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บทคัดยอ 

    การศึกษาอิสระนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 2) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของพนักงานบริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ตามปจจัยสวนบุคคล ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ 

พนักงานบริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 7,625 คน คำนวณวิธีของยามาเน ไดกลุมตัวอยาง 

381 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตรวัดประมาณคา 5 ระดับของลิเคิรท มีคาความเชื่อมั่น 

0.964 ใชวิธีแบงชั ้นภูมิในการแจกแบบสอบถาม สถิติที ่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติเชิงพรรณนา 

ประกอบดวยความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน ประกอบดวย การวิเคราะห

คาที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบวา 1) ภาวะ

ผูนำการเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X̅ = 3.80) และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานโดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก (X̅ = 4.11) 2) ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของพนักงานแตกตางกันในดานอายุ แตไม

แตกตางกันในดานเพศ ระดับการศึกษา สวนงานที่สังกัด ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่

ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 3) ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง ดานการกระตุนทางปญญาสงผลตอประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของพนักงาน มีผลเชิงบวกตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ทาอากาศยานไทย 

จำกัด (มหาชน) ในระดับปานกลาง (R = 0.679) มีอำนาจพยากรณรอยละ 46.1 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 
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คำสำคัญ: ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง ประสทิธิภาพการปฏิบตัิงาน บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 

 

Abstract 

The purposes of this independent study were 1 )  to investigate the transformational 

leadership affecting the performance efficiency of employees at Airport of Thailand Public 

Company Limited and 2) to compare performance efficiency of employees classified by personal 

factors. The samples of this study computed by YAMANE formula were 381 of 7,625 employees 

at Airport of Thailand Public Company Limited. Data was collected by using Likert 5 scale 

questionnaire with reliability of 0.964, selected through stratified random sampling and statistically 

analyzed by using frequency, percentage, means and standard deviation and inferential statistics 

included t-test, One-way ANOVA and multiple regression analysis. The results of this study 

indicated that: 1) The overall transformational leadership was at high level (X̅ = 3.80) and the 

overall performance efficiency was at high level (X̅ = 4.11).  2) There was a statistically significant 

difference of the performance efficiency of employees in the aspect of age but there was no 

statistically significant difference of the performance efficiency of employees at .05 level in the 

aspect of gender, education level, department, working experience and average monthly income.  

3) Transformational leadership in the aspect of intellectual stimulation affects the performance 

efficiency of employees and positively affects the performance efficiency of employees at Airport 

of Thailand Public Company Limited in moderate confidence (R=0.679) with predicting power 

percentage of 46.1 at a statistically significant 0.05 level. 

 

Keywords: Transformational leadership, performance efficiency, Airport of Thailand Public 

Company Limited 

 

บทนำ 

          ในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยางมากมาย ทั้งดานวัฒนธรรม สังคม การเมืองและเศรษฐกิจ อีก

ทั้งเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่องเรื่อยมาจนมีความทันสมัยและกลายเปนสวนประกอบอยางหนึ่งใน

ชีวิตประจำวันของมนุษย ดวยเหตุนี้เองจึงทำใหเกิดการแขงขันกันสูงขึ้นในหลายประเทศ องคการตาง ๆ จึงตอง

เรงพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อใหสามารถปรับตัวใหทันกับการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนได และในสถานการณเชนนี้เอง ผูนำจึงมีความสำคัญเปนอยางมาก นอกจากจะเปนบุคคลที่
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มีภาวะผูนำสูงแลว ยังมีความเก่ียวของและมีบทบาทมากที่สุดในการบริหารจัดการดานตาง ๆ ภายในองคการให

สามารถดำเนินกิจการตอไปได โดยแนวคิดที่ไดรับความสนใจและกลาวถึงเปนอยางมาก คือ แนวคิดเก่ียวกับภาวะ

ผูนำการเปลี่ยนแปลง มอีงคประกอบ 4 ประการ คือ ดานการมีภาวะผูนำเชิงบารม ีดานการสรางแรงบันดาลใจ ดาน

การกระตุนทางปญญา และดานการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ซึ่งเปนแนวคิดที่มีอิทธิพลมาก ผูบริหารและ

