เป็ นต้ น
จากองค์ ป ระกอบของการเรี ย นรู้ จากการปฏิ บัติข้ างต้ น สรุ ป ได้ ว่า กระบวนการ
เรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ ประกอบด้ วย ปัญหาซึ่งเป็ นสิ่งที่สาคัญมากที่สดุ เป็ นสิ่งที่จดุ ประกายให้ เกิดการ
เรี ยนรู้ นอกจากนี ้ ยังมีกลุ่มการเรี ยนรู้ กระบวนการซักถามและการสะท้ อนมุมมอง แนวทางการแก้ ไข
การเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง และผู้สนับสนุนการเรี ยนรู้ โดยองค์ประกอบทังหลายเหล่
้
านี ้ จะช่วยให้ การ
ดาเนินการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิได้ ประสิทธิภาพสูงสุด ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ปัญหา คือ ยังขาดภาวะผู้นา
เชิง นวัตกรรม จึง ต้ องมี ก ารเชิ ญ กลุ่ม ผู้บ ริ หารเข้ ามาพูดคุยซักถาม พร้ อม ทัง้ ค้ นหาแนวทางแก้ ไข

27
ปัญหาร่วมกัน เพื่อให้ ผ้ บู ริหารได้ เกิดการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม และลง
ไปสู่การปฏิ บัติภ ายในองค์การ ดังคากล่าวของ เรก รี แวนส์ ที่ ว่า ไม่มี การเรี ยนรู้ ถ้ าปราศจากการ
ปฏิบตั ิ และไม่มีการปฏิบตั ิถ้าปราศจากการเรี ยนรู้ (There can be no learning without action and
no action without learning)
2.4 ขันตอนของการเรี
้
ยนรู้จากการปฏิบตั ิ
การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิเป็ นสิ่งที่เราปฏิบตั ิกันอยู่แล้ ว แต่ยงั ไม่มีการทาเป็ นระบบ
เป็ นโอกาสที่ดีที่ได้ จดั ระเบียบการเรี ยนรู้ของตนให้ เข้ าสูร่ ะบบการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ไิ ด้ อย่างรวดเร็ ว
โดยปกติแล้ วขันตอนของการเรี
้
ยนรู้ จากการปฏิบตั ิ (วีระวัฒ น์ ปั นนิตามัย. 2545: 30-31) ได้ แก่ 1)
สรุปการปฏิบตั งิ านครัง้ ก่อนๆ ว่าตนเองได้ เรี ยนรู้อะไรบ้ าง 2) ระบุปัญหาว่าเกิดอะไรบ้ าง แก้ ไขด้ วยวิธี
ใด แล้ วผลเป็ นอย่างไร 3) ใครเป็ นเจ้ าของประสบการณ์นนั ้ 4) สร้ างระบบที่สนับสนุนการเรี ยนรู้ที่เอื ้อ
ให้ เกิดแนวทาง รวมทังโอกาสใหม่
้
ๆ 5) ให้ โอกาสทางานร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมอง
และแนวทาง 6) ระบุความขัดแย้ ง ผลการแก้ ไขที่เกิดขึ ้นในแต่ละระยะของการดาเนินงาน 7) พัฒนา
เอกลักษณ์ ในการเรี ยนรู้ เมื่อกลุ่ม เกิดความสามัคคี 8) สรุ ปผลการเรี ยนรู้ ของสมาชิกแต่ละคน เมื่ อ
เสร็ จสิ ้นกระบวนการเรี ยนรู้ และ 9) วางแผนการเรี ยนรู้ ในอนาคต ให้ ตอบรับกับความต้ องการใหม่ๆ
โดยไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่งสาหรับแนวทางการเรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิ ขันตอนที
้
่เหมาะสมขึ ้นกับการนาไป
ประยุกต์ใช้ ในเรื่ องใด ภูมิหลัง รวมทังประสบการณ์
้
ของผู้เข้ าร่วม โดยมีขนตอน
ั้
ดังนี ้ 1) แบ่งกลุม่ ผู้เข้ า
รับการเรี ยนรู้ เป็ นที ม ๆ ละ 5-7 คน และมี ม ากกว่า 2 กลุ่ม 2) ต้ องระบุให้ เป็ นเอกฉันท์ ว่าจะศึกษา
ปั ญหาใด ทุกคนต้ องทาความเข้ าใจและยอมรับปั ญหานั น้ ๆ 3) หน้ าที่ทีมคือ บรรยายสภาพปั ญหา
อธิ บายสาเหตุของปั ญ หา เสนอแนวทางการแก้ ไขปั ญ หา และระบุแผนงานเพื่ อแก้ ปัญหา 4) กลุ่ม
จัด ทาแผนงานโครงการ ระบุเป้าหมาย ผลผลิ ตที่ ได้ การด าเนิ น งาน ระยะเวลาด าเนิ น การ และ
งบประมาณ 5) เตรี ยมนาเสนอ เพื่อระดมสมองร่วมกันกาหนดตัวชี ้วัดความสาเร็ จ วิธีการตรวจสอบ
และความเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด ขึน้ ส่ ง ผลให้ เกิ ด ความล้ ม เหลว 6) ก าหนดช่วงการแจ้ ง ข้ อ มูล ย้ อ นกลับ
(ครอบคลุมหัวข้ อที่ 2-4) และ 7) ผู้อานวยกลุ่มสนับสนุนการเรี ยนรู้ ควรแนะนาระบบการให้ เกรดที่
ควรจะใช้ ในช่วงการแจ้ งผลสะท้ อนกลับ โดยการเรี ยนรู้ จากการปฏิ บั ติสามารถดาเนิน การได้ ทัง้
สถานที่ทางานของสมาชิกในทีม หรื อสถานที่ที่เป็ นกลางที่ไม่มีบคุ คลใดในทีมทางานอยู่ ซึ่งทัง้ 2 แห่ง
นี ้มีทงข้
ั ้ อดีข้อเสียในแต่ละวิธี หากต้ องการเน้ นการเรี ยนรู้แบบเปิ ดกว้ างแก่ผ้ คู น การใช้ สถานที่ที่ไม่ใช่
สถานที่ทางานของสมาชิกทีมคนใดคนหนึ่ง ทาให้ เกิดความรับผิดชอบและลดความเสี่ยงในการเสีย
หน้ าลง ในอีกสถานการณ์ หนึ่งที่ต้องการเน้ นความรับผิดชอบและการตรวจสอบรายงานผลได้ การ
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ด าเนิ น การเรี ย นรู้ จากการปฏิ บัติ ค วรใช้ ส ถานที่ ท างานของสมาชิ ก เพราะถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นจริง
รอธเวลล์ (Rothwell. 1999: 12-17) ได้ เสนอรูปแบบการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ ไว้ ว่า
มีขนตอนที
ั้
่สาคัญ ดังนี ้
ขั ้น ตอนที่ 1 ค านึ ง สถานการณ์ ที่ เหมาะสมกั บ การเรี ย นรู้ จากการ
ปฏิบัติ เพื่อให้ ได้ ประสิทธิผลมากที่สุด ใช้ การเรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิต่อเมื่อมีความจาเป็ นเกิดขึน้
รวมถึงความจาเป็ นในการแก้ ปัญหาที่สาคัญ ระบุโอกาสสาหรับปรับปรุ ง ค้ นหาการใช้ สินค้ าและ
บริ การใหม่ๆ การเรี ยนรู้ จากการปฏิ บัติจ ะมี ความเหมาะสมต้ องสนองตอบเหตุผลทางธุ รกิ จ มี
คุณค่าบางอย่างในการสร้ างทีมให้ สนองตอบความจาเป็ นและความต้ องการในการใช้ เพื่อพัฒนา
ทีมหรื อบุคคลให้ ทางานได้ เต็มพลัง
ขัน้ ตอนที่ 2 เลื อ กและจั ด ตั ง้ ที ม การเรี ยนรู้ จ ากการปฏิ บั ติ ต้ องเลื อก
สมาชิ ก ที ม ให้ เหมาะสมจึง จะได้ รับ ความส าเร็ จ โดยสมาชิ ก ที่ เหมาะสมจะต้ อ งมี ค วามรู้ หรื อ
ความสามารถเกี่ยวกับประเด็น เป็ นตัวแทนของมุมมองที่หลากหลาย มีเจตคติทางบวกและมีใจ
เปิ ดกว้ างเกี่ยวกับประเด็นและแนวทางแก้ ปัญหา และมีความจาเป็ นในการพัฒ นาผ่านการรับรู้
ประเด็นที่กาลังตรวจสอบหรื อบุคคลที่มีสว่ นร่วมในทีม ซึง่ การเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้ ามาร่วมทีม
ขึ ้นอยูก่ บั ประเด็นปัญหาที่จะแก้ ปัญหา
ขัน้ ตอนที่ 3 สรุ ป ย่ อให้ ทีม และก าหนดข้ อจ ากั ด สมาชิกต้ องได้ ข้อมูล
เกี่ยวกับประเด็นปัญหา สถานการณ์และปั ญหาในทันทีทนั ใดที่สร้ างทีมขึ ้น โดยสรุปสันๆ
้ เป็ นแบบ
บรรยายสถานการณ์ ให้ ผ้ มู ีอานาจตัดสินใจได้ รับรู้ ไม่จาเป็ นต้ องครบถ้ วน เป็ นเพียงบรรยายสันๆ
้
ว่าจาเป็ นต้ องแก้ ไขอะไรหรื อจาเป็ นต้ องทาอะไรให้ เสร็ จ แล้ วสมาชิกทีมจะได้ ร่วมกันแสวงหาแนว
ทางการแก้ ปัญ หานัน้ ส่วนการกาหนดข้ อจากัดก็เป็ นสิ่งสาคัญ สมาชิกทีม ต้ องรู้ สึกว่าอะไรเป็ น
ข้ อจากัดที่สาคัญ เช่น การเข้ าถึงปัญหา ทรัพยากรจากัด เป็ นต้ น
ขัน้ ตอนที่ 4 อานวยความสะดวกให้ เกิดปฏิสัมพันธ์ ของทีม ทีมในการ
ทางานมีความสามัคคีกนั เป็ นกุญแจสาคัญที่นาไปสู่ความสาเร็ จและช่วยในการพัฒนาสมาชิกแต่
ละคน ขณะเดียวกันผู้ที่อานวยความสะดวกก็ช่วยกลุ่มให้ สามารถทางานได้ อย่างเหนียวแน่น เป็ น
หน้ าที่ของสมาชิกแต่ละคนที่ต้องทางานร่วมกันเพื่อไปสูเ่ ป้าหมาย
ขัน้ ตอนที่ 5 ให้ อานาจแก่ ทีมที่จะระบุและทดสอบด้ วยการแก้ ปัญหา
เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ของทีม สมาชิกทีม จะต้ องได้ รับมอบอานาจให้ กระทา สมาชิกในทีมต้ อง
รวบรวมข้ อ มูล เกี่ ยวกับ ประเด็น ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึน้ ค้ น หาแหล่ง ที่ เกิ ด ประเด็น ปั ญ หาให้ พ บ และ
ประยุกต์ใช้ วิธีการที่สร้ างสรรค์ เป็ นต้ น
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ขัน้ ตอนที่ 6 ประเมินผลลัพธ์ สมาชิกทีมอาจได้ รับหรื อไม่ได้ รับมอบหมาย
ให้ ค้นหาผลการทดลอง ดังนัน้ สมาชิกจะมีความรับผิดชอบในการค้ นหาหนทางแก้ ไขปั ญหาการ
ท างานได้ ดี ห รื อ ไม่ นั น้ โดยประเมิ น จากความชอบในประสบการณ์ นั น้ การได้ เรี ย นรู้ จาก
ประสบการณ์ตา่ งๆ อาจเป็ นผลลัพธ์ทางบวกหรื อลบที่เกิดขึ ้น เป็ นต้ น
ขั น้ ตอนที่ 7 ก าหนดทิศ ทางในอนาคต ที ม จะสิ น้ สุด เมื่ อมี การยอมรั บ
หนทางแก้ ไขปัญหาหรื อข้ อจากัดนันๆ
้ ในขันตอนนี
้
้ สมาชิกทีมถามเกี่ยวกับสิ่งที่บคุ คลได้ เรี ยนรู้วา่ มี
อะไรบ้ าง บุคคลทาได้ ดีเพียงใดในการทางานร่วมกันกับทีม มีสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ ไขอะไรบ้ าง และ
บุคคลได้ เรี ยนรู้ในสิ่งที่จาเป็ นต้ องเรี ยนรู้ว่ามีอะไรบ้ าง เป็ นต้ น
มาร์ ควอร์ ด (Marquardt. 2011: 175-217) ได้ นาเสนอขันตอน
้
12 ขันตอน
้
ที่จะนา
การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ไิ ปลงมือปฏิบตั ิ ดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 การได้ รับและดารงการสนั บสนุ นจากผู้ บริ หาร (Gain and
Maintain Support of Top Management) ขัน้ ตอนแรกเป็ นขัน้ ตอนที่ ส าคัญ ที่ สุด ขัน้ ตอนหนึ่งใน
การนาการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิเข้ ามาใช้ ในองค์การ คือ การเรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิต้องได้ รับการ
สนับ สนุน จากผู้บ ริ ห ารระดับ สูง และมั่น ใจว่า กิ จ กรรมและความพยายามต่างๆ จะได้ รับ การ
สนับสนุนจากองค์การ และการได้ รับการสนับสนุนนัน้ ผู้นาต้ องทาให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงมัน่ ใจว่าการ
เรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิสามารถช่วยแก้ ปัญหาที่ซบั ซ้ อนและเร่งด่วนขององค์การได้ จริ ง รวมทังปั
้ ญหา
ที่ ไ ม่ ส ามารถแก้ ไ ด้ ด้ วยวิธี ก ารที่ ด าเนิ น อยู่ในปั จ จุบัน เช่น การมอบหมายงานเป็ น กลุ่ม กา ร
ฝึ กอบรม และการใช้ ที่ปรึกษาจากภายนอก ผู้นาเหล่านี ้จะต้ องเปิ ดรับวิธีการใหม่ๆ ที่สร้ างผลลัพธ์
ในการปรับปรุงธุรกิจและในการเตรี ยมพร้ อมพนักงานสาหรับความท้ าทายของสภาพแวดล้ อมใน
อนาคต
เป็ นเรื่ อ งที่ ส าคัญ มากที่ ผ้ ูบ ริ ห ารระดับ สูง มี ค วามเข้ า ใจในหลัก การและ
กระบวนการของการเรี ยนรู้ จากการปฏิบัติอย่างถ่องแท้ ไม่เช่นนัน้ ผู้บริ หารจะไม่สามารถเลือก
ปั ญหา บุคลากร และทรัพยากรที่เหมาะสมกับการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ และหากผู้บริ หารมีความ
เข้ าใจและมัน่ ใจว่าการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิจะช่วยพัฒนาปรับปรุงความสามารถขององค์การใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ รวมทังก
้ าไร ผู้บริ หารจะเต็มใจมอบหมายปั ญหาที่สาคัญให้ กับ
กลุ่มการเรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิ รวมทัง้ มุ่งมั่นที่จะแก้ ปัญหาตามวิธีการที่ได้ จากการทาการเรี ยนรู้
จากการปฏิบตั ิ และสนับสนุนกลุ่มการเรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิในการนาวิธีการที่ได้ ไปสู่การปฏิบตั ิ
ผู้บริ หารระดับสูงควรตระหนักว่าหากวิธีการที่ได้ จากกระบวนการทาการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิถูก
ปฏิเสธหรื อไม่ได้ รับความสนใจ พลังงานของสมาชิกในกลุ่มการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิจะจางหายไป
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อย่างรวดเร็ ว ผู้จดั การต้ องเข้ าใจด้ วยว่ากระบวนการการเรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิเป็ นการสร้ างผู้นา
และสร้ างทีม พวกเขาต้ องให้ เวลาและจัดสรรทรัพยากรให้ อย่างเหมาะสม
นอกจากนี ้ หากผู้บริ หารระดับสูงมอบหมายให้ ผ้ บู ริ หารอาวุโสเป็ นส่วนหนึ่ง
ของกลุ่มการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั จิ ะเป็ นการเสริมพลังให้ กบั กลุ่มการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ รวมทัง้
อนุญาตให้ ใช้ เวลางานในการเข้ ากลุ่มการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็ น
ปั จจัยที่สาคัญมาก ผู้บริ หารระดับสูงต้ องสื่อสารว่าการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิเป็ นสิ่งสาคัญสาหรับ
ความสาเร็จขององค์การ
ขั น้ ตอนทื่ 2 พั ฒ นาที ม งานการเรี ย นรู้ จากการปฏิ บั ติ (Develop and
Action Learning Program Management Team) โดยจัดให้ มีระบบสนับสนุนดังนี ้
1) คณะผลักดันการทางาน (Steering Committee) เป็ นผู้บ ริ หารระดับ
อาวุโสที่มีอานาจในการอนุมตั ิเรื่ องเป้าหมายทางธุรกิจ กลยุทธ์การเรี ยนรู้ และงบประมาณสาหรับ
การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ และมีบทบาทสาคัญในการสร้ างสภาพแวดล้ อมในการเรี ยนรู้ในองค์กร
2) ผู้สนับสนุนการเรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิ (Action Learning Champion)
ผู้บริ หารระดับสูงควรระบุบคุ คลที่เป็ นผู้รับผิดชอบที่จะเป็ นผู้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆของการเรี ยนรู้
จากการปฏิบตั ิแบบทัว่ ทังองค์
้ กร โดยจะเป็ นผู้เชื่อมโยงหลักระหว่างผู้บริหารระดับสูงและโครงการ
การเรี ยนรู้ จากการปฏิบัติ ตังแต่
้ การคัดเลือกผู้ให้ การสนับสนุนเรื่ องปั ญ หา (Problem Sponsor)
และแจ้ งความคืบหน้ าในเรื่ องต่างๆที่ เกี่ ยวกับการเรี ยนรู้ จากการปฏิ บัติ โดยบุคคลผู้นีจ้ ะทาให้
มั่น ใจว่าการเรี ย นรู้ จากการปฏิ บัติได้ ถูกให้ ค วามส าคัญ และได้ รับ การยอมรั บ ในองค์ การ และ
ทางานเชื่อมโยงกับผู้นาในส่วนต่างๆขององค์กร
3) ผู้ จั ด การโปรแกรมการเรี ย นรู้ จากการปฏิ บั ติ (Action Learning
Program Manager) มีหน้ าที่ในการวางแผน ติดตาม วัดผลประสิทธิผลของการใช้ โปรแกรมการ
เรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิ โดยรวมถึงการออกแบบโปรแกรมการเรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิให้ เชื่อมโยงกับ
เป้าหมายทางธุรกิจ และกลยุทธ์การเรี ยนรู้ โดยผู้จดั การโปรแกรมจะมีความรับผิดชอบในส่วนของ
การจัดการโปรแกรมทัง้ หมดตังแต่
้ แผนการปฏิบตั ิการของโปรแกรมการเรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิ ที่
รวมถึงขอบเขต คุณภาพ ประเด็นการเปลี่ยนแปลง ข้ อกาหนดด้ านบุคลากร แผนการสื่อสาร ความ
เสี่ยง การประเมินผล งบประมาณ การจัดสรรบุคลากร สมาชิก รวมทัง้ การจัดอบรมให้ แก่คณะ
ผลักดันการทางาน (Steering Committee)
4) หัวหน้ าของผู้เข้ าร่ วมกลุ่มการเรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิ (Supervisors of
the Action Learning Participants) ซึ่งผู้เข้ าร่ วมในโครงการนี ้ต้ องผละจากงานในบางครัง้ ซึ่งถื อ
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ว่าเป็ น การลงทุน ซึ่งสิ่ ง นี ต้ ้ อ งแจ้ งให้ ท ราบตัง้ แต่เริ่ ม โครงการ ซึ่ง ควรมี ก ารพบกัน ระหว่างโค้ ช
หัวหน้ าของผู้เข้ าร่วมโครงการ ผู้เข้ าร่วมโครงการ ก่อนเริ่ มโครงการ เพื่อเลือกเรื่ องที่ต้องการพัฒนา
และชี ้แจงถึงการประยุกต์ใช้ การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั เิ พื่อการพัฒนาองค์การ
ขัน้ ตอนที่ 3 จัดสั มมนาเชิงปฏิบัติการเรื่ องการเรี ยนรู้ จากการปฏิบัติ
(Conduct an Introduction to Action Learning Workshop) การจัด สัม มนาเชิ ง ปฏิ บัติ ก ารเรื่ อ ง
การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิเป็ นวิธีที่ดีที่สดุ ในการทาให้ บคุ ลากรเข้ าใจหลักการและประโยชน์ของการ
เรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ ซึ่งการจัดสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเรื่ องการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ินี ้เป็ นการสร้ าง
โอกาสให้ ผ้ บู ริ หารสนับสนุนโครงการ รวมทังเป็
้ นการกระตุ้นและส่งเสริ มให้ บุคลากรเข้ ามามีส่วน
ร่วม โดยการจัดสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเรื่ องการเรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ินนั ้ จะต้ องกาหนดว่าใครจะ
เป็ นผู้นาสัมมนา จะใช้ บคุ ลากรภายในที่มีความชานาญในเรื่ องนี ้หรื อผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก เพื่อ
ก าหนดความสนใจเบื อ้ งต้ น อาจจะให้ ท าแบบสอบถามเพื่ อ ทราบความคาดหวั ง อคติ
ประสบการณ์ และความเข้ าใจที่ผิดๆ เกี่ยวกับการเรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาเนื ้อหาโครงการให้ ตอบโจทย์และเป็ นประโยชน์ตอ่ องค์การได้ มากที่สดุ
สถานที่ ก็มี ความส าคัญ เช่นเดี ยวกัน ควรจะเป็ น สถานที่ เงี ยบ และมี พื น้ ที่
เพียงพอสาหรับการจัดสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ หากเป็ นไปได้ ทุกๆ คนควรได้ เข้ าสัมมนา แต่หากมี
การจากัดในเรื่ องของจานวนคน ควรเลื อกผู้ที่มีอานาจในการตัดสินใจ และสามารถนาเอาการ
เรี ยนรู้จากการปฏิบตั ไิ ปประยุกต์ใช้ ได้ เร็ วที่สดุ ก่อนจะมีการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ ควรจะมี
การสื่อสารให้ ทราบทัว่ ทังองค์
้ กร ซึ่งก่อนจัดการสัมมนา ควรจะให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงหรื อผู้จดั การได้
มีโอกาสเสนอปัญหาที่ต้องการใช้ การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั เิ พื่อแก้ ปัญหาในอนาคตอันใกล้
ประโยชน์ของการจัดสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการตอบวัตถุประสงค์หลายอย่าง ไม่
เพียงแต่การสร้ างความเข้ าใจในขันตอน
้
กระบวนการ และประโยชน์ของการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ
แล้ ว ยังเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ คดั เลือกบุคลากรที่มีความพร้ อมที่จะนาเอาการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิไป
ใช้ ปฏิบตั ใิ นหน่วยงานของตนเอง และที่ต้องการเป็ นโค้ ชหรื อผู้ฝึกสอน
ขั ้น ตอนที่ 4 เลื อ กและเตรี ย มตั ว โค้ ชหรื อ ผู้ ฝึ กสอน (Select and
Prepare Action Learning Coaches) ความสาเร็ จของการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิขึ ้นอยูก่ บั คุณภาพ
ของผู้ฝึกสอน โดยเฉพาะในระยะเริ่มต้ น โดยมีเกณฑ์ในการเลือกโค้ ชหรื อผู้ฝึกสอน ดังนี ้
1) ผู้ ฝึ ก สอนควรมาจากภายในหรื อ ภายนอกองค์ ก าร หากโค้ ช เป็ น
บุคลากรภายในองค์กร ต้ องระบุให้ ชดั เจนถึงผู้คดั เลือกโค้ ชและเกณฑ์ในการคัดเลือก และจานวน
โค้ ชว่าเพียงพอหรื อไม่ และโค้ ชควรมาจากบุคลากรที่ทางานในแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรื อ
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เป็ นผู้จัดการส่วนงานต่างๆ ไม่ว่าโค้ ช หรื อ ผู้ฝึกสอนจะมาจากภายนอกหรื อภายในก็ตาม ควรมี
ความเข้ าใจในบทบาท ความรับผิดชอบ และคุณ ลักษณะของตนเอง ควรมี การซักถามคาถาม
สะท้ อน ควรมีวินัยในตนเองโดยเฉพาะเมื่อ โค้ ชหรื อผู้ฝึกสอนเป็ นบุคคลากรจากภายในองค์การ
เนื่องจากมีความคุ้นเคยกับปั ญหาดีอยู่แล้ ว จึงมักหาทางแก้ ไขปั ญหามากกว่าที่จะมุ่งเน้ นไปที่การ
เรี ยนรู้
2) ผู้ฝึกสอนควรมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนภายในกลุม่ หรื อไม่ ผู้ที่เป็ นโค้ ช
จะเป็ นโค้ ชจนจบโครงการหรื อมีการเปลี่ ยนหมุนเวียนกัน ประโยชน์ของการหมุนเวียนเป็ นการ
พัฒ นาทัก ษะภาวะผู้น าซึ่ ง เกิ ด ขึ น้ จากบทบาท ทัง้ ยัง ช่ว ยลดเวลาและค่า ใช้ จ่ า ยจากการน า
บุคคลภายนอกเข้ ามา หากโค้ ชมาจากภายนอก ก็มีข้อดีคือ กลุ่มการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิจะอุทิศ
เวลาในการด าเนิ น กิ จ กรรมอย่างเต็ม ที่ ซึ่ง โค้ ช ต้ อ งมี ค วามคุ้น เคยกับ องค์ ก รเป็ น อย่างดี เช่น
วัฒ นธรรมองค์กร วิสยั ทัศน์ พันธกิจ โครงสร้ างองค์กร และอื่นๆ แต่ไม่ว่าจะหมุนเวียนหรื อไม่ ผู้
ฝึ กสอนควรมีทกั ษะและมีการเตรี ยมตัวในบทบาทอย่างเต็มที่
3) ถ้ าโค้ ชหรื อผู้ฝึกสอนมาจากภายในองค์การ เราจะฝึ กฝนเขาอย่างไร
ถ้ าองค์การต้ องการเตรี ยมตัวบุคคลภายในองค์การให้ เป็ นผู้ฝึกสอน เขาควรจะถูกส่งไปอบรมจาก
ภายนอกและฝึ กปฏิบตั ิ รวมทังได้
้ รับการรับรองการเป็ นโค้ ชการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ หากองค์การ
ต้ องการใช้ บคุ ลากรภายในเป็ นโค้ ชหรื อผู้ฝึกสอน ให้ ดาเนินการดังนี ้
ก. ควรให้ มีสว่ นร่วมในกลุม่ การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ
ข. ติดตามเฝ้าดูผ้ ฝู ึ กสอนที่มีประสบการณ์
ค. เป็ นผู้ฝึกสอนร่วม
ขัน้ ตอนที่ 5 กาหนดผู้ เข้ าร่ วมสาหรั บกลุ่ ม การเรี ยนรู้ จากการปฏิ บั ติ
(Determine Participants for the Action Learning Groups) โดยหลัง จากที่ อ งค์ ก รได้ คัด เลื อ ก
ปั ญหาแล้ ว ต่อไปองค์กรต้ องพิจารณาสิ่งต่อไปนี ้ 1) กาหนดให้ ใครเป็ นสมาชิกกลุ่มการเรี ยนรู้ 2)
จานวนสมาชิกในแต่ละกลุ่ม 3) เกณฑ์สาหรับการเป็ นสมาชิกกลุ่ม ซึ่งควรมีความหลากหลายใน
ด้ านต่างๆ จะได้ มุมมองที่แตกต่างกัน สมาชิก ควรมาจากการแต่งตังขึ
้ ้นหรื อให้ อาสาสมัครเข้ าร่วม
กลุ่ม 4) จะมีการรับสมาชิกจากภายนอกองค์การหรื อไม่ ซึ่งมุมมองจากคนนอก จะสามารถช่วย
พัฒนาวิธีการใหม่ๆ ให้ กับบริ ษัท ส่วนรายการสาหรับการเลือกสมาชิกเพื่อเข้ าร่วมกลุ่ม การเรี ยนรู้
จากการปฏิบตั ิ ได้ แก่ 1) สมาชิกมาจากการคัดเลือกหรื อแต่งตัง้ 2) ขนาดของกลุ่มการเรี ยนรู้จาก
การปฏิ บัติ 3) สมาชิ ก จะมาจากภายนอกองค์การด้ วยหรื อไม่ 4) ความถี่ ของการเข้ ากลุ่ม และ
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ผลกระทบต่อสมาชิ ก 5) สมาชิ ก มี ค วามเหมาะสมหรื อ ไม่ 6) เราจะได้ ค วามคิด ใหม่ๆ ได้ อ ย่าง
หลากหลายที่สดุ จากกลุม่ การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ไิ ด้ อย่างไร
ขัน้ ตอนที่ 6 เลือกปั ญหาขององค์ การหรื อโครงการสาหรั บการเรี ยนรู้
จากการปฏิ บั ติ (Choosing Organizational Problems/Projects for Action Learning) โดยมี
แนวทางดังนี ้
ประเภทของปั ญหา ปั ญหานันไม่
้ ว่าจะเป็ นปั ญหาอย่างไรก็ตาม ต้ องมีกล
ยุทธ์ ในการแก้ ไข ปั ญ หาอาจจะเชื่อมโยงกับหลายส่วนงาน เช่น ส่วนปฏิบตั ิการ การวางแผนกล
ยุทธ์ เรื่ องบุคลากร เรื่ องการจัดการ การตลาด หรื อลูกค้ าสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาที่ซบั ซ้ อนที่
ต้ องใช้ เวลาแก้ หลายเดือน หรื อปั ญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ ภายในวันเดียว ตัวอย่างปั ญหาต่างๆ เช่น
1) สร้ างระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 2) การสร้ างกลยุทธ์ ในด้ านการผลิตของบริ ษัท 3) การ
รับมือกับพนักงานที่ไม่พอใจบริษัท 4) การสร้ างแบรนด์ของบริษัท 5) การพัฒนาระบบข้ อมูลบริ ษัท
6) การลดต้ นทุนการปฏิบตั ติ งิ านลงหนึง่ พันล้ านดอลล่าร์
ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาใด กลุ่มการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิต้องได้ รับอานาจใน
การจัด การกับ ปั ญ หา และต้ อ งให้ ชัด เจนว่า กลุ่ม มี ห น้ า ที่ แ ค่คิ ด วิธี ก ารแก้ ไ ขปั ญ หา และจะมี
ผู้รับผิดชอบในการนาไปปฏิบตั ิ หรื อทางกลุ่มมีหน้ าที่ทงสองอย่
ั้
างคือ ทังคิ
้ ดวิธีการและการนาไป
ปฏิบตั ิ
ใครเป็ นผู้เลือกปัญหา
หากมี มี ปั ญ หาเดี ย ว ควรเลื อ กโดยองค์ ก ารหรื อ ผู้ จัด การแผนกหรื อ
ผู้บริ หารระดับสูง ยิ่งระดับสูงในการเลือกปั ญหาเท่าไร โครงการจะมีความสาคัญมากเท่านัน้ ส่วน
ปัญหาที่หลากหลาย สมาชิกจะเป็ นผู้เลือกปัญหาที่พวกเขาต้ องการแก้ ไข
ใครจะเป็ นผู้เสนอปัญหาในระยะเริ่มต้ น
1) เจ้ าของปัญหาเป็ นผู้เสนอปัญหาให้ กบั กลุม่ การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ
2) ตัวแทนของเจ้ าของปั ญหาเป็ นผู้เสนอปั ญหาให้ กบั กลุ่มการเรี ยนรู้จาก
การปฏิบตั ิ
3) ปั ญ หาได้ ถูกทาเป็ นลายลักษณ์ อักษร และส่งให้ กับกลุ่มก่อนเริ่ มทา
กลุม่ การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั คิ รัง้ แรก
4) ถ้ าปั ญหาเป็ นของสมาชิกทุกคนในกลุ่มอยู่แล้ ว ให้ ทุกคนเขียนปั ญหา
ลงไปว่าเข้ าใจปัญหาตรงกันหรื อไม่
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ปัญหาจะถูกแก้ ได้ เร็วที่สดุ ได้ อย่างไร
ซึ่ง เป็ น ปั จ จัย ที่ ก าหนดความถี่ ในการประชุม กลุ่ม การเรี ย นรู้ จากการ
ปฏิบตั ิ เช่น หากปั ญหาต้ องแก้ ไขเร่งด่วนภายในสัปดาห์ถดั ไป ทางกลุม่ ต้ องจัดประชุมกันเต็มเวลา
หากปั ญ หามี กาหนดการแล้ วเสร็ จ อีกหกเดือนถัดไป ทางกลุ่ม สามารถจัดการประชุม เว้ นระยะ
ออกไปได้
อานาจของกลุม่ การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ
หากกลุ่มการเรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิทาได้ แค่เพียงนาเสนอแนวทางแก้ ไข
และแนวทางนันบางครั
้
ง้ ไม่ได้ ถกู นาลงไปสู่การปฏิบตั ิ จะทาให้ เกิดการต้ านทาน และโปรแกรมการ
เรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิจะไม่ถูกสนับสนุนให้ ดารงอยู่ในองค์กร ซึ่งสามารถลดแรงเสียดทานได้ ดงั นี ้
คือ ยกกรณีศกึ ษาบริ ษัทใหญ่ๆที่ใช้ การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิจนเกิดความสาเร็ จ และเลือกปัญหาที่
มีผลกระทบกับภายในองค์กรก่อน
ขัน้ ตอนที่ 7 จัดตัง้ กลุ่มและโครงการการเรี ยนรู้ จากการปฏิบัติ (Orient
Group Members and Set up the Action Learning Project) ควรมี ก ารจัด การดัง นี ้ 1) เตรี ย ม
และ/หรื อนัดวันเวลา สถานที่ให้ เรี ยบร้ อย 2) สมาชิกในกลุ่มระบุวตั ถุประสงค์ของการเรี ยนรู้ จาก
การปฏิบตั ิในแต่ละครัง้ 3) ในการเริ่ มแต่ละครัง้ สมาชิกควรทาความเข้ าใจหลักการและกฎเกณฑ์
ของการเรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิ ไม่เช่นนัน้ สมาชิกจะไม่เข้ าใจว่าทาไมถึงเน้ นไปที่การถามคาถาม
การฟั ง รวมถึงความรู้ สึกกดดันและรู้ สึกถึงการใช้ เวลาในการสร้ างความชัดเจนของปั ญ หามาก
เกินไป 4) การรักษาความลับซึง่ จะเก็บไว้ อยูใ่ นห้ องนัน้ จึงทาให้ สมาชิกกล้ าที่จะแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันมากขึ ้น
ขัน้ ตอนที่ 8 การสร้ างกรอบในการตัง้ ปั ญหาใหม่ ตัง้ เป้ าหมายระดับสูง
แล ะพั ฒ น าก ล ยุ ท ธ์ (Reframe the Problem, Establish High-Level Goals, and Develop
Strategies) กลุ่มการเรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิควรมีระยะเวลาในการสร้ างผลลัพธ์ ที่ชดั เจน กลุ่มต้ อง
ใช้ เวลากับ การสร้ างกรอบของปั ญ หา ตัง้ เป้าที่ มี ความส าคัญ และมี ผ ลต่อองค์ก รในระยะยาว
รวมทังความถี
้
่ของการประชุมแต่ละไม่ควรเว้ นช่วงนานเกินไป โดยเฉพาะถ้ าปั ญหานันเป็
้ นปั ญหา
เร่งด่วน ในโครงการของกลุ่มการเรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิจะแบ่งเป็ น 3 ระยะ คือ ระยะแอลฟ่ า เป็ น
ระยะวิเคราะห์ส ถานการณ์ ระยะเบต้ า เป็ นระยะสารวจ ตังสมมติ
้
ฐาน ทดลอง และตรวจสอบ
ระยะแกมม่า เป็ นแนวโน้ มของสภาวะทางจิตใจของสมาชิกและองค์การต่อสถานการณ์ เป็ นระยะ
ของการเฝ้าดูการสนับสนุนและความมุ่งมัน่ ขององค์การที่มีตอ่ โครงการ เป็ นสิ่งสาคัญมากที่มีการ
นาไปสูก่ ารปฏิบตั ทิ กุ ครัง้ หลังจบกลุม่ แต่ละครัง้
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ขั ้น ตอนที่ 9 พั ฒ นาและน าเสนอกลยุ ท ธ์ เพื่ อการลงมื อ ปฏิ บั ติ
(Develop and Present the Action Startegies) มี 3 ทางเลื อ กส าหรั บ การน ากลยุท ธ์ ไ ปลงมื อ
ปฏิบตั ิโดยกลุ่มการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ ได้ แก่ 1) กลุ่มได้ รับการมอบหมายอานาจให้ สามารถนา
กลยุทธ์ และการแก้ ไขปั ญ หาไปลงมื อปฏิ บัติทันที 2) กลุ่ม อาจมี การวางแผนและน าแผนไปให้
ผู้บ ริ ห ารระดับ สูง อนุมัติก่ อ น จึง จะลงมื อ ปฏิ บัติ 3) กลุ่ม น าเสนอข้ อ เสนอแนะให้ กับ ผู้บ ริ ห าร
ระดับสูง ผู้บริหารมอบหมายงานให้ อีกกลุม่ ไปลงมือปฏิบตั ิ
ขัน้ ตอนที่ 10 การนากลยุทธ์ ไปปฏิบั ติ (Implement Action Strategies)
การเรี ย นรู้ จากการปฏิ บัติจ ะไม่ส ามารถดาเนิ น การได้ ห ากไม่ได้ มี ก ารลงมื อปฏิ บัติตามแผนที่
พัฒนาขึ ้น โดยปกติ กลุ่มการเรี ยนรู้จะเป็ นผู้ที่นาแผนของตนเองไปประยุกต์ใช้ จริ ง แต่บางครัง้ ก็มี
ความเป็ นไปได้ ที่จะให้ กลุ่มอื่นเป็ นผู้ลงมือปฏิบตั ิ ในกรณี นี ้จะต้ องมีการแจ้ งผลการปฏิบตั ิ กลับมา
ยังกลุ่ม การเรี ยนรู้ ซึ่งทางกลุ่มก็จะได้ เรี ยนรู้ เกี่ ยวกับคุณภาพและผลกระทบของกลยุทธ์ ที่คิดขึน้
กลุ่มการเรี ยนรู้ควรมีการทดสอบนาร่องในกลยุทธ์ที่คิดขึ ้นมา เนื่องจากอาจมีหลายสถานการณ์ ที่
วิธีการที่ได้ มาอาจไม่สามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้ การนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิควรมีก ารเฝ้าติดตาม และต้ อง
แจ้ ง ผลการปฏิ บัติ ก ลับ มายัง ผู้ที่ มี อ านาจตัด สิ น ใจและผู้น าไปลงมื อ ปฏิ บัติ ไ ม่ ว่ า จะประสบ
ความสาเร็จหรื อล้ มเหลวก็ตาม
ขัน้ ตอนที่ 11 การประเมิน การสรุ ป และการถ่ ายโอนการเรี ยนรู้ ของ
บุ คคล กลุ่ ม และองค์ การจากการเรี ยนรู้ จากการปฏิบั ติ (Assess, Capture, and Transfer
the Individual, Group, and Organizational Learnings Gained from the Action Learning
Programs) เพื่อให้ แน่ใจว่าองค์การได้ รับประโยชน์จากการเรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิ การเรี ยนรู้ จาก
การปฏิบัติมี การประเมิ นอย่างเป็ นระบบ ดังนัน้ เมื่ อสิน้ สุดโครงการ ผู้ฝึก สอน ผู้สนับสนุน และ
บุคคลส าคัญ ขององค์ ก ารควรมี ก ารประเมิ น ผลลัพ ธ์ ข องกลุ่ม การเรี ย นรู้ ทัง้ หมด ซึ่ง ต้ องมี การ
พิจารณาถึงผลของการนาไปปฏิบตั ิที่ได้ ประสิทธิผลและที่ไม่ได้ ประสิทธิผล และในกรณี ที่ไม่ได้ ก็
ควรจะพิจารณาหาเหตุผล ประสิทธิภาพของกลยุทธ์ ที่ได้ สิ่งที่ได้ รับจากการเรี ยนรู้ และการถ่าย
โอนข้ อมูลการเรี ยนรู้
ขั ้น ตอนที่ 12 ท าให้ การเรี ย นรู้ จากการปฏิ บั ติ เ ป็ นส่ วนหนึ่ งของ
วัฒ นธรรมองค์ ก าร (Make Action Learning an Integral Part of the Corporate Culture) เมื่ อ
เกิดปั ญหาหรื อโครงการเร่งด่วนเกิดขึ ้น จึงต้ องการการปฏิบตั ิในเชิงนวัตกรรมและรวดเร็ ว ทีมการ
เรี ยนรู้ จึงตังขึ
้ น้ อย่างรวดเร็ ว ผู้จัดการได้ ม อบหมายให้ มี โครงการการเรี ยนรู้ จากการปฏิ บัติเพื่ อ
พัฒนาสมรรถนะภาวะผู้นาที่องค์การต้ องการ จะต้ องมีผ้ ฝู ึ กสอนพร้ อมในเวลาที่มีความต้ องการ
การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิเป็ นเครื่ องมือที่ทรงพลังขององค์การ ซึ่งประโยชน์ ของการเรี ยนรู้จากการ
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ปฏิบตั ิมีประโยชน์ดงั นี ้ คือ 1)ช่วยแก้ ปัญหาด่วน สาคัญ ท้ าทายให้ กับองค์การ 2) เปลี่ยนองค์การ
ให้ เป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู้ และเป็ นองค์การที่มีการปรับตัวอย่างรวดเร็ ว 3) สร้ างภาวะผู้นาใน
ศตวรรษที่ 21 4)สร้ างทีมที่พึ่งพาตนเองและมีศกั ยภาพสูง 5) เป็ นการพัฒ นาศักยภาพพนักงาน
และเสริมสร้ างการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง
จากขัน้ ตอนของการเรี ยนรู้ จากการปฏิ บัติข้างต้ น สรุ ปได้ ว่า ไม่มี วิธีใดที่ ใช้ อย่าง
แน่นอน กระบวนการเรี ยนรู้จะเกิดขึ ้นได้ อย่างเหมาะสมขึ ้นกับการนาไปปรับใช้ ในเรื่ องใด การเรี ยนรู้
จากการปฏิ บัติเริ่ ม จากการส ารวจปั ญ หา สาเหตุของปั ญ หา วิธี ก ารในการแก้ ปั ญ หา มี การระบุ
แผนการดาเนินงานเพื่อการแก้ ปัญ หา จัดทาแผนงานร่ วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้ อมูลร่ วมกัน รวมทัง้
สรุปผลการเรี ยนรู้ และวางแผนเพื่อการเรี ยนรู้ในอนาคต ทังนี
้ ้ยังต้ องมีระบบสนับสนุนการเรี ยนรู้ และ
ผู้อานวยกลุ่มสนับสนุนการเรี ยนรู้ จึงจะทาให้ เกิดการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิขึ ้น เมื่อนาการเรี ยนรู้จาก
การปฏิบตั ิเข้ ามาในองค์การ จะต้ องได้ รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร เมื่อได้ รับการสนับสนุน จึงจัดตัง้
ทีมงานให้ พร้ อม จากนัน้ จะมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเพื่อเกริ่ นบทนาของการเรี ยนรู้ จากการ
ปฏิ บัติ จากนัน้ จึ ง มี ก ารเลื อ กและเตรี ย มตัว ผู้ ฝึ ก สอน มี ก ารก าหนดผู้เข้ า ร่ ว ม เลื อ กปั ญ หาที่ มี
ความสาคัญ ทาความเข้ าใจกับสมาชิกกลุ่มและจัดตังโครงการการเรี
้
ยนรู้จากการปฏิบตั ิ จากนัน้ จึง
ปรับมุมมองปั ญหาใหม่ และพัฒนากลยุทธ์การแก้ ปัญหาขึ ้นมา จึงนาไปทดสอบนาร่องว่าวิธีการใช้ ได้
หรื อไม่ และนากลยุทธ์ที่ปรับใหม่ ลงไปปฏิบตั ิจริงในองค์การ แล้ วจากนันมี
้ การประเมินการนาวิธีการ
ไปใช้ ปฏิบตั วิ า่ มีผลลัพธ์เป็ นอย่างไร มีการเรี ยนรู้เกิดขึ ้นเป็ นอย่างไร มีระดับการถ่ายโยงการเรี ยนรู้เป็ น
อย่างไร สิ่งเหล่านี ้ จะทาให้ เกิดวัฒนธรรมองค์การเป็ นวัฒนธรรมของการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิขึ ้นมา
เพื่อแก้ ปัญหาขององค์ การเรี ยนรู้ขององค์การ พัฒนาภาวะผู้นา พัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพ และ
เกิดการพัฒนาและการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่องต่อไป
จากการทบทวนแนวคิดเกี่ ยวกับการเรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิ ผู้วิจัยได้ เลือกแนวทาง
ของมาร์ ควอร์ ด (Marquardt, 2011) เนื่องจากเป็ นกระบวนการที่ผ่านการศึกษาวิจยั มามากกว่า 50 ปี
จึงได้ สรุ ปเป็ นโมเดลอย่างเป็ นระบบโดยมี 6 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1. ปั ญ หา 2. ทีม ข้ ามสายงาน 3.
กระบวนการถามและสะท้ อนความคิด 4. กลยุทธ์และการนาไปปฏิบตั ิ 5. การเรี ยนรู้ในสามระดับชัน้
ได้ แก่ ระดับบุคลากร ระดับทีม และระดับองค์การ 6. โค้ ช เพื่ อช่วยให้ ทีมได้ เรี ยนรู้ และพัฒ นา และ
กติกา 2 กติกา ได้ แก่ คาพูดที่คุยกันในกลุ่ม ระหว่างดาเนินกระบวนการเป็ นคาพูดที่ตอบสนองต่อ
คาถามเท่านัน้ ทุกๆคนสามารถถามได้ 2. โค้ ชสามารถแทรกแซงได้ เมื่อมองเห็นโอกาสการเรี ยนรู้
นอกจากนี ้การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั เิ ป็ นกระบวนการที่ใช้ แก้ ปัญหาเชิงซับซ้ อนและมี
ความไม่แน่นอนสูง ซึ่งต้ องใช้ การทางานร่ วมกันจากหลายหน่วยงาน กระบวนการเรี ยนรู้ จากการ
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ปฏิบตั ิเป็ นการผสมผสานทังในเรื
้ ่ องของการแก้ ปัญหา การลงมือปฏิบตั ิและการเรี ยนรู้แบบกลุ่มผ่าน
การวนซ ้าหลายครัง้ (iterative process of learning and action taking) ซึ่งทาให้ ได้ วิธีการแก้ ปัญหา
ซึง่ สร้ างผลลัพธ์ให้ แก่องค์การ นอกจากนัน้ มาร์ ควอร์ ด (Marquardt. 1999) อธิบายว่าการเรี ยนรู้จาก
การปฏิบตั ิเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาบุคลากรที่ทงช่
ั ้ วยแก้ ปัญหาและพัฒนาผู้นาได้ ไปพร้ อมๆกัน เร
แวนส์ (Revans) ซึ่งเป็ นบิดาของการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิกล่าวว่าผู้บริ หารที่เรี ยนแต่ทฤษฎีในห้ องดู
เบื่อหน่ายและไม่มีพลังงาน แต่พ อให้ พูดคุยเกี่ ยวกั บปั ญหาในหน่วยงานกลับมีความกระตือรื อร้ น
ผู้บริ หารก็คือคนที่ ลงมือทางานที่ เรี ยนรู้ จากการทางานเช่นกัน ผู้บริ หารคนอื่ นๆ ในที่ทางานก็เป็ น
เพื่อนกันและพร้ อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อใครคนใดคนหนึ่งติดปั ญหา (M. J. Marquardt,
2011) การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิจงึ ถูกเลือกใช้ เป็ นวิธีการในการพัฒนาองค์การสาหรับผู้นาที่ต้องการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้จากผู้นาคนอื่นๆในองค์การ การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั แิ ตกต่างจากการฝึ กอบรมเพื่อ
พัฒ นาภาวะผู้นาแบบทัว่ ไปตรงที่เป้าหมายตังต้
้ นเน้ นที่การถามคาถาม โดยคาถามนันเป็
้ นคาถาม
แบบโค้ ชที่กระตุ้นให้ สมาชิกในทีมได้ คิด ซึ่งเป็ นแนวทางตามแบบของมาร์ ควอร์ ด ดิลเวิร์ธ (Dilworth.
1998) กล่าวว่าการเรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิสร้ างให้ ผ้ นู าเกิดความคิดที่สดใหม่ และป้องกันไม่ให้ ผ้ ูนา
ตอบโจทย์หรื อแก้ ปัญหาใหม่ที่ท้าทายด้ วยวิธีการเดิมๆแบบเก่า แม็คกิลและบีทตี ้ (McGill; & Beatly.
2013) ชี ้แจงว่าการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิทาให้ ผ้ บู ริ หารค้ นพบแนวทางการพัฒนาตนเองด้ วยตนเอง
(Marquardt. 2003) มี กรณี ศึกษามากมายในเรื่ องการใช้ การเรี ยนรู้ จากการปฏิ บัติในการพัฒ นา
ภาวะผู้น า (Leonard; & Lang. 2010) เช่น กรณี ศึก ษาที่ 1 กระทรวงพาณิ ช ย์ ข องสหรั ฐ อเมริ ก า
(U.S. Department of Commerce) หรื อ (DOC) กลุ่ม การเรี ยนรู้ จากการปฏิบัติใช้ ปัญ หาที่ กาหนด
โดยผู้บริ หารอาวุโส ซึ่งเป็ นปั ญ หาจริ งในที่ ทางาน โดยกลุ่มการเรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิจะพบเพื่ อทา
กระบวนการกลุ่มกันสัปดาห์ละครัง้ หรื อสัปดาห์ละสองครัง้ โดยใช้ เวลาประมาณ 2-3 ชัว่ โมงในแต่ละ
ครัง้ ตลอดระยะเวลา 4 เดือน และวิธีการแก้ ปัญหาได้ ถูกนาเสนอต่อผู้บริ หารอาวุโสเมื่อจบโครงการ
ผลลัพธ์เมื่อจบโครงการพบว่าผู้เข้ าร่วมกลุ่มมีความกระตือรื อร้ น วิธีการแก้ ปัญหาที่ได้ เป็ นที่ประทับใจ
ต่อผู้บริ หารและได้ ถกู กาหนดเป็ นนโยบายในเวลาต่อมา ส่วนกรณีศกึ ษาที่ 2 กลุ่มการเรี ยนรู้จากการ
ปฏิบตั ิที่บริ ษัทโบอิ ้ง ซึ่งเป็ นองค์การด้ านธุรกิจอากาศยานชันน
้ า บริ ษัทโบอิ ้ง มีโครงการพัฒนาภาวะ
ผู้น าชื่ อ โกลบอล ลี ด เดอร์ ชิ พ โปรแกรม (Global Leadership Prgram) หรื อ (GLP) ซึ่ ง ใช้ วิ ธี ก าร
พัฒ นาภาวะผู้นาด้ วยการใช้ กลุ่มการเรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิ และการออกแบบคาถามปลายเปิ ด ซึ่ง
ได้ รับการตอบกลับจากผู้เข้ าร่วมโครงการว่าเป็ นวิธีการพัฒนาผู้นาที่มีประสิทธิผลเนื่องจากเป็ นการ
นาปั ญ หาจริ งในที่ทางานมาร่ วมกันแก้ ไข ในขณะที่ กรณี ศึกษาที่ 3 โครงการพัฒ นาภาวะผู้นาด้ วย
การใช้ กลุ่มการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ทิ ี่องค์การสุขภาพแห่งชาติ สหรัฐอเมริ กา (National Institutes of
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Health) ซึ่งต้ องการเปลี่ยนแปลง (transform) องค์การโดยต้ องการให้ นกั วิทยาศาสตร์ ร่วมมือในการ
ทางานมากขึ ้น สร้ างผู้นาที่สร้ างสรรค์ ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ เร็วและมีความชานาญในสาขาที่
งานอยู่ มีการใช้ โครงการการเรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิ เป็ นระยะเวลา 4 เดือน มีกระบวนการคัดเลือก
ปัญหาอย่างระมัดระวัง และมีการชี ้บ่งปั ญหาอย่างสร้ างสรรค์ จากการเก็บข้ อมูลและวัดผลจากกลุ่ม
ผู้เข้ าร่วมโครงการ ผลลัพธ์ ที่ได้ คือ ผู้เข้ าร่วมโครงการมองว่าวิธีการพัฒนาภาวะผู้นาด้ วยการใช้ กลุ่ม
การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิช่วยพัฒ นาภาวะผู้นาให้ พวกเขาได้ อย่างแท้ จริ งและเป็ นการเตรี ยมตัวพวก
เขาเพื่อขึ ้นสู่การเป็ นผู้นาองค์การ และกรณีศึกษาที่ 4 โครงการพัฒนาภาวะผู้นาด้ วยการใช้ กลุ่มการ
เรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิที่กระทรวงเกษตร ประเทศสหรัฐอเมริ กา (U.S. Department of Agriculture)
ซึง่ โครงการใช้ ระยะเวลา 5 เดือน จานวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 7 คน และมีการติดตามผลโครงการต่อเป็ น
ระยะเวลา 6 เดือน กลุ่มผู้เข้ าร่ วมโครงการทาการพบกันเพื่อหาทางออกร่ วมกันในเรื่ องของปั ญ หา
ด้ านทักษะมนุษยสัมพันธ์ การทางานเป็ นทีม การบริ หารความขัดแย้ ง การสื่อสาร ซึ่งเป็ นสมรรถนะ
ของผู้นาที่ทางองค์การได้ กาหนดไว้ ผู้เข้ าร่วมโครงการได้ ตระหนักว่านอกเหนือไปจากความท้ าทายทัง้
สี่ที่กระบวนการกลุ่มต้ องการเน้ น พวกเขายังได้ พัฒนาทักษะด้ านการตัดสินใจ ความคิดสร้ างสรรค์
และนวัตกรรม ความจริ งใจต่อกันในระหว่างกระบวนการเรี ยนรู้ จากการปฏิ บตั ิ นอกจากนัน้ แบส
(Bass 1985) ชี แ้ จงว่า การเปลี่ ย นทัศ นคติ สมมติ ฐ าน และคุณ ค่า ในตัวต้ อ งท าผ่ านการสะท้ อ น
ความคิด (reflection) ผ่านกรอบความคิด (mental) ของคนคนนัน้ หากไม่ได้ ทาการเปลี่ยนกรอบ
ความคิดผ่านการสะท้ อนความคิดอย่างต่อเนื่ อง จะเป็ นการยากส าหรับผู้นาในการเปลี่ยนแปลง
ในขณะที่ เดสเทนและเกรย์ (Densten ;& Gray. 2001) ยืนยันว่าการพัฒนาภาวะผู้นาโดยทาให้ พวก
เขาสามารถเข้ าใจถึงสถานการณ์ ที่ซับซ้ อนผ่านการเรี ยนรู้ จากการปฏิ บัติและการตัง้ คาถามเป็ น
พื ้นฐานของการพัฒนาภาวะผู้นาตามที่มาร์ ควอร์ ดและเบอร์ เกอร์ (Marquardt. 2003) ได้ อธิบายไว้
ว่ากระบวนการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิทาให้ เกิดการคิดอย่างเป็ นระบบ เกิดการเปลี่ยนแปลง เกิด การ
สร้ างนวัตกรรม เกิดการเข้ าใจวิสัยทัศน์ และการติดตามอย่างต่อเนื่ อง มัมฟอร์ ด (Mumford. 1995)
เชื่อว่าการเรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิมีประสิทธิผลเนื่องจากการเรี ยนรู้ จะเกิดมากขึน้ เมื่อผ่านการลงมือ
ปฏิบัติเท่านัน้ การลงมื อทาผ่านโครงงานที่มี การเรี ยนรู้ ร่วมกันได้ ผลกว่าการเรี ยนจากครู ผ้ ูสอนใน
ห้ องเรี ยน
นอกจากนี ้การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิเป็ นกระบวนการพัฒนาผู้นาที่ได้ รับการยอมรับ
และใช้ กนั อย่างแพร่หลายในองค์กรชันน
้ าทัว่ โลก เช่น บริษัท เจนเนอรัล อิเลคตริ ค หรื อ จีอี (General
Electric) ประเทศสหรัฐอเมริ กา, บริ ษัท คิริน บริ วเวอรี่ (Kirin Brewery) ประเทศญี่ ปน,
ุ่ บริ ษัท เท็กซ์
คอร์ ป อเรชั่น (TEX Corporation) ประเทศอิ น เดี ย , บริ ษั ท แองโกล อเมริ กั น เหมื อ งแร่ (Anglo
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America n Mining) ประเทศสาธารณรั ฐ แอฟริ ก าใต้ , บริ ษั ท ดาวเนอร์ กรุ๊ ป (Downer Group)
ประเทศออสเตรเลี ย , บริ ษั ท อิ น ฟิ นิ ตั ส อิ น เตอร์ เนชั่ น แนล (Infinitus International) ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน, บริษัท โซนี่ มิวสิค (Sony Music) ทัว่ โลก, ธนาคารแห่งสาธารณรัฐโดมินิก้า
(National Bank of Dominica) หมู่เกาะคาริ บเบียน, บริ ษัท โนเกี ย (Nokia) ประเทศสหรัฐอเมริ กา,
บริ ษัท โมโตโรล่า (Motorola) ประเทศสหรัฐอเมริ กา,บริ ษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ (General Motors)
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า, โรงแรมแมริ อ อท (Marriott) ทั่ว โลก, บริ ษั ท ยูไนเต็ด เทคโนโลยี (United
Technologies) ประเทศสหรัฐอเมริ กา, ธนาคารดอยซ์ แบงค์ (Deutsche Bank) ประเทศเยอรมัน ,
สายการบิน บริตชิ แอร์ เวย์ (British Airways) ประเทศอังกฤษ เป็ นต้ น
นอกจากนัน้ การเรี ย นรู้ จากการปฏิ บัติ ต ามแบบของมาร์ ค วอร์ ด มี ทัง้ หมด 12
ขันตอนตามที
้
่ได้ เขียนไว้ ข้างต้ น โดยผู้วิจยั จะนาขันตอนการเรี
้
ยนรู้จากการปฏิบตั ิทงั ้ 12 ขันตอนไปใช้
้
ในการออกแบบเพื่อพัฒนาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมต่อไป
2.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม
จากการทบทวนเอกสารและงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การพัฒ นาภาวะผู้น าเชิ ง
นวัตกรรมโดยการใช้ การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ ไม่ปรากฎพบโดยตรง จึงได้ ทาการศึกษากับการพัฒนา
ภาวะผู้นาในรูปแบบอื่นๆ แทน เช่น งานวิจยั ของวาเลียและมาร์ คส-มารัน (Walia; & Marks-Maran.
2014) ศึกษาการพัฒนาภาวะผู้นาผ่านกลุม่ การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ: การวิจยั เชิงประเมิน ได้ อธิบาย
เกี่ยวกับการใช้ การเรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิภายในวิชาชีพสุขภาพเกณฑ์ภาวะผู้นา เพื่อพัฒ นาทักษะ
และคุณภาพของภาวะผู้นา พบว่า ทังการวิ
้
เคราะห์เชิงคุณภาพช่วยยืนยันข้ อค้ นพบจากการวิเคราะห์
เชิงปริ มาณ ว่าการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ินนจะเข้
ั้
าไปช่วยให้ เกิดการทาความเข้ าใจและพัฒนาทักษะ
ภาวะผู้น า ด้ ว ยการเรี ย นรู้ ผ่านการแบ่ง ปั น แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ต่า งๆ และการได้ รับ ข้ อ มูล
ย้ อนกลับจากผู้อื่น นัน่ คือ การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั มิ ีอิทธิพลทางบวกต่อการพัฒ นาความรู้และทักษะ
ภาวะผู้นา ซึ่งมีแนวโน้ มที่จะยัง่ ยืนเนื่องจากคนส่วนใหญ่แนะนาการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิให้ กบั เพื่อน
ร่วมงาน และพิจารณานาการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั มิ าใช้ กบั เกณฑ์อื่นๆ เช่นเดียวกับแมคนามาราและ
คณะ (McNamara; et al. 2014) ศึกษาระบบการเป็ นพี่เลี ้ยง การโค้ ช และการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ:
การแทรกแซงในโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นาทางคลินิกระดับชาติ มีวตั ถุประสงค์คือ เพื่อประเมิน
รู ป แบบโปรแกรมแบบต่างๆ ทัง้ ระบบการเป็ น พี่ เลี ย้ ง การโค้ ช และการเรี ย นรู้ จากการปฏิ บัติ ที่
นามาใช้ พฒ
ั นาสมรรถนะภาวะผู้นาทางคลินิกของพยาบาลและพยาบาลผดุงครรภ์ และเพื่ออธิบาย
ประสบการณ์ จากการที่ผ้ ูเข้ าร่ วมวิจัยได้ รับโปรแกรมในรู ปแบบต่างๆ ใช้ การออกแบบการวิจัยเชิง
คุณ ภาพ ด้ วยการใช้ วิธีการเชิงคุณ ภาพที่หลากหลาย ทัง้ การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ และการ
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สัง เกต พบว่ า ระบบการเป็ นพี่ เ ลี ย้ ง การโค้ ช และการเรี ย นรู้ จาก การปฏิ บั ติ ผู้ เข้ าร่ ว มต่ า งมี
ประสบการณ์ ทางบวกกับรูปแบบเหล่านี ้ในการสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะภาวะผู้นาทางคลินิก
รู ปแบบต่างๆ เหล่านีค้ วรจะนามาใช้ กับบุคคลและองค์การในระยะยาวจึงจะเกิดประสิทธิ ผลเป็ น
อย่างมาก ในขณะที่ ดินคินและเฟรเดอริ ค (Dinkin; & Frederick. 2013) ศึกษาการใช้ โครงการการ
เรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิในสถาบันภาวะผู้นาทางสาธารณสุข มีวตั ถุประสงค์เพื่ออธิบายเกี่ยวกับการใช้
โครงการการเรี ย นรู้ จากการปฏิ บัติ ในโปรแกรมการพัฒ นาภาวะผู้น าในสถาบัน ภาวะผู้น าทาง
สาธารณสุข โดยการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลัก พบว่ า คนส่วนใหญ่พฒ
ั นา
ทักษะภาวะผู้นาจากประสบการณ์การทางานที่เกิดขึ ้นจริง การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิจะเน้ นการแก้ ไข
ปัญหาที่ซบั ซ้ อน การได้ เผชิญกับสถานการณ์จริ งถือเป็ นสิ่งสาคัญของโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นา
ดังนัน้ ในการประยุกต์ใช้ ดังกล่าว ควรเพิ่ม การทาความเข้ าใจเกี่ ยวกั บสิ่งที่ จ ะได้ รับจากการริ เริ่ ม
ส่งเสริ มการเรี ยนรู้จากประสบการณ์ อันนาไปสู่การส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตต่อไป เช่นเดียวกับ
โวลซ์ -พี ค็อ ก, คาร์ สัน และมาร์ ค วอร์ ด (Volz-Peacock; Carson; & Marquardt. 2016) ศึก ษาการ
เรี ยนรู้จากการปฏิบตั แิ ละการพัฒนาภาวะผู้นา โดยมองว่าทักษะภาวะผู้นาสามารถพัฒนาขึ ้นได้ ผ่าน
การเรี ยนรู้ จากการปฏิ บัติอย่างไร และทัก ษะเหล่านัน้ ๆ สามารถถ่ ายโยงไปยังสถานที่ ท างานได้
อย่างไร ใช้ วิธีการวิเคราะห์เชิงคุณภาพด้ วยกรณี ศึกษา เก็บข้ อมูลกับผู้ที่ผ่านการฝึ กฝนการโค้ ชที่ใช้
วิธีการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิในการพัฒนาภาวะผู้นาจาก 33 ประเทศทัว่ โลก โดยกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลหลัก
นี ้ จะต้ องผ่านการใช้ การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิมากกว่า 200 ครัง้ พบว่า 1) การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ
ทาให้ เกิดสภาพแวดล้ อมที่ปลอดภัย เข้ าสังคม และเกิดความร่วมมือ ในการพัฒนาผู้นาทัว่ โลกทังจาก
้
ภาครัฐและเอกชน 2) การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิช่วยให้ ผ้ เู ข้ าร่วมมีโอกาสที่จะฝึ กฝนทักษะภาวะผู้นา
ได้ รับข้ อมูลย้ อนกลับทันที และสามารถถ่ายโยงทักษะเหล่านันไปยั
้ งสถานที่ทางานได้ อย่างง่ายดาย
และ 3) การเรี ยนรู้ จากการปฏิ บตั ิเป็ นวิธีการที่ ง่ายที่ จะลงมื อกระทาและมุ้งเน้ นการเรี ยนรู้ ในขณะ
ทางานต่อการแก้ ไขปั ญหาและการพัฒนาภาวะผู้นา และเมื่อพิจารณาจากกรอบแนวคิดมิติของการ
เรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิ ดังภาพประกอบ 1 แสดงให้ เห็นว่า การเรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิเป็ นเครื่ องมือที่
สาคัญ เป็ นกระบวนการที่ใช้ ในการพัฒนาภาวะผู้นา
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดมิตขิ องการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ
ที่มา: โชและอีแกน (Cho; & Egan. 2009: 445)
การพัฒ นาผู้นา/ผู้บริ หาร ผู้นาเป็ นทรัพ ยากรบุคคลที่มีคุณค่าทัง้ แก่ตนเอง ครอบครัว
องค์การ และสังคมโดยรวม ผู้นาที่เก่งและดีนนต้
ั ้ องเริ่ มจากมีความสามารถ มุ่งมัน่ พัฒนาตนเองอยู่
เสมอ ความสามารถในการบริ หารและการนาเป็ นสมรรถนะและทักษะที่พฒ
ั นาขึ ้นบนความสามารถ
เฉพาะตัวของผู้นาที่เก่งและดีอยู่แ ล้ ว ความสามารถและพฤติกรรมที่คาดหวังจากผู้นาในปั จจุบนั ที่
สาคัญคือ 1) ผู้นาต้ องมีความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบ 2) ผู้นาต้ องเป็ นผู้ผลักดันให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลง 3) ผู้นาต้ องเป็ นผู้ริเริ่ มพัฒนาปรับเปลี่ยน และกล้ าเสี่ยงที่จะทาการปรับเปลี่ยน 4) ผู้นา
ต้ องให้ ความช่วยเหลือ แนะนา สนับสนุนมากกว่าการสัง่ การหรื อใช้ อานาจบังคับ 5) ผู้นาต้ องเป็ น
ผู้ สอนแนะพี่ เ ลี ย้ งที่ ค อยให้ ค าปรึ ก ษาในการแก้ ไขปั ญ หาแก่ ผ้ ู ปฏิ บัติ ง าน และ 6) ผู้ น าต้ องมี
ความสามารถในการกาหนดเป้าหมายในอนาคตและผลักดันให้ บรรลุผลจริ ง โดยไม่ย่อท้ อหรื อท้ อแท้
โดยกระบวนการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิสามารถช่วยให้ ผ้ นู าได้ เกิดการรับรู้ (Knowing) เกิดความเข้ าใจ
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(Understanding) เกิดการคิดวิเคราะห์ที่มีความรอบคอบ ชัดเจน และครอบคลุม (Thinking) รวมทัง้
เกิดความเข้ าใจใน “เหตุ-ผล” หรื อตรรกะของสิ่งที่เกิดขึ ้น ทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ (Learning) ที่มีคณ
ุ ค่า
เป็ นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณลักษณะ และพฤติกรรมทัง้ 6 ประการข้ างต้ น การเรี ยนรู้ของผู้นาอาจ
เกิดจากการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง หรื อจากประสบการณ์ หรื อบทเรี ยนของผู้นาคนอื่นๆ ก็ได้ พฤติกรรม
และการตัดสินใจแก้ ปัญหาใดๆ ของผู้นาคนหนึ่งในองค์การ จะมีผลกระทบต่อผู้นาระดับอื่นๆ เป็ น
ลูกโซ่ ดังนัน้ การใช้ กระบวนการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ (Action Learning) เพื่อการพัฒนาผู้นาจะเป็ น
กระบวนการที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการพัฒนาความสามารถในการบริ หาร และภาวะผู้นาของผู้ดารง
ตาแหน่งการบริ ห ารทุก ระดับ ชัน้ ซึ่ง สอดคล้ องกับ มาร์ ค วอร์ ด (Marquardt. 2011) กล่าวว่า การ
เรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิเป็ นวิธีหนึ่งที่ช่วยแก้ ปัญหาและเกิดการเปลี่ยนแปลงทังในระดั
้
บบุคคล ทีมงาน
และองค์การ วิธีการนี ้เป็ นวิธีการที่มีความสามารถที่เป็ นเอกลักษณ์โดยผสมผสานหลากหลายแนวคิด
ทฤษฎีเข้ าด้ วยกัน (ได้ แก่ ทฤษฎีองค์การ จิตวิทยา สังคมวิ ทยา การศึกษา และการเมือง เป็ นต้ น) ซึ่ง
ก่อร่างแต่ละแนวคิดขึ ้นมาและประสานแนวคิดเหล่านันเข้
้ าด้ วยกัน โดยบูรณาการแนวคิด และสร้ าง
จากวิธี การที่ ดี ที่สุด (Best practices) และหลักการ (Principles) ต่างๆ ดังนัน้ การเรี ยนรู้ จากการ
ปฏิ บัติจึง เป็ น วิธีก ารหนึ่งที่ ส ามารถช่ว ยให้ วัตถุป ระสงค์ต่างๆ ของการแก้ ปั ญ หาต่างๆ การสร้ าง
ทีมงาน การเรี ยนรู้ขององค์การ การพัฒนาภาวะผู้นา และการพัฒนาสายอาชีพ เกิดสัมฤทธิ์ผลได้
จากแนวคิด เกี่ ยวกับการเรี ยนรู้ จากการปฏิ บัติข้างต้ น สรุ ป ได้ ว่า การเรี ยนรู้ จากการ
ปฏิ บัติเป็ นกระบวนการที่ ส าคัญ ที่ช่วยพัฒ นาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมให้ เกิดขึน้ กับผู้นาได้ อย่างมี
ประสิทธิผล โดยผู้นาจะเกิดการเรี ยนรู้และพัฒนาคุณลักษณะผู้นาที่เหมาะสมในการคิดค้ นสิ่งใหม่ๆ
ทังแนวคิ
้
ดใหม่ๆ รวมทังวิ
้ ธีการแก้ ปัญหาใหม่ๆ อันจะส่งผลให้ เกิดการถ่ายโอนการเรี ยนรู้เหล่านันทั
้ ว่
ทังองค์
้ การ ทังระดั
้ บบุคคล ระดับทีม และระดับองค์การ จนนาไปสูค่ วามสาเร็จขององค์การในที่สดุ
กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาการพัฒ นาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมโดยการใช้ การเรี ยนรู้ จากการปฏิ บตั ิใน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้วิจยั ออกแบบการวิจยั แบ่งออกเป็ น 3 ระยะ เริ่มต้ นจากการวิจยั
ระยะที่ 1 เป็ นการการสังเคราะห์ องค์ป ระกอบของภาวะผู้นาเชิง นวัตกรรมของผู้บริ ห าร โดยการ
ประมวลเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม รวมทังเนื
้ ้อหาขององค์ประกอบที่
ได้ จากการสัมภาษณ์ ผ้ เู ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน หลังจากนันได้
้ มีการจัดหมวดหมู่ของคุณลักษณะ
ต่างๆ ให้ อยู่ในองค์ประกอบเดียวกัน ทาให้ ได้ องค์ประกอบของภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม และได้ ตงชื
ั ้ ่อ
องค์ประกอบของภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมใหม่เพื่อให้ สอดคล้ องกับภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม หลังจากนันผู
้ ้ วิจัยได้ พัฒ นาเครื่ องมือวัดภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริ หารของธุรกิจขนาด
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กลางและขนาดย่อมโดยใช้ วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิจยั ระยะที่ 2 เป็ นการสร้ างรูปแบบการ
พัฒนาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริ หารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เหมาะสมกับองค์การ
โดยได้ รับการประสานความร่ วมมื อจากตัวแทนฝ่ ายต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง โดยใช้ เทคนิคการวิจัยเชิ ง
ปฏิบตั กิ ารสามารถแสดงกรอบแนวคิดการวิจยั ในภาพประกอบที่ 2
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ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดการวิจยั

บทที่ 3
การดาเนินการวิจัย
การวิ จัย ครั ง้ นี เ้ พื่ อ พัฒ นาเครื่ อ งมื อ วัด ภาวะผู้น าเชิ ง นวัต กรรมของหัวหน้ างานในภาค
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ดาเนินการวิจยั ตามขันตอนการวิ
้
จยั แบ่งเป็ น 2 ระยะ คือ
ระยะที่หนึ่งสังเคราะห์แนวคิด ภาวะผู้นา 4 แบบ – ภาวะผู้นาเชิงบารมี ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ภาวะผู้นาเชิ งกลยุท ธ์ และภาวะผู้นาแบบแบ่งปั น เพื่ อเป็ นฐานโดยมุ่งหวังว่าจะได้ คานิ ยามและ
องค์ประกอบของภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมและสัมภาษณ์ผ้ ทู รงคุณวุฒิด้านธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม จานวน 3 คน ตามองค์ประกอบทัง้ 5 เพื่อให้ ได้ เนื ้อหาที่ครอบคลุมและตรงกับบริ บทของ SMEs
แล้ วเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยแบบสอบถามจากหัวหน้ า จานวน 700 คน แล้ วใช้ เทคนิคการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันเพื่อตรวจสอบความสอดคล้ องขององค์ประกอบจากข้ อมูลเชิงประจักษ์ ระยะ
ที่ ส อง ด าเนิ น การศึก ษาตามระเบี ย บวิธี วิ จัย เชิ ง ปฏิ บัติ ก าร (Action research) ตามแนวคิ ด ของ
Kemmis และ McTaggart (1998) ที่ มี ขัน้ ตอนการปฏิ บัติ 3 ขัน้ ตอนหลัก ได้ แ ก่ 1) การวางแผน
(Plan) ที่ เน้ นด้ านการพัฒ นาแผนการปฏิ บัติเพื่ อปรับปรุ งปั ญ หาหรื อสิ่งที่ เกิ ดขึน้ ให้ ดีขึน้ 2) ลงมื อ
ปฏิบตั แิ ละสังเกต (Act and observe) คือ การปฏิบตั ิเพื่อให้ เป็ นไปตามแผนและสังเกตผลการปฏิบตั ิ
และ 3) การสะท้ อ นผล (Reflect) ซึ่ง เป็ น ขัน้ ตอนการสะท้ อ นผลการปฏิ บัติเพื่ อ เป็ น พื น้ ฐานการ
วางแผนครัง้ ต่อไปอย่างต่อเนื่องและเป็ นวงจร
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ระยะที่ 1
การวิจยั ตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้ อที่ 1 พัฒ นาเครื่ องมือวัดภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม
ของหัวหน้ างานในภาควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
การดาเนิน การวิจัย มี จุดมุ่งหมายศึกษาองค์ป ระกอบภาวะผู้น าเชิ งนวัต กรรมของผู้
บริ ห ารธุ รกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อ ม และพัฒ นาองค์ ป ระกอบภาวะผู้น าเชิ ง นวัต กรรมของผู้
บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีรายละเอียดวิธีดาเนินการวิจยั ดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 วิ เคราะห์ อ งค์ ค วามรู้ เกี่ ย วกับ ภาวะผู้ น าเชิ ง บารมี ภาวะผู้น าการ
เปลี่ ยนแปลง ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ และภาวะผู้นาแบบแบ่งปั นที่ สัม พันธ์ กับนวัตกรรม จ านวน 4
ทฤษฏีและดูว่ามีองค์ประกอบใดบ้ างของทัง้ 4 ทฤษฏีที่สง่ ผลต่อนวัตกรรมอย่างมีนยั สาคัญ หลังจาก
นัน้ ก็ จ ะน าองค์ ป ระกอบต่า งๆที่ ค้ น พบมาก าหนดเป็ นภาวะผู้น าเชิ ง นวัต กรรมของผู้บ ริ ห ารน า
องค์ประกอบภาวะผู้นาเชิ งนวัตกรรมของผู้บริ หารธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม มาสัม ภาษณ์
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ผู้ทรงคุณ วุฒิ ด้านธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จานวน 3 คน ตามองค์ประกอบทัง้ 5 เพื่อให้ ได้
เนื ้อหาที่ครอบคลุมและตรงกับบริ บทของ SMEs สกัดเนื ้อหาที่ได้ จากการสัมภาษณ์ตามองค์ประกอบ
ทัง้ 5 มาจัดลงตารางองค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมจากขันตอนที
้
่ 1 แล้ วมาตังชื
้ ่อองค์ประกอบ
ทัง5
้ ใหม่เพื่อให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกับบริบทของธุรกิจSMEของไทย ดังนี ้ องค์ประกอบที่ 1 มุง่ สู่
วิสยั ทัศน์และทันต่อการเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบที่ 2) ส่งเสริ มการทางานเป็ นทีม องค์ประกอบที่ 3)
ลงมือปฏิบตั อิ ย่างรวดเร็ ว องค์ประกอบที่ 4) สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และ องค์ประกอบที่ 5) เป็ น
ผู้สร้ างแรงบันดาลใจ
ขันตอนที
้
่ 2 การสร้ างนิยามองค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริ หารธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม การสร้ างนิ ย ามขององค์ ป ระกอบภาวะผู้ น าเชิ ง นวัต กรรมของผู้
บริ หารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้ วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม และตีความภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตาม
องค์ ป ระกอบ ภาวะผู้ น าเชิ ง นวัต กรรมของบริ ห ารธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม จ านวน 5
องค์ประกอบ สัมภาษณ์ ผ้ ทู รงคุณวุฒิ ด้านธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จานวน 3 คน เพื่อให้ ได้
เนื ้อหาที่ครอบคลุมและตรงกับบริ บทของ SMEs
ขันตอนที
้
่ 3 พัฒ นาองค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริ หารธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ด้ วยการนาแบบจาลององค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริ หารธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในระยะที่ 1 มาดาเนินการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory
Factory Analysis) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้ องขององค์ประกอบทางทฤษฎีกบั ข้ อมูลเชิงประจักษ์
ของภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัทขนาดกลางและขนาดย่อม
จานวน 700 คน ซึ่งทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม จากนัน้ สรุปและนาเสนอรู ปแบบ
ภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริ หารของบริ ษัทขนาดกลางและขนาดย่อม โดยจัดทาเป็ นรายงาน
ผลการวิจยั ต่อไป
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ ในการวิจัยขันตอนนี
้
้ ประกอบด้ วยผู้เชี่ยวชาญด้ านธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ผู้วิจัยกาหนดคุณ สมบัติของผู้ให้ ข้อมูลส าคัญ ว่าต้ องเป็ นผู้ที่มี ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และเป็ นเจ้ าของหรื อผู้บริ หารระดับสูงของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม มีผลประกอบการโตมากกว่าปี ละ 50 % และผู้วิจยั คัดเลือกผู้ให้ ข้อมูลสาคัญใน
การวิจัยขันตอนนี
้
้ 3 ท่าน ประกอบด้ วย 1) เจ้ าของบริ ษัทแปรรู ปอาหาร 2) เจ้ าของธุรกิจเทคโนโลยี
และ 3) ผู้บริหารระดับสูง ด้ านการพัฒนาธุรกิจและการตลาด
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เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั สร้ างแนวคาถามที่ใช้ สมั ภาษณ์ตามองค์ประกอบของภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้
บริ หารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งประกอบด้ วยองค์ประกอบ 5 ด้ าน ได้ แก่ วิสยั ทัศน์ การ
ทางานเป็ นทีม การปฏิบตั ิงาน การสื่อสาร และแรงบันดาลใจ ลักษณะคาถามเป็ นประเด็นกว้ างๆ
เป็ นคาถามปลายเปิ ด เช่น “อะไร” “ทาไม” และ “อย่างไร” เมื่อผู้วิจยั เข้ าไปดาเนินการเก็บข้ อมูลมี
การปรับคาถามและลาดับคาถามตามความเหมาะสมของข้ อมูลและสถานการณ์
โดยคาถามจะมีคาถามหลักแต่ละประเด็น และมีประเด็นรองเพื่อให้ ได้ รายละเอียดที่มี
ความชัดเจน ตัวอย่างของคาถามที่ใช้ ในการสัมภาษณ์
ข้ อคาถามที่ใช้ ในการสัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ประเด็นหลัก
1. ท่านมีวิสยั ทัศน์ในการทางานในสภาวะ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?

2. ท่านส่งเสริ ม ให้ พนักงานมี การทางาน
เป็ นทีมอย่างไร?

3. ท่ า นมี แ นวทางในการให้ พนั ก งาน
ทางานอย่างไร?
4. ท่านส่งเสริ มการสื่อสารภายในองค์กร
อย่างไร?
5. ท่านสร้ างแรงบันดาลใจในการทางาน
ของพนักงานอย่างไร?

ประเด็นย่อย
วิสัยทัศน์ของผู้บริ หารในความคิด
ของท่านควรเป็ นอย่างไร?
การท างานในสภาพปั จ จุบัน ควร
เป็ นอย่างไร?
ควรมีการปรับตัวในการทางานต่อ
การเปลี่ยนแปลงอย่างไร?
การทางานภายในองค์กรควรเป็ น
อย่างไร?
ภ ายใน องค์ กรควรมี ลั ก ษ ณ ะ
อย่างไร?
ข้ อได้ เปรี ยบของ SME คืออะไร?
เมื่ อมี ก ารเปลี่ ย นแปลง มี ก าร
ดาเนินการอย่างไร?
ท าอย่ า งไรให้ พนั ก งานท างาน
อย่างมีความสุข?
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ผู้วิจยั เป็ นผู้สมั ภาษณ์ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลักทุกคนด้ วยตนเอง โดยจะเป็ นบริ ษัทของผู้ให้ ข้อมูล
โดยผู้วิจัยได้ รับความยินยอมจากผู้ให้ ข้อมูลส าคัญ ทุกท่านในการใช้ เครื่ องบันทึกเสี ยงและจด
บันทึกระหว่างการสัมภาษณ์
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการวิจยั ระยะนี ้ทาการวิเคราะห์เป็ นระยะ ๆ หลังจากสิ ้นสุดการ
สัมภาษณ์ ผู้วิจยั รี บถอดบทสัมภาษณ์และเขียนรายละเอียดของบทสัมภาษณ์ออกมาทันที เพื่อนาผล
การวิเคราะห์มาใช้ ปรับแนวคิด ตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลและความครบถ้ วนหรื อขาดหาย
ของข้ อมูลก่อนเก็บข้ อมูลต่อไป ผู้วิจยั มีกระบวนการวิเคราะห์ด้วยขันตอน
้
1) การจัดระบบข้ อมูล 2)
การสร้ างรหัส การแสดงข้ อมูล และเชื่อมโยงหาความสัมพันธ์ของข้ อมูล และ 3) การแปลความ สร้ าง
ข้ อสรุ ป และพิสูจน์ข้อสรุป การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเทียบรูปแบบ (Yin. 2003) โดยการสร้ างข้ อสรุ ป
จากข้ อมูลนาไปเปรี ยบเทียบกับองค์ประกอบของภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในงานวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเป็ นผู้บริ หารของบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม มี
จ านวนทัง้ สิ น้ 2,773,625 บริ ษั ท (ส านัก งานส่งเสริ ม วิสาหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อม. 2561)
ประเภทของกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประกอบด้ วย ภาคการผลิต ภาคการค้ า และภาค
การบริการ มีรายละเอียดดังนี ้
ภาคการผลิต

ธุ ร กิ จ อาหารและเครื่ อ งดื่ ม , ธุ ร กิ จ ชิ น้ ส่ ว นยานยนต์ , ธุ ร กิ จ ไฟฟ้ า และ
อิเลคทรอนิกส์, ธุรกิจอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร, ธุรกิจสิ่งทอและ
แฟชั่น , ธุ ร กิ จ เฟอร์ นิ เจอร์ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากไม้ , ธุ ร กิ จ อัญ มณี แ ละ
เครื่ องประดับ, ธุรกิจเครื่ องจักรกลและอุปกรณ์ , ธุรกิจพลาสติกและยาง,
ธุรกิจสิ่งพิมพ์, ธุรกิจเซรามิกและผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ

ภาคการค้ า

ธุรกิจค้ าปลีก, ธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม

ภาคการบริการ

ธุรกิจโรงแรม ท่องเที่ยวและภัตตาคาร, ธุรกิจโลจิสติกส์, ธุรกิจเพื่อสุขภาพ,
ธุรกิจงานสร้ างสรรค์และออกแบบ, ธุรกิจก่อสร้ าง, ธุรกิจซ่อมบารุง
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ที่มา: สานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการประเมิ นองค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริ หารธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม คือ ผู้บริ หารของบริ ษัทขนาดกลางและขนาดย่อม ภาคการผลิต ผู้วิจยั
จัดเก็บจานวน 700 คน จาก 4 จังหวัด ประกอบด้ วย กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร ปทุมธานี และ
พระนครศรี อยุธยา เนื่องจากเป็ นจังหวัดที่มีบริ ษัทธุรกิจจขนาดกลางและขนาดย่อมจานวนมาก
กลุม่ ตัวอย่างประกอบด้ วย ดังตาราง 1
ตาราง 1 กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
พระนครศรี อยุธยา
สมุทรสาคร

จานวน
180
175
165
175

เครื่องมือวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วย
แบบวัดภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริ หารที่สร้ างขึ ้นจากผลการสัมภาษณ์ผ้ ทู ราง
คุณวุฒิในฉบับที่ 1 แบ่งเป็ น 5 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) มุ่งสู่วิสยั ทัศน์และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 2)
ให้ ความสาคัญกับการทางานเป็ นทีม 3) รวดเร็วและลงมือปฏิบตั ิ 4) สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และ
5) เป็ นผู้สร้ างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจ เป็ นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 6 ระดับ (Rating Scale)
คือ จริ งที่สุด จริ ง ค่อนข้ างจริ ง ค่อนข้ างไม่จริ ง ไม่จริ ง ไม่จริ งที่สุด พิสยั คะแนนอยู่ระหว่าง 40 – 240
คะแนน
ส าหรั บ เกณฑ์ ก ารแปลความหมายของคะแนน ผู้วิ จัย ก าหนดเกณฑ์ ในการให้
คะแนนภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริ หารไว้ ดงั นี ้ สาหรับข้ อความทางบวก คาตอบในช่อง “จริ ง
ที่สุด” ให้ คะแนน 6 คะแนน คาตอบในช่อง “จริ ง” ให้ 5 คะแนน คาตอบในช่อง “ค่อนข้ างจริ ง” ให้ 4
คะแนน คาตอบในช่อง “ค่อนข้ างไม่จริ ง” ให้ 3 คะแนน คาตอบในช่อง “ไม่จริ ง” ให้ 2 คะแนน และ
คาตอบในช่อง “ไม่จริ งที่สุด” ให้ 1 คะแนน ส่วนข้ อความทางลบให้ คะแนนตรงกันข้ าม โดยตอนใน
ช่อง “จริ งที่สดุ ” ให้ 1 คะแนน คาตอบในช่อง “จริ ง” ให้ 2 คะแนน คาตอบในช่อง “ค่อนข้ างจริง” ให้ 3
คะแนน คาตอบในช่อ ง “ค่อนข้ างไม่ จ ริ ง” ให้ 4 คะแนน ตอนในช่อง “ไม่ จ ริ ง” ให้ 5 คะแนน และ
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คาตอบในช่อง “ไม่จริ งที่ สุด” ให้ 6 คะแนน ความหมายของคะแนน ผู้ที่ได้ คะแนนจากแบบวัดสูง
แสดงว่ามีภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสูงกว่าผู้ที่ได้ คะแนนจากแบบวัดต่า

การหาคุณภาพของแบบวัดภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริ หาร
แบบวัดภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริ หารมีขนตอนการหาคุ
ั้
ณภาพของแบบวัด
ดัง นี ้ การตรวจสอบความเที่ ย งตรงตามเนื อ้ หา โดยผู้ เชี่ ย วชาญ พบว่ า ค่ า ความคิ ด เห็ น ของ
ผู้เชี่ยวชาญที่สอดคล้ องกันระหว่างข้ อคาถาม และนิยามปฏิบตั ิการของตัวแปรในการวิจัย (Item –
objective congruence index: IOC) ผลการวิเคราะห์ค่า IOC จากข้ อคาถามทัง้ 40 ข้ อ พบว่า ค่า
IOC อยู่ระหว่าง 0.60 ถึง 1.00 หลังจากนันน
้ าไปทดลองใช้ เพื่ อตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือวัดความ
เชื่อมัน่ (Reliability) กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 100 คน ผลการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพแบบวัด ภาวะผู้นาเชิง
นวัต กรรมของผู้บ ริ ห ารมี ค่า ความเชื่ อ มั่น ทัง้ ฉบับ .927 มี ค่า ความเชื่ อ มั่ง ทัง้ ฉบับ ได้ แ ก่ 1) มุ่ง สู่
วิสยั ทัศน์และทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีคา่ ความเชื่อมัน่ .816 2) ให้ ความสาคัญกับการทางานเป็ นทีม
มี ค่า ความเชื่ อ มั่น .806 3) รวดเร็ ว และลงมื อ ปฏิ บัติ มี ค่ า ความเชื่ อ มั่น .899 4) สื่ อ สารอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพมี ค่าความเชื่ อ มั่น .701 และ 5) เป็ น ผู้ส ร้ างแรงบัน ดาลใจและแรงจูงใจ มี ค่าความ
เชื่อมัน่ .820 มีค่าอานาจจาแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง .316 - .609 ในแต่ละด้ านมีคา่ อานาจจาแนกราย
ข้ อ ดังนี ้ 1) มุ่งสู่วิสยั ทัศน์และทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีคา่ อยู่ระหว่าง .425 - .652 2) ให้ ความสาคัญ
กับการทางานเป็ นทีม ค่าอยู่ระหว่าง .349 - .650 3) รวดเร็ วและลงมือปฏิบตั ิ ค่าอยู่ระหว่าง .618 .771 4) สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ค่าอยูร่ ะหว่าง .316 - .609 และ 5) เป็ นผู้สร้ างแรงบันดาลใจและ
แรงจูงใจ ค่าอยู่ระหว่าง .453 - .622 จากนันน
้ าไปใช้ เก็บข้ อมูลจริ งกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 700 คน
ผลการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพแบบวัดภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริ หารมีคา่ ความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บ .950
มีคา่ ความเชื่อมัง่ ทังฉบั
้ บ ได้ แก่ 1) มุ่งสู่วิสยั ทัศน์และทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีคา่ ความเชื่อมัน่ .849
2) ให้ ความสาคัญ กับการทางานเป็ นทีม มี ค่าความเชื่อมั่น .831 3) รวดเร็ วและลงมื อปฏิ บัติมี ค่า
ความเชื่อมั่น .904 4) สื่ อสารอย่างมี ประสิทธิ ภาพมีค่าความเชื่อมั่น .834 และ 5) เป็ นผู้สร้ างแรง
บันดาลใจและแรงจูงใจ มีคา่ ความเชื่อมัน่ .848 มีคา่ อานาจจาแนกรายข้ ออยูร่ ะหว่าง .391 - .728 ใน
แต่ล ะด้ านมี ค่าอานาจจ าแนกรายข้ อ ดังนี ้ 1) มุ่งสู่วิสัยทัศน์ และทันต่อการเปลี่ ยนแปลง มี ค่าอยู่
ระหว่าง .507 - .623 2) ให้ ความสาคัญกับการทางานเป็ นทีม ค่าอยู่ระหว่าง .391 - .659 3) รวดเร็ ว
และลงมื อปฏิ บัติ ค่าอยู่ระหว่าง .641 - .728 4) สื่อสารอย่างมีประสิทธิ ภาพ ค่าอยู่ระหว่าง .407 .648 และ 5) เป็ นผู้สร้ างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจ ค่าอยูร่ ะหว่าง .501 - .655
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ตัวอย่างแบบวัดภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม
1. ท่านสร้ างโอกาสและความท้ าทายในงาน เพื่อมุง่ สูว่ ิสยั ทัศน์ขององค์กร
จริงที่สดุ
……………

จริง
……………

ค้ อนข้ างจริง
……………

ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
…………… ……………

ไม่จริงเลย
……………

การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ระยะที่ 1
การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ าง (Construct validity) ด้ วยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis: CFA) ใช้ การประมาณค่าพารามิเตอร์ ของ
แบบจาลองด้ วยวิธี Maximum Likelihood โดยใช้ สถิติการตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจาลอง
(Goodness-of-fit-index) ตามเกณฑ์ในทางปฏิบตั ิ (The Rule of Trump) ดังนี ้ RMSEA อยู่ระหว่าง
.05 - .08, CFI และ TLI มากกว่า .90 และ SRMR น้ อ ยกว่า .50 (Kline, 2005: 133 - 141; Bollen,
1989: 278) การตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เสมื อ น (Convergent validity) โดยการวิ เคราะห์
ค่าเฉลี่ ย ความแปรปรวนที่ ถูก สกัด ได้ (Average variance extracted: AVE) การตรวจสอบความ
เชื่อมัน่ ในการวัดตัวแปรแฝง (Construct reliability: CR) จากการตรวจสอบความสอดคล้ องระหว่าง
แบบจาลองกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ข้างต้ น สามารถสรุป ได้ ดงั ตารางที่ 2
ตาราง 2 สรุปเกณฑ์ที่ใช้ ในการตรวจสอบความสอดคล้ อง
ดัชนี
ค่าสถิตไิ คสแควร์ ค่า CFI
ค่า TLI
ค่า SRMR

ระดับการยอมรับ
ไม่มีนยั สาคัญ
มีคา่ มากกว่า .90
มีคา่ มากกว่า .90
มีคา่ น้ อยกว่า .08

ค่า RMSEA

มีคา่ มากกว่า .08

การวิจยั ระยะที่ 2
การวิจยั ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ข้ อที่ 2 เพื่อสร้ างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาเชิง
นวัตกรรมของผู้บริ หารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เหมาะสมกับองค์การ โดยใช้ การเรี ยนรู้จาก
การปฏิ บัติโดยใช้ เทคนิ ค การวิ จัย เชิ ง ปฏิ บัติก าร (Action Research) ซึ่ง ผู้วิ จัย ได้ ด าเนิ น การวิจัย
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ตามลาดับ คือ 1) การกาหนดผู้ร่วมการวิจยั 2) เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั 3) ขันตอนการด
้
าเนินการ
วิจยั 4) การเก็บรวบรวมข้ อมูล และ 5) การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
การกาหนดผู้ร่วมการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี ้ดาเนินการวิจยั โดยใช้ รูปแบบการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ โดยมีผ้ รู ่วมวิจยั
2 กลุ่ม คือ นัก วิจัย และผู้ร่วมวิจัย ที่ เป็ น ผู้บ ริ ห ารองค์ก าร ซึ่งมี เกณฑ์ ในการคัดเลื อกคือ ต้ องเป็ น
ผู้บ ริ ห ารที่ มี ค วามต้ อ งการพัฒ นาภาวะผู้น าเชิ ง นวัต กรรม มี ค วามเต็ม ใจเข้ าร่ ว มการวิจัย และมี
ความสามารถที่จะเข้ าร่วมกิจกรรมได้ ตลอดทังโครงการวิ
้
จยั ดังนัน้ ผู้ร่วมวิจยั ประกอบด้ วย ผู้บริ หาร
ที่มีตาแหน่งตังแต่
้ หัวหน้ าแผนกขึน้ ไป จานวน 8 คน โดยมีเป้าหมายเพื่อร่ วมส่งเสริ มภาวะผู้นาเชิง
นวัตกรรมผ่านการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ โดยแต่ละกลุม่ มีหน้ าที่ดงั นี ้
1) ผู้วิจยั มีหน้ าที่สง่ เสริม สนับสนุนการดาเนินการวิจยั สังเกตพฤติกรรมและ
ร่วมประเมินภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม
2) ผู้ร่วมวิจัย ประกอบด้ วย ผู้บริ ห ารในองค์การที่ มี ตาแหน่งตัง้ แต่หัวหน้ า
แผนกขึน้ ไป และร่ วมดาเนินการวิจัยตลอดการวิจัยในทุกขัน้ ตอน รวมทัง้ มีหน้ าที่ เป็ นผู้ประเมิ น
ภาวะผู้เชิงนวัตกรรมของตนเองทังก่
้ อนและหลังการพัฒนา
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
1. เครื่ องมือสาหรับการประเมินผลการวิจยั ทังก่
้ อนและหลังการทาวิจัย ได้ แก่
แบบวัดภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม ที่ได้ พฒ
ั นาจากการวิจยั ระยะที่ 1
2. เครื่ องมือสาหรับการประเมินผลการวิจยั ระหว่างการทาวิจยั ได้ แก่ แบบ
สังเกตการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ
ขันตอนการด
้
าเนินการวิจยั
กระบวนการพัฒ นาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมในองค์กร SME เป็ นการพัฒนาภาวะ
ผู้ น าของผู้ บริ ห ารในองค์ ก รด้ วยกระบวนการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ การ (Action Research) โดยมี
วิธีดาเนินการวิจยั เป็ น 2 ระยะ ดังนี ้
ระยะที่1 ขันเตรี
้ ยมการก่อนดาเนินการวิจยั ประกอบด้ วยการเตรี ยมแบบวัด
ภาวะผู้นาเชิ งนวัตกรรมส าหรับองค์กร SME เข้ าสถานประกอบการเพื่ อประชุม ผู้บ ริ หาร ชีแ้ จง
โครงการ วัต ถุป ระสงค์ ของโครงการ คัด เลื อกผู้บ ริ ห ารที่ เข้ าร่ วมโครงการ รวมทัง้ ศึกษาสภาพ
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ปั จจุบนั ขององค์กรและความต้ องการในพัฒ นาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม วัดระดับภาวะผู้นาเชิง
นวัตกรรมก่อนเริ่มโครงการ
ระยะที่ 2 ขันตอนด
้
าเนินการวิจยั เป็ นการเข้ าสู่กระบวนการเรี ยนรู้เชิงปฏิบตั ิ
(Action Learning) โดยมี การทา Action Learning ทัง้ หมด 13 ครั ง้ มี ระยะการทดลองและเก็ บ
ข้ อมูลเป็ นระยะเวลา 9 เดือน รวมทังติ
้ ดตามผล ซึ่งการดาเนินกระบวนการจะเป็ นไปตามวงจรการ
วิจยั ปฏิบตั กิ ารของเคมมิสและแมกเทกการ์ ต ดังแสดงในภาพประกอบที่ 3

ภาพประกอบ 3 รูปแบบวงจรวิจยั ปฏิบตั กิ ารของเคมมิสและแมกเทกการ์ ต
การเลือกกลุม่ ผู้ร่วมวิจยั
การเลือกกลุม่ ผู้ร่วมวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการเลือกแบบเจาะจง โดยเลือกผู้บริหารในองค์กร
ในกระบวนการทางธุรกิจ และมีความเกี่ยวข้ องกับหัวข้ อปั ญหาในโครงการ โดยเน้ นเลือกผู้บริ หารที่
สามารถร่วมเสนอความคิดเห็น เข้ าใจกระบวนการทางาน สามารถให้ ข้อมูลในการวางแผน การลงมือ
ปฏิบตั ิ และสะท้ อนผลการปฏิบตั ไิ ด้ ตลอดกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิ
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยเก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพระหว่างการ
ดาเนินการวิจยั เก็บข้ อมูลด้ วยการสังเกตคุณลักษณะของผู้นาเชิงนวัตกรรมในการทางานโดยผู้วิจยั
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
1.1 การประเมิ นภาวะผู้นาเชิ งนวัตกรรมของผู้บ ริ ห าร ใช้ การวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.2 ทดสอบสมมติฐาน โดยการใช้ วิเคราะห์เปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ยภาวะ
ผู้นาเชิงนวัตกรรมก่อนการทาวิจัย และหลังการทาวิจัย โดยใช้ การวิเคราะห์ Wilcoxon Signed
Ranks Test
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ผู้วิจยั วิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบบันทึกการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ
ของผู้เข้ าร่วมโครงการวิจยั เพื่อดูพฒ
ั นาการด้ านภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม
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ตาราง 3 ขันตอนการด
้
าเนินการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อพัฒนาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมในวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมด้ วยการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ
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จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ คานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นในขณะเก็บข้ อมูล ผู้วิจยั จะใช้
ความระมัดระวังอย่างมาก เพื่อไม่ให้ การเก็บข้ อมูลในครัง้ นีส้ ่งผลกระทบต่อการทางานในองค์การ
และจะไม่รบกวนเวลาในการทางานจนเกินไป ทังนี
้ ้ ผู้วิจยั จึงได้ ดาเนินการขอการรับรองจริ ยธรรมการ
วิจยั จากคณะกรรมการจริ ยธรรมในการวิจยั ในมนุษย์จากมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (หมายเลข
จริ ย ธรรม SWUEC/X-171/2561) และเมื่ อได้ รับ การอนุมัติรับ รองจริ ย ธรรมการวิจัย ผู้วิ จัย จึง เริ่ ม
กระบวนการเก็บข้ อมูล รวมถึงการขอยินยอมเพื่อเข้ าร่วมในกระบวนการวิจยั โดยต้ องมี แบบฟอร์ มลง
นามยินยอมเข้ าร่วมการวิจยั (Informed Consent)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ อง “การพัฒนาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมโดยการใช้ การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิใน
วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม” มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ พัฒ นาองค์ ป ระกอบภาวะผู้น าเชิ ง
นวัตกรรมของผู้บริ หารธุรกิจธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและพัฒ นาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม
ของผู้บริ หารและสร้ างรู ปแบบการพัฒ นาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริ หารธุรกิจเอกชนขนาด
กลางและขนาดย่อม ผู้วิจยั ดาเนินการวิจยั 2 ระยะ มีรายละเอียดดังนี ้
ผลการวิจัยระยะที่ 1
ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ที่ 1 เพื่อพัฒนาเครื่ องมือวัดภาวะผู้นาเชิ งนวัตกรรมของหัวหน้ า
งานในภาควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้วิจยั ขอนาเสนอผลการวิจยั ดังนี ้
ตอนที่ 1 การศึกษาทฤษฎีภาวะผู้นาที่เกี่ยวข้ องกับนวัตกรรม
จากการศึกษาพบว่ามีทฤษฎี ภ าวะผู้นา 4 แบบ ได้ แก่ ภาวะผู้นาเชิงบารมี ภาวะ
ผู้น าการเปลี่ ย นแปลง ภาวะผู้ น าเชิ ง กลยุท ธ์ และภาวะผู้น าแบบแบ่ง ปั น ที่ มี ค วามสัม พั น ธ์ กั บ
นวัตกรรม ด้ วยการสังเคราะห์งานวิจยั ด้ วยการวิเคราะห์อภิมาณ ดังตาราง 4
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ตาราง 4 ทฤษฎีภาวะผู้นา และองค์ประกอบของภาวะผู้นาที่มีความเกี่ยวข้ องกับนวัตกรรม
งานวิจยั
Crawford (2005)

ภาวะผู้นา
Transformational
Charisma

Paulsen, Callan;
& Ayoko (2012)
Naguib; & Naem
(2018)
Afsar; & Badir
(2014)
Karimi;
&
Morshedi (2015)
Paulsen; et al.
(2013)
Zhang; Zheng; &
Darko (2018)

Transformational
Transformational
Transformational
Transformational
Transformational
Transformational

Reuvers;
& Transformational
Engen (2008)

Akay; & Demirel Transformational
(2018)

ค่าสถิติ
r = .48, p =
.001
r = .34, p =
.001
r = .29, p =
.001
β = .636, p
= .001
β = .238, p
= .001
r = .402, p =
.001
r = .29, p =
.001
r = .459, p =
.001
β = .181, p
< .05
r = .48, p =
.001
β = .544, p
< .05
β = .397, p
< .05

องค์ประกอบ

ค่าสถิติ
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ตาราง 4 (ต่อ)
งานวิจยั
Gumusluoglu
(2018)

Karimi; &
Morshedi (2019)
Reuvers; &
Engen (2008)

ภาวะผู้นา
Transformational

ค่าสถิติ
องค์ประกอบ
r = .65, p =
.01
β = .544, p
< .05
Transformational
Idealized
influence
Transformational
Intellectual
stimulation

Inspirational
motivation

Individualized
consideration

Idealized
influence

Jung, Chow; &
Wu (2003)

Transformational r=
p<.01

.36,

ค่าสถิติ

β = .471, p
= .001
r = .43, p =
.001
β = .514, p
= .001
r = .44, p =
.001
β = .621, p
= .001
r = .38, p =
.001
β = .537, p
= .001
r = .43, p =
.001
β = .350, p
= .001
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ตาราง 4 (ต่อ)
งานวิจยั
Sethibe (2016)

ภาวะผู้นา
ค่าสถิติ
องค์ประกอบ
Transformational β =-.178, p Idealized
influence
= .001
Inspirational
motivation
Intellectual
stimulation
Individual
Consideration

Gumusluoglu; &
Ilsev (2009)

Transformational r = .30, p =
.001
β = .40, p <
.001
Paulsen, Callan; Charismatic
r = .55, p =
& Ayoko (2012)
.001
β = .35, p <
.001
Paulson;
Charismatic
r = .55, p =
Maldonado;
.01
Callen; & Ayoko
β = .35, p <
(2009)
.001

ค่าสถิติ
r=.158,p<.01
β =-.198, p
= .001
r=.250,p<.01
β = .146, p
= .001
r=.275,p<.01
β = .231, p
= .001
r=.231,p<.01
β = -.004, p
> .05
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ตาราง 4 (ต่อ)
งานวิจยั
Deluga (1998)

ภาวะผู้นา
Charismatic

Jun; Xiaoyu; & Charismatic
Xiaobo (2010)

Hoch (2012)

Shared

Hui-ying; & Jian- Shared
peng (2013)

ค่าสถิติ
r = .56, p =
.01

องค์ประกอบ

Personalized
leadership
Socialized
leadership
r = .37, p =
.001
β = .80, p <
.01
β = .865, p Performance
expectation
< .001

ค่าสถิติ

β = .02, ns
(Indirect
effect) β = .27, p < .05

Process
innovation
success (r =
.380, p <
.001)
Product
innovation
success (r =
.362, p <
.001)
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ตาราง 4 (ต่อ)
งานวิจยั
ภาวะผู้นา
Hui-ying; & Jian- Shared
peng (2013)

ค่าสถิติ
องค์ประกอบ
β = .865, p < Encouraging
teamwork
.001

Vision

Challenging

ค่าสถิติ
Process
innovation
success (r =
.481, p < .001)
Product
innovation
success (r =
.599, p < .001)
Process
innovation
success (r =
.407, p < .001)
Product
innovation
success (r =
.393, p < .001)
Process
innovation
success (r =
.344, p < .001)
Product
innovation
success (r =
.347, p < .001)
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ตาราง 4 (ต่อ)
งานวิจยั
ภาวะผู้นา
Chen; & Liu Shared
(2018)

Gu; et al. (2016) Shared

Lee; et al. (2014) Shared

Maziti;
Strategic
Chinyamarindi;
&
Marange
(2018)
Elenkov; Judge; Strategic
& Wright (2005)

ค่าสถิติ
องค์ประกอบ
r = .621, p
= .001
β = .581, p
< .001
r = .39, p =
.001
β = .39, p <
.001
r = .78, p =
.01
β = .36, p <
.01
r = .760, p
= .001
β = .760, p
< .001
R2 = .66, p Vision
< .001
development
Idealized
Influence
Inspirational
Motivation

ค่าสถิติ

β = .21, p <
.001
β = .20, p <
.01
β = .29, p <
.0001
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ตาราง 4 (ต่อ)
งานวิจยั

ภาวะผู้นา

Scandura (2009) Strategic

ค่าสถิติ

องค์ประกอบ
Individual
Consideration
Intellectual
Stimulation
Contingent
Reward
Management
by Exception

ค่าสถิติ
β = .21, p <
.001
β = .32, p <
.0001
β = .19, p <
.05
β = .11, p <
.05

β= 0.31, p
< 0.01)

จากตาราง พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กบั นวัตกรรม โดยมีคา่
สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ มี ค่าอยู่ระหว่าง .239 - .65 และมี ค่าอิทธิ พ ลอยู่ระหว่าง .181 - .544 ภาวะ
ผู้นาแบบบารมีมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีคา่ อยูร่ ะหว่าง .55 - .56 และมีคา่ อิทธิพลอยู่ระหว่าง .35
- .40 ภาวะผู้นาแบบแบ่งปั นมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ มีคา่ อยู่ระหว่าง .344 - .48 และมีคา่ อิทธิพล
อยู่ระหว่าง .80 - .85 และภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์มีคา่ สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ มีคา่ อยู่ระหว่าง .76 - .78
และมีคา่ อิทธิพลอยูร่ ะหว่าง .31 - .76
จากนัน้ ผู้วิจัย ค านวณค่าอิ ท ธิ พ ล (Effect Size) โดยค านวณจากค่าสัม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient: r) ด้ วยวิธีของวิลสัน (Wilson. 2000) ผลการวิเคราะห์ดงั แสดง
ในตาราง 5
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ตาราง 5 ผลการสังเคราะห์ภาวะผู้นาที่มีความสัมพันธ์กบั นวัตกรรม
Sample Correlation
size
coefficient
Transformational leadership
Crawford
294
0.480
(2005)
Paulsen,
Callan; &
104
0.290
Ayoko (2012)
Naguib; &
103
0.490
Naem (2018)
Afsar; & Badir
693
0.350
(2014)
Karimi; &
Morshedi
120
0.400
(2015)
Paulsen; et
425
0.290
al. (2013)
Zhang;
Zheng; &
251
0.459
Darko (2018)
Reuvers; &
335
0.480
Engen (2008)
Study

95% CI

Z

P

Weight(%)
Fixed Random

0.387 to
0.563

9.25

9.05

0.103 to
0.457

3.21

5.80

3.18

5.77

21.93

10.94

0.238 to
0.540

3.72

6.27

0.200 to
0.375

13.41

9.98

0.355 to
0.551

7.88

8.61

0.393 to
0.558

10.55

9.40

0.328 to
0.624
0.283 to
0.414
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ตาราง 5 (ต่อ)
Study
Akay; &
Demirel
(2018)
Gumusluoglu
(2018)
Jung, Chow;
& Wu (2003)
Sethibe
(2016)
Gumusluoglu;
& Ilsev (2009)
Total (fixed
effects)
Total (random
effects)

Sample
size
271

Correlation
coefficient
0.397

163

0.300

32

0.360

231

0.240

163

0.170

3185

0.369

3185

0.368

95% CI

Z

P

0.292 to
0.493
0.153 to
0.434
0.0129 to
0.630
0.114 to
0.358
0.0167 to
0.315
0.338 to 21.691
0.398
0.312 to 11.940
0.421

Weight(%)
Fixed Random
8.52
8.83

5.09

7.28

0.92

2.45

7.25

8.36

5.09

7.28

<0.001

100.00

100.00

<0.001

100.00

100.00

Q

DF

p

I2

95%CI for I2

34.546

12

0.0006

65.26%

37.38 to 80.73

Test for heterogeneity
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ตาราง 5 (ต่อ)
Sample
size
Charismatic Leadership
Paulsen,
Callan; &
104
Ayoko (2012)
Paulson;
Maldonado;
178
Callen; &
Ayoko (2009)
Study

Weight(%)
Fixed
Random

Correlation
coefficient

95% CI

0.290

0.103 to
0.457

12.27

18.44

0.550

0.438 to
0.645

21.26

22.24

4.37

10.66

26.73

23.60

35.36

25.05

Deluga (1998)

39

0.560

Jun; Xiaoyu; &
Xiaobo (2010)
Crawford
(2005)
Total (fixed
effects)
Total (random
effects)

223

0.320

294

0.340

838

0.388

838

0.403

0.297 to
0.744
0.197 to
0.433
0.235 to
0.437
0.329 to
0.445
0.287 to
0.507

Q

DF

12.90

4

Z

P

11.753

<0.001

100.00

100.00

6.355

<0.001

100.00

100.00

p

I2

95%CI for I2

Test for heterogeneity
0.0118 68.99%

20.38 to 87.93
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ตาราง 5 (ต่อ)
Sample
size
Shared Leadership
Hoch (2012)
280
Study

Hui-ying; &
Jian-peng
(2013)
Chen; & Liu
(2018)
Gu; et al.
(2016)
Lee; et al.
(2014)
Total (fixed
effects)
Total (random
effects)

Correlation
coefficient
0.360

285

0.380

500

0.620

270

0.390

249

0.780

1584

0.539

1584

0.531

95% CI

Z

P

Weight(%)
Fixed
Random

0.253 to
0.458
0.276 to
0.475

17.65

19.94

17.97

19.96

0.563 to
0.671
0.284 to
0.487
0.726 to
0.824
0.502 to
0.573
0.339 to
0.681

31.68

20.38

17.02

19.90

15.68

19.82

Q

DF

91.07

4

23.849

<0.001

100.00

100.00

4.856

<0.001

100.00

100.00

p

I2

95%CI for I2

Test for heterogeneity
0.0001 95.61%

92.28 to 97.50

69
ตาราง 5 (ต่อ)
Sample
size
Strategic Leadership
Study

Maziti;
Chinyamarindi
; & Marange
(2018)
Elenkov;
Judge; &
Wright (2005)
Scandura
(2009)
Total (fixed
effects)
Total (random
effects)

Correlation
coefficient

95% CI

Z

P

Weight(%)
Fixed
Random

275

0.710

0.646 to
0.764

33.75

33.35

290

0.240

0.128 to
0.346

35.61

33.40

250

0.290

30.65

33.25

815

0.445

<0.001

100.00

100.00

815

0.444

0.172 to
0.400
0.388 to 13.572
0.498
0.0706 to 2.301
0.708

0.021

100.00

100.00

Q

DF

69.10

2

p

I2

95%CI for I2

Test for heterogeneity
0.0001 97.11%

94.21 to 98.55

จากตาราง 5 ผลการสังเคราะห์ทฤษฎีภาวะผู้นาทัง้ 4 แบบ ที่สมั พันธ์กบั นวัตกรรม
พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมีความสัม พันธ์ กับนวัตกรรมมี ค่าสหสัมพันธ์ เท่ากับ .369 ส่วน
ภาวะผู้นาเชิงบารมีมี ความสัม พันธ์ กับนวัตกรรมมีค่าสหสัมพันธ์ เท่ากับ .388 ส่วนภาวะผู้นาแบบ
แบ่ง ปั น มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ นวัต กรรมมี ค่า สหสัม พัน ธ์ เท่ า กับ .539 และภาวะผู้น าเชิ ง กลยุท ธ์ มี
ความสัมพันธ์กบั นวัตกรรม มีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ .445 โดยสามารถสรุปได้ ดงั ภาพประกอบที่ 4 ถึง
7 ได้ ดงั นี ้
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ภาพประกอบ 4 ผลการสังเคราะห์ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับนวัตกรรม

ภาพประกอบ 5 ผลการสังเคราะห์ภาวะผู้นาเชิงบารมีกบั นวัตกรรม
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ภาพประกอบ 6 ผลการสังเคราะห์ภาวะผู้นาแบบแบ่งปันกับนวัตกรรม

ภาพประกอบ 7 ผลการสังเคราะห์ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ กบั นวัตกรรม
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ตอนที่ 2 การสังเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผู้นาทัง้ 4 แบบ โดยการวิเคราะห์เนื ้อหา
เป็ นการวิเคราะห์และกาหนดองค์ประกอบของภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริ หารธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ผู้วิจัยได้ ดาเนินการสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎี ภ าวะผู้นา 4 แบบ ประกอบด้ วย
ภาวะผู้นาเชิงบารมี ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ และภาวะผู้นาแบบแบ่งปั น ที่มี
ความเกี่ ย วข้ อ งกับ นวัต กรรม และงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ ภาวะผู้น าเชิ ง นวัต กรรมของ ท าให้ ไ ด้
องค์ประกอบของภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริ หาร ได้ แก่ วิสยั ทัศน์ การทางานเป็ นทีม การลงมือ
ปฏิบตั ิ สื่อสาร และแรงบันดาลใจและแรงจูงใจ รวมถึงการใช้ วิธีการสัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อ ม ท าให้ ได้ อ งค์ ป ระกอบ 5 องค์ ป ระกอบ จากนัน้ จึง น าข้ อ สรุ ป มาสร้ าง
เครื่ องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั จะใช้ 4 ทฤษฎีดงั กล่าวข้ างต้ นเป็ นเกณฑ์ในการวิเคราะห์แบบภาวะผู้นา 4 แบบ ที่
ส่งผลต่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาแนวคิดภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมดังนี ้

ภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลง

-ร่วมกันสร้ างวิสยั ทัศน์เกี่ยวกับ
อนาคตขององค์การ
-แสดงพันธะผูกพันต่อเป้าหมาย
และวิสยั ทัศน์ร่วม

