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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับปัจจัยด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
การจัดการความรู้ วัฒนธรรมองค์กร และความเป็นองค์การนวัตกรรมของศาลยุติธรรม
ในสัง กัด สานัก ศาลยุติธ รรมประจาภาค 7 2) ปัจ จัย ด้า นภาวะผู้นาการเปลี่ย นแปลง
การจั ด การความรู้ วั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ ส่ ง ผลต่ อ ความเป็ น องค์ ก ารนวั ต กรรมของ
ศาลยุ ติ ธรรมในสั งกัดส านั กศาลยุ ติ ธรรมประจ าภาค 7 3) แนวทางการพั ฒ นาองค์ การ
นวัตกรรมของศาลยุติธรรมในสังกัดสานักศาลยุติธรรมประจาภาค 7 โดยใช้วิธี การวิจัย
แบบผสมผสาน ตัวอย่างในการวิจัย คือ บุ คลากรศาลยุติธรรมในสังกัดส านักศาลยุติธรรม
ประจ าภาค 7 จ านวน 270 คน ใช้ วิ ธี สุ่ ม แบบแบ่ งชั้ น ภู มิ เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิจั ย คื อ
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แบบสอบถามที่ผู้วิจัย สร้างขึ้น ซึ่งผ่านการทดสอบความตรงเชิงเนื้อหาและความเที่ย ง
ในระดับ ที่ย อมรับ ได้ สถิติที่ใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ข้อ มูล ประกอบด้ว ย ร้อ ยละ ค่า เฉลี่ย
ส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน สัม ประสิท ธิ์ส หสัม พันธ์ และการวิเคราะห์ก ารถดถอยพหุคูณ
ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ จานวน 5 คน โดยการเลือก
แบบเจาะจง และวิเคราะห์ ข้อมูล โดยการวิเคราะห์ เ นื้อหา ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับ
วัฒ นธรรมองค์ก รในภาพรวมอยู่ใ นระดับ มากที่สุด ส่ว นภาวะผู้นาการเปลี่ย นแปลง
การจัดการความรู้ และองค์กรนวัตกรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความเป็ น องค์การนวัตกรรมของศาลยุ ติธ รรมในสั งกัดส านักศาลยุติธรรมประจาภาค 7
ประกอบด้วย การจัดการความรู้ วัฒนธรรมองค์กร และภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง 3) แนวทาง
การพัฒ นาองค์การนวัตกรรมของศาลยุติธรรมในสังกัดสานักศาลยุติธรรมประจาภาค 7
โดยผู้นาควรส่งเสริมการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ สนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชา ส่งเสริม
การจัดการความรู้ให้เป็น ระบบ มีความเข้าใจในกระบวนการนวัตกรรมและสนับสนุนให้มี
การร่วมมือการทางานเป็นทีม
คาสาคัญ: ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง, การจัดการความรู้, วัฒนธรรมองค์กร, องค์การนวัตกรรม
Abstract
This research aimed to study: 1) level of transformational leadership,
knowledge management, organizational culture and innovative organization
of the Courts of Justice under the Office of the Courts of Justice, Region XII;
2) the influence of transformational leadership, knowledge management
and organizational culture on becoming an innovative organization of the
Courts of Justice under the Office of the Courts of Justice, Region XII; and 3) guidelines
for the development of the Courts of Justice under the Office of the Courts
of Justice, Region XII towards the innovative organization. This research used
a mixed research methodology. The sample consisted of 270 personnel of
the Court of Justice under the Office of the Court of Justice, Region XII. They
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were selected via stratified random sampling. The research instrument was a
questionnaire developed by the researcher and checked for content validity
and reliability. The statistics used for data analysis consisted of percentage,
mean, standard deviation, correlation coefficient and multiple regression
analysis. As for the qualitative research part, data were collected through
