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การศึกษารู ปแบบภาวะผูน้ าํ แรงจูงใจ และความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน ศึกษาเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างของคุ ณลักษณะส่ วนบุคคล กับรู ปแบบภาวะผูน้ าํ แรงจูงใจและความคิดสร้างสรรค์ของ
พนักงาน ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบภาวะผูน้ าํ แรงจูงใจ และความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน
และศึกษาปั จจัยทีส่ งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน โดยใช้ทฤษฎีเกียวกับภาวะผูน้ าํ แรงจูงใจ
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ถดถอยพหุ แบบมีขนตอน
ั
(Stepwise Multiple Regression Analysis)
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ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลียต่อเดือน อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติทีระดับ . โดยภาวะผูน้ าํ โดยรวมและแรงจูงใจโดยรวมมีความสัมพันธ์เชิ งบวกในระดับปาน
กลางกับความคิดสร้างสรรค์ ซึ งภาวะผูน้ าํ แบบทางสายกลาง ภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งคน และภาวะผูน้ าํ แบบมุ่ง
งาน แรงจูงใจด้านความสํา เร็ จของงาน ผลตอบแทนและสวัสดิ ก าร และลัก ษณะของงาน ส่ ง ผลต่อ
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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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บทที 1
บทนํา
1.ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ในยุคปั จจุบนั นี มีการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคมอย่างรวดเร็ ว การทํางานใน
องค์กรต่างๆมีการแข่งขันกันอย่างสู ง ทํางานภายใต้สภาวะแรงกดดัน จึงทําให้องค์กรต้องพยายาม
ใช้ความคิดสร้ างสรรค์และดึ งความคิดสร้างสรรค์ทีอยูภ่ ายในตัวบุคคล เพือปรับปรุ งกระบวนการ
ผลิตและรู ปแบบผลิ ตภัณฑ์ รวมถึงประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลทีดีกว่าเพือความอยูร่ อดและเติบโต
ขององค์ก ารในสภาพแวดล้อ มที มี ก ารเปลี ยนแปลงอย่า งรวดเร็ ว ภายใต้โ ลกยุค โลกาภิ ว ฒ
ั น์
(Andriopoulos and Lowe 2000 ; Cummings and Oldham 1997 ; Tierney, Farmer and Green 1999 ;
Kanter 1983 ; Tushman and O’Reilly 1997 ; Utterback 1994, อ้างถึงใน กัลยภรณ์ ดารากร ณ
อยุธยา 2554) ดังนันในยุคปัจจุบนั นีความสําเร็ จขององค์การ มีความจําเป็ นทีจะมีปัจจัยทีหลากหลาย
เพือนําไปสู่ ความสําเร็ จ ไม่ใช่มีเพียงความรู ้ หรื อประสบการณ์ แต่ปัจจัยทีควรให้ความสําคัญ คื อ
กระบวนการคิ ด หรื อความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน การคิดนอกกรอบ ความคิ ดทีแปลกใหม่
ความคิ ดสร้ างสรรค์ ช่ วยให้มองหาวิธีก ารแก้ปัญหาที แตกต่างไปจากวิธี เดิ ม ได้เป็ นการคิ ดนอก
กรอบ ถือเป็ นแนวคิดใหม่ในการแก้ปัญหาทีแตกต่างจากความคิดแบบเดิมๆ เพือให้องค์การพัฒนา
อย่างยังยืน และบรรลุเป้ าหมายทางธุรกิจอย่างมีประสิ ทธิภาพ (De Bono 1970)
ความคิด สร้ า งสรรค์ และนวัตกรรมจึ ง กลายเป็ นปั จจัย สํา คัญสํา หรั บ องค์ก ารเพราะ
องค์การทีประสบความสําเร็ จสู ง ทังหลายทัวโลกต่างให้ความสําคัญในการใช้ความคิดสร้างสรรค์
ของบุคลากรในการสร้างนวัตกรรมขององค์การ (McGregor
, อ้างถึงใน เฉลิ มชัย กิ ตติศกั ดิ
เจริ ญวงศ์ศ กั ดิ 2554) และความคิ ดสร้ างสรรค์เข้า ไปเกี ยวข้องกับทุ ก กิ จ กรรมในชี วิตประจํา วัน
สําหรับสังคมไทยต่างตืนตัวและตืนเต้นกับแนวคิดดังกล่าวเช่นกันทําให้ทุกบริ บทของสังคมล้วนแต่
กล่าวถึง ความคิดสร้างสรรค์ เช่น เศรษฐกิจสร้างสรรค์ องค์การแห่ งการสร้างสรรค์ หรื อองค์การ
แห่ งนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสร้ างสรรค์ งานวิจยั เชิ งสร้ างสรรค์ เป็ นต้น เพราะการสร้ างสรรค์
นวัตกรรมขององค์การเริ มต้นจากความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล (Trompenaars and HampdenTurner, 2010 อ้างถึงใน เฉลิมชัย กิตติศกั ดิ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ, 2554)

1

2

ลักษณะภาวะผูน้ ํา ถื อเป็ นปั จจัย ที มี ค วามสํา คัญ รู ป แบบผูน้ ํา ที ดี มี ศกั ยภาพในการ
ทํางานมีผลทําให้บุคคลากร พนักงานในองค์การ ให้การยอบรับในตัวบุคคลนันๆ แต่ในปั จจุบนั นี
ประสบการณ์การทํางานของหัวหน้างาน ความรู้ ความสามารถด้านการจัดการ การบริ หารงานยังไม่
เพียงพอ ทําให้การออกคําสังเพือมอบหมายงานยังไม่เหมาะสมเท่าทีควร ไม่สามารถกระตุน้ หรื อจูง
ใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชาปฏิ บตั ิงานได้ตรงตามเป้ าหมายทีกําหนดไว้ (ทิมมิกา เครื อเนตร, 2552) รวมถึง
ความคลาดเคลือนในการสื อสารในการทํางาน ดังนันจึงมีความจําเป็ นอย่างยิงในการเสริ มสร้ าง
และพัฒนาพนักงานระดับหัวหน้างาน หรื อผูน้ าํ เพือสนับ สนุ นการทํางาน เพิมองค์ความรู ้ และ
ศักยภาพในการเป็ นผูน้ าํ เพือบรรลุเป้ าหมายและความสําเร็ จขององค์การ
นอกจากภาวะผูน้ าํ ทีเป็ นปั จจัยสําคัญแล้ว พนักงานระดับปฏิบตั ิการ ถือเป็ นบุค คลากร
ทีมีปริ มาณมากทีสุ ด และเป็ นหัวใจหลักขององค์การ กล่าวได้ว่า มนุ ษย์นนเป็
ั นทรัพยากรทีมีชีวิต
จิตใจ มีความรู้ ความสามารถ ความเชียวชาญในงานและทักษะทีต่างกัน การทีองค์การจะสามารถ
นําศักยภาพในแต่ละบุคคลออกมา ย่อมต้องใช้เทคนิค กลยุทธ์ และสร้างแรงจูงใจ ถือได้วา่ แรงจูงใจ
ในการทํางานมีความสําคัญกับองค์การ เนืองจากแรงจูงใจมีผลต่อการเปลียนแปลงพฤติกรรมของ
มนุษย์เพือไปสู่ เป้ าหมาย (ศิวไิ ล กุลทรัพย์ศุทรา, 2552) ดังนันแรงจูงใจในการทํางาน จึงเป็ นภาวะใน
การเพิมพฤติกรรมการกระทําหรื อกิจกรรมของบุคคล โดยบุคคลจงใจกระทําพฤติกรรมนันเพือให้
บรรลุเป้ าหมายทีต้องการ (Domjan, 1996) หากบุคคลากรได้รับแรงจูงใจทีดีและเหมาะสม จะช่วย
ให้พนักงานทํางานด้วยมุ่งมันตังใจ มี ความสุ ขกับการทํางาน เกิ ดความร่ วมมือร่ วมใจกัน แสดง
ผลงานอย่างสุ ดความสามารถ นําไปสู่ เป้ าหมายและผลสําเร็ จขององค์การ
บริ ษทั ซิ ลลิค ฟาร์ มา จํากัด เป็ นบริ ษทั ทีดําเนิ นธุ รกิจด้านการบริ การนําของตลาดการ
ดูแลสุ ขภาพในภูมิภาคเอเชี ย ดําเนิ นงานในประเทศไทยมาตังแต่ปี พ.ศ.
ยาวนานกว่า 64 ปี
บริ ษทั ได้ตระหนักถึงศักยภาพของตลาดการดูแลสุ ขภาพในเอเชี ยทีมีการเติบโตอย่างรวดเร็ ว และ
เข้าถึ งได้กลุ่มลูกค้าอย่างเต็มรู ปแบบ บริ ษทั มุ่งเน้นการบริ การกระจายสิ นค้า เช่ น ยา อุปกรณ์ ทาง
การแพทย์ และวัส ดุ ก ารทดลองทางคลิ นิ ก บริ ก ารดู แ ลด้า นการขายและการตลาด จนถึ ง การ
ให้บริ การครบวงจรไปยังร้านค้าปลีก รวมถึงการให้บริ การแก่ แพทย์ โรงพยาบาล ร้านขายยา และ
คลินิก กว่า , แห่ง โดยมีจาํ นวนพนักงานในสํานักงานใหญ่ อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ทังสิ น
320 คน และในช่วงระยะเวลาทีผ่านมามีอตั ราการเข้าออกของพนักงานค่อนข้างสู ง พนักงานขาดลา
งานบ่อย ขาดแรงจูงใจในการทํางาน และขาดแรงกระตุน้ ในการทํางานจากหัวหน้างาน ดังนันจึงมี
ความจําเป็ นอย่างยิงในการปรับปรุ ง เปลี ยนแปลง และพัฒนาบุคลากรในองค์การ เพือให้เกิดความ
จงรั ก ภัก ดี ต่อ องค์ก าร เกิ ดความคิ ด สร้ า งสรรค์ใ นการทํา งาน และทํางานอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
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จากที กล่ า วมาทังหมดผูว้ ิจ ัย จึ ง สนใจที จะศึ ก ษาความคิ ดสร้ า งสรรค์ข องพนัก งาน
รู ปแบบภาวะผูน้ าํ และแรงจูงใจในการทํางาน ว่าปั จจัยดังกล่ าวมีความสัมพันธ์กนั หรื อไม่ และมี
อิท ธิ พ ลต่ อความคิ ดสร้ า งสรรค์ของพนักงานบริ ษ ทั ซิ ลลิ ค ฟาร์ ม า จํา กัดหรื อไม่อย่างไร ซึ งผล
การศึ ก ษาจะสามารถทํา ให้บ ริ ษ ทั นํา ข้อมูล มาพัฒนาส่ งเสริ ม ความคิ ดสร้ างสรรค์ข องพนัก งาน
แนวทางในการพัฒนาภาวะผูน้ าํ และเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งสภาพการทํางานและการบริ หาร
จัดการบุคคลากร เพือเสริ มสร้ างแรงจูงใจในกรทํางานเพื อการปฏิ บตั ิ งานทีมีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผล อันเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ต่อไป
2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
2.1 ศึกษารู ปแบบภาวะผูน้ าํ แรงจูงใจ และความคิดสร้ างสรรค์ของพนักงาน บริ ษทั
ซิ ลลิค ฟาร์ มา จํากัด
2.2 ศึกษาเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคุณลักษณะส่ วนบุคคล กับรู ปแบบภาวะผูน้ าํ
แรงจูงใจและความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน บริ ษทั ซิ ลลิค ฟาร์ มา จํากัด
2.3 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบภาวะผูน้ าํ แรงจูงใจ และความคิดสร้างสรรค์
ของพนักงาน บริ ษทั ซิ ลลิค ฟาร์มา จํากัด
2.4 ศึกษาปั จจัยทีส่ งผลต่อความคิดสร้ างสรรค์ของพนักงานใน บริ ษทั ซิ ลลิค ฟาร์ มา
จํากัด
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 คุณลักษณะส่ วนบุคคลของ บริ ษทั ซิ ลลิค ฟาร์ มา จํากัดทีแตกต่างกัน จะมีการรับรู้
รู ปแบบภาวะผูน้ าํ แรงจูงใจและความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานแตกต่างกัน
3.2 รู ปแบบภาวะผูน้ าํ แรงจูงใจ และความคิดสร้างสรรค์ ของพนักงานมีความสัมพันธ์
เชิงบวกระหว่างกัน
3.3 รู ปแบบภาวะผูน้ าํ และแรงจูงใจ ส่ งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน
4. ขอบเขตการวิจัย
การวิจยั ครังนี เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) โดยผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดขอบเขต
การวิจยั ดังนี
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษา เป็ นพนักงานทีปฏิบตั ิงานอยูใ่ นบริ ษทั
ซิ ลลิค ฟาร์ มา จํากัด ทังสิ น 320 จํานวน
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4.2 ตัวแปรทีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 2 ตัวแปร โดยมีรายละเอียด ดังนี
4.2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ประกอบด้วย
4.2.1.1 รู ปแบบภาวะผูน้ าํ ได้แก่ ผูน้ าํ แบบมุ่งงาน (Task-Oriented/Authority
Compliance) ผูน้ ํา แบบมุ่ง คน (Country Club Management) ผูน้ ําแบบมุ่ง งานตํามุ่ งคนตํา
(Impoverished) ,ผูน้ าํ แบบทางสายกลาง (Middle of The Road Management) ผูน้ าํ แบบทํางานเป็ น
ทีม (Team Management)
4.2.1.2 แรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน ได้แก่ ด้านความสําเร็ จของงาน
ด้านลักษณะของงาน ด้านความก้าวหน้าและความมันคงในงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ และด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน
4.2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน
4.3 ขอบเขตด้านระยะเวลาการวิจยั ครังนี ใช้ระยะเวลาการศึกษาเอกสาร งานวิจยั ที
เกียวข้อง เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการวิจยั ตังแต่เดื อนมิถุนายน พ.ศ. 2557 ถึง เดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 รวมระยะเวลา 9 เดือน
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5. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาเรื อง ภาวะผูน้ าํ และแรงจูงใจในการทํางานมีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของ
พนักงาน บริ ษทั ซิลลิค ฟาร์ มา จํากัด มีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังแผนภาพ
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

คุณลักษณะส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. อายุงาน
6. รายได้เฉลียต่อเดือน
รู ปแบบภาวะผูน้ าํ
1. ผูน
้ าํ แบบมุ่งงาน
2. ผูน
้ าํ แบบมุ่งคน
้ าํ แบบมุ่งงานตํา มุ่งคนตํา
3. ผูน
4. ผูน
้ าํ แบบทางสายกลาง
5. ผูน
้ าํ แบบทํางานเป็ นทีม
แรงจูงใจในการทํางาน
1. ด้านความสําเร็ จของงาน
2. ด้านลักษณะของงาน
3. ด้านความก้าวหน้าและความมันคง
ในงาน
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
5. ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ
6. ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบตั ิงาน
ภาพที 1 กรอบแนวความคิดทีใช้ในการวิจยั

ความคิดสร้างสรรค์ของ
พนักงาน
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6. นิยามศัพท์เฉพาะ
6.1 ภาวะผูน้ าํ หมายถึงกระบวนการทีบุคคล พยายามใช้อิทธิ พลของตนหรื อกลุ่มตน
กระตุน้ ชีนํา ผลักดัน ให้บุคคลอืน หรื อกลุ่มบุคคลอืน มีความเต็มใจ และกระตือรื อร้นในการทําสิ ง
ต่าง ๆ ตามต้องการ โดยมีความสําเร็ จของกลุ่ม หรื อองค์การเป็ นเป้ าหมาย แบ่งภาวะผูน้ าํ ออกเป็ น 5
รู ปแบบ คือ
6.1.1 ผูน้ าํ แบบมุ่งงาน (Task-Oriented/Authority Compliance) หมายถึงผูน้ าํ ทีมุ่ง
แต่งานหลัก มีพฤติกรรมแบบเผด็จการ สนใจคนน้อย และออกคําสังให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ิตาม
เน้นผลผลิต เน้นเรื องงานและเทคนิคเพือทํางานให้สาํ เร็ จเพียงอย่างเดียว โดยไม่สนใจสัมพันธภาพ
ของผูร้ ่ วมงาน ไม่คาํ นึงว่าพนักงานจะเป็ นอย่างไร
6.1.2 ผูน้ าํ แบบมุ่งคน (Country Club Management) หมายถึงผูน้ าํ ทีเน้นการใช้
มนุษย์สัมพันธ์และเน้นความพึงพอใจของผูต้ ามในการทํางาน ไม่คาํ นึงถึงผลผลิตขององค์การ
ส่ งเสริ มให้ทุกคนมีความรู ้สึกเป็ นส่ วนหนึงของครอบครัวใหญ่ทีมีความสุ ข
6.1.3 ผูน้ าํ แบบมุ่งงานตํามุ่งคนตํา (Impoverished) หมายถึงผูน้ าํ จะสนใจคนและ
สนใจงานน้อยมาก ใช้ค วามพยายามเพี ย งเล็ ก น้อ ยเพื อให้ง านดํา เนิ นไปตามที มุ่ ง หมาย มี ก าร
ประสานงานกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาน้อยเพราะขาดภาวะผูน้ าํ และมักจะมอบหมายให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา
ทําเป็ นส่ วนใหญ่
6.1.4 ผูน้ าํ แบบทางสายกลาง (Middle of The Road Management) หมายถึงผูน้ าํ
หวังผลงานเท่ากับขวัญและกําลังใจของผูป้ ฏิบตั ิงาน ผลงานได้จากการปฏิบตั ิตามระเบียบ โดยเน้น
ขวัญ ความพึงพอใจ หลี กเลี ยงการใช้กาํ ลังและอํานาจ หลี กเลี ยงการทํางานทีเสี ยงเกิ นไป มี การ
ประนี ประนอมในการจัดการกับความขัดแย้ง ผูร้ ่ วมงานคาดหวังว่าผลประโยชน์มีความเหมาะสม
กับการปฏิบตั ิงานทีได้กระทําลงไป
6.1.5 ผูน้ าํ แบบทํางานเป็ นทีม (Team Management) หมายถึงผูน้ าํ ให้ความสนใจทัง
เรื องงานและขวัญกําลังใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชา คือ ความต้องการขององค์การและความต้องการของ
คนทํางานจะไม่ขดั แย้งกัน เน้นการทํางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ บรรยากาศในการทํางานสนุ ก
ผลสําเร็ จของงานเกิ ดจากความรู ้ สึกยึดมันของผูป้ ฏิ บ ตั ิ ในการพึงพาอาศัย ซึ งกันและกันระหว่า ง
สมาชิก สัมพันธภาพระหว่างผูบ้ ริ หารกับผูต้ าม เกิดจากความไว้วางใจ เคารพนับถือซึ งกันและกัน
ผูบ้ ริ หารแบบนีเชือว่า ตนเป็ นเพียงผูเ้ สนอแนะหรื อให้คาํ ปรึ กษาแก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชาเท่านัน อํานาจ
การวินิจฉัย สั งการและอํานาจการปกครองบัง คับ บัญชายังอยู่ทีผูใ้ ต้บ งั คับ บัญชา มี ก ารยอมรั บ
ความสามารถของแต่ละบุคคล ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทํางาน
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6.2 แรงจูงใจในการทํางาน หมายถึ งสิ งทีสามารถกระตุน้ ให้บุคคลใดบุคคลหนึ งมี
พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ งอย่างเต็มอกเต็มใจ ส่ งผลต่อความตังใจในการปฏิบตั ิงาน และมีผลการ
ปฏิบตั ิงานทีดีมีประสิ ทธิภาพ
6.2.1 ด้านความสําเร็ จของงาน หมายถึ ง บุคคลสามารถปฏิบตั ิงานตามทีได้รับ
มอบหมายให้บรรลุผลสําเร็ จตามเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ทีได้กาํ หนดไว้
6.2.2 ด้า นลัก ษณะของงาน หมายถึ ง งานนันเป็ นงานที น่ า สนใจท้า ยความรู ้
ความสามารถ ปริ มาณงานทีได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชามีความเหมาะสม ความรับผิดชอบ
ในงาน การมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั ซิ ลลิค ฟาร์มา จํากัด
6.2.3 ด้านความก้าวหน้าและความมันคงในงาน หมายถึงการได้รับความก้าวหน้า
ในการปฏิ บตั ิงานนัน เช่น การได้รับเลื อนตําแหน่งหน้าทีงานทีสู งขึน มีโอกาสได้รับการฝึ กอบรม
เพือพัฒนาความรู ้ ค วามสามารถให้ม ากขึ น รวมถึ ง ความมันใจในความมันคงขององค์ก าร เพื อ
พนักงานจะสามารถทํางานเลียงชีพต่อไปได้
6.2.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หมายถึงผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพือร่ วมงาน
การทีได้ติดต่อสัมพันธ์กนั ไม่วา่ จะเป็ นกิริยา วาจา ท่าทางต่างๆ ซึ งแสดงถึงความสัมพันธ์ และความ
เข้าใจอันดีต่อกัน ทําให้สามารถปฏิบตั ิงานด้วยกันได้เป็ นอย่างดี
6.2.5 ด้านผลตอบแทนและสวัสดิ การ หมายถึ งความรู้ สึกยอมรับและพอใจใน
ผลตอบแทน และสวัสดิ การทีพนักงาน บริ ษทั ซิ ลลิ ค ฟาร์ มา จํากัด ได้รับ เช่ น เงิ นเดื อน โบนัส
คอมมิชชันและสวัสดิการต่าง ๆ
6.2.6 ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน หมายถึงความเหมาะสมของสถานที
ทํางาน เช่ น สภาพแวดล้อม บรรยากาศในการทํางาน สิ งอํานวยความสะดวก เครื องมือเครื องใช้
ต่างๆ ทีบริ ษทั จัดให้พนักงาน บริ ษทั ซิ ลลิค ฟาร์ มา จํากัด
6.3 ความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน หมายถึงความสามารถและกระบวนความคิดใน
การนําไปสู่ สิงใหม่ๆ มีความคิดริ เริ ม มีความคิดนอกกรอบไม่ยึดติดอยู่กบั รู ปแบบเดิมๆ ก่อให้เกิด
แนวคิดใหม่ๆในการทํางานและช่วยให้องค์กรบรรลุเป้ าหมาย
6.4 หัวหน้างาน หมายถึง ผูท้ ีดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี Area Manager / Brand Manager
/ BU
6.5 พนักงาน หมายถึง พนักงานระดับปฏิบตั ิการ ของบริ ษทั ซิ ลลิค ฟาร์ มา จํากัด
6.6 คุ ณลักษณะส่ วนบุคคล หมายถึ ง เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงาน
รายได้เฉลียต่อเดือน
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. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ
. ทราบถึงระดับและความแตกต่าง รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบภาวะผูน้ าํ ของ
หัวหน้างาน แรงจูงใจในการทํางาน และความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานบริ ษทั ซิลลิค ฟาร์มา
จํากัด
. ทราบถึงปั จจัยทีมีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานบริ ษทั ซิ ลลิค ฟาร์ มา จํากัด
. เป็ นแนวทางสําหรับผูบ้ ริ หารในการปรับปรุ ง พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพ
ของพนักงานและองค์กรต่อไป
. เพือเป็ นประโยชน์แก่ผทู ้ ีสนใจหรื อนักวิจยั รวมถึงการสร้างองค์ความรู ้เกียวกับภาวะ
ผูน้ าํ และแรงจูงใจในการทํางานมีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานทีปฏิบตั ิงานในบริ ษทั

บทที 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเกียวข้ อง
การวิจยั เรื อง ภาวะผูน้ าํ และแรงจูงใจในการทํางานมีผลต่อความคิ ดสร้ างสรรค์ของ
พนักงาน กรณี ศึกษาบริ ษทั ซิ ลลิ ค ฟาร์ มา จํากัด โดยผูว้ ิจยั ได้ทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้องจาก
การศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร ตํารา วารสาร บทความ และงานวิจยั
ต่างๆทีเกียวข้อง เพือพัฒนาเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังต่อไปนี
1.
2.
3.
4.
5.

แนวคิด และทฤษฎีเกียวกับภาวะผูน้ าํ
แนวคิด และทฤษฎีเกียวกับแรงจูงใจ
แนวคิด และทฤษฎีเกียวกับความคิดสร้างสรรค์
ข้อมูลเกียวกับ บริ ษทั ซิ ลลิค ฟาร์ มา จํากัด
งานวิจยั ทีเกียวข้อง

1. แนวคิด และทฤษฎีเกียวกับภาวะผู้นํา
1.1 ความหมายของภาวะผู้นํา
ภาวะผูน้ าํ (Leadership) หรื อความเป็ นผูน้ าํ ซึ งหมายถึง ความสามารถในการนํา (The
American Heritage Dictionary,
: ) จึงเป็ นสิ งสําคัญยิงสําหรับความสําเร็ จของผูน้ าํ ภาวะ
ผูน้ าํ ได้รับความสนใจ และมีการศึกษามาเป็ นเวลานานแล้ว เพือให้รู้วา่ อะไรเป็ นองค์ประกอบที จะ
ช่วยให้ผนู ้ าํ มีความสามารถในการนํา หรื อมีภาวะผูน้ าํ ทีมีประสิ ทธิ ภาพ การศึกษานันได้ศึกษาตังแต่
คุณลักษณะ (Traits) ของผูน้ าํ อํานาจ (Power) ของผูน้ าํ พฤติกรรม (Behavior) ของผูน้ าํ แบบต่าง ๆ
และอื น ๆ ในปั จจุบนั นี ก็ยงั มีการศึ กษาภาวะผูน้ าํ อยู่ตลอดเวลา และพยายามจะหาภาวะผูน้ าํ ที มี
ประสิ ทธิภาพในแต่ละองค์การและในสถานการณ์ต่าง ๆ กัน
ความหมายของภาวะผูน้ ํา ได้มี ผูใ้ ห้ค วามหมายของภาวะผูน้ ํา ไว้ห ลากหลายและ
แตกต่างกัน ซึ ง ยุคล์ (Yukl,
: ) ได้กล่าวถึงสาเหตุทีความหมายของภาวะผูน้ าํ มีหลากหลาย
และแตกต่างกัน ก็เนื องจากขอบเขตเนื อหาและความสนใจในภาวะผูน้ าํ ในการศึกษาของนักวิจยั
แตกต่างกัน ในทีนีจึงขอนําเสนอให้ศึกษาดังต่อไปนี
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Stogdill ( : ) กล่าวว่า ภาวะผูน้ าํ คือความริ เริ มและธํารงไว้ซึงโครงสร้ างของความ
คาดหวังและความสัมพันธ์ระหว่างกันของสมาชิกของกลุ่ม
Katz & Kahn ( ) กล่าวว่า ภาวะผูน้ าํ คือการใช้อิทธิ พลเพิมทีสู งกว่าและมากกว่า
กลไกการทํางานปกติทีใช้กาํ กับงานประจําองค์การ
Richards & Engle ( ) กล่าวว่า ภาวะผูน้ าํ คือการจุดประกายวิสัยทัศน์ให้ผอู้ ื น
มองเห็ น พร้อมทังปลูกฝังเป็ นค่านิ ยมและสร้างสภาวะแวดล้อมทีเอืออํานวยให้สามารถปฏิบตั ิได้
สําเร็ จ
Jacobs & Jaques ( ) กล่าวว่า ภาวะผูน้ าํ เป็ นกระบวนการให้จุดมุ่งหมาย (ทิศทางที
มี ความหมาย) เพือให้เกิ ดการรวมพลัง ความพยายาม และความเต็มใจทีจะใช้ค วามพยายามนัน
เพือให้บรรลุเป้ าหมาย
Maxwell (2002) กล่าวว่า ภาวะผูน้ าํ คือความสามารถของผูน้ าํ ทีจะชักจูงบุคคลอืนทังผู ้
ใต้บญั คับบัญชาและผูท้ ีอยูแ่ วดล้อม
Gouran ,Weithoff and Doeler ( : ) กล่าวว่า ภาวะผูน้ าํ เป็ นกระบวนการใช้
อิทธิ พลต่อกิจกรรมของกลุ่มในองค์การให้ได้ใช้พลังงาน หรื อความพยายามไปสู้ความสําเร็ จตาม
เป้ าหมายทีได้ตงเอาๆ
ั
ไว้เป็ นการสร้างอิทธิพล เพือให้มีการเปลียนแปลงพฤติกรรมของคน เป็ นการ
ใช้อิทธิ พลระหว่างบุคคล ในสถานการณ์ หนึ งสถานการณ์ การใด และการชี นําผ่านกระบวนการ
สื อสาร เพือให้บรรลุ เป้ าหมาย เป็ นกระบวนการปฏิ สัม พันธ์ข องแต่ละบุคคลอย่า งหนึ ง ซึ งจะมี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมของบุ คคลอย่างหนึ ง ซึ งจะมี อิทธิ พลต่อพฤติ กรรมของบุ คคลอื น เพือไปสู่
จุดหมาย
นอกจากนีนักวิชาการของไทยได้ให้ความหมายของภาวะผูน้ าํ ดังนี
พยอม วงศ์สารศรี ( : ) กล่าวว่า ภาวะผูน้ าํ เป็ นกระบวนการทีบุคคลหนึ ง(ผูน้ าํ )
ใช้อิทธิพลและอํานาจของตนกระตุน้ ชีนําให้บุคคลอืน (ผูต้ าม) มีความกระตือรื อร้น เต็มใจทําในสิ ง
ทีเขาต้องการ โดยมีเป้ าหมายขององค์การเป็ นจุดหมายปลายทาง
เถาวัลย์ นันทาภิวฒั น์ ( : ) กล่าวว่า ภาวะผูน้ าํ คือความสัมพันธ์ซึงบุคคลหนึ ง
หรื อผูม้ ีอิทธิ พลให้ผอู ้ ืนทํางานร่ วมกันอย่างเต็มใจเพือบรรลุเป้ าหมายทีต้องการของผูน้ าํ ผูน้ าํ มิใช่
เป็ นผูผ้ ลักดัน แต่เป็ นผูด้ ึง โดยแจ้งให้ผตู ้ ามทราบแนวทางทีปรารถนาให้ปฏิบตั ิตามด้วยการปฏิบตั ิ
เป็ นตัวอย่าง
คุณวุฒิ คนฉลาด ( : ) กล่าวว่า ภาวะผูน้ าํ คือการทีองค์การหรื อหน่วยงานจะอยู่
รอดหรื อนัน ขึนอยูก่ บั บุคคล ประเภท คือผูท้ ีทําหน้าทีเป็ นหัวหน้า ซึ งเรี ยกว่า ผูบ้ ริ หาร ทําหน้าที
บริ หารองค์การ อีกประเภทหนึ ง คือ ผูน้ าํ ความแตกต่างของผูบ้ ริ หารกับผูน้ าํ คือ ผูบ้ ริ หารเป็ นผูม้ ี
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ตําแหน่งและมีอาํ นาจตามกฎหมาย ส่ วนผูน้ าํ คือ ผูท้ ีมีพลังอํานาจสามารถโน้มน้าวจิตใจคนอืนให้
ทําตามโดยอาศัยคุณความดี
สุ เทพ พงศ์ศรี วฒั น์ (2545) กล่าวว่า ภาวะผูน้ าํ คือกระบวนการอิทธิ พลทางสังคม ที
บุคคลหนึ งตังใจใช้อิทธิ พลต่อผูอ้ ืน ให้ปฏิ บตั ิกิจกรรมต่างๆ ตามทีกําหนด รวมทังเป็ นการสร้ าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลขององค์การ หรื อเป็ นกระบวนการอิทธิพลทีช่วยให้กลุ่มบุคคลสามารถ
บรรลุเป้ าหมายตามทีกําหนด
จากความหมายของภาวะผูน้ าํ ข้างต้น กล่าวโดยสรุ ปได้ว่า ภาวะผูน้ าํ เป็ นกระบวนการ
อิท ธิ พ ลทางสั ง คมที บุ ค คลหนึ งตังใจใช้อิท ธิ พ ลต่อผูอ้ ื นให้ปฏิ บ ตั ิ กิ จกรรมต่าง ๆ ตามที กําหนด
รวมทังการสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคลขององค์การ เพือประโยชน์ส่วนรวม หรื อเพือให้บรรลุผล
ตามเป้ าหมายทีกําหนดไว้ โดยต้องได้รับความยินยอมจากผูท้ ีปฏิบตั ิตาม
1.2 ทฤษฎีเกียวข้ องกับภาวะผู้นํา
สมัยโบราณมนุษย์มีความเชือว่า การเป็ นผูน้ าํ เป็ นเรื องของความสามารถทีเกิดขึน
เฉพาะตระกูลหรื อเฉพาะบุคคลและสื บเชือสายกันได้ บุคลิกและลักษณะของการเป็ นผูน้ าํ เป็ นสิ งทีมี
มาแต่กาํ เนิดและเป็ นคุณสมบัติเฉพาะตัว สามารถถ่ายทอดทางพันธุ กรรมได้ ผูท้ ีเกิดในตระกูลของ
ผูน้ าํ ย่อมจะต้องมีลกั ษณะผูน้ าํ ด้วย
แนวคิดเกียวกับผูน้ าํ เริ มเปลียนแปลงไปตามยุคสมัย มีการศึกษาและรวบรวมทฤษฎี
เกียวกับภาวะผูน้ าํ โดยแบ่งตามระยะการพัฒนา ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ ( อ้างในทิมมิกา
เครื อเนตร, 2 : 14) ได้มีการแบ่งทฤษฎีเกียวกับภาวะผูน้ าํ ออกเป็ น ทฤษฎี ดังนี
. ทฤษฎีคุณลักษณะภาวะผูน้ าํ (Trait Theories)
. ทฤษฎีพฤติกรรมผูน้ าํ (Behavioral Theories)
. ทฤษฎีตามสถานการณ์ (Situational or Contingency Leadership Theories)
. ทฤษฎีความเป็ นผูน้ าํ เชิงปฏิรูป (Transformational Leadership Theories)
1.3 ทฤษฎีคุณลักษณะภาวะผู้นํา (Trait Theories)
ระยะแรกของการศึ กษาภาวะผูน้ าํ เริ มในปี ค.ศ.
แนวคิดมาจากทฤษฎีมหา
บุรุษ (Greatman Theory of Leadership) ของกรี กและโรมันโบราณ มีความเชื อว่า ภาวะผูน้ าํ เกิดขึน
เองตามธรรมชาติหรื อโดยกําเนิด (Born leader) ไม่สามารถเปลียนแปลงได้แต่สามารถพัฒนาขึนได้
ลักษณะผูน้ าํ ทีดีและมีประสิ ทธิ ภาพสู งจะประกอบด้วย ความเฉลียวฉลาด มีบุคลิกภาพซึ งแสดงถึง
การเป็ นผูน้ าํ และต้องเป็ นผูท้ ีมีความสามารถด้วย ผูน้ าํ ในยุคนี ได้แก่ พระเจ้านโปเลียน ฮิตเลอร์ พ่อ
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ขุนรามคํา แหงมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระเจ้าตากสิ นมหาราช เป็ นต้น ตัวอย่า ง
การศึกษาเกียวกับ Trait Theories ของ Gardner (1989) (กัลยาภรณ์ ดารากร ณ อยุธยา , 2554: 15)
ได้แก่
1.3.1 The tasks of Leadership: กล่าวถึงงานทีผูน้ าํ จําเป็ นต้องมี อย่าง ได้แก่ มีการ
กําหนดเป้ าหมายของกลุ่ ม มี บรรทัดฐานและค่า นิ ยมของกลุ่ ม รู้ จกั สร้ า งและใช้แรงจูงใจ มี ก าร
บริ หารจัดการ มีความสามารถในการปฏิบตั ิการ สามารถอธิ บายได้ เป็ นตัวแทนของกลุ่ม แสดงถึ ง
สัญลักษณ์ของกลุ่ม และมีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์
1.3.2 Leader – constituent interaction เชือว่าผูน้ าํ ต้องมีพลังวิเศษเหนือบุคคลอืนหรื อมี
อิทธิ พลเหนื อบุคคลอืนๆเพือทีสนองตอบความต้อ งการขันพืนฐาน ความคาดหวังของบุคคล และ
ผูน้ าํ ต้องมีความเป็ นตัวของตัวเอง สามารถพัฒนาตนเองและพัฒนาให้ผตู ้ ามมีความแข็งแกร่ ง และ
สามารถยืนอยู่ดว้ นตนเองอย่างอิสระทฤษฎีนีพบว่า ไม่มีคุณลักษณะทีแน่ นอนหรื อชี ชัดของผูน้ าํ
เพราะผูน้ าํ อาจไม่แสดงลักษณะเหล่านีออกมา
1.4 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้นํา (Behavioral Theories)
เนืองจากว่าการศึกษาคุณลักษณะของผูน้ าํ ตามแนวความคิดของทฤษฎีคุณลักษณะผูน้ าํ
ข้างต้นไม่ประสบผลสําเร็ จเท่าทีควร จึงทําให้เกิดแนวทางการศึกษาอืนๆ ทีเกี ยวกับภาวะผูน้ าํ ทีมี
ประสิ ทธิภาพ คือ การศึกษาความเป็ นผูน้ าํ ตามแนวทางการศึกษาด้านพฤติกรรมผูน้ าํ หรื อทีเรี ยกว่า
ทฤษฎีความเป็ นผูน้ าํ เชิงพฤติกรรมศาสตร์ ซึ งเน้นความมีประสิ ทธิ ภาพของผูน้ าํ มีจุดมุ่งหมายของ
การศึกษาทีแบบพฤติกรรมของผูน้ าํ ทีนํามาใช้ปฏิบตั ิ หรื อแสดงออกต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ซึ งตาม
หลัก พื นฐานของทฤษฎี นี จะมี พ ฤติ ก รรมของผู้นํา อยู่ แบบ คื อ พฤติ ก รรมแบบมุ่ ง งาน กับ
พฤติกรรมแบบมุ่งคนหรื อมุ่งความสัมพันธ์ ผูน้ าํ ทีมีพฤติกรรมมุ่งงาน จะยึดถืองานเป็ นสําคัญเหนือ
สิ งอืนใด มุ่งหวังผลการทํางาน และผลผลิตสู งสุ ด โดยไม่คาํ นึ งถึ งความสัมพันธ์ทีดี ทีจะมีระหว่าง
ผูบ้ ริ หารกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ส่ วนผูน้ าํ ทีมีพฤติกรรมมุ่งทีคนหรื อมุ่งความสัมพันธ์ จะยึดถื อจิตใจ
ความรู้สึกของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเป็ นสําคัญ เน้นในความเห็นอกเห็นใจ ความนับถือ และความอบอุ่น
ในความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งผู ้บ ริ ห ารกับ ผู้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชา ขอกล่ า วถึ ง ทฤษฎี ค วามเป็ นผูน้ ํา เชิ ง
พฤติกรรมศาสตร์ทีสําคัญ ดังต่อไปนี
การศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (The Michigan studies) นักศึกษามหาวิทยาลัย
มิชิแกน ได้ศึกษาเรื องความเป็ นผูน้ าํ โดยพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ าํ และผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
กับ ประสิ ท ธิ ผ ลในการทํา งาน ซึ งได้ข ้อ สรุ ป ประการ ดัง นี (ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ และคณะ,
: )
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. พฤติก รรมผูน้ ํา ซึ งมุ่ง ทีคนหรื อพนัก งาน หมายถึ ง พฤติก รรมของผูน้ ําที เน้นที
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา กล่าวคือ เน้นทีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ยอมรับความ แตกต่างระหว่างบุคคล
สนใจและเข้าใจความต้องการของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
2. พฤติกรรมผูน้ าํ ซึ งมุ่งทีผลผลิตหรื องาน หมายถึง พฤติกรรมของผูน้ าํ ทีมุ่ง หรื อ เน้นที
ผลผลิต หรื องาน โดยจะมีพฤติกรรมตรงกันข้ามกับผูน้ าํ ทีเน้นที ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา กล่าวคือ เน้นที
การทํางาน เทคนิ คต่างๆ ในการทํางานเพือให้งานบรรลุเป้ าหมายทีกําหนดไว้ผนู้ าํ แบบนี จะมองว่า
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา หรื อพนักงานเป็ นเพียงปั จจัยอย่างหนึ งทีใช้ทาํ งานให้สําเร็ จเท่านัน นักวิชาการ
กลุ่มนี มีความเห็ นว่า พฤติกรรมของผูน้ าํ ทีทุ่งเน้นทีคนมากกว่ามุ่งเน้นทีผลผลิ ต หรื องานจะทําให้
เกิดประสิ ทธิ ภาพมากกว่า เพราะคนหรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทํา งานด้วยความเต็มใจ และกระตือรื อร้น
ผลผลติสูงขึน ส่ วนพฤติกรรมของผูน้ าํ ทีมุ่งเน้นทีผลผลิตหรื องานจะมีผลตรงข้าม คือ จะไม่ได้รับ
การทุ่มเททํางานจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชานัก ผลผลิตจึงตํากว่าตารางการจัดการของ Blake and Mouton
เป็ นการใช้ตารางเพือวิเคราะห์ พฤติก รรมของผูน้ าํ ซึ งได้ถู กพัฒนาโดย Blake and Mouton
พฤติกรรมของผูน้ าํ ดังกล่าว มี 2 ลักษณะ ดังนี การมุ่งทีคน หมายถึง การเอาใจใส่ ทุกข์สุข ช่วยเหลือ
สนับสนุ นผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทัง เรื องงาน และเรื องส่ วนตัว เปิ ดโอกาสให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาได้แสดง
ความคิดเห็น และมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ การมุ่งทีงานหรื อการผลิต หมายถึ ง การมุ่งเน้น หรื อ
การให้ความสําคัญกับงานมากกว่าคน ไม่ชอบการมอบหมายงาน หรื อกระจายอํานาจ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยโอไฮโอ (The Ohio State Studies) ได้มีการรวบรวม
ผลงานวิจยั เกียวกับพฤติกรรมของผูน้ าํ เมือประมาณปลายปี 1940 พฤติกรรมผูน้ าํ มี 2 ลักษณะ ดังนี
(ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2542:437)
1. ผูน้ าํ ทีมุ่งงาน หรื อคํานึ งถึงตนเองเป็ นหลัก เป็ นลักษณะของผูน้ าํ ทีมุ่งการกําหนด
ความต้องการในงาน และการทําให้โปรแกรมการทํางานมีลกั ษณะชัดเจน หรื อเป็ นลักษณะผูน้ าํ ที
มัก จะกําหนดบทบาทตนเอง และบทบาทพนักงานเพื อให้บรรลุ เป้ าหมายขององค์การ มัก จะมี
พฤติกรรมสร้างสรรค์สูง ดังจะเห็นได้จากการพิถีพิถนั ในการมอบหมายงาน และการคาดหวังในผล
การปฏิ บ ตั ิงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาไว้สู ง เพือให้ไ ด้ตามเป้ าหมายที ได้วางไว้ สําเร็ จตามเวลาที
กําหนด
2. ผูน้ าํ ทีมุ่งคนหรื อคํานึ งถึงผูอ้ ืนเป็ นหลัก เป็ นลักษณะของผูน้ าํ ทีให้ ความสําคัญกับ
ความรู้สึกของพนักงาน และพยายามที จะทําสิ งต่างๆ ให้ผตู้ ามเกิดความพึงพอใจ หรื อเป็ นลักษณะ
ผูน้ าํ ทีมีการแสดงออกในพฤติกรรมทีให้ความไว้วางใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ยอมรับนับถือในความคิด
ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ทํา ให้เกิ ดความรู้ สึกเป็ นพวกเดี ยวกัน มี ความห่ วงใยและเอาใจใส่ ต่อความ
เป็ นอยู่ ช่วยเหลือเรื องงาน ละเรื องส่ วนตัว มีท่าทีของความเป็ นมิตร และเปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ่ วมงานเข้า
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พบได้ทุกเวลา มีการปฏิ บตั ิต่อกันอย่างเสมอภาค สร้างความสัมพันธ์แบบไว้วางใจซึ งกันและกัน
ระหว่างผูร้ ่ วมงาน
1.5 ทฤษฎีตามสถานการณ์ (Situational or Contingency Leadership)
เป็ นทฤษฎี ทีนําปั จจัยสิ งแวดล้อมของผูน้ าํ มาพิจารณาว่ามีความสําคัญต่อความสําเร็ จ
ของผูบ้ ริ หาร ขึนอยูก่ บั สิ งแวดล้อมหรื อสถานการณ์ทีอํานวยให้ ได้แก่
1.5.1 แนวคิดทฤษฎี 3 – D Management Style
William J. Reddin (1970, อ้างถึงใน กัลยาภรณ์ ดารากร ณ อยุธยา ,2554:18-19) เพิม
มิติประสิ ทธิ ผลเข้ากับมิติพฤติกรรมด้านงาน และมิติพฤติกรรมด้านมนุ ษย์สัมพันธ์ Reddin กล่าวว่า
แบบภาวะผูน้ าํ ต่างๆอาจมีประสิ ทธิผลหรื อไม่ก็ได้ขึนอยูก่ บั สถานการณ์ ซึ งประสิ ทธิ ผลจะหมายถึง
การทีผูบ้ ริ หารประสบความสํา เร็ จในผลงานตามบทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบที มี อยู่ แบบ
ภาวะผูน้ าํ จะมีประสิ ทธิ ผลมากหรื อน้อยไม่ได้ขึนอยู่กบั พฤติกรรมการบริ หารทีมุ่งงานหรื อมนุ ษย์
สัมพันธ์ ซึงแบบภาวะผูน้ าํ กับสถานการณ์ทีเข้ากันได้อย่างเหมาะสม เรี ยกว่า มีประสิ ทธิผล แต่ถา้ ไม่
เหมาะสมกับสถานการณ์ เรี ยกว่า ไม่มีประสิ ทธิผล และ Reddin ยังแบ่งผูน้ าํ ออกเป็ น 4 แบบ
ตารางที 1 รู ปแบบภาวะผูน้ าํ ตามทฤษฎี 3-D Management Styles
ผูน้ าํ ทีไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
. Deserter คือ ผูน้ าํ แบบละทิง
หน้าทีและหนีงาน
. Autocrat คือ ผูน้ าํ ทีเอาแต่ผล
ของงานอย่างเดียว
. Missionary คื อ เห็ นแก่ สัมพันธภาพ
เสี ยสละทําคนเดียวจึงได้คุณภาพงานตํา
. Compromiser คื อ ผูป้ ระนี ประนอม
ทุกๆเรื อง

