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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของหัวหนางานและปจจัยที่จะเสริมสราง
สมรรถนะการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงของหัวหนางานบริษัท ทวินสสเปเชียล จํากัด ผลการศึกษาพบวา ระดับภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของหัวหนางานโดยรวมและทุกดานอยูในระดับปานกลาง (xˉ=3.39) โดยมีระดับองคประกอบดานการ
สรางแรงบันดาลใจมากที่สุด (xˉ=3.45) รองลงมาไดแกดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (xˉ=3.40) ดานการกระตุนทาง
ปญญา (xˉ=3.39) และดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคล (xˉ=3.31) โดยในดานการสรางแรงบันดาลใจพบวาตัวบงชี้ที่มีระดับ
ความคิดเห็นในระดับมากที่สุดคือหัวหนางานจะใชวิธีการจูงใจใหพนักงานทุมเทการทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว
(xˉ=3.75) รองลงมาคือ พนักงานรับรูและเขาใจถึงเปาหมายการทํางานของหัวหนางานอยางชัดเจน (xˉ=3.66) ในขณะที่ตัว
บงชี้ที่ไดรับระดับความคิดเห็นนอยที่สุดคือหัวหนางานมักมอบหมายงานที่ทาทายใหแกพนักงานเสมอ (xˉ=3.32) ลําดับ
ถัดขึ้นมาคือหัวหนางานมักจะกระตุนใหพนักงานเกิดแรงบันดาลใจในการทํางานและการดําเนินชีวิต (xˉ=3.33) ใน
ขณะเดียวกันผลการวิจัยดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณพบวาตัวบงชี้ที่มีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุดคือ
หัวหนางานเปนคนที่มีความสามารถในการทํางานสูงจนทําใหพนักงานยอมรับนับถือ (xˉ=3.70) รองลงมาคือหัวหนางานมี
ความเชื่อมั่นในตนเองสูง (xˉ=3.63) ในขณะที่ตัวบงชี้ที่ไดรับระดับความคิดเห็นนอยที่สุดคือหัวหนางานมักจะชื่นชมใน
ตัวพนักงาน (xˉ=3.14) ลําดับถัดขึ้นมาคือการตัดสินใจในทุกเรื่องของหัวหนางานมักจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูตาม (xˉ
=3.29) ผลการวิจัยดานการกระตุนทางปญญาพบวาตัวบงชี้ที่มีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุดคือเมื่อมีปญหาเกิดขึ้น
หัวหนางานจะกระตุนใหพนักงานตระหนักถึงปญหาและผลที่จะตามมา (xˉ=3.54) รองลงมาคือหัวหนางานจะกระตุนให
พนักงานแกปญหาดวยตนเอง (xˉ=3.51) ในขณะที่ตัวบงชี้ที่ไดรับระดับความคิดเห็นนอยที่สุดคือหัวหนางานจะยินดีรับฟง
โดยไมวิพากษวิจารณความคิดเห็นของพนักงานเมื่อพนักงานเสนอความคิดเห็นใหมๆ ในการทํางาน (xˉ=3.29) ลําดับถัด
ขึ้ นมาคือหัวหน างานมั กจะส งเสริ มใหพนักงานคิ ดสรางสรรค สิ่งใหมๆ หรือวิธี การทํางานใหม (xˉ=3.37) สํ าหรั บ
ผลการวิจัยดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคลพบวาตัวบงชี้ที่มีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุดคืองานที่หัวหนางาน
มอบหมายเปนงานที่พนักงานมีความกระตือรือรนอยากจะทําใหสําเร็จ (xˉ=3.81) รองลงมาคือ หัวหนางานมักจะรับฟง
ปญหาและชวยแกไขปญหาใหแกพนักงาน (xˉ=3.53) ในขณะที่ตัวบงชี้ที่ไดรับระดับความคิดเห็นนอยที่สุดคือหัวหนางาน
จะสอนงานเพื่อพัฒนางานใหแกพนักงานแบบตัวตอตัว (xˉ=2.98) ลําดับถัดขึ้นมาคือหัวหนางานเห็นพนักงานเปนคน
สําคัญ (xˉ=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 (xˉ=3.39). Sorted from high to low were as follow; inspiration motivation (xˉ=3.45),
followed by idealized influence (xˉ=3.40), intellectual stimulation (xˉ=3.39), individualized consideration (xˉ=3.31).
For the inspiration motivation, the indicator with the highest score was supervisors implemented methods to
influence subordinates to achieve the goals (xˉ=3.75), followed by employees clearly perceived and understood the
goals (xˉ=3.66). Meanwhile, the indicator with the lowest score was supervisors regularly assigned challenging tasks
to employees (xˉ=3.32), the second lowest was supervisors often encouraged employees to have inspiration in
working and living (xˉ=3.33).
For idealized influence, the indicator with the highest score was supervisors had high competency and
being respected by employees (xˉ=3.70), followed by supervisors were very self-confident (xˉ=3.63). In contrary, the
indicator with the lowest score was supervisors often praised employees (xˉ=3.14), the second lowest was benefits
of followers were considered for decision making of supervisor (xˉ=3.29). For intellectual stimulation, the indicator
with the highest score was supervisors encouraged employees to realize problems and consider the consequence (xˉ
=3.54), followed by supervisor encouraged employees to solve problems by themselves (xˉ=3.51). Furthermore, the
indicator with lowest score was that supervisors were pleased to receive new ideas of employees and without
criticism (xˉ=3.29), followed by supervisor often encouraged employees to create new ideas or working styles (xˉ
=3.37). Lastly, for individualized consideration, the indicator with the highest score was employees were eager to
accomplish the tasks assigned by supervisor (xˉ=3.81), followed by supervisors always listened to problems and
help employees to solve it (xˉ=3.53). Moreover, the indicator with lowest score was supervisors introduced job for
employees individually in order to improve it (xˉ=2.98), followed by supervisors considered employees as important
persons (xˉ=3.15).
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