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บทคดัย่อ 

การวิจัยครัง้นี้มีว ัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการท างานของบริษัทพัฒนา
อสงัหารมิทรพัย์ เขตพื้นที่วฒันา จงัหวดักรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศกึษาปัจจยัภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารของประสิทธิผลของบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ เขตพื้นที่วฒันา จังหวดั
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นพนักงานบรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์เขตพืน้ทีว่ฒันา 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ภูมติามสดัส่วนและสุ่มตวัอย่าง
แบบง่าย เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ 
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และ สถติถิดถอยเชงิเสน้พหุคณู ผลการวจิยัสรุปไดด้งันี้ 

1.ผลการศึกษาประสิทธิผลในการท างานของบริษัทพัฒนาอสงัหาริมทรพัย์ เขตพื้นที่วฒันา 
จงัหวดักรุงเทพมหานครจ านวน 3  ด้าน ได้แก่ 1)ด้านการบรรลุเป้าหมายองค์กรของผู้บริหาร 2)ด้าน
วิธีการเชิงระบบ 3)ด้านการเน้นพฤติกรรมของมนุษย์เมื่อพจิารณาโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง หาก
พจิารณารายดา้น พบว่า ขอ้ทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีสุ่ด คอืดา้นการเน้นพฤตกิรรมของมนุษย์ 

2.ผลการศกึษาปัจจยัภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารทีส่ง่ผลต่อประสทิธผิลในการท างาน
ของบรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์เขตพืน้ทีว่ฒันา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 9 ตวัแปรอสิระจ านวน 4 ดา้น 



ไดแ้ก่ 1)ดา้นวสิยัทศัน์ 2)ดา้นการกระตุ้นการใชปั้ญญา 3)ดา้นการสนับสนุนผูต้ามเป็นรายบุคคล  4)ดา้น
การสรา้งแรงบลัดาลใจเมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า ดา้นวสิยัทศัน์ ดา้นการกระตุ้นการใชปั้ญญา  ดา้นการ
สนับสนุนผูต้ามเป็นรายบุคคล ทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธผิลในการท างานของบรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 
เขตพืน้ทีว่ฒันา จงัหวดักรุงเทพมหานคร  และ ดา้นการสรา้งแรงบลัดาลใจ ไม่มอีทิธพิลต่อประสทิธผิลใน
การท างานของบรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์เขตพืน้ทีว่ฒันา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 ข้อเสนอแนะ ควรสร้างนโยบายในการกระตุ้นให้เกิดแรงบัลดาลใจในการท างาน เพื่อสร้าง
ศกัยภาพในการท างานใหเ้กดิประสทิธผิลในการท างานมากยิง่ขึน้ 
 
ค าส าคญั : ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลง; ประสทิธผิลในการท างาน; บรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
 
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 
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บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  
ปัจจุบนัสงัคมโลกมกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ในแต่ละประเทศมกีารพฒันาประเทศใหม้คีวาม

เจริญก้าวหน้า ท าให้เกิดการแข่งขนัในการพฒันาภาคอุตสาหกรรมให้มีความเจริญเติบโต ปัจจุบนัใน
ประเทศไทยมีธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์เกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก สงัเกตได้จากสถิติปรมิาณการจดทะเบยีน
ประเภทโอนอสงัหารมิทรพัย ์ทัว่ประเทศ มจี านวนเพิม่ขึน้ จะเหน็ไดจ้ากในปี2562 มจี านวน 380,205 ราย
และปี 2563 มีจ านวน 377,164  ราย (กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย, 2563 : ออนไลน์) ท าให้เกิดการ
แข่งขนัมากขึน้ในช่วงระยะเวลาทีผ่่านมาแมว้่าอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์ของประเทศไทยจะขยายตวั
ในอตัราทีส่งู การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศไดป้ระสบความส าเรจ็ในระดบัหนึ่ง แต่สถานะการ
การเปลีย่นแปลงของโลกทีม่โีรคระบาด ท าใหเ้กดิเศรษฐกจิตกต ่าทีส่่งผลกระทบต่อธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์
โดยองค์กรธุรกจิอสงัหารมิทรพัยต์้องมกีารปรบัตวัของผูบ้รหิารองค์กรในองค์กรในการปรบัทศิทางใหเ้กดิ
การเปลีย่นแปลงเพื่อการอยู่รอดขององคก์ร 

การทีอ่งค์กรจะอยู่รอดไดน้ัน้ประสทิธผิลในการท างานขององค์กรมคีวามส าคญัอย่างมาก ตามที่ 
Steers (1977) ได้กล่าวไว้ว่าประสทิธผิลในการท างานขององค์กรเป็นขดีความสามารถขององค์กรที่จะ
ด าเนินการผลติเพื่อก่อใหเ้กดิผลผลติส าเรจ็ตามเป้าหมาย ซึ่งจะเหน็ว่าเป็นเรื่องทีย่ากทีจ่ะท าใหอ้งค์กรจะ
บรรลุเป้าหมายได ้              

ดงันัน้ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงเป็นสิง่หนึ่งทีส่ าคญัในการทีผู่บ้รหิารองค์กรในฐานะผูน้ าแห่งการ
เปลีย่นแปลงในองค์กรจะต้องแสดงออกมาซึ่งภาวะใหเ้หมาะสมกบัสถาณการณ์ ตลอดจนสภาพแวดลอ้ม
ขององค์กร กล่าวคือ ภาวะผู้น าจ าเป็นอย่างยิ่งในการด าเนินองค์กรให้บรรลุเป้าหมายประสทิธิผลของ
องค์กรได ้ดงัที่ Bass(1985)กล่าวถงึภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงเป็นการกระตุ้นใหเ้กดิแรงจูงใจ ในการทีผู่้
ตามเกดิความคาดหวงัในการสรา้งความเชื่อมัน่ในการทีจ่ะบรรลุวตัถุประสงคท์ีไ่ดว้างไว ้ 

จากการศกึษาภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารกบัประสทิธผิลในการท างานของพนักงาน
บรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์เขตพืน้ทีว่ฒันา จงัหวดักรุงเทพมหานคร ประเดน็นี้จงึเป็นการวจิยัทีผู่ว้จิยัได้
ก าหนดขึน้โดยจะศกึษากบัเขตพืน้ทีว่ฒันา จงัหวดักรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นพืน้ทีเ่ขตทีม่จี านวนการ
พฒันาอสงัหารมิทรพัยม์ากทีสุ่ดในจงัหวดักรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมอืงขนาดใหญ่ เป็นการเกดิผลกระทบ
ต่อคนจ านวนมากในงานอสงัหารมิทรพัย ์ 

