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บทคดัย่อ 

 การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมุ่งเนน้ศึกษาเก่ียวกบัภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมเพื่อสร้างความ

ได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กรในศตวรรษท่ี 21 ตามวตัถุประสงค์ดังนน้ี (1)เพื่อศึกษา

คุณลกัษณะของผูน้  า (2)เพื่อศึกษาภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรม (3)เพื่อศึกษาภาวะผูน้  าท่ีสร้างความ

ได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กร กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริหารระดับต้น 

ระดับกลาง ระดับสูง ของบริษัทน าเข้าอะไหล่รถยนต์และอะไหล่เคร่ืองจักรแห่งหน่ึง
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จ านวน 140 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการ

วเิคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี (1) คุณลกัษณะของผูน้  า โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือ

พิจารณาตามคุณลกัษณะต่างๆ พบว่า คูณลกัษณะท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นความรับผิดชอบ 

ผูน้  าตอ้งมีความรับผดิชอบสูงทั้งในส่วนของตนและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเม่ือเกิดความผิดพลาดตอ้ง

กล้าท่ีจะรับผิดชอบ (2) ภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับท่ีมากท่ีสุด เม่ือ

พิจารณาตามด้านต่างๆ พบว่า ภาวะผู ้น าเชิงนวตักรรมท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ด้านการ

ตั้งเป้าหมายในการด าเนินงาน (3) ภาวะผูน้  าท่ีสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัขององคก์ร 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาตามด้านต่างๆ พบว่า ภาวะผูน้  าท่ีสร้างความ

ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัขององคก์ร คือ ดา้นความไดเ้ปรียบดา้นความพร้อมของตน้ทุน (4M)  

ค าส าคัญ : ภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรม, คุณลกัษณะของผูน้  า, ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของ

องคก์ร, องคก์รในศตวรรษท่ี 21 

Abstract 

This independent study focuses on innovative leadership to create competitive advantages of 

organizations in the 21st century with the following objectives: (1) Study the characteristics of 

leaders ( 2) Study innovative leadership ( 3) To study leadership that creates competitive 

advantages of the organization The sample group in this research was 140 people at the entry 

level, middle level and high level executives of a car and machine spare parts importing 

company. The statistics used in the analysis were frequency, percentage, mean, and standard 

deviation. 

The results of the research can be summarized as follows: (1 ) Characteristics of Leaders 

Overall, it is at the highest level. When considering the characteristics, it was found that the 

most mean trait was the responsibility aspect. Leaders must have a high responsibility for their 

part and their subordinates when mistakes occur and they must dare to take responsibility.  
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(2) Innovative leadership. Overall, it is at the highest level. When considering various aspects, 

it was found that the innovation leadership with the highest average was goal setting.  

(3 )  Leadership that creates competitive advantage for the organization. Overall, it is at the 

highest level. When considering various aspects, it was found that the leadership that creates 

competitive advantages of the organization is the cost readiness advantage (4M) 

Keyword : Innovation Leadership, Leader's attributes ,Corporate Competitive Advantage 21st 

century organization 

บทน า 

ในสถานการณ์ปัจจุบันมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดข้ึนมากมายในโลกน้ี ความกา้วหน้าของ

เทคโนโลยเีป็นปัจจยัท่ีส่งผลโดยตรงกบัพฤติกรรมและวิถีชีวติของมวลมนุษยชาติ นัน่ท าใหก้าร

ท าธุรกิจขององค์กรต่างๆแปรผนัตามไปด้วย การแข่งขนัก็เพิ่มสูงข้ึนไปด้วยพร้อมๆกนั ใน

ขณะเดียวกนันอกจากการท่ีเทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทในชีวิตของเราแลว้ วิกฤติท่ีเลวร้ายท่ีสุด

ในประวติัศาสตร์อยา่งการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ส่งผลกระทบทุกหนแห่งบนโลกใบน้ี 

นั้นท าใหทุ้กคนตอ้งปรับตวักบัผลกระทบท่ีเกิดคร้ังน้ี 

วิกฤตการณ์คร้ังน้ีส่งผลให้หลายๆองค์กรหรือบางธุรกิจต้องล้มหายตายจากหายไป 

บทบาทของผูน้  ามีส่วนส าคัญในการประคับประคององค์กรหรือธุรกิจให้ด าเนินต่อไปใน

สภาวการณ์ท่ีเลวร้าย ในสถานการณ์ท่ีแปรผนัแบบน้ีผูน้  าท่ีมีการปรับตวัไดเ้ร็วและมีการเตรียม