-กล้ าทีจ่ ะร่วมเสีย่ งกับผู้ตามใน
การปฏิบตั ิงานเพื่อให้ บรรลุผล
สาเร็ จตามเป้าหมาย
-กระตุ้นและปลุกเร้ าจิต
วิญญาณของผู้ตามให้ มีความ
ผูกพันต่อเป้าหมายและ
วิสยั ทัศน์ร่วมกัน
-ร่วมกันสร้ างวิสยั ทัศน์และ
กาหนดเป้าหมายของหน่วยงาน

ตาราง 6 (ต่อ)

ภาวะผู้นาเชิงบารมี

ภาวะผู้นาแบบแบ่งปั น

-สร้ างวิสยั ทัศน์ใหม่ที่แสดงให้
เห็นถึงภาพทีด่ งึ ดูดใจของ
อนาคตที่ดกี ว่าที่องค์การ
สามารถเป็ นได้ ในอนาคต
-แสดงถึงวิสยั ทัศน์ของตนเอง
ออกมาเพื่อสร้ างแรงจูงใจให้ แก่
สมาชิกในองค์การ
-อธิบายถึงแก่นสาระสาคัญของ
วิสยั ทัศน์องค์การ
-การเชื่อมโยงตัวพวกเขาเข้ ากับ -จัดระเบียบข้ อมูลเกี่ยวกับ
องค์การ
เป้าหมายของทีมและการ
ปฏิบตั ิงานภายในทีม

ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์

ตาราง 6 ผลการสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร

การทางานเป็ นทีม

การสังเคราะห์องค์ประกอบของ
ภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของ
ผู้บริ หาร
วิสยั ทัศน์
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ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง

ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์
ภาวะผู้นาแบบทีม

การสัง เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบ
ของภาวะผู้น าเชิ ง นวัต กรรม
ของผู้บริหาร
ลงมือปฏิบตั อิ ย่างรวดเร็ว

-มีการทางานอย่างรวดเร็ว -การปฏิบตั อิ ย่างรวดเร็ว
-แก้ ไขการทางานที่ทนั ท่วงที -ทันท่วงที
-หาแนวทางแก้ ไขปั ญ หาด้ วย-ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น
วิธีการใหม่ๆ
-สื่ อ ส า รค วาม ค าด ห วั ง ที่-การสื่ อสารความคาดหวังต่อ
-ควบคุม การส่งผ่านและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ชัดเจนต่อผู้ตาม
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาอย่างชัดเจน
สื่อสารข้ อมูลสูส่ มาชิกในทีม
-สร้ างแรงจู ง ใจให้ เกิ ด แก่ ผ้ ู
-คาพูดในเชิงอุดมคติแสดงถึง
เป็ นผู้สร้ างแรงบันดาลใจ
ตาม
วิ สัย ทัศ น์ ข องตนเองออกมา
และแรงจูงใจ
เพื่ อ ส ร้ า ง แ รง จู ง ใจ ให้ แ ก่
สมาชิกในองค์การ

ภาวะผู้นาเชิงบารมี

ตาราง 6 (ต่อ)
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จากตาราง 6 การสังเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผู้นาทัง้ 4 แบบ ที่มีความสัมพันธ์กบั
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาเป็ นภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารประกอบด้ วย
วิสยั ทัศน์ ผู้บริหารต้ องมีการร่วมกันสร้ างวิสยั ทัศน์ใหม่กบั พนักงาน ตามเป้าหมาย
ขององค์กร มีการกระตุ้นให้ พนักงานมีความผูกพัน กับเป้าหมายขององค์กร กล้ าที่จะร่วมกันเสี่ยงกับ
พนักงาน
การทางานเป็ นทีม ผู้บริ หารมีการจัดการบรรยากาศภายในองค์กรให้ มีการทางาน
ร่วมกัน ส่งเสริมการทางานเป็ นกลุม่ เชื่อมโยงพนักงานให้ เข้ าถึงองค์กร
การลงมือปฏิบตั ิ ผู้บริ หารปฏิบตั ิงานอย่างรวดเร็ ว แก้ ไขปั ญหาให้ ทนั ท่วงที ทันต่อ
สถานการณ์ ค้ นหาวิธีการใหม่ๆ ในการทางาน
การสื่อสาร ผู้บริ หารต้ องสื่อสารภายในองค์กรให้ ชดั เจน และสื่อสารไปถึงพนักงาน
ทุกคน พนักงานได้ รับข้ อมูลที่นา่ เชื่อถือ
แรงบันดาลใจและแรงจูงใจ ผู้บริหารสร้ างแรงจูงใจให้ แก่พนักงานในองค์กร โดยการ
พูดโน้ มน้ าวพนักงานให้ คล้ อยตามองค์กร
จากการสังเคราะห์ องค์ประกอบของภาวะผู้นาของทัง้ 4 แบบ ทาให้ พัฒ นาเป็ น
ภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
ตาราง 7 สรุปการสังเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริ หาร
ประเด็น
ทฤษฎี
ประเด็นที่ 1 วิสยั ทัศน์
ภาวะผู้นาเชิงบารมี
ประเด็ น ที่ 2 การท างานเป็ น ผู้นาแบบแบ่งปัน
ทีม

องค์ประกอบ
-การใช้ อิทธิพลเชิงอุดมคติ
-การที่ ที มงาน ร่ ว มกั น แก้ ไข
ปัญหา

ประเด็นที่ 3 ลงมือปฏิบตั ิ
ประเด็นที่ 4 การสื่อสาร

-วิสยั ทัศน์เชิงกลยุทธ์
-ทีมงานร่วมกันแก้ ไขปัญหาโดย
อยู่บนพื ้นฐานของแหล่งข้ อมูลที่
น่าเชื่อถือ
-การจูงใจที่สร้ างแรงบังดาลใจ

ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์
ภาะผู้นาแบบแบ่งปัน

ประเด็ น ที่ 5 แรงบั น ดาลใจ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
และแรงจูงใจ
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จากตาราง 7 การสรุ ป ประเด็ น การสัง เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบของภาวะผู้น าเชิ ง
นวัต กรรมของผู้บ ริ ห ารได้ 5 ประเด็ น ได้ แ ก่ ประเด็ น ที่ 1 วิ สัย ทัศ น์ ได้ จ ากภาวะผู้น าเชิ ง บารมี
องค์ประกอบการใช้ อิทธิพลเชิงอุดมคติ ประเด็นที่ 2 การทางานเป็ นทีม จากภาวะผู้นาแบบแบ่งปั น
องค์ประกอบการที่ทีมงานร่ วมกันแก้ ไขปั ญหา ประเด็นที่ 3 ลงมือปฏิบตั ิ จากภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์
องค์ประกอบวิสยั ทัศน์เชิงกลยุทธ์ ประเด็นที่ 4 การสื่อสาร จากภาะผู้นาแบบแบ่งปั น องค์ประกอบ
ที ม งานร่ วมกัน แก้ ไขปั ญ หาโดยอยู่บ นพื น้ ฐานของแหล่ง ข้ อมูล ที่ น่าเชื่ อ ถื อ และประเด็น ที่ 5 แรง
บันดาลใจและแรงจูงใจ จากภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบการจูงใจที่สร้ างแรงบังดาลใจ
หลั ง จากได้ อ งค์ ป ระกอบของภาวะผู้ น าเชิ ง นวัต กรรมของผู้ บริ ห าร ผู้ วิ จัย ได้
ด าเนิ น การสัม ภาษณ์ ผ้ ู เชี่ ย วชาญด้ า นธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม เพื่ อ ให้ ได้ นิ ย ามของ
องค์ประกอบของภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดังนี ้
ตอนที่ 3 การสัมภาษณ์
จากผลการดาเนินการวิจยั ข้ างต้ น จากนันผู
้ ้ วิจยั ได้ องค์ประกอบของภาวะผู้นาเชิง
นวัตกรรมจากทฤษฎีทงั ้ 4 ทฤษฎีดงั กล่าวข้ างต้ น ไปตังเป็
้ นคาถามสัมภาษณ์ผ้ ทู รงคุณวุฒิด้านธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม จานวน 3 คน ตามองค์ประกอบทัง้ 5 เพื่อให้ ได้ เนื ้อหาที่ครอบคลุมและ
ตรงกับบริ บทของ SMEs เพื่อสร้ างนิยามปฏิบตั ิการและยืนยันองค์ประกอบเหล่านันในการพั
้
ฒ นา
เป็ นเครื่ องมือวัดพฤติกรรมภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมต่อไป
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญในงานวิจยั
ผู้เชี่ยวชาญด้ านธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จานวน 3 ท่าน เป็ นผู้บริ หาร
ระดับสูงสุด ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีอตั ราการเติบโตทางธุรกิจ 50 % ขึ ้นไปภูมิหลัง
และบริ บทของผู้เชี่ยวชาญเป็ นรายบุคคลสาหรับข้ อมูลในส่วนภูมิ หลังนี เ้ ป็ นการนาเสนอข้ อมูล
ส่วนตัว ประวัติ และการทางานในส่วนผู้เชี่ยวชาญเป็ นรายบุคคลโดยย่อ ดังนี ้
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1
ภูมิหลัง ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1 อายุ 50 ปี เป็ นเจ้ าของธุรกิจส่งออกอาหาร
แปรรูป
บริ บ ท การการส่ ง ออกอาหารแปรรู ป ประมาณ ปี เคยได้ รั บ รางวัล
นวั ต กรรมแห่ ง ชาติ ปี พ.ศ. 2553, 2554, และ 2555 และได้ รั บ รางวั ล สุ ด ยอดนวั ต กรรม 7
Innovation Awards ประเภท รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ สังคม มีลู
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2
ภูมิหลัง ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2 อายุ 35 ปี เป็ นเจ้ าของธุรกิจเทคโนโลยี
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บริ บท ประกอบธุรกิจของบริ ษัทประมาณ 10 ปี มีผลประกอบการเติบโต
เกิ น 50 % เป็ น ระยะเวลา 3 ปี ติด กัน ประกอบกิ จ การให้ บ ริ ก ารออกแบบและจัด ท ากราฟฟิ ก
ประกอบสื่อทางด้ านโทรทัศน์และภาพยนต์ เป็ นบริษัททาโฆษณา
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3 ส่งออกของกินเล่น SPR Food industry
ภูมิหลัง ผู้บริ หารระดับสูง ด้ านการพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริษัทผลิต
อาหารส่งออก ที่มีอตั ราการเติบโตสูง และมีการขยายตลาดทัว่ โลก
บริบท บริษัทมีผลประกอบการเติบโต 50 % ในปี 2561
ข้ อมูลกลุม่ ตัวอย่าง

ข้ อมูลเบื ้องต้ น

ผู้เชี่ยวชาญ 1

เจ้ าของธุ รกิ จ ส่งออกอาหารแปรรู ป ได้ รับ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ปี 2553,
2554, 2555

ผู้เชี่ยวชาญ 2

เจ้ าของธุรกิจเทคโนโลยี มีผลประกอบการเติบโตเกิน 50 % เป็ นระยะเวลา 3 ปี
ติดกัน

ผู้เชี่ยวชาญ 3

ผู้บริ หารระดับสูง ด้ านการพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริ ษัทผลิตอาหารส่งออก
ที่มีอตั ราการเติบโตสูง และมีการขยายตลาดทัว่ โลก

ผลการสัมภาษณ์ ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเกี่ยวกับ
ภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริ หาร เพื่ อนาข้ อสรุ ปมาสร้ างเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจัยใช้ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยายโดยใช้ ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้ จากการสัมภาษณ์ ผ้ เู ชี่ยวชาญ
จานวน 3 ท่าน พบว่า ผู้บริหารจะมีภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมจะมีลกั ษณะดังนี ้ 1) มีวิสยั ทัศน์ที่ทนั ต่อ
การเปลี่ยนแปลง 2) ให้ ความสาคัญกับการทางานเป็ นทีม 3) การปฏิบตั ิงานรวดเร็ว 4) การสื่อสาร
ที่ มี ประสิ ทธิ ภ าพ และ 5) สร้ างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจ ดังประเด็น และข้ อความสนับสนุน
ต่อไปนี ้
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ประเด็นภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของ
ผู้บริหาร

ผู้เชี่ยวชาญ 1

ผู้เชี่ยวชาญ 2 ผู้เชี่ยวชาญ 3

รวม

วิสยั ทัศน์

1

1

1

3

การทางานเป็ นทีม

1

1

1

3

ลงมือปฏิบตั ิ

1

1

1

3

การสื่อสาร

1

1

1

3

แรงบันดาลใจและแรงจูงใจ

1

1

1

3

สรุ ป ผลการสัม ภาษณ์ เจ้ าของธุ ร กิ จ ผู้ป ระสบความส าเร็ จ และเป็ นที่ ย อมรั บ ในกลุ่ม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3 คน สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
ประเด็นที่ 1 มุง่ สูว่ ิสยั ทัศน์และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ผู้บริ หารรู้ว่าอะไรคือเป้าหมายที่สาคัญ แสดงออกถึงการมีความมัน่ คงต่อเป้าหมาย
นัน้ สร้ างและสื่อสารวิสยั ทัศน์ที่ชดั เจนซึ่งมุ่งตรงต่อเป้าหมายขององค์การ เปิ ดกว้ างรับรู้และเข้ าถึง
แหล่งข้ อมูลทุกทิศทาง เป็ นผู้มองการณ์ ไกล สามารถคาดการณ์ ความเปลี่ยนแปลงที่ จะเกิดขึ ้นใน
อนาคต มองออกว่าสาเหตุและผลลัพ ธ์ ที่ตามมาของความเปลี่ ยนแปลงที่ กาลังจะเกิ ดขึน้ นั น้ เป็ น
อย่างไร และควรจะตรี ยมการรับมืออย่างไรเพื่อให้ องค์การอยู่รอด โดยการชี ้ให้ เห็นถึงความสาคัญ
ของนวัตกรรมและการนานวัตกรรมเข้ ามาประยุกต์ใช้ ในการทางาน กล้ าเสี่ยงที่จะนาและทาให้ เกิด
การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ ้น นอกจากนี ้ รู้ วิธีการสื่อสารและถ่ายทอดข้ อมูลให้ พนั กงานเข้ าใจ
และสามารถเตรี ยมตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้
“ตังเป้
้ าหมายให้ สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์ขององค์กร และพัฒนาพนักงานให้ เขาเติบโตไปพร้ อมกับองค์กร
ติดตามการเปลี่ยนแปลงจากทุกสื่อว่าเราต้ องปรับธุรกิจไปในแนวไหน ปรับการดาเนินธุรกิจให้ เข้ ากับสถานการณ์
ปั จจุบนั เช่น การขาย ต้ องมีการใช้ เทคโนโลยี และนาโปรแกรมมาเป็ นตัวช่ว ยในการทางานและการขยายธุรกิจ มองเห็นวิสยั ทัศน์แล้ วต้ องเขียนขึ ้นมา โดยต้ องศึกษาตลาด ศึกษาโลก”
(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1 , สัมภาษณ์, 1 พค 2561)
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“สื่อสารให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาเห็นถึงความจาเป็ นและความสาคัญของกาเปลี่ยนแปลงที่กาลังจะเกิดขึ ้น
ทาให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาเข้ าใจและรู้สกึ ว่าตนเองเป็ นส่วนหนึง่ ที่สาคัญต่อการเปลีย่ นแปลงครัง้ นี ้ และเป็ นส่วนสาคัญที่
จะทาให้ การเปลี่ยนแปลงนี ้สาเร็ จลุลว่ งด้ วยดี ทุม่ เทแรงกาย แรงใจ เสียสละตนเอง เพื่อประโยชน์โดยส่วนรวมของ
องค์การ ไม่เห็นแก่ตวั เห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าประโยชน์สว่ นตัว ”
(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2, สัมภาษณ์, 2 พค 2561)

“มอบหมายงานที่สาคัญให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชา ที่เป็ นส่วนหนึ่งของการทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง ระดม
สมอง ระดมความคิดจากผู้ใต้ บงั คับบัญชา เพื่อค้ นหาแนวทางปฏิบตั ิใหม่ๆ ที่เป็ นไปได้ ”
(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3, สัมภาษณ์, 3 พค 2561)

ประเด็นที่ 2 ส่งเสริมการทางานเป็ นทีม
ผู้บริ หารส่งเสริ มและหล่อหลอมให้ เกิดวัฒนธรรมการทางานเป็ นทีม
ให้ เกิดขึ ้นในองค์การ ร่ วมกันทางานให้ ประสบความสาเร็ จ โดยสนับสนุนให้ สมาชิกในทีมงานมี
ความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทางาน สนับสนุนกัน พึ่ งพากัน ให้ กาลังใจ
ซึ่งกันและกัน รวมถึงสร้ างให้ เกิดความเชื่อถือไว้ วางใจซึ่งกันและกันในระหว่างสมาชิกของทีมงาน
เกิดความยึดเหนี่ยวกันภายในกลุม่ ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของสมาชิกในทีมในการทากิจกรรมต่างๆ
ของกลุ่ม นอกจากนีผ้ ้ ูนาต้ องจัดสรรทรัพยากรที่ จาเป็ นต่อการทางานอย่ างเพี ยงพอ ส่งเสริ มให้
ทีมงานนานวัตกรรมเข้ ามาประยุกต์ใช้ ในการทางานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของงาน
“อนุญาตให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาเข้ าถึงข้ อมูลที่จาเป็ นต่อการทางานอย่างเพียงพอ กาหนด
นโยบาย แนวทางปฏิบตั ิงาน รวมถึงกฎระเบียบ ที่สอดคล้ องและเป็ นไปเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
ขององค์การ แบ่งงานกันให้ ชดั เจน และสร้ างความรู้ สึกให้ คนภายในองค์การมีส่วนร่ วมและเป็ น
ส่วนหนึ่งของทีม โดยรับฟั งปั ญหาของทุกคน เมื่อผิดพลาดรี บแก้ ปัญหา จะทาให้ บรรยากาศการ
ทางานเป็ นทีมที่แข็งแกร่ง”
(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1, สัมภาษณ์, 1 พค 2561)

“สร้ างให้ เกิ ด ความเชื่ อ ถื อไว้ วางใจซึ่ง กัน และกัน ในระหว่างสมาชิ ก ในที ม หรื อ เพื่ อ น
ร่วมกัน ซึ่งถือเป็ นหัวใจสาคัญประการหนึ่งของการทางานเป็ นทีม เสริมสร้ างให้ เกิดความรัก ความ
สามัคคีปรองดองในหมูเ่ พื่อนร่วมงาน ให้ การสนับสนุนช่วยเหลือซึง่ กันและกันเมื่อจาเป็ น”
(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2, สัมภาษณ์, 2 พค 2561)
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“ส่งเสริ มทีมงานเกี่ยวกับการคิดค้ นพัฒ นาสิ่งใหม่ หรื อการนานวัตกรรมใหม่ม าใช้ เพื่ อ
แก้ ปั ญ หาหรื อสิ่ งเสริ ม การทางานให้ เกิ ด ประสิทธิ ผลมากขึน้ จัดสรรทรัพ ยากรที่ จ าเป็ นต่อการ
ทางานให้ แต่ละทีมงานอย่างเท่าเทียมและเพียงพอ”
(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3, สัมภาษณ์, 3 พค 2561)

ประเด็นที่ 3 ลงมือปฏิบตั อิ ย่างรวดเร็ว
ผู้บริหารแสดงตัวแบบการตอบสนองต่อสิ่งรอบตัวอย่างทันท่วงที โดย
รับรู้ ต่อสถานการณ์ ที่เกิดขึน้ จับประเด็นสาคัญ ของสถานการณ์ และหาวิธีการตอบสนองอย่าง
เหมาะสมได้ ทนั การ รวมถึงการกระทาในเชิงป้องกันล่วงหน้ าเพื่อไม่ให้ เกิดเหตุการณ์ ที่ก่อให้ เกิด
ความเสี ย หายต่อ องค์ ก าร ผู้น ามี ก ารวางแผนการท างานอย่า งเป็ นระบบเพื่ อ การท างานที่ มี
ประสิ ทธิ ภ าพ ส่ง เสริ ม ค่านิ ยมการท างานอย่างรวดเร็ วให้ เป็ น วัฒ นธรรมองค์ การ ให้ พ นักงาน
ตอบสนองความต้ องการทัง้ ลูกค้ าภายในและลูกค้ าภายนอกอย่างรวดเร็ ว โดยมีการติดตามงาน
คิดค้ นแนวทางการปฏิบตั ิงานใหม่ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน หรื อผลิตสินค้ าใหม่ก่อน
คูแ่ ข่งและนาสินค้ าสูต่ ลาดการค้ าได้ อย่างรวดเร็ ว
“ลงมือปฏิบตั ิ สามารถทาได้ อย่างรวดเร็ ว และหากมีปัญหาจะแก้ ไขได้ อย่างรวดเร็ ว มี
การประชุมร่วมกัน แล้ วจะรี บลงมือทาทันที”
(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1, สัมภาษณ์, 1 พค 2561)

“ผู้บริ หารกระตุ้นให้ ผ้ ูใต้ บังคับบัญ ชาคิดสิ่งใหม่ ค้ นหาสิ่งใหม่ ทดลองทาสิ่งใหม่ๆ อยู่
เสมอกระตุ้น ให้ ทุก ส่วนในองค์ ก ารผลิ ต ผลงานที่ ส อดคล้ องกัน และเป็ น ไปในทางที่ ช่วยเสริ ม
ประภาพให้ กบั องค์การ”
(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2, สัมภาษณ์, 2 พค 2561)

“ผู้บริ หารมีการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยว มีความไวต่อความเปลี่ยนแปลงหรื อสิ่งที่เกิดขึ ้นและ
ส่งผลกระทบต่อองค์การ และต้ องมีการตอบสนองอย่างฉับพลัน อย่างทันท่วงที ผู้บงั คับบัญชา
ส่งเสริ ม สนับ สนุน การพัฒ นาด้ านความรู้ ทัก ษะใหม่ๆ แก่พ นักงาน เช่น การส่งเข้ าฝึ กอบรม/
สัมมนาเกี่ยวกับการผลิตนวัตกรรม”
(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3, สัมภาษณ์, 3 พค 2561)
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ประเด็นที่ 4 สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้บริ หารส่งผ่านข้ อมูลที่สาคัญไปยังผู้ตาม โดยสื่อสารข้ อมูลที่ถกู ต้ อง
มี เสถี ย รภาพของข้ อ มูล สื่ อ สารข้ อ มูล อย่ างตรงไปตรงมา และเลื อ กใช้ ช่ อ งทางการสื่ อ สารที่
เหมาะสมเพื่อให้ ข้อมูลไปถึงผู้รับที่ถกู ต้ อง ผู้นาเปิ ดโอกาสให้ มีการสื่อสารสองทาง เน้ นการสื่อสาร
แบบแนวราบ รับฟั งความคิดเห็นของผู้ตาม ให้ ข้อมูลตอบกลับแก่ ผ้ ตู ามอย่างตรงไปตรงมาและ
สร้ างสรรค์ และประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีการสื่อสารแบบสมัยใหม่เข้ ากับการทางาน เพื่ อให้ มีการ
สื่อสารข้ อมูลถึงผู้รับได้ อย่างรวดเร็ว และถูกต้ อง
“เมื่อมีอะไรใหม่ๆ เข้ ามาจะรี บประชาสัมพันธ์ให้ พนักงานรับทราบ รู้เรื่ องเทคโนโลยี การ
สื่อสาร พยายามให้ มีการคุยและแลกเปลี่ยนกันตลอด โดยกาหนดให้ มีการพูดคุยกันอย่างน้ อย
สัป ดาห์ ล ะ 1 ครัง้ อธิ บายงานอย่างชัดเจน และสื่ อสารแบบสองทาง ฟั งลูกที ม อย่างไม่มี อคติ
ยุติธรรม สื่อสารอย่างเป็ นกลาง พูดด้ วยความจริ งใจ ชัดเจน เข้ าใจง่าย การพูดคุยติดตามงาน
โดยใช้ การสื่อสารที่เป็ นบวก มีการสื่อสารที่ชดั เจน ตรงไปตรงมา ไม่กากวม ต้ องไม่มีประเด็นซ่อน
เร้ นในการสื่อสาร ให้ ความสาคัญกับการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ คอยตรวจสอบหากมีความ
ผิดปกติ เช่น พนักงานไม่ปฏิ บตั ิตาม เพราะสื่อสารไม่ชัดเจนหรื อไม่ สื่อสารวิสัยทัศน์ที่มองเห็น
ให้ กบั บุคลากรับฟั ง จนเกิดความรู้สกึ ตื่นเต้ น อยากทาตาม มีความสามารถในการสื่อสาร”
(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1, สัมภาษณ์, 1 พค 2561)
“ผู้บริ ห ารวางแผนการดาเนิน งานโดยคานึงถึงความเป็ น ไปได้ ของ
ความสาเร็ จ ผู้บริ หารรู้ ว่าอะไรควรพูด อะไรไม่ควรพูด พูดถูกกาลเทศะ รู้ ว่าเรื่ องไหนควรสื่อสาร
ออกไปอย่างไร ผ่านทางช่องทางไหนจึงจะเกิดประสิทธิผล”
(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2, สัมภาษณ์, 2 พค 2561)
“ผู้บริ หารมีทกั ษะการสื่อสารที่ดี สามารถพูดเรื่ องยากให้ เข้ าใจได้ ง่าย
พูดชัดเจน ตรงประเด็น และที่สาคัญต้ องคานึงถึงเรื่ องประสิทธิภาพในการรับรู้ของพนักงาน ข้ อมูล
ที่ผ้ บู ริ หารสื่อสารออกมาต้ องมีความหนักแน่นชัดเจน ไม่เปลี่ยนกลับไปกลับมาตามกาลเวลาและ
ไม่ขดั กันกับที่พดู ก่อนหน้ านี ้”
(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3, สัมภาษณ์, 3 พค 2561)
ประเด็นที่ 5 การสร้ างแรงบันดาลใจ
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ผู้บริ หารสร้ างแรงบันดาลใจให้ เกิดขึ ้นในผู้ตาม โดยเริ่มจาการที่เป็ นผู้
มองโลกในแง่ดี มองไปถึงเป้าหมายขององค์การในอนาคต มีความคิดทางบวก อันนาไปสู่การหา
วิธีกระตุ้นให้ ผ้ ตู ามมีแรงจูงใจในการทางาน รวมถึงการเห็นคุณค่าและชื่นชมสิ่งที่ผ้ ตู ามริ เริ่ มและ
กระทาจนสาเร็ จ ทาให้ ผ้ ตู ามเกิดพันธะผูกพันต่อเป้าหมายร่วมกันขององค์การ อันนาไปสูก่ ารอุทิศ
ตนและมีความกระตือรื อร้ นในการทางาน ในทางกลับกันผู้นาต้ องสร้ างให้ ผ้ ตู ามเป็ นผู้มองโลกใน
แง่ดี มีความคิดเชิงบวก และเห็นคุณค่าในงานของตนเช่นกัน นอกจากนีผ้ ้ นู าสร้ างงานที่ท้าทาย
และมี ความหมายต่อองค์การโดยการประยุกต์ใช้ นวัตกรรมเพื่ อเพิ่มความน่าสนใจในงาน และ
มอบหมายงานที่ท้าทายและมีความหมายให้ ผ้ ตู ามทา
“เปิ ดโอกาสให้ เรี ยนรู้ แม้ จะทาผิดพลาด ก็ให้ อภัยและนาสิ่งที่ผิดมา
แก้ ไ ข ถื อ ว่า เป็ น การเรี ย นรู้ และจะไม่ ท าผิ ด ซ า้ อี ก ให้ ค วามศรั ท ธาในตัว พนัก งาน กระตุ้น ให้
บุคลากรลงมือปฏิบตั ิจากการเรี ยนรู้จริ ง โดยให้ กาลังใจและฝึ กฝน เช่น ให้ คนรู้จกั คาพูดที่วา่ เก่งไม่
กลัว กลัวช้ า กระตุ้นให้ ลงมือทาเลย หากผิดก็คอยแก้ ไข ทาเป็ นตัวอย่างให้ ดกู ่อนว่าผู้นาก็ไม่ ได้ เก่ง
ตลอดเวลา ชื่นชมการปฏิบตั ิงานเมื่อทาได้ ดี พร้ อมทัง้ สนับสนุนให้ ทาดีขึ ้นอีก มีรางวัลพิเศษจาก
การปฏิบตั ิงานดี พูดให้ กาลังใจ ให้ เขาเติบโตไปพร้ อมองค์กร ผลักดันให้ บคุ ลากรทางานที่ท้าทาย
และยาก ให้ ค วามมั่น ใจในศัก ยภาพของบุค ลากรว่าท าได้ และส่ง เสริ ม จนกระทัง้ เขาประสบ
ความสาเร็ จ ใช้ สิ่งที่เขามีให้ เป็ นประโยชน์มากกว่าตาหนิในข้ อด้ อยของบุคลากร จัดให้ มีการให้
โบนัสเพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจ”
(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1, สัมภาษณ์, 1 พค 2561)
“ใช้ อานาจการให้ รางวัล การลงโทษ อย่างสมเหตุสมผล ถูกจังหวะ
เวลา และอย่างเท่าเทียม ผู้บริ หารส่งเสริมและสนับสนุนผู้ใต้ บงั คับบัญชาให้ เกิดการริ เริ่มการทาสิ่ง
ใหม่ๆ ด้ วยตนเอง เพื่อให้ เห็นคุณค่าของสิ่งที่ทา”
(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2, สัมภาษณ์, 2 พค 2561)
“ส่งเสริ มการมองโลกในแง่ดี การคิดทางบวก ชี ้ให้ ผ้ ูใต้ บงั คับบัญชา
เห็นถึงความสาคัญของพลังความคิดทางบวก การสื่อสารและแนวทางการปฏิบตั ิของผู้บริหารต้ อง
เป็ นไปในทางที่ทาให้ เกิดสิ่งที่ดีขึ ้นกับองค์การ เกิดความหวังที่เป็ นไปได้ ตอ่ อนาคตขององค์การที่มี
ความเจริญรุ่งเรื องและมัน่ คง”
(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3, สัมภาษณ์, 3 พค 2561)
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จากผลการวิจยั ข้ างต้ น สามารถเขียนเป็ นนิยามของภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม
ของผู้บริหาร ได้ ดงั นี ้
ภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร หมายถึง คุณลักษณะของผู้บริหารที่
แสดงถึงการใช้ อานาจและความสามารถของตนเองในการเข้ าถึงปั ญหาหรื อโอกาส กระตุ้นจูงใจ
และสนับสนุนทีมงานและการทางานเป็ นทีม เพื่อคิดค้ นวิธีการหรื อแนวทางการแก้ ปัญหาแบบใหม่
และปรับปรุ งการทางานอย่างต่อเนื่ อง รวมทัง้ ส่งเสริ ม ให้ มี การนานวั ตกรรมสู่การปฏิ บตั ิ อันจะ
น าไปสู่ก ารสร้ างมู ล ค่ า เพิ่ ม หรื อ นวัต กรรมทางธุ รกิ จ ให้ แก่ อ งค์ ก าร ภาวะผู้ น าเชิ ง นวัต กรรม
ประกอบด้ วย 5 องค์ประกอบ ดังนี ้
1. มุ่งสู่วิสยั ทัศน์และทันต่อการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ผู้นารู้ ว่าอะไร
คือเป้าหมายที่สาคัญ แสดงออกถึงการมีความมัน่ คงต่อเป้า หมายนัน้ สร้ างและสื่อสารวิสยั ทัศน์ที่
ชัดเจนซึ่งมุ่งตรงต่อเป้าหมายขององค์การ เปิ ดกว้ างรับรู้และเข้ าถึงแหล่งข้ อมูลทุกทิศทาง เป็ นผู้
มองการณ์ไกล สามารถคาดการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต มองออกว่าสาเหตุและ
ผลลัพธ์ ที่ตามมาของความเปลี่ยนแปลงที่กาลังจะเกิ ด ขึน้ นัน้ เป็ นอย่างไร และควรจะตรี ยมการ
รับมืออย่างไรเพื่ อให้ องค์การอยู่รอด โดยการชีใ้ ห้ เห็นถึงความสาคัญ ของนวัตกรรมและการนา
นวัตกรรมเข้ ามาประยุกต์ใช้ ในการทางาน กล้ าเสี่ ยงที่ จะนาและทาให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ ้น นอกจากนี ้ รู้วิธีการสื่อสารและถ่ายทอดข้ อมู ลให้ พนักงานเข้ าใจ และสามารถเตรี ยม
ตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้
2. ส่งเสริ มการทางานเป็ นทีม หมายถึง ผู้นาส่งเสริ มและหล่อหลอม
ให้ เกิดวัฒนธรรมการทางานเป็ นทีมให้ เกิดขึ ้นในองค์การ ร่วมกันทางานให้ ประสบความสาเร็จ โดย
สนับสนุนให้ สมาชิกในที มงานมีความสัมพันธ์ อันดีต่อกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทางาน
สนับสนุนกัน พึง่ พากัน ให้ กาลังใจซึง่ กันและกัน รวมถึงสร้ างให้ เกิดความเชื่อถือไว้ วางใจซึง่ กันและ
กันในระหว่างสมาชิกของทีมงานเกิดความยึดเหนี่ยวกันภายในกลุ่ม ส่งเสริ มการมีส่ว นร่ วมของ
สมาชิกในทีมในการทากิจกรรมต่างๆ ของกลุ่ม นอกจากนี ้ผู้นาต้ องจัดสรรทรัพยากรที่จาเป็ นต่อ
การทางานอย่างเพียงพอ ส่งเสริ มให้ ทีมงานนานวัตกรรมเข้ ามาประยุกต์ใช้ ในการทางานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลของงาน
3. ลงมื อ ปฏิ บั ติ อ ย่ า งรวดเร็ ว หมายถึ ง ผู้ น าแสดงตั ว แบบการ
ตอบสนองต่อสิ่งรอบตัวอย่างทันท่วงที โดยรับรู้ ต่อสถานการณ์ ที่เกิดขึน้ จับประเด็นสาคัญ ของ
สถานการณ์ และหาวิธีการตอบสนองอย่างเหมาะสมได้ ทันการ รวมถึงการกระทาในเชิงป้องกัน
ล่วงหน้ าเพื่ อไม่ให้ เกิ ดเหตุการณ์ ที่ก่อให้ เกิ ดความเสี ยหายต่อองค์ การ ผู้น ามี การวางแผนการ
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ทางานอย่างเป็ นระบบเพื่อการทางานที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมค่านิยมการทางานอย่างรวดเร็ วให้
เป็ นวัฒนธรรมองค์การ ให้ พนักงานตอบสนองความต้ องการทังลู
้ กค้ าภายในและลูกค้ าภายนอก
อย่างรวดเร็ ว โดยมีการติดตามงาน คิดค้ นแนวทางการปฏิบตั ิงานใหม่ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางาน หรื อผลิตสินค้ าใหม่ก่อนคูแ่ ข่งและนาสินค้ าสู่ตลาดการค้ าได้ อย่างรวดเร็ว
4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง ผู้นาส่งผ่านข้ อมูลที่สาคัญ
ไปยังผู้ตาม โดยสื่อสารข้ อมูลที่ถูกต้ อง มีเสถียรภาพของข้ อมูล สื่อสารข้ อมูลอย่างตรงไปตรงมา
และเลือกใช้ ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อให้ ข้ อมูลไปถึงผู้รับที่ถูกต้ อง ผู้นาเปิ ดโอกาสให้ มี
การสื่อสารสองทาง เน้ นการสื่อสารแบบแนวราบ รับฟั งความคิดเห็นของผู้ตาม ให้ ข้อมูลตอบกลับ
แก่ผ้ ตู ามอย่างตรงไปตรงมาและสร้ างสรรค์ และประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีการสื่อสารแบบสมัยใหม่เข้ า
กับการทางาน เพื่อให้ มีการสื่อสารข้ อมูลถึงผู้รับได้ อย่างรวดเร็ว และถูกต้ อง
5. เป็ น ผู้ส ร้ างแรงบันดาลใจ หมายถึง ผู้น าสร้ างแรงบันดาลใจให้
เกิดขึ ้นในผู้ตาม โดยเริ่มจาการที่เป็ นผู้มองโลกในแง่ดี มองไปถึงเป้าหมายขององค์การในอนาคต มี
ความคิดทางบวก อันนาไปสู่การหาวิธีกระตุ้นให้ ผ้ ูตามมีแรงจูงใจในการทางาน รวมถึ งการเห็น
คุณค่าและชื่นชมสิ่งที่ผ้ ตู ามริ เริ่ มและกระทาจนสาเร็ จ ทาให้ ผ้ ตู ามเกิดพันธะผูกพันต่อเป้าหมาย
ร่วมกันขององค์การ อันนาไปสู่การอุทิศตนและมีความกระตือรื อร้ นในการทางาน ในทางกลับกัน
ผู้นาต้ องสร้ างให้ ผ้ ูตามเป็ นผู้ม องโลกในแง่ดี มี ความคิดเชิงบวก และเห็นคุณ ค่าในงานของตน
เช่ น กัน นอกจากนี ผ้ ้ ูน าสร้ างงานที่ ท้ า ทายและมี ค วามหมายต่อ องค์ ก ารโดยการประยุก ต์ ใช้
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มความน่าสนใจในงาน และมอบหมายงานที่ท้าทายและมีความหมายให้ ผ้ ตู ามทา
ตอนที่ 4 การสร้ างแบบจาลององค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริ หารธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
สัญลักษณ์และอักษรย่อในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั กาหนดสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้ ในการวิจยั นี ้ก่อนนาเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อความเข้ าใจตรงกัน ดังนี ้
สัญลักษณ์
N
Mean
SD
S

แทน
จานวน
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าความเบ้
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K
𝜒2
df
SE
t
R2
RMSEA
CFI
TLI
SRMR

Δ𝜒 2
Δ𝑑𝑓
CR
AVE

ค่าความโด่ง
ค่าไคสแควร์
องศาอิสระ
ความคลาดเคลื่อนของการประมาณค่า
ค่าสถิติ t
ความสามารถในการอธิบายตัวแปรแฝงโดยตัวแปรอิสระ
ค่าประมาณความคลาดเคลื่อนของรากกาลังสองเฉลี่ย
ค่าวัดระดับความสอดคล้ องเปรี ยบเทียบ
ดัชนีวัดระดับความสอดคล้ องเปรี ยบเทียบของ Tucker และ
Lewis
ค่าเฉลี่ยของเศษเหลือจากการเปรี ยบเทียบค่าความแปรปรวน
แปรปรวนร่ ว มที่ ไ ด้ จ ากกลุ่ม ตัว อย่ า งกับ ค่ า ประมาณจาก
ค่าพารามิเตอร์
ความแตกต่างไคสแควร์
ความแตกต่างค่าองศาอิสระ
ความเชื่อมัน่ ในการวัดตัวแปรแฝง
ค่าเฉลี่ยความแปรปรวนที่ถกู สกัดได้

สมมติฐานการวิจัย
แบบจาลองโครงสร้ างการวัดภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม ประกอบด้ วย 5 องค์ประกอบ คือ
1) มุ่งสู่วิสัยทัศน์ และทันต่อการเปลี่ ยนแปลง 2) ส่งเสริ ม การทางานเป็ นที ม 3) ลงมื อปฏิ บัติอย่าง
รวดเร็ ว 4) สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และ 5) เป็ นผู้สร้ างแรงบันดาลใจ มีความกลมกลืนกับข้ อมูล
เชิงประจักษ์
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง โครงสร้ าง (Construct validity) ด้ ว ยการวิ เคราะห์
องค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน (Confirmatory factor analysis: CFA) การตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง
เสมื อ น (Convergent validity) โดยการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ ย ความแปรปรวนที่ ถูก สกัด ได้ (Average
variance extracted: AVE) การตรวจสอบความเชื่อมัน่ ในการวัดตัวแปรแฝง (Construct reliability:
CR)
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ผลการวิจัย
กลุ่ม ตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจัยเป็ น จ านวน 700 คน ผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิ ง
ยืนยันอันดับที่หนึ่ง (First-order confirmatory factor analysis) นาแบบวัดภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม
ไปเก็บข้ อมูลจริ งและทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ าง โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยื น ยัน พบว่าแบบจ าลองการวัด ภาวะผู้น าเชิ งนวัต กรรมสอดคล้ อ งกับ ข้ อมูล เชิ ง ประจักษ์ (2=
3897.22 ,df = 730, RMSEA = .079, SRMR = .039 ,CFI = .96 , TLI = .96 ) ประกอบด้ วย 5 ด้ าน
และมีข้อคาถามจานวน 40 ข้ อ โดยมีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง และค่าน ้าหนักองค์ประกอบ
มีคา่ นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
ผลการวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน อัน ดับ ที่ ส อง (Second-order confirmatory
factor analysis) พบว่า แบบจาลองการวัดภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมที่ กาหนดให้ องค์ประกอบทัง้ 5
ด้ านวัดตัวแปรแฝงร่ วมกันกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ผ่านเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (2= 3887.47,df
= 734, RMSEA = .078,SRMR = .041, CFI = .96, TLI = .96) ดังภาพประกอบ 1
เมื่ อ ตรวจสอบความเชื่ อ มั่ น ด้ วยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) พบว่ามีความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บ เท่ากับ .95 และค่าความเชื่อมัน่ ราย
ด้ าน ดังนี ้ 1) มุ่งสู่วิสัยทัศน์และทันต่อการเปลี่ยนแปลง เท่ากับ .849 2) ส่งเสริ มการทางานเป็ นทีม
เท่ากับ .831 3) ลงมือปฏิบตั ิอย่างรวดเร็ ว เท่ากับ .904 4) สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เท่ากับ .835
และ 5) เป็ น ผู้ส ร้ างแรงบัน ดาลใจ เท่ากับ .848 ค่าสัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ รายข้ อกับ คะแนนรวม
(Total item correlation) มี ค่าอยู่ระหว่าง .435 - .667 อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนัน้
แบบวัดภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมมีคา่ ความเชื่อมัน่ ทังรายองค์
้
ประกอบและความเชื่อมัน่ รวมทังฉบั
้ บอยู่
ในระดับที่เชื่อถือได้
ความเที่ยงตรงเชิงเสมือน เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความแปรปรวนที่ถกู สกัดได้ (Average
variance extracted: AVE) ของแต่ ล ะองค์ ป ระกอบ พบว่ า 1) มุ่ ง สู่ วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง เท่ากับ .422 2) ส่งเสริ มการทางานเป็ นทีม เท่ากับ .396 3) ลงมือปฏิบตั ิอย่างรวดเร็ ว
เท่ากับ .543 4) สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เท่ากับ .415 และ 5) เป็ นผู้สร้ างแรงบันดาลใจ เท่ากับ
.408
การตรวจสอบความเชื่อมัน่ ในการวัดตัวแปรแฝง (Construct reliability: CR) ของแต่ละ
องค์ประกอบ พบว่า 1) มุ่งสู่วิสยั ทัศน์และทันต่อการเปลี่ยนแปลง เท่ากับ .854 2) ส่งเสริมการทางาน
เป็ น ที ม เท่า กับ .838 3) ลงมื อ ปฏิ บัติอ ย่า งรวดเร็ ว เท่ ากับ .905 4) สื่ อ สารอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เท่ากับ .848 และ 5) เป็ นผู้สร้ างแรงบันดาลใจ เท่ากับ .845 ดังตาราง 8
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ตาราง 8 ผลการวิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้ อกับคะแนนรวม ค่าเฉลี่ยความแปรปรวนที่
ถูกสกัดได้ ค่าความเชื่อมัน่ ในการวัดตัวแปรแฝง และค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัดภาวะผู้นาเชิง
นวัตกรรม
สัมประสิทธิ์ ค่าเฉลีย่ ของ ความเชื่อมัน่ ใน
ข้ อคาถาม
สหสัมพันธ์รายข้ อ ความแปรปรวน การวัดตัวแปร
กับคะแนนรวม ที่ถกู สกัดได้
แฝง
.422
.854
มุง่ สูว่ ิสยั ทัศน์และทันต่อการเปลีย่ นแปลง (α = .849)
1. ท่านติดตามข้ อมูลข่าวสารเศรษฐกิ จของภายในประเทศ
0.560
และต่า งประเทศเพื่ อ ดูแ นวโน้ ม ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึน้ ต่ อ
องค์การ
2. ท่านเรี ยกประชุมฝ่ ายต่าง ๆ เพื่อชี แ้ จงสถานการณ์ ความ
0.616
จ าเป็ นที่ ต้ องมี ก ารน านวั ต กรรมทางเทคโนโลยี เ ข้ ามา
ประยุกต์ใช้ ในการทางาน
3. ท่านวิเคราะห์ แนวโน้ มความเปลี่ย นแปลงตลาดทุน และ
0.623
ส่ ง เสริ ม ให้ พนั ก งานพั ฒ นาตนเองเพื่ อ รั บ มื อ กั บ ความ
เปลีย่ นแปลงที่กาลังจะเกิดขึ ้น
4. เมื่อท่านพิจารณาข้ อมูลรอบด้ านแล้ ว จะตัดสินใจลงมือทา
0.635
ทันที ไม่ปล่อยให้ โอกาสผ่านไป
5. ท่ า นเรี ย กประชุ ม ชี แ้ จงเป้ า หมายของวิ สัย ทัศ น์ อ งค์ ก าร
0.615
เพื่อให้ พนักงานเกิดความเข้ าใจและมองเห็นแนวทางเพื่อบรรลุ
วิสยั ทัศน์นนั ้
6. ท่ า นก าหนดเป้ า หมายการปฏิ บัติ ง านของพนัก งานโดย
0.507
เชื่อมโยงกับวิสยั ทัศน์การเปลีย่ นแปลงขององค์การ
7. ท่ า นแจ้ งแนวทางการด าเนิ น งานตามวิ สั ย ทั ศ น์ ก าร
0.557
เปลี่ ย นแปลงแก่ พ นั ก งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ พนั ก งาน
ขับเคลือ่ นองค์การไปสูเ่ ป้าหมายที่วางไว้
8. ท่านเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารทังแบบที
้
่เป็ นทางการและไม่เป็ น
0.598
ทางการ และถ่ายทอดข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ให้ พนักงานทราบ
เพื่อสร้ างความตระหนักในการปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลง
.396
.838
ส่งเสริ มการทางานเป็ นทีม (α = .831)
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ตาราง 8 (ต่อ)
สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ค่ า เฉ ลี่ ย ข อ งความเชื่อมัน่ ใน
ข้ อคาถาม
สหสัมพันธ์ รายข้ อความแปรปรวนการวัด ตัว แปร
กับคะแนนรวม ที่ถกู สกัดได้ แฝง
9. ท่านส่งเสริ มให้ มีระบบสนับสนุนการทางานในระหว่างเพื่อน
0.391
ร่วมงานในกรณีผ้ รู ับผิดชอบโดยตรงของงานนัน้ ๆ ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
10. ท่านมีนโยบายให้ จดั ประชุมระหว่างสมาชิกในทีมงาน เพื่อ
0.461
เป็ นโอกาสให้ สะท้ อนถึงปั ญหาที่เกิดขึ ้นในกระบวนการทางาน
และช่วยกันระดมสมองเพื่อหาทางแก้ ไข ผู้นาส่งเสริ มและหล่อ
หลอมให้ เกิดวัฒนธรรมการทางานเป็ นทีมให้ เกิดขึ ้นในองค์การ
ร่วมกันทางานให้ ประสบความสาเร็ จ
11. ท่ า นเปิ ดเผยข้ อมู ล ที่ จ าเป็ นส าหรั บ การท างาน และ
0.659
มอบหมายให้ สมาชิกในทีมรับผิดชอบงานนัน้
12. ท่านจัดสรรทรัพยากรด้ านบุคลากร การเงิน รวมถึงข้ อมูลที่
0.554
จาเป็ น เพื่อให้ การทางานบรรลุผลสาเร็ จ
13. ท่านสนับสนนุให้ มีการนาวิธีการทางานรูปแบบใหม่เข้ ามา
0.621
ใช้ ในการดาเนินโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงาน
14. ท่ า นเปิ ดโอกาสให้ สมาชิ ก ที ม ร่ ว มกัน ก าหนดแนวทาง
0.543
วางแผนงาน และมีส่วนร่ วมในขันตอนต่
้
าง ๆ เกี่ยวกับงานที่
ทีมงานได้ รับมอบหมาย
15. การปฏิบตั ิงานอย่างเที่ยงธรรมของท่านเป็ นสิ่งยึดเหนี่ยว
0.595
สมาชิกในกลุม่ ให้ มีความสามัคคีปรองดองและปฏิบตั ิงานเพื่อ
บรรลุผลสาเร็ จตามเป้าหมายของทีม
16. ท่านริ เริ่ มให้ มีกิจกรรมสันทนาการนอกเวลางานเพื่อสร้ าง
0.647
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างสมาชิกในทีมงาน
.543
.905
ลงมือปฏิบตั ิอย่างรวดเร็ ว (α = .904)
17. ท่านจะเข้ าไปคุยเป็ นการส่วนตัวกับพนักงานก่อนเพื่อการ
0.641
ป้องกันเมื่อเล็งเห็นว่าจะมีปัญหาเกิดขึ ้นในกระบวนการทางาน
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ตาราง 8 (ต่อ)
สัมประสิทธิ์ ค่าเฉลีย่ ของ ความเชื่อมัน่ ใน
ข้ อคาถาม
สหสัมพันธ์รายข้ อ ความแปรปรวน การวัดตัวแปร
กับคะแนนรวม ที่ถกู สกัดได้
แฝง
18. ท่านติดตามความคืบหน้ าของงานที่มอบหมายให้ สมาชิก
0.681
ในทีมทา เพื่อแน่ใจว่าการดาเนินงานเป็ นไปตามกาหนดเวลา
19. ท่านสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ และประสบการณ์ ในการ
0.700
ประมวลความคิดและตอบสนองต่อสถานการณ์ ที่เกิดขึ ้นได้
อย่างเหมาะสม
20. ท่านให้ คุณ ค่ากับ การท างานที่ รวดเร็ ว โดยให้ ค าชมเชย
0.708
พนักงานที่ทางานเสร็ จตามกาหนดเวลา
21. ท่านสนับสนุนให้ พนักงานกาหนดตารางการทางานในการ
0.728
ผลิตสินค้ าใหม่เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่าง
ทันท่วงที
22. ท่า นวางแผนการท างานอย่างเป็ น ระบบ มี ขัน้ ตอนการ
0.706
ท างานที่ ชัด เจน เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานบรรลุผลสาเร็ จ ตาม
เป้าหมายและเกิดผลเสียน้ อยที่สดุ
23. ท่ า นมี แ ผนงานส ารองเตรี ย มไว้ เสมอในกรณี ที่ ก าร
0.707
ด าเนิ น งานตามแผนหลัก เกิ ด การติ ด ขั ด ไม่ เป็ นไปตามที่
คาดหมาย
24. ท่านใช้ เทคโนโลยีใหม่ในการเร่ งนาสินค้ าใหม่เข้ าสู่ตลาด
0.688
การค้ าเพื่อให้ สินค้ าถึงมือลูกค้ าได้ อย่างรวดเร็ วและทัว่ ถึงมาก
ขึ ้น
.415
.848
สือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพ (α = .835)
25. ท่ า นสนับ สนุ น ให้ มี ก ารแบ่ ง ปั น ข้ อ มูล ในระหว่ า งเพื่ อ น
0.580
ร่ ว มงานที่ อ ยู่ค นละแผนกเพื่ อ ให้ ก ารท างานบรรลุผลสาเร็ จ
อย่างราบรื่ น
26. ท่านให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องซึง่ จาเป็ นต่อการทางานกับพนักงาน
0.565
อย่างตรงไปตรงมา และไม่พดู กลับไปกลับมา
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ตาราง 8 (ต่อ)
สัมประสิทธิ์ ค่าเฉลีย่ ของ ความเชื่อมัน่ ใน
ข้ อคาถาม
สหสัมพันธ์รายข้ อ ความแปรปรวน การวัดตัวแปร
กับคะแนนรวม ที่ถกู สกัดได้
แฝง
27. ท่ า นมี วิ ธี ก ารตรวจสอบว่ า ผู้รั บ ข้ อมู ล ปลายทางได้ รั บ
0.648
เนื ้อหาข้ อมูลที่สอื่ สารออกไปอย่างถูกต้ องครบถ้ วน
28. ท่ า นส่ ง เสริ ม ให้ ใช้ เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารหลากหลาย
0.631
รูปแบบร่วมกันเพื่อสือ่ สารข้ อมูลได้ อย่างรวดเร็ วและถูกต้ อง
29. ท่านสนับสนุนให้ ใช้ เทคโนโลยีก ารสื่อสารเข้ ามาช่วยใน
0.599
การทางานเพื่อให้ มีการโต้ ตอบกันโดยตรงระหว่างหัวหน้ างาน
กับพนักงาน
30. ท่านเลือกใช้ ช่องทางการสื่อสารและรู ปแบบการสื่อสารที่
0.548
เหมาะสม เพื่อมั่นใจว่าสื่อสารข้ อมูลได้ ถูกต้ องและสามารถ
เข้ าถึงผู้ตามได้ ทกุ กลุม่
31. ท่านเปิ ดรับฟั งความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ รวมทังข้
้ อข้ องใจ
0.576
ของพนักงานโดยผ่านช่องทางการสื่อสารทังแบบเป็
้
นทางการ
และแบบไม่เป็ นทางการ
32. ท่านให้ ข้อมูลตอบกลับเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานแก่พนักงาน
0.407
อย่ า งตรงไปตรงมา และเปิ ดโอกาสให้ พนั ก งานชี แ้ จง
ข้ อเท็จจริ ง
.408
.845
เป็ นผู้สร้ างแรงบันดาลใจ (α = .848)
33. ท่านสื่อสารให้ พนักงานทราบถึงความสาคัญของงานที่มี
0.591
ต่อความสาเร็ จขององค์การ
34. ท่านรับฟั งข้ อเสนอแนะของพนักงานเกี่ยวกับการปรับปรุ ง
0.591
วิ ธี ก ารท างาน เพื่ อ น ามาใช้ พั ฒ นาวิ ธี ก ารท างานใหม่ ที่ มี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น
35. ท่านเปิ ดโอกาสให้ พนักงานมีส่วนร่ วมในทุกกระบวนการ
0.655
ของการทางานตังแต่
้ ต้นจนจบ เพื่อให้ ร้ ูสกึ ถึงความเป็ นเจ้ าของ
งานนัน้
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ตาราง 8 (ต่อ)
สัมประสิทธิ์ ค่าเฉลีย่ ของ ความเชื่อมัน่ ใน
ข้ อคาถาม
สหสัมพันธ์รายข้ อ ความแปรปรวน การวัดตัวแปร
กับคะแนนรวม ที่ถกู สกัดได้
แฝง
36. ท่านส่งเสริ มให้ พ นักงาน เปลี่ยนอุป สรรคการท างานให้ 0.581
เป็ นโอกาสในการพัฒนาตนเองโดยใช้ มมุ มองทางบวก
37. ท่า นมอบหมายงานที่ มี ระดับ ความยากที่ เหมาะสมกับ 0.616
พนักงานแต่ละคนเพื่อท้ าทายความสามารถ
38. ท่านส่งเสริ มให้ นานวัตกรรมการทางานที่พนักงานเป็ นผู้0.501
ริ เ ริ่ ม พั ฒ นาไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ จ ริ ง ในการท างานเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิผลของงาน
39. ท่านควบรวมความต้ องการในอนาคตของพนักงานเข้ า 0.607
เป็ น ส่ว นหนึ่ ง ของเป้ า หมายองค์ ก าร ท าให้ พ นัก งานมุ่งมั่น
ทางานเพื่อความสาเร็ จร่วมกันกับองค์การ
40. ท่ านชื่ น ชมผลงานนวัต กรรมที่ ผลิต โดยพนัก งาน ท าให้ 0.573
พนักงานมีความภาคภูมิใจในความสาเร็ จของตนเอง

มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน () รายด้ าน ดังนี ้ 1) มุ่งสู่วิสยั ทัศน์และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง เท่ากับ .56 - .69 2) ส่งเสริ มการทางานเป็ นทีม เท่ากับ .49 - .76 3) ลงมือปฏิบตั ิอย่าง
รวดเร็ ว เท่ากับ .69 - .78 4) สื่ อสารอย่างมี ประสิทธิ ภ าพ เท่ากับ .49 - .73 และ 5) เป็ นผู้สร้ างแรง
บันดาลใจ เท่ากับ .57 - .75 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานอยู่ระหว่าง ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบ (r) อยู่ระหว่าง .61 - .80 แสดงว่าองค์ประกอบทัง้ 5 ด้ านมีความสัม พันธ์ กัน
และค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) ซึ่งเป็ นค่าที่บ่งบอกถึงความเชื่อมัน่ ของตัวแปรสังเกตมีคา่ อยู่
ระหว่าง .24 – 60 โดยมีคา่ ความเชื่อมัน่ ในการวัดตัวแปรแฝงที่ผา่ นเกณฑ์ทกุ องค์ประกอบ แสดงว่า

92
แบบวัดภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ าง ดังตาราง 9
ตาราง 9 ค่าน ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ค่าสถิติทีและค่า
สัมประสิทธิ์พยากรณ์ของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบวัดภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม
น ้าหนัก ความคลาด
ข้ อคาถาม
องค์ประกอบ เคลือ่ น
มาตรฐาน มาตรฐาน
มุง่ สูว่ ิสยั ทัศน์และทันต่อการเปลีย่ นแปลง
.80
.05
1. ท่ า น ติ ด ต า ม ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า รเศ รษ ฐ กิ จ ข อ ง
.62
ภายในประเทศและต่ า งประเทศเพื่ อ ดู แ นวโน้ ม
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นต่อองค์การ
2. ท่านเรี ยกประชุมฝ่ ายต่าง ๆ เพื่อชีแ้ จงสถานการณ์
.65
.03
ความจาเป็ นที่ต้องมีการนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี
เข้ ามาประยุกต์ใช้ ในการทางาน
3. ท่านวิเคราะห์แนวโน้ มความเปลี่ยนแปลงตลาดทุน
.69
.03
และส่งเสริ ม ให้ พ นัก งานพัฒ นาตนเองเพื่ อ รั บ มื อกับ
ความเปลีย่ นแปลงที่กาลังจะเกิดขึ ้น
4. เมื่อท่านพิจารณาข้ อมูลรอบด้ านแล้ ว จะตัดสินใจลง .68
.03
มือทาทันที ไม่ปล่อยให้ โอกาสผ่านไป
5. ท่ า นเรี ย กประชุ ม ชี แ้ จงเป้ า หมายของวิ สัย ทั ศ น์
.67
.03
องค์การ เพื่อให้ พนักงานเกิดความเข้ าใจและมองเห็น
แนวทางเพื่อบรรลุวิสยั ทัศน์นนั ้
6. ท่านกาหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของพนักงาน
.56
.04
โดยเชื่อมโยงกับวิสยั ทัศน์การเปลีย่ นแปลงขององค์การ
7. ท่านแจ้ งแนวทางการดาเนินงานตามวิสยั ทัศน์ การ
.64
.03
เปลีย่ นแปลงแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ พนักงาน
ขับเคลือ่ นองค์การไปสูเ่ ป้าหมายที่วางไว้
8. ท่านเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารทังแบบที
้
่เป็ นทางการและ
.68
.03
ไม่เป็ นทางการ และถ่ายทอดข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ให้
พนักงานทราบ เพื่อสร้ างความตระหนักในการปรับตัว
ต่อการเปลีย่ นแปลง

