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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผูAนําแบบการเปลี่ยนแปลงและความผูกพันตCอ
องคการที่มีผลตCอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานปฏิบัติการอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคี รี ขั น ธ จากกลุC ม ตั ว อยC า งจํ า นวน 311 คน วิ เ คราะหขA อมู ล โดยใชA คC า สถิ ติ รA อยละ คC า เฉลี่ ย สC ว น
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และการวิ เ คราะหการถดถอยพหุ คูณ ผลการวิ จั ย พบวC า 1) ภาวะผูA นํ า แบบการ
เปลี่ยนแปลง (ดAานการมีอิทธิพลอยCางมีอุดมการณ ดAานการสรAางแรงบันดาลใจ และดAานการคํานึงถึงความเปKน
ปLจเจกบุคคล) มีอิทธิพลในเชิงบวกตCอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 2) ภาวะผูAนําแบบการเปลี่ยนแปลง (ดAานการมีอิทธิพลอยCางมีอุดมการณ ดAานการสรAางแรงบันดาลใจ
ดAานการกระตุAนทางปLญญา และดAานการคํานึงถึงความเปKนปLจเจกบุคคล) มีอิทธิพลในเชิงบวกตCอความผูกพัน
ตCอองคการอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ความผูกพันตCอองคการ (ดAานความเต็มใจที่จะทุCมเท
ความพยายามอยC างมากเพื่อองคการ และดAา นความปรารถนาอยC างแรงกลAา ที่จ ะคงความเปKน สมาชิ กของ
องคการ) มีอิทธิพลในเชิงบวกตCอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: ภาวะผูAนําแบบการเปลี่ยนแปลง ความผูกพันตCอองคการ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
Abstract
The objectives of this study were to study the influence of transformational
leadership and organizational commitment on effect employee’s performance efficiency of
Bangsaphan Steel Industry in Prachuap Khiri Khan Province. Data were collected from 311
samples. The statistics used included percentage, mean and multiple regression analysis.
The results revealed that 1) transformational leadership (idealized influence, inspiration
motivation and individualized consideration) influenced on performance efficiency with a
statistical significance level at 0.05. 2) transformational leadership (idealized influence,
inspiration motivation, intellectual stimulation and individualized consideration) influenced
on organizational commitment with a statistical significance level at 0.05. 3) organizational
commitment (a willingness to exert considerable effort on behalf of the organization and a
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strong desire to maintain membership in the organization) influenced on performance
efficiency with a statistical significance level at 0.05.
Keywords: Transformational Leadership, Organizational Commitment, Performance Efficiency
บทนํา
อุตสาหกรรมเหล็กเปKนหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีแนวโนAมขยายตัวมากขึ้นจาก ปริมาณความตAองการใชA
เหล็กที่เพิ่มขึ้นอยCางตCอเนื่อง นอกจากอุตสาหกรรมเหล็กจะเปKนอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีความสําคัญในการ
พัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจแลAว อุตสาหกรรมเหล็ก ยังเปKนอุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม
อื่น ๆ ที่สําคัญเปKนจํานวนมาก เชCน อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมเครื่องใชAไฟฟmาและอิเล็กทรอนิกส
อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล และอุตสาหกรรมกCอสรAาง เปKนตAน เพราะฉะนั้นทิศทาง
ของอุ ตสาหกรรมเหลCา นี้จึ งมี ผ ลตC อความตAองการโดยตรงในการใชA เหล็กในประเทศ รั ฐบาลดAส นั บสนุน ใหA
ดําเนินการโครงการถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกลAาครบวงจรเพื่อผลิตเหล็กขั้นตAนและขั้นกลางในพื้นที่อําเภอบาง
สะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ เหตุเพราะมีสภาพภูมิประเทศเหมาะสมเพราะเปKนทําเลที่มีรCองน้ําลึกธรรมชาติ
สามารถสรAางทCาเรือน้ําลึกไดAและจะเปKนศูนยกลางพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กครบวงจรเนื่องจากทCาเรือน้ําลึก
สามารถรองรั บเรือเดิน สมุ ทรขนาดใหญCซึ่งจะสนั บ สนุ น ใหA อุต สาหกรรมเหล็ กของไทยมี ตAน ทุ นการขนสC งที่
แขCงขันไดA (สถาบันเหล็กและเหล็กกลAาแหCงประเทศไทย, 2559) แนวโนAมและทิศทางการเปลี่ยนแปลงกําลังที่
จะเกิดขึ้นทําใหAผูAประกอบการในทุกภาคสCวนอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยตAองเรCงพัฒนาและเสริมสรAาง
ศักยภาพธุร กิจ รวมถึงทรัพยากรมนุษยของแตCละองคการใหA มีคุณภาพเพื่ อสCงเสริมใหAเกิ ดฐานการผลิตที่ มี
ประสิทธิภาพอยCางแทAจริง ซึ่งในสภาวะที่อุตสาหกรรมกําลังขยายตัวนั้นก็จะตAองมีความจําเปKนที่องคการตAองใชA
เทคโนโลยีและบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะดAาน ทั้งดAานการผลิต การแปรรูป การตลาดและการขายลAวนเปKนหัวใจ
สําคัญที่องคการขาดไมCไดA เนื่องจากบุคลากรเหลCานี้เปรียบเสมือนทุนมนุษย (Human Capital) ที่ทําใหA
องคการนั้นมีความสามารถสรAางความไดAเปรียบเหนือคูCแขCงขัน ในขณะเดียวกันหากองคการขาดแคลนบุคลากร
ที่ มี ค วามรูA แ ละทั ก ษะเฉพาะดA า นแลA ว ยC อ มทํ า ใหA ไ มC ส ามารถแขC ง ขั น ในอุ ต สาหกรรมไดA เ กิ ด ผลเสี ย ตC อ ผล
ประกอบการจนสุดทAายตAองออกจากอุตสาหกรรมไป
จากที่กลCาวมาขAางตAนนั้นเห็นไดAวCาอุตสาหกรรมเหล็กนั้นมีความสําคัญกับประเทศไทยเนื่องจากเปKน
อุตสาหกรรมพื้นฐานสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมตCอเนื่องที่ใชAเหล็กเปKนองคประกอบตลอดทั้งหCวงโซCคุณคCา
(Value Chain) ซึ่งจะชCวยเสริมสรAางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ และนอกจากนี้ยัง
เปKนอุตสาหกรรมหลักในอุตสาหกรรมบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ รวมไปถึงอุตสาหกรรมโรงถลุงเหล็ก
ที่ กํ า ลั ง จะเกิ ด ในอนาคตในพื้ น ที่ อํ า เภอบางสะพาน จึ ง ทํ า ใหA อุ ป สงคและอุ ป ทานดA า นแรงงานไมC เ ทC า กั น
ผูAประกอบการตCางประสบกับปLญหาการขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะแรงงานที่มีฝsมือ เนื่องดAวยธุรกิจตAอง
ขับเคลื่อนดAวยคน ดังนั้นปLญหาเรื่องกําลังคนหรือบุคลากรจึงเปKนเรื่องที่เกี่ยวขAองกันกับความอยูCรอดของธุรกิจ
อยCางมาก ถAาหากธุรกิจมีปLญหาก็สCงผลตCอภาพรวมทางเศรษฐกิจในดAานความสามารถในการแขCงขันที่ถดถอย
ลง องคการจะสามารถบรรลุเปmาหมายไดAหรือไมCนั้นบุคลากรมีสCวนผลักดันที่สําคัญมาก ทําใหAองคการตAองรักษา
ไวA ซึ่งทรั พยากรบุ คคลที่ ดีและมีคุณภาพโดยอาศั ยปL จ จั ย ภาวะผูAนํ า แบบการเปลี่ ยนแปลงของผูA บ ริ หารเพื่ อ
สCงเสริมใหAการทํางานของพนักงาน โดยภาวะผูAนําแบบการเปลี่ยนแปลงเปKนกระบวนการที่มีอิทธิพลตCอการ
เปลี่ยนแปลงเจตคติในการทํางานเพื่อใหAการศึกษาเปKนไปอยCางมีคุณภาพ ซึ่งภาวะผูAนําแบบการเปลี่ยนแปลง
