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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาระดับความฉลาดทางอารมณ์ การรับรู ้
ภาวะผูน้ า ความพึงพอใจในงาน และประสิ ทธิ ผลของทีม (2) เพื่อศึกษาอิทธิ พลตัวแปรคัน่ กลางของ
การรับรู ้ ภาวะผูน้ าและความพึงพอใจในงานในฐานะที่เป็ นปั จจัยถ่ายทอดอิทธิ พลของความฉลาด
ทางอารมณ์ สู่ประสิ ทธิ ผลของทีมบริ ษทั เอสพีมาร์ เก็ตติ้ง ซัพพลาย จากัด โดยผูว้ ิจยั นี้ เป็ นการวิจยั
เชิ งปริ มาณด้วยวิธีการวิจยั เชิ งสารวจกับประชากร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ พนักงานบริ ษทั
เอสพีมาร์ เก็ตติ้ง ซัพพลาย จากัด จานวน 139 ตัวอย่าง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม
มีการตอบกลับครบทุกฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิจยั คือ วิเคราะห์ดว้ ยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม PLS Graph 3.0
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ผลการวิจยั พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ การรับรู ้ ภาวะผูน้ า ความพึงพอใจในงาน และ
ประสิ ท ธิ ผลของที ม บริ ษ ัท เอสพี มาร์ เก็ตติ้ ง ซัพ พลาย จากัด มี ค่ าเฉลี่ ยโดยรวมอยู่ในระดับ มาก
ส่ วนผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์โดยสัมประสิ ทธิ์ ความถดถอยอิทธิ พลทางตรงและทางอ้อมที่
ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลของทีม พบว่า (1) ความฉลาดทางอารมณ์ มีอิทธิ พลทางตรงต่อการรับรู ้ ภาวะ
ผูน้ า ความพึงพอใจในงาน และประสิ ทธิ ผลของทีม มีค่าเท่ากับ 0.777, 0.365 และ 0.372 ตามลาดับ
(2) การรับรู ้ภาวะผูน้ ามีอิทธิ พลทางตรงต่อความพึงพอใจในงานและประสิ ทธิ ผลของทีม มีค่าเท่ากับ
0.439 และ 0.274 ตามลาดับ (3) ความพึงพอใจในงานมีอิทธิ พลทางตรงต่อประสิ ทธิ ผลของทีม มีค่า
เท่ากับ 0.209 และ (4) การรั บรู ้ ภาวะผูน้ าและความพึ งพอใจในงานเป็ นตัวแปรคัน่ กลางระหว่าง
ความฉลาดทางอารมณ์กบั ประสิ ทธิ ผลเช่นกัน

