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บทคดัย่อ 
การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของ

ผูต้อบแบบสอบถาม (2) เพื่อศึกษาภาวะผูน้  าของพนกังาน บริษทั เอม็เอสซี สิทธิผล 
จ ากดั (3) เพื่อศึกษาประสิทธิผลการท างานของพนกังาน บริษทั เอม็เอสซี สิทธิผล จ ากดั 
(4) เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของพนกังาน 
บริษทั เอม็เอสซี สิทธิผล จ ากดั (5) เพื่อศึกษาภาวะผูน้  าท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการท างาน 
ของพนกังาน บริษทั เอม็เอสซี สิทธิผล จ ากดั การวิจยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ ใน
การศึกษาไดเ้ลือกกลุ่มตวัอยา่งพนกังาน บริษทั เอม็เอสซี สิทธิผล จ ากดั จ านวน 133 คน 
ด าเนินการสุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิแบบหลายขั้นตอน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลของ
การวจิยัคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ ความคิดเห็นเก่ียวกบั
ภาวะผูน้  าและความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะในการวิเคราะห์ศึกษาภาวะ
ผูน้  าท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการท างาน ใชค้ะแนนจากการประเมินจากแบบสอบถามของ
พนกังานจ านวน 133 คน การวิเคราะห์ขอ้มูลใช ้ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน-
มาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของประชากร การวเิคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวและการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน 

ผลการวจิยัมีดงัน้ี 
1. กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้  าโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ

พิจารณารายดา้นพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีภาวะผูน้  ามาก ไดแ้ก่ ดา้นภาวะผูน้  าแบบมุ่ง
ความส าเร็จ ดา้นภาวผูน้  าแบบมีส่วนร่วม ดา้นภาวะผูน้  าแบบบงการ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี



ภาวะผูน้  าโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ภาวะผูน้  าแบบสอนงาน ใหก้าร
สนบัสนุน 

2. ประสิทธิผลการท างาน พบวา่มีคะแนนประเมินเฉล่ีย เท่ากบั 3.45 และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั .96  

3. ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม อาย ุระดบัการศึกษา รายได้
เฉล่ียต่อเดือน ระยะเวลาท างานในหน่วยงาน จ านวนพนกังานในสังกดั ประสิทธิผลการ
ท างาน แตกต่างกนั แต่ลกัษณะส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ ต าแหน่งงาน 
ประสิทธิผลการท างานไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < .05) 
 4. ภาวะผูน้  ามีผลต่อประสิทธิผลการท างาน ของพนกังาน บริษทั เอม็เอสซี สิทธิ
ผล จ ากดั 

ผลการวจิยัช้ีใหเ้ห็นวา่ บริษทัส่งเสริมแนวคิดของคนท่ีเป็นผูน้  า ดา้นภาวะผูน้  า
ดา้นต่าง ๆ เพราะมีผลต่อประสิทธิผลการท างานของพนกังาน บริษทั เอม็เอสซี สิทธิผล 
จ ากดั โดยตรงและสนบัสนุนใหผู้น้  าไดรั้บการศึกษาอบรมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบติังานดว้ย เม่ือมีหวัหนา้ท่ีมีภาวะผูน้  าสูงคนท่ีเป็นพนกังานกจ็ะมีประสิทธิผล
ท่ีดีตามมา 
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Abstract 
  The objective of this research is to study (1) to study the demographic 

characteristics of the respondents (2) to study the leadership Style of MSC Sittipol Co., 
Ltd. (3) to study the Influence Job Performance of Personnel of MSC Sittipol Co., Ltd. 
(4) To study demographic characteristics that affect the Influence Job Performance of 



Personnel of MSC Sittipol Co., Ltd. (5) to study Leadership Style which Influence Job 
Performance of Personnel of MSC Sittipol Co., Ltd. This research is a survey research. 
In the study, a sample of 133 employees of MSC Sittipol Co., Ltd. were selected. With 
multiple steps The tools used in data collection of this research were questionnaires about 
demographic characteristics. Opinions about leadership And comments about problems 
and suggestions In analyzing the leadership that affects work effectiveness Using scores 
from the assessment of 133 employees' questionnaires. Data analysis uses frequency, 
percentage, mean, standard deviation. Testing the difference between the average of the 
population One-way analysis of variance And Pearson's correlation coefficient analysis  
The results are as follows. 

1. The sample group had opinions about overall leadership at a high level. 
When considering each aspect, it was found that The sample group that has a lot of 
leadership is the achievement-oriented leadership. Participatory leadership Mastermind 
leadership The sample group with overall leadership was at a moderate level, namely, 
leadership, teaching style support 

2. Work effectiveness Found that the average score was 3.45 and the standard 
deviation was .96 

3. Demographic characteristics of respondents, age, education level estimate 
salary Working period in the agency Number of employees under Work effectiveness 
is different, but personal characteristics are gender, status, job position, work 
effectiveness, not different. With statistical significance  
(p < .05) 

4. Leadership affects work productivity of employees. MSC Sittipol Co., Ltd. 
The results indicate that The MSC Sittipol Co., Ltd. promotes the concept of 

people who are leaders. As for the leadership in various fields, because it directly 



affects the work effectiveness of MSC Sittipol Co., Ltd. , the Company has the right to 
directly support and encourage leaders to receive education, training, increase 
knowledge and ability to perform work as well. When there is a leader with high 
leadership, people who are employees will have a good effectiveness. 
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บทน า 
พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัมากในบริษทั เพราะวา่เป็นคนท่ีคอยขบัเคล่ือน