ความพร้อมกบัปัญหาอยูต่ลอด สามารถน าพาองคก์รผ่านพน้วิกฤติไปได ้ต่างจากองคก์รท่ีมีผูน้  า

ท่ีไม่ยอมปรับตวัและไม่เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ท่ีเลวร้าย น าพาไปสู่ความหายนะขององคก์ร 

โลกแห่งการแข่งขนัทางการคา้ท่ีรุนแรงในทุกประเภทธุรกิจ การปรับตวัของธุรกิจไม่ใช้

เพียงแต่ในด้านของผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการขาย ยงัต้องมีการปรับการด าเนินงาน 

วิสัยทศัน์  เพื่อเพิ่มคุณค่าดว้ยนวตักรรมเป็นส่ิงท่ีผูน้  าจะตอ้งให้ความส าคญั และเพื่อไปสู่ความ

ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัขององคก์รการพฒันาภาวะผูน้  าเป็นส่ิงจ าเป็นต่อองคก์ร 
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วตัถุประสงค์ 

 1. เพื่อศึกษาคุณลกัษณะของผูน้  าและภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรม 
 2. เพื่อศกึษาภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรม 
 4. เพื่อศึกษาภาวะผูน้  าท่ีสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัขององคก์ร 

                  

ประโยชน์ของการวจิยั 

 1. ท าใหท้ราบถึงภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมเพื่อความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัขององคก์รใน

ศตวรรษท่ี21 

 2. ท าให้ทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลและคุณลกัษณะทัว่ไปของผูน้  ามีผลต่อภาวะผูน้  าเชิง

นวตักรรม 

 3. ท าให้ทราบถึงภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมส่งผลท าให้เกิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั

ขององคก์ร 

 

ขอบเขตของการวจิยั 

                     วิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง ภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมเพื่อความไดเ้ปรียบทางการ

แข่งขนัขององคก์รในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงผูว้ิจยัไดก้  าหนดขอบเขตการวิจยั คือ ประชากรและกลุ่ม

ตวัอย่าง ได้แก่ ผูบ้ริหารระดบัตน้ ระดับกลาง ระดับสูง ของบริษทัน าเขา้อะไหล่รถยนต์และ

อะไหล่เคร่ืองจกัรแห่งหน่ึง จ  านวน 140 คน 
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วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

แนวคดิ ทฤษฎภีาวะผู้น า 

 โดยทั่วไปนักวิชาการมักจะถือว่า  “ผูน้  า ”  (Leaders)  เป็นตัวบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 

(Persons)  ส่วน “ภาวะผูน้  า”  (Leadership)  นั้น  เป็นส่ิงท่ีแสดงออกมา  (Actions)  จากบุคคลท่ี

เป็นผูน้  าอย่างเป็นกระบวนการ  ดังนั้น  การจะเขา้ใจความหมายของ  “ผูน้  า”  มักจะไม่เป็น

ปัญหามากนกั  ทั้งน้ีเพราะจะรู้ว่าใครเป็นผูน้  านั้น  กม็กัจะพิจารณาจากต าแหน่ง  (Position)  ของ

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าว  การท าความเข้าใจเก่ียวกับภาวะผู ้น าหรือความเป็นผู ้น า   

(Leadership)  นั้นเป็นเร่ืองยาก  แต่อย่างไรก็ตาม  นักวิชาการไดใ้ห้ความหมายของภาวะผูน้  า

เอาไวต่้างๆ กนัหลายทรรศนะ ดงัน้ี 

 ภาวะผูน้  า หมายถึง  กระบวนการท่ีผูน้  าใชอิ้ทธิพลหรืออ านาจท่ีตนมีอยูใ่นการซกัน าหรือ

โนม้นา้วใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาภายในองคก์ารหรือในกลุ่มคนในสถานต่าง ๆ  เพื่อให้สมาชิกของ

กลุ่มไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีของตนอยา่งมีประสิทธิภาพท่ีสุดให้บรรลุเป้าหมายขององคก์าร (ประสาน  

หอมพูลและทิพวรรณ  หอมพูล.2540 ; 83 อา้งใน นางสาวธญัญามาส โลจนานนท,์2557) 

