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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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บทที่ 1
บทนํา

1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

ในยุคโลกาภิว ัฒนไดนําความเปลี ่ยนแปลงมาสู ท ุกประเทศทั ่วโลก เนื ่องจากการ
เปลี่ยนแปลงเปนพลวัตเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็วและตลอดเวลา ทุกองคการตองเผชิญกับสภาวะการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม คานิยมและขอมูลขาวสาร อัน
สงผลใหการบร ิหารจัดการองคการต องปรับ เปลี ่ยนเพื ่อให สอดคลองก ับสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงไป คือ มุงเนนการบริหารองคการใหมีขนาดเล็กลงและขณะเดียวกันก็จะตองใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด สามารถแขงขันกับคูแขงทั้งภายในและภายนอกประเทศได (Luthans 1995 
อางถึงในเมทินี จิตออนนอม 2542 : 1) โดยการปรับเปลี่ยนองคการจะเกิดขึ้นไมไดเลย ถาองคการ
นั้นปราศจากผูนํา ไมวาจะเปนองคการเพื่อผลกําไร (For-Profit Organization) หรือองคการที่ไม
มุงเนนผลกําไร (Non-Profit Organization) องคการจะประสบความสําเร็จไดหรือไมขึ้นอยูกับผูนํา
เปนสําคัญ (ชัยเสฏฐ พรหมศรี 2549 : 5)  

เนื ่องจากบทบาทที่สําคัญของผูนําองคการในทุกระดับ จะตองนําทีมงานของตนเอง
ไปสูความสําเร็จใหไดภายใตวาระการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา ซึ ่งผูนําที่ดีจะตองมี
ทัศนคติเชิงบวก สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลง บริหารทีมงานและสามารถจัดการกับความ
ขัดแยงไดเปนอยางดี รวมถึงจะตองมีการสอนงาน การมอบหมายงานไดอยางเหมาะสม เพื่อทําให
ผูใตบังคับบัญชาเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและเกิดการรับรูถึงสิ่งที่ผู นําตองการ โดยรับรูได
จากสิ่งที่ไดสัมผัสจากประสบการณของแตละคน และตอบสนองตอการรับรู ดังนั้นการรับรูภาวะ
ผูนําของผูปฏิบัติงานภายใตการบังคับบัญชา จึงเปนสิ่งสําคัญอันดับแรก ๆ ที่ผู นําองคการตอง
คํานึงถึง เพื่อรับทราบบทบาทของตนเองและนําไปสูการปรับปรุงพัฒนาใหความเปนผูนําโดดเดน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และทําใหผู ใตบังคับบัญชาเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพื่อนําพา
องคการไปสูเปาหมายพรอม ๆ กับการสรางความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากร องคการที่มี
ความพรอมทั ้งดานผู นําและผู ตาม จึงสามารถเปนองคการที ่แข็งแกรง พรอมเผชิญกับความ
เปลี่ยนแปลงไดเปนอยางดี 

กรมสรรพากรเปนหนวยงานภาครัฐหนวยงานหนึ่ งซึ่ งเปนหนวยงานหลักของ
กระทรวงการคลัง มีภารกิจและบทบาทหนาที่ในการจัดเก็บภาษีอากรทุกประเภทตามประมวล
รัษฎากร เชน ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ เปนตน 
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เพื่อนําเงินภาษีอากรมาใชจายในการบริหารและพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนา บรรลุ
วัตถุประสงคตามนโยบายของรัฐบาลใหสูงที่สุด และสนับสนุนใหรัฐบาลบรรลุยุทธศาสตรการ
บริหารประเทศ  เพราะการจัดเก็บภาษีอากรเปนเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนและควบคุมระบบ
เศรษฐกิจใหมีศักยภาพสามารถแขงขันกับนานาประเทศได กลาวคือ การจัดเก็บภาษีสามารถควบคุม
การบริโภค การผลิตหรือวิธีดําเนินธุรกิจบางชนิดที่กอใหเกิดผลเสียหายตอเศรษฐกิจโดยรวม 
กรมสรรพากรจึงตองรักษาเสถียรภาพและความแข็งแกรงของภาคการคลัง โดยไดปรับกระบวนทัศน
เพื่อรองรับสถานการณการเปลี่ยนแปลงและภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น ผูบริหารหรือผูนําองคการจะมีการ
วิเคราะหจุดแข็ง จุดออนในการทํางานใหสอดคลองกับสถานการณอยูตลอดเวลา โดยกรมสรรพากร
ไดปรับโครงสรางการแบงสวนราชการและอํานาจหนาที่ใหมตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ 
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง พ.ศ.2551 เพื ่อใหสอดคลองกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสม
กับสภาพของงานที ่เปลี ่ยนแปลงไป อันจะทําใหการปฏิบ ัต ิภารก ิจตามอํานาจหนาที ่ของ
กรมสรรพากรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2551 
(กรมสรรพากร 2551:43, 90)

กรมสรรพากรมีวิสัยทัศน  พันธกิจ และยุทธศาสตรที่มุงเนนใหประชาชนเปนศูนยกลาง 
โดยเนนการใหบริการผูเสียภาษีใหไดรับบริการที่ดี สะดวกรวดเร็ว ดวยระบบงานมาตรฐานสากล  เพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  จัดเก็บภาษีที่ทั่วถึงเปนธรรม และสรางฐานรายไดภาษี
อากรของประเทศที่ยั่งยืน ซึ่งการที่กรมสรรพากรจะบรรลุเปาหมายไดนั้น  จะตองพัฒนาขาราชการ
ผูปฏิบัติงานซึ่งเปนกําลังสําคัญขององคการในทุก ๆ ดานโดยเฉพาะการใหความสําคัญตอการสงเสริม
ความรูและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการทุกคนใสใจดูแลขาราชการ ใหมีความสุข
ในการปฏิบัติงานและสรางผูบริหารใหมีความเปนผูนําที่มีคุณลักษณะที่ดีสามารถนําพาองคการไปสู
ความสําเร็จได เนื่องจากผูนําที่ดีจะสงผลตอการรับรูภาวะผูนําของผูใตบังคับบัญชาในดานบวก อันจะ
ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมายและแสดงถึงความสุขใน
การปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาไดเปนอยางดี     

สํานักงานสรรพากรภาค 6 เปนหนวยงานตามโครงสรางการบริหารราชการสวนภูมิภาค 
ของกรมสรรพากร ที่ไดรับมอบหมายภารกิจหนาที่และความรับผิดชอบในการบริหารงานจัดเก็บ
ภาษีอากรและงานสนับสนุนการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ของสํานักงานสรรพากรพื้นที่ที ่อยูในสังกัด
จํานวน 10 แหง ทําใหขาราชการทุกฝายตางมุงเนนการใหบริการดานภาษีอากรกับประชาชนและ
ผูประกอบการในทองที่ที่รับผิดชอบตามเปาหมายใหไดมากที่สุด จึงมีลักษณะการทํางานหลาย
ฝายและปฏิบัติหนาที่แตกตางกันตามความรับผิดชอบ ตําแหนงหนาที่ ลักษณะการทํางาน สัมพันธ
ภาพภายในหนวยงานและการเปลี่ยนแปลงผูบริหารตามวาระการปฏิบัติงาน ซึ่งในสวนของ
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ผูบริหารจะเปลี่ยนแปลงตามวาระ แตในสวนของขาราชการผู ปฏิบัติงานหากไมมีการขอยายก็
ยังคงปฏิบัติงานอยู เชนเดิม ทําใหขาราชการทุกฝายจะตองพบเจอกับผูบริหารหรือผูนําที่มีความ
หลากหลาย  การรับรูภาวะผูนําจากคุณลักษณะของผูนําของขาราชการแตละคนในฝายตาง ๆ จึงมี
ความสําคัญเปนลําดับแรก ๆ เพราะสงผลตอความสุขในการปฏิบัติงานของขาราชการโดยตรงและ
เนื่องจากขาราชการทุกคนเปนฟนเฟองตัวเล็ก ๆ ที่เปนพลังขับเคลื่อนใหองคการบรรลุเปาหมาย 
จึงตองใหความสําคัญตอความสุขของขาราชการผู ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการรับรูภาวะผูนําของ
ผูนําสํานักงานสรรพากรภาค 6 ของขาราชการฝายตาง ๆ เพราะนอกจากองคการจะมีระบบ
บริหารงานที่ดีมีประสิทธิภาพแลว  ปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การมีผูนําที่ดี มีคุณลักษณะ
เฉพาะโดดเดน และมีพฤติกรรมที่เหมาะสมเปนที่รักเคารพและไดรับการยอมรับจากขาราชการ
ผูปฏิบัติงานในฐานะผูนําองคการ ผูนําที่ดีจะเขาใจผูใตบังคับบัญชาและสามารถใชกลยุทธในการ
เลือกใชวิธีการบริหารจัดการ การวินิจฉัยสั่งการ และการวางแผนนโยบายไดอยางเหมาะสม เพื่อ
บริหารทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดภายในองคการ ใหทั่วถึงเปนธรรมและเกิดประโยชนสูงสุด อัน
จะสงผลถึงการรับรูภาวะผูนําของผูใตบังคับบัญชา ขวัญกําลังใจและความสุขในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการที่อยูภายใตการบังคับบัญชา

ผูนําที่มีประสิทธิภาพจะสามารถโนมนาวจูงใจทําใหผูใตบังคับบัญชาทุมเทปฏิบัติงานได
ตามเปาหมายขององคการ ชวยลดความตึงเครียดและปญหาความขัดแยงภายในและภายนอกองคการ 
ลดปญหาการโยกยายของขาราชการ และชวยใหขาราชการไดรับความสุขในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 
ดังนั้น การศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูภาวะผูนํากับความสุขในการปฏิบัติงานของขาราชการ
ในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 จึงมีความสําคัญมาก เพราะทําใหเราทราบวาขาราชการมีการ
รับรูภาวะผูนําองคการอยูในระดับใด ขาราชการมีความสุขในการปฏิบัติงานมากนอยแคไหนและ
การรับรูภาวะผูนํามีความสัมพันธกับความสุขในการปฏิบัติงานของขาราชการหรือไม ซึ่งจากทฤษฎี
เกี่ยวกับภาวะผูนํามีขอสมมติฐานที่ตรงกันประการหนึ่ง คือ พฤติกรรมของผูนําจะเปนปจจัยสาเหตุ
ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทํางาน และตอความพึงพอใจของลูกนองหรือ
ผูใตบังคับบัญชา เนื่องจากหัวหนางานจะตองเปนผูนํานโยบายของผูบริหารไปสูการปฏิบัติให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ขององคการ (วันดี ทับทิม 2546 : 6)   

เนื่องจากผูวิจัยเปนขาราชการที่ปฏิบัติงานอยูในสํานักงานสรรพากรภาค 6 สังกัดสํานักงาน
สรรพากรพื้นที่นครปฐม 2 ซึ่งผานการปฏิบัติงานภายใตการบังคับบัญชาของผูบริหารที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตามวาระอยูตลอดเวลา ประกอบกับตองปฏิบัติงานดานการบริการกํากับดูแลกลุม
ผูประกอบการบุคคลธรรมดาที่มีความหลากหลาย ดังนั้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารยอมสงผล
กระทบตอนโยบายวิธีการปฏิบัติงานและความสุขในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เนื่องมาจากอิทธิพลของ
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การรับรูภาวะผูนําของขาราชการที่มีตอผูบริหารแตละคนยอมแตกตางกัน ทําใหบางคร้ังตองเผชิญกับ
ความเครียดและบางครั้งก็มีความสุขในการปฏิบัติงานและสงผลตอความสุขในการดํารงชีวิต แตการที่
บุคคลแตละคนมีความสุขแตกตางกันยอมขึ้นอยูกับลักษณะสวนบุคคลดวย เชน อายุ สถานภาพสมรส 
รายได สภาพแวดลอมในการทํางานและองคประกอบที่สงผลตอการตอบสนองของบุคคลที่นํามาซึ่ง
ความสุขในการทํางาน ไดแก ความพึงพอใจในชีวิต (Life satisfaction) ความพึงพอใจในงาน (Work 
satisfaction) อารมณทางบวก (Positive effect) และอารมณทางลบ (Negative effect) ปจจัยตาง ๆ  เหลานี้
สงผลตอความสุขในการทํางานของบุคคลทั้งสิ้น (Diener 1984 อางถึงในนภัชชล รอดเที่ยง 2551 : 16-17)

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาคนควาเกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางการรับรูภาวะผูนํากับความสุขในการปฏิบัติงานของขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากร
ภาค 6 เพื่อนําผลที่ไดจากการศึกษามาใชเปนแนวทางในการฝกอบรม ปรับปรุงรูปแบบการบริหารงาน
และนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือคุณลักษณะของผูนํา เพื่อใหเกิดการพัฒนาบุคลากรทั้งดาน
ความคิด บุคลิกภาพ บทบาท ใหมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและดียิ่งขึ้น สงผลใหการบริหารงานมีคุณภาพ 
มีประสิทธิภาพและสงผลใหผูใตบังคับบัญชาทุกฝายเกิดความสุขในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นเปนทวีคูณ
ตอไป

2.  วัตถุประสงคของการศึกษา

2.1 เพื่อเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการรับรูภาวะผูนําและความสุขในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 

2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูภาวะผูนํากับความสุขในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 

3.  สมมติฐานของการศึกษา

3.1 ปจจัยสวนบุคคลของขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 ที่แตกตางกันจะมี
การรับรูภาวะผูนําแตกตางกัน ประกอบดวย

3.1.1 เพศที่แตกตางกันจะมีการรับรูภาวะผูนําแตกตางกัน
 3.1.2 อายุที่แตกตางกันจะมีการรับรูภาวะผูนําแตกตางกัน
 3.1.3 ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกตางกันจะมีการรับรูภาวะผูนําแตกตางกัน
 3.1.4 ระดับการศึกษาที่แตกตางกันจะมีการรับรูภาวะผูนําแตกตางกัน
 3.1.5 สถานภาพที่แตกตางกันจะมีการรับรูภาวะผูนําแตกตางกัน
 3.1.6 ตําแหนงงานที่แตกตางกันจะมีการรับรูภาวะผูนําแตกตางกัน
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 3.1.7 อัตราเงินเดือนที่แตกตางกันจะมีการรับรูภาวะผูนําแตกตางกัน
3.2   ปจจัยสวนบุคคลของขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 ที่แตกตางกัน

จะมีความสุขในการปฏิบัติงานแตกตางกัน ประกอบดวย
 3.2.1 เพศที่แตกตางกันจะมีความสุขในการปฏิบัติงานแตกตางกัน
 3.2.2 อายุที่แตกตางกันจะมีความสุขในการปฏิบัติงานแตกตางกัน   
 3.2.3 ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกตางกันจะมีความสุขในการปฏิบัติงานแตกตางกัน
 3.2.4 ระดับการศึกษาที่แตกตางกันจะมีความสุขในการปฏิบัติงานแตกตางกัน
 3.2.5 สถานภาพที่แตกตางกันจะมีความสุขในการปฏิบัติงานแตกตางกัน
 3.2.6 ตําแหนงงานที่แตกตางกันจะมีความสุขในการปฏิบัติงานแตกตางกัน
 3.2.7 อัตราเงินเดือนที่แตกตางกันจะมีความสุขในการปฏิบัติงานแตกตางกัน

3.3 การรับรูภาวะผูนํามีความสัมพันธกับความสุขในการปฏิบัติงานของขาราชการใน
สังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 ประกอบดวย

3.3.1 การรับรูภาวะผูนํามีความสัมพันธกับความสุขในการปฏิบัติงานดานความ      
พึงพอใจในชีวิต

3.3.2 การรับรูภาวะผูนํามีความสัมพันธกับความสุขในการปฏิบัติงานดานความ 
พึงพอใจในงาน

3.3.3 การรับรูภาวะผูนํามีความสัมพันธกับความสุขในการปฏิบัติงานดานอารมณ
ทางบวก

3.3.4 การรับรูภาวะผูนํามีความสัมพันธกับความสุขในการปฏิบัติงานดานอารมณ
ทางลบ

4.  ขอบเขตของการศึกษา

4.1 ขอบเขตเชิงเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้มุงที่จะศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูภาวะผูนําและความสุข

ในการปฏิบัติงานของขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6  
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4.2  ขอบเขตเชิงประชากร
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  คือ ขาราชการที่ทํางานอยูในสังกัดทองที่ความ

รับผิดชอบของสํานักงานสรรพากรภาค 6 จํานวน 10 แหง ไดแก สํานักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี 
สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2 สํานักงานสรรพากรพื้นที่
ประจวบคีรีขันธ สํานักงานสรรพากรพื้นที่ เพชรบุรี สํานักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี สํานักงาน
สรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี สํานักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม สํานักงานสรรพากรพื้นที่
สมุทรสาคร 1 และสํานักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2 รวมจํานวนทั้งสิ้น 1,037 คน

4.3  ขอบเขตเชิงกลุมตัวอยาง
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ ขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่

นครปฐม 2 จํานวน 101 คน ซึ่งกลุมตัวอยางไดมาจากการสุมตัวอยางแบบกลุม (cluster sampling)
4.4 ขอบเขตของตัวแปรที่ศึกษา ประกอบดวยตัวแปร 3 ดาน ไดแก

4.4.1 ดานปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน ระดับการศึกษา สถานภาพ ตําแหนงงาน และอัตราเงินเดือน

4.4.2 ดานการรับรูภาวะผูนํา แบงออกไดเปน 6 ดาน ไดแก ลักษณะทางกาย (physical 
characteristics) ภูมิหลังทางสังคม (social background) สติปญญาความรูความสามารถ (intelligence) 
บุคลิกภาพ (personality) ลักษณะทางดานเทคนิคที่เกี่ยวของกับงาน (task-related characteristics) และ
ลักษณะทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ (social characteristics)

4.4.3 ดานความสุขในการปฏิบัติงาน แบงออกไดเปน 4 ดานไดแก ความพึงพอใจใน
ชีวิต ความพึงพอใจในงาน อารมณทางบวก และอารมณทางลบ

4.5 ขอบเขตเชิงเวลา
 ดําเนินการศึกษาตั้งแตเดือนกันยายน 2552 ถึงเดือนสิงหาคม 2553 รวมระยะเวลา 1 ป

5.  ขั้นตอนของการศึกษา
5.1 การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร เพื่อนํามากําหนดกรอบแนวความคิดในการศึกษา
5.2  การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม
5.3 การวิเคราะหขอมูล
5.4 การสรุปผลการศึกษา
5.5 การเสนอแนะ
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6.  คําจํากัดความที่ใชในการศึกษา
เพื่อใหเกิดความเขาใจในความหมายและขอบเขตของคําอยางชัดเจน ถูกตองตรงกัน 

ผูวิจัยจึงไดกําหนดคําจํากัดความที่ใชในการศึกษา ดังนี้
 6.1 ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง ลักษณะสวนบุคคลของขาราชการในสังกัดสํานักงาน
สรรพากรภาค 6 ไดแก 

6.1.1 เพศ หมายถึง เพศชาย เพศหญิง
6.1.2 อายุ หมายถึง จํานวนอายุปของขาราชการ
6.1.3 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน หมายถึง ระยะเวลาการทํางานตั้งแตเขารับราชการ

จนถึงปจจุบัน
6.1.4 ระดับการศึกษา หมายถึง วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุดของขาราชการ
6.1.5 สถานภาพ หมายถึง สถานภาพสมรสของขาราชการ
6.1.6 ตําแหนงงาน หมายถึง ตําแหนงในการปฏิบัติงานของขาราชการ
6.1.7 อัตราเงินเดือน หมายถึง เงินเดือนที่ขาราชการไดรับจากการทํางานในแตละเดือน

6.2 การรับรู  หมายถึง การแสดงออกทางความคิดและจิตใจที่ขาราชการในสังกัด
สํานักงานสรรพากรภาค 6 ตอบสนองตอสิ่งเราที่รับเขามาดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5 จนนําไปสู
การตีความและตอบสนองตอสิ่งเราออกมา ซึ่งการรับรูและการตอบสนองของขาราชการแตละ
บุคคลยอมแตกตางกันตามประสบการณของแตละคน

6.3 ภาวะผูนํา หมายถึง กระบวนการความสัมพันธที่มีอิทธิพลระหวางหัวหนา
หนวยงานและขาราชการผูปฏิบัติงาน ที่มีความตั้งใจตอการเปลี่ยนแปลงการทํางาน เพื่อนําไปสู
จุดมุงหมายที่มีรวมกัน และทําใหงานสําเร็จลุลวงบรรลุวัตถุประสงคขององคการ ดวยความเต็มใจ
และเต็มความสามารถ

6.4 การรับรูภาวะผูนํา หมายถึง การรับรูในพฤติกรรมการบังคับบัญชาของผูบังคับบัญชาที่
ใชกับผูใตบังคับบัญชา โดยรับรูไดจากลักษณะของผูนํา 6 ดาน ไดแก 

6.4.1 ลักษณะทางกาย หมายถึง ลักษณะภายนอกที่สามารถมองเห็นได เชน 
ความเขมแข็ง ความสงาผาเผย การแตงกาย สุขภาพรางกาย เปนตน

6.4.2 ภูมิหลังทางสังคม หมายถึง สถานะทางสังคม พื้นฐานทางครอบครัวและ
การศึกษา ความซื่อสัตยสุจริต    

6.4.3 สติปญญาความรูความสามารถ หมายถึง สติปญญาปฏิภาณไหวพริบทักษะ
ในการสื่อความหมาย การพูด และการจูงใจ
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6.4.4 บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะเฉพาะที่เปนเอกลักษณของผูนํา เชน ความตื่นตัว 
กระตือรือรน การควบคุมอารมณ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความเชื่อมั่นในตนเอง

