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The purpose of this research was to study the relationship between transformational 

leadership and organizational climate with the sales innovative employees and their work behavior in 
financial institutions providing auto loans in Bangkok. The statistics for data analysis included 
percentage, mean and standard deviation. The differential analysis used a t-test, a One-way analysis 
of variance and Pearson product moment correlation coefficient analysis, which utilized a computer 
software program. The results of the research were as follows:- Most respondents were male, aged 
between twenty-two and twenty nine of age, held a Bachelor’s in Education and had four to six years 
of working experience. The majority of the opinions of the respondents regarding transformational 
leadership as a whole was at a high level with an average of 3.64. In the aspects of inspiration 
motivation, the idealized influence of charisma leadership, intellectual stimulation and Individualized 
consideration were agreeable at a high level. Organizational climate as a whole and in all aspects 
were at a high level of agreeable with an average of 3.66. the aspects of conflict, risk and risk-taking, 
punishment and reward, organizational identity and group loyalty, challenges and responsibilities, 
warmth and support, performance standards, expectations, and structure were agreeable at a high 
level. Innovative work behavior as a whole and in all aspects were agreeable at a high level 
agreeable, with an average of 3.61. in the aspects of leadership thinking, application of innovation, 
sales seeking opportunities and sales creativity were agreeable at a high level. 
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ความอนุเคราะห์เป็นผู้ เช่ี ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือของแบบสอบถาม  และเป็น
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ตลอดจนประสบการณ์ท่ีดีแก่ผู้วิจยั อีกทัง้ยงัให้ความเมตตาด้วยดีเสมอมา 

ผู้ วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา  มารดา ญาติพ่ีน้อง ของผู้ วิจัยท่ีได้ให้การสนับสนุน 
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รวมถึงผู้ ตอบแบบสอบถามทุกท่านท่ีสละเวลาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  และ
ขอขอบคณุผู้ มีสว่นชว่ยเหลือทกุทา่นท่ีมิได้เอย่ถึงมา ณ ท่ีนี ้
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บทที่ 1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
ธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ มีบทบาทส าคญัต่อเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเน่ืองและมีทิศทางการ

เติบโตสอดคล้องกับตลาดรถยนต์ โดยในช่วงท่ีผ่านมา ทัง้นีจ้ากข้อมูลของสมาคมธุรกิจเช่าซือ้
ประเทศไทยพบวา่ ณ สิน้ปี พ.ศ. 2560 มียอดจดทะเบียนรถยนต์ของประเทศไทยทัง้หมด 38 ล้าน
คนั โดยมียอดสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์มลูคา่ 1.97 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.7 ของยอดคงค้าง
สินเช่ืออปุโภคบริโภคของระบบธนาคารพาณิชย์ โดยปัจจุบนัธุรกิจเช่าซือ้มีการแขง่ขนัท่ีรุนแรงมาก
ยิ่งขึน้ จากจ านวนของผู้ให้บริการธุรกิจเชา่ซือ้ท่ีมีเป็นจ านวนมากทัง้ สถาบนัการเงินท่ีส่วนใหญ่เป็น
ธนาคารพาณิชย์ และธุรกิจในเครือธนาคารท่ีเรียกว่า Banks & Subsidiaries, ผู้ ให้บริการจาก
บริษัทแม่ซึ่งเป็นคา่ยรถยนต์ ท่ีเรียกว่า Captive finance และ ผู้ ให้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ราย
ย่อยท่ีเรียกว่า Non-banks โดยมีส่วนแบ่งตลาดท่ีร้อยละ 65.9, ร้อยละ 29.5 และ ร้อยละ 4.6 
ตามล าดบั ตลบัลกัขณ์  ธนดิษฐ์สุวรรณ (2560) ประกอบกบัความความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
แบบก้าวกระโดด ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงตอ่การด าเนินธุรกิจเชา่ซือ้ในหลายๆ ด้าน ไมว่า่จะเป็น
รูปแบบการท าธุรกิจ หรือแม้แตรู่ปแบบของสินค้าและบริการท่ีมีบทบาทส าคัญกบัการด าเนินธุรกิจ 
ส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจเช่าซือ้ได้ปรับตวัขยายการให้บริการในสินเช่ือท่ีเก่ียวข้องกับรถยนต์ด้าน
อ่ืนๆ มากขึน้ อาทิ สินเช่ือจ าน าทะเบียน, สินเช่ือเพ่ือผู้แทนจ าหน่ายรถยนต์ ซึ่งจะเห็นได้วา่หลายๆ 
องค์การ เร่ิมตระหนกัและต่ืนตวักับสิ่งท่ีเกิดขึน้ ท าให้หลายๆองค์การ ต่างหาวิธีท่ีจะสร้างจุดเด่น
และข้อได้เปรียบเชิงการแข่งขนั ซึง่การท่ีองค์การจะสามารถพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองและมีความมัน่คง
อยา่งยัง่ยืน เป็นสาเหตใุห้องค์การต้องมีการปรับตวัให้ทนัตอ่สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป  

จากเหตุผลดงักล่าว ส่งผลให้แนวคิดการบริหารธุรกิจเช่าซือ้ในยุคปัจจุบัน มุ่งเน้นให้
ความส าคัญกับการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันด้วยการจัดการนวัตกรรมขององค์การ 
ส่งผลให้การด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน  มิได้มีความท้าทายเพียงแค่มุมมองด้านการลดต้นทุนใน
กระบวนการผลิตสินค้าและบริการ หรือด้านคณุภาพของสินค้าและบริการเท่านัน้ แตก่ารสร้างให้
ลกูค้ามีความพึงพอใจและมีความความจงรักภกัดี ก็เป็นเร่ืองท่ีท้าทายของธุรกิจในการตอบสนอง
ความคาดหวงัท่ีมีอย่างไม่จ ากัดของลูกค้า การแข่งขนัทางธุรกิจท่ีเกิดขึน้ทัว่โลกนี  ้เป็นผลมาจาก
อิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการปรับตวัเพ่ือให้องค์การปฏิบตัิงานด้วยความคล่องตวั
ขึน้ นอกจากนีแ้ล้วการพฒันาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสงู ยงัรวมถึงการเสริมสร้างแนวคดิองค์การ
แห่งการเรียนรู้เพ่ือน าไปสู่พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม  ซึ่งถือเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการ
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สนบัสนุนและส่งเสริมการสร้างนวตักรรม โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาการเรียนรู้ร่วมกันของคน
ในองค์การและการเรียนรู้ร่วมกนัของคนในองค์การ ซึ่งจะเกิดขึน้จากการร่วมมือและการรวมกลุ่ม
ท างานประกอบไปด้วยสมาชิกท่ีมีความหลากหลาย สมาชิกของกลุ่มเองก็จะต้องสามารถยอมรับ
ในความแตกตา่งทัง้ด้านความรู้และทกัษะของสมาชิกในกลุ่มงานนัน้ด้วย ซึง่ความหลากหลายและ
ความแตกต่างดงักล่าวนี  ้จ าเป็นท่ีจะต้องอาศยัสมาชิกในกลุ่มงานท่ีมีคณุลักษณะส่วนบุคคล  ท่ี
เปิดกว้างตอ่ความคิดท่ีแตกต่าง เพ่ือให้การท างานร่วมกนัสามารถด าเนินต่อไป จนสามารถสร้าง
ชิน้งานสร้างสรรค์ได้ ในขณะเดียวกนัความสร้างสรรค์ตา่ง ๆ ยอ่มต้องอาศยับคุคลท่ีมีลกัษณะการ
คิดริเร่ิม กล่าวคือความคิดสร้างสรรค์เป็นบ่อเกิดนวตักรรมใหม่ๆ  ในการท างาน ซึ่งจะท าให้การ
ระดมความคิดมีความหลากหลายเพียงพอท่ีจะใช้เป็นทางเลือกในการสร้างผลผลิตใหม่ๆ  ทัง้นี ้
บุคคลท่ีมีเครือข่ายทางสังคมมาก ก็น่าจะเป็นผู้ ท่ีมีมุมมองหลากหลาย เพราะได้รู้จัก พูดคุยกับ
บคุคลตา่งๆ ย่อมจดุประกายความคดิและขยายความรู้ให้กบับคุคลได้เป็นอย่างดี ตรีทิพ  บญุแย้ม 
(2556)  

พนกังานขายก็เป็นส่วนส าคญัมากส าหรับการขับเคล่ือนองค์การ โดยเฉพาะในธุรกิจเช่า
ซือ้ โดยธุรกิจเช่าซือ้ส่วนใหญ่พนักงานขายท่ีมีศักยภาพจะเป็นส่วนหลักในการสร้างยอดขาย
รวมถึงการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด ท าให้พนักงานขายเป็นส่วนท่ีมีจ าเป็นอย่างมากในการ
ขับเคล่ือนธุรกิจ และนอกจากนีปั้จจัยท่ีส าคัญอีกหนึ่งปัจจัยคือ  บรรยากาศองค์การ เพราะ
บรรยากาศองค์การมีอิทธิพลตอ่การรับรู้ของบคุคลากร และสง่ผลถึงพฤติกรรมของบคุลากรในด้าน
ต่าง ๆ เช่น ความพึงพอใจในการท างาน ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการพฤติกรรมการ
สร้างสรรค์นวตักรรม เน่ืองจากบรรยากาศองค์การมีความส าคญัและเก่ียวข้องกับผู้ บริหารและ
บคุลากรในองค์กรโดยตรง และจะส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของบุคลากร โดยภาวะผู้น าการ
เปล่ียนแปลงก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีส่งเสริมให้บรรยากาศองค์การ เพราะการมีผู้น าท่ีดีจะช่วยให้
พนกังานขายมีความพึงพอใจในบรรยากาศองค์การหรือมีทศันคตท่ีิดีตอ่องค์การจะท าให้เกิดความ
เช่ือมั่น มีความเต็มใจในการท างาน และแสดงความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ี  ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานโดยตรง แต่ถ้าหากบุคลากรไม่พึงพอใจหรือมีทัศนคติท่ีไม่ดีต่อผู้ น าหรือบรรยากาศ
องค์การจะท าให้เกิดความไม่เต็มใจและไม่ทุ่มเทในการท างาน  ขาดแรงจูงใจ  ขาดความ
กระตือรือร้นในการท างาน พสุ  เดชะรินทร์ (2548) การสร้างบรรยากาศองค์การท่ีดีนัน้จะท าให้
พนกังานในองค์การ มีความรัก ความสามคัคี เข้าใจซึ่งกนัและกนั มีขวญัและกาลงัใจดี ยินดีท่ีจะ
ท างานด้วยความเต็มใจ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการท างาน และสามารถลดความขดัแย้งได้ 
ชาญชยั  อาจินสมาจาร (2544) การท่ีองค์การจะถูกขับเคล่ือนให้เกิดผลสัมฤทธ์ิได้อย่างรวดเร็ว
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และเป็นไปตามท่ีองค์การก าหนดได้นัน้ บรรยากาศในองค์การและภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงเป็น
สิ่งท่ีส าคญัมากในการผลกัดนัและส่งผลตอ่บุคลากรในองค์การ ให้เกิดความร่วมมือบนเปา้หมาย
เดียวกนัได้อยา่งส าเร็จ ท่ีจะสง่ผลให้องค์การเตบิโตอยา่งยัง่ยืน  

ในการศึกษาครัง้นี  ้ผู้ วิจัยสนใจท่ีจะศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้ น าการ
เปล่ียนแปลงและบรรยากาศองค์การกับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขายใน
ธุรกิจเช่าซื อ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากพื น้ ท่ีในเขต
กรุงเทพมหานครมีความหลากหลายของผู้ให้บริการธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์และจ านวนการจดทะเบียน
รถยนต์สงูสดุในประเทศไทย จ านวน 9.8 ล้านคนัจากทัง้หมด 38 ล้านคนั ทัง้นีผ้ลการศกึษาท่ีได้จะ
สามารถเป็นแนวทางส าหรับผู้ บริหารธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ เพ่ือในการบริหารจัดการในด้าน
พฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม อนัจะน าไปสู่ความส าเร็จ ความสามารถในการแขง่ขนัและการ
เติบโตท่ียั่งยืน ทัง้ยงัมีข้อเสนอแนะให้ผู้ ท่ีสนใจในการศึกษาพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม 
ภายใต้ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงและบรรยากาศองค์การ ท่ีแตกตา่งกนัไป  

 
ความมุ่งหมายของงานวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขายในธุรกิจ
เช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล  ได้แก่ 
เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สาขาท่ีจบการศกึษา อายงุาน 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้ น าการเปล่ียนแปลงกับพฤติกรรมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวตักรรมของพนกังานขายในธุรกิจเชา่ซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

1.เพ่ือเป็นประโยชน์กับผู้บริหาร ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการประเมินระดบัพฤติกรรม
การสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานในองค์การ  

2.เพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินธุรกิจส าหรับการวางแผนพฒันา สนบัสนนุ พนกังานท่ีมี
ภาวะผู้น าและพฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม ให้เกิดแรงจงูใจในการท างานกบัองค์การ  

3.เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างบรรยากาศองค์การ ส าหรับน าไปส่งเสริมและพฒันาบลุ
ลากรเพ่ือสร้างพฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมอยา่งตอ่เน่ือง  
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4.เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจในงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงและ
บรรยากาศองค์การ ท่ีมีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขายใน
ธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสามารถน าไปพัฒนา 
ปรับปรุง และสร้างสรรค์ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป  

 
ขอบเขตของงานวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อ พนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคาร

พาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายงุานมากกวา่ 1 ปี ซึง่ไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ พนักงานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของ
ธนาคารพาณิชย์ท่ีเป็นสมาชิกสมาคมธุรกิจเช่าซือ้ประเทศไทยจ านวนทัง้หมด  6 ธนาคารพาณิชย์ 
ได้แก่  ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน), ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน), ธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากดั (มหาชน), ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน), ธนาคาร เกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
และธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน)  ซึ่งทัง้ 6 รายเป็นผู้ ให้บริการรายใหญ่ใน
อตุสาหกรรม โดยมีการปล่อยสินเช่ือทัง้หมด 1.2 ล้านล้านบาท จากยอดสินเช่ือทัง้หมด1.97 ล้าน
ล้านบาท ของปี พ.ศ. 2560 ตลบัลกัขณ์  ธนดษิฐ์สวุรรณ (2560) 

เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันัน้จึงใช้สตูรการค านวณขนาดของ
กลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากรโดยใช้สูตร Taro Yamane อ้างถึงใน กัลยา  วานิชย์
บญัชา (2560) ส าหรับการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยก าหนดระดบัความเช่ือมั่นท่ีร้อยละ  95 และยอมให้
คลาดเคล่ือนได้ร้อยละ 5 ดงันัน้ขนาดกลุ่มตวัอย่างจากการค านวณได้เท่ากับ 385 คน และเพิ่ม
ส ารองกรณีเก็บแบบสอบถามไม่ครบและแบบสอบถามไม่สมบรูณ์จ านวน 15 ชดุ รวมทัง้หมด 400 
ชดุ 

โดยใช้วิธีการสุม่ 2 ขัน้ตอน ดงันี ้คือ 
ผู้ วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage sampling) 

โดยมีขัน้ตอนการเลือกกลุม่ตวัอย่างดงันี ้
ขัน้ตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสดัส่วน โดยท าการก าหนดสดัส่วนของกลุ่ม

ตวัอย่างตามขนาดของพืน้ท่ีการให้บริการหรือจ านวนสาขาของธนาคารพาณิชย์ท่ีให้บริการธุรกิจ
เช่าซือ้ในเขตกรุงเทพมหานคร และมีรายช่ือเป็นสมาชิกของสมาคมเช่าซือ้แห่งประเทศไทย ซึ่งมี
ทัง้หมด 6 ธนาคารพาณิชย์ ได้แก่  ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน), ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จ ากดั 
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(มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน), ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน), ธนาคาร เกียรติ
นาคนิ จ ากดั (มหาชน) และธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 

 
ตาราง 1 จ านวนสาขาของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

รายช่ือธนาคารพาณิชย์ 

จ านวน
สาขา
ทัง้หมดใน
กรุงเทพฯ 

สดัสว่น % 

จ านวน
สาขาท่ี
แบง่ตาม
สดัสว่น 

จ านวน
กลุม่
ตวัอยา่ง
ตอ่สาขา 

จ านวน
กลุม่
ตวัอยา่ง
ทัง้หมด 

1.ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
(มหาชน) 

300 37.93% 38 4 152 

2.ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จ ากดั 
(มหาชน) 

201 25.41% 25 4 100 

3.ธนาคาร ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 189 23.89% 24 4 96 
4.ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั 
(มหาชน) 

47 3.29% 3 4 24 

5.ธนาคาร เกียรตนิาคนิ จ ากดั 
(มหาชน) 

28 3.54% 4 4 16 

6.ธนาคาร ทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 26 5.94% 6 4 12 
รวมทัง้หมด 791 100% 100  400 

 
ท่ีมา ธนาคารแหง่ประเทศไทย จ านวนสาขาของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ข้อมลู ณ วนัท่ี 6 มิถนุายน 2561  
 

ขัน้ตอนที่ 2 ใช้วิธีก าหนดตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accident sampling) โดยเลือก
กลุ่มตวัอย่างเท่าท่ีจะหาได้ครบตามช่วงเวลา หรือสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้อง จนกว่าจะครบจ านวน 
400 ชดุ 
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ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
1.ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ 

1.1 ปัจจยัสว่นบคุคล 
1.1.1 เพศ 

1.1.1.1 ชาย 
1.1.1.2 หญิง 

1.1.2 อาย ุ
1.1.2.1 22-29 ปี 
1.1.2.2 30-38 ปี 
1.1.2.3 39-46 ปี 
1.1.2.4 46 ปีขึน้ไป 

1.1.3 ระดบัการศกึษา 
1.1.3.1 ปริญญาตรี  
1.1.3.2 สงูกวา่ปริญญาตรี 

1.1.4 สาขาท่ีจบการศกึษาลา่สดุ 
1.1.4.1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชน่ วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์

, เป็นต้น 
1.1.4.2 ด้านสงัคมศาสตร์ เช่น บริหารธุรกิจ, มนษุย์ศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, 

มนษุยศาสตร์ เป็นต้น 
1.1.5 อายงุาน ระยะเวลาในการท างานในบริษัท 

1.1.5.1 1-3 ปี 
1.1.5.2 4-6 ปี  
1.1.5.3 7-9 ปี 
1.1.5.4 10 ปีขึน้ไป 

1.2 ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง  
1.2.1 การมีอิทธิพลอยา่งมีอดุมการณ์  
1.2.2 การสร้างแรงบนัดาลใจ  
1.2.3 การกระตุ้นทางปัญญา  
1.2.4 การค านงึถึงความเป็นปัจเจกบคุคล  
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1.3 บรรยากาศองค์การ  
1.3.1 ด้านโครงสร้างองค์การ  
1.3.2 ด้านความท้าทายและความรับผิดชอบ   
1.3.3 ด้านความอบอุน่และการสนบัสนนุ   
1.3.4 ด้านการให้รางวลัและการลงโทษ   
1.3.5 ด้านความขดัแย้ง  
1.3.6 ด้านมาตรฐานของการปฏิบตังิานและความคาดหวงั  
1.3.7. ด้านความเป็นหนึง่เดียวในองค์การและการจงรักภกัดีตอ่กลุม่      
1.3.8. ด้านความเส่ียงภยัและการรับความเส่ียงภยั  

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ของพนักงานธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.1 การคดิริเร่ิมสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังาน 
2.2 การแสวงหาโอกาสของพนกังาน 
2.3 การเป็นผู้น าทางด้านความคดิของพนกังาน 
2.4 การน าเอาความรู้ด้านนวตักรรมมาประยกุต์ใช้ 
 

นิยามค าศัพท์เฉพาะ 
1.ธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ หมายถึง ธุรกิจท่ีให้สินเช่ือเพ่ือซือ้รถยนต์และ รถจกัรยานยนต์

แก่ผู้กู้  โดยผู้ ให้กู้จะยงัคงความเป็นเจ้าของรถยนต์หรือ รถจกัรยานยนต์จนกว่าผู้ เช่าซือ้ได้ช าระค่า
งวดครบตามจ านวนและระยะเวลาท่ีตกลงไว้ในสญัญาเช่าซือ้และจะให้กรรมสิทธ์ิในสินค้าแก่ผู้ ซือ้
เม่ือครบสญัญาซึ่งจะมีความแตกตา่งจากธุรกิจลิสซิ่ง (Leasing)เน่ืองจากสญัญาลิสซิ่งจะสามารถ
เลือกตอ่ สญัญาเช่าหรือส่งคืนสินค้าแก่ผู้ให้เช่าเม่ือผอ่นช าระครบตามสญัญา ซึ่งส่วนใหญ่มกั พบ
ในกลุม่ลกูค้านิติบคุคลท่ีต้องการเช่าสินค้าในปริมาณมาก สินเช่ือเชา่ซือ้เป็นสินเช่ือท่ีมีหลกัประกนั 
โดยอตัราดอกเบีย้ในสญัญา เช่าซือ้จะเป็นแบบเงินต้นคงท่ี (Flatrate) ซึ่งจะค านวณดอกเบีย้จาก
เงินต้นเต็ม จ านวนตลอดอายุสญัญาแม้ว่าผู้กู้ จะทยอยผ่อนช าระเงินต้นบางส่วนก็ตาม ท าให้ผู้ กู้  
ต้องมีภาระจา่ยดอกเบีย้พร้อมเงินกู้ ท่ีเท่ากนัทกุงวด นอกจากนีส้ินเช่ือเช่าซือ้ รถยนต์โดยเฉล่ียจะมี
อายุสญัญา 1ปี ถึง5ปี และผู้กู้มกัจ่ายเงินดาวน์ขัน้ต ่า 20-30% ของมูลค่ารถยนต์ โดยจะสามารถ
แบง่ประเภทของผู้ให้บริการเชา่ซือ้รถยนต์เป็น 3 ประเภท  
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1.1 สถาบันการเงิน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธนาคารพาณิชย์ สาขาธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศ และธุรกิจในเครือธนาคาร (Bank’s subsidiaries) ท าให้ผู้ ให้บริการกลุ่มนีมี้ต้นทุน
การเงินต ่ากวา่ผู้ให้บริการประเภทอ่ืน ๆ  

1.2 ผู้ให้บริการจากบริษัทแม่ซึง่เป็นคา่ยรถยนต์ (Captive finance) เป็นผู้ให้บริการท่ี
เข้ามามีบทบาทในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของไทยมากขึน้ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาโดยอาศัยความ
ได้เปรียบจากการสนับสนุนทางการเงิน จากบริษัทแม่ซึ่งเป็นค่ายรถยนต์และมีความได้เปรียบ
เชิงกลยุทธ์จากการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจและท าการตลาดร่วมกับตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ใน
ประเทศ (Dealer) 

1.3 ผู้ ให้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์รายย่อย (Non-banks) ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นผู้
ให้บริการลิสซิ่งท่ีให้สินเช่ือเช่าซือ้ด้วย ปัจจุบนัมีประมาณ 300 ราย ทัว่ประเทศ ซึ่งมักเสียเปรียบ
ด้านเงินทนุเม่ือเทียบกบัผู้ให้บริการประเภทอ่ืน ๆ เน่ืองจากสว่นใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลาง
หรือขนาดเล็กท าห้ต้องเน้น ให้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถจกัรยานยนต์ และมกัมีความเส่ียงเกิดหนีเ้สีย
สงูเพราะกลุม่ลกูค้าสว่นใหญ่เป็นผู้ มีรายได้น้อย 

2. ธนาคารพาณิชย์ท่ีอยู่ในสมาคมเช่าซือ้แห่งประเทศไทย หมายถึง ผู้ ให้บริการท่ี
เป็นธนาคารพาณิชย์, สาขาธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศ ท่ีอยู่ในสมาคมเชา่ซือ้แหง่ประเทศไทย ท่ี
ประกอบไปด้วย 6 สถาบนัการเงิน 

2.1 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
2.2 ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ 
2.3 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
2.4 ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 
2.5 ธนาคาร เกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน)  
2.6 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 

3. นวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหม่ท่ีเกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ท่ีมี
ประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจและสงัคม" และหมายรวมถึงสิ่งท่ีเกิดขึน้จากความสามารถในการใช้ความรู้ 
ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ และประสบการณ์ทางเทคโนโลยีหรือการจัดการมาพัฒนาให้เกิด
ผลิตภณัฑ์ หรือกระบวนการผลิต หรือบริการใหมเ่พ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด ตลอดจน
การปรับปรุงเทคโนโลยี การแพร่กระจายเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์  และการฝึกอบรมท่ี
น ามาใช้เพ่ือเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและก่อให้เกิดประโยชน์  สาธารณะในรูปแบบของการเกิด
ธุรกิจ การลงทุน ผู้ประกอบการ หรือตลาดใหม่หรือรายได้แหล่งใหม่ รวมทัง้การจ้างงานใหม่ 
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นวัตกรรมจึงเป็นกระบวนการท่ีเกิดจากการน าความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาผนวก  กับ
ความสามารถในการบริหารจัดการ เพ่ือสร้างให้เกิดเป็นธุรกิจนวัตกรรมหรือธุรกิจใหม่  อันจะ
น าไปสู่การลงทุนใหม่ท่ีส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศการเป็น
ทรัพยากรมนษุย์ท่ีมีคณุคา่ ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานและการจดัการนวตักรรมเกิดขึน้ได้ใน
ระดบัองค์การ โดยการศกึษาจาก ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงและบรรยากาศการสร้างนวตักรรม 

4. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ หมายถึง คณุสมบตัสิว่นบคุคลของพนกังาน ได้แก่ 
4.1 อาย ุหมายถึง อายเุตม็ปีปัจจบุนัของพนกังานขายขณะตอบแบบสอบถาม 
4.2 ระดบัการศกึษา หมายถึง ระดบัการศกึษาขัน้สงูสดุของพนกังานขาย 
4.3 สาขาท่ีจบการศกึษา หมายถึง สาขาท่ีจบการศกึษาลา่สดุของพนกังานขาย 
4.4 อายุงาน หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  หมายถึง ช่วงระยะเวลาการ

ท างานท่ีพนกังานเร่ิมปฏิบตังิานในบริษัทแหง่นีจ้นถึงปัจจบุนั 
5. ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) หมายถึง ระดับ 

พฤติกรรมท่ีผู้บริหารตวัแทน แสดงให้เห็นในการจดัการและการบริหาร ท่ีเป็นกระบวนการท่ีผู้น ามี 
อิทธิพลตอ่ผู้ ร่วมงานโดยการเปล่ียนสภาพหรือเปล่ียนแปลงความพยายามของผู้ ร่วมงานใหม่สงูขึน้ 
กว่าความพยายามท่ีคาดหวัง พัฒนาความสามารถของผู้ ร่วมงานไปสู่ระดับท่ีสูงขึน้และมี  
ศกัยภาพมากขึน้ ซึง่จะน าไปสู่ประโยชน์ ประกอบด้วย องค์ระกอบ 4 ประการ ดงันี ้(ณฐัวฒุิ  เตมีย
สวุรรณ, 2550) 

5.1 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  ( Idealized influence )  หมายถึง  ระดับ
พฤติกรรม ท่ีผู้บริหารตวัแทนแสดงให้เห็นในการจดัการ หรือ การท างานท่ีเป็นกระบวนการท าให้
ผู้ ร่วมงานเกิด การยอมรับ  เช่ือมั่นศรัทธา  ภาคภูมิใจและไว้วางใจในความสามารถของผู้น า มี
ความยินดีท่ีจะ ทุ่มเทการปฏิบัติงานตามภารกิจ  โดยผู้ น าจะมีการประพฤติตนเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้ อ่ืน เสียสละเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ เน้นความส าคญัในเร่ืองค่านิยม  ความเช่ือ
และมีเปา้หมายท่ี ชดัเจน  มีความมัน่ใจท่ีจะเอาชนะอุปสรรค ผู้น าจะมีคณุลกัษณะส าคญัในด้าน
การมีวิสัยทัศน์และ การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปยังผู้ ร่วมงาน  มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการ
ปฏิบตัิงานตามภารกิจ มี ความสามารถในการจดัการหรือควบคุมอารมณ์ของตนเอง มีการเห็น
คณุคา่ในตนเอง มีศีลธรรม และจริยธรรม  

5.2 การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration motivation) หมายถึง ระดับพฤติกรรมท่ี 
ผู้บริหารตวัแทนแสดงให้เห็นในการจดัการ หรือการท างานท่ีเป็นกระบวนการท าให้ผู้ ร่วมงาน สูง 
และเช่ือมั่นว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมาย มีความตัง้ใจแน่วแน่ในการท างาน มีการให้ก าลังใจ 
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ผู้ ร่วมงาน   มีการกระตุ้นผู้ ร่วมงาน ให้ตระหนกัถึงสิ่งท่ีส าคญั โดยผู้น าจะมีคณุลกัษณะส าคญัใน 
ด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ หรือแรงจงูใจภายในให้กบัผู้ ร่วมงาน 

5.3 การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation) หมายถึง ระดบัพฤติกรรมท่ี 
ผู้บริหารตวัแทนแสดงให้เห็นในการจดัการ หรือการท างานท่ีเป็นกระบวนการกระตุ้นผู้ ร่วมงาน ให้ 
เห็นวิธีการ หรือแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา มีการพิจารณาปรับปรุงวิธีการท างาน ส่งเสริมให้  
ผู้ ร่วมงาน แสดงความคิดเห็น มองปัญหาในแง่มุมต่าง มีการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เหตุผลและ  
ข้อมูลหลกัฐาน มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ โดยผู้น าจะมีคณุลกัษณะส าคญัในด้านความคิดริเร่ิม 
สร้างสรรคค์์   

5.4  การค านึ งถึ งความ เป็ น ปั จ เจกบุคคล  ( Individualized  Consideration )  
หมายถึง  ระดบัพฤตกิรรมท่ีผู้บริหารตวัแทนแสดงให้เห็นในการจดัการ หรือการท างานโดยค านงึถึง
ความ แตกต่างระหว่างบุคคล  มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา  มีการติดต่อส่ือสารแบบสองทางและ
เป็น รายบุคคล  สนใจและเอาใจใส่ผู้ ร่วมงาน เป็นรายบุคคล  มีการวิเคราะห์ความต้องการและ 
ความสามารถของแต่ละบุคคล  เป็นพ่ีเลีย้งสอนและให้ค าแนะน าและส่งเสริมพฒันาผู้ ร่วมงานให้
พัฒนาตนเอง  มีการกระจายอ านาจโดยการมอบหมายงาน ให้ผู้ ร่วมงาน  โดยผู้ น าจะมี 
คุณลักษณะในด้านความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล  และการเอาใจเขามาใส่ใจเรา  
ความสามารถในการตดิตอ่ส่ือสารระหวา่งบคุคล และเทคนิคการมอบหมายงาน  

6. การรับรู้บรรยากาศองค์การ (Perceived Organizational Climate) หมายถึง การ
ตอบสนองตอ่คณุลกัษณะสภาพแวดล้อมในองค์การทัง้ทางตรงและทางอ้อมท่ีสมาชิกแตล่ะคนได้
เลือกสรร จดัระบบ และตีความโดยอาศยัประสบการณ์และความเข้าใจในอดีตของแต่ละบุคคล 
โดยคณุลกัษณะสภาพแวดล้อมในองค์การนัน้มีบทบาทส าคญัท่ีมีอิทธิพลตอ่ทศันคติพฤติกรรมใน
การท างานของสมาชิกในองค์การ ซึง่การรับรู้บรรยากาศองค์การมีองค์ประกอบดงันี ้ 

6.1 ด้านโครงสร้างองค์การ (Structure) หมายถึง การมีโครงสร้างองค์การ นโยบาย
การบริหาร และการแบง่สายบงัคบับญัชาท่ีชดัเจน การมีล าดบัขัน้ตอนและแบบแผนในการท างาน
ท่ีรวดเร็ว รวมไปถึงการมีกฎระเบียบข้อบงัคบัขององค์การท่ีอ านวยความสะดวกให้กับการท างาน
ของบคุลากร  

6.2 ด้านความท้าทายและความ รับผิดชอบ  (Challenge and Responsibility) 
หมายถึง การรับรู้ทางด้านความท้าทายของงานและความรู้สกึเก่ียวกบัความส าเร็จของงาน รวมทัง้
การรับรู้เก่ียวกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตน มีความสามารถในการแก้ปัญหาและการ
ตดัสินใจด าเนินงานท่ีตนเองได้รับมอบหมายอยา่งเหมาะสม  
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6.3 ด้านความอบอุ่นและการสนับสนุน (Warmth and Support) หมายถึง การรับรู้
ถึงมิตรภาพในองค์การ ซึ่งมีการช่วยเหลือเกือ้กูลกัน ไว้วางใจซึ่งกันและกัน มีความคุ้นเคยเป็น
กนัเองและให้การสนบัสนนุการท างานซึง่กนัและกนัจากทัง้หวัหน้าและเพื่อนร่วมงาน 

6.4 ด้านการให้รางวัลและการลงโทษ  (Reward and Punishment) หมายถึง การ
รับรู้ด้านการให้รางวลั การให้คา่ตอบแทน การจดัสวสัดิการ การเล่ือนขัน้และการลงโทษท่ียตุิธรรม
และเทา่เทียมเสมอกนัในองค์การ  

6.5 ด้านความขัดแย้ง (Conflict) หมายถึง การท่ีผู้ปฏิบตัิงานรู้สึกมั่นใจว่าองค์การ
ยอมรับการแสดงความแตกตา่งในความคิดเห็นได้ โดยหวัหน้าและเพ่ือนร่วมงานยินดีรับฟังความ
คดิเห็นท่ีแตกตา่งออกไปเพ่ือนามาปรับปรุง แก้ไข และท าการสรุปในข้อตกลงร่วมกนั  

6.6 ด้านมาตรฐานของการปฏิบตัิงานและความคาดหวงั (Performance standards 
and Expectation) หมายถึง การรับรู้ถึงความส าคญัของผลการปฏิบตัิงานและความคาดหมาย
เก่ียวกบัผลการปฏิบตังิานท่ีมีการก าหนดไว้ในลกัษณะท่ีชดัเจน เป็นมาตรฐานของการปฏิบตังิานท่ี
ผู้ปฏิบตังิานยอมรับ  

6.7 ด้านความเป็นหนึ่งเดียวในองค์การและการจงรักภักดีต่อกลุ่ม  (Organizational 
identity and Group loyalty) หมายถึง การรับรู้ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ มีความรู้สึก
เป็นเจ้าของ มีความร่วมมือเป็นอนัหนึ่งอนัเดี่ยวกนั และมีความจงรักภักดีต่อองค์การท่ีตนท างาน
อยู ่ 

6.8 ด้านความเส่ียงภัยและการรับความเส่ียงภัย (Risk and Risk taking) หมายถึง 
การรับรู้ได้ว่าองค์การยอมรับความเส่ียง หรือปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้จากการท างานของผู้ปฏิบตัิงาน 
รวมทัง้การท้าทายในงานและองค์การโดยเน้นท่ีจะพิจารณาทางเลือกท่ีเส่ียง เป็นการเส่ียงท่ีจะชว่ย
ให้ได้ทางเลือกท่ีดีในการด าเนินงาน 

7 พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงาน หมายถึง การคิดสร้างสรรค์สิ่ง
ตา่งๆของพนกังานท่ีพบวิธีการท างานแบบใหม่ท่ีดีกว่าเดิม โดยมีเป้าหมายท าให้องค์การ ประสบ
ความส าเร็จและเกิดความมัน่คงท่ียัง่ยืน  

7.1 พฤตกิรรมการปฏิบตัิงานของพนกังาน หมายถึง การคิดสร้างสรรค์สิ่งตา่ง ๆ ของ
พนักงานท่ีพบวิธีการท างานแบบใหม่ ท่ี ดีกว่าเดิม  โดยมีเป้าหมายท าให้องค์การ ประสบ
ความส าเร็จและเกิดความมัน่คงท่ียัง่ยืน 

7.2 การแสวงหาโอกาสของพนักงาน หมายถึง การมองเห็นโอกาสและหาช่องทาง
ของพนกังานในการพฒันาตนเองให้มีศกัยภาพในปฏิบตังิานท่ีสงูขึน้ 
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7.3 การเป็นผู้น าทางด้านความคิด หมายถึง ผู้น าทางด้านความคิด และมีภาวะของ
ผู้น าท่ีเป็นแบบอยา่งด้านการปฏิบตัใินเชิงสร้างสรรค์ 

7.4 การน าเอาความรู้ด้านนวตักรรมมาประยกุต์ใช้ หมายถึง การน าความคิด วิธีการ 
หรืออปุกรณ์ ท่ีเกิดขึน้จากการสร้างสรรค์นวตักรรมท่ีได้น ามาประยกุต์ใช้ 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ในการศึกษาเร่ือง “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงและบรรยากาศ
องค์การ กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของ
ธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร” ได้ก าหนดตวัแปรอิสระและตวัแปรตามไว้ ดงันี ้

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 
ปัจจัยส่วนบุคคล 
1.เพศ 
2.อาย ุ
3.ระดบัการศกึษา 
4.สาขาที่จบการศกึษา 
5.อายงุาน 

 

พฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวตักรรมของพนักงาน
ขายในธุรกิจเช่าซือ้
รถยนต์ของธนาคาร
พาณิชย์ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

• การคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
นวตักรรมของพนกังาน 

• การแสวงหาโอกาสของ
พนกังาน 

• การเป็นผู้น าทางด้าน
ความคิดของพนกังาน 

• การน าเอาความรู้ด้าน
นวตักรรมมา
ประยกุต์ใช้ 

ภาวะผู้น าการความเปลี่ยนแปลง 
1.การมีอิทธิพลอยา่งมีอดุมการณ์  
2.การสร้างแรงบนัดาลใจ  
3.การกระตุ้นทางปัญญา  
4.การค านงึถึงความเป็นปัจเจกบคุคล  

 

บรรยากาศองค์การ  
1.ด้านโครงสร้างองค์การ  
2.ด้านความท้าทายและความรับผิดชอบ   
3.ด้านความอบอุน่และการสนบัสนนุ   
4.ด้านการให้รางวลัและการลงโทษ   
5.ด้านความขดัแย้ง  
6.ด้านมาตรฐานของการปฏิบตัิงานและความคาดหวงั  
7.ด้านความเป็นหนึง่เดยีวในองค์การและการจงรักภกัดีตอ่กลุม่ 
8.ด้านความเสีย่งภยัและการรับความเสีย่งภยั  

 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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สมมตฐิานการวิจัย 
สมมติฐานที่  1 ปัจจัยส่วนบุคคล อันได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สาขาท่ีจบ

การศึกษา และอายุงาน ท่ีแตกต่างกันมีระดบัตอ่พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังาน
ขายในธุรกิจเชา่ซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 

สมมติฐานที่  2 ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง  อนัได้แก่ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  
การสร้างแรงบันดาลใจ  การกระตุ้ นทางปัญญา การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มี
ความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของ
ธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่  3 บรรยากาศองค์การ อนัได้แก่ ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านความท้าทาย
และความรับผิดชอบ ด้านความอบอุ่นและการสนับสนุน ด้านการให้รางวลัและการลงโทษ ด้าน
ความขัดแย้ง ด้านมาตรฐานของการปฏิบตัิงานและความคาดหวัง ด้านความเป็นหนึ่งเดียวใน
องค์การและการจงรักภกัดีตอ่กลุ่ม.ด้านความเส่ียงภยัและการรับความเส่ียงภยั มีความสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  



  14 

บทที่ 2  
ทฤษฏีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยเร่ืองภาวะผู้ น าการเปล่ียนแปลงและนโยบายองค์การ มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานขายธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ 
เพ่ือให้การศึกษาในครัง้นีด้ าเนินการไปตามขัน้ตอนและมีประสิทธิภาพ  ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องต่างๆ โดยก าหนดประเด็นในการน าเสน อ
ตามล าดบั ดงัตอ่ไปนี ้

1. ทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัสว่นบคุคล 
2. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัภาวะผู้น า 
3. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบับรรยากาศองค์การ  
4. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบันวตักรรมและพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม 
5. ข้อมลุทัว่ไปและประวตัคิวามเป็นมาของธุรกิจเชา่ซือ้แห่งประเทศไทย 
6. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

ทฤษฎีเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล 
กรรณิการ์  เหมือนประเสริฐ (2548)ได้กล่าวว่า ในหน่วยงานองค์การ ตา่งๆ จะประกอบ

ไปด้วยบคุลากรในระดบัตา่งๆ เป็นจ านวนมาก บคุคลแตล่ะคนจะมีพฤตกิรรมท่ีแตกตา่งกนัออกไป
ลกัษณะพฤติกรรมของบคุคลท่ีแสดงออกแตกตา่งกนันี ้มีสาเหตมุาจากปัจจยัตา่งๆ ซึ่งได้แก่ อาย ุ
เพศ สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์การ ลักษณะพฤติกรรมในการท างานของ
บคุคล 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2538)ให้ค าจ ากัดความว่า หมายถึง ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ รายได้ อาชีพ ระดบัการศึกษา องค์ประกอบ
เหล่านีเ้ป็นเกณฑ์ท่ีนิยมน ามาใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด ลักษณะประชากรศาสตร์เป็นสิ่งท่ี
ส าคญัและสถิติท่ีวดัได้ของประชากรท่ีจะสามารถช่วยก าหนดตลาดของกลุ่มเปา้หมาย รวมทัง้ท า
ให้ง่ายตอ่การวดัมากกวา่ตวัแปรทางด้านอ่ืนๆ ตวัแปรทางด้านประชากรท่ีส าคญั ประกอบด้วย 

1. อายุ (Age) หมายถึง อายุของกลุ่มของผู้บริโภคซึ่งมีความสมัพันธ์ต่อการบริโภค
สินค้าหรือบริการท่ีจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน นกัการ
ตลาดจึงใช้ประโยชน์จากด้านอายเุพ่ือเป็นตวัแปรทางด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกตา่งกนั ของส่วน
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ตลาดได้ท าการค้นคว้าหาความต้องการของตลาดส่วนเล็ก (Niche Market) โดยมุ่งความส าคญัท่ี
ตลาดอายสุว่นนัน้ๆ 

2. เพศ (Sex) หมายถึง ตวัแปรทางท่ีเป็นส่วนในการแบง่ส่วนการตลาดเช่นกนั ดงันัน้
นกัการตลาดจึงต้องศกึษาตวัแปรนีอ้ย่างรอบครอบ เพราะว่าในยคุปัจจบุนันัน้ตัวแปรทางด้านเพศ
มีการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมของการบริโภคไปจากเม่ือก่อน การเปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจมี
สาเหตจุากการท่ีผู้หญิงออกไปท างานนอกบ้านมากขึน้ 

3. ลกัษณะครอบครัว (Marital Status) หมายถึง ลกัษณะของครอบครัว ซึง่นบัว่าเป็น
เป้าหมายท่ีส าคัญของธุรกิจต่างๆ ส าหรับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดมาโดยตลอด และมี
ความส าคัญมาก ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยของผู้บริโภค นักการตลาดจะสนใจจ านวน และ
ลกัษณะของบคุคลในครัวเรือนท่ีใช้สินค้าใดสินค้าหนึ่งรวมถึงยงัใส่ใจในการพิจารณาลกัษณะทาง
ประชาการศาสตร์และโครงสร้างด้านส่ือท่ีเก่ียวข้องกับผู้ ท่ี เป็นคนตดัสินใจในครอบครัวเพ่ือท่ีจะ
ชว่ยท าให้พฒันากลยทุธ์การตลาดได้อย่างเหมาะสม 

4. รายได้ การศึกษา และอาชีพ (Income, Education and Occupation) หมายถึง 
ตวัแปรท่ีส าคญัและส่งผลต่อการก าหนดส่วนของตลาด โดยทัว่ไปแล้วนกัการตลาดจะสนใจกลุ่ม
ผู้ บริโภคท่ีมีรายได้สูง แต่อย่างไรก็ตามครอบครัวท่ีมีรายได้ต ่า ก็เป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่
เช่นเดียวกนั ปัญหาส าคญัของการแบง่ส่วนการตลาดโดยยึดถือเกณฑ์รายได้เพียงอย่างเดียวก็คือ 
รายได้จะเป็นตวัชีว้ดัความสามารถของผู้บริโภคในการซือ้สินค้าหรือไม่มีความสามารถในการซือ้
สินค้า ในขณะเดียวกนัการเลือกซือ้สินค้า แท้ท่ีจริงแล้วอาจใช้เกณฑ์ รูปแบบการด ารงชีวิต รสนิยม 
อาชีพ การศกึษา ฯลฯ เป็นตวัก าหนดเปา้หมายได้ 

จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีกล่าวมาข้างต้น ขออ้างอิงจาก ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2538)และ
กรรณิการ์  เหมือนประเสริฐ (2548) ซึ่งสรุปได้ว่า ลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ รายได้ อาชีพ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์การ เป็นต้น หน่วยงานหรือองค์การ ต่างๆ จะ
ประกอบด้วยพนกังานหรือบุคลากรในระดบัตา่งๆ ซึ่งแตล่ะคนจะมีพฤติกรรมท่ีแตกตา่งกนัออกไป
ลกัษณะพฤติกรรมของบคุคลท่ีแสดงออกแตกตา่งกนันี ้มีสาเหตมุาจากปัจจยัตา่งๆ ซึ่งได้แก่ อาย ุ
เพศ สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์การ  ลักษณะพฤติกรรมในการท างานของ
บคุคล 
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู้น า 
ความเป็นผู้น าเป็นหน้าท่ีหนึ่งในหลายๆหน้าท่ีของผู้บริหาร ซึ่งความเป็นผู้น ากบั ผู้บริหาร

จึงแตกต่างกันกล่าวคือ ผู้บริหารเป็นต าแหน่งท่ีก าหนดขึน้ในองค์การ มีอ านาจโดยต าแหน่งและ 
ได้รับความคาดหวังในหน้าท่ีเฉพาะเจาะจง จะมุ่งเน้นท่ีการควบคุม การตดัสินใจ และผู้บริหาร
จะต้องมีลกัษณะของผู้น า(Leadership) ส่วนผู้น าจะไม่ได้รับมอบอ านาจทางสายงานแตมี่อ านาจ
โดยวิธีอ่ืนมีบทบาทท่ีกว้างกว่าบทบาทผู้บริหารผู้น าจะเน้นท่ีกระบวนการกลุ่ม การรวบรวมข้อมูล 
ข่าวสาร การให้ข้อมูลย้อนกลับ และการใช้อ านาจกับบุคคลอ่ืน ดงันัน้ ภาวะผู้น าคือศาสตร์และ
ศิลป์ในการบริหารงานของผู้น าและผู้บริหาร จึงเป็นปัจจยัส าคญัต่อความส าเร็จขององค์การงาน
จะด าเนินไปด้วยดีและบรรลุวัตถุประสงค์ย่อมขึน้อยู่กับทักษะการบริหารงานซึ่งบุคคลได้ให้
ความหมายของผู้น าและภาวะผู้น า ดงันี ้ 

มาลี  จฑุา (2542)กล่าวว่าผู้น า หมายถึง บคุคลท่ีด ารงต าแหน่งเป็นหวัหน้าในหน่วยงาน
โดยได้รับการแต่งตัง้ เลือกตัง้ หรือได้รับการยกย่องให้เป็นหัวหน้าและเป็นบุคลากรท่ีมีอิทธิพล
เหนือจิตใจผู้ อ่ืน ในการท่ีชกัจงูใจให้บคุคลปฏิบตัติามค าสัง่ 

วชัรินทร์  พงศ์พนัธุ์อศัดร (2545)กล่าวว่า ผู้น า หมายถึง บุคคลท่ีแสดงพฤติกรรมในการ
จงูใจท าในสิ่งท่ีเขาต้องการ โดยมีเปา้หมายขององค์การเป็นจดุหมายปลายทาง 

เสนาะ  ติเยาว์ (2535)กล่าวว่า ภาวะผู้น า เกิดขึน้ได้จากการพฒันาบุคคลไม่ใช่เกิดจาก
คุณสมบัติส่วนตัว คือ เกิดจากพฤติกรรมของผู้ น าเอง พฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดความเป็นผู้ น าคือ
ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้น ากบัผู้ อ่ืน หรือในแง่ของการบริหาร คือ ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้บงัคบับญัชา
กบัผู้ใต้บญัชา 

Hersey & Paul and Blanchard & Kenneth H. (1982)อ้างถึงใน ประเสริฐ  สมพงษ์
ธรรม (2537)ให้ความหมายว่า ภาวะผู้ น า คือกระบวนการท่ีมีอิทธิพลต่อกิจกรรมของบุคคลท่ี
พยายามให้บรรลเุปา้หมายในสถานการณ์หนึง่ 

สรีุย์ภรณ์  ทรรศนียากร (2541) กล่าวว่า ภาวะผู้น า หมายถึง พฤตกิรรมท่ีผู้น าแสดงออก
ในการใช้อ านาจหน้าท่ีหรืออิทธิพลท่ีมีอยู่ตอ่ผู้ ร่วมงานในสถานการณ์ตา่งๆโดยการจงูใจผู้ ร่วมงาน
ให้เกิดแรงจงูใจภายในเพ่ือให้ผู้ ร่วมงานพึงพอใจให้ความร่วมมือซึง่กนัและกนัด้วยความเต็มใจและ
ใช้ความพยายามของตนในการปฏิบตังิานโดยทุม่เทก าลงัความคดิ ก าลงักายความรู้ความสามารถ
ในการช่วยกันแก้ปัญหาเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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การดา จันทร์แย้ม (2546 : 128) กล่าวว่า ภาวะผู้น าเป็นกระบวนการท่ีผู้น าใช้อิทธิพล
หรืออ านาจท่ีมีอยู่ในการชักน า  หรือโน้มน้าวให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าท่ีของตนอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลเุปา้หมายขององค์กร 

ผู้วิจัยได้สรุปว่าภาวะผู้น า เป็นความสามารถด้านอิทธิพลต่อบุคคลในกลุ่มเพ่ือน าไปสู่
ความส าเร็จตามเปา้หมาย ใช้กระบวนการสัง่การตามสถานการณ์ การมีปฎิสมัพนัธ์ โดยถ่ายทอด
แนวคิดไปสู่ การปฏิบัติ ดงันัน้ อาจกล่าว ได้ว่าภาวะผู้น าเป็นการมีปฏิสัมพันธ์ท่ีไม่หยุดนิ่งของ
กระบวนการ 3 อย่าง ท่ีมีความเก่ียวเน่ืองและมีอิทธิพลต่อกัน ได้แก่ ผู้ น า (Leaders)ผู้ ตาม 
(Follows) และสถานการณ์ (Situations) น าไปสู่ความพึงพอใจในการปฏิบัติและบรรลุผลตาม
เปา้หมาย 

แนวคิดและทฤษฏีภาวะผู้น า(Leadership theory) 
สมัยโบราณมนุษย์มีความเช่ือว่า การเป็นเร่ืองของความสามารถท่ีเกิดขึน้เฉพาะ

ตระกลู หรือ เฉพาะบคุคลและสืบเชือ้สายกนัได้ บคุลิกภาพและลกัษะระของการเป็นผู้น าเป็นสิ่งท่ี
มีมาแต่ก าเนิดและเป็นคณุสมบตัิเฉพาะตวั สามารถถ่ายทอดทางพนัธุกรรมได้ ผู้ ท่ีเกิดในตระกูล
ของผู้น ายอ่มจะต้องมีลกัษะผู้น าด้วย 

แนวคิดเก่ียวกบัผู้น าเร่ิมเปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยั  มีการศกึษาและรวบรวมทฤษฎี
เก่ียวกับภาวะผู้น า โดยแบ่งตามระยะเวลาการพัฒนา มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2533) 
ดงันี ้

1 ทฤษฏีคณุลกัษณะผู้น า (Trait theories) 
2 ทฤษฏีพฤตกิรรมผู้น า (Behavioral theories) 
3 ทฤษ ฏีภาวะตามสถานการณ์  (Situational or contingency leadership 

theories) 
4 ทฤษฏีภาวะน าการเปล่ียนแปลง (Transformational leadership theories) 
 

1.ทฤษฏีคุณลักษณะผู้น า (Trait theories) 
ระยะแรกของการศึกษาภาวะผู้น าเร่ิมในปี ค.ศ. 1930-1940 แนวคิดมาจากทฤษฏี

มหาบุรุษ (Great man theory of leaderships) ของกรีกและโรมันโบราณ มีความเช่ือว่า ภาวะ
ผู้น าเกิดขึน้เองตามธรรมชาติหรือโดยก าเนิด ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ แตส่ามารถพฒันาขึน้ได้
ลกัษณะผู้น าท่ีดีและมีประสิทธิภาพสูงจะประกอบด้วย ความเฉลียวฉลาด  มีบุคลิกภาพซึ่งแสดง
ถึงการเป็นผู้น าและต้องเป็นผู้ ท่ีมีความสามารถสูงด้วย  ผู้น าในยุคนีไ้ด้แก่ พระเจ้านโปเลียน ฮิต
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เลอร์ พ่อขุนรามค าแหงมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระเจ้าตากสินมหาราช เป็นต้น 
ตวัอยา่ง การศกึษาเก่ียวกบั The Theories ของ Gardner ได้แก่ 

1.1 The Tasks of Leadership: กล่าวถึง งานท่ีผู้น าจ าเป็นต้องมี 9 อย่าง ได้แก่ 
มีการก าหนดเป้าหมายของกลุ่ม มีบรรทดัฐาน และค่านิยมของกลุ่ม รู้จกัสร้างและใช้แรงจูงใจ มี
การบริหารจดัการ มีความสามารถในการปฏิบตัิการ สามารถอธิบายได้เป็นตวัแทนของกลุ่มได้
แสดงถึงสญัลกัษณ์ของกลุม่ และมีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 

1.2 Leader-Constituent Interaction เช่ือว่าผู้น าต้องมีพลงัวิเศษเหนือบคุคลอ่ืน
หรือมีอิทธิพลเหนือบคุคลอ่ืนๆเพ่ือท่ีสนองตอบความต้องการขัน้พืน้ฐาน ความคาดหวงัของบคุคล
และผู้น าต้องมีความเป็นตวัของตวัเอง สามารถพฒันาตนเองและพฒันาให้ผู้ตามมีความแข็งแกร่ง
และสามารถยืนอยู่ด้วยตนเองอย่างอิสระทฤษฏีนีพ้บว่า ไม่มีคณุลกัษณะท่ีแน่นอนหรือชีช้ดัของ
ผู้น าเพราะผู้น าอาจไมแ่สดงลกัษณะเหลา่นีอ้อกมา 

ผู้ วิจัยสรุปว่า ผู้ น าทฤษฏีนีมี้คุณลักษณะผู้ น าท่ีมีความรู้ความสามารถในการบริหาร
จดัการและมีอิทธิพลเหนือบคุคลอ่ืนมีความเป็นตวัของตวัเอง แสดงออกถึงลกัษณะของผู้น าได้ดี มี
ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 

 
2 ทฤษฏีพฤตกิรรผู้น า (Behavioral theories) 

เป็นการพฒันาในช่วงปี ค.ศ.1940-1960 แนวคิดหลกัของทฤษฏี คือ ให้มองในสิ่งท่ี
ผู้น าปฏิบัติและชีใ้ห้เห็นว่าทัง้ผู้ น าและผู้ ตามต่างมีอิทธิพลซึง้กันและกัน นักทฤษฏี ได้แก่ Kurt 
Lewin Rensis Likert and Mouton และ Douglas McGregor มีรายระเอียดดงันี ้

2.1 แนวคิดจากการศึกษาของ Lewin Kurt ( 1951) แห่งมหาวิทยาลยัไอโอวาได้
แบง่ลกัษณะผู้ เป็น 3 แบบ คือ 

2.1.1 ผู้ น าแบบอัตถนิยมหรืออัตตาธิปไตย  (Democratic leaders) จะ
ตดัสินใจด้วยตนเอง ไม่มีเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์แน่นอนขึน้อยู่กับผู้น าเอง คิดถึงผลงานไม่
คิดถึงคน บางครัง้จะท าเกิดศตัรูได้ ผู้น าลกัษณะนีจ้ะใช้ได้ดีในช่วงภาวะวิกฤตเท่านัน้ ผลของการ
เป็นผู้น าลักษณะนี ้จะท าให้ผู้ ได้บงัคับบัญชาไม่มีความเช่ือมั่นในตนเอง และไม่เ กิดความริเร่ิม
สร้างสรรค ์

