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This study focuses on the factors affecting innovative employee behavior in
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
Digital Disruption เป็ นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ในทุกวงการในยุคปัจจุบนั ไม่ว่าจะเป็ น
ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ, การศึกษา, การเงินการธนาคาร และอื่น ๆอีกมากมาย ตัวอย่างธุรกิจที่ถูก
Disruption ที่ เ รารู ้จัก กัน ดี ใ นปั จ จุบัน ไม่ ว่ า จะเป็ น Amazon, Netflix, Hulu Plus, Spotify ท าให้
วงการสื่อและวงการบันเทิง หรือแม้แต่การค้าขายต้อง “หยุดชะงัก” โดยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
ใหม่เหล่านี ้ เข้ามาเปลี่ยนวิถีการเข้าถึงของผูบ้ ริโภค และสร้างรายได้จากการลงโฆษณาของผูท้ ่จี ะ
โฆษณาในแพลตฟอร์มนัน้ ๆ ทาให้ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งการที่ปรับตัวให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ นั้นต้องอาศัยการใช้เ ทคโนโลยี ต่าง ๆไม่ ว่าจะเป็ นเทคโนโลยีในการสื่อสาร เทคโนโลยี
Cloud, Big Data, Robotics, Machine Learning, AI และอื่ น ๆ เข้า มาช่ ว ยในการท าธุ ร กิ จ แต่
อาศัยเพียงแค่เทคโนโลยีนั้นไม่เพียงพอ วิสัยทัศน์ของผูน้ าในองค์กรก็เป็ นสิ่งสาคัญ Disruption
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในปั จจุบนั จึงเป็ นทางเลือก
ใหม่ในการสร้างสิ่งที่แตกต่างจากผูน้ าตลาด หรือบรรดาคู่แข่งในตลาดที่มีอยู่ ซึ่งแน่นอนว่า "ถ้า
องค์กรใดทาสาเร็จ" จะส่งผลกระทบทาให้เป็ นผูน้ าตลาด
ธุ รกิจ ธนาคาร เป็ นธุ รกิจ หนึ่งที่มีความตื่นตัวด้าน Technology Disruption อย่างมาก
เนื่องจากเป็ นธุรกิจที่มีการไหลเข้าออกของข้อมูลขนาดใหญ่ตลอดเวลา และมีการแข่งขันในตลาด
สูง การนา Artificial Intelligence (AI) และ Machine Learning (ML) เข้าในใช้งาน นอกจากจะ
เป็ นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการทางานแบบอัตโนมัติมากขึน้ ยังช่วยให้การตัดสินใจมีระบบแบบแผน
ที่ดีขนึ ้ เพราะ Machine Learning ก็เปรียบเหมือนการสร้าง Model หรือ สมการ ที่เรียนรูจ้ ากข้อมูล
เก่า และเมื่อมีขอ้ มูลใหม่เข้ามา เราก็สามารถหาคาตอบได้จากการคานวณของสมการ ทาให้ใน
การตัดสินใจต่าง ๆ ใช้ Judgement หรือ วิจารณญาณนของคนน้อยลงดังนั้น การใช้งานทั้ง AI
และ ML จึงมิได้กรอบอยู่แค่เพียงในวงการเทคโนโลยี แต่สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้กับทุก ๆ
ธุ ร กิ จ ที่ มี ก ารตัด สิ น ใจโดยใช้ข้อ มูล นั้น เอง ดัง นั้น การเปลี่ ย นแปลงองค์ ก รให้เ ป็ น องค์ก รเชิ ง
นวัตกรรม เกิดเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ แบ่งปั นความคิดสร้างสรรค์ และประยุกต์ใช้นวัตกรรมให้
ก้าวทันโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาย่อมเป็ นจุดเปลี่ยนที่จะก่อให้เกิดความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันทาให้สามารถยึด Market Share อันดับต้นๆของอุตสาหกรรมธนาคารได้
บริษัท ทิส โก้ไ ฟแนนเชี ยลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) เป็ นหนึ่ง ในบริษัทที่อ ยู่ใ นกลุ่ม ธุ ร กิ จ
ธนาคาร โดยให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจรทัง้ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจจัดการกองทุน ธุรกิจ
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สินเชื่อรายย่อย ธุรกิจนายหน้าประกันภัยและประกันชีวิต จากการแข่งขันที่สูงขึ ้ นในกลุ่มธุรกิจ
ธนาคารทาให้ผบู้ ริหารในองค์กรได้ให้ความสาคัญในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดเป็ น
องค์กรแห่ง นวัตกรรม โดยมีการจัดตั้ง Campaign ที่เรียกว่า “OASIS” ซึ่งมีความหมายดัง นี ้ O
หมายถึง Open คือ การเปิ ดใจรับสิ่งใหม่ๆจากการอ่าน ดู ฟั ง และลงมือทาสิ่งใหม่ และ A หมายถึง
Adaptive คือ การนาเอาองค์ความรูแ้ ละทักษะที่ได้รบั มาพัฒนาตัวเองประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ภายในองค์กร และสุดท้าย S หมายถึง Sharing คือการนาประสบการณ์การเรียนรู ท้ ่ีไ ด้รับมา
แบ่งปั นเพื่อให้ผอู้ ่ืนได้นาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ทัง้ นีเ้ พื่อให้บ ริษัทสามารถแข่งขันได้ในโลกที่มี
การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ว จึ ง ต้อ งมี ก ารปรับ เปลี่ ย นวัฒ นธรรมองค์ก ร เพื่ อ ให้เ ป็ น ไปตาม
เป้าหมายของ บริษัทคือมุ่งหวังที่จะเป็ นที่ปรึกษาทางการเงินที่ดีของลูกค้าในระยะยาว ควบคู่ไปกับ
การให้ความรู ท้ างการเงินแก่ชุมชนและสังคม เพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิตตามแนวทางการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
จากข้อมูลข้างต้นนัน้ องค์กรจึงควรมีการปรับตัวให้เป็ นองค์กรที่มีแนวคิดนวัตกรรมใน
องค์กรซึ่งการสร้างองค์กรให้เกิดนวัตกรรมนั้น จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของพนักงานในการ
ปฎิบตั ิงานซึ่งมาจากปั จจัย ต่าง ๆภายในองค์กร ประกอบด้วย ลักษณะทางประชากรศาสตร์ การ
สนับสนุนของผูบ้ ริหารด้านนวัตกรรม และ บรรยากาศด้านการสร้างนวัตกรรมในองค์กร ดังนัน้ จึง
เป็ นที่มาในการศึกษาวิจัย เรื่อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) เพื่อให้ทราบปัจจัยด้านองค์กรใดจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
เชิงนวัตกรรมในการปฎิบตั ิงานของพนักงานหรือไม่ และเพื่อนาผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนา
พฤติกรรมเชิงนวัตกรรมภายในองค์กรต่อไป
ความมุ่งหมายของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการสนับสนุนของผูบ้ ริหารด้านนวัตกรรม และบรรยากาศด้านการ
สร้างนวัตกรรมในองค์กรกับพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
จากัด (มหาชน)
2. เพื่อเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตร์กบั พฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงาน
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
3. เพื่อศึกษาปั จ จัยที่มี อิทธิ พ ลต่อพฤติกรรมเชิ ง นวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้
ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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ความสาคัญของการวิจัย
ผลการศึกษาจากการทราบปั จจัยด้านองค์กรที่มีผลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมเพื่อให้
ผูบ้ ริหารวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมภายในองค์กรต่อไป
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั เป็ นพนักงานที่ปฏิบตั ิงานในบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชี ยลกรุ๊ป
จากัด (มหาชน) มีจานวน 5,419 คน (ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด
(มหาชน)) (ข้อมูล: มกราคม 2563)
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจัย
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็ นเป็ นพนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชีย
ลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) โดยผู้วิจยั ได้กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Yamane (1967)
ที่ระดับความเชื่อมั่นที่รอ้ ยละ 95 ได้ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง 372 คน
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
1.ตัวแปรต้น แบ่งเป็ นดังนี ้
1.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์
1.1.1 เพศ
1.1.2 ประสบการณ์การทางาน
1.1.3 ตาแหน่งที่รบั ผิดชอบ
1.2 การสนับสนุนของผูบ้ ริหารด้านนวัตกรรม
1.2.1 การสนับสนุนด้านงบประมาณ
1.2.2 การสนับสนุนด้านความรู ้
1.3 บรรยากาศด้านการสร้างนวัตกรรมในองค์กร
1.3.1 องค์กรมีการสร้างระบบในการเผยแพร่ความคิดสร้างสรรค์ในรู ปแบบ
ต่างๆ
1.3.2 องค์กรมีการนาความคิดไปพัฒนาเป็ นต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
1.3.3 องค์ก รมี กิ จ กรรมกระตุ้น และส่ ง เสริ ม ให้พ นัก งานเสนอความคิ ด
สร้างสรรค์
1.4 แรงจูงใจที่ทาให้เกิดพฤติกรรมที่เป็ นนวัตกรรม
1.4.1 การสร้างแรงจูงใจด้วยการกาหนดตัวชีว้ ดั ผลงาน (KPI)
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1.4.2 การสร้างแรงจูงใจด้านการเงิน
1.4.3 การสร้างแรงจูงใจที่มิใช่เงิน
2.ตัวแปรตาม แบ่งเป็ นดังนี ้
2.1 พฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงาน
2.1.1 การสร้า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ใ หม่ ท่ี เ พิ่ ม ความสะดวกสบาย และง่ า ยใน
การใช้งาน
2.1.2 การปรับปรุงกระบวนการทางานใหม่ ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้
2.1.3 การให้ ค าแนะน าต่ อ กั น ในการใช้ สิ่ ง ใหม่ เ พื่ อ ให้ ก ารท างานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึน้
2.1.4 การศึกษาเรียนรู ห้ าสิ่ง ใหม่ ท่ีจ ะเพิ่ม ความสามารถในการท างานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึน้
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. พนักงาน คือ พนักงานระดับทางานของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
2. การสนับสนุนของผูบ้ ริหาร คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านพฤติกรรมของพนักงานในองค์กรเพื่อให้การปฏิบตั ิงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ โดยกระตุน้ ให้
เกิ ด การปรับ ตั ว ของพนั ก งานภายในองค์ก ร เปิ ดรับ สิ่ ง ใหม่ ๆ และโอกาสใหม่ ๆ ในองค์ก ร
ประกอบด้วย (1) งบประมาณ (2) ความรู ้
3. บรรยากาศด้านนวัตกรรมในองค์กร คือ ลักษณะหรือองค์ประกอบของสภาพแวดล้อม
ต่าง ๆภายในองค์กรที่พนักงานรับรูท้ งั้ ทางตรงและทางอ้อมซึ่งมีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรม
การ ทางานของพนักงานในองค์กร ประกอบด้วย องค์กรมีการสร้างระบบในการเผยแพร่ความคิด
สร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ, องค์กรมีการนาความคิดไปพัฒนาเป็ นต้นแบบ ผลิตภัณฑ์ใหม่, องค์กร
มีกิจกรรมกระตุน้ และส่งเสริมให้พนักงานเสนอความคิดสร้างสรรค์
4. พฤติกรรมเชิงนวัตกรรม คือ พฤติกรรมที่แสดงออกด้านลักษณะของบุคคลที่มีผลต่อ
นวัตกรรมในการทางานภายในองค์กรของพนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้
ได้แ ก่ การเปิ ด รับ ในสิ่ ง ใหม่ ยอมเรี ย นรู ้เ พื่ อ ให้เ กิ ด แนวคิ ด ใหม่ ๆ ในการท างาน, การทดลอง
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีจะมาช่วยปรับปรุ งกระบวนการ ลดขั้นตอนในการทางาน, การแบ่งปั น
ความรูห้ รือแนวคิดที่เกิดจากการความคิดสร้างสรรค์
5. นวั ต กรรมองค์ก ร หมายถึ ง องค์ก รที่ มี ก ารปรับ ปรุ ง และเปลี่ ย นแปลงทางด้า น
กระบวนการทางความคิดเพื่อ ก่อให้เกิดสิ่งใหม่ท่ีแตกต่างและเป็ นประโยชน์ขึน้ มา
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6. ลักษณะทางประชากรศาสตร์หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของผูป้ ฎิบตั ิงานอยู่ท่ี บริษัท
ทิส โก้ไ ฟแนนเชี ยลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) อันได้แก่ เพศ, ประสบการณ์การทางาน, ตาแหน่ง ที่
รับผิดชอบ
7. แรงจู ง ใจที่ ท าให้เ กิ ด พฤติ ก รรมที่ เ ป็ น นวัต กรรม คื อ แรงจู ง ใจที่ ท าให้พ นัก งานมี
พฤติกรรมเชิงนวัตกรรมเพื่อใช้ในการทางาน ประกอบด้วย การสร้างแรงจูงใจด้วยการกาหนด
ตัวชีว้ ดั ผลงาน (KPI), การสร้างแรงจูงใจด้านการเงิน, การสร้างแรงจูงใจที่มิใช่เงิน
กรอบแนวคิดในงานวิจัย

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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สมมติฐานในการวิจัย
1. ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แ ก่ เพศ ประสบการณ์ก ารท างาน ต าแหน่ ง ที่
รับผิดชอบ ที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นของพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิส
โก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
2. การสนับสนุนของผูบ้ ริหารด้านนวัตกรรม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของ
พนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
3. บรรยากาศด้านการสร้างนวัตกรรมในองค์กร มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของ
พนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
4. แรงจูงใจที่ทาให้เกิดพฤติกรรมที่เป็ นนวัตกรรม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรม
ของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
การศึกษาความสัมพันธระหว่างความสัมพันธระหว่าง ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ,
การสนับ สนุน ของผู้บ ริห ารด้า นนวัต กรรม บรรยากาศด้า นการสร้า งนวัต กรรมในองค์ก ร และ
แรงจูงใจที่ทาให้เกิดพฤติกรรมที่เป็ นนวัตกรรม กับพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิส
โก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ผูว้ ิจยั ได้ทบทวนเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
เชิงนวัตกรรม มีรายละเอียด ดังนัน้
1. แนวคิดลักษณะทางประชากรศาสตร์
2. แนวคิดและทฤษฎีเรื่องการสนับสนุนจากผูบ้ ริหาร
3. แนวคิดบรรยากาศในการทางานในองค์กร
4. แนวคิดแรงจูงใจที่ทาให้เกิดพฤติกรรมที่เป็ นนวัตกรรม
5. แนวคิดพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงาน
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดลักษณะทางประชากรศาสตร์
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ (Demographic Characteristic) หมายถึง ลักษณะทาง
ประชากร ได้แก่ อายุ เพศ การศึกษา และสถานทางเศรษฐกิจและสังคมโดยผูท้ ่ีมีลักษณะทาง
ประชากรแตกต่างกันจะมีพฤติกรรม ความสนใจ ในการรับข่าวสารแตกต่างกันไปด้วย งานวิจัย
ของ (นาฎวดี, 2524) ศึกษาการรับรูค้ วามสามารถของตนเองรูปแบบความคิดสร้างสรรค์และปั จจัย
ส่วนบุคคลที่มีต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม:กรณีศึกษาบริษัท ผูใ้ ห้บริการคาปรึกษาและ
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่งพบว่าลักษณะส่วนบุคคลมีผลต่อการแสดงออกของพฤติกรรม
การสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างมีนัยสาคัญและงานวิจยั ของ (ธัชวิชญ์, 2557) ได้ศึกษาผลกระทบ
ของการรับรู ก้ ารสนับสนุนการจัดการบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษส่งผลต่อผลการปฏิบตั ิงาน
เชิ ง นวัต กรรมของพนัก งานบริษั ท ผู้ผลิ ต พลาสติ ก เพื่อ การบรรจุภัณ ฑ์พ บว่ า ด้า นความคิ ดเชิ ง
สร้างสรรค์และด้านผลการปฏิบตั ิงานเชิงนวัตกรรมบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษมีค่าระดับภาพ
รวมอยู่ในระดับมากอีกทั้งยังพบว่าการรับรู ก้ ารสนับสนุนการจัดการบุคลากรที่มีความสามารถ
พิเศษส่งผลทางบวกต่อความคิดเชิงสร้างสรรค์และการรับรู ก้ ารสนับสนุนการจั ดการบุคลากรที่มี
ความสามารถพิเศษส่งผลทางบวกต่อผลการปฏิบตั ิงานเชิงนวัตกรรมอย่างมีนยั สาคัญ โดยในการ
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วิ จัย นี ้จ ะใช้ตัว แปรด้า นประชากรศาสตร์คื อ เพศ ประสบการณ์ก ารท างาน และ ต าแหน่ ง ที่
รับผิดชอบ

