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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ากับความ
พึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการธุรการสานักงานอัยการสูงสุด โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 210
คน โดยทาการสุ่มศึกษาข้อมูลด้วยการสุ่มแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling)สถิตทิ ่ี
ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทาการทดสอบ
สมมติฐานด้วยสถิตปิ ระสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั (Correlation)
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30-39 ปี มีอายุงาน
น้ อ ยกว่ า 5 ปี การศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี อยู่ใ นต าแหน่ ง นัก จัด การงานทัว่ ไปและมีร ายได้
20,001-30,000 บาทต่อเดือนภาวะผู้นาตามความคิดเห็นของข้าราชการธุรการสานักงานอัยการ
สูงสุดพบว่าภาวะผูน้ าแบบมุ่งงานและภาวะผูน้ าแบบมุ่งสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง( = 3.95, S.D. =
0.61)ระดับ ความพึง พอใจในการปฏิบ ัติง านโดยภาพรวม อยู่ใ นระดับ พอใจมากที่สุ ด (  =
4.44,S.D. = 0.55)และผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์เพียรสัน พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผูน้ ากับความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านโดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กนั ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญ
r = .746, p<.01แสดงว่า ตัวแปรทัง้ สองมีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูง และเป็ นไปในทิศทางบวก
เมือ่ ระดับภาวะผูน้ าสูงก็ทาให้ความพึงพอใจการปฏิบตั งิ านสูงขึน้ ด้วยเช่นกัน
คาสาคัญ :ความสัมพันธ์ภาวะผู้นา ความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิ งาน

นางสาวรัชฎาภรณ์ พูนสวัสดิ์ หลักสูตรบริ หารธุรกิ จมหาบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยรามคาแหง

(1)

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
สานักงานอัยการสูงสุด เป็ นส่วนราชการทีม่ อี สิ ระในการบริหารงานบุคคลการงบประมาณ
และการด าเนิน การอื่น และเป็ นนิ ติบุค คล มีอ านาจและหน้ า ที่ใ นการดาเนิน คดีอ าญาคดีแพ่ ง
คดีป กครอง และให้ค าปรึก ษาด้า นกฎหมายแก่ ร ฐั บาลและหน่ ว ยงานของรัฐ ซึ่ง มีข้า ราชการ
ฝ่ายอัยการเป็ นข้าราชการซึง่ รับราชการในสานักงานอัยการสูงสุด ข้าราชการฝ่ายอัยการแบ่งเป็ น
ข้า ราชการอัย การ คือ ข้า ราชการผู้ม ีอ านาจและหน้ า ที่ใ นการด าเนิ น คดีต ามกฎหมาย และ
ข้าราชการธุ รการ คือ ข้า ราชการผู้มหี น้ าที่ใ นทางธุ รการ (พระราชบัญ ญัติอ งค์กรอัยการและ
พนักงานอัยการ, 2553 และ พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝา่ ยอัยการ, 2553)
การบริห ารงานของส านัก งานอัย การสู ง สุ ด ได้ใ ห้ค วามส าคัญ กับ การมีส่ ว นร่ ว มของ
บุคลากรในส านักงานอัยการสูงสุด และได้มกี ารจัดทาแผนยุทธศาสตร์ สานักงานอัยการสูงสุ ด
พ.ศ. 2563 – 2566 ซึ่งนามาใช้เป็ นกรอบกาหนดทิศทางในการพัฒนาองค์กรให้มปี ระสิทธิภาพ
ทัง้ ด้านการพัฒนาองค์กร ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการ ด้านคุณภาพการให้บริการ
ส านั ก งานอัย การสู ง สุ ด เป็ น องค์ก รที่ต้ อ งอาศัย การด าเนิ น การของบุ ค ลากรในการ
ปฏิบตั ิงาน ในการขับเคลื่อนงานขององค์กรให้บรรลุผลตามวิสยั ทัศน์ และเป้าประสงค์ของแผน
ยุทธศาสตร์ แต่หากบุคลกรในองค์กรมีเพียงความรูค้ วามสามารถเพียงอย่างเดียวก็ไม่อาจทาให้
องค์กรประสบความสาเร็จได้ หากบุคลากรในหน่ วยงานปราศจากการเต็มใจในการปฏิบตั ิงาน
อย่างเต็มความสามารถ การที่บุค ลากรจะปฏิบตั ิงานให้เต็มตามความสามารถนัน้ ย่อ มจะต้อ ง
มีความสุข และความพึงพอใจในงาน ผู้นาหรือผู้บริหารจึงต้องมีภาวะผู้นาในการสร้างกรอบและ
ค่านิยมในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในองค์กรให้ตระหนักถึงวิสยั ทัศน์และนโยบายขององค์กร
และต้องมีศลิ ปะในการครองใจคน สามารถจูงใจคนให้เต็มใจร่วมมือหรือให้การสนับสนุ น ประสาน
ความเข้าใจของทุกฝ่าย บริหารความขัดแย้งและประสานประโยชน์ในเกิดกับองค์กร บทบาทของ
ผู้น าจึง เป็ น ส่ ว นส าคัญ ของการบริห ารองค์ก รให้ป ระสบความส าเร็จและมุ่ง ผลสัม ฤทธิ ์อย่า งมี
ประสิทธิภาพ (แผนยุทธศาสตร์ สานักงานอัยการสูงสุด, 2563)
ด้วยความสาคัญของผูน้ าผูว้ จิ ยั มีความสนใจทีจ่ ะศึกษาในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้นา และความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน โดยจากัดขอบเขตไปที่ข้าราชการธุรการสานักงาน
อัยการสูงสุดเพื่อนาผลวิจยั ไปใช้ในการบริหารงานและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของ
บุคลากร ให้ปฏิบตั งิ านได้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผูน้ า ด้านภาวะผูน้ าแบบมุง่ งานและภาวะผูน้ าแบบมุง่ สัมพันธ์
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ากับความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน

(2)

ขอบเขตของการวิจยั
การศึก ษาความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งภาวะผู้น าและความพึง พอใจในการปฏิบ ัติง าน ของ
ข้าราชการธุรการกรณีศกึ ษาสานักงานอัยการสูงสุด

ขอบเขตด้านเนื้ อหา
การศึก ษาความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งภาวะผู้น าและความพึง พอใจในการปฏิบ ัติง านโดย
ทาการศึกษาข้อมูล ดังนี้
1. ภาวะผูน้ าแบบมุง่ งาน
2. ภาวะผูน้ าแบบมุง่ สัมพันธ์
3. ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน

ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ข้าราชการธุร การสานักงานอัยการสูงสุด จานวนทัง้ สิ้น
440 คน โดยคานวณจากสูตร Yamaneได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง210 คน ทาการสุ่มศึกษาข้อมูลแบบ
ตามความสะดวก (Convenience Sampling)

ขอบเขตด้านระยะเวลาในการทาวิ จยั
ระยะเวลาในการทาวิจยั ในครัง้ นี้ตงั ้ แต่เดือนสิงหาคม 2564 ถึงเดือนมกราคม 2565

แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การวิจยั เรือ่ ง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าและความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านผูว้ จิ ยั ได้
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้

แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับผูน้ าและภาวะผูน้ า
ความหมายของภาวะผูน้ า (Leadership)
ภาวะผูน้ า (Leadership) คือ กระบวนการทีบ่ ุคคลพยายามใช้อทิ ธิพลของตนหรือของกลุ่ม
เพื่อกระตุ้น ชี้นา ให้บุค คลอื่นมีความเต็มใจในการทาสิง่ ต่างๆ ตามที่ต้องการขององค์กร ซึ่งมี
นัก วิชาการได้ใ ห้ความหมายและค าจากัดความของภาวะผู้นาไว้แตกต่างกัน (Schermerhorn,
Hunt & Osborn, 2002อ้างถึง ใน ศิรชิ ยั มาประเสริฐ, 2551) อธิบายว่า ภาวะผู้นาเป็ น
ความสามารถของบุคคลทีม่ อี านาจและอิทธิพลในการชักนาให้คนทางานหรือทาในสิง่ ทีต่ ้องการให้
สาเร็จตามเป้าหมายและพรสวัสดิ ์ ศิรศาตนันท์ (2555: น.29-40) ได้อธิบายความหมายเกี่ยวกับ
ภาวะผูน้ าว่าเป็ นการแสดงออกทีไ่ ม่ต้องมีรปู แบบทีค่ งตัวตลอดเวลา ภาวะผู้นาจะมีมากหรือน้อย
มักขึน้ อยูก่ บั ภาวะผูต้ ามและสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในขณะนัน้ ในสถานการณ์ทภ่ี าวะผูต้ ามแตกต่าง
กัน ผูน้ าย่อมจะต้องแสดงภาวะผูน้ าในรูปแบบทีแ่ ตกต่างกัน

(3)

ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูน้ า
1. การศึกษาพฤติกรรมผูน้ าตามสถานการณ์ของ Fiedler (Fiedler, 1967อ้างถึงใน ธัญญา
มาส โลจนานนท์,2557) เป็ นการศึกษาวิจยั ทีบ่ อกว่าประสิทธิผลจากการบริหารของผูน้ านัน้ ขึน้ อยู่
กับสถานการณ์ทเ่ี หมาะสม หรือพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านของผู้ ตามขึน้ อยู่กบั แบบภาวะของผู้นา
และภาวะผู้น าที่ม ีประสิทธิภาพ ประกอบด้ว ย 3 ปจั จัย คือ ความสัม พันธ์ของผู้นาและผู้ต าม
(Leader member relation) โครงสร้างของงาน (Task structure) อานาจหน้าทีข่ องผูน้ า (Position
power) ปจั จัยทัง้ สามมีความสัมพันธ์ซง่ึ กันและกัน ภาวะผูน้ าจะมีประสิทธิภาพหรือไม่นนั ้ ขึน้ อยู่
กับสถานการณ์ เพราะถ้าสัมพันธภาพของผู้นาและผู้ตามเป็ นไปด้วยดี ย่อมทาให้การใช้อานาจ
ของผู้นาเป็ นได้โดยสะดวกช่ว ยให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามทิศ ทางที่ผู้นาควบคุ ม ทาให้การ
บริหารงานภายในองค์กรเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การศึกษาพฤติกรรมผูน้ าของ Heresy & Blanchard ได้ศกึ ษาแบบภาวะผูน้ าทีเ่ รียกว่า
Situational Leadership ได้อธิบายว่าผูบ้ ริหารทีด่ จี ะต้องสามารถปรับกับ สถานการณ์ต่างๆ ได้
และองค์ป ระกอบของภาวะผู้น าตามสถานการณ์ ต ามทฤษฎี ประกอบด้ว ยพฤติก รรมผู้น าที่
เกี่ยวกับงาน คือ ปริมาณการออกคาสัง่ และคาแนะนาต่างๆ พฤติกรรมผู้นาที่เกี่ยวกับมนุ ษย
สัมพันธ์ คือ ปริมาณการสนับสนุ นทางอารมณ์ และสังคม ความพร้อมของผูต้ ามหรือกลุ่มผู้ตาม
เกี่ยวกับงานที่ทา โดยผู้นาจะต้องดูวุฒภิ าวะของผูต้ ามกับสถานการณ์ในขณะนัน้ เป็ นหลักในการ
เลือกใช้แบบผูน้ าในการบริหารงานให้ประสบความสาเร็จ ซึง่ Heresy & Blanchard ได้แบ่งแบบ
ผูน้ าออกเป็ น 4 แบบ คือ1) ผูน้ าแบบบงการ (Telling) 2) ผูน้ าแบบแนะนา (Selling) 3) ผูน้ าแบบ
ร่วมมือ (Participating) 4) ผูน้ าแบบมอบหมายงาน (Delegating) (Heresy & Blanchard, 1982
อ้างถึงใน ธัญญามาส โลจนานนท์,2557)
3. การศึกษาพฤติกรรมผูน้ าของมหาวิทยาลัยโอไอโอ เสตท (The Ohio State Studies)
เมื่อปี ค.ศ.1945 โดยสานักงานวิจยั ทางธุรกิจ เป็ นการศึกษาพฤติกรรมของผูน้ าในรูปแบบต่างๆ
และได้ใ ห้ความหมายของภาวะผู้นาว่าเป็ นพฤติกรรมของบุคคลในการอ านวยความสะดวกให้
กิจกรรมขององค์การบรรลุเป้าหมาย พฤติกรรมผู้นาแบ่งออกเป็ น 2รูปแบบ(คุณวุฒ ิ คนฉลาด,
2540, น.52-53) คือ
3.1 พฤติกรรมผู้นาทีม่ ุ่งมิตรสัมพันธ์ (Consideration) คือ พฤติกรรมของผู้นาที่
แสดงความเป็ นมิตร ชี้นาให้เกิดมิตรภาพ ความไว้วางใจ ให้เกียรติยกย่อง ให้ความเป็ นกันเอง
การมีสมั พันธภาพทีด่ ภี ายในหน่วยงาน เป็นผูน้ าแบบคานึงถึงผูอ้ ่นื เป็นหลัก
3.2 พฤติกรรมผู้นาทีม่ ุ่งโครงสร้างของงานหรือกิจสัมพันธ์ (Initiating structure)
คือ พฤติกรรมของผู้นาในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้นากับ ลูกน้ องในการดาเนินการตาม
นโยบายขององค์กร และวิธ ีการดาเนินงานให้สาเร็จตามภารกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นากับ
ลูกน้องเป็นไปตามตาแหน่ง หน้าที่ เป็นผูน้ าแบบคานึงถึงตนเองเป็นหลัก
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การศึกษาของมหาวิทยาลัยโอไอโอ เสตท พบว่าพฤติกรรมของผู้นาที่เกี่ยวข้องกับมิตร
สัมพันธ์และกิจสัมพันธ์จะแยกออกจากกันอย่างชัดเจน พฤติกรรมทัง้ สองมีผลต่อกาลังใจและผล
การปฏิบตั งิ าน
4. การศึกษาพฤติกรรมผู้นาของมหาวิทยาลัยมิชแิ กน (The Michigan Studies)
นักวิชาการของมหาวิทยาลัยมิชแิ กนได้ศึกษาเรื่อ งพฤติกรรมผู้นา โดยพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างผูน้ าและลูกน้องกับผลของการทางาน ซึง่ สรุปได้ดงั นี้
4.1 พฤติกรรมผู้นาที่มุ่งคน (Employee-centered behavior) คือ ผูน้ าที่มุ่งเน้น
เรือ่ งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ให้ความสนใจและใส่ใจ เข้าใจความต้องการของลูกน้องเข้าใจว่า
บุคคลแต่ละคนจะมีความแตกต่างกัน ยอมรับและเข้าใจในความต่างของแต่ละบุคคล
4.2 พฤติกรรมผูน้ าที่มุ่งงาน (Job-centered leader behavior) คือ ผูน้ าทีม่ ุ่งเน้น
เรื่อ งการทางาน จะใช้เ ทคนิค ต่ างๆ ในการทางานเพื่อ ให้งานสาเร็จและบรรลุ ต ามเป้าหมายที่
กาหนดไว้ โดยมองว่าลูกน้องเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งทีท่ าให้งานสาเร็จเท่านัน้
นักวิชาการกลุ่มนี้มคี วามเห็นว่า พฤติกรรมผูน้ าที่มุ่งเน้นคนมากกว่าที่มุ่งเน้นงานจะเกิด
ประสิท ธิภ าพมากกว่ า เพราะคนจะเต็ม ใจ และตัง้ ใจในการท างานท าให้ ผ ลผลิต สู ง ขึ้น ส่ ว น
พฤติกรรมผู้นาที่มุ่งเน้นงานมากกว่า จะทาให้ความพอใจในการทางานลดลง ผลผลิตจึงน้ อยลง
(ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ, 2545 : น.284-285)
ในการเลือกแสดงพฤติกรรมหรือภาวะผูน้ าแต่ละแบบนัน้ ผูน้ าต้องวิเคราะห์ผลทีจ่ ะเกิดขึน้
จากปจั จัยด้านสถานการณ์ก่อน และผลลัพธ์ท่พี งึ ต้องการ แล้วจึงทาการเลือกใช้พฤติกรรมการ
จูงใจทีเ่ หมาะสมกับปจั จัยในสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในขณะนัน้

แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิ งาน
ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิ งาน
สมศักดิ ์ สงวนดี (2563 : น.2) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน คือ ความรูส้ กึ
หรือแนวความคิดเห็นของบุคคลทีม่ ตี ่องาน โดยมีผลมาจากปจั จัยหลายด้าน ทีเ่ ป็ นแรงผลักดันให้
บุ ค คลมีค วามตัง้ ใจ กระตือ รือ ร้น และมีก าลัง ใจในการท างานให้บ รรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เพราะถ้าบุคคลมีความรูส้ กึ พึงพอใจในการปฏิบตั งิ านก็พร้อมทีจ่ ะ
ใช้สติปญั ญา แรงกาย และแรงใจในการทางาน ซึง่ นเรศ ภูโคกสูง (2541 : น.71) ก็มคี วามเห็นว่า
ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน คือ ความรูส้ กึ ทีม่ คี วามสุขในการทางาน ทีเ่ กิดจากการได้รบั ในสิง่
ทีต่ นต้องการในการปฏิบตั งิ าน เพราะถ้าคนทางานมีความรูส้ กึ พึงพอใจในงานก็จะมีความเสียสละ
ทัง้ แรงกายแรงใจและสติปญั ญาในการทางาน แต่ถ้าคนทางานมีความรูส้ กึ ไม่พงึ พอใจในงาน ก็จะ
ไม่มคี วามตัง้ ใจและขาดความรับผิดชอบในการทางาน ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของบุคคล
ย่อมเปลีย่ นแปลงไปตามสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นไป
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จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน คือ ความรูส้ กึ
และความคิดเห็นในทางบวกของผู้ปฏิบตั งิ านที่มตี ่อภาระงานหรือหน้ าที่ท่ไี ด้รบั มอบหมาย และ
รวมถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ ซึง่ เกิดจากความสอดคล้องระหว่างสิง่ ทีค่ าดหวังกับสิง่ ทีไ่ ด้รบั จากงาน
ทีท่ า การได้รบั ตอบสนองในสิง่ ที่ตนเองต้องการทาให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านฉะนัน้
ผูน้ าควรมีการตรวจสอบความพึงพอใจการปฏิบตั งิ านของคนในองค์กร เพื่อจะได้ทาการปรับปรุง
แก้ไขบทบาทหน้ าที่ในการปฏิบตั ิงานให้สนองตอบต่อความต้องการของบุคลากร เพื่อเป็ นการ
สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้ผู้ปฏิบตั ิงานเกิดความเต็มใจที่จะปฏิบตั ิงาน ซึ่งจะส่งผลให้องค์กร
ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้

