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บทคัดย่อ 

 การวิจยัเร่ือง “ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีพนกังานในองค์กรธุรกิจดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศตอ้งการ” มีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีพนกังานใน
องค์กรธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต้องการ (2) เพื่อศึกษาข้อมูลลักษณะของ
พนกังาน ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาย ุงาน ต าแหน่งงาน กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 
คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Questionnaires) บนส่ือออนไลน์และใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา หา
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า (1) กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 400 คน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.30 มีช่วงอายรุะหว่าง 31-40 ปี 
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จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.30 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 280 คน คิด
เป็นร้อยละ 70.00 มีอายุงานระหว่าง 11-15 ปี จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.70 มี
ต าแหน่งงานระดบัปฏิบติัการ (Officer) จ านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 55.30  (2) ภาวะ
ผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีพนกังานในองคก์รธุรกิจดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศตอ้งการคือ ภาวะ
ผูน้ าเชิงนวตักรรม พนักงานมีความตอ้งการอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบว่า ภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมในดา้นผูบ้ริหารสร้างการเปล่ียนแปลงในระบบงาน 
พัฒนาต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่มและประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กร พนักงานมีความ
ตอ้งการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาคือดา้นผูบ้ริหารมีเป้าหมายในการ
พฒันานวตักรรมท่ีชัดเจนร่วมกนั ชอบเปล่ียนแปลงส่ิงรอบตวัให้เป็นไปในทางท่ีดี มี
ประโยชน์ต่อส่วนรวม และดา้นผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้ขบัเคล่ือน สร้างแรงบนัดาลใจให้กบั
บุคลากร ใหส้ร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆกบัผลิตภณัฑห์รือบริการ ตามล าดบั 

ค าส าคญั : ภาวะผูน้ า 

Abstract 

This research subject “Leadership of executives required by employees in 
Information Technology business organizations” has objectives (1) To study the 
Leadership of executives required by employees in Information Technology business 
organizations. (2) To study the characteristics of employees such as gender, age, level 
of education, job duration, job position. This research conducted with sample of 400 
people that working with Information Technology company within Bangkok locality. 
By utilize electronic questionnaire (e-Questionnaires) on online media and using 
descriptive statistics to analyze the data to find the frequency, percentage, mean and 
standard deviation. 

The results showed that (1) The sample group who answered the questionnaire 
total of 400 people, mostly males, 213 people, representing 53.30%, aged between 31-
40 years, 161 people, representing 40.30, having a bachelor's degree, 280 people 
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thought. 70.00 percent, aged between 11-15 years, 119 people accounted for 29.70 
percent, and 221 employees accounted for 55.30 percent of working-level positions. 
(2) Leadership of executives required by employees in Information Technology business 
organizations are Innovative Leadership, employees have the highest level of demand. 
When considering each aspect, it was found that Innovative leadership in management 
creates changes in the work system, develops further, creates added value and 
maximizes benefits for the organization. Employees have the highest level of demand. 
followed by the management team with clear goals for innovation development together 
like to change things around him in a good way beneficial to the public and the 
executives are the ones who drive inspire people to create something new with the 
product or service, respectively. 

