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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล สมรรถนะหลักและภาวะผู้น าที่ส่งผล

ต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัด
สมุทรปราการ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง  คือ
พนักงานระดับปฏิบัติการจ านวน 200 คน โดยใช้วิธีทางสถิติแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สถิติ 
เชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน  ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ  

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดสมุทรปราการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติส่ว น
สมรรถนะหลักส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ยกเว้นด้านมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ และด้านบริการที่ดี  และภาวะผู้น าส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดสมุทรปราการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

 
ค าส าคญั   

สมรรถนะหลัก  ภาวะความเป็นผู้น า ประสทิธิผลในการปฏิบัติงาน 
 

ABSTRACT 
The objective of the research was to study whether personal characteristics, 

core competency and leadership would affect the Effectiveness of operating officers 
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from car part manufacturing company in Sarmutprakan Province.  A questionnaire was 
used to collect data of 200 participants. Descriptive and inferential statistics, multiple 
regression analysis, were used to analyze the data. 

The results revealed that personal characteristics did not have a statistically 
significantly impact on employee’ effectiveness in car part manufacturing company in 
Sarmutprakan Province. Core competency except achievement motivation and service 
mind dimensions did not have a statistically significant impact on the effectiveness of 
operating officers from car part manufacturing company.  Moreover leadership had a 
statistically significant effectiveness of operating officers from car part manufacturing 
company in Sarmutprakan Province.    

 
Keywords 

Core competency, Leadership, Operational effectiveness 
 

ความส าคัญของปัญหา 
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี 

อันเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจการเมือง
โลก มีผลท าให้ประเทศต่าง ๆ ในโลกต้องพึ่งพาอาศัยซึงกันและกัน ปัจจุบันสังคมเป็นสังคมของความ
รีบร้อนการเร่งรีบ ช่วงชีวิตและเวลาของผู้คนส่วนใหญ่มักจะหมดไปกับการท างาน ที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งองค์การต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลง
ในยุคเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ท าให้ข้อมูลข่าวสารกระจายอย่าง
หลากหลายและทั่วถึงส่งผลให้เศรษฐกิจเป็นทุนนิยมมากขึ้นวัฒนธรรมบริโภคเพ่ิมขึ้น การเปลี่ยนแปลง
ที่พลิกผัน การแข่งขันสูง ก้าวสู่ระบบทุนนิยม วัตถุนิยม ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ น าไปสู่การพัฒนาในทุกด้าน
ท าให้องค์การต่าง ๆ ต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ปรับโครงสร้างการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง 
การพัฒนาทรัพยากรบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นหน้าที่ที่บุคลากรทุกคนต้อง
ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์การ สามารถปฏิบัติงานได้ตามลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย การให้
ความส าคัญของงาน ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมในงาน  (Global Society, n.d.)   

จากปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่องค์การต่าง ๆ ต้องปรับตัวให้มีความสอดคล้องกับยุคที่มีการ
แข่งขันทางการตลาดสูง  ดังนั้นจึงมีการคัดสรรบุคลากรเข้าท างานให้ตรงกับนโยบาย วิสัยทัศน์ 
เป้าหมายขององค์การ การมีบุคลากรที่ดีมีความรู้ความสามารถและพร้อมที่จะทุ่มเทให้กับการ
ปฏิบัติงานนั้น สิ่งส าคัญคือบุคลากรมีความพึงพอใจรู้สึกอยากท างานทุกวันและรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วน
หนึ่งในความส าเร็จขององค์การ การด าเนินธุรกิจในปัจจุบันเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ เศรษฐกิจและสังคมมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในเรื่องของเทคโนโลยีที่มีการติดตอสื่อสารกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
ท าให้การท างานต่าง ๆ มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด องค์การต้องมีการพัฒนาทางด้าน 
ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารต้องมีความรู้ความสามารถต้องมุ่งเน้น
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิผลสูงสุด ประสิทธิผลเกิด
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จากการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ ส่งเสริมให้องค์การเติบโตได้อย่างยั่งยืน Danthamrongkul 
(2003) กล่าวว่า ประสิทธิผล คือ ความสามารถในการท าเป้าหมายขององค์การให้ประสบความส าเร็จ
ตามแผนงานที่ได้วางไว้ โดยประสิทธิผลนั้นจะต้องสามารถวัดได้ว่าองค์การมีการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิผลมากหรือน้อย และจากผลการด าเนินงานนั้นสามารถน ามาปรบัปรุงแก้ไขผลการด าเนินงาน
ต่อไป องค์การควรพัฒนาให้มีคุณภาพด้านผลการปฏิบัติงานของพนักงานภายในองค์การทั้ง 
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่เป็นปัจจัยภายในและภายนอกองค์การเพื่อส่งผลถึงพฤติกรรมของ
พนักงานในองค์การให้มีการปฏิบัติ งานที่ บรรลุ เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ขององค์การ 
Lertpongworaphun (2010) ได้สรุปว่าองค์การจึงควรท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน เพื่อศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งจะท าให้องค์การ
มีความมั่นคง เมื่ออยู่ในภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว  ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานคือการปฏิบัติงานหรือการท ากิจกรรมใด ๆ ที่ได้มีการ
ตั้งเป้าหมายไว้ โดยสามารถปฏิบัติได้เป็นไปตามที่วางแผนการใช้ทรัพยากรที่ก าหนดไว้ ทันเวลา  
ได้คุณภาพ ได้ผลงานเท่ากับหรือเพ่ิมขึ้นกว่าปัจจัยน าเข้า (Phatthankitcharoenkan, 2009) 

ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่า บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในองค์การ เพราะทรัพยากร
มนุษย์เป็นรากฐานการผลิตนวัตกรรมขององค์การ ในการศึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงได้
ให้ความส าคัญกับสมรรถนะหลัก โดยเล็งเห็นว่าสมรรถนะหลัก เป็นปัจจัยหรือเกณฑ์ในการวัด
ศักยภาพหรือความสามารถของบุคลากร รวมทั้งใช้เป็นองค์ประกอบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้
มีคุณภาพหรือศักยภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลง Thonggaew (2007) กล่าวว่า สมรรถนะหลักเป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการองค์การที่มีประโยชน์อย่างมากในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้
เนื่องจากสมรรถนะหลัก เป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์การให้ท างานหรือผลิตงานที่
องค์การต้องการได้และสนับสนุนวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายระยะยาวขององค์การ สมรรถนะหลัก
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ในองค์การให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งจะส่งผลให้องค์การสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงาน หมายถึงความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะของบุคคล ซึ่งจ าเป็นในการปฏิบัติงาน เป็นคุณลักษณะของบุคคลที่พึงมีเพื่อที่จะ
ปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ สมรรถนะของบุคคลจะมีส่วนส าคัญในการปฏิบัติงานให้ประสบ
ความส าเร็จในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและสถานการณ์ต่าง ๆ (Sirichum, 2017) 

จากความส าคัญข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจท าวิจัยเรื่อง การศึกษาลักษณะส่วนบุคคล สมรรถนะ
หลัก และภาวะผู้น า ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ทั้งนี้ ผู้วิจัย
จะด าเนินการวิจัยโดยใช้ความคิดเห็นของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัด
สมุทรปราการเป็นกรณีศึกษา เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีความหลากหลายในเรื่องของปัจจัยส่วน
บุคคล ตลอดทั้งความพึ่งพากันในเรื่องของสมรรถนะหลักและภาวะผู้น าของผู้บริหารทั้งหมดควรทราบ
ในปัจจุบัน ผู้วิจัยต้องการศึกษาว่า ผลจากการวิจัยนี้จะเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่สามารถน าไปใช้ในการ
วิเคราะห์หามาตรการในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมผลิต
ชิ้นส่วนรถยนต์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพตลอดทั้งการแข่งขันทางธุรกิจของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่ง
รถยนต์ในอนาคต และคาดว่าจะเป็นแนวทางตัวอย่างในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ สมรรถนะหลัก 
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ภาวะผู้น า และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ และเป็นส่วนหนึ่งในการต่อ
ยอดไปสู่การวิจัยแง่มุมอื่น ๆ ได้ 
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ท างาน แผนกที่สังกัด และรายได้ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดสมุทรปราการหรือไม่ 
 2. สมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านบริการที่ดี ด้านสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
ด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ด้านการท างานเป็นทีม ส่งผลต่อประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดสมุทรปราการหรือไม่ 
 3. ภาวะผู้น าด้านภาวะผู้น าเชิงบารมี ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านภาวะกระตุ้นทาง
ปัญญา ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดสมุทรปราการหรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ อายุเฉลี่ยการท างาน แผนกที่
สังกัด รายได้ที่แตกต่างกัน ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ
บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดสมุทรปราการ  

