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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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บทที ่1 

บทนํา 

 

1. ความเป็นมาและความสําคัญ 

 ธนาคารกรุงไทย เป็นธนาคารของรัฐบาล เป็นสถาบนัการเงินขนาดใหญ่ และมีผูม้าใช้

บริการจาํนวนมาก ในปัจจุบนัภาพลกัษณ์ธนาคารเปล่ียนแปลงไปโดยเปิดกวา้งสาํหรับลูกคา้ ในการ

รับขอ้คิดเห็นและรับขอ้ร้องเรียนต่างๆ ทาํให้เห็นภาพสะทอ้นกลบัมาและจะตอ้งทาํการปรับปรุง

แกไ้ข และพฒันาต่อไป จะเห็นไดจ้าก Call Center ของธนาคารกรุงไทย ศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียนต่างๆ 

ธนาคารจึงตอ้งมีศูนยค์วามคิดสร้างสรรค ์ข้ึนมารองรับ และแกไ้ขปัญหาดว้ยการรวบรวมความคิด

ของพนกังาน เนื่องจาก พนกังานคือบุคคลที่ปฏิบตัิงาน และเป็นผูที้่พบเจอปัญหา ดงันั้นทาง

ธนาคารกรุงไทย จึงมีการสนบัสนุนและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ดว้ยการจดัตั้งศูนยน์วตักรรม

ทางความคิด “Creative Ideas & Innovative Center” เพื่อแกปั้ญหาและพฒันางานในดา้น Front 

Office และ Back Office โดยมีวตัถุประสงค์ ต่อไปน้ีคือ 1) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมแนวคิด

สร้างสรรค ์ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบัให้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์

ต่อธนาคาร 2) เพื่อเป็นช่องทางให้พนกังานของธนาคารเสนอความคิดสร้างสรรค์หรือนวตักรรม 

เพื่อการพฒันาคุณภาพงาน และคุณภาพบริการ 3) เป็นศูนยท่ี์รับผิดชอบการจดัทาํกิจกรรมต่างๆ จดั

อบรมและใหค้วามรู้เบ้ืองตน้ เพื่อกระตุน้และส่งเสริมให้พนกังานเสนอความคิดเชิงนวตักรรมอยา่ง

มีคุณภาพอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งการประชาสัมพนัธ์ และรณรงค์สร้างส่ิงแวดลอ้มที่ส่งเสริมพลงั

ความคิดของพนักงาน 4) ธนาคารสามารถนาํความคิดท่ีได้นาํไปประยุกต์ใช้ขยายผลต่อยอดเชิง

พาณิชย ์เพื่อนาํไปสู่การพฒันาพนักงานและองค์กร (ศูนย์นวตักรรมทางความคิด 2555) ศูนย์

นวตักรรมน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ สนบัสนุนความคิดสร้างสรรค์ ของพนกังาน เพื่อการพฒันาคุณภาพ

บริการและการพฒันาคุณภาพของธนาคาร เพื่อการขยายผลและเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัธนาคาร 

ดว้ยทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์สูงสุด และสามารถต่อสู่กบัคู่แข่งขนัได ้ 

 พนกังานระดบัปฏิบติัการ เป็นบุคลากรที่มีปริมาณมากที่สุด และสําคญัที่สุด สําหรับ

งานสาขาของธนาคาร เป็นผูท่ี้สัมผสักบัลูกคา้โดยตรง เป้าหมายสาํคญัของการใหบ้ริการทางการเงิน 

คือการสร้างงานบริการท่ีมีคุณภาพ และรวดเร็ว เพื่อให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจ พนกังานระดบั

ปฏิบติัการ จึงเป็นกลุ่มท่ีจะสามารถสร้างความประทบัใจไดดี้ท่ีสุด หากพนกังานระดบัปฏิบติัการ

ไม่พฒันาศกัยภาพดา้นการปฏิบติัการ ไม่เตรียมพร้อมรับมือกบัความกา้วหนา้ ทางดา้นเทคโนโลยีท่ี
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ทนัสมยั ย่อมส่งผลให้ความเจริญก้าวหน้าและทนัสมยัล่าช้าลง แต่จากสถานการณ์ในปัจจุบนั 

ปัญหาและอุปสรรคในการทาํงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการของธนาคารกรุงไทย คือ อุปกรณ์ 

เคร่ืองมือเคร่ืองใชไ้ม่เพียงพอ ขาดอิสระในการทาํงาน ขาดแรงจูงใจในการทาํงาน ผูบ้ริหารไม่ให้

การสนบัสนุนส่งเสริม เพื่อความกา้วหนา้ในงาน ภาระงานที่มากเกิน จากการที่มีจาํนวนพนกังาน

ต่อสาขาที่จาํกดั ประกอบกบังานพฒันาคุณภาพบริการที่เขา้มามีบทบาท จากการแข่งขนัที่สูงข้ึน

ของกลุ่มธนาคาร โดยสอดคลอ้งกบัการศึกษาของมณีนุช จทัร์เที่ยง วรกญัญา ตนัติไวทยกุล

และอจัจญา อภิวาท (2553) ซ่ีงได้กล่าวถึง ผลการสาํรวจความคิดเห็นของนักศีกษาปริญญาโท

ท่ีทาํงานในองค์กรเอกชนต่างๆ พบวา่ ความกดดนัจากการทาํงาน การขาดอิสระในการทาํงาน ทาํให้

ไม่สามารถท่ีจะแสดงศกัยภาพในการทาํงานไดอ้ย่างเต็มที่ เพราะตอ้งทาํงานแข่งกบัเวลา แต่ใน

ขณะเดียวกนั องคก์รไม่มีการวางแผน ปรับอตัราพนกังานระหวา่งผูใ้ห้บริการและผูม้าใชบ้ริการให้

สมดุลกนั ทาํให้พนกังานระดบัปฏิบติัการขาดโอกาสในการท่ีจะพฒันาตนเอง ในดา้นการสร้างสรรค์

ผลงานใหม่ๆ และจากความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการ ท่ีมีต่อพนกังานเปล่ียนไป เน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการ 

มีระดบัการศึกษาและคาดหวงัต่อการบริการมากข้ึน ดงันั้นความรู้และความชาํนาญ มีความสําคญั

ในการบริการที่ถูกตอ้งแม่นยาํ และรวดเร็วมากยิ่งข้ึน รวมถึงจะตอ้งมีความคิดสร้างสรรคใ์นการ

ปรับปรุงและพฒันางานให้ทนัต่อวิทยาการและเทคโนโลยี ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วได ้จึง

ตอ้งเปิดกวา้งรับรู้ส่ิงใหม่ กลา้คิดกลา้ทาํ กลา้แสดงออก และกลา้ท่ีจะปฏิเสธ ดงันั้นจึงควรส่งเสริม

พนกังานระดบัปฏิบติัการทั้งดา้นการบริการ และดา้นการพฒันาตนเอง ซ่ึงการพฒันาตนเองเพื่อท่ีจะ

สามารถพฒันาให้เกิดแนวคิดใหม่ไดน้ั้น จะตอ้งเร่ิมตน้ที่การพฒันาความคิดสร้างสรรคก์่อนเป็น

อนัดบัแรก (วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ 2542:111) เพราะความคิดสร้างสรรค์จะนาํมาซ่ึงการปรับปรุง

ระบบการทาํงานให้พฒันายิ่งข้ึน(ชาํนิ จิตตรีประเสริฐ 2543) ดงันั้นพนกังานระดบัปฏิบติัการ จึง

ควรไดรั้บการส่งเสริมให้มีการพฒันาศกัยภาพตนเอง เพื่อให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงเหตุการณ์ของ

โลก และมีการเตรียมความพร้อม เพื่อใหส้ามารถปฏิบติัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า มีการศึกษาวิจยัไวบ้างส่วน ไดแ้ก่ การศึกษาของ 

จิริสิดา ล้ิมมหาคุณ (2546) ศึกษา ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมความเป็นผูน้าํกบัแรงจูงใจภายใน

การปฏิบตัิงานของพยาบาลประจาํการ โรงพยาบาลเอกชนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่า 

พฤติกรรมความเป็นผูน้าํที่มีประสิทธิภาพ จะทาํให้ผูต้ามเกิดแรงจูงใจ และมีความกระตือรือร้น 

ในการทาํงาน เมื่อผูต้ามมีแรงจูงใจในการทาํงานส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพในที่สุด มณีนุช 

จนัทร์เที่ยงและคณะ (2553) ศึกษา แรงจูงใจภายในและความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานใน

หน่วยงานเอกชนต่างๆ พบว่า แรงจูงใจภายในมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความคิดสร้างสรรค์ 

รวมถึงการศึกษาของ ชาญชยั โตสงวน(2553) ท่ีศึกษาลกัษณะความคิดสร้างสรรคแ์ละภาวะผูน้าํการ
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เปล่ียนแปลงของบริษทัโตโยตา้ พบวา่ ความคิดสร้างสรรคมี์ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัหวัหน้างาน 

ปริมาณงาน การตัดสินใจ ความรู้ และการวางแผน ขวญัและกาํลังใจ ความร่วมมือ และการ

ตอบสนองต่อนโยบายของบริษทั ส่วนการศึกษาในเร่ืองรูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจภายในและ

ความคิดสร้างสรรค์ ในธนาคารยงัไม่พบว่ามีผูใ้ดทาํการศึกษา จึงสนใจท่ีจะศึกษา เพื่อให้ทราบถึง

ความสอดคลอ้งของรูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจภายใน และความคิดสร้างสรรค ์และการพยากรณ์

ระดบัความคิดสร้างสรรคข์องพนกังานธนาคาร จากแนวคิดของชาญณรงค ์พรรุ่งโรจน์(2546) และ

อารี พนัธ์มณี(2547) กล่าวไวว้า่ ความคิดสร้างสรรค ์จะเกิดข้ึนในบุคคลท่ีมีความมานะพยายามอยา่ง

จริงจงั และมุ่งมัน่ที่จะทาํงานให้สําเร็จ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเกิดข้ึนได ้จะตอ้งเร่ิมตน้จากการมีแรงจูงใจ

ภายใน เพื่อก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ซ่ึงแรงจูงใจภายใน เป็นความตอ้งการของบุคคลท่ีจะ

แสดงพฤติกรรมต่างๆโดยปราศจากการพึ่งพารางวลัหรือการบงัคบั โดยการแสวงหาส่ิงท่ีทา้ทาย

และเหมาะสมกบัความสามารถของตน ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรคใ์นการปฏิบติังาน พยายาม

แสวงหาและเอาชนะส่ิงท่ีทา้ทาย (Deci and  Ryan 1995) เม่ือบุคคลพบส่ิงท่ีทา้ทาย ท่ีเหมาะสม ก็จะ

ทาํให้สร้างสรรค์งานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจากการศึกษาของ Tierney et al(1999) พบว่า 

แรงจูงใจภายในส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Amabile (1994 ; 

1996) ท่ีพบวา่แรงจูงใจภายในเป็นส่ิงท่ีส่งผลทางบวกต่อความคิดสร้างสรรคเ์ป็นอยา่งมาก และเป็น

คุณลกัษณะท่ีสามารถเรียนรู้ และพฒันาได ้(Haywood and Swizky 1986) ดงันั้นแรงจูงใจภายใน จึง

น่าจะมีความสาํคญัท่ีจะส่งผลใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคข์องพนกังานธนาคารได ้

 ปัจจยัท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึงท่ีมีผลต่อความสาํเร็จและความลม้เหลวขององคก์ร และมี

ผลต่อการส่งเสริมหรือการทาํลายความคิดสร้างสรรคข์องพนกังานได ้ก็คือ ภาวะผูน้าํ (Teresa et al. 

2548) เน่ืองจากในปัจจุบนัธนาคารกรุงไทย อยูใ่นระหวา่งการพฒันาปรับปรุง โครงสร้างองคก์ร

และพฒันาคุณภาพงานบริการ ให้ต่อสู้กบัธนาคารพาณิชยต่์างๆ ได ้ เช่น ธนาคารไทยพาณิชย ์

ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ เป็นตน้ ดงันั้น ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทัว่ประเทศ จึงตอ้งมี

การดาํเนินกิจกรรม เพื่อพฒันาคุณภาพการบริการใหต้่อสู้กบัคู่แข่งขนัได ้ ดงันั้นพนกังานระดบั

ปฏิบติัการในสังกัดสาขาทัว่ประเทศจึงมีความสาํคญัยิ่งในการพฒันาภาพลกัษณ์ขององคก์ร แต่

พนกังานระดบัปฏิบติัการก็จะตอ้งอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลจากผูน้าํ คือ ผูจ้ดัการสาขา ดงันั้น 

ลกัษณะความเป็นผูน้าํ ของผูจ้ดัการสาขาจึงมีความสาํคญั ต่อการพฒันาคุณภาพงานบริการของ

พนกังานเป็นอยา่งมาก  
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 จากท่ีกล่าวทั้งหมด ผูว้ิจยัจึงสนใจที่จะศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานระดบั

ปฏิบติัการของธนาคารวา่อยูใ่นระดบัใดและไดศึ้กษาตวัแปรรูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจภายใน วา่มี

อิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนกังานธนาคารกรุงไทยหรือไม่อย่างไร เพื่อจะไดน้าํขอ้มูล

และผลการวิจยัที่ได้ไปพฒันาและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน เพื่อรองรับการ

เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน นัน่ก็คือ การกา้วออกจากการเป็นธนาคารของรัฐสู่การเป็นธนาคารเอกชน 

ดงัเช่นธนาคารพาณิชยท์ัว่ ๆ ไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 2.1 เพื่อศึกษาการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจภายในและความคิดสร้างสรรค์ของ

พนกังานธนาคารกรุงไทย  

 2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณลกัษณะส่วนบุคคล กบัรูปแบบภาวะ

ผูน้าํ แรงจูงใจภายในและความคิดสร้างสรรคข์องพนกังานธนาคารกรุงไทย 

 2.3 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจภายใน และความคิด

สร้างสรรคข์องพนกังานธนาคารกรุงไทย 

 2.4 เพื่อศึกษาปัจจยัการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ และแรงจูงใจภายในท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความคิดสร้างสรรคข์องพนกังานธนาคารกรุงไทย 

 

3.สมมุติฐานการวจัิย 

 จากการทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดในการวิจยัดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยันาํมา

กาํหนดเป็นสมมติฐานดงัน้ี 

 3.1 คุณลกัษณะส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารกรุงไทยท่ีแตกต่างกันมีการรับรู้

รูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจภายในและความคิดสร้างสรรคแ์ตกต่างกนั 

 3.2 ความคิดสร้างสรรค ์มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัรูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจภายใน 

 3.3 รูปแบบภาวะผูน้าํและแรงจูงใจภายใน มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรคข์องพนกังาน 

 

4. ขอบเขตการวจัิย 

 4.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษารูปแบบภาวะผูน้าํตามการรับรู้ของพนักงาน ศึกษา

แรงจูงใจภายใน และศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของพนกังาน โดยทาํการศึกษากลุ่มพนกังาน ซ่ึง

หมายถึง พนกังานระดบัปฏิบติัการ และผูบ้ริหารระดบัตน้ ซ่ึงหมายถึงผูจ้ดัการสาขา ทั้งน้ีไม่รวมถึง

ผูบ้ริหารระดบัสูงในองค์กร โดยกลุ่มตวัอย่างที่จะทาํการศึกษานั้น  ผูว้ิจยัทาํการเก็บขอ้มูลจาก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 5 

พนกังานธนาคารกรุงไทย ในกลุ่มเครือข่ายภาคกลาง มีดว้ยกนั 8 สํานกังานเขต ประกอบดว้ย

กาญจนบุรี นครปฐม เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี อยุธยา โดยทาํการเลือกมา 3 

สํานกังานเขตท่ีอยู่ในกลุ่มเครือข่ายภาคกลางไดแ้ก่ สํานกังานเขตราชบุรี สํานกังานเขตกาญจนบุรี 

และสาํนกังานเขตนครปฐม เพื่อเป็นตวัแทนในการวิจยัคร้ังน้ี เน่ืองจาก จงัหวดัราชบุรี มีความโดดเด่น

ในดา้นการเกษตรของกลุ่มจงัหวดัในเขตภาคกลาง จงัหวดักาญจนบุรี มีความโดดเด่นในดา้นการ

ท่องเท่ียวและดา้นประวติัศาสตร์ และจงัหวดันครปฐม มีความโดดเด่นในดา้นการขนส่งและเป็น

ศูนย์กลางการพาณิชย์ต่างๆ ทาํให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะทาํการศึกษากลุ่มตวัอย่างที่อยู่ภายใต้ความ

แตกต่างดงักล่าว 

 4.2 ขอบเขตดา้นเวลาในการศึกษางานวิจยัฉบบัน้ี  1 มิถุนายน 2554 ถึง – 31 มีนาคม 

2555  

 

5. กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย  

 

ตัวแปรอสิระ (Independent Variables)             ตัวแปรตาม (Dependent) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  1 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 

 

6. นิยามศัพท์เฉพาะ 

 6.1 รูปแบบภาวะผูน้าํ หมายถึง ผูจ้ดัการสาขาในแต่ละสาขา ของธนาคารกรุงไทยในเขต

พื้นท่ี 3 จงัหวดัท่ีทาํการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ จงัหวดัราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐมซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมี

ความสามารถในการบงัคบับญัชาบุคคลอ่ืน และไดรั้บการยอมรับ ไดรั้บการยกย่องจากบุคคลอ่ืน 

 
ความคดิสร้างสรรค์ 

ของพนักงาน 

 

แรงจูงใจภายใน 
ของพนักงาน 

 

รูปแบบภาวะผู้นํา 

- ภาวะผู้นําการเปลีย่นแปลง 

- ภาวะผู้นําแบบแลกเปลีย่น 
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เป็นบุคคลท่ีไดรั้บความไวว้างใจและใหค้วามร่วมมือ ความเป็นผูน้าํเป็นผูมี้หนา้ท่ีในการอาํนวยการ

หรือสั่งการ บงัคบับญัชา ประสานงาน โดยอาศยัอาํนาจหน้าที่ (authority) เพื่อให้กิจการงาน

บรรลุผลสําเร็จตามวตัถุประสงค ์ และเป้าหมายท่ีตอ้งการ โดยแบ่งรูปแบบภาวะผูน้าํออกเป็น 2 แบบ 

คือ  

  6.1.1 ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) หมายถึง การรับรู้

ลกัษณะของผูน้าํของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีมีต่อตวัผูบ้งัคบับญัชาในสาขา ท่ีจะใชค้วามสามารถเปล่ียน

ความเช่ือ ทศันคติ ของผูต้ามให้มีวุฒิภาวะท่ีสมบูรณ์ เพื่อให้สมาชิกในทีมทาํงานไดไ้กลเกินกว่า

เป้าหมายท่ีตอ้งการ โดยผูน้าํจะถ่ายทอดความคิด ประสบการณ์ และกระตุน้ทางดา้นความคิดต่างๆ 

ใหลู้กนอ้งอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

  6.1.2 ภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน (Transactional Leadership) หมายถึง การรับรู้

ลกัษณะของผูน้าํของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีมีต่อตวัผูบ้งัคบับญัชาในสาขา ท่ีใชก้ารแลกเปล่ียนโดยใช้

รางวลัต่างๆ เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทน หรือการเล่ือนตาํแหน่ง เป็นเคร่ืองมือในการชกัจูงให้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานไดต้ามเป้าหมายท่ีตอ้งการ โดยต่างจะยนือยูบ่นผลประโยชน์ท่ีแลกเปล่ียนกนั 

และสมาชิกจะทาํงานเพื่อใหไ้ดร้างวลัท่ีตนเองพอใจเป็นหลกั  

 6.2 แรงจูงใจภายใน (intrinsic motivative) เป็นแรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนจากภายในตวับุคคลท่ี

มองเห็นคุณค่าของการทาํกิจกรรมวา่มีประโยชน์ และจะทาํดว้ยความเต็มใจเพื่อมุ่งหวงัความสําเร็จ

ในการทาํกิจกรรม  

  6.3 การคิดสร้างสรรคข์องพนกังาน หมายถึง ความสามารถในการนาํไปสู่ส่ิงใหม่ๆ ทั้ง

ผลิตภณัฑ์และบริการ เกิดแนวคิดใหม่ มองหาวิธีการแกปั้ญหาดว้ยวิธีการใหม่ เป็นการคิดนอกกรอบ 

ไม่ยดึติดกบัรูปแบบเดิมๆ และเป็นการคิดท่ีสามารถทาํไดจ้ริง และช่วยใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมาย   

 6.4 ผูจ้ดัการสาขา หมายถึง ผูบ้งัคบับญัชา หรือ ผูน้าํในแต่ละสาขา เป็นผูท่ี้มีอาํนาจ

สูงสุดในสาขา แต่ผูจ้ดัการสาขาไม่ใช่หัวหน้างานโดยตรง เน่ืองจากธนาคารกรุงไทย ใช้เรียก

รองผูจ้ดัการสาขาวา่หวัหนา้งานโดยตรง และเรียกผูจ้ดัการสาขา วา่หวัหนา้งานถดัไป   

 6.5 พนกังาน หรือ ผูต้าม หมายถึง พนกังานระดบัปฏิบติัการ ของธนาคารกรุงไทย ใน

เขตพื้นท่ี 3 จงัหวดัท่ีทาํการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ จงัหวดัราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม 

 6.6 คุณลกัษณะส่วนบุคคล หมายถึง เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน 

ลกัษณะงาน จงัหวดัท่ีปฏิบติังาน ประสบการณ์การทาํงาน อตัราเงินเดือน 

 6.7 จงัหวดัท่ีปฏิบติังาน หมายถึง จงัหวดัที่พนักงานปฏิบติังาน ได้แก่ 3 จงัหวดั 

ดงัน้ี ราชบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม 
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7. ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 7.1 ผูบ้ริหารไดท้ราบถึงระดบัและความแตกต่าง รวมทั้ง ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบ

ภาวะผูน้าํ แรงจูงใจภายใน และความคิดสร้างสรรคข์องพนกังานธนาคารกรุงไทย 

 7.2 ผูบ้ริหารไดท้ราบถึงปั จจัย ท่ี มี อิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย 

 7.3 ผูบ้ริหารสามารถนาํข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง   

พฒันาศกัยภาพดา้นความคิดสร้างสรรคข์องพนกังาน และวางแผนการบริหารองคก์ร เพื่อประโยชน์

ขององคก์ร 

 7.4 เป็นแนวทางใหแ้ก่ผูส้นใจท่ีจะศึกษาวิจยัเก่ียวกบัความคิดสร้างสรรค์ต่อไป ซ่ึงใน

ปัจจุบนัผูท่ี้ทาํวิจยัเร่ืองความคิดสร้างสรรคใ์นประเทศยงัไม่แพร่หลาย  

  
   ส
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บทที ่2 

แนวคิด  ทฤษฎ ี และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

 การวิจยัเร่ือง การรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจภายใน ที่มีอิทธิพลต่อความคิด

สร้างสรรคข์องพนกังาน กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย จาํกดั มหาชนผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาเอกสาร 

และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการศึกษาโดยครอบคลุมเน้ือหา หวัขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

 1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัภาวะผูน้าํ 

 2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจภายใน 

 3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความคิดสร้างสรรค ์

 4. ประวติั บริษทั ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

 5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

1. แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัภาวะผู้นํา 

 ผูว้ิจยัมองเห็นความสําคญัของรูปแบบของภาวะผูน้าํ เน่ืองจาก การดาํเนินการใดๆ ใน

องคก์าร หากตอ้งเขา้ไปขอ้งเก่ียวกบัคนหรือกลุ่มคนแลว้นั้น จะตอ้งอาศยัภาวะผูน้าํเป็นตวัจุดประกาย

ให้เกิดพฤติกรรมองค์การที่ประสานสอดคล้อง และมุ่งมั่นไปในทิศทางเดียวกัน ผูว้ิจ ัยจึง

ได้ทาํการศึกษา ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

 1.1 ความหมายของคําว่า “ผู้นํา และ ภาวะผู้นํา” 

  ผูน้าํ (Leader) กบั ภาวะผูน้าํ (Leadership) มีความหมายแตกต่างกนั ได้มีผูใ้ห้

ความหมายไว ้ดงัน้ี 

  1.1.1 ผูน้าํ 

   ฮาลปิน (Halpin 1966 , อา้งถึงใน เสริมศกัด์ิ วศิาลาภรณ์ 2554:7) กล่าววา่ ผูน้าํ 

คือ บุคคลท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงใน 5 อยา่งต่อไปน้ี 

   1. มีบทบาทหรือมีอิทธิพลต่อคนในหน่วยงานมากกวา่ผูอ่ื้น 

   2. มีบทบาทเหนือบุคคลอ่ืน 

   3. มีบทบาทสาํคญัท่ีสุดท่ีทาํใหห้น่วยงานบรรลุเป้าหมาย 

   4. ไดรั้บเลือกจากผูอ่ื้นให้เป็นผูน้าํเป็นหวัหนา้ของกลุ่ม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 9 

   ประเวศ วะสี (2540:10) เสนอวา่ ผูน้าํ คือ ผูท่ี้ก่อใหส้ังคมมีจุดมุ่งหมายร่วมกนั

และรวมพลงักนัปฏิบติัใหป้ระสบความสาํเร็จตามจุดมุ่งหมาย 

   สมยศ นาวกีาร(2543:155) ใหค้วามหมายของคาํวา่ ผูน้าํวา่การใชอิ้ทธิพลต่อ

บุคคลอ่ืนใหก้ระทาํส่ิงท่ีผูน้าํตอ้งการใหพ้วกเขากระทาํ 

   ราตรี พฒันรังสรรค ์ (2544:230) กล่าววา่ ผูน้าํ คือ สมาชิกกลุ่มผูท่ี้มีบทบาท

สาํคญักวา่ผูอ่ื้น ในดา้นการนาํผูอ่ื้น บุคคลท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดในกลุ่ม และเป็นผูใ้ชอิ้ทธิพลดาํเนิน

กิจกรรมของกลุ่มใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มท่ีไดต้ั้งเอาไวท้ั้งน้ีอยูบ่นพื้นฐานของการยอมรับของ

สมาชิกกลุ่มดว้ย 

   พรนพ พุกกะพนัธ์ุ (2544:19) กล่าวว่า ผูน้าํ หมายถึง บุคคลท่ีได้รับแต่งตั้ง

ข้ึนมาหรือ ไดรั้บการยกย่องข้ึนให้เป็นหัวหน้า ผูต้ดัสินใจเพราะมีความสามารถในการปกครอง

บงัคบับญัชา และจะนาํผูต้ามหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือหมู่ชนไปในทางที่ดีหรือชั่วได้ โดยใช้

อิทธิพลในความสัมพนัธ์ที่มีอยู่ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อปฏิบัติการและอาํนวยการ โดยใช้

กระบวนการติดต่อซ่ึงกนัและกนัในอนัท่ีจะบรรลุเป้าหมาย และความสามารถที่จะชกัจูงผูอ่ื้นให้

ความร่วมมือร่วมใจกบัตน ดาํเนินการไปสู่จุดมุ่งหมายของตนได ้

  1.1.2 ภาวะผูน้าํ  

   พจนานุกรมองักฤษคอลลินส์ ไดใ้หค้วามหมายของภาวะผูน้าํไว ้4 ลกัษณะ ดงัน้ี

(Harper Collins Publisher 2002, อา้งถึงใน พิรจิต บุญบนัดาล 2551) 

   1. ภาวะผูน้าํเป็นตาํแหน่งหรือหนา้ท่ีของผูน้าํ 

   2. เป็นช่วงเวลาท่ีบุคคลเขา้ครอบครองสภาวะหรือตาํแหน่งผูน้าํ 

   3. ความสามารถในการนาํ : ภาวะผูน้าํท่ีมีคุณภาพ 

   4. ภาวะผูน้าํมีลกัษณะเป็นกลุ่มกลุ่มหน่ึงของคณะหรือสังคม 

   เบนนิส (Bennis 2002) กล่าววา่ภาวะผูน้าํเป็นความสามารถส่วนบุคคลของ

ผูน้าํ ท่ีจาํเป็นตอ้งรู้จกัตนเอง การมีวิสัยทศัน์ในการติดต่อส่ือสารท่ีดี การสร้างความร่วมมือและ

ความไวว้างใจท่ามกลางเพื่อนร่วมงาน 

   ดรักเกอร์ (Drucker 2002) กล่าววา่ ภาวะผูน้าํ คือ ภาวะท่ีบุคคลมีพรรคพวก

บริวารท่ีสามารถใชอ้าํนาจชกัจูงลูกนอ้งได ้

   แมกซ์เวล (Maxwell 2002) กล่าววา่ ภาวะผูน้าํ คือ ความสามารถของผูน้าํท่ีจะ

ชกัจูงบุคคลอ่ืนทั้งผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและผูท่ี้อยูแ่วดลอ้ม 

   สงวน ชา้งฉตัร (2541:172) กล่าววา่ ภาวะผูน้าํ เป็นกระบวนการท่ีบุคคลหน่ึง

พยายามท่ีจะมีอาํนาจเหนือบุคคลอ่ืน โดยอาศยัอาํนาจท่ีเกิดจากการบงัคบั (coercive) ใหค้นอ่ืนกลวั 
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อาํนาจท่ีเกิดจากการให้รางวลั (reward power) หรือการเสริมแรงทางบวก (positive reinforcement) 

อาํนาจทางกฎหมาย (legitiment power) หรือ อาํนาจท่ีผูค้รอบครองตาํแหน่งไดรั้บมอบหมายจาก

องคก์าร อาํนาจท่ีเกิดจากความเช่ียวชาญ (expert power) และอาํนาจท่ีเกิดจากการอา้งอิง (reference 

power) คาํสั่งของผูบ้งัคบับญัชา จุดประสงคข์องการใชอ้าํนาจเหนือบุคคลอ่ืนดงักล่าว ก็เพื่อใหก้าร

ดาํเนินงานประสบผลสาํเร็จอย่างดีท่ีสุดภายใตข้อ้จาํกดัด้านเวลา ทรัพยากร เทคโนโลยี และ

ความสามารถของสมาชิกกลุ่ม หรือบุคคลากรในองคก์าร 

   ราตรี พฒันรังสรรค ์ (2544:234) กล่าววา่ ภาวะผูน้าํ หมายถึง สภาวะหรือ

ศกัยภาพความสามารถของบุคคลท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดในกลุ่ม และใชอิ้ทธิพลในการดาํเนินภารกิจต่างๆ 

การสร้างกระบวนการเพื่อจูงใจให้ผูอ่ื้น ให้ความร่วมมือ มีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดาํเนิน

กิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงานและจุดประสงคท่ี์วางไว ้ 

 1.2 ทฤษฎภีาวะผู้นํายุคเก่า 

  ผูน้าํเป็นบุคคลสาํคญัต่อการดาํเนินกิจกรรมกลุ่ม เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ กลุ่มทาํงานใด

ถา้ขาดผูน้าํแลว้ กิจกรรมกลุ่มจะชะงกัไปชัว่คราว ดว้ยเหตุน้ี ผูน้าํจึงมีความสาํคญัเปรียบไดก้บัหวัใจ

ของกลุ่ม ซ่ึงนกัจิตวทิยาสังคมไดใ้หค้วามสนใจศึกษาวจิยัเร่ือง ผูน้าํตั้งแต่อดีตต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั 

ในท่ีน้ี แบ่งวิวฒันาการของการศึกษาภาวะผูน้าํ ออกเป็น 4 ยุค ดงัน้ี (เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์ 

2544:42) 

  ยคุท่ี 1 การศึกษาเร่ือง ผูน้าํโดยยดึลกัษณะของผูน้าํเป็นหลกั (trait theory) 

  ยคุท่ี 2 การศึกษาแบบแผนของพฤติกรรมของผูน้าํ (behavior theory) 

  ยคุท่ี 3 ศึกษาประสิทธิผลของผูน้าํตามสถานการณ์ (contingency model of leadership 

effectiveness) 

  ยคุท่ี 4 การศึกษาทฤษฎีภาวะผูน้าํสมยัใหม่ 

  ยุคที ่1 การศึกษาเร่ืองผู้นําโดยยดึลกัษณะของผู้นําเป็นหลัก (trait theory) 

  การศึกษาลกัษณะพฤติกรรมในยุคที่ 1 เป็นกลุ่มทฤษฎีคุณลกัษณะมีความเช่ือวา่ 

ผูน้าํเป็นมาแต่กาํเนิด ไม่สามารถสร้างได ้ผูจ้ะเป็นผูน้าํจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างจากผูต้าม ในระหวา่ง

สงครามโลกคร้ังที่ 1 ไดม้ีการศึกษาคุณลกัษณะผูน้าํ และแบ่งคุณลกัษณะของผูน้าํเป็น 6 ดา้น คือ 

ลกัษณะทางกาย ลกัษณะภูมิหลงัทางการศึกษา สติปัญญา บุคลิกภาพ คุณลกัษณะทางงาน 

คุณลกัษณะทางสังคม แต่ผลการวิจยัต่อมาพบวา่ คุณลกัษณะของผูน้าํอยา่งเดียวไม่สามารถอธิบาย

ประสิทธิภาพของความเป็นผูน้าํได้อย่างสมบูรณ์ ทาํให้วิธีการศึกษาเชิงคุณลกัษณะได้สูญเสีย

ความนิยมไป ผลการคน้พบท่ีไม่เป็นสากล จึงนาํไปสู่การศึกษาพฤติกรรมผูน้าํท่ีมีประสิทธิผลในยุค

ต่อมา (สงวน ชา้งฉตัร 2541:175) 
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  ยุคที ่2 การศึกษาแบบแผนของพฤติกรรมของผู้นํา (behavior theory) 

  ภายใตข้อ้บกพร่องบางอยา่งของการศึกษาเชิงคุณลษัณะ นกัวิจยัไดห้นัไปพิจารณา

พฤติกรรมผูน้าํท่ีทาํให้ผูต้ามเกิดความพึงพอใจและมีผลต่อการทาํงานสูงข้ึน ศึกษาแบบแผนท่ี

เกิดข้ึนเป็นประจาํของผูน้าํหรือสไตล์ของผูน้าํ การศึกษาเชิงพฤติกรรมน้ีจะประกอบดว้ยการศึกษา

ของ มหาวิทยาลยัไอโอวา มหาวิทยาลยัโอไฮโอ สเตท มหาวิทยาลยัมิชิแกน ตาข่ายเบลคและมูตนั 

ทฤษฎี 3 มิติของเรดดิน มีแนวคิดทฤษฎีท่ีสาํคญัดงัน้ี 

  1. การศึกษาภาวะผูน้าํท่ีมหาวทิยาลยัไอโอวา ศึกษาคร้ังแรกในปี 1938 โดยมหาวทิยาลยั

ไอโอวา มีเคิร์ท เลวิน โรนลัต์ ลิปปิตต์ และราล์ฟ ไวท ์ไดศึ้กษา กระบวนการปฏิสมัพนัธ์ภายใน

กลุ่มระหวา่งผูน้าํ ผูต้ามและประสิทธิภาพของงาน ไดผู้น้าํ 3 แบบ คือ แบบเผด็จการ ประชาธิปไตย

และเสรีนิยม ผลการวจิยัไดว้า่ ภาวะผูน้าํแบบประชาธิปไตยไดผ้ลในกระบวนการกลุ่มดีกวา่แบบอ่ืน 

  2. การศึกษาภาวะผูน้าํ ของมหาวทิยาลยัโอไฮโอ สเตท เร่ิมศึกษาในปี 1949 พฒันา

โดย Hamphill and Coon และปรับปรุงต่อมาโดย Halpin and Winer ผลการศึกษาไดพ้ฤติกรรมผูน้าํ 

2 มิติ คือ  

   2.1 มิติริเร่ิมโครงสร้างงานหรือมิติกิจสัมพนัธ์ (initiating structure) หมายถึง

พฤติกรรมของผูน้าํท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้าํและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ให้ความสาํคญัต่อ

องคก์รและการจาํกดัเร่ืองงานการมอบหมายงาน เนน้ระเบียบแบแผนของความสาํคญัต่อ องคก์าร 

และจาํกดัเร่ืองงานการมอบหมายงาน เนน้ระเบียบแบบแผนขององคก์าร การสั่งงาน กาํหนดแบบ

แผนการติดต่อส่ือสาร การส่ือความหมายท่ีเป็นระบบ มีการกาํหนดช่องทางมรการติดต่อส่ือสาร ให้

ความสาํคญักบัการกาํหนดเส้นตายของการทาํงาน วธีิการดาํเนินงานตามขั้นตอนท่ีกาํหนด การให้

การช้ีแนะเก่ียวกบัการทาํงานหรือวธีิการทาํงาน การหาวธีิการทาํงาน ให้เป็นผลสาํเร็จ เปิดโอกาส

ให้สมาชิกได้ทราบจุดมุ่งหมายขององค์การร่วมกัน นั่นคือ พฤติกรรมมิติมุ่งทาํงานให้บรรลุ

เป้าหมายขององคก์าร 

   2.2 มิติสัมพันธ์ (consideration) หมายถึง พฤติกรรมของผู ้นาํท่ีแสดงถึง 

ความสัมพนัธ์ของผูน้าํและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในลกัษณะท่ีเช่ือถือซ่ึงกนัและกนั เป็นพฤติกรรมผูน้าํ

แบบมิตรภาพ ความไวว้างใจระหวา่งกนั และความอบอุ่นท่ีเกิดข้ึนระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา การเป็น

มิตรยอมรับกนั ความสนิทสนม มีพฤติกรรมเนน้ความห่วงใยต่อสมาชิกพยายามใหก้ารสนบัสนุน

ช่วยเหลือ การดูแลสมาชิกทุกคนอยา่งเสมอภาค การใหมี้ส่วนร่วมเป็นเจา้ของงาน การตดัสินใจ การ

ส่ือสาร 2 ทาง เขา้พบไดส้ะดวก ไม่ถือตวั โดยสรุป คือ พฤติกรรมท่ีมุ่งทางมนุษยส์ัมพนัธ์แบบวดั

หลายชุดท่ีไดส้ร้างข้ึน และใชว้ดัพฤติกรรมของผูน้าํ ซ่ึงสะทอ้นถึงมิติทั้งสองชุด หน่ึง คือ แบบวดั

การบรรยายเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูน้าํ (สมยศ นาวกีาร 2543:147) 
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  3. การศึกษาของมหาวทิยาลยัมิชิแกน พฒันาโดย Likert and others (1961:1967) 

และการศึกษาของ (เบลค และ มูตนั  1964, quoted in  Dwivedi 1995 ) ดงัน้ี 

   3.1 การศึกษาของ Likert and others ไดแ้บ่งแบบของความเป็นผูน้าํเป็น 2 ประเภท 

คือ  

    3.1.1 ผูน้าํแบบมุ่งงาน เป็นผูน้าํท่ีใหค้วามสาํคญักบัการทาํงานของคนงานและ

วธีิการนาํมาซ่ึงความสาํเร็จโดยพวกเขา ผูน้าํจะกวดขนักบัมาตรฐานของการทาํงาน การบริหารการ

จดัการดว้ยยความระมดัระวงักาํหนดวิธีอยา่งใกลชิ้ด การใชส่ิ้งจูงใจต่างๆ เพื่อกระตุน้การผลิตและ

การกาํหนดขั้นตอนของผลผลิตดว้ยการใชเ้ทคนิคต่างๆ 

    3.1.2 ผูน้าํแบบมุ่งคน ใหค้วามสาํคญักบัความตอ้งการส่วนบุคคลของผูร่้วมงาน/

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และพฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลพยายามรักษานํ้าใจของผูร่้วมงาน จะให้

ความสนใจกบัปัญหาของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูน้าํท่ีมุ่งคนน้ีสนบัสนุนความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงานของ

เขา ใหก้ลุ่มเพื่อการสร้างการตดัสินใจท่ีดีกว่าการสร้างกลุ่มงานท่ีมีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้

ผูร่้วมงานได้ตั้งจุดหมายในการปฏิบติังานท่ีสูง การทาํใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้ใจเป้าหมายไดอ้ยา่ง

ชดัเจน การใหพ้นกังานมีเสรีภาพในการทาํงาน  (สงวน ชา้งฉตัร 2541:176) 

   3.2 การศึกษาของเบลคและมูตนั ไดว้ิเคราะห์ขอ้บกพร่องบางอยา่งของการศึกษา

ของมิชิแกนและโอไฮโอ สเตท และพฒันาเป็นตาข่ายการบริหาร (the managerial grid) จากแนวคิด

พื้นฐานวา่ผูน้าํท่ีมีประสิทธิภาพ ตอ้งมีความสามารถในการทาํงานและความสามารถดา้นมนุษยสัมพนัธ์ 

ตารางประกอบดว้ยสองมิติ มิติแรก คือมุ่งงาน มิติท่ีสอง คือมุ่งคน และไดแ้บ่งผูน้าํออกเป็น 5 แบบ 

ดงัน้ี 

    3.2.1 แบบไม่เอาไหน (impoverished) มุ่งคนและมุ่งงานตํ่า บริหารงานแบบ

เฉ่ือยชา ไม่มีจุดหมาย เป็นผูน้าํท่ีมีประสิทธิผลนอ้ยท่ีสุด 

    3.2.2 แบบสโมสร (country club) มุ่งคนสูงแต่มุ่งงานตํ่า พยายามสร้าง

บรรยากาศแบบครอบครัว อบอุ่น ทาํงานใหมี้ความสุข 

    3.2.3 แบบเผด็จการหรือมุ่งงาน (task or authoritarian) มุ่งงานสูงแต่มุ่งคนตํ่า 

ผูบ้ริหารไม่พิจารณาความตอ้งการส่วนบุคคล แต่จะมุ่งเนน้ท่ีเป้าหมายขององคก์ารใชอ้าํนาจหนา้ท่ี

กดดนัใหท้าํงานใหบ้รรลุเป้าหมาย 

    3.2.4 แบบเดินสายกลาง (middle of road) มุ่งทั้งงานและคนปานกลาง มุ่ง

ความสมดุลของความตอ้งการของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเป้าหมายองคก์ารดว้ย 

    3.2.5 แบบประชาธิปไตยหรือทีมงาน (team or democratic) มุ่งทั้งงานสูงและ

คนสูง เป็นพฤติกรรมผูน้าํท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ผูบ้ริหารจะพฒันากลุ่มงานท่ีมีความยดึเหน่ียว
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สูง มีความผกูพนั มีความเคารพและไวว้างใจกนั (Qiuck 1997:355-356 ; สมยศ นาวกีาร 2543:181 ; 

มลัลิกา ตน้สอน 2544:52 ; เสริมศกัด์ิ วศิาลาภรณ์ 2544 : 77-79) 

  4. ทฤษฎี 3 มิติ ของเรดดิน จากการวิจัยของมหาวิยาลัยโอไฮโอ ได้จาํแนก

พฤติกรรมผูน้าํเป็น 2 มิติ เรดดิน นาํมาพฒันาเป็นทฤษฎี 3 มิติ (3-D model) ก่อใหเ้กิดพฤติกรรม

ผูน้าํ 3 มิติ คือ มิติมุ่งงาน มิติมุ่งสัมพนัธ์ และมิติมุ่งประสิทธิผล ไดแ้บ่งผูน้าํออกเป็น 8 แบบ เช่น 

แบบท่ีมีประสิทธิผลมาก 4 แบบ คือ ผูส้อนแนะ (developer) ผูน้าํทีม (executive) ผูคุ้มกฎ 

(bureaucrat) และผูบุ้กงาน (benevolent autocratic) แบบผูน้าํท่ีมีประสิทธิผลนอ้ย 4 แบบ คือ  ผูเ้อาใจ 

(missionary) ผูย้อมความ (compromiser) ผูท้นทาํ (deserter) และผูคุ้มงาน (autocrat) (เสริมศกัด์ิ 

วศิาลาภรณ์ 2544 : 51-52) 

  ยุคที ่ 3 ศึกษาประสิทธิผลของผู้ นําตามสถานการณ์ (contingency model of 

leadership effectiveness) 

  ทฤษฎีภาวะผูน้าํตามสถานการณ์ เป็นทฤษฎีเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะ

ผูน้าํ สมาชิก และปัจจยัต่างๆ ในสถานการณ์ ซ่ึงอธิบายวา่ ผูน้ ําที่มีประสิทธิภาพจะข้ึนอยูก่บั

ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมของเขาและตวัแปรของสภาพแวดล้อม ทฤษฎีภาวะผูน้าํตาม

สถานการณ์ไดแ้ก่ ทฤษฎีตามสถานการณ์ของฟีดเลอร์ (Fiedler’s contingency theory) ทฤษฎีความ

เป็นผูน้าํตามสถานการณ์ของเฮอร์ซ่ียแ์ละแบลนชาร์ด (Hersey and Blanchard’s situational theory) 

ทฤษฎีเส้นทางเป้าหมาย (path-goal theory) และแบบจาํลองของ วรูม-เยต็ตนั (Vroom and Yetton’s 

decision making model) 

  1. ทฤษฎีตามสถานการณ์ของ ฟีดเลอร์ (Fiedler’s contingency theory) ฟีดเลอร์ได้

ทาํการวจิยัเพื่อศึกษาดูวา่ปัจจยัทางสถานการณ์จะมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของผูน้าํอยา่งไร ฟีดเลอร์

ไดร้ะบุถึงคุณลกัษณะทางสถานการณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อความมีประสิทธิภาพของความเป็นผูน้าํ 3 อยา่ง 

คือ 

   1.1 ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้าํและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (leader-member relation) ซ่ึง

ก่อใหเ้กิดความเช่ือถือไวว้างใจและความเคารพในตวัผูน้าํ 

   1.2 โครงสร้างของงาน (task structure) เป็นการระบุงาน จุดมุ่งหมาย บทบาทของ

สมาชิก อาํนาจของผูน้าํ (leader position power) เป็นการแจกจ่ายอาํนาจระหวา่งผูน้าํและผูต้ามและ

ไดจ้าํแนกแบบของภาวะผูน้าํออกเป็น 2 ลกัษณะ  คือ ผูน้าํแบบมุ่งงาน (task-oriented) ผูน้าํแบบ

มุ่งสัมพนัธ์ (relationship-oriented) 

    ความสอดคลอ้งกนัระหวา่งองคป์ระกอบของสถานการณ์ และแบบของภาวะ

ผูน้าํสรุปไดคื้อ ผูน้าํแบบมุ่งงาน จะมีผลงานดี เม่ืออยู่ในสถานการณ์ในการทาํงานที่แย่มาก หรือ
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ดีมากส่วนผูน้าํแบบมุ่งสัมพนัธ์จะมีผลงานท่ีดีในสถานการณ์ท่ีอยูใ่นระดบัปานกลางหรือสถานการณ์

ปกติ (สงวน ชา้งฉตัร 2541:185 ; มลัลิกา ตน้สอน 2544:58-59) 

  2. ทฤษฎีความเป็นผูน้าํตามสถานการณ์ของเฮอร์ร่ีและแบลนชาร์ด (Hersey and 

Blanchard’s situational theory) แนวคิดทฤษฎีน้ี Paul และ Kemneth ไดพ้ฒันาแบบจาํลองความเป็น

ผูน้าํข้ึนมา เพื่อที่จะช่วยให้ผูบ้ริหารปรับสไตล์ความเป็นผูน้าํของพวกเขาให้เขา้ถึงระดบัวุฒิภาวะ 

(maturity level) ของพนกังาน ซ่ึงประกอบดว้ยคุณลกัษณะ 5 อย่าง คือ ระดบัความตอ้งการ

ความสาํเร็จความสามารถ การศึกษาความเต็มใจท่ีจะยอมรับความรับผิดชอบ และประสบการณ์ 

ทฤษฎีน้ีผูน้าํจะตอ้งประเมินความพร้อมของบุคลากรแล้ว ผูน้าํควรจะช่วยเพิ่มความพร้อมของ

พนกังานใหร้วดเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ดว้ยการปรับสไตลค์วามเป็นผูน้าํของเขาเอง โดยไดแ้บ่ง

สไตลผ์ูน้าํซ่ึงเป็นส่วนผสมของพฤติกรรมผูน้าํท่ีมุ่งงานและมุ่งสัมพนัธ์ ออกเป็น 4 แบบ คือ  

   2.1 การสั่งงาน มุ่งงานสูงมุ่งสัมพนัธ์ตํ่า เหมาะกบัผูต้ามท่ีมีความสามารถนอ้ย 

และไม่เตม็ใจทาํงาน 

   2.2 การชกัจูงหรือการแนะนาํ มุ่งงานสูงมุ่งสัมพันธ์สูง เหมาะกับผู ้ตามท่ีมี

ความสามารถนอ้ยแต่เตม็ใจทาํงาน 

   2.3 การมีส่วนร่วม มุ่งงานตํ่า-มุ่งสัมพนัธ์สูง เหมาะกบัผูต้ามท่ีมีความสารถแต่

ไม่เตม็ใจทาํงาน 

   2.4 การมอบหมายงานหรือมอบอาํนาจ  มุ่งงานตํ่า-มุ่งสัมพนัธ์ตํ่าเหมาะกบัผูต้ามท่ีมี

ความสามารถและเตม็ใจทาํงาน (สมยศ นาวกีาร 2543:191-197 ; เสริมศกัด์ิ วศิาลาภรณ์ 2544:104 ) 

  3. ทฤษฎีเชิงเส้นทาง-เป้าหมาย (path-goal theory) ทฤษฎีน้ีมีพื้นฐานทางทฤษฎี

ความคาดหวงั (expectancy theory) ของการจูงใจ กล่าวว่า ผูน้าํมีหน้าที่ชักจูงและจูงใจให้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแสดงความสามารถ ดาํเนินงานเอาชนะอุปสรรค หรือทาํงานดว้ยความพึงพอใจ

เพื่อท่ีจะบรรลุเป้าหมายในแต่ละสถานการณ์ โดยผูน้าํจะตอ้งตดัสินใจเลือกใชพ้ฤติกรรมท่ีเหมาะสม

กบัผูร่้วมงานและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ไดจ้าํแนกพฤติกรรมผูน้าํ 4 แบบ คือ 

   3.1 ภาวะผูน้าํแบบช้ีนาํหรือสั่งการหรือเผด็จการ (direct leadership) เป็นผูน้าํท่ี

สั่งการ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

   3.2 ภาวะผูน้าํแบบสนับสนุน (supportive leadership) เป็นผูน้าํท่ีมีความเป็น

กนัเอง สนใจเพื่อนร่วมงาน เป็นมิตรกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  เห็นอกเห็นใจผูร่้วมงาน 

   3.3 ภาวะผูน้าํแบบมีส่วนร่วม (participative leadership) ผูน้าํส่งเสริมใหส้มาชิก

ในกลุ่มไดมี้ส่วนในการวางแผน แสดงความคิดเห็นและผูบ้ริหารใชข้อ้เสนอแนะจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

ไปประกอบการตดัสินใจ 
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   3.4 ภาวะผูน้าํแบบเนน้ความสาํเร็จของงาน (achievement oriented-leadership) 

ผู ้นาํจะมุ่งผลงานของกลุ่มจะกาํหนดเป้าหมายท่ีท้าทาย ส่งเสริมการทาํงาน สู่จุดมุ่งหมาย 

(Qiuck 1997:360 ; สงวน ชา้งฉตัร 2541:190 ; สมยศ นาวกีาร 2543:199 ; มลัลิกา ตน้สน 2544:61) 

  4. แบบจาํลองของวรูม-เย็ตตนั (Vroom and Yetton’s decision making model) 

Victor and Phillip ไดก้าํหนดรูปแบบภาวะผูน้าํในแง่ของการตดัสินใจ ข้ึนโดยเสนอแนะระดบั

กลยทุธ์ในการตดัสินใจ 5 แบบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ดงัน้ี 

   4.1 การตดัสินใจแบบเผด็จการ I (autocratic decision I--AI) ผูต้ดัสินใจเพียงลาํพงั 

   4.2 การตดัสินใจแบบเผด็จการ II (autocratic decision II--AII) ผูน้าํจะไดรั้บ

ขอ้มูลเพิ่มจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา แต่ยงัตดัสินใจเพียงผูเ้ดียว 

   4.3 การตดัสินแบบปรึกษา I (consultative I--CI) ผูน้าํจะร่วมปรึกษาและขอความ

คิดเห็นบางส่วนจากผูใ้ตบ้งัคบั แต่การตดัสินใจโดยลาํพงั 

   4.4 การตดัสินใจแบบปรึกษา II(consultative II--CII) ผูน้าํจะร่วมปรึกษาและขอ

ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ จากกลุ่มผูร่้วมงานเพื่อรวบรวมข้อมูลเพื่อทาํการตดัสินใจ

โดยลาํพงั 

   4.5 การตดัสินใจโดยกลุ่ม (group decision--GII) ผูน้าํให้กลุ่มมีส่วนร่วมในการ

ปรึกษา รวบรวมขอ้มูล แสดงความคิดเห็นและตดัสินใจ (มลัลิกา ตน้สอน 2544:62-63 ; สงวน 

ช้างฉตัร 2541:191) 

  ยุคที ่4 การศึกษาทฤษฎภีาวะผู้นําสมัยใหม่  

  ในสถานการณ์ปัจจุบนั ตอ้งการมีผูน้าํท่ีมีความสามารถในระดบัต่างๆ ของสังคม

และองค์กร ทาํให้มีการพฒันาและเปล่ียนแปลงทฤษฎีภาวะผูน้าํตลอดเวลา ซ่ึงปัจจุบนัได้เกิด

แนวคิดสาํคญัๆ ต่อไปน้ี 

  1. ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง (transformation theory) เป็นลกัษณะของผูน้าํท่ีจะใช้

ความสามารถเปล่ียนความเช่ือ ทศันคติ ของผูต้ามให้มีวุฒิภาวะท่ีสมบูรณ์ เพื่อให้สมาชิกในทีม

ทาํงานไดไ้กลเกินกวา่เป้าหมายท่ีตอ้งการ โดยผูน้าํจะถ่ายทอดความคิด ประสบการณ์ และกระตุน้

ทางดา้นความคิดต่างๆ ใหลู้กนอ้งอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

  2. ภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน (transaction theory) เป็นผูน้าํแบบเดิมท่ีใช้การ

แลกเปล่ียนโดยใชร้างวลัต่างๆ เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทน หรือการเล่ือนตาํแหน่ง เป็นเคร่ืองมือใน

การชกัจูงใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานไดต้ามเป้าหมายท่ีตอ้งการ โดยต่างจะยืนอยูบ่นผลประโยชน์ท่ี

แลกเปล่ียนกนั และสมาชิกจะทาํงานเพื่อให้ไดร้างวลัท่ีตนเองพอใจเป็นหลกั (มลัลิกา ตน้สอน 

2544:65-66)  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 16 

 1.3 ทฤษฎภีาวะผู้นํายุคใหม่ 

  ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง เป็นทฤษฎีภาวะผูน้าํตามแนวทางภาวะผูน้าํยุคใหม่ ซ่ึง

ไดร้ับความนิยมและถูกนาํไปใช้อย่างแพร่หลายมากที่สุด ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา (สุเทพ 

พงศ์ศรีวฒัน์ 2548) เพราะสถานการณ์ของโลกยุคปัจจุบนัองค์การทั้งหลายเผชิญกบัการแข่งขนั

ระหว่างกนัมากข้ึน และต่างตระหนกัถึงความจาํเป็นตอ้งมีการเปล่ียนแปลงเพื่อความอยู่รอดของ

องค์การ ทฤษฎีภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง ได้เสนอคุณลกัษณะผูน้าํที่ประกอบด้วยโครงสร้าง

หลากหลายมิติ เพื่อให้ผูต้ามสามารถปฏิบตัิภารกิจภายใตภ้าวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

และมีความซบัซอ้นไดดี้ 

  สําหรับยุคเร่ิมตน้ของการศึกษาภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง เกิดจาก Burns (1978) 

เป็นบุคคลแรกท่ีเสนอมโนทศัน์เก่ียวกบัทฤษฎีภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงในผลการวิจยัเร่ือง “ผูน้าํ

ทางการเมือง” โดยอธิบายว่า “ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง เป็นกระบวนการที่ผูน้าํและผูต้าม

ต่างยกระดบัคุณธรรมและแรงจูงใจของกนัและกนัใตสู้งข้ึน” ผูน้าํจึงตอ้งมุ่งความสนใจไปที่การ

เปล่ียนสภาพเดิมๆ ของผูต้ามและคน้หาวธีิดึงดูดใจเพื่อยกระดบัความคิดใหม้องไปไกล ถึงเป้าหมาย

ระดบัสูงดว้ยการนาํเสนอวิสัยทศัน์ให้ผูต้ามเห็นภาพขององค์การหรือสังคมใหม่ท่ีดีกวา่ เพื่อยกระดบั

จิตใจท่ีคาํนึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนตนไปสู่การคาํนึงถึงผูอ่ื้นจนกระทั้งสร้างความเป็นผูน้าํในตนเอง 

ขณะเดียวกันผู ้นาํก็สามารถพัฒนาระดับคุณธรรมของตนเองให้สูงข้ึนด้วย (Burn 1978:4) 

นอกจากนั้น Burns เช่ือวา่ผูน้าํควรมีภาวะผูน้าํแลกเปลี่ยนที่เป็นกระบวนการของความสัมพนัธ์

ระหวา่งผูน้าํกบัผูต้ามโดยผูน้าํจะจูงใจผูต้ามให้ปฏิบติัตามความพยายามทาํงานให้บรรลุเป้าหมาย

ของผูต้ามการแลกเปล่ียนน้ีจะช่วยให้องค์การประสบความสําเร็จ ขณะเดียวกนัก็สร้างความพึงพอใจ  

ในการทาํงานของพนกังานเพิ่มข้ึนเช่นกนั 

  ตามแนวคิดของ Burns เแยกแยะความแตกต่างระหวา่งภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง 

กับภาวะผูน้าํแลกเปล่ียนคนละขั้ว กล่าวคือ ผูน้าํแลกเปล่ียนจะเน้นค่านิยมของกระบวนการ

แลกเปลี่ยน ระหว่างผูน้าํก ับผูต้าม เพื่อนาํไปสู่ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน โดยภาวะผูน้าํ

แลกเปล่ียน จะจูงใจผูต้าม ดว้ยการดึงดูดความสนใจให้อยูท่ี่ผลประโยชน์ส่วนตนเท่านั้น ส่วนภาวะ

ผูน้าํการเปล่ียนแปลงจะใช้กระบวนการค่านิยม ในการปฏิสัมพนัธ์ของผูน้าํกบัผูต้ามที่มีความ

แตกต่างกนัดา้นอาํนาจ ระดบัการจูงใจและทกัษะ เพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดร่วมกนั Burns จึงนิยาม

ภาวะผูน้าํแลกเปลี่ยน ว่ามีลกัษณะของความเป็นผูจ้ดัการ ที่ผูน้าํสามารถใช้อาํนาจ ให้ผูต้าม

ปฏิบติังานเพื่อการบรรลุเป้าหมายของตน ขณะท่ีภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงมีคุณลกัษณะของความ

เป็นผูน้าํ ท่ีมุ่งเนน้การเปล่ียนแปลงสภาพเชิงคุณธรรม และจริยธรรม ทั้งฝ่ายผูน้าํและฝ่ายผูต้ามไป
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พร้อมกนั ความเป็นผูน้าํจึงไม่สามารถแยกจากเป้าหมายและความตอ้งการของผูต้าม ดงัเช่นแนวคิด

ภาวะผูน้าํแลกเปล่ียนท่ีเช่ือวา่ภาวะผูน้าํทั้งสองแบบสามารถแยกออกจากกนัไดอ้ยา่งอิสระ 

   Bass (1985) เสนอทฤษฎีภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง โดยอาศยัพื้นฐานแนวคิดของ 

Burns ท่ีแบ่งภาวะผูน้าํออกเป็น 2 แบบ โดย Bass ให้ทศันะว่าผูน้าํแลกเปล่ียนใช้รางวลัเพื่อ

แลกเปล่ียนการยนิยอมปฏิบติัตาม ส่วนผูน้าํการเปล่ียนแปลงจะจองใจผูต้ามดว้ยวธีิการ 

  1. ชกัจูงใหผู้ต้ามตระหนกัในคุณค่าและความสาํคญัของงาน และผลลพัธ์ขององคก์ร

ดว้ยมุมมองใหม่ๆ และพยายามหาหนทางบรรลุถึงผลลพัธ์นั้น 

  2. โน้มนาวจิตใจให้ผู ้ตามมองไปไกลกว่าผลประโยชน์ของตน โดยคาํนึงถึง

ผลประโยชน์ของหมู่คณะ องคก์าร หรือสังคมส่วนรวม 

  3. กระตุน้ใหผู้ต้ามยกระดบัความตอ้งการของตนท่ีสูงกวา่เดิม  

  แม้ Bass ยอมรับว่า ภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลง มีความแตกต่างจากภาวะผูน้ํา

แลกเปล่ียน อยา่งเห็นไดช้ดัเช่นเดียวกบั Burns และภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง ยงัส่งเสริมแรงจูงใจ

หรือผลงานของผูต้ามไดม้ากกวา่ แต่เขาก็เสนอว่า โดยกระบวนการแลว้ไม่สามารถแยกพฤติกรรม

ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง ออกจากภาวะผูน้าํแลกเปล่ียนไดอ้ยา่งแทจ้ริง ทั้งยอมรับวา่ ผูน้าํคนเดียว

อาจใช้ภาวะผู ้นาํได้ทั้ งสองแบบในเวลาและสถานการท่ีแตกต่างกันได้ เน่ืองจากภาวะผู ้นาํ

แลกเปล่ียนจดัเป็นคุณลกัษณะพื้นฐานท่ีสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงดว้ยเหตุน้ีความ

เป็นผูน้าํทั้งสองแบบจึงเช่ือมโยงต่อกนัแบบต่อเน่ือง แทนที่จะแยกออกจากกนัอยา่งส้ินเชิงตามท่ี 

Burns เคยเสนอไว ้Bass ไดค้น้หาโครงสร้างองคป์ระกอบภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงโดยร่วมมือกบั 

Avolio พฒันาตวัแปรเพื่อใชใ้นการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง จนกระทัง่ปี ค.ศ. 1995 เขาไดจ้ดัพฤติกรรม

ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงเป็น 3 กลุ่ม และขนานนามว่า แบบภาวะผูน้าํเต็มขอบเขต (The Full 

Range Leadership Model) ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

  กลุ่มที ่1 ตัวแปรภาวะผู้นําการเปลีย่นแปลง  

  1. การมีบารมี (Charisma) หมายถึง ลกัษณะพิเศษของบุคคลท่ีสามารถดึงดูดใจคน

ใหเ้กิดความจงรักภกัดี ยอมปฏิบติัตามอยา่งเตม็ใจ ทุ่มเท ความพยายามในการทาํงานโดยไม่หวดั

ผลประโยชน์ ซ่ึงลกัษณะเช่นน้ี ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงได ้ยคุล ์(Yukl 1989, อา้งถึงใน สงวน นิตยา

รัมภ์พงศ์ และสุทธิลกัษณ์ สมิตะสิริ 2540:47) กล่าววา่ นกัวิชาการบางท่านใช้คาํว่าผูน้าํบารมี 

(charismatic leadership) ในความหมาย เดียวกบัผูน้าํการเปล่ียนแปลง  

   House ถือเป็นบุคคลแรกที่สร้างกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี เพื่อพิสูจน์พฤติกรรม

ภาวะผูน้าํเชิงบารมี (สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ และสุทธิลกัษณ์ สมิตะสิริ2540: 47) โดยไดศ้ึกษา

องคป์ระกอบของผูน้าํบารมีในองคก์รท่ีมีความซบัซ้อน พบวา่ ลกัษณะของผูน้าํบารมีประกอบดว้ย 

   ส
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(1) มีลกัษณะเด่น เช่ือมัน่ในตนเอง ตอ้งมีอิทธิพลเหนือลูกนอ้ง (2) เป็นแบบอยา่งแก่ลูกนอ้ง ส่ิงท่ี

ลูกน้องยึดถือเป็นแบบอย่าง (3) ผูต้ามประทบัใจในความสามารถและความสําเร็จของผูน้าํ (4) มี

เป้าหมายท่ีเป็นอุดมการณ์อยา่งชดัเจน (5) แสดงออกถึงความคาดหวงัของผูต้าม (6) มกัมีพฤติกรรม

ท่ีสร้างและยกระดบัแรงจูงใจของผูต้าม (7) มีลกัษณะท่ีดึงดูดใจผูต้าม  

   เบส (Bass, อา้งถึงใน สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์ 2545:16) ขยายทฤษฎีผูน้าํของ House 

วา่ ผูน้าํท่ีมีบารมีเกิดข้ึนในช่วงท่ีมีความเครียด หรือในช่วงท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงค่านิยมและความเช่ือ 

ผูน้าํท่ีมีบารมีจึงเกิดข้ึนในองค์การใหม่ๆ ที่ตอ้งต่อสู้เพื่อความอยู่รอด และในองค์การเก่าที่กาํลงั

ลม้เหลวมากกว่าในองค์การเก่าๆ ท่ีประสบความสําเร็จ ผูน้าํท่ีมีบารมีอาจมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั 

เช่น บางคนสร้างอารมณ์ร่วม บางคนใชห้ลกัเหตุผล ผูน้าํท่ีใชห้ลกัเหตุผลเป็นผูมี้ความเชียวชาญทาง

เทคนิคและมีทกัษะในการชกัจูง 

   สาํหรับแนวคิดของ Bass บารมีจดัเป็นองคป์ระกอบสาํคญัท่ีสุดของภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลง โดยเช่ือวา่ผูน้าํบารมี เป็นสัญลกัษณ์ของความสาํเร็จ เบส (Bass 1990:199) อน่ึง Bass 

ย ํ้าวา่ แมก้ารมีบารมีจะเป็นส่วนประกอบสาํคญั แต่ลาํพงัการมีบารมีเพียงอยา่งเดียวไม่เพียงพอต่อ

กระบวนการเป็นภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงได ้

  2. การกระตุน้ปัญญา (intellectual stimulation) หมายถึงให้ตระหนกัถึงปัญหาและ

วธีิการแกไ้ข ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงค่านิยมและความเช่ือมากกวา่การเปล่ียนพฤติกรรมทนัทีทนัใด 

การกระตุน้ปัญญาจะทาํให้ผูต้ามเห็นธรรมชาติของปัญหาท่ีเผชิญอยู่ รวมทั้งวิธีแกปั้ญหา การเกิด

ปัญหาเป็นความรู้สึกภายใน ไม่จาํเป็นตอ้งสังเกตเห็น เบส (Bass อา้งถึงใน สุเทพ พงศ์ศรีวฒัน์

2545:17) ในสถานการณ์ที่ป่ันป่วนปัญหาไม่ชัดเจน ผูน้าํจะกระตุน้ปัญญาผูต้าม โดยให้ขอ้มูล

ข่าวสาร ช้ีทางเลือกในการปฏิบติักาํหนดค่านิยม จุดมุ่งหมาย สร้างภาพพจน์ คาํขวญัสัญลกัษณ์ท่ี

เขา้ใจง่าย จนผูต้ามเขา้ใจและยอมรับ 

   ยุคล์ (Yukl, อา้งถึงใน สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์ 2545:17) ไดย้กตวัอยา่งสถานการณ์ท่ี

ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง ใช้กระตุน้ปัญญาเพื่อเปล่ียนกลุ่มองค์การ ดงัน้ี คือ (1) เมื่อกลุ่มหรือ

องคก์ารถูกควบคุมจากส่ิงแวดลอ้ม (2) เม่ือเกิดปัญหารุนแรงท่ีลดประสิทธิภาพของหน่วยงาน เช่น 

ขาดเคร่ืองมือ ขาดวิธีปฏิบตัิที่เหมาะสม เกิดความล่าช้าตน้ทุนสูง เป็นตน้ (3) เมื่องานขาด

ประสิทธิภาพ เพราะเคร่ืองมือชาํรุด ขาดวสัดุอุปกรณ์ พนกังานขาดงาน เป็นตน้ (4) เมื่อผูน้าํมี

อาํนาจเพียงพอ ท่ีจะทาํการเปล่ียนแปลง และริเร่ิมวธีิการท่ีสามารถจะแกปั้ญหาท่ีองคก์ารเผชิญอยู ่

  3. การสร้างแรงบนัดาลใจ (inspiration) หมายถึง การเร้าอารมณ์ ปลุกใจ ทาํใหผู้ต้าม

มีชีวติชีวา กระตือรือร้นใชค้วามพยายามมากกวา่ท่ีคิดเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ทาํงานของกลุ่มให้

บรรลุผลสาํเร็จ และผูกพนักบัจุดมุ่งหมายของผูน้าํ วิธีสร้างแรงบนัดาลใจ ผูน้าํสามารถสร้าง
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แรงบนัดาลใจ ให้เกิดข้ึนไดโ้ดยการพูดเพื่อเร้าใจผูต้ามให้มีความมัน่ใจ เนน้การปฏิบติั สร้างความ

เช่ือมัน่ในอุดมการณ์ และใชว้ธีิ Phygmalion effect เบส (Bass, อา้งถึงใน สงวน นิตยารัมภพ์งศ ์และ

สุทธิลกัษณ์ สมิตะสิริ 2540:66) 

   3.1 การใชค้าํพดูเพื่อเร้าใจให้ผูต้ามมัน่ใจและกระตือรือร้น เช่น พูดให้ผูต้ามเกิด

ความภาคภูมิใจในตนเอง พูดในส่ิงท่ีทาํให้ผูต้ามเช่ือมัน่ว่าตนสามารถทาํงานไดส้าํเร็จ และบรรลุ

วตัถุประสงคข์องกลุ่ม 

   3.2 เน้นการปฏิบัติ ได้แก่ กระตุ้นให้ลูกน้องท่ีมีความสามารถพิเศษได้ทาํ

โครงการใหม่ๆ ใหอ้าสาสมคัรทาํงาน เปิดโอกาสใหลู้กนอ้งเขา้พบ เยีย่มตรวจงาน จดัใหมี้การ

ทดลองปฏิบติัอยา่งจริงจงัในองคก์ารเพื่อหาวธีิการใหม่ๆ ทาํระบบใหง่้ายข้ึนเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน 

ร่วมทุกขร่์วมสุขกบัลูกนอ้งสร้างบรรยากาศองคก์ารและการติดต่อส่ือสาร เช่น บรรยากาศท่ีเปิดเผย 

มีข่ายการติดต่อสือสารท่ีกวา้งขวาง 

   3.3 สร้างความเช่ือในจุดมุ่งหมายท่ีเป็นอุดมการณ์ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสาํคญัยิ่ง เพราะ

ความเช่ือในอุดมการณ์ท่ีตนยดึจะทาํใหบุ้คคลเกิดความพยายามมากเป็นพิเศษ จนทาํงานไดส้าํเร็จ 

   3.4 การใช ้ Pygmalion effect คือ การท่ีผูน้าํคาดหวงัผูต้ามในดา้นดี ทาํใหผู้ต้าม

พยายามปฏิบติัตามความคาดหวงัของผูน้าํ บุคคลท่ีถูกทาํให้เช่ือว่าตนทาํงานดีจะทาํงานให้ดีกวา่

คนท่ีถูกคาดหวงัวา่ทาํงานไม่ดี หรือไม่ไดรั้บการคาดหวงัใดๆ 

  4. การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (individualized consideration) หมายถึง การ

ตอบสนองความตอ้งการของผูต้ามตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล สร้างสัมพนัธ์กบัผูต้าม 

พฒันาผูต้ามใหเ้จริญงอกงาม ทาํใหผู้ต้ามมีความสามารถ ความรับผดิชอบ ผกูพนั และพร้อมจะอุทิศ

ตนเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การ ผูน้าํท่ีคาํนึงถึงความแตกต่างของผูต้ามจะสามารถ

มอบหมายงานท่ีเหมาะสมตามความสามารถของผูต้าม และเพื่อให้ผูต้ามมีโอกาสแสดงความสามารถ 

ให้ปรากฎ ผูน้าํควรใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม ให้ความสนใจเป็นพิเศษกบัผูต้ามที่มีปัญหา 

ช่ืนชมต่อผลงานของผูต้าม  ผูต้ามเกิดความพึงพอใจ ส่งผลใหง้านมีคุณภาพมากข้ึน 

   พฤติกรรมท่ีคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ไดแ้ก่ การเนน้การพฒันา การเน้น 

ปัจเจคบุคคลดงัน้ี 

   4.1 การเนน้การพฒันา ผูน้าํตอ้งเป็นนกัพฒันา คือ พฒันาตนเอง พฒันางานและ

พฒันาผูต้ามให้มีความสามารถ เพื่อให้ผูต้ามมีศกัยภาพสูงพอท่ีจะรับผิดชอบงานในปัจจุบนั และ

อนาคต (Hay and Thomas , อา้งถึงใน สงวน นิตยารัมภพ์งศ ์และสุทธิลกัษณ์ สมิตะสิริ 2540:52) 

เสนอว่า ผูน้าํสามารถพฒันาผูต้ามได้โดยวิธีการต่างๆ ดงัน้ี คือ การให้คาํปรึกษา ในการทาํงาน 
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กระตุน้ใหผู้ศึ้กษาหาความรู้เพิ่มเติม และปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งผูต้าม และกระจายอาํนาจให้ผูต้าม

ไดแ้สดงความสามารถและความรับผดิชอบ 

   4.2. เนน้ปัจเจกบุคคลได้แก่ ให้ความคุ้นเคยเป็นกันเอง สร้างบรรยากาศแบบ

ครอบครัว ออกนิเทศในท่ีทาํงาน มีการติดต่อแบบสองทาง ทาํให้ผูน้าํไดรั้บขอ้มูลข่าวสารมากข้ึน

และตรงตามความจริง ทาํให้การตดัสินใจมีความถูกตอ้งมากยิง่ข้ึน 

    ผูต้ามตอ้งไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัความเคล่ือนไหว ความกา้วหนา้ หรือ

การเปล่ียนแปลงต่างๆ ภายในองคก์าร ทาํใหผู้ต้ามมีโอกาสซกัถามขอ้ขอ้งใจและเกิดความรู้สึกเป็น

ส่วนหน่ึงขององคก์าร ผูน้าํก็ไดรั้บพฤติกรรมของผูต้าม ผูน้าํตอ้งใหค้วามสนใจอยา่งจริงจงักบัความ

แตกต่างของผูต้าม โดยคน้หาแรงจูงใจของผูต้ามและตอบสนองให้ผูต้ามไดป้ระโยชน์สูงสุดทาํให้

ผูต้ามเกิดความรู้สึกวา่ไดรั้บการยอมรับซ่ึงทาํใหผู้น้าํก็ไดรั้บการยอมรับจากผูต้ามเช่นเดียวกนั 

   4.3 การเป็นพี่เล้ียง คือ การท่ีผูอ้าวุโสให้คาํแนะนาํปรึกษาแก่ผูท้าํงานใหม่พี่เล้ียง

จะให้ความรู้และประสบการณ์ท่ีมีอยู่อย่างมากมาย และใชต้าํแหน่งหน้าท่ีของคนในการพฒันาผูต้าม 

พี่เล้ียงมีลกัษณะเหมือนพ่อ (paternalistic-father figure) บางคร้ังก็เป็นแบบอยา่ง เป็นท่ีปรึกษา ครูผู ้

แนะแนวผูฝึ้ก และช่วยหาทางเลือกในการตดัสินใจ ผูร้ับการฝึกจะยอมรับนับถือพี่เล้ียงและ

กลายเป็นฐานอาํนาจของพี่เล้ียงในเวลาต่อมา ยุคล์ (Yukl, อา้งถึงใน สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์ 2545:19) 

กล่าววา่ สถานการณ์ท่ีควรมีพี่เล้ียง คือ เม่ืองานมีความซบัซ้อน ตอ้งใชเ้ทคนิคสูงในการเรียนรู้นาน 

เม่ือผูต้ามขาดประสบการณ์จากเทคโนโลยีที่เปล่ียนไป และเมื่อมีการขยายงานอยา่งรวดเร็วทาํให้

ตอ้งเตรียมผูป้ฏิบติังานในตาํแหน่งใหม่ 

  5. การเสริมสร้างความสามารถผูบ้งัคบับญัชา (empowerment) ดว้ยสภาพสังคมและ

ระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขนัอยา่งรุนแรงและมีการเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยรีวดเร็ว ทาํให้

ธุรกิจต่างๆ ตระหนกัและมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาบุคลากรภายในองคก์ารของตน  

   บราว (Brow, อา้งถึงใน สุเทพ พงศ์ศรีวฒัน์ 2545:20) ไดก้ล่าวไวว้่า ลกัษณะ

สาํคญัของผูบ้ริหารท่ีจะสามารถเสริมสร้างความสามารถให้แก่พนักงาน คือ การให้ความอิสระ 

(freedom) การสร้างสัมพนัธภาพต่อกนั (respect) ซ่ึงสอดคล้องกบั Hawks (อา้งถึงใน สุเทพ 

พงศ์ศรีวฒัน์ 2545:20) ท่ีเช่ือวา่ การเสริมสร้างความสามารถให้กบัผูบ้งัคบับญัชา เป็นกระบวนการ

ระหวา่งบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปท่ีจะตอ้งประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน คือ การให้ความรู้ การชกันาํ 

การเป็นพี่เล้ียง หรือผูส้นบัสนุน การเตรียมการ การมีแบบแผน และการดาํเนินการ ซ่ึงขั้นตอนการ

เสริมสร้างความสามารถทั้ง 6 น้ีจะทาํให้บุคคลไดใ้ช้ศกัยภาพของตนในการดาํเนินงานให้บรรลุ

เป้าหมายท่ีวางไว ้
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   การศึกษาพฤติกรรมองคก์ารของ แคนเตอร์  (Kanter, อา้งถึงใน สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์

2545:20) จากหลายๆ องคก์ารพบวา่ ประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่ คือ ปฏิเสธการเปล่ียนแปลง 

ปฏิเสธการเส่ียง มีแรงจูงใจในการทาํงานตํ่า ประสิทธิผลของงานตํ่า และขาดความยดึมัน่ผกูพนัต่อ

องคก์าร ดงันั้นทฤษฎีโครงสร้างอาํนาจของ Kanter จึงประกอบดว้ย 

   5.1 การไดรั้บอาํนาจ (power) เป็นอาํนาจท่ีจะนาํไปสู่ความสาํเร็จในเป้าหมายหรือ

การทาํงาน ซ่ึงเป็นอาํนาจที่เป็นทางการ เป็นงานเส่ียงอนัตราย งานที่ได้รับความคิดสร้างสรรค ์

ส่วนอาํนาจท่ีไม่เป็นทางการเป็นอาํนาจที่เกิดจากความสัมพนัธ์ระหว่างกันภายในองคก์าร เช่น 

ผูร่้วมงาน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ซ่ึงอาํนาจทั้งสองน้ีจะเกิดข้ึนไดจ้าก (1) การไดรั้บทรัพยากร คือการ

ไดรั้บการเตรียมความพร้อมดา้นวสัดุเคร่ืองมือ บุคลากร งบประมาณ รางวลั เป็นตน้ (2) การไดรั้บ

การสนบัสนุน คือ ผูบ้ริหารให้การยอมรับและสนบัสนุนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (3) การไดรั้บขอ้มูล

ข่าวสาร คือ การไดรั้บรายงานต่างๆ เช่น ความรู้ ทางเทคนิค ข่าวสารทางการเมือง การเจรจาอย่าง 

ไม่เป็นทางการ การเจรจาต่อรองเป็นตน้ 

   5.2 การไดรั้บโอกาส (opportunity) เป็นโอกาสท่ีเกิดจากการคาดหวงัในความ 

กา้วหนา้ต่อหนา้ท่ีการงาน รวมทั้งการไดรั้บการเพิ่มพลูความรู้ การมีส่วนร่วม 

  กลุ่มที ่2 ตัวแปรภาวะผู้นําแลกเปลีย่น ประกอบด้วย 

  1. การใหร้างวลัตามสถานการณ์ หรือเรียกว่า การเสริมแรงทางบวกอยา่งเหมาะสม 

เป็นวธีิการนาํการแลกเปล่ียน ใชแ้รงจูงใจใหต้ามทุ่มเทความพยายามเพื่อให้งานประสบความสําเร็จ 

ดว้ยการประเมินความตอ้งการของผูต้าม บอกผลลพัธ์ และวิธีการทาํงานที่ผูน้าํตอ้งการ บอกถึง

รางวลัท่ีผูต้ามไดรั้บตามความตอ้งการเมื่องานประสบผลสําเร็จ การไดรั้บคาํอธิบายวิธีการทาํงาน

และผลลพัธ์ทาํให้ผูต้ามรู้สึกง่ายต่อการทาํงาน สามารถทาํให้สําเร็จไดร่้วมกบัรางวลัเป็นส่ิงท่ีถูกใจ 

จึงเกิดการทุ่มเทความพยายาม เม่ือผูต้ามบรรลุผลสาํเร็จ ผูน้าํจะเสริมแรงทางบวกอยา่งเหมาะสม 

   การเสริมแรงหรือการให้รางวลัท่ีเหมาะสมมี 2 วิธี คือ การยกยอ่งชมเชยผูน้าํงานดี

โดยการข้ึนเงินเดือน เล่ือนตาํแหน่ง และการยกยอ่งชมเชยผูท่ี้ทุ่มเทความพยายาม เช่น การประกาศ

ความดีความชอบ การให้เกียรติฐานะพนกังานดีเด่น การยกยอ่งชมเชยจากผูน้าํมีผลทาํให้ผูต้าม

ปฏิบติังานได้ดีมีประสิทธิผล เช่นเดียวกบัการให้รางวลัด้วยวตัถุ (สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ และ

สุทธิลกัษณ์ สมิตะสิริ 2540:56)  

  2. การจดัการภายใตเ้ง่ือนไขเชิงรุก หรือเรียกวา่การเสริมแรงทางลบอยา่งเหมาะสม 

เป็นวิธีการท่ีผูน้าํป้อนขอ้มูลทางลบให้กบัผูต้าม เม่ือผลการปฏิบติังานของผูต้ามตํ่ากว่ามาตรฐาน 

จนผูน้าํเกิความคบัขอ้งใจแต่จะใช้อารมยน์้อยท่ีสุด ซ่ึงอาจมีได้ตั้งแต่การให้กาํลงัใจ คาํแนะนาํ

ไม่ยอมรับ วา่กล่าวหรืออาจตอ้งตาํหนิรุนแรง ซ่ึงอาจมีผลระหวา่งผูน้าํและผูต้ามทาํใหผ้ลผลิตตํ่าได ้
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   การศึกษาของ เบส(Bass , อา้งถึงใน พรนพ พุกกะพนัธ์ 2542:195) พบวา่ การให้

รางวลัท่ีเหมาะสมมีผลต่อประสิทธิผลของหน่วยงาน ร้อยละ 25 ส่วนการจดัการโดยมีขอ้ยกเวน้ มี

ผลต่อประสิทธิผลหน่วยงานเพียงร้อยละ 5 (Mitchel and Wood, อา้งถึงใน สุเทพ พงศ์ศรีวฒัน์ 

2545:22) ให้ขอ้คิดเห็นวา่ ถา้ผูต้ามขาดความพยายามในการทาํงานอาจใชก้ารลงโทษ แต่ถา้ขาด

ความสามารถใหฝึ้กอบรมหรือยา้ยพนกังานท่ีมีความสามารถมาแทน ถา้การขาดความสามารถของ 

ผูต้ามเกิดจากสภาพแวดลอ้มหรืองานยากเกินความสามารถ ผูน้าํควรเปล่ียนสภาพแวดลอ้มการทาํงาน 

และเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงตนเองมากกวา่จะวิพากษว์ิจารผูต้ามเพราะผูน้าํท่ีมีประสบการณ์ จะ

ใหค้วามสนใจสภาพแวดลอ้มการทาํงานมากกวา่เหตุผลจากตวัพนกังาน 

  3. การจดัการภายใตเ้ง่ือนไขเชิงรับ เป็นพฤติกรรมท่ีผูน้าํใชล้งโทษผูต้ามเม่ือพบวา่ 

ผูต้ามมีผลการทาํงานตํ่ากวา่มาตรฐาน การจดัการภายใตเ้ง่ือนไขเชิงรับจึงมีลกัษณะแตกต่างจากการ

จดัการภายใตเ้ง่ือนไขเชิงรุก ตรงท่ีผูน้าํจะแสดงพฤติกรรมต่อเม่ือเกิดปัญหาในการปฏิบติังานของ 

ผูต้ามแลว้เท่านั้น ภาวะผูน้าํรูปแบบน้ีจึงมีแนวโน้มใช้วิธีการตาํหนิ ลงโทษ โดยไม่บอกล่วงหน้า 

เพื่อใหผู้ต้ามปฏิบติัตามเกณฑอ์ยา่งเคร่งครัด ผูน้าํการจดัการภายใตเ้ง่ือนไขเชิงรับอาจปล่อยปละละเลย

หากเห็นว่า ยงัไม่มีผลกระทบต่อสถานะของตน แต่รอจนปัญหาเกิดความรุนแรงจึงมีพฤติกรรม

คล้ายคอยจบัผิดมากกว่าการพิจารณาถึงสาเหตุเพื่อหาแนวทางแกไ้ข พฤติกรรมของผูน้าํจึงส่งผล

กระทบเชิงลบต่อผลผลิต และความพึงพอใจของผูต้าม 

  กลุ่มที ่3 ตัวแปรภาวะผู้นําไร้การนํา ประกอบด้วย 

  การไร้การนาํ หมายถึง พฤติกรรมที่ผู ้นาํหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีอิทธิพลกับ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตนและหนีงาน (Bass and Avolio 1990) อธิบายวา่ ผูน้าํมิไดใ้ชพ้ฤติกรรมใด

พฤติกรรมหน่ึงเพียงอยา่งเดียว แต่สามารถแสดงพฤติกรรมร่วมกนัไดท้ั้งภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง 

ภาวะผูน้าํแลกเปลี่ยน และภาวะผูน้าํไร้การนาํ แต่ภาวะผูน้าํไร้การนาํจะมีผลเชิงลบต่อการ

ดาํเนินงาน ทั้งดา้นความพึงพอใจในงานและประสิทธิผลขององค์กร เน่ืองจากผูน้าํไร้การนาํ มกั

มอบอาํนาจให้แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเต็มท่ี โดยไม่มีเกณฑ์ หลีกเล่ียงการตดัสินใจ ไม่พยายามเขา้มามี

ส่วนร่วมในการแนะนาํหรือใหค้วามคิดเห็นในการดาํเนินงาน ฉะนั้น แมผู้ต้ามจะรู้สึกวา่ตนมีอิสระ

ในการทาํงาน แต่ผูต้ามมกัรู้สึกไม่มัน่คง ขาดขวญักาํลงัใจ ในการทาํงาน ผลสาํเร็จของงานมีคุณภาพตํ่า 

  จากคุณลกัษณะต่างๆ ของผูน้าํการเปล่ียนแปลงและผูน้าํการแลกเปล่ียนข้างต้น 

กล่าวไดว้่า เป็นลกัษณะภาวะผูน้าํท่ีมีความเหมาะสม และผูน้าํการแลกเปล่ียนขา้งตน้กล่าวไดว้่า 

เป็นลกัษณะภาวะผูน้าํท่ีมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งต่อสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัท่ีบุคคลต่างก็มี

ความตอ้งการท่ีจะพฒันาตนเองใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง และต่างก็ตอ้งการแสดงศกัยภาพของตน

ที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่ ผูน้าํในองค์การต่างๆ จึงตอ้งตระหนักว่าการบริหารที่จะทาํให้เกิดความ
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สอดคลอ้งกบัความเป็นไปไดด้งักล่าวควรมีทิศทางใด ดงันั้นลกัษณะภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง 

และภาวะผูน้าํการแลกเปล่ียนท่ีคาํนึงถึงความรู้สึกของผูต้ามควบคู่กบัการบริหารจึงเป็นแนวคิดท่ีมี

ความเหมาะสมและน่าสนใจ 

  1.4 โมเดลภาวะผู้นําแบบเต็มรูป (Model of Full Range of Leadership)  

  แบสและอโวลิโอ (Bass and Avolio 1990 : 114–122) ไดเ้สนอโมเดลภาวะผูน้าํแบบ

เตม็รูปโดยใช ้ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบภาวะผูน้าํตามรูปแบบภาวะผูน้าํท่ีเขาเคยเสนอในปี ค.ศ. 