แนวคิดและทฤษฎีเรื่องการสนับสนุนจากผู้บริหาร
แนวคิ ด ของการสนับ สนุ น จากผู้บ ริ ห าร หมายถึ ง การที่ ผู้บ ริ ห ารเข้า ใจถึ ง ของการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพนักงานในองค์กรด้านการทางานได้ทงั้ นีเ้ พราะเรื่องการส่งเสริมและ
การสนับสนุนจากผูบ้ ริหารเป็ นเรื่องที่พยายามเข้าใจเกี่ยวกับการรับรูข้ องพนักงานในองค์กรที่มีต่อ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพนักงานการส่งเสริมและการสนับสนุนจากผูบ้ ริหารเป็ นหลักการ
หรือแนวทางปฏิบตั ิท่ีจะช่วยให้พนักงานมีความพร้อมและมีศกั ยภาพพร้อมรับสภาพแวดล้อมที่จะ
เปลี่ ย นแปลงโดยสามารถปรับ ตัว ให้ต อบสนองต่ อ การสร้า งโอกาสใหม่ ๆ ในองค์ก ร และปรับ
อุปสรรคให้เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงาน (1) การริเริ่ม (2) การมีส่วนร่วม (3)การส่งเสริม (4)
การเป็ นต้นแบบ (5)การเปิ ดโอกาส (6)การติดตามผลและ(7)การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (ณัฏฐพันธ์,
2551) จากงานวิ จั ย ของ (ศิ ว พร, 2556) ท าการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมของผู้น าและ
สภาพแวดล้อมการทางานที่ส่งผลต่อความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากร:กรณีศึกษาองค์การ
ธุรกิจไทยที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยมปี 2552 พบว่า พฤติกรรมของผูน้ าและสภาพแวดล้อมการทางาน
มีอิทธิพลโดยตรงต่อความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากร
การเปลี่ยนแปลงองค์กรจะไม่สามารถเกิดขึน้ ได้เลยหากผูบ้ ริหารไม่เป็ นผูร้ เิ ริ่มโดยเฉพาะ
การสนับสนุนของผูบ้ ริหารเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงขององค์กร ซึ่งจะต้องทาให้พนักงานในองค์กร
ยอมรับ และมีความรูส้ ึกร่วมกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งถือเป็ นภารกิจที่ทา้ ทายสาคัญของผูบ้ ริหารใน
ปัจจุบนั ประกอบด้วย การสนับสนุนด้านความรู ้ ผลตอบแทนและงบประมาณ (พิชยั , 2538)
ผูบ้ ริหารเป็ นผูม้ ีสว่ นสาคัญอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร (ภาวัฒน์, 2547) ที่ได้
กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงองค์กรจะไม่สามารถเกิดขึน้ ได้เลยหากผูบ้ ริหารไม่เป็ นผูร้ ิเริ่มโดยเฉพาะ
การสนับสนุนของผูบ้ ริหารเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงขององค์กร ซึ่งจะต้องทาให้พนักงานในองค์กร
ยอมรับ และมีความรูส้ ึกร่วมกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งถือเป็ นภารกิจที่ทา้ ทายสาคัญของผูบ้ ริหารใน
ปัจจุบนั ประกอบด้วย การสนับสนุนด้านความรู ้ ผลตอบแทนและงบประมาณ
การสนับสนุนในด้านความรู ้ (Senge, 2543) ผูบ้ ริหารในฐานะผูม้ ีบทบาทสาคัญในระดับ
องค์กรจึงต้องแสดงบทบาทที่ชดั เจนในการ ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรไปสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู ้ โดยมีแนวทางปฏิบตั ิท่ี สาคัญซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็ น 5 ด้านที่สอดคล้อง
ตามกรอบแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรูข้ อง(ปี เตอร์ เซ็นเก้) ดังนี ้
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(1) บทบาทต่อการสนับสนุนด้านความรอบรู้แห่งตน
1.1 การส่ง เสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีความมุ่งมั่นในการแสวงหาความรู ้
ใหม่ๆที่ทันต่อ สภาพการเปลี่ยนแปลงเพื่อนามาใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบัติง านอยู่อย่ าง
สม่าเสมอ
1.2 การส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเป็ นผู้มีวิสัยทัศน์และสามารถสร้าง
ศักยภาพในการ ปฏิบตั ิงานให้เกิดความสาเร็จได้
1.3 การส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมี การวางแผน กาหนดขั้นตอนและ
วิธีการในการ ทางานอย่างเป็ นระบบที่ชดั เจน
(2) บทบาทต่อการสนับสนุนด้านแบบแผนความคิดอ่าน
2.1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีกระบวนการคิด วิเคราะห์และวินิจฉัย
ข้อมูลต่างๆ บนพืน้ ฐานของข้อเท็จจริง
2.2 การส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีการพิจารณาไตร่ตรองข้อมูลต่างๆ
อย่างรอบคอบ ทุกด้านก่อนการตัดสินใจดาเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งทุกครัง้
2.3 การส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีการนาปั ญหาต่างๆที่เกิดขึน้ ในขณะ
ปฏิบตั ิงานมา วิเคราะห์
(3) บทบาทต่อการสนับสนุนด้านวิสัยทัศน์ร่วมกัน
3.1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกาหนดวิสยั ทัศน์ของ
หน่วยงาน
3.2 การส่ง เสริม และสนับ สนุน ให้พ นัก งานรับ รู ้ถึ ง เป้า หมายของหน่ ว ยงานที่
ต้องการในอนาคต
3.3 การส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีการวางแผนงานของตนเองเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย และสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของหน่วยงาน
(4) บทบาทต่อการสนับสนุนด้านการเรียนรู้ของทีม
4.1 การสนับสนุนให้หน่วยงานมีการจัดระบบการบริหารจัดการที่เปิ ดโอกาสให้
พนักงานได้ ตัดสินใจแก้ปัญหาการปฏิบตั ิงานร่วมกัน
4.2 การส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีการวางแผนการปฏิบตั ิงานร่วมกัน
4.3 การส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีการแลกเปลี่ยนความรู ้ ความคิดเห็น
และยอมรับ เหตุผลของกันและกัน
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(5) บทบาทต่อการสนับสนุนด้านการคิดอย่างเป็ นระบบ
5.1 การสนับสนุนให้หน่วยงานกาหนดเป้าหมายและทิศทางการทางานที่ชัดเจน
สอดคล้อง กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้
5.2 การสนับสนุนให้หน่วยงานมี การจัดแบ่ง หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเป็ น
ระบบที่ชดั เจน
5.3 การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้บุ ค ลากรมี ค วามสามารถในการคิ ด และ
ปฏิบตั ิงานที่ สลับซับซ้อนได้อย่างเป็ นระบบ
แนวคิดในเรื่องบทบาทต่อการสนับสนุนด้านความรู ท้ ั้ง 5 ด้านตามที่ไ ด้นาเสนอมานี ้
ผูบ้ ริหาร สามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางประกอบการพิจารณาตัดสินใจกาหนดกลยุทธ์หรือยุทธ์
ศาสตร์การบริหาร จัดการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทางความเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึน้ ใน
ปัจจุบนั เพื่อการสร้าง ความรูใ้ หม่ให้กบั พนักงานในองค์กร
ซึ่ง จากการศึก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี ดัง กล่า วที่ เ กี่ ย วข้อ งนั้น ปั จ จัย ที่ ส่ง ผลให้อ งค์กร
สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมได้เริ่มจากการที่มีผบู้ ริหารที่ให้การสนับสนุนที่ดี มีอานาจ
ในการสั่งการโดยในการวิจยั นีจ้ ะแบ่งการสนับสนุนออกเป็ น ด้านงบประมาณ และด้านความรู ้
แนวคิดบรรยากาศในการทางานในองค์กร
บรรยากาศในการท างาน หมายถึ ง การรับ รู ้ข องบุค ลากรภายในองค์ก รต่ อ สภาวะ
แวดล้อมในการทางาน ถ้าบรรยากาศหรือ Climate ในการทางานมีความเหมาะสมจะส่งผลต่อการ
จูงใจบุคลากรภายในองค์กร หมายความว่าถ้าผูบ้ ริหารสามารถที่จะบริหารและดูแลบรรยากาศใน
การทางานให้เหมาะสมย่อมจะส่งผลต่อการจูงใจบุคลากรภายในองค์กร เปรียบเสมือนวันที่อากาศ
ดี ท้องฟ้าแจ่มใส ทุกคนย่อมอยากที่จะทางานให้ได้ผลดีท่สี ดุ แต่ถา้ ในองค์กรที่บรรยากาศไม่ดีแล้ว
ย่อมทาให้บุคลากรในองค์กรไม่ รูส้ ึกจูง ใจที่จ ะท างาน ซึ่ง ก็เปรียบเสมื อนองค์กรที่ อากาศไม่ ดี
ท้องฟ้ามืดครึม้ อยู่ตลอดเวลา บุคลากรภายในองค์กรก็อยากที่จะพักผ่อนหลบฝน ไม่มีใครอยาก
ทางาน (พสุ, 2546)
บรรยากาศในองค์กรที่สร้างนวัตกรรม (ธีรยุส, 2548) แบ่งออกเป็ น 2 ได้แก่
1.บรรยากาศการคิดค้นภายในองค์กร คือ องค์กรมักมี การจัดตั้ง หน่วยงานวิจัยและ
พัฒนาขึน้ ภายในองค์กรและจัดหาผูท้ ่ีมีความสามารถในการคิดค้นสิ่งใหม่ๆหรือการพัฒนาสินค้า
และบริการใหม่ซ่ึงการเกิดนวัตกรรมที่มีคุณค่าอย่างต่อเนื่องนั้นโดยทั่วไปมักมาจากการกระตุ้ น
นวัตกรรมโดยการใช้วฒ
ั นธรรมองค์กรเป็ นกลไกผลักดันให้บุคลากรทัง้ หมดขององค์กรตื่นตัวสร้าง
ความแปลกใหม่และความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ ให้กบั องค์กร
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2.บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ ละรับนวัตกรรมจากภายนอกคือการเปิ ดรับแนวคิด
ใหม่จากภายนอกซึ่งจะทาให้แนวคิดใหม่ๆเกิดขึน้ ได้อย่างรวดเร็วและหลากหลายมากกว่ารวมถึง
อาจจะมีตน้ ทุนค่าใช้จ่ายที่ต่ากว่าการพัฒนาเองทัง้ หมด โดยอาจใช้การจ้างหน่วยงานภายนอกที่มี
ความเชี่ ยวชาญมากกว่าหรือ อาจจะร่วมมื อในเชิ ง พันธมิ ตรกับหน่ว ยงานที่มี ความพร้อ มและ
บุคลากรในการสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆเพื่อร่วมกันคิดค้น นวั ตกรรมจากความถนัดของทัง้ คู่ เป็ น
ต้น ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั จะให้คานิยาม “บรรยากาศในการทางาน” หมายถึง ลักษณะหรือ
องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมต่างๆภายในองค์กรที่พนักงานรับรู ท้ งั้ ทางตรงและทางอ้อมซึ่งมี
อิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการทางานของพนักงานในองค์กร
Dessler (1976 อ้ า งถึ ง ใน (ธี ร วี ร ์ และ ประพั น ธ์ , 2559)) ได้ ใ ห้ ค วามหมายไว้ว่ า
บรรยากาศองค์การเป็ นความเข้าใจหรือการรับรู ท้ ่ีบุคคลหนึ่งมีต่อองค์การที่กาลังทางานอยู่ และ
ความรูส้ ึกของเขาที่มีต่อองค์การจะอยู่ในรู ปมิติต่างๆ เช่น ความเป็ นตัวของตัวเองการเปิ ดโอกาส
โครงสร้างการให้ผลตอบแทน ความเอาใจใส่ความอบอุ่น และการให้ความสนับสนุน
ทฤษฎีแลกเปลี่ ยนทางสัง คม (social exchange theory) (Graham, 2557) มีเนือ้ หา 6
ประเด็ น หลัก ๆ ด้ว ยกัน (1) การสื่ อ สาร(communication) คื อ การที่ ผู้ป ระกอบการสามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีประโยชน์ระหว่างกันและกาหนดวิสยั ทัศน์ร่วมกัน (2) ความไว้วางใจ (trust)
คือ การที่ผปู้ ระกอบการมีความไว้วางใจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความไว้วางใจในการรับความ
เสี่ ย งร่ ว มกั น (3) ค่ า นิ ย มร่ ว มกั น (share values) คื อ การ่ ว มกั น ก าหนดค่ า นิ ย มจะท าให้
ผู้ป ระกอบการมี วั ฒ นธรรมและอั ต ลั ก ษณ์ ร่ ว มกั น จะน าไปสู่ ค วามเข้ม แข็ ง ของเครื อ ข่ า ย
ผูป้ ระกอบการ (4) ข้อตกลง (agreement) คือ ภายในเครือข่ายผูป้ ระกอบการจาเป็ นต้องมีขอ้ ตกลง
ที่ชดั เจนเพื่อควบคุมและรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกเครือข่าย (5) ปฏิสมั พันธ์ (interaction) คือ
ผู้ป ระกอบการจ าเป็ น ต้อ งสร้า งปฏิ สัม พัน ธ์ท่ี ดี ร ะหว่ า งผู้ป ระกอบการภายในกลุ่ม และต้อ ง
ปฏิสมั พันธ์ท่ีดีกบั ผูม้ ีส่วนได้เสียอื่นในสังคม (6) การตัดสินใจ (decision) คือ การตัดสินใจที่ดีและ
ถูกต้องส่งผลให้เกิดการช่วยเหลือกันและแลกเปลี่ยนความรูข้ องผูป้ ระกอบการภายในกลุ่ม ซึ่งจาก
การศึ ก ษาทฤษฎี ดัง กล่ า วนั้น ปั จ จัย ที่ ส่ง ผลให้อ งค์ก รสามารถสร้า งบรรยากาศที่ มี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมได้เริ่มจากการที่มีองค์กรนัน้ ๆ มีการแบ่งปั นไอเดียในรู ปแบบต่างๆ เพื่อ
คิดค้นพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
แนวคิดจากการวิจยั ในเรื่องของการที่พนักงานจะมีพฤติกรรมเชิงการสร้างนวัตกรรมมาก
น้อยแค่ไหน ขึน้ กับบรรยากาศที่เอือ้ ต่อการสร้างนวัตกรรม มี 8 มิติ (Roderic, 2550) ได้แก่
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1.มิติอิสรภาพด้านความคิด (Free expression of ideas) เป็ นบรรยากาศการทางานที่ให้
เกียรติพนักงาน เชื่อใจ และยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน แม้ว่าบางครัง้ ความคิดนัน้ อาจจะไม่
ตรงใจผูบ้ ริหารบ้าง แต่ผบู้ ริหารก็แสดงให้พนักงานเชื่อว่า สนใจรับฟั งความคิดของพนักงานอย่าง
จริงใจ
2.มิติอิสรภาพด้านการแสดงความเห็น (Free expression of Concerns) โดยการแสดง
ความคิดเห็นของพนักงาน เช่น หากพนักงานพบเห็นความผิดปกติการทุจริตของการปฎิบัติงาน
พนักงานมีสิทธิ์อิสระในการแจ้ง ทักท้วง หรือวิจารณ์เหตุการณ์นนั้ ๆ โดยไม่ตอ้ งกังวลต่ออิทธิพลใน
องค์กร สามารถชีแ้ จงข้อเท็จจริงได้อย่างเสรี
3.มิติอิสรภาพด้านการซักถาม (Freedom to Question) เป็ นมิติท่ีต่อเนื่องจากการแสดง
ความคิดเห็น โดยพนักงานพึงมีอิสระในการตัง้ ถามถึงผูบ้ ริหารได้ทุกระดับ เมื่อพนักงานเกิดข้อ
สงสัยในการดาเนินงานของบริษัท เนื่องจากธุรกิจต้องมีการแข่งขันและเกิดความเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา การที่มีพนักงานทุกคนช่วยกันตัง้ คาถามจึงอาจช่วยให้ผบู้ ริหารฉุกคิดถึงการทางานใน
บางแง่มมุ ที่คาดไม่ถึงได้
4.มิ ติการมี ส่วนร่ว มในการก าหนดเป้า หมาย (Participation in Defining Goals) เปิ ด
โอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการกาหนดเป้าหมายในการทางาน
ร่วมกัน โดยเป็ นการตัง้ เป้าหมายร่วมกันทัง้ ระดั บพนักงานและผูบ้ ริหารให้เห็นภาพเดียวกันของ
บริษัท เพื่อให้พนักงานได้รูส้ ึกถึงความมีส่วนร่วมเป็ นเจ้าของงานนัน้ ๆ แทนที่จะเป็ นผูร้ บั คาสั่งฝ่ าย
เดียวในการปฎิบตั ิงานเท่านัน้
5.มิติความถึงพอใจในงาน (Intrinsic Satisfactions from the work Itself) มิตินีเ้ ป็ นเรื่อง
ของความพอใจในลักษณะของงานที่พนักงานได้รบั มอบหมาย เป็ นการจัดงานให้เหมาะสมกับ
ความถนัดของคนนัน้ ๆ เมื่อพนักงานสามารถปฎิบตั ิได้อย่างชานาญ ย่อมเกิดความสุข ความสนุก
กับงาน อันจะก่อให้เกิดผลดีในการทางานมากยิ่งขึน้ กว่าการยัดเยียดงานที่ไม่ถนัดให้พนักงาน
6.มิติอิสรภาพในการสร้างนวัตกรรม (Innovation Freedom to try new concepts and
approaches) พนักงานควรได้รบั โอกาสในการทดลองสร้างสรรค์ผลงานจากกรอบความคิดใหม่ๆ
หรือวิธีการในการปฎิบัติงานรู ปแบบใหม่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ท่ีดีขึน้ ลดข้อผิดพลาดในการ
ทางาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทางานมากขึน้ รวมถึงมีความสุขในการทางานมากขึน้ ได้
7.มิ ติส ภาพแวดล้อมที่คุกคาม (Environmental Threat) คือ เหตุวุ่นวายทางการเมือง
ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ หรือ โรคระบาด เป็ นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อขวัญและกาลังใจของ
พนักงานได้ ซึ่งบริษัทควรมีการสร้างกาลังใจให้กบั พนักงานไม่ให้วิตกกังวลมากจนเกินไป
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8.มิติการคุกคามที่มีวตั ถุประสงค์จาเพาะ (Purposive Threats) จะเป็ นบรรยากาศที่อาจ
เป็ นภัยคุกคามต่อตัวบุคคลหรือเฉพาะกลุ่มเท่านัน้ เช่น การตัง้ กติกาให้รางวัล Bonus พิเศษแก่
พนักงานที่ทายอดขายได้สูง สุดในบริษั ท ซึ่ง หากมองในแง่ บ วก คือ กการจูง ใจพนักงานให้ท า
ยอดขายได้ตามเป้าหมาย จึงจะได้รบั รางวัล ในขณะที่ในแง่ลบคืออาจเป็ นการกดดันและก่อให้เกิด
บรรยากาศการแข่ง ขันที่สูง ได้ ซึ่ง ก็อาจคุกคามตัวพนักงาน หรือกลุ่ม พนักงานบางส่วนได้ จะ
กลายเป็ นการทาให้พนักงานรูส้ กึ ถูกบีบให้ทางานมากกว่าสร้างแรงจูงใจในการทางานเป็ นต้น
ซึ่ ง จากการศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี ดั ง กล่ า วที่ เ กี่ ย วข้อ งนั้น ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลให้เ กิ ด
บรรยากาศด้านการสร้างนวัตกรรมในองค์กร ได้แก่ ด้านช่องทางการเผยแพร่ความคิดใหม่ ด้าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และ ด้านกิจกรรมการเสนอความคิดสร้างสรรค์
แนวคิดแรงจูงใจที่ทาให้เกิดพฤติกรรมทีเ่ ป็ นนวัตกรรม
แรงจูงใจ หมายถึง การมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากระตุน้ ทาให้เกิดความพยายาม ในการกระทา
สิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย (อริยา, 2546) ทัง้ นีใ้ นการที่ บุคคลจะสามารถคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ๆได้ก็ตอ้ งมีแรงจูงใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็ น ความสนใจ ความท้าทาย ความ
พึงพอใจในงานนัน้ ๆ หรือผลตอบแทน เป็ นต้นซึ่ง (อินเตรียะ, 2560) กล่าวไว้ว่าองค์กรที่ม่งุ เน้นการ
สร้างนวัตกรรม ต้องมีรูปแบบการให้รางวัลที่หลากหลายเพื่อจะได้ตอบสนองกับความต้องการที่
แตกต่างกันพนักงาน ซึ่งสิ่งจูงใจขององค์กรแบ่งได้เป็ น 4 ลักษณะ ได้แก่
1. รางวัล ที่ เ ป็ น ตัว เงิ น (Monetary Rewards) การให้ร างวัล ที่ เ ป็ น ตัว เงิ น เช่ น การขึ น้
เงิ น เดื อ นและเงิ น โบนัส ซึ่ง การขึ น้ เงิ น เดื อ นและเงิ นโบนัส สามารถน าไปเชื่ อ มโยงกับ ผลการ
ปฏิบตั ิงานด้านนวัตกรรมได้หลายองค์กรมีการนารางวัลที่เป็ นตัวเงินเชื่อมโยงกับ ผลการปฏิบตั ิงาน
ด้านนวัตกรรมของคนที่อยู่ในทีมงานที่ประสบความสาเร็จในการสร้างนวัตกรรมแต่ก็เป็ นเรื่องที่
ยากมากที่จะเชื่อมโยงกับการขึน้ เงินเดือนและโบนัสกับปริมาณความทุ่มเทของผลการปฏิบัติงาน
ด้านนวัตกรรมทั้งนีก้ ารให้รางวัล ที่เป็ นตัวเงิ น จะต้องนาไปประยุกต์ให้เหมาะสมเพื่อให้เ ข้า กับ
บุคคลหรือทีมงานนัน้ ๆ
2. สิ่งจูงใจทางอาชีพ (Career Incentives) การเลื่อนตาแหน่งบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
นวัตกรรม จะเป็ นการ สนับสนุนความส าเร็จ ของนวัตกรรม 2 สิ่ง คือเป็ นการผลักดันให้คนที่มี
ประสบการณ์ทางด้านนวัตกรรมไปสูต่ าแหน่งงานที่สงู ขึน้ ในขณะเดียวกันก็เป็ นการส่งสัญญาณให้
พนัก งานคนอื่ น ๆได้เ ห็ น ว่ า นวัต กรรมมี ค วามส าคัญ ต่ อ องค์ก รซึ่ ง จะช่ ว ยสร้า งการสนับ สนุน
นวัตกรรมทั่วทัง้ องค์กร
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3. รางวัลทางสังคม (Social Rewards) การให้รางวัลทางสังคมมักถูกมองข้ามและได้รบั
การประเมินค่าที่ต่าทัง้ ที่ในความเป็ นจริงแล้วสิ่งนีม้ ีผลกระทบต่อบุคคลเป็ นอย่างมากซึ่งมีองค์กร
จานวนน้อยที่สามารถใช้รางวัลทางสังคมได้อย่างดีบางองค์กรนาไปใช้ในทางที่ผิดซึ่งอาจจะไม่ช่วย
ในการสร้างแรงจูงใจให้เกิดแก่พนักงานสิ่งจูงใจทางสังคมจะทาให้บุคคลมีความพยายามยืนหยัด
และทุ่มเทที่จะทางานต่อไปแม้ว่าจะเป็ นงานที่ยากและเสี่ยงต่อความล้มเหลวเพราะเมื่อประสบ
ความสาเร็จก็จะได้รบั การยกย่อง ซึ่งทาให้พนักงานนัน้ มีความรู ส้ ึกที่ดีต่อตนเองและรู ส้ ึกมีความ
มั่นคงในที่ทางานนาไปสูก่ ารสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กบั องค์กรอย่างต่อเนื่อง
4. รางวัลด้านจิตใจ (Intrinsic Rewards) แรงจูงใจภายในเป็ นสิ่งที่ทาให้บคุ คลมีความสุข
ขั้นพืน้ ฐานเป็ นรางวัล ที่จ ะสามารถทาให้บุคคลสามารถทางานในหน้าที่ไ ด้อย่างต่อเนื่อง เช่ น
นักวิทยาศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียงส่วนมากจะมีแรงจูงใจภายในที่ทาให้สามารถทางานได้อย่างต่อเนื่อง
เป็ นต้น ทัง้ นีส้ ิ่งจูงใจที่กล่าวมาข้างต้นจะถูก นาไปใช้ในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน ในแต่ละองค์กร
ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมักนิยมให้สิ่งจูงใจเป็ นรางวัลที่เป็ นตัวเงินมากกว่ารางวัลในรูปแบบอื่น ซึ่งองค์กร
เองก็ควรมีการพัฒนาการให้รางวัลโดยการสร้างความชัดเจนในการเชื่ อมโยงการให้รางวัล กับ
ความพยายามและผลลัพธ์ท่ีตอ้ งการขององค์กรซึ่งจะทาให้การให้รางวัลมีประสิทธิภาพและรางวัล
นัน้ ก็จะช่วยกระตุน้ และสนับสนุนให้พนักงานในองค์กรสร้างนวัตกรรมให้กบั องค์กรอย่างต่อเนื่อง
ทฤษฎีแรงจูงใจของ Herzberg (Hur, 2502) กล่าวว่า แรงจูงใจมาผลต่างของ ความฝัน
หรือ ความปรารถนา หักลบ สิ่งที่มีอยู่ หรือ สิ่งที่ เกิดขึน้ จริง ดังนัน้ หากมีความฝัน มากกว่า สิ่งที่มี
อยู่ จะเกิดแรงจูงใจเป็ นบวก ทาให้เกิดการจูงใจให้บุคคลนัน้ กระทากิจกรรมให้ได้มาซึ่งความฝั นที่
เป็ นจริง ซึ่งแรงจูงใจจะยังคงมีอยู่ตราบเท่าที่ความพึงพอใจในสิ่งที่มีอยู่ยงั ไม่เท่ากับความปรารถนา
โดยสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ปัจจัยได้แก่ 1.ปัจจัยจูงใจ และ 2. ปัจจัยคา้ จุน ดังนี ้
1.ปั จจัยจูงใจ เป็ นปั จจัยที่กระตุน้ ในการทางาน เพื่อจูงใจให้คนชอบและรักงานที่ปฏิบัติ
เป็ นการสร้างให้เกิดความพึงพอใจแก่พนักงานในองค์กรให้ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึน้ ได้แก่
1. ความสาเร็จในการทางาน คือ การที่สามารถทางานได้สาเร็จตามเป้าหมาย การมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปั ญหาต่างๆ รวมถึงวางแผนในการหาทางป้องกันปั ญหาที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต
เมื่อผลงานสาเร็จลุลว่ งจะก่อให้เกิดความรูส้ กึ พอใจในผลงานนัน้ ๆ
2. การได้รับ การยอมรับ นั บ ถื อ คื อ การได้รับ ความยอมรับ จากบุ ค คลรอบข้า งใน
ความสามารถ เช่น บริษัทมีการยกย่องผูท้ าความดี ประจาแผนกต่างๆ เป็ นต้น
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3. ความก้าวหน้าในการทางาน คือ การที่มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ได้ขึน้
ตาแหน่งที่สงู ขึน้ การได้เลื่อนขัน้ promote ประจาปี
4. ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ คือ ความน่าสนใจของลักษณะงานที่ได้รบั และตรงกับความ
ถนัดของพนักงานคนนัน้ ๆ เช่น งานที่ตอ้ งร่วมกันวางแผนเป็ นทีมต้องกาหนดเวลาอย่างชัดเจนหรือ
เป็ นงานที่มีลกั ษณะสามารถดาเนินการได้ตงั้ แต่ตน้ จนจบโดยลาพังคนเดียว
5.ความรับผิดชอบ คือ การที่ได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบงานใหม่ ๆ และมีอานาจใน
การรับผิดชอบได้อย่างอิสระ ไม่ถกู ความคุมมากจนเกินไป และได้รบั ความไว้วางใจในการทางานที่
ถูกกาหนดให้รบั ผิดชอบ
2. ปั จ จัยคา้ จุน หมายถึง ปั จ จัยที่จ ะคา้ จุนให้แรงจูง ใจในการท างานของบุค คลมี อ ยู่
ตลอดเวลา เป็ นปัจจัยที่ลดความไม่พงึ พอใจในการทางาน ได้แก่
1. นโยบายและการบริหารงาน คือ การกาหนดทิศทางองค์กรที่มีความชัดเจน ปฎิบตั ิได้
จริง การติดต่อสื่อสารภายในองค์ก รมีการสื่อสารให้รบั ทราบโดยทั่วกันทัง้ องค์กร วิธีการทางาน
ข้อบังคับ ภายในองค์กร
2. วิธีการปกครองของผูบ้ งั คับบัญชา คือ ลักษณะการบังคับบัญชา มี ความยุติธรรมใน
การบริหารแบ่งสรรงานให้อย่างเท่าเทียม รวมถึงผลประเมินที่เป็ นธรรมต่อพนักงานผูป้ ฎิบตั ิงาน
การมอบหมายงานที่ชัดเจน การรับฟั งความคิดเห็นจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และการสอนงานอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน
3. ความสัมพันธ์กับผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อนร่วมงาน คือ การแสดงกิริยา
วาจา ที่แสดงถึงความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน สามารถทางานร่วมกันมีความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างดี
และให้ความร่วมมือในการทางานกันเป็ นทีม
4.เงินเดือน หากมีการปรับขึน้ เงินเดือนอยู่อย่างสม่าเสมอ ก็จะเป็ นที่พอใจแก่บุคลากรใน
องค์กรทาให้บคุ ลากรมีความตัง้ ใจในการทางาน
5. โอกาสที่ จ ะก้าวหน้าในหน้าที่การงาน คือ การที่มี แผนการเติบโต มี โอกาสได้ปรับ
ตาแหน่งเปลี่ยนแปลง
6. ตาแหน่งงาน คือ อาชีพนัน้ เป็ นที่ยอมรับนับถือของสังคมที่มีเกียรติ และศักดิศ์ รี
7. สภาพการทางาน คือ สภาพทางกายภาพของงาน เช่น แสงเสียง อากาศ ชั่วโมงการ
ทางาน รวมทัง้ ลักษณะของสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ อีกด้วย
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8. ความเป็ นอยู่ส่วนตัว คือ ความรูส้ กึ ที่ดีหรือไม่ดีอนั เป็ นผลที่ได้รบั จากงานในหน้าที่ของ
เขาไม่มีความสุข และพอใจกับการทางานในแห่งใหม่
9. ความมั่นคงในการทางาน คือ ความรู ส้ ึกของบุคคลที่มีต่อความมั่นคงในการทางาน
ความยั่งยืนของอาชีพ หรือความมั่นคงขององค์กร
ทฤษฎีการจูงใจ ERG ของ (Alderfer, 2515) เป็ นทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับความต้องการขัน้
พืน้ ฐานของมนุษย์ โดยที่ไม่คานึงถึงความต้องการใดเกิดก่อนหรือหลังหรือแม้แต่ความต้องการนัน้
เกิดขึน้ พร้อมกันก็ได้แบ่งออกเป็ น 3 ประการดังนี ้
1. ความต้องการเพื่อความอยู่รอด (Existence Needs) เป็ นความต้องการขัน้ พืน้ ฐานที่
มนุษย์ใช้ในการดารงชีวิตอยู่ได้ ความต้องการตามปั จจัย 4 อาหาร ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย และ
เครื่องนุ่งห่ม เป็ นต้น ซึ่งความต้องการเหล่านีถ้ ือเป็ นความต้องการระดับต่าสุดและมีลกั ษณะเป็ น
รู ปธรรม โดยที่ผูบ้ ริหารสามารถที่ จะตอบสนองความต้องการเหล่านีไ้ ด้โดย การให้สวัสดิการที่ดี
การทาให้พนักงานเกิดความรูส้ กึ ปลอดภัย การให้ความยุติธรรมในการจ้างงานเป็ นต้น
2. ความต้อ งการมี สั ม พั น ธภาพ (Relatedness Needs) เป็ นความต้อ งการที่ จ ะมี
ความสัมพันธ์ท่ีดีกับผูอ้ ่ืน ตัวอย่างเช่น การมีเพื่อนฝู ง การมีคนรัก การได้รบั การยอมรับจากผูอ้ ่ืน
รวมถึงการที่รูส้ ึกเคารพตัวเองอันจะก่อให้เกิดความสาเร็จได้ต่อไป โดยที่ผูบ้ ริหารควรส่งเสริมให้
บุคลากรภายในองค์กรมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อ บุคคลภายนอก
ด้วย เช่น การจัดให้มีกิจกรรมสอนหนัง สือเด็กชนบทที่ห่างไกลจากสื่อการเรียนการสอน โดยจัดให้
ทุกแผนก ทุกตาแหน่ง มีสว่ นร่วมในการเข้ากิจกรรมเป็ นต้น
3. ความต้องการความเจริญก้าวหน้า (Growth Needs) เป็ นความต้องการที่จะเติบโต
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ประสบความสาเร็จในชีวิต ได้รบั การยกย่องสรรเสริญจนเป็ นบุ คคล
ตัวอย่าง โดยที่ ผูบ้ ริหารควรสนับสนุนให้พ นักงานพัฒนาตนเองในด้านที่พนักงานสนใจเพื่ อให้
สามารถสร้างผลงานได้ดี มีความเจริญเติบโตก้าวหน้าด้วยการพิจารณาเลื่อนขัน้ เลื่อนตาแหน่ง
หรือมอบหมายให้รบั ผิดชอบต่องานกว้างขึน้ โดยมีหน้าที่การงานสูงขึน้ อันเป็ นโอกาสที่พนั กงาน
จะก้าวไปสูค่ วามสาเร็จต่อไป
ซึ่งจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวที่เกี่ยวข้องนัน้ ปั จจัยที่ส่งผลให้ พนักงานมี
แรงจูงใจในคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม คือ การกาหนดตัวชีว้ ัดผลงาน (KPI) และมีการกาหนด
ผลตอบแทนที่ เ ป็ นในรู ป แบบของเงิ น และ ผลตอบแทนในรู ป แบบที่ ไ ม่ ใ ช่ เ งิ น อั น ได้แ ก่
ความสัมพันธ์ของเพื่อนร่วมงาน ความมั่นคงในการทางาน เป็ นต้น
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แนวคิดพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงาน
พฤติกรรมเชิงนวัตกรรม ของพนักงาน หมายถึง การคิดสร้างสรรค์ คิดใหม่ ทาใหม่ เพื่อ
พัฒนาองค์กร ช่วยให้การทางาน ได้ผลดี มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงกว่า สามารถสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ได้ทงั้ นีโ้ ดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เป็ น
สาคัญนวัตกรรมในองค์กรจะเกิดขึน้ ได้ผูบ้ ริหารควรอาศัยกระบวนการ(Organization Process
Innovation)ใหม่ ๆ ไปใช้ใ นองค์ก ร ทั้ง นี ้เ พื่ อ น าเอาระบบการบริห ารงานรู ป แบบใหม่ ใ ช้พัฒ นา
กระบวนการและขีดความสามารถทางการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ การใช้เครื่องมือ
คุณภาพต่างๆ ไม่ว่า จะเป็ น KM,QCC,Kaizen,R&D มาผสมผสานประกอบกับการใช้กระบวนการ
การปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ก็จะก่อให้เกิดกระบวนการรับสิ่งใหม่ ๆ
เพื่อมาปรับปรุงให้เกิดแก่บุคลากร องค์กร ชุมชน เครือข่าย จนทาให้เกิดนวัตกรรม ทัง้ ยังก่อให้เกิด
การเรียนรู ้ การผลิ ต และการใช้ประโยชน์จากความคิดใหม่ เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ การบริการ
กระบวนการผลิตใหม่ การปรับปรุงเทคโนโลยี การแพร่กระจายเทคโนโลยี และการใช้ เทคโนโลยีให้
เป็ นประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม (พิชยั , 2542)
พฤติกรมการทางานเชิ ง นวัต กรรมเป็ นการกระท าของพนักงานที่ก ากับ ตั้ง แต่ ก ารใช้
ความคิดที่แปลกใหม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับงานตามตาแหน่ง
หน้าที่ แผนก หรือ องค์การ รวมถึงการใช้และการนาไปปฎิบัติ ตัวอย่างของพฤติกรรม เช่น การ
แสวงหาเทคโนโลยีใหม่ แนะนากลยุทธ์ใหม่เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย วิธีการทางานใหม่ และสนับสนุน
การจัดซือ้ จัดหาทรัพยากรเพื่อใช้สร้างความคิดที่แปลกใหม่ (สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2556)
จากงานวิจัยของ (ธนกฤต, 2557) ทาการศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยด้านองค์กรที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมเชิงนวัตกรรมในการปฏิบตั ิงานเพื่ อรองรับเศรษฐกิจอาเซียนของกลุ่มอุตสาหกรรมแปร
รูปเนือ้ สัตว์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับ
ปั จจัยด้านองค์กร ประกอบด้วย การสนับสนุนจากผูบ้ ริหาร แรงจูงใจที่ทาให้เกิดพฤติกรรมเชิง
นวัตกรรมและบรรยากาศด้านการ สร้างนวัตกรรมในการปฏิบตั ิงานตามลาดับ
ทฤษฎีนวัตกรรมแนวเครื อข่ ายทางสัง คม (the social network theory of innovation)
(Baofu, 2552) ทฤษฎีนีเ้ ชื่อว่านวัตกรรมจะสร้างสรรค์ขึน้ ได้ตอ้ งอาศัยความรู จ้ ากทัง้ ภายในและ
ภายนอก การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารที่จะทาให้เกิดการแพร่กระจายนวัตกรรมไปอย่างรวดเร็ว
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และแนวคิดนีท้ าให้องค์กรมีการปรับเปลี่ยนการทางาน
โดยวัดความสามารถขององค์กรจากปริมาณความหนาแน่นของความสัมพันธ์ ความร่วมมือของ
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บุคลากรทัง้ ระบบ ผูส้ นับสนุนเงินทุน สถาบันวิจยั สถาบันการศึกษา หน่วยงานพัฒนาในระดับ
ภูมิภาค และอื่น ๆ ผ่านระบบเครือข่าย
ซึ่งจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีดงั กล่าวที่เกี่ยวข้องนัน้ ตัวชีว้ ัดผลของพฤติกรรมเชิง
นวัตกรรมของพนักงาน คือ พนักงานมีการคิดค้นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการในรูปแบบใหม่
ให้มีความง่ายในการใช้งานมากขึน้ , พนักงานมีการปรับปรุ งกระบวนการทางานให้รวดเร็วยิ่งขึน้
ลดข้อผิ ดพลาดในการทางานลงและเพิ่ม ผลผลิตให้กับองค์กรมากขึน้ ได้ , พนักงานมี การสร้าง
Community ในการสื่อสารแบ่งปั น ความคิดใหม่ หรือการต่อยอดความคิดอย่างมีประสิทธิภ าพ
ตลอดจนเกิดการเรียนรูห้ าเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือกระบวนการทางานใหม่ อันจะก่อให้เกิดนวัตกรรม
ในองค์กรต่อไป โดยในการวิจยั นีจ้ ะใช้ตวั แปรในด้านพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานคือ การ
สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีเพิ่มความสะดวกสบาย และง่ายในการใช้งาน การปรับปรุ งกระบวนการ
ทางานใหม่ การให้คาแนะนาต่อกันในการใช้สิ่งใหม่ การศึกษาเรียนรูห้ าสิ่งใหม่
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งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
ตาราง 1 รายการสรุปผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะทางประชากรศาสตร์