6.4.5 ลักษณะทางดานเทคนิคที่เกี่ยวของกับงาน หมายถึง ความปรารถนาที่จะ
รับผิดชอบ ไมยอทอตออุปสรรค มุงที่งาน มีวิธีการทํางานที่ทําใหงานประสบผลสําเร็จและทํางาน
อยางเต็มศักยภาพ

6.4.6 ลักษณะทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ หมายถึง การมีความปรารถนาที่จะ
ทํางานรวมกับคนอื่น ๆ มีความยืดหยุน มีมนุษยสัมพันธในการเขาสังคม มีความเฉลียวฉลาดในการ
เขาสังคม

6.5 ความสุขในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรูสึกที่ขาราชการในสังกัดสํานักงาน
สรรพากรภาค 6 มีตอการดําเนินชีวิต มีตอการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
โดยตรง ซึ ่งเกิดจากการรับรู พฤติกรรมการบังคับบัญชาและภาวะผู นําของผู นําองคการ แบง
ออกเปน 4 ดาน ไดแก  

6.5.1 ความพึงพอใจในชีวิต คือ ความรูสึกพอใจในสิ่งที่เปนและกระทําอยู  มีความ
สมหวังกับเปาหมายของชีวิตสอดคลองกับความเปนจริง สามารถกระทําไดตามความตั้งใจ 
สมเหตุสมผล เขาใจและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไมจําเปนตองปรับตัว 

6.5.2 ความพึงพอใจในงาน คือ การที่ไดกระทําในสิ่งที่รักและชอบ พอใจกับ
สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับงาน มีความสุขเมื่องานที่ทําสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย เนื่องจากงานทําให
เกิดคุณประโยชนตอตนเอง ตอองคการและสังคม และรูสึกภูมิใจในผลงานที่ปรากฏออกมา 

6.5.3 อารมณทางบวก คือ การที่บุคคลมีอารมณความรูสึกเปนสุขกับสิ่ งที่ดี
สนุกสนานกับการทํางาน ยิ้มแยมแจมใสไดเสมอขณะที่ทํางาน ศรัทธาในสิ่งที่ตนกระทํา รับรูถึงความ
ดีงามและคุณประโยชนของงานที่ทํา 

6.5.4 อารมณทางลบ คือ ความรูสึกที่เปนทุกขในขณะที่ทํางาน เชน เบื่อหนาย เศรา
หมอง ไมสบายใจเมื่อเห็นการกระทําที่ไมซื่อสัตยหรือไมถูกตอง 
 6.6 สํานักงานสรรพากรภาค 6 หมายถึง หนวยงานในสังกัดกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 
มีหนาที่และความรับผิดชอบในการวางแผนและประเมินผลเพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษีอากรให
เปนไปตามเปาหมายของกรมสรรพากรและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานสรรพากรพื้นที่ 
ประกอบดวยสํานักงานสรรพากรพื้นที่จํานวน 10 แหง ไดแก สํานักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี 
สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2 สํานักงานสรรพากรพื้นที่
ประจวบคีรีขันธ  สํานักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี สํานักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี สํานักงาน
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สรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี สํานักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม สํานักงานสรรพากรพื้นที่
สมุทรสาคร 1 และสํานักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

7.  ประโยชนที่ไดรับ

7.1  ผลการศึกษาจะเปนประโยชนตอผูบริหารหรือผูนําองคการ ในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมภาวะผูนําใหสอดคลองกับความตองการของขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6
เพื่อทําใหขาราชการเกิดความสุขในการปฏิบัติงาน

7.2  ผลการศึกษาสามารถพยากรณพฤติกรรมการปฏิบัติงานของขาราชการในสังกัด
สํานักงานสรรพากรภาค 6 วามีประสิทธิภาพเพียงใด

7.3  ผลการศึกษาสามารถทําใหผูบริหารหรือผูนําองคการ ไดลงมือแกไขปรับปรุง 
พัฒนาคุณลักษณะภาวะผูนําที่สงผลใหขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 มีความสุข
ในการปฏิบัติงานมากขึ้น อันทําใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคการ

7.4  สํานักงานสรรพากรภาค 6 สามารถนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาไปใชอางอิงเพื่อ
ทําใหเกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคการใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด

7.5  เพื่อใหผูที่สนใจเกี่ยวกับภาวะผูนําและความสุขในการปฏิบัติงานใชเปนแนวทาง
ในการศึกษาวิจัยตอไป
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8.  กรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา

1. ปจจัยสวนบุคคล

1.  เพศ

2. อายุ

3. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

4. ระดับการศึกษา

5. สถานภาพ 3.  ความสุขในการปฏิบัติงาน

6. ตําแหนงงาน      ของผูปฏิบัติงาน

7. อัตราเงินเดือน 1.  ความพึงพอใจในชีวิต

2.  ความพึงพอใจในงาน

3.  อารมณทางบวก

2. การรับรูภาวะผูนําของผูปฏิบัติงาน 4.  อารมณทางลบ

1.  ลักษณะทางกาย

2.  ภูมิหลังทางสังคม

3.  สติปญญาความรูความสามารถ

4.  บุคลิกภาพ

5.  ลักษณะทางดานเทคนิคที่เกี่ยวของกับงาน

6.  ลักษณะทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ

การศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูภาวะผูนํากับความสุขในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 โดยเฉพาะเรื่องภาวะผูนํา ซึ่งไดมีผูใหความหมาย
ของภาวะผูนําไวหลายทานดวยกัน สวนใหญจะใหความหมายและความสําคัญของภาวะผูนําวา
เปนกระบวนการใชอิทธิพลของผูนํา  เพื่อจูงใจใหผูตามรวมมือกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมายขององคการ ภาวะผูนําของผูบังคับบัญชา จึงมีความสําคัญตอผูใตบังคับบัญชาในทุก ๆ 
องคการ  อันจะสงผลถึงเรื่องของความสุขในการปฏิบัติงาน เนื่องจากความสุขเปนสิ่งสําคัญและ
เปนรากฐานของการดํารงชีวิต ซึ่งความสุขของแตละบุคคลจะแตกตางกันไปตามการรับรูปจจัยตาง ๆ 
ที่แตกตางกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษา เพื่อใหเกิด
ความรูความเขาใจในหลักการ แนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ ที่นํามาใชอธิบายตัวแปรคํานิยามปฏิบัติการ
และการกําหนดสมมติฐาน ผูวิจัยจึงไดสรุปสาระสําคัญของประเด็นที่จะนําเสนอไว ดังนี้

1. แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู
1.1  ความหมายของการรับรู
1.2  องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการรับรู
1.3  กระบวนการรับรู

2. แนวคิดเกี่ยวกับผูนําและภาวะผูนํา
2.1  ความหมายของผูนําและภาวะผูนํา
2.2  ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนํา
2.3  องคประกอบของภาวะผูนํา
2.4  ตัวบงชี้ของภาวะผูนํา

3. แนวคิดเกี่ยวกับความสุขในการปฏิบัติงาน
3.1  ความหมายและความสําคัญของความสุขในการปฏิบัติงาน
3.2  องคประกอบของความสุขในการทํางาน
3.3  ปจจัยที่เกี่ยวของกับความสุขในการทํางาน

4. ความสัมพันธระหวางการรับรูภาวะผูนํากับความสุขในการปฏิบัติงาน
5. โครงสรางสํานักงานสรรพากรภาค 6
7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
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1.  แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู
1.1 ความหมายของการรับรู

การรับรู (Perception) ไดมีผูศึกษาและรวบรวมความหมายไวหลายทาน ซึ่งในการ 
ศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิดตาง  ๆที่เกี่ยวของกับการรับรูไว ดังนี้

ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร (2545) ไดกลาววา การรับรู หมายถึง กระบวนการที่อินทรียหรือ
สิ่งมีชีวิตพยายามทําความเขาใจสิ่งแวดลอมโดยผานประสาทสัมผัส ดังนั้น กระบวนการเริ่มตนจาก
การใชอวัยวะสัมผัสจากสิ่งเราและจัดระบบสิ่งเราใหมภายในระบบความคิดในสมอง ภายหลังจากนั้น
จึงจะแปลความหมายวาสิ่งเราที่สัมผัสเขามานั้นคืออะไร ในการแปลความหมายนี้เปนขั้นที่อินทรียจะ
ใชประสบการณเกาเปนพื้นฐานของการแปลความหมาย

วิภาพร  มาพบสุข (2544) ไดกลาววา  การรับรู หมายถึง กระบวนการซึ่งบุคคลแปล
หรือตีความหมายของการรูสึก  สัมผัสที่ไดรับจากตาเห็นภาพ จมูกไดกลิ่น หูไดยินเสียง ผิวหนารับ
สัมผัส ฯลฯ ออกมาเปนพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งที่มีความหมายหรือรูจักเขาใจได การที่มนุษย
สามารถจะแปลความหมายจากการรูสึก สัมผัสและมีปฏิกิริยาโตตอบตอสิ่งแวดลอมภายนอกไดดีมาก
นอยเพียงใด  ยอมขึ้นกับความรูสึกเดิมหรือประสบการณในอดีต ระดับสติปญญา การสังเกต พิจารณา 
เจตคติ ความเชื่อ คานิยม การคาดหวัง สภาวะจิตใจของบุคคลในขณะนั้น ตลอดจนชนิดและธรรมชาติ
ของสิ่งเราดวย

ถวิล  ธาราโภชน และศรัณย  ดําริสุข (2543) กลาววา การรับรูเปนคุณลักษณะอยางหนึ่ง
ที่บุคคลมีอยู  จะเกิดขึ้นตอเนื่องจากการรูสึก การรับรู เปนกระบวนการที่มีขั้นตอน ซึ่งมีการเลือก 
(Selection) เปนกระบวนการแรกสุดของการรับรูโดยที่การเลือกจะเกิดขึ้นจากการใสใจ (Attention) 
ของบุคคลที่มีตอสิ่งนั้น นักจิตวิทยาจึงเรียกลักษณะนี้วา การใสใจที่จะเลือก (Selective Attention) หรือ
การเลือกที่จะรับรู (Selective Perception) การใสใจที่จะเลือกเปนกระบวนการรับรูที่จะเลือกสิ่งเรา
เฉพาะที่บุคคลเกิดการใสใจ ซึ่งเปนธรรมชาติของมนุษยที่จะตองใชในการเลือกเฟนสิ่งเราที่มีอยู 
ทั้งนี้เพราะในเวลาหนึ่ง ๆ บุคคลจะตองพบกับสิ่งเรามากมาย แตวาบุคคลสามารถที่จะเอาใจใสหรือ
สนใจสิ่งเราเพียงหนึ่งหรือสองอยาง ทําใหเกิดการรับรูไดเดนชัดเฉพาะสิ่งเราที่ตนเองใหความสนใจ
เทานั้น สวนสิ่งเราอื่นอาจจะรับรูไดเพียงเลือนราง และในสิ่งเราบางอยางอาจรับรูไมไดเลย

Greenberg and Baron (2000) ไดกลาววา การรับรู คือ กระบวนการที่บุคคลไดมี
การคัดเลือก ประมวลผลและแปลความหมายจากขอมูลที่ไดรับ

กันยา  สุวรรณแสง (2540) ไดใหความหมายวา การรับรู (Perception) มีรากศัพทมาจาก
ภาษาละติ น หมายถึ ง การแสดงออกของความสามารถในการเข าใจจากการรั บสั มผั ส การ
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ตระหนักรูโดยมีประสบการณและความรู เดิมเปนตัวชวยใหการรับรูดีขึ้น การรับรู เปนปจจัยทาง
จิตวิทยาสังคมที่มีผลตอพฤติกรรมการแสดงออกในเรื่องตาง ๆ ที่ไดรับรูและไดสัมผัสตอสิ่งเราตาง ๆ 
ที่สัมผัสโดยประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ การไดเห็น การไดยิน การสัมผัส การลิ้มรส และการไดกลิ่นแลว
มีการแสดงออกมา 

Donald M. lowe (1982) ไดกลาววา ธรรมชาติการรับรูของมนุษยจะแบงเปนระบบ
ของประสาทสัมผัสทั้ง 5 (Hierarchy of Sensing) ประกอบดวย การไดยิน การไดสัมผัส การดม 
การลิ้มรส และการมองเห็น แลวมีการแสดงออกมา และการรับรูสามารถวัดไดจากการใหบุคคลเลือก
ลักษณะที่คิดวาเปนจริง หรือสอดคลองสําหรับสิ่งที่ถูกรับรู ตามความคิดของบุคคลในชวงเวลาหนึ่ง

จากความหมายตาง ๆ สามารถสรุปไดวา การรับรู หมายถึง การแสดงออกทาง
ความคิดและจิตใจที่บุคคลตอบสนองตอสิ่งเราที่รับเขามาดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5 จนนําไปสู
การตีความและตอบสนองตอสิ่งเราออกมา ซึ่งการรับรูและการตอบสนองของแตละบุคคลยอม
แตกตางกันตามปจจัยแวดลอมและประสบการณของแตละบุคคล

1.2 องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการรับรู
การรับรูเปนการแสดงออกทางความคิดและจิตใจที่ผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของแตละ

บุคคลที่ยอมแตกตางกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงไดศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับองคประกอบที่มีอิทธิพลตอการ
รับรูไวดังนี้

อรณิช  ชูวีระ (2550) ไดสรุปวา บุคคลแตละคนมีความแตกตางกันทั้งในดานภูมิหลัง 
ประสบการณ ลักษณะประจําตัวของแตละบุคคล การเปลี่ยนแปลงของสิ่งตาง ๆ ระยะเวลาและ
สถานการณที่แตละบุคคลกําลังเผชิญอยูลวนแลวแตเกี่ยวของกับการรับรูของบุคคล ดังตอไปนี้

1. การใสใจ (Attention) เปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการรับรูหมายความวา การที่ 
บุคคลมีการรับรูในสิ่งใดก็ตามแต บุคคลตองเกิดการใสใจในสิ่งนั้นขึ้นมา ซึ่งการใสใจเปนเสมือน
กระบวนการเตรียมพรอมที่จะรับรู เปรียบเสมือนกระบวนการของการกระทําที่มุงไปยังสิ่งเราโดยเริ่ม
ตั้งแตการปรับตัวของอวัยวะรับความรูสึก เชน การใชจมูกสูดดม การใชศีรษะหันซายขวาการใช 
สายตาเพงมองและอื่น  ๆอันเปนพฤติกรรมที่นําไปสูการใสใจ ถาสิ่งใดไดรับการใสใจมาก สิ่งนั้นก็จะ
มีความเดนชัดตอการรับรูมากขึ้นตามลําดับความสําคัญ ซึ่งการเกิดการใสใจนั้นจะขึ้นอยูกับ
องคประกอบ 2 ประการ คือ ภาวะของผูรับรู (State of the Perceiver) และคุณลักษณะของสิ่งเรา 
(Stimulus  Characteristics) 

1.1 ภาวะของผูรับรู (State of the Perceiver) หมายถึง สภาพของตัวบุคคลที่เปน
ผูรับรูวาขณะนั้นบุคคลมีสภาพเปนเชนไรเพราะบุคคลแตละคนเกิดมามีสถานภาพตางกัน เจริญเติบโต
มาในสังคมที่ตางกันยอมทําใหมีความนึกคิดแตกตางกันไปดวย ซึ่งความแตกตางกันในดานความ
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ตองการ (Need) แรงจูงใจ (Motives) และการคาดหวัง (Expectancy) นับวาเปนสิ่งสําคัญที่เปนเหมือน
ตัวกระตุนใหบุคคลเกิดการใสใจ

1.2  คุณลักษณะของสิ่งเรา (Stimulus Characteristics) เปนสิ่งที่บุคคลไดพบไดรูสึก
และจะทําใหบุคคลเกิดการใสใจมากนอยเพียงใด อาจพิจารณาไดดังนี้

1.2.1 ความเขม (Intensity) เปนระดับความหนักเบาหรือความเขมจางของสิ่งเรา 
อาจเปนแสง สี เสียง การดําเนินงานตาง ๆ ทั้งงานโดยทั่วไปและงานสวนตัว การใชแสงที่จา สีที่เขม
ฉูดฉาดและเสียงที่ดัง จะเปนสวนหนึ่งที่ชวยใหบุคคลมีการใสใจในสิ่งนั้นมากขึ้น

1.2.2 ขนาด (Size) สิ่งเราที่มีขนาดใหญมักจะสรางความสนใจหรือใสใจไดดี 
กวาสิ่งเราขนาดเล็ก  

1.2.3 ทําตรงกันขามหรือทําแปลกออกไป (Contrast) การทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดให
ผิดแผกไปจากเดิมจะทําใหเกิดการใสใจในสิ่งนั้นขึ้นมา

1.2.4 การทําซ้ํา (Repetition) มีความหมายวา ทําในสิ่งนั้นบอยๆ หรือหลาย ๆ 
ครั้ง  

1.2.5 การเคลื่ อนไหว (Movement)  เปนการทํ าใหสิ่ ง เร า เคลื่ อนที่หรือ
เปลี่ยนแปลงไปมา

2. ประสบการณเดิม (Previous Experience) กลาวไดวา เรื่องราวหรือความรูเกี่ยวกับสิ่ง
ตาง ๆ ที่บุคคลมีอยูจะมีมากมีนอยหรือเปนเรื่องเกี่ยวกับสิ่งใดก็ขึ้นอยูกับประสบการณของแตละ
บุคคล  ประสบการณเดิมเปนเหมือนเครื่องมืออีกอยางหนึ่งที่จะทําใหการตีความจากการรูสึกแจม
ชัดขึ้น การรับรูของบุคคลไมไดเกิดขึ้นดวยความวางเปลา แตจะมีองคประกอบหลายประการที่ทํา
ใหเกิดการรับรู โดยเฉพาะประสบการณเดิมเปนสิ่งที่บุคคลสะสมกันมาตั้งแตเริ่มเกิดสิ่งเหลานี้
บุคคลจะนํามาใชคาดคะเนหรือเตรียมการเพื่อการรับรูยอมทําใหการรับรูที่ไดมีความหมายตอการ
ดํารงชีวิตของบุคคลมากยิ่งขึ้น

3. การเตรียมการคิดและสถานการณหอมลอม (Mental Set and Context) ประสบการณ
ตาง ๆ จะทําใหบุคคลเกิดความคาดหวังในเหตุการณตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นแตกตางกันออกไป การมีชีวิต
อยูในสังคมที่อยูทามกลางสิ่งแวดลอมที่แตกตางกันอยางมากมายนั้น จะตองตีความและรับรูในสิ่งเรา
ที่หอมลอมอยู (Context) จึงตองเกิดการวิเคราะหพิจารณาไตรตรอง อันเปนการเตรียมการคิด (Mental 
Set) ที่จะรับรูตอสิ่งเราตาง ๆ  รอบตัวอยางเหมาะสม

1.3 กระบวนการรับรู
มณัชยา สุยะลังกา (2550) ไดสรุปวา กระบวนการรับรูเกิดขึ้นในตัวบุคคลประกอบดวย

การสัมผัสตอสิ่งเราจากประสาทสัมผัสตาง ๆ แลวมีการคัดเลือกเฉพาะสิ่งที่สนใจแลวมีการประมวล
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สิ่งที่ไดรับและแปลความหมายโดยอาศัยปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการรับรูของบุคคล ซึ่งจะตอบสนอง
ออกมาในรูปของความคิด การเรียนรู การตัดสินใจและแสดงออกมาเปนพฤติกรรม และการรับรูยอม
ตางกันเนื่องมาจากปจจัยหลาย ๆ  อยาง ดังนี้  

1. ลักษณะของตัวผูรับรูโดยจะตองมีสองดาน คือ ดานสรีรวิทยา คือ อวัยวะสัมผัส 
ตาง ๆ วามีความสมบูรณเพียงใดและดานจิตวิทยา คือ ความรู ประสบการณเดิม ความสนใจ เจตคติ 
อิทธิพลทางสังคม ความตั้งใจ แรงจูงใจ คุณคา สติปญญา การสังเกตพิจารณา เปนตน

2. ลักษณะของสิ่งเรา คือ ขนาดความเขม ความเปลี่ยนแปลง การกระทําซ้ํา ๆ ความ
แปลกใหม ความคงทนของสิ่งเรา

อรณิช ชูวีระ (2550) ไดสรุปวา  กระบวนการเกิดการรับรู  เริ่มจากการมีสิ่งเรา 
(Stimulus) มากระตุนประสาทสัมผัสของมนุษย หากพลังงานของสิ่งเราเปนกระแสประสาท (Nerve  
Impulse) สงตอไปที่สมองทําใหเกิดความรูสึกวาไดเห็น ไดกลิ่น ไดรส ไดรับความรูสึกรอนหรือเย็น
และสมองจะตองมีการตีความ (Interpretation) ตอจากการที่รูสึกนี้วาสิ่งเราที่มากระตุนคืออะไร และสั่ง
ใหรางกายมีการตอบสนองตอสิ่งเราที่มากระตุน ผลที่ไดจากการตอบสนอง คือ ความรูความเขาใจของ
บุคคล  ซึ่งในการตีความตองอาศัยความรูและประสบการณของบุคคลนั้น

Huczynski and Buchanan (2001) ไดสรุปวา กระบวนการรับรูเปนกระบวนการที่เกิด
จากการสัมผัสแลวนํามาคัดเลือกเฉพาะสิ่งที่สนใจแลวนํามาประมวลผล รวบรวม ตีความและแปล
ความหมายและแสดงพฤติกรรมออกมาเพื่อตอบสนอง