2.1.2 ผู้น าแบบประชาธิปไตย (Democratic Leaders) ใช้การตดัสินใจของ
กลุ่มหรือให้ผู้ ตามมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รับฟังความคิดเห็นส่วนรวม ท างานเป็นทีม มีการ
ส่ือสารแบบ 2 ทาง ท าให้เพ่ือผลผลิตและความพึงพอใจในการท างาน บางครัง้การอิงกลุม่ท าให้ใช้
เวลานานในการตดัสินใจ ระยะเวลาท่ีเร่งดว่นผู้น าลกัษณะนีไ้มเ่กิดผลดี 
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2.1.3 ผู้น าแบบตามสบายหรือเสรีนิยม (Laissez faire leaders) จะให้อิสระ
กบัผู้ ได้บงัคบับญัชาเต็มท่ีในการติดสินใจในการแก้ปัญหา จะไม่มีการก าหนดเปา้หมายท่ีแน่นอน
ไม่มีหลกัเกณฑ์ ไม่มีระเบียบ จะท าให้เกิดความคบัข้องใจหรือความไม่พอใจของผู้ ร่วมงานได้และ
ได้ผลผลิตต ่า การท างานของผู้ น าลักษณะนีเ้ป็นการกระจายงานไปท่ีกลุ่ม ถ้ากลุ่มมีคว าม
รับผิดชอบและมีแรงจงูใจในการท างานสงู สามารถควบคมุได้ดี มีผลงานและความริเร่ิมสร้างสรรค์ 

ผู้วิจยัได้สรุปว่า ลกัษณะผู้น าแต่ละแบบจะสร้างบรรยากาศในการท างานท่ีแตกต่างกัน 
ดงันัน้พฤติกรรมของผู้น าจะต้องมีทักษะทางการบริหารในการเลือกใช้ลักษณะของผู้น าแบบใด
ยอ่มขึน้อยูก่บัความเหมาะสมท่ีสามารถควบคมุบคุลากรได้ 

2.2 แนวคิดจากการศึกษาของลิเคอร์ท Likert R. (1967) แห่งมหาวิทยาลัย
มิชิแกน จากผลศกึษาไว้ ดงันี ้

Likert R. (1967)และสถาบนัวิจยัสังคม มหาวิทยาลัยมิชิแกน  อ้างอิงถึงใน 
Miner, Bassoff, and Moorman (2001) ท าการวิจยัด้านสถาวะผู้น าโดยใช้เคร่ืองมือท่ี Likert และ
กลุ่มคิดขึน้ ประกอบด้วย ความคิดรวมยอดเร่ือง ภาวะผู้ น า แรงจูงใจ การติดต่อส่ือสาร การ
ปฏิสมัพนัธ์ และการใช้อิทธิพล การตดัสินใจ การตัง้เป้าหมาย การควบคมุคณุภาพและสมรรถนะ
ของเปา้หมาย โดยแบง่ลกัษณะผู้น าเป็น 4 แบบ คือ 

2.2.1 แบบใช้อ านาจ (Explorative authoritative) ผู้ บริหารใช้อ านาจ
เผด็จการสูง ไว้วางใจผู้ ได้บงัคบับญัชาเล็กน้อย บงัคบับญัชาแบบขู่เข็ญมากกว่าการชมเชย การ
ตดิตอ่ส่ือสาร เป็นไปทางเดียวจากบนลงลา่ง การตดัสินใจอยูใ่นระดบัเบือ้งบนมาก 

2.2.2 แบบใช้อ านาจเชิงเมตตา (Benevolent authoritative) ปกครอง
แบบพ่อ ปกครองลูก ให้ความไว้วางใจผู้ ใต้บังคับบัญชา จูงใจโดยการให้รางวัล แต่บางครัง้ขู่
ลงโทษ ยอมให้การติดต่อส่ือสารจากเบื อ้งล่างสู่ เบื อ้งบน ได้บ้าง รับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้ ใต้บงัคบับญัชาบ้าง และบางครัง้ยอมให้การตดัสินใจแตอ่ยู่ภายใต้การควบคมุอย่างใกล้ชิดของ
ผู้บงัคบับญัชา 

2.2.3 แบบปรึกษาหารือ (Consultative democratic) ผู้ บ ริหารจะให้
ความ ไว้วางใจและการตัดสิน ใจแต่ ไม่ทั ง้หมด  จะใช้ความคิดและความคิด เห็นของ
ผู้ ใต้บงัคบับญัชาเสมอให้รางวลัเพ่ือสร้างแรงจงูใจจะลงโทษนานๆ ครัง้และใช้การบริหารแบบท่ีมี
ส่วนรวม มีการติดต่อส่ือสารแบบ2ทางจากระดับล่างขึน้บนและจากระดับบนลงล่าง การวาง
นโยบายและการตดัสินใจมาจากระดับบน ขณะเดียวกันก็ให้ยอมการตดัสินใจบางอย่างอยู่ใน
ระดบัลา่งผู้บริหารเป็นท่ีปรึกษาในทกุด้าน 
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2.2.4 แบบมีส่วนรวมอย่างแท้จริง (Participative democratic) ผู้บริหาร
ให้ความไว้วางใจและเช่ือถือผู้ ใต้บงัคบับญัชา ยอมรับความคิดเห็นของผู้ ใต้บงัคบับญัชาเสมอ มี
การให้รางวัลตอบแทนเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจแก่กลุ่ม มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม ตัง้
จดุประสงค์ร่วมกนั มีการประเมินความก้าวหน้า มีการตดิตอ่ส่ือสารแบบ 2 ทางทัง้จากระดบับนลง
ล่างในระดับเดียวกัน หรือในกลุ่มผู้ ร่วมงานสามารถตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารได้ทัง้ในกลุ่ม
บริหารและกลุม่ผู้ ร่วมงาน 

ผู้วิจยัได้สรุปความวา่ลกัษณะสภาวะผู้น าทัง้ 4 แบบนี ้มีความสมัพนัธ์กบัการปฏิบตัิงาน
ของผู้บริหารกับผู้ตามการท่ีจะประความส าเร็จกับการปฏิบตัิงานให้บรรลุเป้าหมายได้นัน้ ผู้น า
สามารถวิเคราะห์ตนเองในพฤติกรรมสภาวะผู้น าตา่งๆ กนัและแบบท่ีดีท่ีสดุ คือ ลกัษณะของผู้น า
แบบมีสว่นร่วมอยา่งแท้จริง 

2.3 แนวคิดแบบตาข่ายการจัดการของเบลคและมูตนั  Blake & Robert R. & Jane 
S. Mouton (1964)  

Blake & Robert R. & Jane S. Mouton (1964)กล่าวว่า ภาวะผู้ น าท่ีดีมีปัจจัย 2 
อย่าง คือ คน(People) และผลผลิต(Product) โดยก าหนดคณุภาพและลกัษณะสมัพนัธภาพของ
คนเป็น1-9 และก าหนดผลผลิตเป็น1-9 เชน่กนั และสรุปว่าถ้าคนมีคณุภาพสงูจะสง่ผลให้ผลผลิตมี
ปริมาณและคณุภาพสงูตามไปด้วย เรียกรูปแบบนีว้่า Nine-Nine style (9,9 style) ซึ่งรูปแบบของ
การบริหารแบบตาข่ายนีจ้ะแบง่ลกัษณะเดน่ๆ ของผู้น าไว้ 5 แบบ คือ แบบมุ่งงานเป็นหลกั แบบมุ่ง
คนเป็นหลกั แบบมุ่งงานต ่ามุ่งคนต ่า แบบทางสายกลาง และแบบท างานเป็นทีม ซึ่งได้แสดงแบบ
ภาวะผู้ น าในมิติเน้นคนและผลงานตามแนวคิดของ Blake and Mouton รูปแบบของผู้ น ามี 5 
รูปแบบ ได้แก่ 

2.3.1 แบบมุ่งงาน (Task – oriented /Authority compliance) ผู้น าจะมุ่งเอา
แต่งานเป็นหลัก (Production Oriented) สนใจคนน้อย มีพฤติกรรมแบบเผด็จการ จะเป็นผู้
วางแผนก าหนดแนวทางการปฏิบตัิ และออกค าสัง่ให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชาปฏิบตัิตามเน้นผลผลิตไม่
สนใจสมัพนัธภาพของผู้ ร่วมงาน หา่งเหินผู้ ร่วมงาน 

2.3.2 แบบมุ่งคนสูง (Country club management) แบบ 1, 9 ผู้ น าจะเน้น
การใช้ มนุษย์สัมพันธ์และเน้นความพึงพอใจของผู้ ตามในการท างาน ไม่ค านึงถึงผลผลิตของ
องค์การส่งเสริมให้ทุกคนมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวใหญ่ท่ีมีความสุข น าไปสู่
สภาพการณ์สิ่งแวดล้อมและมีความสขุในการท างาน การนิเทศในการท างานควรมีเพียงเล็กน้อย
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ไม่จ าเป็นต้องมีการควบคมุในการท างาน ลกัษณะคล้ายการท างานในครอบครัวท่ีมุ่งเน้นความพึง
พอใจ ความสนกุสนานในการท างานของผู้ ร่วมงาน เพ่ือหลีกเล่ียงการตอ่ต้านตา่ง ๆ   

2.3.3 แบบมุ่งงานต ่ามุ่งคนต ่า (Impoverished)แบบ 1,1 ผู้บริหารจะสนใจ
คนและสนใจงานน้อยมาก ใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยเพ่ือให้งานด าเนินไปตามท่ีมุ่งหมาย 
และคงไว้ซึ่งสมาชิกภาพขององค์การ ผู้ บริหารมีอ านาจในตนเองต ่า มีการประสานงานกับ
ผู้ใต้บงัคบับญัชาน้อยเพราะขาดสภาวะผู้น า และมกัจะมอบหมายให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาท าเป็นส่วน
ใหญ 

2.3.4 แบบทางสายกลาง (middle of the road management) แบบ5 , 5 
ผู้บริหารหวงัผลงานเท่ากับขวญัและก าลงัใจของปฏิบตัิงาน ใช้ระบบราชการท่ีมีกฎระเบียบแบบ
แผน ผลงานได้จากการปฏิบตัติามระเบียบ โดยเน้นขวญั ความพงึพอใจ หลีกเล่ียงการใช้ก าลงัและ
อ านาจยอมรับผลท่ีเกิดขึน้ตามความคาดหวงัของผู้บริหาร มีการจดัตัง้คณะกรรมการในการท างาน
หลีกเล่ียงการท างานท่ีเสียงเกินไป มีการประนีประนอมในการจัดการกับความขัดแย้ง ผู้ ร่วม
คาดหวงัวา่ผลประโยชน์มีความเหมาะสมกบัการปฏิบตังิานท่ีได้กระท าลงไป 

2.3.5 แบบท างานเป็นทีม (Team management) แบบ9, 9 ผู้บริหารให้ความ
สนใจทัง้เร่ืองงานและขวัญก าลังใจผู้ ใต้บังคบับัญชา คือ ความต้องการขององค์การและความ
ต้องการของคนท างานจะไม่ขัดแย้งกัน เน้นการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ บรรยากาศในการ
ท างานสนุกผลส าเร็จ ของงานเกิดจากความรู้สึกยึดมั่นของผู้ ปฏิบัติตามอาศัยซึ่งกันและกัน 
ระหว่างสมาชิก สมัพนัธ์ภาพระหว่างผู้บริหารกบัผู้ตาม เกิดจากความไว้ใจ เค้ารพนบัถือซึ่งกนัและ
กัน  ผู้บริหารแบบนีเ้ช่ือว่า ตนเป็นเพียง ผู้ เสนอแนะหรือให้ค าปรึกษาแก่ผู้ ใต้บงัคบับญัชาเท่านัน้ 
อ านาจการวินิจฉัยสั่งการและอ านาจการปกครองบังคับบัญชายังอยู่ท่ีผู้ ใต้บังคบับัญชามีการ
ยอมรับความสามารถของแตล่ะบคุคล ก่อให้เกิดความคดิสร้างสรรค์ในการท างาน 

ผู้ วิจัยได้สรุปว่าผู้น าตามความคิดนีจ้ะวดัท่ีคุณภาพของคน และผลผลิตของงาน และ
พบวา่ลกัษณะผู้น าท่ีมีพฤตกิรรมแบบท างานเป็นทีมจะมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ 

2.4. แนวคดิ ทฤษฎี เอ็กซ์ วาย ของแคเกรเกอร์ (McGregor’s : T Y Theory) 
Mcgregor Douglas (1960) อ้างถึงใน สร้อยตระกลู  อรรถมานะ (2541)เป็น

นกัจิตสงัคมจิตสงัคมอเมริกา ซึ่งทฤษฎีนีเ้ก่ียวกบัข้องกบัทฤษฎีแรงจงูใจและทฤษฏีความต้องการ
ขัน้พืน้ฐานของมาสโลว์ ซึง่ McGregor มีความเห็นวา่ การท างานกบัคนจะต้องค านงึถึง  ธรรมชาติ
ของมนษุย์และพฤติกรรมของมนษุย์  คือ มนษุย์มีความต้องการพืน้ฐานและแรงจูงใจ ผู้บริหารท่ีมี



  22 

ประสิทธิภาพจะต้องให้สิ่งท่ีผู้ตามหรือผู้ ใต้บงัคบับญัชาเกิดความศรัทธาและกระตือรือร้นช่วยกัน
ปฏิบตังิานให้บรรลจุดุมุง่หมาย 

Theory X พืน้ฐานของคน คือ ไม่ชอบท างาน พืน้ฐานคนขีเ้กียจ อยากได้เงิน อยาก
สบายเพราะฉะนัน้บุคคลกลุ่มนีจ้ าเป็นต้องคอยควบคุมตลอดเวลา  และต้องมีการลงโทษมี
กฎระเบียบอยา่งเคร่งครัด 

Theory Y เป็นกลุ่มท่ีมองในแง่ดี มีความตระหนักในหน้าท่ีความรับผิดชอบเต็มใจ
ท างาน มีการเรียนรู้ มีการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน มีความคิดสร้างสรรค์ และมีศักยภาพใน
ตนเอง 

ผู้ วิจัยได้สรุปว่า ผู้ น าต้องเข้าใจความแตกต่างพืน้ฐานของบุคคลสามารถวิเคราะห์
บุคลากรในองค์กร โดยสมมติฐาน ตามทฤษฎีเอ็กซ์ ให้ความส าคญักับความต้องการค้านความ
มัน่คงของบคุลากร ส่วนทฤษฎีวาย จะสมมติฐานให้ความส าคญักบัสิ่งท่ีท าให้บคุลากร เกิดความ
พึงพอใจในการปฏิบตัิงานเพ่ือสร้างแรงจูงใจตรงตามท่ีต้องการ เกิดความกระตือรือร้นให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์ 

3. ทฤษฎีตามสถานการณ์ (Situational or contingency leadership theory) 
เป็นทฤษฎี ท่ีน าปัจจัยสิ่ งแวดล้อมของผู้ น ามาพิจารณาว่ามีความส าคัญต่อ

ความส าเร็จของผู้บริหาร ขึน้อยู่กับสิ่งแวดล้อมหรือสถานการณ์ท่ีอ านวยให้ ซึ่งศกึษาจากแนวคิด
ทฤษฎีตา่งๆ ดงันี ้

3.1 แนวคดิทฤษฎี 3-D Management Style 
Reddin & William. J. (1970)อ้างถึงใน เสริมศกัดิ์  วิศาลาภรณ์ (2536) เพิ่ม

มิติประสิทธิผล เข้ากบัมิติพฤตกิรรมด้านงาน และมิตพิฤตกิรรมด้านมนษุย์สมัพนัธ์ เรดดินกลา่วว่า
แบบภาวะผู้น าตา่งๆ อาจมีประสิทธิผลหรือไมก็่ได้ขึน้อยู่กบัสถานการณ์ ซึง่ประสิทธิผลจะหมายถึง 
การท่ีผู้บริหารประสบความส าเร็จในผลงานตามบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีมีอยู่แบบ
ภาวะผู้น าจะมีประสิทธิผลมากหรือน้อยไม่ได้ขึน้อยู่กับพฤติกรรมการบริหารท่ีมุ่งงานหรือมนุษย
สมัพนัธ์ซึง่แบบภาวะผู้น ากบัสถานการณ์ท่ีเข้ากนัได้อยา่งเหมาะสม เรียกวา่ มีประสิทธิผลแตถ้่าไม่
เหมาะสมกบัสถานการณ์ เรียกว่า ไม่มีประสิทธิผล และ เรดดินยงัแบ่งผู้น าตามแนวคิดทฤษฎี 3D 
Management Style ออกเป็น 4แบบ  

ผู้วิจยัได้สรุป ภาวะผู้น าตามแนวคิดของเรดดิน ได้ค านึงถึงภาวะผู้น า 3 ประเภท 
คือ ลกัษณะภาวะผู้น าท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ลกัษณะพืน้ฐานภาวะผู้น า และลกัษณะภาวะผู้น าท่ีมี
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ประสิทธิภาพ น ามาเปรียบเทียบมีความเข้าใจชดัเจนมากยิ่งขึน้ ผู้น าหรือนกับริหารท่ีมีผลงานดี
เลิศต้องมีสมัพนัธภาพท่ีดี 

3.2 แนวคดิทฤษฎีวงจรชีวิต Life-Cycle Theory 
Hersey & Paul and Blanchard & Kenneth H. (1982) อ้างถึงใน ประเสริฐ  

สมพงษ์ธรรม (2537) ได้เสนอทฤษฎีวงจรชีวิต โดยได้รับอิทธิพลจากทฤษฎีเรดดินและยังยึด
หลักการเดียวกัน คือ แบบภาวะผู้ น าอาจมีประสิทธิผลหรือไม่ก็ได้ ขึน้อยู่กับสถานการณ์ 
องค์ประกอบของภาวะผู้น าตามสถานการณ์ตามทฤษฎีของเฮอร์เซย์และบลนัชาร์ดประกอบด้วย  
1) ปริมาณการออกค าสัง่ ค าแนะน าต่างๆ หรือพฤติกรรมด้านงาน  2) ปริมาณการสนับสนุนทาง
อารมณ์ สงัคม หรือพฤตกิรรมด้านมนษุยสมัพนัธ์ 3) ความพร้อมของผู้ตามหรือกลุม่ผู้ตาม 

เฮอร์เซย์และบลนัชาร์ด แบง่ภาวะผู้น าออกเป็น 4 แบบ คือ 
1. ผู้น าแบบบอกทุกอย่าง (Telling) ผู้น าประเภทนีจ้ะให้ค าแนะน าอย่าง

ใกล้ชิดและดแูลลูกน้องอย่างใกล้ชิด เหมาะสมกับผู้ตามท่ีมีความพร้อมอยู่ในระดบัท่ี 1 คือ (M1) 
บคุคลมีความพร้อมอยูใ่นระดบัต ่า 

2. ผู้น าแบบขายความคิด (Selling) ผู้น าประเภทนีจ้ะคอยชีแ้นะบ้างว่าผู้
ตามขาดความสามารถในการท างาน แตถ้่าผู้ตามได้รับการสนบัสนนุให้ท าพฤติกรรมนัน้โดยการให้
รางวลัก็จะท าให้เกิดความเต็มใจท่ีจะรับผิดชอบงานและกระตือรือร้นท่ีจะท างานมากขึน้ ผู้บริหาร
จะใช้วิธีการติดตอ่ส่ือสารแบบ 2 ทาง และต้องคอยสัง่งานโดยตรง อธิบายให้ผู้ตามเข้าใจ จะท าให้
ผู้ตามเข้าใจและตดัสินใจในการท างานได้ดี เหมาะกับผู้ตามท่ีมีความพร้อมในการท างานอยู่ใน
ระดบัท่ี 2 คือ (M2) บคุคลมีความพร้อมอยูใ่นระดบัต ่าถึงปานกลาง 

3. ผู้น าแบบเน้นการท างานแบบมีส่วนร่วม (Participation) ผู้น าประเภท
นีจ้ะคอยอ านวยความสะดวกตา่งๆในการตดัสินใจ มีการซกัถาม มีการติดตอ่ส่ือสาร 2 ทางหรือรับ
ฟังเร่ืองราว ปัญหาตา่งๆ จากผู้ตาม คอยให้ความช่วยเหลือในด้านตา่งๆ ทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
ท าให้ผู้ตามปฏิบตัิงานได้เต็มความรู้ความสามารถและมีประสิทธิภาพ เหมาะกับผู้ตามท่ีมีความ
พร้อมอยูใ่นระดบั 3 (M3) คือความพร้อมขิงผู้ตามอยู่ในระดบัปานกลางถึงระดบัสงู ซึ่งเป็นบคุคลท่ี
มีความสามารถแตไ่มเ่ตม็ใจท่ีจะรับผิดชอบงาน 

4. ผู้ น าแบบมอบหมายงานให้ท า (Delegation) ผู้ บ ริหารเพียงให้
ค าแนะน าและช่วยเหลือเล็กๆ น้อยๆ ผู้ตามคิดและตดัสินใจเองทุกอย่าง เพราะถือว่าผู้ตามท่ีมี
ความพร้อมในการท างานระดบัสงูสามารถท างานให้มีประสิทธิภาพได้ดี เหมาะกบัผู้ตามท่ีมีความ
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พร้อมอยู่ในระดบั 4 (M4) คือ ความพร้อมอยู่ในระดบัสงู ซึ่งเป็นบคุคลท่ีมีทัง้ความสามารถแล้เต็ม
ใจหรือมัน่ใจในการรับผิดชอบการท างาน 

ผู้ วิจัยได้ส รุปภาวะผู้ น าตามแนวคิดของเฮอร์เซย์  และบลันชาร์ด แสดงถึง
ความสมัพนัธ์ภาวะผู้น ากบัผู้ตามขึน้อยู่กบัสถานการณ์ ใช้ประกอบการบริหารบุคลากรใน 4 แบบ
และในแบบท่ี 4 ผู้ น าแบบมอบหมายงานให้ท า (Delegation) จะเป็นลักษณะภาวะผู้ น าท่ีมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสดุ 

3.3 แนวคิดแบบภาวะผู้น าท่ีมีประสิทธิผล ของฟิดเลอร์ (Fiedler’s Contingency 
Model of Leadership Effectiveness)  

Fiedler (1967) อ้างถึงใน สร้อยตระกูล  อรรถมานะ (2541) กล่าวว่า ภวาะ
ผู้ น าท่ีมีประสิทธิภาพท่ีค านึงถึงตัวแปรก าหนดสถานการณ์ ท่ีเอือ้ต่อการใช้ความเป็นผู้ น า
ประกอบด้วยปัจจยั 3 สว่น คือ 

3.3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าและผู้ตาม บุคลิกภาพของผู้น า มีส่วน
ส าคญัท่ีจะท าให้กลุม่ยอมรับ 

3.3.2 โครงสร้างของงาน งานท่ีให้ความส าคญั เก่ียวกับโครงสร้างของ
งานอ านาจของผู้น าจะลดลง แตถ้่างานใดต้องใช้ความคดิ การวางแผน ผู้น าจะมีอ านาจมากขึน้ 

3.3.3 อ านาจของผู้น า ผู้น าท่ีดีท่ีสดุ คือ ผู้ ท่ีเห็นงานส าคญัท่ีสดุแตถ้่าผู้น า
ท่ีจะท าเช่นนีไ้ด้ผู้น าต้องมีอ านาจและอิทธิพลมากแต่ถ้าผู้น ามีอิทธิพลหรืออ านาจไม่มากพอจะ
กลายเป็นผู้น าท่ีเห็นความส าคญัของสมัพนัธภาพระหวา่งผู้น าและผู้ตามมากกว่าเห็นความส าคญั
ของงาน 

ผู้ วิจัยได้สรุปแนวแบบภาวะผู้ น าท่ีมีประสิทธิผลคิดตามทฤษฎีของฟิดเลอร์ 
(Fiedler) ผู้น าได้ค านึงถึงตวัแปร ได้แก่ ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุลโครงสร้างของงาน และอ านาจ
ของผู้น า ท่ีสามารถก าหนดสถานการณ์ ท่ีเอือ้ให้ผู้บริหารใช้ความเป็นผู้น าท่ีมีประสิทธิภาพและ
สามารถควบคมุสถานการณ์ขององค์กรได้ 

4.ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง (Transformational leadership theory)  
ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง (Transformational leadership theory) เป็นทฤษฎีของ

การศึกษาภาวะผู้น าแนวใหม่ หรือกระบวนทัศน์ใหม่ (New paradigm) ของภาวะผู้น าโดยมีแบส
และอโวลิโอ Bass B.M. & Avolio B.J. (1994) เป็นสองท่านแรกท่ีได้กล่าวถึงภาวะผู้ น าการ
เปล่ียนแปลงโดยแสดงให้เห็นเป็นทฤษฎีของการศกึษาภาวะผู้น าแนวใหม่ เน่ืองจากภาวะผู้น าการ
เปล่ียนแปลงเป็นการเปล่ียนแปลงกระบวนทศัน์ไปสูค่วามเป็นผู้น าท่ีมีวิสยัทศัน์ (Visionary) และมี
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การกระจายอ านาจ หรือเสริมสร้างพลังจูงใจ (Empowering) และเป็นผู้ มีคุณธรรม (Moral 
agents) และกระตุ้นผู้ตามให้มีความเป็นผู้น า 

ก่อนจะมาเป็นแนวคดิทฤษฎีภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง ทฤษฎีภาวะผู้น าท่ีเร่ิมต้นมา
ก่อนคือ ทฤษฎีภาวะผู้น าแบบมีบารมี (Charismatic leadership) โดยแมกซ์เวเบอร์ (Max Weber) 
ในทศวรรษท่ี 1920 ได้เสนอทฤษฎีภาวะผู้ น าแบบมีบารมีเม่ือผลงานของเขาได้แปลเป็น
ภาษาองักฤษในปี ค.ศ.1947 ได้กระตุ้นความสนใจของนกัสงัคมวิทยาและนกัรัฐศาสตร์ท่ีศึกษา
ด้านภาวะผู้น า พฤตกิรรมของผู้น าแบบมีบารมีจะประกอบด้วย 

1. การสร้างภาพประทบัใจให้ผู้ตามมีความมัน่ใจในตวัผู้น า 
2. ประกาศอยา่งชดัเจนถึงเปา้หมายทางอดุมการณ์ 
3. ส่ือสารให้ผู้ตามทราบถึงความคาดหวงัอยา่งสงูท่ีผู้น ามีตอ่ผู้ตาม 
4. แสดงความมัน่ใจแก่ผู้ตาม 

ทฤษฏีภาวะผู้ น าการเปล่ียนแปรงในทัศนะของแบสและอโวลิโอ Bass B.M. & Avolio 
B.J. (1994) อ้างถึงใน ประยุทธ  ชูสอน (2548) ได้พัฒนารูปร่างขึน้ โดยการศึกษาวิจัยรวบรวม
ข้อมลูพฒันาละฝึกอบรมจากทกุระดบัในองค์การและในสงัคม ทัง้กบัผู้น าทกุระดบัในสงัคม  ทัง้กบั
ผู้ น าทุกระดับและไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มี กิจกรรม จนถึงผู้ น าท่ีมี ประสิทธิภาพสูง มีความ
กระตือรือร้น ทัง้ในวงการธุรกิจ อุสาหกรรม ราชการทหาร โรงพยาบาล สถานศึกษา ในต่างเชือ้
ชาติและตา่งวฒันธรรม ผลการศกึษาแสดงให้เห็นว่าภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง ท่ีวดัโดยเคร่ืองมือ
วดัภาวะผู้น าพหุองค์ประกอบ (Multifactor Leadership Questionnaire :MLQ)ท่ีสร้างและพฒันา
โดย แบส ละ อโวลิโอเป็นภาวะผู้น าท่ีมีประสิทธิภาพ และให้ความพงึพอใจมากกวา่ภาวะผู้น าแบบ
แลกเปล่ียน (Transactional leadership)ซึง่มีงานวิจยัเชิงประจกัษ์และการศกึษาเชิงทฤษฏีจ านวน
มาก แสดงให้เห็นว่าภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง(Transactional leadership)มีอิทธิพลอย่างมีมัย
ส าคญัต่อการเพิ่มการปฏิบตัิงานของบุคลากรและขององค์การต่อมาแบส Bass B.M. & Avolio 
B.J. (1994) อ้างถึงใน ประเสริฐ  สมพงษ์ธรรม (2537) ได้เสนอภาวะผู้น าแบบพิสยัเต็ม (The full 
Range Model of Leadership) โดยใช้ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้ น า 3 แบบ คือ
ภาวะผู้ น าการเป ล่ียนแปลง  (Transformational leadership) ภ าวะผู้ น าการแลกเป ล่ียน
(Transactional leadership) ภาวะผู้ น าปล่ อยตามสบาย  (Laissez-faire leadership)ดั  ง มี
รายการละเอียดตอ่ไปนี ้

4.1. ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง(Transformational leadership) คือการท่ีผู้ น าหรือ
ผู้บริหารประพฤตติวัเป็นแบบอยา่ง หรือ เป็นโมเดลส าหรับผู้ตามหรือบคุลากร ผู้น าจะเป็นท่ียกยอ่ง
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เคารพนับถือ ศรัทธา ไว้วางใจ และท าให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจเม่ือได้ร่วมงานกัน และเป็น
กระบวนการท่ีผู้น าเปล่ียนแปลงความพยายามของผู้ตามให้ขึน้ จากตามพยายามท่ีคาดหวงัเป็น
ผลให้การปฏิบตัิงานเกิดความคาดหวงัโดยผู้แสดงบทบาทท าให้ผู้ตามมีความรู้สึกไว้วางใจ ยินดี
จงรักภักดี และนบัถือท าให้ผู้ตามกลายเป็นผู้ มีศกัยภาพ เป็นนักพัฒนา เป็นผู้ ท่ีเสริมแรงได้ด้วย
ตนเอง ซึ่งผู้ น าจะต้องยกกระดับความรู้สึกของผู้ ตาม ให้ความส าคัญและคุณค่าของผลลัพธ์ท่ี
ต้องการและวิธีการท่ีจะบรรลผุลลพัธ์ท่ีต้องการ ท าให้ผู้ตามไมค่ านงึถึงปะโยชน์สว่นตน แตอ่ทุิศตน
เพ่ือองค์การโดยกระตุ้นระดบัความต้องการของมาสโลว์ Bass B.M. & Avolio B.J. (1994) อ้างถึง
ใน ประเสริฐ  สมพงษ์ธรรม (2537) 

ซึ่งพฤติกรรมภาวะผู้ น าการเปล่ียนแปลง ตามแนวคิดของแบส และอโวลิ โอมี
องค์ประกอบ 4 ประการ 

4.1.1. การมีอิทธิพลเชิงอุคมคติ(Charisma or Idealized Influence :CI or II)
ผู้น าแสดงพฤตกิรรมตามบทบาท ท าให้ผู้ตามมีความช่ืนชม มีความภูมิใจ จงรักภกัดี และเช่ือถือใน
ตวัผู้น าและผู้น าได้วางแผน ก าหนดแนวทางให้ผู้ตามแสดงตามโดยการสร้างวิสัยทัศน์ (Vision )
รวมกนั โดยผู้น าซึ่งเป็นผู้ ท่ีมีวิสยัทศัน์ (Vision)และรู้ถึงพนัธกิจ(Mission) ขององค์การ สร้างความ
เช่ือมัน่ ความไว้วางใจในภารกิจโดยรวม เป็นผู้น าในลกัษณะท่ีมีพฤติกรรม เจตคติ และค่านิยม
ของความเป็นผู้น า แสดงให้ผู้ตามเห็นวา่สามารถปฏิบตังิานบรรลวุตัถปุระสงค์ในสิ่งท่ีผู้ตามรู้สึกว่า
เป็นไปได้ สร้างวิสยัทศัน์และวตัถปุระสงค์ในอนาคต 

4.1.2.การสร้างแรงบันดาลใจ(Inspirational Motivation-IM)เป็นกระบวนการท่ี
ผู้น าท าให้ผู้ตามเกิดอารมณ์กระตุ้น จูงใจให้ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตน แต่อุทิศตนเพ่ือทีมงาน เห็น
คณุค่าของผลการปฏิบตัิงาน เป็นผลท าให้ผู้  เกิดความพยายามในการปฏิบตัิงานเป็นพิเศษ โดย
ผู้น าใช้วิธีการง่ายๆชักชวน สร้างอารมณ์ให้ผู้ ตามเข้าใจวิสัยทัศน์และความหมาย มีความรู้สึก
ตระหนกัวา่พนัธกิจ ท่ีต้องท าเป็นสิ่งส าคญัเชน่ ผู้น าใช้ค าพดูหรือสญัลกัษณ์สร้างจินตนาการ ภาวะ
ผู้น าการสร้างแรงบนัดาลใจจะปรากฏเม่ือผู้น ากระตนุเร้าใจ ผู้ตามเกิดแรงจงูใจให้ปฏิบตัิงาน และ
สร้างความมัน่ใจว่าผู้ตาม มีความสามารถกระท าให้บรรลุตามวตัถุประสงค์โดย ผู้น าสร้างความ
มัน่ใจ ผู้น าสร้างความเช่ือใน เหตผุลท่ีท าให้ผู้ตามรับรู้ว่าสิ่งท่ีบุคลากรท านัน้มีวตัถุประสงค์ และ
สร้างความคาดหวงัในความส าเร็จให้ผู้ตาม 

4.1.3. การกระตุ้นทางปัญญา(Intellectual Stimulation-IS)เป็นกระบวนการท่ี
ผู้น ากระตุ้นผู้ตามให้เห็นวิธีการ หรือแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาโดยการกระท าให้ผู้ตามมีความ
พอใจและมีความตัง้ใจด้วยการใช้ลญัลกัษณ์ จินตนาการและภาษาท่ีเข้าใจง่าย ส่งเสริมให้ผู้ตาม
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เข้าใจในบทบาทและยอมรับในบทบาท สร้างความมัน่ใจและส่งเสริมคณุคา่ของผลลพัธ์ท่ีต้องการ
เป็นผลให้บุคลากรเกิดความพยายาม ในการปฏิบตัิงานมากขึน้และแก้ปัญหาในการปฏิบตัิงาน
มากขึน้และแก้ปัญหาในการปฏิบตัิงานด้วยความเรียบร้อย การกระต้นเชาว์ปัญญา เป็นการใช้การ
จูงใจโดยให้ข้อเท็จจริง ความรู้ หลักการ แนวคิด ทฤษฏีต่างๆ รวมทัง้กิจกรรม กลวิธี โครงการ
ข้อเสนอแนะ โดยเสนความคิดอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา มีการสนับสนุนและคัดค้านโต้แย้ง
พยายามเน้นจุดอ่อนของวัฒนธรรมดัง้เดิม และเน้นจุดแข็งของวัฒนธรรมในองค์การ ซึ่ง
สถานการณ์ท่ีผู้น าการเปล่ียนแปลง ใช้กระตุ้นเชาว์ปัญญาเพ่ือเปล่ียนแปลงกลุ่มและองค์การเม่ือ
กลุม่หรือองค์การถกูคกุคามจากสภาพแวดล้อม เกิดปัญหารุนแรงเก่ียวกบัการลดประสิทธิภาพของ
หน่วยงานงานขาดประสิทธิภาพ เพราะเคร่ืองมือช ารุด ขาดวสัดอุุปกรณ์ ผู้ตามไม่มาท างาน ผู้น า
ต้องมีอ านาจเพียงพอท่ีท าการเปล่ียนแปลง และริเร่ิมวิธีการท่ีสามากรแก้ปัญหาได้ท่ีองค์การเผชิญ
อยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารระดบัสงูและระดบักลางจะต้องใช้สมาธิ ในการคิดค้น กลวิธีและมี
กิจกรรมท่ีแสดงออกให้เห็นถึงปัญหาของตนเองและผู้ตาม โดยการวิเคราะห์การวางแผนปฏิบตัิ
และประเมินเกิดโนทศัน์ แล้วแจ้งให้ผู้ตามรู้ถึงโอกาสหรือการคกุคามท่ีองค์การเผชิญอยู่ รวมทัง้จดุ
แข็งจดุออ่นขององค์การและการได้เปรียบ เม่ือเปรียบเทียบกบัองค์การอ่ืนๆ 

4.1.4. การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล(Individualized Consideration-IC)
เป็นกระบวนการท่ีผู้ น าประพฤติท าตนเป็นผู้ มุ่งเน้นการพัฒนา (Individualized of Followers)
วินิจฉัยและยกระดับความต้องการของผู้ ตาม มีการติดต่อกับผู้ ตามเป็นรายบุคคล และ
ติดต่อส่ือสารแบบสองทาง เอาใจใส่ความต้องการตามความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ตาม
กระจายอ านาจความรับผิดชอบส่งเสริมให้ผู้ตามเกิดจินตภาพด้วยตนเอง มีความมัน่คง สามารถ
บูรณาการความต้องการ มีทัศนภาพท่ีชัดเจนได้รับข่าวสารตามท่ีปรารถนาเกิดความต้องการ
เฉพาะมีความรู้สึกเป็นตวัของตวัเอง มีความรับผิดชอบและควบ คุมตวัเองได้ จากนัน้ผู้น าสร้าง
ความมัน่ใจและสง่เสริมคณุคา่ของผลลพัธ์ท่ีก าหนด 

4.2 ภาวะผู้น าการแลกเปล่ียน (Transactional leaderships) เป็นกระบวนการท่ีผู้น า
ให้รางวัลหรือลงโทษผู้ตามขึน้อยู่กับการปฏิบัติงานของผู้ ตาม ผู้ น าใช้กระบวนการแลกเปล่ียน
เสริมแรงตามสถานการณ์ ผู้ น าจงใจผู้ตามให้ปฏิบัติงานตามระดบัท่ีคาดหวังไว้ ผู้ น าจูงใจโดย
เช่ือมโยงความต้องการและรางวัลกับความส าเร็จตามเป้าหมายรางวัลส่วนใหญ่เป็นรางวัล
ภายนอก ภาวะผู้ น าแลกเปล่ียนประกอบด้วยการให้รางวัลตามสถานการณ์  (Contingent 
Reward:CR) การบริหารแบบวางเฉย (Management by Exception: ME) 
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4.3 ภาวะผู้ น าแบบปล่ อยต ามสบาย  (Laissez-Faire Leadership: LF) ห รือ
พฤตกิรรมความไม่มีภาวะผู้น า (No leadership behaviour) เป็นภาวะผู้น าท่ีไม่มีความหมาย ขาด
ความรับผิดชอบไมมีการตดัสินใจ ไม่เต็มใจท่ีจะเลือกยืนอยู่ฝ่ายไหน ขาดการมีส่วนร่วมเม่ือผู้ตาม
ต้องการผู้ น า ผู้ น าจะไม่อยู่   ไม่มีวิสัยทัศน์เก่ียวกับภารกิจขององค์การไม่มีความชัดเจนใน
เปา้หมาย 

จากแนวคดิและทฤษฎีดงักลา่วข้างต้น  ผู้ท าวิจยัได้น าแนวคดิและทฤษฎีของ Bass B.M. 
& Avolio B.J. (1994)ในภาวะผู้ น าการเปล่ียนแปลง ( transformational leadership) ซึ่งเป็น
แนวคิดของทฤษฏีแนวใหม่ ซึ่งมีความสอดคล้องกับองค์การ  ท่ีชีใ้ห้เห็นถึงคณุลกัษณะของผู้น า  
เป็นกระบวนการท่ีผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ ร่วมงาน และผู้ตาม ซึ่งมีความเช่ือว่าผู้น าจะเป็นกระตุ้นให้
สมาชิกเกิดความสนใจตนเองท่ีจะปฏิบตัิงานในองค์การ เป็นผู้น าท่ีมีความเช่ือมัน่ในตนเอง เป็นคน
กล้าและเปิดเผย มีการเรียนรู้ตลอดเวลา เป็นผู้มองการณ์ไกล มีความสามารถท่ีจะเผชิญปัญหาท่ี
ซบัซ้อน มีความคิดเชิงบวก มีความส านึกในส่วนรวม สามารถสร้างแรงจงูใจและสร้างแรงดลใจให้
เกิดกบัผู้ปฏิบตัิงาน โดยเฉพาะในยคุปัจจุบนัท่ีสภาวะแวดล้อมต่างๆ เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วนี ้
คุณลักษณะของภาวะผู้ น าท่ีเหมาะสม จะต้องมีองค์ประกอบทัง้ด้าน ความรู้ ความสามารถ 
ความคิดและสติปัญญา มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีแรงจูงใจท่ี
ต้องการความส าเร็จ นอกจากนัน้หากผู้บริหารองค์การ สามารถพฒันาบุคลากรในองค์ให้มีภาวะ
ผู้น า ให้เกิดขึน้อย่างกว้าง ก็จะก่อให้เกิดผลท่ีดีทัง้ตอ่การบริหารงาน ต่อการปฏิบตัิงานในองค์การ  
และก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงให้เกิดขึน้ในองค์การ  ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการฝึกฝนของผู้บริหารท่ีจะท า
ให้เกิดขึน้จริงในการท างาน  โดยมีทฤษฏีและหลกัการภาวะผู้น าเป็นตวัชีน้ าทิศทางท่ีหมาะสม 

 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับบรรยากาศองค์การ  

ในองค์การและหน่วยงานตา่งๆ บรรยากาศองค์การถือเป็นอีกปัจจยัหนึ่งท่ีมีความส าคญั
ต่อความส าเร็จและความล้มเหลวขององค์การ เน่ืองจากเป็นตวัแปรส าคญัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม
ด้านต่างๆ ของบุคลากรในองค์การ และมีส่วนส าคญัต่อผลผลิตและประสิทธิภาพขององค์การ 
รวมถึงความพงึพอใจในการท างานของบคุลากรด้วย ถ้าหากองค์การใดมีการจดับรรยากาศภายใน
องค์การให้เอือ้ต่อการรับรู้ท่ีดีของบุคลากร อ านวยให้บุคลากรท างานได้อย่างเต็มท่ี ก็จะก่อให้เกิด
ผลดีตอ่ประสิทธิภาพและผลผลิตขององค์การ แตใ่นทางตรงกนัข้าม หากองค์การใดมีบรรยากาศ
องค์การท่ีไม่ดีไม่เอือ้อ านวยต่อการท างานของบุคลากร ย่อมบัน่ทอนความสามารถของบุคลากร 
ไมจ่งูใจให้บคุลากรขององค์การตัง้ใจท างานเท่าท่ีควร เป็นเหตใุห้งานลา่ช้าหรือเสียหายตอ่องค์การ
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ได้ ด้วยเหตุแห่งความส าคญัข้างต้นจึงมีผู้ศึกษาวิจยัเก่ียวกับบรรยากาศในองค์การมากมาย ซึ่ง
ผู้วิจยัได้รวบรวมแนวความคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องเพ่ือนามาใช้ในการศกึษาในครัง้นี ้ดงัตอ่ไปนี ้

ความหมายของการรับรู้บรรยากาศในองค์การ 
แนวคิดเก่ียวกับการรับรู้บรรยากาศองค์การ ได้เร่ิมนามาใช้ครัง้แรกในปี ค.ศ. 1930 

และได้น ามาใช้อย่างแพร่หลายใน ค.ศ. 1960 โดยในระยะเร่ิมแรกการเร่ิมน าแนวคิดบรรยากาศ
องค์การมาใช้งานในองค์กรนัน้ จะมีการใช้ท่ีแตกตา่งกนัไป โดยใช้ตามหน่วยงาน และคณุลกัษณะ
ท่ีนักวิชาการได้ท าการ ศึกษาบรรยากาศองค์การ ซึ่งในช่วงแรก Lewin Kurt ( 1951) อ้างถึงใน 
อาภาพร  ทศันแสงสรูย์ (2552)ได้เสนอแนวคิดท่ีเรียกว่า บรรยากาศชีวิต (Lift Space) ซึ่งอธิบาย
ถึงอิทธิพลของสภาพแวดล้อมท่ีมีต่อพฤติกรรมของบุคคล ดงันัน้การท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีท าให้เกิด
พฤติกรรมในองค์การ ย่อมต้องศึกษาจากลกัษณะนิสัยของพนกังานและสภาพแวดล้อมภายใน
ขององค์การ เน่ืองจากพนักงานไม่ได้ท างานเพียงลาพงัคนเดียวในองค์การแต่พนกังานยงัต้องมี
ปฏิสมัพนัธ์ตอ่สิ่งต่างๆท่ีอยู่รอบตวัตลอด เวลา เช่น สภาพแวดล้อมทางสงัคม ซึ่งประกอบไปด้วย 
เพ่ือนร่วมงาน ผู้บงัคบับญัชา ผู้ ใต้บงัคบับญัชา และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งประกอบด้วย 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ อุปกรณ์ต่างๆในองค์การ เป็นต้น โดยองค์ประกอบท่ีก่อให้เกิดสภาพแวดล้อม
ภายในองค์การเหลา่นีร้วมเรียกวา่ “บรรยากาศองค์การ” 

การศกึษา “บรรยากาศองค์การ” หรือ “บคุลิกภาพขององค์การ” Gilmer V.H. (1966) 
อ้างถึงใน อาภาพร  ทศันแสงสูรย์ (2552)มีลกัษณะและวิธีการศกึษาคล้ายการศึกษาบุคลิกภาพ
ของบุคคล เน่ืองจากมนุษย์เรามีลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพท่ีแตกต่างกันออกไป เช่นเดียวกับ
ลกัษณะองค์การแตล่ะแห่งท่ีมีรูปแบบแตกตา่งกัน การท่ีจะทราบว่าบคุคลแตล่ะคนหรือองค์การแต่
ละแห่งมีบคุลิกลกัษณะเป็นเช่นไร จ าเป็นต้องอาศยัการสงัเกตจากองค์ประกอบทางกายภาพ และ
องค์ประกอบด้านจิตใจ โดยองค์ประกอบทางกายภาพนัน้สามารถสงัเกตเห็นได้อย่างชดัเจน และ
เป็นรูปธรรม เช่น สภาพอาคาร ตึกส านักงาน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ภายในส านักงาน เป็นต้น ส่วน
องค์ประกอบทางจิตใจ จัดว่าเป็นสิ่งนามธรรม ซึ่งไม่สามารถทราบได้จากการสังเกตและการ
ตีความพฤติกรรมแตล่ะอย่างท่ีบคุคลแสดงออก วา่มีความหมายท่ีสะท้อนความรู้สึกเขาไว้อย่างไร 
ดงันัน้การท่ีจะศึกษาบรรยากาศองค์การในแต่ละแห่งว่ามีลกัษณะเป็นเช่นไรได้อย่างถูกต้องและ
ชดัเจนนัน้ จึงต้องศึกษาจากการรับรู้ของบุคคลเก่ียวกับองค์ประกอบทางกายภาพและทางด้าน
จิตใจท่ีก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมภายในองค์การเป็นส าคญันัน้เอง 

จากการศึกษารวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับบรรยากาศในองค์การพบว่ามีนกัวิชาการ
หลายทา่นได้ให้ความหมายของบรรยากาศในองค์การ (Organizational Climate) ไว้ดงันี ้
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Gibson et al (1979)ได้ให้ความหมายของบรรยากาศองค์ การไว้ว่า  หมายถึ ง 
คณุลักษณะของสภาพแวดล้อมของงานในองค์การท่ีสมาชิกรับรู้ทัง้ทางตรงหรือโดยอ้อมและมี
บทบาทส าคญัท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมในการท างานของสมาชิกในองค์การ 

Litwin G.H. & Stringer R.A. (1968)ได้ให้ความหมายของบรรยากาศองค์การไว้ว่า 
หมายถึง กลุ่มของคณุลกัษณะของสภาพแวดล้อมภายในองค์การ ซึ่งมีลกัษณะเฉพาะของแต่ละ
องค์การ สมาชิกในองค์การมีการรับรู้ทัง้ทางตรงและทางอ้อมโดยมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมของคนใน
องค์การ และมีผลกระทบ ตอ่ระดบัการท างานรวมทัง้มีอิทธิพลตอ่การจงูใจและการปฏิบตังิาน 

Hall O.T. & Schneider B. (1972) อ้างถึงใน อาภาพร  ทัศนแสงสูรย์ (2552) ได้ให้ค า
จ ากัดความของคาว่า บรรยากาศองค์การว่า คือ การสรุปการรับรู้ของพนกังานแต่ละคนเก่ียวกับ
สภาพแวดล้อมภายในองค์การซึ่งวดัได้จากการรับรู้ของพนกังานแตล่ะบคุคลตอ่องค์ประกอบท่ีก่อ
ให้ เกิดสภาพแวดล้อมภายในองค์การทัง้ด้านกายภาพ และทางด้านจิตใจ 

Steers  Richard M. (1977)กล่าวว่า บรรยากาศองค์การ เป็นการรับรู้และความเข้าใจ
ของบุคคลท่ีมีต่อองค์การซึ่งความรู้สึกต่างๆจะอยู่ในรูปลักษณะของสภาพแวดล้อม ความเป็น
อิสระในตนเอง การเปิดโอกาส โครงสร้างผลตอบแทน ความเอาใจใส่ ความอบอุ่นและการให้การ
สนับสนุน ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมของบุคลากร และยังหมายถึง ทัศนคติ (Attitudes) ค่านิยม 
(Values) บรรทดัฐาน (Norm) และความรู้สกึ (Feeling) 

เทพนม  เมืองแมน (2540)กล่าวว่า บรรยากาศองค์การหมายถึง ตวัแปรชนิดตา่ง ๆ เม่ือ
นามารวมกนัแล้วมีผลกระทบตอ่ระดบัของการท างาน หรือการปฏิบตัิงานของผู้ด าเนินงานภายใน
องค์การ ซึ่งองค์ประกอบต่างๆ ท่ีมีความส าคัญต่อบรรยากาศขององค์การ ได้แก่ ลักษณะ
โครงสร้างองค์การ กระบวนการท่ีใช้ในองค์การ และการปฏิบตังิานในองค์การ 

นิภา  แก้วศรีงาม (2532)ได้กล่าวถึงบรรยากาศองค์การว่า บรรยากาศองค์การ หรือใน
บางแห่งเรียกว่า บคุลิกภาพขององค์การ (Organizational Personality) หมายถึง ทกุสิ่งทกุอย่างท่ี
ประกอบขึน้มาเป็นคณุลกัษณะของสภาพแวดล้อมภายในองค์การและสภาพแวดล้อมการท างาน
ท่ีบุคคลในองค์การเกิดการรับรู้อนัเกิดจากสภาพแวดล้อมเหล่านีจ้ะเป็นแรงกดดนัท่ีท าให้บุคคล
แสดงพฤตกิรรมในการท างานออกมา 

สมยศ  นาวีการ (2540)ได้กล่าวถึงบรรยากาศองค์การว่า คือ กลุ่มคุณลักษณะของ
สภาพแวดล้อมของงานของพนักงานท่ีรับรู้ทัง้โดยทางตรงและทางอ้อมและบรรยากาศ องค์การ
เป็นแรงกดดนัท่ีส าคญัอยา่งหนึง่ท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมของพวกเขาในการท างาน 
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จากความหมายและรายละเอียดอ้างอิงข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า บรรยากาศองค์การ 
(Organization Climate) หมายถึง คณุลกัษณะสภาพแวดล้อมในองค์การท่ีสมาชิกแต่ละคนรับรู้
ทัง้ทางตรงหรือโดยอ้อมและมีบทบาทส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติและพฤติกรรมในการท างาน
ของสมาชิกในองค์การ 

ความส าคัญของบรรยากาศในองค์การ 
บรรยากาศองค์การเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อบุคลากรในองค์การ และมีส่วน

ส าคญัต่อผลผลิตและประสิทธิภาพขององค์การ รวมถึงความพึงพอใจในการท างานของบคุลากร
ด้วย จึงมีนักวิชาการให้ความสนใจและได้แสดงความคิดเห็นถึงความส าคัญของบรรยากาศ
องค์การไว้หลายทา่น ซึง่ผู้วิจยัจะขอยกตวัอยา่ง ดงันี ้

Hellriegel D. & Slocum. J.W. & R.W. Woodman (1989) อ้างถึงใน สมยศ  นาวี
การ (2540) ได้กล่าวถึงความส าคญัของบรรยากาศองค์การต่อผู้บริหารและบุคคลอ่ืนในองค์การ
ด้วยเหตผุล 3 ประการคือ 

1.บรรยากาศองค์การท่ีดีท าให้เพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
องค์การ 

2. บรรยากาศองค์การท่ีผู้บริหารมีภาวะผู้น าจะท าให้เพิ่มประสิทธิผลการปฏิบตั ิ
งานของบคุลากรในองค์การ 

3. บรรยากาศองค์ท่ีมีการกระจายอ านาจ จะท าให้เพิ่มประสิทธิผลการปฏิบตังิาน 
และความพงึพอใจของบคุลากรในองค์การ 

Litwin G.H. & Stringer R.A. (1968) อ้างถึงใน เทพนม  เมืองแมน (2540)ได้ศึกษา
และพบว่า องค์การท่ีมีบรรยากาศการบริหารงานแบบใช้อ านาจ กล่าวคือ อ านาจการตดัสินใจอยู่
กบัส่วนกลาง บุคลากรในองค์การต้องปฏิบตัิตามกฎระเบียบ อย่างเคร่งครัด บรรยากาศแบบนีจ้ะ
ท าให้ผลผลิตต่า บุคลากรในองค์การมีความรู้สึกไม่พึงพอใจ ในงาน ไม่เกิดความคิดริเร่ิม และมี
ทัศนคติท่ีไม่พึงประสงค์ต่อกลุ่ม ผู้ ปฏิบัติงานในองค์การท่ีมีบุคลากรรักใคร่สามัคคีกัน และ
บคุลากรในองค์การมีความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกัน สภาพบรรยากาศในองค์การดงักล่าว จะมีผลท าใ ห้
บคุลากรในองค์การมีความพึงพอใจในงาน มีทศันคติท่ีดีตอ่บคุลากรในองค์การ เกิดความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ แตผ่ลงานยงัอยู่ในระดบัตา่ และในองค์การท่ีมีบรรยากาศมุง่เน้นผลส าเร็จของงาน จงึมี
ผลท าให้บุคลากรมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์มีผลผลิตสงูบรรยากาศแบบมุ่งผลส าเร็จของงาน จึงมี
ผลท าให้บคุลากรในองค์การเกิดความพงึพอใจในงาน งานบรรลผุลส าเร็จ 
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Steers  Richard M. (1977) ได้ กล่ าวว่า  บ รรยากาศองค์การมี อิท ธิพ ลต่อ
ประสิทธิภาพขององค์การคือ 

1. บรรยากาศองค์การเป็นการรับรู้ของบคุคลทัง้ในระดบับคุคลและกลุ่มซึ่งก่อให้ 
เกิดเป็นพฤติกรรมขององค์การในท่ีสุด ดงันัน้ในการจดัรูปแบบการบริหารองค์การจึงจ าเป็นต้อง
ค านงึ ถึงความต้องการของบคุคลทัง้ในระดบับคุคลและกลุม่ 

2. บรรยากาศองค์การหนึ่งอาจเหมาะสมตอ่องค์การหนึ่งแตอ่าจไม่เหมาะสมกับ
อีกองค์การหนึ่งฉะนัน้ผู้บริหารจึงต้องพิจารณาถึงเป้าหมายและความพยายามท่ีจะนาไปสู่การ
สร้างสรรค์บรรยากาศท่ีเอือ้อ านวยต่อองค์การและสอดคล้องกับเป้าหมายของบุคลากรโดย
บรรยากาศแบบเน้น ผลส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การจะเหมาะสมกับองค์การท่ีเน้นผลการ
ปฏิบัติงานขององค์การในขณะท่ีบรรยากาศแบบอบอุ่นและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ
องค์การนัน้จะเหมาะสมตอ่องค์การท่ีเน้นความพงึพอใจในการท างานของบคุลากรเป็นหลกั 

3. แม้ว่าบรรยากาศองค์การจะมีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการขาดงานของ
บุคลากรแต่ก็ไม่สามารถคาดหวังว่าบรรยากาศองค์การ จะมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบตัิงานของ
บคุลากร นอกจากนีย้งัได้กล่าวถึงบรรยากาศองค์การท่ีก่อให้เกิดผลดีตอ่บคุลากรในองค์การ 2 ข้อ 
คือ ความพงึพอใจในการปฏิบตังิานของบคุลากร และ ผลการปฏิบตังิานของบคุลากร  

บรรยากาศขององค์การท่ีดีนัน้จะส่งผลท าให้บุคคลมีผลลัพ์ส าหรับการท างานท่ีดีมาก
ยิ่งขึน้ โดยสิ่งท่ีจะเสริมสร้างให้เกิดบรรยากาศท่ีดีและเหมาะสมแก่การท างานนัน้ ได้แก่ การมี
ผู้ บังคับบัญชาท่ีดี การท่ีสมาชิกในองค์การมีขวัญและก าลังใจท่ีดีในการท างาน รวมถึงการท่ี
องค์การมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทางสงัคม และทางจิตใจดี เพียงพอท่ีจะเสริมสร้างให้เกิด
บรรยากาศท่ีดีได้ พิชิต  เทพวรรณ์ (2548) 