 ภาวะผูน้  า หมายถึง กระบวนการของการสั่งการและใชอิ้ทธิพลต่อกิจกรรมต่าง ๆ  ของ

กลุ่มสมาชิกภายในองคก์าร (สมยศ นาวกีาร. 2538 : 400 อา้งใน นวรัตนว์ดีชินอคัรวฒัน์,2563) 

 ภาวะผูน้  า หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการหลอมความแตกต่างทางดา้นความคิด 

ความสนใจ ความตอ้งการ หรือพฤติกรรมของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลในองค์การให้หันไปใน

ทิศทางเดียวกนัอยา่งมีศิลปะ ไม่มีความขดัแยง้ในองคก์ารอีกต่อไปในขณะใดขณะหน่ึง หรือใน

สถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

 Gibson, Ivancevich และDonnelly (1997: 272 อา้งใน นางสาวธัญญามาส โลจนานนท์

,2557) มองภาวะผูน้  า (Leadership)ในเชิงปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนัของสมาชิกในกลุ่มโดยมีผูน้  า

เป็นตัวแทนในการเปล่ียนแปลง เป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อบุคคลอ่ืนๆในกลุ่มภาวะผูน้  าจึง

เก่ียวขอ้งกบัการใชอิ้ทธิพลและปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล เป็นตวัแทนของการเปล่ียนแปลงท่ีมี
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ผลกระทบต่อพฤติกรรมและการปฏิบติังานของสมาชิกคนอ่ืนในกลุ่ม ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงนั้น

ตอ้งมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายของกลุ่มดว้ยผูน้  าอาจจะเป็นบุคคลท่ีมีต าแหน่งอยา่งเป็นทางการ 

เสริมศกัด์ิ (2558: 46) กล่าวว่า คุณลกัษณะความเป็นผูน้  า ไดแ้ก 1.การมีความรับผิดชอบ 
2. มีความมุ่งมัน่ท่ีจะท างานใหส้ าเร็จ 3. มีความแขง็แรง 4. มีความเพียรพยายาม 5. รู้จกัเส่ียง 6. มี
ความคิดริเร่ิม 7. มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 8. มีความสามารถท่ีจะจดัการกบัความเครียด 9.มี
ความสามารถท่ีจะมีอิทธิพล (Influence) ต่อคนอ่ืน 10.มีความสามารถท่ีจะประสานพลงัทั้งหลาย
เพื่อการท างานใหส้ าเร็จ 

              Marshall (1995: 114) กล่าววา่ คุณลกัษณะความเป็นผูน้  า ควรตอ้งมี 6 ประการ ไดแ้ก่ 1.
คุณลกัษณะทางกายภาพ โดยจะตอ้งเป็นผูท่ี้แข็งแรง ร่างกายสง่างาม 2.ภูมิหลงัทางสังคม อนั
ไดแ้ก่ การมีความรู้ และสภาพทางสังคมท่ีดี 3.สติปัญญา มีสติปัญญาสูง มีการตดัสินใจท่ีดีและมี
ทกัษะในการส่ือความหมายและการพูด 4.บุคลิกภาพ ตอ้งเป็นผูท่ี้กระตือรือร้น ต่ืนตวัอยูเ่สมอ 
ควบคุมอารมณ์ได ้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีจริยธรรม และความเช่ือมัน่ในตนเอง 5.ลกัษณะ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน  ผูน้  า ควรมีความปรารถนาท่ีจะท า ให้ดีท่ีสุด มีความรับผิดชอบ ไม่ยอ่ทอ้ต่อ
อุปสรรค มุ่งท่ีงาน 6.ลกัษณะทางสังคม ผูน้  า จะตอ้งเป็นผูท่ี้ปรารถนาจะร่วมมือกบัคนอ่ืน มี
เกียรติเป็นท่ียอมรับของสมาชิกและคนอ่ืนๆ เขา้สังคมได้เก่ง มีความเฉลียวฉลาดในการเข้า
สังคม 