1985 โมเดลน้ีจะประกอบดว้ย ภาวะผูน้าํ 3 แบบ คือ ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง (Transformational 

Leadership) ภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน (Transactional Leadership) และภาวะผูน้าํแบบปล่อยตาม

สบาย (Laissez-faire Leadership) หรือพฤติกรรม ความไม่มีภาวะผูน้าํ (Nonleadership Behavior)  

ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

  1.4.1 ภาวะผู้นําการเปลีย่นแปลง (Transformational Leadership)  

    ผูน้าํแบบน้ีเป็นกระบวนการท่ีผู ้นาํมีอิทธิพลต่อผู ้ร่วมงานและผูต้าม โดย

เปล่ียนแปลงความพยายาม ของผูร่้วมงานและ ผูต้ามให้สูงข้ึนกว่าความพยายามท่ีคาดหวงัในการ

พฒันาความสามารถของผูร่้วมงานและผูต้ามไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึนและมีศกัยภาพมากข้ึนทาํให้เกิดการ

ตระหนกัรู้ในภารกิจละวสิัยทศัน์ของกลุ่มและขององคก์ารจูงใจผูร่้วมงานไดไ้กลเกินกวา่ความสนใจ

ของพวกเขา ไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มหรือสังคม ซ่ึงกระบวนการท่ีผูน้าํมีอิทธิพลต่อผูร่้วมงาน หรือ  

ผูต้ามน้ี จะกระทาํโดยผ่านองค์ประกอบของพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ หรือที่เรียกว่า “4I” 

(Four I’s) คือ 

                1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence or Charisma 

Leadership : II or CL) การท่ีผูน้าํประพฤติตวัเป็นแบบอย่าง หรือเป็นรูปแบบสําหรับผูต้าม ผูน้าํ

จะเป็นท่ียกยอ่ง เคารพนบัถือ ศรัทธา ไวว้างใจ และทาํให้ผูต้ามเกิดความภาคภูมิใจเม่ือไดร่้วมงาน

กนั ผูต้ามจะพยายามประพฤติปฏิบติัเหมือนกบัผูน้าํและ ตอ้งการเลียนแบบผูน้าํของเขา ส่ิงท่ีผูน้าํ

ตอ้งปฏิบติัเพื่อบรรลุถึงคุณลกัษณะน้ี คือ ผูน้าํจะตอ้งมีวิสัยทศัน์ และสามารถ ถ่ายทอดไปยงัผูต้าม 

ผูน้าํจะมีความสมํ่าเสมอมากกวา่การเอาแต่อารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ไดใ้นสถานการณ์วิกฤต 

ผูน้าํเป็นผูที้่ไวใ้จไดว้่าจะทาํในส่ิงที่ถูกตอ้ง ผูน้าํจะเป็นผูที้่มีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูง ผูน้าํจะ

หลีกเล่ียงการใชอ้าํนาจ เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน แต่จะประพฤติตนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูอ่ื้น

และประโยชน์ของกลุ่ม ผูน้าํจะแสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาด ความมีสมรรถภาพ ความตั้งใจ 

ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความแน่วแน่ในอุดมการณ์ ความเช่ือ และค่านิยมของเขา ผูน้าํจะเสริมความ

ภาคภูมิใจ ความจงรักภกัดี และความมัน่ใจของผูต้าม และทาํให้ผูต้ามมี ความเป็นพวกเดียวกนักบั

ผูน้าํ โดยอาศยัวิสัยทศัน์และการมีจุดประสงค์ร่วมกนั ผูน้าํแสดงความมัน่ใจช่วยสร้างความ รู้สึก
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เป็นหน่ึงเดียวกนัเพื่อการบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการผูต้ามจะเลียนแบบ ผูน้าํและพฤติกรรม ของผูน้าํ

จากการสร้าง ความมัน่ใจในตนเอง ประสิทธิภาพและความเคารพในตนเอง ผูน้าํการเปล่ียนแปลงจึง

รักษาอิทธิพลของตนในการ บรรลุเป้าหมายและปฏิบติัภาระหนา้ท่ีขององคก์าร 

               2. การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspiration Motivation : IM) หมายถึง การท่ีผูน้าํ

จะประพฤติในทางที่จูงใจ ให้เกิดแรงบนัดาลใจกบัผูต้าม โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การให้

ความหมายและทา้ทายในเร่ืองงานของผูต้าม ผูน้าํจะกระตุน้จิตวิญญาณของทีม (Team Spirit) มีการ

แสดงออกซ่ึงความกระตือรือร้นโดยการสร้างเจตคติที่ดีและ การคิดในแง่บวก ผูน้าํจะทาํให้ผูต้าม

สัมผสักบัภาพท่ีงดงามของอนาคต ผูน้าํจะสร้างและส่ือความหวงัท่ีผูน้าํตอ้งการ อยา่งชดัเจน ผูน้าํจะ

แสดงการอุทิศตวัหรือความผูกพนัต่อเป้าหมายและวิสัยทศัน์ร่วมกนั ผูน้าํแสดงความเช่ือมัน่และ 

แสดงให้เห็นความตั้งใจอย่างแน่วแน่ท่ีจะสามารถบรรลุเป้าหมายได ้ผูน้าํจะช่วยให้ผูต้ามมองขา้ม

ผลประโยชน์ของตน เพื่อวิสัยทศัน์และภารกิจขององคก์าร ผูน้าํจะช่วยให้ผูต้ามพฒันาความผกูพนั

ของตนต่อเป้าหมายระยะยาว และ บ่อยคร้ังพบวา่การสร้างแรงบนัดาลใจน้ีเกิดข้ึนผา่นการคาํนึงถึง

ความเป็นปัจเจกบุคคล และการกระตุน้ทางปัญญา โดยการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลทาํให ้  

ผูต้ามรู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่า และกระตุน้ให้พวกเขาสามารถจดัการกบัปัญหา ท่ีตนเองเผชิญได ้ส่วน

การกระตุน้ทางปัญญาช่วยใหผู้ต้ามจดัการกบัอุปสรรคของตนเอง และส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

               3. การกระตุน้ทางปัญญา (Intellectual Stimulation : IS) หมายถึง การท่ีผูน้าํมี

การกระตุน้ผูต้ามใหต้ระหนกั ถึงปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงาน ทาํให้ผูต้ามมีความตอ้งการหา

แนวทางใหม่ ๆ มาแกปั้ญหาในหน่วยงาน เพื่อหาขอ้สรุปใหม่ท่ีดีกวา่เดิม เพื่อทาํให้เกิดส่ิงใหม่และ

สร้างสรรค์ โดยผูน้าํมีการคิดและการแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีการ

ตั้งสมมติฐาน การเปล่ียนกรอบ (Reframing)  การมองปัญหา และการเผชิญกบั สถานการณ์เก่า ๆ 

ดว้ยวิถีทางแบบใหม่ ๆ มีการจูงใจและสนบัสนุนความคิดริเร่ิมใหม่ ๆ ในการพิจารณาปัญหา และ

การหาคาํตอบของปัญหา มีการให้กาํลงัใจผูต้ามให้พยายามหาทางแกปั้ญหาดว้ยวิธีใหม่ ๆ ผูน้าํมี

การกระตุน้ให้ ผูต้ามแสดงความคิดเห็นและเหตุผล และไม่วิจารณ์ความคิดของผูต้าม แมว้า่มนัจะ

แตกต่างไปจากความคิดของผูน้าํ ผูน้าํทาํให้ผูต้ามรู้สึกว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นส่ิงที่ทา้ทายและเป็น

โอกาสท่ีดีท่ีจะแกปั้ญหาร่วมกนั โดยผูน้าํจะสร้างความเช่ือมัน่ให้ผูต้ามว่าปัญหาทุกอย่างตอ้งมี

วิธีแกไ้ข แมบ้างปัญหาจะมีอุปสรรคมากมาย ผูน้าํจะพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถ เอาชนะอุปสรรค

ทุกอยา่งได ้จากความร่วมมือร่วมใจในการแกปั้ญหาของผูร่้วมงานทุกคน ผูต้ามจะไดรั้บการกระตุน้ 

ให้ตั้งคาํถามต่อค่านิยมของตนเอง ความเช่ือ และประเพณี การกระตุน้ทางปัญญาเป็นส่วนสําคญั

ของการพฒันา ความสามารถของผูต้ามในการท่ีจะตระหนกั เขา้ใจ และแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง 
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           4. การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration : IC) 

ผูน้าํจะมีความสัมพนัธ์ เก่ียวขอ้งกบับุคคลในฐานะเป็นผูน้าํให้การดูแลเอาใจใส่ผูต้ามเป็นรายบุคคล 

และทาํให้ผูต้ามรู้สึกมีคุณค่าและมีความ สําคญั ผูน้าํจะเป็นโค้ช (Coach) และเป็นที่ปรึกษา 

(Advisor) ของผูต้ามแต่ละคนเพื่อการพฒันาผูต้าม ผูน้าํจะเอาใจ ใส่เป็นพิเศษในความตอ้งการของ

ปัจเจกบุคคลเพื่อความสัมฤทธ์ิและเติบโตของผูต้ามแต่ละคน ผูน้าํจะพฒันาศกัยภาพ ของผูต้ามและ

เพื่อนร่วมงานให้สูงข้ึน นอกจากน้ีผูน้าํจะมีการปฏิบติัต่อผูต้ามโดยการให้โอกาสในการเรียนรู้ 

ส่ิงใหม่ ๆ สร้างบรรยากาศของการให้แรงสนบัสนุน คาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในดา้น

ความจาํเป็นและความตอ้งการ การประพฤติของผูน้าํแสดงให้เห็นว่าเขา้ใจและยอมรับความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล เช่น บางคนได้รับกาํลงั ใจมากกว่า บางคนได้รับอาํนาจการตดัสินใจด้วยตนเอง

มากกว่า บางคนมีมาตรฐานท่ีเคร่งครัดกว่า บางคนมีโครงสร้าง งานท่ีมากกว่า ผูน้าํมีการส่งเสริม

การส่ือสารสองทาง และมีการจดัการดว้ยการเดินดูรอบ ๆ (Management by walking around) มี

ปฏิสัมพนัธ์กบัผูต้ามเป็นการส่วนตวั ผูน้าํสนใจความกงัวลของแต่ละบุคคล เห็นปัจเจกบุคคลเป็น

บุคคล ทั้งหมด (As a whole person) มากกวา่เป็นพนกังานหรือเป็นเพียงปัจจยัการผลิต ผูน้าํจะมีการ

ฟังอยา่งมีประสิทธิภาพ มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) ผูน้าํจะมีการมอบหมายงานเพื่อเป็น

เคร่ืองมือในการพฒันาผูต้าม เปิดโอกาส ให้ผูต้ามไดใ้ช้ความสามารถพิเศษอย่างเต็มท่ีและเรียนรู้

ส่ิงใหม่ ๆ ท่ีทา้ทายความสามารถ ผูน้าํจะดูแลผูต้ามว่าตอ้งการ คาํแนะนาํ การสนบัสนุน และการ

ช่วยให้เกิดความกา้วหนา้ในการทาํงานท่ีรับผิดชอบอยูห่รือไม่ โดยผูต้ามจะไม่รู้สึก วา่เขากาํลงัถูก

ตรวจสอบ องคป์ระกอบพฤติกรรมเฉพาะทั้ง 4 ประการ (4I) ของภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงน้ีจะมี

ความสัมพนัธ์กนั (Intercorrelated) อย่างไรก็ตาม มีการแบ่งแยกแต่ละองค์ประกอบ เพราะเป็น

แนวคิดพฤติกรรมท่ีมีความเฉพาะ เจาะจง และมีความสาํคญัในการวนิิจฉยัตามวตัถุประสงคต์่าง ๆ 

  1.4.2 ภาวะผู้นําแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) 

    เป็นกระบวนการท่ีผูน้าํให้รางวลัหรือลงโทษผูต้าม ซ่ึงข้ึนอยู่ก ับผลการ

ปฏิบติังานของผูต้าม ผูน้าํใชก้ระบวนการ แลกเปล่ียนเสริมแรงตามสถานการณ์ ผูน้าํจูงใจผูต้ามให้

ปฏิบติังานตามระดบัท่ีคาดหวงัไว ้ผูน้าํช่วยให้ผูต้ามบรรลุ เป้าหมาย ผูน้าํทาํให้ผูต้ามมีความเช่ือมัน่

ที่จะปฏิบตัิงานตามบทบาท และเห็นคุณค่าของผลลพัธ์ที่กาํหนด ซ่ึงผูน้าํจะ ตอ้งรู้ถึงส่ิงที่ผูต้าม

ตอ้งการปฏิบติัเพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ีตอ้งการ ผูน้าํจูงใจโดยเช่ือมโยงความตอ้งการและรางวลักบัความ 

สําเร็จตามเป้าหมาย รางวลัส่วนใหญ่เป็นรางวลัภายนอก ผูน้าํทาํให้ผูต้ามเขา้ใจในบทบาท รวมทั้ง

ผูน้าํจะตระหนกัถึง ความตอ้งการของผูต้าม ผูน้าํจะรับรู้วา่ผูต้ามตอ้งทาํอะไรเพื่อท่ีจะบรรลุเป้าหมาย 

ผูน้าํจะระบุบทบาทเหล่าน้ีและขอ้กาํหนด งานท่ีชดัเจน ผูน้าํจะรับรู้ความตอ้งการของผูต้าม ผูน้าํจะ
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ช่วยใหผู้ต้ามระบุเป้าหมาย และเขา้ใจวา่ความตอ้งการหรือ รางวลัท่ีพวกเขาตอ้งการจะเช่ือมโยงกบั

ความสาํเร็จตามเป้าหมายอยา่งไร ภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียนประกอบดว้ย 

              1. การใหร้างวลัตามสถานการณ์ (Contingent Reward : CR) ผูน้าํจะทาํให ้

ผูต้ามเขา้ใจชดัเจนวา่ตอ้งการให ้ ผูต้ามทาํอะไรหรือคาดหวงัอะไรจากผูต้าม และจากนั้นจะจดัการ

แลกเปล่ียนรางวลัในรูปของคาํยกยอ่งชมเชย ประกาศ ความดีความชอบ การจ่ายเพิ่มข้ึน ใหโ้บนสั

เม่ือผูต้ามสามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีคาดหวงั ผูน้าํแบบน้ีมกัจูงใจ โดยให้รางวลัเป็นการตอบแทน 

และมกัจูงใจดว้ยแรงจูงใจขั้นพื้นฐานหรือแรงจูงใจภายนอก 

        2. การบริหารแบบวางเฉย (Management by Exception) เป็นการบริหารงานท่ี

ปล่อยใหเ้ป็นไปตาม สภาพเดิม (Status Quo) ผูน้าํไม่พยายามเขา้ไปยุง่เก่ียวกบัการทาํงาน จะเขา้ไป

แทรกแซงก็ต่อเม่ือมีส่ิงผิดพลาดเกิดข้ึน หรือการทาํงานตํ่ากว่ามาตรฐาน การเสริมแรงมกัจะเป็น

ทางลบ หรือใหข้อ้มูลยอ้นกลบัทางลบ มีการบริหารงาน โดยไม่ปรับปรุงเปล่ียนแปลงอะไร ผูน้าํจะ

เขา้ไปเก่ียวขอ้งก็ต่อเม่ืองานบกพร่องหรือไม่ได้มาตรฐาน การบริหารแบบ วางเฉย (เสริมศกัด์ิ  

วศิาลาภรณ์ 2536 : 59) แบ่งไดเ้ป็น 2 แบบ คือ 

              2.1 การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก (Active Management by Exception : 

MBE–A) ผูน้าํจะใชว้ธีิการ ทาํงานแบบกนัไวดี้กวา่แก ้ ผูน้าํจะคอยสังเกตผลการปฏิบติังานของผูต้าม 

และช่วยแกไ้ขใหถู้กตอ้งเพื่อป้องกนั ความผดิพลาดหรือลม้เหลวท่ีอาจเกิดข้ึน 

               2.2 การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (Passive Management by Exception : 

MBE–P) ผูน้าํจะใชว้ธีิการ ทาํงานแบบเดิม และพยายามรักษาสภาพเดิม ผูน้าํจะเขา้ไปแทรกแซงถา้

ผลการปฏิบติังานไม่ไดม้าตรฐาน หรือ มีบางอยา่งผดิพลาด 

  1.4.3  ภาวะผู้นําแบบปล่อยตามสบาย (Laissez-faire Leadership) 

                     ผูน้าํประเภทน้ีเป็นผูน้าํท่ีปล่อยใหผู้ต้ามมีอิสระและเสรีภาพเต็มท่ีในการทาํงาน 

หรือพฤติกรรมแบบไม่มีภาวะผูน้าํเป็นภาวะผูน้าํ ท่ีไม่มีความพยายาม ขาดความรับผิดชอบ ไม่มีการ

ตดัสินใจ ไม่เต็มใจที่จะเลือกยืนอยูฝ่่ายไหน ขาดการมีส่วนร่วม ไม่มีความคิดริเร่ิม เมื่อผูต้าม

ตอ้งการผูน้าํ ผูน้าํจะไม่อยู ่ไม่มีความชดัเจนในเป้าหมาย  

 

2. แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัแรงจูงใจภายใน 

 จากศึกษาทฤษฎีของ อมาไบล์ ทาํให้ผูว้ิจยัเห็นความสัมพนัธ์ของการเกิดความคิด

สร้างสรรค์ของพนกังานในองค์กร ว่า ความคิดสร้างสรรค์ของพนกังานในองค์กรจะเกิดข้ึนได้

จะตอ้งมีองคป์ระกอบดว้ย 3 ประการแต่ องคป์ระกอบอยา่งหน่ึงท่ีผูว้ิจยัคิดวา่ น่าจะทาํการศึกษา 

นั่นก็คือ แรงจูงใจภายใน ซ่ึงจากการวิจยัของ อมาไบล์  สรุปออกมาว่า แรงจูงใจภายในนั้นมี
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ผลกระทบต่อความคิดสร้างสรรคม์ากกวา่การพยายามกระตุน้ความเช่ียวชาญ หรือทกัษะความคิด

สร้างสรรคข์องคน ซ่ึงตอ้งอาศยัเวลายาวนาน แต่การกระตุน้ แรงจูงใจของคนนั้นทาํไดง่้ายกวา่และ

เกิดผลท่ีรวดเร็วกวา่ จึงไดท้าํการศึกษาความหมาย  แนวคิด ทฤษฎีแรงจูงใจภายใน และงานวจิยัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัจูงใจภายใน ดงัน้ี 

 ธรรมชาติของแรงจูงใจจะเป็นพลงั หรือ แรง (Energy or force) ท่ีกระตุน้ให้บุคคลเกิด

พฤติกรรม พลงัในทฤษฎีแรงจูงใจโดยทัว่ไปเป็นความตอ้งการท่ีมีมาแต่กาํเนิดและเป็นความตอ้งการท่ี

เกิดจากการเรียนรู้ สําหรับแรงจูงใจภายใน (Instrinsic motivation) ตามทฤษฎีอตัลิขิตเห็นวา่เป็น

แนวโน้มภายในโดยธรรมชาติของมนุษยที์่จะแสวงหาส่ิงแปลกใหม่ (Novelty) และทา้ทาย 

(Challenges) เป็นแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มพูนและใชค้วามสามารถของตน และเป็นแนวโนม้ท่ีจะสํารวจ

และเรียนรู้ รางวลัเบ้ืองตน้ของการทาํพฤติกรรมที่เกิดจากแรงจูงใจภายใน คือ การรู้สึกถึง

ความสามารถของตนและมีอิสระกาํหนดไดด้ว้ยตนเอง แรงจูงใจภายในน้ีมีความสําคญัต่อพฒันาการ

ทางการรู้คิดและทางสังคมของมนุษย ์และเป็นแหล่งท่ีจะก่อใหเ้กิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและ

ความมีชีวติชีวาตลอดชีวติของมนุษย ์ 

 บุคคลจะมีแรงจูงใจภายในเพราะการเห็นคุณค่าในการทาํกิจกรรมนั้น มีความสนใจ 

ความต่ืนเตน้ และมีความมัน่ใจ ซ่ึงต่อมาแสดงออกในแง่ของการเพิ่มผลการปฏิบติังาน ความเพียร

พยายาม ความคิดสร้างสรรค ์ความมีชีวติชีวา การเห็นคุณค่าในตนเอง และการมีความเป็นอยูท่ี่ดี  

 2.1 ความหมายของคําว่า “แรงจูงใจภายใน” 

  กฤษณา ศกัด์ิศรี (2534 : 136-138) ไดใ้ห้ความหมายของแรงจูงใจภายใน (Instrinsic 

Motivation) หมายถึง การที่บุคคลมองเห็นคุณค่าของกิจกรรมที่ทาํ จึงทาํด้วยความเต็มใจ 

ตระหนักว่าการบรรลุผลสาํเร็จในกิจกรรมนั้นเป็นรางวลัอยู่ในตวัแลว้ ซ่ึงสภาพของบุคคลที่มี

ความตอ้งการและอยากแสดงพฤติกรรมบางส่ิงบางอย่างด้วยเหตุผล และความชอบของตนเอง 

(As a state in individual wants to do or learn something for its own sake) บุคคลท่ีมีแรงจูงใจ

ภายในน้ี จะแสดงพฤติกรรมหรือกระทาํกิจกรรมต่างๆด้วยความพอใจและยินดีทาํงานของตน 

เพราะอยากจะทาํจุดหมายปลายทางอยูท่ี่การทาํกิจกรรมนั้นๆ เอง การจูงใจภายในเป็นเร่ืองของ

แรงจูงใจท่ีบุคคลนั้นเกิดมีข้ึนเอง อยากทาํอยากแสดงดว้ยตวัของตวัเองไม่มีใครบงัคบั ไม่มีของมา

ล่อ เช่น เจตคติ ความสนใจ ความตั้งใจ ความพอใจ ความตอ้งการ ความคิดเห็น การมองเห็นคุณค่า 

มกัเป็นแรงผลกัดนัใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีคงทนถาวร 

  ปราณี รามสูต (2542 : 125-126)  แรงจูงใจภายใน เป็นแรงจูงใจท่ีเกิดจากพฤติกรรม

ภายใน เช่น ความสนใจ ความกระหายใคร่รู้ ความคิดเห็น ความเขา้ใจ ความรู้สึก ความตั้งใจ ค่านิยม 
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ความตอ้งการความพอใจ ซ่ึงจะผลกัดนัให้เกิดพฤติกรรมท่ีมีความคงถาวร บุคคลแสดงพฤติกรรม

นั้นสมํ่าเสมอ โดยเน่ืองมาจากส่ิงผลกัดนัท่ีเป็นความในใจ หรือพฤติกรรมภายในของตน 

  แสงเดือน ทวสิีน (2545 : 77) แรงจูงใจภายใน (Instrinsic Motivation) คือ แรงจูงใจ

ท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากส่ิงเร้าภายในตวับุคคลผูน้ั้น 

  ปริญดา ยะวงศา (2546 : 26) แรงจูงใจภายในท่ีเกิดจากความตอ้งการพื้นฐานภายใน

ร่างกายเป็นแรงจูงใจที่มาแต่กาํเนิด เช่น ความหิว ความรู้สึก ความรัก ความอยากรู้อยากเห็น 

ความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ เป็นตน้  

  ประสาท อิศรปรีดา (2541 : 301) แรงจูงใจภายใน คือ ความรู้สึกถึงความสามารถ

ของตนและความเป็นตวัของตวัเอง นอกจากน้ีความรู้สึกสนุกและเพลิดเพลินก็เป็นรางวลัของการ

ทาํพฤติกรรมท่ีเกิดจากแรงจูงใจภายใน  

  ดีซี  (Deci 1975: 61-63) ให้คาํจาํกดัความของแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) 

วา่เป็นความตอ้งการของบุคคลท่ีจะมีความรู้สึกวา่ตนมีความสามารถและตดัสินใจไดด้ว้ยตนเองซ่ึง

เป็นการยืนยนัวา่พฤติกรรมท่ีเกิดจากการจูงใจภายใน (Intrinsically Motivated Behaviors) เป็น

พฤติกรรมซ่ึงถูกจูงใจโดยความตอ้งการของบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถ

(Competent) และตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง (Self-Determining) พฤติกรรมท่ีเกิดจากแรงจูงใจภายใน

ถูกแบ่งออกเป็นสองประเภท ประเภทแรกเป็นพฤติกรรมที่พยายามคน้หาสถานการณ์ท่ีจะเปิด

โอกาสใหบุ้คคลไดพ้บกบัความทา้ทาย ซ่ึงเขามีความสามารถจดัการได ้ถา้ระดบัความทา้ทายนั้น

ตํ่าเกินไป (เช่นถ้าเขาเกิดความเบื่อหน่าย) หรือถ้าระดบัความทา้ทายสูงเกินไป เขาก็จะคน้หา

สถานการณ์ท่ีมีความทา้ทายในระดบัท่ีเขาสามารถจดัการได ้พฤติกรรมประเภทท่ีสองซ่ึงทาํใหเ้กิด 

  แรงจูงใจภายในคือ พฤติกรรมท่ีตอ้งการเอาชนะสถานการณ์ที่ทา้ทายซ่ึงเขากาํลงั

เผชิญหรือทาํใหเ้กิดข้ึน รวมถึงพฤติกรรมท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการลดความไม่สอดคล้องระหว่าง

ความคาดหวงักบัสภาวะท่ีเป็นจริง (Dissonance) การลดความไม่มัน่ใจ (Uncertainty) หรือลดความ

ผดิเพี้ยนจากท่ีควรเป็น (Incongruity) 

  บีช (Beach 1980: 438) กล่าวถึง แรงจูงใจภายในวา่ เกิดข้ึนในขณะท่ีบุคคลกาํลงั

กระทาํกิจกรรมซ่ึงเขาไดรั้บความพึงพอใจจากตวักิจกรรมท่ีไดเ้ขา้ร่วม โดย Beach ให้ความเห็นวา่

แรงจูงใจภายในเป็นรางวลัภายใน (Internal Reward) เป็นส่วนหน่ึงท่ีมีในเน้ืองานโดยตรง ส่วน

ปัจจยัจูงใจภายนอกนั้นเป็นส่ิงล่อใจหรือรางวลัท่ีบุคคลช่ืนชมหลงัจากที่เขาไดท้าํงานเสร็จส้ินแลว้ 

ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของงานหรือรางวลัท่ีไดรั้บจากภายนอกเช่น ค่าจา้ง วนัหยุด

พกัผอ่นและเงินบาํนาญเป็นตน้ 
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  เฮยว์ดูและสวทิซ์กีย ์ (Haywood and Switzky 1986 , อา้งถึงใน อุมาภรณ์ สุขารมณ์ 

2550) กล่าววา่ แรงจูงใจภายใน หมายถึง ความตอ้งการท่ีจะคน้หารางวลัของตนเองในตวัของตนเอง 

กล่าวคือ บุคคลท่ีมีแรงจูงใจภายในจะประพฤติ ทาํงาน เรียนรู้ แกปั้ญหา เสาะแสวงหา และซึมซบั

ประสบการณ์ใหม่ เพียรพยายามในงาน และประมวลขอ้มูลดว้ยความพึงพอใจในการทาํส่ิงเหล่าน้ี

มากกวา่การหวงัผลภายนอกงาน 

  เฟดแมน (Feldman 2001: 121) ให้ความหมายของแรงจูงใจภายใน (Intrinsic 

Motivation) วา่เป็นแรงจูงใจท่ีทาํให้บุคคลกระทาํกิจกรรมอนัเน่ืองจากความสนุกสนานของเขาเอง 

แต่ไม่ใช่การกระทาํเพื่อหวงัรางวลัจากการกระทาํนั้น และ Feldman ยงัให้ความหมายของแรงจูงใจ

ภายนอก (ExtrinsicMotivation) ว่าเป็นแรงจูงใจท่ีทาํให้บุคคลกระทาํกิจกรรมโดยหวงัรางวลัเชิง

รูปธรรม (Tangible Rewards) ซ่ึงการใชร้างวลัเป็นเคร่ืองชกัจูงใหบุ้คคลกระทาํนั้น จะเป็นการทาํให้

แรงจูงใจภายในสูญเสียไป 

  คอร์ซินี (Corsini 2002: 505) ให้ความหมายของแรงจูงใจภายใน (Intrinsic 

Motivation) วา่เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกอนัเน่ืองจากความสนใจหรือความมีคุณค่าที่มีในส่ิงนั้น 

มากกวา่การแสดงพฤติกรรมเพื่อความมุ่งหวงัในรางวลับางอย่างหรือตวัเงินเช่น การตกปลา

เน่ืองจากมีความสุขเม่ือไดท้าํ แต่ไม่ใช่การตกปลาเพื่อยงัชีพ 

  ไวท ์(White 1959 ,อา้งถึงใน Deci and Ryan 1985: 5) ให้ความเห็นเก่ียวกบัแนวคิด

ใหม่ซ่ึงเป็นท่ียอมรับและสามารถนาํไปใชเ้ป็นพื้นฐานทฤษฎีแรงจูงใจได ้โดยสามารถอธิบายสาเหตุ

ของการเล่น(Plays) การสํารวจคน้ควา้ (Exploration) และพฤติกรรมอ่ืนๆ อีกมากมายซ่ึงไม่ตอ้ง

อาศยัปัจจยัเสริมให้พฤติกรรมคงอยู่และดาํเนินต่อไป และยงัสามารถอธิบายกระบวนการทาง

จิตวทิยาอีกหลายอยา่งท่ีรวมอยูใ่นพฒันาการของพฤติกรรมตามปกติและพฤติกรรมท่ีเกิดจากความ

ตั้งใจของมนุษย ์ ซ่ึงWhite เรียกวา่แรงจูงใจใฝ่ประสิทธิผล (Effectance Motivation) ทั้งน้ีเน่ืองจาก 

White ให้ความเห็นวา่มนุษยมี์แรงจูงใจมาแต่กาํเนิด (Innately Motivated) ซ่ึงคงหมายถึงแรงจูงใจ

ภายในนัน่เองและนาํมาจดัการกบัส่ิงแวดลอ้มภายนอกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นความรู้สึกของ

การมีความสามารถ (Efficacy) โดยถือวา่เป็นรางวลัท่ีไดรั้บจากการมีปฏิสัมพนัธ์ของความสามารถ

ในการกระทาํของบุคคลต่อส่ิงแวดล้อมภายนอกอีก และยงัทาํให้พฤติกรรมคงอยู่ต่อไปได้โดย

ไม่จาํเป็นตอ้งพึ่งพาแรงเสริมจากภายนอก แรงจูงใจใฝ่ประสิทธิผลเป็นแหล่งพลงัท่ีมีอยูภ่ายในตวั

บุคคลซ่ึงก่อให้เกิดพฤติกรรมที่หลากหลาย ความตอ้งการมีประสิทธิผลถือว่าเป็นพื้นฐานของ

แรงจูงใจภายใน ซ่ึงจะทาํให้เกิดพลงัความสามารถในการแสดงพฤติกรรมท่ีไม่ตอ้งใชส่ิ้งเร้า ในมุมมอง

ของทฤษฎีเชิงประจกัษ ์มีการกล่าวถึงแรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนโดยปราศจากส่ิงเร้า (Non-drivebasedMotivation) 
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วา่เป็นแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) และพลงัความสามารถ (Energy)เป็นส่ิงท่ีมีอยูภ่ายใน

ตวับุคคลโดยธรรมชาติ 

  ชิคเซนมอฮาลยี (Csikszentmihalyi 1975, quoted in Deci and Ryan 1985: 29) ให้

ความสําคญักบัความสนุกสนานเพลิดเพลิน (Enjoyment) ของมนุษย ์โดยให้ความเห็นวา่กิจกรรมท่ี

ก่อใหเ้กิดแรงจูงใจภายในไดจ้ะมีความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นลกัษณะสําคญัอยูภ่ายใน และเป็น

รางวลัสําหรับผูท่ี้ไดท้าํกิจกรรมนั้น Csikszentmihalyi ยงัไดใ้ห้ความหมายของ Autotelic วา่เป็น

พฤติกรรมท่ีเกิดจากการจูงใจจากภายใน ซ่ึงเกิดข้ึนพร้อมกบัความรู้สึกท่ีตอ้งการเนน้เป้าหมายหลกั

ของบุคคลและความสนุกสนานเพลิดเพลินท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจะเกิดข้ึนพร้อมกบัสภาวะไหลล่ืนต่อเน่ือง

ซ่ึงเรียกวา่ Flow เป็นการเกิดข้ึนท่ีไม่มีการหยุดน่ิง ซ่ึงบุคคลจะร่วมทาํกิจกรรมอยา่งเต็มท่ี เม่ือเกิด

สภาวะของการไหลล่ืนต่อเน่ือง (Flow) โดยการกระทาํกิจกรรมและความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนจะดาํเนินไป

อย่างต่อเน่ืองจากช่วงเวลาหน่ึงไปสู่ช่วงเวลาต่อไป จนคล้ายกบัว่าบุคคลกบักิจกรรมนั้นหลอม

รวมเขา้ดว้ยกนั จากการศึกษาของ Csikszentmihalyi พบวา่ สภาวะไหลล่ืนต่อเน่ือง (Flow) จะ

เกิดข้ึนภายใตเ้ง่ือนไขเฉพาะบางอยา่งซ่ึงมีส่ิงสําคญัอยา่งยิ่งคือ ตอ้งมีความทา้ทายท่ีเหมาะสม เม่ือ

บุคคลไดพ้บกบักิจกรรมท่ีมีความทา้ทายที่เหมาะสมกบัความสามารถของเขา ก็จะทาํให้เกิดความ

สนุกสนานเพลิดเพลินในการทาํกิจกรรมนั้น ส่วนกิจกรรมท่ีตํ่ากวา่ความตอ้งการทา้ทายของบุคคล

เช่น ง่ายเกินไป จะนาํไปสู่ความเบื่อหน่าย ในขณะที่กิจกรรมที่สูงกว่าความสามารถของบุคคล

จนเกินไป ก็จะทาํใหเ้ขาเกิดความรู้สึกวิตกกงัวลและทาํให้สภาวะไหลล่ืนต่อเน่ืองหยุดลงได ้ดงันั้น

ในแนวคิดของ Csikszentmihalyi นั้น แรงจูงใจภายในของบุคคลจะเกิดข้ึนไดเ้มื่อสภาวะนั้นมี

ความทา้ทายท่ีเหมาะสมเท่านั้น 

  ฮนัท ์(Hunt 1965, quoted in Petri 1981: 315) กล่าวถึงพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนของ

มนุษยว์า่ ไม่ไดเ้กิดจากอิทธิพลของปัจจยัภายนอกเพียงอยา่งเดียว ถึงแมว้า่ความตอ้งการหลกัของ

มนุษยจ์ะหมดไป แต่มนุษยก์็ยงัสามารถเกิดแรงจูงใจได ้ ภายใตส้ถานการณ์ท่ีมีความตอ้งการนอ้ย 

มนุษยก์็ยงัแสดงพฤติกรรมของการสาํรวจคน้ควา้ ความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) และพฤติกรรม

การครอบงาํบุคคลอ่ืน (Manipulatory) พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนในลกัษณะน้ี Hunt เรียกวา่เป็นแรงจูงใจท่ี

เกิดจากภายใน (Intrinsically Motivated) ในมุมมองของ Hunt นั้น แรงจูงใจเกิดข้ึนจากความ    

ไม่สอดคลอ้งกนัของประสบการณ์ของบุคคลกบัขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนใหม่ ความไม่สอดคลอ้งกนันั้นเป็น

ตวักระตุน้ให้บุคคลเกิดพฤติกรรมท่ีจะสาํรวจคน้ควา้หรือจดัการกบัความไม่สอดคล้องนั้น Hunt 

ยงัใหค้วามเห็นอีกวา่แรงจูงใจภายในเป็นผลมาจากความสัมพนัธ์ของขอ้มูลที่มีอยู่ในตวับุคคลกบั

ระดบัความเหมาะสมของความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนซ่ึงมีความน่าสนใจมากท่ีสุด ส่วน Petri ให้ความเห็น
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วา่ แนวคิดของแรงจูงใจภายในมกักล่าวถึงการจูงใจท่ีเกิดข้ึนในตวังาน โดยไม่ได้เกิดจากรางวลั

ภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน แต่ตวัพฤติกรรมนัน่เองท่ีถือวา่เป็นรางวลั  

  อรพินทร์ ชูชม และคณะ (2542: 3) กล่าววา่ แรงจูงใจภายในท่ีแสดงออกถึงลกัษณะ

ของการท่ีบุคคลมีแรงจูงใจภายใน ซ่ึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 5 ดา้น ไดแ้ก่  

  1. ความตอ้งการส่ิงท่ีทา้ทาย หมายถึง บุคคลท่ีมีแรงจูงใจภายในงานจะมีความชอบ 

พึงพอใจ หรือตอ้งการทาํงานท่ีแปลกใหม่ ไม่ซํ้ าเดิม ซบัซ้อน และมีความยากพอเหมาะสมกบั

ความสามารถ  

  2. ความสนใจ-เพลิดเพลิน หมายถึง บุคคลท่ีมีแรงจูงใจภายใน เป็นบุคคลท่ีมีความ

กระตือรือร้น ความอยากรู้อยากเห็น ตลอดจนมีความสุข พอใจและเพลิดเพลินในการทาํงานหรือ

กิจกรรมท่ีน่าสนใจ  

  3. ความเป็นตวัของตวัเอง หมายถึง บุคคลมีแรงจูงใจภายในเป็นบุคคลท่ีชอบริเร่ิม

ทาํส่ิงต่างๆ ดว้ยตนเอง มีอิสระในการคิดและการกระทาํ  

  4. ความตอ้งการมีความสามารถ หมายถึง บุคคลมีแรงจูงใจภายในงานเป็นบุคคล

ท่ีตอ้งการมีประสิทธิผลในการจดัการกบัสภาพแวดล้อม ตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ พฒันาทกัษะและ

ความสามารถของตนเอง  

  5. ความมุ่งมัน่ หมายถึง บุคคลท่ีมีแรงจูงใจภายในเป็นบุคคลท่ีมุ่งมั่นทาํงานให้

บรรลุดว้ยความสามารถของตนเอง มีความยดึมัน่ทุ่มเทใหก้บังานโดยไม่หวงัผลตอบแทนภายนอก 

ซ่ึงความสาํเร็จจากงานเป็นแรงบนัดาลใจภายในมากกวา่รางวลัหรือเกียรติยศภายนอก 

 2.2 ทฤษฎีแรงจูงใจภายใน 

  2.2.1 ทฤษฎกีารจูงใจของ  Herzberg (Herzberg’s The Motivator  Dissatisfaction  

Theory) 

    Herzberg (1966, quoted in Grabame Hill 2001) ได้แสดงให้เห็นถึงความ

ตอ้งการของคนในการทาํงาน คือ ความตอ้งการประการแรกเป็นความตอ้งการหลีกเล่ียงความไม่พึงพอใจ

สภาพแวดลอ้มของงาน เรียกว่า ปัจจยัคํ้าจุน ความตอ้งการประการท่ีสอง เป็นความตอ้งการท่ี

ผูป้ฏิบติังานจะตอ้งใชค้วามสามารถของเขาแสวงหาความกา้วหนา้ เรียกวา่ ปัจจยัเก้ือหนุน ซ่ึงปัจจยั

เหล่าน้ีสามารถจาํแนกองคป์ระกอบไว ้ดงัน้ี 

    1. ปัจจยัเก้ือหนุน เป็นปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดความพึงพอใจมีความสัมพนัธ์โดยตรง

กบัแรงจูงใจภายในท่ีเกิดจากงานท่ีทาํ ไดแ้ก่ 
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     1.1 ความสาํเร็จในการงาน หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจ และปลาบปล้ืม

ในผลสาํเร็จของงานเม่ือเขาไดท้าํงานหรือสามารถแกปั้ญหาต่างๆ ไดเ้ป็นผลสาํเร็จ ปัจจยัน้ีนบัวา่

เป็นปัจจยัท่ีมีความสาํคญัท่ีสุด 

     1.2 การยกยอ่งนบัถือ หมายถึง การไดรั้บการยกยอ่ง 

     1.3 ลกัษณะของงาน หมายถึง ลกัษณะงานท่ีน่าสนใจและทา้ทายความสามารถ 

งานท่ีตอ้งใชค้วามคิดประดิษฐคิ์ดคน้หาส่ิงใหม่ๆ แบบใหม่ๆ ทาํใหผู้ป้ฏิบติังานเกิดความพึงพอใจ 

     1.4 ความรับผดิชอบ หมายถึง การท่ีผูบ้งัคบับญัชาใหโ้อกาสแก่ผูท้าํงานได้

รับผดิชอบต่อการทาํงานของตนอยา่งเตม็ท่ี โดยไม่จาํเป็นตอ้งตรวจสอบหรือควบคุมมากจนเกินไป 

     1.5 ความกา้วหนา้ หมายถึง การไดรั้บเล่ือนเงินเดือนหรือตาํแหน่งใหสู้งข้ึน

รวมถึงโอกาสท่ีจะไดเ้พิ่มพนูความรู้ ความสามารถในการทาํงานเพื่อเจริญกา้วหนา้ในการทาํงาน 

     ปัจจยัเก้ือหนุนน้ี Herzberg เช่ือว่าเป็นตวักระตุน้ให้มนุษยท์าํงานหนัก

ข้ึน กาํหนดใหบุ้คคลมีท่าท่ีและความรู้สึกต่องานท่ีทาํ ปัจจยัน้ีทาํใหบุ้คคลเกิดความพึงพอใจ 

    2. ปัจจยัคํ้าจุน ปัจจยัน้ีเป็นส่ิงท่ีทาํให้เกิดความไม่พึงพอใจ มีความสัมพนัธ์

โดยตรงกบัส่ิงแวดลอ้มภายนอก เป็นแรงจูงใจภายนอกท่ีเกิดจากสภาวการณ์ทาํงาน ไดแ้ก่ 

     2.1 นโยบายและการบริหาร หมายถึง การทาํงานซํ้ าซ้อนกนั การแก่งแยง่

อาํนาจและการดาํเนินการท่ีขาดความเป็นธรรม ตลอดจนการบริหารงานท่ีไร้ประสิทธิภาพ 

     2.2 วธีิการบงัคบับญัชา หมายถึง ผูบ้งัคบับญัชาขาดความรู้ความสามารถใน

การปกครอง มีอคติ ไม่ยติุธรรม รวมทั้งไม่สามารถเป็นผูน้าํทางวชิาการและเทคโนโลยใีด 

     2.3 สัมพนัธภาพกบัผูบ้งัคบับญัชา หมายถึง ผูบ้งัคบับญัชาไม่มีมนุษยสัมพนัธ์ 

วางตนสูงและไม่ใหค้วามสนิทสนมเป็นกนัเองกบัผูร่้วมงาน 

     2.4 สัมพนัธภาพกบัเพื่อนร่วมงาน หมายถึง การท่ีต่างคนต่างทาํงานโดย

ไม่คาํนึงถึงมิตรภาพ มีการแข่งขนัชิงดีชิงเด่นและเอาตวัรอดโดยการทบัถมผูอ่ื้น 

     2.5 สภาพการทาํงาน หมายถึง ส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ในการทาํงานไม่เหมาะสม 

เช่น สถานท่ีตั้งหน่วยงานไม่ดี ไม่มีอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกในการทาํงาน ปริมาณงานมีมากหรือนอ้ย

เกินไป 

     2.6 รายได้ หมายถึง เงินเดือนท่ีได้รับอยู่ปัจจุบันรวมทั้งค่าเบ้ียเล้ียง 

ค่าพาหนะเดินทาง ค่าช่วยเหลือบุตร ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบ้ียกนัดาร เงินตอบแทนประเภทอ่ืน  ๆ ท่ีพึงจะ

ไดรั้บตามสิทธิ 
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  2.2.2 ทฤษฎ ี X และ Y ของ McGregor 

    McGregor (1969 : 33-58) ไดแ้สดงสถานะเก่ียวกบัการปฏิบติังานของบุคคลไว้

ในทฤษฎีท่ีเรียกวา่ ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของ McGregor ไดก้าํหนดทฤษฎี X ข้ึน อธิบายลกัษณะ