ลาดับ

ชื่องานวิจยั

การสนับสนุนของผูบ้ ริหารด้านนวัตกรรม

ชื่อ
ผูว้ ิจยั

เพศ ประสบการณ์ ตาแหน่งที่ การสนับสนุน การ การสนับสนุน
การทางาน รับผิดชอบ
ด้าน
สนับสนุน
ด้าน
(พ.ศ.)
งบประมาณ ด้าน ผลตอบแทน
ความรู ้

1

ปัจจัยด้านองค์กรที่ส่งผลต่อ ธนกฤต
พฤติกรรมเชิงนวัตกรรมในการ (2557)
ปฎิบตั ิงานเพื่อรองรับ
เศรษฐกิจอาเซียนของกลุ่ม
อุตสาหกรรมแปรรูปเนือ้ สัตว์
ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล

/

/

/

/

/

/

2

ปัจจัยที่มีอิทธิพลและแนว
ปิ ยรัตน์
ทางการเสริมสร้างพฤติกรรม (2560)
การทางานเชิงนวัตกรรมของ
พนักงานอุตสาหกรรมอาหาร
ขนาดกลางและขนาดย่อม

/

/

-

/

/

-

3

การศึกษาปัจจัยสนับสนุนการ กนกวร
สร้างนวัตกรรมองค์กร บริบท รณ
ธนาคารพาณิชย์
(2559)

-

-

-

/

/

-

4

พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัติ กนก
กรรมของบุคลากรใน
นาฏ
มหาวิทยาลัย จังหวัด สงขลา (2561)

/

/

-

-

/

-
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ตาราง 1 (ต่อ)

บรรยากาศด้านการสร้างนวัตกรรมในองค์กร
ชื่อผูว้ ิจยั
ลาดับ ชื่องานวิจยั
(พ.ศ.)

องค์กรมีการสร้าง
ระบบในการ
เผยแพร่ความคิด
สร้างสรรค์ใน
รูปแบบต่างๆ

องค์กรมีการนา
ความคิดไปพัฒนาเป็ น
ต้นแบบ ผลิตภัณฑ์
ใหม่ กระบวนการใหม่

องค์กรมีกิจกรรม
กระตุน้ และส่งเสริม
ให้พนักงานเสนอ
ความคิดสร้างสรรค์

1

ปัจจัยด้านองค์กรที่ส่งผลต่อพฤติกรรม ธนกฤต
เชิงนวัตกรรมในการปฎิบตั ิงานเพื่อรองรับ (2557)
เศรษฐกิจอาเซียนของกลุ่มอุตสาหกรรม
แปรรูปเนือ้ สัตว์ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล

/

/

/

2

ปัจจัยที่มีอิทธิพลและแนวทางการ
เสริมสร้างพฤติกรรมการทางานเชิง
นวัตกรรมของพนักงานอุตสาหกรรม
อาหารขนาดกลางและขนาดย่อม

/

-

/

3

การศึกษาปัจจัยสนับสนุนการสร้าง
กนกวรรณ
นวัตกรรมองค์กร บริบท ธนาคารพาณิชย์ (2559)

/

/

/

4

พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัติกรรมของ กนกนาฏ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย จังหวัด สงขลา (2561)

/

/

/

ปิ ยรัตน์
(2560)
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ตาราง 1 (ต่อ)

แรงจูงใจที่ทาให้เกิดพฤติกรรมที่เป็ นนวัตกรรม
ชื่อผูว้ ิจยั
ลาดับ ชื่องานวิจยั
(พ.ศ.)

การสร้าง
แรงจูงใจด้วยการ
กาหนดตัวชีว้ ดั
ผลงาน (KPI)

การสร้างแรงจูงใจด้าน
การเงิน เช่นการให้
รางวัลในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม

การสร้าง
แรงจูงใจที่มิใช่
เงิน เช่น คา
ชมเชย เกียรติ
บัตร

1

ปัจจัยด้านองค์กรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเชิง
ธนกฤต
นวัตกรรมในการปฎิบตั ิงานเพื่อรองรับ
(2557)
เศรษฐกิจอาเซียนของกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูป
เนือ้ สัตว์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

/

/

/

2

ปัจจัยที่มีอิทธิพลและแนวทางการเสริมสร้าง ปิ ยรัตน์
พฤติกรรมการทางานเชิงนวัตกรรมของ
(2560)
พนักงานอุตสาหกรรมอาหารขนาดกลางและ
ขนาดย่อม

-

-

-

3

การศึกษาปัจจัยสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม กนกวรรณ
องค์กร บริบท ธนาคารพาณิชย์
(2559)

/

/

/

4

พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัติกรรมของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย จังหวัด สงขลา

-

/

/

กนกนาฏ
(2561)

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการตามขัน้ ตอนดังนี ้
1. การกาหนดประชากรและการสุม่ กลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การกาหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ พนักงานระดับทางานของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป
จากัด (มหาชน) ซึ่งมีจานวนพนักงานทัง้ สิน้ อยู่ท่ี 5,419 คน (ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ทิสโก้
ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน), มกราคม 2563)
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ผูท้ ่ีถูกคัดเลือกเป็ นเป็ นพนักงานที่ปฏิบตั ิงานในบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด
(มหาชน) โดยผูว้ ิจยั ได้กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Yamane (1967) ที่ระดับความ
เชื่อมั่นที่รอ้ ยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนที่ระดับร้อยละ±5 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 372 คน
โดยที่ภายใต้ TISCO Financial Group มี 9 บริษัทย่อยอันได้แก่ TISCO Financial Group, TISCO
BANK, TISCO Securities, TISCO Asset, TISCO IT, TISCO Insure, TISCO Learning Center,
Highway, Allway เมื่อคานวนตามสัดส่วนของแต่ละบริษัทจะได้กลุม่ ประชากรแยกตามบริษัทย่อย
ดังนี ้
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ตาราง 2 การสุม่ เลือกประชากร

Company

Total

Percentage

กลุ่มประชากรตามสูตร Taro
Yamane

TISCO Financial Group

387

7.14%

27

TISCO BANK

2,903

53.57%

199

TISCO Securities

181

3.34%

12

TISCO Asset

220

4.06%

15

TISCO IT

313

5.78%

21

TISCO Insure

278

5.13%

19

TISCO Learning Center

16

0.30%

1

Highway

1,117

20.61%

77

Allway

4

0.07%

1

Sum

5,419

372
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วิธีการสุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างสาหรับการวิจัยครัง้ นีค้ ือ พนักงานที่ปฏิบตั ิงานในบริษัท ทิสโก้ไฟแนน
เชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) จานวน 372 คน โดยใช้วิธีการสุม่ กลุม่ ตัวอย่างดังนี ้
ขั้นตอนที่ 1 การสุ่ม แบบเจาะจง เฉพาะกลุ่ม บริษัทย่อยภายใน บริษัท ทิสโก้
ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) โดย ใช้วิธีสดั ส่วน เปรียบเทียบประชากรแต่ละบริษัทย่อยกับ
ประชากรทัง้ หมด จากนัน้ ใช้รอ้ ยละที่ได้เทียบกับจานวนกลุ่มประชากรที่คานวณได้ตามสูตร Taro
Yamane คือ 372 คน จะได้ผลลัพธ์คือ บริษัท TISCO Financial Group 27 คน ,TISCO BANK
199 คน, TISCO Securities 12 คน, TISCO Asset 15 คน, TISCO IT 21 คน, TISCO Insure 19
คน, TISCO Learning Center 1 คน, Highway 77 คน, Allway 1 คน จากนั้น จะด าเนิ น การส่ ง
แบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google Form ให้พนักงานที่ปฏิบัติง านในบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชี ย
ลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ผ่าน Email เพื่อดาเนินการตอบแบบสอบถาม
ขั้นตอนที่ 2 การสุ่มแบบสะดวก โดยการแจกแบบสอบถามด้วยแบบสอบถาม
ออนไลน์ ที่ได้กาหนดไว้ในขัน้ ตอนที่ 1 ให้ครบถ้วนตามจานวนกลุม่ ตัวอย่างที่ตอ้ งการ
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจยั โดยการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วยวิธีการใช้แบบสอบถาม เป็ นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน จานวนคาถามทัง้ หมด 39 ข้อ แบ่งได้ดงั นี ้
ส่วนที่ 1 เป็ นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบคาถาม ซึ่งประกอบไปด้วย เพศ
ประสบการณ์ทางาน ตาแหน่งที่รบั ผิดชอบ และบริษัทที่สงั กัดอยู่ ลักษณะคาถามเป็ นคาถามปลาย
ปิ ดแบบให้เลือกคาตอบ จานวนคาถามทัง้ หมด 4 ข้อ โดยใช้การวัดข้อมูลลักษณะนามบัญญัติ
ส่วนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนของผูบ้ ริหาร, บรรยากาศในองค์กร,
แรงจูงใจในการสร้างนวัตกรรม ที่มีผลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานในการปฏิบตั ิงาน
ลักษณะเป็ นคาถามปลายปิ ดซึ่ง ประกอบด้วยคาตอบย่อยที่แบ่ง เป็ น 5 ระดับ โดยใช้ ม าตรวัด
ประมาณค่า (Rating Scale) และให้คะแนนแต่ละระดับตั้งแต่ค่าคะแนนน้อย ที่สุด คือ 1 ถึงค่า
คะแนนมากที่สดุ คือ 5 จานวนคาถามทัง้ หมด 23 ข้อ
ส่ ว นที่ 3 เป็ น ค าถามเกี่ ย วข้อ งกับ พฤติ ก รรมเชิ ง นวัต กรรมของพนัก งานในการ
ปฏิบตั ิงาน ลักษณะเป็ นคาถามปลายปิ ดซึ่งประกอบด้วยคาตอบย่อยที่แบ่งเป็ น 5 ระดับ โดยใช้
มาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) และให้คะแนนแต่ละระดับตัง้ แต่ค่าคะแนนน้อย ที่สดุ คือ 1
ถึงค่าคะแนนมากที่สดุ คือ 5 จานวนคาถามทัง้ หมด 12 ข้อ
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ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ
1.สร้างแบบสอบถามเพื่อถามความคิดเห็นในประเด็นต่อไปนี ้ คือ 1. ข้อมูลทั่วไป
เกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม, 2. การสนับสนุนจากผูบ้ ริหาร , 3. บรรยากาศด้านการสร้างนวัตกรรม
ในการปฏิบัติง าน, 4. แรงจูง ใจในการสร้างพฤติกรรมเชิ ง นวัต กรรมในการปฏิ บัติง าน และ 5.
พฤติกรรมเชิงนวัตกรรมในการปฏิบตั ิงาน
2.นาแบบสอบถามที่ได้สร้างขึน้ เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อตรวจสอบเนือ้ หาและ
เสนอแนะข้อปรับปรุงแก้ไข
3.ทาการแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะให้ถกู ต้อง
4.นาแบบสอบถามไปทดลองกับกลุม่ ตัวอย่างจานวน 30 ราย เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น
และนาผลที่ได้เข้าปรึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษา
5.ปรังปรุงแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และนาเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาอนุมตั ิ
6.แจกแบบสอบถามไปยังกลุม่ ตัวอย่าง
วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ
1.การให้คะแนนตัวแปร คาถามในแบบสอบถามของงานวิจยั ได้นาเอาแบบมาตรวัด
แบบ Likert Scale โดยกาหนดให้มีคาตอบ 5 ตัวเลือก พร้อมทั้งลาดับในการให้คะแนนเชิงบวก
โดยเป็ น การวัด ความถี่ ท่ี เกี่ ย วข้อ งกับ ปั จ จัย สนับ สนุน การสร้างนวัต กรรมองค์ก ร โดยเกณฑ์
ประเมินผลในแต่ละอัตราภาคชัน้ (class interval) สามารถใช้สตู รการคานวณความกว้างของช่วง
ในแต่ละชัน้ ดังนี ้ พิสยั = (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด) / จานวนชัน้ = (5-1) / 5 = 0.80 จากการ
พิจารณาข้างต้นนามาใช้เ ป็ นเกณฑ์ในการประเมิ นค่าระดับความคิดเห็น ตามเกณฑ์การแปล
ความหมายดังนี ้
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 คือ คะแนนบ่งชีถ้ ึงความคิดเห็นระดับเห็นด้วยมาก
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 คือ คะแนนบ่งชีถ้ ึงความคิดเห็นระดับค่อนข้างเห็นด้วย
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 คือ คะแนนบ่งชีถ้ ึงความคิดเห็นระดับเห็นด้วยปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 คือ คะแนนบ่งชีถ้ ึงความคิดเห็นระดับค่อนข้างไม่เห็นด้วย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 คือ คะแนนบ่งชีถ้ ึงความคิดเห็นระดับไม่เห็นด้วย
2.การตรวจสอบความเชื่ อ มั่น พิ จ ารณาจากค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค รอนแบ็ ช อั ล ฟ่ า
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ด้วยการ pilot test กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั จานวน 30 ราย
โดยจะยอมรับค่าการทดสอบเมื่อค่า Alpha มากกว่าหรือเท่ากับ 0.7 (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2552)
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3.การให้คะแนนตัวแปร คาถามในแบบสอบถามของงานวิจยั ได้นาเอาแบบมาตรวัด
แบบ Likert Scale โดยกาหนดให้มีคาตอบ 5 ตัวเลือก พร้อมทั้งลาดับในการให้คะแนนเชิงบวก
โดยเป็ น การวัด ความถี่ ท่ี เกี่ ย วข้อ งกับ ปั จ จัย สนับ สนุน การสร้างนวัต กรรมองค์ก ร โดยเกณฑ์
ประเมินผลในแต่ละอัตราภาคชัน้ (class interval) สามารถใช้สตู รการคานวณความกว้างของช่วง
ในแต่ละชัน้ ดังนี ้ พิสยั = (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด) / จานวนชัน้ = (5-1) / 5 = 0.80 จากการ
พิจ ารณาข้างต้นนามาใช้เป็ นเกณฑ์ในการประเมิ นค่าระดับความส าคัญ ตามเกณฑ์การแปล
ความหมายดังนี ้
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 คือ คะแนนบ่งชีถ้ ึงความสาคัญระดับสาคัญมาก
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 คือ คะแนนบ่งชีถ้ ึงความสาคัญระดับค่อนข้างมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 คือ คะแนนบ่งชีถ้ ึงความสาคัญระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 คือ คะแนนบ่งชีถ้ ึงความสาคัญระดับค่อนข้างน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 คือ คะแนนบ่งชีถ้ ึงความสาคัญระดับไม่สาคัญ

