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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาระดบัความฉลาดทางอารมณ์ การรับรู้
ภาวะผูน้ า ความพึงพอใจในงาน และประสิทธิผลของทีม (2) เพื่อศึกษาอิทธิพลตวัแปรคัน่กลางของ
การรับรู้ภาวะผูน้ าและความพึงพอใจในงานในฐานะท่ีเป็นปัจจยัถ่ายทอดอิทธิพลของความฉลาด
ทางอารมณ์สู่ประสิทธิผลของทีมบริษทั เอสพีมาร์เก็ตต้ิง ซัพพลาย จ ากดั โดยผูว้ิจยัน้ีเป็นการวิจยั
เชิงปริมาณดว้ยวิธีการวิจยัเชิงส ารวจกบัประชากร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนกังานบริษทั     
เอสพีมาร์เก็ตต้ิง ซัพพลาย จ ากดั จ  านวน 139 ตวัอย่าง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม     
มีการตอบกลบัครบทุกฉบบั สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั คือ วิเคราะห์ดว้ยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการวเิคราะห์สมการโครงสร้างโดยใชโ้ปรแกรม PLS Graph 3.0 
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    ผลการวิจยัพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ การรับรู้ภาวะผูน้ า ความพึงพอใจในงาน และ
ประสิทธิผลของทีมบริษัท เอสพีมาร์เก็ตต้ิง ซัพพลาย จ ากดั มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก    
ส่วนผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์โดยสัมประสิทธ์ิความถดถอยอิทธิพลทางตรงและทางออ้มท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิผลของทีม พบวา่ (1) ความฉลาดทางอารมณ์มีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้ภาวะ
ผูน้ า ความพึงพอใจในงาน และประสิทธิผลของทีม มีค่าเท่ากบั 0.777, 0.365 และ 0.372 ตามล าดบั 
(2) การรับรู้ภาวะผูน้ ามีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจในงานและประสิทธิผลของทีม มีค่าเท่ากบั 
0.439 และ 0.274 ตามล าดบั (3) ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของทีม มีค่า
เท่ากบั 0.209 และ (4) การรับรู้ภาวะผูน้ าและความพึงพอใจในงานเป็นตวัแปรคัน่กลางระหว่าง
ความฉลาดทางอารมณ์กบัประสิทธิผลเช่นกนั 
 

ค าส าคญั: ความฉลาดทางอารมณ์, การรับรู้ภาวะผูน้ า, ความพึงพอใจในงาน, ประสิทธิผลของทีม 
 

Abstract 
 This study has an intention to (1) study the level of emotional intelligence, leadership 
perception, job satisfaction, and team effectiveness, and (2) study the leadership perception and 
job satisfaction as mediators between emotional intelligence and team effectiveness of S.P. 
Marketing Supply Company Limited. This research is considered as a quantitative research by 
using survey research method. The sample size includes 139 personnel of S.P. Marketing Supply 
Company Limited. The questionnaires were used to collect the needed data. The descriptive  
statistics are percentage, mean, and standard deviation. The data were analyzed by using 
Structural Equation Model (SEM) by using PLS Graph 3.0 
 The results found that the emotional intelligence, leadership perception, job 
satisfaction, and team effectiveness are at the high level. The research also found that (1) the 
emotional intelligence has a direct effect on leadership perception, job satisfaction, and team 
effectiveness at 0.777, 0.365, and 0.372 respectively, (2) leadership perception has a direct effect 
on job satisfaction and team effectiveness at the value of 0.439 and 0.274, (3) job satisfaction has 
a direct effect on team effectiveness at the value of 0.209, and (4) leadership perception and job 
satisfaction are acting as mediators between emotional intelligence and team effectiveness. 
 

