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ความสัมพันธของรูปแบบภาวะผูนํากับความพึงพอใจในงานของ
ขาราชการในหนวยงานราชการสวนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค

The Relationship between leadership format and work satisfaction of 
civil servant in provincial government offi ce, Nakhon sawan province
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บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษาระดับรูปแบบภาวะผูนําและความพึงพอใจในงานของ

ขาราชการในหนวยงานราชการสวนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค และเพื่อศึกษาความสัมพันธของรูปแบบภาวะผูนํากับ

ความพึงพอใจในงานของขาราชการในหนวยงานราชการสวนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค ผลการวิจัยพบวา 

 1. ระดับภาวะผูนําของขาราชการในหนวยงานราชการสวนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค ในภาพรวม อยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีภาวะผูนําสูงที่สุด ไดแก รูปแบบภาวะผูนําแบบส่ังการ รองลงมา 

รปูแบบภาวะผูนาํแบบมุงความสาํเรจ็ของงาน รปูแบบภาวะผูนาํแบบสนับสนนุ และรปูแบบภาวะผูนาํแบบใหมสีวนรวม 

ระดบัความพงึพอใจในงานของขาราชการในหนวยงานราชการสวนภมูภิาค จงัหวดันครสวรรค ในภาพรวม อยูในระดบั

ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีความพึงพอใจสูงที่สุด ไดแก ดานสภาพการทํางาน รองลงมา ดาน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดานความกาวหนาในตําแหนง ดานเงินเดือนหรือผลประโยชนเกื้อกูล ดานความสําเร็จของงาน 

ดานการไดรับการยอมรับ ตามลําดับ  

 2.  ความสมัพนัธของรปูแบบภาวะผูนาํกบัความพึงพอใจในงานของขาราชการในหนวยงานราชการสวนภมูภิาค 

จงัหวดันครสวรรค พบวา ตวัแปรอิสระท่ีมผีลตอการเปล่ียนแปลงของความพึงพอใจในงานของขาราชการในหนวยงาน

ราชการสวนภมูภิาค จงัหวดันครสวรรคในภาพรวมเพ่ิมขึน้ คอื รปูแบบภาวะผูนาํแบบสนบัสนนุ รปูแบบภาวะผูนาํแบบ

มุงความสําเรจ็ของงาน รูปแบบภาวะผูนําแบบใหมีสวนรวม

Abstract

 The objective of the research were to study leadership format and work satisfaction of civil 

servant in provincial government offi ce, Nakhon sawan Province and study the Relationship between 

leadership format and work satisfaction of civil servant in provincial government offi ce Nakhon sawan 
Province. The research results were as follows: 

 1.  Leadership format of civil servant in provincial government offi ce 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. 
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Work satisfaction of civil servant in provincial government offi ce 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 offi ce, 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 

บคุลากรหลกัของหนวยงานราชการ ทีป่ฏบิตัหินาทีโ่ดยมี

ความมุงมัน่เพือ่ใหบรรลซุึง่เปาหมายของแตละหนวยงาน

ราชการ ขาราชการเปนฝายปฏิบัติงานที่ตองสัมผัสกับ

ประชาชน และผลของการปฏิบัติหนาที่ก็สงผลกระทบ

โดยตรงตอประชาชน 

 จากความสําคัญดังกลาวจึงมีการศึกษารูปแบบ

ภาวะผูนํา ซึ่งในอดีตมุงเนนที่จะหาเหตุผลวาทําไมผูนํา

บางคนมีประสทิธภิาพในขณะท่ีบางคนไมมปีระสทิธภิาพ 

แนวคดิแรกๆ จงึมุงหาคุณลกัษณะท่ีจาํเปนของผูนาํ ตอมา

แนวคดิท่ีสองกเ็ปลีย่นไปมุงศึกษาพฤตกิรรมผูนาํมากกวา

การศึกษาคุณลักษณะ แนวคิดนี้จึงเปน การวิจัยเพ่ือ

ตรวจหาแหลง และรายละเอียดตางๆ ของการใชอํานาจ

และอิทธิพลของผูนํา แตการวิจัยเก่ียวกับคุณลักษณะ
พฤติกรรมผูนํา และอํานาจดูเหมือนจะลมเหลวเพราะ

ผลท่ีไดไมคงเสนคงวาและผลเกิดจากการปรับเปล่ียนใน

สถานการณ แบบภาวะผูนําตามสถานการณจึงไดรับการ
พัฒนาขึ้นมา (Bryman. 1992 ; อางถึง วาสนา ไทรงาม. 