จากความหมายตาง ๆ สามารถสรุปไดวา กระบวนการรับรูเปนกระบวนการที่เกิด
จากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของแตละบุคคล แลวนํามาผานกระบวนการอยางเปนขั้นตอนโดยเริ่ม
จากการคัดเลือก การประมวลผล การแปลความหมายและแสดงออกมาเปนพฤติกรรมตาง ๆ

2. แนวคิดเกี่ยวกับผูนําและภาวะผูนํา
2.1 ความหมายของผูนําและภาวะผูนํา

แนวคิดเกี่ยวกับผูนําและภาวะผูนําไดมีนักทฤษฎีหลายทานใหความสนใจศึกษามาเปน
เวลาชานาน เนื่องจากเปนองคประกอบหนึ่งที่มีความสําคัญตอการบริหารงานและความสําเร็จของ
องคการ ผูวิจัยจึงไดรวบรวมความหมายของผูนําและภาวะผูนําไวดังนี้

ชัยเสฏฐ  พรหมศรี (2549) ไดใหความหมายวา การเปนผูนํา คือ กระบวนการที่บุคคล
ใดบุคคลหนึ่งชักจูงบุคคลอื่นใหทําตาม เพื่อบรรลุวัตถุประสงคและสามารถนําองคกรไปสูทิศทางที่ทํา
ใหเกิดความสมัครสมานสามัคคีและเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน

ศิริพร  พงศศรีโรจน (2548) ไดใหความหมายของคําวา “ผูนํา” วาผูนํา หมายถึง บุคคล
ผูที่มีความรู ความสามารถ (ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือรอบรูงานในหนาที่) และสามารถใชศาสตรและ
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ศิลปะในการจูงใจใหคนอื่นๆ คลอยตาม ทําตามและรวมมืออยางศรัทธานับถือ ตามแนวทางที่ให
กระทําดวยความเต็มใจอยางประสานสัมพันธกันจนงานสําเร็จบรรลุเปาหมายของกลุมไดอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่ง

Kouzes and Posner (1995 อางถึงใน อัญชุลีกร ฤทธิเดช 2547) ไดกลาววา ผูนํา
จะตองหยั่งรูและเชื่อมโยงวิสัยทัศนที่เกี่ยวกับอนาคตใหได นอกจากนี้ความเปนผูนํายังถือเปน
ศิลปะการแสดงแขนงหนึ่งดวย  นั่นคือเปนภาพรวมของการปฏิบัติและพฤติกรรม โดยไมเกี่ยวกับ
ตําแหนง ลูกนองจะไมเต็มใจเดินตามตําแหนง แตพวกเขาเต็มใจจะเดินตามคนที่มีคุณสมบัติของ
ผูนํา ซึ่งคุณสมบัติของผูนําเปนสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล หรืออาจกลาววา ผูนําเปนศิลปะของการ
ควบคุมคนอื่นใหทําในสิ่งที่ตองการเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งที่ตองการรวมกัน

ทองหลอ  เดชไทย (2544) กลาววา “ผูนํา” (Leader) ปรากฏอยูในพจนานุกรม
ภาษาอังกฤษของออกซฟอรด (Oxford English Dictionary) ในราวป ค.ศ.1300 (พ.ศ.1843) สําหรับ
คําวา “ภาวะผูนํา” (Leadership) ปรากฏขึ้นมาภายหลังประมาณป ค.ศ.1800 (พ.ศ.2343) และมีหลาย
ทฤษฎีที่พยายามอธิบายเกี่ยวกับผูนําและภาวะผูนํา บางครั้งก็มีความสอดคลองกันและบางครั้งก็
ขัดแยงกัน แตสามารถสรุปไดวา ผูนําเปนบุคคลที่มีความฉลาดหรือมีทักษะทางปญญาหรือมีไอคิว 
(IQ : Intelligence Quotient) เปนคุณลักษณะพื้นฐานของผูนําทุกคน 
  เสนาะ  ติเยาว (2544) ไดใหความหมายวา ผูนํา คือบุคคลที่สามารถใชอํานาจกระตุน 
คนอื่นใหทํางานหนักหรือทุมเทใหกับงานจนประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ตองการ ความเปน
ผูนํามีความสําคัญตอองคการเพราะผูนําจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และผูนําสามารถใชอํานาจได
โดยที่ไมตองสั่งและผูตามก็ยอมรับความเปนผูนํา

O’Leary (2000)ใหคํานิยามวา ผูนํา หมายถึง หัวหนากลุม ทีมหรือองคกรที่ไดรับการ
แตงตั้งขึ้นและหมายถึงบุคคลที่มีบารมีและสามารถตัดสินใจไดเปนอยางดี รวมทั้งสามารถกระตุน
บุคคลอื่นใหบรรลุเปาหมายที่วางไวได

Stogdill (1974) ไดใหคํานิยามวา ผูนํา คือ บุคคลที่มีอํานาจ มีอิทธิพลหรือมีความ 
สามารถในการจูงใจคนใหปฏิบัติตามความคิดเห็น ความตองการ หรือคําสั่ง การมีอิทธิพลเหนือ
พฤติกรรมของคนอื่น 

โดยสรุปอาจกลาวไดวา “ผูนํา” หมายถึง บุคคลที่ทําใหองคการประสบความกาวหนา
และความสํ าเร็จได  โดยเปนผูที่ มีอิทธิพล มีอํ านาจในการสั่ งการและจูงใจใหผูตามหรือ
ผูใตบังคับบัญชาเต็มใจที่จะปฏิบัติหนาที่ดวยความเต็มใจ โดยสามารถควบคุม ประสานงาน 
ประนีประนอม และวินิจฉัยสั่งการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ
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สําหรับภาวะผูนําเปนเรื่องที่มีความซับซอนและมีองคประกอบที่เกี่ยวของหลาย
ประการ  จึงทําใหบางคนเชื่อวาภาวะผูนําเปนสิ่งที่ไมอาจสัมผัสไดดวยการมองเห็น Daft (2005) ได
กลาววา  “ตรงกันขามกับความเชื่อของคนสวนใหญ  ผูนํามิไดเปนมาโดยกําเนิด ผูนําสามารถสราง
ขึ้นได โดยเกิดขึ้นจากการใชความพยายามและการทํางานหนักของบุคคลนั้น” ดังนั้น คนสวนใหญ
มีศักยภาพที่จะเปนผูนําได  เนื่องจากในตัวเรามีภาวะผูนําที่แฝงอยู แตการเปนผูนําที่ดีนั้นขึ้นอยูกับ
ประสบการณของแตละคนและการพัฒนาลักษณะของการเปนผูนําอยางตอเนื่องไมมีที่สิ้นสุด  
ถึงแมในองคกรจะมีการกําหนดตําแหนงหนาที่  เชน หัวหนาสวน หัวหนาฝาย หัวหนางาน 
หัวหนาทีม เปนตน แตก็มิไดหมายความวา  ตําแหนงตาง ๆ เหลานั้น จะทําใหคนเรากลายเปน
ผูนําที่ดีและสมบูรณแบบได  “ภาวะผูนํา”  มีผูใหความหมายไวมากมายหลายทาน ดังนี้

ทองใบ  สุดชารี (2551) ไดนิยามวา ภาวะผูนํา หมายถึง กระบวนการที่บุคคลใชอํานาจ
หรืออิทธิพลตอผูอื่น เพื่อใหบุคคลหรือกลุมยอมปฏิบัติตามความตองการของตนเอง เพื่อใหเปนไป
ตามเปาหมายที่กําหนดไว

Lussier (1996 อางถึงใน ภัทรา สุภา 2551) ใหความหมายภาวะผูนํา หรือการเปนผูนําวา 
หมายถึง กระบวนการในการชักจูงใหพนักงานทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 

DuBrin (1998 อางถึงใน ภัทรา สุภา 2551) ใหความหมายภาวะผูนํา หรือการเปนผูนําวา 
หมายถึง ความสามารถที่จะสรางความเชื่อมั่นและการสนับสนุนใหเกิดขึ้นระหวางบุคคลที่มีสวน
เกี่ยวของตอการบรรลุเปาหมายขององคการ 

สมคิด  คําเจริญ (2550) ไดสรุปวา ภาวะผูนํา หมายถึง ความสามารถของผูนําในการใช
ศิลปะ ความรู ความสามารถ อํานาจหรืออิทธิพล เพื่อสรางแรงจูงใจใหบุคคลหรือกลุมรวมปฏิบัติงาน
ดวยความเต็มใจและยินดีใหความรวมมือ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคของกลุมตามที่
กําหนดไว

Draft (2005) กลาววา ภาวะผูนํา หมายถึง ความสัมพันธที่มีอิทธิพลระหวางผูนําและผูตาม 
ที่มีความตั้งใจตอการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญและการเปลี่ยนแปลงนั้นสะทอนจุดมุงหมายที่มีรวมกัน
ระหวางผูนําและผูตาม

อัญชุลีกร  ฤทธิเดช (2547) ไดสรุปวา ภาวะผูนําเปนกระบวนการที่ผูนํามีอิทธิพลเหนือ
ผูตาม เพื่อใหกระทําในสิ่งที่ตองการและบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวดวยความเต็มใจและเต็ม
ความสามารถ

Daughtrey and Rick (1989 อางถึงในอัญชุลีกร ฤทธิเดช 2547) ไดนิยามวา ภาวะผูนํา
เปนเรื่องของการใชอิทธิพล ทําใหผูใตบังคับบัญชายอมตามดวยความเคารพและความเต็มใจ 
ทําใหภาวะผูนําเปนสิ่งที่มีความหมายมากกวาอํานาจการบังคับบัญชา
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Plunkett (1992 อางถึงในอัญชุลีกร ฤทธิเดช 2547) ไดนิยามวา ภาวะผูนําเปนความ 
สามารถในการทําใหผูอื่นทํางานใหสําเร็จ พรอมกับไดรับความเคารพ ความไววางใจ ความจงรักภักดี
และความรวมมือดวยความเต็มใจไปพรอม ๆ  กัน

Draft (2002) กลาววา ภาวะผูนํา หรือการเปนผูนํา หมายถึง ความสามารถที่จะมีอิทธิพล
ตอผูอื่นตอการบรรลุเปาหมายขององคกร

เสนาะ ติเยาว (2544) ใหความหมายของความเปนผูนํา (Leadership) คือ ความสามารถ 
ที่มีอิทธิพลตอคนอื่นซึ่งจะทําใหงานบรรลุเปาหมาย หรือเปนกระบวนการในการกระตุนบุคคลอื่นให
ทํางานหนักจนประสบผลสําเร็จ ความเปนผูนําจึงเปนทั้งกระบวนการ (Process) คุณสมบัติ (Property) 
กิจกรรมที่เกี่ยวกับคน (People activity) และเปาหมาย (Goal)  

O’Leary (2000) กลาววา ภาวะผูนํา หรือการเปนผูนํา หมายถึง ความสามารถในการ
ชักจูงผูอื่นใหทําตามในสิ่งที่ตนเองตองการได

Stogdill (1974) ใหคํานิยามวาภาวะผูนํา หมายถึง ความคิดริเริ่มสรางสรรค และการ
ธํารงรักษาใหเปนไปตามโครงสรางของความคาดหวังและปฏิสัมพันธระหวางบุคคล

สรุปไดวา  ภาวะผูนําหรือการเปนผูนํา หมายถึง กระบวนการความสัมพันธที่มีอิทธิพล
ระหวางผูนําและผูตาม ที่มีความตั้งใจตอการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญและการเปลี่ยนแปลงนั้นสะทอน
จุดมุงหมายที่มีรวมกันระหวางผูนําและผูตาม เพื่อใหกระทําในสิ่งที่ตองการและบรรลุวัตถุประสงค
ที่กําหนดไวดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ และการเสริมสรางภาวะผูนําเปนศิลปะแบบหนึ่ง
ที่พึงเรียนรูและพัฒนาได

2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนํา
ทฤษฎีภาวะผูนําแบงออกเปน 4 ทฤษฎี ไดแก
2.2.1 ทฤษฎีผูนําตามคุณลักษณะ (Trait Theory)

    ทฤษฎีคุณลักษณะถือเปนแนวคิดที่เกาแกที่สุด และสวนใหญในประวัติศาสตร
ที่ศึกษาเกี่ยวกับความเปนผูนํา ระบุวา ผูนําเกิดขึ้นโดยกําเนิดและสรางขึ้นในภายหลังไมได ผูนําตาม
แนวคิดนี้จะตองมีคุณสมบัติและลักษณะเดนอยูในตัวที่แตกตางไปจากคนอื่น โดยมีแนวทางศึกษา
วาอะไรที่ทําใหคนเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ เราจะทราบไดจากการวัดคุณสมบัติและลักษณะตาง ๆ  
ซึ่งคุณสมบัติและลักษณะที่ใชวัด ไดแก ลักษณะทางกาย เชน สวนสูง น้ําหนัก พละกําลังและทาทาง 
ลักษณะทางบุคลิกภาพ เชน ความคิดริเริ่ม การเก็บตัว การเปดตัว ทักษะและความสามารถ เชน ความฉลาด 
ความรู ความเชี่ยวชาญ และปจจัยทางสังคม เชน ความสัมพันธระหวางบุคคล การเขาสังคม และ
ฐานะทางสังคม เพื่อทดสอบวาคุณสมบัติและลักษณะตาง ๆ ของคนที่เปนผูนําแตกตางไปจากคนที่
ไมไดเปนผูนําอยางไร  
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Stogdill (1974) ไดแบงงานวิจัยเปน 2 ชวงคือ ชวงแรกระหวาง ค.ศ.1904-1947
(พ.ศ.2447-2490) ชวงที่ 2 ระหวาง ค.ศ.1948-1970 (พ.ศ.2491-2513) ผลการวิจัยในชวงแรก พบวา 
ผูนําที่มีสวนรวมอยางจริงจังในการจัดระเบียบงานและดําเนินการจนงานสําเร็จนั้น มีความฉลาด
รูสึกไวตอความตองการและความตั้งใจของผูอื่น เขาใจสถานการณเปนอยางดี พรอมทั้งมีอุปนิสัย
ที ่จําเปน เช น ความรับผิดชอบ(Responsibility) ความคิดสรางสรรค(Initiative) ความมุ งมั ่น
(Persistence) และความมั่นใจในตัวเอง (Self-confidence) สําหรับชวงที่ 2 พบวา ผูนํา คือ ผูที่มี
ความสามารถในการจัดระเบียบงานและความกระฉับกระเฉงในการใหความรวมมือ โดยมี
แรงผลักดันอันแรงกลาตอความรับผิดชอบและการทํางานใหสําเร็จ มีชีวิตชีวาและมุงมั่นในการ
บรรลุเปาประสงคและริเริ่มแกปญหา มีแรงผลักดันในการใชความคิดสรางสรรคเพื่อสถานการณ
ทางสังคม เชื่อมั่นในตนเองและมีเอกลักษณสวนตัว เต็มใจรับผลกระทบจากการตัดสินใจและการ
กระทํา พรอมทั้งดูดซับความเครียด พรอมที่จะอดทนตอความอึดอัดและความลาชา สามารถในการ
กระตุนพฤติกรรมผูอื่น และสามารถจัดโครงสรางระบบสังคมตามที่ตองการ 

Stogdill (1974) ไดกําหนดลักษณะที่ดีของผูนําไว 6 ดาน คือ 
1. ลักษณะทางกาย (Physical Characteristics) คือ ผูที่มีความเขมแข็ง มีรางกายสงา 

ผาเผย มีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ
2. ภูมิหลังทางสังคม (Social Background) คือ ผูที่มีการศึกษาดีและสถานะทางสังคมที่ดี
3. สติปญญาความรูความสามารถ (Intelligence) เปนผูที่มีสติปญญาสูง มีการ

ตัดสินใจที่ดี และมีทักษะในการสื่อความหมายและการพูด
4. บุคลิกภาพ (Personality) เปนผูที่มีความตื่นตัวอยูเสมอ ควบคุมอารมณไดดี มี

ความคิดริเริ่มสรางสรรค มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
5. ลักษณะที่เกี่ยวของกับงาน (Task–relates Characteristics) เปนผูที่มีความ

ปรารถนาจะทําใหดีที่สุด มีความรับผิดชอบ ไมยอทอหรือทอแทตออุปสรรค และมุงที่งาน
6. ลักษณะทางสังคม (Social Characteristics) เปนผูที่มีความปรารถนาที่จะ

รวมมือในการทํางานกับคนอื่น ๆ มีเกียรติและเปนที่ยอมรับของสมาชิกและคนอื่น ๆ เขาสังคมเกง
และมีความเฉลียวฉลาดในการเขาสังคม
  บทบาทและหนาที่ของผูนําตามแนวความคิดของ Stogdill (1974)  
   1. การเปนผูนํา คือ ศูนยกลางของกระบวนการกลุม เปนศูนยรวมอํานาจ ความ
รวมมือและเปนผูกําหนดจุดมุงหมายและกิจกรรมตาง ๆ  

2. ผูนําจะตองมีบุคลิกภาพและลักษณะพิเศษแตกตางจากคนอ่ืน ๆ เปนที่นายกยอง 
นานับถือ นาใหความรวมมือ
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3. การเปนผูนําเปนศิลปะของผูนําที่จะทําใหผูตามยินยอมใหความรวมมือเชื่อฟง 
ยกยองและกระทําสิ ่งที่ผู นําตองการและการเปนผูนํายังเปนศิลปะในการเกลี้ยกลอมใหบุคคล
มารวมมือกัน เพื่อปฏิบัติภารกิจใหลุลวงบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไว

4. การเปนผูนํา คือ การมีอิทธิพลเหนือผูอื่น เปนความแตกตางของอํานาจและ
บทบาทระหวางผูนํากับผูตาม

5. การเปนผูนํา คือ เครื่องมือเพื่อใหกลุมสามารถบรรลุจุดมุงหมาย ทําใหสมาชิกมี
ความพึงพอใจ ผูนําจะตองจัดสถานการณในการทํางานทั้งดานการลงทุนและเวลาและหาวิธีที่จะสนอง
ความตองการของสมาชิก

6. การเปนผูนํา คือ ผลของปฏิสัมพันธ เปนกระบวนการที่บุคคลกระตุนซึ่งกันและกัน 
การเปนผูนําจึงเปนผลของการปฏิสัมพันธของสมาชิกของกลุม

7. การเปนผูนํา คือ มีความคิดริเริ่มในการทํางาน การเปนผูนํามิใชการมีตําแหนง
หนาที่โดยไมกระตือรือรน

Kouzes and Posner (1980 อางถึงในเสนาะ ติเยาว 2544) ไดสรุปคุณสมบัติและ
ลักษณะผูนําไว 5 ประการ ที่ผูนํามีมากกวาคนปกติ คือ (1) ความซื่อสัตย (2) ความสามารถ (3) การมองไป
ขางหนา (4) ความดลใจ และ (5) ความฉลาด และไดกลาวถึงบทบาทและหนาที่ที่ผูนําพึงปฏิบัติไว 
ดังนี้ 

1. การคนหาโอกาสที่ทาทายตอการเปลี่ยนแปลง การเติบโต การสรางสรรคสิ่งใหม
และการปรับปรุงใหดีขึ้น รวมถึงการยอมรับความเสี่ยงและการเรียนรูจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

2. สรางวิสัยทัศนเพื่อยกระดับอนาคตใหดีและสูงขึ้น พรอมทั้งชักนําลูกนองใหเกิด
วิสัยทัศนรวมโดยการชักจูงดวยคานิยม ผลประโยชน ความหวังและความฝนของพวกเขา

3. สนับสนุนใหเกิดความรวมมือโดยการสงเสริมเปาหมายและสรางความไววางใจ
ใหเกิดขึ้นแกลูกนอง

4. เสริมความเขมแข็งใหแกลูกนอง โดยการกระจายอํานาจออกไป การใหทางเลือก 
การพัฒนาขีดความสามารถ การมอบหมายภารกิจสําคัญและการใหความสนับสนุนที่เปนรูปธรรม เชน 
การสรางตัวอยางใหเห็น เปนตน

5. ทําใหลูกนองรูสึกวาบรรลุความสําเร็จทีละนอย เพื่อใหเกิดความรูสึกกาวหนา
อยางตอเนื่อง

6. ยอมรับการมีสวนรวมของลูกนองในความสําเร็จของแตละโครงการ
7. ฉลองความสําเร็จของทีมงานอยางสม่ําเสมอ
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Kirkpatrick and Locke (1990 อางถึงในเสนาะ ติเยาว 2544) ไดสรุปความเปนผูนําที่ถือ
ตามลักษณะวา ลักษณะที่ทําใหผูนําแตกตางจากคนอื่นมีดังนี้ 

1. พลังผลักดัน (Drive) ไดแก ลักษณะที่สะทอนถึงความพยายามอยางสูงที่
ประกอบดวยความตองการประสบความสําเร็จอยางสูง ความพยายามที่จะปรับปรุงตัวใหดีขึ้นอยาง
สม่ําเสมอ ความใฝสูงทะเยอทะยาน พลังในตัว ความเหนียวแนนในการตอสูกับอุปสรรค และความคิด
ริเริ่ม คุณสมบัติและลักษณะของพลังผลักดันที่สําคัญ คือ ความพยายามอยางมุงมั่นที่จะไปสู
ความสําเร็จ

2. การจูงใจ (Motivation) เปนลักษณะที่แสดงถึงความตองการอยางสูงที่จะนําและ
ใชอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น ผูนําตองการการมีอํานาจอยางมากเพื่อใชเปนเครื่องมือในการนําผูตามไปสู
จุดหมายปลายทาง โดยลักษณะการจูงใจของผูนําจะใชไปในทางกระตุนสงเสริมใหเกิดความไววางใจ 
ใหความเอาใจใสและสรางความผูกพันในภารกิจหนาที่ขององคกร

