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บทคัดย่อ 

 

            การศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) เพื่อรองรับการแข่งขันของกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน และก่อให้เกิด
ความได้เปรียบในอุตสาหกรรมธนาคารและเพื่อศึกษาอิทธิพลของการสนับสนุนจากผู้บริหาร บรรยากาศด้านการสร้าง
นวัตกรรม และแรงจูงใจในการสร้างนวัตกรรมที่ท าให้เกิดพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 
จ ากัด (มหาชน) ตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือ ผู้ที่ถูกคัดเลือกมาจากพนักงานระดับพนักงานท่ัวไป และหัวหน้างานของบริษัทใน
กลุ่ม ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) มีจ านวนท้ังสิ้น 372 คน ซึ่งแบ่งตัวอย่างเป็นกลุ่มตามบริษัทในเครือโดยใช้เกณฑ์
เทียบสัดส่วนตามจ านวนพนักงานของแต่ละกลุ่มบริษัทในเครือ ซึ่งแบ่งได้เป็น 9 กลุ่ม ตามจ านวน บริษัทในเครือ บริษัท ทิสโก้
ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ที่พนักงานสังกัดอยู่ เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อถือได้เท่ากับ 
0.931 
 
ค าส าคัญ: นวัตกรรม พฤติกรรม พนักงาน 
 

ABSTRACT 
 

This study focuses on the factors affecting innovative employee behavior in TISCO Financial Group 
Public Company Limited to support the fast-changing world of financial products and business competition, 
which can create an advantage in the banking industry. The factors were comprised of the influence of 
executive support to promote innovative behavior. Secondly, the atmosphere promotes innovative 
behavior. Finally the motivation to generate innovative behavior among employees of TISCO Financial 
Group. The sample size of the study included employees such as the general staff and supervisors of TISCO 
Financial Group, comprised of TISCO Financial, TISCO Bank, TISCO Securities, TISCO Asset, TISCO IT, TISCO 
Insure, TISCO Learning Center, Highway and Allway. The total sample size consisted of 372 people. The 
methodology used in the study was a questionnaire with a reliability of 0.931. 
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บทน า 

ธุรกิจธนาคาร เป็นธุรกิจหนึ่งที่มีความตื่นตัวด้าน Technology Disruption อย่างมาก เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีการ
ไหลเข้าออกของข้อมูลขนาดใหญ่ตลอดเวลา และมีการแข่งขันในตลาดสูง การน า Artificial Intelligence (AI) และ Machine 
Learning (ML) เข้าในใช้งาน นอกจากจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการท างานแบบอัตโนมัติมากขึ้น ยังช่วยให้การตัดสินใจ            
มีระบบแบบแผนที่ดีขึ้น เพราะ Machine Learning ก็เปรียบเหมือนการสร้าง Model หรือ สมการ ที่เรียนรู้จากข้อมูลเก่า 
และเมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามา เราก็สามารถหาค าตอบได้จากการค านวณของสมการ ท าให้ในการตัดสินใจต่าง ๆ ใช้ Judgement 
หรือ วิจารณญาณนของคนน้อยลงดังนั้น การใช้งานทั้ง AI และ ML จึงมิได้กรอบอยู่แค่เพียงในวงการเทคโนโลยี แต่สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ได้กับทุก ๆ  ธุรกิจ ที่มีการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลนั้นเอง ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เป็นองค์กร            
เชิงนวัตกรรม เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ แบ่งปันความคิดสร้างสรรค์ และประยุกต์ใช้นวัตกรรมให้ก้าวทันโลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาย่อมเป็นจุดเปลี่ยนที่จะก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันท าให้สามารถยึด Market Share 
อันดับต้นๆของอุตสาหกรรมธนาคารได้ โดย Digital Disruption เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทุกวงการในยุคปัจจุบัน               
ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ, การศึกษา, การเงินการธนาคาร และอื่น ๆอีกมากมาย ตัวอย่างธุรกิจที่ถูก Disruption   
ที่เรารู้จักกันดีในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น Amazon, Netflix, Hulu Plus, Spotify ท าให้วงการสื่อและวงการบันเทิง หรือแม้แต่
การค้าขายต้อง “หยุดชะงัก” โดยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่เหล่านี้ เข้ามาเปลี่ยนวิถีการเข้าถึงของผู้บริโภค และสร้าง
รายได้จากการลงโฆษณาของผู้ที่จะโฆษณาในแพลตฟอร์มนั้น ๆ ท าให้ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งการที่ปรับตัวให้ธุรกิ จมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นนั้นต้องอาศัยการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีในการสื่อสาร เทคโนโลยี Cloud, Big Data, 
Robotics, Machine Learning, AI และอื่น ๆ เข้ามาช่วยในการท าธุรกิจ แต่อาศัยเพียงแค่เทคโนโลยีนั้นไม่เพียงพอ วิสัยทัศน์
ของผู้น าในองค์กรก็เป็นสิ่งส าคัญ Disruption สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน 
จึงเป็นทางเลือกใหม่ในการสร้างสิ่งที่แตกต่างจากผู้น าตลาด หรือบรรดาคู่แข่งในตลาดที่มีอยู่ ซึ่งแน่นอนว่า "ถ้าองค์กรใดท า
ส าเร็จ" จะส่งผลกระทบท าให้เป็นผู้น าตลาด  

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจธนาคาร โดยให้บริการทาง
การเงินอย่างครบวงจรทั้ง ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจจัดการกองทุน ธุรกิจสินเช่ือรายย่อย ธุรกิจนายหน้าประกันภัยและประกัน
ชีวิต จากการแข่งขันที่สูงขึ้นในกลุ่มธุรกิจธนาคารท าให้ผู้บริหารในองค์กรได้ให้ความส าคัญในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
องค์กรให้เกิดเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม โดยมีการจัดตั้ง Campaign ที่เรียกว่า “OASIS” ซึ่งมีความหมายดังนี้ O หมายถึง 
Open คือ การเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆจากการอ่าน ดู ฟัง และลงมือท าสิ่งใหม่ และ A หมายถึง Adaptive คือ การน าเอาองค์
ความรู้และทักษะที่ได้รับมาพัฒนาตัวเองประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ภายในองค์กร และสุดท้าย S หมายถึง Sharing คือการ
น าประสบการณ์การเรียนรู้ที่ไดร้ับมาแบ่งปันเพื่อให้ผู้อื่นได้น าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทสามารถแข่งขันได้ใน
โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของ บริษัทคือ
มุ่งหวังที่จะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ดีของลูกค้าในระยะยาว ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ทางการเงินแก่ชุมชนและสังคม             
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