ของมนุษยแ์ละการทาํงานไวว้่าคนส่วนมากโดยธรรมชาติแลว้ไม่ชอบทาํงาน คนส่วนมากไม่มี

ความทะเยอทะยาน มีความรับผิดชอบและชอบท่ีจะให้มีการสั่งการ คนส่วนมากมีความสามารถ

ทางดา้นความคิดริเ ร่ิมในการแก้ปัญหาการทาํงานน้อย  การจูงใจจะเป็นการจูงใจด้วยความ

ตอ้งการทางด้านร่างกาย และความปลอดภยัเท่านั้น คนส่วนมากจะถูกควบคุมอยา่งใกลชิ้ดถูกบงัคบั

เพื่อใหเ้กิดความสาํเร็จตามเป้าหมายขององคก์าร 

    McGregor ไดอ้ธิบายทฤษฎี X แลว้ต่อมาไดพ้บวา่ คนท่ีอาศยัอยู่ในสังคม

ประชาธิปไตย ซ่ึงมีระดบัการศึกษาและมาตรฐานการครองชีพสูง และมีโอกาสท่ีจะหางานทาํ

ไดม้ากข้ึนนั้น การใชข้้อสมมติฐานตามทฤษฎีก็ประสบความล้มเหลวในการท่ีจะนาํมาใช้จูงใจ

บุคคลในการทาํงาน McGregor จึงไดเ้สนอขอ้สมมติฐานท่ีเรียกวา่ ทฤษฏี Y 

    ทฤษฎี Y การทาํงานก็เหมือนกบัการเล่นหรือการพกัผอ่นเม่ือสภาพแวดลอ้ม

ต่างๆ ไดจ้ดัไวอ้ย่างเหมาะสมก็จะก่อให้เ กิดความไม่พึงพอใจ การควบคุมและการบังค ับ

จากภายนอก ไม่ใช่วิธีการท่ีจะทาํให้การทาํงานบรรลุวตัถุประสงค ์ การควบคุมตนเองและการเป็นตวั

ของตวัเองเป็นส่ิงสําคญัในการทาํงานให้สัมฤทธ์ิผลตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร ความสามารถใน

การปฏิบตัิหน้าที่ ความคิดริเร่ิมในการแกปั้ญหาจะมีอยู่ในบุคคลเกือบทุกคน การจูงใจในการ

ทาํงานจะเป็นการจูงใจดว้ยความตอ้งการทางสังคม ความมีช่ือเสียงและความสําเร็จในชีวิต คนเรา

สามารถท่ีจะสั่งการดว้ยตนเอง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการทาํงานถ้าหากว่าได้รับการจูงใจ

อยา่งถูกตอ้ง 

    จะเห็นวา่ ทฤษฎี X กบัทฤษฎี Y ของ McGregor แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกของ

ผูบ้ริหาร ท่ีมีต่อลกัษณะของผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา โดยท่ีความรู้สึกดงักล่าวเป็นส่ิงกาํหนดแบบของความ

เป็นผูน้าํของผูบ้งัคบับญัชาท่ีจะนาํมาใช้ตามทฤษฎี X ซ่ึงเป็นแนวทางในสมยัเดิม McGregor ตั้งขอ้

สมมติฐานว่า “คนโดยพื้นฐานแลว้จะมีลกัษณะเกียจคร้านและหลีกเล่ียงความรับผิดชอบ ดงันั้นจึงมี

ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งบงัคบัใหท้าํงาน”    

    ส่วนทฤษฎี Y ซ่ึง McGregor กาํหนดเป็นแนวทางบริหารสมยัใหม่ท่ีตั้งอยูบ่น

ข้อสมมติที่ว่า  “คนโดยพื้นฐานแล้วจะให้ความร่วมมือสนับสนุนซ่ึงกันและกัน มีความ

ขยนัหมัน่เพียรและมีความรับผดิชอบ”  

    Secord and Backman (1964  : 391) ให้ความเห็นไวว้า่ ความพอใจนั้นเกิดจาก

ความตอ้งการของบุคลากรในองคก์าร บางคนอาจพอใจเน่ืองจากผลงานท่ีไดท้าํสําเร็จ บางคนพอใจ
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เพราะลกัษณะการปฏิบติังาน แต่บางคนก็อาจเป็นเพราะเพื่อนร่วมงาน ความตอ้งการของบุคลากรใน

องคก์ารนั้นมีหลายอยา่ง คือ ทาํงานที่เขาสนใจ อุปกรณ์ที่ดีสําหรับการทาํงาน ค่าจา้งเงินเดือนท่ี

ยุติธรรม โอกาสกา้วหน้าในหน้าที่การงาน สภาพการทาํงานที่ดี รวมทั้งชัว่โมงการทาํงานและ

สถานท่ีทาํงานท่ีเหมาะสม ความสะดวกในการไปกลบั รวมทั้งสวสัดิการอ่ืน ๆ ทาํงานร่วมกบั

ผูบ้งัคบับญัชาท่ีเขา้ใจในการควบคุมปกครอง และโดยเฉพาะอยา่งยิง่เป็นคนท่ีเขายกยอ่งนบัถือ 

  2.2.3 ทฤษฎีการจูงใจใฝ่ผลสัมฤทธ์ิของ McClelland (Achievement Motivation 

Theory) 

    ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของ (McClelland 1988, quoted in Kumkum 

Mukherjee 2009) ไดเ้นน้แรงจูงใจทางสังคม 3 ประการ คือ  

    1. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (Achievement) คือ ความปรารถนาท่ีจะทาํส่ิงหน่ึง

ส่ิงใดใหส้าํเร็จลุล่วงไปดว้ยดีโดยพยายามแข่งขนักบัมาตรฐานอนัดีเลิศ มีความสบายใจเม่ือประสบ

ความสาํเร็จและวิตกกงัวลเม่ือลม้เหลว 

    2. แรงจูงใจใฝ่สัมพนัธ์ (Affiliation Motive) คือ ความปรารถนาท่ีจะเป็นท่ี

ยอมรับของผูอ่ื้น ตอ้งการเป็นท่ีนิยมชมชอบหรือรักใคร่ชอบพอของคนอ่ืน จึงเป็นแรงจูงใจท่ีทาํให้

บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงการยอมรับจากบุคคล  

    3. แรงจูงใจใฝ่อาํนาจ (Power Motive) คือ ความปรารถนาท่ีจะไดม้าซ่ึงอิทธิพล

เหนือคนอ่ืนๆ ในสังคม ทาํให้บุคคลแสวงหาอาํนาจเพราะจะเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจหากทาํอะไร

ไดเ้หนือคนอ่ืน ผูท่ี้มีแรงจูงใจใฝ่อาํนาจสูงเป็นผูท่ี้จะพยายามควบคุมส่ิงต่างๆ เพื่อให้ตนเองบรรลุ

ความตอ้งการท่ีจะมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน 

    จากทฤษฎีของ McClelland สรุปได้ว่า คนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงจะ

พยายามแสวงหาอาํนาจอนัชอบธรรมและการยอมรับจากบุคคลอ่ืน เพื่อกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงให้

สาํเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ มุ่งแข่งขนักบัมาตรฐานท่ีดีเลิศและเกิดความภาคภูมิใจเม่ือส่ิงท่ีทาํ

ประสบผลสาํเร็จ 

 

3. แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัความคิดสร้างสรรค์ 

 คนทุกคนลว้นมีความคิดสร้างสรรค ์แต่ความคิดสร้างสรรคข์องแต่ละบุคคล จะแตกต่าง

กนัที่ “ลกัษณะ” ของการคิด และ “สถานการณ์” ที่ตอ้งนาํไปประยุกตใ์ช ้ความคิดสร้างสรรคมี์

ความสาํคญัต่อการแข่งขนัในระบบธุรกิจในยุคปัจจุบนัเป็นอยา่งมาก  ซ่ึงมีคนให้ความหมายของ

ความคิดสร้างสรรคไ์วอ้ยา่งหลากหลาย ดงัน้ี 
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 3.1 ความหมายของคําว่า “ความคิดสร้างสรรค์” 

  ความคิดสร้างสรรค ์เป็นความสามารถทางสมองท่ีคิดไดก้วา้งไกลหลายแง่มุม หลาย

ทิศทาง หรือเรียกว่าการคิดแบบอเนกนยั(divergent thinking) ซ่ึงตรงขา้มกบัความคิดแบบเอกนยั

(convergent thinking) 

  ความคิดแบบอเนกนัยมุ่งเน้นความสามารถในการผลิตความคิดทั้งในเชิงปริมาณ

และคุณภาพ นบัเป็นกระบวนการนาํไปสู่การคิดประดิษฐ์ส่ิงแปลกใหม่ รวมถึงการคน้พบแนวทาง

ในการแกปั้ญหาใหลุ้ล่วงอีกดว้ย ซ่ึงมีลกัษณะตรงขา้มกบัความคิดเอกนยัทีเป็นความคิดเฉพาะ เป็น

ความพยายามในการสรุปความคิดเพียงหน่ึงเดียวจากขอ้มูลต่างๆ(Guilford 1959) 

  ความคิดสร้างสรรค ์ เป็นจินตนาการประยกุต ์ (Applied Imagination) คือ จินตนาท่ี

มนุษย์สร้างข้ึนเพื่อแก้ปัญหายุ่งยากท่ีมนุษย์ประสบ ไม่ใช่เป็นจินตนาการท่ีฟุ้งซ่านเล่ือนลอย 

(Osborn 1953) 

  ความคิดสร้างสรรค์ คือ ความสามารถคิดส่ิงท่ีต่อเน่ืองสัมพนัธ์เป็นลูกโซ่ เรียกว่า 

“ความคิดโยงสัมพนัธ์” คือ เม่ือระลึกถึงส่ิงใดส่ิงหน่ึง ส่ิงนั้นจะเป็นสะพานช่วยเช่ือมโยงให้ระลึกถึง

ส่ิงอ่ืนๆ ที่สัมพนัธ์กนัต่อไปได้เร่ือยๆ ยิ่งคิดเช่ือมโยง ได้มากเพียงไรก็ยิ่งบ่งช้ีถึงศกัยภาพของ

ความคิดสร้างสรรคไ์ดม้ากข้ึนเพียงนั้น (Wallach and Kogan 1957, อา้งถึงใน  อารีย ์พนัธ์มณี 2547) 

  ความคิดสร้างสรรค ์เป็นความสามารถในการ “เช่ือมโยงคนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์

สูง คือ ผูท่ี้สามารถเช่ือมโยงส่ิงต่างๆ ตั้งแต่สองส่ิงข้ึนไปให้สัมพนัธ์กนั และมองเห็นความสัมพนัธ์

ของส่ิงนั้นไดโ้ดยท่ีความสัมพนัธ์เช่นนั้นอาจไม่เคยมีมาก่อน หรือมีอยู่แลว้แต่มกัถูกมองขา้มไป 

(Mason 1960, อา้งถึงใน ชาญณรงค ์พรรุ่งโรจน์ 2546:5) 

  ความคิดสร้างสรรค์เป็น กระบวนการของความรู้สึกท่ีวยัต่อปัญหาหรือเป็น

ความสามารถของมนุษยใ์นการคิดแกปั้ญหาดว้ยการคิดที่ลึกต้ืนเหนือไปจากลาํดบัขั้นของการคิด

อยา่งปกติธรรมดา เป็นลกัษณะภายในของบุคคลท่ีคิดหลายแง่หลายมุม(Torrance 1962) 

  ความคิดสร้างสรรค ์หมายถึง ความสามารถท่ีจะคิดยอ้นกลบัเพื่อแกปั้ญหาแนวทาง

ใหม่ ซ่ึงความคิดสร้างสรรคป์ระกอบดว้ยความคล่องแคล่วในการคิด เป็นการกระตุน้ความคิดจาก

ภายใน และร่วมกนัใช้ความคิดเหล่าน้ีเพื่อให้เกิดความคล่องตวัและความมัน่ใจมากข้ึน ความคิด

ยืดหยุ่นเป็นการพิจารณาปัญหาไดห้ลายแง่ และความคิดริเร่ิมเป็นการพิจารณาส่ิงต่างๆ ในทางท่ี

แปลก (Taylor 1964, อา้งถึงใน อภิสิทธ์ิ กมัพลาวลี 2547:14) 

  ความคิดสร้างสรรค ์ช่วยใหเ้รามองหาวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างไปจากวิธีเดิมได้ 

เป็นการคิดนอกกรอบ ซ่ึงเป็นแนวคิดใหม่ในการแกปั้ญหาท่ีแตกต่างจากความคิดแบบเดิมๆ เป็น
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การเล่ียงมองปัญหาแบบแนวตั้งหรือแบบเดิม เป็นแบบทางขวางหรือในมุมมองอื่นที่แตกต่าง 

(De Bono 1970, อา้งถึงใน มณีนุช จนัทร์เท่ียง, วรกญัญา ตนัติไวทยกุลและอจัจญา อภิวาท 2553:5) 

  ความคิดสร้างสรรค์ คือ ความสามารถในการมองหาทางเลือกหลายทิศหลายทาง 

โดยการคิดอยา่งรอบดา้นครอบคลุมทั้งในแนวกวา้งและแนวลึก ตลอดจนสามารถสร้างแนวคิดใหม่

ซ่ึงอาจต่างจากแนวคิดเดิมบา้งเล็กนอ้ย หรือแปลกไปจนไม่คงแนวคิดเดิมไวเ้ลย (Edward De Bono 

1972 , อา้งถึงใน ชาญณรงค ์พรรุ่งโรจน์ 2546:6) 

  ความคิดสร้างสรรค์ ไม่ใช่พรสรรค ์แต่ความคิดสร้างสรรค์นัน่ ถูกหล่อหลอมดว้ย

กาลเวลาพร้อมๆไปกับความรู้และความชาํนาญที่เพิ่มมากข้ึน และความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้

เป็นเร่ืองเฉพาะบุคคลเท่านั้น แต่สภาพแวดลอ้มและบริบทของสังคมกลบัเป็นแหล่งที่มาและเป็น

ตวัเร่งใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคไ์ด ้(Csikszentmihalyi 1997) 

  ความคิดสร้างสรรค ์ เป็นกระบวนการพฒันาและแสดงความคิดท่ีแปลกใหม่เพื่อ

แกปั้ญหา หรือตอบสนองความตอ้งการบางอยา่ง ดงันั้น ความคิดสร้างสรรคจึ์งไม่ไดเ้ป็นการใช้

พรสวรรค์มากเท่ากบักระบวนการสร้าง นวตักรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย (Ralph Katz  cf  2002, 

อา้งถึงใน ณฐัยา สินตระการผล 2549) 

  ความคิดสร้างสรรค ์หมายถึง ความสามารถของสมองท่ีคิดไดก้วา้งไกลหลายแง่มุม 

เรียกวา่ความคิดแบบอเนกมยั ทาํให้เกิดความคิดแปลกใหม่แตกต่างไปจากเดิม เป็นความสามารถ

ของสมองในการเห็นความสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆ รอบตวั เกิดการเรียนรู้และเขา้ใจ ตนเกิดเป็น

ปฏิกิริยาตอบสนองให้เกิดความคิดเชิงจินตนาการ นาํไปสู่การประดิษฐ์คิดคน้ส่ิงแปลกใหม่ หรือ

เพื่อแกปั้ญหา โดยอาศยัประสบการณ์และความรู้ท่ีสั่งสมมา (ชาญณรงค ์พรรุ่งโรจน์ 2546) 

  ความคิดสร้างสรรค ์ หมายถึง ความคิดท่ีมุ่งแกปั้ญหาหรือประดิษฐคิ์ดคน้ในแนวทาง

ท่ีแปลกใหม่แตกต่างไปจากเดิมและมีคุณค่าก่อใหเ้กิดประโยชน์ (ประสาร มาลากุล ณ อยธุยา 2546) 

  ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความคิดจินตนาการประยุกต์ที่สามารถนาํไปสู่

ส่ิงประดิษฐ์คิดคน้พบใหม่ทางเทคโนโลยี ซ่ึงเป็นความคิดในลกัษณะท่ีคนอ่ืนคาดไม่ถึงหรือมองขา้ม 

เป็นความคิดหลากหลาย คิดไดก้วา้งไกล เนน้ทั้งปริมาณและคุณภาพ อาจเกิดจากการคิดผสมผสาน

เช่ือมโยงระหว่างความคิดใหม่ๆ ท่ีแกปั้ญหาและเอ้ืออาํนวยประโยชน์ต่อตนเองและสังคม (อารี 

รังสินนัท ์ 2547) 
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 3.2 ความสําคัญของความคิดสร้างสรรค์ ได้มีผูก้ล่าวถึงความสําคัญของความคิด

สร้างสรรคไ์วด้งัน้ี 

                 Bromfield (2003, อา้งถึงใน ทิพวรรณ พานเข็ม 2550) ไดก้ล่าวถึง ความสําคญัของ

ความคิดสร้างสรรคว์่า ช่วยให้เกิดความรู้ความเขา้ใจในการแกปั้ญหาต่างๆไดดี้ สามารถมีปฏิสัมพนัธ์

ทางสังคมรวมทั้งสามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

                 ประสาร มาลากุล ณ อยธุยา (2546) ไดก้ล่าวถึง ความสําคญัของความคิดสร้างสรรค์

วา่มีความสําคญั 3 ประการ คือ ช่วยพฒันาสังคมเพราะในสภาพปัจจุบนัสังคมมนุษยต์อ้งเผชิญกบั

ความเปล่ียนแปลงต่างๆ มนุษยจึ์งจาํเป็นตอ้งมีแนวคิดและวิธีการใหม่ๆมาช่วยแกปั้ญหา ทั้งยงัช่วย

พฒันาตนเพราะมนุษยอ์ยากรู้อยากเห็น อยากสํารวจ อยากทดลองความสามารถ ตอ้งการได้รับ

คาํตอบในปัญหา ตอ้งการใช้จินตนาการของตนเองในเร่ืองต่างๆ บุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ได้

อยา่งอิสระและได้แสดงออกจะเป็นผูที้่พึงพอใจในตนเองมภาพแวดล้อมและมีสุขภาพจิตดี มี

แรงจูงใจในการคิดแก้ปัญหาต่างๆ และสอดคล้องกบัจุดหมายของชาติที่ตอ้งการประชากรที่มี

ความคิดสร้างสรรคช่์วยพฒันาประเทศ 

                    ทิพวรรณ พานเขม็ (2550) ความสาํคญัของความคิดสร้างสรรคไ์วว้า่ ความคิดสร้างสรรค์

จะช่วยพฒันาศกัยภาพในดา้นการคิดการแกปั้ญหาสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนั  

                    อารี ตรีรณปัญญา (2552)  กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์มีความสาํคญั ความคิด

สร้างสรรคถื์อเป็นคุณลกัษณะทางความคิดอยา่งหน่ึงท่ีมีความสาํคญั ช่วยพฒันาศกัยภาพในดา้นการคิด 

การแกปั้ญหา  

  ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค ์

  1. ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค ์ของ “กิลฟอร์ด” 

   กิลฟอร์ด (Guiford 1950, อา้งถึงใน อารี พนัธ์มณี 2537 ) ได้นิยามว่า ความคิด

สร้างสรรคเ์ป็นลกัษณะความคิดอเนกนยั (Divergent Thinking) คือ ความคิดหลายทิศทาง หลายแง่

หลายมุม คิดได้กวา้งไกล คิดได้มาก แปลกแตกต่างจากคนทัว่ไป Guilford ไดส้ร้างแบบจาํลอง 

โครงสร้างของ สมรรถภาพสมองข้ึน หรือ แบบจาํลองโครงสร้างทางสติปัญญา (The Structure of 

Intellect Model ท่ีเรียกวา่ SI) มีลกัษณะเป็น 3 มิติ คือ เน้ือหา (Content) วธีิการคิด (Operation) และ

ผลของการคิด (Product) ตามลาํดบั 

   มิติท่ี 1 เน้ือหา(Content) แบ่งเป็น 4 ลกัษณะ คือ ภาพ สัญลกัษณ์ ภาษา และ

พฤติกรรม 

   มิติท่ี 2 วธีิการคิด (Operation) แบ่งเป็น 5 ลกัษณะ คือ การรู้การเขา้ใจ การจาํ การคิด

แบบอเนกนยั การคิดแบบเอกนยั การประเมินค่า 
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   มิติท่ี 3 ผลของการคิด (Product) แบ่งเป็น 6 ลกัษณะ คือ หน่วย จาํพวก ความสัมพนัธ์ 

ระบบ การแปลงรูป การประยกุต ์

   โดยท่ีความคิดสร้างสรรคอ์ยูใ่นมิติท่ี 2 คือ การคิดท่ีเป็นความคิดแบบอเนกนยั 

(Divergent Thinking) หรือ ความคิดกระจาย หมายถึง ความสามารถในการคิดไดห้ลายทิศทาง 

สามารถเปล่ียนวธีิแกปั้ญหาได ้ นาํไปสู่ผลิตผลของความคิด หรือ คาํตอบไดห้ลายอยา่ง ซ่ึงแตกต่าง

จากความคิดเอกนยั ท่ีเป็นความคิดมุ่งหาคาํตอบท่ีถูกตอ้งเพียงคาํตอบเดียว 

  2. ทฤษฎีลกัษณะความคิดสร้างสรรค ์ของ เคอร์ตนั(Kirton) 

   2.1 ทฤษฎีการคิดสร้างสรรคแ์บบเปล่ียนแปลงและแบบนวตักรรม (The Adaption 

Innovation Theory) คนทุกคนลว้นมีความคิดสร้างสรรค ์ แต่แตกต่างกนัท่ี ลกัษณะ ของการคิดซ่ึง

ลกัษณะการคิดสร้างสรรค ์ แบบปรับเปล่ียนและแบบนวตักรรมเป็นส่ิงท่ีแยกออกจากจาํนวนของส่ิง

ท่ีสร้างสรรค์ได้ และแบ่งลกัษณะการคิดสร้างสรรค์เป็นการคิดแบบปรับเปล่ียน และการคิด

สร้างสรรคแ์บบนวตักรรม ลกัษณะเด่นของบุคคลท่ีมีแบบปรับเปล่ียน คือเนน้การทาํส่ิงท่ีมีอยูใ่หดี้ข้ึน 

และการแกไ้ขภายในกรอบความคิด ในขณะท่ีบุคคลท่ีมีการคิดสร้างสรรค์แบบนวตักรรมจะเน้น

การสร้างสรรคส่ิ์งท่ีแตกต่างออกไป และแกปั้ญหาโดยการคิดนอกกรอบ ความแตกต่างในลกัษณะ

การคิดของแต่ละบุคคลเป็นผลสะทอ้นต่อวธีิการแกปั้ญหา การตดัสินใจ ตลอดจนพฤติกรรม การใช้

ชีวติและการทาํงาน เคอร์ตนั (Kirton, อา้งถึงใน ชาญชยั โตสงวน 2553)  

   2.2 ขอ้สมมติฐานเบ้ืองตน้ตามแนวคิดของเคอร์ตนั (Kirton, อา้งถึงใน ชาญชยั 

โตสงวน 2553) มีดงัน้ี 

    2.1 คนทุกคนมีความคิดสร้างสรรค ์แต่แตกต่างกนัท่ี ลกัษณะ ของการคิด 

    2.2 ลกัษณะ ของการคิดพฒันามาจากส่ิงแวดล้อม โดยเฉพราะช่วงวยั เด็ก 

และพฒันาเป็นลกัษณะของบุคคลิกภาพ 

   นอกจากนั้น ลกัษณะของการคิดสร้างสรรค ์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัส่ิงต่อไปน้ี 

   1. จาํนวน/ผลผลิตของการคิด ความแตกต่างของลกัษณะการคิดสร้างสรรค ์ไม่วา่

เป็นแบบปรับเปล่ียนและแบบนวตักรรม ไม่มีความแตกต่างกนัในจาํนวนของส่ิงท่ีสร้างสรรคไ์ด ้แต่

แตกต่างกนัในลกัษณะพฤติกรรมท่ีใชคิ้ดสร้างสรรค ์ เปรียบไดว้า่ปริมาณของไอศครีมในโคน คือ

จาํนวนความคิดสร้างสรรค ์ในขณะท่ีรสชาติของไอศครีมคือ ลกัษณะของการคิดสร้างสรรค ์

   2. ความสาํเร็จ ไม่มีคาํตอบท่ีตายตวัวา่ลกัษณะการคิดสร้างสรรคแ์บบปรับเปล่ียน 

หรือการคิดสร้างสรรคแ์บบนวตักรรม ลกัษณะใดจะประสบความสาํเร็จในการแกปั้ญหาไดม้ากกวา่กนั

ข้ึนอยู่กับลักษณะของงานแต่ละอย่างเป็นสาํคัญ คือลักษณะการคิดสร้างสรรค์ ท่ีจะนาํไปสู่

ความสาํเร็จ และมีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
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   3. เทคนิคการเรียนรู้ การเรียนรู้เทคนิคเพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ ส่งผลให้

บุคคลนั้นเกิดความสามารถหรือเพิ่มระดบัการคิดมากกวา่ท่ีจะทาํใหบุ้คคลนั้นเปล่ียนลกัษณะการคิด

สร้างสรรค์ให้เป็นลกัษณะการคิดสร้างสรรค์แบบปรับเปล่ียน หรือการคิดสร้างสรรค์แบบนวตักรรม 

เน่ืองจากลกัษณะการคิดสร้างสรรค์ทั้งสองลกัษณะเป็นผลมาจากบุคคลิกภาพ ซ่ึงบุคลิกภาพเป็น

ลกัษณะท่ีค่อนขา้งคงท่ีในตวับุคคล ยากท่ีจะเปล่ียนแปลงได ้

  3. ทฤษฎีความคิดสร้างสรรคข์องออสบอร์น 

   ออสบอร์น (Osborn 1957, อา้งถึงใน ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์  2546) กล่าววา่ 

ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นจินตนาการประยกุต ์เป็นจินตนาการท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเพื่อแกปั้ญหายุง่ยากท่ี

ประสบอยู ่

   กระบวนการเกิดความคิดสร้างสรรคต์าม ทฤษฎีของ ออสบอร์น (Osborn 1963, 

อา้งถึงใน พฒันานุสรณ์ สถาพรวงศ ์ 2532) มี 7 คือ 

   1. ปัญหา สามารถระบุประเด็นปัญหาท่ีตอ้งการจะใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการ

แกปั้ญหา 

   2. การเตรียมและรวบรวมขอ้มูลเพื่อใชใ้นการแกปั้ญหา 

   3. วเิคราะห์ขอ้มูล คิดพิจารณาและแจกแจงขอ้มูล 

   4. การใชค้วามคิดหรือคดัเลือกเพื่อหาทางเลือกต่างๆ เป็นการพิจารณาอยา่งละเอียด

รอบคอบและหาทางเลือกท่ีเป็นไปไดไ้วห้ลายๆทาง 

   5. การฟักความคิด (Incubation) และการทาํให้กระจ่าง (Illumination) เป็นขั้นท่ี

ทาํใหก้ารฟักความคิดวา่ง และเกิดความคิดบางอยา่งข้ึนมา จากนั้นก็ทาํความคิดนั้นใหช้ดัเจนข้ึน 

   6. การสังเคราะห์หรือการบรรจุช้ินส่วนต่างๆ เขา้ดว้ยกนั 

   7. การประเมินผล เป็นการคดัเลือกจากคาํตอบท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุด 

   ออสบอร์น (1953) ไดส้ร้างเทคนิคระดมสมองมาใชใ้นการพฒันาความคิดสร้างสรรค ์

กิจกรรมระดมสมองเป็นกิจกรรมกลุ่มอย่างเป็นทางการ มีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคคลมี

ความคิดไดห้ลายทิศทาง คิดไดม้ากในเวลาจาํกดั โดยมีหลกัเกณฑก์ารระดมความคิด ดงัน้ี 

   1. การไม่วจิารณ์ตดัสินความคิด เม่ือมีผูเ้สนอความคิดข้ึนในกลุ่มจะไม่มีการ

วจิารณ์หรือตดัสินความคิดใดๆ ทั้งส้ิน 

   2. ยอมรับและใหอิ้สระในการเสนอความคิดของสมาชิกในกลุ่ม 

   3. ส่งเสริมปริมาณความคิด โดยกระตุน้ใหทุ้กคนไดแ้สดงความคิดเห็นของตนเอง

โดยไม่มีการต่อตา้นหรือยบัย ั้งความคิดของสมาชิกในกลุ่ม 
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   4. การระดมความคิดและการปรุงแต่งความคิด โดยการเอาความคิดทั้งหมดมา

ประมวลเขา้ดว้ยกนั แลว้พิจารณาประเมินตดัสินร่วมกนัว่าความคิดใด จะให้คุณค่ามากกว่ากนั

และจดัเรียงลาํดบัตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดตามวตัถุประสงคข์องกลุ่ม เช่น เวลา งบประมาณ เป็นตน้ 

  4. ทฤษฎีความคิดสร้างสรรคข์องวอลลาซและโคแกน 

   วอลลาช และ โคแกน (Wallach และ Kogan 1957, อา้งถึงใน อารี พนัธ์มณี  

2547) อธิบายว่าความคิดสร้างสรรค ์ หมายถึง ความสามารถเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ เม่ือระลึกถึง

ส่ิงหน่ึงก็ไดก้็จะเป็นสะพานช่วยใหร้ะลึกถึงส่ิงอ่ืนท่ีมีความสัมพนัธ์กนัต่อไปไดอี้ก 

   กระบวนการเกิดความคิดสร้างสรรคต์ามทฤษฎีของ Wallch and Kogan (Wallach 

1973, อา้งถึงใน พฒันานุสรณ์ สถาพรวงศ ์2532 ; อารี พนัธ์มณี 2537) ไดอ้ธิบายวา่กระบวนการเกิด

ความคิดสร้างสรรคเ์กิดจากความคิดส่ิงใหม่ๆ โดยการลองผิดลองถูก (Trial and Error) แบ่งเป็น 4 

ขั้น ดงัน้ี 

   1. ขั้นเตรียม (Preparation) การเตรียมขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหา 

   2. ขั้นฟักตวั (Incubation) เป็นขั้นท่ีความคิดคุกรุ่นระยะวุน่วายสับสน แกไ้ขปัญา

ไม่ได ้จึงลืมเสียชัว่คราว แต่จริงๆ แลว้ในจิตใตส้าํนึกยงัคงคิดอยู ่

   3. ขั้นความคิดกระจ่าง (Illumination) เป็นขั้นท่ีความคิดสับสนนั้นผา่นการเรียบเรียง

และเช่ือมโยงสัมพนัธ์ต่างๆ เขา้ดว้ยกนั เกิดเป็นภาพพจน์ 

   4. ขั้นทดสอบความคิดและพิสูจน์ใหเ้ห็นจริง (Verification) พิสูจน์ส่ิงท่ีคิดไดเ้พื่อ

นาํไปใชต่้อไป 

  5. ทฤษฎีความคิดสร้างสรรคข์องเดอ โบโน 

   เดอ โบโน 1970 ไดเ้สนอวา่ ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นความสามารถในการคิดนอก

กรอบความคิดเดิมซ่ึงปิดกั้นแนวคิดก่อให้เกิดแนวคิดอ่ืนท่ีสามารถนาํมาพฒันาเพื่อแกปั้ญญาท่ีตอ้ง 

การได ้

   เดอ โบโน (De Bono 1982, อา้งถึงใน พฒันานุสรณ์ สถาพรวงศ ์ 2532) กล่าววา่ 

การวดัความคิดสร้างสรรคจ์ะตอ้งวดัท่ีผลผลิตของความคิดท่ีสามารถใชแ้กปั้ญหาท่ีตอ้งการได ้ และ

การคิดเป็นส่ิงท่ีเรียนรู้ได ้ฝึกหดัสอนไดเ้หมือนทกัษะอ่ืนโดยจาํแนกการคิดออกเป็น 2 ชนิด คือ  

   1. การคิดในกรอบ (Vertical Thinking) เป็นการคิดเชิงตรรก (Logical Thinking) 

การคิดวพิากษว์จิารณ์ (Critical Thinking) ระเบียบวธีิทางวทิยาศาสตร์ (Sciencetific Method)  

   2. การคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking) เป็นการคิดออกไปจากกรอบความคิดเดิมท่ี

ครอบงาํอยู ่ทาํใหเ้กิดแนวคิดใหม่ๆ หลากหลาย 
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   การคิดทั้ง 2 ไม่ไดแ้ยกจากกนัอยา่งเด็ดขาด แต่มีลกัษณะท่ีสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั 

ในการท่ีจะนาํความคิดสร้างสรรคส่ิ์งต่างๆ มีการคิดเป็น 2 ระยะ เดอ โบโน (De Bono 1984, อา้งถึงใน  

พฒันานุสรณ์ สถาพวงศ ์2532) คือ 

   การคิดระยะท่ี 1 (First-stage Thinking) กระบวนการคิดนอกกรอบ เป็นการคิดให้

เกิดแนวทางในการพิจารณาปัญหา เพื่อจะได้กาํหนดให้ชัดเจนว่าปัญหาท่ีแทจ้ริงคืออะไร และ

สามารถมองหามโนทศัน์สร้างแนวคิดท่ีจะใชแ้กปั้ญหา 

   การคิดระยะท่ี 2 (Second-stage Thinking) กระบวนการคิดในกรอบ เม่ือใชก้าร

คิดระยะท่ี 1 แลว้จะเกิดการสร้างแนวคิดท่ีจะนาํมาใชแ้กปั้ญหา ในระยะท่ี 2 จะเป็นการทดสอบ

แนวคิดเหล่านั้นวา่แนวคิดใดเหมาะสมท่ีสุด แลว้พฒันาให้สามารถนาํไปใชแ้กปั้ญหาท่ีตอ้งการได ้

   การอธิบายความคิดสร้างสรรคท์างวทิยาศาสตร์ตามทฤษฎีการคิดของ เดอ โบโน 

คือ การใชก้ระบวนการคิดระยะท่ี 1 คิดนอกกรอบ เพื่อให้เกิดแนวคิดท่ีหลากหลาย แลว้ใชร้ะเบียบ

วิธีทางวิทยาศาสตร์ทดสอบแนวคิดเหล่านั้น และพฒันาแนวคิดให้สามารถสร้างผลผลิตหรือ

แกปั้ญหาท่ีตอ้งการได ้แต่การท่ีคนส่วนใหญ่ไม่มีความคิดสร้างสรรคไ์ม่สามารถสร้างส่ิงประดิษฐ ์

ดา้นต่างๆ ไดน้ั้น เป็นเพราะไม่ไดใ้ชก้ารคิดระยะท่ี 1 เพื่อสร้างแนวคิด แต่จะใชค้วามคิดระยะท่ี 2 

มาพฒันาแนวคิดเลย ดงันั้น จึงไม่มีการนาํแนวคิดหลายๆ แนวมาทดสอบ แต่จะนาํแนวคิดครอบงาํ

ท่ีมีอยูแ่ลว้มาใช้ ทาํให้ความคิดถูกปิดกั้นอยูใ่นกรอบความคิดเดิม การเกิดความคิดสร้างสรรค์จึงมี

น้อยมาก กรอบที่ครอบงาํความคิดอยู่ สรุปได้ดงัน้ี เดอ โบโน (De Bono 1982, อา้งถึงใน 

พฒันานุสรณ์ สถาพรวงศ ์2532) 

   1. การมีมโนทศัน์ (Concept) เดิม เป็นการคิด หรือการรับรู้ (Perception) วา่ส่ิงของ 

บุคคล สภาพการณ์ท่ีพบเห็นอยูน่ั้น มีมโนทศัน์เดิมเป็นอะไร มีหนา้ท่ีอะไร ทาํใหไ้ม่สามารถคิดได้

วา่ส่ิงนั้นควรจะสามารถทาํหนา้ท่ีในลกัษณะอ่ืนอีกไดห้รือไม่ 

   2. การมีแนวคิดครอบงาํ (Dominant Idea) เม่ือต้องการคิดทาํส่ิงใหม่หรือคิด

แกปั้ญหา โดยทัว่ไปจะมีแนวคิดครอบงาํ ในการแกปั้ญหานั้นอยู่แลว้ ทาํให้คนทัว่ไปถูกแนวคิด

ครอบงาํน้ีชกัจูงใหคิ้ดแกปั้ญหาไปในทิศทางเดียวกนักบัแนวคิดดงักล่าว เช่น การท่ีสมาชิกในกลุ่มท่ี

มีความเด่น จะสามารถจูงใจใหก้ลุ่มมีแนวคิดเหมือนกบัตวัเอง ทาํใหข้าดแนวคิดในการมองปัญหา

ในแง่มุมอ่ืน 

   3. การมีความเช่ือเดิม (Assumption) เป็นการกาํหนดขอบเขตของการแกปั้ญหาวา่ 

แนวคิดในการแกปั้ญหาตอ้งอยูใ่นขอบเขต ทาํใหคิ้ดอยูใ่นกรอบ ไม่อาจสร้างแนวคิดอ่ืนๆ ได ้

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 42 

   กระบวนการคิดนอกกรอบ ประกอบดว้ยเทคนิคสาํคญั ดงัน้ี 

   1. ขั้นตอนการคิดเพื่อให้ออกไปจากกรอบครอบงาํ และสามารถเกิดแนวคิด 

    1.1 เทคนิคการหาแนวคิดครอบงาํ และองค์ประกอบท่ีสาํคัญของปัญหา  

(Dominant Ideas and Crucial Factors) ใชว้ิธีการคิดวา่กรอบครอบงาํ คือ อะไร แลว้ให้คิดให้

แตกต่างออกไปจากแนวคิดครอบงาํนั้น 

    1.2 เทคนิคการเล่ือนการตดัสินใจ (Suspended Judgement) เม่ือไดแ้นวคิด

แกปั้ญหาท่ีดูไม่สมเหตุสมผล อยา่เพิ่งตดัสินใจโดยทนัทีวา่แนวคิดน้ีใชแ้กปั้ญหาไม่ได ้ ควรเล่ือน

การตดัสินใจวา่แนวคิดน้ีไม่มีประโยชน์ออกไประยะหน่ึง พยายามคิดอีกคร้ังวา่แนวคิดน้ีมีส่วนดี

อะไรท่ีน่าจะนาํไปใชเ้พื่อสร้างแนวคิดท่ีดีกวา่ สมเหตุสมผลวา่ไดอ้ยา่งไร 

    1.3 เทคนิคการเปล่ียนความเช่ือเดิม เทคนิคการเปล่ียนความเช่ือเดิม  (Challenging 

Assumptions) ความเช่ือเดิมเป็นส่ิงท่ีจาํกดัขอบเขตของแนวความคิด จึงตอ้งเปล่ียนความเช่ือเดิมวา่ 

เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึน นอกจากความเช่ือเดิมท่ีใช้เป็นแนวทางแกปั้ญหาแลว้ ยงัมีความเช่ือแบบอ่ืนๆ 

อีกมากมาย ท่ีจะนาํมาใชเ้ป็นแนวคิดในการแกปั้ญหาเทคนิคการตั้งคาํถามวา่ “ทาํไม” (The “Why” 

Technique) ใชค้าํถาม “ทาํไม” เพื่อตั้งคาํถามกบัตวัเองและคนอ่ืน ไปเร่ือยๆ เพื่อทาํให้ทราบวา่ความ

เช่ือเดิมเป็นอยา่งไร และเพื่อเปล่ียนความเช่ือเดิมวา่ไม่จาํเป็นตอ้งมีแนวคิดแบบเดียวเสมอไปในการ

แกปั้ญหา ถา้เรามีความเช่ือใหม่เกิดข้ึน ก็จะทาํใหมี้แนวคิดใหม่เกิดข้ึนไดห้ลายแนวคิด 

   2.การสร้างแนวคิด โดยใชเ้ทคนิคและกระบวนการคิดเพื่อทาํใหเ้กิดความคิด 

    2.1 การสอนการคิดแบบรายบุคคลหรือกลุ่มท่ีไม่เป็นทางการ 

     2.1.1 การสร้างแนวคิดอ่ืน (The Generation of Alternative) เม่ือพบปัญหา

ใหคิ้ดเสมอวา่แนวคิดในการแก้ปัญหาไม่ไดม้ีเพียงแนวคิดเดียว ตอ้งพยายามคิดหาแนวคิดอ่ืน

มาเป็นแนวคิดในการแกปั้ญหา 

     2.1.2 การสุ่มคาํเพื่อเร้าใหคิ้ดแนวคิด (Random  Stimulation) เป็นการสุ่มคาํ

จากพจนานุกรมมาเร้าให้คิดวา่ คาํท่ีสุ่มไดน้ั้นจะทาํใหเ้กิดแนวคิดในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งไร 

     2.1.3 เทคนิคการคิดแบบโป : การคิดท่ีเหนือกวา่ ใช่/ไม่ใช่ (PO : beyond 

Yes/No) โป คือ การคิดวา่ปัญหาทุกปัญหามีทางเป็นไปไดท่ี้จะแกปั้ญหา พยายามคิดเพื่อใชแ้นวคิด

ท่ีมีอยูแ่ลว้เป็นส่ิงท่ีจะทาํใหไ้ดแ้นวคิดอ่ืนท่ีเหมาะสมในการแกปั้ญหา 

    2.2 การคิดแบบกลุ่มเป็นทางการ 

     2.2.1 การระดมสมอง (Brainstorming) เป็นการสร้างแนวคิดจากการประชุม

กลุ่มอยา่งเป็นทางการ เปิดโอกาสใหส้มาชิกไดเ้สนอแนวคิดโดยไม่มีการประเมินแนวคิดหลงัจาก

นั้นจึงมีการรวบรวมแนวคิดท่ีไดม้าคดัเลือกเพื่อปรับปรุงเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาต่อไป 
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  6. ทฤษฎีความคิดสร้างสรรคข์องทอแรนซ์ 

   ทอแรนซ์ (Torrance 1962) ไดนิ้ยามความคิดสร้างสรรคว์า่เป็นกระบวนการของ

ความรู้สึกไวต่อปัญหา หรือส่ิงท่ีบกพร่องขาดหายไป แลว้รวบรวมความคิดตั้งเป็นสมมติฐานข้ึน 

จากนั้นก็ทาํการรวบรวมขอ้มูลต่างๆ เพื่อทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งข้ึน 

   จากแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีโครงสร้างทางปัญญาของกิลฟอร์ด ซ่ึงอธิบายวา่

ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นความสามารถทางสมองท่ีคิดไดห้ลายทาง คิดไดก้วา้งไกล เป็นลกัษณะการ

คิดอเนกนยั ซ่ึงทอร์แรนซ์ไดน้าํมาศึกษาถึงองคป์ระกอบดว้ย ทอแรนซ์ (Torrance 1962) ความคิด

คล่อง (fluency) ความคิดยดืหยุน่ (flexibility) ความคิดละเอียดลออ (elaboration) และความคิด

ริเร่ิม (originality)  

   1. ความคิดคล่อง (fluency) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดคาํตอบ

ในปริมาณมาก โดยแบ่งออกเป็น 

    1.1 ความคิดคล่องแคล่วทางดา้นถอ้ยคาํ (Word Fluency) เป็นความสามารถใน

การใชถ้อ้ยคาํอยา่งคล่องแคล่ว 

    1.2 ความคิดคล่องแคล่วทางดา้นการเช่ืองโยง (Associational Fluency) เป็น

ความสามารถท่ีจะคิดหาถอ้ยคาํท่ีเหมือนหรือคลา้ยกนัไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากไดภ้ายในเวลาท่ีกาํหนด 

    1.3 ความคล่องแคล่วทางดา้นการแสดงออก (Expressional Fluency)  เป็น

ความสามารถในการใชว้ลีหรือประโยค กล่าวคือสามารถท่ีจะนาํคาํมาเรียงกนัอยา่งรวดเร็ว เพื่อให้

ไดป้ระโยคท่ีตอ้งการ 

    1.4 ความคล่องแคล่วในการคิด (Ideational Fluency) เป็นความสามารถท่ีจะคิด

ส่ิงท่ีตอ้งการภายในเวลาท่ีกาํหนด เช่น ให้คิดหาประโยชน์ของหนงัสือพิมพเ์ก่า มาให้มากท่ีสุด

