การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019”

ภาวะผูนําที่มีความสัมพันธตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน
กรณีศึกษา บริษัท อีโกสปอรตอินเตอรเนชัลแนล จํากัด
The relationship of leadership and effectiveness of personnel performance of
Ego Sports International Limited
ประพันธ แสงใส1
E-mail: 395727119p@gmail.com
ฉัตรธาร ลิ้มอุปถัมภ2
E-mail: chattharn@hotmail.com
1
นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี
2
อาจารยประจํา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธนบุรี
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาภาวะผูJนําของพนักงาน (2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทํางาน
ของพนักงาน และ (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวKางภาวะผูJนํากับประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานใน
บริษัท อีโกJสปอรตอินเตอรเนชัลแนล จํากัด ซึ่งเปNนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยกลุKมตัวอยKาง ประกอบดJวย
พนักงานระดับในระดับปฏิบัติงาน จํานวน 215 คน เครื่องมือที่ใชJในการเก็บขJอมูล คือ แบบสอบถาม สKวนสถิติ
ที่ ใชJ ในการวิ เ คราะหขJ อมู ล คื อ การแจกแจงความถี่ คK า รJ อยละ คK า เฉลี่ ย สK ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานและการ
วิเคราะหขJอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานใชJสถิติเชิงอนุมาน โดยใชJการทดสอบคKาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยKางงKาย
แบบเพียรสัน ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการศึกษา พบวKา (1) ภาวะผูJนําของพนักงานบริษัท อีโกJ
สปอรตอินเตอรเนชัลแนล จํากัด โดยภาพรวมอยูKในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดJาน พบวKา กลุKมตัวอยKางมี
ความคิดเห็นดJานภาวะผูJนําที่มุKงเนJนความสัมพันธ อยูKในระดับมาก รองลงมา คือ ดJานภาวะผูJนําที่มุKงเนJนงาน
และลําดับสุดทJาย คือ ดJานภาวะผูJนําที่มุKงเนJนการเปลี่ยนแปลง อยูKในระดับมาก ตามลําดับ (2) ประสิทธิภาพ
ในการทํางานของพนักงาน โดยภาพรวมอยูKในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเปNนรายดJาน พบวKา ดJานปริมาณ
งาน อยูKในระดับมาก รองลงมา คือ ดJานคุณภาพของงาน ดJานเวลา และลําดับสุดทJาย คือ ดJานคKาใชJจKายในการ
ดําเนินงาน อยูKในระดับมาก ตามลําดับ และ (3) ภาวะผูJนํามีความสัมพันธเชิงบวกกับประสิทธิภาพการทํางาน
ของพนักงานใน บริษัท อีโกJสปอรตอินเตอรเนชัลแนล จํากัด อยKางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
คําสําคัญ : ภาวะผูJนํา, ประสิทธิภาพการทํางาน

Abstract
The research of the relationship between leadership and personnel performance of
Ego Sports International Limited has three important objectives consisting of 1) to study
leadership 2) to study effectiveness of personnel performance, and 3) to study the
relationship between leadership and effectiveness of personnel performance of Ego Sports
International Limited. This study is a quantitative research. The sample group consists of 215
employees at the operational level. Questionnaire is used as research instrument.
Frequency, percentage, mean, and standard deviation are used as data analysis technique
579

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019”

hypothesis testing using inferential statistics. Pearson product moment correlation coefficient
test with statistical significance level at 0.05 is used to test research hypotheses. The results
of the study found that (1) leadership is found important at the high level. When considering
in each aspect, it found that respondents concern leadership that emphasize relationship at
a high level, follows by leadership that focuses on work and leadership that emphasize
changes, respectively (2) effectiveness of personnel performance is found important at the
high level. When considering in each aspect, it found that respondents concern workload at
the high level, followed by quality of work, time, and cost of operations, respectively 3)
Leadership was positively related to effectiveness of personnel performance of Ego Sports
International Company Limited with 0.05 level of significance.