in-depth interviews with 5 informants, selected via purposive sampling. Data
were analyzed by content analysis. The research findings showed that: 1) In
overall, organizational culture was rated at the highest level whereas
transformational leadership, knowledge management and innovative
organization were at a high level; 2) factors influencing becoming the
innovative organization of the Courts of Justice under the Office of the
Courts of Justice, Region XII consisted of knowledge management,
organizational culture and transformational leadership; 3) as for the guidelines for
the development of the Courts of Justice under the Office of the Courts of
Justice, Region XII towards the innovative organization, it suggested that
leaders should promote learning atmosphere and creativity within the
organization, support subordinates, promote systematic knowledge management,
understand innovation processes and encourage collaboration and teamwork.
Keywords: Transformational Leadership, Knowledge Management, Organizational
Culture, Innovative Organization
บทนา
ปั จ จุ บั น เป็ น ยุ ค แห่ ง การเปลี่ ย นแปลงเนื่ อ งจากความรี บ เร่ ง ของเทคโนโลยี
ความก้าวหน้ า อย่ า งรวดเร็ ว ของเทคโนโลยี ส่ ง ผลให้ ส ภาพแวดล้อ มภายนอกองค์ก าร
มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย ทั้ง ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และประชากร
เป็นยุคที่ส ามารถเข้าถึ งข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว โดยใช้เทคโนโลยี
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เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบงาน ภาครัฐตระหนักถึงความสาคัญของการเปลี่ยนแปลง
ทางนวัตกรรม ดังนั้น การทางานในองค์การภาครัฐในปัจจุบันนี้มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องนาเอาเทคโนโลยีมาเป็นกลไกลสาคัญในการพัฒ นาระบบงาน เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริการของหน่วยงานภาครัฐแทนกระบวนการทางานแบบเดิม ๆ ที่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อน เข้าถึงยากมาสู่ยุคของนวัตกรรมที่สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ด้วยความสะดวก
รวดเร็ว ลดขั้นตอนในการทางาน ถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยเครื่องมือที่
สาคัญในการปรับเปลี่ยนองค์การ คือ การใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับองค์การ เพื่อให้ก้าวสู่
ความเป็นองค์การนวัตกรรม
ศาลยุติธรรม เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ ปัจจุบันศาลยุติธรรมประสบปัญหา
คดีล้น ศาล มีคู่ความติดต่อด้านคดีจานวนมาก และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการของรัฐที่ใช้ในการจากัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
ทาให้ก ารพิจ ารณาคดีในศาลได้รับ ผลกระทบอย่างหลีก เลี่ย งไม่ได้ ศาลยุติธ รรมจึงได้
เตรียมความพร้อมและพัฒ นานวัตกรรม เพื่ออานวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้วิจัย
สนใจที่จ ะศึก ษาถึง แนวทางการพัฒ นาองค์ก ารนวัต กรรมของศาลยุติธ รรมในสัง กัด
ส านั ก ศาลยุ ติ ธ รรมประจ าภาค 7 โดยมุ่ งศึ ก ษาถึ งปั จ จั ย ที่ ส่ งผลกระทบต่ อ การพั ฒ นา
องค์การนวัตกรรมของศาลยุติธรรม ซึ่งได้แก่ ปัจจัยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิด
ของ Bass and Avolio (1994) ประกอบด้วย การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ
การกระตุ้นทางปัญญาและการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ปัจจัยการจัดการความรู้ของ
Marquardt (1996) ประกอบด้วย การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การจัดเก็บความรู้
การคืนความรู้ และการถ่ายโอนและการใช้ความรู้ ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร ของ Daft
