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บทคัดย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค  ์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนกังานต่อภาวะผูน้าํแบบการเปลี่ยน 
แปลงของบริษทัผูผ้ลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์แห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบุรี ใน  
4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการใชอ้ิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ ดา้นการกระตุน้ทาง
ปัญญา และดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา อายงุานในที่ทาํงานปัจจุบนั และตาํแหน่งงาน ประชากรในการวิจยัในคร้ังน้ี คือ 
พนกังานของบริษทัผูผ้ลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์แห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบุรี
ทุกตาํแหน่ง จาํนวน 1,815 คน สุ่มเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม จาํนวน 330 คน โดยเคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์ หาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจาํนวน 330 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 
177 คน คิดเป็นร้อยละ 53.60 มีอาย  ุ26-35 ปี จาํนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 38.80 มีระดบัการศึกษา 
ตํ่ากว่าปริญญาตรี จาํนวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 52.70 มีอายงุานในท่ีทาํงานปัจจุบนั 1-5 ปี จาํนวน 129 
คน คิดเป็นร้อยละ 39.00 และมีตาํแหน่งงานงานเป็นพนกังานปฏิบติัการ จาํนวน 279 คน คิดเป็นร้อยละ 
84.50 
 ผลการวิจยัพบว่า ความคิดเห็นของพนกังานต่อภาวะผูน้าํแบบการเปลี่ยนแปลง ของบริษทั 
ผูผ้ลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์แห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบุรี โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุก ๆ ดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัจากดา้นที่มีค่าเฉล่ียสูง
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ท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นการใชอิ้ทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์, ดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล, ดา้นการสร้าง
แรงบนัดาลใจ และดา้นการกระตุน้ทางปัญญา ตามลาํดบั 

คาํสําคัญ: ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง, ผูผ้ลิต, ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์, นิคมอุตสาหกรรม 

ABSTRACT 
 The objective is to study the opinions of employees on transformational leadership of an 
electronic component manufacturer in 304 Industrial Estate, Prachinburi Province in 4 areas: 
idealized influence, inspiration motivation, intellectual stimulation and individualized consideration 
classified by personal factors such as sex, age, educational level, working years of employment in the 
current workplace and job position. The population in this research was 1,815 all position employees 
of an electronic component manufacturing company in 304 Industrial Estate, Prachinburi Province. 
The population was randomly assigned to a sample of 330 respondents who answered the 
questionnaire. Data was analyzed by using computer software packages to find the percentage, mean 
and standard deviation 
 The results founded that 330 respondents are mostly female 177 peoples representing 
53.60 %. Most aged 26-35 years 128 peoples representing 38.80 %. Most are 174 peoples with lower 
than a bachelor's degree representing 52.70 %. Most are the working years of employment in the 
current workplace during 1-5 years 129 peoples representing 39.0% and most position are 279 
peoples as operating personnel representing 84.50. 
 The results founded that opinions of employees on transformational leadership of an 
electronic component manufacturer in 304 Industrial Estate, Prachinburi Province overall, is at a high 
level. When considering each aspect, it is found that every aspect is at a high level. In ranking from 
the highest average is idealized influence, individual consideration, inspiration motivation and 
intellectual stimulation respectively. 

Keyword: Transformational leadership, Manufacturer, Electronic component, Industrial Estate 

บทนํา 
  องคก์ารธุรกิจจาํเป็นตอ้งปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มการแข่งขนัและการเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ปัจจยัที่สําคญัอยา่งหน่ึงที่สามารถช่วยให้องคก์รอยูร่อดและขบัเคลื่อนองคก์รให้ไปสู่
วิสัยทศัน์ และเป้าหมายท่ีกาํหนดไวไ้ดแ้ก่ บุคลากรขององคก์รท่ีมีคุณภาพ และบุคคลสาํคญัท่ีมีบทบาท
ในการนาํพาและสร้างบุคลากรคุณภาพ คือ ผูน้าํองคก์ารและหวัหนา้งาน จึงจาํเป็นอยา่งยิ่งที่ตอ้งนาํ
แนวคิดการพฒันาภาวะผูน้าํของบุคลากรมาปรับใช  ้เนื่องจากผูน้าํเป็นบุคคลที่จะแสดงบทบาทเพื่อ
นาํไปสู่จุดมุ่งหมายต่าง ๆ และเป็นผูม้าประสานช่วยให้เกิดความร่วมมือร่วมใจพาองคก์ารไปสู่ความ 
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สําเร็จตามวิสัยทศัน์ และวตัถุประสงค ์และที่สําคญัคือ ทาํให้องคก์ารสามารถสร้างความไดเ้ปรียบใน
การแข่งขนัทางธุรกิจและเติบโตอยา่งย ัง่ยืน 
 บริษทัผูผ้ลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบุรี 
ดาํเนินธุรกิจหลกัเป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ มีอตัราการทาํกาํไรไม่บรรลุเป้าหมาย สาเหตุหลกั
ส่วนหน่ึงมาจากตน้ทุนที่เกิดจากทรัพยากรมนุษย  ์ทั้งที่เป็นผลประกอบการ และประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังาน ดงันั้นจึงสมควรอยา่งยิง่ท่ีบริษทัจะให้ความสาํคญักบัการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ เพราะหาก
สามารถบริหารทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งประสิทธิภาพได  ้ยอ่มสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตและ
ควบคุมตน้ทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลดีต่อองคก์ารในทุกดา้น 
 ภาวะผูน้าํแบบการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) เป็นการเปล่ียนแปลงความ
พยายาม ความสามารถ และศกัยภาพของผูร่้วมงานในองคก์ารให้สูงข้ึนกว่าความพยายามท่ีคาดหวงัดว้ย
แรงจูงใจภายในตวับุคคลที่เกิดข้ึนเองอยา่งเป็นธรรมชาติ ทาํให้เกิดการตระหนกัรู้ในภารกิจและ
วิสัยทศัน์ขององคก์าร  จูงใจให้บุคลากรมองไกลไปถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของกลุ่มและองคก์ารหรือ
ในบริบทท่ีใหญ่ข้ึน ทาํให้บุคลากรเพิ่มมูลค่าในตนเองและเพ่ิมมูลค่าให้กบัองคก์ารอยา่งมหาศาลอีกดว้ย  
 ดงันั้น การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาและสํารวจความคิดเห็นของพนกังานต่อภาวะผูน้าํ
แบบการเปลี่ยนแปลง ของบริษทัผูผ้ลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรม 304 
จงัหวดัปราจีนบุรี เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษานาํไปใชป้ระเมินความคิดเห็นของพนกังานต่อภาวะ
ผูน้าํแบบการเปลี่ยนแปลงของผูบ้งัคบับญัชาของพนกังาน และใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนพฒันา
และฝึกอบรมหวัหนา้งาน ผูบ้ริหาร และผูที้่สนใจพฒันาภาวะผูน้าํและศกัยภาพในตนเอง อีกทั้งการ
พฒันาแนวคิดของภาวะผูน้าํแบบการเปล่ียนแปลงให้เกิดการปฏิบติัจริงอยา่งแพร่หลายในองคก์าร ยอ่ม
เป็นผลดีต่อการบริหารองคก์ารโดยองคร์วม ทั้งในดา้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และพลวตัของ
องคก์ารในระยะยาว 

