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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าของหัวหน้า แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิและ
ความคิดสร้างสรรค์ของพนกังาน  2) วิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความคิดสร้างสรรค์จ าแนกตามปัจจัยสว่นบุคคลและ
ปัจจยัที่เก่ียวข้องกบังานของพนกังาน และ 3) วิเคราะห์ภาวะผู้น าของหวัหน้าและแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ ท่ีมีผลต่อความคิด
สร้างสรรค์ของพนกังาน การศึกษาใช้การวิจัยเชิงส ารวจ กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคือพนกังานบริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ด 
แอนด์ เอนจิเนียร่ิง จ ากัด จ านวน 256 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การเปรียบเทียบคา่ (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหคุณู ผลการศกึษา พบวา่ 1) พนกังานรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าแบบเปลีย่นแปลงของหวัหน้าในระดบัสงู พนกังานมี
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ และระดบัความคิดสร้างสรรค์ อยูใ่นระดบัสงู 2) พนกังานที่มี เพศ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน และ
อตัราเงินเดือนแตกตา่งกนั มีระดบัความคิดสร้างสรรค์แตกตา่งกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และ 3) แรงจงูใจ
ใฝ่สมัฤทธ์ิ ด้านความต้องการคา่ตอบแทน ความต้องการมีสถานภาพท่ีสงูขึน้ และความต้องการท่ีจะเอาชนะปัญหาต่าง ๆ 
มีผลต่อระดับความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสามารถพยากรณ์ระดับ
ความคิดสร้างสรรค์ของพนกังานได้ร้อยละ 59.6  
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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, t-
test, 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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