วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2556

ความสัมพันธของรูปแบบภาวะผูนํากับความพึงพอใจในงานของ
ขาราชการในหนวยงานราชการสวนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค
The Relationship between leadership format and work satisfaction of
civil servant in provincial government office, Nakhon sawan province
ธนา เทียนจิตรเพ็ชร* ดร.วริศรา เหลาบํารุง**
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษาระดับรูปแบบภาวะผูนําและความพึงพอใจในงานของ
ขาราชการในหนวยงานราชการสวนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค และเพื่อศึกษาความสัมพันธของรูปแบบภาวะผูนํากับ
ความพึงพอใจในงานของขาราชการในหนวยงานราชการสวนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค ผลการวิจัยพบวา
1. ระดับภาวะผูนําของขาราชการในหนวยงานราชการสวนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค ในภาพรวม อยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีภาวะผูนําสูงที่สุด ไดแก รูปแบบภาวะผูนําแบบสั่งการ รองลงมา
รูปแบบภาวะผูน าํ แบบมุง ความสําเร็จของงาน รูปแบบภาวะผูน าํ แบบสนับสนุน และรูปแบบภาวะผูน าํ แบบใหมสี ว นรวม
ระดับความพึงพอใจในงานของขาราชการในหนวยงานราชการสวนภูมภิ าค จังหวัดนครสวรรค ในภาพรวม อยูใ นระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีความพึงพอใจสูงที่สุด ไดแก ดานสภาพการทํางาน รองลงมา ดาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดานความกาวหนาในตําแหนง ดานเงินเดือนหรือผลประโยชนเกื้อกูล ดานความสําเร็จของงาน
ดานการไดรับการยอมรับ ตามลําดับ
2. ความสัมพันธของรูปแบบภาวะผูน าํ กับความพึงพอใจในงานของขาราชการในหนวยงานราชการสวนภูมภิ าค
จังหวัดนครสวรรค พบวา ตัวแปรอิสระทีม่ ผี ลตอการเปลีย่ นแปลงของความพึงพอใจในงานของขาราชการในหนวยงาน
ราชการสวนภูมภิ าค จังหวัดนครสวรรคในภาพรวมเพิม่ ขึน้ คือ รูปแบบภาวะผูน าํ แบบสนับสนุน รูปแบบภาวะผูน าํ แบบ
มุงความสําเร็จของงาน รูปแบบภาวะผูนําแบบใหมีสวนรวม
Abstract
The objective of the research were to study leadership format and work satisfaction of civil
servant in provincial government office, Nakhon sawan Province and study the Relationship between
leadership format and work satisfaction of civil servant in provincial government office Nakhon sawan
Province. The research results were as follows:
1. Leadership format of civil servant in provincial government office Nakhon sawan Province
was at the high level. When considered aspect by aspect that side be high leadership are directive
leadership, achievement-oriented leadership, supportive leadership and participative leadership.
* นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
** ผูชวยศาสตราจารย, หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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Work satisfaction of civil servant in provincial government office Nakhon sawan Province was at
the average level. When considered aspect by aspect that side be high satisfaction are working
conditions, work itself, advancement, salary, achievement and recognition.