Keyword: Leadership 

1. บทน า 

โลกยุคปัจจุบันมีการพฒันาและเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน ทั้ ง
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ท าให้ทุกๆ องคก์รในทุกระดบัตอ้งปรับตวัและเตรียมความ
พร้อมท่ีจะรับมือกบัอนาคตท่ีจะเปล่ียนไป โดยเฉพาะในองคก์รธุรกิจ ความอยูร่อดหรือ
การเติบโตของแต่ละองค์กรล้วนแล้วแต่ต้องพึ่งพิงความสามารถและวิสัยทัศน์ของ
ผูบ้ริหารท่ีจะวางกลยทุธ์ ก าหนดนโยบาย ก าหนดทิศทางใหอ้งคก์รไดด้ าเนินธุรกิจต่อไป 
 อย่างไรก็ตาม องค์กรธุรกิจในแต่ละประเภทนั้ นมีปัจจัยและองค์ประกอบ
ปลีกย่อยของงานท่ีแตกต่างกนัออกไป กลยุทธ์และวิธีการจดัการต่อองค์กรธุรกิจแต่ละ
ประเภทจึงจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนให้มีความเหมาะสมกบัรูปแบบธุรกิจขององค์กร ซ่ึง
ผูบ้ริหารของแต่ละองคก์รธุรกิจก็ย่อมมีคุณลกัษณะ มุมมอง ประสบการณ์ ทกัษะ ความ
เช่ียวชาญ ท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล ท าใหก้ารก าหนดกลยทุธ์ เป้าหมายขององคก์ร 
วิธีการด าเนินการ หรือลกัษณะวฒันธรรมองคก์รนั้นแตกต่างกนัออกไปดว้ย โดยการจะ
น าพาองคก์รไปสู่ความส าเร็จ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารจะเป็นคุณสมบติัหลกัท่ีส าคญัมาก 
ต่อการสร้างความเช่ือมัน่ของบุคลากรในองค์กรให้เกิดการยอมรับ ร่วมมือร่วมใจ ท่ีจะ
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ผลกัดนังานให้ประสบกบัความส าเร็จหรือบรรลุเป้าหมายร่วมขององค์กร และยงัท าให้
วฒันธรรมองคก์รชดัเจนต่อทั้งภายในและภายนอกองคก์รดว้ย  
  ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาในเร่ืองภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีพนักงานใน
องคก์รธุรกิจดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศตอ้งการ เพื่อน าผลการวิจยัไปเป็นแนวทางและ
ขอ้มูลให้ผูบ้ริหารองค์กรธุรกิจดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศทุกๆ คน ไดศึ้กษาท าความ
เขา้ใจและปรับแนวคิด ทศันคติ ปรับการวางแผนกลยุทธ์องค์กร เพื่อท าให้การบริหาร
จดัการองค์กรธุรกิจของตนมีความครบถว้นสมบูรณ์ กล่าวคือ ไดท้ั้งผลก าไรของธุรกิจ
และไดใ้จของบุคลากรท่ีร่วมงานในองค์กร และน าไปสู่ความก้าวหน้า เติบโต พฒันา
องคก์รอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนืสืบไป  

2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีพนักงานในองค์กรธุรกิจดา้นเทคโนโลยี
 สารสนเทศตอ้งการ 
 2. เพื่อศึกษาขอ้มูลลกัษณะของพนกังาน ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาย ุงาน 
ต าแหน่งงาน 

3 ขอบเขตของการวิจัย 

 3.1 กลุ่มตวัอยา่ง 

ไดแ้ก่พนักงานท่ีท างานในบริษทัเอกชนดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
เขตจังหวดักรุงเทพมหานคร  ซ่ึงขนาดประชากรมีขนาดใหญ่ และไม่ทราบ
จ านวนท่ีแน่นอน จึงใชก้ารอา้งอิงค่ากลุ่มตวัอย่างจากตารางของ Taro Yamane 
(1973) จากขนาดประชากรเป็น Infinity ค่าความคลาดเคล่ือน 5% ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 95%  ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอย่างเป็น 400 คน โดยท าการสุ่มตวัอย่างแบบ
เจาะจง 

 3.2 ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย 

  3.2.1 ตวัแปรตน้ 
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ข้อมูลลักษณะของพนักงาน  ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งงาน 

  3.2.2 ตวัแปรตาม   
ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีพนกังานในองคก์รธุรกิจดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศตอ้งการ ไดแ้ก่ ภาวะผูน้ าเชิงการเปล่ียนแปลง ภาวะผูน้ าเชิง
สร้างสรรค ์ภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลย ีภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรม 