 
 



วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  
1. เพื่อศกึษาประสทิธผิลในการท างานของบรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์เขตพืน้ทีว่ฒันา จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร  
2. เพื่อศึกษาปัจจยัภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของบริษัท

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์เขตพืน้ทีว่ฒันา จงัหวดักรุงเทพมหานคร  
           ขอบเขตของการวิจยั 
             1. ขอบเขตของการวจิยัด้านเนื้อหา การวจิยัครัง้นี้เป็นการศึกษา “ผู้น า” และ“ประสทิธผิลในการ
ท างาน” ในบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ เขตพื้นที่วฒันา จงัหวดักรุงเทพมหานคร ดงันี้ 1.ภาวะผู้น าการ
เปลีย่นแปลง ไดแ้ก่ 1.1)ดา้นวสิยัทศัน์อุดมการณ์การท างาน 1.2.)ดา้นการกระตุ้นการใชปั้ญญา 1.3.)ดา้นการ
สนับสนุนผู้ตามเป็นรายบุคคล 1.4) ด้านการสร้างแรงบลัดาลใจ และ 2. ประสทิธิผลในการท างาน ได้แก่                            
2.1).การบรรลุเป้าหมายองค์กรของผูบ้รหิาร 2.2) วธิกีารเชงิระบบ 2.3) การเน้นพฤตกิรรมของมนุษย ์                          
              2.ขอบเขตของการวจิยัดา้นประชากร  ไดแ้ก่ ประชากร เจา้หน้าทีบ่รษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์เขต
พืน้ทีว่ฒันา จงัหวดักรุงเทพมหานคร  จ านวนทัง้สิน้ 2,900 คนไดก้ลุ่มตวัอย่าง 400 คน   
               3.ขอบเขตของการวิจยัด้านพื้นที่ ได้แก่ บริษัทพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ เขตพื้นที่วฒันา จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร  
               4.ขอบเขตของการวจิยัดา้นระยะเวลา ตัง้แต่เดอืน มกราคม ถงึเดอืน ธนัวาคม 
               5. ขอบเขตของการวจิยัดา้นระเบยีบวธิกีารวจิยั  การวจิยัครัง้นี้ไดใ้ชว้ธิกีารวจิยัเชงิปรมิาณ โดยมี
ขัน้ตอนการศกึษาคอื  การศกึษาเอกสาร สิง่พมิพ ์ต ารา แบบสอบถามและทบทวนวรรณกรรมเกีย่วกบัการภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง และ ประสิทธิผลองค์กรเพื่อน ามาก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย และข้อค าถามใน
แบบสอบถามการวจิยั 

นิยามศพัท์เชิงปฎิบติัการ    
 ผู้วิจยัได้นิยามศพัท์เชิงปฎิบตัิการในความหมายเฉพาะการศึกษาวิจยัในเรื่อง ภาวะผู้น าการ

เปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารกบัประสทิธผิลในการท างานของพนักงานบรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์เขตพื้นที่
วฒันาจงัหวดักรุงเทพมหานครดงันี้ 

    1. ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลง หมายถงึ ผูน้ าทีด่ใีนการทีส่ามารถแสดงความสามารถออกมาใน
การท างานองค์กรเพื่อบรรลุเป้าหมายที่องค์กรได้วางไว้ หรอื หน่วยงานที่จะท าให้เกดิประโยชน์ต่อการ
พฒันาตนเองและการพฒันาองคก์ร ประกอบดว้ย 1)ดา้นวสิยัทศัน์อุดมการณ์การท างาน 2)ดา้นการกระตุน้
การใชปั้ญญา3)ดา้นการสนับสนุนผูต้ามเป็นรายบุคคล 4)ดา้นการสรา้งแรงบลัดาลใจ 

    2. ประสทิธผิลในการท างานขององค์กร หมายถึง หมายถึงขดีความสามารถขององค์กรที่จะ
ด าเนินการผลติเพื่อก่อใหเ้กดิผลผลติส าเรจ็ตามเป้าหมายต่างๆทีอ่งค์กรก าหนดขึน้ การทีอ่งคก์รจะอยู่รอด
ได้นัน้ประสทิธผิลมคีวามส าคญัอย่างมากประสทิธผิลในการท างานขององค์กรประกอบดว้ย 1 )การบรรลุ
เป้าหมายองคก์รของผูบ้รหิาร 2)วธิกีารเชงิระบบ 3)การเน้นพฤตกิรรมของมนุษย ์



ประโยชน์ท่ีได้รบัจากการวิจยั 
            1. ผูบ้รหิารสามารถก าหนดนโยบายภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารกบัประสทิธผิลใน
การท างานของพนักงานบรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์เขตพืน้ทีว่ฒันา จงัหวดักรุงเทพมหานครไดอ้ย่าง
เหมาะสม 
            2.ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนในภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบ้รหิารกบัประสทิธผิล เพื่อใหผู้น้ าสามารถวางแผนการปฏบิตังิานใหเ้กดิประสทิธผิล  
            3.ผลการศึกษาสามารถน าไปใช้เพื่อเป็นแนวทางภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกบั
ประสทิธผิลในการท างานของพนักงานบรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์กบัองคก์รอื่นไดต้่อไป 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

1.แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น า 
1.1 ความหมายภาวะผูน้ า 
วิโรจน์ สารรตันะ ( 2555 : 175) ได้อธิบายถึงภาวะผู้น าว่า เป็นกระบวนการที่ผู้บรหิารจะให้มี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้อื่นมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุจุดมุ่งหมาย องค์การสรุป
ความหมาย ภาวะผู้น า หมายถึงพฤติกรรมผู้น า ที่ก าหนดขึ้นเพื่อน าผู้ใต้บังคบับัญชาให้ด าเนินการที่
รบัผดิชอบในงานที ่ไดร้บัมอบหมาย 

จอมพงศ์  มงคลวนิช  (2555:181) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้น าว่า  กระบวนการที่บุคคลใด
บุคคลหนึ่งหรอืมากกว่าพยายามใชอ้ทิธพิลของตนหรอืกลุ่มตนกระตุ้น ชี้น า  ผลกัดนัใหบุ้คคลอื่นหรอืกลุ่ม
บุคคลอื่นมคีวามเต็มใจและกระตือรือร้นในการท าสิง่ต่างๆ ตามต้องการโดยมคีวามส าเรจ็ของกลุ่มหรือ
องคก์ารเป็นเป้าหมาย 

