
การรับรูภาวะผูนําในทัศนะของพนักงานที่มีตอหัวหนางาน  

กรณีศึกษา บริษัท ไทยไลทบล็อกแอนดแพเนล จํากัด 

 

กองกาญจน  ตีรานุวัตกูล1
 

     ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวนันท  ศิวพิทักษ2 
 

บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยเร่ือง การรับรูภาวะผูนําในทัศนะของพนักงานท่ีมีตอหัวหนางาน 

กรณีศึกษาไทยไลทบล็อกแอนดแพเนล จํากัด มีวัตถุประสงคสําคัญ 4 ประการ คือ 1)เพ่ือทราบ

การรับรูภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงในทัศนะของพนักงานท่ีมีตอหัวหนางาน2) เพ่ือทราบการรับรู

ภาวะผูนําการแลกเปล่ียนในทัศนะของพนักงานท่ีมีตอหัวหนางาน 3)เพ่ือทดสอบการเปรียบเทียบ

ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของหัวหนากับลักษณะสวนบุคคลของพนักงาน 4) เพ่ือทดสอบการ

เปรียบเทียบภาวะผูนําการแลกเปล่ียนของหัวหนากับลักษณะสวนบุคคลของพนักงาน ทําให

ผูบริหารสามารถนําขอมูลท่ีไดจากการวิจัยมาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพภาวะ

ผูนําของหัวหนางาน นอกจากนั้น ผูบริหารสามารถนําไปใชเปนขอมูลในการวางแผนการบริหาร

เพ่ือสงเสริมหรือปรับปรุงแกไข เพ่ือทําใหพนักงานและหัวหนามีความสัมพันธท่ีดีตอกันพรอมท้ัง

มีความผูกพันกับบริษัทในทายสุด 

 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 
การรวมกลุมมนุษย เรามักจะพบวา จะตองมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนผูนําและสวน

สวนท่ีเหลือจะเปนผูตามเสมอ ในองคการก็เชนเดียวกันจําเปนจะตองมีผูใดผูหนึ่งเปนแกนกลาง 

ในการระดมสรรพกําลังท้ังหลายในองคการเพ่ือดําเนินการตางๆ ใหบรรลุวัตถุประสงค ตาม

เปาหมายที่องคการกําหนดไว ดังนั้น ภาวะผูนําจึงเปนองคประกอบอยางหนึ่งตอความมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการใดๆ คุณภาพของภาวะผูนําในการบริหารเปนส่ิงท่ี

สําคัญท่ีทําใหเกิดความแตกตางระหวางองค ท้ังนั้นเพราะ ไมมีองคการใดท่ีมีการจัดรูปแบบ

องคการอยางสมบูรณแบบท่ีสุด ภาวะผูนําจึงอุดชองวางท่ีเกิดข้ึนจากความไมสมบูรณดวยการดูแล

ใหพฤติกรรมของสมาชิกไดรับการประสานและนําไปสูความสําเร็จของงาน (ทวนชัย ชองสวาง, 

2541:  27) 

    การทําธุรกิจอิฐมวลเบาน้ี ผูบริหารบริษัท ไทยไลทบล็อกแอนดแพเนล จํากัด  มี

วิสัยทัศนท่ีกวางไกล ไดมองเห็นการขยายตัวของความตองการคอนกรีตมวลเบา หรือ อิฐมวลเบา 

                                                 
1
 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

2
 อาจารยท่ีปรึกษา 

11



จึงเร่ิมการลงทุนดวยเงินทุนกวา 500 ลานบาท  โรงงานไดกอตั้งบนเนื้อท่ี 20 ไร จังหวัดปทุมธานี  

ผูบริหารไดใชศักยภาพความเปนผูนําอยางไร  ในการนําพาองคกรผานวิกฤตการณมากมาย ไมวา 

วิกฤติเศรษฐกิจ วิกฤติมหาอุทกภัยในป พ.ศ. 2554 ท่ีน้ําปริมาณมหาศาลไหลทะลักผานจังหวัด

ตางๆ ในประเทศ กอในเกิดความเสียหายท่ัวทุกพ้ืนท่ีโดยเฉพาะภาคกลาง จังหวัดปทุมธานีซึ่งเปน

