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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้ประกอบการในธุรกิจแปรรูปอาหาร และ
(2) สร้างคู่มื อการพั ฒ นาภาวะผู้น าเชิ งนวัตกรรมของผู้ ประกอบการในธุรกิจแปรรูปอาหาร ประชากรและกลุ่ม ตัวอย่ างได้แ ก่
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณ วุฒิ และผู้ประกอบการในธุรกิจแปรรูปอาหาร เครื่องมือที่ ใช้ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง
แบบสอบถาม แบบทดสอบก่อนการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรม และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา การวิเคราะห์ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การ
วิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผล และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ
ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้ประกอบการในธุรกิจแปรรูปอาหารมี 6 องค์ประกอบได้แก่
(1) การกาหนดทิศทางและกลยุทธ์ที่มุ่งสู่นวัตกรรม (2) การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (3) การสร้าง
เครือข่ายและการจัดการความรู้ (4) การกาหนดโครงสร้างการทางานแบบทีม (5) การสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในเป้าหมายด้าน
นวัตกรรม และ (6) การพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม โดยค่าความแปรปรวนสะสมของทั้ง 6 องค์ประกอบเท่ากับร้ อยละ
61.273 ผลการสร้างคู่มือการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้ประกอบการในธุรกิจแปรรูปอาหาร ประกอบด้วย 5 หมวด ได้แก่
(1) นวัตกรรมและการพัฒนานวัตกรรม (2) การสร้างเครือข่ายและบรรยากาศองค์การแห่งการเรียนรู้ (3) การจัดการเชิงกลยุทธ์
สาหรับผู้นาเชิงนวัตกรรม (4) การทางานเป็นทีม การสร้างแรงจูงใจ และการสื่อสาร และ (5) การพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม
องค์ประกอบทั้ง 6 ของภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมและคู่มือการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้ประกอบการในธุรกิจแปรรูป
อาหารได้รับความเห็นชอบจากผู้เชี่ยวชาญด้วยมติเอกฉันท์ ผลการนาคู่มือการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้ประกอบการใน
ธุรกิจแปรรูปอาหาร หมวดที่ 4 การทางานเป็นทีม การสร้างแรงจูงใจ และการสื่อสาร หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การทางานเป็นทีมและ
การลดความขัดแย้งในทีมไปใช้ พบว่าดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ .57 และมีค่าความพึงพอใจในการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ: ภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม ผู้ประกอบการ ธุรกิจแปรรูปอาหาร

Abstract
The purposes of this research were to (1) study factors of innovative leadership of entrepreneurs in
processed food business, and (2) develop a manual to enhance innovative leadership of entrepreneurs in
processed food business. Participants were experts, educators and entrepreneurs who involved in processed
food business. The research tools were semi-structured interview, questionnaire, pre and post test, and
evaluation forms. Data were analyzed by content analysis, descriptive and inferential statistics, including
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frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, t–test, effectiveness index and exploratory
factor analysis.
The findings revealed that the factors of innovative leadership of entrepreneurs in processed food
business comprise six factors: (1) outlining vision and strategies towards innovation, (2) establishing
atmosphere and culture toward learning, (3) creating network and knowledge management, (4) setting
teamwork structure, (5) providing supports and incentives for innovative goals, and (6) developing innovative
thinking skills. Specifically, the cumulative variance of the six factors was at 61.273 percent and the manual
to enhance innovative leadership of entrepreneurs in processed food business could be divided into five
modules: (1) innovation and innovative development process (2) creating a network of innovation and
learning organization (3) strategic management for innovative leadership (4) team building, motivation and
communication and (5) development of innovative thinking skills. The findings with regard to the six factors of
innovative leadership of entrepreneurs in processed food business and a manual to enhance innovative
leadership of entrepreneurs in processed food business reached a general consensus as approved by the
experts. The try out using unit 1: teamwork and conflict reducing of module 4: team building, motivation and
communication revealed that its effectiveness index was at .57 and a high level of satisfaction of the training
was also observed.
Key words: Innovative Leadership; Entrepreneurs; Processed food Business.

