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รายงานผลการวิจัยเรื่อง
การศึกษาความสั มพันธ์ ระหว่ างระดับความเป็ นทางการ
การกระจายอานาจ และระดับนวัตกรรมองค์ กร
A Study of the Relationship between Formalization,
Decentralization, and Organizational Innovation
โดย
นพพร ศรีวรวิไล, อดิศร ณ อุบล, และจิรพล จิรไกรศิริ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รายงานการวิจยั นีไ้ ด้ รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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งานวิจยั เรื่ อง “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเป็ นทางการ การกระจายอานาจ
และระดับนวัตกรรมองค์ก ร” มี วตั ถุ ประสงค์หลักสองประการคือ เพื่อศึ กษาความสัม พันธ์ ระหว่า ง
บรรยากาศในองค์กร (ความเป็ นทางการและการกระจายอานาจ) กับระดับนวัตกรรมในองค์กร และเพื่อ
ตรวจสอบผลกระทบจากตัวแปรแทรก (ได้แก่ การจัดการความรู้ขององค์กรในส่ วนของการจัดหา
ความรู้ การแปลงความรู้ และการประยุกต์ใช้ความรู้) ที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศในองค์กร
และระดับนวัตกรรมในองค์กร
การศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นงานวิ จ ัย เชิ ง ปริ มาณ ท าการเก็ บ ข้อ มู ล ด้ ว ยการส ารวจโดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั ประชากรในการศึกษาครั้ งนี้ คือ บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาด
หลัก ทรั พ ย์แห่ ง ประเทศไทยที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม กองทุ นจ านวนรวมทั้ง สิ้ น 478 บริ ษ ัท คณะผูว้ ิจยั ได้แจก
แบบสอบถามไปยังทุกบริ ษทั และเมื่อได้รับข้อมูลกลับมาแล้ว คณะผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ภาพรวมของข้อมูล
ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ทาการตรวจสอบคุณสมบัติการวัดในแง่ของความตรงและความเที่ยงของมาตรวัด
ด้วยการวิเคราะห์ องค์ป ระกอบเชิ ง ยืนยัน และทดสอบสมมติ ฐ านด้วยเทคนิ คการวิเคราะห์ ส มการ
ถดถอยโลจิสติกส์
ผลการวิจยั ในครั้งนี้พบว่า มีแบบสอบถามที่ถูกส่ งกลับมาจานวน 93 ชุด (คิดเป็ นอัตราตอบ
กลับ 19.45%) บริ ษ ทั ที่ ส่ ง แบบสอบถามกลับ มาส่ วนใหญ่ อยู่ใ นกลุ่ ม อุ ตสาหกรรมธุ รกิ จการเงิ น
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ และบริ ก าร (ทั้ง สามอุ ตสาหกรรมคิ ด เป็ น 50 เปอร์ เซ็ น ต์ข องทั้ง หมด) มี จ านวน
พนักงานอยูใ่ นกลุ่มไม่เกิน 500 คนมากที่สุด คิดเป็ น 43.8 เปอร์ เซ็นต์ สาหรับผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วน
ใหญ่เป็ นกลุ่มที่จบระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี (70 เปอร์ เซ็นต์) และมีตาแหน่งงานเป็ นผูบ้ ริ หาร
ระดับกลาง (47.2 เปอร์เซ็นต์) โดยทางานในสายงานวางแผน/กลยุทธ์องค์กร (41.4 เปอร์ เซ็นต์) สาหรับ
การทดสอบคุ ณ สมบัติ ค วามเที่ ย งและความตรงของมาตรวัด พบว่า มาตรวัด ส าหรั บ ทุ ก ตัว แปรมี
คุ ณสมบัติความเที่ ยงและความตรงเป็ นไปตามเกณฑ์ที่แนะนาโดยงานวิจยั เก่ าทั้งหมด และจากการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่าตัวแปรความเป็ นทางการมีความสัมพันธ์กบั นวัตกรรมเฉพาะด้านกลยุทธ์และ
ด้า นกระบวนการ และตัว แปรการจัด การความรู้ เ ป็ นตัว แปรแทรกที่ มี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ส าหรั บ
ความสัมพันธ์ ดงั กล่าว ส่ วนตัวแปรการกระจายอานาจไม่มีความสัมพันธ์กบั นวัตกรรมในองค์กรเลย
ยกเว้นนวัตกรรมด้านกลยุทธ์
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This research entitled “The Study on the Relationship between Formalization,
Decentralization, and Organizational Innovativeness” has two main objectives. First, it aims to
examine the relationship between organizational climates (formalization and decentralization) and
organizational innovation. Second, it investigates the moderating effect of knowledge acquisition,
knowledge conversion, and knowledge application on the relationship between organizational
climates and innovation.
This study, which is a quantitative work, employed survey as data collection strategy,
using questionnaire as instrument. The population as well as the sample in this study consists of the
companies listed in the Thai stock market (except all mutual funds) totaling 478 members. After the
data was obtained, the researchers analyzed the descriptive statistics, examined the validity and
reliability of all measurement scales using the confirmatory factor analysis technique, and tested
relevant hypotheses using logistic regression analysis technique.
Ninety three questionnaires were returned to the researchers (or 19.45% response rate).
Majority of companies replying the questionnaires were in the financial services, properties, and
services sectors, altogether accounting for 50% of all companies. Majority of participating companies
(around 43.8%) had no more than 500 employees. As for respondents, most of them held
postgraduate degrees (70%), were middle management of their companies (47.2%), and worked in the
organizational planning/strategies area (41.4%). All measurement scales were found to be valid and
reliable according to the criteria suggested by extant literature. The hypotheses testing showed that
formalization was related to only strategy and process innovation; and, knowledge management was
found to be a statistically significant moderator for such a relationship. On the other hand,
decentralization was found to have no relationship with all types of organizational innovation except
strategy innovation.
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กิตติกรรมประกาศ
คณะผูว้ ิจยั ขอแสดงความขอบคุ ณ มหาวิทยาลัยธุ รกิ จบัณฑิ ตย์ในการให้ความอนุ เคราะห์
เรื่ องทุ นอุ ดหนุ นการวิจยั สาหรั บโครงการวิจยั ชิ้ นนี้ และได้กรุ ณายืดหยุ่นการจัดส่ ง รายงานซึ่ ง ทาให้
คณะผูว้ ิจยั มีโอกาสจัดเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนมากขึ้นและสามารถดาเนิ นการวิจยั จนเสร็ จสมบูรณ์ ได้
นอกจากนี้ ค ณะผูว้ ิ จยั ยัง ขอขอบคุ ณ ผูต้ อบแบบสอบถามทุ ก ท่ า นที่ ไ ด้ใ ห้ค วามสนใจและให้ค วาม
อนุเคราะห์เรื่ องข้อมูลแก่คณะผูว้ จิ ยั ซึ่ งทาให้งานวิจยั ชิ้นนี้สาเร็ จลุล่วงได้ในที่สุด
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บทที่
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1.4 สมมติฐาน (Hypotheses)
1.5 ขอบเขตของการวิจยั
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Contributions)
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ (Definitions)
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2.1 โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure)
2.2 ความเป็ นทางการ (Formalization)
2.2.1 การควบคุมโดยกฎระเบียบและกระบวนการโครงสร้างองค์กร
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2.7 การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
2.8 การจัดหาความรู้ขององค์กร (Knowledge Acquisition)
2.9 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างองค์กรและระดับนวัตกรรมใน
ในองค์กรกับการจัดหาความรู้ขององค์กร
2.10 การแปลงความรู้ขององค์กร (Knowledge Conversion)
2.11 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างองค์กรและระดับนวัตกรรม
ในองค์กรขึ้นอยูก่ บั การแปลงความรู้ขององค์กร
2.12 การประยุกต์ใช้ความรู้ขององค์กร (Knowledge Application)
2.13 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างองค์กรและระดับนวัตกรรม
ในองค์กรกับการประยุกต์ใช้ความรู้ขององค์กร
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แนวคิดการสร้างและกระจายความรู้ในองค์กรของ Nonaka and Takeuchi
กระบวนการแปลงความรู้ในองค์กร
กระบวนการประยุกต์ใช้ความรู้
กรอบแนวคิดในการทาวิจยั
กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเป็ นทางการ (Formalization)
กับนวัตกรรมด้านกระบวนการ (Process Innovation) เมื่อการจัดหาความรู้
(Knowledge Acquisition) ขององค์กรอยูใ่ นระดับต่าและสู ง
กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเป็ นทางการ (Formalization)
กับนวัตกรรมด้านกระบวนการ (Process Innovation) เมื่อการแปลงความรู้
(Knowledge Conversion) ขององค์กรอยูใ่ นระดับต่าและสู ง
กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเป็ นทางการ (Formalization)
กับนวัตกรรมด้านกระบวนการ (Process Innovation) เมื่อการประยุกต์ใช้ความรู้
(Knowledge Conversion) ขององค์กรอยูใ่ นระดับต่าและสู ง
กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเป็ นทางการ (Formalization)
กับนวัตกรรมด้านกลยุทธ์ (Strategy Innovation) เมื่อการจัดหาความรู้
(Knowledge Acquisition) ขององค์กรอยูใ่ นระดับต่าและสู ง
กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเป็ นทางการ (Formalization)
กับนวัตกรรมด้านกลยุทธ์ (Strategy Innovation) เมื่อการแปลงความรู้
(Knowledge Conversion) ขององค์กรอยูใ่ นระดับต่าและสู ง
กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเป็ นทางการ (Formalization)
กับนวัตกรรมด้านกลยุทธ์ (Strategy Innovation) เมื่อการประยุกต์ใช้ความรู้
(Knowledge Application) ขององค์กรอยูใ่ นระดับต่าและสู ง
กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับการรวมศูนย์อานาจ (Centralization)
กับนวัตกรรมด้านกลยุทธ์ (Strategy Innovation) เมื่อการประยุกต์ใช้ความรู้
(Knowledge Application) ขององค์กรอยูใ่ นระดับต่าและสู ง
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1.1 ความสาคัญและทีม่ าของปัญหา
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D

งานวิจยั เกี่ ยวกับนวัตกรรมองค์กรโดยเฉพาะการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยภายใน
องค์กร (อาทิเช่ น โครงสร้ างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร และเงินทุน) กับระดับนวัตกรรมขององค์กรยัง
เป็ นหัวข้อการวิจยั ที่น่าสนใจถึงแม้จะถูกศึกษามานานแล้วหลายปี ทั้งนี้เนื่องจากยังมีผลการวิจยั ในหลาย
แง่มุมที่มีขอ้ ค้นพบที่ขดั แย้งกันและไม่สามารถหาเหตุผลที่ดีพอในการอธิ บายความแตกต่างเหล่านั้นว่า
เกิดจากสาเหตุอะไร อาทิเช่น บทความหลายบทความ (เช่น Aiken and Hage, 1971; Damanpour, 1991;
Kim, 1980 เป็ นต้น) ได้พบว่าระดับความเป็ นทางการขององค์กร (Formalization) มีความสัมพันธ์ทาง
ลบกับระดับนวัตกรรม ในขณะที่นกั วิจยั อีกหลายคนในช่ วงหลัง (เช่ น Benner and Tushman, 2003;
Jansen et al., 2006; Weick, 1998 เป็ นต้น) ได้พบว่าความเป็ นทางการขององค์กรมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับนวัตกรรม ซึ่ งจากตัวอย่างดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นว่าผลการวิจยั ยังมีขอ้ สรุ ปที่ไม่ชดั เจนและ
อาจสร้างความสับสนว่าองค์กรธุ รกิจโดยเฉพาะในประเทศไทยควรมีบรรยากาศความเป็ นทางการระดับ
ใดหรื อ ควรจัดให้มี บ รรยากาศองค์ก รในแง่ มุ ม อื่ น แบบใดเพื่ อ ให้มี ส ภาพที่ เ หมาะสมแก่ ก ารสร้ า ง
นวัตกรรมภายในองค์กร

นอกจากนี้ ผลงานวิจยั เชิงประจักษ์ในช่วงที่ผา่ นมา (เช่น Fiol, 1996; Gold et al, 1997 เป็ น
ต้น) ได้ช้ ีให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยภายในองค์กร (อาทิเช่น ตัวแปรบรรยากาศองค์กร) ดังที่
กล่าวมา กับระดับนวัตกรรมขององค์กรไม่ได้มีลกั ษณะเป็ นเชิงเส้นเพียงอย่างเดียวแต่อาจจะถูกกระทบ
จากตัวแปร Moderator บางตัวได้โดยเฉพาะตัวแปรเกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้ขององค์กร โดย
Fiol ได้กล่ า วไว้ในบทบรรณาธิ ก าร (Editorial Comment) ของวารสารวิชาการ Academy of
Management Review ฉบับพิเศษ (Fiol, 1996) ว่า “…จะถือเป็ นเรื่ องที่ผดิ พลาดอย่างมากถ้าไม่นาตัวแปร
ทางด้านการจัดการความรู้เข้ามาพิจารณาด้วยเพราะองค์กรไม่สามารถสร้างนวัตกรรมได้ในชัว่ เวลา
ข้ามคืนเหมือนการบีบน้ าออกจากฟองน้ า แต่จะต้องเกิดจากการสั่งสมองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้
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ความรู้ในการสร้างนวัตกรรมขององค์กร” ซึ่ งนับตั้งแต่การตีพิมพ์บทบรรณาธิ การในปี 1996 เป็ นต้นมา
นั้น ยังมีบทความวิจยั จานวนไม่มากที่ได้นาแนวคิดทางด้านการจัดการความรู้เข้ามาอธิ บายการสร้าง
นวัตกรรมอย่างเป็ นระบบและมีบทความจานวนน้อยมากที่นาเสนอผลการศึกษาเชิ งปริ มาณเกี่ ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้และระดับนวัตกรรมองค์กร
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ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวไป คณะผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
บรรยากาศองค์กร ระดับนวัตกรรมขององค์กร และบทบาทของตัวแปร Moderator ที่มีต่อความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรบรรยากาศองค์กรและระดับนวัตกรรมขององค์กร โดยใช้เครื่ องมือทางการวิจยั ทั้งเชิ ง
คุ ณภาพและเชิ งปริ มาณเพื่อช่ วยพิสูจน์ความสัมพันธ์ เหล่านี้ โดยผลจากการวิจยั นี้ คาดว่าจะช่ วยเสริ ม
ความเข้าใจทฤษฎี เกี่ ยวกับนวัตกรรมและการจัดการองค์ความรู้ และสามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางให้
บริ ษทั ต่างๆ สร้ างบรรยากาศภายในองค์กรแบบที่เหมาะสมต่อการสร้างหรื อกระตุน้ ระดับนวัตกรรม
ขององค์กรได้
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1.2 คาถามในการวิจัย (Research Questions)

การวิจยั ครั้งนี้มีคาถามในการวิจยั ที่ตอ้ งการตอบ 2 ประเด็นคือ
1. บรรยากาศในองค์กรสองแบบ (ได้แก่ ความเป็ นทางการและการกระจายอานาจ) มี
ความสัมพันธ์กบั ระดับนวัตกรรมองค์กรหรื อไม่ และหากมีความสัมพันธ์ ลักษณะความสัมพันธ์เป็ นไป
ในทิศทางบวกหรื อลบ

2. ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศในองค์กรและระดับนวัตกรรมองค์กรจะเปลี่ยนแปลง
ไปหรื อไม่ ถ้า องค์ก รมี ก ารจัดหาความรู้ (Knowledge Acquisition) การแปลงความรู้ (Knowledge
Conversion) และการประยุกต์ใช้ความรู้ (Knowledge Application) หรื อในอีกแง่ หนึ่ ง ตัวแปรการ
จัดการความรู ้ท้ งั สามตัวนี้จะเป็ นตัวแปร Moderator ที่ทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศในองค์กร
และระดับนวัตกรรมองค์กรเปลี่ยนแปลงไปหรื อไม่
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1.3 วัตถุประสงค์ ในการวิจัย (Research Objectives)

D

การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์สาคัญ 3 ประการคือ
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งบรรยากาศในองค์ก รสองแบบ (ได้แ ก่ ความเป็ น
ทางการและการกระจายอานาจ) กับระดับนวัตกรรมในองค์กร
2. เพื่อตรวจสอบผลกระทบจากตัวแปรแทรกหรื อ Moderator (ได้แก่ การจัดการความรู้
ขององค์ก รในส่ ว นของการจัด หาความรู้ การแปลงความรู้ และการประยุ ก ต์ใ ช้ค วามรู้ ) ที่ มี ต่ อ
ความสัมพันธ์ในวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1
3. เพื่อพัฒนามาตรวัด (Scale) สาหรับใช้ประเมินระดับนวัตกรรมในองค์กรธุ รกิจ
1.4 สมมติฐาน (Hypotheses)
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1. ความเป็ นทางการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับนวัตกรรมในองค์กร
2. การกระจายอานาจมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับนวัตกรรมในองค์กร
3. ความสัมพันธ์ ระหว่างความเป็ นทางการและระดับนวัตกรรมในองค์กรขึ้นอยู่กบั การ
จัดหาความรู้ขององค์กร
4. ความสัมพันธ์ ระหว่างความเป็ นทางการและระดับนวัตกรรมในองค์กรขึ้นอยู่กบั การ
แปลงความรู้ขององค์กร
5. ความสัมพันธ์ ระหว่างความเป็ นทางการและระดับนวัตกรรมในองค์กรขึ้นอยู่กบั การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ขององค์กร
6. ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจายอานาจและระดับนวัตกรรมในองค์กรขึ้นอยู่กบั การ
จัดหาความรู้ขององค์กร
7. ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจายอานาจและระดับนวัตกรรมในองค์กรขึ้นอยู่กบั การ
แปลงความรู้ขององค์กร
8. ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจายอานาจและระดับนวัตกรรมในองค์กรขึ้นอยู่กบั การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ขององค์กร
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1.5 ขอบเขตของการวิจัย
คณะผูว้ ิจยั ดาเนิ นการเก็บข้อมูลจากบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย (ไม่ นับ รวมกองทุ น ต่ า งๆ และบริ ษ ทั ฟื้ นฟู กิ จ การ) จ านวน 478 บริ ษ ัท เท่ า นั้น (ข้อ มู ล ณ 18
มิถุนายน 2552)

D

1.6 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ (Expected Contributions)
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จากการวิจยั ครั้งนี้ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือ
1) ประโยชน์ทางทฤษฎี (Theoretical Contributions)
 ได้ท ราบถึ ง ระดับ นัย ส าคัญของความสัม พันธ์ ระหว่า งตัวแปรบรรยากาศองค์ก ร
2 ตัวแปรที่สาคัญ (ความเป็ นทางการและการกระจายอานาจ) กับระดับนวัตกรรมขององค์กร ผลการวิจยั
นี้จะช่วยเพิ่มหลักฐานเชิงประจักษ์ให้แก่งานวิจยั ในต่างประเทศที่ปัจจุบนั ยังไม่สามารถสรุ ปได้แน่ชดั ว่า
ตัวแปรดังกล่าวมีความสัมพันธ์กบั ระดับนวัตกรรมองค์กรหรื อไม่ และในทิศทางใด
 ได้ท ราบถึ ง เงื่ อ นไขขององค์ ก รที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตัว แปร
บรรยากาศองค์กรและระดับนวัตกรรมในองค์กร
 ได้ตรวจสอบมาตรวัด (Measurement Scale) สาหรับตัวแปรแฝงและตรวจสอบการ
ประมาณระดับ นวัต กรรมในบริ ษัท ทั้ง ที่ เ ป็ นสถานประกอบการอุ ต สาหกรรม (Manufacturing
Companies) หรื อบริ ษทั ที่ เป็ นธุ รกิจบริ การ (Services Companies) ซึ่ งงานวิจยั อื่นในสาขาการจัดการ
นวัตกรรมสามารถนาไปใช้ได้
2) ประโยชน์ทางการจัดการ (Managerial Contributions)
 ได้รับทราบระดับนวัตกรรมในปั จจุบนั ของบริ ษทั ที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(ไม่นบั รวมกองทุนต่างๆ)
 สามารถนาข้อมูลระดับนวัตกรรมไปใช้ประกอบการวางแผนเพื่อปรับปรุ งระดับ
นวัตกรรมของแต่ละบริ ษทั และหน่ วยงานรัฐที่เกี่ ยวข้องสามารถนาข้อมูลไปใช้ประกอบในการออก
นโยบายหรื อเผยแพร่ ความรู ้ความเข้าใจในการจัดการนวัตกรรมที่ได้ประสิ ทธิผล
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1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ (Definitions)
ความเป็ นทางการ (Formalization) หมายถึง ระดับของการใช้กฎเกณฑ์ กระบวนการ คู่มือ
การทางานและการติดต่อสื่ อสารที่เป็ นทางการหรื อมีการเขียนระบุไว้ในองค์กรของบริ ษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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การกระจายอานาจ (Decentralization) หมายถึง การขยายอานาจการตัดสิ นใจให้แก่ผทู้ ี่อยู่
ในองค์กร หรื อการให้สมาชิกในองค์กรของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยมี
ส่ วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
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ระดับนวัตกรรมหรื อ ความเป็ นนวัตกรรม (Innovativeness) หมายถึง การปรับตัวของ
องค์กรในการนาเอานวัตกรรมมาปรับใช้ เพื่ อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของผลการทางานหรื อผลดาเนิ นงาน
ขององค์กร (Damanpour, 1991) โดยความเป็ นนวัตกรรมในงานวิจยั ครั้งนี้หมายรวมถึงการปรับปรุ ง
ผลิ ตภัณฑ์ การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ใหม่ การปรับปรุ งกระบวนการทางาน วิธีการทางการตลาดแบบใหม่
วิธีการจัดการธุ รกิจ วิธีการจัดการสถานที่ทางาน หรื อวิธีการจัดการความสัมพันธ์กบั ภายนอกแบบใหม่
การจัดหาความรู้ (Knowledge Acquisition) หมายถึง กระบวนการในการหาความรู้และ
สะสมความรู ้ ซึ่ งการจัดหาความรู ้อาจเกิดขึ้นในลักษณะของการสร้างองค์ความรู้ (การพัฒนาองค์ความรู้
ใหม่) หรื อการปรับปรุ งองค์ความรู ้เดิมที่มีอยูแ่ ล้วเพื่อใช้ในแนวทางใหม่

การแปลงความรู้ (Knowledge Conversion) หมายถึง กระบวนการในการแปลงความรู้ให้
อยูใ่ นสภาพที่พร้ อมนาไปใช้ให้เป็ นประโยชน์ ซึ่ งกระทาผ่านการจัดโครงสร้างความรู้ การรวมความรู้
และการแบ่งปั นความรู ้

การประยุกต์ ใช้ ความรู้ (Knowledge Application) หมายถึง กระบวนการในการนาความรู้
ไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้ างคุ ณค่าแก่ องค์กร ในทางปฏิ บตั ิ การประยุกต์ใช้ความรู้ น้ ันรวมถึงการจัดเก็บ
ความรู ้ และการคิดค้นวิธีการใหม่ในการใช้ความรู้ที่มีอยูด่ ว้ ย
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บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม

D

เนื้ อหาในบทที่ 2 เป็ นการทบทวนวรรณกรรมและนาเสนอทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการทาวิจยั
ในครั้งนี้พร้ อมทั้งพัฒนาสมมติฐานที่เกี่ ยวข้องเพื่อนาไปทดสอบต่อไป ทั้งนี้ เนื้ อหาของบทจะเริ่ มจาก
การอธิบายเรื่ องโครงสร้างองค์กร
2.1 โครงสร้ างองค์ กร (Organizational Structure)

PU

องค์กรธุ รกิ จทุ กองค์ก รมีการจัดกระบวนการในการใช้ทรัพยากรเพื่อให้บรรลุ เป้ าหมาย
เชิงกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่ งกระบวนการในการกระจายทรัพยากรเพื่อนาไปใช้สะท้อนให้เห็นถึงการแบ่ง
กาลังคนไปตามหน่ วยงานที่รับผิดชอบตามลักษณะงาน ลาดับขั้นในการทางานที่เป็ นทางการ และ
กระบวนการในการสร้ างการประสานงานในการทางานระหว่างบุคคล หน่ วยงาน และทัว่ ทั้งองค์กร
กระบวนการขององค์กรนี้นาไปสู่ การสร้างโครงสร้างองค์กร (Organizational Structure) ที่องค์กรได้ใช้
ในการแบ่งพนักงานในการทางานตามหน่ วยงานที่รับผิดของในหน้าที่งานต่างๆ โครงสร้ างองค์ก ร
(Daft, 2008) อาจหมายถึง
1. โครงสร้างงานที่เป็ นทางการซึ่ งได้มอบหมายให้แก่บุคคลหรื อหน่วยงาน
2. ความสัมพันธ์ ใ นการติดต่อสื่ อสารที่เป็ นทางการ รวมถึ งสายการบังคับบัญชา ความ
รับผิดชอบในการตัดสิ นใจ ลาดับขั้นในการบริ หาร และของเขตอานาจของผูจ้ ดั การ หรื อ
3. การออกแบบระบบเพื่ อ รั บ ประกัน การท างานร่ ว มกัน อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทัว่ ทั้ง
หน่วยงาน
โครงสร้างองค์กรได้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างกันในด้านลักษณะงาน องค์กรธุ รกิจหนึ่ง
องค์กรสามารถแสดงความหลากหลายของหน้าที่ในการทางานได้แตกต่างกัน พื้นฐานของการทางาน
คื อ การท าให้ พ นัก งานมี ค วามสามารถเฉพาะด้า นมากที่ สุ ด ความเชี่ ย วชาญเฉพาะด้า น (Work
Specialization) หรื อบางครั้งที่เรี ยกว่าการแบ่งกาลังคน (Division of Labor) คือระดับของหน้าที่ใน
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องค์กรที่มีการแบ่งตามลักษณะงาน พนักงานที่อยู่ในแต่ละหน่ วยงานทาหน้าที่ของตนตามความถนัด
การทางานตามความชานาญเฉพาะด้านได้ลดปริ มาณงานให้น้อยลงแต่สร้างความถนัดหรื อทักษะใน
การท างานที่ ม ากขึ้ น แต่ ใ นบางองค์ก รธุ รกิ จไม่ ต้องการนาหลัก การดัง กล่ า วมาประยุก ต์ใ นองค์ก ร
เนื่ องจากพนักงานเกิ ดความเบื่ อหน่ ายในงานที่ทาอยู่ประจาเป็ นระยะเวลานานซึ่ งทาให้เกิ ดความไม่
ร่ วมมือกันในการทางานและส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพในการทางาน

D

สิ่ งที่โครงสร้ างองค์กรได้แสดงให้เห็นอีกประการหนึ่ งคือสายการบังคับบัญชา (Chain of
Command) คือสายอานาจหน้าที่ที่เชื่อมต่อพนักงานขององค์กรทุกคนและแสดงให้เห็นถึงการรายงาน
ซึ่งสายการบังคับบัญชามีหลักการ 2 ประการคือ (Daft, 2008)

PU

1. ความเป็ นหนึ่งเดียวในการบังคับบัญชา (Unity of Command) หมายถึงการที่พนักงาน
อยูภ่ ายใต้การสั่งการของหัวหน้าเพียงคนเดียว
2. โครงข่าย (Scalar Principle) หมายถึงสายงานตามหน้าที่ของพนักงานทุกคนในองค์กร
หน้าที่ และความรั บผิดชอบที่แตกต่า งกันถูกจัดหมวดหมู่เพื่อให้ทราบว่าการทางานของ
พนัก งานจะต้อ งรายงานแก่ ผูใ้ ดเมื่ อ เสร็ จสิ้ นตามงานที่ ไ ด้รับ มอบหมาย และถื อว่า เป็ นสิ่ ง ส าคัญ ที่
พนักงานทุกคนต้องทราบในอับดับแรกของการทางานในองค์กร

ขอบเขตการบริ หาร (Span of Management) เป็ นอีกสิ่ งหนึ่ งที่พบในโครงสร้างองค์กร ซึ่ ง
หมายถึ งจานวนพนักงานที่รายงานต่อหัวหน้า บางครั้งเรี ยกว่าขอบข่ายการควบคุม (Span of Control)
ขอบข่ายการบริ หารได้แสดงให้เห็ นถึงความใกล้ชิดในการตรวจสอบของหัวหน้าหรื อผูบ้ ริ หารที่มีต่อ
พนัก งาน ในอดี ต มี นัก วิ ช าการหลายท่ า นเสนอแนะว่ า ควรมี สั ด ส่ ว นระหว่า งผู้บ ัง คับ บัญ ชาและ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอยูท่ ี่ 1:7 (Daft, 2008) แต่ในปั จจุบนั ธุ รกิจหลายธุ รกิจที่มีระบบผลัก (Lean System) มี
สัดส่ วนของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาที่มากกว่าเดิม

สิ่ ง ที่ เ หมื อ นกัน ของทุ ก องค์ก รคื อ โครงสร้ า งองค์ก รที่ มี ก ฏเกณฑ์ ใ นการควบคุ ม การ
ดาเนินการ แต่อาจจะแตกต่างกัน 2 ประการ กล่าวคือ 1) ความเป็ นทางการขององค์กรซึ่ งเป็ นสิ่ งที่แสดง
ให้เห็นถึงการควบคุ มการทางานและกฎระเบียบต่างขององค์กร และ 2) การกระจายอานาจที่แสดงให้
เห็นถึงการให้อานาจในการตัดสิ นใจแก่บุคคลอื่นที่อยูใ่ นลาดับขั้นการทางานที่ต่ากว่า
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2.2 ความเป็ นทางการ (Formalization)

PU

D

ความเป็ นทางการมีความเป็ นมาอย่างยาวนานในช่วงศตวรรษที่ 20 ซึ่ งสะท้อนมุมมองของ
การบริ หารงานที่มีระบบควบคุมและกระบวนการอย่างชัดเจน ความเป็ นทางการขององค์กรในทางการ
บริ หารจัดการจะหมายถึงโครงสร้างที่มีการแบ่งหน้าที่ต่างๆ อย่างชัดเจนและผสานการทางานได้อย่าง
ลงตัว (Mintzberg, 1979) ซึ่งอาจมองว่าความเป็ นทางการคือการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกซึ่ ง
มีลกั ษณะที่เป็ นทางการและมีการบันทึกไว้ แต่มีนกั วิจยั หลายท่านที่มองต่างออกไป Khandwalla (1977)
ให้ความหมายของความเป็ นทางการว่าเป็ นระดับของกฎระเบียบ กระบวนการ คู่มือ และการสื่ อสารที่
เป็ นทางการหรื อมีการเขียนไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร หากสรุ ปความหมายของความเป็ นทางการอาจ
หมายถึงการใช้กฎระเบียบและกระบวนการในการบริ หารองค์กร หรื อเป็ นกระบวนการที่องค์กรใช้ใน
การสร้างกฎระเบียบ กระบวนการ และมาตรฐาน ซึ่ งใช้ในการดาเนินองค์กรหรื อปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อให้
ได้ผลลัพธ์ตามที่องค์กรต้องการ (Srivastava, 1991) ความเป็ นทางการเป็ นสิ่ งที่สามารถพบเห็นได้ทว่ั ไป
ในองค์กรทุกประเภทและทุกกิจกรรมในองค์กร บางครั้งใช้ในการควบคุมพฤติกรรมของพนักงาน การ
ควบคุ ม ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในการท างาน และการตัดสิ นในเรื่ องต่ า งๆ ทางการบริ หาร ความเป็ น
ทางการสามารถสะท้อนได้มาจากกฎระเบียบที่มีคู่มือปฏิบตั ิที่ชดั เจนแต่บางครั้งพนักงานมักเพิกเฉยต่อ
คู่มือนั้น และบางครั้งอาจมีไม่ได้เขียนกฎระเบียบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแต่สามารถเข้าใจได้และปฏิบตั ิ
ตาม (Bartol and Martin, 1991) ดังนั้นระดับของความเป็ นทางการอาจวัดได้จากระดับการปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบที่มีในองค์กร องค์กรที่มีความเป็ นทางการในระดับสู งหรื อระบบราชการ (Bureaucracy) มี
การบังคับใช้กฎระเบียบในระดับเข้มข้นเพราะกฎระเบียบทุกอย่างถูกเขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร แต่
องค์กรทีมีระดับความเป็ นทางการต่ามักมีกฎระเบียบน้อยและมีการกากับควบคุมที่ไม่เข้มงวด