ท่ีตั้งของโรงงาน และวิกฤติทางการเมืองท่ีมีผลกระทบตอหลากธุรกิจ ซึ่งแตละวิกฤติท่ีไดกลาวถึง

มานั้น แมจะมีผลกระทบโดยตรงกับบริษัท จนในปจจุบันนี้บริษัทกําลังเรงการผลิตใหทันกับความ

ตองการของผูบริโภค จําเปนตองกอสรางโรงงานแหลงท่ีสองใหแลวเสร็จโดยเร็ว  

ในการศึกษาคร้ังนี้  ผูวิจัยตองท่ีจะศึกษา “การรับรูภาวะผูนําในทัศนะของพนักงานท่ีมี

ตอหัวหนางาน กรณีศึกษา บริษัท ไทยไลทบล็อกแอนดแพเนล จํากัด”  ดวยการวัดความรับรูของ

พนักงานเก่ียวกับ ภาวะผูนําของหัวหนา  การเปรียบเทียบความแตกตางของคุณลักษณะสวน

บุคคลกับรูปแบบภาวะผูนํา โดยผูวิจัยนําแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับรูปแบบภาวะผูนําของ

หลายทานมาเปนแนวทางในการศึกษา ผลจากการวิจัยนี้สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการ

ปรับปรุงพัฒนาศักยภาพภาวะผูนําของหัวหนางาน นอกจากนี้ผูบริหารสามารถนําไปใชเปนขอมูล

ในการวางแผนการบริหารเพ่ือสงเสริมหรือปรับปรุงแกไข เพ่ือทําใหพนักงานและหัวหนามี

ความสัมพันธท่ีดีตอกันพรอมท้ังมีความผูกพันกับบริษัทในทายสุด 

 

วัตถุประสงคในการวิจัย  

1. เพ่ือทราบการรับรูภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงในทัศนะของพนักงานท่ีมีตอ หัวหนา

งาน 

2. เพ่ือทราบการรับรูภาวะผูนําการแลกเปล่ียนในทัศนะของพนักงานท่ีมีตอ     

หัวหนางาน 

3. เพ่ือทดสอบการเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของหัวหนากับลักษณะ
สวนบุคคลของพนักงาน  

4. เพ่ือทดสอบการเปรียบเทียบภาวะผูนําการแลกเปล่ียนของหัวหนากับลักษณะสวน
บุคคลของพนักงาน 

 

ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยในคร้ังนี้เปนการศึกษารูปแบบภาวะผูนําของผูบริหารบริษัท ไทยไลทบล็อก

แอนดแพเนล จํากัดโดยผูวิจัยมีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 

1. ขอบเขตดานประชากรและตัวอยาง 
     ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ พนักงานของบริษัท ไทยไลทบล็อกแอนดแพเนล 

จํากัด จํานวน 400 คน 
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    ตัวอยาง ไดแก  พนักงานของบริษัท ไทยไลทบล็อกแอนดแพเนล จํากัด  

จํานวน 200 คน เพ่ือวัดทัศนะของพนักงานเกี่ยวกับ ภาวะผูนําของผูบริหาร 

2. ขอบเขตดานตัวแปรท่ีศึกษา 
ตัวแปรอิสระ คือ  อายุ  เพศ  ระดับการศึกษา  ตําแหนง 

  ตัวแปรตาม    คือ  รูปแบบภาวะผูนําของผูบริหารบริษัท ไทยไลทบล็อกแอนด

แพเนล จํากัด  โดยแบงออกเปนผูนําแบบเปล่ียนแปลงและผูนําแบบแลกเปล่ียน   

3. ขอบเขตดานสถานท่ี คือ บริษัท ไทยไลทบล็อกแอนดแพเนล จํากัด ตั้งอยู เลขท่ี 

59 หมู 4 ตําบลเชียงรากนอย อําเภอ สามโคก จังหวัดปทุมธานี  

4. ขอบเขตดานเวลาระยะเวลาทําการวิจัยตั้งแตเดือน มิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2557  

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยจะทําการเก็บรวบรวมขอมูล  โดยการนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูล  ดวยการ

แจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง 200 คน เม่ือไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาแลวจะทําการ

ตรวจสอบความสมบูรณกอนท่ีจะนําแบบสอบถามไปทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม SPSS 

ตอไป 

 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ในการวิเคราะหขอมูล 

 1. แบบสอบถามรูปแบบภาวะผูนําแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 

กกกกกก   ตอนท่ี 1 ลักษณะประชากรศาสตร เชน เพศ อายุ การศึกษา ตําแหนง ใชการ

วิเคราะหโดยการคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ของขอมูลดวยโปรแกรม

สําเร็จรูป SPSS 

กกกกกก   ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเพื่อวัดทัศนะคติของพนักงานเก่ียวกับ ภาวะผูนําของ

ผูบริหารบริษัท ไทยไลทบล็อกแอนดแพเนล นั้น แบงออกเปน 2 สวน 

    2.1 การวิเคราะหขอมูลรูปแบบภาวะผูนําแบบเปล่ียนแปลงและแบบ

แลกเปล่ียน ท่ีสงผลตอทัศนะคติของพนักงานตอผูบริหารผูบริหารโดยหาคาเฉล่ีย (X) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

   2.2 เปรียบเทียบรูปแบบภาวะผูนําท่ีสงผลตอทัศนะคติของพนักงาน

จําแนกตามกลุมตัวอยาง 200 คน โดยใช T-test สําหรับตัวแปรท่ีจําแนก 2 กลุม เม่ือพบวามี

นัยสําคัญจะทําการทดสอบรายคูดวยวิธีการทางสถิติและกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 
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สรุปผลการวิจัย 

กกกกกกกขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยาง 
กกกกกก ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศ

ชายจํานวน 121 คน และเปนเพศหญิง จํานวน 79 คน อายุเฉล่ีย 20 – 30 ป จบการศึกษา

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพกับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวช – ปวส) โดยผูตอบ

แบบสอบถามสวนมากจะเปนพนักงาน  

 

กกกกกกกผลการวิเคราะหสถิติพ้ืนฐานของตัวแปร 
กกกกกกก1. ผลการวิเคราะห การรับรูภาวะผูนําในทัศนะของพนักงานท่ีมีตอหัวหนางานในภาวะ

ผูนําการเปล่ียนแปลง โดยภาพรวมพบวา คาเฉล่ียของภาวะผูนาํแบบเปล่ียนแปลงอยูในระดบัปาน

กลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา  

                 1.1 การมีอุดมการณ พบวา ภาพรวมผลการวิเคราะหอยูในระดับปานกลาง ( X =

3.42) เม่ือพิจารณาเปนรายขอแลว มีบางขอท่ีอยูในระดับมาก คือ หัวหนามีการช้ีใหพนักงานเห็น

ถึงความสําคัญของการมีเปาหมายและวัตถุประสงคหลักในการทํางานท่ีชัดเจน แสดงใหเห็นถึง

ความเฉลียวฉลาดและความสามารถในการทํางาน ทําใหพนักงานรูสึกนับถือ สวนท่ีอยูในระดับ

ปานกลาง คือ หัวหนาประพฤติตนเพื่อใหเกิดประโยชนในการทํางานแกพนักงาน มีการพูดคุยให

พนักงานฟงเร่ืองคานิยม ความเช่ือม่ันในตนเอง เนนความสําคัญของการทุมเทในการทํางาน มี

จุดยืนท่ีชัดเจน มีการแกไขสถานการณอยางรอบครอบและควบคุมอารมณในการตัดสินใจ ให

ความม่ันใจกับพนักงานวา จะตองเอาชนะอุปสรรคตางๆไดและทําใหพนักงานเกิดความภูมิใจท่ีได

รวมทํางานดวย 

                  1.2 การสรางแรงบันดาลใจ ในภาพรวม นั้นอยูในระดับปานกลาง ( X =3.45) 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอแลว มีบางขอท่ีอยูในระดับมาก คือ หัวหนามีการตั้งมาตรฐานในการ