สรุปความหมายของภาวะผู้น าหมายถึง กระบวนการอิทธิพลทางสงัคมที่บุคคลหนึ่งตัง้ใจใช้
อทิธพิลต่อผูอ้ื่น ความพยายามใหบ้รรลุเป้าหมายและประสบผลส าเรจ็ โดยใชก้ารชกัจูงในการท างานเพื่อ
บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร ใชศ้ลิปะในการโน้มน้าวจติใจผูอ้ื่นโดยผ่านกระบวนการใชอ้ทิธพิลทางสงัคม
ทีผู่น้ าไดใ้หผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาใหเ้ขา้มามสีว่นร่วมและช่วยกนัในการท าใหเ้กดิความส าเรจ็ในดา้นต่างๆ 

2. ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง 
2.1 ความหมายภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลง 
มลฤด ีม่วงรุ่ง (2553: 8) ใหค้วามหมายของภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลง หมายถงึ ความสามารถ

ของผูบ้รหิารในการยกระดบัแรงจูงใจของผู้ตามกระตุ้นให้ผูต้ามมคีวามต้องการสูงขึน้กว่าเป็นอยู่และเหน็
คุณค่าตลอดจนการทีจ่ะบรรลุวตัถุประสงคโ์ดยไม่ค านึงถงึประโยชน์ของสว่นตวั 

เขมมาร ีรกัษ์ชชูพี (2553:151) ไดก้ล่าวถงึผูน้ าแบบมกีาร เปลีย่นแปลง คอื ผูน้ าต่างจากผูอ้ื่นเป็น
ผูน้ าทีม่คีวามสามารถในดา้นทีน่ าการเปลีย่นแปลง ทางดา้นนวตักรรมมาสูอ่งคก์ร 



สรุปความหมายถึงภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงว่าเป็นกระบวนการในการใช้อทิธพิลในการสรา้ง
การเปลีย่นแปลงที่ส าคญัในเรื่องทศันคต ิและสมมติฐานของสมาชกิในองค์กรเพื่อเกดิการเปลีย่นแปลงที่
เกดิขึน้ในเรื่องความคดิ ทศันคตขิองสมาชกิในองค์กร และสรา้งความรกัความผูกพนัในอค์กรเพื่อพนัธกจิ 
วตัถุประสงคแ์ละกลยุทธใ์นองคก์ร 

2.2 แนวคดิภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลง 
เพญ็พร ทองค าสุก (2553:17) ไดใ้หแ้นวคดิของภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงไวว้่า หมายถงึ การที่

ผูบ้รหิารองคก์ารเป็นพลงัผลกัดนัการเปลีย่นแปลงจากสภาพเดมิทีเ่ป็นอยู่ท าใหค้รเูกดิการตระหนักรูคุ้ณค่า
วสิยัทศัน์ มคีวามรูส้กึชื่นชมภาคภูมใิจ และใหค้วามเคารพนับถอืแก่ผูบ้รหิารมกีารกระตุน้ในการท างาน 

วโิรจน์ สารรตันะ (2557:40-42) ได้ให้ทศันะเกี่ยวกบัแนวคดิภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงว่าเป็น
ทฤษฎทีีอ่ธบิายถงึสิง่ที่ผูน้ าท าแลว้ประสบความส าเรจ็ หรอืท าแลว้ก่อใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงในสิง่ใหม่ๆ 
มากกวาทีจ่ะมุ่งอธบิายถงึการใชคุ้ณลกัษณะของผูน้ าเพื่อใหเ้กดิความศรทัธาและมปีฏกิริยิาจากผูต้าม  

2.3 องคป์ระกอบภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลง 
Tichy&Devanna (1986:152) ไดก้ล่าวถงึภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงดงัต่อไปนี้ 
1)ผู้น าการเปลี่ยนแปลง ในการเปลี่ยนองค์กรที่ตนรบัผดิชอบไปสู่เป้าหมายที่ดกีว่า ในการสอน

งานเพื่อสรา้งแรงบรรดาลใจในการท างาน 2)เป็นคนกลา้และเปิดเผย คอืการทีม่คีวามเสีย่งในการท างาน 
แต่มกีารกล้าเผชญิกบัความจรงิในการเปลีย่นแปลงที่เกดิขึ้น 3)ความเชื่อมัน่ในตนเอง คอืการที่ผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงไม่ใช่เผด็จการในการใช้อ านาจโดยให้ความส าคญักบัผู้อื่นในการท างานโดยเชื่อว่าทุกคนมี
ความรู้ความสามารถในการท างาน 4)การใช้คุณค่าเป็นแรงผลกัดันในการท างาน โดยการที่ผู้น าการ
เปลีย่นแปลงจะท าใหเ้หน็ถงึผูต้ามทีม่คุีณค่า 5)เป็นผูเ้รยีนรูต้ลอดชวีติ คอื ผูน้ าการเปลีย่นแปลงจะน าสิง่ที่
ตนเองเคยท าผดิพลาดมาใชเ้ป็นบทเรยีน ในการท างานเพื่อพฒันาตนเองอยู่ตลอดเวลาในการเรยีนรู้ตลอด
ชวีติ 6)เป็นผูม้องการณ์ไกล ทีม่คีวามสามารถในการมองสถานการณ์ขา้งหน้า  

Podsakoff.et.al.(1900:122)ไดก้ล่าวถงึแนวคดิผูน้ าการเปลีย่นแปลง คอืผูน้ าทีด่ใีนการทีส่ามารถ
แสดงความสามารถออกมาในการท างานองค์กรเพื่อบรรลุเป้าหมายทีอ่งค์กรไดว้างไว ้ไดแ้ก่1)การใหค้วาม
ชดัเจนด้านวิสยัทศัน์ คือพฤติกรรมที่ผู้น ามุ่งหมายในการให้โอกาสใหม่ๆขององค์กรเพื่อพฒันาความ
ชดัเจนและสรา้งแรงบลัดาลใจแก่ผูต้าม 2)การแสดงแบบอย่างของพฤตกิรรทีเ่หมาะสม คอื การทีผู่น้ าต้อง
แสดงถงึแบบอย่างทีด่แีก่ผูต้ามในการปฏบิตัแิต่สิง่ทีด่ทีัง้ในเวลางานและเวลานอกงาน 3)การกระตุน้ใหเ้กดิ
การยอมรบัเป้าหมายของกลุ่ม คอื พฤตกิรรมของผูน้ าทีจ่ะมเีป้าหมายในการสง่เสรมิใหค้นในทีท่ างานเกดิ
ความร่วมมอืกนัในการท างาน 4)การก าหนดการคาดหวงัต่อผลงานสงู คอื พฤตกิรรมทีแ่สดงออกมาในการ
คาดหวงัในการท างานโดยการก าหนดเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้เพื่อมุ่งผลส าเรจ็ในการท างาน 5)ให้การ
สนับสนุนผู้ตามเป็นรายบุคคล คือ การที่มีพฤติกรรมในการให้ความส าคญักบัศักยภาพในการท างาน
รายบุคคล โดยใชว้ธิกีาร กระจายความรบัผดิชอบต่องาน  

