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บทคัดย่อ
การวิ จ ัย ครัง้ นี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ (1) เพื่อ ศึ ก ษาประสิท ธิ ผ ลในการท างานของบริ ษั ท พัฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ เขตพื้นที่วฒ
ั นา จังหวัดกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาปั จจัยภาวะผู้นาที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ย นแปลงของผู้บ ริหารของประสิทธิผลของบริษัทพัฒ นาอสังหาริม ทรัพ ย์ เขตพื้น ที่ว ฒ
ั นา จังหวัด
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่า งทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็ นพนักงานบริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เขตพืน้ ทีว่ ฒ
ั นา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน วิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ ภูมติ ามสัดส่วนและสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ สถิตถิ ดถอยเชิงเส้นพหุคณ
ู ผลการวิจยั สรุปได้ดงั นี้
1.ผลการศึกษาประสิทธิผลในการทางานของบริษัทพัฒ นาอสัง หาริม ทรัพ ย์ เขตพื้น ที่ว ฒ
ั นา
จังหวัดกรุงเทพมหานครจานวน 3 ด้าน ได้แก่ 1)ด้านการบรรลุเป้ าหมายองค์กรของผู้บริหาร 2)ด้าน
วิธีการเชิงระบบ 3)ด้านการเน้ นพฤติกรรมของมนุ ษย์ เมื่อพิจารณาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง หาก
พิจารณารายด้าน พบว่า ข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ มากทีส่ ุด คือด้านการเน้นพฤติกรรมของมนุษย์
2.ผลการศึกษาปั จจัยภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลในการทางาน
ของบริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เขตพืน้ ทีว่ ฒ
ั นา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 9 ตัวแปรอิสระจานวน 4 ด้าน

ได้แก่ 1)ด้านวิสยั ทัศน์ 2)ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา 3)ด้านการสนับสนุ นผูต้ ามเป็ นรายบุคคล 4)ด้าน
การสร้างแรงบัลดาลใจเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านวิสยั ทัศน์ ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา ด้านการ
สนับสนุ นผูต้ ามเป็ นรายบุคคล ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อประสิทธิผลในการทางานของบริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เขตพืน้ ทีว่ ฒ
ั นา จังหวัดกรุงเทพมหานคร และ ด้านการสร้างแรงบัลดาลใจ ไม่มอี ทิ ธิพลต่อประสิทธิผลใน
การทางานของบริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เขตพืน้ ทีว่ ฒ
ั นา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ข้อ เสนอแนะ ควรสร้า งนโยบายในการกระตุ้น ให้เ กิด แรงบัล ดาลใจในการท างาน เพื่อ สร้า ง
ศักยภาพในการทางานให้เกิดประสิทธิผลในการทางานมากยิง่ ขึน้
คาสาคัญ : ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง; ประสิทธิผลในการทางาน; บริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
Abstract
This research has ideology (1) The study work efficiency of the employees of the company
Real estate development Wattana Area Bangkok (2) The study factor of executive transformational
leadership and work efficiency of the employees of the company Real estate development Wattana
Area Bangkok. The user group in the research is 400 employees of of the company Real estate
development Wattana Area Bangkok. According to the research procedure, as the rent equivalents,
level 5 values, the statistics used in the classification included percentage, standard deviation, and
quantitative regression statistics. The results of the research were summarized.
1. The results of the study on the efficiency of the work of the Wattana District Development
Company, Bangkok Province, 3 aspects, namely 1. Achieving corporate goals 2. Systematic method
3. Emphasis on human behavior, The consider the details, which are the most average is the side.
Individual follower support.
2. The results of the study of the process of changes in management that affect the working
benefits of the Wattana District Development Company, Bangkok Province, 9 independent units,
totaling 4 areas 1) Vision in the organization 2) To stimulate the use of intelligence in work
3) Support for individual followers 4) Inspiration in work. When considering each side, it was found
that Inspiration in work not work efficiency of the Bangkok Metropolitan Area Development
Company.
The recommendations should create a policy to encourage inspiration in the workplace.
In order to create work potential to be more productive in work.

Keyword: executive transformational leadership; Work efficiency of the employees ; The
company Real estate development
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั จจุบนั สังคมโลกมีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ในแต่ละประเทศมีการพัฒนาประเทศให้มคี วาม
เจริญก้าวหน้ า ทาให้เกิดการแข่งขันในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้มีความเจริญเติบโต ปั จจุบนั ใน
ประเทศไทยมีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นเป็ นจานวนมาก สังเกตได้จากสถิติปริมาณการจดทะเบียน
ประเภทโอนอสังหาริมทรัพย์ ทัวประเทศ