ทํางานสูง การมองการณไกลถึงความเปนไปไดใหมๆ แสดงใหเห็นถึงความตั้งใจอยางแนวแนท่ีจะ

ทํางานใหสําเร็จตามท่ีกําหนดไว และเช่ือม่ันวาพนักงานจะบรรลุเปาหมายในการทํางานได สวนท่ี

อยูในระดับปานกลาง คือผูบริหารพูดถึงเปาหมายในการทํางานดวยความกระตือรือรน ใหกําลังใจ

พนักงาน กระตุนใหตระหนักถึงส่ิงสําคัญท่ีควรไดรับการพิจารณา โดยมุงความสนใจในวิธีการที่จะ

ทําใหงานสําเร็จ ดวยการพูดถึงอนาคตอยางคนมองโลกในแงดี   

                  1.3 การกระตุนทางปญญา ในภาพรวม นั้นอยูในระดับปานกลาง ( X =3.32) 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา อยูในระดับ ปานกลาง คือ หัวหนาเปดโอกาสใหพนักงานมี

สวนรวมในการวิเคราะหและแกปญหาในการทํางานโดยใชขอมูลเปนหลักฐาน เพ่ือท่ีจะปรับปรุง

วิธีการทํางานแบบเดิม โดยหัวหนาอาจมีการเสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานแบบใหม ใหแกพนักงาน 

ในมุมมองตางๆ หลายแงมุม สงเสริมใหพนักงานพูดคุยหรือพิจารณาในเร่ืองท่ีอาจจะเปนปญหา

ในอนาคตได   
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                1.4 การคํานึงถึงเปนรายบุคคล ในภาพรวม นั้นอยูในระดับปานกลาง ( X =3.35) 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา อยูในระดับ ปานกลาง คือ หัวหนาปฏิบัติตอพนักงานโดย

คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล รับฟงเร่ืองตางๆ ของพนักงานดวยความใสใจ ใหคําแนะนํา

ท่ีเปนประโยชนตอความกาวหนาของพนักงาน และทําใหพนักงานสนใจในการพัฒนาจุดเดนของ

ตนเอง  

กกกกกกก2. ผลการวิเคราะห รูปแบบภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน 

โดยภาพรวมพบวา คาเฉล่ียของการรับรูภาวะผูนาํในทัศนะของพนักงานท่ีมีตอหัวหนางานในภาวะ

ผูนําแบบเปล่ียนแปลงอยูในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดบั ปาน

กลาง คือ  

  2.1 การใหรางวัลตามสถานการณ ในภาพรวม นั้นอยูในระดับปานกลาง ( X =

3.30) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา พนักงานท่ีทํางานสําเร็จสูงถึงเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด หัวหนา

จะแสดงความพึงพอใจและมอบความเช่ือถือในการทํางาน ดวยการใหความม่ันใจวา จะไดรับ

รางวัลท่ีเหมาะสมกับความพยายามในการปฏิบัติงาน  

  2.2 การบริหารเชิงรุก ในภาพรวม นั้นอยูในระดับปานกลาง ( X =3.32) เม่ือ

พิจารณารายขอ พบวา หัวหนาจะติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานอยางใกลชิด คอยดูแล

ตรวจสอบขอบกพรองของพนักงานอยางเครงครัด โดยใหความสําคัญในการแกปญหาเฉพาะหนา 

สนใจในส่ิงท่ีผิดปกติ ส่ิงท่ีผิดพลาด ส่ิงท่ีเปนขอยกเวน ส่ิงท่ีเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐาน และคนหา

ขอบกพรองของพนักงาน กอนท่ีจะใหความคิดเห็นแกพวกเขาในการปฏิบัติงาน   

  2.3 การบริหารเชิงรับ ในภาพรวม นั้นอยูในระดับปานกลาง ( X =3.14) เม่ือ

พิจารณารายขอ พบวา หัวหนาเปดโอกาสใหพนักงานมีโอกาสแสดงความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน เม่ือเกิดปญหาข้ึนถึงขนาดท่ีพนักงานไมสามารถแกไขได หรือตอเม่ืองานนั้นเปนงานท่ี