วัตถุประสงค์ 
เพื ่อศึกษาความคิดเห็นของพนกังานต่อภาวะผูน้ําแบบการเปลี่ยนแปลง ของบริษทัผูผ้ลิต

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์แห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบุรี 

ขอบเขตการวิจัย 
การวิจยัคร้ังน้ี ทาํการศึกษาความคิดเห็นของพนกังานต่อภาวะผูน้าํแบบการเปล่ียนแปลง ของ

บริษทัผูผ้ลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์แห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบุรี มีขอบเขตการ
วิจยั ดงัน้ี 
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ขอบเขตด้านเน้ือหา 
ตัวแปรอสิระ ประกอบดว้ย 
1. ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย  ุระดบัการศึกษา อายงุานในท่ี

ทาํงานปัจจุบนั และระดบัตาํแหน่งงาน 
ตัวแปรตาม ประกอบดว้ย 
1. ความคิดเห็นของพนกังานต่อภาวะผูน้าํแบบการเปลี่ยนแปลง ไดแ้ก่ ดา้นการใชอ้ิทธิพล

อยา่งมีอุดมการณ์ ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา ดา้นการคาํนึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล 

ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรที่ใชใ้นการวิจยั คือ พนกังานทุกตาํแหน่งของบริษทัผูผ้ลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

แห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบุรี  จาํนวน 1,815 คน (ขอ้มูลจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
ณ มกราคม พ.ศ. 2565) โดยผูว้ิจยัใชว้ิธีการคาํนวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีการใชสู้ตรการคาํนวณของ 
ทาโร่ ยามาเน่ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ซ่ึงกาํหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งเท่ากบั
ร้อยละ 5 ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 330 คน 

ขอบเขตด้านระยะเวลา  
ดาํเนินการวิจยัตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565  

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
1. เพื่อสาํรวจและสะทอ้นความคิดเห็นของพนกังานต่อภาวะผูน้าํแบบการเปล่ียนแปลง 
2. เพื่อนาํผลสรุปที่ไดเ้สนอต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล นาํไปพิจารณาใชป้ระกอบเป็นแนวทาง

บริหารภาวะผูน้าํแบบการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. อายงุานในท่ีทาํงานปัจจุบนั 
5. ระดบัตาํแหน่งงาน 
 

ความคิดเห็นของพนกังานต่อภาวะผูน้าํ 
แบบการเปล่ียนแปลง ของบริษทัผูผ้ลิตช้ินส่วน
อิเลก็ทรอนิกส์แห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรม 304 

จงัหวดัปราจีนบุรี 

1. ดา้นการใชอิ้ทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 
2. ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ 
3. ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา 
4. ดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
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แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 แนวคดิ และทฤษฏีเกีย่วกับภาวะผู้นําแบบการเปลีย่นแปลง 

บาส (Bass, 1985) ไดอ้ธิบายภาวะผูน้ําการเปลี่ยนแปลงในแง่ของอิทธิพลของผูน้ําที่มีต่อ 
แรงจูงใจของผูต้าม เพราะผูต้ามจะรู้สึกไวว้างใจ ช่ืนชมภกัดี และเคารพผูน้าํ รวมถึงติดตามภารกิจสร้าง 
แรงบนัดาลใจและวิสัยทศัน์ จึงเตม็ใจที่จะทาํงานหนกักว่าที่คาดหวงั และมุ่งเนน้การทาํงานเพื่อผล 
ประโยชน์ของส่วนรวมและองคก์าร โดยแนวความคิดเกี่ยวกบัภาวะผูน้ําแบบการเปลี่ยนแปลงมี
องคป์ระกอบท่ีสาํคญั 4 ส่วน ไดแ้ก่ การอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์, การสร้างแรงบนัดาลใจ, การกระตุน้
ทางปัญญา และการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  

ข้อมูลบริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนอเิล็กทรอนิกส์แห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี 
 บริษทัผูผ้ลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบุรี  
จดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดั เมื่อปี พ.ศ. 2549 เพื่อเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี
สาํนกังานและโรงงานตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบุรี ผูถื้อหุ้นหลกั คือ บริษทัแม่ท่ี 
จดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น และเป็นกิจการที่ไดสิ้ทธิพิเศษจากการไดร้ับการส่งเสริมการลงทุน ตาม
พระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ผลิตภณัฑห์ลกัของบริษทั คือ ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึง
เป็นส่วนประกอบท่ีสาํคญัของวงจรไฟฟ้า มีหนา้ท่ีหลกัในการยึดอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เขา้ไวด้ว้ยกนั โดย
ผลิตภณัฑที์่ใชช้ิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของบริษทัมีหลากหลาย ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายใน
บา้น อุปกรณ์ในรถยนตแ์ละเกมคอนโซล โทรศพัทมื์อถือ อุปกรณ์ภาพและเสียง กลอ้งดิจิตลั 

งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
ธีระยทุธ เมฆประสาท (2558) ศึกษาเร่ือง อิทธิพลของภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงต่อวฒันธรรม