่
มีจานวนเพิม่ ขึน้ จะเห็นได้จากในปี 2562 มีจานวน 380,205 ราย
และปี 2563 มีจานวน 377,164 ราย (กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย, 2563 : ออนไลน์ ) ทาให้เกิดการ
แข่งขันมากขึน้ ในช่วงระยะเวลาทีผ่ ่านมาแม้ว่าอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ของประเทศไทยจะขยายตัว
ในอัตราทีส่ งู การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้ประสบความสาเร็จในระดับหนึ่ง แต่สถานะการ
การเปลีย่ นแปลงของโลกทีม่ โี รคระบาด ทาให้เกิดเศรษฐกิจตกต่าทีส่ ่งผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
โดยองค์กรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต้องมีการปรับตัวของผูบ้ ริหารองค์กรในองค์กรในการปรับทิศทางให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงเพื่อการอยู่รอดขององค์กร
การทีอ่ งค์กรจะอยู่รอดได้นัน้ ประสิทธิผลในการทางานขององค์กรมีความสาคัญอย่างมาก ตามที่
Steers (1977) ได้กล่าวไว้ว่าประสิทธิผลในการทางานขององค์กรเป็ นขีดความสามารถขององค์กรที่จะ
ดาเนินการผลิตเพื่อก่อให้เกิดผลผลิตสาเร็จตามเป้ าหมาย ซึ่งจะเห็นว่าเป็ นเรื่องทีย่ ากทีจ่ ะทาให้องค์กรจะ
บรรลุเป้ าหมายได้
ดังนัน้ ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงเป็ นสิง่ หนึ่งทีส่ าคัญในการทีผ่ บู้ ริหารองค์กรในฐานะผูน้ าแห่งการ
เปลีย่ นแปลงในองค์กรจะต้องแสดงออกมาซึ่งภาวะให้เหมาะสมกับสถาณการณ์ ตลอดจนสภาพแวดล้อม
ขององค์กร กล่าวคือ ภาวะผู้นาจาเป็ นอย่างยิ่งในการดาเนินองค์กรให้บรรลุเป้ าหมายประสิท ธิผลของ
องค์กรได้ ดังที่ Bass(1985)กล่าวถึงภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงเป็ นการกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ ในการทีผ่ ู้
ตามเกิดความคาดหวังในการสร้างความเชื่อมันในการที
่
จ่ ะบรรลุวตั ถุประสงค์ทไ่ี ด้วางไว้
จากการศึกษาภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารกับประสิทธิผลในการทางานของพนักงาน
บริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เขตพืน้ ทีว่ ฒ
ั นา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเด็นนี้จงึ เป็ นการวิจยั ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้
กาหนดขึน้ โดยจะศึกษากับเขตพืน้ ทีว่ ฒ
ั นา จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็ นพืน้ ทีเ่ ขตทีม่ จี านวนการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์มากทีส่ ุดในจังหวัดกรุงเทพมหานครซึ่งเป็ นเมืองขนาดใหญ่ เป็ นการเกิดผลกระทบ
ต่อคนจานวนมากในงานอสังหาริมทรัพย์

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการทางานของบริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เขตพืน้ ทีว่ ฒ
ั นา จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปั จจัย ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของบริษัท
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เขตพืน้ ทีว่ ฒ
ั นา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิ จยั
1. ขอบเขตของการวิจยั ด้านเนื้อหา การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการศึกษา “ผู้นา” และ“ประสิทธิผลในการ
ทางาน” ในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เขตพื้นที่วฒ
ั นา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 1.ภาวะผู้นาการ
เปลีย่ นแปลง ได้แก่ 1.1)ด้านวิสยั ทัศน์อุดมการณ์การทางาน 1.2.)ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา 1.3.)ด้านการ
สนับสนุ นผู้ตามเป็ นรายบุคคล 1.4) ด้านการสร้างแรงบัลดาลใจ และ 2. ประสิทธิผลในการทางาน ได้แก่
2.1).การบรรลุเป้ าหมายองค์กรของผูบ้ ริหาร 2.2) วิธกี ารเชิงระบบ 2.3) การเน้นพฤติกรรมของมนุษย์
2.ขอบเขตของการวิจยั ด้านประชากร ได้แก่ ประชากร เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เขต
พืน้ ทีว่ ฒ
ั นา จังหวัดกรุงเทพมหานคร จานวนทัง้ สิน้ 2,900 คนได้กลุ่มตัวอย่าง 400 คน
3.ขอบเขตของการวิจยั ด้านพื้นที่ ได้แก่ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เขตพื้นที่วฒ
ั นา จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
4.ขอบเขตของการวิจยั ด้านระยะเวลา ตัง้ แต่เดือน มกราคม ถึงเดือน ธันวาคม
5. ขอบเขตของการวิจยั ด้านระเบียบวิธกี ารวิจยั การวิจยั ครัง้ นี้ได้ใช้วธิ กี ารวิจยั เชิงปริมาณ โดยมี
ขัน้ ตอนการศึกษาคือ การศึกษาเอกสาร สิง่ พิมพ์ ตารา แบบสอบถามและทบทวนวรรณกรรมเกีย่ วกับการภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง และ ประสิทธิผลองค์กรเพื่อน ามากาหนดกรอบแนวคิดการวิจ ัย และข้อคาถามใน
แบบสอบถามการวิจยั
นิ ยามศัพท์เชิ งปฎิ บตั ิ การ
ผู้วิจยั ได้นิยามศัพท์เชิงปฎิบตั ิการในความหมายเฉพาะการศึกษาวิจยั ในเรื่อง ภาวะผู้นาการ
เปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารกับประสิทธิผลในการทางานของพนักงานบริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เขตพื้นที่
วัฒนาจังหวัดกรุงเทพมหานครดังนี้
1. ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง หมายถึง ผูน้ าทีด่ ใี นการทีส่ ามารถแสดงความสามารถออกมาใน
การทางานองค์กรเพื่อบรรลุเป้ าหมายที่องค์กรได้วางไว้ หรือ หน่ วยงานที่จะทาให้เกิดประโยชน์ ต่อการ
พัฒนาตนเองและการพัฒนาองค์กร ประกอบด้วย 1)ด้านวิสยั ทัศน์อุดมการณ์การทางาน 2)ด้านการกระตุน้
การใช้ปัญญา3)ด้านการสนับสนุนผูต้ ามเป็ นรายบุคคล 4)ด้านการสร้างแรงบัลดาลใจ
2. ประสิทธิผลในการทางานขององค์กร หมายถึง หมายถึงขีดความสามารถขององค์กรที่จะ