ลักษณะพืนฐานภาวะ
ผูน้ าํ
Separated
Dedicated
Related
Integrated

ผูน้ าํ ทีมีประสิ ทธิ ภาพ
Bureaucrat คือทํางานแบบเครื องจักร
ไม่มีความคิดสร้างสรรค์
Benevolent Autocrat คื อ มี ความ
เมตตากรุ ณาผูร้ ่ วมงานมากขึน
Developer คือ ต้องรู ้จกั พัฒนาผูต้ าม
ให้มีความรับผิดชอบงานมากขึน
Executive คือ ต้องมีผลงานดีเลิศและ
สัมพันธภาพก็ดีดว้ ย

ทีมา : กัลยาภรณ์ ดารากร ณ อยุธยา, “ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบภาวะผูน้ าํ วัฒนธรรมองค์การ
กั บ ความคิ ด สร้ างสรรค์ ข องบุ คคล ศึ กษาธนาคารพาณิ ชย์ ใ นเขตจั ง หวั ด นครปฐม ”
(กรุ งเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศิลปากร,2554), 18-19.
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Reddin กล่ า วว่า องค์ป ระกอบที สํ า คัญ ในการระบุ ส ถานการณ์ มี 5 ประการ คื อ
เทคโนโลยี ปรั ชญาองค์การ ผูบ้ งั คับบัญชา เพือนร่ วมงาน และผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และ Reddinได้
เสนอแนะว่า องค์ป ระกอบทางสถานการณ์ ที มี อิท ธิ พ ลต่อ รู ป แบบภาวะผูน้ ํา ที เหมาะสม ได้แ ก่
องค์ประกอบทางเทคโนโลยี องค์การ และคน ดังนันในการบริ หารจึงขึนอยู่กบั ผูบ้ ริ หารทีจะใช้
วิจารณญาณพิ จารณาว่า จะยึดองค์ประกอบตัวใดเป็ นหลัก ในการใช้รูป แบบภาวะผูน้ ํา ได้อย่า ง
เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
1.5. Theory Z Organization
William Ouchi (1981) เชือว่า มนุษย์ทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์และความดีอยูใ่ นตัว
ควรเปิ ดโอกาสให้ผูป้ ฏิ บ ัติ งานได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการพัฒนางาน และมี ก ารกระจายอํา นาจไปสู่
ส่ วนล่าง (Decentralization) และพัฒนาถึงคุณภาพชี วิต ผูน้ าํ เป็ นเพียงผูท้ ีคอยช่วยประสานงาน ร่ วม
คิดพัฒนาและใช้ทกั ษะในการอยูร่ ่ วมกัน
1.5.3 Life – Cycle Theories
Hersey and Blanchand (1988) ได้เสนอทฤษฎีวงจรชีวิต โดยได้รับอิทธิ พลจากทฤษฎี
Reddin และยังยึดหลักการเดี ยวกัน คื อ แบบภาวะผูน้ าํ อาจมีประสิ ทธิ ผลหรื อไม่ก็ได้ ขึนอยู่กบั
สถานการณ์ องค์ประกอบของภาวะผูน้ าํ ตามสถานการณ์ตามทฤษฎีของ Hersey and Blanchand
(1988) ประกอบด้วย
1. ปริ มาณการออกคําสัง คําแนะนําต่างๆหรื อพฤติกรรมด้านงาน
2. ปริ มาณการสนับสนุนทางอารมณ์ สังคม หรื อพฤติกรรมด้านมนุษย์สัมพันธ์
3. ความพร้อมของผูต้ ามหรื อกลุ่มผูต้ าม
Hersey and Blanchand ( ) แบ่งภาวะผูน้ าํ ออกเป็ น 4 แบบ คือ
1. ผูน้ าํ แบบบอกทุกอย่าง (Telling) ผูน้ าํ ประเภทนี จะให้คาํ แนะนําอย่างใกล้ชิดและ
ดูแลลูกน้องอย่างใกล้ชิด เหมาะสมกับผูต้ ามทีมีความพร้อมอยูใ่ นระดับที 1 คือ(M1) บุคคลมีความ
พร้อมอยูใ่ นระดับตํา
. ผูน้ ํา แบบขายความคิ ด (Selling) ผูน้ ํา ประเภทนี จะคอยชี แนะบ้า งว่า ผูต้ ามขาด
ความสามารถในการทํางาน แต่ถา้ ผูต้ ามได้รับการสนับสนุ นให้ทาํ พฤติกรรมนันโดยการให้รางวัลก็
จะทําให้เกิ ด ความเต็มใจที จะรั บผิดชอบงาและกระตื อรื อร้ นทีจะทํา งานมากขึ น ผูบ้ ริ ห ารจะใช้
วิธีการติดต่อสื อสารแบบ ทาง และต้องคอยสังงานโดยตรง อธิ บายให้ผตู้ ามเข้าใจ จะทํา ให้ผตู้ าม
เข้าใจและตัดสิ นใจในการท างานได้ดี เหมาะกับผูต้ ามที มี ความพร้ อมในกาในการทํางานอยู่ใน
ระดับที คือ (M ) บุคคลมีความพร้อมอยูใ่ นระดับตําถึงปานกลาง
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. ผูน้ ําแบบเน้น การทํา งานแบบมี ส่ วนร่ วม (Participation) ผูน้ ํา ประเภทนี จะคอย
อํา นวยความสะดวกต่า งๆในการตัดสิ น ใจ มี ก ารซัก ถาม มี ก ารติ ดต่อ สื อสาร ทางหรื อรั บฟั ง
เรื องราว ปัญหาต่างๆจากผูต้ าม คอยให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆทังทางตรงและทางอ้อม ทําให้ผู ้
ตามปฏิบตั ิงานได้เต็มความรู ้ความสามารถและมีประสิ ทธิภาพ เหมาะกับผูต้ ามทีมีความพร้อมอยูใ่ น
ระดับ (M ) คื อ ความพร้ อ มของผูต้ ามอยู่ใ นระดับ ปานกลางถึ ง ระดับ สู ง ซึ งเป็ นบุ ค คลที มี
ความสามารถแต่ไม่เต็มใจทีจะรับผิดชอบงาน
. ผูน้ ํา แบบมอบหมายงานให้ท าํ (Delegation) ผูบ้ ริ ห ารเพี ย งให้ค าํ แนะนํา และ
ช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆ ผูต้ ามคิดและตัดสิ นใจเองทุกอย่าง เพราะถื อว่าผูต้ ามทีมีความพร้ อมในการ
ทํางานระดับสู งสามารถทํางานให้มีประสิ ทธิ ภาพได้ดี เหมาะกับผูต้ ามทีมีความพร้อมอยูใ่ นระดับ
(M ) คือ ความพร้อมอยูใ่ นระดับสู ง ซึ งเป็ นบุคคลทีมีทงความสามารถและเต็
ั
มใจหรื อมันใจในการ
รับผิดชอบการทํางาน
1.5.4 Fiedler’s Contingency Model of Leadership Effectiveness
Fiedler (1967) กล่าวว่า ภาวะผูน้ าํ ทีมีประสิ ทธิภาพต้องประกอบด้วยปั จจัย ส่ วน คือ
. ความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ าํ และผูต้ าม บุคลิกภาพของผูน้ าํ มีส่วนสําคัญ ที จะทําให้
กลุ่มยอมรับ
. โครงสร้างของงาน งานทีให้ความสําคัญ เกียวกับโครงสร้างของงานอํานาจของผูน้ าํ
จะลดลง แต่ถา้ งานใดต้องใช้ความคิด การวางแผน ผูน้ าํ จะมีอาํ นาจมากขึน
. อํานาจของผูน้ าํ ผูน้ าํ ทีดีทีสุ ด คือ ผูท้ ีเห็นงานสําคัญทีสุ ด แต่ถา้ ผูน้ าํ ทีจะทําเช่นนีได้
ผูน้ าํ ต้องมีอาํ นาจและอิทธิ พลมาก แต่ถา้ ผูน้ าํ มีอิทธิ พลหรื ออํานาจไม่มากพอจะกลายเป็ นผูน้ าํ ทีเห็น
ความสําคัญของสัมพันธภาพระหว่างผูน้ าํ และผูต้ ามมากกว่าเห็นความสําคัญของงาน
ทฤษฎีของ Fiedler (1967) ภาวะผูน้ าํ ทีมีประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่มีประสิ ทธิ ภาพขึนอยูก่ บั
สถานการณ์ ถ้าสัมพันธภาพของผูน้ าํ และผูต้ ามดี และมีโครงสร้างของงานชัดเจน ผูน้ าํ จะสามารถ
ควบคุมสถานการณ์ขององค์กรได้
1.6 ทฤษฎีความเป็ นผู้นําเชิงปฏิรูป (Transformational Leadership Theories)
Burn (1978) ได้เสนอ ทฤษฎีความเป็ นผูน้ าํ เชิ งปฏิรูป (Transformational Leadership
Theory) เดิม Burn ( ) เชื อว่า ผูบ้ ริ หารควรมีลกั ษณะความเป็ นผูน้ าํ เชิงเป้ าหมาย (Transactional
Leadership) โดยอธิ บายว่า เป็ นวิธีการทีผูบ้ ริ หารจูงใจผูต้ ามให้ปฏิบตั ิตามทีคาดหวังไว้ ด้วยการระบุ
ข้อกําหนดงานอย่างชัดเจน และให้รางวัล เพือการแลกเปลียนกับความพยายามทีจะบรรลุเป้ าหมาย
ของผูต้ าม การแลกเปลียนนีจะช่วยให้สมาชิกพึงพอใจในการทํางานร่ วมกันเพือบรรลุเป้ าหมายของ
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งาน ความเป็ นผูน้ าํ เชิงเป้ าหมายจะมีประสิ ทธิ ภาพสู งภายใต้สภาพแวดล้อมทีค่อนข้างคงที ผูบ้ ริ หาร
จะใช้ความเป็ นผูน้ าํ แบบนีดําเนิ นงานให้บรรลุเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพียงชัวระยะเวลาหนึ ง
ทีค่อนข้างสัน แต่เมือสภาพแวดล้อมเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว
ปั จจุบนั แต่ละองค์การมีการแข่งขันมากขึน Burn ( ) จึงได้เสนอวิธีการของความ
เป็ นผูน้ าํ แบบใหม่ทีสามารถจูงใจให้ผตู ้ ามปฏิบตั ิงานได้มากกว่าทีคาดหวังไว้ เรี ยกว่า ความเป็ นผูน้ าํ
เชิงปฏิรูป (Transformational Leadership Theory) การทีผูน้ าํ และผูต้ ามช่วยเหลือซึ งกันและกันเพือ
ยกระดับขวัญและแรงจูงใจของแต่ละฝ่ ายให้สูงขึน แนวคิดใหม่ของ Burn ( ) เชือว่า ความเป็ น
ผูน้ าํ เชิ งเป้ าหมายกับความเป็ นผูน้ าํ เชิ งปฏิรูป เป็ นรู ปแบบทีแยกจากกันโดยเด็ดขาด และการแสดง
ความเป็ นผูน้ าํ ทีมีประสิ ทธิ ภาพสําหรับสถานการณ์ปัจจุบนั คือ การแสดงพฤติกรรมความเป็ นผูน้ าํ
ในเชิงปฏิรูป
Burn ( ) สรุ ปลักษณะผูน้ าํ เป็ น แบบ ได้แก่
1. ภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลง (Transformational Leadership) แนวคิดเกี ยวกับภาวะ
ผูน้ าํ การเปลียนแปลงนัน ได้ถูกเสนอ โดยนักวิจยั หลายท่านเพืออธิ บายว่า ผูน้ าํ ประสบความสําเร็ จ
ในการเปลี ยนแปลงอย่างกว้างขวางในองค์การได้อย่างไร แนวความคิดนี ถูกพัฒนาครั งแรกโดย
Burns (Burns,
อ้างใน วีรยา พวงไทย,
: ) ภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงมีแนวคิดทีว่าผูน้ าํ
จะใช้พฤติกรรมทีซับซ้อนมากกว่าโครงสร้างทีมีมาแต่แรกเริ ม (Nahavandi,
อ้างใน วีรยา พวง
ไทย, : - )
. ภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลียน (Transactional Leadership) เป็ นแนวคิดเกียวกับความ
เป็ นผูน้ าํ ซึ งกระตุน้ พนักงานให้ทาํ งาน และจัดหารางวัล เป็ นผลตอบแทนการใช้ค วามพยายาม
พนักงานเพือให้บรรลุเป้ าหมาย (ศิ ริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ,
อ้างในวีรยา พวงไทย,
:
) ผูน้ าํ ประเภทนี จะใช้วิธีแนะแนว และกระตุน้ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้ไปในทิศทางทีเป้ าหมายถูก
สร้างไว้ดว้ ยการอธิ บายกฎเกณฑ์ และความต้องการงานอย่างชัดเจน (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ,
อ้างในวีรยา พวงไทย,
: ) นอกจากนีภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลียนยังให้แนวความคิด ทีว่า
ทฤษฎีภาวะผูน้ าํ ทีสําคัญๆ นัน มุ่งไปทีการแลกเปลียน และการติดต่อระหว่างผูน้ าํ และผูต้ าม
. ภาวะผูน้ าํ จริ ยธรรม (Moral Leadership) ผูน้ าํ ทียกระดับความประพฤติของมนุษย์
และความปรารถนาเชิ งจริ ยธรรมของทังสองฝ่ ายให้สูงขึน และก่อให้เกิ ดการเปลียนสภาพทังสอง
ฝ่ าย โดยทีผูน้ าํ ตระหนักถึงความต้องการทีแท้จริ งของผูต้ าม อํานาจของผูน้ าํ จะเกิดขึนเมือผูน้ าํ ทําให้
ผูต้ ามเกิ ดความไม่พึงพอใจต่อสภาพเดิ ม ทําให้ผูต้ ามเกิ ดความขัดแย้งระหว่างค่า นิ ยมกับ วิธีการ
ปฏิบตั ิ สร้างจิตสํานึ กให้ผตู ้ ามเกิดความต้องการอย่างแรงกล้า และเป็ นความต้องการทีสู งกว่าเดิ ม
ตามระดับความต้องการของมาสโลว์ แล้วจึงดําเนิ นการเปลียนแปลงซึ งจะทํา ให้ผตู ้ ามร่ วมมือกัน
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เคลือนไหวไปสู่ จุดมุ่งหมายทีสู ง และยังเป็ นประโยชน์ทงแก่
ั ผนู ้ าํ และผูต้ าม (Nahavandi,
ในวีรยา พวงไทย,
: - )

อ้าง

1.7 ทฤษฎีเกียวกับรู ปแบบภาวะผู้นํา
ทฤษฎีของเฮอเซย์ และบลังชาร์ ด (Hersey and Blanchard’ s Situational Theory)
อธิ บ ายว่า ผูน้ ํา จะเปลี ยนแปลงพฤติ ก รรมการนํา ไปตามสถานการณ์ ซึ งขึ นอยู่ก ับ ความพร้ อ ม
(Readiness) ของผูต้ าม โดยแบ่งตามแนวคิดพืนฐานภาวะผูน้ าํ แบบ ของ William Reddin ได้แก่
ผูน้ าํ แบบสังการ ผูน้ าํ แบบแนะนํา ผูน้ าํ แบบมีส่วนร่ วม และผูน้ าํ แบบมอบหมายงานการกําหนดแบบ
ของผูน้ าํ ข้างต้น เป็ นการกําหนดโดยคุ ณสมบัติ และรู ปแบบการนํา ทีมุ่ง คน กับมุ่ งงานเป็ นหลัก
ปัจจุบนั เปลียนไปศึกษาจากสมรรถนะ (Competency) ของผูน้ าํ โดยเชือว่า Competency ของคนเกิด
ได้จาก ทาง ได้แก่
. เป็ นพรสวรรค์ทีติดตัวมาแต่กาํ เนิด (Born to be)
. เกิดจากประสบการณ์การทํางาน (Experience & Skill)
. เกิดจากการศึกษา อบรม (Knowledge & Wisdom)
ทฤษฎีพฤติกรรมผูน้ าํ (Behavioral Theories) เป็ นการพัฒนาในช่วงปี ค.ศ. แนวคิดหลัก ของทฤษฎี คื อ ให้มองในสิ งที ผูน้ าํ ปฏิ บ ตั ิ และชี ให้เห็ นว่า ทังผูน้ าํ และผูต้ ามต่ า งมี
อิทธิพลซึ งกันและกัน
1.7.1 Kurt Lewin’ s Studies Lewin แบ่ งลักษณะผู้นําเป็ น แบบ คือ
. ผูน้ าํ แบบอัตถนิ ยมหรื ออัตตา (Autocratic Leaders) จะตัดสิ นใจด้วยตนเอง ไม่มี
เป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์แน่นอนขึนอยูก่ บั ตัวผูน้ าํ เอง คิดถึงผลงานไม่คิดถึงคน บางครังทําให้เกิด
ศัตรู ได้ ผูน้ าํ ลักษณะนี จะใช้ได้ดีในช่ วงภาวะวิกฤตเท่า นัน ผลของการมี ผูน้ าํ ลักษณะนี จะทําให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาไม่มีความเชือมันในตัวเอง และไม่เกิดความคิดริ เริ มสร้างสรรค์
2. ผูน้ าํ แบบประชาธิ ปไตย (Democratic Leaders) ใช้การตัดสิ นใจของกลุ่มหรื อให้ผู ้
ตามมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ รับฟังความคิดเห็นส่ วนร่ วม ทํางานเป็ นทีม มีการสื อสารแบบ ทาง
ทําให้เพิมผลผลิ ตและความพึงพอใจในการทํางาน บางครั งการอิงกลุ่มทําให้ใช้เวลานานในการ
ตัดสิ นใจ ระยะเวลาทีเร่ งด่วนผูน้ าํ ลักษณะนีไม่เกิดผลดี
3. ผูน้ ําแบบตามสบายหรื อเสรี นิย ม (Laissez- Faire Leaders) จะให้อิส ระกับ
ผูใ้ ต้บ ัง คับ บัญชาเต็ม ที ในการตัด สิ น ใจแก้ปั ญ หา จะไม่ มี ก ารกํา หนดเป้ าหมายที แน่ น อน ไม่ มี
หลักเกณฑ์ ไม่มีระเบียบ จะทําให้เกิดความคับข้องใจหรื อความไม่พอใจของผูร้ ่ วมงานได้และได้ผล
ผลิตาํ การทํางานของผูน้ าํ ลักษณะนีเป็ นการกระจายงานไปทีกลุ่ม ถ้ากลุ่มมีความรับผิดชอบและมี
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แรงจูงใจในการทํางานสู ง สามารถควบคุมกลุ่มได้ดี มีผลงานและความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ ลักษณะ
ผูน้ าํ แต่ละแบบจะสร้างบรรยากาศในการทํางานทีแตกต่างกัน ดังนันการเลือกใช้ลกั ษณะผูน้ าํ แบบ
ใดย่อมขึนอยูก่ บั ความเหมาะสมของสถานการณ์ดว้ ย
1.7.2 Likert’s Michigan Studies
Rensis Likert และสถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยมิชิแกนทําการวิจยั ด้านภาวะผูน้ าํ
โดยใช้เครื องมือที Likert และกลุ่มคิดขึน ประกอบด้วย ความคิดรวบยอดเรื อง ภาวะผูน้ าํ แรงจูงใจ
การติดต่อสื อสาร การปฏิ สัมพันธ์ และการใช้อิทธิ พล การตัดสิ นใจ การตังเป้ าหมาย การควบคุ ม
คุณภาพ และสมรรถนะของเป้ าหมาย โดยแบ่งลักษณะผูน้ าํ เป็ น แบบ คือ
1. แบบใช้อาํ นาจ (Explortive – Authoritative) ผูบ้ ริ หารใช้อาํ นาจเผด็จการสู ง ไว้วางใจ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเล็กน้อย บังคับบัญชาแบบขู่เข็ญมากกว่าการชมเชย การติดต่อสื อสารเป็ นแบบทาง
เดียวจากบนลงล่าง การตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับเบืองบนมาก
2. แบบใช้อาํ นาจเชิงเมตตา (Benevolent – Authoritative) ปกครองแบบพ่อปกครองลูก
ให้ค วามไว้ว างใจผูใ้ ต้บ ัง คับ บัญ ชา จู ง ใจโดยการให้ ร างวัล แต่ บ างครั งขู่ล งโทษ ยอมให้ ก าร
ติ ดต่ อสื อสารจากเบื องล่ า งสู่ เบื องบนได้บ ้า ง รั บ ฟั งความคิ ดเห็ น จากผูใ้ ต้บ งั คับ บัญชาบ้าง และ
บางครังยอมให้การตัดสิ นใจแต่อยูภ่ ายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิดของผูบ้ งั คับบัญชา
. . แบบปรึ กษาหารื อ (Consultative – Democratic) ผูบ้ ริ หารจะให้ความ
ไว้วางใจ และการตัดสิ นใจแต่ไม่ทงหมด
ั
จะใช้ความคิดและความเห็นของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเสมอ ให้
รางวัลเพือสร้างแรงจูงใจ จะลงโทษนานๆครังและใช้การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม มีการติดต่อสื อสาร
แบบ ทางจากระดับล่างขึนบนและจากระดับบนลงล่าง การวางนโยบายและการตัดสิ นใจมาจาก
ระดับบน ขณะเดียวกันก็ยอมให้การตัดสิ นใจบางอย่างอยูใ่ นระดับล่าง ผูบ้ ริ หารเป็ นทีปรึ กษาในทุก
ด้าน
. . แบบมีส่วนร่ วมอย่างแท้จริ ง (Participative – Democratic) ผูบ้ ริ หารให้ความ
ไว้วางใจ และเชื อถื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ยอมรับความคิ ดเห็ นของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเสมอ มีการให้
รางวัลตอบแทนเป็ นความมันคงทางเศรษฐกิจแก่กลุ่ม มีการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม ตังจุดประสงค์
ร่ วมกัน มีการประเมินความก้าวหน้า มีการติดต่อสื อสารแบบ ทางทังจากระดับบนและระดับล่าง
่มผูบ้ ริ หาร
ในระดับเดียวกันหรื อในกลุ่มผูร้ ่ วมงานสามารถตัดสิ นใจเกียวกับการบริ หารได้ทงในกลุ
ั
และกลุ่มผูร้ ่ วมงาน
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Likert พบว่า การบริ หารแบบที จะทําให้ผูน้ ําประสบผลสํา เร็ จและเป็ นผูน้ ําที มี
ประสิ ทธิ ภาพ และยังพบว่าผลผลิ ตสู งขึ นด้วย ซึ งความสําเร็ จขึนกับการมีส่วนร่ วมมากน้อยของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
1.7.3 McGregor’s: Theory X and Theory Y
Douglas McGregor (1960) เป็ นนักจิตสังคมชาวอเมริ กา ซึ งทฤษฎี นีเกี ยวข้องกับ
ทฤษฎีแรงจูงใจและทฤษฎีความต้องการขันพืนฐานของมาสโลว์ ซึ ง McGregor มีความเห็นว่า การ
ทํา งานกับคนจะต้องคํา นึ ง ถึ ง ธรรมชาติ ของมนุ ษ ย์และพฤติก รรมของมนุ ษย์ คื อ มนุ ษย์มีค วาม
ต้อ งการพื นฐาน และต้อ งการแรงจู ง ใจ ผูบ้ ริ ห ารที มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจะต้อ งให้ สิ งที ผู ้ต ามหรื อ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาต้องการจึ งจะทําให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเกิดความศรัทธา และกระตือรื อร้ นช่วยกัน
ปฏิบตั ิงานให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
Theory X พืนฐานของคน คือ ไม่ชอบทํางาน พืนฐานคนขีเกี ยจ อยากได้เงิ น อยาก
สบาย เพราะฉะนันบุ ค คลกลุ่ ม นี จํา เป็ นต้อ งคอยควบคุ ม ตลอดเวลา และต้อ งมี ก ารลงโทษมี
กฎระเบียบอย่างเคร่ ง ครั ด Theory Y เป็ นกลุ่มทีมองในแง่ดี มี ความตระหนักในหน้า ทีความ
รับผิดชอบ เต็มใจทํางาน มีการเรี ยนรู้ มีการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน มีความคิดสร้างสรรค์ และมี
ศักยภาพในตนเอง
1.7.4 Blake and Mouton’s managerial Grid
Blake and Mouton กล่าวว่า ภาวะผูน้ าํ ทีดีมีปัจจัย 2 อย่างคือ คน (People) และผลผลิต
(Product) โดยกําหนดคุณภาพและลักษณะสัมพันธภาพของคนเป็ น 1 – 9 และกําหนดผลผลิตเป็ น 1
– 9 เช่นกัน และสรุ ปว่าถ้าคนมีคุณภาพสู งจะส่ งผลให้ผลผลิตมีปริ มาณและคุณภาพสู งตามไปด้วย
เรี ยกรู ปแบบนีว่า Nine-Nine Style (9, 9 style) ซึ งรู ปแบบของการบริ หารแบบตาข่ายนีจะแบ่ง
ลักษณะเด่นๆของผูน้ าํ ไว้ 5 แบบ คือ แบบมุ่งงานเป็ นหลัก แบบมุ่งคนเป็ นหลัก แบบมุ่งงานตํามุ่งคน
ตํา แบบทางสายกลาง และแบบทํางานเป็ นทีม
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ภาพที 2 แสดงตาข่ายแบบภาวะผูน้ าํ
ทีมา : ทิมมิกา เครื อเนตร, “ภาวะผูน้ าํ กับแรงจูงใจในการทํางานของ พนักงาน บริ ษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ ป
จํากัด” (กรุ งเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์,2552), 21.
ตามแนวคิดของ Blake and Mouton รู ปแบบของผูน้ าํ มี 5 รู ปแบบ (ทิมมิกา เครื อเนตร
,2554 : 21-22) ได้แก่
1. แบบมุ่งงาน (Task–Oriented/Authority Compliance) แบบ 9,1 ผูน้ าํ จะมุ่งเอาแต่งาน
เป็ นหลัก(Production Oriented) สนใจคนน้อย มีพฤติกรรมแบบเผด็จการ จะเป็ นผูว้ างแผนกําหนด
แนวทางการปฏิบตั ิ และออกคําสังให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ิตาม เน้นผลผลิต ไม่สนใจสัมพันธภาพ
ของผูร้ ่ วมงาน ห่างเหินผูร้ ่ วมงาน
2. แบบมุ่งคนสู ง (Country Club Management) แบบ 1,9 ผูน้ าํ จะเน้นการใช้มนุ ษย์
สัมพันธ์และเน้นความพึงพอใจของผูต้ ามในการทํางาน ไม่คาํ นึ งถึงผลผลิตขององค์การ ส่ งเสริ มให้
ทุกคนมีความรู ้ สึกเป็ นส่ วนหนึ งของครอบครัวใหญ่ทีมีความสุ ข นําไปสู่ สภาพการณ์ สิงแวดล้อม
และงานทีน่ าอยู่ จะมุ่งผลงานโดยไม่สร้างความกดดันแก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชา โดยผูบ้ ริ หารมีความเชื อ
ว่า บุคลากรมีความสุ ขในการทํางาน การนิเทศในการทํางานควรมีเพียงเล็กน้อยไม่จาํ เป็ นต้องมีการ
ควบคุ ม ในการทํา งาน ลัก ษณะคล้า ยการทํา งานในครอบครั ว ที มุ่ ง เน้น ความพึ ง พอใจ ความ
สนุกสนานในการทํางานของผูร้ ่ วมงาน เพือหลีกเลียงการต่อต้านต่างๆ
3. แบบมุ่งงานตํามุ่งคนตํา (Impoverished) แบบ 1,1 ผูบ้ ริ หารจะสนใจคนและสนใจ
งานน้อยมาก ใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยเพือให้งานดําเนินไปตามทีมุ่งหมาย และคงไว้ซึงสมาชิ ก
ภาพขององค์การ ผูบ้ ริ หารมีอาํ นาจในตนเองตํา มีการประสานงานกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาน้อยเพราะ
ขาดภาวะผูน้ าํ และมักจะมอบหมายให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาทําเป็ นส่ วนใหญ่
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4. แบบทางสายกลาง (Middle of The Road Management) แบบ 5,5 ผูบ้ ริ หารหวัง
ผลงานเท่ากับขวัญและกําลังใจของผูป้ ฏิบตั ิงาน ใช้ระบบราชการทีมีกฎระเบียบแบบแผน ผลงานได้
จากการปฏิบตั ิตามระเบียบ โดยเน้นขวัญ ความพึงพอใจ หลีกเลียงการใช้กาํ ลังและอํานาจ ยอมรับ
ผลทีเกิ ดขึนตามความคาดหวังของผูบ้ ริ หาร มีการจัดตังคณะกรรมการในการทํางานหลีกเลี ยงการ
ทํา งานที เสี ยงเกิ นไป มี การประนี ประนอมในการจัดการกับความขัดแย้ง ผูร้ ่ วมงานคาดหวัง ว่า
ผลประโยชน์มีความเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานทีได้กระทําลงไป
5. แบบทํางานเป็ นทีม (Team Management ) แบบ 9,9 ผูบ้ ริ หารให้ความสนใจทังเรื อง
งานและขวัญ กํา ลัง ใจผูใ้ ต้บ ัง คับ บัญ ชา คื อ ความต้อ งการขององค์ก ารและความต้อ งการของ
คนทํา งานจะไม่ข ดั แย้ง กัน เน้น การทํางานอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ บรรยากาศในการทํา งานสนุ ก
ผลสําเร็ จของงานเกิ ดจากความรู ้ สึกยึดมันของผูป้ ฏิ บ ตั ิ ในการพึงพาอาศัย ซึ งกันและกันระหว่า ง
สมาชิ ก สัมพันธภาพระหว่างผูบ้ ริ หารกับผูต้ าม เกิดจากความไว้วางใจ เคารพนับถือซึ งกันและกัน
ผูบ้ ริ หารแบบนี เชื อว่า ตนเป็ นเพียงผูเ้ สนอแนะหรื อให้คาํ ปรึ กษาแก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชาเท่านัน อํานาจ
การวินิ จฉัย สั งการและอํา นาจการปกครองบัง คับ บัญ ชายัง อยู่ที ผูใ้ ต้บ งั คับ บัญชา มี ก ารยอมรั บ
ความสามารถของแต่ละบุคคล ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทํางาน
ผูว้ ิจยั ได้นาํ ทฤษฎีของ Blake and Mouton รู ปแบบของผูน้ าํ ทีมี รู ปแบบ ได้แก่ แบบ
มุ่งงาน (Task–Oriented/Authority Compliance), แบบมุ่งคนสู ง (Country Club Management), แบบ
มุ่งงานตํามุ่งคนตํา (Impoverished), แบบทางสายกลาง ( Middle of The Road Management), แบบ
ทํางานเป็ นทีม (Team Management ) นําไปใช้สําหรับการตังคําถามในแบบสอบถาม ส่ วนที :
แบบประเมินเกียวกับรู ปแบบภาวะผูน้ าํ ตามการรับรู้ของพนักงาน
Tennenbaum, Weschler and Masaarik (1961:24) กล่าวถึงผูน้ าํ ว่า คือผูท้ ีมีอาํ นาจ มี
อิทธิ พล มีความสามารถในการจูงใจให้ผอู ้ ืนปฏิ บตั ิตามความคิดเห็น ความต้องการ หรื อคําสังของ
เขาได้ หรื อเป็ นผูม้ ีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของบุคคลอืน
Halpin Andrew W. (1969: 27-28) ได้ให้ความหมายผูน้ าํ ไว้วา่ เป็ นผูท้ ีมีลกั ษณะอย่าง
ใดอย่างหนึงใน 5ประการดังต่อไปนี
1. เป็ นผูม้ ีบทบาท หรื ออิทธิพลต่อบุคคลภายในหน่วยงานมากกว่าบุคคลอืน
2. เป็ นผูท้ ีมีบทบาทเหนือกว่าคนอืน
3. เป็ นบุ ค คลที มี บ ทบาทที สํ า คัญ ที สุ ด ในการทํา งานให้ ห น่ ว ยงานดํา เนิ น ไปสู่
จุดมุ่งหมายทีวางไว้
4. เป็ นผูท้ ีได้รับเลือกจากบุคคลอืนให้เป็ นผูน้ าํ
5. เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งผูน้ าํ ในหน่วยงาน หรื อเป็ นหัวหน้างาน
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จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรม จะเห็นได้วา่ รู ปแบบภาวะผูน้ าํ มีหลากหลายรู ปแบบ
และรู ปแบบภาวะผูน้ ํามี ความสํา คัญต่อการบริ หารจัดการงาน รวมถึ ง การพัฒนาองค์ก รให้ไปสู่
เป้ าหมายทีกําหนดไว้ ปั จจัยทีมีผลต่อรู ปแบบภาวะผูน้ าํ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึ กษา อายุงาน
ความเจริ ญก้าวหน้าในหน้าทีการงาน รวมถึงความมันคงขององค์กร
. แนวคิด และทฤษฎีเกียวกับแรงจูงใจ
2.1 ความหมายของ แรงจูงใจ
จากการศึ ก ษาความหมายของแรงจูง ใจ พบว่า มี ผูใ้ ห้ความหมายเกี ยวกับแรงจูง ใจ
แตกต่างกันออกไป ผูว้ จิ ยั จึงได้เลือกความหมายของแรงจูงใจในส่ วนทีเกียวข้อง ดังนี
แรงจูงใจ ตามพจนานุกรมการจัดการ (Dictionary of Management) ของทอส และ คาร์
โรลล์ (Tois and Carroll
: ) หมายถึง แรงขับของแต่ละบุคคล ซึ งเป็ นสาเหตุทีทําให้บุคคล
แสดงพฤติกรรม โดยเฉพาะทีเกิดขึนในการทํางานหรื อการกระทําทีบุคคลจะทํางานให้สําเร็ จ โดย
ได้รับอิทธิ พลจากการกระทําของคนอืนทีกําหนดแนวทางเฉพาะใช้ในการบริ หาร โดยผูบ้ ริ หารจะ
จูงใจพนักงานทํางานให้องค์กรอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ไมเคิล ดอมแจน (Domjan
: ) ให้ความหมายของแรงจูงใจ หมายถึง เป็ นภาวะ
ในการเพิมพฤติกรรมการกระทํา หรื อกิ จกรรมของบุค คล โดยบุ ค คลจงใจกระทําพฤติ ก รรมนัน
เพือให้บรรลุเป้ าหมายทีต้องการ
แอนนิ ตา้ อี วูลฟอล์ค (Anita E.Woolfolk
:
) ให้ความหมายของแรงจูงใจ
หมายถึง การจูงใจเป็ นภาวะภายในของบุคคลทีถูกกระตุน้ ให้กระทําพฤติกรรมอย่างมีทิศทางและ
ต่อเนือง
เฟรด ลู เธนส์ (FRED LUTHANS
) ให้ความหมายของแรงจูงใจ หมายถึ ง
กระบวนการทีเริ มต้นจากการทีร่ างกายและจิตใจ มีความต้องการเกิดขึนแล้วมีแรงผลักดันทําให้เกิด
แรงจูงใจแล้วทําให้เกิดการกระทําเพือนําไปสู่ เป้ าหมายตามทีต้องการ ดังแสดงในภาพที 3

ภาพที 3 ความสัมพันธ์ระหว่าง ความต้องการ แรงผลักดันสิ งจูงใจ
ทีมา : ศิวไิ ล กุลทรัพย์ศุทรา, “แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั เอ.เอส. แอสโซซิ เอท
เอนยิเนียริ ง (1964)” (กรุ งเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร,2552), 23.
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สามารถอธิบายความหมายได้ดงั นี
. ความต้องการ (NEEDS) คือ สิ งทีเกิดขึนจากทางร่ างกายและจิตใจ มีความต้องการ
ขึนมา เช่น ความต้องการมีชีวิตอยูร่ อด หรื อบางครังคนเราไม่มีเพือน ก็พยายามหาเพือนด้วยวิธีการ
ต่างๆ เป็ นต้น
. แรงผลักดัน (DRIVES) คือ เมือร่ างกายและจิตใจของคนเรารู ้สึกว่ามีสิงใดสิ งหนึ ง
ขาดหายไปพลังงานทีอยู่ในตัวเราก็จะขับออกมาเพือทีจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
นันๆได้ เช่ น ความต้อ งการนํา และอาหาร อาการที เกิ ด ขึ นมี ค วามรู้ สึ ก หิ ว กระหาย นันคื อ
แรงผลักดันรู ปแบบหนึงทีออกมาจากร่ างกาย หรื อเมือต้องการเพือน จะมีแรงผลักดันให้เข้าไปสู่ การ
เป็ นสมาชิกของสังคมนัน เป็ นต้น
. สิ งจูงใจ (INCENTIVES) คือ สิ งทีจูงใจขันสุ ดท้ายในการจูงใจ เมือร่ างกายและจิตใจ
ได้รับการตอบสนองจากแรงผลักดันทีได้กระทําไปนัน ความต้องการและแรงผลักดันจะลดน้อยลง
คนเราก็จะเข้าสู่ สภาพปกติ เช่น ได้ดืมน้า กินอาหาร และการได้มีเพือน ดังนัน นํา อาหาร และเพือน
ก็คือ สิ งจูงใจ
เดวิส (Davis 1981 : 83 , อ้างถึงใน โกมล บัวพรหม 2553 : 11) ให้ความหมายของ
แรงจูงใจ หมายถึง ความพอใจหรื อไม่พอใจของผูป้ ฏิบตั ิงาน ซึ งเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ฏิบตั ิ
ต่องานและผลประโยชน์ทีได้รับ
ทิฟฟิ น และแมคคอร์ มิค (Tiffin and McComick 1974 , อ้างถึงใน โกมล บัวพรหม
2553 : 11) ให้ความหมายของแรงจูงใจ หมายถึง ความต้องการต่างๆทีเกิดจากการปฎิบตั ิงานแล้ว
ได้รับการตอบสนอง
แอบเปิ ลไวท์ (Apple White 1965 , อ้างถึงใน โกมล บัวพรหม 2553 : 11) ให้
ความหมายของแรงจูงใจ หมายถึง ความรู ้สึกส่ วนตัวของบุคคลในการปฏิบตั ิงาน ซึ งมีความหมาย
กว้างรวมไปถึงแรงจูงใจในสภาพแวดล้อมทางกายภาพในทีทํางาน ได้แก่ การมีความสุ ขทีได้ทาํ งาน
กับเพือนร่ วมงานทีเข้ากันไก้ มีทศั นคติทีดีต่องาน และมีความพอใจกับรายได้ทีได้รับ
พูลสุ ข สังข์รุ่ง (
: ) กล่าวถึ ง การจูงใจ (Motivation) หมายถึ ง การทีบุคคล
แสดงออกซึ งความต้องการในการกระทําสิ งใดสิ งหนึง ซึ งสามารถอาศัยปั จจัยต่างๆ ได้แก่ การทําให้
ตืนตัว (Arousal) การคาดหวัง (Expectancy) การใช้เครื องล้อใจ (Incentives) และการลงโทษ
(Punishment) มาเป็ นแรงผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างมีทิศทางเพือบรรลุจุดมุ่งหมายหรื อ
เงือนไขทีต้องการ

