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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาการวิจยั

 หวัหนา้ทกุล าดบัชัน้ซึง่เป็นผูบ้งัคบับญัชาของขา้ราชการฝ่ายธรุการ ของส านกังานอยัการสงูสดุซึง่ปฏิบตัิงานในพืน้ท่ี
ส  านกังานอยัการสงูสดุภาค 5 นัน้สง่ผลตอ่การปฏิบตัิงานของขา้ราชการฝ่ายธรุการมากนอ้ยเพียงใด จากความเป็นมา
และประเด็นปัญหาท่ีตอ้งการทราบดงักลา่วจงึเป็นเรือ่งที่ผูศ้กึษามีความสนใจตอ้งการศกึษาดา้นภาวะผูน้  าท่ีสง่ผลตอ่การ
ปฏิบตัิงานของขา้ราชการฝ่ายธุรการสงักดัส านกังานอยัการสงูสดุในพืน้ท่ีภาค 5 เพ่ือน าไปสูก่ารทราบถึงภาวะผูน้  าท่ี
สามารถสง่ผลกระทบตอ่การปฏิบตัิงานรวมถึงปัจจยัส าคญัต่างๆ ของผูน้  าท่ีน าไปสูก่ารขบัเคลื่อนและพฒันาองคก์รให้
บรรลเุปา้หมาย ตลอดจนศกึษาแนวทางการปรบัปรุงและพฒันาผูป้ฏิบตัิหนา้ท่ีหวัหนา้ทกุระดบัชัน้ใหเ้กิดความสอดคลอ้ง
กบัภารกิจและมีคณุลกัษณะท่ีจะจงูใจใหข้า้ราชการฝ่ายธรุการในฐานะผูป้ฏิบตัิรว่มการปฏิบตัิงานใหบ้รรลเุปา้หมายของ
ส านกังานอยัการสงูสดุ



วตัถุประสงคข์องการวิจยั

การศกึษาวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการศกึษาถงึภาวะผูน้  าท่ีสง่ผลตอ่คณุภาพการปฏิบตัิงานของ
ขา้ราชการธุรการ สงักดัส านกังานอยัการสงูสดุ ในเขตพืน้ท่ีภาค 5 ซึง่มีวตัถปุระสงคใ์นการวิจยั 
ดงันี ้

1. เพ่ือศกึษาปัจจยัดา้นภาวะผูน้  าท่ีสง่ผลต่อการปฏิบตัิงานของขา้ราชการธุรการ สงักดั
ส านกังานอยัการสงูสดุ ในเขตพืน้ท่ีภาค 5

2. เพ่ือศกึษาคณุภาพการปฎิบตัิงานของบคุลากรขา้ราชการธุรการสงักดัส านกังานอยัการ
สงูสดุ ในเขตพืน้ท่ีภาค 5



สมมติฐานของการวิจยั

 อิทธิพลของปัจจยัดา้นภาวะผูน้  าท่ีสง่ผลตอ่คณุภาพการปฏิบตัิงานของ
ขา้ราชการธุรการ สงักดัส านกังานอยัการสงูสดุ ในเขตพืน้ท่ีภาค 5



กรอบแนวคดิในการวจิยั

การท าวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดน้  ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดส าหรบัการวิจยัดงัแสดงในภาพ 1

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม

ภาวะผู้น า
1. ภาวะผูน้ าแบบสัง่การ
2. ภาวะผูน้ าแบบสนบัสนุน
3. ภาวะผูน้ าแบบมสีว่นรว่ม
4. ภาวะผูน้ าแบบมุง่ผลส าเรจ็

คณุภาพในการปฏิบติังาน
1. ดา้นความรู ้ทกัษะ และความสามารถในการ
ท างานของขา้ราชการธุรการฯ
2. ดา้นจติวทิยาทีจ่ะท าใหเ้กดิการสรา้งแรงจงูใจ
และความพงึพอใจในการท างาน
3. ดา้นความพยายามในการท างาน
4. ดา้นแรงสนบัสนุนจากองคก์รหรอืหน่วยงาน



