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ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลกิภาพ กบัภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ในเขตจังหวดันครราชสีมา 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบกับภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จงัหวดันครราชสีมา กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นายก
องคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 257 ราย โดยใชว้ธีิเก็บขอ้มูลแบบเต็มจ านวน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การเก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน วเิคราะห์ผลการศึกษาโดยใชส้ถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั ผลการวจิยัพบวา่ ระดบัคะแนนบุคลิกภาพ 
5 องคป์ระกอบ  ดา้นความมัน่คงทางอารมณ์ ดา้นการเปิดเผยตวัเอง ดา้นความเขา้ผูอ่ื้น และดา้นความรับผิดชอบ อยูใ่น
ระดับสูง และด้านการเปิดรับประสบการณ์ อยู่ในระดับสูงมาก เม่ือพิจารณาบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบทุกด้านมี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล เขตจงัหวดันครราชสีมา อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
Abstract 

 The purpose of this research was to study the Relationship between Big Five Personality and 
Transformational Leadership of community leaders in local development of sub-district administrative organization 
in Nakhon Ratchasima Province. The sample used in the research were 257 people from community leaders in sub-
district administrative organization in Nakhon Ratchasima. The data were collected by questionnaires. Statistics used 
for the analysis included percentage, mean, standard deviation and Pearson Product Correlation Coefficient. The 
statistical package for social science was employed for statistical data analysis. The findings showed that Big Five 
personality in dimension of Emotional stability, Extraversion, Agreeableness, Conscientiousness were at high level 
and only Openness to experience was at very high level. Overall and each dimensions of Big Five personality were 
correlated with Transformational Leadership significant at .01 level. 

 

ค าส าคญั: บุคลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ  ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ผูน้ าชุมชน 
Keywords:  Big 5 Personality, Transformational Leadership, Community Leaders 
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บทน า 

ปัจจุบันนโยบายส าคญัยิ่งประการหน่ึงของ
รัฐบาลในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ไดแ้ก่ การสนบัสนุนให้ส่วนภูมิภาค และทอ้งถ่ินต่างๆ 
มีความเจริญก้าวหน้าและเกิดการพัฒนาสามารรถ
สนองนโยบายจากส่วนกลางในดา้นต่างๆได ้รัฐบาลจึง
มีนโยบายท่ีจะปรับปรุงรูปแบบการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินใหมี้ความเป็นประชาธิปไตย เพ่ือเปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถปกครองตนเอง และพิทกัษสิ์ทธิของ
ตนไดเ้พ่ิมมากข้ึน รวมทั้งจะมุ่งเพ่ิมประสิทธิภาพ สร้าง
ความโปร่งใส และขจัดการทุจริตในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
และเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศทั้ งในปัจจุบันและ
อนาคต  
 ดังนั้ นองค์การบริหารส่วนต าบลจึงมีความ 

ส าคญัต่อชุมชนในลกัษณะท่ีเป็นองค์กรพ้ืนฐานของ

ทอ้งถ่ินและเป็นกลไกท่ีส าคญัต่อการบริหารการพฒันา

ระดบัต าบล เพราะเป็นองค์กรท่ีมีพลงัของประชาชน

ในทอ้งถ่ิน อยูใ่กลชิ้ดกบัประชาชนและทรัพยากรต่างๆ

ในชุมชน ทราบถึงปัญหา และความตอ้งการท่ีแทจ้ริง

ของชุมชน (ปวริศา ,2551)   รวมทั้ งแนวทางแก้ไข

ปัญหาเป็นอยา่งดี ผูน้ าชุมชน ซ่ึงไดแ้ก่ นายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลผูซ่ึ้งมาจากการเลือกตั้ง เพราะเป็น