 3. ความมั่นคง (Integrity) เปนคุณสมบัติที่แสดงความจริงและความสม่ําเสมอ
ระหวางคําพูดกับการกระทํา ลักษณะที่สําคัญของความมั่นคงในการรักษาสิทธิของตนเองและไม
ละเมิดสิทธิของคนอื่นและกอใหเกิดความไววางใจในตัวผูนํา ก็คือ ความซื่อสัตยและความนาเชื่อถือ  

4. ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-confidence) เปนคุณสมบัติที่ทําใหผูนําสามารถฝาฟน
อุปสรรคและตัดสินใจไดเมื่อตองเผชิญกับความไมแนนอน ความทาทาย และการเสี่ยงภัยอันจะ
สรางความเชื่อมั่นใหกับผูตามได
 5. ความรู (Knowledge) ผูนําจะตองมีความรูความเขาใจในงานที่ทําและเทคนิคตาง  ๆ
อยางแทจริงและลึกซึ้ง

6. ความฉลาด (Intelligence) เปนความสามารถในการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห
ขอมูล ประมวลผลขอมูลไดอยางลึกซึ้งและมีประสิทธิภาพและสามารถมองเห็นความแตกตางหรือ
ความสลับซับซอนในแตละสถานการณไดอยางลึกซึ้งมากกวาผูอื่นอีกดวย
  ลักษณะและคุณสมบัติของผูนําที่มีประสิทธิภาพ

ผูนํามีความหมายสําคัญอยางยิ่งไมวาจะเปนผูนําในระดับครอบครัว องคกร หรือ
ประเทศชาติ ผูนําเปรียบเสมือนเข็มทิศที่ชี้บงถึงทิศทางของความเจริญหรือความเสื่อมถอย ถา
ประเทศชาติใดมีผูนําที่มีความสามารถ ประเทศนั้นยอมเจริญกาวหนา ในระดับองคกรก็เชนเดียวกัน  
ถาหากมีผูนําที่มีประสิทธิภาพ องคกรนั้นยอมที่จะบรรลุวัตถุประสงค
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Evan and House (1976 อางถึงในอัญชุลีกร ฤทธิเดช 2547) ผูสรางทฤษฎี 
Path Goal Theory ไดสรุปวา ผูนําที่มีประสิทธิภาพจะตองพิจารณาถึงขั้นตอนเพื่อสรางบรรยากาศ
ตามสถานการณที่จะทําใหเกิดแรงจูงใจแกสมาชิกอยางมีประสิทธิภาพ โดยที่ตองชวยเหลือ
ผูใตบังคับบัญชาบรรลุเปาหมายของงานและเปาหมายของสวนตัวของเขา

พยอม  วงศสารศรี (2537) ไดกลาวถึงลักษณะผูนําที่มีประสิทธิภาพไว ดังนี้
1. ความสามารถในการบังคับบัญชา เปนการปฏิบัติหนาที่เบื้องตนทางการจัดการ

ดานการวางแผนการจัดองคกร การมีอิทธิพลและการควบคุมงานของผูอื่น
2. ความตองการความสําเร็จในอาชีพ
3. สติปญญาเปนความสามารถสรางสรรคและความสามารถทางภาษา รวมไปถึง

การรูจักใชดุลยพินิจ การใชเหตุผลและความสามารถในการคิด
4. ความสามารถในการตัดสินปญหาและแกปญหา
5. ความมั่นใจในตนเอง
6. ความสามารถในการดําเนินงานอยางอิสระ มีลักษณะเปนผูเริ่มตนดวยตนเอง 

สามารถแสวงหาสิ่งใหม ๆ  หรือแนวทางใหม  ๆในการปฏิบัติงาน
จากลักษณะและคุณสมบัติของผูนําดังกลาว จึงสามารถสรุปไดวา
ผูนําจะตองเปนผูที่มีความรู มีความมั่นใจในตนเอง ขณะเดียวกันก็จะตองมี

ความสามารถในการบังคับบัญชาไดอยางมีอิสระ สรางสรรคความคิดริเริ่มใหม ๆ หรือใชความคิด
ในการแกไขตัดสินใจเกี่ยวกับปญหาตาง ๆ ไดดีและมีความสามารถในระดับสูงที่ผูตามยอมรับและ
ใหความนับถือ

2.2.2 ทฤษฎีผูนําตามแนวพฤติกรรม (Leadership Behavior Approach)  
เสนาะ  ติเยาว (2544) ไดกลาวถึงความเปนผูนําตามแนวพฤติกรรมวาจะเนนการกระทํา

มากกวาลักษณะของผูนํา โดยจากผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยตาง ๆ มีดังนี้ 
การศึกษาของมหาวิทยาลัยไอโอวา (1930) โดย Ronald Lippitt และ Ralph K.White

ภายใตการดูแลของผูอํานวยการวิจัยชื่อ Kurt Lewin การศึกษาเนนพฤติกรรมผูนํา 3 แบบ เพื่อศึกษาวา
ผูนําแบบใดประสบผลสําเร็จมากที่สุด ไดแก

1.  ผูนําแบบเผด็จการ (autocratic leader) เปนผูนําที่มีพฤติกรรมเนนการตัดสินใจ
แตเพียงผูเดียว กําหนดวิธีการทํางานเอง จํากัดการมีสวนรวมของผูใตบังคับบัญชา ใชขอมูลที่ไดในการ
ทํางานในเชิงลบ
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2. ผูนําแบบประชาธิปไตย (democratic leader) เปนผูนําที่มีแบบการทํางานโดยใหกลุม
มีสวนรวมในการตัดสินใจ ใหกลุมเปนผูกําหนดวิธีการทํางานเอง ใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวม
ในการกําหนดเปาหมายการประเมินผลงาน โดยใชขอมูลที่ไดไปในทางบวก

3. ผูนําแบบเสรี (laissez-faire leader) เปนผูนําที่มีพฤติกรรมที่ใหกลุมมีเสรีเต็มที่
ในการจัดหาเครื่องมือ วัตถุ วิธีการทํางาน ขาดความเปนผูนํา หลีกหนีการใหขอมูล

ซึ่งจากผลการศึกษา พบวา ผูนําแบบเสรีไดผลการปฏิบัติต่ํากวากลุมผูนําแบบเผด็จการ
และแบบประชาธิปไตย คุณภาพงานและความพึงพอใจในการทํางานตกอยูที่ผูนําแบบประชาธิปไตย
และบางคร้ังผลการปฏิบัติงานในกลุมที่มีผูนําแบบประชาธิปไตยสูงกวาและต่ํากวาผูนําแบบเผด็จการ 
แตความพึงพอใจในการทํางานของกลุมผูนําแบบประชาธิปไตยสูงกวากลุมผูนําแบบเผด็จการ

มหาวิทยาลัยโอไฮโอ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยแหงรัฐโอไฮโอ Stogdill and Coons
(1974 อางถึงในเสนาะ ติเยาว 2544) พบวา พฤติกรรมของผูนํามี 2 มิติ คือ

1. มิติการมุงคนหรือการคิดถึงคนอื่น (Considerate leader) ผูนําใหความไววางใจ
ผูใตบังคับบัญชา ใหความสําคัญตอความคิดเห็นและความรูสึก ผูนําที่คิดถึงคนอื่น มีความเปนเพื่อน 
เปดเผย พัฒนาทีมงาน คํานึงถึงสวัสดิภาพของผูใตบังคับบัญชาและสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวม
ในการทํางาน

2. มิติมุงงานหรือรูปแบบการริเริ่ม (Initiating structure) เปนระดับที่ผูนํากําหนด
บทบาทของตัวเองและผูใตบังคับบัญชาที่จะทํางานใหบรรลุเปาหมาย ผูนําที่พฤติกรรมนี้จะออก
คําสั่ง วางแผนงาน กําหนดวัน เวลาที่งานทําเสร็จ ใหความสําคัญในหนาที่ทางการบริหาร

จากการศึกษาที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอ อาจเรียกชื่ออีกอยางหนึ่งวา “two-dimensional
approach”  คือผูนําอาจมีพฤติกรรมทั้ง 2 อยาง ไดแก สามารถกอใหเกิดผลงานสูงและผูปฏิบัติงาน
มีความพึงพอใจสูงดวยซึ่งกอใหเกิดผลดีที่สุด

ผลการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมิชิแกน สรุปพฤติกรรมของผูนําและแบงไดเปน 2
ประเภท คือ  

1. พฤติกรรมผูนําแบบมุงงาน (Job-centered Behavior) เปนพฤติกรรมของผูนําที่
สนใจการปฏิบัติงาน วิธีการทํางานและผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา

2. พฤติกรรมผูนําแบบมุงคน (Employee-centered Behavior) เปนพฤติกรรมของ
ผูนําที่สนใจการพัฒนาของกลุมทํางานความพึงพอใจในการทํางานและสวัสดิการของผูใตบังคับบัญชา
 ผลการศึกษาสรุปไดวา ผูนําที่ประสบผลสําเร็จมากที่สุด คือ ผูที่ทํางานโดยมุงคน 
สามารถสรางกลุมทํางานที่ไดผลงานในระดับสูงและสนับสนุนผูปฏิบัติงาน สวนหัวหนาที่มุ งงาน
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ประสบผลสําเร็จนอยเพราะไมสนใจความตองการของกลุมคน มุงทํางานใหเปนไปตามแผนและ
ลดคาใชจายเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานเทานั้น

2.2.3 ทฤษฎีผูนําตามแนวสถานการณ (Contingency Theory)  
    ทฤษฎีสถานการณเปนทฤษฎีหนึ่งที่ไดรับความนิยมในวงการศึกษาภาวะผูนํา

โดยเฉพาะ เพื่อการฝกอบรมพัฒนาผูนําอยางกวางขวาง ทฤษฎีนี้มีแนวความคิดพื้นฐานที่สําคัญ คือ  
สถานการณที่แตกตางกันยอมตองการแบบของผูนําที่ตางกัน ดวยมุมมองดังกลาวจึงสรุปไดวา การ
เปนผูนําที่มีประสิทธิผลไดนั้น จําเปนที่ผูนําจะตองปรับแบบภาวะผูนําของตนใหสอดคลองกับ
สถานการณตาง ๆ อัญชุลีกร  ฤทธิเดช (2547) ไดกลาววา ทฤษฎีกลุมนี้เชื่อวาผูนําที่มีประสิทธิภาพ
ขึ้นอยูกับสถานการณ ในสถานการณหนึ่งรูปแบบพฤติกรรมผูนําอยางหนึ่งอาจดีที่สุดและภายในสถานการณ
อื่นแลว รูปแบบพฤติกรรมผูนําอีกแบบหนึ่งอาจจะดีที่สุด ทฤษฎีผูนําในกลุมนี้ประกอบดวยทฤษฎีตาง ๆ   ดังนี้

   1.  รูปแบบพฤติกรรมผูนําเชิงตอเนื่อง (Situational Theories of Leadership)
   Tannenbaum and Schmidt (1958 อางถึงในอัญชุลีกร ฤทธิเดช 2547) เปนนักทฤษฎี

กลุมแรกที่ชี้ใหเห็นถึงปจจัยตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอการเลือกแบบความเปนผูนํา ไดแก แรงกดดันทาง
ผูบังคับบัญชา แรงกดดันทางผูใตบังคับบัญชาและแรงกดดันทางสถานการณ โดยจะแบงลักษณะ
ผูนําตามลักษณะการใชอํานาจของผูนํากับการใหเสรีภาพของผูใตบังคับบัญชา

การใชอํานาจของผูนํา ผูนําตัดสินใจและประกาศใหทราบ

ผูนําตัดสินใจและชักจูงใหยอมรับการตัดสินใจ

ผูนําตัดสินใจและเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น

ผูนําเสนอการตัดสินใจที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได

ผูนําเสนอปญหาและขอคําแนะนําและตัดสินใจรวมกัน

เสรีภาพของ ผูนําระบุปญหาและขอบเขตและขอใหกลุมทําการตัดสินใจ

ผูใตบังคับบัญชา ผูนําอนุญาตใหผูใตบังคับบัญชาตัดสินใจในขอบเขตที่กําหนด

ภาพที่ 2 แนวตอเนื่องของพฤติกรรมผูนํา
ที่มา : อัญชุลีกร ฤทธิเดช, “ลักษณะของผูนําของผูบังคับบัญชา และความพึงพอใจตอการบังคับบัญชา
ของผูใตบังคับบัญชาของโรงงานผลิตเครื่องประดับเงินในจังหวัดนครปฐม” (การคนควาแบบอิสระ 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2547), 13. 
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แนวตอเนื่องของพฤติกรรมผูนําตามภาพที่ 2 แสดงใหเห็นวาเมื่อผูนําคนใดคนหนึ่ง
เคลื่อนที่จากบนลงลาง ผูนําดังกลาวจะใชอํานาจนอยลงและผูใตบังคับบัญชาจะมีเสรีภาพในการ
ทํางานมากขึ้น ผูนําที่อยูบนของแนวตอเนื่องจะเปนผูนําแบบเผด็จการ ผูนําที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
ตองเปนผูนําที่มีความยืดหยุนสามารถเลือกใชแบบความเปนผูนําอยางใดอยางหนึ่งไดเหมาะสมกับ
สถานการณที่เผชิญอยู

2. ทฤษฎีตามสถานการณของ Fiedler (Fiedler’s Contingency Theory)
Fiedler (1958 อางถึงในอัญชุลีกร ฤทธิเดช 2547) เปนผูคิดริเริ่มทฤษฎีนี้ โดยไดแบง

รูปแบบผูนําไว 2 ลักษณะคือ ผูนําแบบที่มุงงานและผูนําแบบที่มุงความสัมพันธ การวัดรูปแบบผูนําจะใช
แบบวัด LPC (Least Preferred Coworker) เพื่อวัดวาผูบริหารมีรูปแบบผูนําแบบใดใน 2 ลักษณะ
ขางตน ผูนําที่มี LPT ต่ําจะเนนความสําเร็จของงาน สวนผูนําที่มี LPT สูงจะมีพฤติกรรมที่มุงเนน
ความสัมพันธ นอกจากนี้การใชรูปแบบผูนําแบบใดขึ้นอยูกับปจจัยพื้นฐาน 3 อยาง คือ

1. ความสัมพันธระหวางผูนํา-ผูใตบังคับบัญชา (Leader–Member Relations) หมายถึง 
ความสัมพันธระหวางผูนํากับผูใตบังคับบัญชา “ด”ี หรือ “ไมดี”

2. โครงสรางของงาน (Task Structure) หมายถึง ในองคกรมีลักษณะโครงสรางของ 
งานที่ “ชัดเจน” หรือ “ไมชัดเจน”

3. อํานาจตามตําแหนงหนาที่ (Position Power) หมายถึง ผูนํามีอํานาจตามตําแหนง
หนาที่ “มาก” หรือ “นอย”

3. แบบจําลองของ Vroom and Yetton
Vroom and Yetton (1964 อางถึงใน Riggo 1990) ไดขยายการศึกษาของไอโอวา  และ

การศึกษาของ Tannenbaum and Schmidt โดยพัฒนาแบบจําลองของการมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ขึ้นมา โดยไดแบงรูปแบบของผูนําไว 5 แบบ คือ

1. ผูนําที่ไดรับขอมูลจากผูบังคับบัญชาแตละคน และผูนําตัดสินใจโดยใชขอมูล
ที่มีอยูในขณะนั้น (Autocratic I)

2. ผูนําไดรับขอมูลจากกลุมผู ใตบังคับบัญชาแลวจึงตัดสินใจดวยตนเอง 
(Autocratic II)

3. ผูนําใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการแกปญหาเปนรายบุคคล โดยขอ
คําแนะนําจากผูใตบังคับบัญชาแลวจึงตัดสินใจดวยตนเอง (Consultative I)

4. ผูนําใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการแกปญหาเปนกลุม รวบรวมความ
คิดเห็นจากกลุมแลวจึงตัดสินใจดวยตนเอง (Consultative II)
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5. ผูนําใหกลุมผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการแกปญหา ใชการอภิปรายโดย
กลุมและตัดสินใจรวมกัน (Group Decision)  

รูปแบบของผูนํา 5 แบบ จะเหมาะสมกับสถานการณอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น ผูนํา
จะเลือกใชรูปแบบใดขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญ 2 ประการคือ ผูนํามีความแนใจการตัดสินใจมีคุณภาพและ
ผูนํามีความแนใจวาการตัดสินใจที่ทุกคนยอมรับเปนสิ่งจําเปนตอการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ

4.  ทฤษฎีเชิงเสนทาง – เปาหมาย (Path –Goal Theory)
ทฤษฏีนี้ถูกพัฒนาโดย Robert J. House (อางถึงใน Daft 2002) เปนผูริเริ่มคิดทฤษฎี

นี้ขึ้นมา หลักการสําคัญ คือ มุ งเนนไปที่ความรับผิดชอบของผูนําตอการเพิ่มแรงจูงใจของ
ผูใตบังคับบัญชา ใหผูนํามีพฤติกรรมความเปนผูนําเชิงกระตุน จูงใจผูใตบังคับบัญชาดวยการสราง
ความพอใหผูใตบังคับบัญชาและสรางอิทธิพลเหนือการทํางานของผูใตบังคับบัญชา โดยวิธีวาง
แนวทางใหผูใตบังคับบัญชามีโอกาสสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายขององคกรและเปาหมายสวนบุคคล ซึ่ง 
Robert J. House ไดแบงรูปแบบของผูนําออกเปน 4 แบบ คือ

1. ผูนําแบบออกคําสั่ง (Directive Leadership)
2. ผูนําแบบสนับสนุน (Supportive Leadership)
3. ผูนําแบบมีสวนรวม (Participative Leadership
4. ผูนําแบบมุงความสําเร็จ (Achievement – Oriented Leadership)
รูปแบบตาง ๆ เหลานี้  ผูนําสามารถใชไดหลาย ๆ แบบพรอมกัน ขึ้นอยูกับ

สถานการณ  คือ ลักษณะนิสัยเฉพาะตัวของผูใตบังคับบัญชาและอิทธิพลจากสภาพแวดลอมและความ
ตองการของผูใตบังคับบัญชา

5. ทฤษฎีผูนําตามสถานการณ (Hersey and Banchard’s Situational Theory)  
Hersey and Blanchard (1972 อางถึงในอัญชุลีกร ฤทธิเดช 2547) เปนผูริเริ่มทฤษฎีนี้

ขึ้นมาโดยอธิบายวา ผูนําที่จะประสบความสําเร็จ คือ ผูนําที่ปรับรูปแบบผูนําของเขาใหเขากับระดับ
วุฒิภาวะ (Maturity Level) ของผูใตบังคับบัญชา ซึ่งวุฒิภาวะในที่นี้หมายถึง มีความปรารถนา
ความสําเร็จ มีความเต็มใจยอมรับ มีความรับผิดชอบในการทํางาน มีประสบการณในการทํางานและมี
ความสามารถในการทํางาน ทฤษฎีนี้แบงรูปแบบผูนําตามสถานการณออกเปน 4 รูปแบบ ดังนี้

1. ผูนําแบบสั่งงาน (Telling) เปนผูนําที่ เนนงานมากกวาเนนความสัมพันธ 
เหมาะสมกับผูใตบังคับบัญชาที่มีความรับผิดชอบในการทํางานต่ําและมีความรูความสามารถในงานต่ํา

2. ผูนําแบบขายงาน (Selling) เปนผูนําที่เนนงานและเนนความสัมพันธมาก เปด
โอกาสใหผูบังคับบัญชาไดซักถามและอธิบายใหฟง เหมาะสมกับผูใตบังคับบัญชาที่มีความ
รับผิดชอบสูง แตมีความสามารถในการทํางานต่ํา
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3. ผูนําแบบมีสวนรวม (Participating) เปนผูนําที่ เนนความสัมพันธมากกวางาน 
ผูนําและผูใตบังคับบัญชารวมกันตัดสินใจ เหมาะสมกับผูใตบังคับบัญชาที่มีความรับผิดชอบตํ่า แตมี
ความรูความสามารถในการทํางานสูง

4. ผูนําแบบมอบหมายงาน (Delegating) เปนผูนําที่เนนงานและเนนความสัมพันธ
นอย ผูนําจะใหผูใตบังคับบัญชาตัดสินใจเอง ไมสนใจความรูสึกของผูใตบังคับบัญชา เหมาะสมกับ
ผูใตบังคับบัญชาที่มีความรับผิดชอบสูงและมีความรูความสามารถในการทํางานสูง

2.2.4 ทฤษฎีภาวะผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership Theory)
      Daft (2002) ไดกลาววา ผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงเปนมุมมองรวมสมัยของเรื่อง
ภาวะผูนํา ผูนําดังกลาวคลายคลึงกับผูนําบารมี (Charismatic Leaders) แตแตกตางกันตรงที่
ความสามารถที่จะนําเอานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงเขามาสูองคกร โดยระลึกถึงความตองการ
และความเปนอยูของพนักงาน ผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงสรางการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญตอทั้ง
พนักงานและองคกร  ตลอดจนผูนําแบบนี้มีความสามารถที่จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในเรื ่อง
ภาระหนาที่ขององคกร กลยุทธ และโครงสราง รวมถึงวัฒนธรรมขององคกร ผูนําประเภทนี้ไมได
ขึ ้นอยู ก ับระบบการใหรางวัลหรือกฎที่เปนรูปประทับในอันที ่จะควบคุมการแลกเปลี ่ยนกับ
พนักงานแตเพียงอยางเดียวเทานั้น แตยังมุงความสนใจไปที่คุณภาพของสิ่งที่จับตองไมได เช น 
วิสัยทัศน คุณคารวมและความคิดเห็นเพื่อสรางความสัมพันธ ใหความสําคัญกับกิจกรรมที่หลากหลาย
และหาแนวทางรวมกันที่จะขอความรวมมือ (Enlist) จากพนักงานในกระบวนการเปลี่ยนแปลง
     จากทฤษฎีดังกลาวขางตนทั้ง 4 ทฤษฎี สรุปไดวา ทฤษฎีคุณลักษณะเปนแนวคิด
แบบเกา ที่ถือวาความเปนผูนําเกิดขึ้นโดยกําเนิด คนไมสามารถสรางความเปนผูนําขึ้นมาไดในภายหลัง 
ทฤษฎีตามแนวพฤติกรรม เปนแนวคิดที่ถือวาความเปนผูนํากอใหเกิดขึ้นไดภายหลังไมใชเกิดขึ้น
โดยกําเนิด พฤติกรรมผูนําจะเนนไปที่งานกับเนนที่ความสัมพันธ ทฤษฎีที่ถือตามแนวสถานการณ 
เปนแนวคิดที่วาผูนําจะตองมีพฤติกรรมแตกตางกันไปตามสถานการณจึงจะทํางานใหสําเร็จได 
และทฤษฎีภาวะผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงเปนแนวคิดที่เชื่อวา ความเปนผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง
จะตองมีวิสัยทัศน มีความเชื่อมั่นในตนเอง ชอบการเปลี่ยนแปลง คาดเดาสถานการณได การ
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมี 2 ลักษณะคือ การกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความสัมพันธ
สวนตัวกับผูนําที่สามารถเปลี่ยนแปลงคนอื่นใหดีขึ้น
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2.3 องคประกอบของภาวะผูนํา
Brown and Monberg (1980 อางถึงในวิเชียร วิทยอุดม 2548) ไดสรุปถึงองคประกอบ

ของภาวะผูนําในดานตาง  ๆดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 องคประกอบของภาวะผูนํา

ประเภทลักษณะของภาวะผูนํา ประเด็นที่สนใจศึกษา
1.  บุคลิกลักษณะทางกายภาพ 1.  อายุ ความสูง รูปราง ลักษณะทางกายภาพ

2.  พื้นฐานทางสังคม 2.  ภูมิลําเนา การศึกษา สถานภาพ

3.  บุคลิกทางจิตใจและทักษะทางปญญา 3.  ระดับเชาวปญญา ความเชื่อมั่น ความคิดริเริ่ม

     การเปดใจกวาง

4.  แรงจูงใจในการทํางาน 4.  ความตองการประสบความสําเร็จ ความ
      อุตสาหะ ความตองการอํานาจ

5.  การสังคม 5.  ความสามารถในการเขาสังคม การเปน

     ที่นิยม ทักษะในการศึกษา

ที่มา : Brown and Monberg, อางถึงใน วิเชียร วิทยอุดม, ภาวะผูนํา ฉบับกาวล้ํายุค (กรุงเทพมหานคร :
บริษัท ธีระฟลม และไซเท็กซจํากัด, 2548), 69.