ดาเนินการผลิตเพื่อก่อให้เกิดผลผลิตสาเร็จตามเป้ าหมายต่างๆทีอ่ งค์กรกาหนดขึน้ การทีอ่ งค์กรจะอยู่รอด
ได้นัน้ ประสิทธิผลมีความสาคัญอย่างมากประสิทธิผลในการทางานขององค์กรประกอบด้วย 1)การบรรลุ
เป้ าหมายองค์กรของผูบ้ ริหาร 2)วิธกี ารเชิงระบบ 3)การเน้นพฤติกรรมของมนุษย์

ประโยชน์ ที่ได้รบั จากการวิ จยั
1. ผูบ้ ริหารสามารถกาหนดนโยบายภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารกับประสิทธิผลใน
การทางานของพนักงานบริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เขตพืน้ ทีว่ ฒ
ั นา จังหวัดกรุงเทพมหานครได้อย่าง
เหมาะสม
2.ผลการศึกษาสามารถใช้เป็ นข้อมูลประกอบการวางแผนในภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบ้ ริหารกับประสิทธิผล เพื่อให้ผนู้ าสามารถวางแผนการปฏิบตั งิ านให้เกิดประสิทธิผล
3.ผลการศึกษาสามารถนาไปใช้เพื่อเป็ นแนวทางภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับ
ประสิทธิผลในการทางานของพนักงานบริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กับองค์กรอื่นได้ต่อไป
การทบทวนวรรณกรรม
1.แนวคิ ดทฤษฎีภาวะผู้นา
1.1 ความหมายภาวะผูน้ า
วิโรจน์ สารรัตนะ ( 2555 : 175) ได้อธิบายถึงภาวะผู้นาว่า เป็ นกระบวนการที่ผู้บริหารจะให้มี
อิท ธิพ ลต่ อ พฤติ ก รรมของผู้ อ่ืน มีจุ ด มุ่ ง หมายเพื่อ ให้ ก ารปฏิบ ัติ ง านบรรลุ จุ ด มุ่ ง หมาย องค์ ก ารสรุ ป
ความหมาย ภาวะผู้นา หมายถึงพฤติกรรมผู้น า ที่กาหนดขึ้นเพื่อนาผู้ใ ต้บ ังคับบัญชาให้ดาเนิน การที่
รับผิดชอบในงานที่ ได้รบั มอบหมาย
จอมพงศ์ มงคลวนิช (2555:181) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้นาว่า กระบวนการที่บุคคลใด
บุคคลหนึ่งหรือมากกว่าพยายามใช้อทิ ธิพลของตนหรือกลุ่มตนกระตุ้น ชี้นา ผลักดันให้บุคคลอื่นหรือกลุ่ม
บุคคลอื่นมีความเต็มใจและกระตือรือร้นในการทาสิง่ ต่างๆ ตามต้องการโดยมีความสาเร็จของกลุ่ม หรือ
องค์การเป็ นเป้ าหมาย
สรุ ป ความหมายของภาวะผู้น าหมายถึง กระบวนการอิทธิพ ลทางสังคมที่บุ คคลหนึ่ งตัง้ ใจใช้
อิทธิพลต่อผูอ้ ่นื ความพยายามให้บรรลุเป้ าหมายและประสบผลสาเร็จ โดยใช้การชักจูงในการทางานเพื่อ
บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร ใช้ศลิ ปะในการโน้มน้าวจิตใจผูอ้ ่นื โดยผ่านกระบวนการใช้อทิ ธิพลทางสังคม
ทีผ่ นู้ าได้ให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาให้เข้ามามีสว่ นร่วมและช่วยกันในการทาให้เกิดความสาเร็จในด้านต่างๆ
2. ทฤษฎีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
2.1 ความหมายภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
มลฤดี ม่วงรุ่ง (2553: 8) ให้ความหมายของภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง หมายถึง ความสามารถ
ของผูบ้ ริหารในการยกระดับแรงจูงใจของผู้ตามกระตุ้นให้ผตู้ ามมีความต้องการสูงขึน้ กว่าเป็ นอยู่และเห็น
คุณค่าตลอดจนการทีจ่ ะบรรลุวตั ถุประสงค์โดยไม่คานึงถึงประโยชน์ของส่วนตัว
เขมมารี รักษ์ชชู พี (2553:151) ได้กล่าวถึงผูน้ าแบบมีการ เปลีย่ นแปลง คือ ผูน้ าต่างจากผูอ้ ่นื เป็ น
ผูน้ าทีม่ คี วามสามารถในด้านทีน่ าการเปลีย่ นแปลง ทางด้านนวัตกรรมมาสูอ่ งค์กร

สรุปความหมายถึงภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงว่าเป็ นกระบวนการในการใช้อทิ ธิพลในการสร้าง
การเปลีย่ นแปลงที่สาคัญในเรื่องทัศนคติ และสมมติฐานของสมาชิกในองค์กรเพื่อเกิดการเปลีย่ นแปลงที่
เกิดขึน้ ในเรื่องความคิด ทัศนคติของสมาชิกในองค์กร และสร้างความรักความผูกพันในอค์กรเพื่อพันธกิจ
วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในองค์กร
2.2 แนวคิดภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
เพ็ญพร ทองคาสุก (2553:17) ได้ให้แนวคิดของภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงไว้ว่า หมายถึง การที่
ผูบ้ ริหารองค์การเป็ นพลังผลักดันการเปลีย่ นแปลงจากสภาพเดิมทีเ่ ป็ นอยู่ทาให้ครูเกิดการตระหนักรูค้ ุณค่า
วิสยั ทัศน์ มีความรูส้ กึ ชื่นชมภาคภูมใิ จ และให้ความเคารพนับถือแก่ผบู้ ริหารมีการกระตุน้ ในการทางาน
วิโรจน์ สารรัตนะ (2557:40-42) ได้ให้ทศั นะเกี่ยวกับแนวคิดภาวะผู้นาการเปลี่ ยนแปลงว่ าเป็ น
ทฤษฎีทอ่ี ธิบายถึงสิง่ ที่ผนู้ าทาแล้วประสบความสาเร็จ หรือทาแล้วก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิง่ ใหม่ๆ
มากกวาทีจ่ ะมุ่งอธิบายถึงการใช้คุณลักษณะของผูน้ าเพื่อให้เกิดความศรัทธาและมีปฏิกริ ยิ าจากผูต้ าม
2.3 องค์ประกอบภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
Tichy&Devanna (1986:152) ได้กล่าวถึงภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงดังต่อไปนี้
1)ผู้นาการเปลี่ยนแปลง ในการเปลี่ยนองค์กรที่ตนรับผิดชอบไปสู่เป้ าหมายที่ดกี ว่า ในการสอน
งานเพื่อสร้างแรงบรรดาลใจในการทางาน 2)เป็ นคนกล้าและเปิ ดเผย คือการทีม่ คี วามเสีย่ งในการทางาน
แต่มกี ารกล้าเผชิญกับความจริงในการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ้น 3)ความเชื่อมันในตนเอง
่
คือการที่ผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงไม่ใช่เผด็จการในการใช้อานาจโดยให้ความสาคัญกับผู้อ่นื ในการทางานโดยเชื่อว่าทุกคนมี
ความรู้ความสามารถในการทางาน 4)การใช้คุณค่ า เป็ นแรงผลักดันในการทางาน โดยการที่ผู้น าการ
เปลีย่ นแปลงจะทาให้เห็นถึงผูต้ ามทีม่ คี ุณค่า 5)เป็ นผูเ้ รียนรูต้ ลอดชีวติ คือ ผูน้ าการเปลีย่ นแปลงจะนาสิง่ ที่
ตนเองเคยทาผิดพลาดมาใช้เป็ นบทเรียน ในการทางานเพื่อพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาในการเรียนรู้ ตลอด