ปัจจัยก าหนดบรรยากาศองค์การ 
มีนกัวิชาการได้ให้ความคิดเห็นถึงปัจจยัก าหนดบรรยากาศองค์การไว้หลายท่าน ซึ่ง

ผู้วิจยัจะขอยกตวัอยา่ง ดงันี ้
Dubrin Andrew J. (1998) อ้างถึงใน พิชิต  เทพวรรณ์ (2548)ได้จ าแนกปัจจยัท่ี

มีอิทธิพลตอ่บรรยากาศองค์การไว้ 6 ปัจจยั คือ 
1. ภาวะทางเศรษฐกิจ เม่ือภาวะทางเศรษฐกิจดี โครงการท่ีมีความเส่ียงภัย

มากขึน้อาจจะยอมรับได้ และความรู้สึกท่ีมั่นคง โดยทั่วไปจะเกิดขึน้กับสมาชิกขององค์การ เม่ือ
ภาวะเศรษฐกิจลดลง งบประมาณจะถูกประหยัด และความระมัดระวังจะเข้ามาแทนท่ีความ
เช่ือมัน่ 
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2. แบบของความเป็นผู้ น า ทัศนคติ และ วิธีการของผู้ บริหารท่ีใช้กับผู้ ใต้ 
บงัคบับญัชา มีผลกระทบต่อบรรยากาศองค์การโดยเฉพาะอย่างยิ่ง แบบของความเป็นผู้น าของ
ผู้บริหารระดบัสูงขององค์การมีความส าคญัมาก เพราะว่าแบบของความเป็นผู้น าของผู้บริหาร
ระดบัสงู จะถกูปฏิบตัิตามโดยผู้บริหารระดบัรองลงมาท่ีมีความเข้าใจว่าเป็นแนวทางท่ีถกูต้องของ
การปฏิบตั ิ

3. นโยบายขององค์การ มีผลต่อการสร้างความรู้สึกประทับใจและการรับรู้
เก่ียวกับองค์การ เช่น องค์การท่ีมีนโยบายเล่ือนตาแหน่งบุคคลภายในจะมีบรรยากาศของการ
แขง่ขนัมากกวา่องค์การท่ีมกัใช้บคุคลภายนอกในตาแหนง่ระดบัสงู 

4. ค่านิยม ค่านิยมของผู้บริหารองค์การ มีผลกระทบต่อบรรยากาศองค์การ
เป็นอย่างมากองค์การท่ีมีค่านิยมสูงทางด้านสวสัดิการ จะท าให้เกิดบรรยากาศอบอุ่นและความ
เป็นมิตรมากกว่าองค์การท่ีมีคา่นิยมทางด้านมุ่งผลงานเพราะท าให้เกิดความพอใจแก่บุคลากรใน
องค์การ 

5. โครงสร้างขององค์การ องค์การท่ีมีการจัดแผนงานตามหน้าท่ีพร้อมกับ
ล าดบัของผู้บริหารโดยใช้ช่ือตาแหน่งหน้าท่ีอย่างชดัเจนอาจจะก่อให้เกิดบรรยากาศท่ีค่อนข้างจะ
ไม่คล่องตวั และให้ความส าคัญกับระเบียบวิธีปฏิบตัิงานตามท่ีก าหนดไว้คู่มือ ในทางตรงข้าม
องค์การท่ียึดถือโครงสร้างน้อยลง จะมีบรรยากาศของคล่องตวั การคิดค้นสิ่งใหม่ๆ และความไม่
เป็นทางการมากกวา่ 

6. คณุลกัษณะของสมาชิก บรรยากาศองค์การได้รับอิทธิพลจากคณุลกัษณะ
ของบุคคลภายในองค์การ คุณลกัษณะ เช่น อายุโดยเฉล่ียของสมาชิก การแต่งกาย จ านวนของ
ผู้บริหารหญิง และแม้กระทัง่การไว้ผมยาว หรือผมสัน้ของผู้บริหารชาย มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ
ขององค์การโดยสว่นรวม และมีผลกระทบตอ่ทศันคติ และพฤตกิรรมของสมาชิก 

Litwin G.H. & Stringer R.A. (1968) อ้างถึงใน พิชิต  เทพวรรณ์  (2548) ได้
จ าแนกปัจจยัของบรรยากาศองค์การออกเป็น 8 ปัจจยั คือ 

1. โครงสร้างองค์การ (Structure) โครงสร้างท่ีก าหนดมาสาหรับใช้ใน
องค์การยอ่มมีผลตอ่บคุลากรในองค์การไมว่า่องค์การนัน้จะเป็นองค์การรูปนยัหรืออรูปนยัก็ตาม 

2. ความท้าทายและความรับผิดชอบ (Challenge and Responsibility) 
ปัจจัยนีจ้ะวดัเก่ียวกับความเข้าใจ หรือการรับรู้เก่ียวกับความท้าทายของแรงงาน ปริมาณงานท่ี
ต้องทา และลู่ทางท่ีจะท างานให้ส าเร็จ ความท้าทายของงานเก่ียวข้องโดยตรงต่อการพัฒนา
แรงจูงใจในทางด้านความส าเร็จของบคุลากรในองค์การและแรงจงูใจทางด้านความความส าเร็จ



  34 

จะท าให้บคุคลมีความรับผิดชอบสงูด้วย ส่วนในการตอบสนองความพอใจจากงานท่ีทาและระดบั
ของผลการปฏิบตัิ งานนัน้จะมีความสมัพันธ์โดยตรงกับโอกาสท่ีจะได้แสดงออกโดยตนเอง การ
ควบคมุตนเอง การเข้ามามีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความมีอิสระในการปฏิบตัิงานของแต่
ละคน นอกจากนีก้ารเพิ่มหน้าท่ีความรับผิดชอบมีผลท าให้เกิดความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน เกิด
ความคลอ่งตวัในการปฏิบตังิานและท าให้ผลงานดียิ่งขึน้ 

3. ความอบอุ่นและการสนบัสนนุ (Warmth and Support) ปัจจยันีจ้ะวดัการ
สนับสนุนแทนท่ีจะเป็นการลงโทษสาหรับการปฏิบัติงาน ความอบอุ่นและการสนับสนุนท่ีมีอยู่
ภายในองค์การจะช่วยลดความกังวลและความตึงเครียดในการปฏิบัติงานลงได้ องค์การท่ีให้
ความส าคญัในการช่วยเหลือสมาชิกใหม่ขององค์การย่อมจะกระตุ้นแรงจงูใจทางด้านความผกูพนั
ต่อองค์การของสมาชิกใหม่ได้ เพราะความต้องการของพวกเขาคือ บรรยากาศขององค์การท่ีมี
ความอบอุน่และการสนบัสนนุ 

4. การให้รางวัลและการลงโทษ (Reward and Punishment) การเห็นด้วย
และการไม่เห็นด้วย ปัจจัยนีจ้ะวดัความรับรู้ทางด้านการให้ความส าคญั การให้รางวัลและการ
ลงโทษภายในสถานการณ์ของการท างาน Litwin G.H. & Stringer R.A. (1968) ได้อธิบายมิติของ
บรรยากาศองค์การด้านนีว้่าภายในสภาพแวดล้อมท่ีให้ความส าคญักบัการจดัหารางวลัแทนท่ีจะ
เป็นการลงโทษนัน้ย่อมจะเป็นสิ่งกระตุ้นแรงจูงใจในด้านความส าเร็จของผู้ปฏิบตัิงานและความ
ผูกพันต่อองค์การได้ และลดความหวาดกลัวต่อความล้มเหลวในการท างานของเขาได้ การให้
รางวลัเท่ากับแสดงให้เห็นว่ายอมรับหรือเห็นด้วยกบัพฤติกรรมหรือการกระทาท่ีเกิดขึน้ ในขณะท่ี
การลงโทษจะเป็นสญัญาณท่ีแสดงให้เห็นถึงการไมย่อมรับในพฤตกิรรมหรือการกระทาท่ีเกิดขึน้ 

5. ความขัดแย้ง (Conflict) ปัจจัยนีจ้ะวัดการรับรู้เก่ียวกับความขัดแย้ง
ระหวา่งบคุคลในหน่วยงานและระหวา่งหน่วยงานในองค์การซึ่งในหนว่ยงานตา่งๆจะต้องเผชิญกบั
ความขดัแย้งอยูเ่สมอ 

6. มาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหวัง (Performance standards 
and Expectation) ปัจจัยนีจ้ะวัดการรับรู้เก่ียวกับความส าคญัของผลการปฏิบตัิงาน และความ
ชดัเจนของความคาดหมายเก่ียวกบัผลการปฏิบตังิานภายในองค์การ ทฤษฎีท่ีวา่แรงจงูใจทางด้าน
ความส าเร็จจะเป็นทฤษฎีท่ีถูกสร้างขึน้มาจากความคิดเห็นท่ีเก่ียวกับความส าเร็จ ซึ่งสมัพันธ์กับ
มาตรฐานและอาจจะคาดหมายได้ว่าระดบัมาตรฐานท่ีก าหนดขึน้มา โดยผู้ปฏิบตัิงานนัน้จะเป็น
ตวัก าหนดแรงจงูใจทางด้านความส าเร็จ ในการปฏิบตังิานของพวกเขาด้วย 
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7. ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกันและการจงรักภักดีต่อกลุ่ม (Organizational 
identity and Group loyalty) ปัจจัยนี เ้น้นให้เห็นถึงความส าคัญของการรับรู้เก่ียวกับความ
จงรักภกัดีตอ่กลุม่ผู้ปฏิบตัิงาน จากการศกึษาค้นคว้าพบวา่ความจงรักภกัดีตอ่กลุม่และมีความเป็น
อนัหนึง่อนัเดียวกนัชว่ยให้การปฏิบตังิานมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

8. ความเส่ียงภัยและการรับความเส่ียงภัย (Risk and Risk taking) ปัจจยันี ้
จะเป็นการรับรู้ของผู้ปฏิบตัิงานเก่ียวกบัปรัชญาของฝ่ายบริหารทางด้านการยอมรับความเส่ียงภัย 
ซึ่งชีใ้ห้เห็นว่าบุคคลท่ีมีความต้องการทางด้านความส าเร็จสูงนัน้ชอบท่ีจะยอมรับความเส่ียงภัย
ปานกลางในการตดัสินใจ ดงันัน้บรรยากาศขององค์การท่ีมีการยอมรับความเส่ียงภยัได้ปานกลาง
นัน้จะกระตุ้ นความต้องการทางด้านความส าเร็จของบุคลากรได้ ในขณะท่ีบรรยากาศท่ีให้
ความส าคญักับแนวทางการป้องกันตวัเองในการตดัสินใจแล้วย่อมจะก่อให้เกิดความไม่สมหวัง
และความออ่นแอของความต้องการทางด้านความส าเร็จ 

จากปัจจยัและองค์ประกอบต่างๆของบรรยากาศองค์การท่ีนกัวิชาการทัง้หลายได้
กล่าวมา แม้ว่ามีการแบ่งจานวนขององค์ประกอบบรรยากาศองค์การไว้แตกต่างกัน แต่เม่ือ
พิจารณาในรายละเอียดแล้วจะพบว่า มีความเก่ียวข้องกนัในด้านเนือ้หา ในการศกึษาครัง้นีผู้้ วิจยั
มุ่งเน้นการวิเคราะห์บรรยากาศองค์การทัง้ทางด้านกายภาพและทางด้านจิตใจขององค์การ ซึ่งจะ
ชว่ยให้ทราบถึงผลกระทบของบรรยากาศองค์การตอ่พฤติกรรมของบคุลากรได้ใกล้เคียงความเป็น
จริงมากท่ีสุด จึงเลือกใช้ปัจจัยของบรรยากาศองค์การตามแนวคิดของ Litwin G.H. & Stringer 
R.A. (1968) โดยแบ่งองค์ประกอบของบรรยากาศองค์การเป็น 8 ด้าน คือ โครงสร้างองค์การ 
(Structure), ความท้าทายและความรับผิดชอบ (Challenge and Responsibility), ความอบอุ่น
และการสนับสนุน  (Warmth and Support), การให้ รางวัลและการลงโทษ  (Reward and 
Punishment), ความขัดแย้ง (Conflict), ด้านมาตรฐานของการปฏิบัติงานและความคาดหวัง 
(Performance standards and Expectation), ด้านความเป็นหนึ่ งเดียวในองค์การและการ
จงรักภักดีต่อกลุ่ม (Organizational identity and Group Loyalty), และ ด้านความเส่ียงภัยและ
การรับความเส่ียงภยั (Risk and Risk taking) ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎีท่ีผู้วิจยัน ามาท าการศกึษาใน
ครัง้นี ้

 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับนวัตกรรมและและพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

ค าว่านวัตกรรมหรือ  Innovation มีความเช่ือกันว่ามาจากรากศัพท์ในภาษาลาติน 
Innovare ซึ่งมีความหมายว่า  ท าสิ่ งใหม่ๆ  ให้เกิดขึน้  แต่ในอีกมุมมองของบรรดานักเขียน 
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นกัวิชาการตา่งคิดวา่ คาวา่นวตักรรมควรจะหมายถึง กระบวนการของการปรับเปล่ียนโอกาส ไปสู่
แนวความคดิใหม่ๆ  ท่ีสามารถจะน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่บคุคลทัว่ไปได้ นวตักรรมจึงไมจ่ าเป็น
จะต้องส่ือถึงการน าเทคโนโลยีท่ีล้าสมัยออกสู่ตลาดเพียงอย่างเดียว  แต่จะรวมไปถึงการก่อ
ประโยชน์อย่างคุ้มค่าของการเทคโนโลยี ท่ีแม้จะเป็นเพียงแค่การปรับปรุงอะไรบางสิ่งบางอย่าง
เพียงเล็กน้อยเท่านัน้ ดงันัน้ นวตักรรมจึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัขององค์การท่ีมีความสามารถในการ
พลิกผนัโอกาสไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และองค์การท่ีจะสามารถรักษาศกัยภาพในการแข่งขนั โดย
อาศัยผลของนวัตกรรมได้นัน้  จะต้องเข้าใจถึงนวัตกรรมในภาพกว้าง  ซึ่งจะรวมถึงการเป็น
เทคโนโลยีใหม่ และวิธีการสร้างสรรค์ผลงานด้วยวิธีใหม่ๆ  ต้องสร้างกิจกรรมทางนวัตกรรมให้
เปรียบเสมือนกระบวนการท่ีมีชีวิต เป็นการรวบรวมทัง้แนวความคิดใหม่ และการเข้าใจอย่างลกึซึง้
ถึงการปัจจยัท่ีจะผลกัดนัสูผ่ลส าเร็จ  

ส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ อ้างถึงใน วิภาดา  แจ้งเมือง (2558) ได้ให้ความหมายของ
ค าว่า นวัตกรรม  (Innovation) คือ สิ่งใหม่ท่ีเกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ท่ีมี
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสงัคมและหมายรวมถึงสิ่งท่ีเกิดขึน้จากความสามารถในการใช้ความรู้  
ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ และประสบการณ์ทางเทคโนโลยีหรือการจัดการมาพัฒนาให้เกิด
ผลิตภณัฑ์ หรือกระบวนการผลิต หรือบริการใหมเ่พ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด ตลอดจน
การปรับปรุงเทคโนโลยี การแพร่กระจายเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์  และการฝึกอบรมท่ี
น ามาใช้เพ่ือเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและก่อให้เกิดประโยชน์  สาธารณะในรูปแบบของการเกิด
ธุรกิจ การลงทุน ผู้ประกอบการ หรือตลาดใหม่หรือรายได้แหล่งใหม่  รวมทัง้การจ้างงานใหม่ 
นวัตกรรมจึงเป็นกระบวนการท่ีเกิดจากการน าความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาผนวก  กับ
ความสามารถในการบริหารจัดการ เพ่ือสร้างให้เกิดเป็นธุรกิจนวัตกรรมหรือธุรกิจใหม่  อันจะ
น าไปสูก่ารลงทนุใหมท่ี่สง่ผลตอ่การเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 

เศรษฐชยั  ชยัสนิท (2553)ได้ให้ความหมายของค าว่า นวตักรรม (Innovation) หมายถึง
การท าสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีการใหม่ ๆ และยังอาจหมายถึงการเปล่ียนแปลงทางความคิด  การผลิต 
กระบวนการหรือองค์การ  ไม่ว่าการเปล่ียนนัน้จะเกิดขึน้จากการการพัฒนาต่อยอด  การ
เปล่ียนแปลง การประยกุต์หรือกระบวนการ และในหลายสาขา เช่ือตรงกนัว่าการท่ีสิ่งใดสิ่งหนึง่จะ
เป็นนวตักรรมได้นัน้จะต้องมีความใหม่อย่างเห็นได้ชดั และความใหม่นัน้จะต้องเพิ่มมลูคา่สิ่งตา่ง 
ๆ ได้อีกด้วยโดยเป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปล่ียนแปลงในเชิงบวก  เพ่ือท าให้สิ่งต่างๆเกิด
เปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึน้ นวตักรรมก่อให้ได้ผลิตผลเพิ่มขึน้ และเป็นท่ีมาส าคญัของความมัน่คง
ทางเศรษฐกิจและสงัคมของชาต ิ
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อจัฉรา  ส้มเขียวหวาน (2549) ให้ความหมายของนวตักรรมว่า นวตักรรมคือ ความคิด
หรือการปฏิบตัใิหม่ๆ ท่ีผิดแปลกไปจากสิ่งท่ีเคยปฏิบตัมิาทัง้หมดหรือการเปล่ียนแปลงบางสว่นจาก
สิ่งท่ีเคยปฏิบัติมาก่อนท่ีเกิดจากกระบวนการวิจยัท่ียังไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบงานในปัจจุบัน 
เพ่ือจะน ามาใช้ในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงการด าเนินงานต่าง  ๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึน้
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (2541) ได้ให้ความหมายของค าว่า
นวัตกรรมว่า คือ การผลิต การเรียนรู้และการใช้ประโยชน์  จากความคิดใหม่ให้เกิดผลทาง
เศรษฐกิจและสงัคม โดยท่ีความคิดใหม่นัน้เป็นของใหม่ส าหรับหน่วยงานหรือหน่วยเศรษฐกิจซึ่ง
อาจเป็นบริษัทหน่วยงานของรัฐ อุตสาหกรรมหรือประเทศก็ได้ นวตักรรมท าให้เกิดการขยายและ
การพฒันาผลิตภัณฑ์และบริการในตลาดท่ีเก่ียวข้อง วิธีการผลิตและจ าหน่ายแบบใหม่ และการ
เปล่ียนแปลงวิธีการบริหารและทกัษะของบุคลากร เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การ
วิจัยและพัฒนา ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีใหม่เป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยี  (Technological 
Innovation) ซึ่งเป็นส่วนส าคญัของนวัตกรรม แต่ในการน ามาใช้จะต้องรวมถึงการเปล่ียนแปลง
ด้านการผลิต การบริหาร และการจ าหนา่ยจงึจะได้ผล 

สมนึก  เอือ้จิระพงษ์พันธ์ (2553) อ้างถึงใน เฉลิมพงศ์  มีสมนัย (2559) ได้ศึกษาค า
นิยามของนวตักรรม และได้จดัท าตารางสรุปนิยามไว้ดงันี ้

ผู้ให้ค านิยาม ค านิยาม 
Evan (1966)  นวตักรรม เป็นกระบวนการของการพฒันาแนวความคิดใหม่ 
Freeman and 
Soete (1977) 

นวตักรรม คือ ผลิตภณัฑ์ใหม ่หรือกระบวนการใหม ่หรือท่ีได้ท าการ 
ปรับปรุงแล้วมาใช้เชิงพาณิชย์เป็นครัง้แรก 

Tushman and 
Nadler (1986) 

นวตักรรม คือ การสร้างผลิตภณัฑ์ บริการ หรือกระบวนการท่ีเป็น
ของใหม่ 

Betje (1988) นวตักรรม คือ สิ่งใหมท่ี่เกิดขึน้ในธุรกิจ ไมว่า่จะเป็นเร่ืองของการผลิต
การจดัจ าหนา่ย และไมว่า่จะเป็นสินค้าหรือบริการ 

Drucker (1993)  นวตักรรม เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัของผู้ประกอบการในการสร้าง
ศกัยภาพการแขง่ขนัในเชิงธุรกิจและความมัง่คัง่โดยใช้ทรัพยากรท่ีมี
อยูห่รือจากการสร้างขึน้ใหม่ รวมทัง้การพฒันาขึน้จากความรู้ใหม่ 

Rogers (1995)  นวตักรรม คือ การคดิการปฏิบตัหิรือสิ่งของท่ีเป็นสิ่งใหมท่ี่บคุคล 
พฒันาขึน้มาและเป็นท่ียอมรับของคนในองค์การ  
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ผู้ให้ค านิยาม ค านิยาม 
Perez-Bustmante 
(1999) 

นวตักรรม เป็นเร่ืองของกระบวนการแสวงหา ด าเนินการ จดัเก็บ 
ตลอดจนใช้ประโยชน์จากข้อมลูในด้านการสร้างความรู้ การวิจยัและ
การพฒันาการผลิต การพาณิชย์ และการอยูร่อดของธุรกิจ 

Smits (2002)  นวตักรรม เป็นความส าเร็จของการผสมเช่ือมโยงในเร่ืองของวสัดุ
อปุกรณ์และความคิดให้เป็นประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสงัคม 

Herkema (2003)  นวตักรรม เป็นการใช้ความคิด หรือพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้ใหมใ่น
องค์การและนวตักรรมสามารถเป็นไปได้ทัง้ผลิตภณัฑ์ใหม่ บริการ
ใหม ่หรือเทคโนโลยีใหม ่ซึง่อาจจะเกิดจากการเปล่ียนแปลงในลกัษะ
เฉียบพลนัหรือคอ่ยเป็นคอ่ยไป 

Lemon and 
Sahota (2003) 

นวตักรรม เป็นผลจากการใช้ความรู้ในเร่ืองตลาดใหม่ หรือความรู้เชิง 
เทคนิคใหม ่ๆ ท่ีน าไปสู่การพฒันาผลิตภณัฑ์ 

Utterback (2004)  นวตักรรม เป็นสิ่งท่ีตอ่ยอดของสิ่งประดษิฐ์ให้เข้าถึงและเป็นท่ียอมรับ
ของตลาดในลกัษะของผลิตภณัฑ์ใหม่ หรือเป็นกระบวนการใหมท่ี่มี
การพฒันาขึน้มาใช้เป็นครัง้แรกและท าให้เกิดประโยชน์ในเชิง
เศรษฐกิจ 

DTI (2004)  นวตักรรม คือ ความส าเร็จจากการใช้ประโยชน์ของความคดิใหม่ 
Schilling (2008)  นวตักรรม เป็นเร่ืองของการน าความคดิไปใช้ในเชิงปฏิบตัเิพ่ือให้ได้

สิ่งใหมห่รือกระบวนการใหม่ 
สนัน่  เถาชารี (2552) ได้ให้ความหมายของค าว่า นวตักรรมในองค์กร คือ สิ่งใหม่ ๆ คิด

ใหม่ ท าใหม่ เพ่ือแก้ไข ป้องกันปัญหา เพ่ือพัฒนาองค์กร นวตักรรมเกิดขึน้ได้ด้วยฝีมือมนุษย์ท่ีมี
ความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมัน่พฒันาอย่างต่อเน่ือง ทรัพยากรมนุษย์ท่ีจะสามารถสร้างนวตักรรมได้
ต้องมีทนุความรู้ ทนุทกัษะ ทนุปัญญา ทุนความสขุ ซึ่งเป็นหน้าท่ีของผู้ น าองค์กร ต้องสรรหา ต้อง
สร้าง ต้องรักษา ทุนเหล่านัน้ให้มีขึน้ใน ทรัพยากรมนุษย์ การจะเกิดนวตักรรมในองค์กรได้ ต้อง
อาศัยวัฒนธรรมของผู้ น าท่ีมีวิสัยทัศน์คือ ต้องสนับสนุน การเปล่ียนแปลง ต้องไม่ขัดขวางการ
เปล่ียนแปลง และสนบัสนนุให้กล้าคดิ กล้าท า นวตักรรมต้องเกิด จากผู้ตามหรือผู้ปฏิบตัิงานและมี
ผู้น าคอยสนบัสนนุท าเป็นตวัอยา่ง และต้องอาศยัวฒันธรรมของผู้ตามหรือผู้ปฏิบตังิานตามทฤษฎี 
6 ก. กลา่วคือ  

 



  39 

1. กล้าคดิ คดินอกกรอบข้ามศาสตร์  
2. กล้าพดู กล้าท ามากขึน้ ในสิ่งท่ีตวัเองคดิวา่ถกูต้อง  
3. กล้าเปิดใจ รับฟัง  
4. กล้าเส่ียง กล้าริเร่ิม การท าผิดเป็นสิ่งท่ียอมรับ  
5. กล้าเรียนรู้ ท่ีต้องมีคนกล้าเพราะมีคนกลวัอยู ่กลวัล้มเหลว กลวันายวา่ ฯลฯ  
6. กล้าท า ท าจริง พฒันาอยา่งตอ่เน่ือง กระบวนการสร้างนวตักรรม  

กระบวนการสร้างนวัตกรรม 
1. ต้องมีความคิด คิดนอกกรอบ คิดข้ามศาสตร์ คิดสร้างสรรค์ คิดสิ่งใหม่ เพ่ือสร้าง

ความ ได้เปรียบในการแข่งขนั เพ่ือเอาชนะปัญหาอปุสรรคต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ของสาธารณะชน 
ฯลฯ  

2. ต้องมี Project เม่ือคิดได้แล้วน าสิ่งท่ีคิดได้มาบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ท าเป็น
โครงการ    ท า Action Plan ท าตวัชีว้ดัความส าเร็จ (Key Performance Indicators (KPI))  

3. มีการประเมินผลโครงการ  
4. ต้องมีการปรับแผน ใช้แผนส ารอง มีการปรังปรุงอย่างตอ่เน่ือง การจะทดลองหรือ

ลองท าโดยน าเอาความรู้เร่ืองทรัพยากรมนุษย์ไปใช้ให้เกิดผล เป็นรูปธรรมใน องค์กรปัจจุบนันี ้ 
ต้องเข้าใจถึงเป้าประสงค์ขององค์กรเสียก่อน กล่าวได้ว่าการบริหารจดัการ ทรัพยากรมนษุย์ไม่ได้
เป็นสิ่งท่ีสมบรูณ์ (Absolute) ในตวัมนัเอง แตท่ว่าเป็นสิ่งท่ีจะต้องสมัพทัธ์ (Relative)  ไปกบัปัจจยั
ควบคมุนัน้คือ นโยบายการบริหารจดัการองค์กร หรือเป้าประสงค์ขององค์กร จะเป็นตวัก าหนด
เป้าประสงค์ของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ จากนัน้ก็สร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองกันใน 4 ขัน้ตอนดงักล่าวมาข้างต้น โดยเร่ิมจากการเรียนรู้จาก 
ประสบการณ์และตอ่มา ลองสงัเกต ไตร่ตรองเพ่ือการศกึษาประสบการณ์นัน้ ก็จะน าไปสู่การได้มา
ซึ่ง แนวคิด เปล่ียนแปลงไปเป็นแผนงาน งาน/โครงการ ท่ีจะน าไปทดลองปฏิบตัิและพิจารณาการ
ประเมินผล เพ่ือเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ (Learning Experience) และมีการปรับแผนงาน 
ตามล าดบั ซึง่การ ให้โอกาสบคุลากรในองค์กรได้คิดสร้างสรรค์และน าเสนอแนวความคดิ ได้อย่าง
อิสระนัน้ในระยะแรก อาจมีไม่มากหรือไม่มีเลย ก็ต้องใช้ปัจจัยท่ีกล่าวข้างต้นเป็นตัวกระตุ้ น
ผลกัดนั และมีการพฒันา องค์ประกอบตา่ง ๆ ขึน้เป็นขัน้เป็นล าดบั ท่ีส าคญัคือการผลกัดนัให้เกิด
นวตักรรมอยา่งเป็นรูปธรรมได้ จริงจะต้องมีความอดทนและกระท าอย่างตอ่เน่ือง นวตักรรมกบัการ
บริหารการจดัการด้านทรัพยากรมนษุย์เป็นสิ่งท่ีมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง หรือจะกล่าวได้ว่าเป็น
สิ่งท่ีต้องอยู่คูก่นัทัง้ในระดบัองค์กร จะถึงระดบัประเทศก็ว่าได้ เพราะนวตักรรม ทัง้หลายทัง้ปวงจะ
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เกิดขึน้ได้ก็ด้วยบุคคล เช่น บุคคลากรในองค์กร มีแนวความคิด มีความสามารถใน การประดิษฐ์
คดิค้นสิ่งใหม ่ๆ จากองค์ความรู้ (Knowledge) ท่ีมีอยูเ่ดิมในองค์กร หรือในตวัของแตล่ะ บคุคลเอง 
หรือองค์ความรู้ท่ีเกิดจากการวิจยั(Research) หรือ องค์ความรู้ท่ีเกิดจากการวิจยัและ พฒันาท่ีได้
สะสมมา (Research & Development : R&D) โดยการน าองค์ความรู้ต่าง ๆ เหล่านัน้มา ประสม
ประสานจนก่อให้เกิดเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ หรือกระบวนการใหม่ (New Business Process) หรือ
ก่อให้เกิดเป็นผลิตภณัฑ์ใหมห่รือบริการใหม ่ 

ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สงัคม ประเทศชาติ และท่ีส าคญัคือเป็น
ประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติหากมองในระดับโลกาภิวัตน์ (Globalization) โดยไม่ได้หมายถึง
ประโยชน์ทางด้านการเงินเพียงอยา่งเดียว แตจ่ะหมายถึง ประโยชน์ท่ีเป็นมลูคา่ทางด้านสงัคมและ
จิตใจในอีกนยัหนึ่งด้วย ดงันัน้ดงัท่ีกลา่วมาทรัพยากรมนษุย์ จงึเป็นสิ่งแรกท่ีจะต้องค านงึถึง เป็นสิ่ง
ท่ีขาดเสียมิได้ และต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่จากองค์กร พร้อมกันนัน้การใช้การบริหารการ
จดัการทรัพยากรมนษุย์ต้องให้มีความทนัสมยั ก่อให้เกิดเป็นกระบวนการท่ีเป็นรูปธรรมท่ีสามารถ
จบัต้องและน ามาปฏิบตัจินประสบผลส าเร็จตามเปา้หมายหรือ นโยบายท่ีได้วางไว้ได้ (Achieved) 
จากแนวความคิดใหม่ดงักล่าวจัดว่าเป็นการน าความรู้ความคิด และการน าประสบการณ์ท่ีได้ใน
ด้านทรัพยากรมนุษย์จนถูกริเร่ิมน ามาใช้ ซึ่งจดัเป็นแนวความคิดใหม่ จนก่อให้เกิดเป็นนวตักรรม
ในด้านการบริหารการจดัการทรัพยากรมนุษย์ และเป็นนวตักรรมท่ี สามารถจับต้องน ามาใช้ได้ 
เพ่ือดูแลและพัฒนาบุคคลากรในองค์กรเหล่านัน้สู่ยุคแห่งการพัฒนา บุคลากรด้านนวตักรรมใน
ปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้ท่ีก าลังจะมาถึง โดยนวัตกรรมด้านการจัดการ ทรัพยากรมนุษย์
ดงักล่าวเห็นว่าบุคลากรมีความส าคญัและมีค่า หรือท่ีปัจจุบนัเรียกว่า บุคลากรเป็น สินทรัพย์ท่ี
ส าคัญอย่างหนึ่งและมีคุณค่ากับองค์กร ท่ีต้องดูแลรักษาหรือเก็บรักษาไว้ (Human Capital) 
บคุคลากรเหลา่นัน้อาจก่อให้เกิดหรือสร้างนวตักรรมได้ในภายหลงั 

ความเป็นมาและพัฒนาการของนวัตกรรม  
นวัตกรรม  (Innovation) ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับ

เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง และวัฒนธรรมของมนุษย์จนแยกกันไม่ออก  ส่งผลให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ ตลอดจนโครงสร้างทางสงัคมอีกทัง้
เป็นแรงขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ เพิ่มพนูความสามารถเชิงการแข่งขนัของประเทศ โดย Freeman and 
Soete (1997) ได้สรุปพฒันาการของนวตักรรม ซึง่สามารถแบง่ได้ 5 ยคุ คือ  

1. ยุคเร่ิมแรก (ระหว่างปี ค.ศ. 1770-1840) ประเทศอังกฤษเป็นประเทศแรก 
และเป็นผู้ น าของโลกทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี  ในยุคนี ้เน่ืองจากได้พัฒนาระบบกลไกทาง
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กลศาสตร์ (Meccanics) ในอุตสาหกรรมทอผ้าท าให้ท างานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สงูขึน้สง่ผลให้ประเทศองักฤษสามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการแขง่ขนั  

2. ยคุท่ีสอง (ระหว่างปี ค.ศ. 1840-1890) ประเทศองักฤษยงัครองความเป็นผู้น า
ทางด้านนวตักรรมในการคดิค้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ เชน่ พลงัไอน า้ จนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1890 องักฤษ
ก็ได้พฒันารถจกัรพลงัไอน า้ขึน้ และถือวา่เป็นจดุเร่ิมต้นของการปฏิวตัอิตุสาหกรรม  

3. ยุคท่ีสาม  (ระหว่างปี  ค.ศ. 1890-1930) สหรัฐอเมริกา และเยอรมันได้เร่ง
ส่งเสริมการสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ จนสามารถก้าวขึน้เป็นผู้น าทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 
เคมี การถลงุเหล็ก การตอ่เรือ และอตุสาหรรมหนกัอ่ืน ๆ ได้ในระยะเวลาตอ่มา  

4. ยุคท่ีส่ี (ระหว่างปี ค.ศ. 1930-1970) ประเทศญ่ีปุ่ น เร่งส่งเสริมให้มีการสร้าง
นวตักรรมกระบวนการผลิตขนาดใหญ่  (Mass Production) เช่น เทคโนโลยีการผลิตรถยนต์ จน
สามารถก้าวขึน้มาเทียบเคียงองักฤษ สหรัฐอเมริกาและเยอรมนัได้  

5. ยุคท่ีห้า (ระหว่างปี ค.ศ. 1970 ถึงปัจจบุนั) สหรัฐอเมริกา จดัให้มีการส่งเสริม
สร้างนวตักรรม รวมไปถึงการออกกฎหมาย เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์นวตักรรมทางด้าน
การ 

จากความเป็นมา และพฒันาการของนวตักรรมข้างต้น พบว่า การพฒันานวตักรรม 
ตัง้แต่อดีตถึงปัจจุบนั มี 4 ลกัษณะ กล่าวคือ ในยุคเร่ิมแรกถึงยุคท่ีสาม นวตักรรมมีลกัษณะการ
พัฒนานวัตกรรมใหม่อย่างสิน้เชิง กล่าวคือ การพัฒนานวัตกรรมมีลักษณะท่ีเป็นการคิดค้น
ประดิษฐ์ขึน้ใหม่ทัง้สิน้ ในยคุท่ีส่ี นวตักรรมมีลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป กล่าวคือ มีการปรับปรุงทัง้
นวตักรรมกระบวนการ และการปรับปรุงนวัตกรรมผลิตภณัฑ์อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเทศญ่ีปุ่ นได้ปรับปรุงขบวนการผลิตโดยใช้นวัตกรรมกระบวนการเป็นส าคัญ  เช่น การ
บริหารงานคณุภาพ การใช้การผลิตแบบทนัเวลาพอดี และ ในช่วงยคุท่ีส่ี นวตักรรมมีลกัษณะคอ่ย
เป็นคอ่ยไป เป็นลกัษณะของการสะสมการเรียนรู้ เป็นขบวนการค้นพบ หรือ คิดค้นสิ่งใหม่ โดยการ
ประยกุต์ใช้แนวคดิใหม่ การค้นคว้า เทคนิคหรือ เทคโนโลยีใหม ่หรือ ความรู้ท่ีมีลกัษณะตอ่เน่ืองไม่
สิน้สุด ส่วนในยุคท่ีห้า นวัตกรรมมีลักษณะส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมอย่างกว้างขวาง  
กล่าวคือ มีการส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวตักรรมใหม่ๆ โดยมีการก าหนดนโยบาย และกฎหมาย
อย่างชดัเจน โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา มีการก าหนดนโยบายส่งเสริมให้เกิดการนวตักรรม
อย่างกว้างขวาง มีการออกกฎหมาย เปิดโอกาสให้นกัวิจยัของรัฐสามารถมีสิทธิในการเป็นเจ้าของ
นวัตกรรมได้อีกครัง้หนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  นวัตกรรมในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์  และ
อตุสาหกรรมการจดัการข้อมลูสารสนเทศ และเทคโนโลยีการส่ือสารมาจนถึงปัจจบุนั 
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ประเภทของนวัตกรรม 
นวัตกรรมเป็นการบริหารจัดการองค์การ แนวใหม่ ในการปรับเปล่ียนคุณลักษณะ

องค์การ  หรือปรับเปล่ียนพฤติกรรมองค์การ  ซึ่งเป็นสิ่งท่ีไม่เคยปรับเปล่ียนมาก่อนเพ่ือตอบสนอง
ตอ่บริบทของโลกาภิวตัน์ท่ีมีความรู้ และนวตักรรมเป็นปัจจยัหลกัในการเพิ่มคณุคา่และพฒันาเพ่ือ
ตอบสนองตอ่ความพึงพอใจของลกูค้า และความสามารถเชิงการแขง่ขนัขององค์การ  โดยประเภท
ของนวัตกรรมได้มีนักวิจัยแบ่งประเภทของนวัตกรรมไว้หลายท่าน ในงานวิจัยฉบับนีผู้้ วิจัยได้
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัประเภทของนวตักรรม ซึง่สามารถรวบรวมตามผู้แบง่ประเภทของ
นวตักรรม ได้ดงันี ้

ส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ (2549) แบง่ประเภทนวตักรรมตามวตัถปุระสงค์การใช้
งานดงันี ้

1. นวตักรรมผลิตภณัฑ์ (Product Innovation) เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีถกูผลิตขึน้ในเชิง
พาณิชย์ท่ีได้ปรับปรุงหรือเป็นสิ่งใหม่ในตลาดการสร้างนวตักรรมผลิตภณัฑ์จ าเป็นต้องมีการคิดค้น
และพฒันาผลิตภณัฑ์อย่างตอ่เน่ือง เพ่ือเสนอคณุคา่ให้แก่ลกูค้าซึง่ต้องอาศยัองค์ประกอบท่ีส าคญั
คือ การพัฒนาคุณสมบตัิ และลักษณะของผลิตภัณฑ์ ในการออกแบบต้องค านึงถึงประโยชน์ท่ี
ลกูค้าจะได้รับนวตักรรมผลิตภณัฑ์แบง่ได้ 2 แบบคือ (1) ผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถจบัต้องได้ (Tangible 
Product) หรือสินค้าทัว่ไป (Goods) (2) ผลิตภัณฑ์ท่ีจบัต้องไม่ได้ (Intangible Product) หรือการ
บริการ (Service) 

2. นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) เป็นการเปล่ียนแนวทางหรือ
วิธีการผลิตสินค้าหรือการให้บริการในรูปท่ีแตกต่างออกไปจากเดิมด้วยการพัฒนาสร้างสรรค์
กระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ซึ่งต้องอาศัยความรู้ทางเทคโนโลยีตลอดจนความรู้
กระบวนการ และเทคนิคต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องรวมถึงการประยุกต์ใช้แนวคิดวิธีการหรือกระบวนการ
ใหม่ ๆ ท่ีส่งผลให้กระบวนการผลิต และการท างานโดยรวมให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
สงูขึน้ 

3. นวัตกรรมการจัดการ (Management Innovation) เป็น การสร้างนวัตกรรม
ทางการจดัการนัน้องค์การจะต้องใช้ความรู้ทางด้านการบริหารจดัการมาปรับปรุงระบบโครงสร้าง
เดิมขององค์การ ซึ่งรูปแบบการบริหารจะเป็นไปในลกัษณะการมีส่วนร่วมของพนกังานซึ่งจะท าให้
เกิดความคิดเห็นใหม่ ๆ เกิดความคิดสร้างสรรค์สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและ
สามารถสร้างรายได้และน าไปสู่ผลก าไรให้แก่บริษัทได้ เช่น การบริหารขององค์การในลกัษณะท่ี
เป็นงานประจ ากบัสายการบงัคบับญัชาท่ีเป็นแบบโครงการ 
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4. นวตักรรมการบริการ (Service Innovation) เป็น การน าเสนอบริการใหม่ท่ีเกิด
จากการสร้างขึน้ใหม่หรือปรับปรุงสิ่งเดิมเช่น การปรับปรุงลกัษณะการท างานเทคโนโลยีการใช้งาน
หรือด้านอ่ืน ๆ 

5. นวตักรรมรูปแบบธุรกิจ (Business Model Innovation) เป็น การเปล่ียนแปลง
แนวทางการด าเนินท าธุรกิจท่ีสามารถสร้างมลูคา่ให้เกิดขึน้ 

6. นวัตกรรมการตลาด (Marketing Innovation) เป็น การพัฒนาตลาดใหม่ท่ีมี
การปรับปรุงวิธีการในการออกแบบผลิตภณัฑ์หรือบรรจผุลิตภณัฑ์โปรโมชัน่หรือราคา 

7. น วัต ก รรม อ ง ค์ ก าร  (Organizational Innovation) เป็ น  ก า รส ร้า งก า ร
เปล่ียนแปลงของโครงสร้างธุรกิจการปฏิบตักิารตวัแบบ และอาจรวมถึงกระบวนการการตลาดและ
รูปแบบธุรกิจเป็นนวตักรรมท่ีเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการจดัการและบริหารองค์การ ซึ่ง
จะต้องใช้ความรู้ความสามารถในด้านการบริการการจดัการมาปรับปรุงการบริหารภายในองค์การ 

รักษ์  วรกิจโภคาทร ( 2547 ) ได้แบง่ประเภทของนวตักรรมออกเป็น 
1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เป็นการ

ปรับปรุงผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตขึน้ในเชิงพาณิชย์ท่ีได้ให้ดีขึน้หรือเป็นสิ่งใหมใ่นตลาด นวตักรรมนีอ้าจจะ
เป็นของใหม่ต่อโลกหรือแม้แต่องค์การ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์นัน้ยังสามารถถูกแบ่งออกเป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีจับต้องได้ (Tangible Product) หรือ สินค้าทั่วไป และผลิตภัณฑ์ท่ีจับต้องไม่ได้ 
(Intangible Product) เช่น การบริการซึง่กระบวนการนวตักรรมผลิตภณัฑ์ ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน 
ดงันี ้

1.1 ก า รวิ เค รา ะ ห์ สัญ ญ าณ สิ่ ง แ วด ล้ อม  (Environmental Signals) 
สิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด เทคโนโลยีหรือคูแ่ข่งขนั การค้นหาสญัญาณทางการตลาด 
โดยมากจะได้มาจากการส ารวจและท าการติดตามขอบเขต และความเคล่ือนไหวของตลาด ส่วน
สญัญาณทางเทคโนโลยีเครือขา่ยการวิจยัเป็นการแสวงหาข้อมลูใหม่ๆ  ท่ีเกิดขึน้ 

1.2 การประดษิฐ์คดิค้น (Invention) จะมีประสิทธิภาพก็ตอ่เม่ือมีแนวคิดและ
คณุสมบตัิของผลิตภัณฑ์ท่ีชัดเจน สิ่งประดิษฐ์หรือผลิตผลของการผลิตคิดค้นนัน้ได้มาจากการ
ผสมผสานความสามารถเดิมท่ีมีอยู่ขององค์การเข้ากับองค์ความรู้ใหม่ ท่ี เกิดขึน้จากการ
ประมวลผลสญัญาณทางการตลาดและเทคโนโลยี 

1.3 การพฒันาผลิตภัณฑ์ร่วมไปกบัการพฒันาการตลาด (Development of 
Market and Development of Product) เป็นการท าโฆษณาเพ่ือเป็นการสร้างกระแสการตลาด
ลว่งหน้าก่อนวางจ าหนา่ยสินค้าจริง 
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1.4 การวางจ าหน่าย (Market Launch) ได้แก่ การตอบรับของผู้ บริโภค 
ความเหมาะสมด้านการใช้งาน อิทธิพลของผลิตภณัฑ์ท่ีมีตอ่ตวัสินค้าตวัอ่ืน ความเคล่ือนไหวของ
คูแ่ขง่ ส่ือและตวักลางในการจดัจ าหนา่ย 

1.5 ก า ร เรีย น รู้แล ะก ารพัฒ น าน วัต ก รรม ใหม่  (Learning and Re-
Innovation) หลงัจากการท่ีองค์การ ผ่านขัน้ตอนต่างๆ ความส าเร็จและอุปสรรคท่ีเกิดขึน้นบัเป็น
บทเรียนท่ีดีและสามารถน ากลบัไปเป็นข้อมลูท่ีมีคา่ในการพฒันานวตักรรมครัง้ตอ่ไป 

2. นวตักรรมกระบวนการ (Process Innovation) เป็นการเปล่ียนแนวทาง หรือ
บริการ ให้การบริการในรูปแบบท่ีแตกต่างออกไปจากเดิม นวัตกรรมกระบวนการขึน้อยู่กับ
ความสามารถในการปรับเปล่ียนองค์การ ในทกุ ๆ ฝ่ายของห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสูงขึน้ เพ่ือให้องค์การ นัน้ๆ ได้เปรียบทางการแข่งขัน ล าดับขัน้ของนวัตกรรม
กระบวนการมีดงันี ้

2.1 นวตักรรมในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป การปรับปรุงระบบให้มีลักษณะ
สงูขึน้ทีละเล็กทีละน้อย ซึง่อาจจะพบเห็นได้บอ่ยครัง้กวา่นวตักรรมกระบวนการในลกัษณะอ่ืนๆ 

2.2 นวัตกรรมในลักษณะล าดับขัน้  เป็นการป รับป รุงเป ล่ียนแปลง
กระบวนการผลิตท่ีมีผลต่อรูปแบบผลิตภณัฑ์ แตย่งัคงยึดรูปแบบรวมทัง้แนวคิดของกรรมวิธีผลิต
เดมิ 

2.3 นวัตกรรมในลักษณะเฉียบพลัน เป็นการเปล่ียนแปลงกรรมวิธีและ
แนวคดิในการผลิตอยา่งสิน้เชิง 

2.4 นวัตกรรมในลักษณะท่ีมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการผลิตโดยสิน้เชิง 
นวตักรรมกระบวนการชนิดนีม้กัจะพบได้ในแตล่ะชว่งของการเปล่ียนแปลงยคุอตุสาหกรรม 

3. นวตักรรมการบริหารจดัการ (Managerial Innovation) หมายถึงกระบวนการ
ในการคิดค้นและปรับใช้แนวคิดใหม่ๆ ให้สอดคล้องกบัลกัษณะเฉพาะของแตล่ะองค์การ เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ นัน้ ๆ นวัตกรรมบริหารจัดการเป็นการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงองค์การ ทัง้ในด้านแนวคิดพืน้ฐานและวิธีการในการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยมีวัตถุประสงค์หลักได้แก่ ผลประโยชน์ในเชิงกลยุทธ์ เชิง
การตลาด และผลประโยชน์ในเชิงปฏิบตักิาร 

กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม (2554) แบง่นวตักรรมแบง่ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
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1. นวตักรรมผลิตภณัฑ์ (Product Innovation) คือ ผลิตภัณฑ์ท่ีถูกผลิตขึน้ในเชิง
พาณิชย์ท่ีได้ปรับปรุงให้ดีขึน้ หรือ เป็นสิ่งใหม่ ในตลาด นวตักรรมนีอ้าจจะเป็นของใหม ่ตอ่โลก ตอ่
ประเทศ องค์การ หรือแม้แตต่วัเราเอง 

2. นวตักรรมขบวนการผลิต หรือการด าเนินงาน (Process Innovation) คือ เป็น
การเปล่ียนแนวทางหรือวิธีการผลิตสินค้าหรือการให้บริการในรูปแบบท่ีแตกตา่งออกไปจากเดมิ 

3. นวตักรรมทางธุรกิจ (Business Innovation) คือ นวตักรรมทางธุรกิจเพื่อความ
ยั่งยืนการท่ีธุรกิจจะประสบความส าเร็จ และยั่งยืนได้ ธุรกิจต้องค้นหา "นวัตกรรมธุรกิจ" ออกสู่
ตลาดอย่างต่อเน่ือง นวัตกรรมมิใช่เพียงแค่ความคิดสร้างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ แต่ต้องเป็น
ความคดิใหม่ๆ  ท่ีสามารถขายได้ หรือ การท าให้ความคิดใหม ่ๆ มีมลูคา่เชิงพาณิชย์ แหล่งท่ีส าคญั
ท่ีสดุของการเกิดนวตักรรม อยู่ท่ี "ลกูค้าหรือตลาดการแขง่ขนั" เพราะจะแสดงถึงความต้องการของ
ผู้บริโภค ความมีผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีคู่แข่งน าหน้าเข้ามาสู่ตลาดอย่างต่อเน่ือง เราจะสร้างอตัราเร่งสู่
นวตักรรมใหมข่องธุรกิจไทยโดย 

3.1 ต้องมีความ ก้าวหน้าในองค์ความ รู้และเทคโนโลยี  ในลักษณะ 
"วฒันธรรมการเรียนแบบรับรู้" ซึ่งในต่างประเทศมีการพฒันาต่อยอดความรู้ และเทคโนโลยีขัน้สูง
อย่างต่อเน่ือง จากการสร้างพืน้ฐานมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา และธุรกิจ
เอกชนท่ีเป็นบริษัทระดบัโลก 

3.2 การสร้างนวตักรรมใหม ่ๆ ของธุรกิจแยกเป็น 1)นวตักรรมผลิตภณัฑ์ เป็น
การใช้เทคโนโลยีขัน้สงู หรือความรู้ใหม่เพ่ือผลิตสินค้า หรือผลิตภณัฑ์ออกมาสู่ตลาด 2)นวตักรรม
กระบวนการทางธุรกิจ ท่ีสามารถใส่หรือสร้างนวตักรรมใหม่ๆ เพ่ือให้ธุรกิจมีความแตกตา่งเหนือคู่
แข่งขนั 3) นวตักรรมธุรกิจ-ความรู้ คือการท่ีธุรกิจมุ่งสนใจในนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และนวตักรรม
กระบวนการมาอย่างยาวนาน จึงเกิดความคิดใหม่ท่ีจะแสวงหานวัตกรรมใหม่ทางธุรกิจ เช่น 
นวตักรรมการตลาด นวตักรรมการจัดการ เพราะเป็นสิ่งท่ีครอบคลุมประเด็นนวตักรรมใหม่ๆ ท่ี
เกิดขึน้ 

3.3 การเพิ่มอัตราเร่งสู่นวัตกรรมใหม่ๆ โดย  1) เร่งการเรียนรู้ความรู้ใหม่
เทคโนโลยีใหม่ จากทกุแหง่ทัว่ทกุท่ีจากทกุมมุโลก 2) ธุรกิจคงต้องทบทวนความคดิใหมว่่า การเป็น
องค์การ แหง่การเรียนรู้ นัน้ เป็นการศกึษาและเรียนรู้แบบ"วฒันธรรมการเรียนรู้แบบการรับรู้" ไมใ่ช ่
"วฒันธรรมการเรียนรู้แบบการผลิตภาพ หรือการเรียนรู้แบบนวตักรรมและผลิตภาพ"  3) ธุรกิจต้อง
เรียนรู้ และเข้าใจทัง้นวตักรรมผลิตภัณฑ์ นวตักรรมกระบวนการและนวตักรรมธุรกิจ -ความรู้การ



  46 

เป็นองค์การ แบบใหม่ ท่ีเรียกว่า"องค์การ นวตักรรม และผลิตภาพ"จะท าให้ธุรกิจเป็น "ธุรกิจแห่ง
นวตักรรม" ท่ีมีนวตักรรมใหม ่ๆ เกิดขึน้ได้อยา่งยัง่ยืน 

4. นวตักรรมจากการวิจยั (Research Innovation) 
5. แหลง่ข้อมลูนวตักรรม (Resource Innovation) 

ดงันัน้ทุกองค์การ ต้องมี คนท่ีท าหน้าท่ีในการขับเคล่ือนธุรกิจทัง้สิน้ ซึ่งองค์การ จะมี
คณุภาพได้นัน้ต้องมีการจดัสรรจดัการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ เร่ิมตัง้แต่
การคดัเลือกพนกังานเข้ามาท างานซึ่งต้องวางแผนก าลงัคนให้เหมาะสม การคดัสรรพนกังานท่ีมี
ความสามารถและเหมาะสมกับงาน ต่อเน่ืองไปยังขณะปฏิบตัิหน้าท่ีนัน้ต้องมีการเพิ่มศกัยภาพ
บคุลากรโดยการฝึกอบรมและพฒันาองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบังานนัน้ๆ และหลงัจากการท างาน
ร่วมกนัแล้ว ยงัต้องค านึงถึงบคุลากรท่ีก าลงัจะเกษียณด้วยซึ่งอาจจะมีการให้บ าเหน็จ เงินทดแทน 
เงินส ารองเลีย้งชีพหรือผลตอบแทนประเภทต่าง ๆ เพ่ือจงูใจให้พนกังานมีเปา้หมายในการท างาน
รวมถึงระดบัความก้าวหน้าของสายงาน 

กีรต ิ ยศยิ่งยง (2552) แบง่ประเภทของนวตักรรมออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ 
1. นวัตกรรมทางธุรกรรมขององค์การ (Business Innovation) เป็นการปรับ

เพิ่มการด าเนินธุรกรรมขององค์การ เพ่ือตอบสนองต่อสิ่งเร้าในบริบทโลกาภิวตัน์ ความต้องการ 
และความพงึพอใจของลกูค้า รวมถึงความอยูร่อด และความสามารถเชิงการแขง่ขนัขององค์การ  

2. นวัตกรรมทางยุทธศาสตร์ขององค์การ (Strategy Innovation) เป็นการ
เปล่ียนแปลงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ความเช่ือ เป้าหมาย รวมถึงการปรับระบบโครงสร้าง
องค์การ เพ่ือก าหนดทิศทางหลกัของการท าธุรกรรมขององค์การ ใหม่ และผลกัดนัธุรกิจให้เติบโต
อยา่งยัง่ยืน 

3. นวตักรรมทางทนุมนษุย์ (People Innovation) เป็นการพฒันาบคุลากรให้
มีความรู้และทกัษะท่ีเหมาะสม เพ่ือเอือ้ตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีตามบทบาทตา่งๆภายใต้กระบวนการ
นวตักรรม 

4. นวตักรรมทางกระบวนการ (Process Innovation) เป็นการพฒันาวิธีการ
ผลิตหรือการปฏิบตัิท่ีแตกต่างไปจากเดิม เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูขึน้และต้นทุน
การผลิตลดลง นวตักรรมทางกระบวนการประกอบด้วยนวตักรรมกระบวนการทางเทคโนโลยี และ
นวตักรรมกระบวนการทางองค์การ  

5. นวตักรรมทางสินค้าและบริการ (Product/Service Innovation) เป็นการ
สร้างสินค้าและบริการใหม่ หรือพัฒนา และปรับปรุงสินค้าท่ีมีอยู่ หรือรวมสินค้าท่ีมีอยู่เข้าไปใน



  47 

สินค้าใหม่ เพ่ือเสนอคณุค่าให้แก่ลูกค้า และประโยชน์ท่ีลูกค้าจะได้รับ โดยค านึงถึงกระบวนการ
จดัการหว่งโซค่ณุคา่ท่ีเกิดขึน้กบัทกุหน่วยงานท่ีจะท าให้เกิดผลในเชิงพาณิชย์ได้ 

6. นวตักรรมทางการตลาด (Marketing Innovation) เป็นการพัฒนาวิธีการ
ท าการตลาดรูปแบบใหม่ท่ีให้ความส าคญักับบรรจุภัณฑ์ ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่ือสาร
การตลาด และการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับลูกค้า รวมถึงการประเมินและการท านาย
ความต้องการของผู้บริโภค 

พฤตกิรรมสร้างนวัตกรรมระดับบุคคล  
Terje S. & Mehmet M. (2011)ได้ศีกษาถึงพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของบุคลากร 

