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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ระดับภาวะผู้ น าการเปลี่ยนแปลง 2) ระดับบุคลิกภาพ 3) 
ระดับผลการปฏิบัติงาน และ 4) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและบุคลิกภาพท่ีส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ บริหารสถานประกอบการอุตสาหกรรมในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ท าการเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผู้บริหารบริษัทในเขตอ าเภอนครชยัศรี จังหวดันครปฐม จ านวน 
183 คน สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ คา่เฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความ
ถดถอย  ผลการวิจยัพบวา่ 1) ระดบัภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.26 (S.D.=0.25) 2) ระดบับคุลิกภาพในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.62 (S.D.=0.28) 3) ระดบั
ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 (S.D.=0.30) และ 4) ภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงและบุคลิกภาพท่ีส่งผลต่อผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารสถานประกอบการอตุสาหกรรมในอ าเภอ
นครชยัศรี จงัหวดันครปฐมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง บคุลิกภาพ ผลการปฏบิตัิงาน 

 
ABSTRACT 

The purposes of this research were to study 1 )  the transformational leadership level, 2 ) 
personality level, 3) performance level, and 4) transformational leadership and personality affecting 
on performance of managers in industrial establishment in Nakhon Chai Sri district, Nakhon Pathom 
province. Data were collected by questionnaire. The samples were 183  managers in industrial 
establishment in Nakhon Chai Sri district, Nakhon Pathom province. The data were analyzed by 
frequency, percentage, mean, standard deviation, regression analysis. The results indicated that as 
followings: 1) transformational leadership was at the highest level (Mean=4.26, S.D.=0.25), 2) personality 
was at high level (Mean=3.62, S.D.=0.28), 3) performance was at the highest level (Mean=4.27, S.D.=0.30), 
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and 4) transformational leadership and personality affecting on performance of managers in industrial 
establishment in Nakhon Chai Sri district, Nakhon Pathom province with the statistical significance at 
.01 level. 
 