25
จารุ วรรณ กมลสิ นธุ์ ( : ) สรุ ปว่าแรงจูงใจ หมายถึง พลังทีอยูใ่ นตัวบุคคลแต่ละ
คน ซึงทําหน้าทีกระตุน้ หรื อเร้าให้บุคคลนันกระทําสิ งใดสิ งหนึงออกมา ซึ งอาจเกิดปั จจัยทังภายใน
และภายนอกตัวบุคคลก็ได้
ปั ญญา จันรอด (
: ) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึ ง พฤติกรรมในตัวของบุคคลซึ ง
ถูกกระตุน้ โดยสิ งเร้ า ให้แสดงพฤติกรรม ความสามารถ หรื อทําสิ งใดสิ งหนึ งออกมา เพือให้บรรลุ
วัตถุ ประสงค์ตามที ต้องการ แรงจู งใจจะมี ท งแรงจู
ั
ง ใจภายในและแรงจูงใจภายนอก บุ ค คลที มี
แรงจูงใจภายใน จะมีความสุ ขในการกระทําสิ งต่าง ๆ เพราะมีความพึงพอใจโดยตัวของเขาเองไม่ได้
หวังรางวัลหรื อคําชม ส่ วนบุคคลทีมีแรงจูงใจภายนอก จะทําอะไรต้องได้รับการยอมรับจากผูอ้ ืน
หวังรางวัลหรื อผลตอบแทน
ศุภชัย ยาวะประภาษ (2548 : 216-217) กล่าวว่า แรงจูงใจ คือ กระบวนการตัดสิ นใจ
ของบุคคลทีจะแสดงออกซึ งพฤติกรรมอันมีทีมาจากกระบวนการเรี ยนรู้จากภายในตนเองหรื อจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก
มัลลิกา ต้นสอน (2547 : 194) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง ความยินดีและเต็มใจทีบุคคล
จะทุ่มเทความพยายามเพือให้ทาํ งานนันบรรลุเป้ าหมาย บุคคลทีมีแรงจูงใจจะแสดงออกมาในการ
แสดงพฤติ ก รรมด้วยความกระตื อรื อร้ น มี ทิศทางที เด่นชัดและไม่ย่อท้อเมือเผชิ ญอุ ปสรรคหรื อ
ปั ญหา ซึ งเราสามารถกล่าวได้วา่ บุคคลทีมีแรงจูงใจจะมีลกั ษณะดังนี 1.เป้ าหมายในการแสดงออก
2.มีพลังในการแสดงออก 3.มีความพยายามในการแสดงออก
วิไลวรรณ ศรี สงคราม (
: ) ได้สรุ ปความหมายของแรงจูงใจ (Motivation) ว่ามี
รากศัพท์มาจากภาษาลาติน คือ “Movere” มีความหมายว่า เคลือนที (to move) ซึ งก็สะท้อนให้เห็น
ว่า แรงจูงใจ มีความเกียวข้องกับพลังงาน (Energy) ทิศทาง (Direction) ทีจะนําไปสู่ เป้ าหมาย และ
การธํารงไว้ (Sustenance) ซึ งอธิ บายได้ว่า เมือใดก็ตามที บุ คคลมี แรงจูงใจ บุ คคลจะมีพลังมาก
พอทีจะนําตนเองไปสู่ เป้ าหมายอย่างมีทิศทางทีชัดเจนและมีการธํารงไว้ให้กิจกรรมนันคงอยูต่ ่อไป
มณฑล รอยตระกูล (
: ) กล่าวถึง การจูงใจว่าคือการทีบุคคลเต็มใจทีจะใช้พลัง
เพือให้ประสบความสําเร็ จในเป้ าประสงค์ (Goal) หรื อรางวัล (Reward) การจูงใจเป็ นสิ งจําเป็ น
สําหรับการทํางานร่ วมกัน เพราะเป็ นสิ งช่วยให้คนไปถึงซึงจุดประสงค์ทีมีขอ้ ตกลงเกียวกับรางวัลที
จะได้รับ
วิรัช สงวนวงค์วาน (2546 : 185) ได้กล่าวว่า แรงจูงใจ คือความเต็มใจของพนักงานที
จะใช้ความพยายามอย่างเต็มทีเพือให้บรรลุเป้ าหมายขององค์การ และเพือตอบสนองความต้องการ
ของพนัก งานผูน้ ันด้วย การจู ง ใจในองค์ก ารจึ ง มี ผ ลมาก ทังผลงานที ให้ก ับ องค์ก าร ในขณะที
พนักงานผูน้ นก็
ั ได้ผลตอบแทนด้วย
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ยงยุทธ เกษสาคร (
: ) กล่าวว่า แรงจูงใจ (Motivation) หมายถึง ภาวะอินทรี ย ์
ภายในร่ างกายของบุคคลถูกกระตุน้ จากสิ งเร้าเรี ยกว่า สิ งจูงใจ (Motive) ก่อให้เกิดความต้องการอัน
จะนําไปสู่ แรงขับภายใน (Internal Drive) ทีจะแสดงพฤติกรรมการทํางานทีมีค่าในทิศทางทีถูกต้อง
ตรงเป้ าหมายขององค์การดังนันการจูงใจจึงเป็ นการกระทําทุกวิถีทางที จะกระตุน้ ให้พนักงานใน
องค์ก ารประพฤติ ป ฏิ บ ตั ิ กิ จกรรมต่ า งๆ ตามเป้ าประสงค์ขององค์ก าร ซึ งพื นฐานสํา คัญในการ
กระตุ ้นให้พ นัก งานดัง กล่ า วแสดงพฤติ ก รรมที องค์ก ารคาดหวัง ไว้ก็ ด้ว ยการสร้ า งอิ น ทรี ย ์ข อง
พนักงานเหล่านี ให้เกิ ดวามต้องการ (Desire) ขึนก่อนเป็ นอันดับแรกจากนันบุคคลก็จะเกิดความ
พยายามสื บเสาะแสวงหาสิ งทีต้องการนันก็คือ การเกิดแรงขับขึนภายใน (Drives) หากมีสิงจูงใจที
เหมาะสมบุคคลก็จะตอบสนองด้วยการกระทําหรื อแสดงพฤติกรรมทุกอย่าง (Behavior) ให้ได้มาซึ ง
ความสําเร็ จอันเป็ นเป้ าหมาย (Goals)
ราตรี พัฒนรังสรรค์ (2544 : 153) กล่าวว่า แรงจูงใจ คือ ภาวะหรื อองค์ประกอบที
กระตุน้ ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ งออกมาอย่างมีจุดมุ่งหมาย เพือไปสู่ จุดหมายที
ตนเองต้องการหรื อผูท้ าํ การชักจูงกําหนด
นิตยา เงินประเสริ ฐศรี (2542 : 72) กล่าวว่า แรงจูงใจในการทํางานเป็ นการกระตุน้
ชีแนะและควบคุมความตังใจของบุคคลทีจําทํางาน
พงศ์ หรดาล ( : ) ให้ความหมายของ แรงจูงใจในการทํางานว่า หมายถึง การจัด
สภาวการณ์ ต่างๆ ให้มีอิทธิ พลต่อการเปลียนแปลงทัศนคติ และการนําไปสู่ การตัดสิ นใจในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคคลเพือให้การทํางานบรรลุเป้ าหมายขององค์การอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สมยศ นาวีการ ( : ) ได้กล่าวถึงแรงจูงใจ ว่ามีวามสําคัญต่อการบริ หารงานมาก
เพราะผูบ้ ริ หารจะต้องทางานให้ประสบความสําเร็ จได้โดยอาศัยบุคคลอืน คนเป็ นทรัพยากรทีมีชีวิต
จิตใจ แรงจูงใจจึงเป็ นเรื องทีเกียวข้องกับอารมณ์ ความรู ้สึกของคนในการปฏิบตั ิงาน ซึ งจะส่ งผลต่อ
การปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ จึงถือได้วา่ แรงจูงใจมีความสําคัญต่อผูบ้ ริ หารเสมอ
จากความหมายดังกล่าวสามารถสรุ ปได้วา่ แรงจูงใจ หมายถึง การขับเคลือนทีเกิ ดขึน
จากการกระตุ ้น ภายใน โดยมี สิ งกระตุ ้นหรื อสิ งเร้ า ที เป็ นแรงจูง ใจทํา ให้เกิ ดการแสดงออกทาง
ร่ างกาย พฤติกรรม เป็ นสิ งทีผลักดันให้บุคคลกระทําการเพือไปสู่ เป้ าหมายทีกําหนดไว้ เมือเกิดผล
สําเร็ จก็จะเกิดความภาคภูมิใจ ก่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผลต่อองค์กรต่อไป
ดัง นัน แรงจู ง ใจในการทํา งาน จึ ง หมายถึ ง สิ งที อยู่ภ ายในของบุ ค คล ส่ ง ผลทํา ให้
กําหนดทิศทางและการใช้ความพยายามในการทํางานให้บรรลุเป้ าหมาย การจูงใจจึงเป็ นสิ งเร้า ทํา
ให้บุ ค คลเกิ ด ความคิ ด ริ เริ ม ควบคุ ม รั ก ษาพฤติ ก รรม และการกระทํา เป็ นสาเหตุ ใ ห้ บุ ค คลที มี
พฤติกรรมที ทํา ให้เกิ ดความเชื อมันว่า สามารถบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ บางประการได้มนุ ษ ย์มีความ
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ต้องการทางด้านร่ างกาย (นํา อากาศ อาหาร พักผ่อน และทีอยูอ่ าศัย) และ มีความต้องการทางด้าน
อืน ๆ เช่ น การยอมรับ ได้รับการยกย่อง สถานะ ความรัก ความผูกพันกับบุคคลอืน ความรู ้สึกทีดี
การให้ การประสบความสําเร็ จ โดยทัวไปจะมีการเปลียนแปลงเมือเวลาผ่านไป และความต้องการ
จะมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคลด้วย
2.2 ความสํ าคัญของการจูงใจ
1. การจูงใจช่วยเพิมพลังในการทํางานให้บุคคล
พลัง (Energy) เป็ นแรงขับเคลือนทีสําคัญต่อการกระทําหรื อพฤติกรรมของมนุ ษย์ใน
การทํางานใดๆ ถ้าบุคคลมีแรงจูงใจในการทํางานสู ง ย่อมทําให้ขยันขันแข็ง กระตือรื อร้น กระทําให้
สําเร็ จ ซึ งตรงกันข้ามกับบุคคลทีทํางานประเภท “เช้าชาม เย็นชาม” ทีทํางานเพียงเพือให้ผา่ นไปวัน
ๆ
2. การจูงใจช่วยเพิมความพยายามในการทํางานให้บุคคล
ความพยายาม (Persistence) ทําให้บุคคลมีคามมานะ อดทน บากบัน คิดหาวิธีการนํา
ความรู ้ ค วามสามารถและประสบการณ์ ข องตนมาใช้ใ ห้เป็ นประโยชน์ ต่ องานให้ม ากที สุ ด ไม่
ท้อถอยหรื อละความพยายามง่าย ๆ แม้งานจะมีอุปสรรคขัดขวาง และเมื องานได้รับผลสําเร็ จด้วยดี
ก็มกั คิดหาวิธีการปรับปรุ งพัฒนาให้ดีขึนเรื อย ๆ
3. การจูงใจช่วยให้เกิดการเปลียนแปลงรู ปแบบการทํางานของบุคคล
การเปลียนแปลง (Variability) รู ปแบบการทํางานหรื อวิธีทาํ งานในบางครัง ก่อให้เกิด
การค้นพบช่ องทางดําเนิ นงานทีดีกว่าหรื อประสบผลสําเร็ จมากกว่านักจิตวิทยาบางคนเชื อว่า การ
เปลี ยนแปลงเป็ นเครื องหมายของความเจริ ญ ก้า วหน้า ของบุ ค คล แสดงให้ เห็ น ว่า บุ ค คลกํา ลัง
แสวงหาการเรี ยนรู ้ สิงใหม่ๆ ให้ชีวิต บุ คคลทีมีแรงจูงใจในการทํางานสู ง เมือดิ นรนเพือจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ใดๆ หากไม่สําเร็ จบุคคลก็มกั พยายามค้นหาสิ งผิดพลาดและพยายามแก้ไขให้ดีขึนใน
ทุกวิถีทาง ซึ งทําให้เกิ ดการเปลียนแปลงการทํางานจนในทีสุ ดทําให้คน้ พบแนวทางทีเหมาะสมซึ ง
อาจจะต่างไปจากแนวเดิม
. การจูงใจในการทํางานช่ วยเสริ มสร้างคุ ณค่าของความเป็ นคนทีสมบูรณ์ ให้บุคคล
บุคคลทีมีแรงจูงใจในการทํางาน จะเป็ นบุคคลที มุ่งมันทํางานให้เกิ ดความเจริ ญก้าวหน้า และการ
มุ่งมันทํางานทีตนรับผิดชอบให้เจริ ญก้าวหน้า จัดว่าบุคคลผูน้ นมี
ั จรรยาบรรณในการทํางาน (Work
Ethics) ผูม้ ีจรรยาบรรณใน การทํางานจะเป็ นบุคคลทีมีความรับผิดชอบ มันคงในหน้าที มีวินยั ใน
การทํางาน ซึ งลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็ นถึ งความสมบูรณ์ ผูม้ ี ลกั ษณะดังกล่ าวนี มักไม่มีเวลา
เหลือพอทีจะคิดและทําในสิ งทีไม่ดี
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จากทีกล่าวมา จะเห็นได้ว่า องค์การใดทีมีบุคลากรทีมีความมุ่งมัน มีแรงจูงใจในการ
ทํา งานสู ง จะทํา ให้องค์ก รนัน สามารถบรรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ที ตังไว้ไ ด้ ประสบความสําเร็ จและ
เจริ ญก้า วหน้า เพราะพนักงานทุ่มเทความตังใจ ความสามารถอย่า งเต็มใจและเต็มกําลัง เพือให้
ผลงานสําเร็ จตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของงาน นอกจากนันยังมีบุคคลอีกส่ วนหนึงเชือว่าการ
สร้างแรงจูงใจให้บุคคลมุ่งมันทํางานให้เจริ ญก้าวหน้า ยังช่วยเสริ มสร้างความเป็ นคนทีสมบูรณ์ ช่วย
ให้ดาํ เนินชีวติ อย่างมีคุณค่า เพราะการทํางานเป็ นหัวใจสําคัญส่ วนหนึงของชีวติ มนุษย์
2.3 กระบวนการจูงใจ
กระบวนการจูงใจซึงเป็ นภาวะทีอินทรี ยไ์ ด้รับการกระตุน้ ชักนําให้แสดงพฤติกรรมไป
ในแนวทางใดๆ เพือให้บรรลุเป้ าหมายนัน ประกอบด้วย ขันตอน คือ
. เงื อนไขนํา (Antecedent Condition) การทีอินทรี ยถ์ ูกกระตุน้ ชักนํา ให้แสดง
พฤติกรรมออกมานันเนืองมาจากมีความต้องการ (Need) เกิดขึนภายในร่ างกายหรื อตัวของอินทรี ย ์
เอง หรื อเป็ นเพราะได้รับการกระตุน้ จากสิ งเร้าภายนอกร่ างกาย
. . ความต้องการ (Need) คือสภาพหรื อภาวะทีร่ างกายขาดหรื อเสี ยสมดุลของสิ ง
ทีจําเป็ นต้องการทีอินทรี ยจ์ ะดํารงอยูใ่ นสภาพปกติได้ เช่น เมือร่ างกายขาดอาหารบุคคลก็เกิดความ
หิ ว และต้องการอาหารมาชดเชยเพือทําให้เกิดความสมดุ ลขึน จะเป็ นแรงผลักดันให้คนเรากระทํา
พฤติกรรมต่างๆ เพือบําบัดความต้องการดังกล่าว หรื อคนทีไม่ได้รับความสนใจเอาใจใส่ จากญาติพี
น้อ ง หรื อ คนใกล้เ คี ย ง ย่อ มต้อ งการความรั ก ต้อ งการความสนใจจากคนอื นๆ จึ ง ต้อ งแสดง
พฤติกรรมต่างๆ ออกมา เป็ นการไขว้คว้าความรักความสนใจจากคนอืนๆ จึงต้องแสดงพฤติกรรม
ต่างๆ ออกมา เป็ นการไขว้คว้าความรักความสนใจมาทดแทนสิ งทีขาดไป เพือทําให้เกิดความสมดุล
ขึน เราอาจแบ่งความต้องการตามพืนฐานของมนุษย์ออกเป็ น อย่างคือ
1. ความต้องการทางกาย ซึ งเป็ นความต้องการทีมีรากฐานมาจากสรี ระ เช่ น
ความต้องการอาหาร อากาศ นํา การขับ ถ่ ายของเสี ย การพัก ผ่อน ความต้อ งการทางเพศ ความ
ต้องการเหล่านีจะมีพลังต่างกัน และหากไม่ได้รับการตอบสอนง ก็จะมีผลต่างกันไปตามสภาพ เช่น
หากขาดอาหารและนําอาจทําให้บุคคลนันถึงแก่ความตายได้ แต่หากไม่ได้รับการตอบสนองทาง
เพศ ก็จะไม่มีผลรุ นแรงถึงตาย เหมือนขาดนํา ขาดอาหารเป็ นต้น
2. ความต้องการทางใจและสัง คม ซึ งเป็ นความต้องการที คนเรี ยนรู้ จาก
ประสบการณ์ของตน เช่น ความต้องการความรักความอบอุ่นปลอดภัย ได้รับความสําเร็ จหรื อการ
ยกย่องจากสังคม เป็ นต้น
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. . สิ งเร้า (Stimulus) สิ งเร้าได้แก่ บุคคล สิ งของหรื อสถานการณ์ต่างๆ ทีมาเร้ า
หรื อ กระตุ ้น ให้ อิ น ทรี ย ์เ กิ ด ความต้อ งการ อัน เป็ นแรงกระตุ ้น หรื อ แรงขับ ให้ อิ น ทรี ย ์แ สดง
พฤติกรรมตอบสนองต่อสิ งเร้าออกไป ซึ งแบ่งออกได้เป็ น ชนิดคือ
. สิ งเร้ า ภายนอก ได้แ ก่ สิ งเร้ า ที อยู่ภ ายนอกกายของบุ ค คล ไม่ ว่า จะเป็ น
รู ปธรรมหรื อนามธรรมทุกสิ ง อันมีผลกระตุน้ ให้อินทรี ยแ์ สดงพฤติกรรมออกมา
. สิ งเร้ าภายใน เป็ นผลจากการทํางานของอวัยวะต่างๆในร่ างกายของมนุ ษย์
อันเป็ นแรงขับ หรื อตัวกระตุ ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรม เช่ น การขับนําย่อยของกระเพาะอาหาร
การเต้นของหัวใจ ฯลฯ
. แรงจูงใจและแรงขับ (Drive and Motive) การขาดสมดุลของอินทรี ยห์ รื อการถูก
กระตุ น้ กายขึนอันเป็ นภาวะที ร่ างกายต้องการแสดงพฤติกรรม หรื อกระทําอย่างหนึ งอย่างใดเพือ
บําบัดความต้องการนัน หรื อเพือให้ร่างกายกลับเข้าสู่ ภาวะสมดุลตามปกติ ภาวะเช่นนีทําให้เกิดแรง
ขับและแรงจูงใจขึน เป็ นเหตุให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาเพือให้บรรลุเป้ าหมายทีตนต้องการ
2.3 พฤติกรรมการกระทํา (Instrumental Behavior) แรงขับหรื อแรงจูงใจทีเกิดขึน เมือมี
พลังมากพอก็จะเป็ นตัวกระตุน้ ให้บุคคลกระทําพฤติกรรมออกมาเพือให้บรรลุเป้ าหมาย เช่นความ
หิ ว หรื อความกระหายมากๆ จะผลักดันให้คนต้องพยายามหาอาหาร หรื อนํามาบําบัดความต้องการ
ด้วยวิธีใดวิธีหนึงจนได้ เป็ นต้น
2.4 การลดแรงขับดัน (Drive Reduction) เมือร่ างกายได้รับการตอบสนองจากการ
กระทําพฤติกรรมเป็ นผลให้อินทรี ยก์ ลับเข้าสู่ สภาพสมดุล หรื อภาวะความเครี ยดลดลงหรื อหายไป
แรงขับหรื อแรงจูงใจก็จะถูกขจัดให้หมดไปด้วยซึงเป็ นการครบถ้วนกระบวนการของการจูงใจ
จะเห็ นว่า กระบวนการแรงจูงใจที จะเกิดขึนต่ออินทรี ยจ์ ะมีลาํ ดับ และมีขนตอนการ
ั
เกิดตามลําดับทัง 4 ขันทีกล่าวมานี
2. ประเภทของแรงจูงใจ
จากการศึกษางานวิจยั และเอกสารทีเกี ยวข้องกับแรงจูงใจ พบว่า มีการแบ่งประเภท
ของแรงจูงใจตามลักษณะของการแสดงออกทางพฤติกรรมและตามทีมาของแรงจูงใจไว้ดงั นี
จารุ วรรณ กมลสิ นธุ์ (2548 : 14) ได้แบ่งแรงจูงใจเป็ น 2 ลักษณะ คือ
1. แบ่งตามทีมาของแรงจูงใจ สามารถแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
1.1 แรงจูงใจทางกาย (Physiological Motive) คือ แรงจูงใจทีเกิ ดขึนตามความ
ต้องการทางร่ างกาย ถือเป็ นแรงจูงใจขันพืนฐานทีมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิต ซึ งเกิดจากร่ างกาย
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ต้อ งการสร้ า งความสมดุ ล ให้ เ กิ ดขึ นตามธรรมชาติ เช่ น เมื อร่ า งกายขาดนําก็ เ กิ ดแรงจู ง ใจ คื อ
กระหายทีจะดืมนํา และแสวงหานําดืม เป็ นต้ยสนตน ลักษณะของแรงจูงใจทางกาย มีดงั นี
1. แรงจูงใจทางบวกหรื อแสวงหา (Positive Supply Motive) เป็ นแรงจูงใจ
เพือให้ร่างกายมีชีวิตอยู่รอด ชดเชยต่อสิ งทีร่ างกายขาดไป เช่ น ความหิ ว ความกระหาย และการ
พักผ่อน เป็ นต้น
2. แรงจูงใจทางลบหรื อการหลีกเลียง (Negative or Avoid Motive) เป็ น
แรงจูงใจเพือให้ร่างกายหลีกเลียงสิ งทีจะเป็ นอันตราย หรื อสิ งทีไม่เป็ นทีต้องการ เช่น ความเจ็บปวด
ความเสี ยใจ ความสกปรก เป็ นต้น
3. แรงจูงใจทีจะดํารงเผ่าพันธุ์ (Species Maintaining Motive) เป็ นแรงจูงใจ
ทางธรรมชาติทีทําให้มีการสื บพันธุ์ เพือการสร้างสมาชิกสื บทอดในสังคมต่อไป
. แรงจูงใจทางสังคม (Social Motive) คื อ แรงจูงใจที เกิ ดจากการเรี ยนรู้ ที
เกียวข้องกับบุคคลหรื อสังคม เช่น การต้องการความรัก การยกย่อง การมีชือเสี ยง ความก้าวหน้าใน
ชีวติ ความภาคภูมิใจ ซึ งแรงจูงใจทางสังคมแบ่งได้ ดังนี
. แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ (Achievement Motive) เป็ นแรงจูงใจทีเกิดจากความ
ต้องการทีจะดําเนินกิจกรรมต่างๆ ให้ประสบผลสําเร็ จสู งสุ ด โดยมีความมานะพยายาม ขยัน อดทน
เอาชนะอุปสรรคต่างๆ เพือก้าวไปสู่ เป้ าหมายทีกําหนดไว้ บุคคลทีมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ สู งมักจะตัง
ความมุ่งหวัง หรื อเป้ าหมายไว้สูง และมีความพยายามมากกว่าผูท้ ีมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ตํา
. แรงจูงใจใฝ่ สัมพันธ์ (Affiliation Motive) เป็ นแรงจูงใจทีต้องการเป็ นที
ยอมรับของผูอ้ ืนหรื อสังคม บุคคลทีมีแรงจูงใจประเภทนีสู งมักจะเป็ นผูท้ ีชอบเข้าสังคม เป็ นทีพึงพา
อาศัยของบุคคลอืน ให้ความช่วยเหลือและร่ วมมือกับผูอ้ ืน มีความเมตตาโอบอ้อมอารี เห็นใจผูอ้ ืน
เสมอ ซึงแรงจูงใจด้านนีก็จะทําให้ผอู้ ืนรักใคร่ ยอมรับนับถือ
. แรงจูงใจใฝ่ อํานาจ (Power Motive) เป็ นแรงจูงใจทีต้องการเป็ นผูน้ าํ ของ
บุคคล ต้องการมีอาํ นาจเหนื อบุคคลอืนทัวไป โดยวิธีทีชอบธรรมและไม่ชอบธรรม เช่น การขยัน
ทํางาน ใช้ความสามารถในการปฏิ บตั ิหน้ าที เพือให้ได้รับการยอมรับให้เป็ นผูน้ าํ ถื อเป็ นการได้
อํานาจอย่างเป็ นธรรม แต่ถา้ ได้มาโดยการแย่งชิง คดโกง หรื อทําลายล้าง ถือเป็ นการได้มาซึ งอํานาจ
ไม่เป็ นธรรม
. แบ่งตามลักษณะพฤติกรรมทีแสดงออก สามารถแบ่งออกได้เป็ น ประเภท คือ
. แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motive) คือ แรงจูงใจทีเกิดขึนจากภายในตัวของ
บุ ค คลที มองเห็ น คุ ณ ค่ า ของการทํา กิ จ กรรมต่ า งๆ ว่า มี ป ระโยชน์ แ ละมุ่ ง มัน ตังใจ เพื อมุ่ง หวัง
ความสําเร็ จตามเป้ าหมายทีวางไว้ ความสําเร็ จในการทํากิ จกรรมหรื อทํางาน จะก่อให้เกิ ดความ
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ภาคภูมิใจ เช่น ความอยากรู ้อยากเห็น ความสุ ข อุดมการณ์ ซึ งเป็ นแรงจูงใจทีสร้ างขึน หรื อกระทํา
ได้ยากมาก แต่มีความคงทนถาวร
. แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motive) คือ แรงจูงใจทีเกิดจากการคาดหวังสิ ง
ต่างๆ ทีอยู่รอบข้างตัวบุคคล เช่น รางวัล เกียรติยศ คําชมเชย หรื อสิ งล่อใจอืนๆ โดยไม่ได้กระทํา
เพือความสําเร็ จในสิ งนันเลย แรงจูงใจภายนอก อาจเป็ นแรงผลักดันในการแสดงพฤติกรรม อย่างมี
เป้ าหมาย และมีทิศทางโดยกระบวนการใด ๆ ก็ได้จากภายนอกตัวบุคคล เช่น การแข่งขันทีหวังชัย
ชนะ และรางวัลการเสริ มแรงจากการได้รับความพอใจ การลงโทษ เป็ นต้น
กุสุมา จ้อยช้างเนี ยม (2547 : 14) ได้แบ่งประเภทของแรงจูงใจออกเป็ นแรงจูงใจ
ภายนอก(Extrinsic Motivation) และแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) โดยอธิ บายว่า ภายใต้
มุมมองทีเข้าใจกันว่าทําไมบุคคลจึงทํางาน ความแตกต่างจะอยูท่ ีแหล่งทีมาของแรงจูงใจมุมมองบาง
มุมมองเชื อว่า บุคคลจะถู กจูงใจด้วยปั จจัยภายในสภาวะแวดล้อมภายนอก เช่ น การบังคับบัญชา
อย่า งใกล้ชิ ดหรื อรายได้ ในขณะที มุ ม มองบางมุ มมองเชื อว่า บุ ค คลจะถู ก จู ง ใจด้ว ยตัวเองโดย
ปราศจากปั จจัยภายนอกเหล่านี บุคคลอาจจะระลึกถึงงานบางอย่างทีปฏิบตั ิ อย่างกระตือรื อร้นเพียง
เพืออยากจะทํางานเท่านัน และงานบางอย่างทีบุคคลปฏิบตั ิ เพียงเพือจะรักษางานไว้ เท่านัน
มหาวิ ท ยาลัย รามคํา แหง (
: ) ได้แ บ่ ง ประเภทของแรงจู ง ใจ ออกเป็ น
ประเภท ได้แก่
. แรงจูงใจทางสรี ระวิทยา แรงจูงใจด้านนี เกิ ดขึ นเพือตอบสนองความต้องการทาง
ร่ างกายทังหมด เพือให้บุคคลมีชีวติ อยูไ่ ด้ เป็ นความต้องการทีจําเป็ นตามธรรมชาติของมนุ ษย์ ได้แก่
ต้องการนํา อาหาร พักผ่อน และปราศจากโรค เป็ นต้น เราสามารถวัดระดับของความต้องการทาง
สรี ระได้จากการสังเกตพฤติกรรมการกระทําของคนเราคื อ จากความต้องการมากน้อยของการ
กระทํา การเลือกกระทํา (เลือกสิ งใดแสดงว่าต้องการสิ งนันมาก) การโต้ตอบต่อสิ งทีมาขัดขวาง
. แรงจูงใจทางจิตวิทยา มีความสําคัญน้อยกว่าแรงจูงใจทางสรี ระวิทยา เพราะจําเป็ น
ในการดํารงชี วิตน้อยกว่า แต่จะช่ วยคนเราทางด้านจิตใจ ทําให้มีสุขภาพจิตดี และสดชื น แรงจูงใจ
ประเภทนี ประกอบด้วย ความอยากรู ้ อยากเห็ นและการตอบสนองต่ อสิ งแวดล้อม และ ความ
ต้องการความรักและความเอาใจใส่ ใกล้ชิดจากผูอ้ ืน
. แรงจูงใจทางสังคมหรื อแรงจูงใจทีเกิดจากการเรี ยนรู้ แรงจูงใจชนิ ดนี มีจุดเริ มต้น
ส่ วนใหญ่มาจากประสบการณ์ทางสังคมในอดีตกาลของบุคคล และเป้ าหมายของแรงจูงใจชนิดนี มี
ความสัมพันธ์ กบั การแสดงปฏิ กิริยาของบุคคลอื นที มี ต่อเรา ตัวอย่างของแรงจูงใจทางสังคมที มี
ความสําคัญต่อการดําเนินชีวติ ของคนเรา ได้แก่
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. แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ (Achievement Motives) เป็ นความปรารถนาของบุคคลที
จะทํากิจกรรมต่างๆให้ดีและประสบความสําเร็ จ
. แรงจูงใจใฝ่ สัมพันธ์ (Affiliative Motives) เป็ นแรงจูงใจทีทําให้บุคคลปฏิบตั ิ
ตนให้เป็ นที ยอมรับของบุ คคลอื น ต้องการความเอาใจใส่ ความรั ก จากบุ คคลอื นและต้องการมี
ความสัมพันธ์เกียวข้องกับคนอืนๆ
. แรงจูงใจต่อความนับถือตนเอง (Self Esteem) เป็ นแรงจูงใจทีบุคคลปรารถนา
เป็ นทียอมรับของสังคม มีชือเสี ยงเป็ นทีรู้ จกั ของคนโดยทัว ต้องการได้รับการยกย่องจากสังคม ซึ ง
จะนํามาสู่ ความรู ้สึกนับถือตนเอง
จากการศึ ก ษาการแบ่ง ประเภทของแรงจู ง ใจสรุ ป ได้ว่า ส่ ว นใหญ่ จ ะแบ่ ง แรงจู ง ใจ
ออกเป็ น ประเภทใหญ่ๆ คือ แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก แรงจูงใจภายในจะเกิดขึนจาก
ความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างบุคคลและงาน ส่ วนแรงจูงใจภายนอกจะเกิดขึนจากสภาพแวดล้อม
ของงาน รายได้ สวัสดิการ และนโยบายขององค์การ
2.5 ทฤษฎีแรงจูงใจ
ผูว้ ิ จ ัย ได้ศึ ก ษาทฤษฎี ที เกี ยวข้อ งกับ แรงจู ง ใจ ซึ ง กิ บสั น อี แ ลนวิ ช และโพเนลลี
(Gibson, Iranewich and Ponnelly.
: ) ได้แบ่งทฤษฎีแรงจูงใจออกเป็ น กลุ่มด้วยกัน คือ
5.1 กลุ่มทฤษฎีเนือหา ได้แก่
5.1.1 ทฤษฎีลาํ ดับขันความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs)
5.1.2 ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ชเบิร์ก (Herzberg’s Two-Factor Theory)
5.1.3 ทฤษฎีความต้องการของอัลเดอร์เฟอร์ (Alderfer’s ERG Needs Theory)
5.1.4 ทฤษฎีความต้องการของแมคคิลแลนด์ (McClelland’s AAP Needs Theory)
5.2 กลุ่มทฤษฎีกระบวนการ ได้แก่
5.2.1 ทฤษฎีความคาดหวังของวรู ม (Vroom’s Expectancy Theory)
5.2.2 ทฤษฎี ค วามคาดหวังของพอร์ เตอร์ และลอร์ เรอร์ (Porter and Lawler’s
Expectancy Theory)
กลุ่มทฤษฎีเนือหา (Content Theory)
ทฤษฎีกลุ่มนี จะศึกษาถึงปั จจัยทีเกียวข้องกับตัวบุคคลเองทีมีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจของ
บุคคล โดยพยายามทีจะกําหนดความต้องการทีเฉพาะเจาะจงทีจะจูงใจบุคคล ซึ งได้แก่
. ทฤษฎีลาํ ดับขันความต้องการของ มาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs)
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มาสโลว์ (Maslow 1968 : 153-154 อ้างถึงใน โกมล บัวพรหม
: 22) ได้ให้แนวคิด
ทีรู ้จกั กันอย่างกว้างขวาง คือ ทฤษฏีทวไปเกี
ั
ยวกับการจูงใจของมนุษย์ (Maslow’s General Theory
of Human Motivation) ซึ งเป็ นทฤษฎีลาํ ดับขันของความต้องการของมนุษย์ โดยตังสมมุติฐาน ว่า
มนุ ษย์มีความต้องการอยู่เสมอไม่มีทีสิ นสุ ด เมื อความต้องการได้รับการตอบสนองหรื อพึงพอใจ
อย่า งหนึ งอย่า งใดแล้ว ความต้องการสิ งอื นๆก็ จะเกิ ดขึ นมาอี ก ความต้องการของมนุ ษ ย์อาจจะ
ซําซ้อน ความต้องการของมนุ ษย์มีลกั ษณะเป็ นลําดับขันจากตําสุ ดไปหาสู งสุ ด ซึ งแบ่งออกเป็ น 5
ขัน ดังภาพที 2.2

ภาพที 4 ลําดับขันความต้องการของมนุษย์ตามทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์
ทีมา : ทิมมิกา เครื อเนตร, “ภาวะผูน้ าํ กับแรงจูงใจในการทํางานของ พนักงาน บริ ษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ ป
จํากัด” (กรุ งเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, ), 39.
ส่ วนรายละเอียดของความต้องการของมนุษย์ทงั 5 ขัน ของมาสโลว์ มีดงั ต่อไปนี
1.ความต้องการทางด้านร่ างกาย (Physiological Needs) เป็ นความต้องการเบืองต้นเพือ
ความอยู่รอด เช่ น ความต้องการในเรื องอาหาร นํา ที อยู่อาศัย เครื องนุ่ ง ห่ ม ยารั กษาโรค ความ
ต้องการพักผ่อน และความต้องการทางเพศ เป็ นต้น ความต้องการทางด้านร่ างกายจะมีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมของคนก็ต่อเมือความต้องการยังไม่ได้รับการตอบสนองเลย
2. ความต้องการความปลอดภัย หรื อความมันคง (Security or Safety Needs) ถ้าหาก
ความต้องการทางด้านร่ างกายได้รับการตอบสนองตามสมควรแล้ว มนุษย์ก็จะมีความต้องการในขัน
ต่ อไป ที สู ง ขึ น คื อ ความต้องการทางด้า นความปลอดภัย หรื อความมันคงต่ า งๆ ความต้องการ
ทางด้านความปลอดภัยเป็ นเรื องเกียวกับการป้ องกันเพือให้เกิดความปลอดภัยจากอันตรายต่างๆที
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เกิ ดขึ นกับร่ างกาย ความสู ญเสี ย ทางด้านเศรษฐกิ จ ส่ วนความมันคงนัน หมายถึ ง ความต้องการ
ความมันคงในการดํารงชีพ เช่น ความมันคงในหน้าทีการงาน สถานภาพทางสังคม
3.ความต้องการทางด้านความรั กและเป็ นส่ วนหนึ งของสังคม (Belongingness and
Love Needs) ภายหลังจากทีคนได้รับการสนองในสองขันกล่าวแล้ว ก็จะมีความต้องการทีสู งขึน คือ
ความต้องการทางด้านสังคมจะเริ มเป็ นสิ งจูงใจทีสําคัญต่อพฤติกรรมของคนความต้องการทางด้าน
นีเป็ นความต้องการเกียวกับการอยูร่ ่ วมกันและการได้รับการยอมรับจากบุคคลอืนและมีความรู ้สึก
ว่าตนเองนันเป็ นส่ วนหนึงของกลุ่มทางสังคมอยูเ่ สมอ
4.ความต้องการมีความภูมิใจในตนเอง (Self-Esteem Needs) ความต้องการขันต่อมาจะ
เป็ นความต้องการทีประกอบด้วยสิ งต่างๆ ดังนี คื อ ความมันใจในตนเองในเรื องความสามารถ
ความรู ้และความสําคัญในตัวของตนเอง รวมตลอดทังความต้องการทีจะมีฐานะเด่นเป็ นทียอมรับ
ของคนอืนๆ หรื ออยากทีจะให้บุคคลอืนยกย่องสรรเสริ ญในความรับผิดชอบในหน้าทีการงาน การ
ดํารงตําแหน่งทีสําคัญในองค์การ
5.ความต้องการทีจะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริ ง (Self-Actualization or Self-Realization)
ลําดับขันตอนความต้องการทีสู งสุ ดของมนุษย์ก็คือ ความต้องการทีอยากจะได้รับผลสําเร็ จในชีวิต
ตามนึ กคิดหรื อความคาดหวัง ทะเยอทะยานใฝ่ ฝันภายหลังจากทีมนุ ษย์ได้รับการตอบสนองความ
ต้องการทีเป็ นอิสระ เฉพาะแต่ละคน ซึ งต่างก็มีความนึกคิดใฝ่ ฝั นอยากทีจะประสบความสําเร็ จใน
สิ งทีตนคาดฝันไว้สูงส่ งในทัศนะของตน
ทฤษฎี X และ Y ของ McGregor
McGregor (1969: 33-58) ได้แสดงสถานะทีเกี ยวกับการปฏิ บตั ิงานของบุคคลไว้ใน
ทฤษฎีทีเรี ยกว่า ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของ McGregor
ทฤษฎี X อธิ บายลักษณะของมนุ ษย์และการทํางานไว้วา่ คนส่ วนมากโดยธรรมชาติ
แล้วไม่ชอบทํางาน ไม่มีความทะเยอทะยาน ชอบการถูกสังการ มีความคิดริ เริ มและการแก้ปัญหาใน
การทํางานน้อย การจูงใจจะเป็ นการจูงใจด้วยความต้องการทางด้านร่ างกาย และความปลอดภัย
เท่านัน และจะถูกควบคุมอย่างใกล้ชิดเพือให้เกิดความสําเร็ จตามเป้ าหมาย
ทฤษฎี Y อธิ บายลักษณะของการทํางานเหมือนการเล่นหรื อการพักผ่อน การควบคุ ม
บังคับ หรื อการสังการ ไม่ใช่วิธีเพือให้บรรลุเป้ าหมาย แต่การควบคุมตนเองและเป็ นตัวของตัวเอง
เป็ นสิ งสําคัญในการทํางาน ความคิดริ เริ ม การแก้ปัญหาจะมีอยูใ่ นตัวบุคคล การจูงใจในการทํางาน
จะเป็ นการจูงใจด้วยคามต้องการทางสังคม ความสําเร็ จในชีวติ

