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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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บทท ี1 
บทนํา 

 
1.ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ในยคุปัจจุบนันี มีการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคมอยา่งรวดเร็ว การทาํงานใน
องค์กรต่างๆมีการแข่งขนักนัอย่างสูง ทาํงานภายใตส้ภาวะแรงกดดนั จึงทาํให้องค์กรตอ้งพยายาม
ใช้ความคิดสร้างสรรค์และดึงความคิดสร้างสรรคที์อยูภ่ายในตวับุคคล เพือปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตและรูปแบบผลิตภณัฑ์ รวมถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทีดีกว่าเพือความอยูร่อดและเติบโต
ขององค์การในสภาพแวดล้อมทีมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วภายใต้โลกยุคโลกาภิวฒัน์ 
(Andriopoulos and Lowe 2000 ; Cummings and Oldham 1997 ; Tierney, Farmer and Green 1999 ; 

Kanter 1983 ; Tushman and O’Reilly 1997 ; Utterback 1994, อา้งถึงใน กลัยภรณ์ ดารากร ณ 
อยธุยา 2554) ดงันนัในยคุปัจจุบนันีความสาํเร็จขององคก์าร มีความจาํเป็นทีจะมีปัจจยัทีหลากหลาย
เพือนาํไปสู่ความสําเร็จ ไม่ใช่มีเพียงความรู้ หรือประสบการณ์ แต่ปัจจยัทีควรให้ความสําคญั คือ 
กระบวนการคิด หรือความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน การคิดนอกกรอบ ความคิดทีแปลกใหม่ 
ความคิดสร้างสรรค์ ช่วยให้มองหาวิธีการแก้ปัญหาทีแตกต่างไปจากวิธีเดิมได้เป็นการคิดนอก
กรอบ ถือเป็นแนวคิดใหม่ในการแกปั้ญหาทีแตกต่างจากความคิดแบบเดิมๆ เพือให้องคก์ารพฒันา
อยา่งยงัยนื และบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ (De Bono 1970) 

ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรมจึงกลายเป็นปัจจยัสําคญัสําหรับองค์การเพราะ  
องค์การทีประสบความสําเร็จสูง ทงัหลายทวัโลกต่างให้ความสําคญัในการใชค้วามคิดสร้างสรรค์
ของบุคลากรในการสร้างนวตักรรมขององค์การ (McGregor , อา้งถึงใน เฉลิมชยั กิตติศกัดิ 
เจริญวงศ์ศกัดิ 2554) และความคิดสร้างสรรค์เข้าไปเกียวขอ้งกับทุกกิจกรรมในชีวิตประจาํวนั 
สาํหรับสังคมไทยต่างตืนตวัและตืนเตน้กบัแนวคิดดงักล่าวเช่นกนัทาํใหทุ้กบริบทของสังคมลว้นแต่
กล่าวถึง ความคิดสร้างสรรค ์เช่น  เศรษฐกิจสร้างสรรค ์ องค์การแห่งการสร้างสรรค ์หรือองคก์าร
แห่งนวตักรรม  มหาวิทยาลยัสร้างสรรค์  งานวิจยัเชิงสร้างสรรค์ เป็นตน้  เพราะการสร้างสรรค์
นวตักรรมขององค์การเริมตน้จากความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล (Trompenaars and Hampden-

Turner, 2010 อา้งถึงใน เฉลิมชยั กิตติศกัดิ เจริญวงศศ์กัดิ, 2554) 

1 



2 

 

ลักษณะภาวะผูน้ําถือเป็นปัจจยัทีมีความสําคัญ รูปแบบผูน้ําทีดี มีศกัยภาพในการ
ทาํงานมีผลทาํให้บุคคลากร พนกังานในองคก์าร ให้การยอบรับในตวับุคคลนนัๆ แต่ในปัจจุบนันี
ประสบการณ์การทาํงานของหวัหนา้งาน ความรู้ ความสามารถดา้นการจดัการ การบริหารงานยงัไม่
เพียงพอ ทาํใหก้ารออกคาํสังเพือมอบหมายงานยงัไม่เหมาะสมเท่าทีควร ไม่สามารถกระตุน้ หรือจูง
ใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานไดต้รงตามเป้าหมายทีกาํหนดไว ้(ทิมมิกา เครือเนตร, 2552) รวมถึง
ความคลาดเคลือนในการสือสารในการทาํงาน  ดงันนัจึงมีความจาํเป็นอยา่งยิงในการเสริมสร้าง 
และพฒันาพนักงานระดบัหัวหน้างาน หรือผูน้าํ เพือสนับสนุนการทาํงาน เพิมองค์ความรู้ และ
ศกัยภาพในการเป็นผูน้าํ เพือบรรลุเป้าหมายและความสาํเร็จขององคก์าร 

นอกจากภาวะผูน้าํทีเป็นปัจจยัสําคญัแลว้ พนกังานระดบัปฏิบติัการ ถือเป็นบุคคลากร
ทีมีปริมาณมากทีสุด และเป็นหัวใจหลกัขององค์การ กล่าวไดว้่า มนุษยน์นัเป็นทรัพยากรทีมีชีวิต
จิตใจ มีความรู้ ความสามารถ ความเชียวชาญในงานและทกัษะทีต่างกนั การทีองคก์ารจะสามารถ
นาํศกัยภาพในแต่ละบุคคลออกมา ยอ่มตอ้งใชเ้ทคนิค กลยุทธ์ และสร้างแรงจูงใจ ถือไดว้า่แรงจูงใจ
ในการทาํงานมีความสําคญักบัองค์การ เนืองจากแรงจูงใจมีผลต่อการเปลียนแปลงพฤติกรรมของ
มนุษยเ์พือไปสู่เป้าหมาย (ศิวไิล กุลทรัพยศุ์ทรา, 2552) ดงันนัแรงจูงใจในการทาํงาน จึงเป็นภาวะใน
การเพิมพฤติกรรมการกระทาํหรือกิจกรรมของบุคคล โดยบุคคลจงใจกระทาํพฤติกรรมนนัเพือให้
บรรลุเป้าหมายทีตอ้งการ (Domjan, 1996) หากบุคคลากรไดรั้บแรงจูงใจทีดีและเหมาะสม จะช่วย
ให้พนักงานทาํงานด้วยมุ่งมนัตงัใจ มีความสุขกบัการทาํงาน เกิดความร่วมมือร่วมใจกัน แสดง
ผลงานอยา่งสุดความสามารถ นาํไปสู่เป้าหมายและผลสาํเร็จขององคก์าร 

บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จาํกดั เป็นบริษทัทีดาํเนินธุรกิจดา้นการบริการนาํของตลาดการ
ดูแลสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย ดาํเนินงานในประเทศไทยมาตงัแต่ปี พ.ศ.  ยาวนานกว่า 64 ปี 
บริษทัไดต้ระหนกัถึงศกัยภาพของตลาดการดูแลสุขภาพในเอเชียทีมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และ
เขา้ถึงไดก้ลุ่มลูกคา้อย่างเต็มรูปแบบ บริษทัมุ่งเน้นการบริการกระจายสินคา้ เช่น ยา อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ และวสัดุการทดลองทางคลินิก บริการดูแลด้านการขายและการตลาด จนถึงการ
ให้บริการครบวงจรไปยงัร้านคา้ปลีก รวมถึงการให้บริการแก่ แพทย ์โรงพยาบาล ร้านขายยา และ 
คลินิก กวา่ ,  แห่ง โดยมีจาํนวนพนกังานในสํานกังานใหญ่ อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ทงัสิน 
320 คน และในช่วงระยะเวลาทีผา่นมามีอตัราการเขา้ออกของพนกังานค่อนขา้งสูง พนกังานขาดลา
งานบ่อย ขาดแรงจูงใจในการทาํงาน และขาดแรงกระตุน้ในการทาํงานจากหวัหนา้งาน ดงันนัจึงมี
ความจาํเป็นอยา่งยิงในการปรับปรุง เปลียนแปลง และพฒันาบุคลากรในองคก์าร เพือให้เกิดความ
จงรักภักดีต่อองค์การ เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทาํงาน และทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
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จากทีกล่าวมาทงัหมดผูว้ิจ ัยจึงสนใจทีจะศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน 
รูปแบบภาวะผูน้าํ และแรงจูงใจในการทาํงาน ว่าปัจจยัดงักล่าวมีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ และมี
อิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานบริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จาํกดัหรือไม่อย่างไร ซึงผล
การศึกษาจะสามารถทาํให้บริษทันําข้อมูลมาพฒันาส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน 
แนวทางในการพฒันาภาวะผูน้าํ และเป็นแนวทางในการปรับปรุงสภาพการทาํงานและการบริหาร
จดัการบุคคลากร เพือเสริมสร้างแรงจูงใจในกรทาํงานเพือการปฏิบติังานทีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล อนัเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัต่อไป 

 
2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

2.1 ศึกษารูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจ และความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน บริษทั 
ซิลลิค ฟาร์มา จาํกดั 

2.2 ศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณลกัษณะส่วนบุคคล กบัรูปแบบภาวะผูน้าํ 
แรงจูงใจและความคิดสร้างสรรคข์องพนกังาน บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จาํกดั 

2.3 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจ และความคิดสร้างสรรค์
ของพนกังาน บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จาํกดั 

2.4 ศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อความคิดสร้างสรรคข์องพนกังานใน บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา 
จาํกดั 

 
3. สมมติฐานการวจัิย 

3.1 คุณลกัษณะส่วนบุคคลของ บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จาํกดัทีแตกต่างกนั จะมีการรับรู้
รูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจและความคิดสร้างสรรคข์องพนกังานแตกต่างกนั 

3.2 รูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจ และความคิดสร้างสรรค์ของพนกังานมีความสัมพนัธ์
เชิงบวกระหวา่งกนั 

3.3 รูปแบบภาวะผูน้าํ และแรงจูงใจ ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรคข์องพนกังาน 

 
4. ขอบเขตการวจัิย 

การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอบเขต
การวจิยัดงันี 

4.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการศึกษา เป็นพนกังานทีปฏิบติังานอยูใ่นบริษทั 
ซิลลิค ฟาร์มา จาํกดั ทงัสิน 320 จาํนวน 
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4.2 ตวัแปรทีใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 2 ตวัแปร โดยมีรายละเอียด ดงันี 

 4.2.1 ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ประกอบดว้ย 
 4.2.1.1 รูปแบบภาวะผูน้าํ ไดแ้ก่ ผูน้าํแบบมุ่งงาน (Task-Oriented/Authority 

Compliance) ผูน้ําแบบมุ่งคน (Country Club Management) ผูน้ําแบบมุ่งงานตาํมุ่งคนตาํ 
(Impoverished) ,ผูน้าํแบบทางสายกลาง (Middle of The Road Management) ผูน้าํแบบทาํงานเป็น
ทีม (Team Management) 

 4.2.1.2 แรงจูงใจในการทาํงานของพนกังาน ไดแ้ก่ ดา้นความสําเร็จของงาน 
ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นความกา้วหน้าและความมนัคงในงาน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 
ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ และดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน 

4.2.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ ความคิดสร้างสรรคข์องพนกังาน 

4.3 ขอบเขตด้านระยะเวลาการวิจยัครังนีใช้ระยะเวลาการศึกษาเอกสาร งานวิจยัที
เกียวขอ้ง เก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ผลการวิจยั ตงัแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 ถึง เดือน
กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 รวมระยะเวลา 9 เดือน 
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5. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 การศึกษาเรือง ภาวะผูน้าํและแรงจูงใจในการทาํงานมีผลต่อความคิดสร้างสรรคข์อง
พนกังาน บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จาํกดั มีกรอบแนวคิดในการวจิยัดงัแผนภาพ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ภาพที 1 กรอบแนวความคิดทีใชใ้นการวจิยั 

รูปแบบภาวะผูน้าํ 

1. ผูน้าํแบบมุ่งงาน 

2. ผูน้าํแบบมุ่งคน 

3. ผูน้าํแบบมุ่งงานตาํ มุ่งคนตาํ 

4. ผูน้าํแบบทางสายกลาง 

5. ผูน้าํแบบทาํงานเป็นทีม 

แรงจูงใจในการทาํงาน 

1. ดา้นความสาํเร็จของงาน 

2. ดา้นลกัษณะของงาน 

3. ดา้นความกา้วหนา้และความมนัคง
ในงาน 

4. ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 

5. ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ 

6. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการ
ปฏิบติังาน 

ตวัแปรอิสระ  

ความคิดสร้างสรรคข์อง
พนกังาน 

ตวัแปรตาม 

คุณลกัษณะส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. ระดบัการศึกษา 

5. อายงุาน 

6. รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 
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6. นิยามศัพท์เฉพาะ 
6.1 ภาวะผูน้าํ หมายถึงกระบวนการทีบุคคล พยายามใชอิ้ทธิพลของตนหรือกลุ่มตน 

กระตุน้ ชีนาํ ผลกัดนั ใหบุ้คคลอืน หรือกลุ่มบุคคลอืน มีความเตม็ใจ และกระตือรือร้นในการทาํสิง
ต่าง ๆ ตามตอ้งการ โดยมีความสาํเร็จของกลุ่ม หรือองคก์ารเป็นเป้าหมาย แบ่งภาวะผูน้าํออกเป็น 5 

รูปแบบ คือ 

 6.1.1 ผูน้าํแบบมุ่งงาน (Task-Oriented/Authority Compliance) หมายถึงผูน้าํทีมุ่ง
แต่งานหลกั มีพฤติกรรมแบบเผด็จการ สนใจคนนอ้ย และออกคาํสังใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติัตาม 
เนน้ผลผลิต เนน้เรืองงานและเทคนิคเพือทาํงานใหส้าํเร็จเพียงอยา่งเดียว โดยไม่สนใจสัมพนัธภาพ
ของผูร่้วมงาน ไม่คาํนึงวา่พนกังานจะเป็นอยา่งไร 

 6.1.2 ผูน้าํแบบมุ่งคน (Country Club Management) หมายถึงผูน้าํทีเนน้การใช้
มนุษยส์ัมพนัธ์และเนน้ความพึงพอใจของผูต้ามในการทาํงาน ไม่คาํนึงถึงผลผลิตขององคก์าร 
ส่งเสริมใหทุ้กคนมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึงของครอบครัวใหญ่ทีมีความสุข 

 6.1.3 ผูน้าํแบบมุ่งงานตาํมุ่งคนตาํ (Impoverished) หมายถึงผูน้าํจะสนใจคนและ
สนใจงานน้อยมาก ใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยเพือให้งานดาํเนินไปตามทีมุ่งหมาย มีการ
ประสานงานกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชานอ้ยเพราะขาดภาวะผูน้าํและมกัจะมอบหมายให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ทาํเป็นส่วนใหญ่  
  6.1.4 ผูน้าํแบบทางสายกลาง (Middle of The Road Management) หมายถึงผูน้าํ
หวงัผลงานเท่ากบัขวญัและกาํลงัใจของผูป้ฏิบติังาน ผลงานไดจ้ากการปฏิบติัตามระเบียบ โดยเนน้
ขวญั ความพึงพอใจ หลีกเลียงการใช้กาํลงัและอาํนาจ หลีกเลียงการทาํงานทีเสียงเกินไป มีการ
ประนีประนอมในการจดัการกบัความขดัแยง้ ผูร่้วมงานคาดหวงัวา่ผลประโยชน์มีความเหมาะสม
กบัการปฏิบติังานทีไดก้ระทาํลงไป 

 6.1.5 ผูน้าํแบบทาํงานเป็นทีม (Team Management) หมายถึงผูน้าํใหค้วามสนใจทงั
เรืองงานและขวญักาํลงัใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา   คือ ความตอ้งการขององคก์ารและความตอ้งการของ
คนทาํงานจะไม่ขดัแยง้กนั  เน้นการทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพ     บรรยากาศในการทาํงานสนุก   
ผลสําเร็จของงานเกิดจากความรู้สึกยึดมนัของผูป้ฏิบติัในการพึงพาอาศยัซึงกนัและกนัระหว่าง
สมาชิก  สัมพนัธภาพระหวา่งผูบ้ริหารกบัผูต้าม เกิดจากความไวว้างใจ  เคารพนบัถือซึงกนัและกนั   
ผูบ้ริหารแบบนีเชือวา่  ตนเป็นเพียงผูเ้สนอแนะหรือใหค้าํปรึกษาแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเท่านนั  อาํนาจ
การวินิจฉัยสังการและอาํนาจการปกครองบงัคบับญัชายงัอยู่ทีผูใ้ต้บงัคบับญัชา  มีการยอมรับ
ความสามารถของแต่ละบุคคล  ก่อใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํงาน  
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6.2 แรงจูงใจในการทาํงาน หมายถึงสิงทีสามารถกระตุน้ให้บุคคลใดบุคคลหนึงมี
พฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหนึงอยา่งเต็มอกเต็มใจ ส่งผลต่อความตงัใจในการปฏิบติังาน และมีผลการ
ปฏิบติังานทีดีมีประสิทธิภาพ 

 6.2.1 ด้านความสําเร็จของงาน หมายถึง บุคคลสามารถปฏิบติังานตามทีได้รับ
มอบหมายใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายหรือวตัถุประสงคที์ไดก้าํหนดไว ้

6.2.2 ด้านลักษณะของงาน หมายถึงงานนันเป็นงานทีน่าสนใจท้ายความรู้
ความสามารถ ปริมาณงานทีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชามีความเหมาะสม ความรับผิดชอบ
ในงาน การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จาํกดั 

6.2.3 ดา้นความกา้วหนา้และความมนัคงในงาน หมายถึงการไดรั้บความกา้วหนา้
ในการปฏิบติังานนนั เช่น การไดรั้บเลือนตาํแหน่งหนา้ทีงานทีสูงขึน มีโอกาสไดรั้บการฝึกอบรม 
เพือพฒันาความรู้ความสามารถให้มากขึน รวมถึงความมนัใจในความมนัคงขององค์การ เพือ
พนกังานจะสามารถทาํงานเลียงชีพต่อไปได ้

6.2.4 ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล หมายถึงผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพือร่วมงาน 
การทีไดติ้ดต่อสัมพนัธ์กนัไม่วา่จะเป็นกิริยา วาจา ท่าทางต่างๆ ซึงแสดงถึงความสัมพนัธ์ และความ
เขา้ใจอนัดีต่อกนั ทาํใหส้ามารถปฏิบติังานดว้ยกนัไดเ้ป็นอยา่งดี 

6.2.5 ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ หมายถึงความรู้สึกยอมรับและพอใจใน
ผลตอบแทน และสวสัดิการทีพนักงาน บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จาํกดั ได้รับ เช่น เงินเดือน โบนัส 
คอมมิชชนัและสวสัดิการต่าง ๆ  

6.2.6 ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน หมายถึงความเหมาะสมของสถานที
ทาํงาน เช่น สภาพแวดลอ้ม บรรยากาศในการทาํงาน สิงอาํนวยความสะดวก เครืองมือเครืองใช้
ต่างๆ ทีบริษทัจดัใหพ้นกังาน บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จาํกดั 

6.3 ความคิดสร้างสรรคข์องพนกังาน หมายถึงความสามารถและกระบวนความคิดใน
การนาํไปสู่สิงใหม่ๆ มีความคิดริเริม มีความคิดนอกกรอบไม่ยึดติดอยู่กบัรูปแบบเดิมๆ ก่อให้เกิด
แนวคิดใหม่ๆในการทาํงานและช่วยใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมาย 

6.4 หวัหนา้งาน หมายถึง ผูที้ดาํรงตาํแหน่งดงัต่อไปนี Area Manager / Brand Manager 

/ BU 

6.5 พนกังาน หมายถึง พนกังานระดบัปฏิบติัการ ของบริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จาํกดั 

6.6 คุณลกัษณะส่วนบุคคล หมายถึง เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อายุงาน 
รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 
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. ประโยชน์ทีคาดวา่จะไดรั้บ 

.  ทราบถึงระดบัและความแตกต่าง รวมถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบภาวะผูน้าํของ
หวัหนา้งาน แรงจูงใจในการทาํงาน และความคิดสร้างสรรคข์องพนกังานบริษทั ซิลลิค ฟาร์มา 
จาํกดั 

.  ทราบถึงปัจจยัทีมีผลต่อความคิดสร้างสรรคข์องพนกังานบริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จาํกดั 

.  เป็นแนวทางสาํหรับผูบ้ริหารในการปรับปรุง พฒันาความคิดสร้างสรรคแ์ละศกัยภาพ
ของพนกังานและองคก์รต่อไป 

.  เพือเป็นประโยชน์แก่ผูที้สนใจหรือนกัวจิยั รวมถึงการสร้างองคค์วามรู้เกียวกบัภาวะ
ผูน้าํและแรงจูงใจในการทาํงานมีผลต่อความคิดสร้างสรรคข์องพนกังานทีปฏิบติังานในบริษทั 



บทท ี2 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทเีกยีวข้อง 

 

การวิจยัเรือง ภาวะผูน้าํและแรงจูงใจในการทาํงานมีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของ
พนกังาน กรณีศึกษาบริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จาํกดั โดยผูว้ิจยัไดท้บทวนวรรณกรรมทีเกียวขอ้งจาก
การศึกษา คน้ควา้ และรวบรวมแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร ตาํรา วารสาร บทความ และงานวิจยั
ต่างๆทีเกียวขอ้ง เพือพฒันาเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัต่อไปนี 

1. แนวคิด และทฤษฎีเกียวกบัภาวะผูน้าํ 
2. แนวคิด และทฤษฎีเกียวกบัแรงจูงใจ 

3. แนวคิด และทฤษฎีเกียวกบัความคิดสร้างสรรค ์

4. ขอ้มูลเกียวกบั บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จาํกดั 

5. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

 

1. แนวคิด และทฤษฎเีกยีวกบัภาวะผู้นํา 
1.1 ความหมายของภาวะผู้นํา 

ภาวะผูน้าํ (Leadership) หรือความเป็นผูน้าํ ซึงหมายถึง ความสามารถในการนาํ (The 

American Heritage Dictionary,  : ) จึงเป็นสิงสําคญัยิงสําหรับความสําเร็จของผูน้าํ ภาวะ
ผูน้าํไดรั้บความสนใจ และมีการศึกษามาเป็นเวลานานแลว้ เพือให้รู้วา่อะไรเป็นองคป์ระกอบที จะ
ช่วยใหผู้น้าํมีความสามารถในการนาํ หรือมีภาวะผูน้าํทีมีประสิทธิภาพ การศึกษานนัไดศึ้กษาตงัแต่
คุณลกัษณะ (Traits) ของผูน้าํ อาํนาจ (Power) ของผูน้าํ พฤติกรรม (Behavior) ของผูน้าํแบบต่าง ๆ 
และอืน ๆ ในปัจจุบนันี ก็ยงัมีการศึกษาภาวะผูน้าํอยู่ตลอดเวลา และพยายามจะหาภาวะผูน้าํทีมี 
ประสิทธิภาพในแต่ละองคก์ารและในสถานการณ์ต่าง ๆ กนั 

ความหมายของภาวะผูน้ํา ได้มีผูใ้ห้ความหมายของภาวะผูน้ําไวห้ลากหลายและ
แตกต่างกนั ซึง ยุคล์ (Yukl,  : ) ไดก้ล่าวถึงสาเหตุทีความหมายของภาวะผูน้าํมีหลากหลาย
และแตกต่างกนั ก็เนืองจากขอบเขตเนือหาและความสนใจในภาวะผูน้าํ ในการศึกษาของนกัวิจยั
แตกต่างกนั ในทีนีจึงขอนาํเสนอใหศึ้กษาดงัต่อไปนี 

9 



 
 

10 

 

Stogdill ( : ) กล่าวว่า ภาวะผูน้าํ คือความริเริมและธาํรงไวซึ้งโครงสร้างของความ
คาดหวงัและความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัของสมาชิกของกลุ่ม 

Katz & Kahn ( ) กล่าววา่ ภาวะผูน้าํ คือการใชอิ้ทธิพลเพิมทีสูงกวา่และมากกว่า
กลไกการทาํงานปกติทีใชก้าํกบังานประจาํองคก์าร 

Richards & Engle ( ) กล่าวว่า ภาวะผูน้าํ คือการจุดประกายวิสัยทศัน์ให้ผูอื้น
มองเห็น พร้อมทงัปลูกฝังเป็นค่านิยมและสร้างสภาวะแวดลอ้มทีเอืออาํนวยให้สามารถปฏิบติัได้
สาํเร็จ 

Jacobs & Jaques ( ) กล่าววา่ ภาวะผูน้าํเป็นกระบวนการให้จุดมุ่งหมาย (ทิศทางที
มีความหมาย) เพือให้เกิดการรวมพลงัความพยายาม และความเต็มใจทีจะใช้ความพยายามนัน
เพือใหบ้รรลุเป้าหมาย 

Maxwell (2002) กล่าววา่ ภาวะผูน้าํ คือความสามารถของผูน้าํทีจะชกัจูงบุคคลอืนทงัผู ้
ใตบ้ญัคบับญัชาและผูที้อยูแ่วดลอ้ม 

Gouran ,Weithoff and Doeler ( : ) กล่าวว่า ภาวะผูน้าํเป็นกระบวนการใช้
อิทธิพลต่อกิจกรรมของกลุ่มในองค์การให้ไดใ้ช้พลงังาน หรือความพยายามไปสู้ความสําเร็จตาม
เป้าหมายทีไดต้งัเอาๆ ไวเ้ป็นการสร้างอิทธิพล เพือใหมี้การเปลียนแปลงพฤติกรรมของคน เป็นการ
ใช้อิทธิพลระหว่างบุคคล ในสถานการณ์หนึงสถานการณ์การใด และการชีนาํผ่านกระบวนการ
สือสาร เพือให้บรรลุเป้าหมาย เป็นกระบวนการปฏิสัมพนัธ์ของแต่ละบุคคลอย่างหนึง ซึงจะมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลอย่างหนึง ซึงจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลอืน เพือไปสู่
จุดหมาย 

นอกจากนีนกัวชิาการของไทยไดใ้หค้วามหมายของภาวะผูน้าํ ดงันี 

พยอม วงศส์ารศรี ( : ) กล่าววา่ ภาวะผูน้าํเป็นกระบวนการทีบุคคลหนึง(ผูน้าํ)
ใชอิ้ทธิพลและอาํนาจของตนกระตุน้ชีนาํให้บุคคลอืน (ผูต้าม) มีความกระตือรือร้น เต็มใจทาํในสิง
ทีเขาตอ้งการ โดยมีเป้าหมายขององคก์ารเป็นจุดหมายปลายทาง 

เถาวลัย ์นนัทาภิวฒัน์ ( : ) กล่าววา่ ภาวะผูน้าํ คือความสัมพนัธ์ซึงบุคคลหนึง
หรือผูมี้อิทธิพลให้ผูอื้นทาํงานร่วมกนัอย่างเต็มใจเพือบรรลุเป้าหมายทีตอ้งการของผูน้าํ ผูน้าํมิใช่
เป็นผูผ้ลกัดนั แต่เป็นผูดึ้ง โดยแจง้ให้ผูต้ามทราบแนวทางทีปรารถนาให้ปฏิบติัตามดว้ยการปฏิบติั
เป็นตวัอยา่ง 

คุณวฒิุ  คนฉลาด ( :  ) กล่าววา่ ภาวะผูน้าํ คือการทีองคก์ารหรือหน่วยงานจะอยู่
รอดหรือนนั ขึนอยูก่บับุคคล  ประเภท คือผูที้ทาํหนา้ทีเป็นหวัหนา้ ซึงเรียกวา่ ผูบ้ริหาร ทาํหนา้ที
บริหารองคก์าร   อีกประเภทหนึง คือ ผูน้าํ  ความแตกต่างของผูบ้ริหารกบัผูน้าํ คือ ผูบ้ริหารเป็นผูมี้
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ตาํแหน่งและมีอาํนาจตามกฎหมาย  ส่วนผูน้าํ คือ ผูที้มีพลงัอาํนาจสามารถโนม้นา้วจิตใจคนอืนให้
ทาํตามโดยอาศยัคุณความดี 

สุเทพ พงศ์ศรีวฒัน์ (2545) กล่าวว่า ภาวะผูน้าํ คือกระบวนการอิทธิพลทางสังคม ที
บุคคลหนึงตงัใจใช้อิทธิพลต่อผูอื้น ให้ปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ตามทีกาํหนด รวมทงัเป็นการสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลขององคก์าร หรือเป็นกระบวนการอิทธิพลทีช่วยให้กลุ่มบุคคลสามารถ
บรรลุเป้าหมายตามทีกาํหนด 

จากความหมายของภาวะผูน้าํขา้งตน้ กล่าวโดยสรุปไดว้่า ภาวะผูน้าํเป็นกระบวนการ
อิทธิพลทางสังคมทีบุคคลหนึงตงัใจใช้อิทธิพลต่อผูอื้นให้ปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ตามทีกาํหนด 
รวมทงัการสร้างสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลขององค์การ เพือประโยชน์ส่วนรวม หรือเพือให้บรรลุผล
ตามเป้าหมายทีกาํหนดไว ้โดยตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูที้ปฏิบติัตาม 

 

1.2 ทฤษฎเีกยีวข้องกบัภาวะผู้นํา 
สมยัโบราณมนุษยมี์ความเชือวา่ การเป็นผูน้าํเป็นเรืองของความสามารถทีเกิดขึน

เฉพาะตระกลูหรือเฉพาะบุคคลและสืบเชือสายกนัได ้บุคลิกและลกัษณะของการเป็นผูน้าํเป็นสิงทีมี
มาแต่กาํเนิดและเป็นคุณสมบติัเฉพาะตวั สามารถถ่ายทอดทางพนัธุกรรมได ้ผูที้เกิดในตระกลูของ
ผูน้าํยอ่มจะตอ้งมีลกัษณะผูน้าํดว้ย  

แนวคิดเกียวกบัผูน้าํเริมเปลียนแปลงไปตามยคุสมยั มีการศึกษาและรวบรวมทฤษฎี
เกียวกบัภาวะผูน้าํโดยแบ่งตามระยะการพฒันา ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (  อา้งในทิมมิกา 
เครือเนตร, 2 : 14) ไดมี้การแบ่งทฤษฎีเกียวกบัภาวะผูน้าํออกเป็น  ทฤษฎี ดงันี 

. ทฤษฎีคุณลกัษณะภาวะผูน้าํ (Trait Theories)  

. ทฤษฎีพฤติกรรมผูน้าํ (Behavioral Theories)  

. ทฤษฎีตามสถานการณ์ (Situational or Contingency Leadership Theories)  

. ทฤษฎีความเป็นผูน้าํเชิงปฏิรูป (Transformational Leadership Theories)  

 

1.3 ทฤษฎคุีณลกัษณะภาวะผู้นํา (Trait Theories) 

ระยะแรกของการศึกษาภาวะผูน้าํเริมในปี ค.ศ. -  แนวคิดมาจากทฤษฎีมหา
บุรุษ (Greatman Theory of  Leadership) ของกรีกและโรมนัโบราณ มีความเชือวา่ ภาวะผูน้าํเกิดขึน
เองตามธรรมชาติหรือโดยกาํเนิด (Born leader) ไม่สามารถเปลียนแปลงไดแ้ต่สามารถพฒันาขึนได ้
ลกัษณะผูน้าํทีดีและมีประสิทธิภาพสูงจะประกอบดว้ย ความเฉลียวฉลาด มีบุคลิกภาพซึงแสดงถึง
การเป็นผูน้าํและตอ้งเป็นผูที้มีความสามารถดว้ย ผูน้าํในยุคนี ไดแ้ก่ พระเจา้นโปเลียน ฮิตเลอร์ พ่อ
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ขุนรามคาํแหงมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระเจ้าตากสินมหาราช เป็นต้น ตวัอย่าง
การศึกษาเกียวกบั Trait Theories ของ Gardner (1989) (กลัยาภรณ์ ดารากร ณ อยุธยา , 2554: 15) 

ไดแ้ก่ 

1.3.1 The tasks of Leadership: กล่าวถึงงานทีผูน้าํจาํเป็นตอ้งมี  อยา่ง ไดแ้ก่ มีการ
กาํหนดเป้าหมายของกลุ่ม มีบรรทดัฐานและค่านิยมของกลุ่ม รู้จกัสร้างและใช้แรงจูงใจ มีการ
บริหารจดัการ มีความสามารถในการปฏิบติัการ สามารถอธิบายได ้เป็นตวัแทนของกลุ่ม แสดงถึง
สัญลกัษณ์ของกลุ่ม และมีความคิดริเริมสร้างสรรค ์ 

1.3.2 Leader – constituent interaction เชือวา่ผูน้าํตอ้งมีพลงัวิเศษเหนือบุคคลอืนหรือมี
อิทธิพลเหนือบุคคลอืนๆเพือทีสนองตอบความตอ้งการขนัพืนฐาน ความคาดหวงัของบุคคล และ
ผูน้าํตอ้งมีความเป็นตวัของตวัเอง สามารถพฒันาตนเองและพฒันาให้ผูต้ามมีความแข็งแกร่ง และ
สามารถยืนอยู่ดว้นตนเองอย่างอิสระทฤษฎีนีพบว่า ไม่มีคุณลกัษณะทีแน่นอนหรือชีชดัของผูน้าํ
เพราะผูน้าํอาจไม่แสดงลกัษณะเหล่านีออกมา  

 

1.4 ทฤษฎพีฤติกรรมผู้นํา (Behavioral Theories)  

เนืองจากวา่การศึกษาคุณลกัษณะของผูน้าํ ตามแนวความคิดของทฤษฎีคุณลกัษณะผูน้าํ
ขา้งตน้ไม่ประสบผลสําเร็จเท่าทีควร จึงทาํให้เกิดแนวทางการศึกษาอืนๆ ทีเกียวกบัภาวะผูน้าํทีมี
ประสิทธิภาพ คือ การศึกษาความเป็นผูน้าํตามแนวทางการศึกษาดา้นพฤติกรรมผูน้าํ หรือทีเรียกวา่ 
ทฤษฎีความเป็นผูน้าํเชิงพฤติกรรมศาสตร์ ซึงเน้นความมีประสิทธิภาพของผูน้าํ มีจุดมุ่งหมายของ
การศึกษาทีแบบพฤติกรรมของผูน้าํทีนาํมาใช้ปฏิบติั หรือแสดงออกต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ซึงตาม
หลักพืนฐานของทฤษฎีนีจะมีพฤติกรรมของผู ้นําอยู่  แบบ คือ พฤติกรรมแบบมุ่งงาน กับ
พฤติกรรมแบบมุ่งคนหรือมุ่งความสัมพนัธ์ ผูน้าํทีมีพฤติกรรมมุ่งงาน จะยึดถืองานเป็นสําคญัเหนือ
สิงอืนใด มุ่งหวงัผลการทาํงาน และผลผลิตสูงสุด โดยไม่คาํนึงถึงความสัมพนัธ์ทีดีทีจะมีระหว่าง
ผูบ้ริหารกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ส่วนผูน้าํทีมีพฤติกรรมมุ่งทีคนหรือมุ่งความสัมพนัธ์ จะยึดถือจิตใจ 
ความรู้สึกของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นสาํคญั เนน้ในความเห็นอกเห็นใจ ความนบัถือ และความอบอุ่น
ในความสัมพนัธ์ระหว่างผู ้บริหารกับผู ้ใต้บังคับบัญชา ขอกล่าวถึงทฤษฎีความเป็นผูน้ําเชิง
พฤติกรรมศาสตร์ทีสาํคญั ดงัต่อไปนี 

 การศึกษาของมหาวิทยาลยัมิชิแกน (The Michigan studies) นกัศึกษามหาวิทยาลยั
มิชิแกน ไดศึ้กษาเรืองความเป็นผูน้าํ โดยพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้าํ และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
กับประสิทธิผลในการทํางาน ซึงได้ข้อสรุป  ประการ ดังนี (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ , 

: )  
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. พฤติกรรมผูน้ํา ซึงมุ่งทีคนหรือพนักงาน หมายถึง พฤติกรรมของผูน้ําทีเน้นที
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา กล่าวคือ เนน้ทีความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ยอมรับความ แตกต่างระหวา่งบุคคล 
สนใจและเขา้ใจความตอ้งการของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  

2. พฤติกรรมผูน้าํซึงมุ่งทีผลผลิตหรืองาน หมายถึง พฤติกรรมของผูน้าํทีมุ่ง หรือ เนน้ที
ผลผลิต หรืองาน โดยจะมีพฤติกรรมตรงกนัขา้มกบัผูน้าํทีเน้นทีผูใ้ตบ้งัคบับญัชา กล่าวคือ เน้นที
การทาํงาน เทคนิคต่างๆ ในการทาํงานเพือให้งานบรรลุเป้าหมายทีกาํหนดไวผู้น้าํแบบนีจะมองว่า
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือพนักงานเป็นเพียงปัจจยัอย่างหนึงทีใช้ทาํงานให้สําเร็จเท่านัน นักวิชาการ
กลุ่มนีมีความเห็นว่า พฤติกรรมของผูน้าํทีทุ่งเน้นทีคนมากกวา่มุ่งเน้นทีผลผลิต หรืองานจะทาํให้
เกิดประสิทธิภาพมากกวา่ เพราะคนหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทาํงานดว้ยความเต็มใจ และกระตือรือร้น 
ผลผลติสูงขึน ส่วนพฤติกรรมของผูน้าํทีมุ่งเน้นทีผลผลิตหรืองานจะมีผลตรงขา้ม คือ จะไม่ไดรั้บ
การทุ่มเททาํงานจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชานกั ผลผลิตจึงตาํกวา่ตารางการจดัการของ Blake and Mouton 

เป็นการใช้ตารางเพือวิเคราะห์พฤติกรรมของผูน้าํ ซึงได้ถูกพฒันาโดย  Blake and Mouton 

พฤติกรรมของผูน้าํดงักล่าว มี 2 ลกัษณะ ดงันี การมุ่งทีคน หมายถึง การเอาใจใส่ทุกขสุ์ข ช่วยเหลือ
สนบัสนุนผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทงั เรืองงาน และเรืองส่วนตวั เปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดแ้สดง
ความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การมุ่งทีงานหรือการผลิต หมายถึง การมุ่งเน้น หรือ
การใหค้วามสาํคญักบังานมากกวา่คน ไม่ชอบการมอบหมายงาน หรือกระจายอาํนาจ 

การศึกษาของมหาวิทยาลยัโอไฮโอ (The Ohio State Studies) ไดมี้การรวบรวม
ผลงานวจิยั เกียวกบัพฤติกรรมของผูน้าํเมือประมาณปลายปี 1940 พฤติกรรมผูน้าํมี 2 ลกัษณะ ดงันี 
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2542:437) 

1. ผูน้าํทีมุ่งงาน หรือคาํนึงถึงตนเองเป็นหลัก เป็นลกัษณะของผูน้าํทีมุ่งการกาํหนด
ความตอ้งการในงาน และการทาํให้โปรแกรมการทาํงานมีลกัษณะชดัเจน หรือเป็นลกัษณะผูน้าํที
มกัจะกาํหนดบทบาทตนเอง และบทบาทพนักงานเพือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ มกัจะมี
พฤติกรรมสร้างสรรคสู์ง ดงัจะเห็นไดจ้ากการพิถีพิถนัในการมอบหมายงาน และการคาดหวงัในผล
การปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไวสู้ง เพือให้ได้ตามเป้าหมายทีได้วางไว ้สําเร็จตามเวลาที
กาํหนด 

2. ผูน้าํทีมุ่งคนหรือคาํนึงถึงผูอื้นเป็นหลกั เป็นลกัษณะของผูน้าํทีให้ ความสําคญักบั
ความรู้สึกของพนกังาน และพยายามทีจะทาํสิงต่างๆ ให้ผูต้ามเกิดความพึงพอใจ หรือเป็นลกัษณะ
ผูน้าํทีมีการแสดงออกในพฤติกรรมทีให้ความไวว้างใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ยอมรับนบัถือในความคิด
ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ทาํให้เกิดความรู้สึกเป็นพวกเดียวกนั มีความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อความ
เป็นอยู ่ช่วยเหลือเรืองงาน ละเรืองส่วนตวั มีท่าทีของความเป็นมิตร และเปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานเขา้
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พบไดทุ้กเวลา มีการปฏิบติัต่อกนัอย่างเสมอภาค สร้างความสัมพนัธ์แบบไวว้างใจซึงกนัและกนั
ระหวา่งผูร่้วมงาน 

 

1.5 ทฤษฎตีามสถานการณ์ (Situational or Contingency Leadership)  

เป็นทฤษฎีทีนาํปัจจยัสิงแวดลอ้มของผูน้าํมาพิจารณาว่ามีความสําคญัต่อความสําเร็จ
ของผูบ้ริหาร ขึนอยูก่บัสิงแวดลอ้มหรือสถานการณ์ทีอาํนวยให ้ไดแ้ก่  

1.5.1 แนวคิดทฤษฎ ี3 – D Management Style  

William J. Reddin (1970, อา้งถึงใน กลัยาภรณ์ ดารากร ณ อยุธยา ,2554:18-19) เพิม
มิติประสิทธิผลเขา้กบัมิติพฤติกรรมดา้นงาน และมิติพฤติกรรมดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ Reddin กล่าววา่
แบบภาวะผูน้าํต่างๆอาจมีประสิทธิผลหรือไม่ก็ไดขึ้นอยูก่บัสถานการณ์ ซึงประสิทธิผลจะหมายถึง 
การทีผูบ้ริหารประสบความสําเร็จในผลงานตามบทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบทีมีอยู่ แบบ
ภาวะผูน้าํจะมีประสิทธิผลมากหรือนอ้ยไม่ไดขึ้นอยู่กบัพฤติกรรมการบริหารทีมุ่งงานหรือมนุษย์
สัมพนัธ์ ซึงแบบภาวะผูน้าํกบัสถานการณ์ทีเขา้กนัไดอ้ยา่งเหมาะสม เรียกวา่ มีประสิทธิผล แต่ถา้ไม่
เหมาะสมกบัสถานการณ์ เรียกวา่ ไม่มีประสิทธิผล และ Reddin ยงัแบ่งผูน้าํออกเป็น 4 แบบ 

 

ตารางที 1 รูปแบบภาวะผูน้าํตามทฤษฎี 3-D Management Styles 

 

ผูน้าํทีไม่มีประสิทธิภาพ 
ลกัษณะพืนฐานภาวะ

ผูน้าํ ผูน้าํทีมีประสิทธิภาพ 

. Deserter คือ ผูน้าํแบบละทิง 

หนา้ทีและหนีงาน 

Separated Bureaucrat คือทาํงานแบบเครืองจกัร 
ไม่มีความคิดสร้างสรรค ์

. Autocrat คือ ผูน้าํทีเอาแต่ผล 

ของงานอยา่งเดียว 

Dedicated Benevolent Autocrat คือ มีความ
เมตตากรุณาผูร่้วมงานมากขึน 

. Missionary คือ เห็นแก่สัมพนัธภาพ
เสียสละทาํคนเดียวจึงไดคุ้ณภาพงานตาํ 

Related Developer คือ ตอ้งรู้จกัพฒันาผูต้าม
ใหมี้ความรับผิดชอบงานมากขึน 

. Compromiser คือ ผูป้ระนีประนอม
ทุกๆเรือง 

Integrated Executive คือ ตอ้งมีผลงานดีเลิศและ 
สมัพนัธภาพกดี็ดว้ย 

 

ทีมา : กลัยาภรณ์ ดารากร ณ อยุธยา, “ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบภาวะผูน้าํ วฒันธรรมองคก์าร 
กับความ คิดส ร้ า งสรรค์ของ บุคคล  ศึ กษาธนาคารพาณิชย์ใน เขตจังหวัดนครปฐม ” 

(กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัศิลปากร,2554), 18-19. 
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Reddin กล่าวว่า  องค์ประกอบทีสําคัญในการระบุสถานการณ์มี 5 ประการ คือ 
เทคโนโลยี ปรัชญาองค์การ ผูบ้งัคบับญัชา เพือนร่วมงาน และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และ Reddinได้
เสนอแนะว่าองค์ประกอบทางสถานการณ์ทีมีอิทธิพลต่อรูปแบบภาวะผูน้ําทีเหมาะสม ได้แก่ 
องค์ประกอบทางเทคโนโลยี องค์การ และคน ดงันนัในการบริหารจึงขึนอยู่กบัผูบ้ริหารทีจะใช้
วิจารณญาณพิจารณาว่าจะยึดองค์ประกอบตวัใดเป็นหลักในการใช้รูปแบบภาวะผูน้ําได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

1.5.  Theory Z Organization  

William Ouchi (1981) เชือวา่ มนุษยทุ์กคนมีความคิดสร้างสรรคแ์ละความดีอยูใ่นตวั 
ควรเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบัติงานได้มีส่วนร่วมในการพฒันางาน และมีการกระจายอาํนาจไปสู่
ส่วนล่าง (Decentralization) และพฒันาถึงคุณภาพชีวิต ผูน้าํเป็นเพียงผูที้คอยช่วยประสานงาน ร่วม
คิดพฒันาและใชท้กัษะในการอยูร่่วมกนั  

1.5.3 Life – Cycle Theories  

Hersey and Blanchand (1988) ไดเ้สนอทฤษฎีวงจรชีวิต โดยไดรั้บอิทธิพลจากทฤษฎี 
Reddin และยงัยึดหลกัการเดียวกนั คือ แบบภาวะผูน้าํอาจมีประสิทธิผลหรือไม่ก็ได้ ขึนอยู่กบั
สถานการณ์ องค์ประกอบของภาวะผูน้าํตามสถานการณ์ตามทฤษฎีของ  Hersey and Blanchand 

(1988) ประกอบดว้ย  
1. ปริมาณการออกคาํสัง คาํแนะนาํต่างๆหรือพฤติกรรมดา้นงาน  
2. ปริมาณการสนบัสนุนทางอารมณ์ สังคม หรือพฤติกรรมดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์  
3. ความพร้อมของผูต้ามหรือกลุ่มผูต้าม  
Hersey and Blanchand ( ) แบ่งภาวะผูน้าํออกเป็น 4 แบบ คือ  
1. ผูน้าํแบบบอกทุกอย่าง (Telling) ผูน้าํประเภทนีจะให้คาํแนะนาํอย่างใกลชิ้ดและ

ดูแลลูกนอ้งอยา่งใกลชิ้ด เหมาะสมกบัผูต้ามทีมีความพร้อมอยูใ่นระดบัที 1 คือ(M1) บุคคลมีความ
พร้อมอยูใ่นระดบัตาํ 

. ผูน้ําแบบขายความคิด (Selling) ผูน้ําประเภทนีจะคอยชีแนะบ้างว่าผูต้ามขาด
ความสามารถในการทาํงาน แต่ถา้ผูต้ามไดรั้บการสนบัสนุนให้ทาํพฤติกรรมนนัโดยการให้รางวลัก็
จะทาํให้เกิดความเต็มใจทีจะรับผิดชอบงาและกระตือรือร้นทีจะทาํงานมากขึน ผูบ้ริหารจะใช้
วิธีการติดต่อสือสารแบบ  ทาง และตอ้งคอยสังงานโดยตรง อธิบายให้ผูต้ามเขา้ใจ จะทาํให้ผูต้าม
เขา้ใจและตดัสินใจในการท างานได้ดี เหมาะกบัผูต้ามทีมีความพร้อมในกาในการทาํงานอยู่ใน
ระดบัที  คือ (M ) บุคคลมีความพร้อมอยูใ่นระดบัตาํถึงปานกลาง  
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. ผูน้ําแบบเน้นการทาํงานแบบมีส่วนร่วม (Participation) ผูน้ําประเภทนีจะคอย
อาํนวยความสะดวกต่างๆในการตดัสินใจ มีการซักถาม มีการติดต่อสือสาร  ทางหรือรับฟัง
เรืองราว ปัญหาต่างๆจากผูต้าม คอยใหค้วามช่วยเหลือในดา้นต่างๆทงัทางตรงและทางออ้ม ทาํให้ผู ้
ตามปฏิบติังานไดเ้ตม็ความรู้ความสามารถและมีประสิทธิภาพ เหมาะกบัผูต้ามทีมีความพร้อมอยูใ่น
ระดับ  (M ) คือความพร้อมของผูต้ามอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับสูง ซึงเป็นบุคคลทีมี
ความสามารถแต่ไม่เตม็ใจทีจะรับผดิชอบงาน  

. ผูน้ําแบบมอบหมายงานให้ทาํ (Delegation) ผูบ้ริหารเพียงให้คาํแนะนําและ
ช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆ ผูต้ามคิดและตดัสินใจเองทุกอย่าง เพราะถือว่าผูต้ามทีมีความพร้อมในการ
ทาํงานระดบัสูงสามารถทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพไดดี้ เหมาะกบัผูต้ามทีมีความพร้อมอยูใ่นระดบั  
(M ) คือ ความพร้อมอยูใ่นระดบัสูง ซึงเป็นบุคคลทีมีทงัความสามารถและเต็มใจหรือมนัใจในการ
รับผดิชอบการทาํงาน 

1.5.4 Fiedler’s Contingency Model of Leadership Effectiveness  

Fiedler (1967) กล่าววา่ ภาวะผูน้าํทีมีประสิทธิภาพตอ้งประกอบดว้ยปัจจยั  ส่วน คือ  
. ความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้าํและผูต้าม บุคลิกภาพของผูน้าํมีส่วนสําคญั ทีจะทาํให้

กลุ่มยอมรับ  
. โครงสร้างของงาน งานทีใหค้วามสาํคญั เกียวกบัโครงสร้างของงานอาํนาจของผูน้าํ

จะลดลง แต่ถา้งานใดตอ้งใชค้วามคิด การวางแผน ผูน้าํจะมีอาํนาจมากขึน  
. อาํนาจของผูน้าํ ผูน้าํทีดีทีสุด คือ ผูที้เห็นงานสําคญัทีสุด แต่ถา้ผูน้าํทีจะทาํเช่นนีได ้

ผูน้าํตอ้งมีอาํนาจและอิทธิพลมาก แต่ถา้ผูน้าํมีอิทธิพลหรืออาํนาจไม่มากพอจะกลายเป็นผูน้าํทีเห็น
ความสาํคญัของสัมพนัธภาพระหวา่งผูน้าํและผูต้ามมากกวา่เห็นความสาํคญัของงาน 

ทฤษฎีของ Fiedler (1967) ภาวะผูน้าํทีมีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพขึนอยูก่บั
สถานการณ์ ถา้สัมพนัธภาพของผูน้าํและผูต้ามดี และมีโครงสร้างของงานชดัเจน ผูน้าํจะสามารถ
ควบคุมสถานการณ์ขององคก์รได ้ 

1.6 ทฤษฎคีวามเป็นผู้นําเชิงปฏิรูป (Transformational Leadership Theories) 

Burn (1978) ไดเ้สนอ ทฤษฎีความเป็นผูน้าํเชิงปฏิรูป (Transformational Leadership 

Theory) เดิม Burn ( ) เชือวา่ ผูบ้ริหารควรมีลกัษณะความเป็นผูน้าํเชิงเป้าหมาย (Transactional 

Leadership) โดยอธิบายวา่ เป็นวธีิการทีผูบ้ริหารจูงใจผูต้ามใหป้ฏิบติัตามทีคาดหวงัไว ้ดว้ยการระบุ
ขอ้กาํหนดงานอยา่งชดัเจน และใหร้างวลั เพือการแลกเปลียนกบัความพยายามทีจะบรรลุเป้ าหมาย
ของผูต้าม การแลกเปลียนนีจะช่วยใหส้มาชิกพึงพอใจในการทาํงานร่วมกนัเพือบรรลุเป้าหมายของ
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งาน ความเป็นผูน้าํเชิงเป้าหมายจะมีประสิทธิภาพสูงภายใตส้ภาพแวดลอ้มทีค่อนขา้งคงที ผูบ้ริหาร
จะใชค้วามเป็นผูน้าํแบบนีดาํเนินงานให้บรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพเพียงชวัระยะเวลาหนึง
ทีค่อนขา้งสัน แต่เมือสภาพแวดลอ้มเปลียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 

ปัจจุบนัแต่ละองคก์ารมีการแข่งขนัมากขึน Burn ( )  จึงไดเ้สนอวิธีการของความ
เป็นผูน้าํแบบใหม่ทีสามารถจูงใจใหผู้ต้ามปฏิบติังานไดม้ากกวา่ทีคาดหวงัไว ้เรียกวา่ ความเป็นผูน้าํ
เชิงปฏิรูป (Transformational Leadership Theory) การทีผูน้าํและผูต้ามช่วยเหลือซึงกนัและกนัเพือ
ยกระดบัขวญัและแรงจูงใจของแต่ละฝ่ายให้สูงขึน แนวคิดใหม่ของ Burn ( )  เชือวา่ ความเป็น
ผูน้าํเชิงเป้าหมายกบัความเป็นผูน้าํเชิงปฏิรูป เป็นรูปแบบทีแยกจากกนัโดยเด็ดขาด และการแสดง
ความเป็นผูน้าํทีมีประสิทธิภาพสําหรับสถานการณ์ปัจจุบนั คือ การแสดงพฤติกรรมความเป็นผูน้าํ
ในเชิงปฏิรูป 

Burn ( ) สรุปลกัษณะผูน้าํเป็น  แบบ ไดแ้ก่ 

1. ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง (Transformational Leadership) แนวคิดเกียวกบัภาวะ
ผูน้าํการเปลียนแปลงนนั ไดถู้กเสนอ โดยนกัวิจยัหลายท่านเพืออธิบายวา่ ผูน้าํประสบความสําเร็จ
ในการเปลียนแปลงอย่างกวา้งขวางในองค์การได้อย่างไร แนวความคิดนีถูกพฒันาครังแรกโดย 

Burns (Burns,  อา้งใน วรียา พวงไทย, : ) ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงมีแนวคิดทีวา่ผูน้าํ
จะใชพ้ฤติกรรมทีซบัซอ้นมากกวา่โครงสร้างทีมีมาแต่แรกเริม (Nahavandi,  อา้งใน วีรยา พวง
ไทย, : - ) 

. ภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียน (Transactional Leadership) เป็นแนวคิดเกียวกบัความ
เป็นผูน้าํ ซึงกระตุน้พนักงานให้ทาํงาน และจดัหารางวลัเป็นผลตอบแทนการใช้ความพยายาม
พนกังานเพือให้บรรลุเป้าหมาย (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ,  อา้งในวีรยา พวงไทย,  : 

) ผูน้าํประเภทนีจะใช้วิธีแนะแนว และกระตุน้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้ไปในทิศทางทีเป้าหมายถูก
สร้างไวด้ว้ยการอธิบายกฎเกณฑ์ และความตอ้งการงานอย่างชดัเจน (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 

 อา้งในวรียา พวงไทย,  : ) นอกจากนีภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียนยงัให้แนวความคิดทีวา่
ทฤษฎีภาวะผูน้าํทีสาํคญัๆ นนั มุ่งไปทีการแลกเปลียน และการติดต่อระหวา่งผูน้าํ และผูต้าม  

. ภาวะผูน้าํ จริยธรรม (Moral Leadership) ผูน้าํทียกระดบัความประพฤติของมนุษย ์
และความปรารถนาเชิงจริยธรรมของทงัสองฝ่ายให้สูงขึน และก่อให้เกิดการเปลียนสภาพทงัสอง
ฝ่าย โดยทีผูน้าํตระหนกัถึงความตอ้งการทีแทจ้ริงของผูต้าม อาํนาจของผูน้าํจะเกิดขึนเมือผูน้าํทาํให้
ผูต้ามเกิดความไม่พึงพอใจต่อสภาพเดิม ทาํให้ผูต้ามเกิดความขดัแยง้ระหว่างค่านิยมกบัวิธีการ
ปฏิบติั สร้างจิตสํานึกให้ผูต้ามเกิดความตอ้งการอย่างแรงกลา้ และเป็นความตอ้งการทีสูงกว่าเดิม
ตามระดบัความตอ้งการของมาสโลว ์แลว้จึงดาํเนินการเปลียนแปลงซึงจะทาํให้ผูต้ามร่วมมือกนั
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เคลือนไหวไปสู่จุดมุ่งหมายทีสูง และยงัเป็นประโยชน์ทงัแก่ผูน้าํ และผูต้าม (Nahavandi,  อา้ง
ในวรียา พวงไทย,  : - )  

 

1.7 ทฤษฎเีกยีวกบัรูปแบบภาวะผู้นํา 
ทฤษฎีของเฮอเซย ์และบลงัชาร์ด (Hersey and Blanchard’ s Situational Theory) 

อธิบายว่า ผูน้ําจะเปลียนแปลงพฤติกรรมการนําไปตามสถานการณ์ ซึงขึนอยู่กับความพร้อม
(Readiness) ของผูต้าม โดยแบ่งตามแนวคิดพืนฐานภาวะผูน้าํ  แบบ ของ William Reddin ไดแ้ก่ 
ผูน้าํแบบสังการ ผูน้าํแบบแนะนาํ ผูน้าํแบบมีส่วนร่วม และผูน้าํแบบมอบหมายงานการกาํหนดแบบ
ของผูน้าํข้างต้น เป็นการกาํหนดโดยคุณสมบติั และรูปแบบการนาํทีมุ่งคน กบัมุ่งงานเป็นหลัก 
ปัจจุบนัเปลียนไปศึกษาจากสมรรถนะ (Competency) ของผูน้าํ โดยเชือวา่ Competency ของคนเกิด
ไดจ้าก  ทาง ไดแ้ก่ 

. เป็นพรสวรรคที์ติดตวัมาแต่กาํเนิด (Born to be)  

. เกิดจากประสบการณ์การทาํงาน (Experience & Skill)  

. เกิดจากการศึกษา อบรม (Knowledge & Wisdom)  

ทฤษฎีพฤติกรรมผูน้าํ (Behavioral Theories) เป็นการพฒันาในช่วงปี ค.ศ. -  
แนวคิดหลกัของทฤษฎี คือ ให้มองในสิงทีผูน้าํปฏิบติั และชีให้เห็นว่าทงัผูน้าํ และผูต้ามต่างมี
อิทธิพลซึงกนัและกนั 

1.7.1 Kurt Lewin’ s Studies Lewin แบ่งลกัษณะผู้นําเป็น  แบบ คือ  
. ผูน้าํแบบอตัถนิยมหรืออตัตา (Autocratic Leaders) จะตดัสินใจด้วยตนเอง ไม่มี

เป้าหมายหรือวตัถุประสงคแ์น่นอนขึนอยูก่บัตวัผูน้าํเอง คิดถึงผลงานไม่คิดถึงคน บางครังทาํให้เกิด
ศตัรูได้ ผูน้าํลกัษณะนีจะใช้ได้ดีในช่วงภาวะวิกฤตเท่านัน ผลของการมีผูน้าํลกัษณะนีจะทาํให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่มีความเชือมนัในตวัเอง และไม่เกิดความคิดริเริมสร้างสรรค ์ 

2. ผูน้าํแบบประชาธิปไตย (Democratic Leaders) ใชก้ารตดัสินใจของกลุ่มหรือให้ผู ้
ตามมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ รับฟังความคิดเห็นส่วนร่วม ทาํงานเป็นทีม มีการสือสารแบบ  ทาง 
ทาํให้เพิมผลผลิตและความพึงพอใจในการทาํงาน บางครังการอิงกลุ่มทาํให้ใช้เวลานานในการ
ตดัสินใจ ระยะเวลาทีเร่งด่วนผูน้าํลกัษณะนีไม่เกิดผลดี 

3. ผูน้ําแบบตามสบายหรือเสรีนิยม (Laissez- Faire Leaders) จะให้อิสระกับ
ผูใ้ต้บังคับบัญชาเต็มทีในการตดัสินใจแก้ปัญหา จะไม่มีการกาํหนดเป้าหมายทีแน่นอน ไม่มี
หลกัเกณฑ ์ไม่มีระเบียบ จะทาํใหเ้กิดความคบัขอ้งใจหรือความไม่พอใจของผูร่้วมงานไดแ้ละไดผ้ล
ผลิตาํ การทาํงานของผูน้าํลกัษณะนีเป็นการกระจายงานไปทีกลุ่ม ถา้กลุ่มมีความรับผิดชอบและมี
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แรงจูงใจในการทาํงานสูง สามารถควบคุมกลุ่มไดดี้ มีผลงานและความคิดริเริมสร้างสรรค ์ลกัษณะ
ผูน้าํแต่ละแบบจะสร้างบรรยากาศในการทาํงานทีแตกต่างกนั ดงันนัการเลือกใช้ลกัษณะผูน้าํแบบ
ใดยอ่มขึนอยูก่บัความเหมาะสมของสถานการณ์ดว้ย 

 

1.7.2 Likert’s Michigan Studies  

Rensis Likert และสถาบนัวิจยัสังคม มหาวิทยาลยัมิชิแกนทาํการวิจยัดา้นภาวะผูน้าํ
โดยใชเ้ครืองมือที Likert และกลุ่มคิดขึน ประกอบดว้ย ความคิดรวบยอดเรือง ภาวะผูน้าํ แรงจูงใจ 
การติดต่อสือสาร การปฏิสัมพนัธ์และการใช้อิทธิพล การตดัสินใจ การตงัเป้าหมาย การควบคุม
คุณภาพ และสมรรถนะของเป้าหมาย โดยแบ่งลกัษณะผูน้าํเป็น  แบบ คือ 

1. แบบใชอ้าํนาจ (Explortive – Authoritative) ผูบ้ริหารใชอ้าํนาจเผด็จการสูง ไวว้างใจ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเล็กนอ้ย บงัคบับญัชาแบบขู่เข็ญมากกวา่การชมเชย การติดต่อสือสารเป็นแบบทาง
เดียวจากบนลงล่าง การตดัสินใจอยูใ่นระดบัเบืองบนมาก  

2. แบบใชอ้าํนาจเชิงเมตตา (Benevolent – Authoritative) ปกครองแบบพ่อปกครองลูก 
ให้ความไวว้างใจผูใ้ต้บังคับบัญชา จูงใจโดยการให้รางวลั แต่บางครังขู่ลงโทษ ยอมให้การ
ติดต่อสือสารจากเบืองล่างสู่เบืองบนได้บ้าง รับฟังความคิดเห็นจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาบ้าง และ
บางครังยอมใหก้ารตดัสินใจแต่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมอยา่งใกลชิ้ดของผูบ้งัคบับญัชา  

 . .  แบบปรึกษาหารือ (Consultative – Democratic) ผูบ้ริหารจะให้ความ
ไวว้างใจ และการตดัสินใจแต่ไม่ทงัหมด จะใชค้วามคิดและความเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเสมอ ให้
รางวลัเพือสร้างแรงจูงใจ จะลงโทษนานๆครังและใชก้ารบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการติดต่อสือสาร
แบบ  ทางจากระดบัล่างขึนบนและจากระดบับนลงล่าง การวางนโยบายและการตดัสินใจมาจาก
ระดบับน ขณะเดียวกนัก็ยอมใหก้ารตดัสินใจบางอยา่งอยูใ่นระดบัล่าง ผูบ้ริหารเป็นทีปรึกษาในทุก
ดา้น  

 . .  แบบมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง (Participative – Democratic) ผูบ้ริหารให้ความ
ไวว้างใจ และเชือถือผูใ้ต้บงัคบับญัชา ยอมรับความคิดเห็นของผูใ้ต้บงัคบับญัชาเสมอ มีการให้
รางวลัตอบแทนเป็นความมนัคงทางเศรษฐกิจแก่กลุ่ม มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม ตงัจุดประสงค์
ร่วมกนั มีการประเมินความกา้วหนา้ มีการติดต่อสือสารแบบ  ทางทงัจากระดบับนและระดบัล่าง 
ในระดบัเดียวกนัหรือในกลุ่มผูร่้วมงานสามารถตดัสินใจเกียวกบัการบริหารไดท้งัในกลุ่มผูบ้ริหาร
และกลุ่มผูร่้วมงาน  
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Likert พบว่า การบริหารแบบที  จะทาํให้ผูน้ ําประสบผลสําเร็จและเป็นผูน้ําทีมี
ประสิทธิภาพ และยงัพบว่าผลผลิตสูงขึนดว้ย ซึงความสําเร็จขึนกบัการมีส่วนร่วมมากน้อยของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

1.7.3 McGregor’s: Theory X and Theory Y  

 Douglas McGregor (1960) เป็นนกัจิตสังคมชาวอเมริกา ซึงทฤษฎีนีเกียวขอ้งกบั
ทฤษฎีแรงจูงใจและทฤษฎีความตอ้งการขนัพืนฐานของมาสโลว ์ซึง McGregor มีความเห็นวา่ การ
ทาํงานกับคนจะต้องคาํนึงถึง ธรรมชาติของมนุษยแ์ละพฤติกรรมของมนุษย์ คือ มนุษย์มีความ
ต้องการพืนฐาน และต้องการแรงจูงใจ ผูบ้ริหารทีมีประสิทธิภาพจะต้องให้สิงทีผู ้ตามหรือ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้งการจึงจะทาํให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความศรัทธา และกระตือรือร้นช่วยกนั
ปฏิบติังานใหบ้รรลุจุดมุ่งหมาย  

Theory X พืนฐานของคน คือ ไม่ชอบทาํงาน พืนฐานคนขีเกียจ อยากไดเ้งิน อยาก
สบาย เพราะฉะนันบุคคลกลุ่มนีจําเป็นต้องคอยควบคุมตลอดเวลา และต้องมีการลงโทษมี
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด Theory Y เป็นกลุ่มทีมองในแง่ดี มีความตระหนักในหน้าทีความ
รับผิดชอบ เต็มใจทาํงาน มีการเรียนรู้ มีการพฒันาตนเอง พฒันางาน มีความคิดสร้างสรรค์ และมี
ศกัยภาพในตนเอง 

 

1.7.4 Blake and Mouton’s managerial Grid  

Blake and Mouton กล่าววา่ ภาวะผูน้าํทีดีมีปัจจยั 2 อยา่งคือ คน (People) และผลผลิต 
(Product) โดยกาํหนดคุณภาพและลกัษณะสัมพนัธภาพของคนเป็น 1 – 9 และกาํหนดผลผลิตเป็น 1 

– 9 เช่นกนั และสรุปวา่ถา้คนมีคุณภาพสูงจะส่งผลให้ผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพสูงตามไปดว้ย 
เรียกรูปแบบนีว่า Nine-Nine Style (9, 9 style) ซึงรูปแบบของการบริหารแบบตาข่ายนีจะแบ่ง
ลกัษณะเด่นๆของผูน้าํไว ้5 แบบ คือ แบบมุ่งงานเป็นหลกั แบบมุ่งคนเป็นหลกั แบบมุ่งงานตาํมุ่งคน
ตาํ แบบทางสายกลาง และแบบทาํงานเป็นทีม 
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ภาพที 2 แสดงตาข่ายแบบภาวะผูน้าํ 
ทีมา : ทิมมิกา เครือเนตร, “ภาวะผูน้าํกบัแรงจูงใจในการทาํงานของ พนกังาน บริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป 
จาํกดั” (กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์,2552), 21. 

 

ตามแนวคิดของ Blake and Mouton รูปแบบของผูน้าํมี 5 รูปแบบ (ทิมมิกา เครือเนตร 
,2554 : 21-22) ไดแ้ก่  

1. แบบมุ่งงาน (Task–Oriented/Authority Compliance) แบบ 9,1 ผูน้าํจะมุ่งเอาแต่งาน
เป็นหลกั(Production Oriented) สนใจคนนอ้ย มีพฤติกรรมแบบเผด็จการ จะเป็นผูว้างแผนกาํหนด
แนวทางการปฏิบติั และออกคาํสังใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติัตาม เนน้ผลผลิต ไม่สนใจสัมพนัธภาพ
ของผูร่้วมงาน ห่างเหินผูร่้วมงาน 

2. แบบมุ่งคนสูง (Country Club Management) แบบ 1,9 ผูน้าํจะเน้นการใช้มนุษย์
สัมพนัธ์และเนน้ความพึงพอใจของผูต้ามในการทาํงาน ไม่คาํนึงถึงผลผลิตขององคก์าร ส่งเสริมให้
ทุกคนมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึงของครอบครัวใหญ่ทีมีความสุข นาํไปสู่สภาพการณ์สิงแวดลอ้ม
และงานทีน่าอยู ่จะมุ่งผลงานโดยไม่สร้างความกดดนัแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยผูบ้ริหารมีความเชือ
วา่ บุคลากรมีความสุขในการทาํงาน การนิเทศในการทาํงานควรมีเพียงเล็กนอ้ยไม่จาํเป็นตอ้งมีการ
ควบคุมในการทํางาน ลักษณะคล้ายการทํางานในครอบครัวทีมุ่งเน้นความพึงพอใจ ความ
สนุกสนานในการทาํงานของผูร่้วมงาน เพือหลีกเลียงการต่อตา้นต่างๆ  

3. แบบมุ่งงานตาํมุ่งคนตาํ (Impoverished) แบบ 1,1 ผูบ้ริหารจะสนใจคนและสนใจ
งานนอ้ยมาก ใชค้วามพยายามเพียงเล็กนอ้ยเพือใหง้านดาํเนินไปตามทีมุ่งหมาย และคงไวซึ้งสมาชิก
ภาพขององคก์าร ผูบ้ริหารมีอาํนาจในตนเองตาํ มีการประสานงานกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชานอ้ยเพราะ
ขาดภาวะผูน้าํ และมกัจะมอบหมายใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาทาํเป็นส่วนใหญ่ 
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4. แบบทางสายกลาง (Middle of The Road Management) แบบ 5,5 ผูบ้ริหารหวงั
ผลงานเท่ากบัขวญัและกาํลงัใจของผูป้ฏิบติังาน ใชร้ะบบราชการทีมีกฎระเบียบแบบแผน ผลงานได้
จากการปฏิบติัตามระเบียบ โดยเนน้ขวญั ความพึงพอใจ หลีกเลียงการใชก้าํลงัและอาํนาจ ยอมรับ
ผลทีเกิดขึนตามความคาดหวงัของผูบ้ริหาร มีการจดัตงัคณะกรรมการในการทาํงานหลีกเลียงการ
ทาํงานทีเสียงเกินไป มีการประนีประนอมในการจดัการกับความขดัแยง้ ผูร่้วมงานคาดหวงัว่า
ผลประโยชน์มีความเหมาะสมกบัการปฏิบติังานทีไดก้ระทาํลงไป 

5. แบบทาํงานเป็นทีม (Team Management ) แบบ 9,9 ผูบ้ริหารให้ความสนใจทงัเรือง
งานและขวญักําลังใจผูใ้ต้บังคับบัญชา คือ ความต้องการขององค์การและความต้องการของ
คนทาํงานจะไม่ขดัแยง้กนั เน้นการทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพ บรรยากาศในการทาํงานสนุก 
ผลสําเร็จของงานเกิดจากความรู้สึกยึดมนัของผูป้ฏิบติัในการพึงพาอาศยัซึงกนัและกนัระหว่าง
สมาชิก สัมพนัธภาพระหว่างผูบ้ริหารกบัผูต้าม เกิดจากความไวว้างใจ เคารพนบัถือซึงกนัและกนั 
ผูบ้ริหารแบบนีเชือวา่ ตนเป็นเพียงผูเ้สนอแนะหรือให้คาํปรึกษาแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเท่านนั อาํนาจ
การวินิจฉัยสังการและอาํนาจการปกครองบงัคบับญัชายงัอยู่ทีผูใ้ต้บงัคบับญัชา มีการยอมรับ
ความสามารถของแต่ละบุคคล ก่อใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํงาน 

ผูว้ิจยัไดน้าํทฤษฎีของ Blake and Mouton รูปแบบของผูน้าํทีมี  รูปแบบ ไดแ้ก่ แบบ
มุ่งงาน (Task–Oriented/Authority Compliance), แบบมุ่งคนสูง (Country Club Management), แบบ
มุ่งงานตาํมุ่งคนตาํ (Impoverished), แบบทางสายกลาง ( Middle of The Road Management), แบบ
ทาํงานเป็นทีม (Team Management ) นาํไปใช้สําหรับการตงัคาํถามในแบบสอบถาม ส่วนที  : 
แบบประเมินเกียวกบัรูปแบบภาวะผูน้าํตามการรับรู้ของพนกังาน 

Tennenbaum, Weschler and Masaarik (1961:24) กล่าวถึงผูน้าํวา่ คือผูที้มีอาํนาจ มี
อิทธิพล มีความสามารถในการจูงใจให้ผูอื้นปฏิบติัตามความคิดเห็น ความตอ้งการ หรือคาํสังของ
เขาได ้หรือเป็นผูมี้อิทธิพลเหนือพฤติกรรมของบุคคลอืน  

Halpin Andrew W. (1969: 27-28) ไดใ้ห้ความหมายผูน้าํไวว้า่ เป็นผูที้มีลกัษณะอยา่ง
ใดอยา่งหนึงใน 5ประการดงัต่อไปนี  

1. เป็นผูมี้บทบาท หรืออิทธิพลต่อบุคคลภายในหน่วยงานมากกวา่บุคคลอืน  
2. เป็นผูที้มีบทบาทเหนือกวา่คนอืน  
3. เป็นบุคคลทีมีบทบาททีสําคัญทีสุดในการทาํงานให้หน่วยงานดําเนินไปสู่

จุดมุ่งหมายทีวางไว ้ 
4. เป็นผูที้ไดรั้บเลือกจากบุคคลอืนใหเ้ป็นผูน้าํ  
5. เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งผูน้าํในหน่วยงาน หรือเป็นหวัหนา้งาน 
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จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรม จะเห็นไดว้า่รูปแบบภาวะผูน้าํมีหลากหลายรูปแบบ 
และรูปแบบภาวะผูน้ํามีความสําคญัต่อการบริหารจดัการงาน รวมถึงการพฒันาองค์กรให้ไปสู่
เป้าหมายทีกาํหนดไว ้ปัจจยัทีมีผลต่อรูปแบบภาวะผูน้าํ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อายุงาน 
ความเจริญกา้วหนา้ในหนา้ทีการงาน รวมถึงความมนัคงขององคก์ร  

 

. แนวคิด และทฤษฎเีกยีวกบัแรงจูงใจ 

2.1 ความหมายของ แรงจูงใจ 

จากการศึกษาความหมายของแรงจูงใจ พบว่า มีผูใ้ห้ความหมายเกียวกับแรงจูงใจ
แตกต่างกนัออกไป ผูว้จิยัจึงไดเ้ลือกความหมายของแรงจูงใจในส่วนทีเกียวขอ้ง ดงันี 

แรงจูงใจ ตามพจนานุกรมการจดัการ (Dictionary of Management) ของทอส และ คาร์
โรลล์ (Tois and Carroll : ) หมายถึง แรงขบัของแต่ละบุคคล ซึงเป็นสาเหตุทีทาํให้บุคคล
แสดงพฤติกรรม โดยเฉพาะทีเกิดขึนในการทาํงานหรือการกระทาํทีบุคคลจะทาํงานให้สําเร็จ โดย
ไดรั้บอิทธิพลจากการกระทาํของคนอืนทีกาํหนดแนวทางเฉพาะใชใ้นการบริหาร โดยผูบ้ริหารจะ
จูงใจพนกังานทาํงานใหอ้งคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ  

ไมเคิล ดอมแจน (Domjan : ) ให้ความหมายของแรงจูงใจ หมายถึง เป็นภาวะ
ในการเพิมพฤติกรรมการกระทาํหรือกิจกรรมของบุคคล โดยบุคคลจงใจกระทาํพฤติกรรมนัน
เพือใหบ้รรลุเป้าหมายทีตอ้งการ  

แอนนิตา้ อี วูลฟอล์ค (Anita E.Woolfolk : ) ให้ความหมายของแรงจูงใจ 
หมายถึง การจูงใจเป็นภาวะภายในของบุคคลทีถูกกระตุน้ให้กระทาํพฤติกรรมอยา่งมีทิศทางและ
ต่อเนือง 

เฟรด ลูเธนส์ (FRED LUTHANS ) ให้ความหมายของแรงจูงใจ หมายถึง 
กระบวนการทีเริมตน้จากการทีร่างกายและจิตใจ มีความตอ้งการเกิดขึนแลว้มีแรงผลกัดนัทาํให้เกิด
แรงจูงใจแลว้ทาํใหเ้กิดการกระทาํเพือนาํไปสู่เป้าหมายตามทีตอ้งการ ดงัแสดงในภาพที 3  

 

ภาพที 3 ความสัมพนัธ์ระหวา่ง ความตอ้งการ แรงผลกัดนัสิงจูงใจ 

ทีมา : ศิวไิล กุลทรัพยศุ์ทรา, “แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั เอ.เอส. แอสโซซิเอท 
เอนยเินียริง (1964)” (กรุงเทพมหานคร:มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร,2552), 23. 
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สามารถอธิบายความหมายไดด้งันี 

. ความตอ้งการ (NEEDS) คือ สิงทีเกิดขึนจากทางร่างกายและจิตใจ มีความตอ้งการ
ขึนมา เช่น ความตอ้งการมีชีวิตอยูร่อด หรือบางครังคนเราไม่มีเพือน ก็พยายามหาเพือนดว้ยวิธีการ
ต่างๆ เป็นตน้  

. แรงผลกัดนั (DRIVES) คือ เมือร่างกายและจิตใจของคนเรารู้สึกว่ามีสิงใดสิงหนึง
ขาดหายไปพลงังานทีอยู่ในตวัเราก็จะขบัออกมาเพือทีจะสามารถปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้ม
นันๆได้ เช่น ความต้องการนํา  และอาหาร อาการทีเกิดขึนมีความรู้สึกหิว กระหาย นันคือ
แรงผลกัดนัรูปแบบหนึงทีออกมาจากร่างกาย หรือเมือตอ้งการเพือน จะมีแรงผลกัดนัให้เขา้ไปสู่การ
เป็นสมาชิกของสังคมนนั เป็นตน้ 

. สิงจูงใจ (INCENTIVES) คือ สิงทีจูงใจขนัสุดทา้ยในการจูงใจ เมือร่างกายและจิตใจ
ไดรั้บการตอบสนองจากแรงผลกัดนัทีไดก้ระทาํไปนนั ความตอ้งการและแรงผลกัดนัจะลดนอ้ยลง 
คนเราก็จะเขา้สู่สภาพปกติ เช่น ไดดื้มนา้ กินอาหาร และการไดมี้เพือน ดงันนั นาํ อาหาร และเพือน 
ก็คือ สิงจูงใจ  

เดวิส (Davis 1981 : 83 , อา้งถึงใน โกมล บวัพรหม 2553 : 11) ให้ความหมายของ
แรงจูงใจ หมายถึง ความพอใจหรือไม่พอใจของผูป้ฏิบติังาน ซึงเป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูป้ฏิบติั
ต่องานและผลประโยชน์ทีไดรั้บ 

ทิฟฟิน และแมคคอร์มิค (Tiffin and McComick 1974 , อา้งถึงใน โกมล บวัพรหม 
2553 : 11) ให้ความหมายของแรงจูงใจ หมายถึง ความตอ้งการต่างๆทีเกิดจากการปฎิบติังานแลว้
ไดรั้บการตอบสนอง 

แอบเปิลไวท์ (Apple White 1965 , อา้งถึงใน โกมล บวัพรหม 2553 : 11) ให้
ความหมายของแรงจูงใจ หมายถึง ความรู้สึกส่วนตวัของบุคคลในการปฏิบติังาน ซึงมีความหมาย
กวา้งรวมไปถึงแรงจูงใจในสภาพแวดลอ้มทางกายภาพในทีทาํงาน ไดแ้ก่ การมีความสุขทีไดท้าํงาน
กบัเพือนร่วมงานทีเขา้กนัไก ้มีทศันคติทีดีต่องาน และมีความพอใจกบัรายไดที้ไดรั้บ 

พูลสุข สังข์รุ่ง (  : ) กล่าวถึง การจูงใจ (Motivation) หมายถึง การทีบุคคล
แสดงออกซึงความตอ้งการในการกระทาํสิงใดสิงหนึง ซึงสามารถอาศยัปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ การทาํให้
ตืนตวั (Arousal) การคาดหวงั (Expectancy) การใช้เครืองลอ้ใจ (Incentives) และการลงโทษ 
(Punishment) มาเป็นแรงผลกัดนัให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอยา่งมีทิศทางเพือบรรลุจุดมุ่งหมายหรือ
เงือนไขทีตอ้งการ 
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จารุวรรณ กมลสินธ์ุ (  : ) สรุปวา่แรงจูงใจ หมายถึง พลงัทีอยูใ่นตวับุคคลแต่ละ
คน ซึงทาํหนา้ทีกระตุน้ หรือเร้าใหบุ้คคลนนักระทาํสิงใดสิงหนึงออกมา ซึงอาจเกิดปัจจยัทงัภายใน
และภายนอกตวับุคคลก็ได ้

ปัญญา จนัรอด (  : ) กล่าววา่ แรงจูงใจ หมายถึง พฤติกรรมในตวัของบุคคลซึง
ถูกกระตุน้โดยสิงเร้า ให้แสดงพฤติกรรม ความสามารถ หรือทาํสิงใดสิงหนึงออกมา เพือให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ตามทีต้องการ แรงจูงใจจะมีทงัแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก บุคคลทีมี
แรงจูงใจภายใน จะมีความสุขในการกระทาํสิงต่าง ๆ เพราะมีความพึงพอใจโดยตวัของเขาเองไม่ได้
หวงัรางวลัหรือคาํชม ส่วนบุคคลทีมีแรงจูงใจภายนอก จะทาํอะไรตอ้งไดรั้บการยอมรับจากผูอื้น 
หวงัรางวลัหรือผลตอบแทน 

ศุภชยั ยาวะประภาษ (2548 : 216-217) กล่าวว่า แรงจูงใจ คือ กระบวนการตดัสินใจ
ของบุคคลทีจะแสดงออกซึงพฤติกรรมอนัมีทีมาจากกระบวนการเรียนรู้จากภายในตนเองหรือจาก
สภาพแวดลอ้มภายนอก 

มลัลิกา ตน้สอน (2547 : 194) กล่าววา่ แรงจูงใจ หมายถึง ความยินดีและเต็มใจทีบุคคล
จะทุ่มเทความพยายามเพือให้ทาํงานนนับรรลุเป้าหมาย บุคคลทีมีแรงจูงใจจะแสดงออกมาในการ
แสดงพฤติกรรมด้วยความกระตือรือร้น มีทิศทางทีเด่นชัดและไม่ย่อทอ้เมือเผชิญอุปสรรคหรือ
ปัญหา ซึงเราสามารถกล่าวไดว้า่ บุคคลทีมีแรงจูงใจจะมีลกัษณะดงันี 1.เป้าหมายในการแสดงออก 
2.มีพลงัในการแสดงออก 3.มีความพยายามในการแสดงออก 

วิไลวรรณ ศรีสงคราม (  : ) ไดส้รุปความหมายของแรงจูงใจ (Motivation) วา่มี
รากศพัทม์าจากภาษาลาติน คือ “Movere” มีความหมายวา่ เคลือนที (to move) ซึงก็สะทอ้นให้เห็น
วา่ แรงจูงใจ มีความเกียวขอ้งกบัพลงังาน (Energy) ทิศทาง (Direction) ทีจะนาํไปสู่เป้าหมาย และ
การธํารงไว ้(Sustenance) ซึงอธิบายได้ว่า เมือใดก็ตามทีบุคคลมีแรงจูงใจ บุคคลจะมีพลงัมาก
พอทีจะนาํตนเองไปสู่เป้าหมายอยา่งมีทิศทางทีชดัเจนและมีการธาํรงไวใ้หกิ้จกรรมนนัคงอยูต่่อไป 

มณฑล รอยตระกูล (  : ) กล่าวถึง การจูงใจวา่คือการทีบุคคลเต็มใจทีจะใชพ้ลงั
เพือให้ประสบความสําเร็จในเป้าประสงค์ (Goal) หรือรางวลั (Reward) การจูงใจเป็นสิงจาํเป็น
สาํหรับการทาํงานร่วมกนั เพราะเป็นสิงช่วยใหค้นไปถึงซึงจุดประสงคที์มีขอ้ตกลงเกียวกบัรางวลัที
จะไดรั้บ 

วิรัช สงวนวงคว์าน (2546 : 185) ไดก้ล่าววา่ แรงจูงใจ คือความเต็มใจของพนกังานที
จะใชค้วามพยายามอยา่งเต็มทีเพือให้บรรลุเป้าหมายขององคก์าร และเพือตอบสนองความตอ้งการ
ของพนักงานผูน้ันด้วย การจูงใจในองค์การจึงมีผลมาก ทงัผลงานทีให้กับองค์การ ในขณะที
พนกังานผูน้นัก็ไดผ้ลตอบแทนดว้ย 
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ยงยุทธ เกษสาคร (  : ) กล่าววา่ แรงจูงใจ (Motivation) หมายถึง ภาวะอินทรีย์
ภายในร่างกายของบุคคลถูกกระตุน้จากสิงเร้าเรียกวา่ สิงจูงใจ (Motive) ก่อให้เกิดความตอ้งการอนั
จะนาํไปสู่แรงขบัภายใน (Internal Drive) ทีจะแสดงพฤติกรรมการทาํงานทีมีค่าในทิศทางทีถูกตอ้ง
ตรงเป้าหมายขององค์การดงันนัการจูงใจจึงเป็นการกระทาํทุกวิถีทางทีจะกระตุน้ให้พนกังานใน
องค์การประพฤติปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ตามเป้าประสงค์ขององค์การ ซึงพืนฐานสําคญัในการ
กระตุ้นให้พนักงานดังกล่าวแสดงพฤติกรรมทีองค์การคาดหวงัไวก้็ด้วยการสร้างอินทรีย์ของ
พนกังานเหล่านีให้เกิดวามตอ้งการ (Desire) ขึนก่อนเป็นอนัดบัแรกจากนนับุคคลก็จะเกิดความ
พยายามสืบเสาะแสวงหาสิงทีตอ้งการนนัก็คือ การเกิดแรงขบัขึนภายใน (Drives) หากมีสิงจูงใจที
เหมาะสมบุคคลก็จะตอบสนองดว้ยการกระทาํหรือแสดงพฤติกรรมทุกอยา่ง (Behavior) ให้ไดม้าซึง
ความสาํเร็จอนัเป็นเป้าหมาย (Goals) 

ราตรี พฒันรังสรรค์ (2544 : 153) กล่าวว่า แรงจูงใจ คือ ภาวะหรือองค์ประกอบที
กระตุน้ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึงออกมาอยา่งมีจุดมุ่งหมาย เพือไปสู่จุดหมายที
ตนเองตอ้งการหรือผูท้าํการชกัจูงกาํหนด 

นิตยา เงินประเสริฐศรี (2542 : 72) กล่าวว่า แรงจูงใจในการทาํงานเป็นการกระตุน้
ชีแนะและควบคุมความตงัใจของบุคคลทีจาํทาํงาน 