เปKนที่นิยมมากในปLจจุบัน เพราะไดAรับความพึงพอใจและมีอิทธิพลตCอผูAตามจึงจําเปKนที่ผูAบริหารเปลี่ยนแปลง
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วิธีการ กระบวนทัศนวิสัยทัศนในการทํางานตามทฤษฎีของ (Bass, 1985 อAางใน เศาวนิต เศาณานนท, 2542)
ไดAกลCาวถึงภาวะผูAนําแบบการเปลี่ยนแปลงไวAวCาสามารถเห็นไดAจากผูAนําที่มีลักษณะมีการกระตุAนใหAเกิดความ
สนใจในระหวCางผูAรCวมงานและผูAตามใหAมองงานของพวกเขาในแงCมุมตCาง ๆ ทําใหAเกิดตระหนักรูAเรื่องในภารกิจ
(Mission) และวิสัยทัศน (Vision) ภาวะผูAนําแบบเปลี่ยนแปลงจึงเปKนที่สนใจของนักวิชาการทางการบริหาร
และแวดวงธุรกิจ ทั้งนี้ภาวะผูAนําแบบการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของ (Bass , 1985 อAางใน เศาวนิต เศาณา
นนท, 2542) ประกอบไปดAวยองคประกอบ 4 องคประกอบ ไดAแกC การมีอิทธิพลอยCางมีอุดมการณ (Idealized
Influence) การกระตุAนทางปLญญา (Intellectual Stimulation) การสรAางแรงบันดาลใจ (Inspiration
Motivation) การคํานึงถึงความเปKนปLจเจกบุคคล (Individualize Consideration) ซึ่งผูAวิจัยเห็นวCาภาวะผูAนํา
แบบการเปลี่ ย นแปลงนี้ นC า จะกC อ ใหA เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพของผูA ใ ตA บั ง คั บ บั ญ ชาใหA เ พิ่ ม มากขึ้ น และทํ า ใหA
ผูAใตAบังคับบัญชาสามารถเผชิญสถานการณการทํางานในรูปแบบตCาง ๆ ไดAในทุกสถานการณพรAอมที่จะพัฒนา
ตนเองเพื่อความกAาวหนAาในการทํางานและเปKนทรัพยากรที่มีคCาตCอองคการ อยCางไรก็ตามการจะรักษาพนักงาน
ใหAคงอยูCคูCกับองคการอยCางยั่งยืนยาวนานนั้นสิ่งสําคัญนั่นคือการดูแลเอาใจใสCซึ่งกันและกัน หากขาดการดูแล
เอาใจใสCซึ่งกันและกัน ขาดการสนับสนุนจากฝyายผูAบริหารหรือองคการ ขาดการเรียนรูAที่จะเขAาใจกันแลAว อาจ
ทําใหAความผูกพันตCอองคการของพนักงานลดนAอยลงจนสCงผลกระทบตCอการปฏิบัติงานในดAานตCาง ๆ ในทาง
กลับกันการที่พนักงานมีความผูกพันในงานที่สูงจะชCวยทําใหAพนักงานไดAใชAศักยภาพอยCางเต็มความสามารถใน
การทํางาน ซึ่งชCวยเพิ่มคุณภาพของงานที่พนักงานรับผิดชอบเพิ่มแรงจูงใจใหAเกิดความสนใจอยCางมากตCองานที่
มีอยูC ทําใหAความผูกพันตCอองคการเปKนอีกหนึ่งปLจจัยที่สCงผลตCอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
โดยความผูกพันตCอองคการนั้นไดAรับความสนใจมาเปKนเวลานานจากนักวิจัยหลายทCานและมีความสําคัญในการ
ดําเนินงานขององคการ Porter et al., 1974; Stevens, Beyer and Trice, 1978 และ Allen and Meyer,
1996 กลCาววCา หากพนักงานมีความผูกพันตCอองคการจะสCงผลใหAพนักงานมีความปรารถนาที่จะทํางานใหA
องคการมีความรูAสึกที่อยากจะปกปmองและนําพาองคการไปสูCความสําเร็จตามเปmาหมายและมีความผูกพันตCอ
องคการจะเปKนตัวผลักดันใหAผลงานบรรลุเปmาหมายขององคการ ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ผูAวิจัยเนAนการศึกษา
ภาวะผูAนํ าแบบการเปลี่ย นแปลงและความผู กพั นตC อองคการที่มีผลตCอประสิทธิภ าพในการปฏิ บัติ งานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของภาวะผูA นํ า แบบการเปลี่ ย นแปลงและความผู ก พั น ตC อ องคการที่ มี ผ ลตC อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานปฏิบัติการอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ภาวะผูAนําแบบการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลในเชิงบวกตCอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
สมมติฐานที่ 2 ภาวะผูAนําแบบการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลในเชิงบวกตCอความผูกพันตCอองคการ
สมมติฐานที่ 3 ความผูกพันธตCอองคการมีอิทธิพลในเชิงบวกตCอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรที่ใชAในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานระดับปฏิบัติการอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ จํานวนทั้งสิ้น 1,388 คน ในการกําหนดขนาดตัวอยCางที่ใชAในการวิจัยไดAทําการกําหนดขนาด
ตั ว อยC า งเทC า กั บ 311 คน จากนั้ น คํ า นวณหาสั ด สC ว นจํ า นวนตั ว อยC า งของพนั ก งานระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารของ
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อุ ต สาหกรรมเหล็ ก บางสะพาน จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ โดยใชA ก ารสุC ม ตั ว อยC า งแบบชั้ น ภู มิ ต ามสั ด สC ว น
(proportional stratified random sampling) ของแตCละบริษัท เครื่องมือที่ใชAในการเก็บรวบรวมขAอมูลโดย
ใชAแบบสอบถาม โดยมีการนําเสนอตCอผูAทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณและความเชี่ยวชาญ 3 ทCาน เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา จากนั้นนํามาคํานวณหาคCาดัชนีความสอดคลAอง ซึ่งเปKนไปตามเกณฑในการยอมรับ
> 0.5 และทําการทดสอบความเชื่อมั่น โดยการนําแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุCมตัวอยCางที่คลAายคลึงกับกลุCม
ตัวอยCาง จํานวน 30 คน และหาความเชื่อมั่น โดยใชAการทดสอบสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของ Cronbach
(Cronbach’s Reliability Coefficient Alpha) ซึ่งเปKนไปตามเกณฑในการยอมรับ > 0.7 (กัลยา วานิชย
บัญชา, 2556) การวิเคราะหสมมติฐานดAวยการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัย
จากขAอมูลสCวนบุคคลของผูAตอบแบบสอบถาม พบวCา พนักงานสCวนใหญCเปKนเพศชาย คิดเปKนรAอยละ
86.2 มีสถานภาพสมรส คิดเปKนรAอยละ 68.5 มีอายุระหวCาง 31-40 ปs คิดเปKนรAอยละ 52.1 มีระดับการศึกษา
ในระดับ อนุป ริญ ญา/ปวส. คิ ด เปK นรA อยละ 45.7 มี ระยะเวลาการทํ างานในอุ ตสาหกรรมเหล็ กบางสะพาน
ระหวCาง 5-10 ปs คิดเปKนรAอยละ 42.8 พนักงานมีภาวะผูAนําแบบการเปลี่ยนแปลงโดยรวมอยูCในระดับมากที่สุด
มีคCาเฉลี่ยอยูCที่ 4.031 มีความผูกพันตCอองคการโดยรวมอยูCในระดับมาก มีคCาเฉลี่ยอยูCที่ 4.008 (S.D. = 0.193)
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวม อยูCในระดับมากที่สุด มีคCาเฉลี่ยอยูCที่ 4.309 (S.D. = 0.298)
ในการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ตัวแปรอิสระจะตAองเปKนอิสระตCอกัน เพื่อปmองกันการเกิดปLญหา
ความสั ม พั น ธระหวC า ตั ว แปรอิ ส ระ (Multicollinearity) โดยใชA คCา สั มประสิ ทธิ์ ส หสั ม พั น ธของเพี ย รสั น
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ตัวแปรอิสระแตCละตัวแปรมีความสัมพันธกันไมCสูง
เกิน 0.75 (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2550) การทดสอบสมมติฐานดAวยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
(Multiple Regression. Analysis) ที่ระดับความเชื่อมั่นรAอยละ 95 เพื่อทดสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระ
ตารางที่ 1 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของตัวแปรภาวะผูAนําแบบการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลในเชิงบวก
ตCอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวม
Model
b
S.E.
Beta
t
Sig.