Keywords: Emotional intelligence, Leadership perception, Job satisfaction, Team effectiveness 
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บทน า 
 ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 สภาพการณ์แข่งขนัของธุรกิจเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 
การพฒันาประสิทธิภาพการท างานให้บรรลุซ่ึงเป้าหมายถือเป็นสมรรถนะหลักในการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัให้กบัองคก์าร โดยหลายองคก์ารต่างมุ่งเน้นสร้างให้ทรัพยากรมนุษย์
เกิดกระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิผลท่ีมุ่งเนน้องคป์ระกอบของการบรรลุซ่ึงเป้าหมายร่วมกนัผา่น
กระบวนการประสานกิจกรรมของสมาชิกในทีม โครงสร้างของหน่วยงาน นโยบายการบริหาร 
กิจกรรมการควบคุม และการติดตามประเมินผลการท างาน เพื่อใหอ้งคก์ารสร้างผลงานท่ีดีมีผลผลิต
ท่ีมีคุณภาพและเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (Mahembe & 
Engelbrecht, 2014, p. 2; ธญันนัท ์ บุญอยู ่และคณะ, 2559, หนา้ 80)  
 การท างานของทีมท่ีมีประสิทธิผลเชิงประจกัษน์ั้น ตอ้งอาศยัปัจจยัท่ีส าคญัหลายประการ
ในการน าไปสู่ความส าเร็จขององค์การ อาทิ ปัจจยัความฉลาดทางอารมณ์ท่ีเป็นคุณลกัษณะหน่ึงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความคิด อารมณ์และพฤติกรรมของปัจจยัการรับรู้ภาวะผูน้ าท่ีเป็นหัวใจหลกัในการ
พฒันาความรู้ท่ีฝังอยู่ภายในให้เกิดเป็นวิสัยทศัน์ในการเปล่ียนแปลงไดอ้ย่างเหมาะสม (Dizgah & 
Keshavarz, 2015, p. 993) โดยปัจจยัการรับรู้ภาวะผูน้ าภายในองค์การจะเป็นปัจจยัส าคญัในการ
สร้างให้พนกังานเกิดความพึงพอใจในงานท่ีสูงข้ึนและสร้างให้พนกังานเกิดความมุ่งมัน่ท่ีจะท างาน
ให้เกิดประสิทธิผลของการจัดการในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดท่ีจะน าไปสู่
ผลตอบแทนท่ีออกมาได้เกินจากส่ิงท่ีตอ้งเสียไป (Saeed, 2016, p. 16; Benrazavi & Silong, 2013,   
p. 126) โดยปัจจยัความพึงพอใจในงานจะเป็นพฤติกรรมท่ีท าให้เกิดบทบาทการประยุกต์ใช้ท่ี
สามารถส่งเสริมการบริหารจดัการ กระบวนการปฏิบติังาน และการจดัการทรัพยากรมนุษย์ท่ี
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่องคก์ารทั้งในเชิงบวกและเชิงลบไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และเป็นปัจจยัท่ีเช่ือมโยง
ความสัมพนัธ์ท่ีท าให้ความฉลาดทางอารมณ์มีผลต่อประสิทธิผลเพิ่มมากข้ึน (Vratskikh et al., 
2016, p. 71) 
 บริษทั เอสพีมาร์เก็ตต้ิง ซัพพลาย จ ากดั ซ่ึงเป็นหน่ึงในธุรกิจขนาดกลางท่ีด าเนินธุรกิจ
เก่ียวกับการแปรรูปอาหารจากสัตว์น ้ า มีวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีมุ่งมั่นจะเป็นผู ้น าทางด้าน
อุตสาหกรรมอาหารท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคอุตสาหกรรมต่างๆ ไดอ้ย่าง
ต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้นการพฒันาและเพิ่มศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยภ์ายในองค์การให้เกิดการ   
หล่อหลอมทางวฒันธรรม การมีส่วนร่วมในการท างานเป็นทีมให้กลายเป็นสมรรถนะหลกัแก่
องค์การ เพื่อเสริมสร้างให้ เกิดประสิทธิผลของทีมท่ีมีประสิทธิภาพในการขับเคล่ือนการ
เปล่ียนแปลงของวิสัยทศัน์และพนัธกิจขององค์การให้สอดคลอ้งกบับทบาทการท างานท่ีมีความ
สมดุลภายในทีม (Dizgah & Keshavarz, 2015, p. 992) มีความเป็นเอกลกัษณ์ ความเหน่ียวแน่น และ
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กลไกการส่ือสารท่ีผ่านกระบวนการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกในทีมให้บรรลุตามเป้าหมายท่ี
องคก์ารก าหนดไว ้(WU & Chen, 2014, p. 41) 
 จากประเด็นดงักล่าวขา้งตน้ จึงท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ภาวะ
ผูน้ าและความพึงพอใจในงานท่ีอยู่ในฐานะตวัแปรคัน่กลางท่ีเช่ือมโยงระหว่างความฉลาดทาง
อารมณ์สู่ประสิทธิผลของทีมบริษทั เอสพีมาร์เก็ตต้ิง ซพัพลาย จ ากดั เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัในแต่ละ
ดา้นวา่ มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร โดยผลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีจะก่อให้เกิดปัจจยัท่ีน าไปสู่การ
ท างานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิผลท่ีปลูกฝังให้เกิดค่านิยมในการท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์การ
โดยตรงสืบไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาระดบัความฉลาดทางอารมณ์ การรับรู้ภาวะผูน้ า ความพึงพอใจในงาน และ
ประสิทธิผลของทีมบริษทั เอสพีมาร์เก็ตต้ิง ซพัพลาย จ ากดั  
 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลตวัแปรคัน่กลางของการรับรู้ภาวะผูน้ าและความพึงพอใจในงานใน
ฐานะท่ีเป็นปัจจยัถ่ายทอดอิทธิพลของความฉลาดทางอารมณ์สู่ประสิทธิผลของทีมบริษทั เอสพี   
มาร์เก็ตต้ิง ซพัพลาย จ ากดั 
 