2546 : 1) ซึ่งแนวคิดพื้นฐานของ การศึกษาภาวะผูนํา

ตามสถานการณ คอื การพิจารณาถึงประสิทธผิลของแบบ

ภาวะผูนําขึ้นอยูกับความพอเหมาะระหวางบุคลิกภาพ 

และพฤติกรรมของผูนาํ และตัวแปรดานสถานการณตางๆ 

ดังนั้นจึงไมมีแบบภาวะผูนําท่ีดทีี่สุด (Hoy and Miskel. 

1991 : 270) 
 ดงันัน้ การศกึษาคร้ังนีจ้งึมุงศกึษาระดับความพึง

พอใจในงานของขาราชการและความสมัพนัธของรปูแบบ

ภาวะผูนํากับความพึงพอใจในงานของขาราชการใน

หนวยงานราชการสวนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค 

วัตถุประสงคของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในงานและ

รูปแบบภาวะผูนําของขาราชการในหนวยงานราชการ

สวนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค 

 2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธของรูปแบบภาวะ

ผูนํากับความพึงพอใจในงานของขาราชการในหนวยงาน

ราชการสวนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค 

ขอบเขตของการวิจัย

 ขอบเขตดานเนื้อหาและระยะเวลา

 เนื้อหา การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาเกี่ยวกับระดับ

ความพึงพอใจในงานของขาราชการและความสัมพันธของ
รปูแบบภาวะผูนาํกับความพงึพอใจในงานของขาราชการ

ในหนวยงานราชการสวนภมูภิาค จงัหวดันครสวรรค โดย

ศึกษาเฉพาะรูปแบบภาวะผูนําแบบสนับสนุน รูปแบบ

ภาวะผูนําแบบส่ังการ รูปแบบภาวะผูนําแบบมุงความ
สําเร็จของงาน และรูปแบบภาวะผูนําแบบใหมีสวนรวม 

(House and Mitchell. 1974 : 97) นอกจากน้ียังศึกษา
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ความพึงพอใจในงาน 6 ดาน ดังนี้ ดานความสําเร็จของ

งาน ดานการไดรับการยอมรับ ดานความกาวหนาใน

ตําแหนง ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ดานเงินเดือนหรือ

ผลประโยชนเก้ือกลู และดานสภาพการทํางาน (Owens. 

1987 : 109)
 ระยะเวลา ระยะเวลาทีศ่กึษาต้ังแตเดอืนกรกฎาคม

พ.ศ. 2553 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555

ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง

 ประชากร คือ ขาราชการในหนวยงานราชการ

สวนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค ในป

พ.ศ. 2553 นํามาใชในการศึกษาจํานวน 23 หนวยงาน 

รวมจํานวนขาราชการทั้งสิ้น 661 คน

 กลุมตัวอยาง คือ ขาราชการในหนวยงาน

ราชการสวนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค ในป พ.ศ. 2553 

การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของทาโร 

ยามาเน โดยใหมีความคลาดเคลื่อนจากการสุม 5% ได

กลุมตวัอยางท่ีใชในการศกึษาจาํนวน 250 คน และสํารอง

กลุมตัวอยางเพือ่กันความผิดพลาดไว 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 สาํนกังานพัฒนาชุมชนจังหวัด 40 คน สาํนกังานโยธา

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

คุมครองแรงงานจังหวดั 8 คน สาํนกังานจัดหางานจังหวดั 

2 คน สํานักงานประกันสังคมจังหวัด 18 คน สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด 12 คน สํานักงานอัยการจังหวัด 15 

คน สาํนกังานพาณชิยจงัหวดั 5 คน สาํนักงานปองกนัและ

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)  แบบภาวะผูนาํแบบสนับสนนุ (Supportive 

Leadership)

 (2) แบบภาวะผูนําแบบส่ังการ (Directive 

Leadership)

 (3) แบบภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงาน 

(Achievement - Oriented Leadership)

 (4)  แบบภาวะผูนาํแบบใหมสีวนรวม (Participa-

tive Leadership)   

 ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจในงานของ

ขาราชการในหนวยงานราชการสวนภูมิภาค จังหวัด

นครสวรรค มี 6 ดาน คือ (Owens. 1987 : 109)

 (1)  ความพึงพอใจในดานความสําเร็จของงาน

 (2)  ความพึงพอใจในดานการไดรับการยอมรับ

 (3) ความพึงพอใจในดานความกาวหนาใน

ตําแหนง

 (4) ความพึงพอใจในดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ

 (5) ความพึงพอใจในดานเ งินเดือน  หรือ

ผลประโยชนเกื้อกูล

 (6) ความพึงพอใจในดานสภาพการทํางาน

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

 1. ผลการศึกษาจะทําใหผูนําหรือผูอํานวยการ

ในหนวยงานราชการสวนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค ได
รับทราบถึงขอมูลท่ีเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานและ

รูปแบบภาวะผูนําของขาราชการ 

 2.  ผลการวิจัยจะชวยใหผูนําหรือผูอํานวยการ
ในหนวยงานราชการสวนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค ได

ใชเปนแนวทางในการปรับพฤติกรรม เพ่ือสรางความ
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พึงพอใจในงานใหกับขาราชการท่ีอยูภายใตบังคับบัญชา 

เพื่อจะไดทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพอันเปน

ประโยชนโดยตรงตอประชาชนและประเทศชาติ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
 จากแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของดัง

กลาวมาแลวแสดงใหเห็นถึงองคประกอบที่มีผลตอความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงานตางๆ สําหรับงานวิจัยครั้งน้ี

ผูวิจัยสนใจศึกษาถึง “ความสัมพันธของรูปแบบภาวะ

ผูนํากับความพึงพอใจในงานของขาราชการในหนวยงาน

ราชการสวนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค” โดยใชทฤษฎี

เสนทาง-เปาหมายของ เฮาส (House’s Path–Goal 

Theory) เปนกรอบในการวจิยั จากการศกึษา ตาํรา เอกสาร 

งานวิจัยดังกลาว ผูวิจัยจึงสรุปกรอบการวิจัยไดดังนี้ 

รูปแบบภาวะผูนําของผูนําหรือผูอํานวยการ 4 รูปแบบ 

คือ 1) รูปแบบภาวะผูนําแบบสนับสนุน 2) รูปแบบ

ภาวะผูนําแบบสั่งการ 3) รูปแบบภาวะผูนําแบบมุงความ

สําเร็จของงาน 4) รูปแบบภาวะผูนําแบบใหมีสวนรวม

ความพงึพอใจในงานของขาราชการในหนวยงานราชการ

สวนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค มี 6 ดาน คือ 1) ดาน

ความสาํเรจ็ของงาน 2) ดานการไดรบัการยอมรบั 3) ดาน

ความกาวหนาในตําแหนง 4) ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

5) ดานเงินเดือนหรือผลประโยชนเกื้อกูล 6) ดานสภาพ

การทํางาน

 ดังนั้นความสัมพันธของรูปแบบภาวะผูนํากับ

ความพงึพอใจในงานของขาราชการในหนวยงานราชการ

สวนภมูภิาค จงัหวดันครสวรรค เปนดงันี ้1) ความพึงพอใจ
ของขาราชการฯกับรูปแบบภาวะผูนําแบบสนับสนุน

2) ความพึงพอใจของขาราชการฯกับรูปแบบภาวะผูนํา

แบบสัง่การ 3) ความพงึพอใจของขาราชการฯกบัรปูแบบ
ภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงาน 4) ความพึงพอใจ

ของขาราชการฯกับรูปแบบภาวะผูนําแบบใหมีสวนรวม

สมมติฐานการวิจัย

 รูปแบบภาวะผูนําท้ัง 4 รูปแบบ ไดแก รูปแบบ

ภาวะผูนําแบบสนับสนุน รูปแบบสั่งการ รูปแบบมุง

ความสําเสร็จของงาน และรูปแบบใหมีสวนรวม มีความ

สัมพันธกับความพึงพอใจในงานของขาราชการในหนวย

งานราชการสวนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค ทั้ง 6 ดาน 

ไดแก ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานความสําเร็จ

ของงาน ดานการไดรับการยอมรับ ดานความกาวหนาใน

ตําแหนง ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ดานเงินเดือนหรือ

ผลประโยชนเกื้อกูล และดานสภาพการทํางาน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