(2001) คื อ วั ฒ นธรรมการปรั บ ตั ว วั ฒ นธรรมมุ่ ง ผลสาเร็ จ วั ฒ นธรรมเครื อ ญาติ
และวัฒ นธรรมราชการ ซึ่งมีผลต่อ ความเป็นองค์การนวัตกรรมได้ประยุกต์ใช้แนวคิดของ
OECD/Eurostat (2018) ประกอบด้ ว ย นวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ นวั ต กรรมกระบวนการ
นวัตกรรมการตลาด และนวัตกรรมองค์กร
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ปั จ จั ย ด้ า นภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง การจั ด การความรู้
วัฒนธรรมองค์กรและความเป็นองค์การนวัตกรรมของศาลยุติธรรมในสังกัดสานักศาลยุติธรรม
ประจาภาค 7
2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง การจัดการความรู้ วัฒนธรรมองค์กร
ที่ส่ง ผลต่อ ความเป็น องค์ก ารนวัต กรรมของศาลยุติธ รรมในสัง กัด สานัก ศาลยุติธ รรม
ประจาภาค 7
3. เพื่อ ศึกษาแนวทางการพัฒ นาองค์ก ารนวัต กรรมของศาลยุติธ รรมในสังกัด
สานักศาลยุติธรรมประจาภาค 7
การทบทวนวรรณกรรม
จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่นักวิจัยได้กล่าวไว้ ผู้วิจัยได้รวบรวมเพื่อนามา
สนับสนุนกรอบแนวคิดโดยแบ่งวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเป็น ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
การจัดการความรู้ วัฒนธรรมองค์กรและองค์การนวัตกรรม รายละเอียดดังต่อไปนี้
นันธิดา จันทร์ศิริ (2560) ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมภายในองค์การ ผลการศึกษาพบว่า ผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ถือเป็ น บทบาทสาคัญ ที่จ ะแสดงออกถึงความรู้แ ละความสามารถในการนาองค์การให้
ประสบความสาเร็จและสามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาให้องค์การให้บรรลุเป้าหมาย
และวิสัยทัศน์ขององค์กรได้
ศจี พ รรณ แสงอ่ อ น, กฤษณะ ดาราเรือ ง และสมเดช สิ ท ธิพ งศ์ พิ ท ยา (2560)
ศึกษาเรื่อง สมรรถนะทางนวัตกรรมของเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยภาวะผู้นาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการความรู้ เป็นองค์ประกอบที่สาคัญ
ที่มผี ลต่อสมรรถนะทางนวัตกรรมของเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ
กฤษณะ ดาราเรือง (2559) ศึกษาเรื่อง การรับรู้ระดับบุคคลด้านวัฒนธรรมองค์กร
และการจัดการความรู้ที่มีอิทธิพลต่อนวัตกรรม ของกลุ่มบริษัท KTIS ผลการศึกษาพบว่า
ปัจจัยด้านวัฒ นธรรมองค์กร ด้านการจัดการความรู้ เป็นปัจจั ยที่มีอิทธิพลต่อนวัตกรรม
องค์การ
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ชารวี บุตรบารุง, ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ และสมภูมิ แสวงกุล (2556) ศึกษาเรื่อง
อิท ธิพ ลของภาวะผู้นาการเปลี่ย นแปลง การจัด การความรู้ และนวัต กรรมที่มีผ ลต่อ
การดาเนินงานของธนาคารไทยพาณิชย์ ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
และการจัดการความรู้มีความสาคัญซึ่งส่งผลต่อนวัตกรรมองค์การ
ดุสิต รสานนท์ (2560) ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
ขององค์ก รธุร กิจ ส่ง ออกไทย ผลการศึก ษาพบว่า สิ่ง ที่ส นับ สนุน ด้า นนวัต กรรมของ
องค์กรธุรกิจส่งออกมี 5 ปัจจัยที่สาคัญ คือ การมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร วัฒนธรรมองค์กร
การสร้า งสภาพแวดล้อ มและบรรยากาศในการทางาน กระบวนการทางานที่เอื้อ ต่อ
การสร้างนวัตกรรม และโครงสร้างองค์กร
กนกวรรณ ภู่ ไ หม (2559) ศึ ก ษาเรื่ อ ง การศึ ก ษาปั จ จั ย สนั บ สนุ น การสร้ า ง
นวัตกรรมองค์กร บริบท ธนาคารพาณิชย์ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านนวัต กรรมองค์กร
ได้แก่ วัฒ นธรรมองค์กร องค์กรแห่งการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ วิสัยทัศน์/พันธกิจ/
เป้าหมาย โครงสร้าง องค์กร แรงจูงใจ ทรัพยากร ผู้นาส่งผลทางตรงต่อนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
และนวัตกรรมกระบวนการ
วรธรรม พงษ์สีชมพู, อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง และวรรณี แกมเกตุ (2558) ได้ทาการศึกษา