ขอบเขตของการวจิัย 
 การวิจยัคร้ังน้ีก าหนดขอบเขตประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ พนักงานของบริษทั เอสพี
มาร์เก็ตต้ิง ซัพพลาย จ ากดั จ  านวนทั้งส้ิน 211 คน (บริษทั เอสพีมาร์เก็ตต้ิง ซัพพลาย จ ากดั, 2560) 
และกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนักงานของบริษทั เอสพีมาร์เก็ตต้ิง ซัพพลาย จ ากดั 
จ านวน 139 คน โดยก าหนดขนาดตวัอยา่งตามตารางของ (1973) ภายใตค้วามเช่ือมัน่ 95% ยอมให้มี
ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ 5 และใช้วิธีการสุ่ม Yamane ตัวอย่าง 2 แบบ คือ (1) ใช้การ         
สุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง และ (2) ใชว้ธีิจดัสรรจ านวนตวัอยา่งตามสัดส่วนกบัจ านวนประชากร 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. สามารถน าผลการวจิยัท่ีไดรั้บไปใชใ้นการวางแผนในการท างานร่วมกนัในบริษทัท่ีจะ
ท าใหเ้กิดประสิทธิผลในการท างานเพิ่มมากข้ึน   
 2. สามารถน าผลการวิจยัท่ีไดไ้ปใชใ้นการเสริมสร้างให้พนกังานเกิดพฤติกรรมการรับรู้
ภาวะผูน้ าและความพึงพอใจในงานท่ีจะเป็นปัจจยัท่ีน าไปสู่ประสิทธิผลของทีมบริษัท เอสพี        
มาร์เก็ตต้ิง ซพัพลาย จ ากดั 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 จากการทบทวนวรรณกรรมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดท้  าการสรุป
ไวด้งัน้ี 
 1. ความฉลาดทางอารมณ์ (emotional intelligence--EM) เป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลท่ี
เกิดจากการผสมผสานระหว่างความคิด อารมณ์และพฤติกรรมการเอาใจใส่ในตนเอง ความมัน่ใจ
และความตระหนกัในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลในการสร้างความเขา้ใจในสัมพนัธภาพอนัดีต่อ
สังคมและบุคคลท่ีเป็นหัวใจหลกัของการเป็นผูน้ าในการเปล่ียนแปลงวิสัยทศัน์ภายในองค์การ 
(Dizgah & Keshavarz, 2015, p. 992) โดยผูน้ าท่ีสามารถเปล่ียนแปลงวิสัยทศัน์ไดเ้หมาะสมย่อมท่ี
จะส่งผลถึงประสิทธิผลของทีมทั้งในระดบักลุ่มและระดบัองค์การ ซ่ึงบุคคลท่ีมีความสามารถใน
การจดัการและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งก็สามารถปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงได้
อย่างเหมาะสม เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีและด ารงตนอยู่ในสังคมอยา่งมีความสุข ความสามารถในการ
จดัการแกไ้ขปัญหา ความขดัแยง้ต่าง ๆ และสามารถปรับตวัเขา้กบัทุกสถานการณ์ก็จะท าให้เกิดการ
ท างานเป็นทีมเพิ่มข้ึน  
 2. การรับรู้ภาวะผู้น า (leadership perception--LE) เป็นคุณลกัษณะทางพฤติกรรมของ
บุคคลท่ีมีส่วนส าคัญต่อการขับเคล่ือนให้ เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู ้บังคับบัญชาและ
ผูใ้ต้บงัคบับญัชาให้เกิดเป้าหมายร่วมกัน และสร้างพฤติกรรมให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการ
ท างาน โดยผูน้ าเป็นผู ้สร้างสภาพแวดล้อมในการท างานและสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง      
เพื่อนร่วมงานก็จะท าให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการท างานและสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิท ธิผลให้แ ก่องค์การ  (Beliias & Koustelios, 2014, p. 24) โดย Abuzid & Abbas (2017,          
p. 935) ได้ศึกษาเก่ียวกับแนวคิดของผูน้ าท่ีมีผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการท างานของ
พนักงาน เม่ือพนักงานเกิดความพึงพอใจในงานท่ีเป็นทั้ งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
