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บทคัดย่อ 
บทบาทของหน่วยงานรฐัวิสาหกิจดา้นโทรคมนาคมมีความส าคัญในการขับเคลื่อน เครือข่ายการสื่อสาร  

ในปัจจบุนัถือวา่เป็นปัจจยัหลกัในการเช่ือมตอ่ทางธุรกิจระหวา่งกนั ซึง่ตอ้งอาศยับทบาทของผูน้  าที่มีตอ่การเป็นสมาชิกทีด่ี
ขององคก์รในการขบัเคลื่อนเพื่อน าไปสูค่วามส าเร็จเช่นเดียวกนั วตัถุประสงคข์องการศึกษาหวัขอ้วิจยัเรื่อง “การศึกษา
ปัจจยัคณุสมบตัิสว่นบคุคล  ผูน้  าแบบแลกเปลีย่น และผูน้  าแบบการเปลีย่นแปลง ที่มีผลตอ่การเป็นสมาชิกที่ดีขององคก์ร: 
ศึกษากรณีหน่วยงานรฐัวิสาหกิจดา้นโทรคมนาคมแห่งหนึ่ง” เพื่อศึกษา 1) ความแตกตา่งของคณุสมบตัิสว่นบคุคลที่มีผล
ตอ่การเป็นสมาชิกที่ดีขององคก์ร: ศกึษากรณีหนว่ยงานรฐัวิสาหกิจดา้นโทรคมนาคมแหง่หนึง่ 2) ผูน้  าแบบแลกเปลีย่นที่มี
ผลต่อการเป็นสมาชิกที่ดีขององคก์ร: ศึกษากรณีหน่วยงานรฐัวิสาหกิจดา้นโทรคมนาคมแห่งหนึ่ง และ 3) ผูน้  าแบบการ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการเป็นสมาชิกที่ดีขององคก์ร: ศึกษากรณีหน่วยงานรฐัวิสาหกิจดา้นโทรคมนาคมแห่งหนึ่ง กลุ่ม
ตวัอย่าง เป็นพนกังานของรฐัวิสาหกิจดา้นโทรคมนาคมแห่งหนึง่ จ านวน 400 คน ระเบียบวิธีวิจยัใชก้ารวิเคราะหส์ถิติเชิง
พรรณนาและสถิติเชิงอนมุาน ดว้ยการวิเคราะหค์วามแตกต่างคา่ที การวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียว และการ
วิเคราะหก์ารถดถอยเชิงพห ุท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ผลการวิจยัพบว่า ความแตกต่างดา้น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลา
การปฏิบตัิงานมีผลตอ่การเป็นสมาชิกที่ดีขององคก์ร ไม่แตกต่างกนั และผูน้  าแบบแลกเปลี่ยน มีผลต่อการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององคก์ร: ศึกษากรณีหน่วยงานรฐัวิสาหกิจดา้นโทรคมนาคมแห่งหนึ่ง และผูน้  าแบบการเปลี่ยนแปลง มีผลต่อการเป็น
สมาชิกที่ดีขององคก์ร: ศกึษากรณีหนว่ยงานรฐัวิสาหกิจดา้นโทรคมนาคมแหง่หนึง่  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ข้อค้นพบจากผลงานวิจัยดังกล่าวสามารถน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะ การอบรม และการ
เสริมสรา้งภาวะผูน้  าแบบแลกเปลี่ยน และผูน้  าแบบการเปลี่ยนแปลง และการเป็นสมาชิกที่ดีขององคก์ร หน่วยงาน
รฐัวิสาหกิจดา้นโทรคมนาคม 
 
ค าส าคัญ: ผูน้  าแบบแลกเปลี่ยน, ผูน้  าแบบการเปลี่ยนแปลง, การเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร, หน่วยงานรฐัวิสาหกิจดา้น
โทรคมนาคม 
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ABSTRACT 
 

The roles of a state enterprise in telecommunication have an important to drive the 
communication network. They are confirmed as the major tool in collaboration among business 
industries as well as the roles of leadership and organizational citizenship in order to drive the 
success as well.  The objectives of the research topic, “ A Study of Personal Characteristics, 
Transactional Leadership, and Transformational Leadership Affecting Organizational 
Citizenship:  A Case Study of a State Enterprise in Telecommunication”  were to study 1)  the 
differences of personal characteristics affecting organizational citizenship:  A case Study of a 
state enterprise in telecommunication, 2)  the transactional leadership affecting organizational 
citizenship: A case study of a state enterprise in telecommunication; and 3) the transformational 
leadership affecting organizational citizenship:  A case study of a state enterprise in 
telecommunication.  The sample size was 400 employees from a state enterprise in 
telecommunication.  The research procedures analysis was the descriptive statistics and the 
inferential statistics was t- test, One- way ANOVA, and multiple regression analysis with the 
significance level of 0.05 

The results found that the differences of personal characteristics in terms of gender, 
age, educational level, personal status, income per month, and period of working experiences 
did not affect organizational citizenship:  A case study of a state enterprise in 
telecommunication.  The transactional leadership affected organizational citizenship:  A case 
study of a state enterprise in telecommunication.  The transformational leadership affected 
organizational citizenship:  A case study of a state enterprise in telecommunication with the 
significance level of 0.05. 

The finding of the study could be promoted as the guidelines to enhance skill 
development, training, and leadership skills based on transactional leadership, transformational 
leadership, and organizational citizenship in a state enterprise in telecommunication. 
 
Keywords:  Transactional Leadership, Transformational Leadership, Organizational 

Citizenship, State Enterprise in Telecommunication 
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