บทนา
ผลผลิตทางการเกษตรสามารถใช้เป็นอาหารสาหรับ
คนทั่วโลก ธุรกิจแปรรูปอาหารเป็นธุรกิจหนึ่งในอุตสาหกรรม
อาหารที่มีความสาคัญและสามารถทาให้เกิดการเพิ่มมูลค่า
ผลผลิตทางการเกษตร แต่เนื่องจากผลผลิตเหล่านี้ไม่สามารถ
คงอยู่ได้นาน มักจะเกิดการเน่าเสีย ทาให้เกิดการสูญเสี ยของ
ผลผลิต ดังนั้นการแปรรูปอาหารไม่ว่าจะเป็นการยืดอายุของ
ผลผลิตให้สามารถคงทนอยู่ได้นาน เช่น การใช้รังสี การแช่
แข็ง หรือการแปรรูปของผลผลิต ที่ทาให้เกิดสินค้าใหม่ เช่น
การกวน การแช่ อิ่ ม การอบกรอบ เป็ น ต้ น การด าเนิ นการ
ดังกล่าวจาเป็นต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อ ให้ได้ผลผลิต
ในรูปแบบใหม่ ๆ แต่จากแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมฉบั บ ที่ 3 พ.ศ. 2555–2559 ที่ได้กล่ าวว่าใน
ปัจจุบันผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่สามารถคิดค้นการแปร
รูปอาหารและการยกระดับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
จากข้อมูลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ จะทาให้
สามารถน าไปใช้ ในเชิ งพาณิ ชย์ ได้ อ ย่ างเหมาะสม ในแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 จึงได้นาเสนอ
แนวคิด “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ” (Creative Economy) เป็น
เครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย โดยการใช้ความรู้
(Knowledge) การศึ ก ษา (Education) การสร้ างสรรค์ งาน
(Creativity) และการใช้ทรัพย์สินทางปัญ ญา (Intellectual
Property) ที่ เชื่อมโยงกับพื้ น ฐานทางวัฒ นธรรม การสั่งสม

ความรู้ ข องสั ง คม เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมสมั ย ใหม่
(Innovation) ดังนั้น รูป แบบการพัฒ นาเศรษฐกิจ ไทยใน
ยุ ค ปั จ จุ บั น จะไม่ เพี ย งแต่ อ าศั ย ความได้ เปรี ย บจากการใช้
ทรั พ ยากรอย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ (Efficient Resource
Utilization) เท่านั้น แต่จะต้องมีผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ
และมีค วามสามารถในการใช้องค์ความรู้จากวิท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมาสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ
ได้ต่อไป
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ นวั ต กรรมเริ่ม ต้ น วิ วัฒ นาการมา
ตั้งแต่ในช่วงทศวรรษที่ 1950 ที่เน้นใช้การวิจัยการสร้างสรรค์
และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ ใน
เชิ งพาณิ ชย์ ยุ คปั จจุ บั นนวั ตกรรมได้ เข้ ามาช่ วยให้ เกิ ดการ
ปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก ารคิ ด เพื่ อ หาข้ อสรุ ป หรื อ หาทางแก้ ไขเชิ ง
สร้างสรรค์ในองค์การ โดยนวัตกรรมเกิดขึ้นจากการใช้ความรู้
และความคิดสร้างสรรค์ที่ มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม
การใช้ ค วามคิ ด สร้ างสรรค์ ทั ก ษะ และประสบการณ์ ท าง
เทคโนโลยี มาพั ฒนาให้ เกิ ดผลิตภั ณฑ์ ใหม่ หรือกระบวนการ
ผลิตหรือบริการใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด
จึ งถื อ ได้ ว่ า นวั ต กรรมเป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ส าคั ญ ของการเป็ น
ผู้ ประกอบการในการสร้างความได้ เปรียบในเชิ งการแข่ งขั น
โอกาสทางการตลาด และความสาเร็จให้แก่ธุรกิจ การที่องค์การ
จะชนะคู่แข่งขันด้วยสิ่งที่ดีกว่า เหนือกว่า และมีความแตกต่าง
ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ได้ จ ากนวั ต กรรม (เสน่ ห์ จุ้ ย โต, 2554) ดั งนั้ น
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ผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) จะต้องมีความสามารถในการ
พั ฒ นานวั ต กรรมเพื่ อ การพั ฒ นาธุ รกิ จ ในเชิ งเศรษฐกิ จ ไม่
เพีย งแต่เพื่อ ความอยู่ร อดแต่ยังช่ว ยสร้า งความได้เปรีย บ
ทางการแข่ งขั น ซึ่ งรั ฐบาลก็ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นา
นวั ต กรรมให้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการ ด้ ว ยการจั ด ตั้ งส านั ก งาน
นวัตกรรมแห่ งชาติ ให้ ทาหน้ าที่ในการส่งเสริมสนั บสนุนและ
การพัฒนานวัตกรรม เพื่อยกระดับนวัตกรรม ส่งเสริมวัฒนธรรม
นวัตกรรม และสร้างระบบนวัตกรรม และองค์การนวัตกรรม
ในการสร้ างนวั ตกรรมในองค์ การนั้ น ผู้ น าถื อเป็ น
