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ความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคลิกภาพ กับภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงของนายกองค์ การบริ หารส่ วนตาบล
ในเขตจังหวัดนครราชสี มา
The Relationship between Personality and Transformational Leadership of
Community Leaders in Local Development of Sub-district Administrative Organization in
Nakhon Ratchasima Province
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บทคัดย่ อ
การวิจัยครั้ งนี้ มี จุด มุ่งหมายเพื่อ ศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ระหว่างบุ ค ลิ กภาพ 5 องค์ป ระกอบกับ ภาวะผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลงของนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล จังหวัดนครราชสี มา กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นายก
องค์การบริ หารส่ วนตาบล จังหวัดนครราชสี มา จานวน 257 ราย โดยใช้วธิ ี เก็บข้อมูลแบบเต็มจานวน เครื่ องมือที่ใช้ใน
การเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน วิเคราะห์ผลการศึกษาโดยใช้สถิติสมั ประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั ผลการวิจยั พบว่า ระดับคะแนนบุคลิกภาพ
5 องค์ประกอบ ด้านความมัน่ คงทางอารมณ์ ด้านการเปิ ดเผยตัวเอง ด้านความเข้าผูอ้ ื่น และด้านความรับผิดชอบ อยูใ่ น
ระดับ สู ง และด้านการเปิ ดรั บ ประสบการณ์ อยู่ในระดับ สู งมาก เมื่ อ พิ จารณาบุ ค ลิ กภาพ 5 องค์ป ระกอบทุ กด้านมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของนายกองค์การบริ หารส่วนตาบล เขตจังหวัดนครราชสี มา อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 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 subdistrict 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.
คาสาคัญ: บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง ผูน้ าชุมชน
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ถื อเป็ น บุ ค คลส าคั ญ ที่ มี บ ท บ าท ห น้ า ที่ ใน การ
บริ ห ารงาน และด าเนิ น นโยบายต่ างๆ ให้ กับ ชุ ม ชน
ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่าบุคลิกภาพ
มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ ภาวะผู ้น าการเปลี่ ย นแปลงของ
นายกองค์ ก ารบริ หารส่ วนต าบล เพราะผู ้น าการ
เปลี่ยนแปลงที่ มีบุคลิกภาพที่ ดีน่าจะเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่
สามารถส่งเสริ มให้เกิดความสาเร็ จในการพัฒนาชุมชน
ได้ ซึ่ งผลการศึกษาครั้งนี้ จะมีผลอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
ยกระดับและสร้างมาตรฐานในการเป็ นผูน้ าด้านการ
พัฒนาท้องถิ่นที่มีความสามารถรวบรวมประชาชนให้
มามีบทบาทในการพัฒนาชุมชนของตนเพื่อขับเคลื่อน
ท้ อ งถิ่ น ให้ มี ก ารพัฒ นาไปสู่ ส ภาพที่ ดี ข้ ึ นจากเดิ ม
รวมทั้งจะเป็ นแนวทางให้กับ คณะผูบ้ ริ ห ารองค์ก าร
บริ ห ารส่ วนต าบล หรื อหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้องในเขต
จังหวัดนครราชสี มา เพื่อนาไปใช้ประกอบการกาหนด
แนวทาง ให้ความรู ้จดั ฝึ กอบรบด้านบุคลิกภาพกับผูน้ า
ชุมชนให้มีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง เพื่อเสริ มสร้าง
การพั ฒ น าท้ อ งถิ่ น ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ และเกิ ด
ประสิ ท ธิ ผ ลมากยิ่ง ขึ้ น ทั้ง ยัง สามารถขยายออกไป
เรื่ อยๆ จนถึงระดับประเทศได้