ผูนำจึงตองปฏิบัติตนใหสอดคลองกับแนวคิดนี้ เพื่อทำใหผูใตบังคับบัญชาเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

การที่พนักงานจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น ไมไดข้ึนอยูกับตัวบุคคลเพียงอยางเดียว 

การทำงานรวมกับผูอ่ืนก็มีความสำคัญเชนกัน เนื่องจากในบางตำแหนงไมสามารถทำงานเพียงคนเดียวใหประสบ

ความสำเร็จไดหากปราศจากบคุคลอ่ืนมาเก่ียวของ ประสบการณและความชำนาญ การเรียนรู การพัฒนาตนเอง 

การเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวมและความรวมมือกันก็เปนปจจัยที่ทำใหงานชิ้นนั้นเกิดประสิทธิภาพได โดย

องคประกอบของการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพนั้นมี 4 ประการดวยกัน คือ คุณภาพงาน ปริมาณงาน เวลา และ

คาใชจายในการดำเนินงาน ที่ผูบริหารและผูนำควรใหความสนใจและนำมาเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให

ผูใตบังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ  

บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจประเภททาอากาศยานของประเทศไทย รวมทั้ง

กิจการอ่ืนที่เก่ียวของหรือตอเนื่องกับการประกอบกิจการทาอากาศยาน แตเนื่องจากสถานการณโรคระบาดโควิด-19 

ทำใหกระทบโดยตรงตอธุรกิจดานการทองเที่ยวและบริการเปนอยางมาก สงผลใหรายไดของบริษัทฯ ลดลง อีกทั้ง

พนักงานยังมีความออนไหวตอสถานการณในปจจุบัน ทำใหทั้งผูบริหารและผูนำจำเปนตองมีภาวะผูนำที่สามารถ

ทำใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพในสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน 

ดวยเหตุนี้ ทำใหผูวิจัยเกิดความสนใจในการศึกษาเร่ือง ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) วามีลักษณะภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงใน

ดานใดบางที่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อสามารถนำไปใชเปนประโยชนในการปรับปรุง

แกไขและพัฒนาภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงขององคการ รวมทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงานได 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท  

ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 

2. เพื่อเปรียบเทียบประสทิธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 

ตามปจจัยสวนบุคคล 
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สมมติฐานการวิจัย 

1. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) แตกตางกันตามปจจัย

สวนบุคคล 

2. ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด 

(มหาชน) 

 

ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตดานเนื้อหา ไดทำการศึกษาภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง 4 ดาน ไดแก ดานการมีภาวะผูนำเชิงบารมี 

ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการกระตุนทางปญญา และดานการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล และประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน 4 ดาน ไดแก ดานคุณภาพงาน ดานปริมาณงาน ดานเวลา และดานคาใชจายในการดำเนินงาน 

 ขอบเขตดานประชากร พนักงานบริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 7,625 คน (ขอมูลจากสาย

งานทรัพยากรบคุคล) สำนักงานใหญและทาอากาศยาน จำนวน 6 แหง คือ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ทาอากาศยานดอน

เมือง ทาอากาศยานเชียงใหม ทาอากาศยานหาดใหญ ทาอากาศยานภูเก็ต และทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย กลุม

ตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คำนวณจากวิธีการหากลุมตัวอยางดวยสูตรของ Yamane (1973) ไดกลุมตัวอยางจำนวน 

381 คน 

ขอบเขตดานระยะเวลา ใชเวลาดำเนินการตั้งแตเดือน กุมภาพันธ ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อทราบถึงภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูนำบริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 

2. เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงแกไขดานภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงภายในบริษัท  

ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อเปนขอมูลที่ใชในการศึกษาคนควาของนักวิจัยและผูที่มีความสนใจไดศึกษาคนควาเพิ่มเติม 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

ทฤษฎีภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง 

Bass and Avolio (1990) กลาววา ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง คือ ภาวะที่ผูนำมีอทิธิพลตอผูตามและไดระบุ

องคประกอบไวดวยกัน 4 ประการ ดังนี้  

  1. ดานการมีภาวะผูนำเชิงบารมี (Charisma leadership) หมายถึง ผูนำที่เปนแบบอยางในดานการ

