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บทคดัย่อ 

การศกึษาวจิยัในครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ ากบัความ
พงึพอใจในการปฏบิตังิานของขา้ราชการธุรการส านักงานอยัการสูงสุดโดยใช้กลุ่มตวัอย่าง 210 
คน โดยท าการสุ่มศกึษาขอ้มลูดว้ยการสุ่มแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling)สถติทิี่
ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และท าการทดสอบ
สมมตฐิานดว้ยสถติปิระสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นั (Correlation) 

ผลการวจิยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 30-39 ปี  มอีายุงาน
น้อยกว่า5 ปี  การศึกษาระดับปริญญาตรี  อยู่ในต าแหน่งนักจดัการงานทัว่ไปและมีรายได ้
20,001-30,000 บาทต่อเดอืนภาวะผู้น าตามความคดิเหน็ของข้าราชการธุรการส านักงานอยัการ
สูงสุดพบว่าภาวะผูน้ าแบบมุ่งงานและภาวะผูน้ าแบบมุ่งสมัพนัธ์อยู่ในระดบัสูง(  = 3.95, S.D. = 
0.61)ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวม อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด(  = 
4.44,S.D. = 0.55)และผลการวเิคราะหค์่าสหสมัพนัธเ์พยีรสนั พบว่าความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะ
ผูน้ ากบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานโดยภาพรวมมคีวามสมัพนัธก์นัทางบวกอย่างมนีัยส าคญั 
r = .746, p<.01แสดงว่า ตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบัสูง และเป็นไปในทศิทางบวก 
เมือ่ระดบัภาวะผูน้ าสงูกท็ าใหค้วามพงึพอใจการปฏบิตังิานสงูขึน้ดว้ยเช่นกนั 

 

ค าส าคญั :ความสมัพนัธภ์าวะผู้น า  ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

 

        

นางสาวรชัฎาภรณ์  พนูสวสัด์ิ  หลกัสูตรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 



(2) 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
ส านกังานอยัการสูงสุด เป็นส่วนราชการทีม่อีสิระในการบรหิารงานบุคคลการงบประมาณ 

และการด าเนินการอื่น และเป็นนิติบุคคล มีอ านาจและหน้าที่ในการด าเนินคดีอาญาคดีแพ่ง 
คดีปกครอง และให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายแก่รฐับาลและหน่วยงานของรัฐซึ่งมีข้าราชการ 
ฝ่ายอยัการเป็นขา้ราชการซึง่รบัราชการในส านักงานอยัการสูงสุด ขา้ราชการฝ่ายอยัการแบ่งเป็น
ข้าราชการอัยการ คือ ข้าราชการผู้มีอ านาจและหน้าที่ในการด าเนินคดีตามกฎหมาย และ
ข้าราชการธุรการ คือ ข้าราชการผู้มหีน้าที่ในทางธุรการ (พระราชบญัญัติองค์กรอัยการและ
พนกังานอยัการ, 2553 และ พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการฝา่ยอยัการ, 2553) 
 การบริหารงานของส านักงานอัยการสูงสุด ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในส านักงานอยัการสูงสุด และได้มกีารจดัท าแผนยุทธศาสตร์ ส านักงานอยัการสูงสุด 
พ.ศ. 2563 – 2566 ซึ่งน ามาใช้เป็นกรอบก าหนดทศิทางในการพฒันาองค์กรให้มปีระสทิธภิาพ  
ทัง้ดา้นการพฒันาองคก์ร ประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ดา้นคุณภาพการใหบ้รกิาร  
 ส านักงานอัยการสูงสุดเป็นองค์กรที่ต้องอาศัยการด าเนินการของบุคลากรในการ
ปฏบิตัิงาน ในการขบัเคลื่อนงานขององค์กรให้บรรลุผลตามวสิยัทศัน์ และเป้าประสงค์ของแผน
ยุทธศาสตร ์แต่หากบุคลกรในองค์กรมเีพยีงความรูค้วามสามารถเพยีงอย่างเดยีวก็ไม่อาจท าให้
องค์กรประสบความส าเรจ็ได้ หากบุคลากรในหน่วยงานปราศจากการเต็มใจในการปฏบิตัิงาน
อย่างเต็มความสามารถ การที่บุคลากรจะปฏิบตัิงานให้เต็มตามความสามารถนัน้ย่อมจะต้อง  
มคีวามสุข และความพงึพอใจในงาน ผู้น าหรอืผู้บรหิารจงึต้องมภีาวะผู้น าในการสรา้งกรอบและ
ค่านิยมในการปฏบิตังิานของบุคลากรในองค์กรให้ตระหนักถงึวสิยัทศัน์และนโยบายขององค์กร 
และตอ้งมศีลิปะในการครองใจคน สามารถจงูใจคนใหเ้ตม็ใจร่วมมอืหรอืใหก้ารสนับสนุน ประสาน
ความเขา้ใจของทุกฝ่าย บรหิารความขดัแยง้และประสานประโยชน์ในเกดิกบัองคก์ร บทบาทของ
ผู้น าจึงเป็นส่วนส าคัญของการบรหิารองค์กรให้ประสบความส าเร็จและมุ่งผลสมัฤทธิอ์ย่างมี
ประสทิธภิาพ (แผนยทุธศาสตร ์ส านกังานอยัการสงูสุด, 2563) 
 ดว้ยความส าคญัของผูน้ าผูว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาในเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะ
ผู้น า และความพึงพอใจในการปฏบิตัิงาน โดยจ ากัดขอบเขตไปที่ข้าราชการธุรการส านักงาน
อยัการสูงสุดเพื่อน าผลวจิยัไปใชใ้นการบรหิารงานและพฒันาประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของ
บุคลากร ใหป้ฏบิตังิานไดบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศกึษาระดบัภาวะผูน้ า ดา้นภาวะผูน้ าแบบมุง่งานและภาวะผูน้ าแบบมุง่สมัพนัธ์ 
2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ ากบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 
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ขอบเขตของการวิจยั 
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ขา้ราชการธุรการกรณศีกึษาส านกังานอยัการสงูสุด 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดย
ท าการศกึษาขอ้มลู ดงันี้ 