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของสมรถนะหลัก ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการบริการที่ดี การสั่ง
สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และการท างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัด
สมุทรปราการ 

3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น า ด้านภาวะผู้น าเชิงบารมี ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
ด้านภาวะกระตุ้นทางปัญญา และด้านการค านึงความเป็นปัจเจกบุคคล ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดสมุทรปราการ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  

การวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ที่มีรูปแบบการวิจัยโดยใช้
แบบสอบถามปลายปิด (Close- ended Questionnaire) ประกอบด้วย คุณสมบัติส่วนบุคคล ข้อมูล
สมรรถนะหลัก ข้อมูลภาวะผู้น าและข้อมูลประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ
บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือบุคลากรที่
ปฏิบัติการบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดสมุทรปราการ แห่งหนึ่ง ที่มีจ านวนพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ จ านวน 504 คน ผู้วิจัยใช้การค านวณจากตารางทาโร่ ยามาเน่ ที่ประชากรจ านวน 500 
คนและความคลาดเคลื่อน ±5 เปอร์เซ็นต์ ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 222 คน และแจกแบบสอบถาม
แบบปลายปิดประกอบด้วย ข้อมูลคุณสมบัติส่วนบุคคล ข้อมูลสมรรถนะหลัก ข้อมูลภาวะผู้น า และ
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ข้อมูลประสิทธิผลการปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของเนื้อหา (Content 
Validity) จากผู้ เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการวิเคราะห์คว ามน่าเชื่อถือ 
(Reliability) ด้วยวิธีของครอนบาร์ค (Cronbach) ได้ค่าเท่ากับ 0.82 หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ขอความ
ร่วมมือจากฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์จากบริษัทดังกล่าว ในการแจกข้อมูลกับพนักงานระดับ
ปฏิบั ติ ก าร เป็น เ วลา  1  เดื อน  ตั้ ง แต่ วั นที่  1 - 31  กรกฎาคม  2561  จ านวน  220  คน  
แต่สามารถน ามาใช้ได้จ านวน 200 คน โดยอีก 22 คน เป็นแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงไม่ได้
น ามาวิเคราะห์เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการวิเคราะห์ ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ 
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ด้วยการเปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 2 
กลุ่มขึ้นไปด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  และการวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 

 
ผลการวิจัย 

ส าหรับการสรุปผลการวิจัยนี้สามารถสรุปข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา  และข้อมูลสถิติ 
เชิงอนุมาน ดังนี้ ข้อมูลเชิงพรรณนา พบว่า ส่วนมากเป็นเพศชาย ร้อยละ 63.5 อายุ 31-40 ปี  
ร้อยละ 45.50 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 61.0 อายุเฉลี่ยการท างาน มากกว่า 4 ปี แต่ไม่เกิน 
9 ปี ร้อยละ 32.5  แผนกที่สังกัด ร้อยละ 71.50 ระดับรายได้ต่อเดือน 15 ,001-30,000 บาท  
ร้อยละ70.0   

 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงบุคลากรที่มีคุณสมบัติส่วนบุคคลด้านอายุ ระดับการศึกษา อายุเฉลี่ยการ

ท างานในหน่วยงาน แผนกที่สังกัด และรายได้ที่แตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการที่แตกต่างกัน  