35
ตารางที การเปรี ยบเทียบลักษณะคนตาม ทฤษฎี X และทฤษฎี Y
ทฤษฎี X
ทฤษฎี Y
1. คนส่ วนมากโดยธรรมชาติแล้วขีเกียจ
1. คนงานโดยมากมี ค วามสุ ขกั บ การ
2. คนงานสนใจเฉพาะงานทีเป็ นของตน
ทํางาน
3. คนงานชอบให้ ถู ก ลงโทษเพื อเพิ ม
2. คนงานชอบทีจะช่วยเหลือผูอ้ ืน
3. การลงโทษไม่ได้ส่งผลให้ผลผลิตเพิม
ผลงาน
4. คนงานไม่สนใจในงานทีตนทําเท่าไหร่
4. คนงานสนใจในงานทีตนทํา
5. โดยพืนฐานแล้วคนงานจริ งใจกับงาน
5. โดยพืนฐานคนงานขีโกง
6. คนงานจะมีความรับผิดชอบต่องาน
6. ระเบียบวินยั สามารถช่วยเพิมผลผลิต
7. คนงานสนใจในเป้ าหมายขององค์การ
7. คนงานไม่สนใจเป้ าหมาย
8. คนงานมีความรับผิดชอบต่องาน
8. คนงานไม่มีความรับผิดชอบต่องาน
ที มา : มณฑล รอยตระกูล , “แรงจู ง ใจที มี ผ ลต่ อ การปฏิ บ ัติ ง านของสรรพากรพื นที สาขา”
(กรุ งเทพมหานคร:สถาบันราชภัฏนครปฐม, ), .
ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ ชเบิร์ก (Herzberg’s Two-Factor Theory)
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (
: ) ได้กล่าวถึ งทฤษฎีของเฮอร์ เบิร์กว่าได้ศึกษา
เกียวกับเจตคติในการทํางานของคนงาน โดยทําการวิเคราะห์ถึงแรงจูงใจ เน้นถึงตัวกระตุ ้ นอันเกิ ด
จากความรับผิดชอบเป็ นสําคัญ เพือให้บุคคลเหล่านันได้แสดงความรู้สึกทีดีและไม่ดีต่อการทํางาน
ทฤษฎีนีทําให้ทราบว่า แรงจูงใจเป็ นสิ งทีเกิดขึนของแต่ละบุคคล ไม่ได้ขึนอยูก่ บั ผูบ้ ริ หารโดยตรง
แต่พบว่าปัจจัยทีมีผลต่อแรงจูงใจในการทํางานมีอยู่ ประการ คือ
. ปั จจัยจูงใจ หรื อปั จจัยกระตุน้ ให้เกิดแรงจูงใจ (Motivator Factors) เป็ นแรงจูงใจ
ภายในทีถูกกระตุน้ จากลักษณะของงาน มีสิงต่าง ๆ ทีเกียวข้องโดยทัวไป ได้แก่
. ความสําเร็ จในงาน (Achievement) หมายถึง การทีบุคคลสามารถทํางานได้
เสร็ จสิ น และประสบผลสําเร็ จเป็ นอย่างดี และเมือผลงานสําเร็ จก็จะเกิดความรู ้สึกพอใจและปลืมใน
ผลสําเร็ จของงานนัน
. การยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับการยกย่องยอมรับทังโดย
ทางวาจา หรื อโดยทางอืนว่าเป็ นบุคคลทีมีความสําคัญในกิจการทีรับผิดชอบ คือ บุคคลผูป้ ฏิบตั ิงาน
เมือได้ทาํ งานทีได้รับมอบหมายประสบผลสําเร็ จทีน่ าพอใจ ย่อมต้องการได้รับการยอมรับนับถื อ
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ได้รับเกียรติ ได้รับการยกย่อง และชมเชยจากผูบ้ งั คับบัญชา ตลอดจนจากเพือนร่ วมงานว่าเป็ นผูท้ ีมี
ความรู้ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน และเป็ นผูม้ ีคุณค่าแก่หน่วยงาน
. ความรั บผิดชอบ (Responsibility) หมายถึ ง ประเภทหรื อชนิ ดของงานที
รับผิดชอบ ตลอดจนปริ มาณ และคุณลักษณะของงานทีเจ้าหน้าทีปฏิบตั ิงานอยูต่ ามหน้าทีต่างๆ เป็ น
ต้น
. ลักษณะของงาน (Work Itself) หมายถึง การทีผูป้ ฏิบตั ิงานเกิดความรู ้สึกพึง
พอใจจากการทีได้รับมอบหมายความรับผิดชอบในงานทีเขาปฏิบตั ิหรื อในงานของผูอ้ ืน รวมทังการ
พึงพอใจทีได้รับความรับผิดชอบใหม่ๆ
. ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง การทีผูป้ ฏิบตั ิงานมีการเปลียนแปลง
สถานะ หรื อตําแหน่งสู งขึนในองค์การรวมถึงการปรับเงินเดือน และค่าจ้างให้สูงขึน
. ปั จจัยคําจุน หรื อปั จจัยทีเกียวกับการบํารุ งรักษาจิตใจ (Hygiene or Maintenance
Factors) ปั จจัยนี ถื อเป็ นแรงจูงใจภายนอก ซึ งไม่ได้เป็ นแรงจูงใจทีจะทําให้เกิ ดผลผลิ ตเพิมขึน
สภาพของปั จจัยนี ถือเป็ นแรงจูงใจเพือจรรโลงไว้ซึงความสัมพันธ์ทีดี และความมันคงขององค์การ
ในอันทีจะผดุงไว้ซึงความก้าวหน้า และรักษาทรัพยากรทีมีอยูใ่ ห้ยาวนาน มีปัจจัยทีเกียวของ ดังนี
. ด้านนโยบายและการบริ หารขององค์การ
. เทคนิคและวิธีให้คาํ ปรึ กษา
. เงินเดือนและค่าจ้าง
. ความสัมพันธ์ระหว่างเพือนร่ วมงาน หัวหน้างาน
. สภาพทัวไปของการทํางาน
เฮอร์ ชเบิ ร์ก เสนอว่า ผูบ้ ริ หารส่ ว นมากให้ค วามสํา คัญกับ ปั จจัย คําจุ น เช่ น เมื อเกิ ด
ปั ญหาผูป้ ฏิ บตั ิงานขาดประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน มักแก้ไขโดยการปรับปรุ งสภาพในการทํางาน
หรื อ ปรั บปรุ งเงิ นเดื อนให้สูงขึ น การปฏิ บตั ิ ดงั นี เป็ นการแก้ไขที มิ ได้ก่อให้เกิ ดแรงจูงใจในการ
ทํางาน เช่ น มอบหมายงานทีมีความรับผิดชอบมากขึน หรื อส่ งเสริ มความก้าวหน้าของคนงานจะ
เป็ นการกระตุน้ ให้ทาํ งานได้ดีกว่าทีจะให้ทาํ งานในตําแหน่งเดิม แต่เพิมเงินเดื อนให้ แต่อย่างไรก็
ตามผูบ้ ริ หารต้องพยายามรักษาปั จจัยคําจุนให้อยูใ่ นระดับทีน่าพอใจ เพือป้ องกันไม่ให้ผปู้ ฏิบตั ิงาน
เกิดความไม่พอใจในการทํางาน
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ภาพที 5 การเปรี ยบเทียบทฤษฎีจูงใจของมาสโลว์และเฮอร์ซเบิร์ก
ทีมา : จุ ลภพ ศรี วลัย , “แรงจูงใจของข้า ราชการกรมฝ่ ายเสนาธิ การกองทั พบกในการเข้าร่ วม
โครงการตามมาตรการปรับปรุ งอัตรากําลังของส่ วนราชการ(โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกํา
หนด) ประจําปี งบประมาณ 2555” (กรุ งเทพมหานคร:มหาวิทยาศรี ปทุม,2555), 17.
ผูว้ ิจยั ได้นาํ ทฤษฎีของ Herzberg ปั จจัยทีมีผลต่อแรงจูงใจ ได้แก่ ด้านความสําเร็ จของงาน,
ด้านลักษณะของงาน, ด้านความก้าวหน้าและความมันคงในงาน, ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล,
ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ และด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน นําไปใช้สําหรับการตัง
คําถามในแบบสอบถาม ส่ วนที : แบบประเมิน เกียวกับแรงจูงใจในการทํางาน
ทฤษฎีการจู งใจว่ าด้ วย ERG ของอัลเดอร์ เฟอร์ (Alderfer’s ERG theory) (สร้อย
ตระกูล อรรถมานะ, 2542, หนน้า 104 - 106)
ทฤษฎีการจูงใจ ERG ของอัลเดอร์ เฟอร์ (Alderfer) ได้พฒั นาโดยยึดพืนฐานความรู ้มา
จากทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์ (Maslow) โดยตรง แต่ไม่มีการสร้างรู ปแบบทีเป็ นจุดเด่นทีต่างไป
จากทฤษฎีมาสโลว์ (Maslow) จากการศึกษาวิจยั อัลเดอร์ เฟอร์ (Alderfer) เห็นว่าความต้องการของ
มนุ ษย์แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ ความต้องการเพือการดํารงชี พ (Existence needs) = E ความ
ต้องการในสัมพันธภาพ (Relation needs) = R และความต้องการก้าวหน้าและเติบโต (Growth
needs) = G
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1. ความต้องการเพือการดํารงชี พ เป็ นความต้องการเพือการอยู่รอด จะเกี ยวข้องกับ
ความต้องการทางร่ างกาย และปรารถนาอยากมีของเครื องใช้ต่างๆ เช่น ต้องการอาหาร ทีอยู่อาศัย
สําหรับชี วิตจริ งในองค์การนัน ความต้องการจ้างเงิ นโบนัส และผลประโยชน์ตอบแทน ถ้านํามา
เปรี ยบเทียบกับความต้องการความอยู่รอด จะเที ยบกับความต้องการด้านความปลอดภัยของมาส
โลว์ (Maslow)
2. ความต้อ งการในสั ม พัน ธภาพ เป็ นความต้ อ งการที เน้น ความสํ า คัญ ทางสั ง คม
ประกอบกับ ความต้อ งการต่ า งๆ ที มี อ ยู่ต่ อ กัน ระหว่า งบุ ค คลในองค์ก ารความสั ม พัน ธ์ เ หล่ า นี
หมายถึง ความต้องการทุกชนิดทีมี ความหมายสําคัญในเชิงมนุ ษย์สัมพันธ์ ความต้องการของคนที
ต้องการจะเป็ นผูน้ ํา หรื อมี ย ศเป็ นหัวหน้า ความต้องการที จะเป็ นผู้ตามและความต้องการมี ส าย
สัมพันธ์ทางมิตรภาพกับผูอ้ ืน ความต้องการทางสังคม และความต้องการทีจะได้รับการยกย่องจาก
เพือนร่ วมงานและหัวหน้า จะเทียบได้กบั ความต้องการด้านการได้รับความยกย่องทางสังคมของ
มาสโลว์ (Maslow)
. ความต้องการก้าวหน้าและเติบโต ความต้องการชนิ ดนี เป็ นความต้องการทีเกียวกับ
เรื องราวของการพัฒนาการเปลียนแปลงฐานะสภาพ และการเติบโตก้าวหน้าความต้องการเป็ นผูม้ ี
ความริ เริ มบุ ก เบิ ก มี ข อบเขตอํา นาจขยายกว้า งออกไป และการพัฒ นาเติ บ โตด้ ว ยความรู ้
ความสามารถสําหรับชี วิตจริ งในองค์กร ความต้องการทีจะได้รับความรับผิดชอบเพิม หรื อ ความ
ต้องการอยากได้ทาํ กิ จกรรมใหม่ๆ และมี โอกาสเข้า ไปสัมผัสงานใหม่ๆ อีกหลายๆด้านมากขึ น
เหล่านี ล้วนจัดอยู่ในประเภทความต้องการความก้าวห้าและเติบโต ความต้องการประเภทนี เปรี ยบ
ได้ กับความต้องการทีจะได้รับความสําเร็ จทางใจและความสําเร็ จทางนึกคิดของมาสโลว์ (Maslow)
ทฤษฎีความต้ องการของแมคคิลแลนด์ (McClelland’s AAP Needs Theory)
กุสุมา จ้อยช้างเนียม (
: ) ได้กล่าวถึงทฤษฎีความต้องการของแมคคิลแลนด์ ว่า
แมคคิลแลนด์ นําเสนอทฤษฎี เอ เอ พี (AAP) ว่ามนุษย์มีความต้องการทีสําคัญ ประการ คือ
. ความต้องการความสําเร็ จ (Achievement Needs) มนุษย์มีความต้องการความสําเร็ จ
จึงกําหนดเป้ าหมายในการทํางาน มีการวางแผน สร้างวิสัยทัศน์ ใช้ยุทธศาสตร์ ในการทํางานหรื อมี
อิทธิบาท ในการทํางาน คือ มีฉนั ทะ (รักในงาน) มีจิต (สนใจในงาน) มีวริ ิ ยะ (ความเพียรพยายาม)
และวิมงั สา (เพือบรรลุความสําเร็ จในงาน)
. ความต้องการความผูกพัน (Needs for Affiliation) มนุษย์เป็ นสัตว์สังคม จึงต้องการ
รู ้จกั และมีความผูกพันกับเพือนมนุ ษย์ดว้ ยกัน มีความรักความเข้าใจ ให้ความช่วยเหลือเกือกูล และ
เอืออาทรต่อกัน
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. ความต้องการอํานาจบารมี (Needs for Power) มนุษย์ชอบอยูเ่ ป็ นหมู่ เป็ นพวก เป็ น
คณะ จึงต้องการอํานาจบารมี และมีอิทธิพลเหนือเพือนมนุษย์
กลุ่มทฤษฎีกระบวนการ (Process Theory)
ทฤษฎีกลุ่มนีจะศึกษาถึงปั จจัยด้านพฤติกรรมอันเกิดขึนจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างปั จจัย
ภายในและปั จจัยภายนอก ซึ งมีผลกระทบต่อแรงจูงใจในการทํางานได้แก่
1. ทฤษฎีความคาดหวังเป็ นทฤษฎีของวิกเตอร์ วรู ม (Victor Vroom) (อ้างใน พร พรม
มหาราช, 2552.6-7) ซึ งอธิ บายได้ดว้ ยสู ตร แรงจูงใจ (Motivation) = ความคาดหวัง (Expectancy) x
คุณค่าของผลลัพธ์ (Valence) มีความหมายว่าระดับของ แรงจูงใจเป็ นไปตามระดับความต้องการที
คนเรามีต่อสิ งใดสิ งหนึ ง และระดับความเป็ นไปได้หรื อคาดหวังทีเขาจะได้รับสิ งนัน ทฤษฎี นีมี
หลักการพืนฐานทีสําคัญคือ
1. ปั จจัยภายใน (ความต้องการ) และปั จจัยภายนอก (สภาพแวดล้อม) มีผลต่อ
พฤติกรรมของบุคคล
2. พฤติกรรมใดๆ เกิดจากการตัดสิ นใจด้วยตนเองของบุคคล
3. บุคคลมีความแตกต่างกันในความต้องการ ความปรารถนา และเป้ าหมาย
4. บุ ค คลจะเลื อ กใช้พ ฤติ ก รรมใดย่ อ มเป็ นไปตามการรั บ รู้ ผ ลต่ อ เนื องจาก
พฤติกรรมนัน
5. แรงจูงใจตามทฤษฎีนีจะเกิ ดขึนได้ตอ้ งอาศัยตัวแปรสําคัญสองตัวประกอบกัน
คือ ความคาดหวัง และ คุณค่าของผลลัพธ์
ความคาดหวัง (Expectancy) หมายถึงการรับรู ้ของบุคคลต่อความสามารถของตนเอง
หรื อโอกาสและความเป็ นไปได้ทีเขาจะทํางานให้สําเร็ จตามเป้ าหมายได้ โดยทัวไปแล้วบุคคลทีมี
ความคาดหวัง สู ง ย่อมมี แรงจูงใจสู ง แต่ถ้าพนักงานคนใดไม่ เชื อใจตัวเองว่าจะทํา งานได้สําเร็ จ
พนักงานคนนันไม่มีแรงจูงใจทีจะทํา หรื อจะไม่พยายามทํางานนัน
การรับรู ้ทีสําคัญอีกอย่างหนึงคือ การรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบตั ิ การกระทํา
หรื อพฤติก รรมกับผลลัพ ธ์ ที เกิ ดขึ นหรื อต่ อผลตอบแทนที จะได้รับ ถ้าบุ ค คลคาดหวัง สู ง ว่า การ
กระทําของเขาจะได้รับรางวัล เขาจะเกิ ดแรงจูงใจสู ง ถ้าพนัก งานมันใจว่าเมือกระทําแล้วได้รับ
ผลตอบแทน เขาย่อมเกิดแรงจูงใจทีจะทํางานนัน แต่ถา้ พนักงานไม่มีความแน่ใจว่าจะได้รับอะไร
แรงจูงใจในการทํางานจะไม่เกิดขึน ตัวอย่างเช่น ตะวัน เชือตัวเองว่าเขาสามารถเป็ นหัวหน้างานทีดี
ได้ และเขาต้องการได้รับตําแหน่งนัน แต่เขามีลกั ษณะการควบคุมจากภายนอก (External locus of
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control) ซึ งเชือว่าการทํางานหนักไม่ใช่วิธีทีจะได้รับการเลือนตําแหน่งแต่อย่างใด ดังนันเขาไม่มี
แรงจูงใจทีจะทํางานหนักเพือการเลือนตําแหน่ง
คุ ณ ค่ า ของผลลัพ ธ์ (Valence) หมายถึ ง คุ ณ ค่ า หรื อ ความสํ า คัญ ที บุ ค คลรั บ รู ้ ต่ อ
ผลตอบแทนหรื อรางวัล ที ได้รับ โดยทัวไปถ้า บุ ค คลรั บ รู ้ คุ ณ ค่า สู ง ต่ อผลตอบแทน หรื อรั บ รู ้ ว่า
ผลลัพธ์มีความสําคัญสู งมากเท่าไรยิงทําให้มีแรงจูงใจสู งมากขึนด้วยและจะทุ่มเทความสามารถใน
การกระทําเพือให้ไ ด้ผ ลลัพ ธ์ นัน ตัวอย่างเช่ น มานะซึ งเป็ นหัวหน้า งานต้องการให้ช าลี ซึ งเป็ น
พนักงานทํางานให้มากขึน เขาจึงบอกกับชาลีวา่ ควรจะเอาใจใส่ ทาํ งานให้มากขึน เพราะการทํางาน
มากขึนจะส่ งผลต่อการเลือนตําแหน่ง ถ้าหากชาลีมีความต้องการจะเลือนตําแหน่ง เขาคงมีแรงจูงใจ
สู งขึ นในการทํางาน แต่ถ้าชาลี ไม่สนใจหรื อไม่เห็ นความสําคัญของการเลือนตําแหน่ ง การบอก
กล่าวของมานะไม่สามารถจูงใจชาลีได้
2. ทฤษฎีความคาดหวังของพอร์ เตอร์ และลอร์ เรอร์ (Porter and Lawler’s Expectancy
Theory)
ศิวิไล กุลทรัพย์ศุทรา (2552 : 23-24) ได้กล่าวเกียวกับทฤษฎีความคาดหวังของพอร์
เตอร์ และลอร์ เรอร์ วา่ เป็ นรู ปแบบประสิ ทธิ ภาพในการผลิตและการตอบสนองความพอใจ โดยพอร์
เตอร์และลอร์เลอร์ ได้พฒั นารู ปแบบของพวกเขาขึนมาเพือศึกษาเกียวกับปั ญหาการจูงใจโดยเฉพาะ
รู ปแบบการจูงใจของ พอร์ เตอร์ และลอร์ เรอร์ จะตังอยูบ่ นข้อสมมติฐานว่าผลตอบแทนเป็ นสาเหตุที
ทําให้เกิดความพอใจ และการปฏิบตั ิงานย่อมจะก่อให้เกิดผลตอบแทน โดยแบ่งผลตอบแทนเป็ น 2
แบบ คือ ผลตอบแทนภายใน และผลตอบแทนภายนอก ผลตอบแทนหรื อรางวัลภายในนันบุคคลใด
บุ ค คลหนึ งจะได้รับด้ว ยตัวของเขาเอง สํา หรั บผลการปฏิ บตั ิ ง านที ดี เช่ น ความรู้ สึ ก ที เกี ยวกับ
ความสําเร็ จของงาน และการตอบสนองความต้องการระดับสู งตามทฤษฎีของ มาสโลว์ในรู ปแบบ
ดังกล่ า ว ผลตอบแทนภายในจะเกี ยวข้องกับ ผลการปฏิ บ ตั ิ งานที ดี โดยตรงก็ต่อเมื องานดังกล่า ว
จะต้องมีความท้าทายทีบุคคลใดบุคคลหนึงจะให้รางวัลโดยตัวของเขาเองทางด้านความรู้สึกได้ ใน
กรณี ทีเขามีความรู ้สึกว่าเขาปฏิ บตั ิงานนันได้ดี องค์การจะให้ผลตอบแทนหรื อรางวัลภายนอกและ
ตอบสนองความต้องการระดับตําเป็ นส่ วนใหญ่ เช่ น เงินเดือนและความมันคงในงาน พอร์ เตอร์
และลอร์ เรอร์ มีความคิดเห็นว่าผลตอบแทนภายนอกจะได้รับการพิจารณาว่าเป็ นรางวัลโดยบุคคล
ใดบุคคลหนึง ก็ต่อเมือเขาให้คุณค่าสิ งเหล่านันในทางบวก
จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมเกียวกับแรงจูงใจ จะเห็ นได้ว่า แรงจูงใจเป็ นสิ งที
กระตุ ้น เป็ นแรงขับ ดัน เพือให้ป ระสบสํ า เร็ จ บุ ค คลแต่ ล ะคนมี ค วามต้อ งการที แตกต่ า งกัน มี
แรงจู ง ใจที แตกต่ า งกัน จึ ง แสดงออกมาในรู ป แบบของความคิ ด การกระทํา พฤติ ก รรมการ
แสดงออกทีแตกต่างกันตามความต้องการ ดังนันหากทุกคนมีแรงจูงใจในการทํางาน และทํางาน
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อย่างเต็มความสามารถ เพือให้บรรลุตามเป้ าหมาย จึงนํามาซึ งความสําเร็ จของแต่ละบุคคล รวมถึ ง
ความสําเร็ จขององค์กรเช่นกัน
3. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับความคิดสร้ างสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์เป็ นหนึ งในความสามารถทางการคิดของมนุ ษย์ซึงมีหลายอย่าง
อย่างไรก็ ตามในการศึ ก ษาเรื องความคิ ดสร้ า งสรรค์ จะประสบปั ญหาเช่ น เดี ย วกับ ตัวแปรทาง
จิตวิทยาอืนๆ คือมีความยากในการให้คาํ นิ ยาม และมี นิยามเป็ นจํานวนมาก ซึ งอาจจะขัดแย้งไม่
สอดคล้องกันบ้าง หรื อเป็ นไปในแนวทางเดียวกันบ้าง (Parkherst 1999; Taylor 1988, อ้สงถึงใน
กัลยภรณ์ ดารากร ณ อยุธยา 2554)
3.1 ความหมายของคําว่า ความคิดสร้ างสรรค์
Guilford (1967: 61) กล่ า วว่า ความคิ ด สร้ างสรรค์เป็ นความคิ ดแบบอเนกนัย
(Divergent Thinking) คือเป็ นความคิดหลายทิศทาง หลายแง่มุม คิดได้อย่างกว้างไกล ความคิดใน
ลักษณะเช่นนี จะนําไปสู่ การประดิษฐ์สิงแปลกใหม่ รวมถึงความคิด ค้นพบวิธีการแก้ไขปั ญหาให้
สําเร็ จด้วย
Torrance (1974) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง กระบวนการของความรู ้สึกไว
ต่อปัญหา หรื อสิ งทีขาดหายไป และรวบรวมความคิด ตังข้อสมมุติฐาน แล้วจึงรวบรวมข้อมูลต่างๆ
เพือทดสอบสมมุติฐานทีตังไว้จนเกิดการแก้ปัญหา แล้วเผยแพร่ ผลผลิตทีได้
Osborn (1963: 14) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ เป็ นจินตนาการประยุกต์ (Applied
Imagination) ซึ งเป็ นจิ นตนาการที มนุ ษ ย์ส ร้ า งขึ นเพือแก้ปั ญหายุ่ง ยากที มนุ ษ ย์ป ระสมอยู่ ซึ ง
จินตนาการนี เป็ นสิ งทีสําคัญของความคิดสร้างสรรค์ทีจะนําไปสู่ การประดิษฐ์ คิดค้นหรื อการผลิ ต
สิ งแปลกใหม่ แต่ความคิดจินตนาการอย่างเดียวไม่สามารถทําให้เกิดผลผลิตทีสร้างสรรค์ขึนมาได้
ดังนันความคิดสร้างสรรค์จึงเป็ นจินตนาการทีควบคู่ไปกับความพยายาม จึงจะได้งานทีสร้างสรรค์
Wallace and Kogan (1973) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถใน
การเชือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสิ งทีไม่น่าจะเกียวกัน ให้เกียวข้องได้
De Bono (1970) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ ช่วยให้เรามองหาวิธีการแก้ปัญหาที
แตกต่างไปจากวิธีเดิมได้เป็ นการคิดนอกกรอบ ซึ งเป็ นแนวคิดใหม่ในการแก้ปัญหาทีแตกต่างจาก
ความคิดแบบเดิ มๆ เป็ นการเลี ยงมองปั ญหาแบบแนวตังหรื อแบบเดิ ม เป็ นแบบทางขวางหรื อใน
มุมมองอืนทีแตกต่าง
Taylor (1964) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถทีจะคิดย้อนกลับ
เพือแก้ปัญหาแนวทางใหม่ ซึ งความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วยความคล่องแคล่วในการคิด เป็ นการ
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กระตุน้ ความคิดจากภายใน และร่ วมกันใช้ความคิดเหล่านี เพือให้เกิดความคล่องตัวและมันใจมาก
ขึน ความคิดยืดหยุน่ เป็ นการพิจารณาปั ญหาได้หลายแง่ และความคิดริ เริ มเป็ นการพิจารณาสิ งต่างๆ
ในทางทีแปลก
ส่ วนนักจิตวิทยาชาวไทยได้ให้ความหมายไว้หลากหลาย ดังนี
เกรี ยงศักดิ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ (2553) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การสร้างสรรค์
สิ งใหม่ทีแตกต่างไปจากเดิ ม เป็ นความคิดริ เริ มใหม่ๆ ไม่เคยเห็นทีใดมาก่อน และใช้ประโยชน์ได้
อย่างเหมาะสมกว่าสิ งทีมีอยูเ่ ดิม
อารี รังสิ นันท์ (2545 : 2) กล่าวว่า ความคิดสร้ างสรรค์ คือ ความคิ ดจินตนาการ
ประยุกต์ทีสามารถนําไปสู่ สิงประดิษฐ์คิดค้นพบใหม่ทางเทคโนโลยี ซึ งเป็ นความคิดทีมีลกั ษณะที
คนอื นคาดไม่ ถึ ง หรื อมองข้า ม เป็ นความคิ ดที หลากหลาย คิ ด ได้ก ว้า งไกล เน้นทังปริ ม าณและ
คุณภาพ อาจเกิดจากความคิดผสมผสาน เชือมโยงระหว่างความคิดใหม่ๆทีแก้ปัญหาและเอืออํานวย
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา (2546) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความคิดที
มุ่งแก้ปัญหาหรื อประดิษฐ์คิดค้นในแนวทางทีแปลกใหม่แตกต่างไปจากเดิมและมีคุณค่าก่อให้เกิ ด
ประโยชน์
สุ วิทย์ มูลคํา (2547) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง กระบวนการทางปั ญญา ที
สามารถขยายขอบเขตความคิดทีมีอยูเ่ ดิม สู่ ความคิดแปลกใหม่แตกต่างไปจากความคิดเดิม และเป็ น
ความคิดทีใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
ปานจิต รัตนผล (2547) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ว่าเป็ นความสามารถของแต่ละ
บุคคลในการเกิดความคิดทีแตกต่างไปจากผูอ้ ืน คิดอย่างหลากหลาย ไม่ซาแบบเดิ
ํ
ม เพือแก้ปัญหาที
เผชิญหรื อสร้างสรรค์สิงใหม่ๆ
อลิสา พรหมโชติชยั (2553) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็ นเรื องทีกว้างขวางมาก
และมี ห ลายแนวทางตามความสนใจของผูท้ ี ศึ ก ษา ทํา ให้ไ ม่ มี นิย ามที บ่ง ชี ถึ ง ลัก ษณะความคิ ด
สร้างสรรค์ได้อย่างแน่ชดั เพราะความคิดสร้างสรรค์ให้ความหมายได้หลายมิติ ได้แก่
1.วิธีการหรื อกระบวนการ ลําดับของการเกิดความคิดสร้างสรรค์
2.ความแปลกใหม่ และประโยชน์ในผลผลิตทีเกิดจากความคิดสร้างสรรค์
3.ลักษณะหรื อบุคลิกภาพของผูท้ ีมีความคิดสร้างสรรค์
4.สภาพแวดล้อ ม หรื อบรรยากาศที มี อิ ท ธิ พ ลหรื อ สนั บ สนุ น ให้ ค นเกิ ด ความคิ ด
สร้างสรรค์ และใช้ความคิดสร้างสรรค์
5.แรงจูงใจและรางวัลทีทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
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จากการศึ ก ษาความหมายข้า งต้น กล่ า วสรุ ป ได้ว่า ความคิ ด สร้ า งสรรค์ หมายถึ ง
กระบวนการทีเกิดจากการไตร่ ตรองทางความคิด ความรู ้สึก ความเข้าใจ แล้วกลันกรองออกมาเป็ น
ความคิดสร้างสรรค์ ทีประกอบด้วย ความคิดยืดหยุน่ (Flexible) ความคิดละเอียดลออ (Elaboration)
ความคิดคล่อง (Fluency) และความคิดริ เริ ม (Original)
3.2 ทฤษฎีเกียวกับความคิดสร้ างสรรค์
นักจิตวิทยาหลายมท่านได้ศึกษาวิจยั และทําการทดลองเกียวกับทฤษฎีการเกิดความคิด
สร้ างสรรค์ และส่ วนประกอบอันเป็ นคุ ณลัก ษณะของความคิดสร้ างสรรค์ ซึ งผูว้ ิจยั ได้รวบรวม
ทฤษฎีทีเกียวข้อง ดังนี
3.2.1 ทฤษฎีของ Guildford
Guildford (1967) และคณะศึกษาวิจยั เกียวกับความมีเหตุผล การแก้ปัญหาและความคิด
สร้างสรรค์ โดยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ตวั ประกอบ (Factor Analysis) จึงได้เสนอแบบจําลอง
โครงสร้างทางสติปัญญา (The Structure of Intellect Model หรื อ SI Model) ขึน ซึ งแบบจําลอง
ดังกล่าวใช้อธิ บายโครงสร้างทางสติปัญญา (การคิด) ซึ งสามรถอธิ บายได้วา่ ในระบบของการคิด
ของมนุษย์นนั มีประเด็นทีเกียวข้องอยู่ 3 มิติ คือ มิติวา่ ด้วย “เนือหา” (หรื อสิ งเร้า) มิติวา่ ด้วย “วิธี
คิด” และมิติวา่ ด้วย “ผลของการคิด” (หรื อลักษณะของคําตอบ)

ภาพที 6 แสดงแบบจําลองโครงสร้างของสมรรถภาพทางมองของ Guilford
ทีมา : เพียงจิต ด่านประดิษฐ์, “ความคิดสร้ างสรรค์ของเด็กปฐมวัย” (นครปฐม:สถาบันราชภัฏ
นครปฐม,2542), 13.
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1. มิติทีหนึง เนือหา (Content of Information) แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท คือ
1. เนื อหาประเภทรู ปภาพ (Figural Content) เป็ นเนื อหารู ปธรรมทีรับรู้ได้ดว้ ย
ประสาทสัมผัสต่างๆ เช่น เนื อหาทีรับรู ้ ดว้ ยประสาทตาย่อมมีคุณสมบัติต่าง ๆ ทังขนาด รู ปแบบสี
ตําแหน่ง ฯลฯ เนือหาทีรับรู้ทางการได้ยนิ เช่น เสี ยงต่าง ๆ เป็ นต้น
2. เนื อหาประเภทสัญลักษณ์ (Symbolic content) ประกอบด้วย อักษร ตัวเลขและ
เครื องหมายต่างๆ
3. เนือหาประเภทภาษา (Semantic Content) ประกอบด้วยถ้อยคําทีมีความหมาย
4. เนื อหาประเภทพฤติกรรม (Behavioral Content) ประกอบด้วยกริ ยาอาการของ
มนุษย์ รวมทังการรู ้และเข้าใจ
. มิติทีสองกระบวนการคิด (Mental Operation) หมายถึง ความสามารถ ประเภท คือ
. การรู้และเข้าใจ (Cognition) หมายถึง ความสามารถทางสมองของบุคคลในการ
ทีจะรู ้จกั และเข้าใจสิ งต่าง ๆ ทังทีเคยมีประสบการณ์มาแล้ว และสิ งทียังไม่เคยมีประสบการณ์
. การจํา (Memory) หมายถึง ความสามารถทางสมองของบุคคลทีสามารถทรงไว้
ซึ งเรื องราวต่าง ๆ ได้และสามารถระลึกในรู ปเดิมได้ตามต้องการ
. การคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) หมายถึง ความสามารถทางสมอง
ของบุคคลทีสามารถให้ขอ้ มูลต่างๆ ได้ไม่จาํ กัดจํานวนหลายทิศหลายทางและแปลกใหม่จากสิ งเร้า
ทีกําหนดให้
. การคิดแบบเอกนัย (Convergent Thinking) หมายถึง ความสามารถทางสมอง
ของบุคคลทีสามารถสรุ ปคําตอบทีดีทีสุ ด ถูกต้องทีสุ ด จากคําตอบหลายๆ คําตอบ
. การประเมินค่า (Evaluation) หมายถึง ความสามารถทางสมองของบุคคลในการ
ทีจะตัดสิ นเกียวกับความดี ความถูกต้องหรื อความเหมาะสม จากข้อมูลที กําหนดให้หรื อจากการ
คิดค้นของตน
. มิติทีสาม ผล (Products) แบ่งออกตามลําดับ ดังนี
. หน่วย (Units) หมายถึง สิ งต่าง ๆ ทีแยกกันได้อย่างอิสระ มีลกั ษณะเฉพาะตัวที
แตกต่างจากสิ งอืน ส่ วนมากอยูใ่ นรู ปของคํานาม เช่น แมว คน
. กลุ่ม (Classes) เป็ นสิ งทีลักษณะหรื อมีความหมายร่ วมกัน เช่น ดินสอ ปากกา
ชอล์ก เป็ นจําพวกเครื องเขียนด้วยกัน
. ความสัมพันธ์ (Relations) เป็ นการเชื อมโยงระหว่างของสองสิ ง เช่น “บุตรของ
.......” “แข็งกว่า.......”
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. ระบบ (System) เป็ นกระบวนการหรื อรู ปแบบของส่ วนย่อย ๆ ทีเกียวข้องเป็ น
สิ งใดสิ งหนึง เช่น โจทย์คณิ ตศาสตร์ เค้าโครงการเขียนรายงาน
. การแปลงรู ป (Transformation) เป็ นการเปลียนแปลง ปรับปรุ งใหม่ให้คาํ จํากัด
ความใหม่ ซึ งจะทําให้เรื องราวนันเปลียนจากสภาพหนึงไปเป็ นอีกสภาพหนึง
. การประยุกต์ (Implications) เป็ นการสรุ ปสิ งทีคาดหวัง คาดคะเนหรื อทํานาย
จากเรื องราวทีกําหนดให้เมือทัง มิติ เข้าด้วยกันแล้ว แบบจําลองแสดงโครงสร้างทางเชาวน์ปัญญา
ตามทฤษฎีของ Guilford จะประกอบด้วย แบบ แบบจําลองจุลภาค (Micro Model) แต่ละแบบ
จะแทน มิติทีแตกต่างกัน
3.2.2 ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ของ Torrance
อี พอล ทอร์ แรนซ์ (E. Paul Torrance) นิยามความคิดสร้างสรรค์วา่ เป็ นกระบวนการ
ของความรู ้สึกไวต่อปัญหา หรื อสิ งทีบกพร่ องขาดหายไปแล้วรวบรวมความคิดตังเป็ นสมมติฐานขึน
ต่อจากนันก็ทาํ การรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพือทดสอบสมมติฐานนัน
กระบวนการเกิ ดความคิดสร้างสรรค์ตามทฤษฎีของทอร์ แรนซ์ สามารถแบ่งออกเป็ น
5 ขันดังนี
1. การค้นหาข้อเท็จจริ ง (Fact Finding) เริ มจากการความรู ้สึกกังวล สับสนวุน่ วาย
แต่ยงั ไม่สามารถหาปัญหาได้วา่ เกิดจากอะไร ต้องคิดว่าสิ งทีทําให้เกิดความเครี ยดคืออะไร
2. การค้นพบปั ญหา (Problem – Finding) เมือคิดจนเข้าใจจะสามารถบอกได้ว่า
ปัญหาต้นตอคืออะไร
3. กล้าค้นพบความคิด (Ideal – Finding) คิดและตังสมมติฐาน ตลอดจนรวบรวม
ข้อมูลต่างๆ เพือทดสอบความคิด
4. การค้นพบคําตอบ (Solution – Finding) ทดสอบสมมติฐานจนพบคําตอบ
5. การยอมรับจากการค้นพบ (Acceptance – Finding) ยอมรับคําตอบทีค้นพบและ
คิดต่อว่า การค้นพบจะนําไปสู่ หนทางทีจะทําให้เกิดแนวความคิดใหม่ต่อไปที เรี ยกว่าการท้าทายใน
ทิศทางใหม่ (New Challenge)
Torrance (1974) อาศัยแนวคิดของ Guildford (1959) ซึ งอธิ บายว่าความคิดสร้างสรรค์
เป็ นความสามารถทางสมองที คิ ดได้ห ลายทาง หรื อ ที เรี ย กว่าการคิ ดแบบอเนกนัย (Divergent
Thinking) ซึ งเขาได้นาํ มาศึกษาถึงองค์ประกอบ ดังนี
1.ความคิดริ เริ ม (Originality) หมายถึง ความสามารถของสมองในการคิดสิ งทีแปลก
ใหม่แตกต่างจากความคิดธรรมดา และไม่ซากั
ํ บทีมีอยู่
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2.ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง ความสามารถทางสมองในการคิดหาคําตอบ
ได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ ว และคิดได้หลายคําตอบ แบ่งเป็ น
2.1 ความคิดคล่องแคล่วทางด้านถ้อยคํา (Word fluency) เป็ นความสามารถในด้าน
การใช้ถอ้ ยคําต่าง
2.2 ความคิ ด คล่ อ งแคล่ ว ทางการโยงสัม พัน ธ์ (Associational fluency) เป็ น
ความสามารถในการทีจะหาถ้อยคําทีเหมือนหรื อคล้ายกันได้มากทีสุ ดเท่าทีจะมากได้ ภายในเวลาที
กําหนดให้
2.3 ความคิ ดคล่ องแคล่ ว ทางการแสดงออก (Expressional fluency) เป็ น
ความสามารถในการใช้วลีหรื อประโยคทีนํามาเรี ยงกันได้อย่างรวดเร็ วเพือให้เป็ นประโยคทีต้องการ
2.4 ความคิดคล่องแคล่วในการคิด (Ideational fluency) เป็ นความสามารถทีจะคิด
ในสิ งทีต้องการภายในเวลาทีกําหนด
. ความคิ ดยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง ความสามารถในการหาคําตอบได้หลาย
ทิศทาง แบ่งออกเป็ น
3.1ความคิดยืดหยุน่ ทีเกิ ดขึนทันที (Spontaneous flexibility) เป็ นความสามารถที
พยายามคิดได้หลายอย่างอย่างอิสระ
.2 ความคิ ดยืดหยุ่นทางการดัดแปลง (Adaptive Flexibility) หมายถึ ง เป็ น
ความสามารถในการดัดแปลงความรู้หรื อประสบการณ์ทีมีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์หลายๆด้าน
. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความสามารถของสมองในการคิด
เกียวกับรายละเอียดทีใช้ในการตกแต่ง เพือให้ความคิดริ เริ มนันสมบูรณ์ยงขึ
ิ น เช่น ให้คิดประโยชน์
ของก้อนอิฐให้มากทีสุ ดภายในเวลาทีกําหนดให้
3.2.3 ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ของ Osborn
Osborn (1957) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็ นจินตนาการประยุกต์ เป็ นจินตนาการที
มนุษย์สร้างขึนเพือแก้ปัญหายุง่ ยากทีประสบอยู่
กระบวนการเกิดความคิดสร้างสรรค์ตามทฤษฎีของออสบอร์ น (Osborn 1963,อ้างถึง
ใน พัฒนานุสรณ์ สถาพรวงศ์ 2532) มี 7 ประการ คือ
1.ปั ญหา สามารถระบุประเด็นปั ญหาทีต้องการจะใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการ
แก้ปัญหา
2.การเตรี ยมและรวบรวมข้อมูลเพือใช้ในการแก้ปัญหา
3.วิเคราะห์ขอ้ มูล คิดพิจารณาและแจกแจงข้อมูล
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4.การใช้ความคิดหรื อคัดเลือกเพือหาทางเลือกต่างๆ เป็ นการพิจารณาอย่างละเอียด
รอบคอบและหาทางเลือกทีเป็ นไปได้ไว้หลายๆทาง
5.การฟักความคิด (Incubation) และการทําให้กระจ่าง (Illumination) เป็ นขันทีทํา
ให้การฟักความคิดว่าง และเกิดความคิดบางอย่างขึนมา จากนันก็ทาํ ความคิดนันให้ชดั เจนขึน
6.การสังเคราะห์หรื อบรรจุชินส่ วนต่างๆเข้าด้วยกัน
7.การประเมินผล เป็ นการคัดเลือกจากคําตอบทีมีประสิ ทธิภาพทีสุ ด
Osborn (1953) ได้สร้างเทคนิ คระดมสมองมาใช้ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
กิ จกรรมระดมสมองเป็ นกิ จกรรมกลุ่ มอย่างเป็ นทางการ มี วตั ถุ ประสงค์เพือส่ งเสริ ม ให้บุ คคลมี
ความคิดได้หลายทิศทาง คิดได้มากในเวลาจํากัด โดยมีหลักเกณฑ์การระดมความคิด ดังนี
1.การไม่วจิ ารณ์ตดั สิ นความคิด เมือมีผเู้ สนอความคิดขึนในกลุ่มจะไม่มีการวิจารณ์
หรื อตัดสิ นความคิดใดๆทังสิ น
2.ยอมรับและให้อิสระในการเสนอความคิดของสมาชิกในกลุ่ม
3.ส่ งเสริ มปริ มาณความคิด โดยกระตุน้ ให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นของตนเอง
โดยไม่มีการต่อต้านหรื อยับยังความคิดของสมาชิกในกลุ่ม
4.การระดมความคิด และการปรุ ง แต่ง ความคิ ด โดยการเอาความคิดทังหมดมา
ประมวลเข้าด้วยกัน แล้วพิจารณาประเมินตัดสิ นร่ วมกันว่าความคิดใด จะให้คุณค่ามากกว่ากันและ
จัดเรี ยงลําดับตามเกณฑ์ทีกําหนดตามวัตถุประสงค์ของกลุ่ม เช่น เวลา งบประมาณ เป็ นต้น
ผูว้ ิจยั ได้นาํ ทฤษฎีของ Guildford Torrance Osborn มาผสมผสานและนําไปใช้สําหรับ
การตังคําถามในแบบสอบถาม ส่ วนที : แบบประเมิน เกียวกับความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน
3.3 ลักษณะของบุคคลทีมีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Process)
Guilford ( ) กล่าวว่า ผูท้ ีมีความคิดสร้างสรรค์ เป็ นผูท้ ีมีความอดทนต่อสิ งทียัง ไม่
แน่ชดั เป็ นบุคคลทีมีความคิดยืดหยุน่ พร้อมทีจะเปลียนแปลงจากการยึดถือวิธีเก่าๆ มาสู่ แนวใหม่ๆ
แต่ตามความคิดของ Torrance ( ) บุ คคลที มีความคิดสร้ างสรรค์ ชอบการเรี ยนรู้ โดยการตัง
คําถาม เสาะแสวงหา ทดลอง เพือพยายามทีจะค้นพบความจริ งหรื อคําตอบด้วยตนเอง
ชลิดา โอดบาง (2554, หน้า 13) ได้สรุ ปลักษณะของบุคคลทีมีความคิดสร้างสรรค์ว่า
ควรมีลกั ษณะดังนี
. เป็ นตัวของตัวเอง มีความคิดอิสระ ไม่ชอบตามอย่างใคร ไม่ยอมคล้อยตาม ความ
คิดเห็ นของผูอ้ ืนอย่างง่ ายดาย กล้าคิด กล้าแสดงออก ชอบแสดงความคิดเห็ น ชอบคลุ กคลี อยู่ใน
สังคมทีถือตัวเองเป็ นศูนย์กลาง
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. รักทีจะก้าวไปข้างหน้า เต็มใจทํางานหนัก อุทิศเวลาให้งาน มีความมานะมากขึนเพือ
ทํา งานยากและซับ ซ้อนให้สําเร็ จ เปิ ดรั บประสบการณ์ อย่า งไม่หลี ก เลี ยง มี ประสบการณ์ อย่า ง
กว้า งขวาง มี ค วามเต็ม ใจเสี ยง อยากรู้ อ ยากเห็ น ตื นตัว ที จะรั บ รู้ อ ยู่ต ลอดเวลา กระตื อ รื อ ร้ น
ขยันหมันเพียร มีแรงจูงใจ
. ไวต่อปั ญญา รับรู ้เร็ วและง่าย มองการณ์ไกล มีความสามารถในการคิดหลายแง่มุม
ใช้ความคิดได้อย่างคล่องแคล่ว มี ความยืดหยุ่นพร้ อมทีจะเปลียนแปลงวิธีเก่ ามาสู่ แนวใหม่ ช่ าง
สงสัยและมีวนิ ยั ทีจะคิดหาคําตอบ
. มีความสามารถในการใช้สมาธิ มีความสามารถในการพินิจพิเคราะห์อย่างถีถ้วน
. มี ค วามคิ ดริ เริ ม ชอบคิ ด ชอบทํา สิ งที ซับซ้อนและแปลกใหม่ สามารถใช้คาํ ถาม
ซักถามในสิ งทีต้องการรู ้
. ยอมรับในสิ งทีไม่แน่นอน และสิ งทีเป็ นข้อขัดแย้ง อดทนต่อสิ งทียังไม่แน่ ชัด ไม่
ขลาดกลัวต่อสิ งทียังไม่ทราบ สิ งทีลึกลับและน่าสงสัยกลับเป็ นสิ งทีน่าพอใจ และตืนเต้นทีจะเผชิ ญ
กับสิ งนัน
. ไม่ชอบทําตามระเบียบหรื อกฎเกณฑ์ ไม่ค่อยมีความสมําเสมอและไม่ชอบถูกบังคับ
. มีอารมณ์ขนั ชอบคิดเล่นไปเรื อยๆ มีจินตนาการ
ประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์
พัชรี บุญเป็ ง (2554, 16-17) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์มีประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม ดังนี
ประโยชน์ต่อตนเอง
. เป็ นการผ่อนคลายอารมณ์ ลดความเครี ยด ความคับข้องใจ ความก้าวร้ าว เพราะได้
แสดงออกอย่างอิสระทังด้านความคิดและการปฏิบตั ิ
. มีความสนุก ความสุ ข ความเพลิดเพลิน และความภาคภูมิใจในการได้คิด ได้ทาํ งาน
หรื อผลิตชินงานทีแปลกใหม่จากความสามารถของตนจนประสบความสําเร็ จ
. สร้างนิ สัยในการทํางานทีดี ผูท้ ีมีความคิดสร้างสรรค์จะเป็ นผู้ทีมีความพยายาม ไม่
ท้อถอย มีความอุตสาหะ ขวนขวายในการสร้ างสรรค์ ตนเองและสิ งแวดล้อมให้อยู่ในลักษณะที
เหมาะสม
ประโยชน์ต่อสังคม
. ทําให้การดําเนินชีวติ ของตนมีความสะดวกสบายมากขึน เพราะมีผลงานสร้างสรรค์
ของมนุ ษ ย์อยู่ตลอดเวลา มี สิ งประดิ ษ ฐ์อนั เกิ ด จากความคิ ด สร้ างสรรค์ของมนุ ษ ย์ เช่ น รถยนต์
เครื องบิน เครื องจักร รถแทรกเตอร์ เครื องพิมพ์ เครื องเก็บผลไม้ โทรศัพท์ ฯลฯ
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. มีคุณภาพชี วิตทีดี จากการค้นพบในด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทําให้ได้ผล
ผลิตสิ งทีเป็ นประโยชน์ต่อการมีชีวิตอยู่ เช่น ด้านการแพทย์ การศึกษา การเกษตร ด้านโภชนาการ
การดูแลสุ ขภาพอนามัย ฯลฯ
. ช่วยแก้ปัญหาสังคม การทีสภาพสังคมมีการเปลียนแปลงไปอยูต่ ลอดเวลาทําให้เกิด
ปั ญหาต่างๆ ตามมา เช่น สภาพแวดล้อมเป็ นพิษ ปั ญหาขาดทีอยู่อาศัย ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็ น
ส่ วนหนึงในการช่วยแก้ปัญหา
. ทําให้สังคมมี ความเจริ ญก้าวหน้าในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิ จ
ด้านการเมืองการปกครอง ด้านสังคมและวัฒนธรรม ฯลฯ ความคิดสร้างสรรค์ของมนุ ษย์จะช่วยให้
การดําเนินกิจการในด้านต่างๆ ดังกล่าวเป็ นไปในทางทีเป็ นประโยชน์
จากการศึกษาทบทวนกรรม ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี สรุ ปได้วา่ มนุษย์ทุกคนทีความคิด
ริ เริ มสร้ างสรรค์ แต่ต่างกันที สิ งกระตุ ้น สิ งจูงใจ เป้ าหมาย จึ ง ทําให้การแสดงออกทางความคิ ด
สร้ างสรรค์ข องแต่ ล ะบุ ค คลมี ค วามแตกต่ า งกัน บางคนแสดงออกทางความคิ ดสร้ า งสรรค์ม าก
ในขณะที บางคนอาจไม่ ไ ด้แ สดงความคิ ด สร้ า งสรรค์อ อกมาเลย ทังนี ขึ นอยู่ก ับ โอกาส และ
สถานการณ์ของแต่ละบุคคล
4.ข้ อมูลเกียวกับบริษัท ซิลลิค ฟาร์ มา จํากัด
บริ ษทั ซิ ลลิ คฟาร์ มา จํากัด เริ มมีการดําเนิ นงานในประเทศไทยมาตังแต่ปี พ.ศ.
นับตังแต่ปี พ.ศ.
เป็ นต้นมา บริ ษทั ซิ ลลิคฟาร์ มา ได้เป็ นผูใ้ ห้บริ การชันนําของตลาดการดูแล
สุ ข ภาพใน ภู มิ ภ าคเอเชี ย บริ ษ ัท ได้มี ก ารนํา นวัต กรรมใหม่ เ ข้า มาใช้ และมี ใ ห้ก ารบริ ก ารอัน
หลากหลาย โดยดําเนิ นไปตามวัตถุ ป ระสงค์ของบริ ษ ทั ซึ งก็คื อเพือช่ วยให้บ ริ ษ ทั ด้านการดู แล
สุ ขภาพ ได้ตระหนักถึงศักยภาพของตลาดการดูแลสุ ขภาพในเอเชี ยทีมีการเติบโตอย่างรวดเร็ ว และ
เข้าถึงได้กลุ่มลูกค้าอย่างเต็มรู ปแบบ
บริ ษทั มี การกําหนดเป้ าหมายของการให้บริ การทีชัดเจน เพือมุ่งตอบสนองต่อความ
ต้องการของบริ ษทั ลูกค้าตังแต่บริ การกระจายสิ นค้า เช่น ยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ และวัสดุ การ
ทดลองทางคลินิก บริ การดูแลด้านการขายและการตลาด จนถึงการให้บริ การครบวงจรไปยังร้านค้า
ปลีก
ซิ ลลิค ฟาร์มา มีเครื อข่ายและสิ งอํานวยความสะดวกใน ประเทศในภูมิภาคเอเชีย รวมถึง
การให้บริ ก ารแก่ แพทย์ โรงพยาบาล ร้ า นขายยา และ คลิ นิก กว่า , แห่ ง ซิ ล ลิ ค ฟาร์ ม า
นําเสนอทางเลือกให้แก่ บริ ษทั ด้านการดูแลสุ ขภาพ ด้วยความเข้าใจในตลาดทีชัดเจน และสามารถ
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นําไปใช้ปฏิบตั ิได้จริ ง เพือให้ทนั กับการขยายตัวอย่างรวดเร็ วของตลาดและเข้าถึงมาตรฐานใหม่ทีดี
ทีสุ ดของการเติบโตอย่างยังยืน
5.งานวิจัยทีเกียวข้ อง
5.1 งานวิจัยในประเทศ
ฐิ ตวดี เนี ยมสุ วรรณ์ (2554) ศึก ษาเกี ยวกับ รู ปแบบภาวะผูน้ าํ แรงจูงใจภายในที มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ข องพนัก งาน กรณี ศึ ก ษา ธนาคารกรุ ง ไทย จํา กัด (มหาชน)
ผลการวิจยั พบว่า 1. พนักงานธนาคารกรุ งไทย มีการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลียน มากกว่า
รู ปแบบภาวะผูน้ าํ แบบเปลี ยนแปลง พนัก งานธนาคารกรุ งไทย มี แรงจูงใจภายในและความคิ ด
สร้างสรรค์อยู่ในระดับสู ง 2. พนักงานธนาคารกรุ งไทย ทีคุณสมบัติส่วนบุคคล คือเพศและระดับ
การศึ ก ษา แตกต่ า งกัน มี แ รงจู ง ใจภายใน และความคิ ด สร้ า งสรรค์ แตกต่ า งกัน 3. ความคิ ด
สร้ างสรรค์ของพนัก งานธนาคารกรุ ง ไทยมี ความสัม พันธ์ ก ับ รู ป แบบภาวะผูน้ ํา และแรงงจูง ใจ
ภายใน 4. ภาวะผู ้นํา ไม่ มี อ ํา นาจในการพยากรณ์ ร ะดับ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ข องพนัก งาน
ธนาคารกรุ ง ไทย แต่ แ รงจู ง ใจภายในมี อ าํ นาจในการพยากรณ์ ร ะดับ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ข อง
พนักงานกรุ งไทย
กัลยภรณ์ ดารากร ณ อยุธยา (2554) ศึกษาเกียวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบภาวะ
ผูน้ าํ วัฒนธรรมองค์การ กับความคิ ดสร้ างสรรค์ของบุคคล ศึ กษาธนาคารพาณิ ชย์ในเขตจังหวัด
นครปฐม ผลการวิจยั พบว่า 1. พนักงานธนาคารพาณิ ชย์ในเขตจังหวัดนครปฐม มีการรับรู้ภาวะผูน้ าํ
แบบเปลี ยนแปลง และภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลี ยน อยู่ในระดับ สู ง มี การรับ รู ้ วฒั นธรรมองค์การ
ลักษณะสร้างสรรค์ และลักษณะตังรับ-เฉื อยชา อยู่ในระดับสู ง วัฒนธรรมองค์การลักษณะตังรับก้าวร้าว อยูใ่ นระดับปานกลาง และมีความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล การรับรู้รูปแบบภาวะผูน้ าํ และ
การรับรู ้วฒั นธรรมองค์กรแตกต่างกัน 2. ภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลียน และวัฒนธรรมองค์การลักษณะ
ตังรับเฉื อยชา มี ความสัมพันธ์เชิ งบวกกับความคิดสร้ างสรรค์ของบุคคล 3. ปั จจัยที มี อิทธิ พลต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล คือวัฒนธรรมองค์การลักษณะตังรับ-เฉือยชา
ศิวิไล กุลทรัพย์ศุทรา (2552) ศึกษาเกียวกับ แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
บริ ษทั เอ.เอส. แอสโซซิ เอท เอนยิเนียริ ง (1964) จํากัด ผลการวิจยั พบว่า 1. พนักงานบริ ษทั เอ.เอส.
แอสโซซิ เอท เอนยิเนี ยริ ง ( ) จํากัด มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมือพิจารณารายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมากมีจาํ นวน 2 ด้าน โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลียจาก
มากไปหาน้อย คือ ด้านความสําเร็ จของงาน ด้านลักษณะงาน อยูใ่ นระดับปานกลางมีจาํ นวน 3 ด้าน
โดยเรี ยงลํา ดับ จากค่ า เฉลี ยจากมากไปหาน้ อ ย คื อ ด้า นความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล ด้ า น
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สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน ด้านความก้าวหน้าและความมันคงในงาน ส่ วนด้านผลตอบแทน
และสวัสดิการ อยูใ่ นระดับน้อย 2. พนักงานบริ ษทั เอ.เอส. แอสโซซิ เอท เอนยิเนี ยริ ง (1964) จํากัด
ทีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อายุงานต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิ งานของ
พนักงานไม่แตกต่างกัน และพนักงานทีมีรายได้ต่างกัน แรงจูงใจในดารปฏิบตั ิงานแตกต่างกันอย่าง
มีนนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05
ศิริภทั ร ดุษฎีวิวฒั น์ (2555) ศึกษาเกียวกับ ภาวะผูน้ าํ ทีมีผลต่อขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน ธนาคารออมสิ น สํานักงานใหญ่ ผลการวิจยั พบว่า พนักงานธนาคารออม
สิ น สํา นัก งานใหญ่ มี ร ะดับ ความคิ ด เห็ น เกี ยวกับ ภาวะผูน้ ํา ที มี ผ ลต่ อ ขวัญ และกํา ลัง ใจในการ
ปฏิ บตั ิงาน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนระดับความคิดเห็ นเกียวกับขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบตั ิงาน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และภาวะผูน้ าํ ด้านผูน้ าํ แบบชีนํา ผูน้ าํ แบบสนับสนุ น
ผูน้ ํา แบบมี ส่ วนร่ ว ม ผูน้ ํา แบบมุ่ ง เน้น ความสํา เร็ จ มี ค วามสัม พัน ธ์ ก ับ ขวัญและกํา ลัง ใจในการ
ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับค่อนข้างตําในทุกด้านและเป็ นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีระดับ 0.01 นอกจากนียังพบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับเงินเดือนทีแตกต่างกันมีผลต่อขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
ธนกฤต วัฒนกูล (2551) ศึกษาเกี ยวกับ ปั จจัยแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน
บริ ษทั สายไฟฟ้ าบางกอกเคเบิล จํากัด ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความพึง
พอใจต่อปั จจัยแรงจูงใจในการทํางาน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ในส่ วนจําแนกตามข้อมูลส่ วน
บุ ค คล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา สถานภาพครอบครั ว รายได้ต่ อเดื อ น อายุก ารทํา งาน
ตําแหน่งงาน พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน และเมือพิจารณาแต่ละปั จจัย
พบว่า ปั จจัย ด้านจูง ใจ ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความพึ งพอใจด้านความสําเร็ จในการทํางาน ด้า น
ลักษณะของงานและด้านความรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก ส่ วนด้านการได้รับการยอมรับนับถื อ
และด้านความก้าวหน้า อยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนปั จจัยอนามัย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจในด้านนโยบาย และการบริ หาร ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์ของ
หัวหน้าและเพือนร่ วมงาน ด้านความมันคงในงาน และด้านตําแหน่งงานอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนด้าน
สภาพงาน และด้านรายได้ และสวัสดิการอยูใ่ นระดับปานกลาง
5.2 งานวิจัยต่ างประเทศ
Robbin (2000) ศึ กษาเกี ยวกับ ความสัมพันธ์ ทกั ษะทีหลากหลาย ลักษณะงาน งาน
สําคัญ ความอิสระในการทํางาน และผลย้อนกลับทีเป็ นจริ งของงานกับแรงจูงใจภายในสู งในการ
ทํางาน ผลการวิจยั พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญ ระหว่างทักษะทีหลากหลาย ลักษณะงาน