ลักษณะทางการจัดการที่เน้นหนักความเป็ นทางการในอดีตที่ผา่ นมานั้น Max Weber ถือได้
ว่ า เป็ นนัก วิ ช าการคนแรกที่ ไ ด้ก ล่ า วเรื่ อ งความเป็ นทางการผ่ า นทฤษฎี ก ารจัด การแบบราชการ
(Bureaucracy) ซึ่ งมองว่าองค์กรที่มีระบบการจัดการราชการเป็ นองค์กรที่ดีที่สุด และมีประสิ ทธิ ภาพ
ประสิ ทธิ ผล และประหยัดที่สุดเหตุผล (บุตรี จารุ โรจน์และคณะ, 2550) เนื่องจากยึดหลักการบริ หารที่
อาศัยความมีเหตุมีผลและความถู กต้องตามกฎหมายในการปฏิ บตั ิงาน มีการแบ่งงานกันทาอย่างเป็ น
ทางการตามตัวบทกฎหมาย อาศัยหลักความรู้ความสามารถในการบริ หารองค์กร และสามารถพยากรณ์
พฤติกรรมหรื ออปรากฎการณ์ได้ การจัดการแบบราชการมีองค์ประกอบ 7 ประการ คือ
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1. หลักลาดับขั้น (Hierarchy)
หลักการดังกล่าวมีเป้ าหมายที่จะทาให้องค์กรอยูภ่ ายใต้การควบคุมในการบริ หารผ่าน
การรับฟั งคาสั่งและการรายงานผล โดยเชื่อว่าการบริ หารที่มีลาดับขั้นทาให้ระบบการสั่งการและการ
ควบคุมมีความรัดกุม ทาให้การดาเนินงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพการบริ หารที่เน้นกฎเกณฑ์และ
ขั้นตอนมี ความเหมาะสมในช่ วงศตวรรษที่ 19-20 แต่ เมื่อสถานการณ์ โลกเปลี่ ย นไปการบริ หาร
ตามล าดับขั้นจึ งเริ่ มมี ปัญหา เพราะการทางานในปั จจุ บนั ต้องการความรวดเร็ ว พนักงานต้องการ
เสรี ภาพมากขึ้น และประชาชนต้องการบริ การที่สะดวกรวดเร็ ว แต่ในองค์กรขนาดใหญ่ที่ใช้ระบบ
ราชการจะมีพนักงานจานวนมาก และมากกว่าครึ่ งจะอยูใ่ นตาแหน่งระดับผูบ้ ริ หารหรื อหัวหน้างาน ซึ่ ง
ทาให้การตัดสิ นใจในงานสาคัญต่า งๆ ต้องรอให้ผูบ้ ริ หารที่เกี่ ย วข้องเห็ นชอบตามขั้นตอนและยังมี
กฎเกณฑ์มากมายในการผ่านลาดับขั้นต่างๆ พนักงานระดับล่างมีหน้าที่ทางานเอกสาร โดยการตรวจ
บันทึกของผูร้ ับบริ การแล้วเขียนบันทึกส่ งให้ผบู้ ริ หาร
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2. ความสานึกแห่งความรับผิดชอบ (Responsibility) และอานาจ (Authority)
พนักงานทุ กคนต้องมี ความส านึ กแห่ งความรับผิดชอบต่ อ การกระทาของตน ความ
รับผิดชอบ หมายถึงการรับผิดและรับชอบต่อการกระทาใด ๆ (Responsibility) ที่ตนได้กระทาลงไป
และความพร้ อมที่จะให้มีก ารตรวจสอบโดยผูบ้ งั คับ บัญชาอยู่ตลอดเวลาด้วย อานาจ (Authority)
หมายถึงความสามารถในการสั่งการ บังคับบัญชา หรื อกระทาการใด ๆ เพื่อให้มีการดาเนินการ หรื อ
ปฏิบตั ิการต่างๆ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมา ซึ่งอานาจมาจาก 5 แหล่งได้แก่
 อานาจหน้าที่เป็ นสิ่ งที่ได้มาอย่างเป็ นทางการตามตาแหน่ง (Legitimate power)
 อานาจที่มาจากการมีสิทธิในการให้รางวัล (Reward power)
 อานาจที่มาจากการมีสิทธิในการลงโทษ (Coercive Power)
 อานาจที่มาจากความเชี่ยวชาญของตนเอง (Expert power)
 อานาจที่อา้ งอิงจากผูอ้ ื่น (Reference power)

3. หลักแห่งความสมเหตุสมผล (Rationality)
ความถูกต้องเหมาะสมของแนวปฏิบตั ิที่จะนามาใช้เป็ นแนวทางในการดาเนิ นงานให้
บรรลุผลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล และประหยัด ประสิ ทธิ ผล (Effectiveness) หมายถึงการ
ทางานหรื อการดาเนิ นกิจการใดๆ ที่สามารถประสบผลสาเร็ จตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ ประสิ ทธิ ภาพ
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(Efficiency) หมายถึงความสามารถในการที่จะใช้ทรัพยากรบริ หารต่างๆ ที่มีอยู่ ซึ่ งได้แก่ คน เงิน วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ และเวลาไปในทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนิ นงานนั้นได้มาก
ที่สุด ส่ วนการประหยัด (Economy) คือความสามารถในการที่จะประหยัดทรัพยากร แต่สามารถที่จะ
ให้บริ การ หรื อผลิตออกมาให้ได้ระดับเดิม Weber ได้อธิ บายแนวทางการสร้างความสมเหตุสมผลหรื อ
ประสิ ทธิภาพ 3 วิธี คือ
3.1 การกาหนดระเบียบวิธีการปฏิบตั ิงาน ขึ้นมาไว้อย่างชัดเจนในรู ปของกฎหมาย
ระเบี ยบ ข้อบัง คับขององค์ก ร โดยให้ค วามส าคัญกับ กระบวนการท างาน (Work process) ว่า มี
ความสาคัญต่อการที่จะทาให้งานบรรลุผลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (Work outcome) เพราะวิธีการทางาน
แสดงให้เห็นว่าจะทางานอย่างไร (How to) โดยวิธีการใดจึงทาให้งานสาเร็ จอย่างมีประสิ ทธิภาพ
3.2 การฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ ผูป้ ฏิ บตั ิ งานให้เกิ ดความรู้ ความเข้าใจอย่างถูก ต้องก่ อน
มอบหมายภาระหน้าที่ให้กระทา
3.3 การแยกทรัพย์สินส่ วนตัวออกจากทรัพย์สินขององค์กรอย่างเด็ดขาด
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4. หลักการมุ่งสู่ ผลสาเร็ จ (Achievement orientation)
Weber ได้อธิ บายว่าการปฏิบตั ิงานใดๆ ต้องมุ่งสู่ เป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ขององค์กร
เสมอ อันได้แก่ ประสิ ทธิผลหรื อผลสาเร็ จ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ตอ้ งอาศัยปัจจัยอย่างน้อย 3 อย่าง คือ
4.1 เจ้าหน้าที่ตอ้ งมีหลักการและวิธีการในการตัดสิ นใจเลื อกหนทางปฏิบตั ิได้อย่าง
ถูกต้อง โดยถือหลัก ประสิ ทธิภาพ หรื อ หลักประหยัด
4.2 ความมีประสิ ทธิ ผลในการบริ หารงานจะเกิ ดขึ้นต่อเมื่อมีการแบ่งงานกันทาตาม
ความชานาญเฉพาะด้าน
4.3 การบริ หารจะได้รับประสิ ทธิ ผลสู ง สุ ดต่อเมื่อมีการกาหนดวิธีการปฏิ บตั ิงานที่
ถู ก ต้อ ง เหมาะสมกับ ลัก ษณะงาน สถานที่ ช่ ว งเวลา สภาพแวดล้อม ในทางเศรษฐกิ จ สังคม
การเมือง และเป้ าหมายหรื อผลสาเร็ จที่ตอ้ งการ

5. หลักการทาให้เกิดความแตกต่างหรื อการมีความชานาญเฉพาะด้าน (Specialization)
ลักษณะทางโครงสร้างขององค์กรแบบระบบราชการ ต้องมีการแบ่งงาน และจัดแผนก
งาน หรื อจัดส่ วนงาน (Departmentation) ขึ้นมา เพราะภารกิจการงานขององค์กรขนาดใหญ่มีจานวน
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มากจึงต้องมีการแบ่งงานที่ตอ้ งทาออกเป็ นส่ วนๆ แล้วตั้งหน่ วยงานมารองรับ การจัดส่ วนงานอาจยึด
หลักการจัดองค์กรได้หลายรู ปแบบคือ
5.1 การแบ่งส่ วนงานตามพื้นที่ เป็ นการแบ่งงานโดยการกาหนดพื้นที่ที่ตอ้ งรับผิดชอบ
ไว้อย่างชัดเจน และมีการกาหนดภารกิจ บทบาท อานาจหน้าที่ที่องค์กรต้องบริ หารจัดการไว้ดว้ ย
5.2 การแบ่งงานตามหน้าที่หรื อภารกิจที่องค์กรจะต้องปฏิบตั ิ
5.3 การแบ่งงานตามลูกค้าหรื อผูร้ ับบริ การ
5.4 การแบ่งงานตามขั้นตอนหรื อกระบวนการทางาน โดยคานึงว่างานที่จะทาสามารถ
แบ่งออกเป็ นกี่ข้ นั ตอน อะไรบ้าง แล้วกาหนดหน่วยงานมารองรับ

6. หลักระเบียบวินยั (Discipline)
ต้องมีการกาหนดระเบียบ วินยั และบทลงโทษ ขึ้นมาเพื่อเป็ นกลไกการควบคุมความ
ประพฤติของสมาชิกทุกคนในองค์กร
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7. ความเป็ นวิชาชีพ (Professionalization)
ผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์กรถือเป็ นอาชีพอย่างหนึ่งและต้องปฏิบตั ิงานเต็มเวลา

หลัง จากนั้นได้มี นัก วิช าการหลายคนเริ่ ม สนใจในกฎระเบี ย บที่ นามาใช้ใ นการบริ หาร
องค์กร Goulder (1950) ได้เสนอแนวคิดที่ใกล้เคียงกับความเป็ นทางการในปั จจุบนั เขาเน้นหนักไปที่
กฎระเบียบที่สร้างขอบเขตหน้าที่ทางสังคมซึ่ ง ไม่ได้เป็ นแนวคิดในเชิ งการบริ หารองค์กร หน้าที่ทาง
สังคมมี 6 ประการ คือ การอธิ บายอย่างละเอียด (Explication) การคัดกรอง (Screening) การควบคุม
ระยะไกล (Remote Control) การลงโทษและการสร้างบทกฎหมาย (Punishment-Legitimation) การ
ผ่อนปรน (Leeway) และการธารงรักษา (Preservation) ซึ่ งเขาได้กล่าวถึงสิ่ งที่ใกล้เคียงกับความเป็ น
ทางการว่าระบบการบริ หารของสังคมต้องมีกฎเกณฑ์ที่เป็ นทางการ (Goulder, 1950) กฎเกณฑ์แบบ
ระบบราชการและการตรากฎระเบียบได้ถูกขยายความต่อว่ากฎระเบียบเป็ นคุณสมบัติของโครงสร้าง
องค์กร (Blau, 1956) และในองค์กรจะต้องมีกฎระเบียบที่เป็ นระบบ การยึดมัน่ ต่อกฎระเบียบ และ
กระบวนการที่ เป็ นทางการ ซึ่ ง เป็ นครั้ งแรกที่ ก ารบริ หารองค์ก รมีก ารอธิ บ ายรู ปแบบการบริ ก าร 2
ประเภทคือเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ (Formalization and Informalization)
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Hall (1962) ได้นาแนวคิดของ Weber มาพัฒนาต่อเพื่อนาเอาการวิเคราะห์ตวั เลขมาใช้ใน
การเพิ่มมิติให้แก่ระบบการจัดการแบบราชการ ซึ่ งได้แบ่งเป็ น 2 มิติ คือ ระบบที่มีกฎเกณฑ์กล่าวถึงสิ ทธิ
และหน้าที่ในแต่ละตาแหน่ ง (Norm system in right and authority) และระบบกระบวนการในการ
ทางาน (Working process system) นอกจากนี้ Blauner (1964) ได้วิเคราะห์กฎระเบียบในองค์กร
อุตสาหกรรมซึ่ งพบว่ากฎเกณฑ์ที่องค์กรอุตสาหกรรมมีน้ นั มีความเป็ นเหตุผลที่เป็ นระบบในระดับต่า
(Low level of rationale) ซึ่งถูกแทนที่ดว้ ยการตัดสิ นใจของพนักงาน และในช่วง ค.ศ. 1960 – 1969 เป็ น
ช่วงที่นกั วิชาการได้กล่าวถึงความเป็ นทางการมากขึ้น แต่จะมองในมุมมองของการสร้างกฎเกณฑ์ใน
องค์กร กลุ่มนักวิจยั The Aston Group เป็ นกลุ่มนักวิชาการพวกแรกที่ได้อธิ บายความเป็ นทางการอย่าง
ชัดเจนว่าความเป็ นทางการคือระบบการทางานที่อยูใ่ นองค์กรที่มี 2 มุมมอง คือโครงสร้างกิจกรรมของ
องค์กร (Organizational activity structure) และการมุ่งเน้นการปฏิบตั ิหน้าที่ (Authority orientation) โดย
ทาตามความถนัดของแต่ละบุคคลและมีกระบวนการที่เป็ นมาตรฐาน (Pugh and Hicksons, 1976)
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องค์ก รธุ รกิ จได้นาหลัก การของการจัดการแบบราชการมาประยุก ต์ใ ช้เป็ นแนวคิ ดการ
บริ หารองค์กรอย่างเป็ นทางการ (Formalization) ซึ่ งความเป็ นทางการสามารถแบ่งลักษณะสาคัญของ
ความเป็ นทางการในองค์กร นักวิจยั และนักวิชาการด้านการจัดการสามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทคือ
การควบคุมจากกฎระเบียบ และกระบวนการ (Process and regulation controlling) และการควบคุมจาก
โครงสร้างองค์กร (Structure controlling)

2.2.1 การควบคุมโดยกฎระเบียบและกระบวนการ
การควบคุมกระบวนการเป็ นการออกแบบการควบคุมอย่างเป็ นระบบต่อเนื่ อง (Collins et
al, 1988) ซึ่ งทาให้เกิดพฤติกรรมบางประเภทที่สามารถคาดการณ์และควบคุมได้ (Simon, 1976) ระบบ
การควบคุ มนี้ ช่วยในการรับมือกับปั ญหาด้านความสัมพันธ์ของพนักงานในองค์กรและขจัดความไม่
ร่ ว มมื อ ทางสั ง คม เช่ น การแบ่ ง พรรคแบ่ ง พวก เป็ นต้น ระบบการควบคุ ม นี้ ยัง ก่ อ ให้ ค วามมี
ประสิ ทธิ ภาพในการรับมือกับปั ญหาเพื่อให้ผลลัพธ์ของปั ญหาลดน้อยลงเมื่อองค์กรสร้างระบบนี้ การ
ควบคุมขึ้น (Merchant, 1985) ระบบการควบคุมนี้มิได้มีแต่การออกกฎระเบียบที่เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
เท่านั้น การควบคุมโดยการใช้ระบบสังคม (Socialization) ยังถือว่าเป็ นส่ วนที่มีความเกี่ ยวข้องกับการ
สร้างความเป็ นทางการในองค์กร กฎระเบียบที่มิได้ระบุเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแต่คนทุกคนในองค์กรต้อง
เคารพและปฏิบตั ิ นักวิชาการหลายท่านได้คน้ พบลักษณะเช่นนี้ ในความเป็ นทางการของหลายองค์กร
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Ouchi (1979) ได้คน้ พบว่าความเป็ นทางการมีสองประเภทคือการควบคุมแบบราชการและการควบคุม
โดยกลุ่มคนในองค์กร (Clan control) การควบคุมโดยกลุ่มคนในองค์กรคือการควบคุมทางกระบวนการ
ทางสังคมผ่านการมีความคิดและคุณค่าร่ วมกันจนกลายเป็ นสิ่ งที่คนในองค์กรยอมรับและปฏิบตั ิ ซึ่ ง
เรี ยกได้ว่าเป็ นการควบคุมโดยใช้กฎที่ไม่เป็ นทางการ (Informal Rule) และสามารถสร้างมาตรฐานที่
จาเป็ นการควบคุ ม ได้ ดัง นั้นกฎระเบี ย บที่ เป็ นทางการและไม่ เป็ นทางการสามารถสร้ า งระบบการ
ควบคุมเพื่อใช้ในการปฏิบตั ิและตัดสิ นใจในทิศทางเดียวของคนในองค์กร
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2.2.2 การควบคุมโดยโครงสร้ างองค์ กร
การควบคุมองค์กรโดยการใช้โครงสร้างองค์กรคือเป็ นลักษณะสาคัญที่นกั วิจยั หลายท่านได้
ค้นพบ (Pugh et al, 1963 และ Mintzberg, 1979) เป็ นระบบสร้างความสัมพันธ์ให้แก่กลุ่มบุคลากรของ
องค์กรอย่างเป็ นระเบียบ (March and Simon, 1993) การสร้างความเป็ นระเบียบของการแบ่งกลุ่มทาให้
เกิ ดความมี ประสิ ทธิ ภาพในการแก้ไขปั ญหาขององค์กรและลดการใช้การควบคุ มทางสังคมในการ
บริ หารองค์กร (Edwards, 1979) ความเป็ นระเบียบนี้ ได้สร้างกระบวนการในการควบคุมและการนา
เอกสารมาใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่ในองค์กร Pennings (1973) ได้อธิ บายความเป็ นทางการขององค์กรว่า
เป็ นการสร้างกระบวนการที่ใช้เอกสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างเป็ นทางการ เมื่อพิจารณาให้ลึกซึ้ ง
ถึ งการนาเอกสารมาใช้ในการควบคุ มองค์ก รให้เป็ นระเบียบถื อได้ว่าเป็ นองค์ประกอบหนึ่ ง ในการ
ควบคุมแบบราชการ ดังนั้นลักษณะของความเป็ นทางการอาจหมายถึงการนาระบบเอกสารเข้าควบคุม
กระบวนการทางานและการสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรตามโครงสร้างที่วางไว้
องค์กรมักใช้ลกั ษณะสาคัญทั้งสองประการของความเป็ นทางการมักใช้ในการสร้างความมี
เหตุมีผลในการบริ หารองค์กรเนื่องจากความเป็ นทางการสามารถสร้างพฤติกรรมที่สามารถคาดการณ์
ได้เพื่ อให้เป็ นแบบอย่า งในการปฏิ บ ตั ิ กระบวนการในการท างานของพนัก งานและการตรวจสอบ
คุ ณภาพการผลิ ตก่ อนที่จะมีการส่ งมอบถือว่าเป็ นตัวอย่างของความเป็ นทางการในองค์กร ความเป็ น
ทางการยังได้สร้ างความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างผูท้ ี่อยู่ในและนอกองค์กร ซึ่ งแต่ละบุคคลใน
องค์กรจะมีฐานะที่ต่างกันเพื่อตอบสนองจุดประสงค์ขององค์กร และบุคคลภายนอกองค์กรจะมีบทบาท
ที่แตกต่างกันไปตามความสัมพันธ์ที่ได้รับไว้ในองค์กร นอกจากนี้ ความเป็ นทางการเป็ นแนวทางที่
ประสบความสาเร็ จในการสร้ างวินัยและแนวทางการปฏิ บตั ิเพื่อให้ส ามารถแทนที่ในตาแหน่ งตาม
สถานการณ์ ต่างๆ ได้ (Srivastava, 1991) ความเป็ นทางการยังสร้างกระบวนการในการตอบสนองต่อ
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สภาพแวดล้อมภายนอกให้แก่องค์กรโดยมีข้ นั ตอนที่ชดั เจนในการตอบสนอง (Daft and Lyn, 1986)
การตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทาให้องค์กรพยายามปรับเปลี่ยนการดาเนินงานและ
สิ นค้าหรื อต้องสร้างนวัตตกรรมขององค์กรเพื่อประโยชน์ ต่อการบริ หารองค์กรและการสร้างรายได้ที่
มากกว่า
2.3 ระดับนวัตกรรม (Innovation level)

PU

D

องค์กรในปั จจุบนั ต่างต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว
และมี ผ ลกระทบต่ อ องค์ก รอย่า งรุ นแรง ทุ ก องค์ก รจึ ง จ าเป็ นต้อ งหาวิถี ท างที่ ช่ วยในการรั บ มื อกับ
สถานการณ์ที่เกิ ดขึ้นกับองค์กร “นวัตกรรม” ถือว่าเป็ นแนวทางหนึ่ งในการตอบสนองต่อสถานการณ์
ดังกล่าว ซึ่ งองค์กรธุ รกิจและนักวิชาการต่างมีความเห็นต่อลักษณะของนวัตกรรมแตกต่างกัน Joseph
Schumpeter เป็ นนักวิชาการคนแรกที่กล่าวถึงนวัตกรรม (Innovation) ในช่วงปี ค.ศ. 1930 โดยอธิ บายว่า
เป็ นสิ่ งใหม่ที่องค์กรนามาใช้ในหลายลักษณะ ซึ่ งเป็ นคาอธิ บายที่คล้ายคลึงกับของ Mohr (1969) ที่ได้
อธิ บายว่านวัตกรรมเป็ นระดับในการเปลี่ยนแปลงเพื่อนาสิ่ งใหม่มาประยุกต์ใช้ในองค์กร Zaltman et al
(1973) ระบุ ว่านวัตกรรมเป็ นความคิดใหม่ การปฏิ บตั ิ ใหม่หรื อทรั พยากรใหม่ ที่นามาปรับใช้และ
Damanpour (1991) กล่าวว่านวัตกรรมคือแนวความคิดการสร้าง การพัฒนา และการปรับปรุ งในบาง
สิ่ งขององค์กร ส่ วน Roger (1998) ได้แตกแนวคิดของนวัตกรรมออกไปโดยอธิ บายว่านวัตกรรม
สามารถเป็ นสิ่ งที่เป็ นองค์ความรู ้ใหม่หรื อมาจากการผสมผสานระหว่างองค์ความรู้เก่าและความรู้ใหม่
ดังนั้นจึงเห็นได้ว่านวัตกรรมนั้นเป็ นสิ่ งใหม่ที่เกิ ดขึ้นในองค์กร ไม่วา่ จะมาจากการสร้างสรรค์ส่ิ งใหม่
หรื อนาสิ่ งที่มีอยูเ่ ดิมปรับใช้เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันที่องค์กรต้องการ
ในประเทศไทย ได้มีการอธิ บายนวัตกรรมออกเป็ น 2 กลุ่มคือกลุ่ มขององค์กรอิสระและ
กลุ่ ม ของนัก วิช าการ กลุ่ ม หน่ วยงานของรั ฐที่ อธิ บ ายนวัตกรรมอย่า งเป็ นทางการได้แก่ ส านัก งาน
นวัตกรรม ราชบัณฑิตยสถาน และศูนย์ธุรกิ จอุตสาหกรรม (ม.ป.ป.) ซึ่ งสานักงานนวัตกรรมแห่ งชาติ
(2554) ได้อธิ บายนวัตกรรมว่า “นวัตกรรม (innovation) คือ การผลิต การเรี ยนรู้ การจัดการความรู้ และ
การใช้ประโยชน์จากความคิดใหม่ เพื่อให้เกิดผลดีทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการกาเนิดผลิตภัณฑ์
การบริ การ กระบวนการผลิตใหม่ การปรับปรุ งเทคโนโลยี การแพร่ กระจายเทคโนโลยี และการใช้
เทคโนโลยีให้เป็ นประโยชน์และเกิดผลพวงทางเศรษฐกิ จและสังคม” ราชบัณฑิตยสถาน (2538) ให้
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ความหมายแก่ นวัต กรรมว่า “สิ่ ง ที่ ท าขึ้ นใหม่ หรื อแปลกจากเดิ ม ซึ่ ง อาจเป็ นความคิ ด วิธี ก ารหรื อ
อุปกรณ์ เป็ นต้น” และศูนย์ธุรกิจอุตสาหกรรม (ม.ป.ป.) ให้ความหมายว่า “การสร้างสิ นค้าและบริ การ
ให้โดดเด่น ที่มีความแตกต่างจากสิ่ งที่มีอยูใ่ นท้องตลาด ด้วยการผสมผสานกันของสิ่ งสองสิ่ ง คือจุดแข็ง
ของสิ นค้าและบริ การกับความเข้าใจในช่องว่างทางการตลาดที่ยงั ไม่มีใครค้นพบ” ซึ่ งความหมายของ
สานักงานนวัตกรรมแห่ งชาติได้ให้ความหมายที่ครอบคลุมต่อการนาสิ่ งใหม่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์กรและสังคมมากที่สุดและยัง มีลกั ษณะคล้ายคลึ งกับความหมายที่นักวิชาการในต่างประเทศได้
กล่าวถึง (Daft, 1978; Damanpour and Evan, 1984; Davenport, 1991; Evans, 1991; Rogers, 1998)

D

PU

สาหรับกลุ่มนักวิชาการของประเทศไทยให้ความเข้าใจในนวัตกรรมแตกต่างกันเป็ นสอง
ประเภทคื อเน้นหนัก ที่ ก ารใช้เพื่ อเป็ นประโยชน์ แก่ องค์ก รในภาพรวม ดัง การให้ค วามหมายของ
นวัตกรรมของ เสน่ห์ จุย้ โต (2548) ว่าเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เป็ นสิ่ งใหม่และองค์กรยอมรับเอา
ไปใช้ และอีกประเภทเน้นไปที่การตอบสนองความต้องการของตลาด ดังที่สุวิทย์ เมษินทรี ย ์ (2548) ให้
ความหมายว่าเป็ นความสามารถในการใช้ความรู้ ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ทักษะ และประสบการณ์ทาง
เทคโนโลยี หรื อการจัดการมาพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ หรื อบริ การใหม่ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตลาด
สิ่ งที่สาคัญในการจัดการนวัตกรรมเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์
และมีมูลค่าเพิ่มสู งขึ้น จึงไม่ได้จากัดเพียงแค่การนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยที่สุดมาใช้เท่านั้น ในทาง
ตรงกันข้าม นวัตกรรมยังถื อเป็ นเรื่ องที่เกี่ ยวข้องกับการปรับเปลี่ ยนวิธีคิด วิธีการดาเนิ นการ เพื่อหา
ข้อสรุ ปหรื อหาทางแก้ไขเชิ งสร้างสรรค์ (System solutions) ภายในองค์กรมากกว่าที่จะเป็ นเรื่ องของ
เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว (สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2554)

นวัตกรรมอาจมองว่าเป็ นสิ่ งที่เกิดได้จากหลายสาเหตุและเป็ นความหมายของนวัตกรรมว่า
นวัตกรรมเป็ นผลลัพธ์ของ (Ijuri and Robert, 1988)
 การหยุดนิ่งของระบบ
 การค้นหาปัญหา
 การทดลองโดยการสุ่ มทางเลือก
 การตัดสิ นใจลงทุนเพื่อได้ความรู้ใหม่
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การจับคู่ระว่างความต้องการและแนวความคิดที่มีมา
การกระตุน้ ให้เกิดนวัตกรรมโดยการวิจนั และพัฒนา
การจัดการความเสี่ ยงให้ลดลง
การสับเปลี่ยนทรัพยากร
ความต้องการของลูกค้า
การจัดการแนวความคิดและบรรยากาศขององค์กร

D

การแบ่งประเภทของนวัตกรรมสามารถแบ่งได้ในหลายจุดประสงค์ซ่ ึ งหากมีการจัดกลุ่ ม
ของประเภทนวัตกรรมนั้น สามารถแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มที่แบ่งประเภทตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
และกลุ่มที่แบ่งตามกระบวนการในการได้นวัตกรรม

PU

กลุ่มที่แบ่งประเภทตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเน้นไปที่ผลลัพธ์ที่ได้จากนวัตกรรมไม่วา่ จะเป็ น
สิ นค้า บริ การ หรื อเทคนิ คต่างๆ ซึ่ งมีนกั วิชาการหลายท่านได้แบ่งนวัตกรรม เช่ น การแบ่งนวัตกรรม
จากลักษณะของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของนวัตกรรมที่ได้ ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท (รักษ์ วรกิจโภคาทร,
2547) คือ
1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) เป็ นกระบวนการที่สัมพันธ์กนั ระหว่าง 2 ตัว
แปร คื อ ความเป็ นไปได้ด้า นเทคโนโลยีแ ละความต้อ งการของตลาด หัวใจส าคัญของนวัตกรรม
ประเภทนี้ คือการสร้ างความสามารถในการแข่ง ขันขององค์กรเพื่อให้ได้มาซึ่ ง ก าไรขององค์กรใน
อนาคตจากความได้เปรี ยบทางการตลาด โดยนาเสนอสิ่ งใหม่ให้แก่ผบู้ ริ โภค
2. นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) เป็ นการประยุกต์ใช้และปรับเปลี่ ยน
กรรมวิธีในการผลิตสิ นค้าหรื อรู ปแบบในการให้บริ ก ารโดยรวม ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ความสามารถขององค์กร
ในการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบขององค์กรเพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลขององค์กรนั้น
3. นวัตกรรมการบริ หารจัดการ (Organizational Innovation) เป็ นกระบวนการในการ
คิดค้นและปรับใช้แนวคิดใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของแต่ละองค์กรเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผลขององค์กร นวัตกรรมประเภทนี้ มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงแนวคิดพื้นฐาน
และวิธีการในการดาเนินธุ รกิจขององค์กรตามวัตถุประสงค์ในเชิงกลยุทธ์ การตลาด และการปฏิบตั ิการ
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ประเภทของนวัต กรรมในแนวคิ ด ของพงษ์ ผาวิ จิ ต ร (อ้า งใน เสน่ ห์ จุ ้ย โต, 2548) ได้
แบ่งเป็ น 2 ประเภท ตามผูท้ ี่ได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมที่ถูกสร้างขึ้น ได้แก่
1. นวัตกรรมเทคโนโลยี (Technological Innovation) เป็ นนวัตกรรมที่อาศัยกลไกหรื อ
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
2. นวัตกรรมธุ รกิจ (Business Innovation) เป็ นนวัตกรรมที่อาศัยความคิดสร้างสรรค์ของ
บุคคลากรในองค์กรเพื่อปรั บปรุ งกระบวนการบริ หารภายในองค์กร ซึ่ งเป็ นการเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขัน
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Keith and Rick (2005) แบ่งนวัตกรรมออกตามมิติของนวัตกรรมโดยรวบรวมมาจาก
ความหมายของนวัตกรรมในหลายที่ซ่ ึ ง สามารถแบ่งได้เป็ น 3 ประเภท คือ
1. นวัตกรรมสิ นค้า (Product Innovation) เป็ นการนานวัตกรรมสร้างความได้เปรี ยบทา
การแข่งขันขององค์กร ซึ่ งใช้กนั อย่างแพร่ หายในธุรกิจการผลิต
2. นวัตกรรมการบริ การ (Service Innovation) เป็ นการพัฒนากระบวนการในการทางาน
ในด้านการผลิตหรื อการส่ งมอบไปยังลูกค้า
3. นวัตกรรมทางธุ รกิ จ (Business Innovation) เป็ นการลดกระบวนการหรื อขั้นตอนใน
การดาเนินงานเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าที่ทาธุรกิจด้วย หรื อการลดต้นทุนลง

การแบ่งกลุ่มนวัตกรรมตามกระบวนการในการได้นวัตกรรมได้มีการแบ่งในหลายรู ปแบบ
แต่ ที่ นัก วิ ช าได้ใ ห้ ค วามสนใจคื อ การแบ่ ง กลุ่ ม นวัต กรรมตามกระบวนการการของ Schumpeter
(Burgelman et al, 2001) ได้นาเสนอเกณฑ์ในการแบ่งประเภทของนวัตกรรมโดยพิจารณาจาก
ผลกระทบต่อความสามารถทางเศรษฐศาสตร์ ขององค์กรในการแข่งขัน ซึ่ งพิจารณาใน 2 ด้าน คือ การ
พิจารณาผลกระทบของนวัตกรรมทาให้เกิดการเพิ่มเติมหรื อลดองค์กรประกอบหลักสิ่ งต่างๆ และการ
พิ จารณาการเชื่ อ งโยงของนวัตกรรมว่า ท าให้เกิ ดการเปลี่ ย นแปลงหรื อไม่ เปลี่ ย นแปลงจากเดิ ม ซึ่ ง
Henderson and Clark (1990) ได้นาไปใช้ในการแบ่งประเภทของนวัตกรรมโดยเชื่ อมโยงกับความ
เปลี่ ยนแปลงของความรู ้ ความเข้าใจในสิ นค้าและบริ การ ทั้งสองมองว่าสิ นค้าและบริ การเป็ นระบบ
(system) ที่ เกิ ดจากการรวมกันของหลายองค์ป ระกอบ (Component) การประกอบองค์ก รประกอบ
เหล่านั้นเข้าด้วยกันต้องความรู ้ในด้านโครงสร้าง (Architecture knowledge) ของสิ นค้าและบริ การเพื่อ
สามารถมองในภาพรวมของสิ นค้าและบริ การนั้นได้ การออกแบบและการผลิ ตสิ นค้า หรื อบริ ก าร
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ต้องการความรู ้ในแต่ละองค์กรประกอบ (Component knowledge) เป็ นพิเศษ ซึ่ งเมื่อปฏิบตั ิซ้ าๆ จะทา
ให้ความรู้กลายเป็ นรู ปแบบมาตรฐานในการผลิตสิ นค้าและบริ การ จากความรู้ในการด้านโครงสร้าง
สิ นค้าและความรู้ในองค์กรประกอบของสิ นค้าจึงสามารถแบ่งประเภทของนวัตกรรมได้ 4 ประเภท คือ
1. นวัตกรรมที่ปรับปรุ งสิ่ งที่มีอยูใ่ ห้ดีข้ ึน (Incremental Innovation)
2. นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหลักไปจากเดิม แต่ยงั ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
องค์ประกอบหลักขององค์กร (Modular Innovation)
3. นวัตกรรมที่ เปลี่ ย นเฉพาะองค์กรประกอบหลักแต่โครงสร้ างโดยรวมยังเหมือนเดิ ม
(Architectural Innovation)
4. นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงโดยสิ้ นเชิ ง เป็ นการประยุกต์ความรู้ที่มีอยู่เดิมกับความรู้ใหม่
มาบูรณาการเข้าด้วยกันทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในการทิ้งองค์ประกอบหลักเดิมซึ่ งมีผลกระทบต่อ
องค์ประกอบอื่นๆ ในองค์กร (Radical Innovation)

