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       อาจารยท่ีปรึกษา ดร. รังสิมา หอมเศรษฐี** 

 
บทคัดยอ 

 
  การวิจยัคร้ังนีมี้วัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะผูนํายุคใหมและแรงจูงใจ 
ใฝสัมฤทธ์ิและการรับรูประสิทธิผลขององคกร กรณีศึกษาหวัหนาคลังสินคาธุรกิจคาปลีกแหงหนึง่ 
(2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการรับรูประสิทธิผลขององคกรกรณีศึกษาหวัหนาคลังสินคาธุรกิจคาปลีก
แหงหนึ่ง จําแนกเปนปจจยัสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ อายุงาน(3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง
คุณลักษณะผูนํายุคใหม แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิกับการรับรูประสิทธิผลขององคกร กรณีศึกษาหวัหนา
คลังสินคาธุรกิจคาปลีกแหงหนึ่ง กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนีเ้ปนหัวหนางานคลังสินคาของ
ธุรกิจคาปลีกแหงหนึ่ง ท้ังหมด 300 คน เคร่ืองมือในการวิจัยเปนแบบสอบถามประกอบดวย 4 สวน
คือ (1) แบบสอบถามเกี่ยวกบัขอมูลสวนบุคคล (2) เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะผูนํายุค
ใหม (3) เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ (4) แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู
ประสิทธิผลองคกร สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คารอยละ คาเฉล่ีย การทดสอบ T-test การหาคา
แปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA ดวยวิธีการของ Scheffe มาตรฐานท่ีระดับนยัสําคัญ 
ทางสถิติ 0.5 คาสัมประสิทธสหสัมพันธแบบเพียรสัน ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ (1) หวัหนางาน 
ท่ีมีสถานภาพสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ อายุงาน ท่ีแตกตางกัน มีผลตอการรับรูประสิทธิผลของ
องคกรของหัวหนางานตางกนั(2) คุณลักษณะผูนํายุคใหม แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ มีความสัมพันธกับ

                                                            

  
*นักศึกษาปริญญาโท สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

  
**อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ประจําคณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องคการ มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
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การรับรูประสิทธิผลขององคกรของ กรณีศึกษาหวัหนางานคลังสินคา ธุรกิจคาปลีกแหงหนึ่ง พบวา
หัวหนางานมีคุณลักษณะผูนํายุคใหม แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิมีความสัมพันธกับการรับรูประสิทธิผล
ขององคกรท่ีระดับนยัสําคัญ .01  
 