ต่ํากวามาตรฐาน หัวหนาจึงจะดําเนินการแกไข และบอกขอบกพรองหรือส่ิงท่ีทําใหเกิด

ขอผิดพลาด 

 3. ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางการรับรูภาวะผูนําการ

เปล่ียนแปลงในทัศนะของพนักงานท่ีมีตอหัวหนางานกับลักษณะสวนบุคคลซ่ึงจําแนกออกเปน 

เพศ อายุ ระดับการศึกษาและตําแหนงของพนักงาน พบวา การรับรูภาวะผูนําในทัศนะของ

พนักงานท่ีมีตอหัวหนางานในภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง จําแนกตามเพศนั้นพบวา พนักงานท่ีมี

เพศตางกัน มีการรับรูเก่ียวกับภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลง (t = -0.25, Sig. = 0.81) ไม

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Sig. > 0.05)  การรับรูของพนักงานเก่ียวกับภาวะผูนํา

แบบเปลี่ยนแปลง จําแนกตามชวงอายุพบวา พนักงานท่ีมีอายุตางกัน มีการรับรูองพนักงาน

เก่ียวกับภาวะผูนําแบบเปล่ียนแปลง (Sig. = 0.25) ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(Sig. > 0.05)  การรับรูของพนักงานเก่ียวกับภาวะผูนําแบบเปล่ียนแปลง จําแนกตามระดับ

การศึกษา พบวา พนักงานท่ีมีการศึกษาตางกัน มีระดับการรับรูเ ก่ียวกับภาวะผูนําแบบ
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เปล่ียนแปลง ( Sig. = 0.11) ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Sig. > 0.05)  การรับรู

ของพนักงานเก่ียวกับภาวะผูนําแบบเปล่ียนแปลง จําแนกตามตําแหนงพบวา พนักงานท่ีมี

ตําแหนงตางกัน มีการรับรูเก่ียวกับภาวะผูนําแบบเปล่ียนแปลง ( Sig. = 0.23) ไมแตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Sig. > 0.05)    

กกกกก 4.  ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางการรับรูภาวะผูนําการ

แลกเปล่ียนในทัศนะของพนักงานท่ีมีตอหัวหนางานกับลักษณะสวนบุคคลซึ่งจําแนกออกเปน เพศ 

อายุ ระดับการศึกษาและตําแหนงของพนักงาน พบวา การรับรูภาวะผูนําในทัศนะของพนักงานท่ีมี

ตอหัวหนางานในภาวะผูนําการแลกเปล่ียน จําแนกตามเพศนั้นพบวา พนักงานท่ีมีเพศตางกัน มี

การรับรูเก่ียวกับภาวะผูนําการแลกเปล่ียน (t = -0.15, Sig. = 0.99) ก็ไมแตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (Sig. > 0.05) การรับรูของพนักงานเก่ียวกับภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน 

จําแนกตามชวงอายุพบวา พนักงานท่ีมีอายุตางกัน การรับรูของพนักงานเกี่ยวกับภาวะผูนําแบบ

แลกเปล่ียน (Sig. = 0.37) ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Sig. > 0.05) การรับรูของ

พนักงานเกี่ยวกับภาวะผูนําการแลกเปล่ียน จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา พนักงานท่ีมี

การศึกษาตางกัน การรับรูเก่ียวกับภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน (Sig. = 0.02*) แตกตางกัน อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ (Sig. > 0.05) และการรับรูของพนักงานเก่ียวกับภาวะผูนําการแลกเปล่ียน 

จําแนกตามตําแหนงพบวา พนักงานท่ีมีตําแหนงตางกัน การรับรูเก่ียวกับภาวะผูนําแบบ

แลกเปล่ียน (Sig. = 0.40) ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Sig. > 0.05)   

 

การอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยพบประเด็นท่ีนาสนใจ โดยนํามาอภิปรายผลดังตอไปนี้ 

               1. โดยภาพรวมพบวา หัวหนาใชภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง อยูในระดับปานกลาง 

แสดงใหเห็นถึง หัวหนาใชภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ไดแก การมีอุดมการณ การสรางแรง

