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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสร้างนวัตกรรมขององค์กร และเพื่อสร้างและพัฒนาโมเดลการสร้าง

นวัตกรรมขององค์กร โดยใช้วิธีการวิจัยเชิง คุณภาพ  (Qualitative Research) และวิธีการสังเคราะห์เอกสาร ( Research 
Document) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้วิจัยได้
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในองค์กรที่
ประสบความส าเร็จในการสร้างนวัตกรรม ได้แก่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) , บริษัท  ปตท . จ ากัด (มหาชน) , 
บริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด จ านวน 3 แห่ง เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และ 2) กลุ่มตัวอย่าง
ในการสังเคราะห์เอกสาร  โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 20 เล่ม จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มา
สังเคราะห์เพื่อรวมกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกแล้วสร้างเป็นโมเดลการสร้างนวัตกรรมส าหรับพนักงานในองค์กร 
ค าส าคัญ: การสร้างนวัตกรรม, การพัฒนาโมเดล 
 

Abstract 
This research aimed to study an organizational innovation creating process and to develop 

organizational innovation creation by using documentary and qualitative research method. The research 
samples were divided into two groups; first sample group was for qualitative research which was the 
innovative experts from 3 well – known company in organizational innovation as followed Siam Cement 
Group Public Company Limited, PTT Public Company Limited and MitrPhol Company Limited by exercising an 
in-depth interview as a research tools. The second sample group was for documentary research. The 
researcher studied 20 relevant documents and synthesized the data then combines with the interviewed data 
from the experts and created the innovation creation model for organization’s employees.  
Keyword: Innovation, Model Development 
 

1. บทน า 
  1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 

ค าว่า "นวัตกรรม" นั้นผู้คนส่วนใหญ่จะนึกถึงการสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือ การบริการรูปแบบ
ใหม่ แต่ทั้งนี้ในทางการจัดการก็มีการสร้างนวัตกรรมเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานในองค์กรธุรกิจ 
โดยส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (2550) ได้ให้ความหมายค าว่า  การน าแนวคิดใหม่ หรือการใช้ประโยชน์จากสิ่งท่ีมีอยู่แล้วมาใช้ใน
รูปแบบใหม่ เพื่อท าให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ (Tidd et al., 2001; Chesbrough, 2006) แต่แนวคิดทางด้านของนวัตกรรม
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ในเชิงเศรษฐศาสตร์ พ่ึงจะได้รับความสนใจและมีการศึกษากันอย่างแพร่หลายเมื่อไม่นานมานี้ ( Grupp, 2001) โดยอาศัยการ
เปลี่ยนแปลงมาสร้างให้เป็นโอกาส และต้องมีความชัดเจน และมุ่งเน้นถึงการพัฒนา และที่ส าคัญคือ ต้องมีการลงมือกระท า
นวัตกรรมจึงจะเกิดขึ้น และนวัตกรรมจะเป็นสิ่งผลักดันให้มีการเติบ โตของผลิตภัณฑ์ในระยะยาว  และสร้างความสามารถในการ
แข่งขันในอนาคต (Porter, 1990) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสาเหตุของการเกิดนวัตกรรมนอกจากการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น ในระดับมห
ภาคและระดับจุลภาคแล้ว การแข่งขันในเชิงธุรกิจก็เป็นปัจจัยในการสร้างหรือเกิดนวัตกรรมเพราะการสร้างนวัตกรรมถือได้ว่าเป็น
จุดแข็ง และเป็นโอกาสขององค์กรธุรกิจที่จะสร้างความได้เปรียบเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันในอุตสาหกรรมหรือกลุ่มธุรกิจ
เดียวกัน ท้ังนี้ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงจะมีมากน้อยเพียงไรก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ และข้อมูลความ
ต้องการของลูกค้าท่ีองค์กรมีอยู่ ( Ettlit, 1984; Gopolakrishnan & Dammanpour, 1997; Tidd et al,  2001; Schilling, 
2008) 