บริษทั ซ่ึงหากบริษทัใดมีพนกังานท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีทกัษะ มีภาวะผูน้  า กจ็ะท า
ใหบ้ริษทัประกอบธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ ส าเร็จลุล่วงไดเ้ป็นอยา่งดีเป็นไปตาม
วตัถุประสงค ์แต่ทวา่ในปัจจุบนัมีผูบ้ริหารหรือหวัหนา้งานมีภาวะผูน้  าท่ีไม่เหมาะสมกบั
การเป็นผูน้  า เช่น ภาวะผูน้  าผูน้  าท่ีใชอ้ารมณ์มากกวา่เหตุผล ใชอ้  านาจโดยมิชอบ มีความ
ล าเอียงรักลูกนอ้งไม่เท่ากนั โยนความผดิของตวัเองใหลู้กนอ้ง (ณิชามล ฟองน ้า, 2557) 

องคก์รและพนกังานเป็นส่ิงท่ีเกิดควบคู่และแยกออกจากกนัไดย้ากเพราะสอง 
ส่วนต่างมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั เพราะในแต่ละองคป์ระกอบมีส่วนสร้างเสริมและ
ส่งเสริมกนัและกนั ซ่ึงไดส่้งผลใหเ้กิดผลกระทบกบัทุกส่ิงทุกอยา่งในองคก์ร และท่ี
ส าคญั คือ ภาวะผูน้  าจะสร้างสรรคอ์งคป์ระกอบของวฒันธรรมองคก์รในแต่ละ
ส่วนประกอบ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละผลลพัธ์ในการด าเนินงานในดีท่ีสุด แมว้า่
บริษทั ต่าง ๆ จะเป็นองคก์รขนาดใหญ่ ประกอบไปดว้ยหลายหน่วยงาน หลายส่วนงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง และมีลกัษณะการทางานท่ีแตกต่างกนัออกไป ภาวะผูน้ากส็ามารถรวบรวม
บุคลากรใหมี้วฒันธรรมการทางานอยา่งสร้างสรรคเ์ป็นทีมและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
(พนัทิวา สุพฒันาภรณ์, 2556) 



อีกทั้งในการแข่งขนัดา้นการด าเนินธุรกิจของในโลกยคุสมยัใหม่มีการแข่งขนั
กนัอยา่งรุนแรงข้ึนเป็นอยา่งมาก จนท าใหทุ้กองคก์รเกิดผลกระทบข้ึนในดา้นต่าง ๆ เป็น
อยา่งมากโดยเฉพาะอยา่งยิง่องคก์รภาคเอกชนท่ีจะตอ้งตระหนกัถึงปัญหาและหาวธีิทาง
ต่าง ๆท่ีจะสามารถรับมือกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนในโลกการแข่งขนัในโลกยคุสมยัใหม่ไม่วา่
จะเกิดจากปัจจยัภายนอกหรือแมก้ระทัง่ปัจจยัภายในขององคก์ารเอง โดยปัจจยัภายนอก
นั้นจะมีการวเิคราะห์ถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในมุมต่าง ๆ ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง วฒันธรรม เทคโนโลย ีการแข่งขนัและภยัธรรมชาติในส่วนของปัจจยั
ภายในเองกมี็ความส าคญัไม่นอ้ย กวา่ปัจจยัภายนอก ทั้งการวิเคราะห์ถึงจุดแขง็และ
จุดอ่อนขององคก์าร ซ่ึงหน่ึงในส่วนประกอบท่ี ส าคญัของการวเิคราะห์ปัจจยัภายในน้ีก็
คือ คนหรือทรัพยากรบุคคล ท่ีเป็นก าลงัส าคญัท่ีสุดในการขบัเคล่ือนใหอ้งคก์รนั้น
สามารถประลุเป้าหมายและมีศกัยภาพในการแข่งขนัไดน้อกจากนั้น ภาวะผูน้  าของ
องคก์รเองกมี็ส่วนประกอบส าคญัอีกอยา่งหน่ึงท่ีจะมีผลท าใหอ้งคก์รนั้น ๆ จะประสบ
ความส าเร็จในดา้นการด าเนินธุรกิจมากนอ้ยเพียงใด ข้ึนอยูก่บัความสามารถในการเกบ็
รักษาบุคคลากรท่ีมีศกัยภาพ มีภาวะผูน้  าท่ีดีท่ีแบบอยา่ง ซ่ึงท่ีมีส่วนส าคญัในการ
ด าเนินงานขององคก์ร โดยการสร้างแรงจูงใจไม่ใหพ้นกังานท่ีมีความส าคญัเหล่าน้ี
ลาออกจากการท างานในองคก์ารและสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพใหก้บั
องคก์ารต่อไป (อรรถวทิ ช่ืนจิตต,์ 2557) 
 ในยคุสมยัใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและการแข่งขนัทางธุรกิจท่ี
รุนแรงมากเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความไดเ้ปรียบทางธุรกิจ มากกวา่คู่แข่ง การน าเทคโนโลยต่ีาง 
ๆ เขา้มาช่วยในการด าเนินงานเพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปดว้ยความรวดเร็วและมี
คุณภาพเพื่อสร้างผลก าไรสูงสุดใหก้บัองคก์ร ท าใหอ้งคก์รสามารถด ารงอยูไ่ด ้และใน
ปัจจุบนัจะเห็นไดว้า่ไม่เพียงแต่องคก์รเลยเพราะฉนั้นองคก์รตอ้งปรับตวักบัความ
เปล่ียนแปลงดงักล่าว องคก์รของทางเอกชนกต็อ้งปรับตวัเป็นอยา่งมากและ เพื่อให้
สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของพนกังานไดอ้ยา่งทนัท่วงทีและมีประสิทธิภาพ 
โดยแนวทางในการพฒันาคือตอ้งมีผูน้  าท่ีมีภาวะผูน้  า ท่ีสามารถท่ีจะรองรับการพฒันา 