บทนํา 

  เร่ืองการรับรู ประสิทธิผลขององคกรมีความสําคัญอยางยิ่งในศาสตรทางการบริหารและ
องคกรนับวาเปนการตัดสินใจข้ันสุดทายของการบริหารองคกรประสบความสําเร็จหรือไมเพียงใด 
องคกรจะอยูรอดและมีความมั่นคงจะข้ึนอยูกับประสิทธิผลองคกรจะลมสลายไปในที่สุดชวย
ตรวจสอบวัตถุประสงคการจัดต้ังองคกร การจัดต้ังองคกรยอมกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายไว
อยางชัดเจน เพื่อดําเนินงานใหเปนไปตามความตองการประเมินผลการดําเนินงานกบัแผนงานท่ี
กําหนดการดําเนินงานในแตละกิจกรรมยอมตองมีการวางแผน กําหนดหนาท่ี ความรับผิดชอบ การ
จัดสรรทรัพยากร การใชอํานาจหนาท่ีการบริหารการปฏิบัติงาน ใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงาน ประเมินผลสําเร็จกับวัตถุประสงคเปรียบเทียบผลงานที่ดําเนนิการไดตาม
แผนงานกับวตัถุประสงคขององคกรท่ีคาดหวัง ซ่ึงประสิทธิผลองคกรเปนผลที่เกิดข้ึน จาก
ความสามารถขององคกรดวยการใชทรัพยากรบริหารงานอยางคุมคา และไดประโยชนสูงสุด 
เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค และเปาหมายท่ีกําหนดไวโดยทําใหผูรับบริการจากองคกรพึงพอใจ
ในงาน และองคกรสามารถปรับตัว และพัฒนาใหดํารงอยูตอไปได (นวพร ศรีสวาท, 2557) ดังนั้น
จึงสอดคลองกับภาวะผูนําของหัวหนางานภายในองคกร ในสถานการณท่ีทุกองคกรแขงขันกัน 
เร่ืองทุนมนุษยในดานภาวะผูนํายุคใหมในดานการสรางบารมีและดานการคํานึงปจเจกบุคคล สงผล
ตอการรับรับรูประสิทธิผลขององคกรของพนักงานและดานวัฒนธรรมองคกรดานการริเร่ิมสวน
บุคคล ดานความเปนหนึ่งอันเดียวกนั และดานระบบการใหรางวัลขององคกรท่ีสงผลตอการรับรับรู
ประสิทธิผลขององคกรของพนักงาน (เกตุศิรินทร, 2556) ซ่ึงอาจสงผลกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  
ในการปฏิบัติงานท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสามารถท่ีจะทํางานได 
ตามนโยบาย หากมีการเพิ่มปริมาณงานแกพนักงาน และหนวยงานซ่ึงจะทําใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดตามมาตรฐาน ถึงแมจะมีการเพิ่มปริมาณงานกต็ามซ่ึงหมายความวา องคกรมีข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานท่ีสนับสนุนใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองมีการนําเทคนิควิธีการปฏิบัติงานใหม ๆ 
มาประยุกตใช (เสกสรร อรกุล, 2557) ดังนัน้การบริหารงานของธุรกิจคาปลีกแหงหนึง่ ในยุค 
แหงการเปล่ียนแปลงนี้จึงมีความตองการหัวหนางานท่ีมีคุณลักษณะผูนํายุคใหม มีแรงจูงใจ 
ใฝสัมฤทธ์ิสวนตัวท่ีเหมาะสมและสามารถจูงใจใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังและเต็มใจ 
สามารถนําพาองคกรสูเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา คุณลักษณะผูนํา
ยุคใหมกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ ซ่ึงเปนองคประกอบท่ีนาจะมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของ
องคกรธุรกิจคาปลีกแหงหนึง่ 
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วัตถุประสงคในการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดบัคุณลักษณะผูนํายุคใหมและแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิและการรับรู
ประสิทธิผลขององคกร กรณีศึกษาหวัหนาคลังสินคาธุรกิจคาปลีกแหงหนึ่ง 
  2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการรับรูประสิทธิผลขององคกรกรณีศึกษาหัวหนาคลังสินคา
ธุรกิจคาปลีกแหงหนึ่ง จําแนกเปนปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ อายงุาน 
  3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูนํายุคใหม แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิกับการรับรู
ประสิทธิผลขององคกร กรณีศึกษาหวัหนาคลังสินคาธุรกิจคาปลีกแหงหนึ่ง 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. หัวหนาคลังสินคาธุรกิจคาปลีกแหงหนึ่งท่ีมีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกนั ไดแก  
เพศ อายุ อายุงาน มีการรับรูประสิทธิผลขององคกรแตกตางกัน 
  2. คุณลักษณะผูนํายุคใหม แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิมีความสัมพันธกับการรับรูประสิทธิผลของ
องคกร กรณีศึกษาหวัหนาคลังสินคาธุรกิจคาปลีกแหงหนึ่ง 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ หัวหนางานคลังสินคาธุรกิจคาปลีกแหงหนึ่งจํานวน 

950 คน และกลุมตัวอยางท่ีใชในวจิัยคร้ังนีไ้ดจากการพิจารณาขนาดกลุมตัวอยางตามหลัก 
การคํานวณขนาดกลุมตัวอยางจากสูตรของ Yamane (1973, p.1088) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 281 
คน งานวจิัยนีเ้ปนการสํารวจความคิดเหน็ของหัวหนางานคลังสินคาธุรกิจคาปลีกแหงหนึ่ง 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
  1. เพื่อการนําผลการศึกษามาเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับหัวหนางานไดตระหนกัถึง
ความสําคัญของคุณลักษณะผูนํายุคใหมท่ีมีผลตอการรับรูประสิทธิผลขององคกร 
 2. เพื่อการนําผลการศึกษามาใชเปนขอมูลประกอบการวางแผนพัฒนาการบริหารงาน 
ใหมีประสิทธิภาพอยางยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งพัฒนาผูนํายุคใหม และแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 
  3. เพื่อนําผลการศึกษาไปเปนขอมูลการคัดเลือกบุคคลและพัฒนาบุคคลใหมีแรงจูงใจ 
ใฝสัมฤทธ์ิ 
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ประกอบดวยขอ

