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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพ่ือ 1) ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมตามปัจจัยส่วนบุคคล 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ จิตวิญญาณ 
ในสถานที่ท างานและพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม และ 3) ศึกษาตัวพยากรณ์ร่วมระหว่างภาวะ
ผู้น าแบบผู้รับใช้  จิตวิญญาณในสถานที่ท างานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม  
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารในภาคธุรกิจเอกชนจ านวน 400 คน ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลโดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารที่มีเพศและอายุงานในต าแหน่งผู้บริหารแตกต่างกัน 
มีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 
ตามล าดับ ส่วนผู้บริหารที่มีอายุและระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ไม่แตกต่างกัน 2) ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ จิตวิญญาณในสถานที่ท างานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้บริหารในธุรกิจภาคเอกชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 01  
และ 3) ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ จิตวิญญาณในสถานที่ท างาน สามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ค าส าคัญ 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to: 1) study the comparison of innovative 
work behavior of different personal factors, 2) study the relationship between servant 
leadership, workplace spirituality and innovative work behavior, and 3) study the effect 
of between servant leadership, workplace spirituality and innovative work behavior. 
The sample of this research was 400 managers in private sector in Bangkok Metropolitan 
Region by convenience sampling.  
 The results of the research had showed the following:  1)  in difference 
personal factors, sex and work experience had significant level on innovative work 
behavior at . 05 and . 01 respectively but age and level of education were not 
statistically significant difference level on innovative work behavior.  2)  Servant 
leadership and workplace spirituality had significant positive relationships with 
innovative work behavior of managers in private sector at .01. And 3) servant leadership 
and workplace spirituality could significantly predict innovative work behavior of 
managers in private sector at the .01 level. 
 