พงศ ์หรดาล (  : ) ใหค้วามหมายของ แรงจูงใจในการทาํงานวา่ หมายถึง การจดั
สภาวการณ์ต่างๆ ให้มีอิทธิพลต่อการเปลียนแปลงทศันคติ และการนาํไปสู่การตดัสินใจในการ
ปฏิบติังานของบุคคลเพือใหก้ารทาํงานบรรลุเป้าหมายขององคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพ 

สมยศ นาวกีาร (  : ) ไดก้ล่าวถึงแรงจูงใจ วา่มีวามสาํคญัต่อการบริหารงานมาก 
เพราะผูบ้ริหารจะตอ้งทางานใหป้ระสบความสาํเร็จไดโ้ดยอาศยับุคคลอืน คนเป็นทรัพยากรทีมีชีวิต
จิตใจ แรงจูงใจจึงเป็นเรืองทีเกียวขอ้งกบัอารมณ์ ความรู้สึกของคนในการปฏิบติังาน ซึงจะส่งผลต่อ
การปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ จึงถือไดว้า่แรงจูงใจมีความสาํคญัต่อผูบ้ริหารเสมอ 

จากความหมายดงักล่าวสามารถสรุปไดว้า่ แรงจูงใจ หมายถึง การขบัเคลือนทีเกิดขึน
จากการกระตุ้นภายใน โดยมีสิงกระตุ้นหรือสิงเร้าทีเป็นแรงจูงใจทาํให้เกิดการแสดงออกทาง
ร่างกาย พฤติกรรม เป็นสิงทีผลกัดนัให้บุคคลกระทาํการเพือไปสู่เป้าหมายทีกาํหนดไว ้เมือเกิดผล
สาํเร็จก็จะเกิดความภาคภูมิใจ ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองคก์รต่อไป  

ดังนัน แรงจูงใจในการทาํงาน จึงหมายถึง สิงทีอยู่ภายในของบุคคล ส่งผลทาํให้
กาํหนดทิศทางและการใช้ความพยายามในการทาํงานให้บรรลุเป้าหมาย การจูงใจจึงเป็นสิงเร้า ทาํ
ให้บุคคลเกิดความคิดริเริม ควบคุมรักษาพฤติกรรม และการกระทาํ เป็นสาเหตุให้บุคคลทีมี
พฤติกรรมทีทาํให้เกิดความเชือมนัว่า สามารถบรรลุวตัถุประสงค์บางประการได้มนุษยมี์ความ
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ตอ้งการทางดา้นร่างกาย (นาํ อากาศ อาหาร พกัผอ่น และทีอยูอ่าศยั) และ มีความตอ้งการทางดา้น
อืน ๆ เช่น การยอมรับ ไดรั้บการยกยอ่ง สถานะ ความรัก ความผูกพนักบับุคคลอืน ความรู้สึกทีดี 
การให ้การประสบความสําเร็จ โดยทวัไปจะมีการเปลียนแปลงเมือเวลาผา่นไป  และความตอ้งการ
จะมีความแตกต่างกนัในแต่ละบุคคลดว้ย  

 

2.2 ความสําคัญของการจูงใจ  
 1. การจูงใจช่วยเพิมพลงัในการทาํงานใหบุ้คคล  
 พลงั (Energy) เป็นแรงขบัเคลือนทีสําคญัต่อการกระทาํหรือพฤติกรรมของมนุษยใ์น

การทาํงานใดๆ ถา้บุคคลมีแรงจูงใจในการทาํงานสูง ยอ่มทาํใหข้ยนัขนัแขง็ กระตือรือร้น กระทาํให้
สาํเร็จ ซึงตรงกนัขา้มกบับุคคลทีทาํงานประเภท “เชา้ชาม เยน็ชาม” ทีทาํงานเพียงเพือให้ผา่นไปวนั 
ๆ  

 2. การจูงใจช่วยเพิมความพยายามในการทาํงานใหบุ้คคล 

 ความพยายาม (Persistence) ทาํให้บุคคลมีคามมานะ อดทน บากบนั คิดหาวิธีการนาํ
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของตนมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่องานให้มากทีสุด ไม่
ทอ้ถอยหรือละความพยายามง่าย ๆ แมง้านจะมีอุปสรรคขดัขวาง และเมืองานไดรั้บผลสําเร็จดว้ยดี 
ก็มกัคิดหาวธีิการปรับปรุงพฒันาให้ดีขึนเรือย ๆ  

 3. การจูงใจช่วยใหเ้กิดการเปลียนแปลงรูปแบบการทาํงานของบุคคล  
 การเปลียนแปลง (Variability) รูปแบบการทาํงานหรือวิธีทาํงานในบางครัง ก่อให้เกิด

การคน้พบช่องทางดาํเนินงานทีดีกว่าหรือประสบผลสําเร็จมากกว่านกัจิตวิทยาบางคนเชือว่า การ
เปลียนแปลงเป็นเครืองหมายของความเจริญก้าวหน้าของบุคคล แสดงให้เห็นว่าบุคคลกําลัง
แสวงหาการเรียนรู้สิงใหม่ๆ ให้ชีวิต บุคคลทีมีแรงจูงใจในการทาํงานสูง เมือดินรนเพือจะบรรลุ
วตัถุประสงคใ์ดๆ หากไม่สําเร็จบุคคลก็มกัพยายามคน้หาสิงผิดพลาดและพยายามแกไ้ขให้ดีขึนใน
ทุกวิถีทาง ซึงทาํให้เกิดการเปลียนแปลงการทาํงานจนในทีสุดทาํให้คน้พบแนวทางทีเหมาะสมซึง
อาจจะต่างไปจากแนวเดิม  

 . การจูงใจในการทาํงานช่วยเสริมสร้างคุณค่าของความเป็นคนทีสมบูรณ์ให้บุคคล 
บุคคลทีมีแรงจูงใจในการทาํงาน จะเป็นบุคคลทีมุ่งมนัทาํงานให้เกิดความเจริญกา้วหนา้ และการ
มุ่งมนัทาํงานทีตนรับผดิชอบให้เจริญกา้วหนา้ จดัวา่บุคคลผูน้นัมีจรรยาบรรณในการทาํงาน (Work 

Ethics) ผูมี้จรรยาบรรณใน การทาํงานจะเป็นบุคคลทีมีความรับผิดชอบ มนัคงในหนา้ที มีวินยัใน
การทาํงาน ซึงลกัษณะดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ ผูมี้ลกัษณะดงักล่าวนีมกัไม่มีเวลา
เหลือพอทีจะคิดและทาํในสิงทีไม่ดี  
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จากทีกล่าวมา จะเห็นไดว้่า องค์การใดทีมีบุคลากรทีมีความมุ่งมนั มีแรงจูงใจในการ
ทาํงานสูง จะทาํให้องค์กรนัน สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ทีตงัไวไ้ด้ ประสบความสําเร็จและ
เจริญก้าวหน้า เพราะพนักงานทุ่มเทความตงัใจ ความสามารถอย่างเต็มใจและเต็มกาํลงั เพือให้
ผลงานสาํเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของงาน  นอกจากนนัยงัมีบุคคลอีกส่วนหนึงเชือวา่การ
สร้างแรงจูงใจใหบุ้คคลมุ่งมนัทาํงานใหเ้จริญกา้วหนา้ ยงัช่วยเสริมสร้างความเป็นคนทีสมบูรณ์ ช่วย
ใหด้าํเนินชีวติอยา่งมีคุณค่า  เพราะการทาํงานเป็นหวัใจสาํคญัส่วนหนึงของชีวติมนุษย ์  

 

2.3 กระบวนการจูงใจ 

กระบวนการจูงใจซึงเป็นภาวะทีอินทรียไ์ดรั้บการกระตุน้ชกันาํให้แสดงพฤติกรรมไป
ในแนวทางใดๆ เพือใหบ้รรลุเป้าหมายนนั ประกอบดว้ย  ขนัตอน คือ 

.  เงือนไขนาํ (Antecedent Condition) การทีอินทรียถู์กกระตุน้ชักนาํ ให้แสดง
พฤติกรรมออกมานนัเนืองมาจากมีความตอ้งการ (Need) เกิดขึนภายในร่างกายหรือตวัของอินทรีย์
เอง หรือเป็นเพราะไดรั้บการกระตุน้จากสิงเร้าภายนอกร่างกาย 

 . .  ความตอ้งการ (Need) คือสภาพหรือภาวะทีร่างกายขาดหรือเสียสมดุลของสิง
ทีจาํเป็นตอ้งการทีอินทรียจ์ะดาํรงอยูใ่นสภาพปกติได ้เช่น เมือร่างกายขาดอาหารบุคคลก็เกิดความ
หิว และตอ้งการอาหารมาชดเชยเพือทาํให้เกิดความสมดุลขึน จะเป็นแรงผลกัดนัให้คนเรากระทาํ
พฤติกรรมต่างๆ เพือบาํบดัความตอ้งการดงักล่าว หรือคนทีไม่ไดรั้บความสนใจเอาใจใส่จากญาติพี
น้อง หรือคนใกล้เคียง ย่อมต้องการความรัก ต้องการความสนใจจากคนอืนๆ จึงต้องแสดง
พฤติกรรมต่างๆ ออกมา เป็นการไขวค้วา้ความรักความสนใจจากคนอืนๆ จึงตอ้งแสดงพฤติกรรม
ต่างๆ ออกมา เป็นการไขวค้วา้ความรักความสนใจมาทดแทนสิงทีขาดไป เพือทาํให้เกิดความสมดุล
ขึน เราอาจแบ่งความตอ้งการตามพืนฐานของมนุษยอ์อกเป็น  อยา่งคือ  

  1. ความตอ้งการทางกาย ซึงเป็นความตอ้งการทีมีรากฐานมาจากสรีระ เช่น 
ความต้องการอาหาร อากาศ นํา การขบัถ่ายของเสีย การพกัผ่อน ความตอ้งการทางเพศ ความ
ตอ้งการเหล่านีจะมีพลงัต่างกนั และหากไม่ไดรั้บการตอบสอนง ก็จะมีผลต่างกนัไปตามสภาพ เช่น 
หากขาดอาหารและนาํอาจทาํให้บุคคลนนัถึงแก่ความตายได ้แต่หากไม่ไดรั้บการตอบสนองทาง
เพศ ก็จะไม่มีผลรุนแรงถึงตาย เหมือนขาดนาํ ขาดอาหารเป็นตน้ 

  2. ความต้องการทางใจและสังคม ซึงเป็นความต้องการทีคนเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ของตน เช่น ความตอ้งการความรักความอบอุ่นปลอดภยั ไดรั้บความสําเร็จหรือการ
ยกยอ่งจากสังคม เป็นตน้ 
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 . .  สิงเร้า (Stimulus) สิงเร้าไดแ้ก่ บุคคล สิงของหรือสถานการณ์ต่างๆ ทีมาเร้า
หรือกระตุ้นให้อินทรีย์เ กิดความต้องการ อันเป็นแรงกระตุ้น หรือ แรงขับให้อินทรีย์แสดง
พฤติกรรมตอบสนองต่อสิงเร้าออกไป ซึงแบ่งออกไดเ้ป็น  ชนิดคือ  

  . สิงเร้าภายนอก ได้แก่ สิงเร้าทีอยู่ภายนอกกายของบุคคล ไม่ว่าจะเป็น
รูปธรรมหรือนามธรรมทุกสิง อนัมีผลกระตุน้ใหอิ้นทรียแ์สดงพฤติกรรมออกมา 

  . สิงเร้าภายใน เป็นผลจากการทาํงานของอวยัวะต่างๆในร่างกายของมนุษย์
อนัเป็นแรงขบั หรือตวักระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรม เช่น การขบันาํย่อยของกระเพาะอาหาร 
การเตน้ของหวัใจ ฯลฯ 

.  แรงจูงใจและแรงขบั (Drive and Motive) การขาดสมดุลของอินทรียห์รือการถูก
กระตุน้กายขึนอนัเป็นภาวะทีร่างกายตอ้งการแสดงพฤติกรรม หรือกระทาํอย่างหนึงอย่างใดเพือ
บาํบดัความตอ้งการนนั หรือเพือใหร่้างกายกลบัเขา้สู่ภาวะสมดุลตามปกติ ภาวะเช่นนีทาํให้เกิดแรง
ขบัและแรงจูงใจขึน เป็นเหตุใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมออกมาเพือใหบ้รรลุเป้าหมายทีตนตอ้งการ 

2.3 พฤติกรรมการกระทาํ (Instrumental Behavior) แรงขบัหรือแรงจูงใจทีเกิดขึน เมือมี
พลงัมากพอก็จะเป็นตวักระตุน้ให้บุคคลกระทาํพฤติกรรมออกมาเพือให้บรรลุเป้าหมาย เช่นความ
หิว หรือความกระหายมากๆ จะผลกัดนัให้คนตอ้งพยายามหาอาหาร หรือนาํมาบาํบดัความตอ้งการ
ดว้ยวธีิใดวธีิหนึงจนได ้เป็นตน้ 

2.4 การลดแรงขบัดนั (Drive Reduction) เมือร่างกายไดรั้บการตอบสนองจากการ
กระทาํพฤติกรรมเป็นผลให้อินทรียก์ลบัเขา้สู่สภาพสมดุล หรือภาวะความเครียดลดลงหรือหายไป 
แรงขบัหรือแรงจูงใจก็จะถูกขจดัใหห้มดไปดว้ยซึงเป็นการครบถว้นกระบวนการของการจูงใจ  

จะเห็นว่า กระบวนการแรงจูงใจทีจะเกิดขึนต่ออินทรียจ์ะมีลาํดบั และมีขนัตอนการ
เกิดตามลาํดบัทงั 4 ขนัทีกล่าวมานี 

 

2.  ประเภทของแรงจูงใจ  
จากการศึกษางานวิจยัและเอกสารทีเกียวขอ้งกบัแรงจูงใจ พบว่า มีการแบ่งประเภท

ของแรงจูงใจตามลกัษณะของการแสดงออกทางพฤติกรรมและตามทีมาของแรงจูงใจไวด้งันี  
จารุวรรณ กมลสินธ์ุ (2548 : 14) ไดแ้บ่งแรงจูงใจเป็น 2 ลกัษณะ คือ  
1. แบ่งตามทีมาของแรงจูงใจ สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  
 1.1 แรงจูงใจทางกาย (Physiological Motive) คือ แรงจูงใจทีเกิดขึนตามความ

ตอ้งการทางร่างกาย ถือเป็นแรงจูงใจขนัพืนฐานทีมีความสําคญัต่อการดาํรงชีวิต ซึงเกิดจากร่างกาย



 
 

30 

 

ต้องการสร้างความสมดุลให้เกิดขึนตามธรรมชาติ เช่น เมือร่างกายขาดนําก็เกิดแรงจูงใจ คือ 
กระหายทีจะดืมนาํ และแสวงหานาํดืม เป็นตย้สนตน ลกัษณะของแรงจูงใจทางกาย มีดงันี  

   1. แรงจูงใจทางบวกหรือแสวงหา (Positive Supply Motive) เป็นแรงจูงใจ
เพือให้ร่างกายมีชีวิตอยู่รอด ชดเชยต่อสิงทีร่างกายขาดไป เช่น ความหิว ความกระหาย และการ
พกัผอ่น เป็นตน้  

   2. แรงจูงใจทางลบหรือการหลีกเลียง (Negative or Avoid Motive) เป็น
แรงจูงใจเพือใหร่้างกายหลีกเลียงสิงทีจะเป็นอนัตราย หรือสิงทีไม่เป็นทีตอ้งการ เช่น ความเจ็บปวด 
ความเสียใจ ความสกปรก เป็นตน้ 

   3. แรงจูงใจทีจะดาํรงเผา่พนัธ์ุ (Species Maintaining Motive) เป็นแรงจูงใจ
ทางธรรมชาติทีทาํใหมี้การสืบพนัธ์ุ เพือการสร้างสมาชิกสืบทอดในสังคมต่อไป 

 .  แรงจูงใจทางสังคม (Social Motive) คือ แรงจูงใจทีเกิดจากการเรียนรู้ ที
เกียวขอ้งกบับุคคลหรือสังคม เช่น การตอ้งการความรัก การยกยอ่ง การมีชือเสียง ความกา้วหนา้ใน
ชีวติ ความภาคภูมิใจ ซึงแรงจูงใจทางสังคมแบ่งได ้ดงันี  

  . แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ (Achievement Motive) เป็นแรงจูงใจทีเกิดจากความ
ตอ้งการทีจะดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ใหป้ระสบผลสําเร็จสูงสุด โดยมีความมานะพยายาม ขยนั อดทน 
เอาชนะอุปสรรคต่างๆ เพือกา้วไปสู่เป้าหมายทีกาํหนดไว ้บุคคลทีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิสูงมกัจะตงั
ความมุ่งหวงั หรือเป้าหมายไวสู้ง และมีความพยายามมากกวา่ผูที้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิตาํ  

  . แรงจูงใจใฝ่สัมพนัธ์ (Affiliation Motive) เป็นแรงจูงใจทีตอ้งการเป็นที
ยอมรับของผูอื้นหรือสังคม บุคคลทีมีแรงจูงใจประเภทนีสูงมกัจะเป็นผูที้ชอบเขา้สังคม เป็นทีพึงพา
อาศยัของบุคคลอืน ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกบัผูอื้น มีความเมตตาโอบออ้มอารี เห็นใจผูอื้น
เสมอ ซึงแรงจูงใจดา้นนีก็จะทาํใหผู้อื้นรักใคร่ยอมรับนบัถือ  

  . แรงจูงใจใฝ่อาํนาจ (Power Motive) เป็นแรงจูงใจทีตอ้งการเป็นผูน้าํของ
บุคคล ตอ้งการมีอาํนาจเหนือบุคคลอืนทวัไป โดยวิธีทีชอบธรรมและไม่ชอบธรรม เช่น การขยนั
ทาํงาน ใช้ความสามารถในการปฏิบติัหน้าทีเพือให้ได้รับการยอมรับให้เป็นผูน้าํ ถือเป็นการได้
อาํนาจอยา่งเป็นธรรม แต่ถา้ไดม้าโดยการแยง่ชิง คดโกง หรือทาํลายลา้ง ถือเป็นการไดม้าซึงอาํนาจ
ไม่เป็นธรรม  

 . แบ่งตามลกัษณะพฤติกรรมทีแสดงออก สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น  ประเภท คือ 

 .  แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motive) คือ แรงจูงใจทีเกิดขึนจากภายในตวัของ
บุคคลทีมองเห็นคุณค่าของการทาํกิจกรรมต่างๆ ว่ามีประโยชน์และมุ่งมัน ตงัใจ เพือมุ่งหวงั
ความสําเร็จตามเป้าหมายทีวางไว ้ความสําเร็จในการทาํกิจกรรมหรือทาํงาน จะก่อให้เกิดความ
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ภาคภูมิใจ เช่น ความอยากรู้อยากเห็น ความสุข อุดมการณ์ ซึงเป็นแรงจูงใจทีสร้างขึน หรือกระทาํ
ไดย้ากมาก แต่มีความคงทนถาวร  

 .  แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motive) คือ แรงจูงใจทีเกิดจากการคาดหวงัสิง
ต่างๆ ทีอยู่รอบขา้งตวับุคคล เช่น รางวลั เกียรติยศ คาํชมเชย หรือสิงล่อใจอืนๆ โดยไม่ไดก้ระทาํ
เพือความสาํเร็จในสิงนนัเลย แรงจูงใจภายนอก อาจเป็นแรงผลกัดนัในการแสดงพฤติกรรม อยา่งมี
เป้าหมาย และมีทิศทางโดยกระบวนการใด ๆ ก็ไดจ้ากภายนอกตวับุคคล เช่น การแข่งขนัทีหวงัชยั
ชนะ และรางวลัการเสริมแรงจากการไดรั้บความพอใจ การลงโทษ เป็นตน้ 

กุสุมา  จอ้ยช้างเนียม (2547 : 14) ไดแ้บ่งประเภทของแรงจูงใจออกเป็นแรงจูงใจ
ภายนอก(Extrinsic Motivation) และแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) โดยอธิบายวา่ ภายใต้
มุมมองทีเขา้ใจกนัวา่ทาํไมบุคคลจึงทาํงาน ความแตกต่างจะอยูที่แหล่งทีมาของแรงจูงใจมุมมองบาง
มุมมองเชือว่า บุคคลจะถูกจูงใจด้วยปัจจยัภายในสภาวะแวดล้อมภายนอก เช่น การบงัคบับญัชา
อย่างใกล้ชิดหรือรายได้  ในขณะทีมุมมองบางมุมมองเชือว่า บุคคลจะถูกจูงใจด้วยตวัเองโดย
ปราศจากปัจจยัภายนอกเหล่านี บุคคลอาจจะระลึกถึงงานบางอยา่งทีปฏิบติั อยา่งกระตือรือร้นเพียง
เพืออยากจะทาํงานเท่านนั และงานบางอยา่งทีบุคคลปฏิบติั เพียงเพือจะรักษางานไว ้เท่านนั 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง (  : ) ได้แบ่งประเภทของแรงจูงใจ ออกเป็น  
ประเภท ไดแ้ก่ 

. แรงจูงใจทางสรีระวิทยา แรงจูงใจด้านนีเกิดขึนเพือตอบสนองความตอ้งการทาง
ร่างกายทงัหมด เพือใหบุ้คคลมีชีวติอยูไ่ด ้เป็นความตอ้งการทีจาํเป็นตามธรรมชาติของมนุษย ์ไดแ้ก่ 
ตอ้งการนาํ อาหาร พกัผ่อน และปราศจากโรค เป็นตน้ เราสามารถวดัระดบัของความตอ้งการทาง
สรีระได้จากการสังเกตพฤติกรรมการกระทาํของคนเราคือ จากความตอ้งการมากน้อยของการ
กระทาํ การเลือกกระทาํ (เลือกสิงใดแสดงวา่ตอ้งการสิงนนัมาก) การโตต้อบต่อสิงทีมาขดัขวาง 

. แรงจูงใจทางจิตวิทยา มีความสําคญัน้อยกวา่แรงจูงใจทางสรีระวิทยา เพราะจาํเป็น
ในการดาํรงชีวิตนอ้ยกวา่ แต่จะช่วยคนเราทางดา้นจิตใจ ทาํให้มีสุขภาพจิตดี และสดชืน แรงจูงใจ
ประเภทนี ประกอบด้วย ความอยากรู้อยากเห็นและการตอบสนองต่อสิงแวดล้อม และ ความ
ตอ้งการความรักและความเอาใจใส่ใกลชิ้ดจากผูอื้น  

. แรงจูงใจทางสังคมหรือแรงจูงใจทีเกิดจากการเรียนรู้ แรงจูงใจชนิดนีมีจุดเริมตน้
ส่วนใหญ่มาจากประสบการณ์ทางสังคมในอดีตกาลของบุคคล และเป้าหมายของแรงจูงใจชนิดนีมี
ความสัมพนัธ์กบัการแสดงปฏิกิริยาของบุคคลอืนทีมีต่อเรา ตวัอย่างของแรงจูงใจทางสังคมทีมี
ความสาํคญัต่อการดาํเนินชีวติของคนเรา ไดแ้ก่  
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 .  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ (Achievement Motives) เป็นความปรารถนาของบุคคลที
จะทาํกิจกรรมต่างๆใหดี้และประสบความสาํเร็จ  

 .  แรงจูงใจใฝ่สัมพนัธ์ (Affiliative Motives) เป็นแรงจูงใจทีทาํให้บุคคลปฏิบติั
ตนให้เป็นทียอมรับของบุคคลอืน ต้องการความเอาใจใส่ ความรักจากบุคคลอืนและต้องการมี
ความสัมพนัธ์เกียวขอ้งกบัคนอืนๆ  

 .  แรงจูงใจต่อความนบัถือตนเอง (Self Esteem) เป็นแรงจูงใจทีบุคคลปรารถนา
เป็นทียอมรับของสังคม มีชือเสียงเป็นทีรู้จกัของคนโดยทวั ตอ้งการไดรั้บการยกย่องจากสังคม ซึง
จะนาํมาสู่ความรู้สึกนบัถือตนเอง  

จากการศึกษาการแบ่งประเภทของแรงจูงใจสรุปได้ว่าส่วนใหญ่จะแบ่งแรงจูงใจ
ออกเป็น  ประเภทใหญ่ๆ คือ แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก แรงจูงใจภายในจะเกิดขึนจาก
ความสัมพนัธ์โดยตรงระหวา่งบุคคลและงาน ส่วนแรงจูงใจภายนอกจะเกิดขึนจากสภาพแวดลอ้ม
ของงาน รายได ้สวสัดิการ และนโยบายขององค์การ 

  
2.5 ทฤษฎแีรงจูงใจ 

ผูว้ิจ ัยได้ศึกษาทฤษฎีทีเกียวข้องกับแรงจูงใจ ซึง กิบสัน อีแลนวิช และโพเนลลี 
(Gibson, Iranewich and Ponnelly.  : ) ไดแ้บ่งทฤษฎีแรงจูงใจออกเป็น  กลุ่มดว้ยกนั คือ  

5.1 กลุ่มทฤษฎีเนือหา ไดแ้ก่  
 5.1.1 ทฤษฎีลาํดบัขนัความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow’s Hierarchy of Needs)  

 5.1.2 ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ชเบิร์ก (Herzberg’s Two-Factor Theory)  

 5.1.3 ทฤษฎีความตอ้งการของอลัเดอร์เฟอร์ (Alderfer’s ERG Needs Theory)  

 5.1.4 ทฤษฎีความตอ้งการของแมคคิลแลนด ์(McClelland’s AAP Needs Theory)  

5.2 กลุ่มทฤษฎีกระบวนการ ไดแ้ก่ 

 5.2.1 ทฤษฎีความคาดหวงัของวรูม (Vroom’s Expectancy Theory)  

 5.2.2 ทฤษฎีความคาดหวงัของพอร์เตอร์และลอร์เรอร์ (Porter and Lawler’s 

Expectancy Theory) 

กลุ่มทฤษฎเีนือหา (Content Theory)  

 ทฤษฎีกลุ่มนีจะศึกษาถึงปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัตวับุคคลเองทีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจของ
บุคคล โดยพยายามทีจะกาํหนดความตอ้งการทีเฉพาะเจาะจงทีจะจูงใจบุคคล ซึงไดแ้ก่  

. ทฤษฎีลาํดบัขนัความตอ้งการของ มาสโลว ์(Maslow’s Hierarchy of Needs) 
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มาสโลว ์(Maslow 1968 : 153-154 อา้งถึงใน โกมล บวัพรหม  : 22) ไดใ้ห้แนวคิด
ทีรู้จกักนัอยา่งกวา้งขวาง คือ ทฤษฏีทวัไปเกียวกบัการจูงใจของมนุษย ์(Maslow’s General Theory 

of Human Motivation) ซึงเป็นทฤษฎีลาํดบัขนัของความตอ้งการของมนุษย ์โดยตงัสมมุติฐาน ว่า
มนุษยมี์ความตอ้งการอยู่เสมอไม่มีทีสินสุด เมือความตอ้งการไดรั้บการตอบสนองหรือพึงพอใจ
อย่างหนึงอย่างใดแล้วความต้องการสิงอืนๆก็จะเกิดขึนมาอีก ความต้องการของมนุษย์อาจจะ
ซาํซ้อน ความตอ้งการของมนุษยมี์ลกัษณะเป็นลาํดบัขนัจากตาํสุดไปหาสูงสุด ซึงแบ่งออกเป็น 5 

ขนั ดงัภาพที 2.2 

  
ภาพที 4 ลาํดบัขนัความตอ้งการของมนุษยต์ามทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว ์

ทีมา : ทิมมิกา เครือเนตร, “ภาวะผูน้าํกบัแรงจูงใจในการทาํงานของ พนกังาน บริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป 
จาํกดั” (กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์, ), 39. 

 

ส่วนรายละเอียดของความตอ้งการของมนุษยท์งั 5 ขนั ของมาสโลว ์มีดงัต่อไปนี 

1.ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการเบืองตน้เพือ
ความอยู่รอด เช่น ความต้องการในเรืองอาหาร นํา ทีอยู่อาศยั เครืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค ความ
ตอ้งการพกัผอ่น และความตอ้งการทางเพศ เป็นตน้ ความตอ้งการทางดา้นร่างกายจะมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของคนก็ต่อเมือความตอ้งการยงัไม่ไดรั้บการตอบสนองเลย 

2. ความตอ้งการความปลอดภยั หรือความมนัคง (Security or Safety Needs) ถา้หาก
ความตอ้งการทางดา้นร่างกายไดรั้บการตอบสนองตามสมควรแลว้ มนุษยก์็จะมีความตอ้งการในขนั
ต่อไป ทีสูงขึน คือ ความต้องการทางด้านความปลอดภยัหรือความมนัคงต่างๆ ความต้องการ
ทางดา้นความปลอดภยัเป็นเรืองเกียวกบัการป้องกนัเพือให้เกิดความปลอดภยัจากอนัตรายต่างๆที
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เกิดขึนกบัร่างกาย ความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ ส่วนความมนัคงนัน หมายถึง ความตอ้งการ 
ความมนัคงในการดาํรงชีพ เช่น ความมนัคงในหนา้ทีการงาน สถานภาพทางสังคม 

3.ความตอ้งการทางด้านความรักและเป็นส่วนหนึงของสังคม (Belongingness and 

Love Needs) ภายหลงัจากทีคนไดรั้บการสนองในสองขนักล่าวแลว้ ก็จะมีความตอ้งการทีสูงขึน คือ 
ความตอ้งการทางดา้นสังคมจะเริมเป็นสิงจูงใจทีสําคญัต่อพฤติกรรมของคนความตอ้งการทางดา้น
นีเป็นความตอ้งการเกียวกบัการอยูร่่วมกนัและการไดรั้บการยอมรับจากบุคคลอืนและมีความรู้สึก
วา่ตนเองนนัเป็นส่วนหนึงของกลุ่มทางสังคมอยูเ่สมอ 

4.ความตอ้งการมีความภูมิใจในตนเอง (Self-Esteem Needs) ความตอ้งการขนัต่อมาจะ
เป็นความตอ้งการทีประกอบด้วยสิงต่างๆ ดังนี คือ ความมนัใจในตนเองในเรืองความสามารถ 
ความรู้และความสําคญัในตวัของตนเอง รวมตลอดทงัความตอ้งการทีจะมีฐานะเด่นเป็นทียอมรับ
ของคนอืนๆ หรืออยากทีจะให้บุคคลอืนยกยอ่งสรรเสริญในความรับผิดชอบในหนา้ทีการงาน การ
ดาํรงตาํแหน่งทีสาํคญัในองคก์าร 

5.ความตอ้งการทีจะเขา้ใจตนเองอยา่งแทจ้ริง (Self-Actualization or Self-Realization) 

ลาํดบัขนัตอนความตอ้งการทีสูงสุดของมนุษยก์็คือ ความตอ้งการทีอยากจะไดรั้บผลสําเร็จในชีวิต
ตามนึกคิดหรือความคาดหวงั ทะเยอทะยานใฝ่ฝันภายหลงัจากทีมนุษยไ์ดรั้บการตอบสนองความ
ตอ้งการทีเป็นอิสระ เฉพาะแต่ละคน ซึงต่างก็มีความนึกคิดใฝ่ฝันอยากทีจะประสบความสําเร็จใน
สิงทีตนคาดฝันไวสู้งส่งในทศันะของตน 

ทฤษฎ ีX และ Y ของ McGregor  

McGregor (1969: 33-58) ไดแ้สดงสถานะทีเกียวกบัการปฏิบติังานของบุคคลไวใ้น
ทฤษฎีทีเรียกวา่ ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของ McGregor  

ทฤษฎี X  อธิบายลกัษณะของมนุษยแ์ละการทาํงานไวว้า่คนส่วนมากโดยธรรมชาติ
แลว้ไม่ชอบทาํงาน ไม่มีความทะเยอทะยาน ชอบการถูกสังการ มีความคิดริเริมและการแกปั้ญหาใน
การทาํงานน้อย การจูงใจจะเป็นการจูงใจด้วยความตอ้งการทางด้านร่างกาย และความปลอดภยั
เท่านนั และจะถูกควบคุมอยา่งใกลชิ้ดเพือใหเ้กิดความสาํเร็จตามเป้าหมาย                                                                     

ทฤษฎี Y อธิบายลกัษณะของการทาํงานเหมือนการเล่นหรือการพกัผอ่น การควบคุม 
บงัคบั หรือการสังการ ไม่ใช่วิธีเพือให้บรรลุเป้าหมาย แต่การควบคุมตนเองและเป็นตวัของตวัเอง
เป็นสิงสาํคญัในการทาํงาน ความคิดริเริม การแกปั้ญหาจะมีอยูใ่นตวับุคคล การจูงใจในการทาํงาน
จะเป็นการจูงใจดว้ยคามตอ้งการทางสังคม ความสาํเร็จในชีวติ 
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ตารางที   การเปรียบเทียบลกัษณะคนตาม ทฤษฎี X และทฤษฎี Y 

 

ทฤษฎี X ทฤษฎี Y 

1. คนส่วนมากโดยธรรมชาติแลว้ขีเกียจ 

2. คนงานสนใจเฉพาะงานทีเป็นของตน 

3. คนงานชอบให้ ถูกลงโทษเพือ เพิม
ผลงาน 

4. คนงานไม่สนใจในงานทีตนทาํเท่าไหร่ 

5. โดยพืนฐานคนงานขีโกง 

6. ระเบียบวนิยัสามารถช่วยเพิมผลผลิต 

7. คนงานไม่สนใจเป้าหมาย 

8. คนงานไม่มีความรับผดิชอบต่องาน 

1. คนงานโดยมากมีความสุขกับการ
ทาํงาน 

2. คนงานชอบทีจะช่วยเหลือผูอื้น 

3. การลงโทษไม่ไดส่้งผลใหผ้ลผลิตเพิม 

4. คนงานสนใจในงานทีตนทาํ 
5. โดยพืนฐานแลว้คนงานจริงใจกบังาน 

6. คนงานจะมีความรับผดิชอบต่องาน 

7. คนงานสนใจในเป้าหมายขององคก์าร 

8. คนงานมีความรับผดิชอบต่องาน 

ทีมา : มณฑล รอยตระกูล , “แรงจูงใจทีมีผลต่อการปฏิบัติงานของสรรพากรพืนทีสาขา” 

(กรุงเทพมหานคร:สถาบนัราชภฏันครปฐม, ), . 

 

ทฤษฎสีองปัจจัยของเฮอร์ชเบิร์ก (Herzberg’s Two-Factor Theory)  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (  : ) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีของเฮอร์เบิร์กว่าไดศึ้กษา
เกียวกบัเจตคติในการทาํงานของคนงาน โดยทาํการวิเคราะห์ถึงแรงจูงใจ เนน้ถึงตวักระตุ้นอนัเกิด
จากความรับผิดชอบเป็นสําคญั เพือให้บุคคลเหล่านนัไดแ้สดงความรู้สึกทีดีและไม่ดีต่อการทาํงาน 
ทฤษฎีนีทาํให้ทราบวา่ แรงจูงใจเป็นสิงทีเกิดขึนของแต่ละบุคคล ไม่ไดขึ้นอยูก่บัผูบ้ริหารโดยตรง 
แต่พบวา่ปัจจยัทีมีผลต่อแรงจูงใจในการทาํงานมีอยู ่  ประการ คือ  

. ปัจจยัจูงใจ หรือปัจจยักระตุน้ให้เกิดแรงจูงใจ (Motivator Factors) เป็นแรงจูงใจ
ภายในทีถูกกระตุน้จากลกัษณะของงาน มีสิงต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งโดยทวัไป ไดแ้ก่  

 .  ความสําเร็จในงาน (Achievement) หมายถึง การทีบุคคลสามารถทาํงานได้
เสร็จสิน และประสบผลสาํเร็จเป็นอยา่งดี และเมือผลงานสาํเร็จก็จะเกิดความรู้สึกพอใจและปลืมใน
ผลสาํเร็จของงานนนั  

 .  การยอมรับนบัถือ (Recognition) หมายถึง การไดรั้บการยกยอ่งยอมรับทงัโดย
ทางวาจา หรือโดยทางอืนวา่เป็นบุคคลทีมีความสาํคญัในกิจการทีรับผิดชอบ คือ บุคคลผูป้ฏิบติังาน 
เมือไดท้าํงานทีไดรั้บมอบหมายประสบผลสําเร็จทีน่าพอใจ ย่อมตอ้งการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
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ไดรั้บเกียรติ ไดรั้บการยกยอ่ง และชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชา ตลอดจนจากเพือนร่วมงานวา่เป็นผูที้มี
ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน และเป็นผูมี้คุณค่าแก่หน่วยงาน  

 .  ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ประเภทหรือชนิดของงานที
รับผดิชอบ ตลอดจนปริมาณ และคุณลกัษณะของงานทีเจา้หนา้ทีปฏิบติังานอยูต่ามหนา้ทีต่างๆ เป็น
ตน้ 

 .  ลกัษณะของงาน (Work Itself) หมายถึง การทีผูป้ฏิบติังานเกิดความรู้สึกพึง
พอใจจากการทีไดรั้บมอบหมายความรับผดิชอบในงานทีเขาปฏิบติัหรือในงานของผูอื้น รวมทงัการ
พึงพอใจทีไดรั้บความรับผดิชอบใหม่ๆ  

 .  ความกา้วหนา้ (Advancement) หมายถึง การทีผูป้ฏิบติังานมีการเปลียนแปลง
สถานะ หรือตาํแหน่งสูงขึนในองคก์ารรวมถึงการปรับเงินเดือน และค่าจา้งใหสู้งขึน  

. ปัจจยัคาํจุน หรือปัจจยัทีเกียวกบัการบาํรุงรักษาจิตใจ (Hygiene or Maintenance 

Factors) ปัจจยันีถือเป็นแรงจูงใจภายนอก ซึงไม่ได้เป็นแรงจูงใจทีจะทาํให้เกิดผลผลิตเพิมขึน 
สภาพของปัจจยันีถือเป็นแรงจูงใจเพือจรรโลงไวซึ้งความสัมพนัธ์ทีดี และความมนัคงขององคก์าร 
ในอนัทีจะผดุงไวซึ้งความกา้วหนา้ และรักษาทรัพยากรทีมีอยูใ่หย้าวนาน มีปัจจยัทีเกียวของ ดงันี  

 .  ดา้นนโยบายและการบริหารขององคก์าร  
 .  เทคนิคและวธีิใหค้าํปรึกษา  
 .  เงินเดือนและค่าจา้ง  
 .  ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพือนร่วมงาน หวัหนา้งาน  
 .  สภาพทวัไปของการทาํงาน 

เฮอร์ชเบิร์ก เสนอว่าผูบ้ริหารส่วนมากให้ความสําคญักบัปัจจยัคาํจุน เช่น เมือเกิด
ปัญหาผูป้ฏิบติังานขาดประสิทธิภาพในการทาํงาน มกัแกไ้ขโดยการปรับปรุงสภาพในการทาํงาน 
หรือ ปรับปรุงเงินเดือนให้สูงขึน การปฏิบติัดงันีเป็นการแก้ไขทีมิได้ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการ
ทาํงาน เช่น มอบหมายงานทีมีความรับผิดชอบมากขึน หรือส่งเสริมความกา้วหน้าของคนงานจะ
เป็นการกระตุน้ให้ทาํงานไดดี้กว่าทีจะให้ทาํงานในตาํแหน่งเดิม แต่เพิมเงินเดือนให้ แต่อย่างไรก็
ตามผูบ้ริหารตอ้งพยายามรักษาปัจจยัคาํจุนให้อยูใ่นระดบัทีน่าพอใจ เพือป้องกนัไม่ให้ผูป้ฏิบติังาน
เกิดความไม่พอใจในการทาํงาน 
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ภาพที 5 การเปรียบเทียบทฤษฎีจูงใจของมาสโลวแ์ละเฮอร์ซเบิร์ก 

ทีมา : จุลภพ ศรีวลยั, “แรงจูงใจของขา้ราชการกรมฝ่ายเสนาธิการกองทัพบกในการเข้าร่วม
โครงการตามมาตรการปรับปรุงอตัรากาํลงัของส่วนราชการ(โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกาํ 
หนด) ประจาํปีงบประมาณ 2555” (กรุงเทพมหานคร:มหาวทิยาศรีปทุม,2555), 17. 