คําถามจํานวน 3 ขอ ประกอบไปดวย เพศ อายุ อายุงาน สวนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ผูนํายุคใหม ผูวิจัยไดปรับปรุงและพัฒนาจากแบบสอบถามของ วุฒิไกร เถยสูงเนิน (2548) ซ่ึงใช
ทฤษฎีของ Bass and Avolio สวนท่ี 3แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ ผูวิจัยไดปรับปรุง
และพัฒนามาจากแบบสอบถามของ เลิศศิลป รัตนมุสิก (2538) ซ่ึงใชทฤษฎีของ McClelland 

 
ผลการวิจัย 
 
สมมติฐานท่ี 1 หัวหนาคลังสินคาธุรกิจคาปลีกแหงหนึ่งท่ีมีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกนั  
 
ตาราง 1 
เปรียบเทียบการรับรูประสิทธิผลขององคกร จําแนกตามเพศ    

(n = 300) 

เปรียบเทียบความคิดเห็น 
เพศชาย เพศหญิง 

t P 
x̄  SD x̄  SD 

ยุทธศาสตรขององคกร 3.14 .928 2.84 .867 2.643 .000* 
โครงสรางขององคกร 3.12 .934 2.89 .964 1.851 .000* 
ระบบการบริหารจัดกรภายในองคกร 2.08 .225 2.07 .217 2.591 .011 
การบริหารทรพัยากรมนุษย 2.37 .577 2.34 .635 2.616 .010 
ทักษะท่ีโดดเดนขององคกร 2.17 .371 2.16 .355 2.521 .013 
แบบของภาวะผูนํา 2.13 .336 2.12 .328 2.527 .012 
คานิยมรวมขององคกร 2.07 .252 2.08 .283 3.273 .001 
คาเฉลีย่รวม 2.44 .323 2.36 .329 1.956 .052 

*p < 0.05 
 
  จากตาราง 1 พบวาหวัหนาคลังสินคาธุรกิจคาปลีกแหงหนึ่งท่ีมีเพศตางกันมีการรับรู
ประสิทธิผลขององคกรในภาพรวมไมแตกตางกัน แตพิจารณาเปนรายดานแลวพบวาทุกดานมีเพศ 
ท่ีแตกตางกันมีการรับรูประสิทธิผลขององคกรแตกตางกัน โดยเพศชายมีการรับรูประสิทธิผลของ
องคกรสูงกวาเพศหญิง 
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ตาราง 2 
เปรียบเทียบการรับรูประสิทธิผลขององคกร จําแนกตามอายุ     

(n = 300) 

เปรียบเทียบความคิดเห็น 
แหลงความ
แปรปรวน 

SS  df M S F Sig. 

ยุทธศาสตรขององคกร ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

.771 
12.242 
13.012 

3 
296 
299 

.257 

.041 
6.210 .000* 

โครงสรางขององคกร ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

1.444 
38.036 
39.479 

3 
296 
299 

.481 

.128 
3.745 .011 

ระบบการบริหารจัดกรภายใน
องคกร 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

.784 
14.068 
14.852 

3 
296 
299 

.261 

.048 
5.501 .001* 

การบริหารทรัพยากรมนษุย ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

1.307 
46.223 
47.530 

3 
296 
299 

.436 

.156 
2.789 .041 

ทักษะท่ีโดดเดนขององคกร ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

1.482 
38.780 
40.262 

3 
296 
299 

.494 

.131 
.3771 0.11 

แบบของภาวะผูนํา ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

1.158 
32.138 
33.296 

3 
296 
299 

.386 

.109 
3.555 .015 

คานิยมรวมขององคกร ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

1.147 
19.161 
20.307 

3 
296 
299 

.382 

.065 
5.904 .001* 

คาเฉล่ียรวม 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

1.073 
14.804 
15.877 

3 
296 
299 

.358 

.050 
7.155 .000* 

*p < 0.05 
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จากตาราง 2 จากตารางพบวาหัวหนาคลังสินคาธุรกิจคาปลีกแหงหนึ่งท่ีมีอายุตางกัน 
มีการรับรูประสิทธิผลขององคกรตางกันในภาพรวมและรายไดแตกตางกัน ซ่ึงเปนตามสมมติฐาน
ท่ีต้ังไว 