สถิติที

สัมประสิทธิ์
พยากรณ์

14.93

.64
.39

14.15

.42

14.78

.47

14.69
14.51

12.62
14.00

14.73
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ตาราง 9 (ต่อ)
น ้าหนัก ความคลาด
ข้ อคาถาม
องค์ประกอบ เคลือ่ น
มาตรฐาน มาตรฐาน
มุง่ สูว่ ิสยั ทัศน์และทันต่อการเปลีย่ นแปลง
.91
.07
9. ท่ า นส่ ง เสริ ม ให้ มี ร ะบบสนั บ สนุ น การท างานใน
.49
ระหว่างเพื่อนร่วมงานในกรณีผ้ รู ับผิดชอบโดยตรงของ
งานนัน้ ๆ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
10. ท่ า นมี น โยบายให้ จัด ประชุ ม ระหว่า งสมาชิ ก ใน
.52
.03
ทีมงาน เพื่อเป็ นโอกาสให้ สะท้ อนถึงปั ญหาที่เกิดขึ ้นใน
กระบวนการทางาน และช่วยกันระดมสมองเพื่อหาทาง
แก้ ไข ผู้นาส่งเสริ มและหล่อหลอมให้ เกิดวัฒนธรรมการ
ทางานเป็ นทีมให้ เกิดขึ ้นในองค์การ ร่ วมกันทางานให้
ประสบความสาเร็ จ
11. ท่านเปิ ดเผยข้ อมูลที่จาเป็ นสาหรับการทางาน และ .71
.04
มอบหมายให้ สมาชิกในทีมรับผิดชอบงานนัน้
12. ท่านจัดสรรทรัพยากรด้ านบุคลากร การเงิน รวมถึง .59
.04
ข้ อมูลที่จาเป็ น เพื่อให้ การทางานบรรลุผลสาเร็ จ
13. ท่ านสนับ สนนุให้ มี ก ารน าวิ ธีก ารท างานรู ป แบบ
.68
.04
ใหม่ เ ข้ ามาใช้ ในการด าเนิ น โครงการต่ า ง ๆ ของ
หน่วยงาน
14. ท่ า นเปิ ดโอกาสให้ สมาชิ ก ที ม ร่ ว มกั น ก าหนด
.61
.04
แนวทาง วางแผนงาน และมีสว่ นร่ วมในขันตอนต่
้
าง ๆ
เกี่ยวกับงานที่ทีมงานได้ รับมอบหมาย
15. การปฏิบตั ิงานอย่างเที่ยงธรรมของท่านเป็ นสิ่งยึด
.63
.04
เหนี่ยวสมาชิกในกลุม่ ให้ มีความสามัคคีปรองดองและ
ปฏิบตั ิงานเพื่อบรรลุผลสาเร็ จตามเป้าหมายของทีม

สถิติที

สัมประสิทธิ์
พยากรณ์

12.53

.83

10.21

12.12
11.03
11.84

11.20

11.44
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ตาราง 9 (ต่อ)
น ้าหนัก ความคลาด
ข้ อคาถาม
องค์ประกอบ เคลือ่ น
มาตรฐาน มาตรฐาน
16. ท่านริ เริ่ มให้ มี กิจกรรมสันทนาการนอกเวลางาน
.76
.05
เพื่อสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างสมาชิกในทีมงาน
ลงมือปฏิบตั ิอย่างรวดเร็ ว
.88
.05
17. ท่านจะเข้ าไปคุยเป็ นการส่วนตัวกับพนักงานก่อน
.69
เพื่ อ การป้ อ งกัน เมื่ อ เล็งเห็ น ว่าจะมี ปั ญ หาเกิ ด ขึน้ ใน
กระบวนการทางาน
18. ท่านติดตามความคืบหน้ าของงานที่มอบหมายให้
.73
.03
สมาชิ กในทีม ท า เพื่ อแน่ใจว่าการด าเนิ น งานเป็ น ไป
ตามกาหนดเวลา
19. ท่านสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ และประสบการณ์
.74
.03
ในการประมวลความคิดและตอบสนองต่อสถานการณ์
ที่เกิดขึ ้นได้ อย่างเหมาะสม
20. ท่านให้ คุณ ค่ากับการทางานที่รวดเร็ ว โดยให้ ค า
.74
.03
ชมเชยพนักงานที่ทางานเสร็ จตามกาหนดเวลา
21. ท่ า นสนั บ สนุ น ให้ พนั ก งานก าหนดตารางการ
.78
.03
ท างานในการผลิ ต สิ น ค้ า ใหม่ เพื่ อ ตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างทันท่วงที
22. ท่านวางแผนการทางานอย่างเป็ นระบบ มีขนตอน
ั้
.75
.03
การท างานที่ ชัด เจน เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานบรรลุผ ล
สาเร็ จตามเป้าหมายและเกิดผลเสียน้ อยที่สดุ

สถิติที

สัมประสิทธิ์
พยากรณ์

12.48
18.18

18.03

18.26

18.14
18.97

18.42

.77
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ตาราง 9 (ต่อ)
น ้าหนัก ความคลาด
ข้ อคาถาม
องค์ประกอบ เคลือ่ น
มาตรฐาน มาตรฐาน
ลงมือปฏิบตั ิอย่างรวดเร็ ว
.88
.05
17. ท่านจะเข้ าไปคุยเป็ นการส่วนตัวกับพนักงานก่อน
.69
เพื่ อ การป้ อ งกัน เมื่ อ เล็งเห็ น ว่าจะมี ปั ญ หาเกิ ด ขึน้ ใน
กระบวนการทางาน
18. ท่านติดตามความคืบหน้ าของงานที่มอบหมายให้
.73
.03
สมาชิ กในทีม ท า เพื่ อแน่ใจว่าการด าเนิ น งานเป็ น ไป
ตามกาหนดเวลา
19. ท่านสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ และประสบการณ์
.74
.03
ในการประมวลความคิดและตอบสนองต่อสถานการณ์
ที่เกิดขึ ้นได้ อย่างเหมาะสม
20. ท่านให้ คุณ ค่ากับการทางานที่รวดเร็ ว โดยให้ ค า
.74
.03
ชมเชยพนักงานที่ทางานเสร็ จตามกาหนดเวลา
21. ท่ า นสนั บ สนุ น ให้ พนั ก งานก าหนดตารางการ
.78
.03
ท างานในการผลิ ต สิ น ค้ า ใหม่ เพื่ อ ตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างทันท่วงที
22. ท่านวางแผนการทางานอย่างเป็ นระบบ มีขนตอน
ั้
.75
.03
การท างานที่ ชัด เจน เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานบรรลุผ ล
สาเร็ จตามเป้าหมายและเกิดผลเสียน้ อยที่สดุ
23. ท่านมีแผนงานสารองเตรี ยมไว้ เสมอในกรณีที่การ
.73
.03
ดาเนินงานตามแผนหลักเกิดการติดขัดไม่เป็ นไปตามที่
คาดหมาย
24. ท่านใช้ เทคโนโลยีใหม่ในการเร่ งนาสินค้ าใหม่เข้ าสู่ .73
.03
ตลาดการค้ าเพื่อให้ สินค้ าถึงมือลูกค้ าได้ อย่างรวดเร็ ว
และทัว่ ถึงมากขึ ้น

สถิติที

สัมประสิทธิ์
พยากรณ์

18.18

.77

18.03

18.26

18.14
18.97

18.42

18.02

17.97
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ตาราง 9 (ต่อ)
น ้าหนัก ความคลาด
ข้ อคาถาม
องค์ประกอบ เคลือ่ น
มาตรฐาน มาตรฐาน
สือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพ
.77
.05
25. ท่ านสนับ สนุน ให้ มี ก ารแบ่งปั น ข้ อ มูลในระหว่า ง
.69
เพื่ อ นร่ ว มงานที่ อ ยู่ ค นละแผนกเพื่ อ ให้ การท างาน
บรรลุผลสาเร็ จอย่างราบรื่ น
26. ท่านให้ ข้อมูลที่ถูกต้ องซึ่งจาเป็ นต่อการทางานกับ
.64
.03
พนักงานอย่างตรงไปตรงมา และไม่พดู กลับไปกลับมา
27. ท่า นมี วิ ธี ก ารตรวจสอบว่า ผู้รับ ข้ อ มูลปลายทาง
.73
.03
ได้ รั บ เนื อ้ หาข้ อมู ล ที่ สื่ อ สารออกไปอย่ า งถู ก ต้ อง
ครบถ้ วน
28. ท่ า น ส่ งเส ริ ม ให้ ใช้ เท ค โน โล ยี ก า รสื่ อ ส า ร .71
.03
หลากหลายรู ปแบบร่ วมกันเพื่อสื่อสารข้ อมูลได้ อย่าง
รวดเร็ วและถูกต้ อง
29. ท่านสนับสนุนให้ ใช้ เทคโนโลยี การสื่อ สารเข้ ามา
.65
.03
ช่ ว ยในการท างานเพื่ อ ให้ มี ก ารโต้ ตอบกั น โดยตรง
ระหว่างหัวหน้ างานกับพนักงาน
30. ท่านเลือกใช้ ช่องทางการสื่อ สารและรู ป แบบการ
.59
.03
สือ่ สารที่เหมาะสม เพื่อมัน่ ใจว่าสือ่ สารข้ อมูลได้ ถกู ต้ อง
และสามารถเข้ าถึงผู้ตามได้ ทกุ กลุม่
31. ท่านเปิ ดรับฟั งความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ รวมทัง้
.62
.03
ข้ อข้ องใจของพนักงานโดยผ่านช่องทางการสื่อสารทัง้
แบบเป็ นทางการและแบบไม่เป็ นทางการ
32. ท่านให้ ข้อมูลตอบกลับเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานแก่
.49
.04
พนั ก งานอย่ า งตรงไปตรงมา และเปิ ดโอกาสให้
พนักงานชี ้แจงข้ อเท็จจริ ง

สถิติที

สัมประสิทธิ์
พยากรณ์

15.86

.59

15.12
16.59

16.59

15.30

14.05

14.72

11.84
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ตาราง 9 (ต่อ)
น ้าหนัก ความคลาด
ข้ อคาถาม
องค์ประกอบ เคลือ่ น
มาตรฐาน มาตรฐาน
เป็ นผู้สร้ างแรงบันดาลใจ
.80
.06
33. ท่านสื่อสารให้ พนักงานทราบถึงความสาคัญของ
.59
งานที่มีตอ่ ความสาเร็ จขององค์การ
34. ท่านรับฟั งข้ อเสนอแนะของพนักงานเกี่ยวกับการ
.57
.03
ปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารท างาน เพื่ อ น ามาใช้ พัฒ นาวิ ธี ก าร
ทางานใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
35. ท่ า นเปิ ดโอกาสให้ พนั ก งานมี ส่ ว นร่ ว มในทุ ก
.75
.04
กระบวนการของการทางานตังแต่
้ ต้นจนจบ เพื่อให้ ร้ ูสกึ
ถึงความเป็ นเจ้ าของงานนัน้
36. ท่ า นส่ ง เสริ ม ให้ พนั ก งาน เปลี่ ย นอุ ป สรรคการ
.68
.03
ท างานให้ เป็ นโอกาสในการพั ฒ นาตนเองโดยใช้
มุมมองทางบวก
37. ท่านมอบหมายงานที่มีระดับความยากที่เหมาะสม .62
.04
กับพนักงานแต่ละคนเพื่อท้ าทายความสามารถ
38. ท่านส่งเสริ มให้ นานวัตกรรมการทางานที่พนักงาน
.59
.04
เป็ นผู้ริเริ่ มพัฒนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิจริ งในการทางานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิผลของงาน
39. ท่านควบรวมความต้ องการในอนาคตของพนักงาน .63
.04
เข้ าเป็ นส่วนหนึ่งของเป้าหมายองค์การ ทาให้ พนักงาน
มุง่ มัน่ ทางานเพื่อความสาเร็ จร่วมกันกับองค์การ
40. ท่านชื่นชมผลงานนวัตกรรมที่ผลิตโดยพนักงาน ทา .66
.04
ให้ พนัก งานมี ค วามภาคภู มิ ใ จในความส าเร็ จ ของ
ตนเอง

สถิติที

สัมประสิทธิ์
พยากรณ์

14.29

.64

16.00

15.04

14.12

14.58
12.68

13.38

13.74
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ตาราง 9 (ต่อ)

ข้ อคาถาม
สหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
1. มุง่ สูว่ ิสยั ทัศน์และทันต่อการเปลีย่ นแปลง
2. ส่งเสริ มการทางานเป็ นทีม
3. ลงมือปฏิบตั ิอย่างรวดเร็ ว
4. สือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เป็ นผู้สร้ างแรงบันดาลใจ
ความกลมกลืนของแบบจาลองการวัด

น ้าหนัก ความคลาด
องค์ประกอบ เคลือ่ น
มาตรฐาน มาตรฐาน
1
.73*
.70*
.61*
.64*

2
1
.80*
.70*
.73*

สัมประสิทธิ์
พยากรณ์

3

4

5

1
.67*
.70*

1
.61*

1

(2= 3887.47, df = 734, RMSEA = .078, SRMR = .041, CFI = .96, TLI = .96)
หมายเหตุ * p < .05

สถิติที
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ภาพประกอบ 8 แบบจาลองโครงสร้ างการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของภาวะผู้นา
เชิงนวัตกรรม
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ผลการวิจัยระยะที่ 2
การเตรียมความพร้ อมก่ อนการวิจัยเชิงปฏิบัตกิ าร
ในการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการตามกระบวนการวิ จยั
เชิ งปฏิ บัติการ โดยเริ่ ม จากการส ารวจปั ญ หา หาแนวทางการสร้ างรู ปแบบ การร่ วมกัน สร้ างและ
พัฒ นารู ปแบบ และนาไปสู่การวางแผนดาเนินการเพื่อประยุกต์ใช้ ภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมไปสู่การ
ตอบสนองการพัฒ นาองค์ ก ารต่อ ไปในวงจรที่ 2 ที่ มี จุด มุ่ง เน้ น ในการประยุก ต์ ใช้ ภ าวะผู้น าเชิ ง
นวัตกรรมที่ได้ รับการพัฒนารู ปแบบ ไปใช้ จริ งในบริ บทของ SME รวมถึงในการพัฒนาภาวะผู้นาเชิง
นวัตกรรมครัง้ นี ้ยังมุ่งสร้ างความยัง่ ยืนในการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม โดยผลการเตรี ยมความ
พร้ อมก่อนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการตามแนวคิดของ มาร์ ควอด์ (Marquardt. 2011:
175-217) ที่ได้ อธิบายเกี่ยวกับการดาเนินการตามแนวคิดการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ ได้ แก่
1.1 ได้ รับการสนับสนุนจากผู้บริ หาร ซึ่งถือเป็ นขันตอนแรกที
้
่ผ้ วู ิจยั ต้ องสร้ างความ
มัน่ ใจให้ กบั ผู้บริ หารมัน่ ใจว่าแนวคิดการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิสามารถช่วยแก้ ปัญหาที่ซบั ซ้ อน และ
ปัญหาที่เร่งด่วนภายในองค์กรได้ จริ ง รวมถึงปัญหาที่ไม่สามารถแก้ ไขได้ ด้วยวิธีการเดิมๆ ดังนันในขั
้ น้
การเตรี ยมความพร้ อมของพืน้ ที่ ผู้วิจยั ได้ เข้ าพบกับผู้บริ หารสูงสุด ในครัง้ ที่ 1 วันที่ 19 พฤษภาคม
พ.ศ.2561 เวลา 10.00-12.00 น. เพื่ออธิบายวัตถุประสงค์และกระบวนการดาเนินการวิจยั ระยะเวลา
และขอบเขตของการดาเนินการ รวมถึงประโยชน์ที่บริ ษัทจะได้ รับการพัฒ นา โดยเฉพาะในแง่ของ
บุคลากร ซึง่ ถือเป็ นทรัพย์สินที่มีคา่ โดยเฉพาะในธุรกิจ SME
ผลที่ เกิ ด จากการด าเนิ น การ พบว่า ผู้บ ริ ห ารได้ ก ล่าวสนับ สนุน ในเรื่ อ งของการ
ดาเนินการ และอนุญ าตให้ ผ้ วู ิจัยเข้ าสู่พืน้ ที่ในเบื ้องต้ นเพื่อทาความเข้ าใจปั ญหาและข้ อจากัดของ
ธุรกิ จ SME อย่างไรก็ ตามในระหว่างการส ารวจปั ญ หา ผู้วิจัยได้ ส อบถามเกี่ ย วกับ ภาวะผู้นาเชิ ง
นวัตกรรมที่มีอยู่ในบริ ษัท พบว่า ที่ผา่ นมาไม่เคยมีการดาเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาหรื อส่งพนักงานเข้ า
พัฒนาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม
“อันนี น้ ่าจะเป็ นโอกาสที่ ดีที่ทางบริ ษั ทจะได้ รับโอกาสเรื่ องการพัฒ นาภาวะผู้น า
โดยเฉพาะเรื่ องพัฒ นาผู้น าเชิ งนวัตกรรม ซึ่ง ต้ องบอกก่อนว่าเป็ นสิ่งใหม่ส าหรับ เราค่อนข้ างมาก
เพราะที่ผ่านมาไม่ได้ เคยมีโอกาสส่งพนักงานของเราเข้ าไปอบรมอะไร ส่วนหนึ่ง เพราะคอร์ สหนึ่งก็
แพงนะคะ แล้ วเราก็มีคนค่อนข้ างจากัด ไม่สามารถที่จะส่งไปได้ หลายๆ คน ส่งไปคนเดียวก็อาจจะไม่
คุ้มแล้ วไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง อีกส่วนหนึ่งเราก็เห็นว่าการส่งเข้ าอบรมอาจจะเป็ นคอร์ สอื่นจะดีกว่า
เพราะที่ นี่ มี ระบบการบริ ห ารแบบครอบครัว การรับ ค าสั่งหรื ออะไรต่างๆ ส่วนใหญ่ ก็จ ะเป็ นทาง
ผู้บริหารสูงสุดที่ถ่ายงานต่อไป เขาก็ทาในตามบทบาทหน้ าที่ของเขากัน” (ผู้บริหารสูงสุด)
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แต่อย่างไรก็ตามในขันของการพั
้
ฒนาต่อไป ผู้วิจยั ต้ องการจัดตังกลุ
้ ่มที่เข้ าร่วมวิจยั
เชิงปฏิบตั ิการในครัง้ นี ้ ซึ่งจะถูกเรี ยกต่อไปว่า ผู้ร่วมวิจยั โดยคุณสมบัติสาคัญตามแนวคิดของ WIAL
(2013) ในองค์ป ระกอบกลุ่ม (The group) ที่ ต้ องเน้ น เรื่ อ งการมี ความหลากหลายเพื่ อให้ เกิ ดการ
เรี ยนรู้ที่หลากหลายด้ าน เป็ นกลุ่มที่มีความสามารถหรื ออานาจเพียงพอต่อการขับเคลื่อนในเชิงของ
การเปลี่ยนแปลงให้ เกิ ดขึน้ ในองค์การ สามารถสรุ ปขอบเขตที่ ใช้ ในการคัดเลื อกครัง้ นี ้ คือ 1) เป็ น
บุคลากรในแผนกนัน้ ๆ 2) ดารงตาแหน่งตังแต่
้ ผ้ ชู ว่ ยผู้จดั การแผนกขึ ้นไป 3) มีอานาจในการตัดสินใจ
รายละเอียดของงานในแผนกที่ตนเองรับผิดชอบ 4) จานวนที่เหมาะสมต่อการพัฒนาภาวะผู้นาเชิง
นวัตกรรม ตามแนวคิดการเรี ยนรู้เชิงนวัตกรรม คือ 5-8 คน
ผลลัพธ์ ของการขอความร่วมมือจากผู้บริ หารสูงสุดดังกล่าว ทาให้ ได้ รับรายชื่อของ
ผู้เข้ าร่วมการวิจยั ทังสิ
้ ้นจานวน 8 ราย ซึ่งมาจากผู้บริหารของแผนกทุกฝ่ ายที่อยูใ่ นบริษัท ได้ แก่ แผนก
จัดซื ้อ แผนกออกแบบ แผนกทรัพยากรบุคคล แผนกผลิต แผนกส่งเสริ มการขาย แผนกบริหารองค์กร
แผนกพัฒ นาธุรกิจ แผนกสโตร์ ซึ่งรายชื่อที่เลือกมาในครัง้ นีเ้ กิดจากการคัดสรรจากผู้บริ หารระดับ
สูงสุด โดยพิจารณาจากคุณสมบัติเบื ้องต้ นในด้ านความสามารถและไม่มีข้อจากัดในเรื่ องของการเข้ า
ร่วมกิจกรรมได้ คุณลักษณะที่สอดคล้ องกับการพัฒนาองค์ประกอบในครัง้ นี ้ รวมถึงการมีปฏิสมั พันธ์
ที่ดีกนั ในการทางาน
1.2 พัฒนาทีมงานการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ โดยการจัดให้ มีระบบการสนับสนุน นัน่
คือ เมื่อผู้วิจัยได้ รับรายชื่อดังกล่าวจากผู้บริ หารสูงสุดแล้ ว ผู้วิจัยได้ ดาเนินการเพื่ อสร้ างระบบการ
สนับสนุนให้ เกิดกลุ่มการทางานและกลุ่มการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้ องกับ
แนวคิดของ WIAL (2013) ในองค์ประกอบการพัฒนาโค้ ช (A Coach) ที่ทาหน้ าที่สาคัญเตรี ยมความ
พร้ อมเพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ที่เหมาะสมกับบริ บท ดังนันสิ
้ ่งที่ผ้ วู ิจยั ดาเนินการคือ การจัดเตรี ยมสถานที่
เพื่ อ ด าเนิ น การในขัน้ ถัด ไปคื อ การจัดสัม มนาเชิ ง ปฏิ บัติการเรื่ องการเรี ย นรู้ จากการปฏิ บัติ โดย
ประสานงานกับผู้บริหารสูงสุดในการขอสถานที่จดั กิจกรรม เป็ นห้ องประชมที่ตงอยู
ั ้ ภ่ ายในบริษัทแต่มี
ลักษณะเป็ นห้ องปิ ด จัดห้ องเป็ นรู ปตัวยู (U shape) เพื่ออานวยความสะดวกให้ ทุกฝ่ ายได้ มีโอกาส
แลกเปลี่ยนได้ มากกว่าหันหน้ าไปทางเดียวกัน ซึง่ ได้ รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริหารสูงสุด
นอกจากนี ้ผู้วิจยั ได้ เริ่ มวางแผนการสร้ างระบบการสนับสนุนการเรี ยนรู้ โดยอธิบาย
ให้ ผ้ บู ริหารสูงสุดเข้ าใจและมอบหมายหรื อมอบอานาจมาให้ ยงั กลุ่ม ผลลัพธ์ที่ได้ ในขันนี
้ ้คือ ผู้บริ หาร
มีคาสัง่ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยมีข้อความสาคัญคือ 1) ให้ มีการจัดตังกลุ
้ ม่ เพื่อพัฒนาภาวะผู้นาเชิง
นวัตกรรม 2) ผู้เข้ าร่วมได้ รับมอบหมายอานาจหน้ าที่ในกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ การดาเนินกิจกรรมครัง้ นี ้
สามารถแยกตัวออกมาจากงานหลักเพื่อเข้ าร่วมกิจกรรมได้ 3) มีการรายงานกลับไปยังผู้บริ หารสูงสุด
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ทุก ครัง้ ที่ ดาเนิ นการวิจัย และ 4) ผู้บ ริ ห ารที่ เข้ าร่ วมกิ จ กรรมครั ง้ นี ใ้ ห้ ถือเป็ น ผลงานประกอบการ
พิจารณาค่าตอบแทนได้
1.3 จัดสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเรื่ องการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ เป็ นขันตอนที
้
่ผ้ วู ิจยั ใน
ฐานะโค้ ชได้ พบกับผู้เข้ าร่วมวิจยั เพื่อชี ้แจงรายละเอียดการดาเนินการเพื่อขอความร่วมมือ และสารวจ
ปั ญ หาในเบื ้องต้ น โดยผู้วิจยั ได้ เดินทางเข้ าพืน้ ที่ ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 10.00-12.00
น. และได้ ดาเนินกิจกรรมตามแนวคิดของการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ ได้ แก่ การพัฒนาองค์ประกอบ
กลุม่ (The group)
การพั ฒ นากลุ่ ม (The group) ผู้ วิ จัย ได้ อธิ บ ายเกี่ ย วกั บ รายละเอี ย ดของการ
ดาเนินการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร และเปิ ดโอกาสให้ กลุม่ ได้ ตดั สินใจด้ วยตนเองในเรื่ องของความสมัครใจ
เข้ าร่วม จากนันเมื
้ ่อมีการแสดงความยินยอมในเรื่ องของการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมและจัด
กิจกรรมละลายพฤติกรรมแล้ ว ผู้วิจยั จึงได้ พฒ
ั นาความเป็ นกลุม่ ได้ แก่
1) การพั ฒ นาบทบาทหน้ าที่ เฉพาะของกลุ่ ม โดยผู้ วิ จั ย ได้ อธิ บ ายถึ ง
วัตถุประสงค์สาหรับการดาเนินการวิจยั ในครัง้ นี ้ และชี ้แจงเกี่ยวกับการสร้ างกลุ่มเฉพาะขึ ้นมาใน
ครัง้ นี ้ เพื่อให้ ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลในชุดเดียวกัน ตัดสินเกี่ยวกับปั ญหาและการแก้ ปัญหา และ
เสนอข้ อเสนอแนะที่ผา่ นการคิดไตร่ตรอง
2) การสร้ างบรรยากาศและความสัม พันธ์ ของกลุ่ม เนื่ องจากปั จจัยสาคัญ
ของการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ ต้ องอาศัยการมีปฏิสมั พันธ์ ที่ดีระหว่างกัน ดังนันผู
้ ้ วิ จยั จาเป็ นต้ องมี
การวางเงื่อนไขและข้ อตกลงระหว่างสมาชิกในกลุ่ม เกี่ยวกับการแบ่งปั นข้ อมูล ความรู้ และกติกา
ในการเคารพซึง่ กันและกัน เพื่อให้ การสะท้ อนผลเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3) การพัฒ นาความตระหนักของพลังกลุ่ม นั่นคือผู้วิจัยได้ เปิ ดคลิปวีดีโอ ที่
เกี่ยวข้ องกับการสร้ างพลังจากการรวมกลุม่ เพื่อทาให้ เห็นผลของการขับเคลื่อนองค์การผ่านการทา
ภารกิจจากกลุ่มที่มีพลังทางความคิด มีความสามารถในการเรี ยนรู้ และนาไปสู่การแก้ ปัญหาซึ่ง
เป็ นปั ญหาที่ซบั ซ้ อนได้ จากนัน้ ผู้วิจัยได้ ซกั ถามเกี่ยวกับกลุ่มที่เกิดขึ ้นในครัง้ นี ้ เพื่อซักซ้ อมความ
เข้ า ใจเกี่ ย วกับ ภารกิ จ หรื อ บทบาทพิ เศษที่ น อกเหนื อ จากการท างานปกติ รวมถึ ง ความเชื่ อ ที่
เปลี่ยนแปลงไปหลังจากได้ รับฟั งประโยชน์จากการมีภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม
4) การประเมิ นความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม นั่นคือ
หลังจากการรับชมคลิปวีดีโอแล้ ว ผู้วิจยั ได้ มีการประเมินองค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม 5
องค์ประกอบ โดยมีการประเมินใน 2 วิธีการ ได้ แก่ การประเมินด้ วยตนเอง การสังเกตใน 3 ด้ าน
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ได้ แก่ พฤติกรรม ด้ านกิ จ กรรม และด้ านการเปลี่ ยนแปลงของบรรยากาศ กลุ่ม หรื อเครื อ ข่าย
ความสัมพันธ์ของคนในองค์กร โดยผลการศึกษาประกอบกับการสัมภาษณ์ มีดงั นี ้
องค์ประกอบที่ 1 ภาวะผู้นาที่ม่งุ สู่วิสยั ทัศน์ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง พบว่า
ผลการประเมิ น ตนเองในภาพรวมมี ค วามรู้ ความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ ภาวะผู้ น าเชิ ง นวัต กรรมใน
องค์ประกอบที่ 1 ค่าเฉลี่ย 26.63 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน และจากการสังเกตผ่านแบบ
สัง เกต พบว่ามี ค ะแนนเฉลี่ ย รวม ในองค์ ป ระกอบที่ 1 ด้ านพฤติ ก รรมมี ก ารเกิ ด พฤติก รรม 0.13
คะแนน, ด้ านกิ จกรรม 0.25 คะแนน, ด้ านบรรยากาศ กลุ่ม หรื อเครื อข่ายและความสัม พันธ์ 0.13
คะแนน จากการสอบถามเพิ่มเติมพบว่า ผู้เข้ าร่วมเห็นว่าการเกิดวิสยั ทัศน์ยงั คงทาได้ ยากและเป็ นสิ่ ง
ที่ ไม่ สามารถด าเนิ น การได้ ท าให้ ในบริ ษั ท แห่งนี ย้ ัง ไม่เคยมี ก ารกาหนดวิสัย ทัศ น์ และกิ จ กรรมที่
ตอบสนองต่อวิสยั ทัศน์ รวมถึงระบบการบริหารจัดการแบบครอบครัวทาให้ เห็นว่า SME ควรรับคาสัง่
มาจากหัวหน้ าหรื อเจ้ าของบริ ษัทในฐานะที่เป็ นผู้จ้างให้ ทางาน การเสนอความคิดหรื อการแสด ง
วิสยั ทัศน์ในที่ประชุมจึงไม่เกิดขึ ้น
องค์ประกอบที่ 2 ภาวะผู้นาที่ให้ ความสาคัญกับการทางานเป็ นทีม พบว่า
ผลการประเมิ น ตนเองในภาพรวมมี ค วามรู้ ความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ ภาวะผู้ น าเชิ ง นวัต กรรมใน
องค์ประกอบที่ 2 ค่าเฉลี่ย 33.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน และจากการสังเกตผ่านแบบ
สัง เกต พบว่ามี ค ะแนนเฉลี่ ย รวม ในองค์ ป ระกอบที่ 2 ด้ านพฤติ ก รรมมี ก ารเกิ ด พฤติก รรม 0.38
คะแนน, ด้ านกิ จกรรม 0.00 คะแนน, ด้ านบรรยากาศ กลุ่ม หรื อเครื อข่ายและความสัม พันธ์ 0.38
คะแนน จากการสอบถามเพิ่ม เติม ผู้วิจัยพบว่า แต่ละแผนกมี ความขัดแย้ งเรื่ องการสื่อสารเชิงลบ
ระหว่างแผนก เนื่องจากการทางานที่ต้องส่งต่อกัน ทาให้ เกิดการล่าช้ า แต่ยงั ไม่เคยพูดคุยกันเพื่อปรับ
ความเข้ าใจในเรื่ องการทางานร่วมกัน
องค์ ป ระกอบที่ 3 ภาวะผู้ น าลงมื อ ปฏิ บัติ อ ย่ า งรวดเร็ ว พบว่า ผลการ
ประเมินตนเองในภาพรวมมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมในองค์ประกอบที่ 3
ค่าเฉลี่ ย 35.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน และจากการสังเกตผ่านแบบสังเกต พบว่ามี
คะแนนเฉลี่ยรวม ในองค์ประกอบที่ 3 ด้ านพฤติกรรมมีการเกิดพฤติกรรม 0.38 คะแนน, ด้ านกิจกรรม
0.25 คะแนน, ด้ านบรรยากาศ กลุ่มหรื อเครื อข่ายและความสัมพันธ์ 0.38 คะแนน จากการสอบถาม
เพิ่มเติมผู้วิจยั พบว่า ผู้เข้ าร่วมได้ เห็นว่าการทางานในบริ ษัทขนาดเล็ก โดยเฉพาะในระบบการดูแล
บริ หารกิจการแบบครอบครัวทาให้ การดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ เกิดการพัฒนาหรื อรวดเร็ วยังคง
เป็ น แบบประคับประคอง และมี ข้อจ ากัดหลายด้ าน เช่น แนวคิดของผู้บ ริ ห าร การเปิ ดโอกาสให้
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พนักงานได้ แสดงความคิดเห็น การลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงเครื่ องจักร เป็ นต้ น ซึง่ อุปสรรคเหล่านี ้ส่งผล
ให้ ไม่สามารถทางานหรื อดาเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ รวดเร็ว
องค์ ป ระกอบที่ 4 ภาวะผู้น าเน้ นการสื่ อ สารกับ ลูก น้ อ ง พบว่า ผลการ
ประเมินตนเองในภาพรวมมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมในองค์ประกอบที่ 4
ค่าเฉลี่ ย 33.88 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน และจากการสังเกตผ่านแบบสังเกต พบว่ามี
คะแนนเฉลี่ยรวม ในองค์ประกอบที่ 4 ด้ านพฤติกรรมมีการเกิดพฤติกรรม 0.00 คะแนน, ด้ านกิจกรรม
0.00 คะแนน, ด้ านบรรยากาศ กลุ่มหรื อเครื อข่ายและความสัมพันธ์ 0.00 คะแนน จากการสอบถาม
เพิ่ ม เติม ผู้วิจัย พบว่า การสื่ อสารกับ ลูกน้ องเป็ น รู ป แบบการพูดคุยกัน เกี่ ย วกับ ปั ญ หาแต่ว่าไม่ได้
กล่าวถึงวิธีการแก้ ปัญ หา ส่วนหนึ่ งเกิดจากข้ อจากัดต่างๆ ของบริ ษัทขนาดเล็ก แม้ จะมี ระดับการ
สื่อสารที่สนั ้ แต่ผ้ บู ริ หารสูงสุดมักเก็บข้ อมูลไว้ เพียงคนเดียวไม่ได้ ถ่ายทอดมาสู่แผนกอื่น รวมถึงใน
การประชุม ร่ วมกันมักเป็ นการแจ้ ง และมอบหมายงานจากผู้บริ ห ารสูง สุดโดยที่ ไม่ได้ รับฟั งความ
คิดเห็นจากผู้บริหารระดับล่าง ดังนันท
้ าให้ ผ้ เู ข้ าร่วมไม่เคยมี กิจกรรมที่แสดงออกเกี่ยวกับการสื่อสาร
ไปยังลูกน้ อง
องค์ป ระกอบที่ 5 ภาวะผู้น าที่ พูดกระตุ้นและสร้ างแรงบันดาลใจให้ กับ
ลูกน้ อง พบว่าผลการประเมินตนเองในภาพรวมมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม
ในองค์ประกอบที่ 5 ค่าเฉลี่ ย 34.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน และจากการสังเกตผ่าน
แบบสังเกต พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยรวม ในองค์ประกอบที่ 5 ด้ านพฤติกรรมมีการเกิดพฤติกรรม 0.00
คะแนน, ด้ านกิ จกรรม 0.13 คะแนน, ด้ านบรรยากาศ กลุ่ม หรื อเครื อข่ายและความสัม พันธ์ 0.00
คะแนน จากการสอบถามเพิ่ มเติมผู้วิจยั พบว่า ผู้เข้ าร่วมไม่ทราบประโยคหรื อคากล่าวที่นาไปสู่การ
สร้ างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้ ลูกน้ องเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร แต่มีการกล่าวคาชื่นชมและให้
กาลังใจ เช่น สู้ๆ ดีมาก เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษาสะท้ อนให้ เห็นว่า ผู้เข้ าร่วมยังมีความเข้ าใจ
และตระหนักเกี่ยวกับการมีภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม น้ อย รวมถึงไม่ทราบแนวทางการปฏิบตั ิเพื่อให้
เกิดภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม และมีการประยุกต์ใช้ ด้านภาวะผู้นาบ้ างแต่ไม่ใช่ภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม
ที่ม่งุ เน้ นทาให้ เกิดสิ่งใหม่ในการทางานหรื อเกิดการปรับเปลี่ยน ส่วนหนึ่งเกิดจากความเชื่อดังเดิ
้ มที่
เกี่ยวกับ SME เป็ นบริ ษัทที่เน้ นการรับคาสัง่ จากผู้เป็ นเจ้ าของบริ ษัท ทาให้ ยงั ไม่ร้ ูสึกถึงความเป็ นส่วน
หนึ่งของบริ ษัท และทาให้ ร้ ู สึกไม่มั่นคงเพราะยังไม่เชื่อว่าบริ ษัทจะมีธุรกิจที่สามารถแข่งขันได้ ส่วน
หนึ่งเกิดจากการขาดการขยายกลุ่มลูกค้ า ไม่มี ผลิตภัณฑ์ใหม่ และมีข้อจากัดด้ านบุคลากร เงินทุน
เครื่ องจักร เป็ นต้ น โดยกระบวนการดาเนินการในขันนี
้ ้พบว่า อุปสรรคสาคัญในขันการเตรี
้
ยมความ
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พร้ อม คือ ผู้เข้ าร่ วมยัง ไม่มี ความกล้ าในการแสดงความคิดเห็ นหรื อการสะท้ อนผลความคิดของ
ตนเอง โดยเฉพาะในการเข้ าร่ วมที่ มี ผ้ ูบริ ห ารสูงสุดขอเข้ ารับ ฟั ง ด้ วย ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงวางแผนการ
พัฒนาเพื่อกระตุ้นความคิดและกล้ าเสนอความคิดในขันถั
้ ดไป
1.4 เลือกและเตรี ยมตัวโค้ ชหรื อผู้ฝึกสอน ในการเลือกและเตรี ยมตัวโค้ ชถือเป็ นสิ่งที่
สาคัญ อย่างหนึ่งในการพัฒ นาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมในครัง้ นี ้ โดยต้ องทาหน้ าที่ เป็ นผู้ตงค
ั ้ าถาม
เพื่ อให้ เกิ ดการกระตุ้นจนมองเห็นถึง ปั ญ หา และเข้ าใจสาเหตุเบือ้ งหลังของสถานการณ์ ต่างๆ ที่
เกิดขึ ้นในปั จจุบนั ดังนันในขั
้ นตอนนี
้
้ผู้วิจยั จึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่วมได้ เลือก โดยแจ้ งข้ อดีและข้ อเสีย
ของการใช้ คนภายในและภายนอก อย่างไรก็ตามผลการเลือกในครัง้ นี ้มีมติ คือ ให้ ผ้ วู ิจยั เป็ นโค้ ช เพื่อ
เข้ ามาช่วยเหลือในการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม
การเตรี ย มตัวโค้ ช ครั ง้ นี ้ แม้ ว่าผู้วิจัย ได้ ด ารงต าแหน่ ง ในฐานะนัก วิจัย ที่ เป็ น คน
ภายนอก แต่ในอีกแง่หนึ่งผู้วิจยั ได้ ทางานด้ วยบทบาทหน้ าที่การเป็ นโค้ ชให้ กับแต่ละบริ ษัท และได้
อบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรการเป็ นโค้ ชของกลุ่มการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ จัดขึ ้นโดยสถาบันปั ญญา
ภิวฒ
ั น์ และได้ นาหลักการที่ได้ เรี ยนรู้มาฝึ กกับผู้ร่วมวิจยั ในเบื ้องต้ น เรื่ องการตังค
้ าถามกระตุ้น การ
ชวนคิ ด เพื่ อ ให้ เกิ ด ความสร้ างสรรค์ ใ นเชิ ง นวัต กรรมที่ เน้ นการปรั บ เปลี่ ย นระ บบการท างาน
ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ หรื อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองและผู้ใต้ บงั คับบัญชา
ผลลัพ ธ์ จ ากการเลื อ กผู้วิ จัย ให้ ด ารงต าแหน่ ง ในฐานะโค้ ช ผู้วิ จัย จึ ง ได้ ก ลับ มา
วิเคราะห์เพื่อพิจารณาใน 3 ด้ าน ได้ แก่ 1) การจัดการหรื อลดความขัดแย้ งเพื่อดึงการมีส่วนร่ วม 2)
การตังค
้ าถามเพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้และกระตุ้นให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง 3) การสร้ างการ
เปลี่ยนแปลงให้ เกิดขึ ้นใน 3 ด้ านได้ แก่ ด้ านพฤติกรรม ด้ านกิจกรรม และด้ านบรรยากาศ กลุ่มหรื อ
เครื อข่ายและความสัมพันธ์ โดยผลการวิเคราะห์ปัญหา ผู้วิจยั ได้ นามาปรับปรุงการดาเนินบทบาท
หน้ าที่ ประกอบด้ วย
1. การจัด การความขัด แย้ ง จากการสื่ อ สารเชิ ง ลบ ผู้วิ จัย ได้ เห็ น ว่า สถาน
ประกอบการขนาดเล็ก หรื อ SME แม้ จะมีโครงสร้ างที่ไม่ซบั ซ้ อน แต่มีความขัดแย้ งระหว่างแผนก
เนื่องจากการทางานที่ต้องส่งต่อกันทาให้ เกิดความล่าช้ าจนทาให้ การสื่อสารเป็ นไปในรู ปแบบที่
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ ง ความเข้ าใจผิดระหว่างกัน โดยจากการที่ผ้ วู ิจยั ได้ เข้ าอบรมในหลักสูตรการ
เป็ นโค้ ชของกลุ่มเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ เห็นว่าการสื่อสารเป็ นการถามคาถามเชิงบวกและต่อยอด
รวมทัง้ การใช้ ป ระโยคให้ สัน้ ลงแต่ต รงไปตรงมา การปรั บ น า้ เสี ย งของการพูด คุย การลดการ
กล่าวโทษแต่ใช้ ความเข้ าใจที่จะสื่อสารระหว่างกัน เป็ นต้ น
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2. การใช้ อานาจแทรกแซงของโค้ ช ในระหว่างการเรี ยนรู้ โดยผู้วิจัยพบว่า
ปั จจัยสาคัญของการสร้ างให้ เกิดความเรี ยนรู้ เกิดจากการแทรกแซงของโค้ ชในระหว่างการปฏิบตั ิ
โดยเฉพาะในช่วงของการค้ น หาปั ญ หา การค้ น หาวิธี ก ารแก้ ปัญ หา และการสะท้ อนความคิด
ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม โดยเฉพาะในสถานประกอบการ SME ที่มักมีบรรยากาศของความเป็ น
กัน เอง อยู่กัน แบบครอบครั ว มักมี การสะท้ อนสิ่ งที่ คิด ได้ ไม่ห มด ไม่ก ล้ าพูด หรื อสื่ อ สารอย่า ง
ตรงไปตรงมา โดยเฉพาะปั ญหาที่มีสาเหตุมาจากคนใกล้ ตวั เพราะเกรงใจหรื อ กลัวขัดใจ แต่เพื่อให้
เกิดการเรี ยนรู้ โค้ ชจะทาหน้ าที่แทรกแซงเพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ โดยหลีกเลี่ยงการตังค
้ าถามที่อาจ
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ ง แต่ให้ ความสาคัญกับผู้พดู กระตุ้นไตร่ตรองเรื่ องของการเรี ยนรู้ โดยใช้ คาว่า
“เราได้ เรี ยนรู้ อะไร?” “เพราะอะไรที่ทาให้ การแก้ ปั ญ หายังไม่สามารถทาได้ ?” “มีทางเลือกอะไร
เพิ่มเติมบ้ าง?” เป็ นคาถามสาคัญที่มงุ่ สื่อสารปัญหาในเชิงระบบ มากกว่าปัญหาในเชิงของบุคคล
จากการสังเกตการณ์ ดงั กล่าว ทาให้ ผ้ วู ิจยั ได้ กลับมาวางบทบาทของตนเอง
และได้ นาไปใช้ กบั ผู้ร่วมวิจยั ในครัง้ นี ้ โดยเน้ นการควบคุมสถานการณ์ ให้ เกิดความปลอดภัยในการ
เรี ยนรู้ เพื่ อลดปั ญ หาเรื่ องความขัดแย้ ง มี แนวทางการตัง้ คาถามที่ เน้ นคาถามว่า “เราได้ เรี ยนรู้
อะไร?” รวมถึงกระตุน้ ให้แสดงความคิดในเชิ งบวกร่ วมกับการบูรณาการความรู ้เดิมเข้ากับกิจกรรม
ที่เน้นการสร้างความรู ้ใหม่ในขั้นตอนการลงมือปฏิบตั ิและสังเกต และนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลง
1.5 กาหนดผู้เข้ าร่ วมสาหรับกลุ่มการทาการเรี ยนรู้ จ ากการปฏิบัติ เป็ นขัน้ ตอนที่
ผู้วิจยั ในฐานะโค้ ช หามติเกี่ ยวกับการรวมกลุ่ม สรุ ปข้ อตกลงระหว่างกันภายในกลุ่ม และ สามารถ
สรุปผลได้ ดงั ตาราง 10
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ตาราง 10 สรุปการเตรี ยมความพร้ อมก่อนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร ตามแนวคิดการเรี ยนรู้จากการ
ปฏิบตั ิ
ประเด็น
1. สมาชิกในกลุม่

รายละเอียด

จานวน 8 คน เป็ นผู้บริ หารของแผนกทุกฝ่ ายที่อยู่
ในบริ ษั ท ได้ แก่ แผนกจั ด ซื อ้ แผนกออกแบบ
แผนกทรัพยากรบุคคล แผนกผลิต แผนกส่งเสริ ม
การขาย แผนกบริ หารองค์กร แผนกพัฒนาธุรกิจ
แผนกสโตร์
2. เกณฑ์สมาชิกในกลุม่
1) เป็ นบุคลากรในแผนกนัน้ ๆ 2) ดารงตาแหน่ง
ตัง้ แต่ผ้ ูช่วยผู้จัดการแผนกขึน้ ไป 3) มีอานาจใน
การตั ด สิ น ใจรายละเอี ย ดของงานในแผนกที่
ตนเองรั บ ผิ ดชอบ 4) จานวนที่ เหมาะสมต่อการ
พัฒ นาภาวะผู้นาเชิ งนวัตกรรม ตามแนวคิดการ
เรี ยนรู้ เชิงนวัตกรรม คือ 5-8 คน
3. ผู้รับบทบาทโค้ ช
ผู้วิจยั : บุคคลภายนอกบริ ษัท
4. ความถี่ในการเข้ ากลุม่ และผลกระทบ
- ข้ อ ตกลงของการด าเนิ น กิ จ กรรมจัด ขึ น้ ในวัน
เสาร์ เนื่ อ งจากเป็ น วัน ที่ มี กิ จ กรรมเกี่ ย วกับ การ
ทางานน้ อยที่สดุ เพื่อลดความเสี่ยงในการดาเนิน
ธุรกิจ
- ระยะเวลาที่สะดวกคือ 2-3 ชัว่ โมง
- จัดที่ห้องประชุมขนาดเล็ก ชัน้ 2
5. แนวทางการด าเนิ น การเพื่ อ เรี ย นรู้ จากการ - การประชุ ม ระดมสมอง พู ด คุ ย แลกเปลี่ ย น
ปฏิบตั ิ
ภายในกลุม่
- การสร้ างแผนและแนวทางโดยเขียนบนกระดาน
หรื อในกระดาษ
- การทดลองแสดงบทบาทสมมติ
- การศึ ก ษาเรี ย นรู้ ภายในห้ อง และการศึ ก ษา
เรี ยนรู้ นอกห้ องเรี ยน
- การมอบหมายข้ อมูลสนับสนุนเพื่อนามาแบ่งปั น
และพูดคุยกัน
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ตาราง 10 (ต่อ)
ประเด็น

รายละเอียด

5. แนวทางการด าเนิ น การเพื่ อ เรี ย นรู้ จากการ - การประชุ ม ระดมสมอง พู ด คุ ย แลกเปลี่ ย น
ปฏิบตั ิ
ภายในกลุม่
- การสร้ างแผนและแนวทางโดยเขียนบนกระดาน
หรื อในกระดาษ
- การทดลองแสดงบทบาทสมมติ
- การศึ ก ษาเรี ย นรู้ ภายในห้ อง และการศึ ก ษา
เรี ยนรู้ นอกห้ องเรี ยน
- การมอบหมายข้ อมูลสนับสนุนเพื่อนามาแบ่งปั น
และพูดคุยกัน
6. การสนับสนุนให้ เกิดการดาเนินกิจกรรม
- ผู้เข้ าร่ วมวิจัยทุกคนได้ รับการแต่งตัง้ และมีการ
มอบหมายภารกิจพิเศษจากผู้บริ หารสูงสุดทุกคน
- ผู้วิจัยได้ รับการอนุญ าตให้ เข้ ามาแสดงบทบาท
การเป็ นโค้ ชและมีการกล่าวคายืนยันในการปิ ดบัง
ความลับของบริ ษัท และดาเนินการพิทกั ษ์ สิทธิ์ให้
ผู้เข้ าร่ วมวิจยั
- ผู้ เข้ าร่ ว มการวิ จั ย ทั ง้ 8 ท่ า น ลงมติ เรื่ อ งการ
รั ก ษาความลับ และการเคารพการแสดงความ
คิดเห็นต่อกัน เน้ นบรรยากาศความเท่าเทียม และ
การต่อว่าต่อขานกัน
- การวิ จัย ครั ง้ นี ไ้ ด้ รับ อนุ ญ าตให้ ใช้ ส ถานที่ ห้ อ ง
ประชุม และมอบหมายภารกิจที่เกี่ยวข้ องกับการ
พัฒนาองค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม
- ผู้ บ ริ ห ารต้ องได้ รั บ การรายงานผลการด าเนิ น
กิ จกรรมทุกครั ง้ และมีการตรวจสอบข้ อมูลก่อน
เผยแพร่
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ผลการวิจัยเชิงปฏิบัตกิ าร
เป็ นขัน้ ตอนที่ ผ้ ูวิจัยเริ่ ม เข้ าไปมี บทบาทในการพัฒ นาภาวะผู้น าเชิ งนวัต กรรมให้ กับ
ผู้ เข้ าร่ ว มวิ จัย โดยเน้ นการพั ฒ นาด้ ว ยการเรี ย นรู้ จากการปฏิ บัติ ซึ่ ง ผู้ วิ จัย ได้ พั ฒ นาทั ง้ สิ น้ 5
องค์ประกอบ ได้ แก่
องค์ประกอบที่ 1 ภาวะผู้นาที่มีวิสยั ทัศน์ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบที่ 2 ภาวะผู้นาส่งเสริมการทางานเป็ นทีม
องค์ประกอบที่ 3 ภาวะผู้นาที่ลงมือทาอย่างรวดเร็ว
องค์ประกอบที่ 4 ภาวะผู้นาที่มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
องค์ประกอบที่ 5 ภาวะผู้นาที่สร้ างแรงบันดาลใจ
การศึก ษาครั ง้ นี ผ้ ้ ูวิ จัย ได้ ด าเนิ น การตามแนวทางการวิ จัย เชิ ง ปฏิ บัติ ก าร (Action
Research) ซึ่งประกอบด้ วยขัน้ ตอนการวางแผน (Plan) ขัน้ การลงมื อปฏิ บัติและสังเกต (Act and
Observe) และขันการสะท้
้
อนผล (Reflect) ซึง่ ในแต่ละขัน้ ผู้วิจยั ได้ เปิ ดโอกาสให้ กบั ผู้เข้ าร่วมวิจยั ได้
วางแผนคัดเลือกแนวทางการพัฒนาด้ วยตัวเอง ใช้ การพัฒนาที่เน้ นบรรยากาศการรวมกลุ่มพัฒนา
และบรรยากาศที่เท่าเทียม เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่วมได้ มีเวลาไตร่ตรองจนพบสาเหตุที่เป็ นปั ญหา และ
หาแนวทางการพัฒนาด้ วยตนเอง อย่างไรก็ตามด้ วยหลักการของการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ (Action
learning) เน้ นการเรี ยนรู้ ไปพร้ อมกับการลงมื อปฏิบตั ิ และการสะท้ อนผลเพื่ อให้ เกิดการสร้ างองค์
ความรู้ ขึน้ หลัง จากที่ มี ก ารปฏิ บัติไปแล้ ว เพื่ อ น ามาสู่ก ารปรั บ เปลี่ ย นแนวทางให้ ส ามารถบรรลุ
เป้าหมายที่ กลุ่ม ได้ วางไว้ การวิเคราะห์ การพัฒ นาองค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมในครั ง้ นี ้
ผู้วิจัย ได้ วิเคราะห์ เชิ ง เนื อ้ หา (Content analysis) ควบคู่ไปกับ การด าเนิ น การวิจัย เชิ ง ปฏิ บัติก าร
ร่วมกับการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม ด้ วยแบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การ
นาเสนอผลการวิเคราะห์การพัฒนาองค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมครัง้ นี ้ ผู้วิจัยแบ่งการนาเสนอ
ออกเป็ นการพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบ ได้ ดงั นี ้
วงจรที่ 1
ขัน้ การวางแผน ในวงจรที่ 1 มี จุดมุ่งหมายส าคัญ คือ การร่ วมกันค้ นหา
ปั ญ หา ร่ วมกันคิดวางแผนเกี่ ยวกับปั ญหา เสนอแนวทางการแก้ ปัญ หา และการตัดสินใจเลือก
ปัญหา และแนวทางการแก้ ปัญหา โดยการคัดเลือกคุณลัก ษณะเด่นของแต่ละองค์ประกอบ ในขัน้
ของการวางแผนผู้วิจยั ได้ เข้ าไปจัดกิจกรรมการพัฒนาองค์ประกอบภาวะผู้นาโดยใช้ วิธีการสนทนา
กลุ่มและระดมสมองเป็ นหลัก โดย อธิบายถึงคุณลักษณะเด่นของแต่องค์ประกอบให้ กบั ผู้เข้ าร่วม
ได้ ฟัง จากนันเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่วมวิจยั ได้ เลือกคุณลัก ษณะเด่นของแต่ละองค์ประกอบที่เห็นว่า
สามารถพัฒนาได้ จากการศึกษาครัง้ นี ้
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องค์ ป ระกอบที่ 1 ภาวะผู้ น าที่ มี วิ สัย ทั ศ น์ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง จาก
คุณลักษณะเด่นที่ได้ จากระยะที่ 1 พบว่า มีทงสิ
ั ้ ้น 6 ลักษณะ ได้ แก่ มัน่ คงต่อเป้าหมาย เปิ ดกว้ าง
รับรู้ ข้อมูลทุกทิศทาง คาดเดาการเปลี่ยนแปลงได้ สามารถวางแผนเตรี ยมการรับมือ สามารถนา
นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ และกล้ าเสี่ยง
องค์ประกอบที่ 2 ภาวะผู้นาส่งเสริมการทางานเป็ นทีม จากคุณลักษณะเด่นที่
ได้ จ ากระยะที่ 1 พบว่า มี ทัง้ สิ น้ 5 ลัก ษณะ ได้ แ ก่ สร้ างเสริ ม วัฒ นธรรมการท างานเป็ นที ม
สนับสนุนความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กัน เชื่อใจ วางใจและยึดมัน่ ต่อกัน เปิ ดโอกาสการมีส่วนร่วม สร้ าง
เสริมระบบสนับสนุนและจัดสรรทรัพยากรที่จาเป็ นอย่างเพียงพอ
องค์ประกอบที่ 3 ภาวะผู้นาที่ลงมือทาอย่างรวดเร็ ว จากคุณลักษณะเด่นที่ได้
จากระยะที่ 1 พบว่า มี ทัง้ สิ น้ 6 ลักษณะ ได้ แก่ แสดงออกถึงการตอบสนองอย่างทัน ท่วงที จับ
ประเด็นและหาวิธีการตอบโต้ สามารถป้องกันสถานการณ์ไม่พึงประสงค์ วางแผนการทางานที่เป็ น
ระบบ สร้ างค่านิยมการทางานอย่างรวดเร็ว ติดตามงานอย่างรวดเร็ว
องค์ ป ระกอบที่ 4 ภาวะผู้ น าที่ มี ก ารสื่ อ สารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จาก
คุณ ลักษณะเด่นที่ ได้ จากระยะที่ 1 พบว่า มี ทัง้ สิ น้ 5 ลักษณะ ได้ แก่ การสื่อสารข้ อมูลที่ถูกต้ อง
สื่อสารอย่างตรงไปตรงมาและมีเสถียรภาพ เลือกใช้ ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เปิ ดโอกาสให้
สื่อสารกลับ ประยุกต์ใช้ เครื่ องมือสื่อสารที่ทนั สมัย
องค์ประกอบที่ 5 ภาวะผู้นาที่สร้ างแรงบันดาลใจ จากคุณลักษณะเด่นที่ได้
จากระยะที่ 1 พบว่า มีทงั ้ สิ ้น 4 ลักษณะ ได้ แก่ การเป็ นผู้มองโลกในแง่ดีมีความคิดเชิงบวก เห็น
คุณค่าและชื่นชมผู้อื่น สามารถพูดกระตุ้นให้ ผ้ ตู ามมีแรงจูงใจ สามารถสร้ างงานที่มีความหมาย
และท้ าทายได้
จากการนาเสนอคุณลักษณะที่สาคัญของแต่ละองค์ประกอบ และเปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมได้ คดั เลือกและวางเป้าหมายร่วมกันในเรื่ องการทากิจกรรมเพื่อการพัฒนาด้ านภาวะ
ผู้นาเชิงนวัตกรรม โดยรูปแบบการพัฒนาใช้ การดาเนินการวางแผนและสรุปคุณลักษณะที่ต้องการ
พัฒ นาเป็ นระยะเวลา 2 ครัง้ ใช้ เทคนิคการระดมสมองในการเสนอแผนการพัฒนาองค์ประกอบ
และสามารถสรุปผลการคัดเลือกคุณลักษณะเด่นของแต่ละองค์ประกอบ ได้ ดงั ตาราง 11
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ตาราง 11 สรุปคุณลักษณะเด่นในแต่ละองค์ประกอบที่ผ้ เู ข้ าร่วมวิจยั วางแผนพัฒนา
องค์ประกอบ
คุณลักษณะเด่น
องค์ ป ระกอบที่ 1 ภาวะ  มัน่ คงต่อเป้าหมาย
ผู้ น าที่ มี วิ สั ย ทั ศ น์ ทั น ต่ อ  เปิ ดกว้ างรั บ รู้ ข้ อมู ล
การเปลีย่ นแปลง
ทุกทิศทาง
(3 คุณลักษณะ)
 ค า ด เด า ก า ร
เปลีย่ นแปลงได้