เรื่อง อิทธิพลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรรัฐวิสาหกิจที่มีต่อการเป็นองค์กร
แห่ งการเรี ย นรู้ แ ละองค์ ก รแห่ งนวัต กรรม ผลการศึ ก ษาพบว่า ภาวะผู้ น าของผู้ บริ หาร
วัฒนธรรมองค์กร และการจัดการความรู้ขององค์กรรัฐวิสาหกิจโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ฐิติมา พูลเพชร, วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ และจันทนา แสนสุข (2561) ศึกษาเรื่อง
การสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์การ : ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ ผลการศึกษาพบว่า
การสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมเป็นสิ่งที่มีคุณค่าขององค์การเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการดาเนินงาน
ขององค์การที่ก่อให้เ กิด ประสิทธิภ าพและประสิทธิผลของการดาเนินงานขององค์การ
ในการแข่งขันที่นาไปสู่ความสาเร็จและความยั่งยืนในธุรกิจ
อรพรรณ คงมาลั ย (2561) ได้ทาการศึกษาเรื่อง บทบาทของนวัตกรรมองค์กร
สมรรถนะเชิง นวัต กรรม และการถ่า ยโอนความรู้ต่อ นวัต กรรมของธนาคารพาณิช ย์
ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ผลการศึกษาพบว่า นวัตกรรมองค์กรส่งผลทางอ้อมต่อการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของธนาคารพาณิช ย์ นอกจากนี้ สมรรถนะเชิงนวัต กรรมของบุคลากรและ
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การถ่ายโอนความรู้ระหว่างบุคลากรร่ว มกันส่งผลทางตรงต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม
โดยการถ่ายโอนความรู้ระหว่างบุ คลากรมีอิทธิพลที่สู งกว่าสมรรถนะเชิงนวัตกรรมของ
บุ ค ลากร ซึ่ งนวัต กรรมของธนาคารพาณิ ช ย์ เป็ น การ ผสมผสานกั น ระหว่างนวัต กรรม
ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมกระบวนการ และนวัตกรรมการตลาด
Kambiz and Aslan (2015) ได้ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของการจัดการความรู้ต่อ
นวัตกรรมองค์การ: การศึกษาเชิงประจักษ์ ผลการศึกษาพบว่า การจัดการความรู้มีส่วนสาคัญ
ในการสร้างสรรค์น วัตกรรม เป็นสิ่งสาคัญสาหรับทั้งการจัดการความรู้และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านนวัตกรรมเพื่อประโยชน์ของการได้เปรียบการแข่งขันทางธุรกิจ
Kambiz and Aslan (2014) ได้ ศึ ก ษา เรื่ อ งการตรวจสอบผลกระทบของ
วัฒนธรรมองค์กรต่อนวัตกรรมองค์การ ผลการศึกษาพบว่า วัฒนธรรมองค์กรมีบทบาทสาคัญ
ในการสร้างสรรค์น วัตกรรมและเป็ น สิ่งส าคัญ สาหรับทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและ
วัฒนธรรมองค์กรในการทาความเข้าใจความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างแนวคิดกับคุณค่าที่
สามารถสร้างขึ้นในแง่ของการรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนสาหรับองค์การ
กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความเป็นองค์การนวัตกรรม
ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ป ระยุกต์ใช้ปัจ จัยด้านภาวะผู้นาการเปลี่ ยนแปลงของ Bass and Avolio
(1994) ปัจจัยด้านการจัดการความรู้ของ Marquardt (1996) ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร
ของ Daft (2001) และความเป็ น องค์ ก ารนวั ต กรรมได้ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ แ นวคิ ด ของ
OECD/Eurostat (2018) ได้กรอบแนวคิดในการวิจัย แนวทางการพัฒนาความเป็นองค์การ
นวัตกรรมของศาลยุติธรรมในสังกัดสานักศาลยุติธรรมประจาภาค 7 ดังนี้
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ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
- การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
- การสร้างแรงบันดาลใจ
- การกระตุ้นทางปัญญา
- การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
การจัดการความรู้
- การแสวงหาความรู้
- การสร้างความรู้
- การจัดเก็บความรู้และค้นคืนความรู้
- การถ่ายโอนและการใช้ความรู้