ขอบเขตการวิจยั  

 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

 ผูว้ิจยัไดป้ระยกุตก์รอบแนวคิดการศึกษาจากทฤษฎีพฤติกรรมผูน้ าของเคิร์ท เลอวินด ์(Kurt Lewin) การศึกษาภาวะผูน้ าตามแนวตาข่ายการจดัการ (The 
Managerial Grid) ของเบลค และมูตนั (Blake and Mouton) และแนวคิดทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ์ (The contingency approach) ของเฟลด อี. ฟิต
เลอร์ (Fred E.Fiedler) ซ่ึงผูวิ้จยัไดเ้ลือกปัจจยัท่ีเหมาะกบัสถานท่ีปฏิบติังานของผูศึ้กษาวิจยั 

 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ขา้ราชการธุรการท่ีปฏิบติังานในองคก์รส านกังานอยัการสูงสุด ในเขตพ้ืนท่ีภาค 5 ซ่ึงประกอบดว้ย จงัหวดั
เชียงใหม่ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จงัหวดัเชียงราย จงัหวดัล าพูน จงัหวดัแพร่ จงัหวดัน่าน และล าปาง จ านวน 400 คน โดยท าการส ารวจจากขา้ราชการ
ธุรการทั้งหมด 

 ขอบเขตดา้นระยะเวลา

 ในการวิจยัคร้ังน้ีท าการวิจยัจากการด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลและประมวลผล โดยใชร้ะยะเวลาระหวา่งเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564



แนวคิด ทฤษฏี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง

 กลา่วโดยสรุปไดว้่า ภาวะผูน้  าเป็นกระบวนการทางสงัคมท่ีบคุคลตัง้ใจใชอิ้ทธิพลตอ่ผูอ่ื้นใหป้ฏิบตัิกิจกรรมตา่งๆ ตามท่ี
ก าหนด รวมทัง้การสรา้งสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลขององคก์าร เพ่ือประโยชนส์ว่นรวม หรอืเพ่ือใหบ้รรลตุามเปา้หมายท่ี
ก าหนดไว ้

 ความหมายของคณุภาพการปฏิบตัิงาน สรุปวา่ คณุภาพการปฏิบตัิงาน หมายถึง การปฏิบตัิงานของบคุคลหรอืกลุม่
บคุคลท่ีท าใหไ้ดผ้ลงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีความถกูตอ้งครบถว้น โดยการใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่าและเกิดประโยชน์
สงูสดุ บคุลากรมีความพงึพอใจในการปฏิบตัิงาน บรรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์ร และท าใหอ้งคก์รมีความเจรญิกา้วหนา้



วธีิด าเนินการวจิยั

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง

2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั

3. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล

4. การจดักระท าและการวิเคราะห์ขอ้มูล

5. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล



การทดสอบคุณภาพแบบสอบถาม (Reliability) 

ความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูศึ้กษาไดน้ าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนและปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ท าการทดสอบ (Try 
Out) จ านวน 40 ชุด กบักลุ่มตวัอยา่ง เพื่อตรวจสอบวา่ค าถามวา่ส่ือความหมายตรงตามความตอ้งการ หรือไม่ 
จากนั้นจึงน ามาทดสอบความเช่ือมัน่ของ แบบสอบถาม โดยหาค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟา (Cronbach’s Alpha) 
ค่าระดบัความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามมากกวา่ 0.7 จึงจะถือไดว้า่แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือและ
สามารถน าไปศึกษากบักลุ่มตวัอยา่งจริงได ้



แบบสอบถาม ค่าเฉลีย่(Mean)
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard 
Deviation)

ค่าสหสัมพนัธ์
(Corrected Item-Total 

Correlation)

ค่าความเช่ือมัน่ 
(Cronbach's Alpha)