องคก์าร ความพึงพอใจในการทาํงาน ความผูกพนัต่อองคก์าร และผลการปฏิบตัิงานของพนกังานใน
กลุ่มอุตสาหกรรมผูผ้ลิตชิ้นส่วนยานยนตข์องประเทศญี่ปุ่นในประเทศไทย พบว่า ภาวะผูน้ําการ
เปล่ียนแปลงของหวัหนา้งาน มีอิทธิพลทางบวกต่อวฒันธรรมองคก์าร ความพึงพอใจในการทาํงาน และ
ความผูกพนัต่อองคก์าร โดยระดบัความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของกลุ่มตวัอยา่ง โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ดา้นการกระตุน้การใชป้ัญญา และการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์
ตามลาํดบั ดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด  

อารียา สระผล (2559) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงและความ
ผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังานบริษทั เอสเคโพลีเมอร์ จาํกดั พบว่า ระดบัความสัมพนัธ์ภาวะผูน้าํการ
เปล่ียนแปลงของพนกังานบริษทั เอสเคโพลีเมอร์ จาํกดั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณารายดา้น 
พบว่า ดา้นการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ และ
ดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ลาํดบัสุดทา้ย คือ ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญามีค่าเฉล่ียตํ่าสุด  
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ณฐัธิดา สุวฒัน์เมฆินทร์ (2562) ศึกษาเร่ือง อิทธิพลของภาวะผูน้าํแบบสร้างการเปลี่ยนแปลง 
และบรรยากาศองคก์รต่อกรอบความคิดแบบเติบโตของพนกังานในองคก์รนวตักรรม พบว่าภาวะผูน้าํ
แบบสร้างการเปลี่ยนแปลงและบรรยากาศองคก์รมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกที่ระดบันยัสําคญั 0.01  
ต่อกรอบแนวคิดการเติบโต และบรรยากาศองคก์ร โดยระดบัความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํแบบสร้างการ
เปลี่ยนแปลงของกลุ่มตวัอยา่ง โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง เมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัสูงทุก
ดา้น โดยดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลง มา คือ ดา้นการกระตุน้การใช้
ปัญญา และดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ตามลาํดบั ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ มีค่าเฉลี่ย
นอ้ยท่ีสุด  
 สายรุ้ง กลา้สูงเนิน (2562) ศึกษาเร่ือง ภาวะผูน้าํการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อความผูกพนัต่อ
องคก์ารของพนกังานฝ่ายผลิตบริษทั ฟูไน (ไทยแลนด)์ จาํกดั พบว่า ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงส่งผล 
ต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังานฝ่ายผลิตบริษทั ฟูไน (ไทยแลนด)์ จาํกดั โดยระดบัความคิดเห็น
ต่อภาวะผูน้าํการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มตวัอยา่ง โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า  
อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้น
การกระตุน้การใชป้ัญญา, ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ ส่วนดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ  
มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 

วิธีดาํเนินการวิจัย 

การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง
โดยวิธีการวิจยัแบบสาํรวจ (Survey Research) และใชว้ิธีเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใชใ้นการวิจยั คือ พนกังานของบริษทัผูผ้ลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แห่งหน่ึงใน

นิคมอุตสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบุรี 
กลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัทาํการคาํนวณหากลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) 

ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ซ่ึงกาํหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งเท่ากบัร้อยละ 5 ได้
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับไดต้อ้งไม่ตํ่ากว่า 327.77 คน จึงจะเก็บกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีอยูท่ี่
จ ํานวน 330 คน จากประชากรทั้งหมด 1,815 คน ใชว้ ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental 
Sampling) 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม โดยประกอบไปดว้ย 2 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 ขอ้มูลเกี่ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย  ุระดบั

การศึกษา อายงุานในท่ีทาํงานปัจจุบนั และระดบัตาํแหน่งงาน  
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามวดัความคิดเห็นของพนกังานต่อภาวะผูน้าํแบบการเปลี่ยนแปลง โดย
แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด=5, มาก=4, ปานกลาง=3, นอ้ย=2, นอ้ยท่ีสุด=1 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
สร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของพนกังานต่อภาวะผูน้าํแบบการเปล่ียนแปลง ของ

บริษทัผูผ้ลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์แห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบุรี และตรวจสอบ
เน้ือหาว่าครอบคลุมวตัถุประสงคห์รือไม่ จากนั้นนาํไปให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรง
และความถูกตอ้งของเน้ือหา ตลอดจนไปถึงความชดัเจนและการใชภ้าษาที่เหมาะสม ซ่ึงมีเกณฑใ์น 
การตรวจในแต่ละขอ้ ดงัน้ี 

วดัผลโดยพิจารณาจากคะแนน IOC ดงัน้ี 
1. ขอ้คาํถามท่ีมีคะแนน IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 มีค่าความเท่ียงตรงใชไ้ด ้
2. ขอ้คาํถามท่ีมีคะแนน IOC ตํ่ากว่า 0.50 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาคร้ังน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแจกแบบสอบถามให้แก่พนกังานกลุ่มตวัอยา่ง เมื่อรับ

แบบสอบถามคืนจะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์  และให้คะแนนแบบสอบถามทั้งหมด
ตามเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ทาํการประมวลผลวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ค่าร้อยละ (Percentage) สาํหรับการวิเคราะห์เพื่อบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 
2. ค่าเฉลี่ย (Mean) สําหรับการวิเคราะห์ความคิดเห็นของพนกังานต่อภาวะผูน้ําแบบการ

เปลี่ยนแปลง ของบริษทัผูผ้ลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรม 304 จงัหวดั
ปราจีนบุรี 

3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) สาํหรับการวิเคราะห์ความคิดเห็นของพนกังานต่อภาวะ 
ผูน้าํแบบการเปล่ียนแปลง ของบริษทัผูผ้ลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์แห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรม 304 
จงัหวดัปราจีนบุรี 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม

ทั้งหมดจาํนวน 330 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จาํนวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 53.60 และเพศชาย 
จาํนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 46.40 สัดส่วนอายขุองกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีอาย ุ26-35 ปี จาํนวน 128 
คน คิดเป็นร้อยละ 38.80 รองลงมาคือ อายตุ ํ่ากว่า 25 ปี จาํนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 32.10, อาย ุ36-45 