Keywords 
 Servant Leadership, Workplace Spirituality, Innovative Work Behavior 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 การคิดค้นนวัตกรรมเป็นสิ่งที่จ าเป็นและเป็นปัจจัยที่ประสบความส าเร็จขององค์การ ณ 
ปัจจุบัน (Wattanasuphachok & Decharin, 2008) ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับแนวคิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 ภายใต้โครงการไทยเข้มแข็ง เพ่ือเป็นการขับเคลื่อน
นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
พ.ศ. 2560-2564 โดยมีเป้าประสงค์ท่ีจะสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ พัฒนาเมืองสร้างสรรค์ เสริมสร้าง
ศักยภาพของผู้ประกอบการและบุคลากรในการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและ
บริการ (Phuangprayong, 2018) และในการใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือการพัฒนานวัตกรรม 
องค์ประกอบส าคัญที่สุดประการหนึ่งที่จะกลายมาเป็นตัวตัดสินความส าเร็จหรือความล้มเหลว 
ในการพัฒนานวัตกรรมก็คือ “คน” นวัตกรรมเป็นความเกี่ยวข้องระหว่างบุคคลใน 3 ระดับ คือ ผู้น า
สูงสุดขององค์การที่สามารถส่งเสริมให้นวัตกรรมเกิดขึ้นจริงได้ พนักงานปฏิบัติการ ผู้คิดริเริ่ม
สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้บริหารระดับกลางและผู้บริหารระดับต้น เป็นผู้ที่
คอยสนับสนุน หนุนน า และน าความคิดใหม่ ๆ ไปสู่กระบวนการตัดสินใจที่จ าเป็น ให้ตรงกับเป้าหมาย
ขององค์การ หน้าที่สนับสนุนนี้จึงมีความส าคัญอย่างมากและเป็นเงื่อนไขในความส าเร็จ  
ของการพัฒนานวัตกรรมขององค์การ ดังนั้นผู้บริหารระดับกลางและผู้บริหารระดับต้นจึงเป็นทั้งผู้ให้
การสนับสนุนทางจิตใจ และผู้เชื่อมระหว่างฝ่ายบริหารกับพนักงานปฏิบัติการ เพ่ือคอยผลักดัน
ความคิดให้กลายเป็นความจริง (Youngsuksataporn, 2013) อันเป็นที่มาของการเกิดนวัตกรรม  
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 นวัตกรรมเป็นแรงกระตุ้นที่ท าให้บุคลากรเกิดการพัฒนาศักยภาพและความสามารถ 
ของตนเอง อยากมีส่วนร่วมในความคิดและการท างาน และอยากที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่ท้าทาย 
ซึ่งการแสดงออกของพฤติกรรมเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จทางธรุกิจขององค์การ  
การแสดงออกถึงความคิดริเริ่ม การกระท าสิ่งใหม่และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  
ในการท างาน เรียกว่า พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม ( Innovative Work Behavior) 
(Kusumawalee, 2015) ซึ่งพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมนี้เป็นการตรวจสอบโอกาสที่เป็นจริง
และการสร้างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ เป็นความคิดที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการท างาน รวมถึงพฤติกรรม 
ที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลง การประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ หรือปรับปรุงกระบวนการที่จะเพ่ิมผล  
การปฏิบัติงานของบุคคลหรือองค์การ พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบ ได้แก่ การสร้างโอกาส การสร้างความคิด การสร้างแนวคิดสู่ความเป็นจริง  และการน า
ความคิดไปด าเนินการ  (Jong & Hartog, 2010)  
 มีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรม พบว่า ภาวะผู้น า
แบบผู้รับใช้มีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Rasheed & Lodhi, 2015; 
Williams, Brandon, Hayek, Haden, & Atinc, 2015) ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้เป็นหนึ่งในภาวะผู้น าที่
มีจริยธรรม ผู้น าที่มีภาวะผู้น าแบบผู้ รับใช้  เป็นผู้น าที่มุ่ ง เน้นไปที่การพัฒนาและส่งเสริม  
การเจริญเติบโตให้แก่ผู้ตามมากกว่าที่จะสนใจเพียงแค่ตนเอง มีความเอาใจเขามาใส่ใจเรา ชักจูงและ
ยอมรับการพัฒนาศักยภาพของผู้ตาม นอกจากนี้ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ยังส่งผลต่อการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ และความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน (Robbin & Judge, 2018) อีกปัจจัยหนึ่งที่มี
ความส าคัญต่อองค์การ คือ จิตวิญญาณในสถานที่ท างาน ซึ่งในปัจจุบันหลายองค์การเริ่มให้ความ
สนใจจิตวิญญาณมากขึ้น จากการตรวจสอบเอกสารพบว่า จิตวิญญาณในสถานที่ท างานส่งผลต่อ
พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม  (Afsar &  Rehman, 2015; Afsar & Badir, 2017) จิตวิญญาณ
ในสถานที่ท างานเป็นการตระหนักว่า คนมีชีวิตจากภายใน ( Inner Life) และได้รับการหล่อเลี้ยงจาก
งานที่มีคุณค่าและมีความหมาย (Meaningful Work)  เกิดขึ้น ในบริบทของการอยู่ ร่ วมกัน 
(Community) องค์การที่ตระหนักถึงจิตวิญญาณในสถานที่ท างาน จะเป็นองค์การที่ตระหนักรู้ว่า
พนักงานต้องการแสวงหาความหมายและเป้าหมายในงาน และปรารถนาที่จะเชื่อมโยงกับผู้อื่น รู้สึกว่า
ตนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มและองค์การ (Robbin & Judge, 2017) นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว มีผล
การศึกษา พบว่า พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมมีระดับความแตกต่างกันตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ได้แก่ เพศ  อายุ อายุงานในต าแหน่งผู้บริหาร และระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมแตกต่างกัน (Jumpadee, 2011) อายุงานในสายงานและรายได้มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Meitar & Weisberg, 2006; Carmeli, Meitar & Weisberg, 
2006) ดังนั้นจากการตรวจสอบเอกสารที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้น าแบบผู้รับ
ใช้ และจิตวิญญาณในสถานที่ท างานอาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 การวิจัยครั้ งนี้ จึ งมุ่ งศึกษาภาวะผู้ น าแบบผู้ รับใช้  จิตวิญญาณในสถานที่ท างาน 
และพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรม  
การสร้างสรรค์นวัตกรรมตามปัจจัยส่วนบุคคล ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้  
จิตวิญญาณในสถานที่ท างาน และพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม และศึกษาตัวพยากรณ์ร่วม
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ระหว่างภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ จิตวิญญาณในสถานที่ท างานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของผู้บริหารในภาคธุรกิจเอกชน เพ่ือน าผลการวิจัยไปประกอบเป็นข้อเสนอแนะ และเป็น
แนวทางในการสรรหา คัดเลือก และพัฒนาผู้บริหารให้มีพฤติกรรมที่เป็นไปในทิศทางที่องค์การ
ต้องการ 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. ผู้บริหารในภาคธุรกิจเอกชนมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมแตกต่างกันหรือไม่ 
  1.1 ผู้บริหารที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมแตกต่างกันหรือไม่ 
  1.2 ผู้บริหารที่มีอายุต่างกันมีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมแตกต่างกันหรือไม ่
  1.3 ผู้บริหารที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม
แตกต่างกันหรือไม่ 
  1.4 ผู้บริหารที่มีอายุงานในต าแหน่งบริหารต่างกันมีพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมแตกต่างกันหรือไม่ 
 2. ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ จิตวิญญาณในสถานที่ท างานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้บริหารในภาคธุรกิจเอกชนหรือไม่ 
 3. ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ จิตวิญญาณสถานที่ท างานสามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรม
การสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้บริหารในภาคธุรกิจเอกชนหรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมตามปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้บริหารในภาคธุรกิจเอกชน  
 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ จิตวิญญาณในสถานที่ท างาน 
และพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้บริหารในภาคธุรกิจเอกชน   
 3) เพ่ือศึกษาตัวพยากรณ์ร่วมระหว่างภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ จิตวิญญาณในสถานที่ท างานที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้บริหารในภาคธุรกิจเอกชน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารในภาคธุรกิจเอกชน เช่น กลุ่มธุรกิจ
ประเภทธนาคาร ธุรกรรมทางการเงิน โทรคมนาคม เป็นต้น ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เท่านั้น และไม่ทราบจ านวนที่แน่นอนของประชากรในการวิจัย  
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารระดับต้นและผู้บริหารระดับกลาง 
จ านวน 400 คน ค านวณจากสูตรไม่ทราบขนาดประชากรของ Cochran (1977 cited in Ekakun, 

