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บทคดัย่อ 

 
การวิจัยครัง้น้ีมีจุดหมายเพื่อศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้น าการเปลี่ยนแปลงและบรรยากาศ

องคก์ารกับพฤตกิรรมการสรา้งสรรคน์วตักรรมของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซื้อรถยนตข์องธนาคารพาณิชยใ์นเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้น้ีคอื พนักงานขายในธุรกิจเช่าซื้อรถยนตข์องธนาคารพาณิชย์ที่
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และมคี่า
ความเชื่อมัน่อยู่ที ่0.79 สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
การหาค่าความแปรปรวนทางเดยีว การหาค่าความสมัพนัธด์ว้ยสถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั  

ผลการวจิยั พบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 22-29 ปี ระดบัการศึกษาในระดับปรญิญาตรี 
จบการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์และมอีายุงาน 4-6 ปี .ปจัจยัดา้นภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง ในภาพรวมและรายขอ้
ทุกขอ้มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก ซึ่งมคี่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.64 และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น ไดแ้ก่
การสร้างแรงบันดาลใจ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การกระตุ้นทางปญัญา และการค านึงถึงปจัเจกบุคคล 
พบว่าทุกดา้นมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก ปจัจยัดา้นบรรยากาศองคก์าร ในภาพรวมและรายขอ้ทุกข้อมี
ระดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมากซึ่งมคี่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.66 และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าทุกดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นความขดัแยง้และดา้นความเสีย่งภยัและการรบัความเสีย่งภยั ดา้นการใหร้างวลัและการลงโทษและดา้น
ความเป็นหน่ึงเดยีวในองคก์ารและการจงรกัภกัดตี่อกลุ่ม ดา้นความทา้ทายและความรบัผดิชอบ ดา้นความอบอุ่น
และการสนับสนุน ดา้นมาตรฐานของการปฏบิตังิานและความคาดหวงั และดา้นโครงสรา้ง มรีะดบัความคดิเหน็อยู่
ในระดบัมาก พฤตกิรรมการสร้างสรรคน์วตักรรม พบว่า ในภาพรวมและรายขอ้ทุกข้อมีระดบัความคดิเหน็อยู่ใน
ระดับมากซึ่งมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.61 และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าทุกดา้น ได้แก่ มีการเป็นผูน้ า
ระดบัมากซึ่งมคี่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.61 และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าทุกดา้น ไดแ้ก่ มกีารเป็นผูน้ าทาง 
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ดา้นความคดิม ีการน าความรูด้า้นนวตักรรมมาประยุกตใ์ช้ม ีการแสวงหาโอกาสของพนักงาน และความคดิรเิริม่
สรา้งสรรคข์องพนักงาน มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก 

 
ค าส าคญั: ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง บรรยากาศองคก์าร พฤตกิรรมการสรา้งสรรคน์วตักรรม  

 
Abstract 

 
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. A questionnaire was distributed to four hundred consumers 
who were sales employee’s who were members of the Thai Hire -Purchase Association in the Bangkok 
metropolitan area. 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. 

 
Keywords: TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP, ORGANIZATION CLIMATE, INNOVATIVE WORK 
BEHAVIOR  
 
บทน า 

ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต ์มบีทบาทส าคญัต่อเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเน่ืองและมทีศิทางการเตบิโตสอดคล้องกับ
ตลาดรถยนต ์โดยในช่วงทีผ่่านมา ทัง้น้ีจากขอ้มูลของสมาคมธุรกิจเช่าซื้อประเทศไทยพบว่า ณ สิน้ปี พ.ศ. 2560 
มยีอดจดทะเบยีนรถยนตข์องประเทศไทยทัง้หมด 38 ล้านคนั โดยมยีอดสนิเชื่อเช่าซื้อรถยนตมู์ลค่า 1.97 ล้านล้าน
บาท คดิเป็นรอ้ยละ 22.7 ของยอดคงคา้งสนิเชื่ออุปโภคบรโิภคของระบบธนาคารพาณิชย ์โดยปจัจุบนัธุรกิจเช่าซือ้
มกีารแข่งขนัทีรุ่นแรงมากยิ่งขึน้ จากจ านวนของผูใ้หบ้รกิารธุรกิจเช่าซื้อที่มเีป็นจ านวนมากทัง้ สถาบนัการเงินที่
ส่วนใหญ่เป็นธนาคารพาณิชย ์และธุรกิจในเครอืธนาคารทีเ่รยีกว่า Banks & Subsidiaries, ผูใ้หบ้รกิารจากบริษัท
แม่ซึ่งเป็นค่ายรถยนต ์ ทีเ่รยีกว่า Captive finance และ ผูใ้หบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์รายย่อยที่เรียกว่า Non-
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banks โดยมสี่วนแบ่งตลาดทีร่อ้ยละ 65.9, รอ้ยละ 29.5 และ รอ้ยละ 4.6 ตามล าดบั (ตลับลักขณ์  ธนดษิฐส์ุวรรณ 
2560) ประกอบกับความความก้าวหน้าดา้นเทคโนโลยแีบบก้าวกระโดด ก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงต่อการด าเนิน
ธุรกิจเช่าซื้อในหลายๆ ดา้น ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการท าธุรกิจ หรอืแมแ้ต่รูปแบบของสนิคา้และบรกิารทีม่ีบทบาท
ส าคญักับการด าเนินธุรกิจ ส่งผลใหผู้ป้ระกอบธุรกิจเช่าซื้อได้ปรบัตวัขยายการให้บรกิารในสนิเชื่อที่เกี่ยวข้องกับ
รถยนตด์า้นอื่นๆ มากขึน้ อาท ิสนิเชื่อจ าน าทะเบยีน, สนิเชื่อเพื่อผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนต ์ ซึ่งจะเหน็ไดว้่าหลายๆ 
องคก์าร เริม่ตระหนักและตื่นตวักับสิง่ทีเ่กิดขึน้ ท าให้หลายๆองคก์าร ต่างหาวธิทีีจ่ะสรา้งจุดเด่นและขอ้ไดเ้ปรียบ
เชิงการแข่งขัน ซึ่งการที่องค์การจะสามารถพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและมีความมัน่คงอย่างยัง่ยืน เป็นสาเหตุให้
องคก์ารตอ้งมกีารปรบัตวัใหท้นัต่อสถานการณ์ทีเ่ปลี่ยนแปลงไป  