Keywords: Leadership, effectiveness of performance
บทนํา
ปlจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยKางรวดเร็วเทคโนโลยีสารสนเทศและกระแสแหKงความเปลี่ยนแปลงเขJา
มามีอิทธิพลอยKางมากตKอการบริหารจัดการองคการสมัยใหมK สภาพแวดลJอมเปลี่ยนแปลงไปอยKางรวดเร็วและมี
ความสลับซับ ซJอนมากขึ้น การแกJปlญหาแบบเดิม ๆ มักจะใชJไมKไดJผลผูJ นําที่ขาดภาวะผูJนํ าจะสK งผลถึ ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการองคการในอนาคต องคการที่ประสบความสําเร็จ มาจาก
ผูJบริหารที่ทําหนJาที่เปNนผูJนําที่มีประสิทธิภาพภาวะผูJนําจึงเปNนบทบาทหนึ่งของผูJบริหาร ที่เปNนเครื่องมือและ
ปlจจัยสําคัญอันโดดเดKนในการนํากลยุทธไปสูKการปฏิบัติผูJบริหารที่มีภาวะผูJนําจะมีอิทธิพลตKอพฤติกรรมของ
พนักงานในองคการดJวยการชักจูงโนJมนJาว การจูงใจ เปลี่ยนแปลงคKานิยมและวัฒนธรรมขององคการเพื่อทําใหJ
พนักงานเดินทางไปในทิศทางเดียวกันเพื่อใหJองคการบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวJลําดับ (สุภาวดี ขุนทองจันทร,
2557) ทั้งนี้อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุKงหKมเปNนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตKอการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย จัดเปNนอุตสาหกรรมที่สามารถสรJางรายไดJใหJแกKประเทศและเปNนอุตสาหกรรมที่มีการจJางงาน
คKอนขJางสูง อีกทั้งยังมีสถานประกอบการเปNนจํานวนมาก อุตสาหกรรม เสื้อผJาสําเร็จรูปจึงมีการเติบโตอยKาง
รวดเร็วและมีการแขKงขันทางภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพิ่มสูงมากยิ่งขึ้น ดJวยอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยมี
ความสําคัญตKอเศรษฐกิจโดยรวมเพราะเปNนหนึ่งใน ธุรกิจที่สรJางรายไดJติดอันดับตJน ๆ รวมถึงยังเปNนธุรกิจที่มี
การจJางงานสูง กKอใหJเกิดการกระจายรายไดJสูKประชากรทั้งที่เปNนแรงงานมีฝrมือและแรงงานไรJฝrมือ อีกทั้งยังมี
ความเกี่ยวเนื่องโยงไปใน ธุรกิจอื่นนับจากวัตถุดิบฝsายไหมไปจนถึงการทอผJาผืนและการตัดเย็บเสื้อผJาสําเร็จรูป
อุตสาหกรรม สิ่ งทอของไทยมีมูลคKาการสKงออกคิดเปNนรJ อยละ 3.4 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
(GDP) มีการสKงออกสิ่งทอและเครื่องนุKงหKมประมาณ 150,000 ลJานบาท ตKอปrและมีการจJางงานกวKา 1 ลJานคน
คิ ด เปN น รJ อ ยละ 20 ของการจJ า งงานในภาคอุ ต สาหกรรมการผลิ ต ทั้ งหมดของไทย สK ว นจํ า นวน โรงงานมี
ประมาณ 4,500 โรงงาน โดยกวKารJอยละ 50 เปNนโรงงานผลิตเสื้อผJาและเครื่องนุKงหKม ในปr 2553 มีโรงงานใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอที่เปwดใหมKจํานวน 123 โรงงานมีการจJางงานกวKา 11,797 คน สKวนใหญKเปNนโรงงานผลิต
เสื้อผJาสําเร็จรูป มีการจJางงาน 5,900 คน (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, 2556)
บริษัท อีโ กJสปอรตอินเตอรเนชัลแนล จํากัด ดําเนิน ธุรกิจเกี่ ยวกับเสื้ อผJากีฬาที่มีคุณภาพ มีความ
เชี่ ย วชาญทางดJ า นการผลิ ต เสื้ อผJ า กี ฬ าทุ กชนิ ด มี ก ารพั ฒ นาทางดJ า นการผลิ ต เสื้ อ ผJ า อยK า งตK อเนื่ อง และ