แนวคิ ด ทฤษฎีการสร้างความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิ งาน
การศึกษาวิธกี ารที่จะทาให้พนักงานในองค์กรเกิดความพึงพอใจในการทางานนัน้ ต้อง
นาเอาความรูแ้ ละหลักการทางจิตวิทยามาใช้ในการบริหารงาน จากการศึกษา เกี่ยวกับการสร้าง
ความพึงพอใจในองค์ก ร มัมฟอร์ด (Mumford, 1972) อธิบายว่า กลุ่มภาวะผู้นา (Leadership
School) จะให้ความสาคัญกับการปกครองทีผ่ นู้ าขององค์กร จาเป็นจะต้องมีวุฒภิ าวะ มีความเทีย่ ง
ธรรม และปกครองด้วยหลักการทีเ่ หมาะสม เพื่อให้พนักงานเกิดความรูส้ กึ ทีเ่ ป็ นสุข ไม่เกิดความ
คับข้องใจในการทางาน
ธงชัย สันติวงษ์ และชัยยศ สันติวงษ์ (2533 : น.65) กล่าวถึง ผูบ้ ริหารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับการสร้างความพึงพอใจในงาน เพื่อให้เกิดขึน้ ในตัวของบุคลากรใน
องค์การ ปจั จัยสาคัญในการสร้างความพึงพอใจในงานก็คอื ผูบ้ ริหารต้องเข้าใจโครงสร้างการจูงใจ
ในตัวเอง และนาความเข้าใจนี้ไปใช้กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ผูบ้ ริหารทีป่ ระสบความสาเร็จในการจูงใจ
ต้องมีสามัญสานึกที่ดี มีความสามารถที่จะวินิจฉัย วิเคราะห์ สังเกต และมองลึกลงไปถึงความ
แตกต่างในตัวผู้ใต้บงั คับบัญชา เพื่อที่จะได้ปฏิบตั อิ ย่างเหมาะสม โดยเหตุผลและข้องตกลงทาง
จิตใจเป็ นจุดเริม่ ต้นทีจ่ ะสามารถจูงใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้ถูกต้อง ผูบ้ งั คับบัญชาต้องค้นหาว่าอะไร
เป็ นสิง่ จูงใจของผู้ใต้บงั คับบัญชา อะไรเป็ นสิง่ ที่ผู้ใต้บงั คับบัญชาต้องการ ซึ่งผู้บริหารจะต้องใช้
ความเข้าใจจากการรับรูแ้ ละการติดต่อสื่อสารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

องค์ประกอบที่ทาให้เกิ ดความพึงพอใจ
หัวหน้าหรือผูบ้ งั คับบัญชา (Leader) เป็ นองค์ประกอบอย่างหนึ่งทีจ่ ะทาให้เกิดความพึงใจ
ในการปฏิบตั งิ าน เพราะหัวหน้าหรือผูบ้ งั คับบัญชานัน้ จะมีอทิ ธิพลต่อลูกน้องหรือผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
เช่น หัวหน้าหรือผูบ้ งั คับบัญชาทีม่ ุ่ง เน้นเรื่องงานมากจะคาดหวังให้ลูกน้องมุ่ง ในการทางานอย่าง
เดียวจนทาให้หวั หน้ าขาดการมีมนุ ษยสัมพันธ์ ซึ่ง ลูกน้องหรือ ผู้ใต้บงั คับบัญชาที่พบกับหัวหน้ า
ประเภทนี้จะเกิดความพึงพอใจหรือไม่พงึ พอใจในการทางานก็ขน้ึ อยู่กบั การปรับตัวของหัวหน้ า
หรือผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเป็นสาคัญ (Edwin Locke, 1968)
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ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิ งาน
ทฤษฎีสองปจั จัย (Two factors theory of motivation) เฮอร์ซเบิรก์ (Herzberg, 1969)
ได้ทาการวิจยั ว่า การทีค่ นชอบงานหรือไม่ชอบงานนัน้ มีสาเหตุมาจากอะไร ซึง่ สรุปได้ 2 ปจั จัย คือ
1. ปจั จัยจูงใจ (Motivator factors) คือ ปจั จัยทีเ่ กีย่ วกับงาน เป็ นตัวทีท่ าให้เกิดความพอใจ
และเป็นแรงจูงใจให้บุคคลปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
2. ปจั จัยอนามัย (Hygiene factors) คือ ปจั จัยทีป่ ้ องกันไม่ให้เกิดความไม่พงึ พอใจในงาน
เป็นแรงจูงใจจากสภาพแวดล้อมในการทางาน
ซึ่งทฤษฎีของเฮอร์ซเบิร์ก มองว่าปจั จัยทัง้ สองเป็ นปจั จัยที่ทาให้เกิดความพอใจในการ
ทางาน ดังนัน้ การทางานในองค์การผู้นาจาเป็ นทีจ่ ะต้องมีทศั นะเกี่ยวกับงานของลูกน้องเช่น สิง่ ที่
ทาให้มคี วามสุขกับสิง่ ที่ทาให้ไม่มคี วามสุขในการทางาน ผู้ นาควรทีจ่ ะสร้างแรงกระตุ้นกับลูกน้อง
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในงาน เพราะจะทาให้ งานขององค์การประสบความสาเร็จ และต้องให้
ความสาคัญด้านปจั จัยอนามัยหรือปจั จัยค้าจุน เพราะถ้าปจั จัยด้านนี้อ่อนแอจะทาให้เกิดความไม่
พอใจ และจะเป็ นอุปสรรคในการทางาน ทาให้ลูกน้องไม่พอใจงานทีท่ า ซึง่ จะก่อให้เกิดผลเสียแก่
องค์การ
ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของ Douglas McGregor(McGregor, 1960)ได้มคี วามเห็นว่า
การจูงใจเพื่อให้ลูกน้ องเกิดความพึงพอใจในงานนัน้ ขึ้นอยู่กบั ทัศนคติของผู้นา ซึ่งได้แยกทัศน
ของผูน้ าเป็น 2 ลักษณะ คือ
1. ทฤษฎี X เป็นพืน้ ฐานของคน ไม่ชอบทางาน เกียจคร้าน พฤติกรรมภาวะผูน้ าทีจ่ ะต้อง
นามาใช้ในการบริหารกับ ลูกน้องกลุ่มนี้ คือ ต้องใช้การบังคับ ข่มขู่ และวิธกี ารอื่นๆ เพื่อทาให้ม ี
การปฏิบตั งิ านได้อย่างเหมาะสมตรงกับความต้องการของผู้นา ซึง่ จะส่งผลให้ลกู น้องเกิดความรูส้ กึ
เบื่อหน่ายในการทางาน เนื่องจากไม่ชอบการบังคับและทาให้เกิดความรูส้ กึ ไม่พอใจในงาน
2. ทฤษฎี Y เป็ นทฤษฎีท่มี องว่า ลูกน้ อ งเป็ นคนที่มคี วามรู้ค วามสามารถ มีค วาม
รับผิดชอบ ควบคุมตนเองได้ดี และมีความรูส้ กึ ในทางบวกต่อการทางาน ซึง่ จะส่งผลให้งานทีท่ ามี
ประสิทธิภาพ และเกิดความรู้สกึ ที่ดใี นการทางาน เกิดความพึงพอใจในการทางาน พฤติกรรม
ภาวะผู้นาที่จ ะต้อ งนามาใช้ใ นการบริหารกับ ลูกน้ อ งกลุ่ มนี้ คือ จะต้อ งให้ค วามสาคัญ กับ การ
ตอบสนองต่อความต้องการพืน้ ฐาน เช่น การให้เกียรติ การให้กาลังใจ การให้อตั ราเงินเดือนทีส่ ูง
การรับฟงั ความคิดเห็น ซึง่ จะส่งผลให้เกิดความกระตือรือร้น และเกิดความพึงพอใจในงาน
สรุปได้ว่า ในการบริหารงานขององค์ก ารนัน้ ภาวะผู้นาของหัวหน้ าจะมีอิทธิพลต่อการ
ปฏิบตั งิ านของลูกน้อง หัวหน้ามีหน้ าทีใ่ นการบริหารจัดการงานให้ได้ตามนโยบายเป้าหมาย และ
บริหารคนให้สามารถทางานให้ได้ดี ซึง่ พฤติกรรมของผูน้ ามีส่วนสาคัญในการสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั งิ านของลูกน้องให้ปฏิบตั งิ านด้วยความมุง่ มันตั
่ ง้ ใจ และการทีล่ กู น้องจะปฏิบตั ติ ามคาสังของ
่
ผู้นานัน้ ส่วนหนึ่งก็มผี ลมาจากความพึงพอใจในงาน และความพึงพอใจในพฤติกรรมของผู้นา
ดังนัน้ ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านจึงเป็ น ปจั จัยหนึ่งที่สาคัญในการทางานที่ทาให้ภารกิจของ
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องค์กรสาเร็จตามวัตถุประสงค์และการที่ลูกน้องจะเกิดความพอใจในการปฏิบตั งิ านมากหรือน้อย
นัน้ ก็มกั จะขึน้ อยูก่ บั แรงจูงใจและผูน้ าเป็นสาคัญ