Keyword: transformational leadership, personality, performance 

 
ค าน า       

 ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขนัมีเปลี่ยนแปลงท่ีไม่เคยหยดุน่ิงของโลกในปัจจุบนั  ซึง่ทวีความ
รุนแรงมาก ท าให้สถานการณ์ของการด าเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น การเพ่ิมมากขึน้ของคูแ่ข่งขนั ด้าน
นวตักรรมของสินค้าและบริการท่ีมีคณุภาพ ปัจจยัดงักลา่วท าให้องค์การจ าเป็นต้องมีการปรับตวัเพ่ือสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน มุ่งพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในองค์การ เพ่ือตอบสนองความต้องการและ
ความพึงพอใจของลูกค้าทัง้ในปัจจุบันและอนาคต  ดงันัน้องค์การจึงควรให้ความสนใจพัฒนาบุคลากรถือเป็น
เป้าหมายท่ีส าคญัขององค์การ เพ่ือให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีก าลงัเปลี่ยนไป ขณะเดียวกนัภาวะ
ผู้ น าการเปลี่ยนแปลงถือเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญในการบริหารองค์การ หากบุคลากรมีภาวะผู้ น า การ
เปลี่ยนแปลงสามารถน าพาองค์การประสบความส าเร็จบรรลเุป้าหมายท่ีตัง้ไว้ ท าให้เกิดความร่วมมือ ร่วมคิดใน
การช่วยกนัป้องกนัและแก้ปัญหาท่ีเก่ียวข้องให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึน้ ผ ล ก า ร วิ จั ย ข อ ง 
Deinert et al. (2015 : 1095-1120) พบว่า ภาวะผู้ น าการเปลี่ยนแปลงท่ีส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน  ส าหรับ
ปัจจยัทางด้านบุคลิกภาพเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ดงัตวัอย่างผลการวิจัยของเอมวิกา รอด
วินิจ (2558 : 108-109) พบว่าบุคลิกภาพส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานโดยภาพรวม  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
Rashid et al. (2016 : 37, 65-72) และ Ghani et al. (2016 : 37, 65-72) พบว่าบุคลิกภาพส่งผลต่อผลการ
ปฏิบัติงาน นอกจากนีผ้ลการวิจยัของเอมวิกา รอดวินิจ (2558 : 108-109)  และ Deinert et al. (2015 : 1095-
1120) พบว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและบุคลิกภาพส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน จากเหตุผลดงักล่าวข้างต้น 
คณะผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและบุคลิกภาพท่ีส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานประกอบการอตุสาหกรรมในอ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย       
 1. เพ่ือศกึษาระดบัภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
 2.  เพ่ือศกึษาระดบับคุลิกภาพ  
 3.  เพ่ือศกึษาระดบัผลการปฏิบตัิงาน  
 4.  เพ่ือศกึษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและบคุลิกภาพท่ีสง่ผลตอ่ผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารสถาน
ประกอบการอตุสาหกรรมในอ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง       
 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการท่ีผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ ร่วมงานและผู้ตาม โดยเปลี่ยนแปลง
ความพยายามของผู้ ร่วมงานและผู้ตามให้สงูกว่าความพยายามท่ีคาดหวงั พัฒนาความสามารถของผู้ ร่วมงาน
และผู้ตามไปสู่ระดับท่ีสูงขึน้และศกัยภาพมากขึน้ ท าให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของทีมและ
องค์การ จูงใจให้ผู้ ร่วมงานและผู้ตามมองให้ไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มองค์การ
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หรือสงัคม (เอมวิกา รอดวินิจ, 2558 : 31) องค์ประกอบของภาวะผู้ น าการเปลี่ยนแปลงมี 4 ด้าน ได้แก่ การมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา และการค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บคุคล  (เอมวิกา รอดวินิจ, 2558 : 32) 
 บุคลิกภาพเป็นคุณลักษณะท่ีบ่งบอกถึงการแสดงออกท่ีมาจากทัง้ภายในและภายนอกเป็นลักษณะ
เฉพาะตวับคุคล ท่ีแสดงออกทางด้านความคิด ความรู้สกึ ความสนใจ สติปัญญา รวมทัง้ด้านสรีระท่ีท าให้บคุคลมี
ลกัษณะแตกต่างกัน (เอมวิกา รอดวินิจ, 2558 : 35; ภูริกานต์ วจัน์ประภาศกัด์ิ, 2557 : 23) องค์ประกอบของ
บุคลิกภาพ มี 5 ด้าน ได้แก่ บุคลิกภาพแบบเปิดเผย แบบประนีประนอม แบบรอบคอบระมดัระวงั แบบลกัษณะ
ใจกว้าง และแบบหวัน่ไหว (เอมวิกา รอดวินิจ, 2558 : 32; ภริูกานต์ วจัน์ประภาศกัด์ิ, 2557 : 26) 
 ผลการปฏิบัติงานแสดงถึงผลของการกระท ากิจกรรมท่ีมุ่งสู่เป้าหมายขององค์การทัง้ในแง่คุณภาพ 
ปริมาณ โดยอาศยัหลกัเกณฑ์และวิธีการต่างๆ ประเมินคา่ผลการปฏิบตัิงานตามท่ีก าหนดอย่างโปร่งใส ยุติธรรม 
ซึ่งผลการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการท่ีเช่ือมโยงกับเป้าหมายขององค์การ หน่วยงาน ทีม และบุคคลหรือเป็น
ความร่วมมือกนัเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายขององค์การ (เอมวิกา รอดวินิจ, 2558 : 47; ภูริกานต์ วจัน์ประภาศกัด์ิ, 2557 : 44) 
องค์ประกอบของผลการปฏิบตัิงาน มี 5 ด้าน ได้แก่ คณุภาพงาน การวางแผน ความรู้เก่ียวกบังาน การปรับปรุง
ตนเองอยู่เสมอ และคณุธรรมและความรับผิดชอบ (เอมวิกา รอดวินิจ, 2558 : 64; ภริูกานต์ วจัน์ประภาศกัด์ิ, 2557 : 50-51) 
 ผลการวิจยัของเอมวิกา รอดวินิจ (2558 : 108-109) และภูริกานต์  วจัน์ประภาศกัด์ิ (2557 : 99-100) 
พบว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน (Deinert et al., 2015 : 1095-1120) บุคลิกภาพ
สง่ผลตอ่ผลการปฏิบตัิงาน (เอมวิกา รอดวินิจ, 2558 : 108-109; Ghani et al., 2016 : 37, 65-72; Rashid et al., 
2016 : 37, 65-72; Deinert et al., 2015 : 1095-1120) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและบุคลิกภาพท่ีสง่ผลต่อผล
การปฏิบัติงาน (เอมวิกา รอดวินิจ, 2558 : 108-109; Deinert et al.,2015 : 1095-1120) การวิจัยครัง้นีส้ามารถ
สรุปเป็นกรอบแนวคิดการวิจยั ดงัภาพท่ี 1  
 

