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บทคดัย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือการศึกษาระดับภาวะผู้นาํของผู้บริหารระดับสงูด้าน

ภาวะผู้นาํแบบมุ่งงานและภาวะผู้นาํแบบมุ่งสัมพันธ์ ทั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงสาํรวจโดยวัดความพึง

พอใจในการปฏบิัติงานของเจ้าหน้าที่ จาํแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

ประสบการณ์ในการทาํงาน เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ที่มีผลต่อความพึง

พอใจในการปฏบิัติงาน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของสาํนักการคลัง

และสินทรัพย์ สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามวัดความสมัพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาํของ

ผู้บริหารระดับสงูกบัความพึงพอใจในการปฏบิัติงาน โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่า

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบท ี(t-test) วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ

ทางเดียว (One-way ANOVA) การทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธ ีLSD และการทดสอบ

ความสมัพันธแ์บบเพียร์สนั โดยกาํหนดระดับนัยสาํคัญทางสถติิที่ 0.5 

 ผลการวิจยัพบว่า 

 1. ภาวะผู้นาํของผู้บริหารระดับสงูแบบมุ่งงาน และมุ่งสมัพันธอ์ยู่ในระดับสงู 

 2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของสาํนักการคลัง

และสนิทรัพย์ โดยภาพรวมและรายด้านมีความพึงพอใจในการปฏบิัติงานอยู่ในระดับปานกลาง 

 3. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของสาํนักการคลัง

และสินทรัพย์ ภาพรวมจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน และ

ประสบการณ์ในการทาํงาน พบว่า ในด้านของ ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการทาํงาน

เท่าน้ันที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ (P< .05) โดยในระดับการศึกษาพบว่า

เจ้าหน้าที่ที่มีระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรีมีความพึงพอใจมากกว่า

เจ้าหน้าที่ที่มีระดับการศึกษาระดับสงูกว่าปริญญาตรี และในด้านประสบการณ์ในการทาํงานพบว่า 

                                                        
*
 นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

**
 ที่ปรึกษาสารนิพนธ ์
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เจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในการทาํงานระหว่าง 0 – 10 ปีและระหว่าง 21 – 30 ปี น้ันมีความ

พึงพอใจในการปฏบิัติงานมากกว่าเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณใ์นการทาํงานตั้งแต่ 31 ปีขึ้นไป 

    4. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําของผู้บริหารระดับสูงแบบมุ่งงานและแบบมุ่ง

สัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมและรายด้านพบว่ามีความสัมพันธ์กัน

อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ (P<.05) โดยในภาพรวมภาวะผู้นาํแบบมุ่งงานมีความสมัพันธก์บัความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อยู่ในระดับปานกลางและภาวะผู้นาํแบบมุ่งสัมพันธ์มี

ความสมัพันธก์บัความพึงพอใจในการปฏบิัติงานของเจ้าหน้าที่อยู่ในระดับสงู 

 

คําสําคญั 

 ภาวะผู้นาํ ,ปัจจัยส่วนบุคคล ,ความพึงพอใจในการปฏบิัติงาน  

 

1. บทนาํ 
 การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นส่วนสาํคัญย่ิงที่ทาํให้องค์กรประสบความสาํเรจ็ ซ่ึงใน

การบริหารงานน้ันผู้บริหารย่อมมีจุดหมายปลายทางสาํคัญอยู่สองประการ คือ ให้การดาํเนินงาน

ของหน่วยงานน้ันๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และให้สมาชิกผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงาน ซ่ึงในปัจจุบันการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นําของบริหารและการพัฒนาบุคลากรน้ัน

ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เพ่ือนาํสมรรถภาพที่ได้น้ันมาใช้ให้เกดิผลประโยชน์สงูสดุ ฉะน้ัน