ภายในเวลาท่ีกาํหนดให ้

   ความคล่องแคล่วในการคิด มีความสาํคญัต่อการแกปั้ญหา เพราะในการแกปั้ญหา

จะตอ้งแสวงหาคาํตอบหรือวิธีการแกไ้ขหลายวิธี และตอ้งนาํวิธีการเหล่านั้นมาทดลองจนกว่าจะ

พบวิธีการท่ีถูกตอ้งตามท่ีตอ้งการ ความคิดคล่องแคล่วนบัวา่เป็นความสามารถอนัดบัแรกในการท่ี

จะพยายามเลือกเฟ้นให้ไดค้วามคิดท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุด ก่อนอ่ืนจึงจาํเป็นตอ้งคิด คิดออกมาให้

ไดม้าก หลายๆอย่างและแตกต่างกนั แลว้จึงนาํเอาความคิดที่ไดท้ั้งหมดมาพิจารณาแต่ละอย่าง

เปรียบเทียบกนัวา่ความคิดอนัใดจะเป็นความคิดท่ีดีท่ีสุดและให้ประโยชน์คุม้ค่าท่ีสุด เป็นตน้ โดย

คาํนึงถึงหลกัเกณฑใ์นการพิจารณา เช่น ประโยชน์ท่ีใช ้เวลา การลงทุน ความยากง่าย บุคลากร เป็นตน้ 

ความคิดคล่องตวันอกจากจะช่วยให้สามารถเลือกคาํตอบท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุดแลว้ ยงัช่วยจดัหา
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ทางเลือกอ่ืนๆ ท่ีอาจเป็นไปไดอี้กดว้ย จึงนบัว่าความคิดคล่องตวัเป็นความสามารถเบ้ืองตน้ที่จาํ

นาํไปสู่ความคิดท่ีมีคุณภาพ หรือความคิดสร้างสรรคน์ัน่เอง 

   2. ความคิดยดืหยุน่ (flexibility) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดคาํตอบ

ไดห้ลายประเภท แบ่งออกเป็น 

    2.1 ความคิดยืดหยุน่ท่ีเกิดข้ึนทนัท่ี (Spontaneous Flexibility) เป็นความสามารถ

ท่ีจะพยายามคิดใหห้ลายประเภทอยา่งอิสระ เช่นคนท่ีมีความคิดยืดหยุ่นจะคิดไดว้่าประโยชน์ของ

หนงัสือพิมพเ์ก่ามีอะไรบา้งหลายประเภท ในขณะท่ีคนท่ีไม่มีความคิดสร้างสรรค์จะคิดไดเ้พียง

ประเภทเดียวหรือสองประเภทเท่านั้น 

    2.2 ความคิดยืดหยุ่นทางด้านการดัดแปลง (Adaptive Flexibility) ซ่ึงมี

ประโยชน์ต่อการแกปั้ญหา ความคิดยืดหยุ่นจะเป็นตวัเสริมให้ความคิดคล่องแคล่วมีความแปลก

แตกต่างออกไป หลีกเล่ียงการซํ้ าซอ้น หรือเพิ่มคุณภาพความคิดใหม้ากข้ึนดว้ย การจดัเป็นหมวดหมู่

และหลกัเกณฑย์ิง่ข้ึน 

     ความคิดคล่องแคล่ว และความคิดยืดหยุ่น เป็นความคิดพื้นฐานที่จะ

นาํไปสู่ความคิดสร้างสรรคไ์ดห้ลายหมวดหมู่ หลายประเภท ตลอดจนสามารถเตรียมทางเลือกไว้

หลายทาง ความคิดยดืหยุน่จึงเป็นความคิดเสริมคุณภาพใหดี้ข้ึน 

   3. ความคิดละเอียดลออ (elaboration) หมายถึง ความสามารถในการพฒันา แต่ง

เติมหรือเพิ่มเติมความคิด 

    Kneller (1956, อา้งถึงใน อารี พนัธ์มณี 2547) กล่าวขยายความว่า ความคิด

ละเอียดลออเป็นคุณลกัษณะที่จาํเป็นในการสร้างผลงานที่มีความแปลกใหม่เป็นพิเศษให้สําเร็จ 

ดงันั้นความคิดสร้างสรรค์จึงไม่เพียงแต่ประกอบดว้ยส่ิงแปลกใหม่เท่านั้น แต่จะตอ้งพยายามคิด

และประสานความคิดติดตามใหต้ลอด หรือใหเ้กิดความสาํเร็จดว้ย 

   4. ความคิดริเร่ิม (originality) หมายถึง ความสามารถในการสร้างความคิดท่ี

แปลกใหม่ หาไดย้าก ไม่ธรรมดาอยา่งเห็นไดช้ดั 

    ความคิดริเร่ิมจึงเป็นลกัษณะความคิดท่ีเกิดข้ึนคร้ังแรกเป็นความคิดที่แปลก

แตกต่างจากความคิดเดิม และอาจไม่เคยมีใครนึกหรือคิดถึงมาก่อน ความคิดริเร่ิมจาํตอ้งอาศยัความ

กลา้คิด กลา้ลอง เพื่อทดสอบความคิดของตน บ่อยคร้ังท่ีตอ้งอาศยัความคิดจินตนาการ คิดเร่ืองและ

คิดฝันจากจินตนาการ หรือท่ีเรียกว่าเป็นความคิดจินตนาการประยุกต์ คือ เป็นการคิดสร้างและ

หาทางทาํใหเ้กิดผลงานควบคูกนัไป 

    บุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์มกัไม่ชอบความจาํเจซํ้ าซาก มกัชอบการปรับปรุง

เปล่ียนแปลง และมีความแปลกใหม่กวา่เดิม ชอบทาํงานค่อนขา้งซับซ้อน ตอ้งอาศยัความสามารถ
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สูงใหส้าํเร็จได ้เป็นบุคคลท่ีมุ่งมัน่ และแน่วแน่โดยไม่เห็นแก่เงิน หรือรางวลั ทาํงานดว้ยความพอใจ

ท่ีจะทาํงานนั้นๆใหส้าํเร็จ  

   กระบวนการเกิดความคิดสร้างสรรคต์ามทฤษฎีของทอแรนซ์ (Torrance 1965,  

อา้งถึงใน อารี พนัธ์มณี 2547) แบ่งเป็น 5 ขั้น ดงัน้ี 

   1. การพบหาขอ้เท็จจริง (Fact-Finding) ขั้นน้ีเร่ิมตั้งแต่เกิดความรู้สึกกงัวลใจ 

สับสน วุ่นวายเกิดข้ึนในจิตใจ ไม่สามารถหาปัญหาไดว้า่เกิดจากอะไร จากจุดน้ีให้พยายามตั้งสติ

และพิจารณาดูวา่ ความยุง่ยาก วุน่วาย สับสน หรือส่ิงท่ีทาํใหเ้กิดความกงัวลใจนั้นคืออะไร 

   2. การคน้พบปัญหา (Problem-Finding) ขั้นน้ีเกิดต่อจากขั้นท่ี 1 เม่ือไดพ้ิจารณา

โดยรอบคอบแลว้จึงสรุปไดว้า่ความสับสนวุน่วายใจนั้น คือ การมีปัญหาเกิดข้ึนนัน่เอง 

   3. การตั้งสมมติฐาน (Idea-Finding) ขั้นตอนน้ีเกิดต่อจากขั้นท่ี 2 เม่ือรู้วา่มีปัญหา

เกิดข้ึนก็พยายามคิดและตั้งสมมติฐาน ตลอดจนรวบรวมขอ้มูลต่างๆ เพื่อนาํไปใชท้ดสอบสมมติฐาน

ในขั้นต่อไป 

   4. การคน้พบคาํตอบ (Solution-Finding) พบคาํตอบจากการทดสอบสมมติฐาน 

   5. การยอมรับผลจากการคน้พบ (Acceptance-Finding) ยอมรับคาํตอบที่ไดจ้าก

การพิสูจน์ และคิดต่อไปวา่ การแกปั้ญหาหรือคน้พบน้ีจะนาํไปสู่หนทางท่ีจะทาํให้เกิดแนวคิดหรือ

ส่ิงใหม่ต่อไป เรียกวา่ New Challenges  

   จากการใหค้วามหมาย และแนวคิดทฤษฎี สรุปไดว้า่ ทุกคน มีความคิดสร้างสรรค์

อยูภ่ายใน แต่ความคิดสร้างสรรคข์องแต่ละบุคคลจะปรากฏ หรือไดน้าํออกมาใชห้รือไม่ ข้ึนอยูก่บั

สถานการณ์และโอกาสของแต่ละบุคคล วา่เหมาะสมหรือไม่  

 

4. ประวตัิธนาคารกรุงไทย 

 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั เร่ิมเปิดดาํเนินการคร้ังแรก เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2509 โดยการ

ควบกิจการของธนาคารเกษตร จาํกดั และธนาคารมณฑล จาํกดั ซ่ึงเป็นธนาคารพาณิชยท่ี์มีรัฐบาล

เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ทั้งคู่ เขา้เป็นธนาคารเดียวกนัตามนโยบายของรัฐบาล และไดใ้ช้ช่ือใหม่ว่า 

"ธนาคารกรุงไทย จาํกัด" ใช้ช่ือภาษาองักฤษว่า "Krung Thai Bank Limited" ใช้สัญลกัษณ์ 

"นกวายภุกัษ"์ ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายของกระทรวงการคลงั เป็นสัญลกัษณ์ประจาํของธนาคารจนถึง

ปัจจุบนั ในระยะแรกของการก่อตั้งธนาคารกรุงไทย จาํกดั ไดใ้ชส้ถานท่ีสาํนกังานใหญ่ของธนาคาร

เกษตร จาํกดั ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ ถนนเยาวราช เป็นท่ีทาํการสาํนกังานใหญ่ และมีสาขารวม 81 แห่ง 

พนกังาน 1,247 คน สินทรัพยร์วม 4,582.10 ลา้นบาท และทุนจดทะเบียน 105 ลา้นบาท 
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 วตัถุประสงคข์องการรวมธนาคารทั้งสองใหเ้ป็นธนาคารของรัฐ ท่ีมีฐานะทางการเงินท่ี

มัน่คง สามารถคุม้ครองผูฝ้ากเงิน และบริการลูกคา้ไดก้วา้งขวางข้ึน ตลอดจนสามารถ อาํนวย

ประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไดม้ากข้ึนดว้ย ผลการดาํเนินงานของธนาคาร ได้

ขยายตวัเติบโตข้ึนมาเป็นลาํดบั ทาํใหอ้าคารสาํนกังานใหญ่เดิมคบัแคบไม่สะดวก และไม่คล่องตวั 

ในการปฏิบติังาน ธนาคารจึงไดย้า้ยท่ีทาํการสาํนกังานใหญ่มาตั้งอยู ่ณ อาคารเลขท่ี 35 ถนนสุขมุวทิ 

เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2525 และไดใ้ชเ้ป็นท่ีทาํการสาํนกังานใหญ่มาจนถึงปัจจุบนั ในเดือน

มีนาคม 2530 ธนาคารกรุงไทย ไดรั้บมอบหมายใหเ้ขา้ไปช่วยบริหารงาน ในโครงการ 4 เมษา ต่อ

จากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเนน้การบริหารในเชิงธุรกิจ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2530 

ธนาคารกรุงไทยไดรั้บโอนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของธนาคารสยาม จาํกดั มาบริหารตามนโยบาย

ของกระทรวงการคลงั เน่ืองจากการดาํเนินธุรกิจของธนาคารสยาม มีปัญหาหลายดา้นท่ีไม่สามารถ

แกไ้ขไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น ทาํใหเ้ป็นภาระท่ีรัฐจะตอ้งจดัการใหค้วามช่วยเหลือ ซ่ึงไม่ทราบวา่จะ

ส้ินสุดเม่ือใด และหลงัจากการรวมกบัธนาคารสยาม จาํกดั แลว้ธนาคารกรุงไทยจะกลายเป็น 

ธนาคารพาณิชยข์องรัฐเพียงแห่งเดียว มีสินทรัพยม์ากเป็นอนัดบัสองของประเทศ สามารถจะ

สนองตอบนโยบาย การเงินการคลงัของประเทศ และสามารถแสดงบทบาทความเป็น "ธนาคารนาํ" 

(Lead Bank) ได ้ ธนาคารท่ีโอนกิจการและการส่งใหผู้อ่ื้นหลงัจากท่ีรัฐบาลไทยเขา้ถือหุน้ใหญ่ 

ธนาคารฯ ทั้ งสองแห่ง ทั้งน้ีจะมีช่ือเดิมต่อไปน้ีธนาคารเกษตร จาํกัด ก่อตั้ งเม่ือปี พ.ศ. 2493 

ธนาคารมณฑล จาํกดั ก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2485 โดยเปล่ียนช่ือจากธนาคารไทย จาํกดัทั้งสองแห่งถูก

เปล่ียนเป็น ธนาคารกรุงไทย ตามนโยบายของรัฐบาลไทย เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม2 พ.ศ. 2509 ธนาคารฯ

อ่ืน ท่ีธนาคารกรุงไทย เป้นผูรั้บโอนกิจการ ธนาคารสยาม จาํกดั เดิมช่ือวา่ ธนาคารเอเชียทรัสต ์

จาํกดั ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2508 แลว้เปล่ียนช่ือ เม่ือปี พ.ศ. 2527 โอนกิจการวนัท่ี 17 สิงหาคม2 พ.ศ. 

2530 บางส่วน ก็กลายเป็น บริษทั ทิพยสิน จาํกดั เพื่อกาํกบัดูแลลูกหน้ีเดิมของธนาคารสยาม จาํกดั 

ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ จาํกดั (มหาชน) ยติุการดาํเนินงานเม่ือปี พ.ศ. 2541 โดยในปีเดียวกนั 

ธนาคารฯ เป็นผูรั้บโอนเฉพาะทรัพยสิ์น หน้ีสิน งบประมาณท่ีมีคุณภาพดีสูง จากแห่งน้ีดว้ย 

ธนาคารมหานคร จาํกดั (มหาชน) โอนกิจการวนัท่ี 2 พฤศจิกายน2 พ.ศ. 2541 ธนาคารฯเป็นผูโ้อน

ให้กับผู ้อ่ืน บริการทางการเงินตามหลักซาริฮะห์ ของธนาคารกรุงไทย หรือมีอีกช่ือหน่ึง

คือ  ธนาคารกรุงไทยซาริฮะห์ เป็นบริการทางการเงินท่ีปฏิบติัตามหลกัศาสนาอิสลาม บริหารงาน

โดย ธนาคารฯเอง โอนกิจการเม่ือวนัท่ี9 พฤศจิกายน2 พ.ศ2548 ใหก้บัธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย2 
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 4.1 ความก้าวหน้าในการดําเนินงาน 

             ความกา้วหน้าของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 ท่ี

ธนาคารกรุงไทย จาํกัด ได้เร่ิมดาํเนินกิจการมา ธนาคารกรุงไทยได้เติบโตข้ึนอย่างมัน่คง และ

รวดเร็ว มีการปรับปรุง และขยายองคก์รงานใหม่ ทั้งในสํานกังานใหญ่และสาขา ซ่ึงทาํให้ธนาคาร 

สามารถให้บริการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่ง ข้ึน กระทั่งปี  พ.ศ.  2531 

ธนาคารกรุงไทย จดัเป็นธนาคารพาณิชยเ์พียงแห่งเดียว ท่ีมีสาขาอยูค่รบทัว่ทุกจงัหวดัของประเทศ 

และยงัมีแผนงานจะขยายสาขาเพิ่มข้ึนอีก โดยเน้นการเปิดสาขาในเขตรอบนอก ที่ความเจริญ

กาํลงัขยายตวัออกไป ซ่ึงทาํให้ธนาคารสามารถให้บริการด้วยความรวดเร็วยิ่งข้ึน  นอกจาก

ธนาคารกรุงไทยยงัไดน้าํเทคโนโลยีทนัสมยัมาใช้กบังานให้บริการแก่ลูกคา้ และการปฏิบติังาน

ภายในธนาคาร โดยเฉพาะอยา่งยิง่การติดตั้งระบบออนไลน์ และเคร่ืองเอทีเอ็ม ซ่ึงธนาคารกรุงไทย

นบัเป็นธนาคารแรกท่ีสามารถติดตั้งไดค้รบ 73 จงัหวดัทัว่ประเทศ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2531 และ

ในปี 2532 ไดติ้ดตั้งเคร่ืองเอทีเอ็มเพิ่มข้ึนไม่นอ้ยกวา่ 50 เคร่ือง จากท่ีมีอยู่เดิม 171 เคร่ือง ทาํให้

ธนาคารสามารถใชอุ้ปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีท่ีมีอยู ่ให้เกิดประโยชน์ต่อการดาํเนินงาน

ของธนาคารไดอ้ยา่งรวดเร็วและกวา้งขวาง ขณะเดียวกนัธนาคารก็ไดข้ยายขอบข่ายการให้บริการ

ดา้นน้ีออกไปอีก โดยเปิดให้มีบริการธนาคารออฟฟิศแบงคก้ิ์ง เพื่อให้ขอ้มูลทางการเงินท่ีถูกตอ้ง 

และทนักบัเวลาในการตดัสินใจทางธุรกิจของลูกคา้เอง ความกา้วหน้าท่ีสําคญัอีกประการหน่ึงคือ 

การนาํหุ้นของธนาคารเขา้สู่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2532 นบัเป็น

รัฐวิสาหกิจแห่งแรกท่ีนาํหุ้นเขา้ซ้ือ-ขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยไดเ้ร่ิมเปิดการซ้ือ - ขายหุ้นของ

ธนาคารกรุงไทย ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตั้งแต่วนัท่ี 2 สิงหาคม 2532 เป็นตน้มา และไดแ้ปรสภาพ

เป็นบริษทัมหาชน เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2537 โดยใชช่ื้อ "ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)" (Krung 

Thai Bank Public Company Limited) การท่ีธนาคารตดัสินใจ นาํหุ้นเขา้ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยนั้น ทาํใหเ้กิดผลดี ท่ีเห็นไดช้ดั 3 ประการคือ 

  1. เป็นการส่งเสริมการออม และการลงทุนของประเทศ ตามนโยบายท่ีรัฐบาลวางไว ้

  2. เป็นการกระจายหุน้ของธนาคารไปสู่มหาชน ซ่ึงจะช่วยให้เกิดความคล่องตวั

ในการระดมทุนมาใชใ้นกิจการ 

  3. เป็นการเพิ่มสินคา้ใหม่ให้กบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ อนัเป็นการส่งเสริมตลาดทุน

ภายในประเทศใหข้ยายตวัมากข้ึน 
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 4.2 บริการของธนาคาร 

  ลูกค้าบุคคล 

  สินเช่ือกรุงไทยเคหะ ทรัพยท์วี เปิดโอกาสให้คุณมีบา้นไดง่้ายๆ และจ่ายนอ้ยกวา่ 

ดว้ยอตัราดอกเบ้ียตํ่า พร้อมเง่ือนไขท่ียดืหยุน่ในการผอ่นชาํระ พร้อมขอ้เสนอสุดพิเศษช่วยเติมเตม็

ความสุขใหก้บัครอบครัวของคุณ 

  สินเช่ือกรุงไทยธนวฏั วงเงินพร้อมใช้.....ยามฉุกเฉิน ดอกเบ้ียถูกท่ีสุดในระบบ

สถาบนัการเงิน คิดดอกเบ้ียตามวงเงินใชจ้ริง 

  บตัร ATM บตัรเอทีเอ็มที่ท่านสามารถเลือกได้ไม่ว่าจะเป็น บตัรคลาสสิค หรือ 

บตัรทองให้วงเงินการทาํรายการ ถอน,โอนเงิน,โอนเงินระหว่างธนาคารสูงสุด 150,000 บาท/วนั 

และมีประกนัอุบติัเหตุวงเงินสูงถึง 100,000 บาท 

  บตัรวีซ่าเดบิต บตัรเดียวท่ีทาํให้วนัน้ี ไม่มีความจาํเป็นต้องถอนเงินสด เพื่อการ

จบัจ่ายใชส้อยอีกต่อไป สะดวกสบาย พร้อมสิทธิประโยชน์อีกมายมาย 

  เงินฝากกรุงไทยปลอดภยักวา่....รับโปรโมชัน่พิเศษสุด สําหรับลูกคา้เงินฝากประจาํ 

ทั้งฝากต่อ, ฝากเพิ่ม และฝากใหม่ สําหรับเงินฝากประจาํระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน เพิ่มระดบัความ

ปลอดภยั 3 ประการ ท่ีคุณพึงใจ 

  บริการ KTB Online ความสุขท่ีคาดไม่ถึงรอคุณอยู่ท่ีน่ี....พบกบัผูช่้วยคนใหม่จาก

ธนาคารกรุงไทย ไม่วา่จะดาวน์โหลดเพลง , ชาํระ หรือโอนเงิน ง่ายนิดเดียว 

  ลูกค้าเอสเอม็อี 

  สินเช่ือกรุงไทยSMEs ผูช่้วยท่ีใหคุ้ณมีพลงัทางการเงิน ดว้ยบริการท่ีครบถว้น พร้อม

รองรับทุกการตดัสินใจของคุณให้เป็นจริง บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะผูใ้ห้การสนบัสนุนแก่

ผูป้ระกอบการ SMEs ตามนโยบายหลกัของรัฐบาล ช่วยเหลือผูป้ระกอบการ SMEs อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ ให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ สินเช่ือ

กรุงไทยธนวฏั ใหก้ารผา่นเงินเดือนของหน่วยงานคุณ นาํมาซ่ึงสวสัดิการพิเศษสุดแก่พนกังาน ดว้ย

วงเงินสาํรองพร้อมใช้ที่พร้อมจะอนุมติัเงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องหรือใช้จ่ายแก่พนกังานท่าน 

ในอตัราดอกเบ้ียตํ่าเสมือนเป็นสวสัดิการของหน่วยงาน 

  บตัรกรุงไทยสถาบนั บตัรเดียวท่ีเป็นทั้งบตัรประจาํตวัพนกังาน และบตัรเอทีเอม็ ท่ี

มีรูปแบบเฉพาะตามแต่ละองค์กร เพื่อใช้แสดงสิทธิ และ/หรือ ชาํระค่าบริการ / ผา่นระบบต่างๆ 

ของธนาคารตามท่ีไดต้กลงร่วมกนั 

   ส
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  บริการDirect Credit ไม่ว่าจะโอนเงินเดือน คอมมิชชัน่ โบนสั เขา้บญัชีพนกังาน

อตัโนมติั เพื่อช่วยใหก้ารดาํเนินงานมีความสะดวกคล่องตวั และจดัสรรการใชท้รัพยากร/เวลาอยา่ง

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวดเร็วเพราะโอนผา่น KTB BiZ Payment ท่ีรับส่งขอ้มูลผา่นอินเทอร์เน็ต 

บริการ KTB Online ความสุขท่ีคาดไม่ถึงรอคุณอยูท่ี่น่ี ....พบกบัผูช่้วยคนใหม่จากธนาคารกรุงไทย 

ไม่วา่จะดาวน์โหลดเพลง , ชาํระ หรือโอนเงิน ง่ายนิดเดียว 

  ลูกค้าธุรกจิ 

  บริการจ่ายเงินเดือน (Payroll) ลดภาระให้ธุรกิจในการจ่ายเงินเดือนพนักงานโอน

เขา้บญัชีของพนกังานเป็นรายบุคคลตามจาํนวนเงินและรายช่ือท่ีกาํหนด รวมถึงการจ่ายบาํเหน็จ 

บาํนาญและเงินปันผลอ่ืนๆ 

  บริการ Collection ลูกคา้ในธุรกิจของท่านสามารถชาํระค่าสินคา้และบริการผ่าน

ช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นInternet,Telebank,ATM,Mobile พร้อมบนัทึกขอ้มูลตามใบแจง้การ

ชาํระเงินของลูกคา้ 

  บริการ New Corporate Banking เป็นบริการท่ีธนาคารอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่

ลูกคา้รายนิติบุคคล/หน่วยงานราชการและรัฐวิหสากิจ รวมทั้งลูกคา้รายใหญ่ท่ีไดรั้บอนุมติัจาก

ธนาคารเป็นกรณีพิเศษใหส้ามารถทาํรายการผา่น Website ของธนาคาร 

  บริการสินเช่ือธุรกิจ บมจ.ธนาคารกรุงไทย พร้อมให้บริการทางการเงินทุกประเภท

อย่างครบวงจร รวมทั้งให้คาํปรึกษาดา้นการเงินแก่ ผูป้ระกอบการธุรกิจทุกประเภท ทั้งธุรกิจ

ขนาดยอ่ม , ธุรกิจขนาดกลาง และธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อสนบัสนุนความสําเร็จ และการเจริญเติบโต

ของธุรกิจ 

  บริการชาํระค่าภาษีอากรนาํเขา้ หากคุณเป็นผูป้ระกอบการดา้นการนาํเขา้สินคา้จาก

ต่างประเทศ และเป็นสมาชิกของ EDI ของกรมศุลกากร ธนาคารกรุงไทยมีระบบการชาํระเงินเพื่อ

รองรับผูป้ระกอบการคา้ดว้ยวธีิหกับญัชีเงินฝาก และโอนเขา้บญัชีของกรมศุลกากร 

  บริการทางการเงินต่างประเทศ พร้อมให้บริการทางการเงินทุกประเภทอยา่งครบวงจร 

รวมทั้งใหค้าํปรึกษาดา้นการเงินแก่ ผูป้ระกอบการธุรกิจทุกประเภทรายละเอียดเพิ่มเติม 

  ธนาคารชุมชน 

          ธนาคารกรุงไทยมีฐานลูกคา้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งความชาํนาญในการ

สนับสนุนบริการทางการเงินแก่ภาคธุรกิจ ดงันั้นบทบาทของธนาคารจึง สามารถพฒันาการ

ดาํเนินงานประสานต่อยอด กระบวนการดาํเนินการสร้างรายไดข้องชุมชนให้ครบวงจรไดอ้ยา่งดียิ่ง 

ซ่ึงเป็นจุดแข็งท่ีแตกต่างจากองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีทาํงานกบัชุมชน ธนาคารกรุงไทย จึงไดจ้ดัตั้งธนาคาร

ชุมชน ข้ึนเม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ 2545 เพื่อเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนบริการด้านการเงิน 
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โดยเฉพาะเงินทุนกบัชุมชน รวมทั้งประสานการพฒันาความรู้ดา้นต่างๆ ให้แก่ชุมชน อาทิเช่น ดา้น

การผลิต การบริหารจดัการและการตลาดเป็นตน้ โดยประสานความร่วมมือในการพฒันากบัองคก์ร

เครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องคก์รพฒันาเอกชน (NGO) และองคก์รอิสระอ่ืนๆ 

  บริษัทในกลุ่มธุรกจิการเงินของธนาคาร 

  1. ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้สินเช่ือ 

  2. บจก. เคทีบีลีสซ่ิง (KTBL) 

  3. บมจ. บตัรกรุงไทย (KTC) 

  4. บจก. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง (KTIBJ) 

  5. ธุรกิจดา้นตลาดทุนและท่ีปรึกษาทางการเงิน 

  6. บล. เคที ซีมิโก ้(KT ZMICO) 

  7. บลจ. กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) (KTAM) 

  8. บจก. เคทีบี แอดไวซ์เซอร์ร่ี จาํกดั (KTBA) 

  ธุรกจิประกนั 

  1. บจก. กรุงไทย แอกซ่าประกนัชีวติ (KTAL) 

  2. บจก. กรุงไทยพานิชประกนัภยั (KPI) 

  3. ธุรกิจสนบัสนุน 

  4. บจก. กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วสิเซส (KCS) 

  5. บจก. กรุงไทยธุรกิจบริการ (KGS) 

  6. บจก. กฎหมายกรุงไทย (KLS) 

  วสัิยทัศน์ (Vision) 

  ธนาคารแสนสะดวก (The Convenience Bank) สําหรับลูกคา้รายย่อย ภาคธุรกิจ 

ภาครัฐ และสถาบนั 

  พนัธกจิ (Mission) 

  1. เป็นสถาบนัการเงินชั้นนาํ 

  2. มุ่งเนน้การใหบ้ริการท่ีเป็นเลิศ 

  3. สามารถสร้างผลตอบแทนท่ีดีไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

  4. ส่งเสริมการสร้างทุนทางปัญญา 

  5. ยดึมัน่ในหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
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  หลกับรรษัทภิบาล 7 ประการ 

1. Creation of Long Term Value: สร้างมูลค่าเพิ่มอยา่งย ัง่ยนื 

2. Accountability: แสดงความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี 

3. Responsibility: รู้สาํนึกในหนา้ท่ี 

4. Promotion of Best Practices: ส่งเสริมการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ 

5. Equitable Treatment: ปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียมกนั 

6. Transparency: แสดงความโปร่งใสในการดาํเนินงาน 

7. Social and Environmental Awareness: สาํนึกต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

  หลกับรรษทัภิบาล 7 ประการของธนาคาร เป็นนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีท่ี

ได้ส่ือสารไปยงัพนักงานทุกระดบัผ่าน ส่ือต่าง ๆ ของธนาคาร และยงัไดผ้สมผสานกาํหนดเป็น

ภารกิจท่ีทุกหน่วยงานจะตอ้งมีการดาํเนินงานตามหลกั บรรษทัภิบาลของธนาคาร ซ่ึงจะทาํให้มัน่ใจ

ได้ว่าธนาคารได้ ดาํเนินการตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี กรรมการธนาคารทุกคนก็ได้

ตระหนกัในหนา้ท่ีความรับผดิชอบในการดาํเนินงานเพื่อ ประโยชน์สูงสุด ของบริษทั มีการดูแลให้

มีการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใสในการดาํเนินงาน การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเป็นธรรม 

ยดึมัน่ในการดาํเนินธุรกิจ อยา่งรับผดิชอบต่อสังคม พนกังานทุกคนประพฤติปฏิบติัตนเป็นพลเมือง

ท่ีดี ธนาคารยงัไดมี้ส่วนร่วมในการดาํเนินโครงการเพื่อรักษาส่ิงแวดลอ้ม พฒันาชุมชน และสังคม

อยา่งต่อเน่ือง สนบัสนุนภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

 

5. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 5.1 งานวจัิยต่างประเทศ 

  Tucker (1990)ไดศึ้กษาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารตามทฤษฎีของ Bass ท่ีประกอบดว้ย

องคป์ระกอบภาวะผูน้าํการแลกเปล่ียน ภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลง และภาวะผูน้าํแบบปล่อยตาม

สบาย ท่ีจะนาํมาใชก้บัความสามารถในการปรับตวัของสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา เพื่อให้ได้

ผลลพัธ์ในดา้นความพึงพอใจ ประสิทธิผล และความพยายามเป็นพิเศษ ผลการวิจยัพบวา่ กราฟ

(Profile) ของผูน้าํแต่ละคน มีพฤติกรรมกระจายตั้งแต่ภาวะผูน้าํแบบตามสบาย จนถึงภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลง ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงส่งผลต่อความพึงพอใจ ประสิทธิผล และความพยายามเป็น

พิเศษ จากผลการวิจยัทาํให้เห็นว่า ผูน้าํแบบตามสบาย ไม่มีผลต่อผูต้าม ผูว้ิจยัจึงทาํการศึกษา

รูปแบบผูน้าํเพียง 2 แบบ นัน่ก็คือรูปแบบภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลงและรูปแบบภาวะผูน้าํแบบ

แลกเปล่ียน 
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  Kirby et al (1992) พบวา่ คุณลกัษณะของผูน้าํการเปล่ียนแปลง และผูน้าํแบบ

แลกเปล่ียนมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจและความมีประสิทธิผล ยกเวน้การบริหารงานแบบวาง

เฉยลกัษณะเดียวเท่านั้นท่ีไม่มีความสัมพนัธ์ และเม่ือทาํการวิจยัเชิงคุณภาพเพื่อสนบัสนุนการทาํ

วจิยัเชิงปริมาณก็พบวา่ผูต้ามจะช่ืนชอบผูน้าํการเปล่ียนแปลง ส่วนผูน้าํแบบแลกเปล่ียนมีความสัมพนัธ์

นอ้ยมากแมแ้ต่คุณลกัษณะการให้รางวลัตามสถานการณ์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ และ

ความมีประสิทธิผลในการวิจยัเชิงปริมาณ แต่ในการวิจยัเชิงคุณภาพกลบัไม่มีความสําคญั ทั้งน้ี

เพราะผูน้าํการเปล่ียนแปลงได้ยกระดบัความตอ้งการของความตอ้งการของผูต้ามให้สูงข้ึน จาก

ผลการวจิยัทาํใหเ้ห็นวา่ ผูน้าํแบบตามสบาย ไม่มีผลต่อผูต้าม ผูว้ิจยัจึงทาํการศึกษารูปแบบผูน้าํเพียง 

2 แบบ นัน่ก็คือรูปแบบภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลงและรูปแบบภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน 

  Natemeyer (1975, อา้งถึงใน จาํเริญ บวัเลิศ 2538) ไดศึ้กษาวจิยั เร่ืองการสืบสวนเชิง

ประจกัษถึ์งความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมของผูน้าํกบัการกระทาํ และความพอใจของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

พบวา่ผูน้าํท่ีใชว้ิธีการให้เงิน หรือส่ิงตอบแทนในการควบคุมผูใ้ตบ้งัคบับญัชา จะมีความสัมพนัธ์

ในทางลบกบัความพอใจ และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ส่วนผูน้าํท่ีมีความเช่ียวชาญ ให้คาํแนะนาํในการ

ควบคุมผูใ้ตบ้งัคบับญัชา จะมีความสัมพนัธ์ในทางบวก กบัความพอใจของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูน้าํท่ี

ใช้อาํนาจความเช่ียวชาญและอาํนาจอา้งอิง มีความสัมพนัธ์ในทางบวก กบัความพอใจของ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ส่วนอาํนาจการให้รางวลั อาํนาจการบงัคบั และอาํนาจตามกฎหมายของผูน้าํมี

ความสัมพนัธ์ในทางลบกบัความพอใจของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา จากผลการวิจยัทาํให้เห็นวา่แรงจูงใจ

ภายนอก อนัไดแ้ก่ เงินหรือรางวลันัน่ ในงานวจิยัของต่างประเทศมีผลทางลบกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

  Goodson (1985, อา้งถึงใน ทรงวุฒิ แน่นหนา 2542) ซ่ึงพบว่า ปัจจยัดา้นชีวสังคม

ไม่มีผลอยา่งมีนยัสําคญัต่อแรงจูงใจทั้งจากปัจจยักระตุน้ และปัจจยัคํ้าจุน ส่วนปัจจยัดา้นความสําเร็จ

ของงานเป็นปัจจยัจูงใจท่ีก่อให้เกิดความพอใจมากท่ีสุดเช่นเดียวกนั แต่ผลการวิจยัดงักล่าวขดัแยง้

กบัผลการวิจยัของพิคคาร์ด (ทรงวุฒิ แน่นหนา 2542 : 49) ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบัแรงจูงใจของ

อาจารย์ตามการรับรู้ของอาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีในโรงเรียนในรัฐเนบราสก้า  พบว่า  อายุมี

ความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจ อาจารยท่ี์มีอายุนอ้ยจะให้คะแนนแรงจูงใจดา้นการเงิน ซ่ึงเป็นแรงจูงใจ

ภายนอก มีความสาํคญักวา่กลุ่มเจา้หนา้ท่ีในโรงเรียน ส่วนอาจารยท่ี์มีเงินเดือนสูงมีแรงจูงใจภายใน

มากกวา่อาจารยท่ี์มีเงินเดือนตํ่า จากงานวิจยัฉบบัน้ี ผูท่ี้มีเงินเดือนสูง จะมีแรงจูงใจภายในมากกว่า  

ผูท่ี้มีเงินเดือนตํ่า ในประเด็นของต่างประเทศ จึงทาํให้ผูว้ิจยัสนใจศึกษาว่า ในมิติของคนไทยแลว้    

ผูท่ี้มีเงินเดือนสูงและมีอายงุานมากจะมีแรงจูงใจภายในสูงหรือไม่ 
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  Spreitzer (1995) ไดท้าํการศึกษาผูบ้ริหารและพนกังาน โดยศึกษาพฤติกรรมของ

ผูบ้ริหารในองค์การกบัความสามารถในการริเร่ิมของพนกังาน พบว่า พฤติกรรมของผูบ้ริหารท่ี

สําคญั เช่น ผูบ้ริหารท่ีมีการส่ือสารแบบเปิดเผย มีเป้าหมายการทาํงานชดัเจน มีการเปิดโอกาสให้

พนกังานไดแ้สดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และมีการให้ขอ้มูลยอ้นกลบัใน  

ผลการปฏิบติังาน จะมีผลต่อความสามารถในการริเร่ิมของพนกังานจากงานวิจยัช้ินน้ีทาํให้เห็นถึง

ความสําคญัของผูบ้ริหารซ่ึงเป็นปัจจยัสําคญัอยา่งหน่ึงในการเกิดความคิดสร้างสรรคข์องพนกังาน

ทาํใหผู้ว้จิยัเห็นถึงความสอดคล้องของลกัษณะของรูปแบบภาวะผูน้าํว่ามีความสําคญัต่อการเกิด

และการทาํลายความคิดสร้างสรรคข์องพนกังานได ้จึงทาํให้ผูว้ิจยัสนใจศึกษารูปแบบภาวะผูน้าํแต่

ละประเภทวา่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค ์หรือไม่ ในมิติของคนไทย และรูปแบบภาวะผูน้าํแบบ

ไหนท่ีส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค ์

  Alencer และ Brimp-Faria(1997) ศึกษาลกัษณะของส่ิงแวดลอ้มที่มีผลต่อการ

กระตุน้หรือยบัย ั้งการเกิดความคิดสร้างสรรค์ โดยทาํการศึกษาส่ิงแวดลอ้มขององค์การท่ีแตกต่าง

กนัในประเทศ บราซิล ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อมท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ไดแ้ก่ การสนบัสนุนจากองคก์าร โครงสร้างขององคก์าร การสนบัสนุนจากผูบ้ริหารและผูร่้วมงาน 

ส่วนปัจจยัท่ียบัย ั้งการเกิดความคิดสร้างสรรค์ ไดแ้ก่ ลกัษณะเฉพาะของผูบ้ริหาร ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล และวฒันธรรมองค์การ อิทธิพลทางด้านการบริหาร นโยบาย กฏระเบียบของ

องค์การ จากผลการวิจยัฉบบัน้ี ทาํให้เห็นปัจจยัที่สนนัสนุน ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ว่ามี

อะไรบา้ง และปัจจยัอะไรบา้งท่ียบัย ั้งความคิดสร้างสรรค์ ซ่ึงผูบ้ริหาร หรือรูปแบบภาวะผูน้าํนั้น

เป็นทั้งปัจจยัท่ีสนบัสนุนและยบัย ั้งความคิดสร้างสรรค ์ทาํให้ผูว้ิจยัสนใจศึกษาวา่รูปแบบภาวะผูน้าํ

ในสังคมไทยมีผลต่อความคิดสร้างสรรคห์รือไม่ 

  Ryan(1982) กล่าววา่ ผลการใหข้อ้มูลป้อนกลบัท่ีมีต่อแรงจูงใจภายใน โดยท่ีเขาเห็น

วา่ขอ้มูลป้อนกลบัทางบวกอาจมองไดว้า่ เป็นลกัษณะท่ีให้ขอ้มูลหรือลกัษณะควบคุมก็ได ้ ข้ึนกบั

ปัจจยัต่างๆ และส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นตวักาํหนดว่า ขอ้มูลป้อนกลบัจะเป็นตวัเพิ่มหรือลดแรงจูงใจ

ภายใน จากผลการวิจยัเห็นไดว้า่ แรงจูงใจภายในสามารถส่งผลต่อความสามารถการรับรู้ในดา้น

ต่างๆ ไม่วา่จะเป็นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการแกปั้ญหา และความคิดสร้างสรรค ์

  Whaley(1993) ได้ทาํการศึกษาผูบ้ริหาร และพนักงาน โดยศึกษาการรับรู้ของ

ผูบ้ริหารและพนกังาน ในดา้นปัจจยัท่ีส่งเสริมหรือทาํให้เกิดการยบัยงัการเกิดความคิดสร้างสรรค์

ในส่ิงแวดลอ้มการทาํงาน ในมหาวิทยาลยัแลนดืแกรนด์ รัฐโอไฮโอ ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริหาร 

การสสนนัสนุน เก่ียวกบัการบริหารจดัการ การจดัสรรให้เกิดการทาํงานเป็นทีม เป็นส่ิงสําคญัท่ีทาํ

ใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํงาน ส่วนพนกังาน ส่ิงท่ีสาํคญัท่ีจะทาํให้เกิดการสร้างสรรค ์คือ
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ความเป็นอิสระในการปฏิบติังานและการสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร และปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดการยบัย ั้ง

การเกิดความคิดสร้างสรรค ์คือการขาดแหล่งสนบัสนุนทรัพยาการท่ีเหมาะสม 

  Spreitzer (1995) ทาํการศึกษาในผูบ้ริหาร และพนักงาน ศึกษาพฤติกรรมของ

ผูบ้ริหารในองค์กร กบัความสารถในการริเร่ิมของพนักงาน พบว่า พฤติกรรมของผูบ้ริหารใน

องค์กรกบัความสามารถในการริเร่ิมของพนกังาน พบว่า พฤติกรรมของผูบ้ริหารที่สําคญั เช่น 

ผูบ้ริหารท่ีมีการส่ือสารแบเปิดเผย มีเป้าหมายการทาํงานชัดเจน มีการเปิดโอกาสให้พนักงานได้

แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และมีการให้ขอ้มูลยอ้นกลบัของผลการปฏิบติังาน

จะมีผลต่อความสารถในการริเร่ิมของพนกังาน 

  Amabile (1996) ไดท้าํการศึกษาในพนกังานของบริษทั High-Tech Electronics 

International ในประเทศสหรัฐอเมริกา ถึงลกัษณะของส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการสร้างสรรค ์ พบวา่ 

มีปัจจยั 5 อยา่งท่ีทาํใหมี้อิทธิพลหรือผลกระทบต่อพฤติกรรมการสร้างสรรคข์องบุคคล ในการ

ส่งเสริมใหเ้กิดพฤติกรรมสร้างสรรคเ์ช่น  

  1. การมีขอ้มูลข่าวสารท่ีเปิดเผย การสนบัสนุนใหเ้กิดการคิดใหม่  

  2. ความมีอิสระในการทาํงาน 

  3. มีแหล่งทรัพยากรท่ีเหมาะสมเพียงพอ  

  4. แรงกดดนัทั้งทางบวกและทางลบทาํใหพ้นกังานรู้สึกทา้ทายในการทาํงาน 

  5. การขดัขวางจากองคก์ร 

  Mataheru (1985)ไดว้จิยัเก่ียวกบัการศึกษาแรงจูงใจในการทาํงานของอาจารยใ์น

อินโดนีเซีย ปรากฏว่าผลการวิจ ัย พบว่า แรงจูงใจที่ก่อให้เกิดความไม่พอใจมากท่ีสุดไดแ้ก่

สถานะของอาชีพ โอกาสกา้วหนา้ และเงินเดือน ตวัแปรดา้นชีวสังคม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระยะการ

ทาํงานไม่มีผลกระทบต่อแรงจูงใจในการทาํงาน 

  Shin and Zhou (2003) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร

บริษทั และพนกังาน ในประเทศเกาหลี พบวา่ ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารบริษทัมี

ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมสร้างสรรคข์องลูกจา้ง 

 5.2 งานวจัิยในประเทศ 

   “ความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะการคิดสร้างสรรค ์ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง และ

ประสิทธิผลของหวัหนา้งานตามการรับรู้ของพนกังานระดบัปฏิบติัการของ บริษทัโตโยตา้ มอเตอร์ 

ประเทศไทย จาํกดั (โรงงานเกตเวย)์” (ชาญชยั โตสงวน  2553) พบวา่ 
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  1. ลกัษณะการคิดสร้างสรรค์ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการรับรู้ภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

  2. ลกัษณะการคิดสร้างสรรคข์องหวัหนา้งานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิผล

ของหวัหนา้งาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05  

  3. การรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิผล

ของหวัหนา้งาน 

  “ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํกับบรรยากาศองค์การของสํานักงาน

สรรพากรพื้นท่ีนนทบุรี”(ศุภมาศ นุย้เล็ก 2547)  พบวา่ 

  1. ความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํของขา้ราชการและลูกจา้ง โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