52
งานทีสําคัญ ความมีอิสระในการทํางาน และผลย้อนกลับทีเป็ นจริ งของงานกับแรงจูงใจภายในสู ง
ในการทํางาน
Amabile (1996) ศึ ก ษาเกี ยวกับ พนัก งานของบริ ษ ทั High-Tech Electronics
International ในประทศสหรัฐอเมริ กา ถึงลักษณะของสิ งแวดล้อมทีมีผลต่อการสร้างสรรค์ พบว่ามี
ปัจจัย 5 อย่างทีทําให้อิทธิพลหรื อผลกระทบต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์ของบุคคล ในการส่ งเสริ ม
ให้เกิดพฤติกรรมสร้างสรรค์ เช่น
1.การมีขอ้ มูลข่าวสารทีเปิ ดเผย การสนับสนุนให้เกิดการคิดใหม่
2.ความมีอิสระในการทํางาน
3.มีแหล่งทรัพยากรทีเหมาะสมเพียงพอ
4.แรงกดดันทังทางบวกและทางลบทําให้พนักงานรู้สึกท้าทายในการทํางาน
5.การขัดขวางจากองค์การ
Lasiji (
อ้า งใน พรรณทิ พ ย์ กาลธิ ย านัน ท์
: - ) ศึ ก ษาเกี ยวกับ การ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎี ปัจจัยจูงใจ-คําจุนกับความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจในงานของผูบ้ ริ หาร และ
บุคลากรฝ่ ายวิชาการของมหาวิทยาลัยในประเทศไนจีเรี ย จากการวิจยั พบว่า ปั จจัยจูงใจ ประการ
เป็ นตัวบ่งชี ที แสดงให้เห็นชัดว่า เป็ นปั จจัยที ทําให้ผบู ้ ริ หาร และอาจารย์มีความพอใจในงาน ใน
ขณะเดียวกันพบว่า ปัจจัยคําจุนเป็ นแหล่งสําคัญทีทําให้บุคลากรทัง กลุ่มนีมีความรู ้สึกไม่พึงพอใจ
ในงาน นอกจากนันปั จจัยจูงใจ และปั จจัยคําจุนทีส่ งผลกระทบต่อความพึงพอใจในงานของกลุ่ ม
อาจารย์ ยังแตกต่างกับผูบ้ ริ หาร แต่ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก ในด้านปั จจัยคําจุนซึ งทําให้เกิ ด
ความไม่ พึ ง พอใจในงานของกลุ่ ม อาจารย์แ ละกลุ่ ม ผู ้บ ริ หาร อย่ า งไรก็ ต าม โดยทัวไปแล้ ว
ผลการวิจยั ครังนีสอดคลองกับแนวคิด และข้อค้นพบแต่เดิมของเฮอร์ สเบอร์ก
Smith (
อ้างใน ทิมมิกา เครื อเนตร, 2552: 54) ศึกษาเกี ยวกับ ความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมผูน้ าํ และแรงจูงใจของครู : ตามการรับรู้ของครู โดยพฤติกรรมผูน้ าํ ทีศึกษา คือ
แบบกิ จสัมพันธ์หรื อแบบเผด็จการ และแบบมิตรสัมพันธ์หรื อแบบประชาธิ ปไตย ผลการศึกษามี
ดังนี
. แบบภาวะผูน้ าํ ทีมีความเป็ นประชาธิ ปไตยมาก ทําให้ระดับแรงจูงใจของครู สูง
ด้วย
. เพศไม่มีผลต่อแรงจูงใจของครู
. ประสบการณ์ไม่มีผลต่อแรงจูงใจ และความพึงพอใจ
. เพศไม่มีผลต่อการรับรู ้ของครู ต่อแบบภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
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. ประสบการณ์ทาํ งานของครู นนไม่
ั มีผลกระทบต่อการรับรู ้ต่อแบบภาวะผูน้ าํ ของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา

บทที 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั เรื อง ภาวะผูน้ าํ และแรงจูงใจในการทํางานส่ งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของ
พนักงาน กรณี ศึกษา บริ ษทั ซิ ลลิ ค ฟาร์ มา จํากัด โดยการศึกษาครังนี ใช้การวิเคราะห์ ขอ้ มูลเชิ ง
ปริ มาณ (Quantitative Research) จากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ โดยการรวบรวมข้อมูล
จากลุ่ มตัวอย่างเป้ าหมายของการวิจยั จํานวน 178 ตัวอย่าง ด้วยวิธีการประเมิ น (Inventory) เป็ น
เครื องมือในการวิจยั โดยได้ดาํ เนินการศึกษาตามลําดับขันตอนดังนี
1. วิธีการศึกษาวิจัย
ขันตอนที 1 ทบทวนวรรณกรรมและเก็บรวบรวมข้อมูล จากการวิจยั เอกสารโดย
การศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร สารสาร บทความ หนังสื อแบะวิทยานิ พนธ์รวมทัง
เอกสารการวิจยั ต่า งๆ ที เกี ยวข้องทังของประเทศไทยและต่างประเทศ เพื อให้เข้า ใจถึ งแนวคิ ด
ทฤษฎี หลักการทีเกียวข้องเพือการสร้างกรอบแนวคิดของการวิจยั นี
ขันตอนที 2 นําแบบประเมิน รู ปแบบภาวะผูน้ าํ โดยใช้แบบประเมินของ ทิมมิกา เครื อ
เนตร (2552) แบบประเมินแรงจูงใจในการทํางานของ ศิวิไล กุลทรัพย์ศุทรา (2552) และแบบ
ประเมินความคิดสร้างสรรค์ของ ฐิตวดี เนียมสุ วรรณ์ (2554)
ขันตอนที 3 การตรวจสอบคุณภาพเครื องมือวิจยั โดยการทดสอบความเทียวตรงเชิ ง
เนือหาและความเชือถือได้ของแบบประเมินก่อนนําไปใช้ในการวิจยั
ขันตอนที 4 การเก็บข้อมูลจากตัวอย่าง
ขันตอนที 5 การวิเคราะห์และนําเสนอผลการวิจยั อภิปรายผลรวมทังข้อเสนอแนะ
ต่างๆ
2. ประชากรทีใช้ ในการวิจัย
ประชาการ (Population) ทีใช้ในการวิจยั คือ พนักงานบริ ษทั ซิ ลลิ ค ฟาร์ มา จํากัด
ระดับปฏิบตั ิการในสํานักงานใหญ่ อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร โดยมีจาํ นวน
พนักงานทังสิ น 320 คน
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3. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง (Sample) คือ พนักงานบริ ษทั ซิ ลลิคฟาร์ ม่า จํากัด สํานักงานใหญ่ อาคาร
เพลินจิต เซ็นเตอร์ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ซึ งสามารถคํานวณขนาดตัวอย่างได้ตามสู ตรทีใช้หา
ขนาดตัวอย่างของ Yamane (1967) มีระดับความเชือมันเป็ น 95% และค่าความคาดเคลือน 5% จะได้
กลุ่มตัวอย่าง ดังนี
สู ตรทีใช้

n

=

โดย

n คือ
N คือ
e คือ
แทนค่าสู ตร n =
=

N
1 + Ne2
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดของประชากรทีต้องการศึกษา (N = 320)
สัดส่ วนของความคลาดเคลือนทียอมให้เกิดขึน (e = 0.05)
320
+ 320 (0.05)2
177.78 = 178 ตัวอย่าง

จากการคํานวณ จะได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 178 ตัวอย่าง ผูว้ ิจยั ได้แจกแบบประเมิ น
ทังหมด 220 ตัวอย่าง เพือป้ องกันแบบประเมินทีเกิดความผิดพลาด จากการตอบแบบประเมินของ
กลุ่มตัวอย่าง ซึ งจะส่ งผลต่อความน่าเชือถือของงานวิจยั
4. เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ครังนี เป็ นแบบประเมิน ใช้ในการศึกษา และรวบรวมข้อมูล
จากการศึ กษา ค้นคว้าเอกสารประกอบทีเกี ยวข้องโดยข้อคําถามได้ครอบคลุ มถึ ง วัตถุ ประสงค์ที
กําหนดไว้ แบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน ดังนี
ส่ วนที 1 แบบสอบถามเกี ยวกับข้อมูลทัวไปเกียวกับผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน สถานภาพ ประสบการณ์การทํางาน รายได้ต่อเดือน
ส่ วนที 2 แบบประเมินเกียวกับรู ปแบบภาวะผูน้ าํ ตามการรับรู ้ของพนักงาน ซึ งผูว้ ิจยั ใช้
แบบประเมินของทิมมิกา เครื อเนตร ใช้มาตราส่ วนวัดแบบ (rating Scale) มีขอ้ คําถามจํานวน 25 ข้อ
ดังนี
1. แบบรู ปแบบภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งคน
จํานวน 5 ข้อ
2. แบบรู ปแบบภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งงาน
จํานวน 5 ข้อ
3. แบบรู ปแบบภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งตํา มุ่งคนตํา จํานวน 5 ข้อ
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4. แบบรู ปแบบภาวะผูน้ าํ แบบทํางานเป็ นทีม จํานวน 5 ข้อ
5. แบบรู ปแบบภาวะผูน้ าํ แบบทางสายกลาง จํานวน 5 ข้อ
แบบประเมินตอนที 2 แต่ละข้อเป็ นคําถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่าจัดลําดับเป็ น 5
ระดับ ตามแนวคิดมาตราวัดของ Likert’s Scale โดยกําหนดความหมายค่า คะแนนของช่วงนําหนัก
ดังนี
คะแนน 5 หมายถึง คําถามข้อนันตรงกับความคิดเห็นของท่านมากทีสุ ด
คะแนน 4 หมายถึง คําถามข้อนันตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก
คะแนน 3 หมายถึง คําถามข้อนันตรงกับความคิดเห็นของท่านปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง คําถามข้อนันตรงกับความคิดเห็นของท่านน้อย
คะแนน 1 หมายถึง คําถามข้อนันตรงกับความคิดเห็นของท่านน้อยทีสุ ด
ส่ วนที 3 แบบประเมิ น เกี ยวกับแรงจูงใจในการทํางาน เป็ นแบบประเมินที ผูว้ ิจยั
ประยุกต์จากแนวคิดแรงจูงใจในการทํางานทีได้จากการศึกษาวิจยั ของ ศิวิไล กุลทรัพย์ศุทรา ( )
ใช้มาตราส่ วนวัดแบบ (rating Scale) โดยวัดแรงจูงใจในการทํางานทังหมด 6 องค์ประกอบ
ประกอบด้วย ข้อคําถาม 30 ข้อ ดังนี
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ด้านความสําเร็ จของงาน
ด้านความลักษณะของงาน
ด้านความก้าวหน้าและความมันคงในงาน
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ
ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

5
5
5
5
5
5

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

แบบประเมินตอนที 3 แต่ละข้อเป็ นคําถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่าจัดลําดับเป็ น
ระดับ ตามแนวคิดมาตราวัดของ Likert’s Scale โดยกําหนดความหมายค่า คะแนนของช่วงนําหนัก
ดังนี
คะแนน 5 หมายถึง คําถามข้อนันตรงกับความคิดเห็นของท่านมากทีสุ ด
คะแนน 4 หมายถึง คําถามข้อนันตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก
คะแนน 3 หมายถึง คําถามข้อนันตรงกับความคิดเห็นของท่านปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง คําถามข้อนันตรงกับความคิดเห็นของท่านน้อย
คะแนน 1 หมายถึง คําถามข้อนันตรงกับความคิดเห็นของท่านน้อยทีสุ ด
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ส่ วนที 4 แบบประเมิน เกี ยวกับความคิดสร้ างสรรค์ของพนักงาน ซึ งผูว้ ิจยั ใช้แบบ
ประเมินของฐิตวดี เนียมสุ วรรณ์ ( ) ใช้มาตราส่ วนวัดแบบ (rating Scale) มีขอ้ คําถามจํานวน 11
ข้อ
แบบประเมินตอนที 4 แต่ละข้อเป็ นคําถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่าจัดลําดับเป็ น 5
ระดับ ตามแนวคิดมาตราวัดของ Likert’s Scale โดยกําหนดความหมายค่า คะแนนของช่วงนําหนัก
ดังนี
คะแนน 5 หมายถึง คําถามข้อนันตรงกับความคิดเห็นของท่านมากทีสุ ด
คะแนน 4 หมายถึง คําถามข้อนันตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก
คะแนน 3 หมายถึง คําถามข้อนันตรงกับความคิดเห็นของท่านปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง คําถามข้อนันตรงกับความคิดเห็นของท่านน้อย
คะแนน 1 หมายถึง คําถามข้อนันตรงกับความคิดเห็นของท่านน้อยทีสุ ด
5. เกณฑ์ การประเมินผล
5.1 การวัดระดับตัวแปร คือ รู ปแบบภาวะผูน้ าํ ตามการรับรู้ของพนักงาน แรงจูงใจใน
การทํางานของพนักงาน และความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน มีค่าอยูใ่ นช่ วง 1 ถึง 5 เรี ยงลําดับ
ความคิดเห็นตามมาตราวัดลิเคิร์ท (Likert Scale)
ระดับความเห็น
คะแนน
มากทีสุ ด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยทีสุ ด
1
การแปลความความของคะแนน โดยใช้คะแนนเฉลีย (Mean) ของคะแนนเป็ นตัวชีวัด 5
ระดับ คือ ระดับสู งมาก ระดับสู ง ระดับปานกลาง ระดับตํา และระดับตํามาก โดยใช้เกณฑ์การ
ประมาณ ดังนี
หลักการวัดรู ปแบบภาวะผูน้ าํ แรงจูงใจการทํางาน และความคิดสร้ างสรรค์ โดยใช้
เกณฑ์การประมาณค่า ดังนี
(คะแนนสู งสุ ด – คะแนนตําสุ ด) = ( 5 – 1 ) = 4
จํานวนระดับการวัดทีต้องการ
5
5
= 0.8 คือความกว้างของชัน
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ค่าเฉลียตังแต่ 1.00 ถึง 1.80
ค่าเฉลียตังแต่ 1.81 ถึง 2.60
ค่าเฉลียตังแต่ 2.61 ถึง 3.40
ค่าเฉลียตังแต่ 3.41 ถึง 4.2
ค่าเฉลียตังแต่ 4.21 ถึง 5.00

หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า

มีความสําคัญอยูใ่ นระดับตํามาก
มีความสําคัญอยูใ่ นระดับตํา
มีความสําคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง
มีความสําคัญอยูใ่ นระดับสู ง
มีความสําคัญอยูใ่ นระดับสู งมาก

5.2 เกณฑ์ในการกําหนดระดับความสัมพันธ์จากค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์เพียวสัน
เป็ นดังนี
ค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ 0 ถึง .29 มีระดับความสัมพันธ์ตาํ
ค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ .3 ถึง .70 มีระดับความสัมพันธ์ปานกลาง
ค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ .71 ถึง 1.00 มีระดับความสัมพันธ์สูง
ส่ วนเครื องหมาย + หรื อ – แสดงถึงทิศทางของความสัมพันธ์ คือ ถ้าค่าสัมประสิ ทธิ
สหสัมพันธ์เป็ นบวก หมายถึง ข้อมูลทังสองมีทิศทางของความสัมพันธ์เพิมหรื อลดตามกัน ส่ วนถ้า
ค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์เป็ นลบ หมายถึง ข้อมูลทังสองทิศทางของความสัมพันธ์เพิมหรื อลดตรง
ข้ามกัน
6. การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
ดังต่อไปนี
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการสร้างเครื องมือวิจยั ซึ งเป็ นแบบสอบถามโดยมีขนตอน
ั
6.1 สร้างแบบสอบถามโดยศึกษาจากเอกสาร หนังสื อ วิทยานิ พนธ์ และผลงานทาง
วิชาการทีเกียวข้องต่างๆ
6.2 นํา แบบสอบถามเสนออาจารย์ที ปรึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ เพื อตรวจสอบความ
ครอบคลุมและความถูกต้องของเนือหา รวมทังให้ขอ้ เสนอแนะเพือปรับปรุ งแก้ไขแบบสอบถาม
6.3 นําแบบสอบถามทีปรับปรุ งแก้ไขเรี ยบร้อยแล้วให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ จํานวน 3 คนขึนไป
ตรวจสอบความเที ยงตรงตามเนื อหา (Content Validity) โดยใช้ค่าดัชนี ความสอดคล้องของข้อ
คําถามแต่ละข้อกับวัตถุประสงค์ (Index of Item – Objective Congruence : IOC) หรื อค่าดัชนี IOC
(ประสพชัย พสุ นนท์, 2555 ) รายละเอียดค่าดัชนี IOC มีดงั นี คือ หากผูท้ รงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่า
ข้อคําถามมีความเหมาะสม คะแนนเท่ากับ 1 แต่หากผูท้ รงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่าข้อคําถามมีความ
ไม่เหมาะสม คะแนนเท่ากับ -1 หากผูท้ รงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่าไม่แน่ใจถึงความเหมาะสมของ
ข้อคําถาม คะแนนเท่ากับ 0 สําหรับการพิจารณาว่าข้อคําถามนันมีความเทียงตรงหรื อไม่ จะพิจารณา
จากค่าดัชนี IOC ทีมีค่ามากกว่า 0.05 ขึนไป (ประสพชัย พสุ นนท์, 2555)
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6.4 นํา แบบสอบถามที ผ่า นการตรวจสอบจากผูท้ รงคุ ณวุฒิทีแก้ไขเรี ยบร้ อยและ
ปรับปรุ งให้สมบูรณ์แล้ว นํามาทดสอบหาค่าความเชือมัน (Reliability) ของแบบสอบถาม จํานวน
30 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค พบว่ามีค่า
เท่ากับ 0.970
6.5 นําแบบสอบถามทีตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ไปเก็บตัวอย่าง จํานวน 178 ราย
เพือนํามาวิเคราะห์ขอ้ มูล
7. แหล่งทีมาของข้ อมูล
การวิจยั เรื อง ภาวะผูน้ าํ และแรงจูงใจในการทํางานทีส่ งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของ
พนักงาน ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเพือนํามาใช้ในการศึกษาครังนี แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ การ
เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) และการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ดังนี
7.1 ข้อมูลทุติยภูมิ ผูว้ ิจยั ดําเนินการค้นคว้า และเก็บรวบรวมข้อมูลแนวคิด ทฤษฎี และ
เอกสารงานวิจยั ทีเกี ยวข้องจากหนังสื อ ตํารา บทความวิชาการ และระบบสื บค้นทางอินเตอร์ เน็ต
เพือนํามากําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา
7.2 ข้อมูลปฐมภูมิ เป็ นข้อมูลทีผูว้ ิจยั ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลเอง โดยวิธีการใช้แบบ
ประเมินเป็ นเครื องมือทีใช้ในการวิจยั จากกลุ่มตัวอย่างทีศึกษา คือ พนักงานบริ ษทั ซิ ลลิ ค ฟาร์ มา
จํากัด สํานักงานใหญ่ อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร จํานวน 178 คน ซึ งนําแบบ
ประเมินทีได้กลับมาป้ อนข้อมูลสู่ ระบบคอมพิวเตอร์เพือวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างละเอียดทางระบบสถิติ
8. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั ครังนี ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการตามขึนตอนดังนี
8.1 ผูว้ ิจยั แจกแบบประเมินให้แก่พนักงานบริ ษทั ซิ ลลิค ฟาร์ มา จํากัด สํานักงานใหญ่
อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
8.2 ผูว้ จิ ยั เก็บและตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของแบบประเมิน เพือนําไปวิเคราะห์
ทางสถิติต่อไป
9. ระยะเวลาในการเก็บข้ อมูล
การวิจยั ครังนี ผูว้ จิ ยั ใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลตังแต่เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557
ถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 รวมระยะเวลา 9 เดือน
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10. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นําข้อมูลทีได้จากแบบประเมินมาวิเคราะห์ดงั นี
10.1 รวบรวมข้อมูลทังหมดมาทําการตรวจสอบทีละแบบประเมิน เพือพิจารณาความ
ถูกต้องของคําตอบในแต่ละประเด็น พร้อมทังทําการกําหนดรหัส เพือนํามาใช้ในการคํานวณทาง
สถิติ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป Statistic Package for Social Science –SPSS
10.2 ค่าความถี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะ
ของตัวอย่าง เพือจําแนกลักษณะทัวไปของตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ตําแหน่งงาน สถานภาพ ประสบการณ์การทํางาน รายได้ต่อเดือน
10.3 ค่าเฉลีย (Mean) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้วิเคราะห์
ข้อมูลคะแนน ในการจําแนกผลวิเคราะห์ทางสถิติของตัวแปรทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ รู ปแบบภาวะ
ผูน้ าํ แรงจูงใจในการทํางาน และความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน
10.4 การทดสอบค่าที (t-test) ใช้เพือทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย 2 กลุ่ม
10.5 ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ใช้ในการทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉลียมากกว่า 2 กลุ่มขึนไป
10.6 ค่าสหสัมพันธ์เพียวสัน (Pearson’s Correlation) ใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร
10.7 วิเคราะห์การถดถอยพหุ แบบมีขนตอน
ั
(Stepwise Multiple Regression Analysis)
ใช้สาํ หรับวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรทีสามารถพยากรณ์ความคิดสร้างสรรค์

บทที
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
เพือเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั และการนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของ
การวิจยั เรื อง “ภาวะผูน้ าํ และแรงจูงใจในการทํางานที ส่ งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน
กรณี ศึกษา บริ ษทั ซิ ลลิค ฟาร์ มา จํากัด” ซึ งเป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ผูว้ ิจยั
ได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างพนักงานบริ ษทั ซิ ลลิคฟาร์ ม่า จํากัด
สํานักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ กรุ งเทพมหานคร จํานวน 178 คน นํามาวิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ SPSS (Statistical Package for Social Science)เป็ นตารางประกอบ
คําบรรยาย โดยจําแนกออกเป็ น 5 ส่ วน ดังต่อไปนี
ส่ วนที ข้อมูลทัวไป วิเคราะห์โดยหาค่าความถี และค่าร้อยละ
ส่ วนที 2 ระดับการรับรู้ ดา้ นรู ปแบบภาวะผูน้ าํ วิเคราะห์โดยหาค่าความถี ค่าร้ อยละ
ค่าเฉลีย (ݔҧ ) และค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ส่ วนที ระดับความคิดเห็นด้านแรงจูงใจในการทํางาน วิเคราะห์โดยหาค่าความถี ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลีย (ݔҧ ) และค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ส่ วนที ระดับความคิดสร้างสรรค์ในการทํางาน วิเคราะห์โดยหาค่าความถี ค่าร้อยละ
ค่าเฉลีย (ݔҧ ) และค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ส่ วนที 5 การทดสอบสมมติ ฐาน โดยใช้วิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างระดับ
ความคิดสร้างสรรค์ในการทํางานของพนักงาน จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ด้วยตัวสถิติ (t-test)
การวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบภาวะ
ผูน้ าํ แรงจูงใจ และความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน ด้วยสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน
(Pearson Product Moment Correlation) และใช้สถิติวิเคราะห์สมการถดถอยชนิดตัวแปรหลายตัว
(Multiple Regression Analysis) แบบ Stepwise สําหรับหาปั จจัยทีมีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ใน
การทํางานของพนักงาน โดยกําหนดค่านัยสําคัญ (Significance) ทีระดับ < 0.05 หรื อระดับค่าความ
เชือมันทางสถิติทีร้อยละ 95
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สั ญลักษณ์ ทางสถิติ
ݔҧ
S.D.
t
F

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
F2
R
แทน
R2
แทน
Adjusted R2 แทน
*
แทน
Sig.
แทน
B
แทน
Beta
แทน
X1
แทน
X2
แทน
X3
แทน
X4
แทน
X5
แทน
X6
แทน
X7
แทน
X8
แทน
X9
แทน
X10
แทน
X11
แทน
Y
แทน
Z
แทน

ค่าเฉลีย
ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
ค่าสถิติ t ทีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
ค่าสถิติ F ทีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
ค่าสถิติไคร์ สแควร์
สัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์พหุคูณ
ประสิ ทธิภาพในการพยากรณ์
ค่าอํานาจในการพยากรณ์ทีเปลียนไป
ความมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
ค่านัยสําคัญทางสถิติ
ค่าสัมประสิ ทธิ การถดถอยไม่ปรับมาตรฐาน
ค่าสัมประสิ ทธิถดถอยมาตรฐานของตัวแปร
ภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งคน
ภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งงาน
ภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งงานตํา มุ่งคนตํา
ภาวะผูน้ าํ แบบทํางานเป็ นทีม
ภาวะผูน้ าํ แบบทางสายกลาง
ด้านความสําเร็ จของงาน
ด้านลักษณะของงาน
ด้านความก้าวหน้าและความมันคงในงาน
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ
ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน
ความคิดสร้างสรรค์ในการทํางาน
คะแนนมาตรฐาน
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ส่ วนที 1 ข้ อมูลทัวไป
แสดงผลการศึ ก ษาเกี ยวกับ ข้อ มู ล ทัวไปของกลุ่ ม ตัว อย่า ง ได้แ ก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตําแหน่งงาน สถานภาพ ประสบการณ์การทํางาน และรายได้ต่อเดือน มีผลการศึกษาดังนี
ตารางที 3 จํานวนและร้อยละด้านข้อมูลทัวไปของกลุ่มตัวอย่าง
ข้ อมูลทัวไป

จํานวน

(n = 178)
ร้ อยละ

เพศ
ชาย
หญิง
รวม

77
101
178

43.26
56.74
100.00

อายุ
น้อยกว่า 30 ปี
30 - 40 ปี
41 – 50 ปี
51 ปี ขึนไป
รวม

74
76
23
5
178

41.57
42.70
12.92
2.81
100.00

สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย
หย่าร้าง
รวม

115
57
1
5
178

64.61
32.02
0.56
2.81
100.00

ระดับการศึกษา
ตํากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
รวม

16
147
15
178

8.99
82.58
8.43
100.00
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ตารางที 3 จํานวนและร้อยละด้านข้อมูลทัวไปของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)
ข้ อมูลทัวไป

จํานวน

(n = 178)
ร้ อยละ

อายุงาน
น้อยกว่า 2 ปี
2–3 ปี
4-5 ปี
มากกว่า 5 ปี

90
16
50
22

50.56
8.99
28.09
12.36

รวม

178

100.00

รายได้ เฉลียต่ อเดือน
ไม่เกิน 25,000
25,001–40,000
40,001–55,000
55,001 บาทขึนไป
รวม

87
50
29
12
178

48.88
28.09
16.29
6.74
100.00

จากตารางที 3 ผลการวิเคราะห์สามารถอธิบายข้อมูลทัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้ดงั นี
เพศ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ .
และเป็ นเพศชาย จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
อายุ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง - ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อย ละ
. รองลงมาอายุน้อยกว่า ปี จํานวน คน คิ ดเป็ นร้ อยละ . อายุระหว่า ง - ปี
จํา นวน คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ . และอายุ ปี ขึ นไป จํา นวน คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ .
ตามลําดับ
สถานภาพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด จํานวน คน คิดเป็ นร้อย
ละ . รองลงมามีสถานภาพสมรส จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . หย่าร้าง จํานวน คน
คิดเป็ นร้อยละ . และหม้าย จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ
ระดับการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมามีการศึกษาตํากว่าปริ ญญาตรี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
และระดับปริ ญญาโท จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ
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อายุงาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุงานน้อยกว่า ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อย
ละ . รองลงมามีอายุงานระหว่าง - ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . อายุงานมากกว่า
ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ . และอายุงานระหว่าง - ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
. ตามลําดับ
รายได้เฉลียต่อเดือน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลียไม่เกิน , บาทต่อ
เดือน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมามีรายได้เฉลียระหว่าง , - , บาทต่อ
เดือน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . รายได้เฉลีย , - , บาทต่อเดือน จํานวน คน
คิ ดเป็ นร้ อยละ . และรายได้เฉลี ย , บาทขึ นไป จํานวน คน คิ ดเป็ นร้ อยละ .
ตามลําดับ
ഥ)
ส่ วนที 2 ระดับการรั บรู้ ด้านรู ปแบบภาวะผู้นํา วิเคราะห์ โดยหาค่ าความถี ค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลีย (࢞
และค่ าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ตารางที 4 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของการรับรู ้ดา้ นรู ปแบบภาวะผูน้ าํ
แบบมุ่งคน
(n=178)
ระดับการรับรู้
ภาวะผู้นําแบบมุ่งคน
น้ อย
ปาน
มาก
ഥ S.D. ระดับ
࢞
น้ อย
มาก
ทีสุ ด
กลาง
ทีสุ ด
1.พยายามให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาเกิด 0
6
67
85
20 3.67 0.72 มาก
ความพอใจสูงสุด หลีกเลียง
(0.00) (3.37) (37.64) (47.75) (11.24)
ปั ญหาหรื อความขัดแย้ง
2.ช่วยเหลือเกือกูลในเรื องส่วนตัว 1
6
91
68
12 3.47 0.70 มาก
ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยความ
(0.56) (3.37) (51.12) (38.20) (6.74)
เต็มใจและยุติธรรมเสมอ
3.มุ่งเน้นทีความสัมพันธ์กบั
3
21
85
55
14 3.31 0.84 ปาน
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาโดยทีผลงาน
กลาง
อาจไม่บรรลุเป้ าหมาย
(1.69) (11.80) (47.75) (30.90) (7.87)
4.การมองโลกในแง่ดี ช่วยเหลือ
4
9
10
111
44 4.02 0.69 มาก
ให้กาํ ลังใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชาใน
(2.25) (5.06) (5.62) (62.36) (24.72)
การปฏิบตั ิงาน
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ตารางที 4 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของการรับรู ้ดา้ นรู ปแบบภาวะผูน้ าํ
แบบมุ่งคน (ต่อ)
(n=178)
ภาวะผู้นําแบบมุ่งคน
5.ผูบ้ งั คับบัญชายึดถือของตนกับ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชามีความสําคัญ
เหนือสิ งอืนใด

ระดับการรับรู้
น้ อย
ปาน
มาก
ഥ S.D. ระดับ
࢞
น้ อย
มาก
ทีสุ ด
กลาง
ทีสุ ด
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 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู ้ดา้ นรู ปแบบภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งคนโดย
รวมอยูใ่ นระดับมาก (ݔҧ = 3.69 และ S.D.= 0.37) เมือพิจารณารายข้อพบว่าข้อทีมีค่าเฉลียสู งสุ ด คือ
การมองโลกในแง่ดี ช่วยเหลือให้กาํ ลังใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในการปฏิบตั ิงาน (ݔҧ = 4.02 และ S.D.=
0.69) และผูบ้ งั คับบัญชายึดถือของตนกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชามีความสําคัญเหนื อสิ งอืนใด อยูใ่ นระดับ
มาก (ݔҧ = 4.02 และ S.D.= 0.75) และข้อทีอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ พยายามให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาเกิ ด
ความพอใจสู งสุ ด หลีกเลียงปั ญหาหรื อความขัดแย้ง (ݔҧ = 3.67 และS.D.= 0.72) ช่วยเหลือเกือกูลใน
เรื องส่ วนตัวของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยความเต็มใจและยุติธรรมเสมอ (ݔҧ = 3.47 และ S.D.=0.70)
และมุ่งเน้นทีความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาโดยทีผลงานอาจไม่บรรลุเป้ าหมาย (ݔҧ = 3.31 และ
S.D.= 0.84) ตามลําดับ
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ตารางที 5 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของการรับรู ้ดา้ นรู ปแบบภาวะผูน้ าํ
แบบมุ่งงาน
(n=178)
ระดับการรับรู้
ภาวะผู้นําแบบมุ่งงาน
น้ อย
ปาน
มาก ࢞
ഥ
น้ อย
มาก
ทีสุ ด
กลาง
ทีสุ ด
1.มุ่งทีจะให้งานสําเร็ จเพียงอย่าง
21
88
45
20
4 2.43
เดียวในลักษณะบ้างานหรื องานขึน (11.80) (49.44) (25.28) (11.24) (2.25)
สมอง
2.ใช้อาํ นาจ กฎระเบียบ ข้อบังคับ
35
85
41
14
3 2.24
การสังการดและไม่เปิ ดโอกาสให้ (19.66) (47.75) (23.03) (7.87) (1.69)
ซักถาม
3.มุ่งทํางานอย่างเต็มทีโดยไม่
39
82
41
12
4 2.21
สนใจความสัมพันธ์กบั
(21.91) (46.07) (23.03) (6.74) (2.25)
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
4.สังการทังหมด ตัดสิ นใจ
23
57
69
23
6 2.62
แก้ปัญหาเอง โดยไม่สนใจความ (12.92) (32.02) (38.76) (12.92) (3.37)
ต้องการของผูอ้ ืน
5.ปกครองผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วย
22
69
54
20
13 2.62
มาตรการเด็ดขาด
(12.36) (38.76) (30.34) (11.24) (7.30)
2.43
รวม