นอกจากการเป็นผู้บริหารทางด้านการกาํหนดนโยบาย วางแผนการจัดการ ตลอดจนมีคุณลักษณะ

การเป็นภาวะผู้นําที่เป็นแบบอย่างแล้ว สิ่งสาํคัญที่ผู้บริหารจะลืมเสียมิได้คือ การโน้มน้าวใจ

ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานให้ประสานสามัคคี และมีความเข้าใจซ่ึงกนัและกนั ย่อมทาํให้

เกดิขวัญกาํลังใจในการทาํงานให้เกดิผลสาํเรจ็ในที่สดุ  

 ดังน้ัน ทางผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษา ภาวะผู้นาํของผู้บริหารกบัความพึงพอใจใน

การปฏบิัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยจาํกดัขอบเขตไปที่เจ้าหน้าที่ สาํนักการคลังและสนิทรัพย์ สงักดั  

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่ทางผู้วิจัยได้ปฏบิัติงานอยู่  เพ่ือ

ตระหนักถึงความสาํคัญของภาวะผู้นาํ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานขอ เพ่ือนาํข้อมูลไป

พัฒนาประสทิธภิาพในการปฏบิัติงานของบุคลากร ให้ปฏบิัติงานได้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน

อย่างแท้จริง 

 

2. วตัถุประสงคข์องการวิจยั  

 1. เพ่ือศึกษาระดับภาวะผู้นําในด้านผู้นําแบบมุ่งงาน และผู้นําแบบมุ่งสัมพันธ์ ของ

ผู้บริหารระดับสงูสาํนักการคลังและสนิทรัพย์ สงักดั สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร 
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 2. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏบิัติงานของเจ้าหน้าที่สาํนักการคลังและ

สินทรัพย์ สังกัด สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดย

เปรียบเทยีบตามปัจจัยส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อ

เดือน และประสบการณก์ารทาํงาน 

 3. เพ่ือศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างภาวะผู้นาํของผู้บริหารระดับสงูกบัความพึงพอใจใน

การปฏบิัติงานของเจ้าหน้าที่สาํนักการคลังและสนิทรัพย์ สงักดั สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธกิาร 

 
3.  สมมติฐานในการวิจยั 

1. ความพึงพอใจในการปฏบิัติงานของเจ้าหน้าที่ สาํนักการคลังและสนิทรัพย์ สงักดั  

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกนั

น้ันมีความแตกต่างกนั 

 2. ภาวะผู้นาํของผู้บริหารระดับสงูแบบมุ่งงาน และมุ่งสมัพันธ ์มีความสมัพันธก์บัความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สาํนักการคลังและสินทรัพย์ สังกัด สาํนักงานคณะ 

กรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธกิาร  

 

4. ขอบเขตการวิจยั         

  1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็น ได้แก่ เจ้าหน้าที่สาํนักการคลังและสินทรัพย์  

สงักัด สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จาํนวน 113  (ข้อมูล 

ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558 ) เกบ็รวบรวมข้อมูลในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ –มีนาคม พ.ศ.2558

     

5. ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 
  1. เจ้าหน้าที่สาํนักการคลังและสนิทรัพย์ สงักดั สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขจนเกิดความสามารถที่เหมาะสม

ต่อการเป็นผู้นาํที่พร้อมด้วยคุณลักษณะที่นาํมาใช้ให้เกดิผลประโยชน์สงูสดุแก่หน่วยงาน 

  2. ผลการศึกษาที่สามารถนาํมาคาดการณ์พฤติกรรมเจ้าหน้าที่สาํนักการคลังและ

สนิทรัพย์ สงักดั สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธกิาร ในด้านความ

พึงพอใจในการปฏบิัติงาน อตัราการเปล่ียนงาน เล่ือนย้ายตาํแหน่งงาน อนันาํไปสู่การปฏบิัติงาน

ได้อย่างมีประสทิธภิาพต่อไป 
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 กรอบแนวความคิด 

                ผู้วิจัยได้กาํหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังน้ี 

                                      ตัวแปรอสิระ                  

                    

