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บทคัดย่อ 
 
 การวิจยัเร่ือง ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลง : นิคมอุตสาหกรรม นวนคร มีวตัถปุระสงค์เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของรูปแบบ
ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร เป็นการวิจยัแบบ
ผสมผสาน (Mixed Methods Research) ซึ่งได้กําหนดการวิจยัออกเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบการวิจยัเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) และ รูปแบบการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) ประชากรในการวิจยัคือ ผู้จดัการ
แผนก ผู้ จัดการฝ่าย ผู้ จัดการหน่ายงาน และผู้ ใต้บังคับบัญชา เฉพาะคนไทยท่ีปฏิบัติงานบริษัทในนิคมอุตสาหกรรม 
นวนคร จํานวนทัง้หมด 92 แห่ง โดยมีจํานวนประชากรทัง้หมด 52,042 กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัครัง้นี ้คือ ,040 คน 
โดยใช้วิธีสุม่อย่างง่าย (Simple Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบประเมิน 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูประกอบด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 
 ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้ นําของบริษัทท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์ ความเช่ือมั่น วิสยัทัศน์ และความคิด
สร้างสรรค์มีผลต่อภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลง นิคมอตุสาหกรรม นวนคร อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ .0 
และโมเดลสมการโครงสร้างมีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ทกุโมเดล 
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Abstract

Confirmatory factor analysis of The Causal Model Development of the factors 
affecting the transformational leadership of Navanakorn Industrial Estate. The purposes of 
this research were confirmatory factor analysis of The Causal Model Development of the 
factors affecting in the transformational leadership of Navanakorn Industrial Estate: A Mixed 
Method Approach. There were 2 specific purposes of studies: 1) Quantitative Research and 
2.) Qualitative Research. To identify the factors influencing the transformational leadership. 
We select Thai people whose work in Navanakorn Industrial by mean of collecting data from 
Division Manager, Department Manager, Section Manager and subordinators for simple 
random sampling total 1040 people from 152,042 people by questionnaire and statistical 
survey. 

The results indicated that the causal model of the factors influencing the success in the 
transformational leadership of Navanakorn Industrial Estate include Emotional intelligence, 
confidence, trust, vision and creative thinking were significant affect to the transformational 
leadership of Navanakorn Industrial Estate. Structural Equation Modeling: SEM was related 
to empirical data because in the value of standardized RMR about 0.05 and 0.01 respectively. 
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