 



Bass and Aolio (1990:83)มอีงคป์ระกอบทีภ่าวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงไดด้งันี้ 
1)การมอีทิธพิลเชงิอุดมการณ์ หมายถึงการที่ผู้น ามพีฤติกรรมในการที่เป็นแบบอย่างในการน า

แนวแนวคดิที่จะเป็นที่ยอมรบัของผู้อื่น 2)การสร้างแรงบลัดาลใจ หมายถึง การสร้างแรงจูงใจในการเกดิ
แรงบลัดาลใจในการท างาน โดยการสร้างแรงจูงใจภายในการสร้างเจตคติและการคิดในแง่บวก 3)การ
กระตุ้นการใชปั้ญญา คอื พฤตกิรรมทีผู่น้ ากระตุ้นใหผู้ร้่วมงานใชปั้ญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆทีเ่กดิขึน้  
4)การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล หมายถึง การที่ผู้น ามคีวามสมัพนัธ์เกี่ยวกบับุคคในฐานะการเป็น
ผูน้ าในการเอาใจใสด่แูลผูร้่วมงานใหเ้ป็นความส าคญัเป็นรายบุคคล  

3. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัประสิทธิผลในการท างาน 
3.1 ความหมายของประสทิธผิลองคก์ร 
เรขา ศรีวิชยั (2554:37) ให้ความหมายประสทิธิผล หมายถึง การด าเนินกิจกรรมในองค์กรที่

สามารถสรา้งผลงานได ้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายและวตัถุประสงคก์ าหนดไวท้ัง้สว่นของผลผลติและผลลพัธ์  
เตอืนใจ เขยีนชานาจ (2559:38) ใหค้วามหมายค าว่า ประสทิธผิล หมายถงึ ผลส าเรจ็ทีไ่ดจ้ากการ

บริหารงานที่บรรลุเป้าหมาย วามร่วมมือระหว่างผู้บริหารและ  ผู้ปฏิบัติงานในองค์การบรรลุตาม
วตัถุประสงค ์

เปรมสุรยี ์เชื่อมทอง (2556: 9) กล่าวว่า ประสทิธผิล คอื ผลงาน ของกลุ่ม ซึง่เป็นไปตามเป้าหมาย
ทีว่างไว ้ดงันัน้ประสทิธผิล คอื ความส าเรจ็ทีส่ามารถ ท าหน้าทีใ่หบ้รรลุเป้าหมายทีต่ัง้เอาไว ้ 

สรุปประสทิธผิล หมายถงึ ระดบัความสามารถในการบรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้หรอืการทีบุ่คคล
สามารถปฏิบัติงานได้เสร็จและประสิทธิผลส าเร็จอย่างดีรู้สึกพอใจในผลส าเร็จ ของงานนัน้รวมทัง้
ความสามารถในการใชท้รพัยากรทีใ่นองค์กรเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคม์อียู่หรอืเป้าหมายขององคก์ร อย่าง
คุม้ค่าและองคก์รสามารถด าเนินการพฒันาไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

3.2 องคป์ระกอบของประสทิธผิลองคก์ร 
Gilbert and Parhizgari (2000) กล่าวว่า โครงสร้างภายในและกระบวนการบริหารจัดการ

ประกอบดว้ย 1) การผกูพนัและการมสีว่นร่วมในองคก์ร 2) การปรบัตวั 3) การประพฤตปิฏบิตัไิดส้ม ่าเสมอ                      
4) มภีารกจิและวสิยัทศัน์ 

Nahavendi and Malekzadeh (1999) กล่าวว่าประสทิธผิลองค์กร ประกอบดว้ย 1) คุณภาพของ
งาน 2) ความพงึพอใจของลูกค้าหรอืผู้รบับรกิาร 3)นวตักรรมใหม่ๆ ที่ดีกว่าเดิม 4)ความพงึพอใจของ
บุคลากรทีท่ างาน 

Hodge and Anthony (1990) ระบุโครงสร้างองค์กรที่มีประสทิธผิล มี ลกัษณะดงันี้ 1) สามารถ
บรรลุเป้าหมายไดด้ว้ยต้นทุนทีต่ ่าสุด  และการมเีครอืข่ายของงาน การใชท้รพัยากรร่วมกนั2) มนีวตักรรม 
มรีะบบขอ้มูล ข่าวสารทีเ่หมาะสม 3) มคีวามยดืหยุ่นและการปรบัตวัมกีารกระจายอ านาจในการตดัสนิใจ 
4) สนับสนุนการปฏบิตัิงานดา้นทรพัยากรบุคคลและการพฒันาเสรมิให้มกีารอบรมเพื่อพฒันาทกัษะและ
การวางแผนพฒันาอาชพี 5) สนับสนุนใหม้กีารประสานงานร่วมมอืกนัอย่างทัว่ถงึสนับสนุนใหม้กีลยุทธ์ 



3.3 การประเมนิของประสทิธผิลองคก์ร 
Steers (1985) ไดก้ าหนดแนวทางในการประเมนิ ประสทิธผิลองคก์าร โดยใหค้วามส าคญัในเรื่อง

ของการบรรลุเป้าหมาย วธิกีารเชงิระบบ และ พฤตกิรรมของมนุษยใ์นองคก์ร ดงันี้ 
1) การบรรลุเป้าหมายขององค์กร ปัจจุบนัวธิกีารทีใ่ชใ้นการประเมนิประสทิธผิลองค์กร 2) วธิกีาร

เชิงระบบ การประเมินประสิทธิผลองค์กรตาม แนวคิดระบบเปิดเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ เน้น
ความสมัพนัธ์ของส่วนต่าง ๆ ซึ่งมอีทิธพิลต่อประสทิธผิลองค์กร 3) การเน้นพฤตกิรรมของมนุษย ์แนวคดิ
นี้มคีวามเชื่อว่าพฤตกิรรม ของแต่ละบุคคลมผีลต่อความส าเรจ็หรอืความลม้เหลวขององคก์ร  