 ส า ม า รถ ว า งแ ผ น
เตรี ยมการรับมือ
 สามารถนานวัตกรรม
มาประยุกต์ใช้
 กล้ าเสีย่ ง
องค์ ป ระกอบที่ 2 ภาวะ  สร้ างเสริ มวัฒ นธรรม
ผู้ น าส่ ง เสริ ม การท างาน การทางานเป็ นทีม
เป็ นทีม
(3 คุณลักษณะ)
 ส นั บ ส นุ น
ความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กัน

 เชื่ อใจ วางใจและยึด
มัน่ ต่อกัน
 เปิ ดโอกาสการมีส่วน
ร่วม
 ส ร้ า ง เส ริ ม ร ะ บ บ
ส นั บ ส นุ น จั ด ส ร ร
ทรัพ ยากรที่ จ าเป็ น อย่า ง

เหตุผล
- ปั ญ หาคื อ บุคลากรไม่
สามารถคาดเดาเรื่ องการ
เปลี่ย นแปลงในอนาคต
ได้ , ไม่ มี ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใหม่
หรื อกลุม่ ลูกค้ าใหม่
- ความต้ อ งการคื อ การ
ขยายธุ ร กิ จ ทั น ต่ อ การ
เปลีย่ นแปลง
- เกณ ฑ์ การเลื อ ก คื อ
สามารถดาเนินการได้ ใน
ระยะสัน้ ใช้ งบประมาณ
จานวนน้ อย
- ตอบสนองเป้าหมาย
 ขยายธุรกิจ
 ปรับปรุงการทางาน
 พัฒนาบุคลากร
- ปั ญหา คือ ไม่เคยมีการ
ประสานแผนงานกัน จึง
ไม่ เ กิ ด การบู ร ณ าการ
ทางานร่ วมกัน ทาให้ เกิด
ข้ อผิด พลาดในการผลิต
และการทางานสูง
- ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร คื อ
ประสานแผนงานที่ เป็ น
ระบบ และจัดสิ่งอานวย
ค ว าม ส ะ ด ว ก ใน ก า ร
ทางาน
- เกณ ฑ์ การเลื อ ก คื อ
ส า ม า รถ พั ฒ น า ก า ร
ท า ง า น เ ป็ น ที ม ไ ด้

วางแผนพัฒนา
กิ จกรรม ค้ นหาข้ อมู ล
เกี่ ย วกับ ผลิต ภัณ ฑ์ ใหม่
กลุ่ม ลู ก ค้ าใหม่ วิ ธี ก าร
การทางานใหม่
กิ จ กรรมค้ นหาข่ า วสาร
เกี่ ย วกับ ผลกระทบจาก
ปั จ จัย ภายนอก ต่ อ การ
ทาธุรกิจ SME
กิ จ ก รรม ระด ม ส ม อ ง
วิ เ ค ราะ ห์ วิ ก ฤ ต แ ล ะ
แนวทางการแก้ ปัญหา

กิจกรรมการรวมกลุม่ เพื่อ
พัฒ นาการแก้ ปั ญ หาใน
องค์กร
กิ จ กรรมรวมกลุ่ ม เพื่ อ
แ ล ก เป ลี่ ย น เรี ย น รู้
ความคิด และเทคนิคการ
ทางานระหว่างกัน

กิจกรรมพัฒ นานโยบาย
การสนั บ สนุ น บุ ค ลากร
ให้ กั บ ผู้ ปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ
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องค์ประกอบ

องค์ ป ระกอบที่ 3 ภาวะ
ผู้ น า ที่ ล ง มื อ ท า อ ย่ า ง
รวดเร็ ว
(4 คุณลักษณะ)

คุณลักษณะเด่น
เพียงพอ

 แ ส ด งอ อ ก ถึ งก า ร
ตอบสนองอย่างทันท่วงที
 จั บ ประเด็ น และหา
วิธีการตอบโต้
 ส า ม า ร ถ ป้ อ ง กั น
ส ถ า น ก า ร ณ์ ไ ม่ พึ ง
ประสงค์
 วางแผนการทางานที่
เป็ นระบบ
 ส ร้ า งค่ า นิ ย ม ก า ร
ทางานอย่างรวดเร็ ว
 ติ ด ต าม งาน อ ย่ าง
รวดเร็ ว

เหตุผล
ผู้เข้ าร่ วมวิจยั สามารถใช้
กั บ ลู ก น้ อ ง ไ ด้ จ ริ ง
สามารถลดความขัดแย้ ง
ล ง ไ ด้ แ ล ะ ลู ก น้ อ ง
สามารถทางานได้ ดีขึ ้น
- ตอบสนองเป้าหมาย
 ขยายธุรกิจ
 ปรับปรุงการทางาน
 พัฒนาบุคลากร
- ปั ญ หา คือ การทางาน
มี ข้ อ ผิ ด พ ล า ด สู ง
เนื่ องจากขาดระบบการ
ติ ด ต าม แ ละป ระเมิ น
สาเหตุ , การตั ด สิ น ใจ
เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน
กระบวนการท างานใน
ระดั บ นโยบายมี ค วาม
ล่าช้ าเพราะไม่เคยมีการ
เสนอโดยตรงต่อผู้บริ หาร
- ความต้ องการ คือ การ
ปรับเปลี่ยนนโยบายด้ าน
การติดตามงานและการ
ค้ นหาสาเหตุ
- เกณฑ์การคัดเลือก คือ
สามารถด าเนิ น การได้
ทั น ที สามารถช่ ว ยลด
ปั ญ หาเรื่ องข้ อผิดพลาด
ในการทางานลงได้
- ตอบสนองเป้าหมาย
 ขยายธุรกิจ
 ปรับปรุงการทางาน
 พัฒนาบุคลากร

วางแผนพัฒนา
สร้ างแรงจูงใจ

กิ จ กรรมการลดขัน้ ตอน
การติดตามงาน

กิจกรรมระดมสมองเพื่อ
ค้ นหาเหตุ ก ารณ์ ไม่ พึ ง
ประสงค์
กิ จ กรรมการบู ร ณาการ
แ ผ น ที่ มี อ ยู่ แ ล ะ แ ผ น
อนาคต

กิ จ ก ร ร ม ก า ร ค้ น ห า
เครื่ องมือและวิธีการเพื่อ
ช่ ว ยติ ด ตามการท างาน
อย่างรวดเร็ ว

113
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องค์ ป ระกอบที่ 4 ภาวะ
ผู้นาที่มีการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ
(3 คุณลักษณะ)

คุณลักษณะเด่น
 การสื่ อ สารข้ อมู ล ที่
ถูกต้ อง
 สื่ อ ส า ร อ ย่ า ง
ต ร ง ไป ต ร ง ม า แ ล ะ มี
เสถียรภาพ
 เลือ กใช้ ช่ อ งทางการ
สือ่ สารที่เหมาะสม
 เปิ ดโอกาสให้ สื่อ สาร
กลับ

 ประยุกต์ ใช้ เครื่ องมื อ
สือ่ สารที่ทนั สมัย

องค์ ป ระกอบที่ 5 ภาวะ  การเป็ นผู้ม องโลกใน
ผู้นาที่สร้ างแรงบันดาลใจ แง่ดมี ีความคิดเชิงบวก
(2 คุณลักษณะ)
 เห็นคุณค่าและชื่นชม
ผู้อื่น
 สามารถพูดกระตุ้นให้
ผู้ตามมีแรงจูงใจ
 สามารถสร้ างงานที่มี
ความหมายและท้ า ทาย
ได้

เหตุผล
- ปั ญ ห า คื อ มี ค วาม
ขัดแย้ งจากการสือ่ สารสูง
และไม่ มี วัฒ นธรรมการ
รั บ ฟั ง ข้ อ มู ล จ า ก
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา
- ความต้ องการ คือ การ
เปิ ดโอกาสและรับฟั งการ
เ ส น อ ค ว า ม คิ ด ที่
เกี่ ย วข้ องกั บ การขยาย
ธุ ร กิ จ และการปรั บ ปรุ ง
การทางานจากพนักงาน
เพื่ อ เป็ นแนวคิ ด ในการ
พัฒนา
- เกณฑ์ที่ใช้ คดั เลือก คือ
สามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ จริ ง
ยั ง คงเก็ บ ความลั บ ใน
ระดับข้ อมูลของผู้บริ หาร
สามารถเริ่ ม ปฏิ บั ติ ไ ด้
ทันที
- ตอบสนองเป้าหมาย
 ขยายธุรกิจ
 ปรับปรุงการทางาน
 พัฒนาบุคลากร
- ปั ญ หา คือ ผู้บริ หารไม่
คุ้ นชิ น เรื่ อ งการสื่ อ สาร
เชิ ง บวก ไม่ ท ราบแนว
ทางการสือ่ สาร
- ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร คื อ
ต้ องการใช้ การสือ่ สารเชิง
บ ว ก เพื่ อ ผ ลั ก ดั น ใ ห้
พนั ก งานมี ก าลั ง ใจใน
การคิดสร้ างสรรค์

วางแผนพัฒนา

กิ จ กรรมการใช้ ค าพู ด
สื่อสารที่สนกระชั
ั้
บ และ
เข้ าใจง่าย
กิ จ กรรมการสร้ างความ
ห ล าก ห ล าย ข อ งก า ร
สือ่ สารในระดับต่าง ๆ
กิจกรรมการฝึ กการรับฟั ง
และแสดงออกถึ ง การ
ยอมรับความคิดเห็นจาก
ผู้อื่น

กิจกรรมระดมสมองเพื่อ
วางแผนการสร้ างแรง
บันดาลใจในสถานการณ์
ปั ญหา
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องค์ประกอบ

คุณลักษณะเด่น

เหตุผล
- เกณฑ์การคัดเลือก คือ
เป็ นสิ่ ง ที่ ส ามารถท าได้
สามารถช่ ว ยท าให้ การ
ทางานมีประสิทธิภาพได้
เหมาะสมกับ การใช้ กั บ
พนักงาน
- ตอบสนองเป้าหมาย
 ขยายธุรกิจ
 ปรับปรุงการทางาน
 พัฒนาบุคลากร

วางแผนพัฒนา

จากตาราง 11 สามารถสรุ ปได้ ว่า ผู้เข้ าร่ วมการวิจัยได้ ดาเนินการคัดเลือก
คุณ ลักษณะเด่น และได้ วางแผนร่ วมกันในการสร้ างกิจกรรมที่ได้ รับการประเมินเลือกมาในการ
ตอบเป้าหมายใน 3 ประเด็น ได้ แก่ การขยายธุรกิจ การปรับปรุ งกระบวนการทางาน การพัฒนา
บุคลากร ซึ่งคุณลักษณะเด่นที่คดั เลือกนี ้ ตังอยู
้ ่บนเกณฑ์พื ้นฐานคือ เป็ นไปได้ ในระยะเวลาอันสัน้
สามารถดาเนินการได้ ทันที มี ข้อจากัดหรื อใช้ ปัจจัยสนับสนุนน้ อย จากผลการวางแผนพบว่า มี
คุณลักษณะเด่นที่ถูกเลือกมาพัฒ นาในองค์ประกอบที่ 1 จานวน 3 คุณลักษณะ ได้ แก่ เปิ ดกว้ าง
รั บ รู้ ข้ อ มู ล ทุ ก ทิ ศ ทาง, คาดเดาการเปลี่ ย นแปลงได้ , สามารถวางแผนเตรี ย มการรั บ มื อ ใน
องค์ประกอบที่ 2 จานวน 3 คุณลักษณะ ได้ แก่ สร้ างเสริ มวัฒนธรรมการทางานเป็ นทีม , สนับสนุน
ความสัมพันธ์ อันดีต่อกัน , สร้ างเสริ มระบบสนับสนุนจัดสรรทรัพยากรที่จาเป็ นอย่างเพียงพอ ใน
องค์ ป ระกอบที่ 3 จ านวน 4 คุณ ลัก ษณะ ได้ แ ก่ แสดงออกถึ ง การตอบสนองอย่า งทัน ท่ ว งที ,
สามารถป้องกันสถานการณ์ ไม่พึงประสงค์ , วางแผนการทางานที่เป็ นระบบ, ติดตามงานอย่าง
รวดเร็ ว ในองค์ ป ระกอบที่ 4 จ านวน 3 คุณ ลัก ษณะ ได้ แ ก่ สื่ อ สารอย่ า งตรงไปตรงมาและมี
เสถียรภาพ, เลือกใช้ ชอ่ งทางการสื่อสารที่เหมาะสม, เปิ ดโอกาสให้ สื่อสารกลับ และองค์ประกอบที่
5 จานวน 2 ลักษณะ ได้ แก่ เห็นคุณค่าและชื่นชมผู้อื่น, สามารถพูดกระตุ้นให้ ผ้ ตู ามมีแรงจูงใจ รวม
ทังสิ
้ ้น 15 คุณลักษณะเด่น
ในขณะที่การสะท้ อนปั ญ หาที่ต้องการแก้ ไข ด้ วยการพัฒ นาภาวะผู้นาเชิ ง
นวัตกรรม ประกอบด้ วย 1) ปัญหาในประเด็นด้ านการขยายธุรกิจ คือ ปั ญหาด้ านบุคลากรขาดองค์
ความรู้จากภายนอก ไม่สามารถคาดเดาเรื่ องการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ จึงความต้ องการขยาย
ธุรกิจให้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 2) ปั ญหาในประเด็นด้ านการปรับปรุ งการทางาน คือ บุคลากร
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ขาดองค์ความรู้ จากภายนอก ไม่เคยมีการประสานแผนงานกัน และขาดระบบการติ ดตามและ
ประเมินสาเหตุ ทาให้ เกิดข้ อผิดพลาดในการผลิตและการทางานสูง รวมถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การปรับเปลี่ยนกระบวนการทางานในระดับนโยบายมีความล่าช้ าเพราะไม่เคยมีการเสนอโดยตรง
ต่อผู้บริ หาร ดังนันผู
้ ้ เข้ าร่วมมีความต้ องการในการประสานแผนงานที่เป็ นระบบ และจัดสิ่งอานวย
ความสะดวกในการทางานเกิดการปรับเปลี่ยนนโยบายด้ านการติดตามงานและการค้ นหาสาเหตุ
3) ปั ญ หาในประเด็นการพัฒ นาบุคลากร คือ บุคลากรขาดองค์ความรู้ จากภายนอก ไม่เคยเกิ ด
การบูรณาการทางานร่วมกัน รวมถึงมีความขัดแย้ งจากการสื่อสารสูง และไม่มีวฒ
ั นธรรมการรับ
ฟั ง ข้ อ มูล จากผู้ใต้ บัง คับ บัญ ชา และผู้เข้ า ร่ ว มไม่ ค้ ุน ชิ น เรื่ อ งการสื่ อสารเชิ ง บวก ไม่ท ราบแนว
ทางการสื่อสาร ความต้ องการคือ ต้ องการประยุกต์ใช้ การสื่อสารเชิงบวกกับพนักงานเพื่ อสร้ าง
กาลังใจในการคิดสร้ างสรรค์ รวมถึงการเปิ ดโอกาสและรับฟั งการเสนอความคิดที่เกี่ยวข้ องกับการ
ขยายธุรกิจและการปรับปรุงการทางานจากพนักงาน เพื่อเป็ นแนวคิดในการพัฒนา
ขันการลงมื
้
อปฏิบตั แิ ละสังเกต ในวงจรที่ 1
จากขัน้ การวางแผนในวงจรที่ 1 ผู้เข้ าร่ วมวิจัยได้ นากิจกรรมที่ถูกออกแบบ
เป็ นแนวทางสาหรับการแก้ ปัญหาและตอบสนองความต้ องการ ทังสิ
้ ้น 14 กิจกรรม มาจัดหมวดหมู่
เป็ น กลุ่ม กิ จ กรรมใหญ่ และก าหนดเป้าหมายร่ วมกัน โดยใช้ ต ารางวิเคราะห์ กิ จ กรรม และให้
ผู้เข้ าร่วมวิจยั ได้ แสดงความคิดเห็นลงใน Post-it แล้ วนามาแปะไว้ บนกระดานเพื่อสะดวกต่อการ
จัดหมวดหมูแ่ ละช่วยกันตรวจสอบกิจกรรมที่เห็นพ้ องต้ องกัน ผลการจัดกิจกรรมสามารถสรุปได้ ดงั
ตาราง 12
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ตาราง 12 การจัดกลุม่ กิจกรรม และวางเป้าหมายของกิจกรรมในขันการลงมื
้
อปฏิบตั ิ วงจรที่ 1
กิจกรรมหลัก
รายละเอียดกิจกรรม
1. กิ จ กรรมค้ นหาข้ อมู ล ค้ น ห าข้ อ มู ล เกี่ ย ว กั บ
ข่าวสาร
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ให ม่ ก ลุ่ ม
ลูกค้ าใหม่ วิธีการทางาน
ใหม่
ค้ นหาข่ า วสารเกี่ ย วกั บ
ผลก ระท บ จ าก ปั จ จั ย
ภายนอกต่อการทาธุรกิ จ
SME
ค้ น ห า เค รื่ อ ง มื อ แ ล ะ
วิ ธี ก ารเพื่ อ ช่ ว ยติ ด ตาม
การทางานอย่างรวดเร็ ว
2. กิ จ กรรมระดมสมอง ระด ม สม อ งวิ เ ค ราะ ห์
แ ล ะ ก า รแ ล ก เป ลี่ ย น วิ ก ฤตและแนวทางการ
เรี ยนรู้
แก้ ปัญหา
รวมกลุ่ม เพื่ อ พัฒ นาการ
แก้ ปัญหาในองค์กร

องค์ประกอบที่พฒ
ั นา
1: ภาวะผู้นาที่มีวิสยั ทัศน์
ทัน ต่อ การเปลี่ย นแปลง:
เปิ ดกว้ างรั บ รู้ ข้ อมู ล ทุ ก
ทิศทาง
1: ภาวะผู้นาที่มีวิสยั ทัศน์
ทัน ต่อ การเปลี่ย นแปลง:
คาดเดาการเปลี่ยนแปลง
ได้
3: ภาวะผู้ น าที่ ล งมื อ ท า
อย่ า งรวดเร็ ว : ติ ด ตาม
งานอย่างรวดเร็ ว
1: ภาวะผู้นาที่มีวิสยั ทัศน์
ทัน ต่อ การเปลี่ย นแปลง:
ส าม ารถ วางแ ผ น
เตรี ยมการรับมือ
2: ภาวะผู้นาส่งเสริ มการ
ท างาน เป็ นที ม : สร้ าง
เส ริ ม วั ฒ น ธ รรม ก า ร
ทางานเป็ นทีม
2: ภาวะผู้นาส่งเสริ มการ
ทางานเป็ นทีม: สนับสนุน
ความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กัน

ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้เข้ าร่วมวิจยั คนที่ 1,7

ผู้เข้ าร่วมวิจยั คนที่ 2,6

ผู้เข้ าร่วมวิจยั คนที่ 6,8

ผู้เข้ าร่วมวิจยั คนที่ 1,2

ผู้เข้ าร่วมวิจยั คนที่ 3,7

รวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยน
ผู้เข้ าร่วมวิจยั คนที่ 4,6
เรี ย น รู้ ค ว า ม คิ ด แ ล ะ
เท ค นิ ค ก า ร ท า ง า น
ระหว่างกัน
ระดมสมองเพื่ อ ค้ นหา 3: ภาวะผู้ น าที่ ล งมื อ ท า ผู้เข้ าร่วมวิจยั คนที่ 1,6
เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ อย่ า งรวดเร็ ว : สามารถ
ป้องกันสถานการณ์ไม่พึง
ประสงค์
บูรณาการแผนที่มีอยู่และ 3: ภาวะผู้ น าที่ ล งมื อ ท า ผู้เข้ าร่วมวิจยั คนที่ 2,5
แผนอนาคต
อ ย่ า ง ร ว ด เร็ ว : ว า ง
แผนการท างานที่ เ ป็ น

117
กิจกรรมหลัก

รายละเอียดกิจกรรม
ระ ด ม ส ม อ ง เพื่ อ ว า ง
แผนการสร้ างแรงบันดาล
ใจในสถานการณ์ปัญหา

3. กิ จ กรรมปรั บ เปลี่ ย น พั ฒ น า น โย บ า ย ก า ร
แนวทางการทางาน
สนับ สนุน บุค ลากรให้ กับ
ผู้ ปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ สร้ าง
แรงจูงใจ
ก า ร ล ด ขั ้ น ต อ น ก า ร
ติดตามงาน

การใช้ คาพูดสื่อสารที่สนั ้
กระชับและเข้ าใจง่าย

ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม
ห ล า ก ห ล า ย ข อ งก า ร
สือ่ สารในระดับต่าง ๆ

ฝึ ก ก า ร รั บ ฟั ง แ ล ะ
แสดงออกถึงการยอมรั บ
ความคิดเห็นจากผู้อื่น

องค์ประกอบที่พฒ
ั นา
ระบบ
5: ภาวะผู้ น าที่ ส ร้ างแรง
บั น ดาลใจ: เห็ น คุ ณ ค่ า
และชื่นผู้อื่น, สามารถพูด
ก ร ะ ตุ้ น ใ ห้ ผู้ ต า ม มี
แรงจูงใจ
2: ภาวะผู้นาส่งเสริ มการ
ท างาน เป็ นที ม : สร้ าง
เส ริ ม ระ บ บ ส นั บ ส นุ น
จัดสรรทรัพยากรที่จาเป็ น
อย่างเพียงพอ
3: ภาวะผู้ น าที่ ล งมื อ ท า
อย่างรวดเร็ ว : แสดงออก
ถึ ง การตอบสนองอย่ า ง
ทันท่วงที
4: ภ า ว ะ ผู้ น า ที่ มี ก า ร
สื่ อ ส า ร อ ย่ า ง มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ : สื่ อ สาร
อย่างตรงไปตรงมาและมี
เสถียรภาพ
4: ภ า ว ะ ผู้ น า ที่ มี ก า ร
สื่ อ ส า ร อ ย่ า ง มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ: เลื อ กใช้
ช่ อ งท างก ารสื่ อ ส ารที่
เหมาะสม
4: ภ า ว ะ ผู้ น า ที่ มี ก า ร
สื่ อ ส า ร อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ: เปิ ดโอกาส
ให้ สอื่ สารกลับ

ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้เข้ าร่วมวิจยั คนที่ 6,7

ผู้เข้ าร่วมวิจยั คนที่ 1,6

ผู้เข้ าร่วมวิจยั คนที่ 4,5

ทุกคน

ทุกคน

ทุกคน

นอกจากนี ้ในการลงมือปฏิบตั ิ ผู้วิจยั ได้ สงั เกตการเปลี่ยนแปลงภาวะผู้นาเชิง
นวัตกรรมของผู้ร่วมวิจัยแต่ล ะคน พบว่าในขัน้ การลงมือปฏิบัตินีย้ ังขาดการแสดงความคิดเห็น
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เกี่ยวกับการวางแผนการแก้ ปัญหาแต่บางรายมีการแสดงความคิดเห็นเรื่ องที่ตนเองมีความถนัด
และช่วยกระตุ้นให้ เกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ผลการสังเกตสามารถสรุปได้ ดงั ตาราง 13
ตาราง 13 สรุปการสังเกตการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้ร่วมวิจยั แต่ละคน ในวงจรที่ 1
องค์ประกอบ
1: มีวิสยั ทัศน์ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง
2: ส่งเสริมการทางานเป็ นทีม
3: ลงมือปฏิบตั อิ ย่างรวดเร็ว
4: การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
5: สร้ างแรงบันดาลใจ

1
✓
✓

2
✓

✓

ผู้ร่วมวิจยั คนที่
3
4
5

6

7

8

✓

จากผลการสังเกต เห็นได้ ว่าผู้ร่วมวิจยั ทัง้ 8 คนมีการแสดงออกที่เกี่ยวข้ อง
กับภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมน้ อย โดยพบว่าด้ านการลงมือปฏิบตั ิอย่างรวดเร็ วและสร้ างแรงบันดาล
ใจ ไม่ปรากฏทัง้ 8 คน แต่ได้ มีการแสดงออกในองค์ประกอบการมีวิสยั ทัศน์ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง
การส่งเสริมการทางานเป็ นทีม และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ขัน้ การสะท้ อนผล ในวงจรที่ 1 จากการสรุ ปแผนงาน ผู้ร่วมวิจัยได้ แบ่ง
บทบาทหน้ าที่ในเรื่ องของการเตรี ยมข้ อมูล เตรี ยมสถานที่และเวลา เตรี ยมจัดหาผู้ดาเนินรายการ
หลัก จากการลงมือปฏิบตั ิและสังเกต ผู้วิจัยจัดกิจกรรมให้ ผ้ ูเ ข้ าร่ วมวิจยั ได้ สะท้ อนผลการเรี ยนรู้
จากการปฏิบตั ิ ของกิจกรรมค้ นหาข้ อมูลที่เกี่ ยวข้ องกับการพัฒ นาธุรกิจและส่งเสริ มการทางาน
แบ่ง ข้ อ มู ล ออกเป็ น 3 ประเภท ได้ แ ก่ 1) ข้ อ มูล เกี่ ย วกับ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใหม่ กลุ่ม ลูก ค้ า ใหม่ และ
กระบวนการทางานที่ทนั สมัย 2) ข้ อมูลในเชิงการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อการ
ท างานในปั จ จุบัน โดยใช้ ก ระบวนการวิเคราะห์ SWOT 3) ข้ อ มูล เกี่ ย วกับ ความเสี่ ย ง เงื่ อ นไข
ภายนอกที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด วิ ก ฤตในการท างาน ซึ่ ง ในกิ จ กรรมนี ้ มี จุ ด เด่ น ในด้ า นการพั ฒ นา
องค์ประกอบที่ 1 ภาวะผู้นาที่มีวิสยั ทัศน์ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้ วยคุณลักษณะเด่นคือ
เปิ ดกว้ างรับข้ อมูลทุกทิศทาง คาดเดาการเปลี่ยนแปลงได้ , องค์ประกอบที่ 3 ภาวะผู้นาที่ลงมือทา
อย่างรวดเร็ว ประกอบด้ วยคุณลักษณะเด่นคือ ติดตามงานอย่างรวดเร็ว
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ผลของการสะท้ อนการเรี ย นรู้ จากการปฏิ บัติ ในกิ จ กรรมค้ น หาข้ อมู ล
ผู้เข้ าร่วมพบว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้ าใหม่ที่น่าสนใจและการทางานที่เน้ นการนาเทคโนโลยี
และเครื่ องมื อทางธุรกิจเข้ ามาช่วยในการติดตามงานที่ รวดเร็ วขึน้ ได้ มีการเสนอให้ มี การค้ นหา
ข้ อมูล หลายทาง เช่น ค้ นหาข้ อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้เชี่ ยวชาญจากองค์กรภายนอก การ
ค้ นหาข้ อมูลด้ วยตนเอง เป็ นต้ น รวมถึงการสร้ างกิจกรรมที่เน้ นการพัฒนาแรงจูงใจในการทางาน
ให้ กบั พนักงาน สร้ างให้ เกิดสภาพแวดล้ อมแห่งความสุข การวิเคราะห์ผ้ ทู ี่มีส่วนเกี่ยวข้ องทังระบบ
้
ในการธุรกิจ
“ผมว่าเราควรจะต้ องส่งคนเข้ าไปปรึกษาหน่วยงานอย่างกระทรวงพาณิชย์ที่ผมเจอในเว็ปไซต์
ผมเห็น ว่าเขามีโครงการเรื่ องการพัฒ นาศักยภาพผู้ผลิตที่ เป็ น SME และถ้ าเราเขี ยนโครงการได้ ทาง
กระทรวงจะมีทนุ ให้ ทาโครงการครึ่งนึง เราออกเองครึ่งนึง ผมว่าก็ดีที่เราจะเข้ าทางหน่วยงานรัฐ เพราะเขา
เองก็มีผ้ เู ชี่ยวชาญอยู่” (ผู้เข้ าร่ วมวิจยั คนที่ 1)
“จริ ง ๆ เรื่ องเครื่ องมือที่จะเอาเข้ ามาช่วยเรื่ องติดตามงาน มีหลายอย่างมากเลยค่ะ ที่ไปเจอมา
ก็ส่วนใหญ่ เราสามารถหาได้ จากใน Internet แล้ วก็ มีทัง้ โค้ ชจากข้ างนอก เขาสามารถช่ วยเข้ ามาให้
ความรู้ ได้ แต่ทีนี ้ก็ไม่แน่ใจเรื่ องว่าจะใช้ เงินเยอะรึ เปล่านะ แต่ว่าถ้ ามันต้ องใช้ คนข้ างนอกเข้ ามาช่วยแล้ ว
งานมันมีเป้าหมายหรื อมีผลิตของใหม่ได้ เยอะขึ ้นก็น่าลองดูนะคะ” (ผู้เข้ าร่ วมวิจยั คนที่ 4)
“หรื อไม่นะ บางทีผมว่าเวลาเราถามเนี่ย เราสามารถคุยกับลุงๆ ป้าๆ ที่เขาทางานกันมานานนะ
ว่าเขาคิดยังไง บางทีเทคนิคเขามีเยอะเวลาทางาน จากที่นี่บ้างที่อื่นบ้ าง เราลองให้ ลกู น้ องเราไปคุยๆ ดู
กับคนที่เค้ าเชี่ยวๆ น่ะ ผมว่าบางทีก็ดีเหมือนกัน” (ผู้เข้ าร่ วมวิจยั คนที่ 6)
“จากข้ อมูลที่ได้ ไปวิเคราะห์ มา เราจะพบว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้ องทังธุ
้ รกิจของเรา มีหลายอย่าง
มาก ซึง่ อาจจะเพิ่มเติมในส่วนที่ตกหล่นภายหลังได้ นะ แต่อนั นี ้เป็ นเบื ้องต้ นก่อน ที่เราต้ องเกี่ยวข้ องแน่ๆ
คือ ลูกค้ าเรา ผู้ผลิตที่ป้อนวัตถุดิบเรา ธนาคาร ผู้ให้ บริ การด้ านสาธารณูปโภค กรมสรรพากร กระทรวง
พาณิชย์ ผู้เชี่ยวชาญภายนอก ผู้ตรวจสอบมาตรฐาน กระทรวงแรงงาน งานประกันสังคม” (ผู้ร่วมวิจยั คน
ที่ 7)
“ในเรื่ องของการพัฒนาบุคลากรนะคะ ที่ได้ เจอมาก็คงเป็ นเรื่ องของแรงจูงใจ เพราะส่วนหนึ่ง
พนักงานใน SME ก็ต้องการพึ่งพิงบริ ษัท ความสบายใจหรื อเป็ นที่พึ่งได้ ก็ต้องมี ดังนันสิ
้ ่งที่เราเห็นได้ ชัด
คือ เราไม่เคยมีการปรับเรื่ องค่าตอบแทนมานาน สวัสดิการด้ วย อย่างที่อาจารย์บอกว่า แรงจูงใจมันมีทงั ้
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ภายในและภายนอก ข้ อมูลที่พบมาคือ ภายในเนี่ยเราสามารถให้ กาลังใจ พูดคุยกัน แบบครอบครัวหรื อ
เพื่อนกัน อันนี ้ช่วยได้ คะ่ ส่วนเทคนิคก็คือขึ ้นอยู่กบั หัวหน้ างานแต่ละคนจะใช้ ไม่ได้ มีอะไรที่ถกู ที่ผิดนะคะ
ส่วนภายนอก ก็อาจจะเป็ นหน้ าที่ของเราว่าต้ องไปถามเขาเองว่าสิ่งที่จะช่วยกระตุ้นเรื่ องทางานได้ ของ
เขาคืออะไร แต่ถ้าเป็ นพี่ พี่ก็คิดว่าเงินน่ะแหละ(หัวเราะ)” (ผู้เข้ าร่ วมคนที่ 8)

วงจรที่ 2
ขั น้ การวางแผน ในวงจรที่ 2 เป็ น การด าเนิ น การต่อ เนื่ อ งจากกิ จ กรรม
ค้ นหาข้ อมูลที่เกี่ ยวข้ องกับการพัฒ นาธุรกิจและส่งเสริ มการทางาน มาสู่กิจกรรมระดมสมอง มี
เป้าหมายเพื่อการสร้ างทางเลือกในด้ านการขยายธุรกิจ กระบวนการทางาน การป้องกันความเสี่ยง
จากภายในและภายนอก ดังนันในขั
้ นการระดมสมองนี
้
้ ผู้เข้ าร่วมได้ ใช้ วิธีการนาข้ อมูลที่มีอยู่ทงั ้ 3
ประเด็นมาร่วมกันออกแบบแผนการดาเนินการในเบื ้องต้ น เพื่อนาเสนอต่อผู้บริ หาร และพนักงาน
โดยเป้าหมายของการระดมสมองแบ่งออกเป็ น
1. การออกแบบธุรกิจ ที่เน้ นการสร้ างผลิตภัณฑ์ใหม่ การศึกษากลุ่มลูกค้ า
ใหม่ เช่น กลุ่ม นักศึกษา กลุ่ม สถานศึกษา กลุ่ม นักดนตรี รายย่อย กลุ่ม นักดนตรี ที่ต้องเดินทางไป
ต่างประเทศ เป็ นต้ น เนื่องจากข้ อมูลจากกิจกรรมที่ 1 พบว่า ปั จจุบนั ได้ มีเปิ ดหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับ
การจัดเวที คอนเสิร์ต ประกอบกับอาชีพนักดนตรี เป็ นอาชีพที่รัฐบาลส่งเสริ มให้ ทางานต่างประเทศ
ดังนัน้ การขยายกลุม่ ธุรกิจจึงต้ องศึกษากับกลุม่ ใหม่
2. การพัฒนาจุดแข็ง จากผลของการวิเคราะห์ SWOT ทาให้ พบจุดแข็งและ
จุดอ่อนของบริ ษัท ใน 7 ด้ าน ได้ แก่ พนักงาน เครื่ องจักร สภาพแวดล้ อม สภาพการจัดเก็บ เครื่ องมือ
วัดหรื อ QC รถขนส่ง ผู้บริ หาร จากนันผู
้ ้ เข้ าร่วมจึงร่วมกันวิเคราะห์รายละเอียดและคัดเลือกกิจกรรม
ที่สามารถลงมือปฏิบตั ิพฒ
ั นาจุดแข็งและแก้ ปัญหาจุดอ่อนได้ ทนั ที สามารถดาเนินการได้ โดยไม่ต้อง
สร้ างต้ น ทุน มากนัก และการหาแนวทางการป้อ งกัน สถานการณ์ ที่ ไม่ต้ อ งการให้ เกิ ด ขึน้ รวมถึ ง
แนวทางของการติดตามประเมินผล โดยผลของการพัฒนาจุดแข็งและแก้ ปัญหาจุดอ่อน มุ่งเน้ นการ
สร้ างแนวทางการปฏิบตั ทิ ี่เป็ นแนวทางเดียวกัน
3. การเพิ่ ม ก ารป้ อ งกั น ส ถ าน ก ารณ์ ไม่ พึ งป ระส งค์ แล ะส่ ง เส ริ ม
สภาพแวดล้ อมการทางานที่ เน้ นการเรี ยนรู้ การทางานเป็ น ที ม การส่งเสริ ม ความสุข จากผลการ
วิเคราะห์เกี่ยวกับปั จจัยความเสี่ยงจากภายนอกและภายในที่ส่งผลให้ เกิดสถานการณ์ไม่พึงประสงค์
อันทาให้ การดาเนินธุรกิจไม่สามารถดาเนินการได้ ตามเป้าหมายของการขยายอัตราการเติบโต จาก
ผลการหาข้ อมูลในกิจกรรมที่ 1 พบว่า มีการวิเคราะห์ความต้ องการและความคาดหวัง ความเสี่ยง
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ผลกระทบที่อาจเป็ นไปได้ จากปั จจัยภายใน และภายนอก โดยได้ แบ่งบทบาทหน้ าที่ในการวางแผน
ป้องกันสถานการณ์ไม่พงึ ประสงค์ของแต่ละแผนกร่วมกัน
ผลของการระดมสมอง คื อ ผู้ เข้ า ร่ ว มวิ จัย ได้ เสนอความคิ ด และความ
ต้ องการ ในขณะที่บางราย ได้ ขอทดลองตังค
้ าถามและได้ เป็ นคนนาในการค้ นหาความต้ องการของ
เพื่อนร่ วมทีม โดยตังค
้ าถามว่า “
ไ
”(
1)
ทาให้ บรรยากาศของการเรี ยนรู้มีการสะท้ อนความคิดเห็นถึงภาพอนาคต
“อยากให้ ผ้ ูบริ หารสนับสนุนให้ บุคลากรได้ แสดงศักยภาพและความคิดเห็น...จะจัดในบริ ษัท
หรื อให้ ออกไปเรี ยนข้ างนอกก็ได้ มีการจัดฝึ กอบรมให้ กับพนักงานบ้ าง...ต้ องจัดให้ มีเวทีแสดงศักยภาพ
และผู้บริ หารต้ องรับฟั งความคิดเห็นของพนักงานมากขึ ้น แบบที่ทาอยู่นี ้ก็น่าจะดี...และผู้บริ หารต้ องเปิ ดหู
เปิ ดตา อัพเดทข่าวสารด้ านสินค้ า และการเปลี่ยนแปลงของตลาดด้ วย” (ผู้เข้ าร่ วมวิจยั คนที่ 3)
“อยากเห็นบริ ษัทเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ ้น...มีการพัฒนาสินค้ าและใช้ นวัตกรรมมากกว่านี ้
อย่างเช่นใช้ เทคโนโลยีมาช่วยในการทางานมากขึ ้น ให้ ผ้ บู ริ หารใส่ใจพนักงานและเรื่ องความปลอดภัยใน
การทางาน” (ผู้ร่วมวิจยั คนที่ 4)
“อยากให้ บริ ษัทพัฒนาสินค้ าและมีอปุ กรณ์การผลิตที่ทนั สมัยมากขึ ้น” (ผู้เข้ าร่ วมวิจยั คนที่ 5)
“อยากเห็นบริ ษัทมีการวางแผนการทางานที่ดีกว่านี ้เป็ นระบบมากขึ ้น” (ผู้เข้ าร่ วมวิจยั คนที่ 7)
“เห็นด้ วยนะว่าบริ ษัทน่าจะมีระบบการทางานที่ดีกว่านี ้ และปรับตัวให้ เข้ ากับยุคสมัยด้ วย ก็
เช่นเทคโนโลยีการผลิต และมีสินค้ าใหม่ เรื่ องการทาตลาดที่ต้องใช้ เฟซบุ๊คเหมือนของบริ ษัทที่อาจารย์เอา
วีดีโอมาเปิ ดให้ ดคู รัง้ ที่แล้ วไง” (ผู้เข้ าร่ วมวิจยั คนที่ 8)

อย่างไรก็ตามในกิจกรรมนี ้ มีจุดเด่นในด้ านการพัฒ นาองค์ประกอบที่ 1
ภาวะผู้นาที่มีวิสยั ทัศน์ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้ วยคุณลักษณะเด่นคือ สามารถวางแผน
เตรี ยมการรับมือ, องค์ประกอบที่ 2 ภาวะผู้นาส่งเสริ มการทางานเป็ นทีม ประกอบด้ วยคุณลักษณะ
เด่น คือ สร้ างเสริมวัฒนธรรมการทางานเป็ นทีม สนับสนุนความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กัน องค์ประกอบที่ 3
ภาวะผู้นาที่ลงมือทาอย่างรวดเร็ ว ประกอบด้ วยคุณลักษณะเด่น คือ สามารถป้องกันสถานการณ์ไม่
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พึง ประสงค์ วางแผนการท างานที่ เป็ น ระบบ, องค์ ป ระกอบที่ 5 ภาวะผู้น าที่ ส ร้ างแรงบัน ดาลใจ
ประกอบด้ วยคุณลักษณะเด่น คือ เห็นคุณค่าและชื่นชมผู้อื่น สามารถพูดกระตุ้นให้ ผ้ ตู ามมีแรงจูงใจ
จากนัน้ ผู้วิ จัย ได้ ว างแผนกิ จ กรรมปรั บ เปลี่ ย นแนวทางการท างาน เป็ น
กิจกรรมที่ ต่อเนื่ องจากกิจกรรมที่ 2 ซึ่งเป็ นผลจากการระดมสมองของผู้เข้ าร่ วมทัง้ 8 คน มาจัด
หมวดหมูข่ องกิจกรรมให้ เป็ นแผนการเดียวกัน พบว่า กิจกรรมที่ถกู นามาเสนอในการวางแผนครัง้ นี ้
สามารถสรุปได้ ดงั ตาราง 14
ตาราง 14 สรุปแนวทางการสร้ างกิจกรรมตามแผนงานเพื่อพัฒนาแผนงาน
สภาพปั ญหา
เป้าหมาย
แนวทางการสร้ างกิจกรรม
1. ปั ญหาด้ านการขยายธุรกิจ
1.1 ไม่มีผลิตภัณฑ์ใหม่ สร้ างผลิตภัณฑ์ และกลุ่ม  พัฒนาทีมศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้ งานกลุม่ ใหม่
หรื อกลุม่ ลูกค้ าใหม่
ลูกค้ าใหม่ นอกเหนือจาก  ผู้บริ หารออกไปพบและสร้ างเครื อข่ายกลุม่ ลูกค้ า
กลุม่ เดิม
ใหม่
 การทดลองออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
1.2 ไม่สามารถคาดเดา วิเคราะห์อตั ราการเติบโต  ก าหนดอั ต ราการเติ บ โต และเป้ า หมายที่
เรื่ องการเปลี่ยนแปลงใน ที่ เ ป็ นไปได้ เพื่ อ วางกล ตอบสนองอนาคต
อนาคตได้
ยุทธ์ของบริ ษัท
2. ปั ญหาด้ านการทางาน
2.1 ขาดการประสาน ป ระ ส าน แ ผ น งา น ทั ้ง  กิจกรรมการประชุมของทีมผู้บริ หารในการรวม
แผนงาน
ระบบ
แผนงาน
2.2 ข า ด ร ะ บ บ ก า ร ค้ น ห า เค รื่ อ งมื อ แ ล ะ  สร้ างเครื่ องมือตรวจสอบด้ วยตนเอง
ติ ด ต าม แ ล ะป ระเมิ น วิธีการในการติดตามงาน  ขอค าแนะน าจากผู้เชี่ ยวชาญภายนอกในการ
สาเหตุข้อผิดพลาด
และแก้ ไขงานได้ รวดเร็ ว ตรวจสอบ
2.3 ขาดช่ อ งทางและ ส ร้ า ง กิ จ ก รรม ที่ เน้ น  จั ด กิ จก รรม พ บ ป ะผู้ บ ริ ห าร เช่ น ป ระชุ ม
การสื่อสารไปถึงผู้บริ หาร ส่งเสริ มความสัมพันธ์ ที่ดี ประจาเดือน
โด ย ต รง ท า ให้ งา น มี ระหว่างผู้ปฏิบตั ิและกลุม่ จัด กิ จกรรมพูดคุยอย่างไม่เป็ นทางการระหว่าง
ความล่าช้ า
ผู้บริ หาร
แผนก
 สร้ างช่องทางการรายงานผลกับผู้บริ หารโดยตรง
เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค Inbox ภายในบริ ษัท เป็ นต้ น
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ตาราง 14 (ต่อ)
3. ปั ญหาด้ านการพัฒนาบุคลากร
3.1 บุ ค ล า ก ร ข า ด สร้ างกิ จ กรรมที่ เ ปิ ดรั บ
ความรู้จากภายนอก
องค์ความรู้ จากภายนอก
และนามาถ่ายทอดให้ กบั
คนภายในหน่วยงาน

 เชิญบุคลากรจากภายนอกมาให้ ความรู้
 ผู้บริ หารเข้ าพบและปรึกษาเรื่ องการดาเนินธุรกิจ
กับภาครัฐ
 ส่งผู้บริ หารและพนักงานเข้ ารับการอบรม
 จัดกิจกรรมส่งเสริ มการดูงานนอกบริ ษัท
3.2 ขาดการบูรณาการ สร้ างกิจกรรมที่เน้ นความ  พัฒนากิจกรรมที่มีเป้าหมายเดียวกันและได้ รับ
การทางานร่วมกัน
เป็ นหนึ่ ง เดี ย วกั น และ ค่าตอบแทนเท่าเทียมกัน
สภาพแวดล้ อ มของการ  จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์กบั ผู้บริ หาร
ทางานเป็ นทีม
3.3 การสื่อสารมี ความ สร้ างกิ จ กรรมที่ เน้ น การ  กาหนดนโยบายขึ ้นค่าตอบแทนและสัดส่วนของ
ขัดแย้ ง
ส ร้ า ง แ ร ง จู ง ใ จ แ ล ะ ผลประกอบการของทังบริ
้ ษัท
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ อั น ดี  จัดสวัสดิการเรื่ องอาหารกลางวัน
ระหว่างกัน
 จัดกิจกรรมสันทนาการหรื อทาบุญทังบริ
้ ษัท

ในกิจกรรมนี ้ มีจดุ เด่นในด้ านการพัฒนาองค์ประกอบที่ 2 ภาวะผู้นาส่งเสริ ม
การทางานเป็ นทีม ประกอบด้ วยคุณลักษณะเด่น คือ สร้ างเสริ มระบบสนับสนุนจัดสรรทรัพยากรที่
จ าเป็ นอย่ า งเพี ย งพอ, องค์ ป ระกอบที่ 3 ภาวะผู้ น าที่ ล งมื อ ท าอย่ า งรวดเร็ ว ประกอบด้ วย
คุณลักษณะเด่น คือ แสดงออกถึ งการตอบสนองอย่างทันท่วงที , องค์ประกอบที่ 4 ภาวะผู้นาที่มี
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้ วยคุณลักษณะเด่น คือ สื่อสารอย่างตรงไปตรงมาและมี
เสถียรภาพ เลือกใช้ ชอ่ งทางการสื่อสารที่เหมาะสม เปิ ดโอกาสให้ สื่อสารกลับ
จากผลการวางแผนพัฒนากิจกรรมเพื่อแก้ ปัญหาและส่ งเสริ มการทางาน ซึ่ง
เกิดจากการนาคุณลักษณะเด่นในแต่ละองค์ประกอบของภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมมาพัฒ นาเป็ น
แผนการดาเนินงานเบื ้องต้ น จากนันผู
้ ้ เข้ าร่วมจึงได้ นาแผนการดาเนินกิจกรรมดังกล่าวไปปฏิบตั ิ
และสังเกตในขันถั
้ ดไป
ขัน้ การลงมือปฏิบัตแิ ละสังเกต ในวงจรที่ 2 เป็ นขันที
้ ่ผ้ เู ข้ าร่วมได้ นาแผน
กิจกรรมที่ได้ วางไว้ ไปนาเสนอการแก้ ปัญหาและตอบสนองต่อความต้ องการใน 3 ประเด็น คือ 1)
ปั ญ หาด้ านการขยายธุ รกิ จ 2) ปั ญ หาด้ านการทางาน 3) ปั ญ หาด้ านการพัฒ นาบุคลากร โดย
กิ จ กรรมส าคัญ ของขัน้ การลงมื อ ปฏิ บัติ แ ละสัง เกต ในวงจรที่ 1 คื อ การสื่ อ สารเรื่ อ งแผนการ
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ดาเนิน การแก่พ นักงาน เน้ นการสื่ อสารเป้าหมายการท างานเพื่ อแก้ ไขปั ญ หาและส่ง เสริ ม การ
ทางานให้ กบั พนักงาน และการสื่อสารสองทางเพื่อรับฟั งผลตอบรับจากพนักงานในการเลือกแผน
กิจกรรมที่สอดคล้ องกับความต้ องการ โดยผู้เข้ าร่ วมใช้ ภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมช่วยผลักดันการ
สร้ างแผนที่มีความครอบคลุม ร่วมกับการสร้ างการพัฒนาศักยภาพของคนในหน่วยงาน ซึ่งการลง
มือปฏิบตั ิ แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ ได้ แก่ 1) การใช้ ภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมในกลุ่มผู้บริ หารเพื่ อ
พัฒนาแผนงาน โดยมีเป้าหมายสาคัญเรื่ องการบูรณาการแผน วางวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
และกลยุทธ์ การขาย 2) การใช้ ภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนในหน่วยงาน
โดยเฉพาะผู้ใต้ บงั คับบัญชาของตนเอง
การลงมือปฏิบตั ิเพื่อพัฒนาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมนี ้ ผู้เข้ าร่ วมแต่ละแผนก
ได้ นาแผนการดาเนินงานไปอธิบายให้ กับพนักงานได้ ฟัง และสอบถามความคิดเห็นของพนักงาน
ต่อ แผน ซึ่ง ผลของการลงมื อ ปฏิ บัติ แบ่ง ออกเป็ น การพัฒ นาองค์ ป ระกอบของภาวะผู้น าเชิ ง
นวัตกรรม เป็ น 2 ด้ าน ได้ แก่
ด้ า นที่ 1 การพัฒ นาตนเองเรื่ อ งการสื่ อ สารและการแสดงภาวะผู้น าเชิ ง
นวัตกรรมกับลูกน้ อง โดยผู้เข้ าร่ วมวิจยั ได้ ใช้ การสื่อสารตามองค์ประกอบที่ 4 ภาวะผู้นาที่มีการ
สื่ อ สารอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ด้ วยคุณ ลัก ษณะเด่น เรื่ อ งการสื่ อ สารอย่า งตรงไปตรงมาและมี
เสถี ยรภาพ และเปิ ดโอกาสให้ สื่อสารกลับ โดยการนาเอาตัวเลือกของแผนกิจกรรมไปสอบถาม
ความคิดเห็นจากพนักงาน โดยสื่อสารเกี่ยวกับเป้าหมายของการดาเนินการ ข้ อมูลที่เกิดจากการ
ค้ นหาข้ อมูลมา
จากนัน้ ผู้ร่วมวิจยั ได้ ดาเนินการตามองค์ประกอบที่ 5 ภาวะผู้นาที่สร้ างแรง
บันดาลใจ ด้ วยคุณลักษณะเด่นเรื่ องการเห็นคุณค่าและชื่นชมผู้อื่น และสามารถพูดกระตุ้นให้ ผ้ ู
ตามมีแรงจูงใจ โดยการกล่าวชื่นชมต่อพฤติกรรมที่พนักงานแสดงพฤติกรรมเชิงบวกในเรื่ องการ
เสนอความคิดเห็น เสนอความคิดในการปรับกิจกรรมและนาเสนอความต้ องการที่เป็ นแรงจูงใจ
ของตนเอง
ด้ านที่ 2 การพัฒ นาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมเพื่ อแก้ ปัญหาในเชิงธุรกิจและ
กระบวนการทางาน โดยผู้เข้ าร่วมวิจยั ได้ ใช้ การพัฒนากิจกรรมที่นาไปสู่การเรี ยนรู้ในการแก้ ปัญหา
ในเชิ งธุรกิ จ และกระบวนการทางาน ผลการนาแผนไปสอบถามกับลูกน้ อง สามารถสรุ ปได้ ดัง
ตาราง 15
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ตาราง 15 กิจกรรมการพัฒนาองค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมในขันการลงมื
้
อปฏิบตั ิ วงจรที่ 2
สภาพปั ญหา
องค์ประกอบที่พฒ
ั นา
แนวทางการสร้ างกิจกรรม
1. ปั ญหาด้ านการขยายธุรกิจ
1.1 ไม่มี ผลิตภัณ ฑ์ ใหม่ องค์ ป ระกอบที่ 1 ภาวะผู้ น าที่ มี  พัฒนาทีมศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้ งานกลุม่
หรื อกลุม่ ลูกค้ าใหม่
วิสยั ทัศน์ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง
ใหม่
1.1) เปิ ดกว้ างรับรู้ข้อมูลทุกทิศทาง  ผู้บริ หารออกไปพบและสร้ างเครื อข่าย
กลุม่ ลูกค้ าใหม่
 การทดลองออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
1.2 ไม่สามารถคาดเดา องค์ ป ระกอบที่ 1 ภาวะผู้ น าที่ มี  กาหนดอัตราการเติบโต และเป้าหมาย
เรื่ องการเปลี่ย นแปลงใน วิสยั ทัศน์ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง
ที่ตอบสนองอนาคต
อนาคตได้
1.2) คาดเดาการเปลีย่ นแปลงได้
2. ปั ญหาด้ านการทางาน
2.1 ขาดการประสาน - องค์ ป ระกอบที่ 1 ภาวะผู้ น าที่ มี  กิจกรรมการประชุมของทีมผู้บริ หารใน
แผนงาน
วิสยั ทัศน์ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง
การรวมแผนงาน
1.3) สามารถวางแผนเตรี ยมรับมือ
- องค์ ป ระกอบที่ 3 ภาวะผู้น าที่ ล ง
มือทาอย่างรวดเร็ ว
3.3) ติดตามงานอย่างรวดเร็ ว
2.2 ข า ด ร ะ บ บ ก า ร องค์ประกอบที่ 3 ภาวะผู้นาที่ลงมือ  สร้ างเครื่ องมือตรวจสอบด้ วยตนเอง
ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ระ เมิ น ทาอย่างรวดเร็ ว
 ขอคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก
สาเหตุข้อผิดพลาด
3.1) แสดงออกถึ งการตอบสนอง ในการตรวจสอบ
อย่างทันท่วงที
3.2) สามารถป้องกันสถานการณ์
ไม่พงึ ประสงค์
2.3 ขาดช่ อ งทางและ - องค์ ป ระกอบที่ 3 ภาวะผู้น าที่ ล ง  จัดกิจกรรมพบปะผู้บริ หาร เช่น ประชุม
การสื่อสารไปถึงผู้บริ หาร มือทาอย่างรวดเร็ ว
ประจาเดือน
โดยตรง ทาให้ งานมีความ 3.4) ติดตามงานอย่างรวดเร็ ว
 จัดกิจกรรมพูดคุยอย่างไม่เป็ นทางการ
ล่าช้ า
- องค์ ป ระกอบที่ 4 ภาวะผู้ น าที่ มี ระหว่างแผนก
การสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพ
 ส ร้ างช่ อ งท างก ารราย งาน ผล กั บ
4.2) เลือกใช้ ช่องทางการสื่อสารที่ ผู้บ ริ ห ารโดยตรง เช่ น ไลน์ เฟสบุ๊ค Inbox
เหมาะสม
ภายในบริ ษัท เป็ นต้ น
3. ปั ญหาด้ านการพัฒนาบุคลากร
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สภาพปั ญหา
องค์ประกอบที่พฒ
ั นา
แนวทางการสร้ างกิจกรรม
3.1 บุคลากรขาดความรู้ องค์ ป ระกอบที่ 1 ภาวะผู้ น าที่ มี  เชิญบุคลากรจากภายนอกมาให้ ความรู้
จากภายนอก
วิสยั ทัศน์ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง
 ผู้ บริ ห ารเข้ า พบและปรึ ก ษาเรื่ อ งการ
1.1) เปิ ดกว้ างรับรู้ข้อมูลทุกทิศทาง ดาเนินธุรกิจกับภาครัฐ
 ส่ ง ผู้ บริ ห ารและพนั ก งานเข้ ารั บ การ
อบรม
 จัดกิจกรรมส่งเสริ มการดูงานนอกบริ ษัท
3.2 ขาดการบูรณาการ องค์ประกอบที่ 2 ภาวะผู้นาส่งเสริ ม  พัฒ นากิ จ กรรมที่ มี เป้ าหมายเดี ย วกัน
การทางานร่วมกัน
การทางานเป็ นทีม
และได้ รับค่าตอบแทนเท่าเทียมกัน
2.1) สร้ างเสริ ม วั ฒ นธรรมการ  จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์กบั ผู้บริ หาร
ทางานเป็ นทีม
3.3 การสื่ อ สารมี ค วาม - อ งค์ ป ระ ก อ บ ที่ 2 ภ าวะ ผู้ น า  ก าหนดนโยบายขึ น้ ค่ า ตอบแทนและ
ขัดแย้ ง
ส่งเสริ มการทางานเป็ นทีม
สัดส่วนของผลประกอบการของทังบริ
้ ษัท
2.2) สนับ สนุนความสัม พันธ์ อัน ดี  จัดสวัสดิการเรื่ องอาหารกลางวัน
ต่อกัน
 จัด กิ จกรรมสัน ทนาการหรื อท าบุญ ทัง้
2.3) สร้ างเสริ ม ระบบสนั บ สนุ น บริ ษัท
จั ด สรรทรั พ ยากรที่ จ าเป็ นอย่ า ง
เพียงพอ

ในขัน้ การลงมื อ ปฏิ บัติ นี ้ ผู้วิ จัย ได้ อ าศัย การสัง เกตการเปลี่ ย นแปลงของ
พฤติกรรมพบว่า ในการดาเนินการลงมื อปฏิ บัติที่ผ่านมา ผู้เข้ าร่ วมวิจัยได้ ร่วมกันค้ นหาข้ อมูล
ระดมสมองในการสร้ างกรอบการแก้ ปัญหาใหม่ ตังเป้
้ าหมายระดับสูงและพัฒนากลยุทธ์ นัน่ คือ
ขันตอนของการวิ
้
เคราะห์ปัญหาจนเกิดการตกผลึกของการคิด และนามาคัดเลือกแนวทางแก้ ไขที่
สามารถเป็ นไปได้ และเป็ นกลยุทธ์ที่สามารถตอบสนองต่อรากของปั ญหา ดังนันผู
้ ้ วิจยั ได้ เข้ าไปจัด
กิจกรรมในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2561 โดยดาเนินการในฐานะโค้ ชที่เน้ นการสร้ างการเรี ยนรู้จาก
การตัง้ ค าถาม ร่ วมกับ การผลัก ดัน ให้ เกิ ด กิ จ กรรมการค้ น หาข้ อ มูล การระดมสมอง และการ
ปรั บ เปลี่ ย นการท างาน แต่อ ย่า งไรก็ ต ามอุป สรรคส าคัญ ของการด าเนิ น การในขัน้ ตอนนี ้ คื อ
ผู้เข้ าร่วมวิจัยไม่กล้ าสะท้ อนรากของปั ญหาที่แท้ จริ ง เนื่องจาก 1) กังวลเรื่ องผลกระทบ 2) ยังไม่
สามารถชี ้ชัดสาเหตุของปัญหาได้ อย่างแท้ จริง 3) ไม่ค้ นุ ชินกับการแสดงความคิดเห็น
ผู้วิจัยได้ แก้ ปัญหาด้ วยการพูดกระตุ้นให้ เกิดผู้นา ที่กล้ าแสดงความคิดเห็น
และชักชวนผู้ร่วมวิจยั คนอื่นให้ พูดแสดงความคิดเห็น ในขณะที่สลับกับบรรยากาศที่เน้ นการเป็ น
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มิตรและไม่บงั คับให้ ผ้ เู ข้ าร่วมวิจยั ต้ องพูดในสิ่งที่ยงั ไม่แน่ใจ ดังนันในกิ
้ จกรรมครัง้ นี ้ผู้วิจยั เลือกใช้
การเรี ยนรู้ผ่านการเขียนลงบนกระดาษ Post-it โดยไม่ต้องใส่ชื่อ จากนันผู
้ ้ วิจยั จึงมาจัดเรี ยงปั ญหา
และช่วยกันอภิปรายปั ญหาร่วมกันในฐานะที่เป็ นผู้บริ หารที่มีความต้ องการพัฒนาภาวะผู้นาเชิง
นวัตกรรมร่วมกัน สามารถนาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมไปแก้ ไขในเรื่ องใดได้ บ้าง ผลการวางแผนเพื่อ
พัฒนาองค์ประกอบภาวะผู้นา เห็นได้ ชดั ว่าเมื่อบรรยากาศมีความผ่อนคลาย รวมถึงใช้ พลังทีมใน
การช่วยกันคิด ในกิจกรรมระดมสมอง ทาให้ การแผนการดาเนินกิจกรรมมีความหลากหลายของ
แนวทางการแก้ ปัญหา รวมถึงเกิดการเรี ยนรู้เรื่ องการต่อยอดความคิดจากคนในทีม
ในขณะที่ขนการลงมื
ั้
อปฏิบตั ิ ผู้วิจยั ได้ เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงเรื่ องที่สาคัญ
คือ การรับฟั งลูกน้ อง ซึ่งเป็ นคุณลักษณะสาคัญที่ยงั ไม่เคยเกิดขึ ้นมากนักในบริ ษัทแห่งนี ้ โดยผล
การสังเกตการเกิดคุณลักษณะต่างๆ ของผู้เข้ าร่วมวิจยั แต่ละคน สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
ตาราง 16 สรุปการสังเกตการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้ร่วมวิจยั แต่ละคน ในวงจรที่ 2
องค์ประกอบ
1: มี วิ สั ย ทั ศ น์ ทั น ต่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลง
2: ส่งเสริมการทางานเป็ นทีม
3: ลงมือปฏิบตั อิ ย่างรวดเร็ว
4: การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
5: สร้ างแรงบันดาลใจ