 

ผูว้ิจยัไดน้าํทฤษฎีของ Herzberg ปัจจยัทีมีผลต่อแรงจูงใจ ไดแ้ก่ ดา้นความสําเร็จของงาน, 

ดา้นลกัษณะของงาน, ดา้นความกา้วหนา้และความมนัคงในงาน, ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล, 

ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ และดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน  นาํไปใชส้ําหรับการตงั
คาํถามในแบบสอบถาม ส่วนที  :  แบบประเมิน เกียวกบัแรงจูงใจในการทาํงาน 

 

ทฤษฎีการจูงใจว่าด้วย ERG ของอัลเดอร์เฟอร์ (Alderfer’s ERG theory) (สร้อย
ตระกลู อรรถมานะ, 2542, หนนา้ 104 - 106)  

 ทฤษฎีการจูงใจ ERG ของอลัเดอร์เฟอร์ (Alderfer) ไดพ้ฒันาโดยยึดพืนฐานความรู้มา
จากทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว ์(Maslow) โดยตรง แต่ไม่มีการสร้างรูปแบบทีเป็นจุดเด่นทีต่างไป
จากทฤษฎีมาสโลว ์(Maslow) จากการศึกษาวิจยั อลัเดอร์เฟอร์ (Alderfer) เห็นวา่ความตอ้งการของ
มนุษยแ์บ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ความตอ้งการเพือการดาํรงชีพ (Existence needs) = E ความ
ตอ้งการในสัมพนัธภาพ (Relation needs) = R และความตอ้งการกา้วหนา้และเติบโต (Growth 

needs) = G  
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1. ความตอ้งการเพือการดาํรงชีพ เป็นความตอ้งการเพือการอยู่รอด จะเกียวขอ้งกบั
ความตอ้งการทางร่างกาย และปรารถนาอยากมีของเครืองใช้ต่างๆ เช่น ตอ้งการอาหาร ทีอยู่อาศยั 
สําหรับชีวิตจริงในองค์การนัน ความตอ้งการจา้งเงินโบนสั และผลประโยชน์ตอบแทน ถ้านาํมา
เปรียบเทียบกบัความตอ้งการความอยู่รอด จะเทียบกบัความตอ้งการด้านความปลอดภยัของมาส
โลว ์(Maslow)  

2. ความต้องการในสัมพันธภาพ เป็นความต้องการทีเน้นความสําคัญทางสังคม 
ประกอบกับความต้องการต่างๆ ทีมีอยู่ต่อกันระหว่างบุคคลในองค์การความสัมพนัธ์เหล่านี 
หมายถึง ความตอ้งการทุกชนิดทีมี ความหมายสําคญัในเชิงมนุษยส์ัมพนัธ์ ความตอ้งการของคนที
ตอ้งการจะเป็นผูน้ําหรือมียศเป็นหัวหน้า ความต้องการทีจะเป็นผู ้ตามและความต้องการมีสาย
สัมพนัธ์ทางมิตรภาพกบัผูอื้น ความตอ้งการทางสังคม และความตอ้งการทีจะไดรั้บการยกยอ่งจาก
เพือนร่วมงานและหัวหน้า จะเทียบได้กบัความตอ้งการดา้นการไดรั้บความยกย่องทางสังคมของ
มาสโลว ์(Maslow)  

. ความตอ้งการกา้วหนา้และเติบโต ความตอ้งการชนิดนี เป็นความตอ้งการทีเกียวกบั
เรืองราวของการพฒันาการเปลียนแปลงฐานะสภาพ และการเติบโตกา้วหน้าความตอ้งการเป็นผูมี้
ความริเริมบุกเบิกมีขอบเขตอํานาจขยายกว้างออกไป  และการพัฒนาเติบโตด้วยความรู้ 
ความสามารถสําหรับชีวิตจริงในองคก์ร ความตอ้งการทีจะได้รับความรับผิดชอบเพิม หรือ ความ
ตอ้งการอยากได้ทาํกิจกรรมใหม่ๆ และมีโอกาสเขา้ไปสัมผสังานใหม่ๆ อีกหลายๆด้านมากขึน 
เหล่านีลว้นจดัอยู่ในประเภทความตอ้งการความกา้วห้าและเติบโต ความตอ้งการประเภทนีเปรียบ
ได ้กบัความตอ้งการทีจะไดรั้บความสาํเร็จทางใจและความสาํเร็จทางนึกคิดของมาสโลว ์(Maslow) 

 

ทฤษฎคีวามต้องการของแมคคิลแลนด์ (McClelland’s AAP Needs Theory)  

กุสุมา จอ้ยชา้งเนียม (  : ) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีความตอ้งการของแมคคิลแลนด์ วา่ 
แมคคิลแลนด ์นาํเสนอทฤษฎี เอ เอ พี (AAP) วา่มนุษยมี์ความตอ้งการทีสาํคญั  ประการ คือ  

. ความตอ้งการความสําเร็จ (Achievement Needs) มนุษยมี์ความตอ้งการความสําเร็จ 
จึงกาํหนดเป้าหมายในการทาํงาน มีการวางแผน สร้างวิสัยทศัน์ ใชยุ้ทธศาสตร์ในการทาํงานหรือมี
อิทธิบาท  ในการทาํงาน คือ มีฉนัทะ (รักในงาน) มีจิต (สนใจในงาน) มีวริิยะ (ความเพียรพยายาม) 
และวมิงัสา (เพือบรรลุความสาํเร็จในงาน)  

. ความตอ้งการความผกูพนั (Needs for Affiliation) มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม จึงตอ้งการ
รู้จกัและมีความผกูพนักบัเพือนมนุษยด์ว้ยกนั มีความรักความเขา้ใจ ให้ความช่วยเหลือเกือกูล และ
เอืออาทรต่อกนั  
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. ความตอ้งการอาํนาจบารมี (Needs for Power) มนุษยช์อบอยูเ่ป็นหมู่ เป็นพวก เป็น
คณะ จึงตอ้งการอาํนาจบารมี และมีอิทธิพลเหนือเพือนมนุษย ์

 

กลุ่มทฤษฎกีระบวนการ (Process Theory)  

ทฤษฎีกลุ่มนีจะศึกษาถึงปัจจยัดา้นพฤติกรรมอนัเกิดขึนจากปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั
ภายในและปัจจยัภายนอก ซึงมีผลกระทบต่อแรงจูงใจในการทาํงานไดแ้ก่ 

1. ทฤษฎีความคาดหวงัเป็นทฤษฎีของวิกเตอร์ วรูม (Victor Vroom) (อา้งใน พร พรม
มหาราช, 2552.6-7) ซึงอธิบายไดด้ว้ยสูตร แรงจูงใจ (Motivation) = ความคาดหวงั (Expectancy) x 
คุณค่าของผลลพัธ์ (Valence) มีความหมายวา่ระดบัของ แรงจูงใจเป็นไปตามระดบัความตอ้งการที
คนเรามีต่อสิงใดสิงหนึง และระดบัความเป็นไปไดห้รือคาดหวงัทีเขาจะได้รับสิงนัน ทฤษฎีนีมี
หลกัการพืนฐานทีสาํคญัคือ 

 1. ปัจจยัภายใน (ความตอ้งการ) และปัจจยัภายนอก (สภาพแวดล้อม) มีผลต่อ
พฤติกรรมของบุคคล  

 2. พฤติกรรมใดๆ เกิดจากการตดัสินใจดว้ยตนเองของบุคคล  
 3. บุคคลมีความแตกต่างกนัในความตอ้งการ ความปรารถนา และเป้าหมาย  
 4. บุคคลจะเลือกใช้พฤติกรรมใดย่อมเป็นไปตามการรับรู้ผลต่อเนืองจาก

พฤติกรรมนนั  
 5. แรงจูงใจตามทฤษฎีนีจะเกิดขึนไดต้อ้งอาศยัตวัแปรสําคญัสองตวัประกอบกนั 

คือ ความคาดหวงั และ คุณค่าของผลลพัธ์ 

ความคาดหวงั (Expectancy) หมายถึงการรับรู้ของบุคคลต่อความสามารถของตนเอง
หรือโอกาสและความเป็นไปไดที้เขาจะทาํงานให้สําเร็จตามเป้าหมายได ้โดยทวัไปแลว้บุคคลทีมี
ความคาดหวงัสูงย่อมมีแรงจูงใจสูง แต่ถ้าพนักงานคนใดไม่เชือใจตวัเองว่าจะทาํงานได้สําเร็จ 
พนกังานคนนนัไม่มีแรงจูงใจทีจะทาํ หรือจะไม่พยายามทาํงานนนั   

การรับรู้ทีสําคญัอีกอยา่งหนึงคือ การรับรู้ความสัมพนัธ์ระหวา่งการปฏิบติั การกระทาํ
หรือพฤติกรรมกับผลลัพธ์ทีเกิดขึนหรือต่อผลตอบแทนทีจะได้รับ ถ้าบุคคลคาดหวงัสูงว่าการ
กระทาํของเขาจะได้รับรางวลั เขาจะเกิดแรงจูงใจสูง ถ้าพนักงานมนัใจว่าเมือกระทาํแล้วได้รับ
ผลตอบแทน เขายอ่มเกิดแรงจูงใจทีจะทาํงานนนั แต่ถา้พนกังานไม่มีความแน่ใจว่าจะไดรั้บอะไร 
แรงจูงใจในการทาํงานจะไม่เกิดขึน ตวัอยา่งเช่น ตะวนั เชือตวัเองวา่เขาสามารถเป็นหวัหนา้งานทีดี
ได ้และเขาตอ้งการไดรั้บตาํแหน่งนนั แต่เขามีลกัษณะการควบคุมจากภายนอก (External locus of 
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control) ซึงเชือว่าการทาํงานหนกัไม่ใช่วิธีทีจะไดรั้บการเลือนตาํแหน่งแต่อย่างใด ดงันนัเขาไม่มี
แรงจูงใจทีจะทาํงานหนกัเพือการเลือนตาํแหน่ง  

คุณค่าของผลลัพธ์ (Valence) หมายถึงคุณค่า หรือความสําคัญทีบุคคลรับรู้ต่อ
ผลตอบแทนหรือรางวลัทีได้รับ โดยทวัไปถ้าบุคคลรับรู้คุณค่าสูงต่อผลตอบแทน หรือรับรู้ว่า
ผลลพัธ์มีความสําคญัสูงมากเท่าไรยิงทาํให้มีแรงจูงใจสูงมากขึนดว้ยและจะทุ่มเทความสามารถใน
การกระทาํเพือให้ได้ผลลัพธ์นัน ตวัอย่างเช่น มานะซึงเป็นหัวหน้างานต้องการให้ชาลีซึงเป็น
พนกังานทาํงานใหม้ากขึน เขาจึงบอกกบัชาลีวา่ควรจะเอาใจใส่ทาํงานให้มากขึน เพราะการทาํงาน
มากขึนจะส่งผลต่อการเลือนตาํแหน่ง ถา้หากชาลีมีความตอ้งการจะเลือนตาํแหน่ง เขาคงมีแรงจูงใจ
สูงขึนในการทาํงาน แต่ถ้าชาลีไม่สนใจหรือไม่เห็นความสําคญัของการเลือนตาํแหน่ง การบอก
กล่าวของมานะไม่สามารถจูงใจชาลีได ้

2. ทฤษฎีความคาดหวงัของพอร์เตอร์และลอร์เรอร์ (Porter and Lawler’s Expectancy 

Theory)  

ศิวิไล กุลทรัพยศุ์ทรา (2552 : 23-24) ไดก้ล่าวเกียวกบัทฤษฎีความคาดหวงัของพอร์
เตอร์และลอร์เรอร์วา่เป็นรูปแบบประสิทธิภาพในการผลิตและการตอบสนองความพอใจ โดยพอร์
เตอร์และลอร์เลอร์ ไดพ้ฒันารูปแบบของพวกเขาขึนมาเพือศึกษาเกียวกบัปัญหาการจูงใจโดยเฉพาะ
รูปแบบการจูงใจของ พอร์เตอร์และลอร์เรอร์จะตงัอยูบ่นขอ้สมมติฐานวา่ผลตอบแทนเป็นสาเหตุที
ทาํใหเ้กิดความพอใจ และการปฏิบติังานยอ่มจะก่อให้เกิดผลตอบแทน โดยแบ่งผลตอบแทนเป็น 2 
แบบ คือ ผลตอบแทนภายใน และผลตอบแทนภายนอก ผลตอบแทนหรือรางวลัภายในนนับุคคลใด
บุคคลหนึงจะได้รับด้วยตวัของเขาเอง สําหรับผลการปฏิบติังานทีดี เช่น ความรู้สึกทีเกียวกับ
ความสําเร็จของงาน และการตอบสนองความตอ้งการระดบัสูงตามทฤษฎีของ มาสโลวใ์นรูปแบบ
ดงักล่าว ผลตอบแทนภายในจะเกียวขอ้งกบัผลการปฏิบติังานทีดีโดยตรงก็ต่อเมืองานดังกล่าว
จะตอ้งมีความทา้ทายทีบุคคลใดบุคคลหนึงจะให้รางวลัโดยตวัของเขาเองทางดา้นความรู้สึกได้ ใน
กรณีทีเขามีความรู้สึกวา่เขาปฏิบติังานนนัไดดี้ องค์การจะให้ผลตอบแทนหรือรางวลัภายนอกและ
ตอบสนองความตอ้งการระดบัตาํเป็นส่วนใหญ่ เช่น เงินเดือนและความมนัคงในงาน พอร์เตอร์
และลอร์เรอร์ มีความคิดเห็นวา่ผลตอบแทนภายนอกจะไดรั้บการพิจารณาวา่เป็นรางวลัโดยบุคคล
ใดบุคคลหนึง ก็ต่อเมือเขาใหคุ้ณค่าสิงเหล่านนัในทางบวก 

จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมเกียวกบัแรงจูงใจ จะเห็นได้ว่า แรงจูงใจเป็นสิงที
กระตุ้น เป็นแรงขับดัน เพือให้ประสบสําเร็จ บุคคลแต่ละคนมีความต้องการทีแตกต่างกัน มี
แรงจูงใจทีแตกต่างกัน จึงแสดงออกมาในรูปแบบของความคิด การกระทํา พฤติกรรมการ
แสดงออกทีแตกต่างกนัตามความตอ้งการ ดงันนัหากทุกคนมีแรงจูงใจในการทาํงาน และทาํงาน
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อยา่งเต็มความสามารถ เพือให้บรรลุตามเป้าหมาย จึงนาํมาซึงความสําเร็จของแต่ละบุคคล รวมถึง
ความสาํเร็จขององคก์รเช่นกนั 

 
3. แนวคิดและทฤษฎเีกยีวกบัความคิดสร้างสรรค์ 

ความคิดสร้างสรรค์เป็นหนึงในความสามารถทางการคิดของมนุษยซึ์งมีหลายอย่าง 
อย่างไรก็ตามในการศึกษาเรืองความคิดสร้างสรรค์ จะประสบปัญหาเช่นเดียวกับตวัแปรทาง
จิตวิทยาอืนๆ คือมีความยากในการให้คาํนิยาม และมีนิยามเป็นจาํนวนมาก ซึงอาจจะขดัแยง้ไม่
สอดคลอ้งกนับา้ง หรือเป็นไปในแนวทางเดียวกนับา้ง (Parkherst 1999; Taylor 1988, อส้งถึงใน 
กลัยภรณ์ ดารากร ณ อยธุยา 2554) 

3.1 ความหมายของคําว่า ความคิดสร้างสรรค์ 

Guilford (1967: 61) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นความคิดแบบอเนกนัย 
(Divergent Thinking) คือเป็นความคิดหลายทิศทาง หลายแง่มุม คิดไดอ้ยา่งกวา้งไกล ความคิดใน
ลกัษณะเช่นนีจะนาํไปสู่การประดิษฐ์สิงแปลกใหม่ รวมถึงความคิด คน้พบวิธีการแกไ้ขปัญหาให้
สาํเร็จดว้ย 

Torrance (1974) กล่าววา่ ความคิดสร้างสรรค ์หมายถึง กระบวนการของความรู้สึกไว
ต่อปัญหา หรือสิงทีขาดหายไป และรวบรวมความคิด ตงัขอ้สมมุติฐาน แลว้จึงรวบรวมขอ้มูลต่างๆ 
เพือทดสอบสมมุติฐานทีตงัไวจ้นเกิดการแกปั้ญหา แลว้เผยแพร่ผลผลิตทีได ้

Osborn (1963: 14) กล่าววา่ ความคิดสร้างสรรค ์เป็นจินตนาการประยุกต ์ (Applied 

Imagination) ซึงเป็นจินตนาการทีมนุษย์สร้างขึนเพือแก้ปัญหายุ่งยากทีมนุษย์ประสมอยู่ ซึง
จินตนาการนีเป็นสิงทีสําคญัของความคิดสร้างสรรคที์จะนาํไปสู่การประดิษฐ์ คิดคน้หรือการผลิต
สิงแปลกใหม่ แต่ความคิดจินตนาการอย่างเดียวไม่สามารถทาํให้เกิดผลผลิตทีสร้างสรรคขึ์นมาได ้
ดงันนัความคิดสร้างสรรคจึ์งเป็นจินตนาการทีควบคู่ไปกบัความพยายาม จึงจะไดง้านทีสร้างสรรค ์

Wallace and Kogan (1973) กล่าววา่ ความคิดสร้างสรรค ์หมายถึง ความสามารถใน
การเชือมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่งสิงทีไม่น่าจะเกียวกนั ใหเ้กียวขอ้งได ้

De Bono (1970) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ ช่วยให้เรามองหาวิธีการแกปั้ญหาที
แตกต่างไปจากวิธีเดิมไดเ้ป็นการคิดนอกกรอบ ซึงเป็นแนวคิดใหม่ในการแกปั้ญหาทีแตกต่างจาก
ความคิดแบบเดิมๆ เป็นการเลียงมองปัญหาแบบแนวตงัหรือแบบเดิม เป็นแบบทางขวางหรือใน
มุมมองอืนทีแตกต่าง 

Taylor (1964) กล่าววา่ ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถทีจะคิดยอ้นกลบั
เพือแกปั้ญหาแนวทางใหม่ ซึงความคิดสร้างสรรคป์ระกอบดว้ยความคล่องแคล่วในการคิด เป็นการ
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กระตุน้ความคิดจากภายใน และร่วมกนัใช้ความคิดเหล่านีเพือให้เกิดความคล่องตวัและมนัใจมาก
ขึน ความคิดยดืหยุน่เป็นการพิจารณาปัญหาไดห้ลายแง่ และความคิดริเริมเป็นการพิจารณาสิงต่างๆ 
ในทางทีแปลก 

ส่วนนกัจิตวทิยาชาวไทยไดใ้หค้วามหมายไวห้ลากหลาย ดงันี 

เกรียงศกัดิ เจริญวงศศ์กัดิ (2553) กล่าววา่ ความคิดสร้างสรรค ์หมายถึง การสร้างสรรค์
สิงใหม่ทีแตกต่างไปจากเดิม เป็นความคิดริเริมใหม่ๆ ไม่เคยเห็นทีใดมาก่อน และใชป้ระโยชน์ได้
อยา่งเหมาะสมกวา่สิงทีมีอยูเ่ดิม 

อารี รังสินันท์ (2545 : 2) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ คือ ความคิดจินตนาการ
ประยุกต์ทีสามารถนาํไปสู่สิงประดิษฐ์คิดคน้พบใหม่ทางเทคโนโลยี ซึงเป็นความคิดทีมีลกัษณะที
คนอืนคาดไม่ถึงหรือมองข้าม เป็นความคิดทีหลากหลาย คิดได้กวา้งไกล เน้นทงัปริมาณและ
คุณภาพ อาจเกิดจากความคิดผสมผสาน เชือมโยงระหวา่งความคิดใหม่ๆทีแกปั้ญหาและเอืออาํนวย
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา (2546) กล่าววา่ ความคิดสร้างสรรค ์หมายถึง ความคิดที
มุ่งแกปั้ญหาหรือประดิษฐ์คิดคน้ในแนวทางทีแปลกใหม่แตกต่างไปจากเดิมและมีคุณค่าก่อให้เกิด
ประโยชน์ 

สุวิทย ์มูลคาํ (2547) กล่าววา่ ความคิดสร้างสรรค ์หมายถึง กระบวนการทางปัญญา ที
สามารถขยายขอบเขตความคิดทีมีอยูเ่ดิม สู่ความคิดแปลกใหม่แตกต่างไปจากความคิดเดิม และเป็น
ความคิดทีใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ปานจิต รัตนผล (2547) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ว่าเป็นความสามารถของแต่ละ
บุคคลในการเกิดความคิดทีแตกต่างไปจากผูอื้น คิดอยา่งหลากหลาย ไม่ซาํแบบเดิม เพือแกปั้ญหาที
เผชิญหรือสร้างสรรคสิ์งใหม่ๆ 

อลิสา พรหมโชติชยั (2553) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นเรืองทีกวา้งขวางมาก 
และมีหลายแนวทางตามความสนใจของผูที้ศึกษา ทาํให้ไม่มีนิยามทีบ่งชีถึงลักษณะความคิด
สร้างสรรคไ์ดอ้ยา่งแน่ชดั เพราะความคิดสร้างสรรคใ์หค้วามหมายไดห้ลายมิติ ไดแ้ก่ 

1.วธีิการหรือกระบวนการ ลาํดบัของการเกิดความคิดสร้างสรรค ์

2.ความแปลกใหม่ และประโยชน์ในผลผลิตทีเกิดจากความคิดสร้างสรรค ์

3.ลกัษณะหรือบุคลิกภาพของผูที้มีความคิดสร้างสรรค ์

4.สภาพแวดล้อม หรือบรรยากาศทีมีอิทธิพลหรือสนับสนุนให้คนเกิดความคิด
สร้างสรรค ์และใชค้วามคิดสร้างสรรค ์

5.แรงจูงใจและรางวลัทีทาํใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์
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จากการศึกษาความหมายข้างต้น กล่าวสรุปได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง 
กระบวนการทีเกิดจากการไตร่ตรองทางความคิด ความรู้สึก ความเขา้ใจ แลว้กลนักรองออกมาเป็น
ความคิดสร้างสรรค ์ทีประกอบดว้ย ความคิดยืดหยุน่ (Flexible) ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) 

ความคิดคล่อง (Fluency) และความคิดริเริม (Original) 

 

3.2 ทฤษฎเีกยีวกบัความคิดสร้างสรรค์ 

นกัจิตวทิยาหลายมท่านไดศึ้กษาวจิยั และทาํการทดลองเกียวกบัทฤษฎีการเกิดความคิด
สร้างสรรค์ และส่วนประกอบอนัเป็นคุณลกัษณะของความคิดสร้างสรรค์ ซึงผูว้ิจยัได้รวบรวม
ทฤษฎีทีเกียวขอ้ง ดงันี 

3.2.1 ทฤษฎีของ Guildford   

Guildford (1967) และคณะศึกษาวจิยัเกียวกบัความมีเหตุผล การแกปั้ญหาและความคิด
สร้างสรรค ์โดยการใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ตวัประกอบ (Factor Analysis) จึงไดเ้สนอแบบจาํลอง
โครงสร้างทางสติปัญญา (The Structure of Intellect Model หรือ SI Model) ขึน ซึงแบบจาํลอง
ดงักล่าวใช้อธิบายโครงสร้างทางสติปัญญา (การคิด) ซึงสามรถอธิบายไดว้า่ ในระบบของการคิด
ของมนุษยน์นั มีประเด็นทีเกียวขอ้งอยู ่3 มิติ คือ มิติวา่ดว้ย “เนือหา” (หรือสิงเร้า) มิติวา่ดว้ย “วิธี
คิด” และมิติวา่ดว้ย “ผลของการคิด” (หรือลกัษณะของคาํตอบ) 

 

 
ภาพที 6 แสดงแบบจาํลองโครงสร้างของสมรรถภาพทางมองของ Guilford 

ทีมา : เพียงจิต ด่านประดิษฐ์, “ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยั” (นครปฐม:สถาบนัราชภฏั
นครปฐม,2542), 13. 
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1. มิติทีหนึง เนือหา (Content of Information) แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ  
 1. เนือหาประเภทรูปภาพ (Figural Content) เป็นเนือหารูปธรรมทีรับรู้ไดด้ว้ย

ประสาทสัมผสัต่างๆ เช่น เนือหาทีรับรู้ดว้ยประสาทตาย่อมมีคุณสมบติัต่าง ๆ ทงัขนาด รูปแบบสี 
ตาํแหน่ง ฯลฯ เนือหาทีรับรู้ทางการไดย้นิ เช่น เสียงต่าง ๆ เป็นตน้  

 2. เนือหาประเภทสัญลกัษณ์ (Symbolic content) ประกอบดว้ย อกัษร ตวัเลขและ
เครืองหมายต่างๆ  

 3. เนือหาประเภทภาษา (Semantic Content) ประกอบดว้ยถอ้ยคาํทีมีความหมาย  
 4. เนือหาประเภทพฤติกรรม (Behavioral Content) ประกอบดว้ยกริยาอาการของ

มนุษย ์รวมทงัการรู้และเขา้ใจ 

. มิติทีสองกระบวนการคิด (Mental Operation) หมายถึง ความสามารถ  ประเภท คือ  
 . การรู้และเขา้ใจ (Cognition) หมายถึง ความสามารถทางสมองของบุคคลในการ

ทีจะรู้จกัและเขา้ใจสิงต่าง ๆ ทงัทีเคยมีประสบการณ์มาแลว้ และสิงทียงัไม่เคยมีประสบการณ์  
 . การจาํ (Memory) หมายถึง ความสามารถทางสมองของบุคคลทีสามารถทรงไว้

ซึงเรืองราวต่าง ๆ ไดแ้ละสามารถระลึกในรูปเดิมไดต้ามตอ้งการ  
 . การคิดแบบอเนกนยั (Divergent Thinking) หมายถึง ความสามารถทางสมอง

ของบุคคลทีสามารถใหข้อ้มูลต่างๆ ไดไ้ม่จาํกดัจาํนวนหลายทิศหลายทางและแปลกใหม่จากสิงเร้า
ทีกาํหนดให ้ 

 . การคิดแบบเอกนยั (Convergent Thinking) หมายถึง ความสามารถทางสมอง
ของบุคคลทีสามารถสรุปคาํตอบทีดีทีสุด ถูกตอ้งทีสุด จากคาํตอบหลายๆ คาํตอบ  

 . การประเมินค่า (Evaluation) หมายถึง ความสามารถทางสมองของบุคคลในการ
ทีจะตดัสินเกียวกบัความดี ความถูกตอ้งหรือความเหมาะสม จากขอ้มูลทีกาํหนดให้หรือจากการ
คิดคน้ของตน 

. มิติทีสาม ผล (Products) แบ่งออกตามลาํดบั ดงันี  
 . หน่วย (Units) หมายถึง สิงต่าง ๆ ทีแยกกนัไดอ้ยา่งอิสระ มีลกัษณะเฉพาะตวัที

แตกต่างจากสิงอืน ส่วนมากอยูใ่นรูปของคาํนาม เช่น แมว คน  
 . กลุ่ม (Classes) เป็นสิงทีลกัษณะหรือมีความหมายร่วมกนั เช่น ดินสอ ปากกา 

ชอลก์ เป็นจาํพวกเครืองเขียนดว้ยกนั  
 . ความสัมพนัธ์ (Relations) เป็นการเชือมโยงระหวา่งของสองสิง เช่น “บุตรของ

.......” “แขง็กวา่.......”  
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 . ระบบ (System) เป็นกระบวนการหรือรูปแบบของส่วนยอ่ย ๆ ทีเกียวขอ้งเป็น
สิงใดสิงหนึง เช่น โจทยค์ณิตศาสตร์ เคา้โครงการเขียนรายงาน  

 . การแปลงรูป (Transformation) เป็นการเปลียนแปลง ปรับปรุงใหม่ให้คาํจาํกดั
ความใหม่ ซึงจะทาํใหเ้รืองราวนนัเปลียนจากสภาพหนึงไปเป็นอีกสภาพหนึง  

 . การประยุกต์ (Implications) เป็นการสรุปสิงทีคาดหวงั คาดคะเนหรือทาํนาย
จากเรืองราวทีกาํหนดใหเ้มือทงั  มิติ เขา้ดว้ยกนัแลว้ แบบจาํลองแสดงโครงสร้างทางเชาวน์ปัญญา
ตามทฤษฎีของ Guilford จะประกอบดว้ย  แบบ แบบจาํลองจุลภาค (Micro Model) แต่ละแบบ
จะแทน  มิติทีแตกต่างกนั 

3.2.2 ทฤษฎีความคิดสร้างสรรคข์อง Torrance 

อี พอล ทอร์แรนซ์ (E. Paul Torrance) นิยามความคิดสร้างสรรคว์า่เป็นกระบวนการ
ของความรู้สึกไวต่อปัญหา หรือสิงทีบกพร่องขาดหายไปแลว้รวบรวมความคิดตงัเป็นสมมติฐานขึน 
ต่อจากนนัก็ทาํการรวบรวมขอ้มูลต่างๆ เพือทดสอบสมมติฐานนนั  

 กระบวนการเกิดความคิดสร้างสรรคต์ามทฤษฎีของทอร์แรนซ์ สามารถแบ่งออกเป็น 
5 ขนัดงันี  

  1. การคน้หาขอ้เท็จจริง (Fact Finding) เริมจากการความรู้สึกกงัวล สับสนวุน่วาย 
แต่ยงัไม่สามารถหาปัญหาไดว้า่เกิดจากอะไร ตอ้งคิดวา่สิงทีทาํใหเ้กิดความเครียดคืออะไร  

 2. การคน้พบปัญหา (Problem – Finding) เมือคิดจนเขา้ใจจะสามารถบอกไดว้่า
ปัญหาตน้ตอคืออะไร  

 3. กลา้คน้พบความคิด (Ideal – Finding) คิดและตงัสมมติฐาน ตลอดจนรวบรวม
ขอ้มูลต่างๆ เพือทดสอบความคิด  

 4. การคน้พบคาํตอบ (Solution – Finding) ทดสอบสมมติฐานจนพบคาํตอบ  
 5. การยอมรับจากการคน้พบ (Acceptance – Finding) ยอมรับคาํตอบทีคน้พบและ

คิดต่อวา่ การคน้พบจะนาํไปสู่หนทางทีจะทาํใหเ้กิดแนวความคิดใหม่ต่อไปที เรียกวา่การทา้ทายใน
ทิศทางใหม่ (New Challenge) 

Torrance (1974) อาศยัแนวคิดของ Guildford (1959) ซึงอธิบายวา่ความคิดสร้างสรรค์
เป็นความสามารถทางสมองทีคิดได้หลายทาง หรือ ทีเรียกว่าการคิดแบบอเนกนัย (Divergent 

Thinking) ซึงเขาไดน้าํมาศึกษาถึงองคป์ระกอบ ดงันี 

1.ความคิดริเริม (Originality) หมายถึง ความสามารถของสมองในการคิดสิงทีแปลก
ใหม่แตกต่างจากความคิดธรรมดา และไม่ซาํกบัทีมีอยู ่
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2.ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง ความสามารถทางสมองในการคิดหาคาํตอบ
ไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว รวดเร็ว และคิดไดห้ลายคาํตอบ แบ่งเป็น 

     2.1 ความคิดคล่องแคล่วทางดา้นถอ้ยคาํ (Word fluency) เป็นความสามารถในดา้น
การใชถ้อ้ยคาํต่าง 

      2.2 ความคิดคล่องแคล่วทางการโยงสัมพนัธ์ (Associational fluency) เป็น
ความสามารถในการทีจะหาถอ้ยคาํทีเหมือนหรือคลา้ยกนัไดม้ากทีสุดเท่าทีจะมากได ้ภายในเวลาที
กาํหนดให ้

      2.3 ความคิดคล่องแคล่วทางการแสดงออก (Expressional fluency) เป็น
ความสามารถในการใชว้ลีหรือประโยคทีนาํมาเรียงกนัไดอ้ยา่งรวดเร็วเพือให้เป็นประโยคทีตอ้งการ 

      2.4 ความคิดคล่องแคล่วในการคิด (Ideational fluency) เป็นความสามารถทีจะคิด
ในสิงทีตอ้งการภายในเวลาทีกาํหนด 

. ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง ความสามารถในการหาคาํตอบได้หลาย
ทิศทาง แบ่งออกเป็น 

     3.1ความคิดยืดหยุน่ทีเกิดขึนทนัที (Spontaneous flexibility) เป็นความสามารถที
พยายามคิดไดห้ลายอยา่งอยา่งอิสระ 

     .2 ความคิดยืดหยุ่นทางการดดัแปลง (Adaptive Flexibility) หมายถึง เป็น
ความสามารถในการดดัแปลงความรู้หรือประสบการณ์ทีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์หลายๆดา้น 

. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความสามารถของสมองในการคิด
เกียวกบัรายละเอียดทีใชใ้นการตกแต่ง เพือให้ความคิดริเริมนนัสมบูรณ์ยิงขึน เช่น ให้คิดประโยชน์
ของกอ้นอิฐใหม้ากทีสุดภายในเวลาทีกาํหนดให ้

3.2.3 ทฤษฎีความคิดสร้างสรรคข์อง Osborn 

Osborn (1957) กล่าววา่ ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นจินตนาการประยุกต ์เป็นจินตนาการที
มนุษยส์ร้างขึนเพือแกปั้ญหายุง่ยากทีประสบอยู ่

กระบวนการเกิดความคิดสร้างสรรค์ตามทฤษฎีของออสบอร์น (Osborn 1963,อา้งถึง
ใน พฒันานุสรณ์ สถาพรวงศ ์2532) มี 7 ประการ คือ 

 1.ปัญหา สามารถระบุประเด็นปัญหาทีตอ้งการจะใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการ
แกปั้ญหา 

 2.การเตรียมและรวบรวมขอ้มูลเพือใชใ้นการแกปั้ญหา 
 3.วเิคราะห์ขอ้มูล คิดพิจารณาและแจกแจงขอ้มูล 
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 4.การใชค้วามคิดหรือคดัเลือกเพือหาทางเลือกต่างๆ เป็นการพิจารณาอยา่งละเอียด
รอบคอบและหาทางเลือกทีเป็นไปไดไ้วห้ลายๆทาง 

 5.การฟักความคิด (Incubation) และการทาํให้กระจ่าง (Illumination) เป็นขนัทีทาํ
ใหก้ารฟักความคิดวา่ง และเกิดความคิดบางอยา่งขึนมา จากนนัก็ทาํความคิดนนัใหช้ดัเจนขึน 

 6.การสังเคราะห์หรือบรรจุชินส่วนต่างๆเขา้ดว้ยกนั 

 7.การประเมินผล เป็นการคดัเลือกจากคาํตอบทีมีประสิทธิภาพทีสุด 

Osborn (1953) ไดส้ร้างเทคนิคระดมสมองมาใช้ในการพฒันาความคิดสร้างสรรค์
กิจกรรมระดมสมองเป็นกิจกรรมกลุ่มอย่างเป็นทางการ มีวตัถุประสงค์เพือส่งเสริมให้บุคคลมี
ความคิดไดห้ลายทิศทาง คิดไดม้ากในเวลาจาํกดั โดยมีหลกัเกณฑก์ารระดมความคิด ดงันี 

 1.การไม่วจิารณ์ตดัสินความคิด เมือมีผูเ้สนอความคิดขึนในกลุ่มจะไม่มีการวิจารณ์
หรือตดัสินความคิดใดๆทงัสิน 

 2.ยอมรับและใหอิ้สระในการเสนอความคิดของสมาชิกในกลุ่ม 

 3.ส่งเสริมปริมาณความคิด โดยกระตุน้ให้ทุกคนไดแ้สดงความคิดเห็นของตนเอง 
โดยไม่มีการต่อตา้นหรือยบัยงัความคิดของสมาชิกในกลุ่ม 

 4.การระดมความคิดและการปรุงแต่งความคิด โดยการเอาความคิดทงัหมดมา
ประมวลเขา้ดว้ยกนั แลว้พิจารณาประเมินตดัสินร่วมกนัวา่ความคิดใด จะให้คุณค่ามากกวา่กนัและ
จดัเรียงลาํดบัตามเกณฑที์กาํหนดตามวตัถุประสงคข์องกลุ่ม เช่น เวลา งบประมาณ เป็นตน้ 

ผูว้ิจยัไดน้าํทฤษฎีของ Guildford Torrance Osborn มาผสมผสานและนาํไปใชส้ําหรับ
การตงัคาํถามในแบบสอบถาม ส่วนที  :  แบบประเมิน เกียวกบัความคิดสร้างสรรคข์องพนกังาน 

 3.3 ลกัษณะของบุคคลทีมีความคิดสร้างสรรค ์(Creative Process)  

Guilford ( ) กล่าววา่ ผูที้มีความคิดสร้างสรรค ์เป็นผูที้มีความอดทนต่อสิงทียงั ไม่
แน่ชดั เป็นบุคคลทีมีความคิดยดืหยุน่ พร้อมทีจะเปลียนแปลงจากการยึดถือวิธีเก่าๆ มาสู่แนวใหม่ๆ 
แต่ตามความคิดของ Torrance ( ) บุคคลทีมีความคิดสร้างสรรค์ ชอบการเรียนรู้โดยการตงั
คาํถาม เสาะแสวงหา ทดลอง เพือพยายามทีจะคน้พบความจริงหรือคาํตอบดว้ยตนเอง  

ชลิดา โอดบาง (2554, หนา้ 13) ไดส้รุปลกัษณะของบุคคลทีมีความคิดสร้างสรรคว์่า
ควรมีลกัษณะดงันี  

. เป็นตวัของตวัเอง มีความคิดอิสระ ไม่ชอบตามอย่างใคร ไม่ยอมคลอ้ยตาม ความ
คิดเห็นของผูอื้นอย่างง่ายดาย กลา้คิด กลา้แสดงออก ชอบแสดงความคิดเห็น ชอบคลุกคลีอยู่ใน
สังคมทีถือตวัเองเป็นศูนยก์ลาง  
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. รักทีจะกา้วไปขา้งหนา้ เตม็ใจทาํงานหนกั อุทิศเวลาใหง้าน มีความมานะมากขึนเพือ
ทาํงานยากและซับซ้อนให้สําเร็จ เปิดรับประสบการณ์อย่างไม่หลีกเลียง มีประสบการณ์อย่าง
กว้างขวาง มีความเต็มใจเสียง อยากรู้อยากเห็น ตืนตัวทีจะรับรู้อยู่ตลอดเวลา กระตือรือร้น 
ขยนัหมนัเพียร มีแรงจูงใจ  

. ไวต่อปัญญา รับรู้เร็วและง่าย มองการณ์ไกล มีความสามารถในการคิดหลายแง่มุม
ใช้ความคิดได้อย่างคล่องแคล่ว มีความยืดหยุ่นพร้อมทีจะเปลียนแปลงวิธีเก่ามาสู่ แนวใหม่ ช่าง
สงสัยและมีวนิยัทีจะคิดหาคาํตอบ  

. มีความสามารถในการใชส้มาธิ มีความสามารถในการพินิจพิเคราะห์อยา่งถีถว้น  

. มีความคิดริเริม ชอบคิด ชอบทาํสิงทีซับซ้อนและแปลกใหม่ สามารถใช้คาํถาม
ซกัถามในสิงทีตอ้งการรู้ 

. ยอมรับในสิงทีไม่แน่นอน และสิงทีเป็นขอ้ขดัแยง้ อดทนต่อสิงทียงัไม่แน่ชัด ไม่
ขลาดกลวัต่อสิงทียงัไม่ทราบ สิงทีลึกลบัและน่าสงสัยกลบัเป็นสิงทีน่าพอใจ และตืนเตน้ทีจะเผชิญ
กบัสิงนนั  

. ไม่ชอบทาํตามระเบียบหรือกฎเกณฑ ์ไม่ค่อยมีความสมาํเสมอและไม่ชอบถูกบงัคบั  

. มีอารมณ์ขนั ชอบคิดเล่นไปเรือยๆ มีจินตนาการ 

ประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค ์ 
พชัรี บุญเป็ง (2554, 16-17) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์มีประโยชน์ต่อตนเองและ

สังคม ดงันี  
ประโยชน์ต่อตนเอง  

. เป็นการผ่อนคลายอารมณ์ ลดความเครียด ความคบัขอ้งใจ ความกา้วร้าว เพราะได้
แสดงออกอยา่งอิสระทงัดา้นความคิดและการปฏิบติั  

. มีความสนุก ความสุข ความเพลิดเพลิน และความภาคภูมิใจในการไดคิ้ด ไดท้าํงาน
หรือผลิตชินงานทีแปลกใหม่จากความสามารถของตนจนประสบความสาํเร็จ  

. สร้างนิสัยในการทาํงานทีดี ผูที้มีความคิดสร้างสรรค์จะเป็นผู ้ทีมีความพยายาม ไม่
ทอ้ถอย มีความอุตสาหะ ขวนขวายในการสร้างสรรค์ตนเองและสิงแวดล้อมให้อยู่ในลกัษณะที
เหมาะสม 

ประโยชน์ต่อสังคม  
. ทาํใหก้ารดาํเนินชีวติของตนมีความสะดวกสบายมากขึน เพราะมีผลงานสร้างสรรค์

ของมนุษย์อยู่ตลอดเวลา มีสิงประดิษฐ์อนัเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ เช่น รถยนต ์
เครืองบิน เครืองจกัร รถแทรกเตอร์ เครืองพิมพ ์เครืองเก็บผลไม ้โทรศพัท ์ฯลฯ  
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. มีคุณภาพชีวิตทีดี จากการคน้พบในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทาํให้ไดผ้ล
ผลิตสิงทีเป็นประโยชน์ต่อการมีชีวิตอยู ่เช่น ดา้นการแพทย ์การศึกษา การเกษตร ดา้นโภชนาการ 
การดูแลสุขภาพอนามยั ฯลฯ  

. ช่วยแกปั้ญหาสังคม การทีสภาพสังคมมีการเปลียนแปลงไปอยูต่ลอดเวลาทาํให้เกิด
ปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น สภาพแวดลอ้มเป็นพิษ ปัญหาขาดทีอยู่อาศยั ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็น
ส่วนหนึงในการช่วยแกปั้ญหา  

. ทาํให้สังคมมีความเจริญกา้วหน้าในดา้นต่างๆ อาทิ ด้านการศึกษา ดา้นเศรษฐกิจ 
ดา้นการเมืองการปกครอง ดา้นสังคมและวฒันธรรม ฯลฯ ความคิดสร้างสรรคข์องมนุษยจ์ะช่วยให้
การดาํเนินกิจการในดา้นต่างๆ ดงักล่าวเป็นไปในทางทีเป็นประโยชน์ 

จากการศึกษาทบทวนกรรม ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี สรุปไดว้า่ มนุษยทุ์กคนทีความคิด
ริเริมสร้างสรรค์ แต่ต่างกันทีสิงกระตุ้น สิงจูงใจ เป้าหมาย จึงทาํให้การแสดงออกทางความคิด
สร้างสรรค์ของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน บางคนแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์มาก 
ในขณะทีบางคนอาจไม่ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ออกมาเลย ทังนีขึนอยู่กับโอกาส  และ 
สถานการณ์ของแต่ละบุคคล 
 

4.ข้อมูลเกยีวกบับริษัท ซิลลคิ ฟาร์มา จํากดั 

บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั เริมมีการดาํเนินงานในประเทศไทยมาตงัแต่ปี พ.ศ.  
นบัตงัแต่ปี พ.ศ.   เป็นตน้มา บริษทั ซิลลิคฟาร์มา ไดเ้ป็นผูใ้ห้บริการชนันาํของตลาดการดูแล
สุขภาพใน ภูมิภาคเอเชีย บริษัทได้มีการนํานวตักรรมใหม่เข้ามาใช้ และมีให้การบริการอัน
หลากหลาย โดยดาํเนินไปตามวตัถุประสงค์ของบริษทั ซึงก็คือเพือช่วยให้บริษทัด้านการดูแล
สุขภาพ ไดต้ระหนกัถึงศกัยภาพของตลาดการดูแลสุขภาพในเอเชียทีมีการเติบโตอยา่งรวดเร็ว และ
เขา้ถึงไดก้ลุ่มลูกคา้อยา่งเตม็รูปแบบ 

บริษทัมีการกาํหนดเป้าหมายของการให้บริการทีชัดเจน เพือมุ่งตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของบริษทัลูกคา้ตงัแต่บริการกระจายสินคา้ เช่น ยา อุปกรณ์ทางการแพทย ์และวสัดุการ
ทดลองทางคลินิก บริการดูแลดา้นการขายและการตลาด จนถึงการให้บริการครบวงจรไปยงัร้านคา้
ปลีก 

ซิลลิค ฟาร์มา มีเครือข่ายและสิงอาํนวยความสะดวกใน  ประเทศในภูมิภาคเอเชีย รวมถึง
การให้บริการแก่ แพทย์ โรงพยาบาล ร้านขายยา และ คลินิก กว่า ,  แห่ง ซิลลิคฟาร์มา
นาํเสนอทางเลือกให้แก่ บริษทัดา้นการดูแลสุขภาพ ดว้ยความเขา้ใจในตลาดทีชดัเจน และสามารถ
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นาํไปใชป้ฏิบติัไดจ้ริง เพือใหท้นักบัการขยายตวัอยา่งรวดเร็วของตลาดและเขา้ถึงมาตรฐานใหม่ทีดี
ทีสุดของการเติบโตอยา่งยงัยนื 

 

5.งานวจัิยทีเกยีวข้อง 

5.1 งานวจัิยในประเทศ 

ฐิตวดี เนียมสุวรรณ์ (2554) ศึกษาเกียวกับ รูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจภายในทีมี
อิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

ผลการวจิยัพบวา่ 1. พนกังานธนาคารกรุงไทย มีการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียน มากกวา่
รูปแบบภาวะผูน้าํแบบเปลียนแปลง พนักงานธนาคารกรุงไทย มีแรงจูงใจภายในและความคิด
สร้างสรรค์อยู่ในระดบัสูง 2. พนกังานธนาคารกรุงไทย  ทีคุณสมบติัส่วนบุคคล คือเพศและระดบั
การศึกษา แตกต่างกัน มีแรงจูงใจภายใน และความคิดสร้างสรรค์ แตกต่างกัน 3. ความคิด
สร้างสรรค์ของพนักงานธนาคารกรุงไทยมีความสัมพนัธ์กับรูปแบบภาวะผูน้ํา และแรงงจูงใจ
ภายใน 4. ภาวะผู ้นําไม่มีอํานาจในการพยากรณ์ระดับความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย แต่แรงจูงใจภายในมีอาํนาจในการพยากรณ์ระดับความคิดสร้างสรรค์ของ
พนกังานกรุงไทย 