จุรีวรรณ  จันพลา (2559) พบว่า องค์ประกอบของภาวะผู ้น า เชิงนวัตกรรมของ
ผู ้ประกอบการในธุรกิจแปรรูปอาหาร  ท่ี มี ค่ าไอเกน  (Eigen Value) มากกว่า 1. 00 พบ
องค์ประกอบทั้ ง 6 ได้แก่ 1. การก าหนดทิศทางและกลยุทธ์ท่ีมุ่งสู่ นวตักรรม 2. การสร้าง
บรรยากาศและวฒันธรรมท่ีเอ้ือ ต่อการเรียนรู้ 3. การสร้างเครือข่ายและการจดัการความรู้ 4. การ
ก าหนดโครงสร้างการท างานแบบทีม 5. การสนบัสนุนและสร้างแรงจูงใจใน เป้าหมายดา้นวตั
กรรม 6. การพฒันาทกัษะการคิดเชิงนวตักรรม 

จากการศึกษาของ ชิรวชัร (2558) อา้งใน Diederick B. Swart (2013) พบวา่องคป์ระกอบ
ของภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรม มี 8 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1.การช้ีน าและเพิ่มขีดความสามารถของ 
พนกังาน 2.การรับรู้และใหคุ้ณค่าในความทุ่มเทของ พนกังาน  3.การมีอิทธิพลต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
4.การมีความเช่ียวชาญในด้านเทคนิค  5.การพัฒนาด้านกลยุทธ์  6.การตั้ งเป้าหมายในการ
ด าเนินงาน  7.การปรับตวัและยอมรับแนวคิดใหม่ 8.การประเมินโอกาสทางการคา้  
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 ศิลป์ชัย สีมาวงศ์อนันต์ (2557)โดยมีแนวคิดว่าภาวะการณ์แข่งขนัในการคา้โลกนั้น 

ประเทศทุกประเทศยอ่มพยายามเลือกยทุธวิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะก่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบทางดา้นการ

แข่งขนั ใน อุตสาหกรรมในประเทศของตน ดงันั้น ทุกประเทศ จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งประเมินจุด

แข็งและจุดอ่อน โอกาส รวมถึงการคุกคามจากประเทศคู่แข่งและภาวะการณ์แข่งขันของ

อุตสาหกรรมในประเทศของตนและคู่ แข่งขนั เพื่อใหส้ามารถหาแนวทางปรับตวัใหแ้ข่งขนั 

 พชัสิรี ชมพูคา (2557) การท่ีองคก์ารสามารถด าเนินธุรกิจของตวั เองไดดี้กวา่องคก์ารอ่ืน 

ท าก าไรได้สูงกว่ามาตรฐาน ของอุตสาหกรรมหรือองค์การสามารถสร้างให้เกิดคุณค่าแก่

องค์การมากกว่าคู่แข่งขัน (เรวัตน์ชาตรี วิศิษฎ์และคณะ , 2553) เป็นการสร้างความเป็น 

เอกลกัษณ์ของผลิตภณัฑแ์ละของกิจการท่ีตอ้งอยู ่บนพื้นฐานความตอ้งการและการยอมรับของ

ลูกคา้ แต่ละกลุ่ม (พนิตสุภา ธรรมประมวล, 2550). ซ่ึงองคก์ารจะตอ้งสร้างสรรคส่ิ์งท่ีมีคุณค่า

ใหก้บัลูกคา้ไดดี้กวา่คู่แข่งขนั  

 

งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 ภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมเพื่อความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัขององคก์ารในศตวรรษท่ี 21 

(แพรลฎา พจนารถ และกฤษดา เชียรวฒันสุข.2563) ไดก้ล่าวไวว้่า ผูน้  าเชิงนวตักรรมจะตอ้งมี

ลกัษณะของผูน้  าท่ี สร้างกลไกทางกลยุทธ์ สร้างการไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัจากภายในเพื่อ

รองรับความเปล่ียนแปลงจากสภาวะภายนอก ใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงและการแข่งขนั

ดว้ยทางนวตักรรมท่ีรุนแรงและยากท่ีจะแข่งขนักนั ดว้ยรูปแบบของกลยทุธ์เดิม 

 คุณลกัษณะผูน้ าในศตวรรษท่ี 21 ตามการรับรู้ของครูผูส้อนในโรงเรียนเครือข่าย ท่ี 34 

ส านกังานเขตมีนบุรี สังกดักรุงเทพมหานคร(ณภทัสรณ์ นรกิจ และ ภาวิดา ธาราศรีสุทธ.,2563) 

ไดก้ล่าวไวว้่า  ในสภาพความเปล่ียนแปลงของโลกในปัจจุบนัท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้