จากเหตุผลดงักล่าว ส่งผลใหแ้นวคดิการบรหิารธุรกิจเช่าซื้อในยุคปจัจุบนั มุ่งเน้นใหค้วามส าคญักับการ
สรา้งความไดเ้ปรยีบเชิงการแข่งขนัดว้ยการจดัการนวตักรรมขององคก์าร ส่งผลใหก้ารด าเนินธุรกิจในปจัจุบนั มไิด้
มคีวามทา้ทายเพยีงแค่มุมมองดา้นการลดตน้ทุนในกระบวนการผลิตสนิคา้และบรกิาร หรอืดา้นคุณภาพของสนิคา้
และบรกิารเท่านัน้ แต่การสรา้งใหลู้กคา้มคีวามพงึพอใจและมคีวามความจงรกัภกัด ี ก็เป็นเรื่องทีท่า้ทายของธุรกิจ
ในการตอบสนองความคาดหวงัทีม่อีย่างไม่จ ากัดของลูกคา้ การแข่งขนัทางธุรกิจทีเ่กิดขึน้ทัว่โลกน้ี เป็นผลมาจาก
อทิธพิลของเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมถงึการปรบัตวัเพื่อให้องคก์ารปฏิบตังิานด้วยความคล่องตัวขึน้ นอกจากน้ี
แล้วการพัฒนาองคก์ารใหม้ีขีดสมรรถนะสูง ยังรวมถึงการเสริมสร้างแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้เพื่อน าไปสู่
พฤตกิรรมการสรา้งสรรคน์วตักรรม ซึ่งถอืเป็นเครื่องมอืส าคญัในการสนับสนุนและส่งเสรมิการสรา้งนวตักรรม โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันของคนในองคก์ารและการเรียนรู้ร่วมกันของคนในองคก์าร ซึ่งจะ
เกิดขึน้จากการร่วมมอืและการรวมกลุ่มท างานประกอบไปดว้ยสมาชิกทีม่คีวามหลากหลาย สมาชิกของกลุ่มเองก็
จะต้องสามารถยอมรับในความแตกต่างทัง้ด้านความรู้และทักษะของสมาชิกในกลุ่มงานนั้นด้วย ซึ่งความ
หลากหลายและความแตกต่างดงักล่าวน้ี จ าเป็นทีจ่ะตอ้งอาศัยสมาชิกในกลุ่มงานทีม่คีุณลักษณะส่วนบุคคล ทีเ่ปิด
กวา้งต่อความคดิทีแ่ตกต่าง เพื่อใหก้ารท างานร่วมกันสามารถด าเนินต่อไป จนสามารถสรา้งชิ้นงานสรา้งสรรค์ได้ 
ในขณะเดยีวกันความสรา้งสรรคต์่าง ๆ ย่อมตอ้งอาศัยบุคคลทีม่ลีักษณะการคดิรเิริม่ กล่าวคอืความคดิสรา้งสรรค์
เป็นบ่อเกิดนวตักรรมใหม่ๆ ในการท างาน ซึ่งจะท าใหก้ารระดมความคดิมคีวามหลากหลายเพียงพอที่จะใช้เป็น
ทางเลือกในการสร้างผลผลิตใหม่ๆ ทัง้น้ี บุคคลที่มเีครือข่ายทางสงัคมมาก ก็น่าจะเป็นผู้ทีม่ีมุมมองหลากหลาย 
เพราะไดรู้จ้กั พูดคุยกับบุคคลต่างๆ ย่อมจุดประกายความคดิและขยายความรู้ใหก้ับบุคคลไดเ้ป็นอย่างด ี (ตรทีพิ  
บุญแยม้ 2013)  

พนักงานขายก็เป็นส่วนส าคญัมากส าหรบัการขบัเคลื่อนองคก์าร โดยเฉพาะในธุรกิจเช่าซื้อ โดยธุรกิจเช่า
ซื้อส่วนใหญ่พนักงานขายทีม่ศีักยภาพจะเป็นส่วนหลักในการสรา้งยอดขายรวมถงึการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด ท า
ใหพ้นักงานขายเป็นส่วนทีม่จี าเป็นอย่างมากในการขบัเคลื่อนธุรกิจ และนอกจากน้ีปจัจยัทีส่ าคญัอกีหน่ึงปจัจยัคือ 
บรรยากาศองคก์าร เพราะบรรยากาศองค์การมอีิทธิพลต่อการรับรู้ของบุคคลากร และส่งผลถึงพฤติกรรมของ
บุคลากรในดา้นต่าง ๆ  เช่น ความพึงพอใจในการท างาน ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์รวมถึงการพฤติกรรมการ
สรา้งสรรคน์วตักรรม เน่ืองจากบรรยากาศองคก์ารมคีวามส าคญัและเกี่ยวขอ้งกับผู ้บริหารและบุคลากรในองค์กร
โดยตรง และจะส่งผลต่อพฤตกิรรมการท างานของบุคลากร โดยภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงก็เป็นอกีปจัจัยหน่ึงที่
ส่งเสรมิใหบ้รรยากาศองคก์าร เพราะการมผีูน้ าทีด่จีะช่วยใหพ้นักงานขายมคีวามพงึพอใจในบรรยากาศองค์การ
หรอืมทีศันคตทิีด่ตี่อองคก์ารจะท าใหเ้กิดความเชื่อมัน่ มคีวามเตม็ใจในการท างาน และแสดงความรูค้วามสามารถ
อย่างเต็มที่ ส่งผลต่อการปฏิบัติงานโดยตรง แต่ถ้าหากบุคลากรไม่พึงพอใจหรือมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู ้น าหรอื
บรรยากาศองคก์ารจะท าใหเ้กิดความไม่เตม็ใจและไม่ทุ่มเทในการท างาน ขาดแรงจูงใจ ขาดความกระตอืรอืรน้ใน
การท างาน (พสุ  เดชะรนิทร ์ 2548) การสรา้งบรรยากาศองคก์ารทีด่นัีน้จะท าให้พนักงานในองค์การ มคีวามรัก 
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ความสามคัค ีเขา้ใจซึ่งกันและกัน มขีวญัและกาลังใจด ียนิดทีีจ่ะท างานดว้ยความเตม็ใจ มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค์
ในการท างาน และสามารถลดความขดัแย้งได ้ (ชาญชัย  อาจนิสมาจาร 2544) การทีอ่งคก์ารจะถูกขบัเคลื่ อนให้
เกิดผลสัมฤทธิไ์ด้อย่างรวดเร็วและเป็นไปตามทีอ่งค์การก าหนดไดนั้น้ บรรยากาศในองค์การและภาวะผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลงเป็นสิง่ทีส่ าคญัมากในการผลักดนัและส่งผลต่อบุคลากรในองคก์าร ใหเ้กิดความร่วมมอืบนเป้าหมาย
เดยีวกันไดอ้ย่างส าเรจ็ ทีจ่ะส่งผลใหอ้งคก์ารเตบิโตอย่างยัง่ยนื  

ในการศึกษาครัง้น้ี ผู ้ว ิจัยสนใจที่จะศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้น าการเปลี่ยนแปลงและ
บรรยากาศองคก์ารกับพฤตกิรรมการสร้างสรรคน์วัตกรรมของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซื้อรถยนตข์องธนาคาร
พาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากพืน้ทีใ่นเขตกรุงเทพมหานครมคีวามหลากหลายของผูใ้หบ้รกิารธุรกิจ
เช่าซื้อรถยนตแ์ละจ านวนการจดทะเบยีนรถยนตส์ูงสุดในประเทศไทย จ านวน 9.8 ล้านคนัจากทัง้หมด 38 ล้านคนั 
ทัง้น้ีผลการศึกษาทีไ่ดจ้ะสามารถเป็นแนวทางส าหรบัผูบ้รหิารธุรกิจเช่าซื้อรถยนต ์เพื่อในการบรหิารจดัการในดา้น
พฤตกิรรมการสรา้งสรรคน์วตักรรม อนัจะน าไปสู่ความส าเรจ็ ความสามารถในการแข่งขนัและการเติบโตทีย่ัง่ยืน 
ทัง้ยงัมขีอ้เสนอแนะใหผู้ท้ีส่นใจในการศึกษาพฤตกิรรมการสรา้งสรรคน์วตักรรม ภายใตภ้าวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
และบรรยากาศองคก์าร ทีแ่ตกต่างกันไป  
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1.เพื่อเป็นประโยชน์กับผู ้บริหาร ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการประเมนิระดบัพฤตกิรรมการสร้างสรรค์
นวตักรรมของพนักงานในองคก์าร  

2.เพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินธุรกิจส าหรบัการวางแผนพัฒนา สนับสนุน พนักงานทีม่ภีาวะผูน้ าและ
พฤตกิรรมการสรา้งสรรคน์วตักรรม ใหเ้กิดแรงจูงใจในการท างานกับองคก์าร  

3.เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสรา้งบรรยากาศองคก์าร ส าหรบัน าไปส่งเสรมิและพัฒนาบุลลากรเพื่อสร้าง
พฤตกิรรมการสรา้งสรรคน์วตักรรมอย่างต่อเน่ือง  

4.เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู ้สนใจในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู ้น าการเปลี่ยนแปลงและบรรยากาศ
องค์การ ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรคน์วตักรรมของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซื้อรถยนตข์อง
ธนาคารพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร โดยสามารถน าไปพฒันา ปรบัปรุง และสรา้งสรรคผ์ลงานวจิยัทีเ่กี่ยวข้อง
ต่อไป 

 
สมมติฐานในการวิจยั 

1. ปจัจยัส่วนบุคคล อนัไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สาขาทีจ่บการศึกษา และอายุงาน ทีแ่ตกต่าง
กันมีระดับต่อพฤตกิรรมการสร้างสรรคน์วัตกรรมของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซื้อรถยนตข์องธนาคารพาณิชย์           
ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