จากข้อมูลข้างต้นนั้น องค์กรจึงควรมีการปรับตัวให้เป็นองค์กรที่มีแนวคิดนวัตกรรมในองค์กรซึ่งการสร้างองค์กรให้
เกิดนวัตกรรมนั้น จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของพนักงานในการปฎิบัติงานซึ่งมาจากปัจจัยต่าง ๆภายในองค์กร ประกอบด้วย 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ การสนับสนุนของผู้บริหารด้านนวัตกรรม และ บรรยากาศด้านการสร้างนวัตกรรมในองค์กร 
ดังนั้นจึงเป็นที่มาในการศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้                  
ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เพื่อให้ทราบปัจจัยด้านองค์กรใดจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมในการปฎิบัติงาน
ของพนักงานหรือไม่ และเพื่อน าผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมภายในองค์กรต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับการสนับสนุนของผู้บริหารด้านนวัตกรรม และบรรยากาศด้านการสร้างนวัตกรรมในองค์กรกับ
พฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

2. เพื่อเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชีย
ลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ ประสบการณ์การท างาน ต าแหน่งที่รับผิดชอบ ต่างกันมีความคิดเห็น

ของพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน 
2. การสนับสนุนของผู้บริหารด้านนวัตกรรม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนน

เชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
3. บรรยากาศด้านการสร้างนวัตกรรมในองค์กร มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้

ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
4. แรงจูงใจที่ท าให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นนวัตกรรม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้

ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ (Demographic Characteristic) หมายถึง ลักษณะทางประชากร ได้แก่ อายุ เพศ 

การศึกษา และสถานทางเศรษฐกิจและสังคมโดยผู้ที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกันจะมีพฤติกรรม ความสนใจ ในการรับ
ข่าวสารแตกต่างกันไปด้วย งานวิจัยของ (นาฎวดี, 2524) ศึกษาการรับรู้ความสามารถของตนเองรูปแบบความคิดสร้างสรรค์
และปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม:กรณีศึกษาบริษัทผู้ให้บริการคาปรึกษาและพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์แห่งหนึ่งพบว่าลักษณะส่วนบุคคลมีผลต่อการแสดงออกของพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างมีนัยส าคัญ
และงานวิจัยของ (ธัชวิชญ์, 2557) ได้ศึกษาผลกระทบของการรับรู้การสนับสนุนการจัดการบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษ
ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัทผู้ผลิตพลาสติกเพื่อการบรรจุภัณฑ์พบว่าด้านความคิดเชิง
สร้างสรรค์และด้านผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรมบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษมีค่าระดับภาพรวมอยู่ในระดับมากอีกทั้งยัง
พบว่าการรับรู้การสนับสนุนการจัดการบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษส่งผลทางบวกต่อความคิดเชิงสร้างสรรค์และการรับรู้
การสนับสนุนการจัดการบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษส่งผลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรมอย่างมีนัยส าคัญโดย
ในการวิจัยนี้จะใช้ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์คือ เพศ ประสบการณ์การท างาน และ ต าแหน่งที่รับผิดชอบ 

แนวคิดและทฤษฎีเร่ืองการสนับสนุนจากผู้บริหาร   
แนวคิดของการสนับสนุนจากผู้บริหาร หมายถึง การที่ผู้บริหารเข้าใจถึงของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพนักงาน

ในองค์กรด้านการทางานได้ทั้งนี้เพราะเรื่องการส่งเสริมและการสนับสนุนจากผู้บริหารเป็นเรื่องที่พยายามเข้าใจเกี่ยวกับการ
รับรู้ของพนักงานในองค์กรที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพนักงานการส่งเสริมและการสนับสนุนจากผู้บริหารเป็น
หลักการหรือแนวทางปฏิบัติที่จะช่วยให้พนักงานมีความพร้อมและมีศักยภาพพร้อมรับสภาพแวดล้อมที่ จะเปลี่ยนแปลง              
โดยสามารถปรับตัวให้ตอบสนองต่อการสร้างโอกาสใหม่ๆในองค์กร และปรับอุปสรรคให้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน            
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(1) การริเริ่ม (2) การมีส่วนร่วม (3)การส่งเสริม (4) การเป็นต้นแบบ (5)การเปิดโอกาส (6)การติดตามผลและ(7)การให้ข้อมูล
ย้อนกลับ (ณัฏฐพันธ,์ 2551) จากงานวิจัยของ (ศิวพร, 2556) ท าการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้น าและสภาพแวดล้อมการ
ท างานที่ส่งผลต่อความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากร:กรณีศึกษาองค์การธุรกิจไทยที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยมปี 2552 พบว่า 
พฤติกรรมของผู้น าและสภาพแวดล้อมการท างานมีอิทธิพลโดยตรงต่อความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากร 

การเปลี่ยนแปลงองค์กรจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยหากผู้บริหารไม่เป็นผู้ริเริ่มโดยเฉพาะการสนับสนุนของผู้บริหาร
เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงขององค์กร ซึ่งจะต้องท าให้พนักงานในองค์กรยอมรับ และมีความรู้สึกร่วมกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งถื อ
เป็นภารกิจที่ท้าทายส าคัญของผู้บริหารในปัจจุบัน ประกอบด้วย การสนับสนุนด้านความรู้ ผลตอบแทนและงบประมาณ  
(พิชัย, 2538) 

ผู้บริหารเป็นผู้มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร (ภาวัฒน์ , 2547) ที่ได้กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลง
องค์กรจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยหากผู้บริหารไม่เป็นผู้ริเริ่มโดยเฉพาะ การสนับสนุนของผู้บริหารเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของ
องค์กร ซึ่งจะต้องท าให้พนักงานในองค์กรยอมรับ และมีความรู้สึกร่วมกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งถือเป็นภารกิจที่ท้าทายส าคัญ
ของผู้บริหารในปัจจุบัน ประกอบด้วย การสนับสนุนด้านความรู้ ผลตอบแทนและงบประมาณ 

แนวคิดในเรื่องบทบาทต่อการสนับสนุนด้านความรู้ทั้ง 5 ด้านตามที่ได้น าเสนอมานี้ ผู้บริหาร สามารถน าไปใช้เป็น
แนวทางประกอบการพิจารณาตัดสินใจก าหนดกลยุทธ์หรือยุทธ์ศาสตร์การบริหาร จัดการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ทิศทางความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อการสร้าง ความรู้ใหม่ให้กับพนักงานในองค์กร 