8 
 
ปี จาํนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00 และอาย ุ46 ปีข้ึนไป จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.10 ตามลาํดบั 
ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี จาํนวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 52.70 
รองลงมาคือ ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จาํนวน 153 คน คิดเป็น ร้อยละ 46.40 และระดบัสูงกว่า
ปริญญาตรี จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.90 ตามลาํดบั อายงุานในที่ทาํงานปัจจุบนั ส่วนใหญ่ มีอายุ
งาน 1-5 ปี จาํนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 39.00 รองลงมาคือ 6-10 ปี จาํนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.60, ตํ่ากว่า 1 ปี จาํนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 26.70 และ 11 ปีข้ึนไป จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.70 ตามลาํดบั และตาํแหน่งงานส่วนใหญ่ มีตาํแหน่งงานเป็นพนกังานปฏิบติัการ จาํนวน 279 คน คิด
เป็นร้อยละ 84.50 รองลงมาคือ ผูช่้วยหวัหนา้งาน หรือหวัหนา้งาน จาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50, 
ผูช่้วยผูจ้ดัการแผนก หรือผูจ้ดัการแผนก จาํนวน 19 คน คิดเป็น ร้อยละ 5.80 และผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่าย หรือ
ผูจ้ดัการฝ่าย จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.20 ตามลาํดบั  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของพนกังานต่อภาวะผูน้าํแบบการเปลี่ยนแปลง
ของบริษทัผูผ้ลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์แห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบุรี พบว่า 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุก ๆ ดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัจาก
ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นการใชอิ้ทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์, ดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล, ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ และดา้นการกระตุน้ทางปัญญา ตามลาํดบั  

1. ด้านการใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ทุก ๆ ขอ้มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 

คือ ผูบ้งัคบับญัชาไม่เอาเปรียบผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการทาํงานแมว้่าสามารถทาํได,้ ผูบ้งัคบับญัชาเป็น
แบบอยา่งที่ดีของความมุ่งมัน่ ทุ่มเทในการปฏิบตัิงานเพื่อความสําเร็จของหน่วยงานและองคก์ร, 
ผูบ้งัคบับญัชามุ่งเนน้ประโยชน์ส่วนรวมและบริษทัมากกว่าประโยชน์ส่วนตน, ผูบ้งัคบับญัชามีความรู้
ความสามารถในตาํแหน่งหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ, ผูบ้งัคบับญัชารับผิดชอบแทนผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเสมอ เม่ือมี
ปัญหาหรือความผิดพลาดเกิดข้ึน, ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความรู้สึกอยากประสบความสําเร็จเช่นเดียวกบั
ผูบ้งัคบับญัชา, ผูบ้งัคบับญัชายึดหลกัคุณธรรม จริยธรรมในการทาํงาน หลีกเลี่ยงการใชอ้าํนาจในทาง 
มิชอบ หรือเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพอ้ง, ผูบ้งัคบับญัชาปฏิบตัิตามสัญญาที่เคยให้ไว ้
กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกคร้ัง, ผูบ้งัคบับญัชาเปิดใจรับฟังคาํวิจารณ์ ความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะจาก
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน, ผูบ้งัคบับญัชาสร้างความสัมพนัธ์ที่ดีและสร้างความสามคัคีกบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและบุคคลในองคก์ร, ผูบ้งัคบับญัชาสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองไดดี้ แสดงถึงการใช้
เหตุผลมากกว่าการใชอ้ารมณ์, ผูบ้งัคบับญัชาแสดงถึงวิสัยทศัน์ มองการณ์ไกล และสามารถถ่ายทอดไป
ยงัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และ ผูบ้งัคบับญัชาประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี สร้างความเช่ือใจ 
เคารพ ศรัทธาแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และบุคคลอ่ืน ตามลาํดบั 

2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีทั้งขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 

และระดบัปานกลาง โดยขอ้ที่มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ  ผูบ้งัคบับญัชาส่งเสริมกิจกรรม 
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ในหน่วยงานเพื่อพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังาน และสร้างแรงบนัดาลใจ เช่น กิจกรรม Kaizen, 5S, 
PDCA, ผูบ้งัคบับญัชาให้กาํลงัใจและความช่วยเหลือแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเมื่อตอ้งเผชิญกบัปัญหาและ
อุปสรรค, ผูบ้งัคบับญัชาแสดงความเชื่อมัน่ในตวัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาว่าจะสามารถทาํงานบรรลุตาม
เป้าหมายได,้ ผูบ้งัคบับญัชาบอกผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้ทราบและตระหนกัถึงความสาํคญัของหน่วยงานว่า
จะมีผลกระทบต่อความสาํเร็จขององคก์ารอยา่งไร, ผูบ้งัคบับญัชาให้ขอ้มูลยอ้นกลบั (feedback) ทั้งเชิง
บวกและเชิงลบแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งสมํ่าเสมอ  เพื ่อปรับปรุงและพฒันาการทาํงานให้ดีข้ึน, 
ผูบ้งัคบับญัชายกยอ่งชมเชย ให้รางวลัแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเมื่อทาํงานสําเร็จตามเป้าหมายหรือเกินกว่า
เป้าหมายเพื่อให้เกิดความพยายามในการทาํงานมากข้ึน, ผูบ้งัคบับญัชาสร้างและปลูกฝังเจตคติท่ีดีและ
การคิดในแง่บวกแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งต่อเน่ือง และผูบ้งัคบับญัชากาํหนดเป้าหมายของงานท่ีทา้ทาย 
และพฒันาศกัยภาพของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยูเ่สมอ ตามลาํดบั ส่วนขอ้ที่มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปาน
กลาง คือ ผูบ้งัคบับญัชาบอกผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้ทราบถึงแนวทางความกา้วหนา้ในตาํแหน่งอาชีพการ
งาน และผูบ้งัคบับญัชาสร้างบรรยากาศแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ กระตุน้ให้เกิดความคิด
สร้างสรรคใ์นการทาํงานภายในหน่วยงาน ตามลาํดบั 

3. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีทั้งขอ้ที่มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั

มาก และระดบัปานกลาง โดยขอ้ที่มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ ผูบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาสให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในการตดัสินใจเพื่อหาแนวทางและวิธีการแกไ้ขใหม่ ๆ, ผูบ้งัคบับญัชาส่ง 
เสริมให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาฝึกการวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง, ผูบ้งัคบับญัชาให้ขอ้มูลข่าวสาร
ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองคก์รให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทราบอยูเ่สมอเพื่อเตรียม
ความพร้อมภายใตก้ารเปลี่ยนแปลง, ผูบ้งัคบับญัชาสร้างเจตคติของความรู้สึกเป็นเจา้ของของงานท่ี
รับผิดชอบ และเป็นเจา้ขององคก์รที่ทาํงาน, ผูบ้งัคบับญัชาสร้างเจตคติให้เห็นว่าปัญหาที่เกิดข้ึนเป็น
เร่ืองทา้ทายและเป็นโอกาสที่ดีในการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั, ผูบ้งัคบับญัชามุ่งเนน้ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
คิดแบบเชิงรุก (proactive thinking) มีการวางแผนงานเพื่อป้องกนัปัญหาและความผิดพลาดมากกว่า 
การตั้งรับปัญหา, ผูบ้งัคบับญัชากระตุน้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้เกิดความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํงาน และ
เสนอวิธีการทาํงานท่ีดีข้ึน และ ผูบ้งัคบับญัชาส่งเสริมและสนบัสนุนผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้พฒันาศกัยภาพ
และทกัษะของตนเอง เพื่อให้เกิดความเช่ียวชาญและสามารถพฒันากระบวนการทาํงาน ตามลาํดบั ส่วน 
ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ผูบ้งัคบับญัชาส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการแลกเปล่ียน
ความรู้ระหว่างกนัภายในหน่วยงาน และผูบ้งัคบับญัชาฝึกฝนผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้คิดและแกไ้ขปัญหา
อยา่งเป็นระบบจากมุมมองรอบดา้นดว้ยการใชเ้หตุผลและหลกัฐานประกอบ ตามลาํดบั 

4. ด้านการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีทั้งขอ้ที่มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั

มาก  และระดบัปานกลาง  โดยขอ้ที่มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  คือ  ผูบ้งัคบับญัชาปฏิบตัิต ่อ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งให้เกียรติดว้ยความเสมอภาคและความเที่ยงตรง, ผูบ้งัคบับญัชามอบหมายงาน
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อยา่งทัว่ถึง โดยคาํนึงถึงความรู้ ความสามารถท่ีแตกต่างของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแต่ละคน, ผูบ้งัคบับญัชา
ปรึกษาหารือกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก่อนตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา, ผูบ้งัคบับญัชา
รับฟัง และไม่ละเลยความคิดเห็น วิธีการทาํงานใหม่ ๆ และวิสัยทศัน์ท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเสนอ, ผูบ้งัคบั 
บญัชามีการส่ือสารแบบสองทางเพ่ือส่ือสารระหว่างผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีมีการรับรู้ขอ้มูลแตกต่างกนัเขา้ใจ
ตรงกนัอยา่งถูกตอ้ง, ผูบ้งัคบับญัชาแสดงการยอมรับและช่ืนชมความสามารถของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแต่ละ
คนเมื่อปฏิบตัิงานสําเร็จ และผูบ้งัคบับญัชาช่วยเหลือและจดัหาเคร่ืองมือในการทาํงานแก่ผูใ้ตบ้งัคบั 
บญัชาเพื่อช่วยให้ทาํงานไดอ้ยา่งราบร่ืน ตามลาํดบั ส่วนขอ้ที่มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ 
ผูบ้งัคบับญัชาให้คาํปรึกษา และคาํแนะนําที่เป็นประโยชน์ต่อความกา้วหนา้ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา, 
ผูบ้งัคบับญัชาส่งเสริมการฝึกอบรมและการพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้มีการพฒันาจุดแขง็ของตนเอง 
และผูบ้งัคบับญัชาเอาใจใส่ดูแล ให้เวลาพูดคุย และสอนงานแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นรายบุคคลอยูเ่สมอ 
ตามลาํดบั 

สรุปผลการวิจัย  
ปัจจัยส่วนบุคคล 
การศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของพนกังานต่อภาวะผูน้าํแบบการเปล่ียนแปลง ของบริษทัผูผ้ลิต

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบุรี ผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งหมดจาํนวน 330 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จาํนวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 53.60 มีอาย ุ26-35 ปี 
จาํนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 38.80 มีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี จาํนวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 
52.70 มีอายงุานในท่ีทาํงานปัจจุบนั 1-5 ปี จาํนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 39.00 และมีตาํแหน่งงานงาน
เป็นพนกังานปฏิบติัการ จาํนวน 279 คน คิดเป็นร้อยละ 84.50  

ความคิดเห็นของพนักงานต่อภาวะผู้นําแบบการเปลี่ยนแปลงของบริษัทผู้ผลิตช้ินส่วน
อิเลก็ทรอนิกส์แห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรม 304 จังหวดัปราจีนบุรี 

ความคิดเห็นของพนกังานต่อภาวะผูน้ําแบบการเปลี่ยนแปลง ของบริษทัผูผ้ลิตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์แห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบุรี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุก ๆ ดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัจากดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดไดแ้ก่ 
ดา้นการใชอิ้ทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์, ดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล, ดา้นการสร้างแรงบนัดาล
ใจ และดา้นการกระตุน้ทางปัญญา ตามลาํดบั 

อภิปรายผล 
การศึกษาวิจยัเ ร่ือง  ความคิดเห็นของพนกังานต่อภาวะผูน้ําแบบการเปลี่ยนแปลงของ

บริษทัผูผ้ลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบุรี โดยรวม 
อยูใ่นระดบัมาก เรียงลําดบัจากดา้นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  ดา้นการใชอ้ิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์,   
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ดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล, ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ และดา้นการกระตุน้ทางปัญญา 
โดยมีประเด็นอภิปรายเพิ่มเติม ดงัน้ี  

1. ด้านการใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  
  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นว่าการที่ผูบ้งัคบับญัชาไม่เอา
เปรียบผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการทาํงานแมว้่าสามารถทาํได,้ เป็นแบบอยา่งท่ีดีของความมุ่งมัน่ ทุ่มเทใน
การปฏิบตัิ งานเพื่อความสําเร็จของหน่วยงานและองคก์รและมุ่งเนน้ประโยชน์ส่วนรวมและบริษทั
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อารียา สระผล (2559) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์
ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี่ยนแปลงและความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังานบริษทั เอสเคโพลีเมอร์ 
จาํกดั พบว่า ระดบัความสัมพนัธ์ภาวะผูน้าํการเปลี่ยนแปลงของพนกังานบริษทั เอสเคโพลีเมอร์ จาํกดั 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ และดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ลาํดบัสุดทา้ย  
คือ ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญามีค่าเฉล่ียตํ่าสุด  