ประพฤติ ไดรับความเคารพนับถือจากผูตาม เปนผูมีวิสัยทัศนและถายทอดใหผูตามเกิดความเขาใจได 

  2. ดานการสรางแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) หมายถึง ผูนำที่กระตุนและสรางแรงจูงใจ

แกผูตามใหสามารถทำงานไดบรรลุเปาหมาย มีความเชื่อมั่นในตัวผูตาม 
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  3. ดานการกระตุนทางปญญา (Intellectual Stimulation) หมายถึง ผูนำที่สามารถทำใหผูตาม

มองเห็นปญหาไดอยางชัดเจนและสนับสนุนความคิดในการหาแนวทางใหม ๆ มาแกปญหาในการทำงาน 

  4. ดานการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individualized Consideration) หมายถึง ผูนำที่คำนึงถึง

ความสามารถและความแตกตางของผูตาม มีความใสใจที่จะรับฟงปญหา พรอมทั้งแนะนำวิธีแกไข 

 

ทฤษฎีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

Peterson and Plowman (1989) กลาววา การวัดประสิทธิภาพทางธุรกิจ คือ การลดตนทุนการผลิต โดย

ไดงานที่มีคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสม ภายในเวลาที่ตั้งไว และไดใหแนวคิดของการวัดประสิทธิภาพทางธุรกิจไว

วามีสวนประกอบสำคัญอยู 4 ประการ ไดแก 

  1. คุณภาพงาน (Quality) คือ องคการและลูกคาเกิดความพอใจในงาน เนื่องจากผลจากการปฏิบัตงิาน

มีคุณภาพ ไดมาตรฐานและมีความถูกตองตามที่ตองการ 

  2. ปริมาณงาน (Quantity) คือ มีการวางแผนเวลาการทำงานไดดี ไดปริมาณงานตามที่หนวยงาน

หรือองคการกำหนดไว ผลงานที่ไดมีคุณภาพ 

  3. เวลา (Time) คือ สามารถวางแผนจัดการเวลาทำงานไดเหมาะสมกับงานที่ไดรับมอบหมาย 

สามารถนำวิธีการตาง ๆ มาชวยใหงานสำเร็จไดรวดเร็วยิ่งข้ึน 

  4. คาใชจาย (Costs) คือ การใชทรัพยากร ไดแก คน เงิน วัสดุ เทคโนโลยี ไดอยางคุมคามากที่สุด 

คือ ตนทุนการผลิตนอย และสามารถทำใหไดผลกำไรมาก     

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

พันทิยา ทรัพยประเสริฐ (2561) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เรดซีน จำกัด ผลการศึกษาพบวา ระดับภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของพนักงาน 

ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง การรับรูประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

และภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงดานการมีภาวะผูนำเชิงบารมี การกระตุนทางปญญา และการคำนึงถึงความเปน

ปจเจกบุคคล มีความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน  

วรรณวิษา ไชชลาแสง (2551) ไดศึกษาเร่ือง การศึกษาภาวะผูนำเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอทีมงาน

ที่มีประสิทธิภาพของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 ผลการศึกษา

พบวา ภาวะผูนำเพื่อการเปลี่ยนแปลง ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ระดับทีมงานที่มีประสิทธิภาพของ

ผูบริหาร ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  

พิชาญสิทธิ์ วงศกระจาง (2557) ไดศึกษาเร่ือง อิทธิพลของภาวะผูนำแบบการเปลี่ยนแปลงตอ 

ประสิทธิภาพการทำงาน : กรณีศึกษา บริษัท เอ็มพีเอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด ผลการศึกษาพบวา  

อิทธิพลของภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงตอประสิทธิภาพการทำงาน ภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง 
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ประสิทธิภาพการทำงาน ภาพรวมและรายดานอยู ในระดับมาก อิทธิพลของภาวะผู นำการเปลี ่ยนแปลงมี

ความสัมพันธกับประสิทธภิาพในการทำงาน ในทิศทางเดียวกัน  

 

ขอมูลบริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 

บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการในการประกอบธุรกิจทาอากาศยานของ

ประเทศไทย รวมทั้งกิจการอ่ืนที่เก่ียวกับหรือตอเนื่องกับการประกอบกิจการทาอากาศยาน ตั้งกรมการทาอากาศ

ยานไทย (ทอท.) ภาษาอังกฤษ Airports Authority of Thailand (AAT) โดยรัฐสภาตราพระราชบัญญัติวาดวย

การทาอากาศยานแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 มีพนกังานเขาไปปฏิบตัิงานในวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 และ

ไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคล เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2545 ชื่อบริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 

ภาษาอังกฤษ Airports of Thailand Public Company Limited (AOT) ทาอากาศยานในความดูแล 6 แหง 

คือ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ทาอากาศยานดอนเมือง ทาอากาศยานเชียงใหม ทาอากาศยานหาดใหญ ทา

อากาศยานภูเก็ต และทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย  

 

ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

1. ดานคุณภาพงาน 

2. ดานปริมาณงาน  

3. ดานเวลา 

4. ดานคาใชจายในการดำเนินงาน 

ปจจัยสวนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดับการศึกษา 

4. สวนงานที่สงักัด 

5. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง 

1. ดานการมีภาวะผูนำเชิงบารม ี 

2. ดานการสรางแรงบันดาลใจ  

3. ดานการกระตุนทางปญญา  

4. ดานการคำนงึถึงความเปนปจเจกบุคคล 
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วิธีดำเนินการวิธีวิจัย 

 การศึกษานี้เปนการวิจัยแบบไมทดลอง (Non-Experimental Design) เปนการเก็บรวบรวมขอมลูภาคสนาม 

แบบวิจัยตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือเปนการเก็บขอมูลในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว 

โดยใชเครื่องมือการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ทำการเก็บรวบรวมขอมูล และนำไปไปวิเคราะห

ขอมูลดวยวิธีการวิเคราะหทางสถิติ 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก พนักงานบริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 7,625 คน 

(ขอมูลจากสายงานทรัพยากรบุคคล) จากสำนักงานใหญและทาอากาศยาน 6 แหง ไดแก ทาอากาศยานสุวรรณ

ภูมิ ทาอากาศยานดอนเมือง ทาอากาศยานเชียงใหม ทาอากาศยานหาดใหญ ทาอากาศยานภูเก็ต และทาอากาศ

ยานแมฟาหลวง เชียงราย 

 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก พนักงานบริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 381 

คน ซึ่งคำนวณวิธีการหากลุมตัวอยางจากสูตรของ Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ความคลาด

เคลื่อนที่ยอมรับไดรอยละ 5 ไดกลุมตัวอยางจำนวน 381 คน ใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบชั้นภูมิตามสัดสวน

ประชากรแตละสายงาน 

 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามที่สรางขึ้นจากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องที่ทำการศึกษา

วิจัย เพื่อเปนเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงเปน 3 สวน ดังตอไปนี้ 

สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สวน

งานที่สังกัด ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และรายไดเฉลี่ยตอเดือน คำถามเปนแบบใหเลือกตอบ จำนวน 6 ขอ 

สวนที่ 2 แบบสอบถามภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง ตามแนวคิดของ Bass and Avolio (1990) คำถาม

แบงเปน 4 ดาน ไดแก ดานการมีภาวะผูนำเชิงบารมี ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการกระตุนทางปญญา 

และดานการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล จำนวน 20 ขอ 

สวนที่ 3 แบบสอบถามประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตามแนวคิดของ Peterson and Plowman (1989) 

คำถามแบงเปน 4 ดาน ไดแก คุณภาพงาน ปริมาณงาน เวลา และคาใชจายในการดำเนินงาน จำนวน 20 ขอ 

แบบสอบถามสวนที่ 2 และ 3 เปนคำถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ดังวิธีการของ 

ลิเคิรท (Likert, 1961) ที่กำหนดการตอบแบบสอบถามไว 5 ระดับ จากคะแนน 1-5 ไดแก นอยที่สุด นอย ปาน

