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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาลักษณะภาวะผู้น าของผู้บริหาร (2) ศึกษาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานและ (3) ศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะผู้น าของผู้บริหารกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท เอ็นเอ็กซ์พี เมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานบริษัทเอ็น
เอ็กซ์พี เมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด จ านวน 400 คน โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบ อย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในเป็นแบบสอบถามสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
 ผลการศึกษาพบว่า (1) ลักษณะภาวะผู้น าของผู้บริหารบริษัทเอ็นเอ็กซ์พี เมนูแฟคเจอร์ริ่ง(ประเทศไทย) 
จ ากัด มีรูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (2) ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอ็นเอ็กซ์พี เมนูแฟคเจอร์
ริ่ง(ประเทศไทย) จ ากัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความมีความคิดเห็น ด้านผลส าเร็จครบถ้วนตามความคาดหวังของ
ทีมงานมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านผลส าเร็จตามมาตรฐาน ผลส าเร็จในเวลาที่ก าหนดครบถ้วนตามเป้าหมายและด้าน
ผลส าเร็จในเวลาที่ก าหนดครบถ้วนตามเป้าหมาย (3) ภาวะผู้น าของผู้บริหารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เอ็นเอ็กซ์พี  เมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด ด้านผลส าเร็จครบถ้วนตามความ
คาดหวังของพนักงาน ด้านผลส าเร็จตามมาตรฐานในระดับต่ า ส่วน ภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบายมีความสัมพันธ์เชิง
พบวกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานดา้นผลส าเร็จตามมาตรฐานอยู่ในระดับสูง   
 

ค าส าคัญ:  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน   บริษัท เอ็นเอ็กซ์พี เมนูแฟคเจอร์ริ่ง  
              (ประเทศไทย) จ ากัด 
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Abstract 
 

The study had the following purpose: (1) to study the leadership of the executive (2) to 
study the performance efficiency of the employees (3) to study  the relationship between  executive 
leadership and  performance efficiency of the employees in NXP Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd. 
The sample size in this research comprised of 400 personnel chosen by stratified random sampling. 
Questionnaires were used as research tools. The data were analyzed by frequency, percentage, 
mean, standard deviation and  Pearson's correlation. 
 The results were as follows: (1) the executive leadership in NXP Manufacturing (Thailand) 
Co.,Ltd. is a transformational leadership (2) the performance of the employees of in NXP 
Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd. is a high level overall. There is a comment. Successfully complete 
the  expectations  of the team is the highest achievement standards. Results in the complete target 
and fruition in due time fully targeting (3) Leadership of management is positively correlated with the 
effective performance of the employees in NXP Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd. successfully 
completed by the prospective employee. The results achieved by the low standards of the relaxed 
leadership style were correlated with the effective operation of the staff of the standard is high. 
 

Keywords:  Transformational Leadership, Operational effectiveness,  
NXP Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. 

 
บทน า 

ผู้น าที่ต้องน าพาองค์กรให้อยู่รอดในโลกของการ
เปลี่ยนแปลงเฉกเช่นปัจจุบันนี้  มีหน้าที่รับผิดชอบ
ก าหนดทิศทางการด าเนินงานโดยผู้น าต้องริเริ่มพัฒนา
วิสัยทัศน์ใหม่ๆ ส าหรับอนาคต และเปลี่ยนแปลงแนว
ทางการด า เนินงานหรือการใ ช้กลยุทธ์ต่ างๆ ให้
สอดคล้องกับภาวะแวดล้อมต่อมาผู้น าต้องมอบหมาย
งานโดยต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมระหว่าง
คุณลักษณะของคนกับงานที่ได้รับมอบหมาย โดย
น าเสนอแนวทางใหม่ๆ ให้กับพนักงานให้เกิดความ
เข้าใจและเกิดความร่วมมือกันท าให้เสร็จ  จากนั้น ผู้น า
ต้องสร้างความมั่นใจว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายจะปฏิบัติ
หน้าท่ีที่ก าหนดให้บรรลุเป้าหมาย โดยการจูงใจและการ
สร้างแรงบันดาลใจ ไม่ว่าจะเป็นการตอบสนองความ
ต้องการของพนักงาน การให้เกียรติหรือความรู้สึกที่ดี
ต่างๆ แทนการควบคุมและการแก้ไขปัญหา  ดังนั้นผู้น า

ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างชัดเจนและต้องสร้างความ
แข็งแกร่ง แรงบันดาลใจ ความรู้สึก และพยายาม
ผลักดันให้เกิดการปฏิบัติงานท่ีบรรลุเป้าหมาย ซึ่งกล่าว
ได้ว่าผู้น านี้จะต้องมีลักษณะของการเป็นผู้น า 

ลักษณะของการเป็นผู้น าเป็นสิ่งที่ผู้น าองค์กร
จะต้องเรียนรู้และฝึกฝนตนเองเพื่อให้เกิดภาวะผู้น า  
ภาวะผู้น าคือความตั้งใจและความพยายามของผู้น าใน
การแสวงหาทางออกท่ีจะส่งเสริมสนับสนุนผู้ร่วมงานให้
เกิดความก้าวหน้า ปฏิบัติงานอย่างบรรลุเป้าหมาย  
ประกอบด้วยหลักส าคัญ 2 ประการ คือ 1) มีความ
ชัดเจน ความสอดคล้อง ( Integrity) โดยการช้ีแจง
อธิบายจุดประสงค์และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกฝ่าย และ 2) 
มีความไว้วางใจ (Trust) โดยผู้น าควรสร้างความเช่ือมั่น
ให้แก่ผู้ ร่วมงานในการกล้าตัดสินปัญหา ให้ความ
ช่วยเหลือ รับฟังปัญหาและพยายามเข้าใจถึงความรู้สึก
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ปีท่ี 8  ฉบับท่ี 16  เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม   2557 

นึกคิดของผู้ร่วมงานแต่ละคน (พัชรนันท์ กลั่นแก้ว
,2549: 80) [1] 

การด าเนินงานของบริษัทธุรกิจต้องอาศัยผู้บริหาร
ที่มีภาวะผู้น าโดยเฉพาะผู้น าการเปลี่ยน  แปลงที่
สามารถปรับตัวและน าพาองค์กรให้ก้าวหน้าประสบ
ความส าเร็จได้ในภาวะการณป์ัจจุบัน บริษัท เอ็นเอ็กซ์พี 
เมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด ก็เป็นอีกองค์กร
หนึ่งที่ต้องเผชิญกับภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วและต่อเนื่อง จากการที่เป็นบริษัทผลิตและจัด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่ม Semiconductors และ High 
Performance Mixed Signal ระดับใหญ่ที่มีลูกค้า
หลากหลายทั้ ง ในกลุ่ ม  อากาศยาน ,  ยานยนต์ , 
คอมพิวเตอร์, เครื่องใช้ไฟฟ้า,อุปกรณ์ด้านการแพทย์, 
อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเป็นต้น บริษัทต้องเผชิญกับ
ภาวะแวดล้อมต่างๆ เช่น ความผันผวนทางเศรษฐกิจ 
ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลง
ของพฤติกรรมผู้บริโภค การแข่งขันที่รุงแรง ท าให้
บริษัทมีการปรับตัวและด าเนินงานเพื่อความอยู่รอด
และบรรลุเป้าหมายจากภาพความส าเร็จของการด าเนิน 
งานของบริษัท เอ็นเอ็กซ์พี เมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ท าให้ปฏิเสธ
ไม่ได้ว่าผู้น าองค์กรหรือผู้บริหารและพนักงานในองค์กร
เป็นหัวใจส าคัญของความส าเร็จในการบริหารจัดการ
องค์กร ซึ่งผู้น าองค์กรหรือผู้บริหารจะต้องมีทั้งศาสตร์
และศิลป์ ในการบริหารงานเพื่อให้บริษัทมีความ 
ก้าวหน้า หากผู้บริหารมีพฤติกรรมภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง มีความสามารถสูงมีศักยภาพ มีวิสัยทัศน์
และเป็นที่ยอมรับขององค์กรย่อมส่งผลต่อประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของพนักงานและในที่สุดก็จะท าให้บริษัท
มีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้น และในทางตรงกันข้าม 
ถ้าหากผู้บริหารมีพฤติกรรมภาวะผู้น าท่ีไม่เหมาะสม ไม่
มีความสามารถ ไม่มีศักยภาพไม่มีวิสยัทัศน์และไม่เป็นท่ี
ยอมรับขององค์กรย่อมส่งผลคุณภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานด้อยคุณภาพ ไม่เกิดประสิทธิผล และท า
ให้บริษัทเจริญเติบโตล่าช้า  

