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รู ปแบบภาวะผู้นาและแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ท่ มี ีผลต่ อความคิดสร้ างสรรค์
ของพนักงาน กรณีศกึ ษา บริ ษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จากัด
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บทคัดย่ อ
การศึก ษาครั ง้ นีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาการรับรู้ รู ปแบบภาวะผู้นาของหัวหน้ า แรงจู งใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และ
ความคิดสร้ างสรรค์ของพนักงาน 2) วิเคราะห์เปรี ยบเทียบระดับความคิดสร้ างสรรค์จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคลและ
ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับงานของพนักงาน และ 3) วิเคราะห์ภาวะผู้นาของหัวหน้ าและแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ที่มีผลต่อความคิด
สร้ างสรรค์ของพนักงาน การศึก ษาใช้ การวิจัยเชิงสารวจ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือพนักงานบริ ษัท ยูนิไทยชิปยาร์ ด
แอนด์ เอนจิ เ นียริ่ ง จากัด จานวน 256 คน สถิ ติที่ใช้ ใ นการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้ แก่ ค่า ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน การเปรี ยบเทียบค่า (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคณ
ู ผลการศึกษา พบว่า 1) พนักงานรับรู้รูปแบบภาวะผู้นาแบบเปลีย่ นแปลงของหัวหน้ าในระดับสูง พนักงานมี
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และระดับความคิดสร้ างสรรค์ อยูใ่ นระดับสูง 2) พนักงานที่มี เพศ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน และ
อัตราเงินเดือนแตกต่างกัน มีระดับความคิดสร้ างสรรค์แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 3) แรงจูงใจ
ใฝ่ สัมฤทธิ์ ด้ านความต้ องการค่าตอบแทน ความต้ องการมีสถานภาพที่สงู ขึ ้น และความต้ องการที่จะเอาชนะปั ญหาต่าง ๆ
มีผลต่อ ระดับความคิ ดสร้ างสรรค์ ข องพนักงานอย่า งมี นัยสาคัญทางสถิ ติ ที่ร ะดับ 0.05 โดยสามารถพยากรณ์ ร ะดับ
ความคิดสร้ างสรรค์ของพนักงานได้ ร้อยละ 59.6
คาสาคัญ: รูปแบบภาวะผู้นา แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ความคิดสร้ างสรรค์
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Abstract
The objectives of this research are: 1) to study the pattern recognition of leadership
models, achievement motivation and staff’s creativity, 2) to compare staff’s creativity by
personal and job characteristics, and 3) to study the influence of leadership models and
achievement motivation on staff’s creativity. This study uses the survey research and the
samples are around 256 respondents from employees of Unithai Shipyard and Engineering
Limited. The statistics used in analyzing the data are percentage, mean, standard deviation, ttest, One way ANOVA and multiple regressions analysis. The findings include: 1) Staff’s
perception of transactional leadership is at a high level and achievement motivation and
staff’s creativity are at a high level, respectively. 2) The differences in sex, educational level,
position and salary among employees of Unithai Shipyard and Engineering Limited have in
difference of the staff’s creativity with a statistical significance level of 0.05. 3) The
achievement motivation in terms of need for compensation, need for higher status and need
for solving problems have influence to the levels of staff’s creativity with a statistical
significance level of 0.05. Moreover, achievement motivation has some predicting power on
staff’s creativity level at 59.6%
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