 3.3 ระยะเวลาในการศึกษาวิจยั 

  การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัใชร้ะยะเวลาในการศึกษาและด าเนินการเก็บ
 รวบรวมขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ – 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 4.1 เพื่อทราบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีพนักงานในองค์กรธุรกิจดา้นเทคโนโลยี
 สารสนเทศตอ้งการ 
 4.2 เพื่อเป็นแนวทางให้ผูบ้ริหารองค์กรธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้
 ทราบถึงแบบอยา่งภาวะผูน้ าท่ีพนกังานตอ้งการ 
 4.3 เพื่อน าขอ้มูลไปเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาบุคลากรในองค์กรธุรกิจดา้น
 เทคโนโลยสีารสนเทศใหมี้ภาวะผูน้ าท่ีเหมาะสมต่อการด าเนินงานขององคก์ร 
 4.4 เพื่อน าขอ้มูลคุณลกัษณะพนกังานไปเป็นฐานขอ้มูลเพื่อใชอ้า้งอิงในอนาคต 

5 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 5.1 ภาวะผูน้ า หมายถึง กระบวนการ พฤติกรรม หรืออ านาจในตวับุคคล ท่ีบุคคล
ใชใ้นการจูงใจ ช้ีน า และผลกัดนัให้บุคคลอ่ืนหรือกลุ่มบุคคล ยินยอม ยอมรับ ให้ความ
ร่วมมือ ท่ีจะปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 

 5.2 ความส าคญัของภาวะผูน้ า คือ ภาวะผูน้ าเป็นปัจจยัหรือองค์ประกอบท่ีมีผล
อย่างมากต่อความส าเร็จหรือลม้เหลวขององคก์ร ตั้งแต่การท างานร่วมกนัของบุคลากร
ในองค์กร ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน วิสัยทศัน์และเป้าหมายร่วมกนัขององค์กร 
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ตลอดจนถึงการพฒันาองคก์รดา้นต่างๆ ท่ีจะน าองคก์รไปสู่การเติบโตและความส าเร็จท่ี
ย ัง่ยนื 

 5.3 ภาวะผูน้ าเชิงการเปล่ียนแปลง คือ กระบวนการหรือพฤติกรรมท่ีผูน้ าใช้
กระตุน้ให้ผูต้ามหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ให้ตระหนกั รับรู้ ถึงเป้าหมายและความจ าเป็นใน
การเปล่ียนแปลง สร้างการยอมรับต่อการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน น าไปสู่การพฒันา
ศักยภาพของบุคคล เพื่อให้เกิดความส าเร็จในระดับท่ีสูงกว่าเดิม สามารถบรรลุ
วตัถุประสงคไ์ดเ้กินเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
 5.4 ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ คือ พฤติกรรมหรือความสามารถของผูน้ าท่ีใช้
ความคิดสร้างสรรคข์องตนเองหรือกระตุน้ จูงใจผูอ่ื้นใหเ้กิดความคิดเชิงสร้างสรรค ์เพื่อ
ร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหา หรือหาวิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการ การ
ด าเนินงานหรือสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ใหเ้กิดข้ึน 

 5.5 ภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยี คือ ลกัษณะหรือพฤติกรรมของผูน้ าท่ีมีความเขา้ใจ
และสามารถน าเทคโนโลยีมาสนับสนุน ส่งเสริมและพฒันาระบบงาน ตลอดจนการ
บริหารจดัการองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด 

 5.6 ภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรม คือ คุณลกัษณะหรือพฤติกรรมของผูน้ าท่ีขบัเคล่ือน 
สร้างแรงบนัดาลใจใหก้บับุคลากร ให้สร้างสรรคส่ิ์งใหม่กบัผลิตภณัฑห์รือบริการ สร้าง
การเปล่ียนแปลงในระบบงาน พฒันาต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่มและประโยชน์สูงสุดให้กบั
องคก์ร 