บทนา
ปั จจุบันนโยบายสาคัญยิ่งประการหนึ่ งของ
รัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมของประเทศ
ได้แก่ การสนับสนุนให้ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นต่างๆ
มี ค วามเจริ ญ ก้า วหน้ า และเกิ ด การพัฒ นาสามารรถ
สนองนโยบายจากส่วนกลางในด้านต่างๆได้ รัฐบาลจึง
มี น โยบายที่ จ ะปรั บ ปรุ ง รู ป แบบการปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นให้มีความเป็ นประชาธิปไตย เพื่อเปิ ดโอกาสให้
ประชาชนสามารถปกครองตนเอง และพิทกั ษ์สิทธิของ
ตนได้เพิม่ มากขึ้น รวมทั้งจะมุ่งเพิม่ ประสิ ทธิภาพ สร้าง
ความโปร่ งใส และขจั ด การทุ จ ริ ตในการบริ หาร
ราชการแผ่ น ดิ น เพื่ อ สร้ างความเป็ นธรรมในสั ง คม
และเอื้ อ ต่ อ การพัฒ นาประเทศทั้ งในปั จจุ บั น และ
อนาคต
ดังนั้น องค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลจึ งมี ความ
สาคัญต่อชุมชนในลักษณะที่ เป็ นองค์กรพื้นฐานของ
ท้องถิ่นและเป็ นกลไกที่สาคัญต่อการบริ หารการพัฒนา
ระดับตาบล เพราะเป็ นองค์กรที่ มีพลังของประชาชน
ในท้องถิ่น อยูใ่ กล้ชิดกับประชาชนและทรัพยากรต่างๆ
ในชุมชน ทราบถึงปั ญหา และความต้องการที่ แท้จริ ง
ของชุ ม ชน (ปวริ ศ า ,2551) รวมทั้ง แนวทางแก้ไ ข
ปั ญหาเป็ นอย่างดี ผูน้ าชุมชน ซึ่ งได้แก่ นายกองค์การ
บริ ห ารส่ วนตาบลผูซ้ ่ ึ งมาจากการเลื อกตั้ง เพราะเป็ น
บุคคลที่ เป็ นที่ ยอมรับของคนในท้องถิ่น ทั้งยังเป็ นผูม้ ี
อิทธิ พลสามารถชักจูงหรื อชี้นาบุคคลอื่นให้ปฏิบตั ิตาม
(มณี ประภา ,2554) นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลจึง
เป็ นผูม้ ีส่วนสาคัญต่อการดาเนิ นงานการปกครองส่ วน
ท้อ งถิ่ น มี ส่ ว นในการที่ จะส่ งเสริ ม ให้ ป ระชาชนใน
ชุ ม ชนหั น มาให้ ค วามสนใจเห็ น ความส าคัญ และ
ชักชวนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการเมืองการ
ปกครองระดับท้องถิ่น และมีอิทธิพลที่สาคัญยิง่ ต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น หากผูน้ าชุมชนมีภาวะผูน้ ายิง่ มากเท่าใด
ก็จะยิ่งทาให้เกิ ดการพัฒ นามี ระดับสู งมากขึ้น เท่ านั้น
(ปิ ยวรรณ ,2550) นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลจึ ง

วัตถุประสงค์ การวิจยั
ศึ กษาความสัมพัน ธ์ระหว่างบุ คลิ กภาพ กับ
ภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงของนายกองค์การบริ ห าร
ส่วนตาบล เขตจังหวัดนครราชสี มา
วิธีการวิจยั
กลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใ ช้ในการวิจัย ครั้ งนี้ คื อ นายก
องค์การบริ หารส่ วนตาบลเขตจังหวัดนครราชสี มา ใน
เขตการปกครอง 32 อาเภอ มีองค์การบริ หารส่วนตาบล
ในเขตจั ง หวัด นครราชสี มา 257 แห่ ง ซึ่ งมี น ายก
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องค์การบริ หารส่ วนตาบลทั้งสิ้ นจานวน 257 คน โดย
ใช้วิธีเก็บข้อมูลแบบเต็มจานวน เครื่ องมือที่ ใช้ในการ
เก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม
ระเบียบวิธีการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บรวมข้อมูลโดยจัดส่งและ
เก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเองจากกลุ่มตัวอย่าง
ที่ อยู่ใกล้ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ อยู่ไกลผูว้ ิจัยได้ขอความ
อนุเคราะห์บุคคลในพื้นช่วยเก็บแบบสอบถามและเก็บ
รวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยแจกแบบสอบ
ถามให้ประชากรกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 257 ชุด เพื่อให้
ได้แบบสอบถามที่ สมบู รณ์ จานวน 257 ราย คิ ดเป็ น
ร้อยละ 100 แล้วนาแบบสอบถามมาตรวจสอบความ
ถู ก ต้อ งให้ ส มบู ร ณ์ เพื่ อ น าไปวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ตาม
วิธีการทางสถิติต่อไป