บุคคลท่ีเป็นท่ียอมรับของคนในทอ้งถ่ิน ทั้งยงัเป็นผูมี้

อิทธิพลสามารถชกัจูงหรือช้ีน าบุคคลอ่ืนให้ปฏิบติัตาม  

(มณีประภา ,2554) นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลจึง

เป็นผูมี้ส่วนส าคญัต่อการด าเนินงานการปกครองส่วน

ท้องถ่ิน มีส่วนในการท่ีจะส่งเสริมให้ประชาชนใน

ชุมชนหันมาให้ความสนใจเห็นความส าคัญและ

ชกัชวนให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการเมืองการ

ปกครองระดบัทอ้งถ่ิน และมีอิทธิพลท่ีส าคญัยิง่ต่อการ

พฒันาทอ้งถ่ิน หากผูน้ าชุมชนมีภาวะผูน้ ายิง่มากเท่าใด 

ก็จะยิ่งท าให้เกิดการพฒันามีระดับสูงมากข้ึนเท่านั้ น 

(ปิยวรรณ ,2550)  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจึง

ถือ เป็น บุ คคลส าคัญ ท่ี มีบทบ าทหน้ า ท่ี ในการ

บริหารงาน และด าเนินนโยบายต่างๆ ให้กับชุมชน

ก่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

 ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวา่บุคลิกภาพ

มีความสัมพันธ์กับภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงของ

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เพราะผู ้น าการ

เปล่ียนแปลงท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดีน่าจะเป็นปัจจยัหน่ึงท่ี

สามารถส่งเสริมใหเ้กิดความส าเร็จในการพฒันาชุมชน

ได ้ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังน้ีจะมีผลอยา่งยิ่งต่อการพฒันา 

ยกระดับและสร้างมาตรฐานในการเป็นผูน้ าด้านการ

พฒันาทอ้งถ่ินท่ีมีความสามารถรวบรวมประชาชนให้

มามีบทบาทในการพฒันาชุมชนของตนเพื่อขบัเคล่ือน

ท้องถ่ินให้ มีการพัฒนาไปสู่สภาพท่ี ดี ข้ึนจากเดิม 

รวมทั้ งจะเป็นแนวทางให้กับคณะผูบ้ริหารองค์การ

บริหารส่วนต าบล หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในเขต

จงัหวดันครราชสีมา เพ่ือน าไปใชป้ระกอบการก าหนด

แนวทาง ให้ความรู้จดัฝึกอบรบดา้นบุคลิกภาพกบัผูน้ า

ชุมชนให้มีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง เพื่อเสริมสร้าง

การพัฒน าท้อ ง ถ่ิน ให้ มี ป ระ สิท ธิภ าพและ เกิด

ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน ทั้ งยงัสามารถขยายออกไป

เร่ือยๆ จนถึงระดบัประเทศได ้

 

วตัถุประสงค์การวจิยั 

 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลิกภาพ กับ

ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล เขตจงัหวดันครราชสีมา 

 

วธีิการวจิยั 

 กลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นายก
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขตจงัหวดันครราชสีมา  ใน
เขตการปกครอง 32 อ าเภอ มีองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา 257 แห่ง ซ่ึงมีนายก
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องคก์ารบริหารส่วนต าบลทั้งส้ินจ านวน 257 คน โดย
ใชว้ิธีเก็บขอ้มูลแบบเต็มจ านวน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
เก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถาม 
 ระเบียบวธีิการวจิยั 

 ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวมขอ้มูลโดยจดัส่งและ

เก็บรวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเองจากกลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีอยู่ใกลส่้วนกลุ่มตวัอย่างท่ีอยู่ไกลผูว้ิจัยได้ขอความ

อนุเคราะห์บุคคลในพ้ืนช่วยเก็บแบบสอบถามและเก็บ

รวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเอง โดยแจกแบบสอบ 

ถามให้ประชากรกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 257 ชุด เพ่ือให้

ได้แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์จ านวน 257 ราย  คิดเป็น

ร้อยละ 100 แลว้น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความ

ถูกต้องให้สมบูรณ์ เพื่อน าไปวิเคราะห์ข้อมูลตาม

วธีิการทางสถิติต่อไป 

 การประเมนิระดบับุคลกิภาพ 

ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาบุคลิกภาพ

ห้าองค์ประกอบ โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับ

บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบของ  Costa and McCrae 

(1992) โดยวดัระดับบุคลิกภาพของนายกองค์การ

บ ริห าร ส่ วน ต าบ ล  เข ต น ค ร ร าช สี ม า  ทั้ ง ห้ า

องค์ประกอบ ได้แก่ บุคลิกภาพด้านความมั่นคงทาง

อารมณ์  ด้านการ เปิ ด เผยตัวเอง ด้านการเปิด รับ

ประสบการณ์ ด้านความเข้าใจผู ้อ่ืน และด้านความ

รับผิดชอบ โดยวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) 5 ระดับ ได้แก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย 

และน้อยท่ี สุด ซ่ึงประกอบด้วยค่าเฉล่ียและส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

การประเมนิระดบัภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาภาวะผูน้ าการ

เปล่ียนแปลง โดยใชแ้นวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัภาวะ

ผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ Bass and Avolio (1994) โดย

วดัระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของนายกองคก์าร

บริหารส่วนต าบล เขตนครราชสีมา ได้แก่  การมี

อิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบนัดาลใจ  

การกระตุ ้นทางปัญญา และการค านึงถึงความเป็น

ปัจเจกบุคคล  โดยวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 

น้อย และน้อยท่ีสุด ซ่ึงประกอบดว้ยค่าเฉล่ียและส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 
ตารางที ่1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

(N =257) (100) 

1.เพศ   
ชาย 229 89.1 
หญิง  28 10.9 
2. อายุ   
ต ่ากวา่ 35 ปี   14     5.4   
35 – 39 ปี   45    17.5 
40 – 44 ปี 
45 – 49 ปี 

 76 
 57 

29.6 
22.2 

50 – 54 ปี 
55 – 59 ปี 
60 ปีข้ึนไป 

  27 
 19 
 19 

10.5 
 7.4 
 7.4 

3. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง   
1 – 2 ปี        185 72.0 
3 – 4 ปี 21  8.2 
5 – 6 ปี 44 17.1 
7 – 8 ปี  7  2.7 
4. ระดบัการศึกษา   
ประถมศึกษาปีท่ี 4 หรือต ่ากวา่           7   2.7 
ประถมศึกษาปีท่ี 6  9   3.5 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 29 11.3 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 
อนุปริญญา,ปวส. 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

94 
22 
95 
1 

36.5 
 8.6 

  37.0 
0.4 

 5. วาระในการด ารงต าแหน่ง  
วาระท่ี  1 

 
       179 

 
    69.6 

วาระท่ี  2 78     30.4 
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ตารางที ่2  แสดงค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบน 

            มาตรฐาน เก่ียวกบัระดบับุคลิกภาพ 

บุคลกิภาพ μ σ 

ระดบั 
ความ
คดิเห็น 

1.  ดา้นความมัน่คงทาง
อารมณ์ 

4.20 0.657 มาก 

2.  ดา้นการเปิดเผยตวัเอง 4.19 0.646 มาก 
3.  ดา้นการเปิดรับ
ประสบการณ์ 

4.23 0.749 มากท่ีสุด 

4.  ดา้นความเขา้ใจผูอ่ื้น 4.20 0.615 มาก 
5.  ดา้นความรับผิดชอบ 4.20 0.786 มาก 

รวม 4.20 0.691 มาก 

ตารางที ่3 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
                 เก่ียวกบัระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง  

ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง μ σ 

ระดบั 
ความ
คดิเห็น 

1.  ดา้นการมีอิทธิพลอยา่ง      
มีอุดมการณ์ 

4.31 0.703 มากท่ีสุด 

2.  ดา้นการสร้างแรง
บนัดาลใจ 
3.  ดา้นการกระตุน้ทาง
ปัญญา 

 
4.27 

 
4.31 

 
0.697 

 
0.664 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

4.  ดา้นการค านึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคล 

 
4.41 

 
0.643 

 
มากท่ีสุด 

รวม 4.32 0.672 มากที่สุด 

  
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ใชส้ถิติเชิงพรรณนาเพ่ืออธิบายลกัษณะพ้ืน  

ฐานของประชากรกลุ่มตัวอย่าง และใช้ส ถิติสัม 

ประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation 

Coefficient) เพ่ือหาค่าความสัมพันธ์ (correlation: r) 

ของบุคลิกภาพกับภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงโดย

ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี p<0.01   

 

ผลการวจิยั 

 การวิเคราะห์ระดับบุคลิกภาพของนายก

องค์การบริหารส่วนต าบล นครราชสีมา   โดยรวมมี

ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก และวิเคราะห์ระดบัภาวะผูน้ า

การเปล่ียนแปลง  โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก

ท่ีสุด โดยกลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอาย ุ

40-44 ปี  จ านวน 76 คน  คิดเป็นร้อยละ 29.6 วุฒิ

การศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี

จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 ระยะเวลาในการ

ด ารงต าแหน่งส่วนใหญ่ 1-2 ปี จ านวน 185 คน คิดเป็น

ร้อยละ 72.0 วาระในการด ารงต าแหน่ง ส่วนใหญ่ด ารง

ต าแหน่งอยูใ่นวาระท่ี 1 จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 

69.6 แสดงในตารางท่ี 1 , 2 และ 3 

 