Brown and Seashore (อางถึงในวิเชียร วิทยอุดม 2548) ไดสรุปองคประกอบของภาวะ
ผูนําที่มีประสิทธิภาพไว 4 ประการ ดังนี้

1. สนับสนุน (Support) องคประกอบของลักษณะของภาวะผูนําแบบนี้จะมีพฤติกรรม
สนับสนุนชวยเหลือและพยายามผลักดันใหผูใตบังคับบัญชามีความกาวหนาในหนาที่การงานเปนไป
ดวยดี ผูนําแบบนี้จะมุงใหความสนใจในตัวลูกนองเปนพิเศษ (Employee Orientation) และทําให
ลูกนองเหลานั้นมีความรูสึกวาสภาพการทํางานสนับสนุนพวกเขา

2. สรางความสัมพันธ (Interaction) องคประกอบของลักษณะภาวะผูนําแบบนี้จะ
พยายามใชพฤติกรรมไปในทางการติดตอสังสรรคระหวางกลุมของบุคคลที่อยูใตบังคับบัญชาพยายาม
พัฒนาการใชกลุมและสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูใตบังคับบัญชา ทําใหสมาชิกมีความสัมพันธที่ดีตอกัน 
ตลอดจนสรางบรรยากาศที่ดีและใหความอบอุนแกผูใตบังคับบัญชา

3. มุงเนนที่เปาหมาย (Goal Emphasis) องคประกอบของลักษณะภาวะผูนําแบบนี้จะมี
พฤติกรรมที่ชักจูงหรือจูงใจผูใตบังคับบัญชาทุกคนพยายามกระทําและคํานึงถึงเปาหมายขององคการ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



29

ผลงานหรือความสําเร็จขององคการ ผูนําแบบนี้จะมุงใหความสนใจในตัวผลิตผลขององคการเปน
พิเศษ (Production Orientation) จึงพยายามกระตุนและเรงเราใหผูใตบังคับบัญชาทุกคนมีความ
กระตือรือรนที่จะใหบรรลุเปาหมายอันนั้นได

4. อํานวยความสะดวกโดยเนนที่งาน (Work Facilitation) องคประกอบของลักษณะ
ภาวะผูนําแบบนี้จะมีพฤติกรรมที่พยายามทําใหกลุมบุคคลในองคการนั้น ทํางานทุกอยางเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายของกลุมและขององคการ โดยใชวิธีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีการวางแผนและมีการ
รวมมือจากทุกฝายในองคการ กลาวไดวาเปนสวนผสมของการเนนในตัวผลิตผล (Production 
Orientation) กับเนนในความคิดริเริ่ม (Initiating Structure) มาประกอบกันเพื่อความสําเร็จของงาน

กวี วงศพุฒ (2539) ไดอธิบายเกี่ยวกับองคประกอบของภาวะผูนําไว ดังนี้
1. ความสามารถในการปรับตัว เปนความสามารถทั่วไปของบุคลากร
2. ความตองการที่จะนํา ซึ่งอาจจะเปนความสารถในสวนลึกที่มองไมเห็นเดนชัดแตก็

สามารถคนควาได
3. ความมั่นคงทางอารมณ ซึ่งแตละบุคคลจะมีนิสัยทางดานความคงที่ของอารมณ การ

ควบคุมอารมณไดมากนอยเพียงใด
4. มีอํานาจในการตัดสินใจตาง  ๆตามสภาพสังคมและวัฒนธรรม
5. ความอุตสาหพยายาม หมายถึง ความอดทนของแตละบุคคลที่จะพยายามฟนฝา

อุปสรรคนานาประการ
6. ความคิดสรางสรรค ถือเปนพรสวรรคอยางหนึ่ง ที่มีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

โดยเฉพาะแลวคิดออกมาเปนรูปธรรม
7. ความทะเยอทะยานเปนธรรมชาติของมนุษยที่ตองการความสะดวกสบายใหม  ๆเกิดขึ้น

ตลอดเวลา หากทุกคนไดใชความคิดดังกลาวอยูตลอดเวลา เพราะการคิดแตละบุคคลนั้นยอม
แตกตางกันออกไป

พรนพ  พุกกะพันธุ (2544) ไดอธิบายวา ผูนําที่ดีตองมีคุณลักษณะหลายอยางประกอบกัน 
ดังตอไปนี้

1. เปนผูมีสติปญญาดีอยางนอยที่สุดก็ตองฉลาดกวาผูใตบังคับบัญชาโดยตอง
ประกอบดวย ความสามารถในเชิงจินตนาการ(Imagination) ความสามารถในการสรางสรรค (Creative) 
ผูที่มีความคิดสรางสรรคมักเปนผูที่มีความกระตือรือรนที่จะขวนขวายหาความรูใหม ๆ อยูเสมอ 
มีวิจารณญาณดี (Judgement) มีความคิดในการตัดสินปญหาหรือวิพากษวิจารณปญหาตาง ๆไป
ในทางที ่ถูกตองตรงกับขอเท็จจริงและศีลธรรมอันดี ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) 
ผูนําในโลกที่กาวหนาในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอจะตองวิวัฒนาการตนเองเพื่อใหสามารถ
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ปรับตัวใหสอดคลองกับเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอดวย คือ การปรับปรุงตนเองและการนํากลุม
ไปในทิศทางที่มั่นคงไดโดยสม่ําเสมอไมวาสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงหรือผลักดันไปในทางใดและมี
ความรอบรูในเหตุการณตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกกลุม  และการปรับปรุงสถานการณไดทันตอ
การเปลี่ยนแปลง

2. เปนผูทํางานหนักอยูเสมอ ตองขยันทํางานมากกวาผูใตบังคับบัญชา
3. คํานึงถึงขวัญของกลุม ขวัญของกลุมอาจเปนปจจัยที่กําหนดผลผลิตสุดทายของ

องคการ ผูนําที่มุงผลิตอยางเดียวโดยไมคํานึงถึงปญหาความพอใจงานจะเกิดการลางาน ขาดงาน การ
เปลี่ยนงานกันมาก ไมมีการหาโอกาสและเวลาที่จะคิดหาลูทางใหม ๆใหแกองคการ

4. ผูนําที่ดีจะตองมีลักษณะที่เหนือกวาผูตาม เหนือกวาทางความคิด ผลงาน สถานะ
ในองคการและในบางกรณีอาจหมายถึงความเหนือกวาในสถานะสวนตัวดวย เชน มีบุคลิกภาพที่ดีกวา 
มีความกลาหาญกวา ผูนําจึงตองเปนผูที่พัฒนาตนเองอยูเสมอ

5. ผูนําที่ดีจะตองมีอารมณคงที่ (Well-balance) คือ มีความหนักแนน ไมใชอารมณ
สวนตัวในการแกไขปญหา ควบคุมอารมณไดในสถานการณที่วิกฤติ  

6. เปนนักกลยุทธ (Strategic man) ผูนําที่กาวหนาจะตองเปนผูมีกลยุทธ ความเปน
นักกลยุทธจะชวยใหปฏิบัติการใด ๆ อยางคลองตัวและเคลื่อนไหวอยูเสมอไมหยุดนิ่งอยูกับที่โดย
กลยุทธอาจกําหนดในรูปของวัตถุประสงค นโยบาย ระเบียบวิธี งบประมาณและกฎเกณฑตาง ๆ 

2.4 ตัวบงชี้ของภาวะผูนํา
นักวิชาการหลาย ๆ ทานไดเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับตัวบงชี้ของภาวะผูนําที่สําคัญ

เอาไวมากมาย เพื่อที่จะไดนําตัวบงชี้เหลานี้มาเปนเกณฑในการวัดผูนําองคกรวามีภาวะผูนําอยูใน
ระดับใด ในที่นี้จะขอยกตัวอยางนักวิชาการบางทานที่นาสนใจ ดังนี้

Stogdill (1974) ไดกลาวถึงตัวบงชี้ของภาวะผูนําวาจะตองมีลักษณะ ดังนี้
1. มีความรับผิดชอบ
2. มีความมุงมั่นในการปฏิบัติงานใหสําเร็จ
3. มีความแข็งแรง
4. รูจักหลีกเลี่ยง
5. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
6. มีความเชื่อมั่นในตัวเอง
7. มีความสามารถในการจัดการกับความเครียด
8. มีความสามารถที่จะมีอิทธิพลตอบุคลากร
9. มีความสามารถในการประสานพลังเพื่อการปฏิบัติงานใหสําเร็จ
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DuBrin (1998 อางถึงใน รังสรรค ประเสริฐศรี 2544) ไดศึกษาภาวะผูนําและไดสรุป
ตัวบงชี้ของภาวะผูนํา ดังนี้

1. มีวิสัยทัศน (Visionary) ผูนําประเภทนี้จะเสนอภาพที่โดดเดนที่องคการให
ความสําคัญเปนอันดับแรกและเสนอวิธีการที่จะทําใหองคการบรรลุผลสําเร็จตามที่ตั้งไว มีการสราง
วิสัยทัศนที่ชัดเจนมากกวาการพยากรณ หรือการคาดคะเน มีการบรรยายถึงรูปแบบของความคิดใน
อนาคตขององคการหรือหนวยงานในองคการทั้งหมด

2. มีความสามารถดานทักษะการสื่อสาร (Masterful Communication Skills) เพื่อจูงใจ
บุคคลตาง ๆ ได ผูนําที่มีความสามารถพิเศษจะสามารถใชภาษาที่สละสลวยไพเราะ (Colorful 
language) มีการใชคําอุปมาอุปไมย (Metaphors) และการเปรียบเทียบกับสิ่งที่คลายคลึงกัน (Analogies)

3. มีความสามารถกอใหเกิดความไววางใจ (Ability to inspire trust) มีความเชื่อวา 
ความมั ่นคงของการเปนผูนําที ่มีความสามารถพิเศษ ก็คือ จะตองกลาเสี ่ยงกับอาชีพเพื ่อสราง
วิสัยทัศนที่สําคัญ

4. มีความสามารถทําใหสมาชิกของกลุมรูสึกวาบุคคลมีความสามารถ (Able to
make member feel capable) เทคนิคประการหนึ่งสําหรับการชวยสมาชิกกลุมใหรูสึกวาตนเปนผูมี
ความ สามารถ ก็คือ การทําใหพวกเขาสามารถบรรลุความสําเร็จดวยการทําโครงการที่งาย ๆ กอน
แลวผูนําก็จะใชวิธีกลาวชมเชย แลวมอบหมายงานที่ยากขึ้นไปอีกเปนลําดับ

5. มีพลังและมุงที่การปฏิบัติใหบรรลุผล (An energy and action orientation) ผูนํา
ที่มีความสามารถพิเศษจะมีพลังและแสดงบทบาทเพื่อใหงานเสร็จทันเวลา

6. มีการแสดงอารมณไดอยางเหมาะสม และมีความเอื้ออาทรหรือใหความอบอุน
กับบุคลากร (Emotional expressiveness and warmth) ลักษณะที่สําคัญของผูนําที่มีความสามารถ
พิเศษ ก็คือ ความสามารถที่จะแสดงความรูสึกอยางเปดเผย เชน เปนผูที่เขาใจงาย ยกยองใหเกียรติผูอื่น 
ราเริง มีลักษณะที่เอื้ออารีและมีการติดตอสม่ําเสมอกับสมาชิกของกลุม

7. ชอบที่จะเสี่ยง (Romanticize Risk) เปนลักษณะผูนําที่พอใจที่จะเสี่ยงโอกาสที่
ยิ่งใหญของคนที่มีความสามารถพิเศษ คือ การทํากิจกรรมอื่น ๆ เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จในสิ่งที่ไมเคย
ทํามากอน ความเสี่ยงเปนสิ่งที่เพิ่มความสามารถพิเศษ เพราะวาจะชวยใหเกิดความกลา

8. มีการใชกลยุทธใหมที่มีลักษณะโดดเดน (Unconventional Strategies) ผูนําที ่มี
ความสามารถพิเศษจะสรางกลยุทธที่โดดเดนเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่สําคัญ Anita Roddick ผูกอตั้ง
เครื่องสําอาง The Body Shop ที่มีเครือขายทั่วโลกสามารถบรรลุเปาหมายดังกลาวดวยการใชกลยุทธ
ที่นวัตกรรม โดยเดินทางรอบโลกเขาไปสูหมูบานตาง ๆ เพื่อเสาะแสวงหาผลิตภัณฑเสริมความงาม
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ผานกระบวนการผลิตที่ไมสามารถทําลายสภาพแวดลอมหรือสัตว ผู นําที่มีความสามารถพิเศษ
มักจะไมเลียนแบบผูอื่น มีความเฉลียวฉลาดและมีการเลือกใชรูปแบบเสื้อผาที่เปนเอกลักษณ

9. มีบุคลิกภาพที่สงเสริมตนเอง (A self-Promoting Personality) บุคคลเหลานี้มักจะชอบ
ใหผูอื่นรูวาเขามีความสําคัญอยางไร จะมีความเชื่อมั่นในตนเองและมีความกลาแสดงออก

10. มีความพยายามที่จะมีความขัดแยงภายในใหนอยที่สุด (Minimum Internal Conflict) 
เขาจะพยายามทําใหสมาชิกของกลุมเกิดความขัดแยงนอยที่สุด มีความสบายใจและเกิดความพึงพอใจ 
จากการบริหารงานของเขาใหมากที่สุด

อารี  โสตถิพันธุ (2538 อางถึงในสมคิด คําเจริญ 2550) ไดสรุปคุณลักษณะภาวะผูนํา 
Trait Theories off Leadership โดยใชอักษรภาษาอังกฤษ (LEADERSHIP) ใหนิยามตัวบงชี้ภาวะผูนํา
ไวดังนี้
  L = Love : มีความจงรักภักดีตอองคการและผูรวมงาน

    = Learner : มีการเรียนรูความเปลี่ยนแปลงของสังคม
E = Education and Experience : มีประสบการณทางการศึกษา
    = Earnestness : มีความมุงมั่น และเอาจริงเอาจัง
A = Adaptability : มีความสามารถในการปรับตัว
    = Attempt : มีความพยายาม
D = Decisiveness : มีความสามารถในการตัดสินใจอยางกลาหาญ
     = Diligence : มีความขยัน
E = Enthusiasm : มีความกระตือรือรน
     = Expert : มีความเชี่ยวชาญ
R = Responsibility : มีความรับผิดชอบ
    = Readiness : มีความพรอมที่มีอยูในตนเอง
S = Sincere : มีความจริงใจตอผูอ่ืน
    = Solver : มีความสามารถในการแกปญหา
H = Honesty : มีความซื่อสัตย
    = Health : มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ
I = Intelligence : มีความเฉลียวฉลาด
     = Intellectual : มีภูมิปญญา
P = Persuasiveness : มีความสามารถในการจูงใจคน
     = Personality : มีความเปนผูมีบุคลิกภาพ
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รังสรรค  ประเสริฐศรี (2544) ไดกลาวถึงตัวบงชี้ของภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้  
1. ความเชื่อมั่นในตนเอง
2. การสรางความไววางใจได
3. ลักษณะที่เดน
4. เปนบุคคลที่กลาแสดงออก
5. การเปนบุคคลที่มีการกลาแสดงออกที่เหมาะสม
6. ความมั่นคงทางอารมณ
7. ความกระตือรือรน
8. มีอารมณขัน
9. เปนบุคคลที่ดูอบอุนหรือมีความเอื้ออารี
10. มีความอดทนสูงตอความตึงเครียด
11. การรูจักตนเองและมีวัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน
12. มีความคิดริเริ่ม
13. มีความเขาใจอารมณและความเห็นอกเห็นใจบุคลากร
14. ความสามารถในการยืดหยุนไดและความสามารถในการปรับตัว
15. สภาพการควบคุมภายในตนเอง
16. ความกลาหาญ
17. ความสามารถกลับคืนสูสภาพเดิม

กวี  วงศพุฒ (2539) ไดเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับตัวบงชี้ภาวะผูนําไว ดังนี้
1. ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self – confidence) เปนการแสดงพฤติกรรมของบุคลากรใน

สถานการณตาง  ๆในลักษณะที่มีความสงบและเปนผูนําที่ดีไดแมจะอยูในภายใตภาวะกดดันและภาวะ
วิกฤติ จึงเปนสิ่งสําคัญสําหรับผูนําที่ตองมีความเชื่อมั่นในตนเองอยางแทจริง ซึ่งสังเกตไดจากการใช
คําพูดอยางจริงจัง การรักษาอากัปกิริยาที่ดีและการแสดงทาทางที่เหมาะสม ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่แสดงถึง
ความเชื่อมั่นในตนเองดวย

2. การสรางความไววางใจได (Trustworthiness) เปนบุคคลที่มีลักษณะซื่อสัตย ซื่อตรง
และสามารถสรางความเชื่อถือแกกลุมผูใตบังคับบัญชาและผูที่เกี่ยวของ สมาชิกของกลุมจะมีความ
เชื่อมั่นวาผูนําตองแสดงความซื่อสัตย ความมั่นคงและเปนผูที่สามารถเชื่อถือได จึงจะสามารถ
กอใหเกิดความไววางใจแกผูที่เกี่ยวของได
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3. เปนผูที่กลาแสดงออก (Extroversion) เปนบุคลิกที่มีการแสดงออกที่เดนชัดใน
สังคมและมีบุคลิกลักษณะโดดเดน โดยจะทําใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานดวยเกิดความสบายใจและกลาที่
จะแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ยังชวยใหเกิดการรวมกลุมและชวยใหการปฏิบัติงานกับสมาชิกของ
กลุมงายขึ้น ตลอดจนสามารถสรางพลังกลุมและสรางทีมงานได

4. ความกระตือรือรน (Enthusiasm) เปนการแสดงออกดวยความสนใจและตั้งใจใน
การทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยางกระตือรือรน ผูนําสามารถแสดงความกระตือรือรนทั้งดวยการใชคําพูดและ
การแสดงออก เชน การใชทาทาง เปนตน ในสถานการณการบริหารจะตองการผูนําซึ่งกระตือรือรน
เพื่อจูงใจใหเกิดพฤติกรรมการสรางสรรคการปฏิบัติงาน ตลอดจนชวยสรางความสัมพันธที่ดีกับ
สมาชิกในทีมงาน

5. การรูจักตนเองและมีวัตถุประสงคในการทํางาน (Self-Awareness and Self-Objectivity) 
เปนการรับรูในจุดแข็งและจุดออนของตนเอง ซึ ่งจะชวยใหบุคลากรสามารถที่จะใชจุดแข็งใหเกิด
ประโยชน และพัฒนาแกไขจุดออนของตนได ตลอดจนสามารถสรางความไววางใจใหกับทีมงาน
เพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไว

6. มีความคิดริเริ่ม (Initiative) เปนการมีความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน มีการ
ตัดสินใจและทํากิจกรรมตาง ๆ  ดวยตนเอง ซึ่งจะนําไปสูการสรางโอกาสในการเปลี่ยนแปลง ตลอดจน
มีความสามารถในการคนหาปญหาและความสามารถในการแกไขปญหา ทักษะเหลานี้จําเปนตองมี
การฝกหัดปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะดานนี้

7. มีความสามารถในการยืดหยุนไดและสามารถในการปรับตัว (Flexibility and
Adaptability) ความยืดหยุนไดเปนความสามารถที่จะปรับภารกิจและความตองการของทีมงานให
เหมาะสมกับแตละสถานการณที่แตกตางกัน ซึ่งจะตองมีลักษณที่ยืดหยุนได  ตลอดจนสามารถ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเหมาะกับสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่ เปลี่ยนแปลง เชน ความกาวหนาดาน
เทคโนโลยี การลดจํานวนแรงงาน การเปลี่ยนแปลงลักษณะความจําเปนและความตองการของผูมารับ
บริการ การเปลี่ยนแปลงดานแรงงาน ฯลฯ

8. สภาพการควบคุมภายในตนเอง (Internal locus of Control) เปนลักษณะดาน
บุคลิกภาพของผูนํา ซึ ่งมีความเชื ่อมั ่นวาเปนผูควบคุมและเปนผูกําหนดดวงชะตาชีวิตของตนเอง 
ซึ่งคุณสมบัตินี้ผูนําตองมีความเชื ่อมั ่นในตนเอง มีจิตใจที่เขมแข็ง มีความอดทนและมีการพัฒนา
ตนเอง จึงจะสามารถควบคุมตนเองได ซึ่งคุณสมบัติเหลานี้จะทําใหผูนําเปนที่ยอมรับของสมาชิกกลุม

9. ยึดมั่นในจริยธรรมการทํางาน (Strong Work Ethic) จริยธรรมเปนความเชื่อถือ
หรือวินัยของบุคคล ซึ ่งเกี่ยวของกับสิ่งที่ดีและเลว หรือสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ผิด ผูนําที ่มีประสิทธิผล
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และมีจริยธรรมในการปฏิบัติงานอยางเครงครัด องคการจะมีความเชื่อในศักดิ์ศรีของงาน บุคคลที่มี
จริยธรรมในการปฏิบัติงานไดรับแรงจูงใจที่ดีเพราะวาบุคลากรจะเห็นคุณคาของการปฏิบัติงานอยางมาก

10. ความมุงมั่น (Tenacity) เปนความตั้งใจจริงที่จะฟนฝาอุปสรรคตาง ๆ ไปใหได 
ถึงแมอุปสรรคมากมายเพียงใดก็ไมทอถอยและไมคิดที่จะเลิกหรือจะยอมแพงาย ๆ ผูนําจะตองเอาชนะ
อุปสรรคตาง ๆ  ใหได ความมุงมั่นจึงเปนคุณสมบัติที่สําคัญของผูนําขององคการ เพราะวาองคการตอง
ใชความพยายามและความตั้งใจในการปฏิบัติโปรแกรมใหม  ๆใหประสบความสําเร็จ

3.  แนวคิดเกี่ยวกับความสุขในการปฏิบัติงาน
3.1 ความหมายและความสําคัญของความสุขในการปฏิบัติงาน

ความสุขเปนสิ่งสําคัญในการดําเนินชีวิตและเปนสิ่งที่มนุษยทุกคนปรารถนา จึงมี
ผูที่ใหความหมายของความสุขไวหลายทาน ดังนี้

พิสมัย วัฒนาวรสกุล (2551) ไดสรุปวา บุคคลจะมีความรูสึกใน 2 ลักษณะ คือ 
ความรูสึกในดานบวกและดานลบ โดยความรูสึกในดานบวกจะเปนความรูสึกที่มีความสุข มีพลัง
กระชุมกระชวย กระตือรือรน สวนความรูสึกดานลบจะเปนความรูสึกวิตกกังวลหวาดกลัว 
กระสับกระสาย โกรธ โดยผูที่มีความสุขในชีวิต จะตองเปนผูที่มีความรูสึกทางบวกสูงและความรูสึก
ทางลบต่ํา

Dupuy (1977 อางถึงในพิสมัย วัฒนาวรสกุล 2551) ไดใหความหมายของความสุข
วาเปนความรูสึกจากภายในของแตละบุคคลตอเหตุการณหรือสถานการณที่เปนอยู เปนความรูสึก
ของบุคคลที่มีตอชีวิตประจําวันและหนาที่การงาน ความสุขในชีวิตเกิดจากความรูสึกเฉพาะของแตละ
บุคคลที่ตอบสนองตอเหตุการณหรือสถานการณที่เปนอยูจริงในเวลานั้น แลวแสดงออกมาในรูป
ของความรูสึกที่มีความสุข ซึ่งเปนสิ่งที่ เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาในแตละบุคคลและมีความ
แตกตางกันไปตามการรับรูของแตละบุคคล

นภัชชล  รอดเที่ยง (2550) ไดสรุปวา ความสุขในการทํางาน หมายถึง การรับรูของ
บุคคลที่มีตอการทํางานหรือความรูสึกพึงพอใจในการทํางานรวมถึงอารมณที่แสดงออกมาทั้งดานบวก
และดานลบ จากการใชชีวิตอยูในสภาพแวดลอมที่ทํางาน รวมถึงรูสึกพึงพอใจในงานที่ตนเอง
รับผิดชอบและสิ่งแวดลอมในการทํางาน รูสึกวาตนเองมีคุณคา สนุกสนานกับการทํางาน พยายามที่จะ
ปฏิบัติงานใหสําเร็จตามเปาหมาย

Diener (1997 อางถึงในนภัชชล รอดเที่ยง 2550) ไดอธิบายความหมายของคําวา
ความสุขไววา ความสุข คือ ความพึงพอใจในชีวิต ความพึงพอใจในเปาหมายหลักของชีว ิต 
ความสุขประกอบดวยปจจัยหลายอยางที่แตกตางกัน
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Manion (2003 อางถึงในนภัชชล รอดเที่ยง 2550) ไดอธิบายวา ความสุขในการทํางาน 
คือ การเรียนรูจากผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําที่สรางสรรคของตนเอง แสดงออกโดยการยิ้ม หัวเราะ 
มีความปลาบปลื้มใจ นําไปสูการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ รูสึกอยากทํางาน ผูกพันและพอใจ
ที่ไดปฏิบัติงานรวมกัน

พรรณิภา  สืบสุข (2548) ไดสรุปความสุขในการทํางานไววา หมายถึง การที่บุคคล
ไดกระทําในสิ่งที่ตนเองรัก รูสึกสนุกสนานและศรัทธาในงานที่ทํา มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ประสบการณที่ไดรับเกิดการสรางสรรคในทางบวก

จงจิต  เลิศวิบูลยมงคล (2546) ไดใหความหมายของความสุขในการทํางานวา หมายถึง 
บุคคลไดกระทําในสิ่งที่ตนเองรักและพึงพอใจ ชอบและศรัทธาในงานที่ทํา พึงพอใจในประสบการณ
ชีวิตที่ตนเองไดรับ ตลอดจนประสบการณเหลานั้น ใหผลตออารมณความรูสึกทางบวกมากกวา
อารมณความรูสึกทางลบ ทําใหเกิดการสรางสรรคสิ่งที่ดีงาม บนพื้นฐานเชิงเหตุผลและศีลธรรม

Dalai Lama (1998) ไดอธิบายความหมายของความสุขวา เปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากจิตใจและ
เปนอารมณที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดลอมหรือเหตุการณที่มากระทบ เปนความจําเปนพื้นฐานขั้นต่ําที่สุด
ที่มนุษยตองการ และการทํางานเปนสวนเติมเต็มใหกับชีวิตและเปนสิ่งที่ทําใหคนมีความสุข

Orem (1991) ไดใหความหมายของความสุขวา คือ ภาวะที่มีความสมบูรณทั้งรางกาย
จิตใจและสังคม นอกจากนี้ความสุขยังเปนความรูสึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลเกี่ยวกับภาวะ
ของตนเองวามีความพึงพอใจ มีความยินดีที่ไดบรรลุถึงอุดมคติหรือเปาหมายของตน

สรุปไดวา ความสุขในการปฏิบัติงาน หมายถึง การรับรูที่สงผลทางดานอารมณของ
บุคคลผูปฏิบัติงานที่ไดกระทําในสิ่งที่ตนเองรักและพึงพอใจในงานที่รับผิดชอบ สิ่งแวดลอมในการ
ทํางาน รูสึกวาตนเองมีคุณคา สนุกในการทํางานที่ไดรับรูจากประสบการณ โดยจะมีความรูสึก
ทางดานบวกสูงกวาความรูสึกทางดานลบ และมีความพยายามที่จะทํางานใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย

3.2 องคประกอบของความสุขในการทํางาน
 ความสุข (Happiness or subjective well-being) ตามแนวคิดของ Diener (2006 อางถึง 

ในนภัชชล รอดเที่ยง 2550) อธิบายดวยปจจัยหรือองคประกอบของความสุขวา ความสุขเปนสิ่งสําคัญ
หรือเปนรากฐานของการดํารงชีวิต เปนอารมณความรูสึกที่ดีที่ใชประเมินความเปนอยูหรือ
เปาหมายหลักของชีวิต คนที่มีความสุขเกิดขึ้นไดจากปจจัยหลายอยางที่แตกตางกัน เชน อายุ 
สถานภาพสมรส รายได สภาพแวดลอมและองคประกอบที่สงผลตอการตอบสนองของบุคคลที่
นํามาซึ่งความสุขในการทํางาน ไดแก
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1. ความพึงพอใจในชีวิต (Life satisfaction) หมายถึง การที่บุคคลมีความพอใจในสิ่งที่
ตนเปนและกระทําอยู มีความสมหวังกับเปาหมายของชีวิต สอดคลองกับความเปนจริง สามารถกระทํา
ไดตามความตั้งใจ สมเหตุสมผล เขาใจและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไมจําเปนตองปรับตัว

2. ความพึงพอใจในงาน (Work satisfaction) หมายถึง การที่บุคคลไดกระทําในสิ่ง
ที่ตนรักและชอบ พอใจกับสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับงาน มีความสุขเมื่องานที่กระทําสําเร็จลุลวง
ตามเปาหมาย ตลอดจนงานทําใหเกิดคุณประโยชนตอตนเองและสังคม

3. อารมณทางบวก (Positive effect) หมายถึง การที่บุคคลมีอารมณความรูสึกเปนสุข 
กับสิ่งที่ดี รื่นรมยหรรษา สนุกสนานกับการทํางาน ยิ้มแยมแจมใสเบิกบานใจไดเสมอขณะทํางาน
เลื่อมใสศรัทธาในสิ่งที่ตนกระทํา รับรูถึงความดีงามและคุณประโยชนของงานที่กระทํา

4. อารมณทางลบ (Negative effect) หมายถึง อารมณความรูสึกที่เปนทุกขกับสิ่งไมดี
ที่เกิดขึ้นในการทํางาน เชน คับของใจ เบื่อหนาย เศราหมอง ไมสบายใจเมื่อเห็นการกระทําที่ไมซื่อสัตย 
หรือไมถูกตอง อยากปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น เพื่อสนองความตองการของตนใหมีความสุข

ความสุขในการทํางาน (Joy at work) ตามแนวความคิดของ Manion (2003 อางถึงใน 
นภัชชล รอดเที่ยง 2550) ประกอบดวย 4 องคประกอบ คือ

1. การติดตอสัมพันธ (Connections) เปนพื้นฐานที่ทําใหเกิดความสัมพันธของ
บุคลากรในสถานที่ทํางาน โดยที่บุคลากรมารวมกันทํางาน เกิดสังคมการทํางานขึ้น เกิดสัมพันธภาพ 
ที่ดีกับบุคคลที่รวมปฏิบัติงาน ใหความรวมมือ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน การสนทนาพูดคุยกันอยางเปน
มิตร ใหการชวยเหลือและไดรับการชวยเหลือจากผูรวมงาน เกิดมิตรภาพระหวางการปฏิบัติงานกับ
บุคลากรตาง ๆ

2. ความรักในงาน (Love of the work) เปนการรับรูถึงความรูสึกรักและผูกพัน
อยางเหนียวแนนกับงาน รับรูวาตนเองมีภาระในการปฏิบัติงานใหสําเร็จ มีความยินดีในสิ่งที่เปน
องคประกอบของงาน กระตือรือรนในการทํางาน เกิดความรูสึกในทางบวกที่ไดทํางาน สนุกสนาน 
และรูสึกภูมิใจที่ไดทํางาน

3. ความสําเร็จในงาน (Work achievement) เปนการรับรูวา ไดทํางานบรรลุตามเปาหมาย
ที่กําหนดไว โดยไดรับความสําเร็จในการทํางาน ไดรับมอบหมายใหทํางานที่ทาทายใหสําเร็จ เกิด
ความสําเร็จ รูสึกวามีคุณคาในชีวิต

4. การเปนที่ยอมรับ (Recognition) รับรูวาตนเองไดรับความเชื่อถือจากผูรวมงาน 
ไดรับการยอมรับจากผูรวมงานและผูบังคับบัญชาในการทํางาน ไดรับความคาดหวังที่ดีและความ
ไววางใจในการทํางาน
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3.3 ปจจัยที่เกี่ยวของกับความสุขในการทํางาน
 พรรณิภา  สืบสุข (2548) ไดศึกษาและสรุปปจจัยที่สงเสริมใหมีความสุขและ

ประสบความสําเร็จในการทํางานไว ดังนี้
1. งานที่ทาทายความสามารถ ลักษณะงานที่นาสนใจทําใหเกิดการพัฒนาตนเองไม

รูสึกเบื่อหนายงาน เกิดความกระตือรือรนในการทํางาน ทําใหมีความสุขในการทํางานและประสบ
ความสําเร็จในชีวิตได

 2. บรรยากาศในการทํางาน สงเสริมใหเกิดความสุขในการทํางานเปนบรรยากาศ
ของการรวมกันปฏิบัติงาน ตลอดจนสภาพแวดลอมที่ไมแออัด สงเสริมใหเกิดความรูสึกอยากทํางาน

 3. สัมพันธภาพที่ดี ชวยใหเกิดการติดตอสื่อสารที่มีคุณภาพ เกิดความชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ตลอดจนความสามัคคีในหนวยงาน นํามาซึ่งความสุขในการทํางาน

4. การมีสวนรวมในการทํางาน มีสวนรวมในการตัดสินใจและปฏิบัติภารกิจรวมกัน
ในกิจกรรมขององคการ ทําใหรูสึกวาตนเองมีคุณคาในงาน เกิดความรูสึกสนุก ตั้งใจมุงมั่น อยากที่จะ
ปฏิบัติงานใหสําเร็จนํามาซึ่งความสุขในการทํางาน

 5. มีโอกาสกาวหนาในการทํางาน ทําใหเกิดแรงจูงใจในการทํางาน เชน การเลื่อน
ตําแหนงหรือไดเงินเดือนเพิ่มขึ้น ทําใหเกิดการตอบสนองความตองการของตน เกิดความพึงพอใจ
และมีความสุข

6. คุณภาพชีวิตในการงาน คุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรชวยเสริมสรางความสุขใน
การทํางาน ทําใหเกิดความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน เกิดความผูกพันในองคกร สงเสริมการคงอยูใน
งานของบุคลากรได

Walton (1974 อางถึงในพรรณิภา สืบสุข 2548) กําหนดองคประกอบของคุณภาพชีวิต
การทํางาน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอความสุขในการทํางานโดยเฉพาะในดานคุณภาพชีวิตการ
ทํางานไว ดังนี้

1. คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (Adequate and fair compensation) หมายถึง 
การไดรับเงินเดือน หรือคาตอบแทนอื่น ๆ ที่เพียงพอในการดํารงชีวิตและไดรับความยุติธรรมเมื่อ
เปรียบเทียบกับตําแหนงงานอื่นที่คลายคลึง

 2. สภาพการทํางานที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ (Safe and healthy working
condition) หมายถึง สถานที่ทํางานสะอาด ปราศจากการรบกวนจากแสง เสียงและกลิ่น มีสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ มีการปองกันและรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน
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 3. การพัฒนาความสามารถของบุคคล (Competency development) หมายถึง การให
บุคคลมีโอกาสทํางานอยางเต็มความสามารถ มีโอกาสในการพัฒนาความรู  ความสามารถ
ตลอดจนทักษะในการปฏิบัติงาน

4. ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน (Growth and security) หมายถึง ความเชื่อ
ที่มีตอความมั่นคงในหนาที่การงานและมีโอกาสที่จะเจริญกาวหนาในอนาคต

5. การบูรณาการทางสังคม (Social integration) หมายถึง ความสัมพันธระหวาง
เพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา การไดรับการยอมรับ

6. ธรรมนูญในองคการ (Constitutionalism) หมายถึง นโยบายและขอบังคับ
ตาง ๆ ที่เปนธรรมแกผูปฏิบัติงาน การมีสิทธิแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงานและมีการเคารพ
ในสิทธิสวนตัว

 7. ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตดานอื่น ๆ  (Work and the total life space) 
หมายถึง การกําหนดเวลาใหมีสัดสวนที่พอเหมาะสมสําหรับงาน ครอบครัว สังคมและตนเอง

8. ความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม (Social relevance) หมายถึง การใหความรวมมือ
ในการทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม การมีสวนรับผิดชอบตอสังคม

 จงจิต  เลิศวิบูลยมงคล (2546) ไดสรุปปจจัยที่สงเสริมใหมีความสุขในการทํางาน
และประสบความสําเร็จ ดังนี้

1. งานที่นาพึงพอใจ คนที่ทํางานดวยใจรักและมีความพึงพอใจในงานยอมมีโอกาสสูง
ที่จะทํางานไดดี ไมเบื่องานแมมีอุปสรรคก็ไมทอถอย สนุกกับการทํางาน สงเสริมใหเกิดความสุข
และความสําเร็จในชีวิตได

 2. งานที่ทาทายความสามารถ งานบางอยางถึงแมจะไดคาตอบแทนสูง แตไมคอย
ทาทาย ความสามารถมีลักษณะซ้ําซากจําเจ เมื่อทํางานนานขึ้นมักทําใหรูสึกเบื่อหนายไมมีความ
กระตือรือรนในการทํางาน งานที่ทาทายความสามารถและเกิดจากการพัฒนาตนเองเชิงเหตุผล 
ปญญาและอารมณ ทําใหมีความสุขในการทํางานและประสบความสําเร็จในชีวิตได

3. งานที่ทําใหเกิดความภาคภูมิใจ งานบางอยางถึงแมจะมีคาตอบแทนสูง แตก็
ไมทําใหรูสึกภาคภูมิใจ เชน งานที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม บางคนสรางฐานะจนร่ํารวยจาก
การคาของเถื่อน เปดบอนหรือซองโสเภณี แตก็ขาดความภูมิใจ งานที่ทําอยูบนเหตุผลเชิงศีลธรรม 
ทําใหบุคคลมีความสุข

 4. งานที่ทํามีคุณคา การมองเห็นคุณคาในงาน ทําใหบุคคลมีความสุขและ
สรางสรรค สิ่งที่ดีงามในสังคม คนเราตองตั้งเปาหมายและวางแผนการดําเนินชีวิตในแตละวัน 
เพื่อใหสอดคลองกับการใชเวลาอยางมีระเบียบวินัยบนเปาหมายหลัก 4 ดาน ไดแก
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4.1  เปาหมายดานสติปญญา เพื่อเสริมสรางสติปญญาและความรู เชน การเรียน
สงเสริมความรูทั้งในและนอกระบบ แทนการใชเวลาวางดูโทรทัศน รายการบันเทิงไรสาระตลอดคืน 
โดยไมรูจะทําอะไรที่เปนประโยชนและประเทืองปญญา

4.2  เปาหมายดานรางกาย เพื่อเสริมสรางรางกายใหแข็งแรง เชน ตั้งเวลาเพื่อการ
ออกกําลังกาย การวางแผนพักผอนในวันหยุด

4.3  เปาหมายดานการดําเนินชีวิต เพื่อเสริมสรางชีวิตสวนตัว ชีวิตครอบครัว 
ชีวิตการทํางาน เชน การวางแผนสําหรับอนาคตการศึกษาตอ การวางแผนการทํางาน เพื่อใหไดตาม
เวลาที่กําหนด การวางแผนเพื่ออนาคตของครอบครัวอยางรอบคอบในทุกดาน

4.4 เปาหมายดานสังคม เพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมในชุมชน เชน การใช
เวลาในการพบปะสังสรรคกับมิตรสหายและคนรวมองคกร แบงเวลาเพื่อบําเพ็ญประโยชนใหกับ
สังคมในชวงวันหยุดสุดสัปดาห แบงเวลาใหกับการทํานุบํารุงจิตใจดวยคําสอนทางศีลธรรมและ
ศาสนา เปนตน

 5. มีโอกาสกาวหนาในการงาน มีคนหลายคนทํางานดวยความรูสึกทอแทหมด
กําลังใจ เพราะรูอยูวาไมมีทางกาวหนา ไมมีโอกาสเลื่อนตําแหนงหรือเงินเดือนติดขั้นมานาน ขาด
แรงจูงใจในการทํางาน แตงานที่มีโอกาสกาวหนา ทําใหมีแรงจูงใจ พึงพอใจและมีความสุข