สมมติฐานในการวิจยั
H1
H2

ภาวะผูน้ าแบบมุง่ งาน มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน
ภาวะผูน้ าแบบมุง่ สัมพันธ์ มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน

กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปร ต้น

ตัวแปรตาม

รูปแบบภาวะผู้นา
ภาวะผูน้ าแบบมุ่งงาน

H1
H2

ภาวะผูน้ าแบบมุ่งสัมพันธ์

ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน

วิธีดาเนินการวิจยั
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ข้าราชการธุรการสานักงานอัยการสูงสุด จานวนทัง้ สิน้
440 คน กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั โดยคานวณจากสูตร Yamane ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95%
ซึง่ จะได้กลุ่มตัวอย่าง 210 ตัวอย่าง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รว บรว มข้ อ มู ล คื อ แบบสอ บถาม (Questionnaire)
ซึ่งประกอบด้วยการใช้คาถามแบบปลายปิ ด (close-end question) และคาถามแบบปลายเปิ ด
(open-end question) ประกอบด้วยกัน 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลทัวไปเกี
่
ย่ วกับผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
อายุงาน ระดับการศึกษา ตาแหน่ง และรายได้
ส่ ว นที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ภาวะผู้ น า ซึ่ง ผู้ ว ิจ ัย ใช้ ป รับ มาจากPaul
E.
Madlock(2016) มีข้อ ค าถามจ านวน 17 ข้อ และแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในกา ร
ปฏิบตั งิ าน ปรับมาจาก Saima Asghar (2018) มีขอ้ คาถามจานวน 3 ข้อ ใช้มาตราส่วนวัดแบบ
(rating scale) แต่ละข้อเป็นคาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าจัดลาดับเป็ น 5 ระดับ ตามแนวคิด
มาตรวัดของ Likert’s Scale โดยกาหนดความหมายค่าคะแนนของช่วงน้ าหนัก ดังนี้
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5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิง่
4 หมายถึง เห็นด้วย
3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย
1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ผู้วจิ ยั ได้ทาการตรวจสอบค่าความเชื่อมัน่ โดยนาไปทดลองใช้ (Try-Out) กับข้าราชการ
ธุรการสานักงานอัยการสูงสุด จานวน 21 คน และได้นาแบบสอบถามมาวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์
อัลฟ่า (Coefficient Alpha) ของ Cronbach
ตารางที่ 1 ค่าความเชื่อมันของแบบสอบถาม
่
ตัวแปร
รูปแบบภาวะผู้นา
1. ภาวะผูน้ าแบบมุง่ งาน
2. ภาวะผูน้ าแบบมุง่ ความสัมพันธ์
ความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิ งาน