2. The Relationship between leadership format and work satisfaction of civil servant in
provincial government office, Nakhon sawan Province were supportive leadership regression satisfaction
of work itself and salary, directive leadership regression satisfaction of advancement and achievement,
achievement-oriented leadership regression satisfaction of recognition and working conditions,
participative leadership regression satisfaction of advancement and working conditions
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
หนวยงานราชการ คือองคกรหลักที่มีหนาที่รับ
ผิดชอบในการพัฒนาประเทศและดูแลความเปนอยูของ
ประชาชน ภายใตการกําหนดแนวทางการบริหารงาน
โดยรัฐบาลและมีเปาหมายที่สําคัญที่สุดคือ คุณภาพชีวิต
และความเปนอยูที่ดีของประชาชน สวนขาราชการ คือ
บุคลากรหลักของหนวยงานราชการ ทีป่ ฏิบตั หิ นาทีโ่ ดยมี
ความมุง มัน่ เพือ่ ใหบรรลุซงึ่ เปาหมายของแตละหนวยงาน
ราชการ ขาราชการเปนฝายปฏิบัติงานที่ตองสัมผัสกับ
ประชาชน และผลของการปฏิบัติหนาที่ก็สงผลกระทบ
โดยตรงตอประชาชน
จากความสําคัญดังกลาวจึงมีการศึกษารูปแบบ
ภาวะผูนํา ซึ่งในอดีตมุงเนนที่จะหาเหตุผลวาทําไมผูนํา
บางคนมีประสิทธิภาพในขณะทีบ่ างคนไมมปี ระสิทธิภาพ
แนวคิดแรกๆ จึงมุง หาคุณลักษณะทีจ่ าํ เปนของผูน าํ ตอมา
แนวคิดทีส่ องก็เปลีย่ นไปมุง ศึกษาพฤติกรรมผูน าํ มากกวา
การศึกษาคุณลักษณะ แนวคิดนี้จึงเปน การวิจัยเพื่อ
ตรวจหาแหลง และรายละเอียดตางๆ ของการใชอํานาจ
และอิทธิพลของผูนํา แตการวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะ
พฤติกรรมผูนํา และอํานาจดูเหมือนจะลมเหลวเพราะ
ผลที่ไดไมคงเสนคงวาและผลเกิดจากการปรับเปลี่ยนใน
สถานการณ แบบภาวะผูนําตามสถานการณจึงไดรับการ
พัฒนาขึ้นมา (Bryman. 1992 ; อางถึง วาสนา ไทรงาม.
2546 : 1) ซึ่งแนวคิดพื้นฐานของ การศึกษาภาวะผูนํา
ตามสถานการณ คือ การพิจารณาถึงประสิทธิผลของแบบ
ภาวะผูนําขึ้นอยูกับความพอเหมาะระหวางบุคลิกภาพ
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และพฤติกรรมของผูน าํ และตัวแปรดานสถานการณตา งๆ
ดังนั้นจึงไมมีแบบภาวะผูนําที่ดที ี่สุด (Hoy and Miskel.
1991 : 270)
ดังนัน้ การศึกษาครัง้ นีจ้ งึ มุง ศึกษาระดับความพึง
พอใจในงานของขาราชการและความสัมพันธของรูปแบบ
ภาวะผู นํ า กั บ ความพึ ง พอใจในงานของข า ราชการใน
หนวยงานราชการสวนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในงานและ
รูปแบบภาวะผูนําของขาราชการในหนวยงานราชการ
สวนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธของรูปแบบภาวะ
ผูนํากับความพึงพอใจในงานของขาราชการในหนวยงาน
ราชการสวนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตดานเนื้อหาและระยะเวลา
เนื้อหา การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาเกี่ยวกับระดับ
ความพึงพอใจในงานของขาราชการและความสัมพันธของ
รูปแบบภาวะผูน าํ กับความพึงพอใจในงานของขาราชการ
ในหนวยงานราชการสวนภูมภิ าค จังหวัดนครสวรรค โดย
ศึกษาเฉพาะรูปแบบภาวะผูนําแบบสนับสนุน รูปแบบ
ภาวะผูนําแบบสั่งการ รูปแบบภาวะผูนําแบบมุงความ
สําเร็จของงาน และรูปแบบภาวะผูนําแบบใหมีสวนรวม
(House and Mitchell. 1974 : 97) นอกจากนี้ยังศึกษา
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ความพึงพอใจในงาน 6 ดาน ดังนี้ ดานความสําเร็จของ
งาน ดานการไดรับการยอมรับ ดานความกาวหนาใน
ตําแหนง ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดานเงินเดือนหรือ
ผลประโยชนเกือ้ กูล และดานสภาพการทํางาน (Owens.