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูล ที่ใช้ในกระบวนการศึก ษาได้แก่ การจัดทาข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล การแปลความและการสรุ ปผล ประกอบด้วย ข้อมูลปฐมภูมิ เป็ นข้อมูลที่ผูว้ ิจัยได้
สร้า งขึ ้น เองโดยอาศั ย เครื่ อ งมื อ ที่ มี ค วามเหมาะสมส าหรับ การเก็ บ รวบรวมซึ่ ง ในที่ นี ้ คื อ
แบบสอบถาม ได้แก่ ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม, ส่วนที่2 การสนับสนุนจาก
ผูบ้ ริหาร , ส่วนที่3 บรรยากาศด้านการสร้างนวัตกรรมในการปฏิบตั ิงาน, ส่วนที่4 แรงจูงใจในการ
สร้า งพฤติ ก รรมเชิ ง นวัต กรรมในการปฏิ บัติ ง าน และส่ว นที่ 5 พฤติ ก รรมเชิ ง นวัต กรรมในการ
ปฏิบตั ิงาน ข้อมูลทุติยภูมิ เน้นข้อมูลที่ผูว้ ิจัยเก็บรวบรวมมาจากแหล่งที่สามารถอ้างอิงได้และมี
ความ น่าเชื่อถือได้แก่ (1) ตารา หนังสือ (2) เอกสารเกี่ยวกับงานวิจยั ที่ผ่านมาแต่มีความเกี่ยวข้อง
กับ งานวิจัยในครัง้ นีแ้ ละ (3) วารสารและสิ่งพิมพ์ทางวิชาการทั้ง ที่ใช้ระบบเอกสารและระบบ
ออนไลน์
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ส่วนที่ 1 เป็ นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบคาถาม ได้แก่ เพศ ประสบการณ์
ทางาน ตาแหน่งที่รบั ผิดชอบ และบริษัทที่สงั กัดอยู่ ลักษณะคาถามเป็ นคาถามปลายปิ ดแบบให้
เลือกคาตอบ
2. ส่วนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ยวข้องกับ การสนับสนุนของผูบ้ ริหาร, บรรยากาศในองค์กร,
แรงจูงใจในการสร้างนวัตกรรม ที่มีผลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานในการปฏิบตั ิงาน
ลักษณะเป็ นคาถามปลายปิ ดซึ่ง ประกอบด้วยคาตอบย่อยที่แบ่ง เป็ น 5 ระดับ โดยใช้ม าตรวัด
ประมาณค่า (Rating Scale) และให้คะแนนแต่ละระดับตั้งแต่ค่าคะแนนน้อย ที่สุด คือ 1 ถึงค่า
คะแนนมากที่สดุ คือ 5
3. ส่ ว นที่ 3 เป็ น ค าถามเกี่ ย วข้อ งกับ พฤติ ก รรมเชิ ง นวัต กรรมของพนัก งานในการ
ปฏิบตั ิงาน ลักษณะเป็ นคาถามปลายปิ ดซึ่งประกอบด้วยคาตอบย่อยที่แบ่งเป็ น 5 ระดับ โดยใช้
มาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) และให้คะแนนแต่ละระดับตัง้ แต่ค่าคะแนนน้อย ที่สุ ด คือ 1
ถึงค่าคะแนนมากที่สดุ คือ 5
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใช้ในการ แจกแจงความถี่
(frequency) เป็ นการแสดงค่าความถี่ของข้อมูลที่เก็บมาได้ โดยแสดงเป็ นจา นวน และค่าร้อยละ
(percentage) เพื่อเสนอลักษณะทั่วไปของกลุ่ม ตัวอย่าง ได้แก่ เพศ ประสบการณ์การทางาน
ตาแหน่ง ที่รับผิ ดชอบ เพื่อหาค่าเฉลี่ย (x̅) ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (standard deviation) เพื่อ
นาเสนอรายละเอียดและอธิบายค่าของข้อมูลผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามคุณสมบัติเท่านัน้
2 การวิเคราะห์สถิติอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อใช้ในการทดสอบ ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระ (independent variables) และตัวแปรตาม (dependent variables) โดยการ
เชื่ อมความสัม พันธ์ระหว่ างตัว แปรทั้ง ทางตรงและทางอ้อ มของตัว แปรแฝง (latent variable)
เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์ท่ชี ดั เจน ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การสนับสนุนของผูบ้ ริหารด้านนวัตกรรม
บรรยากาศในการสร้างนวัตกรรม แรงจูงใจในการสร้างพฤติกรรมเชิงนวัตกรรม ซึ่งใช้มาตรวัดอันตร
ภาคกับตัวแปรตามหนึ่งตัวคือ พฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานในการปฏิบตั ิงาน ซึ่งใช้มาตร
วัดอันตรภาค และเพื่อทดสอบถึงความแตกต่างของตัวแปรอิสระที่มีผลตัวแปรตามแต่ละตัวจะใช้
เครื่องมือสถิติ การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) รายละเอียดดังนี ้
2.1 ค่ า สถิ ติ t-test (Independent Sample t-test) ใช้ใ นการทดสอบค่ า ความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่า ง 2 กลุ่ม เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1.ความแตกต่าง
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ของตัวแปรเพศ ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง และ ตัวแปรตาแหน่งที่รบั ผิดชอบ ระหว่างหัวหน้า
งานและพนักงานทั่วไป ที่ต่างกันมี ผลต่อระดับความคิ ดเห็ นของพฤติก รรมเชิ ง นวัตกรรมของ
พนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
2.2 ค่ า สถิ ติ One Way ANOVA ใช้ใ นการทดสอบค่ า ความแตกต่ า งระหว่ า ง
ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุม่ ขึน้ ไป เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1.ความแตกต่างของ
ตัวแปรประสบการณ์การทางาน ที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นของพฤติกรรมเชิงนวัตกรรม
ของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
2.3 ค่าสถิติ Multiple Regression ใช้ในการทดสอบค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร
อิส ระที่มี ผ ลต่อตัวแปรตาม เพื่อทดสอบสมมติฐ านข้อที่ 2, 3 และ 4 ได้แก่ การสนับสนุนของ
ผูบ้ ริหารด้านนวัตกรรม บรรยากาศด้านการสร้างนวัตกรรมในองค์กร และ แรงจูงใจที่ทาให้เกิด
พฤติกรรมที่เป็ นนวัตกรรม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนน
เชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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ตารางวิเคราะห์มาตรวัดตัวแปร
ตาราง 3 มาตรวัดข้อมูลตัวแปร
ข้อมูลตัวแปร

ประเภทมาตรวัด

ลักษณะการวัด

เพศ

นามบัญญัติ

1 = เพศชาย
2 = เพศหญิง

ประสบการณ์การทางาน

นามบัญญัติ

1 = ทางาน 0-3 ปี
2 = ทางาน 4-7 ปี
3 = ทางาน 8-12 ปี
4 = ทางานมากกว่า 12 ปี

ตาแหน่งที่รบั ผิดชอบ

นามบัญญัติ

1 = หัวหน้า
2 = พนักงานทั่วไป

นามบัญญัติ

1 = TISCO Financial Group
2 = TISCO BANK
3 = TISCO Securities
4 = TISCO Asset
5 = TISCO IT
6 = TISCO Insure
7 = TISCO Learning Center
8 = Highway
9 = Allway

อันตรภาค

1 = ไม่สาคัญ
2 = ค่อนข้างน้อย
3 = ปานกลาง
4 = ค่อนข้างมาก
5 = สาคัญมาก

บริษัทที่สงั กัดอยู่

ระดับความสาคัญของการให้การ
สนับสนุนจากผูบ้ ริหาร
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ตาราง 3 (ต่อ)
ข้อมูลตัวแปร

ประเภทมาตรวัด

ลักษณะการวัด

อันตรภาค

1 = ไม่เห็นด้วย
2 = ค่อนข้างไม่เห็นด้วย
3 = เห็นด้วยปานกลาง
4 = ค่อนข้างเห็นด้วย
5 = เห็นด้วยมาก

อันตรภาค

1 = ไม่เห็นด้วย
2 = ค่อนข้างไม่เห็นด้วย
3 = เห็นด้วยปานกลาง
4 = ค่อนข้างเห็นด้วย
5 = เห็นด้วยมาก

ระดับความคิดเห็นในด้านพฤติกรรมเชิง
อันตรภาค
นวัตกรรม

1 = ไม่เห็นด้วย
2 = ค่อนข้างไม่เห็นด้วย
3 = เห็นด้วยปานกลาง
4 = ค่อนข้างเห็นด้วย
5 = เห็นด้วยมาก

ระดับความสาคัญของบรรยากาศใน
การทางาน

ระดับความสาคัญของแรงจูงใจ

บทที่ 4
ผลการดาเนินการวิจัย
การวิ จัย ครั้ง นี ้เ ป็ น การวิ เ คราะห์ข้อ มูล เพื่ อ การอธิ บ ายและการทดสองสมมติ ฐ านที่
เกี่ยวข้องกับตัวแปรแต่ละตัว ซึ่งข้อมูลดังกล่าวผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวมจากแบบสอบถามที่มีคาตอบ
ครบถ้วนสมบรูณ์ จานวนทัง้ สิน้ 372 ชุด ตามวัตถุประสงค์ท่ไี ด้กาหนดไว้ ได้ดงั นี ้
1. ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
2. ข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนของผูบ้ ริหารต่อการสร้างพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของ
พนักงาน
3. ข้อมูลเกี่ยวกับบรรยากาศด้านการสร้างนวัตกรรมในองค์กรต่อการสร้างพฤติกรรม
เชิงนวัตกรรมของพนักงาน
4. ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจต่อการสร้างพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงาน
5. ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงาน
6. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน

ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
การนาเสนอในส่วนนีเ้ ป็ นผลการศึกษาเกี่ยวกับข้อมุลทั่วไป ได้แก่ เพศ ประสบการณ์การ
ทางาน ตาแหน่งที่รบั ผิดชอบ และบริษัทที่สงั กัดอยู่ ซึ่ง นาเสนอโดยแจกแจงจานวน ความถี่ และ
ค่าร้อยละ
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ตาราง 4 จานวน (ความถี่) และค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์
ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์

จานวน (คน)

ร้อยละ

หญิง

205

55.1

ชาย

167

44.9

รวม

372

100.0

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ปี

100

26.9

4-7 ปี

122

32.8

8-12 ปี

90

24.2

มากกว่า 12 ปี ขึน้ ไป

60

16.1

รวม

372

100.0

หัวหน้า

125

33.6

พนักงานทั่วไป

247

66.4

รวม

372

100.0

1.เพศ

2.ประสบการณ์การทางาน

3.ตาแหน่งทีร่ ับผิดชอบ
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ตาราง 4 (ต่อ)
ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์

จานวน (คน)

ร้อยละ

TISCO Financial

27

7.3

TISCO Bank

199

53.5

TISCO Securities

12

3.2

TISCO Asset

15

4.0

TISCO IT

21

5.6

TISCO Insure

19

5.1

TISCO Learning Center

1

0.3

Highway

77

20.7

Allway

1

0.3

372

100.0

4.บริษัททีส่ ังกัดอยู่

รวม

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
จานวนทัง้ หมด 372 คน สามารถอธิบายได้ดงั นี ้
เพศ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ น เพศหญิง จานวน 205 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.1
และเพศชาย จานวน 167 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.9
ประสบการณ์การทางานที่บริษัทนีส้ ่วนใหญ่ เป็ นกลุ่มที่มีประสบการณ์การทางาน 4-7 ปี
ซึ่งมีจานวน 122 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.8 รองลงมาคือ กลุ่มที่มีประสบการณ์การทางานน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 3 ปี ซึ่งมีจานวน 100 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.9 และกลุม่ ที่มีประสบการณ์การทางาน 812 ปี ซึ่ ง มี จ านวน 90 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 24.2 และกลุ่ ม ที่ มี จ านวนน้อ ยที่ สุ ด คื อ กลุ่ ม ที่ มี
ประสบการณ์การทางานมากกว่า 12 ปี ขนึ ้ ไป ซึ่งมีจานวน 60 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.1
ตาแหน่งที่รบั ผิดชอบส่วนใหญ่เป็ นพนักงานทั่วไป ซึ่งมีจานวน 247 คน คิดเป็ น ร้อยละ
66.4 และตาแหน่งหัวหน้า จานวน 125 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.6
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บริษัทที่สงั กัดอยู่สว่ นใหญ่มาจาก บริษัท TISCO Bank ซึ่งมีจานวน 199 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 53.5 บริษัท Highway 77 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.7 บริษัท TISCO Financial 27 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 7.3 บริษัท TISCO IT 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.6 บริษัท TISCO Insure 19 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 5.1 บริษัท TISCO Asset 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.0 บริษัท TISCO Securities 12 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 3.2 บริษัท TISCO Learning Center 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.3 บริษัท Allway 1 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 0.3
ข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนของผู้บริหารต่อการสร้างพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของ
พนักงาน
การนาเสนอในส่วนนีเ้ ป็ นผลการศึกษาเกี่ยวกับ การสนับสนุนของผูบ้ ริหารต่อการสร้าง
พฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงาน ได้แก่ 1.การสนับสนุนด้านงบประมาณ ประกอบด้วย 1.1
การให้งบประมาณในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ 1.2 การให้งบประมาณในการศึกษาความรู ใ้ หม่
จากภายนอก 1.3 การให้งบประมาณในการสร้างสิ่งใหม่ๆให้การทางานมีประสิทธิภาพมากขึน้
2.การสนับสนุนด้านความรู ้ ประกอบด้ว ย 2.1 การจัดให้มีแหล่งค้นคว้าหาความรู ้ 2.2 การจัดให้มี
วิทยาการจากภายนอกมาให้ความรู ้ 2.3 การจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู ร้ ะหว่างพนักงาน ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาค (Alpha Cronbach’ Coefficient) สาหรับแบบสอบถามด้านการ
สนับสนุนจากผูบ้ ริหารค่าความเชื่อถือได้เท่ากับ 0.810
ตาราง 5 ค่าเฉลี่ย และ ระดับความสาคัญของการสนับสนุนจากผูบ้ ริหาร
ประเภทของการสนับสนุนจากผู้บริหาร

ระดับความสาคัญ
̅
𝒙

S.D.

แปลผล

1.1 การให้งบประมาณในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่

4.48

.779

สาคัญมาก

1.2 การให้งบประมาณในการศึกษาความรูใ้ หม่จาก
ภายนอก

4.42

.698

สาคัญมาก

1.3 การให้งบประมาณในการสร้างสิ่งใหม่ๆให้การ
ทางานมีประสิทธิภาพมากขึน้

4.44

.913

สาคัญมาก

รวมการสนับสนุนด้านงบประมาณ

4.44

0.796

สาคัญมาก

1.การสนับสนุนด้านงบประมาณ
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ตาราง 5 (ต่อ)
ประเภทของการสนับสนุนจากผู้บริหาร

ระดับความสาคัญ
̅
𝒙

S.D.

แปลผล

2.1 การจัดให้มีแหล่งค้นคว้าหาความรู ้

4.35

.850

สาคัญมาก

2.2 การจัดให้มีวิทยาการจากภายนอกมาให้ความรู ้

4.23

.933

สาคัญมาก

2.3 การจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรูร้ ะหว่าง
พนักงาน

4.42

.717

สาคัญมาก

รวมการสนับสนุนด้านความรู้

4.33

0.833

สาคัญมาก

รวมการสนับสนุนจากผู้บริหาร

4.39

0.815

สาคัญมาก

2.การสนับสนุนด้านความรู้

จากตารางที่ 5 แสดงให้เ ห็ น ว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามให้ค วามส าคัญ โดยรวมต่ อ การ
สนับสนุนจากผูบ้ ริหารอยู่ในระดับสาคัญมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 แต่เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย
ของการสนับสนุนจากผูบ้ ริหารแต่ละด้านแล้วพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญในระดับ
มากต่อการสนับสนุนด้านงบประมาณ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.44 และให้ความสาคัญในระดับรองลงมา
คือการสนับสนุนด้านความรู ้ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.33
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของผูต้ อบแบบสอบถามในการสนับสนุนด้านงบประมาณ ผูต้ อบ
แบบสอบถามให้ความสาคัญในระดับมาก คือ การให้งบประมาณในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ โดย
มีค่าเฉลี่ย 4.48 และผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญในระดับ รองลงมาคือ การให้งบประมาณ
ในการสร้างสิ่งใหม่ๆให้การทางานมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.44 นอกจากนีผ้ ูต้ อบ
แบบสอบถามให้ความสาคัญในระดับน้อยที่สุด คือ การให้งบประมาณในการศึกษาความรู ใ้ หม่
จากภายนอก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.42
เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า เฉลี่ ย ของผู้ต อบแบบสอบถามในการสนับ สนุน ด้า นความรู ้ ผู้ต อบ
แบบสอบถามให้ความสาคัญในระดับมาก คือ การจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรูร้ ะหว่างพนักงาน
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โดยมีค่าเฉลี่ย 4.42 และผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญในระดับ รองลงมาคือ การจัดให้มี
แหล่งค้นคว้าหาความรู ้ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.35 นอกจากนีผ้ ตู้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญในระดับ
น้อยที่สดุ คือ การจัดให้มีวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู ้ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.23
ข้อมูลเกี่ยวกับบรรยากาศด้านการสร้างนวัตกรรมในองค์กรต่อการสร้างพฤติกรรมเชิง
นวัตกรรมของพนักงาน
การนาเสนอในส่วนนีเ้ ป็ นผลการศึกษาเกี่ยวกับ บรรยากาศด้านการสร้างนวัตกรรมใน
องค์กรต่อการสร้างพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงาน ได้แก่ 1.ระบบในการเผยแพร่ความคิด
สร้างสรรค์ ประกอบด้วย 1.1 องค์กรมีทีมงานที่ช่วยเหลือ และสนับสนุนในการคิดค้นความคิด
ใหม่ๆเพื่อพัฒนาองค์กร 1.2 องค์กรมีช่องทางในการสื่อสารผลงานที่ได้รบั คัดเลือกให้เป็ นตัวอย่าง
1.3 องค์กรมี ช่ องทางให้เ สนอความคิ ดสร้างสรรค์ท่ีง่ า ยต่ อการเรี ยนรู แ้ ละใช้ง าน 2.การน า
ความคิดมาพัฒนาเป็ นต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ประกอบด้วย 2.1 องค์กรมีการคัดเลือกความคิด
สร้างสรรค์ท่ดี ีท่สี ดุ มาพัฒนาต้นแบบของ Product / Service 2.2 องค์กรมีการยอมรับข้อเสนอแนะ
และความคิดเห็นจากพนักงานทุกระดับ 2.3 องค์กรมีความพร้อมในการสนับสนุนในด้านเครื่องมือ
และบุคลากรในการพัฒนา Product / Service ให้เกิดขึน้ จริง 3.การกระตุน้ ให้มีการเสนอความคิด
สร้างสรรค์ ประกอบด้วย 3.1 องค์กรจัดให้มีกิจกรรมแข่งขันเสนอไอเดียในการพัฒนาองค์กร 3.2
ลัก ษณะงานของท่ า นสนับ สนุ น ให้ท่ า นสร้า งผลงานจากแนวคิ ด ใหม่ ๆ 3.3 องค์ก รจัด ให้มี
สภาพแวดล้อมและทัศนียภาพที่เอือ้ ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอ
นบาค (Alpha Cronbach’ Coefficient) ส าหรับ แบบสอบถามด้า นบรรยากาศในการสร้ า ง
นวัตกรรมค่าความเชื่อถือได้เท่ากับ 0.847
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ตาราง 6 ค่าเฉลี่ย และ ระดับความคิดเห็นของบรรยากาศในการสร้างนวัตกรรม
ประเภทของบรรยากาศในการสร้างนวัตกรรม

ระดับความคิดเห็น
̅
𝒙

S.D.

แปลผล

1.1 องค์กรมีทีมงานที่ช่วยเหลือ และสนับสนุนในการ
คิดค้นความคิดใหม่ๆเพื่อพัฒนาองค์กร

4.37

.774

เห็นด้วยมาก

1.2 องค์กรมีช่องทางในการสื่อสารผลงานที่ได้รบั
คัดเลือกให้เป็ นตัวอย่าง

4.10

.753

ค่อนข้างเห็นด้วย

1.3 องค์กรมีช่องทางให้เสนอความคิดสร้างสรรค์ท่งี า่ ย
ต่อการเรียนรูแ้ ละใช้งาน

4.19

.790

ค่อนข้างเห็นด้วย

4.22

0.772

เห็นด้วยมาก

2.1 องค์กรมีการคัดเลือกความคิดสร้างสรรค์ท่ดี ีท่สี ดุ
มาพัฒนาต้นแบบของ Product / Service

4.20

.812

เห็นด้วยมาก

2.2 องค์กรมีการยอมรับข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
จากพนักงานทุกระดับ

4.32

.650

เห็นด้วยมาก

2.3 องค์กรมีความพร้อมในการสนับสนุนในด้าน
เครื่องมือและบุคลากรในการพัฒนา Product /
Service ให้เกิดขึน้ จริง

4.24

.863

เห็นด้วยมาก

รวมการนาความคิดพัฒนาเป็ นต้นแบบ

4.25

0.775

เห็นด้วยมาก

1.ระบบในการเผยแพร่ความคิดสร้างสรรค์

รวมการเผยแพร่ความคิดสร้างสรรค์
2.การนาความคิดมาพัฒนาเป็ นต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
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ตาราง 6 (ต่อ)
ประเภทของบรรยากาศในการสร้างนวัตกรรม

ระดับความคิดเห็น
̅
𝒙

S.D.