 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า บุคลากรที่มีอายุ ระดับการศึกษา อายุเฉลี่ยการท างานในหน่วยงาน

แผนกที่สังกัด และรายได้เฉลี่ยที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดสมุทรปราการ ไม่แตกต่างกัน 

 
 
 

 จ านวน (คน) ค่า F Sig. 
อายุ 200 1.124 0.341 
ระดับการศึกษา 200 0.595 0.619 
อายุเฉลี่ยการท างาน 200 2.159 0.094 
แผนกที่สังกัด 200 0.884 0.450 
รายได้เฉลี่ย 200 0.661 0.518 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2563 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์แบบถดถอยเชิงพหุ - สมรรถนะหลัก (รายด้าน) 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ทั้งนี้ก่อนมีการวิเคราะห์ตัวแปรด้านสมรรถนะหลักได้มีการวิเคราะห์ความเป็นอิสระด้านตัว
แปรย่อยทั้ง 5 ตัวแปร เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาสภาพที่เกิดสหสัมพันธ์กันเอง (Multicollinearity) 
พบว่าได้ค่า tolerance ระหว่าง 0.387-0.513 มีค่ามากกว่า 0.2 และได้ค่า VIF เฉลี่ยระหว่าง 3.106-
3.745 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 ดังนั้น ตัวแปรย่อยทั้ง 5 ตัวแปร จึงไม่เกิดปัญหาสภาพที่เกิดความสัมพันธ์
กันเอง และสามารถน ามาพยากรณ์การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุได้ตามตารางที่ 2 

จากตารางที่ 2 พบว่า สมรรถนะหลัก ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการบริการที่ดี ไม่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัด
สมุทรปราการ  ในทางตรงข้าม สมรรถนะหลักด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่น
ในความถูกต้องชอบธรรม และการท างานเป็นทีม ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดสมุทรปราการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ตารางที่ 3  ตารางแสดงค่าอิทธิพลของภาวะผู้น า (รายด้าน) ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติ งานของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์  จั งหวัด
สมุทรปราการแสดงผลการวิเคราะห์แบบถดถอยเชิงพหุ - ภาวะผู้น า (รายด้าน) 

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ค่าสัมประสิทธิ์ 
(Beta) ค่า t Sig. 

(Constant)   3.372 .001 
1. ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ ์ .052 .750 .454 
2. ด้านบริการที่ดี .032 .434 .665 
3. ด้านสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ .228 3.173 .002* 
4. ด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและ
จริยธรรม 

.338 4.070 .000* 

5. ด้านการท างานเป็นทีม .240 3.532 .001* 

 ค่าสัมประสิทธิ์ (Beta) ค่า t Sig. 
(Constant)  4.162 .000 
1. ด้านภาวะผู้น าเชิงบารมี .183 2.852 .005* 
2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ .162 2.385 .018 
3. ด้านภาวะกระตุ้นทางปัญญา .383 5.264 .000* 
4. ด้านการค านึงความเป็นปัจเจกบุคคล .193 2.696 .008* 
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ทั้งนี้ก่อนวัดตัวแปรด้านภาวะผู้น า ได้มีการวิเคราะห์ความเป็นอิสระด้านตัวแปรย่อยทั้ง  
4 ตัวแปร เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาสภาพที่เกิดสหสัมพันธ์กันเอง (Multicollinearity) พบว่า  
ได้ค่า tolerance ระหว่าง 0.314-0.423 มีค่ามากกว่า 0.2 และได้ค่า VIF เฉลี่ยระหว่าง 3.0211-
3.342 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 ดังนั้นตัวแปรย่อยทั้ง 4 ตัวแปรจึงไม่เกิดปัญหาสภาพที่เกิดความสัมพันธ์
กันเองและสามารถน ามาพยากรณ์การวิเคราะห์แบบถดถอยเชิงพหุได้ตามตารางที่ 3 