ผู้วิจัยได้เล็งเห็นว่าปัจจัยส าคัญที่เป็นตัวแปรในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินกิจการทั้งหมด เพื่อให้องค์กร
สามารถด าเนินกิจการให้บรรลุ วัตถุประสงค์ตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ ทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะ
ทรัพยากรทุนมนุษย์ เพราะเช่ือว่าถ้าเราสามารถใช้
ทรัพยากรทุนมนุษย์ที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลให้เกิดประโยชน์สูงสดุ ก็จะสามารถน ามาซึ่ง
ผลก าไรตามเป้าหมาย ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ
และอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน จากที่กล่าวมา องค์กรจึงควร
ให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับผู้น าหรือผู้บริหารองค์กร
ตั้งแต่ระดับหัวหน้างานเป็นต้นไป ที่ควรมีภาวะผู้น าที่
เหมาะสมกับองค์กรและภาวะแวดล้อม  นอกจากนั้น
องค์กรยังควรให้ความส าคัญกับพนักงานผู้ปฏิบัติงานที่
เป็นบุคคลกลุ่มใหญ่ภายในองค์กรเพราะเป็นผู้น า
นโยบายและแผนงานมาปฏิบัติ  โดยถือว่าทั้งผู้น าหรือ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเป็นทรัพยากรอันมีค่ายิ่งต่อ
การบริหารจัดการ การด าเนินงาน การพัฒนาศักยภาพ
ขององค์กรในภาพรวมทั้งหมดเพื่อให้สามารถแข่งขัน
เชิงธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน์ปัจจุบันได้     

จากที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารกับ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เอ็น
เอ็กซ์พี เมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อให้
ทราบว่าพนักงานที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชามีทัศนคติต่อ
ภาวะผู้ น า ของผู้ บ ริ ห ารบริ ษั ทฯ  เป็ นอย่ า ง ไ ร ,  
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทฯ เป็น
อย่างไร  และภาวะผู้น าของผู้บริหารบริษัทฯ มีความ 
สัมพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทฯ อย่างไร  โดยผู้วิจัยจะน าผลการศึกษาท่ีได้ไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผนและปรับปรุงการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของบริษัท เอ็นเอ็กซ์พี เมนูแฟคเจอร์
ริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด ในด้านการพัฒนาภาวะผู้น า
ของผู้บริหาร ซึ่ งจะส่ งผลให้ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น  และผู้วิจัยหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าผลจากการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์
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ส าหรับผู้ที่สนใจจะน าไปประยุกต์ปรับใช้กับองค์กรของ
ท่านให้ก้าวหน้าและประสบความส าเร็จต่อไป 
 

วัตถุประสงค ์
    1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารของบริษัท 
เอ็นเอ็กซ์พี เมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
 2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท เอ็นเอ็กซ์พี เมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท เอ็นเอ็กซ์พี เมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) 
จ ากัด 
 
 
 

 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 ภาวะผู้น าของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เอ็น
เอ็กซ์พี เมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือพนักงานระดับปฏิบตัิการของบริษัท เอ็น
เอ็กซ์พี เมนูแฟคเจอรร์ิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด  จ านวน 
3,500 คน กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานระดับปฏิบัติการ
ของบริษัท เอ็นเอ็กซ์พี เมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) 
จ ากัด จ านวน 400 คน ซึ่งได้มาดว้ยการใช้สูตรของ 
Yamane (1973) [2] ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย 
(Sample Random Sampling) 

 

กรอบแนวคิดในวิจัย 
ในการวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ

พนักงานบริษัท เอ็นเอ็กซ์พี เมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด โดยประยุกต์ใช้แนวคิดของ แบสส์และอโวลิ (Bass & 
Avolio, 1994) [3] ดังแผนภาพที่ 1 