ค่าความเชื่อมัน่
0.890
0.922
0.833

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในครัง้ นี้แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปจั จัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง โดยการแจกแจงความถี่
(Frequencies)และคานวณหาค่าร้อยละ (Percentage)
2. การวิเคราะห์ระดับภาวะผู้นา และการหาความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน ด้ว ยการ
คานวณหาค่าเฉลีย่ (X) และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) ในแต่ละด้าน
3. การวิเ คราะห์ค วามสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งภาวะผู้น ากับความพึง พอใจในการปฏิบ ัติง าน
ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ส่ วนที่ 1การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามผลการวิเคราะห์พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิงคิดเป็ นร้อยละ 72.1 มีอายุระหว่าง 30-39 ปี คดิ เป็ นร้อยละ
45.2มีอายุงานน้อยกว่า5 ปี คดิ เป็นร้อยละ 43.8 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 66.7อยู่
ในตาแหน่งนักจัดการงานทัวไปคิ
่ ดเป็ นร้อยละ 47.6มีรายได้ 20,001-30,000 บาทต่อเดือนคิดเป็ น
ร้อยละ 28.1

(9)

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับภาวะผูน้ าและความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการ
ธุรการสานักงานอัยการสูงสุด
ตารางที่ 2วิเคราะห์หาค่าเฉลีย่ ( ) และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) ของภาวะผูน้ า
ภาวะผู้นา
ระดับภาวะผูน้ า
S.D.
ระดับ
1. ภาวะผูน้ าแบบมุง่ งาน
4.05
0.56
สูง
2. ภาวะผูน้ าแบบมุง่ สัมพันธ์
3.86
0.80
สูง
รวมเฉลี่ย

3.95

0.61

สูง

จากตารางที่ 2 ผลการวิเ คราะห์ พ บว่ า ระดับ ภาวะผู้น าโดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ สู ง
( = 3.95,S.D. = 0.61)เมื่อวิเคราะห์ในแต่ละรูปแบบพบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุดคือภาวะผู้นาแบบ
มุง่ งาน (  = 4.05,S.D. = 0.56)รองลงมาคือภาวะผูน้ าแบบมุ่งสัมพันธ์ (  = 3.86,S.D. = 0.80)
ตารางที่ 3วิเคราะห์หาค่าเฉลีย่ ( ) และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.)ระดับความพึงพอใจใน
การปฏิบตั งิ าน
ความพึงพอใจ

X

1. เมือ่ พิจารณาทุกอย่างแล้ว ท่านพอใจกับงานทีท่ า
2. ท่านพอใจทีไ่ ด้ทางานร่วมกับองค์กร
3. ท่านจะแนะนาเพื่อนหรือคนในครอบครัวให้มาสมัคร
เข้าทางานกับองค์กรนี้
รวมเฉลี่ย

S.D.

ระดับ

4.10 0.80
4.55 0.58
4.67 0.56

พอใจมาก
พอใจมากทีส่ ุด
พอใจมากทีส่ ุด

4.44 0.55

พอใจมากที่สดุ

จากตารางที่ 3ผลการวิเ คราะห์พบว่า ระดับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานโดยภาพ
รวมอยูใ่ นระดับพอใจมากทีส่ ุด(  = 4.44,S.D. = 0.55)
ส่ ว นที่ 3 การวิเ คราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งภาวะผู้ น ากับ ความพึง พอใจในการ
ปฏิบตั งิ านของข้าราชการธุรการสานักงานอัยการสูงสุด
ตารางที่ 4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ากับความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน
ภาวะผู้นา
ความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิ งาน
Correlation (r)
Sig
ระดับความสัมพันธ์
1. ภาวะผูน้ าแบบมุ่งงาน
0.546
0.000
ปานกลาง
2. ภาวะผูน้ าแบบมุ่งสัมพันธ์
0.748
0.000
สูง
รวม
0.746
0.000
สูง
** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
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จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์เพียรสันพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้น ากับ ความพึง พอใจในการปฏิบ ัติง านโดยภาพรวมมีค วามสัม พัน ธ์กัน อย่ า งมีนั ย ส าคัญ
r = .746, p<.01แสดงว่า ตัวแปรทัง้ สองมีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูง และเป็ นไปในทิศทางบวก
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์รายด้าน พบว่า ภาวะผู้นาแบบมุ่งงานมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจ
ในการปฏิบตั งิ านในระดับปานกลาง r = 0.546 และภาวะผูน้ าแบบมุ่งสัมพันธ์มคี วามสัมพันธ์กบั ความ
พึงพอใจในการปฏิบตั งิ านในระดับสูง r = 0.748

สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
การศึก ษาค้น คว้า เรื่อ ง ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งภาวะผู้น าและความพึง พอใจในการ
ปฏิบตั งิ านสามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี้
ข้า ราชการธุ รการส านัก งานอัย การสูงสุ ด ที่ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิง
มีอ ายุร ะหว่า ง 30-39 ปี มีอ ายุงานน้ อ ยกว่ า5 ปี การศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี ทางานอยู่ใ น
ตาแหน่งนักจัดการงานทัวไปและมี
่
รายได้ 20,001-30,000 บาทต่อเดือน
จากผลการวิจ ัย พบว่ า ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งภาวะผู้ น าและความพึง พอใจในการ
ปฏิบตั ิงานในภาพรวมอยู่ใ นระดับสูง โดยภาวะผู้นาแบบมุ่งสัมพันธ์ม ี ค วามสัมพันธ์กับ ความ
พึงพอใจในการปฏิบตั ิงานมากกว่า ภาวะผู้นาแบบมุ่งงาน ซึ่ง จากผลการวิจยั ดังกล่าวอาจเป็ น
เพราะผูน้ ามีลกั ษณะทีเ่ น้นการสร้างบรรยากาศแห่งการเป็ นมิตร ดูแลเอาใจใส่ แสดงความห่วงใย
รับ ฟ งั ความคิด เห็น และข้อ เสนอแนะ ปฏิบ ัติต่ อ ลู ก น้ อ งทุ ก คนอย่ า งเท่ า เทีย มและเป็ น ธรรม
เปิ ดโอกาสให้มกี ารติดต่อสื่อสารและให้มสี ่ วนร่วมในการทางาน ทาให้เกิดความร่ว มมือในการ
ท างาน และท างานด้ว ยความเต็ม ใจเต็ม ความสามารถ ซึ่ง สอดคล้อ งกับ งานวิจ ยั ของศิร ิช ัย
มาประเสริฐ (2551) ที่ได้วจิ ยั เรื่องภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของ
พนักงาน กรณีศกึ ษา บริษัท กฤตพรพรรณ จากัด พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาแบบ
มุ่งสัมพันธ์มคี วามสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงานสูง กว่าภาวะผู้นาแบบ
มุง่ งาน

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจ ัย พบว่ า ภาวะผู้น าแบบมุ่ ง ความสัม พัน ธ์ เป็ น รูป แบบภาวะผู้น าที่ม ี
ความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านมากทีส่ ุด ซึง่ ลักษณะของผูน้ าทีม่ ภี าวะผู้นาแบบ
มุ่งความสัมพันธ์สูง คือ คนที่สามารถบริหาร ชักจูงให้คนในองค์การให้ปฏิบตั งิ านได้อย่างสาเร็จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์มคี วามสามารถในการตัดสินใจ มีความเป็ นมิตร ปฏิบตั ติ ่อผูอ้ ่นื อย่างเป็ น
ธรรมรับ ฟ งั ความคิด เห็น หรือ ข้อ เสนอแนะ คอยช่ว ยเหลือ และชี้แนะลูกน้ อ งเวลาที่เ กิดความ
ผิดพลาดมีมนุษยสัมพันธ์ทด่ี สี ามารถเชื่อมโยงทุกคนให้อยูร่ ว่ มกันได้ช่วยให้องค์การมีความเหนียว
แน่นเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
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ดังนัน้ ผูน้ าควรรักษาระดับความรูส้ กึ พึงพอใจในส่วนนี้ไว้ เพื่อทาให้ลูกน้องมีทศั นคติท่ดี ี
ในการทางานระหว่างกัน และนาผลการวิจยั ที่ได้ไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุง
กระบวนการบริหารงานของสานักงานอัยการสูงสุด ในการสร้างแรงจูงใจ และส่งเสริมให้เกิดความ
พึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน ซึ่งจะนาไปสู่การเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน ส่งผลให้องค์กร
ประสบความสาเร็จ

ข้อเสนอแนะการวิจยั ครัง้ ต่อไป
1. ศึกษาปจั จัยอื่นๆ ทีส่ มั พันธ์กบั ภาวะผูน้ า ทีส่ ่งผลองค์กรมีประสิทธิผลในการดาเนินงาน
2. การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้ใช้แบบสอบถามเชิงปริมาณอย่างเดียว ในการวิจยั ครัง้
ต่อไปควรจะศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นบุคลากรในตาแหน่ ง
ต่ า งๆ ที่แ ตกต่ า งกัน เพื่อ ท าให้ท ราบถึง ความคิด เห็น ในเชิง ลึก และสามารถน ามาใช้ใ นการ
สนับสนุนสมมติฐานในเชิงปริมาณ และทาให้เกิดความสมบูรณ์ในการวิจยั มากยิง่ ขึน้
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