กลัยภรณ์ ดารากร ณ อยธุยา (2554) ศึกษาเกียวกบั ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบภาวะ
ผูน้าํ วฒันธรรมองค์การ กบัความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล ศึกษาธนาคารพาณิชยใ์นเขตจงัหวดั
นครปฐม ผลการวจิยัพบวา่ 1. พนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขตจงัหวดันครปฐม มีการรับรู้ภาวะผูน้าํ
แบบเปลียนแปลง และภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียน อยู่ในระดบัสูง มีการรับรู้วฒันธรรมองค์การ 
ลกัษณะสร้างสรรค ์และลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา อยู่ในระดบัสูง วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตงัรับ-

กา้วร้าว อยูใ่นระดบัปานกลาง และมีความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล การรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ และ
การรับรู้วฒันธรรมองคก์รแตกต่างกนั 2. ภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียน และวฒันธรรมองคก์ารลกัษณะ
ตงัรับเฉือยชา มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล 3. ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อ
ความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล คือวฒันธรรมองค์การลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา 

ศิวิไล กุลทรัพยศุ์ทรา (2552) ศึกษาเกียวกบั แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน 
บริษทั เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอนยิเนียริง (1964) จาํกดั ผลการวิจยัพบวา่ 1. พนกังานบริษทั เอ.เอส. 
แอสโซซิเอท เอนยิเนียริง ( ) จาํกดั มีระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานในภาพรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง เมือพิจารณารายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากมีจาํนวน 2 ดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจาก
มากไปหานอ้ย คือ ดา้นความสาํเร็จของงาน ดา้นลกัษณะงาน อยูใ่นระดบัปานกลางมีจาํนวน 3 ดา้น
โดยเรียงลําดับจากค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย  คือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  ด้าน
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สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน ดา้นความกา้วหนา้และความมนัคงในงาน ส่วนดา้นผลตอบแทน
และสวสัดิการ อยูใ่นระดบันอ้ย 2. พนกังานบริษทั เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอนยิเนียริง (1964) จาํกดั 
ทีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส อายุงานต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ
พนกังานไม่แตกต่างกนั และพนกังานทีมีรายไดต่้างกนั แรงจูงใจในดารปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่ง
มีนนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

ศิริภทัร ดุษฎีวิวฒัน์ (2555) ศึกษาเกียวกบั ภาวะผูน้าํทีมีผลต่อขวญัและกาํลงัใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังาน ธนาคารออมสิน สํานกังานใหญ่ ผลการวิจยัพบวา่ พนกังานธนาคารออม
สิน สํานักงานใหญ่มีระดับความคิดเห็นเกียวกับภาวะผูน้ําทีมีผลต่อขวญัและกําลังใจในการ
ปฏิบติังาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ส่วนระดบัความคิดเห็นเกียวกบัขวญัและกาํลงัใจในการ
ปฏิบติังาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และภาวะผูน้าํดา้นผูน้าํแบบชีนาํ ผูน้าํแบบสนบัสนุน 
ผูน้ําแบบมีส่วนร่วม ผูน้ําแบบมุ่งเน้นความสําเร็จมีความสัมพนัธ์กับขวญัและกําลังใจในการ
ปฏิบติังานอยูใ่นระดบัค่อนขา้งตาํในทุกดา้นและเป็นไปในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ
ทีระดบั 0.01 นอกจากนียงัพบวา่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัเงินเดือนทีแตกต่างกนัมีผลต่อขวญัและ
กาํลงัใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

ธนกฤต วฒันกูล (2551) ศึกษาเกียวกบั ปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังาน 
บริษทั สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิล จาํกดั ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจต่อปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ในส่วนจาํแนกตามขอ้มูลส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพครอบครัว รายได้ต่อเดือน อายุการทาํงาน 
ตาํแหน่งงาน พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั และเมือพิจารณาแต่ละปัจจยั 
พบว่า ปัจจยัด้านจูงใจ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านความสําเร็จในการทาํงาน ด้าน
ลกัษณะของงานและดา้นความรับผิดชอบอยู่ในระดบัมาก ส่วนด้านการได้รับการยอมรับนบัถือ 
และดา้นความกา้วหนา้ อยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนปัจจยัอนามยั พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจในด้านนโยบาย และการบริหาร ด้านการปกครองบงัคบับญัชา ด้านความสัมพนัธ์ของ
หวัหนา้และเพือนร่วมงาน ดา้นความมนัคงในงาน และดา้นตาํแหน่งงานอยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้น
สภาพงาน และดา้นรายได ้และสวสัดิการอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 

5.2 งานวจัิยต่างประเทศ 

Robbin (2000) ศึกษาเกียวกบั ความสัมพนัธ์ทกัษะทีหลากหลาย ลกัษณะงาน งาน
สําคญั ความอิสระในการทาํงาน และผลยอ้นกลบัทีเป็นจริงของงานกบัแรงจูงใจภายในสูงในการ
ทาํงาน ผลการวจิยัพบวา่ มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสําคญั ระหวา่งทกัษะทีหลากหลาย ลกัษณะงาน 
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งานทีสําคญั ความมีอิสระในการทาํงาน และผลยอ้นกลบัทีเป็นจริงของงานกบัแรงจูงใจภายในสูง
ในการทาํงาน 

Amabile (1996) ศึกษาเกียวกับ พนักงานของบริษทั High-Tech Electronics 

International ในประทศสหรัฐอเมริกา ถึงลกัษณะของสิงแวดลอ้มทีมีผลต่อการสร้างสรรค ์พบวา่มี
ปัจจยั 5 อยา่งทีทาํใหอิ้ทธิพลหรือผลกระทบต่อพฤติกรรมการสร้างสรรคข์องบุคคล ในการส่งเสริม
ใหเ้กิดพฤติกรรมสร้างสรรค ์เช่น 

1.การมีขอ้มูลข่าวสารทีเปิดเผย การสนบัสนุนใหเ้กิดการคิดใหม่ 
2.ความมีอิสระในการทาํงาน 

3.มีแหล่งทรัพยากรทีเหมาะสมเพียงพอ 

4.แรงกดดนัทงัทางบวกและทางลบทาํใหพ้นกังานรู้สึกทา้ทายในการทาํงาน 

5.การขดัขวางจากองคก์าร 

Lasiji (  อ้างใน พรรณทิพย์ กาลธิยานันท์  : - ) ศึกษาเกียวกับ การ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีปัจจยัจูงใจ-คาํจุนกบัความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจในงานของผูบ้ริหาร และ
บุคลากรฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลยัในประเทศไนจีเรีย จากการวิจยัพบวา่ ปัจจยัจูงใจ  ประการ 
เป็นตวับ่งชีทีแสดงให้เห็นชัดว่า เป็นปัจจยัทีทาํให้ผูบ้ริหาร และอาจารยมี์ความพอใจในงาน ใน
ขณะเดียวกนัพบวา่ ปัจจยัคาํจุนเป็นแหล่งสาํคญัทีทาํใหบุ้คลากรทงั  กลุ่มนีมีความรู้สึกไม่พึงพอใจ
ในงาน นอกจากนนัปัจจยัจูงใจ และปัจจยัคาํจุนทีส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจในงานของกลุ่ม
อาจารย ์ยงัแตกต่างกบัผูบ้ริหาร แต่ไม่มีความแตกต่างกนัมากนกั ในดา้นปัจจยัคาํจุนซึงทาํให้เกิด
ความไม่พึงพอใจในงานของกลุ่มอาจารย์และกลุ่มผู ้บริหาร อย่างไรก็ตาม  โดยทัวไปแล้ว 
ผลการวจิยัครังนีสอดคลองกบัแนวคิด และขอ้คน้พบแต่เดิมของเฮอร์สเบอร์ก 

Smith (  อา้งใน ทิมมิกา เครือเนตร, 2552: 54) ศึกษาเกียวกบั ความสัมพนัธ์
ระหว่างพฤติกรรมผูน้าํและแรงจูงใจของครู: ตามการรับรู้ของครู โดยพฤติกรรมผูน้าํทีศึกษา คือ 
แบบกิจสัมพนัธ์หรือแบบเผด็จการ และแบบมิตรสัมพนัธ์หรือแบบประชาธิปไตย ผลการศึกษามี
ดงันี  

. แบบภาวะผูน้าํทีมีความเป็นประชาธิปไตยมาก ทาํให้ระดบัแรงจูงใจของครูสูง
ดว้ย  

. เพศไม่มีผลต่อแรงจูงใจของครู  

. ประสบการณ์ไม่มีผลต่อแรงจูงใจ และความพึงพอใจ  

. เพศไม่มีผลต่อการรับรู้ของครูต่อแบบภาวะผูน้าํ ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
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. ประสบการณ์ทาํงานของครูนนัไม่มีผลกระทบต่อการรับรู้ต่อแบบภาวะผูน้าํของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 

 



 
 

บทท ี3 
วธีิดําเนินการวจัิย 

 
การวิจยัเรือง ภาวะผูน้าํและแรงจูงใจในการทาํงานส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของ

พนักงาน กรณีศึกษา บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จาํกดั โดยการศึกษาครังนีใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) จากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิและขอ้มูลทุติยภูมิ โดยการรวบรวมขอ้มูล
จากลุ่มตวัอย่างเป้าหมายของการวิจยัจาํนวน 178 ตวัอย่าง ดว้ยวิธีการประเมิน (Inventory) เป็น
เครืองมือในการวจิยั โดยไดด้าํเนินการศึกษาตามลาํดบัขนัตอนดงันี 

 
1. วธีิการศึกษาวจัิย 

ขันตอนที 1 ทบทวนวรรณกรรมและเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการวิจยัเอกสารโดย
การศึกษา คน้ควา้ รวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร สารสาร บทความ หนงัสือแบะวิทยานิพนธ์รวมทงั
เอกสารการวิจยัต่างๆ ทีเกียวข้องทงัของประเทศไทยและต่างประเทศ เพือให้เขา้ใจถึงแนวคิด 
ทฤษฎี หลกัการทีเกียวขอ้งเพือการสร้างกรอบแนวคิดของการวจิยันี 

ขนัตอนท ี2 นาํแบบประเมิน รูปแบบภาวะผูน้าํ โดยใชแ้บบประเมินของ ทิมมิกา เครือ
เนตร (2552) แบบประเมินแรงจูงใจในการทาํงานของ ศิวิไล กุลทรัพยศุ์ทรา (2552) และแบบ
ประเมินความคิดสร้างสรรคข์อง ฐิตวดี เนียมสุวรรณ์ (2554)  

ขันตอนที 3 การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือวิจยั โดยการทดสอบความเทียวตรงเชิง
เนือหาและความเชือถือไดข้องแบบประเมินก่อนนาํไปใชใ้นการวจิยั 

ขนัตอนท ี4 การเก็บขอ้มูลจากตวัอยา่ง 
ขันตอนที 5 การวิเคราะห์และนาํเสนอผลการวิจยั อภิปรายผลรวมทงัขอ้เสนอแนะ

ต่างๆ 
 
2. ประชากรทใีช้ในการวจัิย 

ประชาการ (Population) ทีใช้ในการวิจยั คือ พนักงานบริษทั ซิลลิค  ฟาร์มา จาํกดั 
ระดบัปฏิบติัการในสาํนกังานใหญ่ อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยมีจาํนวน
พนกังานทงัสิน 320 คน  
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3. กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่ง (Sample) คือ พนกังานบริษทั ซิลลิคฟาร์ม่า จาํกดั สํานกังานใหญ่ อาคาร

เพลินจิต เซ็นเตอร์ จงัหวดักรุงเทพมหานคร ซึงสามารถคาํนวณขนาดตวัอย่างไดต้ามสูตรทีใช้หา
ขนาดตวัอยา่งของ Yamane (1967) มีระดบัความเชือมนัเป็น 95% และค่าความคาดเคลือน 5% จะได้
กลุ่มตวัอยา่ง ดงันี 

สูตรทีใช ้      n     =         N 
                1 + Ne2 
โดย  n       คือ      ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
             N       คือ     ขนาดของประชากรทีตอ้งการศึกษา (N = 320) 
  e        คือ      สัดส่วนของความคลาดเคลือนทียอมให้เกิดขึน (e = 0.05) 
แทนค่าสูตร    n      =         320 
            + 320 (0.05)2 
   =    177.78      =   178   ตวัอยา่ง 
 

จากการคาํนวณ จะได้กลุ่มตวัอย่างจาํนวน  178 ตวัอย่าง ผูว้ิจยัได้แจกแบบประเมิน
ทงัหมด  220 ตวัอยา่ง เพือป้องกนัแบบประเมินทีเกิดความผิดพลาด จากการตอบแบบประเมินของ
กลุ่มตวัอยา่ง ซึงจะส่งผลต่อความน่าเชือถือของงานวจิยั  

 

4. เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
เครืองมือทีใช้ในการวิจยัครังนี เป็นแบบประเมิน ใชใ้นการศึกษา และรวบรวมขอ้มูล

จากการศึกษา คน้ควา้เอกสารประกอบทีเกียวขอ้งโดยขอ้คาํถามได้ครอบคลุมถึง วตัถุประสงค์ที
กาํหนดไว ้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงันี 

ส่วนที 1 แบบสอบถามเกียวกบัขอ้มูลทวัไปเกียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน สถานภาพ ประสบการณ์การทาํงาน รายไดต่้อเดือน 

ส่วนที 2 แบบประเมินเกียวกบัรูปแบบภาวะผูน้าํ ตามการรับรู้ของพนกังาน ซึงผูว้ิจยัใช้
แบบประเมินของทิมมิกา เครือเนตร ใชม้าตราส่วนวดัแบบ (rating Scale) มีขอ้คาํถามจาํนวน 25 ขอ้ 
ดงันี 

1. แบบรูปแบบภาวะผูน้าํแบบมุ่งคน  จาํนวน  5  ขอ้ 
2. แบบรูปแบบภาวะผูน้าํแบบมุ่งงาน  จาํนวน  5  ขอ้ 
3. แบบรูปแบบภาวะผูน้าํแบบมุ่งตาํ มุ่งคนตาํ จาํนวน  5  ขอ้ 
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4. แบบรูปแบบภาวะผูน้าํแบบทาํงานเป็นทีม จาํนวน  5  ขอ้ 
5. แบบรูปแบบภาวะผูน้าํแบบทางสายกลาง จาํนวน  5  ขอ้ 

แบบประเมินตอนที 2 แต่ละขอ้เป็นคาํถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าจดัลาํดบัเป็น 5 
ระดบั ตามแนวคิดมาตราวดัของ Likert’s Scale โดยกาํหนดความหมายค่า คะแนนของช่วงนาํหนกั 
ดงันี 

คะแนน 5 หมายถึง คาํถามขอ้นนัตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากทีสุด 
คะแนน 4 หมายถึง คาํถามขอ้นนัตรงกบัความคิดเห็นของท่านมาก 
คะแนน 3 หมายถึง คาํถามขอ้นนัตรงกบัความคิดเห็นของท่านปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถึง คาํถามขอ้นนัตรงกบัความคิดเห็นของท่านนอ้ย 
คะแนน 1 หมายถึง คาํถามขอ้นนัตรงกบัความคิดเห็นของท่านนอ้ยทีสุด 
ส่วนที 3 แบบประเมิน เกียวกบัแรงจูงใจในการทาํงาน เป็นแบบประเมินทีผูว้ิจยั

ประยกุตจ์ากแนวคิดแรงจูงใจในการทาํงานทีไดจ้ากการศึกษาวิจยัของ ศิวิไล กุลทรัพยศุ์ทรา ( ) 
ใช้มาตราส่วนวดัแบบ (rating Scale) โดยวดัแรงจูงใจในการทาํงานทงัหมด 6 องค์ประกอบ 
ประกอบดว้ย ขอ้คาํถาม 30 ขอ้ ดงันี 

1. ดา้นความสาํเร็จของงาน   จาํนวน  5  ขอ้ 
2. ดา้นความลกัษณะของงาน  จาํนวน  5  ขอ้ 
3. ดา้นความกา้วหนา้และความมนัคงในงาน จาํนวน  5  ขอ้ 
4. ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล  จาํนวน  5  ขอ้ 
5. ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ  จาํนวน  5  ขอ้ 
6. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน จาํนวน  5  ขอ้ 

แบบประเมินตอนที 3 แต่ละขอ้เป็นคาํถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าจดัลาํดบัเป็น  
ระดบั ตามแนวคิดมาตราวดัของ Likert’s Scale โดยกาํหนดความหมายค่า คะแนนของช่วงนาํหนกั 
ดงันี 

 คะแนน 5 หมายถึง คาํถามขอ้นนัตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากทีสุด 
 คะแนน 4 หมายถึง คาํถามขอ้นนัตรงกบัความคิดเห็นของท่านมาก 
 คะแนน 3 หมายถึง คาํถามขอ้นนัตรงกบัความคิดเห็นของท่านปานกลาง 
 คะแนน 2 หมายถึง คาํถามขอ้นนัตรงกบัความคิดเห็นของท่านนอ้ย 
 คะแนน 1 หมายถึง คาํถามขอ้นนัตรงกบัความคิดเห็นของท่านนอ้ยทีสุด 
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ส่วนที 4 แบบประเมิน เกียวกบัความคิดสร้างสรรค์ของพนกังาน ซึงผูว้ิจยัใช้แบบ
ประเมินของฐิตวดี เนียมสุวรรณ์ ( ) ใชม้าตราส่วนวดัแบบ (rating Scale) มีขอ้คาํถามจาํนวน 11 
ขอ้   

แบบประเมินตอนที 4 แต่ละขอ้เป็นคาํถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าจดัลาํดบัเป็น 5 
ระดบั ตามแนวคิดมาตราวดัของ Likert’s Scale โดยกาํหนดความหมายค่า คะแนนของช่วงนาํหนกั 
ดงันี 

 คะแนน 5 หมายถึง คาํถามขอ้นนัตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากทีสุด 
 คะแนน 4 หมายถึง คาํถามขอ้นนัตรงกบัความคิดเห็นของท่านมาก 
 คะแนน 3 หมายถึง คาํถามขอ้นนัตรงกบัความคิดเห็นของท่านปานกลาง 
 คะแนน 2 หมายถึง คาํถามขอ้นนัตรงกบัความคิดเห็นของท่านนอ้ย 
 คะแนน 1 หมายถึง คาํถามขอ้นนัตรงกบัความคิดเห็นของท่านนอ้ยทีสุด 

 
5. เกณฑ์การประเมินผล 

5.1 การวดัระดบัตวัแปร คือ รูปแบบภาวะผูน้าํ ตามการรับรู้ของพนกังาน แรงจูงใจใน
การทาํงานของพนกังาน และความคิดสร้างสรรค์ของพนกังาน มีค่าอยูใ่นช่วง 1 ถึง 5 เรียงลาํดบั
ความคิดเห็นตามมาตราวดัลิเคิร์ท (Likert Scale) 

ระดบัความเห็น   คะแนน 
มากทีสุด        5 
มาก         4 
ปานกลาง        3 
นอ้ย         2 
นอ้ยทีสุด        1 

การแปลความความของคะแนน โดยใชค้ะแนนเฉลีย (Mean) ของคะแนนเป็นตวัชีวดั 5 
ระดบั คือ ระดบัสูงมาก ระดบัสูง ระดบัปานกลาง ระดบัตาํ และระดบัตาํมาก โดยใช้เกณฑ์การ
ประมาณ ดงันี 

หลกัการวดัรูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจการทาํงาน และความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้
เกณฑก์ารประมาณค่า ดงันี 

        (คะแนนสูงสุด – คะแนนตาํสุด)         =     ( 5 – 1 )       =      4 
         จาํนวนระดบัการวดัทีตอ้งการ                        5                    5 

          =     0.8 คือความกวา้งของชนั 
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ค่าเฉลียตงัแต่ 1.00  ถึง  1.80   หมายความวา่  มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัตาํมาก 
ค่าเฉลียตงัแต่ 1.81  ถึง  2.60   หมายความวา่  มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัตาํ 
ค่าเฉลียตงัแต่  2.61  ถึง 3.40   หมายความวา่  มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค่าเฉลียตงัแต่  3.41  ถึง 4.2    หมายความวา่  มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัสูง 
ค่าเฉลียตงัแต่  4.21  ถึง 5.00   หมายความวา่  มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัสูงมาก 

 
5.2 เกณฑใ์นการกาํหนดระดบัความสัมพนัธ์จากค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์เพียวสัน 

เป็นดงันี  
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์   0      ถึง  .29    มีระดบัความสัมพนัธ์ตาํ 
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์   .3    ถึง  .70    มีระดบัความสัมพนัธ์ปานกลาง 
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์   .71   ถึง  1.00    มีระดบัความสัมพนัธ์สูง 

ส่วนเครืองหมาย  + หรือ – แสดงถึงทิศทางของความสัมพนัธ์ คือ ถา้ค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพนัธ์เป็นบวก หมายถึง ขอ้มูลทงัสองมีทิศทางของความสัมพนัธ์เพิมหรือลดตามกนั ส่วนถา้
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์เป็นลบ หมายถึง ขอ้มูลทงัสองทิศทางของความสัมพนัธ์เพิมหรือลดตรง
ขา้มกนั 
 
6. การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือทใีช้ในการวจัิย 

ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสร้างเครืองมือวจิยัซึงเป็นแบบสอบถามโดยมีขนัตอน ดงัต่อไปนี 
6.1 สร้างแบบสอบถามโดยศึกษาจากเอกสาร หนงัสือ วิทยานิพนธ์ และผลงานทาง

วชิาการทีเกียวขอ้งต่างๆ 
6.2 นําแบบสอบถามเสนออาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพือตรวจสอบความ

ครอบคลุมและความถูกตอ้งของเนือหา รวมทงัใหข้อ้เสนอแนะเพือปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถาม 
6.3 นาํแบบสอบถามทีปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ใหผู้ท้รงคุณวฒิุ จาํนวน 3 คนขึนไป

ตรวจสอบความเทียงตรงตามเนือหา (Content Validity) โดยใช้ค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้
คาํถามแต่ละขอ้กบัวตัถุประสงค ์(Index of Item – Objective   Congruence : IOC) หรือค่าดชันี IOC 
(ประสพชยั พสุนนท,์ 2555 ) รายละเอียดค่าดชันี IOC มีดงันี คือ หากผูท้รงคุณวุฒิมีความคิดเห็นวา่
ขอ้คาํถามมีความเหมาะสม คะแนนเท่ากบั  1 แต่หากผูท้รงคุณวฒิุมีความคิดเห็นวา่ขอ้คาํถามมีความ
ไม่เหมาะสม คะแนนเท่ากบั  -1 หากผูท้รงคุณวุฒิมีความคิดเห็นวา่ไม่แน่ใจถึงความเหมาะสมของ
ขอ้คาํถาม คะแนนเท่ากบั 0 สาํหรับการพิจารณาวา่ขอ้คาํถามนนัมีความเทียงตรงหรือไม่ จะพิจารณา
จากค่าดชันี IOC  ทีมีค่ามากกวา่ 0.05 ขึนไป (ประสพชยั พสุนนท,์ 2555) 
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6.4 นําแบบสอบถามทีผ่านการตรวจสอบจากผูท้รงคุณวุฒิทีแก้ไขเรียบร้อยและ
ปรับปรุงให้สมบูรณ์แลว้ นาํมาทดสอบหาค่าความเชือมนั (Reliability) ของแบบสอบถาม จาํนวน 
30 ตวัอยา่ง โดยใชว้ิธีการหาค่าสัมประสิทธิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค พบวา่มีค่า
เท่ากบั 0.970 

6.5 นาํแบบสอบถามทีตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้ ไปเก็บตวัอย่าง จาํนวน 178 ราย 
เพือนาํมาวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
7. แหล่งทมีาของข้อมูล 

การวิจยัเรือง ภาวะผูน้าํและแรงจูงใจในการทาํงานทีส่งผลต่อความคิดสร้างสรรคข์อง
พนกังาน ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเพือนาํมาใชใ้นการศึกษาครังนี แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ การ
เก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) และการเก็บขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ดงันี 

7.1 ขอ้มูลทุติยภูมิ ผูว้ิจยัดาํเนินการคน้ควา้ และเก็บรวบรวมขอ้มูลแนวคิด ทฤษฎี และ
เอกสารงานวิจยัทีเกียวขอ้งจากหนงัสือ ตาํรา บทความวิชาการ และระบบสืบคน้ทางอินเตอร์เน็ต 
เพือนาํมากาํหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา 

7.2 ขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นขอ้มูลทีผูว้ิจยัทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลเอง โดยวิธีการใชแ้บบ
ประเมินเป็นเครืองมือทีใชใ้นการวิจยั จากกลุ่มตวัอย่างทีศึกษา คือ พนกังานบริษทั ซิลลิค ฟาร์มา 
จาํกดั สาํนกังานใหญ่ อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ จงัหวดักรุงเทพมหานคร จาํนวน 178 คน ซึงนาํแบบ
ประเมินทีไดก้ลบัมาป้อนขอ้มูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพือวิเคราะห์ขอ้มูลอยา่งละเอียดทางระบบสถิติ 
 
8. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลการวจิยัครังนี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขึนตอนดงันี 
8.1 ผูว้ิจยัแจกแบบประเมินให้แก่พนกังานบริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จาํกดั สํานกังานใหญ่ 

อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
8.2 ผูว้จิยัเก็บและตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกตอ้งของแบบประเมิน เพือนาํไปวิเคราะห์

ทางสถิติต่อไป 
 

9. ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล  
 การวจิยัครังนี ผูว้จิยัใชร้ะยะเวลาในการเก็บขอ้มูลตงัแต่เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557  

ถึง เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 รวมระยะเวลา  9 เดือน 
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10. การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้จิยันาํขอ้มูลทีไดจ้ากแบบประเมินมาวเิคราะห์ดงันี 
10.1 รวบรวมขอ้มูลทงัหมดมาทาํการตรวจสอบทีละแบบประเมิน เพือพิจารณาความ

ถูกตอ้งของคาํตอบในแต่ละประเด็น พร้อมทงัทาํการกาํหนดรหสั เพือนาํมาใช้ในการคาํนวณทาง
สถิติ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป Statistic Package for Social Science –SPSS 

10.2 ค่าความถี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะ
ของตวัอยา่ง เพือจาํแนกลกัษณะทวัไปของตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
ตาํแหน่งงาน สถานภาพ ประสบการณ์การทาํงาน รายไดต่้อเดือน 

10.3 ค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชว้ิเคราะห์
ขอ้มูลคะแนน ในการจาํแนกผลวิเคราะห์ทางสถิติของตวัแปรทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ รูปแบบภาวะ
ผูน้าํ แรงจูงใจในการทาํงาน และความคิดสร้างสรรคข์องพนกังาน 

10.4 การทดสอบค่าที (t-test) ใชเ้พือทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉลีย 2 กลุ่ม 
10.5 ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ใชใ้นการทดสอบความแตกต่าง

ของค่าเฉลียมากกวา่ 2 กลุ่มขึนไป  
10.6 ค่าสหสัมพนัธ์เพียวสัน (Pearson’s Correlation) ใช้วิเคราะห์ความสัมพนัธ์

ระหวา่งตวัแปร 
10.7 วิเคราะห์การถดถอยพหุแบบมีขนัตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

ใชส้าํหรับวเิคราะห์อิทธิพลของตวัแปรทีสามารถพยากรณ์ความคิดสร้างสรรค์ 
 



 
 

บทท ี  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
เพือเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัและการนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของ

การวิจยัเรือง “ภาวะผูน้าํและแรงจูงใจในการทาํงานทีส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนกังาน
กรณีศึกษา บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จาํกดั” ซึงเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูว้ิจยั
ไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งพนกังานบริษทั ซิลลิคฟาร์ม่า จาํกดั 
สํานกังานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร จาํนวน 178 คน นาํมาวิเคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS (Statistical Package for Social Science)เป็นตารางประกอบ
คาํบรรยาย  โดยจาํแนกออกเป็น 5 ส่วน ดงัต่อไปนี 

ส่วนที  ขอ้มูลทวัไป วเิคราะห์โดยหาค่าความถี และค่าร้อยละ 

ส่วนที 2 ระดบัการรับรู้ดา้นรูปแบบภาวะผูน้าํ วิเคราะห์โดยหาค่าความถี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลีย ( ) และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ส่วนที  ระดบัความคิดเห็นดา้นแรงจูงใจในการทาํงาน วิเคราะห์โดยหาค่าความถี ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลีย ( ) และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ส่วนที  ระดบัความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํงาน วิเคราะห์โดยหาค่าความถี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลีย ( ) และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ส่วนที 5 การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระดบั
ความคิดสร้างสรรค์ในการทาํงานของพนกังาน จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ดว้ยตวัสถิติ (t-test) 

การวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบภาวะ
ผูน้าํ แรงจูงใจ และความคิดสร้างสรรค์ของพนกังาน  ดว้ยสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson Product Moment Correlation) และใชส้ถิติวิเคราะห์สมการถดถอยชนิดตวัแปรหลายตวั 
(Multiple Regression Analysis) แบบ Stepwise สําหรับหาปัจจยัทีมีผลต่อความคิดสร้างสรรคใ์น
การทาํงานของพนกังาน โดยกาํหนดค่านยัสําคญั (Significance) ทีระดบั < 0.05 หรือระดบัค่าความ
เชือมนัทางสถิติทีร้อยละ 95 
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สัญลกัษณ์ทางสถิติ 
  แทน ค่าเฉลีย 

S.D. แทน ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

t  แทน ค่าสถิติ t ทีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 

F  แทน ค่าสถิติ F ทีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 
2   แทน ค่าสถิติไคร์สแควร์ 

R  แทน สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์พหุคูณ 

R2  แทน ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ 

Adjusted R2 แทน ค่าอาํนาจในการพยากรณ์ทีเปลียนไป 

*  แทน ความมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

Sig.  แทน ค่านยัสาํคญัทางสถิติ 

B  แทน ค่าสัมประสิทธิการถดถอยไม่ปรับมาตรฐาน 
Beta  แทน  ค่าสัมประสิทธิถดถอยมาตรฐานของตวัแปร 

X1  แทน ภาวะผูน้าํแบบมุ่งคน 

X2  แทน ภาวะผูน้าํแบบมุ่งงาน 
X3  แทน ภาวะผูน้าํแบบมุ่งงานตาํ มุ่งคนตาํ 
X4  แทน ภาวะผูน้าํแบบทาํงานเป็นทีม 
X5  แทน ภาวะผูน้าํแบบทางสายกลาง 
X6  แทน ดา้นความสาํเร็จของงาน 
X7  แทน ดา้นลกัษณะของงาน 

X8  แทน ดา้นความกา้วหนา้และความมนัคงในงาน 
X9  แทน ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
X10 แทน ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ 
X11 แทน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน 
Y  แทน ความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํงาน 
Z  แทน คะแนนมาตรฐาน 
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ส่วนท ี1 ข้อมูลทวัไป  
แสดงผลการศึกษาเกียวกับข้อมูลทัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ตาํแหน่งงาน สถานภาพ ประสบการณ์การทาํงาน และรายไดต่้อเดือน มีผลการศึกษาดงันี 

 

ตารางที 3 จาํนวนและร้อยละดา้นขอ้มูลทวัไปของกลุ่มตวัอยา่ง 

(n = 178) 

ข้อมูลทวัไป จํานวน ร้อยละ 
เพศ 
ชาย 77 43.26 

หญิง 101 56.74 

รวม 178 100.00 

อายุ 
นอ้ยกวา่ 30 ปี 74 41.57 

30 - 40 ปี 76 42.70 

41 – 50 ปี 23 12.92 

51 ปีขึนไป 5 2.81 

รวม 178 100.00 

สถานภาพ 
โสด 115 64.61 

สมรส 57 32.02 

หมา้ย 1 0.56 

หยา่ร้าง 5 2.81 

รวม 178 100.00 

ระดับการศึกษา 
ตาํกวา่ปริญญาตรี 16 8.99 

ปริญญาตรี 147 82.58 

ปริญญาโท 15 8.43 

รวม 178 100.00 
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ตารางที 3 จาํนวนและร้อยละดา้นขอ้มูลทวัไปของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 
(n = 178) 

ข้อมูลทวัไป จํานวน ร้อยละ 
อายุงาน 
นอ้ยกวา่ 2  ปี 90 50.56 

2–3  ปี 16 8.99 

4-5  ปี 50 28.09 

มากกวา่ 5  ปี 22 12.36 

รวม 178 100.00 

รายได้เฉลยีต่อเดือน 
ไม่เกิน 25,000 87 48.88 

25,001–40,000 50 28.09 

40,001–55,000 29 16.29 

55,001 บาทขึนไป 12 6.74 

รวม 178 100.00 

 
จากตารางที 3 ผลการวเิคราะห์สามารถอธิบายขอ้มูลทวัไปของกลุ่มตวัอยา่ง ไดด้งันี 

เพศ พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  
และเป็นเพศชาย จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  

อาย ุพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง -  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อย ละ 
.  รองลงมาอายุน้อยกว่า  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  อายุระหว่าง -  ปี 

จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และอายุ   ปีขึนไป จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  
ตามลาํดบั 

สถานภาพ พบวา่กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จาํนวน  คน คิดเป็นร้อย
ละ .  รองลงมามีสถานภาพสมรส จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  หย่าร้าง จาํนวน  คน 
คิดเป็นร้อยละ .  และหมา้ย จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั 

ระดบัการศึกษา พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน  
คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมามีการศึกษาตาํกวา่ปริญญาตรี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  
และระดบัปริญญาโท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั 
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อายงุาน พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายงุานนอ้ยกวา่  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อย
ละ .  รองลงมามีอายงุานระหวา่ง -  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  อายุงานมากกวา่  
ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และอายุงานระหว่าง -  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 

.  ตามลาํดบั 

รายไดเ้ฉลียต่อเดือน พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลียไม่เกิน ,  บาทต่อ
เดือน จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมามีรายไดเ้ฉลียระหวา่ง , - ,  บาทต่อ
เดือน จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รายไดเ้ฉลีย , - ,  บาทต่อเดือน จาํนวน  คน 
คิดเป็นร้อยละ .  และรายได้เฉลีย ,  บาทขึนไป จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  
ตามลาํดบั 

 
ส่วนที 2 ระดับการรับรู้ด้านรูปแบบภาวะผู้นํา วิเคราะห์โดยหาค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ( ) 
และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

ตารางที 4  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของการรับรู้ดา้นรูปแบบภาวะผูน้าํ  
    แบบมุ่งคน 

(n=178) 

ภาวะผู้นําแบบมุ่งคน 
ระดบัการรับรู้ 

 S.D. ระดบั น้อย
ทสุีด น้อย ปาน

กลาง มาก มาก
ทสุีด 

1.พยายามใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิด
ความพอใจสูงสุด หลีกเลียง
ปัญหาหรือความขดัแยง้  

0 6 67 85 20 3.67 0.72 มาก 

(0.00) (3.37) (37.64) (47.75) (11.24)       

2.ช่วยเหลือเกือกลูในเรืองส่วนตวั
ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความ
เตม็ใจและยติุธรรมเสมอ  

1 6 91 68 12 3.47 0.70 มาก 

(0.56) (3.37) (51.12) (38.20) (6.74)       

3.มุ่งเนน้ทีความสมัพนัธ์กบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยทีผลงาน
อาจไม่บรรลุเป้าหมาย  

3 21 85 55 14 3.31 0.84 ปาน
กลาง 

(1.69) (11.80) (47.75) (30.90) (7.87)       

4.การมองโลกในแง่ดี ช่วยเหลือ
ใหก้าํลงัใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใน
การปฏิบติังาน  

4 9 10 111 44 4.02 0.69 มาก 

(2.25) (5.06) (5.62) (62.36) (24.72)       
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ตารางที 4 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของการรับรู้ดา้นรูปแบบภาวะผูน้าํ 
   แบบมุ่งคน (ต่อ) 

(n=178) 

ภาวะผู้นําแบบมุ่งคน 
ระดบัการรับรู้ 

 S.D. ระดบั น้อย
ทสุีด น้อย ปาน

กลาง มาก มาก
ทสุีด 

5.ผูบ้งัคบับญัชายดึถือของตนกบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความสาํคญั
เหนือสิงอืนใด  

4 11 13 100 50 4.02 0.75 มาก 

(2.25) (6.18) (7.30) (56.18) (28.09)       

รวม 3.69 0.37 มาก 
 

จากตารางที 4 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการรับรู้ดา้นรูปแบบภาวะผูน้าํแบบมุ่งคนโดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.69 และ S.D.= 0.37) เมือพิจารณารายขอ้พบวา่ขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ 
การมองโลกในแง่ดี ช่วยเหลือให้กาํลงัใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการปฏิบติังาน ( = 4.02 และ S.D.= 
0.69) และผูบ้งัคบับญัชายึดถือของตนกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความสําคญัเหนือสิงอืนใด อยูใ่นระดบั
มาก ( = 4.02 และ S.D.= 0.75) และขอ้ทีอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ พยายามให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิด
ความพอใจสูงสุด หลีกเลียงปัญหาหรือความขดัแยง้ ( = 3.67 และS.D.= 0.72) ช่วยเหลือเกือกูลใน
เรืองส่วนตวัของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความเต็มใจและยุติธรรมเสมอ ( = 3.47 และ S.D.=0.70) 

และมุ่งเนน้ทีความสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยทีผลงานอาจไม่บรรลุเป้าหมาย ( = 3.31 และ 
S.D.= 0.84) ตามลาํดบั 
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ตารางที 5 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของการรับรู้ดา้นรูปแบบภาวะผูน้าํ    
   แบบมุ่งงาน  

 (n=178) 

ภาวะผู้นําแบบมุ่งงาน 
ระดบัการรับรู้ 

 S.D. ระดบั น้อย
ทสุีด น้อย ปาน

กลาง มาก มาก
ทสุีด 

1.มุ่งทีจะใหง้านสาํเร็จเพียงอยา่ง
เดียวในลกัษณะบา้งานหรืองานขึน
สมอง  

21 88 45 20 4 2.43 0.92 นอ้ย 

(11.80) (49.44) (25.28) (11.24) (2.25)       

2.ใชอ้าํนาจ กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั 
การสงัการดและไม่เปิดโอกาสให้
ซกัถาม  

35 85 41 14 3 2.24 0.92 นอ้ย 

(19.66) (47.75) (23.03) (7.87) (1.69)       

3.มุ่งทาํงานอยา่งเตม็ทีโดยไม่
สนใจความสมัพนัธ์กบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  

39 82 41 12 4 2.21 0.94 นอ้ย 

(21.91) (46.07) (23.03) (6.74) (2.25)       

4.สงัการทงัหมด ตดัสินใจ
แกปั้ญหาเอง โดยไม่สนใจความ
ตอ้งการของผูอื้น  

23 57 69 23 6 2.62 0.49 ปาน
กลาง (12.92) (32.02) (38.76) (12.92) (3.37)     

5.ปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ย
มาตรการเด็ดขาด 

22 69 54 20 13 2.62 0.73 ปาน
กลาง  (12.36) (38.76) (30.34) (11.24) (7.30)     

รวม 2.43 0.56 น้อย 
 

จากตารางที 5 พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดบัการรับรู้ดา้นรูปแบบภาวะผูน้าํแบบมุ่งงาน
โดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย ( = 2.43 และ S.D.= 0.56) เมือพิจารณารายขอ้พบวา่ขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงสุด 
คือ สังการทงัหมด ตดัสินใจแก้ปัญหาเอง โดยไม่สนใจความตอ้งการของผูอื้น อยู่ในระดบัปาน
กลาง ( = 2.62 และ S.D.= 0.49) และปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยมาตรการเด็ดขาด อยูใ่นระดบั
ปานกลาง ( = 2.62 และ S.D.= 0.73) และขอ้ทีอยู่ในระดบัน้อย ไดแ้ก่ มุ่งทีจะให้งานสําเร็จเพียง
อยา่งเดียวในลกัษณะบา้งานหรืองานขึนสมอง ( = 2.43 และS.D.= 0.92) ใช้อาํนาจ กฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบั การสังการดและไม่เปิดโอกาสให้ซกัถาม ( = 2.24 และ S.D.= 0.92) และมุ่งทาํงานอยา่ง
เตม็ทีโดยไม่สนใจความสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ( = 2.21 และ S.D.= 0.94) ตามลาํดบั 
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ตารางที 6 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของการรับรู้ดา้นรูปแบบภาวะผูน้าํ 
   แบบมุ่งงานตาํ มุ่งคนตาํ  

(n=178) 

ภาวะผู้นําแบบมุ่งงานตาํ มุ่งคนตาํ 
ระดบัการรับรู้ 

 S.D. ระดบั น้อย
ทสุีด น้อย ปาน

กลาง มาก มาก
ทสุีด 

1.ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทีจะเปลียนแปลง
การทาํงาน  

56 78 36 5 3 1.99 0.89 นอ้ย 

(31.46) (43.82) (20.22) (2.81) (1.69)       

2.ไม่สนใจทีจะเสนอหรือริเริม
ความคิดใหม่ๆและการเสนอความ
คิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  

61 84 26 4 3 1.90 0.85 นอ้ย 

(34.27) (47.19) (14.61) (2.25) (1.69)       

3.ไม่มีการชีแจง/อธิบายเหตุผลใน
การบริหารงานต่อ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  

63 73 31 9 2 1.96 0.91 นอ้ย 

(35.39) (41.01) (17.42) (5.06) (1.12)       

4.ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่ไดรั้บการ
ชีแจง/ทาํความเขา้ใจในการ
บริหารงานของผูบ้งัคบับญัชา  

33 101 34 7 3 2.13 0.87 นอ้ย 

(18.54) (56.74) (19.10) (3.93) (1.69)       

5.ผูบ้งัคบับญัชาพอใจกบัวธีิทาํงาน
ปัจจุบนัและไม่ตอ้งการสิงทีต่าง
จากทีปฏิบติัอยู ่ 

48 88 33 8 1 2.02 0.76 นอ้ย 

(26.97) (49.44) (18.54) (4.49) (0.56)       

รวม 1.97 0.50 น้อย 
 

จากตารางที 6 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการรับรู้ดา้นรูปแบบภาวะผูน้าํแบบมุ่งงานตาํ 
มุ่งคนตาํ โดยรวมอยู่ในระดบัน้อย ( = 1.97 และ S.D.= 0.50) เมือพิจารณารายขอ้พบว่าขอ้ทีมี
ค่าเฉลียสูงสุด คือ ผูใ้ต้บังคับบัญชาไม่ได้รับการชีแจง/ทาํความเข้าใจในการบริหารงานของ
ผูบ้งัคบับัญชา อยู่ในระดับน้อย ( = 2.13 และ S.D.= 0.87) และข้อทีอยู่ในระดับน้อย ได้แก่ 
ผูบ้งัคบับญัชาพอใจกบัวิธีทาํงานปัจจุบนัและไม่ตอ้งการสิงทีต่างจากทีปฏิบติัอยู่  ( = 2.02 และ 
S.D.= 0.76) ไม่รับฟังความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทีจะเปลียนแปลงการทาํงาน ( = 1.99 และ
S.D.= 0.89) ไม่มีการชีแจง/อธิบายเหตุผลในการบริหารงานต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ( = 1.96 และ 
S.D.= 0.91) และไม่สนใจทีจะเสนอหรือริเริมความคิดใหม่ๆและการเสนอความคิดเห็นของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ( = 1.90 และ S.D.= 0.85) ตามลาํดบั 
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ตารางที 7 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของการรับรู้ดา้นรูปแบบภาวะผูน้าํ 
   แบบทาํงานเป็นทีม  

(n=178) 

