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ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิภาพในการทางานของ
พนักงาน บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลูชั่นส์ จากัด
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ มี วั ตถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงและ
ประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน และเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน บริษัทโปร
เฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลูชั่นส์ จากัด โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บข้ อมูลจากประชากรซึ่งเป็ นพนักงานประจ า จ านวน 45 คน ทาการ
วิเคราะห์ ข้ อ มู ลโดยใช้ สถิ ติ ได้ แ ก่ จ านวน ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการวิ จั ย พบว่ า ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง ตามความคิ ดเห็ นของ
พนักงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนในรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน ได้แก่ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี เป็นด้านที่
พนักงานให้ความสาคัญสูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านการกระตุ้นสติปัญญา ด้านการ
สร้างแรงบันดาลใจ และด้านการคานึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล ตามลาดับ
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ประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ส่วนในรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านปริมาณงาน เป็นด้าน
ที่พนักงานให้ความสาคัญสูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านคุณภาพงาน ด้านเวลา
และด้านค่าใช้จ่าย ตามลาดับ
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลูชั่นส์ จากัด มีความสัมพันธ์เชิงบวกใน
ระดับปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ประสิทธิภาพในการทางาน
Abstract
The objectives of this research were to study the
transformational leadership and the work effectiveness of
employees, and to find the correlation of the transformational
leadership and the work effectiveness of employees at Professional
Outsourcing Solutions Company Limited. Questionnaires were used
as a tool to collect data from 45 office employees. The statistical
analysis used were number, percentage, mean, standard deviation
and Pearson’s correlation coefficient.
The results of this research found that the overall of the
transformational leadership of employees at Professional
Outsourcing Solutions Company Limited was at the high level. When
considering separately, all aspects were at the high level included
idealized influence or charisma leadership was found to be the most
important for employees, follow by intellectual stimulation,
inspiration motivation and individualized consideration respectively.
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The overall of the work effectiveness of the employees was at
the high level. When considering separately, all aspects were at the
high level included quantity was found to be the most important for
employees, follow by quality, time and cost respectively.
The transformational leadership and the work effectiveness of
employees at Professional Outsourcing Solutions Company Limited
has an averagely positive relation at the statistical significance level
of .05.
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บทนา
ในยุคสมั ยที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา ทั้ งในเรื่ องเทคโนโลยี
สภาพแวดล้อม และสถานการณ์ เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และรวมถึงการ
ติดต่อสื่อสารที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาให้การบริหารงานขององค์กร
ต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงให้ทันยุคทันสมัยเพื่อพร้อมเสมอกับการปฏิบัติงานของ
องค์กร ดังนั้น องค์กรจึงต้องมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพราะเชื่อว่าบุคคลเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่สามารถทาให้การบริหารองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ให้กลายเป็นผลผลิตและบริการตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
การดาเนินการให้เกิดผลผลิตหรือผลงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ผู้บริหารจะต้ องใช้ “ภาวะผู้นา” ซึ่งหมายถึ งศาสตร์และศิลป์ ในการบริหาร
จัดการ ได้แก่ ทักษะความ สามารถและพฤติกรรม รวมถึงบุคลิกภาพประกอบ
กับการใช้อานาจอิทธิพลด้วยความเป็นธรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นและ
จูงใจผู้ปฏิบัติงานให้เกิดความศรัทธาและยินยอมปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ
เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กร (อภิรัตน์ กังสดารพร, ฉัตรวรัญ องคสิงห์ และธีระ
ชินภัทร รามเดชะ, 2556) โดยตั้งแต่ทศวรรษที่ 1980 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน
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ทฤษฎีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงได้รับความสนใจและนามาเป็นองค์ประกอบใน
การศึกษาและวิจัยเป็นอย่างมาก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุค
โลกาภิ วั ฒ น์ ส่ ง ผลให้ อ งค์ ก รต่ า ง ๆ ประสบปั ญ หาที่ ห ลากหลายภายใต้
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดั้งนั้น ภาวะผู้นาแบบเดิมที่ผู้นาหรือ
ผู้บ ริ หารเคยน ามาเป็ นแนวทางในการบริ หารจึ งอาจต้ อ งมีก ารปรั บ เปลี่ ย น
ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
จะมุ่งยกระดับความต้องการความเชื่อ ทัศนคติและคุณธรรมของผู้นาและผู้ตาม
ให้สูงขึ้น (Burns, 1978)
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนั้นเป็นสิ่งที่สาคัญในการประกอบธุรกิจคือ
การที่องค์กรใดมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงจะมีผลกาไรที่สูงตามไปด้วย
ฉะนั้นผลการปฏิ บั ติงานหรือการสร้างผลงานให้ มีประสิทธิภ าพ สร้ างความ
พึงพอใจให้กับลูกค้าหรือบรรลุจุดเป้าหมายตามที่วางไว้ จะต้องพิจารณาจาก
คุณภาพของงานเป็นที่ยอมรับของลู กค้า ปริมาณงานที่เกิดขึ้นต้องเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ เวลาที่ใช้ในการดาเนินงานต้องอยู่ในหลักการและมาตรฐาน
และมี วิ ธี ก ารบริห ารให้ มี ค่ า ใช้จ่ า ยน้ อ ยที่ สุ ด ซึ่ งการด าเนิ นงานขององค์ ก ร
ย่อมขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของบุ คลากร เพราะบุคลากรมีบทบาทสาคัญต่อ
ความสาเร็จขององค์กร ผู้บริหารจึงต้องคิดหาวิธีสร้างแรงผลักดันเพื่อไปกระตุ้น
ให้ บุ คลากรในองค์กรเกิดพลังและเกิดความกระตือรือร้นในการทางาน ด้วย
ความเต็มใจ ดังนั้น ผู้นาที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นกุญแจสาคัญต่อความสาเร็จของ
องค์กร และผู้นาต้องแสดงความเป็นผู้นาในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม ซึ่งก่อให้เกิดความร่วมมือกันในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดตามเป้าหมายที่องค์การได้วางไว้
บริ ษั ท โปรเฟสชั่ นแนล เอ้ า ท์ ซอสซิ่ ง โซลู ชั่ นส์ จ ากั ด (professional
outsourcing solutions) หรื อ “POS” เป็ น บริ ษั ท ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารทางด้ า น
การจั ดการระบบเงิ นเดื อ นและภาษี รวมทั้ งงานบริ ห ารจั ดการที่ เกี่ ย วข้ อ ง
กับแผนกทรัพยากรบุคคล และให้บริการทางด้านการจัดการระบบงานบั ญชี