พัฒนาการบริการเพื่อตอบสนองความตJองการสูงสุดของลูกคJา บริษัทฯ จึงไดJพัฒนาเปNนบริษัทที่ใหJบริการ
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ทางดJานเสื้อผJากีฬาอยKางครบวงจร โดยผูJบริหารไดJนําระบบการบริหารและระบบคุณภาพตKาง ๆ เขJามาปรับใชJ
เพื่อพัฒนาองคการอยKางตKอเนื่อง ทั้งทางดJานภาวะผูJนํากระบวนการผลิตและการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหJเกิด
ประสิทธิภาพและการพัฒนาใหJเกิดขึ้นในทุกกระบวนการในองคการ เพื่อใหJไดJมาตรฐานเปNนที่ยอมรับของ
ลูกคJาและเปNนการลดตJนทุนการผลิตใหJรองรับสถานการณการแขKงขันทางธุรกิจ ปlจจัยดJานทรัพยากรบุคคล
และภาวะผูJนํา ที่นับวKาเปNนปlจจัยที่สําคัญที่สุดในทุกกระบวนการดําเนินงานขององคการ องคการใดมีพนักงาน
ที่มีภาวะผูJนําและมีประสิทธิภาพก็นับวKาประสบความสําเร็จไปแลJวในขั้นตJน ปl จจุบันพบวKาภาวะผูJนําและ
ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน มีความจําเปNนที่จะตJองพัฒนาใหJมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อรองรับกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการแขKงขันที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งบริษัทจะตJองเผชิญกับคูKแขKงขันทางธุรกิจอีก
มากมาย หากไมKมีการพัฒนาบุคลากรภายในองคกรก็ยKอมจะสKงผลใหJบริษัทเสียเปรียบตKอคูKแขKงขันและประสบ
กับปlญหาตKาง ๆ ที่เปNนผลมาจากการปฏิบัติงานที่ไมKมีประสิทธิภาพของพนักงาน จนทําใหJบริษัทเสียโอกาสและ
เสียเปรียบตKอคูKแขKงขัน อาจนําไปสูKความลJมเหลวขององคการไดJ ดJวยเหตุผลที่ไดJกลKาวไวJขJางตJนนี้ ประกอบกับ
การที่ ผูJ วิ จั ย เปN น หนึ่ ง ในบุ ค ลากรของบริ ษั ท ฯ จึ ง มี ค วามจํ า เปN น ในการที่ จ ะทํ า การศึ ก ษาถึ ง ภาวะผูJ นํ า ที่ มี
ความสัมพันธตKอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานบริษัท อีโกJสปอรตอินเตอรเนชัลแนล จํากัด ซึ่งผลที่
ไดJ รั บ จากการศึ กษาจะเปN น ประโยชนในการเปN น ขJ อมู ล เพื่ อ ใชJ เ ปN น แนวทางในการพั ฒ นาภาวะผูJ นํ า และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานและเปNนประโยชนตKอบริษัทฯ ที่จะไดJทราบถึงความสําคัญของ
ภาวะผูJนําที่มีความสัมพันธตKอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน อันจะนําไปสูKการปรับปรุงและพัฒนา
ภาวะผูJนําและประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร และเปNนแนวทางในการวางแผนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงานตKอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผูJนําของพนักงาน บริษัท อีโกJสปอรตอินเตอรเนชัลแนล จํากัด
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน บริษัท อีโกJสปอรตอินเตอรเนชัลแนล จํากัด
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวKางภาวะผูJนํากับประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานใน บริษัท อีโกJ
สปอรตอินเตอรเนชัลแนล จํากัด
สมมติฐาน
ภาวะผูJ นํ ามี ความสั มพั นธตK อประสิ ทธิ ภาพการทํ างานของพนั กงานใน บริ ษั ท อี โกJ สปอรตอิ นเตอร
เนชัลแนล จํากัด