 
ตาราง 3 
  เปรียบเทียบความแตกตางของอายุตางกัน ท่ีมีการรับรูประสิทธิผลขององคกรตางกัน  
ดวยวิธี Sheffe 

จากตาราง 3.1 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาในดานยุทธศาสตรขององคกรของหัวหนา
คลังสินคาธุรกิจคาปลีกแหงหนึ่งท่ีมีอายุ 25 – 30 ป มีการรับรูประสิทธิผลขององคกร สูงกวา
หัวหนางานท่ีมีอายุ 36 – 40 ป อายุ 31 – 35 ป อายุ มากกวาอายุ 40 ป ซ่ึงเปนตามสมมติฐานท่ีต้ังไว 

จากตาราง 3.2 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาในดานโครงสรางขององคกรของหัวหนา
คลังสินคาธุรกิจคาปลีกแหงหนึ่งท่ีมีอายุ 25 – 30 ป มีการรับรูประสิทธิผลขององคกร สูงกวา
หัวหนางานท่ีมีอายุ 36 – 40 ป อายุ 31 – 35 ป อายุ มากกวาอายุ 40 ป ซ่ึงเปนตามสมมติฐานท่ีต้ังไว 

จากตาราง 3.3 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาในดานระบบการบริหารจัดการภายในองคกร
ของหัวหนาคลังสินคาธุรกิจคาปลีกแหงหนึ่งท่ีมีอายุ 25 – 30 ป มีการรับรูประสิทธิผลขององคกร 
สูงกวาหวัหนางานท่ีมีอายุ 36 – 40 ป อายุ 31 – 35 ป อายุ มากกวาอายุ 40 ป ซ่ึงเปนตามสมมติฐาน
ท่ีต้ังไว 

จากตาราง 3.4 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาในดานการบริหารทรัพยากรมนุษยของหัวหนา
คลังสินคาธุรกิจคาปลีกแหงหนึ่งท่ีมีอายุ 25 – 30 ป มีการรับรูประสิทธิผลขององคกร สูงกวา
หัวหนางานท่ีมีอายุ 31 – 35 ป อายุ 36 – 40 ปอายุ มากกวาอายุ 40 ป ซ่ึงเปนตามสมมติฐานท่ีต้ังไว 

จากตาราง 3.5 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาในดานทักษะท่ีโดดเดนขององคกรของหัวหนา
คลังสินคาธุรกิจคาปลีกแหงหนึ่งท่ีมีอายุ 25 – 30 ป มีการรับรูประสิทธิผลขององคกร สูงกวา
หัวหนางานท่ีมีอายุ 31 – 35 ป อายุ 36 – 40 ปอายุ มากกวาอายุ 40 ป ซ่ึงเปนตามสมมติฐานท่ีต้ังไว 

จากตาราง 3.6 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาในดานแบบของผูนําของหัวหนาคลังสินคา
ธุรกิจคาปลีกแหงหนึ่งท่ีมีอายุ 25 – 30 ป มีการรับรูประสิทธิผลขององคกร สูงกวาหวัหนางานท่ีมี
อายุ 31 – 35 ป อายุ 36 – 40 ปอายุ มากกวาอายุ 40 ป ซ่ึงเปนตามสมมติฐานท่ีต้ังไว 

จากตาราง 3.7 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาในดานคานิยมรวมขององคกรของหัวหนา
คลังสินคาธุรกิจคาปลีกแหงหนึ่งท่ีมีอายุ 25 – 30 ป มีการรับรูประสิทธิผลขององคกร สูงกวา
หัวหนางานท่ีมีอายุ 31 – 35 ป อายุ 36 – 40 ปอายุ มากกวาอายุ 40 ป ซ่ึงเปนตามสมมติฐานท่ีต้ังไว 
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  จากตาราง 3.8 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาหัวหนางานคลังสินคาธุรกิจคาปลีกแหงหนึ่ง  
ท่ีมีอายุ 25 – 30 ป มีการรับรูประสิทธิผลขององคกรในภาพรวมสูงกวาหัวหนางานท่ีมีอายุ 36 – 40 
ป อายุ 31 – 35 ป อายุ มากกวาอายุ 40 ป ซ่ึงเปนตามสมมติฐานท่ีต้ังไว 
 