1. ภาวะผูน้ าแบบมุง่งาน  
2. ภาวะผูน้ าแบบมุง่สมัพนัธ ์ 
3. ความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 

ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวจิยั ได้แก่ ข้าราชการธุรการส านักงานอยัการสูงสุด จ านวนทัง้สิ้น 
440 คน โดยค านวณจากสตูร Yamaneไดจ้ านวนกลุ่มตวัอยา่ง210 คน ท าการสุ่มศกึษาขอ้มลูแบบ
ตามความสะดวก (Convenience Sampling) 

ขอบเขตด้านระยะเวลาในการท าวิจยั 
 ระยะเวลาในการท าวจิยัในครัง้นี้ตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 2564 ถงึเดอืนมกราคม 2565 
 

แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
การวจิยัเรือ่ง ความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าและความพงึพอใจในการปฏบิตังิานผูว้จิยัได้

ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัผูน้ าและภาวะผูน้ า 
ความหมายของภาวะผูน้ า (Leadership) 
 ภาวะผูน้ า (Leadership) คอื กระบวนการทีบุ่คคลพยายามใชอ้ทิธพิลของตนหรอืของกลุ่ม 
เพื่อกระตุ้น ชี้น า ให้บุคคลอื่นมคีวามเต็มใจในการท าสิง่ต่างๆ ตามที่ต้องการขององค์กร ซึ่งมี
นักวิชาการได้ให้ความหมายและค าจ ากดัความของภาวะผู้น าไว้แตกต่างกนั (Schermerhorn, 
Hunt & Osborn, 2002อ้างถึงใน ศิรชิยั มาประเสรฐิ, 2551) อธบิายว่า ภาวะผู้น าเป็น
ความสามารถของบุคคลทีม่อี านาจและอทิธพิลในการชกัน าใหค้นท างานหรอืท าในสิง่ทีต่้องการให้
ส าเรจ็ตามเป้าหมายและพรสวสัดิ ์ ศริศาตนันท ์(2555: น.29-40) ได้อธบิายความหมายเกี่ยวกบั
ภาวะผูน้ าว่าเป็นการแสดงออกทีไ่ม่ต้องมรีปูแบบทีค่งตวัตลอดเวลา ภาวะผู้น าจะมมีากหรอืน้อย
มกัขึน้อยูก่บัภาวะผูต้ามและสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ในขณะนัน้ ในสถานการณ์ทีภ่าวะผูต้ามแตกต่าง
กนั ผูน้ ายอ่มจะตอ้งแสดงภาวะผูน้ าในรปูแบบทีแ่ตกต่างกนั 
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ทฤษฎีเก่ียวกบัภาวะผูน้ า 
1. การศกึษาพฤตกิรรมผูน้ าตามสถานการณ์ของ Fiedler (Fiedler, 1967อ้างถงึใน ธญัญา

มาส โลจนานนท,์2557) เป็นการศกึษาวจิยัทีบ่อกว่าประสทิธผิลจากการบรหิารของผูน้ านัน้ขึน้อยู่
กบัสถานการณ์ทีเ่หมาะสม หรอืพฤตกิรรมการปฏบิตังิานของผู้ตามขึน้อยู่กบัแบบภาวะของผู้น า
และภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 3 ปจัจยั คือ ความสมัพนัธ์ของผู้น าและผู้ตาม 
(Leader member relation) โครงสรา้งของงาน (Task structure) อ านาจหน้าทีข่องผูน้ า (Position 
power) ปจัจยัทัง้สามมคีวามสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนั ภาวะผูน้ าจะมปีระสทิธภิาพหรอืไม่นัน้ ขึน้อยู่
กบัสถานการณ์ เพราะถ้าสมัพนัธภาพของผู้น าและผู้ตามเป็นไปด้วยด ีย่อมท าให้การใช้อ านาจ
ของผู้น าเป็นได้โดยสะดวกช่วยให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามทิศทางที่ผู้น าควบคุม ท าให้การ
บรหิารงานภายในองคก์รเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