                                                                                                                         

                         ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

  ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาํเนินการจัดเกบ็แบบสอบถามด้วยตัวเอง โดยใช้

ในรูปแบบ แบบสอบถามออนไลน์ โดยแบบสอบถามออนไลน์คือแบบสอบถามที่อยู่บนเว็บ 

ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเข้ามาตอบได้ด้วยตนเองผ่านหน้าเวบ็ได้ โดยเกบ็แบบสอบถามที่ได้

จาํนวน 113 ฉบับ คิดเป็นร้อยเปอร์เซน็ต์และนาํข้อมูลที่ได้ไปทาํการวิเคราะห์ผลต่อไป 

 

7. สถติิทีใ่ชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล 

 ผู้วิจัยจะนาํข้อมูลที่เกบ็รวบรวมได้จากการสุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ทางสถติิ โดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS (Statistical Package for The Social Sciences) ในการวิเคราะห์

ข้อมูล ดังน้ี แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 

              ส่วนที่ 1  วิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกบัข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

              ส่วนที่ 2  วิเคราะห์ระดับภาวะผู้นาํ  และการหาความพึงพอใจในการปฏบิัติงาน โดย

ผู้วิจัยกําหนดเกณฑ์สําหรับวัดระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานโดยแจกแจงความถี่ 

คาํนวณหาค่าเฉล่ีย คาํนวณหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนเป็นตัวช้ีวัดและแปลความหมาย

ของคะแนน ดังน้ี  

  4.51 – 5.00 หมายถงึ  ระดับความพึงพอใจต่อการปฏบิัติงาน  มากที่สดุ 

  3.51 – 4.50 หมายถงึ  ระดับความพึงพอใจต่อการปฏบิัติงาน  มาก 

ข้อมูลด้านประชากร 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
5. ประสบการณ์การทาํงาน 
 
ภาวะผู้นําของผู้บริหารระดบัสูง 
1. ภาวะผูน้าํแบบมุ่งงาน 
2. ภาวะผูน้าํแบบมุ่งสมัพนัธ์ 

ความพงึพอใจในปฏิบัตงิานของ 
เจ้าหน้าที ่

1. ดา้นนโยบายและการบริหาร 

2. ดา้นการบงัคบับญัชา 

3. สมัพนัธภาพกบัพนกังาน 

4. ความสาํเร็จและความกา้วหนา้ของ
พนกังาน 

5. สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน 
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  2.51 – 3.50 หมายถงึ  ระดับความพึงพอใจต่อการปฏบิัติงาน  ปานกลาง 

  1.51 – 2.5   หมายถงึ  ระดับความพึงพอใจต่อการปฏบิัติงาน  น้อย 

  1.00 – 1.50 หมายถงึ  ระดับความพึงพอใจต่อการปฏบิัติงาน  น้อยที่สดุ   

            ส่วนที่ 3 เปรียบเทยีบความพึงพอใจในการปฏบิัติงาน โดยจาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

ที่ส่งผลต่อตัวแปรความพึงพอใจในการปฏบิัติงาน โดยการทดสอบ t - test   การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนแบบทางเดียว (ANOVA) และการทดสอบเปรียบเทยีบพหุคูณ เพ่ือเปรียบเทยีบความ

แตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธ ีLDS  และการหาค่าสมัประสทิธิ์สหสมัพันธแ์บบเพียร์สนั (Pearson) 

 

8. สรุปผลการวิจยั 
              จากผลการศึกษาสามารถสรปุผลการวิจัยได้ 4 ประการใหญ่ๆ คือ 

 1. ภาวะผู้นาํของผู้บริหารระดับสงูโดยภาพรวม พบว่าภาวะผู้นาํแบบมุ่งงานและภาวะ

ผู้นาํแบบมุ่งสมัพันธอ์ยู่ในระดับสงู 

 2. ความพึงพอใจในการปฏบิัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยภาพรวมและรายด้านพบว่า มี