คาสาคัญ: ความฉลาดทางอารมณ์, การรับรู ้ภาวะผูน้ า, ความพึงพอใจในงาน, ประสิ ทธิผลของทีม
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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บทนา
ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 สภาพการณ์ แข่งขันของธุ รกิจเกิดการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
การพัฒ นาประสิ ท ธิ ภาพการท างานให้บ รรลุ ซ่ ึ งเป้ าหมายถื อเป็ นสมรรถนะหลัก ในการเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันให้กบั องค์การ โดยหลายองค์การต่างมุ่งเน้นสร้างให้ทรัพยากรมนุ ษย์
เกิดกระบวนการทางานที่มีประสิ ทธิ ผลที่มุ่งเน้นองค์ประกอบของการบรรลุซ่ ึ งเป้ าหมายร่ วมกันผ่าน
กระบวนการประสานกิ จกรรมของสมาชิ กในที ม โครงสร้ างของหน่ วยงาน นโยบายการบริ หาร
กิจกรรมการควบคุม และการติดตามประเมินผลการทางาน เพื่อให้องค์การสร้างผลงานที่ดีมีผลผลิต
ที่ มี คุ ณ ภาพและเพิ่ ม ความได้ เปรี ย บในการแข่ ง ขัน ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น (Mahembe &
Engelbrecht, 2014, p. 2; ธัญนันท์ บุญอยู่ และคณะ, 2559, หน้า 80)
การทางานของทีมที่มีประสิ ทธิ ผลเชิ งประจักษ์น้ นั ต้องอาศัยปั จจัยที่สาคัญหลายประการ
ในการนาไปสู่ ความสาเร็ จขององค์การ อาทิ ปั จจัยความฉลาดทางอารมณ์ที่เป็ นคุณลักษณะหนึ่ งที่
เกี่ ยวข้องกับความคิด อารมณ์ และพฤติ กรรมของปั จจัยการรับรู ้ ภาวะผูน้ าที่ เป็ นหัวใจหลักในการ
พัฒนาความรู ้ที่ฝังอยู่ภายในให้เกิ ดเป็ นวิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม (Dizgah &
Keshavarz, 2015, p. 993) โดยปั จจัยการรับรู ้ ภาวะผูน้ าภายในองค์ก ารจะเป็ นปั จจัยส าคัญ ในการ
สร้างให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในงานที่สูงขึ้นและสร้างให้พนักงานเกิดความมุ่งมัน่ ที่จะทางาน
ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลของการจัด การในการใช้ ท รั พ ยากรให้ เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ดที่ จ ะน าไปสู่
ผลตอบแทนที่ ออกมาได้เกิ นจากสิ่ งที่ ตอ้ งเสี ยไป (Saeed, 2016, p. 16; Benrazavi & Silong, 2013,
p. 126) โดยปั จจัย ความพึ งพอใจในงานจะเป็ นพฤติ ก รรมที่ ท าให้ เกิ ดบทบาทการประยุก ต์ใช้ที่
สามารถส่ งเสริ ม การบริ ห ารจัดการ กระบวนการปฏิ บ ตั ิ งาน และการจัดการทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ที่
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์การทั้งในเชิ งบวกและเชิ งลบได้อย่างต่อเนื่ อง และเป็ นปั จจัยที่เชื่ อมโยง
ความสั ม พัน ธ์ ที่ ท าให้ ค วามฉลาดทางอารมณ์ มี ผ ลต่ อประสิ ท ธิ ผ ลเพิ่ ม มากขึ้ น (Vratskikh et al.,
2016, p. 71)
บริ ษทั เอสพีมาร์ เก็ตติ้ง ซัพพลาย จากัด ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในธุ รกิ จขนาดกลางที่ ดาเนิ นธุ รกิ จ
เกี่ ย วกับ การแปรรู ป อาหารจากสั ต ว์น้ า มี วิ สั ย ทัศ น์ แ ละพัน ธกิ จ ที่ มุ่ ง มั่น จะเป็ นผู ้น าทางด้ า น
อุตสาหกรรมอาหารที่ สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่าง
ต่อเนื่ อง โดยมุ่ งเน้นการพัฒ นาและเพิ่ม ศักยภาพของทรัพ ยากรมนุ ษย์ภายในองค์การให้เกิ ดการ
หล่ อหลอมทางวัฒ นธรรม การมี ส่ วนร่ วมในการท างานเป็ นที ม ให้กลายเป็ นสมรรถนะหลัก แก่
องค์ ก าร เพื่ อ เสริ ม สร้ า งให้ เกิ ด ประสิ ทธิ ผ ลของที ม ที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพในการขับ เคลื่ อ นการ
เปลี่ ยนแปลงของวิสัยทัศน์และพันธกิ จขององค์การให้สอดคล้องกับบทบาทการทางานที่ มีความ
สมดุลภายในทีม (Dizgah & Keshavarz, 2015, p. 992) มีความเป็ นเอกลักษณ์ ความเหนี่ยวแน่น และ
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กลไกการสื่ อสารที่ ผ่านกระบวนการปฏิ สัม พันธ์ ระหว่างสมาชิ ก ในที ม ให้บ รรลุ ตามเป้ าหมายที่
องค์การกาหนดไว้ (WU & Chen, 2014, p. 41)
จากประเด็นดังกล่ าวข้างต้น จึงทาให้ผูว้ ิจยั สนใจที่ จะศึกษาอิทธิ พ ลของการรับรู ้ภาวะ
ผูน้ าและความพึ งพอใจในงานที่ อยู่ในฐานะตัวแปรคัน่ กลางที่ เชื่ อมโยงระหว่างความฉลาดทาง
อารมณ์สู่ประสิ ทธิ ผลของทีมบริ ษทั เอสพีมาร์ เก็ตติ้ง ซัพพลาย จากัด เพื่อให้ทราบถึงปั จจัยในแต่ละ
ด้านว่า มีความสัมพันธ์กนั อย่างไร โดยผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ จะก่อให้เกิดปั จจัยที่นาไปสู่ การ
ทางานเป็ นที มที่ มีป ระสิ ท ธิ ผลที่ ป ลู กฝั งให้เกิ ดค่านิ ยมในการท างานที่ เป็ นประโยชน์ ต่อองค์การ
โดยตรงสื บไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความฉลาดทางอารมณ์ การรับรู ้ภาวะผูน้ า ความพึงพอใจในงาน และ
ประสิ ทธิ ผลของทีมบริ ษทั เอสพีมาร์ เก็ตติ้ง ซัพพลาย จากัด
2. เพื่อศึกษาอิทธิ พลตัวแปรคัน่ กลางของการรับรู ้ภาวะผูน้ าและความพึงพอใจในงานใน
ฐานะที่ เป็ นปั จจัยถ่ ายทอดอิทธิ พลของความฉลาดทางอารมณ์ สู่ประสิ ทธิ ผลของที มบริ ษทั เอสพี
มาร์ เก็ตติ้ง ซัพพลาย จากัด

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ กาหนดขอบเขตประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ พนักงานของบริ ษทั เอสพี
มาร์ เก็ตติ้ง ซัพพลาย จากัด จานวนทั้งสิ้ น 211 คน (บริ ษทั เอสพีมาร์ เก็ตติ้ง ซัพพลาย จากัด, 2560)
และกลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ คื อ พนักงานของบริ ษทั เอสพี มาร์ เก็ตติ้ง ซัพพลาย จากัด
จานวน 139 คน โดยกาหนดขนาดตัวอย่างตามตารางของ (1973) ภายใต้ความเชื่ อมัน่ 95% ยอมให้มี
ความคลาดเคลื่ อ นที่ ย อมรั บ ได้ 5 และใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม Yamane ตัว อย่า ง 2 แบบ คื อ (1) ใช้ก าร
สุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง และ (2) ใช้วธิ ี จดั สรรจานวนตัวอย่างตามสัดส่ วนกับจานวนประชากร