ปัจจัยที่สาคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพราะผู้นาคือผู้ที่มีบทบาทในการ
สนับสนุนและเสริมสร้างให้บุคลากรในองค์การมีความคิดและ
แนวทางในการสร้างสิ่งใหม่ วิธีการใหม่ ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์
แก่ องค์ การ ดั งผลการส ารวจของ Robert & Jeff (2010) ที่
พบว่ าผู้ บ ริ ห ารสู งสุ ด หรื อ ผู้ น าขององค์ ก าร (CEO) เป็ น ผู้ ที่
สามารถผลั ก ดั น ให้ เกิ ด นวั ต กรรมในองค์ ก ารมากที่ สุ ด ซึ่ ง
สอดคล้องกับสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (2547) ที่ได้อธิบาย
ถึ งองค์ ป ระกอบขององค์ ก ารนวั ต กรรมที่ ยั่ งยื น ว่ าจะต้ อ ง
ประกอบด้วยปัจจัยภายในที่สาคัญคือ การที่ผู้บริหารระดับสูง
ให้การสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมอย่างจริงจัง การทาแผนที่
เส้นทางนวัตกรรม การสนับสนุนให้บุคลากรสร้างนวัตกรรม ซึ่ง
การที่จะสร้างให้เกิดนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์นั้นต้อง
ควบคู่กับภาวะผู้นา เพื่อให้ทุกคนในองค์การเข้าใจวัตถุประสงค์
และเป้าหมายขององค์การในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งให้อิสระ
ทางความคิ ด กั บ พนั กงาน เพื่ อ ให้ ส ร้ างสรรค์ สิ่ งใหม่ ๆ แก่
องค์ การ ดั งนั้ นการพั ฒ นาผู้ ประกอบการให้ มี ภาวะผู้ น าเชิ ง
นวัตกรรม (Innovative Leadership) นั้นจะส่งผลดีต่อการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์การอย่างต่อเนื่อง
จากความส าคั ญ ของนวั ต กรรมต่ อ ธุ ร กิ จ แปรรู ป
อาหารในระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศไทย การแข่ งขั น ที่
รุนแรง และการเปลี่ยนแปลงในด้ านเศรษฐกิจและสังคมไปสู่
ยุคที่อุตสาหกรรมขับเคลื่อนด้วยความรู้และนวัตกรรมเป็ น
พลังในการขับเคลื่อนให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ส่งผลให้ผู้ประกอบการจาเป็นต้องมีภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม
เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศ อันจะนาไปสู่การ
พัฒ นาและสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน เพื่ อความอยู่รอด
อย่างยั่งยืน จึงสนใจที่จะศึกษาถึงการเสริมสร้างภาวะผู้นาเชิง
นวัตกรรมของผู้ประกอบการในธุรกิจแปรรูปอาหาร ซึ่งจะ
นาไปสู่การพัฒนาองค์การต่าง ๆ ในธุรกิจแปรรูปอาหารให้มี
การพั ฒ นานวัต กรรมและน านวัตกรรมตาง ๆ มาใชในการ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม
ของผู้ประกอบการในธุรกิจแปรรูปอาหาร
2. เพื่อสร้างคู่มือการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม
ของผู้ประกอบการในธุรกิจแปรรูปอาหาร

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่ มตั วอย่ าง คื อ กลุ่ มผู้ ให้ ข้ อมู ล มี
ทั้งหมด 4 กลุ่มคือ
กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะผู้นา ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม ผู้เชี่ยวชาญ
จากสานั กงานนวัตกรรมแห่ งชาติ และผู้ประกอบการในธุรกิ จ
แปรรูปอาหารที่ได้รับรางวัลทางด้านนวัตกรรมและรางวัลอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม จานวน 10 คน
กลุ่ ม ที่ 2 กลุ่ ม ผู้ ตอบ แบ บ สอบ ถาม ได้ แก่
ผู้ประกอบการในธุรกิจแปรรูปอาหาร จานวน 440 คน โดย
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่ม ได้แก่
ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจแปรรูปอาหาร
และผู้ ป ระกอบการในธุ ร กิ จ แปรรู ป อาหารที่ ได้ รั บ รางวั ล
ทางด้านนวัตกรรมและรางวัลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม
จานวน 13 คน
กลุ่ ม ที่ 4 กลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการที่ เข้ า ร่ วมโครงการ
ฝึกอบรม เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของคู่มือการพัฒนาภาวะ
ผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้ประกอบการในธุรกิจแปรรูปอาหาร
ได้แก่ ผู้ประกอบการในธุรกิจแปรรูปอาหารที่เปิด ดาเนินการ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี จานวน 28 คน
เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่ง
โครงสร้าง แบบสอบถาม แบบทดสอบก่อนการฝึกอบรมและ
หลังการฝึกอบรม และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ เข้า