6. แนวคิดและทฤษฎ ี

6.1ความหมายของภาวะผู้น า 

 มีผูก้ล่าวถึงความหมายของภาวะผูน้ า ท่ีผูวิ้จยัไดท้ าการรวบรวมมาดงัน้ี 

 บญัชา แสงสุวรรณ์ (2560) ไดใ้ห้ความหมาย ภาวะผูน้ า หมายถึง การใชอิ้ทธิพล
ของต าแหน่งหรือบุคคล โดยการจูงใจให้กลุ่มหรือบุคคลท าการปฏิบติัตามความตอ้งการ 
หรือความเห็นของตนดว้ยความเต็มใจ ยินดีให้ความร่วมมือเพื่อการบรรลุวตัถุประสงค์
ตามท่ีก าหนดไวข้องกลุ่ม ภาวะผูน้ าจึงเป็นความสามารถของผูน้ าในการโนม้นา้วหรือชกั
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จูงผูอ่ื้นใหห้าหนทางท่ีจะบรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีก าหนดให้อยา่งกระตือรือร้น และเป็น
การหลอมรวมให้กลุ่มเขา้เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั จากนั้นจึงกระตุน้ให้ด าเนินงานไปสู่
เป้าหมาย 
 ลภสัรดา ผลประทุม (2562) ไดใ้ห้ความหมาย ภาวะผูน้ า หมายถึง พฤติกรรมท่ี
บุคคลหน่ึงแสดงต่อบุคคลหน่ึงหรือกลุ่มบุคคล เพื่อชักจูง กระตุ้น หรือมีอิทธิพลให้
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงใหส้ าเร็จบรรลุเป้าหมาย 
  จีราภา ประพนัธ์พฒัน์ (2560) ไดใ้ห้ความหมาย ภาวะผูน้ า หมายถึง คุณลกัษณะ 
ความสามารถ พฤติกรรม หรือกระบวนการท่ีบุคคลใชช้ี้น า หรือมีอิทธิพลจูงใจใหบุ้คคล
อ่ืนปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถและเตม็ใจ ใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีองคก์รวางไว ้
 ศิริวรรณ์ ค าภูเงิน (2561) ได้ให้ความหมาย ภาวะผูน้ า หมายถึง พฤติกรรม
เก่ียวกบัอิทธิพลในการจูงใจ การโนม้นา้วจิตใจผูร่้วมงานในองคก์ร ให้เกิดความร่วมมือ 
ประสานงาน ในการทุ่มเทก าลงัความคิด ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้โดยอาศยักระบวนการส่ือสารความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกใน
กลุ่ม 

 จากการศึกษาสรุปไดว้า่ ภาวะผูน้ า หมายถึง กระบวนการ พฤติกรรม หรืออ านาจ
ในตัวบุคคล ท่ีบุคคลใช้ในการจูงใจ ช้ีน า และผลักดันให้บุคคลอ่ืนหรือกลุ่มบุคคล 
ยินยอม ยอมรับ ให้ความร่วมมือ ท่ีจะปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ท่ี
ตอ้งการ 

6.2 รูปแบบของภาวะผู้น า 

 6.2.1 ภาวะผูน้ าเชิงการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) 

 ไดมี้ผูท่ี้กล่าวถึงภาวะผูน้ าเชิงการเปล่ียนแปลง ตามท่ีผูวิ้จยัไดท้ าการรวบรวมมา
ดงัน้ี 

 ลภสัรดา ผลประทุม (2562) ไดก้ล่าวถึงภาวะผูน้ าเชิงการเปล่ียนแปลง หมายถึง 
พฤติกรรมของผูบ้ริหารท่ีแสดงออกในลกัษณะของการใชอ้ านาจการบริหารในทางท่ีดี
และเหมาะสม มีการกระตุ้นให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชาเห็นความส าคญั เห็นเป้าหมาย เห็น