ประเทศในยคุสมยัใหม่โดยมีการยดึผูน้  าท่ีมีภาวะผูน้  า ท่ีมีความเหมาะสมกบัองคก์รใหมี้
ความเหมาะสมมากยิง่ข้ึนสามารถยกระดบัขีดความสามารถและมาตรฐานการท างานให้
อยูใ่นระดบัสูงและเทียบเท่าเกณฑส์ากล(High Performance) ดงันั้นในการพฒันา
พนกังานใหมี้ความเป็นเลิศนั้นจะตอ้งด าเนินการไปพร้อม ๆ กนัในทุกแผนกโดยเฉพาะ
ผูน้  าเน่ืองจากเป็นผูน้  าของพนกังานคนอ่ืน ๆ ซ่ึงจะใกลชิ้ดกบัพนกังานท่ีปฏิบติังาน
โดยตรง ความเขา้ถึงและการท่ีจะเขา้ใจ หรือด าเนินการแกไ้ขปัญหายอ่มกระท าได้
รวดเร็วกวา่ จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งอาศยัการเรียนรู้และการพฒันาองคก์รเพื่อใหอ้งคก์รมี
ความทนัสมยั อีกทั้งยงัตอ้งเป็นองคก์ารท่ีมีความยดืหยุน่สามารถปรับเปล่ียนหรือ 
พลิกแพลงภายในองคก์ารไดอ้ยา่งทนัท่วงทีเพื่อใหส้อดคลอ้ง และสามารถเผชิญกบั
ความ 
เปล่ียนแปลงภายนอกท่ีมีและเกิดข้ึนตลอดเวลา โดยลกัษณะขององคก์รท่ีมีการสร้าง
บรรยากาศของการเรียนรู้ พนกังานในองคก์รมีการเรียนรู้ แลกเปล่ียนความรู้และ
ถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่กนัในทุกระดบัขององคก์ร ท่ีซ่ึงสมาชิกทุกคนในองคก์รสามารถ
ขยายขอบเขตความสามารถของผูน้  าไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและไม่มีท่ีส้ินสุดทั้งน้ีเพื่อน าพา
องคก์รไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้ (สนธิ ไสยคลา้ย, 2555) 
 ในโลกท่ีองคก์ารธุรกิจต่างตอ้งเผชิญกบัแรงผลกัดนัจากสภาพแวดลอ้มท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วจากภายนอกส่งผลถึงภายใน จากเทคโนโลย ีนวตักรรมและ
กลยทุธ์การจดัการแนวคิดใหม่ ๆ การเปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์าร วฒันธรรม การ
บริหารจดัการและบรรยากาศการทางานภายในองคก์ร เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีไดม้าทั้ง
ปัญหาอุปสรรคและโอกาสทางการพฒันาแบบกา้วกระโดดในทรัพยากรดา้นต่าง ๆ ของ
องคก์าร อนัจะนาไปสู่ผลลพัธ์เชิงการแข่งขนัและโอกาสทางธุรกิจไดใ้นเวลาเดียวกนั 
การปรับตวัเชิงการพฒันาและการเตรียมพร้อมเพื่อเผชิญการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเป็นส่ิง
ท่ีจาเป็นตอ้งมีในแผนกลยทุธ์ขององคก์าร เพื่อใหอ้งคก์ารสามารถรักษาและเติบโตกลาง
ภาวการณ์ดงักล่าวไดอ้ยา่งมีเสถียรภาพ องคก์ารท่ีไม่มีการปรับตวัหรือปรับตวัไดช้า้จะ
สูญเสียโอกาสทางธุรกิจและมีแนวโนม้ท่ีจะเขา้สู่ภาวะถดถอย บุคลากรขององคก์าร 



หรือ ทรัพยากรมนุษย ์เป็นทรัพยากรท่ีมีความส าคญัอยา่งมาก เพราะเป็นแกนหลกัในการ
ขบัเคล่ือนองคก์ารไปสู่เป้าหมายภายใตเ้ป้าหมายเดียวกนั สอดคลอ้งกบัตลอดหลายปีท่ี
ผา่นมาองคก์ารต่างใหค้วามส าคญัในการพฒันาทุนมนุษย ์ทั้งในดา้นความรู้ 
(Knowledge) ทกัษะ (Skill) คุณลกัษณะ (Attribute) เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององคก์ารจากขีดความสามารถของบุคคลากร แต่ดว้ยเหตุท่ีองคก์ร
ประกอบไปดว้ยแผนกต่าง ๆ ซ่ึงขบัเคล่ือนไปไดด้ว้ยทรัพยากรมนุษย ์การท างานภายใน
องคก์รจ าเป็นตอ้งอาศยัการติดต่อประสานงานกนัอยูต่ลอดเวลา การใหค้วามร่วมมือ การ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัระหวา่งหน่วยงาน และแรงกดดนัภายในงาน จึงปัจจยัท่ีท าใหก้ารด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ภายในองคก์รมีความราบร่ืน คล่องตวั นั้นคือ ผูน้  าท่ีมีภาวะผูน้  า ท่ีดีของ 
ซ่ึงผูน้  าท่ีมีภาวะผูน้  า จึงมีบทบาทส าคญั ในดา้นการด าเนินกิจกรรมหลกัขององคก์าร
อยา่งมีประสิทธิภาพ ดา้นการพฒันาองคก์ารไปสู่วิถีทางการทางานในรูปแบบใหม่ท่ี
แตกต่างไปจากเดิม และในดา้นการเสริมสร้างบรรยากาศเชิงบวกภายในองคก์ร ( นาย
เกริกเกียรติ ต่อกิจไพบูลย,์ 2558) 
จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ท าใหผู้ว้จิยั สนใจศึกษาเร่ืองการศึกษาลกัษณะภาวะผูน้  าท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของพนกังาน บริษทั เอม็เอสซี สิทธิผล จ ากดั เพื่อจะได้
เป็นแนวทางการปรับปรุงและพฒันาการปฏิบติังานใหมี้คุณภาพต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

