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การศึกษารูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจ และความคิดสร้างสรรคข์องพนกังาน ศึกษาเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของคุณลกัษณะส่วนบุคคล กบัรูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจและความคิดสร้างสรรค์ของ
พนกังาน ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจ และความคิดสร้างสรรคข์องพนกังาน 
และศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อความคิดสร้างสรรคข์องพนกังาน โดยใชท้ฤษฎีเกียวกบัภาวะผูน้าํ แรงจูงใจ 
และความคิดสร้างสรรค ์ของพนกังานบริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั จาํนวน  คน นาํมาวิเคราะห์ขอ้มูล
ทางสถิติดว้ยตวัสถิติที (t-test) การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) การวิเคราะห์
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) และวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุแบบมีขนัตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจัยพบว่า ระดับการรับรู้ภาวะผู ้นําแตกต่างกันตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษาที และอายุงาน ส่วนแรงจูงใจแตกต่างกนัตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศที 
สถานภาพ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉลียต่อเดือน สําหรับระดบัความคิดสร้างสรรคแ์ตกต่างกนัตาม
ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉลียต่อเดือน อย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติทีระดบั .  โดยภาวะผูน้าํโดยรวมและแรงจูงใจโดยรวมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปาน
กลางกบัความคิดสร้างสรรค ์ซึงภาวะผูน้าํแบบทางสายกลาง ภาวะผูน้าํแบบมุ่งคน และภาวะผูน้าํแบบมุ่ง
งาน แรงจูงใจด้านความสําเร็จของงาน ผลตอบแทนและสวสัดิการ และลกัษณะของงาน ส่งผลต่อ
ความคิดสร้างสรรคข์องพนกังาน ดงันนัผูน้าํควรมีลกัษณะเนน้ทงังาน และเนน้สัมพนัธภาพ ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของพนกังาน ประนีประนอม และให้ขวญักาํลงัใจพนกังาน ควรชืนชมเมือลูกนอ้งทาํงาน
สาํเร็จ ใหผ้ลตอบแทนทีเหมาะสม ปัจจยัเหล่านีจะส่งผลใหพ้นกังานมีความคิดสร้างสรรคเ์พิมขึน 
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 The study focused on leadership, motivation and creativity of employee. The study 

compared the differences in personal characteristic and leadership, motivation and creativity of 

employee. The research aimed to study the relationship between leadership, motivation and 

creativity of employee and factors affecting creativity in employee. The study was done by using 

theory about Leadership, Motivation and Creativity of 178 employee of Zuellig Pharma Company 

Limited. The analysis was done by using t-test, One-way ANOVA, Pearson Product Moment 

Correlation and Stepwise Multiple Regression Analysis.  

The study results revealed that the perception of leadership varied according to personal 

factors such as age, status, education level and number of years in service; the perception of 

motivation varied according to gender, status, education level and monthly average income; the 

perception of creativity varied according to age, status, education level and monthly average 

income with the significance level of 0.05. The overall leadership and motivation is related to 

creativity in a medium level. For Middle of The Road Management, Country Club Management, 

Task–Oriented/Authority Compliance, motivation in success, compensation and benefit and nature 

of work affected the creativity of employee. Therefore, the leader should concentrate both on task 

and relationship, accept employees’ opinions, compromise and give morale. The leader should 

appreciate the employee when the task is done, provide reasonable returns, assign the task 

according to their abilities and at the same time can improve their skills. These factors increase 

creativity of employee. 
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