คCาคงที่ (Constant)
3.802
0.198
19.215
0.000*
ดAานการมีอิทธิพลอยCางมีอุดมการณ
0.731
0.048
0.744
15.366
0.000*
ดAานการสรAางแรงบันดาลใจ
0.436
0.064
0.322
6.851
0.000*
ดAานการกระตุAนทางปLญญา
0.030
0.026
0.037
1.157
0.248*
ดAานการคํานึงถึงความเปKนปLจเจกบุคคล
0.597
0.043
0.463
14.039
0.000*
R = 0.842
R2 = 0.709
R2 adj = 0.705 F = 68.046
Sig. = 0.001*
หมายเหตุ: * นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 1 พบวCา ภาวะผูAนําแบบการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลในเชิงบวกตCอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสามารถพยากรณไดAรAอยละ 52.9 โดยมีคCาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธพหุคูณเทCากับ 0.731 และเมื่อพิจารณาเปKนรายดAาน พบวCา ดAานการมีอิทธิพลอยCางมีอุดมการณ
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ดAานการสรAางแรงบันดาลใจ และดAานการคํานึงถึงความเปKนปLจเจกบุคคลมีอิทธิพลในเชิงบวกตCอประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig. = 0.000, 0.000 และ 0.000 ตามลําดับ)
ตารางที่ 2 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของตัวแปรภาวะผูAนําแบบการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลในเชิงบวก
ตCอความผูกพันตCอองคการโดยรวม
ความผูกพันตอองคการโดยรวม
Model
b
S.E.
Beta
t
Sig.
คCาคงที่ (Constant)
5.349
0.184
29.025
0.000*
ดAานการมีอิทธิพลอยCางมีอุดมการณ
0.353
0.044
0.531
7.958
0.000*
ดAานการสรAางแรงบันดาลใจ
0.474
0.059
0.518
7.983
0.000*
ดAานการกระตุAนทางปLญญา
0.072
0.024
0.134
2.999
0.013*
ดAานการคํานึงถึงความเปKนปLจเจกบุคคล
0.375
0.040
0.431
9.468
0.001*
R = 0.668
R2 = 0.446
R2 adj = 0.439 F = 61.651
Sig. = 0.000*
หมายเหตุ: * นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 2 พบวCา ภาวะผูAนําแบบการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลในเชิงบวกตCอความผูกพันตCอองคการ
อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสามารถพยากรณไดAรAอยละ 43.9 โดยมีคCาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
พหุคูณเทCากับ 0.668 และเมื่อพิจารณาเปKนรายดAาน พบวCา ดAานการมีอิทธิพลอยCางมีอุดมการณ ดAานการสรAาง
แรงบันดาลใจ ดAานการกระตุAนทางปLญญา และดAานการคํานึงถึงความเปKนปLจเจกบุคคลมีอิทธิพลในเชิงบวกตCอ
ความผูกพันตCอองคการอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig. = 0.000, 0.000, 0.013 และ 0.001
ตามลําดับ)
ตารางที่ 3 การวิเ คราะหการถดถอยพหุคูณของตั วแปรความผูกพัน ธตCอองคการที่มีอิทธิพลในเชิงบวกตC อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวม
Model
b
S.E.
Beta
t
Sig.
คCาคงที่ (Constant)
-0.406 0.248
-1.636 0.103*
ดAานความเชื่ออยCางแรงกลAา การยอมรับ
เปmาหมาย และคCานิยมขององคการ
0.002 0.035 0.002
0.063 0.590*
ดAานความเต็มใจที่จะทุCมเทความพยายามอยCาง
มากเพื่อองคการ
0.223 0.040 0.227
5.572 0.000*
ดAานความปรารถนาอยCางแรงกลAาที่จะคงความ
เปKนสมาชิกขององคการ
0.813 0.048 0.686
16.960 0.000*
R = 0.840
R2 = 0.705
R2 adj = 0.702 F = 64.508
Sig. = 0.000*
หมายเหตุ: * นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 3 พบวCา ความผูกพันธตCอองคการมีอิทธิพลในเชิงบวกตCอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
โดยรวมอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสามารถพยากรณไดAรAอยละ 70.2 โดยมีคCาสัมประสิทธิ์
