ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่
กรณีศึกษา สํานักการคลังและสินทรัพย์
สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
ศรุดา สถานนท์ชยั *
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ**

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษาระดับภาวะผู้นาํ ของผู้บริหารระดับสูงด้ าน
ภาวะผู้นาํ แบบมุ่งงานและภาวะผู้นาํ แบบมุ่งสัมพันธ์ ทั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิงสํารวจโดยวัดความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่ จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
ประสบการณ์ในการทํางาน เพื่อเปรียบเทียบปั จจัยส่วนบุคคลของเจ้ าหน้ าที่ท่ีมีผลต่ อความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ แก่ เจ้ าหน้ าที่ของสํานักการคลัง
และสิ น ทรั พ ย์ สั ง กั ด สํา นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ นฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเป็ นแบบสอบถามวัดความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาํ ของ
ผู้บริหารระดับสูงกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยสถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ แก่ ค่า
ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test) วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One-way ANOVA) การทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธี LSD และการทดสอบ
ความสัมพันธ์แบบเพียร์สนั โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.5
ผลการวิจยั พบว่า
1. ภาวะผู้นาํ ของผู้บริหารระดับสูงแบบมุ่งงาน และมุ่งสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง
2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่ระดับปฏิบัติการของสํานักการคลัง
และสินทรัพย์ โดยภาพรวมและรายด้ านมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง
3. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่ระดับปฏิบัติการของสํานักการคลัง
และสิน ทรั พ ย์ ภาพรวมจํา แนกตาม เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา รายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น และ
ประสบการณ์ในการทํางาน พบว่า ในด้ านของ ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการทํางาน
เท่านั้นที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P< .05) โดยในระดับการศึกษาพบว่า
เจ้ าหน้ าที่ท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากว่ าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรีมีความพึงพอใจมากกว่ า
เจ้ าหน้ าที่ท่มี ีระดับการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี และในด้ านประสบการณ์ในการทํางานพบว่า

*

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

**

ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
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เจ้ าหน้ าที่ท่มี ีประสบการณ์ในการทํางานระหว่าง 0 – 10 ปี และระหว่าง 21 – 30 ปี นั้นมีความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกว่าเจ้ าหน้ าที่ท่มี ีประสบการณ์ในการทํางานตั้งแต่ 31 ปี ขึ้นไป
4. ความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาวะผู้ นํา ของผู้ บ ริ ห ารระดั บ สูง แบบมุ่ ง งานและแบบมุ่ ง
สัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมและรายด้ านพบว่ ามีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<.05) โดยในภาพรวมภาวะผู้นาํ แบบมุ่งงานมีความสัมพันธ์กบั ความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่อยู่ ในระดับปานกลางและภาวะผู้นาํ แบบมุ่งสัมพั นธ์มี
ความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่อยู่ในระดับสูง
คําสําคัญ
ภาวะผู้นาํ ,ปัจจัยส่วนบุคคล ,ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