  
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะผู้น าของผู้บริหารกับประสิทธิผลในกาปฏิบัติงาน 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถาม
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยน แปลง 
ภาวะผู้น าการแลกเปลี่ยน และภาวะผู้น าแบบปล่อย

ตามสบาย ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับ บัญชา โดยใน
การตร วสอบคุณภาพของ เ ครื่ อ งมื อ  ผู้ วิ จั ยน า
แบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ น ไปให้ ผู้ เ ช่ี ย วชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิท าการตรวจสอบความถูกต้องและความ
สอดคล้องของแบบสอบถามกับวัตถุประสงค์ของการ

ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร 
- ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลง 
- ภาวะผูน้ าการแลกเปลีย่น 
- ภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย 

 

 

ประสิทธิผลในกาปฏิบติังานของพนักงาน 
บริษทั เอน็เอก็ซ์พี เมนูแฟคเจอรร่ิ์ง (ประเทศไทย) จ ากดั 

- ผลส าเรจ็ตามมาตรฐาน 
- ผลส าเรจ็ในเวลาทีก่ าหนดครบถว้นตามเป้าหมาย 
- ผลส าเรจ็ครบถว้นตามความคาดหวงัของงานและผูบ้รหิาร 
- ผลส าเรจ็ครบถว้นตามความคาดหวงัของทมีงาน 
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ปีท่ี 8  ฉบับท่ี 16  เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม   2557 

วิจัย จากนั้นน ามาปรับปรุงและน าไปท าการทดสอบ
ล่วงหน้า (Try Out) กับพนักงานบริษัทในเครือที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจ านวน 30 คน  
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผ่าน
การปรับปรุงแก้ไขแล้วมาสอบถามกับพนักงานบริษัทเอ็น
เอ็กซ์พี เมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด   ด้วย
ตนเอง ใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 
13 กรกฎาคม –13 สิงหาคม 2555 จากนั้นน าข้อมูลที่
ได้มาวิเคราห์และประมวลผลทางสถิติต่อไป 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล

ด้วยค่าร้อยละ วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาวะผู้น าของผู้บริหาร และประสิทธิผลการปฏิบัติ งาน
ของผู้ ใต้บั งคับบัญชา ด้วยค่า เฉลี่ย  ( x ) ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และแปลผลค่าเฉลี่ยด้วย
เกณฑ์ของ Best แสดงดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 : การแปลผลค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
พนักงาน  

ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 
4.21.-5.00 มากที่สุด 

3.41-4.20   มาก 
2.61-3.40   ปานกลาง 

1.81-2.60 น้อย 
1.00-1.80 น้อยที่สุด 

 
 ในการด าเนินการวิเคราะห์ความสมัพันธ์ของภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารกับประสิทธิผลในกาปฏิบัติ งานใช้
สถิติสหสัมพันธ์ของเพียรส์ัน PearsonProduct – 
Moment Correlation Cefficient)   
 

ผลการวิจัย 
     1) การศึกษาระดับความคิดเห็นของพนักงาน
บริษัทเอ็น เอ็กซ์พี เมนูแฟคเจอร์ร่ิง(ประเทศไทย) 
จ ากัดที่มีต่อภาวะผู้น าของผู้บริหาร ดังตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารบริษัทเอ็น เอ็กซ์พี เมนูแฟคเจอร์ริ่ง(ประเทศไทย) 
จ ากัด 
 

 
 

 
       จากตารางที่ 1 พบว่า พนักงานบริษัทฯมีความ
คิดเห็นต่อรูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารบริษัทเอ็น
เอ็กซ์พี เมนูแฟคเจอร์ริ่ง(ประเทศไทย) จ ากัด  โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็น
ต่อรูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก
ที่สุด รองลงมาคือภาวะผู้น าการแลก เปลี่ยนมีค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับมาก ส่วนภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบาย มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  

2) การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอ็น เอ็กซ์พี เมนู
แฟคเจอร์ร่ิง(ประเทศไทย) จ ากัด ดังตารางที่ 2 

 

รูปแบบภาวะผู้น า x  SD ระดับความคิดเห็น 
1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 4.35 0.69 มากที่สุด 
2. ภาวะผู้น าการแลกเปลี่ยน 4.12 0.87 มาก 

3. ภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบาย 3.35 1.08 ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.94 0.88 มาก 
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ตารางที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอ็น เอ็กซ์พี เมนูแฟคเจอร์ริ่ง(ประเทศ
ไทย) จ ากัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า พนักงานมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม
ความ สามารถการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นด้านผลส าเร็จครบถ้วน
ตามความคาดหวังของทีมงาน มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ด้านผลส าเร็จตามมาตรฐาน 
ผลส าเร็จในเวลาที่ก าหนดครบถ้วนตามเป้าหมาย และ
ผลส าเร็จในเวลาที่ก าหนดครบถ้วนตามเป้าหมาย 
ตามล าดับ  

 

3) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า
ของผู้บริหารกับประสิทธิผลการปฏิบั ติงานของ
พนักงานบริษัท เอ็นเอ็กซ์พี  เมนูแฟคเจอร์ ร่ิง 
(ประเทศไทย) จากผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานด้านผลส าเร็จครบถ้วนตามความคาดหวัง
ของงานและผู้บริหารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.
05 แต่อยู่ในระดับต่ า (p=0.020,r=0.117)   ภาวะผู้น า
การแลกเปลี่ยน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผล
การปฏิบัติงานด้านผลส าเร็จตามมาตรฐานอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 แต่อยู่ ในระดับต่ า 
(p=0.001, r=0.167) และภาวะผู้น าแบบปล่อยตาม
สบาย มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานด้านผลส าเร็จตามมาตรฐานอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.01 และอยู่ในระดับสูง (p=0.000, 
r=0.515) และมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผล

การปฏิบัติงานด้านผลส าเร็จครบถ้วนตามความคาดหวัง
ของทีมงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 แต่อยู่
ในระดับต่ ามาก (p=0.049,r=0.098)  
 

อภิปรายผล 
        จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระหว่าง
ภาวะผู้น าของผู้บริหารกับประสิทธิผลในการปฏิบัติ งาน
ของพนักงานบริหารบริษัทเอ็นเอ็กซ์พี เมนูแฟคเจอร์ริ่ง 
(ประเทศไทย) มีประเด็นที่น่าสนใจและน ามาอภิปราย
ดังนี ้
     1. โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และ
เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารให้ความส าคัญกับ
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ ใต้บังคับบัญชาบน
พื้นฐานของความเช่ือใจ การให้ความช่วยเหลือ และ
การเคารพซึ่ งกั นและกัน  โดยสนับสนุนให้
ผู้ใต้บังคับบัญชารับการอบรม เพื่อให้ทราบวัตถุประสงค์ 
กฎเกณฑ์ และนโยบายทิศทางและความตั้งใจของ
องค์การ  ส่วนการมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละ
คนมีหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันโดยมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อความส าเร็จของกลุ่มมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
ดังนั้น  ผู้บริหารควรเปิดโอกาสพนักงานแต่ละคนมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบต่อหน้าที่และควรส าเร็จของงานและ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อิสระ  บุญญะฤทธิ์ 
(2547) [4] ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้น า 
สมรรถนะ บรรยากาศองค์การ และประสิทธิผลของ

ปัจจัยด้านประสิทธิภาพการส่งเสริม 
ความสามารถการปฏิบัติงาน 

x  SD ระดับความคิดเห็น 

ผลส าเร็จตามมาตรฐาน 3.95 0.56 มาก 

ผลส าเร็จในเวลาที่ก าหนดครบถ้วนตามเป้าหมาย 3.66 1.01 มาก 
ผลส าเร็จครบถ้วนตามความคาดหวังของงาน,ผู้บริหาร 3.60 1.10 มาก 