ความพึงพอใจในการปฏบิัติงานอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า มีระดับความ

พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 4 ด้านและระดับมาก 1 ด้าน โดยเรียงลาํดับจากความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานรายด้านมากไปหาน้อย คือ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ด้าน

นโยบายและการบริหารเป็นลาํดับที่ 1 , ด้านสภาพแวดล้อมในการทาํงานเป็นลาํดับที่ 2 , ด้าน

การบังคับบัญชาเป็นลาํดับที่ 3 , ด้านสมัพันธภาพกบัเจ้าหน้าที่เป็นลาํดับที่ 4 , ด้านความสาํเรจ็

และความก้าวหน้าเป็นละดับที่ 5 

 3. เปรียบเทยีบความพึงพอใจในการปฏบิัติงานของเจ้าหน้าที่ จาํแนกตาม เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน และประสบการณใ์นการทาํงาน พบว่า ความพึงพอใจในการ

ปฏบิัติงานของเจ้าหน้าที่ที่มี เพศ อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน (แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาํคัญทางสถิติ)  

ยกเว้นในด้านระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการทาํงานน้ันที่มีความแตกต่างกนั มีความพึง

พอใจในการปฏบิัติงานโดยภาพรวมแตกต่างกนั (แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิ) ดังน้ี  

  3.1 ความพึงพอใจในการปฏบิัติงานของเจ้าหน้าที่ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน 

มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมแตกต่างกัน (แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทาง

สถิติ) เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าแตกต่างกนั 3 ด้าน คือ ด้านการบังคับบัญชา ด้านสมัพันธภาพ 

และด้านสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

  3.2 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์การทาํงาน

แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมแตกต่างกัน (แตกต่างกันอย่างมี

นัยสาํคัญทางสถติิ) เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าแตกต่างกนั 3 ด้าน คือ ด้านการบังคับบัญชา ด้าน

สมัพันธภาพ และด้านความสาํเรจ็และความก้าวหน้า 
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 4. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําของผู้บริหารระดับสูงแบบมุ่งงานและแบบมุ่ง

สัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่ามี

ความสมัพันธก์นัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิ (P< .05) ทุกด้าน  

 

9. อภิปรายผล  

  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีประเดน็ที่ควรนาํมาอภิปรายผล 4 ประเดน็ ดังน้ี 

  1. จากผลการศึกษาภาวะผู้นาํของผู้บริหารระดับสูงของสาํนักการคลังและสินทรัพย์ 

พบว่า ภาวะผู้นาํของผู้บริหารระดับสงูมีภาวะผู้นาํแบบมุ่งงาน และภาวะผู้นาํแบบมุ่งสมัพันธอ์ยู่ใน

ระดับสงู อาจเน่ืองจากลักษณะงานของสาํนักการคลังและสนิทรัพย์ เป็นงานที่เน้นถงึการบริการกบั

บุคคล หน่วยงานในสาํนัก  สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยเป็นการบริหาร

ทางด้านการเงินและบัญชี ทําให้รูปแบบและวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ต้องมุ่งเน้นไปที่

ความสาํเรจ็ของงานและความสมัพันธค์วบคู่กนัไป เพ่ือเป็นการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาทาํงานอย่าง

มีประสิทธิภาพและประสบความสาํเรจ็ตามเป้าหมาย อีกทั้งการดาํเนินนโยบายของผู้บริหาร

ระดับสงูจะมีการประชุมปรึกษาหารือ และมีระบบศูนย์ข้อมูลระบบจัดการทางอเิลค็ทรอนิคส ์เพ่ือ

เป็นองค์ความรู้ แจ้งข่าวสารและใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานอย่างหน่ึง ทาํให้เจ้าหน้าที่และ

ผู้รับบริการ ได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆภายในองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี 

  2. ความพึงพอใจในการปฏบิัติงานของเจ้าหน้าที่จากผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่มี 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า 