จากตารางที่ 3 พบว่า ภาวะผู้น าส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับ
ปฏิบัตกิารบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดสมุทรปราการ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
อภิปรายผล 
             1.  ปัจจัยส่วนบุคคล ไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์  จังหวัดสมุทรปราการ  สอดคล้องกับงานวิจัยของ Inlee (2017) 
ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยความสามารถของหัวหน้างาน และปัจจัยนโยบายการบริหารจัดการ ทีมี
ต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ ไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก
ปัจจัยด้านส่วนบุคคลจะเป็นตัวช้ีวัดถึงระดับความรู้ ความสามารถของพนักงานที่ปฏิบัติงานในองค์การ 
และเมื่อองค์การมีระบบการบริหารที่ดี ก็จะสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ปัจจุบันเพศหญิงก็มีความรู้ความสามารถเทียบเท่าเพศชาย อาทิ บางหน้าที่เพศ
หญิงสามารถปฏิบัติงานได้เท่าเทียมกับเพศชายและบางต าแหน่งงานไม่จ าเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีอายุ
มาก หรืองานบางอย่างก็ไม่จ าเป็นต้องมีพนักงานที่จบการศึกษาสูง แค่ระดับปริญญาตรีก็สามารถ
ปฏิบัติงานนั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล ส่วนด้านรายได้ของพนักงานจะถูกก าหนดด้วยมาตรฐานของ
องค์การว่ามีความเหมาะสมกับต าแหน่งงานของพนักงานหรือไม่ จึงไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Serirat (2009) ที่กล่าวว่า ปัจจัยส่วนบุคคลเป็นลักษณะทางประชากรศาสตร์ อาทิ อายุ เพศ 
สถานภาพทางครอบครัว รายได้ ระดับการศึกษา เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ที่ใช้
ในการคัดเลือกบุคคลากรเข้ามาท างานในองค์การ โดยคุณสมบัติทางด้านประชากรศาสตร์จะเป็นตัว
วัดถึงระดับความรู้ความสามารถของพนักงานที่มีต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งความแตกต่างด้านประชากร
ศาสตร์นี้มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และไม่สอดคล้องในบางส่วนแนวคิดของ Saritvanich 
(2009)  ที่กล่าวไว้ว่าคุณสมบัติพื้นฐานของบุคคลเป็นปัจจัยระดับบุคคลที่ควรจะท าการวิเคราะห์ 
ได้แก่ ด้านเพศ ในการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ไม่มีความแตกต่างระหว่างเพศชายและหญิง ใน
เรื่องความสามารถในการวิเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการเข้าสังคม 
แรงจูงใจในการท างาน ความสามารถในการเรียนรู้ และความเป็นผู้น าด้านอายุของบุคคลจะมีส่วนใน
การก าหนดรูปแบบความคิดและการมองปัญหา ด้านระดับการศึกษาที่ต่างกันส่งผลให้พนักงานมี
ความรู้ความสามารถ ความพร้อมในการฝึกอบรมและพัฒนา ทางด้านทัศนคติในการท างานแตกต่าง
กันออกไปด้านสถานภาพ พนักงานที่แต่งงานและมีครอบครัวมักจะมีการขาดงานที่ไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ แต่จะมีความพอใจในงานมากกว่า เนื่องจากมีความรับผิดชอบมากขึ้น ท าให้การท างานที่
มั่นคงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ ด้านอายุงาน ผู้ที่มีอายุงานในองค์การที่ยาวนาน มักมีความพอใจในงาน
สูงกว่า เนื่องจากมีต าแหน่งงานและผลตอบแทนที่สูงกว่า ในส่วนของการปฏิบัติงานก็จะมีความ
รับผิดชอบในงานมากขึ้นตามไปด้วย รายได้ เป็นตัวบ่งชี้ถึงความเต็มใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
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เมื่อพิจารณาในด้านความเสมอภาค ปริมาณค่าจ้าง และความยุติธรรม เพราะความพอใจในการ
ปฏิบัติงานมีผลมาจากรายได้ที่มากกว่าผลตอบแทนอื่น ๆ กล่าวคือ คุณลักษณะส่วนบุคคลเป็นปัจจัย
ทางด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ อายุในการท างานในองค์การ และรายได้ เป็นต้น เพราะปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อความพอใจ
ในการปฏิบัติงานและเมื่อพนักงานมีความพอใจ ในงานก็จะมีความเต็มใจที่ จะปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายขององค์การ 