PU

นวัตกรรมที่ เกิ ดในองค์กรจึงเป็ นสิ่ งที่สามารถพิจารณาได้ในหลายแง่ มุมทั้งลักษณะของ
นวัตกรรมที่ เป็ นอยู่จนถึ งลักษณะของการกระบวนการเกิ ดนวัตกรรม องค์กรภาคธุ รกิ จต่างต้องการ
นวัตกรรมมาเป็ นองค์ประกอบในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้น
ได้น้ นั จาเป็ นต้องพิจารณาองค์ประกอบในองค์กรหลายประการเพราะการเกิดนวัตกรรมแต่ละประเภท
ต้องการองค์ประกอบเฉพาะที่ไม่เหมือนกัน Damanpour (1991) ได้พิสูจน์องค์ประกอบขององค์กรที่มี
ผลต่อนวัตกรรม ซึ่ งปรากฏว่าองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างองค์กรบางประการมีผลต่อการเกิด
นวัตกรรมในองค์กร
2.4 ความสั มพันธ์ ระหว่างความเป็ นทางการและระดับนวัตกรรม

หลายทศวรรษที่ความเป็ นทางการและระดับนวัตกรรมยังเป็ นที่ถกเถียงในแวดวงวิชาการ
โดยทั่ว ไปว่ า ความเป็ นทางการขององค์ ก รอัน ได้แ ก่ การออกกฎระเบี ย บที่ ชัด เจน การก าหนด
กระบวนการทางานที่ มีข้ นั ตอนชัดเจน หรื อการใช้โครงสร้ างองค์กรเพื่อการควบคุมการทางานของ
พนัก งานในระดับ ล่ า งลงไป มี ค วามสัม พันธ์ ก ับ ระดับ นวัตกรรมขององค์ก รในทิ ศทางใด จากการ
ทบทวนวรรณกรรมต่างๆ นั้นทาให้พบกับลักษณะความสัมพันธ์ของสองปั จจัยนี้ เป็ น 2 ลักษณะ นัน่ คือ
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ลักษณะแรกแสดงความเป็ นทางการมีความสัมพัน ธ์ต่อระดับนวัตกรรมในเชิงบวก และลักษณะที่สอง
คือความเป็ นทางการไม่มีความสัมพันธ์หรื อมีความสัมพันธ์เชิงลบกับระดับนวัตกรรมในองค์กร
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งานวิจยั หลายชิ้ นที่แสดงให้เห็ นถึ งความสัมพันธ์เชิ งบวกระหว่างความเป็ นทางการและ
ระดับของนวัตกรรม (Srivastava, 1991; Fairtlough, 1994; March and Health, 1994; Weick, 1998;
Zollo and Winter 2002) Srivastava (1991) พบว่าความเป็ นทางการขององค์กรทาให้การบริ หารองค์กร
มี ประสิ ท ธิ ผ ลและช่ วยการสร้ างนวัตกรรมในองค์ก ร ความมีประสิ ทธิ ผ ลนี้ เป็ นสิ่ ง ที่ผลักดันให้เกิ ด
นวัตกรรมในองค์กร เนื่ องจากความเป็ นทางการนั้นได้สร้างกระบวนการพัฒนาสิ่ งที่มีอยูเ่ ดิมอย่างเป็ น
กิจวัตร (Zollo and Winter, 2002) หรื ออีกนัยหนึ่งคือความเป็ นทางการได้สร้างกระบวนที่เ ป็ นขั้นตอน
ในการกระตุน้ ให้เกิ ดสิ่ งใหม่ๆ ในองค์กร ความเป็ นทางการขององค์กรที่แสดงออกทางกฏระเบียบทา
ให้เกิ ดการเก็บความรู ้ เพื่อให้พนักงานในองค์กรสามารถนามาใช้ในการแก้ไขปั ญหาและวิธีการแก้ไข
ปั ญหาจะมีความยืดหยุน่ สู ง (March and Health, 1994) ซึ่งทาให้นวัตกรรมขององค์กรมิได้เกิดแต่การคิด
สิ นค้าที่เป็ นนวัตกรรมเท่านั้น แต่รวมถึงการสร้างกระบวนการบริ หารจัดการแบบใหม่ๆ อีกด้วย ในทาง
การจัดการ ความเป็ นทางการยังได้สร้ างวิธีการในการสร้างความเป็ นระเบียบในกระบวนการทางาน
และในพฤติ ก รรมของพนัก งาน ซึ่ ง มี ค วามส าคัญต่ อกระบวนการสร้ า งสรรค์ (Fairtlough, 1994)
เนื่องจากลักษณะการทางานได้สร้ างเงื่อนไขในการเรี ยนรู้ข้ ึนทาให้พนักงานที่ทางานนั้นซึ่ งเอื้ออานวย
ต่อการเกิ ดนวัตกรรมในด้านต่างๆ หรื อพนักงานที่ทางานนั้นๆ สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการ
ทางานได้มากกว่าพนักงานที่ไม่ได้ทางานนั้นนัน่ เอง
ถึงแม้วา่ การบริ หารตนเอง ความยืดหยุน่ และความมีอิสระในการตัดสิ นใจเป็ นสิ่ งที่ผลักดัน
ให้เกิ ดความคิ ดสร้ างสรรค์ ความเป็ นทางการและความเป็ นระเบียบก็ยงั เป็ นสิ่ งที่จาเป็ นต่อการสร้ าง
ความคิดสร้างสรรค์ที่มีประสิ ทธิ ผล การควบคุมขององค์กร เอกสารที่เป็ นทางการ การตรวจสอบที่เป็ น
ทางการ การแก้ไขปั ญหาอย่างเป็ นระบบ และการสร้ างมาตรฐาน ใช้ในการตัดสิ นความกากวมและ
ความไม่แน่นอน พร้อมทั้งสร้างแนวทางในการปฎิบตั ิ (Weick, 1998)

บางงานวิจยั และบทความกลับพบว่าความเป็ นทางการนี้ ได้สร้างความลาบากในการเกิ ด
นวัตกรรม และบางครั้ งไม่ใช่ เงื่ อนไขสาคัญในการเกิ ดนวัตกรรมเลย Damanpour (1991) ไม่พ บ
นัยสาคัญของความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมและความเป็ นทางการ และในบางงานวิจยั พบว่าความ
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เป็ นทางการได้ ส กัด กั้น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด นวัต กรรมโดยได้ส ร้ า งความเป็ นไปได้ใ นการลดการพัฒ นา
กระบวนการและผลลัพธ์ในองค์กร (Benner and Tuchman, 2003) บางครั้งกฏระเบียบและกระบวนการ
ในการทางานทาให้เกิดการจากัดความคิดของพนักงานเนื่องจากหากพนักงานยังทางานตามหน้าที่อย่าง
เดิ มจะทาให้ปริ มาณของงานที่ ได้มีมากกว่า แต่หากต้องมีการเสี ยเวลาในทดลองกระบวนการทางาน
ใหม่ๆ อาจทาให้ประสิ ทธิ ภาพในการทางานลดลง ประเภทของโครงสร้างองค์กรส่ งผลต่อนวัตกรรมใน
แต่ละประเภทแตกต่างกัน โดยความเป็ นทางการส่ งผลดี ต่อกระบวนการนวัตกรรมที่ควบคู่กบั สิ นค้า
นวัตกรรม หรื อกระบวนการนวัตกรรมเพียงอย่างเดียว เนื่ องจากกฏระเบียบที่มีอยู่ทาให้คณะผูบ้ ริ หาร
กล้าที่จะยอมรับต่อการใช้นวัตกรรมโดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านเทคโนโลยี ดังนั้นจึงอาจเขียนสมมติฐานที่ 1
สาหรับการวิจยั นี้ได้วา่
สมมติฐานที่ 1: ความเป็ นทางการมีความสัมพันธ์ เชิ งบวกกับระดับนวัตกรรมในองค์ กร

2.5 การกระจายอานาจ (Decentralization)
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การบริ หารของธุ รกิจในปั จจุบนั ได้เน้นในเรื่ องของความเร็ วและคล่องตัวในการดาเนินการ
ซึ่งหนึ่งในเครื่ องมือที่ผบู ้ ริ หารได้นามาใช้เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทางานคือการกระจายอานาจ การ
กระจายอานาจหมายถึ งการที่ผบู้ ริ หารระดับสู งขององค์กรมีการกระจายอานาจหน้าที่ (Authority) และ
อานาจในการตัดสิ นใจ (Decision Making Power) ลงไปตามลาดับชั้นสู่ ระดับต่างๆ ขององค์กร ซึ่ ง
องค์กรแต่ละองค์กรจะมีการกระจายอานาจที่แตกต่างกันไป ดังนั้นแล้วการกระจายอานาจจึงอาจมองได้
2 ลักษณะ คือ
1. การมอบหมายอานาจหน้าที่ของผูบ้ ริ หารระดับสู งให้แก่ผบู้ ริ หารหรื อพนักงานในลาดับ

ที่ต่ากว่า

2. การมอบอานาจการตัดสิ นใจในบางเรื่ องให้แก่ผบู้ ริ หารหรื อพนักงานในระดับที่ต่ากว่า

การมอบหมายอานาจการตัดสิ นใจสามารถสังเกตได้จากการมอบความรับผิดชอบในการ
ตัดสิ นใจให้แก่ บริ ษทั ของผูบ้ ริ หารระดับสู งที่กระจายผูบ้ ริ หารในลาดับ รองลงมาตามสายการบังคับ
บัญชา ซึ่ งทาให้ผบู ้ ริ หารในทุกระดับมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการการตัดสิ นใจ ยิ่งผูบ้ ริ หารระดับสู ง
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ให้อานาจในการตัดสิ นมากเท่าไหร่ ระดับการกระจายอานาจในองค์กรก็จะสู งขึ้ นตาม รู ปแบบการ
กระจายอานาจในองค์กรโดยทัว่ ไปสามารถพบได้ใน 4 รู ปแบบ (Negandhi and Reimann, 1973) ได้แก่
1.
2.
3.
4.

การสัง่ การให้เกิดการตัดสิ นใจจากผูบ้ ริ หารระดับบนลงสู่ ผบู้ ริ หารระดับต้น
ขอบข่ายการตัดสิ นใจตามนโยบายหลักของบริ ษทั
ขอบข่ายการติดสิ นใจโดยพิจารณาถึงนโยบายการขาย
ขอบข่ายการตัดสิ นใจโดยพิจารณาจากส่ วนประสมของผลิตภัณฑ์
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การรวมอานาจเป็ นแนวคิดพื้นฐานในการบริ หารองค์กรตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั การรวม
อานาจที่ มีอา้ งถึ งมากที่ สุดคื อการรวบรวมอานาจหน้าที่และการตัดสิ นใจให้อยู่กบั จุดๆ เดี ยวภายใน
องค์กร (Duncan, 1976) การตัดสิ นใจส่ วนใหญ่จะทาเป็ นขั้นตอนตามลาดับขั้นในการบังคับบัญชา ซึ่ ง
แนวคิดของการใช้การรวมอานาจ (Mintzberg, 1999) ในการบริ หารองค์กรมี 3 ประเภทได้แก่
1. แนวนอน รวมอานาจการตัดสิ นใจไว้ที่ผบู้ ริ หารเพื่อไม่ให้ผทู้ ี่ไม่ใช่ผบู้ ริ หารมีอานาจใน
การตัดสิ นใจ
2. แนวตั้ง เป็ นการสั่งการตามสายการบังคับบัญชา
3. รู ปธรรม รวบการสัง่ การเพื่อกระจายพนักงานและทรัพย์สินในการทางาน
ตามแนวคิดของ Mintzberg (1999) การกระจายอานาจมี 3 ลักษณะ กล่าวคือ
1. แนวนอน กระจายอานาจในการตัดสิ นใจไปตามสายการบังคับบัญชา
2. แนวตั้ง ให้พนักงานมีส่วนร่ วมในกระบวนการการตัดสิ นใจ
3. รู ปธรรม ให้หน่วยงานในพื้นที่พิจารณาการกระจายพนักงานและทรัพยากรขององค์กร

โครงสร้ างองค์กรที่ สนับสนุ นนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็ นแบบรวมอานาจหรื อกระจายอานาจ
ต่างสร้างลักษณะเฉพาะให้แก่องค์กรในการวิจยั และพัฒนาสิ นค้า บริ การ หรื อกระบวนการนวัตกรรม
ซึ่ งลักษณะของโครงสร้างแบบรวมอานาจและกระจายอานาจมีผลต่อการวิจยั และพัฒนา (Tirpak et al,
2006) ดังนี้
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ตารางที่ 2.1: ตารางเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างองค์กรแบบรวมอานาจและแบบ
กระจายอานาจ
การรวมอานาจ
เน้นที่กลยุทธ์
บริ ษทั
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง
ได้รับความรู้เบื้องต้น
สร้างความรู้จากภายในองค์กร
ตามความสามารถ

ความรับผิดชอบ

การพัฒนาเทคโนโลยี

การสื่ อสาร
ทักษะที่ตอ้ งการ

สื่ อสารครอบคลุมทั้งองค์กร
มุ่งเน้นความสมบูรณ์แบบ

พื้นที่ทางาน

ทางานประสานเป็ นทีม

ความเป็ นทางการในการจัดการ

สร้างทีมงานเป็ นกลุ่ม

พันธมิตร

ไม่มี

ช่วงเวลา

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่าง
รวดเร็ ว

การกระจายอานาจ
เน้นที่การปฏิบตั ิ
หน่วยธุรกิจ
ผูบ้ ริ หารระดับกลาง
ได้รับการประยุกต์ความรู้
สร้างความรู้จากภายนอกองค์กร
ตามหน่วยธุรกิจ
การพัฒนาสิ นค้าหรื อพัฒนา
ตลาด
สื่ อสารได้หากมีโอกาส
มุ่งเน้นการให้บริ การอย่างเต็มที่
กระจายทีมงานออกเป็ นทีม
เล็กๆ
สร้างทีมงานเสมือนจริ ง
มีสถาบันหรื อบริ ษทั อื่น
สนับสนุน
จัดตั้งพื้นฐานทางเทคโนโลยี
อย่างแข็งแกร่ ง
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ลักษณะโครงสร้ างองค์ กร
ภารกิจขององค์กร
การชี้นา
ผูท้ ี่รับผิดชอบหน่วยงาน
เป้ าหมายทางวิทยาศาสตร์
การได้รับความรู้
การวางตาแหน่ง

โครงการสร้ างองค์กรแบบรวมอานาจและกระจายอานาจที่นามาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิ ด
นวัตกรรมนั้นจะแสดงให้เห็นในรู ปแบบของการวิจยั และพัฒนา (R&D) ซึ่ งโครงสร้างทั้งสองนี้ มีความ
แตกต่างกันในข้อดี และข้อเสี ยของโครงสร้างที่มีผลต่อนวัตกรรมที่มาจาการการวิจยั และพัฒนา ซึ่ งได้
แสดงไว้ในตารางที่ 2.2
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ตารางที่ 2.2: ตารางเปรี ยบเทียบจุดอ่อนและจุดแข็งของโครงสร้างการรวมอานาจและการกระจาย
อานาจ
การรวมอานาจ
การกระจายอานาจ
จุดแข็ง
1. สนับสนุนให้เกิดการยอมรับความเสี่ ยงและมี 1. สนับสนุนการวางโครงการและความต้องการ
มุมมองในระยะยาว
ของธุรกิจให้เป็ นในแนวทางเดียวกัน เพื่อ
2. เพิ่มความคุน้ เคยในการใช้เทคโนโลยีที่
สนับสนุนการความต้องการของตลาดใน
ก้าวหน้าในเบื้องต้น
ระยะสั้น
3. ให้ความสาคัญกับการวิจยั
2. เน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. ช่วยให้ผบู ้ ริ หารระดับสู งมีความสนใจ
3. ควบคุมต้นทุนได้
4. เพิ่มประสิ ทธิผลในกระบวนการของหน่วย
ธุรกิจ
จุดอ่อน
1. อาจก่อให้เกิดการไม่ประสานงานกันระหว่าง 1. มุ่งเน้นเป้ าหมายระยะสั้นมากกว่าระยะยาว
ฝ่ ายวิจยั และพัฒนาและความต้องการของ
2. การพัฒนาอย่างต่อเนื่องอาจทาให้เกิดการ
บริ ษทั
พัฒนาที่ล้ าหน้าเกินกว่าที่บริ ษทั รับได้
2. วงจรการพัฒนาสิ นค้ามีความล่าช้า
3. การที่จะได้นวัตกรรมอาจต้องใช้ความ
3. การควบคุมต้นทุนในโครงการวิจยั และ
พยายามอย่างมาก
พัฒนาทาได้ยาก
4. มุ่งเน้นการวิจยั ในมุมมองที่แคบ
4. อาจมีการหยุดใช้เทคโนโลยีกลางคัน
5. ยากต่อการสนับสนุนทางการเงินเพื่อให้
เพียงพอต่อวงจรทางธุรกิจ

2.6 ความสั มพันธ์ ระหว่างการกระจายอานาจและระดับนวัตกรรม

การรวมอานาจ (Centralization) ในหลายงานวิจยั พบว่าไม่สนับสนุนนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใน
องค์กร การรวมอานาจส่ งผลร้ ายต่อความกระตือรื อร้นของพนักงาน ความคิดริ เริ่ ม คามัน่ สัญญา และ
ความร่ วมมือในการทางาน ซึ่ งส่ งผลให้นวัตกรรมในองค์กรลดลง (Zaltman et al, 1973; Duncan, 1976;
Daft, 1978; Damanpour, 1991; Mintzberg, 1999) ดังนั้นหากองค์กรมีชีวิตชี วามากขึ้นหรื อมีการ
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กระจายอานาจในการตัดสิ นใจให้ครอบคลุมขึ้นจะส่ งผลให้การนาความรู้ มาประยุกต์ใช้จะเกิ ดในวง
กว้างมากยิ่งขึ้น ซึ่ งมีผลต่อนวัตกรรมขององค์กรที่จะตามมา (Burns and Stalker, 1961) Andreas และ
Markus (2009) ได้พ บความแตกต่ างกันในการประยุก ต์ใ ช้โครงสร้ า งองค์กรแบบรวมอานาจและ
กระจายอานาจเพื่อให้เกิ ดสิ นค้า นวัตกรรมและกระบวนการนวัตกรรมโดยสื บค้นจากอุ ตสาหกรรม
เดี ยวกัน ในบางบริ ษทั สิ นค้าและกระบวนการนวัตกรรมได้รับการสนับสนุ นมากจากโครงสร้างแบบ
รวมอานาจเนื่ องจากการรวมอานาจได้ส ร้ างความรู้ และทัก ษะเฉพาะในภาพรวมของบริ ษทั และนา
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กบั การพัฒนาสิ นค้า การพัฒนากระบวนการนวัตกรรมในระยะยาวต้องอาศัย
การรวมอานาจเพื่อให้ เกิ ดการริ เริ่ มพัฒนากระบวนการ แต่บ างบริ ษ ทั ได้นาเอาโครงสร้ างแบบรวม
อานาจมาใช้กบั สิ นค้า นวัตกรรมเนื่ องจากสิ นค้ามีการพัฒนาจากความคิดเห็ นของลูกค้า และห่ วงโซ่
คุ ณค่าของอุ ตสาหกรรมจึงทาให้การรวมอานาจจะสามารถสนับสนุ นสิ นค้านวัตกรรมตามประโยชน์
ของลู กค้าและอุ ตสาหกรรมได้ ส่ วนการกระจายอานาจจะใช้กบั การพัฒนากระบวนการนวัตกรรม
เนื่องจากกระบวนการเป็ นการพัฒนาที่ต่อเนื่องกันและเหมาะสมกับเทคโนโลยีและกระบวนการที่มีอยู่
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หลายงานวิจยั ได้แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนนวัตกรรมในองค์กรที่การบริ หารงานแบบ
กระจายอานาจสามารถสนับสนุ นได้ เนื่ องจากโครงสร้างแบบกระจายอานาจทาให้ผจู้ ดั การในระดับ
ต่างๆ มี อานาจในการตัดสิ นใจมากยิ่งขึ้ นซึ่ งพบได้ในเรื่ องของการจัดซื้ อทรัพ ย์สินหรื อสิ่ งของ การ
กาหนดราคาสิ นค้าหรื อบริ การ และการจ้างหรื อเลิกจ้างพนักงาน (Subramanian and Mia, 2001) และยัง
ทาให้องค์กรได้รับคามัน่ สัญญาในการพัฒนากระบวนการนวัตกรรมขององค์กรมากขึ้นด้วย Ogbuehi
and Bellas (1992) พบว่าการกระจายอานาจในการวิจยั และพัฒนาของบริ ษทั ข้ามชาติก่อให้เกิ ด
ประโยชน์ในการคิ ดค้นผลิ ตภัณฑ์ใหม่ๆ เนื่ องจากการกระจายอานาจทาให้ง่ายต่อการรวบรวมความ
ต้องการด้านสิ นค้าของพื้นที่น้ นั ๆ ลดเวลาในการพัฒนาสิ นค้าลง เร่ งให้เกิดการยอมรับในสิ นค้า ลดข้อ
พิพาททางการค้าระหว่างบริ ษทั แม่และบริ ษทั ลูก และบริ ษทั สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาดสิ นค้า ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปได้ร วดเร็ ว กว่า โดยการพัฒนาต้นแบบสิ นค้า ที่ เ หมาะแก่ พ้ื น ที่ น้ ันใน
ปัจจุบนั และอนาคต

แต่ในทางกลับกันการกระจายอานาจสามารถขัดขวางนวัตกรรมในองค์กรได้เช่ นกัน โดย
Myong-Hun and Joseph (2000) ทาการศึกษาโครงสร้างองค์กรในการบริ หารงานของร้านค้าที่มีหลาย
สาขาพบว่า การกระจายอานาจในการบริ หารสาขาถูกจากัดให้แก่ผจู้ ดั การสาขา แต่หากผูจ้ ดั การสาขามี
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แนวคิ ดในการบริ ห ารที่ แตกต่ า งจากสาขาอื่ นๆ ความคิ ดดัง กล่ า วนั้นจะถู ก ก าจัดทัน ที และในทาง
กลับกันบางครั้งผูจ้ ดั การสาขาทิ้งความคิดใหม่ในการบริ หารสาขาที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในสาขาของ
ตนแต่สาขาอื่นอาจเกิดประโยชน์มากกว่า ดังนั้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่ผา่ นมา งานวิจยั ชิ้นนี้ จึง
ตั้งสมมติฐานที่ 2 ได้ดงั นี้
สมมติฐานที่ 2: การกระจายอานาจมีความสัมพันธ์ เชิ งบวกกับระดับนวัตกรรมในองค์ กร
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2.7 การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
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การจัดการความรู ้ประกอบไปด้วยชุ ดของการปฏิบตั ิงานที่ถูกใช้โดยองค์กรต่างๆ เพื่อที่จะ
ระบุ สร้าง แสดงและกระจายความรู้ เพื่อประโยชน์ในการนาไปใช้และการเรี ยนรู้ภายในองค์กร อัน
นาไปสู่ การจัดการสารสนเทศที่มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นสาหรับการดาเนินการธุ รกิจที่
ดี องค์กรขนาดใหญ่โดยส่ วนมากจะมีการจัดสรรทรัพยากรสาหรับการจัดการองค์ความรู้ โดยมักจะเป็ น
ส่ วนหนึ่งของฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศหรื อฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์

ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ประสบการณ์จริ ง (Experience) ที่เกิดจากการเห็นจริ ง ได้ลง
มือปฏิบตั ิทาจริ ง หรื ออาจหมายถึงประสบการณ์ที่ทาให้สามารถทางานได้สาเร็ จ (Effectiveness) ความรู้
อาจหมายถึงสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน จาเป็ นต้องมีการตรวจสอบหรื อพิจารณาเพื่อให้ได้ผลงาน
ตามที่ตอ้ งการหรื อมีความเสี่ ยงที่จะล้มเหลวในระดับต่า ความรู้อาจเป็ นข้อมูลสารสนเทศที่จาเป็ นต่อ
การทางาน แก้ไขปั ญหาหรื อตัดสิ นใจ สิ่ งเหล่ านี้ เป็ นประสบการณ์ในการทางานจริ งและได้ผลลัพธ์
ตามที่ตอ้ งการ

ความรู ้ สามารถแบ่งออกเป็ นประเภทใหญ่ๆ ได้สองประเภท คือ ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit
Knowledge) และความรู้แฝงเร้น หรื อความรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge) ความรู้ชดั แจ้งคือความรู้ที่
เขียนอธิ บายออกมาเป็ นตัวอักษร เช่น คู่มือปฏิบตั ิงาน หนังสื อ ตารา เว็บไซต์ และ Blog เป็ นต้น ส่ วน
ความรู ้แฝงเร้นคือความรู ้ที่ฝังอยูใ่ นตัวคน ไม่ได้ถอดความออกมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อบางครั้งก็ไม่
สามารถถอดเป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษรได้ ความรู้ ที่ ส าคัญส่ วนใหญ่ มี ลกั ษณะเป็ นความรู้ แฝงเร้ น อยู่ใ น
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คนทางาน และผูเ้ ชี่ ยวชาญในแต่ละเรื่ อง จึงต้องอาศัยกลไกแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ให้คนได้พบกัน สร้ าง
ความไว้วางใจกัน และถ่ายทอดความรู้ระหว่างกันและกัน

D

ความรู้แบบฝังลึ ก (Tacit Knowledge) เป็ นความรู้ที่ไม่สามารถอธิ บายโดยใช้คาพูดได้ มี
รากฐานมาจากการกระท าและประสบการณ์ มี ล ัก ษณะเป็ นความเชื่ อ ทัก ษะ และเป็ นอัต วิ สั ย
(Subjective) ต้องการการฝึ กฝนเพื่อให้เกิ ดความชานาญ มีลกั ษณะเป็ นเรื่ องส่ วนบุคคล มีบริ บทเฉพาะ
(Context-specific) ทาให้เป็ นทางการและสื่ อสารยาก เช่น วิจารณญาณ ความลับทางการค้า วัฒนธรรม
องค์กร ทักษะ ความเชี่ยวชาญในเรื่ องต่างๆ การเรี ยนรู้ขององค์กร ความสามารถในการชิมรสไวน์ หรื อ
กระทัง่ ทักษะในการสังเกตเปลวควันจากปล่องโรงงานว่ามีปัญหาในกระบวนการผลิตหรื อไม่ เป็ นต้น
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ความรู้ชดั แจ้ง (Explicit Knowledge) เป็ นความรู้ที่รวบรวมได้ง่าย จัดระบบและถ่ายโอน
โดยใช้วิธีการดิ จิทลั มีลกั ษณะเป็ นวัตถุ วิสัย (Objective) เป็ นทฤษฏี สามารถแปลงเป็ นรหัสในการ
ถ่ายทอดโดยวิธีการที่เป็ นทางการ ไม่จาเป็ นต้องอาศัยการปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นเพื่อถ่ายทอดความรู้ เช่ น
นโยบายขององค์กร กระบวนการทางาน ซอฟต์แวร์ เอกสาร และกลยุทธ์ เป้ าหมายและความสามารถ
ขององค์กร เป็ นต้น

การจัดการความรู้สามารถใช้เป็ นเครื่ องมือเพื่อการบรรลุเป้ าหมายอย่างน้อย 4 ประการ
ได้แก่ 1) บรรลุเป้ าหมายของงาน 2) บรรลุเป้ าหมายการพัฒนาคน 3) บรรลุเป้ าหมายการพัฒนาองค์กร
ไปเป็ นองค์กรเรี ยนรู้ 4) บรรลุความเป็ นชุ มชน เป็ นหมู่คณะ ความเอื้ออาทรระหว่างกันในที่ทางาน
(วิจารณ์ พานิช, 2552)

สาหรับความหมายของการจัดการความรู้ มีผเู้ สนอความคิดเห็นที่น่าสนใจไว้มากมายดังนี้
Trapp (1999) กล่าวว่า การจัดการความรู้เป็ นกระบวนการที่ประกอบด้วยงานต่างๆ จานวนมากซึ่ งมีการ
บริ หารจัดการในลักษณะบูรณการเพื่อก่อให้เกิ ดคุณประโยชน์ที่คาดหวังไว้ การจัดการความรู้จึงเป็ น
แนวคิดองค์รวมที่จะบริ หารจัดการทรัพยากรที่เป็ นความรู้ในองค์กร ส่ วน Kucza (2001) กล่าวว่า การ
จัดการความรู ้ เป็ นกิจกรรมที่เกี่ ยวข้องกับการจัดกระบวนการของการสร้างความรู้ การจัดเก็บและการ
แบ่งปั นความรู ้กล่าวโดยทัว่ ไปจะรวมถึงการระบุสภาพปั จจุบนั การกาหนดความต้องการและการแก้ไข
ปรับปรุ งกระบวนการที่จะส่ งผลกระทบต่อการจัดการความรู้ให้ดีข้ ึนเพื่อบรรลุถึงความต้องการ
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การจัดการความรู ้เป็ นการดาเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่ 1) การกาหนด
ความรู ้ หลักที่ จาเป็ นหรื อสาคัญต่องานหรื อกิ จกรรมของกลุ่มหรื อองค์กร 2) การเสาะหาความรู้ ที่
ต้องการ 3) การปรับปรุ ง ดัดแปลง หรื อสร้างความรู้บางส่ วน ให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 4) การ
ประยุกต์ใช้ความรู ้ในกิจการงานของตน 5) การนาประสบการณ์จากการทางาน และการประยุกต์ใช้
ความรู ้มาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และสกัด “ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ
“แก่นความรู ้” สาหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุ งเป็ นชุ ดความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น
เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยที่การดาเนินการ 6 ประการนี้ บูรณาการเป็ นเนื้ อเดียวกัน ความรู้ที่
เกี่ยวข้องเป็ นทั้งความรู ้ ที่ชดั แจ้ง อยู่ในรู ปของตัวหนังสื อหรื อรหัสอย่างอื่นที่เข้าใจได้ทวั่ ไป (Explicit
Knowledge) และความรู ้ ฝังลึกอยูใ่ นสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยูใ่ นคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่ อ
ค่านิ ยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยูใ่ นมือ และส่ วนอื่นๆ ของร่ างกาย (ทักษะในการปฏิบตั ิ) การ
จัดการความรู ้เป็ นกิจกรรมที่คนจานวนหนึ่ งทาร่ วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ทาโดย คนคนเดียว เนื่องจากเชื่อ
ว่า “จัดการความรู้ ” จึงมีคนเข้าใจผิด เริ่ มดาเนินการโดยรี่ เข้าไปที่ความรู้ คือ เริ่ มที่ความรู้ นี่คือความผิด
พลาดที่พบบ่อยมาก การจัดการความรู้ที่ถูกต้องจะต้องเริ่ มที่งานหรื อเป้ าหมายของงาน
เป้ าหมายของงานที่สาคัญ คือ การบรรลุผลสัมฤทธิ์ ในการดาเนิ นการตามที่กาหนดไว้ ที่
เรี ยกว่า Operation Effectiveness และนิ ยามผลสัมฤทธิ์ ออกเป็ น 4 ส่ วน คือ 1) การสนองตอบ
(Responsiveness) ซึ่ งรวมทั้งการสนองตอบความต้องการของลูกค้า สนองตอบความต้องการของ
เจ้าของกิจการหรื อผูถ้ ื อหุ ้น สนองตอบความต้องการของพนักงาน และสนองตอบความต้องการของ
สังคมส่ วนรวม 2) การมีนวัตกรรม (Innovation) ทั้งที่เป็ นนวัตกรรมในการทางาน และนวัตกรรมด้าน
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ 3) ขีดความสามารถ (Competency) ขององค์กร และของบุคลากรที่พฒั นาขึ้น ซึ่ ง
สะท้อนสภาพการเรี ยนรู้ขององค์กร และ 4) ประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) ซึ่ งหมายถึงสัดส่ วนระหว่าง
ผลลัพธ์กบั ต้นทุนที่ลงไป การทางานที่ประสิ ทธิภาพสู งหมายถึง การทางานที่ลงทุนลงแรงน้อยแต่ได้ผล
มากหรื อคุณภาพสู ง