ตารางที ่4 แสดงการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่ง 

ตวัแปรบุคลิกภาพกบัภาวะผูน้ าการ 

 เปล่ียนแปลง ของนายกองคก์ารบริหาร   

                ส่วนต าบล จงัหวดันครราชสีมา เป็นรายดา้น 

Correlation 

ตัว

แปร 

X1 X2 X3 X4 X5 Y 

X1 1      

X2 .364** 1     

X3 .309** .295** 1    

X4 .406** .195** .439** 1   

X5 .126*  -.002 .096 .308** 1  

Y .429** .159*  .644** .508** .186** 1 

μ 4.20 4.19 4.23 4.20 4.20 4.32 

σ 0.657 0.646 0.749 0.615 0.786 0.672 

* มีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) 
* * มีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.01) 
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อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

 การวิจัย น้ี ศึกษาความสัมพัน ธ์ระหว่าง

บุคลิกภาพกับภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของนายก

องคก์ารบริหารส่วนต าบล เขตจงัหวดันครราชสีมาโดย

ใช้การทดสอบค่าสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์

สัน พบวา่ บุคลิกภาพมีความสัมพนัธ์กบัภาวะผูน้ าการ

เปล่ียนแปลงของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล เขต

จงัหวดันครราชสีมา เม่ือพิจารณาในภาพรวมตวัแปรมี

ค ว าม สั ม พั น ธ์ กั น ใน ร ะดั บ ป าน ก ล างแ ล ะ มี

ความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดบั 0.01 แสดงในตารางท่ี 4  

 บุคลิกภาพด้านความมั่นคงทางอารมณ์ มี

ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก และมีความสัมพนัธ์ทางบวก    

(r = .429) กับภาวะผู ้น าการเป ล่ียนแปลงอย่างมี

นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 อธิบายได้ว่า ผูน้ าการ

เปล่ียนแปลงท่ีมีความมั่นคงทางอารมณ์จะสามารถ

จดัการกบัความตอ้งการ และอารมณ์ของตนเองไดดี้ มี

ความสงบน่ิง ผ่อนคลาย และสามารถเผชิญหน้ากับ

สภาวะท่ีมีความตึงเครียดไดเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงสอดคลอ้ง