8 
 

ความส าเร็จเกิดความตอ้งการและมีความพึงพอใจมากกว่าเดิม เห็นประโยชน์ส่วนรวม 
สร้างความภูมิใจในความส าเร็จ เพื่อให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดป้ฏิบติังานต่าง ๆ ดว้ยความ
เตม็ใจอยา่งทุ่มเทท างานมากกวา่เดิม อนัจะน ามาซ่ึงความส าเร็จของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและ
องคก์รต่อไป 
 จากการศึกษาสรุปไดว้่า ภาวะผูน้ าเชิงการเปล่ียนแปลง หมายถึง กระบวนการ
หรือพฤติกรรมท่ีผูน้ าใช้กระตุ้นให้ผูต้ามหรือผูใ้ต้บงัคบับญัชา ให้ตระหนัก รับรู้ ถึง
เป้าหมายและความจ าเป็นในการเปล่ียนแปลง สร้างการยอมรับต่อการเปล่ียนแปลงท่ีจะ
เกิดข้ึน น าไปสู่การพฒันาศักยภาพของบุคคล เพื่อให้เกิดความส าเร็จในระดับท่ีสูง
กวา่เดิม สามารถบรรลุวตัถุประสงคไ์ดเ้กินเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

 6.2.2 ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์(Creative Leadership) 

 ไดมี้ผูท่ี้กล่าวถึงภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์ตามท่ีผูวิ้จยัไดท้ าการรวบรวมมาดงัน้ี 

 จนัทร์ธิมา รัตนโกสุม (2561) ไดก้ล่าวถึงภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์หมายถึง การท่ี
ผูน้ าใชค้วามคิดสร้างสรรคใ์นการแกปั้ญหาและด าเนินงานตามสถานการณ์ต่าง ๆ พร้อม
ทั้งรู้จกักระตุน้ความคิดสร้างสรรคข์องผูอ่ื้น สามารถจูงใจหรือน าบุคคลอ่ืน ๆ โดยวิธีการ
หรือแนวทางใหม่ ๆ อยา่งทา้ทาย เพื่อน าไปสู่การสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ 
 ศิริวรรณ์ ค าภูเงิน (2561) ได้กล่าวถึงภาวะผู ้น าเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง 
ความสามารถในการจูงใจ หรือน าบุคคลอ่ืน ๆ อย่างมีวิสัยทศัน์ กระตุน้ และสนับสนุน
ให้เกิดการทดลองภายในองค์กร เพื่อท่ีจะท าให้บุคลากรสามารถคิดนอกกรอบ กลา้คิด 
กลา้ตดัสินใจ มีความคิดสร้างสรรค์ หาแนวทางใหม่ ๆ ในการบริหาร และการส่ือสาร
ภายในองคก์ร มีความสามารถในการปรับตวั และกระบวนการท างานต่าง ๆ ในองค์กร
ใหมี้ความง่าย คล่องตวั และยดืหยุน่เขา้กบัสถานการณ์ต่าง ๆ ไดดี้มากข้ึน 
 จากการศึกษาสรุปได้ว่าภาวะผู ้น าเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง พฤติกรรมหรือ
ความสามารถของผูน้ าท่ีใชค้วามคิดสร้างสรรคข์องตนเองหรือกระตุน้ จูงใจผูอ่ื้นให้เกิด
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อร่วมกนัหาทางแกไ้ขปัญหา หรือหาวิธีการใหม่ๆ มาใชใ้น
การบริหารจดัการ การด าเนินงานหรือสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ใหเ้กิดข้ึน 



9 
 

 6.2.3 ภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลย ี(Technology Leadership) 

 ไดมี้ผูท่ี้กล่าวถึงภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลย ีตามท่ีผูวิ้จยัไดท้ าการรวบรวมมาดงัน้ี 