เม่ือพิจารณาแต่ละรูปแบบ พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง ทุกรูปแบบ 

  2. สถานภาพส่วนบุคคลของขา้ราชการและลูกจา้ง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 

การศึกษา รายได ้หน่วยงานท่ีสังกดั และระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ

ภาวะผูน้าํไม่แตกต่างกนั 

  3. “ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมความเป็นผูน้าํของพยาบาลหัวหน้าแผนก กบั

แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพยาบาลประจาํการ โรงพยาบาลเอกชนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ”  

(จิริสิดา ล้ิมมหาคุณ  2546) 

  ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมความเป็นผูน้าํกับแรงจูงใจภายในการ

ปฏิบติังานของพยาบาลประจาํการ โรงพยาบาลเอกชนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่า พฤติกรรม

ความเป็นผูน้าํท่ีมีประสิทธิภาพ จะทาํให้ผูต้ามเกิดแรงจูงใจ และมีความกระตือรือร้นในการทาํงาน 

เม่ือผูต้ามมีแรงจูงใจในการทาํงานส่งผลใหง้านมีประสิทธิภาพในท่ีสุด 

  จากผลการวิจยั พบว่า ควรให้ความสําคญักบัการพฒันาพฤติกรรมความเป็นผูน้าํ 

สําหรับผูบ้ริหารและผูน้าํทางการพยาบาล เพื่อให้พยาบาลหัวหน้าแผนกไดมี้การปรับปรุงพฤติกรรม

ความเป็นผูน้าํของตนเอง ใหมี้ประสิทธิภาพ เน่ืองจากพฤติกรรมความเป็นผูน้าํท่ีมีประสิทธิภาพ จะ

ทาํให้ผูต้ามเกิดแรงจูงใจ มีความกระตืนรืนร้นในการทาํงานและส่งผลถึงประสิทธิภาพ เน่ืองจาก

พฤติกรรมความเป็นผูน้าํท่ีมีประสิทธ์ิภาพ จะทาํให้ผูต้ามเกิดแรงจูงใจ มีความกระตือรือร้นในการ

ทาํงานและส่งผลถึงประสิทธิภาพของงานในท่ีสุด โดยผูบ้ริหารโรงพยาบาลเอกชน อาจจะตอ้งมี

การเตรียมตวัผูบ้ริหารทางการพยาบาลหรือพยาบาลหวัหนา้แผนก ซ่ึงทาํไดโ้ดยการจดัการศึกษา 

การฝึกการอบรมเพิ่มเติม การฝึกทกัษะการเป็นผูน้าํ การทาํงานเป็นทีม การใช้ระบบเทคโนโลยี

ขอ้มูลข่าวสาร เพื่อให้เกิดนกัคิดเชิงวิเคราะห์ เชิงกลยุทธ์ การใชว้ิธีการต่อรอง วิธีการชกัจูงเพื่อให้

พยาบาลประจาํการอยากทาํงานมากกวา่ที่จะเป็นการสั่งให้ทาํโดยอาํนาจหนา้ที่ที่มีอยู ่และมีการ
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พฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีผูบ้ริหารโรงพยาบาลเอกชนอาจจะตอ้งนาํเสนอกลยุทธ์ของ

การเป็นผูน้าํเชิงปฏิรูปท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อใหพ้ยาบาลหวัหนา้แผนกปรับพฤติกรรมความเป็นผูน้าํ

ของตนเอง ใหมี้ความเป็นผูน้าํเชิงปฏิรูปมากข้ึน ไดแ้ก่ 

  1. รู้จกับุคคลในหน่วยงาน 

  2. ช่วยเหลือใหบุ้คคลากรมีการเรียนรู้และพฒันา 

  3. ใหก้ารประเมินยอ้นกลบั 

  4. ใหค้วามรับผดิชอบ 

  5. สร้างความเป็นอิสระในการทาํงาน 

  6. มีความสามารถในการส่ือสารและมีสัมพนัธะภาพท่ีดีกบัผูร่้วมงาน 

  7. ใหร้างวลัสาํหรับผูท้าํดี 

  จากการทบทวนวรรณกรรม งานของจิริสิดา ล้ิมมหาคุณ ทาํให้ผูว้ิจ ัยเห็นความ

สอดคลอ้งของภาวะผูน้าํและแรงจูงใจภายใน วา่ผูน้าํนั้นส่งผลต่อการเกิดแรงจูงใจของพนกังานใน

องคก์ร 

   “สภาพแวดล้อมในการทาํงานและคุณลักษณะส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความคิด

สร้างสรรค”์ (มณีนุช จนัทร์เท่ียง,  วรกญัญา ตนัติไวทยกุล และอจัจญา อภิวาท 2553) 

  จาก ผลการวจิยัพบวา่  

  1. ความกดดนัจากการทาํงาน มีความสัมพนัธ์ เชิงลบ กบัความคิดสร้างสรรค ์

  2. การสนบัสนุนด้านการสนับสนุนให้มีอิสระในการทาํงาน มีความสัมพนัธ์ เชิง

บวก กบัความคิดสร้างสรรค ์

  3. การสนับสนุนความรู้และทักษะในการทาํงาน มีความสัมพนัธ์ เชิงบวก กบั

ความคิดสร้างสรรค ์

  4. แรงจูงใจภายใน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความคิดสร้างสรรค ์ 

  5. ความกลา้เส่ียง มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความคิดสร้างสรรค ์

  6. ความพร้อมในการเปล่ียนแปลง มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความคิดสร้างสรรค ์

  จากงานวิจยัน้ีแสดงให้เห็นว่า ปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ นัน่ก็คือ 

ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคลของพนกังาน และแรงจูงใจ

ภายในจึงทาํให้ผูว้ิจยั สนใจที่จะทาํการศึกษาดา้นแรงจูงใจภายใน ซ่ึงเป็นปัจจยัภายในตวับุคคล 

ศึกษาอีกคร้ัง กบัหน่วยงานอ่ืนวา่มีผลเหมือนกนัหรือไม่ 

  “ปัจจยัเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลและความรักในท่ีทาํงานท่ีมีผลต่อแรงจูงใจใน

การทาํงานและความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน” (ณีรพฒัน์ แผน่ทอง 2548) 
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  จากผลการวจิยัพบวา่ พนกังานมีแรงจูงใจในการทาํงาน และความผกูพนัต่อองคก์าร

อยูใ่นระดบัมาก แรงจูงใจในการทาํงาน กบัความผูกพนัต่อองค์การมีความสัมพนัธ์กนัทางบวก 

(r = .613) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ปัจจยัส่วนบุคคลในเร่ืองของ เพศ อาย ุ อายกุาร

ทาํงาน และรายได ้ ท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลทาํใหแ้รงจูงใจในการทาํงานและความผกูพนัต่อองคก์าร

แตกต่างกนั ส่วนตาํแหน่งงานท่ีต่างกนั มีผลทาํให้แรงจูงใจในการทาํงานและความผกูพนัต่อ

องคก์ารแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

   ส
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บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

 การวจิยัเร่ือง รูปแบบภาวะผูน้าํ  แรงจูงใจภายใน ท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรคข์อง

พนกังาน กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย จาํกดั มหาชนโดยใชก้ารวเิคราะห์จากขอ้มูลปฐมภูมิ โดยการ

รวบรวมจากประชากรเป้าหมายของการวิจยั ด้วยวิธีการใช้แบบประเมิน (Inventory) ได้

ดาํเนินการศึกษาตามลาํดบัขั้นตอนดงัน้ี 

 

1.  วธีิการศึกษาวจัิย 

 ข้ันตอนที ่ 1 ทบทวนวรรณกรรมและเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยเอกสารโดย

การศึกษา คน้ควา้ รวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร วารสาร บทความ หนงัสือและวทิยานิพนธ์รวมทั้ง

เอกสารการวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เขา้ใจถึงแนวคิด 

ทฤษฎี หลกัการท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อการสร้างกรอบแนวคิดของการวจิยัน้ี 

 ข้ันตอนที่ 2 นาํแบบประเมิน รูปแบบภาวะผูน้าํ ตามการรับรู้ของพนกังาน โดยใชแ้บบ

ประเมินของเฉลิมชยั กิตติศกัด์ินาวิน แบบประเมินแรงจูงใจภายใน ของอรพินทร์ ชูชม, อจัฉรา 

สุขารมณ์ และวลิาสลกัษณ์ ชวัวลัลี (2542 : 94-96) และประเมินความคิดสร้างสรรค ์ของเฉลิมชยั 

กิตติศกัด์ินาวนิ (2554)   

 ข้ันตอนที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวจิยั โดยการทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

และความเช่ือถือไดข้องแบบประเมินก่อนนาํไปใชใ้นการวจิยั 

 ข้ันตอนที ่4 การเก็บขอ้มูลจากตวัอยา่ง 

 ข้ันตอนที ่5 การวเิคราะห์และนาํเสนอผลการวิจยั อภิปรายผลรวมทั้งขอ้เสนอแนะต่างๆ 

 

2. ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ประชากร(Population) ท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนกังานธนาคารกรุงไทย ระดบัปฏิบติัการ

ในพื้นท่ี 3 จงัหวดัไดแ้ก่ ราชบุรี กาญจนบุรีและนครปฐม โดยมีจาํนวนพนกังานทั้งส้ิน  421 คน  

ดงัน้ี  

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

59 

  180 
  421 

 2.1 จงัหวดัราชบุรี มีจาํนวนสาขา 14 สาขา มีพนกังานระดบัปฏิบติัการจาํนวน 123 คน   

 2.2 จงัหวดักาญจบุรี มีจาํนวนสาขา 11 สาขา มีพนกังานระดบัปฏิบติัการจาํนวน 118 คน 

 2.3 จงัหวดันครปฐม มีจาํนวนสาขา 16 สาขา มีพนกังานระดบัปฏิบติัการทั้งส้ินจาํนวน 

180 คน  

 ผูว้ิจยันาํจาํนวนประชากรมาคาํนวณเพื่อกาํหนดขนาดตวัอยา่ง ตามวิธีการของยามาเน่ 

(Yamane 1967 : 547) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่เป็น 95%  และค่าความคลาดเคล่ือน 5%   จะไดก้ลุ่ม

ตวัอยา่ง ดงัน้ี 

 

 สูตรทีใ่ช้ 

 

 

    โดย  n     คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  

   N      คือ ขนาดของประชากรท่ีตอ้งการศึกษา ( N = 421 ) 

  e       คือ   สัดส่วนของความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึน (e = 0.05) 

 

 แทนค่าสูตร 

 

 

จากการคํานวน  จะได้กลุ่มตวัอย่าง

จํานวน  206  ตัวอย่าง 

 หลงัจากนั้นจะนาํกลุ่มตวัอยา่ง 206 ตวัอยา่งมาทาํการสุ่ม โดยแบ่งตามพื้นท่ีจงัหวดั ดงัน้ี 

ราชบุรี , กาญจนบุรี , นครปฐม 
 

 จงัหวดัราชบุรี   X      206   =  60  คน  
 

 จงัหวดักาญจนบุรี   X      206   =  58  คน 
 

  จงัหวดันครปฐม     X      206   =  88  คน 

 

 

 

n        =             N 

    1 + Ne2 

  123 
  421 

  118 
  421 

 

    n    = 

      

          421 
  

1 + 421(0.05)2 

=   205.11   =   206   ตวัอยา่ง 
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ตารางท่ี 1 แสดงจาํนวนประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีใชใ้นงานวจิยั 

 

จังหวดั ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ราชบุรี 

กาญจนบุรี 

นครปฐม 

123 

118 

180 

60 

58 

88 

รวม 421 206 

 

3.  ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

 3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary data)  ใชว้ิธีการรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบประเมินจาก   

กลุ่มตวัอยา่งพนกังานระดบัปฏิบติัการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จาํนวน 3 จงัหวดั ไดแ้ก่จงัหวดัราชบุรี 

กาญจนบุรี และนครปฐม จาํนวน  206 ตวัอยา่ง โดยนาํแบบประเมินความคิดเห็น เพื่อศึกษารูปแบบ

ภาวะผูน้าํ แรงจูงใจภายใน และความคิดสร้างสรรค ์โดยผูว้ิจยัจะเก็บรวบรวมและตรวจสอบความ

ครบถว้นถูกตอ้งของแบบประเมินทนัทีท่ีไดรั้บแบบประเมินคืนจากผูต้อบแบบประเมินทุกรายก่อน

นาํแบบประเมินไปวเิคราะห์ขอ้มูล 

 3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ  โดยการรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ เอกสาร  บทความทางวิชาการ  

งานวิจยั  วิทยานิพนธ์ และเอกสารอ่ืน ๆ จากหอสมุดต่างๆ เช่น มหาวิทยาลยัศิลปากร   มหาวิทยาลยั 

มหิดล ฯลฯ  และขอ้มูลเปิดในอินเทอร์เน็ตจากเวบ็ไซตต์่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

4.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัน้ี เป็นแบบประเมินรูปแบบภาวะผูน้าํ โดยใชแ้บบประเมินของ

เฉลิมชยั กิตติศกัด์ินาวิน แบบประเมินแรงจูงใจภายใน ของอรพินทร์ ชูชม อจัฉรา สุขารมณ์ และ

วิลาสลกัษณ์ ชวัวลัลี (2542 : 94-96) และแบบประเมินความคิดสร้างสรรค ์ของเฉลิมชยั กิตติศกัด์ินาวิน 

(2554)  ไดต้รวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือแลว้ก่อนนาํมาใชส้าํหรับงานวจิยัฉบบัน้ี 

 การวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ช้แบบประเมินเป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบ่ง

แบบประเมินออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนที่ 1 แบบประเมินรายละเอียดส่วนตวัของผูต้อบแบบประเมิน ลกัษณะแบบประเมิน

เป็นแบบสํารวจรายการ (check list) ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน 

ลกัษณะงาน ประสบการณ์การทาํงาน รายไดต่้อเดือน 
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 ตอนที่ 2 แบบประเมินการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ ตามการรับรู้ของพนกังาน  ซ่ึงผูว้จิยัใช้

แบบประเมินของเฉลิมชยั กิตติศกัด์ินาวิน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มี  

ขอ้คาํถาม จาํนวน 26 ขอ้ ดงัน้ี 

 1. แบบรูปแบบภาวะผูน้าํการแลกเปล่ียน จาํนวน 20 ขอ้ 

 2. แบบรูปแบบภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง จาํนวน 6 ขอ้ 

 แบบประเมินตอนท่ี 2 มีค่า แต่ละขอ้เป็นคาํถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าจดัลาํดบั

เป็น 5 ระดบัของลิเคิร์ท (Likert’s five rating scale) โดยกาํหนดความหมายค่า คะแนนของช่วง

นํ้าหนกั ดงัน้ี 

 นํ้าหนกั 1 หมายถึง พนกังานมีการรับรู้ระดบัพฤติกรรมของผูน้าํนอ้ยท่ีสุด 

 นํ้าหนกั 2 หมายถึง พนกังานมีการรับรู้ระดบัพฤติกรรมของผูน้าํนอ้ย 

 นํ้าหนกั 3 หมายถึง พนกังานมีการรับรู้ระดบัพฤติกรรมของผูน้าํปานกลาง 

 นํ้าหนกั 4 หมายถึง พนกังานมีการรับรู้ระดบัพฤติกรรมของผูน้าํมาก 

 นํ้าหนกั 5 หมายถึง พนกังานมีการรับรู้ระดบัพฤติกรรมของผูน้าํมากท่ีสุด 

 ตอนที ่3 แบบประเมินแรงจูงใจภายใน ของพนกังาน เป็นแบบประเมินท่ีผูว้ิจยัประยุกต์

จากแนวคิดแรงจูงใจภายในท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัของ(อรพินทร์ และคณะ 2542 : 94-96) แบบ

ประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั โดยวดัแรงจูงใจภายในทั้งหมด 5 

องคป์ระกอบ  

 ประกอบดว้ย ขอ้คาํถาม 23 ขอ้ ดงัน้ี 

 1. ความตอ้งการส่ิงทา้ทาย   ขอ้ท่ี 1 – 5   จาํนวน 5 ขอ้  

 2. ความสนใจ-เพลิดเพลิน   ขอ้ท่ี 6 – 10   จาํนวน 5 ขอ้  

 3. ความเป็นตวัของตวัเอง   ขอ้ท่ี 11 – 15  จาํนวน 5 ขอ้  

 4. ความตอ้งการมีความสามารถ  ขอ้ท่ี 16 – 19 จาํนวน 4 ขอ้  

 5. ความมุ่งมัน่    ขอ้ท่ี 20 – 23 จาํนวน 4 ขอ้  

 แบบประเมินตอนท่ี 3 แต่ละขอ้เป็นคาํถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าจดัลาํดบัเป็น 5 ระดบั

ของลิเคิร์ท (Likert’s five rating scale) โดยกาํหนดความหมายค่า คะแนนของช่วงนํ้าหนกั ดงัน้ี 

 นํ้าหนกั 1 หมายถึง แรงจูงใจภายในอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 นํ้าหนกั 2 หมายถึง แรงจูงใจภายในอยูใ่นระดบันอ้ย 

 นํ้าหนกั 3 หมายถึง แรงจูงใจภายในอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 นํ้าหนกั 4 หมายถึง แรงจูงใจภายในอยูใ่นมาก 

 นํ้าหนกั 5 หมายถึง แรงจูงใจภายในอยูใ่นมากท่ีสุด 
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 ตอนที่ 4  แบบประเมินความคิดสร้างสรรค ์ ของพนกังาน เป็นแบบประเมินท่ีผูว้ิจยัใช้

แบบประเมินของ เฉลิมชยั กิตติศกัด์ินาวิน(2554) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มี

ขอ้คาํถาม จาํนวน 5 ขอ้ 

 แบบประเมินตอนท่ี 4 แต่ละขอ้เป็นคาํถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าจดัลาํดบัเป็น 5 

ระดบัของลิเคิร์ท (Likert’s five rating scale) โดยกาํหนดความหมายค่า คะแนนของช่วงนํ้ าหนกั 

ดงัน้ี 

 นํ้าหนกั 1 หมายถึง ระดบัความคิดสร้างสรรคข์องพนกังานนอ้ยท่ีสุด 

 นํ้าหนกั 2 หมายถึง ระดบัความคิดสร้างสรรคข์องพนกังานนอ้ย 

 นํ้าหนกั 3 หมายถึง ระดบัความคิดสร้างสรรคข์องพนกังานปานกลาง 

 นํ้าหนกั 4 หมายถึง ระดบัความคิดสร้างสรรคข์องพนกังานมาก 

 นํ้าหนกั 5 หมายถึง ระดบัความคิดสร้างสรรคข์องพนกังานมากท่ีสุด 

 

5.  เกณฑ์การประเมินผล  

 5.1 การวดัระดับตัวแปร คือ รูปแบบภาวะผูน้าํ ตามการรับรู้ของพนกังาน  แรงจูงใจ

ภายในของพนกังาน และความคิดสร้างสรรคข์องพนกังาน มีค่าอยูใ่นช่วง 1 ถึง 5 เรียงลาํดบัความ

คิดเห็นตามมาตราวดัลิเคิร์ท (Likert  Scale) (บุญชม   ศรีสะอาด 2535 : 99 - 100)  ดงัน้ี  

  ระดับความเห็น คะแนน 

  เห็นดว้ยอยา่งยิง่  5 

  เห็นดว้ย  4 

  ไม่แน่ใจ  3 

  ไม่เห็นดว้ย  2 

  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่  1 

  การแปลความหมายของคะแนน โดยใชค้ะแนนเฉล่ีย (Mean) ของคะแนนเป็น

ตวัช้ีวดั 3 ระดบั คือ ระดบัสูง ระดบัปานกลาง และระดบัตํ่า โดยใชเ้กณฑก์ารประมาณ ดงัน้ี 

  หลกัการวดัรูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจภายในของพนกังาน และความคิดสร้างสรรค์

โดยใชเ้กณฑก์ารประมาณค่า ดงัน้ี 

  (คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด)  =(5 - 1)     = 1.33  คือความกวา้งของชั้น 

                               จาํนวนระดบัการวดั                     3 
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  จากหลกัเกณฑ์ดงักล่าวผูว้ิจยัไดก้าํหนดการแปรความหมายของค่าเฉล่ียตวัแปรต่าง ๆ 

ดงักล่าวขา้งตน้ตามระดบัคะแนนดงัน้ี 

  ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 1.00  ถึง   2.33 จดัอยูใ่นกลุ่มระดบัตํ่า 

  ค่าเฉล่ียตั้งแต่   2.34   ถึง   3.67 จดัอยูใ่นกลุ่มระดบัปานกลาง 

  ค่าเฉล่ียตั้งแต่   3.68   ถึง  5.00 จดัอยูใ่นกลุ่มระดบัสูง 

 5.2 เกณฑ์ในการกาํหนดระดับความสัมพันธ์ จากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ เพียร์สัน 

เป็นดงัน้ี ( ศิริชยั กาญจนวาสี,  ทววีฒัน์ ปิตยานนท ์และ ดิเรก ศรีสุโข, 2551) 

  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์      0 ถึง  0.29  มีระดบัความสัมพนัธ์ตํ่า  

  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์     0.30  ถึง  0.70  มีระดบัความสัมพนัธ์ปานกลาง 

  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์     0.71 ถึง  1.00  มีระดบัความสัมพนัธ์สูง 

  ส่วนเคร่ืองหมาย + หรือ – แสดงถึงทิศทางของความสัมพนัธ์ คือถา้ค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์เป็นบวก หมายถึง ขอ้มูลทั้งสองมีทิศทางของความสัมพนัธ์เพิ่มหรือลดตามกนั ส่วนถา้

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เป็นลบ หมายถึง ขอ้มูลทั้งสองมีทิศทางของความสัมพนัธ์เพิ่มหรือลด

ตรงขา้มกนั 

 

6.  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวจัิย 

 การวจิยัน้ีผูว้ิจยัดาํเนินการนาํแบบประเมินท่ีใช้ในการวิจยั มาตรวจสอบคุณภาพของ

เคร่ืองมือ ดงัน้ี  

 6.1  ผูว้จิยัไดน้าํแบบประเมินความคิดเห็น เพื่อศึกษารูปแบบภาวะผูน้าํ แบบประเมินวดั

แรงจูงใจภายใน และความคิดสร้างสรรค ์สําหรับการศึกษาวิจยัไปทาํการทดสอบหาค่าความเท่ียงตรง 

(Validity) โดยนาํแบบประเมิน ไปตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหาจากผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 

4 ท่าน คือ ดร.รัชนิภา สายอุบล, อ.ดร.เกริกฤทธ์ิ อิงคะวตั ,อ.ดร.พรศกัด์ิ  สุจริตรักษ ์และอ.ดร.เฉลิมชยั 

กิตติศกัด์ินาวิน เป็นผูต้รวจสอบและประเมินขอ้คาํถามแต่ละขอ้คาํถามของแบบประเมินทุกขอ้คาํถาม

วา่  มีความครอบคลุมในแต่ละดา้นและครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวิจยัหรือไม่  แลว้ผูว้ิจยันาํ

ผลการประเมินท่ีไดม้าหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ซ่ึงค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ตํ่าสุดท่ียอมรับ

ไดต้อ้งมีค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 0.5 ตามสมการการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ดงัน้ี (พวงรัตน์ 

ทวรัีตน์  2538) 
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   โดยใชสู้ตร  IOC = 
N

R∑   

   

  เม่ือ   IOC    หมายถึง    ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of congruence) 

   R   หมายถึง  ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  

   ค่า +1  หมายถึง  ขอ้คาํถามสามารถนาํไปวดัไดอ้ยา่งแน่นอน  

   ค่า   0  หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่จะวดัได ้ 

   ค่า -1  หมายถึง  ขอ้คาํถามไม่สามารถนาํไปวดัไดอ้ยา่งแน่นอน  

        N  หมายถึง      จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 

 

ตารางท่ี 2 การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบประเมินการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ 
 

แบบประเมินการรับรู้รูปแบบภาวะผู้นํา 

ตัวแปร ลาํดับ การตรวจสอบความเทีย่งตรง ค่าความ

เทีย่งเชิง

เนือ้หา 

ผลการ

พจิารณา ผู้เช่ียวชาญประเมิน 

1 2 3 4 

รูปแบบภาวะผู้นํา

แบบเปลีย่นแปลง 

ขอ้ 1 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 2 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 3 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 4 +1 -1 +1 +1 0.50 ผา่น 

ขอ้ 5 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 6 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 7 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 8 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 9  +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 10 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 11 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 12 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 13 0 +1 +1 +1 0.75 ผา่น 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

        

แบบประเมินการรับรู้รูปแบบภาวะผู้นํา 

ตัวแปร ลาํดับ การตรวจสอบความเทีย่งตรง ค่าความ

เทีย่งเชิง

เนือ้หา 

ผลการ

พจิารณา ผู้เช่ียวชาญประเมิน 

1 2 3 4 

รูปแบบภาวะผู้นํา

แบบเปลีย่นแปลง 

ขอ้ 14 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 15 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 16 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 17 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 18 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 19 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 20 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

รูปแบบภาวะผู้นํา

แบบแลกเปลี่ยน 

ขอ้ 1 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 2 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 3 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 4 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 5 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 6 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 
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ตารางท่ี 3 การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบประเมินแรงจูงใจภายใน 

 

แบบประเมินแรงจูงใจภายในของพนักงาน  

ตัวแปร ลาํดับ การตรวจสอบความเทีย่งตรง ค่าความ

เทีย่งเชิง

เนือ้หา 

ผลการ

พจิารณา ผู้เช่ียวชาญประเมิน 

1 2 3 4 

ความต้องการส่ิงที่

ท้าทาย   

ขอ้ 1 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 2 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 3 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 4 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 5 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ความสนใจและ

เพลดิเพลนิ 

ขอ้ 1 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 2 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 3 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 4 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 5 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ความเป็นตัวของ

ตัวเอง 

ขอ้ 1 +1 +1 0 +1 0.75 ผา่น 

ขอ้ 2 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 3 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 4 +1 +1 0 +1 0.75 ผา่น 

ขอ้ 5 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ความต้องการมี

ความสามารถ 

ขอ้ 1 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 2 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 3 +1 +1 0 +1 0.75 ผา่น 

ขอ้ 4 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ความมุ่งมั่น ขอ้ 1 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 2 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 3 +1 +1 0 +1 0.75 ผา่น 

ขอ้ 4 +1 +1 0 +1 0.75 ผา่น 
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ตารางท่ี 4 การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบประเมินความคิดสร้างสรรค ์

 
 

  การวเิคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบประเมิน การวิจยัคร้ังน้ี (ดงัตาราง ท่ี 

2-4) พบว่า แบบประเมินรูปแบบภาวะผูน้าํ และแรงจูงใจภายใน ข้อคาํถามทุกข้อ มีค่าความ

เท่ียงตรงเชิงเน้ือหาผา่นเกณฑ์ ยกเวน้ แบบประเมินความคิดสร้างสรรค ์ท่ีมีขอ้คาํถามไม่ผา่นเกณฑ ์

จาํนวน 1 ขอ้ คือ ขอ้คาํถามท่ี 5 ผูว้ิจยัจึงตดัขอ้คาํถามดงักล่าวออก แลว้นาํขอ้คาํถามท่ีผา่นเกณฑ์ไป

ตรวจสอบคุณภาพต่อไป 

 6.2  นาํแบบประเมินไปตรวจสอบความเช่ือถือได ้จาํนวน 30 ราย และนาํมาทดสอบเพื่อ

คาํนวณค่าความเช่ือถือ  (Reliability) ของแบบประเมินดว้ยวธีิสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ คอนบาร์ด 

(Cronbach) ดงัน้ี  

  ผูว้จิยัวเิคราะห์ค่าความเช่ือถือไดข้องแบบประเมิน รูปแบบภาวะผูน้าํแบบเปล่ียน 

แปลง พบวา่ มีค่าความเช่ือถือไดอ้ยูใ่นระดบัสูง มีค่า เท่ากบั 0.967 (ดงัตารางท่ี 5) 

 

 

 

 

แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน 

ตัวแปร ลาํดับ การตรวจสอบความเทีย่งตรง ค่าความ

เทีย่งเชิง

เนือ้หา 

ผลการ

พจิารณา ผู้เช่ียวชาญประเมิน 

1 2 3 4 

ด้านความคิด

สร้างสรรค์ของบุคคล 
ขอ้ 1 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 2 +1 +1 0 +1 0.75 ผา่น 

ขอ้ 3 +1 +1 0 +1 0.75 ผา่น 

ขอ้ 4 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 5 0 +1 -1 +1 0.25 ไม่ผา่น 

ขอ้ 6 +1 +1 0 +1 0.75 ผา่น 
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ตารางท่ี 5 ค่าความเช่ือถือไดข้องแบบประเมินรูปแบบภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลง 
 

รูปแบบ

ภาวะผู้นํา 

ข้อ

คําถาม 

ค่าเฉลีย่ของ

มาตรวดัถ้า

ลบข้อความ 

ค่าความ

แปรปรวน

ของมาตร

วดัถ้าลบ

ข้อความ 

ค่า

สหสัมพนัธ์ 

Corrected 

Item-total 

ค่า

สหสัมพนัธ์

พหุคูณ

กาํลงัสอง 

ค่าอลัฟา

(alpha) 

ถ้าลบ

ข้อความ 

ภาวะผู้นํา

แบบ

เปลีย่นแปลง 

ขอ้ท่ี 1 75.9000 102.162 .483 . .969 

ขอ้ท่ี 2 75.7000 100.562 .746 . .966 

ขอ้ท่ี 3 76.1000 100.369 .698 . .966 

ขอ้ท่ี 4 76.3000 98.079 .635 . .968 

ขอ้ท่ี 5 75.9667 99.551 .775 . .965 

ขอ้ท่ี 6 75.6667 96.644 .828 . .965 

ขอ้ท่ี 7 75.7667 96.047 .888 . .964 

ขอ้ท่ี 8 75.9000 96.990 .893 . .964 

ขอ้ท่ี 9 75.7667 97.082 .875 . .964 

ขอ้ท่ี 10 75.7333 97.168 .911 . .964 

ขอ้ท่ี 11 75.7000 100.286 .773 . .966 

ขอ้ท่ี 12 75.6333 96.861 .924 . .964 

ขอ้ท่ี 13 75.7667 95.495 .868 . .964 

ขอ้ท่ี 14 75.8000 96.648 .873 . .964 

ขอ้ท่ี 15 75.5333 99.568 .712 . .966 

ขอ้ท่ี 16 75.5000 96.879 .846 . .965 

ขอ้ท่ี 17 75.8000 96.372 .895 . .964 

ขอ้ท่ี 18 75.7667 97.357 .853 . .964 

ขอ้ท่ี 19 76.1000 106.645 .133 . .973 

ขอ้ท่ี 20 75.8000 101.200 .718 . .966 

ค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา ดา้นภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลง เท่ากบั  .967 
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  การวเิคราะห์ความเช่ือถือไดข้องแบบประเมินรูปแบบภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียนมี

ค่าเท่ากบั 0.443 (ดงัตารางท่ี 6) ผูว้จิยัจึงตดัขอ้คาํถามท่ี 5 และ 6 แลว้วเิคราะห์ค่าความเช่ือถือไดอี้ก

คร้ัง ทาํใหมี้ ค่าความเช่ือถือไดข้องแบบประเมินน้ี มีค่าเท่ากบั 0.840 (ดงัตารางท่ี 7) ซ่ึงเป็นค่าความ

เช่ือถือไดใ้นระดบัสูง 

 

ตารางท่ี 6  ค่าความเช่ือถือไดข้องแบบประเมินรูปแบบภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน 
 

 

รูปแบบภาวะ

ผู้นํา 

ข้อคาํถาม ค่าเฉลีย่ของ

มาตรวดัถ้า

ลบข้อความ 

ค่าความ

แปรปรวนของ

มาตรวดัถ้าลบ

ข้อความ 

ค่า

สหสัมพนัธ์ 

Corrected 

Item-total 

ค่า

สหสัมพนั

ธ์พหุคูณ

กาํลงัสอง 

ค่าอลัฟา

(alpha) 

ถ้าลบ

ข้อความ 

ภาวะผู้นํา

แบบ

แลกเปลีย่น 

ขอ้ท่ี 1 17.93 5.168 .420 .640 .295 

ขอ้ท่ี 2 17.77 4.875 .621 .717 .209 

ขอ้ท่ี 3 17.70 4.976 .376 .458 .302 

ขอ้ท่ี 4 17.57 5.357 .434 .403 .303 

ขอ้ท่ี 5 18.80 6.855 -.141 .093 .615 

ขอ้ท่ี 6 18.57 5.771 .004 .043 .565 

ค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟา ดา้นภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน เท่ากบั  .443 

 

ตารางท่ี 7  ค่าความเช่ือถือไดข้องแบบประเมินรูปแบบภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน (ตดัขอ้คาํถาม)  
 

รูปแบบภาวะ

ผู้นํา 

ข้อคาํถาม ค่าเฉลีย่ของ

มาตรวดัถ้า

ลบข้อความ 

ค่าความ

แปรปรวนของ

มาตรวดัถ้าลบ

ข้อความ 

ค่า

สหสัมพนัธ์ 

Corrected 

Item-total 

ค่า

สหสัมพนั

ธ์พหุคูณ

กาํลงัสอง 

ค่าอลัฟา

(alpha) 

ถ้าลบ

ข้อความ 

ภาวะผู้นํา

แบบ

แลกเปลีย่น 

ขอ้ท่ี 1 15.07 4.616 .532 .633 .486 

ขอ้ท่ี 2 14.90 4.438 .710 .713 .419 

ขอ้ท่ี 3 14.83 4.282 .526 .434 .475 

ขอ้ท่ี 4 15.70 5.803 -.051 .033 .840 

ค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟา ดา้นภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน เท่ากบั  .840 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  ผูว้ิจยั วิเคราะห์ค่าความเช่ือถือไดข้องแบบประเมินรูปแบบภาวะผูน้าํ ทั้งฉบบัมีค่า  

เท่ากบั 0.971 ซ่ึงมีค่าความเช่ือถือได ้อยูใ่นระดบัท่ีสูงมาก (ดงัตารางท่ี 8) 

 

ตารางท่ี  8  ค่าความเช่ือถือไดข้องแบบประเมินรูปแบบภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลง และภาวะผูน้าํ

แบบแลกเปล่ียน 
 

รูปแบบภาวะ

ผู้นํา 

ข้อ

คาํถาม 

ค่าเฉลีย่ของ

มาตรวดัถ้า

ลบข้อความ 

ค่าความ

แปรปรวนของ

มาตรวดัถ้าลบ

ข้อความ 

ค่า

สหสัมพนัธ์ 

Corrected 

Item-total 

ค่า

สหสัมพนัธ์

พหุคูณ

กาํลงัสอง 

ค่าอลัฟา

(alpha) 

ถ้าลบ

ข้อความ 

ภาวะผู้นํา

แบบ

เปลีย่นแปลง 

ขอ้ท่ี 1 91.6000 149.903 .467 . .972 

ขอ้ท่ี 2 91.4000 147.766 .740 . .970 

ขอ้ท่ี 3 91.8000 147.614 .687 . .970 

ขอ้ท่ี 4 92.0000 144.828 .629 . .971 

ขอ้ท่ี 5 91.6667 146.161 .796 . .969 

ขอ้ท่ี 6 91.3667 143.068 .819 . .969 

ขอ้ท่ี 7 91.4667 142.189 .888 . .968 

ขอ้ท่ี 8 91.6000 143.283 .896 . .968 

ขอ้ท่ี 9 91.4667 143.430 .876 . .969 

ขอ้ท่ี 10 91.4333 143.564 .909 . .968 

ขอ้ท่ี 11 91.4000 147.421 .766 . .970 

ขอ้ท่ี 12 91.3333 143.195 .922 . .968 

ขอ้ท่ี 13 91.4667 141.637 .862 . .969 

ขอ้ท่ี 14 91.5000 143.017 .867 . .969 

ขอ้ท่ี 15 91.2333 146.530 .709 . .970 

ขอ้ท่ี 16 91.2000 143.131 .850 . .969 

ขอ้ท่ี 17 91.5000 142.741 .885 . .968 

ขอ้ท่ี 18 91.4667 143.844 .849 . .969 

ขอ้ท่ี 19 91.8000 154.441 .171 . .974 

ขอ้ท่ี 20 91.5000 148.190 .739 . .970 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี  8  (ต่อ) 
 

รูปแบบภาวะ

ผู้นํา 

ข้อ

คาํถาม 

ค่าเฉลีย่ของ

มาตรวดัถ้า

ลบข้อความ 

ค่าความ

แปรปรวนของ

มาตรวดัถ้าลบ

ข้อความ 

ค่า

สหสัมพนัธ์ 

Corrected 

Item-total 

ค่า

สหสัมพนัธ์

พหุคูณ

กาํลงัสอง 

ค่าอลัฟา

(alpha) 

ถ้าลบ

ข้อความ 

ภาวะผู้นํา

แบบ

แลกเปลีย่น 

ขอ้ท่ี 1 91.7667 144.668 .714 . .970 

ขอ้ท่ี 2 91.6000 144.386 .823 . .969 

ขอ้ท่ี 3 91.5333 144.395 .626 . .971 

ขอ้ท่ี 4 91.4000 145.697 .737 . .970 

ค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา ภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลง และภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียนเท่ากบั  .971 
 

   แบบประเมินแรงจูงใจภายใน ดา้นความตอ้งการส่ิงท่ีทา้ทาย ประกอบดว้ยคาํถาม 

5  ขอ้ ไดค้่าความเช่ือถือได ้เท่ากบั 0.894 (ดงัตารางท่ี 9) 

 

ตารางท่ี  9  ค่าความเช่ือถือไดข้องแบบประเมินแรงจูงใจภายใน ดา้นความตอ้งการส่ิงท่ีทา้ทาย 
 

แรงจูงใจ

ภายใน 

ข้อ

คําถาม 

ค่าเฉลีย่

ของมาตร

วดัถ้าลบ

ข้อความ 

ค่าความ

แปรปรวนของ

มาตรวดัถ้าลบ

ข้อความ 

ค่า

สหสัมพนัธ์ 

Corrected 

Item-total 

ค่า

สหสัมพนัธ์

พหุคูณ

กาํลงัสอง 

ค่าอลัฟา

(alpha) 

ถ้าลบ

ข้อความ 

ด้านความ

ต้องการส่ิง

ทีท้่าทาย 

ขอ้ท่ี 1 15.67 6.920 .674 .496 .885 

ขอ้ท่ี 2 15.80 6.303 .785 .624 .861 

ขอ้ท่ี 3 16.03 5.757 .682 .526 .897 

ขอ้ท่ี 4 15.47 6.189 .849 .788 .847 

ขอ้ท่ี 5 15.30 6.700 .783 .729 .865 

ค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา แรงจูงใจภายในดา้นความตอ้งการส่ิงท่ีทา้ทาย เท่ากบั  .894 

   แบบประเมินแรงจูงใจภายใน ดา้นความสนใจและเพลิดเพลิน ประกอบดว้ยคาํถาม 

5  ขอ้ ไดค้่าความเช่ือถือได ้เท่ากบั 0.898 (ดงัตารางท่ี 10) 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 10 ค่าความเช่ือถือไดข้องแบบประเมินแรงจูงใจภายใน ดา้นความความสนใจและเพลิดเพลิน 
 

แรงจูงใจ

ภายใน 

ข้อ

คําถาม 

ค่าเฉลีย่

ของมาตร

วดัถ้าลบ

ข้อความ 

ค่าความ

แปรปรวน

ของมาตรวดั

ถ้าลบข้อความ 

ค่า

สหสัมพนัธ์ 

Corrected 

Item-total 

ค่า

สหสัมพนัธ์

พหุคูณ

กาํลงัสอง 

ค่าอลัฟา

(alpha) 

ถ้าลบ

ข้อความ 

ด้านความ

สนใจและ

เพลดิเพลนิ 

ขอ้ท่ี 1 16.13 5.292 .848 .816 .854 

ขอ้ท่ี 2 16.00 5.517 .822 .805 .861 

ขอ้ท่ี 3 16.07 5.513 .678 .583 .893 

ขอ้ท่ี 4 15.87 6.051 .566 .476 .914 

ขอ้ท่ี 5 15.93 5.237 .853 .748 .852 

ค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา ความแรงจูงใจภายในดา้นความความสนใจและเพลิดเพลินเท่ากบั  .898 
 

   แบบประเมินแรงจูงใจภายใน ดา้นความเป็นตวัของตวัเอง ประกอบดว้ยคาํถาม 5

ขอ้ ไดค้่าความเช่ือถือได ้เท่ากบั 0.777 (ดงัตารางท่ี 11) 

 

ตารางท่ี 11  ค่าความเช่ือถือไดข้องแบบประเมินแรงจูงใจภายใน ดา้นความเป็นตวัของตวัเอง 
 

แรงจูงใจ

ภายใน 

ข้อ

คําถาม 

ค่าเฉลีย่ของ

มาตรวดัถ้า

ลบข้อความ 

ค่าความ

แปรปรวนของ

มาตรวดัถ้าลบ

ข้อความ 

ค่า

สหสัมพนัธ์ 

Corrected 

Item-total 

ค่า

สหสัมพนัธ์

พหุคูณ

กาํลงัสอง 

ค่าอลัฟา

(alpha) 

ถ้าลบ

ข้อความ 

ด้านความ

เป็นตัวของ

ตัวเอง 

ขอ้ท่ี 1 15.53 3.913 .314 .158 .847 

ขอ้ท่ี 2 15.40 3.972 .599 .475 .723 

ขอ้ท่ี 3 15.20 4.166 .597 .501 .729 

ขอ้ท่ี 4 15.23 3.495 .716 .648 .677 

ขอ้ท่ี 5 15.17 3.730 .673 .624 .697 

ค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา แรงจูงใจภายในดา้นความเป็นตวัของตวัเอง เท่ากบั  .777 

   แบบประเมินแรงจูงใจภายใน ดา้นความตอ้งการมีความสามารถ ประกอบด้วย

คาํถาม 4 ขอ้ ไดค้่าความเช่ือถือได ้เท่ากบั 0.860 (ดงัตารางท่ี 12) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี  12 ค่าความเช่ือถือไดข้องแบบประเมินแรงจูงใจภายใน ดา้นความตอ้งการมีความสามารถ 
 

แรงจูงใจ

ภายใน 

ข้อ

คําถาม 

ค่าเฉลีย่

ของมาตร

วดัถ้าลบ

ข้อความ 

ค่าความ

แปรปรวน

ของมาตร

วดัถ้าลบ

ข้อความ 

ค่า

สหสัมพนัธ์ 

Corrected 

Item-total 

ค่า

สหสัมพนัธ์

พหุคูณกาํลงั

สอง 

ค่าอลัฟา

(alpha) 

ถ้าลบ

ข้อความ 

ด้านความ

ต้องการมี

ความสามารถ 

ขอ้ท่ี 1 12.97 2.516 .505 .294 .903 

ขอ้ท่ี 2 12.63 2.378 .660 .489 .840 

ขอ้ท่ี 3 12.77 2.185 .876 .861 .756 

ขอ้ท่ี 4 12.83 2.006 .823 .843 .768 

ค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา แรงจูงใจภายในความตอ้งการมีความสามารถ เท่ากบั  .860 

 

   แบบประเมินแรงจูงใจภายใน ดา้นความมุ่งมัน่ ประกอบดว้ยคาํถาม 4 ขอ้ ไดค้่า

ความเช่ือถือได ้เท่ากบั 0.617 (ดงัตารางท่ี 13) 

 

ตารางท่ี  13  ค่าความเช่ือถือไดข้องแบบประเมินแรงจูงใจภายใน ดา้นความมุ่งมัน่ 
 

แรงจูงใจ

ภายใน 

ข้อ

คําถาม 

ค่าเฉลีย่

ของมาตร

วดัถ้าลบ

ข้อความ 

ค่าความ

แปรปรวน

ของมาตร

วดัถ้าลบ

ข้อความ 

ค่า

สหสัมพนัธ์ 

Corrected 

Item-total 

ค่า

สหสัมพนัธ์

พหุคูณกาํลงั

สอง 

ค่าอลัฟา

(alpha) 