กับงานวิจัยของ ประไพพรรณ ศรีปาน (2555) ได้

ท าการศึกษาความสัมพัน ธ์ระหว่างบุคลิกภาพ 5

องค์ประกอบกับประสิทธิผลในการท างานของ

พนักงานธนาคารทิสโก้  พบว่าบุคลิกภาพด้านความ

มั่น คงท างอารมณ์ มีความสั มพัน ธ์ท างบวกกับ

ประสิทธิผลในการท างานของพนกังานธนาคารทิสโก ้

และยงัสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ Yahaya (2012) ได้

ท าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลิกภาพ รูปแบบ

การใชอ้ านาจ  และภาวะผูน้ า ในกลุ่มผูจ้ดัการระดบัสูง 

พบว่า บุค ลิกภาพด้านความมั่นคงทางอารมณ์ มี

ความสัมพนัธ์กบัภาวะผูน้ าในเชิงบวก  บุคลิกภาพดา้น

การเปิดเผยตัวเอง มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก และมี

ความสัมพันธ์ทางบวก (r = .159) กับภาวะผู ้น าการ

เปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

หมายความว่า เม่ือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

จงัหวดันครราชสีมา มีลกัษณะเปิดเผยตวัเองมากข้ึนจะ

ท าให้ผลการปฏิบัติ งานสูงข้ึนด้วย ซ่ึงสอดคลอ้งกับ

งานวิจัยของ Phipps (2011)  ซ่ึงศึกษาอิทธิพลปัจจัย

ด้ าน บุ ค ลิกห้ าอ งค์ป ระกอบกับ ภ าวะผู ้น าก าร

เปล่ียนแปลงของนักการเมือง การศึกษาวิจัยพบว่า 

องคป์ระกอบดา้นการเปิดเผยตวัเองมีความสัมพนัธ์กบั

ผลการปฏิบัติงานในเชิงบวก บุคลิกภาพด้านการ

เปิดรับประสบการณ์ มีค่าเฉล่ียออยู่ในระดบัมากท่ีสุด 

และมีความสัมพนัธ์ทางบวก (r = .644) กบัภาวะผูน้ า

การเปล่ียนแปลงอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

หมายความว่า เม่ือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

จังหวดันครราชสีมา มีลกัษณะเปิดรับประสบการณ์

มากข้ึน ก็จะท าให้มีภาวะผู ้น าสูงข้ึนด้วย เน่ืองจาก

บุคคลท่ีมีบุคลิกภาพด้านการเปิด รับประสบการณ์

มกัจะมีความสนใจใคร่รู้ในเร่ืองต่างๆ ท าใหมี้ความคิด

ใหม่ๆในการพฒันาชุมชนให้ดีกว่าเดิม ไม่น่ิงเฉยต่อ

ปัญหา  ยนิดีท่ีจะเรียนรู้กบัประสบการณ์ใหม่ๆอยูเ่สมอ 

บุคลิกภาพดา้นความเขา้ใจผูอ่ื้น มีค่าเฉล่ียออยูใ่นระดบั

มาก และมีความสัมพนัธ์ทางบวก (r = .508) กบัภาวะ

ผูน้ าการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.01 เน่ืองมาจากบุคคลท่ีมีระดบัของความเขา้ใจผูอ่ื้นสูง 

จะ มีความ เห็นอก เห็ น ใจผู ้ อ่ื น  เข้าใจผู ้ อ่ืน  และ

กระตือรือร้นท่ีจะช่วยเหลือ บุคคลลกัษณะน้ีมกัเป็นท่ี

ช่ืนชอบและยอมรับนบัถือของคนในสงัคมเป็นอยา่งยิ่ง 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ โครงการ เสือด า (2545) 

ท่ีศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลิกภาพ ภาวะผูน้ า กบั

ผลการปฏิบัติงานของหัวหน้างานระดับต้น ศึกษา

เฉพาะกรณี : บริษทั ไทย-เอเซีย พี อี. ไพพ้ ์จ ากดั พบวา่ 

บุคลิกภาพ ดา้นความเขา้ใจผูอ่ื้นมีความสัมพนัธ์กบัผล

การปฏิบัติงานในเชิงบวก และสอดคลอ้งกบังานวิจัย

ของ Lopez,Caroline (2013) ท่ี ศึกษาความสัมพัน ธ์

ระหวา่งบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบกบัภาวะผูน้ า ของท่ี
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ปรึกษาดา้นการศึกษา พบวา่บุคลิกภาพดา้นความเขา้ใจ

ผูอ่ื้นมีความสัมพนัธ์กบัภาวะผูน้ าของท่ีปรึกษาในเชิง

บวก บุคลิกภาพดา้นความรับผิดชอบ มีค่าเฉล่ียออยูใ่น

ระดับมาก และมีความสัมพนัธ์ทางบวก (r =.186) กับ

ภาวะผูน้ าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 อาจ

เน่ืองมาจาก บุคคลท่ีมีระดับคะแนนสูงในด้านความ

รับผิดชอบ จะมีลกัษณะท่ีเช่ือถือได ้มีจุดหมายในชีวิต 

มีความตั้ งใจแน่วแน่  รอบคอบ ตรงเวลา ซ่ึงเป็น

ลกัษณะท่ีดีของผูน้ าการเปล่ียนแปลง 

  ดังนั้ น บุคลิกภาพมีความส าพันธ์กับภาวะ

ผูน้ าการเปล่ียนแปลง ในทุก ๆ ด้าน ผูน้ าการเปล่ียน 

แปลงท่ีมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมจะส่งผลให้ประสบ

ความส าเร็จในการพฒันาในดา้นต่างๆ และไดรั้บการ

ยอมรับนับถือจากผูใ้ต้บังคับบัญชา เม่ือการยอมรับ

เกิดข้ึนการบริหารงานย่อมด าเนินไปได้อย่างราบร่ืน 

เพราะจะไดรั้บความร่วมมือในทุกๆ ดา้น บุคลิกภาพท่ี

ดีของผูน้ าชุมชนท่ีมีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง จึงเป็น

ปัจจยัหน่ึงท่ีสามารถส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จในการ

พฒันาทอ้งถ่ินอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ  เพ่ือ

ยกระดับและสร้างมาตรฐานในการเป็นผูน้ าด้านการ

พัฒนาท้องถ่ิน ท่ี มีความสามารถในการรวบรวม

ประชาชนให้เขา้มามีบทบาท และมีส่วนร่วมในการ

พฒันาชุมชนของตน เพ่ือขบัเคล่ือนท้องถ่ินให้มีการ

พฒันาไปสู่สภาพท่ีดีข้ึนจากเดิม และขยายไปจนถึงใน

ระดบัประเทศได ้ 

 