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. สามารถนาผลการวิจยั ที่ได้รับไปใช้ในการวางแผนในการทางานร่ วมกันในบริ ษทั ที่จะ
ทาให้เกิดประสิ ทธิ ผลในการทางานเพิ่มมากขึ้น
2. สามารถนาผลการวิจยั ที่ได้ไปใช้ในการเสริ มสร้างให้พนักงานเกิดพฤติกรรมการรับรู ้
ภาวะผู น้ าและความพึ ง พอใจในงานที่ จะเป็ นปั จจัย ที่ น าไปสู่ ป ระสิ ท ธิ ผ ลของที ม บริ ษ ัท เอสพี
มาร์ เก็ตติง้ ซัพพลาย จากัด
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ทบทวนวรรณกรรม
จากการทบทวนวรรณกรรมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั ได้ทาการสรุ ป
ไว้ดงั นี้
1. ความฉลาดทางอารมณ์ (emotional intelligence--EM) เป็ นพฤติ ก รรมส่ วนบุ ค คลที่
เกิ ดจากการผสมผสานระหว่างความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมการเอาใจใส่ ในตนเอง ความมัน่ ใจ
และความตระหนักในการเรี ยนรู ้ ของแต่ละบุ คคลในการสร้ างความเข้าใจในสัมพันธภาพอันดี ต่อ
สังคมและบุ คคลที่ เป็ นหัวใจหลัก ของการเป็ นผูน้ าในการเปลี่ ยนแปลงวิสัยทัศน์ภายในองค์การ
(Dizgah & Keshavarz, 2015, p. 992) โดยผูน้ าที่สามารถเปลี่ ยนแปลงวิสัยทัศน์ได้เหมาะสมย่อมที่
จะส่ งผลถึ งประสิ ทธิ ผลของทีมทั้งในระดับกลุ่มและระดับองค์การ ซึ่ งบุ คคลที่มีความสามารถใน
การจัดการและการแก้ไขปั ญหาต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ ยนแปลงได้
อย่างเหมาะสม เพื่อคุ ณภาพชี วิตที่ดีและดารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุ ข ความสามารถในการ
จัดการแก้ไขปั ญหา ความขัดแย้งต่าง ๆ และสามารถปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ก็จะทาให้เกิดการ
ทางานเป็ นทีมเพิ่มขึ้น
2. การรั บรู้ ภาวะผู้นา (leadership perception--LE) เป็ นคุณลักษณะทางพฤติกรรมของ
บุ ค คลที่ มี ส่ ว นส าคัญ ต่ อ การขับ เคลื่ อ นให้ เกิ ด การปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู ้บ ั ง คับ บั ญ ชาและ
ผูใ้ ต้บ งั คับ บัญ ชาให้เกิ ดเป้ าหมายร่ วมกัน และสร้ างพฤติ ก รรมให้ พ นัก งานเกิ ดแรงจู งใจในการ
ท างาน โดยผู น้ าเป็ นผู ้ส ร้ า งสภาพแวดล้อ มในการท างานและสร้ า งความสั ม พัน ธ์ ที่ ดี ร ะหว่า ง
เพื่ อนร่ วมงานก็จะท าให้พ นักงานเกิ ดความพึงพอใจในการท างานและสามารถทางานได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ผลให้ แ ก่ อ งค์ ก าร (Beliias & Koustelios, 2014, p. 24) โดย Abuzid & Abbas (2017,
p. 935) ได้ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ แนวคิ ดของผูน้ าที่ มี ผ ลต่ อการเพิ่ ม ขี ดความสามารถในการท างานของ
พนัก งาน เมื่ อ พนัก งานเกิ ดความพึ ง พอใจในงานที่ เป็ นทั้ง สภาพแวดล้อ มภายในและภายนอก
องค์การก็จะทาให้เกิดความชอบในวัฒนธรรมการทางานที่เป็ นความคิดสร้างสรรค์ในงาน และเมื่อ
พนักงานเกิดการรับรู ้ภาวะผูน้ าที่เป็ นสิ่ งกระตุน้ ก็จะทาให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการทางานที่
เพิ่มขีดความสามารถในการคิดสร้างสรรค์สิ่งที่ดีและเป็ นประโยชน์ที่เหนื อกว่าและแตกต่างกันภายใน
ทีมได้เช่นกัน (Mahembe & Engelbrecht, 2014, p. 3)