ภาวะผู้นําแบบทาํงานเป็นทมี 
ระดบัการรับรู้ 

 S.D. ระดบั น้อย
ทสุีด น้อย ปาน

กลาง มาก มาก
ทสุีด 

1.มกัคิดคน้งานหรือวธีิการ
ใหม่ๆ และกระตุน้ใหทุ้กคนมี
ส่วนร่วม  

1 4 85 71 17 3.56 0.72 มาก 

(0.56) (2.25) (47.75) (39.89) (9.55)       

2.นาํเสนอรูปแบบวธีิการใหม่ๆ 

เพือกระตุน้การผลิตการ
สร้างสรรค ์และความพึงพอใจ
การทาํงาน  

3 7 83 73 12 3.47 0.75 มาก 

(1.69) (3.93) (46.63) (41.01) (6.74)       

3.เปิดโอกาสให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแสดงความเห็น
ได ้แมเ้ป็นความคิดเห็นที
แตกต่าง  

1 3 94 58 22 3.54 0.75 มาก 

(0.56) (1.69) (52.81) (32.58) (12.36)       

4.ยอมรับความเห็นทีมีเหตุมีผล
จากผูอื้นเสมอ  

5 6 11 107 49 4.06 0.86 มาก 

(2.81) (3.37) (6.18) (60.11) (27.53)       

5.ทุ่มเทความความสามารถ
คิดคน้งานใหม่ๆและ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเตม็ใจใหค้วาม
ร่วมมือ  

3 7 29 86 53 4.01 0.64 มาก 

(1.69) (3.93) (16.29) (48.31) (29.78)       

รวม 3.71 0.40 มาก 
 

จากตารางที 7 พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดบัการรับรู้ดา้นรูปแบบภาวะผูน้าํแบบทาํงาน
เป็นทีม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 3.71 และ S.D.= 0.40) เมือพิจารณารายขอ้พบว่าขอ้ทีมี
ค่าเฉลียสูงสุด คือ ยอมรับความเห็นทีมีเหตุมีผลจากผูอื้นเสมอ  อยู่ในระดบัมาก ( = 4.06 และ 
S.D.= 0.86) และข้อทีอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ทุ่มเทความความสามารถคิดค้นงานใหม่ๆและ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเต็มใจให้ความร่วมมือ อยูใ่นระดบัมาก ( = 4.01 และ S.D.= 0.64) มกัคิดคน้งาน
หรือวิธีการใหม่ๆ และกระตุน้ให้ทุกคนมีส่วนร่วม ( = 3.56 และS.D.= 0.72) เปิดโอกาสให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแสดงความเห็นได้ แมเ้ป็นความคิดเห็นทีแตกต่าง ( = 3.54 และ S.D.= 0.75) และ
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นําเสนอรูปแบบวิธีการใหม่ๆ เพือกระตุ้นการผลิตการสร้างสรรค์ และความพึงพอใจการ
ทาํงาน ( = 3.47 และ S.D.= 0.75) ตามลาํดบั 

 
ตารางที 8 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของการรับรู้ดา้นรูปแบบภาวะผูน้าํ 

   แบบทางสายกลาง  
(n=178) 

ภาวะผู้นําแบบทางสายกลาง 
ระดบัการรับรู้ 

 S.D. ระดบั น้อย
ทสุีด น้อย ปาน

กลาง มาก มาก
ทสุีด 

1.มกัใชว้ธีิการผอ่นปรนเขา้หา
กนัมากกวา่ทีจะเผชิญหนา้กนั  

เมือเกิดปัญหาหรือขอ้ขดัแยง้  

2 4 89 64 19 3.53 0.76 มาก 

(1.12) (2.25) (50.00) (35.96) (10.67)       

2.รู้จกัเลือกสรรและใชค้นให้
เหมาะสมกบังาน  

2 8 82 65 21 3.53 0.80 มาก 

(1.12) (4.49) (46.07) (36.52) (11.80)       

3.ห่วงใยความรู้สึกของผูใ้ต ้

บงัคบับญัชาและผลงานเท่า ๆ 
กนั  

2 11 80 66 19 3.50 0.81 มาก 

(1.12) (6.18) (44.94) (37.08) (10.67)       

4.ใหค้วามเป็นมิตรกบัทุกคน 

ในฐานะเพือนร่วมงาน 

19 23 88 32 16 3.02 0.89 ปาน
กลาง  (10.67) (12.92) (49.44) (17.98) (8.99)     

5.มกัจะพยายามพบกบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาครึงทาง  

8 43 78 38 11 3.01 0.93 ปาน
กลาง (4.49) (24.16) (43.82) (21.35) (6.18)     

รวม 3.31 0.42 ปาน
กลาง 

 

จากตารางที 8 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการรับรู้ดา้นรูปแบบภาวะผูน้าํแบบทางสาย
กลาง โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.31 และ S.D.= 0.42) เมือพิจารณารายขอ้พบวา่ขอ้ทีมี
ค่าเฉลียสูงสุด คือ มกัใชว้ธีิการผอ่นปรนเขา้หากนัมากกวา่ทีจะเผชิญหนา้กนั  เมือเกิดปัญหาหรือขอ้
ขดัแยง้ ( = 3.53 และ S.D.= 0.76) และรู้จกัเลือกสรรและใชค้นให้เหมาะสมกบังาน อยูใ่นระดบั
มาก  ( = 3.53 และ S.D.= 0.80) และข้อทีอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ห่วงใยความรู้สึกของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและผลงานเท่า ๆ กนั ( = 3.50 และS.D.= 0.81) ขอ้ทีอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ 
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ให้ความเป็นมิตรกบัทุกคน ในฐานะเพือนร่วมงาน ( = 3.02 และ S.D.= 0.89) และมกัจะพยายาม
พบกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาครึงทาง  ( = 3.01 และ S.D.= 0.93) ตามลาํดบั 

 

ตารางที 9 ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของการรับรู้ดา้นรูปแบบภาวะผูน้าํ โดยรวมและราย 

   ดา้น  
(n=178) 

รูปแบบภาวะผู้นํา  S.D. ระดับ ลาํดับ 
ภาวะผูน้าํแบบมุ่งคน 3.69 0.37 มาก 2 

ภาวะผูน้าํแบบมุ่งงาน 2.43 0.56 นอ้ย 4 

ภาวะผูน้าํแบบมุ่งงานตาํ มุ่งคนตาํ 1.97 0.50 นอ้ย 5 

ภาวะผูน้าํแบบทาํงานเป็นทีม 3.71 0.40 มาก 1 

ภาวะผูน้าํแบบทางสายกลาง 3.31 0.42 ปานกลาง 3 

รวม 3.02 0.24 ปานกลาง   

 

จากตารางที 9 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการรับรู้ดา้นรูปแบบภาวะผูน้าํโดยรวม อยูใ่น
ระดบัปานกลาง (  = 3.02 และ S.D.= 0.24) เมือพิจารณารายดา้น เรียงจากมากไปนอ้ย พบวา่ภาวะ
ผูน้าํแบบทาํงานเป็นทีมมีค่าเฉลียมากทีสุด อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.71 และ S.D.= 0.40) รองลงมา
คือภาวะผูน้าํแบบมุ่งคน อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.69 และ S.D.= 0.37) ภาวะผูน้าํแบบทางสายกลาง 

อยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.31 และ S.D.= 0.42) ภาวะผูน้าํแบบมุ่งงาน อยู่ในระดบันอ้ย (  = 

2.43 และ S.D.= 0.56) และภาวะผูน้าํแบบมุ่งงานตาํ มุ่งคนตาํ อยู่ในระดบัน้อย (  = 1.97 และ 

S.D.= 0.50) ตามลาํดบั 
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ส่วนที  ระดับความคิดเห็นด้านแรงจูงใจในการทํางาน วิเคราะห์โดยหาค่าความถี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลยี ( ) และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 

ตารางที 10 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการทาํงาน ดา้น 

     ความสาํเร็จของงาน  
(n=178) 

ความสําเร็จของงาน 
ระดบัแรงจูงใจ 

 S.D. ระดบั น้อย
ทสุีด น้อย ปาน

กลาง มาก มาก
ทสุีด 

1.สามารถทาํงานไดส้าํเร็จตาม
เป้าหมายทีวางไว ้ 

0 1 53 94 30 3.86 0.69 มาก 

(0.00) (0.56) (29.78) (52.81) (16.85)       

2.มีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา
ต่างๆทีเกิดขึน  

0 3 65 88 22 3.72 0.70 มาก 

(0.00) (1.69) (36.52) (49.44) (12.36)       

3.มีความภาคภูมิใจในผลสาํเร็จ
ของงานทีทาํ  

0 1 52 87 38 3.91 0.72 มาก 

(0.00) (0.56) (29.21) (48.88) (21.35)       

4.ไดรั้บการยกยอ่งและชมเชย
เกียวกบัการทาํงานจาก
ผูบ้งัคบับญัชาเสมอ  

7 8 18 89 56 4.01 0.62 มาก 

(3.93) (4.49) (10.11) (50.00) (31.46)       

5.ไดรั้บการยอมรับเกียวกบัความรู้ 

ความสามารถในการทาํงานจาก
ผูบ้งัคบับญัชาและเพือนร่วมงาน  

7 7 11 109 44 3.99 0.54 มาก 

(3.93) (3.93) (6.18) (61.24) (24.72)       

รวม 3.90 0.38 มาก 
 

จากตารางที 10 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัแรงจูงใจในการทาํงาน ดา้นความสําเร็จของ
งาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.90 และ S.D.= 0.38) เมือพิจารณารายขอ้พบวา่ขอ้ทีมีค่าเฉลีย
สูงสุด คือ ไดรั้บการยกย่องและชมเชยเกียวกบัการทาํงานจากผูบ้งัคบับญัชาเสมอ อยู่ในระดบัมาก 
( = 4.01 และ S.D.= 0.62) และขอ้ทีอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ได้รับการยอมรับเกียวกับความรู้ 

ความสามารถในการทาํงานจากผูบ้งัคบับญัชาและเพือนร่วมงาน ( = 3.99 และ S.D.= 0.54) มีความ
ภาคภูมิใจในผลสําเร็จของงานทีทาํ  ( = 3.91 และS.D.= 0.72) สามารถทาํงานได้สําเร็จตาม
เป้าหมายทีวางไว ้( = 3.86 และ S.D.= 0.69) และมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาต่างๆทีเกิดขึน ( = 

3.72 และ S.D.= 0.70) ตามลาํดบั 
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ตารางที 11 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการทาํงาน ดา้น 

     ลกัษณะของงาน 

(n=178) 

ลกัษณะของงาน 
ระดบัแรงจูงใจ 

 S.D. ระดบั น้อย
ทสุีด น้อย ปาน

กลาง มาก มาก
ทสุีด 

1.ไดใ้ชค้วามรู้ ความสามารถทีมี
อยูอ่ยา่งเตม็ทีในการทาํงานใน
ตาํแหน่งปัจจุบนั  

0 4 64 84 26 3.74 0.73 มาก 

(0.00) (2.25) (35.96) (47.19) (14.61)       

2.ลกัษณะงานทีรับผดิชอบมี
ความหลากหลาย ไม่ซาํซาก จาํเจ 
จนทาํใหเ้กิดความเบือหน่าย  

2 17 94 55 10 3.30 0.77 ปาน
กลาง (1.12) (9.55) (52.81) (30.90) (5.62)     

3.งานทีไดรั้บมอบหมายเปิด
โอกาสใหใ้ชค้วามคิดริเริม
สร้างสรรค ์ 

0 10 84 67 17 3.51 0.75 มาก 

(0.00) (5.62) (47.19) (37.64) (9.55)       

4.ปริมาณงานทีรับผิดชอบมีความ
เหมาะสม ทาํใหส้ามารถทาํงาน
สาํเร็จลุล่วงไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

3 7 29 86 53 4.01 0.64 มาก 

(1.69) (3.93) (16.29) (48.31) (29.78)       

5.ลกัษณะงานทีรับผดิชอบมี
ความน่าสนใจและทา้ทายสูง  

4 11 13 100 50 4.02 0.89 มาก 

(2.25) (6.18) (7.30) (56.18) (28.09)       

รวม 3.71 0.37 มาก 
 

จากตารางที 11 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัแรงจูงใจในการทาํงาน ดา้นลกัษณะของงาน
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.71 และ S.D.= 0.37) เมือพิจารณารายขอ้พบวา่ขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงสุด 
คือ ลกัษณะงานทีรับผิดชอบมีความน่าสนใจและทา้ทายสูง อยูใ่นระดบัมาก ( = 4.02 และ S.D.= 
0.89) และขอ้ทีอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ปริมาณงานทีรับผิดชอบมีความเหมาะสม ทาํให้สามารถ
ทาํงานสาํเร็จลุล่วงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ( = 4.01 และ S.D.= 0.64) ไดใ้ชค้วามรู้ ความสามารถที
มีอยู่อย่างเต็มทีในการทาํงานในตาํแหน่งปัจจุบนั ( = 3.74 และS.D.= 0.73) และงานทีได้รับ
มอบหมายเปิดโอกาสให้ใชค้วามคิดริเริมสร้างสรรค ์( = 3.51 และ S.D.= 0.75) ขอ้ทีอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ไดแ้ก่ ลกัษณะงานทีรับผดิชอบมีความหลากหลาย ไม่ซาํซาก จาํเจ จนทาํให้เกิดความเบือ
หน่าย  ( = 3.30 และ S.D.= 0.77) ตามลาํดบั 
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ตารางที 12 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการทาํงาน ดา้น 

     ความกา้วหนา้และความมนัคงในงาน 

(n=178) 

ความก้าวหน้าและความมนัคง
ในงาน 

ระดบัแรงจูงใจ 
 S.D. ระดบั น้อย

ทสุีด น้อย ปาน
กลาง มาก มาก

ทสุีด 
1.บริษทัมีนโยบายสนบัสนุน
บุคลากรใหมี้การเลือนตาํแหน่ง
สูงขึน  

4 12 94 52 16 3.36 0.83 ปาน
กลาง (2.25) (6.74) (52.81) (29.21) (8.99)     

2.ไดรั้บการสนบัสนุนใน
การศึกษาดูงาน อบรม สมัมนา
ทงัในและต่างประเทศอยูเ่สมอ  

17 26 84 45 6 2.98 0.96 ปาน
กลาง (9.55) (14.61) (47.19) (25.28) (3.37)     

3.บริษทัมีความมนัคงและไดรั้บ
การยอมรับ  

1 3 68 70 36 3.77 0.81 มาก 

(0.56) (1.69) (38.20) (39.33) (20.22)       

4.สามารถปฏิบติังานในบริษทั
ไดจ้นกระทงัเกษียณอาย ุ

8 15 81 56 18 3.34 0.93 ปาน
กลาง (4.49) (8.43) (45.51) (31.46) (10.11)     

5.บริษทัไม่มีนโยบายคดั
พนกังานออก นอกเหนือจาก
การปฏิบติัผิดกฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบั 

5 8 23 89 53 3.99 0.88 มาก 

(2.81) (4.49) (12.92) (50.00) (29.78)       

รวม 3.49 0.51 ปาน
กลาง 

 

จากตารางที 12 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัแรงจูงใจในการทาํงาน ดา้นความกา้วหน้า
และความมนัคงในงานโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.49 และ S.D.= 0.51) เมือพิจารณาราย
ขอ้พบวา่ขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ บริษทัไม่มีนโยบายคดัพนกังานออก นอกเหนือจากการปฏิบติัผิด
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.99 และ S.D.= 0.88) และขอ้ทีอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ 
บริษทัมีความมนัคงและไดรั้บการยอมรับ ( = 3.77 และS.D.= 0.81) และขอ้ทีอยู่ในระดบัปาน
กลาง ไดแ้ก่ บริษทัมีนโยบายสนบัสนุนบุคลากรให้มีการเลือนตาํแหน่งสูงขึน ( = 3.36 และ S.D.= 

0.83) สามารถปฏิบติังานในบริษทัไดจ้นกระทงัเกษียณอายุ ( = 3.34 และ S.D.= 0.83) และไดรั้บ
การสนบัสนุนในการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาทงัในและต่างประเทศอยู่เสมอ ( = 2.98 และ 
S.D.= 0.96) ตามลาํดบั 
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ตารางที 13 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการทาํงาน ดา้น 

     ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 

(n=178) 

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 
ระดบัแรงจูงใจ 

 S.D. ระดบั น้อย
ทสุีด น้อย ปาน

กลาง มาก มาก
ทสุีด 

1.ในบริษทัไม่มีการแบ่งพรรค
แบ่งพวก สามารถทาํงานร่วมกนั
ไดเ้ป็นอยา่งดี  

9 17 89 46 17 3.25 0.94 ปาน
กลาง (5.06) (9.55) (50.00) (25.84) (9.55)     

2.ท่านและเพือนร่วมงานใน
องคก์รมีสมัพนัธภาพทีดี  

1 4 86 66 21 3.57 0.75 มาก 

(0.56) (2.25) (48.31) (37.08) (11.80)       

3.สามารถปรึกษากบั
ผูบ้งัคบับญัชาไดทุ้กเรือง ทงั
เรืองงานและเรืองส่วนตวั  

4 14 87 55 18 3.39 0.86 ปาน
กลาง (2.25) (7.87) (48.88) (30.90) (10.11)     

4.เพือนร่วมงานยนิดีใหก้าร
ช่วยเหลือในทุกเรือง ไม่วา่จะ
เป็นเรืองงานหรือเรืองส่วนตวั  

4 11 13 100 50 4.02 0.75 มาก 

(2.25) (6.18) (7.30) (56.18) (28.09)       

5.ผูบ้ริหารมีความเป็นกนัเอง 

และมีความเขา้ใจพนกังานใน
ทุกๆเรือง  

7 8 18 89 56 4.01 0.62 มาก 

(3.93) (4.49) (10.11) (50.00) (31.46)       

รวม 3.64 0.41 มาก 
 

จากตารางที 13 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัแรงจูงใจในการทาํงาน ดา้นความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.64 และ S.D.= 0.41) เมือพิจารณารายขอ้พบวา่ขอ้ทีมี
ค่าเฉลียสูงสุด คือ เพือนร่วมงานยินดีให้การช่วยเหลือในทุกเรือง ไม่ว่าจะเป็นเรืองงานหรือเรือง
ส่วนตวั อยู่ในระดบัมาก ( = 4.02 และ S.D.= 0.75) และขอ้ทีอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารมี
ความเป็นกนัเอง และมีความเขา้ใจพนกังานในทุกๆเรือง ( = 4.01 และ S.D.= 0.62) และท่านและ
เพือนร่วมงานในองค์กรมีสัมพนัธภาพทีดี ( = 3.57 และS.D.= 0.75) และขอ้ทีอยู่ในระดบัปาน
กลาง ไดแ้ก่ สามารถปรึกษากบัผูบ้งัคบับญัชาไดทุ้กเรือง ทงัเรืองงานและเรืองส่วนตวั ( = 3.39 
และ S.D.= 0.86) สามารถปฏิบติังานในบริษทัไดจ้นกระทงัเกษียณอายุ ( = 3.34 และ S.D.= 0.83) 

และในบริษทัไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก สามารถทาํงานร่วมกนัไดเ้ป็นอย่างดี ( = 3.25 และ 
S.D.= 0.94) ตามลาํดบั 
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ตารางที 14 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการทาํงาน ดา้น 

     ผลตอบแทนและสวสัดิการ 

(n=178) 

ผลตอบแทนและสวสัดกิาร 
ระดบัแรงจูงใจ 

 S.D. ระดบั น้อย
ทสุีด น้อย ปาน

กลาง มาก มาก
ทสุีด 

1.ค่าตอบแทนทีไดรั้บมีความ
เหมาะสมกบัวฒิุการศึกษา 
ความรู้ และความสามารถ  

7 22 99 44 6 3.11 0.81 ปาน
กลาง 

  

(3.93) (12.36) (55.62) (24.72) (3.37)     

2.ค่าตอบแทนทีไดรั้บมีความ
เพียงพอต่อการดาํรงชีวติใน
สภาพเศรษฐกิจปัจจุบนั  

11 23 97 37 10 3.07 0.90 ปาน
กลาง 

  

(6.18) (12.92) (54.49) (20.79) (5.62)     

3.ไดรั้บสวสัดิการเหมาะสม 

เช่น โบนสั ,การปฏิบติังาน
ล่วงเวลาหรือวนัหยดุ ,ค่า
รักษาพยาบาล  

4 24 87 54 9 3.22 0.83 ปาน
กลาง 

  

(2.25) (13.48) (48.88) (30.34) (5.06)     

4.ค่าตอบแทนสาํหรับพนกังาน
ทีตอ้งปฏิบติังานล่วงเวลา หรือ
ในวนัหยดุเป็นไปดว้ยความ
ยติุธรรม  

0 14 18 102 44 3.99 0.77 มาก 

(0.00) (7.87) (10.11) (57.30) (24.72)       

5.ค่าตอบแทนทีไดรั้บอยูใ่น
ระดบัสูงเมือเทียบกบัองคก์ร
อืนๆทีอยูใ่นกลุ่มธุรกิจเดียวกนั  

6 11 17 87 57 4.00 0.85 มาก 

(3.37) (6.18) (9.55) (48.88) (32.02)       

รวม 3.48 0.44 ปาน
กลาง 

 

จากตารางที 14 พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดบัแรงจูงใจในการทาํงาน ดา้นผลตอบแทน
และสวสัดิการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.48 และ S.D.= 0.44) เมือพิจารณารายขอ้พบวา่ขอ้ทีมี
ค่าเฉลียสูงสุด คือ ค่าตอบแทนทีไดรั้บอยู่ในระดบัสูงเมือเทียบกบัองค์กรอืนๆทีอยู่ในกลุ่มธุรกิจ
เดียวกนั อยูใ่นระดบัมาก ( = 4.00 และ S.D.= 0.85) และขอ้ทีอยูใ่นระดบัมากไดแ้ก่ ค่าตอบแทน
สาํหรับพนกังานทีตอ้งปฏิบติังานล่วงเวลา หรือในวนัหยุดเป็นไปดว้ยความยุติธรรม ( = 3.99 และ 
S.D.= 0.77) และ และขอ้ทีอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ไดรั้บสวสัดิการเหมาะสม เช่น โบนสั ,การ
ปฏิบติังานล่วงเวลาหรือวนัหยดุ ,ค่ารักษาพยาบาล ( = 3.22 และS.D.= 0.83) ค่าตอบแทนทีไดรั้บมี
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ความเหมาะสมกบัวุฒิการศึกษา ความรู้ และความสามารถ ( = 3.11 และ S.D.= 0.81) และ
ค่าตอบแทนทีไดรั้บมีความเพียงพอต่อการดาํรงชีวิตในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบนั ( = 3.07 และ 
S.D.= 0.90) ตามลาํดบั 

 

ตารางที 15 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการทาํงาน ดา้น 

     สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน 

(n=178) 

สภาพแวดล้อมในการปฏิบัตงิาน 
ระดบัแรงจูงใจ 

 S.D. ระดบั น้อย
ทสุีด น้อย ปาน

กลาง มาก มาก
ทสุีด 

1.บริษทัมีเครืองมือ วสัดุอุปกรณ์ 
และสิงอาํนวยความสะดวกในการ
ปฏิบติังานอยา่งเพียงพอ  

1 12 81 75 9 3.44 0.72 มาก 

(0.56) (6.74) (45.51) (42.13) (5.06)       

2.บริษทัมีบรรยากาศและสภาพ
แวด ลอ้มทีเอือต่อการปฏิบติังาน 

2 15 98 52 11 3.31 0.76 ปาน
กลาง 

  

(1.12) (8.43) (55.06) (29.21) (6.18)     

3.บริษทัมีสถานทีทีมีความเป็น
สดัส่วน มีความเป็นระเบียบ 
สะอาด ปลอดภยัต่อการ
ปฏิบติังาน  

2 12 98 55 11 3.34 0.74 ปาน
กลาง 

  

(1.12) (6.74) (55.06) (30.90) (6.18)     

4.มีหอ้งสุขาทีสะอาด และ
ปลอดภยัไวบ้ริการพนกังานอยา่ง
เพียงพอ  

4 11 13 100 50 4.02 0.67 มาก 

(2.25) (6.18) (7.30) (56.18) (28.09)       

5.สภาพพืนทีการทาํงานช่วย
เสริมสร้างบรรยากาศในการทาํงาน
ไดเ้ป็นอยา่งดี  

3 7 29 86 53 4.01 0.64 มาก 

(1.69) (3.93) (16.29) (48.31) (29.78)       

รวม 3.62 0.39 มาก 
 

จากตารางที 15 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัแรงจูงใจในการทาํงาน ดา้นสภาพแวดลอ้ม
ในการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.62 และ S.D.= 0.39) เมือพิจารณารายขอ้พบวา่ขอ้
ทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ มีหอ้งสุขาทีสะอาด และปลอดภยัไวบ้ริการพนกังานอยา่งเพียงพอ อยูใ่นระดบั
มาก ( = 4.02 และ S.D.= 0.67) และขอ้ทีอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ สภาพพืนทีการทาํงานช่วย
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เสริมสร้างบรรยากาศในการทาํงานได้เป็นอย่างดี อยู่ในระดบัมาก ( = 4.01 และ S.D.= 0.64)  
บริษทัมีเครืองมือ วสัดุอุปกรณ์ และสิงอาํนวยความสะดวกในการปฏิบติังานอย่างเพียงพอ ( = 

3.44 และS.D.= 0.72) ขอ้ทีอยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ บริษทัมีสถานทีทีมีความเป็นสัดส่วน มี
ความเป็นระเบียบ สะอาด ปลอดภยัต่อการปฏิบติังาน ( = 3.34 และ S.D.= 0.74) และบริษทัมี
บรรยากาศและสภาพแวด ลอ้มทีเอือต่อการปฏิบติังาน ( = 3.31 และ S.D.= 0.76) ตามลาํดบั 

 

ตารางที 16 ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการทาํงาน โดยรวมและรายดา้น  
(n=178) 

แรงจูงในในการทาํงาน  S.D. ระดับ ลาํดับ 
ความสาํเร็จของงาน 3.90 0.38 มาก 1 

ลกัษณะของงาน 3.71 0.37 มาก 2 

ความกา้วหนา้และความมนัคงในงาน 3.49 0.51 มาก 5 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 3.64 0.41 มาก 3 

ผลตอบแทนและสวสัดิการ 3.48 0.44 มาก 6 

สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน 3.62 0.39 มาก 4 

รวม 3.64 0.31 มาก   

 

จากตารางที 16 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัแรงจูงใจในการทาํงานโดยรวม อยูใ่นระดบั
มาก (  = 3.64 และ S.D.= 0.31) เมือพิจารณารายดา้น เรียงจากมากไปนอ้ย พบวา่ความสําเร็จของ
งานมีค่าเฉลียมากทีสุด อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.90 และ S.D.= 0.38) รองลงมาคือลกัษณะของงาน 
อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.71 และ S.D.= 0.37) ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล อยูใ่นระดบัมาก (  = 

3.64 และ S.D.= 0.41) สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.62 และ S.D.= 
0.39) ความกา้วหน้าและความมนัคงในงาน อยู่ในระดบัมาก (  = 3.49 และ S.D.= 0.51) และ
ผลตอบแทนและสวสัดิการ อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.48 และ S.D.= 0.44) ตามลาํดบั 
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ส่วนท ี  ระดับความคิดสร้างสรรค์ในการทํางาน วิเคราะห์โดยหาค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ( ) 
และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 

ตารางที 17 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดสร้างสรรคใ์น 

     การทาํงาน 

(n=178) 

ความคดิสร้างสรรค์ 
ระดบัความคดิสร้างสรรค์ 

 S.D. ระดบั น้อย
ทสุีด น้อย ปาน

กลาง มาก มาก
ทสุีด 

1.จากเรืองเพียงเรืองเดียวสามารถ
คิดแตกประเด็นไดอ้ยา่งมากมาย  

0 5 83 83 7 3.52 0.62 มาก 

(0.00) (2.81) (46.63) (46.63) (3.93)       

2.มกัจะทาํสิงต่างๆจากแนวคิด 

แนวปฏิบติัแบบเดิมๆ 

0 20 93 62 3 3.27 0.68 ปาน
กลาง (0.00) (11.24) (52.25) (34.83) (1.69)     

3.ไม่ชอบทีจะทาํสิงต่างๆให้
แปลกออกไป 

3 35 91 47 2 3.06 0.76 ปาน
กลาง  (1.69) (19.66) (51.12) (26.40) (1.12)     

4.สามารถทีจะนาํสิงใหม่ๆเขา้มา
ช่วยในการทาํงานมีประสิทธิภาพ
มากยงิขึน  

0 3 78 85 12 3.60 0.64 มาก 

(0.00) (1.69) (43.82) (47.75) (6.74)       

5.สามารถคน้หาทางเลือกใหม่ๆ
ในการแกไ้ขปัญหา  

0 4 70 92 12 3.63 0.64 มาก 

(0.00) (2.25) (39.33) (51.69) (6.74)       

6.บ่อยครังทีความคิดของท่านทาํ
ใหค้นอืนประหลาดใจ  

1 12 98 58 9 3.35 0.71 ปาน
กลาง  (0.56) (6.74) (55.06) (32.58) (5.06)     

7.คิดวา่การทาํอะไรทีมีแบบแผน
ตายตวั เป็นการจาํกดัอิสระทาง
ความคิด  

1 12 83 63 19 3.49 0.80 มาก 

(0.56) (6.74) (46.63) (35.39) (10.67)       

8.วธีิการทาํงานทีกาํหนดตาม
ระบบอาจทาํใหข้าดอิสระในการ
ทาํงาน  

0 9 92 71 6 3.42 0.64 ปาน
กลาง (0.00) (5.06) (51.69) (39.89) (3.37)     

9.การคิดถึงสิงทีแตกต่างจากคน
ทวัไป เป็นสิงทีทา้ทาย 

0 1 82 87 8 3.57 0.59 มาก 

(0.00) (0.56) (46.07) (48.88) (4.49)       

10.ยอมรับไดว้า่ความขดัแยง้อาจ
เกิดจากการทาํงานร่วมกนั 

0 5 91 69 13 3.51 0.67 มาก 

(0.00) (2.81) (51.12) (38.76) (7.30)       
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ตารางที 17 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดสร้างสรรคใ์น 

     การทาํงาน (ต่อ) 
(n=178) 

ความคดิสร้างสรรค์ 
ระดบัความคดิสร้างสรรค์ 

 S.D. ระดบั น้อย
ทสุีด น้อย ปาน

กลาง มาก มาก
ทสุีด 

11.หลกัในการทาํงาน คือ เรือง
งานคือเรืองงาน เรืองส่วนตวัคือ
เรืองส่วนตวั ไม่นาํมาปะปนกนั 

0 2 79 65 32 3.71 0.77 มาก 

(0.00)  (1.12) (44.38) (36.52) (17.98)       

รวม 3.46 0.40 ปาน
กลาง 

 

จากตารางที 17 พบว่าระดบัความคิดสร้างสรรค์โดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง (  = 

3.46 และ S.D.= 0.40) โดยหวัขอ้หลกัในการทาํงาน คือ เรืองงานคือเรืองงาน เรืองส่วนตวัคือเรือง
ส่วนตวั ไม่นํามาปะปนกนัอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลียมากทีสุด (  = 3.71 และ S.D.= 0.77) 

รองลงมาคือ สามารถคน้หาทางเลือกใหม่ๆในการแกไ้ขปัญหา (  = .  และ S.D.= . ) และขอ้
ทีอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ สามารถทีจะนาํสิงใหม่ๆเขา้มาช่วยในการทาํงานมีประสิทธิภาพมากยิงขึน 
(  = .  และ S.D.= . ) การคิดถึงสิงทีแตกต่างจากคนทวัไป เป็นสิงทีทา้ทาย (  = .  และ 

S.D.= . ) จากเรืองเพียงเรืองเดียวสามารถคิดแตกประเด็นไดอ้ยา่งมากมาย (  = .  และ S.D.= 
. ) ยอมรับไดว้า่ความขดัแยง้อาจเกิดจากการทาํงานร่วมกนั (  = .  และ S.D.= . ) คิดวา่
การทาํอะไรทีมีแบบแผนตายตวั เป็นการจาํกดัอิสระทางความคิด (  = .  และ S.D.= . ) 

วิธีการทาํงานทีกาํหนดตามระบบอาจทาํให้ขาดอิสระในการทาํงาน (  = .  และ S.D.= . ) 

และขอ้ทีอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ บ่อยครังทีความคิดของท่านทาํให้คนอืนประหลาดใจ (  = 

.  และ S.D.= . ) มกัจะทาํสิงต่างๆจากแนวคิด แนวปฏิบติัแบบเดิมๆ (  = .  และ S.D.= 

. ) และไม่ชอบทีจะทาํสิงต่างๆใหแ้ปลกออกไป (  = .  และ S.D.= . ) ตามลาํดบั 
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ส่วนท ี5 การทดสอบสมมติฐาน  
 

สมมติฐานที 1 คุณลกัษณะส่วนบุคคลของ บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จาํกดัทีแตกต่างกนั จะมีการรับรู้
รูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจและความคิดสร้างสรรคข์องพนกังานแตกต่างกนั 

 

ตารางที 18 เปรียบเทียบค่าเฉลียระดบัการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ จาํแนกตามเพศ 

(n=178) 

รูปแบบภาวะผู้นํา เพศ  S.D. t Sig. 
ภาวะผูน้าํแบบมุ่งคน ชาย 3.68 0.35 -0.25 0.803 

 หญิง 3.70 0.38 

ภาวะผูน้าํแบบมุ่งงาน ชาย 2.34 0.53 -1.86 0.064 

 หญิง 2.49 0.57 

ภาวะผูน้าํแบบมุ่งงานตาํ มุ่งคน
ตาํ 

ชาย 1.90 0.49 -1.59 0.114 

 หญิง 2.02 0.51 

ภาวะผูน้าํแบบทาํงานเป็นทีม ชาย 3.76 0.42 1.27 0.205 

 หญิง 3.68 0.39 

ภาวะผูน้าํแบบทางสายกลาง ชาย 3.38 0.41 1.95 0.053 

 หญิง 3.26 0.42 

รวม ชาย 3.01 0.24 -0.50 0.621 

หญิง 3.03 0.24 

* มีนยัสาํคญัทีระดบั 0.05 

 

จากตารางที 18 พบวา่เพศทีแตกต่างกนั ส่งผลให้การรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํไม่แตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
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ตารางที 19 เปรียบเทียบค่าเฉลียระดบัการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ จาํแนกตามอาย ุ

(n=178) 

รูปแบบภาวะผู้นํา อายุ  S.D. F Sig. 
ภาวะผูน้าํแบบมุ่งคน นอ้ยกวา่ 30 ปี 3.63 0.37 2.29 0.080 

30 - 40 ปี 3.76 0.36 

41 – 50 ปี 3.72 0.29 

51 ปีขึนไป 3.44 0.52 

รวม 3.69 0.37 

ภาวะผูน้าํแบบมุ่งงาน นอ้ยกวา่ 30 ปี 2.26 0.46 9.15 0.000* 

30 - 40 ปี 2.42 0.55 

41 – 50 ปี 2.89 0.58 

51 ปีขึนไป 2.76 0.61 

รวม 2.43 0.56 

ภาวะผูน้าํแบบมุ่งงานตาํ มุ่งคนตาํ นอ้ยกวา่ 30 ปี 1.96 0.47 2.78 0.043* 

30 - 40 ปี 1.89 0.51 

41 – 50 ปี 2.19 0.50 

51 ปีขึนไป 2.28 0.67 

รวม 1.97 0.50 

ภาวะผูน้าํแบบทาํงานเป็นทีม นอ้ยกวา่ 30 ปี 3.67 0.39 1.49 0.220 

30 - 40 ปี 3.79 0.40 

41 – 50 ปี 3.65 0.40 

51 ปีขึนไป 3.60 0.49 

รวม 3.71 0.40 

ภาวะผูน้าํแบบทางสายกลาง นอ้ยกวา่ 30 ปี 3.30 0.40 2.53 0.059 

30 - 40 ปี 3.39 0.43 

41 – 50 ปี 3.12 0.39 

51 ปีขึนไป 3.24 0.48 

รวม 3.31 0.42 
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ตารางที 19 เปรียบเทียบค่าเฉลียระดบัการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ จาํแนกตามอาย ุ(ต่อ) 

(n=178) 

รูปแบบภาวะผู้นํา อายุ  S.D. F Sig. 
รวม นอ้ยกวา่ 30 ปี 2.96 0.24 3.09 0.029* 

30 - 40 ปี 3.05 0.21 

41 – 50 ปี 3.11 0.26 

51 ปีขึนไป 3.06 0.37 

รวม 3.02 0.24 

* มีนยัสาํคญัทีระดบั 0.05 

 

จากตารางที 19 พบว่าอายุทีแตกต่างกนั ส่งผลให้ระดบัการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ
โดยรวม ภาวะผูน้าํแบบมุ่งงาน และภาวะผูน้าํแบบมุ่งงานตาํมุ่งคนตาํ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัที
ระดบั 0.05 

 
ตารางที 20 เปรียบเทียบค่าเฉลียระดบัการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ จาํแนกตามสถานภาพ 

(n=178) 

รูปแบบภาวะผู้นํา สถานภาพ  S.D. F Sig. 
ภาวะผูน้าํแบบมุ่งคน โสด 3.67 0.38 3.05 0.030* 

สมรส 3.75 0.33 

หมา้ย 4.20 0.00 

หยา่ร้าง 3.32 0.30 

รวม 3.69 0.37 

ภาวะผูน้าํแบบมุ่งงาน โสด 2.35 0.54 2.08 0.105 

สมรส 2.57 0.58 

หมา้ย 2.60 0.00 

หยา่ร้าง 2.44 0.41 

รวม 2.43 0.56 
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ตารางที 20 เปรียบเทียบค่าเฉลียระดบัการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ จาํแนกตามสถานภาพ (ต่อ) 
(n=178) 

รูปแบบภาวะผู้นํา สถานภาพ  S.D. F Sig. 
ภาวะผูน้าํแบบมุ่งงานตาํ มุ่งคนตาํ โสด 1.97 0.53 0.91 0.437 

สมรส 1.95 0.45 

หมา้ย 2.60 0.00 

หยา่ร้าง 2.20 0.62 

รวม 1.97 0.50 

ภาวะผูน้าํแบบทาํงานเป็นทีม โสด 3.68 0.39 1.62 0.187 

สมรส 3.80 0.41 

หมา้ย 3.80 0.00 

หยา่ร้าง 3.48 0.58 

รวม 3.71 0.40 

ภาวะผูน้าํแบบทางสายกลาง โสด 3.30 0.44 0.88 0.451 

สมรส 3.36 0.38 

หมา้ย 3.00 0.00 

หยา่ร้าง 3.12 0.30 

รวม 3.31 0.42 

รวม โสด 2.99 0.25 2.58 0.055 

สมรส 3.09 0.21 

หมา้ย 3.24 0.00 

หยา่ร้าง 2.91 0.13 

รวม 3.02 0.24 

* มีนยัสาํคญัทีระดบั 0.05 

 

จากตารางที 20 พบว่าสถานภาพสมรสทีแตกต่างกนั ส่งผลให้การรับรู้รูปแบบภาวะ
ผูน้าํแบบมุ่งคนแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
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ตารางที 21 เปรียบเทียบค่าเฉลียระดบัการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ จาํแนกตามระดบัการศึกษา 
(n=178) 

รูปแบบภาวะผู้นํา ระดบัการศึกษา  S.D. F Sig. 
ภาวะผูน้าํแบบมุ่งคน ตาํกวา่ปริญญาตรี 3.69 0.36 0.51 0.600 

ปริญญาตรี 3.70 0.36 

ปริญญาโท 3.60 0.41 

รวม 3.69 0.37 

ภาวะผูน้าํแบบมุ่งงาน ตาํกวา่ปริญญาตรี 2.56 0.67 2.47 0.088 

ปริญญาตรี 2.44 0.55 

ปริญญาโท 2.15 0.37 

รวม 2.43 0.56 

ภาวะผูน้าํแบบมุ่งงานตาํ มุ่งคนตาํ ตาํกวา่ปริญญาตรี 2.24 0.30 2.73 0.068 

ปริญญาตรี 1.95 0.51 

ปริญญาโท 1.87 0.52 

รวม 1.97 0.50 

ภาวะผูน้าํแบบทาํงานเป็นทีม ตาํกวา่ปริญญาตรี 3.65 0.39 0.54 0.582 

ปริญญาตรี 3.71 0.39 

ปริญญาโท 3.80 0.50 

รวม 3.71 0.40 

ภาวะผูน้าํแบบทางสายกลาง ตาํกวา่ปริญญาตรี 3.35 0.52 3.83 0.023* 

ปริญญาตรี 3.28 0.40 

ปริญญาโท 3.59 0.41 

รวม 3.31 0.42 

รวม ตาํกวา่ปริญญาตรี 3.10 0.30 0.89 0.414 

ปริญญาตรี 3.02 0.24 

ปริญญาโท 3.00 0.16 

รวม 3.02 0.24 

* มีนยัสาํคญัทีระดบั 0.05 

 

จากตารางที 21 พบวา่ระดบัการศึกษาทีแตกต่างกนั ส่งผลให้การรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ
แบบทางสายกลางแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
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ตารางที 22 เปรียบเทียบค่าเฉลียระดบัการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ จาํแนกตามอายงุาน 

(n=178) 

รูปแบบภาวะผู้นํา อายุงาน  S.D. F Sig. 
ภาวะผูน้าํแบบมุ่งคน นอ้ยกวา่ 2  ปี 3.67 0.36 0.29 0.830 

2–3  ปี 3.66 0.36 

4-5  ปี 3.72 0.38 

มากกวา่ 5  ปี 3.73 0.37 

รวม 3.69 0.37 

ภาวะผูน้าํแบบมุ่งงาน นอ้ยกวา่ 2  ปี 2.30 0.48 7.73 0.000* 

2–3  ปี 2.31 0.49 

4-5  ปี 2.48 0.55 

มากกวา่ 5  ปี 2.89 0.67 

รวม 2.43 0.56 

ภาวะผูน้าํแบบมุ่งงานตาํ มุ่งคนตาํ นอ้ยกวา่ 2  ปี 1.91 0.47 1.42 0.240 

2–3  ปี 1.94 0.45 

4-5  ปี 2.02 0.50 

มากกวา่ 5  ปี 2.13 0.64 

รวม 1.97 0.50 

ภาวะผูน้าํแบบทาํงานเป็นทีม นอ้ยกวา่ 2  ปี 3.68 0.37 0.93 0.428 

2–3  ปี 3.81 0.46 

4-5  ปี 3.72 0.42 

มากกวา่ 5  ปี 3.80 0.45 

รวม 3.71 0.40 

ภาวะผูน้าํแบบทางสายกลาง นอ้ยกวา่ 2  ปี 3.34 0.42 0.29 0.835 

2–3  ปี 3.33 0.36 

4-5  ปี 3.27 0.44 

มากกวา่ 5  ปี 3.29 0.45 

รวม 3.31 0.42 
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ตารางที 22 เปรียบเทียบค่าเฉลียระดบัการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ จาํแนกตามอายงุาน (ต่อ) 
(n=178) 

รูปแบบภาวะผู้นํา อายุงาน  S.D. F Sig. 
รวม นอ้ยกวา่ 2  ปี 2.98 0.23 3.96 0.009* 

2–3  ปี 3.01 0.20 

4-5  ปี 3.04 0.20 

มากกวา่ 5  ปี 3.17 0.32 

รวม 3.02 0.24 

* มีนยัสาํคญัทีระดบั 0.05 

 