2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นว่า การที่ผูบ้งัคบับญัชาส่งเสริม

กิจกรรมในหน่วย งานเพ่ือพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังาน และสร้างแรงบนัดาลใจในการปฏิบติังาน 
เช่น กิจกรรม Kaizen, 5S, PDCA รวมทั้งให้กาํลงัใจและความช่วยเหลือแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเมื่อตอ้ง
เผชิญกบัปัญหาและอุปสรรค และแสดงให้เห็นถึงความเช่ือมัน่ในตวัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาว่าจะสามารถ
ทาํงานบรรลุตามเป้าหมายได  ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธีระยทุธ เมฆประสาท (2558) ศึกษาเร่ือง 
อิทธิพลของภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงต่อวฒันธรรมองคก์าร ความพึงพอใจในการทาํงาน ความผูกพนั
ต่อองคก์าร และผลการปฏิบติังานของพนกังานในกลุ่มอุตสาหกรรมผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนตข์องประเทศ
ญ่ีปุ่นในประเทศไทย พบว่า ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของหวัหนา้งาน มีอิทธิพลทางบวกต่อวฒันธรรม
องคก์าร ความพึงพอใจในการทาํงาน และความผูกพนัต่อองคก์าร โดยระดบัความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํ
การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มตวัอยา่ง โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า ทุกดา้นอยู ่
ในระดบัมาก โดยดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด รองลงมา คือ ดา้นการกระตุน้การใช้
ปัญญา และการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ ตามลาํดบั ดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีค่าเฉล่ีย
นอ้ยท่ีสุด  

3. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นว่า การท่ีผูบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาส

ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในการตดัสินใจเพื่อหาแนวทางและวิธีการแกไ้ขใหม่ ๆ และส่งเสริมให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาฝึกการวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเองได ้ทั้งยงัส่ือสารให้ขอ้มูลข่าวสารความ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองคก์รให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทราบอยูเ่สมอเพื่อเตรียมความ
พร้อมภายใตก้ารเปลี่ยนแปลง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณฐัธิดา สุวฒัน์เมฆินทร์ (2562) ศึกษาเร่ือง 
อิทธิพลของภาวะผูน้าํแบบสร้างการเปลี่ยนแปลง และบรรยากาศองคก์รต่อกรอบความคิดแบบเติบโต
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ของพนกังานในองคก์รนวตักรรม พบว่าภาวะผูน้าํแบบสร้างการเปลี่ยนแปลงและบรรยากาศองคก์ร 
มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกที่ระดบันยัสําคญั 0.01 ต่อกรอบแนวคิดการเติบโต และบรรยากาศองคก์ร 
โดยระดบัความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํแบบสร้างการเปล่ียนแปลงของกลุ่มตวัอยา่ง โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง 
เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัสูงทุกดา้น โดยดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ มีค่าเฉล่ียสูง
ที่สุด รองลง มา คือ  ดา้นการกระตุน้การใชป้ัญญา และดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
ตามลาํดบั ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด  

4. ด้านการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นว่า การท่ีผูบ้งัคบับญัชาปฏิบติัต่อ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งให้เกียรติดว้ยความเสมอภาคและความเที่ยงตรง สามารถมอบหมายงานอยา่ง
ทัว่ถึงโดยคาํนึงถึงความรู้ ความสามารถท่ีแตกต่างของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแต่ละคน และมกัจะปรึกษาหารือ
กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก่อนตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเสมอ สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ สายรุ้ง กลา้สูงเนิน (2562) ศึกษาเร่ือง ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์าร
ของพนกังานฝ่ายผลิตบริษทั ฟูไน (ไทยแลนด)์ จาํกดั พบว่า ภาวะผูน้าํการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อความ
ผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังานฝ่ายผลิตบริษทั ฟูไน (ไทยแลนด)์ จาํกดั โดยระดบัความคิดเห็นต่อภาวะ
ผูน้าํการเปล่ียนแปลงของกลุ่มตวัอยา่ง โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบั
มากทุกดา้น ดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีค่าเฉล่ียมากที่สุด รองลงมา คือ ดา้นการกระตุน้
การใชปั้ญญา, ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ ส่วนดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของพนกังานต่อภาวะผูน้ําแบบการเปลี่ยนแปลง ของ

บริษทัผูผ้ลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบุรี สรุปขอ้ 
เสนอแนะจากผลการวิจยั ดงัน้ี 

1. ด้านการใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  
ส่ิงที่ตอ้งส่งเสริม คือ การแสดงออกถึงการประพฤติปฏิบตัิตนของผูบ้งัคบับญัชาให้เป็น

แบบอยา่งของการไม่เห็นแก่ตวั ไม่เอาเปรียบผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและองคก์าร โดยนาํหลกัธรรมพรหม
วิหาร 4 หรือ หลกัความประพฤติท่ีประเสริฐบริสุทธ์ิ ไดแ้ก่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา และ สังคหวตัถุ 
4 หรือ ธรรมเคร่ืองยึดเหน่ียวใจบุคคลและประสานหมู่ชนไวใ้นสามคัคี ไดแ้ก่ ทาน ปิยวาจา อตัถจริยา 
สมานตัตตา มาปรับใชใ้นการปกครองและบริหาร ประเด็นต่อมา คือ ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งแสดงให้เห็น
เป็นแบบอยา่งถึงความมุ่งมัน่ทุ่มเทในการปฏิบตัิงานเพื่อความสําเร็จของหน่วยงานและองคก์รโดย
ส่วนรวม โดยผูบ้งัคบับญัชาตอ้งเป็นผูน้าํและพิสูจน์ตนเองในหน่วยงานท่ีตนเองรับผิดชอบ แสดงจุดยืน
ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและบุคลากรในองคก์ารเห็นถึงการปฏิบตัิให้เห็นผลจริง มุ่งเนน้การปฏิบตัิอยา่ง
ต่อเนื่องและไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค ยึดมัน่ในจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ประเด็นสุดทา้ย คือ ผูบ้งัคบับญัชามุ่งเนน้ประโยชน์ส่วนรวมและบริษทัมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 