เกือบทุกด้านน้ันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานระดับปานกลาง ยกเว้นด้านนโยบายและการ

บริหาร กบัด้านสภาพแวดล้อมในการทาํงานที่อยู่ในระดับมาก โดยพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 

   2.1 ด้านนโยบายและการบริหาร ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่สาํนักการคลังและ

สินทรัพย์มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในด้านน้ีอยู่ในระดับมาก มาเป็นลาํดับที่ 1 ทั้งน้ีอาจ

เป็นเพราะสาํนักการคลังและสินทรัพย์สังกัด สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีช่ือเสยีงทางการส่งเสริมและการมีส่วนร่วมทางการ

ศึกษา ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่สามารถตรวจสอบได้ มีการให้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจระเบียบ

ข้อบังคับต่างๆ ได้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เกดิความถูกต้องและเข้าใจไปในทศิทางเดียวกนั 

 2.2 ด้านสภาพแวดล้อมในการทาํงาน ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่สาํนักการคลัง

และสินทรัพย์มีความพึงพอใจในการปฏบิัติงานในด้านน้ีอยู่ในระดับมาก มาเป็นลาํดับที่ 2 ทั้งน้ี

อาจเป็นเพราะในด้านของทั้งผลตอบแทน สวัสดิการ น้ันมีความเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ

และมีการเปล่ียนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจอย่างเหมาะสม อีกทั้งในด้านของสภาพแวดล้อม

บรรยากาศ ความปลอดภัยและเคร่ืองมืออุปกรณ์น้ันมีความพร้อม เน่ืองด้วยสาํนักการคลังและ

สนิทรัพย์  เป็นหน่วยงานที่มีการบริการด้านการเงินและบัญชี ทั้งภายในหน่วยงานและหน่วยงาน
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อื่นที่เกี่ยวข้องทาํให้มีการปรับปรุงสถานที่และเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆอยู่เสมอเพ่ือให้มีความ

เหมาะสม รวดเรว็ และทนัสมัยต่อผู้รับบริการ 

 2.3 ด้านการบังคับบัญชา ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่ส ํานักการคลังและ

สนิทรัพย์มีความพึงพอใจในการปฏบิัติงานในด้านน้ีอยู่ในระดับปานกลาง มาเป็นลาํดับที่ 3 ทั้งน้ี

อาจเป็นเพราะการบริหารงานของผู้บังคับบัญชาถงึแม้จะมีการกาํหนดเป้าหมายที่ชัดเจนแต่ยังขาด

การกระจายงาน การสั่งการที่เหมาะสมและทั่วถึง ไม่มีความท้าทายเท่าที่ควรและจาํกดัคนเฉพาะ

กลุ่ม ไม่สามารถคิดหาวิธกีารใหม่ๆที่จะเพ่ิมประสทิธภิาพในการทาํงานได้  

 2.4 ด้านสมัพันธภาพกบัเจ้าหน้าที่ ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่สาํนักการคลังและ

สนิทรัพย์มีความพึงพอใจในการปฏบิัติงานในด้านน้ีอยู่ในระดับปานกลาง มาเป็นลาํดับที่ 4 ทั้งน้ี

อาจเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ไม่ค่อยมีโอกาสทาํงานเป็นทีมเพ่ือก่อเกิดความร่วมมือ โดยทาํงานแยก

ออกจากกนัอย่างชัดเจน อกีทั้งผู้บังคับบัญชายังขาดความเป็นกนัเอง และยังไม่ไว้วางใจให้มีส่วน

ร่วมในการตัดสนิใจมากนัก 

 2.5 ด้านความสาํเรจ็และความก้าวหน้า ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่สาํนักการ

คลังและสนิทรัพย์มีความพึงพอใจในการปฏบิัติงานในด้านน้ีอยู่ในระดับปานกลาง มาเป็นลาํดับที่ 