องคก์ารก็จะท าให้เกิดความชอบในวฒันธรรมการท างานท่ีเป็นความคิดสร้างสรรคใ์นงาน และเม่ือ
พนกังานเกิดการรับรู้ภาวะผูน้ าท่ีเป็นส่ิงกระตุน้ก็จะท าให้พนกังานเกิดความพึงพอใจในการท างานท่ี
เพิ่มขีดความสามารถในการคิดสร้างสรรคส่ิ์งท่ีดีและเป็นประโยชน์ท่ีเหนือกวา่และแตกต่างกนัภายใน
ทีมไดเ้ช่นกนั (Mahembe & Engelbrecht, 2014, p. 3) 
 3. ความพึงพอใจในงาน (job satisfaction--JS) เป็นสภาวะทางอารมณ์หรือเจตคติภายใน
จิตใจของแต่ละบุคคลทั้งเชิงบวกหรือเชิงลบท่ีเกิดจากความความหวงัและตอบสนองต่อคุณลกัษณะ
ของการท างานท่ีก่อให้เกิดความสุขจาการท างานร่วมกนัให้ประสบความส าเร็จอยา่งแทจ้ริง (Belias 
& Koustelios, 2014, p. 35) โดยความคาดหวงัท่ีเกิดจากอตันัยทางธรรมชาติท่ีแตกต่างกนัไปของ    
แต่ละบุคคล อาจเกิดจากปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์การ ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน 
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คุณลกัษณะงาน การยอมรับนบัถือจากเพื่อนร่วมงาน และค่าตอบแทนหรือเงินเดือน เป็นตน้ (Malik 
& Usman, 2011, p. 429) ท่ีจะท าให้เกิดผลของความพึงพอใจในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมท่ีเป็น
ทั้งผลผลิตและผลประโยชน์ขององคก์าร การจดัการท่ีสามารถตอบสนองต่อความส าเร็จในการเพิ่ม
คุณค่าของงานให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์การได้  โดย Arvey et al. (1989, p. 187) กล่าวว่า        
การสร้างทัศนคติให้พนักงานเกิดอารมณ์ท่ีดีในเชิงบวกได้นั้ น จะท าให้พนักงานเกิดปฏิกิริยา
ตอบสนองต่องานทั้งดา้นเจตคติท่ีท าใหเ้กิดความพึงพอใจในงานท่ีสามารถเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ท่ี
ท าให้เกิดประสิทธิผลเพิ่มมากข้ึน  ซ่ึงความพึงพอใจในงานของบุคคลจะเป็นพฤติกรรมท่ีได้รับ
อิทธิพลจากปัจจยัภายในของบุคคลมากว่าเป็นผลท่ีมาจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีท าให้เกิด
บทบาทการ บูรณาการท่ีสามารถส่งเสริมการบริหารจดัการ กระบวนการปฏิบติังาน และการจดัการ
ทรัพยากรมนุษย์ท่ี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์การทั้ งในเชิงบวกและเชิงลบได้อย่างต่อเน่ือง
(Vratskikh et al., 2016, p. 71) 
 4. ประสิทธิผลของทีม (team effectiveness --TE) เป็นการจดัทีมท่ีก่อให้เกิดผลลพัธ์ท่ี
น าไปสู่การบรรลุถึงความส าเร็จตามเป้าหมายของกลุ่มบุคคลท่ีปฎิสัมพนัธ์ร่วมกนั (Mahembe & 
Engelbrecht, 2014, p. 2) และตระหนกัถึงบทบาทท่ีตอ้งการรับผิดชอบและพึ่งพาซ่ึงกนัและกนัให้
เกิดเป็นข้อเท็จจริงท่ีพฒันาการบริหารจดัการตามข้อเท็จจริงต่อระบบสังคมอย่างเป็นรูปธรรม      
เพื่อบรรลุความตอ้งการในเชิงการสร้างสรรคใ์ห้เกิดเป็นความพึงพอใจแก่สมาชิกและสามารถธ ารง
ความเป็นทีมให้คงอยูไ่ดด้ว้ยความเขา้ใจทั้งในแง่ความหมายเชิงมโนมติ และองคป์ระกอบท่ีส าคญั
ของความมีประสิทธิผลไปสู่การก าหนดรูปแบบและองคป์ระกอบทีม รวมถึงเนน้กระบวนการของ
ทีมท่ีไดผ้ลลพัธ์มากกวา่ท่ีตั้งเป้าหมายไวไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม (Bal & Firat, 2017, p. 307)  
 ดงันั้น จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัอิทธิพลของการรับรู้ภาวะผูน้ าและ
ความพึงพอใจในงานท่ีอยู่ในฐานะตวัแปรคัน่กลางท่ีเช่ือมโยงระหว่างความฉลาดทางอารมณ์สู่
ประสิทธิผลของทีมบริษทั เอสพีมาร์เก็ตต้ิง ซัพพลาย จ ากัด ผูว้ิจยัได้น ามาสังเคราะห์สร้างเป็น
กรอบแนวความคิดในการวจิยัดงัภาพท่ี 1 
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ภาพที ่1  กรอบแนวความคิดในการวจิยั 