การวจิยัเร่ืองการศึกษาลกัษณะภาวะผูน้  าท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของ

พนกังาน บริษทั เอม็เอสซี สิทธิผล จ ากดั มีการก าหนดวตัถุประสงคด์งัน้ี 

1. เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 

2. เพื่อศึกษาภาวะผูน้  าของพนกังาน บริษทั เอม็เอสซี สิทธิผล จ ากดั 

3. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการท างานของพนกังาน บริษทั เอม็เอสซี สิทธิผล จ ากดั 



            4. เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของ

พนกังาน บริษทั เอม็เอสซี สิทธิผล จ ากดั 

5. เพื่อศึกษาภาวะผูน้  าท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของพนกังาน บริษทั เอม็

เอสซี สิทธิผล จ ากดั 

 

สมมุตฐิาน 1 พนักงานที่มีประสิทธิภาพประชากรณ์ศาสตร์ที่แตกต่างกนั จะมี

ประสิทธิผลการท างานต่างกนั 

 1.1. พนกังาน บริษทั เอม็เอสซี สิทธิผล จ ากดั ชายและหญิง มีประสิทธิผลการ
ท างานต่างกนั 

 1.2. พนกังาน บริษทั เอม็เอสซี สิทธิผล จ ากดั อายท่ีุต่างกนั มีประสิทธิผลการ
ท างานต่างกนั 

 1.3. พนกังาน บริษทั เอม็เอสซี สิทธิผล จ ากดั สถานภาพท่ีต่างกนั มี
ประสิทธิผลการท างานต่างกนั 

 1.4. พนกังาน บริษทั เอม็เอสซี สิทธิผล จ ากดั ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั มี
ประสิทธิผลการท างานต่างกนั 

 1.5. พนกังาน บริษทั เอม็เอสซี สิทธิผล จ ากดั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนั มี
ประสิทธิผลการท างานต่างกนั 

 1.6 พนกังาน บริษทั เอม็เอสซี สิทธิผล จ ากดั ต าแหน่งงานท่ีต่างกนั มี

ประสิทธิผลการท างานต่างกนั 



 1.7 พนกังาน บริษทั เอม็เอสซี สิทธิผล จ ากดั ระยะเวลาท างานในหน่วยงานท่ี

ต่างกนั มีประสิทธิผลการท างานต่างกนั 

 1.8 พนกังาน บริษทั เอม็เอสซี สิทธิผล จ ากดั จ  านวนพนกังานในแผนกท่ี

สังกดัท่ีต่างกนั มีประสิทธิผลการท างานต่างกนั 

สมมุตฐิาน 2 ภาวะผู้น า ส่งผลต่อประสิทธิผลลการท างาน ของพนักงาน บริษทั 

เอม็เอสซี สิทธิผล จ ากดั 

 2.1 ภาวะผูน้  าแบบบงการ ส่งผลต่อประสิทธิผลลการท างาน ของพนกังาน 

บริษทั เอม็เอสซี สิทธิผล จ ากดั 

    2.2 ภาวะผูน้  าแบบสอนงาน ใหก้ารสนบัสนุน ส่งผลต่อประสิทธิผลลการ

ท างาน ของพนกังาน บริษทั เอม็เอสซี สิทธิผล จ ากดั 

 2.3 ภาวะผูน้  าแบบมีส่วนร่วม ส่งผลต่อประสิทธิผลลการท างาน ของพนกังาน 

บริษทั เอม็เอสซี สิทธิผล จ ากดั 

 2.4 ภาวะผูน้  าแบบมุ่งความส าเร็จ ส่งผลต่อประสิทธิผลลการท างาน ของ

พนกังาน บริษทั เอม็เอสซี สิทธิผล จ ากดั 

สมมุตฐิาน 3 ประสิทธิผลการท างาน 

 ประสิทธิผลการท างาน ไดรั้บผลมาจากภาวะผูน้  าแบบต่าง ๆ 

 

ขอบเขตของการวจิยั 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็น พนกังาน

บริษทัเอม็เอสซี สิทธิผล จ ากดั ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 30 คน 