องค์การนวัตกรรม
- นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
- นวัตกรรมกระบวนการ
- นวัตกรรมการตลาด
- นวัตกรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร
- วัฒนธรรมการปรับตัว
- วัฒนธรรมมุ่งผลสาเร็จ
- วัฒนธรรมเครือญาติ
- วัฒนธรรมราชการ

แนวทางการพัฒนาความเป็นองค์การนวัตกรรมของศาลยุติธรรมในสังกัดสานักศาลยุติธรรมประจาภาค 7
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สมมติฐานของการวิจัย
ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง การจั ดการความรู้ และวัฒ นธรรมองค์กรส่งผลต่อ
ความเป็นองค์การนวัตกรรมของศาลยุติธรรมในสังกัดสานักศาลยุติธรรมประจาภาค 7
วิธีดาเนินการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพโดยมี แ หล่ ง ข้ อ มู ล จากบุ ค ลากรของ
ศาลยุติธรรมในสังกัดสานักศาลยุติธรรมประจาภาค 7 จานวน 21 ศาล
ประชากรและตัวอย่าง ประชากรที่ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรศาลยุติธรรม
ในสั ง กัด สานัก ศาลยุ ติธ รรมประจาภาค 7 ตัว อย่า งของบุค ลากรศาลยุติธ รรมในสั ง กัด
สานักศาลยุติธรรมประจาภาค 7 จานวน 270 คน คานวณขนาดตัวอย่างจากโปรแกรม
G*Power 3
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน (mixed method) โดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ
(quantitative research) เก็บข้อมูลจากบุคลากรศาลยุติธรรมในสังกัดสานักศาลยุติธรรม
ประจาภาค 7 โดยใช้ แ บบสอบถามเก็ บ ข้ อ มู ล และทาการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทางสถิ ติ
และการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) เป็นการนาผลจากการศึกษาเชิงปริมาณ
มาสร้างประเด็นในการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interviews) เพื่อหาแนวทางการพัฒนา
ความเป็นองค์การนวัตกรรมศาลยุติธรรมในสังกัดสานักศาลยุติธรรมประจาภาค 7
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ จ ะน าข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากแบบสอบถามมา
ประมวลผล โดยใช้ วิธีในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 1) การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
โดยใช้ค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 2) การวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติ
เกี่ยวกับปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อแนวทางการพัฒนาความเป็นองค์การนวัตกรรมของ
ศาลยุติธรรมในสั งกัดสานักศาลยุติธรรมประจาภาค 7 ประมวลผลข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ ย
(mean) และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 3) การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระเพื่อศึกษาความสัมพันธ์กันเองของตัวแปร (Multicollinearity) โดยใช้
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วิ ธี ก ารวิ เคราะห์ ส ถิ ติ สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข อง Pearson (Pearson’s correlation
coefficient) 4) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบสมมติฐ านการวิจั ย ใช้ส ถิติการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) วิธีแบบขั้นตอน (stepwise Selection)
เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ร้อยละทานายความแปรปรวน
ตัวแปรตาม ค่าลาดับอิทธิพลของตัวแปรอิสระต่อตัวแปรตาม สมการทานายตัวแปรตาม
และทดสอบสมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้ ข องการวิ จั ย 5) การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ
จากการสั มภาษณ์ เชิงลึ กในประเด็น เกี่ย วข้อ ง เพื่ อศึกษาแนวทางการพั ฒ นาความเป็ น
องค์ ก ารนวั ต กรรมของศาลยุ ติ ธ รรมในสั งกั ด ส านั ก ศาลยุ ติ ธ รรมประจ าภาค 7 น ามา
วิเคราะห์แ นวทางการพัฒ นาความเป็น องค์ก ารนวัต กรรม โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
แล้วนาเสนอข้อมูลในรูปแบบความเรียง
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยการจัดการความรู้
และปัจจัยวัฒนธรรมองค์กรส่งผลต่อความเป็นองค์การนวัตกรรมของศาลยุติธรรมในสังกัด
สานั กศาลยุติธรรมประจาภาค 7 อย่างมีนั ยสาคัญ โดยปัจจัยวัฒ นธรรมองค์กรส่ งผลใน
ระดับมากที่สุด ส่วนภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและการจัดการความรู้ส่งผลในระดับมาก
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปัจจัยด้านภาวะผู้นา
การเปลี่ย นแปลงของบุค ลากร ศาลยุติธ รรมในสัง กัด สานัก ศาลยุติธ รรม
ประจาภาค 7
(n = 270)
ปัจจัยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
S.D.
ลาดับ
ระดับ
1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
4.43
0.51
3
มาก
2. การสร้างแรงบันดาลใจ
4.45
0.55
1
มาก
3. การกระตุ้นทางปัญญา
4.44
0.54
2
มาก
4. การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
4.40
0.52
4
มาก
รวม
มาก
4.43
0.47
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปัจจัยด้านการจัดการ
ความรู้ของศาลยุติธรรมในสังกัดสานักศาลยุติธรรมประจาภาค 7
(n = 270)
ปัจจัยการจัดการความรู้
S.D.
ลาดับ
ระดับ
1. การแสวงหาความรู้
4.49
0.49
1
มาก
2. การสร้างความรู้
4.47
0.57
2
มาก
3. การจัดเก็บความรู้และการค้นคืนความรู้
4.45
0.57
4
มาก
4. การถ่ายโอนและการใช้ความรู้
4.46
0.56
3
มาก
รวม
มาก
4.47
0.48
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร
ของศาลยุติธรรมในสังกัดสานักศาลยุติธรรมประจาภาค 7
(n = 270)
ปัจจัยวัฒนธรรมองค์กร
S.D.
ลาดับ
ระดับ
1. วัฒนธรรมการปรับตัว
2. วัฒนธรรมมุ่งผลสาเร็จ
3. วัฒนธรรมเครือญาติ
4. วัฒนธรรมราชการ
รวม