 

สมมติฐานการวจิัย 
 สมมติฐานท่ี 1 (H1) ความฉลาดทางอารมณ์มีอิทธิพลต่อการรับรู้ภาวะผูน้ า 
 สมมติฐานท่ี 2 (H2) ความฉลาดทางอารมณ์มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงาน   
        สมมติฐานท่ี 3 (H3) ความฉลาดทางอารมณ์มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของทีม 
 สมมติฐานท่ี 4 (H4) การรับรู้ภาวะผูน้ ามีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงาน 
 สมมติฐานท่ี 5 (H5) การรับรู้ภาวะผูน้ ามีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของทีม 
 สมมติฐานท่ี 6 (H6) ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของทีม   
 สมมติฐานท่ี 7 (H7) การรับรู้ภาวะผูน้ าเป็นตวัแปรคั่นกลางระหว่างความฉลาดทาง
อารมณ์กบัประสิทธิผลของทีม 
 สมมติฐานท่ี 8 (H8) ความพึงพอใจในงานเป็นตวัแปรคัน่กลางระหว่างความฉลาดทาง
อารมณ์กบัประสิทธิผลของทีม 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (quantitative research) ท่ีใช้แบบสอบถามท่ีสร้าง
ข้ึนจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีวิธีด าเนินการวิจยัแบ่งตามขอบเขต
และรายละเอียดท่ีศึกษาดงัน้ี 
 1. ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั คือ พนกังานบริษทั เอสพีมาร์เก็ตต้ิง ซพัพลาย จ ากดั จ  านวน
ทั้งส้ิน 211 คน (บริษทั เอสพีมาร์เก็ตต้ิง ซพัพลาย จ ากดั, 2560) 

อารมณ์ (EM) 
ความฉลาดทาง 

ในงาน (JS) 
ความพึงพอใจ 

(LE) 
การรับรู้ภาวะผูน้ า 

ของทีม (TE) 
ประสิทธิผล 
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 2. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ พนักงานบริษทั เอสพีมาร์เก็ตต้ิง ซัพพลาย จ ากัด 
จ  านวน 139 คน ซ่ึงก าหนดขนาดตวัอย่างโดยใช้ตารางของ Yamane (1973) ภายใตค้วามเช่ือมัน่ 
95% ยอมใหมี้ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้+5 และใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่ง 2 แบบ คือ (1) ใชก้ารสุ่ม
ตวัอยา่งแบบเจาะจง และ (2) ใชว้ธีิจดัสรรจ านวนตวัอยา่งตามสัดส่วนกบัจ านวนประชากร 
 3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามซ่ึงส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามปัจจยัส่วน
บุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม และส่วนท่ี 2-5 เป็นแบบสอบถามเพื่อวดัระดบัของความฉลาดทาง
อารมณ์ การรับรู้ภาวะผู ้น า ความพึงพอใจในงาน และประสิทธิผลของทีม โดยลักษณะของ           
ขอ้ค าถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัตามแบบของ Likert’ Scale (Likert, 1932) 
 4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัได้ด าเนินการเก็บขอ้มูลจากพนักงานของบริษทั เอสพี   
มาร์เก็ตต้ิง ซัพพลาย ก าจดั จ  านวน 139 ฉบบั มีอตัราการตอบกลบัร้อยละ 100 และมีการตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม ลงรหสัและวเิคราะห์ขอ้มูลตามวธีิทางสถิติต่อไป 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจยัได้น าข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามมาประมวลผลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติโดยใชส้ถิติวเิคราะห์ท่ีประกอบดว้ย 
            5.1 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามดว้ยการหาค่าร้อยละ 
            5.2 ข้อมูลเพื่อการศึกษาระดับของความฉลาดทางอารมณ์  การรับรู้ภาวะผู ้น า            
ความพึงพอใจในงาน และประสิทธิผลของทีมดว้ยค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
           5.3 การวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุและหาระดับปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อตวัแปรทั้งทางตรงและทางออ้มดว้ยตวัแบบสมการโครงสร้างโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
PLS Graph 3.0 (Chin, 2001) 
 

สรุปผลการวจิัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
(ร้อยละ 58.27) มีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี (ร้อยละ 43.17) ระดบัการศึกษาต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย 
(ร้อยละ 58.99) มีประสบการณ์การท างานน้อยกว่า 5 ปี (ร้อยละ 51.08) และส่วนใหญ่มีต าแหน่ง
งานอยูใ่นฝ่ายผลิต (ร้อยละ 74.82)   
 2. ผลการวเิคราะห์ระดบัของความฉลาดทางอารมณ์ การรับรู้ภาวะผูน้ า ความพึงพอใจใน
งานและประสิทธิพลของทีม พบว่า ระดับของปัจจยัความฉลาดทางอารมณ์ ( =3.86, SD=0.52)         
มีระดับความคิดเห็นมากท่ี สุด รองลงมาคือ ปัจจัยประสิทธิผลของทีม ( =3.85, SD=0.52)             
ความพึงพอใจในงาน ( =3.85, SD=0.44) และสุดทา้ยปัจจยัการรับรู้ภาวะผูน้ า ( =3.82, SD=0.49) 
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 3. ผลการวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุและหาระดับปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อตวัแปรทั้งทางตรงและทางออ้มดว้ยตวัแบบสมการโครงสร้างท่ีปรากฏดงัภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพที ่  2  เส้นทางความสัมพนัธ์ตวัแบบสมการโครงสร้าง 