บันดาลใจ การกระตุนทางปญญาและการคํานึงถึงรายบุคคลนั้น อยูในระดับปานกลาง อาจเปน

เพราะหัวหนาแตละคนมีการปรับเปล่ียนรูปแบบภาวะผูนําใหเหมาะสมทันตอเหตุการณท่ีตอง

แกไข  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กรณิกา ตันติกนกพร (2539)ซึ่งไดศึกษาความสัมพันธ

ระหวางกลวิธีการใชอํานาจ กับภาวะผูนํา การเปลี่ยนแปลงของหัวหนาหอผูปวย ตามการรับรูของ

พยาบาลประจํา การโรงพยาบาลรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร 

               2. หัวหนาใชภาวะผูนําการแลกเปล่ียน อยูในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นถึง หัวหนา

ใชภาวะผูนําการแลกเปล่ียน ไดแก การใหรางวัลตามสถานการณ การบริหารเชิงรุก การบริหารเชิง

รับ นั้น โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อภิวรรณ แกวเล็ก 

(2542) ท่ีศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม

สามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 
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               3. การเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางการรับรูภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงในทัศนะ

ของพนักงานท่ีมีตอหัวหนางานกับลักษณะสวนบุคคลซ่ึงจําแนกออกเปน เพศ อายุ ระดับ

การศึกษาและตําแหนงของพนักงาน พบวา การรับรูภาวะผูนําในทัศนะของพนักงานท่ีมีตอหัวหนา

งานในภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงโดยภาพรวมนั้น ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ

ประเสริฐ สมพงษธรรม (2538) ท่ีศึกษาการใชภาวะผูนําของศึกษาธิการจังหวัด 

               4. การเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางการรับรูภาวะผูนําการแลกเปล่ียนในทัศนะ

ของพนักงานท่ีมีตอหัวหนางานกับลักษณะสวนบุคคลซ่ึงจําแนกออกเปน เพศ อายุ ระดับ

การศึกษาและตําแหนงของพนักงาน พบวา การรับรูภาวะผูนําในทัศนะของพนักงานท่ีมีตอหัวหนา

งานในภาวะผูนําการแลกเปลี่ยนโดยภาพรวมนั้น ไมแตกตางกัน ซึ่งผลการวิจัยไดสอดคลองกับ

งานวิจัยของ ฐิตวดี เทียมสุวรรณ (2554) เร่ือง รูปแบบภาวะผูนํา แรงจูงใจภายในท่ีมีอิทธิพลตอ

ความคิดสรางสรรคของพนักงาน กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย จํากัดมหาชนสวนภาพรวมรูปแบบ

ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียนกับระดับการศึกษา พบวา ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันของพนักงาน มี

ความสัมพันธตอระดับความสัมพันธตอภาพรวมรูปแบบภาวะผูนําแบบเปล่ียนแปลง แตกตางกัน 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นําชัย ศุฤกษชัยสกุล (2550) เร่ือง การศึกษาความสัมพันธ

โครงสรางเชิงเสนพหุระดับปจจัยภาวะผูนํา ปจจัยกลุมสาระการเรียนรู และปจจัยสวนบุคคลท่ี

สงผลตอเครือขายการแลกเปลี่ยนทางสังคมในท่ีทํางานและตัวแปรผลทางดานจิตพิสัยของหัวหนา

กลุมสาระการเรียนรูและครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร 

 

ขอเสนอแนะ 
กกกกกกก ภาวะนําผูนําของหัวหนา ตามการรับรูของพนักงานนนั้น อยูในระดับปานกลาง ซึ่งดาน

ภาวะผูการเปล่ียนแปลง มีองคประกอบยอยดาน  การมีอุดมการณและการสรางแรงบันดาลใจนั้น 

อยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวา หัวหนามีการช้ีใหพนักงานเห็นถึงความสําคัญของการมีเปาหมาย

และวัตถุประสงคหลักในการทํางานท่ีชัดเจน มีการตั้งมาตรฐานในการทํางานสูงการมองการณไกล

ถึงความเปนไปได ความตั้งใจอยางแนวแนท่ีจะทํางานใหสําเร็จตามท่ีกําหนดไว และเช่ือม่ันวา