แปลผล

3.1 องค์กรจัดให้มีกจิ กรรมแข่งขันเสนอไอเดียในการ
พัฒนาองค์กร

4.38

.711

เห็นด้วยมาก

3.2 ลักษณะงานสนับสนุนให้สร้างผลงานจากแนวคิด
ใหม่ๆ

4.08

.943

ค่อนข้างเห็นด้วย

3.3 องค์กรจัดให้มีสภาพแวดล้อมและทัศนียภาพที่เอือ้
ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

4.16

.876

ค่อนข้างเห็นด้วย

รวมการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์

4.20

0.843

ค่อนข้างเห็นด้วย

รวมบรรยากาศในการสร้างนวัตกรรม

4.22

0.797

เห็นด้วยมาก

3.การกระตุน้ ให้มกี ารเสนอความคิดสร้างสรรค์

จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมต่อบรรยากาศ
ในการสร้างนวัตกรรมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 แต่เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย
ของประเภทบรรยากาศในการสร้า งนวัต กรรมแต่ ล ะด้า นแล้ว พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามให้
ความเห็นด้วยมากที่สุดต่อ การนาความคิดมาพัฒนาเป็ นต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.25 และเห็นด้วยรองลงมาคือ ระบบในการเผยแพร่ความคิดสร้างสรรค์ โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.22 และประเภทที่เห็นด้วยน้อยที่สดุ คือ การกระตุน้ ให้มีการเสนอความคิดสร้างสรรค์ โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของผูต้ อบแบบสอบถามในการนาความคิดมาพัฒนาเป็ นต้นแบบ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ใ หม่ ผู้ต อบแบบสอบถามค่ อ นข้า งเห็ น ด้ว ยในระดับ มาก คื อ องค์ก รมี ก ารยอมรับ
ข้อเสนอแนะและความคิ ดเห็นจากพนักงานทุก ระดับ โดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.32 และผู้ต อบ
แบบสอบถามค่อนข้างเห็นด้วยในระดับปานกลาง คือ องค์กรมีความพร้อมในการสนับสนุนในด้าน
เครื่องมือและบุคลากรในการพัฒนา Product / Service ให้เกิดขึน้ จริง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24
นอกจากนีผ้ ตู้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยในระดับน้อย คือ องค์กรมีการคัดเลือกความคิดสร้างสรรค์
ที่ดีท่สี ดุ มาพัฒนาต้นแบบของ Product / Service โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20
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เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของผูต้ อบแบบสอบถามในระบบการเผยแพร่ความคิดสร้างสรรค์
ผูต้ อบแบบสอบถามค่อนข้างเห็นด้วยในระดับมาก คือ องค์กรมีทีมงานที่ช่วยเหลือ และสนับสนุน
ในการคิดค้นความคิดใหม่ๆเพื่อพัฒนาองค์กร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 และผูต้ อบแบบสอบถาม
ค่อนข้างเห็นด้วยในระดับปานกลางคือ องค์กรมีช่องทางให้เสนอความคิดสร้างสรรค์ท่ีง่ายต่อการ
เรียนรูแ้ ละใช้งาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 นอกจากนีผ้ ตู้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยในระดับน้อย
คือ องค์กรมีช่องทางในการสื่อสารผลงานที่ได้รบั คัดเลือกให้เป็ นตัวอย่าง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.10
เมื่ อพิจ ารณาค่าเฉลี่ ยของผู้ตอบแบบสอบถามในการกระตุ้นให้มี การเสนอความคิ ด
สร้างสรรค์ ผูต้ อบแบบสอบถามค่อนข้างเห็นด้วยในระดับมาก คือ องค์กรจัดให้มีกิจกรรมแข่งขัน
เสนอไอเดียในการพัฒนาองค์กร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 และผูต้ อบแบบสอบถามค่อนข้างเห็น
ด้วยในระดับปานกลางคือ องค์กรจัดให้มีสภาพแวดล้อมและทัศนียภาพที่เอือ้ ให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 นอกจากนีผ้ ูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยในระดับน้อย คือ
ลักษณะงานสนับสนุนให้สร้างผลงานจากแนวคิดใหม่ๆ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08
ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจต่อการสร้างพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงาน
การนาเสนอในส่วนนีเ้ ป็ นผลการศึกษาเกี่ ย วกับ แรงจูง ใจต่อการสร้างพฤติกรรมเชิง
นวัตกรรมของพนักงาน ได้แก่ 1.แรงจูงจากการกาหนดตัวชีว้ ดั ผลงาน (KPI) ประกอบด้วย
1.1
องค์กรมีการตั้งเป้าหมายในการสร้างนวัตกรรมกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง 1.2 องค์กรมีการวัด
ประเมินผลในการสร้างสรรค์ผลงานที่ชัดเจน 2.แรงจูงใจด้านการเงิน ประกอบด้วย 2.1 องค์กรมี
การก าหนดระบบการให้ร างวัล ส าหรับ การมี ส่ ว นร่ ว มในการเสนอความคิ ด 2.2 การได้รับ
ค่าตอบแทนที่สงู ขึน้ 2.3 การแบ่งสัดส่วนกาไรจากผลงาน 3.แรงจูงใจด้านที่ไม่ใช่เงิน ประกอบด้วย
3.1 การได้รบั การเลื่อนขัน้ เลื่อนตาแหน่ง 3.2 การได้รบั การยกย่องชมเชยจากองค์กร 3.3 การได้
สิทธิบตั รในการเป็ นเจ้าของผลงานนวัตกรรมนัน้ ๆ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาค (Alpha
Cronbach’ Coefficient) สาหรับแบบสอบถามด้านแรงจูงใจในการสร้างนวัตกรรมค่าความเชื่ อถือ
ได้เท่ากับ 0.914
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ตาราง 7 ค่าเฉลี่ย และ ระดับความคิดเห็นของแรงจูงใจในการสร้างนวัตกรรม
ประเภทของแรงจูงใจในการสร้างนวัตกรรม

ระดับความคิดเห็น
̅
𝒙

S.D.

แปลผล

1.1 องค์กรมีการตัง้ เป้าหมายในการสร้างนวัตกรรม
กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง

4.24

.820

เห็นด้วยมาก

1.2 องค์กรมีการวัดประเมินผลในการสร้างสรรค์
ผลงานที่ชดั เจน

4.13

.862

ค่อนข้างเห็นด้วย

4.18

.841

ค่อนข้างเห็นด้วย

2.1 องค์กรมีการกาหนดระบบการให้รางวัลสาหรับ
การมีส่วนร่วมในการเสนอความคิด

4.12

.838

ค่อนข้างเห็นด้วย

2.2 การได้รบั ค่าตอบแทนที่สงู ขึน้

4.25

1.018

เห็นด้วยมาก

2.3 การแบ่งสัดส่วนกาไรจากผลงาน

4.17

.943

ค่อนข้างเห็นด้วย

4.18

0.933

ค่อนข้างเห็นด้วย

3.1 การได้รบั การเลื่อนขัน้ เลื่อนตาแหน่ง

4.25

.982

เห็นด้วยมาก

3.2 การได้รบั การยกย่องชมเชยจากองค์กร

4.28

.746

เห็นด้วยมาก

3.3 การได้สิทธิบตั รในการเป็ นเจ้าของผลงาน
นวัตกรรมนัน้ ๆ

4.34

.917

เห็นด้วยมาก

รวมแรงจูงใจด้านทีไ่ ม่ใช่เงิน

4.29

0.881

เห็นด้วยมาก

รวมแรงจูงใจในการสร้างนวัตกรรม

4.22

0.885

เห็นด้วยมาก

1.แรงจูงจากการกาหนดตัวชีว้ ดั ผลงาน (KPI)

รวมแรงจูงใจจากการกาหนด KPI
2.แรงจูงใจด้านการเงิน

รวมแรงจูงใจด้านการเงิน
3.แรงจูงใจด้านทีไ่ ม่ใช่เงิน
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จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมต่อ แรงจูงใจใน
การสร้างนวัตกรรมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 แต่เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย
ของประเภทแรงจูงใจในการสร้างนวัตกรรมแต่ละด้านแล้วพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความเห็น
ด้วยมากที่สุดต่อ แรงจูงใจด้านที่ไม่ใช่เงิน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 และให้ความคิดเห็นระดับ
ปานกลางคือ แรงจูงจากการกาหนดตัวชีว้ ดั ผลงาน (KPI) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 และประเภท
ที่เห็นด้วยน้อยที่สดุ คือ แรงจูงใจด้านการเงิน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของผูต้ อบแบบสอบถามในปั จจัย แรงจูงใจด้านที่ไม่ใช่เงิน ผูต้ อบ
แบบสอบถามค่ อ นข้า งเห็ น ด้ว ยในระดับ มาก คื อ การได้สิ ท ธิ บัต รในการเป็ น เจ้า ของผลงาน
นวัตกรรมนัน้ ๆ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 และผูต้ อบแบบสอบถามค่อนข้างเห็นด้วยในระดับปาน
กลาง คือ การได้รบั การยกย่องชมเชยจากองค์กร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 นอกจากนีผ้ ูต้ อบ
แบบสอบถามเห็นด้วยในระดับน้อย คือ การได้รบั การเลื่อนขัน้ เลื่อนตาแหน่ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.25
เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า เฉลี่ ย ของผู้ต อบแบบสอบถามปั จ จัย แรงจูง จากการกาหนดตัว ชีว้ ัด
ผลงาน (KPI) ผูต้ อบแบบสอบถามค่อนข้างเห็นด้วยในระดับมาก คือ องค์กรมีการตัง้ เป้าหมายใน
การสร้า งนวัต กรรมกับ พนัก งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.24 นอกจากนี ้ผู้ต อบ
แบบสอบถามเห็นด้วยในระดับน้อย คือ องค์กรมีการวัดประเมินผลในการสร้างสรรค์ผลงานที่
ชัดเจน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13
เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า เฉลี่ ย ของผู้ต อบแบบสอบถามปั จ จัย แรงจู ง ใจด้า นการเงิ น ผู้ต อบ
แบบสอบถามค่อนข้างเห็นด้วยในระดับมาก คือ การได้รบั ค่าตอบแทนที่สูง ขึน้ โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.25 และผูต้ อบแบบสอบถามค่อนข้างเห็นด้วยในระดับปานกลาง คือ การแบ่งสัดส่วน
กาไรจากผลงาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 นอกจากนีผ้ ตู้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยในระดับน้อย
คือ องค์กรมีการกาหนดระบบการให้รางวัลส าหรับการมีส่วนร่วมในการเสนอความคิด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12
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ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงาน
การนาเสนอในส่วนนีเ้ ป็ นผลการศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงาน
ได้แก่ 1.แนวคิดที่จะเสนอผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการใหม่ให้ผบู้ ริหาร 2.การนาเสนอผลิตภัณฑ์หรือ
กระบวนการใหม่ อ อกมาในรู ปแบบ Prototype 3.การเปลี่ยนแปลงหรือพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ห รื อ
บริการของบริษัท 4.การเป็ นผูน้ าในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการการ
ทางานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ 5.การติดตามข่าวสารหรือเทคโนโลยีเพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการ
ทางานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ 6.การยอมรับคาแนะนาและนาไปปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพใน
การทางานเพิ่มขึน้ 7.การให้คาแนะนาบอกต่อสิ่งใหม่ๆแก่เพื่อนร่วมงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทางานเพิ่มขึน้ 8.การชีแ้ นะเพื่อนร่วมงานถึงรู ปแบบการทางานที่รวดเร็วและลดข้อผิดพลาด
9.ความสนใจที่จ ะเผยแพร่ความคิด หรือไอเดียในการทางานในรู ปแบบต่างๆ เช่ น Blogger,
Social 10.ความสนใจที่ จ ะศึก ษาเรี ย นรู ้สิ่ ง ใหม่ ๆ ที่ จ ะเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานเพิ่ม ขึน้
11.ความสนใจปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่มีในปั จจุบนั
12.ความต้องการให้บริษัทจัดสรรเวลาว่างในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่มีในปั จจุบัน ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาค (Alpha Cronbach’
Coefficient) สาหรับแบบสอบถามด้านพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมค่าความเชื่อถือได้เท่ากับ 0.926
ตาราง 8 ค่าเฉลี่ย และ ระดับความคิดเห็นของพฤติกรรมเชิงนวัตกรรม
ประเภทของพฤติกรรมเชิงนวัตกรรม

ระดับความคิดเห็น
̅
𝒙

S.D.

แปลผล

1.แนวคิดที่จะเสนอผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการใหม่ให้
ผูบ้ ริหาร

4.28

.771

เห็นด้วยมาก

2.การนาเสนอผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการใหม่ออกมา
ในรูปแบบ Prototype

4.17

.946

ค่อนข้างเห็นด้วย

3.การเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ของบริษัท

4.23

.782

เห็นด้วยมาก

4.การเป็ นผูน้ าในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการการทางานให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึน้

4.28

.869

เห็นด้วยมาก
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ตาราง 8 (ต่อ)
ประเภทของพฤติกรรมเชิงนวัตกรรม

ระดับความคิดเห็น
̅
𝒙

S.D.

แปลผล

5.การติดตามข่าวสารหรือเทคโนโลยีเพื่อนามา
ประยุกต์ใช้ในการทางานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้

4.25

.826

เห็นด้วยมาก

6.การยอมรับคาแนะนาและนาไปปรับใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพในการทางานเพิ่มขึน้

4.30

.688

เห็นด้วยมาก

7.การให้คาแนะนาบอกต่อสิ่งใหม่ๆแก่เพื่อนร่วมงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานเพิ่มขึน้

4.33

.767

เห็นด้วยมาก

8.การชีแ้ นะเพื่อนร่วมงานถึงรูปแบบการทางานที่
รวดเร็วและลดข้อผิดพลาด

4.28

.859

เห็นด้วยมาก

9.ความสนใจที่จะเผยแพร่ความคิด หรือไอเดียในการ
ทางานในรูปแบบต่างๆ เช่น Blogger, Social

4.19

1.077

ค่อนข้างเห็นด้วย

10.ความสนใจที่จะศึกษาเรียนรูส้ ิ่งใหม่ๆที่จะเพิม่
ประสิทธิภาพในการทางานเพิ่มขึน้

4.27

.765

เห็นด้วยมาก

11.ความสนใจปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่มีใน
ปั จจุบนั

4.17

.800

ค่อนข้างเห็นด้วย

12.ความต้องการให้บริษัทจัดสรรเวลาว่างใน
การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิม่ เติมในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่มีในปั จจุบนั

4.28

.771

เห็นด้วยมาก

รวมพฤติกรรมเชิงนวัตกรรม

4.25

.827

เห็นด้วยมาก

จากตารางที่ 8 แสดงให้เห็นว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมต่อ พฤติกรรม
เชิงนวัตกรรมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25
เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า เฉลี่ ย ของพฤติ ก รรมเชิ ง นวั ต กรรมในแต่ ล ะด้า นแล้ว พบว่ า ผู้ต อบ
แบบสอบถามให้ความเห็นด้วยมากที่สดุ คือ การให้คาแนะนาบอกต่อสิ่งใหม่ๆแก่เพื่อนร่วมงานเพื่อ
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เพิ่มประสิทธิภาพในการทางานเพิ่มขึน้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ในขณะที่ผตู้ อบแบบสอบถามมี
ความคิ ด เห็ น ในระดั บ ค่ อ นข้า งมาก ได้แ ก่ การยอมรับ ค าแนะน าและน าไปปรับ ใช้ใ ห้เ กิ ด
ประสิทธิภาพในการทางานเพิ่มขึน้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และแนวคิดที่จะเสนอผลิตภัณฑ์
หรือกระบวนการใหม่ให้ผูบ้ ริหาร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 และ การเป็ นผูน้ าในการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์หรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการการทางานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.28 และ การชี แ้ นะเพื่อนร่วมงานถึง รู ปแบบการทางานที่ร วดเร็วและลดข้อผิ ดพลาด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 และ ความต้องการให้บริษัทจัดสรรเวลาว่างในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล
เพิ่มเติมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่มีในปั จจุบนั โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 และ ความ
สนใจที่จะศึกษาเรียนรู ส้ ิ่งใหม่ๆที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานเพิ่มขึน้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.27 และผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง ได้แก่ การติดตามข่าวสารหรือ
เทคโนโลยีเพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการทางานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25
และ ความสนใจที่จะเผยแพร่ความคิด หรือไอเดียในการทางานในรู ปแบบต่างๆ เช่น Blogger,
Social โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับน้อย ได้แก่ การ
นาเสนอผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการใหม่ออกมาในรู ปแบบ Prototype โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17
และ ความสนใจปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่มีในปัจจุบนั
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 และการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐ านที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ ประสบการณ์การทางาน
ตาแหน่งที่รบั ผิดชอบ ที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นของพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงาน
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ตาราง 9 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของเพศ ที่มีผลต่อระดับความคิดเห็นของพฤติกรรมเชิง
นวัตกรรม
เพศ

จานวน

̅
𝒙

S.D.

ชาย

167

4.34

.575

หญิง

205

4.15

.666

F-Test

Sig.

df

T-Test

Sig.
(2-tailed)

3.739

.050

368.755

3.024

.003

*นัยสาคัญทางสถิติ 0.05
สมมติฐานที่ 1.1 พนักงานที่มีเพศต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นของพฤติกรรมเชิง
นวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ที่แตกต่างกัน
จากตารางที่ 9 ผลการทดสอบสมมติฐ านที่ 1.1 โดยใช้สถิติ Independent Samples
T-Test สรุปได้ว่าเพศที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นของพฤติ กรรมเชิงนวัตกรรมที่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังจะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นต่อพฤติกรรมเชิง
นวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ที่เป็ นเพศหญิง มีค่าเฉลี่ย
4.15 ส่วนเพศชาย มีค่าเฉลี่ย 4.34
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ตาราง 10 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของประสบการณ์การทางาน ที่มีผลต่อระดับความ
คิดเห็นของพฤติกรรมเชิงนวัตกรรม

ประสบการณ์การทางาน

จานวน

̅
𝒙

S.D.

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ปี

100

4.10

.662

4-7 ปี

122

4.23

.802

8-12 ปี

90

4.40

.347

มากกว่า 12 ปี ขึน้ ไป

60

4.24

.460

Sum
Squares

df

144.694 368

F

Sig.

3.748

.011

*นัยสาคัญทางสถิติ 0.05
สมมติฐานที่ 1.2 พนักงานที่มีประสบการณ์การทางานต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็น
ของพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ที่แตกต่าง
กัน
จากตารางที่ 10 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.2 โดยใช้สถิติ One-way ANOVA สรุปได้
ว่าประสบการณ์การทางานที่แตกต่างกัน มี ระดับความคิดเห็นของพฤติก รรมเชิ ง นวัตกรรมที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังจะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ตาราง 11 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของประสบการณ์การทางาน ที่มีผลต่อระดับความ
คิดเห็นของพฤติกรรมเชิงนวัตกรรม จาแนกตามประสบการณ์การทางานโดยวิธี LSD
เปรียบเทียบรายคู่

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ปี

4-7 ปี

8-12 ปี

มากกว่า 12 ปี

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ปี

-

.126

.001*

.162

4-7 ปี

.126

-

.045*

.891

8-12 ปี

.001*

.045*

-

.123

มากกว่า 12 ปี ขึน้ ไป

.162

.891

.123

-
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*นัยสาคัญทางสถิติ 0.05
จากตารางที่ 11 พบว่าประสบการณ์การทางานที่แตกต่างกัน ได้แก่ ประสบการณ์การ
ทางานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ปี กับ ประสบการณ์การทางาน 4-7 ปี กับ ประสบการณ์การทางาน
8-12 ปี และ ประสบการณ์การทางานมากกว่า 12 ปี ขึน้ ไป มีระดับความคิดเห็นของพฤติกรรมเชิง
นวัตกรรมที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังจะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยของความ
คิดเห็นต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ตาราง 12 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของตาแหน่งที่รบั ผิดชอบ ที่มีผลต่อระดับความ
คิดเห็นของพฤติกรรมเชิงนวัตกรรม
ตาแหน่งที่
จานวน
รับผิดชอบ

̅
𝒙

S.D.

หัวหน้า

125

4.41

.306

พนักงาน
ทั่วไป

247

4.15

.732

F-Test

Sig.

df

T-Test

Sig.
(2-tailed)

43.490

.000

360.046

4.737

.000

*นัยสาคัญทางสถิติ 0.05
สมมติฐานที่ 1.3 พนักงานที่มีตาแหน่งที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นของพฤติกรรม
เชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ที่แตกต่างกัน
จากตารางที่ 12 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.3 โดยใช้สถิติ Independent Samples
T-Test สรุปได้ว่าตาแหน่งที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นของพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมที่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังจะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
เชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ที่เป็ นหัวหน้า มีค่าเฉลี่ย
4.41 ส่วนพนักงานทั่วไป มีค่าเฉลี่ย 4.15
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สมมติฐานที่ 2 การสนับสนุนของผูบ้ ริหารด้านนวัตกรรม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิง
นวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
𝐻0 : การสนับสนุนของผูบ
้ ริหารด้านนวัตกรรม ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของ
พนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
𝐻1 : การสนับสนุนของผูบ
้ ริหารด้านนวัตกรรม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของ
พนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ในการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ โ ดยใช้ สู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ พ หุ คู ณ (Multiple
Correlation) และการวิ เ คราะห์ก ารถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบการ
เลือกตัวแปรโดยวิธีนาตัวแปรเข้าทัง้ หมด (Enter Regression) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
ตาราง 13 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู โดยรวมของปั จจัยการสนับสนุนของผูบ้ ริหารที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรม
𝑹

𝑹𝟐

𝑹𝟐 adj

𝑺𝑬𝒃

.518

.269

.265

.543

*นัยสาคัญทางสถิติ 0.05
จากตารางที่ 13 พบว่า ปั จจัยการสนับสนุนของผูบ้ ริหารที่มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิ ง
นวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ในระดับปานกลาง คือ .518
สามารถอธิ บายความผันแปรของปั จ จัยการสนับสนุนของผู้บริหาร ได้ 26.9 % ด้วยค่าความ
คลาดเคลื่อนของการกะประมาณ .543 (หมายถึงความผิดพลาดที่เกิดขึน้ จากการพยากรณ์โดย
เฉลี่ย)
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ตาราง 14 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระของปัจจัยการสนับสนุนของผูบ้ ริหารที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมเชิงนวัตกรรม
SS

df

MS

Regression

40.049

3

20.025

Residual

109.065

369

.296

Total

149.115

372

F

Sig.