รับการฝึกอบรม
วิเ คราะห์ข ้อ มูล เชิง คุณ ภาพด้ว ยการวิเ คราะห์
เนื้ อหา วิ เคราะห์ ข้ อมู ลเชิ งปริมาณด้ วยสถิ ติ บรรยาย ได้ แก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และดัชนี
ประสิทธิผล (Effectiveness Index: E.I.) และสถิติอ้างอิง ได้แก่
การวิ เคราะห์ องค์ ประกอบเชิ งส ารวจ (Exploratory Factor
Analysis) โดยมีเงื่อนไขของการวิเคราะห์องค์ประกอบคือ
ตัวแปรที่จะนามาวิเคราะห์ควรมีความสัมพันธ์กันสูงพอ ด้วย
การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ด้วยค่าสถิติ KMO
ของไกเซอร์ -ไมเยอร์-ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure
of Sampling Adequacy) การสกั ด องค์ ป ระกอบด้ ว ยวิ ธี
วิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis)
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การหมุ นแกนแบบออโธกอนอล (Orthogonal Rotation) โดย
วิ ธี แ วริ แ มกซ์ (Varimax) การเปรี ย บเที ย บค่ าคะแนนก่ อ น
ฝึกอบรมและหลังฝึกอบรมโดยการทดสอบค่าที (t–test for
Dependent Samples) การค านวณค่ า ดั ช นี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
เพื่ อ ประเมิน ผลสั ม ฤทธิ์ในการฝึ ก อบรม โดยพิ จ ารณาจาก
พัฒนาการของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจากการทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน

ผลการวิจัย
1. การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม
ของผู้ ประกอบการในธุรกิ จแปรรูปอาหารด้ วยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสารวจ มีเงื่อนไขของการวิเคราะห์องค์ประกอบ
คือ ตัวแปรที่จะนามาวิเคราะห์ควรมีความสัมพันธ์กันสูงพอ ซึ่ง
จากการตรวจสอบความสัมพั นธ์ระหว่างตั วแปรทั้งหมด ด้วย
ค่าสถิติ KMO ของไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน ได้ค่า KMO= .970
แสดงว่ า ข้ อ มู ล มี ค วามเหมาะสมส าหรั บ การวิ เ คราะห์
องค์ ประกอบ โดยองค์ ประกอบภาวะผู้ น าเชิงนวั ตกรรมของ
ผู้ประกอบการในธุรกิจแปรรูปอาหาร ที่มีค่าไอเกนมากกว่า 1.00
มีจานวน 6 องค์ประกอบ มีค่าไอเกนอยู่ระหว่าง 1.044-19.612
ร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปรทั้งหมดที่อธิบายได้จาก
ทุ ก องค์ ป ระกอบมี ค่ า ตั้ งแต่ 2.373–44.573 โดยค่ าความ
แปรปรวนสะสมของทั้ง 6 องค์ประกอบเท่ากับร้อยละ 61.273
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การกาหนดทิศทางและกลยุทธ์ที่มุ่งสู่

นวั ต กรรม องค์ ป ระกอบที่ 2 การสร้ า งบรรยากาศแล ะ
วั ฒ นธรรมที่ เอื้ อต่ อการเรี ยนรู้ องค์ ประกอบที่ 3 การสร้ าง
เครือข่ายและการจัดการความรู้ องค์ประกอบที่ 4 การกาหนด
โครงสร้างการทางานแบบทีม องค์ประกอบที่ 5 การสนับสนุน
และสร้างแรงจูงใจในเป้าหมายด้านนวัตกรรม และองค์ประกอบ
ที่ 6 การพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม
2. คู่ มื อ การพั ฒ นาภาวะผู้ น าเชิ งนวั ต กรรมของ
ผู้ประกอบการในธุรกิจแปรรูปอาหารประกอบด้วย 5 หมวด
ได้แก่ หมวดที่ 1 นวัตกรรมและการพัฒนานวัตกรรม หมวดที่
2 การสร้างเครือข่ายและบรรยากาศองค์การแห่งการเรียนรู้
หมวดที่ 3 การจัดการเชิงกลยุทธ์สาหรับผู้นาเชิงนวัตกรรม
หมวดที่ 4 การท างานเป็ นที ม การสร้างแรงจูงใจ และการ
สื่อสาร และหมวดที่ 5 การพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม
ผลการนาคู่มือการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม
ของผู้ ป ระกอบการในธุรกิ จแปรรูป อาหาร หมวดที่ 4 การ
ทางานเป็นทีม การสร้างแรงจูงใจ และการสื่อสาร หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 1 การทางานเป็นทีมและการลดความขัดแย้งในทีม
ไปใช้โดยการฝึกอบรม พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์
ก่อนและหลั งการฝึกอบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 (ตารางที่ 1) ค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ .57
แสดงว่าผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น .57 หรือคิด
เป็นร้อยละ 57.00 และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีระดับความ
พึงพอใจในโครงการฝึกอบรมในระดับมาก (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังฝึกอบรมเรื่องทีมงานกับการสร้างสรรค์นวัตกรรม
การทดสอบ
N
S.D.