2 ภาวะผู ้น าการเปลี่ยนแปลง อันได้แก่ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การ
กระตุน้ทางปญัญา การค านึงถงึความเป็นปจัเจกบุคคล มคีวามสมัพนัธก์ับพฤตกิรรมการสรา้งสรรคน์วตักรรมของ
พนักงานขายในธุรกิจเช่าซื้อรถยนตข์องธนาคารพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

3 บรรยากาศองคก์าร อันได้แก่ ด้านโครงสร้างองคก์าร ด้านความทา้ทายและความรับผดิชอบ ด้าน
ความอบอุ่นและการสนับสนุน ด้านการให้รางวัลและการลงโทษ ด้านความขัดแย้ง ด้านมาตรฐานของการ
ปฏบิตังิานและความคาดหวงั ดา้นความเป็นหน่ึงเดยีวในองคก์ารและการจงรักภักดตี่อกลุ่ม. ดา้นความเสี่ยงภัย
และการรับความเสี่ยงภัย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของธนาคารพาณิชย์ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัประชากรศาสตร ์  กรรณิการ ์เหมอืนประเสรฐิ (2548:60-63) ไดก้ล่าววา่ 

ในหน่วยงานองคก์าร จะประกอบไปดว้ยบุคลากรในระดบัต่างๆ เป็นจ านวนมาก บุคคลแต่ละคนจะมพีฤตกิรรมที่
แตกต่างกันออกไปลักษณะพฤตกิรรมของบุคคลทีแ่สดงออกแตกต่างกันน้ี มสีาเหตุมาจากปจัจัยต่างๆ ซึ่งไดแ้ก่ 
อายุ เพศ สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏบิตังิานในองคก์าร ลักษณะพฤตกิรรมในการท างานของบุคคล  
และ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550: 5 7- 59(  ได้กล่าวไว้ว่า ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล ในด้านต่างๆ เช่น เพศ อายุ 
การศึกษา ลักษณะประชากรศาสตรเ์ป็นสิง่ส าคญัต่อพฤตกิรรมของบุคคล 

แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง Bass B.M. & Avolio B.J. (1994) กล่าวว่า การที่ผู ้น า
หรอืผูบ้รหิารประพฤตติวัเป็นแบบอย่าง หรอื เป็นโมเดลส าหรบัผูต้ามหรอืบุคลากร ผูน้ าจะเป็นทีย่กย่องเคารพนับ
ถือ ศรัทธา ไว้วางใจ และท าให้ผู ้ตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงานกัน และเป็นกระบวนการที่ผู ้น า
เปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ตามให้ขึ้น จากตามพยายามที่คาดหวังเป็นผลให้การปฏิบัติงานเกิดความ
คาดหวงัโดยผูแ้สดงบทบาทท าใหผู้ ้ตามมคีวามรู้สกึไวว้างใจ ยนิดจีงรกัภกัด ี และนับถอืท าใหผู้ต้ามกลายเป็นผู้มี
ศักยภาพ เป็นนักพัฒนา เป็นผู ้ที่เสริมแรงได้ด้วยตนเอง ซึ่งผู ้น าจะต้องยกกระดับความรู้สึกของผู ้ตาม                  
ใหค้วามส าคญัและคุณค่าของผลลัพธ์ทีต่อ้งการและวิธกีารทีจ่ะบรรลุผลลัพธท์ีต่ ้องการ ท าให้ผูต้ามไม่ค านึงถึงปะ
โยชน์ส่วนตน แต่อุทศิตนเพื่อองคก์าร 

1 . การมีอิทธิพลเชิงอุคมคติ(Charisma or Idealized Influence :CI or II)ผู้น าแสดงพฤติกรรมตาม
บทบาท ท าใหผู้ต้ามมคีวามชื่นชม มคีวามภูมใิจ จงรกัภกัด ีและเชื่อถอืในตวัผูน้ า  

2 . การสรา้งแรงบนัดาลใจ(Inspirational Motivation-IM)เป็นกระบวนการทีผู่น้ าท าใหผู้ต้ามเกิดอารมณ์
กระตุน้ จูงใจใหไ้ม่เหน็ประโยชน์ส่วนตน แต่อุทศิตนเพื่อทมีงาน เหน็คุณค่าของผลการปฏบิตังิาน  

3 . การกระตุ้นทางปญัญา(Intellectual Stimulation-IS)เป็นกระบวนการที่ผู ้น ากระตุ้นผู ้ตามให้เห็น
วิธีการ หรือแนวทางใหม่ในการแก้ปญัหาโดยการกระท าให้ผู ้ตามมีความพอใจและมีความตัง้ใจด้วยการใช้
สญัลักษณ์ จนิตนาการและภาษาทีเ่ขา้ใจง่าย ส่งเสรมิใหผู้ต้ามเขา้ใจในบทบาทและยอมรบัในบทบาท 

4. การค านึงถึงความเป็นปจัเจกบุคคล (Individualized Consideration-IC) เป็นกระบวนการที่ผู ้น า
ประพฤติท าตนเป็นผู้มุ่งเน้นการพัฒนา ( Individualized of Followers) วินิจฉัยและยกระดับความต้องการของ               
ผูต้าม มกีารตดิต่อกับผูต้ามเป็นรายบุคคล และตดิต่อสื่อสารแบบสองทาง  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การ Litwin G.H. & Stringer R.A. (1968) กล่าวว่า 
องค์การที่มีบรรยากาศการบริหารงานแบบใช้อ านาจ กล่าวคือ อ านาจการตัดสินใจอยู่กับส่วนกลาง บุคลากร                
ในองค์การตอ้งปฏบิตัิตามกฎระเบียบ อย่างเคร่งครัด บรรยากาศแบบน้ีจะท าใหผ้ลผลิตต ่า บุคลากรในองคก์าร              
มคีวามรูส้กึไม่พงึพอใจ ในงาน ไม่เกิดความคดิรเิริม่ และมทีศันคตทิีไ่ม่พงึประสงคต์่อกลุ่ม ผูป้ฏบิตังิานในองคก์าร
ที่มีบุคลากรรักใคร่สามัคคีกัน และบุคลากรในองค์การมีความสมัพันธ์ที่ดีต่อกัน สภาพบรรยากาศในองค์การ
ดงักล่าว จะมผีลท าใหบุ้คลากรในองคก์ารมคีวามพงึพอใจในงาน มทีศันคตทิีด่ตี่อบุคลากรในองคก์าร เกิดความคดิ
รเิริม่สรา้งสรรค ์ แต่ผลงานยงัอยู่ในระดบัต ่า และในองคก์ารทีม่บีรรยากาศมุ่งเน้นผลส าเร็จของงาน จงึมผีลท าให้
บุคลากรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีผลผลิตสูงบรรยากาศแบบมุ่งผลส าเร็จของงาน จึงมีผลท าให้บุคลากรใน
องค์การเกิดความพึงพอใจในงาน ท าให้งานบรรลุผลส าเร็จ โดยจะแบ่งปจัจัยในการก าหนดบรรยากาศองคก์าร
ออกเป็น 8 ด้าน คือ โครงสร้างองค์การ (Structure), ความท้าทายและความรับผิดชอบ (Challenge and 
Responsibility), ความอบอุ่นและการสนับสนุน (Warmth and Support), การให้รางวัลและการลงโทษ (Reward 
and Punishment), ความขัดแย้ง (Conflict), ด้านมาตรฐานของการปฏบิตัิงานและความคาดหวงั (Performance 
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standards and Expectation), ด้านความเป็นหน่ึงเดียวในองค์การและการจงรักภักดีต่อกลุ่ม (Organizational 
identity and Group Loyalty), และ ดา้นความเสีย่งภยัและการรบัความเสีย่งภยั (Risk and Risk taking) 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการสร้างสรรคน์วัตกรรม Terje S. & Mehmet M. (2011) 
กล่าวว่า พฤตกิรรมเชิงสรา้งสรรคข์องบุคลากร ประกอบดว้ย 4 ดา้น  