Hoy and Miskel (1991) ไดเ้สนอรปูแบบการประเมนิประสทิธผิลองคก์รไว3้ รปูแบบดงันี้ 
1) รูปแบบที่ยดึเป้าหมายขององค์กร โดยพจิารณาว่าผลการด าเนินงานขององค์กรเป็นไปตาม

เป้าหมายที่ก าหนดไว้หรอืไม่ 2) รูปแบบที่ยดึระบบทรพัยากร ซึ่งมแีนวคดิว่าองค์กรที่มปีระสทิธผิลต้อง
สามารถแสวงหาผลประโยชน์ด้านทรพัยากรจากสภาพแวดล้อมเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร                 
3) รูปแบบบูรณาการ เป็นการรวมรูปแบบทีย่ดึเป้าหมายขององค์การและรูปแบบทีย่ดึระบบทรพัยากรเขา้
ดว้ยกนั โดยใชเ้กณฑเ์ดยีวซึง่เป็นลกัษณะส าคญั  
 Tribodeaux and Favilla (1996) ได้รวบรวมรูปแบบส าหรบัการศกึษาประสทิธผิลขององค์กรไว้                  
5 รูปแบบ โดยมีรายละเอียดของแต่ละรูปแบบดงันี้   รูปแบบที่ 1 ที่เน้นความส าคญักบัเป้าหมาย เป็น
รูปแบบทีใ่หค้วามส าคญักบัความส าเรจ็ตามเป้าหมายทีอ่งค์กรตัง้ไว ้รูปแบบนี้เน้นการบรรลุเป้าหมายของ
องคก์ร รปูแบบที ่2 ใหค้วามส าคญักบัระเบยีบ เป็นรปูแบบทีใ่หค้วามส าคญักบัเนื้อหาการวดัสว่นประกอบ
ของงานกับการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อการปฏิบัติงานขององค์กร   รูปแบบที่ 3 ให้ความส าคัญกับ
กระบวนการ รูปแบบนี้ใหค้วามส าคญักบักระบวนการด าเนินงานขององค์กร  รูปแบบที ่4 ใหค้วามส าคญั
กับกลุ่มผลประโยชน์หรือกลุ่มบุคคล รูปแบบนี้ให้ความส าคัญกับการใช้ประโยชน์จากการประเมิน
องคป์ระกอบต่าง เกณฑก์ารประเมนิรปูแบบนี้จดัอยู่ในกลุ่มรปูแบบเชงิกลยุทธ์-กลุ่มบุคคล  รปูแบบที ่5 ให้
ความส าคญักบัทรพัยากรเชงิระบบ หรอืกลุ่มรปูแบบทีเ่น้นระบบทรพัยากร  
 กล่าวโดยสรุป การประเมนิประสทิธผิลขององค์กร เป็นการตรวจสอบผลการด าเนินงานว่าองคก์ร
มีสภาพการปฏบิตัิงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ประสบผลส าเร็จเพยีงใด ซึ่งในการประเมินความมี
ประสทิธผิลขององค์กรจ าเป็นต้องค านึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ขององค์กร พร้อมทัง้สภาพแวดลอ้มทีอ่ยู่
รอบ ๆ เพื่อใหก้ารประเมนิประสทิธผิลไดผ้ล ตามสภาพการปฏบิตังิาน โดยเลอืกใชร้ปูแบทีห่ลากหลาย 

4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบั ภาวะผูน้ า ซึ่งผูว้จิยัไดน้ ามาศกึษา วจิยัเรื่อง ทีจ่ะน าเสนอ

เพื่อน าไปสูก่ารสรา้งกรอบแนวความคดิการวจิยั ดงันี้ 
ประจกัษ์ ผวิงาม (2554) ศกึษาเรื่อง ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงของก านันผู้ใหญ่บา้นในเขตพืน้ที ่

อ าเภอศรีร ัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ การวิจัยครัง้นี้มีว ัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาระดับภาวะผู้น าการ
เปลีย่นแปลงของก านันผูใ้หญ่บา้นในเขตพืน้ทีอ่ าเภอศรรีตันะ จงัหวดัศรสีะเกษ กลุ่มตวัอย่างการวจิยัครัง้นี้



ได้แก่ ประชาชนในเขตพื้นที่ อ าเภอศรรีตันะ จงัหวดัศรสีะเกษ จ านวน 381 คน โดยด าเนินการสุ่มแบบ
แบ่งชัน้ภูม ิตามขนาดของชุมชน เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถาม   ผลการวจิยัพบว่า 1)ระดบั
ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงของก านันผูใ้หญ่บา้นในเขตพืน้ที ่อ าเภอรตันะ จงัหวดัศรสีะเกษ ทัง้ดา้นการมี
อทิธพิลอย่างมอุีดมคต ิด้านการสรา้งแรงบลัดาลใจ  ดา้นการกระตุ้นทางปัญญา และดา้นการค านึงความ
เป็นปัจเจกบุคคล อยู่ในระดบัปานกลาง และโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  

    ภทัรกร วงศส์กุล (2555) ศกึษาเรื่อง ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงกบัประสทิธผิลของการบรหิาร
โรงเรยีน สงักดักรุงเทพมหานครในเขตลาดกระบงั การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์ 1) เพื่อศกึษาภาวะผูน้ า
การเปลี่ยนแปลงของผู้บรหิารโรงเรยีน สงักดักรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบงั 2)เพื่อศกึษาประสทิธผิล
ของการบรหิารโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบงั ประชากรคอืผูบ้รหิารโรงเรยีน 48 คน ครู 
608 คน กลุ่มตวัอย่างคอืผูบ้รหิาร 48 คนครู 234 คน สงักดักรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบงั เครื่องมอื
แบบสอบถามค าถาม 55 ขอ้ผลการวจิยั พบดงันี้1) ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงทางการศกึษาของผูบ้รหิาร
โรงเรยีน ในภาพรวมอยู่ระดบัมากเรยีงล าดบัดงันี้ ดา้นการเป็นผูส้รา้งแรงดลใจ ดา้นการเป็นผูม้บีารมดีา้น
ความเป็นมอือาชพีของภาวะผูน้ า ดา้นการเป็นผูส้รา้งความสมัพนัธ์กบัผูต้ามเป็นรายบุคคล ดา้นการเป็นผู้
กระตุน้ใชส้ตปัิญญา 2) ประสทิธผิลของกาบรหิารโรงเรยีน สงักดักรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบงั มกีาร
ปฏบิตัอิยู่ในระดบัมาก 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 1.ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
           การคดัเลอืกกลุ่มประชากรส าหรบัการวจิยัครัง้นี้ คอื เจา้หน้าทีบ่รษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์เขต
พื้นที่วฒันา จังหวดักรุงเทพมหานครรวมประชาชน 2,900 คนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครัง้นี้   ได้แก่ 
เจา้หน้าทีบ่รษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์เขตพืน้ทีว่ฒันา จงัหวดักรุงเทพมหานคร รวมประชาชน 400 คน 
การหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างใชว้ธิกีารค านวณจากสูตรการหา ทาโร่ ยามาเน่ ในการค านวณเพื่อก าหนด
ขนาดตวัอย่างของประชาชนในบรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์เขตพืน้ทีว่ฒันา จงัหวดักรุงเทพมหานคร   ที่
ระดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 ยอมใหค้ลาดเคลื่อนรอ้ยละ  0.05 จะท าการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ภูมติาม
สดัสว่น และสุม่ตวัอย่างแบบงา่ย 