กลาง มาก และมากที่สุด ใชคาเฉลี่ยคะแนนเปนเกณฑในการแปลความหมาย 5 ระดับ (กัลยา วานิชยบัญชา, 

2555)  ไดแก นอยที่สุด (1.00-1.49) นอย (1.50-2.49) ปานกลาง (2.50-3.49) มาก (3.50-4.49) และมากที่สุด 

(4.50-5.00) 
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การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

1. นำแบบสอบถามที่สรางข้ึนเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา ภาษาที่ใช 

แลวปรับปรุงแกไขตามคำแนะนำ 

2. นำแบบสอบถามที่ผานการแกไขปรับปรุงแลวเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ทาน ใหตรวจสอบความ 

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เสร็จแลวนำไปหาคาดัชนีความสอดคลอง หรือ IOC (Item Objective 

Congruence) เปนรายขอ จากการทดสอบไดคามากกวา 0.7 ทุกขอ  

 3. นำแบบสอบถามที่ผานการตรวจความตรงเชิงเนื้อหาแลวไปทดลองใชกับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง 

จำนวน 30 คน เพื่อนำมาหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ดวยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 

ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Method) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.964 แสดงวามีความเชื่อมั่นอยูในระดบัที่

ยอมรับได หลังจากนั้นนำแบบสอบถามไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป 

 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล   

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

  1.1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สวนงานที่สังกัด 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และรายไดเฉลี่ยตอเดือน วิเคราะหขอมูลโดยใชการแจกแจงความถ่ี (Frequencies) 

และคำนวณรอยละ (Percentage) 

    1.2 ขอมูลภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง ไดแก ดานการมีภาวะผูนำเชิงบารมี ดานการสรางแรงบันดาล

ใจ ดานการกระตุนทางปญญา และดานการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  1.3 ขอมูลประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 

ไดแก ดานคุณภาพงาน ดานปริมาณงาน ดานเวลา และดานคาใชจายในการดำเนนิงาน วิเคราะหขอมูลโดยการหา

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

  2.1 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด 

(มหาชน) ตามปจจัยสวนบุคคล โดยเพศใชการทดสอบคาที (t-test) สวนอายุ ระดับการศึกษา สวนงานที่สังกัด 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

เมื ่อพบความแตกตางจะทดสอบความแตกตางรายคู โดยวิธี Least Significant Difference (LSD) ที ่ระดับ

นัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

  2.2 การวิเคราะหภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน

บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยใชการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดวยวิธี 

Enter  
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ผลการวิจัย 

 สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา พนักงานสวนใหญเปนเพศ

หญิง คิดเปนรอยละ 58.0 มีอายุ 26-35 ป คิดเปนรอยละ 54.6 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 90.3 

อยูในสวนสำนักงาน คิดเปนรอยละ 60.1 มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในองคการ 6-10 ป คิดเปนรอยละ 55.1 และ

มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 15,001-20,000 บาท คิดเปนรอยละ 55.6 

สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน

บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง 

                  (n=381) 

ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง    X̅  S.D.  ระดับ 

1. ดานการมีภาวะผูนำเชงิบารมี              3.79  0.67  มาก 

2. ดานการสรางแรงบันดาลใจ         3.74  0.71  มาก 

3. ดานการกระตุนทางปญญา    3.81  0.66  มาก 

4. ดานการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล             3.84  0.64  มาก 

  รวม        3.80  0.64  มาก  

 

จากตารางที่ 1 พบวา พนักงานบริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มีความคิดเห็นตอภาวะผูนำการ

เปลี่ยนแปลง ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง

อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงตามลำดับคาเฉลี่ยดังนี้ ดานการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล มีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.84 ดานการกระตุนทางปญญา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 ดานการมีภาวะผูนำเชิงบารมี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79 และ

ดานการสรางแรงบันดาลใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.74 

 

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน 

                 (n=381) 

ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานของพนักงาน   X̅  S.D.  ระดับ  