ซึ่งจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวที่เกี่ยวข้องนั้นปัจจัยที่ส่งผลให้องค์กรสามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์เชิง
นวัตกรรมได้เริ่มจากการที่มีผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนท่ีดี มีอ านาจในการสั่งการโดยในการวิจัยนี้จะแบ่งการสนับสนุนออกเป็น 
ด้านงบประมาณ และด้านความรู้ 

แนวคิดบรรยากาศในการท างานในองค์กร  
บรรยากาศในการท างาน หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรภายในองค์กรต่อสภาวะแวดล้อมในการท างาน ถ้า

บรรยากาศหรือ Climate ในการท างานมีความเหมาะสมจะสง่ผลต่อการจูงใจบุคลากรภายในองค์กร หมายความว่าถ้าผู้บริหาร
สามารถที่จะบริหารและดูแลบรรยากาศในการท างานให้เหมาะสมย่อมจะส่งผลต่อการจูงใจบุคลากรภายในองค์กร 
เปรียบเสมือนวันที่อากาศดี ท้องฟ้าแจ่มใส ทุกคนย่อมอยากที่จะท างานให้ได้ผลดีที่สุด แต่ถ้าในองค์กรที่บรรยากาศไม่ดีแล้ว 
ย่อมท าให้บุคลากรในองค์กรไม่รู้สึกจูงใจที่จะท างาน ซึ่งก็เปรียบเสมือนองค์กรที่อากาศไม่ดี ท้องฟ้ามืดครึ้มอยู่ตลอดเวลา 
บุคลากรภายในองค์กรก็อยากท่ีจะพักผ่อนหลบฝน ไม่มีใครอยากท างาน (พสุ, 2546) 

บรรยากาศในองค์กรที่สร้างนวัตกรรม (ธีรยุส, 2548) แบ่งออกเป็น 2 ได้แก่  
1. บรรยากาศการคิดค้นภายในองค์กร คือ องค์กรมักมีการจัดตั้งหน่วยงานวิจัยและพัฒนาขึ้นภายในองค์กรและ

จัดหาผู้ที่มีความสามารถในการคิดค้นสิง่ใหม่ๆหรอืการพัฒนาสินคา้และบริการใหม่ซึ่งการเกิดนวัตกรรมที่มีคุณค่าอย่างตอ่เนื่อง
นั้นโดยทั่วไปมักมาจากการกระตุ้นนวัตกรรมโดยการใช้วัฒนธรรมองค์กรเป็นกลไกผลักดันให้บุคลากรทั้งหมดขององค์กรตื่นตัว
สร้างความแปลกใหม่และความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ ให้กับองค์กร  

2. บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับนวัตกรรมจากภายนอกคือการเปิดรับแนวคิดใหม่จากภายนอกซึ่งจะท า
ให้แนวคิดใหม่ๆเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและหลากหลายมากกว่ารวมถึงอาจจะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ต่ ากว่าการพัฒนาเองทั้งหมด 
โดยอาจใช้การจ้างหน่วยงานภายนอกที่มีความเช่ียวชาญมากกว่าหรืออาจจะร่วมมือในเชิงพันธมิตรกับหน่วยงานที่มีความ
พร้อมและบุคลากรในการสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆเพื่อร่วมกันคิดค้น นวัตกรรมจากความถนัดของทั้งคู่ เป็นต้น ในการศึกษา
วิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะให้ค านิยาม “บรรยากาศในการท างาน” หมายถึง ลักษณะหรือองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมต่างๆ 
ภายในองค์กรที่พนักงานรับรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งมีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการท างานของพนักงานในองค์กร 
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แนวคิดแรงจูงใจที่ท าให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นนวัตกรรม 
แรงจูงใจ หมายถึง การมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากระตุ้นท าให้เกิดความพยายาม ในการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมาย (อริยา, 2546) ทั้งนี้ในการที่ บุคคลจะสามารถคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆได้ก็ต้องมีแรงจูงใจอย่างใดอย่างหน่ึง ไม่
ว่าจะเป็น ความสนใจ ความท้าทาย ความพึงพอใจในงานนั้นๆ หรือผลตอบแทน เป็นต้นซึ่ง (อินเตรียะ , 2560) กล่าวไว้ว่า
องค์กรที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม ต้องมีรูปแบบการให้รางวัลที่หลากหลายเพื่อจะได้ตอบสนองกับความต้องการที่แตกต่างกัน
พนักงาน ซึ่งสิ่งจูงใจขององค์กรแบ่งได้เป็น 4 ลักษณะ ได้แก่  

1. รางวัลที่เป็นตัวเงิน (Monetary Rewards) การให้รางวัลที่เป็นตัวเงนิ เช่น การขึ้นเงินเดือนและเงินโบนัส ซึ่ง การ
ขึ้นเงินเดือนและเงินโบนัสสามารถน าไปเช่ือมโยงกับผลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมได้หลายองค์กรมีการน ารางวัลที่เป็นตัว
เงินเช่ือมโยงกับผลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมของคนท่ีอยู่ในทีมงานท่ีประสบความส าเร็จในการสร้างนวัตกรรมแต่ก็เป็นเรื่อง
ที่ยากมากที่จะเช่ือมโยงกับการขึ้นเงินเดือนและโบนัสกับปริมาณความทุ่มเทของผลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมทั้งนี้การให้
รางวัลที่เป็นตัวเงิน จะต้องน าไปประยุกต์ให้เหมาะสมเพื่อให้เข้ากับบุคคลหรือทีมงานน้ันๆ  

2. สิ่งจูงใจทางอาชีพ (Career Incentives) การเลื่อนต าแหน่งบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนวัตกรรม จะเป็นการ 
สนับสนุนความส าเร็จของนวัตกรรม 2 สิ่งคือเป็นการผลักดันให้คนท่ีมีประสบการณ์ทางด้านนวัตกรรมไปสู่ต าแหน่งงานท่ีสูงขึน้ 
ในขณะเดียวกันก็เป็นการส่งสัญญาณให้พนักงานคนอื่นๆได้เห็นว่านวัตกรรมมีความส าคัญต่อองค์ กรซึ่งจะช่วยสร้างการ
สนับสนุนนวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร  