ชีวติ 6)เป็ นผูม้ องการณ์ไกล ทีม่ คี วามสามารถในการมองสถานการณ์ขา้ งหน้า
Podsakoff.et.al.(1900:122)ได้กล่าวถึงแนวคิดผูน้ าการเปลีย่ นแปลง คือผูน้ าทีด่ ใี นการทีส่ ามารถ
แสดงความสามารถออกมาในการทางานองค์กรเพื่อบรรลุเป้ าหมายทีอ่ งค์กรได้วางไว้ ได้แก่1)การให้ความ
ชัดเจนด้านวิสยั ทัศน์ คือพฤติกรรมที่ผู้นามุ่งหมายในการให้โ อกาสใหม่ๆขององค์กรเพื่อพัฒนาความ
ชัดเจนและสร้างแรงบัลดาลใจแก่ผตู้ าม 2)การแสดงแบบอย่างของพฤติกรรทีเ่ หมาะสม คือ การทีผ่ นู้ าต้อง
แสดงถึงแบบอย่างทีด่ แี ก่ผตู้ ามในการปฏิบตั แิ ต่สงิ่ ทีด่ ที งั ้ ในเวลางานและเวลานอกงาน 3)การกระตุน้ ให้เกิด
การยอมรับเป้ าหมายของกลุ่ม คือ พฤติกรรมของผูน้ าทีจ่ ะมีเป้ าหมายในการส่งเสริมให้คนในทีท่ างานเกิด
ความร่วมมือกันในการทางาน 4)การกาหนดการคาดหวังต่อผลงานสูง คือ พฤติกรรมทีแ่ สดงออกมาในการ
คาดหวังในการทางานโดยการกาหนดเป้ าหมายที่ได้วางเอาไว้เพื่อ มุ่งผลสาเร็จในการทางาน 5)ให้การ
สนับสนุ นผู้ตามเป็ นรายบุคคล คือ การที่มีพฤติกรรมในการให้ความสาคัญกับศักยภาพในการทางาน
รายบุคคล โดยใช้วธิ กี าร กระจายความรับผิดชอบต่องาน

Bass and Aolio (1990:83)มีองค์ประกอบทีภ่ าวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงได้ดงั นี้
1)การมีอทิ ธิพลเชิงอุดมการณ์ หมายถึงการที่ผู้นามีพฤติกรรมในการที่เป็ นแบบอย่างในการนา
แนวแนวคิดที่จะเป็ นที่ยอมรับของผู้อ่นื 2)การสร้างแรงบัลดาลใจ หมายถึง การสร้างแรงจูงใจในการเกิด
แรงบัลดาลใจในการทางาน โดยการสร้างแรงจูงใจภายในการสร้างเจตคติและการคิดในแง่บวก 3)การ
กระตุ้นการใช้ปัญญา คือ พฤติกรรมทีผ่ นู้ ากระตุ้นให้ผรู้ ่วมงานใช้ปัญญาในการแก้ไขปั ญหาต่างๆทีเ่ กิดขึน้
4)การคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล หมายถึง การที่ผู้นามีความสัมพันธ์เกี่ยวกับบุคคในฐานะการเป็ น
ผูน้ าในการเอาใจใส่ดแู ลผูร้ ่วมงานให้เป็ นความสาคัญเป็ นรายบุคคล
3. แนวคิ ดทฤษฎีเกี่ยวกับประสิ ทธิ ผลในการทางาน
3.1 ความหมายของประสิทธิผลองค์กร
เรขา ศรีวิชยั (2554:37) ให้ความหมายประสิทธิผล หมายถึง การดาเนินกิจกรรมในองค์ก รที่
สามารถสร้างผลงานได้ สอดคล้องกับเป้ าหมายและวัตถุประสงค์กาหนดไว้ทงั ้ ส่วนของผลผลิตและผลลัพธ์
เตือนใจ เขียนชานาจ (2559:38) ให้ความหมายคาว่า ประสิทธิผล หมายถึง ผลสาเร็จทีไ่ ด้จากการ
บริห ารงานที่บ รรลุ เ ป้ า หมาย วามร่ ว มมือ ระหว่ า งผู้ บ ริห ารและ ผู้ ป ฏิบ ัติ ง านในองค์ ก ารบรรลุ ต าม
วัตถุประสงค์
เปรมสุรยี ์ เชื่อมทอง (2556: 9) กล่าวว่า ประสิทธิผล คือ ผลงาน ของกลุ่ม ซึง่ เป็ นไปตามเป้ าหมาย
ทีว่ างไว้ ดังนัน้ ประสิทธิผล คือ ความสาเร็จทีส่ ามารถ ทาหน้าทีใ่ ห้บรรลุเป้ าหมายทีต่ งั ้ เอาไว้
สรุปประสิทธิผล หมายถึง ระดับความสามารถในการบรรลุเป้ าหมายทีก่ าหนดไว้ หรือการทีบ่ ุคคล
สามารถปฏิบ ัติง านได้เ สร็จ และประสิท ธิผ ลส าเร็จ อย่ า งดีรู้ส ึก พอใจในผลส าเร็จ ของงานนั น้ รวมทัง้
ความสามารถในการใช้ทรัพยากรทีใ่ นองค์กรเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์มอี ยู่หรือเป้ าหมายขององค์กร อย่าง
คุม้ ค่าและองค์กรสามารถดาเนินการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
3.2 องค์ประกอบของประสิทธิผลองค์กร
Gilbert and Parhizgari (2000) กล่ า วว่ า โครงสร้ า งภายในและกระบวนการบริ ห ารจัด การ
ประกอบด้วย 1) การผูกพันและการมีสว่ นร่วมในองค์กร 2) การปรับตัว 3) การประพฤติปฏิบตั ไิ ด้สม่าเสมอ
4) มีภารกิจและวิสยั ทัศน์
Nahavendi and Malekzadeh (1999) กล่าวว่าประสิทธิผลองค์กร ประกอบด้วย 1) คุณภาพของ
งาน 2) ความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้รบั บริการ 3)นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ดีกว่าเดิม 4)ความพึงพอใจของ
บุคลากรทีท่ างาน
Hodge and Anthony (1990) ระบุโครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิผล มี ลักษณะดังนี้ 1) สามารถ
บรรลุเป้ าหมายได้ดว้ ยต้นทุนทีต่ ่าสุด และการมีเครือข่ายของงาน การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 2) มีนวัตกรรม
มีระบบข้อมูล ข่าวสารทีเ่ หมาะสม 3) มีความยืดหยุ่นและการปรับตัวมีการกระจายอานาจในการตัดสินใจ
4) สนับสนุ นการปฏิบตั ิงานด้านทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาเสริมให้มกี ารอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและ
การวางแผนพัฒนาอาชีพ 5) สนับสนุนให้มกี ารประสานงานร่วมมือกันอย่างทัวถึ
่ งสนับสนุนให้มกี ลยุทธ์

3.3 การประเมินของประสิทธิผลองค์กร
Steers (1985) ได้กาหนดแนวทางในการประเมิน ประสิทธิผลองค์การ โดยให้ความสาคัญในเรื่อง
ของการบรรลุเป้ าหมาย วิธกี ารเชิงระบบ และ พฤติกรรมของมนุษย์ในองค์กร ดังนี้
1) การบรรลุเป้ าหมายขององค์กร ปั จจุบนั วิธกี ารทีใ่ ช้ในการประเมินประสิทธิผลองค์กร 2) วิธกี าร
เชิง ระบบ การประเมิน ประสิท ธิผ ลองค์ ก รตาม แนวคิด ระบบเปิ ด เป็ น แนวทางในการวิเ คราะห์ เน้ น
ความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ ซึ่งมีอทิ ธิพลต่อประสิทธิผลองค์กร 3) การเน้นพฤติกรรมของมนุ ษย์ แนวคิด
นี้มคี วามเชื่อว่าพฤติกรรม ของแต่ละบุคคลมีผลต่อความสาเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กร
Hoy and Miskel (1991) ได้เสนอรูปแบบการประเมินประสิทธิผลองค์กรไว้3 รูปแบบดังนี้
1) รูปแบบที่ยดึ เป้ าหมายขององค์กร โดยพิจารณาว่าผลการดาเนินงานขององค์กรเป็ นไปตาม
เป้ าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ 2) รูปแบบที่ยดึ ระบบทรัพยากร ซึ่งมีแนวคิดว่าองค์กรที่มปี ระสิทธิผลต้อง