1. ดานคุณภาพงาน              4.05  0.52  มาก 

2. ดานปริมาณงาน              4.06  0.54  มาก 

3. ดานเวลา               4.14  0.51  มาก 

4. ดานคาใชจายในการดำเนินงาน                      4.19  0.53  มาก 

  รวม              4.11  0.48  มาก 
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จากตารางที่ 2 พบวา พนักงานบริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงตามลำดับคาเฉลี่ยดังนี้ ดานคาใชจายในการดำเนินงาน มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.19 ดานเวลา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14  ดานปริมาณงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 และดานคุณภาพงาน มี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.05 

สวนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 

แตกตางกันตามปจจัยสวนบุคคล 

 

ตารางที่ 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของพนักงาน จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

            (n=381) 

ปจจัยสวนบุคคล                      ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

     t-test         F-test            Sig.             แปลความ 

1. เพศ     -0.06        0.95  ไมแตกตาง 

2. อายุ               2.82      0.04* แตกตาง 

3. ระดับการศึกษา                       2.46      0.88  ไมแตกตาง 

4. สวนงานที่สังกัด                       1.60      0.19  ไมแตกตาง 

5. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน            1.85      0.14  ไมแตกตาง 

6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน             2.49      0.06  ไมแตกตาง 

*ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

 

 จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา พนักงานบริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่

มีเพศ ระดับการศึกษา สวนงานที่สังกัด ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีความ

คิดเห็นตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน สวนพนักงานบริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่

มีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกตางกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

 

สมมติฐานที่ 2 ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท  

ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 
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ตารางที่ 4 ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ทาอากาศยานไทย 

จำกัด (มหาชน) 

                 (n=381) 

ตัวแปร b SE Beta t Sig. 

คาคงที่ 2.187 .114  19.220 .000 

1. ดานการมีภาวะผูนำเชิงบารม ี .030 .063 .042 .474 .636 

2. ดานการสรางแรงบันดาลใจ .090 .068 .134 1.321 .187 

3. ดานการกระตุนทางปญญา .307 .068 .423 4.529 .000** 

4. ดานการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล .079 .069 .106 1.145  .253 

R = .679, R2 = .461, SEE = .353, F = 80.479, Sig F = 0.000 

**ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 

  

จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบการถดถอยพหุคูณ พบวา ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงสงผลตอประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่ระดบันยัสำคัญทางสถิติ 0.01 ในระดับ

ปานกลาง (R = .679) มีอำนาจพยากรณรอยละ 46.1 (R2 = .461) โดยภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงดานการกระตุน

ทางปญญา (β = .423) สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในเชิงบวกอยูในระดับปานกลาง สวนดานการมีภาวะ

ผูนำเชิงบารมี (β = .042) ดานการสรางแรงบันดาลใจ (β = .134)  และดานการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

(β = .106) ไมสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

จากผลการวิเคราะหดังกลาวสามารถสรางสมการพยากรณไดดังตอไปนี ้

 สมการในรูปแบบคะแนนดิบ 

 Y = 2.187 + 0.307(X3) 

 สมการในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 

 Z = 0.423(X3) 

  

อภิปรายผล 

จากการศึกษาเร่ือง ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท 

ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดดังนี ้

 1. จากการศึกษาภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของพนักงานบริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ภาพรวม

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ย

สูงสุด คือ ดานการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล รองลงมาคือ ดานการกระตุนทางปญญา ดานการมภีาวะผูนำเชิง
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บารมี และดานการสรางแรงบันดาลใจ ตามลำดับ ทั้งนี้ อาจเปนเพราะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนจากผลกระทบการ

แพรระบาดของโรคโควิด-19 บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ไดปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการทาอากาศ

ยาน เพื่อรองรับกับสถานการณที่เกิดขึ้นและทำใหประชาชนที่มาใชบริการภายในทาอากาศยานเกิดความมั่นใจใน

คุณภาพและความปลอดภัยดานสุขอนามัย สงผลใหผูนำตองแสดงใหเห็นถึงภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง เพื่อให

พนักงานเกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเอง สรางความความมั่นใจและสามารถปรับตัวใหสามารถปฏิบัติงานใน

สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงได ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Bass (1985) ที่ไดอธิบายไววา ผูนำที่ใหความสนใจ

