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53602304 : สาขาวิชาการประกอบการ 
คาํสาํคญั :   ความคิดสร้างสรรค ์ รูปแบบภาวะผูน้าํ วฒัธรรมองคก์าร  
 กลัยภรณ์ ดารากร ณ อยธุยา : ความสมัพนัธร์ะหว่างรูปแบบภาวะผูน้าํ วฒันธรรมองค์การ 
กบัความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล ศึกษาธนาคารพาณิชยใ์นเขตจงัหวดันครปฐม. อาจารยที์ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์ : อ. ดร.เฉลิมชยั  กิตติศกัดินาวิน.  163 หนา้. 
 
 การวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือ (1)ศึกษาความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล รูปแบบภาวะผูน้าํ 
และวฒันธรรมองค์การ ในธนาคารพาณิชย ์จงัหวดันครปฐม  (2)ศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของคุณลกัษณะส่วนบุคคล กบัความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล รูปแบบภาวะผูน้าํ และวฒันธรรม
องคก์ารในธนาคารพาณิชย ์จงัหวดันครปฐม (3)ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผูน้าํ 
วฒันธรรมองค์การ และความคิดสร้างสรรรค์ของบุคคลในธนาคารพาณิชย  ์จังหวดันครปฐม  
(4)ศึกษาปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล ในธนาคารพาณิชย ์จงัหวดันครปฐม 
โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งจากพนกังานทีปฏิบติังานในธนาคารพาณิชย ์เขตจงัหวดันครปฐมจาํนวน 308 
คน ด้วยวิธีการใชแ้บบประเมิน เป็นเครืองมือในการวิจยั สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ 
ความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตราฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว ค่าสหสมัพนัธเ์พียร์สนั และการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบมีขนัตอน 
 ผลการวิจัย พบว่า (1)พนักงานธนาคารพาณิชย  ์ในเขตจังหวดันครปฐม มีการรับรู้  
ภาวะผูน้าํแบบเปลียนแปลง และภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียน อยู่ในระดบัสูง มีการรับรู้วฒันธรรม
องค์การ ลกัษณะสร้างสรรค์ และลกัษณะตังรับ-เฉือยชา อยู่ในระดบัสูง วฒันธรรมองค์การ
ลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว อยู่ในระดบัปานกลาง และมีความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล อยู่ในระดบั
ปานกลาง (2)คุณลกัษณะส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารพาณิชยที์แตกต่างกัน จะมีความคิด
สร้างสรรคบุ์คคล การรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ และการรับรู้วฒันธรรมองค์การแตกต่างกนั (3)ภาวะ
ผูน้าํแบบแลกเปลียน และวฒันธรรมองค์การลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับ
ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล  (4)ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล  คือ 
วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา 
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 This research has purpose to (1)study the Individual Creativity, Leadership Styles 
and Organization Culture in Commercial Bank of Nakhon Pathom Province, (2)study and 
compare the different in Individual Characteristic and Individual Creativity, Leadership Styles 
and Organization Culture in Commercial Bank of Nakhon Pathom Province. (3)Study the 
relationships between Leadership Styles, Organization Culture and Individual Creativity in 
Commercial Bank of Nakhon Pathom Province. (4)Study the factors that have influence to the 
Individual Creativity in Commercial Bank of Nakhon Pathom Province, conduct by collecting 
308 samples from the employee that work in Commercial Bank of Nakhon Pathom Province 
by using assessment form as a tool. The statistic that used as part of this research is 
Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, T-Test, One-Way ANOVA, Pearson’s 
Correlation and Stepwise Multiple Regression Analysis. 
 The study results revealed that (1)Employee in Commercial Bank of Nakhon 
Pathom Province has High Level of understanding in Transformational Leadership and 
Transactional Leadership also in Organization Cultural Constructive Styles and Passive-
Defensive Styles. Medium Level of understanding in Aggressive-Defensive Styles and 
Individual Creativity. (2)Individual Characteristic of employee in Commercial Bank is different 
therefore Individual Creativity, perception of Leadership Styles and perception of Organization 
Culture will be different. (3)Transactional Leadership and Passive-Defensive Styles have a 
positive relationship with Individual Creativity. (4)Factor that has an influence toward 
individual creativity is Passive-Defensive Styles.  
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กติตกิรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธ์ฉบบันี สาํเร็จไดด้ว้ยดีอนัเนืองมาจากความอนุเคราะห์ ของอาจารย  ์ดร.
เฉลิมชยั กิตติศกัดินาวิน อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทีไดเ้สียสละเวลาอนัมีค่า ในการให้คาํแนะนาํ 
ความช่วยเหลือ และขอ้แนะนาํต่างๆ ตลอดจนแกไ้ขปรับปรุงใหว้ิทยานิพนธฉ์บบันีมีความสมบูรณ์ 
และน่าสนใจ ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซึงในความกรุณา จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสนี 
 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.เกริกฤทธิ อมัพะวตั, อาจารย ์ดร.กฤษฎา พชัราวนิช, 
ดร.รัชนิภา สายอุบล และรองศาสตราจารยพ์รชัย เทพปัญญา ทีกรุณาให้ความอนุเคราะห์เป็น
ผูเ้ชียวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ และเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตลอดจนให้
คาํแนะนาํในการวิจยัครังนี 
 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยทุ์กท่านในภาควิชาการประกอบการ คณะวิทยาการ         
จดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร ทีไดป้ระสาทวิชาความรู้ ตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์ทีดีแก่ผูว้ิจยั 
 ขอขอบพระคุณ ผูต้อบแบบประเมินทุกท่านทีกรุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบประเมิน 
เพือนๆ ทุกท่านทีคอยใหค้วามช่วยเหลือ และแนะนาํขนัตอนต่างๆ ตลอดจนผูที้กรุณาให้ความร่วมมือ 
และเป็นประโยชน์ในการทาํวิจยัครังนี  
 สุดทา้ยผูว้ิจยัใคร่กราบขอบพระคุณ มารดา และครอบครัว ทีให้ความรัก ความห่วงใย 
เป็นกาํลงัใจและสนบัสนุน ส่งเสริมในทุกๆ ดา้นมาโดยตลอด จนทาํใหผู้ว้ิจยัสามารถจดัทาํวิจยัฉบบันี 
สาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี คุณประโยชน์ทีไดรั้บจากวิทยานิพนธ์ฉบบันี ผูว้ิจัยขอมอบเป็นเครืองบูชา
พระคุณของมารดา ครอบครัว และครูอาจารย  ์ทีไดอ้บรมสังสอน ชีแนะแนวทางทีดีและมีคุณค่า
ตลอดมาจนสาํเร็จการศึกษา 
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