1987 : 109)
ระยะเวลา ระยะเวลาทีศ่ กึ ษาตัง้ แตเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2553 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555
ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ ขาราชการในหนวยงานราชการ
สวนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค ในป
พ.ศ. 2553 นํามาใชในการศึกษาจํานวน 23 หนวยงาน
รวมจํานวนขาราชการทั้งสิ้น 661 คน
กลุ ม ตั ว อย า ง คื อ ข า ราชการในหน ว ยงาน
ราชการสวนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค ในป พ.ศ. 2553
การกํ า หนดขนาดกลุ ม ตั ว อย า งโดยใช สู ต รของทาโร
ยามาเน โดยใหมีความคลาดเคลื่อนจากการสุม 5% ได
กลุม ตัวอยางทีใ่ ชในการศึกษาจํานวน 250 คน และสํารอง
กลุม ตัวอยางเพือ่ กันความผิดพลาดไว 5% เทากับ 13 คน
รวมแลวมีกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 263 คน ซึ่งไดมาจากกการ
สุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน จําแนกไดดังนี้ สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัด 2 คน สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 10 คนสํานักงานเกษตร
และสหกรณจังหวัด 4 คน สํานักงานเกษตรจังหวัด 10
คน สํานักงานสถิติจังหวัด 8 คน สํานักงานจังหวัด 12
คน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 40 คน สํานักงานโยธา
ธิการและผังเมืองจังหวัด 12 คน สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด 6 คน สํานักงานตํารวจภูธรจังหวัด 13 คน
สํานักงานคลังจังหวัด 9 คน สํานักงานสหกรณจังหวัด
29 คน สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด 13 คน สํานักงาน
ขนสงจังหวัด 24 คน สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัด 4 คน สํานักงานสวัสดิการและ
คุม ครองแรงงานจังหวัด 8 คน สํานักงานจัดหางานจังหวัด
2 คน สํานักงานประกันสังคมจังหวัด 18 คน สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด 12 คน สํานักงานอัยการจังหวัด 15
คน สํานักงานพาณิชยจงั หวัด 5 คน สํานักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 5 คน และสํานักงานแรงงาน
จังหวัด 2 คน
ขอบเขตตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแก รูปแบบภาวะผูนํา แบงเปน 4
รูปแบบ ตามทฤษฎีของเฮาส (Goal Theory) มี 4 ดาน
คือ (House and Mitchell. 1974 : 97)
(1) แบบภาวะผูน าํ แบบสนับสนุน (Supportive
Leadership)
(2) แบบภาวะผู นํ า แบบสั่ ง การ (Directive
Leadership)
(3) แบบภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงาน
(Achievement - Oriented Leadership)
(4) แบบภาวะผูน าํ แบบใหมสี ว นรวม (Participative Leadership)
ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจในงานของ
ข า ราชการในหน ว ยงานราชการส ว นภู มิ ภ าค จั ง หวั ด
นครสวรรค มี 6 ดาน คือ (Owens. 1987 : 109)
(1) ความพึงพอใจในดานความสําเร็จของงาน
(2) ความพึงพอใจในดานการไดรับการยอมรับ
(3) ความพึ ง พอใจในด า นความก า วหน า ใน
ตําแหนง
(4) ความพึงพอใจในดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(5) ความพึ ง พอใจในด า นเงิ น เดื อ น หรื อ
ผลประโยชนเกื้อกูล
(6) ความพึงพอใจในดานสภาพการทํางาน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ผลการศึกษาจะทําใหผูนําหรือผูอํานวยการ
ในหนวยงานราชการสวนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค ได
รับทราบถึงขอมูลที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในงานและ
รูปแบบภาวะผูนําของขาราชการ
2. ผลการวิจัยจะชวยใหผูนําหรือผูอํานวยการ
ในหนวยงานราชการสวนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค ได
ใชเปนแนวทางในการปรับพฤติกรรม เพื่อสรางความ