1. ด้านความคิดริเริ่ม (Generativity) คือการแสดงออกถงึความสนใจในขัน้ตน้ในการก าหนดและชี้น า           
สิ่งใหม่ๆ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับขององค์การ จนกระทัง่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  ได้แก่ การที่บุคคลมี
กระบวนการคดิ พิจารณาและอธบิายถงึโอกาสที่จะเกิดความคดิสร้างสรรคข์ึ้น จากนั้นจะต้องจดัล าดบัความคดิ 
และแสวงหาถงึความสมัพนัธห์รอืความเชื่อมโยงระหว่างแนวคดิใหม่ทีเ่กิดขึน้มากับขอ้มูลทีเ่กิดขึน้จากการท างาน  

2. ด้านการแสวงหาโอกาส (Opportunity Exploration) คือการคน้หาโอกาสที่จะเรียนรู้สิง่ใหม่ๆ ไดแ้ก่ 
การพจิารณาและหาโอกาสในการทีจ่ะคดิหรอืน าสิง่ใหม่ ๆ ไปใช้ในการท างาน  

3. ดา้นการเป็นผูน้ าความคดิ (Championing) คอืผูซ้ึ่งมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรคแ์ละสามารถน าความคดิ
นัน้มาใช้ในการปฏบิตังิานไดร้บัการสนับสนุนจากองคก์าร และเชื่อมัน่ของศักยภาพของความคดิใหม่นัน้บุคคลตอ้ง
มีการระดม การสนับสนุน มีการชักจูงและโน้มน้าวผู ้อื่น ๆ ให้เห็นด้วยกับความคิดใหม่ของตนต้องมีการน า
ความคดินัน้ไปเผยแพร่ใหก้ับบุคคลอื่น  

4. ดา้นการประยุกตใ์ช้ (Application) คอื การน าความคดิใหม่ ๆ มาประยุกตใ์ช้ในการท างานโดยจะตอ้ง
มกีารน าไปทดลองประยุกตใ์ช้ในการปฏบิตัิงานประจ ามกีารปรบัปรุงผลการผลิตทีก่่อเกิดจากความคดิสรา้งสรรค์
นัน้รวมทัง้ตอ้งพยายามท าใหทุ้กคนในองคก์าร น าผลผลิตนัน้ไปใช้ปฏบิตัใิหเ้ป็นงานประจ า  

รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจเช่าซ้ือรถยนต ์ คอื ธุรกิจเช่าซื้อเริม่ขึน้ในประเทศไทยประมาณปี 
พ.ศ. 2472 และได้พัฒนาบทบาทกว้างขึ้น จนถึงปจัจุบันธุรกิจเช่าซื้อได้เข้ามามีบทบาทสูงต่อการด าเนิน
ชีวติประจ าวนัของผูบ้รโิภค เน่ืองจากผูบ้รโิภคหนัมานิยมใช้บรกิารเช่าซื้อสนิคา้ประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ 
รถจักรรถยนต์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า มากกว่าที่จะใช้เงินสดในการจับจ่ายใช้สอย ธุรกิจเช่าซื้อจึงมีบทบาทและ
ความส าคญัอย่างยิง่ต่อผูบ้รโิภคทีม่รีายไดป้านกลางถึงรายไดจ้ ากัดและมบีทบาทในการสรา้งสรรคแ์ละพฒันาการ
เจริญเติบโตของภาคเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ภายในประเทศเป็นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา และ  
“สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย” ขึน้เมื่อวนัที ่ 24 มนีาคม 2543 เพื่อใหเ้ป็นศูนยก์ลางในการตดิต่อประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทัง้ภาครัฐและเอกชน รวมทัง้เป็นองค์การ กลางที่จะช่วยผลักดันให้เกิดกิจกรรม
สรา้งสรรคท์ัง้ในดา้นการพัฒนาวชิาชีพ และยกระดบัมาตรฐานการด าเนินงานของสมาชิกใหอ้ยู่ใน ระดบัคุณภาพ
โดยทัว่กัน และในปจัจุบัน สมาคมมีสมาชิก ซึ่งประกอบด้วยสถาบันการเงินที่เป็นธนาคารพาณิชย์และที่ไม่ใช่
ธนาคารพาณิชย,์ บรษิัทใหเ้ช่าซื้อและลีสซิ่ง และบรษิัทใหเ้ช่าซื้อและลีสซิ่งของค่ายผูผ้ลิตรถยนต ์รวมกันทัง้สิน้  33 
บรษิัท และมสี่วนแบ่งทางการตลาด ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ85 ของธุรกิจเช่าซื้อทัง้ประเทศ  
 
วิธีด  าเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คอื ประชากรทีใ่ช้ในการวจิัยครัง้น้ีคอื พนักงานขายในธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์
ของธนาคารพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานครและมอีายุงานอย่างน้อย 1 ปี ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 

กลุ่มตวัอยา่งที่ใช้ในการวจิยั คอื พนักงานขายในธุรกิจเช่าซื้อรถยนตข์องธนาคารพาณิชยท์ีเ่ป็นสมาชกิ
สมาคมธุรกิจเช่าซื้อประเทศไทยในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวนทัง้หมด 6 สถาบนัการเงนิ ไดแ้ก่  ธนาคารธนชาต 
จ ากัด (มหาชน), ธนาคาร กรุงศรอียุธยา จ ากัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย ์ จ ากัด (มหาชน), ธนาคารทสิโก้ 
จ ากัด (มหาชน) , ธนาคาร เกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) และ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน)  
เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดังนั ้น ผู ้ว ิจัยจึงก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง  โดยใช้สูตรในการ
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ค านวณหาขนาดตวัอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากร โดยใช้สูตร Taro Yamane (กัลยา วานิชยบ์ญัชา 2560: 
28) ระดับความเชื่อมัน่ 95% และค่าความคลาดเคลื่อนมากที่สุดที่ยอมรับได้ 5% ค านวณจากสูตร ได้ขนาด             
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 คน และเพื่อป้องกันความผดิพลาดทีอ่าจเกิดขึน้ในการตอบแบบสอบถาม ผูว้จิยัจงึไดท้ า
การเพิม่จ านวนกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 15 คน ขนาดกลุ่มตวัอย่างส าหรบัการวจิยัในครัง้น้ีเท่ากับ 400 คน 

วิธีการสุ่มตวัอยา่ง  
ขัน้ตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสดัส่วน โดยท าการก าหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างตามขนาด

ของพืน้ทีห่รอืจ านวนสาขาของธนาคารพาณิชยท์ี่ใหบ้รกิารธุรกิจเช่าซื้อในเขตกรุงเทพมหานคร และมรีายชื่อเป็น
สมาชิกของสมาคมเช่าซื้อแห่งประเทศไทยทัง้ 6 ธนาคาร ทีม่า ธนาคารแห่งประเทศไทย จ านวนสาขาของธนาคาร
พาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ขอ้มูล ณ วนัที ่6 มถิุนายน 2561  

1. ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน)  152  คน 
2. ธนาคาร กรุงศรอียุธยา จ ากัด (มหาชน)  100  คน 
3. ธนาคาร ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 189  96  คน 
4. ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากัด (มหาชน) 24 คน 
5. ธนาคาร เกียรตนิาคนิ จ ากัด (มหาชน)  16 คน 
6. ธนาคาร ทสิโก้ จ ากัด (มหาชน)   12 คน 
ขัน้ตอนที่ 2 ใช้วิธีก าหนดตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accident sampling) โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างเท่าที ่

จะหาได้ครบตามช่วงเวลา หรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง จนกว่าจะครบจ านวน 400 ชุดโดยวิธีการจับฉลาก               
เพื่อคดัเลือกเขตในกรุงเทพมหานครจ านวน 5 จาก 50 เขตในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ฐานขอ้มูลจาก ฐานขอ้มูล
กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง ไดแ้ก่ เขตวฒันา เขตจตุจกัร เขตบางรกั เขตพระโขนง เขตหว้ยขวาง 

การวิเคราะหข์้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เพื่ออธิบายลักษณะของกลุ่ม

ตัวอย่าง วิเคราะห์โดยการแจกแจงจ านวนค่าความถี่ ( Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ในด้าน
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สาขาที่จบการศึกษา อายุงาน  วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในด้านพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของ
พนักงานขายในธุรกิจเช่าซื้อรถยนตข์องธนาคารพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานครทีท่ างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