X
ก่อนการฝึกอบรม
28
9.50
1.895
หลังการฝึกอบรม
28
15.50
2.009
* มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

t
-38.884*

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินความพึงพอใจในโครงการฝึกอบรม
รายการ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจ
1. เนื้อหาในการฝึกอบรมตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของการฝึกอบรม 4.39
.737
มาก
2. รูปแบบและวิธีการฝึกอบรมมีความเหมาะสม
4.36
.678
มาก
3. กิจกรรมในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม
4.32
.723
มาก
4. ระยะเวลาในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม
4.11
.737
มาก
5. เอกสารประกอบการฝึกอบรมมีความเหมาะสม
3.86
.756
มาก
6. สถานที่ที่ใช้ในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม
4.29
.763
มาก
รวม
4.22
.523
มาก
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อภิปรายผลการวิจัย
1. จากผลการศึ กษาองค์ ป ระกอบภาวะผู้ น าเชิ ง
นวั ต กรรมของผู้ ป ระกอบการในธุ รกิ จ แปรรู ป อาหารที่ มี
ค่าไอเกนมากกว่า 1.00 พบว่า มีจานวน 6 องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 การกาหนดทิศทางและกลยุทธ์ที่
มุ่งสู่นวัตกรรมซึ่งสอดคล้องกับ Christiansen (2000) ที่ได้ระบุ
ถึงองค์ประกอบขององค์การนวัตกรรมว่า ประกอบด้วยปัจจัย
ด้านวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ (Vision and Strategy) สอดคล้องกับ
Holder & Matter (2008) ที่ได้เสนอองค์ประกอบขององค์การ
นวัตกรรมว่า ประกอบด้วยองค์ประกอบด้านวิสัยทัศน์ของ
องค์ การ (Organizational Visioning) โดยที่ ผู้ บริ หารระดั บสู ง
จะต้อ งสื ่อ สารและมีวิส ัย ทัศ น์ที ่ช ัด เจนเพื่ อแสดงให้ เห็ น
ความมุ่งเน้นและการสนับ สนุน นวัต กรรม และยังสอดคล้อง
กั บ Higgins (1995) ที่ ได้ กล่ าวถึ งองค์ ประกอบด้ านการสร้าง
วิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นทางกลยุทธ์ (Strategic Intent) โดย
ผู้นาจะต้องสื่อสารเพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปสู่พนักงาน ซึ่งเป็น
ทักษะหนึ่งที่มี ค วามสาคัญ ของผู้นาเพื ่อ ทาให้พ นัก งานมี
พันธะสัญญากับวิสัยทัศน์ด้านนวัตกรรมขององค์การ
องค์ประกอบที่ 2 การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรม
ที ่เ อื ้อ ต่อ การเรีย นรู ้ โดยมีต ัว แปรที ่ส าคัญ คือ การสร้าง
บรรยากาศในการท างานที่ ผ่ อนคลายและเป็ นกั นเอง เพื่ อ
สนับสนุนให้พนักงานเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ซึ่ง
สอดคล้อ งกับ Sherwood (2001) กล่า วถึง คุณ ลัก ษณะ
สาคัญขององค์การนวัตกรรมว่า ต้องมี บรรยากาศของการ
ทางานน่าตื่นเต้น มีชีวิตชีวา สนุกสนาน มีเสียงอึกทึกไม่เงียบ
จนเกินไป มีความเป็นมิตรต่อกัน สอดคล้องกับ Adair (1996)
ที่ ได้ กล่ าวถึ งองค์ ป ระกอบขององค์ การที่ มี ก ารสร้ างสรรค์
นวั ต กรรมไว้ ป ระการหนึ่ งคื อ บรรยากาศในการท างานที่
สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมสร้าง
บรรยากาศในองค์ การที่ เอื้ อให้ เกิ ดความคิ ดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม และยังสอดคล้องกับสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(2547) ที่กล่าวว่าองค์การจะส่งเสริมนวัตกรรมที่เป็นระบบ
ได้ต ้อ งมี องค์ประกอบที่ ส าคั ญคื อ สิ่ งแวดล้ อมที่ เอื้ อต่อการ