สามารถแสวงหาผลประโยชน์ ด้านทรัพ ยากรจากสภาพแวดล้อมเพื่อให้บรรลุว ตั ถุประสงค์ข ององค์ กร
3) รูปแบบบูรณาการ เป็ นการรวมรูปแบบทีย่ ดึ เป้ าหมายขององค์การและรูปแบบทีย่ ดึ ระบบทรัพยากรเข้า
ด้วยกัน โดยใช้เกณฑ์เดียวซึง่ เป็ นลักษณะสาคัญ
Tribodeaux and Favilla (1996) ได้รวบรวมรูปแบบสาหรับการศึกษาประสิทธิผลขององค์กรไว้
5 รูปแบบ โดยมีรายละเอียดของแต่ละรูปแบบดังนี้ รูปแบบที่ 1 ที่เน้ นความสาคัญกับเป้ าหมาย เป็ น
รูปแบบทีใ่ ห้ความสาคัญกับความสาเร็จตามเป้ าหมายทีอ่ งค์กรตัง้ ไว้ รูปแบบนี้เน้นการบรรลุเป้ าหมายของ
องค์กร รูปแบบที่ 2 ให้ความสาคัญกับระเบียบ เป็ นรูปแบบทีใ่ ห้ความสาคัญกับเนื้ อหาการวัดส่วนประกอบ
ของงานกับ การจัด การสิ่ง แวดล้อ ม เพื่อ การปฏิบ ัติง านขององค์ ก ร รู ป แบบที่ 3 ให้ค วามส าคัญ กับ
กระบวนการ รูปแบบนี้ให้ความสาคัญกับกระบวนการดาเนินงานขององค์กร รูปแบบที่ 4 ให้ความสาคัญ
กับ กลุ่ ม ผลประโยชน์ ห รือ กลุ่ ม บุ ค คล รู ป แบบนี้ ใ ห้ค วามส าคัญ กับ การใช้ ป ระโยชน์ จ ากการประเมิน
องค์ประกอบต่าง เกณฑ์การประเมินรูปแบบนี้จดั อยู่ในกลุ่มรูปแบบเชิงกลยุทธ์-กลุ่มบุคคล รูปแบบที่ 5 ให้
ความสาคัญกับทรัพยากรเชิงระบบ หรือกลุ่มรูปแบบทีเ่ น้นระบบทรัพยากร
กล่าวโดยสรุป การประเมินประสิทธิผลขององค์กร เป็ นการตรวจสอบผลการดาเนินงานว่าองค์กร
มีสภาพการปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามเป้ าหมายหรือไม่ประสบผลสาเร็จเพียงใด ซึ่งในการประเมินความมี
ประสิทธิผลขององค์กรจาเป็ นต้องคานึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ขององค์กร พร้อมทัง้ สภาพแวดล้อมทีอ่ ยู่
รอบ ๆ เพื่อให้การประเมินประสิทธิผลได้ผล ตามสภาพการปฏิบตั งิ าน โดยเลือกใช้รปู แบทีห่ ลากหลาย
4 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษางานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับ ภาวะผูน้ า ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้นามาศึกษา วิจยั เรื่อง ทีจ่ ะนาเสนอ
เพื่อนาไปสูก่ ารสร้างกรอบแนวความคิดการวิจยั ดังนี้
ประจักษ์ ผิวงาม (2554) ศึกษาเรื่อง ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงของกานันผู้ใหญ่บา้ นในเขตพืน้ ที่
อ าเภอศรีร ัต นะ จัง หวัด ศรีส ะเกษ การวิจ ัย ครัง้ นี้ มีว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่อ การศึก ษาระดับ ภาวะผู้น าการ
เปลีย่ นแปลงของกานันผูใ้ หญ่บา้ นในเขตพืน้ ทีอ่ าเภอศรีรตั นะ จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มตัวอย่างการวิจยั ครัง้ นี้

ได้แก่ ประชาชนในเขตพื้นที่ อาเภอศรีรตั นะ จัง หวัดศรีสะเกษ จานวน 381 คน โดยดาเนินการสุ่มแบบ
แบ่งชัน้ ภูมิ ตามขนาดของชุมชน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม ผลการวิจยั พบว่า 1)ระดับ
ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงของกานันผูใ้ หญ่บา้ นในเขตพืน้ ที่ อาเภอรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ทัง้ ด้านการมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมคติ ด้านการสร้างแรงบัลดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปั ญญา และด้านการคานึงความ
เป็ นปั จเจกบุคคล อยู่ในระดับปานกลาง และโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ภัทรกร วงศ์สกุล (2555) ศึกษาเรื่อง ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงกับประสิทธิผลของการบริหาร
โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานครในเขตลาดกระบัง การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาภาวะผูน้ า
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง 2)เพื่อศึกษาประสิทธิผล
ของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ประชากรคือผูบ้ ริหารโรงเรียน 48 คน ครู
608 คน กลุ่มตัวอย่างคือผูบ้ ริหาร 48 คนครู 234 คน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง เครื่องมือ
แบบสอบถามคาถาม 55 ข้อผลการวิจยั พบดังนี้ 1) ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงทางการศึกษาของผูบ้ ริหาร
โรงเรียน ในภาพรวมอยู่ระดับมากเรียงลาดับดังนี้ ด้านการเป็ นผูส้ ร้างแรงดลใจ ด้านการเป็ นผูม้ บี ารมีดา้ น
ความเป็ นมืออาชีพของภาวะผูน้ า ด้านการเป็ นผูส้ ร้างความสัมพันธ์กบั ผูต้ ามเป็ นรายบุคคล ด้านการเป็ นผู้
กระตุน้ ใช้สติปัญญา 2) ประสิทธิผลของกาบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง มีการ
ปฏิบตั อิ ยู่ในระดับมาก
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การคัดเลือกกลุ่มประชากรสาหรับการวิจยั ครัง้ นี้ คือ เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เขต
พื้น ที่ว ฒ
ั นา จังหวัด กรุ งเทพมหานครรวมประชาชน 2,900 คนกลุ่ ม ตัว อย่ า งในการวิจ ัย ครัง้ นี้ ได้แ ก่
เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เขตพืน้ ทีว่ ฒ
ั นา จังหวัดกรุงเทพมหานคร รวมประชาชน 400 คน
การหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้วธิ กี ารคานวณจากสูตรการหา ทาโร่ ยามาเน่ ในการคานวณเพื่อกาหนด
ขนาดตัวอย่างของประชาชนในบริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เขตพืน้ ทีว่ ฒ
ั นา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่
ระดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 ยอมให้คลาดเคลื่อนร้อยละ 0.05 จะทาการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ ภูมติ าม
สัดส่วน และสุม่ ตัวอย่างแบบง่าย
