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การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างานและปั จจัยที่จะเสริ มสร้าง
สมรรถนะการเป็ นผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างานบริ ษทั ทวินส์สเปเชียล จํากัด ผลการศึกษาพบว่า ระดับภาวะผูน้ าํ
การเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างานโดยรวมและทุกด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง (x̄=3.39) โดยมีระดับองค์ประกอบด้านการ
สร้างแรงบันดาลใจมากที่สุด (x̄=3.45) รองลงมาได้แก่ดา้ นการมีอิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์ (x̄=3.40) ด้านการกระตุน้ ทาง
ปั ญญา (x̄=3.39) และด้านการคํานึ งถึงปั จเจกบุคคล (x̄=3.31) โดยในด้านการสร้างแรงบันดาลใจพบว่าตัวบ่งชี้ ที่มีระดับ
ความคิดเห็นในระดับมากที่สุดคือหัวหน้างานจะใช้วธิ ี การจูงใจให้พนักงานทุ่มเทการทํางานเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
(x̄=3.75) รองลงมาคือพนักงานรับรู้และเข้าใจถึงเป้ าหมายการทํางานของหัวหน้างานอย่างชัดเจน (x̄=3.66) ในขณะที่ตวั
บ่งชี้ที่ได้รับระดับความคิดเห็นน้อยที่สุดคือหัวหน้างานมักมอบหมายงานที่ทา้ ทายให้แก่พนักงานเสมอ (x̄=3.32) ลําดับ
ถัดขึ้ นมาคื อหัวหน้างานมักจะกระตุ น้ ให้พนักงานเกิ ดแรงบันดาลใจในการทํางานและการดําเนิ นชี วิต (x̄=3.33) ใน
ขณะเดียวกันผลการวิจยั ด้านการมีอิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์พบว่าตัวบ่งชี้ ที่มีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุดคือ
หัวหน้างานเป็ นคนที่มีความสามารถในการทํางานสูงจนทําให้พนักงานยอมรับนับถือ (x̄=3.70) รองลงมาคือหัวหน้างานมี
ความเชื่อมัน่ ในตนเองสู ง (x̄=3.63) ในขณะที่ตวั บ่งชี้ที่ได้รับระดับความคิดเห็นน้อยที่สุดคือหัวหน้างานมักจะชื่นชมใน
ตัวพนักงาน (x̄=3.14) ลําดับถัดขึ้นมาคือการตัดสิ นใจในทุกเรื่ องของหัวหน้างานมักจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูต้ าม (x̄
=3.29) ผลการวิจยั ด้านการกระตุน้ ทางปัญญาพบว่าตัวบ่งชี้ที่มีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุดคือเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น
หัวหน้างานจะกระตุน้ ให้พนักงานตระหนักถึงปั ญหาและผลที่จะตามมา (x̄=3.54) รองลงมาคือหัวหน้างานจะกระตุน้ ให้
พนักงานแก้ปัญหาด้วยตนเอง (x̄=3.51) ในขณะที่ตวั บ่งชี้ที่ได้รับระดับความคิดเห็นน้อยที่สุดคือหัวหน้างานจะยินดีรับฟั ง
โดยไม่วิพากษ์วิจารณ์ความคิดเห็นของพนักงานเมื่อพนักงานเสนอความคิดเห็นใหม่ๆ ในการทํางาน (x̄=3.29) ลําดับถัด
ขึ้ นมาคื อหัวหน้างานมักจะส่ งเสริ มให้พนักงานคิ ดสร้ างสรรค์สิ่ งใหม่ ๆ หรื อวิธี การทํางานใหม่ (x̄=3.37) สําหรั บ
ผลการวิจยั ด้านการคํานึ งถึงปั จเจกบุคคลพบว่าตัวบ่งชี้ ที่มีระดับความคิดเห็ นในระดับมากที่สุดคืองานที่ หัวหน้างาน
มอบหมายเป็ นงานที่พนักงานมีความกระตือรื อร้นอยากจะทําให้สําเร็ จ (x̄=3.81) รองลงมาคือ หัวหน้างานมักจะรับฟั ง
ปัญหาและช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่พนักงาน (x̄=3.53) ในขณะที่ตวั บ่งชี้ที่ได้รับระดับความคิดเห็นน้อยที่สุดคือหัวหน้างาน
จะสอนงานเพื่อพัฒนางานให้แก่พนักงานแบบตัวต่อตัว (x̄=2.98) ลําดับถัดขึ้นมาคือหัวหน้างานเห็นพนักงานเป็ นคน
สําคัญ (x̄=3.15)
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Abstract
The objectives of this research were to study transformational leadership of supervisor and competency
enhancement factors of transformational leadership of supervisor in Twins Special Company. The findings
indicated that transformational leadership of the supervisors which were selected as a sample group was at average
levels in overall and all aspects (x̄=3.39). Sorted from high to low were as follow; inspiration motivation (x̄=3.45),
followed by idealized influence (x̄=3.40), intellectual stimulation (x̄=3.39), individualized consideration (x̄=3.31).
For the inspiration motivation, the indicator with the highest score was supervisors implemented methods to
influence subordinates to achieve the goals (x̄=3.75), followed by employees clearly perceived and understood the
goals (x̄=3.66). Meanwhile, the indicator with the lowest score was supervisors regularly assigned challenging tasks
to employees (x̄=3.32), the second lowest was supervisors often encouraged employees to have inspiration in
working and living (x̄=3.33).
For idealized influence, the indicator with the highest score was supervisors had high competency and
being respected by employees (x̄=3.70), followed by supervisors were very self-confident (x̄=3.63). In contrary, the
indicator with the lowest score was supervisors often praised employees (x̄=3.14), the second lowest was benefits
of followers were considered for decision making of supervisor (x̄=3.29). For intellectual stimulation, the indicator
with the highest score was supervisors encouraged employees to realize problems and consider the consequence (x̄
=3.54), followed by supervisor encouraged employees to solve problems by themselves (x̄=3.51). Furthermore, the
indicator with lowest score was that supervisors were pleased to receive new ideas of employees and without
criticism (x̄=3.29), followed by supervisor often encouraged employees to create new ideas or working styles (x̄
=3.37). Lastly, for individualized consideration, the indicator with the highest score was employees were eager to
accomplish the tasks assigned by supervisor (x̄=3.81), followed by supervisors always listened to problems and
help employees to solve it (x̄=3.53). Moreover, the indicator with lowest score was supervisors introduced job for
employees individually in order to improve it (x̄=2.98), followed by supervisors considered employees as important
persons (x̄=3.15).
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