4.48
4.50
4.49
4.59
4.51

0.47
0.51
0.50
0.46
0.42

4
2
3
1

มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
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ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ด้านองค์การนวัตกรรม
ของศาลยุติธรรมในสังกัดสานักศาลยุติธรรมประจาภาค 7
(n = 270)
องค์การนวัตกรรม
S.D.
ลาดับ
ระดับ
1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
4.47
0.50
4
มาก
2. นวัตกรรมกระบวนการ
4.47
0.51
4
มาก
3. นวัตกรรมการตลาด
4.50
0.52
1
มาก
4. นวัตกรรมองค์กร
4.50
0.50
1
มาก
รวม
มาก
4.48
0.46
ตารางที่ 5 การทดสอบภาวะร่วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity)
ปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวทางการพัฒนา
องค์การนวัตกรรม
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (X1)
การจัดการความรู้ (X2)
วัฒนธรรมองค์กร (X3)
VIF (variance inflation factors)
** ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .01

ภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง (X1)
1.00

2.37

การจัดการ
ความรู้(X2)
0.73**
1.00
3.85

วัฒนธรรมองค์กร
(X3)
0.74**
0.85**
1.00
4.00
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ตารางที่ 6 แสดงค่ าอิ ท ธิ พ ลปั จ จั ย ด้ านภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง การจัด การความรู้
วัฒ นธรรมองค์กรที่ ส่งผลต่อความเป็นองค์ก ารนวัตกรรมของศาลยุติธ รรม
ในสังกัดสานักศาลยุติธรรมประจาภาค 7 โดยภาพรวมแบบขั้นตอน
ลาดับการเข้าสู่สมการ
R
R2 Adjusted R2 R2 Change
การจัดการความรู้ (X2)
.799 .639
.638
วัฒนธรรมองค์กร (X3)
.829 .687
.684
0.046
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (X1) .835 .698
.694
0.010
a = 0.444 (sig = 0.009) S.E.est Y = 0.255 F= 204.60 Sig = 0.000

b
.377
.367
.158

β
.393
.340
.162

t
5.944**
5.048**
3.115**

** ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01
ตารางที่ 7 สรุปปัจจัยด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง การจัดการความรู้ วัฒนธรรมองค์กร
ที ่ ส ่ ง ผล ต่ อ ค วามเป็ น องค์ ก ารน วั ต กรรม ของศาลยุ ต ิ ธ รรมในสั ง กั ด
สานักศาลยุติธรรมประจาภาค 7
ปัจจัย
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (X1)
การจัดการความรู้ (X2)
วัฒนธรรมองค์กร (X3)

การพัฒนาความเป็นองค์การนวัตกรรมของ
ศาลยุติธรรมในสังกัดสานักศาลยุติธรรมประจาภาค 7




สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้นาผลการวิจัยมาสรุปและเชื่อมโยง
กับผลการวิจัย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง การจัดการความรู้
วั ฒ นธรรมองค์ ก รและความเป็ น องค์ ก ารนวั ต กรรมของศาลยุ ติ ธ รรมในสั งกั ด
สานักศาลยุติธรรมประจาภาค 7 รายละเอียดดังนี้