สนั บ สนุ น ได้ แก่ ความเชื่ อถื อ ภาวะผู้ น าในทุ กระดั บ การ
สื่อสารที่ดี การทางานร่วมกันเป็นทีม และความกล้าเสี่ยง และ
ยังสอดคล้องกับ Ahmed (1998) ที่ก ล่า วว่า แบบแผนของ
วัฒ นธรรมที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมอย่างหนึ่งคือ ความ
ไว้ใจและการเปิดใจ (Trust & Openness) เป็นการแสดงให้
เห็น ถึงความปลอดภัยในด้านความรู้สึกของพนักงานในการ
ทางานร่วมกันในองค์การ เมื่อมีความไว้ใจสูง แนวคิดใหม่ ๆ
ก็สามารถเกิดขึ้นได้ง่าย
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องค์ ป ระกอบที่ 3 การสร้ า งเครื อ ข่ า ยและการ
จั ด การความรู้ สอดคล้ อ งกั บ Quinn (1991) ที่ ไ ด้ เ สนอ
คุณลักษณะขององค์การนวัตกรรมคือ การส่งเสริมให้พนักงาน
มีโอกาสได้พบปะกันในลักษณะเครือข่ายสหวิชาชีพที่ทาให้
เกิดความหลากหลายทางด้านทักษะความรู้ ความคิด และ
ความเชี่ยวชาญ การสื่อสารเช่นนี้อาจนาไปสู่การร่วมมือกัน
เพื่อพัฒนาหรือสร้างให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม และ
ยั ง สอดคล้ อ งกั บ Katz (2003) ได้ เ สนอคุ ณ ลั ก ษณะของ
องค์การที่ ส่งเสริมและสนับ สนุน ให้เกิด ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรมในองค์การคือ มีระบบการจัดการความรู้ ที่มีการ
จัดเก็บรวบรวมความรู้ จากทั้งภายในองค์การและภายนอก
องค์การ โดยพนักงานสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้โดยง่าย
ความรู้เหล่านี้จะมีความสาคัญในการกระตุ้นให้พนักงานเกิด
ความคิดใหม่และนวัตกรรม
องค์ป ระกอบที ่ 4 การก าหนดโครงสร้า งการ
ทางานแบบทีม สอดคล้องกับ Tidd, et al., (2001) ได้เสนอ
องค์ประกอบขององค์การนวัตกรรมประการหนึ่งคือ ทีมงาน
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Effective Team Working) โดยการ
สร้างนวัตกรรมจึงเน้นให้มีการทางานเป็นทีมงาน เช่น ทีม
ข้ามสายงาน (Cross Functional Team) ทีมงานโครงการ
(Project Team) และที ม งานแก้ ปั ญ หาระหว่ างองค์ การ
(Interorganizational Problem Solving Group) ที ม ง า น
เหล่ านี้ จะเน้ น การสร้างและการพั ฒ นานวัต กรรม และยั ง
สอดคล้องกับ Jamrog, et al., (2006) ที่กล่าวว่าวัฒนธรรม
ที่เอื้ออานวยต่อการสร้างนวัตกรรมประการหนึ่งคือ การมี
ที ม งานข้ า มสายงาน จะให้ เกิ ด การแลกเปลี่ ย นมุ ม มองที่
หลากหลาย เป็นนวัตกรรมในองค์การ และสามารถนาไป
ปฏิบัติได้จริง
องค์ประกอบที่ 5 การสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ
ในเป้ าหมายด้ านนวัตกรรม สอดคล้ องกั บ Ahmed (1998) ที่
กล่าวว่าการให้รางวัล (Awards & Reward) เป็นวิธีที่แสดงออก
ต่ อความส าเร็ จหรื อความล้ มเหลวของการสร้ างนวั ตกรรม
สอดคล้องกับ Christiansen (2000) ที่ได้ระบุองค์ประกอบของ
องค์การนวัตกรรมว่าประกอบด้วยปัจจัยสิ่งจูงใจ (Incentives)
องค์ การที่ มุ่ งเน้ นการสร้ างนวัตกรรมจะต้องมี รูปแบบการให้
รางวัลที่ หลากหลาย เพื่ อจะได้ ตอบสนองกับความต้ องการที่
แตกต่างกันของนวัตกร (Innovator)
องค์ป ระกอบที่ 6 การพัฒ นาทัก ษะการคิด เชิง
นวัตกรรม สอดคล้องกับ Quinn (1991) ที่ได้เสนอคุณลักษณะ
ขององค์ก ารนวัต กรรมไว้ว่า บุค ลากรมีพ ฤติก รรมหรือ
การกระท าที่ มี ค วามคิ ด สร้ างสรรค์ กล้ าคิ ด กล้ าเสี่ ย งใน
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การปฏิ บั ติ งาน มี ความเป็ นผู้ ประกอบการและเป็ นผู้ สร้ าง
