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 การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมายเพ่ือศึกษาระดับความพงึพอใจในงานของพนักงาน และ
ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางลักษณะของพนักงาน พฤติกรรมผูนาํ และคุณลักษณะผูนํากับ 
ความพึงพอใจในงาน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล กลุมตัวอยางคือ
พนักงานบริษทัรับจางผลิตเคร่ืองสําอาง จํานวน 257 คน สําหรับการวิเคราะหขอมูลใชการคํานวณ
คาเฉลี่ย รอยละ การเปรียบเทียบคาเฉลีย่สําหรับประชากรสองกลุมที่เปนอิสระตอกัน การวิเคราะห
ความแปรปรวนแบบทางเดียว การวิเคราะหการเปรียบเทียบพหุคณูเพ่ือทดสอบความแตกตาง
คาเฉลี่ยรายคู การหาความสัมพันธโดยการหาคาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน และการ
วิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1.  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 30 ถึง 39 ป สถานภาพโสด 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปฏิบัติงานฝายพาณิชย ระยะเวลาการทํางานต่ํากวาหรือเทากับ 5 ป 
และอัตราเงินเดือนระหวาง ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท และ 10,001 ถึง 15,000 บาท พนักงาน
สวนใหญเห็นวาพฤติกรรมผูนําที่แสดงออกอยูในระดับปานกลาง และคุณลักษณะผูนําที่แสดงออกอยู
ในระดับมาก 
 2.  ความพึงพอใจในงานในดานลักษณะของงานที่ทํามีความสัมพันธกับ เพศ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาการทาํงาน พฤติกรรมผูนําดาน มิติผูนําท่ีมุงคนหรือคํานึงถึงผูอ่ืนเปนหลัก และ
มิติผูนําท่ีมุงงานหรือคํานึงถึงตนเองเปนหลัก และคุณลักษณะผูนํา ดานความซื่อสัตยและมีศักด์ิศรี 
ความเชื่อม่ันในตนเอง และความรูเก่ียวกบังานในหนาที่ 
 3.  ความพึงพอใจในงานในดานโอกาสไดรับความกาวหนามีความสัมพันธกับ สถานภาพ
สมรส ฝายงานที่ปฏิบตัิงาน พฤติกรรมผูนําดาน มิติผูนําท่ีมุงคนหรือคํานึงถึงผูอ่ืนเปนหลัก และมิติ
ผูนําที่มุงงานหรือคํานึงถึงตนเองเปนหลกั และคุณลักษณะผูนํา ดานความซื่อสัตยและมีศักด์ิศรี 
ความเชื่อม่ันในตนเอง และความรูเก่ียวกบังานในหนาที่ 
 4.  ความพึงพอใจในงานในดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา มีความสัมพันธกับ 
เพศ อายุ ฝายงานที่ปฏิบตังิาน ระยะเวลาการทํางาน พฤติกรรมผูนาํดาน มิติผูนําท่ีมุงคนหรือ
คํานึงถึงผูอ่ืนเปนหลัก และมิติผูนําที่มุงงานหรือคํานึงถึงตนเองเปนหลัก และคุณลักษณะผูนํา ดาน
ความซื่อสัตยและมีศักด์ิศรี ความเชื่อม่ันในตนเอง และความรูเก่ียวกบังานในหนาที่ 
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The purpose of this research was to study the degree of job satisfaction of 
employees and its relationship with employees’ characteristics, leadership behavior and 
leadership traits.  Questionnaires were used as tools to collect data. The sample comprised  
257 employees of cosmetics contracted manufacturers. Statistical methods for data 
analyses included percentage, mean, standard deviation, the test of comparative mean of 
two independent population groups (T-test), One-Way Analysis of Variance (One-Way 
ANOVA or F-test), and the multiple comparison to test least significant difference (LSD), 
Pearson’s Product Moment Correlation and Multiple Regression. 

The results are as follows: 
1. Most of the respondents are female with age ranging from 30 to 39 years old, 

single, hold a bachelor’s degree, operating in commercial department, have work 
experience of lower or equal to 5 years and in the group of those who earn a salary of 
lower or equal to 10,000 Baht as well as in the group of ranging from 10,001 to 15,000 
Baht. Most of the employees agree that their leader express behavior of leadership at 
moderate level and had leadership trait at high level. 

2. Job satisfaction in terms of nature of work had relationship with gender, 
education level, work experience, relationship oriented behavior of leader and work oriented 
behavior of leader and leadership traits in terms of honesty and honor, self-confidence and 
knowledge in job. 

3. Job satisfaction in terms of opportunity for advancement had relationship with 
marital status, operating department, relationship oriented behavior of leader and work 
oriented behavior of leader and leadership traits in terms of honesty and honor, self-
confidence and knowledge in job. 

4. Job satisfaction in terms of relationship with supervisor had relationship with 
gender, age, operating department, work experience, relationship oriented behavior of 
leader and work oriented behavior of leader and leadership traits in terms of honesty and 
honor, self-confidence and knowledge in job. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 องคการในปจจุบันทั้งภาครัฐและเอกชน ตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง จาก
ผลที่เกิดจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี โลกขอมูลขาวสาร สภาวการณแขงขันที่ไรพรมแดน 
ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและภาวะที่มีทรัพยากรมีจํากัด ผูนําจึงตองเปนผูมีวิสัยทัศน และมี
ความสามารถในการกระตุนใหบุคลากรในองคการไดใชศักยภาพที่ดี ทํางานใหเกิดผลสูงสุด สราง
พันธมิตรทั้งภายในและภายนอกองคการ สื่อสารกับลูกคาดวยความรูสึกที่ดีตอกัน รวมทั้งเปนผูมี
ทักษะทางการบริหารการจัดการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานสูงสุด  ภายใตภาวการณที่
เปลี่ยนแปลงในลักษณะเชนนี้  ผูนําถือวาเปนบุคลากรหลักที่จะนําองคกรไปสูความสําเร็จตาม
เปาหมายไดดี  ซึ่งมีคําถามวาคุณลักษณะของผูนําเชนไรที่จะเหมาะกับสถานการณในยุคของการ
เปลี่ยนปลงหรือการปฏิรูปน้ี เพ่ือจะไดมีการเตรียมผูบริหาร หรือสรางผูบริหารรุนใหมใหมีลักษณะ
เหมาะสมกับยุคปฏิรูป  ทั้งในปจจุบันและอนาคต  
 ภาวะผูนํา หรือ ความเปนผูนํา (Leadership) (รังสรรค ประเสริฐศรี. 2544: 11) จึงเปน
ปจจัยที่สําคัญย่ิงประการหนึ่งตอการดําเนินงานของกลุมใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ เพราะ
ผูนํามีภาระหนาที่และความรับผิดชอบโดยตรงที่จะตองวางแผนสั่งการดูแลและควบคุมใหบุคลากร 
ขององคการปฏิบัติงานตางๆ ใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย และวัตถุประสงคที่ตั้งไว ปญหาที่
เปนที่สนใจคือ ผูนําทําอยางไรหรือมีวิธีการนําอยางไรจึงทําใหผูใตบังคับบัญชาหรือผูตาม ใหเกิด
ความผูกพันกับงานแลวทุมเทความสามารถ และพยายามที่จะทําใหงานสําเร็จดวยความเต็มใจ 
ในขณะที่ผูนําบางคนนําอยางไร ผูใตบังคับบัญชาจะไมเต็มใจในการปฏิบัติงานใหสําเร็จ คุณลักษณะ 
(Traits) ของผูนํา อํานาจ (Power) ของผูนํา พฤติกรรม(Behavior)ของผูนําแบบตางๆ ในปจจุบันน้ีก็
ยังมีการศึกษาภาวะผูนําอยูตลอดเวลา และพยายามจะหาภาวะผูนําที่มี ประสิทธิภาพในแตละ
องคการและในสถานการณตาง ๆ กัน เพ่ือใหเขาใจภาวะผูนํา (Leadership) และผูนํา (Leader) ดี
ขึ้น 

บริษัทที่ประกอบธุรกิจรับจางผลิตที่มีขนาดใหญ มีพนักงานมากกวา 1,000 คน ซึ่งไมมี
ตราสินคาเปนของตนเองที่จะใชเปนส่ิงยึดเหนี่ยวใหพนักงานมีเอกลักษณขององคการ ยอมตองการ
การบริหารจัดการที่ดีของผูบริหาร รวมถึงภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพซ่ึงสงผลตอความสําเร็จของ
องคการในการบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว ภาวะผูนําเปนสวนหนึ่งของความสําเร็จในงาน หาก
พนักงานมีความพึงพอใจในรูปแบบภาวะผูนําแลว ก็จะปฎิบัติหนาที่อยางเต็มที่ ดวยความ
กระตือรือรน ผลงานที่ไดก็จะมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเปาหมายที่วางไว ดังน้ันพนักงานจะเกิด
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากนอยแคไหน สวนหนึ่งยอมขึ้นอยูกับลักษณะของหัวหนางานที่มี
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  ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจ ที่จะศึกษาถึงรูปแบบภาวะผูนําและความพึงพอใจในงานของ
พนักงานบริษัทรับจางผลิต  ซึ่งขอมูลที่ไดนี้จะสะทอนใหเห็นความสําคัญของ ภาวะผูนํากับความพึง
พอใจในงานของพนักงาน เพ่ือจะไดนําผลการศึกษามาใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาทางการ
บริหารขององคการ และพิจารณาปรับปรุงแบบภาวะผูนําของหัวหนางานใหเปนที่พึงพอใจของ
พนักงานที่ปฏิบัติงานรวมกัน เพ่ือใหเกิดความรวมแรงรวมใจในการปฏิบัติงานอยางเต็ม
ความสามารถ 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
  การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคที่สําคัญ คือ 

1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัทรบัจางผลิต  
2.  เพ่ือศึกษาลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ฝาย

งานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาการทํางาน และรายไดตอเดือน ที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจใน
งานของพนักงานบริษัทรับจางผลิต  

3.  เพ่ือศึกษารูปแบบพฤติกรรมภาวะผูนํา ไดแก มิติผูนําที่มุงคนหรือคํานึงถึงผูอ่ืนเปน
หลัก และ มิติผูนําที่มุงงานหรือคํานึงถึงตนเองเปนหลัก ที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน
ของพนักงานบริษัทรับจางผลิต  

4.  เพ่ือศึกษาคุณลักษณะผูนํา ไดแก ความซื่อสัตยและมีศักด์ิศรี ความเชื่อม่ันในตนเอง 
และ ความรูเก่ียวกับงานในหนาที่ ที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัท
รับจางผลิต  

 

ความสําคัญของการวิจัย 
1. ขอมูลจากการศึกษาจะเปนประโยชนตอหัวหนางานไดตระหนักถึงความสําคัญของ

ภาวะผูนําของหัวหนางานและสงเสริมศักยภาพภาวะผูนําใหหัวหนางานไดแสดงภาวะผูนําอยาง
เหมาะสม 

2. ขอมูลจากการศึกษาจะเปนประโยชนตอองคการในพัฒนาคุณลักษณะผูนําที่ดีเพ่ือ
คัดเลือก และแตงตั้งบุคคลในระดับหัวหนาอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ขอมูลที่ไดจากการศึกษาจะเปนประโยชนในการวางแผนพัฒนาการบริหารงานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งเพ่ือสรางความพึงพอใจในงานของพนักงาน  
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาวจัิยครั้งนี้ คือ พนักงานบริษทัรับจางผลิต  
 

กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย  
 กลุมตัวอยางของประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดใชกรอบการเลือกกลุมตัวอยางจาก
พนักงาน บริษัทรับจางผลิตเครื่องสําอางแหงหน่ึง โดยมีจํานวนฝายในสํานักงานทั้งหมด 5 ฝาย คือ  
1. ฝายทรัพยากรมนุษย 2. ฝายพาณิชย 3. ฝายธุรกิจ 4. ฝายพัฒนาคุณภาพ 5. ฝายเทคนิค มี
พนักงานทั้งสิ้น 630 คน ดังนี้ 
 

 ตาราง 1 จํานวนประชากรทั้งหมด 
 

ชื่อฝายงาน ประชากร 
1. ฝายทรัพยากรมนุษย 139 
2. ฝายพาณิชย 167 
3. ฝายธุรกิจ 83 
4. ฝายพัฒนาคุณภาพ 98 
5. ฝายเทคนิค 143 
รวมทั้งหมด 630 

 
1. โดยอาศัยสูตรการคํานวณของ Taro Yamane (Yamane. 1979: 1088) และใหมีคา

ความคลาดเคลื่อนในการสุมตัวอยางรอยละ 5  
 
สูตรการคํานวณหาจํานวนกลุมตัวอยาง 
  

   n = 21 Ne
N

+
 

  
 กําหนดให  n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
   N แทน ขนาดของประชากร 
   e แทน สัดสวนของความคลาดเคลือ่นที่ยอมใหเกิดขึ้นได = 5% = 0.05     
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 แทนคา      n     =           630 
 1+ (630 X .05 2) 
                                  = 244.19 หรือเทียบเทา 245 ตัวอยาง 
 
 จากการคํานวณตามสูตรจะไดกลุมตัวอยางเทากับ 245 คน ผูวิจัยไดเพ่ิมจํานวนตัวอยาง
เพ่ือปองกันการผิดพลาดที่เกิดประมาณ 5% เทากับ 12 ดังน้ันจํานวนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
คร้ังนี้รวมทั้งสิ้น 257 คน 
  

2. หลังจากไดจํานวนกลุมตัวอยางแลว นํามาใชวิธีแบงชั้นแบบสัดสวน (Proportional 
Stratified Random Sampling)  

ขนาดของกลุมตัวอยางแตละฝายงาน = ประชากรของแตละฝายงาน x 257 
                                                           ประชากรทั้งหมด  
 

ตาราง 2 จํานวนประชากร เปนสัดสวนเมือ่เทียบกบัประชากรทัง้หมด และขนาดตัวอยาง 
 

ชื่อฝายงาน ประชากร กลุมตวัอยาง 
1. ฝายทรัพยากรมนุษย 139 57 
2. ฝายพาณิชย 167 68 
3. ฝายธุรกิจ 83 34 
4. ฝายพัฒนาคุณภาพ 98 40 
5. ฝายเทคนิค 143 58 
รวมทั้งหมด 630 257 

 
3. โดยการเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีสะดวก (Convenience Sampling) เพ่ือเก็บรวบรวม

ขอมูลซ่ึงผูวิจัยใชการแจกแจงแบบสอบถามใหกับพนักงานบริษัทรับจางผลิต ในแตละฝายจํานวน 5 
ฝาย เพ่ือใหไดกลุมตัวอยางที่ตองการ 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1.   ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) แบงเปนดังนี้ 

  1.1 ลักษณะสวนบุคคลของพนักงาน 
1.1.1 เพศ 

1.1.1.1 ชาย 
1.1.1.2 หญิง 
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1.1.2 อายุ 
1.1.2.1 20 – 29 ป 
1.1.2.2 30 – 39 ป 
1.1.2.3 40 – 49 ป 
1.1.2.4 50 ปขึ้นไป 

1.1.3 สถานภาพสมรส 
 1.1.3.1 โสด 
 1.1.3.2 สมรส/อยูดวยกัน 
 1.1.3.3 หมาย/หยา/แยกกันอยู 
1.1.4 ระดับการศึกษา 
 1.1.4.1 ต่ํากวาปริญญาตรี 
 1.1.4.2 ปริญญาตรี 
 1.1.4.3 สูงกวาปริญญาตรี 
1.1.5 ฝายงานที่ปฏิบัติงาน 
 1.1.5.1 ฝายทรัพยากรมนุษย 
 1.1.5.2 ฝายพาณิชย 
 1.1.5.3 ฝายธุรกิจ 
 1.1.5.4 ฝายพัฒนาคุณภาพ 
 1.1.5.5 ฝายเทคนิค 
1.1.6 ระยะเวลาการทาํงาน 
 1.1.6.1 ต่ํากวาหรือเทากับ 5 ป 
 1.1.6.2 6 – 10 ป 
 1.1.6.3 11 – 15 ป 
 1.1.6.4 16 – 20 ป 
 1.1.6.5 21 ปขึ้นไป 
1.1.7 รายไดตอเดือน 
 1.1.7.1 ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท 
 1.1.7.2 10,001 – 15,000 บาท 
 1.1.7.3 15,001 – 20,000 บาท 
 1.1.7.4 20,001 – 25,000 บาท 
 1.1.7.5 25,001 – 30,000 บาท 
 1.1.7.6 30,001 ขี้นไป 
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  1.2 พฤติกรรมผูนํา 
1.2.1 มิติผูนําท่ีมุงคนหรือคํานึงถึงผูอ่ืนเปนหลัก 
1.2.2 มิติผูนําท่ีมุงงานหรือคํานึงถึงตนเองเปนหลัก 

  1.3 คุณลักษณะผูนํา 
1.3.1 ความซื่อสัตยและมีศักด์ิศรี 
1.3.2 ความเชื่อม่ันในตนเอง 
1.3.3 ความรูเก่ียวกบังานในหนาที่ 

 
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

2.1 ความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัทรับจางผลิต 
ลักษณะของงานที่ทํา     2.1.1   
โอกาสไดรบัความกาวหนา     2.1.2   
ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา     2.1.3   

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 ในการวิจัยครัง้นี้ ผูวิจัยไดนิยามศัพทที่เก่ียวของกับงานวิจัยในครั้งนี ้คือ 

1. พนักงาน หมายถึง พนักงานที่ปฏิบตัิงานในบริษทัรับจางผลิต  
2. เพศ หมายถึง เพศของพนักงานในบริษทัรับจางผลิต  แบงเปนเพศชาย เพศหญงิ 
3. อายุ หมายถึง อายุของพนักงานในบริษทัรับจางผลิต  แบงเปนอายรุะหวาง 20 – 29 ป 

30 – 39 ป 40 – 49 ป และ 50 ปขึ้นไป 
4. สถานภาพสมรส หมายถึง สถานภาพตามกฏหมายของพนักงานในบริษทัรับจางผลิต 

แบงเปนโสด สมรส/อยูดวยกัน และหมาย/หยา/แยกกันอยู 
5. ระดับการศึกษา หมายถึง คุณวุฒิทางการศึกษาขั้นสูงสุด ของพนักงานในบริษัท

รับจางผลิต แบงเปนต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี 
6. ระยะเวลาการทํางาน หมายถึง ระยะเวลาเร่ิมตั้งแตเขามาทํางานในบริษัทรบัจางผลิต 

ของพนักงานจนถึงปจจุบัน แบงเปนต่ํากวาหรือเทากับ 5 ป     6 – 10 ป  11 – 15 ป   16 – 20 ป 
และ 21 ปขึ้นไป 

7. รายไดตอเดือน หมายถึง เงินเดือน ผลตอบแทน และรายไดอ่ืนๆ ที่ไดรับจากการ
ทํางานในบริษัทรับจางผลิตตอเดือน  

8. พฤติกรรมผูนํา หมายถึง รูปแบบการกระทําของผูนําที่พยายามทําทุกอยางตอผูตาม 
เพ่ือใหเกิดความเชื่อ ความรวมมือ เพ่ือผลสําเร็จของงาน ใหเปนไปตามเปาหมายขององคการ ใน
ที่นี้จะมี 2 รูปแบบ ดังนี้ 
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  8.1 มิติผูนําที่มุงคนหรือคํานึงถึงผูอ่ืนเปนหลัก หมายถึง ผูนําที่พิจารณา หรือ
คํานึงถึงผูอ่ืน ไดแก  ใหความไววางใจผูใตบังคับบัญชา มีความเปนมิตรกับผูใตบังคับบัญชา ให
โอกาสผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการตัดสินใจ 
  8.2 มิติผูนําที่มุงงานหรือคํานึงถึงตนเองเปนหลัก หมายถึง ผูนําที่พิจารณา หรือ
คํานึงถึงตนเอง ไดแก การกําหนดขั้นตอนและวิธีการทํางาน การกําหนดวันเวลาท่ีงานสําเร็จ 
กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและกฏระเบียบตาง ๆ  การส่ือสารดวยการสั่งการ มุงเนนผลของ
งานมากวาการปฏิบัติงาน ตั้งมาตรฐานการปฏิบัติงานสูง กําหนดเปาหมายที่ทาทาย  
 9. คุณลักษณะผูนํา หมายถึง ลักษณะของผูนํา ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการปฏิบัติหนาที่ 
เพ่ือใหผูใตบังคับบัญชา เกิดความเชื่อม่ัน เชื่อถือ เชื่อฟงและใหความรวมมืออยางจริงใจ อันจะทําให
การปฏิบัติภารกิจสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
  9.1 ความซื่อสัตยและมีศักด์ิศรี เปนการสรางความไววางใจใหกับผูอ่ืนเกิดความ
เชื่อถือ มีความซื่อสัตย สุจริตในการทํางาน ยึดม่ันและทําในสิ่งที่ถูกตอง กลารับผิดชอบ ปฏิบัติตน
อยูในกฏระเบียบ  
  9.2 ความเชื่อม่ันในตนเอง เปนการแสดงออกถึงความเชื่อม่ันในตนเอง ไดแก การ
แสดงออกทางการพูด การเขียนและการปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณตางๆ อยางเชื่อม่ัน หรือ เปน
คนที่กลาคิด กลาทํา มีความเด็ดเด่ียวและมุงม่ันในการทํางานใหสําเร็จ 
  9.3 ความรูเก่ียวกับงานในหนาที่  ความรูและความรอบรูความชํานาญเก่ียวกับงาน
ขององคการ และเทคนิคในการทํางาน 
 10. ความพึงพอใจในงาน   หมายถึง ความคิดเห็น ความรูสึก หรือทัศนคติที่ดีตอการ
ปฏิบัติงาน ไดแก ลักษณะของงานที่ทํา ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน ความสัมพันธ
ระหวางผูบังคับบัญชา เปนตน 
  10.1 ลักษณะของงานที่ทํา หมายถึง ความพอใจในหนาที่ที่รับผิดชอบ ความพอใจใน
ความยากงายของงาน ความพอใจในความกวางขวางของงาน ความพอใจในความนาสนใจและทา
ทายความสามารถของงาน ความพอใจที่งานตองใชความคิดริเร่ิม ความพอใจที่ไดตัดสินใจ การ
วางแผน และประเมินผลหรือปรับปรุงแกไข 
  10.2 ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน หมายถึง ความพอใจการไดรับการ
พิจารณาความดีความชอบประจําป ความพอใจการเลื่อนตําแหนงในหนาที่การงาน ความพอใจการ
ไดเพ่ิมพูนความรูและประสบการณ  
  10.3 ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา หมายถึง ความพอใจการใหขอเสนอแนะ
หรือแนวคิดในการทํางานของผูบังคับบัญชา ความพอใจการใหความชวยเหลือของผูบังคับบัญชา  
ความพอใจการเอาใจใสของผูบังคับบัญชา ความพอใจตอความไววางใจของผูบังคับบัญชา ความ
พอใจในการมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชา 
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กรอบความคิดงานวจัิย 
เรื่อง ภาวะผูนําและความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัทรับจางผลิต  

 
                      ตัวแปรอิสระ                                             ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 

ความพึงพอใจในงานของพนักงาน 
บริษัทรับจางผลิต  

• ลักษณะของงานที่ทํา 

• โอกาสไดรับความกาวหนา 

• ความสัมพันธระหวางผูบังคบับัญชา 

ลักษณะสวนบุคคล 
• เพศ 

• อายุ 

• สถานภาพสมรส 

• ระดับการศึกษา 

• ฝายงานที่ปฎิบัติงาน 

• ระยะเวลาการทํางาน 

• รายไดตอเดือน 
 
 
พฤติกรรมผูนํา 
• มิติผูนําท่ีมุงคนหรือคํานึงถึงผูอ่ืนเปนหลัก 

• มิติผูนําท่ีมุงงานหรือคํานึงถึงตนเองเปนหลัก 
 
 
คุณลักษณะผูนํา 
• ความซื่อสัตยและมีศักด์ิศรี 

• ความเชื่อม่ันในตนเอง 

• ความรูเก่ียวกบังานในหนาที่ 
 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบความคิดงานวิจัย 
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สมมติฐานของการวิจัย 
1.  เพศของพนักงานมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานของพนักงาน   
2.  อายุของพนักงานมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานของพนักงาน   
3.  สถานภาพสมรสของพนักงานมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานของพนักงาน  
4.  ระดับการศึกษาของพนักงานมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานของพนักงาน   
5.  ฝายงานที่ปฏิบัติงานของพนักงานมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานของ

พนักงาน   
6.  ระยะเวลาการทํางานของพนักงานมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานของ

พนักงาน  
   7. รายไดตอเดือนของพนักงานมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานของพนักงาน   

8.  พฤติกรรมผูนําดานมิติผูนําท่ีมุงคนหรือคํานึงถึงผูอ่ืนเปนหลักมีความสัมพันธกับความ
พึงพอใจในงานของพนักงาน  

9.   พฤติกรรมผูนําดานมิติผูนําท่ีมุงงานหรือคํานึงถึงตนเองเปนหลักมีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจในงานของพนักงาน  

10. คุณลักษณะผูนําดานความซื่อสัตยและมีศักด์ิศรีมีความสัมพันธกับความพึงพอใจใน
งานของพนักงาน  

11. คุณลักษณะผูนําดานความเชื่อม่ันในตนเองมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน
ของพนักงาน  

12. คุณลักษณะผูนําดานความรูเก่ียวกบังานในหนาที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจใน
งานของพนักงาน  
 

 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
  ในการวิจัยเร่ือง “รูปแบบภาวะผูนําและความพึงพอใจในงานของพนักงาน บริษัท รับจาง

ผลิต ครั้งน้ี ผูวิจัยไดเสนอแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ เพ่ือนํามาใชกําหนดกรอบแนวคิด 
และสมมติฐานในการศึกษาดังตอไปน้ี 
 1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนําและผูนํา 
  1.1 ความหมายของภาวะผูนํา 
  1.2 ความหมายของผูนํา 
  1.3 บทบาทและหนาที่ของภาวะผูนํา 
  1.4 บทบาทและหนาที่ของผูนํา 
  1.5 ทฤษฎีของภาวะผูนํา 
 2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจในงาน  
 3. งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับผูนาํและภาวะผูนํา 

1.1 ความหมายของภาวะผูนํา 
มีผูใหคํานิยามเก่ียวกับภาวะผูนํา (Leadership) ไวหลายทัศนะดวยกัน ดังนี้ 
ยูเคิรล (Yukle. 1998: 2) ไดใหความหมายของภาวะผูนําไว คือ พฤติกรรมสวนตัวของ

บุคคลหนึ่งที่จะชักนํากิจกรรมของกลุมใหบรรลุเปาหมายรวมกัน (Shared Goal) 
อารโนลด ฟลดแมน (Arnold, Feldman. 1986: 120) ภาวะผูนํา คือ กระบวนการที่บุคคล

ใดบุคคลหนึ่งพยายามที่จะใหบุคคลอ่ืน ๆ ทําในสิ่งที่บุคคลน้ันตองการ 
ดูบรินน (DuBrin. 1998: 2) ภาวะผูนํา หมายถึง เปนความสามารถที่จะสรางความเชื่อม่ัน

และใหการสนับสนุนบุคคลเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการ 
ดาฟ (Daft. 1999: 5) ไดใหความหมายของภาวะผูนําไว คือ เปนความสัมพันธที่มีอิทธิพล

ระหวางผูนํา (Leaders) และผูตาม (Followers) ซึ่งทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย
รวมกัน (Shared Purposes) 

พลันเค็ทท (Plunkett. 1988: 294) ไดนิยามไววา ภาวะผูนําเปนความสามารถในการทํา
ใหผูอ่ืนทํางานใหสําเร็จ พรอมกับไดรับความเคารพ ความไววางใจ ความจงรักภักดี และความ
รวมมือดวยความเต็มใจไปพรอม ๆ กัน 
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ลัทธิกาล ศรีวะรมย (2543: 433) กลาวถึง ภาวะผูนํา เปนศิลปะที่จําเปนและสําคัญย่ิงตอ
นักบริหารที่จะนําองคการไปสูความสําเร็จ ผูนําเปนผูตัดสินใจ กําหนดปญหา วางแผนและรับผิดชอบตอ
ความอยูรอดหรือการพัฒนาองคการ การเปนผูนําที่ดีเปนสิ่งกระทําใหสมบูรณยาก ปจจุบันเราตอง
ประสบปญหาการขาดแคลนผูนําในอุดมคติ ที่มีความเสียสละ และเปนประชาธิปไตย การเสริมสราง
ภาวะผูนําเปนศิลปะแบบหนึ่งที่พ่ึงเรียนรูและพัฒนาได 

สมยศ นาวีการ (2540: 155) ไดนิยามศัพทของภาวะผูนําไววา ภาวะผูนําเปนการใช
อิทธิพลตอบุคคลอ่ืนใหกระทําสิ่งที่ผูนํามีอิทธิพลเหนือผูตาม เพ่ือใหกระทําในสิ่งที่ตองการและบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไวดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ 

พะยอม วงศวารศรี (2537: 196) ไดนิยามวา ภาวะผูนําเปนกระบวนการที่บุคคลหนึ่ง 
(ผูนํา) ใชอิทธิพลและอํานาจของตนกระตุนชี้นําใหบุคคลอ่ืน (ผูตาม) มีความกระตือรือรนเต็มใจทํา
ในสิ่งที่เขาตองการโดยมีเปาหมายขององคกรเปนจุดหมายปลายทาง 

ปรัชญา เวสารัชช (2523: 27) ไดนิยามวา ภาวะผูนําเปนลักษณะความสัมพันธรูปหนึ่ง
ระหวางคนในกลุม เปนความสัมพันธที่บุคคลหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงเรียกวา ผูนําสามารถทําใหคนอ่ืน
สวนมาก ซึ่งเปนผูตามดําเนินการไปในทิศทางและวิธีการที่ผูนํากําหนด 

รังสรรค ประเสริฐศรี (2544: 12) ความหมายภาวะผูนําสามารถสรุปไดวามีลักษณะ ดังนี้ 
1. เปนความสามารถที่จะมีอิทธิพลเหนือผูอ่ืนในดานการกระทําตามที่ผูนําตองการ และ

สามารถจูงใจบุคคลอ่ืนใหกระทํากิจกรรมที่ชวยใหบรรลุเปาหมายขององคการได 
2.  เปนกระบวนการความเปนผูนําจากการใชอิทธิพลที่จะควบคุม และประสานงาน 

กิจกรรมของสมาชิกกลุมใหบรรลุเปาหมาย 
3.  เปนลักษณะความสัมพันธทางอํานาจอยางหนึ่งของผูนําจนไดรับการยอมรับนับถือใน

พฤติกรรมของเขาจากสมาชิกของกลุมและกลุมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 
4. อิทธิพลในตัวของผูนําที่นํามาใชใหเขากับสถานการณ โดยการชี้แนะผานกระบวนการ

สื่อสารเพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว (Specified goal) 
5. การกระทํารวมกันระหวางบุคคลโดยมีบุคคลคนหนึ่งที่ทําหนาที่ใหการชี้นําการกระทํา

ดังกลาวทําใหบุคคลอ่ืน ๆ เชื่อม่ันในผลงานของเขา ซึ่งสามารถพิสูจนไดจากลักษณะการแสดงออก
ในการชี้แนะตามที่เขาไดแนะนําไว 

6. ความคิดริเริ่มและการักษาสภาพของความเชื่อถือในการปฏิบัติการรวมกัน 
7.  บุคคลที่มีอิทธพิลมากทําใหเกิดการยอมรับเก่ียวกบัการบริหารงาน ประจําในองคการ 
8. เปนกระบวนการในการใชอิทธิพลที่มีตอการดําเนินงานของกลุม ใหบรรลุวัตถุประสงค

ขององคกรและมีการจูงใจใหเกิดพฤติกรรมในการทํางานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค ตลอดจนใช
อิทธิพลใหกลุมธํารงไวซึ่งวัฒนธรรมของตน 

จากความหมายของภาวะผูนําที่ไดกลาวในขางตนนั้น พอจะสรุปไดวา ภาวะผูนําเปน
กระบวนการท่ีบุคคลหนึ่ง (ผูนํา) ใชอิทธิพลและอํานาจของตนกระตุนชี้นําใหบุคคลอ่ืน (ผูตาม) มี
ความกระตือรือรนเต็มใจทําในสิ่งที่เขาตองการโดยมีเปาหมายขององคการเปนจุดหมายปลายทาง 
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ภาวะผูนําจะเปนผูสรางวิสัยทัศน พันธกิจ แผนกลยุทธ เรียกวา สรางทิศทางการจัดการ
(Path Direction) ใหแกองคการ และการจะทําเชนน้ันได ผูนําตองสรางเครือขายความสัมพันธกับ
หนวยงานตาง ๆ ใหเกิดขึ้น เชน ระบบการทํางาน ระบบการบริหารคน ระบบการคัดเลือก ระบบ
การติดตอสื่อสาร ความรับผิดชอบ การสรางทีมงาน สรางระบบ เปนตน และมอบหมายอํานาจ
หนาที่ ความรับ ผิดชอบใหแกผูตามหรือผูใตบังคับบัญชาที่พรอมจะชวยทํางานดวยจิตใจ โดยผูที่
เปนภาวะผูนําไมจํา เปนตองคอยควบคุม 

1.2 ความหมายของผูนํา 
มีผูใหคํานิยามเก่ียวกับผูนาํ (Leader) ไวหลายทศันะดวยกัน ดังนี้ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2524: 207) ไดใหความหมายของคําวา ผูนํา ไวคือ 

ผูใดก็ตามที่ทําใหผูอ่ืนทําส่ิงตางๆ โดยตนเองอาจเปนผูเร่ิมแสดงพฤติกรรมหรือเปนผูวางแผนจัด
ระเบียบหรือควบคุมการกระทําของผูอ่ืน หรือโดยการใชอํานาจหรือตําแหนงของตน และหมายถึง
บุคคลที่ใชความสามารถในการเกลี้ยกลอมใหผูอ่ืนยอมตามดวยความสมัครใจ 

คูซ และพอสเนอร (2542: 46) กลาววา ผูนําจะตองหย่ังรูและเชื่อมโยงวิสัยทัศนที่เก่ียวกับ
อนาคตใหได นอกจากนี้ความเปนผูนํายังถือเปนศิลปะการแสดงแขนงหนึ่งดวย นั่นคือเปนภาพรวม
ของการปฏิบัติและพฤติกรรม โดยไมเก่ียวกับตําแหนง ลูกนองจะไมเต็มใจเดินตามตําแหนง แตพวก
เขาเต็มใจจะเดินตามคนที่มีคุณสมบัติของผูนํา ซึ่งคุณสมบัติของผูนําเปนสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัว
บุคคลหรืออาจกลาวไดวา ผูนําเปนศิลปะของการควบคุมคนอ่ืนใหทําในส่ิงที่ตองการเพ่ือใหไดมาซ่ึง
สิ่งที่ตองการรวมกัน 

เทอรรี่ (บุบผา พินิจ. 2534: 15; อางอิงจาก Terry. 1997: 140) ผูนํา คือ ผูใชอิทธิพลและ
อํานาจหนาที่ในความสัมพันธที่มีอยูตอผูใตบังคบับัญชาในสถานการณตางๆ เพ่ือปฏิบัติการและ
อํานวยการโดยใชกระบวนการติดตอซ่ึงกัน และกันเพือ่ใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว 

มอรเฟท และคณะ (Morphet; et al. 1967: 122) ไดใหความหมายของการเปนผูนําวา
หมายถึง อิทธิพลของการกระทํา พฤติกรรม ความเชื่อถือ และความรูสึกของบุคคลหนึ่งในระบบ
สังคมที่มีตออีกบุคคลหนึ่ง โดยที่ผูถูกกระทําเต็มใจยอมรับอิทธิพลน้ัน ภายใตแนวคิดน้ีจึงเห็นวามี
ผูนํามากมาย แตตางกันที่ระดับและชนิดของอิทธิพลที่มี ผูนําอาจมีตําแหนงหรือไมมีตําแหนงใน
หนวยงานนั้นก็ได ซึ่งสอดคลองกับเทอรรี่ (Terry. 1990: 5) ที่อธิบายวา ผูนํา คือ ลักษณะของผูที่ใช
อิทธิพลตอบุคคลอ่ืน เพ่ือปฏิบัติการและอํานวยการ เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายของกลุม และเปน
แนวทางเดียวกับ เอกชัยกี่สุขพันธ (2530:18) ซึ่งไดอธิบายไววา ผูนํา คือบุคคลท่ีมีบทบาทหรือมี
อิทธิพลตอผูอ่ืนในองคกร หรือในหนวยงานไมวาจะเปนความคิดหรือพฤติกรรมการทํางาน และ เทน
เนนเบาว และคณะ(Tennenboum; et al. 1985: 256) ก็ไดกลาวไวเปนแนวทางเดียวกันวา ผูนํา คือ 
บุคคลใดบุคคลหนึ่งในบุคคลหลายคนท่ีมีอํานาจ มีอิทธิพล หรือมีความสามารถในการ จูงใจใหคน
ปฏิบัติตามความคิดเห็นความตองการ หรือคําส่ังของตนได 
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ดูบรินน (DuBrin. 1998: 431) ไดใหความหมายของผูนําไวดังน้ี ผูนําเปนบุคคลที่ทําให
องคการประสบความกาวหนา บรรลุเปาหมาย โดยเปนผูที่มีบทบาทแสดงความสัมพันธระหวางผูใต 
บังคับบัญชา หรือผูนํา คือ บุคคลซ่ึงกอใหเกิดความม่ันคง และชวยเหลือบุคคลตาง ๆ เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายของกลุม 

เสนาะ ติเยาว และคณะ (2521: 204) ไดใหนิยามวา ผูนํา คือ บุคลที่จะใชในกระบวนการ
ตาง ๆ ในการบริหาร เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ กระบวนการที่ใชนั้นสวนใหญจะเปน
การชักจูงใจ และใชความสัมพันธโนมนาวใหผูตามปฏิบัติไปในทางที่ผูนําตองการ 

สมพงษ เกษมสิน (ยงยุทธ เกษสาคร. 2541: 36; อางอิงจาก สมพงษ เกษมสิน. 2526: 
221) กลาวถึงผูนําไวอีกแนวทางหนึ่งวา ผูนํา คือ หัวหนาของหนวยงานหรือผูบังคับบัญชาสูงสุดใน
หนวยงานน้ัน โดยทําหนาที่เก่ียวกับอํานวยการ การจูงใจการริเร่ิม การประนีประนอม และการ
ประสานงาน ซึ่งสอดคลองกับ ลัทธิการ ศรีวะรมย (2539: 265) ใหความหมาย ผูนํา วาเปนบุคคลท่ี
ทําใหองคการประสบความกาวหนา และบรรลุผลสําเร็จไดโดยใชการจูงใจ ชักนําผูอ่ืนใหปฏิบัติตาม 
และผูนํามีสวนทําใหเกิดวิสัยทัศนขององคการและพนักงาน รวมทั้งสามารถใหอํานาจทั้งโดยทางตรง
และทางออม เพ่ือนํากลุมประกอบกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง 

จากความหมายของผูนําที่ไดกลาวในขางตน พอสรุปไดดังน้ี ผูนํา หมายถึง ผูที่มีอิทธิผล 
มีอํานาจในการสั่งการ การควบคุม การประสานงาน การประนีประนอม การวินิจฉัยสั่งการ ตรวจ
ตราผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติหนาที่ของตน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ 

1.3 บทบาทและหนาที่ของภาวะผูนํา 
บทบาทและหนาที่ของภาวะผูนํา มีดังนี้ 
1. กําหนดทิศทางการบริหารงาน สรางวิสัยทัศน ทําการมองภาพกวาง ๆ ของความ

รับผิดชอบวาจะนําพาองคการไปทางไหน อยางไร รวมถึงการกําหนดกลยุทธ เพ่ือที่จะนําไปใหถึง
เปาหมายตามที่ไดกําหนดไว 

2. การจัดระเบียบการบริหารงานทรัพยากรมนุษย การบูรณาการเปาหมายตาง ๆ การสราง
ความรวมมือรวมใจ และการสรางทีมงานที่มีทิศทางการดําเนินงานและเปาหมายรวมกัน 

3. สรางแรงจูงใจและแรงบันดาลใจ กําหนดความรับผิดชอบรวมกัน มอบหมายอํานาจ
หนาที่ ตลอดจนสรางขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน (Kotter. 1990) 

คอนเจอร และคานันโก (Conger; Kanungo. 1998: 9) บทบาทและหนาที่ภาวะผูนํา มี
ดังนี้ 

1. กําหนดวัตถุประสงคระยะยาวสําหรับปรับปรุงระบบแผนกลยุทธ และความแนบเนียน
ในการประสานงาน 

2. แสดงพฤติกรรมผูนํา : ปฏิบัติการเพ่ือนํามาเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงที่สอดคลองกับ
วัตถุประสงคระยะยาว 

3.  การเปลี่ยนแปลงเรื่องตาง ๆ ภายในองคกรทั้งหมดอยางมีแผน 

  



 14

4.  ตั้งคําถาม “เม่ือใด” และ “ทําไม” เปลี่ยนแปลงมาตรฐานในการปฏิบตังิาน 
5.  สรางวิสัยทศันที่มีความหมายสําหรับองคการในการเจริญเติบโตสําหรับอนาคต 
6. ใชอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลง คานิยม ทัศนคติ และพฤติกรรม โดยใชตวัอยางบุคคล

และความเชี่ยวชาญเฉพาะเปนตัวเรง 
7. ใชเทคนิคการมอบหมายอํานาจหนาที่ใหผูตามทํางานอยางสรางสรรควิเคราะหสภาพ

เดิม ๆ ขององคการ และสรางการเปลี่ยนแปลงใหม ๆ ใหเกิดขึ้นใหได 
รังสรรค ประเสริฐศรี (2544: 16) บทบาทของภาวะผูนํา ควรมีลักษณะดังนี้ 
1. เปนตัวแทนในทุกสถานการณ (Figurehead) ผูนําที่มีตําแหนงสูงขององคการจะตอง

เปนตวัแทนทาํกิจกรรมตาง ๆ คือ 
 1.1 เปนตัวแทนที่ดีขององคการ 
 1.2 เปนตัวแทนที่จะรวบรวมขอมูลที่อยูภายนอกองคการ 
 1.3 ใหการตอนรับแขกผูมาเยือน 
2.  เปนนักพูดที่ดี (Spokesperson) ผูนําตองมีความสามารถในการพูดและนําเสนอกิจกรรม 

ตลอดจนมีการวางแผน มีความสามารถในดานตางๆ และมีวิสัยทัศนที่ดีกับบุคคล หรือฝายตาง ๆ 
คือ 

 2.1 ฝายบริหารระดับสูง 
 2.2 ลูกคา 
 2.3 บุคคลภายนอก เชน สหภาพแรงงาน 
 2.4 เพ่ือนรวมอาชีพ 
 2.5 ชุมชน 
3.  เปนนักเจรจาตอรอง (Negotiator) ซึ่งมีคุณสมบัติในการเจรจาตอรอง ดังนี้ 
 3.1 สามารถเจรจาตอรองกับผูบริหาร ผูบังคับบัญชาที่เหนือกวาในการเจรจาดานขอ

เงินทุน สิ่งอํานวย ความสะดวก อุปกรณหรือการสนับสนุนอ่ืน 
 3.2 สามารถตอรองกับหนวยงานตาง ๆ ในองคการ เพ่ือที่จะตอรองดานพนักงานและ

เจรจากับหนวยงานภายนอกในดานสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ และการสนับสนุนอ่ืน ๆ 
 3.3 สามารถตอรองกับลูกคา ผูขายปจจัยการผลิต และผูขายสินคาหรือผูใหบริการ

เพ่ือใหเกิดการซ้ือขาย การกําหนดตารางเวลาและเงื่อนไขการขนสง 
4. การสอนงาน (Coach) ผูนําที่มีประสิทธิผลจะตองมีเวลาและความสามารถที่จะสอน

ทีมงาน ดังนี้ 
 4.1 ตองพยายามชวยใหทีมงานประสบความสําเร็จ 
 4.2 ชวยใหสมาชิกทีมงานมีการปอนกลับเก่ียวกับผลการปฏิบัติงาน 
 4.3 เพ่ือใหเกิดความเชื่อม่ันวาสมาชิกทีมงานมีขั้นตอนการทํางานและมีการปฏิบัติงาน

ที่ดีขึ้น 
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5.  เปนผูสามารถสรางทีมงานได (Team Builder) ซึ่งกิจกรรมตาง ๆ ที่เก่ียวของมีดังนี้ 
 5.1 เพ่ือใหเกิดความเชื่อม่ันวาสมาชิกทีมงานมุงม่ันที่จะประสบความสําเร็จ เชน มีการ

ใชจดหมายชมเชยแกผูปฏิบัติงานดีเดน 
 5.2 ริเร่ิมกิจกรรมที่สรางขวัญและกําลังใจแกกลุม 
 5.3 จัดประชุมพบปะสังสรรคเปนชวง ๆ เพ่ือกระตุนใหสมาชิกในทีมงานมีการอภิปราย

เก่ียวกับเรื่องความสําเร็จ ปญหา และสิ่งที่เก่ียวของอ่ืน ๆ 
6.  แสดงบทบาทการทํางานเปนทีม (Team Player) มีพฤติกรรมที่ผูนําจะตองปฏิบัติ 3 

ประการ ดังนี้ 
 6.1 การวางตัวเปนสมาชิกทีมและผูนําทีมที่เหมาะสม 
 6.2 มีความรวมมือกับหนวยงานอ่ืน ๆ ในองคการ 
 6.3 แสดงความจริงใจตอผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชา โดยใหการสนับสนุน

แผนการทํางานเปนทีมและกระตุนใหมีสวนรวมในการตัดสินใจอยางเต็มที่ 
7.  สามารถแกปญหาดานเทคนิคได (Technical Problem Solver) เปนส่ิงสําคัญสําหรับ

ผูบังคับบัญชาระดับตนและผูบริหารระดับกลางที่จะชวยสมาชิกของทีมงานแกปญหาดานเทคนิค 
โดยมีกิจกรรม 2 ประการ ดังนี้ 

 7.1 ผูนําควรใหบริการในฐานะเปนผูเชี่ยวชาญ หรือผูแนะนําดานเทคนิค 
 7.2 เปนผูสรางผลประโยชนเก่ียวกับการทํางานประจํา เชน สนับสนุนการสรางยอดขาย 

หรือปรับปรุงซอมแซมเครื่องจักรตาง ๆ 
8.  การประกอบการ (Entrepreneur) เปนผูใหคําแนะนําความคิดริเร่ิม มีความคิดเชิง

วิเคราะห (Critical Thinking) และมีความรูความสามารถในการเปนผูนําประกอบการ การพัฒนา
เปลี่ยนแปลงธุรกิจ ถึงแมจะไมใชกิจการของตนเอง ซึ่งมีกิจกรรมของการเปนผูนําที่มีบทบาทเปน
ผูประกอบการ 3 ประการ ดังนี้ 