  
 จากภาพท่ี 2 แสดงเส้นทางความสัมพนัธ์ตวัแบบสมการโครงสร้างท่ีศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างตวัแปรซ่ึงผลการวิเคราะห์ตวัแบบสมการโครงสร้างสามารถอธิบายได ้3 ประการ คือ (1) 
ปัจจยัท่ีมีผลโดยรวมต่อประสิทธิผลของทีม (TE) พบวา่ ความฉลาดทางอารมณ์ (EM) การรับรู้ภาวะ
ผูน้ า (LE) ความพึงพอใจในงาน (JS) มีอิทธิผลต่อประสิทธิผลของทีม (TE) มีค่าเท่ากับ 0.372 , 
0.274 และ 0.209 ตามล าดับ ส่วนความฉลาดทางอารมณ์  (EM) และการรับรู้ภาวะผู ้น า (LE)             
มีอิทธิพลทางออ้มต่อประสิทธิผลของทีมมีค่าเท่ากบั 0.076 และ 0.091 ตามล าดบั (2) ปัจจยัท่ีมีผล
โดยรวมต่อความพึงพอใจในงาน (JS) พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ (EM) และการรับรู้ภาวะผูน้ า 
(LE) มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงาน (JS) มีค่าเท่ากบั 0.365 , 0.439 ตามล าดบั ส่วนความฉลาด
ทางอารมณ์ (EM) มีอิทธิพลทางออ้มต่อความพึงพอใจในงาน (JS) มีค่าเท่ากบั 0.341 และ (3) ปัจจยั
ท่ีมีผลโดยรวมต่อการรับรู้ภาวะผูน้ า (LE) พบวา่ ความฉลาดทางอารมณ์ (EM) มีอิทธิผลต่อการรับรู้
ภาวะผูน้ ามีค่าเท่ากบั 0.777 โดยผูว้ิจยัไดส้รุปผลความสัมพนัธ์ระหวา่งอิทธิพลการรับรู้ภาวะผูน้ า 
และความพึงพอใจในงานท่ีอยูใ่นฐานะตวัแปรคัน่กลางท่ีเช่ือมโยงระหวา่งความฉลาดทางอารมณ์สู่
ประสิทธิผลของทีมไดด้งัตารางท่ี 1 
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ตารางที่  1 ความสัมพนัธ์ระหวา่งอิทธิพลการรับรู้ภาวะผูน้ า และความพึงพอใจในงานท่ีอยูใ่นฐานะ
ตวัแปรคัน่กลางท่ีเช่ือมโยงระหวา่งความฉลาดทางอารมณ์สู่ประสิทธิผลของทีม 
 

ตวัแปร 
(LV) 

ความผนัแปร 
(R2) 

อทิธิพล 
(effect) 

EM LE JS 

ประสิทธิผลของทีม (TE) 0.608 DE      0.372*** 0.391*** 0.729***     0.274***     0.209*** 
  IE 0.076 0.091 0.000 
  TE 0.448 0.365 0.209 
ความพึงพอใจในงาน (JS) 0.575 DE     0.365***     0.439*** 0.000 
  IE 0.341 0.000 0.000 
  TE 0.696 0.439 0.000 
การรับรู้ภาวะผูน้ า (LE) 0.604 DE     0.777*** 0.000 N/A 
  IE 0.000 0.000 N/A 
  TE 0.777 0.000 N/A 

หมายเหตุ :DE = Direct Effect, IE = Indirect Effect, TE = Total Effect, N/A = Not Applicable, 
 
 4. ผลการวิเคราะห์ตวัแบบสมการโครงสร้างของปัจจยัอิทธิพลการรับรู้ภาวะผูน้ าและ
ความพึงพอใจในงานท่ีอยู่ในฐานะตวัแปรคัน่กลางท่ีเช่ือมโยงระหว่างความฉลาดทางอารมณ์สู่
ประสิทธิผลของทีม โดยจะเป็นการศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแบบเฉพาะ         
ความฉลาดทางอารมณ์ การรับรู้ภาวะผูน้ า ความพึงพอใจในงานและประสิทธิผลของทีม พบว่า              
ค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางมีความแตกต่างกนัดงัตารางท่ี 2 
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ตารางที ่2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

 สัมประสิทธ์ิ   
สมมตฐิานการวจิยั เส้นทาง ค่า t-test ผลลพัธ์ 

(hypothesis) (Coef.)   
H1 ความฉลาดทางอารมณ์มีอิทธิพลต่อการรับรู้ภาวะผูน้ า 0.777*** 27.655 สนบัสนุน 
H2 ความฉลาดทางอารมณ์มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ 
     ในงาน 