ตาราง 4 
เปรียบเทียบการรับรูประสิทธิผลขององคกร จําแนกตามอายุงาน     

(n = 300) 
เปรียบเทียบความคิดเห็น แหลงความแปรปรวน SS df M S F Sig. 
ยุทธศาสตรขององคกร ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 
รวม 

.552 
11.272 
11.824 

2 
297 
299 

.223 

.033 
5.353 .001* 

โครงสรางขององคกร ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

1.324 
34.832 
36.156 

2 
297 
299 

.353 

.155 
2.525 .014 

ระบบการบริหารจัดกรภายใน
องคกร 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

.629 
13.192 
13.821 

2 
297 
299 

.231 

.025 
5.526 .001* 

การบริหารทรัพยากรมนุษย ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

1.217 
43.273 
44.490 

2 
297 
299 

.643 

.146 
3.637 .010 

ทักษะที่โดดเดนขององคกร ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

1.284 
37.938 
39.222 

2 
297 
299 

.525 

.154 
2.747 .001* 

แบบของภาวะผูนํา ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

1.115 
30.143 
31.258 

2 
297 
299 

.325 

.156 
3.674 .000* 

คานิยมรวมขององคกร ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

1.253 
17.636 
18.889 

2 
297 
299 

.342 

.025 
5.356 .000* 

คาเฉลี่ยรวม 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

1.193 
13.435 
14.628 

2 
297 
299 

.266 

.053 
6.253 .000* 

*p < 0.05 



8 

จากตารางท่ี 4 พบวาหวัหนาคลังสินคาธุรกิจคาปลีกแหงหนึ่งท่ีมีอายุงานตางกันมีการรับรู
ประสิทธิผลขององคกรตางกันของหวัหนาคลังสินคาตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ซ่ึงเปนตามสมมติฐานท่ีต้ังไว 

 
ตาราง 5 

  เปรียบเทียบความแตกตางของอายุงานตางกัน ท่ีมีการรับรูประสิทธิผลขององคกรตางกัน 
ดวยวิธี Sheffe 

จากตาราง 5.1 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาในดานยุทธศาสตรขององคกรของหัวหนา
คลังสินคาธุรกิจคาปลีกแหงหนึ่งท่ีมีอายุงาน มากกวา 10 ข้ึนไปมีการรับรูประสิทธิผลขององคกร 
สูงกวาหวัหนางานท่ีมีอายุงาน นอยกวา 5 ป อายุงาน 6 – 10 ป ซ่ึงเปนตามสมมติฐานท่ีต้ังไว 

จากตาราง 5.2 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาในดานโครงสรางขององคกรของหัวหนา
คลังสินคาธุรกิจคาปลีกแหงหนึ่งท่ีมีอายุงานมากกวา 10 ข้ึนไป มีการรับรูประสิทธิผลขององคกร 
สูงกวาหวัหนางานท่ีมีอายุงาน 6 – 10 ป อายุงานนอยกวา 5 ป ซ่ึงเปนตามสมมติฐานท่ีต้ังไว 

จากตาราง 5.3 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาในดานระบบการบริหารจัดการภายในองคกร
ของหัวหนาคลังสินคาธุรกิจคาปลีกแหงหนึ่งท่ีมีอายุงานนอยกวา 5 ป มีการรับรูประสิทธิผลของ
องคกร สูงกวาหัวหนางานท่ีมีอายุงาน มากกวา 10 ข้ึนไป อายุงาน 6 – 10 ป ซ่ึงเปนตามสมมติฐาน
ท่ีต้ังไว 

จากตาราง 5.4 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาในดานการบริหารทรัพยากรมนุษยของหัวหนา
คลังสินคาธุรกิจคาปลีกแหงหนึ่งท่ีมีอายุงาน 6 – 10 ปป มีการรับรูประสิทธิผลขององคกร  
สูงกวาหวัหนางานท่ีมีอายุงาน นอยกวา 5 ป อายุงานมากกวา 10 ข้ึนไป ซ่ึงเปนตามสมมติฐาน 
ท่ีต้ังไว 

จากตาราง 5.5 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาในดานทักษะท่ีโดดเดนขององคกรของหัวหนา
คลังสินคาธุรกิจคาปลีกแหงหนึ่งที่มีอายุงาน 6 – 10 ปมีการรับรูประสิทธิผลขององคกร  
สูงกวาหวัหนางานท่ีมีอาย ุมากกวา 10 ข้ึนไป อายุงาน นอยกวา 5 ป ซ่ึงเปนตามสมมติฐานท่ีต้ังไว 