5 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ แม้จะมีการมอบหมายที่ ชัดเจนแต่การจัดฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนา

ความสามารถที่จะนาํไปใช้ปฏบิัติในงานน้ันยังมีน้อยและจาํกัดเฉพาะกลุ่ม ยังขาดความต่อเน่ือง

และจริงจังในการพัฒนาบุคลากร ทาํให้โอกาสในการก้าวหน้าในงานยังคงเป็นไปได้น้อย 

 3. เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จาํแนกตาม เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน ประสบการณก์ารทาํงาน จากการศึกษาพบว่า 

 3.1 การเปรียบเทยีบความพึงพอใจในการปฏบิัติงานของเจ้าหน้าที่ที่มีเพศแตกต่าง

กัน โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน (แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาํคัญทางสถิติ) ซ่ึงไม่

เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเป็นเพราะกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆภายใต้ระบบการบริหารที่

เป็นไปในแนวทางเดียวกนั อกีทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งชายและหญิงมีสทิธิและโอกาสเท่าเทยีมกนั อาํนาจ

หน้าที่และลักษณะการปฏบิัติงานไม่ได้สร้างข้อจาํกดัในการทาํงานจึงไม่ส่งผลเท่าที่ควร 

 3.2 การเปรียบเทยีบความพึงพอใจในการปฏบิัติงานของเจ้าหน้าที่ที่มีอายุแตกต่าง

กนัมีความพึงพอใจในการปฏบิัติงานโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั(แตกต่างกนัอย่างไม่

มีนัยสําคัญทางสถิติ) ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ งไว้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า แผนการ

บริหารงานของหน่วยงานสาํนักการคลังและสนิทรัพย์ไม่ได้แบ่งแยกลักษณะอายุในการทาํงาน โดย

เน้นการใช้ความรู้ความสามารถในผลสาํเรจ็ของงาน                                       

 3.3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ มีระดับ

การศึกษาต่างกนัมีความพึงพอใจในการปฏบิัติงานโดยภาพรวมแตกต่างกนั (แตกต่างกนัอย่างมี

นัยสาํคัญทางสถิติ) ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้โดยพิจารณารายด้านพบว่าในด้าน การบังคับ

บัญชา ด้านสมัพันธภาพ และด้านสภาพแวดล้อมในการทาํงานน้ันแตกต่างกนั  โดยเจ้าหน้าที่ที่มี

1122



ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรีน้ันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกว่า

เจ้าหน้าที่ที่มีระดับการศึกษาระดับสงูกว่าปริญญาตามลาํดับ ซ่ึงอาจเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ที่มีระดับ

การศึกษาสงูต้องการทาํงานที่ตนเองน้ันมีส่วนร่วมในการกาํหนดแนวทางและการวางแผนสิ่งต่างๆ

ของหน่วยงานอนัเป็นการท้าทายความสามารถ และคิดว่าตนเองมีโอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์ใน

เร่ืองต่างๆจากหน่วยงานน้ันสงูกว่า เม่ือองค์กรไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ จึงส่งผลต่อ

ความพึงพอใจดังกล่าวน้ัน 

 3.4 การเปรียบเทยีบความพึงพอใจในการปฏบิัติงานของเจ้าหน้าที่ที่มีรายได้เฉล่ีย

ต่อเดือนต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

(แตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสาํคัญทางสถิติ) ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ 

สาํนักการคลังและสินทรัพย์มีการส่งเสริมในรูปแบบผลตอบแทนด้านอื่นๆนอกจากที่ได้รับใน

รูปแบบของเงินเดือนหรือรายได้เพียงอย่างเดียว อีกทั้งระบบเงินเดือนน้ันจะได้ตามประเภท

ตาํแหน่งและระดับตาํแหน่งงานอันเป็นการสะท้อนถึง ขนาดงาน ผลงานและสมรรถนะของผู้ถูก

ประเมินโดยตรง 

 3.5 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติ งานของเ จ้าหน้าที่ที่ มี