2.  ส่วนสมรรถนะหลัก ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการบริการที่ดี ด้านการสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ ด้านการยึดมันในความถูกต้องชอบธรรมและด้านการท างานเป็นทีม  
ในภาพรวมส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยสมรรถนะหลักด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ และด้านบริการที่ดี ไม่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัด
สมุทรปราการ ในทางตรงข้าม สมรรถนะหลักด้านสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ด้านการยึดมั่น
ในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และด้านการท างานเป็นทีม ส่งผลต่อประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทผลิตช้ินส่วนรถยนต์ จังหวัดสมุทรปราการ ท าให้เห็นว่า 
พนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีความยึดมั่นในความ
ถูกต้องชอบธรรมและหลักจริยธรรม มีการท างานเป็นทีมและมีความเชี่ยวชาญในงาน จะมีความสนใจ
ใฝ่รู้ สั่งสมความรู้ความสามารถของตน จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการให้เข้ากับการ
ปฏิบัติงานได้ อีกทั้งสามารถให้ค าปรึกษา แนะน า และถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานของตนเอง
ให้แก่ผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง ผลของการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน มีส่วนช่วยให้พนักงานมีผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีกว่าเป้าหมายที่ก าหนด และมีการท างานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ McClelland (1998) ที่ระบุว่า สมรรถนะ คือ ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ ที่จ าเป็นใน
การปฏิบัติงานใดงานหนึ่งให้ประสบความส าเร็จโดยมีความโดดเด่นกว่าคนอื่น ๆ เชิงพฤติกรรมเป็น
คุณลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคล สามารถผลักดันให้บุคคลสร้างผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล
ตามความรับผิดชอบของตนเอง คุณสมบัติเหล่านี้จะส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
พนักงานในองค์การ และงานวิจัยของ Prathumchan (2017) พบว่า พนักงานปฏิบัติการมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการมุ่งเน้นสมรรถนะหลักโดยรวมในด้านยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและ
จริยธรรม ด้านการบริการที่ดีและด้านการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับมาก เป็นผลมาจากพนักงาน
ปฏิบัติการ ให้ความส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรม ถูกต้องตามหลัก
กฎหมายและระเบียบ มีการยึดมั่นในหลักการและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งเน้นให้บริการด้วยความ
เต็มใจและช่วยแก้ปัญหาของผู้รับบริการให้ได้รับความพึงพอใจ การส่งเสริมสนับสนุนการท างาน
ร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ Yawaprapas (2005) ได้กล่าวถึง 
สมรรถนะหลักว่า เป็นสมรรถนะที่ทุกคนในองค์กรต้องมี เพื่อที่จะท าให้องค์กรสามารถด าเนินงานได้
ส าเร็จลุล่วงตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แผนงาน และโครงการต่าง ๆ ขององค์กร สมรรถนะหลัก
นี้จะผูกโยงเข้ากับสมรรถนะหลักขององค์กรเอง องค์กรแต่ละแห่งจะมีบุคลิกลักษณะที่เป็นเสมือนแก่น
หรือหลักขององค์กร สมรรถนะหลักขององค์กรจะถ่ายทอดลงไปที่บุคลากรและกลายเป็นสมรรถนะ
หลักที่บุคลากรทุกคนในองค์กรต้องมี 
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3.  ภาวะผู้น าส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดสมุทรปราการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Petchaboon (2014) ที่ระบุว่า 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างบารมี และด้านการค านึงถึงปัจเจกบุคคล ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เนื่องมาจาก
ผู้น าเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ และเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตผู้น าสามารถควบคุมอารมณ์ และพลิกวิกฤตให้
เกิดเป็นโอกาสได้ ทั้งยังเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน และสามารถให้
ค าแนะน าส่งเสริม สนับสนุนในทางที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพของพนักงาน จึงท าให้พนักงานเกิดความ
รู้สึกเคารพ เชื่อถือและเชื่อมั่นในตัวผู้น า และงานวิจัยของ Wongkrajang (2015) ที่ระบุว่า อิทธิพล
ของภาวะผู้น ามีความสัมพันธ์โดยตรงกับประสิทธิภาพในการท างาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะหัวหน้างานมี
คุณลักษณะของการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามองค์ประกอบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงซึ่งประกอบ
ไปด้วย การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา การค านึงความเป็นปัจเจกบุคคลและการมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์รวมทั้งสามารถปฏิบัติตนต่อผู้ร่วมงานตามลักษณะที่มีได้อย่างเหมาะสมกับ 
แต่ละบุคคลและสถานการณ์ สามารถสร้างความเชื่อถือและจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งทางด้าน
ความรู้และทางด้านบารมีก่อให้เกิดประสิทธิภาพร่วมกัน ดังนั้นอิทธิพลของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ก่อให้เกิดผลดีต่อบริษัทสามารถท าให้ธุรกิจผนวกกับพนักงานในองค์การก้าวสู่ความส าเร็จที่ยั่งยืนเกิด
ประสิทธิภาพกับองค์การและพนักงานด้วย สอดคล้องกับแนวคิดของ Bass & Avolio (1994) ที่
อธิบายว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่มีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานโดยเปลี่ยนแปลงความ
พยายามพัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวังของผู้ร่วมงานไปสู่
ระดับที่สูงขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้นท าให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของทีมและองค์กร 
ผู้น าสามารถจูงใจให้ผู้ร่วมงานมองให้ไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่ม 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ส าหรับงานวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปปฏิบัติจริง ดังนี้ 
1.1 ด้านสมรรถนะหลัก หน่วยงานควรมีการก าหนดแผนการจัดกิจกรรมหรือจัด