3. ความพึงพอใจในงาน (job satisfaction--JS) เป็ นสภาวะทางอารมณ์หรื อเจตคติภายใน
จิตใจของแต่ละบุคคลทั้งเชิงบวกหรื อเชิ งลบที่เกิดจากความความหวังและตอบสนองต่อคุณลักษณะ
ของการทางานที่ก่อให้เกิดความสุ ขจาการทางานร่ วมกันให้ประสบความสาเร็ จอย่างแท้จริ ง (Belias
& Koustelios, 2014, p. 35) โดยความคาดหวังที่ เกิ ดจากอัตนัยทางธรรมชาติ ที่แตกต่างกันไปของ
แต่ ล ะบุ ค คล อาจเกิ ด จากปั จ จัย สภาพแวดล้ อ มขององค์ ก าร ความก้ า วหน้ า ในต าแหน่ ง งาน
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คุณลักษณะงาน การยอมรับนับถือจากเพื่อนร่ วมงาน และค่าตอบแทนหรื อเงินเดือน เป็ นต้น (Malik
& Usman, 2011, p. 429) ที่จะทาให้เกิดผลของความพึงพอใจในงานที่เกี่ ยวข้องกับพฤติกรรมที่เป็ น
ทั้งผลผลิตและผลประโยชน์ขององค์การ การจัดการที่สามารถตอบสนองต่อความสาเร็ จในการเพิ่ม
คุ ณ ค่ า ของงานให้ บ รรลุ ถึ ง เป้ า หมายขององค์ก ารได้ โดย Arvey et al. (1989, p. 187) กล่ า วว่ า
การสร้ างทัศ นคติ ใ ห้ พ นัก งานเกิ ด อารมณ์ ที่ ดี ใ นเชิ งบวกได้น้ ัน จะท าให้ พ นัก งานเกิ ด ปฏิ กิ ริย า
ตอบสนองต่องานทั้งด้านเจตคติที่ทาให้เกิดความพึงพอใจในงานที่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่
ทาให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลเพิ่ม มากขึ้ น ซึ่ งความพึ งพอใจในงานของบุ คคลจะเป็ นพฤติ กรรมที่ ได้รับ
อิ ท ธิ พ ลจากปั จจัย ภายในของบุ ค คลมากว่าเป็ นผลที่ ม าจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่ ท าให้ เกิ ด
บทบาทการ บูรณาการที่สามารถส่ งเสริ มการบริ หารจัดการ กระบวนการปฏิบตั ิงาน และการจัดการ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ แ ก่ อ งค์ ก ารทั้ง ในเชิ ง บวกและเชิ ง ลบได้อ ย่า งต่ อ เนื่ อ ง
(Vratskikh et al., 2016, p. 71)
4. ประสิ ทธิผลของทีม (team effectiveness --TE) เป็ นการจัดที มที่ ก่อให้เกิ ดผลลัพ ธ์ ที่
นาไปสู่ การบรรลุ ถึงความสาเร็ จตามเป้ าหมายของกลุ่ มบุ คคลที่ ปฎิ สัมพันธ์ร่วมกัน (Mahembe &
Engelbrecht, 2014, p. 2) และตระหนักถึ งบทบาทที่ตอ้ งการรับผิดชอบและพึ่งพาซึ่ งกันและกันให้
เกิ ดเป็ นข้อเท็ จจริ งที่ พ ฒ
ั นาการบริ ห ารจัดการตามข้อเท็ จจริ งต่ อระบบสั งคมอย่างเป็ นรู ป ธรรม
เพื่อบรรลุความต้องการในเชิ งการสร้างสรรค์ให้เกิดเป็ นความพึงพอใจแก่สมาชิกและสามารถธารง
ความเป็ นทีมให้คงอยูไ่ ด้ดว้ ยความเข้าใจทั้งในแง่ความหมายเชิ งมโนมติ และองค์ประกอบที่สาคัญ
ของความมีประสิ ทธิ ผลไปสู่ การกาหนดรู ปแบบและองค์ประกอบทีม รวมถึงเน้นกระบวนการของ
ทีมที่ได้ผลลัพธ์มากกว่าที่ต้ งั เป้ าหมายไว้ได้อย่างเหมาะสม (Bal & Firat, 2017, p. 307)
ดังนั้น จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับ อิ ทธิ พ ลของการรับรู ้ ภาวะผูน้ าและ
ความพึ งพอใจในงานที่ อยู่ในฐานะตัวแปรคัน่ กลางที่ เชื่ อมโยงระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ สู่
ประสิ ท ธิ ผลของที ม บริ ษ ทั เอสพี ม าร์ เก็ตติ้ง ซัพ พลาย จากัด ผูว้ ิจยั ได้นามาสังเคราะห์ ส ร้ างเป็ น
กรอบแนวความคิดในการวิจยั ดังภาพที่ 1