2. งานวจิยัเป็นการรวบรวมจากพนกังานโดยมีช่วงเวลา การเกบ็ขอ้มูลใน เดือน

พฤษภาคม ถึง เดือนมิถุนายน พศ. 2562 

       3. ตวัแปรท่ีศึกษา 

3.1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ศึกษาเฉพาะ 

  3.1.1 เพศ 

  3.1.2 อาย ุ

  3.1.3 สถานะภาพ 

  3.1.4 ระดบัการศึกษา 

  3.1.5 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

  3.1.6 ต าแหน่งงาน 

  3.1.7 ระยะเวลาท างานในหน่วยงาน 

  3.1.8 จ านวนพนกังานในแผนกท่ีสังกดั (รวมตวัท่านเอง) 

3.2 ลกัษณะภาวะผูน้  า 

 3.2.1 ภาวะผูน้  าแบบบงการ 

 3.2.2 ภาวะผูน้  าแบบสอนงาน ใหก้ารสนบัสนุน 

 3.2.3 ภาวะผูน้  าแบบมีส่วนร่วม 

 3.2.4 ภาวะผูน้  าแบบมุ่งความส าเร็จ 

3.3 ประสิทธิผลการท างานของพนกังาน บริษทั เอม็เอสซี สิทธิผล จ ากดั 

 



รอบแนวความคดิในการวจิยั 
                        

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

จากกรอบแนวคิดการวจิยัสามารถอธิบายไดว้า่ตวัแปรดา้นลกัษณะ
ประชากรศาสตร์และภาวะผูน้  า มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรดา้นประสิทธิผลการท างาน

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
1.  เพศ 

2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดบัการศึกษา 
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
6. ต าแหน่งงาน 
7. ระยะเวลาท างานในหน่วยงาน 
8. จ านวนพนกังานในแผนกท่ีสังกดั 

ประสิทธิผลการท างาน 

ลกัษณะภาวะผูน้  า 
1. ภาวะผูน้  าแบบบงการ 

2. ภาวะผูน้  าแบบสอนงาน ใหก้าร

สนบัสนุน 

3. ภาวะผูน้  าแบบมีส่วนร่วม 

4. ภาวะผูน้  าแบบมุ่งความส าเร็จ 

ตวัแปรอิสระ 

ตวัแปรตาม 



โดยเป็นการวจิยัเพื่อใหท้ราบวา่ลกัษณะประชากรศาสตร์ภาวะผูน้  า  มีผลท าใหเ้กิด
ประสิทธิผลของการท างานหรือไม่ 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลของการวจิยัคร้ังน้ี จะใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงมี
ลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด (closed-ended question) และค าถามปลายเปิด (open-ended 
question) ซ่ึงมี 3 ส่วนใหญ่ ๆ ดงัต่อไปน้ี  
 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัพื้นฐานลกัษณะประชากรศาสตร์ แบบ
ใหเ้ลือกตอบจ านวน 8 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได ้เฉล่ียต่อ
เดือน ต าแหน่งงาน ระยะเวลาท างานในหน่วยงาน จ านวนพนกังานในแผนกสงักดั ซ่ึง
เป็นค าถามแบบปลายปิด 
 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้  า โดยมีเน้ือหา จ านวน 
10 ขอ้ แบ่งออกเป็น 4 ดา้น คือ  
 1. ภาวะผูน้  าแบบบงการ ขอ้ 1-2 
 2. ภาวะผูน้  าแบบสอนงาน ใหก้ารสนบัสนุน ขอ้ 3-5 
 3. ภาวะผูน้  าแบบมีส่วนร่วม ขอ้ 6-8 
 4. ภาวะผูน้  าแบบมุ่งความส าเร็จ ขอ้ 9-10 

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิผลการท างาน โดยมี
เน้ือหา จ านวน 3 ขอ้ 
 แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามมาตรวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 
ตามแบบของ Likert โดยมีค าตอบใหเ้ลือก 5 ระดบัตามความคิดเห็น  
 เกณฑก์ารใหค้ะแนนของ Likert มี 5 ระดบั ดงัน้ี  
 ระดบัความคิดเห็น          คะแนน 
 เห็นดว้ยอยา่งยิง่     5 
 เห็นดว้ย     4 



คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด  
       จ  านวนระดบัคะแนน 
 

 เห็นดว้ยบางส่วน     3 
 ไม่เห็นดว้ย      2 
 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่    1 
 การแปลผลคะแนน ผูว้จิยัไดป้ระเมินภาวะผูน้  าท างานออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ 
นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด ดงัน้ี 
 
ความกวา้งของอตัรภาคชั้น   =    
     

    =  
5

15   

    = 0.8 
 จากเกณฑด์งักล่าว สามารถแบ่งระดบัคุณภาวะผูน้  าไดด้งัน้ี 
 ระดบัคะแนน 1.00 -1.80 คะแนน หมายถึง ภาวะผูน้  าอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  
 ระดบัคะแนน 1.81- 2.60 คะแนน หมายถึง ภาวะผูน้  าอยูใ่นระดบันอ้ย 
 ระดบัคะแนน 2.61- 3.40 คะแนน หมายถึง ภาวะผูน้  าอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ระดบัคะแนน 3.41-4.20 คะแนน หมายถึง ภาวะผูน้  าอยูใ่นระดบัมาก 
 ระดบัคะแนน 4.21 -5.00 คะแนน หมายถึง ภาวะผูน้  าอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
การสร้างเคร่ืองมือ และการตรวจสอบเคร่ืองมือวัด  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี  
 ขั้นท่ี 1 ศึกษาเอกสารและงานวจิยั ท่ีเก่ียวขอ้ง จากหนงัสือ เอกสารทางวชิาการ 
ทฤษฎี และงานวจิยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัภาวะผูน้  าท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการท างาน 
 ขั้นท่ี 2 ก าหนดขอบเขตหรือนิยามตวัแปรเก่ียวกบัปัจจยัเพื่อน าขอ้มูลทั้งหมดมา
สร้างแบบสอบถามใหค้รอบคลุมเน้ือหาขอบเขตการวจิยั  
 ขั้นท่ี 3 สร้างแบบสอบถาม 4 ส่วน  
 ขั้นท่ี 4 น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้ง
และปรับปรุงแกไ้ข  



