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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา พฤติกรรมของผูนําที่มีความสัมพันธกับความพึง
พอใจในการทํางานของพนักงานบริษัทเอกชน ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 385 คน ตัวแปรอิสระที่
ใชในการวิจัยคือรูปแบบพฤติกรรมของผูนํา ไดแก ผูนําแบบบงการ ผูนําที่ใหการสนับสนุน ผูนําแบบ
มีสวนรวม และผูนําที่มุงความสําเร็จ ตัวแปรตามที่ใชในการวิจัยคือ ความพึงพอใจในการทํางาน 
ไดแก ดานลักษณะงาน ดานนโยบายในการทํางานของผูบังคับบัญชา ดานรายได ความกาวหนา 
และดานเพ่ือนรวมงาน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใช 
ไดแก คาความถึ่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
และการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 
 ผลการวิจัยพบวา 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 26-30 ป มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีประสบการณการทํางานนอยกวา 2 ป มีความพึงพอใจในการทํางาน ดานลักษณะงาน 
ดานเพ่ือนรวมงาน ในระดับมาก ดานนโยบายในการทํางานของผูบังคับบัญชา ดานรายได 
ความกาวหนา ในระดับปานกลาง มีความคิดเห็นตอพฤติกรรมของผูนํา ผูนําแบบบงการ ผูนําที่ให
การสนับสนุน ผูนําแบบมีสวนรวม ผูนําที่มุงความสําเร็จ ในระดับมาก 
 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา 
 ความพึงพอใจในการทํางานดานลักษณะงานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูนําที่ให
การสนับสนุน และพฤติกรรมของผูนําแบบมีสวนรวม 
 ความพึงพอใจในการทํางานดานนโยบายในการทํางานของผูบังคับบัญชามีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมของผูนําที่ใหการสนับสนุน  
 ความพึงพอใจในการทํางานดานรายได ความกาวหนามีความสัมพันธกับพฤติกรรมของ
ผูนําแบบมุงความสําเร็จ  
 ความพึงพอใจในการทํางานดานเพ่ือนรวมงานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูนําแบบ
บงการ และพฤติกรรมของผูนําแบบมุงความสําเร็จ 
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 This research aimed to study leadership behavior relating to job satisfaction of 
private company’s employees in Bangkok metropolis with sample size of 385 employees.  
Independent variables were leadership behavior style such as directive leadership, 
supportive leadership, participative leadership, and achievement oriented leadership.  
Dependent variables were job satisfaction such as work itself, company policies and 
administration, advancement, and peers.  Questionnaire was the tool for data collection.  
Statistics in this research were frequency, percentage, mean, standard deviation, one way 
analysis of variance, and multiple regression analysis at 0.05 statistically significant levels.  
  
 Research results found as follows: 
 Most respondents were female aged between 26 and 30 years, holding Bachelor’s 
degree and having duration of work less than 2 years.  They had job satisfaction in 
category of work itself and peers at the high levels, while they had job satisfaction in 
category of company policies and administration and advancement at the moderate levels.  
They had opinions toward leadership behavior in category of directive leadership, supportive 
leadership, participative leadership, and achievement oriented leadership at the high levels. 
   
 Hypotheses testing found as follows: 
 Job satisfaction in category of work itself related to leadership behavior in category 
of supportive leadership and participative leadership. 
 Job satisfaction in category of company policies and administration related to 
leadership behavior in category of supportive leadership 
 Job satisfaction in category of advancement related to leadership behavior in 
category of achievement oriented leadership. 
 Job satisfaction in category peers related to leadership behavior in category of 
directive leadership and achievement oriented leadership. 
 
 
 



 

ประกาศคุณูปการ 
 
 สารนิพนธฉบับนี้ จะไมสามารถสําเร็จสมบรูณไดดวยดีเชนนี้ ถาไมไดรับความเมตตา
กรุณาอยางสูงจาก อาจารย ดร. พนิตกุลศิริ อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ที่ไดเสียสละเวลาอันมีคาให
คําปรึกษา ความรูความคิดเห็น ขอแนะนํา ตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ และแนวทางในทํางานวิจัย
ฉบับนี้ ตั้งแตเริ่มตนดําเนินงานจนกระทั่งเสร็จเรียบรอยสมบูรณ ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งถึงความเมตตา 
และความกรุณาที่อาจารยมีใหแกผูวิจัยตลอดมา และขอกราบขอบพระคุณดวยความเคารพเปนอยาง
สูงไว ณ โอกาสนี้ 
 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร  .กาญณระวี อนันตอัครกุล และ 
อาจารย ดร.กัลยกิตติ์ กีรติอังกูร ที่ไดกรุณาสละเวลาเปนคณะกรรมการในการสอบสารนิพนธ และ
ใหความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือเพ่ือการวิจัย และใหคําแนะนําตางๆ เพ่ือ
ปรับปรุง แกไขขอบกพรองของเครื่องมือที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้เปนอยางดีพรอมทั้งใหขอเสนอแนะที่
เปนประโยชนอันดีย่ิง  
 ผูวิจัยขอขอบพระคุณขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุก ๆ ทาน ที่ไดประสิทธิ์ประสาท
ความรู ตลอดจนประสบการณที่ดี มีประโยชนแกผูวิจัย รวมถึงเจาหนาที่ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะ
สังคมศาสตร และเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัยทุกทาน ที่ไดอํานวยความสะดวกในการทําวิจัยดวยดี
เสมอมา 
 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา สมาชิกทุกคนในครอบครัว และเพ่ือนๆ ทุกคนที่
คอยหวงใย ชวยเหลือในทุกๆ ดาน รวมถึงคอยใหกําลังใจ ทําใหผูวิจัยมีความมานะ พยายามจน
ประสบความสําเร็จในวันนี้  รวมไปถึง ดร.ชัยพัชร เลิศรักษทวีกุล ที่เปนแรงบันดาลใจใหเกิดงานวิจยั
ครั้งนี้ข้ึนมา และขอบพระคุณผูรวมตอบแบบสอบถามทุกทานที่ไดสละเวลา ใหความรวมมือในการ
ตอบแบบสอบถาม ใหผูวิจัยสามารถดําเนินการวิจัยโดยใชขอมูลของทาน เปนกลุมตัวอยาง  
 

 ทายที่สุดคุณงามความดี และคุณประโยชนใดๆ ก็ตามอันเกิดจากสารนิพนธฉบับนี้ และผล
พวงของความสําเร็จในระดับปริญญาโท ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณอันย่ิงใหญของบิดา 
มารดา คณาจารย และผูมีพระคุณทุกทาน 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

ภูมิหลัง 
 ปจจุบันการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีสําคัญเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ ตอ
องคกรตางๆ ทั้งในภาคธุรกิจเอกชน หรือแมกระทั่งในหนวยงานภาคราชการ ไมวาองคกรจะ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทางใด ยอมตองเก่ียวของกับตัวบุคคลทั้งสิ้น จึงอาจกลาวไดวา ตัวชี้วัด
ความสําเร็จอยางย่ังยืนขององคกรนั้นอยูที่ "คุณภาพของคน" ในองคกรนั้นๆ (วิกิพีเดีย สารานุกรม
เสรี: ออนไลน) การบริหารองคกรใหมีประสิทธิภาพประกอบดวยปจจัยหลายประการโดยเฉพาะ
บุคลากรเปนปจจัยที่มีความสําคัญมากเพราะเปนผูกอนใหเกิดผลงาน ตลอดจนนําความสําเร็จมาสู
องคกรโดยมีผูบริหารเปนผูคอยควบคุมดูแลใหเปนไปตามเปาหมายขององคกรที่ไดวางไว ผูบริหาร
จะตองใชพฤติกรรมผูนําในการกระตุนใหสมาชิกไดรวมมือรวมใจผลักดันใหภารกิจของกลุมไปสู
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ (สมพงศ เกษมสิน. 2519: 63:67; อางอิงจาก สมปราชญ จอมเทศ. 
2516) 
 ผูนําเปนผูกําหนดชะตากรรมทั้งของตัวผูนํา ผูตาม ขององคกร ของสังคมและของโลก
ทั้งหมด ถาองคกร บริษัท สถาบัน สังคม หรือประเทศใด มีผูนําที่เปยมไปดวยภาวะผูนํา 
(Leadership) องคกร บริษัท สถาบัน หรือประเทศนั้นๆ ยอมมีแตความเจริญรุงเรือง แตถาการณ
กลับเปนในทางตรงกันขาม องคกรเปนตนนั้นๆ ก็ยอมจะพบแตความลมเหลว การเปนผูนํานั้นไมใช
ใครๆ ก็เปนได เพราะการเปนผูนํานั้นตองใชทั้งศาสตรและศิลป แตอยางไรก็ตาม แมการเปนผูนําจะ
เปนสิ่งที่เปนไปไดยาก ทวาสําหรับผูที่มีเจตนารมณมุงมั่นในการที่จะพัฒนาตนเองใหเปนผูนําแลว 
การที่จะเปนผูนําที่ไดรับการยอมรับก็ไมใชสิ่งสุดวิสัย (พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี. 2552: 12) การ
เปลี่ยนแปลงเปนสิ่งที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงก็ไดสรางโอกาสใหมๆ 
ใหกับหลายองคกรเชนกัน ประเด็นเรื่องการอยูรอดและการเปลี่ยนแปลงเปนประเด็นที่เก่ียวของ
สัมพันธกันโดยตรง ดังคํากลาวของ ชารล ดารวิน ที่วา "ผูที่อยูรอด มิใชเปนสายพันธ (Species) ที่
แข็งแรงที่สุดหรือฉลาดที่สุด หากแตวาเปนผูที่สามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงไดดีที่สุด
ตางหาก" (ประพนธ ผาสุกยืด. ออนไลน)  
 ปญหาจากการทํางานในองคกรถาเกิดข้ึนกับองคกรใดแลวมักจะทําใหองคกรนั้นไม
สามารถทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
เทาที่ควร และยังเปนสาเหตุของปญหาความขัดแยงทั้งในระหวางบุคคลและระหวางกลุม ซึ่งเปน
ประเด็นปญหาการทํางานในองคกรมาจาก 3 ประเด็นหลักๆ คือ คน เชนมีการแบงกลุม พนักงานมี
อคติตอกัน มีความไมมั่นใจระหวางกัน ประเด็นตอมาคือ งาน เชนการทํางานไมมีประสิทธิภาพ งาน
ลาชา และสวนประเด็นสุดทายคือ วิธีการทํางาน ปญหาทั้งหลายเหลานี้ยอมมีสาเหตุมาจากผูนํา
แสดงบทบาทความเปนผูนําหรือพฤติกรรมผูนําที่ไมเหมาะสมและไมเปนที่ยอมรับของผูรวมงาน (รุง
รัตน เพ็งสวย, 2553: ออนไลน)  
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 ภาวะผูนําเปนปจจัยที่สําคัญอยางย่ิงตอการบริหารงาน กลาวคือนอกจากผูนําจะเปนบุคคล
สรางบรรยากาศในองคการใหเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงานแลว งานจะดําเนินไปไดดวยดีบรรลุตาม
วัตถุประสงคแลว ยังข้ึนอยูกับศิลปะในการบริหารงานของผูนําในการบริหารงาน นอกจากนี้ผูนํามี
อิทธิพลเหนือความคิดของสมาชิกเก่ียวกับเปาหมายของงาน เปาหมายสวนบุคคล และทางที่จะ
นําไปสูเปาหมายนั้นพรอมกัน ผูนําจะมีประสิทธิผลเมื่อไดรับการยอมรับ ความพึงพอใจ แรงจูงใจ
จากสมาชิกในหนวยงานนั้น ซึ่งแนวคิดนี้มาจากพ้ืนฐานของทฤษฎีความคาดหวังพฤติกรรมผูนําตาม
ทฤษฎีวิธีทาง – เปาหมาย มีองคประกอบที่เดนๆ ของภาวะผูนํา 4 แบบคือ 1)ภาวะผูนําแบบบงการ 
ผูนําแบบนี้จะใชพฤติกรรมของตนแสดงใหเห็นวาเขาคาดหวังอะไรจากสมาชิกใหแนวทางหรือแนะ
แนววาควรจะทําอะไร ทําอยางไร และขอรองใหสมาชิกใหสมาชิกปฏิบัติตามกฎและระเบียบที่
กําหนดไว 2)ภาวะผูนําแบบสนับสนุน เปนผูนําที่ใชพฤติกรรมแบบความเปนมิตรกับสมาชิกและเห็น
อกเห็นใจความเปนอยู จึงทําใหบรรยากาศแหงความเปนมิตรเกิดข้ึนในกลุมการทํางาน 3)ภาวะผูนํา
แบบมีสวนรวม เปนผูนําที่ใชพฤติกรรมในการใหคําปรึกษารวมกับสมาชิกและนําเอาแนวคิดของ
กลุมมาพิจารณากอนการตัดสินใจ 4)ภาวะผูนําแบบเนนความสําเร็จ เปนผูนําที่ใชพฤติกรรมมุง
เปาหมาย แสวงหาแนวทางปรับปรุงการทํางานใหดีข้ึน เนนความเปนเลิศและแสดงใหสมาชิกไดเหน็
ถึงความเชื่อมั่นในตนเองสูงโดยสมาชิกก็จะปฏิบัติงานไปสูมาตรฐานอันสูงดวย (ศศิวิมล สขุทนารกัษ 
2555: 3)   
 ดังนั้นความสําเร็จขององคการ เกิดจากระบบของความรวมมือจากทุกสวนขององคการ
ดวยเปาหมายที่ตรงกัน มีจิตสํานึก มีการไตรตรองอยางรอบคอบ มีการติดตอสื่อสารสองทาง และได
ชี้ใหเห็นถึงพลังความรวมมือ ข้ึนอยูกับความเต็มใจของบุคคลที่จะใหการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ 
ขององคการ (Barnard. 1966: 73) จึงทําใหผูวิจัยเล็งเห็นและมีความสนใจที่จะศึกษา พฤติกรรมของ
ผูนําที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานบริษัทเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 
นอกจากนั้นผูวิจัยยังสนใจศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
และความคิดเห็นของพนักงานที่มีตอพฤติกรรมของผูนํา  เพราะในการบริหารงานพฤติกรรมที่
แสดงออกนั้นมีทั้งผลดีและผลเสีย ซึ่งผูที่ไดรับผลกระทบโดยตรงก็คือ ผูใตบังคับบัญชารวมไปถึง
องคการเอง  นอกจากนี้ยังแสวงหาขอมูลที่แทจริงและสะทอนใหเห็นภาพที่แทจริงของหนวยงานและ
กอใหเกิดการรวมแรงรวมใจในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ ซึ่งสงผลใหการปฏิบัติงาน
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน  
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวคือ เพ่ือศึกษารูปแบบพฤติกรรมของ
ผูนํา (Leadership Style) ประกอบดวย ผูนําแบบบงการ (Directive leadership) ผูนําที่ใหการ
สนับสนุน (Supportive leadership) ผูนําแบบมีสวนรวม (Participative leadership) ผูนําที่มุง
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ความสําเร็จ (Achievement-oriented leadership) ที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางาน
ของพนักงานบริษัทเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนีผู้วิจัยไดตัง้ความสําคัญของการวิจัยไวดังนี ้
 1. ผลทีไ่ดจากการศึกษาวิจัยในครั้งนีท้ําใหทราบถงึความสมัพันธระหวางพฤติกรรมของ
ผูนํา และความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานบรษิทัเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 
 2. ผลทีไ่ดจากการศึกษาวิจัยในครั้งนีส้ามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาพฤติกรรม
ของผูนําใหเหมาะสมหรือสอดคลองกับความตองการขององคกร 
  3. ผลทีไ่ดจากการศึกษาวิจัยในครั้งนีจ้ะเปนประโยชนในการนํามาเปนแนวทางในการ
สงเสริมความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานในองคกร 
 4. ผลจากการวิจัยสามารถนํามาใชเปนแนวทางสําหรับหนวยงานทั้งในภาครัฐและเอกชน 
หรือหนวยงานอ่ืนๆ ที่สนใจจะดําเนินการศึกษาในเรื่องที่มีลักษณะเดียวกันนี้ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตดานเน้ือหา   
 การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาพฤติกรรมของผูนําที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางาน
ของพนักงานบริษัทเอกชน ในกรุงเทพมหานคร โดยใชแนวคิดทฤษฎีวิถีทางและเปาหมาย 
(Houses’ Path-Goal Theory) ของโรเบิรต เฮาส โดยการจําแนกพฤติกรรมการบริหารงานของผูนํา
ออกเปน 4 แบบ คือ 1) ผูนําแบบบงการ (Directive leadership) 2) ผูนําที่ใหการ
สนับสนุน (Supportive leadership) 3) ผูนําแบบมีสวนรวม (Participative leadership) 4) ผูนําที่มุง
ความสําเร็จ (Achievement-oriented leadership)  
  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร ซึง่
ไมทราบจํานวนที่แนนอน ดังนั้นจึงใชสูตรการคํานวณแบบไมทราบจํานวนประชากร เพ่ือกําหนด
ขนาดกลุมตัวอยาง (กัลยา วาณิชยบัญชา. 2545:26) โดยใชระดับความเชื่อมั่นที่รอยละ 95 และ
ระดับความคาดเคลื่อนที่รอยละ 5 ไดจํานวนกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้เทากับ 385 คน  
 
 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
 1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) 
  1.1 รูปแบบผูนํา (Leadership Style) 
   1.1.1 ผูนําแบบบงการ (Directive leadership)  
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   1.1.2 ผูนําที่ใหการสนับสนนุ (Supportive leadership) 
   1.1.3 ผูนําแบบมีสวนรวม (Participative leadership) 
   1.1.4 ผูนําที่มุงความสําเร็จ (Achievement-oriented leadership) 
 2.  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
  2.1 ความพึงพอใจในการทํางาน (Job Satisfaction) 
   2.1.2 ดานลักษณะงาน (Work itself) 
   2.1.3 ดานนโยบายในการทํางานของผูบังคับบัญชา (Company policies and 
administration) 
   2.1.4 ดานรายได ความกาวหนา (Advancement) 
   2.1.5 ดานเพ่ือนรวมงาน (Peers) 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนิยามศัพทที่เก่ียวของกับการวิจัยครั้งนี ้
 1. รูปแบบผูนํา (Leadership Style) หมายถึง รูปแบบพฤติกรรมการบังคับบัญชาของ
ผูนําแบงเปน 
  1.2 ผูนําแบบบงการ (Directive leadership) เปนผูนําที่จะบอกพนักงานวาผูนํา
คาดหวังอะไรจากพนักงาน ผูนําจะกําหนดวิธีการทํางาน รายละเอียดของงาน ตารางการทํางาน 
ตลอดจนมาตรฐานการทํางานใหกับพนักงาน   
  1.3 ผูนําที่ใหการสนับสนุน (Supportive leadership) เปนผูนําที่มุงสรางความ
เปนอยูที่ดีใหกับพนักงาน สรางโอกาสและสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดีแกพนักงาน   
  1.4 ผูนําแบบมีสวนรวม (Participative leadership) เปนผูนําที่ใหพนักงานมีสวน
รวมใหคําปรึกษา และใหโอกาสพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
  1.5 ผูนําที่มุงความสําเร็จ (Achievement-oriented leadership) เปนผูนําที่กําหนด
เปาหมายที่ชัดเจนและทาทายแกพนักงาน ปรับปรุงการทํางานอยางตอเนื่อง สรางความเชื่อมั่นวา
พนักงานจะทําไดสําเร็จ 
 2.  ความพึงพอใจในการทํางาน หมายถึง ผลรวมของความคิดเห็น ความรูสึก หรือ
ทัศนคติที่ดีของพนักงานที่มีตองาน ในการวิจัยนี้แบงออกเปน 4 ดานไดแก 1) ดานลักษณะงาน 2) 
ดานนโยบายในการทํางานของผูบังคับบัญชา 3) ดานรายได ความกาวหนา 4) ดานเพ่ือนรวมงาน  
 
สมมุติฐานในการวิจัย 
 1. พฤติกรรมของผูนําแบบบงการ (Directive leadership) มีความสัมพันธกับความพึง
พอใจในการทํางานของผูใตบังคับบัญชา 
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 2. พฤติกรรมของผูนําที่ใหการสนับสนนุ (Supportive leadership) มีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจในการทํางานของผูใตบังคับบัญชา 
 3. พฤติกรรมของผูนําแบบมีสวนรวม (Participative leadership) มีความสัมพันธกับความ
พึงพอใจในการทํางานของผูใตบังคับบัญชา 
 4. พฤติกรรมของผูนําที่มุงความสําเร็จ (Achievement-oriented leadership) มี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูใตบังคับบัญชา 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 กรอบแนวคิดสําหรับการวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมของผูนําทีม่ีความสัมพันธกับความพึงพอใจ
ในการทํางานของพนักงานบรษิัทเอกชน ในกรุงเทพมหานคร” ไดมีการกําหนดตัวแปรตน และตัว
แปรตามเพ่ือเปนเครื่องมือในการดําเนินงานวิจัยและเปนแนวทางในการคนหาคําตอบแนวคิดในการ
วิจัยดังตอไปนี ้
 

 ตัวแปรตน 
(Independent Variables) 

ตัวแปรตาม 
(Dependent Variables) 

 
 
 
 
 
 
-  
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

รูปแบบผูนํา (Leadership Style)  
ของโรเบิรต เฮาส 
 ผูนําแบบบงการ  

(Directive leadership)  

 ผูนําที่ใหการสนับสนนุ  
(Supportive leadership) 

 ผูนําแบบมีสวนรวม  
(Participative leadership) 

 ผูนําที่มุงความสําเร็จ  
(Achievement-oriented leadership) 

ความพึงพอใจในการทํางาน (Job 
Satisfaction) 
 ดานลักษณะงาน  
 ดานนโยบายในการทํางานของ

ผูบังคับบัญชา  
 ดานรายได ความกาวหนา  
 ดานเพ่ือนรวมงาน 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของมาใชประกอบการศึกษา 
“พฤติกรรมของผูนําที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานบริษัทเอกชน ใน
กรุงเทพมหานคร” นําเสนอตามหัวขอตอไปนี้ 
 1. แนวคิด และทฤษฎทีี่เก่ียวของกับความพึงพอใจในการทาํงาน (Job Satisfaction)  
 2. แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวของกับผูนํา และภาวะผูนํา (Theories of Leadership)  
 3. เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของ 
  
แนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับความพึงพอใจในการทํางาน (Job Satisfaction)  
 แนวคิด และความหมายเก่ียวกับความพึงพอใจในการทํางาน 
 สรอยตระกูล อรรถมานะ (2550) อธิบายวา ความพึงพอใจในงานเปนเรื่องของทัศนคตหิรอื
ความรูสึกชอบหรือไมชอบโดยเฉพาะผูปฏิบัติงานซึ่งเก่ียวกับงาน ทัศนคติดังกลาวมีองคประกอบที่
สําคัญคือ องคประกอบดานความคิดความเขาใจ (Cognitive component) เปนสวนที่เก่ียวของกับ
ความรูสึกนึกคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง องคประกอบดานอารมณ (Affective component) ซึ่งเปนสวนที่
เปนอารมณ หรือความรูสึกที่มีตอเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เขารูและเขาใจอยูแลว และองคประกอบดาน
พฤติกรรม (Behavioral tendency component) ซึ่งสงผลตอการเกิดพฤติกรรม 
 ธนวรรธ  ตั้งสินทรัพยศิริ (2550) อธิบายวา ความพึงพอใจในการทํางาน โดยทั่วไปหาก
บุคลากรมีความพึงพอใจในการทํางาน จะมีผลผลิตของงานเพ่ิมข้ึนมากกวาบุคลากรที่ไมพอใจใน
การทํางาน ซึ่งความไมพอใจนั้นจะสงผลกระทบตอการขาดงานหรือการลาออกจากงาน
ตามมา ผูบริหารจึงตองพิจารณาถึงปจจัยที่เปนตัวกระตุนใหพนักงานเกิดความพึงพอใจดวย เชน 
งานที่มีลักษณะทาทาย คาตอบแทน เนื่องจากมีผลเสียที่เกิดจากความไมพึงพอใจในงานอยูหลาย
ประการ องคการจึงควรหาทางยกระดับความพอใจ และปองกันมิใหเกิดความไมพึงพอใจในงานของ
พนักงาน ซึ่งมีดวยกันหลายวิธีดังนี้ จายคาจางทุกคนอยางเปนธรรม ปรับปรุงคุณภาพการบังคับ
บัญชา กระจายอํานาจการควบคุมในองคการ มอบหายงานใหสอดคลองกับความสนใจของพนักงาน 
ใหพนักงานมีสวนรวม สรางความไววางใจ และหนาที่การงานที่มั่นคง รวมทั้งโอกาสในการ
เจริญกาวหนา 
 ปรียนุช  ชัยกองเกียรติ และคณะ (2553) อธิบายวา ความพอใจในงาน (Job Satisfaction) 
หมายถึงทัศนคติเก่ียวกับงานของพนักงาน ซึ่งจะเก่ียวของกับปจจัยแวดลอมในงานของเขา เชน 
คาตอบแทน โอกาสในการเลื่อนตําแหนง ความ กาวหนา หัวหนางาน ตลอดจนเพ่ือนรวมงาน ซึ่งมี
อิทธิพลตอการรับรูในงานของบุคคล โดยผูบริหารสมควรใหความสนใจกับขอมูลเก่ียวกับความพอใจ
ในงานของพนักงาน   
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Vroom (1964) กลาววา ความพึงพอใจเกิดจาก ความพึงพอใจของเขากับการกระทําของงานที่เขา
ทําอยู ตัวการกระทํา เปนตัวกําหนดความพึงพอใจในงาน 
 อารโนล และฟรีดแมน (Arnold; & Feldman. 1986) อธิบายวา ความพึงพอใจในงานคือ
ความรูสึกในทิศทางบวกของแตละบุคคลที่มีตองาน 
 มูลแมน (Moorman. 1993) กลาววา โดยทั่วไปความพอใจในงานสัมพันธกับความคิดเห็น
ของคนที่มีตองาน และตอผูเปนนายจาง แตหากจะพูดใหเจาะจงลงไปแลว ความพึงพอใจในงาน 
(Job satisfaction) อาจอธิบายไดวา เปนภาวะของความพึงพอใจหรือภาวะของการมีอารมณใน
ทางบวกที่มีผลเกิดข้ึน เนื่องจากการประเมินประสบการณในงานของคนๆ หนึ่ง อยางไรก็ตาม 
ความรูสึกของงานของคนๆหนึ่งนั้น จะข้ึนอยูกับวางานนั้น ไดทํา ใหบุคคลผูนั้นไดรับความตองการ 
ทั้งทางดานรางกายและจิตใจ อันเปนสวนสําคัญ ที่จะใหชีวิตอยูรอด หรือสมบูรณมากนอยเทาใดดวย 
สิ่งที่ขาดหายไประหวางงานที่เสนอใหทํากับสิ่งที่คาดหวังที่จะไดรับจะเปนรากฐานแหงความพึงพอใจ
และความไมพึงพอใจ  
 เดวิด (David. 1994) อธิบายวา ความพึงพอใจในงานเก่ียวของกับความรูสึกชอบในงาน
ของพนักงาน   
 จอหน (Johns. 1998) อธิบายวา ความพึงพอใจในงานหมายถึง ทัศนคติของพนักงานที่มี
ตอความพึงพอใจในแตละดานของงาน เชน ตัวงาน คาจาง การเลื่อนข้ัน หรือเลื่อนตําแหนงงาน 
รางวัลจากการทํางาน ผลประโยชนตางๆ สภาพการทํางาน การบังคับบัญชา เพ่ือรวมงาน และ
นโยบายขององคกร  
 แมคแชน และกลินนาว (McShane; & Glinow. 2000) อธิบายวา ความพึงพอใจในงาน
เก่ียวของกับการประเมินเก่ียวกับงานหรือสภาพแวดลอมของงานที่พนักงานทําอยู 
 ปฐมพร พ่ึงสุขพระกาฬ (2553: 41) อธิบายวา ความพึงพอใจในงานเปนสิ่งสําคัญที่จะทํา
ใหพนักงานเกิดความเต็มใจในการทํางานสงผลใหงานที่ทํามีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเปนสิ่งที่ชวยให
บุคคลแสดงถึงพฤติกรรมตางๆ ที่เก่ียวของกับการทํางานออกมาดวย เชน การขาดงาน การกาวราว 
การลาออกจากงาน เปนตน ซึ่งสิ่งเหลานี้จะทําใหเกิดผลเสียตอองคการ ดังนั้น การสรางความพึง
พอใจในงานจึงเปนสิ่งที่สําคัญที่ผูบังคับบัญชาจําเปนตองทําใหเกิดข้ึนกับพนักงาน เพ่ือทําใหงาน
เปนไปตามเปาหมายที่ไดวางไวขององคการ  
 
 ทฤษฎทีี่เก่ียวกับความพึงพอใจในการทํางาน (Job Satisfaction) 
 ทฤษฎีคานิยมของล็อค (Locke’s Value Theory)  
 ล็อค (Locke. 2000) เปนทฤษฎีที่ใหความสําคัญตอเรื่องความพึงพอใจในงาน โดยมี
แนวคิดหลักที่วา ความพึงพอใจในงานข้ึนอยูกับผลที่บุคคลไดรับจากการทํางาน เชน รางวัล วาตรง
กับที่ตนตองการมากนอยเพียงไร กลาวคือ ย่ิงบุคคลนั้นเห็นวาสิ่งที่ตนไดรับมีคามากเพียงไร ก็ย่ิงมี
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ความพึงพอใจสูงตามไปดวย แตในทางตรงกันขาม ถาเห็นวาสิ่งที่ตนไดรับมีคานอย ก็จะมีความพึง
พอใจ ลดนอยดวยเชนกัน  
 แนวคิดของล็อค เนนเรื่องการตีคาราคาที่บุคคลนั้นมีตอผลลัพธที่ได ไมวาผลลัพธนั้นจะ
เปนอะไรก็ตาม สวนประเด็นหลัก คือ ความพึงพอใจตามทัศนะทฤษฎีของล็อค คือ สวนตางหรือ
ชองวางระหวางผลตอบแทนซึ่งควรไดจากการทํางานกับผลที่ผูนั้นตองการจะได ย่ิงมีสวนตางกัน
มากเพียงไรก็ย่ิงมีความพึงพอใจนอยลงเพียงนั้น   
 
 ทฤษฎคีวามคาดหวังของ Vroom (Vroom’s Theory)  
 วรูม (Victor Vroom. 1964) อธิบายวา การที่จะจูงใจ หรือทําใหพนักงานเกิดความพึง
พอใจในการทํางานเพ่ิมข้ึนนั้น จะตองเขาใจกระบวนการทางความคิดและการรับรูของบุคคลกอน 
โดยปกติเมื่อจะทํางานเพ่ิมข้ึนจากระดับปกติเขาจะคิดวาเขาจะไดอะไรจากกระทํานั้น หรือการ
คาดคิดวาอะไรจะเกิดข้ึนเมื่อเขาไดแสดงพฤติกรรมบางอยางในกรณีของการทํางาน พนักงานจะเพ่ิม
ความพยายามมากข้ึนเมื่อเขาคิดวาการกระทํานั้นนําไปสูผลลัพธบางประการที่เขามีความพึงพอใจ 
เชนเมื่อทํางานหนักข้ึนผลการปฏิบัติงานของเขาอยูในเกณฑที่ดีข้ึนทําใหเขาไดรับการพิจารณาเลือ่น
ข้ัน เลื่อนตําแหนงและไดคาจางเพ่ิมข้ึน คาจางกับตําแหนงเปนผลของการทํางานหนักและเปนรางวัล
ที่เขาตองการเพราะทําใหเขารูสึกวาไดรับการยกยองจากผูอ่ืนมากข้ึนแตถาเขาคิดวาแมเขาจะ
ทํางานหนักข้ึนเทาไรก็ตามหัวหนาของเขาก็ไมเคยสนใจดูแลยกยองเขาจึงเปนไปไมไดที่เขาจะไดรับ
การพิจารณาเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนงเขาก็ไมเห็นความจําเปนของการทํางานเพ่ิมข้ึน ความรุนแรง
ของพฤติกรรมที่จะทํางานข้ึนอยูกับความคาดหวังที่จะกระทําตามความคาดหวังนั้นรวมถึงความ
ดึงดูดใจของผลลัพธที่จะไดรับซึ่งจะมีเรื่องของการดึงดูดใจ การเชื่อมโยงรางวัลกับผลงาน และการ
เชื่อมโยงระหวางผลงานกับความพยายาม โดยทฤษฎีนี้เนนเรื่องของการจายและการใหรางวัลตอบ
แทนเนนในเรื่องพฤติกรรมที่คาดหวังเอาไวตอเรื่องผลงาน ผลรางวัลและผลลัพธของความพึงพอใจ
ตอเปาหมายจะเปนตัวกําหนดระดับของความพยายามของพนักงาน 
 วรูม ไดเสนอรูปแบบของความคาดหวังในการทํางานเรียกวา VIE Theory ซึ่งอธิบาย
กระบวนการจูงใจของมนุษยในการทํางาน  
 V = Valance หมายถึงระดับความรุนแรงของความตองการของบุคคลในเปาหมายรางวัล
คือคุณคาหรือความสําคัญของรางวัลที่บุคคลใหกับรางวัลนั้น 
 I = Instrumentality หมายถึงความเปนเครื่องมือของผลลัพธ (Outcomes) หรือรางวัล
ระดับ 1 ที่จะนําไปสูผลลัพธที่ 2 หรือรางวัลอีกอยางหนึ่ง คือเปนการรับรูในความสัมพันธของ
ผลลัพธที่ได เปนการเชื่อมโยงรางวัลกับผลงาน 
 E = Expectancy หมายถึง ความคาดหวังถึงความเปนไปไดของการไดซึ่งผลลัพธหรือ
รางวัลที่ตองการเมื่อแสดงพฤติกรรมบางอยาง เปนการเชื่อมโยงระหวางผลงานกับความพยายาม  
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 ทฤษฎคีวามเสมอภาค หรือความเทาเทยีมกัน (Equity Theory) 
 อดัม (Adam. 1965) ไดใหความเห็นเก่ียวกับความพอใจของคนงานเก่ียวกับการจาย
คาตอบแทนวา เก่ียวของกับระดับของการรบัรู (Perceptions) วาในอัตราระหวางสิ่งที่เขาไดรับจาก
งาน (Out Put) กับสิ่งที่เขาอุทิศใหในการทํางานนั้น (In Put) เหมาะสมเสมอภาคกันหรือไมทฤษฎี
ความเสมอภาคนี้ จะเปนสิ่งที่ความรูสึกและมองเชิงเปรียบเทียบความรูสึก (Feeling) หรือการรับรู 
(Perceptions) ของแตละบุคคลจะเกิดข้ึนจากการที่บุคคลนั้นประเมินศักยภาพในการทํางานของตน
กับคาจางที่ไดรับ และความรูสึกเหลานี้ยอมไดรับอิทธิพลจากบรรทัดฐาน(Norms) ภายในองคการ 
และกลุมวิชาชีพ ซึ่งความรูสึกวาตนเองไดรับความเสมอภาคหรือไมเสมอภาคเมื่อเปรียบเทียบกับคน
อ่ืนสามารถเขาใจลักษณะสําคัญของทฤษฎีความเสมอภาคแสดง ดังสมการ 
 

ผลลัพธ (Output) ของบุคคลหนึ่ง ผลลัพธ (Output) ของอีกบุคคลหนึ่ง 
ปจจัยนําเขา (Input)  ของบุคคลหนึง่ ปจจัยนําเขา (Input) ของอีกบุคคลหนึ่ง 

 
 ทฤษฎสีองปจจัยของเฮอรสเบิรก (Herzberg’s Two-Factor Theory)  
 เฮอรเบิรก (Herzberg. 1969) อธิบายวา ความพึงพอใจในงานที่ทําจะเปนสิ่งจูงใจที่เหมือน
ผลการปฏิบัติงานที่ดี โดยมีองคประกอบสําคัญ 2 ประการคือ ปจจัยจูงใจและปจจัยสุขอนามัย  
ปจจัยจูงใจ (Motivator Factors) เปนปจจัยที่เก่ียวของกับงานโดยตรง ซึ่งจะเปนตัวกระตุนใหเกิด
ความพอใจและเปนแรงจูงใจใหบุคคลในองคการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิง ข้ึน
ประกอบดวย  
 1.  ความสําเร็จในการทํางาน (Achievement) หมายถึง การที่บุคคลสามารถทํางานไดเสรจ็
สิ้นและประสบผลสําเร็จอยางดี ความสามารถในการแกปญหาตางๆ การรูจักปองกัน ปญหาที่จะ
เกิดข้ึนและเมื่อสําเร็จ เกิดความรูสึกพอใจในผลสําเร็จของงานนั้นอยางย่ิง  
 2.  การไดรับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การไดรับการยอมรับนับถือไมวา
จากผูบังคับ บัญชา หรือจากบุคคลในหนวยงาน รวมทั้งการยกยองชมเชยแสดงความยินดี การให
กําลังใจหรือการแสดงออกอ่ืนใดที่แสดงใหเห็นถึงการยอมรับในความสามารถ  
 3.  ลักษณะของงาน (Work itself) หมายถึง งานที่ทาทายความสามารถหรือเปนงานที่
อาศัยความคิดริเริ่มสรางสรรค คิดคนสิ่งใหมๆ เปนงานที่มีลักษณะพิเศษตองใชความสามารถ
เฉพาะตัวในการทํางาน  
 4.  ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดข้ึนจากการไดรับ
มอบหมายใหรับผิดชอบและมีอํานาจรับผิดชอบไดอยางเต็มที่ ไมควบคุมมากเกินไปจนขาดความ
อิสระในการทํางาน  

= 
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 5.  ความกาวหนา (Advancement) หมายถึง เมื่องานประสบความสําเร็จ ก็ไดรับการ
ตอบสนองในเรื่องของการไดรับเลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหนงใหสูงข้ึน รวมทั้งมีโอกาสไดศึกษาหาความรู
เพ่ิมเติม หรือไดรับการฝกอบรม  
 ปจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors) เปนปจจัยที่มิใชสิ่งจูงใจโดยตรงในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางาน ตลอดจนไมเปนสิ่งกระตุน ใหบุคคลกระตือรือรนในการทา งานมาก
ย่ิงข้ึน แตเปนขอกําหนดเบ้ืองตน ที่จะปองกันไมใหบุคคลเกิดความไมพอใจในการทํางาน ซึ่งสาเหตุ
อันเกิดจากสภาพแวดลอม โดยไมเก่ียวของกับสวนประกอบของงานเลย ปจจัยเหลานี้ประกอบดวย  
 1.  นโยบายการบริหารขององคการ (Company policies and administration) หมายถึง 
การจัดการและบริหารงานขององคการ ซึ่งจะตองมีนโยบายอยางชัดเจนมีการแบงงานไมซ้ํา ซอน มี
ความเปนธรรม  
 2.  การปกครองบังคับบัญชา (Supervision) หมายถึง ความสามารถของผูบังคับบัญชาใน
การดําเนินงานหรือความยุติธรรมในการบริหาร รวมถึงการมีความรูความสามารถในการแกปญหา
ใหคําแนะนํา ในการทํางานแกผูใตบังคับบัญชาได  
 3.  ความสัมพันธของผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา (Relationship 
with supervisors, peers and subordinates) หมายถึง การติดตอรวมทั้งไมวา จะเปนกิริยาหรือ
วาจาที่แสดงความสัมพันธอันดีตอกัน สามารถทํางานรวมกัน และมีความเขาใจซึ่งกันและกัน  
 4.  สภาพการทํางาน (Working condition) หมายถึง สภาพทางการภาพของงาน เชน แสง 
เสียง อากาศ ชั่วโมงการทํางาน รวมทั้งลักษณะสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ เชน อุปกรณหรือเครื่องมือตางๆ ที่
ใชในการปฏิบัติงาน  
 5.  เงินเดือน (Salary) หมายถึง คาตอบแทนสวัสดิการหรือผลประโยชนทีไ่ดรับเหมาะสม
กับงานที่ทํา 
 6.  ความมั่นคงในงาน (Job security) หมายถงึ ความรูสึกของบุคคลที่มีตอความมั่นคงใน
การทํางาน ความมั่นคงขององคการ หรือความย่ังยืนของอาชีพ  
 7.  ตําแหนงงาน (Status) หมายถึง อาชีพนัน้ เปนที่ยอมรับนับถือของสังคม มีเกียรติและ
ศักด์ิศรี 
 ตามมุมมองของเฮอรเบิรกแลวปจจัยที่นําไปสูความพอใจงานจะแยกและแตกตางจาก
ปจจัยที่นําไปสูความไมพอใจงาน ดังนั้นผูบริหารที่พยายามจะขจัดปจจัยที่สรางความไมพอใจงาน
สามารถทําใหเกิดความสุขไดแตไมใชการจูงใจ พวกเขาจะปลอบโยนบุคคลมากกวาที่จะจูงใจพวก
เขา ดวยเหตุนี้คุณลักษณะ เชน นโยบายของบริษัท สภาพแวดลอมการทํางาน การบังคับบัญชา 
ความสัมพันธระหวางบุคคล และเงินเดือนจะถูกพิจารณา วาเปนปจจัยอนามัย เมื่อปจจัยเหลานี้ไม
ขาดแคลน บุคคลจะไมมีความไมพอใจ แตพวกเขาจะไมมีความพอใจดวย 
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ภาพประกอบ 2 การเปรียบเทียบมุมมองความพอใจงาน  - ความไมพอใจงาน 
 
 ที่มา: นพการณ ทานคํา.  (2548).  ภาวะผูนําของหัวหนางานและความพึงพอใจในการ
ทํางาน กรณีศึกษาฝายทดสอบผลิตภัณฑ บรษิัท ฟลิปเซมิคอนดัคเตอร (ประเทศไทย) จํากัด. 
 