 
   
     

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
 

 ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง 
1. การมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ์ 
2. การสร้างแรงบนัดาลใจ 
3. การกระตุ้นทางปัญญา 
4. การค านงึถึงความเป็นปัจเจกบคุคล 

บุคลิกภาพ 
1. แบบเปิดเผย 
2. แบบประนีประนอม 
3. แบบรอบคอบระมดัระวงั 
4. แบบลกัษณะใจกว้าง 
5. แบบหวัน่ไหว 

ผลการปฏบิตังิาน 
1. คุณภาพงาน 
2. การวางแผน 
3. ความรู้เก่ียวกับงาน 
4. การปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ 
5. คุณธรรมและความรับผิดชอบ 
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วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรในการวิจยัครัง้นี ้คือ ผู้บริหารสถานประกอบการอตุสาหกรรมในอ าเภอนครชยัศรี จงัหวดั
นครปฐม จ านวน 334 คน (ส านกังานสถิติจงัหวดันครปฐม, 2558) 

กลุม่ตวัอย่าง คือ ผู้บริหารสถานประกอบการอตุสาหกรรมในอ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม จ านวน 
183 คน คณะผู้ วิจยัก าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างจากการใช้สตูรของ Taro Yamane (Yamane,  1973:  125) ซึง่
ก าหนดให้ระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบั 95 % ใช้วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1  ข้อมลูส่วนบุคคล สว่นท่ี 2  
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง พฒันามาจากเอมวิกา รอดวินิจ (2558:125)  ส่วนท่ี 3  บุคลิกภาพ และส่วนท่ี 4 ผล
การปฏิบตัิงาน พฒันาจากเอมวิกา รอดวินิจ (2558:129); ภริูกานต์ วจัน์ประภาศกัด์ิ (2557:125) รวมทัง้สว่นท่ี  5 
ข้อเสนอแนะ เป็นค าถามปลายเปิด ส าหรับการทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยการวิเคราะห์ความตรงเชิง
เนือ้หา พบวา่ทกุข้อค าถามมีคา่ IOC มากกวา่ 0.5 และน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้วมาท าลองใช้ (Try-out) กบั
บุคคลท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน และทดสอบความเท่ียง(Reliability) ได้ค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากบั 0.897 แสดงวา่เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีม้ีความเท่ียงอยู่ในระดบั
ท่ียอมรับได้ 
วิธีการเกบ็ข้อมูล 
 คณะผู้ วิจยัจดัสง่แบบสอบถามไปยงัผู้บริหารสถานประกอบการอตุสาหกรรมในอ าเภอนครชยัศรี จงัหวดั
นครปฐม หลงัจากนัน้น าแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วน  
การวิเคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปใช้ค่าความถ่ี(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) การวิเคราะห์ระดับ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ระดบับคุลิกภาพ และระดบัผลการปฏิบตัิงาน  ใช้คา่เฉลี่ย (Mean) และสว่นเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) การวิเคราะห์อิทธิพลของภาวะผู้การเปลี่ยนแปลงและบุคลิกภาพท่ีส่งผลต่อผล
การปฏิบตัิงานใช้การวิเคราะห์ความถดถอย (Regression analysis) 