 ขั้นท่ี 5 การทดสอบความเท่ียงตรง (validity) โดยน าแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้าง
ข้ึนไปเสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการสร้างเคร่ืองมือวจิยัและดา้น
การศึกษาจ านวน 3 ท่านไดแ้ก่ (1) เมทาว ี (2) เพื่อน1 และ (3) เพื่อน2 ตรวจสอบความถูก
ตอ้งเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) ของขอ้ค าถามแต่ละขอ้วา่ตรงตามจุดมุ่งหมาย
ของการวจิยัคร้ังน้ีหรือไม่ โดยวธีิการหาค่า IOC (item-objective congruence index) 
ดชันีความสอดคลอ้งท่ี 0.5  ข้ึนไป หลงัจากนั้นน ามาปรับปรุงแกไ้ข 
 ขั้นท่ี 6 หาความเช่ือมัน่ (reliability) โดยผูว้จิยัจะน าแบบสอบถามไปทดลองใช ้
(try-out) กบักลุ่มประชากรท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีจะวจิยั จ  านวน 30 คน
หลงัจากนั้นน าแบบสอบถามมาวเิคราะห์เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ โดยใชว้ธีิหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach (Cronbach Alpha coefficient) ซ่ึงค่าแอลฟาท่ีได ้
แสดงถึงระดบัความคงท่ีของแบบสอบถามโดยมีค่าระหวา่ง 0 <  <1 ถา้มีค่าใกลเ้คียง
กบั 1 มาก แสดงวา่ มีความเช่ือมัน่มาก โดยค่าความเช่ือมัน่ของค าถามแต่ละดา้น มีดงัน้ี 
 1. ภาวะผูน้  าแบบบงการ เท่ากบั .802 
 2. ภาวะผูน้  าแบบสอนงาน ใหก้ารสนบัสนุน เท่ากบั .759 
 3. ภาวะผูน้  าแบบมีส่วนร่วม เท่ากบั .870 
 4. ภาวะผูน้  าแบบมุ่งความส าเร็จ เท่ากบั .875 
 5. ประสิทธิผลการท างาน เท่ากบั .707 

 

สถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

สถติิทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลวัตถุประสงค์ข้อที ่1-3 
 1. ค่าร้อยละ (percentage) ใชว้เิคราะห์ขนาดของขอ้มูล ลกัษณะส่วนบุคคลของ
กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต าแหน่ง
งาน ระยะเวลาท างานในหน่วยงาน จ านวนพนกังานในแผนกท่ีสังกดั 
 2. ค่าเฉล่ียเลขคณิต (mean) เพื่อวดัแนวโนม้สู่ส่วนกลาง และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) เพื่อวดัภาวะผูน้  า และประสิทธิผลการท างาน 



 
สถติิทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลวัตถุประสงค์ข้อที ่4 ตามสมมติฐานข้อที ่1 
 พนกังาน บริษทั เอม็เอสซี สิทธิผล จ ากดั  ท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคลต่างกนั จะมี
ประสิทธิผลการท างาน แตกต่างกนั 
  ผูว้จิยัจะใชก้ารทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของประชากรชายและหญิง 
(independent sample t test) เพื่อวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งชายและหญิงในดา้น
ประสิทธิผลการท างาน ของ พนกังาน บริษทั เอม็เอสซี สิทธิผล จ ากดั    

ผูว้จิยัจะใชส้ถิติวเิคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) เพื่อวเิคราะห์
ความแตกต่างดา้นประสิทธิผลการท างาน ของ พนกังาน บริษทั เอม็เอสซี สิทธิผล จ ากดั  
ของ พนกังาน บริษทั เอม็เอสซี สิทธิผล จ ากดั  ท่ีมีความแตกต่างทางดา้น อาย ุสถานภาพ 
ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต าแหน่งงาน ระยะเวลาท างานใน
หน่วยงาน จ านวนพนกังานในแผนกท่ีสังกดั   ซ่ึงในกรณีท่ีมีความแตกต่างอยา่งมี
นยัส าคญั ผูว้จิยัจะวเิคราะห์ความแตกต่างรายคู่ (Post-hoc analysis) เพื่อวเิคราะห์               
ความแตกต่างนั้นเกิดข้ึนระหวา่งกลุ่มใด โดยวธีิของเชฟเฟ่ (Scheffe’s test for all 
possible comparisons) 
 

เกณฑก์ารแปลความหมายมีดงัน้ี (คณะกรรมการวิจยัมหาวทิยาลยัรามค าแหง, 
2552, หนา้ 47) 

1.00       หมายความวา่ มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งสมบูรณ์ 
.80-.99   หมายความวา่ มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งสูง 
.60-.79   หมายความวา่ มีความสัมพนัธ์กนัค่อนขา้งสูง 
.40-.59   หมายความวา่ มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัเฉล่ีย 
.20-.39   หมายความวา่ มีความสัมพนัธ์กนัค่อนขา้งต ่า 
.00-.19   หมายความวา่ ไม่มีความสัมพนัธ์กนัเลย 
 