 บนพ้ืนฐานของการคนพบของเขา เฮอรเบิรก ยืนยันวากระบวนการจูงใจบุคคลจะ
ประกอบดวยข้ันตอนสองข้ัน ประการแรกผูบริหารตองมั่นใจวาปจจัยอนามัยจะตองไมขาดแคลน 
ตัวอยางเชน เงินเดือนและความมั่นคงจะตองดี สภาพแวดลอมการทํางานจะตองปลอดภัย และการ
บังคับบัญชาเชิงเทคนิคจะตองถูกยอมรับดวยการใหปจจัยอนามัย ณ ระดับที่เหมาะสม ผูบริหาร
ไมไดกระตุนแรงจูงใจ เพียงแตมั่นใจวาบุคคลจะไม “ไมพอใจ” เทานั้น ดังนั้น ผูบริหารจะดําเนินไป
ยังข้ันตอนที่สอง การใหโอกาสแกบุคคลที่จะไดรับปจจัยจูงใจ เชน ความสําเร็จและการยกยอง 
บุคคลจะมีความพอใจและแรงจูงใจสูงข้ึน 
 เฮอรเบิรกไดสรุปวาปจจัยอนามัยไมสามารถกระตุนแรงจูงใจแตสามารถสรางความไม
พอใจงานได เฮอรเบิรกเสนอแนะวาบริษัทที่ไดตอบสนองปจจัยอนามัยของบุคคลเทานั้นจะกําจัด
ความไมพอใจงานได แตจะไมไดผลการดําเนินงานที่ดีข้ึน  
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 องคประกอบของความพึงพอใจในงาน 
 สมิธ และคณะ (ปฐมพร พ่ึงสุขพระกาฬ. 2553; อางอิงจาก Smith; et al. 1969) ไดกลาว
วาองคประกอบของความพึงพอใจในการทํางาน มี 5 องคประกอบ ไดแก 
 1.  ลักษณะของงาน ไดแก ความนาสนใจในตัวงาน ความแปลกของงาน โอกาสที่จะได
เรียนรูและศึกษางาน โอกาสที่จะทําใหงานนั้นสําเร็จ การรับรู หนาที่ความรับผิดชอบ การควบคุม
การทํางานและวิธีการทํางาน 
 2.  การบังคับบัญชา ไดแก รูปแบบของการบังคับบัญชา การใหคุณใหโทษ การใชเทคนิค
ในการบริหาร ความมีมนุษยสัมพันธของผูบังคับบัญชา และทักษะของผูบังคับบัญชา 
 3.  รายได หมายถงึ จํานวนเงินทีไ่ดรับ ความยุติธรรม หรือความเทาเทียมกันของรายได 
 4.  การเลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหนง ไดแก โอกาสที่จะไดเลื่อนตําแหนงสูงข้ึน ความยุติธรรมใน
การเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนง และหลักเกณฑในการพิจารณาเลื่อนตําแหนง 
 5.  เพ่ือนรวมงาน หมายถึง บุคลากรที่ทํางานในหนวยงานทีม่ีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย
ชักชวนกันทํางาน การใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนมิตรภาพที่ดีระหวางกัน 
 มิลตัน (ปฐมพร พ่ึงสุขพระกาฬ. 2553; อางอิงจาก Milton. 1981) ไดกลาววาองคประกอบ
ที่มีผลตอความพึงพอใจในการทํางานดังนี ้
 1.  ลักษณะงาน หมายถึง ความนาสนใจภายในของงาน ความแปลกใหมของงาน โอกาสที่
จะไดเรียนรู ปริมาณงาน โอกาสที่จะทําใหสําเร็จ งานทีไ่ดใชความรูความสามารถ 
 2.  เงินเดือน หมายถึง จํานวนเงินที่ไดรับ ความยุติธรรมหรอืความเทาเทียมกันของรายได 
วิธีการจายเงิน 
 3.  การเลื่อนตําแหนงการงาน หมายถงึ โอกาสในการเลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหนง ความ
ยุติธรรมในการเลื่อนตําแหนง 
 4.  การไดรับการยอมรับนับถือ หมายถึง การไดรับการยกยองชมเชยในผลสําเร็จของงาน
ความเชื่อมั่นในผลงาน 
 5.  ผลประโยชน หมายถึง บําเหน็จ บํานาญ คารักษาพยาบาล วันหยุด 
 6.  สภาพการทํางาน หมายถึง ชั่วโมงการทํางาน การหยุดพัก วัสดุอุปกรณ บรรยากาศใน
การทํางาน สถานทีต่ั้ง สิ่งอํานวยความสะดวกทางกาย 
 7.  การนิเทศงาน หมายถงึ เทคนิควิธีการของการนิเทศ ความมีมนุษยสัมพันธในการนิเทศ 
และทักษะการบริหารของผูนิเทศ 
 8.  ความสัมพันธกับผูรวมงาน หมายถึง การยกยองนับถือ การชวยเหลือ และความมีไมตรี
ที่ดีตอกัน 
 9.  การบริหารงาน หมายถึง นโยบายการบริหารงาน 
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 การสรางความพึงพอใจในงาน 
 นิวคัมเมอร (Newcomer. 1955: 22) ไดกลาวถึง วิธีจูงใจใหคนเกิดความพึงพอใจในการ
ทํางานโดย ดูความตองการของคนงานเปนหลัก ซึ่งเปนวิธีจูงใจเชิงจิตวิทยา ดังนี้ 
 1.  ความเขาใจและความซาบซึ้งตอคุณภาพของงานและความสามารถของแตละบุคคลโดย
มีความสัมพันธดีกับผูรวมงาน ผูอยูใตบังคับบัญชา ดวยวิธีการสรางความรูสึกเปนสวนหนึ่งของกลุม 
โดยวิธีใหเกียรติในโอกาสที่เหมาะสม เมื่อจะตําหนิก็เรียกมาเปนการสวนตัว พรอมกับมองหาทาง
ชวยเหลือแกไขใหดีข้ึนมากกวาจะเปนการลงโทษอยางเดียว นอกจากนั้นยังมีการอธิบายงานที่มอบ
ให เพ่ือใหเขาใจชัดเจนและแสดงความเขาใจในความคิดและคําแนะนําของผูรวมงานและมีวิธีการ
ควบคุมงานที่เหมาะสม 
 2.  คนทํางานควรจะไดรับความกาวหนาของตนเอง และบทบาทของหนวยงานของเขาวามี
ความสําคัญมากนอยเพียงใด เพ่ือเขาจะไดทราบสายการเลื่อนข้ัน และโอกาสสําหรับความกาวหนา
ของตนเอง 
 3.  ควรมอบงานที่ทาทายให เพราะงานที่ซ้ําซากจะทําใหเกิดความเบ่ือหนาย 
 4.  กําหนดเวลาพักผอนใหแนนอน การไดพักผอนชั่วระยะหนึ่งจะเปนการลดความเบ่ือ
หนาย ฝายจัดการและฝายบริหารแมจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงปจจัยเก่ียวกับบุคคล เชน อายุ เพศ 
การศึกษา บุคลิกภาพ แตก็สามารถจัดและสรรหา รวมทั้งบรรจุบุคลากรใหเหมาะสมกับงานที่ทํา ซึ่ง
ควรพิจารณาถึงปจจัยตางๆ ที่เก่ียวของกับบุคคลที่มสีวนในการใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน
ดวย 
 
 ผลที่ไดรับจากความพึงพอใจในงาน 
 ณัฐณิชา ปานศักด์ิ (ปฐมพร พ่ึงสุขพระกาฬ. 2553: 40; อางอิงจาก ณัฐณิชา  ปานศักด์ิ.  
2544) อธิบายวา การสรางความพึงพอใจในการทํางานใหเกิดข้ึนในองคการและสงผลดีตอองคการ 
ดังตอไปนี้ 
 1.  ลดอัตราการเขาออกของงาน ย่ิงผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในการทํางานเทาใด อัตรา
การเขาออกงานก็ย่ิงนอยลงเทานั้น องคการที่ไมตองการใหคนเขาออกสูงจึงควรสรางความพึงพอใจ
ในการทํางานใหเกิดมากข้ึน โดยเฉพาะในชวงที่มีการจางงานเต็มที่ในตลาด ซึ่งคนงานมีโอกาสเลอืก
งานที่ทําใหมากกวาหรืองานนั้นจําเปนตองอาศัยผูมีความสามารถเฉพาะและมีประสบการณสูง 
 2.  ลดอัตราการขาดงาน ความสัมพันธระหวางการขาดงานจะมีความผูกพันกับความพึง
พอใจในการทํางานนั่นเอง ย่ิงคนมีความพอใจในงานมาก การขาดงานจะย่ิงนอยลง แตถาความไม
พอใจในงานมีมากข้ึน ผูปฏิบัติงานมีแนวโนมขาดงานมากและการขาดงานนั้นจะไมมีเหตุผลสมควร
ดวยอัตราการเขาออกของงาน และการขาดงานที่ไมมีเหตุผลสมควรยอมเปนตัวชี้ถึงระดับความไม
พอใจในงานไดเปนอยางดี และเปนตัวชี้ที่ผูบริหารองคการตองพึงใหความสนใจเปนพิเศษ 
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 3.  ลดการรองทุกข องคการที่มีการจัดระบบการแกไขขอรองทุกขที่ดี ไมวาจะเปนเรื่องการ
รองทุกขเก่ียวกับการทํางาน หรือเก่ียวกับการปฏิบัติงานระหวางบุคคลที่มีการรองทุกขนอยลงถา
ผูปฏิบัติงานมีความพอใจในงานเพ่ิมข้ึน จะเปนการลดปญหารองทุกขดวย 
 4.  ลดขอพิพาทแรงงาน การสรางความพึงพอใจในการทํางาน จะทําใหผูปฏิบัติงานไมมี
แรงกดดันในการเรียกรองใหปรับปรุงสภาพการทํางานหรือผลตอบแทนในการทํางานปญหาขอ
พิพาทแรงงานที่เกิดจากการเรียกรอง และเจรจาตอรองที่ตกลงกันไมไดจึงมีนอยลง แตถาผูปฏิบัติ 
งานมีความไมพอใจในงานมาก ขอพิพาทแรงงานอาจมีความรุนแรงถึงข้ันนัดหยุดงานหรือปดงานงด
จางได 
 5.  สุขภาพของคนงานดีข้ึน ความไมพอใจในงานนําไปสูสุขภาพจิตที่เสื่อมโทรมโดยเฉพาะ
ความเครียด และความกังวลจะนําไปสูความเจ็บปวย โรคหัวใจ โรคกระเพาะอาหาร ความเครียดใน
งานอาจเกิดจากความไมแนใจในบทบาท การไดรับมอบหมายงานเกิดความสามารถหรือการมี
สัมพันธภาพที่ไมดีในที่ทํางานได 
 6.  ลดพฤติกรรมการกาวราว คนทํางานที่มีระดับความพึงพอใจในการทํางานต่ํา อาจกอ
พฤติกรรมกาวราวไดดวย เชน การจงใจทําผิด การเปดเผยความลับขององคการแกองคการอ่ืน การ
เฉ่ือยงาน การลักขโมย การละเมิดขอบังคับในการทํางาน การขัดคําสั่งในการทํางาน การขัดคําสั่ง
ผูบังคับบัญชา การทะเลาะวิวาทกับเพ่ือนรวมงาน เปนตน การสรางความพึงพอใจในการทํางานจึง
เปนการลดพฤติกรรมกาวราวเหลานี้ดวย 
 7.  การเพ่ิมผลผลิต แมวาจะไมมีการศึกษาใดที่ชี้ชัดวา ความพึงพอใจในการทํางานจะมี
สวนเพ่ิมผลผลิตใหกับองคการหรือไมเพียงใด อยางนอยความพึงพอใจในการทํางานก็เปนการลด
ความสูญเสียในการทํางาน กอใหเกิดสัมพันธภาพที่ดี มีการทํางานเปนทีมและทําใหบุคคลสามารถ
ทํางานในองคการไดอยางมีความสุข และเมื่อองคการมีระดับความพอใจในงานที่ดีแลว ผูบริหารยอม
สามารถสงเสริมใหมีการเพ่ิมผลผลิตในรูปแบบและกิจกรรมตางๆ ไดงายข้ึน 
 
แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวของกับผูนํา และภาวะผูนํา (Theories of Leadership)  
 แนวคิด และความหมายของผูนํา (Definition of Leader) มีผูใหความหมายไวดังนี้ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2524. อางถึงใน ปฐมพร พ่ึงสุขพระกาฬ. 2553:12) 
ไดใหความหมายของคําวา ผูนําไวคือ ผูใดก็ตามที่ทําใหผูอ่ืนทําสิ่งตางๆ โดยตนเองอาจเปนผูเริ่ม
แสดงพฤติกรรมหรือเปนผูวางแผนจัดระเบียบหรือควบคุมการกระทําของผูอ่ืน หรือโดยการใช
อํานาจหรือตําแหนงของตน และหมายถึงบุคคลที่ใชความสามารถในการเกลี้ยกลอมใหผูอ่ืนยอมตาม
ดวยความสมัครใจ 
 ปฐมพร พ่ึงสุขพระกาฬ (2553: 12) กลาววา ผูนําจะตองหย่ังรูและเชื่อมโยงวิสัยทัศนที่
เก่ียวกับอนาคตใหได 
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 โมรพรีท และคณะ (ปฐมพร พ่ึงสุขพระกาฬ. 2553: 12; อางอิงจาก Morphet; et al. 1967)  
ไดใหความหมายของการเปนผูนําวา หมายถึง อิทธิพลของการกระทํา พฤติกรรม ความเชื่อถือ และ
ความรูสึกของบุคคลหนึ่งในระบบสังคมที่มีตออีกบุคคลหนึ่ง โดยที่ผูถูกกระทําเต็มใจยอมรับอิทธิพล
นั้น 
 โบเรส และดีเวนพาส (ออยทิพย ลาสิงหวงษ. 2554: 30; อางอิงจาก Boles; & Devenport. 
1975)  ใหความหมายวา ภาวะผูนําเปนกระบวนการซึ่งบุคคลใชความคิดริเริ่มสรางสรรคชวยใหกลุม
ปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดผลผลิตเปนไปตามเปาหมาย ทําใหกลุมดํารงอยูไดโดยสนองความตองการของ
สมาชิกในกลุมนั้นๆ ดวยจ 
 เฮอรซี และบานชาด (ออยทิพย ลาสิงหวงษ. 2554: 31; อางอิงจาก Hersey; & 
Blanchard. 1993) ใหความหมายวา ภาวะผูนําเปนกระบวนการที่ใหบุคคล หรือกลุมบุคคลใชความ
พยายามในการปฏิบัติงานในหนาที่ใหบรรลุเปาหมายภายใตสถานการณที่กําหนด 
 พูลูเก็ต (ออยทิพย ลาสิงหวงษ. 2554: 31; อางอิงจาก Pulukett. 1988) ไดนิยามวา ภาวะ
ผูนําเปนความสามารถในการทําใหผูอ่ืนทํางานใหสําเร็จ พรอมกับไดรับความเคารพ ความไววางใจ 
ความจงรักภักดี และความรวมมือดวยความเต็มใจไปพรอมๆ กัน 
 แมคฟนแลน (McFarland. 1979: 214-215) กลาววา ผูนํา คือ บุคคลที่มีความ สามารถใน
การใชอิทธิพลใหคนอ่ืนทํางานในระดับตาง ๆ ที่ตองการใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่ตั้งไว  
Yukl, Gary A (Yukl, Gary A.1989:3-4) กลาววา ผูนํา คือ บุคคลที่มีอิทธิพลสูงสุดในกลุม และเปนผู
ที่ตองปฏิบัติภาระหนาที่ของตําแหนงผูนําที่ไดรับมอบหมายบุคคลอ่ืนในกลุมที่เหลือก็คือผูตาม แม
จะเปนหัวหนากลุมยอย หรือผูชวยในการปฏิบัติหนาที่ตางๆ ก็ตาม  
 ดูบริน (Dubrin. 2005) กลาวถึง ผูนํา (Leader) วาเปนบุคคลที่ทําใหองคการเจริญกาวหนา
และบรรลุผลสําเร็จโดยเปนผูที่มีบทบาทแสดงความสัมพันธระหวางบุคคลที่เปนผูใตบังคับบัญชา 
หรือเปนบุคคลที่กอใหเกิดความมั่นคงและชวยเหลือผูอ่ืนเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของกลุม 
Yukl, Gary A (Yukl, Gary A.1989:3-4) กลาววา ภาวะผูนํา คือ พฤติกรรมสวนตัวของบุคคลหนึ่งที่
จะชักนํากิจกรรมของกลุมใหบรรลุเปาหมายรวมกัน (Shared Goal) 
 แมนฟนแลน (McFarland. 1979: 303) กลาววา ภาวะผูนํา คือ ความสามารถที่จะชี้แนะ 
สั่งการ หรืออํานวยการ หรือมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูอ่ืนเพ่ือใหมุงไปสูจุดหมายที่กําหนดไว  
Mitchell and Larson (Mitchell and Larson.1987:435) กลาววา ภาวะผูนํา เปนกระบวนการที่
บุคคลใชอิทธิพลตอกลุม เพ่ือใหบรรลุความตองการของกลุม หรือจุดมุงหมายขององคการ  
 ครูซ และวิชริช (Koontz; & Weihrich. 1988: 437) กลาววา ภาวะผูนําเปนเรื่องของศิลปะ
ของการใชอิทธิพลหรือกระบวนการใชอิทธิพลตอบุคคลอ่ืน เพ่ือใหเขามีความเต็มใจและกระตือรือรน
ในการปฏิบัติงานจนประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายของกลุม  
 สทูเนอร และฟรีแมน (Stoner; & Freeman. 1989: 459) อธิบายวา ภาวะผูนําเปน
กระบวนการของการชี้แนะและอิทธิพลตอกิจกรรมตางๆของสมาชิกของกลุม  
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 เนลสัน และควิก (Nelson; & Quick. 1997:346) อธิบายวา ภาวะผูนํา หมายถึง กระบวน-
การในการแนะแนวและนําทางพฤติกรรมของคนในสภาพของการทํางาน  
 กิบสัน, ลวันซีวิค และดอนเนลลี  (Gibson, Lvancevich; & Donnelly. 1997:272) อธิบาย
วา ภาวะผูนํา (Leadership) ในเชิงปฏิสัมพันธระหวางกันของสมาชิกในกลุม โดยมีผูนําเปนตัวแทน
ในการเปลี่ยนแปลง เปนบุคคลที่มีอิทธิพลตอบุคคลอ่ืนๆในกลุม  
 
 แนวคิดภาวะผูนําสมัยใหม  

 ฮูส, เดลเบงส และทาริส (Hartog and Koopman, 2001: 173; citing House, Delbecq; & 
Taris. 1998) กลาววา กระแสในปจจุบันไดมุงใหความสนใจกับ ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลง 
(Transformational Leadership) และภาวะผูนําที่มีความสามารถพิเศษ (Charismatic leadership) 
ซึ่งแนวคิดเหลานี้ไดพยายามอธิบายวา ผูนําประสบความสําเร็จในระดับสูงในการจูงใจสมาชิก ความ
ผูกพันตอองคการ ความเคารพนับถือ ความไววางใจ ความชื่นชมในตัวผูนํา การอุทิศตนในการ
ทํางาน ความจงรักภักดี และการปฏิบัติงานของสมาชิกไดอยางไร และยังพยายามอธิบายอีกวา ผูนํา
บางคนสามารถนําองคการหรือหนวยงานของตนประสบความสําเร็จอยางยอดเย่ียมไดอยางไร  
 ฮารตอง และคูปแมน (Hartog; & Koopman.  2001: 167) กลาววา เนื่องจากการดําเนิน
ธุรกิจขององคการในยุคโลกาภิวัตน ที่มีการลงทุนหรือดําเนินธุรกิจขามประเทศ ทําใหหลายๆ
องคการมุงสรางผูนําที่สามารถบริหารและจัดการคนในประเทศที่ไปลงทุนหรือดําเนินธุรกิจ ประกอบ
กับแนวคิดที่มีอยูยังอาจไมเพียงพอตอการสรางรูปแบบภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงนําไปสู
การพัฒนาแนวคิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม (Cross-Cultural Perspectives) ข้ึน Hartog; & 
Koopman กลาววานักวิชาการที่ศึกษาเก่ียวกับภาวะผูนําหลายๆ ทานที่ไดวิพากษวิจารณแนวคิด
เก่ียวกับภาวะผูนําที่มีอยูจากอดีตถึงปจจุบันวามีความเฉพาะเจาะจงทางสังคมและวัฒนธรรม เพราะ
แนวคิดและทฤษฎีสวนใหญมาจากการศึกษาวิจัย และทดลองในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา หรอื
ประเทศทางยุโรปเพียงบางประเทศเทานั้น ดังเชนที่ (Hartog; & Koopman. 2001: 178; citing 
House. 1995) ไดกลาววา ทฤษฎีภาวะผูนําสวนใหญมักจะมีพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมของประเทศแถบ
ทวีปอเมริกาเหนือ โดยเฉพาะวัฒนธรรมอเมริกันที่ลักษณะบางอยางแตกตางจากวัฒนธรรมใน
ประเทศอ่ืนๆ เชน การเนนที่ปจเจกบุคคล ในขณะที่บางวัฒนธรรมลักษณะการรวมกลุมทางสังคมจะ
มีความโดดเดนกวา แตก็ยังมีการนําทฤษฎีเหลานี้มาตีความโดยปราศจากการประยุกตที่เหมาะสม 
โดยเฉพาะประเทศที่กําลังพัฒนาที่คอนขางจะมีความแตกตางอยางเห็นไดชัดจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาหรือประเทศที่พัฒนาแลวอ่ืนๆ ยังไดอภิปรายวา ในประเทศที่กําลังพัฒนาควรใหความ 
สําคัญกับการเปลี่ยนแปลงองคการมากกวาการใหความสําคัญกับการรักษาสภาพที่เปนอยูใน
ปจจุบัน  
 เดล ฮาตอง และคณะ (Hartog; & Koopman, 2001: 179; citing Den, Hartog; et al. 
1999) ใหความคิดเห็นวา บทบาทของผูนําที่มีความสามารถพิเศษ (Charismatic Leadership Role) 
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มีความสําคัญตอองคการในประเทศกําลังพัฒนา โครงการวิจัย GLOBE ที่เปนการศึกษาในระยะยาว
ใน 60 ประเทศ มีวัตถุประสงคเพ่ือคนหาคุณสมบัติรวมของภาวะผูนําที่เหมือนกันในทุกวัฒนธรรม 
และเพ่ือคนหาคุณสมบัติของภาวะผูนําที่เปนที่ยอมรับในตางวัฒนธรรม ซึ่งไดผลโดยสรุปวา หลายๆ
คุณสมบัติที่เหมือนๆกันในทุกวัฒนธรรมสะทอนภาวะผูนําแบบใชความสามารถพิเศษ สรางแรง
บันดาลใจ และมีวิสัยทัศนกวางไกล (charismatic, inspirational, and visionary leadership) 
นอกจากนั้น ผูนําที่มุงการทํางานเปนทีม (Team-oriented leadership) มุงความเปนเลิศ (being 
excellence oriented) เด็ดขาด (decisive) เฉลียวฉลาด (intelligent) และใชวิธีแกปญหาแบบ win-
win (a win-win problem solver) ก็มีลักษณะเปนคุณสมบัติรวมเชนกัน  
 จากผลการศึกษาของ Graen; & Wakabayashi (Muchinsky, 2003: 436-438; citing  
Graen; & Wakabayashi. 1994) ที่ศึกษาความแตกตางทางวัฒนธรรมญี่ปุนและอเมริกัน ในบริษัทที่
มีการลงทุนขามชาติ โดยประกอบดวยพนักงานทั้งญี่ปุนและอเมริกันทํางานรวมกัน ปรากฏวา 
ผูจัดการของทั้งสองชาติมีลักษณะของวัฒนธรรมในการทํางานบางอยางที่แตกตางกัน ซึ่งไดมีการ
เสนอทางออกโดยการใหทั้งสองฝายตางเรียนรูวัฒนธรรมของกันและกัน แลวรวมกันสรางวัฒนธรรม
ขององคการซึ่งเปนวัฒนธรรมรวมกันข้ึนมา  
 ฮูส, ไร และอดิสยา (Muchinsky, 2003: 438; citing House, Wright; & Aditya.  1997) 
และบอด และสมิท (Muchinsky. 2003: 438; citing Bond; & Smith. 1996) ไดอภิปรายวา ความ
แตกตางทางวัฒนธรรมมีอิทธิพลตอความคาดหวังและการตั้งสมมติฐานเก่ียวกับสิ่งแวดลอมของ
บุคคล ทัศนคติที่มีตอคนวัฒนธรรมอ่ืน และรูปแบบการมีปฏิสัมพันธทางสังคม อีกทั้งอิทธิพลทาง
วัฒนธรรมยังมีผลกระทบตอรูปแบบภาวะผูนําที่มีประสิทธิผล ซึ่งแสดงใหเห็นวารูปแบบภาวะผูนําที่
ประสบความสําเร็จควรจะตองข้ึนกับปจจัยดานวัฒนธรรม 
 อยางไรก็ตามก็ยังไมมีผูใดสามารถสรุปไดวา รูปแบบผูนําแบบใดที่จะทําใหผูนํามี
ประสิทธิภาพสูงสุด (ธงชัย สันติวงษ. 2540: 205) ทั้งนี้เพราะภาวะผูนํานั้นเปนเรื่องที่สัมพันธกับตัว
แปรอีกมากมายซึ่งไมไดหยุดนิ่ง หากแตเปลี่ยนแปลง เคลื่อนไหวอยูเสมอ 
 