67.749

.000*

*นัยสาคัญทางสถิติ 0.05
จากตารางที่ 14 พบว่าตัวแปรอิสระในด้านการสนับสนุนของผูบ้ ริหารอย่างน้อย 1 ตัว ที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
ตาราง 15 ค่านา้ หนักความสาคัญของตัวแปรอิสระของปั จจัยการสนับสนุนของผูบ้ ริหารที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรม
ปั จจัยการสนับสนุนของผู้บริหาร

b

Std error

ค่าคงที่ (Constant)

1.927

.213

การสนับสนุนด้านความรู้ 𝒙𝟏

.114

.051

การสนับสนุนด้านงบประมาณ 𝒙𝟐

.417

.050

Beta

t

Sig.

9.043

.000

.119

2.232

.026

.443

8.318

.000

*นัยสาคัญทางสถิติ 0.05
จากตารางที่ 15 พบว่าค่านา้ หนักความส าคัญ ในรู ป คะแนนดิบ (b) ของตัวแปรการ
สนับสนุนด้านความรู ้ 𝒙𝟏 ตัวแปรการสนับสนุนด้านงบประมาณ 𝒙𝟐 ส่งผลทางบวกต่อพฤติกรรม
เชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิ ติ ท่ี ร ะดับ 0.05 และเมื่ อ พิ จ ารณาค่ า น ้า หนัก ความส าคัญ ของตัว แปรปั จ จัย ในรู ป คะแนน
มาตรฐาน (Beta) พบว่าปั จ จัยการสนับ สนุนของผู้บริหารที่ ส่ง ผลมากที่สุด ได้แก่ ตัว แปรการ
สนั บ สนุ น ด้า นงบประมาณ 𝒙𝟐 รองลงมาคื อ สนั บ สนุ น ด้า นความรู ้ 𝒙𝟏 โดยมี ค่ า น ้า หนั ก
ความสาคัญในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) เท่ากับ 0.443 และ 0.119 ตามลาดับ
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ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ขา้ งต้น สามารถนามาเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ พฤติกรรมเชิง
นวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ได้ดงั นี ้
สมการในรูปคะแนนดิบ
Y = 1.927 + 0.114(𝒙𝟏 ) + 0.417(𝒙𝟐 )
จากสมการในรู ปคะแนนดิบสามารถอธิบายได้ว่า ถ้าคะแนน ตัวแปรการสนับสนุนด้าน
ความรู ้ 𝒙𝟏 และตัวแปรการสนับสนุนด้านงบประมาณ 𝒙𝟐 มีค่าเป็ น 0 แล้ว คะแนนพฤติกรรมเชิง
นวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) (Y) จะมีค่า 1.927 โดยที่ถา้
คะแนนตัวแปรการสนับสนุนด้านความรู ้ 𝒙𝟏 เพิ่มขึน้ 1 หน่วยแล้ว คะแนนพฤติกรรมเชิงนวัตกรรม
ของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) (Y) จะเพิ่มขึน้ 0.114 เมื่อควบคุมตัว
แปรการสนับสนุนด้านงบประมาณ 𝒙𝟐 ไว้ และถ้าคะแนนตัวแปรการสนับสนุนด้านงบประมาณ
𝒙𝟐 เ พิ่ ม ขึ ้ น 1 ห น่ ว ย แ ล้ ว ค ะ แ น น พ ฤ ติ ก ร ร ม เ ชิ ง น วั ต ก ร ร ม ข อ ง พ นั ก ง า น
บริษัท ทิส โก้ไ ฟแนนเชี ยลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (Y) จะเพิ่ม ขึน้ 0.417 เมื่ อควบคุม ตัว แปรการ
สนับสนุนด้านความรู ้ 𝒙𝟏 ไว้
สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z = 0.119(𝒁𝐱𝟏 ) + 0.443(𝒁𝐱𝟐 )
จากสมการในรูปคะแนนมาตรฐานสามารถอธิบายได้ว่า ถ้าคะแนนตัวแปรการสนับสนุน
ด้านความรู ้ 𝒁𝐱𝟏 เพิ่ม ขึน้ 1 หน่วยคะแนนมาตรฐาน แล้วคะแนนพฤติกรรมเชิ ง นวัตกรรมของ
พนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) (Z) จะเพิ่มขึน้ 0.119 เมื่อควบคุม ตัวแปร
การสนับสนุนด้านงบประมาณ 𝒁𝐱𝟐 ไว้และถ้าคะแนนตัวแปรการสนับสนุนด้านงบประมาณ 𝒁𝐱𝟐
เพิ่ ม ขึ ้น 1 หน่ ว ยคะแนนมาตรฐาน แล้ ว คะแนน พฤติ ก รรมเชิ ง นวั ต กรรมของพนั ก งาน
บริษัท ทิส โก้ไ ฟแนนเชี ยลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (Z) จะเพิ่ม ขึน้ 0.443 เมื่ อควบคุม ตัว แปรการ
สนับสนุนด้านความรู ้ 𝒁𝐱𝟏 ไว้
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สมมติฐานที่ 3 บรรยากาศด้านการสร้างนวัตกรรมในองค์กร มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิง
นวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
𝐻0 : บรรยากาศด้านการสร้างนวัตกรรมในองค์กร ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรม
ของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
𝐻1 : บรรยากาศด้านการสร้างนวัตกรรมในองค์กร มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรม
ของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ในการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ โ ดยใช้ สู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ พ หุ คู ณ (Multiple
Correlation) และการวิ เ คราะห์ก ารถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบการ
เลือกตัวแปรโดยวิธีนาตัวแปรเข้าทัง้ หมด (Enter Regression) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
ตาราง 16 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู โดยรวมของปัจจัยบรรยากาศด้านการสร้างนวัตกรรม
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรม
𝑹

𝑹𝟐

𝑹𝟐 adj

𝑺𝑬𝒃

.586

.344

.338

.515

*นัยสาคัญทางสถิติ 0.05
จากตารางที่ 16 พบว่า ปัจจัยบรรยากาศด้านการสร้างนวัตกรรมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
เชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ในระดับปานกลาง คือ
.586 สามารถอธิบายความผันแปรของปั จจัยบรรยากาศด้านการสร้างนวัตกรรมได้ 34.4 % ด้วย
ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นของการกะประมาณ .515 (หมายถึ ง ความผิ ด พลาดที่ เ กิ ด ขึ น้ จากการ
พยากรณ์โดยเฉลี่ย)
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ตาราง 17 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระของปัจจัยบรรยากาศด้านการสร้างนวัตกรรมที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรม
SS

df

MS

Regression

51.227

4

17.076

Residual

97.888

368

.266

Total

149.115

372

F

Sig.

64.194

.000*

*นัยสาคัญทางสถิติ 0.05
จากตารางที่ 17 พบว่าตัวแปรอิสระในปั จจัยบรรยากาศด้านการสร้างนวัตกรรมอย่าง
น้อย 1 ตัว ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด
(มหาชน) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
ตาราง 18 ค่านา้ หนักความสาคัญของตัวแปรอิสระของปั จจัยบรรยากาศด้านการสร้างนวัตกรรมที่
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรม
ปั จจัยบรรยากาศด้านการสร้างนวัตกรรม

b

Std error Beta

t

Sig.

ค่าคงที่ (Constant)

1.602

.214

7.467

.000

การกระตุ้นให้มีการเสนอความคิดสร้างสรรค์𝒙𝟏

.084

.068

.077

1.221

.223

ระบบในการเผยแพร่ความคิดสร้างสรรค์ 𝒙𝟐

.139

.063

.133

2.207

.028

การนาความคิดมาพัฒนาเป็ นต้นแบบ ผลิตภัณฑ์
ใหม่ 𝒙𝟑

.403

.046

.456

8.860

.000

*นัยสาคัญทางสถิติ 0.05
จากตารางที่ 18 พบว่าค่านา้ หนักความส าคัญ ในรู ป คะแนนดิบ (b) ของตัวแปรการ
กระตุน้ ให้มีการเสนอความคิดสร้างสรรค์ 𝒙𝟏 ตัวแปรระบบในการเผยแพร่ความคิดสร้างสรรค์ 𝒙𝟐
ตัวแปรการนาความคิดมาพัฒนาเป็ นต้นแบบใหม่ 𝒙𝟑 ส่งผลทางบวกต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรม
ของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ
0.05 และเมื่อพิจารณาค่านา้ หนักความสาคัญของตัวแปรปั จจัยในรู ปคะแนนมาตรฐาน (Beta)
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พบว่าปั จจัยบรรยากาศด้านการสร้างนวัตกรรมที่ส่งผลมากที่สุด ได้แก่ การนาความคิดมาพัฒนา
เป็ นต้นแบบใหม่ 𝒙𝟑 รองลงมาคือระบบในการเผยแพร่ความคิดสร้างสรรค์ 𝒙𝟐 และตัวแปรที่มีผล
น้อยที่สุดคือ การกระตุน้ ให้มีการเสนอความคิดสร้างสรรค์ 𝒙𝟏 โดยมีค่านา้ หนักความสาคัญใน
รูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) เท่ากับ 0.456 , 0.133 และ 0.077 ตามลาดับ
ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ขา้ งต้น สามารถนามาเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ พฤติกรรมเชิง
นวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ได้ดงั นี ้
สมการในรูปคะแนนดิบ
Y = 1.602 + 0.084(𝒙𝟏 ) + 0.139(𝒙𝟐 ) + 0.403(𝒙𝟑 )
จากสมการในรูปคะแนนดิบสามารถอธิบายได้ว่า ถ้าคะแนน ตัวแปรการกระตุน้ ให้มีการ
เสนอความคิดสร้างสรรค์ 𝒙𝟏 และตัวแปรระบบในการเผยแพร่ความคิดสร้างสรรค์ 𝒙𝟐 และตัวแปร
การนาความคิดมาพัฒนาเป็ นต้นแบบใหม่ 𝒙𝟑 มีค่าเป็ น 0 แล้ว คะแนนพฤติกรรมเชิงนวัตกรรม
ของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) (Y) จะมีค่า 1.602 โดยที่ถา้ คะแนนตัว
แปรการกระตุน้ ให้มีการเสนอความคิดสร้างสรรค์ 𝒙𝟏 เพิ่มขึน้ 1 หน่วยแล้ว คะแนนพฤติกรรมเชิง
นวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) (Y) จะเพิ่มขึน้ 0.084 เมื่อ
ควบคุมตัวแปรระบบในการเผยแพร่ความคิดสร้างสรรค์ 𝒙𝟐 และควบคุมตัวแปรการนาความคิดมา
พัฒนาเป็ นต้นแบบใหม่ 𝒙𝟑 ไว้ และถ้าคะแนนตัวแปรระบบในการเผยแพร่ความคิดสร้างสรรค์ 𝒙𝟐
เพิ่มขึน้ 1 หน่วยแล้ว คะแนนพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
จ ากัด (มหาชน) (Y) จะเพิ่ม ขึน้ 0.139 เมื่ อควบคุม ตัวแปรการกระตุ้นให้มี การเสนอความคิ ด
สร้างสรรค์ 𝒙𝟏 และตัวแปรการนาความคิดมาพัฒนาเป็ นต้นแบบใหม่ 𝒙𝟑 ไว้และถ้าคะแนนตัวแปร
การน าความคิ ด มาพัฒ นาเป็ น ต้น แบบใหม่ 𝒙𝟑 เพิ่ ม ขึ น้ 1 หน่ ว ยแล้ว คะแนนพฤติ ก รรมเชิ ง
นวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) (Y) จะเพิ่มขึน้ 0.403 เมื่อ
ควบคุมตัวแปรการกระตุน้ ให้มีการเสนอความคิดสร้างสรรค์ 𝒙𝟏 และตัวแปรระบบในการเผยแพร่
ความคิดสร้างสรรค์ 𝒙𝟐 ไว้
สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z = 0.77(𝒁𝐱𝟏 ) + 0.133(𝒁𝐱𝟐 ) + 0.456(𝒁𝐱𝟑 )
จากสมการในรูปคะแนนมาตรฐานสามารถอธิบายได้ว่า ถ้าคะแนนตัวแปรการกระตุน้ ให้
มีการเสนอความคิดสร้างสรรค์ 𝒁𝐱𝟏 เพิ่มขึน้ 1 หน่วยคะแนนมาตรฐาน แล้วคะแนนพฤติกรรมเชิง
นวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) (Z) จะเพิ่มขึน้ 0.77 เมื่อ
ควบคุม ตัว แปรระบบในการเผยแพร่ความคิดสร้างสรรค์ 𝒁𝐱𝟐 และตัวแปรการนาความคิดมา

54
พัฒนาเป็ นต้นแบบใหม่ 𝒁𝒙𝟑 ไว้ และถ้าคะแนนตัวแปรระบบในการเผยแพร่ความคิดสร้างสรรค์
𝒁𝐱𝟐 เพิ่มขึน้ 1 หน่วยคะแนนมาตรฐาน แล้วคะแนนพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) (Z) จะเพิ่มขึน้ 0.133 เมื่อควบคุม ตัวแปรการกระตุน้ ให้มี
การเสนอความคิดสร้างสรรค์ 𝒁𝐱𝟏 และตัวแปรการนาความคิดมาพัฒนาเป็ นต้นแบบใหม่ 𝒁𝒙𝟑 ไว้
และถ้าคะแนนตัวแปรการนาความคิดมาพัฒนาเป็ นต้นแบบใหม่ 𝒁𝒙𝟑 เพิ่มขึน้ 1 หน่วยคะแนน
มาตรฐาน แล้วคะแนนพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด
(มหาชน) (Z) จะเพิ่มขึน้ 0.456 เมื่อควบคุม ตัวแปรการกระตุน้ ให้มีการเสนอความคิดสร้างสรรค์
𝒁𝐱𝟏 และตัวแปรระบบในการเผยแพร่ความคิดสร้างสรรค์ 𝒁𝐱𝟐 ไว้
สมมติฐานที่ 4 แรงจูงใจที่ทาให้เกิดพฤติกรรมที่เป็ นนวัตกรรม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
เชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
𝐻0 : แรงจู ง ใจที่ ท าให้เ กิ ด พฤติ ก รรมที่ เ ป็ น นวั ต กรรม ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมเชิ ง
นวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
𝐻1 : แรงจูงใจที่ทาให้เกิดพฤติกรรมที่เป็ นนวัตกรรม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรม
ของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ในการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ โ ดยใช้ สู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ พ หุ คู ณ (Multiple
Correlation) และการวิ เ คราะห์ก ารถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบการ
เลือกตัวแปรโดยวิธีนาตัวแปรเข้าทัง้ หมด (Enter Regression) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
ตาราง 19 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู โดยรวมของปัจจัยแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
เชิงนวัตกรรม
𝑹

𝑹𝟐

𝑹𝟐 adj

𝑺𝑬𝒃

.613

.376

.371

.502

*นัยสาคัญทางสถิติ 0.05
จากตารางที่ 19 พบว่า ปั จจัยแรงจูงใจด้านการสร้างนวัตกรรมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
เชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ในระดับปานกลาง คือ
.613 สามารถอธิบายความผันแปรของปั จจัยแรงจูงใจด้านการสร้างนวัตกรรมได้ 37.6 % ด้วยค่า
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ความคลาดเคลื่อนของการกะประมาณ .502 (หมายถึงความผิดพลาดที่เกิดขึน้ จากการพยากรณ์
โดยเฉลี่ย)
ตาราง 20 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระของปัจจัยแรงจูงใจด้านการสร้างนวัตกรรมที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรม
SS

df

MS

Regression

56.113

3

18.704

Residual

93.001

369

.253

Total

149.115

372

F

Sig.

74.012

.000*

*นัยสาคัญทางสถิติ 0.05
จากตารางที่ 20 พบว่าตัวแปรอิสระในปั จจัยแรงจูงใจด้านการสร้างนวัตกรรมอย่างน้อย
1 ตัว ที่ ส่ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมเชิ ง นวัต กรรมของพนัก งานบริ ษั ท ทิ ส โก้ไ ฟแนนเชี ย ลกรุ๊ ป จ ากัด
(มหาชน) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
ตาราง 21 ค่านา้ หนักความสาคัญของตัวแปรอิสระของปั จจัยแรงจูงใจด้านการสร้างนวัตกรรมที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรม
ปั จจัยแรงจูงใจด้านการสร้างนวัตกรรม

b

Std error Beta

t

Sig.

ค่าคงที่ (Constant)

1.880

.164

11.491

.000

แรงจูงใจด้านทีไ่ ม่ใช่เงิน 𝒙𝟏

.255

.050

.308

5.065

.000

แรงจูงใจด้านการเงิน 𝒙𝟐

.134

.061

.171

2.191

.029

แรงจูงจากการกาหนดตัวชีว้ ดั ผลงาน (KPI) 𝒙𝟑

.171

.055

.207

3.136

.002

*นัยสาคัญทางสถิติ 0.05
จากตารางที่ 21 พบว่าค่านา้ หนักความสาคัญในรูปคะแนนดิบ (b) ของตัวแปรแรงจูงใจ
ด้านที่ไม่ใช่เงิน 𝒙𝟏 ตัวแปรแรงจูงใจด้านการเงิน 𝒙𝟐 ตัวแปรแรงจูงจากการกาหนดตัวชีว้ ดั ผลงาน
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(KPI) 𝒙𝟑 ส่งผลทางบวกต่อ พฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
จากัด (มหาชน) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาค่านา้ หนักความสาคัญ
ของตัวแปรปั จจัยในรู ปคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่าปั จจัยแรงจูงใจด้านการสร้างนวัตกรรมที่
ส่งผลมากที่สุด ได้แก่ แรงจูงใจด้านที่ไม่ใช่เงิน 𝒙𝟏 รองลงมาคือแรงจูงจากการกาหนดตัวชีว้ ัด
ผลงาน (KPI) 𝒙𝟑 และตัว แปรที่ มี ผ ลน้อ ยที่ สุด คื อ แรงจูง ใจด้า นการเงิ น 𝒙𝟐 โดยมี ค่ า น ้า หนัก
ความสาคัญในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) เท่ากับ 0.308 , 0.207 และ 0.171 ตามลาดับ
ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ขา้ งต้น สามารถนามาเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ พฤติกรรมเชิง
นวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ได้ดงั นี ้
สมการในรูปคะแนนดิบ
Y = 1.880 + 0.255(𝒙𝟏 ) + 0.134(𝒙𝟐 ) + 0.171(𝒙𝟑 )
จากสมการในรูปคะแนนดิบสามารถอธิบายได้ว่า ถ้าคะแนน ตัวแปรแรงจูงใจด้านที่ไม่ใช่
เงิน 𝒙𝟏 และตัวแปรแรงจูงใจด้านการเงิน 𝒙𝟐 และตัวแปรแรงจูงจากการกาหนดตัวชีว้ ัดผลงาน
(KPI) 𝒙𝟑 มีค่าเป็ น 0 แล้ว คะแนนพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชีย
ลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (Y) จะมี ค่า 1.880 โดยที่ถ้าคะแนนตัวแปรรงจูง ใจด้านที่ไ ม่ ใช่ เงิ น 𝒙𝟏
เพิ่มขึน้ 1 หน่วยแล้ว คะแนนพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
จากัด (มหาชน) (Y) จะเพิ่มขึน้ 0.255 เมื่อควบคุมตัวแปรแรงจูงใจด้านการเงิน 𝒙𝟐 และควบคุมตัว
แปรแรงจูงจากการกาหนดตัวชีว้ ดั ผลงาน (KPI) 𝒙𝟑 ไว้ และถ้าแรงจูงใจด้านการเงิน 𝒙𝟐 เพิ่มขึน้ 1
หน่วยแล้ว คะแนนพฤติกรรมเชิ ง นวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไ ฟแนนเชี ยลกรุ๊ป จากัด
(มหาชน) (Y) จะเพิ่มขึน้ 0.134 เมื่อควบคุมตัวแปรแรงจูงใจด้านที่ไม่ใช่เงิน 𝒙𝟏 และตัวแปรแรงจูง
จากการกาหนดตัวชีว้ ัดผลงาน (KPI) 𝒙𝟑 ไว้และถ้าคะแนนตัวแปรแรงจูงจากการกาหนดตัวชีว้ ัด
ผลงาน (KPI) 𝒙𝟑 เพิ่มขึน้ 1 หน่วยแล้ว คะแนนพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้
ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) (Y) จะเพิ่มขึน้ 0.171 เมื่อควบคุมตัวแปรแรงจูงใจด้านที่ไม่ใช่เงิน
𝒙𝟏 และตัวแปรแรงจูงใจด้านการเงิน 𝒙𝟐 ไว้
สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z = 0.308(𝒁𝐱𝟏 ) + 0.171(𝒁𝐱𝟐 ) + 0.207(𝒁𝐱𝟑 )
จากสมการในรูปคะแนนมาตรฐานสามารถอธิบายได้ว่า ถ้าคะแนนตัวแปรแรงจูงใจด้าน
ที่ ไ ม่ ใ ช่ เ งิ น 𝒁𝐱𝟏 เพิ่ ม ขึ น้ 1 หน่ ว ยคะแนนมาตรฐาน แล้ว คะแนนพฤติ ก รรมเชิ ง นวัต กรรมของ
พนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) (Z) จะเพิ่มขึน้ 0.308 เมื่อควบคุม ตัวแปร
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แรงจูงใจด้านการเงิน 𝒁𝐱𝟐 และตัวแปรแรงจูงจากการกาหนดตัวชีว้ ดั ผลงาน (KPI) 𝒁𝒙𝟑 ไว้ และถ้า
คะแนนตัว แปรแรงจู ง ใจด้า นการเงิ น 𝒁𝐱𝟐 เพิ่ ม ขึ น้ 1 หน่ ว ยคะแนนมาตรฐาน แล้ว คะแนน
พฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) (Z) จะเพิ่มขึน้
0.171 เมื่อควบคุมตัวแปรแรงจูงใจด้านที่ไม่ใช่เงิน 𝒁𝐱𝟏 และตัวแปรแรงจูงจากการกาหนดตัวชีว้ ัด
ผลงาน (KPI) 𝒁𝒙𝟑 ไว้ และถ้าคะแนนตัวแปรแรงจูง จากการกาหนดตัวชีว้ ัดผลงาน (KPI) 𝒁𝒙𝟑
เพิ่มขึน้ 1 หน่วยคะแนนมาตรฐาน แล้วคะแนนพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้
ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) (Z) จะเพิ่มขึน้ 0.207 เมื่อควบคุมตัวแปรแรงจูงใจด้านที่ไม่ใช่เงิน
𝒁𝐱𝟏 และตัวแปรแรงจูงใจด้านการเงิน 𝒁𝐱𝟐 ไว้
สาหรับการพิจารณาค่าสหสัมพันธ์พหุคณ
ู โดยรวมของปั จจัยทัง้ สามด้าน ได้แก่ ด้านการ
สนับสนุนจากผูบ้ ริหาร ด้านบรรยากาศ และด้านแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรม
ของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ตาราง 22 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู โดยรวมของปัจจัยทัง้ สามด้าน ได้แก่ ด้านการ
สนับสนุนจากผูบ้ ริหาร ด้านบรรยากาศ และด้านแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรม
𝑹

𝑹𝟐

𝑹𝟐 adj

𝑺𝑬𝒃

.652

.425

.420

.482

*นัยสาคัญทางสถิติ 0.05
จากตารางที่ 22 พบว่า ปั จจัยทั้งสามด้าน ได้แก่ ด้านการสนับสนุนจากผูบ้ ริหาร ด้าน
บรรยากาศ และด้านแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้
ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ในระดับปานกลาง คือ .652 สามารถอธิบายความผัน แปรของ
ปัจจัยทัง้ สามด้าน ได้ 42.5 % ด้วยค่าความคลาดเคลื่อนของการกะประมาณ .482 (หมายถึงความ
ผิดพลาดที่เกิดขึน้ จากการพยากรณ์โดยเฉลี่ย)
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ตาราง 23 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระของปัจจัยทัง้ สามด้าน ได้แก่ ด้านการสนับสนุนจาก
ผูบ้ ริหาร ด้านบรรยากาศ และด้านแรงจูงใจ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรม
SS

df

MS

Regression

63.370

3

21.123

Residual

85.745

369

.233

Total

149.115

372

F

Sig.