 
ผลการวิจัยและการอภปิรายผล  

ผลการวิจัย  
ผลการวิจยัสามารถน าเสนอโดยแบ่งเป็น 4 สว่น ดงันี ้

 สว่นท่ี 1 ข้อมลูสว่นบคุคล 
จากการวิเคราะห์ข้อมลูสว่นบคุคล พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 106 คน คิด

เป็นร้อยละ 57.9 อายุ 36-45ปี จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 37.2 ระดบัการศกึษาปริญญาตรี จ านวน 114 คน 
คิดเป็นร้อยละ62.3 สถานภาพการสมรสคือสมรส จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 43.2 ประสบการณ์การท างาน
อยู่ระหวา่ง 6-10 ปี  คิดเป็นร้อยละ 32.8 
 สว่นท่ี 2  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
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ตารางที่ 1 คา่เฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง Mean S.D. แปลผล 

การมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ์ 4.30 0.37 มากท่ีสดุ 
การสร้างแรงบนัดาลใจ 4.26 0.34 มากท่ีสดุ 
การกระตุ้นทางปัญญา 4.25 0.37 มากท่ีสดุ 
การค านงึถงึความเป็นปัจเจกบคุคล 4.22 0.37 มากท่ีสดุ 

ภาพรวม 4.26 0.25 มากที่สุด 
 จากตารางท่ี 1 พบวา่ระดบัภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 
4.26 (S.D.=0.25) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
คา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.30 (S.D.=0.37) ด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยต ่าสดุ คือ การค านงึถงึความเป็นปัจเจกบคุคล คา่เฉลี่ยเท่ากบั 
4.22 (S.D.= 0.37) 
 สว่นท่ี 3 บคุลิกภาพ 
ตารางที่ 2   คา่เฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานบคุลิกภาพ 

บุคลิกภาพ Mean S.D. แปลผล 
แบบเปิดเผย 4.26 0.38 มากท่ีสดุ 
แบบประนีประนอม 4.14 0.41 มาก 
แบบรอบคอบระมดัระวงั 4.16 0.46 มาก 
แบบลกัษณะใจกว้าง 4.15 0.51 มาก 
บคุลิกภาพแบบหวัน่ไหว 1.38 0.43 น้อยท่ีสดุ 

ภาพรวม 3.62 0.28 มาก 
 จากตารางท่ี 2 พบว่าระดบับุคลิกภาพในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.62 (S.D.=0.28) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ แบบเปิดเผย ค่าเฉลี่ยเท่ากบั4.26 (S.D.=0.38) ด้าน
ท่ีมีคา่เฉลี่ยต ่าสดุ คือบคุลิกภาพแบบหวัน่ไหวอยู่ในระดบัน้อยท่ีสดุ มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั1.38 (S.D.=0.43) 
 สว่นท่ี 4 ผลการปฏิบตัิงาน 
ตารางที่ 3 คา่เฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานผลการปฏิบตัิงาน 

ผลการปฏบิัตงิาน Mean S.D. แปลผล 
คณุภาพงาน 4.21 0.45 มากท่ีสดุ 
การวางแผน 4.31 0.37 มากท่ีสดุ 
ความรู้เก่ียวกบังาน 4.25 0.44 มากท่ีสดุ 
การปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ 4.35 0.43 มากท่ีสดุ 
คณุธรรมและความรับผิดชอบ 4.26 0.47 มากท่ีสดุ 