13 
 
ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งเป็นผูริ้เร่ิมปฏิบตัิให้เห็นเป็นตวัอยา่งถึงความมีนํ้ าใจและการเสียสละ สนบัสนุน
การทาํประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่หวงัผล และต่อตา้นพฤติกรรมแสวงหาประโยชน์ส่วนตนต่าง ๆ  

2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  
ส่ิงท่ีตอ้งส่งเสริม คือ ผูบ้งัคบับญัชาส่งเสริมกิจกรรมในหน่วยงาน เพื่อพฒันาประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังาน และสร้างแรงบนัดาลใจผ่านกิจกรรมต่าง ๆ โดยผูบ้งัคบับญัชารับฟังและสนบัสนุนความคิด 
ขอ้เสนอในการปรับปรุงและพฒันาวิธีการทาํงานจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตลอดเวลา อยา่งไรก็ตาม การ
กระตุน้ให้ทาํตามเป้าหมายกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ควรเป็นการกดดนัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา แต่ควรช้ีให้เห็นถึง
คุณค่าและประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการยอมรับนบัถือและรู้คุณค่าในตนเองและคุณค่าของผลงานท่ีเกิดข้ึน
ต่อส่วนรวม ประเด็นต่อมา ในเร่ืองการให้กาํลงัใจและความช่วยเหลือแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเม่ือตอ้งเผชิญ
กบัปัญหาและอุปสรรค สามารถใชว้ิธีให้คาํแนะนาํในการทาํงาน และการให้ขอ้มูลป้อนกลบัควบคู่กนั 
โดยสังเกตและสอบถามความคิดเห็นหรือความรู้สึกของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยไม่วิพากษว์ิจารณ์ และ 
ให้คาํแนะนาํ หรือเขา้ไปมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา เพื่อทาํให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความมัน่ใจและมีขวญั
กาํลงัใจในการปฏิบตัิงาน ประเด็นสุดทา้ย คือ ผูบ้งัคบับญัชาแสดงความเช่ือมัน่ในตวัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
ว่าจะสามารถทาํงานบรรลุตามเป้าหมายได  ้โดยตอ้งมอบอาํนาจในการตดัสินใจเพื่อแสดงถึงความ
เช่ือมัน่และไวว้างใจ สร้างบรรยากาศของความเช่ือใจและเคารพซ่ึงกนัและกนั นอกจากน้ี ควรชมเชย
และให้รางวลัเพ่ือทาํให้เกิดความภูมิใจและแรงจูงใจจากภายใน  

3. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 
ส่ิงท่ีตอ้งส่งเสริม คือ ผูบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ

เพื่อหาแนวทางและวิธีการแกไ้ขใหม่ ๆ โดยใชห้ลกัการทาํงานเป็นทีม ร่วมกบัการส่ือสารแบบสองทาง 
เพื่อนาํไปสู่การคน้พบวิธีการแกปั้ญหาและมุมมองวิธีทาํงานใหม่ ๆ รวมถึงการลดขอ้ผิดพลาดอยา่งมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ทั้งน้ีตอ้งส่ือสารให้สมาชิกทุกคนทราบถึงเป้าหมายเดียวกนั มีสิทธ์ิแสดงความ
คิดเห็นเท่าเทียมกนั และจูงใจให้ทีมห่วงใยต่อความสาํเร็จของทีมเป็นท่ีตั้ง ประเด็นต่อมา ผูบ้งัคบับญัชา
ส่งเสริมให้ผู ใ้ตบ้งัคบับญัชาฝึกการวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง  โดยใชก้รอบแนวคิด 
5W2H+CP โดย 5W ประกอบไปดว้ย What, Who, Where, When และWhy ส่วน 2H มาจาก How และ 
How much (ค่าใชจ่้าย หรือค่าความเสียหายท่ีเกิดข้ึน) ส่วน CP คือ ซ่ึง Corrective คือ แนวทางการแกไ้ข
เบ้ืองตน้อยา่งถูกตอ้ง และ Preventive คือ การป้องกนัการเกิดซํ้ า โดยปฏิบติัให้เป็นแบบอยา่งเป็นประจาํ 
ถือเป็นการฝึกฝนให้คิดเองก่อน และคิดวิเคราะห์ล่วงหนา้ ประเด็นสุดทา้ย คือ ผูบ้งัคบับญัชาให้ขอ้มูล
ข่าวสารความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทราบอยูเ่สมอเพื่อเตรียมความพร้อมภายใตก้าร
เปลี่ยนแปลง โดยผูบ้งัคบับญัชาตอ้งถือหนา้ท่ีการส่ือสารเป็นหนา้ที่สาํคญัและกระทาํเป็นกิจวตัร ทั้งน้ี 
ควรช้ีให้เห็นความสาํคญั และตระหนกัถึงการส่ือสารขอ้มูลท่ีจาํเป็นอยา่งเหมาะสมและทนัเวลา เพื่อช่วย
หาหนทางแกไ้ขปัญหาและลดความเสียหายจากการพลาดขอ้มูลสาํคญั 
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4. ด้านการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  
ส่ิงท่ีตอ้งส่งเสริม คือ ผูบ้งัคบับญัชาปฏิบตัิต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งให้เกียรติ ดว้ยความเสมอ

ภาคและความเที่ยงตรง โดยส่ือสารออกมาทั้งคาํพูดและการปฏิบตัิที่อยูบ่นพื้นฐานของความจริงใจ 
ความเคารพ และความใส่ใจต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และถือเป็นหนา้ที่สําคญัที่ตอ้งหาหนทางให้ทุกคน
ไดร้ับการปฏิบตัิอยา่งดีท่ีสุดดว้ยบรรทดัฐานเดียวกนั ดว้ยความเสมอภาค และยตุิธรรม ประเด็นต่อมา 
คือ ผูบ้งัคบับญัชามอบหมายงานอยา่งทัว่ถึง โดยคาํนึงถึงความรู้ ความสามารถที่แตกต่างของผูใ้ต ้
บงัคบับญัชาแต่ละคน โดยตอ้งเขา้ใจทุกกระบวนการปฏิบตัิงานในหน่วยงานจากการวิเคราะห์งาน 
รวมถึงการใชค้นให้ตรงกบังาน เพื่อกระจายงานให้ทีมงานแต่ละคนอยา่งเหมาะสม ไม่กระจุกตวัท่ีคนใด
คนหน่ึงมากจนเกินไป นอกจากน้ีควรสังเกตและประเมินทกัษะ ความรู้ความสามารถของผูใ้ตบ้งัคบั 
บญัชาในการปฏิบติังาน และดาํเนินการเพื่อให้ผูบ้งัคบับญัชาแต่ละคนคน้หางานท่ีเหมาะสมตามความรู้
ความสามารถ ทกัษะความถนดัของตนเอง และประเด็นสุดทา้ย คือ ผูบ้งัคบับญัชาปรึกษาหารือกบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก่อนตดัสิน ใจในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดว้ยการส่ือสารแบบสองทาง
ร่วมกบัการป้อนขอ้มูลยอ้นกลบั โดยควรแจง้ท่ีมาและสาเหตุของเร่ืองที่อาจมีผลกระทบต่อผูใ้ตบ้งัคบั 
บญัชา และสอบถามความคิดเห็น พร้อมทั้งรับฟังและให้คาํปรึกษา รวมทั้งร่วมแกปั้ญหาไปพร้อมกนั  

ข้อเสนอแนะในการทาํวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มตวัแปรต่าง ๆ ในการวิจยั เพื่อให้ไดข้อ้มูลที่ครบถว้น และ

รอบดา้นมากยิ่งข้ึน เพราะปัจจยัที่มีผลต่อการพฒันาบุคลากรไม่ไดม้ีเพียงดา้นภาวะผูน้าํเพียงดา้นเดียว 
โดยตวัแปรในดา้นต่าง ๆ ที่เพิ ่มเขา้ไปในการวิจยัสามารถสะทอ้นความสําคญัของปัจจยัที่อาจมีผล 
กระทบต่อการพฒันาบุคลากรในแต่ละงานวิจยัได  ้และสามารถประยกุตก์ารวิจยัให้สอดคลอ้งและ 
ตรงเป้าประสงคข์องแต่ละหน่วยงานและองคก์ารมากยิ ่งข้ึน เช่น ปัจจยัที่เกี่ยวกบั ความผูกพนัต่อ
องคก์าร, ความพึงพอใจในงาน, แรงจูงใจในการปฏิบติังาน, พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร, 
บรรยากาศองคก์าร, การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ และสมรรถภาพหลกัขององคก์าร เป็นตน้ 

2. ควรเพ่ิมแนวคิดในการวิจยัเก่ียวกบัภาวะผูน้าํตามแนวคิดและทฤษฏีอ่ืน ๆ แนวคิดท่ีทนัสมยั 
หรือแนวคิดท่ีเกิดข้ึนใหม่ ควบคู่ไปกบัการวิจยัเก่ียวกบัภาวะผูน้าํแบบการเปล่ียนแปลง เช่น แนวคิด
เก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูน้าํ, พฤติกรรมของผูน้าํ, ผูน้าํตามสถานการณ์ และอิทธิพลอาํนาจของผูน้าํ เป็น
ตน้ ทั้งน้ี เพื่อศึกษาเปรียบเทียบเพ่ิมเติมว่า พนกังานในองคก์ารท่ีทาํการศึกษามีความคิดเห็นต่อแนวคิด
เก่ียวกบัภาวะผูน้าํแบบต่าง ๆ อยา่งไร และแนวคิดเก่ียวกบัภาวะผูน้าํแบบใดท่ีเหมาะสมกบัองคก์ารมาก
ท่ีสุด เพื่อนาํผลการวิจยัไปพฒันาและปรับใชต่้อทั้งในองคก์าร และในการศึกษาวิจยัในอนาคต 

3. เพื่อให้ผลการวิจยัมีความแม่นยาํและชดัเจนมากยิ่งข้ึน ควรทาํการศึกษาเชิงลึกโดยรูปแบบ
การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกมากยิ่งข้ึน เป็นการขยายความรู้ความ
เขา้ใจในบริบทของสภาพแวดลอ้ม และปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์ารท่ีทาํการศึกษา 
และสามารถใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพมาเป็นการสาํรวจนาํร่องก่อนสาํหรับการศึกษาในเชิงปริมาณ หรือ
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เป็นการวิจยัแบบผสานวิธี ทาํให้เขา้ใจสภาพปัญหา เพื่อตั้งสมมติฐานและรวบรวมตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีมีอาจ
มีอิทธิพลและควรนาํมารวมในการวิจยั ทาํให้ไดข้อ้คน้พบทางการวิจยัท่ีมีความครบถว้นสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

4. การวิจยัคร้ังน้ี มีขอบเขตในดา้นพื้นที่การศึกษาวิจยัเฉพาะพนกังานของบริษทั ผูผ้ลิต
ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์แห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบุรี แต่ยงัถือไม่ไดว้่าผลการ 
วิจยัคร้ังน้ีจะเป็นตวัแทนของพนกังานของบริษทัแห่งน้ีทั้งหมด จึงควรขยายขอบเขตการศึกษาให้
ครอบคลุมกลุ่มตวัอยา่งพนกังานให้มากยิ่งข้ึน โดยการเปล่ียนวิธีการสุ่มตวัอยา่ง จากวิธีสุ่มตวัอยา่งแบบ
ไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Nonprobability sampling) ดว้ยวิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental 
sampling) โดยไม่มีแบบแผนในการสุ่มพนกังานท่ีจะมาตอบแบบสอบถาม มาเป็นวิธีสุ่มตวัอยา่งแบบใช้
ความน่าจะเป็น (Probability sampling) ดว้ยวิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น (Stratified sampling) 
เพื่อให้ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนของแต่ละกลุ่มท่ีเฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึน และสามารถเปรียบเทียบ
คุณลกัษณะท่ีแตกต่างระหว่างชั้น และลดความคลาดเคล่ือนท่ีมีผลต่อการแปลความหมายผลการวิจยั  

5. ควรนาํรูปแบบของแบบสอบถามไปเปรียบเทียบ หรือนาํไปปรับประยกุตใ์ชใ้นงานวิจยั 
ตามบริบทขององคก์ารท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างจากอุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ในการวิจยัคร้ังน้ี เพื่อให้การวิจยัมีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา และให้ผลการวิจยัที่สอดคลอ้งกบัความ
ประสงคข์ององคก์ารที่ตอ้งการนาํไปใชป้ระโยชน์ หรือในการวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัอื่นที่ตอ้งการ
ศึกษาต่อไป 
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