หลักสูตรฝึกอบรมส าหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ ในการเสริมสร้างสมรรถนะการท างานให้มีความ
ยึดมั่นในความถูกต้องและหลักจริยธรรมซึ่งเป็นประเด็นส าคัญที่จะท าให้พนักงานระดับปฏิบัติการ  
มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น และเสริมสร้างเทคนิคการท างานร่วมกับผู้อื่นให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
การท างานที่ดีย่ิงขึ้น 

1.2 ด้านภาวะผู้น า ควรที่จะมีการปรับแนวการคิดของพนักงานระดับปฏิบัติการให้มี
การแสดงความคิดเห็นเพิ่มมากขึ้น โดยอาจจะมีการขอค าปรึกษาจากผู้บังคับบัญชาทั้งอย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ หรือมีการจัดประชุมให้มีการระดมความคิดเห็นร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นมากขึ้น (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง) เป็นต้น 
 2. ส าหรับข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 ควรมีการขยายกลุ่มตัวอย่างไปยังหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่
หลากหลายและมีความชัดเจนในข้อมูลแต่ละด้านมากขึ้น 
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2.2 อาจใช้การผสมผสานการวิจัยในเชิงคุณภาพ มีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์
หรือสนทนากลุ่มเพื่อประโยชน์ในการน าข้อมูลเชิงลึกไปต่อยอดให้แก่ผู้สนใจได้มากขึ้น 
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sa ̄thō̜n Krung Thēp Mahā Nakhō̜n [The Study of Person Characteristics, 
Transformation Leadership and Organization Culture Affecting the 
Effectiveness of Operating Officers: A Case Study of Sathon, Bangkok]. Master’s 
Thesis. Bangkok University. 

 
 
 

https://sites.google.com/site/xaseiynniyukhlokaphiwathn/sangkhm-lok-yukh-lokaphiwathn
https://sites.google.com/site/xaseiynniyukhlokaphiwathn/sangkhm-lok-yukh-lokaphiwathn


Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University 
Vol. 14 No. 2 (May – August 2020) 

 

150 

Phatthankitcharoenkan, C. (2009). khwa ̄mkhithen kīeokap patčhai thī mī 
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khrang thī čhet) [New Trend Organization Behavior, Concept & Theory]. 
Bangkok: Thammasat University. (7th ed). 
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