304 วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย ปี ที่ 11 ฉบับที่ 3

C H A P T E R 12
การรับรู ้ภาวะผูน้ า
(LE)
ความพึงพอใจ
ในงาน (JS)
ความฉลาดทาง
อารมณ์ (EM)

ประสิ ทธิผล
ของทีม (TE)

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจยั

สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 (H1) ความฉลาดทางอารมณ์มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้ภาวะผูน้ า
สมมติฐานที่ 2 (H2) ความฉลาดทางอารมณ์มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในงาน
สมมติฐานที่ 3 (H3) ความฉลาดทางอารมณ์มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลของทีม
สมมติฐานที่ 4 (H4) การรับรู ้ภาวะผูน้ ามีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในงาน
สมมติฐานที่ 5 (H5) การรับรู ้ภาวะผูน้ ามีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลของทีม
สมมติฐานที่ 6 (H6) ความพึงพอใจในงานมีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลของทีม
สมมติ ฐานที่ 7 (H7) การรั บ รู ้ ภ าวะผู น้ าเป็ นตัวแปรคัน่ กลางระหว่า งความฉลาดทาง
อารมณ์กบั ประสิ ทธิ ผลของทีม
สมมติฐานที่ 8 (H8) ความพึงพอใจในงานเป็ นตัวแปรคัน่ กลางระหว่างความฉลาดทาง
อารมณ์กบั ประสิ ทธิ ผลของทีม

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (quantitative research) ที่ใช้แบบสอบถามที่สร้าง
ขึ้นจากการศึกษาแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งมีวิธีดาเนิ นการวิจยั แบ่งตามขอบเขต
และรายละเอียดที่ศึกษาดังนี้
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ พนักงานบริ ษทั เอสพีมาร์ เก็ตติ้ง ซัพพลาย จากัด จานวน
ทั้งสิ้ น 211 คน (บริ ษทั เอสพีมาร์ เก็ตติง้ ซัพพลาย จากัด, 2560)
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2. กลุ่ ม ตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั คื อ พนัก งานบริ ษ ทั เอสพี ม าร์ เก็ ตติ้ ง ซัพ พลาย จากัด
จานวน 139 คน ซึ่ งก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Yamane (1973) ภายใต้ค วามเชื่ อมัน่
95% ยอมให้มีความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ +5 และใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่าง 2 แบบ คือ (1) ใช้การสุ่ ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง และ (2) ใช้วธิ ี จดั สรรจานวนตัวอย่างตามสัดส่ วนกับจานวนประชากร
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามซึ่ งส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามปั จจัยส่ วน
บุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม และส่ วนที่ 2-5 เป็ นแบบสอบถามเพื่อวัดระดับของความฉลาดทาง
อารมณ์ การรั บ รู ้ ภ าวะผู ้น า ความพึ งพอใจในงาน และประสิ ท ธิ ผ ลของที ม โดยลัก ษณะของ
ข้อคาถามเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับตามแบบของ Likert’ Scale (Likert, 1932)
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการเก็บข้อมูลจากพนักงานของบริ ษทั เอสพี
มาร์ เก็ตติ้ง ซัพพลาย กาจัด จานวน 139 ฉบับ มีอตั ราการตอบกลับร้อยละ 100 และมีการตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม ลงรหัสและวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวิธีทางสถิติต่อไป
5. การวิเคราะห์ ข ้อ มู ล ผูว้ ิจยั ได้น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้จากแบบสอบถามมาประมวลผลด้ว ย
โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติโดยใช้สถิติวเิ คราะห์ที่ประกอบด้วย
5.1 ข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามด้วยการหาค่าร้อยละ
5.2 ข้อ มู ล เพื่ อ การศึ ก ษาระดับ ของความฉลาดทางอารมณ์ การรั บ รู ้ ภ าวะผู ้น า
ความพึงพอใจในงาน และประสิ ทธิ ผลของทีมด้วยค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5.3 การวิเคราะห์ เพื่ อหาความสัมพันธ์ โครงสร้ างเชิ งสาเหตุ และหาระดับปั จจัยที่ มี
อิทธิ พลต่อตัวแปรทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วยตัวแบบสมการโครงสร้างโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
PLS Graph 3.0 (Chin, 2001)

สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุ คคลพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง
(ร้อยละ 58.27) มีอายุระหว่าง 21-30 ปี (ร้อยละ 43.17) ระดับการศึกษาต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
(ร้อยละ 58.99) มี ประสบการณ์ การทางานน้อยกว่า 5 ปี (ร้อยละ 51.08) และส่ วนใหญ่ มีตาแหน่ ง
งานอยูใ่ นฝ่ ายผลิต (ร้อยละ 74.82)
2. ผลการวิเคราะห์ระดับของความฉลาดทางอารมณ์ การรับรู ้ภาวะผูน้ า ความพึงพอใจใน
งานและประสิ ท ธิ พ ลของที ม พบว่า ระดับของปั จจัยความฉลาดทางอารมณ์ ( =3.86, SD=0.52)
มี ร ะดับ ความคิ ด เห็ น มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ปั จ จัย ประสิ ทธิ ผ ลของที ม ( =3.85, SD=0.52)
ความพึงพอใจในงาน ( =3.85, SD=0.44) และสุ ดท้ายปัจจัยการรับรู ้ภาวะผูน้ า ( =3.82, SD=0.49)
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3. ผลการวิเคราะห์ เพื่ อหาความสั มพัน ธ์ โครงสร้ างเชิ งสาเหตุ และหาระดับ ปั จจัย ที่ มี
อิทธิ พลต่อตัวแปรทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วยตัวแบบสมการโครงสร้างที่ปรากฏดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 เส้นทางความสัมพันธ์ตวั แบบสมการโครงสร้าง
จากภาพที่ 2 แสดงเส้นทางความสัมพันธ์ตวั แบบสมการโครงสร้างที่ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรซึ่ งผลการวิเคราะห์ตวั แบบสมการโครงสร้ างสามารถอธิ บายได้ 3 ประการ คือ (1)
ปัจจัยที่มีผลโดยรวมต่อประสิ ทธิ ผลของทีม (TE) พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ (EM) การรับรู ้ภาวะ
ผูน้ า (LE) ความพึ งพอใจในงาน (JS) มี อิท ธิ ผ ลต่ อประสิ ท ธิ ผ ลของที ม (TE) มี ค่ าเท่ ากับ 0.372 ,
0.274 และ 0.209 ตามล าดับ ส่ ว นความฉลาดทางอารมณ์ (EM) และการรั บ รู ้ ภ าวะผู ้น า (LE)
มีอิทธิ พลทางอ้อมต่อประสิ ทธิ ผลของทีมมีค่าเท่ากับ 0.076 และ 0.091 ตามลาดับ (2) ปั จจัยที่มีผล
โดยรวมต่อความพึงพอใจในงาน (JS) พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ (EM) และการรับรู ้ภาวะผูน้ า
(LE) มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในงาน (JS) มีค่าเท่ากับ 0.365 , 0.439 ตามลาดับ ส่ วนความฉลาด
ทางอารมณ์ (EM) มีอิทธิ พลทางอ้อมต่อความพึงพอใจในงาน (JS) มีค่าเท่ากับ 0.341 และ (3) ปั จจัย
ที่มีผลโดยรวมต่อการรับรู ้ภาวะผูน้ า (LE) พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ (EM) มีอิทธิ ผลต่อการรับรู ้
ภาวะผูน้ ามีค่าเท่ากับ 0.777 โดยผูว้ ิจยั ได้สรุ ปผลความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิ พลการรับรู ้ ภาวะผูน้ า
และความพึงพอใจในงานที่อยูใ่ นฐานะตัวแปรคัน่ กลางที่เชื่ อมโยงระหว่างความฉลาดทางอารมณ์สู่
ประสิ ทธิผลของทีมได้ดงั ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิ พลการรับรู ้ภาวะผูน้ า และความพึงพอใจในงานที่อยูใ่ นฐานะ
ตัวแปรคัน่ กลางที่เชื่อมโยงระหว่างความฉลาดทางอารมณ์สู่ประสิ ทธิ ผลของทีม
ตัวแปร
(LV)
ประสิ ทธิผลของทีม (TE)

ความผันแปร
(R2)
0.608

ความพึงพอใจในงาน (JS)

0.575

การรับรู ้ภาวะผูน้ า (LE)

0.604

อิทธิพล
(effect)
DE
IE
TE
DE
IE
TE
DE
IE
TE

EM

LE

0.372*** 0.391***
0.274***
0.729***
0.076
0.091
0.448
0.365
0.365***
0.439***
0.341
0.000
0.696
0.439
0.777***
0.000
0.000
0.000
0.777
0.000

JS
0.209***
0.000
0.209
0.000
0.000
0.000
N/A
N/A
N/A

หมายเหตุ :DE = Direct Effect, IE = Indirect Effect, TE = Total Effect, N/A = Not Applicable,
4. ผลการวิเคราะห์ตวั แบบสมการโครงสร้างของปั จจัยอิทธิ พ ลการรับรู ้ภาวะผูน้ าและ
ความพึ งพอใจในงานที่ อยู่ในฐานะตัวแปรคัน่ กลางที่ เชื่ อมโยงระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ สู่
ประสิ ท ธิ ผ ลของที ม โดยจะเป็ นการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งตัว แบบเฉพาะ
ความฉลาดทางอารมณ์ การรับ รู ้ ภาวะผูน้ า ความพึ งพอใจในงานและประสิ ทธิ ผลของที ม พบว่า
ค่าสัมประสิ ทธิ์ เส้นทางมีความแตกต่างกันดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน

สมมติฐานการวิจยั
(hypothesis)
H1 ความฉลาดทางอารมณ์มีอิทธิพลต่อการรับรู ้ภาวะผูน้ า
H2 ความฉลาดทางอารมณ์มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ในงาน
H3 ความฉลาดทางอารมณ์มีอิทธิพลต่อประสิ ทธิผลของ
ทีม
H4 การรับรู ้ภาวะผูน้ ามีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงาน
H5 การรับรู ้ภาวะผูน้ ามีอิทธิพลต่อประสิ ทธิผลของทีม
H6 ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลต่อประสิ ทธิผลของทีม