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยเรื่องภาวะผูJนําที่มีความสัมพันธตKอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานกรณีศึกษา บริษัท
อีโกJสปอรตอินเตอรเนชัลแนล จํากัด ผูJวิจัยไดJแบKงขอบเขตการวิจัยออกเปNน 4 ดJาน ดังนี้
1. ขอบเขตดJ านประชากร โดยผูJ วิ จัยไดJ กําหนดประชากรและกลุK มตั วอยK าง ซึ่งประกอบดJ วย พนั กงาน
บริษัท อีโกJสปอรตอินเตอรเนชัลแนล จํากัด จํานวน 215 คน
2. ขอบเขตดJานเนื้อหา โดยผูJวิจัยเลือกศึกษาเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวขJองกับภาวะผูJนําที่มีความสัมพันธตKอ
ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน โดยศึกษาตัวแปรตJน (1) ผูJนําที่มุKงเนJนงาน (2) ผูJนําที่มุKงเนJน
ความสัมพันธ (3) ผูJนําที่มุKงเนJนการเปลี่ยนแปลง และตัวแปรตาม 4 ดJาน ไดJแกK (1) คุณภาพของงาน (2) ดJาน
ปริมาณงาน (3) ดJานเวลา และ (4) ดJานคKาใชJจKายในการดําเนินงาน
581

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019”

3. ขอบเขตดJานเวลา ศึกษาตั้งแตKเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2562 เทKานั้น
4. ขอบเขตดJานพื้นที่ โดยผูJวิจัย เลือกศึกษาเฉพาะบริษัท อีโกJสปอรตอินเตอรเนชัลแนล จํากัด เทKานั้น
วิธีการดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ปN น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ เพื่ อ หาความสั ม พั น ธภาวะผูJ นํ า ที่ มี ค วามสั ม พั น ธตK อ
ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานกรณีศึกษา บริษัท อีโกJสปอรตอินเตอรเนชัลแนล จํากัด
2. ขั้นตอนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ประชากรที่ใชJในการศึกษาวิจัย คือ พนักงานและเจJาหนาที่ของบริษัท อีโกJสปอรต
อินเตอรเนชัลแนล จํากัด จํานวนทั้งหมด 215 คน เครื่องมือที่ใชJในการศึกษาวิจัย คือ แบบสอบถาม
(Questionnaire) โดยแบบสอบถามที่ สรJ างขึ้ นจากการขJ อ มู ล จากเอกสารและวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วขJ อ ง แบK ง
ออกเปNน 4 สKวน ประกอบดJวย สKวนที่ 1 ขJอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูJตอบแบบสอบถาม สKวนที่ 2 แบบสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูJนําของพนักงาน สKวนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการ
ทํางานของพนักงานและสKวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเพิ่มเติมและขJอเสนอแนะ
3. การเก็บรวบรวมขJอมูล
ผูJวิจัยไดJมีการเก็บรวบรวมขJอมูลโดยมีขั้นตอนดังตKอไปนี้
3.1 ขJอมูลทุติยภูมิ เปNนการเก็บรวบรวมขJอมูลจากเอกสาร ซึ่งผูJวิจัยไดJเก็บรวบรวมขJอมูลจาก
เอกสาร ตํารา บทความ วิทยานิพนธ แนวความคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวขJอง
3.2 ขJอมูลปฐมภูมิ เปNนการเก็บรวบรวมขJอมูลจากแบบสอบถาม
4. การวิเคราะหขJอมูลทางสถิติ
4.1 สถิติเชิงพรรณนา โดยสKวนที่ 1 ขJอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูJตอบแบบสอบถาม สถิติที่การใชJ คือ
คKาความถี่และคKารJอยละ สKวนที่ 2 ภาวะผูJนําของพนักงาน และสKวนที่ 3 ประสิทธิภาพในการทํางานของ