ความสาเร็จด้านความคิด (Idea Champion) คือ เป็นบุคคลที่
มีความต้องการที่ จะค้นหาและสร้างสิ่งใหม่ มีแรงปรารถนา
และความเชื่อในความคิดใหม่ พร้อมทั้งมีความสามารถใน
การโน้ มน้ าวให้ ผู้ อื่ นเห็ นคุ ณค่ าของความคิ ดนั้ นด้ วย บุคคล
ประเภทนี้มีความสาคัญต่อองค์การเป็นอย่างมาก
2. ผลการสร้ า งคู่ มื อ การพั ฒ นาภาวะผู้ น าเชิ ง
นวั ต กรรมของผู้ ประกอบการในธุ ร กิ จ แปรรู ป อาหาร
ประกอบด้วย 5 หมวด ได้แก่ (1) นวัตกรรมและการพัฒนา
นวัตกรรม (2) การสร้างเครือข่ายและบรรยากาศองค์การ
แห่ งการเรี ยนรู้ (3) การจั ดการเชิ งกลยุ ทธ์ ส าหรั บ ผู้ น าเชิ ง
นวัตกรรม (4) การทางานเป็น ทีม การสร้า งแรงจูงใจ และ
การสื่อ สาร และ (5) การพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม
และผลการน าคู่ มื อการพั ฒ นาภาวะผู้ น าเชิ งนวั ตกรรมของ
ผู้ประกอบการในธุรกิจแปรรูปอาหาร หมวดที่ 4 การทางาน
เป็นทีม การสร้างแรงจูงใจ และการสื่อสาร หน่วยการเรียนรู้
ที่ 1 การทางานเป็นทีมและการลดความขัดแย้งในทีมไปใช้
โดยการฝึกอบรม พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อน
และหลังการฝึกอบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดั บ .01 และค่ าดั ชนี ป ระสิ ท ธิ ผ ล เท่ ากั บ .57 แสดงว่ า
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น .57 หรือคิดเป็นร้อยละ
57.00 สอดคล้ องกั บงานวิจั ยของวิมล จันทร์แก้ ว (2555) ที่
ศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต 3 ซึ่งผลการใช้ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ใน
การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา หลังการพัฒนาสูงกว่า
ก่อนพัฒนาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

สรุป
ภาวะผู้นาเชิง นวัต กรรมของผู้ป ระกอบการใน
ธุร กิจ แปรรูป อาหาร มีอ งค์ป ระกอบ 6 องค์ป ระกอบ
ได้ แก่ (1) การก าหนดทิ ศทางและกลยุท ธ์ที่ มุ่ งสู่น วัตกรรม
(2) การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
(3) การสร้างเครือข่ายและการจัดการความรู้ (4) การกาหนด
โครงสร้างการทางานแบบทีม (5) การสนับสนุนและ สร้าง
แรงจูงใจในเป้าหมายด้านนวัตกรรม และ (6) การพัฒนาทักษะ
การคิดเชิงนวัตกรรม คู่มือการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม
ของผู้ประกอบการในธุรกิจแปรรูปอาหารประกอบ ด้วย 5
หมวด ได้แก่ (1) นวัตกรรมและการพัฒ นานวัต กรรม (2)
การสร้างเครือข่ายและบรรยากาศองค์การแห่ง การเรียนรู้
(3) การจัดการเชิงกลยุทธ์สาหรับผู้นาเชิงนวัตกรรม (4) การ

ทางานเป็นทีม การสร้างแรงจูงใจ และการสื่อสาร และ (5)
การพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม ผลการนาคู่มือการ
พัฒนาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้ประกอบการในธุรกิจ
แปรรู ป อาหาร หมวดที่ 4 การท างานเป็ น ที ม การสร้ า ง
แรงจูงใจ และการสื่อสาร หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การทางาน
เป็นทีมและการลดความขัดแย้งในทีมไปใช้โดยการฝึกอบรม
พบว่ า ค่ า เฉลี่ ย ของคะแนนผลสั ม ฤทธิ์ ก่ อ นและหลั งการ
ฝึกอบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจัย ที่พบองค์ประกอบของภาวะ
ผู้นาเชิงนวัต กรรมของผู้ ประกอบการการในธุรกิ จแปรรูป
อาหาร 6 องค์ประกอบ ดังนั้นหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การส่ งเสริ ม ผู้ ป ระกอบการในธุ ร กิ จ แปรรู ป