เป้ าหมายสุ ดท้ายของการจัดการความรู้ คือ การที่กลุ่มคนที่ดาเนินการจัดการความรู้ร่วมกัน
มีชุดความรู้ของตนเอง ที่ร่วมกันสร้างเอง สาหรับใช้งานของตน คนเหล่านี้ จะสร้างความรู้ข้ ึนใช้เองอยู่
ตลอดเวลา โดยที่การสร้างนั้นเป็ นการสร้างเพียงบางส่ วน เป็ นการสร้างผ่านการทดลองเอาความรู้จาก
ภายนอกมาปรับปรุ งให้เหมาะต่อสภาพของตนและทดลองใช้งาน การจัดการความรู้ไม่ใช่ กิจกรรมที่
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ดาเนิ นการเฉพาะหรื อเกี่ ยวกับเรื่ องความรู้ แต่เป็ นกิ จกรรมที่แทรก/แฝง หรื อในภาษาวิชาการเรี ยกว่า
บูรณาการอยูก่ บั ทุกกิจกรรมของการทางาน และที่สาคัญตัวการจัดการความรู้ เองก็ตอ้ งการการจัดการ
ด้วยความเป็ นชุมชนในที่ทางาน การจัดการความรู้จึงไม่ใช่เป้ าหมายในตัวของมันเอง นี่คือ หลุมพราง
ข้อที่ 1 ของการจัดการความรู ้ เมื่อไรก็ตามที่มีการเข้าใจผิด เอาการจัดการความรู้เป็ นเป้ าหมาย ความ
ผิดพลาดที่ จะเกิ ดตามมาคื อ การจัดการความรู้ เทียมซึ่ งเป็ นการดาเนิ นการเพียงเพื่อให้ได้ชื่อว่ามีการ
จัดการความรู้ การริ เริ่ มดาเนินการจัดการความรู้ แรงจูงใจ การริ เริ่ มดาเนินการจัดการความรู้เป็ นก้าวแรก
ถ้าก้าวถูกทิศทาง ถูกวิธี ก็มีโอกาสสาเร็ จสู ง แต่ถา้ ก้าวผิด ก็จะเดินไปสู่ ความล้มเหลว ตัวกาหนดที่สาคัญ
คือแรงจูงใจในการริ เริ่ มดาเนินการจัดการความรู้
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องค์ประกอบสาคัญของการจัดการความรู้ (Knowledge Process) ตามแนวคิดของวิจารณ์
พานิช (2552) ได้แก่
1. คน เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญที่สุดเพราะเป็ นแหล่งความรู้ และเป็ นผูน้ าความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์
2. เทคโนโลยี เป็ นเครื่ องมือเพื่อให้คนสามารถค้นหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมทั้งนาความรู้
ไปใช้อย่างง่าย และรวดเร็ วขึ้น
3. กระบวนการความรู้ เป็ นการบริ หารจัดการ เพื่อนาความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผใู้ ช้
เพื่อทาให้เกิดการปรับปรุ ง และนวัตกรรม
องค์ประกอบทั้ง 3 ส่ วนนี้ จะต้องเชื่อมโยงและบูรณาการอย่างสมดุล การจัดการความรู้ของ
กรมการปกครอง จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 กาหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พฒั นาความรู้ในส่ วนราชการ เพื่อให้มีลกั ษณะเป็ นองค์กรแห่ งการ
เรี ยนรู ้ อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อ
นามาประยุกต์ใช้ในการปฏิ บตั ิการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ วและเหมะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้อง
ส่ งเสริ มและพัฒนาความรู ้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการใน
สังกัดให้เป็ นบุคลากรที่มีประสิ ทธิภาพ และมีการเรี ยนรู้ร่วมกัน
เนื่ องจากว่ากระบวนการในการจัดการความรู้ในปั จจุบนั มีหลายรู ปแบบมากให้เลือกใช้ใน
องค์กร คณะผูว้ ิจยั จึงเห็นว่าควรนากระบวนการการจัดความรู้ที่ง่ายต่อความเข้าใจและเป็ นสิ่ งที่องค์กร
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เกือบทุกองค์กรได้ปฎิบตั ิในการจัดการความรู้ จึงได้ทาการจับกลุ่มกระบวนการซึ่ งได้แบ่งกระบวนการ
จัดการความรู้เป็ น 4 มิติ คือ
1. การได้รับความรู้ (Knowledge Acquisition)
2. การปกป้ องความรู้ (Knowledge Protection)
3. การแปลงความรู้ (Knowledge Conversion)
4. การประยุกต์ใช้ความรู้ (Knowledge Application)
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2.8 การจัดหาความรู้ขององค์ กร (Knowledge Acquisition)
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การจัดการความรู ้มีกระบวนการพัฒนาบางสิ่ งใหม่ๆ และแทนที่ส่ิ งเก่าที่มากจากฐานความรู้
ขององค์กรทั้งความรู ้ชดั แจ้งและความรู้ฝังลึก (Pentland, 1995) กระบวนการดังกล่าวเรี ยกว่า “การจัดหา
ความรู้ ” (Knowledge Acquisition) ในบางแนวคิดการจัดหาความรู้อาจรวมถึงกระบวนการในการ
จัดเก็บความรู ้ การสร้างองค์ความรู ้ ใหม่ การสร้างฐานความรู้ การระบุองค์ความรู้ใหม่ และสร้างสรรค์
ความรู ้ใหม่

ในการจัดหาความรู้ (Knowledge acquisition) องค์กรจะต้องแสวงหาความรู้ จากแหล่งความรู้
ต่างๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการเรี ยนรู้ของบุคคลและองค์กร ได้แก่ 1) แหล่งความรู้ภายนอกองค์กร
เช่ น การใช้มาตรฐานเปรี ยบเทียบ (benchmarking) กับองค์กรอื่น การจ้างที่ปรึ กษา การตรวจสอบแนวโน้ม
เศรษฐกิ จ สังคมและเทคโนโลยี การรวบรวมข้อมูลจากลูกค้า และคู่แข่งขัน การร่ วมมือกับองค์กรอื่นเพื่อ
สร้ างพันธมิตรและการร่ วมลงทุน และการเปิ ดรับข่าวสารจากสื่ อต่างๆ เช่ น สิ่ งพิมพ์ งานวิจยั บทความ
โทรทัศน์ เป็ นต้น 2) แหล่งความรู ้ภายในองค์กร อาทิเช่ น การให้ความรู้กบั พนักงาน การสอนงาน การ
ฝึ กอบรมสัมมนา การประชุ ม การแสดงผลงาน ระบบพี่เลี้ยง การเรี ยนรู้จากประสบการณ์การลงมือปฏิบตั ิ
และใช้กระบวนการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็ น
ทางการและระดับนวัตกรรมในองค์กรขึ้ นอยู่กบั การจัดหาความรู้ ขององค์กร (พรธิ ดา วิเชี ยรปั ญญา,
2547; Marquardt, 1996)
Nonaka and Takeuchi (2000) ได้นาเสนอแนวคิดเรื่ องการสร้างและกระจายความรู้ใน
องค์กร ซึ่ งเกิดเป็ นวงจรความรู ้ ระหว่างความรู้ที่อยูใ่ นตัวคน/ความรู้โดยนัย (Tacit Knowledge) กับ
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ความรู้ที่ชดั แจ้ง (Explicit Knowledge) โดยใช้โมเดล SECEI knowledge conversion ในการอธิ บาย ซึ่ ง
แบ่งการสร้างความรู ้เป็ น 4 ขั้น ดังนี้

D

ขั้นที่ 1: กระบวนการขัดเกลาทางสั งคม (Socialization: Tacit knowledge to Tacit
Knowledge)
เป็ นกระบวนการแบ่งปั นประสบการณ์และการสร้างความรู้ที่เป็ นนัย โดยที่บุคคลสามารถ
รับความรู้ที่เป็ นนัยได้โดยตรงจากผูอ้ ื่น โดยปราศจากการใช้ภาษาหรื อการพูดคุยกัน คือ บุคคลจะได้รับ
ความรู ้ผา่ นการดารงชี วิตร่ วมกันกับผูอ้ ื่น มีการสังเกตซึ่ งกันและกัน และการอาศัยอยูใ่ นสภาพแวดล้อม
เดียวกัน สิ่ งสาคัญของขั้นตอนนี้ คือ “ประสบการณ์ ” (Experience) ประสบการณ์เกิดได้จากการสังเกต
การลอกเลียนแบบ การฝึ กหัด การลงมือปฏิบตั ิ เช่ น พนักงานเข้าใหม่ จะเรี ยนรู้จากพนักงานที่มี
ประสบการณ์ผา่ นการฝึ กอบรมแบบ On-the-job training ดังนั้น ความรู้ที่ถูกสร้างขึ้นในขั้นตอนนี้ จึงมี
ลักษณะที่เรี ยกว่า “ความรู ้ที่เห็นพ้องต้องกัน” (Sympathetic Knowledge)
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ขั้นที่ 2: กระบวนการกระจายสู่ ภายนอก (Externalization: From Tacit Knowledge to
Explicit Knowledge)
ระหว่างขั้นตอนนี้ ความรู้ที่เป็ นนัย หรื อที่อยูใ่ นตัวคน จะเชื่อมต่อเข้ากับความคิดที่ชดั แจ้ง
กล่าวคือ ความรู ้ที่ได้มาจากขั้นที่ 1 จะถูกนามาแสดงให้เห็นในรู ปแบบที่สามารถเข้าใจได้กว้างและ
ครอบคลุมมากขึ้น ขั้นตอนนี้เป็ นหัวใจของกระบวนการสร้างความรู้ เพราะเป็ นขั้นที่ความรู้ที่เป็ นนัยถูก
ทาให้เป็ นความรู ้ ที่ชัดเจนโดยผ่านการเปรี ยบเทียบ การใช้ตวั อย่าง การสร้ างแนวคิดหรื อตัวแบบ
ขั้นตอนนี้จึงมีลกั ษณะที่เรี ยกว่า “ความรู้ที่เกี่ยวกับการสร้างแนวคิด” Conceptual Knowledge

ขั้นที่ 3: การรวมเข้ าด้ วยกัน (Combination: Explicit Knowledge to Explicit
Knowledge)
ในขั้นตอนนี้ เป็ นกระบวนการของการทาให้ความคิดต่างๆ เป็ นระบบ เพื่อให้กลายเป็ น
ความรู้ ความรู ้ ที่ชดั แจ้งจะถูกรวมกันโดยอาศัยการแลกเปลี่ยนของบุคคลเป็ นหลัก ความรู้จะเกิดการ
รวมตัวกันผ่านสื่ อต่างๆ เช่น การประชุม การสัมมนา การสนทนา การติดต่อผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
เป็ นต้น ความรู ้ลกั ษณะนี้เรี ยกว่า “ความรู้ที่เป็ นระบบ” (Systematic Knowledge)
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ขั้นที่ 4: กระบวนการรวมเข้ าสู่ ภายใน (Internalization: Explicit Knowledge to Tacit
Knowledge)
ขั้นตอนนี้ เป็ นกระบวนการของการประมวลให้ความรู้ที่ชดั แจ้ง กลายเป็ นความรู้ที่เป็ นนัย
กล่าวคือ ความรู้ที่ชดั แจ้ง (เป็ นที่ประจักษ์) จากขั้นที่ 3 จะเปลี่ยนกับไปเป็ นความรู้โดยนัยอีกครั้ง ซึ่ ง
เปรี ยบเทียบได้กบั การเรี ยนรู้จากการกระทา (Learning by Doing) ประสบการณ์ที่ผา่ น ขั้นที่ 1 – 2 – 3
ซึ่ งประสบการณ์เหล่านั้น จะทาให้บุคคลกลายเป็ นทรัพย์สินที่มีค่า ความรู้ที่ถูกสร้างขึ้นจึงมีลกั ษณะที่
เรี ยกว่า “ความรู้เชิงปฏิบตั ิการ” (Operational Knowledge)

D

PU

แม้วา่ โมเดลของทั้งสองท่านจะเข้าใจง่าย แต่การแบ่งปั นความรู้ที่เป็ นนัยผ่านกระบวนการ
ขัดเกลาทางสังคม (ขั้นที่ 1) หรื อการเปลี่ยนให้เป็ นความรู้ที่ชดั แจ้งผ่านกระบวนการกระจายสู่ ภายนอก
(ขั้นที่ 2) ไม่ใช่เรื่ องที่ง่ายดายนักซึ่ งมีหลายปัจจัยเข้ามาที่เกี่ยวข้อง และกระบวนการจัดการความรู้เพื่อนา
ความรู ้ไปแบ่งปั นกันก็เป็ นอีกส่ วนที่มีความสาคัญเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ หากองค์กรมีกระบวนการใน
หาองค์ความรู้ใหม่ตลอกเวลาแต่หากไม่มีการเก็บรักษาองค์ความรู้ใหม่อย่างเป็ นระบบ อาจทาให้ความรู้
ที่ได้มานั้นไม่มีประโยชน์เพราะไม่สามารถจดจาความรู้ได้อย่างถูกต้อง (Park, 2006)

ภาพที่ 2.1 แนวคิดการสร้างและกระจายความรู้ในองค์กรของ Nonaka and Takeuchi
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2.9 ความสั มพันธ์ ระหว่ างโครงสร้ างองค์ กรและระดับนวัตกรรมในองค์ กรกับการจัดหาความรู้ ของ
องค์ กร

PU

D

โครงสร้ างองค์กรเป็ นสิ่ งหนึ่ งกาหนดลักษณะของกระบวนการทางานและพฤติกรรมการ
ทางานของบุคลากรในองค์กรซึ่ งในอดีตมักมองว่าความเป็ นทางการขององค์กรจะทาให้องค์กรสามารถ
รองรับกับงานทุกประเภทได้ถึงแม้ว่าเป็ นการรับข้อมูลจากภายนอก แต่หากองค์กรมีมีโครงสร้างที่มี
ความเป็ นทางการน้อยกว่าจะทาให้สามารถรับมือกับข้อมูลที่ไม่มาตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ (Nonroutine Information) ซึ่ งมีผลต่อการปรับตัวขององค์กรให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
ไม่มีระเบียบ (Hubber, 1984) และโครงสร้างองค์กรที่ถูกต้องจะสามารถทาให้นวัตกรรมขององค์กร
เกิ ดขึ้นได้จากการใช้ความรู ้ ภายในและภายนอกองค์กรมาใช้ในการวิจยั และพัฒนา (Cassiman and
Veugelers, 2006) Jordan and Segelod (2004) ได้ทาการศึกษาการใช้แหล่ งความรู้ภายนอกใน
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่ งได้สร้างกระบวนการในการพัฒนาเป็ น 4 ระยะ คือ ระยะการได้รับ
ความคิ ดในการพัฒ นา (Idea phase) ระยะการตัดสิ น ใจ (Decision phase) ระยะการพัฒนา
(Development phase) และระยะการทาการค้า (Commercialization phase) ซึ่ งแต่ละบริ ษทั มีรูปแบบที่
คล้ายกันจึงเป็ นสิ่ งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็ นทางการที่มีกระบวนการในการปฏิบตั ิที่แน่นอน ซึ่ งใน
แต่ละขั้นตอนต้องการความรู ้ จากภายนอกองค์กรได้แก่ลูกค้า ผูใ้ ห้ปัจจัยการผลิต กิจการผลิตฮาร์ ดแวร์
และบริ ษทั ที่มีกิจการประเภทเดี ยวกัน ซึ่ งการใช้ความรู้จากภายนอกในการพัฒนาซอฟแวร์ ทาให้เกิ ด
นวัตกรรมเพื่ อใช้ใ นการแข่ งขันกับกิ จการคู่ แข่ง ความสัมพันธ์ เชิ ง บวกนี้ ย งั พบได้จากการวิจยั ของ
Falkenberg et al (2002) ซึ่ งพบว่าความเป็ นทางการได้สร้างแบบแผนในการจัดหาความรู้โดยที่ความรู้
ทั้งหมดจะถูกส่ งไปยังส่ วนกลางและจะมีการกระจายข้อมูลเหล่านี้ ไปยังหน่ วยงานต่างๆ เพื่อทาการ
ประเมินความรู ้ที่ได้วา่ มีคุณค่าและนาไปใช้ประโยชน์ได้หรื อไม่ ซึ่ งสามารถพิจารณาได้วา่ เป็ นลักษณะ
ของการกระจายอานาจได้อีกด้วย ซึ่ งการพัฒนาด้านเทคนิ คที่มีผ่านกิ จกรรมการจัดหาความรู้อนั ได้แก่
การเก็ บ ข้อมู ล กระบวนการในการประเมิ นและกระจายความรู้ ท าให้ก ารพัฒนาเทคนิ ค ดัง กล่ า วมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
ในทางกลับกัน บางงานวิจยั กลับไม่สนับสนุนว่าลักษณะของโครงสร้างองค์กรเกี่ยวข้องกับ
การจัดการความรู้ Hsieh (2007) พบว่าปั จจัยด้านองค์กรในภาพรวมได้แก่ เทคโนโลยี การกระจาย
อานาจ ความเป็ นทางการ และวัฒนธรรมขององค์ก ร ไม่ ส นับ สนุ นให้ก ระบวนการจัด การความรู้
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สามารถแสดงผลลัพธ์จากการจัดการความรู้ดา้ นองค์กร เมื่อพิจารณาในรายปั จจัยแล้ว พบว่าความเป็ น
ทางการไม่สามารถทาให้การจัดการความรู้สร้างผลลัพธ์ของการจัดการความรู้ได้ แต่มีเพียงการกระจาย
อานาจเท่านั้นที่สามารถทาให้การจัดการความรู้สร้างผลลัพธ์ของการจัดการความรู้ได้ และ Grimpe and
Kaiser (2010) ทาการศึกษาการสร้ างสมดุ ลของการจัดหาความรู้ ภายในและภายนอกจากการจ้าง
หน่วยงานวิจยั และพัฒนาจากภายนอก เนื่องจากการจ้างหน่วยงานวิจยั และพัฒนาจากภายนอกเป็ นการ
ประสานความรู ้ระหว่างภายในและภายนอกองค์กรเข้าด้วยกันถึงเพิ่มผลลัพธ์ดา้ นนวัตกรรมขององค์กร
ให้มีคุณค่าและมีความเฉพาะตัวมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามหน่วยงานภายนอกเหล่านี้ จาเป็ นต้องมีการ
จากัดขั้นตอนและทรัพยากรบางประการ ผูบ้ ริ หารต้องระบุถึงช่องว่างทางความรู้ที่ขาดไปและวิธีในการ
นาความรู ้ภายนอกและภายในผสานด้วยกันเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ให้แก่องค์กร นอกจากนี้ ยงั ต้องมี
การวางแผนล่วงหน้าในการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานภายนอกเพื่อไม่ให้ใช้ทรัพยากรเกินความจาเป็ น
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แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีงานวิจยั ชิ้ นใดที่ทาการศึกษาถึ งความสัมพันธ์ระหว่างความเป็ น
ทางการและระดับ นวัต กรรมในองค์ก รโดยมี ก ารจัด หาความรู้ ข ององค์ก รเป็ นตัว แปรแทรกหรื อ
ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจายอานาจและระดับนวัตกรรมในองค์กรโดยที่มีการจัดหาความรู้ของ
องค์กรเป็ นตัวแปรแทรก ดังนั้นจากการอธิบายที่ผา่ นมาด้านบน งานวิจยั ชิ้นนี้ต้ งั สมมติฐานว่า

สมมติ ฐานที่ 3: ความสั มพันธ์ ระหว่ างความเป็ นทางการและระดับนวัตกรรมในองค์ กร
ขึน้ อยู่กับการจัดหาความรู้ ขององค์ กร
สมมติ ฐานที่ 6: ความสั มพันธ์ ระหว่ างการกระจายอานาจและระดับนวัตกรรมในองค์ กร
ขึน้ อยู่กับการจัดหาความรู้ ขององค์ กร
2.10 การแปลงความรู้ขององค์ กร (Knowledge Conversion)

เมื่อองค์กรขาดความรู ้ ความเข้าใจในบางด้านซึ่ งจาเป็ นต่อการทางานและการแข่งขันของ
องค์กร สิ่ งนี้เรี ยกว่า “ช่องว่างทางความรู้” ซึ่ งองค์กรจาเป็ นต้องหาหรื อโอนถ่ายความรู้ดงั กล่าวที่ขาด
หายไปมาให้ได้ กิ จกรรมที่องค์กรได้ถ่ายทอดความรู้มายังองค์กรและสร้างความเชี่ ยวชาญจากความรู้
ดัง กล่ า วในระดับหน่ วยงาน โรงงาน หน่ วยงานในระดับประเทศ และหน่ วยงานในระดับระหว่า ง
ประเทศ (Marshall, 1997) เรี ยกว่า “การแปลงความรู้ ” (Knowledge Conversion) ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่
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มี 2 ขั้นตอน คื อขั้นตอนการโอนถ่ ายความรู้มายังผูร้ ับความรู้ และขั้นตอนในการซึ มซับความรู้และ
ถ่ายทอดอีกครั้งหนึ่ ง (Davenport and Prusak, 1998) ทั้งสองกระบวนการนี้ สามารถประยุกต์เข้ากับ
ความรู้ภายในและภายนอกองค์กรได้ หากเป็ นการแปลงความรู้ภายใน (Internal Conversion) หมายถึง
การถ่ายทอดความรู ้ภายในองค์กร และการแปลงความรู้ภายนอก (External Conversion) หมายถึงการ
แปลงเปลี่ยนความรู ้ระหว่างองค์กรและสิ่ งแวดล้อม Park (2006) ได้แสดงกิจกรรมในการแปลงความรู้
เป็ น 7 กิจกรรมหลัก ได้แก่
1. การแปลงความรู ้ในเชิงแข่งขันมาประยุกต์ใช้กบั แผนการปฏิบตั ิ
2. คัดกรองและประเมินความรู้
3. ถ่ายทอดความรู ้จากองค์กรสู่ บุคลากร
4. ซึ มซับความรู ้ของแต่ละคนไว้ในองค์กร
5. ยอมรับผูท้ ี่มีความรู ้เป็ นส่ วนหนึ่งขององค์กร
6. นาแหล่งความรู ้หลายที่มาประยุกต์ใช้รวมกัน
7. นาความรู ้ใหม่แทนที่ความรู้เก่า
นอกจากนี้ ยงั มีนกั วิชาการท่านอื่นๆ อธิ บายแนวความคิดการแปลงความรู้ เช่ น Gupta and
Govindarajan (2000) ได้แบ่งการแปลงความรู้เป็ น 5 มิติ ด้วยกันได้แก่
1. การรับรู ้คุณค่าของแหล่งความรู้
2. การโน้มน้าวให้เชื่อในแหล่งความรู้
3. ปริ มาณของช่องทางการถ่ายทอดความรู้
4. การโน้มน้าวให้รับความรู้จากแหล่งความรู้
5. ความสามารถในการซึมซับของผูร้ ับ

โดยมิ ติเหล่ านี้ ให้ความสาคัญต่อการสื่ อสารระหว่างองค์กรและสภาพแวดล้อมภายนอก
เนื่ องจากหากไม่สามารถติดต่อสื่ อสารได้อย่างเข้าใจแล้ว การที่จะยอมรับความรู้จากภายนอกองค์กร
เป็ นสิ่ งที่สร้างความลาบากในการจัดการความรู้ในองค์กร ในขณะที่ Bresnen et al (2003) แย้งว่าการ
จัดการความรู้มิได้มาจากการใช้ขอ้ มูล เทคโนโลยีการสื่ อสาร และกระบวนการสื่ อสารเพี ยงอย่างเดียว
แต่โครงสร้ างและวัฒนธรรมของสังคมยังเป็ นอีกปั จจัยที่ก่อให้เกิ ดการสนับสนุ นและการยับยั้งการ
แปลงความรู้
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หากพิจารณาการแปลงความรู้ ในเชิ งกระบวนการ การแปลงความรู้ เกิ ดเมื่อบุ คลากรนา
ความรู ้ไปประยุกต์และสังเกตผลลัพธ์จากการประยุกต์ดงั กล่าว เมื่อทราบผลลัพธ์แล้วจึงไปกระจายกับ
กลุ่มของตน ซึ่ งกลุ่มจะทาการจาสิ่ งที่เกิดขึ้นไว้และนากลับมาใช้ในเวลาต่อมาดังแผนภาพที่ 2
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ภาพที่ 2.2 กระบวนการแปลงความรู้ในองค์กร

ที่มา: Alavi, M. and D. Leidner (2001) “Knowledge Management and Knowledge Systems:
Conceptual Foundations and Research Issues”, MIS Quarterly, 25(1), 107 – 136.
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จากการวิจยั ที่ผา่ นมาทาให้เกิ ดความสับสนในการแปลงความรู้ตามลักษณะของโครงสร้าง
องค์กร Hsieh (2007) พบว่าปั จจัยด้านองค์กรในภาพรวมได้แก่ เทคโนโลยี การกระจายอานาจ ความ
เป็ นทางการ และวัฒนธรรมขององค์ก ร ไม่ สนับสนุ นให้กระบวนการจัดการความรู้ สามารถแสดง
ผลลัพธ์จากการจัดการความรู้ ขององค์กร เมื่อพิจารณาในรายปั จจัยแล้ว พบว่าความเป็ นทางการไม่
สามารถทาให้การจัดการความรู้สร้างผลลัพธ์ของการจัดการความรู้ได้ แต่มีเพียงการกระจายอานาจ
เท่านั้นที่สามารถทาให้การจัดการความรู้ สร้ างผลลัพธ์ของการจัดการความรู้ได้ Huang and Wang
(2003) ได้ทาการศึกษาความสามารถในการแปลงความรู้และการสร้างความรู้กบั นวัตกรรมโดยเน้นไปที่
องค์ประกอบของทีมงานวิจยั และพัฒนาพบว่าความสามารถในการแปลงความรู้ของทีมงานมีผลต่อการ
สร้างนวัตกรรมในเชิงบวกกล่าวคือหากทีมงานสามารถแปลงความรู้มาได้มากขึ้นเท่าไรจะทาให้การเกิด
นวัตกรรมมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น และการสร้างความรู้มีผลต่อนวัตกรรมในเชิงบวกเช่นเดียวกัน
แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีงานวิจยั ชิ้ นใดที่ทาการศึกษาถึ งความสัมพันธ์ระหว่างความเป็ น
ทางการและระดับ นวัต กรรมในองค์ก รโดยมี ก ารแปลงความรู้ ข ององค์ก รเป็ นตัว แปรแทรกหรื อ
ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจายอานาจและระดับนวัตกรรมในองค์กรโดยที่มีการแปลงความรู้ของ
องค์กรเป็ นตัวแปรแทรก ดังนั้นในงานวิจยั นี้จะทาการทดสอบสมมติฐานต่อไปนี้เพิ่มเติม

สมมติ ฐานที่ 4: ความสั มพันธ์ ระหว่ างความเป็ นทางการและระดับนวัตกรรมในองค์ กร
ขึน้ อยู่กับการแปลงความรู้ ขององค์ กร
สมมติ ฐานที่ 7: ความสั มพันธ์ ระหว่ างการกระจายอานาจและระดับนวัตกรรมในองค์ กร
ขึน้ อยู่กับการแปลงความรู้ ขององค์ กร
2.12 การประยุกต์ ใช้ ความรู้ขององค์ กร (Knowledge Application)

การประยุกต์ใช้ความรู ้ขององค์กรถือว่าเป็ นอีกประเด็นหนึ่งที่มีความสาคัญและความจาเป็ น
ต่อการจัดการความรู ้ เนื่ องจากว่าหากองค์กรสามรถทาให้มน่ั ใจได้ว่าความรู้ที่มีอยู่กบั องค์กรสามรรถ
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ประยุกต์ใช้ได้อย่างเต็มกาลังจนสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้ การจัดการความรู้ขององค์กร
นั้นถือว่าประสบความสาเร็ จในระดับหนึ่ง (Probst, 1998) การประยุกต์ความรู้ช่วยให้องค์กรสามารถ
เพิ่มประสิ ทธิ ผลและลดต้นทุน (Davenport and Klahr, 1998) ซึ่ งทุกองค์กรต้องการให้การนาความรู้มา
ประยุกต์ใช้มีความแน่นอน นักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวทางเพื่อทาความเข้าใจการประยุกต์ความรู้
Grant (1996) ได้ระบุวา่ มีปัจจัย 3 ประการ ในการที่องค์กรนาความรู้มาใช้ได้แก่
1. การตั้งแนวทางการปฎิบตั ิ เช่น กฏระเบียบ มาตรฐาน กระบวนการ หรื อโครงสร้างการ
ปฎิบตั ิ โดยให้ผเู ้ ชี่ยวชาญภายในด้านนั้นๆ ของค์กรถ่ายทอดความรู้จากภายนอกให้แก่ผทู้ ี่อยูใ่ นองค์กร
2. การสร้ างกิ จวัตรขององค์กรโดยต้องสัมพันธ์กบั หน้าที่การงานและการประสานงาน
ของบุคลากร
3. การสร้ างทีมงานที่กระตือรื อร้นต่อการเรี ยนรู้เพื่อให้วงจรของการเรี ยนรู้ดาเนิ นต่อไป
และ Park (2006) พบว่าการประยุกต์ความรู้ที่มีประสิ ทธิภาพมาจากความผิดพลาดในอดีต การใช้ความรู้
ในการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น และการจับคู่ระหว่างความรู้และปั ญหาที่เกิด การประยุกต์ใช้ความรู้ที่เก็บ
สะสมในการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพ การนาความรู้มาใช้ในการสร้างแนวทางกลยุทธ์ และการเชื่อมโยง
ความรู ้ที่มีในการแก้ไขปั ญหา
หากมองการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงกระบวนการ แผนภาพที่ 3 แสดงให้เห็นถึงโครงข่ายของ
การจัดการความรู้ หากมีบุคลากรคนใดคนหนึ่งนาความรู้ม าประยุตก์ใช้และมีการสื่ อสารไปยังบุคลากร
คนอื่นๆ จะเป็ นสร้างทีมงานในการจัดการความรู้อย่างไรเป็ นทางการ และสามารถพัฒนาเป็ นทีมงานใน
รู ปแบบที่เป็ นทางการต่อไป
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ภาพที่ 2.3 กระบวนการประยุกต์ใช้ความรู้

ที่มา: Alavi, M. and D. Leidner (2001) “Knowledge Management and Knowledge Systems:
Conceptual Foundations and Research Issues”, MIS Quarterly, 25(1), 107 – 136.