ในปัจจุบันได้มีหลายหน่วยงานท่ีให้ความส าคัญกับการจัดการนวัตกรรม จนบางหน่วยงานได้กลายเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
เกิดขึ้น เช่น บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  เป็นต้น โดยปัจจุบันนี้ผู้ประกอบการไม่ใช่เป็นเพียงเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร หรือนัก
ประดิษฐ์ แต่ผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้ที่สร้างนวัตกรรมอีกด้วย ( Smith, 2006) ซึ่งนวัตกรรมองค์กร ( Organization 
Innovation) เป็นการมุ่งเน้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการหรือการบริหารองค์กร ซึ่งเป็นการน าเครื่องมือทางการจัดการที่
มีอยู่ในปัจจุบันมาใช้ในการด าเนินธุรกิจ เช่น TQM (Total Quality Management), Six Sigma, Balance Scorecard, 
Benchmarking เป็นต้น ตัวอย่างขององค์กรในประเทศไทยท่ีน าแนวคิดทางการจัดการมาสร้างเป็นนวัตกรรม ในลักษณะนวัตกรรม
องค์กร เช่น โรงพยาบาลพญาไท ท่ีได้น าหลักของ Six Sigma มาใช้ลดข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายในองค์กร เช่น ในเรื่องของปัญหา
การท างานซ้ าซ้อนของเจ้าหน้าท่ี การวางระบบการเก็บยาและเวชภัณฑ์ ซึ่งผลของการน าแนวคิดดังกล่าวมาใช้ก็ถืออยู่ในระดับท่ีน่า
พึงพอใจ จากตัวอย่างที่ได้ยกมา พอจะสรุปได้ว่า นวัตกรรมองค์กรหรือการน าแนวคิดทางด้านการจัดการมาใช้ในองค์กรธุรกิจ เริ่ม
จะเข้ามามีบทบาทในการบริหารงานองค์กรธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หลายๆ องค์กรธุรกิจพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง 
เพื่อสร้างให้เป็นจุดแข็ง และโอกาส ท่ีจะสามารถน ามาสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน แต่อย่างไรก็ตามในการสร้างนวัตกรรม
องค์กร ใช่ว่าทุกองค์กรท าแล้วจะประสบความส าเร็จ สาเหตุส าคัญเนื่องมาจากพฤติกรรมที่ปิดกั้นความสามารถด้านนวัตกรรม 
กล่าวคือ การไม่ยอมรับหรือกลัวในสิ่งที่ก าลังจะมีการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งการที่องค์กรต่างๆ ขาดการจัดการนวัตกรรมนั้น ก็จะส่งผล
ให้ความสามารถในการแข่งขันนั้นด้อยกว่าบริษัทท่ีมีนวัตกรรม การบริหารงานต่างๆ อาจเกิดความล่าช้ากว่า และขาดการ
สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ท่ีท าให้บริษัทเจริญก้าวหน้า 

หากพิจารณาถึงส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ส านักยา) พบว่า  เป็นหน่วยงานท่ีใช้การปฏิบัติงานแบบท ามือ 
(Manual) เป็นส่วนใหญ่ และยังไม่ค่อยมีการน านวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้ แต่เนื่องด้วยในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศมีมากขึ้น และเพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง และมีความสามารถในการท างานท่ีคล่องตัวมากขึ้น 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ส านักยา) จึงควรมีการสร้างนวัตกรรมในองค์กรเพิ่มขึ้น ซึ่งการสร้างนวัตกรรม คือ "หัวใจ
หลัก" ที่ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จและเกิดความมั่นคงท่ียั่งยืน ท าให้องค์กรพบวิธีการท างานแบบใหม่ท่ีดีกว่าเดิม เกิดการ
ค้นพบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ที่ผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการต้องการ รวมไปถึงรูปแบบใหม่ๆ ในการด าเนินธุรกิจให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของลูกค้าและตลาดอยู่ตลอดเวลา ช่วยสร้างคุณค่ามุ่งสู่สังคมเพิ่มขึ้น รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ส่งผลดี ต่อองค์กร ต่อ
สังคม  

ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะพัฒนาโมเดลการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร
ในองค์กร เพิ่มขีดความสามารถ สร้างจุดแข็ง สร้างโอกาสให้กับองค์กร ให้มีความยั่งยืนในการจัดการองค์กรต่อไปในอนาคต 

 
  1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

  1. เพื่อศึกษากระบวนการสร้างนวัตกรรมขององค์กร 
  2. เพื่อสร้างและพัฒนาโมเดลการสร้างนวัตกรรมขององค์กร 
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  1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
  1. ประชากร คือ องค์กรที่ ประสบความส าเร็จในการสร้างนวัตกรรม ได้แก่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 

(มหาชน), บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน), บริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด 
  2. การวิจัยครั้งนี้มุ่ง ศึกษากระบวนการสร้างนวัตกรรมขององค์กร  

 

2. วิธีด าเนินการวิจัย 
  กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  
1) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 

Interview) กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในองค์กรที่ ประสบความส าเร็จในการสร้างนวัตกรรม ได้แก่ บริษัท ปูนซิเมนต์
ไทย จ ากัด (มหาชน), บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน), บริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด จ านวน 3 แห่ง 

2) กลุ่มตัวอย่างในการสังเคราะห์เอกสาร  โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 20 เล่ม 
จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์เพื่อรวมกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกแล้วสร้างเป็นโมเดลการสร้างนวัตกรรมส าหรับ
พนักงานในองค์กร 

 
   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก  โดย การพัฒนาแนว ค าถามในการ สัมภาษณ์ ได้มาจากการ ผู้ให้ข้อมูลหลัก ( Key 
performance) โดยแนวสัมภาษณ์ได้สังเคราะห์มาจากแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และน าแนวสัมภาษณ์ที่ได้ไป
สัมภาษณ์ จากนั้นด าเนินการถอดเทปค าสัมภาษณ์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากสัมภาษณ์แนวโน้มหลักและแนวโน้มย่อย 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี ้
1. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 20 เล่ม และจดบันทึกข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 
2. สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  โดยการสรุปและจัดท าเป็นตารางสังเคราะห์
เอกสาร 
3. น าผลที่ได้มาจากการสังเคราะห์เอกสาร มาสร้างเป็นแนวค าถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก 
4. ปรับปรุงแนวค าถามสัมภาษณ์ตามความเหมาะสมขององค์กรนั้นๆ  
5. ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่าง  3 แห่ง ขององค์กรที่ประสบความส าเร็จในการสร้างนวัตกรรม ได้แก่ บริษัท 

ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน), บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน), บริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด  
6. น าผลที่ได้มาจากวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกมาสรุปและสังเคราะห์รวมกับผลที่ได้จากการสังเคราะหเ์อกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง 
7. สร้างเป็นเป็นโมเดลการสร้างนวัตกรรมส าหรับพนักงานในองค์กร 

 

3. ผลการวิจัย 
 สรุปจากการศึกษาวรรณกรรมและการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้ว่า  

1. นวัตกรรม คือ การคิดค้น พัฒนาสิ่งใหม่ๆ โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร เพื่อน าไปพัฒนาเป็นเทคโนโลยี
ส าหรับเพิ่มศักยภาพของการท างานในอนาคต 

2. กระบวนการสร้างนวัตกรรม คือ การศึกษาและท าความเข้าใจความเป็นตัวตนขององค์กร หาแนวทางการสร้าง
นวัตกรรมที่เหมาะสม การรับรู้ถึงโอกาส โดยขั้นการรับรู้นั้นจะต้องมีการประเมินความคิดควบคู่กันไปด้วย จากน้ันก าหนดนโยบาย
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ให้ความรู้แก่พนักงานในองค์กรให้การสนับสนุนด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมใช้เครื่องมือในการทดลองความ
เป็นไปได้ของนวัตกรรมอย่างจริงจังการสรุปและประเมินผลที่ได้รับจากการสร้างสรรค์นวัตกรรม และสุดท้ายคือ การขยายผลท าให้
ยั่งยืน  

3. ปัจจัยน าเข้าของการสร้างนวัตกรรม คือ ทรัพยากรทางนวัตกรรม  นโยบาย บุคลากร การวิจัยและพัฒนา บรรยากาศ
องค์กร และเทคโนโลยี 

4. ข้อดีของการสร้างนวัตกรรม คือ เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ท าให้พนักงานเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ส่งผลดี ต่อ
องค์กร ต่อสังคม  

 
ตารางการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากวิธีการสังเคราะห์เอกสารและวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก สรุปได้ดังตาราง 
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จากตารางพบว่า ในการวิจัยครั้งนี้ท้ังเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key performance) มีแนวทาง

การสร้างนวัตกรรมสัมภาษณ์ที่สอดคล้องกันซึ่งสามารถสรุปได้เป็นโมเดลการสร้างนวัตกรรมในองค์กรได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 1 โมเดลการสร้างนวัตกรรมในองค์กร 
จากผลการศึกษาผู้วิจัยได้ค้นพบ คือ โมเดลการสร้างนวัตกรรมในองค์กรที่จะต้องประกอบไปด้วย 8 ขั้นตอน จึงจะท าให้

การสร้างนวัตกรรมในองค์กรด าเนินไปได้อย่างยั่งยืน ได้แก่ การศึกษาและท าความเข้าใจความเป็นตัวตนขององค์กร การหาแนว
ทางการสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสม การก าหนดนโยบาย การให้ความรู้แก่พนักงานในองค์กร การให้การสนับสนุนโดยการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม การใช้เครื่องมือในการทดลองความเป็นไปได้ของนวัตกรรมอย่างจริงจัง การสรุปและ
ประเมินผลที่ได้รับจากการสร้างสรรค์นวัตกรรม และการขยายผลท าให้ยั่งยืน 