 ลักษณะภาวะผูนํา 
 มิทเชล และลารสัน จูเนียร (Michell; & Larson, Jr. 1987: 435-436) ไดชี้ใหเห็นองค 
ประกอบที่สําคัญ 3 ประการ ในการพิจารณาวาผูนําใดมีภาวะผูนําหรือไม ไดแก  
 1.  ภาวะผูนํา เปนกระบวนการของการใชอิทธิพล ที่ผูนําพยายามจะมีอิทธิพลเหนือผูตาม 
เพ่ือใหมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามตองการโดยมีจุดมุงหมายขององคการเปนเปาหมาย ไมใช
เรื่องของบุคคลที่จะพึงมีภาวะผูนําไดโดยที่ไมไดมีการกระทําใดๆ เปนกระบวนการ (process) ให
เกิดอิทธิพลตอผูอ่ืน ดังนั้น ผูนําทางจากการแตงตั้ง เชน ผูอํานวยการ ผูบัญชาการ อาจจะมีภาวะ
หรือไมก็ได ทั้งนี้ข้ึนอยูวามีลักษณะทั้ง 3 ประการหรือเปลาในทางตรงขามผูที่แสดงภาวะผูนําอาจจะ
ไมเปนผูนําที่แบบทางการ แตมีองคประกอบ 3 ประการนั้น  
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 2.  ภาวะผูนํา นอกจากเปนกระบวนการแลว ภาวะผูนําจะเกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อผูตามยอมให
ผูนําใชอิทธิพลตอตัวเขาซึ่งโดยทั่วไปก็ตองพิจารณาถึงระดับความถูกตองของอิทธิพลที่ใชดวยวา
ไมใชเปนการใชอํานาจเขาขูเข็ญหรือบีบบังคับใหทําตาม เพราะถาเปนการเชนนัน้ก็ไมถือวาผูนํามี
ภาวะผูนําได  
 3.  ภาวะผูนํา จะถูกอางถงึเมื่อจุดมุงหมายของกลุม หรือองคการประสบความสําเร็จ ดังนั้น
ถาหากผูนําไมสามารถนํากลุมไปสูความสําเร็จดังกลาวไดก็ยอมหมายถึงวาผูนําไมไดแสดงภาวะ
ผูนําหรือไมมีความสามารถในการนํานั่นเอง  
 
 ประสิทธิภาพของภาวะผูนํา 
 ความหมายของประสิทธิภาพของภาวะผูนําก็เหมือนกับความหมายของภาวะผูนําที่มีมาก 
และแตกตางกันไปตามความสนใจ และขอบเขตการศึกษาของนักวิจัย นอกจากนั้นสิ่งสําคัญอีก 
ประการหนึ่ง คือ เกณฑ (Criteria) ที่จะใชวัดหรือประเมินประสิทธิภาพของภาวะผูนําจากการ ศึกษา
งานวิจัย พบวา เกณฑ (Criteria) ที่ใชในการประเมินประสิทธิภาพผูนํา พอแยกไดเปน 3 ลักษณะคือ  
1. ผลที่เกิดข้ึนของกลุม (Outcome) คือผลที่เกิดข้ึนของกลุม เนื่องจากความสามารถ ในการนํา หรือ
ภายใตการนําของผูนํา เชนผลสําเร็จของการปฏิบัติงานของกลุม การสามารถ บรรลุวัตถุประสงค
ที่ตั้งไว การอยูรอดของกลุมความกาวหนาของกลุม ความพรอมของกลุม ความสามารถในการ
แกปญหาของกลุม ความพึงพอใจของสมาชิกของกลุมที่มีตอผูนํา และฐานะที่ ไดรับการยอมรับไม
เปลี่ยนแปลงของผูนํา สําหรับผลสําเร็จของการปฏิบัติงานในองคการธุรกิจ อาจจะเห็นไดชัดจากผล
กําไร ที่เพ่ิมข้ึน ยอดขายที่เพ่ิมข้ึน ครองสวนแบงของตลาดมากข้ึน เงินหมุนเวียนลงทุนมากข้ึน 
รวมทั้ง การยอมรับในผูนําจากผูบังคับบัญชา เพ่ือน และผูตามมากข้ึน สวนองคการของรัฐมักจะเนน
ไปที่ ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตและการบริการขององคการ  
 2.  ทัศนคติของผูตาม (Attitude of Followers) ทัศนคติของผูตามหรือผูใตบังคับบัญชาที่มี
ตอผูนํา นิยมใชเปนเกณฑตัดสินประสิทธิภาพของผูนําอีกเกณฑหนึ่ง ซึ่งสวนใหญจะทราบได โดย
การใชแบบสอบถามหรือการสัมภาษณผูตาม ดังตัวอยางคําถามตอไปนี้ -ผูนําสามารถตอบสนอง
ความตองการและคาดหวังของผูตามไดดีเพียงใด -ผูตามชอบ ยกยองและยอมรับผูนําเพียงใด -ผู
ตามมีความยินดีในการปฏิบัติงานตามคําสั่งหรือคําขอรองของผูนําแคไหน -ผูตามตอตาน เพิกเฉย 
ที่จะไมปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําขอรองของผูนําหรือเปลา นอกจากนั้น อาจดูไดจากการมีคํารองทุกข
และบัตรสนเทหตาง ๆ สงถึงผูนําในระดับสูงกวา รวมทั้งการขอยาย การขาดงาน การหนวงเหนี่ยว
งาน และการหยุดงานมากข้ึน เปนตน  
 3.  คุณภาพของกระบวนการกลุม (Quality of Group Process) คุณภาพของกระบวนการ
กลุมก็เปนเกณฑที่ใชประเมินประสิทธิภาพของผูนํา โดยประเมินจากความสนับสนุนดานตาง ๆ และ
ความตั้งใจที่จะทําใหคุณภาพของกระบวนการกลุมของลูกนองมีคุณภาพดีข้ึนในดานความ สามัคคี 
ความรวมมือ แรงจูงใจ การแกปญหา การตัดสินใจ การแกไขความขัดแยง ประสิทธิภาพ ของงาน
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เฉพาะดาน กิจกรรมขององคการ การมีทรัพยากรอยางพอเพียง และความพรอมของกลุมที่จะรับมือ
ตอการเปลี่ยนแปลง และเหตุการณวิกฤตตาง ๆ รวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของการทํางาน 
การสรางความมั่นใจใหสมาชิก การเพ่ิมพูนทักษะในงาน และการพัฒนาสุขภาพจิตของสมาชิกใหดี
ข้ึน  
 
 วิธีการการศึกษาภาวะผูนํา 
 ยุคล (Yukl, 1989: 7-8) อธิบายวาการศึกษาภาวะผูนําไดกระทํากันมานานแลวและมี
งานวิจัยที่เก่ียวของกับภาวะผูนําจํานวนมาก อยางไรก็ตามในการศึกษาเหลานั้น จะมีแนวทาง
การศึกษาไมแตกตางกันนักดังที่ยุคลไดสรุปแนวทางการศึกษาภาวะผูนําของงานวิจัยไดเปน 4 
แนวทาง ดังตอไปนี้คือ  
 1. อํานาจ-อิทธิพล (Power-Influence Approach) การศึกษาประสิทธิภาพของ ภาวะผูนํา
จากอํานาจ-อิทธิพลของผูนํา สวนใหญจะเนนหรือพิจารณาที่ขนาด ชนิดและการใชอํานาจ ของผูนํา 
ดังที่ยอมรับกันแลววาอํานาจเปนสิ่งสําคัญสําหรับผูนํา เพราะนอกจากจะทําใหมีอิทธิพลตอ ลูกนอง
แลว ยังสามารถมีอิทธิพลตอเพ่ือนผูนําในระดับเดียวกันตอผูบังคับบัญชาในระดับสูง รวมทั้ง 
บุคคลภายนอกหนวยงานและองคการได  
 2. พฤติกรรม (Behavior Approach) การศึกษาประสิทธิภาพของภาวะผูนําจาก 
พฤติกรรมหรือแบบของผูนํานั้นมักจะมุงไปที่พฤติกรรมอะไรบางของผูนําที่ใชในการปฏิบัติหนาที่
ตางๆหรือผูนําทําอะไรบางในการปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ การ
ศึกษาวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมของผูนําจะแบงออกไดเปน 2 กลุมใหญ ๆ โดยกลุมแรกจะ
ทําการศึกษากิจกรรมตาง ๆ ของงานบริหารของผูนําและเวลาที่ผูนําใชในแตละกิจกรรมในระยะตน 
สวนในปจจุบันจะมุงเนนศึกษาภาระหนาที่หรืองานของผูนําแตละชนิด เพ่ือคนหาพฤติกรรมของผูนาํ
ที่เหมาะหรือทําใหแตละภารกิจประสบความสําเร็จ  
 3. คุณลักษณะ (Trait Approach) การศึกษาวิจัยแบบนี้จะมุงเนนไปที่คุณลักษณะเฉพาะ 
ของผูนําซึ่งในอดีตที่ผานมาเชื่อวาผูนําที่ประสบความสําเร็จจะมีคุณสมบัติพิเศษเหนือกวาผูตาม เชน 
การทํางานไมรูจักเหน็ดเหนื่อย การสามารถหย่ังรูใจคนได การคาดคะเนเหตุการณลวงหนาได 
แมนยําอยางนามหัศจรรย และมีพรสวรรคในการชักจูงคนไดอยางเหลือเชื่อ การศึกษาคุณลักษณะ 
ของผูนําไดมีมากในระหวาง ค.ศ.1930 - 1940 แตก็ไมมีงานวิจัยใดยืนยันไดวาคุณลักษณะของผูนํา
แตละคุณลักษณะมีความสัมพันธตอความสําเร็จของผูนําไดอยางไร  
 4. สถานการณ (Situation Approach) การศึกษาวิจัยสถานการณที่มีผลตอ ประสิทธิภาพ
ของภาวะผูนํานั้น จะมุงเนนศึกษาสถานการณที่สําคัญ ๆ เชน อํานาจหนาที่ และความ มั่นคงของ
ผูนํา ลักษณะงานของผูนํา ความสามารถและแรงจูงใจของผูตาม สภาพแวดลอมภายนอก ความ
คาดหวังและขอเรียกรองตาง ๆ เก่ียวกับงานของลูกนอง เพ่ือนรวมงาน และบุคคลภายนอก องคการ  
 



 20 

 ทฤษฎีเก่ียวกับผูนํา และภาวะผูนํา (Theories of Leadership) 
 1. การศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (The Michigan Studies) 
  มหาวิทยาลัยมิชิแกนไดทําการศึกษาพฤติกรรมของผูนําและแบงพฤติกรรมของผูนํา
ออกเปน 2 ประเภท (Riggp. 1990: 285-287) คือ 
  1.1 พฤติกรรมผูนําแบบมุงคน (Employee – Centered Behavior) ผูนําแบบนี้จะสนใจ
ความตองการทางสังคมและอารมณของผูใตบังคับบัญชา 
  1.2  พฤติกรรมผูนําแบบมุงงาน (Job – Centered Behavior) ผูนําประเภทนี้จะสนใจที่
ความสําเร็จของงาน ไมสนใจความตองการทางสังคมหรืออารมณของผูใตบังคับบัญชา 
การศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกน ซึ่งสนับสนุนแนวคิดการแบงข้ัวบนเสนความตอเนื่องของ 
Tannenbaum; & Schmidt นี้ แตเรียกดานหนึ่งเปน แบบมุงคน และอีกดานหนึ่งเปนแบบมุงงานหรอื
แบบมุงการผลิต โดยดานที่มุงคนนั้นจะคํานึงถึงปจจัยความเปนมนุษยของคนงานและการพัฒนา
ทีมงานในขณะที่ดานการมุงงานหรือมุงการผลิตจะเนนการแบงงานออกเปนงานประจํา (Routine 
Tasks) กําหนดวิธีการทํางาน แลวมีการควบคุมอยางใกลชิดเพ่ือใหไดผลงานตามมาตรฐานที่
กําหนดไว อยางไรก็ตาม ผลการศึกษาก็ยังไมมีความชัดเจน เนื่องจากวาบางหนวยงานที่มีผูบริหาร
แบบมุงคนกลับมีผลผลิตต่ําและบางหนวยงานที่มีผลผลิตสูงกลับมีผูบริหารแบบมุงงาน 
 
 2. การศึกษาของมหาวิทยาลัยโอไฮโอ (The Ohio State Studies) 
  นักวิจัยของมหาวิทยาลัยแหงรัฐโอไฮโอ (Stodill; & Coons. 1957: 123-127) พบวา
พฤติกรรมของผูนําสามารถอธิบายได 2 มิติ คือ มิติการมุงคน (Consideration) และมิติการมุงงาน 
(Initiating Structure) 
  2.1  มิติผูนําที่มุงคนหรือคํานึงถึงผูอ่ืนเปนหลัก (Consideration) คือ พฤติกรรมของ
ผูนําที่มุงการสรางความไววางใจรวมกัน ใชการติดตอสื่อสารแบบสองทาง เคารพตอความคิดเห็น
และใหความสําคัญกับความรูสึกของผูใตบังคับบัญชา 
  2.2  มิติผูนําที่มุงงานหรือคํานึงตนเองเปนหลัก (Initiating Structure) คือ พฤติกรรม
ของผูนําที่มุงระบุงานและความรับผิดชอบที่เจาะจงของสมาชิกองคการใหชัดเจน กําหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน ประสานกิจกรรมของพนักงานและใหความสําคัญกับหมายกําหนดการ 
 ผลการศึกษาที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอ พยายามจะกําหนดพฤติกรรมผูนําที่สําคัญข้ึน โดยใช
แบบสอบถามวัดพฤติกรรมผูนําที่แตกตางกัน และศึกษาปจจัยบางประการ เชน การทํางานเปนทีม 
กับความพึงพอใจวาอยางไหนมปีระสิทธิผลมากที่สุด ในที่สุดก็ไดรูปแบบพฤติกรรมผูนํา 2 รูปแบบ 
คือแบบมุงโครงสรางงาน ซึ่งคลายกับพฤติกรรมผูนําแบบมุงงาน คือ เปนระดับของพฤติกรรมที่ผูนํา
ไดกําหนดบทบาททั้งตัวของผูนําเองและของผูใตบังคับบัญชาเพ่ือใหบรรลุจุดหมายขององคการ
โดยเฉพาะบทบาทในหนาที่พ้ืนฐานทางการบริหาร เชน การวางแผน การจัดองคการ และการสัง่การ
เปนตน ซึ่งไดเนนเรื่องงานเปนหลัก อีกรูปแบบหนึ่งคือ แบบมุงความสัมพันธคลายกับพฤติกรรม
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ผูนําแบบมุงคนงานเปนระดับของพฤติกรรมผูนําเก่ียวกับการสรางความไววางใจกับผูใตบังคับบัญชา
เคารพในความคิดเห็นและคํานึงถึงความรูสึกของพวกเขา มุงความเปนมิตร มีการตอตอสื่อสารสอง
ทาง และใหมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
 
 ทฤษฎีเสนทางสูเปาหมาย (Path – Goal Theory) 
 ฮูส และมิทเชล (House; & Mitchell. 1977) เปนผูริเริ่มพัฒนาทฤษฎีผูนํานี้ หลกัสาํคัญของ
ทฤษฎีนี้คือ มุงใหผูนํามีพฤติกรรมความเปนผูนําเชิงกระตุนจูงใจผูใตบังคับบัญชาดวยการสราง
ความพอใจใหแกผูใตบังคับบัญชา และสรางอิทธิพลเหนือการทํางานของผูใตบังคับบัญชา โดยวาง
แนวทางใหผูใตบังคับบัญชามีโอกาสสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายขององคกร และเปาหมายสวนบุคคล 
ภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพนั้นจะตองชวยเหลือใหผูใตบังคับบัญชาบรรลุเปาหมายของงาน และ
เปาหมายสวนตัวของพวกเขา ดวยการทําทางสูเปาหมายใหชัดเจน โดยเฉพาะอยางย่ิงเปาหมายใน
การไดรับผลตอบแทนจากการปฏิบัติงาน เชน เงิน งานที่นาสนใจ การเลื่อนข้ัน โอกาสเพ่ือความ
เจริญกาวหนาและการพัฒนาตนเอง ซึ่งในการที่จะไดผลดังกลาวนี้ ผูนําจะตองจําแนกบทบาทของ
ตําแหนงและงานอยางชัดเจน ชวยขจัดสิ่งขัดขวางการทํางานออกไป ใหการสนับสนุนใหลูกนองได
รวมกําหนดเปาหมาย สนับสนุนความพยายามและการรวมมือของกลุมเพ่ิมโอกาสเพ่ือความพึงพอใจ
ของลกูนองแตละคนในการทํางานโดยไมควบคุมและกดดันภายในองคกร การจะใหผลตอบแทนตอง
ชัดเจนและไมปดบังหรือกีดก้ันสิ่งที่ลูกนองหรือบุคคลอ่ืนมุงหวัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3  แสดงถงึทฤษฎีเสนทางสูเปาหมาย (The Path – Goal Theory) 
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 ฮูส และมิเชล (House; & Mitchell) ไดเสนอภาวะผูนําไว 4 แบบ ดังนี้คือ 
 1. ภาวะผูนําแบบบงการ (Directive Style) คือ ผูนําจะบอกหรือสั่งใหพนักงานทําในสิ่งที่ 
ตองการ ควบคุมการปฏิบัติงานอยางใกลชิด ดูแลใหปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและวิธีการทํางาน จัด
ตารางการทํางานและประสานงาน มีลักษณะคลายกับผูนําที่คํานึงถึงตนเองเปนหลัก (Initiating 
Structure) 
 2.  ภาวะผูนําแบบใหการสนับสนุน (Supportive Style) คือ ผูนําจะใหความสนใจตอความ
ตองการและความเปนอยูที่ดีของพนักงาน ใหความเปนกันเองและเปนเพ่ือน เนนสรางความสัมพันธ 
มีลักษณะคลายกับผูนําที่คํานึงถึงผูอ่ืนเปนหลัก (Consideration Behavior) 
 3.  ภาวะผูนําแบบมีสวนรวม (Participative Style) คือ ผูนําที่แสวงหาความคิดและ
ขอเสนอแนะตางๆ ใหคําแนะนําแกพนักงาน กระตุน ความคิด กระตุนใหมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
และนํามาพิจารณาในการปฏิบัติงาน 
 4.  ภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จ (Achievement – Oriented Style) คือ ผูนําที่มุง
ความสําเร็จของงานเปนสําคัญ โดยมีการตัง้เปาหมายทีท่าทาย มีการกําหนดวัตถุประสงคทีช่ัดเจน
สําหรับพนักงาน พยามปรับปรุงวิธีการทํางานใหดีที่สุด เนนผลงานที่สงูกวามาตรฐาน และใหความ
มั่นใจวาลูกนองสามารถปฏิบัตงิานไดสูงกวามาตรฐาน 
 ฮูส และมิทเชล (House; & Mitchell) ไดสรุปผลการศึกษาไวดังนี้ 
 ภาวะผูนําแบบบงการ พบวามีประสิทธิภาพและมีผลตอการเพ่ิมความพยายามของ
พนักงาน หากงานขาดโครงสรางและซับซอน พนักงานขาดประสบการณ แตเมื่องานมีโครงสราง
ชัดเจน ผูนําแบบนี้ก็ไมมีผลตอความพยายามของผูตาม 
 ภาวะผูนําแบบสนับสนุน พบวาเหมาะกับสภาพงานที่มีลักษณะนาเบ่ือหนาย สรางความตงึ
เครียดหรืออันตราย ภาวะผูนําแบบนี้จะมีประสิทธิภาพ แตถางานมีความทาทายหรือนาสนใจ จะ
สงผลใหความพึงพอใจและการปฏิบัติงานของผูตามนอยมาก 
 ภาวะผูนําแบบมีสวนรวม และภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จ พบวามีการศึกษา ทําใหผูตาม
มีความพึงพอใจและการปฏิบัติงานนอยกวาทั้งภาวะผูนําทั้งสองแบบที่กลาวมาถาโครงสรางของ
องคกรมีความชัดเจน 
 
เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 อัชนันท คูประเสริฐย่ิง (2551: บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยสวนบุคคล ความพึงพอใจในงาน 
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร ตัวแปรที่ศึกษา 
ไดแก ลักษณะประชากรสวนบุคคล ความพึงพอใจในงาน ดานลักษณะงาน ดานสภาพแวดลอมในที่
ทํางาน ดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา ดานความสัมพันธระหวางเพ่ือรวมงาน ดาน
ความกาวหนาในงาน และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดานคาใชจาย ดานกระบวนการบริหาร 
ดานผลผลิตและผลลัพธ  
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 จากการทดสอบสมมติฐาน สรุปผลไดดังนี้  
 1. ความพึงพอใจในงานดานลักษณะงาน มีความสัมพันธกับระดับการศึกษา  
 2. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดานคาใชจาย มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน
ดานลักษณะงาน ดานสภาพแวดลอมในที่ทํางาน ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ดาน
ความสัมพันธระหวางเพ่ือรวมงาน ดานความกาวหนาในงาน  
 3. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดานกระบวนการบริหารมีความสัมพันธกับความ      
พึงพอใจในงานดานลักษณะงาน ดานสภาพแวดลอมในที่ทํางาน ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 
ดานความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงาน ดานความกาวหนาในงาน  
 4. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดานผลผลิตและผลลัพธ มีความสัมพันธกับความพึง
พอใจในงานดานลักษณะงาน ดานสภาพแวดลอมในที่ทํางาน ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 
ดานความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงาน ดานความกาวหนาในงาน 
 พิมพวรรณ พันธุอุดม (2552: บทคัดยอ) ศึกษารูปแบบภาวะผูนําและความพึงพอใจในงาน
ที่สงผลตอแนวโนมในการทํางานตอของพนักงาน กรณีศึกษาธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมแหงประเทศไทย(สํานักงานใหญ) โดยศึกษาจากปจจัย 3 ปจจัยคือ 1) ปจจัยดานลักษณะ
สวนบุคคลของพนักงาน ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการทํางาน 
ตําแหนงงาน และระดับพนักงาน  2) ปจจัยดานรูปแบบภาวะผูนํา 4 รูปแบบ ไดแก ภาวะผูนําแบบ
สั่งการ ภาวะผูนําแบบสนับสนุน ภาวะผูนําแบบมีสวนรวม และภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงาน 
3) ปจจัยดานความพึงพอใจงาน 10 ดาน ไดแก เงินเดือน การมีโอกาสไดรับความกาวหนา 
ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา สถานะอาชีพ ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ความสัมพันธกับ
เพ่ือนรวมงาน นโยบายและการบริหาร สภาพการทํางาน ความเปนอยูสวนตัว และความมั่นคง
ปลอดภัยในการทํางาน เพ่ือทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยที่กําหนดกับแนวโนมในการทํางาน
ตอของพนักงานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (สํานักงานใหญ)  
ผลการวิจัยพบวา  
 ความคิดเห็นของพนักงานที่มีตอรูปแบบภาวะผูนําในภาพรวม อยูในระดับปานกลางเมื่อ
พิจารณาแยกวิเคราะหเปนรายดาน พบวา ความคิดเห็นของพนักงานที่มีตอรูปแบบภาวะผูนําแบบ
สั่งการ ภาวะผูนําแบบสนับสนุน ภาวะผูนําแบบมีสวนรวม และภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงาน 
อยูในระดับปานกลาง  
 ความพึงพอใจในงานของพนักงานโดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแยก
วิเคราะหเปนรายดาน พบวา พนักงานมีความพึงพอใจในงานดานความสัมพันธกับเพ่ือรวมงานอยู
ในระดับมาก พนักงานมีความพึงพอใจในงานดานอ่ืนๆ ไดแก ดานเงินเดือน ดานการมีโอกาสไดรับ
ความกาวหนา ดานความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา ดานสถานะอาชีพ ดานความสัมพันธกับ
ผูบังคับบัญชา ดานนโยบายและการบริหาร ดานสภาพการทํางาน และดานความเปนอยูสวนตัว อยู
ในระดับปานกลาง และพนักงานมีความพึงพอใจในงานดาน ความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน อยู
ในระดับนอย 
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 ปฐมพร พ่ึงสุขพระกาฬ (2553: บทคัดยอ) ศึกษาภาวะผูนําและความพึงพอใจในงานของ
พนักงานบริษัทรับจางผลิต เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจงานของพนักงาน และศึกษาถึง
ความสัมพันธระหวางลักษณะของพนักงาน พฤติกรรมผูนํา และคุณลักษณะผูนํากับความพึงพอใจ
ในงาน ผลการวิจัยพบวา 1)  พนักงานสวนใหญเห็นวาพฤติกรรมผูนําที่แสดงออกอยูในระดับปาน
กลาง และคุณลักษณะผูนําที่แสดงออกอยูในระดับมาก 2)  ความพึงพอใจในงานดานลักษณะของ
งานที่ทํามีความสัมพันธกับเพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทํางาน พฤติกรรมผูนําดานมิติผูนําที่
มุงคน หรือคํานึงถึงผูอ่ืนเปนหลัก และมิติผูนําที่มุงงานหรือคํานึงถึงตนเองเปนหลัก และคุณลักษณะ
ผูนํา ดานความชื่อสัตยและมีศักด์ิศรีความเชื่อมั่นในตนเอง และความรูเก่ียวกับงานในหนาที่ 3)  
ความพึงพอใจในงานดานโอกาสไดรับความกาวหนามีความสัมพันธกับ สถานภาพสมรส ฝายงานที
ปฏิบัติงาน พฤติกรรมผูนําดาน มิติผูนําที่มุงคนหรือคํานึงถึงผูอ่ืนเปนหลัก และมิติผูนําที่มุงงานหรือ
คํานึงถึงตนเองเปนหลัก และคุณลักษณะผูนํา ดานความซื่อสัตยและมีศักด์ิศรีความเชื่อมั่นในตนเอง 
และความรูเก่ียวกับงานในหนาที่ 4)  ความพึงพอใจในงานในดานความสัมพันธระหวางผูบังคับ 
บัญชา มีความสัมพันธกับเพศ อายุ ฝายงานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาการทํางาน พฤติกรรมผูนําดาน
มิติผูนําที่มุงคนหรือคํานึงถึงผูอ่ืนเปนหลัก และมิติผูนําที่มุงงานหรือคํานึงถึงตนเองเปนหลัก และ
คุณลักษณะผูนําดานความซื่อสัตยและมีศักด์ิศรี ความเชื่อมั่นในตนเอง และความรูเก่ียวกับงานใน
หนาที่ 
 สิรินันท พันธุไชยศรี (2554: บทคัดยอ) ศึกษาลักษะบุคคล แรงจูงใจและความพึงพอใจใน
งานของพนักงานธนาคารพาณิชยในกรุงเทพมหานคร ตัวแปรอิสระที่ใชศึกษา คือ เพศ อายุ 
ตําแหนงงาน รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเปนพนักงานธนาคารพาณิชย 
แรงจูงใจในดานปจจัยจูงใจไดแก ความสําเร็จในการทํางานของบุคคล การไดรับการยอมรับนับถือ 
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ หนาที่ความรับผิดชอบ ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน และ
แรงจูงใจในดานปจจัยคํ้าจุน ไดแกความสัมพันธ กับหัวหนา ความสัมพันธกับเพ่ือรวมงาน 
สภาพแวดลอมในการทํางาน เงินเดือนและสวัสดิการ ตัวแปรที่ใชศึกษาไดแก ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารพาณิชยในกรุงเทพมหานคร ผลวิจัยพบวา ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารพาณิชยในกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธกับแรงจูงใจดาน
ความสําเร็จในการทํางานของบุคคล ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความสัมพันธกับหัวหนางาน 
ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน สภาพแวดลอมในการทํางาน และเงินเดือนและสวัสดิการ 
 วนันญา อดิศรพันธกุล (2556: บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธของลักษณะสวนบุคคล 
ลักษณะงาน และพฤติกรรมผูนํากับความผูกพันตอองคการ ผลวิจัยพบวา 1) ความผูกพันตอ
องคการดานความรูสึกมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับความเปนเอกลักษณของงาน 
ความสําคัญของงาน พฤติกรรมผูนําที่มุงงานและพฤติกรรมที่มุงคน และความผูกพันตอองคการดาน
ความรูสึกมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับความมีอิสระในการตัดสินใจ และลักษณะสวน
บุคคล ไดแกระดับเงินเดือนที่แตกตางกัน มีความผูกพันตอองคการดานความรูสึกแตกตางกัน 2) 
ความผูกพันตอองคการดานความตอเนื่องมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับความเปนเอกลักษณ
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ของงาน พฤติกรรมผูนําที่มุงงานและพฤติกรรมที่มุงคน และลักษณะสวนบุคคล ไดแกอายุที่แตกตาง
กัน มีความผูกพันตอองคการดานความตอเนื่องแตกตางกัน 3) ความผูกพันตอองคการดานบรรทัด
ฐานของสังคม มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับความสําคัญของงาน พฤติกรรมผูนําที่มุงงาน
และพฤติกรรมที่มุงคน และความผูกพันตอองคการดานบรรทัดฐานของสังคม มีความสัมพันธใน
ทิศทางตรงกันขามกับความมีอิสระในการตัดสินใจ และลักษณะสวนบุคคล ไดแกอายุที่แตกตางกัน 
มีความผูกพันตอองคการดานบรรทัดฐานของสังคมที่แตกตางกัน 
 
 



บทท่ี 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัย พฤติกรรมของผูนําที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางานของ
พนักงานบริษัทเอกชน ในกรุงเทพมหานครผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 1. การกําหนดประชากร และการเลือกสุมตัวอยาง 
 2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4. การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
1. การกําหนดประชากร และ การเลือกสุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดประชากรที่ใชในการศึกษา คือ พนักงานของบริษัทเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร  
 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร ซึง่
ไมทราบจํานวนที่แนนอน และเนื่องจากไมทราบจํานวนที่แนนอน จึงไดทําการหาขนาดของกลุม
ตัวอยางโดยอาศัยการใชสูตรการคํานวณแบบไมทราบจํานวนประชากร เพ่ือกําหนดขนาดกลุม
ตัวอยาง (กัลยา วาณิชยบัญชา. 2545: 26) โดยใชระดับความเชื่อมั่นที่รอยละ 95 และระดับความ
คาดเคลื่อนที่รอยละ 5  
 

         
 
  
 เมื่อ n แทน  จํานวนกลุมตัวอยางที่ตองการ 
   p แทน  สัดสวนของประชากรที่กระทําการสุม โดยกําหนดใหเทากับ 0.5 
   z แทน  คาระดับความเชื่อมั่นที่กําหนดไว คือ 95% ดังนั้นคา Z=1.96 
   e แทน  ความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางที่ยอมใหเกิดข้ึนได = 5% ดังนั้น 
      คา e=0.05 โดยนําไปแทนคาเพ่ือคํานวณหาจํานวนของกลุมตัวอยาง 
      ที่ใชในการวิจัย โดยการแทนคาในสูตรไดดังนี้ 
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         =  384.16 หรือ 385 คน 
 
 ไดจํานวนกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้เทากับ 385 คน  
 
 การเลือกสุมตัวอยาง 
 ใชวิธีการเลือกสุมตัวอยาง และใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางมีหลายข้ันตอน ดังนี้   
 ข้ันที่ 1 ใชการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) โดยสุมจับฉลากจํานวน 
5 เขต ไดเขตดังนี้ เขตดุสิต เขตบางรัก เขตลาดพราว เขตมีนบุรี และเขตทุงครุ จากเขตการปกครอง
ของกรุงเทพมหานครซึ่งแบงออกเปน 6 กลุมการปกครองตามระบบการบริหารและการปกครองของ
กรุงเทพมหานคร (ศูนยขอมูลกรุงเทพมหานคร. 2557) ประกอบดวย 
 1. กลุมกรุงเทพกลาง ประกอบดวย เขตพระนคร เขตดุสิต เขตปอมปราบศัตรูพาย เขตสมั
พันธวงศ เขตดินแดง เขตหวยขวาง เขตพญาไท เขตราชเทวี และเขตวังทองหลาง 
 2. กลุมกรุงเทพใต ประกอบดวย เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตสาทร เขตบางคอแหลม เขต
ยานนาวา เขตคลองเตย เขตวัฒนา เขตพระโขนง เขตสวนหลวง เขตบางนา และเขตประเวศ 
 3. กลุมกรุงเทพเหนือ ประกอบดวย เขตจตุจักร เขตบางซื่อ เขตลาดพราว เขตหลักสี่ เขต
ดอนเมือง เขตสายไหม และเขตบางเขน 
 4. กลุมกรุงเทพตะวันออก ประกอบดวย เขตบางกะป เขตสะพานสูง เขตบึงกุม เขตคันนา
ยาว เขตลาดกระบัง เขตมีนบุรี เขตหนองจอก และเขตคลองสามวา 
 5. กลุมกรุงธนเหนือ ประกอบดวย เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตบางกอก
ใหญ เขตบางกอกนอย เขตบางพลัด เขตตลิ่งชัน และเขตทวีวัฒนา 
 6. กลุมกรุงธนใต ประกอบดวย เขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตหนองแขม เขตบางขุน
เทียน เขตบางบอน เขตราษฎรบูรณะ และเขตทุงครุ 
 
 ข้ันที่ 2 เลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีกําหนดโควตา (Quota Sampling) ของจํานวนตัวอยางใน
แตละพ้ืนที่ ของเขตที่สุมจับฉลากที่ไดในข้ันตอนที่ 1 จํานวน 5 เขต เขตละ 77 ตัวอยาง รวมทั้งสิ้น 
385ตัวอยาง 
 ข้ันที่ 3 ใชวิธีการเลือกตัวอยางโดยความสะดวก (Convenience Sampling) เพ่ือเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถามที่ไดจัดเตรียมไวไปจัดเก็บขอมูลแตละเขต จนครบจํานวนที่
ตองการ 
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2.  การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สรางข้ึนตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย เพ่ือใชในการวิจัยถึง พฤติกรรมของผูนําที่มีความสัมพันธกับความพึง
พอใจในการทํางานของพนักงานบริษัทเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งแบงเนื้อหาของแบบสอบถาม
ออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1: ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการ
ทํางานในที่ทํางานปจจุบัน จํานวน 4 ขอ 
ลักษณะคําถามเปนแบบปลายปด (Close-ended Response Question) มีหลายคําตอบในเลือก 
(Multiple Choice Question) และใหเลือกเพียงคําตอบเดียว โดยใชระดับการวัดขอมูลดังนี้ 
 ขอที่ 1 เพศ ระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
 ขอที่ 2 อายุ ระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 
 ขอที่ 3 ระดับการศึกษา ระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 
 ขอที่ 4 ระยะเวลาการทํางานในที่ทํางานปจจุบัน ระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ 
(Ordinal Scale) 

 ตอนที่ 2: ขอมูลทางดานความพอใจในงาน ในการวิจัยนี้แบงออกเปน 4 ดาน จํานวน 20 
ขอ ไดแก 
 1. ดานลักษณะงาน  
 2. ดานนโยบายในการทํางานของผูบังคับบัญชา จํานวน 5 ขอ (ขอ 7-11) 
 3. ดานรายได ความกาวหนา  
 4. ดานเพ่ือนรวมงาน  
 
 ลักษณะคําถามเปนแบบปลายปด (Close-ended Response Question) มีหลายคําตอบใน
เลือก (Multiple Choice Question) และใหเลือกเพียงคําตอบเดียว โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภท
อันตรภาคชั้น (Interval Scale) แบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) ของลิเครท (Likert’s 
Scale) โดยมีการกําหนดระดับการประมาณคาเปน 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
 พึงพอใจมากทีสุ่ด เทากับ 5 
 พึงพอใจมาก   เทากับ 4 
 พึงพอใจปานกลาง เทากับ 3 
 พึงพอใจนอย   เทากับ 2 
 พึงพอใจนอยที่สุด เทากับ 1 
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 ผูวิจัยใชเกณฑคาเฉลี่ยในการอภิปรายผล และแปลความหมายคาคะแนน โดยใชสูตรการ
คํานวณความกวางของอันตรภาคชั้น ซึ่งแสดงผลการคํานวณ ดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคนอ่ืนๆ. 
2549: 129)  
 

คะแนนสงูสุด - คะแนนต่ําสุด  
ความกวางของอันตรภาคชั้น = 

จํานวนชั้น  
5 – 1 

= 
5 

=  0.8 

 
 จากนั้นกําหนด เกณฑคะแนนเฉลี่ยการประเมินผลแบบสอบถามเก่ียวกับความพอใจใน
งานดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย  4.21 - 5.00  มีความพึงพอใจในระดับมากทีสุ่ด 
 คะแนนเฉลี่ย  3.41 - 4.20  มีความพึงพอใจในระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ย  2.61 - 3.40  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย  1.81 - 2.60  มีความพึงพอใจในระดับนอย 
 คะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.80 มีความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด 
 

 ตอนที่ 3: ขอมูลทางดานพฤติกรรมผูนําในการทํางาน ซึ่งประกอบดวยพฤติกรรมผูนํา 4 
ดาน โดยสรางคําถามจากแนวคิดทฤษฎีวิถีทางและเปาหมาย (Houses’ Path-Goal Theory) ของ 
โรเบิรต เฮาส โดยคําถามทั้งสิ้น 15 ขอ ไดแก 
 1. ผูนําแบบบงการ  จํานวน 4 ขอ (ขอ 21-24) 
 2. ผูนําที่ใหการสนับสนนุ  จํานวน 2 ขอ (ขอ 25-28) 
 3. ผูนําแบบมีสวนรวม  จํานวน 4 ขอ (ขอ 29-31) 
 4. ผูนําแบบมุงความสําเร็จ  จํานวน 4 ขอ (ขอ 32-35) 
 
 ลักษณะคําถามเปนแบบปลายปด (Close-ended Response Question) มีหลายคําตอบใน
เลือก (Multiple Choice Question) และใหเลือกเพียงคําตอบเดียว โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภท
อันตรภาคชั้น (Interval Scale) แบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) ของลิเครท (Likert’s 
Scale) โดยมีการกําหนดระดับการประมาณคาเปน 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
 ปฏิบัติในระดับมากที่สุด  เทากับ  5 
 ปฏิบัติในระดับมาก  เทากับ  4 
 ปฏิบัติในระดับปานกลาง เทากับ  3 
 ปฏิบัติในระดับนอย  เทากับ  2 
 ปฏิบัติในระดับนอยที่สุด  เทากับ  1 



 30 

 ผูวิจัยใชเกณฑคาเฉลี่ยในการอภิปรายผล และแปลความหมายคาคะแนน โดยใชสูตรการ
คํานวณความกวางของอันตรภาคชั้น ซึ่งแสดงผลการคํานวณ ดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคนอ่ืนๆ. 
2549: 129) 
 

ขอมูลที่มีคาสูงสุด ขอมูลที่มีคาต่ําสุด  
ความกวางของอันตรภาคชั้น = 

จํานวนชั้น  
5 – 1 

= 
5 

=  0.8 

 
 จากนั้นกําหนด เกณฑคะแนนเฉลี่ยการประเมินผลแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมผูนํา
ดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย  4.21 - 5.00  ปฏิบัติในระดับมากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย  3.41 - 4.20  ปฏิบัติในระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ย  2.61 - 3.40  ปฏิบัติในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย  1.81 - 2.60  ปฏิบัติในระดับนอย 
 คะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.80 ปฏิบัติในระดับนอยที่สุด 
 
 ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือในการวิจัย 
 1. ศึกษาขอมูลจากตํารา เอกสาร บทความ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของกับพฤติกรรม
ผูนํา และความพึงพอใจ เพ่ือกําหนดขอบเขตของการวิจัยและสรางเครื่องมือ ในการวิจัยให
ครอบคลุมตามความมุงหมายการวิจัย 
 2. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจากเอกสาร สัมภาษณผูที่ เก่ียวของ เพ่ือกําหนด
ขอบเขตและเนือ้หาแบบทดสอบ จะไดมีความชัดเจนตามความมุงหมายการวิจัยย่ิงข้ึน 
 3. นําขอมูลที่ไดมาสรางแบบสอบถามที่เก่ียวกับแรงจูงใจมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพ
การทํางาน 
 4. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบและปรับปรุง
แกไข เพ่ือใหไดความเที่ยงตรงในเชิงเนื้อหา ภาษา และ ความเชื่อถือได เพ่ือใหไดคําตอบตาม
วัตถุประสงคที่ตองการ  
 5. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวนําเสนอผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหา (Content Validity) และตรวจสอบความถูกตองของภาษา กอนนําไปทดสอบ (Try-out)  
 6. นําแบบสอบถามที่ไดไปทดลองใช (Try out) กับกลุมที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 40 ชดุ 
แลวนําผลที่ไดไปวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของชุดคําถามดวยวิธีการหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (α - coefficient) โดยวิธีการคํานวณของครอนบัค (Cronbach’s alpha 
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coefficient) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 449) คาแอลฟาที่ไดจะแสดงถึงระดับความคงที่ของชุด
คําถาม โดยจะมีคาระหวาง คาที่ใกลเคียงกับ 1 มากแสดงวามีความเชื่อมั่นสูงโดยจะมีคาระหวาง 
0<α0< คาที่ใกลเคียงกับ 1 มากกวาแสดงวามีความความเชื่อมั่นสูง โดยคาความเชื่อมั่นที่ยอมรับได
คือที่ระดับ 0.7 (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 449) ผลการทดสอบมีดังนี้ 
 คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดวยวิธีการคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบัค 
  1) พฤติกรรมผูนํา 
   - ผูนําแบบบงการ   คาความเชื่อมั่นเทากับ  .888 
   - ผูนําที่ใหการสนับสนุน   คาความเชื่อมั่นเทากับ  .897 
   - ผูนําแบบมีสวนรวม   คาความเชื่อมั่นเทากับ  .885 
   - ผูนําแบบมุงความสําเร็จ   คาความเชื่อมั่นเทากับ  .860 
  2) ความพึงพอใจของพนักงาน 
   - ดานลักษณะงาน   คาความเชื่อมั่นเทากับ  .816 
   - ดานนโยบายในการทํางานของผูบังคับบัญชา คาความเชื่อมั่นเทากับ .896 
   - ดานรายได ความกาวหนา  คาความเชื่อมั่นเทากับ .872 
   - ดานเพ่ือนรวมงาน   คาความเชื่อมั่นเทากับ .945 
 7. นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปสอบถามกับกลุมตัวอยาง จํานวน 385 คน 
 
3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาถึง พฤติกรรมของผูนําทีม่ีความสัมพันธกับความพึงพอใจ
ในการทํางานของพนักงานบรษิัทเอกชน ในกรุงเทพมหานคร โดยมีแหลงขอมูลในการศึกษาคนควา
ประกอบดวย 2 สวนคือ 
 1.  แหลงขอมูลปฐมภูม ิ(Primary data) เปนขอมูลที่ไดจากการใชแบบสอบถามในการเก็บ
ขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 385 คน 
 2.  แหลงขอมูลทตุิยภูม ิ(Secondary data) เปนการคนควาหาขอมูลจากหนังสือทาง
วิชาการ เอกสาร วารสารที่สามารถอางอิงได สารนิพนธ ปริญญานิพนธ ผลงานวิจัยตางๆ ที่
เก่ียวของรวมถึงแหลงขอมูลทางอินเตอรเนต็ 
 
4.  การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล  
 การจัดกระทําขอมูล  
 เมื่อไดรับแบบสอบถามคืน ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาดําเนินการ ดังนี ้ 
 1. การตรวจสอบกับการประมวลผลขอมูลโดยการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพ่ือ
วิเคราะหเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
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  1.1 ตรวจสอบขอมูล(Editing) การตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองของ
แบบสอบถามหลังจากดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของการตอบ
แบบสอบถาม และ แยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก 
  1.2 การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามที่ถูกตองเรียบรอยแลว มาลงรหัสตามที่ได
กําหนดไว 
  1.3 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
  1.4 ประมวลผลขอมูลตามจุดมุงหมายของการศึกษา 
 