1. บทนํา
การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็ นส่วนสําคัญยิ่งที่ทาํ ให้ องค์กรประสบความสําเร็จ ซึ่งใน
การบริหารงานนั้นผู้บริหารย่อมมีจุดหมายปลายทางสําคัญอยู่สองประการ คือ ให้ การดําเนินงาน
ของหน่ วยงานนั้นๆเป็ นไปอย่ างมีประสิทธิผล และให้ สมาชิกผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งในปั จจุ บันการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นําของบริหารและการพัฒนาบุคลากรนั้น
ได้ รับความสนใจเป็ นอย่างมาก เพื่อนําสมรรถภาพที่ได้ น้ันมาใช้ ให้ เกิดผลประโยชน์สงู สุด ฉะนั้น
นอกจากการเป็ นผู้บริหารทางด้ านการกําหนดนโยบาย วางแผนการจัดการ ตลอดจนมีคุณลักษณะ
การเป็ นภาวะผู้ นํา ที่เป็ นแบบอย่ า งแล้ ว สิ่งสํา คัญ ที่ผ้ ู บ ริ หารจะลืมเสียมิ ได้ คือ การโน้ มน้ าวใจ
ผู้ใต้ บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานให้ ประสานสามัคคี และมีความเข้ าใจซึ่งกันและกัน ย่อมทําให้
เกิดขวัญกําลังใจในการทํางานให้ เกิดผลสําเร็จในที่สดุ
ดังนั้น ทางผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษา ภาวะผู้นาํ ของผู้บริหารกับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่ โดยจํากัดขอบเขตไปที่เจ้ าหน้ าที่ สํานักการคลังและสินทรัพย์ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็ นหน่วยงานที่ทางผู้วิจัยได้ ปฏิบัติงานอยู่ เพื่อ
ตระหนักถึงความสําคัญของภาวะผู้นาํ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานขอ เพื่อนําข้ อมูลไป
พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้ ปฏิบัติงานได้ บรรลุเป้ าหมายของหน่วยงาน
อย่างแท้ จริง

2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นําในด้ านผู้นําแบบมุ่งงาน และผู้นําแบบมุ่งสัมพั นธ์ ของ
ผู้บริหารระดับสูงสํานักการคลังและสินทรัพย์ สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่สาํ นักการคลังและ
สินทรัพย์ สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดย
เปรียบเทียบตามปัจจัยส่วนบุคคลของเจ้ าหน้ าที่ ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน และประสบการณ์การทํางาน
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาํ ของผู้บริหารระดับสูงกับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่สาํ นักการคลังและสินทรัพย์ สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

3. สมมติฐานในการวิจยั
1. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่ สํานักการคลังและสินทรัพย์ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน
นั้นมีความแตกต่างกัน
2. ภาวะผู้นาํ ของผู้บริหารระดับสูงแบบมุ่งงาน และมุ่งสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์กบั ความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่ สํานักการคลังและสินทรัพย์ สังกัด สํานักงานคณะ
กรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

4. ขอบเขตการวิจยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้เป็ น ได้ แก่ เจ้ าหน้ าที่สาํ นักการคลังและสินทรัพย์
สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 113 (ข้ อมูล
ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558 ) เก็บรวบรวมข้ อมูลในช่ วงเดือน กุมภาพันธ์ –มีนาคม พ.ศ.2558

5. ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
1. เจ้ าหน้ าที่สาํ นักการคลังและสินทรัพย์ สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ มีการพัฒนา ปรับปรุงแก้ ไขจนเกิดความสามารถที่เหมาะสม
ต่อการเป็ นผู้นาํ ที่พร้ อมด้ วยคุณลักษณะที่นาํ มาใช้ ให้ เกิดผลประโยชน์สงู สุดแก่หน่วยงาน
2. ผลการศึกษาที่สามารถนํามาคาดการณ์พฤติกรรมเจ้ าหน้ าที่สาํ นักการคลังและ
สินทรัพย์ สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในด้ านความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน อัตราการเปลี่ยนงาน เลื่อนย้ ายตําแหน่งงาน อันนําไปสู่การปฏิบัติงาน
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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กรอบแนวความคิด
ผู้วิจัยได้ กาํ หนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ข้ อมูลด้ านประชากร
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
5. ประสบการณ์การทํางาน

ตัวแปรตาม

ภาวะผู้นําของผู้บริหารระดับสู ง
1. ภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งงาน
2. ภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งสัมพันธ์

ความพึงพอใจในปฏิบัตงิ านของ
เจ้ าหน้ าที่
1. ด้านนโยบายและการบริ หาร
2. ด้านการบังคับบัญชา
3. สัมพันธภาพกับพนักงาน
4. ความสําเร็ จและความก้าวหน้าของ
พนักงาน
5. สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน

6. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจัยได้ ดาํ เนินการจัดเก็บแบบสอบถามด้ วยตัวเอง โดยใช้
ในรูป แบบ แบบสอบถามออนไลน์ โดยแบบสอบถามออนไลน์ คื อ แบบสอบถามที่อยู่ บ นเว็บ
ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเข้ ามาตอบได้ ด้วยตนเองผ่านหน้ าเว็บได้ โดยเก็บแบบสอบถามที่ได้
จํานวน 113 ฉบับ คิดเป็ นร้ อยเปอร์เซ็นต์และนําข้ อมูลที่ได้ ไปทําการวิเคราะห์ผลต่อไป

7. สถิติทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู้วิจัยจะนําข้ อมูลที่เก็บรวบรวมได้ จากการสุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS (Statistical Package for The Social Sciences) ในการวิเคราะห์
ข้ อมูล ดังนี้ แบ่งเป็ น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 วิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ระดับภาวะผู้นาํ และการหาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดย
ผู้ วิ จั ย กํา หนดเกณฑ์ ส ํา หรั บ วั ด ระดั บ ความพึ ง พอใจต่ อ การปฏิ บั ติ ง านโดยแจกแจงความถี่
คํานวณหาค่าเฉลี่ย คํานวณหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนเป็ นตัวชี้วัดและแปลความหมาย
ของคะแนน ดังนี้
4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน มากที่สดุ
3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน มาก
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2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน ปานกลาง
1.51 – 2.5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน น้ อย
1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน น้ อยที่สดุ
ส่วนที่ 3 เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ที่ส่งผลต่อตัวแปรความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยการทดสอบ t - test การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (ANOVA) และการทดสอบเปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่างเป็ นรายคู่โดยวิธี LDS และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson)

8. สรุปผลการวิจยั
จากผลการศึกษาสามารถสรุปผลการวิจัยได้ 4 ประการใหญ่ๆ คือ
1. ภาวะผู้นาํ ของผู้บริหารระดับสูงโดยภาพรวม พบว่าภาวะผู้นาํ แบบมุ่งงานและภาวะ
ผู้นาํ แบบมุ่งสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง
2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่ โดยภาพรวมและรายด้ านพบว่า มี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่า มีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 4 ด้ านและระดับมาก 1 ด้ าน โดยเรียงลําดับจากความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานรายด้ านมากไปหาน้ อย คือ ความพึ งพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่ ด้ าน
นโยบายและการบริหารเป็ นลําดับที่ 1 , ด้ านสภาพแวดล้ อมในการทํางานเป็ นลําดับที่ 2 , ด้ าน
การบังคับบัญชาเป็ นลําดับที่ 3 , ด้ านสัมพันธภาพกับเจ้ าหน้ าที่เป็ นลําดับที่ 4 , ด้ านความสําเร็จ
และความก้ าวหน้ าเป็ นละดับที่ 5
3. เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่ จําแนกตาม เพศ อายุ
ระดับการศึกษา รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์ในการทํางาน พบว่า ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่ท่มี ี เพศ อายุ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานโดยภาพรวมและรายด้ านไม่ แตกต่ างกัน (แตกต่ างกันอย่ างไม่ มีนัยสําคัญทางสถิติ)
ยกเว้ นในด้ านระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการทํางานนั้นที่มีความแตกต่างกัน มีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมแตกต่างกัน (แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ) ดังนี้
3.1 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่ท่มี ีระดับการศึกษาแตกต่างกัน
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมแตกต่ างกัน (แตกต่ างกันอย่ างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ) เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่าแตกต่างกัน 3 ด้ าน คือ ด้ านการบังคับบัญชา ด้ านสัมพันธภาพ
และด้ านสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
3.2 ความพึ งพอใจในการปฏิบัติ งานของเจ้ า หน้ าที่ท่ีมีประสบการณ์การทํางาน
แตกต่ างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมแตกต่ างกัน (แตกต่ างกันอย่ างมี
นัยสําคัญทางสถิติ) เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่าแตกต่างกัน 3 ด้ าน คือ ด้ านการบังคับบัญชา ด้ าน
สัมพันธภาพ และด้ านความสําเร็จและความก้ าวหน้ า
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4. ความสัม พั น ธ์ร ะหว่ า งภาวะผู้ นํา ของผู้ บ ริ ห ารระดั บ สูง แบบมุ่ ง งานและแบบมุ่ ง
สัมพั น ธ์กับ ความพึ ง พอใจในการปฏิบัติงานของเจ้ า หน้ า ที่โ ดยภาพรวมและรายด้ า น พบว่ า มี
ความสัมพันธ์กนั อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P< .05) ทุกด้ าน

9. อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีประเด็นที่ควรนํามาอภิปรายผล 4 ประเด็น ดังนี้
1. จากผลการศึกษาภาวะผู้นาํ ของผู้บริหารระดับสูงของสํานักการคลังและสินทรัพย์
พบว่า ภาวะผู้นาํ ของผู้บริหารระดับสูงมีภาวะผู้นาํ แบบมุ่งงาน และภาวะผู้นาํ แบบมุ่งสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับสูง อาจเนื่องจากลักษณะงานของสํานักการคลังและสินทรัพย์ เป็ นงานที่เน้ นถึงการบริการกับ
บุคคล หน่ วยงานในสํานั ก สํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยเป็ นการบริ หาร
ทางด้ านการเงิ น และบั ญ ชี ทํา ให้ รู ป แบบและวิ ธี ป ฏิ บั ติ ง านของเจ้ าหน้ าที่ ต้ องมุ่ ง เน้ นไปที่
ความสําเร็จของงานและความสัมพันธ์ควบคู่กนั ไป เพื่อเป็ นการจูงใจผู้ใต้ บังคับบัญชาทํางานอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จตามเป้ าหมาย อีกทั้งการดําเนินนโยบายของผู้บริหาร
ระดับสูงจะมีการประชุมปรึกษาหารือ และมีระบบศูนย์ข้อมูลระบบจัดการทางอิเล็คทรอนิคส์ เพื่อ
เป็ นองค์ความรู้ แจ้ งข่าวสารและใช้ เป็ นเครื่องมือในการบริหารงานอย่างหนึ่ง ทําให้ เจ้ าหน้ าที่และ
ผู้รับบริการ ได้ รับข้ อมูลข่าวสารต่างๆภายในองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องได้ เป็ นอย่างดี
2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่จากผลการศึกษาพบว่า เจ้ าหน้ าที่มี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่ า
เกือบทุกด้ านนั้นมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานระดับปานกลาง ยกเว้ นด้ านนโยบายและการ
บริหาร กับด้ านสภาพแวดล้ อมในการทํางานที่อยู่ในระดับมาก โดยพิจารณาเป็ นรายด้ าน ดังนี้
2.1 ด้ านนโยบายและการบริหาร ผลการศึกษาพบว่า เจ้ าหน้ าที่สาํ นักการคลังและ
สินทรัพย์มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในด้ านนี้อยู่ในระดับมาก มาเป็ นลําดับที่ 1 ทั้งนี้อาจ
เป็ นเพราะสํา นั ก การคลั ง และสิน ทรั พ ย์ สัง กัด สํา นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ เป็ นหน่วยงานของรัฐที่มีช่ือเสียงทางการส่งเสริมและการมีส่วนร่วมทางการ
ศึก ษา ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานที่สามารถตรวจสอบได้ มีการให้ ข้อมู ลและสร้ า งความเข้ าใจระเบี ยบ
ข้ อบังคับต่างๆ ได้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ เกิดความถูกต้ องและเข้ าใจไปในทิศทางเดียวกัน
2.2 ด้ านสภาพแวดล้ อมในการทํางาน ผลการศึกษาพบว่า เจ้ าหน้ าที่สาํ นักการคลัง
และสินทรัพย์มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในด้ านนี้อยู่ในระดับมาก มาเป็ นลําดับที่ 2 ทั้งนี้
อาจเป็ นเพราะในด้ านของทั้งผลตอบแทน สวัสดิการ นั้นมีความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
และมีการเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจอย่ างเหมาะสม อีกทั้งในด้ านของสภาพแวดล้ อม