3. รางวัลทางสังคม (Social Rewards) การให้รางวัลทางสังคมมักถูกมองข้ามและได้รับการประเมินค่าที่ต่ าทั้งที่ใน
ความเป็นจริงแล้วสิ่งนี้มีผลกระทบต่อบุคคลเป็นอย่างมากซึ่งมีองค์กรจ านวนน้อยที่สามารถใช้รางวัลทางสังคม ได้อย่างดีบาง
องค์กรน าไปใช้ในทางที่ผิดซึ่งอาจจะไม่ช่วยในการสร้างแรงจูงใจให้เกิดแก่พนักงานสิ่งจูงใจทางสังคมจะท าให้บุคคลมีความ
พยายามยืนหยัดและทุ่มเทที่จะท างานต่อไปแม้ว่าจะเป็นงานที่ยากและเสี่ยงต่อความล้มเหลวเพราะเมื่อประสบความส าเร็จก็
จะได้รับการยกย่อง ซึ่งท าให้พนักงานนั้นมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและรู้สึกมีความมั่นคงในที่ท างานน าไปสู่การสร้างสรรค์
นวัตกรรมให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง  

4. รางวัลด้านจิตใจ (Intrinsic Rewards) แรงจูงใจภายในเป็นสิ่งที่ท าให้บุคคลมีความสุขขั้นพื้นฐานเป็นรางวัลที่จะ
สามารถท าให้บุคคลสามารถท างานในหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง เช่น นักวิทยาศาสตร์ที่มีช่ือเสียงส่วนมากจะมีแรงจูงใจภายในที่
ท าให้สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น ท้ังนี้สิ่งจูงใจท่ีกล่าวมาข้างต้นจะถูกน าไปใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ในแต่ละ
องค์กร ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมักนิยมให้สิ่งจูงใจเป็นรางวัลที่เป็นตัวเงินมากกว่ารางวัลในรูปแบบอื่น ซึ่งองค์กรเองก็ควรมีการ
พัฒนาการให้รางวัลโดยการสร้างความชัดเจนในการเช่ือมโยงการให้รางวัลกับความพยายามและผลลัพธ์ที่ต้องการขององค์กร
ซึ่งจะท าให้การให้รางวัลมีประสิทธิภาพและรางวัลนั้นก็จะช่วยกระตุ้นและสนับสนุนให้พนักงานในองค์กรสร้างนวัตกรรมให้กับ
องค์กรอย่างต่อเนื่อง 

แนวคิดพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงาน 
ทฤษฎีนวัตกรรมแนวเครือข่ายทางสังคม (the social network theory of innovation) (Baofu, 2552) ทฤษฎีนี้

เชื่อว่านวัตกรรมจะสร้างสรรค์ขึ้นได้ต้องอาศัยความรู้จากท้ังภายในและภายนอก  การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารที่จะท าให้เกิด
การแพร่กระจายนวัตกรรมไปอย่างรวดเร็วและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และแนวคิดนี้ท าให้องค์กรมีการปรับเปลี่ยน
การท างาน โดยวัดความสามารถขององค์กรจากปริมาณความหนาแน่นของความสัมพันธ์  ความร่วมมือของบุคลากรทั้งระบบ  
ผู้สนับสนุนเงินทุน  สถาบันวิจัย  สถาบันการศึกษา  หน่วยงานพัฒนาในระดับภูมิภาค และอื่น ๆ ผ่านระบบเครือข่าย   

ซึ่งจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวที่เกี่ยวข้องนั้นตัวช้ีวัดผลของพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงาน คือ 
พนักงานมีการคิดค้นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการในรูปแบบใหม่ ให้มีความง่ายในการใช้งานมากขึ้น , พนักงานมีการ
ปรับปรุงกระบวนการท างานให้รวดเร็วยิ่งขึ้นลดข้อผิดพลาดในการท างานลงและเพิ่มผลผลติให้กับองค์กรมากข้ึนได้, พนักงานมี
การสร้าง Community ในการสื่อสารแบ่งปัน ความคิดใหม่ หรือการต่อยอดความคิดอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเกิดการ
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เรียนรู้หาเทคโนโลยใีหม่ๆ หรือกระบวนการท างานใหม่ อันจะก่อให้เกิดนวัตกรรมในองค์กรต่อไป โดยในการวิจัยนี้จะใช้ตัวแปร
ในด้านพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานคือ การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่มความสะดวกสบาย และง่ายในการใช้งาน การ
ปรับปรุงกระบวนการท างานใหม่ การให้ค าแนะน าต่อกันในการใช้สิ่งใหม่ การศึกษาเรียนรู้หาสิ่งใหม่ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ พนักงานระดับท างานของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมีจ านวน
พนักงานท้ังสิ้นอยู่ที่ 5,419 คน (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน), มกราคม 2563) 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

ผู้ที่ถูกคัดเลือกเป็นเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) โดยผู้วิจัยได้ก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Yamane (1967) ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนที่ระดับร้อย
ละ±5 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 372 คน โดยที่ภายใต้ TISCO Financial Group มี 9 บริษัทย่อยอันได้แก่ TISCO Financial 
Group, TISCO BANK, TISCO Securities, TISCO Asset, TISCO IT, TISCO Insure, TISCO Learning Center, Highway, 
Allway  

วิธีสุ่มตัวอย่าง  
 กลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยครัง้นี้คือ พนักงานท่ีปฏิบัติงานในบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) จ านวน 
372 คน โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การสุ่มแบบเจาะจง เฉพาะกลุ่มบริษัทย่อยภายใน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) โดย 
ใช้วิธีสัดส่วน เปรียบเทียบประชากรแต่ละบริษัทย่อยกับประชากรทั้งหมด จากนั้นใช้ร้อยละที่ได้เทียบกับจ านวนกลุ่มประชากร
ที่ค านวณได้ตามสูตร Taro Yamane คือ 372 คน จะได้ผลลัพธ์คือ บริษัท TISCO Financial Group 27 คน ,TISCO BANK 
199 คน, TISCO Securities 12 คน, TISCO Asset 15 คน, TISCO IT 21 คน, TISCO Insure 19 คน, TISCO Learning 
Center 1 คน, Highway 77 คน, Allway 1 คน จากนั้นจะด าเนินการส่ง แบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google Form ให้
พนักงานท่ีปฏิบัติงานในบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ผ่าน Email เพื่อด าเนินการตอบแบบสอบถาม 

ขั้นตอนที่ 2 การสุ่มแบบสะดวก โดยการแจกแบบสอบถามด้วยแบบสอบถามออนไลน์ ที่ได้ก าหนดไว้ในข้ันตอนท่ี 1 
ให้ครบถ้วนตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ  
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยโดยการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วยวิธีการใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน จ านวนค าถามทั้งหมด 39 ข้อ แบ่งได้ดังนี้  

ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบค าถาม ซึ่งประกอบไปด้วย เพศ ประสบการณ์ท างาน ต าแหน่งที่
รับผิดชอบ และบริษัทท่ีสังกัดอยู่ ลักษณะค าถามเป็นค าถามปลายปิดแบบให้เลือกค าตอบ จ านวนค าถามทั้งหมด 4 ข้อ โดยใช้
การวัดข้อมูลลักษณะนามบัญญัติ 

ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนของผู้บริหาร, บรรยากาศในองค์กร, แรงจูงใจในการสร้างนวัตกรรม ที่
มีผลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานในการปฏิบัติงาน ลักษณะเป็นค าถามปลายปิดซึ่งประกอบด้วยค าตอบย่อยที่
แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยใช้มาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) และให้คะแนนแต่ละระดับตั้งแต่ค่าคะแนนน้อย ที่สุด คือ 1 ถึง
ค่าคะแนนมากที่สุดคือ 5 จ านวนค าถามท้ังหมด 23 ข้อ  

ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานในการปฏิบัติงาน ลักษณะเป็นค าถามปลาย
ปิดซึ่งประกอบด้วยค าตอบย่อยที่แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยใช้มาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) และให้คะแนนแต่ละระดับ
ตั้งแต่ค่าคะแนนน้อย ท่ีสุด คือ 1 ถึงค่าคะแนนมากท่ีสุดคือ 5 จ านวนค าถามท้ังหมด 12 ข้อ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
1.  ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบค าถาม ได้แก่ เพศ ประสบการณ์ท างาน ต าแหน่งท่ีรับผิดชอบ 

และบริษัทท่ีสังกัดอยู่ ลักษณะค าถามเป็นค าถามปลายปิดแบบให้เลือกค าตอบ  
2.  ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนของผู้บริหาร , บรรยากาศในองค์กร, แรงจูงใจในการสร้าง

นวัตกรรม ที่มีผลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานในการปฏิบัติงาน ลักษณะเป็นค าถามปลายปิดซึ่งประกอบด้วย
ค าตอบย่อยที่แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยใช้มาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) และให้คะแนนแต่ละระดับตั้งแต่ค่าคะแนนน้อย 
ที่สุด คือ 1 ถึงค่าคะแนนมากที่สุดคือ 5 

3.  ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานในการปฏิบัติงาน ลักษณะเป็นค าถาม
ปลายปิดซึ่งประกอบด้วยค าตอบย่อยที่แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยใช้มาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) และให้คะแนนแต่ละ
ระดับตั้งแต่ค่าคะแนนน้อย ท่ีสุด คือ 1 ถึงค่าคะแนนมากที่สุดคือ 5 

 

ผลการวิจัย 
 1. ลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่ท าการศึกษามีจ านวนทั้งสิ้น 372 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยที่เพศหญิงมีจ านวน 205 คน คิดเป็น ร้อยละ 55.1 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างานอยู่ในช่วง 
4-7 ปี จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 รองลงมาเป็นช่วงน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ปี จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 26.9 
มีต าแหน่งที่รับผิดชอบส่วนใหญ่เป็นพนักงานท่ัวไป จ านวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 66.4  โดยกลุ่มตัวอย่างทั้ง 372 คน ผู้ตอบ
แบบสอบถามมาจากกลุ่มธุรกิจในเครือบริษัททิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ทั้ง 9 บริษัทของ ได้แก่ TISCO Bank 
199 คน Highway 77 คน TISCO Financial 27 คน TISCO IT 21 คน TISCO Insure 19 คน TISCO Asset 15 คน TISCO 
Securities 12 คน TISCO Learning Center 1 คน Allway 1 คน ตามล าดับ การหาความเที่ยง (Reliability) เพื่อวิเคราะห์
หาค่าความเช่ือมั่นและวิเคราะห์คุณภาพของแบบสอบถาม ใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Alpha Cronbach’ 
Coefficient) เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถามภาพรวมมีค่าความเชื่อถือได้เท่ากับ 0.931 
 2. ปัจจัยการสนับสนุนจากผู้บริหารประกอบด้วย การสนับสนุนด้านงบประมาณ และ การสนับสนุนด้านความรู้ โดย
ส ารวจความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีต่อการสนับสนุนจากผู้บริหาร พบว่าภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความส าคัญ 
อยู่ในระดับส าคัญมาก และมีค่าเฉลี่ย 4.39 ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญโดยรวมต่อการสนับสนุนด้านงบประมาณอยู่ใน
ระดับส าคัญมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.44 และด้านรองลงมาคือ การสนับสนุนด้านความรู้ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.39 และค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟ่าของครอนบาค (Alpha Cronbach’ Coefficient) ส าหรับแบบสอบถามด้านการสนับสนุนจากผู้บริหารค่าความเช่ือถือ
ได้เท่ากับ 0.810 

3. ปัจจัยบรรยากาศด้านการสร้างนวัตกรรม ประกอบด้วย ระบบในการเผยแพร่ความคิดสร้างสรรค์ การน าความคิด
มาพัฒนาเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่และ การกระตุ้นให้มีการเสนอความคิดสรา้งสรรค์ โดยส ารวจความคิดเห็นของพนักงานท่ีมี
ต่อการบรรยากาศด้านการสร้างนวัตกรรม พบว่าภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับเห็นด้วย
มาก และมีค่าเฉลี่ย 4.22 ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากท่ีสุดคือ การน าความคิดมาพัฒนาเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.25 ด้านเห็นด้วยรองลงมาคือ ระบบในการเผยแพร่ความคิดสร้างสรรค์ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.22 และด้านที่เห็นด้วยน้อย
ที่สุดคือ การกระตุ้นให้มีการเสนอความคิดสร้างสรรค์ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.22  และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Alpha 
Cronbach’ Coefficient) ส าหรับแบบสอบถามด้านบรรยากาศในการสร้างนวัตกรรมค่าความเช่ือถือได้เท่ากับ 0.847 