ประกอบด้วย 4 ด้าน 1)ด้านความคิดริเร่ิม  (Generativity) คือการแสดงออกถึงความสนใจใน
ขัน้ต้นในการก าหนดและชีน้ าสิ่งใหม่  ๆ เพ่ือให้เป็นท่ียอมรับขององค์การ  จนกระทั่งสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ได้แก่ การท่ีบุคคลมีกระบวนการคิด พิจารณาและอธิบายถึงโอกาสท่ีจะ
เกิดความคิดสร้างสรรค์ขึน้ จากนัน้จะต้องจัดล าดบัความคิด และแสวงหาถึงความสมัพันธ์หรือ
ความเช่ือมโยงระหว่างแนวคิดใหม่ท่ีเกิดขึน้มากับข้อมูลท่ีเกิดขึน้จากการท างาน  2)ด้านการ
แสวงหาโอกาส (Opportunity Exploration) คือการค้นหาโอกาสท่ีจะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้แก่ การ
พิจารณาและหาโอกาสในการท่ีจะคิดหรือน าสิ่งใหม่ ๆ ไปใช้ในการท างาน 3). ด้านการเป็นผู้น า
ความคิด (Championing) คือผู้ซึ่งมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และสามารถน าความคิดนัน้มาใช้ใน
การปฏิบัติงานได้รับการสนับสนุนจากองค์การ และเช่ือมั่นของศักยภาพของความคิดใหม่นัน้
บคุคลต้องมีการระดม การสนบัสนนุ มีการชกัจูงและโน้มน้าวผู้ อ่ืน ๆ ให้เห็นด้วยกบัความคิดใหม่
ของตนต้องมีการน าความคิดนัน้ไปเผยแพร่ให้กบับคุคลอ่ืน 4). ด้านการประยกุต์ใช้ (Application) 
คือ การน าความคิดใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการท างานโดยจะต้องมีการน าไปทดลองประยุกต์ใช้
ในการปฏิบตัิงานประจ ามีการปรับปรุงผลการผลิตท่ีก่อเกิดจากความคิดสร้างสรรค์นัน้รวมทัง้ต้อง
พยายามท าให้ทกุคนในองค์การ น าผลผลิตนัน้ไปใช้ปฏิบตัใิห้เป็นงานประจ า 

Jeroen de Jong (2003)อธิบายว่า พฤติกรรมสร้างนวตักรรม คือ พฤติกรรมทางตรง
ของบุคคลต่อการริเร่ิม  หรือความตัง้ใจท่ีจะเร่ิมต้น  (ในระดับบทบาทกลุ่มงาน  กลุ่มงาน หรือ
องค์การ) ความคดิ กระบวนการ ผลิตภณัฑ์ หรือวิธีการท างานใหม่ๆ ซึ่งจะครอบคลมุตัง้แตข่ัน้การ
สร้างจนถึงการพฒันานวตักรรม  

Zhou J. & George J.M. (2001)ให้ความหมายไว้ว่า พฤติกรรมสร้างนวตักรรมเป็น
ผลลพัธ์ของการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล และสถานการณ์ ท าให้ก่อเกิดแนวคิดท่ีสามารถผลิตผล



  48 

งานและผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีมีประโยชน์ ซึง่พฤตกิรรมของบคุคลท่ีแสดงความคิดใหม่ๆ เป็นการกระท า
ของบคุคลท่ีมาจากความคดิสร้างสรรค์  

จะเห็นได้ว่า พฤติกรรมสร้างนวัตกรรม เป็นการรวมองค์ประกอบของพฤติกรรมท่ี
แสดงออกเพ่ือการสร้างนวัตกรรม โดยเร่ิมตัง้แต่ความคิดสร้างสรรค์ซึ่งล้วนมามาประสบการณ์ 
จากการเรียนรู้ แลกเปล่ียน เพ่ือสร้างรูปแบบใหม่ๆ  และน าไปใช้ประโยชน์ ซึง่สอดคล้องกบัการวิจยั
เก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่วในประเทศไทย ได้แก่  

วิภาดา  แจ้งเมือง (2558) ได้ให้ความหมายของค าว่า พฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวตักรรมของพนกังาน หมายถึง การคิดสร้างสรรค์สิ่งตา่งๆของพนกังานท่ีพบวิธีการท างานแบบ
ใหมท่ี่ดีกวา่เดมิ โดยมีเปา้หมายท าให้องค์การ ประสบความส าเร็จและเกิดความมัน่คงท่ียัง่ยืน 

1 พฤติกรรมการปฏิบตัิงานของพนักงาน หมายถึง การคิดสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ 
ของพนักงานท่ีพบวิธีการท างานแบบใหม่ท่ีดีกว่าเดิม  โดยมีเป้าหมายท าให้องค์การ ประสบ
ความส าเร็จและเกิดความมัน่คงท่ียัง่ยืน 

2 การแสวงหาโอกาสของพนกังาน หมายถึง การมองเห็นโอกาสและหาช่องทาง
ของพนกังานในการพฒันาตนเองให้มีศกัยภาพในปฏิบตังิานท่ีสงูขึน้ 

3 การเป็นผู้น าทางด้านความคิด หมายถึง ผู้น าทางด้านความคิด และมีภาวะ
ของผู้น าท่ีเป็นแบบอยา่งด้านการปฏิบตัใินเชิงสร้างสรรค์ 

4 การน าเอาความรู้ด้านนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้  หมายถึง การน าความคิด 
วิธีการ หรืออปุกรณ์ ท่ีเกิดขึน้จากการสร้างสรรค์นวตักรรมท่ีได้น ามาประยกุต์ใช้ 

สคุนธ์ทิพย์  มงคลเจริญ (2555)อธิบายว่า พฤติกรรมสร้างนวตักรรม หมายถึง การ
แสดงออกถึงการริเร่ิม สร้างสรรค์แนวคิดใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ กระบวนการใหม่หรือ
วิธีการท างานใหม่ ซึ่งหมายรวมไปถึงการปรับปรุงสิ่งท่ีมีอยู่เดิมให้แตกต่างออกไป  เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อการท างานและองค์การ โดยพิจารณาตัง้แต่ความสามารถในการแสวงหาโอกาสใน
การพฒันา การหาแนวทางหรือวิธีการเพ่ือพฒันาการริเร่ิมพฒันา จนกระทัง่การประยกุต์ใช้สิ่งท่ีได้
พฒันาขึน้  

ตรีทิพ  บุญแย้ม (2556) ได้ศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตพุหรุะดบัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
สร้างนวตักรรมระดบับุคคลและระดบักลุ่มงานเพ่ือสร้างนวตักรรมผลิตภัณฑ์ในบริษัทเอกชนของ
ไทย มีจุดมุ่งหมายเพ่ือทดสอบแบบจาลองโครงสร้างความสมัพันธ์พหุระดบัระหว่างปัจจยัระดบั
บุคคลและระดบักลุ่มงานท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมสร้างนวตักรรมในระดบับุคคลและระดบักลุ่มงาน  
โดยมีนวตักรรมผลิตภัณฑ์เป็นผลผลิตสุดท้าย กลุ่มตวัอย่าง คือ หวัหน้ากลุ่มงานและสมาชิกใน
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กลุ่มงานในแผนกวิจยัและพฒันาผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทของคนไทยท่ีเคยได้รับรางวลั  หรือการ
คัดเลือกว่ามีความสามารถด้านพัฒนานวัตกรรม  หรือเป็นเครือข่ายนวัตกรรมของส านักงาน
นวตักรรมแห่งชาติ (NIA) ในระหว่างปี พ.ศ. 2552 ถึง 2553 กลุ่มตวัอย่างมีจ านวนทัง้สิน้ 177 คน 
จาก 45 กลุ่มงานผลการศกึษาพบวา่ พฤติกรรมสร้างนวตักรรมในระดบับคุคลได้รับผลจากตวัแปร
ทัง้ในระดบับุคคลและระดบักลุ่มงาน พฤติกรรมสร้างนวตักรรมในระดบักลุ่มส่งผลต่อนวตักรรม
ผลิตภณัฑ์ แตไ่ม่พบวา่ตวัแปรในระดบักลุ่มงานใดส่งผลตอ่พฤติกรรมสร้างนวตักรรมในระดบักลุ่ม
งาน อย่างไรก็ตามการสนบัสนุนนวตักรรมขององค์การส่งผลต่อบรรยากาศส่งเสริมนวตักรรมใน
กลุ่มงานอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมสร้างนวัตกรรม  ว่าเป็นการ
แสดงออกถึงกระบวนการคิด น าเสนอความคิด และผลกัดนัความคิดท่ีมีประโยชน์และแปลกใหม่ 
ท่ีเก่ียวกบังานท่ีตนได้รับมอบหมายให้กบัหนว่ยงานหรือองค์การได้ใช้ประโยชน์ตอ่ไป  

สดุารัตน์  เหลาฉลาด (2547)พบวา่ พฤติกรรมสร้างนวตักรรมเป็นการแสดงออกของ
พฤติกรรมในการคิดริเร่ิมแนวใหม่ โดยมีการผสมผสานบรูณาการและเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ของ
สิ่งตา่งๆ เข้าไว้ด้วยกนั ค้นหาโอกาสท่ีจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไปใช้ในองค์การ การคิดวิธีการใหม่ๆ เพ่ือ
แก้ปัญหาในงาน มีการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่มาประยกุต์กบัแนวคิดใหม่ได้อยา่งเหมาะสม และมีการ
ส่งเสริมจูงใจให้ผู้ท างานๆ เห็นความส าคญัของความคิดสร้างสรรค์ รวมทัง้มีการแสดงออกของ
บคุคลในการริเร่ิมสร้างสรรค์ และสามารถน าความคดิสร้างสรรค์นัน้มาใช้ประโยชน์ในองค์การได้  

จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีกล่าวมาข้างต้น ขออ้างอิงจาก  Terje S. & Mehmet M. 
(2011) และวิภาดา  แจ้งเมือง (2558) ซึ่งสรุปได้ว่า พฤติกรรมสร้างนวตักรรมระดบับคุคล คือ การ
แสดงออกของบคุคลถึงการคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ กระบวนการคิด การน าเสนอความคิด การผลกัดนั
ความคิด และการพฒันาท่ีเก่ียวกบังานท่ีตนได้รับมอบหมาย ให้เป็นกระบวนการใหมว่ิธีการท างาน
ใหม่ หรือผลผลิตใหม่ ท่ีมีประโยชน์และคณุคา่ตอ่องค์การ ซึง่แบง่ออกเป็น 4 ด้าน 1)ด้านความคิด
ริเร่ิม (Generativity) คือการแสดงออกถึงความสนใจในขัน้ต้นในการก าหนดและชีน้ าสิ่งใหม่  ๆ 
เพ่ือให้เป็นท่ียอมรับขององค์การ  จนกระทัง่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ได้แก่ การท่ีบคุคลมี
กระบวนการคิด พิจารณาและอธิบายถึงโอกาสท่ีจะเกิดความคิดสร้างสรรค์ขึน้  จากนัน้จะต้อง
จัดล าดับความคิด และแสวงหาถึงความสัมพันธ์หรือความเช่ือมโยงระหว่างแนวคิดใหม่ท่ีเกิด
ขึน้มากบัข้อมลูท่ีเกิดขึน้จากการท างาน 2)ด้านการแสวงหาโอกาส (Opportunity Exploration) คือ
การค้นหาโอกาสท่ีจะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้แก่ การพิจารณาและหาโอกาสในการท่ีจะคิดหรือน าสิ่ง
ใหม่ ๆ ไปใช้ในการท างาน 3). ด้านการเป็นผู้น าความคิด (Championing) คือผู้ซึ่งมีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์และสามารถน าความคิดนัน้มาใช้ในการปฏิบตัิงานได้รับการสนบัสนนุจากองค์การ และ
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เช่ือมัน่ของศกัยภาพของความคิดใหม่นัน้บคุคลต้องมีการระดม การสนบัสนนุ มีการชกัจงูและโน้ม
น้าวผู้ อ่ืน ๆ ให้เห็นด้วยกบัความคดิใหมข่องตนต้องมีการน าความคิดนัน้ไปเผยแพร่ให้กบับคุคลอ่ืน 
4). ด้านการประยกุต์ใช้ (Application) คือ การน าความคิดใหม่ ๆ มาประยกุต์ใช้ในการท างานโดย
จะต้องมีการน าไปทดลองประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิงานประจ ามีการปรับปรุงผลการผลิตท่ีก่อเกิด
จากความคิดสร้างสรรค์นัน้รวมทัง้ต้องพยายามท าให้ทกุคนในองค์การ น าผลผลิตนัน้ไปใช้ปฏิบตัิ
ให้เป็นงานประจ า 

 
ข้อมูลท่ัวไปและประวัตคิวามเป็นมาของสมาคมเช่าซือ้แห่งประเทศไทย 

สถาบนัการเงินผู้ ให้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ ซึ่งถือเป็นการให้สินเช่ือแบบ สินเช่ือส่วน
บคุคล อยู่ภายใต้การก ากับดแูลของ ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีการก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ 
เง่ือนไขในการประกอบธุรกิจ ตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ซึง่ได้ให้ค านิยามไว้ดงันี ้ 

สินเช่ือส่วนบุคคล หมายความว่า การให้กู้ ยืมเงิน การรับซือ้ ซือ้ลด หรือรับช่วง ซือ้ลดตัว๋
เงินหรือตราสารเปล่ียนมืออ่ืนใดแก่บุคคลธรรมดา โดยมิได้ระบุวตัถุประสงค์หรือมีวตัถุประสงค์
เพ่ือให้ได้มาซึง่สินค้าหรือบริการและไมมี่วตัถปุระสงค์เพ่ือน าไปใช้ในการประกอบธุรกิจของตนเอง  

สินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้การก ากบั หมายความว่า สินเช่ือส่วนบคุคลเฉพาะท่ีไม่มีทรัพย์
หรือทรัพย์สินเป็นหลักประกัน และเพ่ือประโยชน์แห่งประกาศฉบบันี  ้ให้รวมถึงสินเช่ือท่ีเกิดจาก
การให้เช่าซือ้และการให้เช่าซือ้แบบลีสซิ่งในสินค้าท่ีผู้ประกอบธุรกิจมิได้จ าหน่ายเป็นทางการค้า
ปกติ ยกเว้นในสินค้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์  ทัง้นีไ้ม่รวมถึงสินเช่ือเพ่ือการศึกษา 
สินเช่ือเพ่ือการเดินทางไปท างานในต่างประเทศ สินเช่ือเพ่ือรักษาพยาบาล สินเช่ือเพ่ือสวสัดิการ
พนกังานท่ีหนว่ยงานต้นสงักดัได้มีการท าสญัญากบัผู้ประกอบธุรกิจ และสินเช่ือตามท่ีธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก าหนด  

ผู้บริโภค หมายความวา่ ผู้บริโภคตามกฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค  
ผู้ประกอบธุรกิจ หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบคุคลภายใต้การก ากับเป็น

ทางค้าปกต ิ 
สถาบันการเงินหมายความว่า 1) ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคาร

พาณิชย์ 2) บริษัทเงินทนุและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายวา่ด้วยการประกอบธุรกิจเงินทนุ
ธุรกิจหลกัทรัพย์ และธุรกิจเครดติฟองซิเอร์ 3) สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  

ประเภทสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์แบ่งเป็นประเภทได้ดังนี ้ 
1. สินเช่ือเพ่ือซือ้รถยนต์ หมายถึง บริษัทผู้ ให้เช่าซือ้จดัซือ้รถยนต์เพ่ือให้ลูกค้าผ่อน

ช าระตามสัญญาเช่าซือ้ โดยกรรมสิทธ์ิของทรัพย์เป็นของบริษัทผู้ ให้เช่าซือ้ และลูกค้าเป็นผู้
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ครอบครองทรัพย์ เม่ือลกูค้าผ่อนช าระคา่งวด ช าระคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีค้างช าระจน
ครบถ้วนตามสญัญาแล้ว บริษัทผู้ให้เชา่ซือ้ต้องโอนกรรมสิทธ์ิของทรัพย์ให้แก่ลกูค้า  

2. สินเช่ือการขายและการเช่ากลับ (Sales and lease back) หมายถึง การท่ีลูกค้า
เป็นผู้ ถือกรรมสิทธ์ิในรถยนต์แต่ต้องการกู้ เงินเพ่ือไปใช้จ่ายส่วนตัวหรือใช้จ่ายในธุรกิจ จึงน า
รถยนต์มาขายให้บริษัทผู้ให้เช่าซือ้ ท าให้บริษัทผู้ให้เช่าซือ้เป็นผู้ มีกรรมสิทธ์ิในทรัพย์และลกูค้าเป็น
ผู้รอบครองทรัพย์ เม่ือลกูค้าผ่อนช าระคา่งวด ช าระคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีค้างช าระจน
ครบถ้วนตามสญัญาแล้ว บริษัทผู้ให้เชา่ซือ้ต้องโอนกรรมสิทธ์ิของทรัพย์ให้แก่ลกูค้า  

3. สินเช่ือ Refinance หมายถึง การท่ีลกูค้าเป็นผู้ เชา่ซือ้เดิมของบริษัทผู้ ให้เชา่ซือ้และ
ยังผ่อนช าระอยู่ มีความประสงค์จะขอสินเช่ือใหม่และใช้หลักประกันคันเดิม  โดยจะท าการปิด
บญัชีสญัญาเดิมและจดัท าสญัญาใหม่ ซึ่งกระบวนการปฏิบตัิเหมือนกับสินเช่ือการขายและการ
เชา่กลบั (sales and lease back)   

ขัน้ตอนและวิธีการเช่าซือ้มีแนวทางในการปฏิบตัิเก่ียวกับวิธีการเช่าซือ้ซึ่งสามารถ
แยกได้เป็น 3 ขัน้ตอนดงันี ้  

1. ก่อนการท าสญัญา ผู้ เชา่ซือ้จะต้องท าใบค าเสนอขอเช่าซือ้เสนอตอ่บริษัทผู้ ให้
เช่าซือ้ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้(1) ช่ือและท่ีอยู่ (2) ประวตัิการท างานและ
รายได้ (3) รายละเอียดทรัพย์สินท่ีเชา่ซือ้ (4) รายละเอียดผู้ค า้ประกนั (5) การช าระคา่เชา่ซือ้  

2. ระหว่างการท าสญัญา หลงัจากท่ีได้ตกลงในรายละเอียดการเช่าซือ้เรียบร้อย
แล้ว ผู้ เช่าซือ้กับผู้ ให้เช่าซือ้จะท าสญัญาการเช่าซือ้กันตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดซึ่งรายละเอียดใน
แบบฟอร์มดังกล่าว จะประกอบด้วย (1) ช่ือและท่ีอยู่ผู้ ให้เช่าซือ้ (2) ช่ือและท่ีอยู่ผู้ เช่าซือ้ (3) 
รายละเอียดของทรัพย์สินท่ีเชา่ซือ้ (4) ระยะเวลาการเชา่ซือ้และการช าระเงินครัง้แรก และคา่เชา่ซือ้
รายเดือน (5) เง่ือนไขท่ีผุ้ เชา่ซือ้จะต้องปฏิบตัริะหวา่งการช าระคา่เชา่ซือ้  

3. ภายหลงัสิน้สดุสญัญา แบง่ได้เป็น 2 กรณี คือ (1) กรณีสิน้สดุสญัญาหลงัจาก
ท่ีผู้ เช่าซือ้ได้ปฏิบัติตามสัญญาครบถ้วนแล้วหลังจากท่ีได้มีการช าระค่าเช่าซือ้  งวดสุดท้าย
เรียบร้อยแล้ว กรรมสิทธ์ิของทรัพย์สินนัน้จะตกเป็นของผู้ เช่าซือ้ทนัทีตามสญัญา โดยในทางปฏิบตัิ
ผู้ ให้เช่าซือ้จ าต้องท าการโอนกรรมสิทธ์ิให้ผู้ เช่าซือ้ทันที ส าหรับทรัพย์สินท่ีต้องจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธ์ิ เชน่ รถยนต์ บ้านและท่ีดนิ ส่วนทรัพย์สินท่ีไมต้่องมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิกู้ ถือว่า
กรรมสิทธ์ิเป็นของผู้ เชา่ซือ้โดยทนัที (2) กรณีการสิน้สดุสญัญาเน่ืองจากผู้ เช่าซือ้ผิดสญัญาไมช่ าระ
ค่างวดตามก าหนดในทางปฏิบัติผู้ ให้เช่าซือ้อาจจะผ่อนผันให้อีกอย่างน้อย 30 วนั หลังจากท่ีมี
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หนงัสือแจ้งการผิดสญัญา หากผุ้ เช่าซือ้ยงัคงเพิกเฉยผู้ ให้เช่าซือ้ก็จะยึดทรัพย์สินนัน้กลบัคืนและ
อาจขายทอดตลาดหรือขายให้เชา่ตอ่ไปก็ได้  

ธนาคารพาณิชย์มีทางเลือกในการด าเนินธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์  คือ การด าเนินธุรกิจ
ภายในธนาคาร หรือการแยกหน่วยงานด าเนินธุรกิจออกมาจากธนาคารสามารถจดัตัง้บริษัทลูก
ของธนาคาร หรือเข้าซือ้กิจการท่ีประกอบธุรกิจเดิม โดยธนาคารเข้ามาถือหุ้นในบริษัทประกอบ
ธุรกิจเชา่ซือ้มากกวา่ร้อยละ 50 หรือการจดัตัง้บริษัทใหมข่ึน้มาโดยธนาคาร ซึง่มีข้อแตกตา่งดงันี ้ 

กรณีการด าเนินธุรกิจเชา่ซือ้ภายในธนาคาร 
1. สามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพืน้ฐานและระบบการด าเนินงานของ

ธนาคารท่ีมีอยูเ่ดมิ ในขณะท่ีลกูค้าสามารถใช้ประโยชน์จากเครือขา่ยสาขาและระบบการช าระเงิน
ของธนาคารในการท าธุรกรรมได้อยา่งเตม็ท่ี  

2. มีต้นทุนการระดมทุนต ่า โดยเฉพาะส าหรับธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่เป็น
การด าเนินธุรกิจเพ่ือสร้างฐานสินเช่ืออย่างค่อยเป็นค่อยไป  โดยเร่ิมต้นจากฐานลูกค้าเดิมของ
ธนาคาร ก่อนท่ีจะขยายเข้าไปยงักลุม่ลกูค้าเปา้หมายของตลาด  

3. ส่งผลดีในการประสานงานภายในธนาคาร ในการเสนอผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ และ
สินเช่ือประเภทอ่ืนๆ ของธนาคารแก่ลูกค้า การด าเนินธุรกิจภายในหน่วยงานเดียวกนัย่อมท าให้มี
ความรวดเร็วก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ในสภาวะปัจจุบนัท่ีธนาคารต้องสามารถ
ให้บริการและเสนอผลิตภณัฑ์แก่ลกูค้าได้อยา่งครอบคลมุและรวดเร็ว  

4. การไม่ต้องพึ่งพาหนว่ยงานอ่ืนในการด าเนินธุรกิจท่ีอาจสง่ผลให้ความสามารถ
ในการประกอบธุรกิจ  

กรณีแยกเป็นหนว่ยงานออกมาจากธนาคาร  
1. สามารถแบง่แยกนโยบายและการด าเนินงานออกจากกนัได้อย่างชดัเจนท าให้

เกิดความคลอ่งตวัในการด าเนินงาน สามารถสร้างความช านาญในการประกอบธุรกิจได้รวดเร็วขึน้ 
และลดผลกระทบท่ีอาจเกิดกบัธนาคารในเร่ืองการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองค์การ และระบบการ
ด าเนินงาน การเข้าถึงกลุม่เปา้หมายของพนกังาน  

2. ลดขัน้ตอนและต้นทุนในการด าเนินงานในระยะยาว  เน่ืองจากเป็นการซือ้
ธุรกิจท่ีมีความพร้อม ทัง้พนกังาน วิธีการท างาน ความช านาญในธุรกิจ และฐานลุกค้า มากกว่า
การเร่ิมต้นการด าเนินธุรกิจใหม ่ในตลาดท่ีมีการแขง่ขนัอยา่งรุนแรง  

3. การไม่มีข้อจ ากัดในทางปฏิบตัิเม่ือเทียบกับผู้ประกอบการอ่ืนท่ีไม่ใช่สถาบนั
การเงิน หรือการต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดบางอย่าง ได้แก่ การด ารงเงินทนุตามเกณฑ์การกนัเงิน
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ส ารองตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย การไม่สามารถให้ผลตอบแทนพนกังานในรูปแบบของ
ค่านายหน้า (commission) เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงาน ในภาวะท่ีธุรกิจมีความจ าเป็นต้องสร้าง
แรงจงูใจแก่พนกังานเพ่ือเพิ่มความได้เปรียบทางการตลาด  

4. การไม่ต้องแข่งขนักบัฝ่ายอ่ืนๆ ของธนาคารในเร่ืองการจดัสรรงบประมาณใน
การด าเนินธุรกิจ ท่ีอาจไมไ่ด้รับความส าคญัหากฐานลกูค้าท่ีมีขนาดเล็กในชว่งเร่ิมแรกเม่ือเทียบกบั
สินเช่ือประเภทอ่ืนๆ ของธนาคาร  

ประวัตคิวามเป็นมาของสมาคมเช่าซือ้แห่งประเทศไทย 
ธุรกิจเช่าซือ้เร่ิมขึน้ในประเทศไทยประมาณปี พ.ศ. 2472 และได้พฒันาบทบาทกว้าง

ขึน้ จนถึงปัจจุบันธุรกิจเช่าซือ้ได้เข้ามามีบทบาทสูงต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของผู้ บริโภค 
เน่ืองจากผู้ บริโภคหันมานิยมใช้บริการเช่าซือ้สินค้าประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ รถจักร
รถยนต์ หรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า มากกว่าท่ีจะใช้เงินสดในการจบัจ่ายใช้สอย ธุรกิจเช่าซือ้จึงมีบทบาท
และความส าคัญอย่างยิ่งต่อผู้ บริโภคท่ีมีรายได้ปานกลางถึงรายได้จ ากัดและมีบทบาทในการ
สร้างสรรค์และพัฒนาการเจริญ เติบโตของภาคเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ 
ภายในประเทศเป็นอย่างมากในช่วงท่ีผ่านมา และในปี  2543 กลุ่มบริษัทเช่าซือ้ 12 บริษัท ผู้
มองเห็นการณ์ไกลและตระหนกัในคณุค่าแห่งการประสานความร่วมมือเพ่ือสนบัสนนุและพฒันา
ธุรกิจเช่าซือ้ทัง้ระบบเติบโตไปอย่างมัน่คง ยัง่ยืน และมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณท่ี
เหมาะสม ได้รวมตวักนัก่อตัง้ “สมาคมธุรกิจเช่าซือ้ไทย” ขึน้เม่ือวนัท่ี  24 มีนาคม 2543 เพ่ือให้เป็น
ศนูย์กลางในการติดต่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้ภาครัฐและเอกชน 
รวมทัง้เป็นองค์การ กลางท่ีจะช่วยผลกัดนัให้เกิดกิจกรรมสร้างสรรค์ทัง้ในด้านการพฒันาวิชาชีพ 
และยกระดบัมาตรฐานการด าเนินงานของสมาชิกให้อยูใ่นระดบัคณุภาพโดยทัว่กนั และในปัจจบุนั 
สมาคมมีสมาชิก ซึ่งประกอบด้วยสถาบนัการเงิน บริษัทให้เช่าซือ้และลีสซิ่ง และบริษัทให้เช่าซือ้
และลีสซิ่งของคา่ยผู้ผลิตรถยนต์ รวมกนัทัง้สิน้ 33 บริษัท และมีสว่นแบง่ทางการตลาด ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ85 ของธุรกิจเชา่ซือ้ทัง้ประเทศ 

ภารกิจสมาคมเช่าซือ้แห่งประเทศไทย 
เพ่ือส่งเสริมและพฒันาธุรกิจเช่าซือ้ในประเทศไทยให้เตบิโตอย่างมัน่คง มีเสถียรภาพ 

และประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นศนูย์รวมของการประสานความร่วมมือระหว่างบริษัทเชา่ซือ้ในการ
แก้ไขปัญหาตา่งๆเก่ียวกบัธุรกิจเชา่ซือ้ 

วตัถปุระสงค ์
1. ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานในการประกอบธุรกิจเช่าซือ้ รวมทัง้คุ้มครองและ

รักษาประโยชน์ของมวลสมาชิก 
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2. สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทัง้ประสาน
ความร่วมมือระหว่างสมาชิกในการแก้ไขปัญหาและการประนีประนอมข้อพิพาทอนัเก่ียวเน่ืองกับ
การประกอบธุรกิจเพื่อประโยชน์ร่วมกนั 

3. ดแูลและสนบัสนุนสมาชิกให้ปฏิบตัิตามระเบียบ ข้อบงัคบั และจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพธุรกิจเชา่ซือ้ 

4. ร่วมมือกบัหน่วยราชการ และองค์การ ตา่งๆ เพ่ือประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจเช่า
ซือ้ 

5. สอดส่องและติดตามความเคล่ือนไหวของธุรกิจเช่าซือ้ทัง้ภายในและตา่งประเทศ 
รวมทัง้ท าการค้นคว้าและวิจยัเก่ียวกับการประกอบธุรกิจเช่าซือ้ แลกเปล่ียนและเผยแพร่ความรู้
ในทางวิชาการ เพ่ือประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจเชา่ซือ้ 

6. ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่สมาชิก และร่วมกันบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อ
สงัคม 

รายช่ือสมาคมเช่าซือ้แห่งประเทศไทย 
1. บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จ ากดั (มหาชน) ท่ี Website:  www.amanah.co.th 
2. ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) Website: www.tisco.co.th 
3. บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จ ากดั Website:  www.isuzuleasing.com 
4. ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) Website:  www.kiatnakin.co.th 
5. บริษัท ซมัมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จ ากดั Website:  www.summitcapital.co.th 
6. บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จ ากดั (มหาชน) Website:  www.ask.co.th 
7. ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) Website:  www.thanachartbank.co.th 
8. บริษัท เมโทรโพลิส ลีสซิ่ง จ ากดั (มหาชน)  
9. บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) Website: www.tlt.co.th 
10. บริษัท พิธานยไูนเตด็ จ ากดั  
11. บริษัท ชยภาค จ ากดั Website:  www.tkw03.thespi.com 
12. บริษัท พระนคร ยนตรการ จ ากดั  
13. บริษัท บีเอ็มดบัเบลิย ูลิสซิ่ง (ประเทศไทย) Website:  www.bmw.co.th 
14. บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จ ากดั (มหาชน)  Website:  www.ratchthani.com 
1 5 .  บ ริ ษั ท  ฮ อ น ด้ า  ลี ส ซิ่ ง  ( ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย )  จ า กั ด  Website:  

www.hondaleasing.co.th 

http://www.amanah.co.th/
http://www.tisco.co.th/
http://www.isuzuleasing.com/
http://www.kiatnakin.co.th/
http://www.summitcapital.co.th/
http://www.ask.co.th/
http://www.thanachartbank.co.th/
http://www.tlt.co.th/
http://www.tkw03.thespi.com/
http://www.bmw.co.th/
http://www.ratchthani.com/
http://www.hondaleasing.co.th/
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16 . บ ริษั ท  เม อ ร์ เซ เด ส -เบ น ซ์  ลี ส ซิ่ ง  (ป ร ะ เท ศ ไท ย ) จ า กั ด  Website:  
www.mercedes-benz-leasing.co.th 

17. บริษัท ตะวนัออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จ ากดั (มหาชน)  Website:  www.ecl.co.th 
18 . บ ริษั ท  อ ยุ ธ ย า  แ ค ป ปิ ต อ ล  อ อ โ ต้  ลี ส  จ า กั ด  (ม ห าช น )  Website:  

www.krungsriauto.com 
19. บริษัท คลงัเศรษฐการ จ ากดั Website:  www.klangsetagarn.com 
20. บริษัท กรุงไทย ออโต้ลีส จ ากดั Website:  www.kta.co.th 
21. บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จ ากดั Website:  www.kasikornleasing.com 
22. บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จ ากดั  
23. บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั Website:  www.icbcleasing.com 
24. บริษัท นิสสนั ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากดั Website:  www.nissan.co.th 
25. บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จ ากดั Website:  www.ktbleasing.co.th 
26. ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) Website:  www.scb.co.th 
27. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) Website:  www.lhbank.co.th 
28. บริษัท สยามคโูบต้า ลีสซิ่ง จ ากดั Website:  www.siamkubota.co.th 
29. บริษัท เงินตดิล้อ จ ากดั Website:  www.srisawad.com 
30. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย Website:  www.ibank.co.th 
31. บริษัท ศรีสวสัดิ ์พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน)  
32. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) https://www.krungsri.com 
33. บริษัท ยนัมา่ร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จ ากดั Website:  www.yanmar.com 
34. บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จ ากดั Website:  www.mitsibleasing.com 

จากรายช่ือผู้ ให้บริการในธุรกิจเช่าซือ้ยานยนต์ในประเทศไทยท่ีอยู่ในสมาคมเช่าซือ้แห่ง
ประเทศไทย 34 บริษัท สามารถแบง่ประเภทผู้ให้บริการเชา่ซือ้ได้ 3 ประเภท 

1.สถาบนัการเงิน ส่วนใหญ่เป็นธนาคารพาณิชย์ สาขาธนาคาร พาณิชย์ตา่งประเทศ 
และธุรกิจในเครือธนาคาร (Bank’s subsidiaries) ท าให้ผู้ ให้บริการกลุ่มนีมี้ต้นทนุการเงินต ่ากว่าผู้
ให้บริการประเภทอ่ืนๆ  

2.ผู้ ให้บริการจากบริษัทแม่ซึ่งเป็นค่ายรถยนต์ (Captive finance) เป็นผู้ ให้บริการท่ี
เข้ามามีบทบาทในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของไทยมากขึน้ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาโดยอาศัยความ
ได้เปรียบจากการสนับสนุนทางการเงิน จากบริษัทแม่ซึ่งเป็นค่ายรถยนต์และมีความได้เปรียบ

http://www.mercedes-benz-leasing.co.th/
http://www.ecl.co.th/
http://www.krungsriauto.com/
http://www.klangsetagarn.com/
http://www.kta.co.th/
http://www.kasikornleasing.com/
http://www.icbcleasing.com/
http://www.nissan.co.th/
http://www.ktbleasing.co.th/
http://www.scb.co.th/
http://www.lhbank.co.th/
http://www.siamkubota.co.th/
http://www.srisawad.com/
http://www.ibank.co.th/
https://www.krungsri.com/
http://www.yanmar.com/
http://www.mitsibleasing.com/
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เชิงกลยุทธ์จากการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจและท าการตลาดร่วมกับตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ใน
ประเทศ (Dealer) 

3.ผู้ให้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์รายย่อย (Non-banks) ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผู้ ให้บริการ
ลิสซิ่งท่ีให้สินเช่ือเช่าซือ้ด้วย ปัจจบุนัมีประมาณ 300 ราย ทัว่ประเทศ ซึ่งมกัเสียเปรียบด้านเงินทนุ
เม่ือเทียบกบัผู้ ให้บริการประเภทอ่ืนๆ เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางหรือขนาด
เล็กท าห้ต้องเน้น ให้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ และมกัมีความเส่ียงเกิดหนีเ้สียสงูเพราะ
กลุม่ลกูค้าสว่นใหญ่เป็นผู้ มีรายได้น้อย 

เม่ือพิจารณาส่วนแบ่งตลาดเฉพาะธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ ในปี 2559 พบว่าผู้บริการท่ีเป็น
สถาบนัการเงินจะมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดโดยมีสดัส่วน สินเช่ือ 65.9% ของยอดคงค้างสินเช่ือเช่า
ซือ้รถยนต์ทัง้หมด ในขณะท่ี Captive finance มีส่วนแบ่งตลาดรองลงมา 29.5%ในขณะท่ี Non-
banksมีส่วนแบ่งตลาด เพียง 4.6% โดยเม่ือท าการวิเคราะห์ในส่วนของ  ผู้บริการท่ีเป็นสถาบัน
การเงิน จะพบวา่มีผู้ให้บริการเชา่รถยนต์รายใหญ่เพียง 6 บริษัท  

1.ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
2.ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
3.ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
4.ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 
5.ธนาคาร เกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน)  
6.บริษัทกสิกรลิสซิ่ง จ ากดั 

โดยทัง้ 6 บริษัทมีสดัส่วนของการปลอ่ยสินเช่ือในไตรมาส 3 ของปี พ.ศ. 2560 มากถึง1.2 
ล้านล้านบาท จากยอดปล่อยสินเช่ือทัง้หมด 1.97 ล้านล้านบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 61 จากยอด
สินเช่ือทัง้หมดของปี พ.ศ. 2560 (ตลบัลกัขณ์  ธนดษิฐ์สวุรรณ, 2560) 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

วิภาดา  แจ้งเมือง (2558)ศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริหารและ
พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานในกลุ่มอตุสาหกรรมอาหารในภาคตะวนัออก  การ
วิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดบัพฤติกรรมของพนักงานในการสร้างสรรค์นวตักรรม
ขององค์กรในอตุสาหกรรมอาหารในภาคตะวนัออก 2) เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวตักรรมของพนกังานกับปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 3) เพ่ือหาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้าน
การบริหารกบัพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังาน  4) เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
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พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงาน กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรม
อาหารในเขตพืน้ท่ีจังหวัดชลบุรี จ านวน  400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
แบบสอบถามซึ่งมี 3 ตอน คือ แบบสอบถามข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคล แบบสอบถามปัจจยัด้านการ
บริหาร และแบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงาน สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียวด้วยการทดสอบคา่ที การทดสอบคา่เอฟ คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนัและการ
วิเคราะห์การถดถอยพหคุณู ผลการวิจยัพบว่า 1) ระดบัพฤติกรรมของพนกังานในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมขององค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 2) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และระยะเวลาการปฏิบตัิงาน พบว่า พนกังานท่ีมีเพศและระยะเวลาการปฏิบตัิงานท่ี
แตกต่างกันจะมีระดบัพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมท่ีไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 ในส่วนของพนักงาน ท่ีมีอายุ และระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันจะมีระดับ
พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมท่ีแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 3) การหา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริหารกับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนักงาน 
พบค่าสมัประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.659 แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัด้านการบริหารส่งผล
พฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังาน ร้อยละ 65.90 4) ปัจจยัด้านความพงึพอใจตอ่การ
ปฏิบัติงานส่งผลต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ 
บรรยากาศสภาพแวดล้อมในการท างาน และภาวะผู้น าของผู้บริหาร ตามล าดบั  

ศิวพร  เสลาหลัก (2558) ศึกษาเร่ืองการรับรู้ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง และความคิด
สร้างสรรค์ท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิผลการปฏิบตังิานเชิงนวตักรรมของพนกังาน ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร สงักัดส านักงานจงัหวดัราชบุรี  การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือ
ศกึษาการรับรู้ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงความคิดสร้างสรรค์ และประสิทธิผลการปฏิบตัิงานเชิง
นวัตกรรม 2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ภาวะผู้ น าการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อความคิด
สร้างสรรค์ 3) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความคิดสร้างสรรค์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบตัิงานเชิง
นวตักรรม 4) เพ่ือศกึษาอิทธิพลของการรับรู้ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม 5) เพ่ือศึกษาลักษณะความเป็นตัวแปรกลางของความคิดสร้างสรรค์
ระหว่างการรับรู้ภาวะผู้ น าการเปล่ียนแปลงและประสิทธิผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม ของ
พนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สังกัดส านักงานจังหวัดราชบุรี  เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับพนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สงักัดส านักงานจงัหวดัราชบุรี รวม 173 คน ทดสอบเคร่ืองมือด้วยความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาโดย
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ผู้ เช่ียวชาญ ทดสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง และวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ด้วยค่าสมัประสิทธ์ิ
แอลฟา สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ คา่เฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ ทดสอบสมมตฐิานด้วยการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย โดยใช้เทคนิควิธี
น าเข้า ผลการวิจยัพบว่าการรับรู้ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง ความคิดสร้างสรรค์ และประสิทธิผล
การปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยพบว่าการรับรู้ภาวะผู้ น าการ
เปล่ียนแปลงมีอิทธิพลตอ่ความคดิสร้างสรรค์ ความคดิสร้างสรรค์มีอิทธิพลทางบวกตอ่ประสิทธิผล
การปฏิบตัิงานเชิงนวตักรรม การรับรู้ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลทางบวกตอ่ประสิทธิผล
การปฏิบตัิงานเชิงนวตักรรม และความคิดสร้างสรรค์เป็นตวัแปรกลางระหว่างการรับรู้ภาวะผู้น า
การเปล่ียนแปลงและประสิทธิผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย์ขององค์การ 

ศิวะนนัท์  ศิวพิทกัษ์ (2554) ศึกษาเร่ืองการจดัการนวตักรรมขององค์กรธุรกิจท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนักงาน การวิจยัครัง้นีมี้จุดมุ่งหมาย 3 ประการดงันี  ้(1) 
เพ่ือพัฒนา และทดสอบแบบจาลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างแบบพหุระดับ  ระหว่างตวัแปร
ระดบัพนกังาน และระดบัองค์กรท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานองค์กร
ธุรกิจ (2) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานองค์กร
ธุรกิจ และ (3) เพ่ือทดสอบความไม่แปรเปล่ียนของโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ  ของ
พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานองค์กรธุรกิจระหว่างองค์กรธุรกิจท่ีมีประเภท
อุตสาหกรรมแตกต่างกัน ประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต
ขนาดใหญ่ ในพื น้ ท่ีการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  จานวน  116 แห่ง  ผู้ ให้ ข้อมูล
ประกอบด้วยผู้บริหารระดบัสงู 116 คนและพนกังานปฏิบตักิาร 890 คน ซึง่ได้จากการสุ่มแบบแบง่
ชัน้ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า  5 ระดับ อัตราการตอบกลับ 
(Response Rate) คิดเป็นร้อยละ 52.7 การวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้างพหุระดับด้วย
โปรแกรม Mplus 6.0  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า (1) ค่าเฉล่ียพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
พนักงานอยู่ในระดับปานกลางเกือบทุกตัวบ่งชี  ้ยกเว้น ตัวบ่งชีด้้านความคิดสร้างสรรค์ของ
พนักงานอยู่ในระดบัสูง (2) สมการโครงสร้างพหุระดับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
พนกังานมีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ (3) การวิจยัพบว่าตวัแปรระดบัพนกังานท่ีส่งผล
โดยตรงต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงาน  ได้แก่ การเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมี
คณุคา่ สว่นตวัแปรความพงึพอใจในการปฏิบตังิานมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม
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ของพนักงานแต่ส่งอิทธิพลผ่านตวัแปรการเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณค่า  สาหรับตวัแปรระดบั
องค์กรท่ีมีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังาน  ได้แก่ บรรยากาศ
การสร้างนวัตกรรมและยังพบว่าตวัแปรภาวะผู้นาการเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
สร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานแตส่่งอิทธิพลผา่นตวัแปรบรรยากาศการสร้างนวตักรรม  ทัง้นีช้ดุ
ของตัวแปรระดับพนักงานและระดับองค์กรสามารถอธิบายความแปรปรวนในพฤติกรรมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานได้ร้อยละ 69 ทัง้สองระดับ (4) ผลการทดสอบความไม่
แปรเปล่ียนของแบบจาลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างพหุระดับพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวตักรรมของพนกังานระหว่างองค์กรธุรกิจสาขาอตุสาหกรรมเทคโนโลยี  และสาขาอุตสาหกรรม
วตัถุดิบ พบว่า ทัง้ 2 กลุ่มสาขาอุตสาหกรรมมีแบบจาลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างพหุระดับ
พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังาน เหมือนกนัแตมี่ขนาดค่าพารามิเตอร์สมัประสิทธิ
อิทธิพลคะแนนมาตรฐาน (Factor Loading) ค่าเฉล่ียของตวัแปรตาม (Intercepts) และค่าความ
แปรปรวนของความคลาดเคล่ือน (Residual Variances) แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิต ิ
แสดงวา่ พฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานในองค์กรแตล่ะประเภทได้รับอิทธิพลจาก
ปัจจยัต่างๆไม่เหมือนกัน ดงันัน้ผู้บริหารควรให้ความสาคญัต่อการค้นหาและพัฒนาวิธีการสร้าง
พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานแตล่ะคนในแตล่ะองค์การด้วยแนวทางท่ีแตกต่าง
กนัตามความเหมาะสมของพนกังานแตล่ะคนและองค์การแตล่ะประเภท 

ตรีทิพ  บญุแย้ม (2556) ศกึษาเร่ืองปัจจยัเชิงสาเหตพุหรุะดบัท่ีส่งผลตอ่พฤติกรรมสร้าง
นวตักรรมในระดบับคุคลและระดบักลุม่งานเพ่ือสร้างนวตักรรมผลิตภณัฑ์ในบริษัทเอกชนของไทย
ในครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบแบบจ าลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดบัระหว่างปัจจัย
ระดบับคุคลและระดบักลุ่มงานท่ีส่งผลตอ่พฤติกรรมสร้างนวตักรรมในระดบับุคคลและระดบักลุ่ม
งาน โดยมีนวตักรรมผลิตภัณฑ์เป็นผลผลิตสุดท้าย กลุ่มตวัอย่างคือสมาชิกในกลุ่มงานในแผนก
วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ใหมข่องบริษัท ประกอบไปด้วยหวัหน้ากลุ่มงานและสมาชิกในกลุ่มงาน 
ท่ีมีจ านวนสมาชิกอยู่ระหว่าง3-13 คน โดยต้องร่วมกันท างานจนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
ให้กับบริษัทมาแล้วอย่างน้อย 1 ชิน้งาน ส าหรับบริษัทท่ีผู้ วิจยัได้คดัเลือกมาเป็นกลุ่มตวัอย่างนัน้ 
จะต้องเป็นบริษัทเอกชนของไทยท่ีเคยได้รับรางวลั หรือการคดัเลือกว่ามีความสามารถด้านพฒันา
น วัต ก รรม  ห รือ เป็ น เค รือ ข่ า ย น วัต ก รรม ขอ งส านั ก ง าน น วัต ก รรม แห่ งช าติ  (NIA) 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระหวา่งปี พ.ศ.2552 ถึง 2553  

ผลการเก็บรวบรวมข้อมลูกบับริษัทเปา้หมายดงักล่าว โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามในระดบั
พนักงานในกลุ่มงานจ านวนทัง้สิน้  177 คน จากกลุ่มงานทัง้สิน้ 45 กลุ่มงานผลการวิเคราะห์
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แบบจ าลองสมการโครงสร้างพหุระดบัพบว่าพฤติกรรมสร้างนวตักรรมในระดบับุคคลได้รับความ
แปรปรวนจากปัจจยัในระดบักลุ่มงานและระดบับุคคล  โดยปัจจัยในระดบับุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมสร้างนวตักรรมในระดบับคุคลมากท่ีสดุ ก็คือลกัษณะการคิดริเร่ิมรองลงมาคือลกัษณะ
เปิดกว้างทางความคดิ ในขณะท่ีเครือขา่ยทางสงัคมมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมสร้างนวตักรรมในระดบั
บุคคลอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ สามตวัแปรนีร่้วมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรม
สร้างนวตักรรมในระดบับุคคลได้ร้อยละ 38.9 ส าหรับความแปรปรวนจากปัจจยัในระดบักลุ่มงาน
พบผลอิทธิพลข้ามระดบัจากตวัแปรในระดบักลุม่งานมาสูพ่ฤติกรรมสร้างนวตักรรมในระดบับคุคล
โดยการสนบัสนนุนวตักรรมขององค์การและพฤติกรรมสร้างนวตักรรมในระดบักลุ่มงาน  มีอิทธิพล
ตอ่พฤติกรรมสร้างนวตักรรมในระดบับุคคล ทัง้นีก้ารสนบัสนนุนวตักรรมขององค์การมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมสร้างนวตักรรมในระดบับคุคลมากท่ีสดุ ส าหรับบรรยากาศสง่เสริมนวตักรรมในกลุม่งาน
มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมสร้างนวตักรรมในระดบับคุคลอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  ตวัแปรทัง้สาม
ตวัร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคลได้ร้อยละ  79.1
ส าหรับพฤติกรรมสร้างนวตักรรมในระดบักลุ่มงาน ปรากฏว่าพฤติกรรมสร้างนวตักรรมในระดบั
กลุ่มงานส่งผลตอ่นวตักรรมผลิตภณัฑ์ได้ อย่างไรก็ตามการศกึษาครัง้นีไ้ม่พบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่
พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับกลุ่มงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ในขณะท่ีการสนับสนุน
นวตักรรมขององค์การปรากฏอิทธิพลท่ีชดัเจนตอ่บรรยากาศสง่เสริมนวตักรรมในกลุม่งาน 

ผลการวิจัยนี น้ าไปสู่ ข้อเสนอแนะทางทฤษฎี ท่ีแสดงให้เห็นถึงแนวคิดเก่ียวกับ
สภาพแวดล้อมขององค์การว่ามีผลตอ่ความสร้างสรรค์ของบุคคลในองค์การอย่างยิ่งในทางปฏิบตัิ
แล้วผลการวิจัยฉบบันีไ้ด้ให้ข้อมูลส าคญัส าหรับองค์การทัง้ภาครัฐและเอกชน  ให้คัดบุคคลท่ีมี
ลกัษณะการคิดริเร่ิมและเปิดกว้างทางความคิดเข้ามาท างานในแผนกพฒันาผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีมี
ความสร้างสรรค์หรือเป็นสินค้านวัตกรรม  และสามารถใช้แบบทดสอบตามงานวิจัยครัง้นี  ้เพ่ือ
คดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณลกัษณะดงักล่าวเข้ากลุ่มงานเพ่ือให้เกิดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดใน
ขณะเดียวกนัตวัแปรดงักล่าวก็เป็นตวัแปรท่ีสามารถพฒันาให้บคุคลมีคณุลกัษณะดงักลา่วเพิ่มขึน้
ได้ จึงเป็นประโยชน์ต่อฝายทรัพยากรมนุษย์ขององค์การท่ีจะพัฒนาบุคลากรของตน  ให้มี
คณุลกัษณะดงักล่าว ให้เพิ่มขึน้ด้วย ทัง้นีอ้งค์การใดท่ีต้องการให้พนกังานในองค์การสามารถสร้าง
นวตักรรมได้องค์การนัน้จะต้องมุ่งนวตักรรมให้กลายเป็นสิ่งท่ีทกุคนในองค์การยึดถือเป็นเปา้หมาย
เพ่ือให้การสร้างนวตักรรมสามารถเกิดขึน้ได้จริง 

นาฏวดี  จ าปาดี (2554)ศึกษาเร่ือง การรับรู้ความสามารถของตนเอง รูปแบบความคิด
สร้างสรรค์ และปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม :กรณีศึกษาบริษัทผู้
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ให้บริการค าปรึกษาและพฒันาระบบคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่ง” เป็นการวิจยัเชิงส ารวจมีวตัถปุระสงค์
เพ่ือศึกษา 1) ระดับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม  2) ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
ความสามารถของตนเองและพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม 3) ความสมัพนัธ์ระหว่างรูปแบบ
ความคิดสร้างสรรค์และพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม  4) ผลของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกตา่ง
กันท่ีมีต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม และ 5) สร้างสมการทานายพฤติกรรมการพัฒนา
นวัตกรรมของผู้ปฏิบัติงานในบริษัทผู้ ให้บริการคาปรึกษาและพัฒนาระบบงานด้วยซอฟต์แวร์
ส าเร็จรูปกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาเป็น บุคลากรระดบัปฏิบตัิการของบริษัทผู้ ให้บริการออกแบบและ
พัฒนาระบบด้านคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่ง จานวนทัง้ สิน้ 188 คน โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา
ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมลูคณุลกัษณะสว่นบคุคล แบบประเมินการรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง แบบประเมินพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม  และแบบประเมินรูปแบบความคิด
สร้างสรรค์  สถิติ ท่ี ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  การแจกแจงความถ่ี  (Frequency) และค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบ
ค่ า ที  (t-test Independent) การทดสอบความ แป รป รวนทาง เดี ย ว  (One-Way ANOVA)
สัมประสิท ธ์ิสหสัมพัน ธ์แบบเพียร์สัน  (Pearson’s Product Moment Correlation) และการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปร  ด้วยวิธีStepwise Multiple Regression 
Analysis ผลการศกึษามีดงันี ้

1. ผู้ปฏิบัติงานมีการรับรู้ความสามารถของตนเอง  และพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวตักรรมอยูใ่นระดบัสงู 

2. ผู้ปฏิบตัิงานมีรูปแบบความคิดสร้างสรรค์อยู่ในเกณฑ์กลางๆ คือ มีเป็นรูปแบบ
ความคดิสร้างสรรค์แบบนวตักรรม แตเ่ป็นนวตักรรมระดบัตา่ 

3. ลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ ช่วงอายุ ระดบัรายได้เฉล่ียตอ่เดือน ระดบั
การศกึษา ท่ีแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมแตกตา่งกนั ส่วน สถานะการท างาน
อายุงานในสายงานปัจจุบนั และลกัษณะสายงาน และความหลากหลายของลกัษณะสายงานท่ี
แตกตา่งกนั มีพฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมไมแ่ตกตา่งกนั 

4. การรับรู้ความสามารถของตนเองมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวตักรรมในทางบวก (r = .638, p < .01) 

5. รูปแบบความคิดสร้างสรรค์โดยรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมในทางบวก (r = .551, p < .01) เม่ือพิจารณาแยก ด้าน พบว่า 5.1 รูปแบบความคิด
สร้างสรรค์แบบปรับเปล่ียนไม่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม 5.2 รูปแบบ
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ความคิดสร้างสรรค์แบบปรับเปล่ียนมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม (r = 
.702, p < .01) 

6. ปัจจัยท่ีใช้ท านายพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม  ประกอบด้วย รูปแบบ
ความคิดสร้างสรรค์แบบนวตักรรม การรับรู้ความสามารถของตนเอง อายงุานในสายงานปัจจบุนั 7 
- 10 ปี สถานะการท างานเป็นผู้ปฏิบตัิงานสงักัดบริษัท และการรับผิดชอบงานท่ีมีลกัษณะงานท่ี
เก่ียวข้องกบักลุม่วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน การเป็นเพศชาย และการมีชว่งอายนุ้อยกวา่ 30
ปี ซึง่ร่วมกนัท านายได้ถึงร้อยละ 66.9 

ผลงานวิจยัแสดงให้เห็นวา่รูปแบบความคิดสร้างสรรค์แบบนวตักรรมมีบทบาทส าคญัใน
การทานายพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม  ซงึ่ เป็นปัจจัยท่ีส าคัญต่อองค์การผู้ ให้บริการ
ค าปรึกษาและพฒันาระบบคอมพิวเตอร์ แตอ่ย่างไรก็ดีพฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมสามารถ
พฒันาให้เพิ่มขึน้ได้ด้วยการสง่เสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองให้มีมากขึน้ 

วฒุิพงษ์  ภักดีเหลา (2554) ศึกษาเร่ืองคณุลักษณะขององค์การนวตักรรม กรณีศึกษา
องค์การท่ีได้รับรางวัลด้านนวัตกรรม  พบว่า คุณลักษณะขององค์การนวัตกรรมประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเป้าหมาย โครงสร้างองค์การ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การให้
รางวลัและการยอมรับการส่ือสาร การจดัการความรู้และข้อมลูขา่วสาร ทรัพยากร การประเมินและ
การล าเลียงความคิดผู้ น า บุคลากร เครือข่าย วัฒนธรรม และค่านิยมร่วม และมีข้อเสนอแนะ
ส าหรับองค์การในการน าไปปฏิบตัิ คือ คณุลกัษณะขององค์การนวตักรรมท่ีได้จากการวิจยัครัง้นี  ้
ถือว่าเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นส าหรับองค์การท่ีต้องการมุ่งไปสู่การเป็นองค์การนวตักรรม  แตก่ารท่ีองค์การ
จะน าไปปรับใช้นัน้ยังขึน้อยู่กับบริบทท่ีแตกต่างกันไปของแต่ละองค์การ  บางองค์การอาจไม่
จ าเป็นต้องมีคณุลกัษณะบางประการตามผลการวิจยั ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะคณุลกัษณะขององค์การ
ท่ีแตกตา่งกนั เช่น ประเภทของธุรกิจขนาดองค์การ เป็นต้น ซึง่ในสว่นขององค์การท่ีก าลงัอยูใ่นชว่ง
ของการเร่ิมต้นสร้างองค์การนวตักรรมให้มุ่งเน้นท่ีการสร้างวฒันธรรมองค์การท่ีส่งเสริมนวตักรรม  
และผู้น าท่ีเป็นผู้บริหารสงูสดุขององค์การควรให้ความส าคญักับนวตักรรมและมุ่งมัน่ในการสร้าง
องค์การนวตักรรมอยา่งจริงจงั 
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บทที่ 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขัน้ตอนดงันี้ 