 เครือ่งมอืทีใ่ชในการรวบรวมขอมลู คอื แบบสอบถาม

3 ตอน ซึ่งในตอนที่ 1 และตอนท่ี 2 ผูวิจัยสรางเอง สวน

แบบสอบถามตอนท่ี 3 ไดนาํแบบสอบถามของ เฮาสและ

เดสเลอร (House and Dessler. 1974) ที่ไดสรางไวโดย

ถอดความ และสรางเพ่ิมเติมโดย กาญจนา จันทรไทย 

(2539) มาปรับปรุงใหสอดคลองกับงานวิจัยครั้งนี้

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพ

ของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ วุฒิการ

ศึกษา ประสบการณการทํางาน หนาที่รับผิดชอบ โดย

แบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ (Check List) ใน
สถานภาพเร่ืองหนาท่ีรับผิดชอบน้ันผูตอบแบบสอบถาม

สามารถเลือกไดมากกวา 1 ขอ
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจ

ในงานของขาราชการในหนวยงานราชการสวนภูมิภาค 
จังหวัดนครสวรรค จํานวน 32 ขอ โดยสรุปเปนปจจัย 6 

ดาน คือ

 ดานความสําเร็จของงาน
 ดานการไดรับการยอมรับ

 ดานความกาวหนาในตําแหนง

 ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ

 ดานเงินเดือน หรือผลประโยชนเกื้อกูล

 ดานสภาพการทํางาน
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 ลักษณะเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวน

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 แบบสอบถามท่ีเกี่ยวของกับภาวะผูนํา

ของขาราชการในหนวยงานราชการสวนภูมิภาค จังหวัด

นครสวรรค จาํนวน 13 ขอ เปนแบบสอบถามทีค่รอบคลมุ

เก่ียวกับรูปแบบภาวะผูนําของผูนําหรือผูอํานวยการ

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

ขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ
 ในการสรางเคร่ืองมือในการศึกษาครั้งน้ีไดสราง

แบบสอบถามซ่ึงมีขั้นตอนในการสรางดังนี้

 1. ศกึษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัทีเ่กีย่วของ

กับความสัมพันธของรูปแบบภาวะผูนํากับความพึงพอใจ

ในงานของขาราชการในหนวยงานราชการสวนภูมิภาค 
จังหวัดนครสวรรค

 2.  ศึกษาหลักการสรางแบบสอบถามเพื่อ

การวิจัย และกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยขอ

คําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

 3. กําหนดประเด็นและขอบเขตของคําถามให

สอดคลองกับวตัถปุระสงคและความสําคญัของการศึกษา

วิจัย

 4.  ดําเนินการสรางแบบสอบถามฉบับราง
 5.  นาํแบบสอบถามฉบบัรางใหอาจารยทีป่รกึษา
วิทยานิพนธพิจารณาตรวจสอบความถูกตองสมบรูณ 

หลังจากอาจารยที่ปรึกษาไดพิจารณาและตรวจสอบ 

พรอมท้ังใหขอเสนอแนะ จากน้ันผูศกึษาจะนําไปปรับปรุง

แกไข

 6.  ผูวิจัยนําแบบสอบถามฉบับรางไปใหผู

เชีย่วชาญจาํนวน 5 ทาน พจิารณาความครอบคลุมเนือ้หา 

และความถูกตองในสํานวนภาษาของแบบสอบถาม เพ่ือ

หาความตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม โดยการหาคา

ดชันคีวามสอดคลองระหวางโครงสรางของแบบสอบถาม

กับ ขอคําถาม โดยคาดัชนีที่ไดจะตองมีความสอดคลอง

ตั้งแต 0.5 – 1.0

 7.  ผูวิจัยนําแบบสอบถามฉบับรางไปทดลองใช

กับกลุมประชากรท่ีมีลักษณะคลายกับกลุมประชากรท่ี

ตองการศึกษา และนําแบบสอบถามฉบับรางที่ไปทดลอง

มาวิเคราะหหาความเที่ยงของเครื่องมือ ดวยวิธีการหา

คาสัมประสิทธแอลฟา (alpha coeffi cient) ของครอนบาค

(Cronbach) ความพึงพอใจในงานของขาราชการ
ในหนวยงานราชการสวนภูมภิาค จงัหวดันครสวรรค มคีา