2.เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เครื่องมอืในการศกึษาวจิยัเป็นแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัไดใ้ชห้ลกัแนวคดิและทฤษฎตีลอดจนงานวจิยั

ทีเ่กีย่วขอ้ง แบ่งออกเป็น 3 สว่น โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 สว่นที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบุคคล  
 สว่นที ่2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารของบรษิทัพฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์เขตพืน้ทีว่ฒันา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 



 สว่นที ่3  แบบสอบถามประสทิธผิลในการท างานของบรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์ขตพืน้ที่
วฒันาจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 สว่นที ่4  แบบสอบถามปัจจยัภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารทีส่ง่ผลต่อ ประสทิธผิลใน
การท างานของบรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์เขตพืน้ทีว่ฒันา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 สว่นที ่5  แบบสอบถามแบบสอบถามปลายเปิด ความคดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะ 

3. การตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ  
 1) การทดสอบความเทีย่งตรง (Validity) ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้ไปตรวจสอบหาความ
ถูกต้อง และความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหาโดยน าแบบสอบถามที่ได้ไปปรกึษากบัอาจารย์ทีป่รกึษาตรวจสอบ
แกไ้ขเพื่อความถูกตอ้งและตรงตามเนื้อหา แลว้น ามาปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าทัง้นี้เพื่อใหผ้ลการวจิยัที่
ไดต้รงตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัครัง้นี้ 
 2) การทดสอบความเชื่อมัน่ของเครื่องมือการวจิยั (Reliability) ผู้วจิยัได้น าแบบสอบถามไปท า
การทดสอบ (Pre-Test) โดยน าแบบสอบถามทีป่รบัปรุงแก้ไขเรยีบรอ้ยแลว้ไปทดลองใช ้(Try out) เพื่อหา
ความเชื่อมัน่กบั พนักงานบรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์เขตพืน้ทีห่ว้ยขวาง กรุงเทพมหานครจ านวน 30 
คน แลว้ น ามาวเิคราะห์หาความเชื่อมัน่ของเครื่องมอืการวจิยั ดยใชสู้ตรสมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบาค 
ซึง่ไดค่้าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามมากกว่า 0.86  
             4.การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 1) ติดต่อขอหนังสือจากทาง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหงไปยงัองค์กรพฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์เพื่อขออนุญาตในการเกบ็ขอ้มูล 2) ส่งหนังสอืขอนุญาตการขอเกบ็ขอ้มูลพรอ้มแนบโครง
ร่างตวัอย่างแบบสอบถามในการเก็บขอ้มูลจ านวน 1 ชุด เพื่อขออนุมตัิในการเก็บขอ้มูล  3) ระยะเวลาใน
การรวบรวมขอ้มูล เริม่เก็บขอ้มูลตัง้แต่เดอืน มกราคม ถึงเดือน ธนัวาคม 4) น าแบบสอบถามที่ไดค้นืมา
ตรวจสอบหาความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูล ได้แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์และน าไป
วเิคราะหข์อ้มลู  
 5.การวิเคราะห์ข้อมูล  

ผูว้จิยัวเิคราะหข์อ้มลูโดยเครื่องคอมพวิเตอร ์โดยใชโ้ปรแกรมประมวลผลส าเรจ็รปูส าหรบัการวจิยั
ในการประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมในการตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของ
แบบสอบถามพร้อมกับมีการบันทึกข้อมูลที่เป็นรหัสลงในแบบบันทึกข้อมูลและเครื่องคอมพิวเตอร์
ตามล าดบั และหลงัจากนัน้กต็รวจสอบความถูกต้องของขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์และประมวลผล
ขอ้มูลตามจุดมุ่งหมายของการวจิยัและประมวลผล เพื่ออธบิายขอ้มูลที่ท าให้ทราบถึงคุณลกัษณะของตวั
แปรตามแบบสอบถามทัง้สว่นที ่1 และสว่นที ่2  
 6. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

สว่นที ่1 สถติบิรรยาย (Descriptive Statistic) อธบิายผลการวจิยัเชงิพรรณนา เกีย่วกบัปัจจยัสว่น
บุคคล สถิติ ที่ใช้ คอื ร้อยละ ใช้กบัของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศกึษาระดบั



ต าแหน่งงานและระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน  และค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้กับภาวะผู้น าการ
เปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารของบรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์เขตพืน้ทีว่ฒันา จงัหวดักรุงเทพมหานคร และ
ประสทิธผิลในการท างานของบรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์เขตพืน้ทีว่ฒันา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 สว่นที ่2 วิเคราะห์ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลในการท างานของ
พนักงานบรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ เขตพื้นที่วฒันา กรุงเทพมหานคร  ใช้สถิติถดถอยเชงิเส้นพหุคูณ 
(Multiple Linear  Regression)ในการวเิคราะหข์อ้มลู 
 