พนักงานจะบรรลุเปาหมายในการทํางานได แสดงใหเห็นถึงศักยภาพความเปนผูนําของหัวหนา 

ทําใหพนักงานนับถือ เช่ือม่ันในการทํางานของหัวหนา ขอเพ่ิมการจัดกิจกรรมเปดโอกาสให

พนักงานพูดคุยในเร่ืองท่ีอาจจะเปนปญหาหรือประโยชนตอพนักงานในอนาคต ซึงจะทําให

พนักงานสนใจในการพัฒนาจุดเดนของตนเอง เพ่ือทําใหพนักงานและหัวหนามีความสัมพันธท่ีดี

ตอกัน สรางความผูกพันกับบริษัท 

 

 

 

 

17



บรรณานุกรม 

ภาษาไทย 

หนังสือ 

บุญชม ศรีสะอาด. (2547) สถิติ การวิจัยเบ้ืองตน. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน. 

 

วิทยานิพนธ 
กรณิกา ตนัตกินกพร.(2539).  ความสมัพันธระหวางกลวิธีการใชอํานาจกับภาวะผูนําการ

เปล่ียนแปลงหัวหนาผูปวยตามการรับรูของพยาบาลประจําการ  ของโรงพยาบาล
รัฐ กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการ

พยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ฐิตวดี  เนียมสุวรรณ. (2554). รูปแบบภาวะผูนํา แรงจูงใจภายในที่มีอิทธิพลตอความคิด
สรางสรรค ของพนักงาน กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย จํากัดมหาชน.วิทยานิพนธ

บริหารธุรกิจ มหาบัณฑติ สาขาการประกอบการ : มหาวิทยาลัยศิลปกร. 

ทวนชัย  ชองสวาง. (2541). ภาวะผูนําและผลประโยชนตอบแทนท่ีมีผลกระทบตอความ
ผูกพันของคนในองคการของการทางพิเศษแหงประเทศไทย. : มหาวิทยาลัย            

เซนตจอหน. 

ประเสริฐ สมพงศธรรม. (2538).  การวิเคราะหภาวะผูนําของศึกษาธิการจังหวัดที่สัมพันธกับ
ประสิทธิผลองคการสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด.  วิทยานิพนธคุรุศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิยาลัย. 

นําชัย ศภุฤกษชัยสกุล. (2550). การศึกษาความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนพหุระดับปจจัย
ภาวะผูนําปจจัยกลุมสาระการเรียนรู และปจจัยสวนบุคคลทีส่งผลตอเครือขายการ
แลกเปลี่ยนทาง สังคมในทีท่ํางานและตัวแปรผลทางดานจิตพิสัยของหัวหนากลุม
สาระการเรียนรูและครูโรงเรียนมัธยมศกึษาในกรุงเทพมหานคร. ดุษฎีบัณฑติ 

สาขาวิชาการวจิัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต : กมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

กกกก 

ภาษาตางประเทศ 

 

BOOKS 

Bass, B.M. (1985). Leadership and performance beyond expection. New York : Free. 

 

 

 

18


	รวมไฟล์วารสาร ทั้งหมด (ใส่เลขหน้าแล้ว) (ถูกต้อง) 22
	รวมไฟล์วารสาร ทั้งหมด (ใส่เลขหน้าแล้ว) (ถูกต้อง) 23
	รวมไฟล์วารสาร ทั้งหมด (ใส่เลขหน้าแล้ว) (ถูกต้อง) 24
	รวมไฟล์วารสาร ทั้งหมด (ใส่เลขหน้าแล้ว) (ถูกต้อง) 25
	รวมไฟล์วารสาร ทั้งหมด (ใส่เลขหน้าแล้ว) (ถูกต้อง) 26
	รวมไฟล์วารสาร ทั้งหมด (ใส่เลขหน้าแล้ว) (ถูกต้อง) 27
	รวมไฟล์วารสาร ทั้งหมด (ใส่เลขหน้าแล้ว) (ถูกต้อง) 28
	รวมไฟล์วารสาร ทั้งหมด (ใส่เลขหน้าแล้ว) (ถูกต้อง) 29