ความเท่ียงเทากบั .8691 และภาวะผูนาํของขาราชการใน
หนวยงานราชการสวนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค มีคา

ความเท่ียงเทากับ .8803
 8.  จัดทําแบบสอบถามความสัมพันธของ

รปูแบบภาวะผูนาํกับความพงึพอใจในงานของขาราชการ

ในหนวยงานราชการสวนภมูภิาค จงัหวดันครสวรรค ฉบบั

สมบรูณ

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้

 1.  ตดิตอขอหนงัสอืนําสงจากสาํนักงานบัณฑติ

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
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 2. ดาํเนนิการเกบ็ขอมลูโดยผูวจิยัประสานงาน

โดยตรงกับหนวยงานราชการสวนภูมิภาค เพื่อช้ีแจงและ

ขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล

 3. ผูวิจัยมอบแบบสอบถามไวกับหนวยงาน

ราชการสวนภูมิภาค จํานวน 250 ฉบับตามจํานวนกลุม

ตวัอยางของแตละสาํนกังานเพ่ือใหกรอกขอมลู แลวติดตอ

ขอรบัแบบสอบถามคนืดวยตนเองในภายหลงั ไดรบัคนืมา

จํานวน 250 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100.00

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
 การวิเคราะหขอมูล

 นําขอมูลที่ ไดมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป คํานวณคาสถิติตางๆ ดังนี้

 1. การวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวกับสถานภาพ

ผูตอบ วิเคราะหโดยแจกแจงความถี่และหาคารอยละ

 2. การวิเคราะหเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน

โดยคาเฉลี่ย (x) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดย

กําหนดความหมายของคาเฉลี่ย ดังนี้

  1)  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความ

พึงพอใจมากท่ีสุด

  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

พึงพอใจนอยท่ีสุด
 3. วเิคราะหเกีย่วกบัรปูแบบภาวะผูนาํของผูนาํ

หรือผูอาํนวยการตามการรบัรูของขาราชการในหนวยงาน

ราชการสวนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค พิจารณาจาก

คะแนนรวมในแตละรูปแบบภาวะผูนําในแบบสอบถาม

แตละชุดพิจารณาคาเฉลี่ย (x) คะแนนรวมของรูปแบบ

ภาวะผูนําแบบใดสูงสุดก็จัดไวในรูปแบบภาวะผูนํานั้นๆ 

โดยถามีแบบภาวะผูนาํทีม่คีาเฉล่ียสงูสุดเทากันก็นาํมาใช
ในการวิเคราะหทั้งคู 

 4.  วิเคราะหโดยวิธีหาคาสัมประสิทธ สห

สัมพันธแบบเพียรสัน [Pearson Product–Moment 

Correlation Coeffi cient (R
xy
)] และการวิเคราะห

ถดถอยพหุแบบปกติ (Ordinary multiple regression 

analysis)

สรุปและอภิปรายผล

 1.  ระดับความพึงพอใจในงานของขาราชการ

ในหนวยงานราชการสวนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค ใน

ภาพรวม อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนราย

ดาน พบวา ดานที่มีความพึงพอใจสูงที่สุด ไดแก ดาน

สภาพการทํางาน รองลงมา ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ดานความกาวหนาในตําแหนง ดานเงินเดือนหรือ

ผลประโยชนเกือ้กูล ดานความสาํเรจ็ของงาน ดานการได

รับการยอมรับ ตามลําดับ ผลการวิจัยปรากฏเชนนี้อาจ

เปนเพราะวา ความพึงพอใจในงานวา เปนความรูสึก

ที่ดี พอใจในงานที่ทํา และเต็มใจที่จะปฏิบัติงานนั้นให

บรรลุวัตถุประสงคขององคกร ผูปฏิบัติจะรูสึกพอใจใน

งานท่ีทํา เม่ืองานน้ันใหผลประโยชนตอบแทนท้ังทาง

วัตถุ ทางจิตใจ ตอบสนองความตองการข้ันพื้นฐาน และ

คานิยมที่เนนถึงความสัมพันธระหวางความพอใจ กับ

ผลประโยชนตอบแทนในการทาํงาน เปนทศันคต ิโดยทัว่ไป

ของพนักงานที่มีตองานของเขา ถาเขาไดรับการปฏิบัติที่

ดตีอบสนองความตองการของเขาตามสมควร เชน สภาพ

การทาํงานทีม่ัน่คงปลอดภยั ไดเงนิเดอืนคาจางตอบแทน

เพียงพอแกการยังชีพ ฯลฯ จะทําใหพนักงานพอใจและมี

ความรูสึก (ทัศนคติ) ที่ดีตอองคการ ซึ่งสอดคลองกับงาน
วิจัยของ กาญจนา จันทรไทย (2539 ; อางถึงใน วาสนา 