 อิทธิฤทธ์ิ กล่ินเดช (2560) ไดก้ล่าวถึงภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยี หมายถึง ลกัษณะ
ของผูน้ าท่ีสามารถใชเ้ทคโนโลยีในการบริหารจดัการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีการน า
เทคโนโลยีไปสนับสนุน ส่งเสริมและบูรณาการในการจดัการ มีความสามารถในการ
บริหารสู่ความเป็นสากลมากข้ึน และน าไปใชใ้นการท างานให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีตั้ง
ไว ้
 จากการศึกษาสรุปได้ว่าภาวะผู ้น าเชิงเทคโนโลยี หมายถึง ลักษณะหรือ
พฤติกรรมของผูน้ าท่ีมีความเขา้ใจและสามารถน าเทคโนโลยีมาสนบัสนุน ส่งเสริมและ
พฒันาระบบงาน ตลอดจนการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุ
เป้าหมายท่ีก าหนด 

 6.2.4 ภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรม (Innovation Leadership) 

 ไดมี้ผูท่ี้กล่าวถึงภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรม ตามท่ีผูวิ้จยัไดท้ าการรวบรวมมาดงัน้ี 

 จุฑาทิพย ์ชนะเคน (2559) ไดก้ล่าวถึงภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรม หมายถึง ผูน้ าท่ีใช้
ความสามารถและพลงัของตนเองในการเขา้ถึงโอกาสหรือปัญหา และสามารถขบัเคล่ือน
ใหเ้กิดการคิดคน้การด าเนินงานหรือแนวทางใหม่ๆ ใหเ้กิดการสร้างนวตักรรมในองค์กร
ซ่ึงจะน าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่องคก์ร 
 จีราภา ประพนัธ์พฒัน์ (2560) ไดก้ล่าวถึงภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรม หมายถึง การ
ประยุกต์ใช้ความสามารถของผูบ้ริหารในการน าองค์กร ทั้งวิธีการคิด วิธีการท างาน 
แนวทางใหม่ๆ เพื่อสร้างงานท่ีมีประสิทธิภาพ ประสานความร่วมมือ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย น าไปสู่การสร้างสรรคน์วตักรรมโดยค านึงถึงปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ การมีวิสัยทศัน์
การเปล่ียนแปลง การท างานเป็นทีมและมีส่วนร่วม การคิดสร้างสรรค ์การบริหารความ
เส่ียง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และการสร้างบรรยากาศองค์กร
นวตักรรม 
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 จากการศึกษาสรุปได้ว่าภาวะผู ้น าเชิงนวัตกรรม หมายถึง คุณลักษณะหรือ
พฤติกรรมของผูน้ าท่ีขบัเคล่ือน สร้างแรงบนัดาลใจใหก้บับุคลากร ใหส้ร้างสรรคส่ิ์งใหม่
กับผลิตภัณฑ์หรือบริการ สร้างการเปล่ียนแปลงในระบบงาน พฒันาต่อยอด สร้าง
มูลค่าเพิ่มและประโยชน์สูงสุดใหก้บัองคก์ร 

7. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. วิธีด าเนินการวิจัย 

จากกลุ่มประชากรท่ีมีขนาดใหญ่ ไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน ดงันั้นการก าหนด
ขนาดของกลุ่มตวัอย่างส าหรับการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ใช้วิธีการสุ่มแบบตามสะดวก 
(Convenience Sampling) โดยการอ้างอิงค่ากลุ่มตวัอย่างจากตารางของ Taro Yamane 
(1973) จากขนาดประชากรเป็น Infinity ค่าความคลาดเคล่ือน 5% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 
95% ซ่ึงจากตารางจะไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน 
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9. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยและเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีผูวิ้จยัใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อน าเอามาวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อ
อธิบายตวัแปรตามของการวิจยั ในเร่ืองท่ีก าลงัการศึกษาวิจยัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ี
พนกังานในองคก์รธุรกิจดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศตอ้งการ ใชแ้บบสอบถามแบบปลาย
ปิด (Close-ended Response Question) มีตวัเลือกให้ผูต้อบแบบสอบถามได้เลือกตอบ 
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับขอ้มูลลกัษณะของพนักงาน ซ่ึงเป็นปัจจัย
ส่วนบุคคลทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อายุงาน เป็นค าถามปลายปิด แบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) ซ่ึงก าหนดให้ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 
ค าตอบต่อค าถาม มีจ านวน 5 ขอ้ค าถาม 