ผูบ้ริหารตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัในการพฒันาตนเองให้มีคุณภาพและคุณลกัษณะของผูน้  า

ในศตวรรษท่ี 21 เพิ่มมากข้ึน มีการคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ติดตามขอ้มูลข่าวสารต่างๆเพื่อปรับตวัให้

ทนัต่อเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีแสดงถึงพฤติกรรม คุณสมบติัและลกัษณะ ประจ าตวัท่ีดีของผูบ้ริหาร
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ในสถานศึกษา มุ่งเนน้การท างานเป็นทีม เพิ่มการประประสานงานอยา่งมี ประสิทธิภาพ สร้าง

แรงบันดาลใจ พลังขับเคล่ือนการท างาน ความสัมพันธ์กันโดยมีความมุ่งมั่นทุ่มเทและมี

วสิัยทศัน์ท่ีกวา้งไกลสามารถมองทะลุเป้าหมาย สามารถสร้างพลงัขบัเคล่ือนในการท างานใหก้บั

ผูใ้ต้บังคับบัญชา มีบทบาทในการด าเนินกิจกรรมต่างๆได้อย่าง สร้างสรรค์และประสบ

ความส าเร็จในดา้นการบริหาร 

 การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศและ นวตักรรมของ

ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย (จิตรลดา พนัธ์ุพณาสกุล,วรลกัษณ์ ลลิตศศิวิมล.,2019) การน า 

Digital Technology, IoT, Artificial Intelligence & Embedded Technology และนวตักรรมอ่ืน ๆ 

ท่ีเช่ือมโยงกนัผ่านอินเตอร์เน็ต มารสร้างความแตกต่างของสินคา้และบริการและการน าเสนอ

ความโดดเด่นของธุรกิจให้แก่ผู ้รับบริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ดังนั้ นการน า 

เทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมมาช่วยในการบริหารจดัการการบริการและการตลาดดิจิทลั

จะท า ให้ธุรกิจโรงแรมสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดต้นทุนการ

ด าเนินงานอนัจะท าให้เกิดรายได ้และผลก าไรเพิ่มข้ึน เกิดความพึงพอใจสูงสุดของผูรั้บบริการ

อนัจะส่งผลใหธุ้รกิจสามารถ สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขนัไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

                

วธีิการด าเนินการวจิยั 

การออกแบบการวจิยั 

 การศึกษาเร่ืองภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมเพื่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัขององก์รใน

ศตวรรษท่ี 21เป็นการวจิยัเชิงส ารวจโดยใชเ้คร่ืองมือวิจยัเป็นแบบสอบถาม(Questionnaire) และ

ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิการทางสถิติ 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
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 2.1. ประชากรประชากรท่ีศึกษา ได้แก่ ผูบ้ริหารระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง ของ

บริษทัน าเขา้อะไหล่รถยนตแ์ละอะไหล่เคร่ืองจกัรแห่งหน่ึง จ  านวน 140 คน จึงใชต้ารางก าหนด

ขนาดกลุ่มตวัอยา่งได ้103 คน 

 2.2.กลุ่มตวัอยา่ง 

 เน่ืองจากจ านวนประชากรท่ีท าการศึกษาวจิยัมีจ  านวน 140 คน ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารระดบัตน้ 

ระดบักลาง ระดบัสูง ของบริษทัน าเขา้อะไหล่รถยนตแ์ละอะไหล่เคร่ืองจกัรแห่งหน่ึง ผูว้ิจยัได้

ใช้วิธีการหากลุ่มตัวอย่าง โดยอ้างอิงจากตารางหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Crajcie and 

Mogan เพื่อใชก้  าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั โดยเลือกขนาดประชากร 140 คน และ

ไดก้  าหนดค่าความคาดเคล่ือนท่ี 5% โดยระดับความเช่ือมัน่จะอยู่ท่ี 95% โดยผลจากการเปิด

ตารางหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของ Crajcie and Mogan ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 103 

ตวัอยา่ง 

 

การสุ่มตวัอย่าง 

 เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ผูว้ิจยัจึงใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างประชากร

โดยไม่อาศยัหลกัความน่าจะเป็น(Nonprobability Sampling) เป็นวิธีการสุ่มแบบง่าย(Simple 

Random Sampling)โดยการเก็บขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัเลือกใชคื้อการใชแ้บบสอบถามอิเล็คทรอนิค(The 