ส่วนที่ 2   ความคดิเห็นเกีย่วกบัภาวะผู้น า 
1) ดา้นภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 4.38 0.437 0.857 0.947
2) ดา้นภาวะผูน้ าแบบใหก้ารสนบัสนุน 4.50 0.399 0.807 0.948
3)         ดา้นภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วม 4.63 0.417 0.755 0.948
4)        ดา้นภาวะผูน้ าแบบมุ่งเนน้ความส าเร็จ 4.58 0.447 0.844 0.947

ส่วนที่ 3   ความคดิเห็นต่อคุณภาพที่ส่งผลต่อการปฏิบัตงิาน จ านวน 4 ด้าน
1) ดา้นความรู้ ทกัษะ และความสามารถในการท างาน 4.65 0.483 0.605 0.949
2) ดา้นจิตวิทยาท่ีท าใหเ้กิดการสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจในการ

ท างาน
4.70 0.375 0.607 0.949

3) ดา้นความพยายามในการท างาน 4.77 0.349 0.723 0.949
4) ดา้นแรงสนบัสนุนจากองคก์รหรือหน่วยงาน 4.58 0.468 0.702 0.948

ค่าความเช่ือมัน่รวม 0.950



วธีิการเกบ็รวบรวมขอ้มูล

 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลจะท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจาก 2 แหล่ง คือ
 แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยศึกษาและรวบรวมขอ้มูลจากหนงัสือ เอกสาร งานวจิยั 

วทิยานิพนธ์ต่างๆ รวบทั้งระเบียบขอ้บงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งเอกสารอ่ืนๆ 

 แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการศึกษาจากแบบสอบถาม โดยรวบรวมขอ้มูลจาก
ขา้ราชการธุรการ สงักดัส านกังานอยัการสูงสุดในเขตพื้นท่ีภาค 5 ท่ีศึกษา จ านวน 400 ตวัอยา่ง



สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล

1. การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่อวเิคราะห์ขอ้มูลลกัษณะตวัอยา่งเพื่ออธิบายลกัษณะทัว่ไปของประชากร

2. การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การหาความสัมพนัธ์
ระหว่างภาวะผูน้ าท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการธุรการ สังกดัส านักงานอยัการในเขต
พื้นท่ีภาค 5 โดยใชส้ถิติถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple regression analysis; MRA) 



ผลการวิเคราะห์

หญิง

ชาย

เพศ

หญิง ชาย

ต ่ากว่า 30 ปี

31 – 40 ปี

41 – 50 ปี

51 ปีขึน้ไป

จ าแนกตามอายุ

ต ่ากว่า 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 51 ปีขึน้ไป



ผลการวิเคราะห์

โสด

สมรส

อ่ืนๆ

จ าแนกตามสถานภาพ

โสด สมรส อ่ืนๆ

นอ้ยกวา่ 
15,000 บาท

15,001 –
25,000 บาท

25,001 –
35,000 บาท

35,001 บาท 
ข้ึนไป

จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

นอ้ยกวา่ 15,000 บาท 15,001 – 25,000 บาท

25,001 – 35,000 บาท 35,001 บาท ข้ึนไป



ผลการวิเคราะห์

(ปวส.)/
เทียบเท่า

ป.ตรี

ป.โท

จ าแนกระดบัการศกึษา

(ปวส.)/เทียบเท่า ป.ตรี ป.โท ป.เอก

ต ่ากว่า 3 ปี

4 – 6 ปี

7 – 9 ปี

10 ปี ขึน้ไป

จ าแนกตามประสบการณก์ารปฏิบตัิงาน

ต ่ากว่า 3 ปี 4 – 6 ปี 7 – 9 ปี 10 ปี ขึน้ไป



ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัคุณภาพภาวะผูน้ าท่ีส่งผลต่อคุณภาพการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการธุรการ สังกดัส านกังานอยัการสูงสุดในเขตพ้ืนท่ีภาค 5 ในภาพรวม