 8.1 หาวิธีการที่จะตองปรับปรุงการปฏิบัติงานของหนวยงาน ซึ่งจะตองมีความเก่ียวของ
กับสถานการณภายนอก เชน การเยี่ยมเยียนธุรกิจ การจัดประชุมกลุมอาชีพ หรือการจัดแสดงสินคา 
หรือการมีสวนรวมในโปรแกรมการศึกษา 

 8.2 มีการพูดคุยกับลูกคาและพักงานถึงความจําเปน และความตองการที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงขององคกร 

 8.3 มีการอานสิ่งตีพิมพ บทความ นิตยสารของกลุมวิชาชีพ เพ่ือที่จะรับรูสิ่งที่จะเกิดขึ้น
ในอุตสาหกรรมและในวงการอาชีพน้ัน 

 
 
 
 

  



 16

1.4 บทบาทและหนาที่ของผูนํา 
สตอกดิลล (Stogdikk. 1974: 7-15) ไดสรุปแนวคิดเก่ียวกับการเปนผูนําไว ดังนี้ 
1.  การเปนผูนํา คือศูนยกลางของกระบวนการกลุม เปนศูนยรวมของอํานาจ ความรวมมือ

และเปนผูกําหนดจุดมุงหมายและกิจกรรมตาง ๆ 
2.  ผูนําจะตองมีบุคลิกภาพและลักษณะพิเศษแตกตางจากคนอ่ืน เปนที่นายกยอง นานับ

ถือใหความรวมมือ 
3.  การเปนผูนําเปนศิลปะของผูนําที่จะทําใหผูตามยินยอมใหความรวมมือ เชื่อฟง ยกยอง

และกระทําสิ่งที่ผูนําตองการ และการเปนผูนํายังเปนศิลปะในการเกลี้ยกลอมใหบุคคลมารวมมือกัน 
เพ่ือปฏิบัติภารกิจใหลุลวงบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไว 

4.  การเปนผูนํา คือการมีอิทธิพลเหนือผูอ่ืน เปนความแตกตางของอํานาจและบทบาท
ระหวางผูนํากับผูตาม 

5.  การเปนผูนํา คือเคร่ืองมือเพ่ือใหกลุมสามารถบรรลุจุดมุงหมาย ทําใหสมาชิกมีความ
พึงพอใจ ผูนําจะตองจัดสถานการณในการทํางานทั้งดานการลงทุนและเวลา และหาวิธีที่จะสนอง
ความตองการของสมาชิก 

6. การเปนผูนํา คือผลของปฏิสัมพันธ เปนกระบวนการที่บุคคลกระตุนซ่ึงกันและกัน การ
เปนผูนําจึงเปนผลของการปฏิสัมพันธของสมาชิกของกลุม 

7. การเปนผูนํา คือมีความคิดริเร่ิมในการทํางาน การเปนผูนํามิใชการมีตําแหนงหนาที่
โดยไมกระตือรือรน 

ซึ่งสอดคลองกับ คูซ และพอสเนอร (2542: 27) บทบาทและหนาที่ที่ผูนําพึงปฏิบัติไว ดังนี้ 
1.  คนหาโอกาสที่ทาทายตอการเปลี่ยนแปลง การเติบโต การสรางสรรคสิ่งใหม และการ

ปรับปรุงใหดีขึ้น รวมถึงการยอมรับความเสี่ยงและการเรียนรูจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
2. สรางวิสัยทัศนเพ่ือยกระดับอนาคตใหดีและสูงขึ้น พรอมทั้งชักนําลูกนองใหเกิด

วิสัยทัศนรวม โดยการชักจูงดวยคานิยม ผลประโยชน ความหวัง และความฝน 
3.  สนับสนุนใหเกิดความรวมมือโดยการสงเสริมเปาหมายและสรางความไววางใจให

เกิดขึ้นแกลูกนอง 
4.  เสริมความเขมแข็งใหแกลูกนอง โดยการกระจายอํานาจออกไป การใหทางเลือก การ

พัฒนาขีดความสามารถ การมอบหมายภารกิจสําคัญ และการใหความสนับสนุนที่เปนรูปธรรม เชน 
การสรางตัวอยางใหเห็น เปนตน 

5. ทําใหลูกนองรูสึกวาบรรลุความสําเร็จทีละนอย เพ่ือใหเกิดความรูสึกกาวหนาอยาง
ตอเน่ือง 

6. ยอมรับการมีสวนรวมของลูกนองในความสําเร็จของแตละโครงการ 
7.  ฉลองความสําเร็จของทีมงานอยางสมํ่าเสมอ 
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1.5 ทฤษฎีของภาวะผูนํา 
ไดมีผูทําการศึกษาภาวะผูนําและเสนอทฤษฎีผูนําที่แตกตางกัน ซึง่สามารถนําไปใชไดใน

แตละสถานการณ พอสรุปเปนทฤษฎีตาง ๆ ที่นาสนใจเปน 3 กลุมใหญ ๆ ดังตอไปน้ี 
1.5.1 ทฤษฎีคุณลักษณะของผูนํา (Trait Theories of Leadership) 
1.5.2 ทฤษฎีผูนําเชิงพฤตกิรรมศาสตร (Behavioral Theories of Leadership) 

ทฤษฎีผูนําตามสถานการณ (Situational Theories of Leadership) 1.5.3 
 
1.5.1 ทฤษฎีคุณลกัษณะของผูนํา (Trait Theories of Leadership) 
เคิรกแพตตริก และล็อก (S.A. Kirkpatrick; & E.A. Locke. 1991: 48-60) ไดชี้ใหเห็นวา ผูนํา

ที่จะประสบความสําเร็จในการทํางานสูงกวาผูที่ไมใชผูนําน้ัน จะตองมีคุณสมบัติที่สําคัญ 6 ประการ 
ดังนี้ 

1. มีแรงจูงใจสูง (Drive) กลาวคือ เปนลักษณะที่ผูนําแสดงออกใหเห็นถึงความเปนผูที่มี
ความพยายามในการทํางานสูงมาก ที่จะทํางานใหบรรลุความสําเร็จ โดยสะทอนออกมาในรูปของ
การเปนผูมีความทะเยอทะยาน (ambitious) มีพลังในการทํางาน (a lot of energy) เปนผูที่ไมเคย
เหน็ดเหนื่อยในการทํางาน และแสดงออกใหเห็นถึงความคิดริเร่ิมสรางสรรคอยูเสมอ (show initiative) 

2. มีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะนําผูอ่ืน (Desire to Lead) กลาวคือ เปนลักษณะที่
ผูนํามีความตองการอยางแรงกลา (a strong desire) ที่จะมีอิทธิพลและนําผูอ่ืน เปนการแสดงออกให
เห็นถึงความเต็มใจ (Willingness) ที่พรอมจะเขาไปรับผิดชอบ 

3. มีความซื่อสัตยและมีศักด์ิศรี (Honesty and Integrity) กลาวคือ ผูนําจะสรางความ
ไววางใจใหกับผูอ่ืนเกิดความเชื่อถือ ไมมีเลหเหลี่ยมกับผูใตบังคับบัญชา และแสดงออกถึงความ
เสมอตนเสมอปลายในการทํางานรวมกับคนอ่ืน รวมทั้งแสดงใหเห็นวาคําพูดและการปฏิบัติของผูนํา
สอดคลองกันตลอดเวลา 

4. มีความเชื่อม่ันในตนเอง (Self – Confidence) กลาวคือ ผูใตบังคับบัญชาสามารถมอง
ผูนําโดยปราศจากขอกังขาใด ๆ ดังน้ัน ผูนําจะตองแสดงออกถึงความเชื่อม่ันในตนเอง เพ่ือที่จะทํา
ใหผูใตบังคับบัญชาเกิดการยอมรับ (convince) วาการกําหนดเปาหมายและการตัดสินใจของผูนํา
เปนสิ่งที่ถูกตอง 

5. มีความฉลาด (Intelligence) กลาวคือ ผูนําจะตองมีความฉลาดเพียงพอที่จะรวบรวม 
สังเคราะหและตีความสารสนเทศที่มีอยูอยางมากมาย หรือมีอยูอยางจํากัด ในอันที่จะนําไปใชเพ่ือ
การกําหนด วิสัยทัศน (vision) การแกปญหา (problem solving)  และการตัดสินใจที่ถูกตอง 
(correct decision) 

6. มีความรูเก่ียวกับงานในหนาที่ (Job – relevant Knowledge) กลาวคือ ผูนําที่มี
ศักยภาพสูงจะตองมีความรูและความรอบรูเก่ียวกับงานขององคการ ตลอดจนเทคนิคในการทํางาน 
ยิ่งไปกวาน้ัน การที่มีความรูอยางลึกซ้ึงในการทํางาน (in – depth knowledge) จะทําใหผูนําสามารถ
ตัดสินใจ และเขาถึงแนวทางของการนําผลการตัดสินใจไปประยุกตใชได อยางมีประสิทธิภาพ 
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 รังสรรค ประเสริฐศรี (2544: 35) ไดกลาวถึง คุณลักษณะของผูนําไว ดังน้ีคนที่เปนผูนําน้ัน
จะตองมีคุณลักษณะบางประการที่แตกตางจากบุคคลธรรมดา ลักษณะที่สัมพันธกับภาวะผูนํา
สามารถจัดประเภทแบงไดเปน 3 ประเภท คือ 1) คุณลักษณะดานบุคลิกภาพของผูนําที่ มี
ประสิทธิผล 2) แรงจูงใจของภาวะผูนํา 3) ปจจัยดานสติปญญาเก่ียวกับความรูความเขาใจของภาวะ
ผูนํา การจัดประเภทพฤติกรรมเหลาน้ีมีประโยชนมากในแนวทางเพื่อศึกษาเก่ียวกับผูนํา 

 
1. คุณลักษณะดานบุคลกิภาพของผูนําที่มีประสิทธิผล 
คุณลักษณะดานบุคลิกภาพของผูนําที่มีประสิทธิผล (Personality traits of effective 

leaders) ลักษณะผูนําที่มีประสิทธิผลมีลักษณะดังน้ี (1) เปนบุคคลที่ทําใหองคการประสบ
ความกาวหนาและบรรลุผลสําเร็จ (2) เปนผูที่มีบทบาทที่สามารถสรางความสัมพันธระหวางบุคคลที่
เปนผูใตบังคับบัญชา (3) การจูงใจผู อ่ืนใหปฏิบัติตาม การติดตอสื่อสาร และมีอิทธิพลเหนือ
ผูใตบังคับบัญชาตามอํานาจหนาที่ของการบริหารที่ดํารงตําแหนงอยู (4) ผูนํามีสวนทําใหเกิด
วิสัยทัศนขององคการและของพนักงาน ซึ่งรวมถึงผูนําที่สามารถใชอํานาจ อิทธิพลตาง ๆ ทั้ง
ทางตรงและทางออมเพ่ือนํากลุมประกอบกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง (5) ผูนํายังเปนบุคคลที่มีอิทธิพล
ตอกลุม และสามารถนํากลุมใหปฏิบัติงานตาง ๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคการ 

จากการสังเกตโดยผูบริหารและผู เชี่ยวชาญดานทรัพยากรมนุษย ชี้วาผูนําจะมี
คุณลักษณะดานบุคลิกภาพที่โดดเดนเปนพิเศษ ซึ่งจะชวยใหเกิดประสิทธิผลของภาวะผูนําตาม
รูปแบบของผูนําที่สอดคลองกับสถานการณนั้น อยางไรก็ตามรูปแบบการบริหารและความสามารถ
ดานสติปญญาของผูนําดังกลาวอาจไมเหมาะกับคนงานในแผนกการผลิตก็ไดคุณลักษณะดาน
บุคลิกภาพของผูนําสามารถแบงออกไดเปน 2 กลุม (1) คุณลักษณะดานบุคลิกภาพทั่วไป และ (2) 
คุณลักษณะดานบุคลิกภาพที่สัมพันธกับงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
คุณลักษณะดานบุคลิกภาพของผูนําที่มีประสิทธิผล 

 
 
ภาพประกอบ 2 คุณลักษณะดานบุคลิกภาพของผูนําที่มีประสิทธิผล (Personality traits of effective leaders)  
      2 ประการ 
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1. คุณลักษณะดานบุคลกิภาพทั่วไป (General personality traits) เปนคุณลกัษณะซึ่ง
สามารถสังเกตไดทั้งภายในและภายนอกงาน คุณลักษณะทัว่ไปจะสัมพันธกับความสําเร็จ และความ
พอใจทั้งชีวิตการทํางานและชีวติสวนตวั 

 

  
 
ภาพประกอบ 3 คุณลักษณะดานบุคลิกภาพทั่วไปของผูนําที่มีประสิทธิผล (General personality  
       traits of effective leaders) (DuBrin. 1998: 26) 

 
1.1 ความเชื่อม่ันในตนเอง(Self-confidence) เปนการแสดงพฤติกรรมของบุคคลใน

สถานการณตางๆ ในลักษณะที่มีความสงบเปนผูนําที่ดีไดแมจะอยูภายใตภาวะแรงกดดันและวิกฤต 
1.2 การสรางความไววางใจ (Trustworthiness) เปนบุคคลที่มีลักษณะซ่ือสัตย ซื่อตรง 

และสามารถสรางความเชื่อถือแกกลุมผูใตบังคับบัญชาและผูที่เก่ียวของ สมาชิกของกลุมจะมีความ
เชื่อม่ันวาผูนําตองแสดงความซ่ือสัตย ความม่ันคง และเปนผูที่สามารถเชื่อถือได จึงจะสามารถ
กอใหเกิดความไววางใจแกผูที่เก่ียวของได 

1.3  ลักษณะที่เดน (Dominance) เปนลักษณะเดนของผูนําที่เหนือบุคคลอ่ืน ๆ อยางเห็น
ไดชัดในดานตาง ๆ ผูนําที่มีลักษณะโดดเดนจะมีลักษณะเฉพาะตัวของผูนํา 

 
 
 
 
 

  



 20

ตาราง 3 ลักษณะเฉพาะตวัของผูนํา (Personal characteristics of leaders) (Daft. 1999: 66) 
 

  
1.4 เปนคนกลาแสดงออก (Extroversion) เปนบุคลิกลักษณะที่มีการแสดงออกที่เดนชัด

ในสังคมและมีบุคลิกลักษณะโดดเดน โดยจะทําใหคนที่ทํางานดวยเกิดความสบายใจและกลาที่จะ
แสดงความคิดเห็น นอกจากน้ีชวยใหเกิดการรวมกลุมและชวยใหการทํางานกับสมาชิกของกลุมงาย
ขึ้นตลอดจนสามารถสรางพลังกลุมและสรางทีมงานไดดี 

1.5 การเปนคนที่มีการแสดงออกที่เหมาะสม (Assertiveness) เปนความเปดเผยเฉียบ
ขาดในการแสดงความตองการ ความคิดเห็น ความรูสึก และทัศนคติ การเปนคนที่มีการแสดงออกที่
เหมาะสมจะชวยผูนําในการทํางานใหบรรลุเปาหมาย สามารถเผชิญกับปญหาภายในสมาชิกกลุม 
แสดงการประเมินตนเองดานภาวะผูนํา (Leadership self-assessment): การเปนคนที่มีการ
แสดงออกอยางม่ันใจ (The assertiveness scales) 

1.6 ความม่ันคงทางอารมณ (Emotional stability) เปนความสามารถในการควบคุม
อารมณในการโตตอบไดอยางเหมาะสมแมในภาวะวิกฤต อารมณที่ม่ันคงเปนคุณลักษณะภาวะผูนํา
ที่สําคัญซ่ึงจะชวยใหแกไขสถานการณใหลุลวงไปไดดวยดี 
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1.7  ความกระตือรือรน (enthusiasm) เปนการแสดงออกดวยความสนใจและตั้งใจในการ
ทําส่ิงใดสิ่งหน่ึงอยางกระตือรือรน ผูนําสามารถแสดงความกระตือรือรนทั้งดวยการใชคําพูดและการ
แสดงออก เชน การใชทาทางเปนตน ในสถานการณการบริหารจะตองการผูนําซ่ึงกระตือรือรน เพ่ือ
จูงใจใหเกิดพฤติกรรมการสรางสรรคการทํางาน ตลอดจนชวยสรางความสัมพันธที่ดีกับสมาชิกใน
ทีมงาน 

1.8  มีอารมณขัน (Sense of humor) เปนการแสดงออกของความเปนคนมีอารมณดีและ
มองเหตุการณหรือส่ิงตาง ๆ โดยไมรูสึกเครียด อารมณขันจะถือเปนบทบาทที่สําคัญของผูนํา 
อารมณขันจะชวยลดความตึงเครียด ความนาเบื่อหนาย และความไมถูกกัน ตลอดจนชวยใหมี
อํานาจเหนือกลุมได 

1.9  ความเปนคนดูอบอุนหรือมีความเอ้ืออารี (Warmth) เปนการแสดงความเห็นอกเห็น
ใจ มีอารมณม่ันคง เขาใจในสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นและพรอมที่จะชวยเหลือแกปญหา โดยชวยใหภาวะ
ผูนํามีประสิทธิผลดังน้ี (1) ชวยใหเกิดความสะดวกในการสรางความสมานจิตใจกัน หรือความมี
ไมตรีใหกับสมาชิกของกลุม (2) เปนคุณลักษณะพิเศษของภาวะผูนําที่มีความสามารถพิเศษ (3) 
เปนคุณลักษณะที่ทําใหสมาชิกกลุมเกิดอารมณดีและชวยสรางบรรยากาศในการทํางาน 

1.10 มีความอดทนสูงตอความตึงเครียด (ความผิดหวังหรือคับของใจ) (High tolerance 
for frustration) เปนความสามารถที่จะเผชิญปญหาและสามารถแกปญหาใหลุลวงไปดวยดีได 
เน่ืองจากผูนําตองเผชิญหนากับปญหา ความผิดหวัง และความตึงเครียดมากมาย ดังน้ันผูนําจึงตอง
มีความอดทนสูงและสามารถแกปญหาไดดวยสุขภาพจิตที่ดี 

1.11 การรูจักตนเองและมีวัตถุประสงคในการทํางาน (Self-awareness and self objectivity) 
เปนการรับรูในจุดแข็งและจุดออนของตนเองซึ่งจะชวยใหเขาสามารถที่จะใชจุดแข็งของเขาใหเกิด
ประโยชน และพัฒนาแกไขจุดออนของตนได ตลอดจนสามารถสรางความไววางใจกับทีมงานเพ่ือให
งานบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไว 

 
2. คุณลักษณะดานบุคลิกภาพที่สัมพันธกับงาน (Task-related personality traits) 

เปนคุณลักษณะดานบุคลิกภาพที่แนนอนของผูนําที่มีประสิทธิผลและกอใหเกิดความสําเร็จในการ
ทํางาน ดังภาพประกอบ 5 โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
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ภาพประกอบ 4 คุณลักษณะดานบุคลิกภาพที่สัมพันธกับงานของผูนําที่มีประสิทธิผล 

    (Task-related personality traits of effective leaders) (DuBrin. 1998: 33) 
 

2.1 มีความคิดริเร่ิม (Initiative) เปนการมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการทํางานมีการ
ตัดสินใจและทํากิจกรรมตาง ๆ ดวยตัวเอง ซึ่งจะนําไปสูการสรางโอกาสในการเปลี่ยนแปลง 
ตลอดจนมีความสามารถในการคนหาปญหา และความสามารถในการแกไขปญหา ทักษะเหลาน้ี
จําเปนจะตองมีการฝกหัดปฏิบัติเพ่ือพัฒนาทักษะดานนี้ 

2.2 มีความเขาใจอารมณและความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน (Sensitivity to Others and 
empathy) ผูนําตองพยายามสรางอิทธิพลเหนือผูอ่ืนโดยตองเขาใจถึงความรูสึกนึกคิด (ทัศนคติ 
ความสนใจ และอารมณ) ของสมาชิกลุม โดยศึกษาและสังเกตในรายละเอียดวาสมาชิกกลุมเปนใคร 
มีความตองการอยางไร เพ่ือที่จะหาวิธีการส่ือสารที่ดี และสรางอิทธิพลเหนือบุคคลเหลาน้ันได 
ทักษะดานนี้จะชวยปองกันปญหาความขัดแยงและความลมเหลวของผูนํา ตลอดจนชวยในการ
ตัดสินใจและการเจรจาตอรองในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงใหบรรลุผล 

2.3 ความสามารถในการยืดหยุนไดและความสามารถในการปรับตัว (Flexibility and 
adaptability) ความยืดหยุนได (Flexibility) เปนความสามารถที่จะปรับภารกิจ และความตองการ
ของทีมงานใหเหมาะสมกับแตละสถานการณที่แตกตางกัน มีลักษณะยืดหยุนไดปรับปรุงให
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมตาง ๆ เชน ความกาวหนาดานเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงดานกําลัง
แรงงาน ฯลฯ 
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2.4 สภาพการควบคุมภายในตนเอง (Internal locus of control) เปนลักษณะดานบุคลิกภาพ
ของผูนําซ่ึงมีความเชื่อม่ันวาเปนผูควบคุมและเปนผูกําหนดดวงชะตาชีวิตของตนเอง ซึ่งคุณสมบัตินี้
ผูนําตองมีความเชื่อม่ันในตนเอง มีจิตใจที่เขมแข็ง อดทน พัฒนาตนเอง จึงจะสามารถควบคุมตนเอง
ได ซึ่งคุณสมบัติเหลาน้ีจะทําใหผูนําเปนที่ยอมรับของสมาชิกกลุม 

2.5 ความกลาหาญ (Courage) ผูนําตองมีความกลาหาญในการเผชิญกับความเสี่ยง ความทาทาย 
ตอสิ่งแปลกใหม ซึ่งจะตองมีความรอบครอบ ระมัดระวัง มีความคิดริเร่ิม ความรับผิดชอบ กลาหาญ
ในการตัดสินใจเพื่อที่จะฉวยโอกาส ขจัดอุปสรรค แกไขปญหา และการใชกลยุทธใหม ๆ ในแตละ
สถานการณใหได 

2.6 ความสามารถกลับคืนสูสภาพเดิม (Resiliency) เปนความสามารถในการที่จะแกปญหา
ใหเรียบรอยไดอยางรวดเร็ว เชน การถูกตัดงบประมาณ การใหพนักงานออก ฯลฯ ผูบริหารระดับสูง
จะไมกังวลถึงความลมเหลว แตจะเกิดความมุมานะบากบั่นไมยอมแพและไมทอถอยในสิ่งใดอยางงาย ๆ 

 
2. แรงจูงใจของภาวะผูนํา 
 แรงจูงใจของภาวะผูนํา แรงจูงใจ เปนความจําเปน ความตองการ แรงกระตุน ความปรารถนา
หรือสภาพภายในของบุคคลซ่ึงมีพลังกระตุนใหเกิดพฤติกรรมที่จะบรรลุเปาหมาย 

2.1 แรงจูงใจดานอํานาจ (The power motive) เปนแรงจูงใจที่ตองการการควบคุมและมี
อิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน ผูนําที่มีประสิทธิผลจะมีความตองการอยางแรงกลาที่จะควบคุมทรัพยากร
ตาง ๆ ผูนําที่มีแรงจูงใจดานอํานาจสูงมีลักษณะเดน 3 ประการ คือ (1) มีการแสดงออกดวยความ
เขมแข็งและใชความพยายามเพ่ือแสวงหาอํานาจ (2) มีการใชเวลาสวนใหญในการคิดหาวิธี
เปลี่ยนแปลงแกไขพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน (3) มีความเอาใจใสเก่ียวกับชีวิตความเปนอยูหรือความ
อยูรอดสมาชิกกลุม 

 
   ภาพประกอบ 5 แรงจูงใจของภาวะผูนํา 
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แรงจูงใจดานอํานาจ เปนส่ิงสําคัญเพราะถาปราศจากอํานาจจะเปนการยากที่จะมีอิทธิพล
เหนือผูอ่ืน ผูถืออํานาจจะใชอํานาจเพ่ือแสวงหาอํานาจใน 2 ทาง ดังนี้ 

 2.1.1 แรงจูงใจดานอํานาจเฉพาะตัว (Personalized power motive) เปนการแสวงหา
อํานาจที่ตนเองสนใจใหมากย่ิงขึ้นโดยการเสริมสรางสัญลักษณะ สถานภาพ ความหรูหรา และ
การเงินผูนําบางคนจะพยายามสรางอํานาจแขงขันดานอํานาจหรือบางคนอาจพอใจที่จะมีอํานาจ
เหนือผูอ่ืน 

 2.1.2 แรงจูงใจดานอํานาจสังคม (Socialized power motive) เปนความตองการอํานาจ
ดานการยอมรับและยกยองจากองคการและบุคคลอ่ืน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายหรือวิสัยทัศนของ
องคการตลอดจนเปนการที่ผูนําใชอํานาจเพ่ือชวยเหลือผูอ่ืน ซึ่งแรงจูงใจดานอํานาจสังคมจะตรงกัน
ขามกับแรงจูงใจดานอํานาจเฉพาะตัวเพราะแรงจูงใจดานอํานาจสังคมนี้ผูนํามีแนวโนมที่จะตองมีวุฒิ
ภาวะทางอารมณมากกวา ซึ่งผูนําจะใชอํานาจมากข้ึน และมีการถายโอนอํานาจไปยังผูใตบังคับบัญชา
เพ่ือการมอบหมายอํานาจ มีการยอมรับคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญมากขึ้นจะชวยใหผูนํามีวิสัยทัศน
กวางขึ้น 

2.2 แรงกระตุนและแรงจูงใจใหประสบความสําเร็จ (Drive and achievement motivation) 
แรงกระตุน (Drive) หมายถึง สิ่งที่เปนพลังที่ผลักดันใหบรรลุเปาหมาย ตลอดจนเปนแรงจูงใจใหเกิด
พฤติกรรมในการคนหาวิธีการเพ่ือใหงานบรรลุผลสําเร็จ มนุษยเราจะเกิดความตองการขึ้นตองการ
ขึ้นมากอนแลวเกิดแรงจูงใจ และแรงกระตุน ผลักดันใหเกิดพฤติกรรมตามลําดับ แรงกระตุนจะมีแรง
กดดันใหเกิดพฤติกรรมมากกวาแรงจูงใจ 

การจูงใจ (Motivation) เปนแรงกระตุนใหกระทําหรือดําเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึงเปาหมาย
ที่ตั้งไว หรือเปนพลังกระตุนที่อยูภายในตัวบุคคลซึ่งกระตุนใหบุคคลปฏิบัติตาม เพ่ือ (1) ใชความ
พยายามเพ่ือแสวงหาความสําเร็จและมีความรับผิดชอบตอความลมเหลว (2) กลาที่จะเผชิญความ
เส่ียงโดยใชความพยายามของตนเองอยางเต็มที่ (3) ยอมรับการปอนกลับในผลของการปฏิบัติงาน
และนํามาใชในการแกไขปรับปรุง (4) นําเสนอความแปลกใหมนวัตกรรมหรือการแกปญหาเชิง
สรางสรรค (5) การวางแผนและกําหนดเปาหมาย 

2.3  ยึดม่ันในจริยธรรมการทํางาน (Strong work ethic) จริยธรรม (Ethics) เปนความ
เชื่อถือหรือวินัยของบุคคล ซึ่งเกี่ยวของกับสิ่งที่ดีและเลว หรือส่ิงที่ถูกหรือผิด ผูนําที่มีประสิทธิผลจะ
มีจริยธรรมในการทํางานอยางเครงครัด บริษัทจะมีความเชื่อในศักด์ิศรีของงาน บุคคลที่มีจริยธรรม
ในการทํางานจะไดรับแรงจูงใจที่ดี เพราะวาเขาจะเห็นคุณคาของการทํางานอยางมาก 

2.4  ความมุงม่ัน (Tenacity) เปนความตั้งใจจริงที่จะฟนฝาอุปสรรคตาง ไปใหได ไมคิดที่
จะเลิกหรือยอมแพงาย ๆ ผูนําจะตองเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ ใหได ความมุงม่ันจึงเปนคุณสมบัติ
สําคัญสําหรับผูนําขององคการ เพราะวาองคการจะตองใชความพยายามและความตั้งใจจริงในการ
ปฏิบัติโปรแกรมใหม ๆ ใหประสบความสําเร็จ 
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3. ปจจัยดานสติปญญาเก่ียวกับความรูความเขาใจและภาวะผูนํา 
ปจจัยดานสติปญญาเก่ียวกับความรูความเขาใจและภาวะผูนํา (Cognitive factors andleadership) 

ความเขาใจ หมายถึง กระบวนการดานสติปญญาในการรวบรวมความรูความเขาใจเก่ียวกับภาวะ
ผูนํา ความสามารถดานสติปญญาเปนส่ิงสําคัญสําหรับความสําเร็จของภาวะผูนํา ผูนําจําเปนตองมี
ระดับสติปญญาที่เฉลียวฉลาดเพราะจะทําใหเกิดความคิดสรางสรรค การแกปญหา และทักษะดาน
การใชสติปญญาดานความรู ความเขาใจจะเก่ียวของกับหัวขอตอไปน้ี 

3.1 ทฤษฎีความสามารถดานสติปญญาและทฤษฎีความรูความเขาใจ (Intelligence and 
cognitive resource theory) เปนทฤษฎีที่ชวยสนับสนุน และพัฒนาภาวะผูนําใหเกิดความ 

สามารถดานสติปญญาและความรูความเขาในการเปนผูนําที่มีประสิทธิผล ทฤษฎีความ
เขาใจ มีสมมติฐานที่เปนพื้นฐานสําคัญ 2 ประการ คือ (1) ผูนําที่มีระดับสติปญญาและมี
ความสามารถสูงกวามีแผนงาน มีการตัดสินใจ และมีกลยุทธที่ดีกวา ผูนําที่มีระดับสติปญญาและ
ความสามารถต่ํากวา (2) ผูนํากลุมงาน (Task group) จะสื่อสารแผนงานมีการตัดสินใจ และมีกล
ยุทธการปฏิบัติงานเริ่มแรกในรูปของพฤติกรรมแบบบงการ 
 

 
 
ภาพประกอบ 6 ปจจัยดานความเขาใจ และภาวะผูนํา(Cognitive factors and leadership)  
      (DuBrin. 1998: 43) 
 
ทฤษฎีความรูความเขาจะขึน้อยูกับสมมตฐิานซึ่งมุงที่ความสามารถดานสติปญญา ดังนี้ 

 3.1.1 ถาผูนําเนนประสบการณ (Experiencing stress) จะทําใหความ สามารถและ
สติปญญาของเขาหันเหไปจากงานที่มีอยู ซึ่งเปนผลใหการวัดระดับสติปญญาและความสามารถของ
ผูนําจะไมสัมพันธกับการทํางานกลุม 
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 3.1.2  ความสามารถดานสติปญญา (Intellectual abilities) ของผูนําแบบบงการ (Directive 
leaders) จะสัมพันธอยางสูงกับผลการปฏิบัติงานของกลุมมากกวาความสามารถดานสติปญญา
มากกวาผูนําที่ไมใชแบบบงการ 

 3.1.3 ความสามารถดานสติปญญาของผูนําจะสัมพันธกับผลปฏิบัติงานของกลุมซึ่ง
จะตองใชความสามารถดานสติปญญาดวย 

โดยทั่ว ๆ ไปแลวทฤษฎีความเขาใจเปนส่ิงที่มีเหตุผลและมีความสําคัญอยางเห็นไดชัดใน
ดานสติปญญา Robert P. Vecchio ไดตรวจสอบและวิเคราะหทฤษฎีนี้และใหการสนับสนุน
สมมติฐานที่ 2 คือ ระดับสติปญญาจะสามารถชวยผูนําแบบบงการไดมากกวา เพราะจะเสนอแนะ
ปญหาไดมากกวาผูนําแบบไมบงการ ตัวอยางสมาชิกกลุมอาจถามผูนําแบบบงการวา “มีโครงการ
ใหมอะไรในปตอไปที่ควรจะตองทํา” ผูนําแบบบงการอาจตอบวา “นี่คือส่ิงที่ฉันตองการใหทานทํา” 
ผูนําแบบบงการอาจตอบวา “นี่คือสิ่งที่ฉันตองการใหทานทํา ฉันไดเตรียมรายการไวแลวตอนนี้” 
สวนผูนําแบบไมบงการอาจตอบวา “ทานคิดวาโครงการอะไรที่ควรจะทําตอ” 

3.2 ความรูดานธุรกิจ (Knowledge of the business) ความสามารถดานสติปญญาจะมี
ความสัมพันธอยางใกลชิดกับการมีความรูดานธุรกิจ ผูนําที่ มีประสิทธิผลจะมีเทคนิคหรือ
ความสามารถในบางสาขา โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือมีการชักนํากลุมผูเชี่ยวชาญเปนการยากสําหรับ
ผูนําที่จะสรางความพรอมเพรียงใหกับสมาชิกกลุม ถาผูนําไมรูจะทําอะไรและเมื่อกลุมไมนับถือ
ทักษะดานเทคนิคของผูนํา ถาผูนํามีความรูธุรกิจมากจะทําใหบุคคลเกิดความนับถือมากขึ้น ซึ่งเปน
คุณลักษณะของภาวะผูนําดานการบริหาร ผูนําในทุกระดับจะนําความคิดที่มีประโยชนมาเพ่ือ
สนับสนุนภาระหนาที่ขององคการ หรือหนวยงานขององคการจากการวิเคราะหภาวะผูนําของ
ผูบริหารระดับสูงเม่ือไมนานมานี้พบวา วิธีพ้ืนฐานหน่ึงผูบริหารระดับสูงทําก็คือการใชความ
เชี่ยวชาญการใชความเช่ียวชาญ เปนวิธีการซ่ึงใชขอบเขตความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะทําใหเกิดขอ
ไดเปรียบทางการแขงขัน กลาวคือ ผูบริหารระดับสูงจะอุทิศเวลาทั้งหมดของเขาเพื่อการปรับปรุง
ความเชี่ยวชาญอยางตอเนื่อง ดวยวิธีการศึกษางานวิจัยดานเทคโนโลยีใหม ๆ วิเคราะหผลิตภัณฑ
ของคูแขงขัน และการประชุมปรึกษาหารือกับลูกคาและวิศวกรอยางไรก็ตามผูนําที่มีความสามารถ
อาจลมเหลวไมเปนไปตามความคาดหวังก็ได เพราะวาเขาขาดความรูความสามารถที่สําคัญ 

3.3 ความคิดสรางสรรค (Creativity) เปนกระบวนการของการพัฒนาความคิดริเร่ิม ทัศนะ
และจิตนาการในสถานการณตาง ๆ ผูนําที่มีประสิทธิผลจะมีความคิดสรางสรรคในดานจิตนาการซึ่ง
เปนจุดเร่ิมตนองการแกปญหาที่ซับซอน ผูนําบางคนอาจมีความคิดสรางสรรคมากกวาอีกคนหนึ่ง 
เชนผูนําทางธุรกิจที่คิดผลิตภัณฑและบริการที่มีนวัตกรรมใหม ๆ ซึ่งผูนําจะตองคนหาจิตนาการ หา
แนวทางแกปญหาขององคการอยางเปนมาตรฐานและสรางสรรค 

3.4 ความสามารถหยั่งลึกถึงบุคคลและสถานการณ (Insight into people and situations)
เปนความสามารถในการหยั่งลึกถึงความรูสึกนึกคิดของบุคคล ความสามารถในการหยั่งลึกนี้จะ
สัมพันธกับลักษณะตอไปน้ี (1) ความคิดสรางสรรคเนื่องจากมีสวนประกอบที่เกิดจากความรูสึกที่
เกิดขึ้นเอง (2) การเขาใจอยางลึกซ้ึงจะเปนลักษณะสําคัญของผูนําการบริหารดวย ผูบริหารจะ

  



 27

3.5 มองการณไกล (Farsightedness) เปนความสามารถเขาในใจวิสัยทัศนและกลยุทธ
องคการโดยสามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติและกําหนดนโยบายไดในระยะยาวและใน
ขณะเดียวกันผูนําควรมีการพัฒนาแบบหมุนเวียนดวยแผนระยะปานกลางและระยะสั้นดวย เพ่ือ
พัฒนาวิสัยทัศนและกลยุทธบริษัท 

3.6 การเปดรับตอประสบการณ (Openness to experience) เปนการมุงสูการเรียนรูในส่ิง
ที่มีประโยชนซึ่งจะทําใหเพ่ิมประสบการณและมีการพัฒนาระดับสติปญญาที่ดี การพัฒนาน้ีจะรวมถึง
การมีจิตนาการมีวัฒนธรรมที่ดี มีความคิดริเร่ิม ความอยากรูอยากเห็น ความมีใจกวาง การมีระดับ
สติปญญา และความสามารถเปดรับตอนวัตกรรมใหม 

อิทธิผลของพันธุกรรมและสภาพแวดลอมของภาวะผูนํา 
อิทธิผลของพันธุกรรมและสภาพแวดลอมของภาวะผูนํา บุคคลจะมีความเปนภาวะผูนําที่

ดีถาไดรับการผสมผสานจากอิทธิพลจากพันธุกรรม และสภาพแวดลอมดวย กลาวคือ (1) เปน
ลักษณะที่มีการถายทอดจากบรรพบุรุษจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพของภาวะผูนําไดมากขึ้นไดหรือไม 
ผูนําเกิดมาเพ่ือเปนผูนําใชหรือไม คําตอบของคนจํานวนมากจะตอบวาคุณลักษณะ จูงใจ และ
ลักษณะผูนําจะตองการประสิทธิภาพของภาะวผูนําโดยจะเปนการผสมผสานของพันธุกรรมและ
สิ่งแวดลอมคุณลักษณะดานบุคลิกภาพและความสามารถดานจิตใจ จะเปนพื้นฐานที่สําคัญสําหรับ
การพัฒนาและสรางใหเกิดโอกาสที่มากขึ้น ปจจัยดานกายภาพและปจจัยดานชีวภาพก็เปนส่ิงสําคัญ
เพราะบางคนเกิดมามีพลังมากกวาผูอ่ืน พลังเชนน้ีจะเปนชองทางที่ชวยบุคคลใหเปนผูนําที่มี
ประสิทธิภาพได 

จุดแข็งและขอจํากัดของแนวคิดดานคุณลักษณะ 
จุดแข็งและขอจํากัดของแนวคิดดานคุณลักษณะเปนความพยายามที่จะกําหนดลักษณะ

ผูนําที่มีความคงที่สอดคลองกับลักษณะที่ถาวรเพื่อสรางความแตกตางของความเปนผูนํา ชี้ใหเห็น
วาผูนําจะมีลักษณะสวนบุคคลท่ีแตกตางจากผูที่ไมไดเปนผูนํา ผูนําไมจําเปนตองเปนผูยิ่งใหญดวย
การทีสติปญญาที่เฉลียวฉลาด หรือมีความรู แตผูนําจําเปนตองมีการกระทําที่ถูกตองดวย 

จุดแข็งและขอจํากัดของแนวคิดดานคุณลักษณะ (The strengths of the trait approach) 
การเขาใจคุณลักษณะผูนําที่มีประสิทธิภาพจะเปนแนวทางที่สําคัญในการเลือกภาวะผูนําถาเชื่อวา
ความซื่อสัตย การมีความคิดสรางสรรค และมีจินตนาการเปนคุณลักษณะภาวะผูนําที่จําเปนแลวเรา
จะสามารถเลือกผูนําไดตามลักษณะเหลานั้นจุดแข็งที่สําคัญอีกประการหน่ึงของการศึกษา
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ขอจํากัดของการศึกษาคุณลักษณะผูนํา (Limitations of the trait approach) คือ 
การที่ไมสามารถบอกไดวาคุณลักษณะใดที่จําเปนอยางแทจริงในสถานการณของภาวะผูนํา และการ
ที่ไมสามารถบอกไดวาคุณลักษณะหรือการจูงใจมากนอยเทาใดคือจํานวนที่ถูกตอง เชน ผูนําบางคน
อาจพบกับปญหาดานกฎหมายและจริยธรรมเปนตน 

จากลักษณะและคุณสมบัติของผูนําดังที่กลาวขางตน พอจะสรุปไดวาลักษณะผูนําจะเปน
การมีอิทธิพล การควบคุม การบังคับบัญชางานของผูอ่ืน รวมถึงความสามารถในการตัดสินใจ
แกปญหาวางแนวทางปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได นอกจากน้ีควรเปนผูที่มีมนุษย
สัมพันธที่ดี สามารถชักจูงใหบุคคลมารวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานได แตทั้งนี้ตองอยูภายใตกรอบ
จริยธรรมและศีลธรรมอันดี 

สเปคเตอร (Spector. 1996: 330-331) ไดกลาวถึง คุณลักษณะของผูนํา เปนทฤษฎีที่
นักจิตวิทยา และนักวิจัยพิจารณาคุณลักษณะสวนบุคคลของผูนํา เพ่ือศึกษาวาการเปนผูนําน้ัน
จะตองมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวอยางไรบาง นักวิจัยสวนใหญจะทําการวิจัยในเรื่อง คุณลักษณะทาง
รางกายภูมิหลังทางสังคม สติปญญา บุคลิกภาพ คุณลักษณะที่เก่ียวพันกับงาน และคุณลักษณะทาง
สังคม 

ในการคนหาคุณลักษณะของผูนํา นักวิจัยใชวิธีการ 2 อยางคือ 
1. เปรียบเทียบคุณลักษณะของบุคคลที่เปนผูนําและบุคคลที่เปนผูตาม 
2. เปรียบเทียบคุณลักษณะของผูนําที่มีประสิทธิภาพกับผูนําที่ไมมีประสิทธิภาพ 
ผลการวิจัยพบวา ไมสามารถระบุคุณลักษณะที่แนนอนที่แบงแยกระหวางบุคคลที่เปนผูนํา

และบุคคลที่ไมเปนผูนําได ดังนั้นในปจจุบันจึงไมนิยมศึกษาภาวะผูนําตามแนวทางทฤษฎีวาดวย
คุณลักษณะของผูนํา 

 
1.5.2 ทฤษฎีผูนําเชิงพฤติกรรม (Behavioral Theories of Leadership) 
ทฤษฎีผูนําเชิงพฤติกรรมเปนทฤษฎีที่มุงเนนศึกษาพฤติกรรมของผูนํา แบงออกเปน ดังนี้ 
1. การศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (The Michigan Studies) 
มหาวิทยาลัยมิชิแกนไดทําการศึกษาพฤติกรรมของผูนําและแบงพฤติกรรมของผูนํา

ออกเปน 2 ประเภท (Riggp. 1990: 285-287) คือ 
1.1 พฤติกรรมผูนําแบบมุงคน (Employee – Centered Behavior) ผูนําแบบน้ีจะสนใจ

ความตองการทางสังคมและอารมณของผูใตบังคับบัญชา 
1.2 พฤติกรรมผูนําแบบมุงงาน (Job – Centered Behavior) ผูนําประเภทน้ีจะสนใจที่

ความสําเร็จของงาน ไมสนใจความตองการทางสังคมหรืออารมณของผูใตบังคับบัญชา 
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สรุปผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกน ซึ่งสนับสนุนแนวคิดการแบงขั้วบนเสนความ
ตอเน่ืองของ Tannenbaum & Schmidt นี้ แตเรียกดานหนึ่งเปน แบบมุงคน และอีกดานหน่ึงเปน 
แบบมุงงานหรือแบบมุงการผลิต โดยดานที่มุงคนนั้นจะคํานึงถึงปจจัยความเปนมนุษยของคนงาน
และการพัฒนาทีมงานในขณะที่ดานการมุงงานหรือมุงการผลิตจะเนนการแบงงานออกเปนงาน
ประจํา (Routine Tasks) กําหนดวิธีการทํางาน แลวมีการควบคุมอยางใกลชิดเพ่ือใหไดผลงานตาม
มาตรฐานที่กําหนดไว อยางไรก็ตาม ผลการศึกษาก็ยังไมมีความชัดเจน เน่ืองจากวาบางหนวยงาน
ที่มีผูบริหารแบบมุงคนกลับมีผลผลิตต่ําและบางหนวยงานที่มีผลผลิตสูงกลับมีผูบริหารแบบมุงงาน
เปนตน 

 
2. การศึกษาของมหาวิทยาลัยโอไฮโอ (The Ohio State Studies) 
นักวิจัยของมหาวิทยาลัยแหงรัฐโอไฮโอ (Stodill; & Coons. 1957: 123-127) พบวาพฤติกรรม

ของผูนําสามารถอธิบายได 2 มิติ คือ มิติการมุงคน (Consideration) และมิติการมุงงาน (Initiating 
Structure) 

2.1 มิติผูนําที่มุงคนหรือคํานึงถึงผูอ่ืนเปนหลัก (Consideration) คือ พฤติกรรมของผูนําที่
มุงการสรางความไววางใจรวมกัน ใชการติดตอส่ือสารแบบสองทาง เคารพตอความคิดเห็นและให
ความสําคัญกับความรูสึกของผูใตบังคับบัญชา 

2.2 มิติผูนําที่มุงงานหรือคํานึงตนเองเปนหลัก (Initiating Structure) คือ พฤติกรรมของ
ผูนําที่มุงระบุงานและความรับผิดชอบที่เจาะจงของสมาชิกองคการใหชัดเจน กําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ประสานกิจกรรมของพนักงานและใหความสําคัญกับหมายกําหนดการ 

ผลการศึกษาที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอ พยายามจะกําหนดพฤติกรรมผูนําที่สําคัญขึ้น โดยใช
แบบสอบถามวัดพฤติกรรมผูนําที่แตกตางกัน และศึกษาปจจัยบางประการ เชน การทํางานเปนทีม
กับความพึงพอใจวาอยางไหนมีประสิทธิผลมากที่สุด ในที่สุดก็ไดรูปแบบพฤติกรรมผูนํา 2 รูปแบบ
คือแบบมุงโครงสรางงาน ซึ่งคลายกับพฤติกรรมผูนําแบบมุงงาน คือ เปนระดับของพฤติกรรมที่ผูนํา
ไดกําหนดบทบาททั้งตัวของผูนําเองและของผูใตบังคับบัญชาเพ่ือใหบรรลุจุดหมายขององคการ 
โดยเฉพาะบทบาทในหนาที่พ้ืนฐานทางการบริหาร เชน การวางแผน การจัดองคการ และการสั่งการ 
เปนตน ซึ่งไดเนนเรื่องงานเปนหลัก อีกรูปแบบหนึ่งคือ แบบมุงความสัมพันธคลายกับพฤติกรรม
ผูนําแบบมุงคนงานเปนระดับของพฤติกรรมผูนําเก่ียวกับการสรางความไววางใจกับผูใตบงัคบับญัชา 
เคารพในความคิดเห็นและคํานึงถึงความรูสึกของพวกเขา มุงความเปนมิตร มีการตอตอสื่อสาร       
สองทาง และใหมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
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ตาราง 4 พฤติกรรมผูนําของมหาวิทยาลัย Ohio (Ohio State Leader Behaviors) 
 

 
 

ทฤษฎีตาขายภาวะผูนํา (Managerial Grid Theory) 
เบลคและมูตัน (Blake; & Mouton. 1964) เปนผูเสนอทฤษฎีนี้ ตาขายการบริหารจะมี