2.13 ความสั มพันธ์ ระหว่ างโครงสร้ างองค์ กรและระดับนวัตกรรมในองค์ กรกับการประยุกต์ ใช้ ความรู้
ขององค์ กร

เมื่อพิจารณางานวิจยั ที่ผา่ นมากพบว่ามีการวิจยั จานวนน้อยที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
โครงสร้ างองค์กร ระดับนวัตกรรมในองค์กรกับการประยุกต์ใช้ความรู้ขององค์กร ตามที่ได้กล่ าวมา
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ข้างต้น Hsieh (2007) พบว่าปั จจัยด้านองค์กรในภาพรวมได้แก่ เทคโนโลยี การกระจายอานาจ ความ
เป็ นทางการ และวัฒนธรรมขององค์กร ไม่สนับสนุ นให้กระบวนการจัดการความรู้ให้สามารถแสดง
ผลลัพธ์ จากการจัดการความรู ้ ด้านองค์กร เมื่อพิจารณาในรายปั จจัยแล้ว พบว่าความเป็ นทางการไม่
สามารถทาให้การจัดการความรู้สร้ างผลลัพธ์ของการจัดการความรู้ ได้ แต่มีเพียงการกระจายอานาจ
เท่านั้นที่สามารถทาให้การจัดการความรู้สร้างผลลัพธ์ของการจัดการความรู้ได้ แต่อย่างไรก็ตามงานวิจยั
ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้องกับ การประยุก ต์ใ ช้ค วามรู้ มี อย่า งจากัด และไม่ ส ามารถค้น หางานวิจยั ที่ มี หัวข้อ
เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรและระดับนวัตกรรมที่มีการประยุกต์ใช้ความรู้ ขององค์กรเป็ นตัวแปรแทรก
ดังนั้นงานวิจยั นี้จึงทดสอบสมมติฐานต่อไปนี้เพิ่มเติม
สมมติ ฐานที่ 5: ความสั มพันธ์ ระหว่ างความเป็ นทางการและระดับนวัตกรรมในองค์ กร
ขึน้ อยู่กับการประยุกต์ ใช้ ความรู้ ขององค์ กร
สมมติ ฐานที่ 8: ความสั มพันธ์ ระหว่ างการกระจายอานาจและระดับนวัตกรรมในองค์ กร
ขึน้ อยู่กับการประยุกต์ ใช้ ความรู้ ขององค์ กร
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ยั

D

เนื้ อ หาส าหรั บ บทที่ 3 ของรายงานวิจ ัย ฉบับ นี้ เ ป็ นการน าเสนอระเบี ย บวิธี วิจยั ที่ ใ ช้ใ น
การศึกษาโดยจะอธิ บายถึ งกรอบแนวคิดในการวิจยั ประชากรและการสุ่ มตัวอย่าง วิธีการเก็บข้อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลาดับ
3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

งานวิจยั ครั้งนี้มีกรอบแนวคิดในการศึกษาปรากฏตามภาพที่ 3.1 ด้านล่างนี้

PU
ตัวแปรอิ สระ
บรรยากาศภายในองค์กร (Organizational
Climate)
 ระดับความเป็นทางการ (Formalization)
 การกระจายอานาจ (Decentralization)
ตัวแปรควบคุม
 ประเภทอุตสาหกรรม (Industrial Type)
 ขนาด (Size)

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการทาวิจยั

ระดับนวัตกรรม
(Innovativeness)

Moderators
 Knowledge
Acquisition
 Knowledge
Conversion
 Knowledge
Application

41

3.2 ประชากรและการสุ่ มตัวอย่ าง

D

ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นบริ ษทั ที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยที่
มิใช่ กองทุ นต่างๆ ซึ่ งมีจานวนรวมทั้งสิ้ น 478 บริ ษทั (ข้อมูล ณ 18 มิถุนายน 2552) ซึ่ งครอบคลุ ม
อุตสาหกรรมจานวนทั้งสิ้ น 8 หมวดอุตสาหกรรมหลัก คือ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สิ นค้า
อุปโภคบริ โภค ธุ รกิจการเงิน สิ นค้าอุตสาหกรรม อสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้าง พลังงานและเหมืองแร่
บริ การ และเทคโนโลยี (ไม่นบั รวมกองทุนอสังหาริ มทรัพย์) โดยคณะผูว้ ิจยั จะเก็บข้อมูลจากทุกบริ ษัท
(Census) ในทุกหมวดอุตสาหกรรมที่กล่าวไปเนื่องจากเหตุผลสองประการคือ
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ประการที่ ห นึ่ ง ประชากรในการวิจยั ครั้ งนี้ มี ข นาดไม่ ใ หญ่ ม าก (จานวนรวมเพี ย ง 478
บริ ษทั ) และประการที่สอง เนื่องจากอัตราการตอบกลับ (Response Rate) ของงานวิจยั ที่ทาในประเทศ
ไทยในอดีตอยู่ที่ประมาณ 15-20% ดังนั้นเพื่อให้ได้จานวนข้อมูลเพียงพอต่อการวิเคราะห์ทางสถิติที่
เชื่ อถื อได้จึง จาเป็ นต้องเก็บข้อมูล จากทุกหน่ วยประชากร นอกจากนี้ คณะผูว้ ิจยั เลื อกเก็บข้อมูล จาก
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนื่องจากเป็ นกลุ่มบริ ษทั ที่มีขนาดใหญ่และมักจะมีงบประมาณใน
การสร้ างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่ อง อีกทั้งหมวดอุตสาหกรรมทั้ง 8 หมวดที่คณะผูว้ ิจยั วางแผนที่จะเก็บ
ข้อมูลนั้นเป็ นหมวดอุตสาหกรรมที่งานวิจยั เก่าๆ เคยทาการศึกษามาก่อนและสามารถสังเกตเห็นระดับ
นวัตกรรมขององค์กรได้อย่างชัดเจน (เช่น Liao and Chuang (2006) ศึกษาในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต
หลายกลุ่มย่อย ในขณะที่ Maqsood et al (2003) ศึกษาในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง และ Faniel (2005)
ศึกษาในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี เป็ นต้น)
3.3 วิธีการเก็บข้ อมูล

การศึกษาครั้งนี้ คณะผูว้ ิจยั ดาเนินการเก็บข้อมูลแบ่งเป็ น 2 ช่ วง โดยใช้กลยุทธ์ในการวิจยั
และเก็บข้อมูลแบบผสมผสานทั้งเชิ งปริ มาณและเชิ งคุ ณภาพ (แต่เป็ นการเก็บข้อมูลเชิ งปริ มาณเป็ น
หลัก)
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ช่วงที่ 1 การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ

D

ในช่ วงนี้การเก็บข้อมูลจะกระทาเพื่อนาข้อมูลไป 1) ปรับปรุ งกรอบแนวคิด (ถ้ามี) และ 2)
ช่วยตรวจสอบมาตรวัดสาหรับตัวแปรระดับนวัตกรรมและตัวแปรอื่นในกรอบแนวคิดที่ปรับปรุ งมาจาก
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง การเก็บข้อมูลนี้ เป็ นลักษณะของการวิจยั เอกสาร (Documentary Research) โดยมี
การค้นหาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (Literature Search) สาหรับการค้นหาวรรณกรรมนั้น คณะผูว้ ิจยั ได้ใช้
เกณฑ์สองประการในการสื บค้น คือ สื บค้นจากฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ (อาทิ
เช่น EBSCOhost) และสื บค้นครอบคลุมวรรณกรรมที่มีการอ้างอิงมากและยังมีอิท ธิ พลต่อความคิดของ
นักวิจยั รุ่ นหลัง (จึ งอาจจะเป็ นสาเหตุ หนึ่ ง ที่ทาให้วรรณกรรมที่ป รากฏในงานวิจยั ชิ้ นนี้ มีปีที่ ตีพิม พ์
ค่อนข้างเก่า) และประยุกต์ใช้เนื้อหาของวรรณกรรมเหล่านั้นในการออกแบบเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล
ช่วงที่ 2 การเก็บข้อมูลเชิงปริ มาณ
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สาหรั บการเก็บ ข้อมู ลเชิ ง ปริ ม าณ คณะผูว้ ิจยั ท าการสารวจข้อมูลจากทุ กบริ ษ ทั ในตลาด
หลักทรัพย์ซ่ ึ งมีจานวนรวมทั้งสิ้ น 478 บริ ษทั และกาหนดตัวผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู ง
โดยระบุขอความอนุ เคราะห์ให้กรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายที่มีความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่ องนวัตกรรมขององค์กร (เช่ น ผูบ้ ริ หารในสายงานวิจยั พัฒนาหรื อสายงานวางแผน) เป็ น
ผูต้ อบแบบสอบถามและเก็บแบบสอบถามองค์กรละ 1 ชุด ซึ่ งคุณสมบัติของผูต้ อบแบบสอบถามที่ระบุ
ไว้น้ ีสอดคล้องกับคุณสมบัติของผูต้ อบแบบสอบถามที่ปรากฏในงานวิจยั อื่นที่เกี่ยวข้องในสาขานี้ (เช่น
Liao and Chuang, 2006) อนึ่ง ถึงแม้คณะผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลจากทุกหน่วยประชากรแต่ได้เตรี ยมการแก้ไข
สาหรับปัญหา Non-response Bias ที่อาจจะเกิดขึ้นในการทาวิจยั ครั้งนี้ ไว้ดว้ ยคือทาการตรวจสอบข้อมูล
เชิงประชากรศาสตร์ (demographic) ของบริ ษทั ที่ตอบคาถามกลับมาเทียบกับผูท้ ี่ไม่ตอบคาถามกลับมา
เพื่อหาดูว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญหรื อไม่ และมีการโทรศัพท์ติดตามบริ ษทั ที่ไม่ตอบคาถาม
กลับมาเพื่อให้มีความเป็ นตัวแทนเพียงพอสาหรับแต่ละชั้นภูมิยอ่ ย
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3.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บข้ อมูล
นักวิจยั ได้ทาการวิจยั เอกสารและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ ยวข้องกับนวัตกรรมองค์กรและ
บรรยากาศองค์ก ร ทาให้ส ามารถออกแบบเครื่ องมื อส าหรับใช้ในการวัดระดับของตัวแปรต่า งๆ ที่
ปรากฏในกรอบแนวคิด (ภาพที่ 3.1) โดยมีรายละเอียดดังนี้
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3.4.1 ระดับนวัตกรรม (Innovativeness)
ในการทบทวนงานวิจ ัย ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ นวัต กรรม การวัดระดับ นวัต กรรมอาจแบ่ ง ตาม
ลักษณะมาตรวัดได้สองรู ปแบบหลักคือ
1) มาตรวัดแบบภาวะวิสัย (Objective Measure) หรื อการวัดระดับนวัตกรรมโดยใช้ค่าตัว
แทน (proxy) อาทิเช่น ความเข้มข้นของการทาวิจยั และพัฒนา (R&D Intensity) งบประมาณในการทา
วิจยั และพัฒนา (R&D Budget) ยอดขายจากสิ นค้าหรื อบริ การที่เป็ นนวัตกรรม (Sales of Innovative
Product/Service) และจานวนสิ ทธิ บตั รที่จดทะเบียนสาเร็ จ (Number of Successful Patent Application)
ซึ่งการวัดระดับนวัตกรรมในลักษณะนี้พบมากในงานวิจยั ที่ใช้พ้นื ฐานทฤษฎีเชิงเศรษฐศาสตร์ (อาทิเช่น
Beugelsdijk, 2008; Cassiman and Veugelers, 2006; Laursen and Salter, 2006) การวัดนวัตกรรมใน
ลัก ษณะนี้ มัก มี อ คติ ต่ า และข้อมู ล มัก มี คุ ณ ภาพดี เนื่ องจากมี ก ารจดบันทึ ก ที่ ชัด เจน นอกจากนี้ ยัง มี
ข้อสังเกตอีกว่า มาตรวัดลักษณะนี้ ประกอบด้วยตัวชี้ วดั ที่ไม่ได้มุ่งประเมินเพียงผลิตผล (Output) ของ
กระบวนการจัดการนวัตกรรม (เช่น จานวนสิ ทธิบตั ร เป็ นต้น) แต่มีการประเมินส่ วนนาเข้า (Input) ด้วย
2) มาตรวัดแบบอัตวิสัย (Subjective Measure) หรื อการวัดระดับนวัตกรรมโดยใช้มาตรวัด
แสดงความคิดเห็น (อาทิเช่น Cho and Pucik, 2005; Koberg et al, 1996; Richard et al, 2004) ซึ่ งมาตร
วัดลัก ษณะนี้ เน้นการประเมิ นระดับ นวัตกรรมจากมุ ม มองหรื อความคิ ดเห็ นของผูม้ ี ส่วนได้เสี ย กับ
องค์กรโดยไม่ได้ใช้ตวั เลขผลการปฏิบตั ิงานใดๆ เข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรง มาตรวัดทานองนี้ ถูกนามาใช้
ในกรณี ที่ไม่มีการเก็บตัวเลขผลลัพธ์ของการจัดการนวัตกรรมที่เป็ นระบบหรื อที่น่าเชื่อถือเพียงพอ และ
เหมาะสาหรับองค์กรขนาดเล็กที่ไม่มีการขอจดสิ ทธิ บตั รหรื อจัดงบประมาณสาหรับการวิจยั และพัฒนา
อย่างเป็ นทางการแต่มีความคิดสร้างสรรค์หรื อความเป็ นนวัตกรรมสู ง
ในอี ก ลัก ษณะหนึ่ ง ตัวชี้ วัดระดับ นวัตกรรมอาจจะแบ่ ง เป็ น 3 ประเภทตามขั้นตอนใน
กระบวนการนวัตกรรม(Stage of Innovation Process) ได้ดงั นี้
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- ตัวชี้ วดั ส่ วนนาเข้า (Input-Oriented Measures) เช่น ส่ วนนาเข้าของการวิจยั (Research
Input) และค่าใช้จ่ายในการติดตาม (Follow-up Expenditure) เป็ นต้น
- ตัวชี้ วดั ส่ วนผลิ ตผล (Output-Oriented Measures) เช่ น จานวนสิ ทธิ บตั รต่อยอดขาย
(Number of Patents in Relation to Sales) และการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ ของ
นวัตกรรม (Economic Assessment of Innovations) เป็ นต้น
- ตัวชี้ วดั ส่ วนตลาด (Market-Oriented Measures) เช่ น สัดส่ วนยอดขายสิ นค้า ต่ อ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ท้ งั หมด เป็ นต้น
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จากการพิ จ ารณา ผูว้ ิ จ ัย เลื อ กใช้เ ครื่ อ งมื อ วัด ในลัก ษณะของมาตรวัด แบบภาวะวิสั ย ที่
ดัดแปลงมาจาก UK Community Information Survey (หรื อ UK CIS; ดูขอ้ มูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของ
Department for Business Innovation and Skills ที่ http://www.bis.gov.uk/policies/science/scienceinnovation-analysis/cis) ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือวัดที่พฒั นาขึ้นในประเทศสหราชอาณาจักรและได้ถูกมาใช้
ทดสอบซ้ าในงานวิจยั หลายชิ้น (อาทิเช่น Battisti and Stoneman, 2010; Laursen and Salter, 2006; Mol
and Birkinshaw, 2009) คณะผูว้ ิจยั นาเครื่ องมือจากงานวิจยั ดังกล่าวมาดัดแปลงใช้ในงานวิจยั ชิ้นนี้ โดย
คาถามแต่ละคาถามของเครื่ องมือดังกล่าวมีตวั เลือกคาตอบเพียง 2 ข้อ (dichotomous scale) คือ “มีการ
ปฏิบตั ิ” และ “ไม่มีการปฏิบตั ิ” และมีตวั อย่างคาถาม อาทิเช่น “ในระหว่าง 3 ปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ของท่าน
ได้นาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่หรื อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการปรับปรุ งอย่างมีนยั สาคัญหรื อไม่” สาหรับรายการ
คาถามทั้งหมดสามารถดูได้ที่ตวั อย่างแบบสอบถามในภาคผนวก
3.4.2 ความเป็ นทางการ (Formalization)
ในงานวิจยั นี้ นกั วิจยั ได้ประยุกต์ใช้ตวั ชี้วดั ของ Pertusa-Ortega et al (2009) ซึ่ งดัดแปลงมา
จากงานวิจยั ของ Aiken et al (1980) และ Miller and Droge (1986) โดยคาถามแต่ละคาถามของ
เครื่ องมือดังกล่าวมีตวั เลือกคาตอบ 5 ตัวเลือก ได้แก่ “มีอยูใ่ นระดับสู งมาก” “มีอยูใ่ นระดับสู ง” “มีอยูใ่ น
ระดับปานกลาง” “มี อยู่ในระดับต่า” และ “มีอยู่ในระดับต่ามาก” และมีตวั อย่างคาถาม อาทิเช่ น
“กฎเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการ (อาทิเช่น การบันทึกข้อมูลลงในระบบงาน การควบคุมคุณภาพ)” และ
“การติดตามตรวจสอบพนักงาน” สาหรับรายการคาถามทั้งหมดสามารถดูได้ที่ตวั อย่างแบบสอบถามใน
ภาคผนวก
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3.4.3 การกระจายอานาจ (Decentralization)
เนื่ องจากโดยทัว่ ไปนักวิจยั ด้านการจัดการนวัตกรรมไม่นิยมวัดระดับการกระจายอานาจ
โดยตรงแต่มกั จะวัดค่าระดับการรวมศูนย์อานาจ (Centralization) ในองค์กร (นัน่ คือระดับการรวมศูนย์
อานาจเป็ นเสมือนค่าตรงกันข้ามกับระดับการกระจายอานาจ) ดังนั้นนักวิจยั จึงได้ประยุกต์ใช้ตวั ชี้ วดั
ระดับการรวมศูนย์อานาจของ Pertusa-Ortega et al (2009) ซึ่ งดัดแปลงมาจากงานวิจยั ของ Aiken et al
(1980) และ Miller and Droge (1986) เพื่อวัดโดยคาถามแต่ละคาถามของเครื่ องมือดังกล่าวมีตวั เลือก
คาตอบ 5 ตัวเลือก ได้แก่ “เป็ นหน้าที่การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ด ” “เป็ นหน้าที่การตัดสิ นใจ
ของผูบ้ ริ หารระดับสู ง” “เป็ นหน้าที่การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารระดับกลาง” “เป็ นหน้าที่การตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ หารระดับล่าง” และ “เป็ นหน้าที่การตัดสิ นใจของพนักงานผูป้ ฏิบตั ิงาน” และมีตวั อย่างคาถาม อาทิ
เช่น “การตัดสิ นใจเกี่ยวกับความขัดแย้งในที่ทางาน (อาทิเช่น การวิวาทระหว่างพนักงาน)” และ “การ
ตัดสิ นใจเกี่ยวกับการทาล่วงเวลา” สาหรับรายการคาถามทั้งหมดสามารถดูได้ที่ตวั อย่างแบบสอบถาม
ในภาคผนวก

PU

3.4.4 การจัดหาความรู้ (Knowledge Acquisition)
ในงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั วัดการจัดหาความรู้โดยดัดแปลงจากมาตรวัดของ Gold et al (2001) ซึ่ ง
เป็ นมาตรวัดระดับความคิดเห็ น จานวนทั้งสิ้ น 4 คาถามโดยแต่ละคาถามมีตวั เลือกคาตอบ 5 ตัวเลือก
ได้แก่ “เห็นด้วยมากที่สุด” “เห็นด้วยมาก” “เห็นด้วยปานกลาง” “เห็นด้วยน้อย” และ “เห็นด้วยน้อย
ที่สุด” และมีตวั อย่างคาถาม อาทิเช่น “บริ ษทั ของท่านมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นกับผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยกับบริ ษทั (Stakeholders) อยูเ่ ป็ นประจา (เช่น ลูกค้า ผูจ้ าหน่ายวัตถุดิบ เป็ นต้น)” สาหรับรายการ
คาถามทั้งหมดสามารถดูได้ที่ตวั อย่างแบบสอบถามในภาคผนวก

3.4.5 การแปลงความรู้ (Knowledge Conversion)
ในงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั วัดการแปลงความรู้โดยดัดแปลงจากมาตรวัดของ Gold et al (2001) ซึ่ ง
เป็ นมาตรวัดระดับความคิ ดเห็ นจานวนทั้งสิ้ น 4 คาถามโดยแต่ละคาถามมีตวั เลือกคาตอบ 5 ตัวเลือก
ได้แก่ “เห็นด้วยมากที่สุด” “เห็นด้วยมาก” “เห็นด้วยปานกลาง” “เห็นด้วยน้อย” และ “เห็นด้วยน้อย
ที่สุด” และมีตวั อย่างคาถาม อาทิเช่น “บริ ษทั ของท่านมีระบบในการเอาความรู้ใหม่ที่ได้จากแหล่งต่างๆ
มาคัดแยกและจัดเก็บให้เป็ นหมวดหมู่เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ” สาหรับรายการ
คาถามทั้งหมดสามารถดูได้ที่ตวั อย่างแบบสอบถามในภาคผนวก
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3.4.6 การประยุกต์ ใช้ ความรู้ (Knowledge Application)
ในงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั วัดการแปลงความรู้โดยดัดแปลงจากมาตรวัดของ Gold et al (2001) ซึ่ ง
เป็ นมาตรวัดระดับความคิ ดเห็ นจานวนทั้งสิ้ น 4 คาถามโดยแต่ละคาถามมีตวั เลือกคาตอบ 5 ตัวเลือก
ได้แก่ “เห็นด้วยมากที่สุด” “เห็นด้วยมาก” “เห็นด้วยปานกลาง” “เห็นด้วยน้อย” และ “เห็นด้วยน้อย
ที่สุด” และมีตวั อย่างคาถาม อาทิเช่น “บริ ษทั ของท่านใช้ความรู้ที่ได้มาจากประสบการณ์การเรี ยนรู้ที่
ผ่านมาในการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการทางาน” สาหรับรายการคาถามทั้งหมดสามารถดูได้ที่ตวั อย่าง
แบบสอบถามในภาคผนวก
3.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล

งานวิจยั ชิ้นนี้ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามประเภทของข้อมูลที่จดั เก็บโดยแบ่งเป็ น
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 ข้อมูลเชิ งคุณภาพ ใช้เทคนิ คการจัดระเบียบ (Data Organizing) การจัดแสดงข้อมูล
(Data Display) และการแปลความข้อมูล (Data Interpretation) (ชาย โพธิ สิตา, 2550) เพื่อวิเคราะห์
ข้อมูล
 ข้อมูลเชิ งปริ มาณ ผูว้ ิจยั ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติหลายเทคนิคในการวิเคราะห์
โดยในการตรวจสอบคุณสมบัติทางการวัด (Measurement Properties) ของมาตรวัด ผูว้ ิจยั ใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์ปัจจัยเชิ งยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) และการวิเคราะห์ความเที่ยง (Reliability
Analysis) ในการตรวจสอบความตรง (Validity) ความเที่ยง (Reliability) และคุ ณสมบัติทางมิติ
(Dimensionality) ของมาตรวัด
สาหรับการตรวจสอบความตรง ผูว้ ิจยั ตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity)
ความตรงเชิงเหมือน (Convergent Validity) และความตรงเชิงจาแนก (Discriminant Validity) ในการ
ตรวจสอบความเชิ งเนื้ อหา (หรื อคุ ณภาพของเครื่ องมือวัดที่ บ อกว่า สามารถวัดได้ตรงตามเนื้ อหาที่
ต้องการวัดได้มากน้อยเพียงใด) ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามที่ออกแบบแล้วให้แก่นกั วิจยั ท่านอื่นที่ทาวิจยั ใน
สาขาใกล้เคียงกันทาการตรวจสอบและรับฟั งความคิดเห็นเพื่อนาไปปรับแก้ ส่ วนการตรวจสอบความ
ตรงเชิ ง เหมื อนและความตรงเชิ ง จาแนก ผูว้ ิจยั ใช้เทคนิ คทางสถิ ติคื อ การวิเคราะห์ ปัจจัย เชิ งยืนยัน
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(Confirmatory Factor Analysis) และทาตามคาแนะนาของ Anderson and Gerbing (1988: 416) ซึ่ ง
แนะนาให้ผวู ้ ิจยั ตรวจสอบความตรงเชิงเหมือนโดยดูที่ค่า factor loading ของแต่ละตัวแปรที่สังเกตได้
(Observed Variable) ว่ามีค่าสู งเพียงพอหรื อไม่ ถ้าค่า factor loading มีค่าอย่างน้อย 0.5 และมีนยั สาคัญ
ทางสถิติจึงจะถือได้วา่ ตัวชี้วดั เหล่านั้นมีความตรงเชิงเหมือน

D

ในขณะเดียวกัน ความตรงเชิงจาแนกสามารถตรวจสอบได้โดยการทดสอบไคสแควร์ (ChiSquare Goodness-of-fit Test) สาหรับแต่ละคู่ตวั แปรในแบบจาลองทีละคู่วา่ ค่าสหสัมพันธ์ () ระหว่าง
คู่ตวั แปรนั้นๆ มีค่าแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติจากค่า 1.0 หรื อไม่ (นัน่ คือค่าสหสัมพันธ์กรณี ที่ตวั
แปรสองตัวมีความสัมพันธ์กนั แบบสมบูรณ์) และถ้าหากค่าสหสัมพันธ์น้ นั มีค่าแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
แล้วจะถือว่าตัวชี้วดั นั้นมีความตรงเชิงจาแนก (Bagozzi and Phillips, 1982: 476)
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การตรวจสอบความเที่ยง (หรื อความน่าเชื่อถือ) ผูว้ ิจยั ตรวจสอบความเที่ยงในลักษณะของ
ความสม่าเสมอเป็ นเนื้ อเดียวกันของตัวชี้ วดั (Internal Consistency Reliability) ซึ่ งสามารถประเมินได้
จากค่ าครอนบัค อัลฟ่ า (Cronbach, 1951) ในทางทฤษฎี ค่า ครอนบัคอัลฟ่ านี้ เป็ นระดับของความ
เกี่ยวข้องกันระหว่างคาถามที่ถูกออกแบบมาเพื่อวัดตัวแปรเดียวกัน (Netemeyer et al, 2003: 49) สู ตร
ทางคณิ ตศาสตร์ ของค่าครอนบัคอัลฟ่ าสามารถเขียนได้เป็ น:
Coefficient Alpha () = kr / [1+ (k-1)r]

โดยที่

(3.1)

k = จานวนคาถามที่ใช้วดั ตัวแปรที่ถูกทดสอบความเที่ยง
r = ค่าเฉลี่ยของค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคาถามที่ใช้วดั ตัวแปรที่ถูกทดสอบความเที่ยง

และค่าครอนบัคอัลฟ่ าที่ผวู ้ ิจยั ใช้เป็ นเกณฑ์ในการยอมรับว่ามาตรวัดมีความน่าเชื่อถือคือค่า 0.7 ขึ้นไป
(Churchill, 1979) นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ยังตรวจสอบค่าความน่าเชื่อถือเชิงประกอบ (Composite Reliability)
โดยทาการคานวณค่าดัชนี และเปรี ยบเทียบเกณฑ์ตามคาแนะนาของ Fornell and Larcker (1981: 45-46)
ซึ่งมีสูตรการคานวณดังสมการที่ 3.2
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Composite Reliability = (sum of standardized loading)2 / [(sum of standardized loading)2
+ sum of indicator measurement error]
(3.2)

D

โดยที่ Standardized loading หรื อ standardized regression weight คือค่าระดับความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ (observed variable) กับตัวแปรเชิงประกอบ (composite) ของตัวแปรสังเกตได้
ทุกตัว และ indicator measurement error คือค่าความผิดพลาดของการประมาณสาหรับแต่ละตัวแปร
สังเกตได้ (หรื อเท่ากับค่า 1 – standardized loading ยกกาลังสอง) ทั้งนี้ ค่า loading และ error ที่จะ
นามาใช้คานวณสามารถดูได้จากผลลัพธ์ของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
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ส าหรั บ การทดสอบสมมติ ฐาน ผูว้ ิจยั ใช้เทคนิ คการวิเคราะห์ ส มการถดถอยโลจิ ส ติ ก ส์
(Logistic Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐานทั้งนี้ เนื่องจากตัวแปรตามในกรอบแนวคิดเป็ น
ตัวแปรแบบมีคาตอบเลือกได้สองทาง (Dichotomous Variable) (ดูในหัวข้อที่ 4 ด้านบน) และจัดเป็ นตัว
แปรแบบที่วดั ระดับกลุ่ม (Nominal) ในขณะที่ตวั แปรต้นและตัวแปรแทรกทุกตัวเป็ นตัวแปรที่อนุโลม
ว่าวัดในระดับช่วง (Interval) การวิเคราะห์โดยใช้สมการถดถอยแบบโลจิสติกส์จะมีความเหมาะสมกับ
ลักษณะตัวแปรต้นและตามดังกล่าวมากกว่าการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบกาลังสองน้อยที่สุดปกติ
(OLS) เพราะหากใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยแบบ OLS จะทาให้เกิดการละเมิดสมมติฐานเกี่ยวกับค่า
ความแปรปรวนของความผิดพลาดในการประมาณ (หรื อปัญหา Heteroscedasticity)

ทั้ง นี้ ตัว อย่ า งสมการถดถอยโลจิ ส ติ ก ส์ ใ นงานวิจ ัย ชิ้ น นี้ อาจแสดงด้ว ยสั ญ ลัก ษณ์ ท าง
คณิ ตศาสตร์ ได้ดงั นี้:
Ln[p/(1-p)] = a + b1*X1 + b2*X2 + b3*X3 + b4*(X1*X2) + b5*(X2*X3) + e

(3.3)

โดยที่ Ln[p/(1-p)] คือ log odds ratio (logit หรื อค่า natural log ของอัตราส่ วนระหว่าง
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ข้ ึนต่อโอกาสที่จะไม่เกิดเหตุการณ์ข้ ึน) ค่า a คือจุดตัดแกนและค่า b1, b2,.., b5
คือสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยของตัวแปรต้นและตัวแปรแทรก X1, X2,.., X2*X3 ตามลาดับ (ค่าตัวแปรต้น
X1*X2 และ ค่า X2*X3 คือ interaction term ซึ่ งแทนตัวแปรแทรกในกรอบแนวคิด) และสุ ดท้าย ค่า e คือ
ค่าความผิดพลาดจากการประมาณ
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สาหรับการแปลผลการวิเคราะห์สมการถดถอยโลจิสติกส์และการตรวจสอบข้อสมมติฐาน
พื้นฐานใช้หลักการที่คล้ายกันกับการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ โดยการแปลผลการวิเคราะห์ดูจาก
ค่า Pseudo R2 ค่า Log likelihood และค่า p-value ของสัมประสิ ทธิ์ ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรต้นแต่ละตัว
และสาหรับการตรวจสอบข้อสมมติฐานพื้นฐาน นักวิจยั เน้นการตรวจสอบ Multicollinearity เป็ นหลัก
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บทที่ 4
ผลการวิจัย

D

เนื้อหาสาหรับบทที่ 4 ของรายงานวิจยั ฉบับนี้ เป็ นการนาเสนอผลลัพธ์ของการศึกษาโดยจะ
อธิ บ ายถึ ง ข้อ มู ล พื้ น ฐานของกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ส่ ง แบบสอบถามกลับ มา ซึ่ งรวมถึ ง ข้อ มู ล ลัก ษณะ
ประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม ผลการทดสอบคุณสมบัติทางการวัดของมาตรวัดที่ใช้ในการ
วิจยั และผลการทดสอบสมมติฐานตามลาดับ
4.1 ข้ อมูลพืน้ ฐานของบริษัททีส่ ่ งแบบสอบถามกลับมา
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งานวิจยั ครั้งนี้มีขอ้ มูลพื้นฐานของบริ ษทั ที่ส่งแบบสอบถามกลับมา (ทั้งหมด 93 บริ ษทั จาก
478 บริ ษัท คิ ด เป็ นอัต ราตอบกลับ 19.45%) และข้อ มู ล ลัก ษณะประชากรศาสตร์ ข องผู้ต อบ
แบบสอบถามปรากฏตามตารางที่ 4.1 – 4.5 ด้านล่างนี้

ตารางที่ 4.1: ประเภทอุตสาหกรรมของบริ ษทั ที่ตอบแบบสอบถาม (ตามคานิยามของตลาดหลักทรัพย์)
ประเภทอุตสาหกรรม
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
สิ นค้าอุปโภคบริ โภค
ธุ รกิจการเงิน
สิ นค้าอุตสาหกรรม
อสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้าง
ทรัพยากร
บริ การ
เทคโนโลยี
ธุ รกิจขนาดกลาง

จานวน (บริษัท)
7
8
17
6
14
4
13
10
10

เปอร์ เซ็นต์
7.9
9.0
19.2
6.7
15.7
4.5
14.6
11.2
11.2
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ตารางที่ 4.2: ขนาดของบริ ษทั ที่ตอบแบบสอบถาม (จานวนพนักงาน)
จานวน (บริษัท)
39
27
10
6
7

D

ขนาดของบริษัท
ไม่เกิน 500 คน
501-1,000 คน
1,001-2,000 คน
2,001-3,000 คน
มากกว่า 3,000 คน

เปอร์ เซ็นต์
43.8
30.3
11.2
6.7
8.0

ตารางที่ 4.3: ระดับการศึกษาของผูต้ อบแบบสอบถาม
จานวน (คน)
3
24
63

เปอร์ เซ็นต์
3.3
26.7
70.0

PU

ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี

ตารางที่ 4.4: ตาแหน่งงานของผูต้ อบแบบสอบถาม
ประเภทอุตสาหกรรม
ผูเ้ ชี่ยวชาญ/ที่ปรึ กษาองค์กร
ผูบ้ ริ หารระดับกลาง
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง

จานวน (คน)
7
41
39

เปอร์ เซ็นต์
8.0
47.2
44.8
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ตารางที่ 4.5: ลักษณะงานของผูต้ อบแบบสอบถาม