การวิเคราะหโ์ดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) เพื่อใช้ทดสอบสมมตฐิาน 
1. สถติ ิIndependent t-test เพื่อทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลในเรื่อง ความแตกต่างกัน

ของตวัแปรเพศ, ระดบัการศึกษา และสาขาทีจ่บการศึกษา กับพฤตกิรรมการสร้างสรรคน์วตักรรมของพนักงาน
ขายในธุรกิจเช่าซื้อในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. สถติ ิOne-Way Analysis of Variance ส าหรบัทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่าง

ตัง้แต่ 2 กลุ่มขึ้นไป กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากัน โดยใช้สถติิ One-Way Analysis of Variance 

เพื่อทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่ 1 ความแตกต่างกันของตวัแปรอายุ อายุงาน กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม

เท่ากันจะใช้ค่า F-test และ กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ใช้สถิติ Brown-Forsythe เพื่อตอบ

สมมตฐิานขอ้ที ่1 ความแตกต่างกันของตวัแปร อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนและสถานะภาพ 

กับแนวโน้มพฤตกิรรมการซื้อ 
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3. สถิติสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์อ ย่า ง ง่ายของเพียร์สัน  (Pearson Product Moment Correlation 

Coefficient) ใช้ในการหาความสัมพนัธ์ของตัวแปร 2 ตวัทีเ่ป็นอสิระต่อกันเป็นค่าสมัประสทิธิส์หสัมพนัธ์ระหว่าง 

ตวัแปร 2 ตวัขึน้ไป ทีแ่ต่ละตวัต่างมรีะดบัการวดัของขอ้มูลในระดบัอนัตรภาค (Interval Scale)  

 
ผลการวิจยั 

1. ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็น เพศชาย อายุระหว่าง 22 - 29 ปี มีระดับการศึกษาในระดับ 
ปรญิญาตร ีจบการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์มอีายุงาน 4 - 6 ปี  

 2. ผลการวเิคราะหข์้อมูลเกี่ยวกับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์
ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ในภาพรวมและรายข้อทุกข้อมีระดับความคิดเห็นอยู่ใน             
ระดบัมากซึ่งมคี่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.64 และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าทุกดา้นมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ใน
ระดับมาก โดยด้านการสร้างแรงบันดาลใจมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.67 รองลงมาคือด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์และดา้นการกระตุ้นทางปญัญา มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคอื 3.65 และการค านึงถึงปจัเจกบุคคล มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.61ตามล าดบั 

3. ผลการวเิคราะหข์อ้มูลเกี่ยวกับปจัจยัดา้นบรรยากาศองคก์ารของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์
ของธนาคารพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ในภาพรวมและรายขอ้ทุกขอ้มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัดี
ซึ่งมคี่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.66 และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าทุกด้านมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดับดี 
โดยดา้นความขดัแยง้และดา้นความเสีย่งภยัและการรบัความเสีย่งภยั มคี่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากันคอื 3.75 รองลงมาคอื
ด้านการให้รางวลัและการลงโทษและด้านความเป็นหน่ึงเดียวในองค์การและการจงรักภักดีต่อกลุ่ม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากันคอื 3.69 ดา้นความทา้ทายและความรบัผดิชอบ มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 ดา้นความอบอุ่นและการสนับสนุน 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 ด้านมาตรฐานของการปฏิบัติงานและความคาดหวัง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 และ                  
ดา้นโครงสรา้ง มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 ตามล าดบั 

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซื้อของ
ธนาคารไทยพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ในภาพรวมและรายขอ้ทุกขอ้มีระดบัความคดิเหน็อยู่ในระดับ
มากซึ่งมคี่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.61 และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าทุกดา้นมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบั
มาก โดยการเป็นผูน้ าทางด้านความคดิมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.64 รองลงมาคือ การน าความรู้ดา้นนวตักรรม             
มาประยุกตใ์ช้มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63  การแสวงหาโอกาสของพนักงานมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 และความคดิรเิริ่ม
สรา้งสรรคข์องพนักงานมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 ตามล าดบั 

5. ปจัจยัส่วนบุคคล พนักงานขายในธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร            
ทีม่อีายุ และอายุงานแตกต่างกันมรีะดบัพฤตกิรรมการสรา้งสรรคน์วตักรรมแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส ำคัญทำงสถิติ 
0.05 ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐำนที่ตั้งไว้ และพนักงานขายในธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขต
กรุงเทพมหานครทีม่ ี เพศ, ระดบัการศึกษา และสาขาทีจ่บการศึกษา แตกต่างกันมรีะดบัพฤตกิรรมการสรา้งสรรค์
นวตักรรมไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส ำคัญทำงสถิติ 0.05  

5. ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงมคีวามสมัพนัธก์ับพฤตกิรรมการสรา้งสรรคน์วตักรรมของพนักงานขาย 
ในธุรกิจเช่าซื้อรถยนตข์องธนาคารพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง 
โดยรวม ไดแ้ก่ การมอีทิธพิลอย่างมอีุดมการณ์ การสรา้งแรงบนัดาลใจ การกระตุน้ทางปญัญา การค านึงถงึความ
เป็นปจัเจกบุคคล มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซื้อ                
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ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.0 5 โดยตัวแปรทัง้สอง                
มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกันในระดบัสูง 

6. บรรยากาศองคก์ารมคีวามสมัพนัธก์ับพฤตกิรรมการสรา้งสรรคน์วตักรรมของธนาคารพาณิชยใ์นเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า บรรยากาศองคก์ารโดยรวม ไดแ้ก่ ดา้นโครงสรา้งองคก์าร ดา้นความอบอุ่น
และการสนับสนุน ดา้นความขดัแยง้ ดา้นมาตรฐานของการปฏบิตังิานและความคาดหวงั ดา้นความเป็นหน่ึงเดยีว
ในองค์การและการจงรักภักดีต่อกลุ่ม และด้านความเสี่ยงภัยและการรับความเสี่ยงภัย มีความสัมพันธ์กับ
พฤตกิรรมการสรา้งสรรคน์วตักรรมโดยรวม ของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซื้อรถยนตข์องธนาคารพาณิชย์ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมนัียส าคญัทีร่ะดบั 0.05 โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกันในระดบัสูง  

7. การบอกต่อผ่านสื่อเฟซบุ๊ก ดา้นการใหค้ าแนะน า และดา้นประสบการณ์ส่วนตวั มคีวามสมัพนัธ์กับ
แนวโน้มพฤตกิรรมการซื้อครมีบ ารุงผวิหน้า (กลางวนั กลางคนื) ในระดบัต ่ามากทศิทางเดยีวกัน อย่างมนัียส าคญั
ทาสถติ ิ0.05 

8. การบอกต่อผ่านสื่อเฟซบุ๊ก ดา้นผลิตภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์ับแนวโน้มพฤตกิรรมการซื้อครมีป้องกัน
แสดงแดด ในระดบัต ่าทศิทางเดยีวกัน และดา้นประสบการณ์ส่วนตวั มคีวามสมัพนัธก์ับแนวโน้มพฤตกิรรมการซื้อ
ครมีป้องกันแสดงแดดในระดบัปานกลางทศิทางเดยีวกัน อย่างมนัียส าคญัทาสถติ ิ0.05 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 

พนักงานขายในธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ  ระดับ
การศึกษา และสาขาทีจ่บการศึกษาแตกต่างกันมรีะดบัพฤตกิรรมการสรา้งสรรคน์วตักรรมไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานการวจิัยทีต่ ัง้ไว ้ เน่ืองจากพฤตกิรรมการสรา้งสรรค์
นวัตกรรมเป็นการใช้ ประสบการณ์จากการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน เพื่อสร้างรูปแบบใหม่ๆ และน าไปใช้ประโยชน์ 
นอกจากนัน้ โดยเพศชายและหญิง มกีารไดร้บัมอบหมายงานเหมอืนกันในการท างาน ตลอดจนการมสี่วนร่วมใน
การน าเสนอความคดิ ความสามารถ จงึท าใหเ้พศไม่เป็นขอ้จ ากัดในการสรา้งพฤตกิรรมการสรา้งสรรคน์วัตกรรม 
ซึ่งผลการศึกษาครัง้น้ีสอดคล้องกับงานวจิยัของ วภิาดา แจง้เมอืง (2558) ศึกษาเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจัย
ดา้นการบรหิารและพฤตกิรรมการสรา้งสรรคน์วตักรรมของพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารในภาคตะวนัออก 
พบว่า การแสดงพฤตกิรรมการสรา้งสรรคน์วตักรรมของพนักงานชายและหญิงไม่แตกต่างกัน เน่ืองจากพนักงาน
ชายและหญิงมโีอกาสเท่าเทยีมกันในการไดร้บัมอบหมายงาน และการแสดงความคดิเหน็ต่างๆ ใหก้ับผูบ้รหิาร  

พนักงานขายในธุรกิจเช่าซื้อรถยนตข์องธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน             
มีระดับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานการวจิยัทีต่ ัง้ไว ้ดว้ยในปจัจุบนัธนาคารพาณิชยท์ีใ่หบ้รกิารธุรกิจเช่าซื้อ ตอ้งมกีารปรบัตวัเป็นอย่างมาก 
ดว้ยเทคโนโลยเีขา้มามบีทบาทอย่างสูงใรอุตสาหกรรมดา้นการเงนิ ท าใหเ้ทคโนโลยถีูกน ามาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ
เช่าซื้อที ่ท าใหพ้นักงานขายตอ้งมกีารเรยีนรูเ้ทคโนโลยทีีน่ ามาใช้ในการขาย ซึ่งกลุ่มพนักงานขายกลุ่มทมีอีายุน้อย 
ที่อยู่ในช่วง 22-29 ปี จะมีแนวโน้มที่เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและเปิดใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ง่ายกว่า ซึ่งผล
การศึกษาครัง้น้ีสอดคล้องกับงานวจิัยของ นาฏวด ี จ าปาด ี(2554) ศึกษาเรื่องการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
รูปแบบความคิดสร้างสรรค์ และปจัจัยส่วนบุคคลที่มีต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม:กรณีศึกษา                  
บริษัทผู ้ให้บริการค าปรึกษาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แห่งหน่ึง พบว่าการแสดงพฤติกรรมการสร้างสรรค์                 
นวตักรรมในงานดา้นเทคโนโลย ีตอ้งประกอบดว้ยองคค์วามรูแ้ละประสบการณ์ทีผ่่านมาจงึท าใหใ้นช่วงการท างาน
ระยะต้น อาจต้องใช้เวลาในการศึกษาหาความรู้ที่ที่เกี่ยวข้องกับงานซอร์ฟแวร์ที่ใช้ ซึ่งอายุที่น้อยจะเปิดใจรบั
เทคโนโลยไีดง่้ายกว่า นอกจากน้ีจะเหน็ระดบัการแสดงออกของพฤตกิรรมการสรา้งสรรคน์วตกัรรมจะเริ่มลดลง  
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เมื่ออายุมากกว่า 45 ปี จากช่วงอายุน้ีจะเป็นช่วงทีบุ่คคลเตบิโตขึน้ลักษณะงานจะเปลี่ยนแปลงไป การสรา้งสรรค์ 
จงึลดบทบาทลง 

ระดับการศึกษา พนักงานขายในธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร               
ทีม่รีะดบัการศึกษาแตกต่างกันมรีะดบัพฤตกิรรมการสรา้งสรรคน์วตักรรมไม่แตกต่างกัน อย่างมนัียส าคญัทางสถติิ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย เป็นเพราะธนาคารพาณิชย์จะมีการก าหนดขัน้ตอนการ
ปฏิบัติงานและการอบรมพนักงานขาย ให้พนักงานขายทุกระดบัการศึกษา มีมาตรฐานการปฏบิัตงิานเดยีวกัน 
กล่าวคือเพื่อให้ธนาคารพาณิชย์สามารถประเมินและควบคุมมาตรฐานการบริการให้เป็นไปตา มนโยบายของ
ธนาคารนั้นๆ พนักงานขายทุกระดับการศึกษามีกรอบการปฏิบัตงิาน จึงท าให้ระดับการศึกษาและสาขาทีจ่บ
การศึกษาไม่มผีลในการสรา้งพฤตกิรรมการสรา้งสรรคน์วตักรรม ซึ่งผลการศึกษาครัง้น้ีสอดคล้องกับงานวจิยัของ 
วิภาดา  แจ้งเมือง (2558) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจัจัยด้านการบริหารและพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวตักรรมของพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารในภาคตะวนัออก พบว่า การสรา้งสรรคส์ิง่ใดๆ ไม่จ าเป็นตอ้งมี
ระดบัการศึกษาสูง หรอืมคีวามรูอ้ย่างลึกซึ้งในในทุกเรื่องจงึจะมกีารสรา้งสรรคไ์ด ้ แต่เป็นความสนใจในเรื่องต่างๆ  
ทีช่ัดเจน ก็สามารถทีจ่ะสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ในขอบเขตของสิง่ทีส่นใจนัน้ๆได ้ ถงึแมจ้ะมรีะดบัการศึกษาน้อย แต่หาก
มคีวามสนใจใฝ่เรยีนรูฝึ้กฝนในเรื่องใด เรื่องหน่ึงอย่างจรงิจงั ก็สามารถสรา้งพฤตกิรรมการสรา้งสรรคน์วตกัรรมได ้

สาขาทีจ่บการศึกษา พนักงานขายในธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ของธนาคารพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร  
ทีม่รีะดบัการศึกษาไม่แตกต่างกันมรีะดบัพฤตกิรรมการสรา้งสรรคน์วตักรรมแตกต่างกัน อย่างมนัียส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั อาจเป็นเพราะธนาคารพาณิชยจ์ะมกีารก าหนดขัน้ตอนการ
ปฏบิตังิานและการอบรมพนักงานขาย ใหพ้นักงานขายทุกคนมีมาตรฐานการปฏิบตัิงานเดยีวกัน ซึ่งไดก้ล่าวไป
แล้วในหัวข้อที่ผ่านมา ซึ่งผลการศึกษาครัง้น้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภาดา แจ้งเมือง ( 2558) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปจัจัยด้านการบริหารและพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานในกลุ่ม
อุตสาหกรรมอาหารในภาคตะวันออก ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจัจัยด้านการบริหารและพฤติกรรมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารในภาคตะวันออก พบว่า การสร้างสรรค์สิ่งใดๆ               
ไม่จ าเป็นตอ้งมรีะดับการศึกษาสูง หรือมีความรู้อย่างลึกซึ้งในในทุกเรื่องจงึจะมีการสร้างสรรคไ์ด ้แต่เป็นความ
สนใจในเรื่องต่างๆ ทีช่ัดเจน ก็สามารถทีจ่ะสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ในขอบเขตของสิง่ทีส่นใจนนัน้ๆ ได ้ถงึแมจ้ะมรีะดับ
การศึกษาน้อย แต่หากมคีวามสนใจใฝ่เรยีนรูฝึ้กฝนในเรื่องใด เรื่องหน่ึงอย่างจรงิจงั ก็สามารถสรา้งพฤตกิรรมการ
สรา้งสรรคน์วตกัรรมได ้