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สหสั มพั น ธพหุ คูณเทC ากั บ 0.840 และเมื่ อพิ จ ารณาเปK น รายดA า น พบวC า ดA า นความเต็มใจที่ จ ะทุCมเทความ
พยายามอยCางมากเพื่อองคการ และดAานความปรารถนาอยCางแรงกลAาที่จะคงความเปKนสมาชิกขององคการมี
อิทธิพลในเชิงบวกตCอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการทดสอบสมมติฐานทั้ง 3 ขAอ พบวCา ยอมรับสมมติฐานทั้ง 3 ขAอ สมมติฐานที่ 1 ภาวะผูAนําแบบ
การเปลี่ย นแปลงมี อิทธิพลในเชิ งบวกตC อประสิ ทธิ ภ าพในการปฏิ บั ติงาน พบวC า ดAา นการมี อิทธิ พลอยC า งมี
อุดมการณ ดAานการสรAางแรงบันดาลใจ และดAานการคํานึงถึงความเปKนปLจเจกบุคคลมีอิทธิพลในเชิงบวกตCอ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลAองกับงานวิจัยของ ศิวพร เสลา
หลัก (2558) ที่ศึกษาการรับรูAภาวะผูAนําการเปลี่ยนแปลงและความคิดสรAางสรรคที่สCงผลตCอประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน พบวCา การรับรูAภาวะผูA นําการเปลี่ยนแปลงตCอประสิทธิผลการปฏิบัติงานมากที่สุดคือ ดAานการ
กระตุA น ทางปL ญ ญา รองลงมา คื อ ดA า นการสรA า งแรงบั น ดาลใจ ดA า นการคํ า นึ งถึ งความ เปK น ปL จ เจกบุ คคล
ตามลําดับ และนAอยที่สุดคือ ดAานการมีอิทธิพลตามอุดมคติ นอกจากนี้ยังมีวิจัยอื่น ๆ ที่ไดAทําการศึกษาภาวะ
ผูAนําแบบการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เชCน เปมิกา ทรัพยสCง (2555); พิชาญสิทธิ์ วงศ
กระจCาง (2557) และสุปLญญดา สุนทรนนธ (2558)
สมมติฐานที่ 2 ภาวะผูAนําแบบการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลในเชิงบวกตCอความผูกพันตCอองคการ พบวCา
ดAานการมีอิทธิพลอยCางมีอุดมการณ ดAานการสรAางแรงบันดาลใจ ดAานการกระตุAนทางปLญญา และดAานการ
คํานึงถึงความเปKนปLจเจกบุคคลมีอิทธิพลในเชิงบวกตCอความผูกพันตCอองคการอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 สอดคลAองกับงานวิจัยของ ป‡ยะนุช เกี้ยนมา (2558) ที่ศึกษาอิทธิพลของภาวะผูAนําการเปลี่ยนแปลงและ
ความพึงพอใจใจการทํางานที่มีตCอความผูกพันตCอ พบวCา ภาวะผูAนําการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลตCอความผูกพัน
องคการอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังมีวิจัยอื่น ๆ ที่ไดAทําการศึกษาภาวะผูAนําแบบการเปลี่ยนแปลง
กับความผูกพันตCอองคการ เชCน ขนิษฐา ณรงคศักดิ์ (2559); อรัญญา ออมสินสมบูรณ (2559) และบุญชนะ
เมฆโต (2560)
สมมติฐานที่ 3 ความผูกพันธตCอองคการมีอิทธิพลในเชิงบวกตCอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พบวCา
พบวCา ดAานความเต็มใจที่จะทุCมเทความพยายามอยCางมากเพื่อองคการ และดAานความปรารถนาอยCางแรงกลAาที่
จะคงความเปKนสมาชิกขององคการมีอิทธิพลในเชิงบวกตCอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยCางมีนัยสําคัญทาง
สถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 สอดคลA อ งกั บ งานวิ จั ย ของ วรชั ย สิ ง หฤกษ และ วิ โ รจน เจษฏาลั ก ษณ (2560) ที่
ทํา การศึ กษาอิ ทธิ พลของสภาพแวดลAอมในการทํา งานที่ มีตC อประสิทธิภ าพการทํ างานผCา นความผู กพั นตC อ
องคการ พบวCา ความผูกพันตCอองคกรมีอิทธิพลเชิงบวกตCอประสิทธิภาพในการทํางานอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติ
นอกจากนี้ยังมีวิจัยอื่น ๆ ที่ไดAทําการศึกษาความผูกพันตCอองคการกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เชCน วรา
ภรณ คAอชากุล (2552)
ขอเสนอแนะ
1. ภาวะผูAนําแบบการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลในเชิงบวกตCอความผูกพันตCอองคการและประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ดังนั้น องคการควรสCงเสริมดAานตCาง ๆ ของภาวะผูAนําแบบการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 1.1) ดAานการ