D

ประเภทอุตสาหกรรม
การผลิต/ปฏิบตั ิการ
การวิจยั /การพัฒนา
การวางแผน/กลยุทธ์องค์กร
การตลาด/การขาย
อื่นๆ

จานวน (คน)
8
6
36
12
25

เปอร์ เซ็นต์
9.2
6.9
41.4
13.8
28.7
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จากตารางที่ 4.1 และ 4.2 บริ ษทั ที่ส่งแบบสอบถามกลับมาส่ วนใหญ่อยูใ่ นกลุ่มอุตสาหกรรม
ธุ รกิ จการเงิ น อสังหาริ มทรัพย์ และบริ การ (ทั้งสามอุตสาหกรรมคิด 50% ของทั้งหมด) มีจานวน
พนักงานอยูใ่ นกลุ่มไม่เกิน 500 คนมากที่สุด คิดเป็ น 43.8 เปอร์ เซ็นต์ ทั้งนี้ แต่ละตารางมีจานวนบริ ษทั
รวมไม่เท่ากันเพราะมีค่า Missing value ไม่เท่ากัน ทั้งนี้ หากเทียบสัดส่ วนของบริ ษทั ที่ส่งแบบสอบถาม
กลับ มาในแต่ ล ะอุ ต สาหกรรม นัก วิจ ัย พบว่า ในหลายอุ ต สาหกรรมมี สั ด ส่ ว นที่ ใ กล้เ คี ย งสั ด ส่ ว น
อุตสาหกรรมของประชากรทั้งหมด และมีบางอุตสาหกรรมที่ได้รับแบบสอบถามกลับมาน้อยเกิ นไป
ดังนั้นนักวิจยั จึงได้วิเคราะห์ ปัญหา nonresponse bias ที่อาจเกิ ดขึ้นด้วยโดยวิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างข้อมูลพื้นฐานของบริ ษทั ที่ตอบแบบสอบถามกลับมาในช่วงแรกและบริ ษทั ที่ตอบกลับมาเป็ น
ชุดสุ ดท้าย (ประมาณ 20 บริ ษทั ) ด้วยเทคนิ คทางสถิติ MANOVA (ดูรายละเอียดใน Armstrong and
Overton, 1977) และผลการทดสอบพบว่าไม่มีความแตกต่างในข้อมูลคาตอบของทั้งสองกลุ่มบริ ษทั
(สถิติ F = 1.202, Hypothesis df = 6, p-value = 0.313) นอกจากนี้ นกั วิจยั ได้ให้ผชู้ ่วยวิจยั สุ่ มโทรตาม
บริ ษทั ที่ไม่ได้ตอบกลับเพื่อขอรับทราบสาเหตุการไม่ส่งกลับ (Rogelberg and Stanton, 2007) และพบว่า
ทั้งหมดเกิดจากปั ญหาเอกสารสู ญหายหรื อเกิดจากความล่าช้าของกระบวนการด้านเอกสารภายในโดย
ไม่เกี่ยวกับลักษณะคาถาม นัน่ คือไม่เกิดปัญหาในลักษณะการขาดความสนใจในหัวข้อวิจยั (Armstrong
and Overton, 1977; Rogelberg and Stanton, 2007)
สาหรั บ ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่ เป็ นกลุ่ มที่ จบระดับ การศึ ก ษาสู ง กว่า ปริ ญญาตรี
(70 เปอร์ เซ็ นต์) และมีตาแหน่ งงานเป็ นผูบ้ ริ หารระดับกลาง (47.2 เปอร์ เซ็นต์) โดยทางานในสายงาน
วางแผน/กลยุท ธ์ องค์ก ร (41.4 เปอร์ เซ็ นต์) ทั้ง นี้ ก ารที่ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นผูบ้ ริ หาร
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ระดับ กลางทั้ง ๆ ที่ แ บบสอบถามถู ก ส่ ง ถึ ง ผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริ ห ารเหล่ า นี้ ได้รั บ
มอบหมายจากผูบ้ ริ หารระดับสู งให้เป็ นผูต้ อบคาถามและดังนั้นข้อมูลที่ได้รับน่าจะเป็ นข้อมูลที่เชื่ อถือ
ได้
4.2 ผลการทดสอบคุณสมบัติทางการวัดของมาตรวัดในการวิจัย

D

นักวิจยั ได้วิเคราะห์ภาพรวมของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ในกรอบแนวคิดโดย
คานวณค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ดงั ตารางที่ 4.6 ซึ่ งจากตาราง นักวิจยั พบว่าโดยภาพรวม ตัวแปรมี
ความสัมพันธ์กนั อยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 0.31 ถึง 0.73) ซึ่ งแสดงให้เห็นในเบื้องต้นว่าการวิเคราะห์
สมการถดถอยในการทดสอบสมมติฐานไม่น่าจะได้รับผลกระทบจากปัญหา Multicollinearity
ตารางที่ 4.6: ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงในการวิจยั
ค่ าเฉลีย่
4.08
3.85
4.10
3.71
4.12

อัลฟ่ า
0.87
0.91
0.75
0.89
0.90

Form
1.00

Cen
0.46
1.00

KAcq
0.57
0.36
1.00

KCon
0.54
0.48
0.73
1.00

KApp
0.64
0.31
0.72
0.63
1.00

PU

ตัวแปร
Form
Cen
KAcq
KCon
KApp

หมายเหตุ: 1) N = 93 (แทนค่า Missing Value ด้วยค่าเฉลี่ย); 2) Form = ระดับความเป็ นทางการ; Cen =
ระดับการรวมศูนย์อานาจ; KAcq = การจัดหาความรู้; KCon = การแปลงความรู้; KApp =
การประยุกต์ใช้ความรู้ ; 3) ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ทุกตัวมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ 0.01

เมื่อตรวจสอบภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ แล้ว นักวิจยั ได้ใช้เทคนิ คการ
วิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติทางการวัดของมาตร
วัด (ดูตาราง 4.7) ทั้งนี้ ในการวิเคราะห์ปัจจัยเชิ งยืนยัน นักวิจยั ไม่สามารถนาตัวแปรแฝงทุกตัวเข้ามา
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วิเคราะห์ได้ภายในครั้งเดี ยวกันเนื่ องจากติดปั ญหาขนาดตัวอย่างไม่ใหญ่เพียงพอ ดังนั้นนักวิจยั จึงได้
ดาเนินการคล้ายกับสิ่ งที่งานวิจยั เก่าแนะนาคือได้แบ่งการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยันเป็ น 3 กลุ่ม โดยกลุ่ม
ที่ 1 เป็ นการวิเคราะห์ปัจจัยของตัวแปรระดับความเป็ นทางการ กลุ่มที่ 2 เป็ นการวิเคราะห์ปัจจัยของตัว
แปรระดับการรวมศูนย์อานาจ และกลุ่มที่ 3 เป็ นการวิเคราะห์ปัจจัยของกลุ่มตัวแปรการจัดการความรู้
(การจัด หา การแปลง และการประยุก ต์ใ ช้ความรู้ ) และท าการเปรี ย บเที ย บดัช นี ช้ ี ว ดั ที่ ไ ด้จากการ
วิเคราะห์กบั เกณฑ์มาตรฐานที่เป็ นที่ยอมรับกันทัว่ ไป (ค่า CFI และ NFI ควรมีค่าเกิ น 0.90 และค่า
RMSEA หรื อ Root Mean Square Error of Approximation ควรมีค่าต่ากว่า 0.08) และได้ปรับ
แบบจ าลองการวัด แต่ ล ะกลุ่ ม ตามความจ าเป็ นโดยพิ จ ารณาข้อ แนะน าในเชิ ง ทฤษฎี ป ระกอบกับ
คาแนะนาที่ได้จาก Modification Indices ของซอฟต์แวร์ วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยนักวิจยั จาเป็ นต้องปรับ
แบบจาลองสาหรับแต่ละกลุ่มดังนี้ กลุ่มที่ 1 นักวิจยั ใส่ ค่า correlation ระหว่าง error variance ของตัว
แปรสังเกตได้ (Observed variables) ที่ 1 และ 2 (คาถามที่ 1 และ 2 ในแบบสอบถาม ซึ่ งทั้งสองคาถาม
เป็ นค าถามที่ เ กี่ ย วกั บ กฎเกณฑ์ ด้ า นกระบวนการงานที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น ซึ่ งเป็ นไปได้ ว่ า อาจจะมี
ความสัมพันธ์กนั ในทางปฏิบตั ิ)
กลุ่มที่ 2 นักวิจยั ตัดตัวแปรสังเกตได้ตวั ที่ 6 (คาถามที่ 6 ในแบบสอบถาม ซึ่ งเป็ นคาถามที่
เกี่ยวกับการปลดพนักงานและเป็ นไปได้วา่ คาถามที่ 6 เป็ นเพียงส่ วนหนึ่ งของคาถามที่ 8 ซึ่ งเป็ นคาถาม
เกี่ ยวกับจานวนพนักงาน นักวิจยั จึงตัดออกเพื่อลดความซ้ าซ้อน) และใส่ ค่า correlation ระหว่าง error
variance ของตัวแปรสังเกตได้ที่ 9 และ 10 (คาถามทั้งสองเป็ นคาถามเกี่ยวกับทีมงานและการปฏิบตั ิงาน
ซึ่งเป็ นไปได้วา่ มีความสัมพันธ์กนั ในทางปฏิบตั ิ) และกลุ่มที่ 3 นักวิจยั ตัดตัวแปรสังเกตได้ที่ 4 (คาถามที่
4) ของตัวแปรแฝงการจัดหาความรู้ และตัดตัวแปรสังเกตได้ที่ 2 (คาถามที่ 2) ของตัวแปรแฝงการแปลง
ความรู้ เ พราะค าถามทั้ง สองพิ จ ารณาได้ว่ า มี ค วามเสี่ ย งในการเป็ นตัว ชี้ วัด ของตัว แปรแฝงอื่ น ใน
แบบจาลองเดียวกันได้ (นัน่ คือปั ญหา cross loading ระหว่างตัวแปร)

หลังการปรับแบบจาลองตามความจาเป็ นเชิงทฤษฎีและเชิงเทคนิคแล้ว นักวิจยั ได้วิเคราะห์
ค่าสถิติที่เกี่ยวข้องและได้ผลการวิเคราะห์คือ สาหรับตัวแปรกลุ่มที่ 1 มีค่าสถิติไคสแควร์ = 4.755 (df =
4, P-value = 0.313) ดัชนี CFI = 0.997, NFI = 0.980 และ RMSEA = 0.045 ซึ่ งแสดงให้เห็นว่า
โครงสร้างการวัดของตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้ในกลุ่มที่ 1 มีภาวะสารู ปสนิทดีกบั ข้อมูลที่เก็บ
ได้ (Model fits the data well) ในขณะเดียวกัน ตัวแปรกลุ่มที่ 2 มีค่าสถิติไคสแควร์ = 43.102 (df = 34,
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P-value = 0.136) ดัชนี CFI = 0.982, NFI = 0.922 และ RMSEA = 0.054 ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าโครงสร้าง
การวัดของตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้ในกลุ่มที่ 2 มีภาวะสารู ปสนิทดีกบั ข้อมูลที่เก็บได้ (Model
fits the data well) และตัวแปรกลุ่มสุ ดท้ายมีค่าสถิติไคสแควร์ = 44.853 (df = 32, P-value = 0.065) ดัชนี
CFI = 0.979, NFI = 0.930 และ RMSEA = 0.066 ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างการวัดของตัวแปรแฝง
และตัวแปรสังเกตได้ในกลุ่มที่ 3 มีภาวะสารู ปสนิ ทดีกบั ข้อมูลที่เก็บได้ (Model fits the data well)
เช่นเดียวกันกับทั้งสองกลุ่มที่ผา่ นมา
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ดังนั้นจากข้อมูลที่อธิ บายมานี้ จึงสรุ ปในเบื้องต้นได้วา่ แบบจาลองการวัดของตัวแปรแฝง
และตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้ในงานวิจยั นี้ มีความเหมาะสม และนอกจากนี้ นักวิจยั ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ
ทางการวัดแบบอื่นเพิ่มเติมตามที่ระบุในบทที่ 3 เพื่อให้มน่ั ใจว่าแบบจาลองการวัดของตัวแปรแฝงและ
ตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้ในงานวิจยั นี้ มีค่าความตรง (Validity) และความน่าเชื่อถือ (Reliability) ด้วย จึงจะ
สามารถนาค่าที่วดั ได้ไปใช้ในการทดสอบสมมติฐานทางสถิติต่อไป
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ตารางที่ 4.7: ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Regression Weight) จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
Regression
PS.E.
Weight
Value
1.000
0.854
1.139
0.963
0.995

.104
.145
.158
.139

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

1.000
1.042
0.906
1.212
0.566
1.185
0.736
1.228
1.202
0.893

.146
.137
.162
.150
.160
.132
.165
.156
.155

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

1.000
0.669
0.779

0.000
.105 0.000
.109 0.000

Standardized
Composite
Regression Weight Reliability
0.87
0.736
0.694
0.893
0.664
0.780
0.91
0.716
0.770
0.715
0.811
0.410
0.799
0.602
0.808
0.835
0.625
0.77
0.776
0.752
0.635
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รายการตัวแปรแฝง
และตัวแปรสั งเกตได้
Formalization (AVE = 0.57)
- Form 1
- Form 2
- Form 3
- Form 4
- Form 5
Centralization (AVE = 0.52)
- Cen 1
- Cen 2
- Cen 3
- Cen 4
- Cen 5
- Cen 7
- Cen 8
- Cen 9
- Cen 10
- Cen 11
Knowledge Acquisition (AVE
= 0.52)
- KAcq 1
- KAcq 2
- KAcq 3
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ตารางที่ 4.7: (ต่อ)
S.E. PValue
.097 0.000
.105 0.000
0.000

Standardized
Composite
Regression Weight Reliability
0.90
0.835
0.858
0.889
0.90

.107
.118
.108

0.000
0.000
0.000
0.000

0.805
0.848
0.814
0.854

PU

D

รายการตัวแปรแฝง
Regression
และตัวแปรสั งเกตได้
Weight
Knowledge Conversion (AVE
1.002
= 0.74)
1.134
- KCon 1
1.000
- KCon 3
- KCon 4
Knowledge Application (AVE
1.000
= 0.69)
0.989
- KApp 1
1.032
- KApp 2
1.003
- KApp 3
- KApp 4

4.2.1 การวิเคราะห์ ความเทีย่ ง (Reliability Analysis)

จากรายละเอียดในบทที่ 3 นักวิจยั วิเคราะห์ความเที่ยงของมาตรวัดสาหรับแต่ละตัวแปรใน
กรอบแนวคิดโดยคานวณค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟ่ า (Cronbach’s Alpha) ซึ่ งจากผลการคานวณดังตารางที่
4.6 นักวิจยั พบว่ามาตรวัดของทุกตัวแปรมีค่าอัลฟ่ าเกิ นกว่า 0.7 (อยู่ระหว่าง 0.754 ถึง 0.912) หรื อ
หมายถึงมาตรวัดของทุกตัวแปรแฝงมีความเที่ยงหรื อมีความน่าเชื่อถือ (Churchill, 1979)
นอกจากนี้ นกั วิจยั ยังได้ตรวจสอบค่าความน่ าเชื่อถือเชิ งประกอบ (Composite Reliability)
โดยวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและนาค่าที่เกี่ยวข้องมาคานวณตามสู ตรในบทที่ 3 (สมการ 3.2) ผล
การคานวณตามตารางที่ 4.7 พบว่าค่า Composite Reliability ทั้งหมดมีค่าสู งกว่า 0.7 และมีค่าอยูร่ ะหว่าง
0.766 ถึง 0.913 แสดงให้เห็นมาตรวัดของตัวแปรแฝงทุกตัวมีความน่าเชื่อถือ
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4.2.2 การวิเคราะห์ ความตรงเชิ งเหมือนและความตรงเชิ งจาแนก (Analysis of Convergent and
Discriminant Validity)

D

นักวิจยั วิเคราะห์ความตรงเชิ งเหมือนโดยการตรวจสอบค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการประมาณ
สาหรับตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัวดังตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์พบว่าแบบจาลองการวัดตัวแปรแฝง
และตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวมีความตรงเชิงเหมือนเนื่องจากมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สู ง (อย่างน้อย 0.5 และมีค่า
มากกว่าสองเท่าของค่า S.E.) (Anderson and Gerbing, 1988: 416) นอกจากนี้ นกั วิจยั ได้วิเคราะห์ความ
ตรงเชิ งจาแนกโดยการเปรี ยบเทียบ unconstrained model และ constrained model (ซึ่ งกาหนดค่า
correlation ระหว่างตัวแปรแฝงแต่ละคู่เท่ากับ 1.00 หรื อมีความสัมพันธ์แบบสมบูรณ์ ) ตามรายละเอียด
ในบทที่ 3 และพบว่าค่า Chi-Square Difference มีนยั สาคัญทางสถิติเพราะมีค่าสู งกว่าค่าวิกฤติ (ดูตาราง
ที่ 4.8) ซึ่งหมายถึงตัวแปรแฝงทุกตัวมีความตรงเชิงจาแนก
ตารางที่ 4.8: การวิเคราะห์ความตรงเชิงจาแนกด้วยสถิติไคสแควร์
Unconstrained Chi-Square
Difference
11.1
24.5
23.2
28.5
44.0
24.5
32.1
31.2
53.9
42.3

PU

2 of Constrained 2 of
Model
Model
24.6
13.5
43.4
18.9
39.7
16.5
56.1
27.6
123.3
79.3
44.2
19.7
126.3
94.2
69.9
38.7
148.5
94.6
172.0
129.7

Pair of Construct
KAcq-KCon
KAcq-KApp
KCon-KApp
KAcq-Form
KAcq-Cen
KCon-Form
KCon-Cen
KApp-Form
KApp-Cen
Form-Cen

หมายเหตุ: ค่าวิกฤติของการทดสอบ Chi-Square Difference Test (df = 1 และ p-value = 0.001) คือ
10.828 ถ้าความแตกต่างของค่าสถิติไคสแควร์ สูงกว่าค่าวิกฤต ดังนั้นนักวิจยั จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ที่วา่ โมเดลทั้งสอง (Unconstrained and Constrained Model) ไม่มีความ
แตกต่างกัน
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4.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน
หลังจากตรวจสอบคุณสมบัติทางการวัดของตัวแปรทุกตัวแล้ว ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์สมการ
ถดถอยแบบโลจิสติกเพื่อทดสอบสมมติฐาน ผลการวิเคราะห์ปรากฏตามตารางที่ 4.9 ถึง 4.12 ทั้งนี้ ผวู้ ิจยั
จาเป็ นต้องวิเคราะห์สมการโดยการนาตัวแปรแทรก (Moderator) เข้าสู่ การวิเคราะห์ในสมการถดถอย
แบบ Binary Logistic ทีละตัวเพื่อป้ องกันปั ญหา multicollinearity และลดปั ญหาเกี่ยวกับขนาดตัวอย่าง
สาหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐานแต่ละข้อเป็ นดังนี้

D

สมมติฐานที่ 1 ความเป็ นทางการมีความสั มพันธ์ เชิงบวกกับระดับนวัตกรรมในองค์ กร
H0: ความเป็ นทางการไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับนวัตกรรมในองค์กร
Ha: ความเป็ นทางการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับนวัตกรรมในองค์กร
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จากตารางที่ 4.9 ถึ ง 4.12 ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของความเป็ นทางการ (Formalization) มีค่าเป็ น
บวกและมีนยั สาคัญทางสถิติ (ค่า p-value น้อยกว่า 0.05) เฉพาะในแบบจาลองที่ 7b และ 9b (ตัวแปร
ตามคือนวัตกรรมด้านกระบวนการ) และในแบบจาลองที่ 10b และ 11b (ตัวแปรตามคือนวัตกรรมด้าน
กลยุท ธ์ ) ส่ วนค่า สั ม ประสิ ท ธิ์ ในแบบจาลองอื่ นไม่ มี นัย ส าคัญทางสถิ ติ ดัง นั้นจึ ง สรุ ป ได้ว่า นัก วิจยั
สามารถปฏิเสธ H0 ได้ในบางกรณี หรื อนัน่ คือระดับความเป็ นทางการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับ
นวัตกรรมในองค์กรเฉพาะนวัตกรรมด้านกระบวนการและด้านกลยุทธ์

สมมติฐานที่ 2 การกระจายอานาจมีความสั มพันธ์ เชิงบวกกับระดับนวัตกรรมในองค์ กร
จากการอธิ บายในบทที่ 3 เนื่ องจากงานวิจยั เก่าๆ ในสาขานี้ ไม่นิยมวัดระดับการกระจาย
อานาจโดยตรง ดังนั้นนักวิจยั จึงได้ใช้ชุดคาถามวัดระดับการรวมศูนย์อานาจแทน (Pertusa-Ortega et al,
2009) จึงทาให้ตอ้ งเปลี่ยนการเขียนสมมติฐานทางสถิติเป็ น
H0: การรวมศูนย์อานาจไม่มีความสัมพันธ์เชิงลบกับระดับนวัตกรรมในองค์กร
Ha: การรวมศูนย์อานาจมีความสัมพันธ์เชิงลบกับระดับนวัตกรรมในองค์กร

จากตารางที่ 4.9 ถึง 4.12 ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการรวมศูนย์อานาจ (Centralization) มีค่าเป็ น
ลบและมีนยั สาคัญทางสถิติ (ค่า p-value น้อยกว่า 0.05) เฉพาะในแบบจาลองที่ 5b เพียงแบบจาลองเดียว
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(ตัวแปรตามคือนวัตกรรมด้านบริ การ) ส่ วนค่าสัมประสิ ทธิ์ ในแบบจาลองอื่นไม่มีนยั สาคัญทางสถิ ติ
แสดงให้เห็ นว่านักวิจยั ไม่สามารถปฏิ เสธ H0 ได้เกื อบทุกกรณี หรื อในภาพรวม ระดับการรวมศูนย์
อานาจ (ในอีกนัยหนึ่ง ระดับการกระจายอานาจ) ไม่มีความสัมพันธ์กบั ระดับนวัตกรรมในองค์กร

D

สมมติฐานที่ 3 ความสั มพันธ์ ระหว่ างความเป็ นทางการและระดับนวัตกรรมในองค์ กรขึ้นอยู่กับการ
จัดหาความรู้ขององค์ กร
H0: ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็ นทางการและระดับนวัตกรรมในองค์กรไม่ข้ ึนอยูก่ บั การจัดหาความรู้
ขององค์กร
Ha: ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็ นทางการและระดับนวัตกรรมในองค์กรขึ้นอยู่กบั การจัดหาความรู้
ขององค์กร
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จากตารางที่ 4.9 ถึ ง 4.12 ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของผลคูณ (product term หรื อ interaction term)
ระหว่างระดับความเป็ นทางการ (Formalization) กับการจัดหาความรู้ (Knowledge Acquisition) มีค่า
เป็ นบวกและมีนยั สาคัญทางสถิติ (ค่า p-value น้อยกว่า 0.05) เฉพาะในแบบจาลองที่ 7b (ตัวแปรตามคือ
นวัตกรรมด้านกระบวนการ) และในแบบจาลองที่ 10b (ตัวแปรตามคือนวัตกรรมด้านกลยุทธ์) ส่ วนค่า
สัมประสิ ทธิ์ ของผลคูณในแบบจาลองอื่นไม่มีนยั สาคัญทางสถิ ติ ดังนั้นจึงสรุ ปได้ว่านักวิจยั สามารถ
ปฏิเสธ H0 ได้ในบางกรณี นัน่ คือความสัมพันธ์ระหว่างความเป็ นทางการและระดับนวัตกรรมในองค์กร
ด้ านกระบวนการและด้ านกลยุทธ์ ข้ ึนอยูก่ บั การจัดหาความรู้ขององค์กร หรื ออาจกล่าวได้วา่ ตัวแปรการ
จัดหาความรู ้ แทรกแซงแบบทางบวกในความสัมพันธ์ระหว่างความเป็ นทางการและระดับนวัตกรรม
ด้ านกระบวนการและด้ านกลยุทธ์
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ตารางที่ 4.9: ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบโลจิสติก (ตัวแปรตาม = นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์
หรื อ Product Innovation)
Model 1b Model 2a Model 2b Model 3a
B S.E. B S.E. B S.E. B S.E.
-.78 .66 -.61 .62 -.84 .65 - .64
.37
.92 .58 .84 .54 .94 .56 .66 .54
.43 .23 .47* .23 .47* .23 .40 .24
.77 .53 .48 .45 .76 .50 .32 .50
-.08 .50 -.27 .50 -.44 .53 -.07 .48

D

Model 1a
Independent
Variables
B S.E.
- .62
Constant
.51
Sector(1)
.70 .53
Size
.45 .23
Formalization
.45 .46
- .48
Centralization
.10
Knowledge
.51 .45
Acquisition
Knowledge
Conversion
Knowledge
Application
Formalization x
Knowledge
Acquisition
Centralization x
Knowledge
Acquisition
Formalization x
Knowledge
Conversion
Centralization x
Knowledge
Conversion
Formalization x
Knowledge
Application
Centralization x
Knowledge
Application
2
11.50*
2
.17
Pseudo-R
N = 89, *p<0.05, **p<0.01

Model 3b
B
S.E.
-.63 .68
.87
.37
.53
.06

.58
.24
.52
.52

1.02 .54

.71

.79

.83

.33 .54

.33
.65 .49 1.10* .54
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.79

.46

.74

.48

-.17 .49

18.85**
.27

12.27*
.18

15.20*
.22

12.02*
.18

.85

.62

.31

.70

17.70*
.25
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ตารางที่ 4.10: ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบโลจิสติก (ตัวแปรตาม = นวัตกรรมด้านบริ การหรื อ
Service Innovation)
Independent Variables
Constant
Sector(1)

D

Size
Formalization

Model 4a Model 4b Model 5a
B
S.E. B
S.E. B S.E.
.39 .62 .24 .63 .18 .61
-.56 .54 -.48 .56
.53
.33
.29 .23 .26 .22 .32 .22
.25 .49 .41 .52 .45 .45
-.77 .50 -.82 .52
.53
.95
1.06* .49 1.36* .54
.64 .34

Centralization

.71*

Model 6b
B S.E.
.36 .66
- .55
.48
.21 .23
.45 .50
- .51
.70

.35
.79 .50

.99 .52

PU

Knowledge Acquisition
Knowledge Conversion
Knowledge Application
Formalization
x
Knowledge Acquisition
Centralization
x
Knowledge Acquisition
Formalization
x
Knowledge Conversion
Centralization
x
Knowledge Conversion
Formalization
x
Knowledge Application
Centralization
x
Knowledge Application
14.56*
2
Pseudo-R2
.21

Model 5b
Model 6a
B
S.E. B S.E.
-.06 .63 .50 .64
- .53
-.29 .54
.56
.31
.22 .25 .23
.63
.49 .34 .49
- .50
.56
1.128*
.71

N = 89, *p<0.05, **p<0.01

.61

.73

.36

.84

.65

.49

.07

.52

.54 .60

.16 .71

17.94*
.25

13.11*
.19

16.16*
.23

11.95*
.17

14.41*
.20
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ตารางที่ 4.11: ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบโลจิสติก (ตัวแปรตาม = นวัตกรรมด้านกระบวนการ
หรื อ Process Innovation)
Independent
Variables
Constant

Model 7b Model 8a
B
S.E. B S.E.
-.33 .72 - .67
.07
.28 .60 .18 .58
.56 .30 .56 .28
1.47* .64 .57 .48
-.52 .59 - .56
.69
.44 .55

D

Sector(1)
Size
Formalization
Centralization

Model 7a
B S.E.
- .67
.03
.01 .56
.59 .28
.75 .51
- .53
.45
.14 .47

.55 .34

.31
.57*
1.07
-.95

.61
.28
.57
.61

.70*

.36

.05
.63*
.94
-.41

.57
.29
.54
.52

-.24 .50

.40
.60
1.25*
-.31

.61
.31
.60
.58

.33

.59

2.35* .98
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Knowledge
Acquisition
Knowledge
Conversion
Knowledge
Application
Formalization
x
Knowledge
Acquisition
Centralization
x
Knowledge
Acquisition
Formalization
x
Knowledge
Conversion
Centralization
x
Knowledge
Conversion
Formalization
x
Knowledge
Application
Centralization
x
Knowledge
Application
2
11.09
2
.17
Pseudo-R
N = 89, *p<0.05, **p<0.01

Model 8b Model 9a Model 9b
B
S.E. B S.E. B
S.E.
-.35 .71 -.14 .69 -.51 .76

-1.12 1.05

1.14* .54
-.22

.54

2.10* .96
-1.09 .91

20.39**
.30

13.67*
.21

19.56**
.29

11.24*
.17

19.41*
.29
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ตารางที่ 4.12: ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบโลจิสติก (ตัวแปรตาม = นวัตกรรมด้านกลยุทธ์หรื อ
Strategy Innovation)
Model 10b
B
S.E.
2.12* .99
-.98 .85
.22 .30
1.71* .86
.77 .74

Model 11a
B
S.E.
1.96* .94
-.81 .81
.26 .28
.65 .57
.52 .65

D

Model 10a
Independent
Variables
B
S.E.
Constant
1.99* .93
Sector(1)
-1.08 .81
Size
.29 .29
Formalization
.53 .61
Centralization
.76 .67
Knowledge
1.01 .55
Acquisition
Knowledge
Conversion
Knowledge
Application
Formalization x
Knowledge
Acquisition
Centralization x
Knowledge
Acquisition
Formalization x
Knowledge
Conversion
Centralization x
Knowledge
Conversion
Formalization x
Knowledge
Application
Centralization x
Knowledge
Application
2
19.99**
2
.32
Pseudo-R
N = 89, *p<0.05, **p<0.01

1.76

Model 11b
B
S.E.
2.29* 1.05
-.98 .87
.26 .29
1.60* .79
-.09 .79

Model 12a
B
S.E.
2.27* .96
-1.17 .81
.20 .29
.40 .64
.73 .69

Model 12b
B
S.E.
2.85* 1.17
-1.14 .90
.06 .33
1.42 .85
.35 .87

1.22

3.29* 1.27

.93

.88*

.41

1.16* .49
.63

3.29* 1.50

PU
-2.43 1.42

1.48* .69
-1.34 .74

4.14* 1.73
1.74
3.55*

27.56**
.43

21.54**
.35

27.99**
.43

20.57**
.33

32.04**
.49
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สมมติฐานที่ 4 ความสั มพันธ์ ระหว่ างความเป็ นทางการและระดับนวัตกรรมในองค์ กรขึ้นอยู่กับการ
แปลงความรู้ขององค์ กร
H0: ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็ นทางการและระดับนวัตกรรมในองค์กรไม่ข้ ึนอยูก่ บั การแปลงความรู้
ขององค์กร
Ha: ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็ นทางการและระดับนวัตกรรมในองค์กรขึ้นอยู่กบั การแปลงความรู้
ขององค์กร

PU

D

เช่นเดียวกับสมมติฐานที่ 3 ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของผลคูณ (product term หรื อ interaction term)
ระหว่างระดับความเป็ นทางการ (Formalization) กับการแปลงความรู้ (Knowledge Conversion) มีค่า
เป็ นบวกและมีนยั สาคัญทางสถิติ (ค่า p-value น้อยกว่า 0.05) เฉพาะในแบบจาลองที่ 7b (ตัวแปรตามคือ
นวัตกรรมด้านกระบวนการ) และในแบบจาลองที่ 10b (ตัวแปรตามคือนวัตกรรมด้านกลยุทธ์) ส่ วนค่า
สัมประสิ ทธิ์ ของผลคู ณในแบบจาลองอื่นไม่มีนยั สาคัญทางสถิ ติ ดังนั้นจึงสรุ ปได้ว่านักวิจยั สามารถ
ปฏิเสธ H0 ได้ในบางกรณี นัน่ คือความสัมพันธ์ระหว่างความเป็ นทางการและระดับนวัตกรรมในองค์กร
ด้ านกระบวนการและด้ านกลยุทธ์ ข้ ึนอยูก่ บั การแปลงความรู้ขององค์กร หรื ออาจกล่าวได้วา่ ตัวแปรการ
แปลงความรู ้ แทรกแซงแบบทางบวกในความสัมพันธ์ระหว่างความเป็ นทางการและระดับนวัตกรรม
ด้ านกระบวนการและด้ านกลยุทธ์

สมมติฐานที่ 5 ความสั มพันธ์ ระหว่ างความเป็ นทางการและระดับนวัตกรรมในองค์ กรขึ้นอยู่กับการ
ประยุกต์ ใช้ ความรู้ขององค์ กร
H0: ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็ นทางการและระดับนวัตกรรมในองค์กรไม่ข้ ึนอยูก่ บั การประยุกต์ใช้
ความรู้ขององค์กร
Ha: ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็ นทางการและระดับนวัตกรรมในองค์กรขึ้นอยู่กบั การประยุกต์ใช้
ความรู้ขององค์กร