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. วิธีการหาคณุภาพเคร่ืองมือ 
4. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
5. การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 
 

การก าหนดประชากร และการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อ พนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคาร
พาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครและมีอายุงานอย่างน้อย 1 ปี ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรท่ี
แนน่อน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ พนักงานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของ

ธนาคารพาณิชย์ท่ีเป็นสมาชิกสมาคมธุรกิจเช่าซือ้ประเทศไทยในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน
ทัง้หมด 6 สถาบนัการเงิน ได้แก่  ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน), ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จ ากัด 
(มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน), ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน), ธนาคาร เกียรติ
นาคิน จ ากัด (มหาชน) และ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งทัง้ 6 รายเป็นผู้
ให้บริการรายใหญ่ในธุรกิจเช่าซือ้ โดยมีการปล่อยสินเช่ือทัง้หมด 1.2 ล้านล้านบาท จากยอด
สิ น เช่ื อทั ง้ห มด  1.97 ล้ าน ล้ านบาท  ของปี  พ .ศ . 2560 ตลับ ลัก ข ณ์   ธนดิษ ฐ์สุ ว รรณ 
(2560)เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน โดยใช้สูตร Taro Yamane กัลยา  วานิชย์
บญัชา (2560) 

ส าหรับการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยก าหนดระดับความเช่ือมั่นท่ีร้อยละ  95 และยอมให้
คลาดเคล่ือนได้ร้อยละ 5 ดงันัน้ขนาดกลุ่มตวัอย่างจากการค านวณได้เท่ากับ  385 คน และเพิ่ม
ส ารองกรณีเก็บแบบสอบถามไม่ครบและแบบสอบถามไม่สมบรูณ์จ านวน 15 ชดุ รวมทัง้หมด 400 
ชดุ 
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จากสตูร n =     Z2  
           4 E2 

โดยท่ี 
คา่  n แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งท่ีต้องการ 
คา่  Z แทน  ระดบัความเช่ือมัน่ 
คา่  E แทน  ระดบัความคลาดเคล่ือนของการสุม่ตวัอยา่งท่ียอมให้เกิดขึน้ได้ 
 

ส าหรับการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัก าหนด Z มีคา่เท่ากับ 1.96 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
และยอมให้คลาดเคล่ือนได้ร้อยละ 5 
 

ดงันัน้   n  =  (1.96)2  =  384.16 
4(0.05)2 
 
ดงันัน้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการค านวณได้เท่ากับ 385 คน และเพิ่มส ารองกรณีเก็บ

แบบสอบถามไมค่รบและแบบสอบถามไมส่มบรูณ์จ านวน 35 ชดุ รวมทัง้หมด 420 ชดุ 
โดยใช้วิธีการสุม่ 2 ขัน้ตอน ดงันี ้ คือ 

ผู้วิจยัใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage sampling) โดยมี
ขัน้ตอนการเลือกกลุม่ตวัอยา่งดงันี ้

ขัน้ตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสดัส่วน โดยท าการก าหนดสดัส่วนของกลุ่ม
ตวัอย่างตามขนาดของพืน้ท่ีหรือจ านวนสาขาของธนาคารพาณิชย์ท่ีให้บริการธุรกิจเช่าซือ้ในเขต
กรุงเทพมหานคร และมีรายช่ือเป็นสมาชิกของสมาคมเช่าซือ้แห่งประเทศไทยทัง้ 6 ธนาคาร ตาม
สดัสว่นสาขาในกรุงเทพมหานคร 

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 152 ชดุ 
ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) จ านวน 100 ชดุ 
ธนาคาร ธนชาต จ ากดั (มหาชน)  จ านวน 96 ชดุ 
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 24 ชดุ 
ธนาคาร เกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 16 ชดุ 
ธนาคาร ทิสโก้ จ ากดั (มหาชน)  จ านวน 12 ชดุ 
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ขัน้ตอนที่ 2 ใช้วิธีก าหนดตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accident sampling) โดยเลือก
กลุ่มตวัอย่างเท่าท่ีจะหาได้ครบตามช่วงเวลา หรือสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้อง จนกว่าจะครบจ านวน 
400 ชดุ 

 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. รวบรวมความหมาย ข้อมูลจากงานวิจยั บทความ วารสาร ท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ และองค์การ แห่งการเรียนรู้ เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม 

2.น าแบบสอบถามท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาท าการตรวจสอบ และ
เสนอแนะ เพิ่มเตมิ 

3.น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสม เท่ียงตรงด้านเนือ้หา (Content validity) และข้อบกพร่องของข้อค าถาม เพ่ือให้มีความ
สอดคล้องกับวตัถปุระสงค์ นิยามศพัท์ และกลุ่มตวัอย่าง จากนัน้น ามาปรึกษากับคณะกรรมการ
ควบคมุสารนิพนธ์เพ่ือปรับปรุงอีกครัง้ก่อนน าไปทดลองใช้ 

4.เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งสร้างขึน้เพ่ือ
ศึกษาพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคาร
พาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นค าถามปลายปิด (Close – Ended) โดยแบ่งโครงสร้าง
แบบสอบถามออกเป็น 4 สว่น ดงัตอ่ไปนี ้

ส่ วนที่  1 : แบบสอบถาม เก่ียวกับ ข้อมูลทั่ ว ไปของเช่ า ซื อ้ รถยน ต์ ใน เขต
กรุงเทพมหานคร รวมทัง้หมด 4 ข้อ เป็นลกัษณะค าถามปลายปิด ได้แก่ 

1.เพศ ใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภทน ามบญัญตั ิ(Nominal scale) 
1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

2.อายุ ใช้ระดบัการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal scale) โดยแบ่งอายุ
ของกลุ่มตัวอย่าง เป็น 4 ช่วงอายุ ซึ่งค านวณการแบ่งอันตรภาคชัน้ ได้ดังนี ้ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ 
(2538) 

 

ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ = 
ข้อมลูที่มีค่าสงูสดุ−ข้อมลูที่มคี่าต ่าที่สดุ

จ านวนชัน้
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ซึง่อายพุนกังานขายในบริษัทจะมีอายตุัง้แต ่22 ปีขึน้ไป จนถึง 55 ปี ดงันัน้ผู้วิจยั
ก าหนดให้อายุ 22 ปี เป็นค่าต ่าสุดท่ีใช้ในการค านวณช่วง เน่ืองจากเป็นค่าอายุเร่ิมต้นท่ีสามารถ
สมัครท างานกับบริษัทได้และ และใช้ข้อมูลอายุสูงสุดของพนักงานท่ีท างานกับบริษัทจน
เกษียณอายท่ีุ 55 ปี โดยก าหนดชว่งอายเุป็น 4 ชว่งดงันี ้  
 

โดยแบง่ชว่งอายอุอกเป็น 4 ชว่ง ดงันี ้ 

   = 
55−22

4
 

         = 8.25 
โดยแสดงชว่งอายขุองกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในแบบสอบถาม ดงันี ้

2.1 22-29 ปี 
2.2 30-38 ปี 
2.3 39-46 ปี   
2.4 46 ปีขึน้ไป 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal 
scale) โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง ดงันี้ 

3.1 ปริญญาตรี 
3.2 สงูกวา่ปริญญาตรี 

4. สาขาท่ีจบการศึกษา ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal 
scale) 

5. อายงุาน ใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal scale) 
5.1 1 - 3 ปี 
5.2 4 - 6 ปี 
5.3 7 - 9 ปี 
5.4 10 ปีขึน้ไป 

ส่วนที่  2 : แบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผู้ น าการเปล่ียนแปลงของหัวหน้างาน
พนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทัง้หมด 16 
ข้อ โดยแบง่เป็น 4 ด้าน ได้แก่  

ด้านการมีอิทธิพลอยา่งมีอดุมการณ์   จ านวน 4 ข้อ  
ด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ    จ านวน 4 ข้อ  
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ด้านการกระตุ้นทางปัญญา    จ านวน 4 ข้อ  
ด้านการค านงึถึงความเป็นปัจเจกบคุคล   จ านวน 4 ข้อ  

สร้างแบบสอบถาม โดยใช้มาตราวดัแบบ Likert scales และแบง่ระดบัการประมาณ
ค่าเป็น5 ระดับ โดยให้ผู้ ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบตามระดับความคิดเห็นได้เพียง
ค าตอบเดียวเทา่นัน้ ซึง่ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี 

ระดับความคิดเหน็    คะแนนข้อค าถาม 
เห็นด้วยมากท่ีสดุ     5 
เห็นด้วยมาก      4 
เห็นด้วยปานกลาง     3 
เห็นด้วยน้อย      2 
เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ     1 

การอภิปรายผลการวิจยัของส่วนท่ี 3 จะใช้ระดบัการวดัข้อมูลประเภทอนัตรภาคชัน้ 
(Interval scale) ผู้วิจยัใช้เกณฑ์เฉล่ียในการอภิปรายผล มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2542) 
โดยค านวณได้ ดงันี ้

อนัตรภาคชัน้   =       คะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสดุ 
            จ านวนชัน้ 

   = 5 – 1 = 0.80 
      5   

เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน 
ค่าเฉล่ียท่ีวัดได้ ระดับความคิดเหน็ข้อค าถาม 
1.00 – 1.80   ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงในองค์การ อยูใ่นระดบั น้อยท่ีสดุ 
1.81 – 2.60   ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงในองค์การ อยูใ่นระดบั น้อย 
2.61 – 3.40   ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงในองค์การ อยูใ่นระดบั ปานกลาง 
3.41 – 4.20  ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงในองค์การ อยูใ่นระดบั มาก 
4.21 – 5.00  ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงในองค์การ อยูใ่นระดบั มากท่ีสดุ 

ส่วนที่  3 : แบบสอบถามเก่ียวกับบรรยากาศองค์การ ของพนกังานขายในธุรกิจเช่า
ซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ตามแนวคิดการวดัผลแบบดลุยภาพ รวม
ทัง้หมด 24 ข้อ โดยแบง่เป็น 8 ด้าน ได้แก่   

ด้านโครงสร้างองค์การ       จ านวน 3 ข้อ 
ด้านความท้าทายและความรับผิดชอบ      จ านวน 3 ข้อ 
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ด้านความอบอุน่และการสนบัสนนุ      จ านวน 3 ข้อ 
ด้านการให้รางวลัและการลงโทษ      จ านวน 3 ข้อ 
ด้านความขดัแย้ง       จ านวน 3 ข้อ 
ด้านมาตรฐานของการปฏิบตังิานและความคาดหวงั   จ านวน 3 ข้อ 
ด้านความเป็นหนึง่เดียวในองค์การและการจงรักภกัดีตอ่กลุม่ จ านวน 3 ข้อ 
ด้านความเส่ียงภยัและการรับความเส่ียงภยั    จ านวน 3 ข้อ 

สร้างแบบสอบถามเป็นแบบ Likert scales และแบ่งระดับการประมาณค่าเป็น 5 
ระดบั โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบตามระดบัความคิดเห็นได้เพียงค าตอบเดียว
เทา่นัน้  ซึง่ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้

ระดับความคิดเหน็    คะแนนข้อค าถาม  
เห็นด้วยมากท่ีสดุ     5 
เห็นด้วยมาก      4 
เห็นด้วยปานกลาง     3 
เห็นด้วยน้อย      2 
เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ     1 

การอภิปรายผลการวิจยัของส่วนท่ี 3 จะใช้ระดบัการวดัข้อมูลประเภทอนัตรภาคชัน้ 
(Interval scale) ผู้วิจยัใช้เกณฑ์เฉล่ียในการอภิปรายผล มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2542) 
โดยค านวณได้ ดงันี ้

อนัตรภาคชัน้   =       คะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสดุ 
          จาํนวนชัน้ 
   = 5 – 1 = 0.80 
      5   

เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน 
ค่าเฉล่ียท่ีวัดได้ ระดับความคิดเหน็ข้อค าถาม 
1.00 – 1.80   บรรยากาศองค์การ อยูใ่นระดบั ดีมาก 
1.81 – 2.60   บรรยากาศองค์การ อยูใ่นระดบั ดี 
2.61 – 3.40   บรรยากาศองค์การ อยูใ่นระดบั ปานกลาง 
3.41 – 4.20  บรรยากาศองค์การ อยูใ่นระดบั ควรปรับปรุง 
4.21 – 5.00  บรรยากาศองค์การ อยูใ่นระดบั ควรปรับปรุงอยา่งยิ่ง 

 



  69 

ส่วนที่  4 : แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนักงาน
ขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ตามแนวคิดของ Terje S. 
& Mehmet M. (2011) รวมทัง้หมด 16 ข้อ ประกอบด้วย 

ด้านการคดิริเร่ิมสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังาน   จ านวน 4 ข้อ 
ด้านการแสวงหาโอกาสของพนกังาน     จ านวน 4 ข้อ 
ด้านการเป็นผู้น าทางด้านความคดิของพนกังาน    จ านวน 4 ข้อ 
ด้านการน าความรู้ด้านนวตักรรมมาประยกุต์ใช้    จ านวน 4 ข้อ 

สร้างแบบสอบถาม โดยใช้มาตราวดัแบบ Likert scales และแบง่ระดบัการประมาณ
ค่าเป็น 5 ระดับ โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบตามระดับความคิดเห็นได้เพียง
ค าตอบเดียวเทา่นัน้ ซึง่ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้
 ระดบัความคิดเหน็    คะแนนข้อค าถาม  

เห็นด้วยมากท่ีสดุ     5 
เห็นด้วยมาก      4 
เห็นด้วยปานกลาง     3 
เห็นด้วยน้อย      2 
เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ     1 

การอภิปรายผลการวิจยัของส่วนท่ี 4  จะใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภทอนัตรภาคชัน้ 
(Interval scale) ผู้วิจยัใช้เกณฑ์เฉล่ียในการอภิปรายผล (มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2542) 
โดยค านวณได้ ดงันี ้

อนัตรภาคชัน้  =        คะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสดุ 
     จาํนวนชัน้ 
  =  5 – 1 = 0.80 
      5  

เกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนน 
ค่าเฉล่ียท่ีวัดได้ ระดับความคิดเหน็ข้อค าถาม 
1.00 – 1.80  มีระดบัพฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม น้อยท่ีสดุ 
1.81 – 2.60  มีระดบัพฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม น้อย 
2.61 – 3.40   มีระดบัพฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม ปานกลาง 
3.41 – 4.20  มีระดบัพฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม มาก  
4.21 – 5.00  มีระดบัพฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม มากท่ีสดุ 
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วิธีการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
ความเช่ือถือได้ (Reliability) หรือเรียกว่า ความเท่ียงตรง เป็นเทคนิคท่ีใช้วดัเคร่ืองมือ

ว่าสอดคล้องกัน,คล้ายกัน,เหมือนกันหรือไม่ หรือกล่าวได้ว่า Reliability เป็นเทคนิคท่ีใช้วดัความ
เช่ือถือได้ของเคร่ืองมือ โดยท่ีเม่ือน าเคร่ืองมือไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรกลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 30 คน ผลท่ีได้จะต้องมีความเหมือนกัน หรือมีความสอดคล้องกัน เช่น การถามค าถาม
เดียวกันหลายครัง้ ค าตอบต้องได้เหมือนกันหรือไปในทางเดียวกัน ส าหรับใช้ในการวิเคราะห์
สมัประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha กลัยา  วานิชย์บญัชา (2544) 

สมัประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha เป็นค่าท่ีใช้วดัความเช่ือถือได้ เป็นค่าท่ีใช้วดัความ
สอดคล้องภายในของค าตอบ สัมประสิทธ์ิ Alpha ค่า Cronbach’s Alpha เป็นค่าท่ีเกิดจาก
คา่เฉล่ียของสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของค าถามทกุค าถามโดยได้คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม
มากกวา่ 0.7 ขึน้ไป  

 

Cronbach’s alpha: α      =  
𝑘𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅/𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

1+(𝑘−1)(𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ /(𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  
 

 
เม่ือ α  แทน คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 

K  แทน จ านวนค าถาม 
(𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  แทน  คา่เฉล่ียของคา่ความแปรปรวนร่วมระหวา่งค าถามตา่งๆ  
(𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ แทน คา่เฉล่ียของคา่ความแปรปรวนของค าถาม 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมลูของการศกึษาในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้  

1. ผู้ วิจัยเตรียมแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด โดยส่งแบบสอบถามให้กับบริษัทผู้
ให้บริการธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร 6 บริษัทท่ีเป็นธนาคารพาณิชย์หรือในเครือ
ธนาคารพาณิชย์ ได้แก่ ธนาคารธนชาต จ ากดั(มหาชน), ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน), 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั(มหาชน), ธนาคารทิสโก้ จ ากดั(มหาชน), ธนาคาร เกียรตินาคิน จ ากดั
(มหาชน) และ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน 

2. ผู้วิจยัรวบรวมแบบสอบถามท่ีได้มาตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถาม 
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3. น าข้อมูลท่ีมีค าตอบครบถ้วนสมบูรณ์ทัง้ 400 ชุด มาท าการลงรหสั และตรวจให้
คะแนนตามเกณฑ์ท่ีได้ก าหนดไว้ เพ่ือน าไปวิเคราะห์และแปรข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปประมวลข้อมลู 
 

การจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์โดยการใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปประมวลข้อมลูโดยมีการวิเคราะห์ผลการศกึษาดงันี ้
ทดสอบแบบสอบถามท่ีได้ท าการออกแบบไว้ (Pre-Test) แล้วด าเนินการแก้ไข

ข้อบกพร่องของแบบสอบถาม พร้อมทัง้ตรวจสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธีการ

ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)  แล้วน าข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีได้มา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนท่ีจะแปลงข้อมูลและเข้ารหสั (Coding) เพ่ือท าการประมวลผลและ
ท าการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้คา่สถิติตา่งๆ 

 
สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณน า (Descriptive statistics) เพ่ืออธิบายถึงลกัษณะ
ทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สาขาท่ีจบการศกึษา และอายงุาน 

สถิติพืน้ฐานส าหรับการวิเคราะห์สถิตเิชิงพรรณน า (Descriptive statistics) เพ่ือให้ทราบ
ถึงลกัษณะพืน้ฐานของข้อมลู ได้แก่ 

1.1 คา่สถิติร้อยละ (Percentage) เพ่ือให้ทราบข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบ สอบถาม
ในสว่นท่ี 1 กลัยา  วานิชย์บญัชา (2560) 

     P = 
𝑓×100

𝑛
 

เม่ือ P แทน คา่ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ 

 𝑓 แทน ความถ่ีท่ีต้องการแปลงเป็นร้อยละ 

 𝑛 แทน ขนาดกลุม่ตวัอยา่ง 

1.2 ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean หรือ �̅�) เพ่ือใช้แปลความหมายของข้อมลูในด้านต่างๆ 
ในแบบสอบถามสว่นท่ี 1 สว่นท่ี 2 สว่นท่ี 3 และสว่นท่ี 4 โดยใช้สตูร 

     �̅� = 
(∑𝑥𝑖)

𝑛
 

เม่ือ �̅� แทน คา่คะแนนเฉล่ีย 

 ∑𝑥𝑖 แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดในกลุม่ 
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 𝑛 แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
 

1.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือS.D.) กัลยา  วานิชย์บัญชา 
(2560) เพ่ือใช้แปลความหมายในแบบสอบถามสว่นท่ี 1 สว่นท่ี 2 สว่นท่ี 3 และสว่นท่ี 4 โดยใช้สตูร
    

     S.D. = √
𝑛∑𝑥2−(∑𝑥)2

𝑛(𝑛−1)
เมือ่ S.D. แทน ค่ า

เบีย่งเบนมาตรฐาน 
 ∑𝑥2 แทน ผลรวมของแต่ละคะแนนแต่ละตวัยกกําลงัสอง 

  (∑𝑥)2แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกกําลงัสอง 
 𝑛 แทน จาํนวนในกลุ่มตวัอยา่ง 
2. การวิเคราะห์โดยใช้สถิตเิชิงอนมุาน (Inferential statistics)  

2.1 ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อ
กัน โดยใช้การทดสอบ t-test Independent เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1 ลักษณะปัจจัยส่วน
บุคคล ในเร่ือง ความแตกต่างกันของตวัแปรเพศ, ระดบัการศึกษาและสาขาท่ีจบการศึกษา กับ
ภาวะผู้ น าการเปล่ียนแปลง และบรรยากาศองค์การท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการ
สร้างสรรค์ของพนกังานขาย โดยใช้สตูรดงันี ้(ธานินทร์  ศลิป์จารุ, 2550) 

กรณีท่ีความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่เทา่กนั (𝑠1 
2 =  𝑠2

2) 
 

    𝑡  =  
�̅�−�̅�

𝑠𝑝√
1

𝑛1
+

1

𝑛2

 

 
สถิตทิดสอบ t มีองศาอิสระ -2 โดยท่ี 

 

    𝑆𝑝 
2 =  

(𝑛1 −1)𝑆1
2 + (𝑛2−1)𝑆2

2

𝑛1+𝑛2−2
  

 
กรณีท่ีความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ไมเ่ทา่กนั (𝑆1

2 ≠ 𝑆2
2) 
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𝑡 =  
�̅�1 − �̅�2

√
𝑆1

2

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛1

 

 
สถิตทิดสอบ t มีองศาอิสระ v โดยท่ี   

    𝑣 =  
(

𝑆1
2

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2
)2

𝑆1
2

𝑛1
𝑛1−1

+

𝑆2
2

𝑛2
𝑛2−1

 

 

เม่ือ 𝑥�̅� แทน คา่เฉล่ียตวัอยา่งกลุม่ท่ี i ; i = 1, 2 

 𝑆𝑝  แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานตวัอยา่งรวมจากตวัอย่างทัง้2 กลุม่ 

 𝑛𝑖  แทน ขนาดตวัอยา่งท่ี i 

 𝑆1
2 แทน คา่แปรปรวนของตวัอยา่งกลุม่ท่ี i ; i = 1, 2 

2.2 สถิติ One-Way Analysis of Variance (การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว) 
เพ่ือใช้ในการทดสอบความแตกตา่งเพ่ือใช้ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่ม
ตวัอย่างตัง้แต ่2 กลุ่มขึน้ไป กรณีคา่ความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากนั (กลัยา  วานิชย์บญัชา, 
2550) เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1 ความแตกตา่งกันของตวัแปรอายุ ระดบัการศึกษา และอายุ
งาน มีสตูรดงันี ้
 
ตาราง 2 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) 
 

Source of variation 
df 

Sum of square 
(SS) 

Mean square   
(MS) 

F 

Between-groups k − 1 SSB = ∑ (
Tj

2

nj
) −

T2

N

k

j=1

 MSB =  
SSB

k − 1
 F =

MSB

MSW
 

Within-groups N − k SSW = SST −  SSB MSW =  
SSW

N − k
  

Total N − 1 SST = ∑ ∑ Xij
2  

nj

i=1
k
j=1 - 

T2

N
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เม่ือ F แทน คา่สถิตเิอฟ 

MSB แทน ความแปรปรวนระหว่างกลุม่(Mean square between groups) 

MSW แทน ความแปรปรวนภายในกลุม่(Mean square within-groups) 

SSB แทน ผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนยกก าลงัสองระหวา่งกลุม่ (Sum of 

squares between groups) 

SSW แทน ผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนยกก าลงัสองภายในกลุม่ (Sum of 

squares within groups) 

SST แทน  ผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนยกก าลงัสองทัง้หมด (Total Sum 

of squares) 

nj  แทน  จ านวนข้อมลูในแตล่ะกลุม่ตวัอยา่ง 

k       แทน  จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 

N      แทน   จ านวนข้อมลูทัง้หมด 

Tj   แทน   ผลรวมของคะแนนในแตล่ะกลุม่ตวัอยา่ง 

    T แทน   ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

 ∑ ∑ Xij
2nj

i=1
k
j=1      แทน   ผลรวมทัง้หมดของคะแนนแตล่ะตวัยกก าลงัสอง 

กรณีพบความแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการตรวจสอบความแตกตา่งเป็น
รายคู่ ท่ี ระดับนัยส าคัญ  .05 ห รือระดับความเช่ือมั่น ร้อยละ 95 โดยใช้สูตรตามวิ ธี  Least 
Significant Difference (LSD) เพ่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ียประชากร (กลัยา  วานิชย์บญัชา, 2544) 

𝐿𝑆𝐷 = 𝑡
1−

∝
2;𝑛−𝑘

√𝑀𝐸𝑆 [
1

𝑛𝑖
+

1

𝑛𝑗
] 

โดยท่ี  ni  nj 
r = n – k 

เม่ือ  LSD  แทน  คา่ผลตา่งนยัส าคญัท่ีค านวณได้ส าหรับประชากรกลุม่ท่ี i และ j  
MSE  แทน คา่ Mean Square Error จากตารางวิเคราะห์ความแปรปรวน 
k  แทน  จ านวนกลุม่ของตวัอยา่งท่ีใช้ทดสอบ 
n  แทน  จ านวนข้อมลูตวัอยา่งทัง้หมด 

  แทน  คา่ความคลาดเคล่ือน 
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2.3 สถิติ Brown-Forsythe (B) เพ่ือใช้ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ีย
ของกลุ่มตวัอย่างตัง้แต่ 2 กลุ่มขึน้ไป กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน (Hartung. 
2001: 300) เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1 ความแตกต่างกันของตัวแปรอายุ ระดับการศึกษา 
รายได้ตอ่เดือน และอายงุาน มีสตูรดงันี ้

  𝐵 =
𝑀𝑆𝐵

𝑀𝑆𝑊
 

 
 

โดยคา่  𝑀𝑆𝑤 = [1 −
𝑛1

𝑁
] 𝑆𝑖

2 

 
เม่ือ Β แทน คา่สถิตท่ีิพิจารณาใน Brow-Forsythe 

MSB แทน ความแปรปรวนระหว่างกลุม่(Mean square between groups) 

MSW แทน ความแปรปรวนภายในกลุม่(Mean square within-groups) 

𝑘 แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 

𝑛𝑖  แทน จ านวนตวัอยา่งของกลุม่ท่ี i 

𝑁 แทน ขนาดประชากร 

𝑆𝑖
2 แทน คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งท่ี i 

กรณีผลการทดสอบมีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิจะท าการทดสอบเป็นราย
คูเ่พ่ือดวูา่มีคูใ่ดแตกตา่งกนั โดยใช้วิธี Dunnett’s T3 (กลัยา  วานิชย์บญัชา, 2550) มีสตูรดงันี ้

𝑡 =
𝑥�̅� + 𝑥�̅�

𝑀𝑆𝑤 (
1
𝑛𝑖

+
1
𝑛𝑗

)
 

 เม่ือ     𝑡  แทน คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน t-distribution  

MSW แทน ความแปรปรวนภายในกลุม่(Mean square within-groups) 

𝑥�̅� แทน ค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่งที ่i 

𝑥�̅�  แทน ค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่งที ่i 
𝑛𝑖    แทน จาํนวนตวัอยา่งของกลุ่มที ่i 
𝑛𝑗   แทน จาํนวนตวัอยา่งของกลุ่มที ่i 
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2.4 สถิติค่าสัมประสิท ธ์สหสัมพัน ธ์ของเพียร์สัน  (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ใช้หาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรสองตวัท่ีเป็นอิสระต่อกัน กัลยา  วา
นิชย์บญัชา (2550) โดยจะตอบสมมตฐิานข้อท่ี 2 ข้อท่ี 3 

𝑟 =
𝑛∑𝑋𝑌 − (∑𝑋)(∑𝑌)

√(𝑛∑𝑋2 − (∑𝑋)2)(𝑛∑𝑌2 − (∑𝑌)2)
 

เม่ือ  rXY  แทน  สมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ 

X  แทน  ผลรวมของคะแนน X 

Y  แทน  ผลรวมของคะแนน Y 

X2  แทน  ผลรวมของคะแนนชดุ X แตล่ะตวัยกก าลงัสอง 

Y2   แทน  ผลรวมของคะแนนชดุ Y แตล่ะตวัยกก าลงัสอง 

XY  แทน  ผลรวมของผลคณูระหวา่ง X และ Y ทกุคู ่

   n  แทน  กลุม่ตวัอยา่ง 

โดยท่ีคา่สมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ -1 ≤ r ≤ 1 ความหมายของคา่ r กลัยา  วานิชย์บญัชา (2544)  
1.คา่ r เป็นค่า หมายถึง X และ Y มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกันข้าม คือถ้า X เพิ่ม Y 

จะลด ถ้า X ลด Y จะเพิ่ม 
2.คา่ r เป็นคา่+หมายถึง X และ Y มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั คือถ้า X เพิ่ม Y จะ

เพิ่มด้วย ถ้า X ลด Y จะลดด้วย 
3.ค่า r มีค่าเข้าใกล้ 1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันและมี

ความสมัพนัธ์กนัมาก 
4.ค่า r มีค่าเข้าใกล้ -1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามและมี

ความสมัพนัธ์กนัมาก 
5.ถ้า r = 0 หมายถึง X และ Y ไมมี่ความสมัพนัธ์กนัเลย 
6.ถ้า r มีคา่เข้าใกล้ 0 หมายถึง X และ Y มีความสมัพนัธ์กนัน้อยลง 
เกณฑ์การแปรความหมายของคา่สมัประสิทธ์ิ กลัยา  วานิชย์บญัชา (2544) มีดงันี ้
คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ตัง้แต ่  0.01 – 0.20   มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่ามาก 
คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ตัง้แต ่  0.21 – 0.40   มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่า 
คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ตัง้แต ่  0.41 – 0.60   มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง 
คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ตัง้แต ่  0.61 – 0.80   มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัสงู 
คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ตัง้แต ่  0.81 – 1.00   มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัสงูมาก 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจยัเร่ือง “ความสมัพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ

เปล่ียนแปลงและบรรยากาศองค์การกับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขายใน
ธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยการวิเคราะห์ข้อมูล โดย
สามารถสรุปผลเป็นหวัข้อตา่งๆได้ดงัตอ่ไปนี ้

1. สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
2. การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 n   แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
 X    แทน  คา่คะแนนเฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่ง (Mean) 
 S.D.  แทน  คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 SS    แทน  ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
 MS   แทน  คา่เฉล่ียผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean of Squares) 
 Df   แทน  ชัน้ของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
 t    แทน  คา่ท่ีใช้พิจารณา t – Distribution 
 F-Ratio  แทน คา่ท่ีใช้พิจารณา F – Distribution 
 F-Prob., p  แทน ความนา่จะเป็นส าหรับบอกนยัส าคญัทางสถิติ 
 F   แทน  คา่ท่ีใช้พิจารณา F – Distribution 
 r    แทน  คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Pearson Correlation) 
 Sig.  แทน  คา่ Significant ของสถิตหิรือความนา่จะเป็น 
 H0   แทน  สมมตฐิานหลกั 
 H1   แทน  สมมตฐิานรอง 
 LSD   แทน  Least Significant Difference 
 *   แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้

วิเคราะห์และน าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบาย โดยแบ่งการน าเสนอออกเป็น 2 
สว่น ตามล าดบัดงันี ้

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็น 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมลูปัจจยัด้านลกัษณะส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สาขาท่ีจบการศกึษา และอายงุาน  

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมลูปัจจยัด้านภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง 
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมลูปัจจยัด้านบรรยากาศองค์การ 
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมลูพฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขายใน

ธุรกิจเชา่ซือ้ของธนาคารไทยพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ส่วนที่  2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐาน จ านวน 3 ข้อ 

ดังนี ้
สมมติฐานที่  1 ปัจจัยส่วนบุคคล อันได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สาขาท่ีจบ

การศกึษา และอายงุาน ท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่พฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขาย
ในธุรกิจเชา่ซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 

สมมติฐานที่  2 ภาวะผู้ น าการเปล่ียนแปลง  อันได้แก่ การมีอิทธิพลอย่างมี
อดุมการณ์  การสร้างแรงบนัดาลใจ  การกระตุ้นทางปัญญา การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบคุคล 
มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของ
ธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่  3 บรรยากาศองค์การ อนัได้แก่ ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านความท้า
ทายและความรับผิดชอบ ด้านความอบอุ่นและการสนับสนุน ด้านการให้รางวลัและการลงโทษ 
ด้านความขดัแย้ง ด้านมาตรฐานของการปฏิบตังิานและความคาดหวงั ด้านความเป็นหนึ่งเดียวใน
องค์การและการจงรักภกัดีตอ่กลุ่ม ด้านความเส่ียงภยัและการรับความเส่ียงภยั มีความสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็น 
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ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมลูปัจจยัด้านลกัษณะส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สาขาท่ีจบการศกึษา และอายงุาน โดยน าเสนอในรูปแบบของร้อย
ละ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 

ตาราง 3 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมลูเก่ียวกบัลกัษณะบคุคล 
 

ลกัษณะสว่นบคุคล จ านวน(คน) ร้อยละ 
1. เพศ    

 ชาย 329 82.25 

  หญิง 71 17.75 

รวม   400 100.00 

2. อาย ุ    

 22 – 29 ปี 129 32.25 

 30 – 38 ปี 127 31.75 

 39 – 46 ปี 103 25.75 

  มากกวา่ 47 ปีขึน้ไป 41 10.25 

รวม   400 100.00 

3. ระดบัการศกึษา     
 ปริญญาตรี 271 67.75 
 สงูกวา่ปริญญาตรี 129 32.25 

รวม   400 100.00 

4. สาขาท่ีจบ
การศกึษา 

   

 ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

139 34.75 

 ด้านสงัคมศาสตร์ 261 65.25 

รวม   400 100.00 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

ลกัษณะสว่นบคุคล จ านวน(คน) ร้อยละ 
5. อายงุาน    

 1 - 3 ปี 125 31.25 

 4 – 6 ปี 143 35.75 

 7 – 9 ปี 58 14.50 

  10 ปีขึน้ไป 74 18.50 

รวม   400 100.00 

 
จากตาราง 3 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลของผู้ ตอบ

แบบสอบถาม ท่ีใช้เป็นตวัอยา่งในการวิจยัครัง้นี ้จ านวน 400 คน จ าแนกตามตวัแปร ได้ดงันี ้
1. เพศ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจ านวน 329 คน คิดเป็น

ร้อยละ 82.3 รองลงมาคือ เพศหญิง มีจ านวน 71 คน คดิเป็นร้อยละ 71.8 ตามล าดบั 
2. อายุ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 22 - 29 ปี มีจ านวน 129 คน คิด

เป็นร้อยละ 32.3 รองลงมาคือ อาย ุ30 - 38 ปี มีจ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 อาย ุ39 - 46 
ปี มีจ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 และอายุ 47 ปีขึน้ไป มีจ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.3 ตามล าดบั 

3. ระดับการศึกษา พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดบัการศกึษาในระดบั
ปรญิญาตร ีจ านวน 271คน คิดเป็นร้อยละ 67.8 รองลงมาคือมีระดบัการศึกษาในระดบัสูงกว่า
ปรญิญาตร ีจ านวน 129 คน คดิเป็นร้อยละ 32.3 ตามล าดบั 

4. สาขาที่จบการศึกษา พบว่าผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาด้าน
สงัคมศาสตร์จ านวน 261 คน คดิเป็นร้อยละ 65.3 รองลงมาคือจบการศกึษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จ านวน 139 คน คดิเป็นร้อยละ 34.8 ตามล าดบั 

5. อายุงาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายงุาน 4 - 6 ปี มีจ านวน 143 คน 
คิดเป็นร้อยละ 35.8 รองลงมาคือ อายุงาน 1 - 3 ปี มีจ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 และ 
อายุงาน 10 ปีขึน้ไป มีจ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 และอายุงาน 7 - 9 ปี มีจ านวน 58 คน 
คดิเป็นร้อยละ 14.5 ตามล าดบั 

 



  81 

ตอนท่ี 2  การวิเคราะห์ข้อมลูปัจจยัด้านภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง 
ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับ  ปัจจยัด้านภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง มี

รายละเอียด ดงันี ้
 

ตาราง 4 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมลูเก่ียวกบัปัจจยัดา้นภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง 
 

ปัจจยัด้านภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง �̅� S.D. 
ระดบั
ความ
คดิเห็น 

ด้านการมีอิทธิพลอยา่งมีอดุมการณ์    

1.1 หวัหน้างานของทา่นประพฤต ิปฎิบตัิตน เป็น
แบบอยา่งท่ีน่ายกยอ่ง สร้างความนา่เคารพนบัถือ 
ศรัทธา เป็นต้นแบบส าหรับผู้ตาม  

3.97 0.70 มาก 

1.2 หวัหน้างานของทา่นแสดงถึงความมีวฒุิภาวะทาง
อารมณ์ สามารถควบคมุสติอารมณ์ได้ในสถานการณ์
วิกฤต ใช้เหตแุละผลในการแก้ไขปัญหา   

3.60 0.84 มาก 

1.3 หวัหน้างานของทา่นเป็นผู้ไว้วางใจได้ ท าให้ทา่นมี
ความรู้สกึเป็นพวกเดียวกนั โดยอาศยัวิสยัทศัน์และ
จดุประสงค์ร่วมกนั 

3.52 0.74 มาก 

1.4 หวัหน้างานของทา่น ท าให้ทา่นรู้สกึเกิด ความ
เช่ือมัน่ท่ี จะท างานร่วมกบัหวัหน้า  

3.53 0.74 มาก 

ด้านการมีอิทธิพลอยา่งมีอดุมการณ์โดยรวม 3.65 0.57 มาก 

ด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ    

2.1 หวัหน้างานของทา่นสร้างบรรยากาศในการท างานท่ี
ดี กระตุ้นจิตวิญญาณของทีม ให้มีชีวิตชีวา มีความ
กระตือรือร้น และมองโลกในแง่ดี  

3.56 0.74 มาก 

2.2 หวัหน้างานของทา่นสร้างและส่ือความต้องการ
อยา่งชดัเจน มีเหตผุลประกอบอนัควร ท่ีจะท าให้ท่าน
เห็นด้วยท่ีจะด าเนินตามความต้องการนัน้ๆ  

3.63 0.88 มาก 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

ปัจจยัด้านภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง �̅� S.D. 
ระดบั
ความ
คดิเห็น 

2.3 หวัหน้างานของทา่นท าให้ทา่นรู้สกึวา่ตนเองมี
คณุคา่ และกระตุ้นให้ท่านสามารถจดัการกบัปัญหาท่ี
ตนเองเผชิญได้  

3.76 0.76 มาก 

2.4 หวัหน้างานของทา่นแสดงให้เห็นถึงการอทุิศตน 
หรือความผกูพนัตอ่เปา้หมาย ซึง่จะชว่ยให้ทา่นพฒันา
ความผกูพนัของตนตอ่องค์การ  

3.73 0.74 มาก 

ด้านการสร้างแรงบนัดาลใจโดยรวม 3.67 0.58 มาก 

ด้านการกระตุ้นทางปัญญา    

3.1 หวัหน้างานของทา่นกระตุ้นให้ตระหนกัถึงปัญหา
ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ถึงสาเหตขุองการ
เกิดปัญหานัน้ๆ 

3.54 0.75 มาก 

3.2 หวัหน้างานของทา่นกระตุ้นให้ท่านมีความต้องการ
หาแนวทางใหม่ๆ  มาแก้ปัญหา การเผชิญกบัปัญหา
เก่าๆ ด้วยวิถีทางแบบใหม่ 

3.63 0.82 มาก 

3.3 หวัหน้างานของทา่นเปิดโอกาสในการแสดงความ
คดิเห็น และสนบัสนนุความคดิริเร่ิมใหม่ๆ  อยา่ง
สร้างสรรค์  

3.71 0.74 มาก 

3.4 หวัหน้างานของทา่นชีใ้ห้เห็นและสร้างความเช่ือมัน่
ในการพฒันาความสามารถของทา่นในการตระหนกั 
เข้าใจ และการแก้ไขปัญหาด้วยตวัเอง 

3.72 0.73 มาก 

ด้านการกระตุ้นทางปัญญาโดยรวม 3.65 0.56 มาก 

ด้านการค านงึถึงความเป็นปัจเจกบคุคล    

4.1 หวัหน้างานของทา่นให้เวลาในการแนะน าการ
ปฏิบตังิานแก่ทา่นและบคุลากรในทีมงานเป็นรายบคุคล 

3.58 0.70 มาก 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

ปัจจยัด้านภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง �̅� S.D. 
ระดบั
ความ
คดิเห็น 

4.2 หวัหน้างานของให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ตอ่
ความก้าวหน้าแก่ทา่นและบคุลากรในทีมงานเป็น
รายบคุคล  

3.58 0.80 มาก 

4.3 หวัหน้างานของทา่นปฏิบตัิตอ่ท่านและบคุลากรใน
ทีมงานโดยค านงึถึงความแตกตา่งระหว่างบคุคล 

3.66 0.75 มาก 

4.4 หวัหน้างานของทา่นให้ปฏิบตัติอ่ทา่นและบคุลากร
ในทีมงานในฐานะท่ีเป็นทรัพยากรมนษุย์ท่ีมี
ความส าคญัมากกวา่ในฐานะท่ีเป็นเพียงพนกังานคน
หนึง่เทา่นัน้ 

3.62 0.68 มาก 

ด้านการค านงึถึงความเป็นปัจเจกบคุคลโดยรวม 3.61 0.54 มาก 

ปัจจยัด้านภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงโดยรวม 3.64 0.50 มาก 

 
จากตาราง 4 เม่ือพิจารณาถึงภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงในองค์การของพนกังานขายใน

ธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ภาพรวมและรายข้อทกุข้อ
มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากซึ่งมีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 3.64 และเม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่าทกุด้านมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยด้านการสร้างแรงบนัดาลใจมีคา่เฉล่ีย
สูงสุดเท่ากับ 3.67 รองลงมาคือด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์และด้านการกระตุ้นทาง
ปัญญา มีค่าเฉล่ียเท่ากันคือ 3.65 และการค านึงถึงปัจเจกบุคคล มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.61 
ตามล าดบั โดยเม่ือพิจารณามรายละเอียดของภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงในองค์การ แต่ละด้าน 
พบวา่ 

ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ์ พบวา่พนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก
ซึ่ง มีคา่เฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 3.65 และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้อมีระดบัความคิดเห็น
อยู่ในระดบัมาก โดยการมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ์เก่ียวกบัหวัหน้างานประพฤติ ปฎิบตัิตน เป็น
แบบอย่างท่ีน่ายกย่อง  สร้างความน่าเคารพนบัถือ  ศรัทธา เป็นต้นแบบส าหรับผู้ตาม มีค่าเฉล่ีย
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สงูสดุเท่ากบั 3.97 รองลงมาคือหวัหน้างานแสดงถึงความมีวฒุิภาวะทางอารมณ์ สามารถควบคมุ
สติอารมณ์ได้ในสถานการณ์วิกฤต ใช้เหตุและผลในการแก้ไขปัญหา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.60 
หวัหน้างานท าให้รู้สึกเกิดความเช่ือมัน่ท่ีจะท างานร่วมกบัหวัหน้ามีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.53 และเป็นผู้
ไว้วางใจได้ ท าให้มีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน โดยอาศัยวิสัยทัศน์และจุดประสงค์ร่วมกันมี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.52 ตามล าดบั 

ด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ พบว่าพนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากซึ่ง มี
คา่เฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 3.67 และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทกุข้อมีระดบัความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก โดยหัวหน้างานท าให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และกระตุ้นให้ท่านสามารถจัดการกับ
ปัญหาท่ีตนเองเผชิญได้ มีคา่เฉล่ียสงูสดุเท่ากบั 3.76 รองลงมา คือหวัหน้างานแสดงให้เห็นถึงการ
อทุิศตน หรือความผูกพนัต่อเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยให้ท่านพฒันาความผูกพนัของตนต่อองค์การมี
คา่เฉล่ียเท่ากบั 3.73 มีการสร้างและส่ือความต้องการอย่างชดัเจน มีเหตผุลประกอบอนัควร ท่ีจะ
ท าให้ทา่นเห็นด้วยท่ีจะด าเนินตามความต้องการนัน้ๆ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.63 และหวัหน้างานสร้าง
บรรยากาศในการท างานท่ีดี กระตุ้นจิตวิญญาณของทีมให้มีชีวิตชีวา มีความกระตือรือร้น และ
มองโลกในแง่ดีมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.56 ตามล าดบั 

ด้านการกระตุ้นทางปัญญา พบว่าพนักงานมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากซึ่ง มี
คา่เฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 3.65 และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทกุข้อมีระดบัความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมาก โดยหวัหน้างาน ชีใ้ห้เห็นและสร้างความเช่ือมัน่ในการพฒันาความสามารถของท่านใน
การตระหนกั เข้าใจ และการแก้ไขปัญหาด้วยตวัเอง มคี่าเฉลีย่สูงสุดเท่ากบั 3.72 รองลงมาคือเปิด
โอกาสในการแสดงความคิดเห็น และสนับสนุนความคิดริเร่ิมใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์ มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.71 กระตุ้นให้ท่านมีความต้องการหาแนวทางใหม่ๆ มาแก้ปัญหา การเผชิญกับปัญหา
เก่าๆ ด้วยวิถีทางแบบใหม่ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.63 และกระตุ้นให้ตระหนกัถึงปัญหาตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ 
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ถึงสาเหตขุองการเกิดปัญหานัน้ๆ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.54 ตามล าดบั 

ด้านการค านึงถึงปัจเจกบคุคล พบว่าพนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากซึ่ง มี
คา่เฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 3.61 และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทกุข้อมีระดบัความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมาก โดยหวัหน้างานปฏิบตัติอ่บคุลากรในทีมงานโดยค านึงถึงความแตกตา่งระหว่างบคุคลมี
คา่เฉล่ียสงูสดุเท่ากบั 3.66 รองลงมาคือหวัหน้างานให้ปฏิบตัิตอ่บุคลากรในทีมงานในฐานะท่ีเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีความส าคญัมากกว่าในฐานะท่ีเป็นเพียงพนกังานคนหนึ่งเท่านัน้  มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.62 หวัหน้างานให้เวลาในการแนะน าการปฏิบตัิงานบุคลากรในทีมงานเป็นรายบคุคล มี



  85 

ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.58 และให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าแก่ท่านและบุคลากรใน
ทีมงานเป็นรายบคุคล มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.58 ตามล าดบั 

ตอนท่ี 3  การวิเคราะห์ข้อมลูปัจจยัด้านบรรยากาศองค์การ 
ผู้วิจยัได้ท าการศกึษาข้อมลูเก่ียวกบั ปัจจยัด้านบรรยากาศองค์การมีรายละเอียด ดงันี ้
 

ตาราง 5 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมลูเก่ียวกบัปัจจยัด้านบรรยากาศองค์การ 
 

ปัจจยัด้านบรรยากาศองค์การ �̅� S.D. 
ระดบัความ
คิดเห็น 

1. ด้านโครงสร้าง     

1.1 องค์การของท่านมีการจดัแบ่งหน้าท่ี ความรับผิดชอบ 
และโครงสร้างการท างานท่ีชดัเจน 

3.47 0.70 มาก 

1.2 องค์การของท่าน มีล าดบัขัน้ตอนในการท างานท่ีชดัเจน
ท าให้สามารถท างานได้อย่างคลอ่งตวั 

3.57 0.72 มาก 

1.3 องค์การของท่านมีกฎระเบียบในการท างานท่ีเหมาะสม 
และช่วยอ านวยความสะดวกในการท างานให้แก่ท่าน 

3.60 0.80 มาก 

ด้านโครงสร้างโดยรวม 3.55 0.56 มาก 

2. ด้านความท้าทายและความรับผิดชอบ    

2.1 บคุลากรในองค์การของท่านพฒันาความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบตัิงาน เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายขององค์การ 3.59 0.84 มาก 

2.2 บคุลากรในองค์การของท่านมีความรับผิดชอบตอ่งานใน
หน้าท่ีเป็นอย่างดี 

3.62 0.69 มาก 

2.3 บคุลากรในองค์การของท่านมีอิสระในการน าเสนอความ
คิดเห็นหรือความคิดริเร่ิมใหม่ๆ ในงานท่ีรับผิดชอบ 

3.72 0.68 มาก 

ด้านความท้าทายและความรับผิดชอบโดยรวม 3.64 0.57 มาก 

3. ด้านความอบอุน่และการสนบัสนนุ    

3.1 องค์การของท่านมีบรรยากาศการท างานท่ีเป็นมิตร
อบอุน่และเป็นกนัเอง 

3.70 0.72 มาก 

3.2 หวัหน้าของท่านมีความสมัพนัธ์อนัดีกบับคุลากรทกุคน 3.55 0.79 มาก 
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ตาราง 5 (ตอ่) 
 

ปัจจยัด้านบรรยากาศองค์การ �̅� S.D. 
ระดบั
ความ
คิดเหน็ 

3.3 เพ่ือนร่วมงานของทา่นให้ความเป็นมิตร มีความ
หว่งใยและเข้าใจกนั 

3.56 0.71 มาก 

ด้านความอบอุ่นและการสนบัสนนุโดยรวม 3.61 0.60 มาก 

4. ด้านการให้รางวลัและการลงโทษ    

4.1 องค์การของทา่นมีระบบการเลื่อนขัน้ ปรับเงินเดือน 
รวมถึงสวสัดิการ ของบคุลากรขององค์การมีความ
เหมาะสมและยตุิธรรม 

3.77 0.51 มาก 

4.2 บคุลากรทกุคนในองค์การของทา่นได้รับผลตอบแทน
ตามผลการปฏิบตัิงาน 

3.73 0.83 มาก 

4.3 หากบคุลากรในองค์การของทา่นกระท าผิดจะได้รับ
การพิจารณาความผิดตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้เหมือนกัน 

3.58 0.76 มาก 

ด้านการให้รางวลัและการลงโทษโดยรวม 3.69 0.58 มาก 

5. ด้านความขดัแย้ง    

5.1 บคุลากรในองค์การของท่านสามารถแสดงความ
คิดเหน็เก่ียวกบัการท างานหรือวิธีปฏิบตัิงานถึงแม้ว่า
ความคิดนัน้จะขดัแย้งกบัหวัหน้า 

3.71 0.71 มาก 

5.2 บคุลากรในองค์การของท่านยินดีรับฟังความคิดเหน็ท่ี
แตกต่างกนั เพ่ือนามาวิเคราะห์ปรับปรุงและพฒันาการ
ท างานให้ดียิ่งขึน้ 

3.79 0.81 มาก 

5.3 เม่ือมีปัญหาเกิดขึน้ หวัหน้าและบคุลากรในองค์การ
จะช่วยกนัคิดแก้ปัญหาและสรุปข้อตกลงร่วมกนั 

3.76 0.75 มาก 

ด้านความขดัแย้งโดยรวม 3.75 0.60 มาก 

6. ด้านมาตรฐานของการปฏิบตัิงานและความคาดหวงั    

6.1 องค์การของทา่นมีการตัง้มาตรฐานการปฏิบตัิงานไว้
อย่างชดัเจน 

3.63 0.69 มาก 
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ตาราง 5 (ตอ่) 
 

ปัจจยัด้านบรรยากาศองค์การ �̅� S.D. 
ระดบั
ความ
คิดเหน็ 

6.2 บคุลากรในองค์การของท่านทราบถึงมาตรฐานการ
ปฏิบตัิงานท่ีองค์การก าหนด 

3.53 0.76 มาก 

6.3 บคุลากรในองค์การของท่านสามารถปฏิบตัิงานได้
ตามมาตรฐานท่ีองค์การก าหนด 

3.55 0.78 มาก 

ด้านมาตรฐานของการปฏิบตังิานและความคาดหวงั
โดยรวม 

3.57 0.59 มาก 

7. ด้านความเป็นหนึง่เดียวในองค์การและการจงรักภกัดี
ต่อกลุม่ 

   

7.1 บคุลากรในองค์การของท่านมกัเหน็แก่ประโยชน์สว่น
ตนไม่ค านงึถึงผลกระทบที่จะเกิดกบัองค์กร 

3.78 0.65 มาก 

7.2 ทา่นรับรู้ได้ว่าเป็นสว่นหนึ่งท่ีมีสว่นร่วมในการพฒันา
งานขององค์การนี ้

3.69 0.75 มาก 

7.3 บคุลากรในองค์การของท่านภาคภมูิใจในองค์การ
ของตนและอยากให้องค์การนีเ้จริญก้าวหน้าต่อไปให้นาน
ที่สดุ 

3.61 0.72 มาก 

ด้านความเป็นหนึง่เดียวในองค์การและการจงรักภกัดีต่อ
กลุม่โดยรวม 

3.69 0.61 มาก 

8. ด้านความเสี่ยงภยัและการรับความเสี่ยงภยั    

8.1 องค์การของทา่นจดัระบบการด าเนินงานโดยค านงึถึง
ความปลอดภยัในการท างาน 

3.79 0.65 มาก 

8.2 องค์การของทา่นมีการจดัสภาพแวดล้อมในการ
ท างานเพ่ือปอ้งกนัการเกิดอนัตราย 

3.69 0.69 มาก 

8.3 องค์การของทา่นให้ความส าคญัและให้ความรู้ในการ
ท างาน รวมถึงการจดัฝึกอบรมเพ่ือปอ้งกนัการเกิน
อนัตรายหรืออบุตัิเหตจุากการท างาน 

3.78 0.70 มาก 
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ตาราง 5 (ตอ่) 
 

ปัจจยัด้านบรรยากาศองค์การ �̅� S.D. 
ระดบั
ความ
คดิเห็น 

ด้านความเส่ียงภยัและการรับความเส่ียงภยัโดยรวม 3.75 0.57 มาก 

ปัจจยัด้านบรรยากาศองค์การโดยรวม 3.66 0.49 มาก 

 
จากตาราง 5 เม่ือพิจารณาถึงบรรยากาศองค์การของพนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์

ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ภาพรวมและรายข้อทกุข้อมีระดบัความคิดเห็น
อยู่ในระดบัมากซึ่งมีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 3.66 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านมี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดย  ด้านความขัดแย้งและด้านความเสี่ยงภัยและการรบั
ความเสีย่งภยั มีคา่เฉล่ียสงูสุดเท่ากันคือ 3.75 รองลงมาคือด้านการให้รางวลัและการลงโทษและ
ด้านความเป็นหนึ่งเดยีวในองค์การและการจงรกัภกัดีต่อกลุ่ม  มีค่าเฉล่ียเท่ากันคือ 3.69 ด้าน
ความท้าทายและความรับผิดชอบ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.64 ด้านความอบอุ่นและการสนบัสนุน มี
คา่เฉล่ียเท่ากบั 3.61 ด้านมาตรฐานของการปฏิบตัิงานและความคาดหวงั มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.57 
และดา้นโครงสรา้ง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.55 โดยเม่ือพิจารณามรายละเอียดถึงบรรยากาศองค์การ
แตล่ะด้าน พบวา่ 

ด้านโครงสร้าง พบวา่พนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากซึ่ง มีคา่เฉล่ียโดยรวม
เท่ากับ 3.55 และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้อมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดย
บุคลากรในองค์การมีกฎระเบียบในการท างานท่ีเหมาะสม และช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ท างานให้แก่ท่าน มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 3.60 รองลงมาคือองค์การมีการจัดแบ่งหน้าท่ี ความ
รับผิดชอบ และโครงสร้างการท างานท่ีชดัเจน มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.47 และองค์การมีล าดบัขัน้ตอน
ในการท างานท่ีชดัเจนท าให้สามารถท างานได้อยา่งคล่องตวั มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.57 ตามล าดบั 

ด้านความท้าทายและความรับผิดชอบ พบว่าพนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบั
มากซึ่ง มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 3.64 และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้อมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยบุคลากรในองค์การมีอิสระในการน าเสนอความคิดเห็นหรือความคิด
ริเร่ิมใหม่ๆในงานท่ีรับผิดชอบ มีค่าเฉล่ียสงูสดุเท่ากับ 3.72 รองลงมาบุคลากรในองค์การมีความ
รับผิดชอบต่องานในหน้าท่ีเป็นอย่างดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.62 และบุคลากรมีการพัฒนาความรู้
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ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.59 
ตามล าดบั 