1
✓

2
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

ผู้ร่วมวิจยั คนที่
3
4
5
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

6
✓

7
✓

8

✓
✓
✓
✓

✓ ✓
✓ ✓
✓

จากผลการสังเกตจะเห็นได้ ว่า การแสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะ
สาคัญ ของภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมจากการลงมือปฏิบตั ิ เกิดในองค์ประกอบที่ 2 คือภาวะผู้นาที่
ส่งเสริ มการทางานเป็ นทีม และองค์ประกอบที่ 3 ภาวะผู้นาที่ลงมือปฏิบตั ิอย่างรวดเร็ ว โดยเกิด
ขึ น้ กั บ ผู้ เข้ าร่ ว มวิ จั ย ทั ง้ 8 ท่ า น รองลงมาคื อ องค์ ป ระกอบที่ 1 คื อ มี วิ สั ย ทั ศ น์ ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง จากการสังเกตพบว่าผู้ร่วมวิจยั คนที่ 4 และ 8 ยังไม่เกิด เนื่องจากในแผนกดังกล่าว
เกี่ ยวข้ องกับงานเอกสารและมี ลูกน้ องจานวนน้ อย การเปลี่ยนแปลงในเชิงการทางานค่อนข้ าง
เป็ นไปได้ ย ากเนื่ องจากมี ระบบเรื่ องงานเอกสารที่ ยัง ไม่สามารถปรับ เปลี่ ย นได้ แต่ส ามารถใช้
เทคโนโลยีเข้ าไปช่วยพัฒ นาได้ จึงยังคงมีการปฏิบตั ิที่รวดเร็ ว ในขณะที่องค์ประกอบที่ เกิดน้ อย
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ที่สดุ คือ การสร้ างแรงบันดาลใจ จากการสังเกตของผู้วิจยั เห็นว่าในวงจรที่ 1 นี ้ผู้เข้ าร่วมมุง่ เน้ นการ
อธิ บ ายเกี่ ย วกับ แผนการเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ปั ญ หาในการท างาน และกิ จ กรรมดัง เช่น การวางแผน
หมุนเวียนพบปะกับพนักงานยังไม่ได้ เกิดดังนัน้ จึงยังไม่มี โอกาสได้ สื่อสารแรงบันดาลใจให้ กับ
พนักงานของตนเองมากนัก
ขัน้ การสะท้ อนผล วงจรที่ 2 จากผลการสะท้ อน จะเห็นได้ ว่าผู้เข้ าร่วม
วิจยั ได้ พฒ
ั นาองค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมทัง้ 5 องค์ประกอบ ด้ วยการพัฒนาแผนร่วมกัน
ภายในกลุ่ม และนาไปสื่อสารให้ กับพนักงาน และรับฟั งผลสะท้ อนกลับเพื่อนามาปรับปรุ งและ
กาหนดเป็ นแนวทางที่ใช้ ร่วมกันทังบริ
้ ษัท รวมถึงเสนอต่อผู้บริ หารสูงสุดในการสนับสนุนให้ เกิดการ
ปรับเปลี่ยนการดาเนินธุรกิจ การปรับเปลี่ยนกระบวนการทางาน และการส่งเสริ มศักยภาพของ
บุคลากร ซึ่งเป็ นบทบาทสาคัญ ของผู้นาในครัง้ นี ้ ไม่ว่าจะเป็ นการเชื่อมประสานระหว่างผู้บริ หาร
สูงสุดกับพนักงาน และเป็ นตัวกลางสาหรับผลักดันนโยบายเพื่ อพัฒ นาบริ ษั ท รวมถึงการดูแล
จัด การบริ ห ารระบบภายในให้ ดาเนิน การไปอย่างราบรื่ น ซึ่งผลการสะท้ อนสามารถสรุ ป ได้ ว่า
ผู้เข้ าร่วมวิจยั เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 2 ด้ าน ดังนี ้
ด้ านที่ 1 การเปลี่ ยนแปลงในกระบวนการด าเนิ นงาน ผู้ร่วมวิจัย เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมการทางาน จากการเรี ยนรู้ด้วยการลงมือปฏิบตั ิใน 4 ประเด็น
ได้ แก่
1. เรี ยนรู้เรื่ องการขยายแหล่งเรี ยนรู้ โดยการเปิ ดรับความรู้จากภายนอก
มากขึ ้น ดังปรากฎให้ เห็นจากการสะท้ อนที่ต้องการเชื ้อเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ ความรู้ และ
การเพิ่มประสบการณ์ในกิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่
2. เรี ยนรู้ด้านการลดอุปสรรคในการสื่อสารเกี่ยวกับปั ญหาให้ มีขนตอน
ั้
สันลง
้ จากเดิมที่ผ้ เู ข้ าร่วมวิจยั มักไม่สะท้ อนปั ญหา เนื่องจากเป็ นว่าเป็ นเรื่ องที่อาจส่งผลกระทบต่อ
หน้ าที่การงานของตนเอง แต่เมื่อมีระบบการติดตามงาน และข้ อตกลงเรื่ องการรายงานผลกลับมา
ในไลน์ ก ลุ่ม จนเกิ ด วัฒ นธรรมการรายงานผลต่อกัน ท าให้ ผ้ ู เข้ าร่ วมได้ ส ะท้ อนความรู้ สึกว่าการ
รายงานผลเป็ นสิ่งที่ควรทา และควรแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกัน
3. เรี ยนรู้ ด้านการทางานให้ เกิดความรวดเร็ ว โดยแผนกต่าง ๆ มี การ
ปรับใช้ เทคโนโลยีและเครื่ องมือทางธุรกิจเข้ ามาช่วยในการทางานเพิ่มมากขึ ้น
4. เรี ย นรู้ การจั ด ท าระบบสนั บ สนุ น การด าเนิ น กิ จ กรรม โดยการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายเพื่อส่งเสริ มศักยภาพบุคลากรให้ มีประสบการณ์ และความรู้เพิ่มเติม โดยการ
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สร้ างนโยบายเพิ่มค่าแรงและสวัสดิการ ร่ วมกับส่งเสริ มการเรี ยนรู้นอกบริ ษัท เช่น กิจกรรมศึกษาดู
งาน การพบผู้เชี่ยวชาญภาครัฐ เป็ นต้ น
ด้ า นที่ 2 การเปลี่ ย นแปลงด้ านความคิ ด ซึ่ ง ผู้ ร่ ว มวิ จัย ได้ สะท้ อนการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นภายในตนเองโดยเฉพาะเรื่ องความคิดและความรู้สกึ ดังนี ้
1. การเปลี่ยนแปลงด้ านความคิดในเรื่ องการสื่อสาร ที่พบว่าเมื่อลงมือ
ปฏิบตั โิ ดยการนาแผนงานไปถ่ายทอดให้ กบั พนักงานได้ ฟัง และเปิ ดโอกาสให้ พนักงานปรั บเปลี่ยนได้
อย่างอิสระ ทาให้ เห็นว่าการทางานมีความง่ายมากขึ ้น และสอดคล้ องกับความต้ องการ ในขณะที่เมื่อ
ผู้เข้ าร่วมได้ เห็นการเปลี่ยนแปลงของพนักงานที่อยู่ระดับปฏิบตั ิ นัน่ คือ แต่เดิมนันพนั
้ กงานไม่เคยได้
ทราบข้ อมูลเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ซึ่งเป็ นสิ่งหนึ่ งที่ทาให้ ไม่สามารถเสนอความคิดเพื่อ
การพัฒนาธุรกิจร่วมกันได้ แต่เมื่อได้ นากิจกรรมพัฒนาแผนงานที่ผ้ เู ข้ าร่วมวิจยั ได้ ระดมสมองร่วมกัน
ไปสื่อสารให้ กับพนักงานฟั ง ผลตอบรับของพนักงานคือ พนักงานสามารถเสนอความคิดเห็นของ
ตนเองได้ รู้สกึ มีความหวังในการทางาน
“อย่างไอ้ เจ้ าอาท (นามสมมติ) ไม่เคยเลยยย มันไม่พดู นะ คือมันจะคิดอะไรอยู่ในหัวเยอะมากแต่
ว่าไม่กล้ าทาหรอก เพราะว่ามันเคยทาแล้ ว มันพลาด โดนตัดเงินไป แต่พอเราเอาเรื่ องแผนไปคุยในกลุม่ เออ
มันเริ่ มมีเสียง มันเสนอไอเดียมาอันนึงว่าเรื่ องของความปลอดภัย มันบอกว่ามันก็ไปดูมา ไม่ เห็นต้ องซื ้อตัว
ใหม่เลย จริ งๆ จ้ างอย่างช่างที่เขารับจ้ างอยู่ มาทาไอ้ อปุ กรณ์ ตรงนี ้ เครื่ องมันก็ไม่อนั ตรายแล้ ว ก็เพิ่งได้ ยิน
มันเสนอไอเดียวันนี ้ก็วนั แรกแหละ” (ผู้เข้ าร่ วมวิจยั คนที่ 5)
“จากที่ไปคุยกับลูกน้ องมา เขาชอบที่เราทาแบบนี ้ คือฟั งเขาบ้ าง เรื่ องที่ทางาน เพราะธรรมดาเรา
จะเอาแต่พดู ๆๆ บ่นๆ เขาว่าทาไม่ดีงนงี
ั ้ ้ แต่เราก็ลืมนึกไปว่าเออเราก็ไม่เคยบอกเหตุผลที่เราบ่นเขาไป พอเรา
ได้ รับมอบหมายให้ เอาแผนงานไปคุยกับเขา เราได้ ฟั งเสียงของเขา เรารู้ สึ กว่าเขามีความหวังขึน้ มาที่ จะ
ทางานที่นี่ให้ ดี อย่างน้ อยบริ ษัทก็เห็นใจพวกเขาบ้ าง เราเองก็ได้ เห็นเหมือนกันว่าเขาเอาไปคุยกันต่อแต่ก็ดมู ี
ความสุข มีกาลังใจในการทางานนะ” (ผู้เข้ าร่ วมวิจยั คนที่ 6)

นอกจากนี ค้ วามรู้ สึกของผู้เข้ าร่ วมวิจัยที่ ได้ ส ะท้ อนร่ วมกันว่า กิ จ กรรมที่
เกิดขึ ้นเป็ นสิ่งที่ดี การได้ ผลตอบรับจากพนักงานในลักษณะของความชื่นชมที่ผ้ ูบริ หารได้ ใส่ใจต่อ
พนักงาน รวมถึงมี ความมุ่งมั่นในการขยายธุรกิจ ทาให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมรู้ สึกมี กาลังใจ ไม่เห็นว่าเป็ นการ
เสียเวลาในการคิด โดยได้ สะท้ อนดังนี ้
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“จริ งๆ ในการพัฒนาองค์ประกอบนะ เราต้ องเป็ นคนไปพัฒนาให้ เขามีกาลังใจที่จะทางานให้ เรา
ใช่ไหม แต่พอเราได้ ไปถามเขา เขาเองกลับให้ กาลังใจเรากลับมาอีก บอกว่าพี่ๆ ทาให้ ได้ นะ อย่างเรื่ องที่เรา
จะสร้ างกิจกรรมพาเขาไปดูงานข้ างนอก เขาเฝ้ารออ่ะ หรื อเรื่ องสวัสดิการเขา เขาบอกได้ เท่าไหร่ ก็เอาไม่
เป็ นไร แต่ว่าเขาได้ เห็นว่าเราทาแล้ ว เอออะไรหลายอย่างก็ดี โดยเฉพาะความรู้ สกึ ของเรานี่แหละที่เรารู้ สึก
ว่าเราได้ กาลังใจจากเขา ไม่แน่ใจเพราะว่าเรารับฟั งเขาก่อน พูดดีกบั เขาก่อนหรื อเปล่า แต่ว่าตรงนี ้ที่พี่คิด พี่
คิดว่าพี่ได้ กาลังใจจากเขามา” (ผู้เข้ าร่ วมวิจยั คนที่ 1)

2. การเปลี่ยนแปลงความคิดเรื่ องการปฏิบตั ิงานในธุรกิจ SME จากเดิมนัน้
คิดว่าการทางานในธุรกิจ SME ใช้ การทางานแบบประคับประคอง แต่เมื่อได้ ลงมือปฏิบตั ิแล้ วพบว่า
ความคิดเกี่ยวกับการทางานที่มีความรวดเร็วในการแก้ ปัญหาและการป้องกันปัญหาเป็ นสิ่งที่สามารถ
ทาได้ หากมีข้อมูลเรื่ องการติดตามปั ญหาที่มีประสิทธิ ภาพ ร่ วมกับการสื่อสารที่มีประสิทธิ ภาพไม่
กล่าวโทษกัน ทาให้ บรรยากาศการมีความเป็ นมิตรและกล้ าสะท้ อนปั ญหา อันนาไปสู่การแก้ ปัญหา
ได้ ในที่สดุ
“เมื่อก่ อนเราไม่ได้ คิดหรอกว่าเราต้ องมีข้ อมูล อะไรบ้ าง เราต้ องวิเคราะห์ จุดแข็ งจุดอ่อนอะไร
เพราะเราก็คิดว่าเราดีแล้ วล่ะ เราทาได้ ดาเนินธุรกิจของเราได้ อยู่นิ แต่เราลืมนึกไปว่าการจะทาอะไร พัฒนา
อะไร หรื อแม้ กระทัง่ การซื ้อของเข้ าบริ ษัทเนี่ย เราต้ องใช้ ข้อมูลทังนั
้ น้ ตอนนี ้เราเริ่ มหันมาสนใจเรื่ องการเก็บ
ข้ อมูลนะ อย่างที่คุยกันเรื่ องการทางานอย่างรวดเร็ ว มันก็ต้องให้ ความสาคัญกับการติดตามด้ วยเพราะไม่
ติดตามเราไม่ร้ ู เลยว่าเราต้ องทาอะไร หรื อยังไม่ทาอะไร” (ผู้เข้ าร่ วมวิจยั คนที่ 2)
“ผลจากที่ เราลงไปถามพนักงานแล้ วค่อยๆ กลับ มาระดมสมอง ไล่ๆ ปั ญ หากันดู มันท าให้ เรา
เรี ยนรู้ วา่ อ่อ จริ งๆ แล้ วมันนิดเดียวเอง มันไม่ได้ ต้อ งแก้ อะไรซับซ้ อนเลย แค่แก้ ขนาดกระดาษ ให้ มนั ตรงกัน
แก้ ภาษา ตกลงกันว่าอันนี ้ออกแบบหมายถึงแบบนี ้ ผลิตก็ต้องเข้ าใจตรงกับออกแบบ มันแค่นี ้เอง แต่ว่ามัน
ไม่เคยเกิดขึ ้นไงไอ้ เรื่ องนี ้ ต่างคนต่างทาไป พอเกิดเรื่ องมา ก็โยนกันแต่ว่าไม่เคยมาคิดกันจริ งๆ ว่าเออ ก็คุย
กันซะสิ มันก็จบแล้ ว ไม่ต้องผลิตให้ มนั พลาด เสียต้ นทุน ลูกค้ าก็ได้ งานช้ าอีก” (ผู้เข้ าร่ วมวิจยั คนที่ 3)

วงจรที่ 3
ขันการวางแผน
้
ในวงจรที่ 3
ในวงจรที่ 3 นี ้ ผู้วิจยั ยังคงผลักดันการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมจากผล
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นจากวงจรที่ 2 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในวงจรที่ 3 นี ้แตกต่างจากวงจรที่ 2 ที่เน้ น
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การพัฒ นาจากกลุ่ม ผู้ร่ว มวิ จัย และน าไปสื่ อ สารกับ พนัก งานเพื่ อ น ามาปรั บ ปรุ ง แผนงาน และ
ดาเนินการเพื่อแก้ ปัญหาโดยนาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมเข้ าไปขับเคลื่อนในวงจรถัดไป ซึ่งในวงจรที่ 3
นี ้ผู้เข้ าร่วมวิจยั ได้ รับข้ อมูลการวิเคราะห์ด้านการตลาดและสถานการณ์การทางานที่ผ่านมาเพิ่มมาก
ขึ ้น ทาให้ ในวงจรที่ 3 มุ่งเน้ นการขยายธุรกิจ เน้ นการแก้ ปัญหาอย่างยัง่ ยืน จากผลการสะท้ อนที่ผ่าน
มาผู้เข้ าร่ วมวิจยั ได้ เห็นว่าการดาเนินการที่ผ่านมา จะเกิดความยัง่ ยืนได้ หากมีการปรับเปลี่ยนเชิง
นโยบายเรื่ องการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ให้ เกิดขึ ้นในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง จึงมุ่งค้ นหาระบบที่ส่ งเสริ ม
ให้ พนักงานค้ นหาความรู้ ลงมือปฏิบตั ิ และรายงานหรื อติดตามผล ในขณะที่บทบาทสาคัญของทีมผู้
ร่วมวิจยั คือ การพัฒนาเชิงวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ร่วมกัน
การกาหนดแผนที่ต้องการดาเนินการในวงจรที่ 3 นีผ้ ้ ูวิจัยได้ จัดกิจกรรม
ระดมสมองอีกครัง้ เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมได้ นาการเปลี่ยนแปลงทังในเชิ
้
งการแก้ ปัญหาของหน่วยงาน และ
แผนการพัฒนาศักยภาพของตนเองและลูกน้ องมาร่วมปรึกษากัน พบว่า กิจกรรมที่เกิดขึ ้นในวงจรที่ 2
ที่ลกู น้ องคัดเลือกไว้ ทังสิ
้ ้น 12 กิจกรรม ได้ แก่
1. พัฒนาทีมศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้ งานกลุม่ ใหม่
2. ผู้บริ หารออกไปพบและสร้ างเครื อข่ายกลุม่ ลูกค้ าใหม่
3. กาหนดอัตราการเติบโต และเป้าหมายที่ตอบสนองอนาคต
4. กิจกรรมการประชุมของทีมผู้บริหารในการรวมแผนงาน
5. ขอคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกในการตรวจสอบ
6. จัดกิจกรรมพูดคุยอย่างไม่เป็ นทางการระหว่างแผนก
7. สร้ างช่องทางการรายงานผลกับผู้บริ หารโดยตรง เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค
Inbox ภายในบริษัท
8. เชิญบุคลากรจากภายนอกมาให้ ความรู้
9. ผู้บริหารเข้ าพบและปรึกษาเรื่ องการดาเนินธุรกิจกับภาครัฐ
10. จัดกิจกรรมส่งเสริมการดูงานนอกบริษัท
11. พัฒ นากิ จ กรรมที่ มี เป้าหมายเดี ยวกัน และได้ รับ ค่าตอบแทนเท่า
เทียมกัน
12. กาหนดนโยบายขึน้ ค่าตอบแทนและสัดส่วนของผลประกอบการ
ของทังบริ
้ ษัท
จากกิจกรรมทัง้ สิ ้น 12 กิจกรรม ผู้ร่วมวิจัยได้ ดาเนินการกาหนดเป้าหมาย
ของการต่ อ ยอดจากผลของกิ จ กรรมที่ ผ่ า นมา เนื่ อ งจากในกิ จ กรรมของวงจรที่ 2 พบว่ า การ
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เปลี่ยนแปลงที่สาคัญคือ 1) การเปลี่ยนแปลงด้ านแผนงาน คือ มีแผนงานที่กาหนดขอบเขต บทบาท
การท างาน ระยะเวลาของการติ ด ตามงาน และกระบวนการตรวจสอบย้ อนกลับ เพื่ อ ดูค วาม
สอดคล้ องกับเป้าหมายการเติบโตของบริ ษัทในอนาคต ดังนันในวงจรที
้
่ 3 ผู้ร่วมวิจยั จึงตกลงร่วมกัน
ว่าจะนาข้ อมูลการติดตามประเมินผลของแต่ละแผนกมาแบ่งปั นกัน โดยข้ อมูลที่ได้ รับมานัน้ ต้ อง
ถูกต้ อง รายงานตามความเป็ นจริ ง และเพิ่มระดับความละเอียดของข้ อมูล 2) การเปลี่ยนแปลงด้ าน
พฤติกรรมและความรู้สึก คือ ผู้เข้ าร่วมวิจยั ได้ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเรื่ องการสื่อสารที่เน้ นการรับฟั ง
มากขึ ้น ผลจากการกระทาดังกล่าวทาให้ ทราบความคิดของลูกน้ อง รู้สึกว่าลูกน้ องมีความหวังและ
เป้าหมายการทางานมากขึ ้น รวมถึงผู้เข้ าร่วมวิจยั ได้ ร้ ูสกึ ดีมากขึ ้นกับตนเอง รู้สกึ ถึงคุณค่าในด้ านการ
ลงมือปฏิบตั ิและความคิด ดังนันในขั
้ นการลงมื
้
อปฏิบตั ิในวงจรที่ 3 ที่เน้ นสร้ างความยัง่ ยืน นัน่ คือ 1)
การเพิ่มเติมความรู้ ใน 2 แหล่ง ได้ แก่ การแลกเปลี่ยนความรู้ ภายในกลุ่ม การเพิ่มเติมความรู้ จาก
ภายนอก 2) การลงมือปฏิบตั ิและปรับเปลี่ยน ได้ แก่ การทางานเชิงรุกแทนการตังรั้ บ การแลกเปลี่ยน
ข่าวสารสม่าเสมอ การสร้ างช่องทางการสื่อสารแนวใหม่ การสร้ างแรงจูงใจให้ กับพนักงาน ซึ่งได้
ดาเนินการในขันถั
้ ดไป
ขัน้ การลงมือปฏิบัติและสังเกต ในวงจรที่ 3 เป็ นขันที
้ ่นาแผนการมาลง
มือปฏิบตั ิ โดยผู้ร่วมวิจยั ร่วมกันจัดหมวดหมูข่ องกิจกรรมทัง้ 14 กิจกรรมมาสร้ างให้ เกิดความยัง่ ยืน
โดยแบ่ง ออกเป็ น 2 ส่ว นตามแผน ได้ แ ก่ กิ จ กรรมเพิ่ ม เติ ม ความรู้ และการลงมื อ ปฏิ บัติแ ละ
ปรับเปลี่ยน โดยกระบวนการลงมือปฏิบตั ิในวงจรที่ 3 ยังคงเน้ นการพัฒนาตนเองเรื่ องการสื่อสาร
และการแสดงภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมกับลูกน้ อง ตามองค์ประกอบที่ 4 ภาวะผู้นาที่มีการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิ ภาพ ด้ วยคุณ ลักษณะเด่นเรื่ องการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาและมีเสถี ยรภาพ
และเปิ ด โอกาสให้ สื่ อ สารกลับ ร่ วมกับ องค์ป ระกอบที่ 5 ภาวะผู้น าที่ ส ร้ างแรงบัน ดาลใจ ด้ วย
คุณ ลักษณะเด่นเรื่ องการเห็นคุณ ค่าและชื่นชมผู้อื่น และสามารถพูดกระตุ้นให้ ผ้ ูตามมีแรงจูงใจ
โดยการกล่าวชื่นชมต่อพฤติกรรมที่ พ นักงานแสดงพฤติกรรมเชิงบวกในเรื่ องการกระทาเพื่ อให้
บริ ษัท ดาเนิ นการได้ ตามเป้าหมายหรื อแผนงานที่ คิดไว้ รวมถึงสร้ างแรงบันดาลใจในเรื่ องการ
คิดค้ นการทางานเชิงรุ กแทนการตังรั
้ บ การแลกเปลี่ยนข่าวสารสม่าเสมอ การสร้ างช่องทางการ
สื่อสารแนวใหม่ การสร้ างแรงจูงใจให้ กบั พนักงาน ตามแผนที่ได้ วางไว้ ในวงจรที่ 3 นี ้ โดยกิจกรรมที่
ได้ ด าเนิ น การขัน้ การลงมื อ ปฏิ บัติแ ละสัง เกตในวงจรที่ 3 เพื่ อ พัฒ นาภาวะผู้น าเชิ ง นวัต กรรม
สามารถสรุปได้ ดงั ตาราง 17
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ตาราง 17 จัดกลุม่ กิจกรรมสาหรับการลงมือปฏิบตั ใิ นขันถั
้ ดไป
กิจกรรม

บทบาทและการ
ปฏิบัติ

องค์ ประกอบที่พัฒนา

1. กิจกรรมเพิ่มเติมความรู้
1.1) พัฒ นาที ม ศึ ก ษาพฤติ ก รรมผู้ใช้ ง าน ผู้ ร่ ว ม วิ จั ย ทุ ก ค น : องค์ ป ระกอบที่ 1 ภาวะผู้ น าที่ มี
กลุม่ ใหม่
ร่ ว มกั น แบ่ ง ปั นข้ อมู ล วิสยั ทัศน์ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง
และความคิดเห็น
1.1) เปิ ด ก ว้ างรั บ รู้ ข้ อ มู ล ทุ ก
ทิศทาง
1.2) ก า ห น ด อั ต รา ก า รเติ บ โต แ ล ะ ผู้ ร่ ว ม วิ จั ย ทุ ก ค น : องค์ ป ระกอบที่ 1 ภาวะผู้ น าที่ มี
เป้าหมายที่ตอบสนองอนาคต
ร่วมกันกาหนดวิสยั ทัศน์ วิสยั ทัศน์ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง
พันธกิ จ เป้าหมาย และ 1.2) คาดเดาการเปลีย่ นแปลงได้
กลยุทธ
1.3) ขอคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก ผู้ ร่ ว ม วิ จั ย ทุ ก ค น : องค์ ป ระกอบที่ 3 ภาวะผู้น าที่ ล ง
ในการตรวจสอบ
ร่ ว ม กั น ค้ น ห า มือทาอย่างรวดเร็ ว
แ ห ล่ งข้ อ มู ล แ ล ะ น า 3.1) แสดงออกถึงการตอบสนอง
ข้ อ มู ล ม า แ บ่ ง ปั น อย่างทันท่วงที
โด ย เฉ พ าะเรื่ อ งก า ร 3.2) สามารถป้องกันสถานการณ์
ส่งเสริ มความปลอดภัย ไม่พงึ ประสงค์
แ ล ะ ม า ต รฐ า น ก า ร
ทางาน
1.4) เชิ ญ บุ ค ลากรจากภายนอกมาให้ บริ ษั ท : ท าเรื่ อ งขอเชิ ญ องค์ ป ระกอบที่ 1 ภาวะผู้ น าที่ มี
ความรู้
ผู้ เชี่ ย วชาญ ภายนอก วิสยั ทัศน์ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง
องค์ กร เพื่อให้ ความรู้ ที่ 1.1) เปิ ด ก ว้ างรั บ รู้ ข้ อ มู ล ทุ ก
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ทิศทาง
กระบวนการท างานใน
SME
1.5) จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การดู ง านนอก ผู้ เข้ าร่ ว มวิ จั ย ทุ ก คน : องค์ ป ระกอบที่ 1 ภาวะผู้ น าที่ มี
บริ ษัท
ค้ นหาข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ วิสยั ทัศน์ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง
ก า ร จั ด นิ ท รร ศ ก า ร 1.1) เปิ ด ก ว้ างรั บ รู้ ข้ อ มู ล ทุ ก
ภ าย น อ ก แ ล ะส ร้ า ง ทิศทาง
ระบบการหมุ น เวี ย นดู
งาน
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2. กิจกรรมการลงมือปฏิบัติและปรับเปลี่ยน
2.1) ผู้บริ หารออกไปพบและสร้ างเครื อข่าย ผู้ บ ริ ห า ร สู ง สุ ด :
กลุม่ ลูกค้ าใหม่
ผู้เข้ าร่วมเสนอแนะไปยัง
ผู้บริ หารสูงสุด เรื่ องการ
สร้ างเครื อข่ายภายนอก
2.2) กิจกรรมการประชุมของทีมผู้บริ หารใน ผู้ เข้ า ร่ ว ม วิ จั ย : จั ด
การรวมแผนงาน
กิ จ กรรมประชุ ม ทุ ก วัน
2.3) จัดกิจกรรมพูดคุยอย่างไม่เป็ นทางการ เสาร์ เป็ นระยะเวลา 1
ชัว่ โมง ในรูปแบบไม่เป็ น
ระหว่างแผนก
ทางการ

องค์ ป ระกอบที่ 1 ภาวะผู้ น าที่ มี
วิสยั ทัศน์ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง
1.1) เปิ ด ก ว้ างรั บ รู้ ข้ อ มู ล ทุ ก
ทิศทาง
- องค์ ประกอบที่ 1 ภาวะผู้น าที่ มี
วิสยั ทัศน์ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง
1.3) สามารถวางแผนเตรี ย ม
รับมือ
- องค์ประกอบที่ 3 ภาวะผู้นาที่ลง
มือทาอย่างรวดเร็ ว
3.3) ติดตามงานอย่างรวดเร็ ว
องค์ ป ระกอบที่ 4 ภาวะผู้ น าที่ มี
การสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพ
4.2) เลือกใช้ ช่องทางการสื่อสาร
ที่เหมาะสม

2.4) สร้ างช่ อ งทางการรายงานผลกั บ ผู้ เข้ าร่ ว มวิ จั ย ร่ ว มกั บ
ผู้บ ริ ห ารโดยตรง เช่ น ไลน์ เฟสบุ๊ ค Inbox พ นั ก งาน : สร้ างช่ อ ง
ภายในบริ ษัท เป็ นต้ น
ทางการติ ดต าม งาน
ร่ ว มกั น เช่ น ไลน์ ก ลุ่ ม
กระดานติ ด ตามงาน
เป็ นต้ น รวมถึ ง ตกลง
การใช้ งานรหัสการเขียน
แบบร่ วมกันและจัดการ
ส่ ง แ บ บ เข้ า สู่ ระ บ บ
ฐานข้ อมู ล ของบริ ษั ท
เพื่ อ ไม่ ให้ เกิ ด ค ว า ม
คลาดเคลือ่ นในการผลิต
2.5) ผู้บ ริ หารเข้ าพบและปรึ กษาเรื่ องการ ผู้บ ริ ห ารสูง สุด ร่ ว มกับ องค์ ป ระกอบที่ 1 ภาวะผู้ น าที่ มี
ดาเนินธุรกิจกับภาครัฐ
พนั ก งาน: เข้ าปรึ ก ษา วิสยั ทัศน์ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง
ก ารด าเนิ น ธุ รกิ จ กั บ 1.1) เปิ ด ก ว้ างรั บ รู้ ข้ อ มู ล ทุ ก
หน่ ว ยงานภาครั ฐ เพื่ อ ทิศทาง
ค้ นหาช่องทางการขยาย
ธุรกิจ
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2.6) พัฒนากิจกรรมที่มีเป้าหมายเดียวกัน
และได้ รับค่าตอบแทนเท่าเทียมกัน
2.7) กาหนดนโยบายขึน้ ค่าตอบแทนและ
สัดส่วนของผลประกอบการของทังบริ
้ ษัท

ผู้เข้ า ร่ ว มวิ จัย : ร่ ว มกั น
ผ ลั ก ดั น น โย บ าย ขึ น้
ค่าตอบแทนและพัฒนา
ส วั ส ดิ ก า ร ใ ห้ กั บ
พนั ก งานบนพื น้ ฐานที่
สามารถเป็ นไปได้ และ
ตอบสนองต่อการขยาย
ธุรกิจ

อ งค์ ป ระก อ บ ที่ 2 ภ าวะ ผู้ น า
ส่งเสริ มการทางานเป็ นทีม
2.1) สร้ างเสริ ม วัฒ นธรรมการ
ทางานเป็ นทีม
2.2) สนับสนุนความสัมพันธ์อนั ดี
ต่อกัน
2.3) สร้ างเสริ ม ระบบสนับ สนุน
จัด สรรทรั พ ยากรที่ จ าเป็ นอย่ า ง
เพียงพอ

ในขณะที่ลงมือปฏิบตั ิ ผู้วิจยั ได้ เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงเรื่ องที่สาคัญคือ การ
เพิ่ม เติม ความรู้ และร่ วมเรี ย นรู้ ด้ วยกัน ซึ่งเป็ นคุณ ลักษณะส าคัญ ที่ ยังไม่เคยเกิ ด ขึน้ เนื่ องจาก
ปั ญ หาดังเดิ
้ มคือ ผู้บริ หารไม่สื่อสารข้ อมูลที่ควรรู้ ให้ กับพนักงาน ทาให้ บรรยากาศแห่งการเสนอ
ความคิดเห็นหรื อการเรี ยนรู้ด้วยข้ อมูลเดียวกันไม่เคยเกิดขึ ้น ในขณะที่หลังจากผลการสะท้ อนของ
วงจรที่ 2 ที่พบว่าแนวทางการทางานมีความชัดเจนมากขึ ้น ต่างคนต่างให้ กาลังใจซึง่ กันและกัน ทา
ให้ ผู้ เข้ า ร่ ว มวิ จัย ปรั บ เปลี่ ย นเรื่ อ งแนวคิ ด ในการปฏิ บัติ แ ละลงทุ น กั บ ความคิ ด มากขึ น้ การ
ดาเนินการเรื่ องการสื่อสารมีช่องทางการติดต่อเพิ่มมากขึ ้น โดยผลการสังเกตการเกิดคุณลักษณะ
ต่างๆ ของผู้เข้ าร่วมวิจยั แต่ละคน สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
ตาราง 18 สรุปการสังเกตการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้ร่วมวิจยั แต่ละคน ในวงจรที่ 3

องค์ประกอบ
1: มีวิสยั ทัศน์ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง
2: ส่งเสริ มการทางานเป็ นทีม
3: ลงมือปฏิบตั ิอย่างรวดเร็ ว
4: การสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพ
5: สร้ างแรงบันดาลใจ

1
✓
✓
✓
✓
✓

2
✓
✓
✓
✓
✓

3
✓
✓
✓
✓

ผู้ร่วมวิจยั คนที่
4
5
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

6
✓
✓
✓
✓
✓

7
✓
✓
✓
✓

8
✓
✓
✓
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จากผลการสังเกตจะเห็นได้ ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นคือ การคุณลักษณะ
เด่น ที่ เกิ ด ขึ น้ ในผู้ร่ว มวิ จัย คนที่ 3 4 8 เพิ่ ม ขึ น้ ในขณะที่ อ งค์ ป ระกอบด้ า นการสื่ อ สารอย่า งมี
ประสิทธิ ภ าพมี เพิ่มมากขึน้ เช่นเดียวกัน เป็ นผลสืบเนื่องมาจากการกาหนดรหัสหรื อภาษาที่ ใช้
สื่อสารในบริษัทที่เข้ าใจตรงกัน รวมถึงเกิดขึ ้นจากการมีฐานข้ อมูลของบริษัทในการเก็บองค์ความรู้
ผลการติดตามงาน และไฟล์งาน ซึ่งเป็ นการแก้ ปัญหาเรื่ องความคลาดเคลื่อนของข้ อมูล ทาให้ ผ้ ู
ร่วมวิจยั มีการใช้ ข้อมูลชุดเดียวกันทาให้ องค์ประกอบที่ 4 เรื่ องการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึน้ ในขณะที่ องค์ประกอบที่ 1 ภาวะผู้นามี วิสัยทัศน์ ทันต่อการเปลี่ ยนแปลง ได้ เพิ่ ม สูงขึน้
เช่นเดียวกัน สืบเนื่องมาจากการพัฒนาวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท ที่ได้ ทา
ร่วมกันมีความชัดเจนมากขึ ้น แต่อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบที่ 5 เรื่ องภาวะผู้นาสร้ า งแรงบันดาล
ใจ ยังพัฒ นาได้ ไม่มาก เนื่องจากช่องทางการติดต่อสื่อสารในไลน์กลุ่ม เน้ นการสื่อสารเรื่ องงาน
การติดตามงาน
ขัน้ การสะท้ อนผล ในวงจรที่ 3 ในขันนี
้ ้ผู้วิจยั ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมทุกท่านได้ ร่วมกัน
สะท้ อนผล โดยเปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลงเรื่ องการเรี ยนรู้ที่เกิดขึ ้นจากการพัฒนาภาวะผู้นาเชิง
นวัตกรรมที่เกิดขึ ้นในตนเองและมีผลลัพธ์ที่ชดั เจนเกิดขึ ้นในบริษัท ซึ่งผลการสะท้ อนของวงจรที่ 3
สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ประเด็นดังนี ้
1. การเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ด ขึน้ กับ ผู้เข้ าร่ วมวิจัย โดยพบว่าพฤติกรรมและ
ความคิดของผู้เข้ าร่ วมวิจยั ได้ มีการเปลี่ยนแปลงในประเด็นของความสาคัญในการมีภาวะผู้นาเชิง
นวัตกรรมว่าสามารถสร้ างให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงของการบริ หาร รวมถึงในระบบการบริ หาร
จัดการ ซึง่ เป็ นบทบาทสาคัญของผู้บริหาร โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1.1 การเปลี่ ยนแปลงเรื่ องการเป็ นผู้นา โดยผู้บริ หารมีการสะท้ อนผล
ก่อนการเข้ าร่วมกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิว่าเดิมการบริ หารงานมีลกั ษณะเป็ นแบบงานประจา ใช้
เพียงการประคับประคองให้ บริ ษัทสามารถดาเนินการได้ แบบวันต่อวัน โดยไม่ได้ ให้ ความสาคัญต่อ
การพัฒ นาศักยภาพของพนักงาน มีการติดตามงานแบบเน้ นผลลัพธ์ แต่ไม่ได้ ตระหนักในเรื่ องการ
ดูแลพนักงาน จึงไม่เคยมีกิจกรรมรับฟั งความคิดเห็นของพนักงาน ทาให้ รูปแบบการประชุมที่ผ่านมา
เป็ นการรับฟั งมากกว่าการร่วมกันแสดงความคิดเห็น แต่เมื่อได้ รับการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม
ทาให้ เห็นความเปลี่ยนแปลงในด้ า นการบริ หารคือ สามารถบริ หารงานได้ ง่ายขึ ้นเพราะพนักงานกล้ า
แสดงความคิดเห็นพร้ อมทังมี
้ ข้อมูลที่พนักงานพยายามหาข้ อมูลมากขึ ้นเกี่ยวกับการแก้ ปัญหา ซึ่ง
เป็ นการแบ่งเบาภาระในด้ านการบริหารและเปิ ดโอกาสให้ ทกุ คนมีส่วนร่วม
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“ปั จจุบันรู้ แล้ วว่าผู้บริ หารที่ เป็ นผู้นาที่ ดีเขาเป็ นกันอย่างไรก่อนหน้ านี ท้ างานแบบควบคุมและ
ติดตามงาน เน้ นผลลัพธ์ เป็ นสาคัญ ไม่ได้ ดูแลพนักงานเท่าที่ ควร หลังจากเข้ าโครงการนี ท้ าให้ เกิ ดความ
ตระหนักในการดูแลและพัฒนาศักยภาพของพนักงานและทาให้ ร้ ู ว่าพนักงานของเรามีศกั ยภาพมากนะถ้ า
เราเปิ ดโอกาสหรื อสร้ างเวทีให้ ” (ผู้เข้ าร่ วมวิจยั คนที่ 2)
“คิดว่าภาวะผู้นาเป็ นสิ่งจาเป็ นที่ต้องมีมากๆ สาหรับผู้บริ หาร ผู้บริ หารที่มีภาวะผู้นาจะมีวิธีการ
ทางานที่แตกต่างจากผู้บริ หารที่ไม่มี ที่สาคัญคือการสื่อสารในที่ประชุม มันทาให้ การสื่อสารภายในองค์กรดี
ขึ ้นมาก โดยระดับของหัวหน้ าแผนกเองก็ต้องมีภาวะผู้นาเช่นกัน เพราะมีลูกน้ องต้ องดูแล ต้ องรู้ จกั สื่อสาร
กับ ที มงาน ตามงาน คิดแก้ ปั ญ หาอย่างสร้ างสรรค์ ไม่ป ล่อยให้ เป็ น ปั ญ หาเรื อ้ รั งที่ ขัดขวางการท างาน ”
(ผู้เข้ าร่ วมวิจยั คนที่ 5)

1.2 การเปลี่ ย นแปลงเรื่ อ งระบบการคิ ด แก้ ปั ญ หา โดยในวงจรที่ 3
ผู้เข้ าร่วมได้ สะท้ อนความคิดเกี่ยวกับระบบการคิดแก้ ปัญหาได้ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เกิดปั ญหา
ขึ ้นจะใช้ วิธีการหาคนรับผิดชอบ ทาให้ เกิดความขัดแย้ งระหว่างแผนกหรื อขัดแย้ งกับพนักงาน แต่เมื่อ
เข้ าสู่วงจรที่ 1 ที่เริ่ มจากการรับฟั งกันเองภายในกลุ่ม และในวงจรที่ 2 เน้ นการรับฟั งพนักงานมากขึน้
ท าให้ ผ ลลัพ ธ์ ที่ ผ่านมาพบว่ามี ข้ อ ผิ ด พลาดน้ อ ย ท างานได้ รวดเร็ ว เรี ย บร้ อย มี ก ารแก้ ที่ น้ อยลง
ผู้บริ ห ารได้ ท ราบปั ญ หาเฉพาะของแต่ละแผนก ในขณะที่ วงจรที่ 2 ได้ ดาเนิน การติดตามปั ญ หา
รวดเร็ วมากขึน้ ทาให้ ข้อมูลถูกส่งเข้ าสู่ผ้ ูบริ หารได้ มากขึน้ เร็ วขึ ้น ทาให้ พบสาเหตุที่สาคั ญคือ การ
เขียนแบบที่ไม่ชดั เจน ส่งผลให้ เข้ าใจผิด ซึ่งได้ มีการช่วยกันวางแบบฟอร์ มร่วมกัน และทาความเข้ าใจ
ในแบบฟอร์ มร่วมกัน ทาให้ ข้อผิดพลาดมีน้อยลง ซึง่ ทังหมดเกิ
้
ดจากกระบวนการคิดแก้ ปัญหาที่ต้องมี
การจัดเรี ยงลาดับความสาคัญของปั ญหา การค้ นหาสาเหตุที่แท้ จริ ง ซึ่งมีก ารสะท้ อนผลว่านิสยั ของ
การทางานเปลี่ยนไปคือ เน้ นการคิดถึงสาเหตุที่แท้ จริ งก่อนที่จะหาผู้รับผิดชอบหรื อเน้ นการลงโทษ
ตามความผิดพลาด
“ตังแต่
้ เราทา Workshop กัน ทาให้ เราได้ ฟังกันเอง แล้ วก็เราไปฟั งความคิดเห็นของพนักงาน ทา
ให้ เห็นจุดรั่ วที่ ต้องแก้ ไขมากมายทัง้ เรื่ องรายละเอียดเล็กน้ อยไปจนถึงแนวคิดและวิสยั ทัศน์ ทาให้ เราเกิ ด
นิ สัยใหม่ขึน้ มาในการติดตามและวิเคราะห์ งาน นาปั ญ หามาคิดและวิธีก ารแก้ ปัญ หาด้ วยแนวคิดด้ าน
นวัตกรรม ทาให้ สามารถโฟกัสในเรื่ องหลักที่ควรแก้ ไขก่อนตามลาดับ ปริ มาณความเสียหาย การติดขัดใน
การทางาน รู้ สึกตื่นตัวในการปรั บโครงสร้ างบริ ษัทให้ มีความสมดุลเพื่ อตอบโจทย์ เป้า KPI ไม่ใช่แค่พ ยุง
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ระบบไปเรื่ อยๆ เราได้ คยุ กันในองค์กรและได้ แชร์ มุมมองปั ญหาและทางแก้ ไขปรับปรุ ง ทาให้ ได้ เห็นไอเดีย
ของพนักงานและผู้บริ หารก็ช่วยกันหาวิธีการแก้ ปัญหาใหม่ๆ ไม่ต้องโทษกัน” (ผู้เข้ าร่ วมวิจยั คนที่ 3)
“การทาวิจยั นี ้ทาให้ ได้ ฝึกคิดแก้ ปัญหาในรู ปแบบที่ไม่เหมือนเดิม ปั ญหาที่อยู่กบั บริ ษัทมานาน ไม่
เคยถูกหยิบยกขึน้ มาพูดเพราะรู้ สึกว่าแก้ ไม่ได้ ก็ได้ ถูกหยิบยกขึน้ มาคุยกันเพื่อแก้ ปัญหาและก็ดีขึน้ รู้ สึกมี
ความตระหนัก รู้ เหมื อ นถู ก ปลุก ให้ ตื่ น แน่ น อนว่ าระดับ หัว หน้ าแผนกก็ ต้ อ งมี ภ าวะผู้ น าเช่ น เดี ย วกัน ”
(ผู้เข้ าร่ วมวิจยั คนที่ 5)

2. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นกับพนักงาน นอกจากนี ้ภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม
ได้ ถูกนาไปปฏิ บตั ิจริ งกับพนักงาน ซึ่งปรากฏผลลัพ ธ์ การเปลี่ยนแปลง คือ พนักงานเกิดความคิด
สร้ างสรรค์ โดยวงจรที่ 3 นี ้ได้ มีการจัดทากิจกรรมสนทนากลุม่ ร่วมกับการปฏิบตั ิการโดยเน้ นการตอบ
เป้าหมายการแก้ ปัญหาในบริ ษัท ผู้บริ หารมีการสะท้ อนว่าพนักงานมีความคิดสร้ างสรรค์เพิ่มขึ ้น ซึ่ง
ก่อนหน้ าที่ จะเข้ าร่ วมกระบวนการวิจัยในครัง้ นี ไ้ ม่เคยพบว่าพนักงานมี การนาเสนอความคิดของ
ตนเองในที่ประชุมมาก่อน แต่เมื่อเข้ าสู่วงจรที่ 2 ผู้เข้ าร่วมวิจยั ได้ นาแผนการปฏิบตั ิไปสอบถามความ
คิดเห็นกับพนักงาน ในขณะที่วงจรที่ 3 ได้ นาพนักงานได้ เข้ ามามีส่วนร่วมในเรื่ องการปรับกลยุทธ์ของ
บริ ษัทในการทางานเชิงรุ ก ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ชดั เจนว่าพนักงานมีการนาเสนอความคิด
เกี่ยวกับการแก้ ปัญ หาที่ตนเองเผชิญอยู่ เช่น การสร้ างแบบติดตามและรายงานผลด้ วยตนเอง การ
ออกความคิดเห็นเกี่ยวกับการระบุรหัสเพื่อใช้ สื่อสารภายใน เป็ นต้ น ซึ่งในการพัฒ นาภาวะผู้นาเชิง
นวัตกรรมนี ้ นาไปสูก่ ารเปิ ดโอกาสให้ พนักงานได้ ใช้ ความคิดเกี่ยวกับการแก้ ปัญหาในแนวทางต่างๆ
“เราได้ เห็นพนักงานของเราได้ เสนอความคิดเห็น ได้ เห็นความคิดสร้ างสรรค์มากมายที่ไม่เคยได้
จากการประชุมปกติ รวมถึงช่วยกันคิดสิ่งที่ควรทาและสิ่งที่ควรเกิด เพื่อให้ องค์กรเติบโตต่อไปอย่างสาเร็ จ
ตามเป้าหมาย และมีการดูแลทุกอย่างให้ สมดุลเพื่อให้ เกิดการเติบโตที่ยงั่ ยืน” (ผู้เข้ าร่ วมวิจยั คนที่ 6)
“ผมคิดว่าที่ผ่านมาเราอาจจะไม่เคยได้ ฟังว่าเขาคิดอะไร จะแก้ ปัญหาอย่างไร แต่ว่าตอนนี ้ผมเอง
ก็ให้ เค้ าพูดแหละ หรื อเขาเสนอมาเลยว่าจะทาไงดี ผมก็จะสนับสนุนให้ คิดนะ อย่างที่บอกว่าเออไม่ต้องกลัว
หรอก หรอกเสนอมาเหอะ อะไรมันเป็ นไปได้ พี่ก็จะดูให้ อะไรยังทาไม่ได้ ก็ไม่เป็ นไร เดี๋ยวก็ค่อยๆ ทากันไป
แต่ว่าถ้ าคิดแล้ วไม่พูดบางทีเราก็ลืม เราก็ปล่อยมันไป ถ้ าไม่กล้ าจะเสนอความคิดในไลน์กลุ่มก็บอกส่วนตัว
ได้ ที่เราเคยทาเมื่อก่อนห้ องเรามันก็ปิดประตู เราเห็นแล้ วมันเข้ ามาหายาก หลังๆ ผมเดินลงไป ถามๆ เอ้ า
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ใครมีไอเดียจะแก้ เรื่ องนีใ้ ห้ ได้ มยั ้ ลองถามดูเล่นๆ สบายๆ แต่สิ่งที่ได้ กลับมา เออไม่ได้ คิดเหมือนกันนะว่า
ลูกน้ องเรามันก็คิดเหมือนเรา มันก็พอมีกาลังใจว่าจะทาให้ มนั เป็ นจริ ง” (ผู้เข้ าร่ วมวิจยั คนที่ 7)
“อันที่จริ งที่เราได้ เรี ยนรู้ ชัดๆ เลย คือ เราแค่วางแผนกันให้ ดี ลงไปถามคนที่ เขาเกี่ยวข้ อง ให้ เขา
รู้ สกึ ว่าเป็ นเจ้ าของกิจกรรมด้ วย มันก็ประชาธิปไตยดีๆ นี่แหละนะ แล้ วเราก็ผลักดันให้ มนั ทาให้ ได้ โดยเราไม่
ต้ องไปลงทุนกับจ้ างคนข้ างนอกมามากมายนัก คนเรากันเองนี่แหละที่จะตอบคาถามได้ ดีที่สดุ สิ่งที่ได้ เรี ยนรู้
คือ การที่เรามีภาวะผู้นาเนี่ยมันช่วยให้ เกิดอะไรใหม่ๆ ได้ โดยลงทุนน้ อย” (ผู้เข้ าร่ วมวิจยั คนที่ 8)

3. การเปลี่ยนแปลงในด้ านการดาเนินธุรกิจ ผลการสะท้ อนจากผู้วิจยั วิจัย
ได้ กล่ า วว่ า แต่ เ ดิ ม นั น้ บริ ษั ท ไม่ เ คยมี ก ารตัง้ เป้ า หมายการด าเนิ น ธุ ร กิ จ มาก่ อ น แต่ เมื่ อ เข้ าสู่
กระบวนการวิจยั ในวงจรที่ 3 จึงได้ มีการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายร่วมกันในการขยาย
ธุรกิจที่เติบโตขึ ้น โดยได้ กาหนดการตัวชี ้วัดสาคัญใน 4 ด้ าน ได้ แก่ มีข้อร้ องเรี ยนจากลูกค้ าเหลือ 0%,
ส่งมอบงานทันตามเวลา 100%, มีสินค้ าไม่สมบูรณ์ อันเกิ ดจากการผลิตผิดพลาด เหลื อ 0% และ
ยอดขายเติบโต 12% ต่อปี ดังนัน้ สิ่ งสาคัญ ของกระบวนการวิจัยเชิงปฏิ บตั ิการคือการแก้ ปัญหาที่
เกิ ดขึน้ เพื่ อให้ ตอบสนองต่อเป้าหมายที่ตงั ้ ไว้ นั่นคือ การลดข้ อผิดพลาดหรื อแก้ ปัญ หาเรื อ้ รัง การ
ทางานที่รวดเร็ว การติดตามงานได้ ทนั เพื่อให้ สามารถผลิตเสร็จทันเวลา และการขยายกลุม่ ลูกค้ าและ
ขยายตลาดต่ อ ไป ซึ่ ง ขัน้ การสะท้ อนการเปลี่ ย นแปลงในด้ า นการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ในวงจรที่ 3 นี ้
ประกอบด้ วย
3.1 การเปลี่ยนแปลงเพื่อลดข้ อผิดพลาดหรื อแก้ ปัญหาเรื อ้ รัง เนื่องจาก
ธุรกิจขนาดเล็กดังเช่น SME นันมี
้ ข้อจากัดเรื่ องงบประมาณในการลงทุน โดยเฉพาะการซื ้อเครื่ องจักร
ขนาดใหญ่ที่ต้องลงทุนเป็ นจานวนมาก ซึ่งผู้เข้ าร่วมวิจยั มีการสะท้ อนความเห็นว่าเมื่อก่อนคิดว่าไม่
จาเป็ นต้ องเสนอความต้ องการในการลงทุนซื ้อเครื่ องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงหรื อมีความปลอดภัยสูง
เนื่องจากติดปั ญหาตรงงบประมาณ แต่เมื่อได้ เข้ าร่วมการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการในครัง้ นี ้แล้ ว ทาให้ เกิด
กระบวนการหาข้ อมูลในวงจรที่ 1 แล้ วพบว่ามีผ้ ผู ลิตอุปกรณ์ปอ้ งกันแบบเฉพาะเพื่อมาติดตัง้ และได้
เชิญมาเป็ นวิทยากรให้ ความรู้เกี่ยวกับการใช้ งานที่ปลอดภัยพร้ อมทังคิ
้ ดค้ นประดิษฐ์ อปุ กรณ์ร่วมกัน
กับวิทยากรในวงจรที่ 2 และสะท้ อนผลลัพธ์ ที่เกิดขึน้ คือ พนักงานสามารถเข้ ามาใช้ งานเครื่ องจักร
ดัง กล่า วได้ มั่น ใจในความปลอดภัย มากขึน้ ส่ ง ผลต่อ การทดลองผลิ ต สิ น ค้ า ชนิ ด ใหม่ ที่ มี ค วาม
หลากหลายสอดรับกับเป้าหมายการขยายธุรกิจของบริ ษัท

140
“แต่เดิมพนักงานไม่ค่อยกล้ าเสนอความคิดเห็น เนื่องจากมีกรอบความคิดว่าผู้บริ หารจะไม่อนุมตั ิ
งบประมาณ แต่ภายหลังเข้ าร่ วมโครงการ พนักงานกล้ าเสนอเข้ ามา เราเห็นได้ ชดั ว่าเขามีวิธีการแก้ ปัญหา
ใหม่ๆ ยกตัวอย่าง เครื่ องตัดโฟมกล่องที่อนั ตราย มีแต่พนักงานที่มีความเชี่ยวชาญสูงเท่านันที
้ ่จะทาหน้ าที่นี ้
ได้ ปั ญหานี ้อยู่กบั องค์กรมานานและเป็ นปั ญหาเรื่ องความปลอดภัยในที่ทางาน วิ ธีแก้ เดิมก็คือ ให้ พนักงาน
ที่ชานาญเท่านันเป็
้ นผู้ใช้ เครื่ องจักรนี ้ โดยไม่ต้องติดตังอุ
้ ปกรณ์ป้องกันเพราะเห็นว่าทางานกันไม่สะดวก แต่
วิธีการแก้ ปั ญ หาแบบใหม่คือ พนักงานช่วยกัน หาความรู้ จนในที่ สุดก็เจอผู้เชี่ ยวชาญเฉพาะทาง และมี
สถานที่ฝึกสอน ก็เชิญท่านมาดูเครื่ องจักรที่โรงงานเพื่อออกแบบแก้ ปัญหา ซึง่ ทาให้ ไม่ต้องซื ้อเครื่ องจักรใหม่
พนักงานได้ ความรู้ เรื่ องการใช้ เครื่ องจักรอย่างปลอดภัย ทาให้ สามารถแก้ ปัญหาที่เรื อ้ รังนี ้ได้ และลงทุนต่า
ซึง่ ไม่เคยนึกถึงมาก่อนเลยว่าจะมีวิธีการแก้ ปัญหาแบบนี”้ (ผู้บริ หารสูงสุด)