อาหาร เช่ น ส านั ก งานพั ฒ นาผู้ ป ระกอบการ ส านั ก งาน
ส่ งเสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม ส านั ก งาน
เศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม สถาบั น การศึ ก ษา ส านั ก งาน
นวั ต กรรมแห่ งชาติ ควรตระหนั ก ถึ งความจ าเป็ น ในการ
พัฒนาผู้ประกอบการในธุรกิจแปรรูปอาหารให้มีภาวะผู้นา
เชิ ง นวัต กรรมด้ว ยการส่ง เสริม และสนับ สนุน ให้ม ีก าร
พัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2. จากผลการวิ จั ย ที่ พ บว่ า ตั ว แปรการจั ด ให้ มี
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมในองค์การ
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นผู้ประกอบการในธุรกิจ
แปรรูปอาหารจึงควรจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยกระตุ้น
ให้เกิดนวัตกรรมในองค์การ เช่น การประกวดนวัตกรรม การ
แข่งขันปรับปรุงกระบวนการทางาน เพื่อให้พนักงานในองค์การ
มีแรงจูงใจในการสร้างนวัตกรรม
3. จากผลการวิจัยที่พบว่าตัวแปรการนาผลการวิจัย
มาใช้ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ขององค์การ มีค่าเฉลี่ย
อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ดั งนั้ น หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น
สถาบัน การศึกษา หน่วยงานที่ส นับ สนุนงบประมาณการ
วิจั ย จึ งควรจั ด กิ จ กรรมเผยแพร่งานวิ จั ย หรื อ องค์ ค วามรู้
ต่ า ง ๆ ที่ ส ร้ า งขึ้ น และด าเนิ น การสนั บ สนุ น เพื่ อ ช่ ว ยให้
ผู้ประกอบการสามารถนาผลการวิจัยเหล่านั้น ไปใช้ในการ
พัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ในองค์การ โดยผ่านศูนย์บ่ม เพาะ
วิสาหกิจ หรือ สถาบัน ค้น คว้าและพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์อ าหาร
ในสถาบันการศึกษา
4. จากผลการวิจัยที่พบว่าองค์ประกอบด้านการ
สร้างเครือข่ายและการจัดการความรู้ เป็นองค์ประกอบของ
ภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมที่มีความสาคัญ ดังนั้นผู้ประกอบการ
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ใน ธุ ร กิ จแ ป รรู ป อ าห ารค วรส ร้ า งค วาม ร่ ว ม มื อกั บ
สถาบั น การศึ กษาหรือ สถาบั นการวิจัย โดยการท าบั น ทึ ก
ข้ อ ตกลงร่ ว มกั น (MOU) ในการสนั บ สนุ น องค์ ค วามรู้
วิท ยาการสมั ย ใหม่ และให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในการพัฒ นา
นวัตกรรมใหม่ ๆ ร่วมกัน
5. จากผลการวิจัยที่พบว่าการทดลองใช้คู่มือการ
พัฒนาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้ประกอบการในธุรกิ จ
แปรรูป อาหารมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ท าให้ ผู้เข้ าร่ว มการฝึ กอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
สานักงานพัฒนาผู้ประกอบการ สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สถาบันการศึกษา สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จึงควรนา
คู่มือการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้ประกอบการ
ในธุ ร กิ จ แปรรู ป อาหารไปป ระยุก ต์ใ ช้ใ นการพัฒ นา
ผู้ป ระกอบการในธุร กิจ แปรรูป อาหารให้มี ภาวะผู้น าเชิ ง
นวัตกรรม เพื่ อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน กับ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน
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