บริ หารส่ ว นต าบล เขตนครราชสี มา ได้ แ ก่ การมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ
การกระตุ ้น ทางปั ญ ญา และการค านึ ง ถึ ง ความเป็ น
ปั จ เจกบุ ค คล โดยวัด แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า
(Rating Scale) 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย และน้อยที่ สุด ซึ่ งประกอบด้วยค่าเฉลี่ยและส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตารางที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้ อมูลทั่วไป
1.เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
ต่ากว่า 35 ปี
35 – 39 ปี
40 – 44 ปี
45 – 49 ปี
50 – 54 ปี
55 – 59 ปี
60 ปี ขึ้นไป
3. ระยะเวลาการดารงตาแหน่ ง
1 – 2 ปี
3 – 4 ปี
5 – 6 ปี
7 – 8 ปี
4. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาปี ที่ 4 หรื อต่ากว่า
ประถมศึกษาปี ที่ 6
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อนุปริ ญญา,ปวส.
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
5. วาระในการดารงตาแหน่ ง
วาระที่ 1
วาระที่ 2

การประเมินระดับบุคลิกภาพ
ในการศึ กษาครั้งนี้ เป็ นการศึ กษาบุคลิ กภาพ
ห้ าองค์ป ระกอบ โดยใช้แ นวคิ ด และทฤษฎี เกี่ ย วกับ
บุ ค ลิ ก ภาพห้ าองค์ ป ระกอบของ Costa and McCrae
(1992) โดยวัด ระดับ บุ ค ลิ ก ภาพของนายกองค์ก าร
บ ริ ห าร ส่ ว น ต าบ ล เข ต น ค ร ร าช สี ม า ทั้ ง ห้ า
องค์ประกอบ ได้แก่ บุ คลิ ก ภาพด้านความมั่น คงทาง
อารมณ์ ด้ า นการเปิ ดเผยตั ว เอง ด้ า นการเปิ ดรั บ
ประสบการณ์ ด้านความเข้าใจผู ้อื่ น และด้านความ
รับผิดชอบ โดยวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ ได้แก่ มากที่ สุ ด มาก ปานกลาง น้อ ย
และน้ อ ยที่ สุ ด ซึ่ งประกอบด้ ว ยค่ า เฉลี่ ย และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
การประเมินระดับภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลง
การศึ กษาครั้งนี้ เป็ นการศึ กษาภาวะผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลง โดยใช้แนวคิดและทฤษฎี เกี่ ยวกับภาวะ
ผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของ Bass and Avolio (1994) โดย
วัดระดับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของนายกองค์การ
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จานวน (คน)
(N =257)

ร้ อยละ
(100)

229
28

89.1
10.9

14
45
76
57
27
19
19

5.4
17.5
29.6
22.2
10.5
7.4
7.4

185
21
44
7

72.0
8.2
17.1
2.7

7
9
29
94
22
95
1

2.7
3.5
11.3
36.5
8.6
37.0
0.4

179
78

69.6
30.4
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ของบุ ค ลิ ก ภาพกับ ภาวะผู ้น าการเปลี่ ย นแปลงโดย
กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ p<0.01

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เกี่ยวกับระดับบุคลิกภาพ
บุคลิกภาพ

μ

σ

ระดับ
ความ
คิดเห็น

1. ด้านความมัน่ คงทาง
อารมณ์
2. ด้านการเปิ ดเผยตัวเอง
3. ด้านการเปิ ดรับ
ประสบการณ์
4. ด้านความเข้าใจผูอ้ ื่น
5. ด้านความรับผิดชอบ