สัมประสิทธิ์
เส้ นทาง
(Coef.)
0.777***
***5.365

ค่ า t-test

ผลลัพธ์

27.655
4.223

สนับสนุน
สนับสนุน

***5.372

4.555

สนับสนุน

0.439***
0.274***
0.209**

5.471
2.743
2.054

สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน

หมายเหตุ: (* หมายถึง p-value ≤ 0.10 หรื อ ค่า t ≥ 1.65)
(** หมายถึง p-value≤ 0.05 หรื อ ค่า t≥1.69)
(*** หมายถึง p-value≤ 0.01 หรื อ ค่า t ≥ 2.58)
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า (1) ความฉลาดทางอารมณ์มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้ภาวะผูน้ า
ความพึ ง พอใจในงาน และประสิ ท ธิ ผ ลของที ม โดยค่ า t-test เท่ า กับ 27.655, 4.223 และ 4.055
ตามลาดับ (2) การรับรู ้ภาวะผูน้ ามีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในงานและประสิ ทธิ ผลของทีม โดยค่า
t-test เท่ากับ 5.471, และ 2.743 ตามลาดับ และ (3) ความพึงพอใจในงานมีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผล
ของทีม โดยค่า t-test เท่ากับ 2.054 ตามลาดับ
5. ผลการวิเคราะห์ อิทธิ พลของตัวแปรคัน่ กลาง (mediation variables) ซึ่ งเป็ นตัวแปรที่
เข้ามาเปลี่ ยนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยที่ตวั แปรคัน่ กลางจะอธิ บาย
อิทธิ พลทางอ้อมระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ผลที่ได้จะปรากฏดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบอิทธิพลทางอ้อม (mediation effect)
สมมติฐานการวิจยั
(hypothesis)
H7 การรับรู ้ภาวะผูน้ าเป็ นตัวแปรคัน่ กลางระหว่าง
ความฉลาดทางอารมณ์กบั ประสิ ทธิผลของทีม
H8 ความพึงพอใจในงานเป็ นตัวแปรคัน่ กลางระหว่าง
ความความฉลาดทางอารมณ์กบั ประสิ ทธิผลของทีม

Effect

Boot
SE

Boot
LLCI

Boot
ULCI

0.425

0.093

0.265

0.628

5.185

5.559

5.567

5.299

จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบอิทธิพลทางอ้อมของการรับรู ้ภาวะผูน้ าและความพึงพอใจ
ในงานที่ เป็ นปั จจัยเชื่ อมโยงอิ ท ธิ พ ลของความฉลาดทางอารมณ์ สู่ ป ระสิ ท ธิ ผลของที ม โดยมี ค่ า
ผลคู ณของสัมประสิ ทธิ์ ขอบเขตล่ าง (Boot LLCI) และขอบเขตบน (Boot LLCI) ที่ช่วงของความ
เชื่ อมัน่ ไม่ คลุ ม 0 แสดงว่า อิ ท ธิ พ ลของการรั บ รู ้ ภาวะผูน้ าและความพึ งพอใจในงานเป็ นปั จจัยที่
เชื่ อ มโยงอิ ท ธิ พ ลของความฉลาดทางอารมณ์ สู่ ป ระสิ ท ธิ ผ ลของที ม โดยมี ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ ของ
ขอบเขตล่างเท่ากับ 0.265 และ 0.067 ตามลาดับ และขอบเขตบนเท่ากับ 0.628 และ 0.299 ตามลาดับ

อภิปรายผล
การวิจยั ในครั้งนี้สามารถอภิปรายผลการวิจยั และตีความข้อมูลต่างๆ ได้เป็ น 3 ปั จจัย คือ
1. ปั จจัยความฉลาดทางอารมณ์ จากผลการวิจยั พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ มีอิทธิ พล
ต่อการรั บ รู ้ ภาวะผูน้ า ความพึ งพอใจในงาน ซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ Dizgah & Keshavarz
(2515) ที่ พ บว่า ความฉลาดทางอารมณ์ เกิ ด จากการผสมผสานระหว่า งความคิ ด อารมณ์ แ ละ
พฤติกรรมการเอาใจใส่ ในตนเอง ความมัน่ ใจและความตระหนักในการเรี ยนรู ้ของแต่ละบุคคลใน
การสร้างความเข้าใจในสัมพันธภาพอันดีทางสังคมและบุคคลที่เป็ นหัวใจหลักของการเป็ นผูน้ าใน
การเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ภายในองค์การ โดยผูน้ าที่สามารถเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ได้เหมาะสม
ย่อมที่จะส่ งผลดีต่อองค์การเช่นกัน
2. ปั จ จัย การรั บ รู ้ ภ าวะผู ้น า จากผลการวิ จ ัย พบว่ า การรั บ รู ้ ภ าวะผู ้น ามี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ความพึงพอใจในงาน และประสิ ทธิ ผลของทีม ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Beliias & Koustelios
(2014) ที่พบว่า การรับรู ้ภาวะผูน้ ามีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในงาน ซึ่ งการรับรู ้ภาวะผูน้ าถือ
เป็ นส่ ว นส าคัญ หนึ่ ง ในการขับ เคลื่ อ นปฏิ สั ม พัน ธ์ ระหว่า งผู บ้ ัง คับ บัญ ชาและพนัก งานให้ เกิ ด
เป้ า หมายร่ ว มกัน และสร้ า งพฤติ ก รรมให้ พ นั ก งานเกิ ด แรงจู ง ในในการท างาน ถ้ า ผู ้น าสร้ า ง
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สภาพแวดล้อ มในการท างานที่ ดี และสร้ า งความสั ม พัน ธ์ ที่ ดี ระหว่างเพื่ อ นร่ ว มงานก็ จ ะท าให้
พนักงานเกิ ดความพึงพอใจในการทางานและสามารถทางานได้อย่างมี ประสิ ทธิ ผลให้แก่ทีมของ
องค์การ (Abuzid & Abbas, 2017)
3. ปั จจัย ความพึ ง พอใจในงาน จากผลการวิจยั พบว่า ความพึ งพอใจงานมี อิท ธิ พ ลต่ อ
ประสิ ท ธิ ผ ลของที ม ซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ Saeed (2016) ที่ พ บว่า การที่ พ นัก งานมี ความ
พึงพอใจในการทางานที่ สูงขึ้ นก็จะทาให้พนักงานมุ่งมัน่ ที่ จะท างานให้เกิ ดประสิ ท ธิ ผลของการ
จัดสรรการใช้ทรัพยากรให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดและทาให้เกิ ดผลตอบแทนออกมาได้เกิ นจากสิ่ งที่
ต้องเสี ยไป (Benrazavi & Silong, 2513)