3.2 การเปลี่ยนแปลงเรื่ องการเสริมศักยภาพของพนักงาน จากเดิมก่อน
เข้ าร่ วมการวิจัยเชิ งปฏิ บัติในครัง้ นีผ้ ้ ูบริ หารได้ สะท้ อนว่าใช้ การปิ ดกัน้ จากภายนอก ไม่เปิ ดรับคน
ภายนอกให้ เข้ ามาช่วยพัฒนาบริ ษัทเพราะเห็นว่าไม่มีความจาเป็ น แต่เมื่อได้ เข้ าร่วมการวิจยั ทาให้
เห็นได้ ชัดเจนว่าการขับเคลื่อนบริ ษัทได้ นนั ้ จาเป็ นต้ องพัฒ นาศักยภาพของพนักงานควบคู่กับการ
วางเป้าหมาย ทาให้ ในวงจรที่ 1 เริ่มมีการหาข้ อมูล ค้ นหาความสามารถของตนเอง โดยพบว่าปั ญหา
สาคัญ คือพนักงานหยุดพัฒ นาตนเองและเชื่อว่าตนเองทางานได้ เต็ม ที่ แล้ วไม่สามารถพัฒ นาได้
มากกว่านี ้ และวงจรที่ 2 บริ ษั ทใช้ การเปิ ดรับความรู้ และแนวทางใหม่ๆ รวมถึงเครื่ องมือใหม่ๆ คน
ใหม่ๆ ให้ เข้ ามาร่วมงานด้ วยทาให้ พนักงานได้ รับแรงกระตุ้นว่าภายนอกยังมีความรู้อีกมากมายและ
ยังมีอีกหลายอย่างที่สามารถพัฒ นาได้ รวมถึงตัวผู้บริ หารเองได้ รับทราบว่าพนักงานมีความอยาก
พัฒนาตนเองเพียงแต่รอโอกาส ดังนันในวงจรที
้
่ 2 ผู้บริ หารจึงได้ ปรับเปลี่ยนแนวทางการบริ หาร โดย
มุ่งเน้ นการเสริ มศักยภาพของพนักงานร่วมกับการเปิ ดโอกาสให้ พนักงาน ตามแนวคิดของภาวะผู้นา
เชิงนวัตกรรม และในวงจรที่ 3 ที่เน้ นการสร้ างความรู้ในองค์กร ภายใต้ การพัฒนาตนเองของผู้บริหาร
ให้ กลายเป็ นโค๊ ช หรื อผู้นาเชิงนวัตกรรม
“ก่อนเข้ าร่ วมโครงการเราไม่เคยรู้ ว่าพนักงานเรามีศกั ยภาพขนาดไหน ก่อนหน้ านี ผ้ ้ ูวิจัยได้ เข้ า
มาแล้ วให้ สะท้ อนปั ญหาที่แท้ จริ ง เราได้ เจอว่าทุกคนหยุดพัฒนาแล้ วน่ะ เพราะเขาบอกว่าเขาเต็มที่กบั งาน
แล้ ว รวมถึงมีปัญหาเรื อ้ รังด้ านระบบการทางานภายในบริ ษัท แล้ วทาให้ บริ ษัทกาลังจะตายลงไปเรื่ อยๆ แล้ ว
ผู้บริ หารอย่างเราก็ยงั ปล่อยให้ ปัญหาดาเนินเรื่ อยๆ แถมสกัดกันการรั
้
บคนที่มีศกั ยภาพมาร่ วมงานด้ วยมันก็
เหมือนสกัดกันการพั
้
ฒนาในส่วนอื่นๆ ด้ วย แต่พอวงจรที่ 2 เราได้ เปิ ดโอกาสให้ เขาได้ ลองหาข้ อมูลว่าอยาก
พัฒนาตนเองอย่างไร เราจะเห็นได้ ชดั เจนว่าเขามีการหาข้ อมูลมากขึ ้นแล้ วนามาเสนอกับผู้บริ หาร พอได้ รับ
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การอนุมตั ิก็ทาให้ เขาเกิดแรงบันดาลใจในการทางาน ในวงจรที่ 3 เราเลยได้ เห็นว่าผู้บริ หารได้ มีการคุยกัน
แชร์ มมุ มองปั ญหาและทางแก้ ไขด้ วยกัน ทาให้ เห็นไอเดียของพนักงานของเราทุกคนแล้ วผู้บ ริ หารก็ร่วมกัน
หาวิธีการที่จะพัฒนาให้ เขาไปได้ ไกล”

ขัน้ การออกจากพืน้ ที่การวิจัย จากการสะท้ อนผลการเปลี่ยนแปลงร่วมกับ
การสังเกตพบว่าผู้เข้ าร่วมวิจยั ทัง้ 8 คน ได้ พฒ
ั นาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมภายในตนเองและมีการ
นาไปใช้ กบั ผู้ใต้ บงั คับบัญชาของตนเองนัน่ คือพนักงาน และได้ สงั เกตเห็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่
ย้ อนกลับมา ดังจะเห็นได้ จากผลการสะท้ อนในวงจรต่างๆ จนเกิดการเรี ยนรู้ผ่านการกระทา และ
การกระตุ้นความคิดจากคาถามชวนคิดของผู้วิจยั ที่ดาเนินบทบาทในฐานะโค้ ช นัน่ คือเน้ นการตัง้
ค าถามที่ ส ร้ างความคิด การสื่ อ สารที่ ช่ว ยสร้ างการค้ น หารากของปั ญ หาที่ แ ท้ จ ริ ง จนกระทั่ง
พฤติกรรม ความคิด และกิจกรรมต่างๆ ถูกปรับเปลี่ยนไปจากเดิม เกิดสิ่งใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ ้นใน
บริ ษั ท ผ่านการดาเนิ นกิ จ กรรมที่ ต่อเนื่ องในการพัฒ นาองค์ป ระกอบต่าง ๆ ของภาวะผู้นาเชิ ง
นวัตกรรม และกิจกรรมดังกล่าวถูกกาหนดให้ ปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่องแล้ ว ผู้วิจยั จึงได้ ออกจากพื ้นที่
ผู้วิจัยได้ ด าเนิ นการตามแนวคิดของกระบวนการวิจัยเชิ งปฏิ บัติการ ใน 3
ขันตอน
้
ได้ แก่ ขันการวางแผน
้
ขันการลงมื
้
อปฏิบตั แิ ละสังเกต และขันการสะท้
้
อนผลในทุกวงจร ซึ่ง
ผลลัพ ธ์ ที่ เกิ ด ขึน้ เกิ ด จากผลการพัฒ นาภาวะผู้น าเชิ ง นวัต กรรมในแต่ล ะวงจรที่ ผ่านมา โดย
ขับเคลื่อนผ่านผู้ร่วมวิจัยเอง จนนาไปสู่การสรุ ปรู ปแบบการพัฒ นาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม ด้ วย
การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ ในธุรกิจ SME ผู้วิจยั สามารถสรุปรูปแบบดังกล่าว ได้ ดงั นี ้
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ภาพประกอบ 9 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมโดยการใช้ การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ใิ น
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

บทที่ 5
สรุ ปผลและอภิปรายผล
การวิจยั ครัง้ นี ้การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่ องมือวัดภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม
ของหัวหน้ างานในภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้วิจยั ออกแบบการวิจยั แบ่งเป็ น 2 ระยะ คือ
การวิจยั ระยะที่ 1 มุ่งศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริ หารธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม การวิจยั ระยะที่ 2 พัฒนาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริ หารธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม โดยมีรายละเอียดวิธีดาเนินการวิจยั ดังนี ้
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในงานวิจัย
การวิจยั ระยะที่ 1 ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญในการวิจยั
ผู้วิจยั ได้ กาหนดผู้ให้ ข้อมูลสาคัญในการวิจัยประกอบด้ วย ผู้เชี่ยวชาญด้ านธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม จานวน 3 คน เป็ นผู้บริหารที่ประสบความสาเร็ จและเป็ นเจ้ าของบริษัท ที่มีอตั รา
การเติบโต 50 % ขึ ้นไป ประกอบด้ วย
ข้ อมูลกลุม่ ตัวอย่าง
ข้ อมูลเบื ้องต้ น
ผู้เชี่ยวชาญ 1
เจ้ าของธุรกิจส่งออกอาหารแปรรูป ได้ รับรางวัล นวัตกรรมแห่งชาติ ปี 2553,
2554, 2555
ผู้เชี่ยวชาญ 2
เจ้ าของธุรกิจเทคโนโลยี มีผลประกอบการเติบโตเกิน 50 % เป็ นระยะเวลา 3
ปี ตดิ กัน
ผู้เชี่ยวชาญ 3
ผู้บริ หารระดับ สูง ด้ านการพัฒ นาธุ รกิ จ และการตลาด บริ ษั ทผลิตอาหาร
ส่งออก ที่มีอตั ราการเติบโตสูง และมีการขยายตลาดทัว่ โลก
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริ หารของบริ ษัทขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้วิจัยจัดเก็บจานวน
700 คน จาก 4 จังหวัด ได้ แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร ปทุมธานี และพระนครศรี อยุธยา
การวิจยั ระยะที่ 2
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ร่วมวิจยั เป็ นผู้บริ หารบริ ษัทเอกชนระดับหัวหน้ าแผนกขึ ้นไป จานวน
8 คน
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เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูลในการวิจยั นี ้มี 2 ฉบับ ประกอบด้ วย
1.เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการเก็ บข้ อมูลวิจัยระยะที่ 1 แบบสัม ภาษณ์ ความคิดเห็นเกี่ ยวกับ
องค์ประกอบของภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารของบริ ษัทขนาดกลางและขนาดย่อม จานวน 5
องค์ประกอบที่สร้ างขึ ้นจากการสังเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม
2.แบบสอบถามภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม ที่สร้ างขึ ้นจากผลการสัมภาษณ์ ผ้ ทู รงคุณวุฒิ
ในฉบับที่ 1 เป็ นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
การดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจยั แบ่งเป็ น 2 ระยะ โดยการวิจยั ระยะที่ 1 มุ่งศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นา
เชิงนวัตกรรมของผู้บริ หารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การวิจยั ระยะที่ 2 พัฒ นาภาวะผู้นาเชิง
นวัตกรรมของผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีรายละเอียดวิธีดาเนินการวิจยั ดังนี ้
การวิจัยระยะที่ 1
ศึกษาและสารวจข้ อมูลเบื ้องต้ นเพื่อกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั โดยศึกษาเอกสาร
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ องกับองค์ประกอบของภาวะผู้นาเชิ งนวัตกรรมตามขัน้ ตอน
ดังต่อไปนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 วิ เคราะห์ อ งค์ ค วามรู้ เกี่ ย วกับ ภาวะผู้ น าเชิ ง บารมี ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ และสังเคราะห์องค์ประกอบของแต่ละแนวคิดที่สอดคล้ องกัน
ขันตอนที
้
่ 2 สังเคราะห์ จัดกลุ่มองค์ประกอบเชิงทฤษฎีจากขันตอนที
้
่ 1 ได้ จานวน 5
องค์ประกอบได้ แก่ 1) มุ่งสู่วิสยั ทัศน์และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 2) ส่งเสริมการทางานเป็ นทีม 3) ลง
มือปฏิบตั อิ ย่างรวดเร็ว 4) สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และ 5) เป็ นผู้สร้ างแรงบันดาลใจ
ขัน้ ตอนที่ 3 การสร้ างแบบจ าลององค์ ป ระกอบภาวะผู้น าเชิ ง นวัต กรรมของผู้
บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยนาผลการสังเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม
ของบริ หารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จานวน 5 องค์ประกอบจากการดาเนินการวิจยั ขันตอนที
้
่
2 มาสัมภาษณ์ผ้ ทู รงคุณวุฒิด้านธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จานวน 3 คน ตามองค์ประกอบทัง้
5 เพื่อให้ ได้ เนื ้อหาที่ครอบคลุมและตรงกับบริบทของ SMEs
ขันตอนที
้
่ 4 พัฒ นาองค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บ ริ หารธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ด้ วยการนาแบบจาลององค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริ หารธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในระยะที่ 1 มาดาเนินการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory
Factory Analysis) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้ องขององค์ประกอบทางทฤษฎีกบั ข้ อมูลเชิงประจักษ์
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ด าเนิ น การศึ ก ษาด้ วยแนวทางการวิ จัย เชิ ง ปฏิ บัติ ก าร เพื่ อ พั ฒ นาภาวะผู้ น าเชิ ง
นวัตกรรมของผู้บริ หารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเป็ นขันที
้ ่ตอ่ เนื่องผลการศึกษาระยะที่ 1
โดยมีขนตอนต่
ั้
อไปนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 สรุ ป องค์ ป ระกอบก าหนดนิ ย ามที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ แต่ล ะองค์ ป ระกอบ
รวมถึงคุณลักษณะเด่นที่บง่ บอกถึงภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมในแต่ละองค์ประกอบ
ขันตอนที
้
่ 2 ดาเนินกิจกรรมเพื่อค้ นหาข้ อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กลุม่ ลูกค้ าใหม่ และ
วิธีการทางานแนวใหม่
ขันตอนที
้
่ 3 ระดมสมองคัดเลือกคุณลักษณะเด่นในแต่ละองค์ประกอบของภาวะ
ผู้นาเชิงนวัตกรรม โดยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่วมวิจยั ได้ คดั เลือกด้ วยตนเอง
ขัน้ ตอนที่ 4 สร้ างกิ จ กรรมและแผนการพั ฒ นาภาวะผู้ น าเชิ ง นวัต กรรม ตาม
คุณลักษณะเด่นที่เลือกไว้
ขันตอนที
้
่ 5 สื่อสารกิจกรรมและแผนงานที่บูรณาการสู่พนักงานผู้ใต้ บงั คับบัญชา
เพื่อเปิ ดโอกาสให้ พนักงานได้ มีสว่ นร่วมในการดาเนินการ
ขันตอนที
้
่ 6 ปรับปรุงแผนและดาเนินการตามกิจกรรม
ขันตอนที
้
่ 7 สะท้ อนผลการลงมือปฏิบตั แิ ละการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกัน
ขันตอนที
้
่ 8 สรุ ปผลการดาเนินการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการและสร้ างรู ปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจยั ประกอบด้ วย
การวิจัยระยะที่ 1
ผู้วิจยั ใช้ การวิเคราะห์เนื ้อหาข้ อมูลเชิงคุณภาพ (Content analysis) และวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติ ได้ แก่ การแจกแจงความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง
การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ าง (Construct validity) ด้ วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (Confirmatory factor analysis: CFA) การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเสมือน (Convergent
validity) โดยการวิ เคราะห์ ค่า เฉลี่ ย ความแปรปรวนที่ ถูก สกัด ได้ (Average variance extracted:
AVE) การตรวจสอบความเชื่อมัน่ ในการวัดตัวแปรแฝง (Construct reliability: CR)
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ผู้วิจัย ใช้ การวิเคราะห์ เนื อ้ หาข้ อ มูล เชิ งคุณ ภาพ (Content analysis) จากข้ อ มูล การ
สะท้ อนผล ระดมสมอง ร่วมกับการสังเกต และแบบบันทึกของผู้วิจยั โดยผู้วิจยั ใช้ การลงรหัสข้ อความ
ที่มีความคล้ ายคลึงกัน และจัดหมวดหมู่ของข้ อมูล จากนันน
้ าข้ อมูลที่ได้ จากการสะท้ อนผล ผลการ
ระดมสมอง และแบบบันทึกมาเที ยบเคียงกันเพื่ อค้ นหาประเด็นในการพัฒ นาและการตรวจสอบ
ความถูกต้ อง ผลการวิเคราะห์มีลกั ษณะเป็ นข้ อค้ นพบและประเด็นสาคัญที่เกิดขึ ้นในแต่ละวงจร และ
นาไปสูก่ ารสรุปเป็ นรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม
ในบทนี ้ ผู้วิ จัย ขอน าเสนอการสรุ ป ผล อภิ ป รายผลและข้ อ เสนอแนะจากงานวิ จัย
ตามลาดับดังต่อไปนี ้
1.สรุปผลการวิจยั
1.1สรุปผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ข้ อที่ 1
1.2สรุปผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ข้ อที่ 2
2.อภิปรายผลการวิจยั
2.1อภิปรายผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ข้ อที่ 1
2.2อภิปรายผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ข้ อที่ 2
3.ข้ อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
ผู้วิจยั ขอสรุปผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี ้
สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ การวิจัยข้ อที่ 1
1.สรุ ปผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้ อที่ 1 เพื่อศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นา
เชิงนวัตกรรมของผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
1.1 การสร้ างตัวแปรภาวะผู้นาเชิ ง นวัตกรรมของผู้บริ หารธุ รกิ จ ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม
ในการศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ที่ 1 เพื่อศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นา
เชิงนวัตกรรมของผู้บริ หารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้วิจยั ได้ ทาการสังเคราะห์องค์ประกอบ
ของภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริ หาร ประกอบด้ วย 1) มุ่งสู่วิสยั ทัศน์และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
2) ให้ ความสาคัญกับการทางานเป็ นทีม 3) รวดเร็ วและลงมือปฏิบตั ิ 4) สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
และ 5) เป็ นผู้สร้ างแรงบันดาลใจ
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ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่ง (First-order confirmatory factor
analysis) นาแบบวัดภาวะผู้นาเชิ งนวัตกรรมของผู้บริ หารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไปเก็ บ
ข้ อมูลจริ งและทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ าง โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
พบว่า แบบจ าลองการวัดภาวะผู้น าเชิ ง นวัตกรรมของผู้บ ริ ห ารธุ รกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อ ม
สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ (2= 3897.22 ,df = 730, RMSEA = .079, SRMR = .039 ,CFI =
.96 , TLI = .96 ) ประกอบด้ วย 5 ด้ าน และมีข้อคาถามจานวน 40 ข้ อ โดยมีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบ
อยูร่ ะหว่าง และค่าน ้าหนักองค์ประกอบมีคา่ นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
ผลการวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน อัน ดับ ที่ ส อง (Second-order confirmatory
factor analysis) พบว่า แบบจาลองการวัดภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริ หารธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่กาหนดให้ องค์ประกอบทัง้ 5 ด้ านวัดตัวแปรแฝงร่วมกันกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
ผ่านเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (2= 3887.47,df = 734, RMSEA = .078,SRMR = .041, CFI = .96, TLI =
.96) มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน รายด้ าน ดังนี ้ 1) มุ่งสู่วิสยั ทัศน์และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เท่ากับ .56 - .69 2) ส่งเสริมการทางานเป็ นทีม เท่ากับ .49 - .76 3) ลงมือปฏิบตั ิอย่างรวดเร็ ว เท่ากับ
.69 - .78 4) สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เท่ากับ .49 - .73 และ 5) เป็ นผู้สร้ างแรงบันดาลใจ เท่ากับ
.57 - .75 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานอยู่ระหว่าง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบ
(r) อยู่ระหว่าง .61 - .80 แสดงว่าองค์ประกอบทัง้ 5 ด้ านมีความสัมพันธ์กัน และค่าสัมประสิทธิ์การ
พยากรณ์ (R2) ซึ่งเป็ นค่าที่บ่งบอกถึงความเชื่อมัน่ ของตัวแปรสังเกตมีค่าอยู่ระหว่าง .24 – 60 โดยมี
ค่าความเชื่อมั่นในการวัดตัวแปรแฝงที่ ผ่านเกณฑ์ ทุกองค์ประกอบ แสดงว่าแบบวัดภาวะผู้นาเชิ ง
นวัตกรรมของผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ าง
เมื่ อ ตรวจสอบความเชื่ อ มั่ น ด้ วยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) พบว่ามีความเชื่อมั่นทัง้ ฉบับ เท่ากับ .95 และค่าความเชื่อมั่นราย
ด้ าน ดังนี ้ 1) มุ่งสู่วิสัยทัศน์และทันต่อการเปลี่ยนแปลง เท่ากับ .849 2) ส่งเสริ มการทางานเป็ นทีม
เท่ากับ .831 3) ลงมือปฏิบตั ิอย่างรวดเร็ ว เท่ากับ .904 4) สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เท่ากับ .835
และ 5) เป็ น ผู้ส ร้ างแรงบัน ดาลใจ เท่ากับ .848 ค่าสัม ประสิ ทธิ์ ส หสัม พันธ์ รายข้ อกับคะแนนรวม
(Total item correlation) มีค่าอยู่ระหว่าง .435 - .667 อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนัน้
แบบวัดภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีคา่ ความเชื่อมัน่ ทังราย
้
องค์ประกอบและความเชื่อมัน่ รวมทังฉบั
้ บอยูใ่ นระดับที่เชื่อถือได้
ความเที่ยงตรงเชิงเสมือน เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความแปรปรวนที่ถกู สกัดได้ (Average
variance extracted: AVE) ของแต่ ล ะองค์ ป ระกอบ พบว่ า 1) มุ่ ง สู่ วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละทั น ต่ อ การ
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เปลี่ยนแปลง เท่ากับ .422 2) ส่งเสริ มการทางานเป็ นทีม เท่ากับ .396 3) ลงมือปฏิบตั ิอย่างรวดเร็ ว
เท่ากับ .543 4) สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เท่ากับ .415 และ 5) เป็ นผู้สร้ างแรงบันดาลใจ เท่ากับ
.408
การตรวจสอบความเชื่อมัน่ ในการวัดตัวแปรแฝง (Construct reliability: CR) ของแต่ละ
องค์ประกอบ พบว่า 1) มุ่งสู่วิสยั ทัศน์และทันต่อการเปลี่ยนแปลง เท่ากับ .854 2) ส่งเสริมการทางาน
เป็ น ที ม เท่า กับ .838 3) ลงมื อ ปฏิ บัติอ ย่า งรวดเร็ ว เท่ ากับ .905 4) สื่ อ สารอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เท่ากับ .848 และ 5) เป็ นผู้สร้ างแรงบันดาลใจ เท่ากับ .845
สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ การวิจัยข้ อที่ 2
ผลการดาเนินการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการเพื่ อพัฒ นารู ปแบบภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม ด้ วย
การเรี ยนรู้ จากการปฏิ บัติ แบ่งออกเป็ น 3 วงจร โดยวงจรที่ 1 มี เป้าหมายเพื่ อการเตรี ยมแผนการ
พัฒนาองค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม แบ่งการดาเนินกิจกรรม ออกเป็ น การค้ นหาข้ อมูล การ
ระดมสมอง สะท้ อนผลและกาหนดกิจกรรม และเข้ าสู่วงจรที่ 2 มีเป้าหมายเพื่อการประยุกต์ใช้ ภาวะ
ผู้นาเชิงนวัตกรรมลงสู่การปฏิ บัติในหน่วยงาน แบ่งการดาเนินกิจกรรมออกเป็ น การสื่อสารแผน/
กิจกรรมสู่พนักงาน การรวบรวมข้ อมูลย้ อนกลับจากพนักงาน การดาเนินกิจกรรมตามแผน กิจกรรม
สะท้ อนผลการดาเนินงาน และเข้ าสู่วงจรที่ 3 มีเป้าหมายเพื่อการพัฒ นาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมให้
เกิดความยัง่ ยืน แบ่งการดาเนินกิจกรรมออกเป็ น การประเมินและติดตามการประยุกต์ใช้ ภาวะผู้นา
เชิงนวัตกรรม การสร้ างระบบสนับสนุนการพัฒ นาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมด้ วยการเรี ยนรู้ จากการ
ปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง
ผลการวิจยั ในระยะที่ 2 ในวงจรที่ 1 ขันการวางแผน
้
ผู้ร่วมวิจยั ได้ คดั เลือกคุณลักษณะ
เด่นของแต่ละองค์ประกอบของภาวะผู้นาที่เกิดจากการสกัดจากระยะที่ 1 โดยใช้ เกณฑ์ของความ
เป็ นไปได้ ในการพัฒ นา ความต้ องการและเห็นประโยชน์จากการพัฒ นาคุณ ลักษณะเด่นดังกล่าว
พบว่าคุณ ลักษณะเด่นที่ คัดเลื อกมี ทัง้ สิ น้ 15 คุณ ลักษณะ จากนัน้ กาหนดกิ จกรรมที่ เป็ นแนวทาง
นาไปสู่การพัฒนาคุณลักษณะเด่นดังกล่าว จากนันในขั
้ นการลงมื
้
อปฏิบตั ิและสังเกต ผู้เข้ าร่ วมวิจยั
ได้ น ามาจัด กลุ่ ม กิ จ กรรมที่ ใ ช้ ในการพั ฒ นาภาวะผู้ น าเชิ ง นวัต กรรมร่ ว มกั บ การวางบทบาท
ผู้รับผิดชอบ โดยพบว่าในขันการลงมื
้
อปฏิบตั ิและสังเกตนี ้ มีองค์ประกอบที่มีการพัฒนาเพิ่มขึ ้นทังสิ
้ ้น
3 องค์ประกอบ ได้ แก่ องค์ประกอบที่ 1 ภาวะผู้นามุง่ สูว่ ิสยั ทัศน์ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง จานวน 2 คน
องค์ป ระกอบที่ 2 ภาวะผู้นาส่งเสริ ม การท างานเป็ น ที ม จ านวน 1 คน และองค์ป ระกอบที่ 4 การ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิ ภาพ จานวน 2 คน ในขัน้ การสะท้ อนผลพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเรื่ องของ
ข้ อมูลที่มีข้อมูลใหม่เกิดขึ ้น และการเกิดทักษะด้ านการนาแผนไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิ
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วงจรที่ 2 ขัน้ การวางแผน เป็ นขัน้ ต่อเนื่ องจากผลการปฏิ บัติและสะท้ อนผลในวงจร
ข้ า งต้ น ผู้ร่ ว มวิ จัย ได้ ด าเนิ น การพัฒ นากิ จ กรรมใน 3 ด้ า น ได้ แ ก่ การออกแบบธุ รกิ จ เพื่ อ สร้ าง
ผลิตภัณ ฑ์ใหม่/ กลุ่มลูกค้ าใหม่ พัฒ นาจุดแข็งของบริ ษัท ดังเช่น การเป็ นบริ ษัทที่รับผลิตงานตาม
คาสัง่ ของลูกค้ าที่เปิ ดมาอย่างยาวนานและลดจุดอ่อนของบริ ษัท ดังเช่น การเป็ นบริ ษัทที่มีระบบการ
บริ หารจัดการแบบครอบครัว ขาดการประเมิ นตรวจรับมาตรฐานจากภายนอก เป็ นต้ น และการ
พัฒ นาแผลการป้องกัน สถานการณ์ ไม่พึ งประสงค์ รวมถึ ง ส่ง เสริ ม สภาพแวดล้ อมในการท างาน
จากนันน
้ ามาจัดหมวดหมู่ของกิจกรรม เพื่อเข้ าสู่ขนการลงมื
ั้
อปฏิบตั ิและสังเกตในวงจรที่ 2 ผลการ
ปฏิบตั ิคือ ผู้เข้ าร่วมวิจยั สื่อสารเรื่ องแผนการดาเนินการกับพนักงาน รับฟั งและเปิ ดโอกาสให้ พนักงาน
ร่วมพัฒนากิจกรรมตามความต้ องการและปั ญหาที่พบ จากนันน
้ ามาระดมสมองเพื่อพัฒนากิจกรรม
ที่เน้ นการใช้ ภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม ผลการศึกษาพบว่าในขันการปฏิ
้
บตั ิและสังเกตผู้เข้ าร่ วมวิจยั มี
พฤติกรรมภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมเพิ่มขึน้ ในทุกองค์ประกอบ โดยมี องค์ประกอบที่ 2 ภาวะผู้นาที่
ส่งเสริ มการทางานเป็ นทีม และ องค์ประกอบที่ 3 ภาวะผู้นาลงมือทาอย่างรวดเร็ ว มีเพิ่มมากที่สุด
จากนันจึ
้ งเข้ าสู่ขนการสะท้
ั้
อนผลในวงจรที่ 2 พบว่าเกิดการเปลี่ยนแปลง 2 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านที่ 1 การ
เปลี่ยนแปลงในกระบวนการดาเนินงาน ได้ แก่ การขยายแหล่งการเรี ยนรู้ได้ อย่างหลากหลายมากขึ ้น
นัน่ คือ การเปิ ดรับความรู้จากภายนอกโดยผู้เชี่ยวชาญ และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ร่วมกับการ
วิเคราะห์ข้อมูลภายในองค์กร, การลดอุปสรรคการสื่อสารเกี่ ยวกับปั ญหา ด้ วยการสร้ างวัฒ นธรรม
การรายงานปั ญหาในกลุ่มปิ ด เพื่อช่วยกันแนะนาและแลกเปลี่ยนรู้ร่วมกันทังที
้ ม , การทางานให้ เกิด
ความรวดเร็ ว ด้ วยระบบการติดตามงาน และการสร้ างระบบสนับสนุนการดาเนินกิจกรรม ด้ วยการนา
เทคโนโลยีและเครื่ องมือธุรกิจเข้ ามาช่วยในการดาเนินการ ด้ านที่ 2 การเปลี่ยนแปลงด้ านความคิด
เกี่ ยวกับการสื่อสารเชิงบวก และแนวทางการปฏิ บตั ิงานในธุรกิจ SME ที่ ผ้ ูเข้ าร่ วมวิจัยเห็นว่าช่วย
สร้ างการผลักดันและดึงศักยภาพด้ านความคิดจากพนักงานหรื อผู้ใต้ บงั คับบัญชาด้ วยการใช้ ภาวะ
ผู้นาเชิงนวัตกรรมร่ วมกับการสื่อสารเชิงบวก รวมถึงความเชื่อที่เปลี่ยนไปเกี่ยวกับการดาเนินธุ รกิจ
SME ที่สามารถปรับตัวได้ ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบนั
วงจรที่ 3 ขัน้ การวางแผนผู้เข้ า ร่ วมวิจัยได้ กาหนดแผนที่ มี รายละเอี ย ดชัด เจน และ
คัดเลือกแผนที่สามารถดาเนินการได้ ทนั ทีก่อน จากนันจึ
้ งจัดหมวดหมู่ของกิจกรรม เข้ าสู่ขนการลงมื
ั้
อ
ปฏิบตั ิและสังเกต พบว่า ผู้เข้ าร่วมวิจยั ได้ ดาเนินกิจกรรมสาคัญคือ การเพิ่มเติมความรู้ และการลงมือ
ปฏิบตั ิและปรับเปลี่ยน จากนันสร้
้ างข้ อตกลงการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ดังเช่นการขออนุมตั ิ
พนักงานเพื่อดูแลระบบการติดตามปั ญหาและรายงานผล การเตรี ยมความพร้ อมเพื่อขอเข้ ารับรอง
มาตรฐาน ISO เป็ นต้ น โดยผลการปฏิบตั ิพบว่าผู้เข้ าร่ วมวิจัยมีการพัฒ นาองค์ประกอบภาวะผู้นา

150
ครบทุกองค์ประกอบ และได้ สะท้ อนผลการเปลี่ยนแปลงแบ่งออกได้ เป็ น 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านที่ 1 การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นกับผู้ร่วมวิจยั ซึง่ สะท้ อนผลว่าตนเองเกิดภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมเพิ่มขึ ้น มีระบบ
การคิดแก้ ปั ญ หาที่ เป็ นขัน้ ตอน ด้ านที่ 2 การเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึน้ กับ พนัก งาน เรื่ องการพัฒ นา
ศักยภาพในเชิงความคิดสร้ างสรรค์ และพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบตั ใิ นเชิงของการดาเนินธุรกิจให้ เป็ นไป
ตามวิสัย ทัศน์ พัน ธกิ จ เป้าหมายและกลยุทธ์ ที่ได้ วางไว้ และด้ านที่ 3 การเปลี่ ยนแปลงด้ านการ
ดาเนินธุรกิจ ที่พบว่าการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมช่วยทาให้ ผลลัพธ์ด้านการผลิตมีข้อผิดพลาด
ลดลง ศักยภาพของการเรี ยนรู้ในองค์กรมีเพิ่มมากขึ ้น
อภิปรายผล
จากสรุปผลการวิจยั มีประเด็นสาคัญที่นามาอภิปรายผล ดังนี ้
อภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ การวิจัยข้ อที่ 1
เพื่อพัฒนาองค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารธุรกิจธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารธุรกิจธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประกอบด้ วย
1. องค์ประกอบด้ านส่งเสริ มการทางานเป็ นทีมมีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน
.91 นัน่ แสดงว่าองค์ประกอบนี ้เป็ นองค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริ หารที่มีความสาคัญ
มากที่สดุ เพราะว่าการที่ผ้ บู ริหารมีการส่งเสริมและหล่อหลอมให้ เกิดวัฒนธรรมการทางานเป็ นทีมให้
เกิ ด ขึน้ ในองค์ ก าร ร่ ว มกัน ท างานให้ ประสบความส าเร็ จ โดยสนับ สนุน ให้ ส มาชิ ก ในที ม งานมี
ความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทางาน สนับสนุนกัน พึ่งพากัน ให้ กาลังใจซึ่ง
กันและกัน (Gumusluoğlu and Ilsev, 2009; Paulsen et al., 2013) รวมถึงสร้ างให้ เกิดความเชื่อถือ
ไว้ วางใจซึ่งกันและกันในระหว่างสมาชิกของทีมงานเกิดความยึดเหนี่ยวกันภายในกลุ่ม ส่งเสริ มการมี
ส่วนร่วมของสมาชิกในทีมในการทากิจกรรมต่างๆ ของกลุ่ม นอกจากนีผ้ ้ นู าต้ องจัดสรรทรัพยากรที่
จาเป็ นต่อการทางานอย่างเพียงพอ ส่งเสริ มให้ ทีมงานนานวัตกรรมเข้ ามาประยุกต์ใช้ ในการทางาน
เพื่ อเพิ่มประสิ ทธิ ผลของงาน (Michaelis, et al., 2009) สอดคล้ องกับ เวียงวิวรรธน์ ทาทูล (2557)
พบว่ า การท างานเป็ นที ม เป็ น องค์ ป ระกอบที่ ส าคัญ ของภาวะผู้น าเชิ ง นวัต กรรมของผู้บ ริ ห าร
สอดคล้ องกับอรอนงค์ โรจน์วฒ
ั นบูลย์ (2553) พบว่า ภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริ หารมี ผ้ นู าทีม
และมีส่วนร่วมสาคัญที่สดุ สอดคล้ องกับจุรีวรรณ จันพลา (2557) พบว่า ภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของ
ผู้บริ หารประกอบด้ วยการกาหนดโครงสร้ างการทางานแบบทีม ในขณะที่ เซงเกอร์ และโฟล์คแมน
(Zenger & Folkman, 2014) พบว่า ภาวะผู้น าเชิ ง นวัต กรรมของผู้บ ริ ห ารประกอบด้ ว ยการสร้ าง
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บรรยากาศของความไว้ วางใจในทีม สอดคล้ องกับ มาลัดซี่ (Maladzhi, 2012) เสนอว่าภาวะผู้นาเชิง
นวัตกรรมของผู้บริหารควรเป็ นผู้ที่ไว้ ใจได้
2. องค์ ป ระกอบด้ า นการลงมื อ ปฏิ บัติ อ ย่ า งรวดเร็ ว มี ค่า น า้ หนัก องค์ ป ระกอบ
มาตรฐาน .88 แสดงว่าองค์ป ระกอบนี เ้ ป็ นองค์ป ระกอบภาวะผู้นาเชิง นวัต กรรมของผู้บริ ห ารที่ มี
ความส าคัญ เพราะว่าการที่ ผู้บ ริ ห ารมี ก ารตอบสนองต่อ สิ่ ง รอบตัวอย่ างทัน ท่ ว งที โดยรั บ รู้ ต่อ
สถานการณ์ที่เกิดขึ ้น จับประเด็นสาคัญของสถานการณ์และหาวิธีการตอบสนองอย่างเหมาะสมได้
ทันการ รวมถึงการกระทาในเชิงป้องกันล่วงหน้ าเพื่อไม่ให้ เกิดเหตุ การณ์ที่ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อ
องค์การ ผู้น ามี การวางแผนการทางานอย่างเป็ นระบบเพื่ อการทางานที่ มี ป ระสิทธิ ภ าพ ส่งเสริ ม
ค่านิยมการทางานอย่างรวดเร็ วให้ เป็ นวัฒ นธรรมองค์การ ให้ พนักงานตอบสนองความต้ องการทัง้
ลูกค้ าภายในและลูกค้ าภายนอกอย่างรวดเร็ ว โดยมีการติดตามงาน คิ ดค้ นแนวทางการปฏิบตั ิงาน
ใหม่ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน หรื อผลิตสินค้ าใหม่ก่อนคูแ่ ข่งและนาสินค้ าสู่ตลาดการค้ า
ได้ อย่างรวดเร็ ว สอดคล้ องกับเซงเกอร์ และโฟล์คแมน (Zenger & Folkman, 2014) พบว่า ภาวะผู้นา
เชิงนวัตกรรมจะมีลกั ษณะพฤติกรรมที่มีลักษณะเด่นที่แสดงถึ งผู้นาเชิงนวัตกรรมคือการเน้ นความ
รวดเร็ ว ผู้นาเชื่อว่าความรวดเร็ วช่วยขจัดสิ่งไม่ดีออกไปได้ มี ความภักดีกับองค์การ และมุ่งเน้ นที่
ลูกค้ า สอดคล้ องกับ มาลัดซี่ (Maladzhi, 2012) ที่พบว่า ภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมมีองค์ประกอบของ
การมุ่งเน้ นการปฏิบตั ิที่มีความรวดเร็ วเป็ นสาคัญ มีการปฏิบตั ิงานอย่างรวดเร็ ว และเป็ นผู้ที่มีความ
กระตือรื อร้ น สอดคล้ องกับ อรอนงค์ โรจน์วัฒ นบูลย์ (2553) เสนอว่าภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของ
ผู้บริ หารควรประกอบด้ วย การถ่ายทอดความคิดสู่การปฏิบัติ การแก้ ไขปั ญ หา มีคุณ ธรรม ความ
ไว้ วางใจ มีจริยธรรม ตรวจสอบได้
3. องค์ประกอบด้ านการมุ่งสู่วิสัยทัศน์ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง มี ค่านา้ หนัก
องค์ประกอบมาตรฐาน .80 แสดงว่าองค์ประกอบนี เ้ ป็ นองค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของ
ผู้บริ หารที่มีความสาคัญ เพราะการที่ผ้ ูบริ หารการมีความมั่นคงต่อเป้าหมายนัน้ สร้ างและสื่อสาร
วิสยั ทัศน์ที่ชดั เจนซึ่งมุ่งตรงต่อเป้าหมายขององค์การ เปิ ดกว้ างรับรู้และเข้ าถึงแหล่งข้ อมูลทุกทิศทาง
เป็ นผู้มองการณ์ ไกล สามารถคาดการณ์ ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต (Ireland & Hitt,
2005: 45) มองออกว่าสาเหตุและผลลัพธ์ ที่ตามมาของความเปลี่ยนแปลงที่กาลังจะเกิดขึ ้นนัน้ เป็ น
อย่างไร และควรจะตรี ยมการรับมืออย่างไรเพื่อให้ องค์การอยู่รอด โดยการชี ้ให้ เห็นถึงความสาคัญ
ของนวัตกรรมและการนานวัตกรรมเข้ ามาประยุกต์ใช้ ในการทางาน (Sternberg et al., 2004; Wong,
2013) กล้ าเสี่ยงที่จะนาและทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ ้น นอกจากนี ้ รู้ วิธี การสื่อสาร
และถ่ายทอดข้ อมูลให้ พนักงานเข้ าใจ และสามารถเตรี ยมตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต
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ได้ สอดคล้ องกับอรอนงค์ โรจน์วัฒ นบูลย์ (2553) ที่ พบว่า ภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมมีองค์ประกอบ
ย่อยขององค์ประกอบคุณลักษณะ คือ คุณลักษณะด้ านทักษะ (Skills) ประกอบด้ วยวิสยั ทัศน์นาการ
เปลี่ยนแปลง การถ่ายทอดความคิดสูก่ ารปฏิบตั ิ ความสามารถในการเรี ยนรู้ ทักษะในการกระตุ้นการ
สร้ างนวัตกรรม ความคิดสร้ างสรรค์ การสร้ างความไว้ วางใจ การขับเคลื่อนผลลัพธ์ และการแก้ ไข
ปั ญหา ประกอบด้ วยวิสยั ทัศน์นาการเปลี่ยนแปลง การสร้ างบรรยากาศองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ และมี
ความกล้ าเสี่ ย ง สอดคล้ องกั บ เวี ย งวิ ว รรธน์ ท าทู ล (2557) พบว่ า ภาวะผู้ น าเชิ ง นวัต กรรมมี
องค์ประกอบสาคัญคือ การมีวิสยั ทัศน์การเปลี่ยนแปลง ประกอบด้ วย การสร้ างวิสยั ทัศน์ การสื่อสาร
วิสยั ทัศน์ การปฏิบตั ิตามวิสยั ทัศน์ และการเป็ นแบบอย่างที่ดี การมีวิสยั ทัศน์การเปลี่ยนแปลง การ
สร้ างบรรยากาศแห่งองค์กรนวัตกรรม และการบริ หารความเสี่ยง สอดคล้ องกับ เซงเกอร์ และโฟล์
คแมน (Zenger & Folkman, 2014) พบว่า ภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริ หารประกอบด้ วย การ
แสดงวิ สัย ทัศ น์ เชิ ง กลยุ ท ธ์ ที่ เป็ นเลิ ศ และมี ก ารตัง้ เป้ า หมายที่ ยื ด หยุ่น สอดคล้ องกับ มาลัด ซี่
(Maladzhi, 2012) พบว่า ภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริ หารประกอบด้ วย การมุ่งคิดเปลี่ยนแปลง
แบบก้ าวหน้ า มีวิสยั ทัศน์ และกล้ าเสี่ยง
4. องค์ประกอบด้ านเป็ นผู้สร้ างแรงบันดาลใจ มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน
.80 แสดงว่าองค์ประกอบนีเ้ ป็ นองค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริ หารที่มีความสาคัญ
เพราะการที่ผ้ บู ริหารมีการสร้ างแรงบันดาลใจให้ เกิดขึ ้นในผู้ตาม โดยเริ่มจาการที่เป็ นผู้มองโลกในแง่ดี
มองไปถึงเป้าหมายขององค์การในอนาคต มีความคิดทางบวก (Nadler & Tushman, 1990; James
and Lahti, 2011) อัน น าไปสู่การหาวิธี ก ระตุ้น ให้ ผ้ ูต ามมี แ รงจูง ใจในการท างาน รวมถึ ง การเห็ น
คุณ ค่าและชื่นชมสิ่ งที่ ผ้ ูตามริ เริ่ ม และกระทาจนส าเร็ จ ทาให้ ผ้ ูตามเกิ ดพันธะผูกพันต่อเป้าหมาย
ร่ วมกันขององค์การ อันนาไปสู่การอุทิศตนและมีความกระตือรื อร้ นในการทางาน ในทางกลับกัน
ผู้นาต้ องสร้ างให้ ผ้ ตู ามเป็ นผู้มองโลกในแง่ดี มีความคิดเชิงบวก และเห็นคุณค่าในงานของตนเช่นกัน
นอกจากนี ้ผู้นาสร้ างงานที่ท้าทายและมีความหมายต่อองค์การโดยการประยุกต์ใช้ นวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ความน่าสนใจในงาน และมอบหมายงานที่ท้าทายและมีความหมายให้ ผ้ ตู ามทา สอดคล้ องกับ
5. องค์ ประกอบด้ านการสื่ อสารอย่างมี ป ระสิท ธิ ภ าพ มี ค่านา้ หนักองค์ป ระกอบ
มาตรฐาน .77 แสดงว่าผู้บริ หารมี ส่งผ่านข้ อมูลที่ส าคัญ ไปยังผู้ตาม โดยสื่อสารข้ อมูลที่ ถูกต้ อง มี
เสถียรภาพของข้ อมูล สื่อสารข้ อมูลอย่างตรงไปตรงมา และเลือกใช้ ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม
เพื่อให้ ข้อมูลไปถึงผู้รับที่ถกู ต้ อง ผู้นาเปิ ดโอกาสให้ มีการสื่อสารสองทาง เน้ นการสื่อสารแบบแนวราบ
รับฟั งความคิดเห็นของผู้ตาม ให้ ข้อมูลตอบกลับแก่ผ้ ูตามอย่างตรงไปตรงมาและสร้ างสรรค์ และ
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ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีการสื่อสารแบบสมัยใหม่เข้ ากับการทางาน (Eisenbach et al., 1999; Paulsen
et al., 2009) เพื่อให้ มีการสื่อสารข้ อมูลถึงผู้รับได้ อย่างรวดเร็ว และถูกต้ อง
การอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ การวิจัยข้ อที่ 2
จากการสรุ ป ผลดังที่ กล่าวไปแล้ ว ผู้วิจัยสามารถสกัดข้ อค้ น พบที่ ส าคัญ จากผลการ
ดาเนินการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารในครัง้ นี ้ ได้ ทงสิ
ั ้ ้น 4 ประเด็น ดังนี ้
1. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม
ในกระบวนการเกิ ด พฤติ ก รรมบุ ค คลสามารถกระท าพฤติ ก รรมได้ ต้ อ งอาศัย
กระบวนการเกิ ด พฤติก รรมหลากหลายอย่า ง ซึ่ง สุรางค์ โค้ วตระกูล (2553) ได้ อ ธิ บ ายเกี่ ย วกับ
กระบวนการเกิดพฤติกรรม มีความเกี่ยวข้ องกับ 3 กระบวนการ นัน่ คือ กระบวนการรับรู้ (Perception
process) เป็ นกระบวนการที่บุคคลได้ รับรู้ หรื อมีสมั ผัสกับสิ่งเร้ า ต่าง ๆ ผ่านประสาทสัมผัส รวมถึง
ความรู้สึกต่อสิ่งนัน้ นอกจากนี ้ยังมีกระบวนการคิดและเข้ าใจ (Cognition process) เป็ นกระบวนการ
ทางปั ญญาซึ่งเป็ นสิ่งสาคัญที่การศึกษาครัง้ นี ้ได้ ผลักดันกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผ่านการ
คิด การไตร่ตรอง การเรี ยนรู้เกี่ยวกับปั ญหาที่เกิดขึ ้นด้ วยผู้เข้ าร่วมวิจยั เอง และนาความรู้เหล่านันไป
้
ใช้ ทาความเข้ าใจต่อปั ญหาเฉพาะที่เกิดขึ ้น อันมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาองค์กร สร้ างการแข่งขั นใน
เชิ งธุ รกิ จ และการพัฒ นาบุคลากรแม้ จ ะเป็ นบริ ษั ทที่ เป็ นสถานประกอบการขนาดเล็กก็ ตาม และ
กระบวนการแสดงออก (Spatial behavior process) เป็ นกระบวนการที่สาคัญอีกประการหนึ่งที่ทา
ให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากแม้ ผ้ เู ข้ าร่วมจะมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงความคิด ความรู้สึกก็ ตาม
แต่ห ากไม่เกิ ด การกระท า ย่ อ มมี ก ารเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ ให้ ไ ปสู่เป้าหมายได้ ย าก ดัง จะเห็ น ว่า ใน
กระบวนการพัฒนาของวงจรที่ 1 ผู้วิจยั ได้ ม่งุ เน้ นการพัฒนาเพื่อสร้ างการเปลี่ยนแปลงในเชิงความคิด
(Cognitive) และในวงจรที่ 2 ผู้วิจยั ได้ พยายามผลักดันเพื่อให้ เกิดการประยุกต์ใช้ ความคิด ความรู้สึก
ของการมีภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมสูก่ ารแก้ ปัญหาในองค์กร
จากผลการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั พบว่าเงื่อนไขสาคัญที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิง
การรับรู้ การคิดและเข้ าใจ และการแสดงออก มี เงื่ อนไขสาคัญ คือ การสื่อสารเชิงบวก และ การมี
แรงจูงใจ สามารถอภิปรายเพิ่มเติมได้ ดงั นี ้
1.1 การนาการสื่ อสารเชิงบวกมาใช้ ในการพัฒ นาพฤติกรรมภาวะผู้นาเชิ ง
นวัตกรรม
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จากผลการศึกษาการสื่อสารเชิงบวก ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงใน 3 ด้ าน
ได้ แก่
1.1.1 การเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมของผู้บริ หาร ดังจะเห็นได้
ว่าผู้เข้ าร่ วมการวิจัยได้ เกิ ดการเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมผ่านการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ระหว่างกันในกลุ่ม และการเพิ่มการรับฟั งความต้ องการจากพนักงาน ซึ่งผลลัพธ์ ที่สะท้ อนมานัน้
เกิ ด ขึน้ ในเชิ ง บวก เช่น ผู้เข้ าร่ วมวิจัย ได้ รับ ก าลัง ใจจากเพื่ อ นร่ วมงาน ได้ รับ ก าลัง ใจและการ
แสดงออกถึ ง ความคาดหวังในการผลัก ดัน การพัฒ นาบริ ษั ท ท าให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงด้ า น
ความคิดและพฤติกรรมเรื่ องการสื่อสารและแสดงออกกับพนักงาน นอกจากนีใ้ นการดาเนินใน
วงจรถัดมาได้ ร่วมกันตังเป้
้ าหมายโดยมีพื ้นฐานมาจากข้ อมูลที่บรู ณาการร่วมกัน ทาให้ การทางาน
มีระบบ ขันตอน
้
และบูรณาการแผนงานเพื่อนาไปสู่ การพัฒนาองค์ประกอบเรื่ องการทางานเป็ น
ทีมที่เพิ่มขึ ้น อย่างไรก็ตามผลการศึกษายังพบว่า อุปสรรคของการเรี ยนรู้ เกิดจากความขัดแย้ ง แต่
สามารถขจัดได้ ผ่านการขับเคลื่อนพลังกลุ่มที่ม่งุ ใช้ การสื่อสารเชิงบวกระหว่างกัน ทาให้ ข้อขัดแย้ ง
ระหว่างแผนกมีข้อขัดแย้ งน้ อยลงเนื่องจากทุกคนถือเป็ นสมาชิกในกระบวนการวิจยั ร่วมกัน การพูด
และอธิบายจึงเป็ นคาพูดที่ม่งุ เน้ นการสะท้ อนที่ปัญหาของระบบ มากกว่าการบริ หารจัดการของ
บุคคล ไม่มีการกล่าวโทษซึง่ กันและกัน
1.1.2 การเปลี่ ย นแปลงด้ า นกิ จ กรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การพัฒ นาธุ ร กิ จ
ดังเช่นกระบวนการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางานที่สนลง
ั ้ กระชับมากขึ ้น ผลการวิจยั ที่สาคัญ
พบว่าการใช้ คาพูดเชิงบวกทาให้ เกิดการร่วมกันวางแผน ในขณะที่ผ้ วู ิจยั ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่วม
ได้ แสดงความคิดเห็นเกี่ ยวกับปั ญ หาต่าง ๆ ที่ อาจเกิ ดขึน้ ในระบบ เพื่ อร่ วมกันค้ นหาทางแก้ ไข
ดังนัน้ ผลการสะท้ อนปั ญ หาจึงพบว่า ปั ญ หาสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ 1) ปั ญ หาที่
เกิดผลเสียแล้ ว และ 2) ปั ญหาที่ยงั ไม่สร้ างผลเสียแต่อาจเกิดขึ ้นได้ แต่อย่างไรก็ตาม การสื่อสาร
เชิงบวกระหว่างกันทาให้ การเสนอหนทางแก้ ปัญหาได้ รับการยอมรับ ดังจะเห็นได้ ว่า กิจกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือ การสื่อสารที่เน้ นการยอมรับความเห็นคนอื่นและต่อยอดความคิด เพื่อ
นาไปสู่ทางแก้ ปัญ หาที่เฉี ยบคม และตอบสนองเป้าหมายมากที่สุด ดังนันการสื
้
่อสารเชิงบวกจึง
นาไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมการทางานได้
1.1.3 การเปลี่ยนแปลงด้ านการพัฒนาบุคลากรและเครื อข่าย เช่น การให้
ความสาคัญกับการพัฒนาประสบการณ์ของพนักงาน การพัฒนาบุคลากรในด้ านการสื่อสาร เป็ น
ต้ น ข้ อค้ นพบที่สาคัญ พบว่าการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรและเครื อข่ายเกิดจากการสื่อสารเชิง
บวกระหว่างกัน ซึ่งแตกต่างจากการพูดคุยหรื อสนทนาทัว่ ไป เนื่องจากการสื่อสารเชิงบวกที่เกิดขึ ้น
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ในการศึกษาครัง้ นี ้ มีข้อตกลงร่วมกัน ที่ม่งุ เน้ นการให้ ความสาคัญกับความสามารถของบุคคลว่า
สามารถพัฒ นาได้ และพบว่าการสื่อสารที่ ดีที่สุด คือ การรับฟั งผู้ใต้ บังคับบัญ ชา เนื่ องจากผล
การศึกษาครัง้ นี ้ ผู้ร่วมวิจยั มีการสะท้ อนว่าการยืดระยะเวลาในการรับฟั ง พร้ อมทังกล่
้ าวชื่นชมต่ อ
การแสดงความคิดเห็น และเปิ ดโอกาสให้ ทดลองทาพร้ อมทังกล่
้ าวสนับสนุน พร้ อมช่วยเหลือหากมี
ข้ อผิดพลาด การสื่อสารลักษณะดังกล่าวช่วยให้ พนักงานเกิดความกระตือรื อร้ นอยากทดลองทาสิ่ง
ใหม่ หรื อปรับปรุงสิ่งที่มีอยูเ่ ดิมให้ ดียิ่งขึ ้น
จากผลการศึกษาและข้ อค้ นพบ สามารถสรุปได้ ว่าการสื่อสารเชิงบวกมีความ
เกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลงทัง้ ในด้ านความคิดและพฤติกรรม ด้ านกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการ
พัฒนาธุรกิจ และ ด้ านการพัฒนาบุคลากรและเครื อข่าย โดยการสื่อสารเชิงบวกช่วยลดข้ อขัดแย้ ง
หรื อกล่าวโทษระหว่างกัน ทาให้ เกิดการต่อยอดทางความคิดและนาไปสู่การแก้ ปัญ หาภายใต้
ข้ อจากัดขององค์กรได้ รวมถึงช่วยทาให้ พัฒ นาผู้ใต้ บงั คับบัญชาจนทาให้ เกิดบรรยากาศความ
กระตือรื อร้ นในการทดลองทาสิ่งใหม่หรื อพัฒนาปรับปรุงการทางานเดิม ให้ เป็ นไปตามเป้าหมายที่
กาหนดได้ สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ พิทกั ษ์ ทิพย์วารี (2558: 51-54) ได้ ศึกษาเรื่ องรูปแบบ
การพัฒนาภาวะผู้นาทางนวัตกรรมสาหรับผู้บริ หารสถาบันการพลศึกษา ได้ อธิบายว่าภาวะผู้นา
เชิ ง นวัตกรรมนัน้ ให้ ความส าคัญ กับ นวัต กรรมและตระหนักดี ถึง การมี น วัต กรรม จึง หาวิธี ก าร
ผสมผสานทักษะ ความรู้ และความคิดที่อยู่อย่างกระจัดกระจายให้ มาสู่การสร้ างนวัตกรรมเพื่อ
หน่วยงาน แต่นวัตกรรมเหล่านันไม่
้ อาจจากัดอยู่เพียงแค่ผลิตภัณฑ์เท่านัน้ ยังหมายรวมถึงระบบ
การบริ หารจัดการ กระบวนการทางาน การให้ บริ การ การจัดการรูปแบบใหม่ ความคิดสร้ างสรรค์
และอื่ น ๆ โดยนวัตกรรมเหล่านี ม้ ุ่ง ให้ ห น่วยงานอยู่รอดได้ ห รื อ เติบ โตได้ โดยผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบของพฤติกรรมภาวะผู้นาในบทบาทภาวะผู้นาทางนวัตกรรม ที่ดีควรเป็ นผู้ที่สามารถ
เป็ นแบบอย่างได้ ได้ รับการยอมรับ และที่สาคัญคือการเป็ นผู้มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ พูดให้
เกิ ด แรงจูง ใจกับ ผู้อื่ น ได้ มี ภ าวะทางอารมณ์ ที่ ดี ซึ่ง การสื่ อ สารที่ พ บนั น้ คื อ การสื่ อ สารทัง้ ใน
ลักษณะของการเป็ นผู้มี จิตใจเปิ ดกว้ างรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น และเป็ นผู้กล้ าพูดนาเสนอ
แนวคิดใหม่ที่แตกต่าง เป็ นผู้กล้ าเสี่ยง กล้ าเปลี่ยนแปลง เข้ าใจธรรมชาติของการเกิดนวัตกรรม นัน่
คือ ต้ องมีการคิดค้ น วิจยั ทดลองหรื อพัฒนา ซึ่งในการขับเคลื่อนดังกล่าวนันย่
้ อมตังอยู
้ ่บนความ
เสี่ ยง และผู้นาเป็ นผู้ที่ส ามารถสื่ อสารการตัดสินใจบนพื น้ ฐานความเสี่ยงนัน้ อย่างเป็ นเหตุเป็ น
ผลได้ เป็ นผู้ชอบและสนับสนุนบุคลากรที่กล้ าเสี่ยงในเรื่ องของการทาสิ่งใหม่
จากข้ ออภิปรายดังกล่าวสอดคล้ องกับการดาเนินการของการศึกษาครัง้ นี ้ นัน่ คือผู้วิจยั
ได้ ดาเนินการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมและนาไปสู่การประยุกต์ใช้ จริงกับ