 การวิเคราะหขอมูล 
 1.  การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ทําการวิเคราะห
ขอมูล ตามวัตถุประสงค และสมมติฐาน ดังนี้ 
  1.1 หาคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) สําหรับวิเคราะหขอมูล
จากแบบสอบถามตอนที่ 1 ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลา
การทํางานในที่ทํางานปจจุบัน  
  1.2  หาคาเฉลี่ย (Mean: X ) สําหรับวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความ
พึงพอใจในการทํางานของพนักงานบริษัทเอกชน ในกรุงเทพมหานคร โดยเปนคําถามเรื่องความพึง
พอใจในการทํางาน แบบสอบถามตอนที่ 3 ขอมูลทางดานพฤติกรรมผูนําในการทํางาน 
ประกอบดวยพฤติกรรมผูนํา 4 ดาน ไดแก ผูนําแบบบงการ ผูนําที่ใหการสนับสนุน ผูนําแบบมีสวน
รวม ผูนําแบบมุงความสําเร็จ  
  1.3  หาคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) สําหรับวิเคราะหขอมูลจาก 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานบริษัทเอกชน ในกรุงเทพมหานคร โดยเปน
คําถามเรื่องความพึงพอใจในการทํางาน แบบสอบถามตอนที่ 3 ขอมูลทางดานพฤติกรรมผูนําในการ
ทํางาน ประกอบดวยพฤติกรรมผูนํา 4 ดาน ไดแก ผูนําแบบบงการ ผูนําที่ใหการสนับสนุน ผูนาํแบบ
มีสวนรวม ผูนําแบบมุงความสําเร็จ  
 2. การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบ
สมมติฐาน ดังนี้ 
  การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือวิเคราะห
สมการของตัวแปรที่เก่ียวของกัน สําหรับตัวแปรอิสระ 2 ตัว หรือตัวแปรที่มากกวาสองตัวแปรที่มี
ความสัมพันธกันในสมการ ณ ชวงเวลาหนึ่ง เพ่ือใชทดสอบความสัมพันธพฤติกรรมของผูนํา กับ
ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร 
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5. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ผูวิจัยไดใชสถิติดังตอไปนี้ 
 1.  คาสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ประกอบดวย 
  1.1 คาคะแนนเฉลี่ย (Mean หรือ X ) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 36) 
 

    XX
n


  

 
   เมื่อ X   แทน คาคะแนนเฉลี่ย 
    X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
    n   แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 
  1.2  คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation หรือ S.D.) (กัลยา  
วานิชยบัญชา. 2545: 38) 
 

    
2 2( ). .
( 1)

n X XS D
n n

  



 

 
   เมื่อ . .S D  แทน คาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุมตัวอยาง 
    2( )X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 
    2X  แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
    n   แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 
 2.  การหาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability of the test) โดยใชวิธีหาคา
สัมประสิทธิ์อัลฟา (α-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545:35) 
 

      =   

 
   เมื่อ α  แทน คาความเชื่อมั่น หรือ Alpha coefficient 
    k  แทน จํานวนคําถาม 

covariance แทน คาเฉลี่ยของคาความแปรปรวนรวมระหวางคําถามตางๆ 
variance  แทน คาเฉลี่ยของความแปรปรวนของคําตอบ 
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 3. การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ประกอบดวย 
  3.1  การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ถามีตัวแปร
อิสระ k ตัว (x1, x2,x3, … , xk) ที่มีความสัมพันธกับตัวแปรตาม Y โดยมีความสัมพันธอยูในเชิงเสน 
จะไดสมการเชิงถดถอยพหุคูณ ซึ่งแสดงความสัมพันธ ดังนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา. 2546: 360-361) 
   
    Y = β0 + β1X1 + β2X2  + …… + βkXk + ei 
 
  โดยที่  Y   =  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) เนื่องจากคาของ Y ข้ึนอยูกับ 
       คาของ X  
    X  =  ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)  
    β0  =  สวนตัดแกน Y เมื่อกําหนดใน x1 = x2 = ……. = xk = 0 
    ei  =  ความคาดเคลื่อนอยางสุม (random error)  
 
 β1, β2, … ,  βk  เปนสัมประสิทธิ์ความถดถอยเชิงสวน (Parital Regression Coefficient) 
โดยที่ β1 เปนคาที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม Y เมื่อตัวแปรอิสระ x1 เปลี่ยนไปหนึ่ง
หนวย โดยที่ตัวแปรอิสระ X อ่ืนๆ มีคาคงที่ เชน x1 เปลี่ยนไปหนึ่งหนวย คา Y จะเปลี่ยนไป β1 

หนวยโดยที่ X2, X3, … , Xk มีคาคงที่ 
 
 เงื่อนไขในการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณจะเหมือนเงื่อนไขการวิเคราะหความ
ถดถอยอยางงาย โดยมีเงื่อนไขดังนี้  
 1.  ความคลาดเคลื่อน   เปนตัวแปรที่มีการแจกแจงแบบปกติ 
 2. คาเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนเปน 0 นั่นคือ  

 3.  คาความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนเปนคาคงที่ ที่ไมทราบคา  
 4.  คา i และ j เปนอิสระตอกัน; I = j นั่นคือ covariance ( i และ j) = 0 
 5.  ตัวแปรอิสระ xi และ xj ตองเปนอิสระตอกัน 
 
 และ β1  เปนคาความชัน (slope) ของเสนตรง ซึ่งเปนคาที่แสดงถึงอัตราการเปลี่ยนแปลง
ของ Y เมื่อ X เปลี่ยนไป 1 หนวย และเรียก β1 วาสัมประสิทธิ์ความถดถอย (Regression 
Coefficient) คาของ β1 อาจจะเปน (กัลยา วานิชยบัญชา,2547 หนา 396) 
 1.  β1 > 0 แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธในทางเดียวกันคือถา X เพ่ิม Y จะเพ่ิมดวย 
แตถา X ลดลง Y จะลดลงดวย 
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 2.  β1 < 0 แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธในทางตรงขามคือถา X เพ่ิมข้ึน Y ลดลง แต
ถา X ลดลง Y จะเพ่ิมข้ึน 
 3.  β1  มีคาเขาใกลศูนย แสดงวาคา X และ Y มีความสัมพันธกันนอย 
 4.  β1 = 0 แสดงวา X และ Y ไมมีความสัมพันธกัน 
 
 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมของผูนําที่มีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานบริษัทเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดกําหนด
สัญลักษณและอักษรยอตางๆ ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 n   แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
  X   แทน  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง (Mean) 
 S.D.  แทน  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 t   แทน  คาสถติิทีใ่ชพิจารณา t-distribution 
 Sig.  แทน  ระดับนัยสําคัญทางสถติิจากการทดสอบในการสรุปผลการทดสอบ 
    สมมติฐาน (Significant) 
 H0  แทน  สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis) 
 H1  แทน  สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
 β  แทน  คาสัมประสทิธิ์การถดถอย (Regression Coefficient) 
 R2  แทน  คาสัมประสทิธิ์การตัดสินใจของสถติิวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ  
    (Coefficient of Determination) 
 r   แทน  คาสัมประสทิธิ์สหสมัพันธ (Correlation Coefficient) 
 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ในการนําเสนอผลและการแปลผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอใน
รูปแบบของตารางประกอบคําอธิบาย โดยแบงออกเปน 4 ตอน ตามลําดับ ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  การแจกแจงลักษณะขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2  การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามที่ใชวัดระดับความพอใจในการทํางาน ของ
ผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 3  การวิเคราะหขอมูลระดับพฤติกรรมผูนําในการทํางาน ของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 4  การวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมตฐิาน 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่ 1 การแจกแจงลักษณะขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาการทํางานในที่ทํางานปจจุบัน ดังตารางตอไปนี้ 
 
ตาราง 1 จํานวน (ความถี)่ และคารอยละของขอมูลผูตอบแบบสอบถาม 
 
ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ 
1. เพศ 
 
 

 
หญิง 
ชาย 

  
241 
144 

 
62.60 
37.40 

รวม 385 100.00 
2. อายุ 

 
 
 
 

 
ต่ํากวาหรือเทากับ 25 ป 
26 – 30 ป 
31 – 35 ป 
36 ปข้ึนไป 

  
67 
121 
104 
93 

 
17.40 
31.40 
27.40 
24.20 

รวม 385 100.00 
3. ระดับการศึกษา 
 ต่ํากวาปริญญาตร ี

ปริญญาตร ี
ปริญญาโท 

  
125 
206 
54 

 
32.50 
53.50 
14.00 

รวม 385 100.00 
4. ระยะเวลาการทํางานในที่ทํางานปจจุบัน 
 นอยกวา 2 ป 

2 – 4 ป 
5 – 7 ป 
8 ปข้ึนไป 

 
119 
117 
67 
82 

 
30.90 
30.40 
17.40 
21.30 

รวม 385 100.00 
 

 ผลการศึกษาจากตาราง 1 แสดงขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามที่ใชเปนกลุมตัวอยาง
ในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 385 คน จําแนกไดดังนี้ 
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 เพศ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 241 คน และเพศชายจํานวน 144 
คน คิดเปนรอยละ 62.60 และ 37.40 ตามลําดับ 
 อายุ  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 26-30 ป จํานวน 121 คน รองลงมามีอายุ 31-35 
ป จํานวน 104 คน รองลงมามีอายุ 36 ปข้ึนไปจํานวน 93 คน และมีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 25 ป 
จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 31.40,  27.40, 24.20 และ17.40 ตามลําดับ 
 ระดับการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 206 คน 
รองลงมาศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 125 คน และศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 54 คน 
คิดเปนรอยละ 53.50, 32.50 และ 14.00 ตามลําดับ 
 ระยะเวลาการทํางานในที่ทํางานปจจุบัน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอายุการทํางานนอย
กวา 2 ป จํานวน 119 คน รองลงมาอายุการทํางาน 2-4 ป จํานวน 117 คน รองลงมาอายุการ
ทํางาน 8 ปข้ึนไป จํานวน 82 คน และอายุการทํางาน 5-7 ป จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 30.90, 
30.40, 21.30 และ 17.40 ตามลําดับ 
 
 ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามที่ใชวัดระดับความพอใจในการทํางาน 
ของผูตอบแบบสอบถาม  
 การวิเคราะหขอมลูโดยแสดงคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจใน
การทํางานของพนักงานบริษัทเอกชน ในกรุงเทพมหานคร โดยแบงออกเปน 4 ดาน ไดแก ดาน
ลักษณะงาน ดานนโยบายในการทํางานของผูบังคับบัญชา ดานรายไดและความกาวหนา และดาน
เพ่ือนรวมงาน  
 
ตาราง 2 คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดับความพึงพอใจในการทํางานดานลักษณะงาน 
 

ระดับความพึงพอใจ ความพึงพอใจในการทํางาน 
X S.D. แปลผล 

ดานลักษณะงาน 
1. ความนาสนใจในตัวงาน 
2. ความทาทายตอความรูความสามารถ 
3. โอกาสที่จะไดเรียนรูและศึกษางาน 
4. โอกาสที่จะทํางานนั้นใหสําเร็จ 
5. งานที่ไดรับมอบหมายมีความสําคัญกับบรษิัท 
6. รูสึกภูมิใจในงานที่รับผิดชอบ 

 
3.49 
3.60 
3.67 
3.83 
3.90 
3.72 

 
.732 
.737 
.814 
.713 
.807 
.809 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.70 .613 มาก 
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 ผลการศึกษาจากตาราง 2 พบวา ดานลักษณะงาน ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน
การทํางานโดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.70 เมื่อวิเคราะหเปนรายขอพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในในการทํางานอยูในระดับมาก ไดแก งานที่ไดรับมอบหมายมี
ความสําคัญกับบริษัท โอกาสที่จะทํางานนั้นใหสําเร็จ รูสึกภูมิใจในงานที่รับผิดชอบ โอกาสที่จะได
เรียนรูและศึกษางาน ความทาทายตอความรูความสามารถ ความนาสนใจในตัวงาน โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.90, 3.83, 3.72, 3.67, 3.60 และ 3.49 ตามลําดับ 
 
ตาราง 3 คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดับความพึงพอใจในการทํางานดานนโยบายใน 
     การทํางานของผูบังคับบัญชา 
 

ระดับความพึงพอใจ ความพึงพอใจในการทํางาน 
X S.D. แปลผล 

ดานนโยบายในการทํางานของผูบังคับบัญชา 
7. รูปแบบการบังคับบัญชา 
8. การใหคุณ ใหโทษ 
9. การใชเทคนิคในการบริหาร 
10. ความมีมนุษยสัมพันธ 
11. ทักษะของผูบังคับบัญชา 

 
3.16 
3.08 
3.17 
3.51 
3.47 

 
.891 
.769 
.891 
.947 
.960 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

มาก 
มาก 

รวม 3.28 .759 ปานกลาง 
 
 ผลการศึกษาจากตาราง 3 พบวา ดานนโยบายในการทํางานของผูบังคับบัญชา ผูตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในการทํางานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.28 
เมื่อวิเคราะหเปนรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการทํางานอยูในระดับมาก 
ไดแก ความมีมนุษยสัมพันธ ทักษะของผูบังคับบัญชา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.51 และ 3.47 
ตามลําดับ ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการทํางานอยูในระดับปานกลาง ไดแก การใช
เทคนิคในการบริหาร รูปแบบการบังคับบัญชา และการใหคุณ ใหโทษ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.17, 
3.16 และ 3.08 ตามลําดับ 
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ตาราง 4 คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดับความพึงพอใจในการทํางานดานรายไดและ 
     ความกาวหนา 
 

ระดับความพึงพอใจ ความพึงพอใจในการทํางาน 
X S.D. แปลผล 

ดานรายไดและ ความกาวหนา 
12. จํานวนรายไดที่ไดรับ 
13. ความยุติธรรมในการกําหนดคาจาง 
14. ความเทาเทียมกันของรายไดเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ่ืน 
15. สวัสดิการทีไ่ดรับ 
16. โอกาสที่จะไดเลื่อนตําแหนง 
17. ความยุติธรรมในการเลื่อนตําแหนง 
18. หลักเกณฑในการพิจารณาเลื่อนตําแหนง 

 
2.99 
2.95 
2.89 
3.29 
3.09 
3.16 
3.15 

 
.861 
.885 
.864 
1.040 
1.073 
1.061 
1.084 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 3.07 .801 ปานกลาง 
 
 ผลการศึกษาจากตาราง 4 พบวา ดานรายไดและความกาวหนา ผูตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจในการทํางานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.07 เมื่อวิเคราะห
เปนรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการทํางานอยูในระดับปานกลาง ไดแก 
สวัสดิการที่ไดรับ ความยุติธรรมในการเลื่อนตําแหนง หลักเกณฑในการพิจารณาเลื่อนตําแหนง 
โอกาสที่จะไดเลื่อนตําแหนง จํานวนรายไดที่ไดรับ ความยุติธรรมในการกําหนดคาจาง และความเทา
เทียมกันของรายไดเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ่ืน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.29, 3.16, 3.15, 3.09, 2.99, 
2.95 และ 2.89 ตามลําดับ 
 
ตาราง 5 คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดับความพึงพอใจในการทํางานดานเพ่ือน 
     รวมงาน 
 

ระดับความพึงพอใจ ความพึงพอใจในการทํางาน 
X S.D. แปลผล 

ดานเพื่อนรวมงาน 
19. เพ่ือนรวมงานใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
20. เพ่ือนรวมงานมีมติรภาพที่ดีระหวางกัน 

 
3.95 
4.05 

 
.872 
.829 

 
มาก 
มาก 

รวม 4.00 .823 มาก 
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 ผลการศึกษาจากตาราง 5 พบวา ดานเพ่ือนรวมงาน ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
ในการทํางานโดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 เมื่อวิเคราะหเปนรายขอพบวา 
ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการทํางานอยูในระดับมาก ไดแก เพ่ือนรวมงานมีมิตรภาพที่
ดีระหวางกัน และเพ่ือนรวมงานใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 และ 
3.95 ตามลําดับ 
 
ตาราง 6 คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดับความพึงพอใจในการทํางานโดยรวม 
 

ระดับความพึงพอใจ ความพึงพอใจในการทํางานโดยรวม 
X S.D. แปลผล 

ดานลักษณะงาน 
ดานนโยบายในการทํางานของผูบังคับบัญชา 
ดานรายไดและความกาวหนา 
ดานเพ่ือนรวมงาน   

3.70 
3.28 
3.07 
4.00 

.613 

.759 

.801 

.823 

มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

มาก 
รวม 3.51 .523 มาก 

 
 ผลการศึกษาจากตาราง 6 ระดับความพึงพอใจในการทํางาน ของพนักงานบริษัทเอกชน 
ในกรุงเทพมหานคร ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการทํางานโดยรวมอยูในระดับมาก โดย
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.51 เมื่อวิเคราะหเปนรายดานพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในใน
การทํางานโดยรวมอยูในระดับมาก ไดแก ดานเพ่ือนรวมงาน และดานลักษณะงาน โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.00 และ3.70 ตามลําดับ และผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการทํางานโดยรวมอยู
ในระดับปานกลาง ไดแก ดานนโยบายในการทํางานของผูบังคัญบัญชา และดานรายไดและ
ความกาวหนา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.28 และ 3.07 ตามลําดับ 
 
 ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามที่ใชวัดระดับรูปแบบพฤติกรรมผูนําใน
การทํางานของผูตอบแบบสอบถามของผูตอบแบบสอบถาม  
 การวิเคราะหขอมูลโดยแสดงคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมผูนําใน
การทํางานที่แสดงออก ของพนักงานบริษัทเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยพฤติกรรมผูนาํ 
4 รูปแบบ ไดแก ผูนําแบบบงการ ผูนําที่ใหการสนับสนุน ผูนําแบบมีสวนรวม และผูนําแบบมุง
ความสําเร็จ 
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ตาราง 7 คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมของผูนําดานพฤติกรรมของผูนําแบบบงการ 
 

ระดับการปฏิบัติของผูนํา พฤติกรรมของผูนําที่แสดงออก 
X S.D. แปลผล 

ผูนําแบบบงการ 
21. หัวหนาจะบอกหรือสั่งใหพนักงานทําในสิง่ทีต่องการ 
22. หัวหนาควบคุมการปฏิบัติงานอยางใกลชิด 
23. หัวหนาดูแลใหปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีการทํางาน 
24. หัวหนาจัดตารางการทํางานและประสานงานอยางเปนธรรม 

 
3.55 
3.42 
3.60 
3.44 

 
.793 
.860 
.848 
.852 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.50 .684 มาก 
 
 ผลการศึกษาจากตาราง 7 พบวา ผูนําแบบบงการ ผูตอบแบบสอบถามตอบวาพฤติกรรม
ของผูนําในการทํางานที่แสดงออก โดยรวมปฏิบัติในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.50 เมื่อ
วิเคราะหเปนรายขอพบวา ผูนํามีพฤติกรรมของผูนําแบบบงการในระดับมาก ไดแก หัวหนาดูแลให
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและวิธีการทํางาน หัวหนาจะบอกหรือสั่งใหพนักงานทําในสิ่งที่ตองการ 
หัวหนาจัดตารางการทํางานและประสานงานอยางเปนธรรม และหัวหนาควบคุมการปฏิบัติงานอยาง
ใกลชิด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.60, 3.55, 3.44 และ 3.42 ตามลําดับ 
 
ตาราง 8 คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมของผูนําดานพฤติกรรมผูนําทีใ่หการ 
     สนับสนนุ 
 

ระดับการปฏิบัติของผูนํา พฤติกรรมของผูนําที่แสดงออก 
X S.D. แปลผล 

ผูนําที่ใหการสนับสนุน 
25. หัวหนาใหความสนใจตอความตองการ ความเปนอยูที่ดี

ของพนักงาน 
26. หัวหนาใหความเชื่อถือ และไววางใจทาน 
27. หัวหนาปฏิบัติตอทานเหมือนเพ่ือนรวมงานมากกวาเปน

ผูบังคับบัญชา 
28. หัวหนาพยามชวยเหลือแนะนํา และฝกฝนวิธีการทํางาน

แกทานเสมอ 

 
3.50 

 
3.59 
3.49 

 
3.50 

 
.910 

 
.818 
.887 

.  
.941 

 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

รวม 3.52 .761 มาก 
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 ผลการศึกษาจากตาราง 8 พบวา ผูนําที่ใหการสนับสนุน ผูตอบแบบสอบถามตอบวา
พฤติกรรมของผูนําในการทํางานที่แสดงออก โดยรวมปฏิบัติในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.52 
เมื่อวิเคราะหเปนรายขอพบวา ผูนํามีพฤติกรรมของผูนําที่ใหการสนับสนุนในระดับมาก ไดแก 
หัวหนาใหความเชื่อถือและไววางใจทาน หัวหนาใหความสนใจตอความตองการ ความเปนอยูที่ดี
ของพนักงาน หัวหนาพยามชวยเหลือแนะนําและฝกฝนวิธีการทํางานแกทานเสมอ และหัวหนา
ปฏิบัติตอทานเหมือนเพ่ือนรวมงานมากกวาเปนผูบังคับบัญชา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.59, 3.50, 
3.50 และ 3.49 ตามลําดับ 
 
ตาราง 9 คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมของผูนําดานพฤติกรรมผูนําแบบมีสวนรวม 
 

ระดับการปฏิบัติของผูนํา พฤติกรรมของผูนําที่แสดงออก 
X S.D. แปลผล 

ผูนําแบบมีสวนรวม  
29. หัวหนาเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะ 
30. หัวหนาจัดใหพนักงานมีการประชมุรวมในเรื่องตางๆ อยู

เสมอ 
31. หัวหนาใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจในการ

ทํางานของหนวยงาน 

 
3.46 

 
3.34 

 
3.45 

 
.940 

 
.904 

 
.926 

 
มาก 

 
ปานกลาง 

 
มาก 

รวม 3.42 .806 มาก 
 
 ผลการศึกษาจากตาราง 9 พบวา ผูนําแบบมีสวนรวม ผูตอบแบบสอบถามตอบวา
พฤติกรรมของผูนําในการทํางานที่แสดงออก โดยรวมปฏิบัติในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.42 
เมื่อวิเคราะหเปนรายขอพบวา ผูนํามีพฤติกรรมของผูนําแบบมีสวนรวมในระดับมาก ไดแก หัวหนา
เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ  และ หัวหนาใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสนิใจใน
การทํางานของหนวยงาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.46 และ 3.45 ตามลําดับ และผูตอบแบบสอบถาม 
ตอบวาพฤติกรรมผูนําในการทํางานที่แสดงออก ในระดับปานกลาง ไดแก หัวหนาจัดใหพนักงานมี
การประชุมรวมในเรื่องตางๆ อยูเสมอ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.34 ตามลําดับ 
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ตาราง 10 คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมของผูนําดานพฤติกรรมผูนําแบบมุง 
     ความสําเร็จ 
 