2007) คือ n = 
P(1-P)Z2

e2   โดยก าหนดระดับค่าความเชื่อมั่น 95% และระดับค่าความคลาดเคลื่อน 5%  

ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) เนื่องจากองค์การในภาคธุรกิจ
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เอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีจ านวนมาก จึงใช้ความสมัครใจในการตอบแบบสอบถามของ
ผู้บริหาร โดยผู้วิจัยได้ท าการส่งแบบสอบถามไปทางไปรษณีย์ให้กับผู้บริหารในภาคธุรกิจเอกชนเฉพาะใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือขอความร่วมมือในการส่งแบบสอบถามกลับคืนให้ผู้วิจัย ซึ่งในการ
วิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไปทางไปรษณีย์จ านวนประมาณ 1000 ชุด จากนั้นเมื่อได้รับแบบสอบถาม
กลับคืนมา ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งสิ้น 400 ชุด 
 ตัวแปรที่ศึกษา ก าหนดตัวแปรที่ศึกษาดังนี้ 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอายุงานในต าแหน่งผู้บริหาร 
 2. ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ (Servant Leadership) ตามแนวคิดของ Yulk (2010 cited in 
Chongvisal, 2016) ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) ความซื่อสัตย์ 2) ความเห็นแก่ประโยชน์
ของผู้อ่ืน 3) ความสุภาพถ่อมตน 4) การเอาใจเขามาใส่ใจเรา และการเยียวยา 5) การเติบโตของ
บุคคล 6) ความถูกต้องและความยุติธรรม 7) การให้อ านาจหรือการเพิ่มพลังอ านาจ 
 3. จิตวิญญาณในสถานที่ท างาน (Workplace Spirituality) ตามแนวคิดของ Robbin & 
Judge (2007 cited in Chongvisal, 2018) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 1) จิตส านึกของ
เป้าหมายที่เข้มแข็ง 2) การให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคคล 3) ความไว้วางใจและความเคารพนับ
ถือ 4) การด าเนินงานอย่างมีมนุษยธรรม 5) การอดทนต่อการแสดงออกของพนักงาน 
 4. พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม ( Innovative Work Behavior) ตามแนวคิดของ 
Jong & Hartog (2010) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) การสร้างโอกาส 2) การสร้างความคิด 
3) การสร้างแนวคิดสู่ความเป็นจริง 4) การน าความคิดไปด าเนินการ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลเบื้องต้นของผู้บริหาร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
อายุงานในต าแหน่งผู้บริหาร เป็นข้อค าถามแบบเลือกตอบและเติมค าลงในช่องว่าง จ านวน 4 ข้อ 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ จ านวน 29 ข้อ มีลักษณะค าตอบเป็นมาตร
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้แก่ น้อยที่สุด (1 คะแนน) ถึง มากที่สุด (5 คะแนน) 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามจิตวิญญาณในสถานที่ท างาน จ านวน 35 ข้อ มีลักษณะค าตอบเป็น
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ น้อยที่สุด (1 คะแนน) ถึง มากที่สุด (5 คะแนน) 
 ตอนที่ 4 แบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม จ านวน 12 ข้อ มีลักษณะ
ค าตอบเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ได้แก่ น้อยที่สุด (1 คะแนน) ถึง มากที่สุด (5 คะแนน) 
 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 1. การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ผู้วิจัยน าแบบสอบถาม
พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิรวมจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหาและประเด็น
ความถูกต้อง ความเหมาะสมของการใช้ภาษา เพ่ือท าให้แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนสามารถวัดได้ตรงตาม
เนื้อหาที่ต้องการวัด ตรงตามวัตถุประสงค์ นิยามศัพท์ และน าข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาท าการปรับปรุง
แก้ไขแบบสอบถามให้สมบูรณ์ ก่อนน าไปทดลองใช้ (Try-Out) 
 2. การทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) และการหาค่าอ านาจจ าแนก ผู้วิจัยได้น า
แบบสอบถามที่พัฒนาและสร้างไปทดลองใช้กับผู้บริหารในภาคธุรกิจเอกชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
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จ านวน 30 คน และน ามาวิเคราะห์ความเชื่อมั่นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’ s Alpha Coefficient) โดยค่าความเชื่อมั่นที่ยอมรับได้ต้องมีค่า
ไม่น้อยกว่า 0.70 (Nunnally, 1978 cited in Kitreerautiwong & Tetjativaddhana, 2013) และ
การหาค่าอ านาจจ าแนก (Item-Total Correlation) ซึ่งพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ยอมรับได้ต้องมีค่า
ไม่น้อยกว่า 0.30 (Srisatidnarakul, 2012) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีค่าความเชื่อมั่นและค่า
อ านาจจ าแนก ดังนี้ แบบสอบถามภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ แบบสอบถามจิตวิญญาณในสถานที่ท างาน 
และแบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .747, .979, 
.768 ตามล าดับ และมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .339 - .757, .517 - .910, .436 - .856 ตามล าดับ 
ซึ่งแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นและสามารถน าไปเก็บข้อมูลได้ 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 วางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล โดยหารายชื่อและติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลของภาคธุรกิจ
เอกชน เช่น กลุ่มธุรกิจประเภทธนาคาร ธุรกรรมทางการเงิน โทรคมนาคม เป็นต้น ด้วยวิธีการโทร
ถามสอบถึงความสมัครใจในการรับแบบสอบถาม และท าการส่งแบบสอบถามไปทางไปรษณีย์ ซึ่ง
แบบสอบถามแต่ละชุดแนบหนังสือชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย มีซองติดไปรษณียากรจ่าหน้าซอง
กลับถึงผู้วิจัย เพ่ือขอความร่วมมือในการส่งแบบสอบถามกลับคืนให้ผู้วิจัย  
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 1) สถิติเชิงพรรณนา เพ่ืออธิบายปัจจัยส่วนบุคคล 
ประกอบด้วย ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เพ่ือวิเคราะห์ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง 2) การทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากรสองกลุ่ม 
(Independent Sample t-test) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างข้อมูลที่แบ่งเป็น 2 กลุ่ม และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลที่
แบ่ ง เป็น 3 กลุ่ ม  3)  สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) เพ่ือหาความสัมพันธ์ของตัวแปร 4) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยเทคนิค Stepwise เพ่ือหาอิทธิพลของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัว
แปรตาม 
 
ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริหารในภาคธุรกิจเอกชน ผลการวิจัย
พบว่า ผู้บริหารในภาคธุรกิจเอกชนที่ท าการวิจัยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 212 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 53.00 ช่วงอายุส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 36-45 ปี จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 46.80 
ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี จ านวน 209 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 52.30 และอายุงานในต าแหน่งผู้บริหารส่วนใหญ่อยู่ในช่วงน้อยกว่า 6 ปี จ านวน 136 คน  
คิดเป็นร้อยละ 34.00  
 ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้บริหาร โดยการจ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล 
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้บริหารในภาคธุรกิจเอกชนที่มี     
 เพศและระดับการศึกษาแตกต่างกัน 
 

ตัวแปร ปัจจัยส่วนบุคคล t p-value 
พฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวัตกรรม 

เพศ 2.337   .020* 

พฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวัตกรรม 

ระดับการศึกษา 1.495 .136 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้บริหารที่มีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้บริหารที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมี
พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้บริหารในภาคธุรกิจเอกชนที่มี  
 อายุและอายุงานในต าแหน่งผู้บริหารแตกต่างกัน 
 

ตัวแปร ปัจจัยส่วนบุคคล F p-value 
พฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวัตกรรม 

อายุ 2.619 .074 

พฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวัตกรรม 

อายุในต าแหน่งผู้บรหิาร 4.855    .008** 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้บริหารที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมไม่
แตกต่างกัน และผู้บริหารที่มีอายุในต าแหน่งผู้บริหารแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมในภาพรวม จ าแนกตามอายุงาน

ในต าแหน่งผู้บริหารด้วยความแตกต่างระหว่างกลุ่ม แบบ Scheffé 
 

พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม X̅ 
อายุงานในต าแหน่งผู้บริหาร 

น้อยกว่า 4 ปี 4-6 ปี 6 ปีขึ้นไป 
น้อยกว่า 4 ปี 4.09 - - - 
4-6 ปี 4.15 .051 - - 
6 ปีขึ้นไป 4.26 .168* .117 - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้บริหารที่มีอายุงานในต าแหน่งผู้บริหาร 6 ปีขึ้นไปมีพฤติกรรมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมแตกต่างจากอายุงานในต าแหน่งผู้บริหารน้อยกว่า 4 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยพบว่าผู้บริหารที่มีอายุงานในต าแหน่งผู้บริหาร 6 ปีขึ้นไปมีพฤติกรรม
การสร้างสรรค์นวัตกรรมสูงกว่าผู้บริหารที่มีอายุงานในต าแหน่งผู้บริหารน้อยกว่า 4 ปี ( X̅ = 4.26 
และ 4.09 ตามล าดับ) 
 
 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้  
จิตวิญญาณในสถานที่ท างาน และพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้บริหารในภาคธุรกิจเอกชน 
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเพ่ือหาตัวแปรพยากรณ์ร่วมระหว่างภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้  
จิตวิญญาณในสถานที่ท างานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้บริหารในภาคธุรกิจ
เอกชนวิธี Stepwise 
 
ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ จิตวิญญาณในสถานที่ท างาน  

กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้บริหารในภาคธุรกิจเอกชน 
 

ตัวแปร ค่าสหสัมพันธ์ 
ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ .633** 
จิตวิญญาณในสถานที่ท างาน .471** 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตารางที่  4 พบว่า ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้และจิตวิญญาณในสถานที่ท างานมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้บริหารในธุรกิจภาคเอกชนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .633 และ .471 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 5 วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดยตัวแปรภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ จิตวิญญาณในสถานที่ 

เป็นตัวพยากรณ์พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม (IWB) โดยการใช้วิธีแบบ Stepwise 
 