2. การศกึษาพฤตกิรรมผูน้ าของ Heresy & Blanchard ไดศ้กึษาแบบภาวะผูน้ าทีเ่รยีกว่า 
Situational Leadership ได้อธบิายว่าผูบ้รหิารทีด่จีะต้องสามารถปรบักบัสถานการณ์ต่างๆ ได ้
และองค์ประกอบของภาวะผู้น าตามสถานการณ์ตามทฤษฎี ประกอบด้วยพฤติกรรมผู้น าที่
เกี่ยวกบังาน คอื ปรมิาณการออกค าสัง่ และค าแนะน าต่างๆ  พฤติกรรมผู้น าที่เกี่ยวกบัมนุษย
สมัพนัธ ์คอื ปรมิาณการสนับสนุนทางอารมณ์ และสงัคม  ความพรอ้มของผูต้ามหรอืกลุ่มผู้ตาม
เกี่ยวกบังานที่ท า โดยผู้น าจะต้องดูวุฒภิาวะของผูต้ามกบัสถานการณ์ในขณะนัน้เป็นหลกัในการ
เลอืกใชแ้บบผูน้ าในการบรหิารงานใหป้ระสบความส าเรจ็ ซึง่ Heresy & Blanchard ไดแ้บ่งแบบ
ผูน้ าออกเป็น 4 แบบ คอื1) ผูน้ าแบบบงการ (Telling) 2) ผูน้ าแบบแนะน า (Selling) 3) ผูน้ าแบบ
ร่วมมอื (Participating) 4) ผูน้ าแบบมอบหมายงาน (Delegating) (Heresy & Blanchard, 1982
อา้งถงึใน ธญัญามาส โลจนานนท,์2557) 

3. การศกึษาพฤตกิรรมผูน้ าของมหาวทิยาลยัโอไอโอ เสตท (The Ohio State Studies) 
เมื่อปี ค.ศ.1945 โดยส านักงานวจิยัทางธุรกจิ เป็นการศกึษาพฤตกิรรมของผูน้ าในรปูแบบต่างๆ 
และได้ให้ความหมายของภาวะผู้น าว่าเป็นพฤติกรรมของบุคคลในการอ านวยความสะดวกให้
กจิกรรมขององค์การบรรลุเป้าหมาย พฤติกรรมผู้น าแบ่งออกเป็น 2รูปแบบ(คุณวุฒ ิ คนฉลาด, 
2540, น.52-53) คอื  

3.1 พฤตกิรรมผู้น าทีมุ่่งมติรสมัพนัธ์ (Consideration) คอื พฤตกิรรมของผู้น าที่
แสดงความเป็นมติร ชี้น าให้เกดิมติรภาพ ความไว้วางใจ ให้เกียรตยิกย่อง ให้ความเป็นกนัเอง 
การมสีมัพนัธภาพทีด่ภีายในหน่วยงาน เป็นผูน้ าแบบค านึงถงึผูอ้ื่นเป็นหลกั 

3.2 พฤตกิรรมผู้น าทีมุ่่งโครงสรา้งของงานหรอืกจิสมัพนัธ์ ( Initiating structure) 
คอื พฤติกรรมของผู้น าในการสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างผู้น ากบัลูกน้องในการด าเนินการตาม
นโยบายขององค์กร และวิธีการด าเนินงานให้ส าเรจ็ตามภารกิจ ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้น ากับ
ลกูน้องเป็นไปตามต าแหน่ง หน้าที ่เป็นผูน้ าแบบค านึงถงึตนเองเป็นหลกั 
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 การศกึษาของมหาวทิยาลยัโอไอโอ เสตท พบว่าพฤติกรรมของผู้น าที่เกี่ยวขอ้งกบัมติร
สมัพนัธแ์ละกจิสมัพนัธ์จะแยกออกจากกนัอย่างชดัเจน พฤตกิรรมทัง้สองมผีลต่อก าลงัใจและผล
การปฏบิตังิาน 