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พึงพอใจในงานใหกับขาราชการที่อยูภายใตบังคับบัญชา
เพื่ อ จะได ทํ า งานร ว มกั น อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอั น เป น
ประโยชนโดยตรงตอประชาชนและประเทศชาติ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของดัง
กลาวมาแลวแสดงใหเห็นถึงองคประกอบที่มีผลตอความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานตางๆ สําหรับงานวิจัยครั้งนี้
ผูวิจัยสนใจศึกษาถึง “ความสัมพันธของรูปแบบภาวะ
ผูนํากับความพึงพอใจในงานของขาราชการในหนวยงาน
ราชการสวนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค” โดยใชทฤษฎี
เสนทาง-เปาหมายของ เฮาส (House’s Path–Goal
Theory) เปนกรอบในการวิจยั จากการศึกษา ตํารา เอกสาร
งานวิ จั ย ดั ง กล า ว ผู วิ จั ย จึ ง สรุ ป กรอบการวิ จั ย ได ดั ง นี้
รูปแบบภาวะผูนําของผูนําหรือผูอํานวยการ 4 รูปแบบ
คือ 1) รูปแบบภาวะผูนําแบบสนับสนุน 2) รูปแบบ
ภาวะผูนําแบบสั่งการ 3) รูปแบบภาวะผูนําแบบมุงความ
สําเร็จของงาน 4) รูปแบบภาวะผูนําแบบใหมีสวนรวม
ความพึงพอใจในงานของขาราชการในหนวยงานราชการ
สวนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค มี 6 ดาน คือ 1) ดาน
ความสําเร็จของงาน 2) ดานการไดรบั การยอมรับ 3) ดาน
ความกาวหนาในตําแหนง 4) ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ
5) ดานเงินเดือนหรือผลประโยชนเกื้อกูล 6) ดานสภาพ
การทํางาน
ดังนั้นความสัมพันธของรูปแบบภาวะผูนํากับ
ความพึงพอใจในงานของขาราชการในหนวยงานราชการ
สวนภูมภิ าค จังหวัดนครสวรรค เปนดังนี้ 1) ความพึงพอใจ
ของข า ราชการฯกั บ รู ป แบบภาวะผู นํ า แบบสนั บ สนุ น
2) ความพึงพอใจของขาราชการฯกับรูปแบบภาวะผูนํา
แบบสัง่ การ 3) ความพึงพอใจของขาราชการฯกับรูปแบบ
ภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงาน 4) ความพึงพอใจ
ของขาราชการฯกับรูปแบบภาวะผูนําแบบใหมีสวนรวม
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สมมติฐานการวิจัย
รูปแบบภาวะผูนําทั้ง 4 รูปแบบ ไดแก รูปแบบ
ภาวะผู นํ า แบบสนั บ สนุ น รู ป แบบสั่ ง การ รู ป แบบมุ ง
ความสําเสร็จของงาน และรูปแบบใหมีสวนรวม มีความ
สัมพันธกับความพึงพอใจในงานของขาราชการในหนวย
งานราชการสวนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค ทั้ง 6 ดาน
ไดแก ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานความสําเร็จ
ของงาน ดานการไดรับการยอมรับ ดานความกาวหนาใน
ตําแหนง ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดานเงินเดือนหรือ
ผลประโยชนเกื้อกูล และดานสภาพการทํางาน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม
3 ตอน ซึ่งในตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ผูวิจัยสรางเอง สวน
แบบสอบถามตอนที่ 3 ไดนาํ แบบสอบถามของ เฮาสและ
เดสเลอร (House and Dessler. 1974) ที่ไดสรางไวโดย
ถอดความ และสรางเพิ่มเติมโดย กาญจนา จันทรไทย
(2539) มาปรับปรุงใหสอดคลองกับงานวิจัยครั้งนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ สถานภาพ
ของผู ต อบแบบสอบถาม ได แ ก เพศ อายุ วุ ฒิ ก าร
ศึกษา ประสบการณการทํางาน หนาที่รับผิดชอบ โดย
แบบสอบถามเป น แบบเลื อ กตอบ (Check List) ใน
สถานภาพเรื่องหนาที่รับผิดชอบนั้นผูตอบแบบสอบถาม
สามารถเลือกไดมากกวา 1 ขอ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ในงานของขาราชการในหนวยงานราชการสวนภูมิภาค
จังหวัดนครสวรรค จํานวน 32 ขอ โดยสรุปเปนปจจัย 6
ดาน คือ
ดานความสําเร็จของงาน
ดานการไดรับการยอมรับ
ดานความกาวหนาในตําแหนง
ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ดานเงินเดือน หรือผลประโยชนเกื้อกูล
ดานสภาพการทํางาน
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ลั ก ษณะเป น แบบสอบถามชนิ ด มาตราส ว น