ตัวพยากรณ์ B Std. Error Beta t p 
ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ (LS) .674 .051 .528 13.188 .000** 
จิตวิญญาณในสถานที่ท างาน (WS) .210 .031 .267 6.673 .000** 
ค่าคงที่ (constant) = .454      
R = .677       R2 = .459    R2

adj = .456     Foverall= 168.281    p = .000  
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตารางที่ 5 พบว่า ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ (LS) จิตวิญญาณในสถานที่ท างาน (WS) 
สามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม (IWB) ของผู้บริหารในภาคธุรกิจเอกชน
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อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสามารถร่วมกันท านายหรืออธิบายพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมได้ถึงร้อยละ 45.60 เมื่อน าตัวแปรทั้ง 2 ตัวที่มีความสามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้บริหารในภาคธุรกิจเอกชนมาเขียนเป็นสมการวิเคราะห์ความถดถอย
พหุคูณในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้ 
 1) สมการท านายพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม ( IWB) ของผู้บริหารในภาคธุรกิจ
เอกชนในรูปคะแนนดิบ คือ 

IWB = 0.454 + 0.674 (LS) + 0.210 (WS) 
 2) สมการท านายพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม ( IWB) ของผู้บริหารในภาคธุรกิจ
เอกชนในรูปคะแนนมาตรฐานได้สมการ คือ 

ZIWB = 0.528 (LS) + 0.267 (WS) 
 
อภิปรายผล 
 1. ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเนื่องมาจากผู้บริหารเพศชายและเพศหญิง 
อาจจะประสบกับเหตุการณ์ในการท างานที่แตกต่างกันในบริบทขององค์การที่ต่างกัน ท าให้การมอง
หาโอกาสในการคิดสิ่งใหม่ ๆ และวิธีการแก้ปัญหาในการด าเนินงานแตกต่างกัน ท าให้การมีพฤติกรรม
การสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้บริหารมีความเกี่ยวข้องกับเพศของบุคคล สอดกับงานวิจัยของ 
Jumpadee (2011) พบว่า เพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมแตกต่างกัน 
นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบว่า ผู้บริหารที่มีอายุงานในต าแหน่งผู้บริหารต่างกันมีพฤติกรรมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผู้บริหารที่มีอายุงานใน
ต าแหน่งผู้บริหาร 6 ปีขึ้นไปมีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมแตกต่างจากอายุงานในต าแหน่ง
ผู้บริหารน้อยกว่า 4 ปี อาจเนื่องมาจากระยะเวลาในต าแหน่งผู้บริหารมีผลต่อประสบการณ์ในการ
ท างาน ลักษณะของงาน บริบทขององค์การ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอในการท างาน
แตกต่างกัน อาจท าให้ผู้บริหารมีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Meitar & Weisberg (2006) พบว่า อายุการท างานในสายงานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม 
 2. ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ จิตวิญญาณในสถานที่ท างานมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Topcu, Gursoy, & Gurson (2015) พบว่า มีความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้กับ
พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม สอดคล้องกับแนวคิดของ Robbin & Judge (2017) ได้กล่าวว่า 
ผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ มีความเต็มใจการที่จะให้บริการและสนใจต่อความต้องการของผู้อื่น 
มีการกระตุ้นศักยภาพและมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้ อ่ืน มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน สามารถท าให้ผู้อ่ืนบรรลุ
จุดมุ่งหมายได้ ดังนั้น การที่ผู้บริหารมีภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้อาจเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวัตกรรม และงานวิจัยของ Afsar & Rehman (2015) ที่พบว่า จิตวิญญาณในสถานที่ท างานมี
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม สอดคล้องกับแนวคิดของ Afsar & Badir (2017) และ 
Kinjerski & Skrypnek (2006) ที่กล่าวว่า การรับรู้จิตวิญญาณในสถานที่ท างานเป็นการบูรณาการ



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University 
Vol. 15 No. 1 (January – April 2021) 

 