4. ปัจจัยแรงจูงใจที่ท าให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นนวัตกรรม ประกอบด้วยแรงจูงจากการก าหนดตัวช้ีวัดผลงาน (KPI) 
แรงจูงใจด้านการเงิน และ แรงจูงใจด้านที่ไม่ใช่เงิน โดยส ารวจความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อการบรรยากาศด้านการสร้าง
นวัตกรรม พบว่าภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และมีค่าเฉลี่ย 4.22 ผู้ตอบ
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แบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุดคือ แรงจูงใจด้านที่ไม่ใช่เงิน โดยมีค่าเฉลี่ย 4.29 ด้านเห็นด้วยรองลงมาคือ แรงจูงจากการ
ก าหนดตัวช้ีวัดผลงาน (KPI) โดยมีค่าเฉลี่ย 4.18 และด้านที่เห็นด้วยน้อยที่สุดคือ แรงจูงใจด้านการเงิน โดยมีค่าเฉลี่ย 4.18 
และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Alpha Cronbach’ Coefficient) ส าหรับแบบสอบถามด้านแรงจูงใจในการสร้าง
นวัตกรรมค่าความเช่ือถือได้เท่ากับ 0.914 

5. ปัจจัยพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมซึ่งประกอบด้วยการสนับสนุนจากผู้บริหาร บรรยากาศการสร้างนวัตกรรม และ 
แรงจูงใจที่ท าให้เกิดพฤติกรรมเชิงนวัตกรรม โดยส ารวจพนักงานที่มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงาน 
พบว่า ภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคดิเหน็ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และมีค่าเฉลี่ย 4.25 ผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่มีความคิดเห็นโดยรวมต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน โดยผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุดในประเด็น การให้ค าแนะน าบอกต่อสิ่งใหม่ๆแก่เพื่อนร่วมงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
เพิ่มขึ้น ค่าเฉลี่ย 4.33 ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากล าดับถัดมา ได้แก่  การยอมรับ
ค าแนะน าและน าไปปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึ้น ค่าเฉลี่ย 4.30 และ แนวคิดที่จะเสนอผลิตภัณฑ์หรือ
กระบวนการใหม่ให้ผู้บริหาร ค่าเฉลี่ย 4.28 และ การเป็นผู้น าในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ค่าเฉลี่ย 4.28  และ การช้ีแนะเพื่อนร่วมงานถึงรูปแบบการท างานที่รวดเร็วและลด
ข้อผิดพลาด ค่าเฉลี่ย 4.28  และ ความต้องการให้บริษัทจัดสรรเวลาว่างในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่มีในปัจจุบัน ค่าเฉลี่ย 4.28 และ ความสนใจที่จะศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ จะเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างานเพิ่มขึ้น ค่าเฉลี่ย 4.27 และ การติดตามข่าวสารหรือเทคโนโลยีเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ค่าเฉลี่ย 4.25 และ การเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท ค่าเฉลี่ย 4.23 และผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับค่อนข้างเห็นด้วย ได้แก่ ความสนใจที่จะเผยแพร่ความคิด หรือไอเดียในการท างานใน
รูปแบบต่างๆ เช่น  Blogger, Social ค่าเฉลี่ย 4.19 และการน าเสนอผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการใหม่ออกมาในรูปแบบ 
Prototype ค่าเฉลี่ย 4.17 และ ความสนใจปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่มีในปัจจุบัน 
ค่าเฉลี่ย 4.17 และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Alpha Cronbach’ Coefficient) ส าหรับแบบสอบถามด้าน
พฤติกรรมเชิงนวัตกรรมค่าความเช่ือถือได้เท่ากับ 0.926 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปได้ดังนี้ 

สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ ประสบการณ์การท างาน ต าแหน่งที่รับผิดชอบ               
ที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นของพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)             
ที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

   1.1 พนักงานที่มีเพศต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นของพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้
ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ท่ีแตกต่างกัน 
จากผลการศึกษาพบว่า เพศที่แตกต่างกัน ได้แก่ เพศชายกับเพศหญิงมีความคิดเห็นที่มีผลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของ
พนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) โดยรวมแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

   1.2 พนักงานที่มีประสบการณ์การท างานต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นของพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของ
พนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  ที่แตกต่างกัน 

   จากผลการศึกษาพบว่า ประสบการณ์การท างานท่ีแตกตา่งกัน ได้แก่ ประสบการณ์การท างานน้อยกว่าหรือเทา่กบั 
3 ปี กับ ประสบการณ์การท างาน 4-7 ปี กับ ประสบการณ์การท างาน 8-12 ปี และ ประสบการณ์การท างานมากกว่า 12 ปี
ขึ้นไป มีความคิดเห็นที่มีผลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) โดยรวม
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
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   1.3 พนักงานที่มีต าแหน่งที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นของพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิส
โก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ท่ีแตกต่างกัน 

   จากผลการศึกษาพบว่า ต าแหน่งงานที่แตกต่างกัน ได้แก่ หัวหน้ากับพนักงานทั่วไปมีความคิดเห็นที่มีผลต่อ
พฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) โดยรวมแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 2 การสนับสนุนของผู้บริหารด้านนวัตกรรม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงาน
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

จากผลการศึกษา พบว่า การสนับสนุนจากผู้บริหารมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานในทิศทาง
เดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 3 บรรยากาศด้านการสร้างนวัตกรรมในองค์กร มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงาน
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

จากผลการศึกษา พบว่า บรรยากาศด้านการสร้างนวัตกรรมในองค์กรส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงาน
ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 4 แรงจูงใจท่ีท าให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นนวัตกรรม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงาน
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

จากผลการศึกษา พบว่า แรงจูงใจที่ท าให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นนวัตกรรมต่อพฤติกรรม เชิงนวัตกรรมของพนักงานใน
ทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ นอกจากนี้เมื่อน าปัจจัยทั้งสามด้าน 
ได้แก่ ด้านการสนับสนุนจากผู้บริหาร ด้านบรรยากาศ และด้านแรงจูงใจ มาวิเคราะห์ร่วมกันในการหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) พบว่า ด้านที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิง
นวัตกรรมมากที่สุด คือด้านแรงจูงใจ รองลงมาคือด้านการสนับสนุนจากผู้บริหารและด้านที่มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิง
นวัตกรรมน้อยท่ีสุดคือ ด้านบรรยากาศ 
 

การอภิปรายผล 
จากการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด 

(มหาชน) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ดังนี้ 
ปัจจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นของพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงาน

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) พบว่า เพศ ประสบการณ์การท างาน และ ต าแหน่งงานที่รับผิดชอบ              
ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นของพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมที่ต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากลักษณะความชอบ
ของแต่ละเพศ ประสบการณ์การท างานที่ผ่านมา และ ต าแหน่งที่รับผิดชอบ ย่อมมีความสนใจเรียนรู้นวัตกรรมใหม่                
ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งสอดคล้องตามงานวิจัย (นาฎวดี , 2524) ได้กล่าวไว้ว่า ลักษณะส่วนบุคคลมีผลต่อการแสดงออกของ
พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างมีนัยส าคัญ  