ประมาณคา (Summated Rating Scale) ของ Likert 5
ระดับ โดยแตละระดับกําหนดชวง คะแนนไวดังนี้
5 หมายถึง มีความพึงพอใจที่สุด
4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย
1 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยที่สุด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามที่เกี่ยวของกับภาวะผูนํา
ของขาราชการในหนวยงานราชการสวนภูมิภาค จังหวัด
นครสวรรค จํานวน 13 ขอ เปนแบบสอบถามทีค่ รอบคลุม
เกี่ ย วกั บ รู ป แบบภาวะผู นํ า ของผู นํ า หรื อ ผู อํ า นวยการ
แสดงรูปแบบภาวะผูนําตอไปนี้มากนอยเพียงใด โดยให
ทําเครื่องหมาย / ในชองที่ตรงกับระดับความถี่ของการ
ปฏิบัติตนตามรูปแบบภาวะผูนําของผูนําหรือผูอํานวย
การในหนวยงานราชการของทานมากที่สุดลักษณะเปน
แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดย
แตละระดับกําหนดชวงคะแนนไวดังนี้
5 หมายถึง ตลอดเวลา
4 หมายถึง บอยๆ
3 หมายถึง บางครั้งบางคราว
2 หมายถึง ไมคอยจะแสดง
1 หมายถึง ไมเคย
ขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ
ในการสรางเครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้ไดสราง
แบบสอบถามซึ่งมีขั้นตอนในการสรางดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ
กับความสัมพันธของรูปแบบภาวะผูนํากับความพึงพอใจ
ในงานของขาราชการในหนวยงานราชการสวนภูมิภาค
จังหวัดนครสวรรค
2. ศึ ก ษาหลั ก การสร า งแบบสอบถามเพื่ อ
การวิจัย และกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยขอ
คําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

3. กําหนดประเด็นและขอบเขตของคําถามให
สอดคลองกับวัตถุประสงคและความสําคัญของการศึกษา
วิจัย
4. ดําเนินการสรางแบบสอบถามฉบับราง
5. นําแบบสอบถามฉบับรางใหอาจารยทปี่ รึกษา
วิทยานิพนธพิจารณาตรวจสอบความถูกตองสมบรูณ
หลั ง จากอาจารย ที่ ป รึ ก ษาได พิ จ ารณาและตรวจสอบ
พรอมทัง้ ใหขอ เสนอแนะ จากนัน้ ผูศ กึ ษาจะนําไปปรับปรุง
แกไข
6. ผู วิ จั ย นํ า แบบสอบถามฉบั บ ร า งไปให ผู
เชีย่ วชาญจํานวน 5 ทาน พิจารณาความครอบคลุมเนือ้ หา
และความถูกตองในสํานวนภาษาของแบบสอบถาม เพื่อ
หาความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม โดยการหาคา
ดัชนีความสอดคลองระหวางโครงสรางของแบบสอบถาม
กับ ขอคําถาม โดยคาดัชนีที่ไดจะตองมีความสอดคลอง
ตั้งแต 0.5 – 1.0
7. ผูวิจัยนําแบบสอบถามฉบับรางไปทดลองใช
กับกลุมประชากรที่มีลักษณะคลายกับกลุมประชากรที่
ตองการศึกษา และนําแบบสอบถามฉบับรางที่ไปทดลอง
มาวิเคราะหหาความเที่ยงของเครื่องมือ ดวยวิธีการหา
คาสัมประสิทธแอลฟา (alpha coefficient) ของครอนบาค
(Cronbach) ความพึ ง พอใจในงานของข า ราชการ
ในหนวยงานราชการสวนภูมภิ าค จังหวัดนครสวรรค มีคา
ความเทีย่ งเทากับ .8691 และภาวะผูน าํ ของขาราชการใน
หนวยงานราชการสวนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค มีคา
ความเที่ยงเทากับ .8803
8. จั ด ทํ า แบบสอบถามความสั ม พั น ธ ข อง
รูปแบบภาวะผูน าํ กับความพึงพอใจในงานของขาราชการ
ในหนวยงานราชการสวนภูมภิ าค จังหวัดนครสวรรค ฉบับ
สมบรูณ
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
1. ติดตอขอหนังสือนําสงจากสํานักงานบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
85

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2556

2. ดําเนินการเก็บขอมูลโดยผูว จิ ยั ประสานงาน
โดยตรงกับหนวยงานราชการสวนภูมิภาค เพื่อชี้แจงและ
ขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
3. ผู วิ จั ย มอบแบบสอบถามไว กั บ หน ว ยงาน
ราชการสวนภูมิภาค จํานวน 250 ฉบับตามจํานวนกลุม
ตัวอยางของแตละสํานักงานเพือ่ ใหกรอกขอมูล แลวติดตอ
ขอรับแบบสอบถามคืนดวยตนเองในภายหลัง ไดรบั คืนมา