S.D. ระดับ
0.92

น้อย

0.92

น้อย

0.94

น้อย

0.49

ปาน
กลาง

0.73

ปาน
กลาง

0.56

น้ อย

จากตารางที 5 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู ้ดา้ นรู ปแบบภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งงาน
โดยรวมอยูใ่ นระดับน้อย (ݔҧ = 2.43 และ S.D.= 0.56) เมือพิจารณารายข้อพบว่าข้อทีมีค่าเฉลียสู งสุ ด
คือ สังการทังหมด ตัดสิ นใจแก้ปัญหาเอง โดยไม่สนใจความต้องการของผูอ้ ืน อยู่ในระดับปาน
กลาง (ݔҧ = 2.62 และ S.D.= 0.49) และปกครองผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยมาตรการเด็ดขาด อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง (ݔҧ = 2.62 และ S.D.= 0.73) และข้อทีอยู่ในระดับน้อย ได้แก่ มุ่งทีจะให้งานสําเร็ จเพียง
อย่างเดียวในลักษณะบ้างานหรื องานขึนสมอง (ݔҧ = 2.43 และS.D.= 0.92) ใช้อาํ นาจ กฎระเบียบ
ข้อบังคับ การสังการดและไม่เปิ ดโอกาสให้ซกั ถาม (ݔҧ = 2.24 และ S.D.= 0.92) และมุ่งทํางานอย่าง
เต็มทีโดยไม่สนใจความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา (ݔҧ = 2.21 และ S.D.= 0.94) ตามลําดับ
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ตารางที 6 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของการรับรู ้ดา้ นรู ปแบบภาวะผูน้ าํ
แบบมุ่งงานตํา มุ่งคนตํา
(n=178)
ระดับการรับรู้
ภาวะผู้นําแบบมุ่งงานตํา มุ่งคนตํา น้ อย
ปาน
มาก
น้ อย
มาก
ทีสุ ด
กลาง
ทีสุ ด
1.ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
56
78
36
5
3
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทีจะเปลียนแปลง (31.46) (43.82) (20.22) (2.81) (1.69)
การทํางาน
2.ไม่สนใจทีจะเสนอหรื อริ เริ ม
61
84
26
4
3
ความคิดใหม่ๆและการเสนอความ (34.27) (47.19) (14.61) (2.25) (1.69)
คิดเห็นของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
3.ไม่มีการชีแจง/อธิบายเหตุผลใน
63
73
31
9
2
การบริ หารงานต่อ
(35.39) (41.01) (17.42) (5.06) (1.12)
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
4.ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาไม่ได้รับการ
33
101
34
7
3
ชีแจง/ทําความเข้าใจในการ
(18.54) (56.74) (19.10) (3.93) (1.69)
บริ หารงานของผูบ้ งั คับบัญชา
5.ผูบ้ งั คับบัญชาพอใจกับวิธีทาํ งาน 48
88
33
8
1
ปั จจุบนั และไม่ตอ้ งการสิ งทีต่าง
(26.97) (49.44) (18.54) (4.49) (0.56)
จากทีปฏิบตั ิอยู่
รวม

ഥ
࢞

S.D. ระดับ

1.99 0.89

น้อย

1.90 0.85

น้อย

1.96 0.91

น้อย

2.13 0.87

น้อย

2.02 0.76

น้อย

1.97 0.50 น้ อย

จากตารางที 6 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู ้ดา้ นรู ปแบบภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งงานตํา
มุ่งคนตํา โดยรวมอยู่ในระดับน้อย (ݔҧ = 1.97 และ S.D.= 0.50) เมือพิจารณารายข้อพบว่าข้อทีมี
ค่า เฉลี ยสู ง สุ ด คื อ ผูใ้ ต้บ ัง คับ บัญ ชาไม่ไ ด้รั บ การชี แจง/ทํา ความเข้า ใจในการบริ ห ารงานของ
ผูบ้ งั คับบัญชา อยู่ใ นระดับ น้อย (ݔҧ = 2.13 และ S.D.= 0.87) และข้อ ที อยู่ใ นระดับ น้อ ย ได้แ ก่
ผูบ้ งั คับบัญชาพอใจกับวิธีทาํ งานปั จจุบนั และไม่ตอ้ งการสิ งทีต่างจากทีปฏิ บตั ิอยู่ (ݔҧ = 2.02 และ
S.D.= 0.76) ไม่รับฟังความคิดเห็นของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทีจะเปลียนแปลงการทํางาน (ݔҧ = 1.99 และ
S.D.= 0.89) ไม่มีการชี แจง/อธิ บายเหตุผลในการบริ หารงานต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา (ݔҧ = 1.96 และ
S.D.= 0.91) และไม่สนใจทีจะเสนอหรื อริ เริ มความคิ ดใหม่ๆและการเสนอความคิ ดเห็ นของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา (ݔҧ = 1.90 และ S.D.= 0.85) ตามลําดับ
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ตารางที 7 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของการรับรู ้ดา้ นรู ปแบบภาวะผูน้ าํ
แบบทํางานเป็ นทีม
(n=178)
ภาวะผู้นําแบบทํางานเป็ นทีม

ระดับการรับรู้
น้ อย
ปาน
น้ อย
มาก
ทีสุ ด
กลาง
1
4
85
71
(0.56) (2.25) (47.75) (39.89)

มาก
ทีสุ ด
17
(9.55)

73
(41.01)

12
(6.74)

1.มักคิดค้นงานหรื อวิธีการ
ใหม่ๆ และกระตุน้ ให้ทุกคนมี
ส่วนร่ วม
2.นําเสนอรู ปแบบวิธีการใหม่ๆ
3
7
83
เพือกระตุน้ การผลิตการ
(1.69) (3.93) (46.63)
สร้างสรรค์ และความพึงพอใจ
การทํางาน
3.เปิ ดโอกาสให้
1
3
94
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาแสดงความเห็น (0.56) (1.69) (52.81)
ได้ แม้เป็ นความคิดเห็นที
แตกต่าง
4.ยอมรับความเห็นทีมีเหตุมีผล
5
6
11
จากผูอ้ ืนเสมอ
(2.81) (3.37) (6.18)
5.ทุ่มเทความความสามารถ
คิดค้นงานใหม่ๆและ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเต็มใจให้ความ
ร่ วมมือ

3
7
29
(1.69) (3.93) (16.29)

รวม

ഥ
࢞

S.D. ระดับ

3.56

0.72

มาก

3.47

0.75

มาก

58
(32.58)

22
3.54
(12.36)

0.75

มาก

107
(60.11)

49
4.06
(27.53)

0.86

มาก

86
(48.31)

53
4.01
(29.78)

0.64

มาก

3.71

0.40

มาก

จากตารางที 7 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้ดา้ นรู ปแบบภาวะผูน้ าํ แบบทํางาน
เป็ นทีม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ݔҧ = 3.71 และ S.D.= 0.40) เมือพิจารณารายข้อพบว่าข้อที มี
ค่าเฉลียสู งสุ ด คื อ ยอมรับความเห็นทีมีเหตุมีผลจากผูอ้ ืนเสมอ อยู่ในระดับมาก (ݔҧ = 4.06 และ
S.D.= 0.86) และข้อ ที อยู่ ใ นระดับ มาก ได้แ ก่ ทุ่ ม เทความความสามารถคิ ด ค้น งานใหม่ ๆ และ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเต็มใจให้ความร่ วมมือ อยูใ่ นระดับมาก (ݔҧ = 4.01 และ S.D.= 0.64) มักคิดค้นงาน
หรื อวิธีการใหม่ๆ และกระตุน้ ให้ทุกคนมี ส่วนร่ วม (ݔҧ = 3.56 และS.D.= 0.72) เปิ ดโอกาสให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาแสดงความเห็นได้ แม้เป็ นความคิดเห็นทีแตกต่าง (ݔҧ = 3.54 และ S.D.= 0.75) และ
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นํา เสนอรู ป แบบวิธี ก ารใหม่ ๆ เพื อกระตุ ้นการผลิ ตการสร้ า งสรรค์ และความพึ ง พอใจการ
ทํางาน (ݔҧ = 3.47 และ S.D.= 0.75) ตามลําดับ
ตารางที 8 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของการรับรู ้ดา้ นรู ปแบบภาวะผูน้ าํ
แบบทางสายกลาง
(n=178)
น้ อย
ทีสุ ด
2
(1.12)

ระดับการรับรู้
ปาน
มาก
ഥ S.D. ระดับ
࢞
น้ อย
มาก
กลาง
ทีสุ ด
4
89
64
19
3.53 0.76 มาก
(2.25) (50.00) (35.96) (10.67)
8
(4.49)
11
(6.18)

82
(46.07)
80
(44.94)

65
21
3.53 0.80
(36.52) (11.80)
66
19
3.50 0.81
(37.08) (10.67)

มาก

3.ห่วงใยความรู ้สึกของผูใ้ ต้
บังคับบัญชาและผลงานเท่า ๆ
กัน
4.ให้ความเป็ นมิตรกับทุกคน
ในฐานะเพือนร่ วมงาน

2
(1.12)
2
(1.12)

19
23
(10.67) (12.92)

88
(49.44)

32
(17.98)

16
(8.99)

3.02 0.89

ปาน
กลาง

5.มักจะพยายามพบกับ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาครึ งทาง

8
(4.49)

78
(43.82)

38
(21.35)

11
(6.18)

3.01 0.93

ปาน
กลาง

3.31 0.42

ปาน
กลาง

ภาวะผู้นําแบบทางสายกลาง
1.มักใช้วธิ ีการผ่อนปรนเข้าหา
กันมากกว่าทีจะเผชิญหน้ากัน
เมือเกิดปัญหาหรื อข้อขัดแย้ง
2.รู ้จกั เลือกสรรและใช้คนให้
เหมาะสมกับงาน

43
(24.16)

รวม

มาก

จากตารางที 8 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้ดา้ นรู ปแบบภาวะผูน้ าํ แบบทางสาย
กลาง โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ݔҧ = 3.31 และ S.D.= 0.42) เมือพิจารณารายข้อพบว่าข้อทีมี
ค่าเฉลียสู งสุ ด คือ มักใช้วธิ ี การผ่อนปรนเข้าหากันมากกว่าทีจะเผชิ ญหน้ากัน เมือเกิดปั ญหาหรื อข้อ
ขัดแย้ง (ݔҧ = 3.53 และ S.D.= 0.76) และรู ้จกั เลื อกสรรและใช้คนให้เหมาะสมกับงาน อยูใ่ นระดับ
มาก (ݔҧ = 3.53 และ S.D.= 0.80) และข้อ ที อยู่ ใ นระดับ มาก ได้ แ ก่ ห่ ว งใยความรู ้ สึ ก ของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและผลงานเท่า ๆ กัน (ݔҧ = 3.50 และS.D.= 0.81) ข้อทีอยูใ่ นระดับปานกลาง ได้แก่
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ให้ความเป็ นมิตรกับทุกคน ในฐานะเพือนร่ วมงาน (ݔҧ = 3.02 และ S.D.= 0.89) และมักจะพยายาม
พบกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาครึ งทาง (ݔҧ = 3.01 และ S.D.= 0.93) ตามลําดับ
ตารางที 9 ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของการรับรู ้ดา้ นรู ปแบบภาวะผูน้ าํ โดยรวมและราย
ด้าน
(n=178)
S.D.
รู ปแบบภาวะผู้นํา
ระดับ
ลําดับ
ഥ
࢞
ภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งคน
3.69
0.37
มาก
2
ภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งงาน
2.43
0.56
น้อย
4
ภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งงานตํา มุ่งคนตํา
1.97
0.50
น้อย
5
ภาวะผูน้ าํ แบบทํางานเป็ นทีม
3.71
0.40
มาก
1
ภาวะผูน้ าํ แบบทางสายกลาง
3.31
0.42
ปานกลาง
3
รวม

3.02

0.24

ปานกลาง

จากตารางที 9 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้ดา้ นรู ปแบบภาวะผูน้ าํ โดยรวม อยูใ่ น
ระดับปานกลาง (ݔҧ = 3.02 และ S.D.= 0.24) เมือพิจารณารายด้าน เรี ยงจากมากไปน้อย พบว่าภาวะ
ผูน้ าํ แบบทํางานเป็ นทีมมีค่าเฉลียมากทีสุ ด อยูใ่ นระดับมาก (ݔҧ = 3.71 และ S.D.= 0.40) รองลงมา
คือภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งคน อยูใ่ นระดับมาก (ݔҧ = 3.69 และ S.D.= 0.37) ภาวะผูน้ าํ แบบทางสายกลาง
อยูใ่ นระดับปานกลาง (ݔҧ = 3.31 และ S.D.= 0.42) ภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งงาน อยู่ในระดับน้อย (ݔҧ =
2.43 และ S.D.= 0.56) และภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งงานตํา มุ่งคนตํา อยู่ในระดับน้อย (ݔҧ = 1.97 และ
S.D.= 0.50) ตามลําดับ
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ส่ วนที ระดับความคิดเห็นด้ านแรงจู งใจในการทํางาน วิเคราะห์ โดยหาค่ าความถี ค่ า ร้ อยละ
ഥ) และค่ าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ค่ าเฉลีย (࢞
ตารางที 10 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการทํางาน ด้าน
ความสําเร็ จของงาน
(n=178)
ความสําเร็จของงาน
1.สามารถทํางานได้สาํ เร็ จตาม
เป้ าหมายทีวางไว้
2.มีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหา
ต่างๆทีเกิดขึน
3.มีความภาคภูมิใจในผลสําเร็ จ
ของงานทีทํา

น้ อย
ทีสุ ด
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
7

ระดับแรงจูงใจ
ปาน
มาก
ഥ S.D. ระดับ
࢞
น้ อย
มาก
กลาง
ทีสุ ด
1
53
94
30
3.86 0.69 มาก
(0.56) (29.78) (52.81) (16.85)
3
65
88
22
3.72 0.70 มาก
(1.69) (36.52) (49.44) (12.36)
1
52
87
38
3.91 0.72 มาก
(0.56) (29.21) (48.88) (21.35)
8
18
89
56
4.01 0.62 มาก

4.ได้รับการยกย่องและชมเชย
เกียวกับการทํางานจาก
(3.93) (4.49) (10.11) (50.00) (31.46)
ผูบ้ งั คับบัญชาเสมอ
5.ได้รับการยอมรับเกียวกับความรู ้
7
7
11
109
44
3.99
ความสามารถในการทํางานจาก
(3.93) (3.93) (6.18) (61.24) (24.72)
ผูบ้ งั คับบัญชาและเพือนร่ วมงาน
3.90
รวม

0.54

มาก

0.38

มาก

จากตารางที 10 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับแรงจูงใจในการทํางาน ด้านความสําเร็ จของ
งาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ݔҧ = 3.90 และ S.D.= 0.38) เมือพิจารณารายข้อพบว่าข้อทีมีค่าเฉลีย
สู งสุ ด คือ ได้รับการยกย่องและชมเชยเกี ยวกับการทํางานจากผูบ้ งั คับบัญชาเสมอ อยู่ในระดับมาก
(ݔҧ = 4.01 และ S.D.= 0.62) และข้อที อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ได้รับ การยอมรั บ เกี ยวกับความรู ้
ความสามารถในการทํางานจากผูบ้ งั คับบัญชาและเพือนร่ วมงาน (ݔҧ = 3.99 และ S.D.= 0.54) มีความ
ภาคภูมิใจในผลสําเร็ จของงานทีทํา (ݔҧ = 3.91 และS.D.= 0.72) สามารถทํางานได้สําเร็ จตาม
เป้ าหมายทีวางไว้ (ݔҧ = 3.86 และ S.D.= 0.69) และมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาต่างๆทีเกิดขึน (ݔҧ =
3.72 และ S.D.= 0.70) ตามลําดับ
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ตารางที 11 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการทํางาน ด้าน
ลักษณะของงาน
(n=178)
ลักษณะของงาน
1.ได้ใช้ความรู ้ ความสามารถทีมี
อยูอ่ ย่างเต็มทีในการทํางานใน
ตําแหน่งปั จจุบนั
2.ลักษณะงานทีรับผิดชอบมี
ความหลากหลาย ไม่ซาซาก
ํ
จําเจ
จนทําให้เกิดความเบือหน่าย
3.งานทีได้รับมอบหมายเปิ ด
โอกาสให้ใช้ความคิดริ เริ ม
สร้างสรรค์
4.ปริ มาณงานทีรับผิดชอบมีความ
เหมาะสม ทําให้สามารถทํางาน
สําเร็ จลุล่วงได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
5.ลักษณะงานทีรับผิดชอบมี
ความน่าสนใจและท้าทายสูง

ระดับแรงจูงใจ
น้ อย
ปาน
มาก
ഥ S.D. ระดับ
࢞
น้ อย
มาก
ทีสุ ด
กลาง
ทีสุ ด
0
4
64
84
26
3.74 0.73 มาก
(0.00) (2.25) (35.96) (47.19) (14.61)
2
17
94
55
(1.12) (9.55) (52.81) (30.90)

10
(5.62)

3.30 0.77

ปาน
กลาง

0
10
84
67
(0.00) (5.62) (47.19) (37.64)

17
(9.55)

3.51 0.75

มาก

53

4.01 0.64

มาก

100
50
4.02 0.89
(56.18) (28.09)
3.71 0.37

มาก

3

7

29

86

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

4
11
13
(2.25) (6.18) (7.30)
รวม

มาก

จากตารางที 11 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับแรงจูงใจในการทํางาน ด้านลักษณะของงาน
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ݔҧ = 3.71 และ S.D.= 0.37) เมือพิจารณารายข้อพบว่าข้อทีมีค่าเฉลียสู งสุ ด
คือ ลักษณะงานทีรับผิดชอบมีความน่าสนใจและท้าทายสู ง อยูใ่ นระดับมาก (ݔҧ = 4.02 และ S.D.=
0.89) และข้อที อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ปริ มาณงานทีรับผิดชอบมีความเหมาะสม ทําให้สามารถ
ทํางานสําเร็ จลุล่วงได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ (ݔҧ = 4.01 และ S.D.= 0.64) ได้ใช้ความรู้ ความสามารถที
มีอยู่อย่างเต็มทีในการทํางานในตําแหน่ งปั จจุบนั (ݔҧ = 3.74 และS.D.= 0.73) และงานทีได้รับ
มอบหมายเปิ ดโอกาสให้ใช้ความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ (ݔҧ = 3.51 และ S.D.= 0.75) ข้อทีอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ได้แก่ ลักษณะงานทีรับผิดชอบมีความหลากหลาย ไม่ซาซาก
ํ
จําเจ จนทําให้เกิดความเบือ
หน่าย (ݔҧ = 3.30 และ S.D.= 0.77) ตามลําดับ
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ตารางที 12 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการทํางาน ด้าน
ความก้าวหน้าและความมันคงในงาน
(n=178)
ความก้ าวหน้ าและความมันคง
ในงาน

ระดับแรงจูงใจ
น้ อย
ปาน
น้ อย
มาก
ทีสุ ด
กลาง
4
12
94
52
(2.25) (6.74) (52.81) (29.21)

1.บริ ษทั มีนโยบายสนับสนุน
บุคลากรให้มีการเลือนตําแหน่ง
สูงขึน
2.ได้รับการสนับสนุนใน
17
26
84
45
การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา (9.55) (14.61) (47.19) (25.28)
ทังในและต่างประเทศอยูเ่ สมอ
3.บริ ษทั มีความมันคงและได้รับ
1
3
68
70
การยอมรับ
(0.56) (1.69) (38.20) (39.33)
4.สามารถปฏิบตั ิงานในบริ ษทั
8
15
81
56
ได้จนกระทังเกษียณอายุ
(4.49) (8.43) (45.51) (31.46)
5.บริ ษทั ไม่มีนโยบายคัด
พนักงานออก นอกเหนือจาก
การปฏิบตั ิผิดกฎระเบียบ
ข้อบังคับ

5
8
23
89
(2.81) (4.49) (12.92) (50.00)

รวม

มาก
ทีสุ ด
16
(8.99)
6
(3.37)

ഥ
࢞

S.D. ระดับ

3.36 0.83

ปาน
กลาง

2.98 0.96

ปาน
กลาง

36
3.77 0.81 มาก
(20.22)
18
3.34 0.93 ปาน
กลาง
(10.11)
53
3.99 0.88
(29.78)

3.49 0.51

มาก

ปาน
กลาง

จากตารางที 12 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับแรงจูงใจในการทํางาน ด้านความก้าวหน้า
และความมันคงในงานโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ݔҧ = 3.49 และ S.D.= 0.51) เมือพิจารณาราย
ข้อพบว่าข้อทีมีค่าเฉลียสู งสุ ด คือ บริ ษทั ไม่มีนโยบายคัดพนักงานออก นอกเหนือจากการปฏิบตั ิผิด
กฎระเบียบ ข้อบังคับ อยูใ่ นระดับมาก (ݔҧ = 3.99 และ S.D.= 0.88) และข้อทีอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่
บริ ษทั มีความมันคงและได้รับการยอมรับ (ݔҧ = 3.77 และS.D.= 0.81) และข้อทีอยู่ในระดับปาน
กลาง ได้แก่ บริ ษทั มีนโยบายสนับสนุนบุคลากรให้มีการเลือนตําแหน่งสู งขึน (ݔҧ = 3.36 และ S.D.=
0.83) สามารถปฏิบตั ิงานในบริ ษทั ได้จนกระทังเกษียณอายุ (ݔҧ = 3.34 และ S.D.= 0.83) และได้รับ
การสนับสนุ นในการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาทังในและต่างประเทศอยู่เสมอ (ݔҧ = 2.98 และ
S.D.= 0.96) ตามลําดับ
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ตารางที 13 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการทํางาน ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
(n=178)
ระดับแรงจูงใจ
ความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคล
น้ อย
ปาน
น้ อย
มาก
ทีสุ ด
กลาง
1.ในบริ ษทั ไม่มีการแบ่งพรรค
9
17
89
46
แบ่งพวก สามารถทํางานร่ วมกัน (5.06) (9.55) (50.00) (25.84)
ได้เป็ นอย่างดี
2.ท่านและเพือนร่ วมงานใน
1
4
86
66
องค์กรมีสมั พันธภาพทีดี
(0.56) (2.25) (48.31) (37.08)
3.สามารถปรึ กษากับ
4
14
87
55
ผูบ้ งั คับบัญชาได้ทุกเรื อง ทัง
(2.25) (7.87) (48.88) (30.90)
เรื องงานและเรื องส่วนตัว
4.เพือนร่ วมงานยินดีให้การ
4
11
13
100
ช่วยเหลือในทุกเรื อง ไม่วา่ จะ
(2.25) (6.18) (7.30) (56.18)
เป็ นเรื องงานหรื อเรื องส่วนตัว
5.ผูบ้ ริ หารมีความเป็ นกันเอง
7
8
18
89
และมีความเข้าใจพนักงานใน
(3.93) (4.49) (10.11) (50.00)
ทุกๆเรื อง
รวม

ഥ
࢞

S.D. ระดับ

3.25

0.94

ปาน
กลาง

21
3.57
(11.80)
18
3.39
(10.11)

0.75

มาก

0.86

ปาน
กลาง

50
4.02
(28.09)

0.75

มาก

56
4.01
(31.46)

0.62

มาก

3.64

0.41

มาก

มาก
ทีสุ ด
17
(9.55)

จากตารางที 13 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับแรงจูงใจในการทํางาน ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ݔҧ = 3.64 และ S.D.= 0.41) เมือพิจารณารายข้อพบว่าข้อทีมี
ค่าเฉลี ยสู งสุ ด คือ เพือนร่ วมงานยินดีให้การช่วยเหลือในทุกเรื อง ไม่ว่าจะเป็ นเรื องงานหรื อเรื อง
ส่ วนตัว อยู่ในระดับมาก (ݔҧ = 4.02 และ S.D.= 0.75) และข้อทีอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ผูบ้ ริ หารมี
ความเป็ นกันเอง และมีความเข้าใจพนักงานในทุกๆเรื อง (ݔҧ = 4.01 และ S.D.= 0.62) และท่านและ
เพือนร่ วมงานในองค์กรมีสัมพันธภาพทีดี (ݔҧ = 3.57 และS.D.= 0.75) และข้อทีอยู่ในระดับปาน
กลาง ได้แก่ สามารถปรึ กษากับผูบ้ งั คับบัญชาได้ทุกเรื อง ทังเรื องงานและเรื องส่ วนตัว (ݔҧ = 3.39
และ S.D.= 0.86) สามารถปฏิบตั ิงานในบริ ษทั ได้จนกระทังเกษียณอายุ (ݔҧ = 3.34 และ S.D.= 0.83)
และในบริ ษทั ไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก สามารถทํางานร่ วมกันได้เป็ นอย่างดี (ݔҧ = 3.25 และ
S.D.= 0.94) ตามลําดับ
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ตารางที 14 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการทํางาน ด้าน
ผลตอบแทนและสวัสดิการ
(n=178)
ผลตอบแทนและสวัสดิการ
1.ค่าตอบแทนทีได้รับมีความ
เหมาะสมกับวุฒิการศึกษา
ความรู ้ และความสามารถ
2.ค่าตอบแทนทีได้รับมีความ
เพียงพอต่อการดํารงชีวติ ใน
สภาพเศรษฐกิจปัจจุบนั
3.ได้รับสวัสดิการเหมาะสม
เช่น โบนัส ,การปฏิบตั ิงาน
ล่วงเวลาหรื อวันหยุด ,ค่า
รักษาพยาบาล
4.ค่าตอบแทนสําหรับพนักงาน
ทีต้องปฏิบตั ิงานล่วงเวลา หรื อ
ในวันหยุดเป็ นไปด้วยความ
ยุติธรรม
5.ค่าตอบแทนทีได้รับอยูใ่ น
ระดับสูงเมือเทียบกับองค์กร
อืนๆทีอยูใ่ นกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ระดับแรงจูงใจ
น้ อย
ปาน
น้ อย
มาก
ทีสุ ด
กลาง
7
22
99
44
(3.93) (12.36) (55.62) (24.72)

มาก
ทีสุ ด
6
(3.37)

11
23
97
37
(6.18) (12.92) (54.49) (20.79)
4
24
87
54
(2.25) (13.48) (48.88) (30.34)

ഥ
࢞

S.D. ระดับ

3.11 0.81

ปาน
กลาง

10
(5.62)

3.07 0.90

ปาน
กลาง

9
(5.06)

3.22 0.83

ปาน
กลาง

0
(0.00)

14
18
102
44
3.99 0.77
(7.87) (10.11) (57.30) (24.72)

มาก

6
(3.37)

11
(6.18)

มาก

รวม

17
(9.55)

87
57
4.00 0.85
(48.88) (32.02)
3.48 0.44

ปาน
กลาง

จากตารางที 14 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับแรงจูงใจในการทํางาน ด้านผลตอบแทน
และสวัสดิการโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ݔҧ = 3.48 และ S.D.= 0.44) เมือพิจารณารายข้อพบว่าข้อทีมี
ค่าเฉลี ยสู งสุ ด คื อ ค่าตอบแทนที ได้รับอยู่ในระดับสู งเมือเที ยบกับองค์กรอื นๆที อยู่ในกลุ่มธุ รกิ จ
เดียวกัน อยูใ่ นระดับมาก (ݔҧ = 4.00 และ S.D.= 0.85) และข้อทีอยูใ่ นระดับมากได้แก่ ค่าตอบแทน
สําหรับพนักงานทีต้องปฏิบตั ิงานล่วงเวลา หรื อในวันหยุดเป็ นไปด้วยความยุติธรรม (ݔҧ = 3.99 และ
S.D.= 0.77) และ และข้อทีอยูใ่ นระดับปานกลาง ได้แก่ ได้รับสวัสดิการเหมาะสม เช่น โบนัส ,การ
ปฏิบตั ิงานล่วงเวลาหรื อวันหยุด ,ค่ารักษาพยาบาล (ݔҧ = 3.22 และS.D.= 0.83) ค่าตอบแทนทีได้รับมี
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ความเหมาะสมกับวุฒิการศึ กษา ความรู้ และความสามารถ (ݔҧ = 3.11 และ S.D.= 0.81) และ
ค่าตอบแทนทีได้รับมีความเพียงพอต่อการดํารงชี วิตในสภาพเศรษฐกิ จปั จจุบนั (ݔҧ = 3.07 และ
S.D.= 0.90) ตามลําดับ
ตารางที 15 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการทํางาน ด้าน
สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน
(n=178)
สภาพแวดล้ อมในการปฏิบัตงิ าน
1.บริ ษทั มีเครื องมือ วัสดุอุปกรณ์
และสิ งอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างเพียงพอ
2.บริ ษทั มีบรรยากาศและสภาพ
แวด ล้อมทีเอือต่อการปฏิบตั ิงาน

ระดับแรงจูงใจ
น้ อย
ปาน
น้ อย
มาก
ทีสุ ด
กลาง
1
12
81
75
(0.56) (6.74) (45.51) (42.13)

มาก
ทีสุ ด
9
(5.06)

2
15
98
52
(1.12) (8.43) (55.06) (29.21)

11
(6.18)

ഥ
࢞

S.D. ระดับ

3.44 0.72

มาก

3.31 0.76

ปาน
กลาง

3.บริ ษทั มีสถานทีทีมีความเป็ น
2
12
98
55
11
3.34 0.74 ปาน
สัดส่วน มีความเป็ นระเบียบ
กลาง
(1.12) (6.74) (55.06) (30.90) (6.18)
สะอาด ปลอดภัยต่อการ
ปฏิบตั ิงาน
4.มีหอ้ งสุขาทีสะอาด และ
4
11
13
100
50
4.02 0.67 มาก
ปลอดภัยไว้บริ การพนักงานอย่าง (2.25) (6.18) (7.30) (56.18) (28.09)
เพียงพอ
5.สภาพพืนทีการทํางานช่วย
3
7
29
86
53
4.01 0.64 มาก
เสริ มสร้างบรรยากาศในการทํางาน (1.69) (3.93) (16.29) (48.31) (29.78)
ได้เป็ นอย่างดี
3.62 0.39 มาก
รวม

จากตารางที 15 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับแรงจูงใจในการทํางาน ด้านสภาพแวดล้อม
ในการปฏิบตั ิงานโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ݔҧ = 3.62 และ S.D.= 0.39) เมือพิจารณารายข้อพบว่าข้อ
ทีมีค่าเฉลียสู งสุ ด คือ มีหอ้ งสุ ขาทีสะอาด และปลอดภัยไว้บริ การพนักงานอย่างเพียงพอ อยูใ่ นระดับ
มาก (ݔҧ = 4.02 และ S.D.= 0.67) และข้อทีอยู่ใ นระดับมาก ได้แก่ สภาพพื นทีการทํางานช่ วย
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เสริ มสร้ างบรรยากาศในการทํางานได้เป็ นอย่างดี อยู่ใ นระดับมาก (ݔҧ = 4.01 และ S.D.= 0.64)
บริ ษทั มีเครื องมือ วัสดุอุปกรณ์ และสิ งอํานวยความสะดวกในการปฏิ บตั ิงานอย่างเพียงพอ (ݔҧ =
3.44 และS.D.= 0.72) ข้อทีอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ บริ ษทั มีสถานทีทีมีความเป็ นสัดส่ วน มี
ความเป็ นระเบียบ สะอาด ปลอดภัยต่อการปฏิ บตั ิงาน (ݔҧ = 3.34 และ S.D.= 0.74) และบริ ษทั มี
บรรยากาศและสภาพแวด ล้อมทีเอือต่อการปฏิบตั ิงาน (ݔҧ = 3.31 และ S.D.= 0.76) ตามลําดับ
ตารางที 16 ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการทํางาน โดยรวมและรายด้าน
(n=178)
S.D.
แรงจูงในในการทํางาน
ระดับ
ลําดับ
ഥ
࢞
ความสําเร็ จของงาน
3.90
0.38
มาก
1
ลักษณะของงาน
ความก้าวหน้าและความมันคงในงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ผลตอบแทนและสวัสดิการ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน
รวม

3.71
3.49
3.64
3.48
3.62
3.64

0.37
0.51
0.41
0.44
0.39
0.31

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

2
5
3
6
4

จากตารางที 16 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับแรงจูงใจในการทํางานโดยรวม อยูใ่ นระดับ
มาก (ݔҧ = 3.64 และ S.D.= 0.31) เมือพิจารณารายด้าน เรี ยงจากมากไปน้อย พบว่าความสําเร็ จของ
งานมีค่าเฉลียมากทีสุ ด อยูใ่ นระดับมาก (ݔҧ = 3.90 และ S.D.= 0.38) รองลงมาคือลักษณะของงาน
อยูใ่ นระดับมาก (ݔҧ = 3.71 และ S.D.= 0.37) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อยูใ่ นระดับมาก (ݔҧ =
3.64 และ S.D.= 0.41) สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน อยูใ่ นระดับมาก (ݔҧ = 3.62 และ S.D.=
0.39) ความก้าวหน้าและความมันคงในงาน อยู่ในระดับมาก (ݔҧ = 3.49 และ S.D.= 0.51) และ
ผลตอบแทนและสวัสดิการ อยูใ่ นระดับมาก (ݔҧ = 3.48 และ S.D.= 0.44) ตามลําดับ
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ഥ)
ส่ วนที ระดับความคิดสร้ างสรรค์ ในการทํางาน วิเคราะห์ โดยหาค่ าความถี ค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลีย (࢞
และค่ าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ตารางที 17 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดสร้างสรรค์ใน
การทํางาน
(n=178)
ความคิดสร้ างสรรค์
1.จากเรื องเพียงเรื องเดียวสามารถ
คิดแตกประเด็นได้อย่างมากมาย
2.มักจะทําสิ งต่างๆจากแนวคิด
แนวปฏิบตั ิแบบเดิมๆ
3.ไม่ชอบทีจะทําสิ งต่างๆให้
แปลกออกไป
4.สามารถทีจะนําสิ งใหม่ๆเข้ามา
ช่วยในการทํางานมีประสิ ทธิภาพ
มากยิงขึน
5.สามารถค้นหาทางเลือกใหม่ๆ
ในการแก้ไขปั ญหา
6.บ่อยครังทีความคิดของท่านทํา
ให้คนอืนประหลาดใจ
7.คิดว่าการทําอะไรทีมีแบบแผน
ตายตัว เป็ นการจํากัดอิสระทาง
ความคิด
8.วิธีการทํางานทีกําหนดตาม
ระบบอาจทําให้ขาดอิสระในการ
ทํางาน
9.การคิดถึงสิ งทีแตกต่างจากคน
ทัวไป เป็ นสิ งทีท้าทาย
10.ยอมรับได้วา่ ความขัดแย้งอาจ
เกิดจากการทํางานร่ วมกัน

ระดับความคิดสร้ างสรรค์
น้ อย
ปาน
มาก
ഥ S.D. ระดับ
࢞
น้ อย
มาก
ทีสุ ด
กลาง
ทีสุ ด
0
5
83
83
7
3.52 0.62 มาก
(0.00) (2.81) (46.63) (46.63) (3.93)
0
20
93
62
3
3.27 0.68 ปาน
กลาง
(0.00) (11.24) (52.25) (34.83) (1.69)
3
35
91
47
2
3.06 0.76 ปาน
กลาง
(1.69) (19.66) (51.12) (26.40) (1.12)
0
3
78
85
12 3.60 0.64 มาก
(0.00)

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

0
(0.00)
1
(0.56)
1
(0.56)

4
70
92
12 3.63 0.64 มาก
(2.25) (39.33) (51.69) (6.74)
12
98
58
9
3.35 0.71 ปาน
กลาง
(6.74) (55.06) (32.58) (5.06)
12
83
63
19 3.49 0.80 มาก
(6.74) (46.63) (35.39) (10.67)

0
(0.00)

9
92
71
6
3.42 0.64
(5.06) (51.69) (39.89) (3.37)

ปาน
กลาง

0
(0.00)
0
(0.00)

1
82
87
8
3.57 0.59
(0.56) (46.07) (48.88) (4.49)
5
91
69
13 3.51 0.67
(2.81) (51.12) (38.76) (7.30)

มาก
มาก
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ตารางที 17 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดสร้างสรรค์ใน
การทํางาน (ต่อ)
(n=178)
ความคิดสร้ างสรรค์

น้ อย
ทีสุ ด
11.หลักในการทํางาน คือ เรื อง
0
งานคือเรื องงาน เรื องส่วนตัวคือ (0.00)
เรื องส่วนตัว ไม่นาํ มาปะปนกัน
รวม

ระดับความคิดสร้ างสรรค์
ปาน
มาก
น้ อย
มาก
กลาง
ทีสุ ด
2
79
65
32
(1.12) (44.38) (36.52) (17.98)

ഥ
࢞

S.D. ระดับ

3.71

0.77

มาก

3.46

0.40

ปาน
กลาง

จากตารางที 17 พบว่าระดับความคิดสร้างสรรค์โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง (ݔҧ =
3.46 และ S.D.= 0.40) โดยหัวข้อหลักในการทํางาน คือ เรื องงานคือเรื องงาน เรื องส่ วนตัวคือเรื อง
ส่ วนตัว ไม่นํามาปะปนกัน อยู่ในระดับมาก มี ค่าเฉลี ยมากที สุ ด (ݔҧ = 3.71 และ S.D.= 0.77)
รองลงมาคือ สามารถค้นหาทางเลือกใหม่ๆในการแก้ไขปั ญหา (ݔҧ = . และ S.D.= . ) และข้อ
ทีอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ สามารถทีจะนําสิ งใหม่ๆเข้ามาช่วยในการทํางานมีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึน
(ݔҧ = . และ S.D.= . ) การคิดถึงสิ งทีแตกต่างจากคนทัวไป เป็ นสิ งทีท้าทาย (ݔҧ = . และ
S.D.= . ) จากเรื องเพียงเรื องเดียวสามารถคิดแตกประเด็นได้อย่างมากมาย (ݔҧ = . และ S.D.=
. ) ยอมรับได้วา่ ความขัดแย้งอาจเกิดจากการทํางานร่ วมกัน (ݔҧ = . และ S.D.= . ) คิดว่า
การทําอะไรทีมีแบบแผนตายตัว เป็ นการจํากัดอิสระทางความคิด (ݔҧ = . และ S.D.= . )
วิธีการทํางานทีกําหนดตามระบบอาจทําให้ขาดอิสระในการทํางาน (ݔҧ = . และ S.D.= . )
และข้อทีอยูใ่ นระดับปานกลาง ได้แก่ บ่อยครังทีความคิดของท่านทําให้คนอืนประหลาดใจ (ݔҧ =
. และ S.D.= . ) มักจะทําสิ งต่างๆจากแนวคิด แนวปฏิบตั ิแบบเดิมๆ (ݔҧ = . และ S.D.=
. ) และไม่ชอบทีจะทําสิ งต่างๆให้แปลกออกไป (ݔҧ = . และ S.D.= . ) ตามลําดับ
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ส่ วนที 5 การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที 1 คุ ณลักษณะส่ วนบุคคลของ บริ ษทั ซิ ลลิค ฟาร์ มา จํากัดทีแตกต่างกัน จะมีการรับรู ้
รู ปแบบภาวะผูน้ าํ แรงจูงใจและความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานแตกต่างกัน
ตารางที 18 เปรี ยบเทียบค่าเฉลียระดับการรับรู ้รูปแบบภาวะผูน้ าํ จําแนกตามเพศ
รู ปแบบภาวะผู้นํา
ภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งคน
ภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งงาน
ภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งงานตํา มุ่งคน
ตํา
ภาวะผูน้ าํ แบบทํางานเป็ นทีม
ภาวะผูน้ าํ แบบทางสายกลาง
รวม

เพศ
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

ഥ
࢞
3.68
3.70
2.34
2.49

S.D.
0.35
0.38
0.53
0.57

t
-0.25

(n=178)
Sig.
0.803

-1.86

0.064

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

1.90
2.02
3.76
3.68
3.38
3.26

0.49
0.51
0.42
0.39
0.41
0.42

-1.59

0.114

1.27

0.205

1.95

0.053

ชาย
หญิง

3.01
3.03

0.24
0.24

-0.50

0.621

* มีนยั สําคัญทีระดับ 0.05
จากตารางที 18 พบว่าเพศทีแตกต่างกัน ส่ งผลให้การรับรู ้รูปแบบภาวะผูน้ าํ ไม่แตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
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ตารางที 19 เปรี ยบเทียบค่าเฉลียระดับการรับรู ้รูปแบบภาวะผูน้ าํ จําแนกตามอายุ
(n=178)
รู ปแบบภาวะผู้นํา
ภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งคน

ภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งงาน

ภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งงานตํา มุ่งคนตํา

ภาวะผูน้ าํ แบบทํางานเป็ นทีม

ภาวะผูน้ าํ แบบทางสายกลาง

อายุ
น้อยกว่า 30 ปี
30 - 40 ปี
41 – 50 ปี
51 ปี ขึนไป
รวม
น้อยกว่า 30 ปี
30 - 40 ปี
41 – 50 ปี
51 ปี ขึนไป
รวม
น้อยกว่า 30 ปี
30 - 40 ปี
41 – 50 ปี
51 ปี ขึนไป
รวม
น้อยกว่า 30 ปี
30 - 40 ปี
41 – 50 ปี
51 ปี ขึนไป
รวม
น้อยกว่า 30 ปี
30 - 40 ปี
41 – 50 ปี
51 ปี ขึนไป
รวม

ഥ
࢞
3.63
3.76
3.72
3.44
3.69
2.26
2.42
2.89
2.76
2.43
1.96
1.89
2.19
2.28
1.97
3.67
3.79
3.65
3.60
3.71
3.30
3.39
3.12
3.24
3.31

S.D.
0.37
0.36
0.29
0.52
0.37
0.46
0.55
0.58
0.61
0.56
0.47
0.51
0.50
0.67
0.50
0.39
0.40
0.40
0.49
0.40
0.40
0.43
0.39
0.48
0.42

F
2.29

Sig.
0.080

9.15

0.000*

2.78

0.043*

1.49

0.220

2.53

0.059
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ตารางที 19 เปรี ยบเทียบค่าเฉลียระดับการรับรู ้รูปแบบภาวะผูน้ าํ จําแนกตามอายุ (ต่อ)
(n=178)
รู ปแบบภาวะผู้นํา
รวม

อายุ
น้อยกว่า 30 ปี
30 - 40 ปี
41 – 50 ปี
51 ปี ขึนไป
รวม

S.D.
0.24
0.21
0.26
0.37
0.24

ഥ
࢞
2.96
3.05
3.11
3.06
3.02

F
3.09

Sig.
0.029*

* มีนยั สําคัญทีระดับ 0.05
จากตารางที 19 พบว่าอายุทีแตกต่างกัน ส่ งผลให้ระดับการรั บรู ้ รูปแบบภาวะผูน้ าํ
โดยรวม ภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งงาน และภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งงานตํามุ่งคนตํา แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญที
ระดับ 0.05
ตารางที 20 เปรี ยบเทียบค่าเฉลียระดับการรับรู ้รูปแบบภาวะผูน้ าํ จําแนกตามสถานภาพ
(n=178)
รู ปแบบภาวะผู้นํา
ภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งคน

ภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งงาน

สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย
หย่าร้าง
รวม
โสด
สมรส
หม้าย
หย่าร้าง
รวม

ഥ
࢞
3.67
3.75
4.20
3.32
3.69
2.35
2.57
2.60
2.44
2.43

S.D.
0.38
0.33
0.00
0.30
0.37
0.54
0.58
0.00
0.41
0.56

F
3.05

Sig.
0.030*

2.08

0.105
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ตารางที 20 เปรี ยบเทียบค่าเฉลียระดับการรับรู ้รูปแบบภาวะผูน้ าํ จําแนกตามสถานภาพ (ต่อ)
(n=178)
รู ปแบบภาวะผู้นํา
ภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งงานตํา มุ่งคนตํา

ภาวะผูน้ าํ แบบทํางานเป็ นทีม

ภาวะผูน้ าํ แบบทางสายกลาง

รวม

สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย
หย่าร้าง
รวม
โสด
สมรส
หม้าย
หย่าร้าง
รวม
โสด
สมรส
หม้าย
หย่าร้าง
รวม
โสด
สมรส
หม้าย
หย่าร้าง
รวม

ഥ
࢞
1.97
1.95
2.60
2.20
1.97
3.68
3.80
3.80
3.48
3.71
3.30
3.36
3.00
3.12
3.31
2.99
3.09
3.24
2.91
3.02

S.D.
0.53
0.45
0.00
0.62
0.50
0.39
0.41
0.00
0.58
0.40
0.44
0.38
0.00
0.30
0.42
0.25
0.21
0.00
0.13
0.24

F
0.91

Sig.
0.437

1.62

0.187

0.88

0.451

2.58

0.055

* มีนยั สําคัญทีระดับ 0.05
จากตารางที 20 พบว่าสถานภาพสมรสทีแตกต่างกัน ส่ งผลให้การรับรู ้ รูปแบบภาวะ
ผูน้ าํ แบบมุ่งคนแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
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ตารางที 21 เปรี ยบเทียบค่าเฉลียระดับการรับรู ้รูปแบบภาวะผูน้ าํ จําแนกตามระดับการศึกษา
(n=178)
รู ปแบบภาวะผู้นํา
ภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งคน

ภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งงาน

ภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งงานตํา มุ่งคนตํา

ภาวะผูน้ าํ แบบทํางานเป็ นทีม

ภาวะผูน้ าํ แบบทางสายกลาง

รวม

ระดับการศึกษา
ตํากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
รวม
ตํากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
รวม
ตํากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
รวม
ตํากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
รวม
ตํากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
รวม
ตํากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
รวม

ഥ
࢞
3.69
3.70
3.60
3.69
2.56
2.44
2.15
2.43
2.24
1.95
1.87
1.97
3.65
3.71
3.80
3.71
3.35
3.28
3.59
3.31
3.10
3.02
3.00
3.02

S.D.
0.36
0.36
0.41
0.37
0.67
0.55
0.37
0.56
0.30
0.51
0.52
0.50
0.39
0.39
0.50
0.40
0.52
0.40
0.41
0.42
0.30
0.24
0.16
0.24

F
0.51

Sig.
0.600

2.47

0.088

2.73

0.068

0.54

0.582

3.83

0.023*

0.89

0.414

* มีนยั สําคัญทีระดับ 0.05
จากตารางที 21 พบว่าระดับการศึกษาทีแตกต่างกัน ส่ งผลให้การรับรู ้รูปแบบภาวะผูน้ าํ
แบบทางสายกลางแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
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ตารางที 22 เปรี ยบเทียบค่าเฉลียระดับการรับรู ้รูปแบบภาวะผูน้ าํ จําแนกตามอายุงาน
(n=178)
รู ปแบบภาวะผู้นํา
ภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งคน

ภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งงาน

ภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งงานตํา มุ่งคนตํา

ภาวะผูน้ าํ แบบทํางานเป็ นทีม

ภาวะผูน้ าํ แบบทางสายกลาง

อายุงาน
น้อยกว่า 2 ปี
2–3 ปี
4-5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม
น้อยกว่า 2 ปี
2–3 ปี
4-5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม
น้อยกว่า 2 ปี
2–3 ปี
4-5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม
น้อยกว่า 2 ปี
2–3 ปี
4-5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม
น้อยกว่า 2 ปี
2–3 ปี
4-5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม

ഥ
࢞
3.67
3.66
3.72
3.73
3.69
2.30
2.31
2.48
2.89
2.43
1.91
1.94
2.02
2.13
1.97
3.68
3.81
3.72
3.80
3.71
3.34
3.33
3.27
3.29
3.31

S.D.
0.36
0.36
0.38
0.37
0.37
0.48
0.49
0.55
0.67
0.56
0.47
0.45
0.50
0.64
0.50
0.37
0.46
0.42
0.45
0.40
0.42
0.36
0.44
0.45
0.42

F
0.29

Sig.
0.830

7.73

0.000*

1.42

0.240

0.93

0.428

0.29

0.835
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ตารางที 22 เปรี ยบเทียบค่าเฉลียระดับการรับรู ้รูปแบบภาวะผูน้ าํ จําแนกตามอายุงาน (ต่อ)
(n=178)
รู ปแบบภาวะผู้นํา
รวม

อายุงาน
น้อยกว่า 2 ปี
2–3 ปี
4-5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม

ഥ
࢞
2.98
3.01
3.04
3.17
3.02

S.D.
0.23
0.20
0.20
0.32
0.24

F
3.96

Sig.
0.009*

* มีนยั สําคัญทีระดับ 0.05
จากตารางที 22 พบว่าอายุงานที แตกต่า งกัน ส่ ง ผลให้ก ารรั บ รู ้ รูป แบบภาวะผูน้ ํา
โดยรวม และภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งงาน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
ตารางที 23 เปรี ยบเทียบค่าเฉลียระดับการรับรู ้รูปแบบภาวะผูน้ าํ จําแนกตามรายได้เฉลียต่อเดือน
(n=178)
รู ปแบบภาวะผู้นํา
ภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งคน

ภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งงาน

ภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งงานตํา มุ่งคนตํา

รายได้ เฉลียต่ อเดือน
ไม่เกิน 25,000
25,001–40,000
40,001–55,000
55,001 บาทขึนไป
รวม
ไม่เกิน 25,000
25,001–40,000
40,001–55,000
55,001 บาทขึนไป
รวม
ไม่เกิน 25,000
25,001–40,000
40,001–55,000
55,001 บาทขึนไป
รวม

ഥ
࢞
3.63
3.73
3.79
3.68
3.69
2.47
2.45
2.31
2.28
2.43
1.98
2.04
1.83
1.92
1.97

S.D.
0.35
0.42
0.30
0.34
0.37
0.52
0.65
0.55
0.35
0.56
0.42
0.66
0.42
0.49
0.50

F
1.67

Sig.
0.175

0.90

0.442

1.09

0.357
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ตารางที 23 เปรี ยบเทียบค่าเฉลียระดับการรับรู ้รูปแบบภาวะผูน้ าํ จําแนกตามรายได้เฉลี ยต่อเดื อน
(ต่อ)
(n=178)
รู ปแบบภาวะผู้นํา
ภาวะผูน้ าํ แบบทํางานเป็ นทีม

ภาวะผูน้ าํ แบบทางสายกลาง

ภาวะผูน้ าํ โดยรวม

รายได้ เฉลียต่ อเดือน
ไม่เกิน 25,000
25,001–40,000
40,001–55,000
55,001 บาทขึนไป
รวม
ไม่เกิน 25,000
25,001–40,000
40,001–55,000
55,001 บาทขึนไป
รวม
ไม่เกิน 25,000
25,001–40,000
40,001–55,000
55,001 บาทขึนไป
รวม

ഥ
࢞
3.71
3.65
3.83
3.72
3.71
3.28
3.24
3.48
3.42
3.31
3.02
3.02
3.05
3.00
3.02

S.D.
0.37
0.47
0.35
0.45
0.40
0.36
0.54
0.31
0.38
0.42
0.22
0.28
0.25
0.16
0.24

F
1.17

Sig.
0.322

2.36

0.073

0.15

0.928

* มีนยั สําคัญทีระดับ 0.05
จากตารางที 23 พบว่ารายได้เฉลียต่อเดือนทีแตกต่างกัน ส่ งผลให้การรับรู ้รูปแบบภาวะ
ผูน้ าํ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
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ตารางที 24 เปรี ยบเทียบค่าเฉลียระดับแรงจูงใจในการทํางาน จําแนกตามเพศ
(n=178)
แรงจูงใจในการทํางาน
ความก้าวหน้าและความมันคงในงาน
ความสําเร็ จของงาน
ลักษณะของงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ผลตอบแทนและสวัสดิการ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน
รวม

เพศ
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

ഥ
࢞
3.58
3.42
3.94
3.87
3.77
3.67
3.67
3.62
3.58
3.41
3.63
3.61
3.70
3.60

S.D.
0.48
0.52
0.34
0.40
0.36
0.37
0.43
0.40
0.42
0.43
0.40
0.38
0.31
0.30

t
2.10

Sig.
0.037*

1.28

0.202

1.91

0.058

0.85

0.396

2.60

0.010*

0.36

0.717

2.10

0.037*

* มีนยั สําคัญทีระดับ 0.05
จากตารางที 24 พบว่าเพศทีแตกต่างกัน ส่ งผลให้แรงจูงใจในการทํางานโดยรวม ด้าน
ความก้าวหน้า และความมันคงในงาน และด้านผลตอบแทนและสวัส ดิ การ แตกต่ างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
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ตารางที 25 เปรี ยบเทียบค่าเฉลียระดับแรงจูงใจในการทํางาน จําแนกตามอายุ
(n=178)
แรงจูงใจในการทํางาน
ความสําเร็ จของงาน

ลักษณะของงาน

ความก้าวหน้าและความมันคงในงาน

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

ผลตอบแทนและสวัสดิการ

อายุ
น้อยกว่า 30 ปี
30 - 40 ปี
41 – 50 ปี
51 ปี ขึนไป
รวม
น้อยกว่า 30 ปี
30 - 40 ปี
41 – 50 ปี
51 ปี ขึนไป
รวม
น้อยกว่า 30 ปี
30 - 40 ปี
41 – 50 ปี
51 ปี ขึนไป
รวม
น้อยกว่า 30 ปี
30 - 40 ปี
41 – 50 ปี
51 ปี ขึนไป
รวม
น้อยกว่า 30 ปี
30 - 40 ปี
41 – 50 ปี
51 ปี ขึนไป
รวม

ഥ
࢞
3.82
3.96
3.97
3.88
3.90
3.68
3.72
3.74
3.84
3.71
3.39
3.56
3.57
3.68
3.49
3.59
3.71
3.62
3.44
3.64
3.45
3.48
3.54
3.68
3.48

S.D.
0.41
0.37
0.25
0.30
0.38
0.38
0.37
0.36
0.36
0.37
0.45
0.55
0.55
0.41
0.51
0.42
0.37
0.50
0.17
0.41
0.45
0.43
0.36
0.61
0.44

F
1.87

Sig.
0.136

0.39

0.757

1.81

0.148

1.47

0.224

0.58

0.631
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ตารางที 25 เปรี ยบเทียบค่าเฉลียระดับแรงจูงใจในการทํางาน จําแนกตามอายุ (ต่อ)
(n=178)
แรงจูงใจในการทํางาน
สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน

รวม

อายุ
น้อยกว่า 30 ปี
30 - 40 ปี
41 – 50 ปี
51 ปี ขึนไป
รวม
น้อยกว่า 30 ปี
30 - 40 ปี
41 – 50 ปี
51 ปี ขึนไป
รวม

ഥ
࢞
3.57
3.68
3.59
3.60
3.62
3.59
3.68
3.67
3.69
3.64

S.D.
0.39
0.37
0.40
0.42
0.39
0.33
0.28
0.32
0.18
0.31

F
1.09

Sig.
0.355

1.39

0.248

* มีนยั สําคัญทีระดับ 0.05
จากตารางที 25 พบว่าอายุทีแตกต่างกัน ส่ งผลให้แรงจูงใจในการทํางานไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
ตารางที 26 เปรี ยบเทียบค่าเฉลียระดับแรงจูงใจในการทํางาน จําแนกตามสถานภาพ
(n=178)
แรงจูงใจในการทํางาน
ความสําเร็ จของงาน

ลักษณะของงาน

สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย
หย่าร้าง
รวม
โสด
สมรส
หม้าย
หย่าร้าง
รวม

ഥ
࢞
3.86
3.96
4.20
3.92
3.90
3.66
3.82
3.40
3.80
3.71

S.D.
0.42
0.26
0.00
0.52
0.38
0.37
0.35
0.00
0.42
0.37

F
1.16

Sig.
0.327

2.97

0.034*
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ตารางที 26 เปรี ยบเทียบค่าเฉลียระดับแรงจูงใจในการทํางาน จําแนกตามสถานภาพ (ต่อ)
(n=178)
แรงจูงใจในการทํางาน
ความก้าวหน้าและความมันคงในงาน

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

ผลตอบแทนและสวัสดิการ

สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน

รวม

* มีนยั สําคัญทีระดับ 0.05

สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย
หย่าร้าง
รวม
โสด
สมรส
หม้าย
หย่าร้าง
รวม
โสด
สมรส
หม้าย
หย่าร้าง
รวม
โสด
สมรส
หม้าย
หย่าร้าง
รวม
โสด
สมรส
หม้าย
หย่าร้าง
รวม

ഥ
࢞
3.38
3.72
3.20
3.48
3.49
3.62
3.72
3.40
3.44
3.64
3.42
3.64
3.20
3.24
3.48
3.58
3.73
3.80
3.24
3.62
3.58
3.77
3.53
3.52
3.64

S.D.
0.49
0.49
0.00
0.56
0.51
0.41
0.42
0.00
0.22
0.41
0.43
0.40
0.00
0.55
0.44
0.39
0.36
0.00
0.22
0.39
0.31
0.28
0.00
0.14
0.31

F
6.22

Sig.
0.000*

1.35

0.258

4.04

0.008*

3.97

0.009*

4.97

0.002*
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จากตารางที 26 พบว่าสถานภาพทีแตกต่างกัน ส่ งผลให้แรงจูงใจในการทํางานโดยรวม
ลัก ษณะของงาน ความก้าวหน้า และความมันคงในงาน ผลตอบแทนและสวัส ดิ ก าร และ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
ตารางที 27 เปรี ยบเทียบค่าเฉลียระดับแรงจูงใจในการทํางาน จําแนกตามระดับการศึกษา
(n=178)
แรงจูงใจในการทํางาน
ความสําเร็ จของงาน

ลักษณะของงาน

ความก้าวหน้าและความมันคงในงาน

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

ผลตอบแทนและสวัสดิการ

สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน

ระดับการศึกษา
ตํากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
รวม
ตํากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
รวม
ตํากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
รวม
ตํากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
รวม
ตํากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
รวม
ตํากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
รวม

ഥ
࢞
4.05
3.87
4.03
3.90
3.75
3.70
3.75
3.71
3.63
3.45
3.76
3.49
3.63
3.63
3.76
3.64
3.45
3.46
3.75
3.48
3.66
3.59
3.83
3.62

S.D.
0.35
0.39
0.25
0.38
0.28
0.38
0.40
0.37
0.47
0.51
0.49
0.51
0.53
0.39
0.47
0.41
0.51
0.43
0.38
0.44
0.51
0.37
0.35
0.39

F
2.65

Sig.
0.074

0.19

0.829

3.22

0.042*

0.67

0.515

3.12

0.047*

2.64

0.074
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ตารางที 27 เปรี ยบเทียบค่าเฉลียระดับแรงจูงใจในการทํางาน จําแนกตามระดับการศึกษา
(n=178)
แรงจูงใจในการทํางาน
รวม

ระดับการศึกษา
ตํากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
รวม

ഥ
࢞
3.69
3.62
3.81
3.64

S.D.
0.31
0.30
0.32
0.31

F
3.01

Sig.
0.052

* มีนยั สําคัญทีระดับ 0.05
จากตารางที 27 พบว่าระดับการศึกษาทีแตกต่างกัน ส่ งผลให้แรงจูงใจในการทํางาน
ด้านความก้าวหน้า และความมันคงในงาน และผลตอบแทนและสวัส ดิ การ แตกต่ างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
ตารางที 28 เปรี ยบเทียบค่าเฉลียระดับแรงจูงใจในการทํางาน จําแนกตามอายุงาน
(n=178)
แรงจูงใจในการทํางาน
ความสําเร็ จของงาน

ลักษณะของงาน

ความก้าวหน้าและความมันคงในงาน

อายุงาน
น้อยกว่า 2 ปี
2–3 ปี
4-5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม
น้อยกว่า 2 ปี
2–3 ปี
4-5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม
น้อยกว่า 2 ปี
2–3 ปี
4-5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม

ഥ
࢞
3.89
3.84
3.92
3.92
3.90
3.72
3.70
3.73
3.63
3.71
3.47
3.51
3.56
3.42
3.49

S.D.
0.40
0.44
0.35
0.27
0.38
0.37
0.39
0.40
0.31
0.37
0.44
0.44
0.62
0.58
0.51

F
0.24

Sig.
0.865

0.45

0.717

0.53

0.663
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ตารางที 28 เปรี ยบเทียบค่าเฉลียระดับแรงจูงใจในการทํางาน จําแนกตามอายุงาน (ต่อ)
(n=178)
แรงจูงใจในการทํางาน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

ผลตอบแทนและสวัสดิการ

สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน

รวม

อายุงาน
น้อยกว่า 2 ปี
2–3 ปี
4-5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม
น้อยกว่า 2 ปี
2–3 ปี
4-5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม
น้อยกว่า 2 ปี
2–3 ปี
4-5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม
น้อยกว่า 2 ปี
2–3 ปี
4-5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม

ഥ
࢞
3.67
3.60
3.65
3.56
3.64
3.46
3.51
3.46
3.59
3.48
3.60
3.60
3.60
3.74
3.62
3.64
3.63
3.65
3.64
3.64

S.D.
0.37
0.38
0.50
0.37
0.41
0.43
0.39
0.50
0.32
0.44
0.38
0.41
0.41
0.33
0.39
0.28
0.28
0.38
0.26
0.31

F
0.43

Sig.
0.732

0.60

0.616

0.77

0.513

0.05

0.985

* มีนยั สําคัญทีระดับ 0.05
จากตารางที 28 พบว่าอายุงานที แตกต่า งกัน ส่ งผลให้แรงจู ง ใจในการทํา งานไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
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ตารางที 29 เปรี ยบเทียบค่าเฉลียระดับแรงจูงใจในการทํางาน จําแนกตามรายได้เฉลียต่อเดือน
(n=178)
แรงจูงใจในการทํางาน
ความสําเร็ จของงาน

ลักษณะของงาน

ความก้าวหน้าและความมันคงในงาน

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

ผลตอบแทนและสวัสดิการ

รายได้ เฉลียต่ อเดือน
ไม่เกิน 25,000
25,001–40,000
40,001–55,000
55,001 บาทขึนไป
รวม
ไม่เกิน 25,000
25,001–40,000
40,001–55,000
55,001 บาทขึนไป
รวม
ไม่เกิน 25,000
25,001–40,000
40,001–55,000
55,001 บาทขึนไป
รวม
ไม่เกิน 25,000
25,001–40,000
40,001–55,000
55,001 บาทขึนไป
รวม
ไม่เกิน 25,000
25,001–40,000
40,001–55,000
55,001 บาทขึนไป
รวม

ഥ
࢞
3.87
3.89
3.98
3.98
3.90
3.68
3.68
3.79
3.87
3.71
3.38
3.48
3.73
3.77
3.49
3.55
3.67
3.86
3.67
3.64
3.39
3.46
3.76
3.55
3.48

S.D.
0.38
0.41
0.29
0.35
0.38
0.35
0.33
0.38
0.59
0.37
0.46
0.50
0.47
0.72
0.51
0.34
0.49
0.32
0.53
0.41
0.46
0.37
0.38
0.42
0.44

F
0.86

Sig.
0.460

1.40

0.244

5.04

0.002*

4.33

0.006*

5.67

0.001*
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ตารางที 29 เปรี ยบเทียบค่าเฉลียระดับแรงจูงใจในการทํางาน จําแนกตามรายได้เฉลียต่อเดือน (ต่อ)
(n=178)
แรงจูงใจในการทํางาน
สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน

รวม

รายได้ เฉลียต่ อเดือน
ไม่เกิน 25,000
25,001–40,000
40,001–55,000
55,001 บาทขึนไป
รวม
ไม่เกิน 25,000
25,001–40,000
40,001–55,000
55,001 บาทขึนไป
รวม

ഥ
࢞
3.58
3.52
3.86
3.73
3.62
3.58
3.62
3.83
3.76
3.64

S.D.
0.36
0.43
0.29
0.33
0.39
0.27
0.32
0.28
0.40
0.31

F
6.05

Sig.
0.001*

6.10

0.001*

* มีนยั สําคัญทีระดับ 0.05
จากตารางที 29 พบว่ารายได้เฉลี ยต่อเดือนที แตกต่างกัน ส่ งผลให้แรงจูงใจในการ
ทํา งานโดยรวม ด้ า นความก้ า วหน้ า และความมันคงในงาน ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล
ผลตอบแทนและสวัส ดิ ก าร และสภาพแวดล้อ มในการปฏิ บ ัติ ง านด้า นไม่ แตกต่ า งกัน อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
ตารางที 30 เปรี ยบเทียบค่าเฉลียระดับความคิดสร้างสรรค์ในการทํางาน จําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
* มีนยั สําคัญทีระดับ 0.05

ഥ
࢞
3.53
3.41

S.D.
0.40
0.40

t
1.95

(n=178)
Sig.
0.053

จากตารางที 30 พบว่าเพศทีแตกต่างกัน ส่ งผลให้ความคิดสร้างสรรค์ในการทํางานไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
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ตารางที 31 เปรี ยบเทียบค่าเฉลียระดับความคิดสร้างสรรค์ในการทํางาน จําแนกตามอายุ
อายุ
น้อยกว่า 30 ปี
30 - 40 ปี
41 – 50 ปี
51 ปี ขึนไป
รวม
* มีนยั สําคัญทีระดับ 0.05

ഥ
࢞
3.33
3.55
3.64
3.42
3.46

S.D.
0.41
0.38
0.31
0.32
0.40

F
5.86

(n=178)
Sig.
0.001*

จากตารางที 31 พบว่าอายุทีแตกต่างกัน ส่ งผลให้ความคิดสร้ างสรรค์ในการทํางาน
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
ตารางที 32 เปรี ยบเทียบค่าเฉลียระดับความคิดสร้างสรรค์ในการทํางาน จําแนกตามสถานภาพ
(n=178)
สถานภาพ
S.D.
F
Sig.
ഥ
࢞
โสด
3.38
0.40
6.60
0.000*
สมรส
3.64
0.35
หม้าย
3.82
0.00
หย่าร้าง
3.40
0.39
รวม
* มีนยั สําคัญทีระดับ 0.05

3.46

0.40

จากตารางที 32 พบว่าสถานภาพทีแตกต่างกัน ส่ งผลให้ความคิดสร้ างสรรค์ในการ
ทํางานแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
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ตารางที 33 เปรี ยบเทียบค่าเฉลียระดับความคิดสร้างสรรค์ในการทํางาน จําแนกตามระดับการศึกษา
(n=178)
ระดับการศึกษา
S.D.
F
Sig.
ഥ
࢞
ตํากว่าปริ ญญาตรี
3.63
0.46
6.09
0.003*
ปริ ญญาตรี
3.42
0.38
ปริ ญญาโท
3.74
0.39
รวม
3.46
0.40
* มีนยั สําคัญทีระดับ 0.05
จากตารางที 33 พบว่าระดับการศึกษาทีแตกต่างกัน ส่ งผลให้ความคิดสร้ างสรรค์ใน
การทํางานแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
ตารางที 34 เปรี ยบเทียบค่าเฉลียระดับความคิดสร้างสรรค์ในการทํางาน จําแนกตามอายุงาน
อายุงาน
น้อยกว่า 2 ปี
2–3 ปี
4-5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม
* มีนยั สําคัญทีระดับ 0.05

ഥ
࢞
3.41
3.42
3.53
3.57
3.46

S.D.
0.43
0.35
0.39
0.34
0.40

F
1.41

(n=178)
Sig.
0.242

จากตารางที 34 พบว่าอายุงานทีแตกต่างกัน ส่ งผลให้ความคิดสร้างสรรค์ในการทํางาน
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
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ตารางที 35 เปรี ยบเทียบค่าเฉลียระดับความคิดสร้างสรรค์ในการทํางาน จําแนกตามรายได้เฉลียต่อ
เดือน
(n=178)
อายุงาน
S.D.
F
Sig.
ഥ
࢞
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
* มีนยั สําคัญทีระดับ 0.05

3.46

0.40

จากตารางที 35 พบว่ารายได้เฉลียต่อเดือนทีแตกต่างกัน ส่ งผลให้ความคิดสร้างสรรค์
ในการทํางานแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
สมมติฐานที 2 รู ปแบบภาวะผูน้ าํ แรงจูงใจ และความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานมีความสัมพันธ์เชิง
บวกระหว่างกัน
ตารางที 36 ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบภาวะผูน้ าํ ทีมีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน
(n=178)
Pearson
Sig.
ระดับความสัมพันธ์
ภาวะผู้นํา
Correlation (r)
ภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งคน
0.372
0.000*
ปานกลาง
ภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งงาน
0.073
0.335
ภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งงานตํา มุ่งคนตํา
-0.060
0.425
ภาวะผูน้ าํ แบบทํางานเป็ นทีม
0.400
0.000*
ปานกลาง
ภาวะผูน้ าํ แบบทางสายกลาง
0.462
0.000*
ปานกลาง
0.417
0.000*
รวม
ปานกลาง
* มีนยั สําคัญทีระดับ 0.05
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จากตารางที 36 พบว่ารู ปแบบภาวะผูน้ าํ โดยรวม มีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับความคิด
สร้างสรรค์ในการทํางานของพนักงาน ในระดับปานกลาง (r=0.417) เมือพิจารณารายด้าน พบว่า
ภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งคน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความคิดสร้างสรรค์ในการทํางานของพนักงาน ใน
ระดับปานกลาง (r=0.372) ภาวะผูน้ ําแบบทํางานเป็ นทีม มี ความสัม พันธ์เชิ ง บวกกับความคิ ด
สร้างสรรค์ในการทํางานของพนักงาน ในระดับปานกลาง (r=0.400) และภาวะผูน้ าํ แบบทางสาย
กลาง มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความคิดสร้างสรรค์ในการทํางานของพนักงาน ในระดับปานกลาง
(r=0.462) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
ตารางที 37 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทํางานทีมีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน
(n=178)
Pearson
แรงจูงใจในการทํางาน
Sig.
ระดับความสั มพันธ์
Correlation (r)
ความสําเร็ จของงาน
0.545
0.000*
ปานกลาง
ลักษณะของงาน
0.482
0.000*
ปานกลาง
ความก้าวหน้าและความมันคงในงาน
0.382
0.000*
ปานกลาง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
0.405
0.000*
ปานกลาง
ผลตอบแทนและสวัสดิการ
0.354
0.000*
ปานกลาง
สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน
0.360
0.000*
ปานกลาง
รวม
0.562
0.000*
ปานกลาง
* มีนยั สําคัญทีระดับ 0.05
จากตารางที 37 พบว่าแรงจูงใจในการทํางานโดยรวม มี ความสัมพันธ์ เชิ งบวกกับ
ความคิดสร้างสรรค์ในการทํางานของพนักงาน ในระดับปานกลาง (r=0.562) เมือพิจารณารายด้าน
พบว่าความสํา เร็ จของงาน มี ค วามสัมพันธ์ เชิ งบวกกับความคิ ดสร้ า งสรรค์ใ นการทํา งานของ
พนัก งาน ในระดับ ปานกลาง (r=0.545) ลักษณะของงาน มี ค วามสัมพันธ์เชิ งบวกกับความคิ ด
สร้างสรรค์ในการทํางานของพนักงาน ในระดับปานกลาง (r=0.482) ความก้าวหน้าและความมันคง
ในงาน มีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับความคิดสร้ างสรรค์ในการทํางานของพนักงาน ในระดับปาน
กลาง (r=0.382) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความคิดสร้างสรรค์ในการ
ทํางานของพนักงาน ในระดับปานกลาง (r=0.405) ผลตอบแทนและสวัสดิการ มีความสัมพันธ์เชิง
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บวกกับ ความคิ ดสร้ า งสรรค์ใ นการทํา งานของพนัก งาน ในระดับ ปานกลาง (r=0.354) และ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความคิดสร้างสรรค์ในการทํางานของ
พนักงาน ในระดับปานกลาง (r=0.360) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
สมมติฐานที 3 รู ปแบบภาวะผูน้ าํ และแรงจูงใจ ส่ งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน
ตารางที 38 การวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยของรู ปแบบภาวะผูน้ าํ ทีส่ งผลต่อความคิด
สร้างสรรค์ของพนักงาน
(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
* มีนยั สําคัญทีระดับ 0.05

28.378

177

จากตารางที 38 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่า สถิติทดสอบ คือ F มีค่าเท่ากับ
20.847 ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 แสดงว่ามีตวั แปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวแปรทีมีความสัมพันธ์เชิงเส้น
กับตัวแปรตาม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
ตารางที 39 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) รู ปแบบภาวะผูน้ าํ
ทีส่ งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน (Y)
(n=178)
ปัจจัย
B
Beta
t
Sig.
ค่าคงที
1.191
3.815
0.000*
ภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งคน (X1)
0.213
0.195
2.670
0.008*
ภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งงาน (X2)
0.098
0.136
2.070
0.040*
ภาวะผูน้ าํ แบบทางสายกลาง (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
* มีนยั สําคัญทีระดับ 0.05
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จากตารางที 39 ค่าสหสัมพันธ์พหุ คูณดังกล่าวมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ 0.05 อยู่ 3
ด้าน คือ ภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งคน ภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งงาน และภาวะผูน้ าํ แบบทางสายกลาง แสดงว่าตัว
แปรพยากรณ์ทงั 3 ด้าน สามารถร่ วมกันพยากรณ์ตวั แปรเกณฑ์ได้ดี โดยมีอาํ นาจในการพยากรณ์
ระดับความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานภาพรวมได้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ทัง 3 ด้าน
โดยมีนาหนั
ํ กความสําคัญของตัวแปรแต่ละตัว ได้แก่ ภาวะผูน้ าํ แบบทางสายกลาง ภาวะผูน้ าํ แบบ
มุ่งคน และภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งงาน ตามลําดับ ค่า Durbin-Watson = 1.657 ซึ งมีค่าอยูร่ ะหว่าง . –
. และเป็ นตามเกณฑ์การพิจารณา แสดงว่าค่าความคลาดเคลือนเป็ นอิสระ
ตัวพยากรณ์ทงหมดมี
ั
อาํ นาจในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 25.2 (Adjusted R2 = 0.252) มี
ค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์พหุ คูณเท่ากับ 0.514 (R = 0.514) ค่าความคลาดเคลือนมาตรฐานในการ
พยากรณ์เท่ากับ 0.34637 (SEest = 0.34637) ค่าคงทีของสมการพยากรณ์ในรู ปแบบคะแนนดิบเท่ากับ
1.191 และสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดงั นี
สมการพยากรณ์คะแนนดิบ Y = 1.191 + 0.213X1* + 0.098X2* + 0.377X5*
สมการพยากรณ์คะแนนมาตรฐาน Z = 0.195Z1 + 0.136Z2 + 0.394Z5
ตารางที 40 การวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยของแรงจูงใจในการทํางานทีส่ งผลต่อความคิด
สร้างสรรค์ของพนักงาน
(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
* มีนยั สําคัญทีระดับ 0.05
จากตารางที 40 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่า สถิติทดสอบ คือ F มีค่าเท่ากับ
36.412 ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 แสดงว่ามีตวั แปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวแปรทีมีความสัมพันธ์เชิงเส้น
กับตัวแปรตาม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
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ตารางที 41 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แรงจูงใจในการ
ทํางานทีส่ งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน (Y)
(n=178)
ปัจจัย
B
Beta
t
Sig.
ค่าคงที
0.367
1.230
0.220
ความสําเร็ จของงาน (X6)
0.428
0.403
5.864
0.000*
ลักษณะของงาน (X7)
0.223
0.206
2.821
0.005*
ผลตอบแทนและสวัสดิการ (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
* มีนยั สําคัญทีระดับ 0.05
จากตารางที 41 พบว่า ค่าสหสัมพันธ์พหุ คูณดังกล่าวมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
อยู่ 3 ด้าน คือ ความสําเร็ จของงาน ลักษณะของงาน และผลตอบแทนและสวัสดิ การ แสดงว่าตัว
แปรพยากรณ์ทงั 3 ด้าน สามารถร่ วมกันพยากรณ์ตวั แปรเกณฑ์ได้ดี โดยมีอาํ นาจในการพยากรณ์
ระดับความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานภาพรวมได้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ทัง 3 ด้าน
โดยมีนาหนั
ํ กความสําคัญของตัวแปรแต่ละตัว ได้แก่ คือ ความสําเร็ จของงาน ลักษณะของงาน และ
ผลตอบแทนและสวัสดิการ ตามลําดับ ค่า Durbin-Watson = 1.782 ซึ งมีค่าอยูร่ ะหว่าง . – . และ
เป็ นตามเกณฑ์การพิจารณา แสดงว่าค่าความคลาดเคลือนเป็ นอิสระ
ตัวพยากรณ์ทงหมดมี
ั
อาํ นาจในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 37.5 (Adjusted R2 = 0.375) มี
ค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์พหุ คูณเท่ากับ 0.621 (R = 0.621) ค่าความคลาดเคลือนมาตรฐานในการ
พยากรณ์เท่ากับ 0.31653 (SEest = 0.31653) โดยให้ค่าคงทีเท่ากับศูนย์ เนื องจากค่า Sig. มีค่ามากกว่า
0.05 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดงั นี
สมการพยากรณ์คะแนนดิบ Y = 0.428X6* + 0.223X7* + 0.173X10*
สมการพยากรณ์คะแนนมาตรฐาน Z = 0.403Z6 + 0.206Z7 + 0.188Z10

บทที 5
สรุ ปผล อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั เรื อง ภาวะผูน้ าํ และแรงจูงใจในการทํางานทีส่ งผลต่อความคิดสร้างสรรค์
ของพนักงาน กรณี ศึกษา บริ ษทั ซิ ลลิค ฟาร์ มา จํากัด มีวตั ถุประสงค์ดงั นี
1. ศึกษารู ปแบบภาวะผูน้ าํ แรงจูงใจ และความคิดสร้ างสรรค์ของพนักงาน บริ ษทั
ซิ ลลิค ฟาร์มา จํากัด
2. ศึกษาเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคุณลักษณะส่ วนบุคคล กับรู ปแบบภาวะผูน้ าํ
แรงจูงใจและความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน บริ ษทั ซิ ลลิค ฟาร์มา จํากัด
3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบภาวะผูน้ าํ แรงจูงใจ และความคิดสร้างสรรค์
ของพนักงาน บริ ษทั ซิ ลลิค ฟาร์มา จํากัด
4. ศึกษาปั จจัยทีส่ งผลต่อความคิดสร้ างสรรค์ของพนักงานใน บริ ษทั ซิ ลลิ ค ฟาร์ มา
จํากัดต่อความผูกพันต่อองค์กรของผูแ้ ทนยาในประเทศไทย
การวิจ ัย ครั งนี เป็ นการวิ จ ัย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) ศึ ก ษาเชิ ง สํา รวจ
(Survey research) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื องมือในการเก็บข้อมูล จากกลุ่ ม
ตัว อย่า ง คื อ พนัก งานบริ ษ ัท ซิ ล ลิ ค ฟาร์ ม่ า จํา กัด สํ า นัก งานใหญ่ อาคารเพลิ น จิ ต เซ็ น เตอร์
กรุ งเทพมหานคร จํานวน 178 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าความถี และส่ วน
เบียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของการรับรู ้รูปแบบภาวะผูน้ าํ แรงจูงใจใน
การทํางาน และความคิดสร้างสรรค์ในการทํางานของพนักงาน จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงาน และรายได้เฉลี ยต่อเดื อน ด้วยตัวสถิติ (t-test) การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ รูปแบบ
ภาวะผูน้ าํ แรงจูงใจในการทํางาน และความคิดสร้างสรรค์ในการทํางานของพนักงาน ด้วยสถิติ
ความสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน (Pearson Product Moment Coefficient) และวิเคราะห์การรับรู้รูปแบบ
ภาวะผูน้ าํ แรงจูงใจในการทํางาน ทีส่ งผลต่อความคิดสร้ างสรรค์ในการทํางานของพนักงาน ด้วย
สถิติวิเคราะห์สมการถดถอยชนิ ดตัวแปรหลายตัว (Multiple Regression Analysis) ด้วยเทคนิ ค
Stepwise โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที 0.05
ซึงผูว้ จิ ยั ขอนําเสนอผลการศึกษาตามลําดับ ดังนี
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สรุ ปผลการวิจัย
1. ข้ อมูลทัวไปของกลุ่มตัวอย่ าง
ผลการศึกษาลักษณะทัวไปของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 178 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ . ) อายุระหว่าง - ปี (ร้อยละ . ) มีสถานภาพโสด (ร้อยละ
. ) มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ร้อยละ . ) อายุงานน้อยกว่า ปี (ร้อยละ . ) รายได้
เฉลียไม่เกิน , บาทต่อเดือน (ร้อยละ . )
2. การรับรู้ ด้านรู ปแบบภาวะผู้นํา
กลุ่ ม ตัวอย่างมี ระดับ การรับ รู้ ด้านรู ปแบบภาวะผูน้ าํ โดยรวม อยู่ใ นระดับปานกลาง
พิจารณารายด้า น เรี ย งจากมากไปน้อย พบว่า ภาวะผูน้ ําแบบทํา งานเป็ นที ม มี ค่ าเฉลี ยมากที สุ ด
รองลงมาคือภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งคน ภาวะผูน้ าํ แบบทางสายกลาง ภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งงาน และภาวะผูน้ าํ
แบบมุ่งงานตํา มุ่งคนตํา ตามลําดับ เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
รู ปแบบภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งคน พบว่าพนักงานมีระดับการรับรู ้หวั ข้อการมองโลกในแง่ดี
ช่วยเหลือให้กาํ ลังใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในการปฏิบตั ิงาน และหัวข้อผูบ้ งั คับบัญชายึดถือของตนกับ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชามีความสําคัญเหนือสิ งอืนใดสู งทีสุ ด รองลงมา คือ พยายามให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาเกิด
ความพอใจสู ง สุ ด หลี ก เลี ยงปั ญ หาหรื อความขัด แย้ง ช่ ว ยเหลื อ เกื อกู ล ในเรื องส่ ว นตัว ของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยความเต็มใจและยุติธรรมเสมอ และมุ่งเน้นทีความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
โดยทีผลงานอาจไม่บรรลุเป้ าหมาย ตามลําดับ
รู ปแบบภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งงาน พบว่าพนักงานมีระดับการรับรู้หัวข้อ สังการทังหมด
ตัดสิ นใจแก้ปัญหาเอง โดยไม่สนใจความต้องการของผูอ้ ืน และหัวข้อปกครองผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วย
มาตรการเด็ดขาดสู งทีสุ ด รองลงมา คือ มุ่งทีจะให้งานสําเร็ จเพียงอย่างเดียวในลักษณะบ้างานหรื อ
งานขึนสมอง ใช้อาํ นาจกฎระเบียบข้อบังคับการสังการและไม่เปิ ดโอกาสให้ซกั ถาม และมุ่งทํางาน
อย่างเต็มทีโดยไม่สนใจความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ตามลําดับ
รู ป แบบภาวะผูน้ ํา แบบมุ่ ง งานตํา มุ่ ง คนตํา พบว่า พนัก งานมี ร ะดับ การรั บ รู้ หัว ข้อ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาไม่ได้รับการชีแจง/ทําความเข้าใจในการบริ หารงานของผูบ้ งั คับบัญชาอยูส่ ู งทีสุ ด
รองลงมาคือ ผูบ้ งั คับบัญชาพอใจกับวิธีทาํ งานปัจจุบนั และไม่ตอ้ งการสิ งทีต่างจากทีปฏิบตั ิอยู่ ไม่รับ
ฟังความคิดเห็นของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทีจะเปลียนแปลงการทํางาน ไม่มีการชี แจง/อธิ บายเหตุผลใน
การบริ หารงานต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และไม่สนใจทีจะเสนอหรื อริ เริ มความคิดใหม่ๆและการเสนอ
ความคิดเห็นของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ตามลําดับ
รู ปแบบภาวะผูน้ าํ แบบทํางานเป็ นทีม พบว่าพนักงานมีระดับการรับรู้ หัวข้อยอมรับ
ความเห็ นที มี เหตุ มีผลจากผูอ้ ื นเสมอสู ง ที สุ ด รองลงมา คื อ ทุ่มเทความความสามารถคิ ดค้นงาน
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ใหม่ๆและผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเต็มใจให้ความร่ วมมือ มักคิดค้นงานหรื อวิธีการใหม่ๆ และกระตุน้ ให้
ทุ ก คนมี ส่ วนร่ วม เปิ ดโอกาสให้ผูใ้ ต้บ งั คับ บัญชาแสดงความเห็ นได้ แม้เป็ นความคิ ดเห็ น ที
แตกต่าง และนําเสนอรู ปแบบวิธีการใหม่ๆ เพือกระตุน้ การผลิตการสร้างสรรค์ และความพึงพอใจ
การทํางาน ตามลําดับ
รู ปแบบภาวะผูน้ าํ แบบทางสายกลาง พบว่าพนักงานมีระดับการรับรู้หวั ข้อมักใช้วิธีการ
ผ่อนปรนเข้าหากันมากกว่าทีจะเผชิ ญหน้ากัน เมื อเกิ ดปั ญหาหรื อข้อขัดแย้ง และหัวข้อรู้ จกั
เลื อ กสรรและใช้ ค นให้ เ หมาะสมกั บ งานสู งที สุ ด รองลงมา คื อ ห่ ว งใยความรู ้ สึ กของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและผลงานเท่า ๆ กัน ให้ความเป็ นมิตรกับทุกคนในฐานะเพือนร่ วมงาน และมักจะ
พยายามพบกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาครึ งทาง ตามลําดับ
3. แรงจูงใจในการทํางาน
กลุ่มตัวอย่างมีระดับแรงจูงใจในการทํางานโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก พิจารณารายด้าน
เรี ยงจากมากไปน้อย พบว่าความสําเร็ จของงานมี ค่าเฉลี ยมากที สุ ด รองลงมาคือลักษณะของงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน ความก้าวหน้าและความมันคงในงาน
และผลตอบแทนและสวัสดิการ ตามลําดับ เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
ด้านความสําเร็ จของงาน พบว่าพนักงานมีระดับแรงจูงใจในการทํางานหัวข้อได้รับการ
ยกย่องและชมเชยเกียวกับการทํางานจากผูบ้ งั คับบัญชาเสมอสู งทีสุ ด รองลงมา คือ หัวข้อได้รับการ
ยอมรับเกี ยวกับความรู ้ ความสามารถในการทํางานจากผูบ้ งั คับบัญชาและเพือนร่ วมงานมีความ
ภาคภูมิใจในผลสําเร็ จของงานทีทํา สามารถทํางานได้สําเร็ จตามเป้ าหมายทีวางไว้ และมีส่วนร่ วม
ในการแก้ไขปั ญหาต่างๆทีเกิดขึน ตามลําดับ
ด้านลักษณะของงาน พบว่าพนักงานมีระดับแรงจูงใจในการทํางานหัวข้อ ลักษณะงาน
ทีรับผิดชอบมีความน่าสนใจและท้าทายสู งสู งทีสุ ด รองลงมา คือ ปริ มาณงานทีรับผิดชอบมีความ
เหมาะสม ทําให้สามารถทํางานสําเร็ จลุล่วงได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ได้ใช้ความรู ้ ความสามารถทีมี
อยู่อย่างเต็มทีในการทํางานในตําแหน่ งปั จจุบนั งานทีได้รับมอบหมายเปิ ดโอกาสให้ใช้ความคิด
ริ เริ มสร้างสรรค์ และลักษณะงานทีรับผิดชอบมีความหลากหลาย ไม่ซาซาก
ํ
จําเจ จนทําให้เกิดความ
เบือหน่าย ตามลําดับ
ด้า นความก้า วหน้าและความมันคงในงาน พบว่า พนัก งานมีระดับแรงจูงใจในการ
ทํางานหัวข้อบริ ษทั ไม่มีนโยบายคัดพนักงานออก นอกเหนือจากการปฏิบตั ิผิดกฎระเบียบ ข้อบัง คับ
สู ง ที สุ ด รองลงมา คื อ บริ ษ ัท มี ค วามมันคงและได้รั บ การยอมรั บ บริ ษ ัท มี น โยบายสนับ สนุ น
บุคลากรให้มีการเลื อนตําแหน่งสู งขึน สามารถปฏิ บตั ิงานในบริ ษทั ได้จนกระทังเกษียณอายุ และ
ได้รับการสนับสนุนในการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาทังในและต่างประเทศอยูเ่ สมอ ตามลําดับ
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ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล พบว่าพนักงานมีระดับแรงจูงใจในการทํางานหัวข้อ
เพือนร่ วมงานยินดี ให้การช่ วยเหลื อในทุ กเรื อง ไม่ว่าจะเป็ นเรื องงานหรื อเรื องส่ วนตัวสู งที สุ ด
รองลงมา คือ หัวข้อผูบ้ ริ หารมีความเป็ นกันเอง และมีความเข้าใจพนักงานในทุกๆเรื อง ท่านและ
เพือนร่ วมงานในองค์กรมีสัมพันธภาพทีดี สามารถปรึ กษากับผูบ้ งั คับบัญชาได้ทุกเรื อง ทังเรื องงาน
และเรื องส่ วนตัว สามารถปฏิบตั ิงานในบริ ษทั ได้จนกระทังเกษียณอายุ และในบริ ษทั ไม่มีการแบ่ง
พรรคแบ่งพวก สามารถทํางานร่ วมกันได้เป็ นอย่างดี ตามลําดับ
ด้านผลตอบแทนและสวัสดิ การ พบว่าพนักงานมีระดับแรงจูงใจในการทํางานหัวข้อ
ค่าตอบแทนที ได้รับอยู่ในระดับ สู งเมื อเที ย บกับองค์ก รอื นๆที อยู่ใ นกลุ่ม ธุ รกิ จเดี ย วกันสู ง ที สุ ด
รองลงมา คือ ค่าตอบแทนสําหรับพนักงานทีต้องปฏิ บตั ิงานล่วงเวลา หรื อในวันหยุดเป็ นไปด้วย
ความยุติธรรม ได้รับสวัสดิการเหมาะสม เช่น โบนัส ,การปฏิ บตั ิ งานล่ วงเวลาหรื อวันหยุด ,ค่า
รักษาพยาบาล ค่าตอบแทนทีได้รับมีความเหมาะสมกับวุฒิการศึกษา ความรู้ และความสามารถ และ
ค่าตอบแทนทีได้รับมีความเพียงพอต่อการดํารงชี วติ ในสภาพเศรษฐกิจปั จจุบนั ตามลําดับ
ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิ บตั ิงาน พบว่าพนักงานมีระดับแรงจูงใจในการทํางาน
หัวข้อมีห้องสุ ขาทีสะอาด และปลอดภัยไว้บริ การพนักงานอย่างเพียงพอสู งทีสุ ด รองลงมา คือ
หัวข้อสภาพพืนทีการทํางานช่วยเสริ มสร้างบรรยากาศในการทํางานได้เป็ นอย่างดี บริ ษทั มีเครื องมือ
วัสดุอุปกรณ์ และสิ งอํานวยความสะดวกในการปฏิบตั ิงานอย่างเพียงพอ บริ ษทั มีสถานทีทีมีความ
เป็ นสัดส่ วน มีความเป็ นระเบียบ สะอาด ปลอดภัยต่อการปฏิบตั ิงาน และบริ ษทั มีบรรยากาศและ
สภาพแวด ล้อมทีเอือต่อการปฏิบตั ิงาน ตามลําดับ
4. ความคิดสร้ างสรรค์ ในการทํางาน
กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดสร้างสรรค์โดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยหัวข้อหลัก
ในการทํางาน คือ เรื องงานคือเรื องงาน เรื องส่ วนตัวคือเรื องส่ วนตัว ไม่นาํ มาปะปนกันมีค่าเฉลี ย
มากทีสุ ด รองลงมาคือ สามารถค้นหาทางเลือกใหม่ๆในการแก้ไขปั ญหา สามารถทีจะนําสิ งใหม่ๆ
เข้ามาช่วยในการทํางานมีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึน การคิดถึงสิ งทีแตกต่างจากคนทัวไป เป็ นสิ งทีท้า
ทาย จากเรื องเพียงเรื องเดียวสามารถคิดแตกประเด็นได้อย่างมากมาย ยอมรับได้วา่ ความขัดแย้งอาจ
เกิดจากการทํางานร่ วมกัน คิดว่าการทําอะไรทีมีแบบแผนตายตัว เป็ นการจํากัดอิสระทางความคิด
วิธีการทํางานทีกําหนดตามระบบอาจทําให้ขาดอิสระในการทํางาน บ่อยครังทีความคิดของท่านทํา
ให้คนอืนประหลาดใจ มักจะทําสิ งต่างๆจากแนวคิด แนวปฏิ บตั ิแบบเดิ มๆ และไม่ชอบทีจะทําสิ ง
ต่างๆให้แปลกออกไป ตามลําดับ
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5. ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที 1 คุณลักษณะส่ วนบุคคลของ บริ ษทั ซิ ลลิค ฟาร์มา จํากัดทีแตกต่างกัน จะ
มีการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้ าํ แรงจูงใจและความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานแตกต่างกัน
ตารางที 42 สรุ ปการเปรี ยบเทียบการรับรู ้รูปแบบภาวะผูน้ าํ จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
รู ปแบบภาวะผู้นํา
ภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งคน
ภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งงาน
ภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งงานตํา มุ่งคนตํา
ภาวะผูน้ าํ แบบทํางานเป็ นทีม
ภาวะผูน้ าํ แบบทางสายกลาง
ภาวะผูน้ าํ โดยรวม