156
บริ ษัท การสื่อสารถื อเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในครัง้ นี ้ โดยเริ่ ม
จากการสื่อสารระหว่างกันเองในกลุ่มผู้ร่วมวิจยั ที่ใช้ การสื่อสารแบบต่อยอดความคิดซึ่งกันและกัน
รับฟั งปั ญหาและหาทางแก้ ปัญหาที่ม่งุ เน้ นการแก้ ไขจัดการที่ระบบการทางาน มากกว่าการสื่อสารถึง
ปั ญ หาในแง่ของบุค คล ผลของการสื่ อสารในวงจรที่ 1 ท าให้ บรรยากาศของการทางานเป็ นการ
ขับ เคลื่ อ นด้ ว ยพลัง กลุ่ม ในขณะผลการสื่ อ สารในวงจรที่ 2 เป็ นการประยุก ต์ ใช้ ภ าวะผู้น าเชิ ง
นวัตกรรมสู่การทางานจริ ง โดยการสื่อสารแบบเปิ ดโอกาสให้ พนักงานสามารถเสนอความคิดเห็นได้
ผู้บ ริ ห ารจะเป็ น ผู้รับ ฟั ง จากนัน้ จึง กล่าวสนับ สนุน และกระตุ้น ต่อยอดความคิดของพนักงาน ให้
ทดลองทาสิ่งใหม่ หากเกิดข้ อผิดพลาดในการเปลี่ยนแปลงผู้บริ ห ารยินดีให้ การสนับสนุนและช่วย
แก้ ไข ซึ่งจะเห็นได้ ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อพนักงาน โดยทาให้ เกิดความกระตือรื อร้ นในการค้ นหา
วิธีการแก้ ปัญหา โดยเฉพาะกับกลุม่ ผู้บริหารที่เป็ นผู้ร่วมวิจยั ในเรื่ องการสร้ างความปลอดภัยในการใช้
เครื่ องจักร และนาไปสู่การได้ วิทยากรมาช่วยให้ ความรู้เรื่ องอื่น ๆ ต่อไป แต่อย่างไรก็ตามการสื่อสาร
เชิงบวกแม้ จะสร้ างให้ ผ้ นู าเกิดการเปลี่ยนแปลง แต่ผลการศึกษาของ สมชาย รุ่งเรื อง และธี ระวัฒน์
จัน ทึก (2560) ได้ พ บว่า การพัฒ นาภาวะผู้น าสู่ก ารสร้ างแรงผลัก ดัน ให้ เกิ ด ขึน้ ในเชิ ง ของความ
สร้ างสรรค์ ได้ ต้ องได้ รับการส่ง เสริ ม ความสร้ างสรรค์จ ากองค์ การ หัวหน้ างาน และผู้ร่วมงานให้
ทางานได้ อย่างอิสระก่อน รวมถึงต้ องมีการจัดสรรทรัพยากรที่จาเป็ นและเพียงพอในการทางาน มี
บรรยากาศของความไว้ วางใจและสนับ สนุน ความคิด ใหม่ ๆ จึง จะท าให้ เกิ ด ความยั่ง ยื น ในการ
ดาเนินการดังกล่าวได้
1.2 การสร้ างแรงจูงใจมาใช้ ในการพัฒนาพฤติกรรมภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม
จากการศึกษาเกี่ยวกับการสร้ างแรงจูงใจกับการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
ผู้นาเชิงนวัตกรรม พบว่ามีงานวิจัยหลายงานที่ศึกษาเกี่ ยวกับการสร้ างแรงจูงใจจากผู้นาไปยัง
ผู้ใต้ บงั คับบัญ ชา และนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เช่น การมีความคิดสร้ างสรรค์เพิ่มขึน้
การมี พ ฤติกรรมการท างานแบบกระตือรื อร้ นเพิ่ม ขึน้ เป็ น ต้ น ดังนัน้ บทบาทหน้ าที่ ในการสร้ าง
แรงจูงใจจึงเป็ นเรื่ องที่ผ้ บู ริหารหรื อผู้นาต้ องให้ ความสาคัญ ดังเช่น Tennenbaum, Weschler and
Masaarik (1961: 24) ได้ กล่าวว่าผู้นาในฐานะของผู้มีบทบาทและมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของ
บุคคลอื่ น ควรเป็ นผู้ที่มีความสามารถในการจูงใจให้ กับผู้อื่นได้ ปฏิ บัติตามความคิดเห็น ความ
ต้ องการหรื อตามคาสัง่ ของเขาได้
อย่างไรก็ ต าม ในการศึกษาครัง้ นี ไ้ ด้ พ บผลการศึกว่าว่าผู้นาเอง ยังคง
ต้ องการแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเช่นเดียวกัน การศึกษาที่ผ่านมา พบว่าพนักงานเห็น
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ว่าการได้ รับการยอมรับในเรื่ องการเป็ นส่วนหนึง่ ของหน่วยงาน การมีแรงจูงใจจากผลตอบแทน ถือ
เป็ นสิ่งที่สาคัญ ในขณะที่ผลการศึกษาครัง้ นี ้พบว่า แรงจูงใจที่สาคัญในการพัฒนาภาวะผู้นาเชิง
นวัตกรรม คือ การได้ รับการยอมรั บในฐานะของผู้ขบั เคลื่อนที่สาคัญของหน่วยงาน ผ่านการสร้ าง
ภารกิจที่ต้องอาศัยการขับเคลื่อนจากผู้บริหารทุกแผนก ทาให้ เกิดความกระตือรื อร้ นและคิดค้ นหา
วิธีการในการแก้ ปัญหาให้ สอดคล้ องกับสภาพการทางานจริง สอดคล้ องกับการอธิบายตามแนวคิด
ของ เฮิ ร์ส เบิ ร์ก (Herzberg. 1959) โดยกล่า วว่า ปั จ จัย ที่ เป็ น ตัว กระตุ้น (Motivator factors) ที่
สาคัญอันนาไปสู่ทัศนคติด้านบวกและเป็ นแรงจูงใจให้ บุคคลทางานได้ อย่างดี เกิดจากแรงจูงใจ
เรื่ อง 1) ความสาเร็ จในการทางาน 2) การได้ รับการยอมรับนับถื อ 3) ลักษณะของงาน 4) ความ
รับผิดชอบในงาน 5) ความก้ าวหน้ าในงาน 6) โอกาสในการเติบโต ดังจะเห็นว่าในผลการศึกษา
ครัง้ นี ้ มีแรงจูงใจเรื่ องความสาเร็ จในการทางานทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ าร่วม
วิจยั หรื อผู้บริ หาร ในเรื่ องการเปลี่ยนแปลงความคิด การตระหนักต่อการเป็ นผู้นาที่ต้องกาหนด
กลไกขับเคลื่อนบริ ษัทสู่เป้าหมาย ลักษณะของการทางานที่เกิดจากการเรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิกับ
เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้ บงั คับบัญชา และนามาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ทาให้ เกิดความพยายามแก้ ไขให้ ดี
ขึน้ ผลสะท้ อนที่ ไ ด้ รับ กลับ มาคื อ แรงจูง ใจภายในของผู้เข้ า ร่ ว มที่ เห็ น การเปลี่ ย นแปลงของ
ผู้ใ ต้ บัง คับ บัญ ชาที่ ดี ขึ น้ จากการที่ ต นตัง้ ใจรั บ ฟั งมากขึ น้ เกิ ด ความรู้ สึ ก ภาคภู มิ ใ จต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงเหล่านัน้ สอดคล้ องกับการอธิ บายตามแนวคิดว่าการสร้ างแรงจูงใจในการทางาน
จากการมีภาวะผู้นา ช่วยเสริ มสร้ างคุณค่าของความเป็ นคนให้ เกิดความสมบูรณ์มากขึ ้น และเมื่อ
เห็นผลการกระทาเป็ นไปตามที่ต้องการนัน้ จะยิ่งกระตุ้นให้ บคุ คลนันมุ
้ ง่ มัน่ ดาเนินกิจกรรมเหล่านัน้
ต่อไป
การสร้ างแรงจู ง ใจในที่ นี ส้ อดคล้ องกั บ การพั ฒ นาภาวะผู้ น าใน
องค์ ป ระกอบที่ 5 ของภาวะผู้ น าเชิ ง นวัต กรรม ในด้ านการสร้ างแรงจูง ใจ ถื อ ว่ า เป็ นสิ่ ง ที่ มี
ความส าคั ญ โดยเฉพ าะในด้ านการปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการท างาน และการสร้ างให้
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาเกิดความคิดสร้ างสรรค์อนั นาไปสู่การสร้ างนวัตกรรม จาเป็ นอย่างยิ่งที่ผ้ นู าต้ องมี
การสร้ างแรงจูงใจ ดังเช่น ผลการศึกษาของ ธัญญามาส โลจนานนท์ (2557) ได้ ศึกษาเรื่ องภาวะ
ผู้นาและแรงจูงใจในการทางาน ที่ส่งผลต่อความคิดสร้ างสรรค์ของพนักงาน กรณี ศึกษา บริ ษัท
ซิ ล ลิ ค ฟาร์ ม า จ ากัด ผลการศึก ษาส าคัญ พบว่า ภาวะผู้น าโดยรวมและแรงจูง ใจโดยรวมมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับความคิดสร้ างสรรค์ โดยเฉพาะ การสร้ างแรงจูงใจใน
ด้ านความส าเร็ จ ของงาน ส่ง ผลต่อ ความคิดสร้ างสรรค์ ของพนัก งาน วิธี การส าหรั บ การสร้ าง
แรงจูงใจคือ การปฏิ บัติตัวแบบเน้ นทัง้ งานและด้ านสัม พันธ์ ภ าพ ยอมรับฟั งความคิด เห็น ของ
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พนักงาน ประนีประนอม และให้ ขวัญกาลังใจกับพนักงาน ควรกล่าวชื่นชมเมื่อลูกน้ องทางานได้
สาเร็จ รวมถึงให้ ผลตอบแทนที่เหมาะสม จะส่งผลต่อความคิดสร้ างสรรค์ที่เพิ่มขึ ้น
นอกจากนี ้ ยังถื อว่าการสร้ างแรงจูงใจทัง้ ภายในและภายนอกมี ความ
เกี่ยวข้ องกับการธารงพฤติกรรมไว้ อย่างมาก ดังจะเห็นได้ ว่าในวงจรที่ 3 ผู้วิจยั ได้ ลดบทบาทของ
ตนเองลงจากการเป็ นโค้ ชไปสูก่ ารเป็ นผู้สงั เกตการณ์แต่ยงั ให้ ความสาคัญกับเรื่ องการขจัดอุปสรรค
ที่ทาให้ ภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมถดถอยลง โดยการสร้ างบรรยากาศและการหาสิ่งสนับสนุนต่าง ๆ
เพื่อให้ ระบบที่เกิดขึ ้นมาในวงจรที่ 1, 2 ได้ ดาเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้ องกับแนวคิดของ เฮิร์
สเบิร์ก (Herzberg. 1959) เกี่ ยวกับปั จจัยธารงรักษา (Maintenance factors) ที่เป็ นตัวสนับสนุน
ให้ เกิดความพึงพอใจและเป็ นตัวสนับสนุนให้ บคุ คลทางานเพิ่มมากขึ ้นจากแรงจูงใจภายนอก ได้ แก่
ค่าตอบแทน นโยบายการบริ หาร ความสัมพันธ์กับผู้บงั คับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
ความสัมพันธ์ กับผู้ใต้ บงั คับบัญชา ความมัน่ คงในการทางาน สถานะทางอาชีพ ความสมดุลของ
งานกับชีวิตส่วนตัว และ สภาพแวดล้ อมในการทางาน โดย เฮิร์สเบิร์ก กล่าวว่าปั จจัยธารงรักษานัน้
ต้ องมีความเหมาะสม เพียงพอ ไม่ขาดแคลน เมื่อผู้บริ หารมีความรู้สึกเหล่านี ้แล้ วย่อมดาเนินการ
ให้ เกิดผลกระทบต่อไปยังผู้ใต้ บงั คับบัญชาเพื่อสร้ างแรงจูงใจในการทางานต่อพนักงานต่อไป
2 การพัฒนาภาวะผู้นาด้ วยกระบวนการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ
2.1 กระบวนการพัฒนาพฤติกรรมภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมด้ วยการเรี ยนรู้จาก
การปฏิบตั ิ (Action learning)
แนวคิดของการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ (Action learning) เป็ นหนึ่งในแนวคิด
ของส านั ก คิ ด ใคร่ ค รวญเชิ ง วิ จ ารณญาณ (Critical reflection school) ที่ ใ ห้ ความส าคัญ กั บ
ประสบการณ์ในการร่วมเรี ยนรู้จากการตังค
้ าถาม พร้ อมทังสะท้
้ อนผลจากการคิดเพื่อก่อให้ เกิดการ
สร้ างองค์ความรู้แต่อย่างไรก็ตามแนวคิดดังกล่าวมักจะถูกท้ าทายด้ วยกระบวนการพัฒนา ดังนัน้
ในการศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ นากระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร (Action research) มาสนับสนุนการ
ผลักดันพฤติกรรมภาวะผู้นาเชิ งนวัตกรรม ซึ่งข้ อค้ นพบที่ ส าคัญ คือ การเรี ยงล าดับ การพัฒ นา
องค์ประกอบด้ วยการนาวงรอบของการพัฒนาจากแนวคิดการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารเข้ ามาช่วย นัน่ คือ
แต่ละวงรอบมีขนตอนการวางแผน
ั้
การลงมือปฏิบตั ิและสังเกต และการสะท้ อนผล ซึ่งผู้วิจยั ได้ ใช้
การพัฒ นาวงรอบที่ 1 ที่ มุ่ง พัฒ นาองค์ ป ระกอบภาวะผู้น าเชิ ง นวัต กรรม พร้ อมกับ การพัฒ นา
องค์ประกอบการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ
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ปั จจัยสาคัญของการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมด้ วยการเรี ยนรู้ จากการ
ปฏิบตั ิ คือ การทาหน้ าที่ของโค้ ช ซึ่งในการศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิ จยั ได้ ปฏิบตั ิตนในบทบาทของการเป็ น
โค้ ช ซึ่งมีความแตกต่างกับผู้อานวยความสะดวก (Marquardt. 2004) เนื่องจากแนวคิดของการ
เรี ยนรู้จากการปฏิบตั ติ ามสานักคิดใคร่ครวญเชิงวิจารณญาณ (Critical reflection school) นัน้ ให้
ความส าคัญ กั บ การคิ ด เกิ ด กระบวนการเชิ ง พลวัต ในกลุ่ ม ผ่ า นการตัง้ ค าถามเพื่ อ ให้ เกิ ด
กระบวนการไตร่ ตรองกับปั ญ หานัน้ อย่างลึกซึง้ การนาพาความคิดของโค้ ช การเรี ยนรู้ จากการ
ปฏิบตั จิ ึงใช้ วิธีการชวนคิด ชวนตังค
้ าถาม และให้ กลุม่ นาพาความคิดของกันและกันเอง ในขณะที่ผ้ ู
อานวยความสะดวก เน้ นการพึ่งพิงกันเองผ่านคาแนะนาหรื อให้ คาตอบของผู้อานวยความสะดวก
นอกจากนี ้การทางานของโค้ ชการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิยงั เป็ นอิสระจากกลุ่ม การสร้ างคาถามและ
การส่งเสริมทักษะวิจารณญาณยังเป็ นอิสระจากกลุม่ อีกด้ วย
ในขณะที่ข้อค้ นพบที่สาคัญจากกระบวนการสร้ างให้ ผ้ เู ข้ าร่วมเกิดการเรี ยนรู้
คือ การตังค
้ าถามในลักษณะของการชวนให้ คิด ในเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากมีความเกี่ยวข้ องกับ
มารยาทในการขัด จัง หวะระหว่างการท ากิ จ กรรม ความเหมาะสมของค าถามที่ จ ะถามไปยัง
ผู้บริ หารแต่ละแผนกในขณะที่ผ้ ูวิจัยต้ องวางตัวให้ เหมาะสม นั่นคือ การรัก ษาความสัมพันธ์ ที่ดี
สื่อสารที่ชดั เจนและเข้ าใจ และไม่เฉยเมยหรื อมีอคติกับบางคน รวมถึงต้ องเป็ นผู้โค้ ช หรื อเรี ยกอีก
แง่ หนึ่งว่าเป็ น ผู้ดึง (Supportive) มากกว่า เป็ น ผู้ผลัก (Directive) ดังเช่น ที่ บาคคิโรวา แจ็ คสัน
และคลั ท เตอร์ บั ค (Bachkirova, T., Jackson, P., & Clutterbuck, D. (2011) ได้ อธิ บ ายความ
แตกต่างระหว่าง โค้ ช (Coach) และ พี่ เลีย้ ง (Mentor) มี ความแตกต่างกันในเรื่ องของการแสดง
บทบาท โดย โค้ ช เป็ นผู้ดงึ นัน่ คือ การช่วยผู้เข้ ากิจกรรมได้ แก้ ปัญหาด้ วยตนเอง ในทางกลับกัน พี่
เลี ้ยง เป็ นบุคคลที่ช่วยแก้ ปัญหาให้ กบั ผู้เข้ ากิจกรรม ซึง่ การดารงตนในฐานะโค้ ช คือ การแสดงออก
ถึงการโค้ ช (Coaching) ที่ มุ่งเน้ นเรื่ องการตัง้ คาถามและนาไปสู่ทางแก้ ปัญ หา มากกว่าการให้
ค าแนะน าปั ญ หา หรื อ บอกทางแก้ ปั ญ หา ในขณะที่ โค้ ช ต้ อ งควบคุม สถานการณ์ ที่ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเฉพาะเรื่ องการเปลี่ยนแปลงที่ สร้ างความกดดันในสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ ้นมา
ก่อน ดังเช่นในวงจรที่ 1 ที่ผ้ วู ิจยั พบว่าไม่เคยมีกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ บู ริ หารแต่ละแผนกเข้ าร่วม
และแสดงความคิด เห็ นร่ วมกัน การสื่ อสารเป็ น ไปอย่างยากล าบาก ต้ องใช้ วิธี ก ารเขี ยนลงบน
กระดาษโพสต์อิท (Post-it) ซึ่งเป็ นวิธีการที่ ผ้ ูวิจยั ลดความกดดันในการตอบคาถามกับผู้เข้ าร่ วม
วิจยั ในขณะที่การถามอย่างต่อเนื่องว่าควรทาอย่างไรต่อ ต้ องแทรกด้ วยการสร้ างบรรยากาศที่เป็ น
กันเอง เพื่อควบคุมสภาวะที่มีความท้ าทายต่อการคิด แต่ยังคงเกิดความปลอดภัยในการแสดง
ความคิดเห็น
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สอดคล้ องกับโมเดลการโค้ ช ที่ถูกเรี ยกว่า วงจรแห่งปั ญญา (Insight Loop:
PQC) ที่อธิบายว่าการดาเนินการใน 4 ขันตอน
้
ได้ แก่ การแจ้ งวัตถุประสงค์และขออนุญาตการโค้ ช
(Permission) จากนัน้ เข้ าสู่กระบวนการตังประเด็
้
น (placement) จากนัน้ จึงถาม (Questioning)
และทาให้ เกิดความกระจ่าง (Clarifying) ดังภาพประกอบ

ภาพประกอบ 10 แสดงวงจรแห่งปัญญา
ที่มา: Kaushik Saha. 2016: online
3. การพัฒนาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมด้ วยการวิจยั เชิงปฏิบตั ิ (Action research)
ข้ อค้ น พบที่ ส าคัญ พบว่ากระบวนการวิจัยเชิ ง ปฏิ บัติก าร มี ค วามส าคัญ ต่อ การ
พัฒ นาภาวะผู้น าเชิ งนวัต กรรม เนื่ อ งจากแนวคิด การเรี ย นรู้ จากการปฏิ บัติเป็ น กระบวนการคิ ด
เกี่ยวกับปั ญหา ไตร่ตรองเพื่อหาสาเหตุที่แท้ จริง และนาไปสู่การคิดหาทางแก้ ไข แต่อย่างไรก็ตามการ
จัดลาดับ ความคิ ดและกระบวนการลงมื อปฏิ บัติถือเป็ นสิ่ งที่ ส าคัญ โดยเฉพาะในวงจรที่ 2 ที่ ผ ล
การศึกษาครัง้ นี ้พบว่า ภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมถูกนาไปประยุกต์ใช้ ในองค์กรและสามารถพัฒนาแนว
ทางการแก้ ปัญหาได้ อย่างตรงจุด ยกตัวอย่าง เรื่ องปั ญหาเรื่ องความผิดพลาดในการผลิต ซึง่ มีปัญหา
จากแบบวาด โดยผู้ร่วมวิจยั มาร่วมกันค้ นหาสาเหตุสาคัญของปั ญหาและพบว่าเกิดจากความเข้ าใจที่
คลาดเคลื่อนในการอ่านแบบชิ ้นงาน ซึ่งกลุ่มได้ ร่วมกันออกความคิดเพื่อแก้ ปัญหาและสามารถขจัด
ปัญหาดังกล่าวได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวต้ องเกิดจากลาดับขันตอนการหาสาเหตุ
้
ของปั ญหาร่วมกัน
และการคิดค้ นวิธีแก้ ปัญหาร่วมกัน มีการนาไปใช้ และสะท้ อนการใช้ งาน จนเกิดการปรับปรุงพัฒนา
รูปแบบรหัสที่ใช้ สื่อสารกันในหน่วยงาน ทาให้ เข้ าใจได้ ตรงกัน

161
ดังนันสรุ
้ ปได้ ว่า กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ เป็ นขันตอนในการจั
้
ดลาดับ
ความคิดและการกระทา นาผลกลับมาสะท้ อนแล้ วสร้ างให้ เ กิดองค์ความรู้ ใหม่ และนาไปสู่การ
พัฒนาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมด้ วยการเปลี่ยนแปลงจนเกิดสิ่งใหม่ ดังเช่น ระบบการทางานใหม่
พฤติกรรมในการทางานใหม่ เป็ นต้ น ซึ่งกระบวนการดังกล่าวช่วยมาสนับสนุนการเรี ยนรู้จากการ
ปฏิบตั ิได้ เป็ นอย่างดี เนื่องจากกระบวนการเรี ยนรู้เป็ นกระบวนการตังค
้ าถามที่เน้ นการเกิดความรู้
หรื อการสร้ างความรู้ขึ ้นในตัวของบุคคล แต่ในขณะเดียวกันการเรี ยนรู้ยงั สามารถเกิดขึ ้นได้ จากการ
ปฏิบตั ิจริ ง นัน่ คือเกิดระหว่างการปฏิบตั ิ และหลังการปฏิบตั ิ ได้ อีกด้ วย สอดคล้ องกับการศึกษา
ของ พิทกั ษ์ ทิพย์วารี (2558: 5) ได้ ศึกษาเรื่ องรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาทางนวัตกรรมสาหรับ
ผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ได้ พบว่ากระบวนการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมสาหรับผู้บริ หาร
นันประกอบด้
้
วย 5 ขัน้ ตอน ได้ แก่ ขันที
้ ่ 1 การเตรี ยมความพร้ อมสาหรับการพัฒ นา ขันตอนที
้
่2
การสร้ างความตระหนักถึงความจาเป็ นในการพัฒนา ขันตอนที
้
่ 3 การดาเนินการพัฒนา ขันที
้ ่4
การนาไปใช้ ขันที
้ ่ 5 การประเมินผลการพัฒนา
4. เงื่อนไขการปรับเปลี่ยนที่สาคัญ อันนาสูก่ ารเปลี่ยนแปลงการแก้ ปัญหาในองค์กร
จากการดาเนินการที่ผ่านมาสามารถวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะสาคัญของการมีภาวะ
ผู้นาเชิงนวัตกรรมในสถานประกอบการขนาดเล็กได้ 6 ประการ ได้ แก่
1. ปั จจัยด้ านการสื่อสาร จากผลการศึกษาพบว่าการสื่อสารด้ วยการพูดให้
กาลังใจ กระตุ้นสร้ างแรงบันดาลใจหรื อแรงจูงใจ เป็ นสิ่งที่มีความสาคัญ ซึ่งการปรับบทบาทของ
ผู้นาที่เน้ นการถามกระตุ้นให้ คิด การรับฟั งอย่างเข้ าอกเข้ าใจจากทัง้ ผู้ใต้ บงั คับบัญชา และเข้ าใจ
กระบวนการทางานของแผนกอื่น ทาให้ เข้ าใจกันได้ มากขึ ้น สังเกตได้ จากการสื่อสารระหว่างกันที่
ไม่มีการกล่าวโทษหรื อต่อว่ากันเหมือนก่อนเข้ าร่ วมกระบวนการวิ จยั ประกอบกับเมื่อมีการตกลง
ตัดสินใจหรื อรับรู้ ร่วมกัน นาไปสู่การทางานร่ วมกันเป็ นทีม ผ่านการสื่อสารระหว่างแผนก ทาให้
ข้ อผิดพลาดที่เคยมีลดน้ อยลง
2. ปัจจัยเรื่ องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้นา เนื่องจากสถานประกอบการ
ขนาดเล็ ก มี เอกลัก ษณ์ เฉพาะ คื อ พนัก งานมี จ านวนน้ อย มี ค วามใกล้ ชิ ด กัน แต่ อี ก นัย หนึ่ ง
พนักงานกลับไม่มีความมัน่ คงในชีวิต ไม่ไว้ วางใจว่าบริ ษัทจะเป็ นที่พึ่งพิงได้ หรื อไม่ แต่เมื่อผู้นามี
การปรั บ เปลี่ ย นการท างาน โดยเน้ นการให้ ความส าคัญ ที่ จ ะเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ
แสดงออกถึงการพร้ อมสนับสนุนการแก้ ปัญหาให้ พนักงาน ทาให้ พนักงานรู้ สึกได้ ถึงความมั่นคง
ที่มากขึ ้น ทางานได้ ด้วยความมัน่ ใจในเรื่ องการเติบโตของบริษัท
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3. ปั จจัยเรื่ องการเปิ ดโอกาส จากผลการศึกษาพบว่าการเปิ ดโอกาสให้ นา
นวัตกรรมใหม่เข้ าสู่บริ ษัท ทาให้ เกิดการเรี ยนรู้เกี่ยวกับการใช้ เครื่ องมือทางธุรกิจ ซึ่งสามารถนามา
ประยุกต์ใช้ กับกระบวนการทางานในลักษณะของธุรกิจขนาดเล็กได้ ซึ่งผลลัพธ์ สามารถสะท้ อน
ไปสู่การทางานที่รวดเร็ วมากขึ ้น ข้ อผิดพลาดน้ อยลง การมีความรู้หรื อทักษะที่มากขึ ้นทาให้ ได้ รับ
ความชื่นชมระหว่างคนในทีมรวมถึงผู้บริ หารส่งผลให้ พนักงานรู้สึกสบายใจมากขึ ้น และยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงได้ ง่ายขึ ้น ซึง่ เป็ นพื ้นฐานสาคัญสาหรับการยอมรับนวัตกรรม
4. ปัจจัยการทางานเป็ นทีม จากผลการศึกษาชี ้ให้ เห็นว่าการที่ผ้ นู าแสดงออก
อย่างชัดเจนว่าการทางานที่ ป ระสบความส าเร็ จ เกิ ดจากการทางานของทุกคนที่ ทาร่ วมกันบน
เป้าหมายเดียวกันเป็ นการทางานที่มีประสิทธิภาพ สร้ างความพึงพอใจให้ กบั ทุกคน สอดคล้ องกับ
ลักษณะของธุรกิจขนาดเล็กเนื่องจาก ธุรกิจขนาดเล็กมักมีบคุ ลากรทดแทนน้ อย การแสดงออกของ
ผู้นานอกจากการส่งเสริ มการทางานเป็ นทีมแล้ วยังต้ องแสดงออกถึงการใส่ใจและให้ ความสาคัญ
กับทุกคน ซึง่ เป็ นการแสดงให้ พนักงานรับรู้วา่ ผู้บริหารเห็นคุณค่าของพนักงาน
5. ปั จจัยเรื่ องการสร้ างแนวทางการพัฒนาตนเองให้ กบั พนักงาน ซึ่งแนวทาง
ดังกล่าวเกิดจากการเสนอความต้ องการจากพนักงานและได้ รับการตอบสนองจากผู้บริ หาร ทาให้
พนักงานรู้ สึกมีคณ
ุ ค่าและได้ รับการให้ ความสาคัญโดยเฉพาะการพยายามคิดสิ่งใหม่ๆ เพื่อช่วย
พัฒนาบริ ษัท ดังจะเห็นได้ ว่าเมื่อผู้นามีการปรับเปลี่ยนนโยบายและส่งเสริ มให้ ออกไปดูงานตาม
นิทรรศการงานแสดงสินค้ าต่าง ๆ พนักงานมีความกระตือรื อร้ นโดยการเสนอแผนการหมุนเวียน
งานเพื่อให้ ทกุ คนได้ ออกไปดูงาน รวมถึงตกลงร่วมกันว่าเมื่อกลับมาจะมีการแบ่งปั นข้ อมูลร่วมกัน
เมื่อผู้บริ หารได้ เห็นการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงสนับสนุนเรื่ องการเชิญวิทยากรหรื อที่ปรึกษาจาก
ภายนอกเข้ ามาช่วยปรับปรุ งกระบวนการทางาน ดังนันจึ
้ งทาให้ สถานการณ์ ของการพัฒ นาและ
การยกระดับเป็ นผู้ผลิตนวัตกรรมใช้ เองในองค์กรเป็ นสิ่งที่ทาได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
6. ปั จจัยด้ านการส่งเสริ มทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อค้ นหาสาเหตุของปั ญหา
ที่แท้ จริง จากผลการศึกษาที่เห็นได้ ชดั เจนคือ ทักษะด้ านการคิดวิเคราะห์ปัญหาที่แท้ จริงเป็ นปั จจัย
ที่ ส าคัญ ของภาวะผู้ น าเชิ ง นวัต กรรมที่ เน้ นการแก้ ปั ญ หาอย่ า งรวดเร็ ว ดัง นั น้ ยกตัว อย่ า ง
สถานการณ์ ที่เกิดขึ ้นในกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการครัง้ นีค้ ือ ความผิดพลาดในกระบวนการ
ทางานเกิดจากแบบวาดที่ไม่ชดั เจน ทาให้ เข้ าใจผิดในเรื่ องการผลิตและการสื่อสารกับลูกค้ า ดังนัน้
จึงใช้ วิธีการแก้ แบบที่ทุกคนเข้ าใจตรงกัน จากผลการศึกษาดังกล่าวเกิดจากการมีทักษะการคิด
วิเคราะห์ ของผู้นาและการทางานเป็ นที ม โดยไม่กล่าวโทษหรื อโยนความผิดระหว่างกัน ทาให้
ค้ นหาสาเหตุที่แท้ จริงได้ และแก้ ปัญหาได้ อย่างตรงจุด
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ทังนี
้ ้ การแก้ ปัญหาดังกล่าว ผู้วิจยั มิได้ ละเลยเรื่ องของการสร้ างความยัง่ ยืนในการ
คงการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมที่เกิดขึ ้นในกระบวนการวิจยั เชิ งปฏิบตั กิ ารครัง้
นี ้ โดยผลการศึกษาครัง้ นี ้พบว่า การยัง่ ยืน สามารถเกิดขึ ้นจาก 1) การสร้ างบรรยากาศที่สนับสนุนต่อ
การคงลักษณะของภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม และคงบรรยากาศที่เอือ้ อานวยต่อการเรี ยนรู้ จากการ
ปฏิบตั ิ 2) การพัฒนาในด้ านธุรกิจ นัน่ คือการสร้ างการขยายอัตราการเติบโตของบริษัทให้ เป็ นไปตาม
เป้าหมาย การดึงดูดกลุ่มลูกค้ าทังเก่
้ าและใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ การสร้ างมาตรฐาน ISO เพื่อสร้ าง
ความเชื่อมั่นต่อลูกค้ า เป็ นต้ น สอดคล้ องกับแนวคิดการพัฒ นาภาวะผู้นาที่ประสบความสาเร็ จใน
ศตวรรษที่ 21 ดังที่ พงศ์ศรันย์ พลศรี เลิศ (2557) ที่อธิ บายถึงผู้นา หัวใจของความอยู่รอดและเติบโต
ของธุ รกิ จ ที่ ก ล่าวว่าผู้น าควรมี ลัก ษณะส าคัญ 5C นั่นคื อ ผู้สื่ อสารวิสัยทัศน์ (Communicator of
Vision) เป็ นมือประสาน (Connector of People) เป็ นผู้กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงเพื่อเปิ ดโลกทัศน์หา
ความเป็ นไปได้ ในสิ่งใหม่ ๆ เสมอ (Catalyst of Change) สอนการสร้ างผลงานในระดับสูง (Coach
of High Performance) และมี ม โนธรรมในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ (Conscience of Business) ซึ่ ง เป็ น
คุณ สมบัติที่เป็ น จุดเชื่ อมกันของภาวะผู้นาประเภทต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ ตาม ดรักเกอร์ (Drucker)
(อ้ างอิงใน Khanuengnich. 2014) ยังได้ กล่าวว่า ในแง่ของความยัง่ ยืนดังกล่าวต้ องพัฒนาควบคูไ่ ป
กับการรู้ และเข้ าใจลูกค้ าเป็ นอย่างดี และในเชิงธุรกิจยังคงต้ องเป็ นเป้าหมายสาคัญในการดูแลทัง้
ลูกค้ าเก่าและลูกค้ าใหม่
นอกจากนี แ้ นวคิด เกี่ ย วกับ การรัก ษาภาวะผู้น าให้ เกิ ด ความยั่ง ยื น ได้ มี ก ารถูก
กล่าวถึงตังแต่
้ ปี 2523 โดยนายเลสเตอร์ บราวน์ ผู้ก่อตังสถาบั
้
นเวิลด์วอช ที่ได้ กล่าวถึงการพัฒนาที่
ยั่งยื น (ศิล ป์ ชัย สุวรรณมณี . 2555: 81) และได้ มี การกล่าวถึงในเวลาต่อ ๆ มา ซึ่ง ฮากรี ฟ และฟิ น
(Hargreaves, A. & Fink, D. 2004: 8-13) ได้ เสนอหลัก 7 ประการของความเป็ น ผู้น าอย่า งยั่ง ยื น
(The seven principles of sustainable leadership) ประกอบด้ วย 1) ความลุ่ม ลึก (Depth) นั่นคือ
การจัดการเรี ยนรู้ในหน่วยงานและดารงไว้ เพื่อให้ เกิดการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ซึง่ ผลการศึกษา
ครัง้ นี ้ได้ มีการสะท้ อนผลอย่างต่อเนื่องรวมถึงมีการบันทึกการเรี ยนรู้ในทุกครัง้ ซึ่งถือเป็ นองค์ความรู้ที่
ทาให้ เข้ าใจเกี่ ยวกับปั ญ หา ข้ อจากัดหรื อเงื่อนไขของการแก้ ปัญหาที่นาไปสู่การแก้ ปัญหาในระยะ
ถัด ไป โดยเฉพาะความรู้ ที่ เกี่ ย วกับ ปั ญ หาเหล่ า นัน้ เป็ นสิ่ ง ที่ ต้ อ งอาศัย เวลา 2) ความทนทาน
(Endurance) เป็ นความสามารถในการรักษาความสาเร็จเมื่อ เวลาผ่านไป และการสืบทอดความเป็ น
ผู้นาจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ซึ่งในการศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ใช้ กระบวนการพัฒนาภาวะผู้นา
เชิงนวัตกรรมจากผู้บริ หารในแต่ละแผนก และนาไปประยุกต์ใช้ กับผู้ใต้ บังคับบัญชาในแผนกของ
ตนเอง ซึ่งพบว่าข้ อดีของสถานประกอบการ SME มีระดับการบริ หารระดับสันและสามารถถ่
้
ายทอด
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ในแนวราบ ทาให้ พฤติกรรมของผู้นาถูกถ่ายทอดไปได้ อย่างรวดเร็ ว เกิดการซึมซับที่เห็นได้ ชดั จากตัว
แบบที่ปฏิบตั ิเป็ นประจา 3) การกระจาย (Breadth) เป็ นการกระจายความรับผิดชอบ มิเก็บความ
รับผิดชอบไว้ ที่บคุ คลใดบุคคลหนึง่ ดังจะเห็นว่าในการศึกษาครัง้ นี ้ก่อนที่ผ้ วู ิจยั จะถอดถอนตัวเองออก
จากพื ้นที่การวิจยั ได้ เกิดระบบการกระจายอานาจและหน้ าที่รับผิดชอบไปสูพ่ นักงาน ดังเช่น เรื่ องการ
ควบคุมติดตาม แต่เดิมนันผู
้ ้ บริ หารเป็ นผู้ดาเนินการทังหมด
้
แต่เมื่อเข้ าสู่กระบวนการวิจยั แล้ ว ได้ มี
เครื่ องมือการติดตาม (Control sheet) และมีผ้ รู ับผิดชอบในเรื่ องดังกล่าว ทาให้ การดาเนินการเป็ นไป
อย่างยั่งยื นจากการกระจายความรับ ผิดชอบ 4) ความยุติธ รรม (Justice) ซึ่งมี ความเกี่ ยวข้ องกับ
ผลตอบแทนที่เป็ นทังตั
้ วเงินและขวัญกาลังใจ ซึ่งผลการศึกษาครัง้ นี ้ได้ สร้ างแรงจูงใจเรื่ องการยอมรั บ
ต่อความคิดเห็ น อัน เป็ น เงื่ อนไขส าคัญ ของการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บ ริ หาร จากผลการ
สะท้ อน พบว่าความสาเร็ จที เกิดขึน้ เป็ นเพราะผู้เข้ าร่ วมวิจัยทุกคนเข้ ามามี ส่วนร่ วมทัง้ ในด้ านการ
แสดงความคิด การไตร่ตรองคัดเลือกปั ญหา การได้ รับผลประโยชน์ในกระบวนการทางาน เช่น การ
ท างานที ส ะดวกรวดเร็ ว การท างานที่ ล ดภาวะกดดัน จากการขัด แย้ ง กับ แผนกอื่ น การมี ค วาม
ปลอดภัย และมี ม าตรฐานในการท างาน และการมี เป้า หมายกากับ เป็ น ต้ น ซึ่ง ทุก คนได้ รับ การ
มอบหมายและสร้ างความสาเร็ จ รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเท่าเทียม ทาให้ การดาเนินการยังคง
เกิดกิจกรรมการเรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง แม้ ผ้ วู ิจยั จะถอนตัวออกจากพื ้นที่ก็ตาม 5) ความ
หลากหลาย (Diversity) เป็ นการให้ ความสาคัญกับความหลากหลายของบุคคล และบรรยากาศที่
กระตุ้นให้ เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น การให้ คาแนะนากันอย่างต่อเนื่อง การเรี ยนรู้ร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่องผ่านความคิดที่หลากหลายกลุ่ม ดังเช่นที่การศึกษาครัง้ นี ้ได้ ดาเนินการพัฒนาองค์ประกอบ
เรื่ องกลุ่ม (A group) ที่ ใช้ การคัดเลื อกบุคคลเข้ าร่ วมการเรี ย นรู้ จากความหลากหลายเพื่ อ ให้ เกิ ด
ความคิดที่แตกต่าง แต่ต้องมีข้อตกลงของการรับฟั งและให้ ความเคารพร่วมกัน 6) ความพร้ อมด้ าน
ทรัพยากร (Resourcefulness) ถื อเป็ นเงื่อนไขสาคัญในการสร้ างความยั่งยืนให้ กับการดาเนินการ
พัฒ นาภาวะผู้นาเชิ งนวัตกรรมในครัง้ นี ้ ดังจะเห็นได้ ว่าก่อนที่ ผ้ ูวิจัยจะถอนตัวออก ได้ มีการสร้ าง
ความพร้ อมด้ านทรัพยากรในด้ านบุคลากรที่มีความพร้ อมต่อการรับผิดชอบนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้น
ระหว่างกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิ การสนับสนุนด้ านงบประมาณในเรื่ องการดูงานนอกสถานที่ การ
สนับสนุนองค์ความรู้จากการเชิญวิทยากรภายนอก เป็ นต้ น 7) ด้ านการอนุรักษ์ (Conservation) เป็ น
การให้ ความสาคัญ กับอดีตเพื่อการสร้ างอนาคต โดยเฉพาะ Know How หรื อองค์ความรู้ และแนว
ปฏิบตั ิที่ดี ดังเช่นการถอดความรู้เรื่ องการเรี ยนรู้ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นในกระบวนการวิจั ย และ
เงื่อนไขที่เข้ ามาสนับสนุน และอุปสรรคของการพัฒนาภาวะผู้นา ซึ่งองค์ความรู้ดงั กล่าวเป็ นไปอย่าง
สอดคล้ องกับสภาพบริบทเฉพาะของบริษัทแห่งนี ้ที่สดุ
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ดังนันจะเห็
้
นได้ วา่ การศึกษาครัง้ นี ้นอกจากดาเนินการเพื่อพัฒนาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม
แล้ ว หลักการสาคัญของการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการที่นอกเหนือจากการมุ่งเน้ นการแก้ ปัญหาแล้ ว ยัง
ต้ องสร้ างความยัง่ ยืนให้ เกิดขึ ้นในพืน้ ที่การวิจยั ร่ วมด้ วย อย่างไรก็ตามผลประโยชน์ที่เกิดขึ ้นจาก
การสร้ างความยั่ง ยื น ยัง ช่ ว ยในเรื่ อ งการพั ฒ นาต่อ ยอดภายในบริ ษั ท เนื่ อ งจากบรรยากาศ
เปลี่ยนแปลงไปเพื่อรองรับต่อการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม และความสาเร็ จที่เกิดขึ ้นเป็ นส่วน
ของการสะท้ อนให้ เห็นว่าภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมเป็ นสิ่งที่มีความสาคัญ หากพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จะส่งผลประโยชน์ทงต่
ั ้ อภาพรวมขององค์กร และต่อการทางานของแต่ละบุคคล ดังคากล่าวที่ว่า
การเป็ นผู้นาที่ยงั่ ยืนได้ นนั ้ เกิดขึ ้นใน 2 องค์ประกอบ ได้ แก่ ความยัง่ ยืนขององค์กร และความยัง่ ยืน
ของผู้นา (ศิลป์ ชัย สุวรรณมณี. 2555: 84)
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) สานักงานส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมควรนารูปแบบภาวะผู้นา
เชิงนวัตกรรมของผู้บริ หารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไปใช้ ในการกาหนดเป็ นนโยบายในการ
พัฒนาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2) จากผลการวิจยั ในระยะที่ 2 พบว่าหากไม่มีการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารในครัง้ นี ้ บริษัท
ยัง คงเน้ น การรับ ข้ อมูล ข่าวสารด้ านการพัฒ นาศั ก ยภาพของผู้บ ริ ห ารในธุ รกิ จ SME น้ อ ย ดัง นัน้
เสนอแนะให้ สานักงานส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปรับกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒ นาศักยภาพของธุรกิจ SME โดยเฉพาะพัฒ นาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมให้ ผ้ ูบริ หารใน
ธุรกิจ SME มากขึ ้น
1.2 ข้ อเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิ
1) สานักงานส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมควรนาองค์ประกอบของ
ภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริ หารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไปสร้ างเป็ นหลักสูตรพัฒนาผู้
บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการดาเนินงานธุรกิจ
2) เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบด้ านการส่งเสริ มการทางานเป็ นทีมมี
อิทธิ พ ลต่อภาวะผู้นาเชิ งนวัตกรรมของผู้บ ริ หารธุ รกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมมากที่ สุด ดังนัน้
สานักงานส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจึงควรจัดให้ บริ ษัทมีโครงสร้ างการทางานเป็ น
ทีม มีการส่งเสริมและหล่อหลอมให้ เกิดวัฒนธรรมการทางานเป็ นทีมให้ เกิดขึ ้น
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3) จากข้ อค้ นพบในระยะที่ 2 ที่พบว่าในภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมสามารถพัฒนาได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ หากพนักงานรับรู้ ข้อมูลที่หลากหลาย การสื่อสารแผนการพัฒ นาและ
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ ้นกับตัวพนักงาน ทาให้ พนักงานให้ ความร่วมมือกับกระบวนการพัฒนาภาวะผู้นา
เชิงนวัตกรรม ดังนันในการปฏิ
้
บตั ิผ้ บู ริ หารควรสื่อสารข้ อมูลให้ กบั พนักงานและเปิ ดโอกาสให้ เข้ ามามี
ส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางของหน่วยงาน ในฐานะของผู้รับผลประโยชน์ร่วมกัน
2. ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไป
2.1 ในการวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยพัฒ นาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมอยู่บนฐานคิดของปฏิฐาน
นิ ยม (Positivism) โดยน าทฤษฎี ภ าวะผู้น า 4 ทฤษฎี ที่ ส่งผลต่อนวัต กรรม มาประยุกต์ ใช้ เพื่ อหา
องค์ประกอบของภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม ดังนันผู
้ ้ ที่สนใจศึกษาการพัฒ นาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม
อาจจะประยุกต์ใช้ ฐานคิดการสร้ างความรู้ด้วยตนเอง (constructivism) เพื่อที่จะได้ ทฤษฎีภาวะผู้นา
เชิงนวัตกรรมที่สอดคล้ องหรื อตรงตามบริบทของสังคมไทยมากกว่า
2.2 ในขัน้ ตอนของการพัฒ นาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม ผู้วิจัยใช้ วิธีการเรี ยนรู้ จากการ
ปฏิบัติ (Action Learning) มาพัฒ นาผู้บริ หารในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พบว่าวิธีการ
เรี ย นรู้ จากการปฏิ บัติเป็ น วิ ธี ก ารที่ เหมาะสมกับ ผู้บ ริ ห ารในวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อ ม
เนื่องจากเป็ นการร่ วมกันคิดร่ วมกันทาเพื่อแก้ ปัญหาและหาแนวทางใหม่ๆในการทางานเพื่อบรรลุ
เป้ า หมายของบริ ษั ท ร่ ว มกัน แต่ค วรจะหาวิ ธี ก ารอื่ น ร่ ว มด้ ว ยเช่ น การโค้ ชผู้บ ริ ห าร (Executive
Coaching) หรื อการเป็ น พี่ เลี ย้ ง (Mentoring) เนื่ อ งจากสองวิธี การนี จ้ ะช่วยเสริ ม ในเรื่ องของการ
พัฒนาศักยภาพส่วนบุคคลตามแผนการปฏิบตั ิการ (Action Plan) ในเรื่ องของการพัฒนาภาวะผู้นา
เชิงนวัตกรรม โดยการใช้ วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งจากทัง้ สองอย่า งนี ้ จะช่วยลดระยะเวลาของการ
พัฒนาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมด้ วยวิธีการใช้ การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิลงได้ ซึ่งจะช่วยให้ ผ้ บู ริหารที่มี
เวลาจากัดสามารถทุม่ เทให้ กบั การพัฒนาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมได้ อย่างเต็มที่มากขึ ้น
2.3 เนื่องจากการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม ผู้วิจยั ได้ นาแนวคิด/ทฤษฏีภาวะผู้นา 4
ทฤษฏีมาเป็ นกรอบในการศึกษาเพื่อหาความสัมพันธ์ ระหว่างทฤษฎีภาวะผู้นาทัง้ 4 และนวัตกรรม
ซึ่งผู้ที่สนใจอาจจะไปศึกษาแนวคิด/ทฤษฏี ภาวะผู้นาแบบอื่น เช่น ภาวะผู้นาที่ แท้ จริ ง (Authentic
Leadership) ภาวะผู้ น าแบบปรั บ ตั ว (Adaptive Leadership) และ ภาวะผู้ น าแบบคล่ อ งตั ว
(Ambidextrous Leadership) เพื่อนามาสร้ างองค์ประกอบของภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม ซึ่งทาให้ ได้
ความหมายและองค์ประกอบของภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมที่ครอบคลุมและสอดคล้ องกับบริ บทของ
สังคมไทยมากขึ ้น
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รายชื่อผู้เชียวชาญ
คนที่
1

ชื่อ
ตาแหน่ง
สังกัด

2

ชื่อ
ตาแหน่ง
สังกัด

3

ชื่อ
ตาแหน่ง
สังกัด
ชื่อ
ตาแหน่ง
สังกัด
ชื่อ
ตาแหน่ง
สังกัด

4

5

รองศาสตราจารย์ ดร. ปิ่ นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร
อาจารย์ผ้ สู อน
คณะศิลปศาสตร์ ประยุกต์ สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. เบญจวรรณ บุณยะประพันธ์
อาจารย์ผ้ สู อน
คณะศิลปศาสตร์ ประยุกต์ สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ฐาศุกร์ จันทร์ ประเสริฐ
อาจารย์ผ้ สู อน
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พลเทพ พูนพล
อาจารย์ผ้ สู อน
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
อาจารย์ ดร.ชัญญา ลี ้ศัตรูพา่ ย
อาจารย์ผ้ สู อน
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
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เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
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แนวข้ อคาถามในการสัมภาษณ์
1. ท่านมีวิสยั ทัศน์ในการทางานในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?
2. ท่านส่งเสริมให้ พนักงานมีการทางานเป็ นทีมอย่างไร?
3. ท่านมีแนวทางในการให้ พนักงานทางานอย่างไร?
4. ท่านส่งเสริมการสื่อสารภายในองค์กรอย่างไร ?
5. ท่านสร้ างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจในการทางานของพนักงานอย่างไร ?
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แบบวัดภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม
คาชีแ้ จง ข้ อความต่อไปนี ้เป็ นการถามถึงลักษณะในแง่มมุ ต่าง ๆ ของท่าน โปรดอ่านแล้ ว
พิ จ ารณาว่าตรงกับความเป็ น จริ งของท่านเพี ย งใด กรุ ณ าทาเครื่ อ งหมาย  ลงในช่อ งที่ ตรงกับ
ความคิดและความรู้สกึ ที่เป็ นจริงมากที่สดุ ของท่านเพียงช่องเดียวในแต่ละข้ อ และกรุณาตอบให้ ครบ
ทุกข้ อ โดยการตอบขอให้ พิจารณาดังนี ้
จริงที่สดุ
หมายถึง
ข้ อความนันตรงกั
้
บลักษณะของท่านมากที่สดุ
จริง
หมายถึง
ข้ อความนันตรงกั
้
บลักษณะของท่านมาก
ค่อนข้ างจริง หมายถึง
ข้ อความนันตรงกั
้
บลักษณะของท่านค่อนข้ างมาก
ค่อนข้ างไม่จริง หมายถึง
ข้ อความนันตรงกั
้
บลักษณะของท่านค่อนข้ างน้ อย
ไม่จริง
หมายถึง
ข้ อความนันตรงกั
้
บลักษณะของท่านน้ อย
ไม่จริงที่สดุ
หมายถึง
ข้ อความนันตรงกั
้
บลักษณะของท่านน้ อยที่สดุ

ข้ อ

ข้ อความ

1.

ท่ า นติ ด ตามข้ อมู ล ข่ า วสารเศรษฐกิ จ ของ
ภายในประเทศและต่ า งประเทศเพื่ อดู
แนวโน้ มผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นต่อองค์การ
ท่ า นเรี ย กประชุ ม ฝ่ ายต่ า ง ๆ เพื่ อ ชี แ้ จง
สถานการณ์ ความจ าเป็ นที่ ต้ องมี ก ารน า
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเข้ ามาประยุกต์ใช้ ใน
การทางาน
ท่ า นวิ เคราะห์ แ นวโน้ มความเปลี่ ย นแปลง
ตลาดทุน และส่ง เสริ ม ให้ พ นัก งานพัฒ นา
ตนเองเพื่อรับมือกับความเปลีย่ นแปลงที่กาลัง
จะเกิดขึ ้น
เมื่ อ ท่ า นพิ จ ารณาข้ อมู ล รอบด้ านแล้ ว จะ
ตัด สิ น ใจลงมื อ ท าทัน ที ไม่ ป ล่อ ยให้ โอกาส
ผ่านไป

2.

3.

4.

ค่อน
ค่อน
ไม่จริ ง
จริ งที่สดุ จริ ง
ข้ างไม่ ไม่จริ ง
ข้ างจริ ง
ที่สดุ
จริ ง
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5.

ท่านเรี ยกประชุมชี ้แจงเป้าหมายของวิสยั ทัศน์
องค์การ เพื่อให้ พนักงานเกิดความเข้ าใจและ
มองเห็นแนวทางเพื่อบรรลุวิสยั ทัศน์นนั ้
ท่ า นก าหนดเป้ า หมายการปฏิ บัติ ง านของ
พนั ก งานโดยเชื่ อ มโยงกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ก าร
เปลีย่ นแปลงขององค์การ
ท่านแจ้ งแนวทางการดาเนินงานตามวิสยั ทัศน์
การเปลี่ยนแปลงแก่ พ นัก งานอย่างต่อเนื่ อ ง
เพื่ อ ให้ พนั ก งานขั บ เคลื่ อ นองค์ ก ารไปสู่
เป้าหมายที่วางไว้
ท่ า นเปิ ดรั บ ข้ อมู ล ข่ า วสารทั ง้ แบบที่ เ ป็ น
ทางการและไม่ เป็ นทางการ และถ่ า ยทอด
ข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ ให้ พนักงานทราบ เพื่อ
สร้ างความตระหนัก ในการปรั บ ตัว ต่ อ การ
เปลีย่ นแปลง
ท่านส่งเสริ มให้ มีระบบสนับสนุนการทางานใน
ระหว่า งเพื่ อ นร่ ว มงานในกรณี ผ้ ูรั บ ผิ ด ชอบ
โดยตรงของงานนั น้ ๆ ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ
หน้ าที่ได้
ท่านมีนโยบายให้ จดั ประชุมระหว่างสมาชิกใน
ทีมงาน เพื่อเป็ นโอกาสให้ สะท้ อนถึงปั ญหาที่
เกิ ด ขึน้ ในกระบวนการท างาน และช่ ว ยกัน
ระดมสมองเพื่อหาทางแก้ ไข
ท่านเปิ ดเผยข้ อมูลที่จาเป็ นสาหรับการทางาน
และมอบหมายให้ ส มาชิ ก ในที ม รั บ ผิ ด ชอบ
งานนัน้
ท่านจัด สรรทรั พยากรด้ านบุค ลากร การเงิ น
รวมถึ ง ข้ อมู ล ที่ จ าเป็ น เพื่ อ ให้ การท างาน
บรรลุผลสาเร็ จ

6

7

8

9

10

11

12.

ค่อน
ค่อน
ไม่จริ ง
จริ งที่สดุ จริ ง
ข้ างไม่ ไม่จริ ง
ข้ างจริ ง
ที่สดุ
จริ ง
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ข้ อความ

13.

ท่ า นสนั บ สนนุ ใ ห้ มี ก ารน าวิ ธี ก ารท างาน
รู ปแบบใหม่เข้ ามาใช้ ในการดาเนินโครงการ
ต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ท่านเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกทีมร่ วมกันกาหนด
แนวทาง วางแผนงาน และมี ส่ ว นร่ ว มใน
ขัน้ ตอนต่ า ง ๆ เกี่ ย วกับ งานที่ ที ม งานได้ รั บ
มอบหมาย
การปฏิบัติงานอย่างเที่ยงธรรมของท่านเป็ น
สิ่ ง ยึ ด เหนี่ ย วสมาชิ ก ในกลุ่ ม ให้ มี ค วาม
สามัคคีปรองดองและปฏิบตั ิงานเพื่อบรรลุผล
สาเร็ จตามเป้าหมายของทีม
ท่านริ เริ่ มให้ มีกิจกรรมสันทนาการนอกเวลา
งานเพื่ อ สร้ างความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า ง
สมาชิกในทีมงาน
ท่านจะเข้ าไปคุยเป็ นการส่วนตัวกับพนักงาน
ก่อนเพื่อการป้องกันเมื่อเล็งเห็นว่าจะมีปัญหา
เกิดขึ ้นในกระบวนการทางาน
ท่ า น ติ ด ต า ม ค ว า ม คื บ ห น้ า ข อ งงา น ที่
มอบหมายให้ สมาชิ ก ในที มท า เพื่ อแน่ใจว่า
การดาเนินงานเป็ นไปตามกาหนดเวลา
ท่ า น ส า ม า รถ ป ระ ยุ ก ต์ ใช้ ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ ในการประมวลความคิ ด และ
ตอบสนองต่อ สถานการณ์ ที่ เกิ ดขึน้ ได้ อ ย่า ง
เหมาะสม
ท่านให้ คณ
ุ ค่ากับการทางานที่รวดเร็ ว โดยให้
ค าชม เชย พ นั ก งาน ที่ ท างานเสร็ จต าม
กาหนดเวลา
ท่านสนับสนุนให้ พนักงานกาหนดตารางการ
ทางานในการผลิตสินค้ าใหม่เพื่อตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างทันท่วงที

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20

21
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22

ท่า นวางแผนการท างานอย่ า งเป็ น ระบบ มี
ขั น้ ตอนการท างานที่ ชั ด เจน เพื่ อ ให้ การ
ดาเนินงานบรรลุผลสาเร็ จตามเป้าหมายและ
เกิดผลเสียน้ อยที่สดุ
ท่านมีแผนงานสารองเตรี ยมไว้ เสมอในกรณีที่
การดาเนินงานตามแผนหลักเกิดการติดขัดไม่
เป็ นไปตามที่คาดหมาย

23

24

25

26

27

28.

29.

30.

ท่านใช้ เทคโนโลยีใหม่ในการเร่ งนาสินค้ าใหม่
เข้ าสูต่ ลาดการค้ าเพื่อให้ สินค้ าถึงมือลูกค้ าได้
อย่างรวดเร็ วและทัว่ ถึงมากขึ ้น
ท่ า นสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารแบ่ ง ปั นข้ อมู ล ใน
ระหว่างเพื่อนร่วมงานที่อยู่คนละแผนกเพื่อให้
การทางานบรรลุผลสาเร็ จอย่างราบรื่ น
ท่านให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องซึง่ จาเป็ นต่อการทางาน
กับ พนักงานอย่างตรงไปตรงมา และไม่พูด
กลับไปกลับมา
ท่ า น มี วิ ธี ก า รต รวจ ส อ บ ว่ า ผู้ รั บ ข้ อ มู ล
ปลายทางได้ รับเนื ้อหาข้ อมูลที่สื่อสารออกไป
อย่างถูกต้ องครบถ้ วน
ท่ า นส่ ง เสริ ม ให้ ใช้ เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สาร
หลากหลายรู ปแบบร่ วมกันเพื่อสื่อสารข้ อมูล
ได้ อย่างรวดเร็ วและถูกต้ อง
ท่านสนับสนุนให้ ใช้ เทคโนโลยีการสื่อสารเข้ า
มาช่วยในการทางานเพื่อให้ มีการโต้ ตอบกัน
โดยตรงระหว่างหัวหน้ างานกับพนักงาน
ท่านเลือกใช้ ช่องทางการสื่อสารและรู ปแบบ
การสื่อ สารที่ เหมาะสม เพื่ อ มั่นใจว่าสื่อ สาร
ข้ อมูลได้ ถูกต้ องและสามารถเข้ าถึงผู้ตามได้
ทุกกลุม่
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31.

ท่ า นเปิ ดรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ข้ อเสนอแนะ
รวมทัง้ ข้ อ ข้ อ งใจของพนัก งานโดยผ่านช่ อ ง
ทางการสื่อสารทังแบบเป็
้
นทางการและแบบ
ไม่เป็ นทางการ
ท่านให้ ข้อมูลตอบกลับเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน
แก่ พ นั ก งานอย่ า งตรงไปตรงมา และเปิ ด
โอกาสให้ พนักงานชี ้แจงข้ อเท็จจริ ง
ท่านสื่อสารให้ พนักงานทราบถึงความสาคัญ
ของงานที่มีตอ่ ความสาเร็ จขององค์การ
ท่านรับฟั งข้ อเสนอแนะของพนักงานเกี่ยวกับ
การปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารท างาน เพื่ อ น ามาใช้
พัฒ นาวิ ธี ก ารท างานใหม่ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มากขึ ้น
ท่านเปิ ดโอกาสให้ พ นักงานมีส่วนร่ วมในทุก
กระบวนการของการทางานตัง้ แต่ต้ นจนจบ
เพื่อให้ ร้ ูสกึ ถึงความเป็ นเจ้ าของงานนัน้
ท่านส่งเสริ มให้ พนักงาน เปลี่ยนอุปสรรคการ
ทางานให้ เป็ นโอกาสในการพัฒนาตนเองโดย
ใช้ มมุ มองทางบวก
ท่ า นมอบหมายงานที่ มี ร ะดั บ ความยากที่
เหมาะสมกับ พนัก งานแต่ละคนเพื่ อ ท้ า ทาย
ความสามารถ
ท่ า นส่ ง เสริ ม ให้ น านวัต กรรมการท างานที่
พนักงานเป็ นผู้ริเริ่ มพัฒนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิจริ ง
ในการทางานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของงาน
ท่า นควบรวมความต้ อ งการในอนาคตของ
พนั ก งานเข้ าเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของเป้ า หมาย
องค์ ก าร ท าให้ พนั ก งานมุ่ ง มั่ น ท างานเพื่ อ
ความสาเร็ จร่วมกันกับองค์การ

32.

33.
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40.

ท่ า นชื่ น ชมผลงานนวั ต กรรมที่ ผ ลิ ต โดย
พนักงาน ทาให้ พนักงานมีความภาคภูมิใจใน
ความสาเร็ จของตนเอง
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ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ ความร่วมมือในการกรอกข้ อมูล
ผู้วิจยั
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