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
1.1 จากผลการศึกษาพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ถือเป็ นพฤติกรรมที่ผบู ้ ริ หารจะต้อง
สร้ างให้เกิ ดในทุ กๆ ด้าน ดังนั้น จาเป็ นอย่างยิ่งที่ผูบ้ ริ หารต้องจัดให้มีการฝึ กอบรมในเรื่ องเชาวน์
อารมณ์ ก ับ การท างานกิ จกรรมกลุ่ ม สั ม พันธ์ ต่างๆ เช่ น กี ฬ าสี หรื อกิ จกรรมอื่ น ๆ ที่ ส ร้ างให้ เกิ ด
ภาวการณ์ควบคุมอารมณ์อนั จะก่อประโยชน์ท้ งั ในชีวิตการทางานและชีวติ ประจาวัน
1.2 จากผลการศึ ก ษาพบว่า การรั บ รู ้ ภาวะผูน้ าเป็ นคุ ณ ลัก ษณะทางพฤติ ก รรมของ
ผูบ้ ริ หารที่ จะต้องส่ งเสริ มให้พ นักงานเกิ ดพฤติ กรรมการเรี ยนรู ้ การแก้ไขปั ญหาอย่างเป็ นระบบ
และการควบคุมดูแลติดตาม ที่ ช้ ี แนะให้กาลังใจ และประเมินผลการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง ดู แล
พัฒนาปรับปรุ งการทางานให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น ผูบ้ ริ หารทุกคนจาเป็ นต้องสร้างคุ ณลักษณะ
ภาวะผูน้ าที่สามารถนาศักยภาพของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาออกมาใช้ในการปฏิ บตั ิงานให้ได้มากที่สุด
และเป็ นผูผ้ ลักดันให้งานทุกอย่างขององค์การสามารถดาเนิ นการไปได้อย่างราบรื่ น ซึ่ งจะส่ งผลให้
การบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลยิง่ ขึ้น
1.3 จากผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในงานที่ ได้รับมอบหมายให้ปฏิ บตั ิและมี
การกาหนดแผนงานที่สามารถนาไปปฏิ บตั ิได้อย่างชัดเจน โดยผูบ้ ริ หารจะต้องให้ความสาคัญกับ
ความพึงพอใจในงานของบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานด้วยความเต็มใจ
1.4 จากผลการศึ กษาพบว่า ประสิ ทธิ ผลของที มเป็ นความสามารถในการทางานให้
ส าเร็ จตรงตามระยะเวลาที่ ก าหนดไว้ โดยผูบ้ ริ หารจะต้องสนับ สนุ น การท างานเป็ นที ม ภายใน
องค์การและให้ความสาคัญกับพนักงานทางานร่ วมกัน เพื่อให้งานสาเร็ จตามระเวลาที่กาหนด โดยมี
การก าหนดบทบาทหน้าที่ อย่างชัดเจน ไม่ มี ก ารปฏิ บ ัติงานที่ ซ้ าซ้ อนกัน ให้ ส มาชิ ก ในที ม ได้มี

คณะรัฐศาสตร์ และนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 311

วุฒิพงษ์ วงค์ ตาทา / ธัญนันท์ บุญอยู่

ส่ วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง และสามารถติดต่อสื่ อสารกันอย่างเปิ ดเผย
เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในทีม
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 สามารถนาไปใช้ในการวางแผนในการท างานร่ วมกันในบริ ษ ทั ที่ จะท าให้เกิ ด
ประสิ ทธิ ผลในการทางานเพิ่มมากขึ้น
2.2 ควรน าทฤษฎี ที่ ส ร้ า งจากข้อ มู ล และน าความรู ้ ที่ ไ ด้จ ากผลการศึ ก ษาข้อ มู ล
เชิ ง ประจัก ษ์ไ ปประยุก ต์ใ ช้ใ นธุ ร กิ จเดี ย วกัน ทั้ง ภาครั ฐ และเอกชน หรื อ ธุ รกิ จ ที่ มี ล ัก ษณะงาน
แตกต่างกัน เพื่อนาผลที่ได้มาเปรี ยบเทียบและต่อยอดให้เกิดประโยชน์กบั องค์การต่อไป
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