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นาฏยา  ปรัชญาชัย : ความสัมพันธระหวางการรับรูภาวะผู นํากับความสุขในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการ ในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6.  อาจารยที่ปรึกษาการคนควา
อิสระ : ผศ.ดาวลอย  กาญจนมณีเสถียร. 137 หนา.

การคนควาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. ศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการ
รับรูภาวะผูนําและความสุขในการปฏิบัติงานของขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6
และ 2. ศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูภาวะผูนํากับความสุขในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 ประชากร คือ ขาราชการในสังกัดสํานักงาน
สรรพากรภาค 6 จํานวน 1,037 คน กลุมตัวอยางไดแก ขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากร
พื้นที่นครปฐม 2 จํานวน 101 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงกลุม (cluster sampling) 
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติรอยละ 
คาเฉลี่ยเลขคณิต คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหสถิติ t-test สถิติการวิเคราะหการ
ผันแปรทางเดียว(One Way ANOVA) และใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s
Product Moment Correlation) ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้

1. กลุมตัวอยางมีการรับรูภาวะผูนําทั้งโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก และมี
ความสุขในการปฏิบัติงานโดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ยกเวนดานอารมณทางบวกอยูในระดับมาก

2. ปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ และอัตราเงินเดือนที่แตกตางกัน รับรูภาวะผูนําแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเวนดานอายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ระดับการศึกษา   
สถานภาพ และตําแหนงงานที่แตกตางกัน รับรูภาวะผูนําไมแตกตางกัน

3. ปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ อายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน สถานภาพ ตําแหนงงาน
และอัตราเงินเดือนที่แตกตางกัน มีความสุขในการปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ยกเวนดานระดับการศึกษาที่แตกตางกันจะมีความสุขในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน

4. การรับรูภาวะผูนําทั้ง 6 ดาน มีความสัมพันธกับความสุขในการปฏิบัติงานของ 
ขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 ในเชิงบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  ปการศึกษา 2553
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AT THE REVENUE REGION 6    
NATTAYA PRACHAYACHAI : THE RELATIONSHIP BETWEEN LEADERSHIP

PERCEPTION AND THE HAPPINESS OF W ORK OF CIVIL SERVANTS AT THE
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This independent study aims (1) to study the factors affecting the relationship 
between leadership perception and happiness in the workplace and (2) to investigate the 
correlation between leadership perception and happiness in the workplace of 1,037 staffs at
the Revenue Region 6. Data was collected from the 101 staffs at the Revenue Region 6, 
Nakhonpathom Area 2 using cluster sampling technique. Data was analyzed using 
percentage, mean, standard deviation, t-test, One Way ANOVA and Pearson’s Product 
Moment Correlation.

The results wear as followed :
1. In general, leader perception was high among the staffs at the Revenue Region 6, 

Nakhonpathom Area 2 and the level of happiness in the workplace was moderate. However, 
positive feeling was high among the staffs in this office.

2. Sex and salary level highly affected the level of leadership perception, with 
statistical significant difference at 0.05. On the contrary, difference in age, service longevity, 
level of education, status, position in the workplace did not affect the level of leadership 
perception.

3. Personal backgrounds, such as sex, age, service longevity, status and position
in the workplace and salary highly affected happiness in the workplace, with statistical 
significant difference at 0.05. In contrast, level of education had no effect to happiness in the 
workplace. 

4. Leadership perception (in 6 aspects) positively correlated with happiness in the 
workplace, with statistical significant difference at 0.05, among the staffs at the Revenue 
Region 6, Nakhonpathom Area 2.
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กิตติกรรมประกาศ

การคนควาอิสระฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ดวยความกรุณาอยางสูงและการ
ชวยเหลือจาก ผูชวยศาสตราจารยดาวลอย กาญจนมณีเสถียร อาจารยที่ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย    
ดร.พิทักษ ศิริวงศ และผูชวยศาสตราจารยประสพชัย พสุนนท ที่ไดสละเวลาอันมีคา ใหคําแนะนํา
ขอคิดเห็นและไดกรุณาตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ จนการคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จสมบูรณ 
และขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู  ความเขาใจ 
ในการศึกษา เพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาครั้งนี้เปนอยางดียิ่ง

ขอกราบขอบพระคุณทานผูทรงคุณวุฒิ ที่ไดใหความอนุเคราะหในการตรวจและแกไข
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้

ขอกราบขอบพระคุณ สรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 ที่อนุญาตใหดําเนินการทดลอง
เครื่องมือในการวิจัย ซึ่งไดรับความรวมมือเปนอยางดี ขอกราบขอบพระคุณสรรพากรพื้นที่
นครปฐม 2 ที่อนุญาตใหดําเนินการเก็บขอมูล รวมทั้งขอขอบคุณขาราชการในสังกัดสํานักงาน
สรรพากรพื้นที่นครปฐม 2 ที่ไดใหความรวมมือในการศึกษาครั้งนี้เปนอยางดี

สุดทายนี้ ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา พี่ๆ นอง ๆ ผูบังคับบัญชาทุกทานและ
เพื่อนรวมงานที่เปนกําลังใจแกผูวิจัยมาโดยตลอด และผูมีพระคุณอีกหลายทานที่ผูวิจัยมิไดกลาวนาม
ไวในที่นี้ ที่ชวยใหการจัดทําการคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดในที่สุด

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