สรุปผลการวจิยั การอภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
               สรุปผลการวจิัย 

   จากการวเิคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปผลการวิจยัได ้ดงัน้ี 
    1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 54.10 

อายรุะหวา่ง 31 - 35 ปี จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 28.60 สถานภาพโสด จ านวน 69 คน 
คิดเป็นร้อยละ 51.90 การศึกษาระดบัปริญญา จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 60.20 รายได ้
30,001 – 35,000 บาท จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 25.60 ต าแหน่งงานพนกังาน จ านวน 87 
คน คิดเป็นร้อยละ 65.40 อายงุาน 3 – 5 ปี จ  านวน 45 คน คิดเป็น ร้อยละ 33.80 และ จ านวน
พนกังานจ านวน 1 – 15 คน จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 54.90 

    4. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมุติฐาน 1 พนกังานท่ีมีประสิทธิภาพประชากรณ์ศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั จะมี
ประสิทธิผลการท างานต่างกนั 
 1.1. พนกังาน บริษทั เอม็เอสซี สิทธิผล จ ากดั ชายและหญิง มีประสิทธิผลการ
ท างานไม่ต่างกนั 
 1.2. พนกังาน บริษทั เอม็เอสซี สิทธิผล จ ากดั อายท่ีุต่างกนั มีประสิทธิผลการ
ท างานต่างกนั 
 1.3. พนกังาน บริษทั เอม็เอสซี สิทธิผล จ ากดั สถานภาพท่ีต่างกนั มี
ประสิทธิผลการท างานไม่ต่างกนั 
 1.4. พนกังาน บริษทั เอม็เอสซี สิทธิผล จ ากดั ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั มี
ประสิทธิผลการท างานต่างกนั 
 1.5. พนกังาน บริษทั เอม็เอสซี สิทธิผล จ ากดั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนั มี
ประสิทธิผลการท างานต่างกนั 
 1.6 พนกังาน บริษทั เอม็เอสซี สิทธิผล จ ากดั ต าแหน่งงานท่ีต่างกนั มี
ประสิทธิผลการท างานต่างกนั 



 1.7 พนกังาน บริษทั เอม็เอสซี สิทธิผล จ ากดั ระยะเวลาท างานในหน่วยงานท่ี
ต่างกนั มีประสิทธิผลการท างานต่างกนั 
 1.8 พนกังาน บริษทั เอม็เอสซี สิทธิผล จ ากดั จ  านวนพนกังานในแผนกท่ี
สังกดัท่ีต่างกนั มีประสิทธิผลการท างานต่างกนั 
สมมุติฐาน 2 ภาวะผูน้  า ส่งผลต่อประสิทธิผลลการท างาน ของพนกังาน บริษทั เอม็เอสซี 
สิทธิผล จ ากดั 
 2.1 ภาวะผูน้  าแบบบงการ ส่งผลต่อประสิทธิผลลการท างาน ของพนกังาน 
บริษทั เอม็เอสซี สิทธิผล จ ากดั 
    2.2 ภาวะผูน้  าแบบสอนงาน ใหก้ารสนบัสนุน ส่งผลต่อประสิทธิผลลการ
ท างาน ของพนกังาน บริษทั เอม็เอสซี สิทธิผล จ ากดั 
 2.3 ภาวะผูน้  าแบบมีส่วนร่วม ส่งผลต่อประสิทธิผลลการท างาน ของพนกังาน 
บริษทั เอม็เอสซี สิทธิผล จ ากดั 
 2.4 ภาวะผูน้  าแบบมุ่งความส าเร็จ ส่งผลต่อประสิทธิผลลการท างาน ของ
พนกังาน บริษทั เอม็เอสซี สิทธิผล จ ากดั 
สมมุติฐาน 3 ประสิทธิผลการท างาน 

 ประสิทธิผลการท างาน ไดรั้บผลมาจากภาวะผูน้  าแบบต่าง ๆ 
 

การอภิปรายผล 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดน้ ามาประยกุตใ์ช้
ในงานวจิยัเร่ืองการศึกษาลกัษณะภาวะผูน้  าท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของ
พนกังาน บริษทั เอม็เอสซี สิทธิผล จ ากดั อภิปรายผลตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ชายและหญิงท่ี
ต่างกนั มีประสิทธิผลการท างานไม่ต่างกนั สถานภาพท่ีต่างกนั มีประสิทธิผลการท างาน
ไม่ต่างกนั อายท่ีุต่างกนัท่ีต่างกนั มีประสิทธิผลการท างานต่างกนั ระดบัการศึกษาท่ี
ต่างกนั มีประสิทธิผลการท างานต่างกนั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนั มีประสิทธิผลการ