จากตารางที 22 พบว่าอายุงานทีแตกต่างกัน ส่งผลให้การรับรู้รูปแบบภาวะผูน้ํา
โดยรวม และภาวะผูน้าํแบบมุ่งงาน แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 

ตารางที 23 เปรียบเทียบค่าเฉลียระดบัการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ จาํแนกตามรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 

(n=178) 

รูปแบบภาวะผู้นํา รายได้เฉลยีต่อเดอืน  S.D. F Sig. 
ภาวะผูน้าํแบบมุ่งคน ไม่เกิน 25,000 3.63 0.35 1.67 0.175 

25,001–40,000 3.73 0.42 

40,001–55,000 3.79 0.30 

55,001 บาทขึนไป 3.68 0.34 

รวม 3.69 0.37 

ภาวะผูน้าํแบบมุ่งงาน ไม่เกิน 25,000 2.47 0.52 0.90 0.442 

25,001–40,000 2.45 0.65 

40,001–55,000 2.31 0.55 

55,001 บาทขึนไป 2.28 0.35 

รวม 2.43 0.56 

ภาวะผูน้าํแบบมุ่งงานตาํ มุ่งคนตาํ ไม่เกิน 25,000 1.98 0.42 1.09 0.357 

25,001–40,000 2.04 0.66 

40,001–55,000 1.83 0.42 

55,001 บาทขึนไป 1.92 0.49 

รวม 1.97 0.50 
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ตารางที 23 เปรียบเทียบค่าเฉลียระดบัการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ จาํแนกตามรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 

(ต่อ) 
(n=178) 

รูปแบบภาวะผู้นํา รายได้เฉลยีต่อเดอืน  S.D. F Sig. 
ภาวะผูน้าํแบบทาํงานเป็นทีม ไม่เกิน 25,000 3.71 0.37 1.17 0.322 

25,001–40,000 3.65 0.47 

40,001–55,000 3.83 0.35 

55,001 บาทขึนไป 3.72 0.45 

รวม 3.71 0.40 

ภาวะผูน้าํแบบทางสายกลาง ไม่เกิน 25,000 3.28 0.36 2.36 0.073 

25,001–40,000 3.24 0.54 

40,001–55,000 3.48 0.31 

55,001 บาทขึนไป 3.42 0.38 

รวม 3.31 0.42 

ภาวะผูน้าํโดยรวม ไม่เกิน 25,000 3.02 0.22 0.15 0.928 

25,001–40,000 3.02 0.28 

40,001–55,000 3.05 0.25 

55,001 บาทขึนไป 3.00 0.16 

รวม 3.02 0.24 

* มีนยัสาํคญัทีระดบั 0.05 

 

จากตารางที 23 พบวา่รายไดเ้ฉลียต่อเดือนทีแตกต่างกนั ส่งผลให้การรับรู้รูปแบบภาวะ
ผูน้าํไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
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ตารางที 24 เปรียบเทียบค่าเฉลียระดบัแรงจูงใจในการทาํงาน จาํแนกตามเพศ 

 (n=178) 

แรงจูงใจในการทาํงาน เพศ  S.D. t Sig. 
ความกา้วหนา้และความมนัคงในงาน ชาย 3.58 0.48 2.10 0.037* 

หญิง 3.42 0.52 

ความสาํเร็จของงาน ชาย 3.94 0.34 1.28 0.202 

หญิง 3.87 0.40 

ลกัษณะของงาน ชาย 3.77 0.36 1.91 0.058 

หญิง 3.67 0.37 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ชาย 3.67 0.43 0.85 0.396 

หญิง 3.62 0.40 

ผลตอบแทนและสวสัดิการ ชาย 3.58 0.42 2.60 0.010* 

หญิง 3.41 0.43 

สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน ชาย 3.63 0.40 0.36 0.717 

หญิง 3.61 0.38 

รวม ชาย 3.70 0.31 2.10 0.037* 

หญิง 3.60 0.30 

* มีนยัสาํคญัทีระดบั 0.05 

 

จากตารางที 24 พบวา่เพศทีแตกต่างกนั ส่งผลให้แรงจูงใจในการทาํงานโดยรวม ดา้น
ความก้าวหน้าและความมนัคงในงาน และด้านผลตอบแทนและสวสัดิการ แตกต่างกัน อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

90 

 

ตารางที 25 เปรียบเทียบค่าเฉลียระดบัแรงจูงใจในการทาํงาน จาํแนกตามอาย ุ

 (n=178) 

แรงจูงใจในการทาํงาน อายุ  S.D. F Sig. 
ความสาํเร็จของงาน นอ้ยกวา่ 30 ปี 3.82 0.41 1.87 0.136 

30 - 40 ปี 3.96 0.37 

41 – 50 ปี 3.97 0.25 

51 ปีขึนไป 3.88 0.30 

รวม 3.90 0.38 

ลกัษณะของงาน นอ้ยกวา่ 30 ปี 3.68 0.38 0.39 0.757 

30 - 40 ปี 3.72 0.37 

41 – 50 ปี 3.74 0.36 

51 ปีขึนไป 3.84 0.36 

รวม 3.71 0.37 

ความกา้วหนา้และความมนัคงในงาน นอ้ยกวา่ 30 ปี 3.39 0.45 1.81 0.148 

30 - 40 ปี 3.56 0.55 

41 – 50 ปี 3.57 0.55 

51 ปีขึนไป 3.68 0.41 

รวม 3.49 0.51 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล นอ้ยกวา่ 30 ปี 3.59 0.42 1.47 0.224 

30 - 40 ปี 3.71 0.37 

41 – 50 ปี 3.62 0.50 

51 ปีขึนไป 3.44 0.17 

รวม 3.64 0.41 

ผลตอบแทนและสวสัดิการ นอ้ยกวา่ 30 ปี 3.45 0.45 0.58 0.631 

30 - 40 ปี 3.48 0.43 

41 – 50 ปี 3.54 0.36 

51 ปีขึนไป 3.68 0.61 

รวม 3.48 0.44 
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ตารางที 25 เปรียบเทียบค่าเฉลียระดบัแรงจูงใจในการทาํงาน จาํแนกตามอาย ุ(ต่อ) 
 (n=178) 

แรงจูงใจในการทาํงาน อายุ  S.D. F Sig. 
สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน นอ้ยกวา่ 30 ปี 3.57 0.39 1.09 0.355 

30 - 40 ปี 3.68 0.37 

41 – 50 ปี 3.59 0.40 

51 ปีขึนไป 3.60 0.42 

รวม 3.62 0.39 

รวม นอ้ยกวา่ 30 ปี 3.59 0.33 1.39 0.248 

30 - 40 ปี 3.68 0.28 

41 – 50 ปี 3.67 0.32 

51 ปีขึนไป 3.69 0.18 

รวม 3.64 0.31 

* มีนยัสาํคญัทีระดบั 0.05 

 

จากตารางที 25 พบวา่อายทีุแตกต่างกนั ส่งผลให้แรงจูงใจในการทาํงานไม่แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 

ตารางที 26 เปรียบเทียบค่าเฉลียระดบัแรงจูงใจในการทาํงาน จาํแนกตามสถานภาพ 

(n=178) 

แรงจูงใจในการทาํงาน สถานภาพ  S.D. F Sig. 
ความสาํเร็จของงาน โสด 3.86 0.42 1.16 0.327 

สมรส 3.96 0.26 

หมา้ย 4.20 0.00 

หยา่ร้าง 3.92 0.52 

รวม 3.90 0.38 

ลกัษณะของงาน โสด 3.66 0.37 2.97 0.034* 

สมรส 3.82 0.35 

หมา้ย 3.40 0.00 

หยา่ร้าง 3.80 0.42 

รวม 3.71 0.37 
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ตารางที 26 เปรียบเทียบค่าเฉลียระดบัแรงจูงใจในการทาํงาน จาํแนกตามสถานภาพ (ต่อ) 
(n=178) 

แรงจูงใจในการทาํงาน สถานภาพ  S.D. F Sig. 
ความกา้วหนา้และความมนัคงในงาน โสด 3.38 0.49 6.22 0.000* 

สมรส 3.72 0.49 

หมา้ย 3.20 0.00 

หยา่ร้าง 3.48 0.56 

รวม 3.49 0.51 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล โสด 3.62 0.41 1.35 0.258 

สมรส 3.72 0.42 

หมา้ย 3.40 0.00 

หยา่ร้าง 3.44 0.22 

รวม 3.64 0.41 

ผลตอบแทนและสวสัดิการ โสด 3.42 0.43 4.04 0.008* 

สมรส 3.64 0.40 

หมา้ย 3.20 0.00 

หยา่ร้าง 3.24 0.55 

รวม 3.48 0.44 

สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน โสด 3.58 0.39 3.97 0.009* 

สมรส 3.73 0.36 

หมา้ย 3.80 0.00 

หยา่ร้าง 3.24 0.22 

รวม 3.62 0.39 

รวม โสด 3.58 0.31 4.97 0.002* 

สมรส 3.77 0.28 

หมา้ย 3.53 0.00 

หยา่ร้าง 3.52 0.14 

รวม 3.64 0.31 

* มีนยัสาํคญัทีระดบั 0.05 
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จากตารางที 26 พบวา่สถานภาพทีแตกต่างกนั ส่งผลใหแ้รงจูงใจในการทาํงานโดยรวม 
ลกัษณะของงาน ความก้าวหน้าและความมนัคงในงาน ผลตอบแทนและสวสัดิการ และ
สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 

ตารางที 27 เปรียบเทียบค่าเฉลียระดบัแรงจูงใจในการทาํงาน จาํแนกตามระดบัการศึกษา 
(n=178) 

แรงจูงใจในการทาํงาน ระดบัการศึกษา  S.D. F Sig. 
ความสาํเร็จของงาน ตาํกวา่ปริญญาตรี 4.05 0.35 2.65 0.074 

ปริญญาตรี 3.87 0.39 

ปริญญาโท 4.03 0.25 

รวม 3.90 0.38 

ลกัษณะของงาน ตาํกวา่ปริญญาตรี 3.75 0.28 0.19 0.829 

ปริญญาตรี 3.70 0.38 

ปริญญาโท 3.75 0.40 

รวม 3.71 0.37 

ความกา้วหนา้และความมนัคงในงาน ตาํกวา่ปริญญาตรี 3.63 0.47 3.22 0.042* 

ปริญญาตรี 3.45 0.51 

ปริญญาโท 3.76 0.49 

รวม 3.49 0.51 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ตาํกวา่ปริญญาตรี 3.63 0.53 0.67 0.515 

ปริญญาตรี 3.63 0.39 

ปริญญาโท 3.76 0.47 

รวม 3.64 0.41 

ผลตอบแทนและสวสัดิการ ตาํกวา่ปริญญาตรี 3.45 0.51 3.12 0.047* 

ปริญญาตรี 3.46 0.43 

ปริญญาโท 3.75 0.38 

รวม 3.48 0.44 

สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน ตาํกวา่ปริญญาตรี 3.66 0.51 2.64 0.074 

ปริญญาตรี 3.59 0.37 

ปริญญาโท 3.83 0.35 

รวม 3.62 0.39 
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ตารางที 27 เปรียบเทียบค่าเฉลียระดบัแรงจูงใจในการทาํงาน จาํแนกตามระดบัการศึกษา 
(n=178) 

แรงจูงใจในการทาํงาน ระดบัการศึกษา  S.D. F Sig. 
รวม ตาํกวา่ปริญญาตรี 3.69 0.31 3.01 0.052 

ปริญญาตรี 3.62 0.30 

ปริญญาโท 3.81 0.32 

รวม 3.64 0.31 

* มีนยัสาํคญัทีระดบั 0.05 

 

จากตารางที 27 พบว่าระดบัการศึกษาทีแตกต่างกนั ส่งผลให้แรงจูงใจในการทาํงาน
ด้านความก้าวหน้าและความมนัคงในงาน และผลตอบแทนและสวสัดิการ แตกต่างกัน อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 

ตารางที 28 เปรียบเทียบค่าเฉลียระดบัแรงจูงใจในการทาํงาน จาํแนกตามอายงุาน 

(n=178) 

แรงจูงใจในการทาํงาน อายุงาน  S.D. F Sig. 
ความสาํเร็จของงาน นอ้ยกวา่ 2  ปี 3.89 0.40 0.24 0.865 

2–3  ปี 3.84 0.44 

4-5  ปี 3.92 0.35 

มากกวา่ 5  ปี 3.92 0.27 

รวม 3.90 0.38 

ลกัษณะของงาน นอ้ยกวา่ 2  ปี 3.72 0.37 0.45 0.717 

2–3  ปี 3.70 0.39 

4-5  ปี 3.73 0.40 

มากกวา่ 5  ปี 3.63 0.31 

รวม 3.71 0.37 

ความกา้วหนา้และความมนัคงในงาน นอ้ยกวา่ 2  ปี 3.47 0.44 0.53 0.663 

2–3  ปี 3.51 0.44 

4-5  ปี 3.56 0.62 

มากกวา่ 5  ปี 3.42 0.58 

รวม 3.49 0.51 
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ตารางที 28 เปรียบเทียบค่าเฉลียระดบัแรงจูงใจในการทาํงาน จาํแนกตามอายงุาน (ต่อ) 
(n=178) 

แรงจูงใจในการทาํงาน อายุงาน  S.D. F Sig. 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล นอ้ยกวา่ 2  ปี 3.67 0.37 0.43 0.732 

2–3  ปี 3.60 0.38 

4-5  ปี 3.65 0.50 

มากกวา่ 5  ปี 3.56 0.37 

รวม 3.64 0.41 

ผลตอบแทนและสวสัดิการ นอ้ยกวา่ 2  ปี 3.46 0.43 0.60 0.616 

2–3  ปี 3.51 0.39 

4-5  ปี 3.46 0.50 

มากกวา่ 5  ปี 3.59 0.32 

รวม 3.48 0.44 

สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน นอ้ยกวา่ 2  ปี 3.60 0.38 0.77 0.513 

2–3  ปี 3.60 0.41 

4-5  ปี 3.60 0.41 

มากกวา่ 5  ปี 3.74 0.33 

รวม 3.62 0.39 

รวม นอ้ยกวา่ 2  ปี 3.64 0.28 0.05 0.985 

2–3  ปี 3.63 0.28 

4-5  ปี 3.65 0.38 

มากกวา่ 5  ปี 3.64 0.26 

รวม 3.64 0.31 

* มีนยัสาํคญัทีระดบั 0.05 

 

จากตารางที 28 พบว่าอายุงานทีแตกต่างกัน ส่งผลให้แรงจูงใจในการทาํงานไม่
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
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ตารางที 29 เปรียบเทียบค่าเฉลียระดบัแรงจูงใจในการทาํงาน จาํแนกตามรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 

(n=178) 

แรงจูงใจในการทาํงาน รายได้เฉลยีต่อเดอืน  S.D. F Sig. 
ความสาํเร็จของงาน ไม่เกิน 25,000 3.87 0.38 0.86 0.460 

25,001–40,000 3.89 0.41 

40,001–55,000 3.98 0.29 

55,001 บาทขึนไป 3.98 0.35 

รวม 3.90 0.38 

ลกัษณะของงาน ไม่เกิน 25,000 3.68 0.35 1.40 0.244 

25,001–40,000 3.68 0.33 

40,001–55,000 3.79 0.38 

55,001 บาทขึนไป 3.87 0.59 

รวม 3.71 0.37 

ความกา้วหนา้และความมนัคงในงาน ไม่เกิน 25,000 3.38 0.46 5.04 0.002* 

25,001–40,000 3.48 0.50 

40,001–55,000 3.73 0.47 

55,001 บาทขึนไป 3.77 0.72 

รวม 3.49 0.51 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ไม่เกิน 25,000 3.55 0.34 4.33 0.006* 

25,001–40,000 3.67 0.49 

40,001–55,000 3.86 0.32 

55,001 บาทขึนไป 3.67 0.53 

รวม 3.64 0.41 

ผลตอบแทนและสวสัดิการ ไม่เกิน 25,000 3.39 0.46 5.67 0.001* 

25,001–40,000 3.46 0.37 

40,001–55,000 3.76 0.38 

55,001 บาทขึนไป 3.55 0.42 

รวม 3.48 0.44 
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ตารางที 29 เปรียบเทียบค่าเฉลียระดบัแรงจูงใจในการทาํงาน จาํแนกตามรายไดเ้ฉลียต่อเดือน (ต่อ) 
(n=178) 

แรงจูงใจในการทาํงาน รายได้เฉลยีต่อเดอืน  S.D. F Sig. 
สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน ไม่เกิน 25,000 3.58 0.36 6.05 0.001* 

25,001–40,000 3.52 0.43 

40,001–55,000 3.86 0.29 

55,001 บาทขึนไป 3.73 0.33 

รวม 3.62 0.39 

รวม ไม่เกิน 25,000 3.58 0.27 6.10 0.001* 

25,001–40,000 3.62 0.32 

40,001–55,000 3.83 0.28 

55,001 บาทขึนไป 3.76 0.40 

รวม 3.64 0.31 

* มีนยัสาํคญัทีระดบั 0.05 

 

จากตารางที 29 พบว่ารายไดเ้ฉลียต่อเดือนทีแตกต่างกนั ส่งผลให้แรงจูงใจในการ
ทํางานโดยรวม  ด้านความก้าวหน้าและความมันคงในงาน  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
ผลตอบแทนและสวสัดิการ  และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 

ตารางที 30 เปรียบเทียบค่าเฉลียระดบัความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํงาน จาํแนกตามเพศ 

(n=178) 

เพศ  S.D. t Sig. 
ชาย 3.53 0.40 1.95 0.053 

หญิง 3.41 0.40     

* มีนยัสาํคญัทีระดบั 0.05 

 

จากตารางที 30 พบวา่เพศทีแตกต่างกนั ส่งผลให้ความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํงานไม่
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
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ตารางที 31 เปรียบเทียบค่าเฉลียระดบัความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํงาน จาํแนกตามอาย ุ

(n=178) 

อายุ  S.D. F Sig. 
นอ้ยกวา่ 30 ปี 3.33 0.41 5.86 0.001* 

30 - 40 ปี 3.55 0.38 

41 – 50 ปี 3.64 0.31 

51 ปีขึนไป 3.42 0.32 

รวม 3.46 0.40 

* มีนยัสาํคญัทีระดบั 0.05 

 

จากตารางที 31 พบว่าอายุทีแตกต่างกนั ส่งผลให้ความคิดสร้างสรรค์ในการทาํงาน
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 

ตารางที 32 เปรียบเทียบค่าเฉลียระดบัความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํงาน จาํแนกตามสถานภาพ 

(n=178) 

สถานภาพ  S.D. F Sig. 
โสด 3.38 0.40 6.60 0.000* 

สมรส 3.64 0.35 

หมา้ย 3.82 0.00 

หยา่ร้าง 3.40 0.39 

รวม 3.46 0.40 

* มีนยัสาํคญัทีระดบั 0.05 

 

จากตารางที 32 พบว่าสถานภาพทีแตกต่างกนั ส่งผลให้ความคิดสร้างสรรค์ในการ
ทาํงานแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
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ตารางที 33 เปรียบเทียบค่าเฉลียระดบัความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํงาน จาํแนกตามระดบัการศึกษา 
(n=178) 

ระดับการศึกษา  S.D. F Sig. 
ตาํกวา่ปริญญาตรี 3.63 0.46 6.09 0.003* 

ปริญญาตรี 3.42 0.38 

ปริญญาโท 3.74 0.39 

รวม 3.46 0.40 

* มีนยัสาํคญัทีระดบั 0.05 

 

จากตารางที 33 พบว่าระดบัการศึกษาทีแตกต่างกนั ส่งผลให้ความคิดสร้างสรรค์ใน
การทาํงานแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 

ตารางที 34 เปรียบเทียบค่าเฉลียระดบัความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํงาน จาํแนกตามอายงุาน 

(n=178) 

อายุงาน  S.D. F Sig. 
นอ้ยกวา่ 2  ปี 3.41 0.43 1.41 0.242 

2–3  ปี 3.42 0.35 

4-5  ปี 3.53 0.39 

มากกวา่ 5  ปี 3.57 0.34 

รวม 3.46 0.40 

* มีนยัสาํคญัทีระดบั 0.05 

 

จากตารางที 34 พบวา่อายงุานทีแตกต่างกนั ส่งผลใหค้วามคิดสร้างสรรคใ์นการทาํงาน
ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
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ตารางที 35 เปรียบเทียบค่าเฉลียระดบัความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํงาน จาํแนกตามรายไดเ้ฉลียต่อ 

     เดือน 

(n=178) 

อายุงาน  S.D. F Sig. 
ไม่เกิน 25,000 3.38 0.40 7.87 0.000* 

25,001–40,000 3.41 0.35 

40,001–55,000 3.69 0.38 

55,001 บาทขึนไป 3.77 0.29 

รวม 3.46 0.40 

* มีนยัสาํคญัทีระดบั 0.05 

 

จากตารางที 35 พบวา่รายไดเ้ฉลียต่อเดือนทีแตกต่างกนั ส่งผลให้ความคิดสร้างสรรค์
ในการทาํงานแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 

สมมติฐานที 2 รูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจ และความคิดสร้างสรรคข์องพนกังานมีความสัมพนัธ์เชิง
บวกระหวา่งกนั 

 

ตารางที 36 ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบภาวะผูน้าํทีมีผลต่อความคิดสร้างสรรคข์องพนกังาน 

(n=178) 

ภาวะผู้นํา Pearson 

Correlation (r) 
Sig. ระดบัความสัมพนัธ์ 

ภาวะผูน้าํแบบมุ่งคน 0.372 0.000* ปานกลาง 

ภาวะผูน้าํแบบมุ่งงาน 0.073 0.335 - 

ภาวะผูน้าํแบบมุ่งงานตาํ มุ่งคนตาํ -0.060 0.425 - 

ภาวะผูน้าํแบบทาํงานเป็นทีม 0.400 0.000* ปานกลาง 

ภาวะผูน้าํแบบทางสายกลาง 0.462 0.000* ปานกลาง 

รวม 0.417 0.000* ปานกลาง 

* มีนยัสาํคญัทีระดบั 0.05 
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จากตารางที 36 พบวา่รูปแบบภาวะผูน้าํโดยรวม มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความคิด
สร้างสรรค์ในการทาํงานของพนกังาน ในระดบัปานกลาง (r=0.417) เมือพิจารณารายดา้น พบว่า
ภาวะผูน้าํแบบมุ่งคน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํงานของพนกังาน ใน
ระดับปานกลาง (r=0.372) ภาวะผูน้ําแบบทาํงานเป็นทีม  มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับความคิด
สร้างสรรค์ในการทาํงานของพนกังาน ในระดบัปานกลาง (r=0.400) และภาวะผูน้าํแบบทางสาย
กลาง มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํงานของพนกังาน ในระดบัปานกลาง 
(r=0.462) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 
ตารางที 37 ความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการทาํงานทีมีผลต่อความคิดสร้างสรรคข์องพนกังาน 

(n=178) 

แรงจูงใจในการทาํงาน Pearson 
Correlation (r) Sig. ระดับความสัมพนัธ์ 

ความสาํเร็จของงาน 0.545 0.000* ปานกลาง 

ลกัษณะของงาน 0.482 0.000* ปานกลาง 

ความกา้วหนา้และความมนัคงในงาน 0.382 0.000* ปานกลาง 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 0.405 0.000* ปานกลาง 

ผลตอบแทนและสวสัดิการ 0.354 0.000* ปานกลาง 

สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน 0.360 0.000* ปานกลาง 

รวม 0.562 0.000* ปานกลาง 

* มีนยัสาํคญัทีระดบั 0.05 

 

จากตารางที 37 พบว่าแรงจูงใจในการทาํงานโดยรวม มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
ความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํงานของพนกังาน ในระดบัปานกลาง (r=0.562) เมือพิจารณารายดา้น 
พบว่าความสําเร็จของงาน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับความคิดสร้างสรรค์ในการทาํงานของ
พนักงาน ในระดบัปานกลาง  (r=0.545) ลกัษณะของงาน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความคิด
สร้างสรรคใ์นการทาํงานของพนกังาน ในระดบัปานกลาง (r=0.482) ความกา้วหนา้และความมนัคง
ในงาน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํงานของพนกังาน ในระดบัปาน
กลาง (r=0.382) ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความคิดสร้างสรรคใ์นการ
ทาํงานของพนกังาน ในระดบัปานกลาง (r=0.405) ผลตอบแทนและสวสัดิการ มีความสัมพนัธ์เชิง
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บวกกับความคิดสร้างสรรค์ในการทาํงานของพนักงาน ในระดับปานกลาง (r=0.354) และ
สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํงานของ
พนกังาน ในระดบัปานกลาง (r=0.360) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 

สมมติฐานที 3 รูปแบบภาวะผูน้าํ และแรงจูงใจ ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรคข์องพนกังาน 

 

ตารางที 38 การวเิคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยของรูปแบบภาวะผูน้าํทีส่งผลต่อความคิด 

     สร้างสรรคข์องพนกังาน 

(n=178) 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 7.503 3 2.501 20.847 0.000** 

Residual 20.875 174 0.120 

Total 28.378 177  

* มีนยัสาํคญัทีระดบั 0.05 

 

จากตารางที 38 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน พบวา่ สถิติทดสอบ คือ F มีค่าเท่ากบั 
20.847 ค่า Sig. เท่ากบั 0.000 แสดงวา่มีตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ย 1 ตวัแปรทีมีความสัมพนัธ์เชิงเส้น
กบัตวัแปรตาม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 

ตารางที 39 การวเิคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) รูปแบบภาวะผูน้าํ 
     ทีส่งผลต่อความคิดสร้างสรรคข์องพนกังาน (Y) 

(n=178) 

ปัจจัย B Beta t Sig. 
ค่าคงที 1.191  3.815 0.000* 

ภาวะผูน้าํแบบมุ่งคน (X1) 0.213 0.195 2.670 0.008* 

ภาวะผูน้าํแบบมุ่งงาน (X2) 0.098 0.136 2.070 0.040* 

ภาวะผูน้าํแบบทางสายกลาง (X5) 0.377 0.394 5.326 0.000* 

R =  0.514,  R2 =   0.264,   Adjust R2 =  0.252,  S.E.est = 0.34637,  Durbin-Watson = 1.657 
* มีนยัสาํคญัทีระดบั 0.05 
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จากตารางที 39 ค่าสหสัมพนัธ์พหุคูณดงักล่าวมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 อยู่ 3 

ดา้น คือ ภาวะผูน้าํแบบมุ่งคน ภาวะผูน้าํแบบมุ่งงาน และภาวะผูน้าํแบบทางสายกลาง แสดงวา่ตวั
แปรพยากรณ์ทงั 3 ดา้น สามารถร่วมกนัพยากรณ์ตวัแปรเกณฑ์ไดดี้  โดยมีอาํนาจในการพยากรณ์
ระดบัความคิดสร้างสรรคข์องพนกังานภาพรวมไดอ้ยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ทงั 3 ดา้น 
โดยมีนาํหนกัความสําคญัของตวัแปรแต่ละตวั  ไดแ้ก่ ภาวะผูน้าํแบบทางสายกลาง ภาวะผูน้าํแบบ
มุ่งคน และภาวะผูน้าํแบบมุ่งงาน ตามลาํดบั ค่า Durbin-Watson = 1.657 ซึงมีค่าอยูร่ะหวา่ง .  – 

.  และเป็นตามเกณฑก์ารพิจารณา แสดงวา่ค่าความคลาดเคลือนเป็นอิสระ 

ตวัพยากรณ์ทงัหมดมีอาํนาจในการพยากรณ์ไดร้้อยละ 25.2 (Adjusted R2 = 0.252) มี
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์พหุคูณเท่ากบั 0.514 (R = 0.514) ค่าความคลาดเคลือนมาตรฐานในการ
พยากรณ์เท่ากบั 0.34637 (SEest = 0.34637) ค่าคงทีของสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบเท่ากบั 
1.191 และสามารถเขียนสมการพยากรณ์ไดด้งันี  

สมการพยากรณ์คะแนนดิบ Y = 1.191 + 0.213X1* + 0.098X2* + 0.377X5* 

สมการพยากรณ์คะแนนมาตรฐาน Z = 0.195Z1 + 0.136Z2 + 0.394Z5 

 

ตารางที 40 การวเิคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยของแรงจูงใจในการทาํงานทีส่งผลต่อความคิด 

     สร้างสรรคข์องพนกังาน 

(n=178) 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 10.945 3 3.648 36.412 0.000** 

Residual 17.433 174 0.100 

Total 28.378 177  

* มีนยัสาํคญัทีระดบั 0.05 

 

จากตารางที 40 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน พบวา่ สถิติทดสอบ คือ F มีค่าเท่ากบั 
36.412 ค่า Sig. เท่ากบั 0.000 แสดงวา่มีตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ย 1 ตวัแปรทีมีความสัมพนัธ์เชิงเส้น
กบัตวัแปรตาม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
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ตารางที 41 การวเิคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แรงจูงใจในการ 

     ทาํงานทีส่งผลต่อความคิดสร้างสรรคข์องพนกังาน (Y) 

(n=178) 

ปัจจัย B Beta t Sig. 
ค่าคงที 0.367  1.230 0.220 

ความสาํเร็จของงาน (X6) 0.428 0.403 5.864 0.000* 

ลกัษณะของงาน (X7) 0.223 0.206 2.821 0.005* 

ผลตอบแทนและสวสัดิการ (X10) 0.173 0.188 2.905 0.004* 

R = 0.621,  R2 =   0.386,   Adjust R2 =  0.375,  S.E.est = 0. 31653,  Durbin-Watson = 1.782 
* มีนยัสาํคญัทีระดบั 0.05 

 

จากตารางที 41 พบวา่ ค่าสหสัมพนัธ์พหุคูณดงักล่าวมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

อยู่ 3 ดา้น คือ ความสําเร็จของงาน ลกัษณะของงาน และผลตอบแทนและสวสัดิการ แสดงว่าตวั
แปรพยากรณ์ทงั 3 ดา้น สามารถร่วมกนัพยากรณ์ตวัแปรเกณฑ์ไดดี้  โดยมีอาํนาจในการพยากรณ์
ระดบัความคิดสร้างสรรคข์องพนกังานภาพรวมไดอ้ยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ทงั 3 ดา้น 
โดยมีนาํหนกัความสาํคญัของตวัแปรแต่ละตวั  ไดแ้ก่ คือ ความสาํเร็จของงาน ลกัษณะของงาน และ
ผลตอบแทนและสวสัดิการ ตามลาํดบั ค่า Durbin-Watson = 1.782 ซึงมีค่าอยูร่ะหวา่ง .  – .  และ
เป็นตามเกณฑก์ารพิจารณา แสดงวา่ค่าความคลาดเคลือนเป็นอิสระ 

ตวัพยากรณ์ทงัหมดมีอาํนาจในการพยากรณ์ไดร้้อยละ 37.5 (Adjusted R2 = 0.375) มี
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์พหุคูณเท่ากบั 0.621 (R = 0.621) ค่าความคลาดเคลือนมาตรฐานในการ
พยากรณ์เท่ากบั 0.31653 (SEest = 0.31653) โดยให้ค่าคงทีเท่ากบัศูนย ์เนืองจากค่า Sig. มีค่ามากกวา่ 
0.05 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ไดด้งันี  

สมการพยากรณ์คะแนนดิบ Y = 0.428X6* + 0.223X7* + 0.173X10* 

   สมการพยากรณ์คะแนนมาตรฐาน Z = 0.403Z6 + 0.206Z7 + 0.188Z10 
 



 
 

บทท ี5 
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวจิยัเรือง ภาวะผูน้าํและแรงจูงใจในการทาํงานทีส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์

ของพนกังาน กรณีศึกษา บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จาํกดั มีวตัถุประสงคด์งันี 
1. ศึกษารูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจ และความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน บริษทั 

ซิลลิค ฟาร์มา จาํกดั 
2. ศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณลกัษณะส่วนบุคคล กบัรูปแบบภาวะผูน้าํ 

แรงจูงใจและความคิดสร้างสรรคข์องพนกังาน บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จาํกดั 
3. ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจ และความคิดสร้างสรรค์

ของพนกังาน บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จาํกดั 
4. ศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนกังานใน บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา 

จาํกดัต่อความผกูพนัต่อองคก์รของผูแ้ทนยาในประเทศไทย 
การวิจัยครังนีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ศึกษาเชิงสํารวจ 

(Survey research) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครืองมือในการเก็บขอ้มูล จากกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ พนักงานบริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จํากัด สํานักงานใหญ่ อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ 
กรุงเทพมหานคร จาํนวน 178 คน วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าความถี และส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจใน
การทาํงาน และความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํงานของพนกังาน จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อายุงาน และรายไดเ้ฉลียต่อเดือน ด้วยตวัสถิติ (t-test) การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้รูปแบบ
ภาวะผูน้าํ แรงจูงใจในการทาํงาน และความคิดสร้างสรรค์ในการทาํงานของพนกังาน  ดว้ยสถิติ
ความสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Coefficient) และวิเคราะห์การรับรู้รูปแบบ
ภาวะผูน้าํ แรงจูงใจในการทาํงาน ทีส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ในการทาํงานของพนกังาน ดว้ย
สถิติวิเคราะห์สมการถดถอยชนิดตวัแปรหลายตวั (Multiple Regression Analysis) ดว้ยเทคนิค 
Stepwise โดยกาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 

ซึงผูว้จิยัขอนาํเสนอผลการศึกษาตามลาํดบั ดงันี 
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สรุปผลการวจัิย 
1. ข้อมูลทวัไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ผลการศึกษาลกัษณะทวัไปของกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 178 คน พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ . ) อายุระหว่าง -  ปี (ร้อยละ . ) มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 
. ) มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ . ) อายุงานน้อยกว่า  ปี (ร้อยละ . ) รายได้

เฉลียไม่เกิน ,  บาทต่อเดือน (ร้อยละ . )  
2. การรับรู้ด้านรูปแบบภาวะผู้นํา 
กลุ่มตวัอย่างมีระดบัการรับรู้ด้านรูปแบบภาวะผูน้าํโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง 

พิจารณารายด้าน เรียงจากมากไปน้อย พบว่าภาวะผูน้ําแบบทาํงานเป็นทีมมีค่าเฉลียมากทีสุด 
รองลงมาคือภาวะผูน้าํแบบมุ่งคน ภาวะผูน้าํแบบทางสายกลาง ภาวะผูน้าํแบบมุ่งงาน และภาวะผูน้าํ
แบบมุ่งงานตาํ มุ่งคนตาํ ตามลาํดบั เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 

รูปแบบภาวะผูน้าํแบบมุ่งคน พบวา่พนกังานมีระดบัการรับรู้หวัขอ้การมองโลกในแง่ดี 
ช่วยเหลือให้กาํลงัใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการปฏิบติังาน และหัวขอ้ผูบ้งัคบับญัชายึดถือของตนกบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความสาํคญัเหนือสิงอืนใดสูงทีสุด รองลงมา คือ พยายามให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิด
ความพอใจสูงสุดหลีกเลียงปัญหาหรือความขัดแย้ง  ช่วยเหลือเกือกูลในเรืองส่วนตัวของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความเต็มใจและยติุธรรมเสมอ และมุ่งเนน้ทีความสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
โดยทีผลงานอาจไม่บรรลุเป้าหมาย ตามลาํดบั 

รูปแบบภาวะผูน้าํแบบมุ่งงาน พบว่าพนกังานมีระดบัการรับรู้หัวขอ้สังการทงัหมด 
ตดัสินใจแกปั้ญหาเอง โดยไม่สนใจความตอ้งการของผูอื้น และหวัขอ้ปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ย
มาตรการเด็ดขาดสูงทีสุด รองลงมา คือ มุ่งทีจะให้งานสําเร็จเพียงอยา่งเดียวในลกัษณะบา้งานหรือ
งานขึนสมอง ใชอ้าํนาจกฎระเบียบขอ้บงัคบัการสังการและไม่เปิดโอกาสให้ซกัถาม และมุ่งทาํงาน
อยา่งเตม็ทีโดยไม่สนใจความสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ตามลาํดบั 

รูปแบบภาวะผูน้ําแบบมุ่งงานตาํ มุ่งคนตาํ พบว่าพนักงานมีระดับการรับรู้หัวข้อ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่ไดรั้บการชีแจง/ทาํความเขา้ใจในการบริหารงานของผูบ้งัคบับญัชาอยูสู่งทีสุด 
รองลงมาคือ ผูบ้งัคบับญัชาพอใจกบัวธีิทาํงานปัจจุบนัและไม่ตอ้งการสิงทีต่างจากทีปฏิบติัอยู ่ไม่รับ
ฟังความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทีจะเปลียนแปลงการทาํงาน ไม่มีการชีแจง/อธิบายเหตุผลใน
การบริหารงานต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และไม่สนใจทีจะเสนอหรือริเริมความคิดใหม่ๆและการเสนอ
ความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ตามลาํดบั 

รูปแบบภาวะผูน้าํแบบทาํงานเป็นทีม พบว่าพนักงานมีระดบัการรับรู้หัวขอ้ยอมรับ
ความเห็นทีมีเหตุมีผลจากผูอื้นเสมอสูงทีสุด รองลงมา คือ ทุ่มเทความความสามารถคิดคน้งาน
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ใหม่ๆและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเต็มใจให้ความร่วมมือ มกัคิดคน้งานหรือวิธีการใหม่ๆ และกระตุน้ให้
ทุกคนมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชาแสดงความเห็นได้ แม้เป็นความคิดเห็นที
แตกต่าง และนาํเสนอรูปแบบวิธีการใหม่ๆ เพือกระตุน้การผลิตการสร้างสรรค ์และความพึงพอใจ
การทาํงาน ตามลาํดบั 

รูปแบบภาวะผูน้าํแบบทางสายกลาง พบวา่พนกังานมีระดบัการรับรู้หวัขอ้มกัใชว้ิธีการ
ผ่อนปรนเขา้หากนัมากกว่าทีจะเผชิญหน้ากนั  เมือเกิดปัญหาหรือขอ้ขดัแยง้ และหัวขอ้รู้จกั
เ ลือกสรรและใช้คนให้ เหมาะสมกับงานสูงที สุด  รองลงมา  คือ  ห่วงใยความ รู้สึกของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและผลงานเท่า ๆ กนั ใหค้วามเป็นมิตรกบัทุกคนในฐานะเพือนร่วมงาน และมกัจะ
พยายามพบกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาครึงทาง ตามลาํดบั 

3. แรงจูงใจในการทาํงาน 
กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัแรงจูงใจในการทาํงานโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก พิจารณารายดา้น 

เรียงจากมากไปน้อย พบว่าความสําเร็จของงานมีค่าเฉลียมากทีสุด รองลงมาคือลกัษณะของงาน 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน ความกา้วหนา้และความมนัคงในงาน 
และผลตอบแทนและสวสัดิการ ตามลาํดบั เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 

ดา้นความสาํเร็จของงาน พบวา่พนกังานมีระดบัแรงจูงใจในการทาํงานหวัขอ้ไดรั้บการ
ยกยอ่งและชมเชยเกียวกบัการทาํงานจากผูบ้งัคบับญัชาเสมอสูงทีสุด รองลงมา คือ หวัขอ้ไดรั้บการ
ยอมรับเกียวกบัความรู้ ความสามารถในการทาํงานจากผูบ้งัคบับญัชาและเพือนร่วมงานมีความ
ภาคภูมิใจในผลสําเร็จของงานทีทาํ สามารถทาํงานไดส้ําเร็จตามเป้าหมายทีวางไว  ้และมีส่วนร่วม
ในการแกไ้ขปัญหาต่างๆทีเกิดขึน ตามลาํดบั 

ดา้นลกัษณะของงาน พบวา่พนกังานมีระดบัแรงจูงใจในการทาํงานหวัขอ้ลกัษณะงาน
ทีรับผิดชอบมีความน่าสนใจและทา้ทายสูงสูงทีสุด รองลงมา คือ ปริมาณงานทีรับผิดชอบมีความ
เหมาะสม ทาํให้สามารถทาํงานสําเร็จลุล่วงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ไดใ้ชค้วามรู้ ความสามารถทีมี
อยู่อย่างเต็มทีในการทาํงานในตาํแหน่งปัจจุบนั งานทีได้รับมอบหมายเปิดโอกาสให้ใช้ความคิด
ริเริมสร้างสรรค ์และลกัษณะงานทีรับผดิชอบมีความหลากหลาย ไม่ซาํซาก จาํเจ จนทาํให้เกิดความ
เบือหน่าย ตามลาํดบั 

ด้านความก้าวหน้าและความมนัคงในงาน พบว่าพนักงานมีระดบัแรงจูงใจในการ
ทาํงานหวัขอ้บริษทัไม่มีนโยบายคดัพนกังานออก นอกเหนือจากการปฏิบติัผิดกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั 
สูงทีสุด รองลงมา คือ บริษัทมีความมันคงและได้รับการยอมรับ บริษัทมีนโยบายสนับสนุน
บุคลากรให้มีการเลือนตาํแหน่งสูงขึน สามารถปฏิบติังานในบริษทัไดจ้นกระทงัเกษียณอายุ และ
ไดรั้บการสนบัสนุนในการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาทงัในและต่างประเทศอยูเ่สมอ ตามลาํดบั 
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ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล พบวา่พนกังานมีระดบัแรงจูงใจในการทาํงานหวัขอ้
เพือนร่วมงานยินดีให้การช่วยเหลือในทุกเรือง ไม่ว่าจะเป็นเรืองงานหรือเรืองส่วนตวัสูงทีสุด 
รองลงมา คือ หัวขอ้ผูบ้ริหารมีความเป็นกนัเอง และมีความเขา้ใจพนกังานในทุกๆเรือง ท่านและ
เพือนร่วมงานในองคก์รมีสัมพนัธภาพทีดี สามารถปรึกษากบัผูบ้งัคบับญัชาไดทุ้กเรือง ทงัเรืองงาน
และเรืองส่วนตวั สามารถปฏิบติังานในบริษทัไดจ้นกระทงัเกษียณอายุ และในบริษทัไม่มีการแบ่ง
พรรคแบ่งพวก สามารถทาํงานร่วมกนัไดเ้ป็นอยา่งดี ตามลาํดบั 

ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ พบวา่พนกังานมีระดบัแรงจูงใจในการทาํงานหัวขอ้
ค่าตอบแทนทีได้รับอยู่ในระดับสูงเมือเทียบกับองค์กรอืนๆทีอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันสูงทีสุด 
รองลงมา คือ ค่าตอบแทนสําหรับพนกังานทีตอ้งปฏิบติังานล่วงเวลา หรือในวนัหยุดเป็นไปดว้ย
ความยุติธรรม ได้รับสวสัดิการเหมาะสม  เช่น โบนัส ,การปฏิบติังานล่วงเวลาหรือวนัหยุด ,ค่า
รักษาพยาบาล ค่าตอบแทนทีไดรั้บมีความเหมาะสมกบัวฒิุการศึกษา ความรู้ และความสามารถ และ
ค่าตอบแทนทีไดรั้บมีความเพียงพอต่อการดาํรงชีวติในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบนั ตามลาํดบั 

ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน พบว่าพนกังานมีระดบัแรงจูงใจในการทาํงาน
หัวขอ้มีห้องสุขาทีสะอาด และปลอดภยัไวบ้ริการพนักงานอย่างเพียงพอสูงทีสุด รองลงมา คือ 
หวัขอ้สภาพพืนทีการทาํงานช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในการทาํงานไดเ้ป็นอยา่งดี บริษทัมีเครืองมือ 
วสัดุอุปกรณ์ และสิงอาํนวยความสะดวกในการปฏิบติังานอยา่งเพียงพอ บริษทัมีสถานทีทีมีความ
เป็นสัดส่วน มีความเป็นระเบียบ สะอาด ปลอดภยัต่อการปฏิบติังาน และบริษทัมีบรรยากาศและ
สภาพแวด ลอ้มทีเอือต่อการปฏิบติังาน ตามลาํดบั 