5.365***  4.223 สนบัสนุน 

H3 ความฉลาดทางอารมณ์มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ   
     ทีม 

5.372***  4.555 สนบัสนุน 

H4 การรับรู้ภาวะผูน้ ามีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงาน 0.439*** 5.471 สนบัสนุน 
H5 การรับรู้ภาวะผูน้ ามีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของทีม 0.274*** 2.743 สนบัสนุน 
H6 ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของทีม   0.209** 2.054 สนบัสนุน 

หมายเหตุ: (* หมายถึง p-value ≤ 0.10 หรือ ค่า t ≥ 1.65)  
 (** หมายถึง p-value≤ 0.05 หรือ ค่า t≥1.69) 
 (*** หมายถึง p-value≤ 0.01 หรือ ค่า t ≥ 2.58) 
 
 จากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นวา่ (1) ความฉลาดทางอารมณ์มีอิทธิพลต่อการรับรู้ภาวะผูน้ า 
ความพึงพอใจในงาน และประสิทธิผลของทีม โดยค่า t-test เท่ากับ 27.655, 4.223 และ 4.055 
ตามล าดบั (2) การรับรู้ภาวะผูน้ ามีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานและประสิทธิผลของทีม โดยค่า 
t-test เท่ากบั 5.471, และ 2.743 ตามล าดบั และ (3) ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
ของทีม โดยค่า t-test เท่ากบั 2.054 ตามล าดบั 
 5. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของตวัแปรคัน่กลาง (mediation variables) ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ี
เขา้มาเปล่ียนความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม โดยท่ีตวัแปรคัน่กลางจะอธิบาย
อิทธิพลทางออ้มระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ผลท่ีไดจ้ะปรากฏดงัตารางท่ี 3 
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ตารางที ่3 ผลการทดสอบอิทธิพลทางออ้ม (mediation effect) 
 

สมมตฐิานการวจิยั 
(hypothesis) 

Effect Boot 
SE 

Boot 
LLCI 

Boot 
ULCI 

H7 การรับรู้ภาวะผูน้ าเป็นตวัแปรคัน่กลางระหวา่ง     
      ความฉลาดทางอารมณ์กบัประสิทธิผลของทีม 0.425 0.093 0.265 0.628 
H8 ความพึงพอใจในงานเป็นตวัแปรคัน่กลางระหวา่ง     
      ความความฉลาดทางอารมณ์กบัประสิทธิผลของทีม 5.185 5.559 5.567 5.299 

  
 จากตารางท่ี 3 ผลการทดสอบอิทธิพลทางออ้มของการรับรู้ภาวะผูน้ าและความพึงพอใจ
ในงานท่ีเป็นปัจจยัเช่ือมโยงอิทธิพลของความฉลาดทางอารมณ์สู่ประสิทธิผลของทีม โดยมีค่า        
ผลคูณของสัมประสิทธ์ิขอบเขตล่าง (Boot LLCI) และขอบเขตบน (Boot LLCI) ท่ีช่วงของความ
เช่ือมัน่ไม่คลุม 0 แสดงว่า อิทธิพลของการรับรู้ภาวะผูน้ าและความพึงพอใจในงานเป็นปัจจยัท่ี
เช่ือมโยงอิทธิพลของความฉลาดทางอารมณ์สู่ประสิทธิผลของทีม โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิของ
ขอบเขตล่างเท่ากบั 0.265 และ 0.067 ตามล าดบั และขอบเขตบนเท่ากบั 0.628 และ 0.299 ตามล าดบั 

 
 