Electronic Questionnaire) โดยการส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างผ่าน Social Media โดย

มุ่งเนน้การส่งแบบสอบถามผา่น Line Application  

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 

ในการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีผู ้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามอิเล็คทรอนิค(The Electronic 

Questionnaire)  เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวมรวมขอ้มูลในการด าเนินการวิจยัโดยผูว้จิยัไดศึ้กษา

คน้ควา้ ทบทวนทฤษฎี แนวคิดต่างๆ และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใชส้ร้างเป็นกรอบแนวคิดแต่
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และตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งในคร้ังน้ี  เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาการสร้างแบบสอบถามจากลุ่ม

ตวัอย่างซ่ึง ในการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นวิจยัเชิงส ารวจท่ีใช้แบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-

Ended Response Question) 

  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใช้วิธีการเก็บขอ้มูลโดยน าแบบสอบถามท าเป็นแบบสอบถาม

แบบอิเลก็ทรอนิกส์(Electronic Question)โดยใชG้oogle Form และส่งแบบ สอบใหก้ลุ่มตวัอยา่ง

ผา่นSocial Media ต่าง ๆ เช่น Line Application , Messenger เป็นตน้  

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

สถิติพรรณา 

ขอ้มูลส่วนแรก ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา 

ต าแหน่งงาน ระดบัเงินเดือน และระยะเวลาปฏิบติังาน จะวดัผลเชิงกลุ่ม วิเคราะห์โดยจะใชร้้อย

ละและความถ่ี 

ขอ้มูลส่วนท่ีสอง คุณลกัษณะของผูน้  า ไดแ้ก่ 1.การมีความรับผิดชอบ 2.มีความมุ่งมัน่ท่ี

จะท างานให้ส าเร็จ 3.มีความแขง็แรง 4.มีความเพียรพยายาม 5.รู้จกัเส่ียง 6.มีความคิดริเร่ิม  7. มี

ความเช่ือมัน่ในตนเอง  

8. มีความสามารถท่ีจะจดัการกบัความเครียด 9.มีความสามารถท่ีจะมีอิทธิพลต่อคนอ่ืน 

และ10.มีความสามารถท่ีจะประสานพลงัทั้งหลายเพื่อการท างานใหส้ าเร็จ ใชก้ารหาค่าเฉล่ียและ

ส่วนเบ่ียงเบนมารตรฐาน  

ขอ้มูลส่วนท่ีสาม ภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมเพื่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัขององคก์ร

ในองค์กร “ด้านภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรม” ได้แก่ 1.การช้ีน าและเพิ่มขีดความสามารถของ
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พนกังาน 2.การรับรู้และใหคุ้ณค่าในความทุ่มเทของพนกังาน 3.การมีอิทธิพลต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

4.การมีความเช่ียวชาญในดา้นเทคนิค  5.การพฒันาดา้นกลยทุธ์ 6.การตั้งเป้าหมายการด าเนินการ 

7.การปรับตวัและยอมรับในแนวคิดใหม่ และ 8.การประเมินโอกาสทางการคา้ จะใช้การหา

ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมารตรฐาน 

ขอ้มูลส่วนท่ีส่ี ภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมเพื่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัขององคก์รใน

องค์กร “ด้านภาวะผูน้  าท่ีสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนั” ได้แก่ 1.ความได้เปรียบด้าน

ตน้ทุน(Cost Advantage) 2.ความไดเ้ปรียบดา้นสร้างความแตกต่าง(Differentiation Advantage ) 

3.ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัโดยมุ่งเนน้ตลาดบางส่วน(Market Focus) จะใชก้ารหาค่าเฉล่ีย

และส่วนเบ่ียงเบนมารตรฐาน 

 

การอภปิรายผลการวจิยั 

              ผลการวิจยัเร่ือง ภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมเพื่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัขององคก์ร

ในศตวรรษท่ี 21 สามารถสรุปตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 

 1. ขอ้มูลส่วนบุคคล พบว่า ผูบ้ริหารระดบัตน้ ระดบักลาง ระดบัสูง ของบริษทัน าเขา้

อะไหล่รถยนตแ์ละอะไหล่เคร่ืองจกัรแห่งหน่ึง ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย เน่ืองจากองคก์รด าเนิน

ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่ีตอ้งใชค้วามช านาญการและเน้ืองานเหมาะกบัเพศชาย จึงเป็นเหตุผลท่ี

ผูน้  าในองคก์รมีเพศชายมากกว่า โดยมีอายรุะหว่าง 31-40 ปี สถานะภาพ โสด ระดบัการศึกษา

อยู่ในระดบัปริญญาตรี เน่ืองจากเป็นไปตามโครงสร้างการจดัการทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ร 

ระดบัเงินเดือน 50,000 บาทข้ึนไป และอยูใ่นต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัตน้ค่อนขา้งมาก เน่ืองจาก

ผูบ้ริหารกลุ่มน้ีตอ้งมีการออกพื้นท่ีเพื่อเขา้หนา้งานสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อลูกคา้และปิดการ

ขายกบัลูกคา้ โดยมีระยะเวลาปฏิบติังานอยู่ท่ี 5 – 10 ปี  โดยผูว้ิจยัไดส้รุปหัวขอ้น้ีไวว้่า ปัจจยั

ส่วนบุคคลของผูน้  าเกิดจากลกัษณะของงาน ความช านาญการของบุคคลนั้นๆ และอุตสาหกรรม

นั้นๆ โดยจะใช้ลกัษณะบุคคลให้เหมาะสมกบังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ กรรณิการ์ 

เหมือนประเสริฐ(2548) ไดพ้บว่า ในองคก์รต่างๆจะประกอบไปดว้ยบุคคลกรเป็นจ านวนมาก 
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บุคคลกรแต่ละคนมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงพฤติกรรมของแต่ละคนท่ีแสดงออก

แตกต่างกันไป มีสาเหตุมาจากปัจจัยต่างๆ ซ่ึงได้แก่เพศ อายุ  สถานภาพ  ระยะเวลาการ

ปฏิบติังาน และลกัษณะพฤติกรรมในการท างานของบุคคล 

 2. คุณลกัษณะของผูน้  า พบว่าความคิดเห็นส่วนใหญ่ของ ผูบ้ริหารระดบัตน้ ระดบักลาง 

ระดบัสูง ของบริษทัน าเขา้อะไหล่รถยนต์และอะไหล่เคร่ืองจกัรแห่งหน่ึง โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาตามคุณลกัษณะต่าง พบว่า คุณลกัษณะท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด คือ 

คูณลกัษณะในดา้นผูน้  าตอ้งความรับผิดชอบสูงทั้งในส่วนของตนและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเม่ือเกิด

ความผิดพลาดตอ้งกลา้ท่ีจะรับผิดชอบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัเร่ือง คุณลกัษณะผูน้ า (trait of 

leadership) เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์(2538: 46) ท่ีไดส้รุปคุณลกัษณะของผูน้  า 10 ประการ ซ่ึงหน่ึง

ในนั้นไดร้ะบุถึงความรับผิดชอบทั้งในส่วนของตนและส่วนของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ว่าผูน้  าคือ หวั

เรือส าหรับองคก์ร ไม่ว่าจะไดรั้บความส าเร็จหรือความลม้เหลว ทั้งหมดทั้งมวลลว้นเกิดจากการ

บริหารจดัการของผูน้  า ความส าคญัรองลงมาเป็นคุณลกัษณะของผูน้  าตอ้งมีความคิดริเร่ิมในการ

คิดเปล่ียนแปลงพฒันาไปสู่ส่ิงท่ีมีคุณค่าเพื่อความพอใจ และกา้วหนา้ขององคก์ร และ ในส่วน

ของคุณลักษณะของผู ้น าท่ีต้องมีความแข็งแรง(สุขภาพแข็งแรง) ซ่ึงเป็นคุณลักษณะท่ีมี

ความส าคญันอ้ยท่ีสุดส าหรับคุณลกัษณะของผูน้  า 

 3. ภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมเพื่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัขององคก์รในศตวรรษท่ี 

21  

  3.1. ภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรม พบวา่ความคิดเห็นส่วนใหญ่ของ ผูบ้ริหารระดบัตน้ 

ระดับกลาง ระดับสูง ของบริษทัน าเข้าอะไหล่รถยนต์และอะไหล่เคร่ืองจกัรแห่งหน่ึง โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาตามด้านต่าง พบว่า ภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมท่ีมี

ความส าคัญท่ีสุด คือ ด้านการตั้ งเป้าหมายในการด าเนินงาน ซ่ึงสอดคล้องกับกรศึกษาของ 