4. การศึกษาพฤติกรรมผู้น าของมหาวทิยาลยัมชิแิกน (The Michigan Studies) 
นักวชิาการของมหาวทิยาลยัมชิแิกนได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมผู้น า โดยพจิารณาความสมัพนัธ์
ระหว่างผูน้ าและลกูน้องกบัผลของการท างาน ซึง่สรปุไดด้งันี้ 
  4.1 พฤตกิรรมผู้น าที่มุ่งคน (Employee-centered behavior) คอื ผูน้ าที่มุ่งเน้น
เรือ่งความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ใหค้วามสนใจและใส่ใจ เขา้ใจความต้องการของลูกน้องเขา้ใจว่า
บุคคลแต่ละคนจะมคีวามแตกต่างกนั ยอมรบัและเขา้ใจในความต่างของแต่ละบุคคล 
  4.2 พฤตกิรรมผูน้ าที่มุ่งงาน (Job-centered leader behavior) คอื ผูน้ าทีมุ่่งเน้น
เรื่องการท างาน จะใช้เทคนิคต่างๆ ในการท างานเพื่อให้งานส าเร็จและบรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้โดยมองว่าลกูน้องเป็นเพยีงองคป์ระกอบหนึ่งทีท่ าใหง้านส าเรจ็เท่านัน้ 
 นักวชิาการกลุ่มนี้มคีวามเหน็ว่า พฤตกิรรมผูน้ าที่มุ่งเน้นคนมากกว่าที่มุ่งเน้นงานจะเกดิ
ประสิทธิภาพมากกว่า เพราะคนจะเต็มใจ และตัง้ใจในการท างานท าให้ผลผลิตสูงขึ้น ส่วน
พฤตกิรรมผู้น าที่มุ่งเน้นงานมากกว่า จะท าให้ความพอใจในการท างานลดลง ผลผลติจงึน้อยลง  
(ศริวิรรณ  เสรรีตัน์ และคณะ, 2545 : น.284-285) 
 ในการเลอืกแสดงพฤตกิรรมหรอืภาวะผูน้ าแต่ละแบบนัน้ ผูน้ าต้องวเิคราะหผ์ลทีจ่ะเกดิขึน้
จากปจัจยัด้านสถานการณ์ก่อน และผลลพัธ์ที่พงึต้องการ แล้วจงึท าการเลอืกใช้พฤตกิรรมการ 
จงูใจทีเ่หมาะสมกบัปจัจยัในสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ในขณะนัน้ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
 สมศกัดิ ์ สงวนด ี(2563 : น.2)  กล่าวว่า ความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน คอื ความรูส้กึ
หรอืแนวความคดิเหน็ของบุคคลทีม่ต่ีองาน โดยมผีลมาจากปจัจยัหลายดา้น ทีเ่ป็นแรงผลกัดนัให้
บุคคลมีความตัง้ใจ กระตือรือร้น และมีก าลังใจในการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล เพราะถ้าบุคคลมคีวามรูส้กึพงึพอใจในการปฏบิตังิานกพ็รอ้มทีจ่ะ
ใชส้ตปิญัญา แรงกาย และแรงใจในการท างาน ซึง่นเรศ  ภูโคกสูง (2541 : น.71) กม็คีวามเหน็ว่า 
ความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน คอื ความรูส้กึทีม่คีวามสุขในการท างาน ทีเ่กดิจากการไดร้บัในสิง่
ทีต่นตอ้งการในการปฏบิตังิาน เพราะถ้าคนท างานมคีวามรูส้กึพงึพอใจในงานกจ็ะมคีวามเสยีสละ
ทัง้แรงกายแรงใจและสตปิญัญาในการท างาน แต่ถ้าคนท างานมคีวามรูส้กึไม่พงึพอใจในงาน กจ็ะ
ไม่มคีวามตัง้ใจและขาดความรบัผดิชอบในการท างาน ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของบุคคล
ยอ่มเปลีย่นแปลงไปตามสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นไป  
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จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ สรปุไดว้่า ความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน คอื ความรูส้กึ 
และความคดิเหน็ในทางบวกของผู้ปฏบิตังิานที่มต่ีอภาระงานหรอืหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมาย และ
รวมถงึสภาพแวดลอ้มต่างๆ ซึง่เกดิจากความสอดคลอ้งระหว่างสิง่ทีค่าดหวงักบัสิง่ทีไ่ดร้บัจากงาน
ทีท่ า การได้รบัตอบสนองในสิง่ที่ตนเองต้องการท าให้เกดิความพงึพอใจในการปฏบิตังิานฉะนัน้ 
ผูน้ าควรมกีารตรวจสอบความพงึพอใจการปฏบิตังิานของคนในองค์กร เพื่อจะไดท้ าการปรบัปรุง
แก้ไขบทบาทหน้าที่ในการปฏบิตัิงานให้สนองตอบต่อความต้องการของบุคลากร เพื่อเป็นการ
สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้ผู้ปฏบิตัิงานเกิดความเต็มใจที่จะปฏบิตัิงาน ซึ่งจะส่งผลให้องค์กร
ประสบความส าเรจ็ตามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้