ด้านความอบอุ่นและการสนบัสนุน พบว่าพนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก
ซึ่ง มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 3.61และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้อมีระดบัความคิดเห็น
อยู่ในระดบัมาก โดยองค์การมีบรรยากาศการท างานท่ีเป็นมิตรอบอุ่นและเป็นกันเอง มีค่าเฉล่ีย
สงูสุดเท่ากบั 3.70รองลงมาคือเพ่ือนร่วมงานของท่านให้ความเป็นมิตร มีความห่วงใยและเข้าใจ
กัน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.56และมีความสัมพันธ์อันดีกับบุคลากรทุกคน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.55 
ตามล าดบั 

ด้านการให้รางวลัและการลงโทษ พบว่าพนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากซึ่ง 
มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 3.69 และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้อมีระดบัความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมาก โดยองค์การมีระบบการเล่ือนขัน้ ปรับเงินเดือน รวมถึงสวสัดิการ ของบุคลากรของ
องค์การมีความเหมาะสมและยตุิธรรม มีคา่เฉล่ียสงูสดุเทา่กบั 3.77 รองลงมาคือบคุลากรทกุคนใน
องค์การได้รับผลตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.73 และหากบุคลากรใน
องค์การกระท าผิดจะได้รับการพิจารณาความผิดตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้เหมือนกัน  มีค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 3.58 ตามล าดบั 

ด้านความขัดแย้ง พบว่าพนักงานมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากซึ่ง มีค่าเฉล่ีย
โดยรวมเท่ากับ 3.75 และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้อมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบั
มาก โดยบคุลากรในองค์การยินดีรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกตา่งกนั เพ่ือนามาวิเคราะห์ปรับปรุงและ
พฒันาการท างานให้ดียิ่งขึน้มีคา่เฉล่ียสงูสดุเท่ากบั 3.79 รองลงมาคือเม่ือมีปัญหาเกิดขึน้ หวัหน้า
และบุคลากรในองค์การจะช่วยกันคิดแก้ปัญหาและสรุปข้อตกลงร่วมกัน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.76 
และสามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการท างานหรือวิธีปฏิบัติงานถึงแม้ว่าความคิดนัน้จะ
ขดัแย้งกบัหวัหน้า มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.71 ตามล าดบั 

ด้านมาตรฐานของการปฏิบตังิานและความคาดหวงั พบวา่พนกังานมีระดบัความคิดเห็น
อยู่ในระดบัมากซึ่ง มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 3.57  และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้อมี
ระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยองค์การมีการตัง้มาตรฐานการปฏิบตัิงานไว้อยา่งชดัเจน มี
ค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 3.63 รองลงมาคือบุคลากรในองค์การของท่านสามารถปฏิบตัิงานได้ตาม
มาตรฐานท่ีองค์การก าหนดมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.55 และบุคลากรในองค์การของท่านทราบถึง
มาตรฐานการปฏิบตังิานท่ีองค์การก าหนด มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.53 ตามล าดบั 
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ด้านความเป็นหนึ่งเดียวในองค์การและการจงรักภักดีต่อกลุ่ม พบว่าพนักงานมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากซึ่ง มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 3.69 และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบวา่ทกุข้อมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยบคุลากรในองค์การมกัเห็นแก่ประโยชน์ส่วน
ตนไม่ค านึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดกบัองค์กรมีคา่เฉล่ียสงูสดุเทา่กบั 3.78 รองลงมาคือบคุลากรเป็น
ส่วนหนึ่งท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนางานขององค์การนี  ้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.69 และบุคลากรใน
องค์การภาคภูมิใจในองค์การของตนและอยากให้องค์การนีเ้จริญก้าวหน้าต่อไปให้นานท่ีสุด  มี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.61 ตามล าดบั 

ด้านความเส่ียงภัยและการรับความเส่ียงภัย พบว่าพนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมากซึ่ง มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 3.75 และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้อมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยองค์การจดัระบบการด าเนินงานโดยค านึงถึงความปลอดภัยใน
การท างาน ท่ีค่าเฉล่ียสงูสดุเท่ากบั3.79 รองลงมาคือองค์การให้ความส าคญัและให้ความรู้ในการ
ท างาน รวมถึงการจดัฝึกอบรมเพ่ือป้องกนัการเกินอนัตรยหรืออบุตัิเหตจุากการท างาน มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ  3.78 และองค์การมีการจัดสภาพแวดล้อมในการท างานเพ่ือป้องกันการเกิดอนัตราย มี
คา่เฉล่ียเทา่กบั  3.69ตามล าดบั 

ตอนท่ี 4  การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานขายใน
ธุรกิจเชา่ซือ้ของธนาคารไทยพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
พนกังานขายในธุรกิจเชา่ซือ้ของธนาคารไทยพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครมรีายละเอยีด ดงันี้ 
 
ตาราง 6 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมลูเก่ียวกบัพฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของ
พนกังาน 
 

พฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังาน �̅� S.D. 
ระดบั
ความ
คดิเห็น 

1. ความคดิริเร่ิมสร้างสรรคของพนกังาน    

1.1 ทา่นเปล่ียนแปลงวิธีการท างานให้ดีขึน้เสมอ  3.65 0.62 มาก 

1.2 ทา่นสามารถคิดแก้ปัญหาในการท างานด้วยวิธีการท่ี
หลากหลายได้ 

3.49 0.79 มาก 
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ตาราง 6 (ตอ่) 
 

พฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังาน �̅� S.D. 
ระดบั
ความ
คดิเห็น 

1. ความคดิริเร่ิมสร้างสรรคของพนกังาน    

1.1 ทา่นเปล่ียนแปลงวิธีการท างานให้ดีขึน้เสมอ  3.65 0.62 มาก 

1.2 ทา่นสามารถคิดแก้ปัญหาในการท างานด้วยวิธีการท่ี
หลากหลายได้ 

3.49 0.79 มาก 

1.3 ทา่นมีความพยายาม ในการพฒันาสร้างสรรค์งานท่ี
รับผิดชอบอยา่งตอ่เน่ือง  

3.52 0.66 มาก 

1.4 ทา่นได้บรูณาการประสบการณ์การท างานท่ีผา่นมา
เพ่ือสร้างสรรค์งานท่ีรับผิดชอบเสมอ  

3.62 0.61 มาก 

ความคดิริเร่ิมสร้างสรรคของพนกังานโดยรวม 3.57 0.51 มาก 

2. การแสวงหาโอกาสของพนกังาน    

2.1 ทา่นใช้เวลาวา่งในการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ  ท่ี
เก่ียวข้องกบังานท่ีรับผิดชอบอยูเ่สมอ 

3.55 0.75 มาก 

2.2 ทา่นมกัจะติดตามขา่วสาร หรือร่วมกิจกรรมทัง้
ภายในและภายนอกองค์การท่ีสง่เสริมการพฒันาตนเอง
อยูเ่สมอ 

3.53 0.78 มาก 

2.3 ทา่นรู้สกึต่ืนเต้นและพงึพอใจมากเม่ือได้รับ
มอบหมายให้ท างานท่ีท้าทายเสมอ 

3.57 0.86 มาก 

2.4 ทา่นมีเปา้หมายชดัเจนในการท างาน คือ การสร้าง
ความเจริญก้าวหน้าให้แก่องค์การอยา่งเร่งดว่น 

3.79 0.67 มาก 

2.4 ทา่นมีเปา้หมายชดัเจนในการท างาน คือ การสร้าง
ความเจริญก้าวหน้าให้แก่องค์การอยา่งเร่งดว่น 

3.61 0.58 มาก 

การแสวงหาโอกาสของพนกังานโดยรวม 3.55 0.75 มาก 
 

 

 



  92 

ตาราง 6 (ตอ่) 
 

พฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังาน �̅� S.D. 
ระดบั
ความ
คดิเห็น 

3. การเป็นผู้น าทางด้านความคดิ    

3.1 ทา่นมกัจงูใจให้เพ่ือนร่วมงานหรือคนอ่ืนๆ ใน
หนว่ยงานของทา่นเห็นถึงความส าคญัของแนวคดิหรือ
วิธีการใหม่ๆ  ในการพฒันางาน 

3.71 0.60 มาก 

3.2 ทา่นมกัผลกัดนัให้แนวคิดท่ีมีประโยชน์หรือน าวิธีการ
ใหม่ๆ  ท่ีมีอยูน่ าไปใช้ในการปฏิบตังิานจริง 

3.68 0.75 มาก 

3.3 ทา่นชอบแสดงความคิดเห็นด้านการพฒันางานใน
การประชมุภายในทีมงานหรือในองค์กรเสมอ 

3.44 0.74 มาก 

3.4 ความคิดในการพฒันาองค์กรของท่านมกัได้รับการ
สนบัสนนุจากเพ่ือนร่วมงานและหวัหน้าเสมอ 

3.72 0.68 มาก 

การเป็นผู้น าทางด้านความคิดโดยรวม 3.64 0.55 มาก 

4.การน าความรู้ด้านนวตักรรมมาประยกุต์ใช้    

4.1 ทา่นน าความรู้จากการติดตามข่าวสารการ
เปล่ียนแปลงทางวิทยาการและเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ปฏิบตังิานภายในองค์กร 

3.47 0.71 มาก 

4.2 ทา่นมกัเป็นผู้ ริเร่ิมเสนอแนวคิดใหม่ๆ  ตลอดจน
เสนอแนะให้องค์กรมีการพฒันาเทคโนโลยีก่อนคูแ่ขง่
เสมอ  

3.71 0.75 มาก 

4.3 ทา่นมีส่วนร่วมในการพฒันาผลิตภณัฑ์/บริการใหม ่
ท่ีแตกตา่งจาก ผลิตภณัฑ์/บริการเดมิและท าให้มี
ประสิทธิภาพสงูขึน้อยา่งตอ่เน่ือง  

3.71 0.74 มาก 

การน าความรู้ด้านนวตักรรมมาประยกุต์ใช้โดยรวม 3.63 0.54 มาก 

พฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานโดยรวม 3.61 0.50 มาก 
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จากตาราง 6 เม่ือพิจารณาถึงพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานขายใน
ธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ภาพรวมและรายข้อทกุข้อ
มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากซึ่งมีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 3.61 และเม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่าทุกด้านมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยการเป็นผู้ น าทางด้านความคิดมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 3.64 รองลงมาคือ การน าความรู้ด้านนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้มีค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 3.63  การแสวงหาโอกาสของพนกังานมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.61 และความคดิริเร่ิมสร้างสรรค
ของพนักงานมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.57 ตามล าดบัโดยเม่ือพิจารณามรายละเอียดถึงพฤติกรรมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร แตล่ะด้าน พบวา่ 

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคของพนักงาน พบว่าพนักงานมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบั
มากซึ่ง มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 3.57 และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้อมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยพนกังานมีเปล่ียนแปลงวิธีการท างานให้ดีขึน้เสมอ มีค่าเฉล่ียสูงสุด
เท่ากับ 3.65 รองลงมาคือการบูรณาการประสบการณ์การท างานท่ีผ่านมาเพ่ือสร้างสรรค์งานท่ี
รับผิดชอบเสมอ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.62 พนกังานมีความพยายาม ในการพฒันาสร้างสรรค์งานท่ี
รับผิดชอบอย่างต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.52 และสามารถคิดแก้ปัญหาในการท างานด้วย
วิธีการท่ีหลากหลายได้ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.49 ตามล าดบั 

การแสวงหาโอกาสของพนกังาน พบว่าพนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากซึ่ง 
มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 3.61 และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้อมีระดบัความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมาก โดยพนกังานมีเปา้หมายชดัเจนในการท างาน คือ การสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่
องค์การอย่างเร่งด่วน มีค่าเฉล่ียสูงสดุเท่ากบั 3.79 รองลงมาคือรู้สึกต่ืนเต้นและพึงพอใจมากเม่ือ
ได้รับมอบหมายให้ท างานท่ีท้าทายเสมอ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.57 ใช้เวลาว่างในการแสวงหาองค์
ความรู้ใหม่ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบังานท่ีรับผิดชอบอยู่เสมอ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.55 และติดตามข่าวสาร 
หรือร่วมกิจกรรมทัง้ภายในและภายนอกองค์การท่ีส่งเสริมการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 3.53 ตามล าดบั 

การเป็นผู้น าทางด้านความคิด พบว่าพนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากซึ่ง มี
คา่เฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 3.64 และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทกุข้อมีระดบัความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมาก โดยพนกังานมีความคิดในการพฒันาองค์กรของท่านมกัได้รับการสนบัสนนุจากเพ่ือน
ร่วมงานและหวัหน้าเสมอมีคา่เฉล่ียสงูสดุเท่ากบั3.72 รองลงมาคือ มีจงูใจให้เพ่ือนร่วมงานหรือคน
อ่ืนๆ ในหน่วยงานของท่านเห็นถึงความส าคญัของแนวคิดหรือวิธีการใหม่ๆ ในการพฒันางาน มี
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คา่เฉล่ียเท่ากบั  3.71 มีผลกัดนัให้แนวคิดท่ีมีประโยชน์หรือน าวิธีการใหม่ๆ ท่ีมีอยู่น าไปใช้ในการ
ปฏิบตังิานจริง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.68 และชอบแสดงความคิดเห็นด้านการพัฒนางานในการ
ประชมุภายในทีมงานหรือในองค์กรเสมอมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.44 ตามล าดบั 

การน าความรู้ด้านนวตักรรมมาประยุกต์ใช้ พบว่าพนักงานมีระดบัความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมากซึ่ง มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 3.63 และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้อมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยพนักงานเป็นผู้ ริเร่ิมเสนอแนวคิดใหม่ๆ ตลอดจนเสนอแนะให้
องค์กรมีการพฒันาเทคโนโลยีก่อนคูแ่ข่งเสมอและมีส่วนร่วมในการพฒันาผลิตภัณฑ์/บริการใหม ่
ท่ีแตกต่างจาก ผลิตภัณฑ์/บริการเดิมและท าให้มีประสิทธิภาพสูงขึน้อย่างต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ีย
เท่ากันคือ  3.71และน าความรู้จากการติดตามข่าวสารการเปล่ียนแปลงทางวิทยาการและ
เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบตังิานภายในองค์กรมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.47 ตามล าดบั 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมตฐิานจ านวน 3 ข้อ ดังนี ้
สมมติฐานที่  1 ปัจจัยส่วนบุคคล อันได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สาขาท่ีจบ

การศกึษา และอายงุาน ท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่พฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขาย
ในธุรกิจเชา่ซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 

1. เพศ สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิต ิได้ดงันี ้
H0: พ นัก งานขายในธุ รกิ จ เช่ า ซื อ้ รถยน ต์ของธนาคารพ าณิ ช ย์ ใน เขต

กรุงเทพมหานครแตกตา่งท่ีมีเพศแตกตา่งกนัมีระดบัพฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมไม่แตกตา่ง
กนั 

H1: พนักงานขายในธุ รกิ จ เช่ า ซื อ้ รถยน ต์ของธนาคารพาณิ ชย์ ใน เขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างที่มเีพศแตกต่างกนัมีระดบัพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมแตกตา่ง
กนั 

หากผลการทดสอบพบว่า คา่ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุ่ม ไม่แตกต่างกนั (ค่า 
Sig. มีคา่มากกว่าหรือเท่ากบั 0.05) จะใช้ค่า t-test กรณี Equal Variances Assumed ส าหรับผล
การทดสอบความแตกต่างของการมีระดบัพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขายใน
ธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร แต่หากผลการทดสอบพบว่า ค่า
ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุ่ม แตกต่างกัน (ค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05) ก็จะใช้ค่า t-test กรณี 
Equal Variances not Assumed ส าหรับผลการทดสอบความแตกต่างของการมีระดบัพฤติกรรม
การสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขต
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กรุงเทพมหานครโดยกลุ่มเพศทัง้ 2 กลุ่ม มีผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างความแปรปรวน 
โดยใช้สถิต ิLevene’s test ดงันี ้
 

ตาราง 7 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของพฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของ
พนกังานขายในธุรกิจเชา่ซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ของแตล่ะกลุม่
เพศ โดยใช้สถิต ิLevene’s test 
 

พฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังาน Levene's Statistic Sig. 
ความคดิริเร่ิมสร้างสรรคของพนกังาน .014 .905 
การแสวงหาโอกาสของพนกังาน .075 .784 
การเป็นผู้น าทางด้านความคิด .679 .410 
การน าความรู้ด้านนวตักรรมมาประยกุต์ใช้ .580 .109 

พฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังาน
โดยรวม 

.062 .803 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 

จากตาราง 7 ผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของ
พนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ของแต่ละกลุ่ม
เพศ โดยใช้สถิติ Levene’s test พบว่า พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานขายใน
ธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวม และรายด้าน ได้แก่ 
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคของพนักงาน การแสวงหาโอกาสของพนักงาน การเป็นผู้ น าทางด้าน
ความคิด และการน าความรู้ด้านนวตักรรมมาประยุกต์ใช้ มีค่า sig. เท่ากับ .803 .905 .784  .410  
และ .109  ตามล าดับ ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า มีคา่ความแปรปรวนไม่แตกตา่งกัน จึงใช้การทดสอบคา่ t กรณีท่ีค่า
ความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน (Equal variances assumed) โดยใช้สถิติ t-test ในการทดสอบท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
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ตาราง 8 แสดงผลการวิเคราะห์พฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขายในธุรกิจเชา่ซือ้
รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ 

 

พฤตกิรรมการสร้างสรรค์
นวตักรรมของพนกังาน 

เพศ t-test for Equality of Means 

�̅� S.D. t df Sig. 
ความคดิริเร่ิมสร้างสรรคของ
พนกังาน 

ชาย 3.569 .516 -.019 398 .985 

หญิง 3.570 .500    

การแสวงหาโอกาสของ
พนกังาน 

ชาย 3.601 .582 -.570 398 .569 

หญิง 3.644 .569    

การเป็นผู้น าทางด้าน
ความคดิ 

ชาย 3.637 .557 .198 398 .843 

หญิง 3.623 .522    

การน าความรู้ด้านนวตักรรม
มาประยกุต์ใช้ 

ชาย 3.626 .553 -.240 398 .810 

หญิง 3.643 .485    

พฤตกิรรมการสร้างสรรค์
นวตักรรมของพนกังาน
โดยรวม 

ชาย 3.608 .506 -.180 398 .857 

หญิง 3.620 .477 
   

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
จากตาราง 8 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขาย

ในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ โดยรวมและ
รายด้าน ได้แก่ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคของพนกังาน การแสวงหาโอกาสของพนักงาน การเป็น
ผู้น าทางด้านความคดิ และการน าความรู้ด้านนวตักรรมมาประยกุต์ใช้ มีคา่ sig. เทา่กบั .857 .985 
.569 .843 และ .810  ตามล าดบั ซึ่ง คา่ sig. ทัง้หมดมีคา่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐาน
หลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของ
ธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศแตกตา่งกัน มีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม 
ในแตล่ะด้านทุกด้านแตกตา่งกนั อย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการ
วิจยัท่ีตัง้ไว้ 
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2. อาย ุสามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิต ิได้ดงันี ้
H0: พนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกตา่งท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีระดบัพฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมไมแ่ตกตา่งกนั 
H1: พนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกตา่งท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีระดบัพฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมแตกตา่งกนั 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

analysis of variance) ส าหรับตัวแปรอิสระมากกว่า 2 กลุ่ม ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% โดยจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) เม่ือค่าระดบันัยส าคญัทางสถิติมีค่าน้อยกว่า 0.05 ทัง้นี ้จะท าการ
ทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อนถ้าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มเท่ากัน ให้ทดสอบ
สมมติฐานจากตาราง F-test และถ้าคา่ความแปรปรวนแตล่ะกลุ่มไม่เท่ากนั ให้ทดสอบสมมติฐาน
จากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเม่ือ Sig. มีค่าน้อยกว่า 
0.05 ถ้าสมมติฐานใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีค่าเฉล่ีย
แตกต่างกันอย่างน้อยหนึ่งคู่ จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple comparison) โดยใช้วิธี
ทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาว่าคา่เฉล่ีย
คูใ่ดบ้างแตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ Levene’s test ซึ่งตัง้สมมติฐานได้
ดงันี ้

H0: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 
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ตาราง 9 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของพฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของ
พนกังานขายในธุรกิจเชา่ซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ของแตล่ะกลุม่
อาย ุโดยใช้สถิต ิLevene’s test 

 

พฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังาน Levene's Statistic Sig. 

ความคดิริเร่ิมสร้างสรรคของพนกังาน 9.019* .000 

การแสวงหาโอกาสของพนกังาน 1.957 .120 

การเป็นผู้น าทางด้านความคิด 2.296 .077 

การน าความรู้ด้านนวตักรรมมาประยกุต์ใช้ 6.232* .000 

พฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังาน
โดยรวม 

6.373* .000 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
จากตาราง 9 ผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของ

พนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ของแต่ละกลุ่ม
อายุ โดยใช้สถิติ Levene’s test พบว่า พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานขายใน
ธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวม มีคา่ sig. เท่ากบั .000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั(H0) หมายความว่า 
มีค่าความแปรปรวนแตกตา่งกัน อย่างมีนยัส าคญั ดงันัน้ ผู้ วิจยัจึงท าการทดสอบสมมติฐานจาก
ตาราง Brown-Forsythe test ซึง่จะปฏิเสธสมมตฐิานหลกั(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จะ
น าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือหาว่า
คา่เฉล่ียคูใ่ดบ้างแตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

การแสวงหาโอกาสของพนักงานและการเป็นผู้น าทางด้านความคิด มีค่า sig. เท่ากับ  
.120 และ .077ตามล าดบั ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า มีคา่ความแปรปรวนไม่แตกตา่งกนั จึงท าการทดสอบสมมติฐานจาก
ตาราง F-test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือค่า sig. น้อยกว่า 0.05 ถ้าสมมติฐานใด 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H1) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน
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(Multiple comparison) โดยใช้วิ ธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
เพ่ือหาวา่คา่เฉล่ียคูใ่ดบ้างแตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 

ตาราง 10 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตา่งของส าหรับผลการทดสอบความแปรปรวนของ
พฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขายในธุรกิจเชา่ซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาย ุโดยใช้ Brown-Forsythe test 

 

พฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม
ของพนกังาน 

Brown-Forsythe 
Statistica 

df1 df2 Sig. 

ความคดิริเร่ิมสร้างสรรคของ
พนกังาน 

7.954* 3 364.004 .000 

การน าความรู้ด้านนวตักรรมมา
ประยกุต์ใช้ 

4.737* 3 372.365 .003 

พฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม
ของพนกังานโดยรวม 

7.209* 3 349.516 .000 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
จากตาราง 10 ผลการวิเคราะห์ความแตกตา่งของของพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม

ของพนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวม ด้าน
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคของพนักงาน และการน าความรู้ด้านนวตักรรมมาประยุกต์ใช้ มีค่า sig. 
เท่ากับ .000 .000 และ .003 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั(H0) หมายความวา่ พนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีอายตุา่งกัน มีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมโดยรวมแตกตา่งกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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ตาราง 11 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคูข่องพฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขาย
ในธุรกิจเชา่ซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความคิดริเร่ิมสร้างสรรค 
จ าแนกตามอายโุดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 

 

อาย ุ
 22-29 ปี 30-38 ปี 39-46 ปี 47 ปีขึน้ไป 

�̅� 3.686 3.606 3.473 3.329 
22-29 ปี 3.686 - .0797 .212* .356* 

   (.812) (.009) (.000) 
30-38 ปี 3.606 - - .133 .277* 

    (.169) (.001) 
39-46 ปี 3.473 - - - .144 

     (.234) 
47 ปีขึน้ไป 3.329 - - - - 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตาราง 11 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู่ของพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม
ของพนกังานขายในธุรกิจเชา่ซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค จ าแนกตามอาย ุโดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 พบวา่  

พนักงานท่ีมีอายุ 22-29 ปีกับพนกังานท่ีมีอายุ 39-46 ปี มีค่า sig. เท่ากับ .009 ซึ่งน้อย
กว่า 0.05 หมายความว่า พนกังานท่ีมีอายุ 22-29 ปีกบัพนกังานท่ีมีอาย ุ39-46 ปี มีพฤติกรรมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวม แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีอาย ุ
22-29 ปีมีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ของพนักงานขายใน
ธุรกิจเชา่ซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครมากกว่าพนกังานท่ีมีอาย ุ39-46 ปี 
ซึง่มีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั .212 

พนกังานท่ีมีอาย ุ22-29 ปีกบัพนกังานท่ีมีอาย ุ47 ปีขึน้ไป มีคา่ sig. เทา่กบั .000 ซึ่งน้อย
กว่า 0.05 หมายความว่า พนกังานท่ีมีอายุ 22-29 ปีกับพนกังานท่ีมีอายุ 47 ปีขึน้ไป มีพฤติกรรม
การสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวม แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีอาย ุ
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22-29 ปีมีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม ด้านความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ของพนกังานขายใน
ธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครมากกว่าพนกังานท่ีมีอายุ 47 ปีขึน้
ไป ซึง่มีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั .356 

พนกังานท่ีมีอาย ุ30-38 ปีกบัพนกังานท่ีมีอาย ุ47 ปีขึน้ไป มีคา่ sig. เทา่กบั .001 ซึ่งน้อย
กว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานท่ีมีอายุ 30-38ปีกับพนักงานท่ีมีอายุ 47 ปีขึน้ไป มีพฤติกรรม
การสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวม แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีอาย ุ
30-38 ปีมีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม ด้านความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ของพนกังานขายใน
ธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครมากกว่าพนกังานท่ีมีอายุ 47 ปีขึน้
ไป ซึง่มีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั .277 

ส่วนคู่อ่ืนๆได้แก่ กลุ่มอายุ22-29 ปี จบัคู่กับ กลุ่มอายุ 30-38 ปี พนกังานท่ีมีอายุ 30-38 
ปีกบัพนกังานท่ีมีอาย4ุ7 ปีขึน้ไป และกลุ่มอาย ุ39-46 ปี จบัคูก่บักลุม่อาย ุ47 ปีขึน้ไป  ปรากฏวา่มี
ค่า sig. เท่ากับ  .812 .169 และ .234 ตามล าดับ ซึ่งมากกว่า 0.05  นั่นคือ มีพฤติกรรมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านความคดิริเร่ิมสร้างสรรค แตกตา่งกนั อยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ 

 
ตาราง 12 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคูข่องพฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขาย
ในธุรกิจเชา่ซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการน าความรู้ด้าน
นวตักรรมมาประยกุต์ใช้จ าแนกตามอาย ุโดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 
 

อาย ุ
 22-29 ปี 30-38 ปี 39-46 ปี 47 ปีขึน้ไป 

�̅� 3.718 3.66จ 3.543 3.439 
22-29 ปี 3.718 - .0495 .174 .279* 

   (.986) (.069) (.003) 
30-38 ปี 3.669 - - .125 .230* 

    (.287) (.017) 
39-46 ปี 3.543 - - - .104 

     (.583) 
47 ปีขึน้ไป 3.439 - - - - 
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* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
จากตาราง 12 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู่ของพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม

ของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการ
แสวงหาโอกาส จ าแนกตามอาย ุโดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 พบวา่  

พนกังานท่ีมีอาย ุ22-29 ปีกบัพนกังานท่ีมีอาย ุ47 ปีขึน้ไป มีคา่ sig. เทา่กบั .003 ซึ่งน้อย
กว่า 0.05 หมายความว่า พนกังานท่ีมีอายุ 22-29 ปีกับพนกังานท่ีมีอายุ 47 ปีขึน้ไป มีพฤติกรรม
การสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวม แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีอาย ุ
22-29 ปีมีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม ด้านการแสวงหาโอกาส ของพนกังานขายในธุรกิจ
เชา่ซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครมากกวา่พนกังานท่ีมีอาย ุ47 ปีขึน้ไป ซึ่ง
มีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั .279 

พนกังานท่ีมีอาย ุ30-38 ปีกบัพนกังานท่ีมีอาย ุ47 ปีขึน้ไป มีคา่ sig. เทา่กบั .017 ซึ่งน้อย
กว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานท่ีมีอายุ 30-38ปีกับพนักงานท่ีมีอายุ 47 ปีขึน้ไป มีพฤติกรรม
การสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวม แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีอาย ุ
30-38 ปีมีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม ด้านการแสวงหาโอกาส ของพนกังานขายในธุรกิจ
เชา่ซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครมากกวา่พนกังานท่ีมีอาย ุ47 ปีขึน้ไป ซึ่ง
มีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั .230 

ส่วนคู่อ่ืนๆได้แก่ กลุ่มอายุ 22-29 ปี จบัคูก่บั กลุ่มอายุ 30-38 ปี กลุ่มอาย ุ22-29 ปี จบัคู่
กบั กลุ่มอาย ุ39-46 ปี กลุ่มอาย ุ30-38 ปีจบัคูก่บั กลุ่มอาย ุ39-46 ปี และกลุ่มอาย ุ39-46 ปี จบัคู่
กับกลุ่มอายุ 47 ปีขึน้ไป ปรากฏว่ามีค่า sig. เท่ากับ.986 .069 .287 และ .583 ตามล าดับ ซึ่ง
มากกว่า 0.05  นัน่คือ มีพฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขายในธุรกิจเชา่ซือ้รถยนต์
ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการแสวงหาโอกาส แตกต่างกัน อย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ 
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ตาราง 13 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคูข่องพฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขาย
ในธุรกิจเชา่ซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม จ าแนกตามอาย ุโดย
ใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 
 

อาย ุ
 22-29 ปี 30-38 ปี 39-46 ปี 47 ปีขึน้ไป 

�̅� 3.729 3.626 3.534 3.381 
22-29 ปี 3.729 - .1035 .1955* .3483* 

   (.553) (.013) (.000) 
30-38 ปี 3.626 - - .0920 .244* 

    (.542) (.009) 
39-46 ปี 3.534 - - - .152 

     (.185) 
47 ปีขึน้ไป 3.381 - - - - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
จากตาราง 13 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู่ของพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม

ของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม 
จ าแนกตามอาย ุโดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 พบวา่  

พนักงานท่ีมีอายุ 22-29 ปีกับพนกังานท่ีมีอายุ 39-46 ปี มีค่า sig. เท่ากับ .013 ซึ่งน้อย
กว่า 0.05 หมายความว่า พนกังานท่ีมีอายุ 22-29 ปีกบัพนกังานท่ีมีอาย ุ39-46 ปี มีพฤติกรรมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวม แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีอาย ุ
22-29 ปีมีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคาร
พาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครมากกวา่พนกังานท่ีมีอาย ุ39-46 ปี ซึง่มีผลตา่งของคา่เฉล่ียเท่ากบั 
.195 

พนกังานท่ีมีอาย ุ22-29 ปีกบัพนกังานท่ีมีอาย ุ47 ปีขึน้ไป มีคา่ sig. เทา่กบั .000 ซึ่งน้อย
กว่า 0.05 หมายความว่า พนกังานท่ีมีอายุ 22-29 ปีกับพนกังานท่ีมีอายุ 47 ปีขึน้ไป มีพฤติกรรม
การสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขต
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กรุงเทพมหานคร โดยรวม แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีอาย ุ
22-29 ปีมีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคาร
พาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครมากกว่าพนักงานท่ีมีอายุ 47 ปีขึน้ไป ซึ่งมีผลต่างของค่าเฉล่ีย
เทา่กบั .348 

พนกังานท่ีมีอาย ุ30-38 ปีกบัพนกังานท่ีมีอาย ุ47 ปีขึน้ไป มีคา่ sig. เทา่กบั .009 ซึ่งน้อย
กว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานท่ีมีอายุ 30-38ปีกับพนักงานท่ีมีอายุ 47 ปีขึน้ไป มีพฤติกรรม
การสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวม แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีอาย ุ
30-38 ปีมีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคาร
พาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครมากกว่าพนักงานท่ีมีอายุ 47 ปีขึน้ไป ซึ่งมีผลต่างของค่าเฉล่ีย
เทา่กบั .244 

ส่วนคู่อ่ืนๆได้แก่ กลุ่มอายุ22-29 ปี จับคู่กับ กลุ่มอายุ 30-38 ปี กลุ่มอายุ 30-38 ปีจับคู่
กบั กลุม่อาย ุ39-46 ปี และกลุม่อาย ุ39-46 ปี จบัคูก่บักลุม่อาย ุ47 ปีขึน้ไป  ปรากฏวา่มีคา่  sig. 
เท่ากับ.055 .542  และ .185 ตามล าดับ ซึ่งมากกว่า 0.05  นั่นคือ มีพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวตักรรมของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยรวม แตกตา่งกนั อยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ 

 
ตาราง 14 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตา่งของพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของ
พนกังานขายในธุรกิจเชา่ซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ 
 
พฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวตักรรมของพนกังาน 

แหลง่ความ
แปรปรวน 

Sum of Squares df 
Mean 
Squares 

F Sig. 

การแสวงหาโอกาสของ
พนกังาน 

ระหวา่งกลุม่ 5.083 3 1.694 5.194* .002 

ภายในกลุม่ 129.186 396 .326   

รวม 134.269 399    

การเป็นผู้น าทางด้าน
ความคิด 

ระหวา่งกลุม่ 5.322 3 1.774 6.075* .000 

ภายในกลุม่ 115.638 396 .292   

รวม 120.960 399    
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* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
จากตาราง 14 ผลการวิเคราะห์ความแตกตา่งของพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของ

พนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาย ุ
โดยใช้สถิติ F-test พบว่า การแสวงหาโอกาสของพนกังานและการเป็นผู้น าทางด้านความคิด มีคา่ 
Sig. เท่ากับ .000 และ.002 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวตักรรมของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ได้แก่ การแสวงหาโอกาสของพนักงานและการเป็นผู้ น าทางด้านความคิด แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันัน้ ผู้วิจยัจงึได้น าผลการวิเคราะห์ไปทดสอบความแตกตา่งเป็น
รายคู่ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือค่า sig. น้อยกว่า 0.05 
ถ้าสมมตฐิานใด ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จะน าไปเปรียบเทียบ
เชิงซ้อน(Multiple comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) เพ่ือหาว่าคา่เฉล่ียคูใ่ดบ้างแตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียราย
คู ่ 

 
ตาราง 15 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคูข่องพฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขาย
ในธุรกิจเชา่ซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการแสวงหาโอกาส 
จ าแนกตามอาย ุโดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD)   
 

อายุ 
 22-29 ปี 30-38 ปี 39-46 ปี 47 ปีขึน้ไป 

�̅� 3.738 3.606 3.548 3.359 
22-29 ปี 3.738 - .132 .189* .378* 

   (.065) (.012) (.000) 
30-38 ปี 3.606 - - .057 .246* 

    (.446) (.017) 
39-46 ปี 3.548 - - - .188 

     (.074) 
47 ปีขึน้ไป 3.359 - - - - 
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* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
จากตาราง 15 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู่ของพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม

ของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการ
แสวงหาโอกาส จ าแนกตามอายุ โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) พบวา่  

พนักงานท่ีมีอายุ 22-29 ปีกับพนกังานท่ีมีอายุ 39-46 ปี มีค่า sig. เท่ากับ .012 ซึ่งน้อย
กว่า 0.05 หมายความว่า พนกังานท่ีมีอายุ 22-29 ปีกบัพนกังานท่ีมีอาย ุ39-46 ปี มีพฤติกรรมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวม แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีอาย ุ
22-29 ปีมีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมด้านการแสวงหาโอกาส ของพนักงานขายในธุรกิจ
เชา่ซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครมากกว่าพนกังานท่ีมีอาย ุ39-46 ปี ซึ่งมี
ผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั .189 

พนกังานท่ีมีอาย ุ22-29 ปีกบัพนกังานท่ีมีอาย ุ47 ปีขึน้ไป มีคา่ sig. เทา่กบั .000 ซึ่งน้อย
กว่า 0.05 หมายความว่า พนกังานท่ีมีอายุ 22-29 ปีกับพนกังานท่ีมีอายุ 47 ปีขึน้ไป มีพฤติกรรม
การสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวม แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีอาย ุ
22-29 ปีมีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม ด้านการแสวงหาโอกาส ของพนกังานขายในธุรกิจ
เชา่ซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครมากกวา่พนกังานท่ีมีอาย ุ47 ปีขึน้ไป ซึ่ง
มีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั .378 

พนกังานท่ีมีอาย ุ30-38 ปีกบัพนกังานท่ีมีอาย ุ47 ปีขึน้ไป มีคา่ sig. เทา่กบั .017 ซึ่งน้อย
กว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานท่ีมีอายุ 30-38ปีกับพนักงานท่ีมีอายุ 47 ปีขึน้ไป มีพฤติกรรม
การสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวม แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีอาย ุ
30-38 ปีมีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม ด้านการแสวงหาโอกาส ของพนกังานขายในธุรกิจ
เชา่ซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครมากกวา่พนกังานท่ีมีอาย ุ47 ปีขึน้ไป ซึ่ง
มีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั .246 

ส่วนคู่อ่ืนๆได้แก่ กลุ่มอายุ22-29 ปี จับคู่กับ กลุ่มอายุ 30-38 ปี กลุ่มอายุ 30-38 ปีจับคู่
กับ กลุ่มอายุ 39-46 ปี และกลุ่มอายุ 39-46 ปี จับคู่กับกลุ่มอายุ 47 ปีขึน้ไป ปรากฏว่ามีค่า sig. 
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เท่ากับ.065 .446 และ .074 ตามล าดับ ซึ่งมากกว่า 0.05  นั่นคือ มีพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวตักรรมของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้านการแสวงหาโอกาส แตกตา่งกนั อยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ 

 
ตาราง 16 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคูข่องพฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขาย
ในธุรกิจเชา่ซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการเป็นผู้น าทางด้าน
ความคดิ จ าแนกตามอาย ุโดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
 

อาย ุ
 22-29 ปี 30-38 ปี 39-46 ปี 47 ปีขึน้ไป 

�̅� 3.775 3.622 3.570 3.396 
22-29 ปี 3.775 - .153* .204* .378* 

   (.024) (.004) (.000) 
30-38 ปี 3.622 - - .0516 .225* 

    (.471) (.021) 
39-46 ปี 3.570 - - - .174 

     (.082) 
47 ปีขึน้ไป 3.396 - - - - 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
จากตาราง 16 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู่ของพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม

ของพนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการเป็น
ผู้ น าทางด้านความคิด จ าแนกตามอายุ โดยใช้วิ ธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) พบวา่  

พนักงานท่ีมีอายุ 22-29 ปีกับพนกังานท่ีมีอายุ 30-38 ปี มีค่า sig. เท่ากับ .024 ซึ่งน้อย
กว่า 0.05 หมายความว่า พนกังานท่ีมีอายุ 22-29 ปีกบัพนกังานท่ีมีอาย ุ30-38 ปี มีพฤติกรรมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวม แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีอาย ุ
22-29 ปีมีพฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมด้านการเป็นผู้น าทางด้านความคดิ ของพนกังานขาย
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ในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครมากกว่าพนกังานท่ีมีอายุ 30-
38 ปี ซึง่มีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั .153 

พนักงานท่ีมีอายุ 22-29 ปีกับพนกังานท่ีมีอายุ 39-46 ปี มีค่า sig. เท่ากับ .004 ซึ่งน้อย
กว่า 0.05 หมายความว่า พนกังานท่ีมีอาย ุ22-29 ปีกบัพนกังานท่ีมีอาย ุ39-46 ปี มีพฤติกรรมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวม แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีอาย ุ
22-29 ปีมีพฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมด้านการเป็นผู้น าทางด้านความคดิ ของพนกังานขาย
ในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครมากกว่าพนกังานท่ีมีอายุ 39-
46 ปี ซึง่มีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั .204 

พนกังานท่ีมีอาย ุ22-29 ปีกบัพนกังานท่ีมีอาย ุ47 ปีขึน้ไป มีคา่ sig. เทา่กบั .000 ซึ่งน้อย
กว่า 0.05 หมายความว่า พนกังานท่ีมีอายุ 22-29 ปีกับพนกังานท่ีมีอายุ 47 ปีขึน้ไป มีพฤติกรรม
การสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวม แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีอาย ุ
22-29 ปีมีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้านการเป็นผู้น าทางด้านความคิด ของพนักงาน
ขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครมากกว่าพนกังานท่ีมีอายุ 
47 ปีขึน้ไป ซึง่มีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั .378 

พนกังานท่ีมีอาย ุ30-38 ปีกบัพนกังานท่ีมีอาย ุ47 ปีขึน้ไป มีคา่ sig. เทา่กบั .021 ซึ่งน้อย
กว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานท่ีมีอายุ 30-38ปีกับพนักงานท่ีมีอายุ 47 ปีขึน้ไป มีพฤติกรรม
การสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวม แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีอาย ุ
30-38 ปีมีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้านการเป็นผู้น าทางด้านความคิด ของพนักงาน
ขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครมากกว่าพนักงานท่ีมีอาย ุ
47 ปีขึน้ไป ซึง่มีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั .225 

ส่วนคู่อ่ืนๆได้แก่ กลุ่มอายุ30-38 ปี จับคู่กับ กลุ่มอายุ 39-46 ปี และกลุ่มอายุ 39-46 ปี 
จบัคู่กับกลุ่มอายุ 47 ปีขึน้ไป  ปรากฏว่ามีค่า sig. เท่ากับ .471 และ .082 ตามล าดบั ซึ่งมากกว่า 
0.05  นั่นคือ มีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของ
ธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการเป็นผู้น าทางด้านความคดิ แตกตา่งกนั อยา่งไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ 
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3.ระดบัการศกึษา สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิต ิได้ดงันี ้
H0: พนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกตา่งท่ีมีระดบัการศกึษา แตกตา่งกนัมีระดบัพฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมไมแ่ตกตา่งกนั 
H1: พนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกตา่งท่ีมีระดบัการศกึษา แตกตา่งกนัมีระดบัพฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมแตกตา่งกนั 
หากผลการทดสอบพบว่า ค่าความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุ่ม ไม่แตกต่างกัน (ค่า Sig. มี

ค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.05) จะใช้ค่า t-test กรณี Equal Variances Assumed ส าหรับผลการ
ทดสอบความแตกต่างของการมีผลต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนักงานขายใน
ธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร แต่หากผลการทดสอบพบว่า ค่า
ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุ่ม แตกต่างกัน (ค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05) ก็จะใช้ค่า t-test กรณี 
Equal Variances not Assumed ส าหรับผลการทดสอบความแตกต่างของการมีระดบัพฤติกรรม
การสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขต
กรุงเทพมหานครโดยระดบัการศึกษา ทัง้ 2 กลุ่ม มีผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างความ
แปรปรวน โดยใช้สถิต ิLevene’s test ดงันี ้
 

ตาราง 17 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของพฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของ
พนกังานขายในธุรกิจเชา่ซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ของแตล่ะกลุม่
ระดบัการศกึษา โดยใช้สถิต ิLevene’s test 

 

พฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังาน Levene's Statistic Sig. 
ความคดิริเร่ิมสร้างสรรคของพนกังาน 1.213 .271 

การแสวงหาโอกาสของพนกังาน .521 .471 

การเป็นผู้น าทางด้านความคิด .297 .586 

การน าความรู้ด้านนวตักรรมมาประยกุต์ใช้ .107 .744 

พฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังาน
โดยรวม 

.412 .521 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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จากตาราง 17 ผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม
ของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ของแต่ละ
กลุ่มระดบัการศกึษา โดยใช้สถิต ิLevene’s test ปรากฎวา่ พฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของ
พนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวม และราย
ด้าน ได้แก่ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคของพนกังาน การแสวงหาโอกาสของพนกังาน การเป็นผู้น า
ทางด้านความคิด และการน าความรู้ด้านนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ มีค่า sig. เท่ากับ .521 .271 
.471 .586  และ .744 ตามล าดบั ซึ่งมากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธ
สมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า มีคา่ความแปรปรวนไมแ่ตกตา่งกนั จึงใช้การทดสอบคา่ t กรณี
ท่ีค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน (Equal variances assumed) โดยใช้สถิติ t-test ในการ
ทดสอบท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

 
ตาราง 18 แสดงผลการวิเคราะห์พฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขายในธุรกิจเชา่
ซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัการศกึษา 

 

พฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวตักรรมของพนกังาน 

ระดบัการศกึษา 
t-test for Equality of Means 

�̅� S.D. t df Sig. 
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค
ของพนกังาน 

ปริญญาตรี 3.587 0.529 .980 398 .328 

สงูกวา่ปริญญาตรี 3.533 0.477    

การแสวงหาโอกาสของ
พนกังาน 

ปริญญาตรี 3.635 0.595 1.297 398 .195 

สงูกวา่ปริญญาตรี 3.554 0.546    

การเป็นผู้น าทางด้าน
ความคิด 

ปริญญาตรี 3.653 0.567 .955 398 .340 

สงูกวา่ปริญญาตรี 3.597 0.514    

การน าความรู้ด้มา
ประยกุต์ใช้ 

ปริญญาตรี 3.646 0.543 .887 398 .375 

สงูกวา่ปริญญาตรี 3.594 0.540    

พฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวตักรรมของพนกังาน
โดยรวม 

ปริญญาตรี 3.630 0.513 1.128 398 .260 

สงูกวา่ปริญญาตรี 3.570 0.474    

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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จากตาราง 18 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงาน
ขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ โดยรวม
และรายด้าน ได้แก่ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคของพนกังาน การแสวงหาโอกาสของพนักงาน การ
เป็นผู้น าทางด้านความคิด และการน าความรู้ด้านนวตักรรมมาประยกุต์ใช้ มีค่า sig. เท่ากบั .260 
.328 .195 .340 และ .375ตามล าดับ ซึ่ง ค่า sig. ทัง้หมดมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้
รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรม
การสร้างสรรค์นวัตกรรม ในแต่ละด้านทุกด้านแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมตฐิานการวิจยัท่ีตัง้ไว้ 

4. สาขาท่ีจบการศกึษา สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิต ิได้ดงันี ้
H0: พนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกตา่งท่ีมีสาขาท่ีจบการศกึษาแตกตา่งกนั มีระดบัพฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมไมแ่ตกตา่ง
กนั 

H1: พนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างท่ีมีสาขาท่ีจบการศึกษา แตกต่างกันมีระดบัพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมแตกต่าง
กนั 

หากผลการทดสอบพบว่า ค่าความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุ่ม ไม่แตกต่างกัน (ค่า Sig. มี
ค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.05) จะใช้ค่า t-test กรณี Equal Variances Assumed ส าหรับผลการ
ทดสอบความแตกตา่งของการมีระดบัพฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขายในธุรกิจ
เช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร แตห่ากผลการทดสอบพบว่า คา่ความ
แปรปรวนของทัง้ 2 กลุ่ม แตกต่างกัน (ค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05) ก็จะใช้ค่า t-test กรณี Equal 
Variances not Assumed ส าหรับผลการทดสอบความแตกต่างของการมีผลต่อพฤติกรรมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ ในเขต
กรุงเทพมหานครโดยสาขาท่ีจบการศกึษาทัง้ 2 กลุม่ มีผลการทดสอบความแตกตา่งระหว่างความ
แปรปรวน โดยใช้สถิต ิLevene’s test ดงันี ้
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ตาราง 19 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของพฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของ
พนกังานขายในธุรกิจเชา่ซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ของแตล่ะกลุม่
สาขาท่ีจบการศกึษา โดยใช้สถิต ิLevene’s test 

 

พฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังาน Levene's Statistic Sig. 
ความคดิริเร่ิมสร้างสรรคของพนกังาน .214 .644 

การแสวงหาโอกาสของพนกังาน .427 .120 

การเป็นผู้น าทางด้านความคิด .000 .984 

การน าความรู้ด้านนวตักรรมมาประยกุต์ใช้ .287 .592 

พฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังาน
โดยรวม 

.030 .311 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
จากตาราง 19 ผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม

ของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ของแต่ละ
กลุ่มสาขาท่ีจบการศึกษา โดยใช้สถิติ Levene’s test ปรากฎว่า พฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวตักรรมของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยรวม และรายด้าน ได้แก่ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคของพนักงาน การแสวงหาโอกาสของ
พนกังาน การเป็นผู้น าทางด้านความคดิ และการน าความรู้ด้านนวตักรรมมาประยกุต์ใช้ มีคา่ sig. 
เท่ากับ .311 .644 .120 .984 และ .592 ตามล าดับ ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน
หลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มีคา่ความแปรปรวนไม่แตกตา่งกนั จึงใช้
การทดสอบค่า t กรณีท่ีค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน (Equal variances assumed) โดยใช้
สถิต ิt-test ในการทดสอบท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
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ตาราง 20 แสดงผลการวิเคราะห์พฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขายในธุรกิจเชา่
ซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสาขาท่ีจบการศกึษา 

 

พฤตกิรรมการ
สร้างสรรค์นวตักรรม
ของพนกังาน 

สาขา 
t-test for Equality of Means 

�̅� S.D. t df Sig. 

ความคดิริเร่ิม
สร้างสรรคของพนกังาน 

ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

3.536 0.508 -.950 398 .343 

ด้านสงัคมศาสตร์ 3.587 0.516    

การแสวงหาโอกาสของ
พนกังาน 

ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

3.624 0.547 .386 398 .700 

ด้านสงัคมศาสตร์ 3.601 0.598    

การเป็นผู้น าทางด้าน
ความคดิ 

ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

3.635 0.546 -.003 398 .998 

ด้านสงัคมศาสตร์ 3.635 0.554    

การน าความรู้ด้าน
นวตักรรมมา
ประยกุต์ใช้ 

ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

3.621 0.522 -.217 398 .828 

ด้านสงัคมศาสตร์ 3.633 0.553    

พฤตกิรรมการ
สร้างสรรค์นวตักรรม
ของพนกังานโดยรวม 

ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

3.604 0.482 -.191 398 .849 

ด้านสงัคมศาสตร์ 3.614 0.512    
 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตาราง 20 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงาน
ขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสาขาท่ีจบ
การศกึษา โดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคของพนกังาน การแสวงหาโอกาส
ของพนกังาน การเป็นผู้น าทางด้านความคิด และการน าความรู้ด้านนวตักรรมมาประยกุต์ใช้ มีค่า 
sig. เท่ากับ .849 .343 .700 .998 และ.828ตามล าดบั ซึ่ง ค่า sig. ทัง้หมดมีค่ามากกว่า 0.05 นั่น
คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนกังานขายใน
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ธุรกิจเชา่ซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครมีสาขาท่ีจบการศกึษาแตกตา่งกนั 
มีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม ในแต่ละด้านทุกด้านแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคญัทาง
สถิต ิซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานการวิจยัท่ีตัง้ไว้ 
 

5.อายงุาน สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิต ิได้ดงันี ้
H0: พนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกตา่งท่ีมีอายงุานแตกตา่งกนั มีผลตอ่พฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมไมแ่ตกตา่งกนั 
H1: พนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกตา่งท่ีมีอายงุานแตกตา่งกนั มีผลตอ่พฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมแตกตา่งกนั 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

analysis of variance) ส าหรับตัวแปรอิสระมากกว่า 2 กลุ่ม ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% โดยจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) เม่ือค่าระดบันัยส าคญัทางสถิติมีค่าน้อยกว่า 0.05 ทัง้นี ้จะท าการ
ทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อนถ้าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มเท่ากัน ให้ทดสอบ
สมมติฐานจากตาราง F-test และถ้าคา่ความแปรปรวนแตล่ะกลุม่ไม่เท่ากนั ให้ทดสอบสมมติฐาน
จากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเม่ือ Sig. มีค่าน้อยกว่า 
0.05 ถ้าสมมติฐานใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีค่าเฉล่ีย
แตกต่างกันอย่างน้อยหนึ่งคู่ จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple comparison) โดยใช้วิธี
ทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาว่าคา่เฉล่ีย
คูใ่ดบ้างแตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ Levene’s test ซึ่งตัง้สมมติฐานได้
ดงันี ้

H0: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 
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ตาราง 21 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของพฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของ
พนกังานขายในธุรกิจเชา่ซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ของแตล่ะกลุม่
อายงุาน โดยใช้สถิต ิLevene’s test 

 

พฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังาน Levene's Statistic Sig. 
ความคดิริเร่ิมสร้างสรรคของพนกังาน 6.698* .000 

การแสวงหาโอกาสของพนกังาน 2.569 .054 

การเป็นผู้น าทางด้านความคิด 2.599 .052 

การน าความรู้ด้านนวตักรรมมาประยกุต์ใช้ 5.086* .002 

พฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังาน
โดยรวม 

5.807* .001 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
จากตาราง 21 ผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม

ของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ของแต่ละ
กลุ่มอายุงาน โดยใช้สถิติ Levene’s test พบว่า พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังาน
ขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวม มีคา่ sig. เท่ากับ 
.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
หมายความว่า มีค่าความแปรปรวนแตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญั ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงท าการทดสอบ
สมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั(H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple comparison) โดยใช้วิ ธีทดสอบแบบ 
Dunnett’s T3 เพ่ือหาวา่คา่เฉล่ียคูใ่ดบ้างแตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

การน าความรู้ด้านนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ มีค่า sig. เท่ากับ .000 .002 ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั(H0) หมายความวา่ มีคา่ความ
แปรปรวนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ จึงท าการทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test ซึ่งจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเม่ือค่า sig. น้อยกว่า 0.05 ถ้าสมมติฐานใด ปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน(Multiple comparison) 
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โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) เพ่ือหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบ้าง
แตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 
ตาราง 22 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตา่งของส าหรับผลการทดสอบความแปรปรวนของ
พฤตกิรรม การสร้างนวตักรรมของพนกังานขายในธุรกิจเชา่ซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายงุาน โดยใช้ Brown-Forsythe test 
 

พฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม
ของพนกังาน 

Brown-Forsythe 
Statistica 

df1 df2 Sig. 