4.20

0.657

มาก

4.19
4.23

0.646
0.749

มาก
มากที่สุด

4.20
4.20

0.615
0.786

มาก
มาก

รวม

4.20

0.691

มาก

ผลการวิจยั
การวิ เคราะห์ ร ะดั บ บุ ค ลิ ก ภาพของนายก
องค์การบริ ห ารส่ วนตาบล นครราชสี มา โดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก และวิเคราะห์ระดับภาวะผูน้ า
การเปลี่ ยนแปลง โดยรวมมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก
ที่ สุด โดยกลุ่มประชากรส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุ
40-44 ปี จ านวน 76 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 29.6 วุ ฒิ
การศึ ก ษาส่ วนใหญ่ มี ก ารศึ ก ษาในระดับ ปริ ญ ญาตรี
จานวน 95 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.0 ระยะเวลาในการ
ดารงตาแหน่งส่ วนใหญ่ 1-2 ปี จานวน 185 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 72.0 วาระในการดารงตาแหน่ง ส่วนใหญ่ดารง
ตาแหน่งอยูใ่ นวาระที่ 1 จานวน 179 คน คิดเป็ นร้อยละ
69.6 แสดงในตารางที่ 1 , 2 และ 3

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เกี่ยวกับระดับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
ภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลง

μ

σ

ระดับ
ความ
คิดเห็น

1. ด้านการมีอิทธิ พลอย่าง
มีอุดมการณ์
2. ด้านการสร้างแรง
บันดาลใจ
3. ด้านการกระตุน้ ทาง
ปัญญา
4. ด้านการคานึงถึงความ
เป็ นปัจเจกบุคคล

4.31

0.703

มากที่สุด

4.27

0.697

มากที่สุด

4.31

0.664

มากที่สุด

ตัว
แปร

X1

4.41

0.643

มากที่สุด

X1

1

4.32

0.672

มากที่สุด

X2
X3

รวม

ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรบุคลิกภาพกับภาวะผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลง ของนายกองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบล จังหวัดนครราชสี มา เป็ นรายด้าน
Correlation

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้สถิติเชิงพรรณนาเพื่ออธิบายลักษณะพื้น
ฐานของประชากรกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง และใช้ ส ถิ ติ สั ม
ประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เพียร์ สัน (Pearson’s Correlation
Coefficient) เพื่ อ หาค่ า ความสั ม พัน ธ์ (correlation: r)

X2

X3

X4

X5

.364**
.309**

1
.295**

1

X4
X5

.406**
.126*

.195**
-.002

Y

.429**

μ
σ

4.20
0.657

.439**
.096

1
.308**

1

.159*

.644**

.508**

.186**

1

4.19
0.646

4.23
0.749

4.20
0.615

4.20
0.786

4.32
0.672

* มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05)
* * มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.01)
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HMO7-5
หมายความว่า เมื่ อ นายกองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
จังหวัดนครราชสี มา มีลกั ษณะเปิ ดเผยตัวเองมากขึ้นจะ
ทาให้ผลการปฏิ บัติ งานสู งขึ้ น ด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจัย ของ Phipps (2011) ซึ่ งศึ กษาอิ ท ธิ พ ลปั จ จัย
ด้ า น บุ ค ลิ กห้ าอ งค์ ป ระกอ บ กั บ ภาวะผู ้ น าการ
เปลี่ ย นแปลงของนั ก การเมื อ ง การศึ ก ษาวิ จัย พบว่า
องค์ประกอบด้านการเปิ ดเผยตัวเองมีความสัมพันธ์กบั
ผลการปฏิ บั ติ ง านในเชิ ง บวก บุ ค ลิ ก ภาพด้ า นการ
เปิ ดรับประสบการณ์ มีค่าเฉลี่ยออยู่ในระดับมากที่ สุด
และมี ความสัมพันธ์ทางบวก (r = .644) กับภาวะผูน้ า
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
หมายความว่า เมื่ อ นายกองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
จังหวัดนครราชสี มา มี ลกั ษณะเปิ ดรั บ ประสบการณ์
มากขึ้ น ก็ จ ะท าให้ มี ภ าวะผู ้น าสู ง ขึ้ น ด้ว ย เนื่ อ งจาก
บุ ค คลที่ มี บุ ค ลิ ก ภาพด้านการเปิ ด รั บ ประสบการณ์
มักจะมีความสนใจใคร่ รู้ในเรื่ องต่างๆ ทาให้มีความคิด
ใหม่ ๆในการพัฒ นาชุ ม ชนให้ดีกว่าเดิ ม ไม่นิ่ งเฉยต่ อ
ปั ญหา ยินดีที่จะเรี ยนรู ้กบั ประสบการณ์ใหม่ๆอยูเ่ สมอ
บุคลิกภาพด้านความเข้าใจผูอ้ ื่น มีค่าเฉลี่ยออยูใ่ นระดับ
มาก และมีความสัมพันธ์ทางบวก (r = .508) กับภาวะ
ผูน้ าการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 เนื่องมาจากบุคคลที่มีระดับของความเข้าใจผูอ้ ื่นสู ง
จะมี ความเห็ น อกเห็ น ใจผู ้ อื่ น เข้ า ใจผู ้ อื่ น และ
กระตือรื อร้นที่จะช่วยเหลือ บุคคลลักษณะนี้ มกั เป็ นที่
ชื่นชอบและยอมรับนับถือของคนในสังคมเป็ นอย่างยิ่ง
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ โครงการ เสื อดา (2545)
ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ ภาวะผูน้ า กับ
ผลการปฏิ บัติ ง านของหั วหน้ างานระดับ ต้น ศึ ก ษา
เฉพาะกรณี : บริ ษทั ไทย-เอเซีย พี อี. ไพ้พ์ จากัด พบว่า
บุคลิกภาพ ด้านความเข้าใจผูอ้ ื่นมีความสัมพันธ์กบั ผล
การปฏิ บัติงานในเชิ งบวก และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Lopez,Caroline (2013) ที่ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์
ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบกับภาวะผูน้ า ของที่

อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
การวิ จั ย นี้ ศึ กษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
บุ ค ลิ ก ภาพกับ ภาวะผูน้ าการเปลี่ ย นแปลงของนายก
องค์การบริ หารส่วนตาบล เขตจังหวัดนครราชสี มาโดย
ใช้การทดสอบค่าสถิ ติ สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพัน ธ์เพี ยร์
สัน พบว่า บุคลิกภาพมีความสัมพันธ์กบั ภาวะผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลงของนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล เขต
จังหวัดนครราชสี มา เมื่อพิจารณาในภาพรวมตัวแปรมี
ค ว าม สั ม พั น ธ์ กั น ใน ร ะ ดั บ ป าน ก ล าง แ ล ะ มี
ความสั ม พัน ธ์ ท างบวกอย่า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ 0.01 แสดงในตารางที่ 4
บุ ค ลิ ก ภาพด้านความมั่น คงทางอารมณ์ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และมีความสัมพันธ์ทางบวก
(r = .429) กั บ ภาวะผู ้ น าการเปลี่ ย น แปลงอย่ า งมี
นัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .01 อธิ บ ายได้ว่า ผูน้ าการ
เปลี่ ย นแปลงที่ มี ค วามมั่น คงทางอารมณ์ จ ะสามารถ
จัดการกับความต้องการ และอารมณ์ของตนเองได้ดี มี
ความสงบนิ่ ง ผ่อนคลาย และสามารถเผชิ ญ หน้ากับ
สภาวะที่ มีความตึงเครี ยดได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งสอดคล้อง
กับ งานวิ จัย ของ ประไพพรรณ ศรี ป าน (2555) ได้
ท าการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค ลิ ก ภาพ 5
องค์ ป ระกอบกั บ ประสิ ทธิ ผ ลในการท างานของ
พนักงานธนาคารทิ ส โก้ พบว่าบุ ค ลิ กภาพด้านความ
มั่ น คงท างอารมณ์ มี ความสั ม พั น ธ์ ท างบ วกกั บ
ประสิ ทธิ ผลในการทางานของพนักงานธนาคารทิสโก้
และยังสอดคล้องกับ งานวิจัยของ Yahaya (2012) ได้
ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ รู ปแบบ
การใช้อานาจ และภาวะผูน้ า ในกลุ่มผูจ้ ดั การระดับสู ง
พบว่ า บุ ค ลิ ก ภาพด้ า นความมั่ น คงทางอารมณ์ มี
ความสัมพันธ์กบั ภาวะผูน้ าในเชิงบวก บุคลิกภาพด้าน
การเปิ ดเผยตัวเอง มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ในระดับ มาก และมี
ความสั ม พัน ธ์ ท างบวก (r = .159) กับ ภาวะผู ้น าการ
เปลี่ ย นแปลงอย่า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05
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ปรึ กษาด้านการศึกษา พบว่าบุคลิกภาพด้านความเข้าใจ
ผูอ้ ื่นมีความสัมพันธ์กบั ภาวะผูน้ าของที่ ปรึ กษาในเชิ ง
บวก บุคลิกภาพด้านความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยออยูใ่ น
ระดับมาก และมีความสัมพันธ์ทางบวก (r =.186) กับ
ภาวะผูน้ าอย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .01 อาจ
เนื่ องมาจาก บุ คคลที่ มีระดับคะแนนสู งในด้านความ
รับผิดชอบ จะมีลกั ษณะที่เชื่อถือได้ มีจุดหมายในชี วิต
มี ค วามตั้ง ใจแน่ ว แน่ รอบคอบ ตรงเวลา ซึ่ งเป็ น
ลักษณะที่ดีของผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
ดัง นั้น บุ ค ลิ ก ภาพมี ค วามส าพัน ธ์ กับ ภาวะ
ผูน้ าการเปลี่ ยนแปลง ในทุ ก ๆ ด้าน ผูน้ าการเปลี่ ย น
แปลงที่ มี บุ ค ลิ ก ภาพที่ เหมาะสมจะส่ งผลให้ป ระสบ
ความสาเร็ จในการพัฒนาในด้านต่างๆ และได้รับการ
ยอมรั บ นับ ถื อ จากผูใ้ ต้บังคับ บัญ ชา เมื่ อ การยอมรั บ
เกิ ดขึ้ นการบริ ห ารงานย่อมดาเนิ น ไปได้อย่างราบรื่ น
เพราะจะได้รับความร่ วมมือในทุกๆ ด้าน บุคลิกภาพที่
ดีของผูน้ าชุมชนที่มีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง จึงเป็ น
ปั จจัยหนึ่งที่สามารถส่ งเสริ มให้เกิดความสาเร็ จในการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่ องและมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อ
ยกระดับและสร้างมาตรฐานในการเป็ นผูน้ าด้านการ
พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ที่ มี ค วามสามารถในการรวบรวม
ประชาชนให้เข้ามามี บ ทบาท และมี ส่วนร่ วมในการ
พัฒ นาชุ มชนของตน เพื่ อขับ เคลื่ อนท้องถิ่น ให้มีการ
พัฒนาไปสู่ สภาพที่ดีข้ ึนจากเดิม และขยายไปจนถึงใน
ระดับประเทศได้