จากตาราง 5.6 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาในดานแบบของผูนําของหัวหนาคลังสินคา
ธุรกิจคาปลีกแหงหนึ่งท่ีมีอายุงานมากกวา 10 ข้ึนไป มีการรับรูประสิทธิผลขององคกร  
สูงกวาหวัหนางานท่ีมีอายุงาน 6 – 10 ป อายุงาน นอยกวา 5 ป ซ่ึงเปนตามสมมติฐานท่ีต้ังไว 

จากตาราง 5.7 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาในดานคานิยมรวมขององคกรของหัวหนา
คลังสินคาธุรกิจคาปลีกแหงหนึ่งท่ีมีอายุงาน นอยกวา 5 ป มีการรับรูประสิทธิผลขององคกร  
สูงกวาหวัหนางานท่ีมีอายุงานมากกวา 10 ข้ึนไป อายุงาน6 – 10 ป ซ่ึงเปนตามสมมติฐานท่ีต้ังไว 
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จากตาราง 5.8 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาหัวหนางานคลังสินคาธุรกิจคาปลีกแหงหนึ่ง  
ท่ีมีอายุงาน มากกวา 10 ข้ึนไปมีการรับรูประสิทธิผลขององคกรในภาพรวมสูงกวาหัวหนางาน 
ท่ีมีอายุงาน6 – 10 ป อายุงานนอยกวา 5 ป ซ่ึงเปนตามสมมติฐานท่ีต้ังไว 
  สมมติฐานท่ี 2 คุณลักษณะผูนํายุคใหมและแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิมีความสัมพันธกับการรับรู
ประสิทธิผลขององคกรของหัวหนางานคลังสินคาธุรกิจคาปลีกแหงหนึ่ง 
 
ตาราง 6 
คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน คุณลักษณะผูนํายุคใหมกับการรับรูประสิทธิผลขององคกรของ
หัวหนางาน 

ตัวแปร 
การรับรูประสิทธิผล 
ขององคกร 

ระดับ 

คุณลักษณะผูนํายุคใหม   
การมีบารมี .782** คอนขางสูง 
การกระตุนปญญา .764** คอนขางสูง 
การสรางแรงบันดาลใจ .782** คอนขางสูง 
การคํานึงถึงความเปนเอกบุคคล .759** คอนขางสูง 
การเสริมสรางความสามารถผูใตบังคับบัญชา .782** คอนขางสูง 
การเสริมสรางทางบวกอยางเหมาะสม .759** คอนขางสูง 
การเสริมสรางทางบวกอยางเหมาะสม .784** คอนขางสูง 
รวม .803** คอนขางสูง 
**p <0.01, *p<0.05 

 
จากตาราง 6 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา คุณลักษณะผูนํายุคใหมมีความสัมพันธกับ 

การรับรูประสิทธิผลขององคกร โดยรวมและรายดานทุกดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
ซ่ึงเปนตามสมมติฐานท่ีต้ังไว 

ภาพรวมมีความสําคัญกันสูง โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน (rxy) เทากับ .803 
เม่ือพิจารณาคุณลักษณะผูนํายุคใหม ดานการมีบารมี การกระตุนปญญา การสรางแรงบันดาลใจ 
การคํานึงถึงความเปนเอกบุคคล การเสริมสรางความสามารถผูใตบังคับบัญชา การเสริมสราง
ทางบวกอยางเหมาะสม การเสริมสรางทางบวกอยางเหมาะสม มีความสัมพันธกับการรับรู
ประสิทธิผลขององคกร โดยรวมมีระดับสูง โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน (rxy = .782 
และ rxy = .764 และ rxy =.782และ rxy =.759และ rxy =.782 และ rxy =.759 และ rxy =.784) ตามลําดับ 
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ตาราง 7 
คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน แรงจงูใจใฝสัมฤทธ์ิกับการรับรูประสิทธิผลขององคกรของ
หัวหนางาน 

ตัวแปร 
การรับรูประสิทธิผล 
ขององคกร 

ระดับ 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ   
ความทะเยอทะยาน .905** คอนขางสูง 
ความกระตือรือรน .659** คอนขางสูง 
ความกลาเส่ียง .905** คอนขางสูง 
ความรับผิดชอบตอตนเอง .905 ** คอนขางสูง 
การรูจักวางแผน .841** คอนขางสูง 
ความมีเอกลักษณ .859** คอนขางสูง 
รวม .918** คอนขางสูง 
**p <0.01, *p<0.05 
 