บรรยากาศ ความปลอดภัยและเครื่องมืออุปกรณ์น้ันมีความพร้ อม เนื่องด้ วยสํานักการคลังและ
สินทรัพย์ เป็ นหน่วยงานที่มีการบริการด้ านการเงินและบัญชี ทั้งภายในหน่วยงานและหน่วยงาน
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อื่นที่เกี่ยวข้ องทําให้ มีการปรั บปรุงสถานที่และเครื่ องมืออุปกรณ์ต่างๆอยู่ เสมอเพื่อให้ มีความ
เหมาะสม รวดเร็ว และทันสมัยต่อผู้รับบริการ
2.3 ด้ า นการบั ง คั บ บั ญ ชา ผลการศึ ก ษาพบว่ า เจ้ า หน้ า ที่ส ํา นั ก การคลั ง และ
สินทรัพย์มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในด้ านนี้อยู่ในระดับปานกลาง มาเป็ นลําดับที่ 3 ทั้งนี้
อาจเป็ นเพราะการบริหารงานของผู้บังคับบัญชาถึงแม้ จะมีการกําหนดเป้ าหมายที่ชัดเจนแต่ยังขาด
การกระจายงาน การสั่งการที่เหมาะสมและทั่วถึง ไม่มีความท้ าทายเท่าที่ควรและจํากัดคนเฉพาะ
กลุ่ม ไม่สามารถคิดหาวิธกี ารใหม่ๆที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานได้
2.4 ด้ านสัมพันธภาพกับเจ้ าหน้ าที่ ผลการศึกษาพบว่า เจ้ าหน้ าที่สาํ นักการคลังและ
สินทรัพย์มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในด้ านนี้อยู่ในระดับปานกลาง มาเป็ นลําดับที่ 4 ทั้งนี้
อาจเป็ นเพราะเจ้ าหน้ าที่ไม่ค่อยมีโอกาสทํางานเป็ นทีมเพื่อก่อเกิดความร่ วมมือ โดยทํางานแยก
ออกจากกันอย่างชัดเจน อีกทั้งผู้บังคับบัญชายังขาดความเป็ นกันเอง และยังไม่ไว้ วางใจให้ มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจมากนัก
2.5 ด้ านความสําเร็จและความก้ าวหน้ า ผลการศึกษาพบว่ า เจ้ าหน้ าที่สาํ นักการ
คลังและสินทรัพย์มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในด้ านนี้อยู่ในระดับปานกลาง มาเป็ นลําดับที่
5 ทั้ ง นี้ อาจเป็ นเพราะ แม้ จ ะมี ก ารมอบหมายที่ ชั ด เจนแต่ ก ารจั ด ฝึ กอบรมเพื่ อ การพั ฒ นา
ความสามารถที่จะนําไปใช้ ปฏิบัติในงานนั้นยังมีน้อยและจํากัดเฉพาะกลุ่ม ยังขาดความต่อเนื่อง
และจริงจังในการพัฒนาบุคลากร ทําให้ โอกาสในการก้ าวหน้ าในงานยังคงเป็ นไปได้ น้อย
3. เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่จาํ แนกตาม เพศ อายุ
ระดับการศึกษา รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ประสบการณ์การทํางาน จากการศึกษาพบว่า
3.1 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่ท่มี ีเพศแตกต่าง
กัน โดยภาพรวมและรายด้ านไม่ แตกต่ างกัน (แตกต่ างกันอย่ างไม่ มีนัยสําคัญทางสถิติ) ซึ่งไม่
เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ อาจเป็ นเพราะกฎระเบียบข้ อบังคับต่างๆภายใต้ ระบบการบริหารที่
เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน อีกทั้งเจ้ าหน้ าที่ท้งั ชายและหญิงมีสทิ ธิและโอกาสเท่าเทียมกัน อํานาจ
หน้ าที่และลักษณะการปฏิบัติงานไม่ได้ สร้ างข้ อจํากัดในการทํางานจึงไม่ส่งผลเท่าที่ควร
3.2 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่ท่มี ีอายุแตกต่าง
กันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมและรายด้ านไม่แตกต่างกัน(แตกต่างกันอย่างไม่
มี นั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ ) ซึ่ ง ไม่ เ ป็ นไปตามสมมติ ฐ านที่ต้ั ง ไว้ ทั้ง นี้ อาจเป็ นเพราะว่ า แผนการ
บริหารงานของหน่วยงานสํานักการคลังและสินทรัพย์ไม่ได้ แบ่งแยกลักษณะอายุในการทํางาน โดย
เน้ นการใช้ ความรู้ความสามารถในผลสําเร็จของงาน
3.3 การเปรี ย บเทีย บความพึ ง พอใจในการปฏิบั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ท่ีมี ร ะดั บ
การศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมแตกต่างกัน (แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ) ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ โดยพิจารณารายด้ านพบว่าในด้ าน การบังคับ
บัญชา ด้ านสัมพันธภาพ และด้ านสภาพแวดล้ อมในการทํางานนั้นแตกต่างกัน โดยเจ้ าหน้ าที่ท่มี ี
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ระดับการศึกษาตํ่ากว่ าปริญญาตรีและปริญญาตรีน้ันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกว่ า
เจ้ าหน้ าที่ท่มี ีระดับการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตามลําดับ ซึ่งอาจเป็ นเพราะเจ้ าหน้ าที่ท่มี ีระดับ
การศึกษาสูงต้ องการทํางานที่ตนเองนั้นมีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทางและการวางแผนสิ่งต่างๆ
ของหน่วยงานอันเป็ นการท้ าทายความสามารถ และคิดว่าตนเองมีโอกาสที่จะได้ รับผลประโยชน์ใน
เรื่องต่างๆจากหน่วยงานนั้นสูงกว่า เมื่อองค์กรไม่สามารถตอบสนองความต้ องการได้ จึงส่งผลต่อ
ความพึงพอใจดังกล่าวนั้น
3.4 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่ท่มี ีรายได้ เฉลี่ย
ต่ อ เดื อ นต่ า งกัน มี ค วามพึ ง พอใจในการปฏิบั ติ ง านโดยภาพรวมและรายด้ า นไม่ แ ตกต่ า งกัน
(แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ) ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะ
สํานักการคลังและสินทรัพย์มีการส่งเสริ มในรูปแบบผลตอบแทนด้ านอื่นๆนอกจากที่ได้ รับใน
รูปแบบของเงินเดือนหรื อรายได้ เพี ยงอย่ างเดียว อีกทั้งระบบเงินเดือนนั้นจะได้ ตามประเภท
ตําแหน่งและระดับตําแหน่งงานอันเป็ นการสะท้ อนถึง ขนาดงาน ผลงานและสมรรถนะของผู้ถูก
ประเมินโดยตรง
3.5 การเปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ าหน้ าที่ ท่ี มี
ประสบการณ์ในการทํางานแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมแตกต่างกัน
(แตกต่ างกันอย่ างมีนัยสําคัญทางสถิติ) ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ โดยพิจารณารายด้ าน
พบว่าในด้ านการบังคับบัญชา ด้ านสัมพันธภาพ และด้ านความสําเร็จและความก้ าวหน้ า มีความ
แตกต่างกัน โดยเจ้ าหน้ าที่ท่มี ีประสบการณ์ในการทํางานน้ อยกว่า มีความพึงในการทํางานมากกว่า
เจ้ าหน้ าที่ท่มี ีประสบการณ์ในการทํางานตั้งแต่ 31 ปี ขึ้นไปทั้งสามด้ าน คือ ด้ านการบังคับบัญชา