ไทรงาม. 2546 ) พบวา รูปแบบภาวะผูนําแบบสนับสนุน 

รูปแบบภาวะผูนําแบบส่ังการ รูปแบบภาวะผูนําแบบ

มุงความสําเร็จของงาน และรูปแบบภาวะผูนําแบบใหมี

สวนรวม อยูในระดับมาก

  ระดบัภาวะผูนาํของขาราชการในหนวยงาน
ราชการสวนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค ในภาพรวม อยู

ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มี
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ภาวะผูนําสูงที่สุด ไดแก รูปแบบภาวะผูนําแบบสั่งการ 

รองลงมา รูปแบบภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงาน 

รูปแบบภาวะผูนําแบบสนับสนุน รูปแบบภาวะผูนําแบบ

ใหมีสวนรวม ผลการวิจัยปรากฏเชนนี้อาจเปนเพราะ

วา ภาวะผูนํามีบทบาทท่ีหลากหลาย เชน การกําหนด

แนวทางหลัก ผูนําควรเริ่มตนดวยการกําหนดเปาหมาย

และแนวความคิดทีช่ดัเจน บทบาทดังกลาวจะชวยใหผูนาํ

สรางแผนงานแมแบบ ที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของหลักการ

กอนจะลงมือปฏิบัติตามแผน บทบาทในการสรางระบบ

การทํางานที่มีประสิทธิผล การสรางระบบการทํางานที่

มีประสิทธิผลหรือการทําใหองคการดําเนินไปในทิศทาง

เดียวกัน คือการลงมือสรางแผนหลักที่กําหนดขึ้นในขั้น

ตอนท่ีหน่ึง ทกุระดับช้ันขององคการควรมีการดําเนินการ

ไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงคเดียวกัน 

ในฐานะผูนําตองเปล่ียนแปลงระบบการทํางาน ขั้นตอน

การทํางาน และโครงสรางองคการใหสอดคลองกับ

จดุมุงหมายขององคการท่ีไดวางไวแลว บทบาทในการมอบ

อํานาจ หากผูนํามีการมอบอํานาจใหแกพนักงานอยาง

จริงจังจะทําใหบรรยากาศในการทํางานมีความไววางใจ

ซึ่งกันและกัน การส่ือสารระหวางบุคคลและระหวาง

กลุมเกิดประสิทธิผลและเกิดผลลัพธใหมๆที่สรางสรรค

บทบาทในการสรางตวัแบบ หวัใจของการเปนผูนาํคอืตอง

สรางความนาเชื่อถือ เพราะไมเพียงแตรูวาจะตองปฏิบัติ

หนาที่อยางไรเทานั้น แตผูนํายังตองมีคุณสมบัติของผูนํา

ที่ดีดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พวงทิพย นวลขาว

(2538; อางถึงใน วาสนา ไทรงาม. 2546) ที่พบวา

ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของผูใตบงัคบับญัชา ดาน

ความสาํเร็จของงาน ดานการไดรบัการยอมรบั ดานความ

กาวหนาในตําแหนง ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ดานเงิน

เดอืนหรอืผลประโยชนเกือ้กลู และดานสภาพการทาํงาน 
อยูในระดับปานกลาง

 2.  ความสัมพนัธของรูปแบบภาวะผูนาํกบัความ

พึงพอใจในงานของขาราชการในหนวยงานราชการสวน
ภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค พบวา รูปแบบภาวะผูนํา