แนวคิด ทฤษฎีการสร้างความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
 การศึกษาวธิกีารที่จะท าให้พนักงานในองค์กรเกดิความพงึพอใจในการท างานนัน้ ต้อง
น าเอาความรูแ้ละหลกัการทางจติวทิยามาใชใ้นการบรหิารงาน จากการศกึษา  เกี่ยวกบัการสรา้ง
ความพงึพอใจในองค์กร มมัฟอร์ด(Mumford, 1972) อธบิายว่า กลุ่มภาวะผู้น า (Leadership 
School) จะใหค้วามส าคญักบัการปกครองทีผู่น้ าขององคก์ร จ าเป็นจะต้องมวีุฒภิาวะ มคีวามเทีย่ง
ธรรม และปกครองดว้ยหลกัการทีเ่หมาะสม เพื่อให้พนักงานเกดิความรูส้กึทีเ่ป็นสุข ไม่เกดิความ
คบัขอ้งใจในการท างาน 
 ธงชยั  สนัตวิงษ์ และชยัยศ  สนัตวิงษ์ (2533 : น.65) กล่าวถงึ ผูบ้รหิารทีม่ปีระสทิธภิาพ
ต้องให้ความส าคญัเกี่ยวกบัการสร้างความพงึพอใจในงาน เพื่อให้เกิดขึน้ในตวัของบุคลากรใน
องคก์าร ปจัจยัส าคญัในการสรา้งความพงึพอใจในงานกค็อื ผูบ้รหิารต้องเขา้ใจโครงสรา้งการจงูใจ
ในตวัเอง และน าความเขา้ใจน้ีไปใชก้บัผูใ้ต้บงัคบับญัชา ผูบ้รหิารทีป่ระสบความส าเรจ็ในการจงูใจ
ต้องมสีามญัส านึกที่ด ีมคีวามสามารถที่จะวนิิจฉัย วเิคราะห์ สงัเกต และมองลกึลงไปถึงความ
แตกต่างในตวัผู้ใต้บงัคบับญัชา เพื่อที่จะได้ปฏบิตัอิย่างเหมาะสม โดยเหตุผลและขอ้งตกลงทาง
จติใจเป็นจุดเริม่ต้นทีจ่ะสามารถจงูใจผูใ้ต้บงัคบับญัชาไดถู้กต้อง ผูบ้งัคบับญัชาต้องคน้หาว่าอะไร
เป็นสิง่จูงใจของผู้ใต้บงัคบับญัชา อะไรเป็นสิง่ที่ผู้ใต้บงัคบับญัชาต้องการ ซึ่งผู้บรหิารจะต้องใช้
ความเขา้ใจจากการรบัรูแ้ละการตดิต่อสื่อสารทีม่ปีระสทิธภิาพ 

องคป์ระกอบท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจ 
หวัหน้าหรอืผูบ้งัคบับญัชา (Leader) เป็นองคป์ระกอบอย่างหนึ่งทีจ่ะท าใหเ้กดิความพงึใจ

ในการปฏบิตังิาน เพราะหวัหน้าหรอืผูบ้งัคบับญัชานัน้จะมอีทิธพิลต่อลูกน้องหรอืผูใ้ต้บงัคบับญัชา 
เช่น หวัหน้าหรอืผูบ้งัคบับญัชาทีมุ่่งเน้นเรื่องงานมากจะคาดหวงัให้ลูกน้องมุ่งในการท างานอย่าง
เดยีวจนท าให้หวัหน้าขาดการมมีนุษยสมัพนัธ์ ซึ่งลูกน้องหรอืผู้ใต้บงัคบับญัชาที่พบกบัหวัหน้า
ประเภทนี้จะเกดิความพงึพอใจหรอืไม่พงึพอใจในการท างานก็ขึน้อยู่กบัการปรบัตวัของหวัหน้า
หรอืผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นส าคญั (Edwin Locke, 1968) 
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ทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
 ทฤษฎสีองปจัจยั (Two factors theory of motivation) เฮอรซ์เบริก์ (Herzberg, 1969)  
ไดท้ าการวจิยัว่า การทีค่นชอบงานหรอืไมช่อบงานนัน้มสีาเหตุมาจากอะไร ซึง่สรปุได ้2 ปจัจยั คอื 

1. ปจัจยัจงูใจ (Motivator factors) คอื ปจัจยัทีเ่กีย่วกบังาน เป็นตวัทีท่ าใหเ้กดิความพอใจ
และเป็นแรงจงูใจใหบุ้คคลปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้  

2. ปจัจยัอนามยั (Hygiene factors) คอื ปจัจยัทีป้่องกนัไม่ใหเ้กดิความไม่พงึพอใจในงาน 
เป็นแรงจงูใจจากสภาพแวดลอ้มในการท างาน  

ซึ่งทฤษฎีของเฮอร์ซเบริ์กมองว่าปจัจยัทัง้สองเป็นปจัจยัที่ท าให้เกิดความพอใจในการ
ท างาน ดงันัน้ การท างานในองคก์ารผู้น าจ าเป็นทีจ่ะต้องมทีศันะเกี่ยวกบังานของลูกน้องเช่น สิง่ที่
ท าให้มคีวามสุขกบัสิง่ที่ท าให้ไม่มคีวามสุขในการท างาน ผู้น าควรทีจ่ะสรา้งแรงกระตุ้นกบัลูกน้อง
เพื่อให้เกดิความพงึพอใจในงาน เพราะจะท าให้งานขององค์การประสบความส าเรจ็ และต้องให้
ความส าคญัด้านปจัจยัอนามยัหรอืปจัจยัค ้าจุน เพราะถ้าปจัจยัด้านนี้อ่อนแอจะท าให้เกดิความไม่
พอใจ และจะเป็นอุปสรรคในการท างาน ท าให้ลูกน้องไม่พอใจงานทีท่ า ซึง่จะก่อใหเ้กดิผลเสยีแก่
องคก์าร 

ทฤษฎ ีX และทฤษฎ ีY ของ Douglas McGregor(McGregor, 1960)ไดม้คีวามเหน็ว่า 
การจูงใจเพื่อให้ลูกน้องเกดิความพงึพอใจในงานนัน้ ขึ้นอยู่กบัทศันคติของผู้น า ซึ่งได้แยกทศัน 
ของผูน้ าเป็น 2 ลกัษณะ คอื 