ประสบการณ์ในการทาํงานแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการปฏบิัติงานโดยภาพรวมแตกต่างกนั 

(แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ) ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้โดยพิจารณารายด้าน

พบว่าในด้านการบังคับบัญชา ด้านสมัพันธภาพ และด้านความสาํเรจ็และความก้าวหน้า มีความ

แตกต่างกนั โดยเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณใ์นการทาํงานน้อยกว่า มีความพึงในการทาํงานมากกว่า

เจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในการทาํงานตั้งแต่ 31 ปีขึ้ นไปทั้งสามด้าน คือ ด้านการบังคับบัญชา 

ด้านสมัพันธภาพ และด้านความสาํเรจ็และความก้าวหน้า โดยผู้ที่มีประสบการณ์ทาํงานน้อยที่สดุ

จะมีความพึงพอใจมากที่สดุ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเจ้าหน้าที่มีประสบการณ์น้อยน้ันได้เข้ามาทาํงาน

ในระยะเวลาที่หน่วยงานเร่ิมมีความม่ันคงในปัจจุบัน ทาํให้เกิดความม่ันใจและพึงพอใจในงาน

และยังมีโอกาสก้าวหน้าขึ้ นจากการฝึกฝนและเพ่ิมความชาํนาญ ส่วนเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์

มากกว่ามีการดาํรงตาํแหน่งเดิมมานานมากกว่า หรือไม่อาจสามารถเล่ือนตาํแหน่งที่สูงขึ้นได้อีก 

ทาํให้ความพึงพอใจในการปฏบิัติงานน้ันน้อยกว่าผู้ที่เข้ามาทาํใหม่ๆหรือในระยะเวลาไม่นาน จึง

ขาดความกระตือรือร้นในการทาํงานและการพัฒนาให้ดีย่ิงขึ้น  

 4.  ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําของผู้บริหารระดับสูงแบบมุ่งงานและแบบมุ่ง

สัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส ํานักการคลังและสินทรัพย์ โดย

ภาพรวมและรายด้านพบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ (P<.05) ในทุกด้าน ซ่ึง

เป็นไปตามสมมติฐาน โดยภาวะผู้นําแบบมุ่งงานมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ

ปฏบิัติงานอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยเจ้าหน้าที่มีความพอใจในระบบบริหารของผู้บริหาร

ระดับสูงจะถูกกระตุ้นให้เกิดความเข้าใจในกฎระเบียบและมองภาพของความสาํเร็จของงาน

มากกว่า โดยด้านความสาํเรจ็และความก้าวหน้าน้ันมีค่าเฉล่ียน้อยกว่าด้านอื่น เน่ืองด้วยงานของ
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สาํนักการคลังและสินทรัพย์เป็นงานเชิงปฏบิัติตามคาํสั่งของผู้บังคับบัญชาและมีการสอบแข่งขัน

เพ่ือเล่ือนตาํแหน่ง ทาํให้การท้าทายความสามารถหรือพัฒนาไปอย่างรวดเรว็น้ันเป็นไปได้ยาก จึง

ควรมีการพัฒนาขดีความสามารถให้แก่เจ้าหน้าที่ และฝึกอบรมให้มีความชาํนาญเพ่ือให้เจ้าหน้าที่

ได้รับมอบหมายงานที่สาํคัญ และก้าวหน้าในงานที่ทาํได้มากย่ิงขึ้น และในส่วนของภาวะผู้นาํแบบ

มุ่งสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับสงู ส่วนรายได้น้ันอยู่ในระดับปานกลาง โดยเฉพาะด้านนโยบายและการบริหารน้ันมีค่าเฉล่ีย

น้อยกว่าด้านอื่นๆจึงควรปรับปรุงหรือทบทวน การทาํความเข้าใจถึงนโยบายและการบริหาร

ระหว่างวิธีการบริหารของผู้บังคับบัญชากบัเจ้าหน้าที่ให้มากขึ้น เข้าถึงการปรึกษาหารือการแสดง