ถ้าลบ

ข้อความ 

ด้านความ

มุ่งมั่น 

ขอ้ท่ี 1 11.43 2.944 .446 .715 .542 

ขอ้ท่ี 2 11.33 2.782 .461 .736 .522 

ขอ้ท่ี 3 11.73 1.995 .546 .327 .416 

ขอ้ท่ี 4 12.20 2.372 .261 .216 .693 

ค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา แรงจูงใจภายในดา้นความมุ่งมัน่ เท่ากบั  .617 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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   ผูว้จิยัวเิคราะห์ค่าความเช่ือถือไดข้องแบบประเมินแรงจูงใจภายใน ทั้งฉบบัมีค่า

ความเช่ือถือได ้เท่ากบั 0.935 ถือวา่มีค่าความเช่ือถือไดร้ะดบัสูงมาก (ดงัตารางท่ี 14) 

 

ตารางท่ี  14  ค่าความเช่ือถือไดข้องแบบประเมินแรงจูงใจภายใน 5 ดา้น 

แรงจูงใจ

ภายใน 

 

ข้อคาํถาม ค่าเฉลีย่ของ

มาตรวดัถ้าลบ

ข้อความ 

ค่าความ

แปรปรวนของ

มาตรวดัถ้าลบ

ข้อความ 

ค่า

สหสัมพนัธ์ 

Corrected 

Item-total 

ค่า

สหสัมพนั

ธ์พหุคูณ

กาํลงัสอง 

ค่าอลัฟา

(alpha) ถ้า

ลบ

ข้อความ 

 ขอ้ท่ี 1 87.43 92.116 .778 . .930 

ขอ้ท่ี 2 87.57 92.875 .644 . .932 

ขอ้ท่ี 3 87.80 90.786 .603 . .933 

ขอ้ท่ี 4 87.23 90.806 .820 . .929 

ขอ้ท่ี 5 87.07 92.823 .747 . .930 

ขอ้ท่ี 6 87.47 91.154 .831 . .929 

ขอ้ท่ี 7 87.33 92.368 .781 . .930 

ขอ้ท่ี 8 87.40 92.731 .643 . .932 

ขอ้ท่ี 9 87.20 93.338 .656 . .932 

ขอ้ท่ี 10 87.27 91.375 .801 . .929 

ขอ้ท่ี 11 87.73 98.064 .215 . .940 

ขอ้ท่ี 12 87.60 93.972 .718 . .931 

ขอ้ท่ี 13 87.40 95.283 .677 . .932 

ขอ้ท่ี 14 87.43 93.357 .676 . .931 

ขอ้ท่ี 15 87.37 92.999 .764 . .930 

ขอ้ท่ี 16 87.23 94.875 .608 . .932 

ขอ้ท่ี 17 86.90 99.472 .233 . .937 

ขอ้ท่ี 18 87.03 96.516 .536 . .934 

ขอ้ท่ี 19 87.10 96.576 .444 . .935 

ขอ้ท่ี 20 87.20 96.028 .619 . .933 

ขอ้ท่ี 22 87.10 94.369 .701 . .931 

ขอ้ท่ี 23 87.50 93.017 .542 . .934 

ขอ้ท่ี 24 87.97 97.068 .247 . .940 

ค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟา แรงจูงใจภายใน 5 ดา้น เท่ากบั  .935 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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   ผูว้จิยันาํขอ้คาํถามของแบบประเมินความคิดสร้างสรรคท่ี์ผา่นการตรวจสอบความ

เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา จาํนวน 5 ขอ้ คือ ขอ้คาํถามขอ้ท่ี 1 2 3 4 และ 6 มาวิเคราะห์ความเช่ือถือได ้

พบว่า แบบประเมินความคิดสร้างสรรค ์ซ่ึงถือว่ามีค่าความเช่ือถือไดร้ะดบัสูง มีค่าความเช่ือถือได ้

เท่ากบั 0.855 (ดงัตารางท่ี 15) 

 

ตารางท่ี  15  ค่าความเช่ือถือไดข้องแบบประเมินความคิดสร้างสรรค ์

 

ความคิด

สร้างสรรค์ 

ข้อ

คําถาม 

ค่าเฉลีย่

ของมาตร

วดัถ้าลบ

ข้อความ 

ค่าความ

แปรปรวนของ

มาตรวดัถ้าลบ

ข้อความ 

ค่า

สหสัมพนัธ์ 

Corrected 

Item-total 

ค่า

สหสัมพนัธ์

พหุคูณ 

กาํลงัสอง 

ค่าอลัฟา

(alpha) 

ถ้าลบ

ข้อความ 

ความคิด

สร้างสรรค์

ของบุคคล 

ขอ้ท่ี 1 15.53 5.706 .290 .170 .933 

ขอ้ท่ี 2 15.40 4.662 .869 .803 .775 

ขอ้ท่ี 3 15.57 4.737 .769 .755 .799 

ขอ้ท่ี 4 15.47 4.533 .852 .843 .776 

ขอ้ท่ี 6 15.37 5.137 .702 .664 .819 

ค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา ดา้นความคิดสร้างสรรค ์เท่ากบั  .855 

 

 3. นาํแบบประเมินท่ีตรวจสอบความเท่ียงตรงถูกตอ้งและตรวจสอบความความเช่ือถือ

ไดแ้ลว้ ไปเก็บตวัอย่างจากพนกังานระดบัปฏิบติัการ บจม.ธนาคารกรุงไทย ในพื้นท่ี 3 จงัหวดั 

ไดแ้ก่ ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม จาํนวน 206 ชุด ต่อไป 

 

7. ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล 

  การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัใชร้ะยะเวลาในการเก็บขอ้มูล ตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2555 ถึง  

22 มกราคม 255 
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8. การวเิคราะห์ข้อมูล และสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 8.1 ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใชว้เิคราะห์ขอ้มูลลกัษณะบุคคล

ของกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อจาํแนกลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั

การศึกษา ตาํแหน่งงาน ประสบการณ์ทาํงาน และอตัราเงินเดือน 

 8.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้วิเคราะห์

ขอ้มูลคะแนน ในการจาํแนกผลวิเคราะห์ทางสถิติของตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ การวิเคราะห์

การรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ, แรงจูงใจภายใน, ความคิดสร้างสรรค ์ โดยใชส้ถิติ คือ ค่าเฉล่ีย (Mean) 

เพื่อวเิคราะห์ระดบั และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อดูค่าการกระจายของ

ขอ้มูล 

 8.3 การทดสอบค่า ที (t test) ใชส้าํหรับทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม 

 8.4 ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ใช้ในการทดสอบสมมติฐานท่ีเป็น

ความแตกต่างท่ีมีค่าเฉล่ียมากกวา่ 2 กลุ่มข้ึนไป 

 8.5 ค่าสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation) ใชว้ิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ตวัแปร 

 8.6 การวเิคราะห์การถดถอยพหุแบบมีขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) 

ใช้สาํหรับวิเคราะห์อิทธิพลของตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์ความคิดสร้างสรรค ์ 

   ส
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ 

 

 การศึกษาเร่ืองรูปแบบรูปแบบภาวะผูน้าํ  แรงจูงใจภายใน ที่มีอิทธิพลต่อความคิด

สร้างสรรค์ของพนักงาน กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย จาํกัด มหาชน จาํนวน 206 ชุด และได้

นาํเสนอผลวเิคราะห์ขอ้มูลในรูปตารางดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ลักษณะทัว่ไปของตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ เพศ อายุ 

ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน ประสบการณ์ทาํงาน และอตัราเงินเดือน 

 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์การรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํตามการรับรู้ของพนกังาน  แรงจูงใจ

ภายใน ความคิดสร้างสรรค ์

 ตอนที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างของคุณลกัษณะส่วนบุคคลของพนกังานธนาคาร 

กรุงไทย ท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจภายใน ความคิดสร้างสรรคแ์ตกต่างกนั 

 ตอนท่ี 4 ผลการศึกษารูปแบบภาวะผูน้าํ และแรงจูงใจภายในท่ีมีอิทธิพลต่อความคิด

สร้างสรรคข์องพนกังานธนาคารกรุงไทย 

 

ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์ลักษณะทัว่ไปของตัวอย่าง 

 งานวจิยัฉบบัน้ีผูว้จิยัใชก้ารวจิยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบประเมินเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั

เพื่อแสวงหาคาํตอบตามวตัถุประสงค ์จากการเก็บรวบรวมโดยใชแ้บบประเมินสํารวจกลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีเป็นพนกังานธนาคารกรุงไทย ระดบัปฏิบติัการในพื้นท่ี 3 จงัหวดัไดแ้ก่ ราชบุรี กาญจนบุรีและ

นครปฐม จาํนวน 206 คน 

 

ตารางท่ี 16  จาํนวนและร้อยละคุณลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง   

               n = 206 

คุณลกัษณะส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

เพศ   

          ชาย 53 25.7 

          หญิง 153 74.3 

 

   ส
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ตารางท่ี 16  (ต่อ)   

               n = 206 

คุณลกัษณะส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

อายุ   

อายนุอ้ยกวา่ 25 ปี 27 13.1 

อาย ุ26 – 30  ปี 45 21.8 

อาย ุ31 – 35  ปี 11 5.3 

อาย ุ36 – 40  ปี 16 7.8 

อาย ุ41 – 45  ปี 37 18.0 

อาย ุ46 – 50  ปี 41 19.9 

อาย ุ51 – 55  ปี 22 10.7 

อาย ุ56 ปี ข้ึนไป 7 3.4 

สถานภาพ   

โสด 92 44.7 

สมรส 103 50.5 

หมา้ย 4 1.9 

หยา่ร้าง 7 3.4 

ระดับการศึกษา   

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 15 7.3 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 159 77.2 

ปริญญาโท 32 15.5 

ระดับตําแหน่ง   

รองผูจ้ดัการ 28 13.6 

พนกังานทัว่ไป 178 86.4 
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ตารางท่ี 16  (ต่อ) 

         n = 206 

คุณลกัษณะส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

ลกัษณะงาน   

ฝ่ายบญัชี 171 83.0 

ฝ่ายสินเช่ือ 35 17.0 

จังหวดัทีป่ฏิบัติงาน   

กาญจนบุรี 58 28.2 

ราชบุรี 60 29.1 

นครปฐม 88 42.7 

รายได้ต่อเดือน   

10,001 – 19,999  บาท 59 28.6 

20,000 – 29,999 บาท 22 10.7 

30,000 – 39,999 บาท 36 17.5 

40,000 – 49,999 บาท 40 19.4 

50,000 บาทข้ึนไป 49 23.8 

อายุงาน   

0-5 ปี 74 35.9 

6-10 ปี 16 7.8 

11-15 ปี 13 6.3 

16-20 ปี 50 24.3 

21-25 ปี 41 19.9 

26-30 ปี 8 3.9 

31 ปีข้ึนไป 4 1.9 

 

 จากตารางท่ี 16 พบว่า มีผูต้อบแบบสอบถามทั้ งหมด 206 คน เป็นเพศชายท่ีตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด 53 คน คิดเป็นร้อยละ 25.7 และเป็นเพศหญิงท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

153 คน คิดเป็นร้อยละ 74.3  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 อาย ุพบวา่ มีอายรุะหวา่ง 26-30 ปี จาํนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8 มีจาํนวนมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ อายรุะหวา่ง 46-50 ปี จาํนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 19.9 อายรุะหวา่ง 41-45 ปี จาํนวน 

37 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 อายนุอ้ยกวา่ 25 ปี จาํนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1 อายรุะหวา่ง 51 – 55 ปี 

จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 10.7 อาย ุ 36-40 ปี จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 อาย ุ 31-35 ปี 

จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 และ อาย ุ56 ปีข้ึนไป จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.4 มีจาํนวน

นอ้ยท่ีสุด 

 สถานภาพ พบวา่ มีสถานภาพสมรส จาํนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 เป็นจาํนวน

มากท่ีสุด รองลงมาคือ สถานภาพโสด จาํนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 44.7 สถานภาพหยา่ร้าง 

จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.4 และสถานสภาพม่าย จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9  ตามลาํดบั 

 ระดบัการศึกษา พบวา่ มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จาํนวน 159 คน คิดเป็น

ร้อยละ 77.2 เป็นจาํนวนมากท่ีสุด รองลงมาคือ การศึกษาระดบัปริญญาโท จาํนวน 32 คน คิดเป็น

ร้อยละ 15.5 และการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จาํนวน 15 คนคิดเป็นร้อยละ 7.3 

ตามลาํดบั 

 ระดบัตาํแหน่ง พบวา่ มีตาํแหน่งเป็นพนักงานทัว่ไป จาํนวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 

86.4 เป็นจาํนวนมากท่ีสุด รองลงมาคือ ตาํแหน่งรองผูจ้ดัการ จาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 13.6  

 ลกัษณะงาน พบวา่ มีลกัษณะงานเป็นฝ่ายบญัชี จาํนวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 83.0 เป็น

จาํนวนมากท่ีสุด รองลงมาคือ ฝ่ายสินเช่ือ จาํนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0  

 จงัหวดัท่ีปฏิบติังาน พบวา่ มีจงัหวดัท่ีปฏิบติังานเป็นนครปฐม จาํนวน 88 คน คิดเป็น

ร้อยละ 42.7 เป็นจาํนวนมากท่ีสุด รองลงมาคือ ราชบุรี จาํนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ29.1 และ

กาญจนบุรี จาํนวน 58 คนคิดเป็นร้อยละ 28.2 ตามลาํดบั 

 รายไดต่้อเดือน พบว่า มีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 10,001 – 19,999 บาท จาํนวน 59 คน 

คิดเป็นร้อยละ 28.6 เป็นจาํนวนมากท่ีสุด  รองลงมาคือ รายไดต่้อเดือน 50,000 บาทข้ึนไป จาํนวน 

49 คน คิดเป็นร้อยละ 23.8 รายไดต่้อเดือนระหว่าง 40,000 – 49,999 บาท จาํนวน 40 คน คิดเป็น

ร้อยละ 19.4 รายไดต่้อเดือนระหว่าง 30,000 – 39,999 บาท จาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 

รายไดต่้อเดือนระหวา่ง 20,000 – 29,999 บาท จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 10.7  

 อายุงาน พบวา่ อายุงานในช่วง 0-5 ปี มีจาํนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 35.9 เป็นจาํนวน

มากท่ีสุด รองลงมา คือ อายุงาน 16-20 ปี มีจาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 อายุงาน 6-10 ปี มี

จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 อายุงาน 11-15 ปี มีจาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 อายุงาน 

21-25 ปี มีจาํนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 19.9 อายุงาน 26-30 ปี มีจาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.9 

อายงุาน 31ปีข้ึนไป มีจาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 

   ส
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ตอนที ่2  ผลการวเิคราะห์รูปแบบภาวะผู้นําตามการรับรู้ของพนักงาน แรงจูงใจภายในและความคิด

สร้างสรรค์ 

 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลผูว้จิยัจึงแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปรต่าง ๆ 

ไดผ้ลดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 17  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของรูปแบบภาวะผูน้าํ 

 

ตัวแปร ค่าเฉลีย่ S.D. แปลผล 

0ภาวะผูน้าํ0แบบเปล่ียนแปลง 4.11 0.53 สูง 

0ภาวะผูน้าํ0แบบแลกเปล่ียน 4.13 0.56 สูง 

            

 จากตารางท่ี 17  พบวา่ การรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํของพนกังานธนาคารกรุงไทย ระดบั

ปฏิบติัการในพื้นท่ี 3 จงัหวดั อยู่ในระดบัสูง ทั้ง 2 รูปแบบ รูปแบบภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลง มี

ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.11 และรูปแบบภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.13 

  สรุปผลจากตารางท่ี 17 เปรียบเทียบการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํทั้ง 2 รูปแบบ ใกลเ้คียงกนัมาก 

แสดงวา่พนกังานธนาคารกรุงไทยมีการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํใกลเ้คียงกนั หรืออีกนยัหน่ึงก็คือ ผูน้าํ

ของธนาคารกรุงไทยมีการบริหารงานโดยใช้การผสมผสานระหวา่งรูปแบบภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง 

และรูปแบบภาวะผูน้าํการแลกเปล่ียนเขา้ดว้ยกนั เน่ืองจากงานธนาคารในปัจจุบนัมีเร่ืองงานขาย

ผลิตภณัฑเ์ขา้มาเก่ียวขอ้งเป็นจาํนวนมากทาํใหผู้น้าํใชห้ลกัการบริหารงาน 2 อยา่งควบคู่กนัไป 

 

ตารางท่ี 18  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจภายในของพนกังาน 

 

ตัวแปร ค่าเฉลีย่ S.D. แปลผล 

แรงจูงใจภายใน ดา้นความตอ้งการส่ิงท่ีทา้ทาย 3.89 0.52 สูง 

แรงจูงใจภายใน ดา้นความสนใจและเพลิดเพลิน 3.89 0.52 สูง 

แรงจูงใจภายใน ดา้นความเป็นตวัของตวัเอง 3.87 0.53 สูง 

แรงจูงใจภายใน ดา้นความตอ้งการมีความสามารถ 4.28 0.58 สูง 

แรงจูงใจภายใน ดา้นความมุ่งมัน่ 4.13 0.56 สูง 

ค่าเฉลีย่ แรงจูงใจภายใน 4.02 0.38 สูง 

   ส
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 จากตารางท่ี 18 พบวา่ แรงจูงใจภายในของพนกังานธนาคารกรุงไทย ระดบัปฏิบติัการ

ในพื้นท่ี 3 จงัหวดั อยูใ่นระดบัสูงเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่  

 ดา้นความตอ้งการส่ิงท่ีทา้ทาย พนักงานธนาคารกรุงไทยส่วนใหญ่ไม่ชอบงานท่ียาก 

และทา้ทายในการทาํงาน มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.89  

 ดา้นความสนใจและเพลิดเพลิน พนกังานธนาคารกรุงไทย มีความสนใจ และใส่ใจกบั

งานมากแต่ไม่ค่อยเพลิดเพลินกบัการทาํงาน ทาํงานดว้ยความเคร่งเครียด เน่ืองจากเป็นงานท่ีมีความ

รับผดิชอบสูง มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.89 

 ดา้นความเป็นตวัของตวัเอง พนกังานธนาคารกรุงไทย ชอบทาํงานอยา่งอิสระ มีความ

รับผดิชอบ และสามารถทาํงานไดต้ามเป้าหมายและทนัเวลา มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.87 

 ดา้นความตอ้งการมีความสามารถ พนกังานธนาคารกรุงไทยตอ้งการทรัพยากรเพิ่มข้ึน 

ไม่วา่จะเป็นบุคคล หรือส่ิงของ เพื่อความสะดวกและคล่องตวัในการทาํงาน เพื่อแสดงความสามารถท่ีมี

อยูอ่อกมาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี แต่พนกังานธนาคารกรุงไทยส่วนใหญ่ ไม่ชอบการฝึกอบรม เน่ืองจาก โดย

ปกติใช้เวลากบัการทาํงานมากกว่าอยู่กบัครอบครัว และถ้าตอ้งไปอบรมก็จะยิ่งไม่มีเวลาให้กบั

ครอบครัว และการฝึกอบรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นในเชิงทฤษฎี ซ่ึงเม่ือปฏิบติัจริงก็จะตอ้งประยุกต ์

หรือปรับใช้จึงทาํให้พนักงานส่วนใหญ่คิดว่า ทาํเลยดีกว่า จึงไม่ชอบที่จะไปอบรม มีค่าเฉลี่ย 

เท่ากบั 4.28 

 ดา้นความมุ่งมั่น  พนักงานธนาคารกรุงไทย มีความมุ่งมั่น มีความทุ่มเท มีความ

รับผดิชอบสูง มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.13  

 สรุปผลจากตารางท่ี 18 พนกังานธนาคารกรุงไทย ระดบัปฏิบติัการในพื้นท่ี 3 จงัหวดั มี

แรงจูงใจภายในอยูใ่นระดบัสูง มีค่าเฉล่ียรวมทุกดา้น เท่ากบั 4.02 

 

ตารางท่ี  19  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดสร้างสรรคข์องพนกังาน 

 

ตัวแปร ค่าเฉลีย่ S.D. แปลผล 

ความคิดสร้างสรรค ์ 3.74 0.54 สูง 

 

 จากตารางท่ี  19  พบวา่ ความคิดสร้างสรรคข์องพนกังานธนาคารกรุงไทย ระดบัปฏิบติัการ

ในพื้นท่ี 3 จงัหวดั อยูใ่นระดบัสูง มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.74 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ความคิดสร้างสรรคข์องพนกังาน พบวา่ พนกังานธนาคารกรุงไทย มีการแกปั้ญหาอยา่ง

สร้างสรรค์ มีการคิดบวก แต่เม่ือประเมินตวัเองถึงความคิดสร้างสรรค์ แลว้พนกังานส่วนใหญ่จะ

ไม่มัน่ใจวา่ตนเองมีความคิดสร้างสรรค ์

 สรุปผลตอนท่ี 2 พบวา่ พนักงานธนาคารกรุงไทย มีการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํแบบ

แลกเปล่ียน (Χ= 4.13) มากกว่า รูปแบบภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลง (Χ= 4.11) และมีแรงจูงใจ

ภายในดา้นการตอ้งการมีความสามารถมากท่ีสุด (Χ= 4.28)  รองลงมา ดา้นความมุ่งมัน่(Χ= 4.02) 

ดา้นความสนใจและเพลิดเพลิน (Χ= 3.89) ดา้นความตอ้งการส่ิงท่ีทา้ทาย (Χ= 3.89) และดา้นความ

เป็นตวัของตวัเอง (Χ= 3.87) ตามลาํดบั และมีระดบัความคิดสร้างสรรคสู์ง(Χ= 3.74)   

 

ตอนที ่ 3 เปรียบเทยีบความแตกต่างของคุณลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารกรุงไทยที่

แตกต่างกนัมีการรับรู้รูปแบบภาวะผู้นํา แรงจูงใจภายใน ความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกนั 

 

สมมติฐานท่ี 1 คุณลกัษณะส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารกรุงไทย ท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้

รูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจภายในและความคิดสร้างสรรคแ์ตกต่างกนั  

 สมมติฐานท่ี 1.1 เพศแตกต่างกนัของพนกังาน ธนาคารกรุงไทย มีการรับรู้รูปแบบภาวะ

ผูน้าํ แรงจูงใจภายใน และความคิดสร้างสรรคแ์ตกต่างกนั 

 

ตารางท่ี 20 เปรียบเทียบการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจภายใน และความคิดสร้างสรรคข์อง

พนกังานกบัคุณลกัษณะส่วนบุคคลดา้นเพศ 

 

ตัวแปร เพศ t p 

ชาย หญงิ 

รูปแบบภาวะผูน้าํ     

 ภาวะผูน้าํ0แบบเปล่ียนแปลง 4.13 4.10 0.420 0.675 

 ภาวะผูน้าํ0แบบแลกเปล่ียน 4.15 4.12 0.265 0.791 

แรงจูงใจภายใน      

ดา้นความตอ้งการส่ิงท่ีทา้ทาย 3.97 3.86 1.232 0.219 

ดา้นความสนใจและเพลิดเพลิน 4.18 3.97 2.399* 0.017 

ดา้นความเป็นตวัของตวัเอง 3.88 3.87 0.103 0.918 

ดา้นความตอ้งการมีความสามารถ 4.20 4.31 -1.176 0.241 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 20 (ต่อ) 

 

ตัวแปร เพศ t p 

ชาย หญงิ 

ดา้นความมุ่งมัน่ 4.06 4.16 -1.113 0.267 

ความคิดสร้างสรรค ์ 3.90 3.68 2.526* 0.012 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 

 

 จากตารางท่ี 20 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของรูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจ  

ภายใน และความคิดสร้างสรรคก์บัคุณลกัษณะส่วนบุคคลดา้นเพศ พบวา่ พนกังานท่ีมีเพศต่างกนั มี

การรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ ไม่แตกต่างกนั แต่มีแรงจูงใจภายใน ดา้นความสนใจและเพลิดเพลิน

แตกต่างกนั โดยเพศชายมีแรงจูงใจภายใน ดา้นความสนใจและเพลิดเพลิน สูงกวา่เพศหญิง มีค่า  t 

เท่ากบั 2.399 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี .05 และมีความคิดสร้างสรรค ์แตกต่างกนั โดยเพศชายมี

ระดบัความคิดสร้างสรรคสู์งกวา่เพศหญิง มีค่า  t เท่ากบั 2.526 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05  

 

 สมมติฐานท่ี 1.2 อายแุตกต่างกนัของพนกังาน ธนาคารกรุงไทย มีการรับรู้รูปแบบภาวะ

ผูน้าํ แรงจูงใจภายใน และความคิดสร้างสรรคแ์ตกต่างกนั 

 

ตารางท่ี 21 เปรียบเทียบรูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจภายใน และความคิดสร้างสรรคข์องพนกังาน

กบัคุณลกัษณะส่วนบุคคลดา้นอายุ 

 

ตัวแปร ความแปรปรวน Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

รูปแบบภาวะผูน้าํ 

แบบเปล่ียนแปลง 
ระหวา่งกลุ่ม .431 7 .062 .218 .981 

ภายในกลุ่ม 56.074 198 .283   

รวม 56.506 205    

รูปแบบภาวะผูน้าํ  

แบบแลกเปล่ียน 
ระหวา่งกลุ่ม 3.335 7 .476 1.553 .152 

ภายในกลุ่ม 60.756 198 .307   

รวม 64.091 205    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 21 (ต่อ) 

 

ตัวแปร ความแปรปรวน Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

แรงจูงใจภายใน 

ดา้นควาตอ้งการ

ส่ิงท่ีทา้ทาย 

ระหวา่งกลุ่ม 1.101 7 .157 .574 .777 

ภายในกลุ่ม 54.299 198 .274   

รวม 55.401 205    

แรงจูงใจภายใน 

ดา้นความสนใจ

และเพลิดเพลิน 

ระหวา่งกลุ่ม 3.355 7 .479 1.488 .173 

ภายในกลุ่ม 63.764 198 .322   

รวม 67.119 205    

แรงจูงใจภายใน 

ดา้นความเป็น

ตวัของตวัเอง 

ระหวา่งกลุ่ม 2.142 7 .306 1.080 .378 

ภายในกลุ่ม 56.119 198 .283   

รวม 58.261 205    

แรงจูงใจภายใน 

ความตอ้งการมี

ความสามารถ 

ระหวา่งกลุ่ม 3.139 7 .448 1.516 .164 

ภายในกลุ่ม 58.561 198 .296   

รวม 61.700 205    

แรงจูงใจภายใน 

ความมุ่งมัน่ 

ระหวา่งกลุ่ม 2.041 7 .292 .940 .477 

ภายในกลุ่ม 61.423 198 .310   

รวม 63.464 205    

ความคิด

สร้างสรรค ์

ระหวา่งกลุ่ม 3.328 7 .475 1.650 .124 

ภายในกลุ่ม 57.076 198 .288   

 60.405 205    

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

 จากตารางท่ี 21 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของรูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจ

ภายใน และความคิดสร้างสรรคก์บัคุณลกัษณะส่วนบุคคลดา้นอาย ุพบวา่ พนกังานท่ีมีอายุต่างกนั มี

การรับรูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจภายใน และความคิดสร้างสรรค ์ไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 1.3 สถานภาพแตกต่างกนัของพนักงาน ธนาคารกรุงไทย มีการรับรู้

รูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจภายใน และความคิดสร้างสรรคแ์ตกต่างกนั 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 22  เปรียบเทียบรูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจภายใน และความคิดสร้างสรรคข์องพนกังาน

กบัคุณลกัษณะส่วนบุคคลดา้นสถานภาพ 

 

ตัวแปร ความแปรปรวน Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

รูปแบบภาวะผูน้าํ 

แบบเปล่ียนแปลง 
ระหวา่งกลุ่ม .487 3 .162 .585 .626 

ภายในกลุ่ม 56.019 202 .277   

รวม 56.506 205    

รูปแบบภาวะผูน้าํ  

แบบแลกเปล่ียน 
ระหวา่งกลุ่ม .446 3 .149 .472 .702 

ภายในกลุ่ม 63.645 202 .315   

รวม 64.091 205    

แรงจูงใจภายใน 

ดา้นความตอ้งการ

ส่ิงท่ีทา้ทาย 

ระหวา่งกลุ่ม .503 3 .168 .617 .605 

ภายในกลุ่ม 54.898 202 .272   

รวม 55.401 205    

แรงจูงใจภายใน 

ดา้นความสนใจ

และเพลิดเพลิน 

ระหวา่งกลุ่ม .650 3 .217 .659 .578 

ภายในกลุ่ม 66.468 202 .329   

รวม 67.119 205    

แรงจูงใจภายใน 

ดา้นความเป็นตวั

ของตวัเอง 

ระหวา่งกลุ่ม .916 3 .305 1.075 .361 

ภายในกลุ่ม 57.346 202 .284   

รวม 58.261 205    

แรงจูงใจภายใน 

ความตอ้งการมี

ความสามารถ 

ระหวา่งกลุ่ม .790 3 .263 .874 .456 

ภายในกลุ่ม 60.910 202 .302   

รวม 61.700 205    

แรงจูงใจภายใน 

ความมุ่งมัน่ 

ระหวา่งกลุ่ม .842 3 .281 .906 .439 

ภายในกลุ่ม 62.622 202 .310   

รวม 63.464 205    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 22 (ต่อ) 

 

ตัวแปร ความแปรปรวน Sum of 

Squares 

df Mean  

Square 

F Sig. 

ความคิด

สร้างสรรค ์

ระหวา่งกลุ่ม 1.376 3 .459 1.569 .198 

ภายในกลุ่ม 59.029 202 .292   

รวม 60.405 205    

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

 จากตารางท่ี 22 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของรูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจ

ภายใน และความคิดสร้างสรรค์กบัคุณลกัษณะส่วนบุคคลด้านสถานภาพ พบว่า พนักงานที่มี

สถานภาพต่างกนั มีการรับรูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจภายใน และความคิดสร้างสรรค ์ไม่แตกต่างกนั 

 

 สมมติฐานท่ี 1.4 ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัของพนกังาน ธนาคารกรุงไทย มีการรับรู้

รูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจภายใน และความคิดสร้างสรรคแ์ตกต่างกนั 

 

ตารางท่ี 23 เปรียบเทียบรูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจภายใน และความคิดสร้างสรรคข์องพนกังานกบั

คุณลกัษณะส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา 

 

ตัวแปร ความแปรปรวน Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

รูปแบบภาวะผูน้าํ 

แบบเปล่ียนแปลง 
ระหวา่งกลุ่ม .132 2 .066 .237 .789 

ภายในกลุ่ม 56.374 203 .278   

รวม 56.506 205    

รูปแบบภาวะผูน้าํ  

แบบแลกเปล่ียน 
ระหวา่งกลุ่ม 1.136 2 .568 1.832 .163 

ภายในกลุ่ม 62.955 203 .310   

รวม 64.091 205    

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 23 (ต่อ) 

 

ตัวแปร ความแปรปรวน Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

แรงจูงใจภายใน 

ดา้นความตอ้งการ

ส่ิงท่ีทา้ทาย 

ระหวา่งกลุ่ม 1.639 2 .819 3.094* .047 

ภายในกลุ่ม 53.762 203 .265   

รวม 55.401 205    

แรงจูงใจภายใน 

ดา้นความสนใจและ

เพลิดเพลิน 

ระหวา่งกลุ่ม 1.289 2 .644 1.987 .140 

ภายในกลุ่ม 65.830 203 .324   

รวม 67.119 205    

แรงจูงใจภายใน 

ดา้นความเป็นตวั

ของตวัเอง 

ระหวา่งกลุ่ม 1.028 2 .514 1.824 .164 

ภายในกลุ่ม 57.233 203 .282   

รวม 58.261 205    

แรงจูงใจภายใน 

ดา้นความตอ้งการมี

ความสามารถ 

ระหวา่งกลุ่ม 3.316 2 1.658 5.765* .004 

ภายในกลุ่ม 58.384 203 .288   

รวม 61.700 205    

แรงจูงใจภายใน 

ความมุ่งมัน่ 

ระหวา่งกลุ่ม .937 2 .468 1.521 .221 

ภายในกลุ่ม 62.527 203 .308   

รวม 63.464 205    

ความคิดสร้างสรรค ์ ระหวา่งกลุ่ม 1.589 2 .794 2.742* .049 

ภายในกลุ่ม 58.816 203 .290   

รวม 60.405 205    

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

 จากตารางท่ี 23 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของรูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจ

ภายใน และความคิดสร้างสรรคก์บัคุณลกัษณะส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา พบวา่ พนกังานท่ีมี

ระดบัการศึกษาต่างกนัมี การรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ ไม่แตกต่างกนั แต่มี แรงจูงใจภายในดา้นความ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอ้งการส่ิงท่ีทา้ทาย ดา้นความตอ้งการมีความสามารถ และความคิดสร้างสรรค ์แตกต่างกนั อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 ผูว้จิยัจึงไดน้าํไปทดสอบหาความแตกต่างรายคู่ของแรงจูงใจภายใน และความคิด

สร้างสรรค ์โดยวธีิการทดสอบรายคู่ของ LSD ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 24 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของแรงจูงใจภายในของพนักงาน และความคิดสร้างสรรค์

 จาํแนกตามระดบัการศึกษา โดยวธีิการทดสอบรายคู่ของ LSD 

 

ตัวแปร ระดับการศึกษา ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 
(1) (2) (3) 

แรงจูงใจภายใน 

ดา้นความตอ้งการส่ิงท่ี

ทา้ทาย 

ค่าเฉล่ีย 3.64 3.88 4.04 

(1) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า   -0.40* 

(2) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า    

(3) ปริญญาโท    

แรงจูงใจภายใน 

ดา้นความตอ้งการมี

ความสามารถ 

ค่าเฉล่ีย 4.02 4.25 4.54 

(1) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า   -0.52* 

(2) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   -0.29* 

(3) ปริญญาโท    

ความคิดสร้างสรรค ์ ค่าเฉล่ีย 3.60 3.71 3.93 

(1) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า    

(2) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   -0.22* 

(3) ปริญญาโท    

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

 ตารางที่ 24 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของแรงจูงใจภายในของพนักงาน และ

ความคิดสร้างสรรค ์จาํแนกตามระดบัการศึกษา โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD พบวา่ พนกังาน

ท่ีมีระดบัการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า มีค่าเฉล่ียแรงจูงใจภายในดา้นความตอ้งการส่ิงท่ีทา้ย

น้อยกว่าพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโท เท่ากับ 0.40 และพนักงานท่ีมีระดบัการศึกษา

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า และปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีค่าเฉล่ียแรงจูงใจภายในดา้นความตอ้งการ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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มีความสามารถ นอ้ยกวา่พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโท เท่ากบั 0.52 , 0.29 ตามลาํดบั อยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 สาํหรับการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ ของความคิดสร้างสรรค์ พบว่า พนกังานท่ีมี

ระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีค่าเฉล่ียความคิดสร้างสรรค์น้อยกว่าพนกังานท่ีมีระดบั

การศึกษาปริญญาโท เท่ากบั 0.22 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วน ระดบัการศึกษาอ่ืนๆ 1

ไม่แตกต่างกนั 

 

 สมมติฐานท่ี 1.5 ระดบัตาํแหน่งแตกต่างกนัของพนกังาน ธนาคารกรุงไทย มีการรับรู้

รูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจภายใน และความคิดสร้างสรรคแ์ตกต่างกนั 

 

ตารางท่ี 25 เปรียบเทียบการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจภายใน และความคิดสร้างสรรค์ของ

พนกังานกบัคุณลกัษณะส่วนบุคคลดา้นระดบัตาํแหน่ง 

 

ตัวแปร ระดับตําแหน่ง t p 

รอง

ผู้จัดการ 

พนักงาน

ปฏิบัติการ 

รูปแบบภาวะผูน้าํ     

0      ภาวะผูน้าํ0แบบเปล่ียนแปลง 4.29 4.08 1.961 0.051 

0ภาวะผูน้าํ0แบบแลกเปล่ียน 4.31 4.10 1.883 0.061 

แรงจูงใจภายใน     

ดา้นความตอ้งการส่ิงท่ีทา้ทาย 4.10 3.86 3.321* 0.021 

ดา้นความสนใจและเพลิดเพลิน 4.22 3.99 1.975 0.051 

ดา้นความเป็นตวัของตวัเอง 3.99 3.85 1.326 0.186 

ดา้นความตอ้งการมีความสามารถ 4.38 4.26 0.995 0.321 

ดา้นความมุ่งมัน่ 4.09 4.14 -0.414 0.679 

ความคิดสร้างสรรค ์ 3.85 3.72 1.177 0.241 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

 จากตารางท่ี 25 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ 

แรงจูงใจภายใน และความคิดสร้างสรรค์กบัคุณลกัษณะส่วนบุคคลดา้นระดบัตาํแหน่ง พบว่า 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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พนกังานท่ีมีระดบัตาํแหน่งต่างกนั มีการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ และความคิดสร้างสรรค ์ไม่แตกต่าง

กนั แต่มีแรงจูงใจภายในดา้นความตอ้งการส่ิงท่ีทา้ทาย แตกต่างกนั โดยระดบัตาํแหน่งรองผูจ้ดัการ 

มีแรงจูงใจภายในดา้นความตอ้งการส่ิงท่ีทา้ทาย สูงกว่าระดบัตาํแหน่งพนกังานปฏิบติัการ มีค่า t 

เท่ากบั 3.321 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี .05 ผลการวิจยัคร้ังน้ีไม่พบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของ

แรงจูงใจภายในดา้นอ่ืนๆ กบัคุณลกัษณะส่วนบุคคลดา้นระดบัตาํแหน่ง 
 

 สมมติฐานท่ี 1.6 ลกัษณะงานแตกต่างกนัของพนักงาน ธนาคารกรุงไทย มีการรับรู้

รูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจภายใน และความคิดสร้างสรรคแ์ตกต่างกนั 

 

ตารางท่ี 26 เปรียบเทียบการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจภายใน และความคิดสร้างสรรค์ของ

พนกังานกบัคุณลกัษณะส่วนบุคคลดา้นลกัษณะงาน 

 

ตัวแปร ลกัษณะงาน t p 

ฝ่ายบัญชี ฝ่ายสินเช่ือ 

รูปแบบภาวะผูน้าํ     

 ภาวะผูน้าํ0แบบเปล่ียนแปลง 4.08 4.25 -1.780 0.077 

 ภาวะผูน้าํ0แบบแลกเปล่ียน 4.11 4.23 -1.161 0.247 

แรงจูงใจภายใน     

ดา้นความตอ้งการส่ิงท่ีทา้ทาย 3.87 3.97 -0.942 0.347 

ดา้นความสนใจและเพลิดเพลิน 3.99 4.15 -1.480 0.140 

ดา้นความเป็นตวัของตวัเอง 3.88 3.79 0.909 0.365 

ดา้นความตอ้งการมีความสามารถ 4.29 4.24 0.428 0.669 

ดา้นความมุ่งมัน่ 4.11 4.25 -1.405 0.161 

ความคิดสร้างสรรค ์ 3.73 3.77 -0.332 0.740 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

 จากตารางท่ี 26 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ 

แรงจูงใจภายใน และความคิดสร้างสรรค์กบัคุณลกัษณะส่วนบุคคลด้านลกัษณะงาน พบว่า 

พนักงานที่มีลกัษณะงานต่างกนั มีการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจภายในและความคิด

สร้างสรรค ์ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 สมมติฐานท่ี 1.7 จงัหวดัท่ีปฏิบติังานแตกต่างกนัของพนกังาน ธนาคารกรุงไทย มีการ

รับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจภายใน และความคิดสร้างสรรคแ์ตกต่างกนั 

 

ตารางท่ี 27 เปรียบเทียบการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจภายใน และความคิดสร้างสรรค์ของ

พนกังานกบัจงัหวดัท่ีปฏิบติังาน 

 

ตัวแปร ความแปรปรวน Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

รูปแบบภาวะผูน้าํ 

แบบเปล่ียนแปลง 
ระหวา่งกลุ่ม .283 2 .142 .511 .601 

ภายในกลุ่ม 56.222 203 .277   

รวม 56.506 205    

รูปแบบภาวะผูน้าํ  

แบบแลกเปล่ียน 
ระหวา่งกลุ่ม .373 2 .186 .594 .553 

ภายในกลุ่ม 63.718 203 .314   

รวม 64.091 205    

แรงจูงใจภายใน 

ดา้นความตอ้งการส่ิงท่ี

ทา้ทาย 

ระหวา่งกลุ่ม .343 2 .171 .632 .533 

ภายในกลุ่ม 55.058 203 .271   

รวม 55.401 205    

แรงจูงใจภายใน 

ดา้นความสนใจและ

เพลิดเพลิน 

ระหวา่งกลุ่ม .819 2 .410 1.254 .287 

ภายในกลุ่ม 66.299 203 .327   

รวม 67.119 205    

แรงจูงใจภายใน 

ดา้นความเป็นตวัของ

ตวัเอง 

ระหวา่งกลุ่ม 3.627 2 1.813 6.738** .001 

ภายในกลุ่ม 54.634 203 .269   

รวม 58.261 205    

แรงจูงใจภายใน 

ความตอ้งการมี

ความสามารถ 

ระหวา่งกลุ่ม 1.503 2 .752 2.534 .082 

ภายในกลุ่ม 60.197 203 .297   

รวม 61.700 205    

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 27 (ต่อ) 

 

ตัวแปร ความแปรปรวน Sum of 

Squares 

df Mean  

Square 

F Sig. 