 

4. อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยพบว่า นวัตกรรม  เป็นการคิดค้น พัฒนาสิ่งใหม่ๆ โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร เพื่อน าไป

พัฒนาเป็นเทคโนโลยีส าหรับเพิ่มศักยภาพของการท างานในอนาคต ได้สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ที่ผู้ให้สัมภาษณ์จาก 
SCG ได้ให้ความหมายว่า “นวัตกรรม คือ การสร้างนวัตกรรม ถือเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินธุรกิจ ทั้งในปัจจุบันและใน
อนาคต ซึ่งทาง SCG มีความคิดว่าในอนาคต จะมองถึงการคิดค้น พัฒนาสิ่งใหม่ๆ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างจริงจัง โดยจะเริ่มจาก 
CEO ลงมาถึงพนักงานในทุกหน่วยงาน ทุกฝ่าย จะต้องมีส่วนร่วมต่อการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นและต่อเนื่องด้วย” และ ผู้ให้
สัมภาษณ์จาก ปตท. ได้ให้ความหมายว่า “นวัตกรรม คือ การเปิดโอกาสให้พนักงาน ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นกันอยู่เป็นประจ า
อยู่แล้ว ซึ่ง ปตท. เชื่อว่าความแตกต่าง ขัดแย้ง แต่ไม่ใช่การทะเลาะ คือมันจะน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นได้” ซึ่งสอดคล้อง
กับ Roger (2010: 15) ที่ให้ความหมายของนวัตกรรมไว้ว่า คือ ความคิดการกระท าหรือวัตถุใหม่ๆ ซึ่งถูกรับรู้และยอมรับว่าเป็นสิ่ง
ใหม่ด้วยตัวบุคคลแต่ละคนหรือหน่วยงานอ่ืนๆ และจากการค้นพบ โมเดลการสร้างนวัตกรรมในองค์กรที่จะต้องประกอบไปด้วย 8 
ขั้นตอน นั้นนอกจากการด าเนินงานในข้างต้นแล้ว องค์กรจะต้องมีการสนับสนุนปัจจัยน าเข้าของการสร้างนวัตกรรม คือ ทรัพยากร
ทางนวัตกรรมนโยบาย บุคลากร การวิจัยและพัฒนา บรรยากาศองค์กร และเทคโนโลยี ควบคู่กันไปจึงจะท าให้การสร้างนวัตกรรม
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ในองค์กรมีความยั่งยืน ทั้งนี้การสร้างนวัตกรรมในองค์กรยังท าให้ เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ท าให้พนักงานเกิดการเรียนรู้
เพิ่มขึ้น ส่งผลดี ต่อองค์กร และสังคม 

  

ข้อเสนอแนะ  
 จากผลการศึกษาท าให้ได้กระบวนการสร้างนวัตกรรม จ านวน 8 ขั้นตอน ทั้งนี้ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. ควรน ากระบวนการสร้างนวัตกรรมนี้ไปทดลองใช้ โดยเริ่มจากการศึกษาและท าความเข้าใจความเป็นตัวตนขององค์กร 

หาแนวทางการสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสม การรับรู้ถึงโอกาส โดยขั้นการรับรู้นั้นจะต้องมีการประเมินความคิดควบคู่กันไปด้วย  
จากนั้นก าหนดนโยบายให้ความรู้แก่พนักงานในองค์กรให้การสนับสนุนด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมใช้เครื่องมือ
ในการทดลองความเป็นไปได้ของนวัตกรรมอย่างจริงจัง การสรุปและประเมินผลที่ได้รับจากการสร้างสรรค์นวัตกรรม และสุดท้ายคือ 
การขยายผลท าให้ยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานได้ความรู้ใหม่ๆ ด้านการพัฒนาโมเดลการสร้างนวัตกรรมในองค์กร พนักงานมีความ
เข้าใจถึงความส าคัญของการสร้างนวัตกรรม ตลอดจนเสริมสร้างทัศนคติที่ดใีนการท างานให้แก่พนักงาน 

2. องค์กรจะต้องมีการสนับสนุนปัจจัยน าเข้าของการสร้างนวัตกรรม คือ ทรัพยากรทางนวัตกรรม นโยบาย บุคลากร การ
วิจัยและพัฒนา บรรยากาศองค์กร และเทคโนโลยีควบคู่กันไปจึงจะท าให้การสร้างนวัตกรรมในองค์กรมีความยั่งยืน 
 