ชิรวชัร (2558) อา้งใน Diederick B. Swart (2013) ท่ีไดส้รุปรวบรวมภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมได้

ทั้งหมด 8 ประการและการตั้งเป้าหมายในการท างานเป็นหน่ึงในภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรม เพื่อให้

เกิดศกัยภาพของในการพฒันานวตักรรมขององค์การ และยงัมีมิติ ขององค์ประกอบอ่ืนๆท่ี

แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจจะข้ึนอยู ่กบัรูปแบบของธุรกิจ 
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  3.2. ภาวะผูน้  าท่ีสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนั พบว่าความคิดเห็นส่วน

ใหญ่ของ ผูบ้ริหารระดบัตน้ ระดบักลาง ระดบัสูง ของบริษทัน าเขา้อะไหล่รถยนตแ์ละอะไหล่

เคร่ืองจกัรแห่งหน่ึง โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัท่ี

ส าคญัท่ีสุด คือ  ความไดเ้ปรียบในดา้นความพร้อมของตน้ทุน(5M) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา

ของ วรลกัษณ์ ลลิตศศิวิมล(2560) พบว่า การพฒันาองคก์ารให้มีความกา้วหนา้ให้เจริญเติบโต

ไดอ้ย่างย ัง่ยืน จ  าเป็นตอ้งอาศยัทรัพยากรตามหลกั 4M อนัไดแ้ก่ เงิน วิธีการ วสัดุอุปกรณ์ และ

บุคลากร ทฤษฎี เพื่อสร้างสรรคสิ์นคา้และบริการใหเ้ป็นเอกลกัษณ์ตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้ท่ีแปรเปล่ียนอยูต่ลอดเวลาใหเ้หนือกวา่คู่แข่งขนัได ้

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 

 ผลการวิจยัพบว่าภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมเพื่อความไดเ้ปรียบมางการแข่งขนัขององคก์ร

ในศตวรรษท่ี 21 ในคร้ังน้ีผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะในการน าไปใชด้งัน้ี 

 1. การน าทักษะผูน้  าเชิงนวติักรรมไปใช้ในองค์กร เพื่อพฒันาขีดความสามารถของ

บุคลากรและขีดความสามารถทางการแข่งขันขององค์กร ท าให้เกิดความได้เปรียบด้าน

ทรัพยากรบุคคล บุคลากรมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ในการท างานและสามารถสร้างสรรค์ส่ิง

ใหม่ข้ึนมาใหก้บัองคก์ร เกิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

 2. การน าขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัไปปรับใชใ้ห้เขา้กบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไปตาม

กระแสโลก เปล่ียนแปลงตามเทคโนโลย ีเพื่อตอบสนองต่อตลาดท่ีมีการแข่งขนัสูง โดยผูน้  าจะมี

แนวคิดแบบใหม่ๆ พฒันาตวัเองและบุคลากรในองคก์รให้ปรับเปล่ียนตามยุคสมยัท่ีเปล่ียนไป 

การเตรียมความพร้อมพัฒนาผูน้  าในแต่ละระดับ และของตนเองอยู่เสมอ โดยประยุกต์การ

พฒันาตนเองใหเ้ขา้กบับริบทขององคก์ร 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจิยัคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการท าวจิยัหาความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุเก่ียวกบัการพฒันาภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรม

เพื่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัขององค์การในศตวรรษท่ี 21 เพื่อให้สอดคลอ้งกบักระแส

โลกและโลกาภิวฒัน ์ 

 2. ควรมีการท าวิจยัเชิงสถิติเก่ียวกบัปัจจยัการพฒันาภาวะผูน้  าท่ีสร้างความไดเ้ปรียบใน

การแข่งขนัขององคก์ารในศตวรรษท่ี 21 ท่ีส่งผลต่อเป้าหมายของการพฒันาตนเองของ ผูบ้ริหาร 

เพื่อใหมี้การพฒันาแนวทางการบริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมาย  

 3. ควรมีการศึกษาโดยน ารูปแบบ ทกัษะภาวะผูน้  าท่ีสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั

ขององค์การในศตวรรษท่ี 21 ไปทดลองใช้ในสถานการณ์จริงเพื่อให้มีการพฒันา ปรับปรุง

รูปแบบท่ีเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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