ลักษณะคลายคลึงกับการศึกษาของมิชิแกน และการศึกษาของโอไฮโอคือ ประกอบ ดวย 2 มิติ คือ 
มิติการเนนงาน (Concern for Production) และมิติการเนนคน (Concern for People) แตตาขายนี้
สามารถจําแนกภาวะผูนําออกไปถึง 81 รูปแบบ (9 X 9) แตมีรูปแบบที่สําคัญ 5 รูปแบบ คือ 

 
 

ภาพประกอบ 7 ตารางการจัดการหรือตาขายภาวะผูนํา (Bateman & Snell, 2002, Management  
      Competing in the new era, 5th ed.) 
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1. ตําแหนง 1,9 เปนการจัดการสโมสร (Country Club Management) มุงตอบสนอง
ความตองการของสมาชิก เพ่ือนําไปสูความสบายใจ ความเปนมิตร บรรยากาศท่ีดี และความสนุกใน
การทํางาน 

2. ตําแหนง 1,1 เปนการจัดการแบบดอยคุณภาพ การบริหารที่ทําใหแยลง(Impoverished 
Management) ใชความพยายามในระดับต่ําในการสนับสนุนสมาชิกเพ่ือทํางานใหไดผลที่ตองการ 

3.  ตําแหนง 5,5 เปนการจัดการผูนําที่เดินสายกลาง (Middle-of-the-road Management) 
มุงความพอดี คํานึงถึงความสมดุลระหวางการปฏิบัติงานกับขวัญกําลังใจของสมาชิกในระดับที่พึง
พอใจ 

4.  ตําแหนง 9,9 เปนการจัดการแบบทีมงาน (Team Management) เนนความ สําเร็จของ
งานมาจากความมีพันธะผูกพันของสมาชิก พ่ึงพาซ่ึงกันและกันเพ่ือบรรลุจุดหมายองคการและ
นําไปสูความสัมพันธระหวางความไววางใจและการยอมรับ 

5. ตําแหนง 9,1 เปนการจัดการแบบเผด็จการ การบริหารใชอํานาจและการเชื่อฟง
(Authority – Compliance Management) ประสิทธิภาพในการทํางานมาจากการจัดสภาพของงานที่
ปจจัยดานมนุษยไดรับความสําคัญในระดับต่ํา 

รูปแบบพฤติกรรมของผูนําที่ดีที่สุดตามทฤษฎีตาขายการบริหาร คือ แบบทีมงาน (9,9) 
คือ ผูนําควรจะมุงทั้งงานสูงและมุงคนสูง 

1.5.3 ทฤษฎีผูนําตามสถานการณ (Situational Theories of Leadership) 
1.  ทฤษฎีตามสถานการณของฟดเลอร (Fieldler’s Contingency Theory) 
ทฤษฎีความเปนผูนําตามสถานการณของฟดเลอร (Fiedler's Contingency theories) 

เปนทฤษฎีเก่ียวกับการปฏิบัติงานของกลุมที่มีประสิทธิผล ซึ่งขึ้นอยูกับความเหมาะสมระหวาง
รูปแบบปฏิกิริยาความสัมพันธระหวางผูนํากับผูใตบังคับบัญชา และสถานการณขององคการท่ีมี
อิทธิพลตอผูนํา โมเดลน้ีจึงเปนรูปแบบพฤติกรรมของผูนําที่กําหนดขึ้น เพ่ือนําสมาชิกขององคการ
ใหเปนไปตามการบังคับบัญชาที่เหมาะสม 

ฟดเลอร (Fiedler. 1976: 13-15) ไดกําหนดพฤติกรรมหรือแบบภาวะผูนําไว 2 ลักษณะ
คือ 
 1. ผูนําแบบมุงงาน (Task oriented) หมายถึง ผูมีความตองการอยางแรงกลาที่จะโนมนํา
กลุมของตนใหทํางานอยางมีประสิทธิผล เพ่ือใหงานของกลุมสําเร็จลุลวงไปโดยเร็วอยางมีปริมาณ
และคุณภาพสูง ผูนําแบบน้ีจะใหความสนใจกับลูกนองนอยเฉพาะในเรื่องของงานในหนาที่เทาน้ัน 
จะไมเขาไปยุงเรื่องสวนตัว 
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 2. ผูนําแบบมุงความสัมพันธ (Relationship oriented) หมายถึง ผูนําที่ใหความสําคัญ
กับความสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม มีความเห็นอกเห็นใจลูกนอง และเชื่อวาการที่กลุมมี
ความสัมพันธอยางแนนแฟน จะทําใหงานของกลุมลุลวงไปดวยดี ผูนําแบบน้ีจะทําใหความสําคัญใน
เรื่องสวนตัว 
 สถานการณกลุม (Favorableness of situation control) หมายถึง ระดับของสถานการณ
ที่ผูนําสามารถใชอํานาจควบคุมและใชอิทธิพลใหสงผลตองานของกลุมหรือองคการไดองคประกอบนี้
จะเปนเครื่องชี้ใหเห็นโอกาสในการกระทําของผูนําวาจะใชบทบาทดําเนินการอยางไรจึงจะทําให
เกิดผลสําเร็จของงาน ซึ่งสถานการณกลุมมี 3 องคประกอบ คือ 

1. ความสัมพันธระหวางผูนํากับลูกนอง (Leader-member relationship) หมายถึง
ระดับของความเชื่อม่ันไววางใจ การยอมรับนับถือที่ผูนํามีตอผูใตบังคับบัญชา หรือผูรวมงาน
ความสัมพันธยิ่งเปนกันเองมากระหวางผูนํากับผูรวมงาน หรือผูใตบังคับบัญชาก็ยิ่งงายสําหรับการ
รวมมือและความพยายามของกลุม ความสัมพันธนี้อาจจะแยกหรือจําแนกเปนความสัมพันธที่ดี
หรือไมดีตอกัน 

2. โครงสรางของงาน (Task structure) หมายถึง ความยุงยากซับซอนของงานที่ปฏิบัติ
เปนกิจวัตรประจําวันวามีมากนอยเพียงใด โดยทั่วไปองคประกอบโครงสรางของงานไดแก 

 2.1 ความชัดเจนของเปาหมาย (Goal clarity) 
 2.2 แนวทางหลายแนวทางที่จะไปสูเปาหมาย (Goal-path multiplicity) 
 2.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานหรือการตัดสินใจ (Decision verifiability) 
 2.4 วิธีการตัดสินใจในการแกปญหาเฉพาะเจาะจง (Decision specificity) 
3. อํานาจประจําตําแหนง (Position power) หมายถึง ขอบเขตของอํานาจที่ผูนําเปน

เจาของ ไมวาจะเปนอํานาจอันชอบธรรม อํานาจในการใหผลตอบแทนหรือรางวัล หรืออํานาจบังคับ
เปนอํานาจที่ผูนําสามารถมีอิทธิพลตอผูรวมงาน อํานาจดังกลาวที่มีอยูจะเปนอํานาจที่มีอิทธิพล
หรือไม พิจารณาจากความสามารถของผูนําที่จะใชอํานาจเลื่อนขั้นตําแหนงผูใตบังคับบัญชา หรือสั่ง
การใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายไดหรือไม 

การประเมินทฤษฎีเชิงสถานการณของฟดเลอร (Evaluation of Fiedler's contingencytheory) 
ฟดเลอร (Fiedler) ไดทดสอบความสัมพันธระหวางรูปแบบของผูนํา สถานการณที่สามารถทําใหเปน
ที่ชื่นชอบและมีผลการปฏิบัติงานของกลุมสูง เขาพบวารูปแบบที่แสดงในภาพประกอบ 8 (1) ผูนําที่
มุงงานจะมีประสิทธิผลมากกวาในสถานการณที่ I, II, III เปนที่พึงพอใจมาก (Highly Favorable) (2) 
สถานการณที่ไมเปนที่พึงพอใจมาก (Highly unfavorable) คือ สถานการณที่ VII, VIIIสวนผูนําที่มุง
ความสัมพันธจะมีประสิทธิผลมากกวาในสถานการณที่ เปนที่ พึงพอใจปานกลาง(Moderate 
favorability) คือ สถานการณที่ IV, V, VI (รังสรรค ประเสริฐศรี. 2544: 101) 
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จากภาพประกอบ 8 ผูนําที่มุงงาน จะเหมาะสมมากในสถานการณที่เปนที่พึงพอใจ 
เพราะวาทุกคนตองทํางานไปดวยกัน จึงทําใหไดงานชัดเจนและผูนํามีอํานาจในการ

ปฏิบัติหนาที่ และมีการจัดทิศทางการทํางาน ในทํานองเดียวกันถาสถานการณที่มีตอผูนําไมเปนที่
พึงพอใจสูง ผูนําจะมีความตองการการจัดโครงสรางของงาน และมีการกําหนดทิศทางการทํางานที่
รัดกุม เน่ืองจากตองการผูนํา ที่เข็มแข็ง จะมีการกําหนดโครงสรางของงานและสามารถสรางอํา นาจ
หนาที่เหนือผูใตบังคับบัญชา เพราะวาความสัมพันธระหวางผูนําและสมาชิก (พนักงาน) ไมดี จึงตอง
มีการมุงงานอยางมาก (Strong task orientation) เพ่ือไมทําใหเกิดความแตกตางกับการเปนที่
ยอมรับในผูนํา 

 
     

ภาพประกอบ 8 รูปแบบของผูนําที่เหมาะสมกับสถานการณของฟดเลอร (Fiedler) 
 

สวน ผูนําที่มุงความสัมพันธ จะสรางสถานการณที่เปนที่พึงพอใจปานกลางไดดีกวา 
เพราะวาทักษะดานมนุษยสัมพันธเปนสิ่งสําคัญในการทําใหบรรลุผลการปฏิบัติงานท่ีสูง ใน
สถานการณเชนน้ีผูนําอาจปฏิบัติงานไดดีระดับปานกลางดวยการมีอํานาจบางอยาง ถาการแนะนํา
งานมีความคลุมเครือบางประการ ผูนําที่มีทักษะการติดตอระหวางบุคคลที่ดีจะสามารถสราง
บรรยากาศในกลุมใหเปนบวก ซึ่งจะสามารถปรับปรุงใหเกิดความสัมพันธ ทําใหโครงสรางของงาน
ชัดเจน และสรางอํานาจตามตําแหนงได 
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2. แนวความคิด และทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจในงาน 
ความหมายของความพึงพอใจในงาน 
พรรณราย ทรัพยะประภา (2529: 160) กลาววา ความพึงพอใจในงานเปนผลที่เกิดจาก

ทัศนคติหลายๆ ประการที่คนงานมีตองานของเขา ตอองคประกอบอ่ืนๆ ที่มีความสัมพันธกับงาน 
และตอชีวิตของเขาเองโดยทั่วๆ ไป 

สรอยตระกูล ติวยานนท (2542: 133) กลาววา ความพึงพอใจในงานเปนทัศนคติหรือ
ความรูสึกชอบ หรือไมชอบโดยเฉพาะของผูปฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวกับงาน จะเห็นไดวาเรื่องความพึง
พอใจในงานนี้เปนเรื่องของทัศนคติ หรือเจตคติโดยตรง 

มอรส (1955: 27) ไดใหความหมายวา หมายถึงทุกส่ิงที่ลดความตึงเครียดในการทํางาน
ของพนักงานใหนอยลง โดยอธิบายเพ่ิมเติมวา ความเครียดน้ันเกิดจากความตองการ หรือความ
อยากของมนุษย เม่ือมีความตองการจะเกิดการเรียกรอง เม่ือไดรับการตอบสนองความเครียดน้ันก็
ลดลงหรือหมดไป ซึ่งจะทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานได 

เซอรเมอรฮอรน (Schermerhorn. 1981: 223) กลาววา ความพึงพอใจในงานเปนระดับ
หรือขั้นความรูสึกในดานบวก หรือลบของคนที่มีลักษณะตาง ๆ ของงาน รวมทั้งงานท่ีไดรับมอบหมาย 
การจัดระบบงาน และความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 

บลัมและเนยเลอร (ณัฐณิชา ปานศักด์ิ. 2544; อางอิงจาก Blum; & Naylor. 1968) ไดกลาวถึง 
ความพึงพอใจในการทํางานวา เปนทัศนคติตาง ๆ ซึ่งเปนผลมาจากงานและปจจัยตางๆ เชน คาจาง 
การปกครองบังคับบัญชา ความม่ันคงในการประกอบอาชีพ สภาพของงาน โอกาสกาวหนาในการ
ปฏิบัติงาน การยอมรับนับถือ ความเหมาะสมของปริมาณงาน สัมพันธภาพระหวางเพื่อนรวมงาน 
ความยุติธรรมของผูบังคับบัญชาตอพนักงาน 

นิวสตรอม และเดวิส (Newstrom; & Davis. 1989: 83) กลาววา ความพึงพอใจในงาน
เปนทัศนคติที่ชอบหรือไมชอบของผูปฏิบัติงานที่ทํา ซึ่งแสดงใหเห็นวามีขอผูกพันหรือขอตกลง
ระหวางความคาดหวังจากงานของผูปฏิบัติกับผลตอบแทนที่จะไดรับจากงาน 

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2542: 130) ความพึงพอใจในการทํางานเปนความรูสึกรวมของ
บุคคลที่มีตอการทํางานในทางบวก เปนความสุขของบุคคลท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน และไดรับ
ผลตอบแทน คือผลที่เปนความพึงพอใจท่ีทําใหบุคลลเกิดความรูสึกกระตือรือรน มีความมุงม่ันที่จะ
ทํางาน มีขวัญและกําลังใจ สิ่งเหลาน้ีจะมีผลตอประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงานรวมทั้งการ
สงผลตอความสําเร็จขององคการ 

ดังน้ัน จากความหมายดังกลาวขางตน ความพึงพอใจในงาน หมายถึงทัศนคติหรือ
ความรูสึกในเชิงบวกของบุคคลที่มีตอการปฏิบัติงาน การรูสึกมีความสุขของบุคคลตอการทํางานซึ่ง
เปนความสุขที่เกิดขึ้น เม่ือผูปฏิบัติงานไดรับการตอบสนองความตองการในดานตาง ๆ ทั้งดาน
กายภาพ และดานจิตใจจนเปนที่พอใจ ซึ่งจะทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจ และยินดี
ปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ จนงานที่ทําเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่ดี 
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แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
สําหรับการประเมินความพึงพอใจของผูใตบังคับบัญชาที่มีตอภาวะผูนําของผูบริหารน้ัน

ผูวิจัยไดนําเกณฑการประเมินแบบภาวะผูนําของ อรุณ รักธรรม (สารภี แยมสาย. 2538: 21-22; 
อางอิงจาก อรุณ รักธรรม. 2532: 336-352. มนุษยสัมพันธกับนักบริหาร.) มาดัดแปลง ซึ่งเกณฑใน
การประเมินแบบภาวะผูนํามีดังนี้ 

1. การใชภาวะผูนําของผูบังคับบัญชา โดยพิจารณาวา หากผูบังคับบัญชาใหความเชื่อถือ
และไววางใจตอผูใตบังคับบัญชาใหความสนับสนุนเก้ือกูลผูใตบังคับบัญชาในดานตาง ๆ ตามความ
จําเปนและเหมาะสม และเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดมีสวนรวมในการบริหาร ก็แสดงวา
ผูบังคับบัญชามีภาวะผูนําแบบมุงสัมพันธ ในทํานองเดียวกันหากผูบังคับบัญชามิไดมีการปฏิบัติใน
ลักษณะนี้ ก็แสดงวาผูบังคับบัญชามีภาวะผูนําแบบมุงงาน 

2. การจูงใจ ผูบังคับบัญชาที่มีภาวะผูนําแบบมุงงานจะใชวิธีการลงโทษอันเปนการจูงใจ
ในทางลบ สวนผูบังคับบัญชาที่มีภาวะผูนําแบบมุงสัมพันธจะใชวิธีการจูงใจในทางบวก ซึ่งหมายถึง
การใหรางวัลเพ่ือจูงใจผูใตบังคับบัญชาในการทํางาน 

3. การติดตอสื่อสาร หากระบบการติดตอสื่อสารมีความคลองตัวเปนไปอยางอิสระทั้ง
ในทางด่ิงและทางราบ คือ จากเบื้องบนสูเบื้องลาง และจากเบื้องลางสูเบื้องบน ขาวสารในองคการมี
ความนาเชื่อถือ มีการเสนอขอมูลที่ถูกตอง จะแสดงใหเห็นถึงผูบังคับบัญชาที่มีภาวะผูนําแบบมุง
สัมพันธในทางกลับกันหากผูบังคับบัญชามีภาวะผูนําแบบมุงงาน การติดตอส่ือสารก็จะมีลักษณะ
ตรงกันขามกับลักษณะดังกลาวขางตน 

4. การตัดสินใจ ในการบริหารงานของผูบังคับบัญชาที่มีภาวะผูนําแบบมุงสัมพันธ จะเปด
โอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการแกปญหา การตัดสินใจ หากผูบังคับบัญชามีภาวะผูนํา
แบบมุงงาน การตัดสินใจจะมีลักษณะของการรวมอํานาจไวที่ผูบังคับบัญชาคนเดียว  

5. การมีปฏิสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา การท่ีผูบังคับบัญชาและ
ผูใตบังคับบัญชามีความเขาใจในกันและกันเปนอันดี มีความใกลชิดกัน รูและเขาใจในปญหาของแต
ละฝายมีความสัมพันธอยางใกลชิด ไมมีความเขาใจในกันและกันความสัมพันธจะเปนไปในลักษณะ
ที่เปนทางการ 

6. การควบคุม หากผูบังคับบัญชากําหนดวิธีการปฏิบัติงานใหผูใตบังคับบัญชาในทุก
ขั้นตอน และคอยติดตามควบคุมการทํางานอยางใกลชิด ไมเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดมีอิสระ
ในการใชความคิดหรือแนวทางของตนเอง จะแสดงใหเห็นถึงแบบภาวะผูนําของผูบังคับบัญชาที่มี
ลักษณะมุงงาน แตผูบังคับบัญชาท่ีมีภาวะผูนําแบบมุงความสัมพันธ จะปลอยใหผูใตบังคับบัญชามี
อิสระในการทํางาน กําหนดแนวทางในการปฏิบัติโดยหวังเพียงผลสําเร็จของงานแตจะไมเขาไปกาว
กายวิธีปฏิบัติงาน 
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7.  การมีคุณธรรม ผูบังคับบัญชาที่มีภาวะผูนําแบบมุงสัมพันธ จะเปนผูนําที่มีหลักธรรม
ประจําใจ รูจักการใหปน มีความเมตตา รูจักการใหอภัย ระมัดระวังการแสดงออก รูจักควบคุม
อารมณ และการใชถอยคําสุภาพสมํ่าเสมอ 

การวัดความพึงพอใจในงาน (Measuring job satisfaction) 
การวัดเจตคติพบวาคนอาจเปดเผยสิ่งที่เปนเจตคติเพียงบางสวน โดยสวนใหญจะถูกเก็บ

เปนความลับสวนตัว หรือแมผูนั้นเต็มใจที่จะเปดเผยแตดวยเหตุที่เจตคติเปนเรื่องที่สลับซับซอนจึง
ยากที่จะถายทอดออกมาไดถูกตองตรงตามที่ตองการ ประเด็นเหลาน้ีลวนเปนเรื่องที่ทาทายตอนัก
สังคมศาสตร ใหเกิดความพยายามที่จะสรางเคร่ืองมือที่ใชวัดความพึงพอใจในงานไดอยางเปนระบบ 
มีความเที่ยงตรงแมนยําสูงและมีความนาเชื่อถือไดขึ้นหลายวิธี ทั้งที่อยูในลักษณะมาตราสวน
ประเมินคา (Rating scale) แบบสอบถาม (Questionnaires) การใชกรณีเหตุการณสําคัญ (Critical 
incidents) และการสัมภาษณ เปนตน 

1. มาตราสวนประเมินคาและแบบสอบถาม (Rating scale and questionnaire) เคร่ืองมือที่
ใชกันคอนขางแพรหลายในการวัดความพึงพอใจในงาน ไดแก แบบสอบถามโดยมีตัวเลือกเปนมา
ตราสวนประเมินคา ที่ผูตอบใหตามลําดับคานํ้าหนักของแตละตัวเลือกจนครบทุกตัวเลือก เคร่ืองมือ
วัดในลักษณะนี้มีหลายแบบซึ่งเรียกชื่อตางกันดังนี้ 

 1.1 ดัชนีบงชี้งาน (Job Descriptive Index, JDI) เปนเคร่ืองมือที่นิยมใชแพรหลาย
ที่สุด ประกอบดวยคําถาม 5 ดานที่เก่ียวกับการทํางาน ไดแก ดานเกี่ยวกับลักษณะของงานเอง 
(Work itself) ดานเงินเดือนคาตอบแทน (Pay) ดานโอกาสกาวหนา (Promotional opportunities) 
ดานการนิเทศงาน (Supervision) และดานเกี่ยวกับคนหรือเพ่ือนรวมงาน (People) โดยแตละดาน
จะใชคําคุณศัพทตาง ๆ ที่เก่ียวกับงานในดานน้ันใหผูตอบตอบวาใชหรือไมใช 

 1.2 แบบสอบถามความพึงพอใจ ของมินเนโซตา (Monnesota Satisfaction 
Questionnaire, MSQ) เปนวิธีที่ใหผูตอบระบุระดับของความพึงพอใจ หรือไมพึงพอใจ ในแตละดาน
ของงาน เชน ดานเงินเดือนคาตอบแทน ดานโอกาสกาวหนา เปนตน ถาไดคะแนนมากแสดงวา
ผูตอบมีความพึงพอใจในงานอยูในระดับสูง 

 1.3 แบบสอบถามความพึงพอใจคาตอบแทน (Pay Satisfaction Questionnaire, 
PSQ) สําหรับเครื่องมือวัด PSQ แตกตางไปจากเครื่องมือวัด 2 แบบแรกตรงที่มีความแคบกวา 
เพราะเจาะจงเรื่องเงินเดือนคาตอบแทนผูกพันกับความพึงพอใจ โดยเครื่องมือ PSQ จะวัดระดับ
ความพึงพอใจที่มีตอแตละประเด็นที่เกี่ยวกับเงินเดือนคาตอบแทน เชน ระดับเงินเดือน การขึ้น
เงินเดือนหรือเพ่ิมคาตอบแทน การใหผลประโยชนตอบแทนในลักษณะตาง ๆ โครงสรางและการ
บริหารระบบเงินเดือนคาตอบแทน เปนตน 

2. การใชเทคนิคกรณีเหตุการณสําคัญ (Critical incidents) เปนอีกเทคนิคหน่ึงที่ใชใน
การวัดความพึงพอใจในงาน โดยใหผูตอบเขียนบรรยายถึงเหตุการณสําคัญที่เกิดกับตน ซึ่งนํามาสู
ความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจตองานจากน้ันผูเชี่ยวขาญจะนําคําบรรยายดังกลาวไปวิเคราะหเพ่ือ
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3. เทคนิคการสัมภาษณและการประชุมแบบเผชิญหนา (Interviews and confrontation 
meetings) เทคนิคนี้เปนวิธีวัดความพึงพอใจในงานดวยการสัมภาษณพูดคุยแบบสองตอสองกับ
พนักงานอยางละเอียด เพ่ือใหทราบเจตคติอยางลุมลึกมากกวาวิธีการใหตอบแบบสอบถาม แตตอง
เลือกคําถามสัมภาษณอยางรอบคอบพรอมทั้งมีระบบการบันทึกคําตอบที่ดี จะชวยใหผูถามทราบถึง
สาเหตุตาง ๆ ของเจตคติที่เก่ียวกับการทํางานไดชัดเจนแมนยําขึ้น 

บางครั้งการสัมภาษณอาจทําเปนหมูก็ไดโดยใหกลุมพนักงานมารวมอภิปรายถึงคํารอง
ทุกขหรือปญหาความเดือดรอนของตน รูปแบบการสัมภาษณกลุมเชนน้ีเรียกวา การประชุมแบบ
เผชิญหนา ซึ่งถาผูดําเนินการมีความเชี่ยวชาญ และสรางบรรยากาศไดดีจนผูเขาประชุมรูสึกเปน
กันเอง กลาพูดซักถามอยางอิสระโดยตองแนใจวาจะไมมีผลกระทบดานลบตอตนแตอยางใด ก็จะทํา
ใหทราบขอมูลซอนเรนที่กระทบตอความพึงพอใจในงานเปดเผยออกมา จะชวยใหการแกหรือขจัด
ปญหาที่เกิดขึ้นทําไดทันทวงทีตั้งแตตน ดังน้ันการใชเทคนิคการประชุมแบบเผชิญหนาจะไดผลดีก็
ตอเม่ือผูตอบพูดความจริงมีความซื่อสัตยตอกัน และสามารถระบายความรูสึกที่แทจริงของตน
ออกมา ดวยเหตุนี้การไดรับความรวมมือคือจุดสําคัญของความสําเร็จ นอกจากน้ีตองสรางความ
ไววางใจในการไมเปดเผยขอมูลที่เปนความลับเฉพาะตัวพนักงาน การบันทึกขอมูลตาง ๆ โดยไม
ระบุชื่อผูตอบจึงเปนวิธีที่ดี และเพ่ิมความถูกตองแมนยําดานความพึงพอใจเก่ียวกับการทํางาน
ไดมากขึ้น 

ทฤษฎีเก่ียวของกับความพึงพอใจในงาน 
เฮอรซเบิรกและคนอ่ืนๆ (Herzberg; others. 1959: 113 – 115) กลาวถึงความพอใจของ

มนุษย โดยแยกพิจารณาเปน 2 ปจจัย 
1. ปจจัยจูงใจ (Motivation Factors) มีอยู 5 ชนิด ซึ่งเปนปจจัยที่จะชวยกระตุนใหมนุษยมี 

ความพอใจทีจ่ะทํางาน ไดแก 
   ผลสัมฤทธิ์ในหนาที่ (Achievement) 
   การยอมรับนับถือ (Recognition) 
   ลักษณะของงาน (Work Itself) 
   ความรับผิดชอบ (Responsibility) 
   ความกาวหนาในหนาที่การงาน (Advancement) 
 2. ปจจัยค้ําจุน (Hygiene Factors) เปนปจจัยที่ไมอาจกระตุนจูงใจได แตถาหากปจจัย
เหลาน้ีขาดหายไป จะทําใหมนุษยเกิดความไมพอใจในการทํางานได ไดแก 

 2.1  เงินเดือน (Salary) 
 2.2  การมีโอกาสไดรับความกาวหนา (Possibility of Growth) 
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2.3  ความสัมพันธกับผูใตบงัคับบัญชา (Interpersonal Relation with subordinates) 
2.4  ฐานะอาชีพ (Status) 
2.5  ความสัมพันธกับผูบังคบับัญชา (Interpersonal Relation with Supervisor) 
2.6  ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน (Interpersonal Relation with Peers) 
2.7  นโยบายและการบริหาร (Policy and Administration) 
2.8  สภาพการทํางาน (Working Condition) 
2.9  ความเปนอยูสวนตวั (Personal Life) 
2.10 ความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน (Job Security) 

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2542: 130) กลาวไววา ความพึงพอใจในการทํางานเปนความรูสึก
รวมของบุคคลท่ีมีตอการทํางานในทางบวก เปนความสุขของบุคคลที่เกิดจากการปฏิบัติงานและ
ไดรับผลตอบแทน คือ ผลที่เปนความพึงพอที่ทําใหบุคคลเกิดความรูสึกกระตือรือรน มีความมุงม่ันที่
จะทํางาน มีขวัญ และกําลังใจ สิ่งเหลาน้ีมีผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทํางานรวมทั้ง
การสงผลตอความสําเร็จและเปนไปตามเปาหมายขององคการจึงอาจกลาวไดวาความพึงพอใจใน
การทํางานมีความสําคัญ คือ 
 1. การรับรูปจจัยตางๆ ที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจงานทําใหหนวยงาน สามารถ
นําไปใชในการสรางปจจัยเหลาน้ี ใหเกิดขึ้นเปนประโยชนตอการทํางาน 
 2. ความพึงพอใจในการทํางาน จะทําใหบุคคลมีความตั้งใจในการทํางานลดการขาดงาน 
การลางาน การมาทํางานสายและการขาดความรับผิดชอบที่มีตองาน 
 3. ความพึงพอใจในการทํางานเปนการเพ่ิมผลผลิตของบุคคลทําใหองคการมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ไดบรรลุเปาหมายขององคการ 
 องคประกอบของความพึงพอใจในงาน 
 ในการทํางานใหออกมามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจําเปนที่จะตองอาศัยปจจัยหรือ
องคประกอบตางๆ เปนจํานวนมากเพื่อสรางความพึงพอใจในงานใหกับพนักงาน ทําใหพนักงานเกิด
ความเต็มใจในการปฏิบัติงาน และทําใหงานที่ออกมามีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งองคประกอบ
สําคัญตางๆ ที่จะกอใหเกิดความพึงพอใจในงานก็จะมีหลากหลายตัวแปรดวยกัน เชนการใหโอกาส
ในการทํางาน  การทําตามคํารองขอของพนักงาน ความเบื่อหนายในงาน การทําตามคําแนะนําที่
ไดรับจากพนักงาน ชวงเวลาในการทํางาน ความรูสึกเหนื่อยกับงาน ลักษณะของหัวหนางาน 
คาตอบแทน ความสําคัญของงานที่ทํา การเลื่อนตําแหนง และความเปนอิสระ เปนตน ซึ่งหาก
องคประกอบเหลาน้ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของพนักงาน ก็จะทําให
พนักงานเกิดความพึงพอใจและเต็มใจที่จะทํางาน ก็จะสงผลใหงานที่ไดมีประสิทธิภาพได ซึ่งการ
กลาวถึงองคประกอบตางๆ เหลาน้ี ก็ไดมีนักวิจัยหลากหลายทานไดใหแนวคิดตางๆ ที่เก่ียวกับ
องคประกอบที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในงานไวมากมาย ดังนี้ 
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 สมิธ และคณะ (Smith; others. 1969: 169) ไดกลาวถึงองคประกอบของความพึงพอใจใน
การทํางาน มี 5 องคประกอบ ไดแก 

1. ลักษณะของงาน ไดแก ความนาสนใจในตัวงาน ความแปลกของงาน โอกาสที่จะได
เรียนรูและศึกษางาน โอกาสท่ีจะทําใหงานนั้นสําเร็จ การรับรู หนาที่ความรับผิดชอบ การควบคุม
การทํางานและวิธีการทํางาน 

2. การบังคับบัญชา ไดแก รูปแบบของการบังคับบัญชา การใหคุณใหโทษ การใชเทคนิค
ในการบริหาร ความมีนนุษยสัมพันธของผูบังคับบัญชา และทักษะของผูบังคับบัญชา 

3. รายได หมายถึง จํานวนเงินที่ไดรับ ความยุติธรรม หรือความเทาเทียมกันของรายได 
4. การเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง ไดแก โอกาสที่จะไดเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น ความยุติธรรมใน

การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง และหลักเกณฑในการพิจารณาเลื่อนตําแหนง 
5. เพ่ือนรวมงาน หมายถึง บุคลากรที่ทํางานในหนวยงานที่มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย 

ชักชวนกันทํางาน การใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ตลอดจนมิตรภาพที่ดีระหวางกัน 
 มิลตัน (Milton. 1981: 159) ไดกลาวถึง องคประกอบที่มีผลตอความพึงพอใจในการทํางาน 
ดังนี้ 

1.   ลักษณะงาน หมายถึง ความนาสนใจภายในของงาน ความแปลกใหมของงาน โอกาส
ที่จะไดเรียนรู ปริมาณงาน โอกาสที่จะทําใหสําเร็จ งานที่ไดใชความรูคความสามารถ 

2.   เงินเดือน หมายถึง จํานวนเงินที่ไดรับ ความยุติธรรมหรือความเทาเทียมกันของ
รายได วิธีการจายเงิน 

3.   การเลื่อนตําแหนงการงาน หมายถึง โอกาสในการเล่ือนขั้น เลื่อนตําแหนง ความ
ยุติธรรมในการเลื่อนตําแหนง 

4.   การไดรับการยอมรับนับถือ หมายถึง การไดรับการยกยองชมเชยในผลสําเร็จของงาน 
ความเชื่อม่ันในผลงาน 

5.   ผลประโยชน หมายถึง บําเหน็จ บํานาญ คารักษาพยาบาล วันหยุด 
6.   สภาพการทํางาน หมายถึง ชั่วโมงการทํางาน การหยุดพัก วัสดุอุปกรณ บรรยากาศ

ในการทํางาน สถานที่ตั้ง สิ่งอํานวยความสะดวกทางกาย 
7.   การนิเทศงาน หมายถึง เทคนิควิธีการของการนิเทศ ความมีมนุษยสัมพันธในการ

นิเทศ และทักษะการบริหารของผูนิเทศ 
8.   ความสัมพันธกับผูรวมงาน หมายถึง การยกยองนับถือ การชวยเหลือ และความมี

ไมตรีที่ดีตอกัน 
9.   การบริหารงาน หมายถึง นโยบายการบริหารงาน 
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ผลที่ไดรับจากความพึงพอใจในงาน  
 การสรางความพึงพอใจในการทํางานใหเกิดขึ้นในองคการและสงผลดีตอองคการ (ณัฐณิชา 
ปานศักด์ิ. 2544: 32 – 33) ดังตอไปน้ี 

1. ลดอัตราการเขาออกของงาน ยิ่งผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในการทํางานเทาใด อัตราการ
เขาออกงานก็ยิ่งนอยลงเทาน้ัน  องคการท่ีไมตองการใหคนเขาออกสูงจึงควรสรางความพึงพอใจใน
การทํางานใหเกิดมากขึ้น โดยเฉพาะในชวงที่มีการจางงานเต็มที่ในตลาด ซึ่งคนงานมีโอกาสเลือก
งานที่ทําใหมากกวาหรืองานนั้นจําเปนตองอาศัยผูมีความสามารถเฉพาะและมีประสบการณสูง 

2. ลดอัตราการขาดงาน ความสัมพันธระหวางการขาดงานจะมีความผูกพันธกับความพึง
พอใจในการทํางานนั่นเอง ยิ่งคนมีความพอใจในงานมาก การขาดงานจะย่ิงนอยลง แตถาความไม
พอใจในงานมีมากข้ึน ผูปฏิบัติงานมีแนวโนมขาดงานมากและการขาดงานนั้นจะไมมีเหตุผลสมควร
ดวยอัตราการเขาออกของงาน และการขาดงานที่ไมมีเหตุผลสมควรยอมเปนตัวชี้ถึงระดับความไม
พอใจในงานไดเปนอยางดี และเปนตัวชี้ที่ผูบริหารองคการตองพึงใหความสนใจเปนพิเศษ 

3. ลดการรองทุกข องคการที่มีการจัดระบบการแกไขขอรองทุกขที่ดี ไมวาจะเปนเรื่อง
การรองทุกขเก่ียวกับการทํางาน หรือเก่ียวกับการปฏิบัติงานระหวางบุคคลที่มีการรองทุกขนอยลง 
ถาผูปฏิบัติงานมีความพอใจในงานเพิ่มขึ้น จะเปนการลดปญหารองทุกขดวย 

4. ลดขอพิพาทแรงงาน การสรางความพึงพอใจในการทํางาน จะทําใหผูปฏิบัติงานไมมี
แรงกดดันในการเรียกรองใหปรับปรุงสภาพการทํางานหรือผลตอบแทนในการทํางานปญหาขอพิพาท
แรงงานที่เกิดจากการเรียกรอง และเจรจาตอรองที่ตกลงกันไมไดจึงมีนอยลง แตถาผูปฏิบัติงานมี
ความไมพอใจในงานมาก ขอพิพาทแรงงานอาจมีความรุนแรงถึงขั้นนัดหยุดงานหรือปดงานงดจาง
ได 

5. สุขภาพของคนงานดีขึ้น ความไมพอใจในงานนําไปสูสุขภาพจิตที่เสื่อมโทรมโดยเฉพาะ
ความเคลียด และความกังวลจะนําไปสูความเจ็บปวย โรคหัวใจ โรคกระเพาะอาหาร ความเคลียดใน
งานอาจเกิดจากความไมแนใจในบทบาท การไดรับมอบหมายงานเกิดความสามารถหรือการมี
สัมพันธภาพที่ไมดีในที่ทํางานได 

6. ลดพฤติกรรมการกาวราว คนทํางานที่มีระดับความพึงพอใจในการทํางานต่ํา อาจกอ
พฤติกรรมกาวราวไดดวย เชน การจงใจทําผิด การเปดเผยความลับขององคการแกองคการอ่ืน การ
เฉื่อยงาน การลักขโมย การละเมิดขอบังคับในการทํางาน การขัดคําสั่งในการทํางาน การขัดคําสั่ง
ผูบังคับบัญชา การทะเลาะวิวาทกับเพ่ือนรวมงาน เปนตน การสรางความพึงพอใจในการทํางานจึง
เปนการลดพฤติกรรมกาวราวเหลาน้ีดวย 
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7. การเพ่ิมผลผลิต แมวาจะไมมีการศึกษาใดที่ชี้ชัดวา ความพึงพอใจในการทํางานจะมี
สวนเพิ่มผลผลิตใหกับองคการหรือไมเพียงใด อยางนอยความพึงพอใจในการทํางานก็เปนการลด
ความสูญเสียในการทํางาน กอใหเกิดสัมพันธภาพที่ดี มีการทํางานเปนทีมและทําใหบุคคลสามารถ
ทํางานในองคการไดอยางมีความสุข และเม่ือองคการมีระดับความพอใจในงานที่ดีแลว ผูบริหารยอม
สามารถสงเสริมใหมีการเพ่ิมผลผลิตในรูปแบบและกิจกรรมตางๆ ไดงายขึ้น 

 
การสรางความพึงพอใจในงาน 

 ความพึงพอใจในงานเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหพนักงานเกิดความเต็มใจในการทํางานสงผลให
งานที่ทํามีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเปนส่ิงที่ชวยใหบุคคลแสดงถึงพฤติกรรมตางๆ ที่เก่ียวของกับการ
ทํางานออกมาดวย เชน การขาดงาน การกาวราว การลาออกจากงาน เปนตน ซึ่งสิ่งเหลาน้ีจะทําให
เกิดผลเสียตอองคการ ดังน้ัน การสรางความพึงพอใจในงานจึงเปนสิ่งที่สําคัญที่ผูบังคับบัญชา
จําเปนตองทําใหเกิดขึ้นกับพนักงาน เพ่ือทําใหงานเปนไปตามเปาหมายที่ไดวางไวขององคการ ซึ่ง
จากความสําคัญดังกลาวไดมีผูเสนอแนวคิดเก่ียวกับการสรางความพึงพอใจในการทํางานไว ดังนี้ 
 นิวคัมเมอร (Newcomer. 1955: 22) ไดกลาวถึงวิธีจูงใจใหคนเกิดความพึงพอใจในการทํางาน 
โดยดูความตองการของคนงานเปนหลัก ซึ่งเปนวิธีจูงใจเชิงจิตวิทยา ดังนี้ 
 1. ความเขาใจและความซาบซึ้งตอคุณภาพของงานและความสามารถของแตละบุคคล 
โดยมีความสัมพันธดีกับผูรวมงาน ผูอยูใตบังคับบัญชา ดวยวิธีการสรางความรูสึกเปนสวนหนึ่งของ
กลุม โดยวิธีใหเกียรติในโอกาสที่เหมาะสม เม่ือจะตําหนิก็เรียกมาเปนการสวนตัว พรอมกับมอง
หาทางชวยเหลือแกไขใหดีขึ้นมากกวาจะเปนการลงโทษอยางเดียว นอกจากน้ันยังมีการอธิบายงาน
ที่มอบให เพ่ือใหเขาใจชัดเจนและแสดงความเขาใจในความคิดและคําแนะนําของผูรวมงานและมี
วิธีการควบคุมงานที่เหมาะสม 
 2. คนทํางานควรจะไดรับความกาวหนาของตนเอง และบทบาทของหนวยงานของเขาวามี
ความสําคัญมากนอยเพียงใด เพ่ือเขาจะไดทราบสายการเลื่อนขั้น และโอกาสสําหรับความกาวหนา
ของตนเอง 
 3. ควรมอบงานที่ทาทายให เพราะงานที่ซ้ําซากจะทําใหเกิดความเบื่อหนาย 
 4. กําหนดเวลาพักผอนใหแนนอน การไดพักผอนชั่วระยะหนึ่งจะเปนการลดความเบื่อ
หนาย ฝายจัดการและฝายบริหารแมจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงปจจัยเกี่ยวกับบุคคล เชน อายุ เพศ 
การศึกษา บุคลิกภาพ แตก็สามารถจัดและสรรหา รวมทั้งบรรจุบุคลากรใหเหมาะสมกับงานที่ทํา ซึ่ง
ควรพิจารณาถึงปจจัยตางๆ ที่เก่ียวของกับบุคคลที่มีสวนในการใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน
ดวย 
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ภิญโญ สาธร (2523: 360 – 361) กลาววา แนวทางสรางความพึงพอใจในการทํางาน
เพ่ือใหผูปฏิบตัิงานทํางานไดอยางมีประสิทธภาพ ตองอาศัยสิ่งจูงใจหลายประการ ที่สําคัญไดแก 
 1. สิ่งจูงใจที่เปนวัตถุ เชน เงิน สิ่งของ 
 2. สิ่งจูงใจที่เปนโอกาส เชน การใหโอกาสท่ีจะมีชื่อเสียง เกียรติยศ อํานาจ และประจํา
ตําแหนงที่สูงขึ้น 
 3. สิ่งจูงใจที่เปนสภาพของการทํางาน เชน การไมแบงกลุมแบงพวก ความเทาเทียมกัน  
ทุกดาน 

 

3. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 ธีรวิทย วัฒนพงศ (2524) ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบังคับบัญชากับ
ขวัญและความพึงพอใจในการทํางานของผูใตบังคับบัญชาในกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ ขาราชการผูใตบังคับบัญชาของหัวหนากองผูอํานวยการ และหัวหนาสํานักงานที
เทียบเทากอง ในกระทรวงศึกษาธิการ รวม 67 หนวยงาน หนวยงานละ 10 คน รวมกลุมตัวอยาง
ประชากรทั้งสิ้น 670 คน ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของผูบังคับบัญชาในกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง
แบบมุงงานและแบบมุงสัมพันธ โดยเฉลี่ยอยูในระดับกลาง และมีความสัมพันธกับระดับขวัญและ
ความพ่ึงพอใจในการทํางานของผูใตบังคับบัญชาในทางบวก ผูใตบังคับบัญชาในหนวยงานที่
ผูใตบังคับบัญชามีภาวะผูนําสูง ปานกลางและต่ํา แตกตางกัน มีระดับขวัญและความพึงพอใจในการ
ทํางานแตกตางกัน 
 อรพรรณ กอรม (2546) ศึกษาความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาที่มีตอรูปแบบภาวะผูนํา
ศึกษากรณีสวนตรวจสอบภาษี 1-6 ศูนยบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ กรมสรรพากร โดยมีการ
วิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาที่มีตอรูปแบบภาวะผูนําแตละดาน คือ ลักษณะ
กระบวนการสื่อสาร ดานความสัมพันธเก่ียวของระหวางกัน ดานกระบวนตัดสินใจ ดานแรงจูงใจ 
ดานกําหนดเปาหมายการทํางานหรือการออกคําสั่ง พบวา ผูใตบังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นวามี
ความตองการรูปแบบภาวะผูนําโดยรวมแบบมีสวนรวม สวนในดานของกระบวนการควบคุมและ
ดานการใชกระบวนการภาวะผูนําน้ัน พบวา ผูใตบังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นวามีความตองการ
รูปแบบภาวะผูนําโดยรวมแบบปรึกษาหารือ 
 ลาวัณย คุณากร (2546) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องทัศนคติของพนักงานที่มีตอภาวะผูนํา
ของผูจัดการธนาคารกรุงไทย กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในสํานักงานเขตนคร
หลวง 5 ผลการวิจัยพบวา พนักงานสวนใหญเห็นวาผูจัดการธนาคารกรุงไทยที่ทํางานดวยมีภาวะ
ผูนําแบบปรึกษาหารือ เม่ือพิจารณาขอมูลในเรื่องผลการปฏิบัติงาน สวนใหญเห็นวาการปฏิบัติงาน
ของพนักงานมีคุณภาพในดานความพึงพอใจในงาน พนักงานสวนใหญเห็นวาพนักงานมีความพึง
พอใจเนื่องจากการมีโอกาสกาวหนาและการไดรับโอกาสในการฝกอบรม นอกจากนั้น การวิจัย
พบวา ระดับการศึกษาและรายไดของพนักงานมีความสัมพันธกับทัศนคติตอภาวะผูนําของผูจัดการ
ธนาคาร สวน เพศ อายุ ระดับตําแหนง และระยะเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงานไมมีความสัมพันธ
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โสภา เกริกไกรกุล (2528: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของ
แพทยโรงพยาบาลศิริราช โดยใชแบบสอบถามกับแพทยในโรงพยาบาลศิริราชเพ่ือหาความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ผลการศึกษาพบวา แพทยที่มีหนวยสังกัดตางกันมีระดับความ
พึงพอใจในการทํางานแตกตางกัน แพทยที่มีภูมิลําเนาตางกันมีระดับความพึงพอใจในการทํางาน
แตกตางกัน แพทยที่มีอายุตางกันมีระดับความพึงพอใจในการทํางานแตกตางกัน  

พงษศักด์ิ นวมนคร (2546) ไดทําการศึกษาวิจัยในเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานฝายจัดเก็บคาผานทาง กองจัดเก็บคาผานทาง 1 การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
ผลการวิจัยพบวา ลักษณะประชากรศาสตรของพนักงานประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษา ตําแหนง
งาน และระยะเวลาในการทํางานมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางาน 

โสภาวดี อักษรมัต (2547) ไดศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมผูนําของผูจัดการ
ธนาคารพาณิชยในทัศนะของพนักงานในเขตอําเภอเมือง จ.ราชบุรี พบวา พนักงานมีทัศนะตอ
พฤติกรรมผูนําดานมุงเนนงาน ดานมุงความสัมพันธโดยรวมของผูจัดการธนาคารพาณิชย อยูใน
เกณฑคอนขางสูง จากการพิจารณาถึงพฤติกรรมผูนําที่มีประสิทธิภาพตามแนวคิดของฮาลปล 
(Halpin) กลาววา พฤติกรรมผูนําที่มีประสิทธิภาพนั้นจะมีพฤติกรรมผูนําทั้งทางดานมุงงานและดาน
มุงความสัมพันธอยูในระดับสูง 

อรวรรณ เมษทัศน (2543: 6) ไดกลาวสรุปถึงความพึงพอใจไววา ความรูสึกที่มีตอส่ิงหน่ึง 
อันเปนผลมาจากการไดรับการตอบสนองความตองการของแตละบุคคล ทําใหเกิดความพึงพอใจยัง
เก่ียวเน่ืองกับปจจัยตางๆ เพราะแตละบุคคลมีความพอใจในสิ่งตาง ๆ ไมเหมือนกัน และไมเทากัน 
ดังน้ันความแตกตางกันของแตละบุคคลก็เปนปจจัยหน่ึงที่ทําใหความพึงพอใจในสิ่งตาง ๆ มีความ
แตกตางกันได 