ความคิดเหน็เพ่ือก่อเกดิความสมัพันธอ์นัดีระหว่างผู้บริหารระดับสงูกบัเจ้าหน้าที่ระดับปฏบิัติการ 

 

10. ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั 

               1. จากผลการศกึษาพบว่าภาวะผู้นาํของผู้บริหารระดับสงูของหน่วยงานมีภาวะผู้นาํ

แบบมุ่งงานและมุ่งสมัพันธ ์พิจารณารายด้านพบว่าในด้านภาวะผู้นาํแบบมุ่งงานน้ันมีระดับน้อย

กว่าภาวะผู้นาํแบบมุ่งสมัพันธ ์เช่นน้ีหน่วยงานควรมีการทบทวนว่าภาวะผู้นาํแบบด้านใดน้ันมีมาก

เกนิไปจนไม่เกดิความสมดุลควรลดหรือเพ่ิมตรงที่จุดใดเพ่ือสร้างงานที่เหมาะสมและสมัพันธภาพ

อนัดีกบัผู้ร่วมงาน 

             2. จากผลการศึกษาพบว่าด้านความพึงพอใจ ใน 3 ด้านจาก 5 ด้านพบว่าอยู่ในระดับ

ปานกลาง คือ ด้านการบังคับบัญชา ด้านสมัพันธภาพกบัเจ้าหน้าที่ และด้านความสาํเรจ็ก้าวหน้า

จึงควรมีการพัฒนาการกระจายงานอย่างทั่วถึงให้มากขึ้ น มีการร่วมงานเป็นทีมเพ่ือเกิด

ความสมัพันธอ์นัดีและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพ่ือรองรับแผนงานในอนาคต 

             3. จากผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคล

แตกต่างกัน จะมีความแตกต่างกันอยู่สองด้าน คือ ด้านการศึกษาที่ระดับน้อยกว่าจะพึงพอใจ

มากกว่าผู้มีระดับการศึกษามากกว่า ซ่ึงหน่วยงานควรจะมีการส่งเสริมให้มีโครงการต่างๆหรือ

มอบหมายงานที่สาํคัญควบคู่ไปกับงานประจาํ เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในงานและการทาํงาน

อย่างเตม็กาํลังความสามารถ และในด้านประสบการณ์ ควรมีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและ

ฝึกอบรมให้เข้ากบัสภาวะการและนาํมาใช้ปฏบิัติในงานได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจ

เพ่ือการทาํงานที่เตม็ประสทิธภิาพของบุคลากร 

             4. จากผลการศึกษาพบว่าความสมัพันธร์ะหว่างภาวะผู้นาํของผู้บริหารระดับสงูแบบมุ่ง

สมัพันธแ์ละแบบมุ่งงานมีความสมัพันธก์บัความพึงพอใจในการปฏบิัติงานน้ันระดับปานกลางทุก

ด้าน แต่ด้านที่น้อยที่สุดคือ ด้านความสาํเรจ็และความก้าวหน้า  ดังน้ี การเพ่ิมขีดความสามารถ

ของบุคลากร มีการจัดการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ืองและทั่วถึง เพ่ือความสาํเรจ็และความก้าวหน้าได้

ดีย่ิงขึ้น 
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             เพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไปควรศึกษาภาวะผู้นาํของผู้บริหารระดับอื่นๆ กับความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีเพ่ือนาํผลวิจัยต่างๆมาเปรียบเทียบ ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมใน

หน่วยงานอื่นๆหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นการขยายกลุ่มประชากรให้ครอบคลุมและทั่วถึง 

และควรทําการศึกษาปัจจัยอื่นๆที่ มีความสัมพันธ์กับภาวะผู้นําอันส่งผลให้หน่วยงานน้ันมี

ประสทิธภิาพในการดาํเนินงานตามเป้าหมายต่อไป 
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