90.657

.000*

*นัยสาคัญทางสถิติ 0.05
จากตารางที่ 23 พบว่าตัวแปรอิสระในปั จจัยทัง้ สามด้าน ได้แก่ ด้านการสนับสนุนจาก
ผูบ้ ริหาร ด้านบรรยากาศ และด้านแรงจูงใจอย่างน้อย 1 ตัว ที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของ
พนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
ตาราง 24 ค่านา้ หนักความสาคัญของตัวแปรอิสระของปั จจัยทัง้ สามด้าน ได้แก่ ด้านการสนับสนุน
จากผูบ้ ริหาร ด้านบรรยากาศ และด้านแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรม
ปั จจัยทัง้ สามด้าน ได้แก่ ด้านการสนับสนุนจาก
ผู้บริหาร ด้านบรรยากาศ และด้านแรงจูงใจ

b

ค่าคงที่ (Constant)

1.046

.212

ด้านการสนับสนุนจากผู้บริหาร 𝒙𝟏

.208

.058

ด้านบรรยากาศ 𝒙𝟐

.172

ด้านแรงจูงใจ 𝒙𝟑

.368

Std error Beta

t

Sig.

4.931

.000

.193

3.569

.000

.076

.146

2.272

.024

.049

.410

7.582

.000

*นัยสาคัญทางสถิติ 0.05
จากตารางที่ 24 พบว่าค่านา้ หนักความสาคัญในรูปคะแนนดิบ (b) ของตัวแปรด้านการ
สนับสนุนจากผูบ้ ริหาร 𝒙𝟏 ตัวแปรด้านบรรยากาศ 𝒙𝟐 ตัวแปรด้านแรงจูงใจ 𝒙𝟑 ส่งผลทางบวกต่อ
พฤติกรรมเชิ ง นวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไ ฟแนนเชี ยลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาค่านา้ หนักความสาคัญของตัวแปรปั จจัยในรู ป
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คะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่าปั จจัยแรงจูงใจด้านการสร้างนวัตกรรมที่ส่งผลมากที่สุด ได้แก่
ด้านแรงจูงใจ 𝒙𝟑 รองลงมาคือด้านการสนับสนุนจากผูบ้ ริหาร 𝒙𝟏 และตัวแปรที่มีผลน้อยที่สดุ คือ
ด้านบรรยากาศ 𝒙𝟐 โดยมี ค่านา้ หนักความส าคัญในรู ปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) เท่ากับ
0.410 , 0.193 และ 0.146 ตามลาดับ
ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ขา้ งต้น สามารถนามาเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ พฤติกรรมเชิง
นวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ได้ดงั นี ้
สมการในรูปคะแนนดิบ
Y = 1.046 + 0.208(𝒙𝟏 ) + 0.172(𝒙𝟐 ) + 0.368(𝒙𝟑 )
จากสมการในรูปคะแนนดิบสามารถอธิบายได้ว่า ถ้าคะแนน ตัวแปรแรงจูงใจด้านที่ไม่ใช่
เงิน 𝒙𝟏 และตัวแปรแรงจูงใจด้านการเงิน 𝒙𝟐 และตัวแปรแรงจูงจากการกาหนดตัวชีว้ ัดผลงาน
(KPI) 𝒙𝟑 มีค่าเป็ น 0 แล้ว คะแนนพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชีย
ลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) (Y) จะมีค่า 1.046 โดยที่ถา้ คะแนนตัวแปรด้านการสนับสนุนจากผูบ้ ริหาร
𝒙𝟏 เพิ่มขึน้ 1 หน่วยแล้ว คะแนนพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
จากัด (มหาชน) (Y) จะเพิ่มขึน้ 0.208 เมื่อควบคุมตัวแปรด้านบรรยากาศ 𝒙𝟐 และควบคุมตัวแปร
ด้านแรงจูงใจ 𝒙𝟑 ไว้ และถ้าตัวแปรด้านบรรยากาศ 𝒙𝟐 เพิ่มขึน้ 1 หน่วยแล้ว คะแนนพฤติกรรม
เชิงนวัตกรรมของพนักงานบริ ษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) (Y) จะเพิ่มขึน้ 0.172
เมื่อควบคุมตัวแปรด้านการสนับสนุนจากผู้บริหาร 𝒙𝟏 และตัวแปรด้านแรงจูงใจ 𝒙𝟑 ไว้และถ้า
คะแนนตัวแปรด้านแรงจูงใจ 𝒙𝟑 เพิ่มขึน้ 1 หน่วยแล้ว คะแนนพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงาน
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) (Y) จะเพิ่มขึน้ 0.368 เมื่อควบคุมตัวแปรด้านการ
สนับสนุนจากผูบ้ ริหาร 𝒙𝟏 และตัวแปรด้านบรรยากาศ 𝒙𝟐 ไว้
สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z = 0.193(𝒁𝐱𝟏 ) + 0.146(𝒁𝐱𝟐 ) + 0.410(𝒁𝐱𝟑 )
จากสมการในรู ปคะแนนมาตรฐานสามารถอธิ บายได้ว่า ถ้าคะแนนตัวแปรด้านการ
สนับสนุนจากผูบ้ ริหาร 𝒁𝐱𝟏 เพิ่มขึน้ 1 หน่วยคะแนนมาตรฐาน แล้วคะแนนพฤติกรรมเชิงนวัตกรรม
ของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) (Z) จะเพิ่มขึน้ 0.77 เมื่อควบคุม ตัว
แปรด้านบรรยากาศ 𝒁𝐱𝟐 และตัวแปรด้านแรงจูงใจ 𝒁𝒙𝟑 ไว้ และถ้าคะแนนตัวแปรด้านบรรยากาศ
𝒁𝐱𝟐 เพิ่มขึน้ 1 หน่วยคะแนนมาตรฐาน แล้วคะแนนพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) (Z) จะเพิ่มขึน้ 0.133 เมื่อควบคุมตัวแปรด้านการสนับสนุน
จากผูบ้ ริหาร 𝒁𝐱𝟏 และตัวแปรการด้านแรงจูงใจ 𝒁𝒙𝟑 ไว้ และถ้าคะแนนตัวแปรด้านแรงจูงใจ 𝒁𝒙𝟑
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เพิ่มขึน้ 1 หน่วยคะแนนมาตรฐาน แล้วคะแนนพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้
ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) (Z) จะเพิ่มขึน้ 0.456 เมื่อควบคุม ตัวแปรด้านการสนับสนุนจาก
ผูบ้ ริหาร 𝒁𝐱𝟏 และตัวแปรด้านบรรยากาศ 𝒁𝐱𝟐 ไว้
ตาราง 25 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานในการวิจยั

สมมติฐานในการวิจัย

สถิติทใ่ี ช้ใน ผลการ
การทดสอบ ทดสอบ
สมมติฐาน สมมติฐาน

1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ ประสบการณ์การทางาน ตาแหน่งที่
รับผิดชอบ ที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นของพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของ
พนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
1.1 พนักงานที่มีเพศต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นของพฤติกรรมเชิงนวัตกรรม
ของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ที่แตกต่างกัน

t-test

ยอมรับ
สมมติฐาน

1.2 พนักงานที่มีประสบการณ์การทางานต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นของ
One Way
พฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)
ANOVA
ที่แตกต่างกัน

ยอมรับ
สมมติฐาน

1.3 พนักงานที่มีตาแหน่งที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นของพฤติกรรมเชิง
นวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ที่แตกต่าง
กัน

ยอมรับ
สมมติฐาน

t-test

2 การสนับสนุนของผูบ้ ริหารด้านนวัตกรรม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรม
ของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ยอมรับ
Multiple
Regression สมมติฐาน

3 บรรยากาศด้านการสร้างนวัตกรรมในองค์กร มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิง
นวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

Multiple
ยอมรับ
Regression สมมติฐาน

4 แรงจูงใจที่ทาให้เกิดพฤติกรรมที่เป็ นนวัตกรรม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิง
นวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

Multiple
ยอมรับ
Regression สมมติฐาน

บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ในการวิจยั เรื่องการปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิส
โก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) โดยผูว้ ิจัยได้ทาการศึกษา เปรียบเทียบแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ผูว้ ิจัยได้ทาการสืบค้นและนาเสนอไว้ในบทที่ 2 หลังจากได้ผลการวิจัยแล้ว
สามารถสรุปผลการวิจยั โดยแบ่งเป็ นหัวข้อในการสรุปผลได้ดงั ต่อไปนี ้
1. สรุปผลการวิจยั
2. อภิปรายผลการวิจยั
3. ข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
ลักษณะข้อมูล ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่ทาการศึกษามีจานวนทั้งสิ น้ 372 คน
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยที่เพศหญิงมีจานวน 205 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 55.1 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทางานอยู่ในช่วง 4-7 ปี จานวน 122 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.8
รองลงมาเป็ นช่วงน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ปี จานวน 100 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.9 มีตาแหน่ง ที่
รับผิดชอบส่วนใหญ่เป็ นพนักงานทั่วไป จานวน 247 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.4 โดยกลุ่มตัวอย่างทัง้
372 คน ผู้ต อบแบบสอบถามมาจากกลุ่ม ธุ ร กิ จ ในเครื อ บริษั ท ทิ ส โก้ไ ฟแนนเชี ย ลกรุ๊ ป จ ากัด
(มหาชน) ทัง้ 9 บริษัทของ ได้แก่ TISCO Bank 199 คน Highway 77 คน TISCO Financial 27 คน
TISCO IT 21 คน TISCO Insure 19 คน TISCO Asset 15 คน TISCO Securities 12 คน TISCO
Learning Center 1 คน Allway 1 คน ตามลาดับ การหาความเที่ยง (Reliability) เพื่อวิเคราะห์หา
ค่าความเชื่อมั่นและวิเคราะห์คณ
ุ ภาพของแบบสอบถาม ใช้สตู รสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาค
(Alpha Cronbach’ Coefficient) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถามภาพรวมมีค่าความ
เชื่อถือได้เท่ากับ 0.931
ปั จจัยการสนับสนุนจากผูบ้ ริหารประกอบด้วย การสนับสนุนด้านงบประมาณ และ การ
สนับสนุนด้านความรู ้ โดยสารวจความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อการสนับสนุนจากผูบ้ ริหาร พบว่า
ภาพรวมของผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความสาคัญ อยู่ในระดับสาคัญมาก และมีค่าเฉลี่ย 4.39
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญโดยรวมต่อการสนับสนุนด้านงบประมาณอยู่ในระดับ สาคัญ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.44 และด้านรองลงมาคือ การสนับสนุนด้านความรู ้ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.39 และ
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ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาค (Alpha Cronbach’ Coefficient) สาหรับแบบสอบถามด้าน
การสนับสนุนจากผูบ้ ริหารค่าความเชื่อถือได้เท่ากับ 0.810
ปั จจัยบรรยากาศด้านการสร้างนวัตกรรม ประกอบด้วย ระบบในการเผยแพร่ความคิด
สร้างสรรค์ การนาความคิดมาพัฒนาเป็ นต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ และ การกระตุน้ ให้มีการเสนอ
ความคิดสร้างสรรค์ โดยสารวจความคิดเห็นของพนักงานที่มี ต่อการบรรยากาศด้านการสร้าง
นวัตกรรม พบว่าภาพรวมของผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
และมีค่าเฉลี่ ย 4.22 ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุดคือ การนาความคิดมาพัฒ นาเป็ น
ต้นแบบผลิ ตภัณ ฑ์ใ หม่ โดยมี ค่าเฉลี่ ย 4.25 ด้านเห็นด้วยรองลงมาคื อ ระบบในการเผยแพร่
ความคิดสร้างสรรค์ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.22 และด้านที่เห็นด้วยน้อยที่สดุ คือ การกระตุน้ ให้มีการเสนอ
ความคิ ด สร้า งสรรค์ โดยมี ค่ า เฉลี่ ย 4.22 และค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ่ าของครอนบาค (Alpha
Cronbach’ Coefficient) ส าหรับ แบบสอบถามด้านบรรยากาศในการสร้างนวัตกรรมค่าความ
เชื่อถือได้เท่ากับ 0.847
ปัจจัยแรงจูงใจที่ทาให้เกิดพฤติกรรมที่เป็ นนวัตกรรม ประกอบด้วยแรงจูงจากการกาหนด
ตัวชีว้ ดั ผลงาน (KPI) แรงจูงใจด้านการเงิน และ แรงจูงใจด้านที่ไม่ใช่เงิน โดยสารวจความคิดเห็น
ของพนักงานที่มีต่อการบรรยากาศด้านการสร้างนวัตกรรม พบว่าภาพรวมของผูต้ อบแบบสอบถาม
มีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และมีค่าเฉลี่ย 4.22 ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วย
มากที่สดุ คือ แรงจูงใจด้านที่ไม่ใช่เงิน โดยมีค่าเฉลี่ย 4.29 ด้านเห็นด้วยรองลงมาคือ แรงจูงจากการ
กาหนดตัวชีว้ ัดผลงาน (KPI) โดยมีค่าเฉลี่ย 4.18 และด้านที่เห็นด้วยน้อยที่สุดคือ แรงจูงใจด้าน
การเงิ น โดยมี ค่ า เฉลี่ ย 4.18 และค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ่ าของครอนบาค (Alpha Cronbach’
Coefficient) สาหรับแบบสอบถามด้านแรงจูงใจในการสร้างนวัตกรรมค่าความเชื่อถือได้เท่ากับ
0.914
ปัจจัยพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมซึ่งประกอบด้วยการสนับสนุนจากผูบ้ ริหาร บรรยากาศการ
สร้างนวัตกรรม และ แรงจูงใจที่ทาให้เกิดพฤติกรรมเชิงนวัตกรรม โดยสารวจพนักงานที่มีความ
คิดเห็นต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงาน พบว่า ภาพรวมของผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับ
ความคิดเห็น อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และมีค่าเฉลี่ย 4.25 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีความคิดเห็น
โดยรวมต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมอยู่ในระดับ เห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน โดยผูต้ อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุดในประเด็น การให้คาแนะนาบอกต่อสิ่งใหม่ๆแก่เพื่อน
ร่วมงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานเพิ่มขึน้ ค่าเฉลี่ย 4.33 ในขณะที่ผูต้ อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากลาดับถัดมา ได้แก่ การยอมรับคาแนะนาและนาไปปรับใช้ให้
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เกิดประสิ ทธิ ภ าพในการท างานเพิ่ม ขึน้ ค่าเฉลี่ย 4.30 และ แนวคิดที่จ ะเสนอผลิ ตภัณ ฑ์ห รื อ
กระบวนการใหม่ให้ผูบ้ ริหาร ค่าเฉลี่ย 4.28 และ การเป็ นผูน้ าในการสร้างสรรค์ผลิตภั ณฑ์หรือ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการการทางานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ ค่าเฉลี่ย 4.28 และ การชีแ้ นะเพื่อน
ร่วมงานถึงรูปแบบการทางานที่รวดเร็วและลดข้อผิดพลาด ค่าเฉลี่ย 4.28 และ ความต้องการให้
บริษัทจัดสรรเวลาว่างในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการที่
มีในปัจจุบนั ค่าเฉลี่ย 4.28 และ ความสนใจที่จะศึกษาเรียนรูส้ ิ่งใหม่ๆที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทางานเพิ่มขึน้ ค่าเฉลี่ย 4.27 และ การติดตามข่าวสารหรือเทคโนโลยีเพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการ
ทางานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ ค่าเฉลี่ย 4.25 และ การเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ
บริการของบริษัท ค่าเฉลี่ย 4.23 และผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับ ค่อนข้างเห็นด้วย
ได้แก่ ความสนใจที่จะเผยแพร่ความคิด หรือไอเดียในการทางานในรูปแบบต่างๆ เช่น Blogger,
Social ค่ า เฉลี่ ย 4.19 และการน าเสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ห รื อ กระบวนการใหม่ อ อกมาในรู ป แบบ
Prototype ค่าเฉลี่ย 4.17 และ ความสนใจปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
หรื อ บริก ารที่ มี ใ นปั จ จุ บัน ค่ า เฉลี่ ย 4.17 และค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ่ าของครอนบาค (Alpha
Cronbach’ Coefficient) ส าหรับ แบบสอบถามด้านพฤติกรรมเชิ ง นวัตกรรมค่าความเชื่ อ ถื อ ได้
เท่ากับ 0.926
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปได้ดงั นี ้
สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ ประสบการณ์การทางาน
ตาแหน่งที่รบั ผิดชอบ ที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นของพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงาน
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถอธิบายได้ดงั นี ้
1.1 พนักงานที่มีเพศต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นของพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของ
พนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ที่แตกต่างกัน
จากผลการศึกษาพบว่า เพศที่แตกต่างกัน ได้แก่ เพศชายกับเพศหญิงมีความคิดเห็นที่มี
ผลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) โดยรวม
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั้ ไว้
1.2 พนัก งานที่ มี ป ระสบการณ์ก ารท างานต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของ
พฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ที่แตกต่างกัน
จากผลการศึกษาพบว่า ประสบการณ์การทางานที่แตกต่างกัน ได้แก่ ประสบการณ์การ
ทางานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ปี กับ ประสบการณ์การทางาน 4-7 ปี กับ ประสบการณ์การทางาน
8-12 ปี และ ประสบการณ์การทางานมากกว่า 12 ปี ขึน้ ไป มีความคิดเห็นที่มีผลต่อพฤติกรรมเชิง
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นวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) โดยรวมแตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั้ ไว้
1.3 พนักงานที่มีตาแหน่งที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นของพฤติกรรมเชิงนวัตกรรม
ของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ที่แตกต่างกัน
จากผลการศึกษาพบว่า ตาแหน่งงานที่แตกต่างกัน ได้แก่ หัวหน้ากับพนักงานทั่วไปมี
ความคิดเห็นที่มีผลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด
(มหาชน) โดยรวมแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั้ ไว้
สมมติฐานข้อที่ 2 การสนับสนุนของผูบ้ ริหารด้านนวัตกรรม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิง
นวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
จากผลการศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของการสนับ สนุ น จากผู้บ ริ ห ารด้า นนวั ต กรรมที่ มี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) พบว่า การ
สนับสนุนจากผูบ้ ริหารส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานในทิศทางเดียวกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องตามสมมติฐานที่ตงั้ ไว้
สมมติฐานข้อที่ 3 บรรยากาศด้านการสร้างนวัตกรรมในองค์กร มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
เชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
จากผลการศึกษาอิทธิพ ลของบรรยากาศด้านการสร้างนวัตกรรมในองค์กรที่มี ผ ลต่อ
พฤติ ก รรมเชิ ง นวัต กรรมของพนัก งานบริษั ท ทิ ส โก้ไ ฟแนนเชี ย ลกรุ๊ ป จ ากัด (มหาชน) พบว่ า
บรรยากาศด้านการสร้างนวัตกรรมในองค์กรส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานใน
ทิศทางเดียวกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องตามสมมติฐานที่ตงั้ ไว้
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 4 แรงจู ง ใจที่ ท าให้เ กิ ด พฤติ ก รรมที่ เ ป็ น นวั ต กรรม มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
จากผลการศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจที่ทาให้เกิดพฤติกรรมที่เป็ นนวัตกรรมที่มีผลต่อ
พฤติ ก รรมเชิ ง นวัต กรรมของพนัก งานบริษั ท ทิ ส โก้ไ ฟแนนเชี ย ลกรุ๊ ป จ ากัด (มหาชน) พบว่ า
แรงจูงใจที่ทาให้เกิดพฤติกรรมที่เป็ นนวัตกรรมต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานในทิศทาง
เดียวกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องตามสมมติฐานที่ตงั้ ไว้
นอกจากนี ้เ มื่ อ น าปั จ จั ย ทั้ง สามด้า น ได้แ ก่ ด้า นการสนั บ สนุ น จากผู้บ ริ ห าร ด้า น
บรรยากาศ และด้านแรงจูงใจ มาวิเคราะห์ร่วมกันในการหาปั จจัยที่มีอิทธิพ ลต่อพฤติกรรมเชิง
นวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) พบว่า ด้านที่มีอิทธิพลต่อ
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พฤติกรรมเชิงนวัตกรรมมากที่สุด คือด้านแรงจูงใจ รองลงมาคือด้านการสนับสนุนจากผูบ้ ริหาร
และด้านที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมน้อยที่สดุ คือ ด้านบรรยากาศ
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้
ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลสรุปได้ดงั นี ้
ปั จ จัย ด้า นลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ท่ี ต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของ
พฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) พบว่า เพศ
ประสบการณ์ก ารท างาน และ ต าแหน่ ง งานที่ รับ ผิ ด ชอบ ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น ของ
พฤติกรรมเชิงนวัตกรรมที่ต่างกัน ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงั้ ไว้ เนื่องจากลักษณะความชอบของ
แต่ละเพศ ประสบการณ์การทางานที่ผ่านมา และ ตาแหน่งที่รบั ผิดชอบ ย่อมมีความสนใจเรียนรู ้
นวัตกรรมใหม่ ท่ีแตกต่างกันออกไป ซึ่งสอดคล้องตามงานวิจัย (นาฎวดี, 2524) ได้กล่าวไว้ว่า
ลักษณะส่วนบุคคลมีผลต่อการแสดงออกของพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างมีนยั สาคัญ
ปัจจัยด้านการสนับสนุนของผูบ้ ริหารด้านนวัตกรรม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรม
ของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) พบว่า ระดับความสาคัญของผูต้ อบ
แบบสอบถามที่มี ต่อการสนับสนุนจากผู้บริหารที่สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมเชิง นวัตกรรมของ
พนักงานโดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างสาคัญ (ค่าเฉลี่ย 4.39) โดยมีค่ าเฉลี่ยในระดับสูงสุดคือการ
สนับสนุนด้านงบประมาณ โดยเรื่องที่ได้รบั ความสาคัญมากที่สุด คือ การให้งบประมาณในการ
คิดค้นนวัตกรรมใหม่ (ค่าเฉลี่ย 4.48) เนื่องจากการค้นคว้าหรือวิจัยหาสิ่งใหม่จาเป็ นต้องมีการ
สนับสนุนด้านทุนทรัพย์จากผูบ้ ริหาร และ รองลงมาคือการสนับสนุน ด้านความรู ้ โดยเรื่องที่ได้รบั
ความสาคัญมากที่สุด คือ การจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู ร้ ะหว่างพนักงาน (ค่าเฉลี่ย 4.42)
เนื่องจากหากผูบ้ ริหารสนับสนุนช่วงเวลาให้มีการแลกเปลี่ยนความรู ร้ ะหว่างหน่วยงานหรือ ตัว
พนักงานจะก่อให้เกิดการแบ่งปั นวิธีการทางานใหม่หรือการแนะนาสิ่งใหม่ท่ีนาไปประยุกต์ใช้กบั
งานให้มีประสิทธิภาพได้มากขึน้ ซึ่งผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง การสนับสนุนจาก
ผู้บ ริ ห ารของ(ภาวั ฒ น์ , 2547) ซึ่ ง กล่ า วไว้ว่ า ผู้บ ริ ห ารเป็ น ผู้มี ส่ ว นส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงขององค์กรในการสนับสนุนให้พนักงานมีความรูส้ กึ ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ในการปฎิบตั ิงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพการทางานเพิ่มขึน้
ปั จ จัยด้านบรรยากาศด้านการสร้างนวัต กรรมในองค์กร มี อิทธิ พ ลต่อพฤติกรรมเชิ ง
นวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) พบว่า ระดับความคิดเห็น
ของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีต่อบรรยากาศด้านการสร้างนวัตกรรมในองค์กรอยู่ในระดับ เห็นด้วย
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มาก (ค่าเฉลี่ ย 4.22) โดยมี ค่าเฉลี่ยในระดับสูง สุดคือการนาความคิดมาพัฒ นาเป็ นต้น แบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ (ค่าเฉลี่ย 4.25) โดยเรื่องที่ได้รบั ความสาคัญมากที่สุด คือ องค์กรมีการยอมรับ
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากพนักงานทุกระดับ (ค่าเฉลี่ย 4.32) เนื่องจากบรรยากาศแห่งการ
เรี ย นรู ้คื อ การเปิ ด ใจ รับ ฟั ง แนะน าต่ อ และปรับ ใช้ง านเข้า กับ งานที่ รับ ผิ ด ชอบซึ่ง จะน าไปสู่
บรรยากาศแห่งการสร้างความคิดสร้างสรรค์ก่อให้เกิดเป็ นนวัตกรรม รองลงมาคือระบบในการ
เผยแพร่ความคิดสร้างสรรค์ (ค่าเฉลี่ย 4.22) โดยเรื่องที่ได้รบั ความสาคัญมากที่สุด คือ องค์กรมี
ทีมงานที่ช่วยเหลือและสนับสนุนในการคิดค้นความคิดใหม่เพื่อพัฒนาองค์กร (ค่าเฉลี่ย 4.37)
เนื่องจากการมีทีมงานสนับสนุนจะทาให้การค้นคว้า วิจยั ผูค้ ิดค้นจะมีผชู้ ่วยและมีบรรยากาศการ
ทางานเป็ น Teamwork และเห็นด้วยน้อยสุดคือ การกระตุน้ ให้มี การเสนอความคิดสร้างสรรค์
(ค่าเฉลี่ย 4.22) โดยเรื่องที่ได้รบั ความสาคัญมากที่สุด คือ องค์กรจัดให้มีกิจกรรมแข่งขันเสนอ
ไอเดียในการพัฒนาองค์กร (ค่าเฉลี่ย 4.38) เนื่องจากการจัดให้มีการแข่งขันนาเสนอไอเดียสาหรับ
พัฒนาองค์กรอยู่สม่าเสมอจะทาให้เกิดความตื่นตัว ไม่ซา้ และได้แนวคิดใหม่ในการทางาน ผล
ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง บรรยากาศในการสร้างนวัตกรรมของ (ธีรยุส, 2548) ซึ่ง
สามารถอธิ บายได้ว่าบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู แ้ ละรับนวัตกรรมจากภายนอกคือ การ
เปิ ดรับแนวคิดใหม่จากภายนอกซึ่งจะทาให้แนวคิดใหม่ๆเกิดขึน้ ได้อย่างรวดเร็วและหลากหลาย
มากกว่ารวมถึงอาจจะมีตน้ ทุนค่าใช้จ่ายที่ต่ากว่าการพัฒนาเองทัง้ หมด
ปั จจัยด้านแรงจูงใจที่ทาให้เกิดพฤติกรรมที่เป็ นนวัตกรรม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิ ง
นวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) พบว่า ระดับความคิดเห็น
ของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีต่อแรงจูงใจที่ทาให้เกิดพฤติกรรมที่เป็ นนวัตกรรมในองค์กรอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก (ค่าเฉลี่ย 4.22) โดยมีค่าเฉลี่ยในระดับสูงสุดคือแรงจูงใจด้านที่ไม่ใช่เงิน (ค่าเฉลี่ย
4.29) โดยเรื่องที่ได้รบั ความสาคัญมากที่สุด คือ การได้รบั สิทธิบัตรในการเป็ นเจ้าของผลงาน
นวัตกรรมนัน้ ๆ (ค่าเฉลี่ย 4.38) เนื่องจากการส่งเสริมให้มีการนาเสนอความคิดสร้างสรรค์โดยให้
การตอบแทนเป็ นเรื่องของสิทธิบตั รในการเป็ นเจ้าของผลงานนัน้ จะเป็ นแรงจูงใจที่ทาให้พนักงาน
อยากนาเสนอผลงานให้เป็ นที่ยอมรับและนามาพัฒนาองค์กรต่อไป รองลงมาคือแรงจูงจากการ
กาหนดตัวชีว้ ัดผลงาน (KPI) (ค่าเฉลี่ย 4.18) โดยเรื่องที่ได้รบั ความสาคัญมากที่สุด คือ องค์กรมี
การตัง้ เป้าหมายในการสร้างนวัตกรรมกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง (ค่าเฉลี่ย 4.24) เนื่องจากการจะ
สร้างพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมนัน้ อาจไม่สามารถสร้างได้ภายในเวลาอันสัน้ ต้องอาศัยการมีสว่ นร่วม
มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในการนาเสนอไอเดียสร้างสรรค์ต่างๆ และเห็นด้วยน้อยสุดคือ แรงจูงใจ
ด้านการเงิน (ค่าเฉลี่ย 4.18) โดยเรื่องที่ได้รบั ความสาคัญมากที่สุด คือ การได้รบั ผลตอบแทนที่
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สูงขึน้ (ค่าเฉลี่ย 4.25) เนื่องจากค่าตอบแทนที่สูงขึน้ เป็ นแรงจูงใจที่จะคอยผลักดันให้พนักงานมี
การนาเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาองค์กรต่อไปได้ ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ
แนวคิดเรื่อง แรงจูง ใจในการสร้างนวัตกรรมของ (อินเตรียะ, 2560) ซึ่ง สามารถอธิ บายได้ว่ า
แรงจูง ใจในการสร้างนวัตกรรม แบ่ง ออกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ 1.รางวัลที่เป็ นตัวเงิ น (Monetary
Rewards) 2.สิ่ ง จูง ใจทางอาชี พ (Career Incentives) 3.รางวัลทางสัง คม (Social Rewards) 4.
รางวัลด้านจิตใจ (Intrinsic Rewards)
การศึกษาระดับความคิดเห็นด้านพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้
ไฟแนนเชี ยลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) พบว่า ระดับความคิ ด เห็ นของผู้ตอบแบบสอบถามที่ มี ต่ อ
พฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานอยู่ในระดับ เห็นด้วยมาก (ค่าเฉลี่ย 4.25) โดยมีค่าเฉลี่ยใน
ระดับสูงสุดคือการให้คาแนะนาบอกต่อสิ่งใหม่ๆแก่เพื่อนร่วมงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทางานเพิ่มขึน้ (ค่าเฉลี่ย 4.33) เนื่องจากการสื่อสาร แบ่งปั นข้อมูลหรือแนวทางในการปฎิบัติงาน
ใหม่ให้กบั พนักงานรับทราบและปรับใช้จะมีผลให้เกิดเป็ นนวัตกรรมในองค์กรที่ทาให้กระบวนการ
ภายในองค์กรมีประสิทธิภาพสูงขึน้ รองลงมาคือการยอมรับคาแนะนาและนาไปปรับใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพในการทางานเพิ่มขึน้ (ค่าเฉลี่ย 4.30) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึน้ ไม่ได้หาก
ไม่มีการนาไปปรับใช้ ซึ่งการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆนัน้ หากผ่านการคัดเลือกว่าวิธีการทางานใหม่ท่ี
ลดขัน้ ตอน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานย่อมควรนาไปปรับใช้ให้เป็ นวิธีการทางานใหม่ ผล
ดัง กล่า วมี ค วามสอดคล้อ งกับ แนวคิ ด เรื่อ ง พฤติ ก รรมในการสร้า งนวัต กรรมของ (ส านัก งาน
นวัตกรรมแห่ง ชาติ , 2556) ซึ่ง สามารถอธิ บ ายได้ว่ าพฤติก รรมเชิ ง นวัต กรรมคื อ การแสวงหา
เทคโนโลยีใหม่ แนะนากลยุทธ์ใหม่เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย วิธีการทางานใหม่ และสนับสนุนการ
จัดซือ้ จัดหาทรัพยากรเพื่อใช้สร้างความคิดที่แปลกใหม่
ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
จ ากัด (มหาชน) พบว่า เมื่ อ นาปั จ จัยทั้ง สามด้าน ได้แก่ ด้านการสนับสนุนจากผู้บริหาร ด้าน
บรรยากาศ และด้านแรงจูงใจ มาวิเคราะห์ร่วมกันในการหาปั จจัยที่มีอิ ทธิพลต่อพฤติกรรมเชิง
นวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) พบว่า ด้านที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติ ก รรมเชิ ง นวัต กรรมมากที่ สุด คื อ ด้า นแรงจูง ใจ (ค่ า Beta 0.410) รองลงมาคื อ ด้า นการ
สนับสนุนจากผูบ้ ริหาร (ค่า Beta 0.193) และด้านที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิ งนวัตกรรมน้อยที่สดุ
คือ ด้านบรรยากาศ (ค่า Beta 0.146) โดยทัง้ สามปั จจัยสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั้ ไว้ว่า การ
สนับสนุนจากผูบ้ ริหาร บรรยากาศด้านการสร้างนวัตกรรม และแรงจูงใจที่ทาให้เกิดพฤติกรรมที่
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เป็ นนวัตกรรมส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด
(มหาชน) ในทิศทางเดียวกัน
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้
ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) สามารถนาผลการศึกษาไปใช้ได้ดงั นี ้
1.องค์กรควรส่งเสริมและให้การสนับสนุนด้านสิทธิบตั รในการเป็ นเจ้าของผลงาน และจัด
ให้มีการสนับสนุนด้านงบประมาณ รวมถึงองค์กรควรเปิ ดรับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจาก
พนักงานทุกระดับเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการนาเสนอคิด แบ่งปันไอเดียเกี่ยวกับนวัตกรรมใน
องค์ก รเพื่ อ ให้เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงวิ ธี ก ารท างานใหม่ หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ใ หม่ ท าให้อ งค์ก รมี
ประสิทธิภาพการทางานเพิ่มขึน้ หรือส่งผลให้ผลกาไรมากขึน้
2. ด้านพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานในองค์กร ทางองค์กรควรจัดให้มีช่วงเวลาใน
การแบ่งปั นไอเดีย บอกเล่าประสบการณ์การทางานที่ผ่านมา การให้คาแนะนาบอกต่อสิ่งใหม่ๆที่
ได้ไปเรียนรูว้ ิธีการทางานที่ดีแก่เพื่อนร่วมงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานเพิ่มขึน้
3. จากผลการศึกษาในครัง้ นีพ้ บว่า อิทธิพลของแรงจูงใจในการสร้างนวัตกรรมส่งผลต่อ
พฤติกรรมเชิงนวัตกรรมมากที่สุด ดังนั้นองค์กรควรให้ความสาคัญกับการสร้างแรงจูงใจให้กับ
พนักงานเพื่อให้มี ส่วนร่วมในการแสดงความคิ ดเห็น หรือแลกเปลี่ ยนความรู ร้ ะหว่างพนัก งาน
ตลอดจนสามารถคิดค้นผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการใหม่ๆได้จนสามารถแข่งขันได้