กติตกิรรมประกาศ 

 วิจัยฉบับน้ีส าเร็จได้ด้วยความกรุณาอย่าง    

สูงจาก ส านกังานพฒันาชุมชน จงัหวดันครราชสีมา  

( Nakhonratchasima Community Development 

Provincial Office ) และบณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

  

เอกสารอ้างองิ 

โครงการ เสือด า . ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคลิกภาพ  

ภาวะผูน้ า กบัผลการปฏิบติังานของหัวหน้า

งานระดบัตน้ ศึกษาเฉพาะกรณี: บริษทั ไทย  

เอเชีย พี. อี ไพ้พ์ จ ากัด [วิทยานิพนธ์วิทยา

ศ าส ต ร ม ห าบั ณ ฑิ ต  ส าข า จิ ต วิ ท ย า

อุตสาหกรรม]. กรุงเทพมหานคร:  บัณฑิต

วทิยาลยัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์; 2545. 

ประไพพรรณ ศรีปาน. ความสมัพนัธ์ระหวา่ง 

บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบกับประสิทธิผล

ในการท างานของพนักงานธนาคารทิสโก้

[วิท ยานิพน ธ์บ ริหารธุรกิจมหาบัณ ฑิ ต 

สาขาวิชาการจัดการ]. กรุงเทพมหานคร: 

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ; 2555. 

ปวริศา เนียรภาค. ภาวะผูน้ า บุคลิกภาพ การเห็นคุณค่า 

แห่งตน ความสามารถในการตดัสินใจ กบัผล

การปฏิบติังานของหัวหน้าพนักงานตอ้นรับ

บนเคร่ืองบิน บริษทั การบินไทย (มหาชน) 

จ ากัด  [วิท ยานิ พน ธ์วิท ยาศ าสตรมห า     

บัณ ฑิ ต  ส าข าจิตวิท ยาอุ ตส าหกรรม ].

ก รุ ง เท พ ม ห าน ค ร : บั ณ ฑิ ต วิ ท ย าลั ย

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์; 2551.   

ปิยวรรณ แป้นปล้ืม. อิทธิพลของการรับรู้ปัจจยัชุมชน  

และภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงของผู ้น า

ชุมชนท่ีมีต่อการจัดการความรู้ในชุมชน: 

กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลในเขต

ภาคใตข้องประเทศไทย [วิทยานิพนธ์วิทยา

ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาจิตวทิยา 

ชุมชน]. กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลยั

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์; 2550.  

 

  

- 953 -



 
 

HMO7-7 

มณีประภา ผิวเงิน. ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ า  

การเปล่ียนแปลงกบัประสิทธิผลการ 

บริหารงานขององคก์ารบริหารส่วน 

ต าบลในเขตจงัหวดัสกลนคร [ วทิยานิพนธ์ 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิารัฐ

ประศาสนศาสตร์]. สกลนคร:บณัฑิต

วทิยาลยัมหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร; 2554.   

Bass, B. M.,  B. J. Avolio. 1994.  Improving  

Organization Effectiveness Though  

Transformational Leadership. Thousand and 

Oaks: Sage. 47(211), 177-220. 

Costa, P.T., Jr., R.R. McCrae.  1992.  Revised  

NEO Personality Inventory (NEO PI-R) 

and NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) 

Brofessional Manual. Odessa,Psychological 

Assessment Resources. 78(1): 75-80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lopez, Caroline, J.  Personality and Leadership in  

Counselor Educators: The Big Five  

Factors, Transformational Leadership, 

 and Transactional Leadership. Counselor  

Education. The Patton College of  

Education of Ohio University; 2013. 

Phipps. The Influence Of  Personality Factors  

on Transformational Leadership: Explorring  

The Moderating Role of Political Skill.   

Louisiana State University, USA: Political 

Skill; 2011. p. 465-78. 

Yahaya.  Relationship between Leadership  

Personality Types and Source of  

Power and Leadership Styles Among 

Managers [Faculty of Business and  

Management]. Melaka: University 

Teknologi Mara  Malaysia; 2011. 

- 954 -