ความคดิริเร่ิมสร้างสรรคของพนกังาน 6.127* 3 380 .000 

การน าความรู้ด้านนวตักรรมมา
ประยกุต์ใช้ 

4.111* 3 385 .007 

พฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม
ของพนกังานโดยรวม 

5.430* 3 384 .001 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
จากตาราง 22 ผลการวิเคราะห์ความแตกตา่งของของพฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม

ของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวม 
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคของพนักงาน และการน าความรู้ด้านนวตักรรมมาประยุกต์ใช้ มีค่า sig. 
เท่ากับ .001 .000 และ .007 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั(H0) หมายความวา่ พนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีอายงุานตา่งกนั มีพฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมโดยรวมแตกตา่งกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ตาราง 23 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคูข่องพฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขาย
ในธุรกิจเชา่ซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคของ
พนกังานจ าแนกตามอายงุาน โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 
 

อาย ุ
 1-3 ปี 4-6 ปี 7-9 ปี 10 ปีขึน้ไป 

�̅� 3.692 3.655 3.465 3.489 
1-3 ปี 3.692 - .063 .228* .253* 

   (.918) (.008) (.003) 
4-6 ปี 3.655 - - .164 .189* 

    (.087) (.034) 
7-9 ปี 3.465 - - - .025 

     (1.00) 
10 ปีขึน้ไป 3.489 - - - - 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
จากตาราง 23 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู่ของพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม

ของพนกังานขายในธุรกิจเชา่ซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ความคดิริเร่ิม
สร้างสรรคของพนกังาน จ าแนกตามอายงุาน โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 พบวา่  

พนักงานท่ีมีอายุงาน 1-3 ปีกับพนักงานท่ีมีอายุงาน 7-9 ปี มีค่า sig. เท่ากับ .008 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานท่ีมีอายุงาน 1-3 ปีกับพนักงานท่ีมีอายุงาน 7-9 ปี มี
พฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคของพนกังาน แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 โดยพนักงานท่ีมีอายุงาน 1-3 ปีมีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนักงาน
ขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค
ของพนกังาน มากกวา่พนกังานท่ีมีอายงุาน 7-9 ปี ซึง่มีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั .228 

พนกังานท่ีมีอายุงาน 1-3 ปีกับพนกังานท่ีมีอายุงาน 10 ปีขึน้ไป มีค่า sig. เท่ากับ .003 
ซึง่น้อยกวา่ 0.05 หมายความวา่ พนกังานท่ีมีอายงุาน 1-3 ปีกบัพนกังานท่ีมีอายงุาน 10 ปีขึน้ไป มี
พฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ใน
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เขตกรุงเทพมหานคร ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคของพนกังาน แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีอายุงาน 1-3 ปี มีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังาน
ขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค
ของพนกังาน มากกวา่พนกังานท่ีมีอายงุาน 10 ปีขึน้ไป ซึง่มีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั .253 

พนกังานท่ีมีอายุงาน 4-6 ปีกับพนกังานท่ีมีอายุงาน 10 ปีขึน้ไป มีค่า sig. เท่ากับ .034 
ซึง่น้อยกวา่ 0.05 หมายความวา่ พนกังานท่ีมีอายงุาน 4-6 ปีกบัพนกังานท่ีมีอายงุาน 10 ปีขึน้ไป มี
พฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคของพนกังาน แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีอายงุาน 4-6  ปี มีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังาน
ขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค
ของพนกังาน มากกวา่พนกังานท่ีมีอายงุาน 10 ปีขึน้ไป ซึง่มีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั .189 

สว่นคูอ่ื่นๆได้แก่ กลุ่มอายงุาน 1-3 ปี จบัคูก่บักลุ่มอายงุาน 4-6 ปี มีคา่ sig. เท่ากบั .918 
กลุ่มอายงุาน 4-6 ปี จบัคู่กบักลุ่มอายงุาน 7-9 ปี มีคา่ sig. เท่ากับ .087 และ กลุ่มอายงุาน 7-9 ปี 
จับคู่กับ กลุ่มอายุ 10 ปีขึน้ไป มีค่า sig. เท่ากับ 1.00 ซึ่งมากกว่า 0.05  นั่นคือ มีพฤติกรรมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ความคดิริเร่ิมสร้างสรรคของพนกังาน แตกตา่งกนั อยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ 

 
ตาราง 24 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคูข่องพฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขาย
ในธุรกิจเชา่ซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร การน าความรู้ด้านนวตักรรมมา
ประยกุต์ใช้จ าแนกตามอายงุาน โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 
 

อาย ุ
 1-3 ปี 4-6 ปี 7-9 ปี 10 ปีขึน้ไป 

�̅� 3.692 3.655 3.465 3.489 
1-3 ปี 3.692 - .0603 .197 .220* 

   (.954) (.059) (.014) 
4-6 ปี 3.655 - - .136 .159 

    (.316) (.115) 
7-9 ปี 3.465 - - - .0229 

     (1.00) 
10 ปีขึน้ไป 3.489 - - - - 
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* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
จากตาราง 24 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู่ของพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม

ของพนกังานขายในธุรกิจเชา่ซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร การน าความรู้
ด้านนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ จ าแนกตามอายุงาน โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 พบว่า 
พนกังานท่ีมีอายงุาน 1-3 ปีกบัพนกังานท่ีมีอายงุาน 10 ปีขึน้ไป มีคา่ sig. เทา่กบั .014 ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 หมายความว่า พนกังานท่ีมีอายงุาน 1-3 ปีกับพนกังานท่ีมีอายงุาน 10 ปีขึน้ไป มีพฤติกรรม
การสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขต
กรุงเทพมหานคร การน าความรู้ด้านนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 โดยพนักงานท่ีมีอายุงาน 1-3 ปี มีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
พนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร  การน าความรู้
ด้านนวตักรรมมาประยุกต์ใช้ มากกว่าพนกังานท่ีมีอายุงาน 10 ปีขึน้ไป ซึ่งมีผลต่างของค่าเฉล่ีย
เทา่กบั .220 

สว่นคูอ่ื่นๆได้แก่ กลุ่มอายงุาน 1-3 ปี จบัคูก่บักลุ่มอายงุาน 4-6 ปี มีคา่ sig. เท่ากบั .359 
กลุ่มอายงุาน 1-3 ปี จบัคูก่บักลุ่มอายงุาน 7-9 ปี มีค่า sig. เท่ากบั .059 กลุ่มอายุงาน 4-6 ปี จบัคู่
กบักลุ่มอายงุาน 7-9 ปี มีคา่ sig. เท่ากบั .316 กลุ่มอายงุาน 4-6 ปี จบัคู่กบักลุ่มอายุงาน 10 ปีขึน้
ไป มีค่า sig. เท่ากับ  .115 และ กลุ่มอายุงาน 7-9 ปี จับคู่กับ กลุ่มอายุ 10 ปีขึน้ไป มีค่า sig. 
เท่ากับ 1.000 ซึ่งมากกว่า 0.05  นัน่คือ มีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขายใน
ธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร การน าความรู้ด้านนวตักรรมมา
ประยกุต์ใช้แตกตา่งกนั อยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ 
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ตาราง 25 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคูข่องพฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขาย
ในธุรกิจเชา่ซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม จ าแนกตามอายงุาน 
โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 

 

อาย ุ
 1-3 ปี 4-6 ปี 7-9 ปี 10 ปีขึน้ไป 

�̅� 3.692 3.655 3.465 3.489 
1-3 ปี 3.692 - .070 .221* .229* 

   (.861) (.007) (.007) 
4-6 ปี 3.655 - - .151 .158 

    (.116) (.103) 
7-9 ปี 3.465 - - - .007 

     (1.00) 
10 ปีขึน้ไป 3.489 - - - - 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
จากตาราง 25 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู่ของพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม

ของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม 
จ าแนกตามอายงุาน โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 พบวา่  

พนักงานท่ีมีอายุงาน 1-3 ปีกับพนักงานท่ีมีอายุงาน 7-9 ปี มีค่า sig. เท่ากับ .007 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานท่ีมีอายุงาน 1-3 ปีกับพนักงานท่ีมีอายุงาน 7-9 ปี มี
พฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมี
อายุงาน 1-3 ปีมีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของ
ธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครมากกว่าพนักงานท่ีมีอายุงาน 7-9 ปี ซึ่งมีผลต่างของ
คา่เฉล่ียเทา่กบั .221 

พนกังานท่ีมีอายุงาน 1-3 ปีกับพนกังานท่ีมีอายุงาน 10 ปีขึน้ไป มีค่า sig. เท่ากับ .007 
ซึง่น้อยกวา่ 0.05 หมายความวา่ พนกังานท่ีมีอายงุาน 1-3 ปีกบัพนกังานท่ีมีอายงุาน 10 ปีขึน้ไป มี
พฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ใน
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เขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมี
อายงุาน 1-3 ปี มีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของ
ธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม มากกว่าพนกังานท่ีมีอายุงาน 10 ปีขึน้ไป ซึ่งมี
ผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั .229 

สว่นคูอ่ื่นๆได้แก่ กลุ่มอายงุาน 1-3 ปี จบัคูก่บักลุ่มอายงุาน 4-6 ปี มีคา่ sig. เท่ากบั .861 
กลุ่มอายุงาน 4-6 ปี จบัคูก่ับ กลุ่มอายุงาน 7-9 ปี ค่า sig. เท่ากับ .116 กลุ่มอายุงาน 4-6 ปี จบัคู่
กบั กลุ่มอายงุาน 10 ปีขึน้ไป คา่ sig. เท่ากบั .103 และ กลุ่มอายงุาน 7-9 ปี จบัคูก่บั กลุ่มอาย ุ10 
ปีขึน้ไป มีคา่ sig. เท่ากบั 1.000 ซึ่งมากกวา่ 0.05  นัน่คือ มีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของ
พนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมแตกตา่ง
กนั อยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ 

 
ตาราง 26 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตา่งของพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของ
พนกังานขายในธุรกิจเชา่ซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ
งาน 
 
พฤตกิรรมการ
สร้างสรรค์
นวตักรรมของ
พนกังาน 

แหลง่ความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 
Squares 

F Sig. 

การแสวงหา
โอกาสของ
พนกังาน 

ระหวา่งกลุม่ 3.416 3 1.139 3.446* .017 

ภายในกลุม่ 130.853 396 .330   

รวม 134.269 399    

การเป็นผู้น า
ทางด้านความคดิ 

ระหวา่งกลุม่ 3.670 3 1.223 4.130* .007 

ภายในกลุม่ 117.290 396 .296   

รวม 120.960 399    

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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จากตาราง 26 ผลการวิเคราะห์ความแตกตา่งของพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของ
พนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ
งาน โดยใช้สถิติ F-test พบว่า การแสวงหาโอกาสของพนกังาน และการน าความรู้ด้านนวตักรรม
มาประยุกต์ใช้ มีค่า Sig. เท่ากับ.017 และ .007 ตามล าดับ ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนกังานท่ีมีอายงุานแตกตา่ง
กัน มีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคาร
พาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร การแสวงหาโอกาสของพนกังาน การเป็นผู้น าทางด้านความคิด 
และการน าความรู้ด้านนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงได้น าผลการวิเคราะห์ไปทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคู ่ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 
95% โดยปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเม่ือค่า sig. น้อยกว่า 0.05 ถ้าสมมติฐานใด ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน(Multiple 
comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) เพ่ือหาว่า
คา่เฉล่ียคู่ใดบ้างแตกต่างกันท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ ดงัตาราง  27
และ 28 ตามล าดบั 
 

ตาราง 27 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคูข่องพฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขาย
ในธุรกิจเชา่ซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร การแสวงหาโอกาสของ
พนกังาน จ าแนกตามอายงุาน โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) 
 

อาย ุ
 1-3 ปี 4-6 ปี 7-9 ปี 10 ปีขึน้ไป 

�̅� 3.692 3.655 3.465 3.489 
1-3 ปี 3.692 - .036 .226* .202* 

   (.605) (.014) (.017) 
4-6 ปี 3.655 - - .190* .165* 

    (.034) (.045) 
7-9 ปี 3.465 - - - -.024 

     (.809) 
10 ปีขึน้ไป 3.489 - - - - 
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* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
จากตาราง 27 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู่ของพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม

ของพนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร การแสวงหา
โอกาสของพนักงาน จ าแนกตามอายุงาน โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) พบวา่  

พนักงานท่ีมีอายุงาน 1-3 ปีกับพนักงานท่ีมีอายุงาน 7-9 ปี มีค่า sig. เท่ากับ .014 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานท่ีมีอายุงาน 1-3 ปีกับพนักงานท่ีมีอายุงาน 7-9 ปี มี
พฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร การแสวงหาโอกาสของพนักงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีอายงุาน 1-3 ปีมีพฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขาย
ในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร การแสวงหาโอกาสของ
พนกังาน มากกวา่พนกังานท่ีมีอายงุาน 7-9 ปี ซึง่มีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั .226 

พนกังานท่ีมีอายุงาน 1-3 ปีกับพนกังานท่ีมีอายุงาน 10 ปีขึน้ไป มีค่า sig. เท่ากับ .017 
ซึง่น้อยกวา่ 0.05 หมายความวา่ พนกังานท่ีมีอายงุาน 1-3 ปีกบัพนกังานท่ีมีอายงุาน 10 ปีขึน้ไป มี
พฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร การแสวงหาโอกาสของพนักงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีอายงุาน 1-3 ปี มีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขาย
ในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร การแสวงหาโอกาสของ
พนกังานมากกวา่พนกังานท่ีมีอายงุาน 10 ปีขึน้ไป ซึง่มีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั .202 

พนักงานท่ีมีอายุงาน 4-6 ปีกับพนักงานท่ีมีอายุงาน 7-9 ปี มีค่า sig. เท่ากับ .034 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานท่ีมีอายุงาน 4-6 ปีกับพนักงานท่ีมีอายุงาน 7-9 ปี มี
พฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร การแสวงหาโอกาสของพนักงาน  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยพนักงานท่ีมีอายุงาน 4-6  ปี มีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนักงาน
ขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร การแสวงหาโอกาสของ
พนกังานมากกวา่พนกังานท่ีมีอายงุาน 7-9 ปี ซึง่มีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั .190 

พนกังานท่ีมีอายุงาน 4-6 ปีกับพนกังานท่ีมีอายุงาน 10 ปีขึน้ไป มีค่า sig. เท่ากับ .045 
ซึง่น้อยกวา่ 0.05 หมายความวา่ พนกังานท่ีมีอายงุาน 4-6 ปีกบัพนกังานท่ีมีอายงุาน 10 ปีขึน้ไป มี
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พฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร การแสวงหาโอกาสของพนักงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยพนักงานท่ีมีอายุงาน 4-6  ปี มีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนักงาน
ขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร การแสวงหาโอกาสของ
พนกังานมากกวา่พนกังานท่ีมีอายงุาน 10 ปีขึน้ไป ซึง่มีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั .165 

สว่นคูอ่ื่นๆได้แก่ กลุ่มอายงุาน 1-3 ปี จบัคูก่บักลุ่มอายงุาน 4-6 ปี มีคา่ sig. เท่ากบั .605 
และ กลุ่มอายุงาน 7-9 ปี จบัคู่กับ กลุ่มอายุ 10 ปีขึน้ไป มีค่า sig. เท่ากับ .809 ซึ่งมากกว่า 0.05  
นัน่คือ มีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคาร
พาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร การแสวงหาโอกาสของพนกังานแตกตา่งกัน อย่างไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิต ิ
 

ตาราง 28 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคูข่องพฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขาย
ในธุรกิจเชา่ซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร การเป็นผู้น าทางด้านความคิด 
จ าแนก  ตามอายงุาน โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 

 

อาย ุ
 1-3 ปี 4-6 ปี 7-9 ปี 10 ปีขึน้ไป 

�̅� 3.758 3.634 3.521 3.516 
1-3 ปี 3.758 - .1233 .236* .241* 

   (.065) (.007) (.003) 
4-6 ปี 3.634 - - .113 .117 

    (.183) (.132) 
7-9 ปี 3.521 - - - .004 

     (.961) 
10 ปีขึน้ไป 3.516 - - - - 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
จากตาราง 28 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู่ของพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม

ของพนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร การเป็นผู้น า
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ทางด้านความคิด  จ าแนกตามอายุงาน โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) พบวา่  

พนักงานท่ีมีอายุงาน 1-3 ปีกับพนักงานท่ีมีอายุงาน 7-9 ปี มีค่า sig. เท่ากับ .007 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานท่ีมีอายุงาน 1-3 ปีกับพนักงานท่ีมีอายุงาน 7-9 ปี มี
พฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร การเป็นผู้น าทางด้านความคิด แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 โดยพนักงานท่ีมีอายุงาน 1-3 ปีมีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานขายใน
ธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร การเป็นผู้น าทางด้านความคิด 
พนกังาน มากกวา่พนกังานท่ีมีอายงุาน 7-9 ปี ซึง่มีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั .236 

พนกังานท่ีมีอายุงาน 1-3 ปีกับพนกังานท่ีมีอายุงาน 10 ปีขึน้ไป มีค่า sig. เท่ากับ .003 
ซึง่น้อยกวา่ 0.05 หมายความวา่ พนกังานท่ีมีอายงุาน 1-3 ปีกบัพนกังานท่ีมีอายงุาน 10 ปีขึน้ไป มี
พฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร การเป็นผู้น าทางด้านความคิด แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 โดยพนักงานท่ีมีอายุงาน 1-3 ปี มีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานขายใน
ธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร การเป็นผู้น าทางด้านความคิด 
มากกวา่พนกังานท่ีมีอายงุาน 10 ปีขึน้ไป ซึง่มีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั .241 

สว่นคูอ่ื่นๆได้แก่ กลุ่มอายงุาน 1-3 ปี จบัคูก่บักลุ่มอายงุาน 4-6 ปี มีคา่ sig. เท่ากบั .065
กลุ่มอายุงาน 4-6 ปี จบัคู่กับ กลุ่มอายุงาน 7-9 ปี ค่า sig. เท่ากับ .183 กลุ่มอายุงาน 4-6 ปี จบัคู่
กบั กลุ่มอายงุาน 10 ปีขึน้ไป คา่ sig. เท่ากบั .132 และ กลุ่มอายงุาน 7-9 ปี จบัคูก่ับ กลุ่มอาย ุ10 
ปีขึน้ไป มีค่า sig. เท่ากับ .961ซึ่งมากกว่า 0.05  นัน่คือ มีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของ
พนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการเป็นผู้น า
ทางด้านความคดิแตกตา่งกนั อยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ 

สมมติฐานที่  2 ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง  อนัได้แก่ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  
การสร้างแรงบันดาลใจ  การกระตุ้ นทางปัญญา การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มี
ความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของ
ธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

1. ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
พนักงานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวม 

สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิติ ได้ดงันี ้
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H0: ภาวะผู้ น าการเปล่ียนแปลง ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวตักรรมของพนกังานขายในธุรกิจเชา่ซือ้โดยรวม ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1: ภาวะผู้ น าการเปล่ียนแปลง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวตักรรมของพนกังานขายในธุรกิจเชา่ซือ้โดยรวม ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร  

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์
สั น  (Pearson product moment correlation coefficient) ท่ี ร ะดับ ค วาม เช่ื อ มั่ น  95% เ พ่ื อ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทัง้สองตัว ถ้ามีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) ผลการทดสอบสมมตฐิานแสดง ดงันี ้

 
ตาราง 29 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ ระหวา่งภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง  กบัพฤตกิรรม
การสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขายในธุรกิจเชา่ซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 

ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง 

พฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขายในธุรกิจเชา่
ซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Pearson 
Correlation (r) 

Sig. ทิศทาง 
ระดบั 
ความสมัพนัธ์ 

การมีอิทธิพลอยา่งมี
อดุมการณ์ 

.659* .000 เดียวกนั ระดบัสงู 

การสร้างแรงบนัดาลใจ .638* .000 เดียวกนั ระดบัสงู 
การกระตุ้นทางปัญญา .664* .000 เดียวกนั ระดบัสงู 
การค านงึถึงความเป็น
ปัจเจกบคุคล 

.685* .000 เดียวกนั ระดบัสงู 

ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง 
โดยรวม 

.746* .000 เดียวกนั ระดบัสงู 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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จากตาราง 29 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ ระหว่างภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง  
อนัได้แก่ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  การสร้างแรงบนัดาลใจ  การกระตุ้นทางปัญญา การ
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขายในธุรกิจ
เชา่ซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการใช้การวิเคราะห์สถิติสหสมัพนัธ์
อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) พบว่าระดับความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซือ้โดยรวม ของธนาคารพาณิชย์
ในเขตกรุงเทพมหานคร มีคา่ Sig. เท่ากบั .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ดงันัน้ จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง  มีความสมัพนัธ์
กบัพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขายในธุรกิจเชา่ซือ้ ของธนาคารพาณิชย์ในเขต
กรุงเทพมหานครซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานการวิจยัท่ีได้ตัง้ไว้ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

การมี อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  มีค่า r เท่ากับ 0.659 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัสงู อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  

การสร้างแรงบนัดาลใจ มีค่า r เท่ากับ 0.638 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกนัในระดบัสงู อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

การกระตุ้นทางปัญญา มีค่า r เท่ากับ 0.664 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกนัในระดบัสงู อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีค่า r เท่ากับ 0.685 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัสงู อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ภาวะผู้ น าการเปล่ียนแปลง โดยรวมมีค่า r เท่ากับ 0.746 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัสงู อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

นอกจากนัน้ตาราง ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์(ค่า r) ของการค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บคุคล มีคา่ r สงูท่ีสดุเท่ากบั 0.685 รองลงมาคือการกระตุ้นทางปัญญา มีคา่ r เท่ากบั 0.664 การ
มอีิทธพิลอย่างมอุีดมการณ์ มีค่า r เท่ากับ 0.659 และการสร้างแรงบนัดาลใจ มีค่า r ต ่าท่ีสุด 
เทา่กบั 0.638 

2. ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
พนักงานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคของพนักงาน 

สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิติ ได้ดงันี ้
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H0: ภาวะผู้ น าการเปล่ียนแปลงไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวัตกรรม ด้านความคิดริเร่ิมสร้างสรรคของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคาร
พาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1: ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงมีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม 
ด้านความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ของพนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขต
กรุงเทพมหานคร  

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์
สั น  (Pearson product moment correlation coefficient) ท่ี ร ะดับ ค วาม เช่ื อ มั่ น  95% เ พ่ื อ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทัง้สองตัว ถ้ามีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) ผลการทดสอบสมมตฐิานแสดง ดงันี ้
 

ตาราง 30 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง  ความสมัพนัธ์
กบัพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ของพนกังานขายในธุรกิจเชา่ซือ้
รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

ภาวะผู้น าการ
เปล่ียนแปลง 

                      ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 

Pearson 
Correlation (r) 

Sig. ทิศทาง 
ระดบั 
ความสมัพนัธ์ 

การมีอิทธิพลอยา่งมี
อดุมการณ์ 

.619* .000 เดียวกนั ระดบัสงู 

การสร้างแรงบนัดาลใจ .606* .000 เดียวกนั ระดบัสงู 
การกระตุ้นทางปัญญา .621* .000 เดียวกนั ระดบัสงู 
การค านงึถึงความเป็น
ปัจเจกบคุคล 

.634* .000 เดียวกนั ระดบัสงู 

ภาวะผู้น าการ
เปล่ียนแปลง โดยรวม 

.700* .000 เดียวกนั ระดบัสงู 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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จากตาราง 30 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ ระหว่างภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง  
อนัได้แก่ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  การสร้างแรงบนัดาลใจ  การกระตุ้นทางปัญญา การ
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล กับพฤติกรรมด้านการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนักงานขายใน
ธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการใช้การวิเคราะห์สถิติ
สหสัมพัน ธ์อย่างง่ายของเพี ย ร์สัน  (Pearson Product Moment Correlation) พบว่าระดับ
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม  ด้านความคิดริเร่ิมสร้างสรรคของพนักงาน
ขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีคา่ Sig. เท่ากบั .000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 ดงันัน้ จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่า ภาวะผู้ น าการเปล่ียนแปลง  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม  ด้าน
ความคิด ริเร่ิมสร้างสรรคของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซื อ้  ของธนาคารพาณิชย์ในเขต
กรุงเทพมหานครซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานการวิจยัท่ีได้ตัง้ไว้ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

การมี อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  มีค่า r เท่ากับ 0.619 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัสงู อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  

การสร้างแรงบนัดาลใจ มีค่า r เท่ากับ 0.606 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกนัในระดบัสงู อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

การกระตุ้นทางปัญญา มีค่า r เท่ากับ 0.621 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ใน

ทิศทางเดยีวกนัในระดบัสงู อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีค่า r เท่ากับ 0.637 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัสงู อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ภาวะผู้ น าการเปล่ียนแปลง โดยรวมมีค่า r เท่ากับ 0.700 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัสงู อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

นอกจากนัน้ตาราง ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์(ค่า r) ของการค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บคุคล มีคา่ r สงูท่ีสดุเท่ากบั 0.637 รองลงมาคือการกระตุ้นทางปัญญา มีคา่ r เท่ากบั 0.621 การ
มีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ มีค่า r เท่ากับ 0.619 และการสร้างแรงบันดาลใจ มีค่า r ต ่าท่ีสุด 
เทา่กบั 0.606 

3. ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
พนักงานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการ
แสวงหาโอกาสของพนักงาน 

สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิติ ได้ดงันี ้
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H0: ภาวะผู้ น าการเปล่ียนแปลง ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวตักรรม ด้านการแสวงหาโอกาสของพนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

H1: ภาวะผู้ น าการเปล่ียนแปลง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวตักรรม ด้านการแสวงหาโอกาสของพนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร  

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์
สั น  (Pearson product moment correlation coefficient) ท่ี ร ะดับ ค วาม เช่ื อ มั่ น  95% เ พ่ื อ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทัง้สองตัว ถ้ามีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) ผลการทดสอบสมมตฐิานแสดง ดงันี ้

 
ตาราง 31 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง  ความสมัพนัธ์
กบัพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม ด้านการแสวงหาโอกาส ของพนกังานขายในธุรกิจเชา่ซือ้
รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร   
 

ภาวะผู้น าการ
เปล่ียนแปลง 

                    การแสวงหาโอกาสของพนักงาน 

Pearson 
Correlation (r) 

Sig. ทิศทาง 
ระดบั 
ความสมัพนัธ์ 

การมีอิทธิพลอยา่งมี
อดุมการณ์ 

.582* .000 เดียวกนั ระดบัปานกลาง 

การสร้างแรงบนัดาลใจ .543* .000 เดียวกนั ระดบัปานกลาง 
การกระตุ้นทางปัญญา .588* .000 เดียวกนั ระดบัปานกลาง 
การค านงึถึงความเป็น
ปัจเจกบคุคล 

.602* .000 เดียวกนั ระดบัปานกลาง 

ภาวะผู้น าการ
เปล่ียนแปลง โดยรวม 

.653* .000 เดียวกนั ระดบัสงู 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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จากตาราง  31 การวิ เคราะห์ความสัมพัน ธ์ระหว่างภาวะผู้ น าการเปล่ียนแปลง  
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม ด้านการแสวงหาโอกาส ของพนกังานขายใน
ธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยการใช้การวิเคราะห์สถิติ
สหสัมพัน ธ์อย่างง่ายของเพี ย ร์สัน  (Pearson Product Moment Correlation) พบว่าระดับ
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม ด้านการแสวงหาโอกาส ของพนกังานขายใน
ธุรกิจเช่าซือ้ ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีคา่ Sig. เท่ากบั .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
ดงันัน้ จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ภาวะผู้น า
การเปล่ียนแปลง  มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม ด้านการแสวงหาโอกาส 
ของพนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งสอดคล้อง
กบัสมมตฐิานการวิจยัท่ีได้ตัง้ไว้ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

การมี อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  มีค่า r เท่ากับ 0.582 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

การสร้างแรงบนัดาลใจ มีค่า r เท่ากับ 0.543 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ใน
ทิศทางตรงกนัข้ามในระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

การกระตุ้นทางปัญญา มีค่า r เท่ากับ 0.588 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางตรงกนัข้ามในระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีค่า r เท่ากับ 0.602 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ภาวะผู้ น าการเปล่ียนแปลง โดยรวมมีค่า r เท่ากับ 0.653 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัสงู อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

นอกจากนัน้ตาราง ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์(ค่า r) ของการค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บคุคล มีคา่ r สงูท่ีสดุเท่ากบั 0.602 รองลงมาคือการกระตุ้นทางปัญญา มีคา่ r เท่ากบั 0.588 การ
มีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ มีค่า r เท่ากับ 0.582 และการสร้างแรงบันดาลใจ มีค่า r ต ่าท่ีสุด 
เทา่กบั 0.543 

4. ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
พนักงานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการ
เป็นผู้น าทางด้านความคิดของพนักงาน 

สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิติ ได้ดงันี ้
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H0: ภาวะผู้ น าการเปล่ียนแปลง ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวตักรรม ด้านการเป็นผู้น าทางด้านความคิดของพนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคาร
พาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1: ภาวะผู้ น าการเปล่ียนแปลง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวตักรรม ด้านการเป็นผู้น าทางด้านความคิดของพนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคาร
พาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร  

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์
สั น  (Pearson product moment correlation coefficient) ท่ี ร ะดับ ค วาม เช่ื อ มั่ น  95% เ พ่ื อ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทัง้สองตัว ถ้ามีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) ผลการทดสอบสมมตฐิานแสดง ดงันี ้
 

ตาราง 32 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง  ความสมัพนัธ์
กบัพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม ด้านการเป็นผู้น าทางด้านความคดิของพนกังานขายใน
ธุรกิจเชา่ซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร   
 

ภาวะผู้น าการ
เปล่ียนแปลง 

                     การเป็นผู้น าทางด้านความคิด 

Pearson 
Correlation (r) 

Sig. ทิศทาง 
ระดบั 
ความสมัพนัธ์ 

การมีอิทธิพลอยา่งมี
อดุมการณ์ 

.616* .000 เดียวกนั ระดบัสงู 

การสร้างแรงบนัดาลใจ .571* .000 เดียวกนั ระดบัปานกลาง 
การกระตุ้นทางปัญญา .612* .000 เดียวกนั ระดบัสงู 
การค านงึถึงความเป็น
ปัจเจกบคุคล 

.624* .000 เดียวกนั ระดบัสงู 

ภาวะผู้น าการ
เปล่ียนแปลง โดยรวม 

.683* .000 เดียวกนั ระดบัสงู 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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จากตาราง  32 การวิ เคราะห์ความสัมพัน ธ์ระหว่างภาวะผู้ น าการเปล่ียนแปลง  
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม ด้านการแสวงหาโอกาส ของพนกังานขายใน
ธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยการใช้การวิเคราะห์สถิติ
สหสัมพัน ธ์อย่างง่ายของเพี ย ร์สัน  (Pearson Product Moment Correlation) พบว่าระดับ
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้านการเป็นผู้ น าทางด้านความคิด ของ
พนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้ ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีคา่  Sig. เท่ากับ .000 
ซึ่งน้อยกว่า  0.05 ดังนัน้  จึงปฏิ เสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง  (H1) 
หมายความว่า ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง  มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม 
ด้านการเป็นผู้น าทางด้านความคิด ของพนกังานขายในธุรกิจเชา่ซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ใน
เขตกรุงเทพมหานครซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานการวิจยัท่ีได้ตัง้ไว้ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้  

การมี อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  มีค่า r เท่ากับ 0.616 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัสงู อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

การสร้างแรงบนัดาลใจ มีค่า r เท่ากับ 0.571 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ใน
ทิศทางตรงกนัข้ามในระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

การกระตุ้นทางปัญญา มีค่า r เท่ากับ 0.612 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางตรงกนัข้ามในระดบัสงู อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีค่า r เท่ากับ 0.624 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัสงู อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ภาวะผู้ น าการเปล่ียนแปลง โดยรวมมีค่า r เท่ากับ 0.683 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัสงู อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

นอกจากนัน้ตาราง ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์(ค่า r) ของการค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล มีค่า r สูงท่ีสุดเท่ากับ 0.624 รองลงมาคือการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ มีค่า r เท่ากับ 
0.616 การกระตุ้นทางปัญญา มีค่า r เท่ากับ 0.612 และการสร้างแรงบนัดาลใจ มีค่า r ต ่าท่ีสุด
เทา่กบั 0.571 

5. ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
พนักงานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการ
น าความรู้ด้านนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ของพนักงาน 

สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิติ ได้ดงันี ้
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H0: ภาวะผู้ น าการเปล่ียนแปลง ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวตักรรม ด้านการน าความรู้ด้านนวตักรรมมาประยกุต์ใช้ ของพนกังานขายในธุรกิจเชา่ซือ้รถยนต์
ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1: ภาวะผู้ น าการเปล่ียนแปลง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวตักรรม ด้านการน าความรู้ด้านนวตักรรมมาประยกุต์ใช้ ของพนกังานขายในธุรกิจเชา่ซือ้รถยนต์
ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร  

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์
สั น  (Pearson product moment correlation coefficient) ท่ี ร ะดับ ค วาม เช่ื อ มั่ น  95% เ พ่ื อ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทัง้สองตัว ถ้ามีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) ผลการทดสอบสมมตฐิานแสดง ดงันี ้

 
ตาราง 33 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง ความสมัพนัธ์
กบัพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม ด้านการน าความรู้ด้านนวตักรรมมาประยกุต์ใช้ ของ
พนกังานขายในธุรกิจเชา่ซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ภาวะผู้น าการ
เปล่ียนแปลง 

              การน าความรู้ด้านนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ 

Pearson Correlation 
(r) 

Sig. ทิศทาง 
ระดบั 
ความสมัพนัธ์ 

การมีอิทธิพลอยา่งมี
อดุมการณ์ 

.605* .000 เดียวกนั ระดบัสงู 

การสร้างแรงบนัดาลใจ .625* .000 เดียวกนั ระดบัสงู 
การกระตุ้นทางปัญญา .617* .000 เดียวกนั ระดบัสงู 
การค านงึถึงความเป็น
ปัจเจกบคุคล 

.655* .000 เดียวกนั ระดบัสงู 

ภาวะผู้น าการ
เปล่ียนแปลง โดยรวม 

.706* .000 เดียวกนั ระดบัสงู 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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จากตาราง  33 การวิ เคราะห์ความสัมพัน ธ์ระหว่างภาวะผู้ น าการเปล่ียนแปลง  
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้านการน าความรู้ด้านนวัตกรรมมา
ประยุกต์ใช้ ของพนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร  
โดยการใช้การวิเคราะห์สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ ายของเพียร์สัน  (Pearson Product Moment 
Correlation) พบว่าระดบัความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม ด้านการน าความรู้
ด้านนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซือ้ ของธนาคารพาณิชย์ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ดงันัน้ จึงปฏเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง  มีความสมัพันธ์กับ
พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม การน าความรู้ด้านนวตักรรมมาประยุกต์ใช้  ของพนกังานขาย
ในธุรกิจเชา่ซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานการ
วิจยัท่ีได้ตัง้ไว้ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

การมี อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  มีค่า r เท่ากับ 0.605 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัสงู อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

การสร้างแรงบนัดาลใจ มีค่า r เท่ากับ 0.625 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ใน
ทิศทางตรงกนัข้ามในระดบัสงู อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

การกระตุ้นทางปัญญา มีค่า r เท่ากับ 0.617 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางตรงกนัข้ามในระดบัสงู อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีค่า r เท่ากับ 0.655 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัสงู อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ภาวะผู้ น าการเปล่ียนแปลง โดยรวมมีค่า r เท่ากับ 0.706 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัสงู อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

นอกจากนัน้ตาราง ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์(ค่า r) ของการค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บคุคล มีคา่ r สงูท่ีสดุเท่ากบั 0.655 รองลงมาคือการสร้างแรงบนัดาลใจ มีคา่ r เท่ากบั 0.625 การ
กระตุ้ นทางปัญญา มีค่า r เท่ากับ 0.617 และการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ มีค่า r ต ่าท่ีสุด
เทา่กบั 0.605 

สมมติฐานที่  3 บรรยากาศองค์การ อนัได้แก่ ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านความท้าทาย
และความรับผิดชอบ ด้านความอบอุ่นและการสนับสนุน ด้านการให้รางวลัและการลงโทษ ด้าน
ความขัดแย้ง ด้านมาตรฐานของการปฏิบตัิงานและความคาดหวัง ด้านความเป็นหนึ่งเดียวใน
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องค์การและการจงรักภกัดีตอ่กลุ่ม ด้านความเส่ียงภยัและการรับความเส่ียงภยั มีความสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

1. บรรยากาศองค์การกับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานขาย
ในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวม 

สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิติ ได้ดงันี ้
H0: บรรยากาศองค์การ ไมมี่ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของ

พนกังานขายในธุรกิจเชา่ซือ้โดยรวม ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
H1: บรรยากาศองค์การ มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของ

พนกังานขายในธุรกิจเชา่ซือ้โดยรวม ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร  
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์

สั น  (Pearson product moment correlation coefficient) ท่ี ร ะดับ ค วาม เช่ื อ มั่ น  95% เ พ่ื อ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทัง้สองตัว ถ้ามีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) ผลการทดสอบสมมตฐิานแสดง ดงันี ้

 
ตาราง 34 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ ระหวา่งบรรยากาศองค์การ กบัพฤติกรรมการ
สร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขายในธุรกิจเชา่ซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขต
กรุงเทพมหานคร  
 

บรรยากาศองค์การ 

พฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขายในธุรกิจ
เชา่ซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Pearson 
Correlation (r) 

Sig. ทิศทาง 
ระดบั 
ความสมัพนัธ์ 

ด้านโครงสร้าง .692* .000 เดียวกนั ระดบัสงู 
ด้านความท้าทายและความ
รับผิดชอบ 

.545* .000 เดียวกนั ระดบัปานกลาง 

ด้านความอบอุน่และการ
สนบัสนนุ 

.638* .000 เดียวกนั ระดบัสงู 

ด้านการให้รางวลัและการ
ลงโทษ 

.585* .000 เดียวกนั ระดบัปานกลาง 
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* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
จากตาราง 34 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ ระหวา่งบรรยากาศองค์การ อนัได้แก่ 

ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านความท้าทายและความรับผิดชอบ ด้านความอบอุ่นและการสนบัสนนุ 
ด้านการให้รางวลัและการลงโทษ ด้านความขดัแย้ง ด้านมาตรฐานของการปฏิบตัิงานและความ
คาดหวงั ด้านความเป็นหนึ่งเดียวในองค์การและการจงรักภกัดีตอ่กลุม่ ด้านความเส่ียงภยัและการ
รับความเส่ียงภัย กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์
ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการใช้การวิเคราะห์สถิตสิหสมัพนัธ์อยา่งง่ายของ
เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) พบว่าระดับความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมโดยรวมของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซือ้ ของธนาคารพาณิชย์ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ดงันัน้ จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า บรรยากาศองค์การ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม
การสร้างสรรค์นวตักรรมโดยรวม ของพนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ใน
เขตกรุงเทพมหานครซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานการวิจยัท่ีได้ตัง้ไว้ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้  

บรรยากาศองค์การ 

พฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขายในธุรกิจ
เชา่ซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Pearson 
Correlation (r) 

Sig. ทิศทาง 
ระดบั 
ความสมัพนั
ธ์ 

ด้านความขดัแย้ง .635* .000 เดียวกนั ระดบัสงู 

ด้านมาตรฐานของการ
ปฏิบตังิานและความคาดหวงั 

.696* .000 เดียวกนั ระดบัสงู 

ด้านความเป็นหนึง่เดียวใน
องค์การและการจงรักภกัดีตอ่
กลุม่ 

.625* .000 เดียวกนั ระดบัสงู 

ด้านความเส่ียงภยัและการรับ
ความเส่ียงภยั 

.686* .000 เดียวกนั ระดบัสงู 

บรรยากาศองค์การโดยรวม .771* .000 เดียวกนั ระดบัสงู 
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ด้านโครงสร้างองค์การ มีค่า r เท่ากับ 0.692 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกนัในระดบัสงู อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  

ด้านความท้าทายและความรับผิดชอบ มีค่า r เท่ากับ 0.545 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ด้านความอบอุ่นและการสนับสนุน มีค่า r เท่ากับ 0.638 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัสงู อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ด้านการให้รางวัลและการลงโทษ  มีค่า r เท่ากับ 0.585 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ด้านความขดัแย้ง มีคา่ r เท่ากบั 0.635 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนัในระดบัสงู อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ด้านมาตรฐานของการปฏิบตัิงานและความคาดหวงั มีค่า r เท่ากับ 0.696 แสดงว่าตวั
แปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัสงู อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ด้านความเป็นหนึ่งเดียวในองค์การและการจงรักภักดีต่อกลุ่ม มีค่า r เท่ากับ 0.625 
แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัสูง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

ด้านความเส่ียงภยัและการรับความเส่ียงภยั มีคา่ r เท่ากบั 0.686 แสดงวา่ตวัแปรทัง้สอง
มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัสงู อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

บรรยากาศองค์การโดยรวมมีค่า r เท่ากับ 0.771 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
ในทิศทางเดียวกนัในระดบัสงู อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

นอกจากนัน้ตาราง ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์(ค่า r) ของด้านมาตรฐานของการ
ปฏิบตัิงานและความคาดหวงั มีคา่ r สงูท่ีสุดเท่ากับ 0.696 รองลงมาคือด้านโครงสร้างองค์การ มี
ค่า r เท่ากับ 0.692 ด้านความเส่ียงภัยและการรับความเส่ียงภัย มีค่า r เท่ากับ 0.686 ด้านความ
อบอุ่นและการสนับสนุน มีค่า r เท่ากับ 0.638 ด้านความขดัแย้ง มีค่า r เท่ากับ 0.635 ด้านความ
เป็นหนึ่งเดียวในองค์การและการจงรักภักดีต่อกลุ่ม มีค่า r เท่ากับ 0.625 ด้านการให้รางวลัและ
การลงโทษ มีคา่ r เท่ากบั 0.585 และด้านความท้าทายและความรับผิดชอบ มีคา่ r ต ่าท่ีสดุเทา่กบั 
0.545 

2. บรรยากาศองค์การกับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานขาย
ในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคของพนักงาน 

สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิติ ได้ดงันี ้
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H0: บรรยากาศองค์การ ไม่มีความสัมพันธ์พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
พนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้ด้านความคดิริเร่ิมสร้างสรรคของพนกังาน ของธนาคารพาณิชย์ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

H1: บรรยากาศองค์การ มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของ
พนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้ด้านความคดิริเร่ิมสร้างสรรคของพนกังาน ของธนาคารพาณิชย์ในเขต
กรุงเทพมหานคร  

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์
สั น  (Pearson product moment correlation coefficient) ท่ี ร ะดับ ค วาม เช่ื อ มั่ น  95% เ พ่ื อ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทัง้สองตัว ถ้ามีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) ผลการทดสอบสมมตฐิานแสดง ดงันี ้

 
ตาราง 35 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองคก์าร มคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม ดา้นความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ของพนกังานขายในธุรกิจเชา่ซือ้
รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

บรรยากาศองค์การ 

                    ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคของพนกังาน 

Pearson 
Correlation (r) 

Sig. ทิศทาง ระดบัความสมัพนัธ์ 

ด้านโครงสร้าง .663* .000 เดียวกนั ระดบัสงู 
ด้านความท้าทายและความรับผิดชอบ .492* .000 เดียวกนั ระดบัปานกลาง 
ด้านความอบอุน่และการสนบัสนนุ .586* .000 เดียวกนั ระดบัปานกลาง 
ด้านการให้รางวลัและการลงโทษ .475* .000 เดียวกนั ระดบัปานกลาง 
ด้านความขดัแย้ง .554* .000 เดียวกนั ระดบัปานกลาง 
ด้านมาตรฐานของการปฏิบตังิานและความ
คาดหวงั 

.680* .000 เดียวกนั ระดบัสงู 

ด้านความเป็นหนึง่เดียวในองค์การและการ
จงรักภกัดตีอ่กลุม่ 

.495* .000 เดียวกนั ระดบัปานกลาง 

ด้านความเสีย่งภยัและการรับความเสีย่งภยั .554* .000 เดียวกนั ระดบัปานกลาง 
บรรยากาศองค์การโดยรวม .679* .000 เดียวกนั ระดบัสงู 
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* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
จากตาราง 35 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ ระหวา่งบรรยากาศองค์การ อนัได้แก่ 

ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านความท้าทายและความรับผิดชอบ ด้านความอบอุ่นและการสนบัสนนุ 
ด้านการให้รางวลัและการลงโทษ ด้านความขดัแย้ง ด้านมาตรฐานของการปฏิบตัิงานและความ
คาดหวงั ด้านความเป็นหนึ่งเดียวในองค์การและการจงรักภกัดีตอ่กลุม่ ด้านความเส่ียงภยัและการ
รับความเส่ียงภัย กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ของพนักงาน
ขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการใช้การวิเคราะห์
สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) พบว่าระดับ
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคของพนกังานขายใน
ธุรกิจเช่าซือ้ ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีคา่ Sig. เท่ากบั .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
ดงันัน้ จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า บรรยากาศ
องค์การ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคของ
พนักงานขายในธุรกิจเช่าซือ้ ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานการวิจยัท่ีได้ตัง้ไว้ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

ด้านโครงสร้างองค์การ มีค่า r เท่ากับ 0.663 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกนัในระดบัสงู อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ด้านความท้าทายและความรับผิดชอบ มีค่า r เท่ากับ 0.492 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ด้านความอบอุ่นและการสนับสนุน มีค่า r เท่ากับ 0.586 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ด้านการให้รางวัลและการลงโทษ  มีค่า r เท่ากับ 0.475 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลางอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ด้านความขดัแย้ง มีคา่ r เท่ากบั 0.554 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนัในระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ด้านมาตรฐานของการปฏิบตัิงานและความคาดหวงั มีค่า r เท่ากับ 0.680 แสดงว่าตวั
แปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัสงู อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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ด้านความเป็นหนึ่งเดียวในองค์การและการจงรักภักดีต่อกลุ่ม มีค่า r เท่ากับ 0.495 
แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั 0.05 

ด้านความเส่ียงภยัและการรับความเส่ียงภยั มีคา่ r เท่ากบั 0.554 แสดงวา่ตวัแปรทัง้สอง
มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

บรรยากาศองค์การโดยรวมมีค่า r เท่ากับ 0.679 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
ในทิศทางเดียวกนัในระดบัสงู อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

นอกจากนัน้ตาราง ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์(ค่า r) ของด้านมาตรฐานของการ
ปฏิบตัิงานและความคาดหวงั มีคา่ r สงูท่ีสุดเท่ากับ 0.680 รองลงมาคือด้านโครงสร้างองค์การ มี
คา่ r เทา่กบั 0.663 ด้านความอบอุ่นและการสนบัสนนุ มีคา่ r เท่ากบั 0.586 ด้านความขดัแย้งและ
ด้านความเส่ียงภัยและการรับความเส่ียงภัย มีค่า r เท่ากันเท่ากับ 0.554 ด้านความเป็นหนึ่งเดียว
ในองค์การและการจงรักภกัดีตอ่กลุ่ม มีคา่ r เทา่กบั 0.495 ด้านความท้าทายและความรับผิดชอบ 
มีคา่ r เทา่กบั 0.492 ด้านการให้รางวลัและการลงโทษ มีคา่ r ต ่าท่ีสดุเทา่กบั 0.475 

3. บรรยากาศองค์การกับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานขาย
ในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร  ด้านการแสวงหา
โอกาสของพนักงาน 

สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิติ ได้ดงันี ้
H0: บรรยากาศองค์การ ไม่มีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขายใน

ธุรกิจเชา่ซือ้ด้านการแสวงหาโอกาสของพนกังาน ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
H1: บรรยากาศองค์การ มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของ

พนักงานขายในธุรกิจเช่าซือ้ด้านการแสวงหาโอกาสของพนักงาน  ของธนาคารพาณิชย์ในเขต
กรุงเทพมหานคร  

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์
สั น  (Pearson product moment correlation coefficient) ท่ี ร ะดับ ค วาม เช่ื อ มั่ น  95% เ พ่ื อ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทัง้สองตัว ถ้ามีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) ผลการทดสอบสมมตฐิานแสดง ดงันี ้
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ตาราง 36 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ มีความสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม ด้านการแสวงหาโอกาสของพนกังานขายในธุรกิจเชา่ซือ้
รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

บรรยากาศองค์การ 

                    การแสวงหาโอกาสของพนกังาน 

Pearson 
Correlation (r) 

Sig. ทิศทาง 
ระดบั 
ความสมัพนัธ์ 

ด้านโครงสร้าง .600* .000 เดียวกนั ระดบัปานกลาง 
ด้านความท้าทายและ
ความรับผิดชอบ 

.519* .000 เดียวกนั ระดบัปานกลาง 

ด้านความอบอุน่และ
การสนบัสนนุ 

.606* .000 เดียวกนั ระดบัสงู 

ด้านการให้รางวลัและ
การลงโทษ 

.609* .000 เดียวกนั ระดบัสงู 

ด้านความขดัแย้ง .624* .000 เดียวกนั ระดบัสงู 
ด้านมาตรฐานของ
การปฏิบตัิงานและ
ความคาดหวงั 

.616* .000 เดียวกนั ระดบัสงู 

ด้านความเป็นหนึง่
เดียวในองค์การและ
การจงรักภกัดีตอ่กลุม่ 

.664* .000 เดียวกนั ระดบัสงู 

ด้านความเสี่ยงภยั
และการรับความเสี่ยง
ภยั 

.715* .000 เดียวกนั ระดบัสงู 

บรรยากาศองค์การ
โดยรวม 

.749* .000 เดียวกนั ระดบัสงู 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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จากตาราง 36 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ ระหวา่งบรรยากาศองค์การ อนัได้แก่ 
ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านความท้าทายและความรับผิดชอบ ด้านความอบอุ่นและการสนบัสนนุ 
ด้านการให้รางวลัและการลงโทษ ด้านความขดัแย้ง ด้านมาตรฐานของการปฏิบตัิงานและความ
คาดหวงั ด้านความเป็นหนึ่งเดียวในองค์การและการจงรักภกัดีตอ่กลุม่ ด้านความเส่ียงภยัและการ
รับความเส่ียงภยั กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม การแสวงหาโอกาส  ของพนกังานขายใน
ธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการใช้การวิเคราะห์สถิติ
สหสัมพัน ธ์อย่างง่ายของเพี ย ร์สัน  (Pearson Product Moment Correlation) พบว่าระดับ
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม การแสวงหาโอกาสของพนกังานขายในธุรกิจ
เช่าซือ้ ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่า  Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
ดงันัน้ จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า บรรยากาศ
องค์การ มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม การแสวงหาโอกาสของพนกังาน
ขายในธุรกิจเช่าซือ้ ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการ
วิจยัท่ีได้ตัง้ไว้ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

ด้านโครงสร้างองค์การ มีค่า r เท่ากับ 0.600 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  

ด้านความท้าทายและความรับผิดชอบ มีค่า r เท่ากับ 0.519 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ด้านความอบอุ่นและการสนับสนุน มีค่า r เท่ากับ 0.606 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัสงู อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ด้านการให้รางวัลและการลงโทษ  มีค่า r เท่ากับ 0.609 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัสงู อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ด้านความขดัแย้ง มีคา่ r เท่ากบั 0.624 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนัในระดบัสงู อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ด้านมาตรฐานของการปฏิบัติงานและความคาดหวงั มีค่า r เท่ากับ 0.616 แสดงว่าตวั
แปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัสงู อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ด้านความเป็นหนึ่งเดียวในองค์การและการจงรักภักดีต่อกลุ่ม มีค่า r เท่ากับ 0.664 
แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัสูง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
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ด้านความเส่ียงภยัและการรับความเส่ียงภยั มีคา่ r เท่ากบั 0.715 แสดงวา่ตวัแปรทัง้สอง
มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัสงู อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

บรรยากาศองค์การโดยรวมมีค่า r เท่ากับ 0.749 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
ในทิศทางเดียวกนัในระดบัสงู อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

นอกจากนัน้ตาราง ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์(ค่า r) ของด้านความเส่ียงภัยและการรับ
ความเส่ียงภัย มีค่า r สูงท่ีสุดเท่ากับ 0.715 รองลงมาคือด้านความเป็นหนึ่งเดียวในองค์การและ
การจงรักภกัดีตอ่กลุ่ม มีคา่ r เท่ากบั 0.664 ด้านความขดัแย้ง มีคา่ r เท่ากบั 0.624 ด้านมาตรฐาน
ของการปฏิบตังิานและความคาดหวงั มีคา่ r เทา่กบั 0.616 ด้านการให้รางวลัและการลงโทษ มีคา่ 
r เท่ากบั 0.609 ด้านความอบอุ่นและการสนบัสนนุ มีคา่ r เท่ากบั 0.606 ด้านโครงสร้างองค์การ มี
คา่ r เทา่กบั 0.600 ด้านความท้าทายและความรับผิดชอบ มีคา่ r ต ่าท่ีสดุเทา่กบั 0.519 

4. บรรยากาศองค์การกับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานขาย
ในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการเป็นผู้น า
ทางด้านความคิด 

สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิติ ได้ดงันี ้
H0: บรรยากาศองค์การ ไม่มีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขายใน

ธุรกิจเช่าซือ้ด้านการเป็นผู้ น าทางด้านความคิดของพนักงาน  ของธนาคารพาณิชย์ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

H1: บรรยากาศองค์การ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของ
พนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้ ด้านการเป็นผู้น าทางด้านความคดิของพนกังาน ของธนาคารพาณิชย์
ในเขตกรุงเทพมหานคร  

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์
สั น  (Pearson product moment correlation coefficient) ท่ี ร ะดับ ค วาม เช่ื อ มั่ น  95% เ พ่ื อ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทัง้สองตัว ถ้ามีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) ผลการทดสอบสมมตฐิานแสดง ดงันี ้
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ตาราง 37 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ ระหวา่งบรรยากาศองค์การ มีความสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมด้านการเป็นผู้น าทางด้านความคดิ ของพนกังานขายในธุรกิจ
เชา่ซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

บรรยากาศองค์การ 

           ด้านการเป็นผู้น าทางด้านความคดิของพนกังาน 

Pearson Correlation 
(r) 

Sig. ทิศทาง 
ระดบั 
ความสมัพนัธ์ 

ด้านโครงสร้าง .650* .000 เดียวกนั ระดบัสงู 
ด้านความท้าทาย
และความรับผิดชอบ 

.538* .000 เดียวกนั ระดบัปานกลาง 

ด้านความอบอุน่และ
การสนบัสนนุ 

.640* .008 เดียวกนั ระดบัสงู 

ด้านการให้รางวลัและ
การลงโทษ 

.598* .110 เดียวกนั ระดบัปานกลาง 

ด้านความขดัแย้ง .566* .000 เดียวกนั ระดบัปานกลาง 
ด้านมาตรฐานของ
การปฏิบตังิานและ
ความคาดหวงั 

.670* .000 เดียวกนั ระดบัสงู 

ด้านความเป็นหนึง่
เดียวในองค์การและ
การจงรักภกัดีตอ่กลุม่ 

.629* .000 เดียวกนั ระดบัสงู 

ด้านความเส่ียงภยั
และการรับความเส่ียง
ภยั 

.682* .000 เดียวกนั ระดบัสงู 

บรรยากาศองค์การ
โดยรวม 

.751* .000 เดียวกนั ระดบัสงู 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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จากตาราง 37 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ ระหวา่งบรรยากาศองค์การ อนัได้แก่ 
ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านความท้าทายและความรับผิดชอบ ด้านความอบอุ่นและการสนบัสนนุ 
ด้านการให้รางวลัและการลงโทษ ด้านความขดัแย้ง ด้านมาตรฐานของการปฏิบตัิงานและความ
คาดหวงั ด้านความเป็นหนึ่งเดียวในองค์การและการจงรักภกัดีตอ่กลุม่ ด้านความเส่ียงภยัและการ
รับความเส่ียงภยั กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม การแสวงหาโอกาส  ของพนกังานขายใน
ธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการใช้การวิเคราะห์สถิติ
สหสัมพัน ธ์อย่างง่ายของเพี ย ร์สัน  (Pearson Product Moment Correlation) พบว่าระดับ
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม การแสวงหาโอกาสของพนกังานขายในธุรกิจ
เช่าซือ้ ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่า  Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
ดงันัน้ จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า บรรยากาศ
องค์การ มีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม การเป็นผู้น าทางด้านความคิดของ
พนักงานขายในธุรกิจเช่าซือ้ ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานการวิจยัท่ีได้ตัง้ไว้ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

ด้านโครงสร้างองค์การ มีค่า r เท่ากับ 0.650 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกนัในระดบัสงู อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  

ด้านความท้าทายและความรับผิดชอบ มีค่า r เท่ากับ 0.538 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ด้านความอบอุ่นและการสนับสนุน มีค่า r เท่ากับ 0.640 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัสงู อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ด้านการให้รางวัลและการลงโทษ  มีค่า r เท่ากับ 0.598 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ด้านความขดัแย้ง มีคา่ r เท่ากบั 0.566 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนัในระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ด้านมาตรฐานของการปฏิบตัิงานและความคาดหวงั มีค่า r เท่ากับ 0.670 แสดงว่าตวั
แปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัสงู อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ด้านความเป็นหนึ่งเดียวในองค์การและการจงรักภักดีต่อกลุ่ม มีค่า r เท่ากับ 0.629 
แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัสูง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
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ด้านความเส่ียงภยัและการรับความเส่ียงภยั มีคา่ r เท่ากบั 0.682 แสดงวา่ตวัแปรทัง้สอง
มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัสงู อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

บรรยากาศองค์การโดยรวมมีค่า r เท่ากับ 0.751 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
ในทิศทางเดียวกนัในระดบัสงู อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

นอกจากนัน้ตาราง ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์(ค่า r) ของด้านความเส่ียงภัยและการรับ
ความเส่ียงภยั มีคา่สงูท่ีสดุเท่ากบั 0.682 รองลงมาคือด้านมาตรฐานของการปฏิบตัิงานและความ
คาดหวงั มีค่า r เท่ากับ 0.670 ด้านโครงสร้างองค์การ มีค่า r เท่ากับ 0.650 ด้านความเป็นหนึ่ง
เดียวในองค์การและการจงรักภกัดีตอ่กลุ่ม มีคา่ r เท่ากบั 0.629 ด้านการให้รางวลัและการลงโทษ 
มีค่า r เท่ากับ 0.598 ด้านความขัดแย้ง มีค่า r เท่ากับ 0.566 และ ด้านความท้าทายและความ
รับผิดชอบ มีคา่ r ต ่าท่ีสดุเทา่กบั 0.538 