ภาพรวม 4.27 0.30 มากที่สุด 
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 จากตารางท่ี 3 พบว่าระดับผลการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 
(S.D.=0.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ ค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.35 (S.D.=0.43)  ด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยต ่าสดุ คือ คณุภาพงาน คา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.21 (S.D.=0.45) 
 สว่นท่ี 5  ภาวะผู้การเปลี่ยนแปลงและบคุลิกภาพท่ีสง่ผลตอ่ผลการปฏิบตัิงาน 
ตารางที่ 4   การวิเคราะห์ความถดถอยของภาวะผู้การเปลี่ยนแปลงและบคุลิกภาพท่ีสง่ผลตอ่ผลการปฏิบตัิงาน 

ตัวแปร ผลการปฏบิัตงิาน 
B SEb β t P-value(sig) 

Constant 0.899 0.272  3.304 0.001 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 0.340 0.077 0.289 4.415 0.000 
บคุลิกภาพ 0.533 0.070 0.495 7.568 0.000 
R=0.705   R2=0.497   AdjR2=0.492 
 จากตารางท่ี 4 พบว่าภาวะผู้การเปลี่ยนแปลงและบุคลิกภาพท่ีส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานประกอบการอตุสาหกรรมในอ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ภาวะ

ผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอย β=0.289 (p<0.01) บุคลิกภาพมีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอย 

β=0.495 (p<0.01) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและบคุลิกภาพร่วมกนัพยากรณ์ผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารได้
ร้อยละ 49.2  
การอภปิรายผล 
 การวิจยัครัง้นีส้ามารถอภิปรายผลตามวตัถุประสงค์การวิจยั กล่าวคือ ระดบัภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ สอดคล้องกบัผลการวิจยัของผลการวิจยัของเอมวิกา รอดวินิจ (2558:108-109) 
พบว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ส าหรับระดบับุคลิกภาพในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
ระดบัผลการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด สอดคล้องกับผลการวิจยัของผลการวิจัยของเอมวิกา 
รอดวินิจ(2558:108-109) และภูริกานต์  วจัน์ประภาศักด์ิ (2557: 99-100) พบว่าบุคลิกภาพภาพ และผลการ
ปฏิบัติงาน ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ส่วนภาวะผู้การเปลี่ยนแปลงและบุคลิกภาพท่ีส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารสถานประกอบการอตุสาหกรรมในอ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม สอดคล้องกับผลการวิจยัของ
เอมวิกา รอดวินิจ (2558:108-109); Deinert et al (2015 : 1095-1120) พบว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและ
บคุลิกภาพท่ีสง่ผลตอ่ผลการปฏิบตัิงาน 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัครัง้นีไ้ปใช้ประโยชน์มีดงันี ้

 1. ผู้บริหารและผู้ ท่ีเก่ียวข้องควรมอบหมายงานให้เหมาะสมกบัทักษะความสามารถของผู้ปฏิบตัิงาน 
เช่น อาจจะพิจารณาจากJob Description  
 2. ผู้บริหารและเพ่ือนร่วมงานควรนกึถึงใจเขาใจเรา รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและพฒันาตนเองให้มี
วฒิุภาวะทางอารมณ์ท่ีดีเสมอ เช่น การพฒันาบคุลากรให้มีความคิดเชิงบวก สร้างบรรยากาศในการท างานท่ีดี 
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 3. ผู้บริหารและฝ่ายท่ีเก่ียวข้องควรจดัการฝึกอบรมให้บุคลากรมีทกัษะความสามารถท่ีเหมาะสมกับ
งานและกระตุ้นให้ตระหนักถึงความส าคญัของคุณภาพงาน เช่น ใช้การประเมินคุณภาพงานเป็นตัวพิจารณา
คา่ตอบแทน  
 4. องค์การความสนบัสนนุและสง่เสริมให้บคุลากรทุกคนมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและมีบคุลิกภาพ
ท่ีดี โดยเฉพาะผู้บริหารระดบัต้น เช่น การจดัการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการเก่ียวกบัภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและ
บคุลิกภาพ โดยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจพืน้ฐาน และการได้ฝึกปฏิบตัิด้วยการจ าลองสถานการณ์  
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