แนวคิดของ Porter (ชูเสถียร ศรศรี. 2539: 10) ไดทําการศึกษาพบวามีปจจัยสําคัญ             
4 ประการที่สัมพันธกับความพึงพอใจในงาน ไดแก 1 ปจจัยทั่วไปเก่ียวกับองคการ 2.สิ่งแวดลอมใน
การทํางาน 3.ลักษณะของงาน และ 4.ปจจัยสวนบุคคล 

นาเกิล (Nagle. 1987: 33 - A) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางานของ
ผูบริหารในวิทยาลัยมินิโซตา พบวา ตัวแปรดานชีวสังคมบางตัวมีความสัมพันธกับความพึงพอใจใน
การทํางาน ดังนี้ 

1. คนโสดมีความพึงพอใจในการทํางานนอยกวาคนแตงงาน 
2. เพศหญิงมีความพึงพอใจในการทํางานนอยกวาเพศชาย 
3. ผูบริหารอาวุโสที่มีประสบการณทํางานมากกวา จะเกิดความพึงพอใจในการทํางาน

มากกวาผูบริหารที่มีอายุในการทํางานนอยกวา 
4. ระดับการศึกษากับความพึงพอใจในการทํางานมีความสัมพันธทางดานลบ 
5. ระดับเงินเดือนกับความพึงพอใจในการทํางานมีความสัมพันธทางดานลบ 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
ในการวิจัยเรือ่ง ภาวะผูนําและความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัทรับจางผลิต ซึ่ง

ผูวิจัยไดดําเนินงานตามลําดับขั้นตอน ดังนี้ 
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
2. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
4. การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 
1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี้เปนพนักงานบริษัทรับจางผลิต 
 
กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
กลุมตัวอยางของประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดใชกรอบการเลือกกลุมตัวอยางจาก

พนักงาน บริษัทรับจางผลิตเครื่องสําอางแหงหน่ึง โดยมีจํานวนฝายในสํานักงานทั้งหมด 5 ฝาย คือ 
1. ฝายทรัพยากรมนุษย 2. ฝายพาณิชย 3. ฝายธุรกิจ 4. ฝายพัฒนาคุณภาพ 5. ฝายเทคนิค มี
พนักงานทั้งสิ้น 630 คน ดังนี้ 

 
ชื่อฝายงาน   ประชากร 
1. ฝายทรัพยากรมนุษย 139 
2. ฝายพาณิชย  167 
3. ฝายธุรกิจ   83 
4. ฝายพัฒนาคุณภาพ  98 
5. ฝายเทคนิค   143  
รวมทั้งหมด      630 

  
1. โดยอาศัยสูตรการคํานวณของ Taro Yamane (Yamane. 1979: 1088) และใหมีคา

ความคลาดเคลื่อนในการสุมตัวอยางรอยละ 5  
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สูตรการคํานวณหาจํานวนกลุมตัวอยาง 
  

   n = 21 Ne
N

+
 

  
 กําหนดให  n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 

  N แทน ขนาดของประชากร 
  e แทน สัดสวนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึ้นได = 5% = 0.05     
          
 แทนคา      n     =           630 
 1+ (630 X .05 2) 
                                     = 244.19 หรือเทียบเทา 245 ตัวอยาง 
 

จากการคํานวณตามสูตรจะไดกลุมตัวอยางเทากับ 245 คน ผูวิจัยไดเพ่ิมจํานวนตัวอยาง
เพ่ือปองกันการผิดพลาดที่เกิดประมาณ 5% เทากับ 12 ดังน้ันจํานวนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
คร้ังนี้รวมทั้งสิ้น 257 คน 

 
2. หลังจากไดจํานวนกลุมตัวอยางแลว นํามาใชวิธีแบงชั้นแบบสัดสวน (Proportional 

Stratified Random Sampling)  
 
ขนาดของกลุมตัวอยางแตละฝายงาน = ประชากรของแตละฝายงาน x 257 

                                                           ประชากรทั้งหมด 
 

ชื่อฝายงาน   ประชากร  กลุมตวัอยาง 
1. ฝายทรัพยากรมนุษย 139   57 
2. ฝายพาณิชย  167   68 
3. ฝายธุรกิจ   83   34 
4. ฝายพัฒนาคุณภาพ  98     40 
5. ฝายเทคนิค   143    58 
รวมทั้งหมด   630   257 

 
3.  โดยการเลือกกลุมตวัอยางโดยวิธีสะดวก (Convenience Sampling) เพ่ือเก็บรวบรวม

ขอมูลซ่ึงผูวิจัยใชการแจกแจงแบบสอบถามใหกับพนักงานบริษัทรับจางผลิต ในแตละฝายจํานวน 5 
ฝาย เพ่ือใหไดกลุมตัวอยางที่ตองการ 
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2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
ลักษณะของเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม

ที่สรางขึ้นตามวัตถุประสงคการวิจัย เพ่ือใชวิจัยถึง ภาวะผูนําและความพึงพอใจในงานของบริษัท
รับจางผลิต ซึ่งประกอบดวยคําถามลักษณะปลายปด (Closed response question) โดยแบงเปน          
4 ตอนดังน้ี 

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 7 ขอ 
ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ฝายงานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาการทํางาน และ
รายไดตอเดือน เปนขอคําถามที่มีหลายคําตอบใหเลือก (Multiple Choice Question) โดยแตละขอ
ใชมาตรวัดขอมูลดังนี้ 
 ขอที่ 1 เพศ เปนมาตรวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale) ไดแก 
   (1) เพศชาย 
   (2) เพศหญิง 
 ขอที่ 2 อายุ เปนมาตรวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal scale) โดยแบงออกเปน 4 ชวง 
ไดแก 
   (1) 20 – 29 ป 
   (2) 30 – 39 ป 
   (3) 40 – 49 ป 
   (4) 50 ปขึ้นไป  
 ขอที่ 3 สถานภาพสมรส เปนมาตรวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale) ไดแก 
   (1) โสด 
   (2) สมรส/อยูดวยกัน 
   (3) หมาย/หยา/แยกกันอยู    
 ขอที่ 4 ระดับการศึกษา เปนมาตรวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal scale) ไดแก 
   (1) ต่ํากวาปริญญาตร ี
   (2) ปริญญาตรี 
                    (3) สูงกวาปริญญาตรี 
 ขอที่ 5 ฝายงานที่ปฏบิัติงานเปนมาตรวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale) ไดแก 
   (1) ฝายทรัพยากรมนุษย  
   (2) ฝายพาณิชย 
   (3) ฝายธุรกิจ 
   (4) ฝายพัฒนาคุณภาพ 
   (5) ฝายเทคนิค 
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 ขอที่ 6 ระยะเวลาการทํางาน เปนมาตรวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal scale) โดย
แบงออกเปน 5 ชวง ไดแก 
   (1) ต่ํากวาหรือเทากับ 5 ป 
   (2) 06 – 10 ป 
   (3) 11 – 15 ป 
   (4) 16 –  20 ป 
   (5) 21 ปขึ้นไป 
 ขอที่ 7 รายไดตอเดือน เปนมาตรวดัขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal scale) โดย 
แบงออกเปน 6 ชวงรายไดตอเดือนดังน้ี 
   (1) ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท 
   (2) 10,001 – 15,000 บาท 
   (3)  15,001 – 20,000 บาท 
   (4)  20,001 – 25,000 บาท 
   (5)  25,001 – 30,000 บาท 
   (6)   30,001 บาท ขึ้นไป 
 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผูนํา ซึ่งประกอบดวยพฤติกรรมผูนํา 2 
ดาน โดยมีคําถามทั้งสิ้น 12 ขอ ไดแก   
   (1) มิติผูนําท่ีมุงคนหรือคํานึงถึงผูอ่ืนเปนหลัก   จํานวน 5 ขอ (ขอ 1-5)  

มิติผูนําที่มุงงานหรือคํานึงถึงตนเองเปนหลัก จํานวน 7 ขอ (ขอ 6-12)   (2)  
 โดยเปนแบบสอบถามชนิดคําถามปลายปด (Close-Ended Question) มีหลายคําตอบให
เลือก (Multiple choice question) และใหเลือกเพียงคําตอบเดียว โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภท
อันตรภาคชั้น (Interval scale) เปนการวัดแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) ของ ลิเคิรท 
(Likert Scale) โดยมีการกําหนดระดับการประมาณคาเปน 5 ระดับ โดยผูตอบแบบสอบถาม
สามารถเลือกตอบตามระดับความคิดเห็น โดยไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 
   คะแนน 5 หมายถึง มากที่สุด   
   คะแนน 4 หมายถึง มาก     
   คะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง 
   คะแนน 2 หมายถึง นอย  
   คะแนน 1 หมายถึง นอยที่สุด   
  การอภิปรายผลการวิจัยของแบบสอบถามตอนที่ 2  จะใชมาตรวัดขอมูลประเภท
อันตรภาคชั้น (Interval scale) ผูวิจัยใชเกณฑเฉลี่ยในการอภิปรายผลและแปลความหมายคา
คะแนน ไดดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. 2549: 129) 
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 ความกวางของอันตรภาคชัน้ = ขอมูลที่มีคาสงูสุด - ขอมูลที่มีคาต่ําสุด 
                              จํานวนชั้น  
       = 5 – 1 
          5 
       = 0.8 
 จากน้ันกําหนดเกณฑคะแนนเฉลี่ยการประเมินผลแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผูนํา 
ดังนี้ 
   คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 มีพฤติกรรมในระดับมากที่สุด 
   คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 มีพฤติกรรมในระดับมาก 
    คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 มีพฤติกรรมในระดับปานกลาง 
    คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 มีพฤติกรรมในระดับนอย 
   คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 มีพฤติกรรมในระดับนอยที่สุด 

ตอนที่ 3 เปนแบบสอบเกี่ยวกับคุณลักษะผูนํา ซึ่งประกอบดวยคุณลักษณะผูนํา 3 ดาน 
โดยมีคําถามทั้งสิ้น 15 ขอ ไดแก 

(1) ความซื่อสัตยและศักด์ิศรี  จํานวน 6 ขอ (ขอ 1-6)  
(2) ความเชื่อม่ันในตนเอง จํานวน 4 ขอ (ขอ 7-10) 
(3) ความรูเก่ียวกบังานในหนาที่ จํานวน 5 ขอ (ขอ 11-15) 

 โดยเปนแบบสอบถามชนิดคําถามปลายปด (Close-Ended Question) มีหลายคําตอบให
เลือก (Multiple choice question) และใหเลือกเพียงคําตอบเดียว โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภท
อันตรภาคชั้น (Interval scale) เปนการวัดแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) ของ ลิเคิรท 
(Likert Scale) โดยมีการกําหนดระดับการประมาณคาเปน 5 ระดับ โดยผูตอบแบบสอบถาม
สามารถเลือกตอบตามระดับความคิดเห็น โดยไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 
   คะแนน 5 หมายถึง มากที่สุด   
   คะแนน 4 หมายถึง มาก     
   คะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง 
   คะแนน 2 หมายถึง นอย  
   คะแนน 1 หมายถึง นอยที่สุด   
 การอภิปรายผลการวิจัยของแบบสอบถามตอนที่ 3  จะใชมาตรวัดขอมูลประเภทอันตร
ภาคชั้น (Interval scale) ผูวิจัยใชเกณฑเฉลี่ยในการอภิปรายผลและแปลความหมายคาคะแนน ได
ดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. 2549: 129) 
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 ความกวางของอันตรภาคชัน้ = ขอมูลที่มีคาสงูสุด - ขอมูลที่มีคาต่ําสุด 
                             จํานวนชั้น  
       = 5 – 1 
            5 
       = 0.8 
 จากน้ันกําหนดเกณฑคะแนนเฉลี่ยการประเมินผลแบบสอบถามเกี่ยวคุณลักษณผูนํา ดังนี้ 
   คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 มีคุณลักษณะในระดับมากที่สุด 
   คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 มีคุณลักษณะในระดับมาก 
    คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 มีคุณลักษณะในระดับปานกลาง 
   คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 มีคุณลักษณะในระดับนอย 
   คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 มีคุณลักษณะในระดับนอยที่สุด 

ตอนที่ 4 เปนแบบสอบเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน ซึ่งมี 3 ดาน โดยมีคําถามทั้งสิ้น  
14 ขอ ไดแก 

(1) ลักษณะของงานที่ทํา  จํานวน 6 ขอ (ขอ 1-6)  
(2) โอกาสไดรับความกาวหนา จํานวน 3 ขอ (ขอ 7-9) 
(3) ความสัมพันธระหวางผูบังคบับัญชา จํานวน 5 ขอ (ขอ 10-14) 

 โดยเปนแบบสอบถามชนิดคําถามปลายปด (Close-Ended Question) มีหลายคําตอบให
เลือก (Multiple choice question) และใหเลือกเพียงคําตอบเดียว โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภท
อันตรภาคชั้น (Interval scale) เปนการวัดแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) ของ ลิเคิรท 
(Likert Scale) โดยมีการกําหนดระดับการประมาณคาเปน 5 ระดับ โดยผูตอบแบบสอบถาม
สามารถเลือกตอบตามระดับความคิดเห็น โดยไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 
   คะแนน 5 หมายถึง มากที่สุด   
   คะแนน 4 หมายถึง มาก     
   คะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง 
   คะแนน 2 หมายถึง นอย  
   คะแนน 1 หมายถึง นอยที่สุด     
 การอภิปรายผลการวิจัยของแบบสอบถามตอนที่ 4  จะใชมาตรวัดขอมูลประเภทอันตร
ภาคชั้น (Interval scale) ผูวิจัยใชเกณฑเฉลี่ยในการอภิปรายผลและแปลความหมายคาคะแนน ได
ดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. 2549: 129) 
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 ความกวางของอันตรภาคชัน้ = ขอมูลที่มีคาสงูสุด - ขอมูลที่มีคาต่ําสุด 
                             จํานวนชั้น  
       = 5 – 1 
            5 
       = 0.8 
 จากน้ันกําหนดเกณฑคะแนนเฉลี่ยการประเมินผลแบบสอบถามเกี่ยวความพอใจในงาน
ดังนี้ 
   คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด   
   คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 มีความพึงพอใจในระดับมาก 
    คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
   คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 มีความพึงพอใจในระดับนอย 
   คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 มีความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด 
  
 ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้คือ แบบสอบถามซึ่งมีขั้นตอนการสราง
เคร่ืองมือตามลําดับตอไปน้ี 
 1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวของกับพฤติกรรมผูนํา คุณลักษณะผูนํา และ
ความพอใจในงาน เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม    
 2. สรางแบบสอบถาม   โดยอาศัยกรอบแนวคิดที่เก่ียวกับ ลักษณะสวนบุคคล พฤติกรรม
ผูนํา คุณลักษณะผูนํา และความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัทรับจางผลิต  
 3. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้น เสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ
ความถูกตองและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขแบบสอบถามใหถูกตองเหมาะสม  
 4. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา 
 5. นําแบบสอบถามที่แกไขแลวเสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหา 
(Content validity) และตรวจสอบความถูกตองของภาษา 
 6. นําแบบสอบถามที่ไดไปทดลองใช (Try out) กับกลุมที่ไมใชกลุมตัวอยางในธุรกิจ
รับจางผลิต ที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางจํานวน 40 ชุด แลวนําผลที่ไดไปวิเคราะหหาคา
ความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficiency) 
ของครอนบัค Cronbach (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 449) คาแอลฟาที่ไดจะแสดงถึงระดับความ
คงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีคาระหวาง  คาที่ใกลเคียงกับ 1 มากแสดงวามีความ
เชื่อม่ันสูง  

0 ≤≤α 1

 7.  นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปสอบถามกับกลุมตวัอยางจํานวน 257 คน 
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล          
 การวิจัยในครั้งน้ีเปนการศึกษาถึง พฤติกรรมผูนํา คุณลักษณะผูนํา และความพึงพอใจใน
งานของพนักงานบริษัทรับจางผลิต โดยมีแหลงขอมูลในการศึกษาคนควาประกอบดวย 2 สวนคือ 
  1. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) เปนขอมูลที่ไดจากการใชแบบสอบถามใน
การเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 257 คน 
  2. แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เปนการคนควาหาขอมูลจากหนังสือทาง
วิชาการ เอกสาร วารสารที่สามารถอางอิงได สารนิพนธ ปริญญานิพนธ ผลงานวิจัยตางๆ ที่เก่ียวของ 
รวมถึงแหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต  
                   

4. การจัดทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 การจัดทําขอมูล  
 เม่ือไดรับแบบสอบถามคืน ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาดําเนินการดังนี้ 
 1. การตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม 
แยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก 
 2. การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามที่ถูกตองเรียบรอยแลวลงรหัสตามกําหนดไว
ลวงหนาสําหรับประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร 
 3. นําขอมูลที่ลงรหัสแลวมาบันทึกโดยใชเคร่ืองคอมพิวเตอรเพ่ือการประมวลผลขอมูลโดย
ใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร(Statistical Package for the Social Sciences 
หรือ SPPS)  

การวิเคราะหขอมูล   
 1.  การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแก 
  1.1 หาคารอยละ (Percentage) และคาความถี่ (Frequency) สําหรับวิเคราะหขอมูล
จากแบบสอบถามตอนที่ 1 ขอมูลดานลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปน
คําถามปลายปด มี 7 ขอ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ฝายงานที่ปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการทํางาน และรายไดตอเดือน  
  1.2 คาคะแนนเฉลี่ย (Mean: ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: 
S.D) สําหรับวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 ขอมูลพฤติกรรมผูนํา ไดแก ดานมิติที่มุงคน
หรือคํานึงถึงผูอ่ืนเปนหลัก และดานมิติที่มุงงานหรือคํานึงถึงตนเองเปนหลัก ขอมูลแบบสอบถาม
ตอนที่ 3 คุณลักษณะผูนํา ไดแก ดานความซื่อสัตยและมีศักด์ิศรี ดานความเช่ือม่ันในตนเอง และ
ความรูเก่ียกับงานในหนาที่ และขอมูลแบบสอบถามตอนที่ 4 ไดแก ดานลักษณะของงานที่ทํา ดาน
โอกาสไดรับความกาวหนา และดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา 

X

 2. การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) สถิติที่ใชในการ
ทดสอบสมมติฐาน ไดแก 
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  2.1 สถิตวิิเคราะหคาที (Independent Statistic) โดยทดสอบความแตกตางระหวาง
คะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่เปนอิสระตอกัน เพ่ือใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 ดานเพศ   
  2.2 สถิตวิิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – Way analysis of Variance) โดย
ทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม เพ่ือใชทดสอบสมมติฐาน
ขอที่ 2-7 ดานอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ฝายงานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาการทํางาน 
และรายไดตอเดือน  
   2.3 สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) โดยหาความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัวที่เปนอิสระตอกัน เพ่ือใชทดสอบ
สมมติฐานขอที่ 8-9 พฤติกรรมผูนํามีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน และสมมติฐานขอที่ 10-
12 คุณลักษณะผูนํามีความสัมพันธกับความพอใจในงาน  
  2.4 สถิติวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ใชใน
การวิเคราะหสมการของตัวแปรที่เก่ียวของกัน สําหรับตัวแปรอิสระ 2 ตัว หรือตัวแปรที่มากกวาสอง
ตัวแปรที่มีความสัมพันธกันในสมการ ณ ชวงเวลาหนึ่ง เพ่ือใชทดสอบสมมติฐาน พฤติกรรมผูนําและ
คุณลักษณะผูนํา ที่มีผลตอความพึงพอใจในงาน 
 

5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1.  การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถติิเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใชสถติิพ้ืนฐาน 
ไดแก 
  1.1 คารอยละ (Percentage) เพ่ือใชวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบคุคล (กัลยา วานิชยบญัชา. 
2550: 44) ใชสูตรดังนี้   
 

    P  = x100n
f   

   
  เม่ือ  P แทน คารอยละหรือเปอรเซ็นต 
    f แทน ความถี่ที่สํารวจได 
    n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 
 1.2 คาเฉลี่ย (Mean: ) เพ่ืออธิบายลักษณะพื้นฐานขอมูล โดย (กัลยา วานิชยบญัชา. 
2550: 48) ใชสูตรดังนี้ 

X
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    X  = n
x∑   

 
  เม่ือ   แทน คาคะแนนเฉลีย่ X
    ∑ x  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
    n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 
 1.3 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เพ่ือใชอธิบายลักษณะพืน้ฐาน  
กัลยา วานิชยบัญชา. 2550: 49) ใชสูตรดังนี้ (

 

    S  = 
)

22

1-n(n
x)(xn∑ ∑−  

 
  เม่ือ  S  แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุมตัวอยาง 
    ∑ x  2 แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 
     ∑ 2x)( แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
    n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 
 2. สถิติที่ใชตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม หาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 

(Reliability of the test) โดยใชวธิีสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) 
(กัลยา วานิชยบัญชา. 2549: 35) 
  

    α  = 
variance/covariance1)(k1

variance/ covariance k
−+

 

 
   เม่ือ α แทน คาความเชื่อม่ัน 
    K       แทน     จํานวนคําถาม 
    Covariance   แทน     คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนรวมระหวางคําถามตางๆ 
    Variance      แทน     ความเฉลี่ยของคาแปรปรวนของคําถาม 
 
 3.  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือใชทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 
  3.1 คา t-test ใชเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม   
ที่เปนอิสระตอกัน (ชูศรี วงศรัตนะ. 2544: 173) 
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  กรณีที่ความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุม ไมเทากัน ≠  
2
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  กรณีที่ความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุมไมเทากัน  =  2
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  โดยที่ df  =   221 −+ nn

 
  เม่ือ  t  แทน คาสถิตทิี่ใชพิจารณาใน t-distribution 
        1X  แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 1 
        2X  แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 2 
          2

1S แทน คาความแปรปรวนของคะแนนกลุมตัวอยางที่ 1 
          2

2S แทน คาความแปรปรวนของคะแนนกลุมตัวอยางที่ 2 
         1n แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 1 
         2n แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 2 
        df  แทน องศาอิสระ (Degree of freedom) 
           
 3.2 คา F-test ใชวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - way Analysis of Variance) 
ใชเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตวัอยางมากกวา 2 กลุม (กัลยา วานิชยบัญชา. 
2546: 135) 
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ตาราง 5 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 
 

แหลงของการ
แปรปรวน 

ผลรวมกําลังสอง
SS 

df คาประมาณของความ
แปรปรวน MS 

F 

ระหวางกลุม SSb 

SSw 

k-1
n-k 

MSb 

MSw 

MSb/MSw 

ภายในกลุม 
ทั้งหมด SSt n-1  

 

    F = 
w

b

MS
MS  

    
  เม่ือ  k-1 แทน Degree of Freedom สําหรับการผันแปรระหวางกลุม dfb 

    n-k แทน Degree of Freedom สําหรับการผันแปรระหวางกลุม dfw 

    F  แทน คาสถิติที่ใชพิจารณา F- distribution 
    MSb  แทน คาความแปรปรวนระหวางกลุม 
    MSw แทน คาความแปรปรวนภายในกลุม 
    SSb แทน ผลบวกกําลังสองระหวางกลุม 
    SSw แทน ผลบวกกําลังสองภายในกลุม 
    K  แทน จํานวนกลุมของกลุมตัวอยาง 
                        N  แทน จํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 
    dfb แทน ชั้นแหงความเปนอิสระของความแปรปรวนระหวางกลุม 
     dfw แทน ชั้นแหงความเปนอิสระของความแปรปรวนภายในกลุม 
 สูตรการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว Brown – Forsythe (B) ใชในกรณีที่ความ
แปรปรวนแตกตางกัน (Hartung. 2001: 300) สามารถเขียนไดดังนี้ 
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    B   =  
'MSW

MSB
 

 

  โดยคา  =    'MSW ∑
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  เม่ือ  B  แทน คาสถิตทิี่ใชพิจารณาใน Brown-forsythe  
    MSB  แทน คาความแปรปรวนระหวางกลุม  
    MSW’  แทน คาความแปรปรวนภายในกลุมสําหรับสถิต ิBrown- 
        forsythe  
    K   แทน  จํานวนกลุมตวัอยาง  
    n   แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง  
    N  แทน  ขนาดประชากร 

     2
iS แทน  คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยาง 

 

 กรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบเปนรายคูที่ระดับ
นัยสําคัญ แอลฟา = 0.05 หรือระดับความเชื่อม่ัน 95% จะใชวิธี Fisher’s Least – Significant 
Difference (LSD) เพ่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของกลุมตัวอยาง เพ่ือดูวาคูใดบางที่แตกตางกัน 
โดยใชสูตรดังนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา. 2546: 258) 

  เม่ือ  ni  ≠   nj  LSD =  ⎟⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+

−−
ji

kn nn
MSEt 11

;
2

1 α

  ถา  ni  =  nj  LSD =  
i

kn n
MSEt 2

;
2

1 −−
α

 

  โดยที่   dfw = n-k 
 
  เม่ือ  LSD แทน คาผลตางนัยสําคัญที่คํานวณไดสําหรับกลุมตัวอยาง   

        กลุมที่ i และ j   
แทน คา Mean square error (MSw)     MSE 

    k  แทน จํานวนกลุมของกลุมตัวอยางที่ใชทดสอบ 
    n  แทน จํานวนกลุมตวัอยางทั้งหมด 
           α  แทน คาความคลาดเคลื่อน 

    ni  แทน จํานวนตวัอยางในกลุมที่ i 

    nj  แทน จํานวนตวัอยางในกลุมที่ j 
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 สูตรวเิคราะหผลตางคาเฉลีย่รายคู Dunnett T3 (Kappel. 1982: 153 – 155) สามารถ
เขียนได ดังนี้ 
 

( )
S
MSq ASD /2

    d D =  

   
  เม่ือ   แทน คาสถิตทิี่ใชพิจารณาใน Dunnett test Dd

แทน  คาจากตาราง Critical values of the Dunnett test       Dq

แทน  คาความแปรปรวนภายในกลุม             ASMS /

    S  แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 
 3.3 คาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment  
Correlation Coefficient) ใชหาคาความสัมพันธของตัวแปรสองตัวที่เปนอิสระตอกันหรือ
ความสัมพันธระหวางขอมูล 2 ชุด โดยใชสูตรดังนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา. 2550: 131) 
 

    rxy  = 
( ) ( ) ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ∑ ∑−∑ ∑−

∑ ∑ ∑−
2222 yynxxn

y)x)((xyn
 

 
  เม่ือ  rxy    แทน สัมประสิทธิส์หสัมพันธ 
    ∑ x  แทน ผลรวมคะแนนรายขอของกลุมตัวอยาง 
    ∑ y  แทน ผลรวมคะแนนรวมของทั้งกลุม 

     2x∑ แทน ผลรวมคะแนนชุด x แตละตัวยกกําลังสอง 

     2y∑ แทน ผลรวมคะแนนชุด y แตละตัวยกกําลังสอง 
    ∑ xy  แทน ผลรวมของผลคูณระหวาง x และ y 
     n  แทน จํานวนคนหรือกลุมตัวอยาง 
 
 โดยที่คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ จะมีคาระหวาง -1 r 1 ความหมายของคา r คือ ≤ ≤

   1. คา r เปนลบ  แสดงวา x และ y มีความสัมพันธในทศิทางตรงกันขาม 
   2. คา r เปนบวก  แสดงวา x และ y มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกนั 
   3. ถา r มีคาเขาใกล 1 หมายถึง x และ y มีความสัมพันธในทศิทางเดียวกันและมี
ความสัมพันธกันมาก 
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   4. ถา r มีคาเขาใกล –1 หมายถึง x  และ  y  มีความสัมพันธในทศิทางตรงขาม
กันและมีความสัมพันธกันมาก 
   5. ถา  r = 0 แสดงวา x และ y ไมมีความสัมพันธกัน 
   6. ถา  r เขาใกล  0 แสดงวา  x  และ  y  มีความสัมพันธกันนอย 
 
 เกณฑการแปลความหมายของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  มีดังนี้ (ชศูรี วงศรตันะ. 2544: 
316)  
 
  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)   ความหมาย 
   0.91-1.00    มีความสัมพันธกันในระดับสูงมาก 
   0.71-0.90     มีความสัมพันธกันในระดับสูง 
   0.31-0.70    มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง 
   0.01-0.30     มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา 
    0     ไมมีความสัมพันธกันในเชิงเสนตรง 
 
 3.4 สถิติวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ใชวิเคราะห
สมการของตัวแปรที่เก่ียวของกัน สําหรับตัวแปรอิสระ 2 ตัว หรือตัวแปรท่ีมากกวาสองตัวแปรที่มี
ความสัมพันธกัน โดยใชสูตรดังนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 302) 
 
      
  โดยที่ 
    Y แทน ตัวแปรตาม 
    X แทน ตัวแปรอิสระ 
     แทน คาคงที่ (Constant) ของสมการถดถอย 

    e แทน ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากตัวอยางระหวางคาจริง Y 
      และคาที่ไดจากสมการ    (hat) 
     แทน คาสัมประสิทธิ์การถดถอย (Regression Coeffcient) 
      ของตัวแปรอิสระตวัที่ i(x) 
 
 

 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลงานวิจัยเร่ือง ภาวะผูนําและความพึงพอใจในการงาน

ของพนักงานบริษัท รับจางผลิต ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอตางๆ ที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ดังนี้ 

n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
X  แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง (Mean) 
S.D. แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
t แทน คาสถิติที่ใชพิจารณา t-distribution 
F แทน คาสถิติที่ใชพิจารณา F-distribution 
df แทน ระดับขั้นของความเปนอิสระ (Degree of freedom) 
SS แทน ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of squares) 
SS(B) แทน ผลรวมของกําลังสองระหวางกลุม (Between group sum of Square) 
SS(W) แทน ผลรวมของกําลังสองภายในกลุม (Within groups sum of Square) 
MS แทน ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกกําลังสอง (Mean of squares) 
MS(B) แทน คาประมาณของความแปรปรวนระหวางกลุม 

(Mean Square between Groups) 
MS(W) แทน คาประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม 

(Mean Square within Groups) 
r แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Coefficient) 
* แทน ความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
** แทน ความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
Sig แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติจากการทดสอบที่โปรแกรม SPSS คํานวณได 
  ใชในการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
H0 แทน สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis) 

แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) H1 
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การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล และการแปลผลการวิเคราะหขอมูลของการวิจัยคร้ังน้ี

ผูวิจัยไดวิเคราะห และนําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคําอธิบาย โดยแบงการนําเสนอ
ออกเปน 5 ตอน ตามลําดับ ดังนี้ 

 
ตอนที่  1 การวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่  2 การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามที่ใชวัดระดับพฤติกรรมผูนําของหัวหนางาน 
      ของบริษัท รับจางผลิต 
ตอนที่  3 การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามที่ใชวัดระดับลักษณะผูนําของหัวหนางาน

บริษัท รับจางผลิต 
ตอนที่  4 การวิเคราะหขอมูลระดับความพึงพอใจในงานของพนักงาน บริษัท รับจางผลิต 
ตอนที่  5 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมุติฐาน 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
   การวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ 

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ฝายงานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาการทํางาน และ รายไดตอเดือน 
โดยแจกแจงจํานวน(ความถี่) และคารอยละ ดังตารางตอไปน้ี 
 
ตาราง 6 จํานวน (ความถี่) และคารอยละของขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 

              ขอมูลลักษณะสวนบุคคล                                           จํานวน(คน)           รอยละ
1. เพศ  
 ชาย 68  26.50 
 หญิง 189  73.50 
 รวม 257 100.00
2. อายุ 
 20 – 29 ป 98   38.10 
 30 – 39 ป                                                       103           40.10 
 40 – 49 ป 52   20.20 
 50 ปขึ้นไป  4    1.60 
 รวม 257 100.00
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ตาราง 6 (ตอ)  
 

              ขอมูลลักษณะสวนบุคคล                                           จํานวน(คน)           รอยละ
3. สถานภาพสมรส
               โสด                                                                136              52.90 
               สมรส/อยูดวยกัน                                                 112              43.60 
               หมาย/หยา/แยกกันอยู                                            9               3.50  
 รวม 257 100.00
4. ระดับการศึกษา
 ต่ํากวาปริญญาตรี                                                101   39.30 
 ปริญญาตรี  131   51.00 
 สูงกวาปริญญาตรี 25    9.70
 รวม 257 100.00
5. ฝายงานที่ปฏิบัติงาน 
 ฝายทรัพยากรมนุษย 57   22.20 
 ฝายพาณิชย 68   26.50 
 ฝายธุรกิจ 34   13.20 
 ฝายพัฒนาคุณภาพ 40                15.60 
               ฝายเทคนิค                                                         58                22.60    
 รวม 257 100.00
6. ระยะเวลาการทํางาน 
 ต่ําหรือเทากับ 5 ป 94   36.60 
 06 – 10 ป 63   24.50 
 11 – 15 ป 47   18.30 
 16 – 20 ป 31   12.10 
       21 ป ขึ้นไป                                                       22                  8.60 
 รวม 257 100.00
7. อัตราเงินเดือน 
 ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท 67   26.10 
 10,001 – 15,000 บาท 67   26.10 
 15,001 – 20,000 บาท 34   13.20 
 20,001 – 25,000 บาท 22     8.60 
 25,001 – 30,000 บาท 34 13.20 
 30,001 บาท ขึ้นไป                                              33                12.80
 รวม 257 100.00
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จากตาราง 6 ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ที่ใชเปน
กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 257 คน พบวา 

1. เพศ พนักงานบริษัทรับจางผลิต ที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง มี
จํานวน 189 คน คิดเปนรอยละ 73.50 และเพศชาย จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 26.50 ตามลําดับ 

2. อายุ พนักงานบริษัทรับจางผลิต ที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนผูมีอายุระหวาง 
30-39 ป มีจํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 40.10 รองลงมาเปนผูมีอายุระหวาง 20-29 ป มีจํานวน 
98 คน คิดเปนรอยละ 38.10 ถัดมาเปนผูมีอายุระหวาง 40 - 49 ป มีจํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 
20.20 และเปนผูมีอายุ 50 ปขึ้นไป มีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.60 ตามลําดับ 

3. สถานภาพสมรส พนักงานบริษัทรับจางผลิต ที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญมี
สถานภาพโสด มีจํานวน 136 คน คิดเปนรอยละ 52.90 รองลงมาคือ สมรส/อยูดวยกัน มีจํานวน 
112 คน คิดเปนรอยละ 43.60 และสถานภาพหมาย/หยา/แยกกันอยู มีจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 
3.50 ตามลําดับ 

4.  ระดับการศึกษา พนักงานบริษัทรับจางผลิต ที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนผูมี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีจํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 51.00 รองลงมาเปนผูมีระดับ
การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีจํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 39.30 และเปนผูมีระดับการศึกษาสูง
กวาปริญญาตรี มีจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 9.70 ตามลําดับ 

5. ฝายงานที่ปฏิบัติงาน พนักงานบริษัทรับจางผลิต ที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน
ผูปฏิบัติงานฝายพาณิชย มีจํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 26.50 รองลงมาเปนผูปฏิบัติงานฝาย
เทคนิค มีจํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 22.60 ถัดมาเปนผูปฏิบัติงานฝายทรัพยากรมนุษย มี
จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 22.20 ถัดมาเปนผูปฏิบัติงานฝายพัฒนาคุณภาพ มีจํานวน 40 คน 
คิดเปนรอยละ 15.60 และเปนผูปฏิบัติงานฝายธุรกิจ มีจํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 13.20 
ตามลําดับ 

6. ระยะเวลาการทํางาน พนักงานบริษัทรับจางผลิต ที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน
ผูมีระยะเวลาการทํางานต่ํากวาหรือเทากับ 5 ป มีจํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 36.60 รองลงมา
เปนผูมีระยะเวลาการทํางานระหวาง 6-10 ป มีจํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 24.50 ถัดมาเปนผูมี
ระยะเวลาการทํางานระหวาง 11 – 15 ป มีจํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 18.30  ถัดมาเปนผูมี
ระยะเวลาการทํางานระหวาง 16-20 ป มีจํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 12.10 และเปนผูมี
ระยะเวลาการทํางาน 21 ขึ้นไป มีจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 8.60 ตามลําดับ 

7. รายไดตอเดือน พนักงานบริษัทรับจางผลิต ที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูมี
อัตราเงินเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท มีจํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 26.10 ซึ่งเทากับ 
อัตราเงินเดือนระหวาง 10,001-15,000 บาท มีจํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 26.10 รองลงมาเปนผู
มีอัตราเงินเดือนระหวาง 15,001-20,000 บาท มีจํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 13.20 ซึ่งเทากับ
อัตราเงินเดือนระหวาง 25,001-30,000 บาท มีจํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 13.20 ถัดมาเปนผูมี
อัตราเงินเดือน 30,001 บาทขึ้นไป มีจํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 12.80 และเปนผูมีอัตรา
เงินเดือนระหวาง 20,001-25,000 บาท มีจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 8.60 ตามลําดับ 
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ตอนที่ 2  การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามที่ใชวดัระดับพฤติกรรมผูนําของหัวหนา
งานบริษัท รับจางผลติ  

การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามที่ใชวัดระดับพฤติกรรมผูนําของหัวหนางานบริษัท
รับจางผลิต เปนแบบมาตรวัดของลิเคอรท (Likert Scale) จํานวน 12 ขอ โดยแสดงคาเฉลี่ยและคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทั้งนี้พฤติกรรมผูนําของหัวหนางานแบงออกเปน 2 ดาน ไดแก ดานมิติผูนําที่
มุงคนหรือคํานึงถึงผูอ่ืนเปนหลัก และ ดานมิติผูนําที่มุงงานหรือคํานึงถึงตนเองเปนหลัก โดยผล
การศึกษามีดังนี้ 
 
ตาราง 7 คาเฉลี่ย ( ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของพฤติกรรมผูนําของหัวหนางานบริษัท 

รับจางผลิต โดยรวมและรายดาน 
x

 

พฤติกรรมผูนําของหัวหนางาน 
ระดับพฤติกรรม

S.D. X แปลผล

ดานมิติผูนําที่มุงคนหรือคํานึงถึงผูอ่ืนเปนหลัก 3.42 .61 มาก 
ดานมิติผูนําที่มุงงานหรือคํานึงถึงตนเองเปนหลัก 3.34  .58 ปานกลาง

   พฤติกรรมผูนําของหัวหนางานโดยรวม 3.38 .51 ปานกลาง 

 
จากตาราง 7 พบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นวาหัวหนางานมีพฤติกรรมผูนําโดยรวม อยู

ในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.38 และเม่ือศึกษาระดับพฤติกรรมผูนําเปนรายดาน
พบวาพฤติกรรมผูนําของหัวหนางานในดานมิติผูนําที่มุงคนหรือคํานึงถึงผูอ่ืนเปนหลัก เปน
พฤติกรรมผูนําของหัวหนางานที่แสดงออกอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.42 และ
พฤติกรรมผูนําของหัวหนางานในดานมิติผูนํามุงงานหรือคํานึงถึงตนเองเปนหลัก เปนพฤติกรรม
ผูนําของหัวหนางานที่แสดงออกอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.34 ตามลําดับ  
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ตาราง 8 คาเฉลี่ย ( ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของพฤติกรรมผูนําของหัวหนางานบริษัท
รับจางผลิต ดานมิติผูนําที่มุงคนหรือคํานึงถึงผูอ่ืนเปนหลัก 

x

 

พฤติกรรมผูนําของหัวหนางาน 
ระดับพฤติกรรม

S.D. X แปลผล

ดานมิติผูนําที่มุงคนหรือคํานึงถึงผูอ่ืนเปนหลัก   

1. ผูบังคับบัญชาใหความไววางใจในการทํางานแกทานเม่ือ
มอบหมายงานใหทํา 

3.65 .66 มาก

2. ผูบังคับบัญชาปฎิบัติตอทานเหมือนเปนเพื่อนรวมงานมากกวา
เปนเจานาย 

3.38 .84 ปานกลาง

3. ผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหทานมีสวนรวมในการตัดสินใจ 3.60 .85 มาก
4. ผูบังคับบัญชาของทานจัดใหมีการประชุมในเรื่องตาง ๆ อยู

เสมอ 
3.16 .97 ปานกลาง

5. ผูบังคับบัญชาใหความสําคัญกับคําแนะนําตางๆ ของทานกอน
การตัดสินใจ 

3.32 .83 ปานกลาง

ดานมิติผูนําที่มุงคนหรือคํานึงถึงผูอ่ืนเปนหลักโดยรวม 3.42 .61 มาก 

 
จากตาราง 8 พบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นวา หัวหนางานเปนผูนําที่มุงคนหรือคํานึงถึง

ผูอ่ืนเปนหลักโดยรวมในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.42  
เม่ือวิเคราะหพฤติกรรมผูนําของหัวหนางานในดานมิติผูนําที่มุงคนหรือคํานึงถึงผูอ่ืนเปน

หลัก เปนรายขอ พบวา หัวหนางานใหความไววางใจในการทํางานแกผูใตบังคับบัญชาเม่ือ
มอบหมายงานใหทํา และหัวหนางานเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการตัดสินใจ เปน
พฤติกรรมผูนําที่หัวหนางานแสดงออก อยูในระดับมาก  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.65 และ 3.60 
ตามลําดับ และหัวหนางานปฎิบัติตอผูใตบังคับบัญชาเหมือนเปนเพื่อนรวมงานมากกวาเปนเจานาย 
หัวหนางานใหความสําคัญกับคําแนะนําตางๆ ของผูใตบังคับบัญชากอนการตัดสินใจ และหัวหนา
งานจัดใหมีการประชุมในเรื่องตาง ๆ อยูเสมอ เปนพฤติกรรมผูนําที่หัวหนางานแสดงออก อยูใน
ระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.38 3.32 และ 3.16 ตามลําดับ 
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ตาราง 9 คาเฉลี่ย ( ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของพฤติกรรมผูนําของหัวหนางานบริษัท
รับจางผลิต ดานมิติผูนําที่มุงงานหรือคํานึงถึงตนเองเปนหลัก 

x

 

พฤติกรรมผูนําของหัวหนางาน 
ระดับพฤติกรรม 

S.D.X แปลผล 

ดานมิติผูนําที่มุงงานหรือคํานึงถึงตนเองเปนหลัก 
6.  ผูบังคับบัญชากําหนดขั้นตอน และวิธีการทํางานอยาง 3.15 .96 ปานกลาง
    ละเอียดใหกับทาน 
7.  ผูบังคับบัญชากําหนดตารางเวลาที่ทานตองทํางานให 3.23 .89 ปานกลาง 
    เสร็จอยางเครงครัด 
8.  ผูบังคับบัญชากําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 3.35 .92 ปานกลาง 
    กฎระเบียบตาง ๆ อยางชัดเจน 
9.  ผูบังคบับญัชาติดตอส่ือสารกับทานในลักษณะสั่งการลงมา 3.07 .93 ปานกลาง 
10. ผูบังคับบัญชาคํานึงถึงผลงานของทานมากกวาการตรวจ 3.28 .94 ปานกลาง 
     ตราดูแลการปฏิบัติงาน 
11. ผูบังคับบัญชาของทานคาดหวังวาทานจะปฏิบัติงานที่มี 3.83 .69 มาก 
     มาตรฐาน และผลงานอยูในระดับสูง 
12. ผูบังคับบัญชากําหนดเปาหมายที่ทาทายใหกับทาน 3.44 .76 มาก 

ดานมิติผูนําที่มุงงานหรือคํานึงถึงตนเองเปนหลัก
โดยรวม 

3.34 .58 ปานกลาง 

 

จากตาราง 9 พบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นวา หัวหนางานเปนผูนําที่มุงงานหรือ
คํานึงถึงตนเองเปนหลักโดยรวมในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.34  
   เม่ือวิเคราะหพฤติกรรมผูนําของหัวหนางานในดานมิติผูนําที่มุงงานหรือคํานึงถึงตนเอง
เปนหลัก เปนรายขอ พบวา หัวหนางานคาดหวังวาผูใตบังคับบัญชาจะปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน และ
ผลงานอยูในระดับสูง และหัวหนางานกําหนดเปาหมายท่ีทาทายใหกับผูใตบังคับบัญชา เปน
พฤติกรรมผูนําที่หัวหนางานแสดงออก อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83 และ 3.44 
ตามลําดับ และหัวหนางานกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน และกฎระเบียบตาง ๆ อยางชัดเจน  
หัวหนางานคํานึงถึงผลงานมากกวาการตรวจตราดูแลการปฏิบัติงาน หัวหนางานกําหนด
ตารางเวลาการทํางานใหเสร็จอยางเครงครัด หัวหนางานกําหนดขั้นตอน และวิธีการทํางานอยาง
ละเอียดใหกับผูใตบังคับบัญชา และหัวหนางานติดตอสื่อสารกับผูใตบังคับบัญชาในลักษณะสั่งการ
ลงมา เปนพฤติกรรมผูนําของหัวหนางานที่แสดงออก อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  
3.35 3.28 3.23 3.15 และ 3.07 ตามลําดับ 



 66

ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามที่ใชวัดระดับลักษณะผูนําของหัวหนางาน
บริษัท รับจางผลิต 

การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามที่ใชวัดระดับลักษณะผูนําของหัวหนางานบริษัท รับจาง
ผลิต เปนแบบมาตรวัดของลิเคอรท (Likert Scale) จํานวน 15 ขอโดยแสดงคาเฉลี่ยและคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทั้งน้ีคุณลักษณะของหัวหนางานแบงออกเปน 3 ดานไดแก ดานความซื่อสัตย
และมีศักด์ิศรี ดานความเชื่อม่ันในตนเอง และความรูเกี่ยวกับงานในหนาที่ โดยผลการศึกษามีดังนี้ 
 
ตาราง 10 คาเฉลี่ย ( ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคุณลักษณะผูนําของหัวหนางาน

บริษัทรับจางผลิต โดยรวมและรายดาน 
x

 

คุณลักษณะผูนําของหัวหนางาน 
ระดับลักษณะ
S.D. X แปลผล

ดานความซื่อสัตยและมีศักด์ิศรี 3.68  .73 มาก 
ดานความเชื่อม่ันในตนเอง 3.73 .79 มาก
ดานความรูเก่ียวกับงานในหนาที่ 3.67 .77 มาก

คุณลักษณะผูนําของหัวหนางานโดยรวม 3.69 .69 มาก 

 
จากตาราง 10 พบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นวาหัวหนางานมีลักษณะผูนําโดยรวม อยูใน

ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.69 และเมื่อศึกษาระดับคุณลักษณะผูนําเปนรายดานพบวา 
คุณลักษณะผูนําของหัวหนางานในดานความเชื่อม่ันในตนเอง ดานความซ่ือสัตยและมีศักด์ิศรี   
และดานความรูเก่ียวกับงานในหนาที่ เปนคุณลักษณะผูนําของหัวหนางานที่แสดงออกอยูในระดับ
มาก โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.73 3.68 และ 3.67 ตามลําดับ   
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ตาราง 11  คาเฉลี่ย ( ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคุณลักษณะผูนําของหัวหนางาน
บริษัทรับจางผลิต ดานความซื่อสัตยและมีศักด์ิศรี 

x

 

คุณลักษณะผูนําของหัวหนางาน 
ระดับลักษณะ 

S.D.X แปลผล 
1. ผูบังคับบัญชาไดรับความไววางใจจากทานและผูอ่ืนใน 3.56 .76
   บริษัท 

มาก 

2. ผูบังคับบัญชามีความซื่อสัตย สุจริต ในการทํางาน 3.98 .69 มาก 

3. ผูบังคับบัญชายึดม่ันและยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง 3.79 .81 มาก 

4. ผูบังคับบัญชากลาออกมารับผิดชอบเสมอเม่ือเกิด 3.47 1.08 มาก 

   ขอผิดพลาดของตนเองและทีมงาน 
5. ผูบังคับบัญชาปฏิบัติตนอยูในกฎระเบียบอยางเครงครัด 3.68 .87 มาก 

6. ผูบังคับบัญชาเปนตัวอยางที่ดีของทาน 3.57 .96 มาก 

ดานความซือ่สัตยและมีศักด์ิศรีโดยรวม 3.68 .73 มาก 

 
จากตาราง 11 พบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นวา หัวหนางานมีความซ่ือสัตยและมีศักด์ิศรี

โดยรวมในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.68  
   เม่ือวิเคราะหคุณลักษณะผูนําของหัวหนางานในดานความซื่อสัตยและมีศักด์ิศรี    เปนราย
ขอ พบวา หัวหนางานมีความซ่ือสัตย สุจริต ในการทํางาน  หัวหนางานยึดม่ันและยืนหยัดทําในสิ่ง
ที่ถูกตอง หัวหนางานปฏิบัติตนอยูในกฎระเบียบอยางเครงครัด หัวหนางานเปนตัวอยางที่ดีของ
พนักงาน หัวหนางานไดรับความไววางใจจากผูใตบังคับบัญชาและผูอ่ืนในบริษัท และหัวหนางาน
กลาออกมารับผิดชอบเสมอเม่ือเกิดขอผิดพลาดของตนเองและทีมงาน เปนคุณลักษณะที่หัวหนา
งานแสดงออกในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 3.79 3.68 3.57 3.56 และ 3.47 ตามลําดับ  
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ตาราง 12  คาเฉลี่ย ( ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคุณลักษณะผูนําของหัวหนางาน
บริษัทรับจางผลิต ดานความเชื่อม่ันในตนเอง 

x

 

คุณลักษณะผูนําของหัวหนางาน 
ระดับลักษณะ 

S.D.X แปลผล 

ดานความเชื่อม่ันในตนเอง 
7. ผูบังคับบัญชาของทานมีความเชื่อม่ันในตัวเองสูง 3.94 .85 มาก 
8. ผูบังคับบัญชากลาแสดงออกในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ 3.66 .91 มาก 

9. ผูบังคับบัญชาของทานเปนคน กลาคิด กลาทํา กลา 3.62 .97 มาก 

    ตัดสินใจ  
10.ผูบังคับบัญชามีความเด็ดเด่ียว และมุงม่ันเพื่อการทํางาน 3.70 .96 มาก 

    ใหสําเร็จลุลวง 

ดานความเชือ่ม่ันในตนเองโดยรวม 3.73 .79 มาก 

 
จากตาราง 12 พบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นวา หัวหนางานมีความเชื่อม่ันในตนเอง

โดยรวมในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.73  
     เม่ือวิเคราะหคุณลักษณะผูนําของหัวหนางานในดานความเช่ือม่ันในตนเอง เปนรายขอ 
พบวา หัวหนางานมีความเชื่อม่ันในตัวเองสูง หัวหนางานมีความเด็ดเด่ียว และมุงม่ันเพื่อการทํางาน
ใหสําเร็จลุลวง หัวหนางานกลาแสดงออกในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ  และหัวหนางานเปนคน กลา
คิด กลาทํา กลาตัดสินใจ เปนคุณลักษณะผูนําที่หัวหนางานแสดงออกในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.94 3.70 3.66 และ 3.62 ตามลําดับ  
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ตาราง 13  คาเฉลี่ย ( ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคุณลักษณะผูนําของหัวหนางาน
บริษัทรับจางผลิต ดานความรูเก่ียวกับงานในหนาที่ 

x

  

คุณลักษณะผูนําของหัวหนางาน 
ระดับลักษณะ 

S.D.X แปลผล 

ดานความรูเก่ียวกับงานในหนาที่ 
11. ผูบังคับบัญชามีความรู และความชํานาญในตําแหนงที่ 3.87 .84 มาก 
     ตนดํารงอยู 
12. ผูบังคับบัญชาใหคําแนะนําและแกไขปญหาใหทานได 3.59 1.00 มาก 

     เปนอยางดีเม่ือเกิดปญหาในการปฏิบัติงาน 
13. ผูบังคับบัญชามีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการ 3.57 .81 มาก 

     ทํางาน 
14. ผูบังคับบัญชาสามารถแนะนําแนวทางและเทคนิคการ 3.59 .91 มาก 

     ทํางานที่ดีไดกับทาน 
15. ผูบังคับบัญชามีความรอบรูงานโดยรวมขององคการ 3.72 .87 มาก 

ดานความรูเก่ียวกับงานในหนาที่โดยรวม 3.67 .77 มาก 

 
จากตาราง 13 พบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นวา หัวหนางานมีความรูเก่ียวกับงานใน

หนาที่โดยรวมในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.67  
     เม่ือวิเคราะหคุณลักษณะผูนําของหัวหนางานในดานความรูเก่ียวกับงานในหนาที่    เปน
รายขอ พบวา หัวหนางานมีความรูและความชํานาญในตําแหนงที่ตนดํารงอยู  หัวหนางานมีความ
รอบรูงานโดยรวมขององคการ  หัวหนางานใหคําแนะนําและแกไขปญหาใหพนักงานไดเปนอยางดี
เม่ือเกิดปญหาในการปฏิบัติงาน  หัวหนางานสามารถแนะนําแนวทางและเทคนิคการทํางานที่ดีได 
และหัวหนางานมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการทํางาน เปนคุณลักษณะผูนําที่หัวหนางาน
แสดงออกในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 3.72 3.59 3.59 และ 3.57 ตามลําดับ 

ตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลระดับความพึงพอใจในงานของพนักงาน บริษัท  
รับจางผลิต 

การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามที่ใชวัดระดับความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัท 
รับจางผลิต เปนแบบมาตรวัดของลิเคอรท (Likert Scale) จํานวน 14 ขอ โดยแสดงคาเฉลี่ยและคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทั้งน้ีความพึงพอใจในงานของพนักงาน แบงออกเปน 3 ดานไดแก ดานลักษณะ
ของงานที่ทํา ดานโอกาสไดรับความกาวหนา และดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา โดยผล
การศึกษามีดังนี้ 
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ตาราง 14 คาเฉลี่ย ( ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความพึงพอใจในงานของพนักงาน
บริษัทรับจางผลิต โดยรวมและรายดาน 

x

 

ความพึงพอใจในงานของพนักงาน   
ระดับความพอใจ

S.D. X แปลผล

ดานลักษณะของงานที่ทํา 3.72  .51 มาก 
ดานโอกาสไดรับความกาวหนา 3.33 .69 ปานกลาง
ดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา 3.44 .76 มาก

ความพึงพอใจในงานของพนักงานโดยรวม 3.50 .54 มาก 

 
จากตาราง 14 พบวา   ผูตอบแบบสอบถามมีความพอใจในดานความพึงพอใจในงาน

โดยรวม อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.50 เม่ือพิจารณารายดานพบวา พนักงานมี
ความพอใจในดานลักษณะของงานที่ทํา และความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา อยูในระดับมาก 
โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.72 และ 3.44 ตามลําดับ และพนักงานมีความพอใจในดานโอกาสไดรับ
ความกาวหนา  อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.33  
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ตาราง 15  คาเฉลี่ย ( ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความพึงพอใจในงานของพนักงาน
บริษัทรับจางผลิต ดานความรูเก่ียวกับงานในหนาที่ 

x

 

ความพึงพอใจในงานของพนักงาน 
ระดับความพอใจ 
S.D.X แปลผล 

ดานลักษณะของงานที่ทํา 
1. ทานพอใจในหนาที่ที่รับผิดชอบ 3.66 .62 มาก 
2. ทานพอใจในงานที่ทําใหทานไดเพ่ิมพูนทักษะการทํางาน 3.78 .61 มาก 

    เพ่ิมขึ้นแมงานจะมีลักษณะยากขึ้นก็ตาม 
3. ทานพอใจในงานที่ทําใหทานไดความรู ความเชี่ยวชาญ 3.79 .64 มาก 

    เพ่ิมขึ้นแมงานจะมีความกวางขวางขึ้นก็ตาม 
4. ทานพอใจในงานที่มีความนาสนใจและทาทายตอความรู 3.84 .62 มาก 

    ความสามารถของทาน 
5. ทานพอใจงานลักษณะที่ทําใหทานมีโอกาสใชความคิด 3.78 .69 มาก 

    ริเร่ิมสรางสรรค 
6. ทานพอใจการทํางานที่ทานตองทําเองตั้งแตตนจนจบ 3.48 .80 มาก 

    เพียงผูเดียว เชน ไดตัดสินใจในการวางแผน ประเมินผล 
    และปรับปรุงแกไข 

ดานลักษณะของงานที่ทําโดยรวม 3.72 .51 มาก 

 
จากตาราง 15 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพอใจในงานในดานลักษณะของงานที่ทํา 

อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.72 
     เม่ือวิเคราะหความพึงพอใจในงานของพนักงานในดานลักษณะของงานที่ทํา    เปนรายขอ 
พบวา พนักงานมีความพอใจ  งานที่มีความนาสนใจและทาทายตอความรูความสามารถ งานที่ทําให
ไดความรู ความเชี่ยวชาญเพ่ิมขึ้นแมงานจะมีความกวางขวางขึ้น งานที่ทําใหไดเพ่ิมพูนทักษะการ
ทํางานเพ่ิมขึ้นแมงานจะมีลักษณะยากขึ้น  งานที่มีลักษณะที่ทําใหมีโอกาสใชความคิดริเริ่ม
สรางสรรค  หนาที่ที่รับผิดชอบ และการทํางานที่ตองทําเองตั้งแตตนจนจบเพียงผูเดียว เชน ได
ตัดสินใจในการวางแผน ประเมินผลและปรับปรุงแกไข อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 
3.79 3.78 3.78 3.66 และ 3.48 ตามลําดับ 
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ตาราง 16 คาเฉลี่ย ( ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความพึงพอใจในงานของพนักงาน
บริษัทรับจางผลิต ดานความรูเก่ียวกับงานในหนาที่ 

x

 

ความพึงพอใจในงานของพนักงาน 
ระดับความพอใจ 
S.D.X แปลผล 

ดานโอกาสไดรับความกาวหนา 
7. ทานพอใจการไดรับการพิจารณาความดีความชอบ 3.34 .78 ปานกลาง
    ประจําป 
8. ทานพอใจการเลื่อนตําแหนงในหนาที่ที่ทานปฏิบัติงานอยู 3.12 .84 ปานกลาง
9. ทานพอใจที่บริษทัของทานเปดโอกาสใหพนักงานไดมีการ 3.53 .84 มาก 
    ฝกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิมพูนความรู และ 
    ประสบการณ 

ดานโอกาสไดรับความกาวหนาโดยรวม 3.33 .69 ปานกลาง 

 
จากตาราง 16 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพอใจในงานในดานโอกาสไดรับ

ความกาวหนาโดยรวม ในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.33 
     เม่ือวิเคราะหความพึงพอใจในงานของพนักงานในดานโอกาสไดรับความกาวหนา   เปน
รายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพอใจ  ที่บริษัทเปดโอกาสใหพนักงานไดมีการฝกอบรม 
และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู และประสบการณ อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.53 
และผูตอบแบบสอบถามมีความพอใจ การไดรับการพิจารณาความดีความชอบประจําป และการ
เลื่อนตําแหนงในหนาที่ที่ปฏิบัติงานอยู อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.34 และ 3.12 
ตามลําดับ  
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ตาราง 17 คาเฉลี่ย ( ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความพึงพอใจในงานของพนักงาน
บริษัทรับจางผลิต ดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา 

x

 

ความพึงพอใจในงานของพนักงาน 
ระดับความพอใจ 
S.D.X แปลผล 

ดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา 
10. ทานพอใจในขอเสนอแนะหรือแนวคิดในการทํางานของ 3.45 .82 มาก 
     ผูบังคับบัญชา 
11. ทานพอใจในความชวยเหลือของผูบังคับบัญชาเม่ือทานมี 3.49 .86 มาก 
     ปญหาในการปฏิบัติงาน 
12. ทานพอใจในการเอาใจใสดูแลของผูบังคับบัญชา 3.38 .92 ปานกลาง
13. ทานพอใจในความไววางใจในการปฏิบัติงาน ของ 3.59 .81 มาก 
     ผูบังคับบัญชา 
14. ทานพอใจที่ผูบังคับบัญชามอบหมายงานใหในปริมาณที่ 3.29 .90 ปานกลาง
     เหมาะสมกับความสามารถและคาตอบแทนที่ไดรับ 

ดานความสมัพันธระหวางผูบังคับบญัชาโดยรวม 3.44 .76 มาก 

 
จากตาราง 17 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพอใจในงานในดานโอกาสไดรับ

ความกาวหนาโดยรวม ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.44 
     เ ม่ือวิ เคราะหความพึงพอใจในงานของพนักงานในดานความสัมพันธระหวาง
ผูบังคับบัญชา เปนรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพอใจ ความไววางใจในการปฏิบัติงาน
ของผูบังคับบัญชา  ความชวยเหลือของผูบังคับบัญชาเม่ือมีปญหาในการปฏิบัติงาน  และ
ขอเสนอแนะหรือแนวคิดในการทํางานของผูบังคับบัญชา อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.59 3.49 และ 3.45 ตามลําดับ และผูตอบแบบสอบถามมีความพอใจ การเอาใจใสดูแลของ
ผูบังคับบัญชา  ผูบังคับบัญชามอบหมายงานใหในปริมาณที่เหมาะสมกับความสามารถและ
คาตอบแทนที่ไดรับ อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.38 และ 3.29 ตามลําดับ 
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ตอนที่ 5 การวิเคราะหขอมูล เพ่ือการทดสอบสมมติฐาน 
ในสวนนี้เปนการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) สถิติที่ใช

ในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก  สถิติ Independent Sampling t-test  เพ่ือใชทดสอบสมมติฐานขอ
ที่ 1 ขอมูลลักษณะสวนบุคคลดานเพศ สถิติ One-way ANOVA (One Way Analysis of Variance) 
เพ่ือใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 – สมมติฐานขอที่ 7 ขอมูลลักษณะสวนบุคคลดานอายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา ฝายงานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาการทํางาน และรายไดตอเดือน สถิติสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) สถิติ
วิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 8 
และสมมติฐานขอที่ 12 ขอมูลดานพฤติกรรมผูนํา คุณลักษณะผูนํา และความพึงพอใจในงานของ 
พนักงานบริษัท รับจางผลิต ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 เพศมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน 
ในสวนนี้เปนการทดสอบความสัมพันธระหวางเพศกับความพึงพอใจในงาน 3 ดาน ไดแก 

ดานลักษณะของงานที่ทํา ดานโอกาสไดรับความกาวหนา และดานความสัมพันธระหวาง
ผูบังคับบัญชา โดยมีสมมติฐานในการวิจัย และสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1.1 เพศมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานในดานลักษณะ
ของงานที่ทํา สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี้ 

H0 : เพศชายและเพศหญิงมีคาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานดานลักษณะของงานที่ทํา
ไมแตกตางกัน 

H1 : เพศชายและเพศหญิงมีคาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานดานลักษณะของงานที่ทํา
แตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 1.2 เพศมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานในดานโอกาส
ไดรับความกาวหนา สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี้ 

H0 : เพศชายและเพศหญิงมีคาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานดานโอกาสไดรับ
ความกาวหนาไมแตกตางกัน 

H1 : เพศชายและเพศหญิงมีคาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานดานโอกาสไดรับ
ความกาวหนาแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 1.3 เพศมีความ สัมพันธ กับความพึ งพอใจในงานในด าน
ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี้ 

H0 : เพศชายและเพศหญิงมีคาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานดานความสัมพันธระหวาง
ผูบังคับบัญชาไมแตกตางกัน 

H1 : เพศชายและเพศหญิงมีคาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานดานความสัมพันธระหวาง
ผูบังคับบัญชาแตกตางกัน  
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สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจใน
งานของกลุมเพศทั้ง 2 กลุม คือ สถิติ Independent Sampling t-test ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% ผล
การทดสอบจะยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา Sig. (2-tailed) Probability (p) มีคาระดับ
นัยสําคัญทางสถิติมากกวา 0.05 และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา Sig. (2-tailed) 
Probability (p) มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิตินอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังน้ี 

การทดสอบสมมติฐานดังกลาวจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนกอนโดยใชสถิติ 
Levene’s test ในการทดสอบหากพบวาคาความแปรปรวนของกลุมเพศทั้ง 2 กลุม ไมแตกตางกัน 
(คา Sig. มีคามากกวาหรือเทากับ 0.05) จะใชคา Equal variances assumed แตหากพบวาคา
ความแปรปรวนของกลุมเพศทั้ง 2 กลุมแตกตางกัน (คา Sig. มีคานอยกวา 0.05) จะใชคา Equal 
variances not assumed ในการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของความพึง
พอใจในงานของกลุมเพศทั้ง 2 กลุม โดยมีสมมติฐานดังนี้ 

H0 :  คาความแปรปรวนของเพศชายและเพศหญิงไมแตกตางกัน 
H1 : คาความแปรปรวนของเพศชายและเพศหญิงแตกตางกัน 
ผลการทดสอบความความแปรปรวนของกลุมเพศทั้ง 2 กลุม โดยใชสถิติ Levene’s test 

ดังแสดงในตาราง 18 
 

ตาราง 18 ผลการทดสอบคาความแปรปรวนของความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัทรับจาง
ผลิต รายดานกับเพศ 

 

ความพึงพอใจในงาน 
Levene’s test for Equality of Variances

F Sig. 
ดานลักษณะของงานที่ทํา 1.257 .263 
ดานโอกาสไดรับความกาวหนา 4.392 .037 
ดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบญัชา 0.607 .437 

 
จากตาราง 18 แสดงผลการวิเคราะหคาความแปรปรวนของความพึงพอใจในงานของ

พนักงานบริษัท รับจางผลิต รายดาน พบวา 
ดานลักษณะของงานที่ทํา พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.263 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 

หมายความวา นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
เพศชายและเพศหญิงมีคาความแปรปรวนของของความพึงพอใจในงานดานลักษณะของงานที่ทํา
ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงใช t-test กรณี Equal variances  
assumed 
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ดานโอกาสที่ไดรับความกาวหนา พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.037 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่น
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา เพศชายและเพศ
หญิงมีคาความแปรปรวนของความพึงพอใจในงานดานโอกาสที่ไดรับความกาวหนาแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงใช t-test กรณี Equal variances not assumed 

ดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.437 ซึ่งมากกวา 
0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา เพศชาย
และเพศหญิงมีคาความแปรปรวนของความพึงพอใจในงานดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา
ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงใช t-test กรณี Equal variances 
assumed 

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงนําผลการวิเคราะหไปทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความแตกตาง
ของความพึงพอใจในงานของกลุมเพศทั้ง 2 กลุม โดยใชสถิติ Independent Sampling t-test ที่
ระดับความเชื่อม่ัน 95% ผลการทดสอบจะยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา Sig. (2-tailed) 
Probability (p) มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติมากกวา 0.05 และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็
ตอเม่ือคา Sig. (2-tailed) Probability (p) มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิตินอยกวา 0.05 ผลการ
ทดสอบดังแสดงในตาราง 19 
 
ตาราง 19 การเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัท รับจางผลติ ราย

ดาน จําแนกตามเพศ 
 

t-test for Equality of Means 
ความพึงพอใจในงาน 

S.D. t df Sig.เพศ n X
ดานลักษณะของงานที่ทํา ชาย 68 3.88 .47

3.056* 255 .002 
หญิง 189 3.66 .52 

ดานโอกาสไดรับ
ความกาวหนา 

ชาย 68 3.44 .78
1.404 102.456 .163 

หญิง 189 3.29 .65
ดานความสัมพันธระหวาง
ผูบังคับบัญชา 

ชาย 68 3.65 .73
2.638* 255 .009 

หญิง 189 3.37 .76

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
จากตาราง 19 แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในงาน

ของพนักงานบริษัท รับจางผลิต แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก ดานลักษณะของงานที่ทํา ดานโอกาส
ไดรับความกาวหนา และความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา จําแนกตามเพศ พบวา 
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ดานลักษณะของงานที่ทํา พบวา คานัยสําคัญ (Sig.) มีคาเทากับ 0.002 ซึ่งนอยกวา 
0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา เพศชาย
และเพศหญิงมีคาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานดานลักษณะของงานที่ทําแตกตางกัน นั่นคือ เพศมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานดานลักษณะของงานที่ทํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

ดานโอกาสไดรับความกาวหนา พบวา คานัยสําคัญ (Sig.) มีคาเทากับ 0.163 ซึ่ง
มากกวา 0.05 ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
เพศชายและเพศหญิงมีคาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานดานโอกาสไดรับความกาวหนาไมแตกตาง
กัน นั่นคือ เพศไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานดานโอกาสไดรับความกาวหนา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

ดานความสัมพันธระหวางผูบังคับชา พบวา คานัยสําคัญ (Sig.) มีคาเทากับ 0.009 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
เพศชายและเพศหญิงมีคาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานแตกตางกัน นั่นคือ เพศมีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจในงานนนดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 
สมมติฐานที่ 2 อายุมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน 
ในสวนนี้เปนการทดสอบความสัมพันธระหวางอายุกับความพึงพอใจในงาน 3 ดาน ไดแก 

ดานลักษณะของงานที่ทํา ดานโอกาสไดรับความกาวหนา และดานความสัมพันธระหวาง
ผูบังคับบัญชา โดยมีสมมติฐานในการวิจัย และสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 2.1 อายุมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานในดานลักษณะ
ของงานที่ทํา สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี้ 

H0 : คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานดานลักษณะของงานที่ทําของทุกกลุมอายุไม
แตกตางกัน 

H1 : คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานดานลักษณะของงานที่ทําของอยางนอย 2 กลุม
อายุแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 2.2 อายุมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานในดานโอกาส
ไดรับความกาวหนา สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี้ 

H0 : คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานดานโอกาสไดรับความกาวหนาของทุกกลุมอายุ
ไมแตกตางกัน 

H1 : คาเฉล่ียของความพึงพอใจในงานดานโอกาสไดรับความกาวหนาของอยางนอย 2 
กลุมอายุแตกตางกัน 
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สมมติฐานที่ 2.3 อายุ มีความสัม พันธ กับความพึ งพอใจในงานในด าน
ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี้ 

H0 : คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาของทุก
กลุมอายุไมแตกตางกัน 

H1 : คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาของ
อยางนอย 2 กลุมอายุแตกตางกัน 

สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจใน
งานของทุกกลุมอายุ ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% ผลการทดสอบจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็
ตอเม่ือคา Sig. (2-tailed) F-Probability มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิตินอยกวา 0.05 ถาใชสถิติ 
ANOVA ในการทดสอบสมมติฐาน และหากมีสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอยหน่ึงคูที่แตกตางกัน จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน 
(Multiple Comparison) โดยวิธีการทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) แตถาใช
สถิติ Brown-Frosythe ในการทดสอบสมมติฐาน จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple 
Comparison) โดยวิธีการทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือหาคาเฉลี่ยคูใดบางที่แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังน้ี 

การทดสอบสมมติฐานดังกลาวจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนกอน โดยใชสถิติ 
Levene Statistic Test ในการทดสอบ หากพบวาคาความแปรปรวนของทุกกลุมอายุไมแตกตางกัน 
(คา Sig. มีคามากกวาหรือเทากับ 0.05) จะใชสถิติ ANOVA ในการทดสอบสมมติฐาน แตหาก
พบวาคาความแปรปรวนของอยางนอย 2 กลุมอายุแตกตางกัน (คา Sig. มีคานอยกวา 0.05) จะใช
สถิติ Brown-Frosythe ในการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจ
ในงานของทุกกลุมอายุ โดยมีสมมติฐานดังนี้ 

H0 :  คาความแปรปรวนของทุกกลุมอายุไมแตกตางกัน 
H1 : คาความแปรปรวนของอยางนอย 2 กลุมอายุแตกตางกัน 
ผลการทดสอบความความแปรปรวนของทุกกลุมอายุ โดยใชสถิติ Levene Statistic Test 

ดังแสดงในตาราง 20 
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ตาราง 20 ผลการทดสอบคาความแปรปรวนของความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัทรับจาง
ผลิต รายดาน กับอายุ 

 
ความพึงพอใจในงาน Levene Statistic df1 df2 Sig.

ดานลักษณะของงานที่ทํา 1.730 3 253 .161
ดานโอกาสไดรับความกาวหนา 1.849 3 253 .139
ดานความสัมพันธระหวาง
ผูบังคับบญัชา 

3.690 3 253 .013* 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
จากตาราง 20 แสดงผลการวิเคราะหคาความแปรปรวนของความพึงพอใจในงานของ

พนักงานบริษัท รับจางผลิต รายดาน พบวา 
ดานลักษณะของงานที่ทํา พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.161 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 

หมายความวา นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
คาความแปรปรวนของทุกกลุมอายุไมแตกตางกัน หมายความวา คาความแปรปรวนของความพึง
พอใจในงานดานลักษณะของงานที่ทําของทุกกลุมอายุไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  

ดานโอกาสไดรับความกาวหนา พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.139 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 
หมายความวา นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
คาความแปรปรวนของทุกกลุมอายุไมแตกตางกัน หมายความวา คาความแปรปรวนของความพึง
พอใจในงานดานโอกาสไดรับความกาวหนาของทุกกลุมอายุไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  

ดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.013 ซึ่งมีคานอยกวา 
0.05 หมายความวา นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
วา คาความแปรปรวนของอยางนอย 2 กลุมอายุแตกตางกัน หมายความวา คาความแปรปรวนของ
ความพึงพอใจในงานดานความสัมพันธระหวางผูบังคับชาของอยางนอย 2 กลุมอายุแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงนําผลการวิเคราะหไปทดสอบสมมติฐาน เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตาง
ของความพึงพอใจในงานของทุกกลุมอายุ ดานลักษณะของงานที่ทํา และดานโอกาสไดรับ
ความกาวหนา ซึ่งทุกกลุมอายุมีความแปรปรวนไมแตกตางกัน โดยจะใชสถิติ ANOVA ในการ
ทดสอบสมมติฐาน ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% ผลการทดสอบจะยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคา Sig. (2-tailed) F-Probability มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ
มากกวา 0.05 ผลการทดสอบดังแสดงในตาราง 21 
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สวนดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา ซึ่งแตละกลุมระดับการศึกษามีความ
แปรปรวนแตกตางกัน โดยจะใชสถิติ Brown-Frosythe ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% ผลการทดสอบจะ
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา Sig. (2-tailed) F-Probability มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ
มากกวา 0.05 และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือ Sig. (2-tailed) มีคาระดับนัยสําคัญทาง
สถิตินอยกวา 0.05 ผลการทดสอบดังแสดงในตาราง 22 

 
ตาราง 21 การเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงาน ของพนักงานบริษัท รับจางผลิต 

ดานลักษณะของงานที่ทํา และดานโอกาสไดรับความกาวหนา จําแนกตามอายุ ดวยวิธีการ
ทดสอบแบบ ANOVA 

 

ความพึงพอใจในงาน แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig.

ดานลักษณะงานที่ทํา ระหวางกลุม 3 1.452 .484 1.819 .144
ภายในกลุม 253 67.315 .266   
รวม 256 68.767     

ดานโอกาสไดรับความกาวหนา ระหวางกลุม 3 3.497 1.166 2.457 .064
ภายในกลุม 253 120.057 .475   
รวม 256 123.554     

 
ตาราง 22 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงาน ของพนักงานบริษัท รับจางผลิต ดาน

ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา จําแนกตามอายุ ดวยวิธีการทดสอบแบบ Brown-Frosythe 
  

ความพึงพอใจในงาน Brown-Forsythe Statistic df1 df2 Sig.
ดานความสัมพันธระหวาง
ผูบังคับบัญชา 

ระหวางกลุม 3.750 3 180.052 .012*

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
จากตาราง 21 และ 22 แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของความพึง

พอใจในงานของพนักงานบริษัท รับจางผลิต แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก ดานลักษณะของงานที่ทํา 
ดานโอกาสไดรับความกาวหนา และดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา จําแนกตามอายุ 
พบวา 
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ดานลักษณะของงานที่ทํา ซึ่งทดสอบสมมติฐานดวยวิธีการแบบ ANOVA พบวา มีคา 
Sig. เทากับ 0.144 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานของทุกกลุมอายุไมแตกตางกัน 
หมายความวา อายุไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานดานลักษณะของงานที่ทํา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

ดานโอกาสไดรับความกาวหนา ซึ่งทดสอบสมมติฐานดวยวิธีการแบบ ANOVA พบวา มี
คา Sig. เทากับ 0.064 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานของทุกกลุมอายุไมแตกตางกัน 
หมายความวา อายุไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานดานโอกาสไดรับความกาวหนา มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวอยาง 

ดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา ซึ่งทดสอบสมมติฐานดวยวิธีการแบบ Brown-
Frosythe พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.012 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานดาน
ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาของอยางนอย 2 กลุมอายุแตกตางกัน หมายความวา อายุมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวอยาง 

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงนําผลการวิเคราะหไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) เพ่ือ
หาวาคาเฉลี่ยคูใดบางที่แตกตางกัน ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% ผลการทดสอบจะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา Sig. (2-tailed) F-Probability มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิตินอยกวา 0.05 ซึ่ง
ดานที่ใชสถิติ Brown-Frosythe ในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก ดานการปฏิบัติตามระเบียบ
ขอบังคับ จะใชวิธีการทดสอบแบบ Dunnett’s T3 ผลการทดสอบดังแสดงในตาราง 23 
 

ตาราง 23 การเปรียบเทยีบความแตกตางของคาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานของพนักงาน
บริษัท รบัจางผลิต ดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบญัชา เปนรายคูจําแนกตามอายุ ดวย
วิธีการทดสอบแบบ Dunnett’s T3 

 

 20 – 29 ป 30 – 39 ป 40 – 49 ป 50 อายุ ปข้ึนไป 
X  3.45 3.56 3.21 3. 0 1   

20 – 29 ป 3.45 - -.11 .23 .35* 
(0.855) (0.467) (0.009)

30 – 39 ป 3.56 - .35 .46* 
(0.066) (0.000)

40 – 49 ป 3.21 - .11 
 (0.927)

50 3.10 - 
 

ปข้ึนไป 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
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จากตาราง 23 แสดงผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของ
ความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัท รับจางผลิต เปนรายคูจําแนกตามอายุ ดวยวิธีการทดสอบ
แบบ Dunnett’s T3 พบวา    

พนักงานที่มีอายุ 50 ป ขึ้นไป มีความพึงพอใจในงานดานความสัมพันธระหวาง
ผูบังคับบัญชานอยกวากลุมอายุ 20-29 ป และ กลุมอายุ 30-39 ป อยางมีนัยสําคัญ โดยมีคาเฉลี่ย
ของความพึงพอใจนอยกวาเทากับ 0.35 และ 0.46 ตามลําดับ  

สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

สมมติฐานที่ 3 สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน 
ในสวนน้ีเปนการทดสอบความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรสกับความพึงพอใจในงาน 

3 ดาน ไดแก ดานลักษณะของงานที่ทํา ดานโอกาสไดรับความกาวหนา และดานความสัมพันธ
ระหวางผูบังคับบัญชา โดยมีสมมติฐานในการวิจัย และสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 3.1 สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานใน
ดานลักษณะของงานที่ทํา สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี้ 

H0 : คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานดานลักษณะของงานที่ทําของทุกกลุมสถานภาพ
สมรสไมแตกตางกัน 

H1 : คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานดานลักษณะของงานของอยางนอย 2 กลุม
สถานภาพสมรสแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 3.2 สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานใน
ดานโอกาสไดรับความกาวหนา สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี้ 

H0 : คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานดานโอกาสไดรับความกาวหนาของทุกกลุม
สถานภาพสมรสไมแตกตางกัน 

H1 : คาเฉล่ียของความพึงพอใจในงานดานโอกาสไดรับความกาวหนาของอยางนอย 2 
กลุมสถานภาพสมรสแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 3.3 สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานใน
ดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี้ 

H0 : คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาของทุก
กลุมสถานภาพสมรสไมแตกตางกัน 

H1 : คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาของ
อยางนอย 2 กลุมสถานภาพสมรสแตกตางกัน 

สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจใน
งานของทุกกลุมสถานภาพสมรส ที่ระดับความเช่ือม่ัน 95% ผลการทดสอบจะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา Sig. (2-tailed) F-Probability มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิตินอยกวา 0.05 ถา
ใชสถิติ ANOVA ในการทดสอบสมมติฐาน และหากมีสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 



 83

การทดสอบสมมติฐานดังกลาวจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนกอน โดยใชสถิติ 
Levene Statistic Test ในการทดสอบ หากพบวาคาความแปรปรวนของทุกกลุมสถานภาพสมรสไม
แตกตางกัน (คา Sig. มีคามากกวาหรือเทากับ 0.05) จะใชสถิติ ANOVA ในการทดสอบสมมติฐาน 
แตหากพบวาคาความแปรปรวนของอยางนอย 2 กลุมสถานภาพสมรสแตกตางกัน (คา Sig. มีคา
นอยกวา 0.05) จะใชสถิติ Brown-Frosythe ในการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความ
แตกตางของความพึงพอใจในงานของทุกกลุมสถานภาพสมรส โดยมีสมมติฐานดังนี้ 

H0 :  คาความแปรปรวนของทุกกลุมสถานภาพสมรสไมแตกตางกัน 
H1 : คาความแปรปรวนของอยางนอย 2 กลุมสถานภาพสมรสแตกตางกัน 
ผลการทดสอบความความแปรปรวนของทุกสถานภาพสมรส โดยใชสถิติ Levene 

Statistic Test ดังแสดงในตาราง 24 
 

ตาราง 24 ผลการทดสอบคาความแปรปรวนของความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัทรับจาง
ผลิต รายดาน กับสถานภาพสมรส 

 

ความพึงพอใจในงาน Levene Statistic df1 df2 Sig.
ดานลักษณะของงานที่ทํา 2.711 2 254 .068
ดานโอกาสไดรับความกาวหนา 2.663 2 254 .072
ดานความสัมพันธระหวาง
ผูบังคับบญัชา 

8.160 2 254 .000* 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 24 แสดงผลการวิเคราะหคาความแปรปรวนของความพึงพอใจในงานของ
พนักงานบริษัท รับจางผลิต รายดาน พบวา 

ดานลักษณะของงานที่ทํา พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.068 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 
หมายความวา นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
คาความแปรปรวนของทุกกลุมสภาพสมรสไมแตกตางกัน หมายความวา คาความแปรปรวนของ
ความพึงพอใจในงานดานลักษณะของงานที่ทําของทุกกลุมสถานภาพสมรสไมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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ดานโอกาสไดรับความกาวหนา พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.072 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 
หมายความวา นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
คาความแปรปรวนของทุกกลุมสถานภาพสมรสไมแตกตางกัน หมายความวา คาความแปรปรวน
ของความพึงพอใจในงานดานโอกาสไดรับความกาวหนาของทุกกลุมสถานภาพสมรสไมแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งมีคานอยกวา 
0.05 หมายความวา นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
วา คาความแปรปรวนของอยางนอย 2 กลุมสถานภาพสมรสแตกตางกัน หมายความวา คาความ
แปรปรวนของความพึงพอใจในงานดานความสัมพันธระหวางผูบังคับชาของอยางนอย 2 กลุม
สถานภาพสมรสแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงนําผลการวิเคราะหไปทดสอบสมมติฐาน เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตาง
ของความพึงพอใจในงานของทุกกลุมสถานภาพสมรส ดานลักษณะของงานที่ทํา และดานโอกาส
ไดรับความกาวหนา ซึ่งทุกกลุมสถานภาพสมรสมีความแปรปรวนไมแตกตางกัน โดยจะใชสถิติ 
ANOVA ในการทดสอบสมมติฐาน ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% ผลการทดสอบจะยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคา Sig. (2-tailed) F-Probability มีคาระดับ
นัยสําคัญทางสถิติมากกวา 0.05 ผลการทดสอบดังแสดงในตาราง 25 

สวนดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา ซึ่งแตละกลุมสถานภาพสมรสมีความ
แปรปรวนแตกตางกัน โดยจะใชสถิติ Brown-Frosythe ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% ผลการทดสอบจะ
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา Sig. (2-tailed) F-Probability มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ
มากกวา 0.05 และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือ Sig. (2-tailed) F-Probability มีคาระดับ
นัยสําคัญทางสถิตินอยกวา 0.05 ผลการทดสอบดังแสดงในตาราง 26 
 

ตาราง 25 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงาน ของพนักงานบริษัท รับจางผลิต 
ดานลักษณะของงานที่ทํา และดานโอกาสไดรับความกาวหนา จําแนกตามสถานภาพ สมรส
ดวยวิธีการทดสอบแบบ ANOVA 

 

ความพึงพอใจในงาน แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig.

ดานลักษณะงานที่ทํา ระหวางกลุม 2 1.046 .523 1.962* .143
ภายในกลุม 254 67.721 .267   
รวม 256 68.767     

ดานโอกาสไดรับความกาวหนา ระหวางกลุม 2 3.809 1.904 4.039* .019
ภายในกลุม 254 119.745 .471   
รวม 256 123.554     

 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
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ตาราง 26 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงาน ของพนักงานบริษัท รับจางผลิต 
ดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา จําแนกตามสถานภาพสมรส ดวยวิธีการทดสอบแบบ 
Brown-Frosythe 

  

ความพึงพอใจในงาน Brown-Forsythe Statistic df1 df2 Sig.
ดานความสัมพันธระหวาง
ผูบังคับบัญชา 

ระหวางกลุม 2.175 2 15.706 .147

 
จากตาราง 25 และ 26 แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของความพึง

พอใจในงานของพนักงานบริษัท รับจางผลิต แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก ดานลักษณะของงานที่ทํา 
ดานโอกาสไดรับความกาวหนา และดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา จําแนกตามสถานภาพ
สมรส พบวา 

ดานลักษณะของงานที่ทํา ซึ่งทดสอบสมมติฐานดวยวิธีการแบบ ANOVA พบวา มีคา 
Sig. เทากับ 0.143 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานของทุกกลุมสถานภาพสมรสไม
แตกตางกัน หมายความวา สถานภาพสมรสไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานดานลักษณะ
ของงานที่ทํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

ดานโอกาสไดรับความกาวหนา ซึ่งทดสอบสมมติฐานดวยวิธีการแบบ ANOVA พบวา มี
คา Sig. เทากับ 0.019 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานของอยางนอย 2 กลุม
สถานภาพสมรสแตกตางกัน หมายความวา สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับความพึงพอใจใน
งานดานโอกาสไดรับความกาวหนา มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไวอยาง 

ดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา ซึ่งทดสอบสมมติฐานดวยวิธีการแบบ Brown-
Frosythe พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.147 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐานหลัก 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานดาน
ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาของทุกกลุมสถานภาพสมรสไมแตกตางกัน หมายความวา 
สถานภาพสมรสไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวอยาง 

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงนําผลการวิเคราะหไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) เพ่ือ
หาวาคาเฉลี่ยคูใดบางที่แตกตางกัน ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% ผลการทดสอบจะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา Sig. (2-tailed) F-Probability มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิตินอยกวา 0.05 ซึ่ง
ดานที่ใชสถิติ ANOVA ในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก ดานโอกาสไดรับความกาวหนา จะใชวิธีการ
ทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) ผลการทดสอบดังแสดงในตาราง 27 
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ตาราง 27 การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียของความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัท 
รับจางผลิต ดานโอกาสไดรับความกาวหนา เปนรายคูจําแนกตามสถานภาพสมรส ดวยวิธีการ
ทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) 

 

สถานภาพ
สมรส 

 โสด สมรส/อยูดวยกัน หมาย/หยา/แยกกันอยู

 3.25 3.46 3.00 X
โสด 3.25 - -.21* .25 

(0.016) (0.286) 
3.46 - .46 

  (0.052) 
สมรส/อยู
ดวยกัน 

3.00 - - - 
   

หมาย/หยา/
แยกกันอยู 

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตาราง 27 แสดงผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของ

ความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัท รับจางผลิต เปนรายคูจําแนกตามสถานภาพสมรส ดวย
วิธีการทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) พบวา 

พนักงานที่มีสถานภาพโสด มีความพึงพอใจในงานดานโอกาสไดรับความกาวหนานอย
กวาพนักงานที่มีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน อยางมีนัยสําคัญ โดยมีคาเฉลี่ยของความพึงพอใจนอย
กวาเทากับ -.21  

สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สมมติฐานที่ 4 ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน 
ในสวนนี้เปนการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับความพึงพอใจในงาน 3 

ดาน ไดแก ดานลักษณะของงานที่ทํา ดานโอกาสไดรับความกาวหนา และดานความสัมพันธ
ระหวางผูบังคับบัญชา โดยมีสมมติฐานในการวิจัย และสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 4.1 ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานใน
ดานลักษณะของงานที่ทํา สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี้ 

H0 : คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานดานลักษณะของงานที่ทําของทุกกลุมระดับ
การศึกษาไมแตกตางกัน 

H1 : คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานดานลักษณะของงานของอยางนอย 2 กลุมระดับ
การศึกษาแตกตางกัน 
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สมมติฐานที่ 4.2 ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานใน
ดานโอกาสไดรับความกาวหนา สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี้ 

H0 : คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานดานโอกาสไดรับความกาวหนาของทุกกลุมระดับ
การศึกษาไมแตกตางกัน 

H1 : คาเฉล่ียของความพึงพอใจในงานดานโอกาสไดรับความกาวหนาของอยางนอย 2 
กลุมระดับการศึกษาแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 4.3 ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานใน
ดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี้ 

H0 : คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาของทุก
กลุมระดับการศึกษาไมแตกตางกัน 

H1 : คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาของ
อยางนอย 2 กลุมระดับการศึกษาแตกตางกัน 

สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจใน
งานของทุกกลุมระดับการศึกษา ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% ผลการทดสอบจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) ก็ตอเม่ือคา Sig. (2-tailed) F-Probability มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิตินอยกวา 0.05 ถาใช
สถิติ ANOVA ในการทดสอบสมมติฐาน และหากมีสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอยหน่ึงคูที่แตกตางกัน จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน 
(Multiple Comparison) โดยวิธีการทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) แตถาใช
สถิติ Brown-Frosythe ในการทดสอบสมมติฐาน จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple 
Comparison) โดยวิธีการทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือหาคาเฉลี่ยคูใดบางที่แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังน้ี 

การทดสอบสมมติฐานดังกลาวจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนกอน โดยใชสถิติ 
Levene Statistic Test ในการทดสอบ หากพบวาคาความแปรปรวนของทุกกลุมระดับการศึกษาไม
แตกตางกัน (คา Sig. มีคามากกวาหรือเทากับ 0.05) จะใชสถิติ ANOVA ในการทดสอบสมมติฐาน 
แตหากพบวาคาความแปรปรวนของอยางนอย 2 กลุมระดับการศึกษาแตกตางกัน (คา Sig. มีคา
นอยกวา 0.05) จะใชสถิติ Brown-Frosythe ในการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความ
แตกตางของความพึงพอใจในงานของทุกกลุมระดับการศึกษา โดยมีสมมติฐานดังนี้ 

H0 :  คาความแปรปรวนของทุกกลุมระดับการศึกษาไมแตกตางกัน 
H1 : คาความแปรปรวนของอยางนอย 2 กลุมระดับการศึกษาแตกตางกัน 
ผลการทดสอบความความแปรปรวนของทุกระดับการศึกษา โดยใชสถิติ Levene 

Statistic Test ดังแสดงในตาราง 28 
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ตาราง 28 ผลการทดสอบคาความแปรปรวนของความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัทรับจาง
ผลิต รายดาน กับระดับการศึกษา 

 

ความพึงพอใจในงาน Levene Statistic df1 df2 Sig.
ดานลักษณะของงานที่ทํา 2.129 2 254 .121
ดานโอกาสไดรับความกาวหนา .874 2 254 .419
ดานความสัมพันธระหวาง
ผูบังคับบญัชา 

.330 2 254 .719 

 
จากตาราง 28 แสดงผลการวิเคราะหคาความแปรปรวนของความพึงพอใจในงานของ

พนักงานบริษัท รับจางผลิต รายดาน พบวา 
ดานลักษณะของงานที่ทํา พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.121 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 

หมายความวา นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
คาความแปรปรวนของทุกกลุมระดับการศึกษาไมแตกตางกัน หมายความวา คาความแปรปรวน
ของความพึงพอใจในงานดานลักษณะของงานที่ทําของทุกกลุมระดับการศึกษาไมแตกตางกัน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ดานโอกาสไดรับความกาวหนา พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.419 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 
หมายความวา นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
คาความแปรปรวนของทุกกลุมระดับการศึกษาไมแตกตางกัน หมายความวา คาความแปรปรวน
ของความพึงพอใจในงานดานโอกาสไดรับความกาวหนาของทุกกลุมระดับการศึกษาไมแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.719 ซึ่งมีคามากกวา 
0.05 หมายความวา นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
วา คาความแปรปรวนของทุกกลุมระดับการศึกษาไมแตกตางกัน หมายความวา คาความแปรปรวน
ของความพึงพอใจในงานดานความสัมพันธระหวางผูบังคับชาของทุกกลุมระดับการศึกษาไมตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงนําผลการวิเคราะหไปทดสอบสมมติฐาน เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตาง
ของความพึงพอใจในงานของทุกกลุมระดับการศึกษา ดานลักษณะของงานที่ทํา ดานโอกาสไดรับ
ความกาวหนา และความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา ซึ่งทุกกลุมสถานภาพสมรสมีความ
แปรปรวนไมแตกตางกัน โดยจะใชสถิติ ANOVA ในการทดสอบสมมติฐาน ที่ระดับความเชื่อม่ัน 
95% ผลการทดสอบจะยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคา Sig. 
(2-tailed) F-Probability มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติมากกวา 0.05 ผลการทดสอบดังแสดงใน
ตาราง 29 
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ตาราง 29 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงาน ของพนักงานบริษัท รับจางผลิต 
ดานลักษณะของงานที่ทํา ดานโอกาสไดรับความกาวหนา และดานความสัมพันธระหวาง
ผูบังคับบัญชา จําแนกตามระดับการศึกษา ดวยวิธีการทดสอบแบบ ANOVA 

 

ความพึงพอใจในงาน แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig.