เพศ
-

สถานภาพ ระดับ
รายได้ เฉลีย
อายุงาน
สมรส การศึกษา
ต่ อเดือน
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
อายุ

ตารางที 43 สรุ ปการเปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการทํางาน จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล

แรงจูงใจในการทํางาน

เพศ

ความสําเร็ จของงาน
ลักษณะของงาน
ความก้าวหน้าและความมันคงในงาน แตกต่าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ผลตอบแทนและสวัสดิการ
แตกต่าง
สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน
รวม
แตกต่าง

อายุ
-

สถานภา ระดับ
อายุงาน
พสมรส การศึกษา
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง

แตกต่าง
แตกต่าง
-

-

รายได้
เฉลียต่ อ
เดือน
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง

สมมติฐานที 2 รู ปแบบภาวะผูน้ าํ แรงจูงใจ และความคิดสร้ างสรรค์ของพนักงานมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างกัน
รู ป แบบภาวะผูน้ ํา โดยรวม มี ค วามสั ม พันธ์ เชิ ง บวกกับ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ใ นการ
ทํางานของพนักงาน ในระดับปานกลาง (r=0.417) เมือพิจารณารายด้าน พบว่าภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งคน
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มีค วามสัม พันธ์เ ชิ ง บวกกับ ความคิ ดสร้ างสรรค์ใ นการทํางานของพนักงาน ในระดับ ปานกลาง
(r=0.372) ภาวะผูน้ าํ แบบทํางานเป็ นทีม มี ความสัมพันธ์เชิ งบวกกับความคิ ดสร้ างสรรค์ในการ
ทํางานของพนักงาน ในระดับปานกลาง (r=0.400) และภาวะผูน้ าํ แบบทางสายกลาง มีความสัมพันธ์
เชิ งบวกกับความคิดสร้างสรรค์ในการทํางานของพนักงาน ในระดับปานกลาง (r=0.462) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
แรงจูงใจในการทํางานโดยรวม มีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับความคิดสร้างสรรค์ในการ
ทํางานของพนักงาน ในระดับปานกลาง (r=0.562) เมือพิจารณารายด้าน พบว่าความสําเร็ จของงาน
มี ค วามสั ม พันธ์ เชิ ง บวกกับ ความคิ ดสร้ างสรรค์ใ นการทํางานของพนักงาน ในระดับปานกลาง
(r=0.545) ลัก ษณะของงาน มี ความสัมพันธ์ เชิ งบวกกับ ความคิ ดสร้ า งสรรค์ในการทํางานของ
พนักงาน ในระดับปานกลาง (r=0.482) ความก้าวหน้าและความมันคงในงาน มีความสัมพันธ์เชิ ง
บวกกับความคิดสร้างสรรค์ในการทํางานของพนักงาน ในระดับปานกลาง (r=0.382) ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความคิดสร้างสรรค์ในการทํางานของพนักงาน ในระดับ
ปานกลาง (r=0.405) ผลตอบแทนและสวัสดิการ มีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับความคิดสร้างสรรค์ใน
การทํางานของพนักงาน ในระดับปานกลาง (r=0.354) และสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน มี
ความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง บวกกับ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ใ นการทํา งานของพนัก งาน ในระดับ ปานกลาง
(r=0.360) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
สมมติ ฐานที 3 รู ป แบบภาวะผูน้ ํา และแรงจูง ใจ ส่ ง ผลต่ อ ความคิ ด สร้ างสรรค์ของ
พนักงาน
ปัจจัยรู ปแบบภาวะผูน้ าํ ทีส่ งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน จากการวิเคราะห์
การถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยเทคนิคแบบ Stepwise จากตัวแปรทํานาย
ทังหมด 5 ตัวแปร พบว่ามีตวั แปรทีเข้าสู่ สมการ 3 ตัวแปร คือ ภาวะผูน้ าํ แบบทางสายกลาง (X5)
ภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งคน (X1) และภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งงาน (X2) ตามลําดับ
ปั จจัยแรงจูง ใจในการทํางาน ที ส่ งผลต่อความคิ ดสร้ างสรรค์ของพนักงาน จากการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยเทคนิคแบบ Stepwise จากตัวแปร
ทํานายทังหมด 6 ตัวแปร พบว่ามีตวั แปรทีเข้าสู่ สมการ 3 ตัวแปร คือ ความสําเร็ จของงาน (X6)
ลักษณะของงาน (X7) และผลตอบแทนและสวัสดิการ (X10) ตามลําดับ
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อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื อง ภาวะผูน้ าํ และแรงจูงใจในการทํางานมีผลต่อความคิดสร้ างสรรค์
ของพนักงาน กรณี ศึกษา บริ ษทั ซิ ลลิค ฟาร์ มา จํากัด สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี
1. ระดับการรับรู ้ของกลุ่มตัวอย่างภาวะผูน้ าํ แบบทํางานเป็ นทีม ภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งคน
อยูใ่ นระดับมาก ส่ วนภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งงาน และภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งตํามุ่งคนตํา อยูใ่ นระดับน้อย ซึ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของฐิตวดี เนี ยมสุ วรรณ์ (2554) ศึกษาเกี ยวกับ รู ปแบบภาวะผูน้ าํ แรงจูงใจ
ภายในทีมีอิทธิ พลต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน กรณี ศึกษา ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
ผลการวิจยั พบว่า พนักงานธนาคารกรุ งไทย มีการรับรู ้ รูปแบบภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลียน มากกว่า
รู ปแบบภาวะผูน้ าํ แบบเปลี ยนแปลง และสอดคล้องกับแนวคิดของ Blake and Mouton ที ว่า
พฤติกรรมของผูน้ าํ ทีมุ่งเน้นทีคนมากกว่ามุ่งเน้นทีงานจะทําให้เกิดประสิ ทธิ ภาพมากกว่า เพราะคน
หรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทํางานด้วยความเต็มใจและกระตือรื อร้ น ผลผลิตสู งขึน ส่ วนพฤติกรรมของ
ผู ้ นํ า ที มุ่ ง เน้ น ที ผลผลิ ต หรื องานจะมี ผ ลตรงข้ า ม คื อ จะไม่ ไ ด้ รั บ การทุ่ ม เททํ า งานจาก
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชานัก ผลผลิตจึงตํากว่า (ทิมมิกา, 2554)
2. ระดับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน เรี ยงจากมากไปน้อย คือ ความสําเร็ จของ
งาน ลักษณะของงาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน ความก้าวหน้า
และความมันคงในงาน และผลตอบแทนและสวัสดิ การ ตามลําดับ และยังพบว่ารายได้เฉลี ยต่อ
เดื อนที แตกต่างกัน ส่ งผลให้ระดับแรงจูงใจแตกต่างกัน ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศิ วิไล กุล
ทรัพย์ศุทรา (2552) ศึกษาเกียวกับ แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั เอ.เอส. แอสโซซิ
เอท เอนยิเนียริ ง (1964) จํากัด ผลการวิจยั พบว่า พนักงานมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ น
ระดับมาก โดยเรี ยงจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความสําเร็ จของงาน ด้านลักษณะงาน อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง โดยเรี ยงจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านสภาพแวดล้อมใน
การปฏิ บตั ิง าน ด้านความก้าวหน้าและความมันคงในงาน ส่ วนด้านผลตอบแทนและสวัสดิ การ
เนื องจากความสําเร็ จของงานเป็ นสิ งทีพนักงานสามารถรับรู ้ เมื อทํางานได้เสร็ จสิ น และประสบ
ผลสําเร็ จเป็ นอย่างดี และจะเกิดความรู ้สึกพอใจและปลืมในผลสําเร็ จของงานนัน จึงเป็ นแรงจูงใจ
ในการทํางานทีสําคัญ นอกจากนียังสอดคล้องในส่ วนของพนักงานทีมีรายได้ต่างกัน แรงจูงใจใน
การปฏิ บตั ิ งานแตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ .05 ซึ งรายได้เป็ นหนึ งในปั จจัย ที
เกียวกับการบํารุ งรักษาจิตใจ (Hygiene or Maintenance Factors) ปั จจัยนี ถือเป็ นแรงจูงใจภายนอก
สภาพของปั จจัยนีถือเป็ นแรงจูงใจเพือจรรโลงไว้ซึงความสัมพันธ์ทีดี และความมันคงขององค์การ
ในอันทีจะผดุงไว้ซึงความก้าวหน้า และรักษาทรัพยากรทีมีอยูใ่ ห้ยาวนานตามทฤษฏีของ Herzberg
(ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2545)

112
3. การเปรี ยบเทียบระดับความคิดสร้างสรรค์ จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่าระดับ
การศึ ก ษาที แตกต่ า งกัน ส่ ง ผลให้ร ะดับ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ข องพนัก งานแตกต่ า งกัน อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของฐิ ตวดี เนี ยมสุ วรรณ์ (2554) ศึกษา
เกี ยวกับ รู ป แบบภาวะผูน้ ํา แรงจู ง ใจภายในที มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ข องพนัก งาน
กรณี ศึกษา ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ผลการวิจยั พบว่า พนักงานธนาคารกรุ งไทยทีมีระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกัน เนืองมาจากการศึกษาจะทําให้การพิจารณา
ถ้ ว นถี มากยิ งขึ น ฝึ กการคิ ด วิ เ คราะห์ หลัก แห่ ง เหตุ แ ละผล การสั ง เกตการณ์ และเพิ มพู น
ประสบการณ์ จึงส่ งผลต่อระดับของความคิดสร้างสรรค์
4. ภาวะผูน้ าํ และแรงจูงใจ มีความสัมพันธ์กบั ความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี ยังพบว่า
แรงจูง ใจส่ ง ผลต่ อระดับ ความคิด สร้ างสรรค์ ซึ งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของฐิ ตวดี เนี ย มสุ วรรณ์
(2554) ศึกษาเกี ยวกับ รู ปแบบภาวะผูน้ าํ แรงจูงใจภายในทีมีอิทธิ พลต่อความคิดสร้ างสรรค์ของ
พนักงาน กรณี ศึกษา ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ผลการวิจยั พบว่า ความคิดสร้ างสรรค์ของ
พนักงานธนาคารกรุ งไทยมีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจภายในมีอาํ นาจในการ
พยากรณ์ระดับความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานกรุ งไทย และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กัลยภรณ์
ดารากร ณ อยุธ ยา (2554) ศึ กษาเกี ยวกับ ความสัม พันธ์ ระหว่างรู ป แบบภาวะผูน้ ํา วัฒนธรรม
องค์ ก าร กับ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องบุ ค คล ศึ ก ษาธนาคารพาณิ ช ย์ใ นเขตจัง หวัด นครปฐม
ผลการวิจยั พบว่า ภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลี ยน ความสัมพันธ์ เชิ งบวกกับ ความคิดสร้ างสรรค์ของ
บุคคล เนืองมาจากการได้รับการสนับสนุ นจากปั จจัยจูงใจได้แก่ ความสําเร็ จของงาน ลักษณะของ
งาน ความก้าวหน้าและความมันคงในงาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ผลตอบแทนและสวัสดิการ
นันช่ ว ยกระตุ ้น ให้ พ นัก งานคิ ด ริ เริ มทํา สิ งใหม่ ๆ ประยุก ต์ห าทางออกในการแก้ปั ญ หา เพื อให้
ประสบความสําเร็ จในการทํางาน เนื องจากลักษณะภาวะผูน้ าํ ทีดี จะสามารถช่ วยให้พนักงานดึ ง
ศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ออกมาใช้ในการทํางานได้ ตังแต่การอธิ บายวัตถุประสงค์ของงาน
แจ้งผลลัพธ์ทีต้องการ การตังคําถาม การชี นํา เพือให้พนักงานเข้าใจงานและมี ทกั ษะการทํางาน
เพิมขึน ทังนี อาจมีการกระตุน้ การทํางานโดยกําหนดเงือนไขต่าง ๆ เช่ น เวลา ปริ มาณงาน เป็ นต้น
หรื อกระตุน้ โดยสร้างแจงจูงใจด้วยรางวัล และผลตอบแทน เพือให้พนักงานมีการทํางานวิธีใหม่ ๆ
ทีส่ งผลให้การทํางานมีประสิ ทธิภาพมากขึน
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจยั นี สามารถแบ่งข้อเสนอแนะออกเป็ น 2 ประการ คือ ข้อเสนอแนะที
ได้จากการศึกษาวิจยั และข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครังต่อไป
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ข้ อเสนอแนะทีได้ จากการศึกษา
1. พนักงานมีระดับการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้ าํ แบบทํางานเป็ นทีมมากทีสุ ด ซึ งภาวะ
ผูน้ าํ รู ปแบบนี จะให้ความสนใจทังเรื องงานและขวัญกําลังใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเหมาะสมกับ
ลักษณะการทํางานของคนไทย ทีมีความเอือเฟื อเผือแผ่ ช่ วยเหลือซึ งกันและกัน โดยพบว่า หัวข้อ
การนําเสนอรู ปแบบวิธีการใหม่ๆ เพือกระตุน้ การผลิ ตการสร้ างสรรค์ และความพึงพอใจการ
ทํางาน มีระดับการรับรู้ ตาที
ํ สุ ด ดังนันผูบ้ ริ หารหรื อผูน้ าํ ควรปรับปรุ งและพัฒนาการนําเสนอให้
แตกต่ า งไปจากเดิ ม หรื อให้พ นักงานแสดงความคิดเห็ น (Brainstorm) เกี ยวกับ การรู ป แบบการ
นําเสนอ ซึ งถื อเป็ นการกระตุน้ ความคิด และอาจได้การนําเสนอรู ปแบบใหม่ ส่ งผลให้พนักงานมี
การรับรู้ เพิ มมากขึ น และทํา ให้การทํางานมี ประสิ ทธิ ภาพ บรรยากาศในการทํางานสนุ ก เกิ ด
สัมพันธภาพระหว่างผูบ้ ริ หารกับผูต้ าม เกิ ดจากความไว้วางใจ เคารพนับถื อซึ งกันและกัน มีการ
ยอมรับความสามารถของแต่ละบุคคล ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทํางาน
2. พนักงานมีระดับ แรงจูงใจในการทํางานด้านความสําเร็ จของงานสู งทีสุ ด ดังนัน
ผูบ้ ริ หารหรื อผูน้ าํ ควรยกย่องและชมเชยเมือพนักงานทํางานได้สําเร็ จตามเป้ าหมายทีวางไว้เสมอ
เพื อให้พนัก งานภาคภูมิ ใจในผลสําเร็ จของงานทีทํา และมี ส่วนร่ วมในการแก้ไ ขปั ญหาต่ างๆที
เกิ ดขึ น ในทางกลับ กันพนัก งานมี ร ะดับ แรงจูง ในด้า นผลตอบแทนและสวัส ดิ ก ารตําที สุ ด ซึ ง
ผลตอบแทนและสวัส ดิ ก าร เป็ นปั จจัย ที สํา คัญ ต่ อ การดํา รงชี วิ ต ดัง นันผูบ้ ริ ห ารหรื อ ผูน้ ํา ควร
วิเคราะห์ และเปรี ยบเที ย บผลตอบแทนและสวัสดิ ก ารกับธุ รกิ จเดี ย วกัน เพือนํา ไปปรั บ ปรุ ง ให้
พนักงานพึงพอใจและสามารถแข่งขันกับผูอ้ ืนได้ ซึ งนอกจากจะช่วยให้พนักงานมีแรงจูงใจในการ
ทํางานมากขึนแล้วยังช่วยรักษาพนักงานไว้กบั องค์กรได้
3. ระดับความคิดสร้างสรรค์ พบว่าพนักงานมีระดับความคิดสร้างสรรค์ในหัวข้อหลัก
ในการทํางานคือเรื องงานคือเรื องงาน เรื องส่ วนตัวคือเรื องส่ วนตัว ไม่นาํ มาปะปนกันสู งทีสุ ด แสดง
ว่าพนักงานสามารถจัดการชี วิตการทํางานและชี วิตส่ วนตัวได้ดี ดังนันสิ งทีผูบ้ ริ หารหรื อผูน้ าํ ควร
ทําคือ การถามไถ่สารทุกข์ สุ ขดิบ กับพนักงาน ถึ งแม้วา่ พนักงานจะสามารถจัดการได้ดี แต่ก็อาจมี
ปั ญหาโดยที พนักงานเองไม่รู้ตวั ก่ อให้เกิ ดความเครี ยดแฝง การพูดคุ ยเรื องราวทัวไปอาจช่ วยให้
พนักงานผ่อนคลาย หรื อรั บทราบปั ญหาทีพนักงานพบเจอซึ งอาจจะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ทํางาน แล้วจึงช่วยหาทางแก้ไขต่อไป
ในทางกลับกันพนักงานมีระดับความคิดสร้ างสรรค์หัวข้อไม่ชอบทีจะทําสิ งต่างๆให้
แปลกออกไปตําทีสุ ด ซึ งหมายความว่าพนักงานชอบทีจะทําสิ งแปลกใหม่ ไม่ยึดติดอยูก่ บั สิ งเดิม ๆ
ดังนันผูบ้ ริ หาร หรื อผูน้ าํ ควรมอบหมายงานทีท้าทาย หรื องานใหม่ ๆ ทีพนักงานไม่เคยทํา เพือให้
พนักงานดึ งศักยภาพในตัวเองออกมา และได้ใช้ความคิดสร้ างสรรค์ นอกจากนี ผูบ้ ริ หารควรให้
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ความรู ้ แจ้ง ข่ า วสารที เกี ยวข้อ งกับ การปฏิ บ ัติ ง านอยู่เ สมอ เพื อให้ พ นัก งานสามารถนํา ไปใช้
ประกอบการตัดสิ นใจในการทํางานได้
4. จากการศึกษาปั จจัยรู ปแบบภาวะผูน้ าํ ที ส่ งผลต่อระดับความคิดสร้ างสรรค์ของ
พนักงาน พบว่าภาวะผูน้ าํ แบบทางสายกลาง ภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งคน และภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งงาน ส่ งผล
ต่ อ ระดับ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ข องพนัก งาน แสดงว่า พนัก งานชอบผูน้ ํา ที มี ล ัก ษณะเน้ น เรื อง
ประสิ ท ธิ ภาพการทํา งาน ไปพร้ อม ๆ กับ รั กษาสัม พันธภาพ ระหว่า งพนัก งานกับ หัวหน้า และ
เพือนๆพนักงานกันเอง ดังนันผูบ้ ริ หารหรื อผูน้ าํ ควรมอบหมายงาน และประเมินงานอย่างยุติธรรม
ไร้ ซึ งอคติ ส่ ว นตัว ยอมรั บ ฟั ง ความคิ ดเห็ นของพนัก งาน ประนี ป ระนอม และให้ข วัญกํา ลัง ใจ
พนักงาน ร่ วมกับส่ งเสริ มให้มีกิจกรรมสันทนาการกระชับความสัมพันธ์ภายในทีม เพือให้พนักงาน
รู ้สึกผ่อนคลาย และสามัคคีกนั เพราะการทีพนักงานไม่เครี ยด ไม่กดดัน จะทําให้พนักงานเกิดความ
ความคิดสร้างสรรค์ และส่ งผลให้การทํางานมีประสิ ทธิภาพมากขึน
5. จากการศึกษาปัจจัยแรงจูงใจในการทํางาน ทีส่ งผลต่อระดับความคิดสร้างสรรค์ของ
พนักงาน พบว่าความสําเร็ จของงาน ลักษณะของงาน และผลตอบแทนและสวัสดิ การ ส่ งผลต่อ
ระดับความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน แสดงว่าการทีผูบ้ ริ หารหรื อผูน้ าํ ให้งานลักษณะทีเหมาะสม
กับความสามารถ ไม่ยากหรื อง่ายจนเกิ นไป ให้พนักงานได้พฒั นาทักษะ และใช้ความสามารถจน
งานสํ า เร็ จ ได้ จะก่ อ ให้ เ กิ ด ความภาคภู มิ ใ จ ประกอบกับ การชื นชมพนั ก งาน และพิ จ ารณา
ผลตอบแทนและสวัสดิการให้เหมาะสม ก็จะทําให้พนักงานมีแรงจูงใจ ให้คิดสิ งใหม่ ๆ มาเพือให้
การทํางานมีประสิ ทธิภาพมากยิงขึน
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครังต่ อไป
เพือให้ผลวิจยั ครังนีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในอนาคต ผูว้ ิจยั ขอเสนอ
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ต่อไปนี
1. สําหรับการวิจยั ครังนี ทําให้ทราบปั จจัยทีส่ งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ ในขณะเดียวกัน
การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์นันย่อมมี อุปสรรค ดัง นันจึ ง ควรศึ กษาเกี ยวกับอุ ปสรรคของการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ อาทิเช่น อุปสรรคด้านการรับรู ้ (Perceptual block) 2. อุปสรรคด้าน
วัฒนธรรม (Cultural block) 3. อุปสรรคด้านอารมณ์ (Emotional block) เป็ นต้น เพือนําไปพัฒนา
เป็ นวิธีการในการกําจัดอุปสรรคดังกล่าวในการพัฒนาความคิดสร้งสรรค์ของพนักงานต่อไป
2. เนืองจากการศึกษาครังนีเป็ นการศึกษาเชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) เพือให้ทราบ
รายละเอี ย ดในเชิ ง ลึ ก สํ า หรั บ การศึ ก ษาครั งต่ อ ไปอาจเพิ มการวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Research) ได้แก่ การสัมพันธ์เชิ งลึ ก (In-depth interview) การสัมภาษณ์กลุ่ม (Group interview)
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หรื อ การสนทนากลุ่ม (Focus group) เพือให้ได้ขอ้ มูลเชิ งลึ กมากยิงขึน ซึ งจะมีประโยชน์ในการ
นําไปใช้สร้างรู ปแบบผูน้ าํ ทีเหมาะสม และสร้างแรงจูงใจในการทํางานให้พนักงาน เพือทําให้ระดับ
ความคิดสร้างสรรค์ในการทํางานของพนักงานเพิมมากขึน ซึ งจะส่ งผลต่อผลงานทีมีประสิ ทธิ ภาพ
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แบบสอบถาม
ภาวะผูน้ าํ และแรงจูงใจในการทํางานทีส่ งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน
กรณี ศึกษา บริ ษทั ซิ ลลิค ฟาร์ มา จํากัด
คําชีแจง
แบบสอบถามชุ ดนี จัดทําขึ นเพือเก็บรวบรวมข้อมูลไปใช้ในการวิจยั เรื องภาวะผูน้ าํ และ
แรงจูงใจในการทํางานทีส่ งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน กรณี ศึกษา บริ ษทั ซิ ลลิค ฟาร์ มา
จํากัด
ข้อมูลทีได้จะใช้ประโยชน์เพือการศึกษาวิจยั เท่านัน จะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที
การงานหรื อด้ า นส่ ว นตัว ของผู ้ต อบแบบสอบถามแต่ ป ระการใด ฉะนั น ขอให้ ท่ า นตอบ
แบบสอบถามให้ตรงกับความเป็ นจริ งมากทีสุ ด โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน ดังนี
ส่ วนที 1
แบบสอบถามเกียวกับข้อมูลทัวไปเกียวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที 2
แบบประเมินเกียวกับรู ปแบบภาวะผูน้ าํ ตามการรับรู ้ของพนักงาน
ส่ วนที 3
แบบประเมิน เกียวกับแรงจูงใจในการทํางาน
ส่ วนที 4
แบบประเมิน เกียวกับความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน
ส่ วนที 5
ข้อคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะเพิมเติม
ผูว้ จิ ยั
ธัญญามาส โลจนานนท์
ส่ วนที 1 : แบบสอบถามเกียวกับข้ อมูลทัวไปเกียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
คําชีแจง : ให้ท่านตอบคําถามโดยกรุ ณาทําเครื องหมาย / ลงใน ( ) ทีตรงกับข้อมูลเกียวกับตัวท่าน
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ
( ) น้อยกว่า 30 ปี
( ) 30 - 40 ปี
( ) 41 – 50 ปี
( ) 51 ปี ขึนไป
3. สถานภาพ
( ) โสด
( ) สมรส
( ) หม้าย
( ) หย่าร้าง
4. ระดับการศึกษา
( ) ตํากว่าปริ ญญาตรี
( ) ปริ ญญาตรี
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( ) ปริ ญญาโท

( ) สู งกว่าปริ ญญาโท

5. อายุงาน
( ) น้อยกว่า 2 ปี
( ) 2 – 3 ปี
( ) 4-5 ปี
( ) มากกว่า 5 ปี
6. รายได้เฉลียต่อเดือน
( ) ไม่เกิน 25,000 บาท
( ) 25,001 – 40,000 บาท
( ) 40,001 – 55,000 บาท
( ) ตังแต่ 55,001 บาท ขึนไป
ส่ วนที 2 : แบบประเมินเกียวกับรู ปแบบภาวะผู้นําตามการรับรู้ ของพนักงาน
คําชีแจง : โปรดอ่านข้อความต่อไปนีและพิจารณารู ปแบบภาวะผูน้ าํ ตามการรับรู ้ของพนักงาน โดย
กรุ ณาทําเครื องหมาย / ลงในช่องทีตรงกับระดับรู ปแบบภาวะผูน้ าํ ของท่านมากทีสุ ด
5
หมายถึง
มากทีสุ ด
4
หมายถึง
มาก
3
หมายถึง
ปานกลาง
2
หมายถึง
น้อย
1
หมายถึง
น้อยทีสุ ด

ข้ อ

ข้ อคําถาม

ผู้นําแบบมุ่งคน
1. ผูบ้ งั คับบัญชาทํางานโดยพยายามให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเกิดความพอใจสูงสุด หลีกเลียง
ปั ญหาหรื อความขัดแย้ง
3. ผูบ้ งั คับบัญชาทํางานโดยมุง่ เน้นทีความสัมพันธ์
กับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาโดยทีผลงานอาจไม่บรรลุ
เป้ าหมาย
4. การมองโลกในแง่ดี ช่วยเหลือให้กาํ ลังใจ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในการปฏิบตั ิงาน
5.

ผูบ้ งั คับบัญชายึดถือของตนกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชามี
ความสําคัญเหนือสิ งอืนใด
ผู้นําแบบมุ่งงาน

มากทีสุ ด
(5)

ระดับความสําคัญ
มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีสุ ด
(4)
(3)
(2)
(1)
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ผูบ้ งั คับบัญชาทํางานโดยมุง่ ทีจะให้งานสําเร็ จ
เพียงอย่างเดียวในลักษณะบ้างานหรื องานขึน
สมอง
7. ผูบ้ งั คับบัญชาใช้อาํ นาจ กฎระเบียบ ข้อบังคับ การ
สังการและวิธีการทํางานทีเฉี ยบขาดและไม่เปิ ด
โอกาสให้ซกั ถาม
8. ผูบ้ งั คับบัญชามุ่งทํางานอย่างเต็มทีโดยไม่สนใจ
ความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
9. ผูบ้ งั คับบัญชาสังการทังหมด ตัดสิ นใจแก้ปัญหา
เอง โดยไม่สนใจความต้องการของผูอ้ ืน
10. ผูบ้ งั คับบัญชาปกครองผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วย
มาตรการเด็ดขาด
ผู้นําแบบมุ่งงานตํา มุ่งคนตํา
11. ผูบ้ งั คับบัญชาไม่รับฟังความคิดเห็นของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทีจะเปลียนแปลงการทํางาน
หรื อนอกเหนือจากหน้าที
12. ผูบ้ งั คับบัญชาไม่สนใจทีจะเสนอหรื อริ เริ ม
ความคิดใหม่ๆและไม่สนใจการเสนอความ
คิดเห็นของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
13. ผูบ้ งั คับบัญชาไม่มีการชีแจง/อธิบายเหตุผลในการ
บริ หารงานต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
6.

14.

ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาไม่ได้รับการชีแจง/ทําความเข้าใจ
ในการบริ หารงานของผูบ้ งั คับบัญชา
15. ผูบ้ งั คับบัญชาพอใจกับวิธีทาํ งานปั จจุบนั และไม่
ต้องการสิ งทีต่างจากทีปฏิบตั ิอยู่
ผู้นําแบบทํางานเป็ นทีม
16. ผูบ้ งั คับบัญชามักคิดค้นงานหรื อวิธีการใหม่ๆ
และกระตุน้ ให้ทุกคนมีส่วนร่ วม
17.

ผูบ้ งั คับบัญชานําเสนอรู ปแบบวิธีการใหม่ๆ เพือ
กระตุน้ การผลิตการสร้างสรรค์ และความพึง
พอใจการทํางาน

มากทีสุ ด
(5)

ระดับความสําคัญ
มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีสุ ด
(4)
(3)
(2)
(1)
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18.

ผูบ้ งั คับบัญชาเปิ ดโอกาสให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา
แสดงความเห็นได้ แม้เป็ นความคิดเห็นทีแตกต่าง
ผูบ้ งั คับบัญชายอมรับความเห็นทีมีเหตุมีผลจาก
ผูอ้ ืนเสมอ
ผูบ้ งั คับบัญชาทุ่มเทความความสามารถคิดค้นงาน
ใหม่ๆและผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเต็มใจให้ความร่ วมมือ

19.
20.

ผู้นําแบบทางสายกลาง
21. ผูบ้ งั คับบัญชามักใช้วธิ ีการผ่อนปรนเข้าหากัน
มากกว่าทีจะเผชิญหน้ากัน เมือเกิดปั ญหาหรื อข้อ
ขัดแย้ง
22. ผูบ้ งั คับบัญชารู ้จกั เลือกสรรและใช้คนให้
เหมาะสมกับงาน
23. ผูบ้ งั คับบัญชาห่วงใยความรู ้สึกของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและผลงานเท่า ๆ กัน
24. ผูบ้ งั คับบัญชาให้ความเป็ นมิตรกับทุกคน ใน
ฐานะเพือนร่ วมงาน
25. ผูบ้ งั คับบัญชามักจะพยายามพบกับ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาครึ งทาง

มากทีสุ ด
(5)

ระดับความสําคัญ
มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีสุ ด
(4)
(3)
(2)
(1)
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ส่ วนที 3 : แบบประเมิน เกียวกับแรงจูงใจในการทํางาน
คําชี แจง : โปรดอ่านข้อความต่อไปนี และพิจารณาระดับ แรงจูงใจในการทํางานของท่านที มี ต่อ
บริ ษทั ซิ ลลิ ค ฟาร์ มา จํากัด โดยกรุ ณาทําเครื องหมาย / ลงในช่ องทีตรงกับระดับแรงจูงใจในการ
ทํางานของท่านมากทีสุ ด
หมายถึง
มากทีสุ ด
หมายถึง
มาก
หมายถึง
ปานกลาง
หมายถึง
น้อย
หมายถึง
น้อยทีสุ ด

ข้ อ

ข้ อคําถาม

ด้ านความสําเร็จของงาน
1. ท่านสามารถทํางานได้สาํ เร็ จตามเป้ าหมายทีวางไว้
2.

ท่านมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาต่างๆทีเกิดขึน

3.

ท่านมีความภาคภูมิใจในผลสําเร็จของงานทีทํา

4.

ท่านได้รับการยกย่องและชมเชยเกียวกับการทํางาน
จากผูบ้ งั คับบัญชาเสมอ

5.

ท่านได้รับการยอมรับเกียวกับความรู ้ ความสามารถ
ในการทํางานจากผูบ้ งั คับบัญชาและเพือนร่ วมงาน

ด้ านลักษณะของงาน
6. ท่านได้ใช้ความรู ้ ความสามารถทีมีอยูอ่ ย่างเต็มทีใน
การทํางานในตําแหน่งปัจจุบนั
7. ลักษณะงานทีรับผิดชอบมีความหลากหลาย ไม่
ซําซาก จําเจ จนทําให้เกิดความเบือหน่าย
8. งานทีท่านได้รับมอบหมายเปิ ดโอกาสให้ใช้ความคิด
ริ เริ มสร้างสรรค์
9. ปริ มาณงานทีรับผิดชอบมีความเหมาะสม ทําให้
สามารถทํางานสําเร็ จลุล่วงได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

ระดับความสําคัญ
มากทีสุ ด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีสุ ด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
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10. ลักษณะงานทีรับผิดชอบมีความน่าสนใจและท้าทาย
สูง
ด้ านความก้ าวหน้ าและความมันคงในงาน
11. บริ ษทั มีนโยบายสนับสนุนบุคลากรให้มีการเลือน
ตําแหน่งสูงขึน
12. ท่านได้รับการสนับสนุนในการศึกษาดูงาน อบรม
สัมมนาทังในและต่างประเทศอยูเ่ สมอ
13. บริ ษทั มีความมันคงและได้รับการยอมรับ
14. ท่านสามารถปฏิบตั ิงานในบริ ษทั ได้จนกระทัง
เกษียณอายุ
15. บริ ษทั ไม่มีนโยบายคัดพนักงานออกหรื อเลิกจ้างงาน
นอกเหนือจากการปฏิบตั ิผดิ กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ด้ านความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคล
16. ในบริ ษทั ของท่านไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก
สามารถทํางานร่ วมกันได้เป็ นอย่างดี
17. ท่านและเพือนร่ วมงานในองค์กรมีสมั พันธภาพทีดี
18. ท่านสามารถปรึ กษากับผูบ้ งั คับบัญชาได้ทุกเรื อง ทัง
เรื องงานและเรื องส่วนตัว
19. เพือนร่ วมงานยินดีให้การช่วยเหลือท่านในทุกเรื อง
ไม่วา่ จะเป็ นเรื องงานหรื อเรื องส่วนตัว
20. ผูบ้ ริ หารมีความเป็ นกันเอง และมีความเข้าใจ
พนักงานในทุกๆเรื อง
ด้ านผลตอบแทนและสวัสดิการ
21. ค่าตอบแทนทีได้รับมีความเหมาะสมกับวุฒิ
การศึกษา ความรู ้ และความสามารถของท่าน
22. ค่าตอบแทนทีได้รับมีความเพียงพอต่อการดํารงชีวติ
ในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบนั
23. ท่านได้รับสวัสดิการต่างๆทีเหมาะสม เช่น โบนัส ,
การปฏิบตั ิงานล่วงเวลาหรื อวันหยุด ,ค่า
รักษาพยาบาล

ระดับความสําคัญ
มากทีสุ ด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีสุ ด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
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24. ค่าตอบแทนสําหรับพนักงานทีต้องปฏิบตั ิงาน
ล่วงเวลา หรื อในวันหยุดเป็ นไปด้วยความยุติธรรม
25. ค่าตอบแทนทีได้รับอยูใ่ นระดับสูงเมือเทียบกับ
องค์กรอืนๆทีอยูใ่ นกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
ด้ านสภาพแวดล้ อมในการปฏิบตั งิ าน
26. บริ ษทั มีเครื องมือ วัสดุอุปกรณ์ และสิ งอํานวยความ
สะดวกในการปฏิบตั ิงานอย่างเพียงพอ
27. บริ ษทั ของท่านมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที
เอือต่อการปฏิบตั ิงาน
28. บริ ษทั ของท่านมีสถานทีทีมีความเป็ นสัดส่วน มี
ความเป็ นระเบียบ สะอาด ปลอดภัยต่อการ
ปฏิบตั ิงาน
29. มีหอ้ งสุขาทีสะอาด และปลอดภัยไว้บริ การพนักงาน
อย่างเพียงพอ
30. สภาพพืนทีการทํางานช่วยเสริ มสร้างบรรยากาศใน
การทํางานได้เป็ นอย่างดี

ระดับความสําคัญ
มากทีสุ ด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีสุ ด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
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ส่ วนที 4 : แบบประเมิน เกียวกับความคิดสร้ างสรรค์ ของพนักงาน
คําชี แจง : โปรดอ่านข้อความต่อไปนี และพิจารณาความคิดสร้างสรรค์ในการทํางานของท่าน โดย
กรุ ณาทําเครื องหมาย / ลงในช่องทีตรงกับระดับแรงจูงใจในการทํางานของท่านมากทีสุ ด
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ข้ อ

ข้ อคําถาม

ความคิดสร้ างสรรค์
1. จากเรื องเพียงเรื องเดียวท่านสามารถคิดแตกประเด็น
ได้อย่างมากมาย
2. ท่านมักจะทําสิ งต่างๆจากแนวคิด แนวปฏิบตั ิ
แบบเดิมๆ
3. ท่านไม่ชอบทีจะทําสิ งต่างๆให้แปลกออกไป
4. ท่านสามารถทีจะนําสิ งใหม่ๆเข้ามาช่วยในการทํางาน
มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึน
5. ท่านสามารถค้นหาทางเลือกใหม่ๆในการแก้ไข
ปั ญหา
6. บ่อยครังทีความคิดของท่านทําให้คนอืนประหลาดใจ
7. ท่านคิดว่าการทําอะไรทีมีแบบแผนตายตัว เป็ นการ
จํากัดอิสระทางความคิด
8. วิธีการทํางานทีกําหนดตามระบบอาจทําให้ขาดอิสระ
ในการทํางาน
9. ท่านคิดว่าการคิดถึงสิ งทีแตกต่างจากคนทัวไป เป็ น
สิ งทีท้าทาย
10. ท่านยอมรับได้วา่ ความขัดแย้งอาจเกิดจากการทํางาน
ร่ วมกัน

มากทีสุ ด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยทีสุ ด
ระดับความสําคัญ
มากทีสุ ด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีสุ ด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
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ระดับความสําคัญ
มากทีสุ ด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีสุ ด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)

11. ท่านมีหลักในการทํางาน คือ เรื องงานคือเรื องงาน
เรื องส่วนตัวคือเรื องส่วนตัว ไม่นาํ มาปะปนกัน

ส่ วนที 5 ข้ อคิดเห็นหรือข้ อเสนอแนะเพิมเติม
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่ าน

ภาคผนวก ค
การทดสอบความน่ าเชือถือของเครืองมือตามแนวคิดของครอนบาร์ ค
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Case Processing Summary
N
Cases

Valid
a

Excluded
Total

%
30

100.0

0

.0

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 ItemTotal 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 ItemTotal 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
ใบตอบรับการนาเสนอบทความงานประชุ มวิชาการระดับชาติ
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ประวัติผ้ ูวจิ ัย
ชือสกุล
ทีอยู่
ทีทํางาน

นางสาวธัญญามาส โลจนานนท์
/ หมู่บา้ น ดิเอมเมอรัลด์ การ์ เด้น ถนน. เลียบคลองทวีวฒั นา เขต.ทวีวฒั นา
แขวง.ทวีวฒั นา กรุ งเทพ
บริ ษทั ซิ ลลิค ฟาร์มา จํากัด
ชัน - อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ถนนสุ ขมุ วิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุ งเทพฯ

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.
สําเร็ จการศึกษาปริ ญญารัฐศาสตร์บณั ฑิต
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ
มหาวิทยาศรี นคริ นทรวิโรฒ
พ.ศ.
สําเร็ จการศึกษาปริ ญญามนุษยศาสตร์บณั ฑิต
สาขาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประวัติการทํางาน
พ.ศ.
บริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่ง เจ้าหน้าทีฝึ กอบรม
พ.ศ.
บริ ษทั ซิ ลลิค ฟาร์ มา จํากัด
ตําแหน่ง ผูแ้ ทนขายยา
ปัจจุบนั
บริ ษทั โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
ตําแหน่ง ผูแ้ ทนขายเครื องมือแพทย์