จากตาราง 7 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิกับการรับรูประสิทธิผลของ
องคกร โดยรวมและรายดานทุกดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงเปนตามสมมติฐาน
ท่ีต้ังไว  

 
สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัย สรุปการวิจยัได ดังนี ้  

1. ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง คือ หัวหนางานคลังสินคาธุรกิจคาปลีกแหงหนึ่ง ท้ังหมด 
300 คน สวนใหญเปนเพศชาย มีจํานวน 219 คน (รอยละ 73.0) ระดับอายุ 31 - 35 ป มีจํานวน 171 คน 
(รอยละ 57.0) อายุงานในตําแหนง 6 - 10 ป มีจํานวน 159 คน (รอยละ 53.0) 

2. การรับรูประสิทธิผลขององคกรของหัวหนางาน โดยรวมอยูในระดบัสูง มีคาเฉล่ียเทากับ 
4.66 คุณลักษณะผูนํายุคใหมของหัวหนางาน โดยรวมอยูในระดับสูง มีคาเฉล่ียเทากบั 4.43 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิของหัวหนางาน โดยรวมอยูในระดบัสูง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.80 กรณีศึกษา
หัวหนางานคลังสินคาธุรกิจคาปลีกแหงหนึ่ง 
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3.ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา 
3.1 หัวหนางานท่ีมีสถานภาพสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ อายุงาน ท่ีแตกตางกัน มีผลตอ

การรับรูประสิทธิผลขององคกรของหัวหนางานตางกัน ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ี 1 
3.2 คุณลักษณะผูนํายุคใหม แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ มีความสัมพันธกับการรับรูประสิทธิผล

ขององคกรของ กรณีศึกษาหวัหนางานคลังสินคาธุรกิจคาปลีกแหงหนึ่ง พบวาหวัหนางานมี
คุณลักษณะผูนํายุคใหม แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิมีความสัมพันธกับการรับรูประสิทธิผลขององคกรท่ี
ระดับนยัสําคัญ .01 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ี 2 

 

การอภิปรายผล 
1. จากผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบวา จากผลการทดสอบสมมติฐานพบวา หัวหนา

คลังสินคาธุรกิจคาปลีกแหงหนึ่งท่ีมีเพศตางกันมีการรับรูประสิทธิผลขององคกรในภาพรวม 
ไมแตกตางกัน ยกเวน ดานยทุธศาสตรขององคกร ดานโครงสรางขององคกร ท้ังนี้ผูวิจัยใหเหตุผลวา 

1.1 โดยเพศชายมีการรับรูประสิทธิผลขององคกรสูงกวาเพศหญิง และยังพบวาหัวหนา
คลังสินคาธุรกิจคาปลีกแหงหนึ่งท่ีมีอายุตางกันมีการรับรูประสิทธิผลขององคกรตางกันของหัวหนา
คลังสินคาตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 หัวหนาคลังสินคาธุรกิจคาปลีกแหงหนึ่ง 
ท่ีมีอายุงานตางกันมีการรับรูประสิทธิผลขององคกรตางกันของหัวหนาคลังสินคาตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงเปนตามสมมติฐานท่ี 1 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
อัมพล ชูสนุก (2552) ท่ีศึกษาอิทธิพลของภาวะผูนําของซีอีโอตอประสิทธิผลองคการในบริบท 
ของวัฒนธรรมองคการของ บริษัทโรงกล่ันน้ํามันในประเทศไทยพบวาปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอ
ประสิทธิผลองคการในการปฏิบัติงานของพนักงานมีประสิทธิผลขององคกรแตกตางกัน  

2. จากผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบวา คุณลักษณะผูนํายุคใหม และ แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ
มีความสัมพันธกับการรับรูประสิทธิผลขององค กรณีศึกษาหัวหนางานคลังสินคาธุรกิจคาปลีก 
แหงหนึ่ง  