แรงจูงใจภายใน 

ความมุ่งมัน่ 

ระหวา่งกลุ่ม .674 2 .337 1.089 .339 

ภายในกลุ่ม 62.790 203 .309   

รวม 63.464 205    

ความคิดสร้างสรรค ์ ระหวา่งกลุ่ม 2.012 2 1.006 3.497* .032 

ภายในกลุ่ม 58.393 203 .288   

รวม 60.405 205    

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

 

 จากตารางท่ี 27 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ 

แรงจูงใจภายใน และความคิดสร้างสรรคก์บัคุณลกัษณะส่วนบุคคลดา้นจงัหวดัท่ีปฏิบติังาน พบวา่ 

พนกังานท่ีมีจงัหวดัท่ีปฏิบติังานต่างกนัมี การรับรูปแบบภาวะผูน้าํ ไม่แตกต่างกนั แต่มี แรงจูงใจ

ภายในด้านความตอ้งการความเป็นตวัของตวัเองและความคิดสร้างสรรค์ แตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ .05 ตามลาํดบั 

 ผูว้ิจยัจึงไดน้าํไปทดสอบหาความแตกต่างรายคู่ของแรงจูงใจภายในและความคิด

สร้างสรรค ์โดยวธีิการทดสอบรายคู่ของ LSD ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 28 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความคิดสร้างสรรค์จาํแนกตามจงัหวดัท่ีปฏิบติังาน โดย

วธีิการทดสอบรายคู่ของ LSD 

 

ตัวแปร จังหวดัทีป่ฏบิัติงาน ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 
(1) (2) (3) 

แรงจูงใจภายใน 

ดา้นความเป็นตวั 
ของตวัเอง 

ค่าเฉล่ีย 3.93 3.66 3.97 

(1) กาญจนบุรี  0.27*  

(2) ราชบุรี   0.30* 

(3) นครปฐม    

 

   ส
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สมุดกลาง
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

 

ตัวแปร จังหวดัทีป่ฏิบัติงาน ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 
(1) (2) (3) 

ความคิดสร้างสรรค ์ ค่าเฉล่ีย 3.66 3.65 3.85 

(1) กาญจนบุรี   0.19* 

(2) ราชบุรี   0.20* 

(3) นครปฐม    

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

 ตารางท่ี 28 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของแรงจูงใจภายในของพนักงาน และ

ความคิดสร้างสรรค์ จาํแนกตามจงัหวดัที่ปฏิบติังาน โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD พบว่า 

พนกังานท่ีปฏิบติังานท่ีจงัหวดัราชบุรีมีค่าเฉล่ียแรงจูงใจภายในดา้นความเป็นตวัของตวัเองนอ้ยกวา่

พนกังานท่ีปฏิบติังานท่ีจงัหวดันครปฐม เท่ากบั 0.30 มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 พนักงานท่ี

ปฏิบติังานท่ีจงัหวดัราชบุรีมีค่าเฉล่ียแรงจูงใจภายในดา้นความเป็นตวัของตวัเองนอ้ยกวา่พนกังานท่ี

ปฏิบติังานท่ีจงัหวดักาญจนบุรี เท่ากบั 0.27 มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 พนกังานท่ีปฏิบติังานท่ี

จงัหวดักาญจนบุรี และราชบุรีมีค่าเฉล่ียความคิดสร้างสรรค์น้อยกว่าพนักงานที่ปฏิบัติงานท่ี

จงัหวดันครปฐม เท่ากบั 0.19,0.20 ตามลาํดบั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 

 สมมติฐานท่ี 1.8 รายไดแ้ตกต่างกนัของพนกังาน ธนาคารกรุงไทย มีการรับรู้รูปแบบ

ภาวะผูน้าํ แรงจูงใจภายใน และความคิดสร้างสรรคแ์ตกต่างกนั 

 

ตารางท่ี 29 เปรียบเทียบการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจภายใน และความคิดสร้างสรรคข์อง

พนกังานกบัคุณลกัษณะส่วนบุคคลดา้นรายได ้

 

ตัวแปร ความแปรปรวน Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

รูปแบบภาวะผูน้าํ 

แบบเปล่ียนแปลง 
ระหวา่งกลุ่ม .899 4 .225 .812 .519 

ภายในกลุ่ม 55.607 201 .277   

รวม 56.506 205    

   ส
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ตารางท่ี 29 (ต่อ) 

 

ตัวแปร ความแปรปรวน Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

รูปแบบภาวะผูน้าํ  

แบบแลกเปล่ียน 
ระหวา่งกลุ่ม .799 4 .200 .634 .639 

ภายในกลุ่ม 63.293 201 .315   

รวม 64.091 205    

แรงจูงใจภายใน 

ดา้นความตอ้งการส่ิงท่ี

ทา้ทาย 

ระหวา่งกลุ่ม .320 4 .080 .292 .883 

ภายในกลุ่ม 55.080 201 .274   

รวม 55.401 205    

แรงจูงใจภายใน 

ดา้นความสนใจและ

เพลิดเพลิน 

ระหวา่งกลุ่ม 2.540 4 .635 1.977 .099 

ภายในกลุ่ม 64.578 201 .321   

รวม 67.119 205    

แรงจูงใจภายใน 

ดา้นความเป็นตวัของ

ตวัเอง 

ระหวา่งกลุ่ม .674 4 .168 .588 .672 

ภายในกลุ่ม 57.587 201 .287   

รวม 58.261 205    

แรงจูงใจภายใน 

ความตอ้งการมี

ความสามารถ 

ระหวา่งกลุ่ม 1.221 4 .305 1.014 .401 

ภายในกลุ่ม 60.480 201 .301   

รวม 61.700 205    

แรงจูงใจภายใน 

ความมุ่งมัน่ 

ระหวา่งกลุ่ม 1.206 4 .301 .973 .423 

ภายในกลุ่ม 62.258 201 .310   

รวม 63.464 205    

ความคิดสร้างสรรค ์ ระหวา่งกลุ่ม .705 4 .176 .593 .668 

ภายในกลุ่ม 59.700 201 .297   

รวม 60.405 205    

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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 จากตารางท่ี 29 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ 

แรงจูงใจภายใน และความคิดสร้างสรรค์กบัคุณลกัษณะส่วนบุคคลด้านรายได  ้พบว่า พนกังาน

ท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจภายใน และความคิดสร้างสรรค ์

ไม่แตกต่างกนั 

 

ตอนที ่ 4 ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้รูปแบบภาวะผู้นํา แรงจูงใจภายใน และความคิด

สร้างสรรค์ของพนักงานธนาคารกรุงไทย 

 

สมมติฐานท่ี 2 ความคิดสร้างสรรค์ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัรูปแบบภาวะผูน้าํ และแรงจูงใจ

ภายใน 

 

ตารางท่ี 30 ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบภาวะผูน้าํ และแรงจูงใจภายใน กบัความคิดสร้างสรรค์

ของพนกังานธนาคารกรุงไทย 

 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ กบัความคิด

สร้างสรรค์ 

(r) 

การแปลผล 

0รูปแบบภาวะผูน้าํ0แบบเปล่ียนแปลง .245** ตํ่า 

0รูปแบบภาวะผูน้าํ0แบบแลกเปล่ียน .240** ตํ่า 

แรงจูงใจภายในของพนกังาน   

ดา้นความตอ้งการส่ิงท่ีทา้ทาย .474** ปานกลาง 

ดา้นความสนใจและเพลิดเพลิน .466** ปานกลาง 

ดา้นความเป็นตวัของตวัเอง .382** ปานกลาง 

ดา้นความตอ้งการมีความสามารถ .348** ปานกลาง 

ดา้นความมุ่งมัน่ .316** ปานกลาง 

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

 จากตารางท่ี 30 พบวา่ รูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจภายใน มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั

ความคิดสร้างสรรคข์องพนกังานธนาคารกรุงไทย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ดงัน้ี 

   ส
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 0รูปแบบภาวะผูน้าํ0แบบเปลี่ยนแปลง และ 0รูปแบบภาวะผู ้นาํ 0แบบแลกเปลี่ยน มี

ความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัตํ่ากบัความคิดสร้างสรรค์ของพนกังานธนาคารกรุงไทย (r = .245 

และ .240 ตามลาํดบั) ส่วนแรงจูงใจภายในของพนกังานดา้นความตอ้งการส่ิงท่ีทา้ทาย ดา้นความสนใจ

และเพลิดเพลิน ดา้นความเป็นตวัของตวัเอง ความตอ้งการมีความสามารถ ความมุ่งมัน่ มีความสัมพนัธ์

ทางบวกในระดบัปานกลางกบัความคิดสร้างสรรคข์องพนกังานธนาคารกรุงไทย (r = .474, .466, 

.382, .348 และ .316 ตามลาํดบั) 

 

สมมติฐานท่ี 3 รูปแบบภาวะผูน้าํและแรงจูงใจภายใน มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรคข์องพนกังาน 

 

ตารางท่ี 31 การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอนของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรคข์อง

พนกังานธนาคารกรุงไทย 

 

ตัวแปร B  Beta t 
R2 

change 

คงท่ี .674   2.243**  

MT 

MP 

MK 

.219 

.324 

.234 

(1) 

(2) 

(3) 

.0210 

.342 

.230 

2.896** 

5.374**           

3.498** 

.224 

.083 

.040 

Multiple R =.589 R2 =.347 Adjust R2=.337 F=35.715**   

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

MT หมายถึง แรงจูงใจภายใน ดา้นความตอ้งการส่ิงท่ีทา้ทาย  

MP หมายถึง แรงจูงใจภายใน ดา้นความสนใจและเพลิดเพลิน  

MK หมายถึง แรงจูงใจภายใน ดา้นความเป็นตวัของตวัเอง 

 

 การวิเคราะห์ปัจจยั0ด้านรูปแบบภาวะผูน้าํ 0และแรงจูงใจภายใน ที่มีอิทธิพลของต่อ

ความคิดสร้างสรรคข์องพนกังานธนาคารกรุงไทย โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอน 

(stepwise multiple regression analysis) ผลการวิเคราะห์ พบวา่ รูปแบบภาวะผูน้าํไม่มีอิทธิพลต่อ

ความคิดสร้างสรรคข์องพนกังาน มีเพียงแรงจูงใจภายใน 3 ดา้น คือ ดา้นความตอ้งการส่ิงท่ีทา้ทาย 

ด้านความสนใจและเพลิดเพลิน ด้านความเป็นตวัของตวัเอง เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความคิด

   ส
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สร้างสรรคข์องพนกังาน (ดงัตาราง 18) และสามารถแสดงสมการการพยากรณ์ความคิดสร้างสรรค์

ของบุคคล ไดด้งัน้ี 

 แรงจูงใจภายใน ปัจจยัแรกที่เขา้สู่สมการ คือ แรงจูงใจภายใน ด้านความตอ้งการส่ิง

ท่ีทา้ทาย มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .219 หมายถึง ถา้แรงจูงใจภายใน ดา้นความตอ้งการ

ส่ิงท่ีท้าทายเพิ่มข้ึนหน่ึงหน่วยจะทาํให้ความคิดสร้างสรรค์เพิ่มข้ึนเท่ากับ .219 หน่วย โดย

กาํหนดใหแ้รงจูงใจภายในดา้นอ่ืนๆ คือ ดา้นความสนใจและเพลิดเพลิน และดา้นความเป็นตวัของ

ตวัเอง มีค่าคงท่ี เม่ือแรงจูงใจภายใน ดา้นความตอ้งการส่ิงท่ีทา้ทาย เขา้สู่สมการสามารถอธิบาย

ความผนัแปร หรืออาํนาจพยากรณ์ความคิดสร้างสรรคไ์ดถึ้งร้อยละ 22.4 หรือมีค่า R2 เท่ากบั .224 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 แรงจูงใจภายใน ปัจจยัที่สองเขา้สู่สมการ คือ แรงจูงใจภายใน ด้านความสนใจ

และเพลิดเพลิน จะสามารถทาํให้มีอาํนาจพยากรณ์ความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มข้ึนเท่ากบั .083 มี

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .324 หมายถึง ถา้แรงจูงใจภายใน ดา้นความสนใจและเพลิดเพลิน

เพิ่มข้ึนหน่ึงหน่วยจะทาํให้ความคิดสร้างสรรคเ์พิ่มข้ึน .324 หน่วย โดยกาํหนดให้แรงจูงใจภายใน

ดา้นอ่ืนๆ คือ ดา้นความตอ้งการส่ิงท่ีทา้ทาย และดา้นความเป็นตวัของตวัเอง มีค่าคงท่ี เม่ือแรงจูงใจ

ภายใน ด้านความสนใจและเพลิดเพลิน เข้าสู่สมการสามารถอธิบายความผนัแปร หรืออาํนาจ

พยากรณ์ความคิดสร้างสรรคไ์ดถึ้งร้อยละ 30.7 หรือมีค่า R2 เท่ากบั .307 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .01 

 แรงจูงใจภายใน ปัจจยัสุดทา้ยท่ีเขา้สู่สมการ คือ แรงจูงใจภายใน ดา้นความเป็นตวัของ

ตวัเองจะสามารถทาํให้มีอาํนาจพยากรณ์ความคิดสร้างสรรค ์เพิ่มข้ึนเท่ากบั .040 มีค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์เท่ากบั .234 หมายถึง ถา้แรงจูงใจภายใน ดา้นความเป็นตวัของตวัเองเพิ่มข้ึนหน่ึงหน่วย

จะทาํให้ความคิดสร้างสรรคเ์พิ่มข้ึน .234 หน่วย โดยกาํหนดให้แรงจูงใจภายในดา้นอ่ืนๆ คือ ดา้น

ความตอ้งการส่ิงท่ีทา้ทาย และดา้นความสนใจและเพลิดเพลิน มีค่าคงท่ี เม่ือแรงจูงใจภายใน ดา้น

ความเป็นตวัของตวัเอง เขา้สู่สมการสามารถอธิบายความผนัแปร หรืออาํนาจพยากรณ์ความคิด

สร้างสรรคไ์ดถึ้งร้อยละ 34.7 หรือมีค่า R2 เท่ากบั .347 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01สามารถ

แสดงสมการการพยากรณ์ความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล ไดด้งัน้ี 
 

 ความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล = .674 + . 219(MT) + .324(MP) + .234(MK) 

โดยท่ี 
 MT หมายถึง แรงจูงใจภายใน ดา้นความตอ้งการส่ิงท่ีทา้ทาย  

 MP หมายถึง แรงจูงใจภายใน ดา้นความสนใจและเพลิดเพลิน  

 MK หมายถึง แรงจูงใจภายใน ดา้นความเป็นตวัของตวัเอง 

   ส
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

 การวจิยัเร่ือง รูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจภายใน ท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรคข์อง

พนกังาน กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย จาํกดั มหาชน มีวตัถุประสงคข์องการวจิยั คือ 

 1. เพื่อศึกษาการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจภายในและความคิดสร้างสรรค์ของ

พนกังานธนาคารกรุงไทย  

 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณลกัษณะส่วนบุคคล กบัรูปแบบภาวะ

ผูน้าํ แรงจูงใจภายในและความคิดสร้างสรรคข์องพนกังานธนาคารกรุงไทย 

 3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจภายใน และความคิด

สร้างสรรคข์องพนกังานธนาคารกรุงไทย 

 4. เพื่อศึกษาปัจจยัการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ และแรงจูงใจภายในท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความคิดสร้างสรรคข์องพนกังานธนาคารกรุงไทย 

 

1. สรุปผลการวจัิย 

 1.1 วธีิการศึกษาวจัิย 

  ข้ันตอนที่ 1 ทบทวนวรรณกรรมและเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการวิจยัเอกสารโดย

การศึกษา คน้ควา้ รวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร วารสาร บทความ หนังสือและวิทยานิพนธ์รวมทั้ง

เอกสารการวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เขา้ใจถึงแนวคิด 

ทฤษฎี หลกัการท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อการสร้างกรอบแนวคิดของการวจิยัน้ี 

  ข้ันตอนที่ 2 นาํแบบประเมิน รูปแบบภาวะผูน้าํ ตามการรับรู้ของพนกังาน โดยใช้

แบบประเมินของเฉลิมชยั กิตติศกัด์ินาวนิ แบบประเมินแรงจูงใจภายใน ของอรพินทร์ ชูชม, อจัฉรา 

สุขารมณ์ และวลิาสลกัษณ์ ชวัวลัลี (2542 : 94-96) และประเมินความคิดสร้างสรรค ์ของเฉลิมชยั 

กิตติศกัด์ินาวนิ (2554)   

  ข้ันตอนที ่3 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวจิยั โดยการทดสอบความเท่ียงตรงเชิง

เน้ือหา และความเช่ือถือไดข้องแบบประเมินก่อนนาํไปใชใ้นการวจิยั 

  ข้ันตอนที ่4 การเก็บขอ้มูลจากตวัอยา่ง 

  ข้ันตอนที ่5 การวเิคราะห์และนาํเสนอผลการวจิยั อภิปรายผลรวมทั้งขอ้เสนอแนะต่างๆ 
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 1.2  ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 

  ประชากร(Population) ที่ใช้ในการวิจยั คือ พนักงานธนาคารกรุงไทย ระดบั

ปฏิบติัการในพื้นท่ี 3 จงัหวดัไดแ้ก่ ราชบุรี กาญจนบุรีและนครปฐม โดยมีจาํนวนพนกังานทั้งส้ิน  

421 คน ผูว้ิจยั กาํหนดขนาดตวัอยา่ง ตามวิธีการของยามาเน่ (Yamane 1967 : 547) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่

เป็น 95%  และค่าความคลาดเคล่ือน 5%   จะไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 206 ตวัอยา่ง 

 1.3 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

  1.3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ ใช้วิธีการรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบประเมินจากกลุ่มตวัอย่าง

พนกังานระดบัปฏิบติัการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จาํนวน 3 จงัหวดั ไดแ้ก่จงัหวดัราชบุรี กาญจนบุรี 

และนครปฐม จาํนวน  206 ตวัอยา่ง โดยนาํแบบประเมินความคิดเห็น เพื่อศึกษารูปแบบภาวะผูน้าํ 

แรงจูงใจภายใน และความคิดสร้างสรรค ์โดยผูว้ิจยัจะเก็บรวบรวมและตรวจสอบความครบถว้น

ถูกตอ้งของแบบประเมินทนัทีท่ีไดรั้บแบบประเมินคืนจากผูต้อบแบบประเมินทุกรายก่อนนาํแบบ

ประเมินไปวเิคราะห์ขอ้มูล 

  1.3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ  โดยการรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ เอกสาร  บทความทาง

วิชาการ  งานวิจยั  วิทยานิพนธ์ และเอกสารอ่ืน ๆ จากหอสมุดต่างๆ เช่น มหาวิทยาลยัศิลปากร   

มหาวทิยาลยัมหิดล ฯลฯ  และขอ้มูลเปิดในอินเทอร์เน็ตจากเวบ็ไซตต่์าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

 1.4  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ผูว้ิจยันาํแบบประเมิน รูปแบบภาวะผูน้าํ ตามการรับรู้ของ

พนักงาน โดยใช้แบบประเมินของเฉลิมชัย กิตติศกัด์ินาวิน แบบประเมินแรงจูงใจภายใน ของ

อรพินทร์ ชูชม, อจัฉรา สุขารมณ์ และวิลาสลกัษณ์ ชวัวลัลี (2542 : 94-96) และประเมินความคิด

สร้างสรรค์ ของเฉลิมชัย กิตติศกัด์ินาวิน(2554) ได้ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือแล้ว ก่อน

นาํมาใชใ้นงานวจิยัน้ีและตรวจสอบคุณภาพอีกคร้ัง โดยผา่นการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

และการหาความเช่ือถือได ้ของแบบประเมิน คือ แบบประเมินรูปแบบภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลง 

ได้ค่าเท่ากับ 0.967 แบบประเมินรูปแบบภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน ได้ค่าเท่ากับ 0.840 แบบ

ประเมินแรงจูงใจภายในทั้งฉบบั ไดค้่าเท่ากบั 0.935 จาํแนกตามดา้น คือ ดา้นความตอ้งการส่ิงท่ีทา้

ทาย ไดค้่าเท่ากบั 0.894 ดา้นความสนใจและเพลิดเพลิน ไดค้่าเท่ากบั 0.898 ดา้นความเป็นตวัของ

ตวัเอง ไดค้่าเท่ากบั 0.777 ด้านความตอ้งการมีความสามารถ ได้ค่าเท่ากบั 0.860 และด้านความ

มุ่งมัน่ ไดค้่าเท่ากบั 0.617 แบบประเมินความคิดสร้างสรรค ์ไดค้่าเท่ากบั 0.855 
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 1.5  การทดสอบสมมติฐาน 

  จากการศึกษาคุณลกัษณะส่วนบุคคลของพนกังานธนาคารกรุงไทยท่ีแตกต่างกนัมี

การรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจภายในและความคิดสร้างสรรค์ แตกต่างกนั พนักงานท่ี

ปฏิบติังานในพื้นท่ีท่ีแตกต่างกนัจะมีการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจภายในและความคิดสร้างสรรค์

ท่ีแตกต่างกนั รูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจภายในและความคิดสร้างสรรค ์มีความสัมพนัธ์เชิงบวก

ระหวา่งกนั รูปแบบภาวะผูน้าํและแรงจูงใจภายใน มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรคข์องพนกังานได ้

  สมมติฐานที ่1 คุณลกัษณะส่วนบุคคลของพนกังานธนาคารกรุงไทยท่ีแตกต่างกนัมี

การรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจภายในและความคิดสร้างสรรคแ์ตกต่างกนัแสดงไดด้งัน้ี  

  1. เพศทีต่่างกัน พบว่า พนักงานท่ีมีเพศต่างกัน มีการรับรู้รูปแบบภาวะผู ้นาํ 

ไม่แตกต่างกนั  

   พนักงานท่ีมีเพศต่างกัน มีแรงจูงใจภายในด้านความสนใจและเพลิดเพลิน 

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

   พนกังานท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดสร้างสรรค์ แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 

  2. อายุทีต่่างกัน พบวา่ พนกังานท่ีมีอายตุ่างกนั มีการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจ

ภายใน และความคิดสร้างสรรค ์ไม่แตกต่างกนั 

  3.  สถานภาพทีต่่างกนั พบวา่ พนกังานท่ีมีสถานภาพต่างกนั มีการรับรู้รูปแบบภาวะ

ผูน้าํ แรงจูงใจภายใน และความคิดสร้างสรรค ์ไม่แตกต่างกนั 

  4. ระดับการศึกษาทีต่่างกัน พบว่า พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมี การรับรู้

รูปแบบภาวะผูน้าํ ไม่แตกต่างกนั  

   พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีแรงจูงใจภายในดา้นความตอ้งการส่ิงท่ีทา้ทาย 

และแรงจูงใจภายในดา้นความตอ้งการมีความสามารถ แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 

   พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมี ความคิดสร้างสรรค์ แตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

  5.  ระดับตําแหน่งงานทีต่่างกนั พบวา่ พนกังานท่ีมีระดบัตาํแหน่งต่างกนั มีการรับรู้

รูปแบบภาวะผูน้าํ และความคิดสร้างสรรค ์ไม่แตกต่างกนั  

   พนกังานท่ีมีระดบัตาํแหน่งต่างกนั มีแรงจูงใจภายในดา้นความตอ้งการส่ิงท่ีทา้ทาย 

แตกต่างกนัอยา่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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  6. ลกัษณะงานทีต่่างกนั พบวา่ พนกังานท่ีมีลกัษณะงานต่างกนั มีการรับรู้รูปแบบ

ภาวะผูน้าํ แรงจูงใจภายใน และความคิดสร้างสรรค ์ไม่แตกต่างกนั  

  7. รายได้ต่อเดือนทีต่่างกัน พบว่า พนักงานท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกนั มีการรับรู้

รูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจภายใน และความคิดสร้างสรรค ์ไม่แตกต่างกนั  

  8. จังหวดัทีป่ฏิบัติงาน พบวา่ พนกังานท่ีปฏิบติังานในจงัหวดัท่ีแตกต่างกนัมีการ

รับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจภายในและความคิดสร้างสรรคท่ี์แตกต่างกนั 

  จงัหวดัท่ีปฏิบติังานท่ีต่างกนั พบวา่ พนกังานท่ีปฏิบติังานในจงัหวดัท่ีต่างกนัมีการ

รับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ ไม่แตกต่างกนั  

   พนักงานท่ีมีจงัหวดัท่ีปฏิบติังานต่างกนั มีแรงจูงใจภายใน ด้านความเป็นตวัของ

ตวัเอง แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

  พนกังานท่ีมีจงัหวดัท่ีปฏิบติังานต่างกนั มีความคิดสร้างสรรค ์แตกต่างกนั อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

  สมมติฐานที่ 2 รูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจภายในและความคิดสร้างสรรค์ มี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกระหวา่งกนั 

  การศึกษาความสัมพนัธ์โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ Pearson’s Correlation 

Coefficient เพื่อหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ พบวา่ รูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจภายในและ

ความคิดสร้างสรรคข์องพนกังานธนาคารกรุงไทย ระดบัปฏิบติัการในพื้นท่ี 3 จงัหวดั พบวา่รูปแบบ 

ภาวะผูน้าํ แรงจูงใจภายใน มีความสัมพนัธ์กบัความคิดสร้างสรรค์ของพนกังานธนาคารกรุงไทย 

โดย0รูปแบบภาวะผูน้าํ0แบบเปล่ียนแปลง และ0รูปแบบภาวะผูน้าํ0แบบแลกเปล่ียน มีความสัมพนัธ์

ทางบวกในระดบัตํ่ากบัความคิดสร้างสรรค์ของพนกังานธนาคารกรุงไทย ส่วนแรงจูงใจภายในของ

พนกังานดา้นความตอ้งการส่ิงที่ทา้ทาย ดา้นความสนใจและเพลิดเพลิน ดา้นความเป็นตวัของ

ตวัเอง ดา้นความตอ้งการมีความสามารถ ดา้นความมุ่งมัน่มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปาน

กลางกบัความคิดสร้างสรรคข์องพนกังานธนาคารกรุงไทย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

  สมมติฐานที่ 3 รูปแบบภาวะผูน้าํและแรงจูงใจภายใน มีอิทธิพลต่อความคิด

สร้างสรรคข์องพนกังาน 

    การวิเคราะห์ปัจจยั0ดา้นรูปแบบภาวะผูน้าํ 0และแรงจูงใจภายใน ท่ีมีอิทธิพลของต่อ

ความคิดสร้างสรรคข์องพนกังานธนาคารกรุงไทย โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอน 

(stepwise multiple regression analysis) ผลการวิเคราะห์ พบวา่ รูปแบบภาวะผูน้าํไม่มีอิทธิพลต่อ

ความคิดสร้างสรรคข์องพนกังาน มีเพียงแรงจูงใจภายใน 3 ดา้น คือ ดา้นความตอ้งการส่ิงท่ีทา้ทาย 
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ด้านความสนใจและเพลิดเพลิน ด้านความเป็นตวัของตวัเอง เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความคิด

สร้างสรรคข์องพนกังาน 

 

2.  อภิปรายผล 

 การวิจยัเร่ืองรูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจภายใน ท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรคข์อง

พนกังาน กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย จาํกดั มหาชนสามารถนาํมาอภิปรายผลการศึกษาวิจยั ตาม

วตัถุประสงค ์ไดด้งัน้ี 

 2.1 เพื่อศึกษาการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจภายในและความคิดสร้างสรรค์ของ

พนกังานธนาคารกรุงไทย  

  2.1.1 การรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํของพนักงานธนาคารกรุงไทย รูปแบบภาวะผูน้าํ

แบบเปล่ียนแปลง มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.11 อยูใ่นระดบัสูง และรูปแบบภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน มี

ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.13  อยูใ่นระดบัสูง เปรียบเทียบการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํทั้ง 2 รูปแบบ ใกลเ้คียง

กนัมาก แสดงวา่พนกังานธนาคารกรุงไทยมีการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํใกลเ้คียงกนั หรืออีกนยัหน่ึง

ก็คือ ผูน้าํของธนาคารกรุงไทยมีการบริหารงานโดยใชก้ารผสมผสานระหวา่งรูปแบบภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลง และรูปแบบภาวะผูน้าํการแลกเปล่ียนเขา้ดว้ยกนั เน่ืองจากงานธนาคารในปัจจุบนัมี

เร่ืองงานขายผลิตภณัฑ์เขา้มาเก่ียวขอ้งเป็นจาํนวนมากทาํให้ผูน้าํใชห้ลกัการบริหารงาน 2 รูปแบบ

ควบคู่กนัไป 

  2.1.2 แรงจูงใจภายในของพนกังานธนาคารกรุงไทย อยูใ่นระดบัสูงเม่ือพิจารณาเป็น

รายดา้น พบวา่  

 ดา้นความตอ้งการส่ิงที่ทา้ทาย พนักงานธนาคารกรุงไทยส่วนใหญ่ไม่ชอบ

งานท่ียาก และทา้ทายในการทาํงาน มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.89  

              ดา้นความสนใจและเพลิดเพลิน พนกังานธนาคารกรุงไทย มีความสนใจ และ

ใส่ใจกบังานมากแต่ไม่ค่อยเพลิดเพลินกบัการทาํงาน ทาํงานดว้ยความเคร่งเครียด เน่ืองจากเป็นงาน

ท่ีมีความรับผดิชอบสูง มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.89 

 ดา้นความเป็นตวัของตวัเอง พนกังานธนาคารกรุงไทย ชอบทาํงานอยา่งอิสระ 

มีความรับผดิชอบ และสามารถทาํงานไดต้ามเป้าหมายและทนัเวลา มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.87 

             ดา้นความตอ้งการมีความสามารถ พนกังานธนาคารกรุงไทยตอ้งการทรัพยากร

เพิ่มข้ึน ไม่ว่าจะเป็นบุคคล หรือส่ิงของ เพื่อความสะดวกและคล่องตวัในการทาํงาน เพื่อแสดง

ความสามารถที่มีอยู่ออกมาได้อย่างเต็มที่ แต่พนักงานธนาคารกรุงไทยส่วนใหญ่ ไม่ชอบการ

ฝึกอบรม เน่ืองจาก โดยปกติใช้เวลากบัการทาํงานมากกว่าอยู่กบัครอบครัว และถ้าตอ้งไปอบรม 
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ก็จะยิง่ไม่มีเวลาให้กบัครอบครัว และการฝึกอบรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นในเชิงทฤษฎี ซ่ึงเม่ือปฏิบติั

จริงก็จะตอ้งประยุกต ์หรือปรับใชจึ้งทาํให้พนกังานส่วนใหญ่คิดวา่ ทาํเลยดีกวา่ จึงไม่ชอบท่ีจะไป

อบรม มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.28 

   ด้านความมุ่งมัน่ พนักงานธนาคารกรุงไทย มีความมุ่งมัน่ มีความทุ่มเท มี

ความรับผดิชอบสูง มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.13  

  2.1.3 ความคิดสร้างสรรคข์องพนกังานธนาคารกรุงไทย อยู่ในระดบัสูง มีค่าเฉล่ีย 

เท่ากบั 3.74  พบวา่ พนกังานธนาคารกรุงไทย มีการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์มีการคิดบวก แต่เม่ือ

ประเมินตวัเองถึงความคิดสร้างสรรค ์แลว้พนกังานส่วนใหญ่จะไม่มัน่ใจวา่ตนเองมีความคิดสร้างสรรค ์

 2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของรูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจภายในและ

ความคิดสร้างสรรคข์องพนกังานธนาคารกรุงไทย 

  2.2.1 เปรียบเทียบความแตกต่างของรูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจภายในและความคิด

สร้างสรรคข์องพนกังานธนาคารกรุงไทย ดา้นเพศ พบวา่ 

   แรงจูงใจภายใน ดา้นความสนใจและเพลิดเพลิน ของพนกังานธนาคารกรุงไทย 

เพศชาย สูงกวา่เพศหญิง อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี .05 สอดคลอ้งกบังานของ เยาวลกัษณ์ คาํรอด

(2549)  ซ่ึงเพศชาย มีความกระตือรือร้น ความอยากรู้อยากเห็น มากกวา่เพศหญิง จึงทาํให้มีแรงจูงใจ

ภายในดา้นความสนใจและเพลิดเพลิน มากกวา่เพศหญิง 

   ความคิดสร้างสรรค์ของพนกังานธนาคารกรุงไทย เพศชายสูงกว่าเพศหญิง 

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี .05 ซ่ึงผลการวิจยัไดผ้ลท่ีตรงกบังานของมณีนุช จนัทร์เท่ียง, วรกญัญา 

ตนัติไวทยกุล และอจัจญา อภิวาท (2553) แต่แตกต่างจากงานวิจยัของ Conti, Collins and Picariello 

(2001) ผลท่ีไดจ้ากการศึกษา อาจข้ึนอยูก่บัวฒันธรรมของแต่ละประเทศจึงทาํใหไ้ดผ้ลท่ีแตกต่างกนั 

เน่ืองจากคนไทยเพศชายส่วนใหญ่เป็นหวัหนา้ครอบครัว ทาํให้โดยพฤติกรรมแลว้เพศชายมีการใช้

ความคิด หรือการฝึกคิดมากกว่าเพศหญิง จึงทาํให้ผลการวิจยัคร้ังน้ีเพศชายมีความคิดสร้างสรรค์

สูงกวา่เพศหญิง  

  2.2.2 เปรียบเทียบความแตกต่างของรูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจภายในและความคิด

สร้างสรรคข์องพนกังานธนาคารกรุงไทย ดา้นระดบัการศึกษา พบวา่ 

   แรงจูงใจภายใน ดา้นความตอ้งการส่ิงท่ีทา้ทาย ของพนกังานธนาคารกรุงไทย 

ระดบัปริญญาโท สูงกวา่ระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่า อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 เน่ืองจาก

พนกังานระดบัปริญญาโท ตอ้งการทาํงานท่ีแปลกใหม่ ไม่ซํ้ าเดิม ซบัซอ้น และมีความยากเหมาะสม

กบัความสามารถ มากกวา่พนกังานระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
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   แรงจูงใจภายใน ดา้นความตอ้งการมีความสามารถ ของพนกังานธนาคาร 

กรุงไทย ระดับปริญญาโท สูงกว่าระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 เน่ืองจากพนกังานระดบัปริญญาโทตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ พฒันาทกัษะ

และความสามารถของตนเอง  มากกว่าพนักงานระด ับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และ

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

   ความคิดสร้างสรรค์ของพนกังานระดบัปริญญาโท สูงกว่าพนกังานที่ระดบั

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี .05 ซ่ึงผลการวิจยัไดผ้ลท่ีตรงกบังานของ 

เฉลิมชยั กิตติศกัด์ินาวิน (2554) เน่ืองจากเม่ือมีการศึกษาท่ีสูงข้ึน ก็จะทาํให้มีความคิดในมุมมองท่ี

แปลกแตกต่างมากข้ึนก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีทาํใหมี้ความคิดสร้างสรรคท่ี์สูงกวา่  

  2.2.3 เปรียบเทียบความแตกต่างของรูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจภายในและความคิด

สร้างสรรคข์องพนกังานธนาคารกรุงไทย ดา้นตาํแหน่งงาน 

   แรงจูงใจภายใน ดา้นความตอ้งการส่ิงท่ีทา้ทาย ของพนกังานธนาคารกรุงไทย 

ตาํแหน่งรองผูจ้ดัการ สูงกว่าตาํแหน่งพนักงาน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี .05 สอดคล้องกับ

งานวิจยัของ ณีรพฒัน์ แผ่นทอง (2548) เน่ืองจากโดยลกัษณะงานของรองผูจ้ดัการ จะมีงาน

แปลกใหม่ ไม่ซํ้ าเดิมตามปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัลูกคา้ ส่วนพนกังานจะทาํงานเดิมๆ ซํ้ าๆ ตามหน้าท่ี 

เหมือนเดิมทุกวนั 

 2.3 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของรูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจภายในและ

ความคิดสร้างสรรคข์องพนกังานธนาคารกรุงไทย ตามพื้นท่ีปฏิบติังาน 

  แรงจูงใจภายใน เม่ือทาํการทดสอบ พบว่า แรงจูงใจภายในด้านความเป็นตวัของ

ตวัเองแตกต่างกนั จงัหวดันครปฐมมีแรงจูงใจภายในดา้นความเป็นตวัของตวัเอง มากกว่าจงัหวดั

ราชบุรี และจงัหวดักาญจนบุรี มีแรงจูงใจภายในด้านความเป็นตวัของตวัเองมากกว่าราชบุรี  

เน่ืองจากโดยปกติบุคคลถูกฝึกอบรมมาเหมือนกนั มาอยู่ในองค์กรเดียวกนั ไดรั้บการจูงใจในการ

ทาํงานภายใตม้าตรฐานเดียวกนั แต่ผลท่ีออกมายงัคงมีความแตกต่างกนัในส่วนของแรงจูงใจภายใน

ความเป็นตวัของตวัเอง ซ่ึงแรงจูงใจภายในดา้นความเป็นตวัของตวัเอง นั้นเก่ียวกบัการมีอิสระใน

การคิดและการกระทาํ ผลมาจากจงัหวดัราชบุรีเป็นเมืองท่ีเล็กกว่าจงัหวดันครปฐม แต่มีจาํนวน

สาขาท่ีมากกวา่จงัหวดันครปฐม ทาํให้เกิดการแยง่ชิงส่วนแบ่งทางการตลาดกนัเอง ทาํให้พนกังาน

ไม่มีความสบายใจในการทาํงาน มีความสุขในการทาํงานน้อย ส่งผลให้มีแรงจูงใจภายในน้อยลง

เช่นกนั (Deci and Ryan 1990, อา้งถึงใน อรพินทร์ ชูชมและคณะ 2542) จากการวิจยัคร้ังน้ีทาํให้

เห็นว่าพื้นท่ีในการปฏิบติังาน มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ แรงจูงใจภายในท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจาก
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พื้นท่ีแต่ละท่ีมีส่ิงอาํนวยความสะดวก หรือมีสภาพแวดลอ้ม หรือความพร้อมท่ีแตกต่างกนัก็จะเป็น

ตวัแปรอยา่งหน่ึงท่ีทาํใหค้วามคิดสร้างสรรคแ์ละแรงจูงใจของบุคคลท่ีแตกต่างกนั  

  ความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานธนาคารกรุงไทยจงัหวดันครปฐมสูงท่ีสุด เม่ือ

เปรียบเทียบกบั จงัหวดัราชบุรีและจงัหวดักาจนบุรี ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติที่ .05 ซ่ึงจงัหวดั 

ไม่น่าท่ีจะมีผลต่อความคิดสร้างสรรค์และแรงจูงใจภายในของพนักงาน แต่จากงานวิจยัฉบบัน้ี 

พบว่า ปัจจยัในดา้นจงัหวดั ท่ีปฏิบติังานมีผลต่อความคิดสร้างสรรคแ์ละแรงจูงใจภายใน นัน่ก็คือ 

พนกังานในจงัหวดันครปฐม มีความคิดสร้างสรรคสู์ง เน่ืองจาก ธนาคารกรุงไทย มีกลุ่มลูกคา้เป็น

กลุ่มราชการ หรือองค์กรของรัฐ แต่เม่ืออยู่ในจงัหวดัท่ีสภาพแวดลอ้มท่ีมีกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็น องค์กร

เอกชนจาํนวนมาก ทาํให้พนกังานจะตอ้งมีการคิดวางแผน หรือหาวิธีการเพื่อดึงลูกคา้ หรือ จะทาํ

วิธีการใดบา้งท่ีจะทาํให้ ไดส่้วนแบ่งทางการตลาด ส่วนจงัหวดัราชบุรีและจงัหวดักาญจนบุรี เป็น

เมืองดา้นการเกษตร และประวติัศาสตร์ และเป็นจงัหวดัท่ีมีกลุ่มลูกคา้ ขา้ราชการและหน่วยงาน

ใหญ่ๆ อยา่งเช่นโรงไฟฟ้า ท่ีมีเงินเดือนผา่นธนาคารกรุงไทย ทาํให้พนกังานมีกลุ่มลูกคา้พอสมควร

แลว้ จึงไม่ตอ้งคิดวางแผน เพื่อแยง่ชิงมาก ทาํให ้มีความคิดสร้างสรรคน์อ้ยกวา่ จงัหวดันครปฐม  

 2.4 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจภายใน และความคิด

สร้างสรรคข์องพนกังานธนาคารกรุงไทย 

  รูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจภายในมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความคิดสร้างสรรค์

ของพนักงานธนาคารกรุงไทย ที่ระดบันัยสําคญัทางสถิติที่ .01 โดยรูปแบบภาวะผูน้าํแบบ

เปล่ียนแปลง และรูปแบบภาวะผูน้าํแบบแลกเปลี่ยน มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัตํ่ากบั

ความคิดสร้างสรรคข์องพนกังานธนาคารกรุงไทย สอดคลอ้งกบังานของชาญชยั โตสงวน (2553) 

ส่วนแรงจูงใจภายในของพนกังานดา้นความตอ้งการส่ิงที่ทา้ทาย ดา้นความสนใจและเพลิดเพลิน 

ดา้นความเป็นตวัของตวัเอง ความตอ้งการมีความสามารถ ความมุ่งมัน่ มีความสัมพนัธ์ทางบวกใน

ระดบัปานกลางกบัความคิดสร้างสรรคข์องพนกังานธนาคารกรุงไทยสอดคลอ้งกบังานของ จิริสิดา 

ล้ิมมหาคุณ (2546) ; Deci and Ryan (1985) ; Tierney et al. (2002) ; Amabile (1994) จากผลท่ีไดท้าํให้

เห็นความสัมพนัธ์ของรูปแบบภาวะผูน้าํ และแรงจูงใจภายในวา่ ท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์

ของพนกังานดงันั้น ผูน้าํ มีส่วนสําคญัท่ีจะสร้างแรงจูงใจภายในให้แก่พนกังาน เม่ือพนกังานเกิด

แรงจูงใจภายในก็จะส่งผลทาํใหพ้นกังานมีความตั้งใจท่ีจะทาํงาน ตั้งใจท่ีจะพฒันางาน และเป็นการ

ส่งเสริมใหพ้นกังานมีความคิดสร้างสรรคต์ามมา  

 2.5 เพื่อศึกษาการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ และแรงจูงใจภายในท่ีมีอิทธิพลต่อความคิด

สร้างสรรคข์องพนกังานธนาคารกรุงไทย 
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  รูปแบบภาวะผูน้าํไม่อาํนาจพยากรความคิดสร้างสรรค์ของพนกังาน เน่ืองจากผูน้าํ

เป็นปัจจยัภายนอก มีเพียงแรงจูงใจภายใน 3 ดา้น คือ ดา้นความตอ้งการส่ิงท่ีทา้ทาย ดา้นความสนใจ

และเพลิดเพลิน ดา้นความเป็นตวัของตวัเอง เป็นปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของ

พนกังาน และสามารถแสดงสมการการพยากรณ์ความคิดสร้างสรรค์ของพนกังาน ไดถึ้งร้อยละ 

34.7 หรือมีค่า R2 เท่ากบั .347 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนแรงจูงใจภายในดา้นความ

ตอ้งการมีความสามารถ และด้านความมุ่งมัน่ ไม่มีอาํนาจในการพยากรความคิดสร้างสรรค์ของ

พนกังาน 

 

3. ข้อเสนอแนะสําหรับผู้บริหาร 

 ผลการวจิยัคร้ังน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ ภาวะผูน้าํ แรงจูงใจภายในและความคิดสร้างสรรค ์ มี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกระหวา่งกนั ดงันั้น ผูบ้ริหารพึงให้ความสนใจท่ีจะหาวธีิการกระตุน้แรงจูงใจ

ภายใน และความคิดสร้างสรรคข์องพนกังาน ใหสู้งข้ึน เพราะปัจจยัดงักล่าวมีความสัมพนัธ์เชิงบวก

ระหวา่งกนัและมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค ์โดยการ ใหพ้นกังานปฏิบติังานยากง่ายสลบักนัไป 

ซ่ึงจะช่วยทาํใหท้ราบวา่พนกังานมีความถนัดในเร่ืองใดพนักงานบางคนต้องการปฏิบัติงานท่ี

ยากเพราะเป็นส่ิงท่ีท้าทายความสามารถ แต่พนกังานบางคนไม่ตอ้งการปฏิบติังานท่ียาก แต่

ตอ้งการทาํงานเดิมๆ ซํ้ าๆ วิธีการน้ีจะเป็นการจดัคนใหเ้หมาะกบังานได ้ เม่ือพนกังานทาํงานท่ีถนดั 

จะทาํใหมี้ความสุขในการทาํงานเม่ือพนกังานมีความสุขในการทาํงาน จะทาํใหมี้แรงจูงใจภายใน

เพิ่มมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ไพลิน จนัทร์หาญ (2553) ท่ีศึกษาพบวา่ เม่ือมีแรงจูงใจ

ภายในเพิ่มมากข้ึนก็จะส่งผลใหมี้ความคิดสร้างสรรคเ์พิ่มมากข้ึน (Amabile et al. 1996) เม่ือองค์กร

มีพนกังานท่ีมีความคิดสร้างสรรค์จาํนวนมาก จะทาํให้องค์กรต่อสู้กบัคู่แข่งขนัได ้สามารถสร้าง

ความแตกต่าง และช่วยกนัหาวธีิการเพื่อความกา้วหนา้ขององคก์รต่อไป และทางธนาคารก็จะต้อง

มีนโยบายกระตุ้นผูบ้ริหารเช่นกันเน่ืองจากผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัแรงจูงใจภายใน

และความคิดสร้างสรรค ์และยงัมีผลโดยตรงต่อความสาํเร็จและความลม้เหลวขององคก์รดว้ย 

 

4. ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

 4.1 ควรมีการศึกษารูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจภายใน และความคิดสร้างสรรค์ของ

พนักงานขององค์กรอ่ืน โดยการศึกษาขยายขนาดตัวอย่างไปให้ครอบคลุมองค์การภาครัฐ 

ภาครัฐวสิาหกิจและภาคเอกชนตามลกัษณะธุรกิจ หรือศึกษาในกลุ่มธุรกิจ เช่น ภาคอุตสาหกรรม 

ภาคการคา้และภาคบริการ เป็นตน้ 
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 4.2 ศึกษาปัจจยัหรือตวัแปรอ่ืนๆท่ีมีอิทธิพลหรือมีความสัมพนัธ์กบัความคิดสร้างสรรค์

ของบุคคล เช่น วฒันธรรมองคก์าร ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค ์เป็นตน้ 

 4.3 สมควรมีการขยายผลการวจิยัเก่ียวกบัความคิดสร้างใหค้รอบคลุมทัว่ทั้งองคก์รของ

ธนาคารกรุงไทย เพื่อใหไ้ดผ้ลการศึกษาท่ีครอบคลุม สามารถนาํมาพฒันาและปรับปรุงความคิด

สร้างสรรคข์องบุคลากรของธนาคารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและศกัยภาพเชิงการแข่งขนั

ของธนาคาร 
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