ผลการวิจยั 

จากการวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษา ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารกบัประสทิธผิล
ในการท างานของพนักงานบรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์เขตพืน้ทีว่ฒันา จงัหวดักรุงเทพมหานคร พบว่า 
 1 . ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารของบริษทัพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ เขตพื้นที่วฒันา 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (X = 3.25) และเมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน  
พบว่า อยู่ในระดบัปานกลาง ทุกดา้นโดยมค่ีาเฉลีย่ เรยีงล าดบัจากมากไปน้อย คอื ดา้นการสนับสนุนผูต้าม
เป็นรายบุคคล (X = 3.34) ด้านการสร้างแรงบลัดาลใจ (X =3.30)ด้านวิสยัทัศน์อุดมการณ์การท างาน              
(X =3.30) ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา (X =3.08)ตามล าดบั 
 2.ประสิทธิผลในการท างานของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เขตพื้นที่ว ัฒนา จังหวัด
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง(X = 3.09) และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น  พบว่า อยู่
ในระดบัปานกลางทุกด้านโดยมค่ีาเฉลี่ย เรยีงล าดบัจากมากไปน้อย คอื ด้านการบรรลุเป้าหมายองค์กร
ของผู้บรหิาร (X = 2.99) ด้านวธิกีารเชงิระบบ (X =3.04)  ด้านการเน้นพฤติกรรมของมนุษย์ (X =3.23)
ตามล าดบั 
 3. ผลขอ้มลูเกีย่วกบั แสดงค่าสมัประสทิธิถ์ดถอยพหุคณูของปัจจยัภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงของ
ผู้บรหิารที่ส่งผลต่อ ประสทิธผิลในการท างานของบรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ เขตพื้นที่วฒันา จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร คอื ดา้นวสิยัทศัน์ ดา้นการกระตุ้นการใชปั้ญญา ดา้นการสนับสนุนผูต้ามเป็นรายบุคคล 
ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการท างานของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เขตพื้นที่ว ัฒนา จังหวัด
กรุงเทพมหานคร  และ ด้านการสร้างแรงบลัดาลใจ ไม่มอีทิธพิลต่อประสทิธผิลในการท างานของบรษิทั
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์เขตพืน้ทีว่ฒันา จงัหวดักรุงเทพมหานคร   
 
บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

การวจิยัครัง้นี้การศกึษา ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารกบัประสทิธผิลในการท างานของ
พนักงานบรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์เขตพืน้ทีว่ฒันา จงัหวดักรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมปีระเดน็ทีศ่กึษา
ตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัทีน่ ามาอภปิรายผล ดงันี้ 



 1.ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารของบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ เขตพื้นที่วฒันา 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร  

ผลการศกึษาภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารของบรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์เขตพืน้ที่
วฒันา จงัหวดักรุงเทพมหานคร เมื่อพจิารณาโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณารายขอ้ค าถาม              
1)ด้านวิสยัทศัน์อุดมการณ์การท างาน 2)ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา 3)ด้านการสนับสนุนผู้ตามเป็น
รายบุคคล 4)ด้านการสรา้งแรงบลัดาลใจ หากพจิารณารายด้าน พบว่า ขอ้ที่มค่ีาเฉลีย่มากที่สุด คอื ด้าน
การสนับสนุนผูต้ามเป็นรายบุคคล ผูว้จิยัมคีวามคดิเหน็ว่า ภาวะผูน้ าในองคก์รมคีวามส าคญัทีท่ าใหอ้งค์กร
ขบัเคลื่อนได้ ภาวะผู้น าในองค์กรสามารถการสนับสนุนผู้ใต้บังคบับัญชาให้สามารถมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และสามารถดึงศักยภาพความสามารถในการท างานให้มากขึ้น การสนับสนุนผู้ตามเป็น
รายบุคคลเป็นการเอาใจใส่ดูแลผูร้่วมงานเป็นรายบุคคลเพื่อใหเ้กดิความพงึพอใจในการท างานและท าให้
ผูร้่วมงานรูส้กึว่าเป็นสว่นหนึ่งขององคก์ร 

นอกจากนี้การสนับสนุนการท างานได้แก่ เป็นที่ปรกึษาในการแนะน าผู้ร่วมงานเพื่อให้เกิดการ
เพิ่มพูนความรู้และการพัฒนาศักยภาพการท างานของบุคลากร สอดคล้องกับ อุดม พินธุร ักษ์  
(2553)ความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสทิธิผลการ
บรหิารงานบุคคลโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอุดรธานี พบว่า การสนับสนุนผู้
ตามเป็นรายบุคคล มคีวามส าคญัในการท างานอย่างยิง่เนื่องดว้ยการสนับสนุนในการท างานทีม่บีรรยากาศ
ในการท างานทีด่จีะช่วยสนับสนุนการพฒันาการท างานได้จะเหน็ว่าภาวะผูน้ าสามารถสรา้งแรงบลัดาลใจ
ในการท างานให้ลูกน้องได้เป็นแบบอย่างในการท างาน เช่นเดยีวกบัPodsakoff.et.al.(1990)กล่าวว่าการ
สนับสนุนผูต้ามเป็นรายบุคคล คอืการใหก้ารสนับสนุนผูต้ามเป็นรายบุคคล คอื การทีม่พีฤตกิรรมในการให้
ความส าคญักบัศกัยภาพในการท างานรายบุคคล โดยใช้วิธีการ กระจายความรบัผิดชอบต่องาน การ
ตดัสนิใจในการท างาน การสอนงานโดยเป็นพีเ่ลีย้งในการท างาน  
 2. ประสิทธิผลในการท างานของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เขตพื้นที่ว ัฒนา จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

ผลการศกึษาประสทิธผิลในการท างานของบรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์เขตพืน้ทีว่ฒันา จงัหวดั
กรุงเทพมหานครจ านวน 3  ด้าน ได้แก่ 1)ด้านการบรรลุเป้าหมายองค์กรของผู้บรหิาร2)ด้านวธิกีารเชงิ
ระบบ      3)ดา้นการเน้นพฤติกรรมของมนุษย์เมื่อพจิารณาโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง หากพจิารณา
รายด้าน พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือด้านการเน้นพฤติกรรมของมนุษย์ ผู้วิจยัมีความคิดเหน็ว่า
ประสทิธผิลในการท างานขององค์กร เป็นขดีความสามารถขององค์กรที่จะด าเนินการผลติเพื่อก่อให้ เกดิ
ผลผลิตส าเร็จตามเป้าหมายต่างๆที่องค์กรก าหนดขึ้น การที่องค์กรจะอยู่รอดได้นัน้ประสิทธิผลมี
ความส าคัญอย่างมากประสิทธิผลในการท างานขององค์กร สอดคล้องกับขวัญตา ใจสุทธิ (2559) 
ความสมัพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะผูน้ าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารกบัประสทิธผิลของโรงเรยีนในอ าเภอ
แหลมสงิห์สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาจนัทบุร ี เขต2  พบว่ามคีวามสมัพนัธร์ะดบัสงู 