2.1 คุณลักษณะผูนํายุคใหมมีความสัมพันธกับการรับรูประสิทธิผลขององคกร โดยรวม
และรายดานทุกดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว  
เม่ือพิจารณาคุณลักษณะผูนํายุคใหม ดานการมีบารมี การกระตุนปญญา การสรางแรงบันดาลใจ  
การคํานึงถึงความเปนเอกบุคคล การเสริมสรางความสามารถผูใตบังคับบัญชา การเสริมสราง
ทางบวกอยางเหมาะสม การเสริมสรางทางบวกอยางเหมาะสม มีความสัมพันธกับการรับรู
ประสิทธิผลขององคกร ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยวรางคณา กาญจนพาที (2556) ไดศึกษาเร่ือง  
ภาวะผูนํายุคใหมและภาวะผูตามท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลองคกร : กรณีศึกษา ธนาคาร 
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เพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย พบวาดานภาวะผูนํายุคใหม ภาวะผูตาม และประสิทธิผล
องคกรโดยรวมอยูในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

3. ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิกับการรับรูประสิทธิผลขององคกรของหัวหนางานโดยรวมและ
รายดานทุกดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงเปนตามสมมติฐานท่ี 2 ดานความ
ทะเยอทะยาน ความกระตือรือรน ความกลาเส่ียง ความรับผิดชอบตอตนเอง การรูจักวางแผน  
ความมีเอกลักษณ มีความสัมพันธกับการรับรูประสิทธิผลขององคกร โดยรวมมีระดับสูง  
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย วสุิทธ์ิ สงวนศักดิ์ (2550) ไดศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางการรับรู
ประสิทธิผลในองคการ และความขัดแยงในองคการกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิของพนักงาน พบวา  
การรับรูประสิทธิผลในองคการ และความขัดแยงในองคการกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิของพนักงาน
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง การรับรูความประสิทธิผลในองคการทั้งโดยรวมและรายดาน 
มีความสัมพันธทางบวกกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิการทํางานของพนักงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ .01  

 
ขอเสนอแนะ   
ขอเสนอแนะสําหรับองคการ        
 จากผลการศึกษา คุณลักษณะผูนําใหม แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ กับการรับรูประสิทธิผล 
ขององคกร กรณีศึกษาหัวหนางานคลังสินคาธุรกิจคาปลีกแหงหนึ่ง ผูวจิัยมีขอเสนอแนะดังนี ้

1. งานวิจยัจะพบถึงระดับแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิของหัวหนางานท่ีมีระดบัสูงแตละองคกร 
ก็ไมควรละเลยท่ีจะสํารวจ และปรับปรุงอยูเสมอ เพื่อเปนการเพิ่มคุณภาพชีวติในการทํางาน และ 
ยังเปนการสรางความผูกพันตอองคกรอีกดวย 

2. ควรมีการพฒันาความรูใหม ๆ ใหแกหวัหนางานอยูเสมอ เชนฝกอบรมความรูทาง
วิทยาการใหมๆ  ฝกอบรมการสรางสัมพันธภาพรวมกนั เปนตน เพื่อเปนการเปดโอกาสใหหวัหนา
งานแตละคนคนพบทักษะท่ีเหมาะกับตนเองและจะทําใหมีการทํางานท่ีเกิดประสิทธิผลขององคกร 

3. กระตุนใหหัวหนางานตระหนกัและใหความสําคัญเร่ืองคุณลักษณะผูนํายคุใหมและรูจัก
ปรับปรุงพัฒนาตนเองใหสามารถแสดงคุณลักษณะผูนํายุคใหมไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ
ตาง ๆ 
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ขอเสนอสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ ทางดานจิตวิทยาองคการเพิ่มเติมท่ีจะชวยเพิม่ประสิทธิภาพในการ
ทํานายการรับรูประสิทธิผลขององคการไดวัฒนธรรมขององคกร บรรยากาศขององคกร พฤติกรรม
การเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร 
  2. การวัดคุณลักษณะผูนํายุคใหม ควรมกีารวัดความคิดเห็น จะทําใหเกิดขอมูลท่ีไดมานั้น 
มีความถูกตอง และเปนประโยชนมากข้ึน 
  3. ในการวจิัยคร้ังนี้เปนการวิจัย โดยการใชแบบสอบถามดังนั้นในการวิจัยคร้ังตอไป 
ควรมีการทําวจิัยเชิงคุณภาพควบคูไปดวย โดยการสัมภาษณ และสังเกตพฤติกรรมของหัวหนางาน 
ซ่ึงจะทําใหผลการวิจยัท่ีไดมีความเท่ียงตรงมากข้ึน 
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