ระดับการปฏิบัติของผูนํา พฤติกรรมของผูนําที่แสดงออก 
X S.D. แปลผล 

ผูนําแบบมุงความสําเร็จ  
32. หัวหนามีการตัง้เปาหมายที่ทาทาย 
33. หัวหนามีการกําหนดวัตถุประสงคการทํางานทีช่ัดเจน 
34. หัวหนาปรับปรุงวิธีการทํางานอยางตอเนื่อง 
35. หัวหนาแสดงความมั่นใจวาจะนําพาพนักงานไปสู

ความสําเร็จ 

 
3.43 
3.56 
3.56 
3.73 

 
.919 
.894 
.945 
1.000 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.57 .846 มาก 
 
 ผลการศึกษาจากตาราง 10 พบวา ผูนําแบบมุงความสําเร็จ ผูตอบแบบสอบถามตอบวา
พฤติกรรมผูนําในการทํางานที่แสดงออก โดยรวมปฏิบัติในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.57 
เมื่อวิเคราะหเปนรายขอพบวา ผูนํามีพฤติกรรมของผูนําแบบมุงความสําเร็จในระดับมาก ไดแก 
หัวหนาแสดงความมั่นใจวาจะนําพาพนักงานไปสูความสําเร็จ หัวหนามีการกําหนดวัตถุประสงคการ
ทํางานที่ชัดเจน หัวหนาปรับปรุงวิธีการทํางานอยางตอเนื่อง และหัวหนามีการตั้งเปาหมายที่ทาทาย 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73, 3.56, 3.56 และ 3.43ตามลําดับ 
 
 ตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับพฤติกรรมของผูนําที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจใน
การทํางานของพนักงานบริษัทเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยพฤติกรรมผูนํา 4 รูปแบบ 
ไดแก ผูนําแบบบงการ ผูนําที่ใหการสนับสนุน ผูนําแบบมีสวนรวม และผูนําแบบมุงความสําเรจ็ ดวย
สถิติการวิเคราะหความถดถอยเชิงซอนหรือพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือใชทดสอบ
สมมติฐาน ดังนี้ 
 
 สมมติฐานที่ 1 พฤติกรรมของผูนําแบบบงการมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการ
ทํางาน 
 H10: พฤติกรรมของผูนําแบบบงการ ไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางาน 
 H11: พฤติกรรมของผูนําแบบบงการ มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางาน 
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 สมมติฐานที ่2 พฤติกรรมของผูนําที่ใหการสนับสนุนมีความสัมพันธกับความพึงพอใจใน
การทํางาน 
 H20: พฤติกรรมของผูนําที่ใหการสนับสนุน ไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการ
ทํางาน 
 H21: พฤติกรรมของผูนําที่ใหการสนับสนุน มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางาน 
  
 สมมติฐานที ่3 พฤติกรรมของผูนําแบบมีสวนรวมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการ
ทํางาน 
 H30: พฤติกรรมของผูนําแบบมีสวนรวม ไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางาน 
 H31: พฤติกรรมของผูนําแบบมีสวนรวม มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางาน 
  
 สมมติฐานที่ 4 พฤติกรรมของผูนําที่มุงความสําเร็จมีความสัมพันธกับความพึงพอใจใน
การทํางาน 
 H40: พฤติกรรมของผูนําที่มุงความสําเร็จ ไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการ
ทํางาน 
 H41: พฤติกรรมของผูนําที่มุงความสําเร็จ มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางาน 
 
ตาราง 11 วิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของผูนํา กับความพึงพอใจในการทํางานดาน 
     ลักษณะงาน 
 

Unstandardized Standardized 
Coefficients Coefficients ตัวแปรความถดถอยเชิงซอน 

β Std. Error Beta 
t Sig. 

คาคงที่ (Constant)  
พฤติกรรมผูนําแบบบงการ   
พฤติกรรมผูนําที่ใหการสนับสนุน  
พฤติกรรมผูนําแบบมีสวนรวม  
พฤติกรรมผูนําแบบมุงความสําเร็จ  

2.357 
.053 
.162 
.181 
-.009 

.158 

.059 

.061 

.057 

.053 

 
.059 
.201 
.238 
-.012 

14.915 
.897 
2.658 
3.160 
-.168 

.000 

.370 

.008 

.002 

.867 
Adjusted R Square (R2)  

Std. Error of the Estimate  
F  

Sig. 

.186 

.553 
22.882 
.000 
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 ผลการวิเคราะหจากตาราง 11 พบวา คาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (β) แสดงถึงตัวแปร
ที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เรียงลําดับ
ตามขนาดของความสัมพันธจากมากไปนอย ไดแก พฤติกรรมผูนําแบบมีสวนรวม และพฤติกรรม
ผูนําที่ใหการสนับสนุน 
 จากคา Adjusted R2 มีคาเทากับ .186 และคา Sig. เทากับ .000 แสดงวา ตัวแปรทั้ง 2 
ดานนี้ สามารถรวมกันอธิบายการเปลี่ยนแปลงเรื่องความพึงพอใจในการทํางานดานลักษณะงาน ได
รอยละ 18.6 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 คาสัมประสิทธิ์ (β) ของพฤติกรรมผูนําแบบมีสวนรวม แสดงวา ตัวแปรนี้มีความสัมพันธ
เชิงบวกกับความพึงพอใจในการทํางานระหวางพนักงาน หมายความวา เมื่อผูนํามีพฤติกรรมแบบมี
สวนรวม เพ่ิมข้ึน 1 หนวยโดยไมมีอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนเขามาเก่ียวของ พนักงานจะมีความพึง
พอใจในการทํางานเพ่ิมข้ึน .181 หนวย 
 คาสัมประสิทธิ์ (β) ของพฤติกรรมผูนําที่ใหการสนับสนุน แสดงวา ตัวแปรนี้มีความสมัพันธ
เชิงบวกกับความพึงพอใจในการทํางานระหวางพนักงาน หมายความวา เมื่อผูนํามีพฤติกรรมที่ให
การสนับสนุน เพ่ิมข้ึน 1 หนวยโดยไมมีอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนเขามาเก่ียวของ พนักงานจะมีความ
พึงพอใจในการทํางานเพ่ิมข้ึน .162 หนวย 
 
ตาราง 12 วิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของผูนํา กับความพึงพอใจในการทํางาน ดาน 
     นโยบายในการทํางานของผูบังคับบัญชา  
 

Unstandardized Standardized 
Coefficients Coefficients ตัวแปรความถดถอยเชิงซอน 
β Std. Error Beta 

t Sig. 

คาคงที่ (Constant)  
พฤติกรรมผูนําแบบบงการ   
พฤติกรรมผูนําที่ใหการสนับสนุน  
พฤติกรรมผูนําแบบมีสวนรวม  
พฤติกรรมผูนําแบบมุงความสําเร็จ  

.880 

.034 

.506 

.097 

.047 

.167 

.063 

.064 

.061 

.056 

 
.030 
.507 
.103 
.053 

5.276 
.535 
7.857 
1.596 
.847 

.000 

.593 

.000 

.111 

.397 
Adjusted R Square (R2)  
Std. Error of the Estimate  
F  
Sig. 

.409 

.584 
67.383 
.000 
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 ผลการวิเคราะหจากตาราง 12 พบวา คาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (β) แสดงถึงตวัแปร
ที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก 
พฤติกรรมผูนําที่ใหการสนับสนุน  
 จากคา Adjusted R2 มีคาเทากับ .409 และคา Sig. เทากับ .000 แสดงวา ตัวแปรสามารถ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงเรื่องความพึงพอใจในการทํางานดานนโยบายในการทํางานของ
ผูบังคับบัญชา ไดรอยละ 40.9 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 คาสัมประสิทธิ์ (β) ของพฤติกรรมผูนําที่ใหการสนับสนุน แสดงวา ตัวแปรนี้มีความสมัพันธ
เชิงบวกกับความพึงพอใจในการทํางานระหวางพนักงาน หมายความวา เมื่อผูนํามีพฤติกรรมที่ให
การสนับสนุน เพ่ิมข้ึน 1 หนวยโดยไมมีอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนเขามาเก่ียวของ พนักงานจะมีความ
พึงพอใจในการทํางานเพ่ิมข้ึน .506 หนวย 
 
ตาราง 13 วิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของผูนํา กับความพึงพอใจในการทํางาน ดาน 
     รายได ความกาวหนา  
 

Unstandardized Standardized 
Coefficients Coefficients 

ตัวแปรความถดถอยเชิงซอน 

β Std. Error Beta 

t Sig. 

คาคงที่ (Constant)  
พฤติกรรมผูนําแบบบงการ   
พฤติกรรมผูนําที่ใหการสนับสนุน  
พฤติกรรมผูนําแบบมีสวนรวม  
พฤติกรรมผูนําแบบมุงความสําเร็จ  

1.266 
.050 
.144 
.006 
.310 

.204 

.077 

.079 

.074 

.068 

 
.042 
.137 
.006 
.327 

6.210 
.650 
1.831 
.082 
4.528 

.000 

.516 

.068 

.935 

.000 
Adjusted R Square (R2)  

Std. Error of the Estimate  
F  

Sig. 

.207 

.714 
26.037 
.000 

    

 
 ผลการวิเคราะหจากตาราง 13 พบวา คาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (β) แสดงถึงตัวแปร
ที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก 
พฤติกรรมผูนําแบบมุงความสําเร็จ 
 จากคา Adjusted R2 มีคาเทากับ .207 และคา Sig. เทากับ .000 แสดงวา ตัวแปรสามารถ
รวมกันอธิบายการเปลี่ยนแปลงเรื่องความพึงพอใจในการทํางานดานรายได ความกาวหนา ไดรอย
ละ 20.7 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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 คาสัมประสิทธิ์ (β) ของพฤติกรรมผูนําแบบมุงความสําเร็จ แสดงวา ตัวแปรนี้มี
ความสัมพันธเชิงบวกกับความพึงพอใจในการทํางานระหวางพนักงาน หมายความวา เมื่อผูนํามี
พฤติกรรมแบบมุงความสําเร็จ เพ่ิมข้ึน 1 หนวยโดยไมมีอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนเขามาเก่ียวของ 
พนักงานจะมีความพึงพอใจในการทํางานเพ่ิมข้ึน .310 หนวย 
 
ตาราง 14 วิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของผูนํา กับความพึงพอใจในการทํางาน ดาน 
     เพ่ือนรวมงาน  
 

Unstandardized Standardized 
Coefficients Coefficients ตัวแปรความถดถอยเชิงซอน 

β Std. Error Beta 
t Sig. 

คาคงที่ (Constant)  
พฤติกรรมผูนําแบบบงการ   
พฤติกรรมผูนําที่ใหการสนับสนนุ  
พฤติกรรมผูนําแบบมีสวนรวม  
พฤติกรรมผูนําแบบมุงความสําเร็จ  

2.415 
.256 
.057 
-.050 
.185 

.219 

.082 

.085 

.080 

.074 

 
.212 
.053 
-.049 
.190 

11.017 
3.103 
.677 
-.627 
2.511 

.000 

.002 

.499 

.531 

.012 
Adjusted R Square (R2)  

Std. Error of the Estimate  
F  

Sig. 

.131 

.767 
15.462 
.000 

    

 
 ผลการวิเคราะหจากตาราง 14 พบวา คาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (β) แสดงถึงตัวแปร
ที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เรียงลําดับ
ตามขนาดของความสัมพันธจากมากไปนอย ไดแก พฤติกรรมผูนําแบบบงการ และพฤติกรรมผูนํา
แบบมุงความสําเร็จ  
 จากคา Adjusted R2 มีคาเทากับ .131 และคา Sig. เทากับ .000 แสดงวา ตัวแปรทั้ง 2 
ดานนี้ สามารถรวมกันอธิบายการเปลี่ยนแปลงเรื่องความพึงพอใจในการทํางานดานเพ่ือนรวมงาน 
ไดรอยละ 13.1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 คาสัมประสิทธิ์ (β) ของพฤติกรรมผูนําแบบบงการ แสดงวา ตัวแปรนี้มีความสัมพันธเชิง
บวกกับความพึงพอใจในการทํางานระหวางพนักงาน หมายความวา เมื่อผูนํามีพฤติกรรมแบบแบบ
บงการ เพ่ิมข้ึน 1 หนวยโดยไมมีอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนเขามาเก่ียวของ พนักงานจะมีความพึงพอใจ
ในการทํางานเพ่ิมข้ึน .256 หนวย 
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คาสัมประสิทธิ์ (β) ของพฤติกรรมผูนําแบบมุงความสําเร็จ แสดงวา ตัวแปรนี้มีความสัมพันธเชิงบวก
กับความพึงพอใจในการทํางานระหวางพนักงาน หมายความวา เมื่อผูนํามีพฤติกรรมแบบมุง
ความสําเร็จ เพ่ิมข้ึน 1 หนวยโดยไมมีอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนเขามาเก่ียวของ พนักงานจะมีความพึง
พอใจในการทํางานเพ่ิมข้ึน .185 หนวย 
 
ตาราง 15 สรุปผลทดสอบสมมติฐาน 
 

ความพึงพอใจในการทํางาน 

สมมติฐาน ดานลักษณะ
งาน 

ดานนโยบาย
ในการทํางาน

ของ
ผูบังคับบัญชา 

ดานรายไดและ
ความกาวหนา 

ดานเพื่อน
รวมงาน 

พฤติกรรมผูนําแบบบงการ   
พฤติกรรมผูนําที่ใหการสนับสนุน  
พฤติกรรมผูนําแบบมีสวนรวม  
พฤติกรรมผูนําแบบมุงความสําเร็จ  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
หมายเหต ุ เครื่องหมาย   หมายความวา สอดคลองกับสมมตฐิาน 
  เครื่องหมาย   หมายความวา ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 
 
 



บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวคือ เพ่ือศึกษารูปแบบพฤติกรรมของ
ผูนําที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานบริษัทเอกชน ในกรุงเทพมหานคร  
ผลการวิจัยสามารถสรุปไดดงนี้ 
 
สังเขปความมุงหมาย สมมติฐานของการวิจัย และวิธีการศึกษาคนควา 
 ความมุงหมายของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู วิจัยไดตั้งความมุงหมายไว เพ่ือศึกษารูปแบบพฤติกรรมของผูนํา 
(Leadership Style) ประกอบดวย ผูนําแบบบงการ (Directive leadership) ผูนําที่ใหการ
สนับสนุน (Supportive leadership) ผูนําแบบมีสวนรวม (Participative leadership) ผูนําที่มุง
ความสําเร็จ (Achievement-oriented leadership) ที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางาน
ของพนักงานบริษัทเอกชน ในกรุงเทพมหานคร  
 
 สมมติฐานของการวิจัย 
 1. พฤติกรรมของผูนําแบบบงการ (Directive leadership) มีความสัมพันธกับความพึง
พอใจในการทํางานของผูใตบังคับบัญชา 
 2. พฤติกรรมของผูนําที่ใหการสนับสนนุ (Supportive leadership) มีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจในการทํางานของผูใตบังคับบัญชา 
 3. พฤติกรรมของผูนําแบบมีสวนรวม (Participative leadership) มีความสัมพันธกับความ
พึงพอใจในการทํางานของผูใตบังคับบัญชา 
 4. พฤติกรรมของผูนําที่มุงความสําเร็จ (Achievement-oriented leadership) มี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูใตบังคับบัญชา 
 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดประชากรที่ใชในการศึกษา คือ พนักงานของบริษัทเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร  
 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร ซึง่
ไมทราบจํานวนที่แนนอน และเนื่องจากไมทราบจํานวนที่แนนอน จึงไดทําการหาขนาดของกลุม
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ตัวอยางโดยอาศัยการใชสูตรการคํานวณแบบไมทราบจํานวนประชากร เพ่ือกําหนดขนาดกลุม
ตัวอยาง (กัลยา วาณิชยบัญชา. 2545: 26) โดยใชระดับความเชื่อมั่นที่รอยละ 95 และระดับความ
คาดเคลื่อนที่รอยละ 5 จํานวนกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้เทากับ 385 คน  
 
 วิธีการศึกษาคนควา 
 การวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  สําหรับการศึกษา
คนควาพฤติกรรมของผูนําที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน
บริษัทเอกชน ในกรุงเทพมหานคร   
 
 การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคและสมมติฐานดังนี้ 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
  1.1 นําขอมูลผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการ
ทํางานในที่ตีทํางานปจจุบัน วิเคราะหและอธิบายของกลุมตัวอยาง เปนคารอยละ (Percentage)  
  1.2 นําขอมูลความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานบริษัทเอกชน ในกรุงเทพ-   
มหานคร โดยเปนคําถามเรื่องความพึงพอใจในการทํางาน และขอมูลทางดานพฤติกรรมผูนําในการ
ทํางาน เปนคาเฉลี่ย (Mean: X) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 
 2. การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบ
สมมติฐานครั้งนี้  ใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติการวิเคราะหแบบการถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) เพ่ือวิเคราะหสมการของตัวแปรที่เก่ียวของกัน สําหรับตัวแปรอิสระ 
2 ตัว หรือตัวแปรที่มากกวาสองตัวแปรที่มีความสัมพันธกันในสมการ ณ ชวงเวลาหนึ่ง 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ศึกษา พฤติกรรมของผูนําที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการ
ทํางานของพนักงานบริษัทเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 
  
 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณา 
 ตอนที่ 1 ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม  พบวา 
 เพศ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 241 คน และเพศชายจํานวน 144 
คน คิดเปนรอยละ 62.60 และ 37.40 ตามลําดับ 
 อายุ  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 26-30 ป จํานวน 121 คน รองลงมามีอายุ 31-35 
ป จํานวน 104 คน รองลงมามีอายุ 36 ปข้ึนไปจํานวน 93 คน และมีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 25 ป 
จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 31.40,  27.40, 24.20 และ17.40 ตามลําดับ 
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 ระดับการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 206 คน 
รองลงมาศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 125 คน และศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 54 คน 
คิดเปนรอยละ 53.50, 32.50 และ 14.00 ตามลําดับ 
 ระยะเวลาการทํางานในที่ทํางานปจจุบัน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอายุการทํางานนอย
กวา 2 ป จํานวน 119 คน รองลงมาอายุการทํางาน 2-4 ป จํานวน 117 คน รองลงมาอายุการ
ทํางาน 8 ปข้ึนไป จํานวน 82 คน และอายุการทํางาน 5-7 ป จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 30.90, 
30.40, 21.30 และ 17.40 ตามลําดับ 
 
 ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามที่ใชวัดระดับความพอใจในการทํางาน ของ
ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ดานลักษณะงาน ดานนโยบายในการทํางานของผูบังคับบัญชา ดาน
รายไดและความกาวหนา และดานเพ่ือนรวมงาน พบวา 
 ดานลักษณะงาน ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการทํางานโดยรวมอยูในระดับ
มาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.70 เมื่อวิเคราะหเปนรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
ในในการทํางานอยูในระดับมาก ไดแก งานที่ไดรับมอบหมายมีความสําคัญกับบริษัท โอกาสที่จะ
ทํางานนั้นใหสําเร็จ รูสึกภูมิใจในงานที่รับผิดชอบ โอกาสที่จะไดเรียนรูและศึกษางาน ความทาทาย
ตอความรูความสามารถ ความนาสนใจในตัวงาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90, 3.83, 3.72, 3.67, 
3.60 และ 3.49 ตามลําดับ 
 ดานนโยบายในการทํางานของผูบังคับบัญชา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการ
ทํางานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.28 เมื่อวิเคราะหเปนรายขอพบวา 
ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการทํางานอยูในระดับมาก ไดแก ความมีมนุษยสัมพันธ 
ทักษะของผูบังคับบัญชา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.51 และ 3.47 ตามลําดับ ผูตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจในการทํางานอยูในระดับปานกลาง ไดแก การใชเทคนิคในการบริหาร รูปแบบการ
บังคับบัญชา และการใหคุณ ใหโทษ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.17, 3.16 และ 3.08 ตามลําดับ 
 ดานรายไดและความกาวหนา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการทํางานโดยรวม
อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.07 เมื่อวิเคราะหเปนรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถาม
มีความพึงพอใจในการทํางานอยูในระดับปานกลาง ไดแก สวัสดิการที่ไดรับ ความยุติธรรมในการ
เลื่อนตําแหนง หลักเกณฑในการพิจารณาเลื่อนตําแหนง โอกาสที่จะไดเลื่อนตําแหนง จํานวนรายได
ที่ไดรับ ความยุติธรรมในการกําหนดคาจาง และความเทาเทียมกันของรายไดเมื่อเปรียบเทียบกับ
ผูอ่ืน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.29, 3.16, 3.15, 3.09, 2.99, 2.95 และ 2.89 ตามลําดับ 
 ดานเพ่ือนรวมงาน ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการทํางานโดยรวมอยูในระดับ
มาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 เมื่อวิเคราะหเปนรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
ในการทํางานอยูในระดับมาก ไดแก เพ่ือนรวมงานมีมิตรภาพที่ดีระหวางกัน และเพ่ือนรวมงานให
ความชวยเหลือซึ่งกันและกัน  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 และ 3.95 ตามลําดับ 
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 ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามทีใ่ชวัดระดับรปูแบบพฤติกรรมผูนําในการ
ทํางานของผูตอบแบบสอบถามของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ผูนําแบบบงการ ผูนําทีใ่หการ
สนับสนนุ ผูนําแบบมีสวนรวม และผูนําแบบมุงความสําเร็จ พบวา 
 ผูนําแบบบงการ ผูตอบแบบสอบถามตอบวาพฤติกรรมของผูนําในการทํางานที่แสดงออก 
โดยรวมปฏิบัติในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.50 เมื่อวิเคราะหเปนรายขอพบวา ผูนํามี
พฤติกรรมของผูนําแบบบงการในระดับมาก ไดแก หัวหนาดูแลใหปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและวิธีการ
ทํางาน หัวหนาจะบอกหรือสั่งใหพนักงานทําในสิ่งที่ตองการ หัวหนาจัดตารางการทํางานและ
ประสานงานอยางเปนธรรม และหัวหนาควบคุมการปฏิบัติงานอยางใกลชิด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.60, 3.55, 3.44 และ 3.42 ตามลําดับ 
 ผูนําที่ใหการสนับสนุน ผูตอบแบบสอบถามตอบวาพฤติกรรมของผูนําในการทํางานที่
แสดงออก โดยรวมปฏิบัติในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.52 เมื่อวิเคราะหเปนรายขอพบวา 
ผูนํามีพฤติกรรมของผูนําที่ใหการสนับสนุนในระดับมาก ไดแก หัวหนาใหความเชื่อถือและไววางใจ
ทาน หัวหนาใหความสนใจตอความตองการ ความเปนอยูที่ดีของพนักงาน หัวหนาพยามชวยเหลือ
แนะนําและฝกฝนวิธีการทํางานแกทานเสมอ และหัวหนาปฏิบัติตอทานเหมือนเพ่ือนรวมงาน
มากกวาเปนผูบังคับบัญชา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.59, 3.50, 3.50 และ 3.49 ตามลําดับ 
 ผูนําแบบมีสวนรวม ผูตอบแบบสอบถามตอบวาพฤติกรรมของผูนําในการทํางานที่
แสดงออก โดยรวมปฏิบัติในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.52 เมื่อวิเคราะหเปนรายขอพบวา 
ผูนํามีพฤติกรรมของผูนําแบบมีสวนรวมในระดับมาก ไดแก หัวหนาเปดโอกาสใหแสดงความคิดเหน็
และเสนอแนะ  และ หัวหนาใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจในการทํางานของหนวยงาน โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.46 และ 3.45 ตามลําดับ และผูตอบแบบสอบถาม ตอบวาพฤติกรรมผูนําในการ
ทํางานที่แสดงออก ในระดับปานกลาง ไดแก หัวหนาจัดใหพนักงานมีการประชุมรวมในเรื่องตางๆ 
อยูเสมอ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.34 ตามลําดับ 
 ผูนําแบบมุงความสําเร็จ ผูตอบแบบสอบถามตอบวาพฤติกรรมผูนําในการทํางานที่
แสดงออก โดยรวมปฏิบัติในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.57 เมื่อวิเคราะหเปนรายขอพบวา 
ผูนํามีพฤติกรรมของผูนําแบบมุงความสําเร็จในระดับมาก ไดแก หัวหนาแสดงความมั่นใจวาจะ
นําพาพนักงานไปสูความสําเร็จ หัวหนามีการกําหนดวัตถุประสงคการทํางานที่ชัดเจน หัวหนา
ปรับปรุงวิธีการทํางานอยางตอเนื่อง และหัวหนามีการตั้งเปาหมายที่ทาทาย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.73, 3.56, 3.56 และ 3.43ตามลําดับ 
 
 สวนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบ
สมมติฐานเก่ียวกับพฤติกรรมของผูนําที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน
บริษัทเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยพฤติกรรมผูนํา 4 รูปแบบ ไดแก ผูนําแบบบงการ 
ผูนําที่ใหการสนับสนุน ผูนําแบบมีสวนรวม และผูนําแบบมุงความสําเร็จ ดวยสถิติการวิเคราะหความ
ถดถอยเชิงซอนหรือพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือใชทดสอบสมมติฐาน พบวา 
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 สมมติฐานที่ 1 พฤติกรรมของผูนําแบบบงการมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการ
ทํางาน จากการวิเคราะหขอมูล พบวา พฤติกรรมของผูนําแบบบงการ มีความสัมพันธกับความพึง
พอใจในการทํางาน ไดแกดานเพ่ือนรวมงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 
 สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมของผูนําที่ใหการสนับสนุนมีความสัมพันธกับความพึงพอใจใน
การทํางาน จากการวิเคราะหขอมูล พบวา พฤติกรรมของผูนําที่ใหการสนับสนุน มีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจในการทํางาน ไดแกดานลักษณะงาน และดานนโยบายในการทํางานของ
ผูบังคับบัญชา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 สมมติฐานที่ 3 พฤติกรรมของผูนําแบบมีสวนรวมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการ
ทํางาน  จากการวิเคราะหขอมูล พบวา พฤติกรรมของผูนําแบบมีสวนรวม ไมมีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจในการทํางาน ไดแกดานลักษณะงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 สมมติฐานที่ 4 พฤติกรรมของผูนําที่มุงความสําเร็จมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการ
ทํางาน  จากการวิเคราะหขอมูล พบวา พฤติกรรมของผูนําที่มุงความสําเร็จ มีความสัมพันธกับความ
พึงพอใจในการทํางาน ไดแกดานรายได ความกาวหนา และดานเพ่ือนรวมงาน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
อภิปรายผล 
 พฤติกรรมของผูนําที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัทเอกชน 
ในกรุงเทพมหานคร จากผลจากการวิจัย มีประเด็นที่นํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 26-30 ป มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีประสบการณการทํางานนอยกวา 2 ป มีความพึงพอใจในการทํางาน ดานลักษณะงาน 
ดานเพ่ือนรวมงาน ในระดับมาก ดานนโยบายในการทํางานของผูบังคับบัญชา ดานรายได 
ความกาวหนา ในระดับปานกลาง มีความคิดเห็นตอพฤติกรรมของผูนํา ผูนําแบบบงการ ผูนําที่ให
การสนับสนุน ผูนําแบบมีสวนรวม ผูนําที่มุงความสําเร็จ ในระดับมาก 
 1. พฤติกรรมของผูนําแบบบงการมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางาน ดาน
ลักษณะงาน ดานนโยบายในการทํางานของผูบังคับบัญชา ดานรายได ความกาวหนา และดาน
เพ่ือนรวมงาน ของพนักงาน จากการศึกษาพบวา 
  ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานดานลักษณะงาน ดานนโยบายในการทํางาน
ของผูบังคับบัญชา และดานรายได ความกาวหนา ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูนําแบบบง
การ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานดานเพ่ือนรวมงาน มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมของผูนําแบบบงการ สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ซึ่งสอดคลองกับทฤษฏีสองปจจัยของเฮอรสเบิรก(1969). ในปจจัยสุขอนามัย ดานความสัมพันธของ
ผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา พบวา ความสัมพันธอันดีตอกัน ใหความ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน จึงเกิดความเห็นอกเห็นใจ และมีมิตรภาพที่ดีระหวางกัน จะทําใหความพึง
พอใจในการทํางาน 
 2. พฤติกรรมของผูนําที่ใหการสนับสนุน มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางาน 
ดานลักษณะงาน ดานนโยบายในการทํางานของผูบังคับบัญชา ดานรายได ความกาวหนา และดาน
เพ่ือนรวมงาน ของพนักงาน จากการศึกษาพบวา 
  ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานดานรายได ความกาวหนา และดานเพ่ือน
รวมงาน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูนําที่ใหการสนับสนุน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
  ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานดานลักษณะงาน ดานนโยบายในการทํางาน
ของผูบังคับบัญชา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูนําที่ใหการสนับสนุน และสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีคานิยมของล็อค 
(2000) โดยมีแนวคิดหลักที่วา ความพึงพอใจในงานข้ึนอยูกับผลที่บุคคลไดรับจากการทํางาน เชน 
รางวัล วาตรงกับที่ตนตองการมากนอยเพียงไร กลาวคือ ย่ิงบุคคลนั้นเห็นวาสิ่งที่ตนไดรับมีคามาก
เพียงไร ก็ย่ิงมีความพึงพอใจสูงตามไปดวย แตในทางตรงกันขาม ถาเห็นวาสิ่งที่ตนไดรับมคีานอย ก็
จะมีความพึงพอใจ ลดนอยดวยเชนกัน จึงทําใหผูนําตองสรางความนาสนใจในตัวงาน เพ่ือใหเกิด
ความทาทายตอความรูความสามารถ เปดโอกาสในการเรียนรู ศึกษางานใหมๆ พยามทําให
พนักงานรูสึกวางานที่ไดรับมอบหมายมีความสําคัญกับบริษัท จะเกิดความรูสึกภูมิใจในงานที่
รับผิดชอบ และหัวหนางานจะตองปรับปรุงบทบาทในรูปแบบการบังคับบัญชา การใหคุณใหโทษ 
เพ่ิมทักษะในการบริหารงาน และควรมีมนุษยสัมพันธกับพนักงาน  
 3. พฤติกรรมของผูนําแบบมีสวนรวม มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางาน ดาน
ลักษณะงาน ดานนโยบายในการทํางานของผูบังคับบัญชา ดานรายได ความกาวหนา และดาน
เพ่ือนรวมงาน ของพนักงาน จากการศึกษาพบวา  
ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานดานนโยบายในการทํางานของผูบังคับบัญชา ดานรายได 
ความกาวหนา และดานเพ่ือนรวมงาน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูนําแบบมีสวนรวม อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  ความพึงพอใจในการทํางาน ดานลักษณะงาน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูนํา
แบบมีสวนรวม และสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคลองกับองคประกอบของความพึงพอใจในการทํางาน ของสมิธ และคณะ (1969). ดานลักษณะ
ของงาน ไดแก ความนาสนใจในตัวงาน ความแปลกของงาน โอกาสที่จะไดเรียนรูและศึกษางาน 
โอกาสที่จะทําใหงานนั้นสําเร็จ การรับรู หนาที่ความรับผิดชอบ การควบคุมการทํางานและวิธีการ
ทํางาน  



 56 

 4. พฤติกรรมของผูนําแบบมุงความสําเร็จ มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางาน 
ดานลักษณะงาน ดานนโยบายในการทํางานของผูบังคับบัญชา ดานรายได ความกาวหนา และดาน
เพ่ือนรวมงาน ของพนักงาน จากการศึกษาพบวา  
  ความพึงพอใจในการทํางานดานลักษณะงาน และดานนโยบายในการทํางานของ
ผูบังคับบัญชา ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูนําแบบมุงความสําเร็จ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  
  ความพึงพอใจในการทํางานดานรายได ความกาวหนา และดานเพ่ือนรวมงานมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูนําแบบมุงความสําเร็จ และสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับทฤษฏีทางสูเปาหมายของ House; & Mitchell 
(1977) พบวา ผูนําที่มีประสิทธิภาพนั้นจะตองชวยเหลือใหผูใตบังคับบัญชาบรรลุเปาหมายของงาน 
และเปาหมายสวนตัวของพวกเขา ดวยการทําทางสูเปาหมายใหชัดเจน โดยเฉพาะอยางย่ิง
เปาหมายในการไดรับผลตอบแทนจากการปฏิบัติงาน เชน เงิน งานที่นาสนใจ การเลื่อนข้ัน โอกาส
เพ่ือความเจริญกาวหนาและการพัฒนาตนเอง และสอดคลองกับสิรินันท พันธุไชยศรี. (2554). ศกึษา
ลักษะบุคคล แรงจูงใจและความพึงพอใจในงานของพนักงานธนาคารพาณิชยในกรุงเทพมหานคร 
พบวา ผลวิจัยพบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารพาณิชย ใน
กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธกับแรงจูงใจดานความสําเร็จในการทํางานของบุคคล ลักษณะของ
งานที่ปฏิบัติ ความสัมพันธกับหัวหนางาน ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน สภาพแวดลอมในการ
ทํางาน และเงินเดือนและสวัสดิการ  
 
ขอเสนอแนะท่ีไดจากงานวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมของผูนําที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการ
ทํางานของพนักงานบริษัทเอกชน ในกรุงเทพมหานคร” เพ่ือนําผลการวิจัยที่ไดในครั้งนี้ไปใชเปน
ขอมูลพ้ืนฐานในการนําไปใชประโยชนทางการปฎิบัติและการทําการศึกษาครั้งตอไป ดังนี้ 
 1. ผูนําที่มีพฤติกรรมแบบบงการ ควรใหความสําคัญกับความพึงพอใจในการทํางานของ
พนักงานในดานลักษณะงาน ดานนโยบายการทํางานของผูบังคับบัญชา และดานรายได ความ 
กาวหนา โดยการสรางความนาสนใจในตัวงาน เพ่ือใหเกิดความทาทายตอความรูความสามารถ เปด
โอกาสในการเรียนรู ศึกษางานใหมๆ ปรับปรุงบทบาทในการบังคับบัญชา การใหคุณใหโทษ การให
ผลตอบแทนที่ชัดเจน  การปรับเลื่อนตําแหนงอยางยุติธรรม เพ่ือลดความตรึงเครียด และเพ่ิมความ
พึงพอใจในการทํางานใหกับพนักงานได 
 2. ผูนําที่มีพฤติกรรมใหการสนับสนุนควรใหความสําคัญตอพนักงานในดานรายได 
ความกาวหนา และดานเพ่ือนรวมงาน  โดยมีหลักเกณฑในการพิจารณาที่ชัดเจน ใหเกิดความเทา
เทียมกัน และไมปดบังหรือกีดก้ันความสามารถของพนักงานจากการปฏิบัติงาน เชน เงินเดือนที่
สูงข้ึน ตําแหนงงานที่นาสนใจ การเลื่อนข้ัน โอกาสเพ่ือความเจริญกาวหนาและการพัฒนาตนเอง 
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รวมไปถึงการจัดกิจกรรมเพ่ือเชื่อมความสัมพันธกับพนักงานและหัวหนางานทั้งในเรื่องสวนตัวและ
เรื่องงาน และชวยเพ่ิมความพึงพอใจใหกับพนักงานได 
 3. ผูนําที่มีพฤติกรรมแบบมีสวนรวมควรใหความสําคัญตอพนักงานในดานนโยบายการ
ทํางานของผูบังคับบัญชา ดานรายได ความกาวหนา และดานเพ่ือนรวมงาน โดยเปดโอกาสในการ
เรียนรู ศึกษางานใหมๆ โอกาสที่จะทํางานนั้นใหสําเร็จ สรางการรับรูในหนาที่ความรับผดิชอบ จดัให
มีสวัสดิการและผลตอบแทนที่เปนธรรม สงเสริมใหมีการทํางานรวมกับเพ่ือนรวมงาน กอใหเ กิด
มิตรภาพที่ดีระหวางกัน เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานเพ่ิมข้ึน 
 4. ผูนําที่มีพฤติกรรมมุงความสําเร็จควรใหความสําคัญกับความพึงพอใจในการทํางาน
ของพนักงานในดานลักษณะงาน และดานนโยบายการทํางานของผูบังคับบัญชา โดยพยามทําให
พนักงานรูสึกวางานที่ไดรับมอบหมายมีความสําคัญกับบริษัท จะเกิดความรูสึกภูมิใจในงานที่
รับผิดชอบ และหัวหนางานจะตองพัฒนาทักษะในการบริหารงาน เพ่ือชวยเหลือและสนับสนุนให
พนักงานเกิดความมั่นใจในหัวหนางานวาจะสามารถนําพาไปสูความสําเร็จตามเปาหมายที่องคกรตั้ง
ไว 
 ดังนั้นสถานการณที่แตกตางกันในการทํางาน ผูนํายอมตองการพฤติกรรมของผูนําที่
ตางกัน นอกจากนี้ในบางเหตุการณผูนําอาจจําเปนตองใชการผสมของแบบพฤติกรรมของผูนาํตางๆ 
เขาดวยกันอยางเหมาะสมมากกวาการเลือกใชแตพฤติกรรมของผูนําแบบเดิมอยูตลอดเวลา  

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยในประเด็นเดียวกันโดยเปลี่ยนกลุมตัวอยางเพ่ือใหงานวิจัยมีความ
หลากหลายมากข้ึน เชน ศึกษาในหนวยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ 
 2. ควรมีการศึกษาถึงตัวแปรของรูปแบบผูนําแบบอ่ืนๆ เพ่ือใหมีความหลากหลายใน
พฤติกรรมของผูนํา ผูวิจัยเสนอแนะใหเปลี่ยนโมเดลอ่ืนๆ ที่จะใชในการศึกษา เพ่ือจะทําใหมองเห็น
ภาพรวมของรูปแบบพฤติกรรมของผูนําที่เหมือนหรือตางจากการศึกษาครั้งนี้ไดชัดเจนมากข้ึน 
งานวิจัยจะไดมีความสมบูรณมากข้ึน 
 3. ควรมีการศึกษาถึงตัวแปรของความพึงพอใจในการทํางานดานอ่ืนๆ ประกอบเพ่ิมเติม 
เนื่องจากพนักงานอาจเกิดความไมพึงพอใจในดานอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่ผูวิจัยไดทําการวิจัย  เพ่ือ
ชวยใหมองเห็นขอบกพรองในการบริหารไดชัดเจนมากข้ึน 
 4. งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเพียงชวงเวลาใดเวลาหนึ่งเทานั้น ดังนั้นจึงควรทําการวิจัยอยาง
ตอเนื่อง เพราะความคิดเห็นของพนักงาน และความพึงพอใจในดานตางๆ ของพนักงานมีโอกาสที่
จะเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจสงผลในการทํางานตอการเปลี่ยนแปลงไปดวย ในการทําวิจัยอยาง
ตอเนื่องจะชวยใหบริษัทสามารถแกไขขอบกพรองตางๆ ไดทัน 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง   

พฤติกรรมของผูนําท่ีมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางาน 
ของพนักงานบริษัทเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 

 
คําชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาขอมูลประกอบการทําวิจัยเก่ียวกับ เรื่อง 
พฤติกรรมของผูนําที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานบริษัทเอกชน ใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือประโยชนของงานวิจัยขอใหทานพิจารณา
คําถามและคําตอบใหตรงกับความเปนจริงที่สุด และโปรดตอบคําถามทุกขอ คําตอบของทานจะถูก
เก็บเปนความลับ ผูวิจัยขอขอบพระคุณในความรวมมือของทานในครั้งนี้ดวย 
 
 แบบสอบถามชุดนี้  แบงออกเปน 3 ตอน ดังตอไปนี้ 
 ตอนที่ 1: ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม  
 ตอนที่ 2: ขอมูลทางดานความพอใจในงาน 
 ตอนที่ 3: ขอมูลทางดานพฤติกรรมผูนําในการทํางาน 
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ตอนท่ี 1 
ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม 

 
คําชี้แจง โปรดใสเครื่องหมาย  ลงในชอง (   ) ที่ตรงกับทานมากที่สุด 
 
 1.  เพศ  
  (   )  หญิง   
  (   )  ชาย 
 
 2.  อายุ  
  (   ) ต่ํากวาหรือเทากับ 25 ป 
  (   )  31 – 35 ป 
 
 3.  ระดับการศึกษา  
  (   )  ต่ํากวาปริญญาตรี 
  (   )  ปริญญาโท 
 
 4.  ระยะเวลาการทํางานในที่ทํางานปจจุบัน 
  (   )  นอยกวา 2 ป 
  (   )  5 – 7 ป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 66 

ตอนท่ี 2 
ขอมูลทางดานความพอใจในงาน 

 
คําชี้แจง ทานมีความพอใจในการทํางานในประเด็นตอไปนี้ในระดับใดโปรดใสเครื่องหมาย  ลงใน 
 ชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุดโดยพิจารณาถึงงานที่ทานทํางานในปจจุบัน 
 

ระดับความพึงพอใจ 

นอ
ยท

ี่สุด
 

นอ
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กท

ี่สุด
 

ความพึงพอใจในการทํางาน 

(1) (2) (3) (4) (5) 

ดานลักษณะงาน 
1. ความนาสนใจในตัวงาน      
2. ความทาทายตอความรูความสามารถ      
3. โอกาสที่จะไดเรียนรูและศึกษางาน      
4. โอกาสที่จะทํางานนั้นใหสําเร็จ      
5. งาน ที่ไดรับมอบหมายมีความสําคัญกับบรษิัท      
6. รูสึกภูมิใจในงานที่รับผิดชอบ      
ดานนโยบายในการทํางานของผูบังคับบัญชา 
7. รูปแบบการบังคับบัญชา      
8. การใหคุณ ใหโทษ      
9. การใชเทคนิคในการบริหาร      
10. ความมีมนุษยสัมพันธ      
11. ทักษะของผูบังคับบัญชา      
ดานรายไดและ ความกาวหนา 
12. จํานวนรายไดที่ไดรับ      
13. ความยุติธรรมในการกําหนดคาจาง       
14. ความเทาเทียมกันของรายไดเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ่ืน      
15. สวัสดิการที่ไดรับ      
16. โอกาสที่จะไดเลื่อนตําแหนง      
17. ความยุติธรรมในการเลื่อนตําแหนง      
18. หลักเกณฑในการพิจารณาเลื่อนตําแหนง      
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ดานเพื่อนรวมงาน      
19. เพ่ือนรวมงานใหความชวยเหลือซึง่กันและกัน      
20. เพ่ือนรวมงานมีมิตรภาพที่ดีระหวางกัน      
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ตอนท่ี 3 
ขอมูลทางดานพฤติกรรมผูนําในการทํางาน 

 
คําชี้แจง โปรดใสเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับพฤติกรรมผูนํา ตามความคิดเห็นของทานมาก 
 ที่สุดโดยพิจารณาถึงผูนําโดยตรงที่ทานทํางานดวยในปจจุบัน 
 
(ผูนํา หมายถึง ผูจัดการฝายตางๆ ผูจัดการโครงการ หัวหนาฝาย/หัวหนากลุมงาน/หัวหนาทีม) 
 

ระดับการปฏิบัติของผูนํา 

นอ
ยท

ี่สุด
 

นอ
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กท

ี่สุด
 

พฤติกรรมของผูนําที่แสดงออก 

(1) (2) (3) (4) (5) 
21. หัวหนาจะบอกหรือสั่งใหพนักงานทําในสิ่งที่ตองการ      
22. หัวหนาควบคุมการปฏิบัติงานอยางใกลชิด      
23. หัวหนาดูแลใหปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีการทํางาน      
24. หัวหนาจัดตารางการทํางานและประสานงานอยางเปนธรรม      
25. หัวหนาใหความสนใจตอความตองการ ความเปนอยูทีด่ขีอง

พนักงาน 
     

26. หัวหนาใหความเช่ือถอื และไววางใจทาน      
27. หัวหนาปฏิบัติตอทานเหมือนเพ่ือนรวมงานมากกวาเปน

ผูบังคับบัญชา 
     

28. หัวหนาพยามชวยเหลือแนะนํา และฝกฝนวิธีการทํางานแก
ทานเสมอ 

     

29. หัวหนาเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะ      
30. หัวหนาจัดใหพนักงานมีการประชุมรวมในเรื่องตางๆ อยูเสมอ      
31. หัวหนาใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจในการทํางาน

ของหนวยงาน 
     

32. หัวหนามีการตั้งเปาหมายที่ทาทาย      
33. หัวหนา      
34. หัวหนาปรับปรุงวิธีการทํางานอยางตอเน่ือง      
35. หัวหนา      
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