ดานลักษณะงานที่ทํา ระหวางกลุม 2 1.875 .937 3.559* .030
ภายในกลุม 254 66.892 .263   
รวม 256 68.767     

ดานโอกาสไดรับความกาวหนา ระหวางกลุม 2 1.895 .947 1.978 .140
ภายในกลุม 254 121.659 .479   
รวม 256 123.554     

ด านความสั ม พันธ ร ะหว า ง
ผูบังคับบัญชา 

ระหวางกลุม 2 3.332 1.666 2.901 .057
ภายในกลุม 254 145.846 .574   
รวม 256 149.178     

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
จากตาราง 29 แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในงาน

ของพนักงานบริษัท รับจางผลิต แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก ดานลักษณะของงานที่ทํา ดานโอกาส
ไดรับความกาวหนา และดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา จําแนกตามระดับการศึกษา 
พบวา 

ดานลักษณะของงานที่ทํา ซึ่งทดสอบสมมติฐานดวยวิธีการแบบ ANOVA พบวา มีคา 
Sig. เทากับ 0.030 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานของของอยางนอย 2 กลุมระดับ
การศึกษาแตกตางกัน หมายความวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานดาน
ลักษณะของงานที่ทํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

ดานโอกาสไดรับความกาวหนา ซึ่งทดสอบสมมติฐานดวยวิธีการแบบ ANOVA พบวา มี
คา Sig. เทากับ 0.140 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานของทุกกลุมระดับการศึกษาไม
แตกตางกัน หมายความวา ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานดานโอกาส
ไดรับความกาวหนา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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ดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา ซึ่งทดสอบสมมติฐานดวยวิธีการแบบ ANOVA 
พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.057 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานของทุกกลุมระดับ
การศึกษาไมแตกตางกัน หมายความวา ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจใน
งานดาความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว 

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงนําผลการวิเคราะหไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) เพ่ือ
หาวาคาเฉลี่ยคูใดบางที่แตกตางกัน ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% ผลการทดสอบจะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา Sig. (2-tailed) F-Probability มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิตินอยกวา 0.05 ซึ่ง
ดานที่ใชสถิติ ANOVA ในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก ดานลักษณะของงานที่ทํา จะใชวิธีการ
ทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) ผลการทดสอบดังแสดงในตาราง 30 
 
ตาราง 30 การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานของพนักงาน

บริษัทรับจางผลิต ดานลักษณะของงานที่ทํา เปนรายคูจําแนกตามระดับการศึกษา ดวยวิธีการ
ทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) 

 

ระดับ
การศึกษา 

ต่ํากวา
ปริญญาตร ี ปริญญาตร ี สูงกวาปริญญาตร ี

 3.82 3.64 3.75 X
ต่ํากวา

ปริญญาตร ี
3.82 - .18* .07 

 (0.008) (0.523) 

3.64 - -.10 
(0.340) 

ปริญญาตร ี

3.75 - - - 
   

สูงกวา
ปริญญาตร ี

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
จากตาราง 30 แสดงผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของ

ความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัทรับจางผลิต เปนรายคูจําแนกตามระดับการศึกษา ดวย
วิธีการทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) พบวา    
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พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีความพึงพอใจในงานดานลักษณะของ
งานที่ทํามากกวาพนักงานที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญ โดยมีคาเฉลี่ยของความ
พึงพอใจมากกวา เทากับ .18 

สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สมมติฐานที่ 5 ฝายงานที่ปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน 
ในสวนน้ีเปนการทดสอบความสัมพันธระหวางฝายงานที่ปฏิบัติงานกับความพึงพอใจใน

งาน 3 ดาน ไดแก ดานลักษณะของงานที่ทํา ดานโอกาสไดรับความกาวหนา และดานความสัมพันธ
ระหวางผูบังคับบัญชา โดยมีสมมติฐานในการวิจัย และสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 5.1 ฝายงานที่ปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน
ในดานลักษณะของงานที่ทํา สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี้ 

H0 : คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานดานลักษณะของงานที่ทําของทุกกลุมฝายงานที่
ปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 

H1 : คาเฉล่ียของความพึงพอใจในงานดานลักษณะของงานของอยางนอย 2 กลุมฝาย
งานที่ปฏิบัติงานแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 5.2 ฝายงานที่ปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน
ดานโอกาสไดรับความกาวหนา สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี้ 

H0 : คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานดานโอกาสไดรับความกาวหนาของทุกกลุมฝาย
งานที่ปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 

H1 : คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานดานโอกาสไดรับความกาวหนาของอยางนอย 2 
กลุมฝายงานที่ปฏิบัติงานแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 5.3 ฝายงานที่ปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน
ในดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี้ 

H0 : คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาของทุก
กลุมฝายงานที่ปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 

H1 : คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาของ
อยางนอย 2 กลุมฝายงานที่ปฏิบัติแตกตางกัน 

สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจใน
งานของทุกกลุมฝายงานที่ปฏิบัติงาน ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% ผลการทดสอบจะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา Sig. (2-tailed) F-Probability มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิตินอยกวา 0.05 ถา
ใชสถิติ ANOVA ในการทดสอบสมมติฐาน และหากมีสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกัน จะนําไปเปรียบเทียบ
เชิงซอน (Multiple Comparison) โดยวิธีการทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) แต
ถาใชสถิติ Brown-Frosythe ในการทดสอบสมมติฐาน จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple 
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การทดสอบสมมติฐานดังกลาวจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนกอน โดยใชสถิติ 
Levene Statistic Test ในการทดสอบ หากพบวาคาความแปรปรวนของทุกกลุมฝายงานท่ี
ปฏิบัติงานไมแตกตางกัน (คา Sig. มีคามากกวาหรือเทากับ 0.05) จะใชสถิติ ANOVA ในการ
ทดสอบสมมติฐาน แตหากพบวาคาความแปรปรวนของอยางนอย 2 กลุมฝายงานที่ปฏิบัติงาน
แตกตางกัน (คา Sig. มีคานอยกวา 0.05) จะใชสถิติ Brown-Frosythe ในการทดสอบสมมติฐาน
เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในงานของทุกกลุมฝายงานที่ปฏิบัติงาน โดยมี
สมมติฐานดังนี้ 

H0 :  คาความแปรปรวนของทุกกลุมฝายงานที่ปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 
H1 : คาความแปรปรวนของอยางนอย 2 กลุมฝายงานที่ปฏิบัติงานแตกตางกัน 
ผลการทดสอบความความแปรปรวนของทุกฝายงานที่ปฏิบัติงาน โดยใชสถิติ Levene 

Statistic Test ดังแสดงในตาราง 31 
 

ตาราง 31 ผลการทดสอบคาความแปรปรวนของความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัทรับจาง
ผลิต รายดาน กับฝายงานที่ปฏิบัติงาน 

 

ความพึงพอใจในงาน Levene Statistic df1 df2 Sig.
ดานลักษณะของงานที่ทํา 3.923 4 252 .004*
ดานโอกาสไดรับความกาวหนา .095 4 252 .984
ดานความสัมพันธระหวาง
ผูบังคับบญัชา 

3.626 4 252 .007* 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
จากตาราง 31 แสดงผลการวิเคราะหคาความแปรปรวนของความพึงพอใจในงานของ

พนักงานบริษัทรับจางผลิต รายดาน พบวา 
ดานลักษณะของงานที่ทํา พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.004 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 

หมายความวา นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
คาความแปรปรวนของอยางนอย 2 กลุมฝายงานที่ปฏิบัติงานแตกตางกัน หมายความวา คาความ
แปรปรวนของความพึงพอใจในงานดานลักษณะของงานที่ทําของทุกกลุมฝายงานที่ปฏิบัติงาน
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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ดานโอกาสไดรับความกาวหนา พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.984 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 
หมายความวา นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
คาความแปรปรวนของทุกกลุมฝายงานที่ปฏิบัติงานไมแตกตางกัน หมายความวา คาความ
แปรปรวนของความพึงพอใจในงานดานโอกาสไดรับความกาวหนาของทุกกลุมฝายงานที่ปฏิบัติงาน
ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.007 ซึ่งมีคานอยกวา 
0.05 หมายความวา นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
วา คาความแปรปรวนของทุกกลุมฝายงานที่ปฏิบัติงานแตกตางกัน หมายความวา คาความ
แปรปรวนของความพึงพอใจในงานดานความสัมพันธระหวางผูบังคับชาของอยางนอย 2 กลุมฝาย
งานที่ปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงนําผลการวิเคราะหไปทดสอบสมมติฐาน เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตาง
ของความพึงพอใจในงานของทุกกลุมฝายงานที่ปฏิบัติงาน ดานโอกาสไดรับความกาวหนา ซึ่งทุก
กลุมฝายงานที่ปฏิบัติงานมีความแปรปรวนไมแตกตางกัน โดยจะใชสถิติ ANOVA ในการทดสอบ
สมมติฐาน ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% ผลการทดสอบจะยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคา Sig. (2-tailed) F-Probability มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติมากกวา 
0.05 ผลการทดสอบดังแสดงในตาราง 32 

สวนดานลักษณะของงานที่ทํา และดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา ซึ่งแตละกลุม
ฝายงานที่ปฏิบัติงานมีความแปรปรวนแตกตางกัน โดยจะใชสถิติ Brown-Frosythe ที่ระดับความ
เชื่อม่ัน 95% ผลการทดสอบจะยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา Sig. (2-tailed) F-
Probability มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติมากกวา 0.05 และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือ 
Sig. (2-tailed) F-Probability มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิตินอยกวา 0.05 ผลการทดสอบดังแสดงใน
ตาราง 33 
 
ตาราง 32 การเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงาน ของพนักงานบริษัท รับจางผลิต 

ดานโอกาสไดรบัความกาวหนา จําแนกตามฝายงานทีป่ฏิบัติงานดวยวิธกีารทดสอบแบบ ANOVA 
 

ความพึงพอใจในงาน แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig.

ดานโอกาสไดรับความกาวหนา ระหวางกลุม 4 7.146 1.787 3.867* .005
ภายในกลุม 252 116.408 .462   
รวม 256 123.554     

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
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ตาราง 33 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงาน ของพนักงานบริษัท รับจางผลิต ดาน
ลักษณะของงานที่ทํา และดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา จําแนกตามฝายงานที่
ปฏิบัติงาน ดวยวิธีการทดสอบแบบ Brown-Frosythe 

 

ความพึงพอใจในงาน Brown-Forsythe Statistic df1 df2 Sig.
ดานลักษณะของงานที่ทํา ระหวางกลุม .905 4 225.498 .462
ดานความสัมพันธระหวาง
ผูบังคับบัญชา 

ระหวางกลุม 4.545 4 180.357* .002

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
จากตาราง 32 และ 33 แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของความพึง

พอใจในงานของพนักงานบริษัท รับจางผลิต แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก ดานลักษณะของงานที่ทํา 
ดานโอกาสไดรับความกาวหนา และดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา จําแนกตามฝายงานที่
ปฏิบัติงาน พบวา 

ดานลักษณะของงานท่ีทํา ซึ่งทดสอบสมมติฐานดวยวิธีการแบบ Brown-Frosythe พบวา 
มีคา Sig. เทากับ 0.462 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คาเฉล่ียของความพึงพอใจในงานดานลักษณะของงานของทุก
กลุมฝายงานที่ปฏิบัติงานไมแตกตางกัน หมายความวา ฝายงานที่ปฏิบัติงานไมมีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจในงานดานลักษณะของงานที่ทํา  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

ดานโอกาสไดรับความกาวหนา ซึ่งทดสอบสมมติฐานดวยวิธีการแบบ ANOVA พบวา มี
คา Sig. เทากับ 0.005 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานของอยางนอย  2 กลุมฝาย
งานที่ปฏิบัติงานแตกตางกัน หมายความวา ฝายงานที่ปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับความพึงพอใจ
ในงานดานโอกาสไดรับความกาวหนา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 

ดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา ซึ่งทดสอบสมมติฐานดวยวิธีการแบบ Brown-
Frosythe พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.002 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานดาน
ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาของอยางนอย 2 กลุมฝายงานที่ปฏิบัติงานแตกตางกัน 
หมายความวา ฝายงานที่ปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานดานความสัมพันธ
ระหวางผูบังคับบัญชา อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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ดังน้ัน ผูวิจัยจึงนําผลการวิเคราะหไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) เพ่ือ
หาวาคาเฉลี่ยคูใดบางที่แตกตางกัน ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% ผลการทดสอบจะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา Sig. (2-tailed) F-Probability มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิตินอยกวา 0.01 ซึ่ง
ดานที่ใชสถิติ ANOVA ในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก ดานโอกาสไดรับความกาวหนา จะใชวิธีการ
ทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) ผลการทดสอบดังแสดงในตาราง 34 

สวนดานที่ใชสถิติ Brown-Frosythe ในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก ดานความสัมพันธ
ระหวางผูบังคับบัญชา จะใชวิธีการทดสอบแบบ Dunnett’s T3 ผลการทดสอบดังแสดงในตาราง 35 

 
ตาราง 34 การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานของพนักงาน

บริษัทรับจางผลิต ดานโอกาสไดรับความกาวหนา เปนรายคูจําแนกตามฝายงานที่ปฏิบัติงาน 
ดวยวิธีการทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) 

 

ฝายงานที่
ปฏิบัติงาน 

ทรัพยากร
มนุษย 

พาณิชย ธุรกิจ ฝายพัฒนา
คุณภาพ 

เทคนิค 
 

 3.49 3.47 3.18 3.03 3.31  X
ทรัพยากร
มนุษย 

3.49 - .01 .30* .45* .17 

 (0.898) (0.039) (0.001) (0.168) 

3.47  - .28* .44* .15 
  (0.044) (0.001) (0.191) 

พาณิชย 

3.18   - .15 -.12 
   (0.366) (0.377) 

ธุรกิจ 

3.03    - -.28* 

    (0.044) 
ฝายพัฒนา
คุณภาพ 

3.31     - 
     

เทคนิค 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
จากตาราง 34 แสดงผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของ

ความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัท รับจางผลิต เปนรายคูจําแนกตามฝายงานที่ปฏิบัติงาน 
ดวยวิธีการทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) พบวา 
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พนักงานฝายทรัพยากรมนุษย มีความพึงพอใจในงานดานโอกาสไดรับความกาวหนา
มากกวาพนักงานฝายธุรกิจและฝายพัฒนาคุณภาพ อยางมีนัยสําคัญ โดยมีคาเฉลี่ยของความพึง
พอใจมากกวา เทากับ .30 และ .45 ตามลําดับ  

พนักงานฝายพาณิชย มีความพึงพอใจในงานดานโอกาสไดรับความกาวหนามากกวา
พนักงานฝายธุรกิจและฝายพัฒนาคุณภาพ อยางมีนัยสําคัญ โดยมีคาเฉลี่ยของความพึงพอใจมาก
วา เทากับ .28 และ .44 ตามลําดับ 

พนักงานฝายพัฒนาคุณภาพ มีความพึงพอใจในงานดานโอกาสไดรับความกาวหนานอย
กวาพนักงานฝายเทคนิค อยางมีนัยสําคัญ โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจนอยกวา เทากับ -.28 

สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตาราง 35 การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานของพนักงาน

บริษัทรับจางผลิต ดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา  เปนรายคูจําแนกตามฝายที่
ปฏิบัติงาน ดวยวิธีการทดสอบแบบ Dunnett’s T3 

 
ฝายงานที่
ปฏิบัติงาน 

ทรัพยากร
มนุษย 

พาณิชย ธุรกิจ ฝายพัฒนา
คุณภาพ 

เทคนิค 
 

 3.61 3.66 3.10 3.32 3.30  X
ทรัพยากร
มนุษย 

3.61 - -05 .51 .28 .30 

 (1.000) (0.066) (0.399) (0.249) 

3.66  - .56* .34 .36 
  (0.023) (0.145) (0.066) 

พาณิชย 

3.10   - -.22 -.20 
   (0.944) (0.961) 

ธุรกิจ 

3.32    - .01 

    (1.000) 
ฝายพัฒนา
คุณภาพ 

3.30     - 
     

เทคนิค 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 35 แสดงผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของ
ความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัทรับจางผลิต เปนรายคูจําแนกตามฝายงานท่ีปฏิบัติงาน 
ดวยวิธีการทดสอบแบบ Dunnett’s T3 พบวา   
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พนักงานฝายพาณิชย มีความพึงพอใจในงานดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา
มากกวาพนักงานฝายธุรกิจ อยางมีนัยสําคัญ โดยมีคาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานมากกวา 
เทากับ .56 

สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สมมติฐานที่ 6 ระยะเวลาการทํางานมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน 
ในสวนนี้เปนการทดสอบความสัมพันธระหวางระยะเวลาการทํางานกับความพึงพอใจใน

งาน 3 ดาน ไดแก ดานลักษณะของงานที่ทํา ดานโอกาสไดรับความกาวหนา และดานความสัมพันธ
ระหวางผูบังคับบัญชา โดยมีสมมติฐานในการวิจัย และสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 6.1 ระยะเวลาการทํางานมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน
ในดานลักษณะของงานที่ทํา สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี้ 

H0 : คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานดานลักษณะของงานที่ทําของทุกกลุมระยะเวลา
การทํางานไมแตกตางกัน 

H1 : คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานดานลักษณะของงานของอยางนอย 2 กลุม
ระยะเวลาการทํางานแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 6.2 ระยะเวลาการทํางานมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน
ในดานโอกาสไดรับความกาวหนา สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี้ 

H0 : คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานดานโอกาสไดรับความกาวหนาของทุกกลุม
ระยะเวลาการทํางานไมแตกตางกัน 

H1 : คาเฉล่ียของความพึงพอใจในงานดานโอกาสไดรับความกาวหนาของอยางนอย 2 
กลุมระยะเวลาการทํางานแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 6.3 ระยะเวลาการทํางานมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน
ในดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี้ 

H0 : คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาของทุก
กลุมระยะเวลาการทํางานไมแตกตางกัน 

H1 : คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาของ
อยางนอย 2 กลุมระยะเวลาการทํางานแตกตางกัน 

สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจใน
งานของทุกกลุมระยะเวลาการทํางาน ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% ผลการทดสอบจะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา Sig. (2-tailed) F-Probability มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิตินอยกวา 0.05 ถา
ใชสถิติ ANOVA ในการทดสอบสมมติฐาน และหากมีสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกัน จะนําไปเปรียบเทียบ
เชิงซอน (Multiple Comparison) โดยวิธีการทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) แต
ถาใชสถิติ Brown-Frosythe ในการทดสอบสมมติฐาน จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple 
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การทดสอบสมมติฐานดังกลาวจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนกอน โดยใชสถิติ 
Levene Statistic Test ในการทดสอบ หากพบวาคาความแปรปรวนของทุกกลุมระยะเวลาการ
ทํางานไมแตกตางกัน (คา Sig. มีคามากกวาหรือเทากับ 0.05) จะใชสถิติ ANOVA ในการทดสอบ
สมมติฐาน แตหากพบวาคาความแปรปรวนของอยางนอย 2 กลุมระยะเวลาการทํางานแตกตางกัน 
(คา Sig. มีคานอยกวา 0.05) จะใชสถิติ Brown-Frosythe ในการทดสอบสมมติฐานเพ่ือ
เปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในงานของทุกกลุมระยะเวลาการทํางาน โดยมี
สมมติฐานดังนี้ 

H0 :  คาความแปรปรวนของทุกกลุมระยะเวลาการทํางานไมแตกตางกัน 
H1 : คาความแปรปรวนของอยางนอย 2 กลุมระยะเวลาการทํางานแตกตางกัน 
ผลการทดสอบความความแปรปรวนของทุกระยะเวลาการทํางาน โดยใชสถิติ Levene 

Statistic Test ดังแสดงในตาราง 36 
 

ตาราง 36 ผลการทดสอบคาความแปรปรวนของความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัทรับจาง
ผลิต รายดาน กับระยะเวลาการทํางาน 

 

ความพึงพอใจในงาน Levene Statistic df1 df2 Sig.
ดานลักษณะของงานที่ทํา .839 4 252 .501
ดานโอกาสไดรับความกาวหนา 1.641 4 252 .164
ดานความสัมพันธระหวาง
ผูบังคับบญัชา 

3.567 4 252* .008 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
จากตาราง 36 แสดงผลการวิเคราะหคาความแปรปรวนของความพึงพอใจในงานของ

พนักงานบริษัทรับจางผลิต รายดาน พบวา 
ดานลักษณะของงานที่ทํา พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.501 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 

หมายความวา นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
คาความแปรปรวนของทุกกลุมระยะเวลาการทํางานไมแตกตางกัน หมายความวา คาความ
แปรปรวนของความพึงพอใจในงานดานลักษณะของงานที่ทําของทุกกลุมระยะเวลาการทํางานไม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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ดานโอกาสไดรับความกาวหนา พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.164 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 
หมายความวา นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
คาความแปรปรวนของทุกกลุมระยะเวลาการทํางานไมแตกตางกัน หมายความวา คาความ
แปรปรวนของความพึงพอใจในงานดานโอกาสไดรับความกาวหนาของทุกกลุมระยะเวลาการ
ทํางานไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.008 ซึ่งมีคานอยกวา 
0.05 หมายความวา นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
วา คาความแปรปรวนของอยางนอย 2 กลุมระยะเวลาการทํางานแตกตางกัน หมายความวา คา
ความแปรปรวนของความพึงพอใจในงานดานความสัมพันธระหวางผูบังคับชาของทุกกลุม
ระยะเวลาการทํางานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงนําผลการวิเคราะหไปทดสอบสมมติฐาน เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตาง
ของความพึงพอใจในงานของทุกกลุมระยะเวลาการทํางาน ดานลักษณะของงานที่ทํา และดาน
โอกาสไดรับความกาวหนา ซึ่งทุกกลุมระยะเวลาการทํางานมีความแปรปรวนไมแตกตางกัน โดยจะ
ใชสถิติ ANOVA ในการทดสอบสมมติฐาน ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% ผลการทดสอบจะยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคา Sig. (2-tailed) F-Probability มีคา
ระดับนัยสําคัญทางสถิติมากกวา 0.05 ผลการทดสอบดังแสดงในตาราง 37 

สวนดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา ซึ่งแตละกลุมระยะเวลาการทํางานมีความ
แปรปรวนแตกตางกัน โดยจะใชสถิติ Brown-Frosythe ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% ผลการทดสอบจะ
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา Sig. (2-tailed) F-Probability มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ
มากกวา 0.05 และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือ Sig. (2-tailed) F-Probability มีคาระดับ
นัยสําคัญทางสถิตินอยกวา 0.05 ผลการทดสอบดังแสดงในตาราง 38 
 

ตาราง 37 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงาน ของพนักงานบริษัทรับจางผลิต 
ลักษณะของงานที่ทํา และดานโอกาสไดรับความกาวหนา จําแนกตามระยะเวลาการทํางานดวย
วิธีการทดสอบแบบ ANOVA 

 

ความพึงพอใจในงาน แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig.

ดานลักษณะของงานที่ทํา ระหวางกลุม 4 2.650 .662 2.525* .041
ภายในกลุม 252 66.118 .262   
รวม 256 68.767     

ดานโอกาสไดรับความกาวหนา ระหวางกลุม 4 3.313 .828 1.736 .143
ภายในกลุม 252 120.240 .477   
รวม 256 123.554     

 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
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ตาราง 38 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงาน ของพนักงานบริษัทรับจางผลิต ดาน
ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา จําแนกตามระยะเวลาการทํางาน ดวยวิธีการทดสอบแบบ 
Brown-Frosythe 

 

ความพึงพอใจในงาน Brown-Forsythe Statistic df1 df2 Sig.
ดานความสัมพันธระหวาง
ผูบังคับบัญชา 

ระหวางกลุม 3.472 4 117.331* .010

  
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
จากตาราง 37 และ 38 แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของความพึง

พอใจในงานของพนักงานบริษัทรับจางผลิต แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก ดานลักษณะของงานที่ทํา 
ดานโอกาสไดรับความกาวหนา และดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา จําแนกตามระยะเวลา
การทํางาน พบวา 

ดานลักษณะของงานที่ทํา ซึ่งทดสอบสมมติฐานดวยวิธีการแบบ ANOVA พบวา มีคา 
Sig. เทากับ 0.041 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานของอยางนอย  2 กลุมระยะเวลาการ
ทํางานแตกตางกัน หมายความวา ระยะเวลาการทํางานมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน
ดานลักษณะของงานที่ทํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

ดานโอกาสไดรับความกาวหนา ซึ่งทดสอบสมมติฐานดวยวิธีการแบบ ANOVA พบวา มี
คา Sig. เทากับ 0.143 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานของทุกกลุมระยะเวลาการ
ทํางานไมแตกตางกัน หมายความวา ระยะเวลาการทํางานไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจใน
งานดานโอกาสไดรับความกาวหนา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 

ดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา ซึ่งทดสอบสมมติฐานดวยวิธีการแบบ Brown-
Frosythe พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.01 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 ดังน้ันจึงยอมรับปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานดาน
ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาของอยางนอย 2 กลุมระยะเวลาการทํางานแตกตางกัน 
หมายความวา ระยะเวลาการทํางานมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานดานความสัมพันธ
ระหวางผูบังคับบัญชา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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ดังน้ัน ผูวิจัยจึงนําผลการวิเคราะหไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) เพ่ือ
หาวาคาเฉลี่ยคูใดบางที่แตกตางกัน ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% ผลการทดสอบจะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา Sig. (2-tailed) F-Probability มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิตินอยกวา 0.05 ซึ่ง
ดานที่ใชสถิติ ANOVA ในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก ดานลักษณะของงานที่ทํา จะใชวิธีการ
ทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) ผลการทดสอบดังแสดงในตาราง 39 

สวนดานที่ใชสถิติ Brown-Frosythe ในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก ดานความสัมพันธ
ระหวางผูบังคับบัญชา จะใชวิธีการทดสอบแบบ Dunnett’s T3 ผลการทดสอบดังแสดงในตาราง 40 
 
ตาราง 39 การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานของพนักงาน

บริษัทรับจางผลิต ดานลักษณะของงานที่ทําเปนรายคูจําแนกตามระยะเวลาการทํางาน ดวย
วิธีการทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) 

 
ระยะเวลาการ

ทํางาน  
ตํ่ากวาหรือ
เทากับ 5 ป 6 – 10 ป 11 – 15 ป 16 – 20 ป 21 ปข้ึนไป 

 3.67 3.73 3.74 3.62 4.03 X
ตํ่ากวาหรือ
เทากับ 5 ป 

3.67 - -.05 -.06 .05 -.35* 

 (0.541) (0.498) (0.638) (0.003) 

6 – 10 ป 3.73 - -.01 .10 -.30* 
(0.912) (0.369) (0.016)

11 – 15 ป 3.74 - .11 -.29* 
(0.345) (0.026)

16 – 20 ป 3.62 - -.40* 
(0.005)

21 4.03 - 
 

ปข้ึนไป 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
จากตาราง 39 แสดงผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของ

ความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัทรับจางผลิต เปนรายคูจําแนกตามระยะเวลาการทํางาน 
ดวยวิธีการทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) พบวา 

พนักงานที่มีระยะเวลาการทํางานต่ํากวาหรือเทากับ 5 ป ระยะเวลาการทํางาน 6-10 ป 
ระยะเวลาการทํางาน 11-15 ป และระยะเวลาการทํางาน 16-20 ป มีความพึงพอใจในงานดาน
ลักษณะของงานที่ทํานอยกวา พนักงานที่มีระยะเวลาการทํางาน 21 ปขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญ โดย
มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจนอยกวา เทากับ -.003 -.016 -.026 และ -.005 ตามลําดับ 
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ตาราง 40 การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานของพนักงาน
บริษัทรับจางผลิต ดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา  เปนรายคูจําแนกตามระยะเวลา
การทํางาน ดวยวิธีการทดสอบแบบ Dunnett’s T3 

 
ระยะเวลาการ

ทํางาน  
ตํ่ากวาหรือ
เทากับ 5 ป 6 – 10 ป 11 – 15 ป 16 – 20 ป 21 ปข้ึนไป 

 3.42 3.59 3.61 3.30 2.97 X
ตํ่ากวาหรือ
เทากับ 5 ป 

3.42 - -.17 -.19 .11 -.44 

 (0.871) (0.590) (0.992) (0.390) 

6 – 10 ป 3.59 - -.01 .29 .62 
(1.000) (0.512) (0.112)

11 – 15 ป 3.61 - .30 .64* 
(0.289) (0.074)

16 – 20 ป 3.30 - .33 
(0.830)

21 2.97 - 
 

ปข้ึนไป 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 40 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของความพึง
พอใจในงานของพนักงานบริษัทรับจางผลิต เปนรายคูจําแนกตามระยะเวลาการทํางาน ดวยวิธีการ
ทดสอบแบบ Dunnett’s T3 พบวา คาเฉล่ียของความพึงพอใจในงานดานความสัมพันธระหวาง
ผูบังคับบัญชาของอยางนอย 2 กลุมระยะเวลาการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 แต
เม่ือนํามาเปรียบเทียบวิเคราะหเปนรายคูกลับพบวาไมมีคูใดแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 7  รายไดตอเดือนมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน 
ในสวนนี้เปนการทดสอบความสัมพันธระหวางรายไดตอเดือนกับความพึงพอใจในงาน 3 

ดาน ไดแก ดานลักษณะของงานที่ทํา ดานโอกาสไดรับความกาวหนา และดานความสัมพันธ
ระหวางผูบังคับบัญชา โดยมีสมมติฐานในการวิจัย และสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 7.1 รายไดตอเดือนมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานในดาน
ลักษณะของงานที่ทํา สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี้ 

H0 : คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานดานลักษณะของงานที่ทําของทุกกลุมรายไดตอ
เดือนไมแตกตางกัน 

H1 : คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานดานลักษณะของงานของอยางนอย 2 กลุมรายได
ตอเดือนแตกตางกัน 
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สมมติฐานที่ 7.2 รายไดตอเดือนมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานดาน
โอกาสไดรับความกาวหนา สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี้ 

H0 : คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานดานโอกาสไดรับความกาวหนาของทุกกลุม
รายไดตอเดือนไมแตกตางกัน 

H1 : คาเฉล่ียของความพึงพอใจในงานดานโอกาสไดรับความกาวหนาของอยางนอย 2 
กลุมรายไดตอเดือนแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 7.3 รายไดตอเดือนมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานในดาน
ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี้ 

H0 : คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาของทุก
กลุมรายไดตอเดือนไมแตกตางกัน 

H1 : คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาของ
อยางนอย 2 กลุมรายไดตอเดือนแตกตางกัน 

สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจใน
งานของทุกกลุมรายไดตอเดือน ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% ผลการทดสอบจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) ก็ตอเม่ือคา Sig. (2-tailed) F-Probability มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิตินอยกวา 0.05 ถาใช
สถิติ ANOVA ในการทดสอบสมมติฐาน และหากมีสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอยหน่ึงคูที่แตกตางกัน จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน 
(Multiple Comparison) โดยวิธีการทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) แตถาใช
สถิติ Brown-Frosythe ในการทดสอบสมมติฐาน จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple 
Comparison) โดยวิธีการทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือหาคาเฉลี่ยคูใดบางที่แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังน้ี 

การทดสอบสมมติฐานดังกลาวจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนกอน โดยใชสถิติ 
Levene Statistic Test ในการทดสอบ หากพบวาคาความแปรปรวนของทุกกลุมรายไดตอเดือนไม
แตกตางกัน (คา Sig. มีคามากกวาหรือเทากับ 0.05) จะใชสถิติ ANOVA ในการทดสอบสมมติฐาน 
แตหากพบวาคาความแปรปรวนของอยางนอย 2 กลุมรายไดตอเดือนแตกตางกัน (คา Sig. มีคา
นอยกวา 0.05) จะใชสถิติ Brown-Frosythe ในการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความ
แตกตางของความพึงพอใจในงานของทุกกลุมฝายงานที่ปฏิบัติงาน โดยมีสมมติฐานดังนี้ 

H0 :  คาความแปรปรวนของทุกกลุมรายไดตอเดือนไมแตกตางกัน 
H1 : คาความแปรปรวนของอยางนอย 2 กลุมรายไดตอเดือนแตกตางกัน 
ผลการทดสอบความความแปรปรวนของทุกกลุมรายไดตอเดือน โดยใชสถิติ Levene 

Statistic Test ดังแสดงในตาราง 41 
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ตาราง 41 ผลการทดสอบคาความแปรปรวนของความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัทรับจาง
ผลิต รายดาน กับรายไดตอเดือน 

 

ความพึงพอใจในงาน Levene Statistic df1 df2 Sig.
ดานลักษณะของงานที่ทํา .126 5 251 .986
ดานโอกาสไดรับความกาวหนา 1.283 5 251 .272
ดานความสัมพันธระหวาง
ผูบังคับบญัชา 

1.741 5 251 .126 

 
จากตาราง 41 แสดงผลการวิเคราะหคาความแปรปรวนของความพึงพอใจในงานของ

พนักงานบริษัทรับจางผลิต รายดาน พบวา 
ดานลักษณะของงานที่ทํา พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.986 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 

หมายความวา นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
คาความแปรปรวนของกลุมรายไดตอเดือนไมแตกตางกัน หมายความวา คาความแปรปรวนของ
ความพึงพอใจในงานดานลักษณะของงานที่ทําของทุกกลุมรายไดตอเดือนไมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ดานโอกาสไดรับความกาวหนา พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.272 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 
หมายความวา นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
คาความแปรปรวนของทุกกลุมรายไดตอเดือนไมแตกตางกัน หมายความวา คาความแปรปรวนของ
ความพึงพอใจในงานดานโอกาสไดรับความกาวหนาของทุกกลุมรายไดตอเดือนไมแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.126 ซึ่งมีคามากกวา 
0.05 หมายความวา นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
วา คาความแปรปรวนของทุกกลุมรายไดตอเดือนไมแตกตางกัน หมายความวา คาความแปรปรวน
ของความพึงพอใจในงานดานโอกาสไดรับความกาวหนาของทุกกลุมรายไดตอเดือนไมแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงนําผลการวิเคราะหไปทดสอบสมมติฐาน เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตาง
ของความพึงพอใจในงานของทุกกลุมรายไดตอเดือน ดานลักษณะการทํางาน ดานโอกาสไดรับ
ความกาวหนา และดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชามีความแปรปรวนไมแตกตางกัน โดยจะ
ใชสถิติ ANOVA ในการทดสอบสมมติฐาน ที่ระดับความเช่ือม่ัน 95% ผลการทดสอบจะยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคา Sig. (2-tailed) F-Probability มีคา
ระดับนัยสําคัญทางสถิติมากกวา 0.05 ผลการทดสอบดังแสดงในตาราง 42 
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ตาราง 42 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงาน ของพนักงานบริษัทรับจางผลิต 
ดานลักษณะงานที่ทํา ดานโอกาสไดรับความกาวหนา และความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา 
จําแนกตามรายไดตอเดือนดวยวิธีการทดสอบแบบ ANOVA 

 

ความพึงพอใจในงาน แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig.

ดานลักษณะงานที่ทํา ระหวางกลุม 5 1.341 .268 .999 .419
ภายในกลุม 251 67.426 .269   
รวม 256 68.767     

ดานโอกาสไดรับความกาวหนา ระหวางกลุม 5 .929 .186 .380 .862
ภายในกลุม 251 122.625 .489   
รวม 256 123.554     

ด านคว ามสั ม พันธ ร ะหว า ง
ผูบังคับบัญชา 

ระหวางกลุม 5 2.954 .591 1.014 .410
ภายในกลุม 251 146.225 .583   
รวม 256 149.178     

 
จากตาราง 42 แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในงาน

ของพนักงานบริษัทรับจางผลิต แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก ดานลักษณะของงานที่ทํา ดานโอกาส
ไดรับความกาวหนา และดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา จําแนกตามรายไดตอเดือน 
พบวา 

ดานลักษณะของงานที่ทํา ซึ่งทดสอบสมมติฐานดวยวิธีการแบบ ANOVA พบวา มีคา 
Sig. เทากับ 0.419 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานดานลักษณะของงานของทุกกลุม
รายไดตอเดือนไมแตกตางกัน หมายความวา รายไดตอเดือนไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจใน
งานดานลักษณะของงานที่ทํา  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 

ดานโอกาสไดรับความกาวหนา ซึ่งทดสอบสมมติฐานดวยวิธีการแบบ ANOVA พบวา มี
คา Sig. เทากับ 0.862 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานของทุกกลุมรายไดตอเดือนไม
แตกตางกัน หมายความวา รายไดตอเดือนไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานดานโอกาส
ไดรับความกาวหนา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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ดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา ซึ่งทดสอบสมมติฐานดวยวิธีการแบบ ANOVA 
พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.410 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานดานความสัมพันธ
ระหวางผูบังคับบัญชาของทุกกลุมรายไดตอเดือนไมแตกตางกัน หมายความวา รายไดตอเดือนไมมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

ในสวนของสมมติฐานที่ 8-12 จะทําการทดสอบสมมติฐานดวยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
แบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และ การวิเคราะหการ
ถดถอย แบบพหุคูณ (Multiple Regression) ซึ่งเปนการทดสอบความสัมพันธระหวางพฤติกรรม
ผูนําโดยมีทั้งหมด 2 ดานคือ ดานมิติผูนําที่มุงคนหรือคํานึงถึงผูอ่ืนเปนหลัก และมิติผูนําที่มุงงาน
หรือคํานึงถึงตนเองเปนหลัก และ คุณลักษณะผูนําโดยมีทั้งหมด 3 ดานคือ ดานความซื่อสัตยและมี
ศักด์ิศรี ความเชื่อม่ันในตนเอง และความรูเก่ียวกับงานในหนาที่ กับความพึงพอใจในงานโดยมี
ทั้งหมด 3 ดานไดแก ดานลักษณะของงานที่ทํา ดานโอกาสไดรับความกาวหนา และความสัมพันธ
ระหวางผูบังคับบัญชา โดยมีสมมติฐานในการวิจัยและสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 

สมมติฐานที่ 8 พฤติกรรมผูนําดานมิติผูนําที่มุงคนหรือคํานึงถึงผูอ่ืนเปนหลักมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน 

สมมติฐานที่ 8.1 พฤติกรรมผูนําดานมิติผูนําที่มุงคนหรือคํานึงถึงผูอ่ืนเปนหลักมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานในดานลักษณะของงานที่ทํา 

H0 : พฤติกรรมผูนําดานมิติผูนําที่มุงคนหรือคํานึงถึงผูอ่ืนเปนหลักกับความพึงพอใจใน
งานดานลักษณะของงานที่ทําไมมีความสัมพันธกันในรูปเสนตรง 

H1 : พฤติกรรมผูนําดานมิติผูนําที่มุงคนหรือคํานึงถึงผูอ่ืนเปนหลักกับความพึงพอใจใน
งานดานลักษณะของงานที่ทํามีความสัมพันธกันในรูปเสนตรง 

สมมติฐานที่ 8.2 พฤติกรรมผูนําดานมิติผูนําที่มุงคนหรือคํานึงถึงผูอ่ืนเปนหลักมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานในดานโอกาสไดรับความกาวหนา 

H0 : พฤติกรรมผูนําดานมิติผูนําที่มุงคนหรือคํานึงถึงผูอ่ืนเปนหลักกับความพึงพอใจใน
งานดานโอกาสไดรับความกาวหนาไมมีความสัมพันธกันในรูปเสนตรง 

H1 : พฤติกรรมผูนําดานมิติผูนําที่มุงคนหรือคํานึงถึงผูอ่ืนเปนหลักกับความพึงพอใจใน
งานดานโอกาสไดรับความกาวหนามีความสัมพันธกันในรูปเสนตรง 

สมมติฐานที่ 8.3 พฤติกรรมผูนําดานมิติผูนําที่มุงคนหรือคํานึงถึงผูอ่ืนเปนหลักมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานในดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา 

H0 : พฤติกรรมผูนําดานมิติผูนําที่มุงคนหรือคํานึงถึงผูอ่ืนเปนหลักกับความพึงพอใจใน
งานดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาไมมีความสัมพันธกันในรูปเสนตรง 

H1 : พฤติกรรมผูนําดานมิติผูนําที่มุงคนหรือคํานึงถึงผูอ่ืนเปนหลักกับความพึงพอใจใน
งานดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชามีความสัมพันธกันในรูปเสนตรง 
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สมมติฐานที่ 9 พฤติกรรมผูนําดานมิติผูนําที่มุงงานหรือคํานึงถึงตนเองเปนหลักมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน 

สมมติฐานที่ 9.1 พฤติกรรมผูนําดานมิติผูนําที่มุงงานหรือคํานึงถึงตนเองเปนหลัก
มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานในดานลักษณะของงานที่ทํา 

H0 : พฤติกรรมผูนําดานมิติผูนําที่มุงงานหรือคํานึงถึงตนเองเปนหลักกับความพึงพอใจ
ในงานดานลักษณะของงานที่ทําไมมีความสัมพันธกันในรูปเสนตรง 

H1 : พฤติกรรมผูนําดานมิติผูนําที่มุงงานหรือคํานึงถึงตนเองกับความพึงพอใจในงาน
ดานลักษณะของงานที่ทํามีความสัมพันธกันในรูปเสนตรง 

สมมติฐานที่ 9.2 พฤติกรรมผูนําดานมิติผูนําที่มุงงานหรือคํานึงถึงตนเองเปนหลัก
มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานในดานโอกาสไดรับความกาวหนา 

H0 : พฤติกรรมผูนําดานมิติผูนําที่มุงงานหรือคํานึงถึงตนเองเปนหลักกับความพึงพอใจ
ในงานดานโอกาสไดรับความกาวหนาไมมีความสัมพันธกันในรูปเสนตรง 

H1 : พฤติกรรมผูนําดานมิติผูนําที่มุงงานหรือคํานึงถึงตนเองเปนหลักกับความพึงพอใจ
ในงานดานโอกาสไดรับความกาวหนามีความสัมพันธกันในรูปเสนตรง 

สมมติฐานที่ 9.3 พฤติกรรมผูนําดานมิติผูนําที่มุงงานหรือคํานึงถึงตนเองเปนหลัก
มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานในดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา 

H0 : พฤติกรรมผูนําดานมิติผูนําที่มุงงานหรือคํานึงถึงตนเองเปนหลักกับความพึงพอใจ
ในงานดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาไมมีความสัมพันธกันในรูปเสนตรง 

H1 : พฤติกรรมผูนําดานมิติผูนําที่มุงงานหรือคํานึงถึงตนเองเปนหลักกับความพึงพอใจ
ในงานดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชามีความสัมพันธกันในรูปเสนตรง 

สมมติฐานที่ 10 คุณลั กษณะ ผู นํ า ด า นคว ามซื่ อ สั ต ย แ ล ะมี ศั ก ดิ์ ศ รี มี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน 

สมมติฐานที่ 10.1 คุณลั กษณะ ผู นํ า ด า นคว ามซื่ อ สั ต ย แ ล ะมี ศั ก ดิ์ ศ รี มี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานในดานลักษณะของงานที่ทํา 

H0 : คุณลักษณะผูนําดานความซื่อสัตยและมีศักด์ิศรีกับความพึงพอใจในงานดาน
ลักษณะของงานที่ทําไมมีความสัมพันธกันในรูปเสนตรง 

H1 : คุณลักษณะผูนําดานความซื่อสัตยและมีศักด์ิศรีกับความพึงพอใจในงานดาน
ลักษณะของงานที่ทํามีความสัมพันธกันในรูปเสนตรง 

สมมติฐานที่ 10.2 คุณลั กษณะ ผู นํ า ด า นค ว าม ซ่ื อ สั ต ย แ ล ะ มี ศั ก ดิ์ ศ รี มี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานในดานโอกาสไดรับความกาวหนา 

H0 : คุณลักษณะผูนําดานความซื่อสัตยและมีศักด์ิศรีกับความพึงพอใจในงานดาน
โอกาสไดรับความกาวหนาไมมีความสัมพันธกันในรูปเสนตรง 
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H1 : คุณลักษณะผูนําดานความซื่อสัตยและมีศักด์ิศรีกับความพึงพอใจในงานดาน
โอกาสไดรับความกาวหนามีความสัมพันธกันในรูปเสนตรง 

สมมติฐานที่ 10.3 คุณลั กษณะ ผู นํ า ด า นค ว าม ซ่ื อ สั ต ย แ ล ะ มี ศั ก ดิ์ ศ รี มี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานในดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา 

H0 : คุณลักษณะผูนําดานความซื่อสัตยและมีศักด์ิศรีกับความพึงพอใจในงานดาน
ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาไมมีความสัมพันธกันในรูปเสนตรง 

H1 : คุณลักษณะผูนําดานความซื่อสัตยและมีศักด์ิศรีกับความพึงพอใจในงานดาน
ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชามีความสัมพันธกันในรูปเสนตรง 

สมมติฐานที่ 11 คุณลักษณะผูนําดานความเชื่อม่ันในตนเองมีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจในงาน 

สมมติฐานที่ 11.1 คุณลักษณะผูนําดานความเชื่อม่ันในตนเองมีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจในงานในดานลักษณะของงานที่ทํา 

H0 : คุณลักษณะผูนําดานความเชื่อม่ันในตนเองกับความพึงพอใจในงานดานลักษณะ
ของงานที่ทําไมมีความสัมพันธกันในรูปเสนตรง 

H1 : คุณลักษณะผูนําดานความเชื่อม่ันในตนเองกับความพึงพอใจในงานดานลักษณะ
ของงานที่ทํามีความสัมพันธกันในรูปเสนตรง 

สมมติฐานที่ 11.2 คุณลักษณะผูนําดานความเช่ือม่ันในตนเองมีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจในงานในดานโอกาสไดรับความกาวหนา 

H0 : คุณลักษณะผูนําดานความเชื่อม่ันในตนเองกับความพึงพอใจในงานดานโอกาส
ไดรับความกาวหนาไมมีความสัมพันธกันในรูปเสนตรง 

H1 : คุณลักษณะผูนําดานความเชื่อม่ันในตนเองกับความพึงพอใจในงานดานโอกาส
ไดรับความกาวหนามีความสัมพันธกันในรูปเสนตรง 

สมมติฐานที่ 11.3 คุณลักษณะผูนําดานความเช่ือม่ันในตนเองมีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจในงานในดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา 