123
123
ครบวงจร บริ ษั ท เติ บ โตมาจากบริ ษั ท ในกลุ่ ม แอนเดอร์ เ ซ่ น ที่ มี ม าตรฐาน
การให้ บ ริ ก ารในระดั บ สากล ถึ ง แม้ จ ะแยกตั ว ออกมาบริ ห ารงานด้ ว ย
คณะกรรมการและทีมงานที่เป็นคนไทยทั้งสิ้น แต่ยังคงยึดมั่นในมาตรฐานการ
ให้ บริการในระดับสากล และจากประสบการณ์การดาเนินงานมากว่า 20 ปี
ท าให้ บ ริ ษั ท เป็ น ที่ ไ ว้ ว างใจส าหรั บ ลู ก ค้ า ในกลุ่ ม ธุ ร กิ จ ต่ า ง ๆ ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ภาวะผู้นาของบริษัทเป็นตัวแปร
ที่สาคัญที่ส่งผลต่อและประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน โดยเฉพาะ
ยุคปัจุบันที่มีการแข่งขันสูง ผู้บริหารถือเป็นบุคคลที่สาคัญยิ่งที่จะเป็นแบบอย่าง
เป็ นผู้นาและผู้ประสานงานในการบริหาร ทั้งนี้การใช้ภาวะผู้ นาที่ชาญฉลาด
จะส่งผลให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานยอมอุทิศตนเพื่อการทางานและเกิดความรู้สึก
เจตคติที่ดีต่องานที่ทา มีความสุขในการทางานและยอมอุทิศตนเพื่อความสาเร็จ
ของงาน
จากการวิเคราะห์ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง พบว่า ผู้บริหารควรมีภาวะ
ผู้นาในการบริหารเป็นอย่างดีซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการทางาน
ของพนักงาน ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงต้องการศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับ
ประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซิ่ง
โซลูชั่นส์ จากัด เพื่อศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิภาพในการ
ทางานของพนักงานมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ และเป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพผู้นาเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กร คือ เติบโต ต่อเนื่อง เพื่อเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นแนวทางให้บริษัทเอกชนสามารถนาผลของการวิจัย
ไปใช้ในการปรับปรุงและวางแผนพัฒนาการบริหารจัดการด้านองค์การ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน และสามารถปรับตัวเพื่อการแข่งขันใน
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์
ซอสซิ่ง โซลูชั่นส์ จากัด
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน บริษัท โปรเฟสชั่น
แนล เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลูชั่นส์ จากัด
3. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิภาพ
ในการทางานของพนักงาน บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลูชั่นส์ จากัด
กรอบแนวคิดการวิจัย
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือ
การสร้างบารมี
2. การสร้างแรงบันดาลใจ
3. การกระตุ้นสติปัญญา
4. การคานึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล

ประสิทธิภาพในการ
ทางานของพนักงาน
1. คุณภาพงาน
2. ปริมาณงาน
3. เวลา
4. ค่าใช้จ่าย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ มีจุดมุ่งหมายในการศึกษาภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน บริษัท โปรเฟสชั่น
แนล เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลูชั่นส์ จากัด ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยประชากร คือ
พนักงานประจาบริษัทฯ จานวน 45 คน (บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซิ่ง
โซลูชั่นส์ จากัด, 2561) ทาการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนธันวาคม
2561 – มกราคม 2562
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ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ผลงานวิจัย
ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง การวิ จั ย นี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ งส ารวจโดยใช้ แ บบสอบถามเป็ น
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจั ย และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบั บเท่ากับ .94 จากการ
ทดสอบแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด จากพนัก งานบริษั ทฮิว แมนิก้า จ ากั ด
มหาชน ซึ่งแบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง แบ่งเป็น 4
ด้ า น ได้ แ ก่ 1) การมี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี อุ ด มการณ์ ห รื อ การสร้ า งบารมี
2) การสร้างแรงบันดาลใจ 3) การกระตุ้นสติปัญญา และ 4) การคานึงถึงความ
เป็นเอกัตถะบุคคล มีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอ้ าท์ซอสซิ่ง โซลูชั่นส์ จากัด แบ่งเป็น 4 ด้านได้แก่
1) ปริมาณงาน 2) คุณภาพงาน 3) เวลา และ 4) ค่าใช้จ่าย มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ส่วนที่ 4 เป็นคาถามปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบข้อเสนอแนะ
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับ
ที่ได้รับคืนมาทั้งหมด และผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิติ ตามกรอบแนวคิดวัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัยแล้ว
แปรผลข้อมูล
สถิ ติที่ ใช้ ในการวิ จั ย ผู้ วิจั ยน าข้ อมู ลมาประมวลผลและวิเคราะห์ ด้ ว ย
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ จานวน
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดย
ใช้ ก ารการวิ เ คราะห์ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น (Pearson’s
correlation coefficient) โดยกาหนดค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ผลการวิจัย
ผลการวิจัยแสดงดังตารางที่ 1 – 3 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 วิเคราะห์ระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
𝑥𝑥̅
1. ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี

2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
3. ด้านการกระตุ้นสติปัญญา
4. ด้านการคานึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล
รวม

3.74
3.54
3.69
3.49
3.62

S.D.
.50
.63
.54
.50
.47

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ตามความคิดเห็ นของ
พนักงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนในรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน ได้แก่ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี ด้านการ
กระตุ้นสติปัญญา ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และด้านการคานึงถึงความเป็น
เอกัตถะบุคคล ตามลาดับ
ตารางที่ 2 วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน
ประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน
S.D.
𝑥𝑥̅
1. ด้านคุณภาพงาน
2. ด้านปริมาณงาน
3. ด้านเวลา
4. ด้านค่าใช้จ่าย

รวม

3.95
3.99
3.76
3.59
3.82

.48
.45
.46
.51
.38

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 2 พบว่า ประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานบริษัทโปร
เฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลูชั่นส์ จากัด ตามความคิดเห็นของพนักงาน ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และในรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่
ด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพงาน ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่าย ตามลาดับ
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ตารางที่ 3 วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง

1. ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
หรือการสร้างบารมี
2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
3. ด้านการกระตุ้นสติปัญญา

4. ด้านการคานึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล

รวม

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน
Pearson
ระดับ
Correlation (r)
ความสัมพันธ์
.630**
ปานกลาง
.492**
.546**
.482**
.619**