รับรูความแตกตางสวนบุคคลของผูตาม ใสใจในสิ่งที่ผูตามตองการในความเจริญกาวหนาทางหนาที่การงาน ให

ความสำคัญในการชวยเหลือและสนับสนุนใหผูตามไดรับการอบรม เพื่อพัฒนาความรูความสามารถใหปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ ผูนำที่สื่อสารกับผูตามเพื่อใหไดรับขอมูลที่ถูกตอง ยอมรับและเขาใจในความแตกตาง 

สามารถนำความรู ความสามารถและประสบการณของตนเองมาชวยเหลือผูตามได และสอดคลองกับผลงานวิจัย

ของ วรรณวิษา ไชชลาแสง (2551) ที่ไดศึกษาเร่ือง การศึกษาภาวะผูนำเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอทีมงานที่มี

ประสิทธิภาพของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 ผลการศึกษาพบวา 

ภาวะผูนำเพื่อการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร ภาพรวมและรายดานอยูในระดบัมาก 

2. จากการศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 

ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานอยูในระดับมาก

ทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานคาใชจายในการดำเนินงาน รองลงมาคือ ดานเวลา ดานปริมาณงาน 

และดานคุณภาพงาน ตามลำดบั ทั้งนี ้อาจเปนเพราะผูนำขององคการมีความสามารถในการทำใหผูตามตระหนัก

รู เกิดความเขาใจในขอบเขตการทำงาน และทิศทางในอนาคตขององคการ ทำใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานที่

ไดรับมอบหมายไดสำเร็จภายใตงบประมาณที่กำหนด มีปริมาณงานและคุณภาพงานเหมาะสมกับระยะเวลาที่

ไดรับมอบหมาย ซึ่งสอดคลองกับ อภินันท จันตะนี (2552) ไดกลาวเก่ียวกับประสิทธิภาพไววา ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน คือ สามารถทำงานใหบรรลุจุดประสงคที่ตั้งไว โดยมีความถูกตองภายในระยะเวลาที่กำหนด และใช

ทรัพยากรไดอยางเหมาะสมหรือนอยที่สุด และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ พิชาญสิทธิ์ วงศกระจาง (2557) ที่

ไดศึกษาเรื่อง อิทธิพลของภาวะผูนำแบบการเปลี่ยนแปลงตอประสิทธิภาพการทำงาน : กรณีศึกษา บริษัท เอ็มพี

เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด ผลการศึกษาพบวา ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการทำงาน ภาพรวม

และรายดานอยูในระดับมาก  

 3. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 

ตามปจจัยสวนบุคคล ภาพรวมพบวา เพศ ระดับการศึกษา สวนงานที่สังกัด ระยะเวลาการปฏิบัติงานและรายได

เฉลี่ยตอเดือน แตกตางกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน สวนอายุแตกตางกันมีประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานแตกตางกัน ทั้งนี้ อาจเปนเพราะพนักงานบริษทั ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่มีอายุแตกตาง

กัน มีประสบการณการทำงานและมุมมองความคิดไมเทากัน แตพนักงานทุกคนมีความตั้งใจที่จะทำงานใหสำเร็จ

และมีประสิทธิภาพ เชนเดียวกับแนวคิดของ Emerson (2003) ที่ไดอธิบายเก่ียวกับการทำงานใหมีประสิทธิภาพ
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ไววา การทำงานใหมีคุณภาพ ตองทำใหงานมีความถูกตอง สมบูรณ และสำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด มีความ

เขาใจในงาน กระตือรือรนในการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยู เสมอ พรอมนำมาปรับปรุงตนเองเพื ่อแกไข

ขอบกพรองจนสามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถรวมงานกับผูอ่ืนได ใหความชวยเหลือเก้ือกูลเพื่อน

รวมงานและแสดงออกถึงความมีน้ำใจแกบุคคลอื่น มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานและมีความซื่อสัตยตอองคการ 

มีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย สามารถทำงานไดสำเร็จอยางมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงเปาหมาย

ขององคการเปนสำคัญ พรอมชวยเหลือเพื่อนรวมงานคนอ่ืน และมีมนุษยสัมพันธที่ดี  

4. จากการศึกษาภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท 

ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) พบวา ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

พนักงานบริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 โดยเมื่อวิเคราะหรายดานจะ

เห็นไดวา ดานการกระตุนทางปญญา สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ทาอากาศยาน

ไทย จำกัด (มหาชน) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 ในขณะที่ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงดานการมีภาวะผูนำ

เชิงบารมี ดานการสรางแรงบันดาลใจ และดานการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ไมสงผลตอประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ถึงแมวาการวิเคราะหระดับภาวะผูนำ

การเปลี่ยนแปลงดานการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคลจะมีคาเฉลี่ยมากที่สุด แตพนักงานบริษัท ทาอากาศยาน

ไทย จำกัด (มหาชน) อาจจะยังไมพบผูนำทีค่อยใหคำปรึกษา ใสใจในความแตกตางและรับฟงปญหาพรอมทั้งชวย

หาวิธีแกไข ดังนั้น ผูนำอาจจะตองทำความเขาใจในความแตกตางระหวางบุคคลของพนักงาน เพื่อใหพนักงาน

สามารถปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายขององคการรวมกัน เชนเดียวกับ Douglas McGregor (1960) ที่ไดกลาวไววา 

ในการทำงานรวมกันนั้น ผูบังคับบัญชาตองคำนึงถึงธรรมชาติและพฤติกรรมของคน เพื่อใหผูใตบังคับบัญชาเกิด

ความเคารพและสามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ พันทิยา ทรัพยประเสริฐ 

(2561) ที่ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท 

เรดซีน จำกัด ผลการศึกษาพบวา ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน 

บริษัท เรดซีน จำกัด ไดแก ดานการกระตุนทางปญญา แตไมสอดคลองกันในดานการมีภาวะผูนำเชิงบารมีและ

ดานการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของพนักงานบริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ภาพรวมและราย

ดานอยูในระดับมาก แตดานการสรางแรงบันดาลใจ มีคาเฉลี่ยเปนลำดับสุดทาย ดังนั้น ผูนำจึงควรสรางแรงจูงใจ

และกระตุนใหพนักงานสามารถทำงานใหบรรลุเปาหมายองคการ รวมทั้งมอบหมายงานที่ทาทายและแสดงความ

เชื่อมั่นวาพนักงานสามารถทำงานนัน้ได ทำใหพนักงานเกิดความมั่นใจและรูสึกวาตนเองมีคุณคาคูควรกับองคการ 

 2. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ภาพรวมและ

รายดานอยูในระดับมาก แตดานคุณภาพงาน มีคาเฉลี่ยเปนลำดับสุดทาย ดังนั้น ผูนำจึงควรกระตุนใหพนักงาน
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รูจักวางแผนในการทำงาน เพื่อใหเกิดความรอบคอบและสามารถทำงานไดถูกตองตามวัตถุประสงค และ

ประเมินผลการทำงานของตนเองอยูเสมอ เพื่อใหไดงานที่มีคุณภาพและสามารถเปนแบบอยางใหกับผูปฏิบัติงาน

คนอ่ืนได 

 3. ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ทาอากาศยาน

ไทย จำกัด (มหาชน) สงผลในภาพรวม เมื่อพิจารณารายดานพบวา สงผลในดานการกระตุนทางปญญา ดังนั้น 

ผูนำจึงควรพัฒนาภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง ดานการกระตุนทางปญญา เพื่อใหพนักงานมีระดับการรับรูที่เพิ่ม

มากขึ้น และผูนำควรแสดงใหเห็นวาภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยางไร 

เพื่อใหพนักงานเกิดความตระหนักรูและมีความเขาใจมากยิ่งข้ึน 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรนำเร่ืองภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ไปทำการวิจัยในองคการ

อ่ืน เพื่อนำไปปรับปรุงแกไขภายในองคการไดอยางมีประสิทธิภาพ  

2. ควรศึกษาพิจารณาตัวแปรอิสระอ่ืน ๆ นอกเหนือจากภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง ที่สงผลตอประสิทธิภาพ

การปฏิบัตงิานของพนักงาน เชน ความผูกพันองคการ บรรยากาศองคการ เปนตน 
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