อายุงาน พนักงานขายในธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ีอายุงาน
แตกต่างกันมีระดับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05                 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานการวิจัยที่ตัง้ไว ้โดยองค์ประกอบของพฤติกรรมทีแ่สดงออกเพื่อการสร้างนวตักรรม 
โดยเริ่มตัง้แต่ความคดิสร้างสรรค์ซึ่งล้วนมา จากการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน เพื่อสร้างรูปแบบใหม่ๆ และน าไปใช้
ประโยชน์ พบว่าพนักงานกลุ่มที่มีอายุงานน้อยมีความพร้อมและทัศนคติในการปรับเปลี่ยนวิธีการท า งาน 
เน่ืองมาจากพนักงานที่เริ่มงานใหม่ จะมีความกระตือรือร้นให้ความสนใจเรียนรู้ หรือแบ่งปนัประสบการณ์ทีไ่ด้
ท างานมาจากสถาบนัการเงินที่เดมิ การเรียนรู้สิง่ใหม่ๆ และจะพยายามน าเสนอความคดิเห็นใหก้ับหวัหน้างาน
และปผู้บริหาร ซึ่งผลการศึกษาครัง้น้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ นาฏวดี จ าปาดี (2554) ศึกษาเรื่องการรับรู้
ความสามารถของตนเอง รูปแบบความคิดสร้างสรรค์ และปจัจัยส่วนบุคคลที่มีต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวตักรรม:กรณีศึกษาบรษิัทผูใ้ห้บรกิารค าปรกึษาและพฒันาระบบคอมพวิเตอรแ์ห่งหน่ึง พบว่า อายุงานส่งผลให้
พนักงานสามารถเชื่อมโยง ความสมัพนัธข์องสิง่ต่างๆ อธบิายผลกระทบระหว่างส่วนงานทีเ่กี่ยวเน่ืองกันได ้ ท าให้
เมื่อคดิทีจ่ะสรา้งสรรคส์ิ่งใดๆ จะสามารถคดิอย่างเป็นระบบ มลี าดบัขัน้ตอนการปฏบิติงานได้ใกล้เคียงความจริง  
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ใหเ้หน็ว่าสามารถปฏบิตังิานไดจ้รงิ ส่งผลต่อความมัน่ใจที่จะลงมอืพฒันา จรงิหรอืแสดงออกของพฤตกิรรมการลง
มอืกระท าได ้
 ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู ้น าการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรง
บนัดาลใจ การกระตุน้ทางปญัญา การค านึงถงึความเป็นปจัเจกบุคคล มคีวามสมัพนัธก์ับพฤตกิรรมการสรา้งสรรค์
นวัตกรรมของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซื้อของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญ               
ทีร่ะดบั 0.05 โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกันในระดบัสูง ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานการวจิยัที่
ได้ตัง้ไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า พนักงานขายจะมีพฤติกรรมและทัศนคติ โดยเอาหัวหน้างานเป็น
แบบอย่าง และยงัมบีทบาทในการส่งเสรมิจูงใจให ้พนักงานขายมคีวามคดิรเิริม่ที ่รวมถงึปรบัปรุงการปฏบิตังิานใน
รูปแบบเดมิๆ เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จ เพราะการปฏบิตัิงานของพนักงานขายในแต่ละวนัจะมีหน้าที่การท างาน
แบบเดมิๆ บางครัง้ก็ท าใหพ้นักงานเกิดความเคยชิน ดงันัน้หวัหน้างานจงึตอ้งมวีธิกีารกระตุน้พนักงานขาย ใหไ้ด้
คิดวิเคราะห ์พัฒนาปรับปรุง โดยการตัง้ค าถาม และเปิดโอกาสใหพ้นักงานได้มสี่วนร่วมในการคดิแก้ไขปญัหา 
เพราะพนักงานขายแต่ละคนมคีวามรู้ ความคิดและ ความสนใจแตกต่างกันออกไปตามพืน้ฐานการด าเนินชีวติ 
ดังนั ้นหัวหน้างานตอ้งท าความเข้าใจและใส่ใจกับ พนักงานเป็นรายบุคคลคนมากกว่าที่จะมอบหมายงานให้ท า
เพียงอย่างเดียว เพื่อจะน าไปสู่การสร้างพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงาน  ผลการศึกษาน้ี
สอดคล้องกับงานวจิยัของ ศิวพร  เสลาหลัก (2558) ศึกษาเรื่องการรบัรูภ้าวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง และความคดิ
สรา้งสรรคท์ีส่่งผลต่อประสทิธผิลการปฏิบตัิงานเชิงนวตักรรมของพนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สังกัดส านักงานจังหวัดราชบุรี พบว่า ความเป็นผู้น าของผู ้จัดการสาขามีผลอย่างมากต่อผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน เพราะสิ่งที่ผู ้จัดการสาขาท านั ้น พนักงานจะเห็นและน ามาใช้เป็นแบบอย่างในการ
ปฏบิตังิาน ท าใหง้านส าเรจ็ลุล่วง ดว้ยขัน้ตอนการท างานทีใ่ช้ระยะเวลาลดน้อยลง และผลการศึกษายงัสอดคล้อง
กับ ศิวะนันท์ ศิวพิทักษ์ (2554) ศึกษาเรื่องการจัดการนวัตกรรมขององค์กรธุรกิจที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
สรา้งสรรคน์วตักรรมของพนักงาน พบว่า ผูบ้รหิารในองคก์รธุรกิจทีแ่สดงบทบาทผูน้ าในการเปลี่ยนแปลงมีส่วน
ส าคญั เป็นอย่างมากต่อการสนับสนุนหรอืสรา้งองคก์รใหม้บีรรยากาศการท างานทีเ่อือ้ตอ่การสรา้งสรรค ์นวตักรรม 
อาทิ สนับสนุนทุนวจิัยแก่พนักงานที่คดิคน้สนิคา้ บริการ หรือวิธีการด าเนินงานใหม่ๆที่ สร้างมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่
องคก์รได ้หรอือาจจะจดัหาทรพัยากรทีเ่หมาะสม เพื่อสนับสนุนใหพ้นักงาน สามารถปฏงิานในเชิงรุกได ้  

ผลการศึกษาพบว่า บรรยากาศองค์การ ได้แก่ ด้านโครงสร้างองค์การ  ด้านความอบอุ่นและ             
การสนับสนุน ด้านความขัดแย้ง ด้านมาตรฐานของการปฏิบัตงิานและความคาดหวัง ด้านความเป็นหน่ึงเดยีว              
ในองค์การและการจงรักภักดีต่อกลุ่ม และด้านความเสี่ยงภัยและการรับความเสี่ยงภัย มีความสัมพันธ์กับ
พฤตกิรรมการสรา้งสรรคน์วตักรรมของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซื้อของธนาคารพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนัยส าคญัที่ระดบั 0.05 โดยตัวแปรทัง้สองมีความสัมพนัธใ์นทิศทางเดียวกันในระดบัสูง ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานการวจิยัทีไ่ดต้ัง้ไว ้ เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า บรรยากาศองคก์ารทีด่จีะสนับสนุนใหพ้นักงานขาย
กล้าแสดงความคดิเหน็ เพราะงานของพนักงานขายเป็นงานทีม่เีป้าหมายชัดเจน ทา้ทาย การทีบ่รรยากาศองคก์าร
สนับสนุนใหม้กีารแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้แบ่งปนัประสบการณ์ และสนับสนุนการปฏบิตังิานแบบร่วมกันคดิเพื่อใหก้าร
ปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพ โดยเปิดโอกาสใหพ้นักงานทุกระดบัมสี่วนร่วมในการน าเสนอความคดิเหน็ มสี่วนร่วมใน
การท างานและตดัสนิใจ  เพื่อใหพ้นักงานท างานไดอ้ย่างอสิระ และมกีารสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมอืทีท่ าช่วยท า
ใหก้ารปฏบิตัมิปีระสทิธภิาพมากขึน้ หากพนักงานขายไดร้บัการสนับสนุนหรอือยู่ในบรรยากาศองคก์ารทีด่จีะท าให้
เกิดก าลังใจในการปฏบิตังิานและส่งผลต่อศักยภาพในการท างาน และส่งเสรมิพฤตกิรรมการสรา้งสรรคน์วตักรรม 
ส าหรบัน ามาพฒันาปรบัปรุงการท างานต่อไป โดยมกีารสรา้งแรงจูงใจดว้ยการใหร้างวลัและผลตอบแทนรวมถึง
โอกาสเตบิโตในสายงานต่อไป ผลการศึกษาน้ีสอดคล้องกับงานวจิยัของ ตรทีพิ บุญแยม้ (2013) พบว่า บรรยากาศ
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ส่งเสริม นวัตกรรมของกลุ่มงาน ซึ่งประกอบด้วยวิสัยทัศน์ ความปลอดภัย การมีส่วนร่วม การมุ่งงานและ              
การสนับสนุนนวัตกรรมในกลุ่มงานนั้น ส่งผลต่อพฤติกรรม สร้างนวัตกรรมในกลุ่มงานและพฤติกรรม สร้าง
นวตักรรมในระดบับุคคล และผลการศึกษายงัสอดคล้องกับงานวิจยัของ ศิวะนันท ์ ศิวพทิักษ์ (2554) ศึกษาเรื่อง
การจดัการนวตักรรมขององคก์รธุรกิจทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการสรา้งสรรคน์วตักรรมของพนักงาน พบว่าบรรยากาศ
องคก์ารทีก่่อใหเ้กิดความคดิสรา้งสรรค ์ ไดแ้ก่ บรรยากาศทีเ่ตม็ไปดว้ยการยอมรบั และการกระตุน้ ใหแ้สดงความ
คดิเหน็อย่างอสิระ และสรา้งใหพ้นักงานมีความคดิรเิริม่สรา้งสรรคห์รอืกล้าทีจ่ะน าเสนอความคดิเหน็ ตลอดจนการ
ท าการตลาดของสนิค้าของบริษัทดว้ยแนวทางใหม่ๆนัน้ค่อนข้างยาก ถ้าหากผูบ้ริหารยังคงต าหนิ หรือ ปฏิเสธ
แนวคดิทีพ่นักงานเสนอทนัท ีโดยไม่มกีารน าไปพจิารณา 