ท างานต่างกนั ต าแหน่งงานท่ีต่างกนั มีประสิทธิผลการท างานต่างกนั ระยะเวลาท างาน
ในหน่วยงานท่ีต่างกนั มีประสิทธิผลการท างานต่างกนั 
จ านวนพนกังานในแผนกท่ีสังกดัท่ีต่างกนั มีประสิทธิผลการท างานต่างกนั 
  2. จากผลการวจิยั พบวา่ ภาวะผูน้  าแบบมุ่งความส าเร็จ และภาวผูน้  าแบบมีส่วน
ร่วม มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเชิงบวกกบัประสิทธิผลของการท างาน ซ่ึงจากแนวคิด
ของ วลิเลียม เจ.เรดดิน ไดแ้จง้เหตุผลอธิบายไวว้า่ ไม่สามารถบอกไดว้า่ภาวะผูน้  าดา้น
ไหนดีท่ีสุด โดยดา้นของภาวะผูน้  าดีนั้นข้ึนอยูต่ามความเหมาะสมตามสถานะการณ์ตอน
นั้นกบัสภาพการณ์ของการเป็นผูน้  าท่ีเหมาะสม ซ่ึงการวจิยัคร้ังน้ี แสดงใหรั้บทราบวา่
ส าหรับพนกังานพบวา่ ภาวะผูน้  าแบบมุ่งความส าเร็จ และภาวผูน้  าแบบมีส่วนร่วม มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัประสิทธิผลของการท างาน อธิบายไดว้า่ งานในบริษทั
พนกังานจ าเป็นตอ้งไดรั้บการจุดมุ่งหมายในการท างานก่อนคือตอ้งมุ่งความส าเร็จมา
ก่อนเสมอ เพื่อใหส้ามารถท างานไดส้ าเร็จลุล่วง และผูน้  าตอ้งมีส่วนร่วมในงาน เพื่อเป็น
ตวัอยา่งท่ีดีใหก้บัพนกังาน และผลกัดนังานใหส้ามารถด าเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
ซ่ึงผลลพัธ์สอดคลอ้งกบั งานวจิยัของ ณิชามล ฟองน ้า(2557) ศึกษาเร่ือง การศึกษา
คุณลกัษณะส่วนบุคคลพฤติกรรมผูน้  าและการท างานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิผลในการ
ท างาน ผลการศึกษา พบว่า คุณลกัษณะเป็นส่ิงท่ีติดตวัและเปล่ียนแปลงไดไ้ม่ง่ายนกั
คุณลกัษณะท่ีไม่เหมาะสมกบัหนา้ท่ีมกัจะก่อใหเ้กิดปัญหาในการ ท างานและท าใหง้าน
ไม่ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย  
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการท าวจิยั ผูท้  าการวิจยัไดมี้ขอ้เสนอแนะเพื่อน าไปประยกุตแ์กไ้ขปัญหา

ต่อไป 
ข้อเสนอแนะเพือ่น าไปใช้ 
 1. บริษทัควรใหพ้นกังานคนท่ีมีภาวะผูน้  าแบบมุ่งความส าเร็จ และ ภาวผูน้  าแบบ
มีส่วนร่วม สูงเล่ือนขั้นข้ึนมาเป็นหวัหนา้ โดยการเล่ือนต าแหน่งงาน โดยพิจารณาตาม



ความมีภาวะผูน้  าดา้นต่าง ๆ และความเหมาะสมในดา้นอ่ืน ๆ ประกอบ เพราะจะช่วยให้
พนกังานวา่ตวัเองมีผูน้  าท่ีดี ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบโดยผูน้  าท่ีไม่ไดมี้ภาวะผูน้  าเลย และท า
ใหพ้นกังานมีก าลงัใจในการท างาน 
 2. บริษทัควรพิจารณาหาพนกังานท่ีมีภาวะผูน้  าแบบมุ่งความส าเร็จ และ ภาวผูน้  า
แบบมีส่วนร่วม เพราะวา่มีความสัมพนัธ์ ไปในทางบวกกบั ประสิทธิผลการท างานของ
พนกังาน บริษทั เอม็เอสซี สิทธิผล จ ากดั ดงันั้น ควรมุ่งเนน้ไปท่ี ภาวะผูน้  าแบบมุ่ง
ความส าเร็จ และ ภาวผูน้  าแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างประสิทธิผลการท างานของพนกังาน 
บริษทั เอม็เอสซี สิทธิผล จ ากดั 
 3. บริษทัควรพิจารณาหาพนกังานท่ีมีภาวะผูน้  าแบบสอนงาน ใหก้ารสนบัสนุน
และ ภาวะผูน้  าแบบบงการ เพราะวา่มีความสัมพนัธ ์ไปในทางบวกกบั ประสิทธิผลการ
ท างานของพนกังาน บริษทั เอม็เอสซี สิทธิผล จ ากดั ดงันั้น ควรมุ่งเนน้ลองลงมาไปท่ี 
ภาวะผูน้  าแบบสอนงาน ใหก้ารสนบัสนุนและ ภาวะผูน้  าแบบบงการ เพื่อสร้าง
ประสิทธิผลการท างานของพนกังาน บริษทั เอม็เอสซี สิทธิผล จ ากดั 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
 1. ควรท าวจิยัเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหวา่งการศึกษาลกัษณะภาวะ
ผูน้  าท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของพนกังาน บริษทั เอม็เอสซี สิทธิผล จ ากดั ใน
ดา้นอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก 4 ดา้นท่ีท าการวจิยัในคร้ังน้ี คือ 1. ภาวะผูน้  าแบบบงการ 2. 
ภาวะผูน้  าแบบสอนงาน ใหก้ารสนบัสนุน 3. ภาวผูน้  าแบบมีส่วนร่วม 4. ภาวะผูน้  าแบบ
มุ่งความส าเร็จ 
 2. ควรเพิ่มขอ้ค าถามในแบบสอบถามใหม้ากข้ึน 
 3. ควรเพิ่มตวัแปรอิสระ เพิ่มเพื่อวดัค่าท่ีมีต่อประสิทธิผลของงาน 
 4. ควรเพิ่มจ านวนของกลุ่มตวัอยา่งใหม้ากข้ึน 
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