5. บรรยากาศองค์การกับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานขาย
ในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการน าความรู้
ด้านนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ 

สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิติ ได้ดงันี ้
H0: บรรยากาศองค์การ ไม่มีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขายใน

ธุรกิจเชา่ซือ้ด้านการเป็นผู้น าทางด้านการน าความรู้ด้านนวตักรรมมาประยกุต์ใช้ของพนกังาน ของ
ธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1: บรรยากาศองค์การ มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของ
พนักงานขายในธุรกิจเช่าซือ้ด้านการน าความรู้ด้านนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ของพนักงาน ของ
ธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร  

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์
สั น  (Pearson product moment correlation coefficient) ท่ี ร ะดับ ค วาม เช่ื อ มั่ น  95% เ พ่ื อ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทัง้สองตัว ถ้ามีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) ผลการทดสอบสมมตฐิานแสดง ดงันี ้
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ตาราง 38 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ ระหวา่งบรรยากาศองค์การ มีความสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมด้านการน าความรู้ด้านนวตักรรมมาประยกุต์ใช้ของพนกังาน
ขายในธุรกิจเชา่ซือ้ ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

บรรยากาศองค์การ 

ด้านการน าความรู้ด้านนวตักรรมมาประยกุต์ใช้ของพนกังาน 

Pearson 
Correlation (r) 

Sig. ทิศทาง 
ระดบั 
ความสมัพนัธ์ 

ด้านโครงสร้าง .631* .000 เดียวกนั ระดบัสงู 
ด้านความท้าทายและความ
รับผิดชอบ 

.451* .000 เดียวกนั ระดบัปานกลาง 

ด้านความอบอุน่และการ
สนบัสนนุ 

.507* .000 เดียวกนั ระดบัปานกลาง 

ด้านการให้รางวลัและการ
ลงโทษ 

.456* .000 เดียวกนั ระดบัปานกลาง 

ด้านความขดัแย้ง .583* .000 เดียวกนั ระดบัปานกลาง 
ด้านมาตรฐานของการ
ปฏิบตังิานและความ
คาดหวงั 

.592* .000 เดียวกนั ระดบัปานกลาง 

ด้านความเป็นหนึง่เดียวใน
องค์การและการจงรักภกัดี
ตอ่กลุม่ 

.495* .000 เดียวกนั ระดบัปานกลาง 

ด้านความเส่ียงภยัและการ
รับความเส่ียงภยั 

.556* .000 เดียวกนั ระดบัปานกลาง 

บรรยากาศองค์การโดยรวม .645* .000 เดียวกนั ระดบัสงู 
 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตาราง 38 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ ระหวา่งบรรยากาศองค์การ อนัได้แก่ 
ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านความท้าทายและความรับผิดชอบ ด้านความอบอุ่นและการสนบัสนนุ 
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ด้านการให้รางวลัและการลงโทษ ด้านความขดัแย้ง ด้านมาตรฐานของการปฏิบตัิงานและความ
คาดหวงั ด้านความเป็นหนึ่งเดียวในองค์การและการจงรักภกัดีตอ่กลุม่ ด้านความเส่ียงภยัและการ
รับความเส่ียงภัย กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม การน าความรู้ด้านนวัตกรรมมา
ประยุกต์ใช้ของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยการใช้การวิเคราะห์สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation) พบว่าระดบัความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม การน าความรู้ด้าน
นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซื อ้  ของธนาคารพาณิชย์ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ดงันัน้ จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า บรรยากาศองค์การ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม
การสร้างสรรค์นวัตกรรม การเป็นผู้น าทางด้านความคิดของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซือ้ ของ
ธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยท่ีได้ตัง้ไว้ โดยมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

ด้านโครงสร้างองค์การ มีค่า r เท่ากับ 0.631 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกนัในระดบัสงู อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  

ด้านความท้าทายและความรับผิดชอบ มีค่า r เท่ากับ 0.451 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ด้านความอบอุ่นและการสนับสนุน มีค่า r เท่ากับ 0.507 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ด้านการให้รางวัลและการลงโทษ มีค่า r เท่ากับ 0.456 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ด้านความขดัแย้ง มีค่า r เท่ากบั 0.583 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนัในระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ด้านมาตรฐานของการปฏิบตัิงานและความคาดหวงั มีค่า r เท่ากับ 0.592 แสดงว่าตวั
แปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 

ด้านความเป็นหนึ่งเดียวในองค์การและการจงรักภักดีต่อกลุ่ม มีค่า r เท่ากับ 0.495 
แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั 0.05 
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ด้านความเส่ียงภยัและการรับความเส่ียงภยั มีคา่ r เท่ากบั 0.556 แสดงวา่ตวัแปรทัง้สอง
มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

บรรยากาศองค์การโดยรวมมีค่า r เท่ากับ 0.645 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

นอกจากนัน้ตาราง ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์(ค่า r) ของด้านโครงสร้างองค์การ มีค่า r 
สงูท่ีสดุเท่ากบั 0.631 รองลงมาคือด้านความเป็นหนึง่เดียวในองค์การและการจงรักภกัดีตอ่กลุ่ม มี
คา่ r เทา่กบั 0.495 ด้านมาตรฐานของการปฏิบตัิงานและความคาดหวงั มีคา่ r เท่ากบั 0.592 ด้าน
ความขัดแย้ง มีค่า r เท่ากับ 0.583 ด้านความเส่ียงภัยและการรับความเส่ียงภัย มีค่า r เท่ากับ 
0.556 ด้านความอบอุ่นและการสนบัสนุน มีคา่ r เท่ากับ 0.507 ด้านการให้รางวลัและการลงโทษ 
มีคา่ r เทา่กบั 0.456 และด้านความท้าทายและความรับผิดชอบ มีคา่ r ต ่าท่ีสดุเทา่กบั 0.451 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  
 

ตาราง 39 แสดงผลสรุปการวิเคราะห์สมมตฐิาน 
 

สมมตฐิาน คา่สถิตท่ีิใช้ 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

คว
าม
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สมมตฐิานท่ี 1 ปัจจยัสว่นบคุคลท่ีแตกตา่งกนั มีผล
ตอ่พฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของ
พนกังานขายในธุรกิจเชา่ซือ้รถยนต์ของธนาคาร
พาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 

      

1. เพศ t-test      

2. อาย ุ One-way 
ANOVA 

     

3. ระดบัการศกึษา t-test      

4. สาขาท่ีจบ t-test      

5. อายงุาน One-way 
ANOVA 
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ตาราง 39 (ตอ่) 

 

สมมตฐิานข้อท่ี 2 ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง  
มีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการสร้างสรรค์
นวตักรรมของพนกังานขายในธุรกิจเชา่ซือ้
รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

Pearson 
Correlation 

     

1. การมีอิทธิพลอยา่งมีอดุมการณ์       
2. การสร้างแรงบนัดาลใจ       
3. การกระตุ้นทางปัญญา       
4. การค านงึถึงความเป็นปัจเจกบคุคล      
สมมตฐิานข้อท่ี 3 บรรยากาศองค์การ มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการสร้างสรรค์
นวตักรรมของธนาคารพาณิชย์ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

Pearson 
Correlation 

     

1. ด้านโครงสร้างองค์การ       
2. ด้านความท้าทายและความรับผิดชอบ       
3. ด้านความอบอุน่และการสนบัสนนุ       
4. ด้านการให้รางวลัและการลงโทษ       
5. ด้านความขดัแย้ง       
6. ด้านมาตรฐานของการปฏิบตังิานและความ
คาดหวงั  

     

7. ด้านความเป็นหนึง่เดียวในองค์การและการ
จงรักภกัดีตอ่กลุม่ 

     

8. ด้านความเส่ียงภยัและการรับความเส่ียงภยั 
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บทที่ 5  
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัเร่ือง “ความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงและบรรยากาศองค์การ

กบัพฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขายในธุรกิจเชา่ซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์
ในเขตกรุงเทพมหานคร” ในบทนีผู้้วิจยัได้น าเสนอผลการวิจยัตามล าดบัดงัตอ่ไปนี ้

 
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงและบรรยากาศองค์การ
กบัพฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขายในธุรกิจเชา่ซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์
ในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลได้ดงันี ้

ส่วนที่  1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา ประกอบด้วย  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบง่ผลการวิเคราะห์ออกเป็น 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม  

เพศ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจ านวน 329 คน คิด
เป็นร้อยละ 82.3 รองลงมาคือ เพศหญิง มีจ านวน 71 คน คดิเป็นร้อยละ 71.8 ตามล าดบั 

อายุ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 22 - 29 ปี มีจ านวน 129 คน 
คดิเป็นร้อยละ 32.3 รองลงมาคือ อาย ุ30 - 38 ปี มีจ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 อาย ุ39 - 
46 ปี มีจ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 และอาย ุ47 ปีขึน้ไป มีจ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.3 ตามล าดบั 

ระดบัการศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษาใน
ระดบัปริญญาตรี จ านวน 271คน คิดเป็นร้อยละ 67.8 รองลงมาคือมีระดบัการศึกษาในระดบัสูง
กวา่ปริญญาตรี จ านวน 129 คน คดิเป็นร้อยละ 32.3 ตามล าดบั 

สาขาท่ีจบการศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาด้าน
สงัคมศาสตร์จ านวน 261 คน คดิเป็นร้อยละ 65.3 รองลงมาคือจบการศกึษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จ านวน 139 คน คดิเป็นร้อยละ 34.8 ตามล าดบั 

อายงุาน พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายงุาน 4 - 6 ปี มีจ านวน 143 
คน คิดเป็นร้อยละ 35.8 รองลงมาคือ อายงุาน 1 - 3 ปี มีจ านวน 125 คน คดิเป็นร้อยละ 31.3 และ 
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อายุงาน 10 ปีขึน้ไป มีจ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 และอายุงาน 7 - 9 ปี มีจ านวน 58 คน 
คดิเป็นร้อยละ 14.5ตามล าดบั 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูปัจจยัด้านภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง  
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกับภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของพนกังานขาย

ในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ในภาพรวมและรายข้อ
ทกุข้อมีระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมากซึง่มีคา่เฉล่ียโดยรวมเทา่กบั 3.64 และเม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่าทุกด้านมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยด้านการสร้างแรงบนัดาลใจมี
คา่เฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 3.67 รองลงมาคือด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ์และด้านการกระตุ้น
ทางปัญญา มีค่าเฉล่ียเท่ากันคือ 3.65 และการค านึงถึง ปัจเจกบุคคล มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.61
ตามล าดบั 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูปัจจยัด้านบรรยากาศองค์การ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจยัด้านบรรยากาศองค์การของพนักงาน

ขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ในภาพรวมและราย
ข้อทกุข้อมีระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัดีซึง่มีคา่เฉล่ียโดยรวมเทา่กบั 3.66 และเม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่าทุกด้านมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี โดย  ด้านความขดัแย้งและด้านความ
เส่ียงภัยและการรับความเส่ียงภยั มีคา่เฉล่ียสงูสุดเท่ากนัคือ 3.75 รองลงมาคือด้านการให้รางวลั
และการลงโทษและด้านความเป็นหนึง่เดียวในองค์การและการจงรักภกัดีตอ่กลุม่ มีคา่เฉล่ียเทา่กนั
คือ 3.69 ด้านความท้าทายและความรับผิดชอบ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.64 ด้านความอบอุ่นและการ
สนบัสนนุ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.61 ด้านมาตรฐานของการปฏิบตัิงานและความคาดหวงั มีคา่เฉล่ีย
เทา่กบั 3.57 และด้านโครงสร้าง มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.55 ตามล าดบั 

ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูปัจจยัด้านพฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนักงานขาย

ในธุรกิจเช่าซือ้ของธนาคารไทยพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ในภาพรวมและรายข้อทุก
ข้อมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากซึ่งมีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 3.61 และเม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่าทุกด้านมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยการเป็นผู้น าทางด้านความคิดมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 3.64 รองลงมาคือ การน าความรู้ด้านนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้มีค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 3.63  การแสวงหาโอกาสของพนกังานมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.61 และความคดิริเร่ิมสร้างสรรค
ของพนกังานมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.57 ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือการทดสอบสมมตฐิาน 
สมมติฐานที่  1 ปัจจัยส่วนบุคคล อันได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สาขาท่ีจบ

การศกึษา และอายงุาน ท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่พฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขาย
ในธุรกิจเชา่ซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 

พนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ท่ีมีเพศแตกตา่งกนัมีระดบัพฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมไมแ่ตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิต ิ0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

พนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ท่ีมีอายุแตกต่างกันมีระดบัพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมแตกต่างกัน  ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิต ิ0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้  

พนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกันมีระดบัพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมไม่แตกตา่งกัน  ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

พนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ท่ีมีสาขาท่ีจบการศึกษาแตกต่างกันมีระดบัพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมไม่แตกต่างกัน  ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

พนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ท่ีมีอายุงานแตกต่างกันมีระดบัพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมแตกต่างกัน  ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิต ิ0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานที่  2 ภาวะผู้ น าการเปล่ียนแปลงมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง โดยรวม ได้แก่ การมีอิทธิพล
อย่างมีอดุมการณ์  การสร้างแรงบนัดาลใจ  การกระตุ้นทางปัญญา การค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บคุคล มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้ ของ
ธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวม อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยตวัแปรทัง้สอง
มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัสงู ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานการวิจยัท่ีได้ตัง้ไว้  โดยมี
รายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้
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ภาวะผู้ น าการเปล่ียนแปลงด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  กับ 
พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซือ้ของธนาคารพาณิชย์ในเขต
กรุงเทพมหานครมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัสงู  

ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ กับ พฤติกรรมการ
สร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขายในธุรกิจเชา่ซือ้ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัสงู 

ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงด้านการกระตุ้นทางปัญญา กับ พฤติกรรมการ
สร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขายในธุรกิจเชา่ซือ้ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัสงู 

ภาวะผู้ น าการเปล่ียนแปลงด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล กับ 
พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซือ้ของธนาคารพาณิชย์ในเขต
กรุงเทพมหานครมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัสงู 

สมมติฐานที่  3 บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวตักรรมของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษาพบว่า บรรยากาศองค์การโดยรวม ได้แก่ ด้านโครงสร้างองค์การ 
ด้านความอบอุ่นและการสนบัสนนุ ด้านความขดัแย้ง ด้านมาตรฐานของการปฏิบตัิงานและความ
คาดหวงั ด้านความเป็นหนึง่เดียวในองค์การและการจงรักภกัดีตอ่กลุม่ และด้านความเส่ียงภยัและ
การรับความเส่ียงภยั มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมโดยรวม ของพนกังาน
ขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 
0.05 โดยตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัสงู ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน
การวิจยัท่ีได้ตัง้ไว้ โดยมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

บรรยากาศองค์การด้านโครงสร้างองค์การ กับ พฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซือ้ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัสงู  

บรรยากาศองค์การด้านความท้าทายและความรับผิดชอบ กบั พฤติกรรมการ
สร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขายในธุรกิจเชา่ซือ้ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง 
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บรรยากาศองค์การด้านความอบอุ่นและการสนับสนุน กับ พฤติกรรมการ
สร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขายในธุรกิจเชา่ซือ้ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง 

บรรยากาศองค์การด้านการให้รางวัลและการลงโทษ กับ พฤติกรรมการ
สร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขายในธุรกิจเชา่ซือ้ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง 

บรรยากาศองค์การด้านความขดัแย้ง กบั พฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม
ของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซือ้ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครมีความสมัพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง 

บรรยากาศองค์การด้านมาตรฐานของการปฏิบตัิงานและความคาดหวงั กับ 
พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซือ้ของธนาคารพาณิชย์ในเขต
กรุงเทพมหานครมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง 

บรรยากาศองค์การด้านความเป็นหนึ่งเดียวในองค์การและการจงรักภกัดีต่อ
กลุ่ม กบั พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้ของธนาคารพาณิชย์
ในเขตกรุงเทพมหานครมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง 

บรรยากาศองค์การด้านความเส่ียงภัยและการรับความเส่ียงภัย  กับ 
พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซือ้ของธนาคารพาณิชย์ในเขต
กรุงเทพมหานครมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง 

 
อภปิรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้ น าการเปล่ียนแปลงและบรรยากาศ
องค์การกบัพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคาร
พาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเดน็ให้อภิปรายดงันี ้

1. ปัจจัยส่วนบุคคล 
1.1 เพศ พนักงานขายในธุรกิจ เช่าซื อ้รถยนต์ของธนาคารพาณิ ชย์ใน เขต

กรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ แตกต่างกันมีระดบัพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยท่ีตัง้ไว้ เน่ืองจาก
พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมเป็นการใช้ ประสบการณ์จากการเรียนรู้  แลกเปล่ียน เพ่ือสร้าง
รูปแบบใหม่ๆ และน าไปใช้ประโยชน์ นอกจากนัน้ เพศชายและหญิง ต่างก็ได้รับมอบหมายงาน
เหมือนกันในการท างาน ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการน าเสนอความคิด ความสามารถ จึงท าให้
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เพศไม่เป็นข้อจ ากัดในการสร้างพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งผลการศึกษาครัง้นี ้
สอดคล้องกบังานวิจยัของ วิภาดา  แจ้งเมือง (2558) ศกึษาเร่ืองความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้าน
การบริหารและพฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานในกลุ่มอตุสาหกรรมอาหารในภาค
ตะวันออก พบว่า การแสดงพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานชายและหญิงไม่
แตกตา่งกนั เน่ืองจากพนกังานชายและหญิงมีโอกาสเทา่เทียมกนัในการได้รับมอบหมายงาน และ
การแสดงความคดิเห็นตา่งๆ ให้กบัผู้บริหารตลอดจนการได้รับความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน  

1.2 อายุ  พนักงานขายในธุ รกิจ เช่าซื อ้ รถยนต์ของธนาคารพาณิ ชย์ในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีอายแุตกตา่งกนัมีระดบัพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมแตกตา่งกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานการวิจยัท่ีตัง้ไว้ ด้วยในปัจจบุนัธนาคาร
พาณิชย์ท่ีให้บริการธุรกิจเช่าซือ้ ต้องมีการปรับตวัเป็นอย่างมาก ด้วยเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท
อย่างสูงใรอุตสาหกรรมด้านการเงิน ท าให้เทคโนโลยีถูกน ามาประยุกต์ใช้ในธุรกิจเช่าซือ้ท่ี ท าให้
พนักงานขายต้องมีการเรียนรู้เทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ในการขาย ซึ่งกลุ่มพนักงานขายกลุ่มทีมีอายุ
น้อย ท่ีอยู่ในช่วง 22-29 ปี จะมีแนวโน้มท่ีเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและเปิดใจในเทคโนโลยีใหม่ๆได้
ง่ายกว่า ซึ่งผลการศกึษาครัง้นีส้อดคล้องกบังานวิจยัของ นาฏวดี  จ าปาดี (2554) ศึกษาเร่ืองการ
รับรู้ความสามารถของตนเอง รูปแบบความคิดสร้างสรรค์ และปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อพฤติกรรม
การสร้างสรรค์นวตักรรม:กรณีศกึษาบริษัทผู้ให้บริการค าปรึกษาและพฒันาระบบคอมพิวเตอร์แห่ง
หนึ่ง พบว่าการแสดงพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตกัรรมในงานด้านเทคโนโลยี ต้องประกอบด้วย
องค์ความรู้และประสบการณ์ท่ีผ่านมาจึงท าให้ในช่วงการท างานระยะต้น อาจต้องใช้เวลาใน
การศกึษาหาความรู้ท่ีท่ีเก่ียวข้องกบังานซอร์ฟแวร์ท่ีใช้ ซึ่งอายท่ีุน้อยจะเปิดใจรับเทคโนโลยีได้ง่าย
กว่า นอกจากนีจ้ะเห็นระดบัการแสดงออกของพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตกัรรมจะเร่ิมลดลงเม่ือ
อายมุากกว่า 45 ปี จากชว่งอายนีุจ้ะเป็นชว่งท่ีบคุคลเติบโตขึน้ลกัษณะงานจะเปล่ียนแปลงไป การ
สร้างสรรค์จงึลดบทบาทลง 

1.3 ระดบัการศกึษา พนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีระดับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย เป็น
เพราะธนาคารพาณิชย์จะมีการก าหนดขัน้ตอนการปฏิบัติงานและการอบรมพนักงานขาย ให้
พนักงานขายทุกระดับการศึกษา มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเดียวกัน กล่าวคือเพ่ือให้ธนาคาร
พาณิชย์สามารถประเมินและควบคมุมาตรฐานการบริการให้เป็นไปตามนโยบายของธนาคารนัน้ๆ 
พนกังานขายทุกระดบัการศึกษามีกรอบการปฏิบตัิงาน จึงท าให้ระดบัการศึกษาและสาขาท่ีจบ
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การศึกษาไม่มีผลในการสร้างพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม ซึ่งผลการศกึษาครัง้นีส้อดคล้อง
กบังานวิจยัของ วิภาดา  แจ้งเมือง (2558) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านการบริหารและ
พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารในภาคตะวันออก 
พบว่า การสร้างสรรค์สิ่งใดๆ ไม่จ าเป็นต้องมีระดบัการศึกษาสูง หรือมีความรู้อย่างลึกซึง้ในในทุก
เร่ืองจงึจะมีการสร้างสรรค์ได้ แตเ่ป็นความสนใจในเร่ืองตา่งๆท่ีชดัเจน ก็สามารถท่ีจะสร้างสรรค์สิ่ง
ใหมใ่นขอบเขตของสิ่งท่ีสนใจนัน้ๆได้ ถึงแม้จะมีระดบัการศกึษาน้อย แตห่ากมีความสนใจใฝ่เรียนรู้
ฝึกฝนในเร่ืองใด เร่ืองหนึง่อยา่งจริงจงั ก็สามารถสร้างพฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตกัรรมได้ 

1.4 สาขาท่ีจบการศกึษา พนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ใน
เขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาไม่แตกตา่งกนัมีระดบัพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั อาจ
เป็นเพราะธนาคารพาณิชย์จะมีการก าหนดขัน้ตอนการปฏิบตัิงานและการอบรมพนกังานขาย ให้
พนกังานขายทกุคนมีมาตรฐานการปฏิบตัิงานเดียวกนั ซึ่งได้กล่าวไปแล้วในหวัข้อท่ีผ่านมา ซึ่งผล
การศกึษาครัง้นีส้อดคล้องกบังานวิจยัของ วิภาดา  แจ้งเมือง (2558) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่าง
ปัจจยัด้านการบริหารและพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรม
อาหารในภาคตะวันออก ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริหารและพฤติกรรมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารในภาคตะวันออก พบว่า การ
สร้างสรรค์สิ่งใดๆ ไม่จ าเป็นต้องมีระดบัการศกึษาสงู หรือมีความรู้อย่างลึกซึง้ในในทกุเร่ืองจึงจะมี
การสร้างสรรค์ได้ แต่เป็นความสนใจในเร่ืองต่างๆท่ีชัดเจน ก็สามารถท่ีจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ใน
ขอบเขตของสิ่งท่ีสนใจนนัน้ๆได้ ถึงแม้จะมีระดับการศึกษาน้อย แต่หากมีความสนใจใฝ่เรียนรู้
ฝึกฝนในเร่ืองใด เร่ืองหนึง่อยา่งจริงจงั ก็สามารถสร้างพฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตกัรรมได้ 

1.5 อายุงาน พนักงานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีอายุงานแตกต่างกันมีระดบัพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยท่ีตัง้ไว้  โดย
องค์ประกอบของพฤติกรรมท่ีแสดงออกเพ่ือการสร้างนวตักรรม  โดยเร่ิมตัง้แต่ความคิดสร้างสรรค์
ซึ่งล้วนมา จากการเรียนรู้ แลกเปล่ียน เพ่ือสร้างรูปแบบใหม่ๆ และน าไปใช้ประโยชน์ พบว่า
พนักงานกลุ่มท่ีมีอายุงานน้อยมีความพร้อมและทัศนคติในการปรับเปล่ียนวิธีการท างาน 
เน่ืองมาจากพนักงานท่ีเร่ิมงานใหม่ จะมีความกระตือรือร้นให้ความสนใจเรียนรู้ หรือแบ่งปัน
ประสบการณ์ท่ีได้ท างานมาจากสถาบนัการเงินท่ีเดมิ การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และจะพยายามน าเสนอ
ความคิดเห็นให้กับหัวหน้างานและปผู้บริหาร ซึ่งผลการศึกษาครัง้นีส้อดคล้องกับงานวิจัยของ 
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นาฏวดี  จ าปาดี (2554) ศึกษาเร่ืองการรับรู้ความสามารถของตนเอง รูปแบบความคิดสร้างสรรค์ 
และปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม:กรณีศึกษาบริษัทผู้ ให้บริการ
ค าปรึกษาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่ง พบว่า อายุงานส่งผลให้พนักงานสามารถ
เช่ือมโยง ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ อธิบายผลกระทบระหว่างส่วนงานท่ีเก่ียวเน่ืองกันได้ ท าให้
เม่ือคิดท่ีจะสร้างสรรค์สิ่งใดๆ จะสามารถคิดอย่างเป็นระบบ มีล าดบัขัน้ตอนการปฏิบติงานได้
ใกล้เคียงความจริง ให้เห็นวา่สามารถปฏิบตัิงานได้จริง ส่งผลตอ่ความมัน่ใจท่ีจะลงมือพฒันา จริง
หรือแสดงออกของพฤตกิรรมการลงมือกระท าได้ 

2. ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง  
ผลการศึกษาพบว่า  ภาวะผู้ น าการเปล่ียนแปลง ได้แก่  การมีอิทธิพลอย่างมี

อดุมการณ์  การสร้างแรงบนัดาลใจ  การกระตุ้นทางปัญญา การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบคุคล 
มีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขายในธุรกิจเชา่ซือ้ของธนาคาร
พาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคัญท่ีระดบั 0.05 โดยตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
ในทิศทางเดียวกนัในระดบัสงู ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานการวิจยัท่ีได้ตัง้ไว้  เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า พนกังานขายจะมีพฤติกรรมและทศันคติ โดยเอาหวัหน้างานเป็นแบบอย่าง และยงัมี
บทบาทในการส่งเสริมจงูใจให้ พนกังานขายมีความคิดริเร่ิมท่ี รวมถึงปรับปรุงการปฏิบตัิงานในรูป
แบบเดิมๆ เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จ เพราะการปฏิบตัิงานของพนกังานขายในแต่ละวนัจะมีหน้าท่ี
การท างานแบบเดิมๆ บางครัง้ก็ท าให้พนกังานเกิดความเคยชิน ดงันัน้หวัหน้างานจึงต้องมีวิธีการ
กระตุ้นพนักงานขาย ให้ได้คิดวิเคราะห์ พัฒนาปรับปรุง โดยการตัง้ค าถาม และเปิดโอกาสให้
พนกังานได้มีส่วนร่วมในการคิดแก้ไขปัญหา เพราะพนกังานขายแต่ละคนมีความรู้ ความคิดและ 
ความสนใจแตกต่างกันออกไปตามพืน้ฐานการด าเนินชีวิต ดงันัน้หวัหน้างานต้องท าความเข้าใจ
และใสใ่จกบั พนกังานเป็นรายบคุคลคนมากกว่าท่ีจะมอบหมายงานให้ท าเพียงอย่างเดียว เพ่ือจะ
น าไปสู่การสร้างพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนักงาน  ผลการศึกษานีส้อดคล้องกับ
งานวิจัยของ ศิวพร  เสลาหลัก (2558) ศึกษาเร่ืองการรับรู้ภาวะผู้ น าการเปล่ียนแปลง และ
ความคิดสร้างสรรค์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบตัิงานเชิงนวตักรรมของพนกังาน ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สังกัดส านักงานจังหวัดราชบุรี พบว่า ความเป็ นผู้ น าของ
ผู้จดัการสาขามีผลอย่างมากต่อผลการปฏิบตัิงานของพนกังาน เพราะสิ่งท่ีผู้ จดัการสาขาท านัน้ 
พนกังานจะเห็นและน ามาใช้เป็นแบบอย่างในการปฏิบตัิงาน ท าให้งานส าเร็จลุล่วง ด้วยขัน้ตอน
การท างานท่ีใช้ระยะเวลาลดน้อยลง และผลการศึกษายังสอดคล้องกับ ศิวะนันท์  ศิวพิทักษ์ 
(2554) ศึกษาเร่ืองการจัดการนวัตกรรมขององค์กรธุรกิจท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์
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นวตักรรมของพนกังาน พบว่า ผู้บริหารในองค์กรธุรกิจท่ีแสดงบทบาทผู้น าในการเปล่ียนแปลงมี
สว่นส าคญั เป็นอยา่งมากตอ่การสนบัสนนุหรือสร้างองค์กรให้มีบรรยากาศการท างานท่ีเอือ้ตอ่การ
สร้างสรรค์ นวัตกรรม อาทิ สนับสนุนทุนวิจัยแก่พนักงานท่ีคิดค้นสินค้า บริการ หรือวิธีการ
ด าเนินงานใหม่ๆท่ี สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรได้ หรืออาจจะจัดหาทรัพยากรท่ีเหมาะสม เพ่ือ
สนบัสนนุให้พนกังาน สามารถปฏิงานในเชิงรุกได้  

3. บรรยากาศองค์การ 
ผลการศึกษาพบว่า บรรยากาศองค์การ ได้แก่ ด้านโครงสร้างองค์การ   ด้านความ

อบอุ่นและการสนับสนุน ด้านความขดัแย้ง ด้านมาตรฐานของการปฏิบตัิงานและความคาดหวงั 
ด้านความเป็นหนึ่งเดียวในองค์การและการจงรักภกัดีต่อกลุ่ม และด้านความเส่ียงภัยและการรับ
ความเส่ียงภยั มีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขายในธุรกิจเช่า
ซือ้ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยตวัแปรทัง้สองมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยท่ีได้ตัง้ไว้  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า บรรยากาศองค์การท่ีดีจะสนบัสนุนให้พนกังานขายกล้าแสดงความ
คดิเห็น เพราะงานของพนกังานขายเป็นงานท่ีมีเปา้หมายชดัเจน ท้าทาย การท่ีบรรยากาศองค์การ
สนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ และสนับสนุนการปฏิบัติงานแบบ
ร่วมกนัคิดเพ่ือให้การปฏิบตัิงานมีประสิทธิภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนกังานทกุระดบัมีส่วนร่วมใน
การน าเสนอความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการท างานและตดัสินใจ  เพ่ือให้พนกังานท างานได้อย่าง
อิสระ และมีการสนบัสนนุอปุกรณ์ เคร่ืองมือท่ีท าช่วยท าให้การปฏิบตัิมีประสิทธิภาพมากขึน้ หาก
พนักงานขายได้รับการสนับสนุนหรืออยู่ในบรรยากาศองค์การท่ีดีจะท าให้เกิดก าลังใจในการ
ปฏิบตัิงานและส่งผลต่อศกัยภาพในการท างาน และส่งเสริมพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม 
ส าหรับน ามาพัฒนาปรับปรุงการท างานต่อไป โดยมีการสร้างแรงจูงใจด้วยการให้รางวัลและ
ผลตอบแทนรวมถึงโอกาสเติบโตในสายงานตอ่ไป ผลการศกึษานีส้อดคล้องกบังานวิจยัของ ตรีทิพ  
บุญแย้ม (2556) พบว่า บรรยากาศส่งเสริม นวัตกรรมของกลุ่มงาน ซึ่งประกอบด้วยวิสัยทัศน์ 
ความปลอดภัย การมีส่วนร่วม การมุ่งงานและ การสนบัสนุนนวตักรรมในกลุ่มงานนัน้ ส่งผลต่อ
พฤติกรรม สร้างนวัตกรรมในกลุ่มงานและพฤติกรรม สร้างนวัตกรรมในระดับบุคคล และผล
การศึกษายังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิวะนันท์  ศิวพิทักษ์ (2554) ศึกษาเร่ืองการจัดการ
นวัตกรรมขององค์กรธุรกิจท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงาน พบว่า
บรรยากาศองค์การท่ีก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ บรรยากาศท่ีเตม็ไปด้วยการยอมรับ และ
การกระตุ้น ให้แสดงความคดิเห็นอย่างอิสระ และสร้างให้พนกังานมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคหรือก
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ล้าท่ีจะน าเสนอความคิดเห็น ตลอดจนการท าการตลาดของสินค้าของบริษัทด้วยแนวทางใหม่ๆนัน้
ค่อนข้างยาก ถ้าหากผู้บริหารยงัคงต าหนิ หรือ ปฏิเสธแนวคิดท่ีพนกังานเสนอทนัที โดยไม่มีการ
น าไปพิจารณา 

 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจัย 

ผลการวิจัยเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้ น าการเปล่ียนแปลงและบรรยากาศ
องค์การกบัพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคาร
พาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะ ดงันี ้

1.จากผลการศึกษาพบว่าพนกังานขายท่ีมีอายุอยู่ในช่วง 39-46 ปี และ 47 ปีขึน้ไป 
รวมถงึพนกังานขายท่ีมีอายงุาน 7-9 ปี และ 10 ปีขึน้ไป มีระดบัพฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม
น้อยกว่า พนกังานขายท่ีมีอายุ 22-29 ปี และอายุงาน 1-3 ปี เพราะว่า พนกังานขายท่ีมีอายนุ้อย 
จะสามารถเรียนรู้และเปิดใจในเทคโนโลยีใหม่ๆได้ง่ายกว่า รวมถึงพนักงานท่ีมีอายุงาน 1-3 ปี มี
ความพร้อมในการปรับเปล่ียนรวมถึงทศันคตวิิธีการท างาน มีความกระตือรือร้นในการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ และการน าเสนอความคิดเห็นมากกว่า จึงควรสนบัสนนุจดัอบรมและสนบัสนนุให้พนกังาน
ขายในกลุ่มอายุ 39 ปีขึน้ไป และอายุงาน 7 ปีขึน้ไป ดงักล่าว ได้เรียนรู้เคร่ืองมือและเทคโนโลยีท่ี
สามารถใช้ในการปฎิบัติงาน และจัดกิจกรรมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ หรือแบ่งปัน ถ่ายทอด
แนวคดิ ประสบการณ์ระหวา่งพนกังานท่ีมีอายงุานและอายหุลากหลาย ได้แลกเปล่ียนแนวคดิและ
วิธีการท างาน เพ่ือเพิ่มระดบัพฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม 

2. จากผลการศึกษาพบว่าภาวะผู้ น าการเปล่ียนแปลงในด้านของการสร้างแรง
บนัดาลใจมีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขายสงูสดุ ดงันัน้การ 
กล่าวคือผู้บริหารองค์การ ควรก าหนดเป้าหมายการพัฒนาบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
สร้างหวัหน้างานท่ีมีภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงในองค์กร โดยเฉพาะด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ 
และก าหนดคณุลกัษณะอย่างชดัเจน ส าหรับใช้ในการประเมินลกัษณะระดบัของภาวะผู้น าการ
เปล่ียนแปลงในองค์การ การคดัเลือก การพัฒนา การประเมินผล เพ่ือสนับสนุนหัวหน้างานท่ีมี
ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงให้เตบิโตในองค์กร 

3. องค์การธนาคารพาณิชย์เป็นองค์การท่ีมีขนาดใหญ่ ท่ีมีกฎระเบียบ มาตรฐานการ
ปฏิบตังิานท่ีชดัเจน ดงันัน้บรรยากาศองค์การควรจะมีบรรยากาศท่ีผอ่นคลายให้พนกังานขายด้วย 
เพราะบรรยากาศท่ีผ่อนคลายจะส่งเสริมศักยภาพของพนักงานขาย โดยการปรับเปล่ียนการ
ท างานให้พนกังานขายมีอิสระในการท างานมากขึน้ หรือการส่งเสริมการจดัอบรมเชิงปฏิบตัิการ
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อย่างตอ่เน่ือง หรือกิจกรรมการแบง่ปันการถ่ายทอดความรู้จากพนกังานเก่าไปสูพ่นกังานใหม ่การ
รวบรวมองค์ความรู้ของพนกังานและจดัเก็บไว้ในฐานข้อมูลขององค์การธุรกิจเพ่ือให้ง่ายต่อ การ
สืบค้น การจดัการความรู้ รวมถึงการให้รางวลัหรือผลตอบแทนกบัพนกังานท่ีคิดค้นสินค้า บริการ 
หรือวิธีการด าเนินงานใหม่ๆท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรได้ หรืออาจจะจัดหาทรัพยากรท่ี
เหมาะสม เพ่ือสนับสนุนให้พนักงานขายท่ีน าเสนอนวัตกรรม เพ่ือให้พนักงานขายมีระดับ
พฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมมากขึน้ 

4. องค์การควรมีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายองค์การท่ีมุ่งเน้นการสร้าง
นวตักรรมอย่างชดัเจนในระยะสัน้และระยะยาว ส าหรับการสร้างบรรยากาศส่งเสริมนวตักรรมให้
เกิดขึน้ อีกทัง้ยังผลักดันให้พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานขายได้ ดังนัน้การ
ก าหนดนโยบายท่ีชดัเจนจะเป็นการส่ือสารให้พนักงานขายทกุระดบั รวมถึงให้ผู้บริหารและหวัหน้า
งานก าหนดแนวทางหรือนโยบายในการพฒันาพนกังานขายตอ่ไป  

 
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครัง้ถัดไป 

ผลการวิจัยเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้ น าการเปล่ียนแปลงและบรรยากาศ
องค์การกบัพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของพนกังานขายในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคาร
พาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะในง่าวิจยัครัง้ถดัไป ดงันี ้

1. ควรมีการศึกษาเชิงลึกถึงสาเหตุท่ีพนักงานท่ีมีอายุงานนานขึน้ แต่กลับมีระดับ
พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมน้อยกวา่พนกังานท่ีมีอายงุานไม่เกิน 3 ปี โดยอาจท าการศึกษา
ข้อมูลวิจยัเชิงปริมาณ ควบคู่ไปกับการศึกษาข้อมูลวิจยัในเชิงคณุภาพ ได้แก่  การสมัภาษณ์ จัด
กลุม่สนทนา เพ่ือท่ีจะสามารถเจาะจงข้อมลูในเชิงลกึได้ 

2. การวิจยันีเ้ป็นการศึกษาเก่ียวกับธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งหาก
วิจัยครัง้ถัดไปจะเป็นการศึกษาองค์การอ่ืนท่ีไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ท่ีประกอบธุรกิจเช่าซือ้
เหมือนกัน เพ่ือเปรียบเทียบระหว่างองค์การขนาดใหญ่และขนาดกลาง เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ี
ครอบคลมุมากย่ิงขัน้ 

3.เน่ืองจากขอบเขตการศกึษาครัง้นีจ้ ากดัอยู่เฉพาะกลุม่ตวัอย่างเฉพาะพนกังานขาย
ในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้ ดงันัน้ในการวิจยัครัง้
ตอ่ไปควรมีการขยายขอบเขตของการศกึษาไปยงัพืน้ท่ีจงัหวดัตา่งๆเพ่ือให้ได้ข้อมลูครอบคลมุ และ
ใกล้เคียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสดุ 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวจิัย 

เร่ือง   ความสัมพันธ์ของภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงและบรรยากาศองค์การกับพฤติกรรมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานขายธุรกิจเช่าซื อ้รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

เรียน :  ทา่นผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ข้าพเจ้าก าลังศึกษา เร่ือง “ความสัมพันธ์ของภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงและ
บรรยากาศองค์การกับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานขายธุรกิจเช่าซือ้
รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ” แบบสอบถามนีส้ร้างขึน้เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการท าวิจยั ดงันัน้ค าตอบของท่านจึงไม่มีการตดัสินว่าถกูหรือผิด ทางผู้วิจยัใคร่ขอความ
กรุณาจากท่านในการกรอกแบบสอบถามทกุข้อ โดยประเมินให้ตรงกบัความรู้สึกท่ีแท้จริงของท่าน
มากท่ีสุด และโปรดตอบทุกข้อ เพ่ือความสมบูรณ์ของข้อมูล ซึ่งข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยนี ้น ามา
ประยกุต์ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ส าหรับผู้ ท่ีสนใจตอ่ไป 
 ทุกค าตอบของท่านจะถูกเก็บรวบรวมไว้เป็นความลับ โดยใช้ข้อมูลน าเสนอให้เห็นเป็น
ภาพรวมเทา่นัน้ ข้าพเจ้า ขอขอบพระคณุผู้ตอบแบบสอบถามทกุท่าน ในความกรุณาเสียสละเวลา
ในการตอบแบบสอบถามในครัง้นี ้เป็นอยา่งสงู 
 

นาย รัฐศรัณย์  หยิบพฤกษ์ทอง  รหสันิสิต 58299130017 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี ้

สว่นท่ี 1  ปัจจยัสว่นบคุคล 

สว่นท่ี 2  นโยบายองค์การ  
สว่นท่ี 3  ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง 

สว่นท่ี 4  พฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม 
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ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล 

ค าชีแ้จง กรุณาท าเคร่ืองหมาย 0 ลงในช่อง  หน้าค าตอบท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสดุ 

 

1. เพศ 

  1) ชาย     2) หญิง 

 

2. อาย ุ

 1) 22-29 ปี    2) 30-38 ปี  
 3) 39-46 ปี    4) 47 ปีขึน้ไป 

 

3. ระดบัการศกึษา 

 1) ปริญญาตรี    2) สงูกวา่ปริญญาตรี 

  

4. สาขาท่ีจบการศกึษาล่าสดุ 

 1) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชน่ วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น 

 2) ด้านสงัคมศาสตร์ เชน่ บริหารธุรกิจ, มนษุย์ศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, สงัคมศาสตร์ 

          เป็นต้น 

5. อายงุาน : ระยะเวลาในการท างานในบริษัท 

  1) 1-3 ปี    2) 4-6 ปี 

  3) 7-9 ปี    4) 10 ปีขึน้ไป 

 
 

ส่วนที่ 2 ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของหัวหน้างาน 

ค าชีแ้จง กรุณาท าเคร่ืองหมาย ลงในชอ่งว่าง โดยเลือกตอบเพียง 1 ค าตอบ เพ่ือแสดงถึงระดบั
ความคดิเห็นเก่ียวกบัภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง ตามความคดิเห็นของท่าน 

5  หมายความวา่  เห็นด้วยมากท่ีสดุ 

4  หมายความว่า เห็นด้วยมาก 

3  หมายความวา่  เห็นด้วยปานกลาง 

2  หมายความวา่  เห็นด้วยน้อย 

1  หมายความวา่  เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 
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คุณลักษณะของผู้น าการเปล่ียนแปลง 
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1.ด้านการมีอิทธพลอย่างมีอุดมการณ์      

1.1 หวัหน้างานของทา่นประพฤต ิปฎิบตัิตน เป็นแบบอย่างท่ีนา่ยกยอ่ง  สร้าง
ความนา่เคารพนบัถือ  ศรัทธา เป็นต้นแบบส าหรับผู้ตาม  

     

1.2 หวัหน้างานของทา่นแสดงถึงความมีวฒุิภาวะทางอารมณ์ สามารถควบคมุสติ
อารมณ์ได้ในสถานการณ์วิกฤต ใช้เหตแุละผลในการแก้ไขปัญหา   

     

1.3 หวัหน้างานของทา่นเป็นผู้ ไว้วางใจได้ ท าให้ทา่นมีความรู้สกึเป็นพวกเดียวกนั 
โดยอาศยัวิสยัทศัน์และจดุประสงค์ร่วมกนั 

     

1.4 หวัหน้างานของทา่น ท าให้ทา่นรู้สกึเกิด ความเช่ือมั ่นท่ี จะท างานร่วมกบั
หวัหน้า  

     

2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ      

2.1 หวัหน้างานของทา่นสร้างบรรยากาศในการท างานท่ีดี กระตุ้นจิตวิญญาณ
ของทีม ให้มีชีวิตชีวา มีความกระตือรือร้น และมองโลกในแง่ดี  

     

2.2 หวัหน้างานของทา่นสร้างและส่ือความต้องการอยา่งชดัเจน มีเหตผุลประกอบ
อนัควร ท่ีจะท าให้ทา่นเห็นด้วยท่ีจะด าเนินตามความต้องการนัน้ๆ  

     

2.3 หวัหน้างานของทา่นท าให้ทา่นรู้สกึว่าตนเองมีคณุคา่ และกระตุ้นให้ท่าน
สามารถจดัการกบัปัญหาท่ีตนเองเผชิญได้  

     

2.4 หวัหน้างานของทา่นแสดงให้เห็นถึงการอทุิศตน หรือความผกูพนัตอ่เปา้หมาย 
ซึง่จะชว่ยให้ทา่นพฒันาความผกูพนัของตนตอ่องค์การ  
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คุณลักษณะของผู้น าการเปล่ียนแปลง 
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3.ด้านการกระตุ้นทางปัญญา      

3.1 หวัหน้างานของทา่นกระตุ้นให้ตระหนกัถึงปัญหาตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ เพ่ือให้เกิด
การเรียนรู้ถึงสาเหตขุองการเกิดปัญหานัน้ๆ 

     

3.2 หวัหน้างานของทา่นกระตุ้นให้ทา่นมีความต้องการหาแนวทางใหม่ๆ  มา
แก้ปัญหา การเผชิญกบัปัญหาเก่าๆ ด้วยวิถีทางแบบใหม่ 

     

3.3 หวัหน้างานของทา่นเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และสนบัสนนุ
ความคดิริเร่ิมใหม่ๆ  อยา่งสร้างสรรค์  

     

3.4 หวัหน้างานของทา่นชีใ้ห้เห็นและสร้างความเช่ือมัน่ในการพฒันา
ความสามารถของทา่นในการตระหนกั เข้าใจ และการแก้ไขปัญหาด้วยตวัเอง 

     

4.ด้านการค านึงถงึความเป็นปัจเจกบุคคล      

4.1 หวัหน้างานของทา่นให้เวลาในการแนะน าการปฏิบตังิานแก่ทา่นและบคุลากร
ในทีมงานเป็นรายบคุคล 

     

4.2 หวัหน้างานของให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ความก้าวหน้าแก่ทา่นและ
บคุลากรในทีมงานเป็นรายบคุคล  

     

4.3 หวัหน้างานของทา่นปฏิบตัติอ่ทา่นและบคุลากรในทีมงานโดยค านงึถึงความ
แตกตา่งระหวา่งบคุคล 

     

4.4 หวัหน้างานของทา่นให้ปฏิบตัติอ่ทา่นและบคุลากรในทีมงานในฐานะท่ีเป็น
ทรัพยากรมนษุย์ท่ีมีความส าคญัมากกวา่ในฐานะท่ีเป็นเพียงพนกังานคนหนึง่
เทา่นัน้ 
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ส่วนที่ 3 บรรยากาศองค์การ  
 

ค าชีแ้จง กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่งว่าง โดยเลือกตอบเพียง 1 ค าตอบ เพ่ือแสดงถึงระดบั
ความคดิเห็นเก่ียวกบันโยบายองค์การ  ตามความคดิเห็นของทา่น 

5  หมายความวา่  เห็นด้วยมากท่ีสดุ 

4  หมายความว่า เห็นด้วยมาก 

3  หมายความวา่  เห็นด้วยปานกลาง 

2  หมายความวา่  เห็นด้วยน้อย 

1  หมายความวา่  เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 
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5 4 3 2 1 

1. ด้านโครงสร้าง   

1.1องค์การของทา่นมีการจดัแบง่หน้าท่ีและโครงสร้างการท างานท่ีชดัเจน      

1.2 องค์การของทา่น มีล าดบัขัน้ตอนในการท างานท่ีชดัเจนท าให้สามารถท างาน

ได้อยา่งคลอ่งตวั 

     

1.3 องค์การของทา่นมีกฎระเบียบในการท างานท่ีเหมาะสม และชว่ยอ านวย
ความสะดวกในการท างานให้แก่ทา่น 

     

1.4 องค์การของทา่นมีการกระจายอ านาจตดัสินใจให้แก่บคุลากร      

2. ด้านความท้าทายและความรับผิดชอบ  

2.1 บคุลากรในองค์การของท่านพฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบตังิาน 
เพ่ือให้บรรลเุปา้หมายขององค์การ 

     

2.2 บคุลากรในองค์การของท่านมีความรับผิดชอบตอ่งานในหน้าท่ีเป็นอยา่งดี      

2.3 บคุลากรในองค์การของท่านมีอิสระในการน าเสนอความคดิเห็นหรือความคิด
ริเร่ิมใหม่ๆ ในงานท่ีรับผิดชอบ 
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บรรยากาศองค์การ 
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3. ด้านความอบอุ่นและการสนับสนุน  

3.1.องค์การของทา่นมีบรรยากาศการท างานท่ีเป็นมิตรอบอุน่และเป็นกนัเอง      

3.2 หวัหน้าของทา่นมีความสมัพนัธ์อนัดีกบับคุลากรทกุคน      

3.3 เพ่ือนร่วมงานของทา่นให้ความเป็นมิตร มีความหว่งใยและเข้าใจกนั      

4. ด้านการให้รางวัลและการลงโทษ  

4.1องค์การของทา่นมีระบบการเล่ือนขัน้ ปรับเงินเดือน รวมถึงสวสัดกิาร ของ
บคุลากรขององค์การมีความเหมาะสมและยตุธิรรม 

     

4.2บคุลากรทกุคนในองค์การของทา่นได้รับผลตอบแทนตามผลการปฏิบตังิาน      

4.3หากบคุลากรในองค์การของทา่นกระท าผิดจะได้รับการพิจารณาความผิดตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้เหมือนกนั 

     

5. ด้านความขัดแย้ง  

5.1 บคุลากรในองค์การของท่านสามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการท างาน
หรือวิธีปฏิบตังิานถึงแม้วา่ความคดินัน้จะขดัแย้งกบัหวัหน้า 

     

5.2 บคุลากรในองค์การของท่านยินดีรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกตา่งกนั เพ่ือนามา
วิเคราะห์ปรับปรุงและพฒันาการท างานให้ดียิ่งขึน้ 

     

5.3 เม่ือมีปัญหาเกิดขึน้ หวัหน้าและบคุลากรในองค์การจะชว่ยกนัคดิแก้ปัญหา
และสรุปข้อตกลงร่วมกนั 

     

6. ด้านมาตรฐานของการปฏิบัตงิานและความคาดหวัง  

6.1 องค์การของทา่นมีการตัง้มาตรฐานการปฏิบตังิานไว้อยา่งชดัเจน      

6.2 บคุลากรในองค์การของท่านทราบถึงมาตรฐานการปฏิบตังิานท่ีองค์การ
ก าหนด 

     

6.3 บคุลากรในองค์การของท่านสามารถปฏิบตังิานได้ตามมาตรฐานท่ีองค์การ
ก าหนด 
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7. ด้านความเป็นหน่ึงเดียวในองค์การและการจงรักภักดีต่อกลุ่ม  

7.1 บคุลากรในองค์การของท่านมกัเห็นแก่ประโยชน์สว่นตนไมค่ านงึถึงผลกระทบ
ท่ีจะเกิดกบัองค์กร 

     

7.2 ทา่นรับรู้ได้วา่เป็นสว่นหนึ่งท่ีมีสว่นร่วมในการพฒันางานขององค์การนี  ้

 

     

7.3 บคุลากรในองค์การของท่านภาคภมูิใจในองค์การของตนและอยากให้องค์การ
นีเ้จริญก้าวหน้าตอ่ไปให้นานท่ีสดุ 

     

8. ด้านความเส่ียงภัยและการรับความเส่ียงภัย  

8.1 องค์การของทา่นจดัระบบการด าเนินงานโดยค านงึถึงความปลอดภยัในการ
ท างาน 

     

8.2 องค์การของทา่นมีการจดัสภาพแวดล้อมในการท างานเพ่ือปอ้งกนัการเกิด
อนัตราย 

     

8.3 องค์การของทา่นให้ความส าคญัและให้ความรู้ในการท างาน รวมถึงการจดั
ฝึกอบรมเพ่ือปอ้งกนัการเกินอนัตรยหรืออบุตัเิหตจุากการท างาน 

     

 
 

ส่วนที่ 4 พฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม  
ค าชีแ้จง กรุณาท าเคร่ืองหมาย ลงในชอ่งว่าง โดยเลือกตอบเพียง 1 ค าตอบ เพ่ือแสดงถึงระดบั
ความคดิเห็นเก่ียวกบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ  ตามความคิดเห็นของทา่น 

5  หมายความวา่  เห็นด้วยมากท่ีสดุ 

4  หมายความว่า เห็นด้วยมาก 

3  หมายความวา่  เห็นด้วยปานกลาง 

2  หมายความวา่  เห็นด้วยน้อย 

1  หมายความวา่  เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 
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5 4 3 2 1 

1. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคของพนักงาน  

1.1 ทา่นน าประสบการณ์จากการท างานท่ีผา่นมา เพ่ือน ามาสร้างสรรค์งานท่ี
รับผิดชอบเสมอ 

     

1.2 ความคดิริเร่ิมสร้างสรรคท่ีทา่นเสนอตอ่หวัหน้างานมกัจะถกูน าไปใช้เป็น
แบบอยา่งในการปฏิบตังิานของทีมเสมอ 

     

1.3 ทา่นมีสว่นร่วมในการพฒันาผลิตภณัฑ์/บริการใหม่ๆ  ขององค์การ เสมอ      

1.4 ทา่นสามารถคิดแก้ปัญหาด้วยวิธีการท่ีหลากหลายได้       

2. การแสวงหาโอกาสของพนักงาน  

2.1 ทา่นใช้เวลาวา่งในการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกบังานท่ี
รับผิดชอบอยูเ่สมอ 

     

2.2 ทา่นมกัจะตดิตามขา่วสาร หรือร่วมกิจกรรมทัง้ภายในและภายนอกองค์การท่ี
สง่เสริมการพฒันาตนเองอยู่เสมอ 

     

2.3 ทา่นพยายามใช้เวลาว่างท่ีมีเพ่ือปรับปรุงกระบวนการท างานให้ดีขึน้เสมอ      

2.4 ทา่นมีเปา้หมายชดัเจนในการท างาน คือ การสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่
องค์การ  แม้ว่าจะเกิดภยัคกุคามตอ่องค์การ  อาท ิพฤตกิรรมลกูค้าเปล่ียน เป็น
ต้น แตท่า่นเห็นวา่เป็นโอกาสท่ีดีในการพฒันาสินค้า บริการ ตลอดจน
กระบวนการท างานให้ดีขึน้  

     

3. การเป็นผู้น าทางด้านความคิด  

3.1 ทา่นมกัจงูใจให้เพ่ือนร่วมงานหรือคนอ่ืนๆ ในหนว่ยงานของทา่นเห็นถึง
ความส าคญัของแนวคดิหรือวิธีการใหม่ๆ  ในการพฒันางาน 

     

3.2 ทา่นมกัผลกัดนัให้แนวคดิท่ีมีประโยชน์หรือน าวิธีการใหม่ๆ  ท่ีมีอยูน่ าไปใช้ใน
การปฏิบตังิานจริง 

     

3.3 ทา่นมกัจงูใจให้เพ่ือนร่วมงานมีสว่นร่วมในการน าแนวคดิหรือวิธีการใหม่ๆ  ไป      
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5 4 3 2 1 

พฒันากระบวนการท างานมีอยูเ่ดมิ 
3.4 ทา่นมกัเป็นผู้น าในการค้นหาวิธีการหรือโอกาสท่ีจะสร้างความแตกตา่งในทาง
ท่ีดีขึน้ให้กบังาน 

     

4.การน าความรู้ด้านนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ 

4.1 ทา่นน าแนวคิด วิธีการใหม ่นวตักรรมใหม่ ไปใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบตังิาน 

     

4.2 ทา่นสง่เสริมและสนบัสนนุให้น านวตักรรมใหม่ๆ  มาใช้ในหนว่ยงาน      

4.3 ทา่นสามารถถ่ายทอดแนวคดิหรือวิธีการใหม่ๆ รวมถึงนวตักรรมใหม่ๆ ให้
ทีมงานในหนว่ยงาน ส าหรับการพฒันาการปฏิบตังิานได้ 

     

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ค่ะ  
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