 
ข้อเสนอแนะท่ีได้รบัจากการวิจยั 

1. จากผลการศึกษาพบว่าพนักงานขายทีม่อีายุอยู่ในช่วง 39-46 ปี และ 46 ปีขึน้ไป รวมถงึพนักงานขาย
ที่มีอายุงาน 7-9 ปี และ 10 ปีขึ้นไป มีระดับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมน้อยกว่า พนักงานขายทีม่อีายุ             
22-29 ปี และอายุงาน 1-3 ปี เพราะว่า พนักงานขายทีม่อีายุน้อย จะสามารถเรยีนรูแ้ละเปิดใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ
ได้ง่ายกว่า รวมถึงพนักงานที่มีอายุงาน 1-3 ปี มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนรวมถึงทัศนคติวธิีการท างาน               
มคีวามกระตอืรอืรน้ในการแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้ และการน าเสนอความคดิเหน็มากกว่า จงึควรสนับสนุนจดัอบรมและ
สนับสนุนให้พนักงานขายในกลุ่มอายุ 39 ปีขึ้นไป และอายุงาน 7 ปีขึ้นไป ดังกล่าว ได้เรียนรู้เครื่องมือและ
เทคโนโลยทีีส่ามารถใช้ในการปฎบิตังิาน และจดักิจกรรมใหม้กีารแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้หรอืแบ่งปนั ถ่ายทอดแนวคดิ 
ประสบการณ์ระหว่างพนักงานที่มอีายุงานและอายุหลากหลาย ไดแ้ลกเปลี่ยนแนวคดิและวธิกีารท างาน เพื่อเพิ่ม
ระดบัพฤตกิรรมการสรา้งสรรคน์วตักรรม 

2. จากผลการศึกษาพบว่าภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงในดา้นของการสรา้งแรงบนัดาลใจมคีวามสัมพันธ์
กับพฤตกิรรมการสรา้งสรรคน์วตักรรมของพนักงานขายสูงสุด ดงันัน้การ กล่าวคอืผูบ้รหิารองคก์าร ควรก าหนด
เป้าหมายการพฒันาบุคลากร โดยมวีตัถุประสงคใ์นการสรา้งหวัหน้างานทีม่ีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงในองค์กร 
โดยเฉพาะดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ และก าหนดคุณลักษณะอย่างชัดเจน ส าหรบัใช้ในการประเมนิลักษณะระดบั
ของภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงในองคก์าร การคดัเลือก การพฒันา การประเมนิผล เพื่อสนับสนุนหวัหน้างานที่มี
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงใหเ้ตบิโตในองคก์ร 

3. องคก์ารธนาคารพาณิชยเ์ป็นองคก์ารทีม่ขีนาดใหญ่ ทีม่กีฎระเบยีบ มาตรฐานการปฏบิตังิานทีช่ัดเจน 
ดงันัน้บรรยากาศองคก์ารควรจะมบีรรยากาศที่ผ่อนคลายให้พนักงานขายดว้ย เพราะบรรยากาศที่ผ่อนคลายจะ
ส่งเสรมิศักยภาพของพนักงานขาย โดยการปรบัเปลี่ยนการท างานให้พนักงานขายมีอสิระในการท างานมากขึ้น 
หรอืการเพิม่ใหก้ับหนักงานขาย โดยการส่งเสรมิการจดัอบรมเชิงปฏบิตักิารอย่างต่อเน่ือง หรอืการส่งเสรมิกิจกรรม
การแบ่งปนัและการถ่ายทอดความรู้จากพนักงานเก่าไปสู่พนักงานใหม่ การรวบรวมองคค์วามรูข้องพนักงานและ
จัดเก็บไวใ้นฐานข้อมูลขององค์การธุรกิจเพื่อให้ง่ายต่อ การสืบค้น การจัดการความรู้ รวมถึงการให้รางวลัหรอื
ผลตอบแทนกับพนักงานทีค่ดิคน้สนิคา้ บรกิาร หรอืวธิกีารด าเนินงานใหม่ๆทีส่รา้งมูลค่าเพิม่ใหแ้ก่องคก์รได ้ หรอื
อาจจะจดัหาทรพัยากรทีเ่หมาะสม เพื่อสนับสนุนใหพ้นักงานขายทีน่ าเสนอนวตักรรม เพื่อใหพ้นักงานขายมรีะดับ
พฤตกิรรมการสรา้งสรรคน์วตักรรมมากขึน้ 

4. องค์การควรมีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายองค์การที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมอย่างชัดเจน             
ในระยะสัน้และระยะยาว ส าหรบัการสรา้งบรรยากาศส่งเสรมินวตักรรมใหเ้กิดขึน้ อกีทัง้ยงัผลักดนัให้พฤติกรรม
การสรา้งสรรคน์วตักรรมของพนักงานขายได ้ดงันัน้การก าหนดนโยบายทีช่ัดเจนจะเป็นการสื่อสารใหพ้นักงานขาย
ทุกระดบั รวมถงึใหผู้บ้รหิารและหวัหน้างานก าหนดแนวทางหรอืนโยบายในการพฒันาพนักงานขายต่อไป  
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กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เน่ืองจากความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจาก              
อ.ดร.เศรษฐวสัภุ ์ พรมสทิธิ ์ อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ ทีไ่ดก้รุณาเสยีสละเวลาอนัมคี่านับตัง้แต่เริ่มตน้จบเสร็จ
สมบูรณ์ในการใหค้ าปรกึษา ค าแนะน าทีม่คีุณค่า ช่วยเหลือและแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการท า
สารนิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึ้งในความกรุณา และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ รศ.สุพาดา สริกุิตตา และ อ.ดร.ไพบูลย ์อาชารุ่งโรจน์ ทีใ่หค้วามอนุเคราะห์
เป็นผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถาม และเป็นคณะกรรมการในการสอบสารนิพนธ ์ซึ่งได้
สละเวลาอนัมคี่าในการใหข้้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อปรับปรุง แก้ไขขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการท า
วจิยัครัง้น้ี 

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารยท์ุกท่าน ในภาควชิาบรหิารธุรกิจ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลัย
ศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร ทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรูใ้หค้วามช่วยเหลือตลอดจนประสบการณ์ทีด่แีก่ผูว้จิ ัย 
อกีทัง้ยงัใหค้วามเมตตาดว้ยดเีสมอมา 

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา ญาตพิีน้่อง ของผูว้จิยัทีไ่ดใ้หก้ารสนับสนุน ส่งเสรมิ พรอ้มทัง้เป็น
ก าลังใจใหต้ลอดมา ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ  น้องๆ ทีช่่วยเหลือกันเสมอมารวมถึงผู ้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่
สละเวลาใหค้วามร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบคุณผูม้สี่วนช่วยเหลือทุกท่านทีม่ไิดเ้อ่ยถงึมา ณ ทีน้ี่  
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