สาหรับข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
เพื่อให้ผลการศึกษาในครัง้ นีส้ ามารถนาไปต่อยอดในทัศนะที่กว้างมากขึน้ ควรศึกษากับ
ตัวแปรอื่นๆ ที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาอยู่นี ้ เช่น ความผูกพัน เพราะความผูกพันนีเ้ ป็ น
การศึกษาเกี่ยวกับการรับรู ้ ทัศนคติและค่านิยมของพนักงานที่มีต่อองค์กร ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมเชิง
นวัตกรรมของพนักงาน เนื่องจาก พฤติกรรมเชิง นวัตกรรมของพนักงานจะมี การเสริมสร้า งให้
ความรู ้ ความเข้าใจ ทัศนคติตลอดจนวิธีการทางานใหม่ๆ เพื่อให้การปฎิบตั ิงานมีประสิทธิภ าพ
เพิ่ ม ขึ น้ ดัง นั้น จะเห็ น ได้ว่ า อิ ท ธิ พ ลของความผูก พัน อาจมี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมเชิ ง นวัต กรรมของ
พนักงานได้ เป็ นต้น
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั
เรื่อง “ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชีย
ลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)”
ส่วนที่ 1 โปรดใส่เครื่องหมาย✓ ในช่องคาตอบตามความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ
ข้อมูลทั่วไป
1.เพศ
[ ] หญิง
[ ]ชาย
2.ประสบการณ์การทางาน
[ ] น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ปี
[ ] 4 – 7 ปี
[ ] 8 – 12 ปี
[ ] มากกว่า 12 ปี ขนึ ้ ไป
3.ตาแหน่งที่รบั ผิดชอบ
[ ] หัวหน้า
[ ] พนักงานทั่วไป
4.กลุม่ ธุรกิจภายใน TISCO Group
[ ] TISCO Financial Group
[ ] TISCO BANK
[ ] TISCO Securities
[ ] TISCO Asset
[ ] TISCO IT
[ ] TISCO Insure
[ ] TISCO Learning Center
[ ] Highway
[ ] Allway
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามส่วนนี ้ เป็ นการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ประกอบด้วย
การสนับ สนุ น ของผู้บ ริ ห าร โดยการประเมิ น ระดั บ ความส าคัญ ของด้า นต่ า งๆ และส าหรับ
บรรยากาศในองค์กร, แรงจูงใจในการสร้างนวัตกรรม ใช้การประเมินระดับความคิดเห็นด้านต่างๆ
มีดงั นี ้
การประเมินระดับความสาคัญ
1 หมายถึง ไม่สาคัญ
2 หมายถึง ค่อนข้างน้อย
3 หมายถึง ปานกลาง
4 หมายถึง ค่อนข้างมาก
5 หมายถึง สาคัญมาก
การประเมินระดับความคิดเห็น
1 หมายถึง ไม่เห็นด้วย
2 หมายถึง ค่อนข้างไม่เห็นด้วย
3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
4 หมายถึง ค่อนข้างเห็นด้วย
5 หมายถึง เห็นด้วยมาก
คาชีแ้ จง โปรดใส่เครื่องหมาย✓ ในช่องคาตอบตามความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ
ระดับความสาคัญของการให้การสนับสนุน
1.การสนับสนุนของผูบ้ ริหาร

1. การสนับสนุนด้านงบประมาณ
1.1 การให้งบประมาณในการคิดค้น
นวัตกรรมใหม่

5

4

3

2

สาคัญ
มาก

ค่อนข้าง ปาน ค่อนข้าง
มาก
กลาง น้อย

1
ไม่
สาคัญ
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1.2 การให้งบประมาณในการศึกษาความรู ้
ใหม่จากภายนอก
1.3 การให้งบประมาณในการสร้างสิ่ง
ใหม่ๆให้การทางานมีประสิทธิภาพมากขึน้
2. การสนับสนุนด้านความรู ้
2.1 การจัดให้มีแหล่งค้นคว้าหาความรู ้
2.2 การจัดให้มีวิทยาการจากภาย นอกมา
ให้ความรู ้
2.3 การจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู ้
ระหว่างพนักงาน
ระดับความคิดเห็นต่อบรรยากาศในการทางาน

2.บรรยากาศในการทางาน

5

4

3

2

เห็น
ด้วย
มาก

ค่อนข้าง เห็น ค่อนข้าง
เห็นด้วย ด้วย ไม่เห็น
ปาน ด้วย
กลาง

1
ไม่เห็น
ด้วย
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1. ระบบในการเผยแพร่ความคิดสร้างสรรค์
1.1 องค์กรมีทีมงานที่ช่วยเหลือ และ
สนับสนุนในการคิดค้นความคิดใหม่ๆเพื่อ
พัฒนาองค์กร
1.2 องค์กรมีช่องทางในการสื่อสารผลงาน
ที่ได้รบั คัดเลือกให้เป็ นตัวอย่าง
1.3 องค์กรมีช่องทางให้เสนอความคิด
สร้างสรรค์ท่งี ่ายต่อการเรียนรูแ้ ละใช้งาน
2. การนาความคิดมาพัฒนาเป็ นต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่
2.1 องค์กรมีการคัดเลือกความคิด
สร้างสรรค์ท่ีดีท่สี ดุ มาพัฒนาต้นแบบของ
Product / Service
2.2 องค์กรมีการยอมรับข้อเสนอแนะและ
ความคิดเห็นจากพนักงานทุกระดับ
2.3 องค์กรมีความพร้อมในการสนับสนุน
ในด้านเครื่องมือและบุคลากรในการพัฒนา
Product / Service ให้เกิดขึน้ จริง
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3. การกระตุน้ ให้มีการเสนอความคิด
สร้างสรรค์
3.1 องค์กรจัดให้มีกิจกรรมแข่งขันเสนอ
ไอเดียในการพัฒนาองค์กร
3.2 ลักษณะงานของท่านสนับสนุนให้ท่าน
สร้างผลงานจากแนวคิดใหม่ๆ
3.3 องค์กรจัดให้มีสภาพแวดล้อมและ
ทัศนียภาพที่เอือ้ ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
ระดับความคิดเห็นต่อแรงจูงใจ

3.แรงจูงใจ

1. แรงจูงจากการกาหนดตัวชีว้ ดั ผลงาน
(KPI)

5

4

3

2

เห็น
ด้วย
มาก

ค่อนข้าง เห็น ค่อนข้าง
เห็นด้วย ด้วย ไม่เห็น
ปาน ด้วย
กลาง

1
ไม่เห็น
ด้วย
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1.1 องค์กรมีการตัง้ เป้าหมายในการสร้าง
นวัตกรรมกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง
1.2 องค์กรมีการวัดประเมินผลในการ
สร้างสรรค์ผลงานที่ชดั เจน
2. แรงจูงใจด้านการเงิน
2.1 องค์กรมีการกาหนดระบบการให้รางวัล
สาหรับการมีสว่ นร่วมในการเสนอความคิด
2.2 การได้รบั ค่าตอบแทนที่สงู ขึน้
2.3 การแบ่งสัดส่วนกาไรจากผลงาน
3. แรงจูงใจด้านที่ไม่ใช่เงิน
3.1 การได้รบั การเลื่อนขัน้ เลื่อนตาแหน่ง
3.2 การได้รบั การยกย่องชมเชยจากองค์กร
3.3 การได้สิทธิบตั รในการเป็ นเจ้าของ
ผลงานนวัตกรรมนัน้ ๆ
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามส่ว นนี ้ เป็ นการสอบถามความคิ ดเห็น เกี่ ยวกับพฤติ กรรมเชิ ง
นวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) โดยการประเมินระดับความ
คิดเห็นของด้านต่างๆ มีดงั นี ้
1 หมายถึง ไม่เห็นด้วย
2 หมายถึง ค่อนข้างไม่เห็นด้วย
3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
4 หมายถึง ค่อนข้างเห็นด้วย
5 หมายถึง เห็นด้วยมาก
คาชีแ้ จง โปรดใส่เครื่องหมาย✓ ในช่องคาตอบตามความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ
ระดับความคิดเห็น

พฤติกรรมเชิงนวัตกรรม

1.ท่านมีแนวคิดที่จะเสนอ
ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการใหม่ให้
ผูบ้ ริหาร
2.ท่านพร้อมจะนาเสนอผลิตภัณฑ์
หรือกระบวนการใหม่ออกมาใน
รูปแบบ Prototype
3.ท่านคิดว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ของบริษัทในปัจจุบนั สามารถ
พัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงได้อีกมาก

5

4

3

เห็น
ด้วย
มาก

ค่อนข้าง เห็นด้วย
เห็นด้วย ปาน
กลาง

2

1

ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็น
ด้วย
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4.ท่านยินดีท่จี ะเป็ นผูน้ าในการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการการ
ทางานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้
5.ท่านติดตามข่าวสารหรือ
เทคโนโลยีเพื่อนามาประยุกต์ใช้ใน
การทางานให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึน้
6.ท่านยอมรับคาแนะนาและนาไป
ปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ทางานเพิ่มขึน้
7.ท่านให้คาแนะนาบอกต่อสิ่ง
ใหม่ๆแก่เพื่อนร่วมงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางานเพิ่มขึน้
8.ท่านมักจะคอยชีแ้ นะเพื่อน
ร่วมงานถึงรูปแบบการทางานที่
รวดเร็วและลดข้อผิดพลาด
9.ท่านสนใจจะเผยแพร่ความคิด
หรือไอเดียในการทางานในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น Blogger, Social
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10.ท่านสนใจที่จะศึกษาเรียนรูส้ ิ่ง
ใหม่ๆที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทางานเพิ่มขึน้
11.ท่านสนใจปรับปรุง
ประสิทธิภาพของ
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ
บริการที่มีในปัจจุบนั
12.ท่านต้องการให้บริษัทจัดสรร
เวลาว่างในการศึกษาค้นคว้าหา
ข้อมูลเพิ่มเติมในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่มีใน
ปัจจุบนั

ประวัติผู้เ ขีย น

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