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 ฐิตวดี  เนียมสุวรรณ์: รูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจภายในท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์

ของพนักงาน กรณีศึกษา  ธนาคารกรุงไทย จาํกัดมหาชน. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :     

อ.ดร.เฉลิมชยั กิตติศกัด์ินาวิน.  125  หน้า. 

 

     การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจภายใน

และความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานธนาคารกรุงไทย (2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่าง

ของคุณลกัษณะส่วนบุคคล กบัรูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจภายใน และความคิดสร้างสรรค์ของ

พนกังานธนาคารกรุงไทย (3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจภายใน 

และความคิดสร้างสรรคข์องพนกังานธนาคารกรุงไทย (4) เพื่อศึกษาปัจจยัการรับรู้รูปแบบภาวะ

ผูน้าํ และแรงจูงใจภายใน ท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรคข์องพนกังานธนาคารกรุงไทย โดยใช้

วิธีการวิจยัเชิงปริมาณ รูปแบบการสํารวจ โดยมีแบบประเมิน ประกอบดว้ย แบบประเมินรูปแบบ

ภาวะผูน้าํ แบบประเมินแรงจูงใจภายใน และแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ ท่ีผ่านการตรวจ

คุณภาพ ความเช่ือถือได ้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากพนกังานธนาคารกรุงไทย 3 

จงัหวดั ได้แก่ ราชบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม จาํนวน 421 คน ผูว้ิจยันาํจาํนวนประชากรมา

คาํนวณเพื่อกาํหนดขนาดตวัอย่าง จาํนวน 206 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ การ

ทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ค่าสหสัมพนัธ์เพียร์สัน และการ

วเิคราะห์การถดถอยพหุแบบมีขั้นตอน 

      ผลการวิจยัพบว่า (1) พนักงานธนาคารกรุงไทย มีการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้ําแบบ

แลกเปล่ียน มากกว่ารูปแบบภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลง พนักงานธนาคารกรุงไทย มีแรงจูงใจ

ภายในและความคิดสร้างสรรค์ อยู่ในระดบัสูง (2) พนักงานธนาคารกรุงไทย ท่ีคุณสมบติัส่วน

บุคคล คือ เพศและระดบัการศึกษา แตกต่างกนั มีแรงจูงใจภายใน และความคิดสร้างสรรค ์แตกต่าง

กนั (3) ความคิดสร้างสรรคข์องพนกังานธนาคารกรุงไทย มีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบภาวะผูน้าํ และ

แรงจูงใจภายใน (4) ภาวะผูน้าํไม่มีอาํนาจในการพยากรณ์ระดบัความคิดสร้างสรรคข์องพนกังาน

ธนาคารกรุงไทย แต่แรงจูงใจภายในมีอาํนาจในการพยากรณ์ระดับความคิดสร้างสรรค์ของ

พนกังานกรุงไทย 
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The purposes of this research were to study the pattern recognition of leadership 
models, Intrinsic motivation and KTB staff’s creativity, to compare the differences in personal 
characteristics, leadership models, Intrinsic motivation, and KTB staff’s creativity, to study the 
relationship between leadership model, intrinsic motivation and KTB staff’s creativity, and to 
study pattern recognition of leadership models and intrinsic motivation factors that would 
affect the KTB staff’s creativity. The tool to collect data for this quantitative research was a 
survey with evaluation forms:  a leadership model evaluation form, an intrinsic motivation 
evaluation form, and a creativity evaluation form. The quality and reliability of these forms 
were accredited and were used to collect data from 421 KTB staff in 3 provinces: Ratchaburi, 
Kanchanaburi, and Nakorn Pathom. The study population was calculate to determine the 
sample size 206 people for the analysis of this information. The data were statistically 
analyzed using t-test, One-way ANOVA, pearson product moment correlation, Stepwise 
Multiple Regression Analysis. The research results revealed that: 
 

1. The KTB staff’s recognition of leadership models, transactional leadership more 
than transformational leadership. KTB staff had a high level of intrinsic motivation and 
creativity. 

2. The KTB staff’s personal characteristics, sex and education level is different, be 
intrinsic motivation, and creativity is different. 
  3. The KTB staff’s creativity was related to leadership models and intrinsic motivation.  

4. Leadership had no predicting power on the KTB staff’s creativity level; however, 
intrinsic motivation has some predicting power on the KTB staff’s creativity level. 
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 วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก ดร.เฉลิมชัย กิตติศกัด์ินาวิน

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีกรุณาให้คาํแนะนาํ รวมทั้งตรวจแก้ปรับปรุงจนเสร็จสมบูรณ์ 

ขอบคุณคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลอดจนคณาจารย์ทุกท่าน

ท่ีประสิทธ์ิประศาสน์วชิาความรู้ใหก้บัผูว้จิยั ขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ท่ีให้กาํลงัใจ และ เพื่อนๆ 

ท่ีให้ความช่วยเหลือทั้งแรงกายและแรงใจเสมอมา ขอบคุณหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน ท่ีให้

ความช่วยเหลือและให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดีและเสียสละเวลาอนัมีค่าในการช่วยแจกแบบสอบถาม

และช่วยตอบแบบสอบถาม ทาํใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีประโยชน์มาใชใ้นงานวจิยัฉบบัน้ี 

 คุณค่าและประโยชน์อนัพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบให้บิดา มารดา ครู 

อาจารยแ์ละผูมี้พระคุณทุกท่านท่ีมีส่วนช่วยวางรากฐานการศึกษาแก่ผูว้จิยั 

 

 

 

 

 

 

        

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง