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 3 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับ
ประสิทธิภาพในการทางาน พบว่าสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง ในรายด้าน
พบว่ า ด้ า นการมี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี อุ ด มการณ์ ห รื อ การสร้ า งบารมี มี ร ะดั บ
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับกลางกับประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน
ในภาพรวมสูงที่สุด อนึ่งทุก ๆ ด้านของภาวะผู้ นาการเปลี่ยนแปลงสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน ในระดับปานกลางทุกด้าน
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สรุปการวิจยั
สรุปผลการวิจัย
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง และประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลูชั่นส์ จากัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน และภาวะผู้นาการเปลี่ย นแปลงกับประสิทธิภาพในการทางานของ
พนักงาน บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลูชั่นส์ จากัด มีความสัมพันธ์
เชิงบวกในระดับปานกลางทุกด้าน
อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการวิ จั ยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามความคิ ดเห็ นของ
พนักงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนในรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน แสดงให้ เห็นถึงภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของบริษั ท โปรเฟสชั่นแนล
เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลูชั่นส์ จากัด มีผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในอุดมการณ์
มีวิสัยทัศน์และความสามารถในการถ่ายทอดไปยังผู้ตาม ผู้นาจะมีความสม่าเสมอ
สามารถควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์วิกฤต และมีการเสริมสร้างและส่งเสริม
ให้พนักงานมองเห็นเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรร่วมกัน มีความคิดสร้างสรรค์ใน
การหาแนวทางการกระตุ้นใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา กระตุ้นจิตวิญญาณของทีม
(team spirit) ให้มีชีวิตชีวา มีการแสดงออกซึ่งความกระตือรือร้น โดยการสร้าง
เจตคติ ที่ดีและการคิดในแง่บวก และผู้บริหารแสดงการยอมรับและชื่นชมต่อ
พนักงานเมื่อปฏิบัติงานได้สาเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรรถวิท ชื่นจิตต์
(2558) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนรุ่ นเจนเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน ประกอบด้ วย ด้านการสร้างบารมี ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการ
กระตุ้นการใช้ปั ญญา และด้านการคานึ งถึ งปั จเจกบุ คคล และสอดคล้ องกั บ
แนวความคิดของ Bass & Avolio (1994) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
หมายถึง คุณลักษณะของผู้นาที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการการกระตุ้น
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ให้ เกิดความสนใจระหว่ างผู้ร่วมงานและผู้อื่ นมองเห็ นถึ งแง่มุมใหม่ ๆ ในการ
ทางานและการทาให้เกิดการตระหนักรู้ในเรื่องภารกิจ และวิสัยทัศน์ของทีม และ
ขององค์การ รวมถึงมีการพัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานและผู้ตามไปสู่ระดับ
ที่สูงขึ้ น และมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้ น โดยผู้นาการเปลี่ยนแปลงจะชักนาผู้ตาม
ให้ทางานได้ผลงานมากกว่าที่ผู้ตามได้ตั้งใจไว้ตั้งแต่ต้น และผู้นาการเปลี่ยนแปลง
มักจะใช้การท้าทายเพื่อนาไปสู่การบรรลุผลงานในระดับที่สูงขึ้น
2. ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน โดยภาพรวม
อยู่ ในระดั บมาก ส่ วนในรายด้ า นพบว่ า อยู่ ในระดั บมากทุ ก ด้ า น สรุ ปได้ ว่ า
พนักงานบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลูชั่นส์ จากัด สามารถผลิตชิ้นงาน
ออกมาตรงตามความต้องการของบริษัทและสร้างความพอใจให้กับลูกค้าหรือผู้มา