ปัจจัยด้านการสนับสนุนของผู้บริหารด้านนวัตกรรม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้
ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) พบว่า ระดับความส าคัญของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่ อการสนับสนุนจากผู้บริหาร             
ที่สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างส าคัญ (ค่าเฉลี่ย 4.39) โดยมีค่าเฉลี่ยใน
ระดับสูงสุดคือการสนับสนุนด้านงบประมาณ โดยเรื่องที่ได้รับความส าคัญมากที่สุด คือ การให้งบประมาณในการคิดค้น
นวัตกรรมใหม่ (ค่าเฉลี่ย 4.48) เนื่องจากการค้นคว้าหรือวิจัยหาสิ่งใหม่จ าเป็นต้องมีการสนับสนุนด้านทุนทรัพย์จากผู้บริหาร 
และ รองลงมาคือการสนับสนุนด้านความรู้ โดยเรื่องที่ได้รับความส าคัญมากที่สุด คือ การจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้
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ระหว่างพนักงาน (ค่าเฉลี่ย 4.42) เนื่องจากหากผู้บริหารสนับสนุนช่วงเวลาให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยงานหรือ
ตัวพนักงานจะก่อให้เกิดการแบ่งปันวิธีการท างานใหม่หรือการแนะน าสิ่งใหม่ที่น าไปประยุกต์ใช้กับงานให้มีประสิทธิภาพ
ได้มากขึ้นซึ่งผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง การสนับสนุนจากผู้บริหารของ(ภาวัฒน์, 2547) ซึ่งกล่าวไว้ว่า 
ผู้บริหารเป็นผู้มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กรในการสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้สึกร่วมกับการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฎิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพการท างานเพิ่มขึ้น 

ปัจจัยด้านบรรยากาศด้านการสร้างนวัตกรรมในองค์กร มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท               
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อบรรยากาศด้านการสร้าง
นวัตกรรมในองค์กรอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (ค่าเฉลี่ย 4.22)  โดยมีค่าเฉลี่ยในระดับสูงสุดคือการน าความคิดมาพัฒนาเป็น
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ (ค่าเฉลี่ย 4.25) โดยเรื่องที่ได้รับความส าคัญมากที่สุด คือ องค์กรมีการยอมรับข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นจากพนักงานทุกระดับ (ค่าเฉลี่ย 4.32) เนื่องจากบรรยากาศแห่งการเรียนรู้คือ การเปิดใจ รับฟัง แนะน าต่อ และปรับใช้
งานเข้ากับงานที่รับผิดชอบซึ่งจะน าไปสู่บรรยากาศแห่งการสร้างความคิดสร้างสรรค์ก่อให้เกิดเป็นนวัตกรรม  รองลงมาคือ
ระบบในการเผยแพร่ความคิดสร้างสรรค์ (ค่าเฉลี่ย 4.22) โดยเรื่องที่ได้รับความส าคัญมากท่ีสุด คือ องค์กรมีทีมงานท่ีช่วยเหลือ
และสนับสนุนในการคิดค้นความคิดใหม่เพื่อพัฒนาองค์กร (ค่าเฉลี่ย 4.37) เนื่องจากการมีทีมงานสนับสนุนจะท าให้การค้นคว้า 
วิจัย ผู้คิดค้นจะมีผู้ช่วยและมีบรรยากาศการท างานเป็น Teamwork และเห็นด้วยน้อยสุดคือ การกระตุ้นให้มีการเสนอ
ความคิดสร้างสรรค์ (ค่าเฉลี่ย 4.22) โดยเรื่องที่ได้รับความส าคัญมากท่ีสุด คือ องค์กรจัดให้มีกิจกรรมแข่งขันเสนอไอเดียในการ
พัฒนาองค์กร (ค่าเฉลี่ย 4.38) เนื่องจากการจัดให้มีการแข่งขันน าเสนอไอเดียส าหรับพัฒนาองค์กรอยู่สม่ าเสมอจะท าให้เกิด
ความตื่นตัว ไม่ซ้ าและได้แนวคิดใหม่ในการท างาน  ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง บรรยากาศในการสร้าง
นวัตกรรมของ (ธีรยุส, 2548) ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับนวัตกรรมจากภายนอกคือการ
เปิดรับแนวคิดใหม่จากภายนอกซึ่งจะท าให้แนวคิดใหม่ๆเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและหลากหลายมากกว่ารวมถึงอาจจะมีต้นทุน
ค่าใช้จ่ายที่ต่ ากว่าการพัฒนาเองทั้งหมด 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจที่ท าให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นนวัตกรรม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท 
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีตอ่แรงจูงใจท่ีท าให้เกิดพฤติกรรม
ที่เป็นนวัตกรรมในองค์กรอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (ค่าเฉลี่ย 4.22)  โดยมีค่าเฉลี่ยในระดับสูงสุดคือแรงจูงใจด้านที่ไม่ใช่เงิน 
(ค่าเฉลี่ย 4.29)  โดยเรื่องที่ได้รับความส าคัญมากที่สุด คือ การได้รับสิทธิบัตรในการเป็นเจ้าของผลงานนวัตกรรมนั้นๆ 
(ค่าเฉลี่ย 4.38) เนื่องจากการส่งเสริมให้มีการน าเสนอความคิดสร้างสรรค์โดยให้การตอบแทนเป็นเรื่องของสิทธิบัตรในการเป็น
เจ้าของผลงานนั้นจะเป็นแรงจูงใจที่ท าให้พนักงานอยากน าเสนอผลงานให้เป็นที่ยอมรับและน ามาพัฒนาองค์กรต่อไป 
รองลงมาคือแรงจูงจากการก าหนดตัวช้ีวัดผลงาน (KPI) (ค่าเฉลี่ย 4.18) โดยเรื่องที่ได้รับความส าคัญมากท่ีสุด คือ องค์กรมีการ
ตั้งเป้าหมายในการสร้างนวัตกรรมกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง (ค่าเฉลี่ย 4.24) เนื่องจากการจะสร้างพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมนั้น
อาจไม่สามารถสร้างได้ภายในเวลาอันสั้นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในการน าเสนอไอเดียสร้างสรรค์ตา่งๆ 
และเห็นด้วยน้อยสุดคือ แรงจูงใจด้านการเงิน (ค่าเฉลี่ย 4.18)  โดยเรื่องที่ได้รับความส าคัญมากที่สุด คือ การได้รับผลตอบแทน
ที่สูงขึ้น (ค่าเฉลี่ย 4.25) เนื่องจากค่าตอบแทนที่สูงขึ้นเป็นแรงจูงใจที่จะคอยผลักดันให้พนักงานมีการน าเสนอความคิด
สร้างสรรค์ในการพัฒนาองค์กรต่อไปได้ ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง แรงจูงใจในการสร้างนวัตกรรมของ           
(อินเตรียะ, 2560) ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าแรงจูงใจในการสร้างนวัตกรรม แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1.รางวัลที่เป็นตัวเงิน 
(Monetary Rewards) 2.สิ่งจูงใจทางอาชีพ (Career Incentives) 3.รางวัลทางสังคม (Social Rewards) 4.รางวัลด้านจิตใจ 
(Intrinsic Rewards) 