จากตารางที่ 4.9 ถึง 4.12 ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของผลคูณ (product term หรื อ interaction term)
ระหว่างระดับความเป็ นทางการ (Formalization) กับการประยุกต์ใช้ความรู้ (Knowledge Application) มี
ค่าเป็ นบวกและมีนยั สาคัญทางสถิติ (ค่า p-value น้อยกว่า 0.05) เฉพาะในแบบจาลองที่ 7b (ตัวแปรตาม
คือนวัตกรรมด้านกระบวนการ) และในแบบจาลองที่ 10b (ตัวแปรตามคือนวัตกรรมด้านกลยุทธ์) ส่ วน
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ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของผลคูณในแบบจาลองอื่นไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงสรุ ปได้วา่ นักวิจยั สามารถ
ปฏิเสธ H0 ได้ในบางกรณี นัน่ คือความสัมพันธ์ระหว่างความเป็ นทางการและระดับนวัตกรรมในองค์กร
ด้ านกระบวนการและด้ านกลยุทธ์ ข้ ึนอยู่กบั การประยุกต์ใช้ความรู้ขององค์กร หรื ออาจกล่ าวได้ว่าตัว
แปรการประยุกต์ใช้ค วามรู ้ แทรกแซงแบบทางบวกในความสัมพันธ์ระหว่างความเป็ นทางการและ
ระดับนวัตกรรมด้ านกระบวนการและด้ านกลยุทธ์

PU

D

สมมติฐานที่ 6 ความสั มพันธ์ ระหว่ างการกระจายอานาจและระดับนวัตกรรมในองค์ กรขึน้ อยู่กับการ
จัดหาความรู้ขององค์ กร
เช่ นเดี ย วกับ สมมติ ฐ านที่ 2 นัก วิจ ัย จ าเป็ นต้อ งเปลี่ ย นการเขี ย นสมมติ ฐ านทางสถิ ติ ใ ห้
เหมาะสมกับตัวชี้ วดั ที่นามาใช้จากวรรณกรรมเก่า (Pertusa-Ortega et al, 2009) ดังนั้นสมมติฐานทาง
สถิติของสมมติฐานการวิจยั ที่ 6 คือ
H0: ความสัมพันธ์ระหว่างการรวมศูนย์อานาจและระดับนวัตกรรมในองค์กรไม่ข้ ึ นอยู่กบั การจัดหา
ความรู้ขององค์กร
Ha: ความสัมพันธ์ระหว่างการรวมศูนย์อานาจและระดับนวัตกรรมในองค์กรขึ้นอยูก่ บั การจัดหาความรู้
ขององค์กร
จากตารางที่ 4.9 ถึง 4.12 ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของผลคูณ (product term หรื อ interaction term)
ระหว่างระดับการรวมศูนย์อานาจ (Centralization) กับการจัดหาความรู้ (Knowledge Acquisition) ไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติเลยแม้แต่แบบจาลองเดียว (ค่า p-value มากกว่า 0.05) ดังนั้นจึงสรุ ปได้วา่ นักวิจยั ไม่
สามารถปฏิเสธ H0 ได้ในทุกกรณี นัน่ คือความสัมพันธ์ระหว่างระดับการรวมศูนย์อานาจและระดับ
นวัตกรรมในองค์กรไม่ข้ ึนอยูก่ บั การจัดหาความรู้ขององค์กร

สมมติฐานที่ 7 ความสั มพันธ์ ระหว่ างการกระจายอานาจและระดับนวัตกรรมในองค์ กรขึน้ อยู่กับการ
แปลงความรู้ขององค์ กร
เช่ นเดี ย วกับ สมมติ ฐ านที่ 2 นัก วิจ ัย จ าเป็ นต้อ งเปลี่ ย นการเขี ย นสมมติ ฐ านทางสถิ ติ ใ ห้
เหมาะสมกับตัวชี้ วดั ที่นามาใช้จากวรรณกรรมเก่า (Pertusa-Ortega et al, 2009) ดังนั้นสมมติฐานทาง
สถิติของสมมติฐานการวิจยั ที่ 7 คือ
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H0: ความสัมพันธ์ ระหว่างการรวมศูนย์อานาจและระดับนวัตกรรมในองค์กรไม่ข้ ึนอยู่กบั การแปลง
ความรู้ขององค์กร
Ha: ความสัมพันธ์ระหว่างการรวมศูนย์อานาจและระดับนวัตกรรมในองค์กรขึ้นอยูก่ บั การแปลงความรู้
ขององค์กร

D

จากตารางที่ 4.9 ถึง 4.12 ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของผลคูณ (product term หรื อ interaction term)
ระหว่างระดับการรวมศูนย์อานาจ (Centralization) กับการแปลงความรู้ (Knowledge Conversion) ไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติเลยแม้แต่แบบจาลองเดียว (ค่า p-value มากกว่า 0.05) ดังนั้นจึงสรุ ปได้วา่ นักวิจยั ไม่
สามารถปฏิเสธ H0 ได้ในทุ กกรณี นัน่ คือความสัมพันธ์ระหว่างระดับการรวมศูนย์อานาจและระดับ
นวัตกรรมในองค์กรไม่ข้ ึนอยูก่ บั การแปลงความรู้ขององค์กร

PU

สมมติฐานที่ 8 ความสั มพันธ์ ระหว่ างการกระจายอานาจและระดับนวัตกรรมในองค์ กรขึน้ อยู่กับการ
ประยุกต์ ใช้ ความรู้ขององค์ กร
เช่ นเดี ย วกับ สมมติ ฐ านที่ 2 นัก วิจ ัย จ าเป็ นต้อ งเปลี่ ย นการเขี ย นสมมติ ฐ านทางสถิ ติ ใ ห้
เหมาะสมกับตัวชี้ วดั ที่นามาใช้จากวรรณกรรมเก่า (Pertusa-Ortega et al, 2009) ดังนั้นสมมติฐานทาง
สถิติของสมมติฐานการวิจยั ที่ 8 คือ
H0: ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งการรวมศู น ย์อานาจและระดับ นวัต กรรมในองค์ก รไม่ ข้ ึ น อยู่ก ับ การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ขององค์กร
Ha: ความสัมพันธ์ระหว่างการรวมศูนย์อานาจและระดับนวัตกรรมในองค์กรขึ้นอยูก่ บั การประยุกต์ใช้
ความรู้ขององค์กร

จากตารางที่ 4.9 ถึง 4.12 ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของผลคูณ (Product term หรื อ interaction term)
ระหว่างระดับการรวมศูนย์อานาจ (Centralization) กับการประยุกต์ใช้ความรู้ (Knowledge Application)
มี นัยสาคัญทางสถิ ติ (ค่า p-value น้อยกว่า 0.05 และสัมประสิ ทธิ์ ติดลบ) เพียงแบบจาลองเดี ยวคื อ
แบบจาลองที่ 12b (ตัวแปรตามคื อระดับนวัตกรรมด้านกลยุทธ์) ดังนั้นจึงสรุ ปได้ว่านักวิจยั สามารถ
ปฏิ เสธ H0 ได้เ พี ย งกรณี เดี ย ว นั่นคื อความสัม พันธ์ ระหว่า งระดับการรวมศูน ย์อานาจและระดับ
นวัตกรรมด้ า นกลยุท ธ์ ข้ ึ นอยู่ก ับ การประยุกต์ใ ช้ค วามรู้ ข ององค์ก ร หรื ออาจกล่ า วได้ว่าตัวแปรการ
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ประยุก ต์ใ ช้ค วามรู ้ แทรกแซงแบบทางลบในความสัม พันธ์ ระหว่า งการรวมศูน ย์อานาจและระดับ
นวัตกรรมด้ านกลยุทธ์ (ส่ วนนวัตกรรมด้านอื่นๆ ไม่มีผล)

D

จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 ถึง 8 เกี่ยวกับผลกระทบจากการแทรกแซง (Moderating
effect) ของตัวแปรการจัดการความรู้ นักวิจยั ได้นาข้อมูลจากตารางที่ 4.11 ถึง 4.12 ที่เกี่ยวข้องมาวาด
เส้นแสดงความสัมพันธ์ตามที่ Frazier et al (2004) แนะนา นัน่ คือกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรต้นและตัวแปรตามที่ระดับ +1 Standard Deviation (ค่า High) และ -1 Standard Deviation (ค่า
Low) ของตัวแปรแทรก ซึ่ ง ปรากฏผลลัพ ธ์ ดัง ภาพที่ 4.1 ถึ ง 4.7 ด้า นล่ า ง ทั้ง นี้ การอธิ บ ายและการ
อภิ ปรายเกี่ ย วกับภาพเหล่ านี้ จะยัง ไม่ นาเสนอในบทที่ 4 นี้ แต่ จะรวบรวมการอภิ ปรายและสรุ ปเพื่อ
นาเสนอในบทที่ 5
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ภาพที่ 4.1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเป็ นทางการ (Formalization) กับนวัตกรรม
ด้านกระบวนการ (Process Innovation) เมื่อการจัดหาความรู้ (Knowledge Acquisition) ของ
องค์กรอยูใ่ นระดับต่าและสู ง
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ภาพที่ 4.2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเป็ นทางการ (Formalization) กับนวัตกรรม
ด้านกระบวนการ (Process Innovation) เมื่อการแปลงความรู้ (Knowledge Conversion) ของ
องค์กรอยูใ่ นระดับต่าและสู ง
1
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ภาพที่ 4.3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเป็ นทางการ (Formalization) กับนวัตกรรม
ด้านกระบวนการ (Process Innovation) เมื่อการประยุกต์ใช้ความรู้ (Knowledge
Conversion) ขององค์กรอยูใ่ นระดับต่าและสู ง
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ภาพที่ 4.4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเป็ นทางการ (Formalization) กับนวัตกรรม
ด้านกลยุทธ์ (Strategy Innovation) เมื่อการจัดหาความรู้ (Knowledge Acquisition) ของ
องค์กรอยูใ่ นระดับต่าและสู ง
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ภาพที่ 4.5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเป็ นทางการ (Formalization) กับนวัตกรรม
ด้านกลยุทธ์ (Strategy Innovation) เมื่อการแปลงความรู้ (Knowledge Conversion) ของ
องค์กรอยูใ่ นระดับต่าและสู ง
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ภาพที่ 4.6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเป็ นทางการ (Formalization) กับนวัตกรรม
ด้านกลยุทธ์ (Strategy Innovation) เมื่อการประยุกต์ใช้ความรู้ (Knowledge Application)
ขององค์กรอยูใ่ นระดับต่าและสู ง
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ภาพที่ 4.7 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับการรวมศูนย์อานาจ (Centralization) กับนวัตกรรม
ด้านกลยุทธ์ (Strategy Innovation) เมื่อการประยุกต์ใช้ความรู้ (Knowledge Application)
ขององค์กรอยูใ่ นระดับต่าและสู ง

สาหรับในบทที่ 4 นี้ ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เก็บจากการสารวจ
ด้วยแบบสอบถามและได้ทาการทดสอบสมมติฐานพร้อมตรวจสอบคุณสมบัติทางสถิติที่จาเป็ น ผลการ
วิเคราะห์พบว่าข้อมูลที่เก็บได้มีอตั ราการตอบกลับไม่แตกต่างจากข้อมูลสถิติในอดีตของการทาวิจยั ใน
ประเทศไทยและได้ทาการทดสอบพบว่าข้อมูลไม่น่าจะได้รับผลกระทบจากปั ญหาอคติ Nonresponse
นอกจากนี้คุณสมบัติทางการวัดของตัวแปรแฝงทั้งหมดผ่านเกณฑ์การทดสอบความน่าเชื่อถือและความ
ตรง และผลการทดสอบสมมติฐานมีท้ งั การปฏิเสธและยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ที่ได้ต้ งั ไว้ สาหรับ
การอภิปรายผลการวิจยั ในรายละเอียดและการสรุ ปผลจะนาเสนอในบทต่อไป (บทที่ 5)
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา
การวิจยั เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเป็ นทางการ การกระจายอานาจ และ
ระดับนวัตกรรมองค์กร มีผลสรุ ป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ซึ่ งสามารถนาเสนอได้ตามลาดับ
ดังนี้

D

5.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของตัวอย่างและผู้ตอบแบบสอบถาม
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บริ ษ ัท ที่ ส่ ง แบบสอบถามกลับ มาส่ ว นใหญ่ อ ยู่ใ นกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมธุ ร กิ จ การเงิ น
อสังหาริ มทรั พย์ และบริ การ (ทั้งสามอุตสาหกรรมคิดเป็ น 50 เปอร์ เซ็ นต์ของทั้งหมด) มีจานวน
พนักงานอยูใ่ นกลุ่มไม่เกิน 500 คนมากที่สุด คิดเป็ น 43.8 เปอร์ เซ็นต์ สาหรับผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มที่จบระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี (70 เปอร์ เซ็นต์) และมีตาแหน่งงานเป็ น
ผูบ้ ริ ห ารระดับ กลาง (47.2 เปอร์ เ ซ็ น ต์) โดยท างานในสายงานวางแผน/กลยุท ธ์ อ งค์ก ร (41.4
เปอร์เซ็นต์)
5.2 ผลการทดสอบคุณสมบัติทางการวัดของมาตรวัดทีใ่ ช้ ในการวิจัย

หลังการปรับแบบจาลองมาตรวัดตามความจาเป็ นเชิงทฤษฎีและเชิงเทคนิคแล้ว ปรากฏ
ว่ามาตรวัดสาหรับตัวแปรทุกตัวในแบบจาลองมีคุณสมบัติทางการวัดอยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ โดย
ตัวแปรกลุ่มที่ 1 (ตัวแปรระดับความเป็ นทางการหรื อ Formalization) มีค่าสถิติไคสแควร์ = 4.755
(df = 4, P-value = 0.313) ดัชนี CFI = 0.997, NFI = 0.980 และ RMSEA = 0.045 ซึ่ งแสดงให้เห็นว่า
โครงสร้างการวัดของตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้ในกลุ่มที่ 1 มีภาวะสารู ปสนิ ทดีกบั ข้อมูลที่
เก็บได้ (Model fits the data well) ในขณะเดียวกัน ตัวแปรกลุ่มที่ 2 (ตัวแปรระดับการรวมศูนย์
อานาจหรื อ Centralization) มีค่าสถิติไคสแควร์ = 43.102 (df = 34, P-value = 0.136) ดัชนี CFI =
0.982, NFI = 0.922 และ RMSEA = 0.054 ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างการวัดของตัวแปรแฝงและ
ตัวแปรสังเกตได้ในกลุ่มที่ 2 มีภาวะสารู ปสนิทดีกบั ข้อมูลที่เก็บได้ (Model fits the data well) และ
ตัวแปรกลุ่ มสุ ดท้าย (ตัวแปรการจัดหาความรู้ การแปลงความรู้ และการประยุกต์ใช้ความรู้ หรื อ
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Knowledge Acquisition, Knowledge Conversion และ Knowledge Application) มีค่าสถิติไคส
แควร์ = 44.853 (df = 32, P-value = 0.065) ดัชนี CFI = 0.979, NFI = 0.930 และ RMSEA = 0.066
ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าโครงสร้ างการวัดของตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้ในกลุ่มที่ 3 มีภาวะสารู ป
สนิทดีกบั ข้อมูลที่เก็บได้ (Model fits the data well) เช่นเดียวกันกับทั้งสองกลุ่มที่ผา่ นมา

D

นอกจากนี้ เมื่ อทาการทดสอบคุ ณสมบัติการวัดด้านความเที่ยง (Reliability) นักวิจยั
พบว่ามาตรวัดของทุกตัวแปรแฝงมีค่าครอนบัคอัลฟ่ าเกินกว่า 0.7 (อยูร่ ะหว่าง 0.754 ถึง 0.912) หรื อ
หมายถึ งมาตรวัดของทุกตัวแปรแฝงมีความเที่ยงหรื อมีความน่าเชื่ อถือ และเมื่อตรวจสอบค่าความ
น่าเชื่ อถื อเชิ งประกอบ (Composite Reliability) โดยวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันและนาค่าที่
เกี่ยวข้องมาคานวณตามสู ตรในบทที่ 3 (สมการ 3.2) ผลการคานวณพบว่าค่า Composite Reliability
ทั้งหมดมีค่าสู งกว่า 0.7 และมีค่าอยู่ระหว่าง 0.766 ถึง 0.913 แสดงให้เห็นอีกครั้งหนึ่ งว่ามาตรวัด
ของตัวแปรแฝงทุกตัวมีความน่าเชื่อถือ
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สาหรับการตรวจสอบคุ ณสมบัติความตรง (Validity) ของมาตรวัด ผลการวิเคราะห์
พบว่าแบบจาลองการวัดตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวมีความตรงเชิงเหมือน (Convergent
Validity) เนื่ องจากมี ค่าสัมประสิ ทธิ์ สู ง (อย่างน้อย 0.5 และมีค่ามากกว่าสองเท่าของค่า S.E.)
(Anderson and Gerbing, 1988: 416) นอกจากนี้ นักวิจยั ได้วิเคราะห์ความตรงเชิ งจาแนก
(Discriminant Validity) โดยการเปรี ยบเทียบ unconstrained model และ constrained model (ซึ่ ง
กาหนดค่า correlation ระหว่างตัวแปรแฝงแต่ละคู่เท่ากับ 1.00 หรื อมีความสัมพันธ์แบบสมบูรณ์ )
ตามรายละเอียดในบทที่ 3 และพบว่าค่า Chi-Square Difference มีนยั สาคัญทางสถิติเพราะมีค่าสู ง
กว่าค่าวิกฤติ (ดูตารางที่ 4.8) ซึ่ งหมายถึงตัวแปรแฝงทุกตัวมีความตรงเชิงจาแนก
จากการทดสอบคุ ณ สมบัติท างการวัดของทุ ก ตัว แปรแฝงตามรายละเอี ย ดที่ ก ล่ า ว
ข้างต้นทั้งหมดจึงสามารถสรุ ปได้ว่ามาตรวัดที่ใช้วดั ตัวแปรแฝงทุกตัวมีคุณสมบัติการวัดที่ยอมรับ
ได้และผ่านเกณฑ์ที่กาหนดในแต่ละประเภทคุณสมบัติยอ่ ย
5.3 ข้ อสรุ ปจากการทดสอบสมมติฐาน

จากการทดสอบสมมติฐานในบทที่ 4 สามารถสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานได้ตาม
ตารางที่ 5.1 ดังแสดงด้านล่างนี้ จากตารางจะเห็นได้วา่ นักวิจยั ไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐาน H0 ได้
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ครบทุกกรณี ยอ่ ย และเป็ นที่น่าสังเกตว่านักวิจยั จะสามารถปฏิเสธสมมติฐาน H0 ได้ในกรณี ที่ตวั แปร
ตามเป็ นตัวแปรนวัตกรรมด้านกระบวนการและนวัตกรรมด้านกลยุทธ์เท่านั้น สาหรับในกรณี ที่ตวั
แปรตามเป็ นนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ นักวิจยั ไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐาน H0 ได้เลย
แม้แต่สมมติฐานเดียว (หรื อหมายถึง ตัวแปรบรรยากาศองค์กรไม่มีความสัมพันธ์กบั นวัตกรรมด้าน
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การสาหรับงานวิจยั ชิ้นนี้)
ตารางที่ 5.1: สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานทางสถิติทุกสมมติฐาน
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ลาดับ
สมมติฐานทางสถิติ
ผลการทดสอบสมมติฐาน
1
H0: ความเป็ นทางการไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ ปฏิ เ สธสมมติ ฐ าน H0 เฉพาะ
ระดับนวัตกรรมในองค์กร
แบบจาลองที่ 7b และ 9b (ตัวแปร
ตามนวัตกรรมด้านกระบวนการ)
และแบบจาลองที่ 10b และ 11b
(ตัวแปรตามนวัตกรรมด้านกลยุทธ์
2
H0: การรวมศูนย์อานาจไม่มีความสัมพันธ์เชิ งลบ ยอมรับสมมติฐาน H0 เกื อบทุ ก
กับระดับนวัตกรรมในองค์กร
แบบจาลองยกเว้นในแบบจาลอง
5b (ตัวแปรตามนวัต กรรมด้า น
บริ การ)
3
H0: ความสัมพันธ์ ระหว่างความเป็ นทางการและ ปฏิ เ สธสมมติ ฐ าน H0 เฉพาะ
ระดับนวัตกรรมในองค์กรไม่ ข้ ึ นอยู่กบั การจัดหา แบบจ าลองที่ 7b (ตัวแปรตาม
ความรู้ขององค์กร
นวัตกรรมด้านกระบวนการ) และ
แบบจาลองที่ 10b (ตัวแปรตาม
นวัตกรรมด้านกลยุทธ์)
4
H0: ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็ นทางการและ
ปฏิ เ สธสมมติ ฐ าน H0 เฉพาะ
ระดับนวัตกรรมในองค์กรไม่ข้ ึนอยูก่ บั การแปลง แบบจ าลองที่ 7b (ตัวแปรตาม
ความรู้ขององค์กร
นวัตกรรมด้านกระบวนการ) และ
แบบจาลองที่ 10b (ตัวแปรตาม
นวัตกรรมด้านกลยุทธ์)
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ตารางที่ 5.1: (ต่อ)
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D

ลาดับ
สมมติฐานทางสถิติ
ผลการทดสอบสมมติฐาน
5
H0: ความสัมพันธ์ ระหว่างความเป็ นทางการและ ปฏิ เ สธสมมติ ฐ าน H0 เฉพาะ
ระดั บ นวัต กรรมในองค์ ก รไม่ ข้ ึ นอยู่ ก ั บ การ แบบจ าลองที่ 7b (ตัวแปรตาม
ประยุกต์ใช้ความรู้ขององค์กร
นวัตกรรมด้านกระบวนการ) และ
แบบจาลองที่ 10b (ตัวแปรตาม
นวัตกรรมด้านกลยุทธ์)
6
H0: ความสัมพันธ์ระหว่างการรวมศูนย์อานาจและ ยอมรับสมมติฐาน H0 ทุกกรณี
ระดับนวัตกรรมในองค์กรไม่ ข้ ึ นอยู่กบั การจัดหา
ความรู้ขององค์กร
7
H0: ความสัมพันธ์ระหว่างการรวมศูนย์อานาจและ ยอมรับสมมติฐาน H0 ทุกกรณี
ระดับนวัตกรรมในองค์กรไม่ข้ ึนอยูก่ บั การแปลง
ความรู้ขององค์กร
8
H0: ความสัมพันธ์ระหว่างการรวมศูนย์อานาจและ ปฏิ เ สธสมมติ ฐ าน H0 เฉพาะ
ระดับนวัตกรรมในองค์กรไม่ข้ ึนอยูก่ บั การ
แบบจาลองที่ 12b (ตัวแปรตาม
ประยุกต์ใช้ความรู้ขององค์กร
นวัตกรรมด้านกลยุทธ์)

5.4 อภิปรายผล

จากการศึกษาผูว้ ิจยั พบประเด็นที่สมควรแก่การอภิปรายซึ่ งสามารถนาเสนอตามลาดับ

ได้ดงั นี้

1. ความเป็ นทางการมีความสัมพันธ์ในเชิ งบวกกับ ระดับของนวัตกรรมองค์กร ซึ่ ง
ระดับของนวัตกรรมที่จะเพิ่มขึ้นหรื อลดลงตามระดับของความเป็ นทางการนี้ มีความเด่นชัดในเรื่ อง
ของนวัตกรรมด้านกลยุท ธ์และนวัตกรรมด้านกระบวนการขององค์กรมากกว่าจะเป็ นเรื่ องของ
นวัตกรรมในตัวสิ นค้าและบริ การ
การค้นพบนี้สอดคล้องกับกลุ่มนักวิจยั ที่มีความเห็นว่าความเป็ นทางการในองค์กร
นั้นจะช่วยเพิ่มระดับของนวัตกรรมในองค์กรให้เกิดขึ้นได้ (Fairtlough, 1994; March and Health,
1994; Srivastava, 1991; Weick, 1998; Zollo and Winter 2002) Srivastava (1991) พบว่าความเป็ น
ทางการขององค์กรทาให้การบริ หารองค์กรมีประสิ ทธิ ผลและช่ วยการสร้างนวัตกรรมในองค์กร
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ความมีประสิ ทธิ ผลนี้เป็ นสิ่ งที่ผลักดันให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร เนื่องจากความเป็ นทางการนั้นได้
สร้างกระบวนการพัฒนาสิ่ งที่มีอยูเ่ ดิมอย่างเป็ นกิจวัตร (Zollo and Winter, 2002) หรื ออีกนัยหนึ่งคือ
ความเป็ นทางการได้สร้างกระบวนที่เป็ นขั้นตอนในการกระตุน้ ให้เกิดสิ่ งใหม่ๆ ในองค์กร
ความเป็ นทางการขององค์กรที่แสดงออกทางกฏระเบียบยังช่วยเสริ มให้เกิดการเก็บ
ความรู ้ เพื่อให้พนักงานในองค์กรสามารถนามาใช้ในการแก้ไขปั ญหาและวิธีการแก้ไขปั ญหาจะมี
ความยืดหยุน่ สู ง (March and Health, 1994) ซึ่ งทาให้นวัตกรรมขององค์กรมิได้เกิดแต่การคิดสิ นค้า
ที่ เ ป็ นนวัต กรรมเท่ า นั้น แต่ ร วมถึ ง การสร้ า งกระบวนการบริ ห ารจัด การแบบใหม่ ๆ อี ก ด้ว ย
นอกจากนี้ ความเป็ นทางการยังได้สร้างวิธีการในการสร้างความเป็ นระเบียบในกระบวนการทางาน
และในพฤติกรรมของพนักงาน ซึ่ งมี ความสาคัญต่อกระบวนการสร้างสรรค์เนื่ องจากลักษณะการ
ทางานได้สร้างเงื่อนไขในการเรี ยนรู้ข้ ึนแก่พนักงานที่ทางานนั้นซึ่ งเอื้ออานวยต่อการเกิดนวัตกรรม
ในด้า นต่ า งๆ (นั่นคื อ พนัก งานที่ ท างานนั้นๆ สามารถใช้ค วามคิ ดสร้ า งสรรค์ในการท างานได้
มากกว่าพนักงานที่ไม่ได้ทางานนั้นนัน่ เอง)
ในแง่อีกหนึ่ ง สิ่ งที่คน้ พบนี้ อาจอธิ บายได้โดยใช้ผลการวิจยั ของ Hofstede (2001)
เกี่ ยวกับมิติของวัฒนธรรม จากผลงานวิจยั ดังกล่าว คนไทยมีอุปนิสัยการทางานที่ยอมรับความไม่
เท่าเทียมของอานาจในองค์กร (หรื อ power distance ค่อนข้างสู ง) และยอมรับการมีกฏระเบียบและ
แนวทางในการดาเนิ นงานที่ชดั เจน นอกจากนี้ ยงั มีลกั ษณะของการเป็ นผูต้ ามมากกว่าจะเป็ นผูท้ ี่มี
ความคิดริ เริ่ มสิ่ งต่างๆ ด้วยตนเอง และเนื่องจากคนไทยโดยทัว่ ไปจัดอยูใ่ นกลุ่มที่หลีกเลี่ยงความไม่
แน่นอน (Uncertainty Avoidance) คนไทยจึงมักต้องการกฏเกณฑ์หรื อแนวปฏิบตั ิที่กาหนดไว้อย่าง
ชัดเจน เป็ นรู ป ธรรมสู ง เพื่ อ ช่ วยลดความไม่ แน่ นอนในการท างานต่ า งๆ ลง และจากอุ ป นิ สั ย
ดังกล่าวนับเป็ นปั จจัยที่ทาให้ความเป็ นทางการในองค์กรช่วยส่ งเสริ มการค้นคิดนวัตกรรมแบบต่อ
ยอดและค่อยเป็ นค่อยไป (Incremental Innovation) ให้เกิดขึ้นได้
2. เมื่ อ วิเ คราะห์ ค วามสั ม พันธ์ ร ะหว่า งความเป็ นทางการและระดับ นวัตกรรมใน
รายละเอียด งานวิจยั นี้ แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมอาจถูกแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทได้แก่ นวัตกรรมที่
เกิดจากปั จจัยภายในองค์กร (ได้แก่ นวัตกรรมทางด้านกลยุทธ์และนวัตกรรมทางด้านกระบวนการ)
และนวัตกรรมที่เกิ ดจากปั จจัยภายนอกองค์กร (ซึ่ งได้แก่ นวัตกรรมทางด้านสิ นค้าและบริ การ) ซึ่ ง
เมื่ อพิ จ ารณาประเภทของนวัตกรรมดัง ที่ ไ ด้ก ล่ า วมานี้ น่ า จะอธิ บ ายผลของงานวิจยั ที่ พ บได้ว่า
นวัตกรรมที่เกิ ดจากปั จจัยภายในองค์กรได้รับผลกระทบโดยตรงจากระดับความเป็ นทางการของ
องค์กรมากกว่านวัตกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับปั จจัยภายนอกสู ง อาทิเช่น ความต้องการของลูกค้า
(Von Hippel, 1988) ซึ่ งมีผลต่อระดับการสร้ างสรรค์นวัตกรรมทางด้านสิ นค้าและบริ การของ
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3. จากการศึกษายังพบว่าการกระจายอานาจ (หรื อในอีกแง่หนึ่ ง การรวมอานาจ) ใน
การบริ หารงานขององค์ก รนั้น ไม่ มี ค วามสัม พันธ์ ก ับ ระดับ ของนวัตกรรม ซึ่ ง ไม่ ส อดคล้องกับ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (อาทิเช่น Daft, 1978; Damanpour, 1991; Duncan, 1976; Mintzberg, 1999;
Zaltman et al, 1973) ที่คน้ พบว่าการกระจายอานาจนั้นทาให้พนักงานมีอิสระในการคิด การ
ดาเนิ นงานซึ่ งจะเป็ นสิ่ งที่ช่วยกระตุน้ ให้เกิ ดความคิดสร้างสรรค์และระดับนวัตกรรมขององค์กร
ทั้งนี้อาจอธิ บายผลการวิจยั ที่ไม่สอดคล้องดังกล่าวได้วา่ ปั จจัยในเรื่ องความเป็ นทางการมีอิทธิ พล
หักล้างอิทธิ พลของการกระจายอานาจที่มีต่อระดับนวัตกรรมองค์กร หรื ออาจกล่าวได้วา่ ปั จจัยเรื่ อง
ความเป็ นทางการเป็ นตัวกาหนดทิศทางของระดับนวัตกรรมในองค์กร เพราะถึงแม้องค์กรจะมีการ
บริ หารงานแบบกระจายหรื อรวมอานาจแต่องค์กรก็ยงั มีข้ นั ตอนการดาเนินงานที่เป็ นทางการอยู่ อัน
จะมีผลต่อระดับของนวัตกรรมโดยตรง
นอกจากนี้ ผลการศึกษายังสอดคล้องกับการวิจยั ของ Ettlie et al (1984) ที่คน้ พบว่า
การกระจายอ านาจมี อิ ท ธิ พ ลช่ ว ยเสริ มสร้ า งนวัต กรรมแบบค่ อ ยเป็ นค่ อ ยไป (Incremental
Innovation) ในขณะที่การรวมอานาจสามารถส่ งผลทางบวกต่อการเกิ ดนวัตกรรมแบบเฉี ยบพลัน
(Radical Innovation) มากกว่านวัตกรรมในรู ปแบบอื่น และยังไปสอดคล้องกับการวิจยั ของ Zmud
(1982) ที่สรุ ปว่าระดับการรวมอานาจ (หรื อกระจายอานาจ) อาจมีผลต่อนวัตกรรมแต่ละประเภทไม่
เหมือนกันได้ ดังนั้นโดยสรุ ปแล้ว ผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การกระจายอานาจไม่ได้มี
ผลต่อการสร้างนวัตกรรมในทุกรู ปแบบ
4. จากการศึกษาปั จจัยทางด้านการจัดการความรู้ที่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างความ
เป็ นทางการและระดับของนวัตกรรมในองค์กรนั้นพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองนี้
ขึ้นอยู่กบั ระดับของการจัดการความรู้ขององค์กรโดยเฉพาะในประเด็นของการจัดหา การแปลง
และการประยุ ก ต์ ใ ช้ค วามรู้ (ดู ภ าพที่ 4.1 ถึ ง 4.6 ประกอบ) ซึ่ งประเภทของนวัต กรรมที่ มี
ความสัมพันธ์กบั ระดับความเป็ นทางการและได้รับอิทธิพลจากกระบวนการจัดการความรู้น้ นั ได้แก่
นวัตกรรมด้านกลยุทธ์และนวัตกรรมด้านกระบวนการ หรื อกล่าวได้วา่ องค์กรที่มีการจัดการความรู้
ที่ดี การส่ งอิทธิ พลของความเป็ นทางการต่อระดับของนวัตกรรมทางด้านกลยุทธ์และกระบวนการ
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ขององค์กรจะยิ่งเด่นชัดขึ้น ทั้งนี้อาจอธิ บายได้ว่า กฎ ระเบียบ คู่มือ และแนวทางปฏิบตั ิที่สะท้อน
ความเป็ นทางการขององค์กรจะช่ วยจัดการให้ความรู้ที่ฝังลึกถูกแปลงเป็ นความรู้ชดั แจ้งและช่ วย
กระตุน้ การซึ มซับแนวปฏิ บตั ิที่เป็ นเลิศในด้านต่างๆ ภายในบริ ษทั ซึ่ งรวมทั้งการพัฒนานวัตกรรม
ในลักษณะแบบต่อยอดหรื อแบบค่อยเป็ นค่อยไป (Jansen et al, 2006)
นอกจากนั้น กระบวนการจัดการความรู้สามารถช่วยให้ผบู้ ริ หารสามารถสร้างสรรค์
กลยุทธ์ใหม่ๆ ในการดาเนิ นงานอันจะสามารถก่อให้เกิ ดความสามารถทางการแข่งขันขององค์กร
ได้ในระยะยาว ในส่ วนของผูป้ ฏิบตั ิงาน การจัดการความรู้จะช่วยให้เกิดกระบวนการใหม่ๆ ในการ
ทางาน นอกจากนี้ กลยุทธ์ ใหม่ๆ ในการดาเนิ นงานที่เกิ ดขึ้นจากฝ่ ายบริ หารก็มีส่วนที่เข้าไปช่ วย
ปรับปรุ งขั้นตอนหรื อกระบวนการทางานใหม่ๆ ซึ่ งจะมีความสอดคล้องกันกับกลยุทธ์ที่เปลี่ยนไป
อันจะก่ อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพในการทางานที่สูงขึ้นและเกิ ดนวัตกรรมในลักษณะที่ใช้ขอ้ มูลและ
ความรู ้ ที่คน้ พบใหม่ท้ งั หมด หรื อ Explorative Innovation (Zollo and Winter, 2002) ดังนั้นการ
จัดหาความรู ้ที่จาเป็ นในการดาเนิ นงานจากทั้งภายในและภายนอกองค์กรและความสามารถในการ
แปลงความรู้ที่มีอยูใ่ ห้อยูใ่ นรู ปแบบที่สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ ผนวกกับการประยุกต์ใช้ความรู้
ที่มีอยู่น้ ันให้เหมาะสมและเกิ ดประโยชน์สูงสุ ดจะช่ วยให้องค์กรสามารถสร้ างสรรค์นวัตกรรมที่
สนับสนุนการสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันในระยะยาวได้
5. งานวิจยั นี้พบว่าปั จจัยทางด้านการจัดการความรู้ ไม่วา่ จะเป็ นการจัดหาความรู้ การ
ปกป้ องความรู ้ หรื อการแปลงความรู้ไม่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างการกระจายอานาจและระดับ
ของนวัตกรรมในองค์กร ยกเว้นแต่กระบวนการประยุกต์ใช้ความรู้เท่านั้นที่มีผลต่อความสัมพันธ์
ระหว่างทั้งสองตัวแปร ซึ่ งผลการวิจยั พบว่าองค์กรที่มีระดับการประยุกต์ใช้ความรู้ต่า ยิ่งมีการรวม
อานาจมาก จะยิ่งก่ อให้เกิ ดนวัตกรรมที่ เพิ่มสู งขึ้ น ทั้ง นี้ อาจเป็ นเพราะวัฒนธรรมการทางานใน
ประเทศไทยตามที่ Hofstede (2001) ได้ศึกษาไว้ และเพราะผูบ้ ริ หารขององค์กรที่เข้าไปทาการศึกษา
เห็ น ว่า การรวมศู น ย์อาจเป็ นวิ ธี ก ารที่ จ ะใช้บ ริ หารจัด การองค์ก รที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ อย่า งไรก็ ดี
ประเด็นดังกล่าวนี้ เป็ นสิ่ งที่คณะผูว้ ิจยั แนะนาให้ผทู้ ี่สนใจสามารถทาการศึกษาในเชิ งลึกต่อไปใน
อนาคต
5.5 ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
จากผลลัพธ์ของการวิจยั คณะผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะในเชิงการจัดการดังนี้
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1. ผลงานวิ จ ัย บ่ ง ชี้ ว่ า ระดับ ความเป็ นทางการมี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างบวกกับ ระดับ
นวัตกรรมในองค์กรโดยเฉพาะนวัตกรรมด้านกลยุทธ์และด้านกระบวนการ บริ ษทั ที่ตอ้ งการเน้น
การสร้ างนวัตกรรมดังกล่าวควรพิจารณาจัดทาคู่มือ ระเบียบ หรื อแนวปฏิบตั ิ เพื่อให้พนักงานใน
องค์กรสามารถใช้เป็ นเครื่ องมือเริ่ มต้นในการพัฒนานวัตกรรมทั้งสองประเภทได้
2. เนื่ องจากผลงานวิจยั ชี้ วา่ ความเป็ นทางการผนวกกับการนาการจัดการความรู้มาใช้
ในองค์กรจะช่วยเพิ่มระดับของนวัตกรรมได้ ดังนั้นองค์กรที่ตอ้ งการนาเอาหลักการ อาทิเช่ น การ
จัดการเชิงคุณภาพแบบ Total Quality Management (TQM) หรื อ มาตรฐาน ISO หรื อหลักการอื่นๆ
ที่เน้นการดาเนินงานที่เป็ นทางการ ก็ยงั สามารถที่จะสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นได้ โดยเสริ มสร้างให้
มีกระบวนการจัดการความรู้ที่มีประสิ ทธิภาพในองค์กร ในทางตรงกันข้าม องค์กรที่มีความป็ นทาง
การอยู่แล้ว แต่ ย งั ไม่ ไ ด้มี ก ารนาเอาการจัด การความรู้ ม าใช้อย่า งจริ ง จัง ก็ อ าจพิ จารณาริ เริ่ ม การ
ดาเนินการในเรื่ องดังกล่าวเพื่อเพิ่มระดับนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร
3. สาหรับองค์กรที่มีระดับการจัดการความรู้นอ้ ย หรื ออาจไม่รู้จกั การนาเอาการจัดการ
ความรู ้เข้ามาใช้ หากพยายามจะเพิ่มระดับของนวัตกรรมองค์กร ควรพิจารณาปรับปรุ งระบบและ
ขั้นตอนการดาเนิ นงานให้มีความเป็ นทางการสู งขึ้น อันอาจจะส่ งผลให้ระดับนวัตกรรมสู งขึ้นตาม
ไปด้วย
5.6 ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครั้งต่ อไป