1. ทฤษฎ ีX เป็นพืน้ฐานของคน ไม่ชอบท างาน เกยีจครา้น พฤตกิรรมภาวะผูน้ าทีจ่ะต้อง
น ามาใช้ในการบรหิารกบัลูกน้องกลุ่มนี้ คอื ต้องใช้การบงัคบั ข่มขู่ และวธิกีารอื่นๆ เพื่อท าให้มี
การปฏบิตังิานไดอ้ยา่งเหมาะสมตรงกบัความตอ้งการของผู้น า ซึง่จะส่งผลใหล้กูน้องเกดิความรูส้กึ
เบื่อหน่ายในการท างาน เนื่องจากไมช่อบการบงัคบัและท าใหเ้กดิความรูส้กึไมพ่อใจในงาน 

2. ทฤษฎี Y เป็นทฤษฎีที่มองว่า ลูกน้องเป็นคนที่มคีวามรู้ความสามารถ มีความ
รบัผดิชอบ ควบคุมตนเองไดด้ ีและมคีวามรูส้กึในทางบวกต่อการท างาน ซึง่จะส่งผลใหง้านทีท่ ามี
ประสทิธภิาพ และเกิดความรู้สกึที่ดใีนการท างาน เกิดความพงึพอใจในการท างาน พฤติกรรม
ภาวะผู้น าที่จะต้องน ามาใช้ในการบริหารกับลูกน้องกลุ่มนี้  คือ จะต้องให้ความส าคญักับการ
ตอบสนองต่อความต้องการพืน้ฐาน เช่น การใหเ้กยีรต ิการใหก้ าลงัใจ การใหอ้ตัราเงนิเดอืนทีสู่ง 
การรบัฟงัความคดิเหน็ ซึง่จะส่งผลใหเ้กดิความกระตอืรอืรน้ และเกดิความพงึพอใจในงาน  

สรุปได้ว่า ในการบรหิารงานขององค์การนัน้ ภาวะผู้น าของหวัหน้าจะมอีิทธพิลต่อการ
ปฏบิตังิานของลูกน้อง หวัหน้ามหีน้าทีใ่นการบรหิารจดัการงานใหไ้ด้ตามนโยบายเป้าหมาย และ
บรหิารคนใหส้ามารถท างานใหไ้ดด้ ีซึง่พฤตกิรรมของผูน้ ามสี่วนส าคญัในการสรา้งแรงจงูใจในการ
ปฏบิตังิานของลกูน้องใหป้ฏบิตังิานดว้ยความมุง่มัน่ตัง้ใจ และการทีล่กูน้องจะปฏบิตัติามค าสัง่ของ
ผู้น านัน้ ส่วนหนึ่งก็มผีลมาจากความพงึพอใจในงาน และความพงึพอใจในพฤติกรรมของผู้น า 
ดงันัน้ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานจงึเป็นปจัจยัหน่ึงที่ส าคญัในการท างานที่ท าให้ภารกจิของ
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H1 

H2 

องคก์รส าเรจ็ตามวตัถุประสงคแ์ละการที่ลูกน้องจะเกดิความพอใจในการปฏบิตังิานมากหรอืน้อย
นัน้ กม็กัจะขึน้อยูก่บัแรงจงูใจและผูน้ าเป็นส าคญั 

สมมติฐานในการวิจยั 
 H1 ภาวะผูน้ าแบบมุง่งาน มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 

 H2 ภาวะผูน้ าแบบมุง่สมัพนัธ ์มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

  ตวัแปร ต้น        ตวัแปรตาม 

       รปูแบบภาวะผู้น า 
  
 

 

 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ขา้ราชการธุรการส านักงานอยัการสูงสุด จ านวนทัง้สิน้ 

440 คน กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั โดยค านวณจากสูตร Yamane ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
ซึง่จะไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 210 ตวัอยา่ง 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เค รื่ อ งมือที่ ใ ช้ ใ นการ เก็บ รวบรวมข้อมูล  คือ  แบบสอบถาม (Questionnaire)  
ซึ่งประกอบด้วยการใช้ค าถามแบบปลายปิด (close-end question) และค าถามแบบปลายเปิด 
(open-end question)  ประกอบดว้ยกนั 3 ส่วน ดงันี้ 

ส่วนท่ี 1  แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
อายงุาน ระดบัการศกึษา ต าแหน่ง และรายได ้

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น า ซึ่งผู้วิจ ัยใช้ปรับมาจากPaul E. 
Madlock(2016) มขี้อค าถามจ านวน 17 ข้อ และแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการ
ปฏบิตังิาน ปรบัมาจาก Saima Asghar (2018) มขีอ้ค าถามจ านวน 3 ขอ้ ใชม้าตราส่วนวดัแบบ 
(rating scale) แต่ละขอ้เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าจดัล าดบัเป็น 5 ระดบั ตามแนวคดิ
มาตรวดัของ Likert’s Scale โดยก าหนดความหมายค่าคะแนนของช่วงน ้าหนกั ดงันี้ 

ความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 

ภาวะผูน้ าแบบมุ่งงาน 

ภาวะผูน้ าแบบมุ่งสมัพนัธ ์
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5     หมายถงึ     เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
4     หมายถงึ     เหน็ดว้ย 
3     หมายถงึ     เหน็ดว้ยปานกลาง 
2     หมายถงึ     ไมเ่หน็ดว้ย 
1     หมายถงึ     ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

ส่วนท่ี 3  ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะ 

ผู้วจิยัได้ท าการตรวจสอบค่าความเชื่อมัน่ โดยน าไปทดลองใช้ (Try-Out) กบัขา้ราชการ
ธุรการส านักงานอยัการสูงสุด จ านวน 21 คน และไดน้ าแบบสอบถามมาวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิ ์
อลัฟ่า (Coefficient Alpha) ของ Cronbach 

ตารางท่ี 1 ค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม 

ตวัแปร ค่าความเช่ือมัน่ 

รปูแบบภาวะผู้น า  

     1. ภาวะผูน้ าแบบมุง่งาน 0.890 
     2. ภาวะผูน้ าแบบมุง่ความสมัพนัธ์ 0.922 
ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 0.833 

การวิเคราะหข้์อมูล 
 การวเิคราะหข์อ้มลูในครัง้นี้แบ่งเป็น 3 ส่วน คอื 

1. การวเิคราะหข์อ้มลูเกี่ยวกบัปจัจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง โดยการแจกแจงความถี ่
(Frequencies)และค านวณหาค่ารอ้ยละ (Percentage) 

2. การวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น า และการหาความพงึพอใจในการปฏิบตัิงาน ด้วยการ
ค านวณหาค่าเฉลีย่ (X) และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ในแต่ละดา้น  

3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น ากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  
ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นั(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
ส่วนท่ี 1การวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามผลการวเิคราะห์พบว่า 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคดิเป็นร้อยละ 72.1 มอีายุระหว่าง 30-39 ปีคดิเป็นร้อยละ 
45.2มอีายงุานน้อยกว่า5 ปีคดิเป็นรอ้ยละ 43.8 การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 66.7อยู่
ในต าแหน่งนกัจดัการงานทัว่ไปคดิเป็นรอ้ยละ 47.6มรีายได ้20,001-30,000 บาทต่อเดอืนคดิเป็น
รอ้ยละ 28.1 
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ส่วนท่ี 2 การวเิคราะหร์ะดบัภาวะผูน้ าและความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของขา้ราชการ
ธุรการส านกังานอยัการสงูสุด  
ตารางท่ี 2วเิคราะหห์าค่าเฉลีย่ ( ) และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ของภาวะผูน้ า  

ภาวะผู้น า ระดบัภาวะผูน้ า 

  S.D. ระดบั 
1. ภาวะผูน้ าแบบมุง่งาน 4.05 0.56 สงู 
2. ภาวะผูน้ าแบบมุง่สมัพนัธ์ 3.86 0.80 สงู 

รวมเฉล่ีย 3.95 0.61 สงู 

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์พบว่าระดับภาวะผู้น าโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง 

(  = 3.95,S.D. = 0.61)เมื่อวเิคราะห์ในแต่ละรปูแบบพบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุดคอืภาวะผู้น าแบบ 
มุง่งาน ( = 4.05,S.D. = 0.56)รองลงมาคอืภาวะผูน้ าแบบมุ่งสมัพนัธ ์( = 3.86,S.D. = 0.80) 

ตารางท่ี 3วเิคราะหห์าค่าเฉลีย่ ( ) และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)ระดบัความพงึพอใจใน
การปฏบิตังิาน 

ความพึงพอใจ X  S.D. ระดบั 

1. เมือ่พจิารณาทุกอย่างแลว้ ท่านพอใจกบังานทีท่ า  4.10 0.80 พอใจมาก 
2. ท่านพอใจทีไ่ดท้ างานรว่มกบัองคก์ร 4.55 0.58 พอใจมากทีสุ่ด 
3. ท่านจะแนะน าเพื่อนหรอืคนในครอบครวัใหม้าสมคัร 
    เขา้ท างานกบัองคก์รน้ี 

4.67 0.56 พอใจมากทีสุ่ด 
 

รวมเฉล่ีย 4.44 0.55 พอใจมากท่ีสดุ 

 จากตารางที่ 3ผลการวเิคราะห์พบว่า ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานโดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัพอใจมากทีสุ่ด( = 4.44,S.D. = 0.55) 

ส่วนท่ี 3  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น ากับความพึงพอใจในการ
ปฏบิตังิานของขา้ราชการธุรการส านกังานอยัการสงูสุด 
ตารางท่ี 4  วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ ากบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 

ภาวะผู้น า ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
Correlation (r) Sig ระดบัความสมัพนัธ์ 

1. ภาวะผูน้ าแบบมุ่งงาน 0.546 0.000 ปานกลาง 
2. ภาวะผูน้ าแบบมุ่งสมัพนัธ ์ 0.748 0.000 สงู 