จํานวน 250 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100.00
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
การวิเคราะหขอมูล
นํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด ม าวิ เ คราะห โ ดยใช โ ปรแกรม
สําเร็จรูป คํานวณคาสถิติตางๆ ดังนี้
1. การวิ เ คราะห ข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ สถานภาพ
ผูตอบ วิเคราะหโดยแจกแจงความถี่และหาคารอยละ
2. การวิเคราะหเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน
โดยคาเฉลี่ย (x) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดย
กําหนดความหมายของคาเฉลี่ย ดังนี้
1) คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความ
พึงพอใจมากที่สุด
2) คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความ
พึงพอใจมาก
3) คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง มีความ
พึงพอใจปานกลาง
4) คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง มีความ
พึงพอใจนอย
5) คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง มีความ
พึงพอใจนอยที่สุด
3. วิเคราะหเกีย่ วกับรูปแบบภาวะผูน าํ ของผูน าํ
หรือผูอ าํ นวยการตามการรับรูข องขาราชการในหนวยงาน
ราชการสวนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค พิจารณาจาก
คะแนนรวมในแตละรูปแบบภาวะผูนําในแบบสอบถาม
แตละชุดพิจารณาคาเฉลี่ย (x) คะแนนรวมของรูปแบบ
ภาวะผูนําแบบใดสูงสุดก็จัดไวในรูปแบบภาวะผูนํานั้นๆ
โดยถามีแบบภาวะผูน าํ ทีม่ คี า เฉลีย่ สูงสุดเทากันก็นาํ มาใช
ในการวิเคราะหทั้งคู
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4. วิ เ คราะห โ ดยวิ ธี ห าค า สั ม ประสิ ท ธ สห
สัมพันธแบบเพียรสัน [Pearson Product–Moment
Correlation Coefficient (Rxy)] และการวิเคราะห
ถดถอยพหุแบบปกติ (Ordinary multiple regression
analysis)
สรุปและอภิปรายผล
1. ระดับความพึงพอใจในงานของขาราชการ
ในหนวยงานราชการสวนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค ใน
ภาพรวม อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา ดานที่มีความพึงพอใจสูงที่สุด ไดแก ดาน
สภาพการทํางาน รองลงมา ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ด า นความก า วหน า ในตํ า แหน ง ด า นเงิ น เดื อ นหรื อ
ผลประโยชนเกือ้ กูล ดานความสําเร็จของงาน ดานการได
รับการยอมรับ ตามลําดับ ผลการวิจัยปรากฏเชนนี้อาจ
เปนเพราะวา ความพึงพอใจในงานวา เปนความรูสึก
ที่ดี พอใจในงานที่ทํา และเต็มใจที่จะปฏิบัติงานนั้นให
บรรลุวัตถุประสงคขององคกร ผูปฏิบัติจะรูสึกพอใจใน
งานที่ทํา เมื่องานนั้นใหผลประโยชนตอบแทนทั้งทาง
วัตถุ ทางจิตใจ ตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐาน และ
คานิยมที่เนนถึงความสัมพันธระหวางความพอใจ กับ
ผลประโยชนตอบแทนในการทํางาน เปนทัศนคติ โดยทัว่ ไป
ของพนักงานที่มีตองานของเขา ถาเขาไดรับการปฏิบัติที่
ดีตอบสนองความตองการของเขาตามสมควร เชน สภาพ
การทํางานทีม่ นั่ คงปลอดภัย ไดเงินเดือนคาจางตอบแทน
เพียงพอแกการยังชีพ ฯลฯ จะทําใหพนักงานพอใจและมี
ความรูสึก (ทัศนคติ) ที่ดีตอองคการ ซึ่งสอดคลองกับงาน
วิจัยของ กาญจนา จันทรไทย (2539 ; อางถึงใน วาสนา
ไทรงาม. 2546 ) พบวา รูปแบบภาวะผูนําแบบสนับสนุน
รูปแบบภาวะผูนําแบบสั่งการ รูปแบบภาวะผูนําแบบ
มุงความสําเร็จของงาน และรูปแบบภาวะผูนําแบบใหมี
สวนรวม อยูในระดับมาก
ระดับภาวะผูน าํ ของขาราชการในหนวยงาน
ราชการสวนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค ในภาพรวม อยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มี
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ภาวะผูนําสูงที่สุด ไดแก รูปแบบภาวะผูนําแบบสั่งการ
รองลงมา รูปแบบภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงาน
รูปแบบภาวะผูนําแบบสนับสนุน รูปแบบภาวะผูนําแบบ
ใหมีสวนรวม ผลการวิจัยปรากฏเชนนี้อาจเปนเพราะ
วา ภาวะผูนํามีบทบาทที่หลากหลาย เชน การกําหนด
แนวทางหลัก ผูนําควรเริ่มตนดวยการกําหนดเปาหมาย
และแนวความคิดทีช่ ดั เจน บทบาทดังกลาวจะชวยใหผนู าํ
สรางแผนงานแมแบบ ที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของหลักการ
กอนจะลงมือปฏิบัติตามแผน บทบาทในการสรางระบบ
การทํางานที่มีประสิทธิผล การสรางระบบการทํางานที่
มีประสิทธิผลหรือการทําใหองคการดําเนินไปในทิศทาง
เดียวกัน คือการลงมือสรางแผนหลักที่กําหนดขึ้นในขั้น
ตอนทีห่ นึง่ ทุกระดับชัน้ ขององคการควรมีการดําเนินการ
ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น เพื่ อ บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค เ ดี ย วกั น
ในฐานะผูนําตองเปลี่ยนแปลงระบบการทํางาน ขั้นตอน
การทํ า งาน และโครงสร า งองค ก ารให ส อดคล อ งกั บ
จุดมุง หมายขององคการทีไ่ ดวางไวแลว บทบาทในการมอบ
อํานาจ หากผูนํามีการมอบอํานาจใหแกพนักงานอยาง
จริงจังจะทําใหบรรยากาศในการทํางานมีความไววางใจ
ซึ่งกันและกัน การสื่อสารระหวางบุคคลและระหวาง
กลุมเกิดประสิทธิผลและเกิดผลลัพธใหมๆที่สรางสรรค
บทบาทในการสรางตัวแบบ หัวใจของการเปนผูน าํ คือตอง
สรางความนาเชื่อถือ เพราะไมเพียงแตรูวาจะตองปฏิบัติ
หนาที่อยางไรเทานั้น แตผูนํายังตองมีคุณสมบัติของผูนํา
ที่ดีดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พวงทิพย นวลขาว
(2538; อางถึงใน วาสนา ไทรงาม. 2546) ที่พบวา
ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของผูใ ตบงั คับบัญชา ดาน
ความสําเร็จของงาน ดานการไดรบั การยอมรับ ดานความ
กาวหนาในตําแหนง ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดานเงิน
เดือนหรือผลประโยชนเกือ้ กูล และดานสภาพการทํางาน
อยูในระดับปานกลาง
2. ความสัมพันธของรูปแบบภาวะผูน าํ กับความ
พึงพอใจในงานของขาราชการในหนวยงานราชการสวน
ภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค พบวา รูปแบบภาวะผูนํา
แบบสนับสนุนมีผลตอความพึงพอใจในดานลักษณะงาน

ที่ปฏิบัติ ดานเงินเดือนหรือผลประโยชนเกื้อกูล รูปแบบ
ภาวะผูนําแบบสั่งการมีผลตอความพึงพอใจในดานความ
กาวหนาในตําแหนง และมีผลตอความพึงพอใจในดาน
ความสําเร็จของงานแบบผกผัน รูปแบบภาวะผูนําแบบ
มุง ความสําเร็จมีผลตอความพึงพอใจในดานการไดรบั การ
ยอมรับ ดานสภาพการทํางาน รูปแบบภาวะผูนําแบบให
มีสวนรวมมีผลตอความพึงพอใจในดานความกาวหนาใน
ตําแหนง ดานสภาพการทํางาน ผลการวิจัยปรากฏเชน
นี้อาจเปนเพราะวา ผูนําในยุคปจจุบันนี้จะตองเผชิญกับ
ปญหาทีห่ ลากหลาย ภายใตสถานการณทเี่ ปนพลวัตทีย่ าก
ตอการพยากรณ ในการแกปญ
 หาของผูน าํ ในปจจุบนั จึงไม
เหมือนกับการแกปญ
 หาของผูน าํ ในยุคทีผ่ า นมา ดังนัน้ รูป
แบบของภาวะผูนําในยุคปจจุบันจึงถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อ
ตอบสนองตอสถานการณในยุคปจจุบนั ซึง่ ตองสอดคลอง
กับความพึงพอใจในงาน โดยการที่บุคคลในองคกรจะ
เกิดความรูสึกที่พึงพอใจในการปฏิบัติงานมากหรือนอย
จะขึ้นอยูกับองคประกอบของสิ่งจูงใจที่องคกรที่มีอยู ถา
องคกรมีปจจัยที่ทําใหมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน บุคคล
ในองคกรนัน้ ยอมเกิดความพึงพอใจในการทํางานมาก ซึง่
สอดคลองกับงานวิจัยของ กาญจนา จันทรไทย (2539 ;
อางถึงใน วาสนา ไทรงาม. 2546 ) พบวา พฤติกรรมผูนํา
ทั้ง 4 แบบ มีความสัมพันธในทางบวกกับความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน 5 ดาน ไดแก ดานความสําเร็จของงาน
ดานการไดรับการยอมรับ ดานความกาวหนาในตําแหนง
ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดานสภาพการทํางาน และ
พวงทิพย นวลขาว (2538 ; อางถึงใน วาสนา ไทรงาม.