ข้อความ ระดบัความคิดเห็น

Mean SD ระดบั ล าดบั

ด้านภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง 4.45 0.41 มกท่ีสุด 1

ด้านภาวะผู้น าแบบให้การสนับสนุน 4.32 0.43 มากท่ีสุด 3

ด้านภาวะผู้น าแบบมส่ีวนร่วม 4.23 0.46 มากท่ีสุด 4

ด้านภาวะผู้น าแบบมุ่งเน้นความส าเร็จ 4.34 0.41 มากท่ีสุด 2

ภาพรวม 4.34 0.34 มากท่ีสุด



ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัคุณภาพภาวะผูน้ าท่ีส่งผลต่อคุณภาพการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการธุรการ สังกดัส านกังานอยัการสูงสุดในเขตพ้ืนท่ีภาค 5 ในดา้น
ความรู้ ทกัษะ และความสามารถในการท างานในภาพรวม

ข้อความ ระดบัความคดิเห็น

Mean SD ระดบั ล าดบั

ด้านความรู้ ทกัษะ และความสามารถในการท างาน 4.36 0.44 มากท่ีสุด 2

ด้านจิตวทิยาทีจ่ะท าให้เกดิการสร้างแรงจูงใจและความ
พงึพอใจในการท างาน

4.37 0.42 มากท่ีสุด 1

ด้านความพยายามในการท างาน 4.29 0.49 มากท่ีสุด 3

ด้านแรงสนับสนุนจากองค์กรหรือหน่วยงาน 4.24 0.45 มากท่ีสุด 4

ภาพรวม 4.31 0.37 มากท่ีสุด



การทดสอบสมมติฐาน
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลต่อคุณภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการธุรการ สงักดัส านกังานอยัการ
สูงสุด ในเขตพื้นท่ีภาค 5

คุณภาพการปฏิบตัิงาน
ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง

t Sig.
B S.E. Beta

ค่าคงที ่(Constant) 1.739 .201 8.644 .000*
1. ดา้นความรู้ ทกัษะ และความสามารถในการท างาน (X1)

.130 .052 .140 2.523 .012*

2. ดา้นจิตวทิยาท่ีจะท าใหเ้กิดการสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจใน
การท างาน (X2)

.196 .061 .197 3.231 .001*

3. ดา้นความพยายามในการท างาน (X3)
.164 .048 .196 3.438 .001*

4. ดา้นแรงสนบัสนุนจากองคก์รหรือหน่วยงาน (X4)
.139 .054 .152 2.555 .011*

R2 = .325, F = 47.476 Sig = .000*



ภาวะผูน้ าแบบใหก้ารสนบัสนุนมีอิทธิพลต่อคุณภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการธุรการ 
สังกดัส านกังานอยัการสูงสุด ในเขตพ้ืนท่ีภาค 5

คุณภาพการปฏิบตัิงาน
ภาวะผู้น า

แบบให้การสนับสนุน t Sig.
B S.E. Beta

ค่าคงที ่(Constant) 1.685 .210 8.005 .000*
1. ดา้นความรู้ ทกัษะ และความสามารถในการท างาน (X1)

.148 .054 .153 2.734 .007*

2. ดา้นจิตวทิยาท่ีจะท าใหเ้กิดการสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจในการ
ท างาน (X2)

.266 .063 .259 4.196 .000*

3. ดา้นความพยายามในการท างาน (X3)
.236 .050 .272 4.708 .000*

4. ดา้นแรงสนบัสนุนจากองคก์รหรือหน่วยงาน (X4)
-.042 .057 -.044 -.732 .464

R2 = .305, F = 43.437 Sig = .000*



ภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วมมีอิทธิพลต่อคุณภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการธุรการ สังกดั
ส านกังานอยัการสูงสุด ในเขตพ้ืนท่ีภาค 5

คุณภาพการปฏิบตัิงาน
ภาวะผู้น าแบบมส่ีวนร่วม

t Sig.
B S.E. Beta

ค่าคงที ่(Constant) .906 .217 4.179 .000*
1. ดา้นความรู้ ทกัษะ และความสามารถในการท างาน (X1)