มีอิทธิพลอยCางมีอุดมการณ องคการควรสCงเสริมใหAพนังงานไดAมีการพัฒนาพฤติกรรม เชCน การจัดการฝ‰กอบรม
ที่มีการระดมความคิด เพื่อกระตุAนใหAพนักงานมีความกลAา ความมั่นใจ 1.2) ดAานการสรAางแรงบันดาลใจ
องคการควรสCงเสริมควรสCงเสริมใหAพนักงานไดAเห็นวCาองคการมีการสนับสนุนการทํางานของพนักงานอยCาง
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เต็มที่ เพระจะทําใหAพนักงานอยากที่จะปฏิบัติงานอยCางเต็มความสามารถ 1.3) ดAานการกระตุAนทางปLญญา
องคการควรพยายามสรAางบรรยากาศที่ดีในการทํางานใหAกับพนักงาน เชCน การใชAคําพูดที่พยายามสรAางชัยชนะ
เพื่อเปKนกําลังใจแกCพนักงาน 1.4) ดAานการคํานึงถึงความเปKนปLจเจกบุคคล องคการควรเอาใจใสCพนักงานโดย
มุCงเนAนเปKนรายบุคคล สนใจ เขAาใจ และยอมรับในความแตกตCางระหวCางบุคคล ใหAกําลังใจ เปKนที่ปรึกษาใหAกับ
พนักงาน
2. ความผูกพันตCอองคการมีอิทธิพลในเชิงบวกตCอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังนั้น องคการควร
สCงเสริมดAานตCาง ๆ ของความผูกพันตCอองคการ ดังนี้ 2.1) ดAานความเชื่ออยCางแรงกลAา การยอมรับเปmาหมาย
และคCานิยมขององคการมีอิทธิพลในเชิงบวกตCอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดAานคุณภาพ ปริมาณ และ
คCาใชAจCาย องคการควรสCงเสริมใหAพนักงานรูAสึกเปKนหนึ่งเดียวกันกับองคการ มีคCานิยมที่กลมกลืนกับสมาชิก
องคการคนอื่น เชCน การมอบหมายงานที่มีความยากและทAายทายความสามารถ โดยปริมาณงานที่ไดAมีความ
เหมาะสมตามที่ไดAกําหนดไวAในแผนงาน เพื่อเปKนการฝ‰กใหAพนักงานไดAพัฒนาความสามารถของตนเองและทํา
ใหAพนักงานรูAสึกวCาเปKนสCวนหนึ่งขององคการ 2.2) ความปรารถนาอยCางแรงกลAาที่จะรักษาไวAซึ่งความเปKน
สมาชิกขององคการมีอิทธิพลในเชิงบวกตCอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดAานคุณภาพ ปริมาณ เวลา และ
คCาใชAจCาย องคการควรรักษาพนักงานที่มีลักษณะดังกลCาวใหAทํางานอยูCกลับองคการใหAนานที่สุด เชCน เสริมแรง
และใหAรางวัลกับพฤติกรรมที่ดี พนักงานจะไดAรับแรงจูงใจจากความสําเร็จที่ไมCใชCตัวเงิน เพราะเงินไมCอาจสรAาง
ความผูกพันไดAหากตัวพนักงานรูAสึกวCาไมCไดAรับความยุติธรรม 2.3) เต็มใจที่จะทุCมเทความพยายามอยCางมากเพื่อ
องคการมี อิทธิ พลในเชิงบวกตC อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติ งานดAา นคุ ณภาพ ปริ มาณ เวลา และคCาใชA จCา ย
องคการควรสนับสนุนพนักงานในทุก ๆ ดAาน ทั้งการใหAกําลังกายและกําลังใจเพื่อใหAพนักงานปฏิบัติภารกิจของ
องคการอยCางเต็มที่ เชCน การเลื่อนตําแหนCงใหAพนักงานหรือการมอบหมายงานที่ยากและทAาทายความสามารถ
มากขึ้นก็ไดA เพื่อใหAพนักงานรูAสึกวCาองคการใหAความใสCใจและเห็นถึงความสําคัญของตัวพนักงาน
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป
1. การวิจัยครั้งนี้ไดAใชAโดยใชAสถิติการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ในการวิจัยครั้งตCอไปอาจจะทําการวิเคราะหดAวยโมเดลสมการโครงสรAาง (Structural Equation Modeling:
SEM)
2. เนื่องจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปKนการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บขAอมูลโดยใชAแบบสอบถาม ในการวิจัย
ครั้งตCอไปอาจจะทําการวิจัยแบบผสมผสาน ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อใหAไดAขAอมูลที่มีความ
ละเอียดและชัดเจนมากยิ่งขึ้น และสามารถนํามาประยุกตใชAไดAดียิ่งขึ้น
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