เอกสารอ้ างอิง
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งานระดับต้น ศึกษาเฉพาะกรณี : บริ ษทั ไทย
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อุต สาหกรรม]. กรุ งเทพมหานคร: บัณ ฑิ ต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ; 2545.
ประไพพรรณ ศรี ปาน. ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุ คลิ ก ภาพ 5 องค์ป ระกอบกับ ประสิ ทธิ ผ ล
ในการท างานของพนัก งานธนาคารทิ ส โก้
[วิ ท ยานิ พนธ์ บ ริ หารธุ ร กิ จมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิ ช าการจัด การ]. กรุ ง เทพมหานคร:
บัณ ฑิ ตวิท ยาลัย มหาวิท ยาลัยศรี น คริ น ทรวิ
โรฒ; 2555.
ปวริ ศา เนียรภาค. ภาวะผูน้ า บุคลิกภาพ การเห็นคุณค่า
แห่งตน ความสามารถในการตัดสิ นใจ กับผล
การปฏิ บตั ิงานของหัวหน้าพนักงานต้อนรับ
บนเครื่ องบิ น บริ ษทั การบิ นไทย (มหาชน)
จ ากั ด [วิ ท ยานิ พ น ธ์ วิ ท ยาศาสต รมห า
บั ณ ฑิ ต สาข าจิ ตวิ ท ยาอุ ต ส าห กรรม ].
ก รุ ง เท พ ม ห าน ค ร : บั ณ ฑิ ต วิ ท ย าลั ย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ; 2551.
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