4. ความคิดสร้างสรรค์ในการทาํงาน 
กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดสร้างสรรคโ์ดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยหวัขอ้หลกั

ในการทาํงาน คือ เรืองงานคือเรืองงาน เรืองส่วนตวัคือเรืองส่วนตวั ไม่นาํมาปะปนกนัมีค่าเฉลีย
มากทีสุด รองลงมาคือ สามารถคน้หาทางเลือกใหม่ๆในการแกไ้ขปัญหา สามารถทีจะนาํสิงใหม่ๆ
เขา้มาช่วยในการทาํงานมีประสิทธิภาพมากยิงขึน การคิดถึงสิงทีแตกต่างจากคนทวัไป เป็นสิงทีทา้
ทาย จากเรืองเพียงเรืองเดียวสามารถคิดแตกประเด็นไดอ้ยา่งมากมาย ยอมรับไดว้า่ความขดัแยง้อาจ
เกิดจากการทาํงานร่วมกนั คิดวา่การทาํอะไรทีมีแบบแผนตายตวั เป็นการจาํกดัอิสระทางความคิด 
วธีิการทาํงานทีกาํหนดตามระบบอาจทาํให้ขาดอิสระในการทาํงาน บ่อยครังทีความคิดของท่านทาํ
ให้คนอืนประหลาดใจ มกัจะทาํสิงต่างๆจากแนวคิด แนวปฏิบติัแบบเดิมๆ และไม่ชอบทีจะทาํสิง
ต่างๆใหแ้ปลกออกไป ตามลาํดบั 
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5. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที 1 คุณลกัษณะส่วนบุคคลของ บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จาํกดัทีแตกต่างกนั จะ

มีการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจและความคิดสร้างสรรคข์องพนกังานแตกต่างกนั  
 

ตารางที 42 สรุปการเปรียบเทียบการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 

รูปแบบภาวะผู้นํา เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส 

ระดบั
การศึกษา อายุงาน รายได้เฉลยี

ต่อเดอืน 
ภาวะผูน้าํแบบมุ่งคน - - แตกต่าง - - - 
ภาวะผูน้าํแบบมุ่งงาน - แตกต่าง - - แตกต่าง - 
ภาวะผูน้าํแบบมุ่งงานตาํ มุ่งคนตาํ - แตกต่าง - - - - 
ภาวะผูน้าํแบบทาํงานเป็นทีม - - - - - - 
ภาวะผูน้าํแบบทางสายกลาง - - - แตกต่าง - - 
ภาวะผูน้าํโดยรวม - แตกต่าง - - แตกต่าง - 

 
ตารางที 43 สรุปการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการทาํงาน จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

 

แรงจูงใจในการทาํงาน เพศ อายุ สถานภา
พสมรส 

ระดบั
การศึกษา อายุงาน 

รายได้
เฉลยีต่อ
เดอืน 

ความสาํเร็จของงาน - - - - - - 
ลกัษณะของงาน - - แตกต่าง - - - 
ความกา้วหนา้และความมนัคงในงาน แตกต่าง - แตกต่าง แตกต่าง - แตกต่าง 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล - - - - - แตกต่าง 
ผลตอบแทนและสวสัดิการ แตกต่าง - แตกต่าง แตกต่าง - แตกต่าง 
สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน - - แตกต่าง - - แตกต่าง 
รวม แตกต่าง - แตกต่าง - - แตกต่าง 

 
สมมติฐานที 2 รูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจ และความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานมี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกระหวา่งกนั 
รูปแบบภาวะผูน้ําโดยรวม มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับความคิดสร้างสรรค์ในการ

ทาํงานของพนกังาน ในระดบัปานกลาง (r=0.417) เมือพิจารณารายดา้น พบวา่ภาวะผูน้าํแบบมุ่งคน 
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มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความคิดสร้างสรรค์ในการทาํงานของพนักงาน ในระดบัปานกลาง 
(r=0.372) ภาวะผูน้าํแบบทาํงานเป็นทีม มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความคิดสร้างสรรค์ในการ
ทาํงานของพนกังาน ในระดบัปานกลาง (r=0.400) และภาวะผูน้าํแบบทางสายกลาง มีความสัมพนัธ์
เชิงบวกกบัความคิดสร้างสรรค์ในการทาํงานของพนกังาน ในระดบัปานกลาง (r=0.462) อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

แรงจูงใจในการทาํงานโดยรวม มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความคิดสร้างสรรคใ์นการ
ทาํงานของพนกังาน ในระดบัปานกลาง (r=0.562) เมือพิจารณารายดา้น พบวา่ความสําเร็จของงาน 
มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความคิดสร้างสรรค์ในการทาํงานของพนักงาน ในระดบัปานกลาง 
(r=0.545) ลกัษณะของงาน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความคิดสร้างสรรค์ในการทาํงานของ
พนกังาน ในระดบัปานกลาง (r=0.482) ความกา้วหนา้และความมนัคงในงาน มีความสัมพนัธ์เชิง
บวกกบัความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํงานของพนกังาน ในระดบัปานกลาง (r=0.382) ความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํงานของพนกังาน ในระดบั
ปานกลาง (r=0.405) ผลตอบแทนและสวสัดิการ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความคิดสร้างสรรคใ์น
การทาํงานของพนกังาน ในระดบัปานกลาง (r=0.354) และสภาพแวดล้อมในการปฏิบติังาน มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกับความคิดสร้างสรรค์ในการทาํงานของพนักงาน ในระดับปานกลาง 
(r=0.360) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 

สมมติฐานที 3 รูปแบบภาวะผูน้ํา และแรงจูงใจ ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของ
พนกังาน 

ปัจจยัรูปแบบภาวะผูน้าํ ทีส่งผลต่อความคิดสร้างสรรคข์องพนกังาน จากการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดว้ยเทคนิคแบบ Stepwise จากตวัแปรทาํนาย
ทงัหมด 5 ตวัแปร พบวา่มีตวัแปรทีเขา้สู่สมการ 3  ตวัแปร คือ ภาวะผูน้าํแบบทางสายกลาง (X5) 
ภาวะผูน้าํแบบมุ่งคน (X1) และภาวะผูน้าํแบบมุ่งงาน (X2) ตามลาํดบั  

ปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงาน ทีส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน จากการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดว้ยเทคนิคแบบ Stepwise จากตวัแปร
ทาํนายทงัหมด 6 ตวัแปร พบวา่มีตวัแปรทีเขา้สู่สมการ 3  ตวัแปร คือ ความสําเร็จของงาน (X6) 
ลกัษณะของงาน (X7) และผลตอบแทนและสวสัดิการ (X10) ตามลาํดบั  
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อภิปรายผล 
จากการศึกษาเรือง ภาวะผูน้าํและแรงจูงใจในการทาํงานมีผลต่อความคิดสร้างสรรค์

ของพนกังาน กรณีศึกษา บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จาํกดั สามารถอภิปรายผลไดด้งันี 
1. ระดบัการรับรู้ของกลุ่มตวัอยา่งภาวะผูน้าํแบบทาํงานเป็นทีม ภาวะผูน้าํแบบมุ่งคน 

อยูใ่นระดบัมาก ส่วนภาวะผูน้าํแบบมุ่งงาน และภาวะผูน้าํแบบมุ่งตาํมุ่งคนตาํ อยูใ่นระดบันอ้ย ซึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของฐิตวดี เนียมสุวรรณ์ (2554) ศึกษาเกียวกบั รูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจ
ภายในทีมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรคข์องพนกังาน กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 
ผลการวิจยัพบวา่ พนกังานธนาคารกรุงไทย มีการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียน มากกว่า
รูปแบบภาวะผูน้าํแบบเปลียนแปลง และสอดคล้องกบัแนวคิดของ Blake and Mouton ทีว่า
พฤติกรรมของผูน้าํทีมุ่งเนน้ทีคนมากกวา่มุ่งเนน้ทีงานจะทาํให้เกิดประสิทธิภาพมากกวา่ เพราะคน
หรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทาํงานดว้ยความเต็มใจและกระตือรือร้น ผลผลิตสูงขึน ส่วนพฤติกรรมของ
ผู ้นํา ที มุ่ ง เน้นทีผลผลิตหรืองานจะมีผลตรงข้าม  คือ  จะไม่ได้ รับการทุ่ม เททํางานจาก
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชานกั ผลผลิตจึงตาํกวา่ (ทิมมิกา, 2554) 

2. ระดบัแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังาน เรียงจากมากไปนอ้ย คือ ความสําเร็จของ
งาน ลกัษณะของงาน ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน ความกา้วหนา้
และความมนัคงในงาน และผลตอบแทนและสวสัดิการ ตามลาํดบั และยงัพบว่ารายได้เฉลียต่อ
เดือนทีแตกต่างกนั ส่งผลให้ระดบัแรงจูงใจแตกต่างกนั ซึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ ศิวิไล กุล
ทรัพยศุ์ทรา (2552) ศึกษาเกียวกบั แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั เอ.เอส. แอสโซซิ
เอท เอนยิเนียริง (1964) จาํกดั ผลการวิจยัพบวา่ พนกังานมีระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยูใ่น
ระดบัมาก โดยเรียงจากมากไปหาน้อย คือ ดา้นความสําเร็จของงาน ดา้นลกัษณะงาน อยูใ่นระดบั
ปานกลาง โดยเรียงจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ดา้นสภาพแวดลอ้มใน
การปฏิบติังาน ด้านความก้าวหน้าและความมนัคงในงาน ส่วนด้านผลตอบแทนและสวสัดิการ 
เนืองจากความสําเร็จของงานเป็นสิงทีพนักงานสามารถรับรู้เมือทาํงานไดเ้สร็จสิน และประสบ
ผลสําเร็จเป็นอย่างดี และจะเกิดความรู้สึกพอใจและปลืมในผลสําเร็จของงานนนั จึงเป็นแรงจูงใจ
ในการทาํงานทีสําคญั นอกจากนียงัสอดคลอ้งในส่วนของพนกังานทีมีรายไดต่้างกนั แรงจูงใจใน
การปฏิบติังานแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 ซึงรายได้เป็นหนึงในปัจจยัที
เกียวกบัการบาํรุงรักษาจิตใจ (Hygiene or Maintenance Factors) ปัจจยันีถือเป็นแรงจูงใจภายนอก 
สภาพของปัจจยันีถือเป็นแรงจูงใจเพือจรรโลงไวซึ้งความสัมพนัธ์ทีดี และความมนัคงขององคก์าร 
ในอนัทีจะผดุงไวซึ้งความกา้วหนา้ และรักษาทรัพยากรทีมีอยูใ่ห้ยาวนานตามทฤษฏีของ Herzberg 
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2545) 
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3. การเปรียบเทียบระดบัความคิดสร้างสรรค ์จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ระดบั
การศึกษาทีแตกต่างกัน ส่งผลให้ระดับความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานแตกต่างกัน อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของฐิตวดี เนียมสุวรรณ์ (2554) ศึกษา
เกียวกับ รูปแบบภาวะผูน้ํา แรงจูงใจภายในทีมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน 
กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ผลการวิจยัพบวา่ พนกังานธนาคารกรุงไทยทีมีระดบั
การศึกษาแตกต่างกนั มีความคิดสร้างสรรคแ์ตกต่างกนั เนืองมาจากการศึกษาจะทาํให้การพิจารณา
ถ้วนถีมากยิงขึน  ฝึกการคิดวิ เคราะห์  หลักแห่งเหตุและผล  การสังเกตการณ์  และเพิมพูน
ประสบการณ์ จึงส่งผลต่อระดบัของความคิดสร้างสรรค ์ 

4. ภาวะผูน้าํ และแรงจูงใจ มีความสัมพนัธ์กบัความคิดสร้างสรรค ์นอกจากนียงัพบวา่
แรงจูงใจส่งผลต่อระดบัความคิดสร้างสรรค์ ซึงสอดคล้องกับงานวิจยัของฐิตวดี เนียมสุวรรณ์ 
(2554) ศึกษาเกียวกบั รูปแบบภาวะผูน้าํ แรงจูงใจภายในทีมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของ
พนกังาน กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ผลการวิจยัพบว่า ความคิดสร้างสรรค์ของ
พนกังานธนาคารกรุงไทยมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจภายในมีอาํนาจในการ
พยากรณ์ระดบัความคิดสร้างสรรคข์องพนกังานกรุงไทย และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กลัยภรณ์ 
ดารากร ณ อยุธยา (2554) ศึกษาเกียวกบั ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผูน้ํา วฒันธรรม
องค์การ กับความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล ศึกษาธนาคารพาณิชย์ในเขตจังหวัดนครปฐม 
ผลการวิจยัพบว่า ภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียน ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความคิดสร้างสรรค์ของ
บุคคล เนืองมาจากการไดรั้บการสนบัสนุนจากปัจจยัจูงใจไดแ้ก่ ความสําเร็จของงาน ลกัษณะของ
งาน ความกา้วหนา้และความมนัคงในงาน ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ผลตอบแทนและสวสัดิการ 
นันช่วยกระตุ้นให้พนักงานคิดริเริมทาํสิงใหม่ๆ ประยุกต์หาทางออกในการแก้ปัญหา เพือให้
ประสบความสําเร็จในการทาํงาน เนืองจากลกัษณะภาวะผูน้าํทีดีจะสามารถช่วยให้พนกังานดึง
ศกัยภาพดา้นความคิดสร้างสรรคอ์อกมาใชใ้นการทาํงานได ้ตงัแต่การอธิบายวตัถุประสงคข์องงาน 
แจง้ผลลพัธ์ทีตอ้งการ การตงัคาํถาม การชีนาํ เพือให้พนกังานเขา้ใจงานและมีทกัษะการทาํงาน
เพิมขึน ทงันีอาจมีการกระตุน้การทาํงานโดยกาํหนดเงือนไขต่าง ๆ เช่น เวลา ปริมาณงาน เป็นตน้ 
หรือกระตุน้โดยสร้างแจงจูงใจดว้ยรางวลั และผลตอบแทน เพือให้พนกังานมีการทาํงานวิธีใหม่ ๆ 
ทีส่งผลใหก้ารทาํงานมีประสิทธิภาพมากขึน 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจยันี สามารถแบ่งขอ้เสนอแนะออกเป็น 2 ประการ คือ ขอ้เสนอแนะที
ไดจ้ากการศึกษาวจิยั และขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาครังต่อไป 
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ข้อเสนอแนะทไีด้จากการศึกษา 
1. พนกังานมีระดบัการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํแบบทาํงานเป็นทีมมากทีสุด ซึงภาวะ

ผูน้าํรูปแบบนีจะให้ความสนใจทงัเรืองงานและขวญักาํลงัใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเหมาะสมกบั
ลกัษณะการทาํงานของคนไทย ทีมีความเอือเฟือเผือแผ ่ช่วยเหลือซึงกนัและกนั โดยพบว่า หัวขอ้
การนาํเสนอรูปแบบวิธีการใหม่ๆ เพือกระตุน้การผลิตการสร้างสรรค์ และความพึงพอใจการ
ทาํงาน มีระดบัการรับรู้ตาํทีสุด ดงันนัผูบ้ริหารหรือผูน้าํควรปรับปรุงและพฒันาการนาํเสนอให้
แตกต่างไปจากเดิม หรือให้พนักงานแสดงความคิดเห็น (Brainstorm) เกียวกบัการรูปแบบการ
นาํเสนอ ซึงถือเป็นการกระตุน้ความคิด และอาจไดก้ารนาํเสนอรูปแบบใหม่ ส่งผลให้พนกังานมี
การรับรู้เพิมมากขึน และทาํให้การทาํงานมีประสิทธิภาพ บรรยากาศในการทาํงานสนุก เกิด
สัมพนัธภาพระหว่างผูบ้ริหารกบัผูต้าม เกิดจากความไวว้างใจ เคารพนบัถือซึงกนัและกนั มีการ
ยอมรับความสามารถของแต่ละบุคคล ก่อใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํงาน 

2. พนักงานมีระดบัแรงจูงใจในการทาํงานดา้นความสําเร็จของงานสูงทีสุด ดงันัน
ผูบ้ริหารหรือผูน้าํ ควรยกย่องและชมเชยเมือพนกังานทาํงานไดส้ําเร็จตามเป้าหมายทีวางไวเ้สมอ 
เพือให้พนักงานภาคภูมิใจในผลสําเร็จของงานทีทาํ  และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆที
เกิดขึน ในทางกลับกันพนักงานมีระดับแรงจูงในด้านผลตอบแทนและสวสัดิการตาํทีสุด ซึง
ผลตอบแทนและสวสัดิการ เป็นปัจจัยทีสําคัญต่อการดํารงชีวิต ดังนันผูบ้ริหารหรือผูน้ําควร
วิเคราะห์ และเปรียบเทียบผลตอบแทนและสวสัดิการกับธุรกิจเดียวกนั เพือนําไปปรับปรุงให้
พนกังานพึงพอใจและสามารถแข่งขนักบัผูอื้นได ้ซึงนอกจากจะช่วยให้พนกังานมีแรงจูงใจในการ
ทาํงานมากขึนแลว้ยงัช่วยรักษาพนกังานไวก้บัองคก์รได ้

3. ระดบัความคิดสร้างสรรค ์พบวา่พนกังานมีระดบัความคิดสร้างสรรคใ์นหวัขอ้หลกั
ในการทาํงานคือเรืองงานคือเรืองงาน เรืองส่วนตวัคือเรืองส่วนตวั ไม่นาํมาปะปนกนัสูงทีสุด แสดง
วา่พนกังานสามารถจดัการชีวิตการทาํงานและชีวิตส่วนตวัไดดี้ ดงันนัสิงทีผูบ้ริหารหรือผูน้าํ ควร
ทาํคือ การถามไถ่สารทุกข ์สุขดิบ กบัพนกังาน ถึงแมว้า่พนกังานจะสามารถจดัการไดดี้ แต่ก็อาจมี
ปัญหาโดยทีพนักงานเองไม่รู้ตวั ก่อให้เกิดความเครียดแฝง การพูดคุยเรืองราวทวัไปอาจช่วยให้
พนักงานผ่อนคลาย หรือรับทราบปัญหาทีพนักงานพบเจอซึงอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ทาํงาน แลว้จึงช่วยหาทางแกไ้ขต่อไป  

ในทางกลบักนัพนกังานมีระดบัความคิดสร้างสรรค์หัวขอ้ไม่ชอบทีจะทาํสิงต่างๆให้
แปลกออกไปตาํทีสุด ซึงหมายความวา่พนกังานชอบทีจะทาํสิงแปลกใหม่ ไม่ยึดติดอยูก่บัสิงเดิม ๆ 
ดงันนัผูบ้ริหาร หรือผูน้าํ ควรมอบหมายงานทีทา้ทาย หรืองานใหม่ ๆ ทีพนกังานไม่เคยทาํ เพือให้
พนักงานดึงศกัยภาพในตวัเองออกมา และได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนีผูบ้ริหารควรให้
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ความรู้ แจ้งข่าวสารทีเกียวข้องกับการปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพือให้พนักงานสามารถนําไปใช้
ประกอบการตดัสินใจในการทาํงานได ้

4. จากการศึกษาปัจจยัรูปแบบภาวะผูน้าํ ทีส่งผลต่อระดบัความคิดสร้างสรรค์ของ
พนกังาน พบวา่ภาวะผูน้าํแบบทางสายกลาง ภาวะผูน้าํแบบมุ่งคน และภาวะผูน้าํแบบมุ่งงาน ส่งผล
ต่อระดับความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน แสดงว่าพนักงานชอบผูน้ําทีมีลักษณะเน้นเรือง
ประสิทธิภาพการทาํงาน ไปพร้อม ๆ กบัรักษาสัมพนัธภาพ ระหว่างพนักงานกบัหัวหน้า และ
เพือนๆพนกังานกนัเอง ดงันนัผูบ้ริหารหรือผูน้าํควรมอบหมายงาน และประเมินงานอยา่งยุติธรรม 
ไร้ซึงอคติส่วนตวั ยอมรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน ประนีประนอม และให้ขวญักาํลังใจ
พนกังาน ร่วมกบัส่งเสริมใหมี้กิจกรรมสันทนาการกระชบัความสัมพนัธ์ภายในทีม เพือให้พนกังาน
รู้สึกผอ่นคลาย และสามคัคีกนั เพราะการทีพนกังานไม่เครียด ไม่กดดนั จะทาํให้พนกังานเกิดความ
ความคิดสร้างสรรค ์และส่งผลใหก้ารทาํงานมีประสิทธิภาพมากขึน 

5. จากการศึกษาปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงาน ทีส่งผลต่อระดบัความคิดสร้างสรรคข์อง
พนักงาน พบว่าความสําเร็จของงาน ลกัษณะของงาน และผลตอบแทนและสวสัดิการ ส่งผลต่อ
ระดบัความคิดสร้างสรรคข์องพนกังาน แสดงวา่การทีผูบ้ริหารหรือผูน้าํให้งานลกัษณะทีเหมาะสม
กบัความสามารถ ไม่ยากหรือง่ายจนเกินไป ให้พนกังานไดพ้ฒันาทกัษะ และใช้ความสามารถจน
งานสําเร็จได้ จะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ  ประกอบกับการชืนชมพนักงาน  และพิจารณา
ผลตอบแทนและสวสัดิการให้เหมาะสม ก็จะทาํให้พนกังานมีแรงจูงใจ ให้คิดสิงใหม่ ๆ มาเพือให้
การทาํงานมีประสิทธิภาพมากยงิขึน 

 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยครังต่อไป 
เพือใหผ้ลวจิยัครังนีสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ไดใ้นอนาคต ผูว้ิจยัขอเสนอ

ขอ้เสนอแนะในการวจิยัต่อไปนี 
1. สําหรับการวิจยัครังนีทาํให้ทราบปัจจยัทีส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค ์ในขณะเดียวกนั

การพฒันาความคิดสร้างสรรค์นันย่อมมีอุปสรรค ดงันันจึงควรศึกษาเกียวกบัอุปสรรคของการ
พฒันาความคิดสร้างสรรค์ อาทิเช่น อุปสรรคดา้นการรับรู้ (Perceptual block) 2. อุปสรรคดา้น
วฒันธรรม (Cultural block) 3. อุปสรรคดา้นอารมณ์ (Emotional block) เป็นตน้ เพือนาํไปพฒันา
เป็นวธีิการในการกาํจดัอุปสรรคดงักล่าวในการพฒันาความคิดสร้งสรรคข์องพนกังานต่อไป 

2. เนืองจากการศึกษาครังนีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพือให้ทราบ
รายละเอียดในเชิงลึก  สําหรับการศึกษาครังต่อไปอาจเพิมการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ไดแ้ก่ การสัมพนัธ์เชิงลึก (In-depth interview) การสัมภาษณ์กลุ่ม (Group interview) 
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หรือ การสนทนากลุ่ม (Focus group) เพือให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกมากยิงขึน ซึงจะมีประโยชน์ในการ
นาํไปใชส้ร้างรูปแบบผูน้าํทีเหมาะสม และสร้างแรงจูงใจในการทาํงานใหพ้นกังาน เพือทาํให้ระดบั
ความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํงานของพนกังานเพิมมากขึน ซึงจะส่งผลต่อผลงานทีมีประสิทธิภาพ 
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แบบสอบถาม 
ภาวะผูน้าํและแรงจูงใจในการทาํงานทีส่งผลต่อความคิดสร้างสรรคข์องพนกังาน                                        

กรณีศึกษา บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จาํกดั 
คําชีแจง  

แบบสอบถามชุดนีจดัทาํขึนเพือเก็บรวบรวมขอ้มูลไปใช้ในการวิจยั เรืองภาวะผูน้าํและ
แรงจูงใจในการทาํงานทีส่งผลต่อความคิดสร้างสรรคข์องพนกังาน กรณีศึกษา บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา 
จาํกดั  

ขอ้มูลทีไดจ้ะใชป้ระโยชน์เพือการศึกษาวิจยัเท่านนั จะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ที
การงานหรือด้านส่วนตัวของผู ้ตอบแบบสอบถามแต่ประการใด  ฉะนัน  ขอให้ท่านตอบ
แบบสอบถามใหต้รงกบัความเป็นจริงมากทีสุด โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงันี 
ส่วนที 1  แบบสอบถามเกียวกบัขอ้มูลทวัไปเกียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนที 2  แบบประเมินเกียวกบัรูปแบบภาวะผูน้าํตามการรับรู้ของพนกังาน 
ส่วนที 3  แบบประเมิน เกียวกบัแรงจูงใจในการทาํงาน 
ส่วนที 4  แบบประเมิน เกียวกบัความคิดสร้างสรรคข์องพนกังาน 
ส่วนที 5  ขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพิมเติม 
         ผูว้จิยั 
        ธญัญามาส โลจนานนท์ 
 
ส่วนท ี1 : แบบสอบถามเกยีวกบัข้อมูลทวัไปเกียวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
คาํชีแจง : ใหท้่านตอบคาํถามโดยกรุณาทาํเครืองหมาย /  ลงใน (   ) ทีตรงกบัขอ้มูลเกียวกบัตวัท่าน 

1. เพศ 
(    )  ชาย    (    )  หญิง 

2. อาย ุ 
  (    )  นอ้ยกวา่ 30 ปี   (    )  30 - 40 ปี 
 (    )  41 – 50 ปี    (    )  51 ปีขึนไป   

3. สถานภาพ 
(    )  โสด    (    )  สมรส 
(    )  หมา้ย    (    )  หยา่ร้าง 

4. ระดบัการศึกษา 
(    )  ตาํกวา่ปริญญาตรี   (    )  ปริญญาตรี 
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(    )  ปริญญาโท    (    )  สูงกวา่ปริญญาโท  
5. อายงุาน 

(    )  นอ้ยกวา่ 2  ปี   (    )  2 – 3  ปี 
 (    )  4-5  ปี    (    )  มากกวา่ 5  ปี 

6. รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 
(    ) ไม่เกิน 25,000 บาท   (    ) 25,001 – 40,000 บาท 
(    ) 40,001 – 55,000 บาท  (    ) ตงัแต่ 55,001 บาท ขึนไป 

ส่วนท ี2 :  แบบประเมินเกยีวกบัรูปแบบภาวะผู้นําตามการรับรู้ของพนักงาน 
คาํชีแจง : โปรดอ่านขอ้ความต่อไปนีและพิจารณารูปแบบภาวะผูน้าํตามการรับรู้ของพนกังาน โดย
กรุณาทาํเครืองหมาย / ลงในช่องทีตรงกบัระดบัรูปแบบภาวะผูน้าํของท่านมากทีสุด 

5 หมายถึง  มากทีสุด 
4 หมายถึง  มาก 
3 หมายถึง  ปานกลาง 
2 หมายถึง  นอ้ย 
1 หมายถึง  นอ้ยทีสุด 
 

ข้อ ข้อคาํถาม 
ระดบัความสําคญั 

มากทสุีด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทสุีด 
(1) 

ผู้นําแบบมุ่งคน 
1. ผูบ้งัคบับญัชาทาํงานโดยพยายามให้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความพอใจสูงสุด หลีกเลียง
ปัญหาหรือความขดัแยง้ 

     

3. ผูบ้งัคบับญัชาทาํงานโดยมุ่งเนน้ทีความสมัพนัธ์
กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยทีผลงานอาจไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

     

4. การมองโลกในแง่ดี ช่วยเหลือใหก้าํลงัใจ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการปฏิบติังาน 

     

5. ผูบ้งัคบับญัชายดึถือของตนกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชามี
ความสาํคญัเหนือสิงอืนใด 

     

ผู้นําแบบมุ่งงาน 
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ข้อ ข้อคาํถาม 
ระดบัความสําคญั 

มากทสุีด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทสุีด 
(1) 

6. ผูบ้งัคบับญัชาทาํงานโดยมุ่งทีจะใหง้านสาํเร็จ
เพียงอยา่งเดียวในลกัษณะบา้งานหรืองานขึน
สมอง 

     

7. ผูบ้งัคบับญัชาใชอ้าํนาจ กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั การ
สงัการและวธีิการทาํงานทีเฉียบขาดและไม่เปิด
โอกาสใหซ้กัถาม 

     

8. ผูบ้งัคบับญัชามุ่งทาํงานอยา่งเตม็ทีโดยไม่สนใจ
ความสมัพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

     

9. ผูบ้งัคบับญัชาสงัการทงัหมด ตดัสินใจแกปั้ญหา
เอง โดยไม่สนใจความตอ้งการของผูอื้น 

     

10. ผูบ้งัคบับญัชาปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ย
มาตรการเด็ดขาด 

     

ผู้นําแบบมุ่งงานตาํ มุ่งคนตาํ 
11. ผูบ้งัคบับญัชาไม่รับฟังความคิดเห็นของ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทีจะเปลียนแปลงการทาํงาน 
หรือนอกเหนือจากหนา้ที 

     

12. ผูบ้งัคบับญัชาไม่สนใจทีจะเสนอหรือริเริม
ความคิดใหม่ๆและไม่สนใจการเสนอความ
คิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

     

13. ผูบ้งัคบับญัชาไม่มีการชีแจง/อธิบายเหตุผลในการ
บริหารงานต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

     

14. ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่ไดรั้บการชีแจง/ทาํความเขา้ใจ
ในการบริหารงานของผูบ้งัคบับญัชา 

     

15. ผูบ้งัคบับญัชาพอใจกบัวธีิทาํงานปัจจุบนัและไม่
ตอ้งการสิงทีต่างจากทีปฏิบติัอยู ่

     

ผู้นําแบบทาํงานเป็นทมี 
16. ผูบ้งัคบับญัชามกัคิดคน้งานหรือวธีิการใหม่ๆ 

และกระตุน้ใหทุ้กคนมีส่วนร่วม 
     

17. ผูบ้งัคบับญัชานาํเสนอรูปแบบวธีิการใหม่ๆ เพือ
กระตุน้การผลิตการสร้างสรรค ์และความพึง
พอใจการทาํงาน 
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ข้อ ข้อคาํถาม 
ระดบัความสําคญั 

มากทสุีด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทสุีด 
(1) 

18. ผูบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาสใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา
แสดงความเห็นได ้แมเ้ป็นความคิดเห็นทีแตกต่าง 

     

19. ผูบ้งัคบับญัชายอมรับความเห็นทีมีเหตุมีผลจาก
ผูอื้นเสมอ 

     

20. ผูบ้งัคบับญัชาทุ่มเทความความสามารถคิดคน้งาน
ใหม่ๆและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเตม็ใจใหค้วามร่วมมือ 

     

ผู้นําแบบทางสายกลาง 
21. ผูบ้งัคบับญัชามกัใชว้ธีิการผอ่นปรนเขา้หากนั

มากกวา่ทีจะเผชิญหนา้กนั  เมือเกิดปัญหาหรือขอ้
ขดัแยง้ 

     

22. ผูบ้งัคบับญัชารู้จกัเลือกสรรและใชค้นให้
เหมาะสมกบังาน 

     

23. ผูบ้งัคบับญัชาห่วงใยความรู้สึกของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและผลงานเท่า ๆ กนั 

     

24. ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามเป็นมิตรกบัทุกคน ใน
ฐานะเพือนร่วมงาน 

     

25. ผูบ้งัคบับญัชามกัจะพยายามพบกบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาครึงทาง 
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ส่วนท ี3 :  แบบประเมิน เกยีวกบัแรงจูงใจในการทาํงาน 
คาํชีแจง : โปรดอ่านขอ้ความต่อไปนีและพิจารณาระดบัแรงจูงใจในการทาํงานของท่านทีมีต่อ
บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จาํกดั โดยกรุณาทาํเครืองหมาย / ลงในช่องทีตรงกบัระดบัแรงจูงใจในการ
ทาํงานของท่านมากทีสุด   

 หมายถึง  มากทีสุด 
 หมายถึง  มาก 
 หมายถึง  ปานกลาง 
 หมายถึง  นอ้ย 
 หมายถึง  นอ้ยทีสุด 

 

ข้อ ข้อคาํถาม 
ระดบัความสําคญั 

มากทสุีด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทสุีด 
(1) 

ด้านความสําเร็จของงาน 
1. ท่านสามารถทาํงานไดส้าํเร็จตามเป้าหมายทีวางไว ้      

2. ท่านมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาต่างๆทีเกิดขึน      

3. ท่านมีความภาคภูมิใจในผลสาํเร็จของงานทีทาํ      

4. ท่านไดรั้บการยกยอ่งและชมเชยเกียวกบัการทาํงาน
จากผูบ้งัคบับญัชาเสมอ 

     

5. ท่านไดรั้บการยอมรับเกียวกบัความรู้ ความสามารถ
ในการทาํงานจากผูบ้งัคบับญัชาและเพือนร่วมงาน 

     

ด้านลกัษณะของงาน 
6. ท่านไดใ้ชค้วามรู้ ความสามารถทีมีอยูอ่ยา่งเตม็ทีใน

การทาํงานในตาํแหน่งปัจจุบนั 
     

7. ลกัษณะงานทีรับผิดชอบมีความหลากหลาย ไม่
ซาํซาก จาํเจ จนทาํใหเ้กิดความเบือหน่าย 

     

8. งานทีท่านไดรั้บมอบหมายเปิดโอกาสใหใ้ชค้วามคิด
ริเริมสร้างสรรค ์

     

9. ปริมาณงานทีรับผิดชอบมีความเหมาะสม ทาํให้
สามารถทาํงานสาํเร็จลุล่วงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ข้อ ข้อคาํถาม 
ระดบัความสําคญั 

มากทสุีด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทสุีด 
(1) 

10. ลกัษณะงานทีรับผิดชอบมีความน่าสนใจและทา้ทาย
สูง 

     

ด้านความก้าวหน้าและความมนัคงในงาน 
11. บริษทัมีนโยบายสนบัสนุนบุคลากรใหมี้การเลือน

ตาํแหน่งสูงขึน 
     

12. ท่านไดรั้บการสนบัสนุนในการศึกษาดูงาน อบรม 
สมัมนาทงัในและต่างประเทศอยูเ่สมอ 

     

13. บริษทัมีความมนัคงและไดรั้บการยอมรับ      
14. ท่านสามารถปฏิบติังานในบริษทัไดจ้นกระทงั

เกษียณอาย ุ
     

15. บริษทัไม่มีนโยบายคดัพนกังานออกหรือเลิกจา้งงาน 
นอกเหนือจากการปฏิบติัผดิกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั 

     

ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 
16. ในบริษทัของท่านไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก 

สามารถทาํงานร่วมกนัไดเ้ป็นอยา่งดี 
     

17. ท่านและเพือนร่วมงานในองคก์รมีสมัพนัธภาพทีดี      
18. ท่านสามารถปรึกษากบัผูบ้งัคบับญัชาไดทุ้กเรือง ทงั

เรืองงานและเรืองส่วนตวั 
     

19. เพือนร่วมงานยนิดีใหก้ารช่วยเหลือท่านในทุกเรือง 
ไม่วา่จะเป็นเรืองงานหรือเรืองส่วนตวั 

     

20. ผูบ้ริหารมีความเป็นกนัเอง และมีความเขา้ใจ
พนกังานในทุกๆเรือง 

     

ด้านผลตอบแทนและสวสัดกิาร 
21. ค่าตอบแทนทีไดรั้บมีความเหมาะสมกบัวฒิุ

การศึกษา ความรู้ และความสามารถของท่าน 
 

     

22. ค่าตอบแทนทีไดรั้บมีความเพียงพอต่อการดาํรงชีวติ
ในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบนั 

     

23. ท่านไดรั้บสวสัดิการต่างๆทีเหมาะสม เช่น โบนสั ,
การปฏิบติังานล่วงเวลาหรือวนัหยดุ ,ค่า
รักษาพยาบาล 
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ข้อ ข้อคาํถาม 
ระดบัความสําคญั 

มากทสุีด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทสุีด 
(1) 

24. ค่าตอบแทนสาํหรับพนกังานทีตอ้งปฏิบติังาน
ล่วงเวลา หรือในวนัหยดุเป็นไปดว้ยความยติุธรรม 

     

25. ค่าตอบแทนทีไดรั้บอยูใ่นระดบัสูงเมือเทียบกบั
องคก์รอืนๆทีอยูใ่นกลุ่มธุรกิจเดียวกนั 

     

ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตังิาน 
26. บริษทัมีเครืองมือ วสัดุอุปกรณ์ และสิงอาํนวยความ

สะดวกในการปฏิบติังานอยา่งเพียงพอ 
     

27. บริษทัของท่านมีบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มที
เอือต่อการปฏิบติังาน 

     

28. บริษทัของท่านมีสถานทีทีมีความเป็นสดัส่วน มี
ความเป็นระเบียบ สะอาด ปลอดภยัต่อการ
ปฏิบติังาน 

     

29. มีหอ้งสุขาทีสะอาด และปลอดภยัไวบ้ริการพนกังาน
อยา่งเพียงพอ 

     

30. สภาพพืนทีการทาํงานช่วยเสริมสร้างบรรยากาศใน
การทาํงานไดเ้ป็นอยา่งดี 
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ส่วนท ี4 :  แบบประเมิน เกยีวกบัความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน 
คาํชีแจง : โปรดอ่านขอ้ความต่อไปนีและพิจารณาความคิดสร้างสรรค์ในการทาํงานของท่าน โดย
กรุณาทาํเครืองหมาย / ลงในช่องทีตรงกบัระดบัแรงจูงใจในการทาํงานของท่านมากทีสุด 
  

 หมายถึง  มากทีสุด 
 หมายถึง  มาก 
 หมายถึง  ปานกลาง 
 หมายถึง  นอ้ย 
 หมายถึง  นอ้ยทีสุด 

 

ข้อ ข้อคาํถาม 
ระดบัความสําคญั 

มากทสุีด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทสุีด 
(1) 

ความคดิสร้างสรรค์ 
1. จากเรืองเพียงเรืองเดียวท่านสามารถคิดแตกประเด็น

ไดอ้ยา่งมากมาย 
     

2. ท่านมกัจะทาํสิงต่างๆจากแนวคิด แนวปฏิบติั
แบบเดิมๆ 

     

3. ท่านไม่ชอบทีจะทาํสิงต่างๆใหแ้ปลกออกไป      
4. ท่านสามารถทีจะนาํสิงใหม่ๆเขา้มาช่วยในการทาํงาน

มีประสิทธิภาพมากยงิขึน 
     

5. ท่านสามารถคน้หาทางเลือกใหม่ๆในการแกไ้ข
ปัญหา 

     

6. บ่อยครังทีความคิดของท่านทาํใหค้นอืนประหลาดใจ      
7. ท่านคิดวา่การทาํอะไรทีมีแบบแผนตายตวั เป็นการ

จาํกดัอิสระทางความคิด 
     

8. วธีิการทาํงานทีกาํหนดตามระบบอาจทาํใหข้าดอิสระ
ในการทาํงาน 

     

9. ท่านคิดวา่การคิดถึงสิงทีแตกต่างจากคนทวัไป เป็น
สิงทีทา้ทาย 

     

10. ท่านยอมรับไดว้า่ความขดัแยง้อาจเกิดจากการทาํงาน
ร่วมกนั 
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ข้อ ข้อคาํถาม 
ระดบัความสําคญั 

มากทสุีด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทสุีด 
(1) 

11. ท่านมีหลกัในการทาํงาน คือ เรืองงานคือเรืองงาน 
เรืองส่วนตวัคือเรืองส่วนตวั ไม่นาํมาปะปนกนั  

     

 
ส่วนท ี5  ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพมิเติม 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
การทดสอบความน่าเชือถือของเครืองมือตามแนวคิดของครอนบาร์ค 
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Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.806 66 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

A1 219.5667 156.4609 .4201 .7978 
A2 219.7333 151.3057 .7179 .7900 
A3 220.1000 154.8517 .4121 .7972 
A4 219.2000 165.6138 .0000 .8058 
A5 219.2000 165.6138 .0000 .8058 
A6 220.5000 165.3621 -.0302 .8119 
A7 220.6000 164.0414 .0156 .8109 
A8 220.4667 169.0851 -.1651 .8171 
A9 220.2000 165.6138 .0000 .8058 

A10 220.2000 165.6138 .0000 .8058 
A11 220.7000 167.5966 -.1179 .8136 
A12 220.9667 171.2057 -.2571 .8182 
A13 220.7000 168.2172 -.1334 .8164 
A14 221.2000 165.6138 .0000 .8058 
A15 221.2000 165.6138 .0000 .8058 
A16 219.7000 154.4931 .5126 .7951 
A17 219.8667 155.2230 .3964 .7978 
A18 219.6000 156.5241 .4409 .7974 
A19 219.2000 165.6138 .0000 .8058 
A20 219.2000 165.6138 .0000 .8058 
A21 219.9667 165.2747 -.0102 .8086 
A22 219.7333 157.6506 .3343 .8000 
A23 219.9000 151.8862 .5462 .7929 
A24 220.2000 165.6138 .0000 .8058 
A25 220.2000 165.6138 .0000 .8058 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

A26 219.2000 158.7862 .4950 .7985 
A27 219.4000 161.0069 .3078 .8017 
A28 219.0333 153.7575 .6102 .7933 
A29 219.2000 165.6138 .0000 .8058 
A30 219.2000 165.6138 .0000 .8058 
A31 219.3000 154.9759 .5326 .7952 
A32 220.1667 158.8333 .2826 .8014 
A33 219.9000 157.8862 .3555 .7996 
A34 219.2000 165.6138 .0000 .8058 
A35 219.2000 165.6138 .0000 .8058 
A36 220.1000 161.2655 .1587 .8051 
A37 220.8333 161.6609 .0885 .8091 
A38 219.3667 156.6540 .3389 .7996 
A39 220.3000 144.9759 .6742 .7857 
A40 219.2000 165.6138 .0000 .8058 
A41 220.4000 154.1103 .3659 .7985 
A42 219.5667 164.2540 .0395 .8077 
A43 220.2000 151.6138 .5620 .7924 
A44 219.2000 165.6138 .0000 .8058 
A45 219.2000 165.6138 .0000 .8058 
A46 220.4333 151.9092 .5329 .7932 
A47 220.4667 156.2575 .3426 .7995 
A48 220.1000 155.8172 .4565 .7968 
A49 219.2000 165.6138 .0000 .8058 
A50 219.2000 165.6138 .0000 .8058 
A51 219.8667 159.4299 .3162 .8009 
A52 220.0000 154.2759 .5690 .7942 
A53 219.9000 158.3690 .4593 .7985 
A54 219.2000 165.6138 .0000 .8058 
A55 219.2000 165.6138 .0000 .8058 
A56 219.7000 160.9759 .2047 .8035 
A57 220.0000 157.7241 .3581 .7995 
A58 220.5000 168.4655 -.1553 .8144 
A59 219.5000 157.1552 .4921 .7972 
A60 219.4333 157.8402 .5217 .7975 
A61 219.8000 169.1310 -.1809 .8154 
A62 219.7333 164.2713 .0096 .8108 
A63 219.6000 160.5241 .2304 .8029 
A64 219.4000 156.5931 .5662 .7961 
A65 219.5000 158.3276 .3329 .8002 
A66 219.0000 159.5862 .2644 .8020 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ง 

ใบตอบรับการนาเสนอบทความงานประชุมวชิาการระดับชาต ิ
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