แบบสนับสนุนมีผลตอความพึงพอใจในดานลักษณะงาน

ที่ปฏิบัติ ดานเงินเดือนหรือผลประโยชนเกื้อกูล รูปแบบ

ภาวะผูนําแบบส่ังการมีผลตอความพึงพอใจในดานความ

กาวหนาในตําแหนง และมีผลตอความพึงพอใจในดาน

ความสําเร็จของงานแบบผกผัน รูปแบบภาวะผูนําแบบ

มุงความสําเร็จมีผลตอความพึงพอใจในดานการไดรบัการ

ยอมรับ ดานสภาพการทํางาน รูปแบบภาวะผูนําแบบให

มีสวนรวมมีผลตอความพึงพอใจในดานความกาวหนาใน

ตําแหนง ดานสภาพการทํางาน ผลการวิจัยปรากฏเชน

นี้อาจเปนเพราะวา ผูนําในยุคปจจุบันนี้จะตองเผชิญกับ

ปญหาท่ีหลากหลาย ภายใตสถานการณทีเ่ปนพลวัตทีย่าก

ตอการพยากรณ ในการแกปญหาของผูนาํในปจจุบนัจงึไม

เหมือนกับการแกปญหาของผูนาํในยคุท่ีผานมา ดงันัน้รูป

แบบของภาวะผูนําในยุคปจจุบันจึงถูกพัฒนาข้ึนมาเพื่อ

ตอบสนองตอสถานการณในยคุปจจบุนั ซึง่ตองสอดคลอง

กับความพึงพอใจในงาน โดยการท่ีบุคคลในองคกรจะ

เกิดความรูสึกที่พึงพอใจในการปฏิบัติงานมากหรือนอย 

จะข้ึนอยูกับองคประกอบของส่ิงจูงใจท่ีองคกรท่ีมีอยู ถา

องคกรมีปจจัยที่ทําใหมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน บุคคล

ในองคกรนัน้ยอมเกดิความพงึพอใจในการทาํงานมาก 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 โดยผูบังคับบัญชาท่ีมีแบบภาวะผูนํา

แบบปรึกษาหารือ และแบบมีสวนรวมจะทําใหผูใตบงัคบั

บัญชามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูงกวาผูบังคับ

บัญชาที่มีแบบภาวะผูนําแบบเผด็จการ และเผด็จการ

อยางมีศิลป
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ขอเสนอแนะ

 ขอเสนอแนะท่ัวไป

 1.  ขาราชการในหนวยงานราชการสวนภมูภิาค 

จังหวัดนครสวรรค ควรมีการสํารวจปญหาอุปสรรคใน

ปฏิบัติงาน เพื่อที่จะสามารถแกไขปญหา อุปสรรคใน

ปฏิบัติงานไดตรงกับปญหา

 2.  ขาราชการในหนวยงานราชการสวนภมูภิาค 

จังหวัดนครสวรรค ควรมีการสงเสริมการยอมรับจาก

ผูรวมงานในหนวยงาน เพื่อใหเกิดการประสานงานที่ดี
 3.  ขาราชการในหนวยงานราชการสวนภมูภิาค 

จังหวัดนครสวรรค ควรมีการเปดโอกาสในการไดเขารับ

การอบรมสัมมนา และดูงานเพ่ือพฒันาความรูและทักษะ

ในการปฏิบัติงานอยางทั่วถึงและเปนธรรม

 4. ขาราชการในหนวยงานราชการสวนภมูภิาค 

จังหวัดนครสวรรค ควรดําเนินการลดขั้นตอนในการ

ปฏบิตังิานทีจ่าํเปน เพือ่ทาํใหเกดิการปฏบิตังิานทีร่วดเร็ว

 5. ขาราชการในหนวยงานราชการสวนภมูภิาค 

จงัหวดันครสวรรค ควรมกีารจายคาตอบแทนอืน่ๆ ในการ

ปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงินเดือนท่ีไดรับปกติอยาง

เปนธรรม

 6. ขาราชการในหนวยงานราชการสวนภมูภิาค 

จังหวัดนครสวรรค ควรปรับเปล่ียนบรรยากาศและ

สภาพแวดลอมใหเอื้อตอการปฏิบัติงาน

 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรศกึษาปญหาและอุปสรรคในการทํางาน

ของขาราชการในหนวยงานราชการสวนภูมิภาค จังหวัด

นครสวรรค
 2. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผูนํา

ของขาราชการในหนวยงานราชการสวนภูมิภาค จังหวัด

นครสวรรค

 3.  ควรศึกษาแนวทางการสงเสริมความพึงพอใจ

ในงานของขาราชการในหนวยงานราชการสวนภูมิภาค 
จังหวัดนครสวรรค 
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