Sig.
.000**
.000**
.002**
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ระดับ ปัจ จัย ภาวะผู ้น าการเปลี ่ย นแปลง ผลการวิจัย พบว่า ในภาพรวม
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก ( = 4.43) เมื่อพิจารณารายด้านเรียงลาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ( = 4.45) ด้านการกระตุ้น
ทางปัญญา ( = 4.44) ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ( = 4.43) ด้านการคานึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล ( = 4.40) ตามลาดับ
ระดับปัจจัยการจัดการความรู้ ผลการวิจัยพบว่าในภาพรวมการจัดการความรู้
อยู่ในระดับมาก ( = 4.47) เมื่อพิจารณารายด้านเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ ด้านการแสวงหาความรู้ ( = 4.49) ด้านการสร้างความรู้ ( = 4.47) ด้านการถ่ายโอน
และการใช้ความรู้ ( = 4.46) ด้านการจัดเก็บความรู้และการค้นคืนความรู้ ( = 4.45)
ตามลาดับ
ระดับปัจจัยวัฒนธรรมองค์กร ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมวัฒนธรรมองค์กร
อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.51) เมื่อพิจารณารายด้านเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ วัฒนธรรมราชการ ( = 4.59) ด้านวัฒนธรรมมุ่งผลสาเร็จ ( = 4.50) วัฒนธรรมเครือ
ญาติ ( = 4.49) วัฒนธรรมการปรับตัว ( = 4.48) ตามลาดับ
ระดับด้านองค์การนวัตกรรม ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมองค์การนวัตกรรม
อยู่ในระดับมาก ( = 4.48) เมื่อพิจารณารายด้านเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ ด้านนวัตกรรมการตลาดและนวัตกรรมองค์กร ( = 4.50) ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
และนวัตกรรมกระบวนการ ( = 4.47) ตามลาดับ
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ด้ า นภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง การจั ด การความรู้
วัฒนธรรมองค์ กรที่ส่งผลต่อความเป็น องค์ก ารนวัตกรรมของศาลยุติธ รรมในสังกัด
สานักศาลยุติธรรมประจาภาค 7 โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ แบบขั้น ตอน (Stepwise Multiple Regression) พบว่า แนวทาง
การพัฒนาความเป็นองค์การนวัตกรรมของศาลยุติธรรมในสังกัดสานักศาลยุติธรรมประจาภาค 7
และตัวพยากรณ์ คือ ปัจจัยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (X1) ปัจจัยการจัดการความรู้ (X2)
และปัจจัยวัฒนธรรมองค์กร (X3) พบว่า ไม่มีปัญหาภาวะเส้นตรงร่วมเชิงพหุจึงสามารถ
นาตั ว แปรทั้ ง หมดมาวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ตอบสมมติ ฐ านได้ หรื อ กล่ า วอี ก อย่ า งคื อ ปั จ จั ย
การจัดการความรู้ (X2) ปัจจัยวัฒนธรรมองค์กร (X3) และปัจจัยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง(X1)
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ทั้งสามองค์ประกอบสามารถพยากรณ์หรือทานายความเป็นองค์การนวัตกรรมของศาลยุติธรรม
ในสัง กัด สานัก ศาลยุติธ รรมประจาภาค 7 ซึ่ง สามารถเขีย นสมการในรูปคะแนนดิบ
ทานายการพัฒนาความเป็นองค์การนวัตกรรมของศาลยุติธรรมในสังกัดสานักศาลยุติธรรม
ประจาภาค 7 ได้ดังนี้
= 0.444 + 0.377** (X2) + 0.367** (X3) + 0.158** (X1)
3. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาองค์ ก ารนวั ต กรรมของศาลยุ ติ ธ รรม
ในสังกัดสานักศาลยุติธรรมประจาภาค 7 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า
การพัฒนาองค์การนวัตกรรมด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ศาลยุติธรรมมีการพัฒนา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นาเทคโนโลยีมาใช้เพื่ออานวยความสะดวกและรวดเร็วในการบริการ
ประชาชน แต่ยัง คงเป็น ความลับ และรัก ษาไว้ซึ่ง ความยุติธ รรม และเพื่อ ช่ว ยอานวย
ความสะดวกในการสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีและบริการประชาชน
การพั ฒ นาองค์ ก ารนวั ต กรรมด้ า นนวั ต กรรมกระบวนการ ศาลยุ ติ ธ รรม
มีการประยุกต์หรือปรับปรุงกระบวนการทางานใหม่ ๆ เพื่อให้การพิพากษาคดีเป็นไปด้วย
ความสะดวก รวดเร็วเป็นระบบสามารถค้นคว้าหาข้อมูลได้ง่าย แต่ยังคงรักษาความลับและ
ความยุติธรรม ส่งผลให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในกระบวนการทางานและพร้อมที่จะให้
ความร่วมมือกับนวัตกรรมที่สานักงานศาลยุติธรรมกาหนดขึ้น
การพัฒนาองค์การนวัตกรรมด้านนวัตกรรมการตลาด ศาลยุติธรรมมีวิธีการบริการ
ประชาชนในรูปแบบใหม่ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน
โดยไม่ล ะทิ้งช่องทางเดิม ๆ แต่ป รับ ปรุ งวิธีการและขั้น ตอนให้ มีความทันสมั ย สามารถ
ให้บริการประชาชนด้านความยุติธรรมได้หลากหลายช่องทางให้ประชาชนได้เลือกใช้ตาม
ความเหมาะสมของแต่ละบุคคล
การพัฒนาองค์การนวัตกรรมด้านนวัตกรรมองค์กร ศาลยุติธรรมเป็นองค์กรที่มี
การบริหารจัดการแบบภาครัฐแนวใหม่ มีการนานวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้
กระบวนการทางานของสานักงานศาลยุติธรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีบริการที่สะดวก
รวดเร็วส่งผลให้ประชาชนได้ทราบถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
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ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒ นาความเป็นองค์การนวัตกรรมของ
ศาลยุติธรรมในสังกัดสานักศาลยุติธรรมประจาภาค 7 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปใช้
1.1 จากผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อความเป็นองค์การ
นวัตกรรม สรุปได้ว่า ผู้นาควรมีการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านความคิ ดริเริ่มสร้างสรรค์ เปิดใจ
ยอมรั บ ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงและจั ด ให้ มี ผู้ เ ชี่ ย วชาญเกี่ ย วกั บ นวั ต กรรมช่ ว ยแนะนา
การปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของหน่วยงานเพื่อการใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 จากผลการวิจัยพบว่าการจัดการความรู้ส่งผลต่อความเป็นองค์การนวัตกรรม
สรุปได้ว่า ควรส่งเสริมการจัดการความรู้ตั้งแต่ระดับผู้นาเพื่อให้มีความรู้ความสามารถและ
ความเข้าใจในกระบวนการจัดการความรู้และส่งเสริมการจัดการความรู้ระดับผู้ปฏิบัติ ให้มี
ความรู้ ค วามสามารถ เพื่ อ น ามาใช้ ป ระโยชน์ ในการปฏิ บั ติงานได้ อย่าถูก ต้อ ง อีก ทั้ งยั ง
สามารถจัดเก็บและสามารถถ่ายโอนความรู้ให้กับบุคลากรใหม่ ๆ ได้อีกด้วย
1.3 จากผลการวิจัยพบว่าวัฒนธรรมองค์กรส่งผลต่อความเป็นองค์การนวัตกรรม
สรุปได้ว่า ควรเตรียมความพร้อมให้บุคลากรในองค์การเปิดใจยอมรับความเปลี่ยนแปลง
ใหม่ ๆ พร้อมรับมือกับการทางานที่เปลี่ยนรูปแบบและสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันทางาน
เป็นทีม
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาความเป็นองค์การนวัตกรรมจากผู้ใช้บริการ
นวัต กรรมของศาลยุติธ รรมเพื่อ จะทาให้ท ราบถึง ปัญ หาในเชิง ลึก ด้า นนวัต กรรมและ
ความต้องการของผู้ใช้บริการ
2.2 ควรจะศึกษาปัจ จัย อื่น ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นองค์การนวัตกรรมเพิ่มเติม
เช่น ภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม สมรรถนะเชิงนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล
2.3 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาความเป็นองค์การนวัตกรรมให้ครอบคลุม
ศาลยุติธรรมทั้งประเทศ ในด้านปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อ ความเป็นองค์การนวัตกรรมของ
ศาลยุติธรรม ซึ่งประโยชน์ที่ได้จะนาไปใช้ในการพัฒนาให้ศาลยุติธรรมเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม
ต่อไป
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