2.เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือในการศึกษาวิจยั เป็ นแบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ใช้หลักแนวคิดและทฤษฎีตลอดจนงานวิจยั
ทีเ่ กีย่ วข้อง แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารของบริษทั พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ เขตพืน้ ทีว่ ฒ
ั นา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามประสิทธิผลในการทางานของบริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เขตพืน้ ที่
วัฒนาจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามปั จจัยภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารทีส่ ง่ ผลต่อ ประสิทธิผลใน
การทางานของบริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เขตพืน้ ทีว่ ฒ
ั นา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ส่วนที่ 5 แบบสอบถามแบบสอบถามปลายเปิ ด ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
3. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1) การทดสอบความเทีย่ งตรง (Validity) ผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ ไปตรวจสอบหาความ
ถูกต้อง และความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาโดยนาแบบสอบถามที่ได้ไปปรึกษากับอาจารย์ทป่ี รึกษาตรวจสอบ
แก้ไขเพื่อความถูกต้องและตรงตามเนื้อหา แล้วนามาปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาทัง้ นี้เพื่อให้ผลการวิจยั ที่
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ครัง้ นี้
2) การทดสอบความเชื่อมันของเครื
่
่องมือการวิจยั (Reliability) ผู้วจิ ยั ได้นาแบบสอบถามไปทา
การทดสอบ (Pre-Test) โดยนาแบบสอบถามทีป่ รับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้ (Try out) เพื่อหา
ความเชื่อมันกั
่ บ พนักงานบริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เขตพืน้ ทีห่ ว้ ยขวาง กรุงเทพมหานครจานวน 30
คน แล้ว นามาวิเคราะห์หาความเชื่อมันของเครื
่
่องมือการวิจยั ดยใช้สูตรสัมประสิทธิอั์ ลฟาของครอนบาค
ซึง่ ได้ค่าความเชื่อมันของแบบสอบถามมากกว่
่
า 0.86
4.การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ติด ต่อขอหนั งสือจากทาง คณะบริหารธุ ร กิจ มหาวิทยาลัย รามคาแหงไปยังองค์กรพัฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อขออนุ ญาตในการเก็บข้อมูล 2) ส่งหนังสือขอนุ ญาตการขอเก็บข้อมูล พร้อมแนบโครง
ร่างตัวอย่างแบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจานวน 1 ชุด เพื่อขออนุ มตั ิในการเก็บข้อมูล 3) ระยะเวลาใน
การรวบรวมข้อมูล เริม่ เก็บข้อมูลตัง้ แต่เดือน มกราคม ถึงเดื อน ธันวาคม 4) นาแบบสอบถามที่ได้คนื มา
ตรวจสอบหาความสมบู ร ณ์ แ ละความถูกต้องของข้อมูล ได้แ บบสอบถามที่มีความสมบู ร ณ์ แ ละน าไป
วิเคราะห์ขอ้ มูล
5.การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมประมวลผลสาเร็จรูปสาหรับการวิจยั
ในการประมวลผลข้ อ มู ล โดยใช้ โ ปรแกรมในการตรวจสอบความสมบู ร ณ์ แ ละความถู ก ต้ อ งของ
แบบสอบถามพร้อ มกับ มีก ารบัน ทึก ข้อ มู ล ที่เ ป็ น รหัส ลงในแบบบัน ทึก ข้อ มู ล และเครื่อ งคอมพิว เตอร์
ตามลาดับ และหลังจากนัน้ ก็ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมู ลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และประมวลผล
ข้อมูลตามจุดมุ่งหมายของการวิจยั และประมวลผล เพื่ออธิบายข้อมูลที่ทาให้ทราบถึงคุณลักษณะของตัว
แปรตามแบบสอบถามทัง้ ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2
6. สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
ส่วนที่ 1 สถิตบิ รรยาย (Descriptive Statistic) อธิบายผลการวิจยั เชิงพรรณนา เกีย่ วกับปั จจัยส่วน
บุคคล สถิติ ที่ใช้ คือ ร้อยละ ใช้กบั ของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษาระดับ

ต าแหน่ ง งานและระยะเวลาที่ป ฏิบ ัติง าน และค่ า เฉลี่ย ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน ใช้กับ ภาวะผู้น าการ
เปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารของบริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เขตพืน้ ทีว่ ฒ
ั นา จังหวัดกรุงเทพมหานคร และ
ประสิทธิผลในการทางานของบริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เขตพืน้ ทีว่ ฒ
ั นา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ส่วนที่ 2 วิเ คราะห์ภ าวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงของผู้บ ริหารกับ ประสิทธิผลในการทางานของ
พนักงานบริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เขตพื้นที่วฒ
ั นา กรุงเทพมหานคร ใช้สถิติถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ
(Multiple Linear Regression)ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผลการวิ จยั
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการศึกษา ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารกับประสิทธิผล
ในการทางานของพนักงานบริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เขตพืน้ ทีว่ ฒ
ั นา จังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่า
1 . ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารของบริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เขตพื้นที่วฒ
ั นา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.25) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ทุกด้านโดยมีค่าเฉลีย่ เรียงลาดับจากมากไปน้อย คือ ด้านการสนับสนุนผูต้ าม
เป็ น รายบุคคล ( X = 3.34) ด้า นการสร้างแรงบัล ดาลใจ ( X =3.30)ด้า นวิส ยั ทัศน์ อุด มการณ์ การทางาน