จากผลลัพธ์ของการวิจยั คณะผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะในเชิงทฤษฎีดงั นี้
1. คณะผูว้ ิจยั ค้นพบความสัม พันธ์ ระหว่า งความเป็ นทางการและระดับ นวัตกรรม
ประเภทกลยุทธ์ และกระบวนการ การค้นพบนี้ เป็ นการยืนยันความสาคัญของตัวแปรบรรยากาศ
องค์กรและช่วยสนับสนุนกลุ่มนักวิจยั ที่คน้ พบความสัมพันธ์ในลักษณะใกล้เคียงกันมาก่อนในอดีต
(Fairtlough, 1994; March and Health, 1994; Srivastava, 1991; Weick, 1998; Zollo and Winter
2002) อย่างไรก็ดี งานวิจยั ชิ้นนี้มีข้อค้ นพบที่สาคัญที่ช่วยเสริ มความเข้าใจของงานวิจยั ก่อนหน้านี้
คือการพบ Moderating Effect ของการจัดการความรู้ที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างความเป็ นทางการ
และระดับนวัตกรรม อย่างไรก็ดี งานวิจยั ในอนาคตสามารถดาเนินการวิจยั เชิงลึกเพิ่มเติมเพื่อค้นหา
ว่าการจัดการความรู ้มี Moderating Effect ได้ในลักษณะใด และมีเงื่อนไขใดบ้างที่อาจจะทาให้ไม่
เกิดลักษณะดังกล่าวขึ้น
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2. คณะผูว้ ิจ ัย ค้น พบว่า การกระจายอ านาจไม่ มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ ระดับ นวัต กรรม
ประเภทใดเลย ซึ่ งไม่สอดคล้องกับผลงานวิจยั เก่าในอดีต ทั้งนี้อาจเกิดจากวัฒนธรรมของประเทศ
(National Culture) หรื อลักษณะวัฒนธรรมองค์กรแบบอื่นที่แทรกแซงอิทธิ พลของการกระจาย
อานาจที่มีต่อระดับนวัตกรรม งานวิจยั ในอนาคตควรศึกษาความสัมพันธ์เหล่านี้ เพื่อทาความเข้าใจ
ให้มากขึ้นว่าตัวแปรกลุ่มวัฒนธรรมมีผลเพียงใด และในลักษณะใดต่อการสร้างนวัตกรรม
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3. คณะผูว้ ิจยั สังเกตพบว่าตัวแปรบรรยากาศองค์กรมีความสัมพันธ์กบั นวัตกรรมแต่
ละประเภทไม่เท่ากันแต่ยงั ไม่ทราบว่านวัตกรรมแต่ละประเภทมีความสัมพันธ์กนั เองด้วยหรื อไม่
อย่างไร ดังนั้นงานวิจยั ในอนาคตควรศึกษาประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมรู ปแบบต่างๆ
ว่ามีความสัมพันธ์กนั หรื อไม่ และมีในเชิงใดบ้าง
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4. คณะผู ้วิ จ ัย ได้ สั ง เกตเห็ น ความเกี่ ย วข้อ งระหว่ า งภาวะผู้น าการเปลี่ ย นแปลง
(Transformational Leadership) และตัวแปรทั้งหมดในแบบจาลองของงานวิจยั นี้ (ได้แก่ บรรยากาศ
องค์ก ร ระดับ นวัตกรรมองค์กร การจัดการความรู้ ) แต่ ยงั ไม่ ไ ด้นาตัวแปรดัง กล่ า วเข้า มาใส่ ใ น
แบบจาลองเพื่อนามาพิสูจน์ลกั ษณะความสัมพันธ์ ดังนั้นงานวิจยั ในอนาคตควรทาการทดสอบ
ความสั ม พัน ธ์ ดัง กล่ า วนี้ และสมควรทดสอบความสั ม พัน ธ์ ใ นลัก ษณะพหุ ร ะดับ (Multi-Level
Relationship) คือความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรระดับองค์กรและตัวแปรระดับบุคคล เพื่อให้ขอ้
ค้นพบเกิดความแม่นยาและถูกต้องตามหลักการวิจยั มากขึ้น
ในบทที่ 5 นี้ ผูว้ ิจยั ได้อธิ บ ายสรุ ป ประเด็นข้อค้นพบจากการทาวิจยั และได้อภิป ราย
ผลการวิ จ ัย ตามล าดับ ของสมมติ ฐ านที่ ไ ด้ท ดสอบ นอกจากนี้ ยัง ได้น าเสนอข้อ เสนอแนะจาก
ผลการวิจยั ทั้งในแง่ของทฤษฎีและแง่ของการประยุกต์ใช้กบั งานบริ หารจัดการ ผลการวิจยั โดยรวม
ได้แสดงให้เห็ นถึ งความสอดคล้องบางส่ วนกับงานวิจยั เก่า และได้ช่วยเสริ มความเข้าใจใหม่ๆ แก่
งานวิจยั เดิมเหล่านั้นโดยเฉพาะการค้นพบ Moderating Effect ของตัวแปรการจัดการความรู้ ซึ่ งเป็ น
การช่วยยืนยันประโยชน์ของการจัดการความรู้สาหรับองค์กรโดยรวมและเป็ นการเพิ่มหลักฐานเชิง
ประจักษ์แก่ผทู ้ ี่สนใจในหัวข้อของนวัตกรรมและการจัดการความรู้ดว้ ย
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ส่ วนนี้สาหรับผูบ้ ริ หาร

D

แบบสอบถามเพือ่ การวิจัยเรื่อง
“ความสั มพันธ์ ระหว่างบรรยากาศองค์ การ ความสามารถในการจัดการความรู้ และระดับนวัตกรรมองค์ การ”
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลประกอบการวิจยั และข้อมูลที่ได้จะนาไปใช้ ประโยชน์ ในการวิจัย
เท่านั้น โดยงานวิจยั นี้ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2. ขอท่านผูต้ อบแบบสอบถาม กรุ ณาตอบแบบสอบถามตามความเป็ นจริ งให้มากที่สุดโดยตัวของท่านเอง และตอบ
คาถามทุกข้อโดยไม่ ต้องลงนามของท่านในแบบสอบถาม คาตอบเฉพาะบุคคลของท่านจะไม่ เปิ ดเผยในทีใ่ ดๆ ให้ เกิด
ความเสี ยหาย
3. หากท่านมีขอ้ สงสัยหรื อคาแนะนาเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อคณะผูว้ จิ ยั ได้ที่ 02-954-7300 ต่อ 212, 637 หรื อ 081371-0831 หรื อที่อีเมล์ nopporn.sri@dpu.ac.th และ adisorn.nan@dpu.ac.th
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ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับท่ าน และบริษัทของท่ าน
คาแนะนา โปรดเติมข้อความหรื อทาเครื่ องหมาย  ลงใน � หน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูลเกี่ยวกับท่านและบริ ษทั ของท่าน
1. ระดับการศึกษาสูงสุด � ต่ากว่าปริ ญญาตรี
� ปริ ญญาตรี
� สูงกว่าปริ ญญาตรี
2. ตาแหน่งงาน
� ผูเ้ ชี่ยวชาญ/ที่ปรึ กษาองค์กร
� ผูบ้ ริ หารระดับกลาง
� ผูบ้ ริ หารระดับสูง
3. ปั จจุบนั หน้าที่งานหลักของท่านเกี่ยวข้องกับ
� การผลิต/การปฏิบตั ิการ � การวิจยั และพัฒนา
� การวางแผน/กลยุทธ์องค์กร
� การตลาด/การขาย
� อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................................
4. จานวนพนักงานประจาของบริ ษทั ณ ปั จจุบนั � ไม่เกิน 500 คน
� 501 – 1,000 คน
� 1,001 – 2,000 คน
� 2,001 – 3,000 คน
� มากกว่า 3,000 คน

***โปรดหยุดเพือ่ อ่าน***

โปรดอ่านความหมายของนวัตกรรมองค์ การ 3 แบบต่อไปนี้ก่อนตอบแบบสอบถามในตอนที่ 2

1. นวัตกรรมด้ านผลิตภัณฑ์ และบริการ (Product and Service Innovation) หมายรวมถึง “ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่” หรื อหมายถึง
“ผลิตภัณฑ์ หรือบริการทีไ่ ด้รับการปรับปรุงอย่ างมีนัยสาคัญ” (เช่น คุณภาพดีข้ ึน ใช้งานง่ายขึ้น เป็ นต้น)
2. นวัตกรรมด้ านกระบวนการ (Process Innovation) หมายรวมถึง “กระบวนการแบบใหม่ สาหรับการผลิตหรือการจัดหาผลิตภัณฑ์
และบริการ” หรื อหมายถึง “กระบวนการสาหรับการผลิตหรือการจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการทีไ่ ด้ รับการปรับปรุงอย่ างมีนัยสาคัญ”
3. นวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ (Strategic Innovation) หมายรวมถึง “รู ปแบบองค์การ โครงสร้ างบริษัท หรือแบบแผนปฏิบตั แิ บบใหม่ หรือที่
ได้ รับการปรับปรุงอย่ างมีนัยสาคัญ ทีม่ ่ งุ เสริมสร้ างประสิทธิภาพภายใน หรือส่ งเสริมประสิทธิผลองค์ การ”
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ส่ วนที่ 2 ระดับนวัตกรรมองค์ การ
คาแนะนา โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงใน � หลังข้อความที่ตรงกับข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั ของท่าน

2.1 นวัตกรรมด้ านผลิตภัณฑ์ และบริการ (Product and Service Innovation)

D

ในระหว่าง 3 ปี ที่ผา่ นมา คือ 1 มกราคม 2550 ถึง 31 ธันวาคม 2552 บริษัทของท่ านมีการปฏิบัตใิ นประเด็นต่ อไปนีห้ รือไม่
ลักษณะการปฏิบัติ
นวัตกรรมด้ านผลิตภัณฑ์ และบริการ
มี
ไม่ มี
1. บริ ษทั ของท่านได้นาเสนอผลิตภัณฑ์ ใหม่ หรื อผลิตภัณฑ์ ทไี่ ด้ รับการปรับปรุงอย่ างมีนัยสาคัญ
2. บริ ษทั ของท่านได้นาเสนอบริการใหม่ หรื อบริการทีไ่ ด้ รับการปรับปรุงอย่ างมีนัยสาคัญ

**ถ้ าตอบ ไม่ มีท้งั สองข้ อ โปรดข้ ามไปตอบหัวข้ อ 2.2 โดยไม่ ต้องตอบข้ อ 3 และ 4**
นวัตกรรมด้ านผลิตภัณฑ์ และบริการ

ลักษณะการปฏิบัติ
ใช่
ไม่ ใช่
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3. นวัตกรรมในข้อ 1 หรื อ 2 ด้านบนของบริ ษทั ท่านนั้นเป็ นผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่ใหม่ในตลาด (ก่อน
คู่แข่งรายอื่นของท่านจะนาเสนอ)
4. นวัตกรรมในข้อ 1 หรื อ 2 ด้านบนของบริ ษทั ท่านนั้นเป็ นผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่ใหม่เฉพาะในบริ ษทั
ของท่านแต่มีคู่แข่งได้เคยนาเสนอในตลาดไปก่อนแล้ว

2.2 นวัตกรรมด้ านกระบวนการ (Process Innovation)

ในระหว่าง 3 ปี ที่ผา่ นมา คือ 1 มกราคม 2550 ถึง 31 ธันวาคม 2552 บริษัทของท่ านมีการปฏิบัตใิ นประเด็นต่ อไปนีห้ รือไม่
ลักษณะการปฏิบัติ
นวัตกรรมด้ านกระบวนการ
มี
ไม่ มี
1. บริ ษทั ของท่านได้นากระบวนการใหม่ หรื อกระบวนการทีไ่ ด้ รับการปรับปรุงอย่ างมีนัยสาคัญมาใช้

**ถ้ าตอบ ไม่ มีโปรดข้ ามไปตอบหัวข้ อ 2.3 โดยไม่ ต้องตอบข้ อ 2**
นวัตกรรมด้ านผลิตภัณฑ์ และบริการ

2. นวัตกรรมด้านกระบวนการของบริ ษทั ท่านนั้นถือเป็ นสิ่ งใหม่ในอุตสาหกรรมของท่าน

ลักษณะการปฏิบัติ
ใช่
ไม่ ใช่
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2.3 นวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ (Strategic Innovation)

D

ในระหว่าง 3 ปี ที่ผา่ นมา คือ 1 มกราคม 2550 ถึง 31 ธันวาคม 2552 บริษัทของท่ านมีการปฏิบัตใิ นประเด็นต่ อไปนีห้ รือไม่
ลักษณะการปฏิบัติ
นวัตกรรมเชิงกลยุทธ์
มี
ไม่ มี
1. บริ ษทั ของท่านได้นากลยุทธ์ องค์ กรใหม่ หรื อกลยุทธ์ องค์ กรทีไ่ ด้รับการปรับปรุงอย่ างมีนัยสาคัญมาใช้
2. บริ ษทั ของท่านได้นาเทคนิคการจัดการแบบใหม่หรื อเทคนิคการจัดการทีไ่ ด้ รับการปรับปรุงอย่ างมี
นัยสาคัญมาใช้ (เช่น Just in Time, Six Sigma, KM เป็ นต้น)
3. บริ ษทั ของท่านมีการปรับโครงสร้ างองค์ กรอย่ างมีนัยสาคัญหรื อมีการนาโครงสร้ างองค์ กรแบบใหม่ มาใช้
4. บริ ษทั ของท่านได้นากลยุทธ์ การตลาดแนวใหม่ หรื อกลยุทธ์ การตลาดทีไ่ ด้ รับการปรับปรุงอย่ างมี
นัยสาคัญมาใช้

**ถ้ าตอบ ไม่ มีทุกข้ อด้ านบนโปรดข้ ามไปตอบหัวข้ อ 3 โดยไม่ ต้องตอบข้ อ 5-8 ด้ านล่าง**
นวัตกรรมเชิงกลยุทธ์

PU

ลักษณะการปฏิบัติ
ใช่
ไม่ ใช่

5. กลยุทธ์ องค์ กรใหม่ หรื อกลยุทธ์ องค์ กรทีไ่ ด้ รับการปรับปรุงอย่ างมีนัยสาคัญของบริ ษทั ท่านนั้นถือเป็ นสิ่ ง
ใหม่ในอุตสาหกรรมของท่าน
6. เทคนิคการจัดการแบบใหม่ หรื อเทคนิคการจัดการทีไ่ ด้ รับการปรับปรุงอย่ างมีนัยสาคัญของบริ ษทั ท่าน
นั้นถือเป็ นสิ่ งใหม่ในอุตสาหกรรมของท่าน
7. โครงสร้ างองค์ กรแบบใหม่ หรื อโครงสร้ างองค์ กรทีถ่ ูกปรับปรุงอย่ างมีนัยสาคัญของบริ ษทั ท่านนั้นถือ
เป็ นสิ่ งใหม่ในอุตสาหกรรมของท่าน
8. กลยุทธ์ การตลาดแนวใหม่ หรื อกลยุทธ์ การตลาดทีไ่ ด้ รับการปรับปรุงอย่ างมีนัยสาคัญของบริ ษทั ท่านนั้น
ถือเป็ นสิ่ งใหม่ในอุตสาหกรรมของท่าน

ส่ วนที่ 3 ความสามารถในกระบวนการจัดการความรู้ขององค์ การ

คาแนะนา โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงใน � หลังข้อความที่ตรงกับข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั ของท่าน โดยที่
5 = เห็นด้ วยมากทีส่ ุ ด, 4 = เห็นด้ วยมาก, 3 = เห็นด้ วยปานกลาง, 2 = เห็นด้ วยน้ อย, 1 = เห็นด้ วยน้ อยทีส่ ุ ด
การได้ มาซึ่งความรู้ (Knowledge Acquisition)

1. บริ ษทั ของท่านมีการจัดระบบเพื่อหาข้อมูล ความรู ้เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั (เช่น มีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อ

ระดับความเห็น
5 4 3 2 1

97

การได้ มาซึ่งความรู้ (Knowledge Acquisition)

ระดับความเห็น
5 4 3 2 1

ติดตามความเคลื่อนไหวของภาวะตลาด เป็ นต้น)
2. บริ ษทั ของท่านติดตามหาความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การใหม่รวมถึงคู่แข่งขันในธุรกิจของบริ ษทั อยูเ่ ป็ นประจา
3. บริ ษทั ของท่านมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั (Stakeholders) อยูเ่ ป็ นประจา (เช่น
ลูกค้า ผูจ้ าหน่ายวัตถุดิบ เป็ นต้น)
4. บริ ษทั ของท่านมีกลไกในการกระตุน้ ให้พนักงานเสนอความคิดเห็นที่ช่วยปรับปรุ งการดาเนินธุรกิจ (เช่น การระดม
สมอง การประชุมกลุ่มย่อย การจัดทาข้อเสนอแนะ เป็ นต้น)
การแปลงความรู้ (Knowledge Conversion)

ระดับความเห็น
5 4 3 2 1
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1. บริ ษทั ของท่านมีระบบในการเอาความรู ้ใหม่ที่ได้จากแหล่งต่างๆ มาคัดแยกและจัดเก็บให้เป็ นหมวดหมู่เพื่อให้
สามารถเข้าถึงได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. บริ ษทั ของท่านเห็นคุณค่าของความรู ้และทักษะที่อยูใ่ นตัวบุคลากรแต่ละคนและจัดให้มีการเผยแพร่ ความรู ้และทักษะ
นั้นๆ ทัว่ ทั้งองค์กร
3. บริ ษทั ของท่านมีการถ่ายทอดแนวปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ (Best Practice) ให้กบั พนักงาน ซึ่งรวมถึงการเขียนออกมาเป็ น
เอกสาร และจัดทาข้อสรุ ปบทเรี ยนที่ได้รับ
4. บริ ษทั ของท่านมีการแปลงความรู ้องค์กรไปเป็ นแผนธุรกิจเพื่อสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน
การประยุกต์ ใช้ ความรู้ (Knowledge Application)

ระดับความเห็น
5 4 3 2 1

1. บริ ษทั ของท่านใช้ความรู ้ที่ได้มาจากประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่ผา่ นมาในการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการทางาน
2. บริ ษทั ของท่านใช้ความรู ้ที่ได้มาจากประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่ผา่ นมาในการปรับเปลี่ยนทิศทางเชิงกลยุทธ์ของบริ ษทั
3. บริ ษทั ของท่านสามารถที่จะแสวงหาประโยชน์จากความรู ้ใหม่ๆในธุรกิจโดยการนาไปพัฒนาผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
ใหม่
4. บริ ษทั ของท่านมีการนาเอาความรู ้ที่ได้รับจากประสบการณ์หรื อความผิดพลาดในอดีตมาใช้ในการวางแผนงาน
การปกป้ องความรู้ (Knowledge Protection)

1. บริ ษทั ของท่านมีนโยบายและกระบวนการในการจากัดการเข้าถึงความรู ้องค์กรแก่บุคคลที่เหมาะสม
2. บริ ษทั ของท่านมีนโยบายและกระบวนการที่ใช้ป้องกันการนาความรู ้ของบริ ษทั ไปใช้อย่างไม่เหมาะสมหรื อผิด
กฎหมาย
3. บริ ษทั ของท่านมีนโยบายและกระบวนการในการรักษาความรู ้ให้คงอยูก่ บั บริ ษทั ในระยะยาว (เช่น มีการถ่ายทอด
ความรู ้องค์กรสู่พนักงานรุ่ นต่อไปอย่างสม่าเสมอ เป็ นต้น)
4. บริ ษทั ของท่านมีนโยบายและกระบวนการในการรักษาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญหลักขององค์กรให้อยูก่ บั บริ ษทั ใน
ระยะยาว

ระดับความเห็น
5 4 3 2 1
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ส่ วนที่ 4 บรรยากาศภายในองค์ การ
คาแนะนา โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงใน � หลังข้อความที่ตรงกับข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั ของท่าน โดยที่
5 = มีอยู่ในระดับสู งมาก, 4 = มีอยู่ในระดับสู ง, 3 = มีอยู่ในระดับปานกลาง, 2 = มีอยู่ในระดับตา่ , 1 = มีอยู่ในระดับตา่ มาก
ความเป็ นทางการ (Formalization)

ระดับความเห็น
5 4 3 2 1

D

1. กฎเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการ (อาทิเช่น การบันทึกข้อมูลลงในระบบงาน การควบคุมคุณภาพ)
2. กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการติดตามความก้าวหน้าของงาน (อาทิเช่น การส่งรายงานผลการปฏิบตั ิงาน)
3. การติดตามตรวจสอบพนักงาน
4. กฎเกี่ยวกับพฤติกรรมพนักงาน (อาทิเช่น การเข้า-ออกงาน)
5. ทรัพยากรที่องค์การจัดสรรเพื่อใช้ในการทาให้การดาเนินงานเป็ นไปตามกฎระเบียบ

PU

คาแนะนา โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงใน � หลังข้อความที่ตรงกับข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั ของท่าน โดยที่
5 = เป็ นหน้ าทีก่ ารตัดสินใจของผู้บริหารระดับสู งสุ ด, 4 = เป็ นหน้ าทีก่ ารตัดสินใจของผู้บริหารระดับสู ง, 3 = เป็ นหน้ าทีก่ ารตัดสินใจของ
ผู้บริหารระดับกลาง, 2 = เป็ นหน้ าทีก่ ารตัดสินใจของผู้บริหารระดับล่ าง, 1 = เป็ นหน้ าทีก่ ารตัดสินใจของพนักงานผู้ปฏิบัตงิ าน
การรวมศูนย์ อานาจ (Centralization)

1. การตัดสิ นใจเกี่ยวกับความขัดแย้งในที่ทางาน (อาทิเช่น การวิวาทระหว่างพนักงาน)
2. การตัดสิ นใจเกี่ยวกับการทาล่วงเวลา
3. การตัดสิ นใจเกี่ยวกับการสรรหาพนักงาน
4. การตัดสิ นใจเกี่ยวกับการมอบหมายงาน
5. การตัดสิ นใจเกี่ยวกับเครื่ องจักรอุปกรณ์ (อาทิเช่น การตัดสิ นใจเกี่ยวกับการซื้อเครื่ องจักรอุปกรณ์)
6. การตัดสิ นใจเกี่ยวกับการปลดพนักงาน
7. การตัดสิ นใจเกี่ยวกับการจัดลาดับความสาคัญงาน
8. การตัดสิ นใจเกี่ยวกับจานวนพนักงาน
9. การตัดสิ นใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบตั ิงาน
10. การตัดสิ นใจเกี่ยวกับคัดเลือกทีมงาน
11. การตัดสิ นใจเกี่ยวกับแผนการผลิตหรื อแผนปฏิบตั ิงาน

ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม

ระดับความเห็น
5 4 3 2 1
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_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
ส่ วนที่ 5 ภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงภายในองค์ การ

ส่ วนนี้สาหรับพนักงาน

คาแนะนา โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงใน � หลังข้อความที่ตรงกับข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั ของท่าน โดยที่
5 = เห็นด้ วยมากทีส่ ุ ด, 4 = เห็นด้ วยมาก, 3 = เห็นด้ วยปานกลาง, 2 = เห็นด้ วยน้ อย, 1 = เห็นด้ วยน้ อยทีส่ ุ ด
ภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลง (Transformational Leadership)

PU
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ในองค์ การของท่ าน ผู้บริหารระดับสู งมักจะ....
1. ให้คาแนะนาเกี่ยวกับวิธีการใหม่ในการพิจารณาสิ่ งต่างๆที่เคยเป็ นปั ญหาสาหรับท่าน
2. มองหาโอกาสใหม่ๆ สาหรับหน่วยงาน
3. มีแนวคิดที่ผลักดันท่านให้ตอ้ งคิดทบทวนความเห็นของท่านเองที่ท่านไม่เคยเกิดข้อสงสัยมาก่อน
4. วาดภาพอนาคตที่น่าสนใจสาหรับหน่วยงานของท่าน
5. แสดงให้พวกท่านเห็นว่าผูบ้ ริ หารคาดหวังสูงจากพวกท่าน
6. สนับสนุนให้เกิดความร่ วมมือระหว่างกลุ่มทางานกลุ่มต่างๆ
7. ทาสิ่ งต่างๆโดยไม่คานึงถึงความรู ้สึกของท่าน
8. สนับสนุนให้พนักงานเป็ นคนที่ทางานเป็ นทีม
9. นาองค์การโดย “การกระทา” มากกว่า “การพูด”
10. ให้กลุ่มพนักงานมาร่ วมทางานด้วยกันเพื่อเป้ าหมายสิ่ งเดียวกัน
11. มีความเข้าใจอย่างชัดแจ้งเกี่ยวกับสิ่ งที่บริ ษทั กาลังมุ่งไปสู่
12. แสดงการให้เกียรติกบั ความรู ้สึกส่วนตัวของท่าน
13. กระตุน้ ท่านให้คิดหาทางแก้ปัญหาเก่าด้วยวิธีการใหม่
14. ปฏิบตั ิต่อท่านในลักษณะที่คานึงถึงความจาเป็ นส่วนตัวของท่าน
15. ปฏิบตั ิต่อท่านอย่างไม่คานึงถึงความรู ้สึกส่วนตัวของท่าน
16. สร้างแรงบันดาลใจให้ผอู ้ ื่นด้วยแผนสาหรับอนาคต
17. ยืนกรานที่จะทาให้ได้ผลการปฏิบตั ิงานที่ดีที่สุดเท่านั้น
18. สามารถโน้มน้าวให้คนอื่นมุ่งมัน่ ต่อความฝันของเขา/เธอ
19. เป็ นตัวอย่างที่ดีให้ทาตาม
20. สร้างทัศนคติและจิตวิญญาณแห่งการทางานเป็ นทีมแก่พนักงาน
21. ไม่ยอมรับผลการปฏิบตั ิงานที่ไม่เป็ นเลิศ
22. นาองค์การโดยการทาเป็ นตัวอย่างให้ดู

ระดับความเห็น
5 4 3 2 1
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ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
**ขอขอบคุณสาหรับความคิดเห็นของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้**
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