การศึกษาระดับความคิดเห็นด้านพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานอยู่ในระดับเห็นด้วย
มาก (ค่าเฉลี่ย 4.25)  โดยมีค่าเฉลี่ยในระดับสูงสุดคือการให้ค าแนะน าบอกต่อสิ่งใหม่ๆแก่เพื่อนร่วมงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ



11 
 

ในการท างานเพิ่มขึ้น (ค่าเฉลี่ย 4.33) เนื่องจากการสื่อสาร แบ่งปันข้อมูลหรือแนวทางในการปฎิบัติงานใหม่ให้กับพนักงาน
รับทราบและปรับใช้จะมีผลให้เกิดเป็นนวัตกรรมในองค์กรที่ท าให้กระบวนการภายในองค์กรมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  รองลงมา
คือการยอมรับค าแนะน าและน าไปปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึ้น (ค่าเฉลี่ย 4.30) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีการน าไปปรับใช้ ซึ่งการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆนั้นหากผ่านการคัดเลือกว่าวิธีการท างานใหม่ที่ลด
ขั้นตอน และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานย่อมควรน าไปปรับใช้ให้เป็นวิธีการท างานใหม่ ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ
แนวคิดเรื่อง พฤติกรรมในการสร้างนวัตกรรมของ (ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2556) ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าพฤติกรรมเชิง
นวัตกรรมคือ การแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ แนะน ากลยุทธ์ใหม่เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย วิธีการท างานใหม่ และสนับสนุนการจัดซือ้
จัดหาทรัพยากรเพื่อใช้สร้างความคิดที่แปลกใหม่ 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) พบว่า เมื่อ
น าปัจจัยทั้งสามด้าน ได้แก่ ด้านการสนับสนุนจากผู้บริหาร ด้านบรรยากาศ และด้านแรงจูงใจ มาวิเคราะห์ร่วมกันในการหา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) พบว่า ด้านที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมมากที่สุด คือด้านแรงจูงใจ (ค่า Beta 0.410) รองลงมาคือด้านการสนับสนุนจากผู้บริหาร 
(ค่า Beta 0.193) และด้านที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมน้อยที่สุดคือ ด้านบรรยากาศ  (ค่า Beta 0.146) โดยทั้งสาม
ปัจจัยสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า การสนับสนุนจากผู้บริหาร บรรยากาศด้านการสร้างนวัตกรรม และแรงจูงใจที่ท าให้
เกิดพฤติกรรมที่เป็นนวัตกรรมส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ใน
ทิศทางเดียวกัน 
 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) สามารถน าผลการศึกษาไปใช้ได้ดังนี้  

1. องค์กรควรส่งเสริมและให้การสนับสนุนด้านสิทธิบัตรในการเป็นเจ้าของผลงาน และจัดให้มีการสนับสนุนด้าน
งบประมาณ รวมถึงองค์กรควรเปิดรับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากพนักงานทุกระดับเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ
น าเสนอคิด แบ่งปันไอเดียเกี่ยวกับนวัตกรรมในองค์กรเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการท างานใหม่ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ท าให้
องค์กรมีประสิทธิภาพการท างานเพิ่มขึ้น หรือส่งผลให้ผลก าไรมากข้ึน 

2. ด้านพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานในองค์กร ทางองค์กรควรจัดให้มีช่วงเวลาในการแบ่งปันไอเดีย บอกเล่า
ประสบการณ์การท างานที่ผ่านมา การให้ค าแนะน าบอกต่อสิ่งใหม่ๆที่ได้ไปเรียนรู้วิธีการท างานที่ดีแก่เพื่อนร่วมงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึ้น  

3. จากผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่า อิทธิพลของแรงจูงใจในการสร้างนวัตกรรมส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมมาก
ที่สุด ดังนั้นองค์กรควรให้ความส าคัญกับการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานเพื่อให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือ
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างพนักงานตลอดจนสามารถคิดค้นผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการใหม่ๆได้จนสามารถแข่งขันได้ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
เพื่อให้ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถน าไปต่อยอดในทัศนะที่กว้างมากขึ้น ควรศึกษากับตัวแปรอื่นๆ ที่อาจมีความ

เกี่ยวข้องกับการศึกษาอยู่นี้ เช่น ความผูกพัน เพราะความผูกพันนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ ทัศนคติและค่านิยมของ
พนักงานที่มีต่อองค์กร ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงาน เนื่องจาก พฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานจะมี
การเสริมสร้างให้ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติตลอดจนวิธีการท างานใหม่ๆ เพื่อให้การปฎิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ดังนั้น
จะเห็นได้ว่าอิทธิพลของความผูกพันอาจมีผลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานได้ เป็นต้น 
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กิตติกรรมประกาศ 
การจัดท าสารนิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงได้อย่างสมบรูณ์ด้วยความกรุณาจาก ดร.กัลยกิตติ์ กีรติอังกูร อาจารย์ที่

ปรึกษาการท าสารนิพนธ์ ผู้ซึ่งกรุณาให้ความรู้ ค าแนะน า ค าปรึกษาเป็นอย่างดี รวมถึงการตรวจสอบข้อบกพร่อง แก้ไขจนการ
ค้นคว้าจัดท าสารนิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบรูณ์ ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้  

ขอขอบคุณกลุ่มพนักงาน และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ของกลุ่มบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ที่กรุณา
สละเวลาอันมีค่าและให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ 

สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ได้ช่วยส่งเสริม ผลักดัน ให้ค าแนะน าและสนับสนุนการเรียนเป็นอยา่งดี 
ที่ได้คอยช่วยเหลือและให้ก าลังใจตลอดมา จนการท าวิจัยสารนิพนธ์ฉบับนี้สมบรูณ์ 
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