172 

ระหว่างค่านิยมส่วนบุคคลและค่านิยมขององค์การ ท าให้บุคคลรู้สึกว่าค่านิยมของตนเองกับองค์การ
ตรงกัน บุคคลจึงพยายามค้นหาความหมายในการท างาน เพ่ือบูรณาการจุดมุ่งหมายในชีวิตร่วมกับ
เป้าหมายขององค์การ มีความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนร่วมงาน เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ มีความ
มุ่งม่ันและกระตือรือร้นในการท างาน ดังนั้นการรับรู้จิตวิญญาณในสถานที่ท างานจึงมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม  
 3. ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ จิตวิญญาณในสถานที่ท างานสามารถร่วมกัน
พยากรณ์พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ 
Faraz, Mughal, Ahmed, Raza, & Iqbal (2019) พบว่าภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้มีอิทธิผลต่อพฤติกรรม
การสร้างสรรค์นวัตกรรม สอดคล้องกับแนวคิดของ Dierendonck & Patterson (2010) ที่กล่าวว่า 
องค์การส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ท าให้ผู้บริหารจึงมีความเต็มใจ
ในการให้บริการ เป็นผู้รับฟังที่ดี มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและชัดเจน ผู้บริหารและพนักงานอาจเกิด
อารมณ์เชิงบวก มีความสนใจ และความรู้ความเข้าใจต่อกันในการปฏิบัติงานซึ่งน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ เป็นการเพ่ิมโอกาสในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และงานวิจัยของ Afsar & Rehman 
(2015) พบว่า จิตวิญญาณในสถานที่ท างานมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
สอดคล้องกับแนวคิดของ  Chongvisal (2018) และ Rego & Cunha (2008 cited in Afsar & 
Badir, 2017) ที่กล่าวว่าองค์การที่มีจิตวิญญาณในสถานที่ท างานจะเป็นองค์การที่มีวัฒนธรรมองค์การ
ที่ชัดเจน ท าให้ผู้บริหารมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน มองเห็นคุณค่าในการท างาน รวมถึงองค์การอาจมี
รูปแบบการท างานที่ยืดหยุ่นเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้บริหาร อีกทั้งการรับรู้จิตวิญญาณใน
สถานที่ท างานท าให้ผู้บริหารน าประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการท างาน เพ่ือพัฒนาความคิดที่เป็น
ประโยชน์และน่าสนใจน าไปสู่การเกิดนวัตกรรม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. จากผลการวิจัยเพศและอายุงานในต าแหน่งผู้บริหาร พบว่า ผู้บริหารที่มีเพศและอายุ
งานในต าแหน่งผู้บริหารแตกต่างกันมีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมแตกต่างกัน องค์การอาจให้
ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้ทั้งเพศหญิงและเพศชายได้น าเสนอความคิดใหม่ ๆ ที่สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการท างาน แต่เนื่องจากผู้บริหารเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมน้อยกว่าเพศชาย องค์การอาจส่งเสริมให้ผู้บริหารเพศหญิงเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การสร้างนวัตกรรม นอกจากนี้ องค์การอาจมีแนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมให้กับผู้บริหารที่มีอายุงานในต าแหน่งผู้บริหารน้อยกว่า 4 ปี เนื่องจากอายุงานในต าแหน่ง
ผู้บริหารน้อยกว่า 4 ปีมีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมน้อยกว่าอายุงานในต าแหน่ง
ผู้บริหาร 6 ปีขึ้นไป เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหารน าเสนอความคิดใหม่ ๆ และสามารถน าความคิด
นั้นไปประยุกต์ใช้ในการท างาน 
 2. จากผลการวิจัยภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ พบว่า ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้มีความสัมพันธ์และ
สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์การควรจัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เช่น การอภิปรายกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมติ การท ากลุ่มสนทนากับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงาน 
และการสะท้อนกลับ เป็นต้น นอกจากนี้องค์การอาจการน าแบบสอบถามภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้มา
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เป็นเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือก การพิจารณาการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งผู้บังคับบัญชาและจ่าย
ค่าตอบแทนได้อย่างเหมาะสม เพ่ือพัฒนาให้ผู้บริหารหรือพนักงานมีภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้เพิ่มมากข้ึน 
 3. จากผลการวิจัยจิตวิญญาณในสถานที่ท างาน พบว่า จิตวิญญาณในสถานที่ท างานมี
ความสัมพันธ์และสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์การควรการจัดให้มี
หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาจิตวิญญาณในสถานที่ท างาน เช่น การสนทนากลุ่ม 
การสะท้อนกลับ ใช้คลิปวิดีโอสั้น ๆ ในการเรียนรู้ เป็นต้น และการน าแบบสอบถามเรื่องของจิต
วิญญาณในสถานที่ท างานมาปรับใช้ในการประเมินการรับรู้จิตวิญญาณในสถานที่ท างานของผู้บริหาร
และพนักงานในองค์การ รวมถึงมาเป็นเกณฑ์ให้ผู้บริหารหรือพนักงานประเมินองค์การ 
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