อภิปรายผล 
 การวจิยัในคร้ังน้ีสามารถอภิปรายผลการวจิยัและตีความขอ้มูลต่างๆ ไดเ้ป็น 3 ปัจจยั คือ  
 1. ปัจจยัความฉลาดทางอารมณ์ จากผลการวิจยัพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์มีอิทธิพล
ต่อการรับรู้ภาวะผูน้ า ความพึงพอใจในงาน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ Dizgah & Keshavarz 
(2515) ท่ีพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์เกิดจากการผสมผสานระหว่างความคิด อารมณ์และ
พฤติกรรมการเอาใจใส่ในตนเอง ความมัน่ใจและความตระหนกัในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลใน
การสร้างความเขา้ใจในสัมพนัธภาพอนัดีทางสังคมและบุคคลท่ีเป็นหวัใจหลกัของการเป็นผูน้ าใน
การเปล่ียนแปลงวิสัยทศัน์ภายในองค์การ โดยผูน้ าท่ีสามารถเปล่ียนแปลงวิสัยทศัน์ไดเ้หมาะสม
ยอ่มท่ีจะส่งผลดีต่อองคก์ารเช่นกนั 
 2. ปัจจัยการรับรู้ภาวะผู ้น า  จากผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ภาวะผู ้น ามีอิทธิพลต่อ        
ความพึงพอใจในงาน และประสิทธิผลของทีม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Beliias & Koustelios 
(2014) ท่ีพบวา่ การรับรู้ภาวะผูน้ ามีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในงาน ซ่ึงการรับรู้ภาวะผูน้ าถือ
เป็นส่วนส าคัญหน่ึงในการขับเคล่ือนปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ังคับบัญชาและพนักงานให้เกิด
เป้าหมายร่วมกัน และสร้างพฤติกรรมให้พนักงานเกิดแรงจูงในในการท างาน ถ้าผู ้น าสร้าง
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สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีดีและสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างเพื่อนร่วมงานก็จะท าให้
พนกังานเกิดความพึงพอใจในการท างานและสามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลให้แก่ทีมของ
องคก์าร (Abuzid & Abbas, 2017) 
 3. ปัจจยัความพึงพอใจในงาน จากผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจงานมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลของทีม ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ Saeed (2016) ท่ีพบว่า การท่ีพนักงานมีความ     
พึงพอใจในการท างานท่ีสูงข้ึนก็จะท าให้พนักงานมุ่งมัน่ท่ีจะท างานให้เกิดประสิทธิผลของการ
จดัสรรการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและท าให้เกิดผลตอบแทนออกมาไดเ้กินจากส่ิงท่ี
ตอ้งเสียไป (Benrazavi & Silong, 2513) 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะเชิงวชิาการ 
  1.1 จากผลการศึกษาพบวา่ ความฉลาดทางอารมณ์ถือเป็นพฤติกรรมท่ีผูบ้ริหารจะตอ้ง
สร้างให้เกิดในทุกๆ ด้าน ดงันั้น จ  าเป็นอย่างยิ่งท่ีผูบ้ริหารตอ้งจดัให้มีการฝึกอบรมในเร่ืองเชาวน์
อารมณ์กับการท างานกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ต่างๆ เช่น กีฬาสี หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีสร้างให้เกิด
ภาวการณ์ควบคุมอารมณ์อนัจะก่อประโยชน์ทั้งในชีวิตการท างานและชีวติประจ าวนั  
  1.2 จากผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ภาวะผูน้ าเป็นคุณลักษณะทางพฤติกรรมของ
ผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งส่งเสริมให้พนักงานเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 
และการควบคุมดูแลติดตาม ท่ีช้ีแนะให้ก าลงัใจ และประเมินผลการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง ดูแล
พฒันาปรับปรุงการท างานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ผูบ้ริหารทุกคนจ าเป็นตอ้งสร้างคุณลกัษณะ
ภาวะผูน้ าท่ีสามารถน าศกัยภาพของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาออกมาใช้ในการปฏิบติังานให้ได้มากท่ีสุด 
และเป็นผูผ้ลกัดนัให้งานทุกอยา่งขององคก์ารสามารถด าเนินการไปไดอ้ยา่งราบร่ืน ซ่ึงจะส่งผลให้
การบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ข้ึน 
  1.3 จากผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในงานท่ีไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติัและมี
การก าหนดแผนงานท่ีสามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ย่างชดัเจน โดยผูบ้ริหารจะตอ้งให้ความส าคญักบั
ความพึงพอใจในงานของบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานดว้ยความเตม็ใจ 
  1.4 จากผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิผลของทีมเป็นความสามารถในการท างานให้
ส าเร็จตรงตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้โดยผูบ้ริหารจะต้องสนับสนุนการท างานเป็นทีมภายใน
องคก์ารและใหค้วามส าคญักบัพนกังานท างานร่วมกนั เพื่อใหง้านส าเร็จตามระเวลาท่ีก าหนด โดยมี
การก าหนดบทบาทหน้าท่ีอย่างชัดเจน ไม่มีการปฏิบัติงานท่ีซ ้ าซ้อนกัน ให้สมาชิกในทีมได้มี     
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ส่วนร่วมในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง และสามารถติดต่อส่ือสารกนัอยา่งเปิดเผย
เพื่อความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งสมาชิกในทีม  
 2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
  2.1 สามารถน าไปใช้ในการวางแผนในการท างานร่วมกันในบริษทัท่ีจะท าให้เกิด
ประสิทธิผลในการท างานเพิ่มมากข้ึน   
  2.2 ควรน าทฤษฎีท่ีสร้างจากข้อมูลและน าความรู้ท่ีได้จากผลการศึกษาข้อมูล          
เชิงประจกัษ์ไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจเดียวกันทั้ งภาครัฐและเอกชน หรือธุรกิจท่ีมีลักษณะงาน
แตกต่างกนั เพื่อน าผลท่ีไดม้าเปรียบเทียบและต่อยอดใหเ้กิดประโยชน์กบัองคก์ารต่อไป 
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