                รวม 0.746 0.000 สงู 
** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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จากตารางที ่4 ผลการวเิคราะหค์่าสหสมัพนัธเ์พยีรสนัพบว่าความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะ
ผู้น ากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ 
r = .746, p<.01แสดงว่า ตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบัสูง และเป็นไปในทศิทางบวก 
เมื่อพจิารณาความสมัพนัธร์ายดา้น พบว่า ภาวะผู้น าแบบมุ่งงานมคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจ
ในการปฏบิตังิานในระดบัปานกลาง r = 0.546 และภาวะผูน้ าแบบมุ่งสมัพนัธม์คีวามสมัพนัธ์กบัความ
พงึพอใจในการปฏบิตังิานในระดบัสงู r = 0.748  

สรปุและอภิปรายผลการวิจยั 
การศกึษาคน้ควา้ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าและความพึงพอใจในการ

ปฏบิตังิานสามารถสรปุและอภปิรายผลการวจิยัไดด้งันี้ 
ข้าราชการธุรการส านักงานอัยการสูงสุดที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  

มอีายุระหว่าง 30-39 ปี  มีอายุงานน้อยกว่า5 ปี  การศึกษาระดบัปรญิญาตร ี ท างานอยู่ใน
ต าแหน่งนกัจดัการงานทัว่ไปและมรีายได ้20,001-30,000 บาทต่อเดอืน 

จากผลการวิจัย พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าและความพึงพอใจในการ
ปฏิบตัิงานในภาพรวมอยู่ในระดับสูง โดยภาวะผู้น าแบบมุ่งสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับความ 
พงึพอใจในการปฏบิตัิงานมากกว่าภาวะผู้น าแบบมุ่งงาน ซึ่งจากผลการวิจยัดงักล่าวอาจเป็น
เพราะผูน้ ามลีกัษณะทีเ่น้นการสรา้งบรรยากาศแห่งการเป็นมติร ดูแลเอาใจใส่ แสดงความห่วงใย 
รบัฟงัความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ปฏิบัติต่อลูกน้องทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
เปิดโอกาสให้มกีารติดต่อสื่อสารและให้มสี่วนร่วมในการท างาน ท าให้เกิดความร่วมมอืในการ
ท างาน และท างานด้วยความเต็มใจเต็มความสามารถ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของศิริชัย   
มาประเสรฐิ (2551) ที่ได้วจิยัเรื่องภาวะผูน้ าของผูบ้รหิารกบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของ
พนักงาน กรณีศกึษา บรษิัท กฤตพรพรรณ จ ากดั พบว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น าแบบ  
มุ่งสมัพนัธ์มคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงานสูงกว่าภาวะผู้น าแบบ
มุง่งาน 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าแบบมุ่งความสัมพันธ์ เป็นรูปแบบภาวะผู้น าที่มี

ความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานมากทีสุ่ด ซึง่ลกัษณะของผูน้ าทีม่ภีาวะผู้น าแบบ
มุ่งความสมัพนัธ์สูง คอื คนที่สามารถบรหิาร ชกัจูงให้คนในองคก์ารให้ปฏบิตังิานได้อย่างส าเรจ็
ลุล่วงตามวตัถุประสงค์มคีวามสามารถในการตดัสนิใจ มคีวามเป็นมติร ปฏบิตัต่ิอผูอ้ื่นอย่างเป็น
ธรรมรบัฟงัความคิดเห็นหรอืข้อเสนอแนะ คอยช่วยเหลือและชี้แนะลูกน้องเวลาที่เกิดความ
ผดิพลาดมมีนุษยสมัพนัธท์ีด่สีามารถเชื่อมโยงทุกคนใหอ้ยูร่ว่มกนัไดช้่วยใหอ้งคก์ารมคีวามเหนียว
แน่นเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั 
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ดงันัน้ ผูน้ าควรรกัษาระดบัความรูส้กึพงึพอใจในส่วนนี้ไว้ เพื่อท าให้ลูกน้องมทีศันคตทิี่ดี
ในการท างานระหว่างกนั และน าผลการวจิยัที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันา และปรบัปรุง
กระบวนการบรหิารงานของส านักงานอยัการสูงสุด ในการสรา้งแรงจงูใจ และส่งเสรมิใหเ้กดิความ
พงึพอใจในการปฏบิตัิงาน ซึ่งจะน าไปสู่การเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงาน ส่งผลให้องค์กร
ประสบความส าเรจ็ 

ข้อเสนอแนะการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ศกึษาปจัจยัอื่นๆ ทีส่มัพนัธก์บัภาวะผูน้ า ทีส่่งผลองคก์รมปีระสทิธผิลในการด าเนินงาน 
 2. การศกึษาวจิยัครัง้นี้ ผู้วจิยัได้ใช้แบบสอบถามเชงิปรมิาณอย่างเดยีว ในการวจิยัครัง้
ต่อไปควรจะศึกษาวจิยัเชงิคุณภาพ โดยการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่างที่เป็นบุคลากรในต าแหน่ง
ต่างๆ ที่แตกต่างกัน เพื่อท าให้ทราบถึงความคิดเห็นในเชิงลึกและสามารถน ามาใช้ในการ
สนบัสนุนสมมตฐิานในเชงิปรมิาณ และท าใหเ้กดิความสมบรูณ์ในการวจิยัมากยิง่ขึน้ 
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