พนักงาน สถิติที่ใชJ คือคKาเฉลี่ย และสKวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.2 สถิติเชิงอนุมาน การทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใชJ ไดJแกK การวิเคราะหหาคKาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธอยKางงKายแบบเพียรสัน ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องภาวะผูJนําที่มีความสัมพันธตKอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานกรณีศึกษา บริษัท อีโกJ
สปอรตอินเตอรเนชัลแนล จํากัด ผลการศึกษาดังนี้
1. ขJอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูJตอบแบบสอบถาม
ผูJตอบแบบสอบถามสKวนใหญKเปNนเพศหญิง มีอายุตั้งแตK 31–40 ปr การศึกษาอยูKในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตJน ซึ่งมีรายไดJเฉลี่ยตKอเดือน จํานวน 10,001–20,000 บาท และมีอายุการทํางานระหวKาง 1–5 ปr
2. ภาวะผูJนําของพนักงานของพนักงานบริษัท อีโกJสปอรตอินเตอรเนชัลแนล จํากัด
จากกการศึกษาภาวะผูJนําของพนักงานของพนักงานบริษัท อีโกJสปอรตอินเตอรเนชัลแนล จํากัด
พบวKา โดยภาพรวมอยูKในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดJาน พบวKา ดJานภาวะผูJนําที่มุKงเนJนความสัมพันธ อยูKใน
ระดับมาก (คKาเฉลี่ย 3.87) รองลงมา คือ ดJานภาวะผูJนําที่มุKงเนJนงาน (คKาเฉลี่ย 3.81) และดJานภาวะผูJนําที่
มุKงเนJนการเปลี่ยนแปลง (คKาเฉลี่ย 3.77) ตามลําดับ และเมื่อวิเคราะหในรายละเอียดของภาวะผูJนําของพนักงาน
ของพนักงานในแตKละดJานสามารถสรุปไดJดังนี้
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2.1 ภาวะผูJนํา ดJานภาวะผูJนําที่มุKงเนJนงาน โดยภาพรวมอยูKในระดับมาก (คKาเฉลี่ย 3.81) เมื่อ
แยกพิจารณาเปNนเปNนรายดJาน พบวKา หัวหนJาของคุณมีการวางแผนและดําเนินงานตามแผนที่วางไวJ (คKาเฉลี่ย
4.18) รองลงมา คือ หัวหนJาของคุณเนJนการสั่งการหรือการควบคุม (คKาเฉลี่ย 3.79) และลําดับสุดทJายคือ หัวหนJา
ของคุณเนJนการใชJทรัพยากรในการผลิตใหJคุJมคKา เชKน การใชJวัตถุดิบที่ไดJรับและผลิตงานไดJออกตามจํานวน คKาเฉลี่ย
(3.63) ตามลําดับ
2.2 ภาวะผูJนํา ดJานภาวะผูJนําที่มุKงเนJนความสัมพันธ โดยภาพรวมอยูKในระดับมาก (คKาเฉลี่ย
3.87) เมื่อแยกพิจารณาเปNนเปNนรายดJาน พบวKา หัวหนJาของคุณใหJความสนใจปlญหาการทํางาน (คKาเฉลี่ย 4.22)
รองลงมาคือ หัวหนJ าของคุณคอยใหJคํา ปรึกษากับพนั กงานสม่ําเสมอ (คKาเฉลี่ย 4.01) และลําดับสุดทJายคื อ
หัวหนJาของคุณใหJการสนับสนุนในการพัฒนางานใหJพนักงานอยKางตKอเนื่อง (คKาเฉลี่ย 3.68) ตามลําดับ
2.3 ภาวะผูJนํา ดJานภาวะผูJนําที่มุKงเนJนการเปลี่ยนแปลง โดยภาพรวมอยูKในระดับมาก
(คKาเฉลี่ย 3.77) เมื่อแยกพิจารณาเปNนเปNนรายดJาน พบวKา หัวหนJาของคุณสนับสนุนสKงเสริมสรJางทักษะและการมี
สKวนรKวมในการพัฒนาทีม อยูKในระดับมาก (คKาเฉลี่ย 4.08) รองลงมาคือ หัวหนJาของคุณมีการทํางานและ
จัดการสิ่งตKางๆเกี่ยวกับงานอยKางเปNนขั้นตอน (คKาเฉลี่ย 3.88) และลําดับสุดทJายคือ หัวหนJาของคุณใหJความ
รKวมมือหรือสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงตKางๆที่เกิดขึ้นในโรงงาน (คKาเฉลี่ย 3.55) ตามลําดับ
3. ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานบริษัท อีโกJสปอรตอินเตอรเนชัลแนล จํากัด
จากการศึกษาประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานบริษัท อีโกJสปอรตอินเตอรเนชัลแนล จํากัด
โดยภาพรวมอยูKในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเปNนเปNนราย พบวKา ดJานปริมาณงาน อยูKในระดับมาก (คKาเฉลี่ย
3.79) รองลงมา คือ ดJานคุณภาพของงาน (คKาเฉลี่ย 3.73) ดJานเวลา (คKาเฉลี่ย 3.61) และลําดับสุดทJาย คือ ดJาน
คKาใชJจKายในการดําเนินงาน (คKาเฉลี่ย 3.61) ตามลําดับ และเมื่อวิเคราะหในรายละเอียดของประสิทธิภาพการ
ทํางานของพนักงานในแตKละดJานสามารถสรุปไดJดังนี้
3.1 ประสิทธิภาพการทํางาน ดJานคุณภาพของงาน ภาพรวมอยูKในระดับมาก (คKาเฉลี่ย 3.73)
พบวKา ผลของงานที่ปฏิบัติ มีความถูกตJอง ครบถJวน เชื่อถือไดJ อยูKในระดับมาก (คKาเฉลี่ย 3.78) รองลงมา คือทKานมี
การวางแผนในการปฏิบัติงานไวJลKวงหนJาเสมอ อยูKในระดับมาก(คKาเฉลี่ย 3.74) และลําดับสุดทJายคือทKานมีการศึกษา
คJนควJาเพิ่มเติมอยูKเสมอ เพื่อนํามาประยุกตใชJในการปฏิบัติใหJมีคุณภาพมากขึ้น อยูKในระดับมาก (คKาเฉลี่ย 3.66)
ตามลําดับ
3.2 ประสิทธิภาพการทํางาน ดJานปริมาณงาน โดยภาพรวมอยูKในระดับมาก (คKาเฉลี่ย 3.79)
เมื่ อแยกพิ จารณาเปN นเปN นราย พบวK า มี การจั ดลํ าดั บความสํ าคั ญ ของปริ มาณงาน เพื่ อความสํ าเร็ จในการ
ปฏิ บั ติ งาน อยูKในระดับมาก (คK าเฉลี่ ย 3.87) รองลงมา คือ มี การวางแผนบริหารจั ดการปริมาณงาน เพื่ อ
ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน อยูKในระดับมาก (คKาเฉลี่ย 3.80) และลําดับสุดทJาย คือ ปฏิบัติงานดJวยความสําเร็จ
ไดJตามปริมาณงานเมื่อเปรียบเทียบกับเปsาหมายที่กําหนดไวJ อยูKในระดับมาก (คKาเฉลี่ย 3.70) ตามลําดับ
3.3 ประสิทธิภาพการทํางาน ดJานเวลา โดยภาพรวมอยูKในระดับมาก (คKาเฉลี่ย 3.61) เมื่อแยก
พิจารณาเปNนเปNนรายดJาน พบวKา ตรงตKอเวลาและรักษาเวลาในการปฏิบัติงานอยูKในระดับมาก (คKาเฉลี่ย 3.73) มี
การพัฒนาวิทยาการใหมK ๆ เพื่อนํามาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหJสะดวก รวดเร็วขึ้น (คKาเฉลี่ย 3.55) และลําดับ
สุดทJาย คือ การปฏิบัติงานมีการแบKงเวลาอยKางชัดเจน (คKาเฉลี่ย 3.54) ตามลําดับ
3.4 ประสิทธิภาพการทํางาน ดJานคKาใชJจKายในการดําเนินงาน โดยภาพรวมอยูKในระดับมาก
(คKาเฉลี่ย 3.61) เมื่อแยกพิจารณาเปNนเปNนรายดJาน ปฏิบัติงานสําเร็จดJวยความคุJมคKาและประหยัดทรัพยากร อยูKใน
ระดับมาก (คKาเฉลี่ย 3.73) รองลงมา คือ ตระหนักและกระตุJนใหJผูJอื่นใชJทรัพยากรที่มีอยูKอยKางคุJมคKา (คKาเฉลี่ย
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3.61) และลําดับสุดทJาย คือ มีการนําทรัพยากรที่ใชJแลJวมาพัฒนาใหJเกิด ประโยชนตKอการปฏิบัติงาน (คKาเฉลี่ย
3.49) ตามลําดับ
4. การทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวKา ภาวะผูJนําเปNนปlจจัยมีความสัมพันธตKอประสิทธิภาพการทํางานของ
พนักงาน บริษัท อีโกJสปอรตอินเตอรเนชัลแนล จํากัด อยูKในระดับปานกลาง อยKางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ซึ่งเปNนไปตามสมมติฐาน เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวKา
1. ภาวะผูJ นํ า ที่ มุKงเนJ น การเปลี่ ย นแปลง มี ความสั มพั น ธตK อประสิ ทธิ ภ าพการทํ า งานของ
พนักงาน บริษัท อีโกJสปอรตอินเตอรเนชัลแนล จํากัด อยูKในระดับปานกลาง อยKางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
2. ภาวะผูJนําที่มุKงเนJนความสัมพันธ มีความสัมพันธตKอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน
บริษัท อีโกJสปอรตอินเตอรเนชัลแนล จํากัด อยูKในระดับปานกลาง อยKางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
3. ภาวะผูJนําที่มุKงเนJนงาน มีความสัมพันธตKอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน บริษัท อีโกJ
สปอรตอินเตอรเนชัลแนล จํากัด อยูKในระดับปานกลาง อยKางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
อภิปรายผล
การวิจัยเรื่องภาวะผูJนําที่มีความสัมพันธตKอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานกรณีศึกษา บริษัท อีโกJ
สปอรตอินเตอรเนชัลแนล จํากัด ครั้งนี้ ผูJวิจัยสามารถอภิปรายผลไดJดังนี้
1. ภาวะผูJนําของพนักงานใน บริษัท อีโกJสปอรตอินเตอรเนชัลแนล จํากัด พบวKา ภาวะผูJนําของพนักงาน
ของพนักงานบริษัท อีโกJสปอรตอินเตอรเนชัลแนล จํากัด โดยภาพรวม อยูKในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดJาน
พบวKา พนักงานและเจJาหนาที่ของบริษัท อีโกJสปอรตอินเตอรเนชัลแนล จํากัด มีความคิดเห็น ดJานภาวะผูJนําที่
มุKงเนJนความสัมพันธ เปNนลําดับแรก รองลงมา คือ ดJานภาวะผูJนําที่มุKงเนJนงาน และดJานภาวะผูJนําที่มุKงเนJนการ
เปลี่ยนแปลง เปNนลําดับสุดทJาย ตามลําดับ สอดคลJองกับแนวคิดของ ยูค (Yukl, 2010 : 117-120) ที่ไดJอธิบาย
ถึงลักษณะผูJนําไวJวKา พฤติกรรมของผูJนําจะตJองมีความสัมพันธกับสถานการณเพราะสถานการณจะกระทบตKอ
ความสําเร็จของผูJนํา ซึ่งประกอบดJวย ผูJนําที่มุKงเนJนงาน ผูJนําที่มุKงเนJนความสัมพันธ ผูJนําที่เนJนการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งบทบาทของผูJนํามีสKวนสําคัญตKอการพัฒนาองคกร นอกจากนี้ยังสอดคลJองกับผลงานวิจัยของ ศิริภัทร ดุษฏี
วิวัฒน (2555) ไดJทําการศึกษาเรื่องภาวะผูJนําที่ตKอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ธนาคาร
ออมสิน สํานักงานใหญK ผลการศึกษาพบวKา พนักงานธนาคารออมสิน สํานักงานใหญKมีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาวะผูJนําที่ทีผลตKอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยูKในระดับมาก
2. ประสิ ทธิ ภ าพการทํ างานของพนั กงานใน บริ ษั ท อี โกJ สปอรตอิ นเตอรเนชั ลแนล จํ ากั ด พบวK า
ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานใน บริษัท อีโกJสปอรตอินเตอรเนชัลแนล จํากัด โดยภาพรวม อยูKในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายดJาน พบวKา ดJานปริมาณงาน เปNนลําดับแรก รองลงมาคือ ดJานคุณภาพของงาน ดJานเวลา
และลําดับสุดทJายคือดJานคKาใชJจKายในการดําเนินงาน ตามลําดับ สอดคลJองกับแนวคิดของ Peterson &
Plowman (1989 อJางถึงใน อุทัสน วีระศักดิ์การุณย, 2556) ที่ไดJอธิบายถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของแตKละ
บุคคลจะงานที่มีประสิทธิภาพไดJนั้น ตJองประกอบดJวยความสามารถ ความชํานาญและสิ่งจูงใจใหJทําปฏิบัติงาน
ไปสูKเปsาหมาย โดย ประเมินผลของประสิทธิภาพนั้นไดJจากคุณภาพของงาน ปริมาณงาน เวลาและคKาใชJจKายในการ
ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังสอดคลJองกับผลงานวิจัยของเกตุศิรินทร เพ็ชรบูรณ (2556) ที่ไดJศึกษาเรื่องการศึกษา
ลักษณะสKวนบุคคล ภาวะผูJนําการเปลี่ยนแปลง และวัฒนธรรมองคการที่สKงผลตKอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ของพนั กงานระดั บปฏิ บั ติ การ กรณี ศึ กษาเขตสาทร กรุ งเทพมหานคร ผลการศึ กษาพบวK าภาวะผูJ นํ า การ
เปลี่ ยนแปลงในดJ านการสรJ างบารมี และดJ านคํ านึ งปl จเจกบุ คคล สK งผลตK อประสิ ทธิ ผลในการปฏิ บั ติ งานของ
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พนักงานระดับปฏิบัติการ และวัฒนธรรมองคการในดJานการริเริ่มสKวนบุคคล และดJานระบบการใหJรางวัลของ
องคการ สKงผลตKอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ
3. ความสัมพันธระหวKางภาวะผูJนํากับประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานใน บริษัท อีโกJสปอรตอินเตอร
เนชัลแนล จํากัด พบวKา ความสัมพันธระหวKางภาวะผูJนํากับประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานใน บริษัท อีโกJ
สปอรตอินเตอรเนชัลแนล จํากัด อยูKในระดับปานกลาง อยKางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งเปNนไปตามสมมติฐาน
สอดคลJ องกั บผลการศึ กษาของสาธิ ต บุ บผาสี (2553) การศึ กษาเรื่องภาวะผูJ นํ ากั บประสิทธิ ผลขององคการ
กรณีศึกษา กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ผลการศึกษา พบวKา ระดับภาวะผูJนําเชิงการเปลี่ยนแปลง โดยรวมอยูKใน
ระดับสูง สKวนระดับภาวะผูJนําแบบแลกเปลี่ยน โดยรวมอยูKในระดับปานกลาง และระดับภาวะผูJนําแบบปลKอยเสรี
โดยรวม อยูKในระดับปานกลาง ในสKวนของระดับประสิทธิผลขององคการ ผลการศึกษา พบวKา ระดับประสิทธิผล
ขององคการ ของกรมสรรพาวุธทหารอากาศ อยูKในระดับปานกลาง ความสัมพันธระหวKางภาวะผูJนํากับประสิทธิผล
ขององคการ พบวK าภาวะผูJนํ าเชิงการเปลี่ยนแปลงภาวะผูJ นําแบบแลกเปลี่ ยน และภาวะผูJนําแบบปลKอยเสรี มี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลขององคการอยKางมีนัยสําคัญที่ 0.05
ขอเสนอแนะ
1.ภาวะผูJนําที่มุKงเนJนความสัมพันธ เพื่อใหJการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ ผูJบริหารองคควรมีการสรJาง
สัมพันธภาพใหJเกิดขึ้นภายในองคกรอยKางตKอเนื่อง ระหวKางผูJบริหารกับพนักงานใหJเกิดขึ้นเพื่อใหJเกิด ความ
สามัคคี การพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน การทํางานเปNนทีม เชKน การจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ การจัดกิจกรรมนันทนาการ
เปNนตJน อันเปNนการสรJางสัมพันธภาพที่ดีใหJเกิดขึ้นในองคกร
2.ภาวะผูJนําที่มุKงเนJนงาน ผูJบริหารองคกร ควรมีการพัฒนาศักยภาพของพนักงานภายในองคกรอยKาง
ตKอเนื่อง เพื่อใหJพนักงานมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เชKน การจัดฝ•กอบรม การสนับสนุนการศึกษาใหJกับ
พนักงาน เปNนตJน
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