( X =3.30) ด้านการกระตุน้ การใช้ปัญญา ( X =3.08)ตามลาดับ
2.ประสิ ท ธิ ผ ลในการท างานของบริ ษั ท พัฒ นาอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ เขตพื้ น ที่ ว ัฒ นา จั ง หวัด
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง( X = 3.09) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยู่
ในระดับปานกลางทุกด้านโดยมีค่า เฉลี่ย เรียงลาดับจากมากไปน้อย คือ ด้านการบรรลุเป้ าหมายองค์กร
ของผู้บริหาร ( X = 2.99) ด้านวิธกี ารเชิงระบบ ( X =3.04) ด้านการเน้นพฤติกรรมของมนุ ษย์ ( X =3.23)
ตามลาดับ
3. ผลข้อมูลเกีย่ วกับ แสดงค่าสัมประสิทธิถดถอยพหุ
์
คณ
ู ของปั จจัยภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงของ
ผู้บริหารที่ส่งผลต่อ ประสิทธิผลในการทางานของบริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เขตพื้นที่วฒ
ั นา จังหวัด
กรุงเทพมหานคร คือ ด้านวิสยั ทัศน์ ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา ด้านการสนับสนุนผูต้ ามเป็ นรายบุคคล
ที่มีอิท ธิพ ลต่ อ ประสิท ธิผ ลในการท างานของบริษัท พัฒ นาอสัง หาริม ทรัพ ย์ เขตพื้น ที่ว ัฒ นา จัง หวัด
กรุงเทพมหานคร และ ด้านการสร้างแรงบัลดาลใจ ไม่มอี ทิ ธิพลต่อประสิทธิผลในการทางานของบริษทั
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เขตพืน้ ทีว่ ฒ
ั นา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
การวิจยั ครัง้ นี้การศึกษา ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารกับประสิทธิผลในการทางานของ
พนักงานบริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เขตพืน้ ทีว่ ฒ
ั นา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผูว้ จิ ยั มีประเด็นทีศ่ กึ ษา
ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ทีน่ ามาอภิปรายผล ดังนี้

1.ภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงของผู้บ ริหารของบริษัทพัฒนาอสังหาริม ทรัพ ย์ เขตพื้น ที่วฒ
ั นา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษาภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารของบริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เขตพืน้ ที่
วัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อคาถาม
1)ด้านวิสยั ทัศน์ อุดมการณ์ การทางาน 2)ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา 3)ด้านการสนับสนุ นผู้ตามเป็ น
รายบุคคล 4)ด้านการสร้างแรงบัลดาลใจ หากพิจารณารายด้าน พบว่า ข้อที่มคี ่าเฉลีย่ มากที่สุด คือ ด้าน
การสนับสนุนผูต้ ามเป็ นรายบุคคล ผูว้ จิ ยั มีความคิดเห็นว่า ภาวะผูน้ าในองค์กรมีความสาคัญทีท่ าให้องค์กร
ขับ เคลื่อนได้ ภาวะผู้น าในองค์กรสามารถการสนั บ สนุ น ผู้ใ ต้บ ังคับ บัญชาให้ส ามารถมีความคิด ริเ ริ่ม
สร้า งสรรค์ และสามารถดึงศักยภาพความสามารถในการทางานให้ม ากขึ้น การสนั บ สนุ น ผู้ตามเป็ น
รายบุคคลเป็ นการเอาใจใส่ดูแลผูร้ ่วมงานเป็ นรายบุคคลเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการทางานและทาให้
ผูร้ ่วมงานรูส้ กึ ว่าเป็ นส่วนหนึ่งขององค์กร
นอกจากนี้การสนับสนุ นการทางานได้แก่ เป็ นที่ปรึกษาในการแนะนาผู้ร่วมงานเพื่อให้เกิด การ
เพิ่ ม พู น ความรู้ แ ละการพั ฒ นาศั ก ยภาพการท างานของบุ ค ลากร สอดคล้ อ งกั บ อุ ด ม พิ น ธุ ร ัก ษ์
(2553)ความสัม พันธ์ระหว่ างภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับ ประสิทธิผลการ
บริหารงานบุคคลโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาอุดรธานี พบว่า การสนับสนุนผู้
ตามเป็ นรายบุคคล มีความสาคัญในการทางานอย่างยิง่ เนื่องด้วยการสนับสนุนในการทางานทีม่ บี รรยากาศ
ในการทางานทีด่ จี ะช่วยสนับสนุ นการพัฒนาการทางานได้ จะเห็นว่าภาวะผูน้ าสามารถสร้างแรงบัลดาลใจ
ในการทางานให้ลูกน้องได้เป็ นแบบอย่างในการทางาน เช่นเดียวกับPodsakoff.et.al.(1990)กล่าวว่าการ
สนับสนุนผูต้ ามเป็ นรายบุคคล คือการให้การสนับสนุนผูต้ ามเป็ นรายบุคคล คือ การทีม่ พี ฤติกรรมในการให้
ความสาคัญกับศักยภาพในการทางานรายบุคคล โดยใช้วิธีการ กระจายความรับผิดชอบต่องาน การ
ตัดสินใจในการทางาน การสอนงานโดยเป็ นพีเ่ ลีย้ งในการทางาน
2. ประสิท ธิ ผ ลในการท างานของบริ ษั ท พัฒ นาอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ เขตพื้น ที่ ว ัฒ นา จัง หวัด
กรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษาประสิทธิผลในการทางานของบริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เขตพืน้ ทีว่ ฒ
ั นา จังหวัด
กรุงเทพมหานครจานวน 3 ด้าน ได้แก่ 1)ด้านการบรรลุเป้ าหมายองค์กรของผู้บริหาร2)ด้านวิธกี ารเชิง
ระบบ 3)ด้านการเน้นพฤติกรรมของมนุ ษย์เมื่อพิจารณาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง หากพิจารณา
รายด้าน พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือด้านการเน้นพฤติกรรมของมนุ ษย์ ผู้วิจยั มีความคิดเห็นว่า
ประสิทธิผลในการทางานขององค์กร เป็ นขีดความสามารถขององค์กรที่จะดาเนินการผลิตเพื่อก่อให้ เกิด
ผลผลิต ส าเร็จ ตามเป้ า หมายต่ า งๆที่อ งค์ ก รก าหนดขึ้น การที่อ งค์ ก รจะอยู่ ร อดได้นั น้ ประสิท ธิผ ลมี
ความส าคัญ อย่ า งมากประสิท ธิผ ลในการท างานขององค์ ก ร สอดคล้อ งกับ ขวัญ ตา ใจสุ ท ธิ (2559)
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนในอาเภอ
แหลมสิงห์สงั กัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต2 พบว่ามีความสัมพันธ์ระดับสูง

เพราะการทาให้ผู้บริหารในองค์กรทราบปั ญหาและข้อจากัดต่างๆที่ทาให้องค์กรไม่บรรลุเป้ าหมาย เช่น