5. กิตติกรรมประกาศ 
การพัฒนาโมเดลการสร้างนวัตกรรมส าหรับพนักงานในองค์กรนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี จากความช่วยเหลือ ของบุคคล

หลายๆ ท่าน จึงขอขอบพระคุณองค์กรที่ประสบความส าเร็จด้านการจัดการนวัตกรรม ได้แก่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) , บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) , บริษัท น้ าตาลมิตรผล  จ ากัด ท่ีให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล จนท าให้ผู้วิจัยสามารถ
สร้างงานวิจัยนี้ได้ส าเร็จ พร้อมทั้งขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่มีความกรุณาสละเวลาติดตาม ให้ความช่วยเหลือ 
ช้ีแนะให้ พร้อมท้ังแก้ไขข้อบกพร่องตลอดระยะเวลาการท างานวิจัย ท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ด้วยด ีและงานวิจัยฉบับ
นี้ได้รับทุนอุดหนุนบางส่วนในการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธจ์ากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ผู้ท าวิจัยจึงกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  
สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณบิดามารดา และครอบครัว ซึ่งเปิดโอกาสให้ได้รับการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนคอย

ช่วยเหลือและให้ก าลังใจผู้วิจัยเสมอมาจนส าเร็จการศึกษา ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่
สนใจ และหากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยยินดีน้อมรับและขออภัยมา ณ ท่ีนี้ 

 

6. เอกสารอ้างอิง 
ส านัก นวัตกรรมแห่งชาติ .  (2547).  สุดยอดนวัตกรรมไทย .  กรุงเทพฯ  : ส านักงานนวัตกรรม

แห่งชาติ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ.  (2550).  สุดยอดนวัตกรรมไทย.   กรุงเทพฯ : ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.  
Ailin, M. and Lindgren, P.  (2008).  Innovation Leadership in Danish SMEs.  In Management 

of Innovation and Technology, 2008.  ICMIT 2008.  4th IEEE International Conference on 21-24 
September 2008. Pp. 98-103.  Retrieved November 22, 2008 from IEEE Xplore. 

Chesbrough, H.  (2006).  Open Business Models.  Boston: Harvard Business School Press. 
Ettlit, J. E. et al.  (1984).  Organization Strategy and structural Differences for Radical 

versus Incremental Innovation.  Management Science. Vol. 30, no. 6, pp.  682-695. 



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพ่ือแผ่นดินไทยท่ียั่งยืน คร้ังท่ี 5  
สหวิทยาการและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนสู่เอเชีย – แปซิฟิก”  

วันเสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

Gopalakrishnan, S. & Damanpour, F.  (1997).  A Review of Innovation Research in 
Economics, Sociology and Technology Management.  The International Journal of Management 
Science.  Vol. 25, no. 1, pp.  15-28. 

Grupp, H.  (2001).  Managing New Product Development and Innovation: A Microeconomic 
Toolbox. 

Hartmann, A.  (2006).  The Role of Organizational Culture in Motivating Innovative 
Behavior in Construction Firms.  Construction Innovation.  6 (3): 159-172.  Retrieved March 12 from 
Emerald Group Publishing.  

Harvard Business School.  (2003).  Managing Creativity and Innovation. Boston: Harvard 
Business School Press. 

Ismail, M.  (2005).  Creative Climate and Learning Organization Factors: Their 
Contribution Towards Innovation.  Leadership & Organization Development Journal.  26 (8): 639-
654.  Retrieved March 12, 2009 from Emerald Group Publishing. 

Porter. M E.  (1990).  Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and 
Competitors. 

Roger, E. M.  (2010).  Diffusion of Innovation.  New york: The Free Press. 
Sahu, P.  (2004).  Strategy-Focused Product Innovation with Product Scorecard and 

Product Innovation Scorecard.  In Engineering Management Conference, 2004 IEEE/UT on 12-13 
August 2004.  Pp. 8-13.  Retrieved March 12, 2009 from IEEE Xplore. 

Schilling, M.A.  (2008).  Strategic Management of Technological Innovation.  2nd ed.  NY: 
McGraw-Hill Education. 

Smith, D.  (2006).  Exploring Innovation.  Berkshire: McGraw-Hill Education. 
Tidd, J. et al.  (2001).  Managing Innovation.  NJ: John Wiley & Sons Inc. 
Toh, P. K.  (2007).  Structure-Score Matching: A Study of the Interrelationship Between 

Organization Structure and Innovation in the US Communication Industry.  Doctoral dissertation, 
University of Michigan. 

Vrakking, W. J.  (1990).  The Innovative Organization.  Long Range Planning.  23 (2): 94-102.  
Retrieved December 23, 2008 from Elsevier Science. 

 