2546) ที่พบวา รูปแบบภาวะผูนําของผูบังคับบัญชามี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูใต
บังคับบัญชาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 โดยมี
ระดับความสัมพันธกันในระดับสูงและเปนไปในทิศทาง
ที่สอดคลองกัน โดยผูบังคับบัญชาที่มีแบบภาวะผูนํา
แบบปรึกษาหารือ และแบบมีสว นรวมจะทําใหผใู ตบงั คับ
บัญชามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูงกวาผูบังคับ
บัญชาที่มีแบบภาวะผูนําแบบเผด็จการ และเผด็จการ
อยางมีศิลป
87
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะทั่วไป
1. ขาราชการในหนวยงานราชการสวนภูมภิ าค
จังหวัดนครสวรรค ควรมีการสํารวจปญหาอุปสรรคใน
ปฏิบัติงาน เพื่อที่จะสามารถแกไขปญหา อุปสรรคใน
ปฏิบัติงานไดตรงกับปญหา
2. ขาราชการในหนวยงานราชการสวนภูมภิ าค
จังหวัดนครสวรรค ควรมีการสงเสริมการยอมรับจาก
ผูรวมงานในหนวยงาน เพื่อใหเกิดการประสานงานที่ดี
3. ขาราชการในหนวยงานราชการสวนภูมภิ าค
จังหวัดนครสวรรค ควรมีการเปดโอกาสในการไดเขารับ
การอบรมสัมมนา และดูงานเพือ่ พัฒนาความรูแ ละทักษะ
ในการปฏิบัติงานอยางทั่วถึงและเปนธรรม
4. ขาราชการในหนวยงานราชการสวนภูมภิ าค
จังหวัดนครสวรรค ควรดําเนินการลดขั้นตอนในการ
ปฏิบตั งิ านทีจ่ าํ เปน เพือ่ ทําใหเกิดการปฏิบตั งิ านทีร่ วดเร็ว
5. ขาราชการในหนวยงานราชการสวนภูมภิ าค
จังหวัดนครสวรรค ควรมีการจายคาตอบแทนอืน่ ๆ ในการ
ปฏิ บั ติ ง านนอกเหนื อ จากเงิ น เดื อ นที่ ไ ด รั บ ปกติ อ ย า ง
เปนธรรม
6. ขาราชการในหนวยงานราชการสวนภูมภิ าค
จั ง หวั ด นครสวรรค ควรปรั บ เปลี่ ย นบรรยากาศและ
สภาพแวดลอมใหเอื้อตอการปฏิบัติงาน
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาปญหาและอุปสรรคในการทํางาน
ของขาราชการในหนวยงานราชการสวนภูมิภาค จังหวัด
นครสวรรค
2. ควรศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาภาวะผู นํ า
ของขาราชการในหนวยงานราชการสวนภูมิภาค จังหวัด
นครสวรรค
3. ควรศึกษาแนวทางการสงเสริมความพึงพอใจ
ในงานของขาราชการในหนวยงานราชการสวนภูมิภาค
จังหวัดนครสวรรค
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