.253 .056 .242 4.549 .000*

2. ดา้นจิตวทิยาท่ีจะท าใหเ้กิดการสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจในการ
ท างาน (X2)

.268 .065 .241 4.112 .000*

3. ดา้นความพยายามในการท างาน (X3)
.112 .052 .119 2.173 .030*

4. ดา้นแรงสนบัสนุนจากองคก์รหรือหน่วยงาน (X4)
.135 .059 .132 2.306 .022*

R2 = .376, F = 59.618 Sig = .000*



ภาวะผูน้ าแบบมุ่งเนน้ความส าเร็จมีอิทธิพลต่อคุณภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการธุรการ 
สังกดัส านกังานอยัการสูงสุด ในเขตพ้ืนท่ีภาค 5

คุณภาพการปฏิบตัิงาน
ภาวะผู้น าแบบ

มุ่งเน้นความส าเร็จ t Sig.
B S.E. Beta

ค่าคงที ่(Constant) 1.216 .180 6.756 .000*
1. ดา้นความรู้ ทกัษะ และความสามารถในการท างาน (X1)

.135 .046 .147 2.928 .004*

2. ดา้นจิตวทิยาท่ีจะท าใหเ้กิดการสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจในการ
ท างาน (X2)

.370 .054 .378 6.823 .000*

3. ดา้นความพยายามในการท างาน (X3)
.045 .043 .055 1.062 .289

4. ดา้นแรงสนบัสนุนจากองคก์รหรือหน่วยงาน (X4)
.173 .049 .192 3.543 .000*

R2 = .441, F = 77.885 Sig = .000*



การวเิคราะห์ทางสถิติจากสมมติฐานของการวิจยั

R R2 Adjusted R2 Std. Error of 

Estimate

F Sig.

.727 .529 .528 .26027 446.774 .000**

การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis)



การวเิคราะห์ทางสถิติจากสมมติฐานของการวิจยั  
Summate Score

model Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

T Sig Collinearity
statistics

B Std.Error Beta Tolerance VIF

(Constant) .898 .162 5.535 .000

ปัจจยัดา้นภาวะ
ผูน้ า

.788 .037 .727 21.137 .000* 1.00 1.00



ผลการทดสอบสมมติฐาน

 อิทธิพลของปัจจยัดา้นภาวะผูน้ าท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการธุรการ สงักดั
ส านกังานอยัการสูงสุด ในเขตพื้นท่ีภาค 5

 พบวา่อิทธิพลภาวะผูน้ าท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการธุรการสงักดัส านกังานอยัการ
สูงสุดในเขตพื้นท่ีภาค 5 มีความสมัพนัธ์เชิงบวกต่อคุณภาพการปฏิบติังาน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากบั .727 (R=.727) อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีมีความสอดคลอง้กบั
สมมติฐานท่ีก าหนดไวจึ้งยอมรับสมมติฐาน



ขอ้เสนอแนะการท าวิจยั

 1. นอกจากดา้นภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ดา้นภาวะผูน้ าแบบใหก้ารสนบัสนุน ดา้นภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วม และดา้น
ภาวะผูน้ าแบบมุ่งเนน้ความส าเร็จแลว้ ยงัมีภาวะผูน้ าดา้นอ่ืนท่ีส่งผลต่อคุณภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการธุรการสงักดั
ส านกังานอยัการสูงสุด ในเขตพื้นท่ีภาค 5 ดงันั้นจึงควรท่ีจะมีการศึกษาเพิ่มเติมในดา้นอ่ืนอีกดว้ย

 2. ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการธุรการขององคก์รอยัการในพื้นท่ีภาคอ่ืนดู เพื่อดูวา่แตกต่าง
หรือสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัในคร้ังน้ีหรือไม่ ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานในหน่วยงานอ่ืน 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
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