เพราะการท าให้ผู้บรหิารในองค์กรทราบปัญหาและขอ้จ ากดัต่างๆที่ท าให้องค์กรไม่บรรลุเป้าหมาย เช่น
ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  บุคลากร และเทคโนโลยี  นอกจากนี้องค์กรมีเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
ประสิทธิผลองค์กรมีความยืดหยุ่นปรบัเปลี่ยนไปตามวตัถุประสงค์ขององค์กร จะเห็นว่ามีงานวิจัยที่
สอดคลอ้งกนัดงัเช่นงานของ เยาวลกัษณ์ ชาวบา้นโพธิ ์(2560) การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ า
การเปลีย่นแปลงกบัประสทิธผิลการปฏบิตังิาน พบว่ามคีวามสมัพนัธร์ะดบัสงู เนื่องดว้ยการบรรลุเป้าหมาย
องคก์รของผูบ้รหิารจ าเป็นต้องค านึงถงึผลในองค์กรนัน้ท าใหอ้งค์กรเจรญิเตบิโตสามารถอยู่รอดได ้และไม่
สร้างความเสยีหายให้กบัองค์กร และการประเมนิตามแนวทางการบรรลุเป้าหมายของผู้บรหิารโดยให้
ความส าคญักบัคนในองคก์ร  
 3.ปัจจยัภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บรหิารที่ส่งผลต่อ ประสทิธผิลในการท างานของบรษิทั
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์เขตพืน้ทีว่ฒันา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 ผลการศกึษาปัจจยัภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บรหิารที่ส่งผลต่อประสทิธผิลในการท างาน
ของบรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์เขตพืน้ทีว่ฒันา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 9 ตวัแปรอสิระจ านวน 4  ดา้น 
ไดแ้ก่ 1)ดา้นวสิยัทศัน์2)ดา้นการกระตุ้นการใชปั้ญญา3)ดา้นการสนับสนุนผูต้ามเป็นรายบุคคล 4)ดา้นการ
สร้างแรงบลัดาลใจเมื่อพจิารณารายด้านพบว่า ด้านวิสยัทศัน์ ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา  ด้านการ
สนับสนุนผูต้ามเป็นรายบุคคล ทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธผิลในการท างานของบรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 
เขตพืน้ทีว่ฒันา จงัหวดักรุงเทพมหานคร  และ ดา้นการสรา้งแรงบลัดาลใจ ไม่มอีทิธพิลต่อประสทิธผิลใน
การท างานของบริษัทพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ เขตพื้นที่วฒันา จงัหวดักรุงเทพมหานคร  สอดคล้องกบั  
ธนิต ทองอาจ (2553) ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารทีส่ง่ผลต่อประสทิธผิลของโรงเรยีน ในสงักดั
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามุกดาหาร องคป์ระกอบของภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารโรงเรยีน
กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร โดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวก 
สอดคล้องกับ เยาวลักษณ์ ชาวบ้านโพธิ ์(2560) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ
เปลีย่นแปลงกบัประสทิธผิลการปฏบิตังิาน ของผูบ้รหิารระดบัตน้ในบรษิทัเอกชนแห่งหนึ่ง กลุ่มประชากรที่
ใชใ้นการศกึษาครัง้นี้คอื ผูบ้รหิารระดบัตน้ในบรษิทัเอกชนแห่งหนึ่ง จ านวน 166 คน พบว่า ภาวะผูน้ าการ
เปลีย่นแปลง ในภาพรวม มคีวามสมัพนัธ์ ในเชงิบวก กบัประสทิธผิลการปฏบิตัิงาน ในภาพรวม อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติ ิ0.01  
 
 ข้อเสนอแนะ 
 1.ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั 
 1. จากผลการวจิยัพบว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโดยรวมมีผลการวจิยัในระดบั
ปานกลาง จงึควรมนีโยบายพฒันาศกัยภาพภาวะผู้น าให้เกดิการเปลี่ยนแปลงเท่าทนัสถานการณ์โลกที่
เปลีย่นแปลง 



 2. จากผลการวจิยัพบว่าดา้นประสทิธผิลในการท างานของพนักงานบรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
อยู่ในระดบัปานกลางจงึวางแผนกลยุทธใ์นองคก์รใหเ้กดิเป้าหมายการท างานทีเ่กดิประสทิธผิลในองคก์ร 
 3. จากผลการวจิยัพบว่าดา้นปัจจยัภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารทีส่ง่ผลต่อ ประสทิธผิล
ในการท างานของบรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์เขตพืน้ทีว่ฒันา จงัหวดักรุงเทพมหานครดา้นการสรา้งแรง
บลัดาลใจ ไม่มีอิทธิพลต่อประสทิธิผลในการท างานของบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ เขตพื้นที่วฒันา 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร  ดงันัน้จงึควรสรา้งนโยบายในการกระตุน้ใหเ้กดิแรงบลัดาลใจในการท างาน เพื่อ
สรา้งศกัยภาพในการท างานใหเ้กดิประสทิธผิลในการท างานมากยิง่ขึน้ 
 2.ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวจิยัครัง้ต่อไป 
                1.การวจิยัครัง้ต่อไป ควรมกีารวจิยัดา้นภาวะผูน้ าภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารกบั
ประสทิธผิลในการท างานของพนักงานบรษิทัพฒันา เปรยีบเทยีบกบัพืน้ทีอ่ื่นๆ เพื่อน าผลการวจิยัไปใชใ้น
การปรบัปรุงองคก์รต่างๆไดก้วา้งขวางยิง่ขึน้ และควรวจิยัเพื่อหาความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าภาวะผูน้ า
การเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารกบัประสทิธผิลในการท างาน เพื่อใหท้ราบถงึความเชื่อมโยงระหว่าง ปัจจยั
ดา้นภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงและประสทิธผิลในการท างานต่อไป 
                 2.วธิกีารวจิยัควรใชห้ลายวธิใีนการจดัเกบ็ขอ้มลู เช่น การวจิยัเชงิคุณภาพ โดยการสมัภาษณ์
และสนทนากบักลุ่มต่างๆ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลทีเ่ป็นความเหน็ของพนักงานทีเ่ป็นจรงิและชดัเจน รวมทัง้ศกึษา
จากพฤตกิรรมการตอบการสมัภาษณ์มากกว่าใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืการวจิยัอย่างเดยีวเพราะอาจ
ท าใหไ้ดข้อ้มลูทีม่คีวามเชื่อถอืน้อยกว่า  
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