H0 : คุณลักษณะผูนําดานความเช่ือม่ันในตนเองกับความพึงพอใจในงานดาน
ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาไมมีความสัมพันธกันในรูปเสนตรง 

H1 : คุณลักษณะผูนําดานความเช่ือม่ันในตนเองกับความพึงพอใจในงานดาน
ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชามีความสัมพันธกันในรูปเสนตรง 

สมมติฐานที่ 12 คุณลั กษณะ ผู นํ าด านความ รู เ ก่ี ยว กับงานในหน าที่ มี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน 

สมมติฐานที่ 12.1 คุณลั กษณะ ผู นํ าด านความ รู เ ก่ี ยว กับงานในหน าที่ มี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานในดานลักษณะของงานที่ทํา 



 109

H0 : คุณลักษณะผูนําดานความรูเก่ียวกับงานในหนาที่กับความพึงพอใจในงานดาน
ลักษณะของงานที่ทําไมมีความสัมพันธกันในรูปเสนตรง 

H1 : คุณลักษณะผูนําดานความรูเก่ียวกับงานในหนาที่กับความพึงพอใจในงานดาน
ลักษณะของงานที่ทํามีความสัมพันธกันในรูปเสนตรง 

สมมติฐานที่ 12.2 คุณลั กษณะ ผู นํ าด านความ รู เ ก่ี ยว กับงานในหน าที่ มี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานในดานโอกาสไดรับความกาวหนา 

H0 : คุณลักษณะผูนําดานความรูเก่ียวกับงานในหนาที่กับความพึงพอใจในงานดาน
โอกาสไดรับความกาวหนาไมมีความสัมพันธกันในรูปเสนตรง 

H1 : คุณลักษณะผูนําดานความรูเก่ียวกับงานในหนาที่กับความพึงพอใจในงานดาน
โอกาสไดรับความกาวหนามีความสัมพันธกันในรูปเสนตรง 

สมมติฐานที่ 12.3 คุณลั กษณะ ผู นํ าด านความ รู เ ก่ี ยว กับงานในหน าที่ มี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานในดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา 

H0 : คุณลักษณะผูนําดานความรูเก่ียวกับงานในหนาที่กับความพึงพอใจในงานดาน
ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาไมมีความสัมพันธกันในรูปเสนตรง 

H1 : คุณลักษณะผูนําดานความรูเก่ียวกับงานในหนาที่กับความพึงพอใจในงานดาน
ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชามีความสัมพันธกันในรูปเสนตรง 
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ตาราง 43 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําและคุณลักษณะผูนํากับความพึง
พอใจในงานของพนักงานบริษัทรับจางผลิต  

 

พฤติกรรมผูนํา
และลักษณะผูนํา 

ความพึงพอใจในงาน 
 

ลักษณะของงานที่ทํา  โอกาสไดรับ   
  ความกาวหนา  

ความสัมพันธ
ระหวาง

ผูบังคับบัญชา 
 

 Pearson 
Correlation  

Sig.
(2-tailed) 

Pearson 
Correlation 

Sig.
(2-tailed)

Pearson 
Correlation  

Sig.
(2-tailed)

มิติผูนําที่มุงคนหรือ
คํานึงถึงผูอื่นเปน
หลัก 
 

.425* .000 .401* .000 .692* .000 

มิติผูนําที่มุงงาน
หรือคํานึงถึงตนเอง
เปนหลัก 
 

.303* .000 .375* .000 .482* .000 

ความซื่อสัตยและมี
ศักดิ์ศรี 

.373* .000 .517* .000 .790* .000 

ความเชื่อมั่นใน
ตนเอง 

.341* .000 .400* .000 .648* .000 

ความรูเกี่ยวกับงาน
ในหนาท่ี 

.348* .000 .482* .000 .791* .000 

    

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตาราง 43 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําและคุณลักษณะ

ผูนําและความพึงพอใจในงาน โดยวิเคราะหดวย Pearson Product Moment Correlation Coefficient 
สามารถวิเคราะหไดดังตอไปน้ี 

ดานลักษณะของงานที่ทํา  
   ในการทดสอบความพึงพอใจในงานในดานลักษณะของงานที่ทํา พบวา พฤติกรรมผูนํา

ดานมิติผูนําที่มุงคนหรือคํานึงถึงผูอ่ืนเปนหลัก คุณลักษณะผูนําดานความซ่ือสัตยและมีศักด์ิศรี 
คุณลักษณะผูนําดานความรูเก่ียวกับงานในหนาที่ และคุณลักษณะผูนําดานความเชื่อม่ันในตนเอง มี
ความสัมพันธทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคา Sig. (2-tailed) 
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ดานโอกาสไดรับความกาวหนา 
ในการทดสอบความพึงพอใจในงานในดานโอกาสไดรับความกาวหนา พบวา คุณลักษณะ

ผูนําดานความซ่ือสัตยและมีศักด์ิศรี คุณลักษณะผูนําดานความรูเก่ียวกับงานในหนาที่ พฤติกรรม
ผูนําดานมิติผูนําที่มุงคนและหรือคํานึงถึงผูอ่ืนเปนหลัก คุณลักษณะผูนําดานความเชื่อม่ันในตนเอง 
และพฤติกรรมผูนํามิติผูนําที่มุงงานและหรือคํานึงถึงตนเองเปนหลักกับความพึงพอใจในงานดาน
โอกาสไดรับความกาวหนา มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ โดยมีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 โดยมีคาสัมประสิทธิ์ เทากับ .517 .482 .401 .400 
และ .375 ตามลําดับ 

ดานความสมัพันธระหวางผูบังคับบญัชา 
ในการทดสอบความพึงพอใจในงานในดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา พบวา 

คุณลักษณะผูนําดานความรูเก่ียวกับงานในหนาที่ และความซื่อสัตยและมีศักด์ิศรีกับความพึงพอใจ
ในงานดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับสูง โดยมี
คาคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 อยางมีคานัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคาสัมประสิทธิ์ เทากับ .791 
และ .790 ตามลําดับ และพฤติกรรมผูนํามิติผูนําที่มุงคนและหรือคํานึงถึงผูอ่ืนเปนหลัก คุณลักษณะ
ผูนําความเชื่อม่ันในตนเอง และพฤติกรรมผูนํามิติผูนําที่มุงงานและหรือคํานึงถึงตนเองเปนหลักกับ
ความพึงพอใจในงานดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันใน
ระดับปานกลาง โดยมีคาคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 อยางมีคานัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคา
สัมประสิทธิ์ เทากับ .692 .648 และ .482 ตามลําดับ 
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ตาราง 44 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําและคุณลักษณะผูนํากับความพึง
พอใจในงานดานลักษณะของงานที่ทําของพนักงานบริษัทรับจางผลิต โดยใชวิธี Mulitple 
Regression 

 

ตัวแปรความถดถอยเชิงพหุ 
คาสัมประสิทธความถดถอย 

t p Unstandardized 
(β) 

Standardized 
Beta 

คาคงท่ี (Constant) (β0) 2.237  11.411 .000 

มิติผูนําท่ีมุงคนหรือคํานึงถึงผูอื่นเปน
หลัก (β1) 

.241* .288 3.783 .000 

มิติผูนําท่ีมุงงานหรือคํานึงถึงตนเองเปน
หลัก (β2) 

.067 .075 1.058 .291 

ความซื่อสัตยและมีศักดิ์ศรี (β3) .077 .108 1.102 .272 

เชื่อมั่นในตนเอง (β4) .050 .076 .838 .403 

ดานความรูเกี่ยวกับงานในหนาท่ี (β5) -.008 -.011 -.110 .913 

Adjusted R Square .192    
Std. Error of the Estimate .465    
F 13.138    
Sig. .000**   

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 

จากตาราง 44 พบวา คาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (β) แสดงถึงตัวแปรที่มี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานดานลักษณะของงานที่ทํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ไดแก พฤติกรรมผูนําดานมิติผูนํามุงคนหรือคํานึงถึงผูอ่ืนเปนหลัก  

จากคา Adjusted R2 มีคาเทากับ .192 และคา Sig. เทากับ .000 แสดงวา ตัวแปรดาน
มิติผูนําที่มุงคนหรือคํานึงถึงผูอ่ืนเปนหลัก สามารถธิบายความพึงพอใจงานดานลักษณะของงานที่
ทําไดรอยละ 19.2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

คาสัมประสิทธิ์ (B) ของพฤติกรรมผูนําดานมิติผูนํามุงคนหรือคํานึงถึงผูอ่ืนเปนหลัก 
แสดงวา ตัวแปรนี้มีความสัมพันธเชิงบวกกับความพึงพอใจในงานดานลักษณะของงานที่ทํา 
หมายความวา เม่ือพฤติกรรมผูนําดานมิติผูนํามุงคนหรือคํานึงถึงผูอ่ืนเปนหลัก เพ่ิมขึ้น 1 หนวย
โดยไมมีอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนเขามาเกี่ยวของ พนักงานจะมีความพึงพอใจในงานดานลักษณะของ
งานที่ทําเพ่ิมขึ้น .241 หนวย 
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ตาราง 45 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําและคุณลักษณะผูนํากับความพึง
พอใจในงานดานโอกาสไดรับความกาวหนาของพนักงานบริษัทรับจางผลิต โดยใชวิธี Mulitple 
Regression 

 

ตัวแปรความถดถอยเชิงพหุ 
คาสัมประสิทธความถดถอย 

t p Unstandardized 
(β) 

Standardized 
Beta 

คาคงท่ี (Constant) (β0) 1.111  4.482 .000 

มิติผูนําท่ีมุงคนหรือคํานึงถึงผูอื่นเปน
หลัก (β1) 

.083 .074 1.028 .305 

มิติผูนําท่ีมุงงานหรือคํานึงถึงตนเองเปน
หลัก (β2) 

.135 .113 1.682 .094 

ความซื่อสัตยและมีศักดิ์ศรี (β3) .290* .304 3.283 .001 

เชื่อมั่นในตนเอง (β4) -.032 -.037 -.434 .665 

ดานความรูเกี่ยวกับงานในหนาท่ี (β5) .149 .166 1.688 .093 

Adjusted R Square .281    
Std. Error of the Estimate .589    
F 20.962    
Sig. .000**   

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 

จากตาราง 45 พบวา คาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (β) แสดงถึงตัวแปรที่มี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานดานโอกาสไดรับความกาวหนา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ไดแก คุณลักษณะผูนําดานความซื่อสัตยและมีศักด์ิศรี  

จากคา Adjusted R2 มีคาเทากับ .281 และคา Sig. เทากับ .000 แสดงวา ตัวแปร
คุณลักษณะดานความซื่อสัตยและมีศักด์ิศรี สามารถอธิบายความพึงพอใจงานดานโอกาสไดรับ
ความกาวหนาได รอยละ 28.1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

คาสัมประสิทธิ์ (B) ของคุณลักษณะผูนําดานความซื่อสัตยและมีศักด์ิศรี แสดงวา ตัวแปร
นี้มีความสัมพันธเชิงบวกกับความพึงพอใจในงานดานโอกาสไดรับความกาวหนา หมายความวา 
เม่ือคุณลักษณะผูนําดานความซื่อสัตยและมีศักด์ิศรี  เพ่ิมขึ้น 1 หนวยโดยไมมีอิทธิพลของตัวแปร
อ่ืนเขามาเก่ียวของ พนักงานจะมีความพึงพอใจในงานดานโอกาสไดรับความกาวหนาเพ่ิมขึ้น .290 
หนวย 
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ตาราง 46 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําและคุณลักษณะผูนํากับความพึง
พอใจในงานดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาของพนักงานบริษัทรับจางผลิต โดยใชวิธี 
Mulitple Regression 

 

ตัวแปรความถดถอยเชิงพหุ 
คาสัมประสิทธความถดถอย 

t p Unstandardized 
(β) 

Standardized 
Beta 

คาคงท่ี (Constant) (β0) -.231  -1.383 .168 

มิติผูนําท่ีมุงคนหรือคํานึงถึงผูอื่นเปน
หลัก (β1) 

.303* .245 5.570 .000 

มิติผูนําท่ีมุงงานหรือคํานึงถึงตนเองเปน
หลัก (β2) 

-.015 -.011 -.277 .782 

ความซื่อสัตยและมีศักดิ์ศรี (β3) .368* .352 6.176 .000 

เชื่อมั่นในตนเอง (β4) .011 .012 .223 .824 

ดานความรูเกี่ยวกับงานในหนาท่ี (β5) .352* .359 5.932 .000 

Adjusted R Square .729    
Std. Error of the Estimate .397    
F 138.452    
Sig. .000*   

 

จากตาราง 46 พบวา คาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (β) แสดงถึงตัวแปรที่มี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เรียงลําดับตามขนาดของความสัมพันธจากมากไปนอย ไดแก คุณลักษณะ
ผูนําดานความรูเก่ียวกับงานในหนาที่ คุณลักษณะผูนําดานความซื่อสัตยและมีศักด์ิศรี และ
พฤติกรรมผูนําดานมิติผูนําท่ีมุงคนหรือคํานึงถึงผูอ่ืนเปนหลัก 

จากคา Adjusted R2 มีคาเทากับ .729 และคา Sig. เทากับ .000 แสดงวา ตัวแปรทั้ง 3 
ดานนี้ สามารถรวมกันอธิบายความพึงพอใจงานดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาไดรอยละ 
72.9 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

คาสัมประสิทธิ์ (B) ของคุณลักษณะผูนําดานความรูเก่ียวกับงานในหนาที่ แสดงวา ตัว
แปรนี้มีความสัมพันธเชิงบวกกับความพึงพอใจในงานดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา 
หมายความวา เม่ือคุณลักษณะผูนําดานความรูเก่ียวกับงานในหนาที่  เพ่ิมขึ้น 1 หนวยโดยไมมี
อิทธิพลของตัวแปรอ่ืนเขามาเก่ียวของ พนักงานจะมีความพึงพอใจในงานดานความสัมพันธระหวาง
ผูบังคับบัญชาเพ่ิมขึ้น .352 หนวย 
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คาสัมประสิทธิ์ (B) ของคุณลักษณะผูนําดานความซื่อสัตยและมีศักด์ิศรี แสดงวา ตัวแปร
นี้มีความสัมพันธเชิงบวกกับความพึงพอใจในงานดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา 
หมายความวา เม่ือคุณลักษณะผูนําดานความซื่อสัตยและมีศักด์ิศรี  เพ่ิมขึ้น 1 หนวยโดยไมมี
อิทธิพลของตัวแปรอ่ืนเขามาเก่ียวของ พนักงานจะมีความพึงพอใจในงานดานความสัมพันธระหวาง
ผูบังคับบัญชาเพ่ิมขึ้น .368 หนวย 

คาสัมประสิทธิ์ (B) ของพฤติกรรมผูนําดานมิติผูนําที่มุงคนหรือคํานึงถึงผูอ่ืนเปนหลัก 
แสดงวา ตัวแปรน้ีมีความสัมพันธเชิงบวกกับความพึงพอใจในงานดานความสัมพันธระหวาง
ผูบังคับบัญชา หมายความวา เม่ือพฤติกรรมผูนําดานมิติผูนําที่มุงคนหรือคํานึงถึงผูอ่ืนเปนหลัก     
เพ่ิมขึ้น 1 หนวยโดยไมมีอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนเขามาเกี่ยวของ พนักงานจะมีความพึงพอใจในงาน
ดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาเพ่ิมขึ้น .303 หนวย 
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ตาราง 47 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน สถิติท่ีใช 

ความพึงพอใจในงาน 

ดานลักษณะ
ของงานที่ทํา 

ดานโอกาสไดรับ
ความกาวหนา 

ดานความสัมพันธ
ระหวาง

ผูบังคับบญัชา 
 ลักษณะสวนบุคคล     

1. เพศ t-test     
2. อายุ F-test     
3. สถานภาพสมรส F-test     
4. ระดับการศึกษา F-test     
5. ฝายงานที่ปฏิบัติงาน F-test     
6. ระยะเวลาการทํางาน F-test     
7. รายไดตอเดือน F-test     
 พฤติกรรมผูนํา     

1. ดานมิติผูนําที่มุงคนหรือ
คํานึงถึงผูอื่นเปนหลัก 

Pearson Correlation     
 Multiple Regression     

2. ดานมิติผูนําที่มุงงานหรือ
ตนเองเปนหลัก 

Pearson Correlation     
 Multiple Regression     

 คุณลักษณะผูนํา     

1. ดานซื่อสัตยและมีศักดิ์ศรี Pearson Correlation     
 Multiple Regression     

2. ดานความเชื่อมั่นในตนเอง Pearson Correlation     
 Multiple Regression     

3. ดานความรูเกี่ยวกับงาน 
ในหนาท่ี 

Pearson Correlation     
 Multiple Regression     

 
หมายเหตุ  เครื่องหมาย  หมายความวา สอดคลองกับสมมติฐาน 
  เครื่องหมาย  หมายความวา ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 

  การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถปุระสงคที่สําคัญ คือ 
1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัทรบัจางผลิต  
2. เพ่ือศึกษาลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ฝาย

งานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาการทํางาน และรายไดตอเดือน ที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจใน
งานของพนักงานบริษัทรับจางผลิต  

3. เพ่ือศึกษารูปแบบพฤติกรรมภาวะผูนํา ไดแก มิติผูนําท่ีมุงคนหรือคํานึงถึงผูอ่ืนเปน
หลัก และ มิตผิูนําที่มุงงานหรือคํานึงถึงตนเองเปนหลกั ที่มีความสมัพันธกับความพึงพอใจในงาน
ของพนักงานบริษัทรับจางผลิต  

4. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะผูนํา ไดแก ความซื่อสัตยและมีศกัด์ิศรี ความเชื่อม่ันในตนเอง 
และความรูเก่ียวกับงานในหนาที่ ที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัท
รับจางผลิต  
 

ความสําคญัของการวิจัย 
1. ขอมูลจากการศึกษาจะเปนประโยชนตอหัวหนางานไดตระหนักถึงความสําคัญของ

ภาวะผูนําของหัวหนางานและสงเสริมศักยภาพภาวะผูนําใหหัวหนางานไดแสดงภาวะผูนําอยาง
เหมาะสม 

2. ขอมูลจากการศึกษาจะเปนประโยชนตอองคการในพัฒนาคุณลักษณะผูนําที่ดีเพ่ือ
คัดเลือก และแตงตั้งบุคคลในระดับหัวหนาอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ขอมูลที่ไดจากการศึกษาจะเปนประโยชนในการวางแผนพัฒนาการบริหารงานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งเพ่ือสรางความพึงพอใจในงานของพนักงาน  

 
ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาวจัิยครั้งนี้ คือ พนักงานบริษทัรับจางผลิต  
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กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางของประชากรในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชกรอบการเลือกกลุมตัวอยางจาก
พนักงาน  บริษัทรับจางผลิตเครื่องสําอางแหงหน่ึง โดยมีจํานวนฝายในสํานักงานทั้งหมด 5 ฝาย คือ  
1. ฝายทรัพยากรมนุษย 2. ฝายพาณิชย 3. ฝายธุรกิจ 4. ฝายพัฒนาคุณภาพ 5. ฝายเทคนิค มี
พนักงานทั้งสิ้น 630 คน อาศัยสูตรการคํานวณของ Taro Yamane (Yamane. 1979:1088) และใหมี
คาความคลาดเคลื่อนในการสุมตัวอยางรอยละ 5 จากการคํานวณตามสูตรจะไดกลุมตัวอยางเทากับ 
245 คน ผูวิจัยไดเพ่ิมจํานวนตัวอยางเพ่ือปองกันการผิดพลาดที่เกิดประมาณ 5% เทากับ 12 ดังน้ัน
จํานวนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีรวมทั้งสิ้น 257 คน 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
1.  เพศของพนักงานมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานของพนักงาน   
2.  อายุของพนักงานมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานของพนักงาน   
3.  สถานภาพสมรสของพนักงานมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานของพนักงาน  
4.  ระดับการศึกษาของพนักงานมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานของพนักงาน   
5.  ฝายงานที่ปฏิบัติงานของพนักงานมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานของ

พนักงาน   
6.  ระยะเวลาการทํางานของพนักงานมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานของ

พนักงาน  
   7. รายไดตอเดือนของพนักงานมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานของพนักงาน   

8.  พฤติกรรมผูนําดานมิติผูนําที่มุงคนหรือคํานึงถึงผูอ่ืนเปนหลักมีความสัมพันธกับความ
พึงพอใจในงานของพนักงาน  

9.   พฤติกรรมผูนําดานมิติผูนําที่มุงงานหรือคํานึงถึงตนเองเปนหลักมีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจในงานของพนักงาน  

10. คุณลักษณะผูนําดานความซื่อสัตยและมีศักด์ิศรีมีความสัมพันธกับความพึงพอใจใน
งานของพนักงาน  

11. คุณลักษณะผูนําดานความเชื่อม่ันในตนเองมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน
ของพนักงาน  

12. คุณลักษณะผูนําดานความรูเก่ียวกับงานในหนาที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจใน
งานของพนักงาน  
 
ขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งน้ีคือ แบบสอบถามซึ่งมีขั้นตอนการสราง
เคร่ืองมือตามลําดับตอไปน้ี 
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 1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวของกับพฤติกรรมผูนํา คุณลักษณะผูนํา และ
ความพอใจในงาน เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม    
 2. สรางแบบสอบถาม   โดยอาศัยกรอบแนวคิดที่เก่ียวกับ ลักษณะสวนบุคคล พฤติกรรม
ผูนํา คุณลักษณะผูนํา และความพึงพอใจในงานของพนักงาน บริษัทรับจางผลิต  
 3. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้น เสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ
ความถูกตองและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขแบบสอบถามใหถูกตองเหมาะสม  
 4. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา 
 5. นําแบบสอบถามที่แกไขแลวเสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหา 
(Content validity) และตรวจสอบความถูกตองของภาษา 
 6. นําแบบสอบถามที่ไดไปทดลองใช (Try out) กับกลุมที่ไมใชกลุมตัวอยางในธุรกิจ
รับจางผลิต ที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางจํานวน 40 ชุด แลวนําผลที่ไดไปวิเคราะหหาคา
ความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficiency) 
ของครอนบัค Cronbach (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 449) คาแอลฟาที่ไดจะแสดงถึงระดับความคงที่
ของแบบสอบถาม โดยจะมีคาระหวาง  คาที่ใกลเคียงกับ 1 มากแสดงวามีความเชื่อม่ันสูง 
โดยไดคาความเชื่อม่ันดังนี้ 

0 ≤≤α 1

 

พฤติกรรมผูนํา   

- ดานมิติผูนําที่มุงคนหรือคํานึงถึงผูอ่ืนเปนหลัก คาความเชื่อม่ันเทากับ 0.677 

- ดานมิติผูนําที่มุงงานหรือคํานึงถึงตนเองเปนหลัก คาความเชื่อม่ันเทากับ 0.672 

คุณลักษณะผูนํา   

- ดานความซื่อสัตยและมีศักด์ิศรี คาความเชื่อม่ันเทากับ 0.902 

- ดานความเชื่อม่ันในตนเอง คาความเชื่อม่ันเทากับ 0.888 

- ดานความรูเก่ียวกับงานในหนาที่ คาความเชื่อม่ันเทากับ 0.905 

ความพึงพอใจในงาน   

- ดานลักษณะของงานที่ทํา คาความเชื่อม่ันเทากับ 0.787 

- ดานโอกาสไดรับความกาวหนา คาความเชื่อม่ันเทากับ 0.775 

- ดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา คาความเชื่อม่ันเทากับ 0.860 

 
 7. นําแบบสอบถามฉบบัสมบูรณไปสอบถามกับกลุมตวัอยางจํานวน 257 คน 
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การเก็บรวบรวมขอมูล          
 การวิจัยในครั้งน้ีเปนการศึกษาถึง พฤติกรรมผูนํา คุณลักษณะผูนํา และความพึงพอใจใน
งานของพนักงานบริษัทรับจางผลิต โดยมีแหลงขอมูลในการศึกษาคนควาประกอบดวย 2 สวนคือ 
 1. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) เปนขอมูลที่ไดจากการใชแบบสอบถามในการเก็บ
ขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 257 คน 
 2. แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เปนการคนควาหาขอมูลจากหนังสือทาง
วิชาการ เอกสาร วารสารที่สามารถอางอิงได สารนิพนธ ปริญญานิพนธ ผลงานวิจัยตางๆ ที่เก่ียวของ 
รวมถึงแหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต  
 

การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 การจัดทําขอมูล  
 เม่ือไดรับแบบสอบถามคืน ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาดําเนินการดังนี้ 
 1. การตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม 
แยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก 
 2. การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามที่ถูกตองเรียบรอยแลวลงรหัสตามกําหนดไว
ลวงหนาสําหรับประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร 
 3. นําขอมูลที่ลงรหัสแลวมาบันทึกโดยใชเคร่ืองคอมพิวเตอรเพ่ือการประมวลผลขอมูลโดย
ใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร(Statistical Package for the Social 
Sciences หรือ SPPS)  

การวิเคราะหขอมูล   
 1.  การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแก 
  1.1 หาคารอยละ (Percentage) และคาความถี่ (Frequency) สําหรับวิเคราะหขอมูล
จากแบบสอบถามตอนที่ 1 ขอมูลดานลักษณะลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ
เปนคําถามปลายปด มี 7 ขอ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ฝายงานท่ี
ปฏิบัติงาน ระยะเวลาการทํางาน และรายไดตอเดือน  
  1.2 คาคะแนนเฉลี่ย (Mean: ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: 
S.D) สําหรับวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 ขอมูลพฤติกรรมผูนํา ไดแก ดานมิติที่มุงคน
หรือคํานึงถึงผูอ่ืนเปนหลัก และดานมิติที่มุงงานหรือคํานึงถึงตนเองเปนหลัก ขอมูลแบบสอบถาม
ตอนที่ 3 คุณลักษณะผูนํา ไดแก ดานความซื่อสัตยและมีศักด์ิศรี ดานความเช่ือม่ันในตนเอง และ
ความรูเก่ียกับงานในหนาที่ และขอมูลแบบสอบถามตอนที่ 4 ไดแก ดานลักษณะของงานที่ทํา ดาน
โอกาสไดรับความกาวหนา และดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา 

X
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 2.  การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) สถิติที่ใชใน
การทดสอบสมมุติฐาน ไดแก 
  2.1  สถิติวิเคราะหคาที (Independent Statistic) โดยทดสอบความแตกตางระหวาง
คะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่เปนอิสระตอกัน เพ่ือใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 ดานเพศ   
  2.2 สถิติวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – Way analysis of Variance) โดย
ทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม เพ่ือใชทดสอบสมมติฐาน
ขอที่ 2-7 ดานอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ฝายงานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาการทํางาน 
และรายไดตอเดือน  
   2.3 สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) โดยหาความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัวที่เปนอิสระตอกัน เพ่ือใชทดสอบ
สมมติฐานขอที่ 8-9 พฤติกรรมผูนํามีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน และสมมติฐานขอที่ 10-
12 คุณลักษณะผูนํามีความสัมพันธกับความพอใจในงาน  
  2.4 สถิติวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ใชใน
การวิเคราะหสมการของตัวแปรที่เก่ียวของกัน สําหรับตัวแปรอิสระ 2 ตัว หรือตัวแปรที่มากกวาสอง
ตัวแปรที่มีความสัมพันธกันในสมการ ณ ชวงเวลาหนึ่ง เพ่ือใชทดสอบสมมติฐาน พฤติกรรมผูนําและ
คุณลักษณะผูนํา ที่มีผลตอความพึงพอใจในงาน 
 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 1. การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใชสถิติ
พ้ืนฐาน ไดแก 
  1.1 คารอยละ(Percentage) เพ่ือใชวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคล (กัลยา วานิชยบัญชา. 
2550: 44) 
  1.2 คาเฉล่ีย (Mean: ) เพ่ืออธิบายลักษณะพื้นฐานขอมูล (กัลยา วานิชยบัญชา. 
2550: 48) 

X

  1.3 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เพ่ือใชอธิบายลักษณะพื้นฐาน 
(กัลยา วานิชยบัญชา. 2550: 49)  
 2. สถิติที่ใชตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามหาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 

(Reliability of the test) โดยใชวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) 
(กัลยา วานิชยบัญชา. 2549: 35) ใชสูตรดังนี้  
 3. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือใชทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 
  3.1 คา t-test ใชเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม
ที่เปนอิสระตอกัน (ชูศรี วงศรัตนะ. 2544: 173) 
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  3.2 คา F-test ใชวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - way Analysis of Variance) 
ใชเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม (กัลยา วานิชยบัญชา. 
2546: 135)  
  3.3 คาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ใชหาคาความสัมพันธของตัวแปรสองตัวที่เปนอิสระตอกันหรือความสัมพันธ
ระหวางขอมูล 2 ชุด (กัลยา วานิชยบัญชา. 2550: 131) โดยใชสูตรดังนี้ 
  3.4 สถิติวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ใชวิเคราะห
สมการของตัวแปรท่ีเก่ียวของกัน สําหรับตัวแปรอิสระ 2 ตัว หรือตัวแปรที่มากกวาสองตัวแปรที่มี
ความสัมพันธกัน โดยใชสูตรดังนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 302) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหขอมูลเรื่องภาวะผูนําและความพึงพอใจในงานของพนักงาน บริษัทรับจางผลิต 
สามารถสรุปไดดังนี้ 

1. ขอมูลดานลักษณะสวนบุคคลของพนักงานบริษัทรับจางผลิต 
เพศ พนักงานบริษัทรับจางผลิต ที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 

189 คน คิดเปนรอยละ 73.50 และเพศชาย จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 26.50 ตามลําดับ 
อายุ พนักงานบริษัทรับจางผลิต ที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนผูมีอายุระหวาง 30-

39 ป มีจํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 40.10 รองลงมาเปนผูมีอายุระหวาง 20-29 ป มีจํานวน 98 คน 
คิดเปนรอยละ 38.10 ถัดมาเปนผูมีอายุระหวาง 40 - 49 ป มีจํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 20.20 
และเปนผูมีอายุ 50 ปขึ้นไป มีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.60 ตามลําดับ 

สถานภาพสมรส พนักงานบริษัทรับจางผลิต ที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีสถานภาพ
โสด มีจํานวน 136 คน คิดเปนรอยละ 52.90 รองลงมาคือ สมรส/อยูดวยกัน มีจํานวน 112 คน คิด
เปนรอยละ 43.60 และสถานภาพหมาย/หยา/แยกกันอยู มีจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 3.50 
ตามลําดับ 

ระดับการศึกษา พนักงานบริษัทรับจางผลิต ที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนผูมีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี มีจํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 51.00 รองลงมาเปนผูมีระดับการศึกษาต่ํา
กวาปริญญาตรี มีจํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 39.30 และเปนผูมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญา
ตรี มีจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 9.70 ตามลําดับ 

ฝายงานที่ปฏิบัติงาน พนักงานบริษัทรับจางผลิต ที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน
ผูปฏิบัติงานฝายพาณิชย มีจํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 26.50 รองลงมาเปนผูปฏิบัติงานฝาย
เทคนิค มีจํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 22.60 ถัดมาเปนผูปฏิบัติงานฝายทรัพยากรมนุษย มี
จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 22.20 ถัดมาเปนผูปฏิบัติงานฝายพัฒนาคุณภาพ มีจํานวน 40 คน 
คิดเปนรอยละ 15.60 และเปนผูปฏิบัติงานฝายธุรกิจ มีจํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 13.20 ตามลําดับ 



 123

ระยะเวลาการทํางาน พนักงานบริษัทรับจางผลิต ที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูมี
ระยะเวลาการทํางานต่ํากวาหรือเทากับ 5 ป มีจํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 36.60 รองลงมาเปนผู
มีระยะเวลาการทํางานระหวาง 6-10 ป มีจํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 24.50 ถัดมาเปนผูมี
ระยะเวลาการทํางานระหวาง 11 – 15 ป มีจํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 18.30  ถัดมาเปนผูมี
ระยะเวลาการทํางานระหวาง 16-20 ป มีจํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 12.10 และเปนผูมีระยะเวลา
การทํางาน 21 ขึ้นไป มีจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 8.60 ตามลําดับ 

รายไดตอเดือน พนักงานบริษัทรับจางผลิต ที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูมีอัตรา
เงินเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท มีจํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 26.10 ซึ่งเทากับ อัตรา
เงินเดือนระหวาง 10,001-15,000 บาท มีจํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 26.10 รองลงมาเปนผูมี
อัตราเงินเดือนระหวาง 15,001-20,000 บาท มีจํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 13.20 ซึ่งเทากับอัตรา
เงินเดือนระหวาง 25,001-30,000 บาท มีจํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 13.20 ถัดมาเปนผูมีอัตรา
เงินเดือน 30,001 บาทขึ้นไป มีจํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 12.80 และเปนผูมีอัตราเงินเดือน
ระหวาง 20,001-25,000 บาท มีจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 8.60 ตามลําดับ 
 2. การวิเคราะหคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2.1 การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมผูนํา 
ผลการศึกษาระดับพฤติกรรมของหัวหนางานที่แสดงออกโดยรวมนั้น อยูในระดับปานกลาง โดยมี
คาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.38 เม่ือวิเคราะหระดับพฤติกรรมผูนําเปนรายดานพบวา พฤติกรรมผูนําของ
หัวหนางานในดานมิติผูนําที่มุงคนหรือคํานึงถึงผูอ่ืนเปนหลัก เปนพฤติกรรมผูนําของหัวหนางานที่
แสดงออกอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.42 และพฤติกรรมผูนําของหัวหนางานในดานมิติ
ผูนํามุงงานหรือคํานึงถึงตนเองเปนหลัก เปนพฤติกรรมผูนําของหัวหนางานที่แสดงออกอยูในระดับ
ปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.34 ตามลําดับ  

    เม่ือวิเคราะหระดับพฤติกรรมผูนําของหัวหนางานของบริษัทรับจางผลิตเปนราย
ดานและรายขอ สรุปไดวา 

หัวหนางานบริษัทรับจางผลิต มีระดับพฤติกรรมผูนําดานมิติผูนําที่มุงคนหรือ
คํานึงถึงผูอ่ืนเปนหลัก สรุปไดดังน้ี หัวหนางานใหความไววางใจในการทํางานแกผูใตบังคับบัญชา
เม่ือมอบหมายงานใหทํา และหัวหนางานเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการตัดสินใจ 
เปนพฤติกรรมผูนําที่หัวหนางานแสดงออก อยูในระดับมาก  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.65 และ 3.60 
ตามลําดับ และหัวหนางานปฎิบัติตอผูใตบังคับบัญชาเหมือนเปนเพ่ือนรวมงานมากกวาเปนเจานาย 
หัวหนางานใหความสําคัญกับคําแนะนําตางๆ ของผูใตบังคับบัญชากอนการตัดสินใจ และหัวหนา
งานจัดใหมีการประชุมในเรื่องตาง ๆ อยูเสมอ เปนพฤติกรรมผูนําที่หัวหนางานแสดงออก อยูใน
ระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.38 3.32 และ 3.16 ตามลําดับ 
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       หัวหนางานบริษัทรับจางผลิต มีระดับพฤติกรรมผูนําดานมิติผูนําที่มุงงานหรือ
คํานึงถึงตนเองเปนหลัก สรุปไดดังนี้ หัวหนางานคาดหวังวาผูใตบังคับบัญชาจะปฏิบัติงานที่มี
มาตรฐาน  และผลงานอยู ในระดับสูง  และหัวหนางานกําหนดเปาหมายที่ทาทายให กับ
ผูใตบังคับบัญชา เปนพฤติกรรมผูนําที่หัวหนางานแสดงออก อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.83 และ 3.44 ตามลําดับ และหัวหนางานกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน และกฎระเบียบตาง ๆ 
อยางชัดเจน  หัวหนางานคํานึงถึงผลงานมากกวาการตรวจตราดูแลการปฏิบัติงาน หัวหนางาน
กําหนดตารางเวลาการทํางานใหเสร็จอยางเครงครัด หัวหนางานกําหนดขั้นตอน และวิธีการทํางาน
อยางละเอียดใหกับผูใตบังคับบัญชา และหัวหนางานติดตอสื่อสารกับผูใตบังคับบัญชาในลักษณะสั่ง
การลงมา เปนพฤติกรรมผูนําของหัวหนางานที่แสดงออก อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ  3.35 3.28 3.23 3.15 และ 3.07 ตามลําดับ 
 2.2 การวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะผูนํา 

ผลการศึกษาระดับคุณลักษณะของหัวหนางานที่แสดงออกโดยรวมนั้น อยูใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.69 เม่ือวิเคราะหระดับคุณลักษณะผูนําเปนรายดานพบวา 
คุณลักษณะผูนําของหัวหนางานในดานความเชื่อม่ันในตนเอง ดานความซื่อสัตยและมีศักด์ิศรี   และ
ดานความรูเก่ียวกับงานในหนาที่ เปนคุณลักษณะผูนําของหัวหนางานที่แสดงออกอยูในระดับมาก 
โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.73 3.68 และ 3.67 ตามลําดับ   

 เม่ือวิเคราะหระดับคุณลักษณะผูนําของหัวหนางานของบริษัทรับจางผลิตเปน
รายดานและรายขอ สรุปไดวา 

 หัวหนางานบริษัทรับจางผลิต มีระดับคุณลักษณะผูนําดานความซื่อสัตยและมี
ศักด์ิศรี สรุปไดดังนี้ หัวหนางานมีความซื่อสัตย สุจริต ในการทํางาน  หัวหนางานยึดม่ันและยืนหยัด
ทําในสิ่งที่ถูกตอง หัวหนางานปฏิบัติตนอยูในกฎระเบียบอยางเครงครัด หัวหนางานเปนตัวอยางที่ดี
ของพนักงาน หัวหนางานไดรับความไววางใจจากผูใตบังคับบัญชาและผูอ่ืนในบริษัท และหัวหนา
งานกลาออกมารับผิดชอบเสมอเมื่อเกิดขอผิดพลาดของตนเองและทีมงาน เปนคุณลักษณะที่
หัวหนางานแสดงออกในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 3.79 3.68 3.57 3.56 และ 3.47 
ตามลําดับ  

หัวหนางานบริษัทรับจางผลิต มีระดับคุณลักษณะผูนําดานความเชื่อม่ันใน
ตนเอง สรุปไดดังน้ี หัวหนางานมีความเชื่อม่ันในตัวเองสูง หัวหนางานมีความเด็ดเด่ียว และมุงม่ัน
เพ่ือการทํางานใหสําเร็จลุลวง หัวหนางานกลาแสดงออกในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ  และหัวหนา
งานเปนคน กลาคิด กลาทํา กลาตัดสินใจ เปนคุณลักษณะผูนําที่หัวหนางานแสดงออกในระดับมาก 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 3.70 3.66 และ 3.62 ตามลําดับ  

หัวหนางานบริษัทรับจางผลิต มีระดับคุณลักษณะผูนําดานความรูเก่ียวกับงาน
ในหนาที่ สรุปไดดังน้ี หัวหนางานมีความรูและความชํานาญในตําแหนงที่ตนดํารงอยู  หัวหนางานมี
ความรอบรูงานโดยรวมขององคการ  หัวหนางานใหคําแนะนําและแกไขปญหาใหพนักงานไดเปน
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 2.3 การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจในงาน 
ผลการศึกษาระดับความพอใจในดานความพึงพอใจในงานของพนักงาน

โดยรวม อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.50 เม่ือวิเคราะหระดับความพึงพอใจในงาน
ของพนักงานเปนรายดานพบวา พนักงานมีความพอใจในดานลักษณะของงานที่ทํา และ
ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.72 และ 3.44 
ตามลําดับ และพนักงานมีความพอใจในดานโอกาสไดรับความกาวหนา  อยูในระดับปานกลาง โดย
มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.33  

เม่ือวิเคราะหระดับความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัทรับจางผลิตเปนราย
ดานและรายขอ สรุปไดวา 

 พนักงานบริษัทรับจางผลิต มีระดับความพึงพอใจในงานดานลักษณะของงานที่
ทํา สรุปไดดังน้ี พนักงานมีความพอใจ  งานที่มีความนาสนใจและทาทายตอความรูความสามารถ 
งานท่ีทําใหไดความรู ความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นแมงานจะมีความกวางขวางขึ้น งานที่ทําใหไดเพ่ิมพูน
ทักษะการทํางานเพ่ิมขึ้นแมงานจะมีลักษณะยากขึ้น  งานที่มีลักษณะที่ทําใหมีโอกาสใชความคิด
ริเร่ิมสรางสรรค  หนาที่ที่รับผิดชอบ และการทํางานท่ีตองทําเองตั้งแตตนจนจบเพียงผูเดียว เชน ได
ตัดสินใจในการวางแผน ประเมินผลและปรับปรุงแกไข อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 
3.79 3.78 3.78 3.66 และ 3.48 ตามลําดับ 

พนักงานบริษัทรับจางผลิต มีระดับความพึงพอใจในงานดานโอกาสไดรับ
ความกาวหนา สรุปไดดังน้ี พนักงานมีความพอใจที่บริษัทเปดโอกาสใหพนักงานไดมีการฝกอบรม 
และศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู และประสบการณ อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.53 
และพนักงานมีความพอใจการไดรับพิจารณาความดีความชอบประจําป และพอใจการเลื่อนตําแหนง
ในหนาที่ที่ปฏิบัติงานอยู อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.34 และ 3.12 ตามลําดับ 

พนักงานบริษัทรับจางผลิต มีระดับความพึงพอใจในงานดานความสัมพันธ
ระหวางผูบังคับบัญชา สรุปไดดังน้ี พนักงานพอใจในความไววางใจในการปฏิบัติงาน ของ
ผูบังคับบัญชา พนักงานพอใจในความชวยเหลือของผูบังคับบัญชาเม่ือทานมีปญหาในการ
ปฏิบัติงาน และพนักงานพอใจในขอเสนอแนะหรือแนวคิดในการทํางานของผูบังคับบัญชา อยูใน
ระดับมากโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.59 3.49 และ 3.45 ตามลําดับ พนักงานพอใจในการเอาใจใสดูแล
ของผูบังคับบัญชา และ พนักงานพอใจที่ผูบังคับบัญชามอบหมายงานใหในปริมาณท่ีเหมาะสมกับ
ความสามารถและคาตอบแทนที่ไดรับ อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.38 และ 3.29 
ตามลําดับ 
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 3. การวิเคราะหเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 เพศมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน สามารถสรุปผล

การวิเคราะหตามสมมติฐานยอย ไดดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1.1 เพศชายและเพศหญิงมีคาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานดาน

ลักษณะของงานที่ทําแตกตางกัน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไวอยาง 

สมมติฐานที่ 1.2 เพศชายและเพศหญิงมีคาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานดาน
โอกาสไดรับความกาวหนาไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว 

สมมติฐานที่ 1.3 เพศชายและเพศหญิงมีคาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานดาน
ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 
สมมติฐานที่ 2 อายุมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน สามารถสรุปผล

การวิเคราะหตามสมมติฐานยอย ไดดังนี้ 
สมมติฐานที่ 2.1 คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานดานลักษณะของงานที่ทําของทุก

กลุมอายุไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
สมมติฐานที่ 2.2 คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานดานโอกาสไดรับความกาวหนา

ของทุกกลุมอายุไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 

สมมติฐานที่ 2.3 คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานดานความสัมพันธระหวาง
ผูบังคับบัญชาของอยางนอย 2 กลุมอายุแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

สมมติฐานที่ 3 สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน 
สามารถสรุปผลการวิเคราะหตามสมมติฐานยอย ไดดังนี้ 

สมมติฐานที่ 3.1 คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานดานลักษณะของงานที่ทําของทุก
กลุมสถานภาพสมรสไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 

สมมติฐานที่ 3.2 คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานดานโอกาสไดรับความกาวหนา
ของอยางนอย 2 กลุมระดับตําแหนงงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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สมมติฐานที่ 3.3 คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานดานความสัมพันธระหวาง
ผูบังคับบัญชาของทุกกลุมสถานภาพสมรสไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

สมมติฐานที่ 4 ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน 
สามารถสรุปผลการวิเคราะหตามสมมติฐานยอย ไดดังนี้ 

สมมติฐานที่ 4.1 คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานดานลักษณะของงานที่ทําของ
อยางนอย 2 กลุมระดับการศึกษาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว 

สมมติฐานที่ 4.2 คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานดานโอกาสไดรับความกาวหนา
ของทุกกลุมระดับการศึกษาไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว 

สมมติฐานที่ 4.4 คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานดานความสัมพันธระหวาง
ผูบังคับบัญชาของทุกกลุมระดับการศึกษาไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

สมมติฐานที่ 5 ฝายงานที่ปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน 
สามารถสรุปผลการวิเคราะหตามสมมติฐานยอย ไดดังนี้ 

สมมติฐานที่ 5.1 คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานดานลักษณะของงานที่ทําของทุก 
กลุมฝายงานที่ปฏิบัติงานไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 

สมมติฐานที่ 5.2 คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานดานโอกาสไดรับความกาวหนา
ของอยางนอย 2 กลุมฝายงานที่ปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

สมมติฐานที่ 5.3 คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานดานความสัมพันธระหวาง
ผูบังคับบัญชาของอยางนอย 2 กลุมฝายงานที่ปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

สมมติฐานที่ 6 ระยะเวลาการทํางานมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน 
สามารถสรุปผลการวิเคราะหตามสมมติฐานยอย ไดดังนี้ 

สมมติฐานที่ 6.1 คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานดานลักษณะของงานที่ทําของ
อยางนอย 2 กลุมระยะเวลาการทํางานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

สมมติฐานที่ 6.2 คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานดานโอกาสไดรับความกาวหนา
ของทุกกลุมระยะเวลาการทํางานไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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สมมติฐานที่ 6.3 คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานดานความสัมพันธระหวาง
ผูบังคับบัญชาของอยางนอย 2 กลุมระยะเวลาการทํางานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

สมมติฐานที่ 7 รายไดตอเดือนมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน 
สามารถสรุปผลการวิเคราะหตามสมมติฐานยอย ไดดังนี้ 

สมมติฐานที่ 7.1 คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานดานลักษณะของงานที่ทําของทุก 
กลุมรายไดตอเดือนไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 

สมมติฐานที่ 7.2 คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานดานโอกาสไดรับความกาวหนา
ของทุกกลุมรายไดตอเดือนไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว 

สมมติฐานที่ 7.3 คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานดานความสัมพันธระหวาง
ผูบังคับบัญชาของทุกกลุมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 

สมมติฐานที่ 8 พฤติกรรมผูนําดานมิติผูนําที่มุงคนหรือคํานึงถึงผูอ่ืนเปน
หลักมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน สามารถสรุปผลการวิเคราะหตามสมมติฐานยอย 
ไดดังนี้ 

สมมติฐานที่ 8.1   
จากการวิเคราะหขอมูล โดยวิธีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s 

Product Moment Correlation Coefficient) พบวา พฤติกรรมผูนําดานมิติผูนําที่มุงคนหรือคํานึงถึง
ผูอ่ืนเปนหลัก มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานดานลักษณะของงานที่ทําในทิศทางเดียวกัน
ในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

จากการวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) พบวา พฤติกรรมผูนําดานมิติผูนําที่มุงคนหรือคํานึงถึงผูอ่ืนเปนหลักมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานดานลักษณะของงานที่ทํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอย 0.241 หมายความวา เม่ือ
พฤติกรรมผูนําดานมิติผูนําที่มุงคนหรือคํานึงถึงผูอ่ืนเปนหลักเพ่ิมขึ้น 1 หนวยจะมีความพึงพอใจใน
งานดานลักษณะของงานที่ทําเพ่ิมขึ้น 0.241 หนวย 

สมมติฐานที่ 8.2 
จากการวิเคราะหขอมูล โดยวิธีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s 

Product Moment Correlation Coefficient) พบวาพฤติกรรมผูนําดานมิติผูนําที่มุงคนหรือคํานึงถึง
ผูอ่ืนเปนหลัก มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานดานโอกาสไดรับความกาวหนาในทิศทาง
เดียวกันในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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จากการวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) พบวา พฤติกรรมผูนําดานมิติผูนําที่มุงคนหรือคํานึงถึงผูอ่ืนเปนหลักไมมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานดานโอกาสไดรับความกาวหนา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

สมมติฐานที่ 8.3 
จากการวิเคราะหขอมูล โดยวิธีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s 

Product Moment Correlation Coefficient) พบวาพฤติกรรมผูนําดานมิติผูนําที่มุงคนหรือคํานึงถึง
ผูอ่ืนเปนหลัก มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาใน
ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 

จากการวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) พบวา พฤติกรรมผูนําดานมิติผูนําที่มุงคนหรือคํานึงถึงผูอ่ืนเปนหลักมีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจในงานดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอย 0.303 หมายความวา เม่ือ
พฤติกรรมผูนําดานมิติผูนําที่มุงคนหรือคํานึงถึงผูอ่ืนเปนหลักเพ่ิมขึ้น 1 หนวยจะมีความพึงพอใจใน
งานดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา เพ่ิมขึ้น 0.303 หนวย 

สมมติฐานที่ 9 พฤติกรรมผูนําดานมิติผูนําที่มุงงานหรือคํานึงถึงตนเองเปน
หลักมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน สามารถสรุปผลการวิเคราะหตามสมมติฐานยอย 
ไดดังนี้ 

สมมติฐานที่ 9.1 
จากการวิเคราะหขอมูล โดยวิธีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product 

Moment Correlation Coefficient) พบวา พฤติกรรมผูนําดานมิติผูนําที่มุงงานหรือคํานึงถึงตนเอง
เปนหลัก มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานดานลักษณะของงานท่ีทําในทิศทางเดียวกันใน
ระดับต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

จากการวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) พบวา พฤติกรรมผูนําดานมิติผูนําที่มุงงานหรือคํานึงถึงตนเองเปนหลักไมมีความสัมพันธ
กับความพึงพอใจในงานดานลักษณะของงานที่ทํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

สมมติฐานที่ 9.2 
จากการวิเคราะหขอมูล โดยวิธีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product 

Moment Correlation Coefficient) พบวาพฤติกรรมผูนําดานมิติผูนําที่มุงงานหรือคํานึงถึงตนเอง
เปนหลัก มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานดานโอกาสไดรับความกาวหนาในทิศทางเดียวกัน
ในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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จากการวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) พบวา พฤติกรรมผูนําดานมิติผูนําท่ีมุงงานหรือคํานึงถึงตนเองเปนหลักไมมีความสัมพันธ
กับความพึงพอใจในงานดานโอกาสไดรับความกาวหนา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

สมมติฐานที่ 9.3 
จากการวิเคราะหขอมูล โดยวิธีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product 

Moment Correlation Coefficient) พบวาพฤติกรรมผูนําดานมิติผูนําที่มุงงานหรือคํานึงถึงตนเอง
เปนหลัก มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาในทิศทาง
เดียวกันในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว 

จากการวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) พบวา พฤติกรรมผูนําดานมิติผูนําท่ีมุงงานหรือคํานึงถึงตนเองเปนหลักไมมีความสัมพันธ
กับความพึงพอใจในงานดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

สมมติฐานที่ 10 คุณลั กษณะ ผู นํ าด านความซื่ อ สัตย และมี ศั กดิ์ ศ รี มี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน สามารถสรุปผลการวิเคราะหตามสมมติฐานยอย ไดดังนี้ 

สมมติฐานที่ 10.1 
จากการวิเคราะหขอมูล โดยวิธีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s 

Product Moment Correlation Coefficient) พบวา คุณลักษณะผูนําดานความซื่อสัตยและมีศักด์ิศรี 
มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานดานลักษณะของงานที่ทําในทิศทางเดียวกันในระดับปาน
กลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

จากการวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) พบวา คุณลักษณะผูนําดานความซื่อสัตยและมีศักด์ิศรีไมมีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจในงานดานลักษณะของงานที่ทํา ไวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้ง 

สมมติฐานที่ 10.2 
จากการวิเคราะหขอมูล โดยวิธีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s 

Product Moment Correlation Coefficient) พบวา คุณลักษณะผูนําดานความซื่อสัตยและมีศักด์ิศรี 
มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานดานโอกาสไดรับความกาวหนาในทิศทางเดียวกันในระดับ
ปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

จากการวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) พบวา คุณลักษณะผูนําดานความซ่ือสัตยและมีศักด์ิศรีมีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจในงานดานความโอกาสไดรับความกาวหนา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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สมมติฐานที่ 10.3 
จากการวิเคราะหขอมูล โดยวิธีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s 

Product Moment Correlation Coefficient) พบวา คุณลักษณะผูนําดานความซื่อสัตยและมีศักด์ิศรี 
มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาในทิศทางเดียวกัน
ในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

จากการวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) พบวา คุณลักษณะผูนําดานความซ่ือสัตยและมีศักด์ิศรีมีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจในงานดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอย 0.368 หมายความวา เม่ือ
คุณลักษณะผูนําดานความซื่อสัตยและมีศักด์ิศรีเพ่ิมขึ้น 1 หนวยจะมีความพึงพอใจในงานดาน
ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา เพ่ิมขึ้น 0.368 หนวย 

สมมติฐานที่ 11 คุณลักษณะผูนําดานความเชื่อม่ันในตนเองมีความสัมพันธ
กับความพึงพอใจในงาน สามารถสรุปผลการวิเคราะหตามสมมติฐานยอย ไดดังนี้ 

สมมติฐานที่ 11.1 
จากการวิเคราะหขอมูล โดยวิธีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s 

Product Moment Correlation Coefficient) พบวา คุณลักษณะผูนําดานความเชื่อม่ันในตนเอง มี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานดานลักษณะของงานที่ทําในทิศทางเดียวกันในระดับปาน
กลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

จากการวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) พบวา คุณลักษณะผูนําดานความเชื่อม่ันในตนเองไมมีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจในงานดานลักษณะของงานที่ทํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

สมมติฐานที่ 11.2 
จากการวิเคราะหขอมูล โดยวิธีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s 

Product Moment Correlation Coefficient) พบวา คุณลักษณะผูนําดานความเชื่อม่ันในตนเอง มี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานดานโอกาสไดรับความกาวหนาในทิศทางเดียวกันในระดับ
ปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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จากการวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) พบวา คุณลักษณะผูนําดานความเชื่อม่ันในตนเองไมมีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจในงานดานความโอกาสไดรับความกาวหนา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

สมมติฐานที่ 11.3  
จากการวิเคราะหขอมูล โดยวิธีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s 

Product Moment Correlation Coefficient) พบวา คุณลักษณะผูนําดานความเชื่อม่ันในตนเอง มี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาในทิศทางเดียวกันใน
ระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

จากการวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) พบวา คุณลักษณะผูนําดานความเชื่อม่ันในตนเองที่ไมมีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจในงานดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

สมมติฐานที่ 12 คุณลักษณะผู นํ าด านความรู เ ก่ียว กับงานในหนาที่ มี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน สามารถสรุปผลการวิเคราะหตามสมมติฐานยอย ไดดังนี้ 

สมมติฐานที่ 12.1 
จากการวิเคราะหขอมูล โดยวิธีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s 

Product Moment Correlation Coefficient) พบวา คุณลักษณะผูนําดานความรูเก่ียวกับงานใน
หนาที่ มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานดานลักษณะของงานที่ทําในทิศทางเดียวกันในระดับ
ปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

จากการวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) พบวา คุณลักษณะผูนําดานความรูเก่ียวกับงานในหนาที่ไมมีความสัมพันธ
กับความพึงพอใจในงานดานลักษณะของงานที่ทํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

สมมติฐานที่ 12.2 
จากการวิเคราะหขอมูล โดยวิธีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s 

Product Moment Correlation Coefficient) พบวา คุณลักษณะผูนําดานความรูเก่ียวกับงานใน
หนาที่ มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานดานโอกาสไดรับความกาวหนาในทิศทางเดียวกันใน
ระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

จากการวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) พบวา คุณลักษณะผูนําดานความรูเก่ียวกับงานในหนาที่ไมมีความสัมพันธ
กับความพึงพอใจในงานดานความโอกาสไดรับความกาวหนา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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สมมติฐานที่ 12.3  
จากการวิเคราะหขอมูล โดยวิธีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s 

Product Moment Correlation Coefficient) พบวา คุณลักษณะผูนําดานความรูเก่ียวกับงานใน
หนาที่ มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาในทิศทาง
เดียวกันในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

จากการวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) พบวา คุณลักษณะผูนําดานความรูเก่ียวกับงานในหนาที่มีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจในงานดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอย 0.352 หมายความวา เม่ือ
คุณลักษณะผูนําดานความรูเก่ียวกับงานในหนาที่เพ่ิมขึ้น 1 หนวยจะมีความพึงพอใจในงานดาน
ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา เพ่ิมขึ้น 0.352 หนวย 

 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาคนควาเรื่องภาวะผูนําและความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัทรับจาง
ผลิต สามารถอภิปรายผลไดดังตอไปน้ี 
 ลักษณะสวนบุคคลของพนักงาน 
 1. เพศมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน 

 จากการวิจัยพบวา เพศของพนักงานมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานในดาน
ลักษณะของงานที่ทําและดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา โดยพนักงานพศชายจะมีความ
พึงพอใจในงานดานลักษณะของงานที่ทําและความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชามากพนักงานเพศ
หญิง เนื่องจากบริษัทรับจางผลิตเคร่ืองสําอาง มีลักษณะงานที่ละเอียดซับซอน ทั้งในเรื่องลักษณะ
สินคา รายละเอียดปลีกยอยของตัวสินคาตางๆ เชน สูตรการผลิต ลักษณะบรรจุภัณฑ ขนาดสินคา 
วิธีการแพ็คสินคา ชนิดของสินคา การสั่งวัตถุดิบจากในประเทศ และทั่วโลก และยังตองรูถึงกระแส
ความนิยมของตัวสินคา นวตกรรมใหมในเรื่องของเคร่ืองจักร วิธีการบรรจุ สวนผสมตางๆ ซึ่งตองมี
การปรับเปลี่ยนใหทันตามยุคสมัย งานเหลาน้ีจะสั่งการใหพนักงานเพศหญิงเปนผูปฏิบัติเปนสวน
ใหญ ซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหพนักงานเพศหญิงมีปริมาณงานมากและมีรายละเอียดของงานที่ตองทํา
ละเอียดลึกซ้ึงมากกวาพนักงานเพศชายซึ่งปฏิบัติหนาที่ในงานดานการใหบริการลักษณะงานไมมี
รายละเอียดซับซอนมาก เชน จัดสินคา ขับรถรับสงพนักงาน ลักษณะงานไมมีความตอเนื่องผูกพัน
กัน จึงทําใหพนักงานเพศชายมีความพึงพอใจในงานในดานลักษณะงานมากกวาพนักงานเพศหญิง 

 ในดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาพนักงานเพศชายจะมีความพึงพอใจ
มากกวาพนักงานเพศหญิง อันสืบเนื่องจากลักษณะของงานที่ไมมีความซับซอนมีการส่ังงานที่ไม
เปนทางการมากนักมีการเรียกประชุมในยอยในสายงานของตนเองจึงสงผลใหมีความใกลชิดกับ
ผูบังคับบัญชามากกวาพนักงานเพศหญิงซ่ึงมีลักษณะงานที่ซับซอนการประชุมแตละครั้งอาจมีฝาย
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2. อายุมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน 
 จากการวิจัยพบวา อายุมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานในดานความสัมพันธ

ระหวางผูบังคับบัญชา โดยพนักงานอายุระหวาง 20-29 ป และ 30-39 ป มีความพอใจในงานดาน
ความสัมพันธระหวางหัวหนางานมากกวาพนักงานที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป เน่ืองจากพนักงานที่มีอายุ
มากขึ้นอาจใหความสําคัญในดานอ่ืนๆ มากกวาความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา  

3. สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน 
 จากการวิจัยพบวา สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางานใน

ดานโอกาสไดรับความกาวหนา โดยพนักงานที่มีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน มีความพึงพอใจในการ
ดานโอกาสไดรับความกาวหนามากกวาพนักงานที่มีสถานภาพโสด อาจเน่ืองจากวาพนักงานที่
สมรสแลวมีความตองการความมั่นคงในชีวิต ซึ่งรวมถึงความมั่นคงในหนาที่การงานที่ตนปฏิบัติอยู
ไดมีโอกาสไดรับความกาวหนามากกวาพนักงานที่มีสถานภาพโสด  

4. ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน 
 จากการวิจัยพบวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับความพึงพอใจในดานลักษณะ

ของงานที่ทํา เน่ืองจากระดับการศึกษา มีความสําคัญตอลักษณะงานที่ทําโดยตรง การนําความรูใน
การศึกษามาใชในการทํางานที่ตนเองปฏิบัติงาน จะทําใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวา 
และใชความรูที่ไดศึกษาเพ่ือสมัครเขาทํางานในตําแหนงที่มีลักษณะของงานที่ทําเหมาะกับสามารถ
ที่ไดเรียนมา จึงสงผลใหเกิดความพึงพอใจในงาน  

5. ฝายงานที่ปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน 
 จากการวิจัยพบวา ฝายงานที่ปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในดาน

โอกาสไดรับความกาวหนาและดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา  
 ในดานโอกาสไดรับความกาวหนา พบวามีกลุมฝายงานที่แตกตางกันดังน้ี กลุมที่1 

พนักงานฝายทรัพยากรมนุษยมีความพึงพอใจในมากกวาพนักงานฝายธุรกิจและฝายพัฒนาคุณภาพ  
กลุมที่ 2 พนักงานฝายพาณิชยมีความพึงพอใจในงานมากกวาฝายธุรกิจและฝายพัฒนาคุณภาพ 
กลุมที่ 3 พนักงานฝายพัฒนาคุณภาพมีความพึงพอใจนอยกวาฝายเทคนิค เน่ืองจากวาหัวหนางาน
จนถึงผูบังคับบัญชาในระดับสูงของแตฝายงานมีการประเมินผลงานแตกตางกัน และมีการกําหนด
เปาหมายในงานทํางานแตกตางกัน ทํางานใหโอกาสไดรับความกาวหนาในแตและฝายงานมีความ
แตกตางกันดวย และยังมีการโยกยายพนักงานของหนวย สวนและแผนก จากฝายงานเดิมไปสูฝาย
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ในดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา พบวาพนักงานฝายพาณิชยมีความพึงพอใจ
ในงานมากกวาฝายธุรกิจ เนื่องจากหัวหนางานและผูบริหารระดับสูงในแตฝายมีพฤติกรรมและ
คุณลักษณะของผูนําแตกตางกันสงผลใหความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา
แตกตางกันดวย   

6. ระยะเวลาการทํางานมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน 
 จากการวิจัยพบวา ระยะเวลาการทํางานมีความสัมพันธตอความพึงพอใจในงานใน

ดานลักษณะของงานที่ทํา โดยพนังงานที่มีระยะเวลาการทํางาน ต่ํากวาหรือเทากับ 5  ป ระยะเวลา
การทํางาน 6-10 ป 11-15 ป และ 16-20 ป ตามลําดับ มีความพึงพอใจในงานดานลักษณะของงาน
ที่ทํานอยกวาพนักงานที่มีระยะเวลาการทํางาน 21 ปขึ้น อาจเน่ืองจากวา พนักงานทํางานที่ทํางาน
กับองคการมาเปนระยะเวลานาน ทําใหเกิดทักษะ ความรู ความชํานาญ และประสบการณในงานที่
ตนเองปฏิบัติและพัฒนางานที่ตนเองปฏิบัติสงผลใหพนักงานเกิดความภาคภูมิใจในองคความรูที่
ตนเองไดใชเวลาสั่งสมมายาวนาน จึงสงผลใหเกิดความพึงพอใจในงานดานลักษณะของงานที่ทํา
มากกวาพนักงานที่ระยะเวลาการทํางานนอยกวาในกลุมอ่ืน ซึ่งอาจจะยังไมมีความรู ความเขาใจใน
ลักษณะงานที่ตนปฏิบัติดีพอ 

7. รายไดตอเดือนมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน 
  จากการวิจัยพบวา รายไดตอเดือนไมมีความสัมพันธตอความพึงพอใจในงาน อาจ

เน่ืองจาก มีปจจัยอ่ืนที่สงผลตอความพึงพอใจในงานมากกวากรายไดตอเดือนที่ไดรับ เชน ลักษณะ
การทํางาน โอกาสไดรับความกาวหนา และความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา ที่พนักงานให
ความสําคัญมากกวา เน่ืองจาก 3 ปจจัยดังกลาวมีผลทําใหพนักงานมีความภาคภูมิใจลักษณะงานที่
ทํา รูสึกเติบโตไปกับองคการถามีโอกาสไดรับความกาวหนา และไมความกดดันและความสุขในการ
ปฏิบัติงาน และความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาอยูในระดับที่ดี   

จากการวิจัยในดานลักษณะสวนบุคคลของพนักงานโดยรวม พบวา เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ฝายงานที่ปฏิบัติงาน และระยะเวลาการทํางานของพนักงานมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานโดยรวม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พงษศักด์ิ นวมนคร 
(2546) ไดทําการศึกษาวิจัยในเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายจัดเก็บคาผาน
ทาง กองจัดเก็บคาผานทาง 1 การทางพิเศษแหงประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา ลักษณะ
ประชากรศาสตรของพนักงานประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษา ตําแหนงงาน และระยะเวลาในการ
ทํางานมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางานและรายไดไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจ
โดยรวม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของอรวรรณ เมษทัศน (2543: 6) ไดกลาวสรุปถึงความพึงพอใจไว
วา ความรูสึกที่มีตอสิ่งหน่ึง อันเปนผลมาจากการไดรับการตอบสนองความตองการของแตละบุคคล 
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 1.  คนโสดมีความพึงพอใจในการทํางานนอยกวาคนแตงงาน 
 2.  เพศหญิงมีความพึงพอใจในการทํางานนอยกวาเพศชาย 
 3.  ผูบริหารอาวุโสที่มีประสบการณทํางานมากกวา จะเกิดความพึงพอใจในการทํางาน
มากกวาผูบรหิารที่มีอายุในการทํางานนอยกวา 
 4.  ระดับการศึกษากับความพงึพอใจในการทํางานมีความสัมพันธทางดานลบ 
 5.  ระดับเงินเดือนกับความพึงพอใจในการทํางานมีความสัมพันธทางดานลบ 
  โสภา เกริกไกรกุล (2528: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของ
แพทยโรงพยาบาลศิริราช โดยใชแบบสอบถามกับแพทยในโรงพยาบาลศิริราชเพ่ือหาความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ผลการศึกษาพบวา แพทยที่มีหนวยสังกัดตางกันมีระดับความ
พึงพอใจในการทํางานแตกตางกัน แพทยที่มีภูมิลําเนาตางกันมีระดับความพึงพอใจในการทํางาน
แตกตางกัน แพทยที่มีอายุตางกันมีระดับความพึงพอใจในการทํางานแตกตางกัน  
 8.  พฤติกรรมผูนําดานมิติผูนํามุงคนหรือคํานึงถึงผูอ่ืนเปนหลักมีความสัมพันธตอ
ความพึงพอใจในงาน 
 จากการวิจัยพบวา ระดับพฤติกรรมผูนําของหัวหนางานดานมิติผูนําที่มุงคนหรือคํานึงถึง
ผูอ่ืนเปนหลัก เปนระดับพฤติกรรมที่หัวหนางานที่แสดงออกในเร่ืองการใหความไววางใจพนักงาน
เม่ือมีการมอบหมายงานใหทําและเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการตัดสินคาคอนขาง
สูง และมีความสัมพันธทิศทางเดียวกันกับความพึงพอใจในงานดานลักษณะงานที่ทํา ดานความ
โอกาสไดรับความกาวหนา และดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาในระดับปานกลาง ทําให
พนักงานมีความพึงพอใจในงาน เน่ืองจากซ่ึงผูใตบังคับบัญชาตองการการยอมรับจากหัวหนางาน
และตองการเปนสวนหนึ่งในการรวมตัดสินใจเกี่ยวกับงานที่ตนเองปฏิบัติอยู ซึ่งสอดคลองกับงาน
ของนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแหงรัฐโอไฮโอ (Stodill; & Coons. 1957: 123-127) พบวาพฤติกรรม
ของผูนํามิติผูนําที่มุงคนหรือคํานึงถึงผูอ่ืนเปนหลัก (Consideration) คือ พฤติกรรมของผูนําที่มุงการ
สรางความไววางใจรวมกัน ใชการติดตอสื่อสารแบบสองทาง เคารพตอความคิดเห็นและให
ความสําคัญกับความรูสึกของผูใตบังคับบัญชา 
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9. พฤติกรรมผูนําดานมิติผูนํามุงงานหรือคํานึงถึงตนเองเปนหลักมีความสัมพันธ
ตอความพึงพอใจในงาน 

จากการวิจัยพบวา พฤติกรรมผูนําของหัวหนางานดานมิติผูนําที่มุงคนหรือคํานึงถึงผูอ่ืน
เปนหลัก เปนระดับพฤติกรรมที่หัวหนางานแสดงออกในเรื่องการคาดหวังใหผูใตบังคับบัญชา
ปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน และผลงานอยูในระดับสูง และยังกําหนดเปาหมายที่ทาทายใหกับ
ผูใตบังคับบัญชาในระดับอยูในระดับสูง และมีความสัมพันธทิศทางเดียวกับความพึงพอใจในงาน
ดานโอกาสไดรับความกาวหนา และดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาในระดับปานกลาง และ
ดานลักษณะของงานที่ทําในระดับต่ํา เน่ืองจากวาถาผูใตบังคับบัญชาไดรับมอบหมายงานที่มีความ
ทาทาย และกําหนดมาตรฐานการทํางานในระดับสูงจะใหพนักงานมีกระตือลือลนในการทํางานมาก
ขึ้น ทําใหพนักงานไดใชความรูความสามารถที่ตนเองมีอยางเต็ม จึงทําใหพนักงานมีความพึงใจใน
งาน มากกวางานทําแบบซํ้า แบบเดิมซ่ึงทําใหพนักงานเกิดความเบื่อหนาย ซึ่งพฤติกรรมผูนําแบบ
มุงงานนี้สอดคลองกับงานวิจัยของนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแหงรัฐโอไฮโอ (Stodill; & Coons. 1957: 
123-127) พบวาพฤติกรรมมิติผูนําที่มุงงานหรือคํานึงตนเองเปนหลัก (Initiating Structure) คือ 
พฤติกรรมของผูนําที่มุงระบุงานและความรับผิดชอบที่เจาะจงของสมาชิกองคการใหชัดเจน กําหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ประสานกิจกรรมของพนักงานและใหความสําคัญกับหมายกําหนดการ 

 
10. คุณลักษณะผูนําดานความซื่อสัตยและมีศักดิ์ศรีมีความสัมพันธตอความพึง

พอใจในงาน 
 จากการวิจัยพบวา คุณลักษณะผูนําดานความซื่อสัตยและมีศักด์ิศรี เปนระดับคุณลักษณะ
ผูนําที่หัวหนางานที่แสดงออกในเร่ืองความซื่อสัตย สุจริต ในการทํางาน และยึดม่ัน ยืนหยัดทําในสิ่ง
ที่ถูกตองในระดับมาก และมีความสัมพันธทิศทางเดียวกับความพึงพอใจในงาน   ดานความสัมพันธ
ระหวางผูบังคับบัญชาในระดับปานสูง รองลงมาคือดานลักษณะของงานที่ทํา และดานโอกาสไดรับ
ความกาวหนาในระดับปานกลาง เนื่องจากพนักงานมีความภาคภูมิใจหัวหนางานที่มีความซื่อสัตย
และปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตอง จึงทําใหเกิดความพึงพอใจในดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา และ
เชื่อม่ันวาจะมีโอกาสไดรับความกาวหนาเพราะหัวหนาเปนคนมุงทําในสิ่งที่ถูกตองไมลําเอียงในการ
ประเมินผลงาน  

11. คุณลักษณะผูนําดานความเช่ือม่ันในตนเองมีความสัมพันธตอความพึงพอใจ
ในงาน 

จากการวิจัยพบวา คุณลักษณะผูนําดานความเช่ือมันในตนเอง เปนระดับคุณลักษณะผูนํา
ที่หัวหนางานที่แสดงออกในเร่ืองมีความเช่ือม่ันในตนเองสูง และมีความเด็ดเด่ียว มุงม่ันพ่ือทํางาน
ใหสําเร็จลุลวงในระดับมาก และมีความสัมพันธทิศทางเดียวกับความพึงพอใจในงานในระดับ       
ปานกลาง เนื่องจากลักษณะผูนําที่จะพาผูใตบังคับบัญชาหรือทีมงานในฝายของตนเองไปสู
ความสําเร็จนั้นตามเปาหมายของฝายและองคการผูนําตองมีความเชื่อม่ันในตนเอง กลาคิด กลา
ตัดสินใจ และมุงม่ันเพ่ือความสําเร็จของงาน ความเชื่อม่ันในตนเองของหัวหนางานจึงมีความสัมพันธตอ
ความพึงพอใจในงานของพนักงาน 
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12. คุณลักษณะผูนําดานความรูเก่ียวกับงานในหนาที่มีความสัมพันธตอความพึง
พอใจในงาน 

จากการวิจัยพบวา คุณลักษณะผูนําดานความรู เ ก่ียวกับงานในหนาที่ เปนระดับ
คุณลักษณะผูนําที่หัวหนางานที่แสดงออกในเรื่องมีความรูและความชํานาญในหนาที่ที่ตนดํารงอยู 
และมีความรอบรูงานโดยรวมขององคการในระดับมาก และมีความสัมพันธทิศทางเดียวกับความพึง
พอใจในงานในดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาในระดับสูง รองลงมาดานลักษณะของงานที่
ทําและดานโอกาสไดรับความกาวหนาในระดับปานกลาง   เน่ืองจากลักษณะผูนําที่มีความสําคัญ
มากที่ผูนําจําตองมีคือ ความรูเก่ียวกับงานในหนาที่ ที่ตนเองปฏิบัติอยูจึงจะสามารถใหคําแนะแก
ผูใตบังคับบัญชา แกไขปญหา แนะนําแนวทางการทํางานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ จึงจะ
สามารถนําตนและทีมงานใหประสบความสําเร็จ และยังตองมีความรูโดยรวมขององคการเพ่ือจะ
สามารถทํางานรวมกับฝายงานอ่ืนไดดี เม่ือหัวหนางานมีความรูในงานสูงยอมทําใหผูใตบังคับบัญชา
เกิดความพึงพอใจในงานดวย 

ในเร่ืองคุณลักษณะผูนําทั้ง 3 ดานนี้มีทฤษฎีของเคิรกแพตตริก และ ล็อก (S.A. Kirkpatrick; 
& E.A. Locke. 1991: 48-60) ไดชี้ใหเห็นวา คุณลักษณะของผูนําที่จะประสบความสําเร็จในการ
ทํางานสูงกวาผูที่ไมใชผูนําน้ัน จะตองมีคุณสมบัติที่สําคัญ  

1. มีความซ่ือสัตยและมีศักด์ิศรี (Honesty and Integrity) กลาวคือ ผูนําจะสรางความ
ไววางใจใหกับผูอ่ืนเกิดความเชื่อถือ ไมมีเลหเหลี่ยมกับผูใตบังคับบัญชา และแสดงออกถึงความ
เสมอตนเสมอปลายในการทํางานรวมกับคนอ่ืน รวมทั้งแสดงใหเห็นวาคําพูดและการปฏิบัติของผูนํา
สอดคลองกันตลอดเวลา 

2.  มีความเชื่อม่ันในตนเอง (Self – Confidence) กลาวคือ ผูใตบังคับบัญชาสามารถมอง
ผูนําโดยปราศจากขอกังขาใด ๆ ดังน้ัน ผูนําจะตองแสดงออกถึงความเชื่อม่ันในตนเอง เพ่ือที่จะทํา
ใหผูใตบังคับบัญชาเกิดการยอมรับ (convince) วาการกําหนดเปาหมายและการตัดสินใจของผูนํา
เปนสิ่งที่ถูกตอง 

3. มีความรูเก่ียวกับงานในหนาที่ (Job – relevant Knowledge) กลาวคือ ผูนําที่มีศักยภาพ
สูงจะตองมีความรูและความรอบรูเก่ียวกับงานขององคการ ตลอดจนเทคนิคในการทํางาน ยิ่งไปกวา
นั้น การที่มีความรูอยางลึกซ้ึงในการทํางาน (in – depth knowledge) จะทําใหผูนําสามารถตัดสินใจ 
และเขาถึงแนวทางของการนําผลการตัดสินใจไปประยุกตใชได อยางมีประสิทธิภาพ 
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13. ความพึงพอใจในงานของพนักงาน 
ดานลักษณะของงานที่ทํา  
จากการวิจัยพบวา พนักงานมีความพึงพอใจในงานมากตองานที่มีความนาสนใจและทา

ทายตอความรูและความสามารถ และงานที่ทําใหไดความรู ความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นแมงานจะมีความ
กวางขวางขึ้น 

ดานโอกาสไดรับความกาวหนา  
จากการวิจัยพบวา พนักงานมีความพึงพอใจในงานมากตอบริษัทเปดโอกาสใหพนักงาน

ไดมีการฝกอบรม และศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู และประสบการณ 
ดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา  
จากการวิจัยพบวา พนักงานมีความพึงพอใจในงานมากตอความไววางใจในการ

ปฏิบัติงานของหัวหนางาน ความชวยเหลือของหัวหนางานเม่ือพนักงานมีปญหาในการปฏิบัติงาน 
และพอใจในขอเสนอแนะหรือแนวคิดในการทํางานของหัวหนางาน  

สรุปไดวาลักษณะของงานที่ทํา โอกาสไดรับความกาวหนา และความสัมพันธระหวาง
ผูบังคับบัญชา ตางมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานของพนักงานทั้งสิ้น ซึ่งสอดคลองกับ
ทฤษฎีของเฮอรซเบิรกและคนอ่ืนๆ (Herzberg; others. 1959: 113 – 115) กลาวถึงความพอใจของ
มนุษย โดยแยกพิจารณาเปน 2 ปจจัย 

1. ปจจัยจูงใจ (Motivation Factors) มีอยู 5 ชนิด ซึ่งเปนปจจัยที่จะชวยกระตุนใหมนุษย 
มีความพอใจที่จะทํางาน ไดแก 
 ผลสัมฤทธิ์ในหนาที่ (Achievement) 
 การยอมรับนับถือ (Recognition) 
 ลักษณะของงาน (Work Itself) 
 ความรับผิดชอบ (Responsibility) 
 ความกาวหนาในหนาที่การงาน (Advancement) 

2.  ปจจัยค้ําจุน (Hygiene Factors) เปนปจจัยที่ไมอาจกระตุนจูงใจได แตถาหากปจจัยเหลาน้ี
ขาดหายไป จะทําใหมนุษยเกิดความไมพอใจในการทํางานได ไดแก 
 2.1  เงินเดือน (Salary) 
 2.2  การมีโอกาสไดรับความกาวหนา (Possibility of Growth) 
 2.3  ความสัมพันธกับผูใตบงัคับบัญชา (Interpersonal Relation with subordinates) 
 2.4  ฐานะอาชีพ (Status) 
 2.5  ความสัมพันธกับผูบังคบับัญชา (Interpersonal Relation with Supervisor) 
 2.6  ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน (Interpersonal Relation with Peers) 
 2.7  นโยบายและการบริหาร (Policy and Administration) 
 2.8  สภาพการทํางาน (Working Condition) 
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 2.9  ความเปนอยูสวนตวั (Personal Life) 
 2.10 ความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน (Job Security) 
 

ขอเสนอแนะเก่ียวกับงานวิจัย 
 จากการศึกษาคนควาเรื่องภาวะผูนําและความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัทรับจาง
ผลิต ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับนําผลไปใชประโยชนทางการปฏิบัติและการทําศึกษาคนควาคร้ัง
ตอไป ดังตอไปน้ี 

1. พฤติกรรมผูนําที่มุงงานหรือคํานึงตนเองเปนหลักมีความสัมพันธกับความพึงพอใจใน
งานของพนักงานในลักษณะของงานที่ทําในระดับต่ํา ดังน้ันเพ่ือใหหัวหนางานตระหนักถึงพฤติกรรม
ภาวะผูนําของตนเองที่ตอผูใตบังคับบัญชา ซึ่งหัวหนางานควรที่จะชวยเหลือผูใตบังคับบัญชา ให
บรรลุเปาหมายในงาน และเปาหมายสวนบุคคล ชี้ทิศทางและใหการสนับสนุนงานที่ทํา พรอมทั้ง
ชวยลดอุปสรรคที่เกิดขึ้น หัวหนางานจะตองชวยผูใตบังคับบัญชาใหเขาใจ และเรียนรูอยางชัดเจนวา
จะตองทําอะไร และอยางไร เพ่ือใหประสบความสําเร็จในงาน และไดรับความกาวหนาในงานที่
ปฏิบัติ ตองสรางความเขาใจ และความชัดเจนวาผูใตบังคับบัญชาจะไดรับความกาวหนาในหนาที่ที่
ตองการภายใตเง่ือนใดบาง สิ่งที่สําคัญคือ หัวหนางานจะตองใชรูปแบบพฤติกรรมผูนําใหสอดคลอง
กับสถานการณ เชน โครงสรางงาน กลุมงาน และลักษณะของผูใตบังคับบัญชา เชน ความรู
ความสามารถ ประสบการณ เปนตน ซึ่งหัวหนางานสามารถใชพฤติกรรมที่เหมาะสมกับสถานการณ 
และลักษณะของผูใตบังคับบัญชา 

2. ความพึงพอใจในงานดานโอกาสไดรับความกาวหนา พบวาพนักงานมีความพึงพอใจ
ในงานนอยกวาลักษณะของงานที่ทํา และดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา และผลการวิจัย
ยังพบวาพนักงานที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีจํานวนคิดเปนรอยละ 30 ของจํานวน
พนักงานทั้งหมด จึงเปนกลุมพนักงานที่มีความสําคัญตอความสําเร็จขององคการ หัวหนางานและ
องคการตองหาวิธีการสรางความพึงพอใจในดานโอกาสไดรับความกาวหนา  โดยจัดการฝกอบรม 
สัมมนาเพื่อพัฒนาความรู และเพิ่มทักษะในการทํางาน และ ใหโอกาสพนักงานไดการศึกษาตอ
เพ่ือใหมีระดับการศึกษาที่สูงขึ้นเพ่ือที่จะไดนําความรูมาใชกับงานในองคการและควรมีการพิจารณา
เลื่อนตําแหนงใหเหมาะสมกับความรู ความสามารถที่พนักงานมี จะชวยเพ่ิมกําลังใจและความพึง
พอใจในการทํางานในดานลักษณะงานที่ทําได 
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรศึกษารูปแบบพฤติกรรมผูนําของหัวหนางาน คุณลักษณะผูนําของหัวหนางาน และ

บุคลิกภาพของหัวหนางาน ที่พนักงานตอง หรือคาดหวังใหมีในองคกร 
2. ศึกษาพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน และแนวโนมพฤติกรรมการทํางานในอนาคต

ของพนักงาน ที่เปนผลจากความพึงพอใจในงาน หรือความพึงพอใจตอหัวหนางานแบบสอบถาม
ทราบอยางชัดเจน 

3.  ศึกษาปจจัยดานอ่ืนที่สงผลตอความพึงพอใจในงานของพนักงาน เชน การนําเทคโนโลยี
มาพัฒนาการทํางานเพ่ือชวยใหลักษณะของงานที่พนักงานมีความงายและทํางานไดรวดเร็วขึ้น 
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ชุดที่..................... 
แบบสอบถาม 

เร่ือง ภาวะผูนําและความพึงพอใจในงานของพนักงาน บริษัทรับจางผลติ 
 

เรียน : ทานผูตอบแบบสอบถาม 
แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาโท วิชาเอกการจัดการ ภาควิชา

บริหารธุรกิจคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลจากการวิจัยในคร้ังน้ีจะเปนแนวทาง
ใหแกผูสนใจนําขอมูลไปปรับปรุงตลอดจนเสริมสรางยุทธวิธีในการบริหารทรัพยากรมนุษยภายใน
องคกรใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานจึงขอความรวมมือทานในการตอบแบบสอบถามใหตรงตาม
ความเปนจริงมากที่สุด และผูวิจัยขอขอบพระคุณทานที่กรุณาใหขอมูลที่เปนประโยชนมา ณ โอกาสน้ี 
 ทุกคําตอบของทานจะเก็บรวบรวมไวเปนความลับโดยใชขอมูลนําเสนอใหเห็นเปนภาพรวม
เทาน้ัน ขาพเจาขอขอบพระคุณเปนอยางสูงสําหรับความกรุณาและความพยายามของทานในการตอบ
แบบสอบถามในครั้งนี้ 
 
คําชี้แจง 

1. แบบสอบถามชุดน้ีแบงออกเปน 4 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 : แบบสอบถามเกีย่วกับขอมูลลกัษณะสวนบคุคล 
ตอนที่ 2 : แบบสอบถามเกีย่วกับพฤติกรรมผูนํา 
ตอนที่ 3 : แบบสอบถามเกีย่วกับคุณลักษณะผูนํา 

       ตอนที่ 4 : แบบสอบถามเกีย่วกับความพงึพอใจในงานของพนักงาน บริษัทรับจางผลิต 
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลลักษณะสวนบุคคล 
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย    ลงใน    ซึ่งตรงกับความเปนจริงเก่ียวกับตัวทาน 
      1.    เพศ  

 1.1 1.2 ชาย หญิง 
 

2. อายุ 

 2.1 20 – 29 2.2 30 – 39 ป ป 

 2.3 40 – 49 2.4 50 ป ปขึ้นไป 
 

3. สถานภาพสมรส 

 3.1 3.2 โสด สมรส / อยูดวยกัน 

 3.3 หมาย / หยา / แยกกันอยู 
 

4. ระดับการศึกษา 

 4.1 4.2 ต่ํากวาปริญญาตร ี ปริญญาตรี 

 4.3 สูงกวาปริญญาตรี
 

5. ฝายงานที่ปฏบิัติงาน 

 5.1 5.2 ฝายทรัพยากรมนุษย ฝายพาณิชย 

 5.3 5.4ฝายธุรกิจ ฝายพัฒนาคุณภาพ 

 5.5 ฝายเทคนิค 
 

6. ระยะเวลาการทํางาน 

 6.1 6.2 6 – 10 ต่ํากวาหรือเทากับ 5 ป ป 

 6.3 11 – 15 6.4 16 – 20 ป ป 

 6.5 21 ปขึ้นไป  
 

7. รายไดตอเดือน 

 7.1 ต่ํากวาหรือเทากับ10,000 บาท 7.2 10,001 – 15,000 บาท 

 7.3 15,001 – 20,000 7.4 20,001 – 25,000 บาท บาท 

 7.5 25,001 – 30,000 7.6 30,001 บาท ขึ้นไป 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤตกิรรมผูนํา 
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย    ลงในชองวางซ่ึงตรงกับความเปนจริงเก่ียวกับหัวหนาของทาน 

ระดับพฤติกรรม

ปา
นก

ลา
ง พฤติกรรมผูนําในบริษัทที่ทานทํางานอยู 

มา
กท

ี่สุด
 

นอ
ย 

มา
ก 

นอ
ยท

ี่สุด
 

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

1. ผูบังคับบัญชาใหความไววางใจในการทํางานแกทานเม่ือ
มอบหมายงานใหทํา 

     

2. ผูบังคับบัญชาปฏิบัติตอทานเหมือนเปนเพ่ือนรวมงาน
มากกวาเปนเจานาย 

     

3. ผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหทานมีสวนรวมในการตัดสินใจ   
4. ผูบังคับบัญชาของทานจัดใหมีการประชุมในเรื่องตาง ๆ 

อยูเสมอ 
     

5. ผูบังคับบัญชาใหความสําคัญกับคําแนะนําตางๆ ของทาน
กอนการตัดสินใจ 

     

พฤติกรรมของผูนําที่มุงงานหรือคํานึงถึงตนเองเปนหลัก   

6. ผูบังคับบัญชากําหนดขั้นตอน และวิธีการทํางานอยาง
ละเอียดใหกับทาน 

     

7. ผูบังคับบัญชากําหนดตารางเวลาที่ทานตองทํางานใหเสร็จ
อยางเครงครัด 

     

8. ผูบังคับบัญชากําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน และ
กฎระเบียบตาง ๆ อยางชัดเจน 

     

9. ผูบังคับบัญชาติดตอส่ือสารกับทานในลักษณะสั่งการลงมา   
10. ผูบังคับบัญชาคํานึงถึงผลงานของทานมากกวาการตรวจ

ตราดูแลการปฏิบัติงาน 
     

11. ผูบังคับบัญชาของทานคาดหวังวาทานจะปฏิบัติงานที่มี
มาตรฐาน และผลงานอยูในระดับสูง 

     

12. ผูบังคับบัญชากําหนดเปาหมายที่ทาทายใหกับทาน   
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวคุณลักษณะผูนํา 
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย    ลงในชองวางซ่ึงตรงกับความเปนจริงเก่ียวกับหัวหนาของทาน 

ระดับลักษณะ

ปา
นก

ลา
ง 

มา
กท

ี่สุด
 

คุณลักษณะผูนําในบริษัทที่ทานทํางานอยู 

นอ
ย 

มา
ก 

นอ
ยท

ี่สุด
 

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

1. ผูบังคับบัญชาไดรับความไววางใจจากทานและผูอ่ืนใน
บริษัท 

     

2. ผูบังคับบัญชามีความซื่อสัตย สุจริต ในการทํางาน   
3. ผูบังคับบัญชายึดม่ันและยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง   
4. ผูบั งคับบัญชากลาออกมารับผิดชอบเสมอเ ม่ือเ กิด

ขอผิดพลาดของตนเองและทีมงาน 
     

5. ผูบังคับบัญชาปฏิบัติตนอยูในกฎระเบียบอยางเครงครัด   
6. ผูบังคับบัญชาเปนตัวอยางที่ดีของทาน   
คุณลักษณะผูนําดานความเชื่อม่ันในตนเอง   

7. ผูบังคับบัญชาของทานมีความเชื่อม่ันในตัวเองสูง   
8. ผูบังคับบัญชากลาแสดงออกในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ   
9. ผูบังคับบัญชาของทานเปนคน กลาคิด กลาทํา กลา

ตัดสินใจ  
     

10. ผูบังคับบัญชามีความเด็ดเด่ียว และมุงม่ันเพ่ือการทํางาน
ใหสําเร็จลุลวง 

     

คุณลักษณะผูนําดานความรูเก่ียวกับงานที่ทํา   

11. ผูบังคับบัญชามีความรู และความชํานาญในตําแหนงที่ตน
ดํารงอยู 

     

12. ผูบังคับบัญชาใหคําแนะนําและแกไขปญหาใหทานไดเปน
อยางดีเม่ือเกิดปญหาในการปฏิบัติงาน 

     

13. ผูบังคับบัญชามีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการ
ทํางาน 

     

14. ผูบังคับบัญชาสามารถแนะนําแนวทางและเทคนิคการ
ทํางานที่ดีไดกับทาน 

     

15. ผูบังคับบัญชามีความรอบรูงานโดยรวมขององคการ   
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ตอนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจในงาน ของบริษัทรับจางผลิต 
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย    ลงในชองวางซ่ึงตรงกับความพอใจของทาน 

ระดับความพอใจ

ปา
นก

ลา
ง 

มา
กท

ี่สุด
 

ความพึงพอใจในงานที่ทํา 

นอ
ย 

มา
ก 

นอ
ยท

ี่สุด
 

 (5) (4) (3) (2) (1)
ความพอใจในลักษณะของงานที่ทํา   
1. ทานพอใจในหนาที่ที่รับผิดชอบ   
2. ทานพอใจในงานที่ทําใหทานไดเพ่ิมพูนทักษะการทํางาน

เพ่ิมขึ้นแมงานจะมีลักษณะยากขึ้นก็ตาม 
     

3. ทานพอใจในงานที่ทําใหทานไดความรู ความเชี่ยวชาญ
เพ่ิมขึ้นแมงานจะมีความกวางขวางขึ้นก็ตาม 

     

4. ทานพอใจในงานที่มีความนาสนใจและทาทายตอความรู
ความสามารถของทาน 

     

5. ทานพอใจงานลักษณะที่ทําใหทานมีโอกาสใชความคิด
ริเร่ิมสรางสรรค 

     

6. ทานพอใจการทํางานที่ทานตองทําเองตั้งแตตนจนจบเพียง
ผูเดียว เชน ไดตัดสินใจในการวางแผน ประเมินผล และ
ปรับปรุงแกไข 

     

ความพอใจโอกาสไดรับความกาวหนา   

7. ทานพอใจการไดรับการพิจารณาความดีความชอบ
ประจําป 

     

8. ทานพอใจการเลื่อนตําแหนงในหนาที่ที่ทานปฏิบัติงานอยู   
9. ทานพอใจที่บริษัทของทานเปดโอกาสใหพนักงานไดมีการ

ฝกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิมพูนความรู และ
ประสบการณ 

     

ความพอใจความสัมพันธระหวางผูบงัคับบญัชา   

10. ทานพอใจในขอเสนอแนะหรือแนวคิดในการทํางานของ
ผูบังคับบัญชา 

     

11. ทานพอใจในความชวยเหลือของผูบังคับบัญชาเม่ือทานมี
ปญหาในการปฏิบัติงาน 

     

12. ทานพอใจในการเอาใจใสดูแลของผูบังคับบัญชา   
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13. ทานพอใจในความไววางใจในการปฏิบัติ งาน ของ
ผูบังคับบัญชา 

     

14. ทานพอใจที่ผูบังคับบัญชามอบหมายงานใหในปริมาณท่ี
เหมาะสมกับความสามารถและคาตอบแทนที่ไดรับ 

     

 
 

ขอขอบคุณที่ทานใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือเชิญผูเชี่ยวชาญตรวจคณุภาพเครื่องมือวจิัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





   157

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครือ่งมือวิจัย 
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