รับบริการ โดยมีการควบคุมการทางานที่มีมาตรฐานตลอดจนสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้องและตรงตามเวลาที่บริษัทกาหนดไว้ โดยใช้ทรัพยากรด้านการเงิน
วัสดุ และเทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างประหยัดคุ้มค่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ชาคริต ศรีขาว (2551) ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ ในด้านการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทมิสกัน (ไทยแลนด์) จากัด พบว่า พนักงานมีความ
คิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้อง
กับแนวความคิดของ Peterson & Plowman (1953) ได้สรุปองค์ ประกอบของ
ประสิทธิภาพไว้ 4 ข้อ คือ 1) คุณภาพของงาน จะต้องมีคุณภาพสูงสามารถสร้าง
ความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้มารับบริการ 2) ปริมาณงาน โดยผลงานที่ปฏิบัติได้
มีปริมาณที่เหมาะสมตามที่กาหนดในแผนงานหรือเป้าหมายที่บริษัทวางไว้และ
ควรมีการวางแผนบริหารเวลาเพื่อให้ได้ปริมาณงานตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ 3)
เวลา คือ เวลาที่ใช้ในการดาเนินงานจะต้องอยูในลักษณะที่ถูกต้องตามหลักการ
เหมาะสมกับงาน และ 4) ค่าใช้จ่าย คือ จะต้องลงทุนน้อยและได้ผลกาไรมากที่สุด
ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต ได้แก่ การใช้ทรัพยากรด้าน
การเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างประหยัดคุ้มค่าและเกิดการสูญเสียน้อย
ที่สุด
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3. ผลการวิ จั ย พบว่ า ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงมี ความสั มพั นธ์ กั บ
ประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานบริษั ท โปรเฟสชั่นแนล เอ้ าท์ซอสซิ่ง
โซลูชั่นส์ จากัด อยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์
ในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นไปในทิศทางบวก และเมื่อแยกพิจารณาตามรายด้าน
พบว่าทุก ๆ ด้านมีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ กรรณิการ์ วัฒนาวิโส (2551) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาแบบ
สร้างความเปลี่ยนแปลง ความพึงพอใจในงาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ โดยศึกษาจากพนักงานประจาของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่ดาเนิน
ธุรกิจด้านเครื่องจักรกลการเกษตร จากการศึกษาพบว่าภาวะผู้นาแบบสร้างความ
เปลี่ยนแปลงทั้ง 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ภาวะผู้นาเชิงบารมีการสร้างแรงบันดาลใจ
การกระตุ้นทางปัญญา และการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความพึงพอใจในงาน โดยหากผู้บังคับบัญชามีภาวะผู้นาแบบสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงสูงก็จะมีผลทาให้พนักงานมีความพึงพอใจในงานสูงตามไปด้วย
เช่ นเดี ยวกั บ ภาวะผู้ น าการเปลี่ ยนแปลงกั บประสิ ทธิ ภาพในการท างานของ
พนักงานบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลูชั่นส์ จากัด ซึ่งพบว่า หากภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึ้นจะทาให้ประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน
บริษัทสูงขึ้นด้วย
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี พบว่า ด้าน
การมี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี อุ ด มการณ์ ห รื อ การสร้ า งบารมี อยู่ ใ นระดั บ มาก คื อ
ผู้บริหารต้องแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในอุดมการณ์ ความเฉลียวฉลาดและ
ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น และผู้บริหารต้องเสียสละ
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ประโยชน์ส่วนตนเพื่ อประโยชน์ส่วนรวม เพื่อทาให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจ
ความจงรักภักดี และเป็นการสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ พบว่า ด้านการสร้างแรงบันดาลใจอยู่ใน
ระดั บ มาก คื อ ผู้ บ ริ ห ารต้ อ งเสริ ม สร้ า งและส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานมองเห็ น
เป้าหมายในการพัฒนาองค์กรร่วมกัน และให้ความสาคัญต่อความคิดเห็นของ
พนักงาน ผู้นาจะกระตุ้นจิตวิญญาณของทีมให้มีความกระตือรือร้น โดยการ