ข้อ จ ากัด ด้า นงบประมาณ บุ ค ลากร และเทคโนโลยี นอกจากนี้ อ งค์ ก รมีเ กณฑ์ท่ีใ ช้ใ นการประเมิน
ประสิทธิผลองค์กรมีความยืด หยุ่ น ปรับ เปลี่ย นไปตามวัตถุป ระสงค์ข ององค์กร จะเห็น ว่ า มีงานวิจ ัยที่
สอดคล้องกันดังเช่นงานของ เยาวลักษณ์ ชาวบ้านโพธิ ์ (2560) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ า
การเปลีย่ นแปลงกับประสิทธิผลการปฏิบตั งิ าน พบว่ามีความสัมพันธ์ระดับสูง เนื่องด้วยการบรรลุเป้ าหมาย
องค์กรของผูบ้ ริหารจาเป็ นต้องคานึงถึงผลในองค์กรนัน้ ทาให้องค์กรเจริญเติบโตสามารถอยู่รอดได้ และไม่
สร้างความเสียหายให้กบั องค์กร และการประเมินตามแนวทางการบรรลุเป้ าหมายของผู้บริหารโดยให้
ความสาคัญกับคนในองค์กร
3.ปั จจัยภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ ประสิทธิผลในการทางานของบริษทั
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เขตพืน้ ทีว่ ฒ
ั นา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษาปั จจัยภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการทางาน
ของบริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เขตพืน้ ทีว่ ฒ
ั นา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 9 ตัวแปรอิสระจานวน 4 ด้าน
ได้แก่ 1)ด้านวิสยั ทัศน์2)ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา3)ด้านการสนับสนุนผูต้ ามเป็ นรายบุคคล 4)ด้านการ
สร้างแรงบัลดาลใจเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านวิสยั ทัศน์ ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา ด้านการ
สนับสนุ นผูต้ ามเป็ นรายบุคคล ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อประสิทธิผลในการทางานของบริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เขตพืน้ ทีว่ ฒ
ั นา จังหวัดกรุงเทพมหานคร และ ด้านการสร้างแรงบัลดาลใจ ไม่มอี ทิ ธิพลต่อประสิทธิผลใน
การทางานของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เขตพื้นที่วฒ
ั นา จังหวัดกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับ
ธนิต ทองอาจ (2553) ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ในสังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามุกดาหาร องค์ประกอบของภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียน
กับ ประสิท ธิผ ลของโรงเรีย น สัง กัด เขตพื้น ที่ก ารศึก ษามุ ก ดาหาร โดยรวมมีค วามสัม พัน ธ์ เ ชิง บวก
สอดคล้ อ งกับ เยาวลัก ษณ์ ชาวบ้ า นโพธิ ์ (2560) การศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งภาวะผู้ น าการ
เปลีย่ นแปลงกับประสิทธิผลการปฏิบตั งิ าน ของผูบ้ ริหารระดับต้นในบริษทั เอกชนแห่งหนึ่ง กลุ่มประชากรที่
ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้คอื ผูบ้ ริหารระดับต้นในบริษทั เอกชนแห่งหนึ่ง จานวน 166 คน พบว่า ภาวะผูน้ าการ
เปลีย่ นแปลง ในภาพรวม มีความสัมพันธ์ ในเชิงบวก กับประสิทธิผลการปฏิบตั ิงาน ในภาพรวม อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ 0.01
ข้อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั
1. จากผลการวิจยั พบว่าภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโดยรวมมีผลการวิจยั ในระดับ
ปานกลาง จึงควรมีนโยบายพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเท่าทันสถานการณ์โลกที่
เปลีย่ นแปลง

2. จากผลการวิจยั พบว่าด้านประสิทธิผลในการทางานของพนักงานบริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
อยู่ในระดับปานกลางจึงวางแผนกลยุทธ์ในองค์กรให้เกิดเป้ าหมายการทางานทีเ่ กิดประสิทธิผลในองค์กร
3. จากผลการวิจยั พบว่าด้านปั จจัยภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารทีส่ ง่ ผลต่อ ประสิทธิผล
ในการทางานของบริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เขตพืน้ ทีว่ ฒ
ั นา จังหวัดกรุงเทพมหานครด้านการสร้างแรง
บัลดาลใจ ไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการทางานของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เขตพื้นที่วฒ
ั นา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดังนัน้ จึงควรสร้างนโยบายในการกระตุน้ ให้เกิดแรงบัลดาลใจในการทางาน เพื่อ
สร้างศักยภาพในการทางานให้เกิดประสิทธิผลในการทางานมากยิง่ ขึน้
2.ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไป
1.การวิจยั ครัง้ ต่อไป ควรมีการวิจยั ด้านภาวะผูน้ าภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารกับ
ประสิทธิผลในการทางานของพนักงานบริษทั พัฒนา เปรียบเทียบกับพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ เพื่อนาผลการวิจยั ไปใช้ใน
การปรับปรุงองค์กรต่างๆได้กว้างขวางยิง่ ขึน้ และควรวิจยั เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าภาวะผูน้ า
การเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารกับประสิทธิผลในการทางาน เพื่อให้ทราบถึงความเชื่อมโยงระหว่าง ปั จจัย
ด้านภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงและประสิทธิผลในการทางานต่อไป
2.วิธกี ารวิจยั ควรใช้หลายวิธใี นการจัดเก็บข้อมูล เช่น การวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์
และสนทนากับกลุ่มต่างๆ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นความเห็นของพนักงานทีเ่ ป็ นจริงและชัดเจน รวมทัง้ ศึกษา
จากพฤติกรรมการตอบการสัมภาษณ์มากกว่าใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือการวิจยั อย่างเดียวเพราะอาจ
ทาให้ได้ขอ้ มูลทีม่ คี วามเชื่อถือน้อยกว่า
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