 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัรูปแบบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีพนกังานใน
องคก์รธุรกิจดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศตอ้งการ จ านวน 4 รูปแบบ คือ ภาวะผูน้ าเชิงการ
เปล่ียนแปลง ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์ภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยี ภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรม 
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) แบบ 5 ระดับ ของ Likert 
Scale มีจ านวน 16 ขอ้ค าถาม 

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ มีจ านวน 1 ขอ้
ค าถาม 

10. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลท่ีไดรั้บค าตอบจากแบบสอบถามมาประมวลผล ดว้ยวิธีการทาง
สถิติ โดยวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) ดงัต่อไปน้ี 
 10.1 ใชค้่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) กบัตวัแปรท่ีมีการวดั
เชิงกลุ่ม คือลกัษณะบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อายุ
งาน ต าแหน่งงาน 
 10.2 ใชค้่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กบัตวั
แปรท่ีมีการวดัเชิงปริมาณ คือภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารรูปแบบต่างๆ ไดแ้ก่ ภาวะผูน้ าเชิง
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การเปล่ียนแปลง ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ ภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยี ภาวะผูน้ าเชิง
นวัตกรรม และภาวะผู ้น าของผู ้บริหารท่ีพนักงานในองค์กรธุรกิจด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศตอ้งการ 

11. สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี 1 ขอ้มูลลกัษณะของพนักงาน พบว่า ผูต้อบแบบ 
สอบถามท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.30 
เพศหญิง จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.20 LGBTQ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.50 มีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 มีช่วงอาย ุ20-30 ปี จ านวน 106 
คน คิดเป็นร้อยละ 26.50 มีช่วงอาย ุ 31-40 ปี จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.30 มีช่วง
อาย ุ41-50 ปี จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 มีช่วงอาย ุ51-60 ปี จ านวน 11 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.70 มีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ ปวช. จ านวน 17 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.30 มีระดบัการศึกษาปวส. หรือ อนุปริญญา จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 
มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 มีระดับการศึกษา
ปริญญาโท จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 มีระดบัการศึกษาปริญญาเอก จ านวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.20 มีอายุงานระหว่าง 0-2 ปี จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.80 มี
อายุงานระหว่าง 3-5 ปี จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.70 มีอายุงานระหว่าง 6-10 ปี 
จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.80 มีอายงุานระหวา่ง 11-15 ปี จ านวน 119 คน คิดเป็น
ร้อยละ 29.70 มีอายงุานระหว่าง 16-20 ปี จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 มีอายงุาน
มากกว่า 20 ปี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ  5.00 มีต าแหน่งงานระดับปฏิบัติการ 
(Officer) จ านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 55.30 มีต าแหน่งงานระดับหัวหน้างาน 
(Supervisor) จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.20 มีต าแหน่งงานระดับผู ้จัดการ 
(Manager) จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.30 มีต าแหน่งงานระดบัผูบ้ริหาร (Director 
or above) จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.20 ตามล าดบั 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี 2 ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีพนกังานในองคก์รธุรกิจ
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศตอ้งการ พบว่า ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีพนักงานในองคก์ร
ธุรกิจดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศตอ้งการคือ ภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรม พนักงานมีความ
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ตอ้งการอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.48 (S.D. = 0.68) เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า
ภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมในดา้นผูบ้ริหารสร้างการเปล่ียนแปลงในระบบงาน พฒันาต่อ
ยอด สร้างมูลค่าเพิ่มและประโยชน์สูงสุดให้กบัองค์กร พนักงานมีความตอ้งการอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.50 (S.D. = 0.69) รองลงมา ดา้นผูบ้ริหารมีเป้าหมายในการ
พฒันานวตักรรมท่ีชัดเจนร่วมกนั ชอบเปล่ียนแปลงส่ิงรอบตวัให้เป็นไปในทางท่ีดี มี
ประโยชน์ต่อส่วนรวม พนักงานมีความตอ้งการอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.46 
(S.D. = 0.71) ด้านผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้ขับเคล่ือน สร้างแรงบนัดาลใจให้กับบุคลากร ให้
สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการ พนกังานมีความตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.44 (S.D. = 0.68) ตามล าดบั 

12. อภิปรายผลการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเร่ืองภาวะผู ้น าของผู ้บริหารท่ีพนักงานในองค์กรธุรกิจด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศตอ้งการ ผูว้ิจยัขออภิปรายผลการวิจยัสรุปตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
ผลการวิจยัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีพนกังานในองคก์รธุรกิจดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตอ้งการคือภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรม ในดา้นผูบ้ริหารสร้างการเปล่ียนแปลงในระบบงาน 
พัฒนาต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่มและประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กร พนักงานมีความ
ตอ้งการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาคือดา้นผูบ้ริหารมีเป้าหมายในการ
พฒันานวตักรรมท่ีชัดเจนร่วมกนั ชอบเปล่ียนแปลงส่ิงรอบตวัให้เป็นไปในทางท่ีดี มี
ประโยชน์ต่อส่วนรวม  และดา้นผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้ขบัเคล่ือน สร้างแรงบนัดาลใจให้กับ
บุคลากร ให้สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆกบัผลิตภณัฑห์รือบริการ ตามล าดบั ทั้งเป็นเพราะการ
พฒันานวตักรรมในยุคปัจจุบนัไดเ้จริญเติบโตแบบกา้วกระโดด หากผูบ้ริหารสร้างการ
เปล่ียนแปลง พฒันาต่อยอดระบบงาน สร้างมูลค่าเพิ่มและประโยชน์สูงสุดให้องค์กร 
ย่อมท าให้องค์กรโดยรวมมีการเติบโตรุดหน้า สามารถรองรับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้
ทนัท่วงทีและยงัคงสร้างผลก าไรท่ีจะท าให้ทั้งพนักงานและผูถื้อหุ้นไดผ้ลประโยชน์
ร่วมกันในระยะยาวและต่อเน่ือง จึงเป็นเหตุผลท่ีท าให้พนักงานในองค์กรธุรกิจดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศส่วนใหญ่ตอ้งการภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรม ในดา้นผูบ้ริหารสร้าง
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การเปล่ียนแปลงในระบบงาน พฒันาต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่มและประโยชน์สูงสุดให้กบั
องคก์รมากท่ีสุด ดงัปรากฎในผลของการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี 

13. ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาวิจัยเร่ืองภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีพนักงานในองค์กรธุรกิจดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศตอ้งการ ผูว้ิจยัขอเสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 
 1. ผูบ้ริหารองค์กรธุรกิจดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศควรท่ีจะศึกษาและพฒันา
ภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรมในตนเอง และน ามาเป็นแบบอยา่งใหพ้นกังานในองคก์ร 
 2. องค์กรธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศควรท่ีจะเพิ่มหัวข้อภาวะผูน้ าเชิง
นวตักรรม ในการฝึกอบรมพนักงานในองค์กรให้มีความรู้ความเขา้ใจ ในคุณลกัษณะ
ของภาวะผูน้ าเชิงนวัตกรรม และน ามาพฒันาศักยภาพพนักงานให้มีภาวะผูน้ าเชิง
นวตักรรมจนกลายเป็นวฒันธรรมองคก์ร ท่ีจะสร้างความยัง่ยนืต่อไป 
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