สร้างเจตคติที่ดีและการคิดในแง่บวก และแสดงความเชื่อมั่นแสดงให้เห็นความ
ตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ตามมองข้าม
ผลประโยชน์ของตน และผู้บริหารต้องกระตุ้นให้พนักงานมีการทางานเป็นทีม
อย่างมีชีวิตชีวา ทาให้คนทางานมีความสุขและสนุกกับงาน จึงไม่ต้องการย้าย
ไปทางานที่อื่น กลายเป็นความรู้สึกผูกพันและรักองค์การในที่สุด
ด้า นการกระตุ้นสติปั ญญา พบว่า ด้านการกระตุ้นสติปัญ ญาอยู่ใน
ระดับ มาก คือ ผู้บริหารมีความคิดสร้างสรรค์ในการหาแนวทางการกระตุ้น
ใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา และกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อ
หาแนวทางในการแก้ ปั ญหาร่ว มกัน ผู้นาต้ อ งสร้า งแรงจู งใจและสนับ สนุ น
ความคิ ด ใหม่ ๆ ของพนั ก งาน และต้ อ งพิ สู จ น์ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า สามารถเอาชนะ
อุปสรรคทุกอย่างได้ จากความร่วมมือในการแก้ปัญหาของผู้ตามทุกคน
ด้า นการคานึงถึงความเป็ นเอกัตถะบุ คคล พบว่า ด้านการคานึงถึ ง
ความเป็นเอกัตถะบุคคลอยู่ในระดับมาก คือ ผู้บริหารแสดงการยอมรับและชื่น
ชมต่อพนักงานเมื่อปฏิบัติงานได้สาเร็จ มอบหมายงานตามความสามารถของ
แต่ล ะบุ คคลเพื่ อ การพัฒ นาผู้ ตาม โดยให้ ความดูแ ลเอาใจใส่พ นั ก งานเป็ น
รายบุคคล เป็นการทาให้พนักงานรู้สึกมีคุณค่าและมีความสาคัญเสมอ
2. ประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน
ด้านคุณภาพงาน พบว่า ด้านคุณภาพงานอยู่ในระดับมาก คือ ผลงาน
มีคุณภาพสร้างความพอใจให้กับลูกค้าหรือผู้มารับบริการ และเป็นที่ยอมรับต่อ
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องค์กรภายนอก ซึ่งพนักงานต้องมีจิตสานึกในการทางาน โดยเห็นแก่ประโยชน์
ขององค์กรเป็นหลักและไม่เอาเปรียบองค์กรเพื่อผลประโยชน์สูงสุดขององค์กร
ด้านปริมาณงาน พบว่า ด้านปริมาณงานอยู่ในระดับมาก คือ พนักงาน
รายบุคคลสามารถผลิตชิ้นงานได้ตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย และสามารถ
ผลิต ชิ้น งานได้ต รงตามเป้ า หมายขององค์ ก ร ซึ่ งจ านวนชิ้ นงานที่พ นัก งาน
รายบุคคลได้รับมอบหมายนั้นต้องมีความเหมาะสม โดยการกาหนดความมาก
น้อยเป็ นมาตรฐานของการมอบหมายงานให้กับพนักงานรายบุ คคล เพื่อให้
ผลงานออกมามีคุณภาพ
ด้านเวลา พบว่า ด้านเวลาอยู่ในระดับมาก คือ โดยรวมผลงานสาเร็จ
ตรงตามเวลาที่ อ งค์ ก รก าหนด เนื่ อ งมาจากพนั ก งานมี ความรู้ ความเข้ า ใจ
เกี่ย วกับ ขั้ น ตอนในการปฏิ บั ติง าน จึ ง ใช้ร ะยะเวลาในการดาเนิน งานน้อ ย
เพราะฉะนั้ นองค์ก รต้ อ งก าหนดเวลาในการดาเนิ นงานให้ อ ยู่ ในลัก ษณะที่
ถูกต้องตามหลักการและเหมาะสมกับงานกับจานวนพนักงาน
ด้านค่าใช้จ่าย พบว่า ด้านค่าใช้จ่ายอยู่ในระดับมาก คือ การใช้ทรัพยากร
ด้ า นการเงิ น วั สดุ เทคโนโลยี ที่ มี อ ยู่ อย่ างประหยั ดคุ้ มค่ า และระหว่ า งการ
ปฏิบั ติงานเกิดการสูญเสียในการผลิตน้อยที่สุด ซึ่งองค์กรต้องก าหนดวิธีการ
ดาเนินงานที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้ผลกาไรมากที่สุด
ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยหรือตัวแปรอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง เช่น ความพึงพอใจในการทางานงาน ความจงรักภักดีต่อองค์การ
หรือความผูกพันต่อองค์การ เป็นต้น
2. ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการทางานของ
พนัก งาน เช่น รูปแบบของงาน หรืออาจจะใช้ตัวแปรอื่ น ๆ ที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ในขณะนั้น
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การวิจัยครั้งนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ผู้วิจัยได้รับความกรุณาเป็นอย่างสูง
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ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตยาพร เสมอใจ ซึ่งกรุณาให้ความรู้ คาแนะนาและคาปรึกษา
ที่เป็ นประโยชน์ พร้ อมทั้งปรับปรุ งแก้ไขข้ อบกพร่ องต่าง ๆ รวมถึ ง ให้ ค วาม
ช่วยเหลือระหว่างการศึกษาตั้งแต่เริ่มจนการศึกษาครั้งนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
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