ด้ านสัมพันธภาพ และด้ านความสําเร็จและความก้ าวหน้ า โดยผู้ท่มี ีประสบการณ์ทาํ งานน้ อยที่สดุ
จะมีความพึงพอใจมากที่สดุ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะเจ้ าหน้ าที่มีประสบการณ์น้อยนั้นได้ เข้ ามาทํางาน
ในระยะเวลาที่หน่ วยงานเริ่มมีความมั่นคงในปั จจุ บัน ทําให้ เกิดความมั่นใจและพึงพอใจในงาน
และยังมีโอกาสก้ าวหน้ าขึ้นจากการฝึ กฝนและเพิ่มความชํานาญ ส่วนเจ้ าหน้ าที่ท่มี ีประสบการณ์
มากกว่ามีการดํารงตําแหน่ งเดิมมานานมากกว่า หรือไม่อาจสามารถเลื่อนตําแหน่ งที่สูงขึ้นได้ อีก
ทําให้ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้นน้ อยกว่าผู้ท่เี ข้ ามาทําใหม่ๆหรือในระยะเวลาไม่นาน จึง
ขาดความกระตือรือร้ นในการทํางานและการพัฒนาให้ ดีย่งิ ขึ้น
4. ความสัม พั น ธ์ร ะหว่ า งภาวะผู้ นํา ของผู้ บ ริ ห ารระดั บ สูง แบบมุ่ ง งานและแบบมุ่ ง
สัม พั น ธ์ กับ ความพึ ง พอใจในการปฏิบั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ส ํา นั ก การคลั ง และสิน ทรั พ ย์ โดย
ภาพรวมและรายด้ านพบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<.05) ในทุกด้ าน ซึ่ง
เป็ นไปตามสมมติ ฐ าน โดยภาวะผู้ นํา แบบมุ่ ง งานมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความพึ ง พอใจในการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลางทุกด้ าน โดยเจ้ าหน้ าที่มีความพอใจในระบบบริหารของผู้บริหาร
ระดับสูงจะถู กกระตุ้ นให้ เกิดความเข้ าใจในกฎระเบียบและมองภาพของความสํา เร็จของงาน
มากกว่า โดยด้ านความสําเร็จและความก้ าวหน้ านั้นมีค่าเฉลี่ยน้ อยกว่าด้ านอื่น เนื่องด้ วยงานของ
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สํานักการคลังและสินทรัพย์เป็ นงานเชิงปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาและมีการสอบแข่งขัน
เพื่อเลื่อนตําแหน่ง ทําให้ การท้ าทายความสามารถหรือพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนั้นเป็ นไปได้ ยาก จึง
ควรมีการพัฒนาขีดความสามารถให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ และฝึ กอบรมให้ มีความชํานาญเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่
ได้ รับมอบหมายงานที่สาํ คัญ และก้ าวหน้ าในงานที่ทาํ ได้ มากยิ่งขึ้น และในส่วนของภาวะผู้นาํ แบบ
มุ่งสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับความพึ งพอใจใจการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่ในภาพรวมอยู่ ใน
ระดับสูง ส่วนรายได้ น้ันอยู่ในระดับปานกลาง โดยเฉพาะด้ านนโยบายและการบริหารนั้นมีค่าเฉลี่ย
น้ อยกว่ าด้ านอื่นๆจึงควรปรั บปรุงหรื อทบทวน การทําความเข้ าใจถึงนโยบายและการบริ หาร
ระหว่างวิธีการบริหารของผู้บังคับบัญชากับเจ้ าหน้ าที่ให้ มากขึ้น เข้ าถึงการปรึกษาหารือการแสดง
ความคิดเห็นเพื่อก่อเกิดความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับเจ้ าหน้ าที่ระดับปฏิบัติการ

10. ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
1. จากผลการศึกษาพบว่าภาวะผู้นาํ ของผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานมีภาวะผู้นาํ
แบบมุ่งงานและมุ่งสัมพันธ์ พิจารณารายด้ านพบว่าในด้ านภาวะผู้นาํ แบบมุ่งงานนั้นมีระดับน้ อย
กว่าภาวะผู้นาํ แบบมุ่งสัมพันธ์ เช่นนี้หน่วยงานควรมีการทบทวนว่าภาวะผู้นาํ แบบด้ านใดนั้นมีมาก
เกินไปจนไม่เกิดความสมดุลควรลดหรือเพิ่มตรงที่จุดใดเพื่อสร้ างงานที่เหมาะสมและสัมพันธภาพ
อันดีกบั ผู้ร่วมงาน
2. จากผลการศึกษาพบว่าด้ านความพึงพอใจ ใน 3 ด้ านจาก 5 ด้ านพบว่าอยู่ในระดับ
ปานกลาง คือ ด้ านการบังคับบัญชา ด้ านสัมพันธภาพกับเจ้ าหน้ าที่ และด้ านความสําเร็จก้ าวหน้ า
จึ ง ควรมี ก ารพั ฒ นาการกระจายงานอย่ า งทั่ ว ถึ ง ให้ มากขึ้ น มี ก ารร่ ว มงานเป็ นที ม เพื่ อ เกิ ด
ความสัมพันธ์อนั ดีและการฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที่เพื่อรองรับแผนงานในอนาคต
3. จากผลการศึ ก ษาพบว่ า ความพึ ง พอใจในการปฏิบั ติ ง านที่มี ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล
แตกต่ างกัน จะมีความแตกต่ างกันอยู่ สองด้ าน คือ ด้ านการศึกษาที่ระดับน้ อยกว่ าจะพึงพอใจ
มากกว่ าผู้มีระดับการศึกษามากกว่ า ซึ่งหน่ วยงานควรจะมีการส่งเสริมให้ มีโครงการต่ างๆหรือ
มอบหมายงานที่สาํ คัญควบคู่ไปกับงานประจํา เพื่อให้ เกิดการมีส่วนร่ วมในงานและการทํางาน
อย่ างเต็มกําลังความสามารถ และในด้ านประสบการณ์ ควรมีการส่งเสริมให้ เกิดการพัฒนาและ
ฝึ กอบรมให้ เข้ ากับสภาวะการและนํามาใช้ ปฏิบัติในงานได้ อย่างเหมาะสม พร้ อมทั้งสร้ างแรงจูงใจ
เพื่อการทํางานที่เต็มประสิทธิภาพของบุคลากร
4. จากผลการศึกษาพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาํ ของผู้บริหารระดับสูงแบบมุ่ง
สัมพันธ์และแบบมุ่งงานมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้นระดับปานกลางทุก
ด้ าน แต่ด้านที่น้อยที่สุดคือ ด้ านความสําเร็จและความก้ าวหน้ า ดังนี้ การเพิ่มขีดความสามารถ
ของบุคลากร มีการจัดการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพื่อความสําเร็จและความก้ าวหน้ าได้
ดีย่งิ ขึ้น
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เพื่อการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาภาวะผู้นาํ ของผู้บริหารระดับอื่นๆ กับความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าทีเพื่อนําผลวิจัยต่างๆมาเปรียบเทียบ ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมใน
หน่วยงานอื่นๆหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อเป็ นการขยายกลุ่มประชากรให้ ครอบคลุมและทั่วถึง
และควรทํา การศึ ก ษาปั จ จั ย อื่น ๆที่มี ค วามสัม พั น ธ์ กับ ภาวะผู้ นํา อั น ส่ ง ผลให้ ห น่ ว ยงานนั้ น มี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามเป้ าหมายต่อไป
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