ผลส าเร็จครบถ้วนตามความคาดหวังของทีมงาน 4.13 0.80 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.84 0.87 มาก 
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หัวหน้างานระดับต้น  ในหัวหน้างานระดับต้นในโรงงาน
อุ ต ส าหกร รมแห่ งหนึ่ ง  พบว่ า  ภ า วะผู้ น า ก า ร
เปลี่ ยนแปลงและภาวะผู้ น าแบบแลก เปลี่ ยนมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผล ภาวะผู้น าแบบ
ปล่อยตามสบายมีความสัมพันธ์ทางลบกับประสิทธิผล 
บรรยากาศองค์การมิติโครงสร้างองค์การ มิติความท้า
ทายและความรับผิดชอบ  มิติความอบอุ่นและการ
สนับสนุน  มิติความขัดแย้ง  มิติมาตรฐานของผลการ
ปฏิบัติงานและความคาดหวัง  มิติความเป็นหนึ่งเดียว
ในองค์การ และมิติความเสี่ยงภัยมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับประสิทธิผล  การให้รางวัลและการลงโทษมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผล  สมรรถนะด้าน
การใฝ่สัมฤทธ์ิในหน้าที่การงานและบรรยากาศองค์การ
มิติมาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหวังสามารถ
ร่วมกันท านายประสิทธิผล 
    2. ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุก
ข้อมีค่ า เฉลี่ ยอยู่ ในระดับมาก  โดยผู้ บริหาร ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาทบทวนการท างานที่ผ่านมาและแสดง
ความคิดเห็นเพื่อร่วมกันก าหนดเป้าหมายและขั้นตอน
ในการท างานที่เป็นจริง  การบริหารงานผู้บริหารเน้น
การสร้างความเข้าใจ และความเห็นพ้องต้องกันในเรื่อง
เป้าหมายขององค์การ ส่วนเมื่อเกิดความขัดแย้งจะใช้
การประนีประนอมระหว่าง 2 ฝ่าย มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
ดังนั้น ผู้บริหารควรลดความขัดแย้งด้วยการท าให้
ผู้ ใต้บั งคับบัญชาเห็นพ้องต้องกันในสิ่ งที่องค์การ
ต้องการให้เขาท าโดยใช้เหตุผลหลักการ 
    3. ภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบาย โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาในแต่
ละข้อพบว่าส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  ส่วน
การบริหารงานในลักษณะที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาติดต่อ
กันเองมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารมี
การพูดคุยกับผู้ใต้บังคับบัญชามากกว่าใช้การออกค าสั่ง
หรือการท ารายงาน และหลีกเลี่ยงที่จะกดดันให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาท างานมากเกินกว่าที่จะท าได้ ภาวะ
ผู้น าแบบควบคุม โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

ปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่าส่วนใหญ่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่าผู้บริหาร
เข้มงวดต่อวิธีการท างานตามระเบียบแบบแผนอย่าง
เคร่งครัด และให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อ
ความก้าวหน้าของผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคล สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของน้ าผึ้ง โพธิ์ทอง (2549) [5] ได้ศึกษา
เรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับท้องถิ่น กรณีศึกษา
องค์การบริหารส่วนต าบล อ า เภอเมือง จั งหวัด
สุพรรณบุรี พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงภาพรวม
และองค์ ประกอบทั้ง 4 มิติ คือด้านการมีอิทธิอย่างมี
อุดม การณ์  ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการ
กระตุ้นทางปัญญา และด้านการค านึงความเป็นปัจเจก
บุคคล มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง โดยด้านการสร้าง
แรงบันดาลในมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้าน
การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลและด้านการกระตุ้น
ทางปัญญา ส่วนด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้าน
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานภาพรวมอยู่ในระดับสูง โดยด้านที่มีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการบริหารงบประมาณ รองลงมา
คือ ด้านการจัดเก็บภาษี ด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนด้านที่มี
คะแนนเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการส่งเสริมอาชีพ ภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงภาพรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านที่มี
ความสัมพันธ์สูงสุด คือ ด้านการค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล รองลงมาคือด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์และด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านที่มี
ความสัมพันธ์ต่ าสุด คือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
       4.  ปัจจัยด้ านผลส า เร็ จครบถ้วนตามความ
คาดหวังของทีมงาน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก โดยเมื่อผู้ร่วมงานเดือนร้อนในการท างาน  ท่านจะ
เข้าไปช่วยเหลือด้วยความเต็มใจเสมอ  รองลงมาคือ  
ให้ความร่ วมมือและประสานงานกับบุคคลอื่นที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติ งานบรรลุส า เร็จตาม 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Erturk,A et al. (2004) 
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[6] ได้ศึกษาในกลุ่มพนักงานที่ใช้แรงงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมการผลิตถึงการส่งเสริมพฤติกรรมของ
สมาชิกในองค์การ : ผลกระทบที่แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการท างาน 
ความผูกพันในองค์การ และการบริหารการรับรู้ความ
ยุติธรรมพบว่า ผลกระทบที่แสดงให้เห็นจุดเช่ือมโยง
และความสัมพันธ์ของขบวนการความยุติธรรม การ
กระจายความยุติธรรม ความผูกพันในองค์การ และ
ความพึงพอใจในงาน จากพฤติกรรมของสมาชิกใน
องค์การ การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การเกี่ยวกับ
ความยุติธรรมทางการบริหารที่ได้รับผลกระทบของ
ปัจจัยด้านทัศนคติที่มีสืบเนื่องมาจาก ความพึงพอใจใน
งาน และความผูกพันในองค์การการรับรู้การกระจาย
ความยุติธรรมของพนังกานถูกพบว่ามีผลกระทบรุนแรง
ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของ
พนักงานกลุ่มใช้แรงงานในกลุ่มตัวอย่าง จากผลการ
วิเคราะห์ดังกล่าวจึงมีข้อเสนอแนะว่าค าอธิบายของ
กรณีที่ เกิดขึ้นส าหรับสถานที่ท างาน งานสภาพ 
แวดล้อมโดยทั่วไป 
 5. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงกบั
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เอ็น
เอ็กซ์พี เมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด  พบว่า 
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ด้านผลส าเร็จครบถ้วนตามความคาดหวังของงานและ
ผู้บริหารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 แต่อยู่ใน
ระดับต่ า เมื่อพิจารณาความ สัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า
การแลกเปลี่ยนกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท เอ็นเอ็กซ์พี เมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศ
ไทย) จ ากัด  พบว่า มีความสัมพันธ์ เ ชิงบวกกับ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้านผลส าเร็จตามมาตรฐาน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 แต่อยู่ในระดับต่ า 
ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าแบบปล่อยตาม
สบายกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท 
เอ็นเอ็กซ์พี เมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานด้านผลส าเร็จตามมาตรฐานอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ ระดับ.01 และอยู่ ในระดับสูง  และมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ด้านผลส าเร็จครบถ้วนตามความคาดหวังของทีมงาน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 แต่อยู่ในระดับต่ า
มาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาขององค์กร ศรีสกุล  
สั งข์ ศรี  ( 2541)  [7] ไ ด้ ศึ กษาลั กษณะผู้ น าของ
ผู้ บั ง คั บบัญช าแล ะควา มพึ งพอ ใจ ใน ง า นขอ ง
ผู้ ใต้บังคับบัญชา : ศึกษาเฉพาะกรณีการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พบว่า ลักษณะผู้น าของ
ผู้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างความพึง
พอใจในงานและลักษณะผู้น าด้านต่าง ๆ ทั้ง 4 ด้าน 
ผู้ใต้บังคับบัญชาจะมีความพึงพอใจใจงานมากที่สุดเมื่อ
ผู้บังคับบัญชามีลักษณะผู้น าด้านสนใจความรู้สึกของ
ผู้ใต้บังคับบัญชามีลักษณะผู้น าด้านให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ผู้ใต้บังคับ บัญชาและด้านความตั้งความคาดหวังในตัว
ผู้ใต้บังคับบัญชา ลักษณะผู้น าที่สามารถท านายความ
พึงพอใจในงานได้ร้อยละ 57.9 ได้แก่ ลักษณะผู้น าด้าน
สนใจความรู้สึกของผู้ใต้บังคับบัญชาและด้านความน่า
ไว้วางใจของผู้ใต้บังคับบัญชา และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อิสระ  บุญญะฤทธิ์ (2547) [4] ได้ศึกษา
เกี่ ย วกับความสัมพันธ์ ระหว่ า งผู้ น า  สมรรถนะ 
บรรยากาศองค์การ และประสิทธิผลของหัวหน้างาน
ระดั บต้ น   ในหั วหน้ า ง านระดั บต้ น ใน โ ร ง งาน
อุตสาหกรรมแห่ งหนึ่ ง  พบว่ า  หั วหน้ า ง านที่ มี
ประสิทธิผลสูง  มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับสูงมีภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยนในระดับปานกลาง 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้น าแบบ
แลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผล 
ภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบายมีความสัมพันธ์ทางลก
กับประสิทธิผล บรรยากาศองค์การมิติโครงสร้าง
องค์การ มิติความท้าทายและความรับผิดชอบ  มิติ
ความอบอุ่นและการสนับสนุน  มิติความขัดแย้ง  มิติ
มาตรฐานของผลการปฏิบัติงานและความคาดหวัง  มิติ
ความเป็นหนึ่งเดียวในองค์การ และมิติความเสี่ยงภัยมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผล  การให้รางวัล
และการลงโทษมีความสัมพันธ์ทาง บวกกับประสิทธิผล  
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สมรรถนะด้านการใฝ่สัมฤทธิ์ในหน้าที่การงานและ
บรรยากาศองค์การมิติมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
ความคาดหวังสามารถร่วมกันท านายประสิทธิผล 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
    1.1 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจากผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมากที่สุด โดยมี ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใต้บังคับ บัญชา
บนพ้ืนฐานของความเชื่อใจ การให้ความช่วยเหลือ และ
การเคารพซึ่งกันและกัน เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ 
สนับสนุนให้ใต้บังคับบัญชารับการอบรม เพื่อให้ทราบ
วัตถุประสงค์ กฎเกณฑ์ และนโยบายทิศทางและความ
ตั้งใจขององค์การ ดังนั้น ผู้บริหารควรสร้างความ 
สัมพันธ์ที่กับผู้ ใต้บังคับ บัญชา ส่งเสริมความเป็น
วัฒนธรรมองค์กร 
 1.2 ภาวะผู้น าการแลกเปลี่ยน จากผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรปูแบบภาวะ
ผู้น าแบบแลกเปลี่ยน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก  โดยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาทบทวนการท างานที่ผ่านมาและแสดง
ความคิดเห็นเพื่อร่วมกันก าหนดเป้าหมายและขั้นตอน
ในการท างานท่ีเป็นจริง รองลงมาคือ ในการบริหารงาน
เน้นการสร้างความเข้าใจ และความเห็นพ้องต้องกันใน
เรื่องเป้าหมายขององค์การแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารที่มี
ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน ควรเปิดโอกาสให้ผู้ตามหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชาท างาน หรือแสดงความคิดเห็นเพื่อ
ร่วมกันก าหนดเป้าหมายขององค์กร 
1.3 ภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบาย จากผลการ ศึกษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรปูแบบภาวะ
ผู้น าแบบปล่อยตามสบาย โดยภาพ รวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้บริหาร
ชอบพูดคุยกับผู้ใต้บังคับบัญชามากกว่าใช้การออกค าสั่ง
หรือการท ารายงานเป็นล าดับแรก  รองลงมาคือ 
หลีกเลี่ยงท่ีจะกดดันให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท างานมากเกิน

กว่าที่จะท าได้ ให้แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารที่มีภาวะผู้น า
แบบปล่อยตามสบายนั้น หลีกเลี่ยงที่จะกดดันให้ผู้ใต้
บังคับ บัญชาท างาน ผู้บริหารชอบพูดคุยกับผู้ใต้บังคับ 
บัญชามากกว่าใช้การออกค าสั่ง 
2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
 2.1 ควรมีการเปลี่ยนเทียบคุณลักษณะผู้น ากับ
ประสิทธิผลภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานประกอบการที่
มีอุตสาหกรรมเดียวกันในเรื่องของขนาดของโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือประสบการณ์ในการบริหารของ
ผู้บริหารที่ต่างกัน  
 2.2 ควรมีการศึกษาคุณลักษณะผู้น ากับประสิทธิผล
ภาวะผู้น าของบริหารตามแนวคิดอื่นๆ 
     2.3 ควรท าการศึกษาข้อมูลเชิงลึกผู้บริหารส าหรับ
ผู้น าแต่ละแบบเพื่อน ามาสนับสนุนการวิจัยเชิงปริมาณ 
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