6. มีผลตอบแทนคุมคา  ผลตอบแทนที่คุ มคาและยุติธรรมนํามาซึ่งความพึง
พอใจของผูปฏิบัติงาน เนื ่องจากรายไดเปนปจจัยเบื้องตนสําหรับสรางแรงจูงใจ เพราะสามารถ
สนองตอความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษยได โดยใชเงินแลกเปลี่ยน นอกจากนี้เงินยังเปน
เครื่องแสดงถึงสถานภาพและทําใหเกิดความสมหวังในชีวิต

7. มีขวัญและกําลังใจในการทํางาน ขวัญและกําลังใจจากผูบริหารเปนสิ่งสําคัญใน
การสงเสริมความสุขในการทํางาน เพื่อวิถีชีวิตในเชิงบวก เนื่องจากการบํารุงขวัญเปนกําลังใจทําให
ผูปฏิบัติงานเกิดความภาคภูมิใจโดยตนเอง ไดทํางานตามหนาที่ที่พึงปฏิบัติและรับรูวาเปนประโยชน
ตอสังคม

8. มีสัมพันธภาพที่ดี (Healthy relationship) สัมพันธภาพที่ดีชวยเสริมสราง
ความสุขในการทํางาน สรางเสริมคุณภาพงาน การติดตอสื่อสารที่มีคุณภาพเชิงสรางสรรคเกิดจากการ
มีสัมพันธภาพที่ดี นํามาซึ่งความสุขความสําเร็จในการทํางาน

 9. มีคุณภาพชีวิตงาน คุณภาพชีวิตงานที่ดีของบุคลากรชวยเสริมสรางความสุขใน
การทํางาน เปนสิ่งที่สนองความผาสุกและความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน การมีคุณภาพชีวิตงานที่ดี
สงผลตอความเจริญรุงเรืองดานอื่น ๆ เชน สภาพสังคมเศรษฐกิจ หรือผลผลิตที่มีคุณภาพ ตลอดจน
ความผูกพันตอองคการ สรางสรรคงานคุณภาพ สงเสริมการคงอยูของบุคลากรได
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10. งานที่ เกิดจากแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  มนุษยทุกคนทํางานเพื่อปรารถนา
ความสําเร็จและความผาสุกในชีวิต เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง แขงขันกับตนเองเพื่อความเขาใจ 
โดยเฉพาะงานที่ทาทายและใชเชาวปญญาเพื่อความสําเร็จในงานและชีวิต เกิดความสบายใจเมื่องาน
สําเร็จตามความประสงค

4.  ความสัมพันธระหวางภาวะผูนํากับความสุขในการปฏิบัติงาน

จากปจจัยตาง ๆ ที่ เกี่ยวของกับความสุขในการปฏิบัติงาน จะเห็นไดวามีหลายปจจัยที่
เกี่ยวของกับภาวะผูนํา ซึ่งเปนผลมาจากการวิจัยของนักวิจัยตาง ๆ ซึ่งใชตัวแปรที่แตกตางกัน ภายใต
สภาพแวดลอมที่แตกตางกัน บางปจจัยอาจคลายคลึงกัน เชน งานที่นาพึงพอใจ งานที่ทาทาย
ความสามารถ งานที่ทําให เกิดความภาคภูมิใจ งานที่ทํามีคุณคา มีโอกาสกาวหนาในการงาน มี
ผลตอบแทนคุมคา มีขวัญและกําลังใจในการทํางาน มีสัมพันธภาพที่ดี มีคุณภาพชีวิตงาน งานที่เกิด
จากแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ จากปจจัยตาง ๆ ที่เชื่อมโยงกัน หนวยงานสามารถนํามาเปนแนวทางในการ
สรางความสุขใหกับขาราชการในสํานักงานได กลาวคือ ในดานของขาราชการสิ่งที่สําคัญที่
ผูบังคับบัญชาตองตระหนักก็คือ  การทําใหผูใตบังคับบัญชารูวาตนเองมีความสําคัญ (Self-Esteem)  
ในดานการมอบหมายงานใหกับขาราชการ ผูบังคับบัญชาก็จะตองคํานึงถึงความรูความสามารถความ
เหมาะสมกับตําแหนงงานที่ตองรับผิดชอบมากที่สุดและพยายามหาโอกาสสงเสริมความกาวหนาของ
ขาราชการ ดังนั้นความสุขที่ผูใตบังคับบัญชาจะไดรับจากปจจัยตาง ๆ ดังกลาว ก็จะตองขึ้นอยูกับการ
รับรูภาวะของผูนําหนวยงานดวยวาเปนไปในทิศทางใดและสงผลใหเกิดความสุขในการปฏิบัติงาน
มากนอยแคไหนและจากองคประกอบหรือปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหผูใตบังคับบัญชามีความสุข เราจึงตอง
ศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูภาวะผูนําของผูใตบังคับบัญชากับความสุขในการปฏิบัติงาน เพื่อ
อธิบายกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้
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5.  โครงสรางสํานักงานสรรพากรภาค 6

ภาพที่ 3 โครงสรางการบริหารภายในของสํานักงานสรรพากรภาค 6 
ที่มา : กรมสรรพากร, รายงานประจําป 2551 กรมสรรพากร (กรุงเทพมหานคร : กรมสรรพากร, 2551),  
40-41.

สํานักงานสรรพากรภาค 6

ฝายบริหารงาน
ทั่วไป

สวนวางแผนและ
ประเมินผล

สวนเทคโนโลยี 
สารสนเทศ

สวนกฎหมายและ
เรงรัดภาษีอากรคาง

งานบริหารทั่วไป

งานการเจาหนาที่

งานฝกอบรม

งานการเงินและ
พัสดุ

ฝายวางแผนและ
ประเมินผลการ

เรงรัดภาษีอากรคาง

ฝายกฎหมายและ 
คดีภาษีอากร

ฝายอุทธรณภาษี
อากร 1-2

ฝายจัดเก็บภาษี

ฝายตรวจสอบ
ภาษี

ฝายกรรมวิธีแบบ
แสดงรายการ

ฝายเตรียมและ
บันทึกขอมูล

ฝาย
ประมวลผล
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การปฏิบัติราชการของกรมสรรพากร (กรมสรรพากร 2551 : 56-59)
ภารกิจหลักตามที่กฎหมายกําหนด
กรมสรรพากรมีภารกิจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี การเสนอแนะและการใชนโยบายทางภาษี

อากร เพื่อใหไดภาษีตามเปาหมาย อยางทั่วถึงและเปนธรรม เปนกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมและเกิดความสมัครใจในการเสียภาษี โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้

1. จัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายที่เกี่ยวของ
2. เสนอแนะนโยบายการจัดเก็บภาษีตอกระทรวงการคลัง
3. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมหรือตามที่

กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

วิสัยทัศน
“ระบบงานมาตรฐานสากล เพื่อบริการประชาชน และเก็บภาษีทั่วถึง เปนธรรม”

พันธกิจ
1. จัดเก็บภาษีอากรใหไดตามประมาณการ
2. ใหบริการและสรางความสมัครใจในการเสียภาษี
3. เสนอแนะการใชนโยบายทางภาษีอากรอยางทั่วถึงเปนธรรม สามารถใชเปนกลไกใน

การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการแขงขันของประเทศตอกระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตรและเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรของกรมสรรพากร
ยุทธศาสตรที่ 1 : สรางฐานภาษีที่ยั่งยืน
เปาหมาย : เพื่อใหการจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ เปนธรรม โปรงใส และยั่งยืน สามารถ

สรางความสมัครใจในการเสียภาษี เปนการสนับสนุนการคลังเพื่อสังคมและเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ

ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาระบบ ICT เชิงรุก
เปาหมาย : เพื่อยกระดับการบริการของกรมสรรพากรใหอยูในระดับ Integrated Service

สามารถใหบริการที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย โปรงใส เปนคลังขอมูลของภาครัฐและภาคเอกชน ทําให
ผูเสียภาษีไดรับบริการที่ดี รวดเร็ว ดวยตนทุนที่ต่ําลง และสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของภาคเอกชน

ยุทธศาสตรที่ 3 : มุงสูองคกรเชิงวิทยาการ
เปาหมาย : เพื่อใหกรมสรรพากรเปนองคกรเชิงวิทยาการ บุคลากรมีคุณภาพและมีจริยธรรม 

โดยบุคลากรของกรมสรรพากร จะตอง
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1. รูตนเอง โดยจะตองรูวิชาการ เชน ประมวลรัษฎากร การวิเคราะหระบบบัญชีตาง ๆ
2. รูผูเสียภาษี ธุรกิจของผูเสียภาษี และสรางกลไกใหทุกคนมีความรูเหมือน ๆ  กัน
3. รูโลกกวาง ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก

ซึ่งสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนา
สังคมอยางมีคุณภาพและยุทธศาสตรที่ 3 ปรับระบบบริหารจัดการกระทรวงการคลัง และเพิ่ม
ประสิทธิภาพความทันสมัย และความโปรงใสในการทํางาน

ความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพากรภาค 6 
การบริหารราชการกรมสรรพากร : กรมสรรพากรไดปรับโครงสรางการแบงสวนราชการ 

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง พ.ศ.2551 ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับ
สภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะทําใหการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหนาที่ของกรมสรรพากรมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นโดยมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2551 (กรมสรรพากร 2551 : 
43, 54)

สํานักงานสรรพากรภาค 6 มีหนาที่และความรับผิดชอบในการวางแผนและประเมินผล
เพื่อการบริหารงานจัดเก็บภาษีอากรใหเปนไปตามนโยบาย แผนงานและเปาหมายของกรมสรรพากร 
รวมถึงวางแผน ควบคุมการดําเนินการเรงรัดหนี้ภาษีอากรคางของสํานักงานสรรพากรพื้นที่ กํากับ 
ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานของสํานักงานสรรพากรพื้นที่และสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา 
เพื่อใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และเปาหมายที่ไดกําหนดไว ตลอดจนออกหนังสือรับรองการหัก
ภาษี ณ ที่จาย หนังสือรับรองการมีถิ่นที่อยูในประเทศไทยของผูมีหนาที่เสียภาษีอากรและผูมีหนาที่
นําสงภาษีอากรเปนภาษาอังกฤษ ดําเนินการเกี่ยวกับงานคดี พิจารณาอุทธรณภาษีอากร ตอบขอหารือ
ทางภาษีอากร การบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคคล การเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ 
อาคารสถานที่ ยานพาหนะของสํานักงานสรรพากรภาค สํานักงานสรรพากรพื้นที่ สํานักงานสรรพากร
พื้นที่สาขา รวมทั้งปฏิบัติงานดานกรรมวิธีภาษี ดานสารสนเทศ และเปนศูนยขอมูลการจัดเก็บภาษี
อากร ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนํา สนับสนุนทางวิชาการของสํานักงานสรรพากรพื้นที่ และ
สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
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6.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ

ศิวิมล คํานวล (2552) ไดศึกษาเรื ่องความสัมพันธระหวางการมองโลกในแงดี 
ความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคและความสุข : กรณีศึกษาพนักงานบริษัทเอกชน
แหงหนึ่ง กลุมตัวอยางคือ พนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง จํานวน 180 คน 
ผลการศึกษาพบวา พนักงานมีการมองโลกในแงดีในระดับสูง มีความสามารถในการเผชิญและ
ฟนฝาอุปสรรคในระดับปานกลาง และมีความสุขในระดับปานกลาง ปจจัยดานเพศและอายุงานมี
ผลตอความสุขและปจจัยดานอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาไมมีผลตอความสุขและ
ความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคมีความสัมพันธทางบวกกับความสุข

พิสมัย วัฒนาวรสกุล (2551) ไดศึกษาปจจัยพยากรณความสุขในชีวิตของพนักงาน
องคการรัฐบาลและเอกชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม กลุ มตัวอยางคือ พนักงานที่ทํางาน
อยูในองคการทั้งรัฐบาลและเอกชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน  500 คน โดย
แบงเปนพนักงานในองคการรัฐบาลจํานวน 250 คน และพนักงานในองคการเอกชน จํานวน 250
คน ผลการศึกษาพบวา พนักงานในองคการเอกชนนั้นมีแนวโนมที่จะมีบุคลิกภาพที่ยึดมั่นกับ
ความสําเร็จตามเปาหมายที่ตนเองวางไว สามารถมองการณไกลและสามารถวางแผนระยะยาว
ใหกับตนเอง การรับรูคุณคาในตนเอง คุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดีและความสุขในชีวิต และ
กลวิธ ีการจัดการปญหาเชิงสรางสรรคส ูงกวาพนักงานในองคการรัฐบาล และนอกจากนี้
บุคลิกภาพที่ยึดมั่นกับความสําเร็จตามเปาหมาย การรับรูคุณคาในตนเอง กลวิธีการจัดการปญหา
เชิงสรางสรรคและคุณภาพชีวิตในการทํางาน สามารถรวมกันพยากรณความสุขในชีวิตของ
พนักงานในองคการรัฐบาลและเอกชนได โดยมีอํานาจในการพยากรณความสุขในชีวิตของ
พนักงานรอยละ 67.5  

ภัทรา สุภา (2551) ไดศึกษาคุณลักษณะภาวะผูนํากับความผูกพันตอองคการของ
พนักงานองคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม กลุมตัวอยางคือ
พนักงานองคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม จํานวน 138 คน ผล
การศึกษาพบวา ระดับภาวะผูนําของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอดอยสะเก็ด
อยูในระดับสูง โดยไดศึกษาคุณลักษณะภาวะผูนํา 13 คุณลักษณะพบวา มีคุณลักษณะภาวะผูนําอยู
ในระดับสูง ระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอ
ดอยสะเก็ดอยูในระดับสูง โดยแสดงออกจากการพูด จะพูดถึงองคการในแงบวก แสดงออกจาก
การดํารงอยู  พนักงานปรารถนาที่จะเปนสมาชิกขององคการตอไป มีความยึดมั่นอยูกับองคการ
และจะแสดงออกโดยการใชความพยายามอยางเต็มความสามารถ คือ อยูอยางเต็มใจ เพื่อชวยเหลือ
หรือสนับสนุนองคการ นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบวา คุณลักษณะภาวะผูนํามีผลตอความผูกพัน
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ตอองคการของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลอยูในระดับปานกลาง กลาวคือ เมื่อพนักงาน
องคการบริหารสวนตําบลมีคุณลักษณะภาวะผูนํา จะสงผลใหพนักงานองคการบริหารสวนตําบล
เกิดความผูกพันตอองคการในระดับปานกลาง 

อภิชาติ ภูพานิช (2551) ไดศึกษาเรื่องการใชดัชนีชี้วัดระดับความสุขในการทํางาน
ของบุคลากรสังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กลุ มตัวอยางคือ บุคลากรสังกัด
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํานวน 142 ราย ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมี
ทัศนะตอความสุขในการทํางานและระดับความสุขในการทํางานในระดับปานกลาง และบุคลากร
ที่มีชวงอายุ ที่แตกตางกันจะมีทัศนะตอความสุขในการทํางานแตกตางกัน เพศที่แตกตางกันจะมี
ระดับความสุขในการทํางานที่แตกตางกัน โดยเพศหญิงจะมีระดับความสุขมากกวาเพศชาย

กุลธิภา กิติวงษประทีป (2550) ไดศึกษาระดับการรับรูเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานและระดับความสุขในการทํางานของพนักงาน กลุมตัวอยางคือ พนักงานประจํา
สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค 2 แหง คือ การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 3 ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม  และ
การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 213 คน ผลการศึกษาพบวา 
พนักงานมีการรับรูเศรษฐกิจพอเพียงระดับปานกลาง คุณภาพชีวิตในการทํางานระดับปานกลาง 
และความสุขในการทํางานระดับปานกลาง พนักงานที่มีปจจัยสวนบุคคลดานเพศแตกตางกันมี
ความสุขในการทํางานแตกตางกัน พนักงานที่มีการรับรูเศรษฐกิจพอเพียงแตกตางกันมีความสุข
ในการทํางานแตกตางกัน

จีระศักดิ ์ ทัพผา (2550) ไดศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่ส งผลตอความสุขของภาค
ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ กลุ มตัวอยางคือ ภาคประชาชนที่มีรายชื่อในทะเบียนบานและ
พํานักอาศัยอยูในเขตพื้นที ่จังหวัดเพชรบูรณ ผลการศึกษาพบวา เมื ่อจําแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดตอเดือน ภาคประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณมีความสุขอยูใน
ระดับมาก ภาคประชาชนที ่มีเพศ อายุ ตางกันมีความสุขไมตางกัน ภาคประชาชนที่มีระดับ
การศึกษาสูงสุดและรายไดตอเดือนตางกันมีความสุขแตกตางกัน

นภัชชล  รอดเที่ยง (2550) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสุขในการทํางานของ
บุคลากรที่สังกัดศูนยอนามัย ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากบุคลากรที่สังกัดศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมาและศูนยอนามัย
ที่ 7 อุบลราชธานี ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 
178 คน ซึ่งไดสุมตัวอยางอยางงายตามสัดสวนประชากรจําแนกตามกลุมงาน ผลการศึกษาพบวา 
ความสุขในการทํางานของบุคลากรที่สังกัดศูนยอนามัย ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข อยู ในระดับปานกลาง ปจจัยที ่ม ีอิทธิพลและสามารถรวมคาดทํานาย
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ความสุขในการทํางานของบุคลากร ไดแก ลักษณะงาน สัมพันธภาพในครอบครัว สภาพแวดลอมใน
การทํางานและการไดรับการยอมรับนับถือ

ภูเบศร ปนแกว (2550) ไดศึกษาปจจัยที ่สงผลตอความสุขของภาครัฐในจังหวัด
เพชรบูรณ กลุมตัวอยางคือ ภาครัฐในจังหวัดเพชรบูรณจํานวน 990 คน ผลการศึกษาพบวา ความสุขของ
ภาครัฐในจังหวัดเพชรบูรณอยูในระดับมาก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได ลักษณะงานที่รับผิดชอบ 
ลักษณะที่พักอาศัยตางกัน มีความสุขแตกตางกัน และปจจัยที่สงผลตอความสุขของภาครัฐใน
จังหวัดเพชรบูรณ ไดแก ดานความสัมพันธภายในครอบครัว การเขาถึงหลักคําสอนของศาสนา 
การมีหลักประกันชีวิต การมีสภาพแวดลอมที่พักอาศัยและระบบสาธารณูปโภคที่ดี สภาวะการ
ทํางาน การมีอิสรภาพ การมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี การเปลี่ยนแปลงสถานการณบานเมือง
ในปจจุบัน การใชชีวิตแบบพอเพียงและการมีความภาคภูมิใจ

รัชนีวรรณ ชางทํารอง (2550) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอความสุขของ
ภาคเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ กลุมตัวอยางคือ ภาคเอกชนที่ประกอบกิจการและบุคคลที่รับจาง
ทํางานในธุรกิจเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ ผลการศึกษาพบวา ความสุขของภาคเอกชนในจังหวัด
เพชรบูรณอยูในระดับมาก ภาคเอกชนที่มีสถานภาพ รายได และกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางกันมี
ความสุขแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปจจัยที่สงผลตอทางบวกตอ
ความสุขของภาคเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ ไดแก กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การศึกษา การเขาถึง
หลักคําสอนของศาสนา สถานภาพ เพศ รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมายและการเปลี่ยนแปลง
สถานการณบานเมืองในปจจุบัน

สมคิด  คําเจริญ (2550) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะภาวะผูนําของผูบริหาร
กับการมีสวนรวมของประชาชนตอการบริหารงานและการดําเนินงาน องคการบริหารสวนตําบล
ศาลายา ผลการศึกษาพบวา ลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลศาลายา มี
ลักษณะภาวะผูนํารวมทั้ง 5 ดาน อยูในเกณฑคอนขางดี ระดับการมีสวนรวมของประชาชนตอ
การบริหารงานและการดําเนินงานมีระดับการมีสวนรวมอยูในเกณฑระดับมีสวนรวมปานกลาง 
และลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารมีความสัมพันธเชิงบวกกับการมีสวนรวมของประชาชนตอ
การบริหารงานและการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลศาลายา ในระดับคอนขางสูง  

สุกัญญา อินตะโดด (2550) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ ความตองการมีสวนรวมในองคการและความสุขในการทํางาน : กรณีศึกษา 
อุตสาหกรรมสิ่งทอในเขตภาคเหนือตอนบน กลุมตัวอยางคือ พนักงานสิ่งทอในเขตภาคเหนือตอนบน
จํานวน 223 คน ผลการศึกษาพบวา พนักงานสิ่งทอในเขตภาคเหนือตอนบนที่มีปจจัยทางชีวสังคม
เฉพาะดานรายได ขนาดและสถานที่ตั้งในการทํางานตางกันมีความสุขในการทํางานตางกันอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติ แตดานสถานภาพสมรสและหนาที่ความรับผิดชอบตางกันมีความสุขในการทํางาน
ไมแตกตางกัน

สุภาวดี คําเกลี้ยง (2550) ไดศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารและความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล กลุมตัวอยางคือ บุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 
402 คน ผลการศึกษาพบวา คุณลักษณะของผูบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อจําแนกตามกลุมสาขาวิชา
อยูในระดับมาก ความแตกตางของคุณลักษณะของผูบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อจําแนกตามกลุม
วิชา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารไมแตกตางกัน

สุภาวดี ติมินทระ (2550) ไดศึกษาภาวะผูนําในการพัฒนาทองถิ่นของกรรมการองคการ
บริหารสวนตําบล อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี กลุมตัวอยางคือ คณะกรรมการองคการบริหารสวน
ตําบลและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลในอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จํานวน 166 คน ผล
การศึกษาพบวา โดยภาพรวมและในรายดานระดับภาวะผูนําในการพัฒนาทองถิ่นของกรรมการ
องคการบริหารสวนตําบลอยูในระดับมาก ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายได สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน ระยะเวลาการดํารงตําแหนง และการเปนสมาชิกกลุมทางสังคม
แตกตางกัน มีภาวะผูนําในการพัฒนาทองถิ่นไมแตกตางกัน

กัลยารัตน อองคณา (2549) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล การรับรู
คุณคาในตน สภาพแวดลอมในงาน กับความสุขในการทํางานของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาล
เอกชน เขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางคือ พยาบาลประจําการ ระดับปฏิบัติการ จํานวน 405 คน ผล
การศึกษาพบวา ความสุขในการทํางานของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลเอกชน เขต
กรุงเทพมหานครอยูในระดับสูง ปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษา มีความสัมพันธทางบวกกับ
ความสุขในการทํางานของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร สวนอายุ 
สถานภาพสมรส ประสบการณในการทํางานไมมีความสัมพันธกับความสุขในการทํางาน การรับรู
คุณคาในตน และสภาพแวดลอมในงาน มีความสัมพันธทางบวกในระดับกลางกับความสุขในการ
ทํางานของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร

พรรณิภา สืบสุข (2548) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูลักษณะงาน ภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของหัวหนาหอผูปวยกับความสุขในการทํางานของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยของรัฐ กลุมตัวอยางคือ พยาบาลประจําการ จํานวน 333 คน ผลการศึกษาพบวา ความสุข
ในการทํางานของพยาบาลประจําการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐอยูในระดับสูง การรับรูลักษณะ
งานมีความสัมพันธทางบวกกับความสุขในการทํางานของพยาบาลประจําการในระดับปานกลาง และ
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของหัวหนาหอผูปวยมีความสัมพันธทางบวกกับความสุขในการทํางานของ
พยาบาลประจําการในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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รัษฎาวรรณ โพธิขันธ (2548) ไดศึกษาเปรียบเทียบการรับรูภาวะผูนําและศักยภาพใน
การทํางานของเจาหนาที่สาธารณสุขในจังหวัดจันทบุรี กลุมตัวอยางคือ เจาหนาที่สาธารณสุขใน
จังหวัดจันทบุรี จํานวน 175 คน ผลการศึกษาพบวา เจาหนาที่สาธารณสุขในจังหวัดจันทบุรีมีการรับรู
ภาวะผูนําการแลกเปลี่ยนและภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับปานกลาง การรับรูภาวะผูนําการ
แลกเปลี่ยนและภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธกับศักยภาพในการทํางานของเจาหนาที่
สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

โชติณัฏฐ คงพานิช (2547) ไดศึกษาเปรียบเทียบการรับรูภาวะผูนําและความพึงพอใจ
ของผูใตบังคับบัญชาที่มีตอพฤติกรรมการบังคับบัญชาของหัวหนางานเพศชายและเพศหญิง กลุม
ตัวอยางคือ พนักงานสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคเขตภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม และสํานักงาน
การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลําปาง จํานวน 268 คน ผลการศึกษาพบวา ภาวะผูนําของหัวหนางานเพศ
ชายและภาวะผูนําของหัวหนางานเพศหญิงตามการรับรูของผูใตบังคับบัญชามีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูใตบังคับบัญชาที่มีหัวหนางานเพศชายประเมินวาหัวหนางานมี
ภาวะผูนําและมีความพึงพอใจตอการบังคับบัญชาสูงกวาผูใตบังคับบัญชาที่มีหัวหนางานเพศหญิงใน
ทุกดาน

ปรีชา เชื้อพลากิจ (2547) ไดศึกษาภาวะผูนําของอัยการจังหวัดใน 3 รูปแบบ ไดแก 
ภาวะผูนําแบบปรับเปลี่ยน แบบแลกเปลี่ยนและแบบลอยตัว ประชากรที่ใชในการศึกษาคือ ขาราชการ
อัยการที่ดํารงตําแหนงอัยการจังหวัดทั่วประเทศและผูที่เคยดํารงตําแหนงอัยการจังหวัดและปจจุบันยัง
รับราชการในสํานักงานอัยการสูงสุด ใชเทคนิคการสุมกลุมตัวอยางอยางงายเพื่อเลือกกลุมตัวอยาง
จํานวน 220 คน ผลการวิจัยพบวา ลักษณะเดนของอัยการจังหวัดคือ สวนใหญเปนเพศชายมีอายุ
มากกวา 40 ป อัยการจังหวัดที่ผานการฝกอบรมภาวะผูนําใชภาวะผูนําแบบปรับเปลี่ยนสูงกวาผูที่ไม
เคยไดรับการอบรม แตจะใชภาวะผูนําแบบลอยตัวต่ํากวาผูที่ไมเคยไดรับการอบรม สวนเพศ อายุ และ
ระดับการศึกษาพบวา ไมมีผลตอการใชภาวะผูนําที่แตกตางกัน

รุงฟา ชัยงามเมือง (2547)ไดศึกษาภาวะผูนําของหัวหนางานในมหาวิทยาลัย เชียงใหม
ในทัศนะของผูใตบังคับบัญชา กลุมตัวอยางคือ ขาราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 114 คน ผลการศึกษาพบวา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และระยะเวลา
การดํารงตําแหนงหัวหนางาน (ประสบการณ) ไมมีผลทําใหภาวะผูนําแตกตางกัน และกลุมตัวอยางมี
ความคิดเห็นที่ชัดเจนวาหัวหนางานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ควรมีภาวะผูนําในดานการเปนผูที่มี
ความรูความสามารถในงานที่รับผิดชอบ และเปนผูที่มีวิสัยทัศน มองการณไกล และมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค
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อัญชุลีกร  ฤทธิเดช (2547) ไดศึกษาลักษณะของผูบังคับบัญชาและความพึงพอใจตอ
การบังคับบัญชาของผูใตบังคับบัญชาของโรงงานผลิตเครื่องประดับเงินในจังหวัดนครปฐม เก็บ
รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากกลุมประชากรที่เปนหัวหนาแผนกในสวนของฝายผลิตของ
โรงงานผลิตเครื่องประดับเงิน 4 แหงในจังหวัดนครปฐม จํานวน 76 คน ผลการศึกษาพบวา 
ผูบังคับบัญชาที่ถูกประเมินเปนเพศชายเทากับเพศหญิง มีลักษณะผูนําโดยรวมอยูในระดับสูง ลักษณะ
ผูนําดานความคาดหวังในตัวผูใตบังคับบัญชา การใหขอมูลขาวสารผูใตบังคับบัญชา ความนาไววางใจ
ผูใตบังคับบัญชาและมีลักษณะผูนําระดับปานกลาง ดานสนใจความรูสึกของผูใตบังคับบัญชา มีความ
พึงพอใจตอการบังคับบัญชาอยูในระดับปานกลาง

จงจิต เลิศวิบูลยมงคล (2546) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล การ
ไดรับการเสริมสรางพลังอํานาจในงานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์กับความสุขในการทํางานของพยาบาล
ประจําการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ กลุมตัวอยางคือ พยาบาลประจําการระดับปฏิบัติการ 
จํานวน 375 คน ผลการศึกษาพบวา ความสุขในการทํางานของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
ของรัฐอยูในระดับสูง ปจจัยสวนบุคคลดานอายุและดานสถานภาพสมรสมีความสัมพันธทางบวกกับ
ความสุขในการทํางานของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 สําหรับปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับความสุข
ในการทํางาน

วิชาญ รัตนมงคลศักดิ์ (2546) ไดศึกษาภาวะผูนําตามการรับรูและตามความคาดหวังกับ
ความพึงพอใจของพนักงาน กลุมตัวอยางเปนพนักงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ซึ่ง
ปฏิบัติงานประจําอยูที่โรงไฟฟาพลังไอน้ําแมเมาะ จังหวัดลําปาง จํานวน 310 คน ผลการศึกษา
พบวา ภาวะผูนําตามการรับรูและภาวะผูนําตามความคาดหวังแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 และภาวะผูนําตามการรับรูมีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจตองาน

สุนันทา ศรีดากุล (2546) ไดศึกษาเปรียบเทียบความสุขและประสิทธิผลในการทํางาน
ของขาราชการกระทรวงศึกษาธิการที่มีจริยธรรมในการทํางาน และการกํากับการแสดงออกของตน
แตกตางกัน กลุมตัวอยางคือ ขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ปฏิบัติงานอยูในหนวยงานตาง ๆ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ณ ถนนราชดําเนินนอก จํานวน 330 คน ผลการศึกษาพบวา ขาราชการที่มีปจจัย
ทางชีวสังคมในดานอายุงาน สถานภาพสมรส การศึกษา และรายไดตางกันมีประสิทธิผลในการทํางาน
นอกจากนี้ขาราชการที่มีปจจัยทางชีวสังคมในดานอายุงานและระดับการศึกษาตางกันมีความสุข
ตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย

การศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางการรับรูภาวะผูนํากับความสุขในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการ ในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 เปนการศึกษาเชิงสํารวจ ใชการวิเคราะหขอมูลที่ไดจาก
แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สรางขึ้นมาโดยใชลักษณะของมาตรวัดของ Rensis Likert ที่เรียกวา 
Likert Scale โดยใหกลุมตัวอยางประเมินระดับการรับรูภาวะผูนําและระดับความสุขในการปฏิบัติงาน
ของตนเอง และนํามาวิเคราะหประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป (SPSS) เพื่อใหไดขอมูลที่
ครบถวนสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคของการศึกษา โดยมีรายละเอียดในแตละขั้นตอน ดังนี้

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการศึกษา
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูล
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 

ซึ่งประกอบดวย ขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่ จํานวน 10 แหง รวมจํานวน
ประชากรทั้งสิ้น 1,037 คน ไดแก 

1.1  สํานักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 11.28
1.2  สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 จํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 10.99
1.3  สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2 จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 9.74
1.4  สํานักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 10.41
1.5  สํานักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 10.03
1.6  สํานักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี จํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 12.83
1.7  สํานักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 11.67
1.8  สํานักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 6.94
1.9  สํานักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1 จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 7.91
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1.10  สํานักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2 จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 8.20

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่
นครปฐม 2 จํานวน 101 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงกลุม (cluster sampling) จาก
จํานวนสํานักงานสรรพากรพื้นที่ จํานวน 10 แหง

2.  เครื่องมือที่ใชในการศึกษา

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ผูวิจัยไดจัดทําแบบสอบถามชนิดปลายเปดและปลายปด เพื่อ
เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 4 สวน ไดแก

สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
เปนขอคําถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 

ที่ตอบแบบสอบถาม ประกอบดวยคําถามจํานวน 7 ขอ ดังนี้
1. เพศ
2. อายุ
3. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
4. ระดับการศึกษา
5. สถานภาพ
6. ตําแหนงงาน
7. อัตราเงินเดือน  
สวนที่ 2 แบบสอบถามการรับรูภาวะผูนํา
เปนขอคําถามเกี่ยวกับการรับรูภาวะผูนําของขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 

ที่ตอบแบบสอบถาม ขอคําถามดัดแปลงและพัฒนามาจากสุภาวดี คําเกลี้ยง (2550) ที่สรางขึ้นจาก
แนวคิดของ Stogdill (1974) โดยใชแบบวัด ประกอบดวยคําถาม จํานวน 38 ขอ แบงออกเปน 6 
ดาน ดังนี้

1. ดานลักษณะทางกาย จํานวน 6 ขอ (1 – 6)
2. ดานภูมิหลังทางสังคม จํานวน 7 ขอ (7 – 13)
3. ดานสติปญญาความรูความสามารถ จํานวน 6 ขอ (14 – 19)
4. ดานบุคลิกภาพ จํานวน 7 ขอ (20 – 26)
5. ดานลักษณะทางดานเทคนิคที่เกี่ยวของกับงาน จํานวน 6 ขอ (27 -32)
6. ดานลักษณะทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ จํานวน 6 ขอ (33 – 38)
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เกณฑการใหคะแนนจากแบบวัดที่มีการประเมินคาแบบ Likert Scale ซึ่งแบงออกเปน 5 
ระดับ ดังนี้

คําตอบ           คะแนน
การรับรูภาวะผูนําอยูในระดับมากที่สุด 5
การรับรูภาวะผูนําอยูในระดับมาก 4
การรับรูภาวะผูนําอยูในระดับปานกลาง 3
การรับรูภาวะผูนําอยูในระดับนอย 2
การรับรูภาวะผูนําอยูในระดับนอยที่สุด 1

การแปลความหมาย เกณฑการวัดระดับการรับรูภาวะผูนํา คํานวณโดยใชสูตรคํานวณ 
หาความกวางอันตรภาคชั้น ดังนี้

   คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด = 5 – 1 = 1.33
                                          ชั้น                            3

จากจํานวนคําถามทั้งหมด 38 ขอ แปลผลระดับการรับรูภาวะผูนําจากคาเฉลี่ยเปน 3
ระดับ ดังนี้

3.67 – 5.00 การรับรูภาวะผูนําอยูในระดับมาก
2.34 – 3.66 การรับรูภาวะผูนําอยูในระดับปานกลาง
1.00 – 2.33 การรับรูภาวะผูนําอยูในระดับนอย

สวนที่ 3 แบบสอบถามความสุขในการปฏิบัติงาน
เปนขอคําถามเกี่ยวกับความสุขในการปฏิบัติงานของขาราชการในสังกัดสํานักงาน

สรรพากรภาค 6 ที่ตอบแบบสอบถาม ขอคําถามดัดแปลงและพัฒนามาจากนภัชชล รอดเที่ยง 
(2550) ซึ่งสรางขึ้นจากแนวความคิดและทฤษฏีของ Diener (2006) และแนวคิดความสุข (Joy at 
work) ของ Manion (2003) ประกอบดวยคําถาม จํานวน 30 ขอ แบงออกเปน 4 ดาน ดังนี้

1. ดานความพึงพอใจในชีวิต จํานวน 10 ขอ (1 – 10)
2. ดานความพึงพอใจในงาน จํานวน 10 ขอ (11 – 20)
3. ดานอารมณทางบวก จํานวน 6 ขอ (21 – 25, 29)
4. ดานอารมณทางลบ จํานวน 4 ขอ (26 – 28, 30)
ขอคําถามที่เปนขอความเชิงบวก ไดแก ขอ 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 

22, 23, 24, 25 และ 29
ขอคําถามที่เปนขอความเชิงลบ ไดแก ขอ 3, 5, 6, 9, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 28 และ 30
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เกณฑการใหคะแนนจากแบบวัดที่มีการประเมินคาแบบ Likert Scale ซึ่งแบงออกเปน 5 
ระดับ ดังนี้

คําตอบ ขอความเชิงบวก    ขอความเชิงลบ
ตรงกับการรับรูอยูในระดับมากที่สุด 5 1
ตรงกับการรับรูอยูในระดับมาก 4 2
ตรงกับการรับรูอยูในระดับปานกลาง 3 3
ตรงกับการรับรูอยูในระดับนอย 2 4
ตรงกับการรับรูอยูในระดับนอยที่สุด 1 5

การแปลความหมาย เกณฑการวัดระดับความสุขในการปฏิบัติงาน คํานวณโดยใชสูตร
คํานวณหาความกวางอันตรภาคชั้น ดังนี้

   คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด = 5 – 1 = 1.33
                                          ชั้น                             3

จากจํานวนคําถามทั้งหมด 30 ขอ แปลผลระดับความสุขในการปฏิบัติงานจากคาเฉลี่ย
เปน 3 ระดับดังนี้

3.67 – 5.00 ความสุขในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก
2.34 – 3.66 ความสุขในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง
1.00 – 2.33 ความสุขในการปฏิบัติงานอยูในระดับนอย

สวนที่ 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ 
มีลักษณะขอความเปนแบบปลายเปด เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็น

และขอเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อใชประกอบในงานวิจัย

3.  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการศึกษา
ผูวิจัยไดทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) 

ของแบบสอบถาม
1. การหาความเที่ยงตรง (Validity) ผู วิจัยไดนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นมาไปเสนอ

ผูทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการควบคุมการคนควาอิสระเพื่อทําการตรวจสอบ แกไขและปรับปรุง
ใหมีความชัดเจน ถูกตองและครอบคลุมเนื้อหา (Content Validity) ของขอคําถามในแตละขอวา
ตรงตามจุดมุงหมายและสอดคลองกับการวิจัยครั้งนี้หรือไม หลังจากนั้นไดนํามาปรับปรุงแกไข
และดําเนินการในขั้นตอ ๆไป
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2. การหาความเชื่อมั่น (Reliability) ผูวิจัยหาความเชื่อมั่นโดยนําแบบสอบถามที่
ปรับปรุงแลว ไปทดสอบ (Try Out) กับกลุ มตัวอยางที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางที่ศึกษา 
ไดแก ขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 จํานวน 30 คน จากนั้นไดนํามา
วิเคราะหหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficiency)

เมื่อทดสอบความเชื่อมั่นแลว ปรากฏผลดังนี้
1. แบบสอบถามการรับรูภาวะผูนํา มีคาความเชื่อมั่น = 0.9734
2. แบบสอบถามความสุขในการปฏิบัติงาน มีคาความเชื่อมั่น = 0.9277

4.  การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ ผูวิจัยดําเนินการ ดังตอไปนี้
1. ทําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงสํานักงานสรรพากรพื้นที่

นครปฐม 2 เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคและขออนุญาตเก็บขอมูล
2. ทําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงสํานักงานสรรพากรพื้นที่

นครปฐม 1 เพื่อขอความรวมมือในการทดลองใชเครื่องมือ
3. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง คือ สํานักงาน

สรรพากรพื้นที่นครปฐม 2 จํานวน 101 ชุด จําแนกตามหนวยงาน ซึ่งชวงระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
ขอมูลอยูในชวงเดือนมีนาคม 2553

4. รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา แลววิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS

5.  การวิเคราะหขอมูล

เมื่อไดรับแบบสอบถามที่สมบูรณแลว ผูวิจัยไดดําเนินการ ดังนี้
1. ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของขอมูลในแบบสอบถามทุกฉบับ
2. นําแบบสอบถามมาลงรหัสตามคูมือลงรหัสที่สรางขึ้น
3. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 

เพื่อประมวลผลคาสถิติตาง  ๆในการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม
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6.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดจากการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชสถิติในการ

วิเคราะห ดังนี้
1. การวิเคราะหลักษณะของปจจัยสวนบุคคล จะใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

statistics) ดังตอไปนี้
1.1  การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution)
1.2  คารอยละ (Percentage)
1.3  คาคะแนนเฉลี่ย (Mean)
1.4  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

2. ใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) เพื่อหาปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอ
การรับรูภาวะผูนํา และความสุขในการปฏิบัติงาน กรณีที่ปจจัยสวนบุคคลหรือตัวแปรมี 2 กลุม 
ใชสถิติการทดสอบที (t-test) และกรณีที่ปจจัยสวนบุคคลหรือตัวแปรมีมากกวา 2 กลุม ใชสถิติ
วิเคราะหการผันแปรทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) 

3. วิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับรูภาวะผูนํากับความสุขในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation)

โดยกําหนดระดับนัยสําคัญ (Level of Significance) ไวที่ระดับ 0.05
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล

ผลการวิเคราะหขอมูลเร่ือง  ความสัมพันธระหวางกับการรับรูภาวะผูนํากับความสุขในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการ ในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการรับรู
ภาวะผูนําและระดับความสุขในการปฏิบัติงาน ศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการรับรูภาวะผูนํา
และความสุขในการปฏิบัติงาน และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูภาวะผูนํากับความสุขใน
การปฏิบัติงานของขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิเคราะหโดย
ใชตารางประกอบคําบรรยาย จําแนกเปน 8 สวน ดังรายละเอียดตอไปนี้

สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ระดับการศึกษา สถานภาพ ตําแหนงงาน และอัตราเงินเดือน

สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลการรับรูภาวะผูนําของขาราชการในสังกัดสํานักงาน
สรรพากรภาค 6 ไดแก ลักษณะทางกาย ภูมิหลังทางสังคม สติปญญาความรูความสามารถ บุคลิกภาพ 
ลักษณะทางดานเทคนิคที่เกี่ยวของกับงาน และลักษณะทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ

สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลความสุขในการปฏิบัติงานของขาราชการในสังกัด
สํานักงานสรรพากรภาค 6 ไดแก ความพึงพอใจในชีวิต ความพึงพอใจในงาน อารมณทางบวก 
และอารมณทางลบ

สวนที่ 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ
สวนที่ 5 ผลการเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคล ที่มีผลตอการรับรูภาวะผูนําและความสุขในการ

ปฏิบัติงานของขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6  
สวนที่ 6 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับรูภาวะผูนํากับความสุขในการ

ปฏิบัติงานของขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6
สวนที่ 7 สรุปผลการเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการรับรูภาวะผูนํา และปจจัยที่มีผลตอ

ความสุขในการปฏิบัติงานของขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6
สวนที่ 8 สรุปผลความสัมพันธระหวางการรับรูภาวะผูนํากับความสุขในการปฏิบัติงาน

ของขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



58

สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 2 จํานวน รอยละของปจจัยสวนบุคคล ของขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6
                                                                                                                                            (n = 101)

ขอมูลทั่วไป จํานวน (คน) รอยละ

เพศ

        ชาย 26 25.70

        หญิง 75 74.30

อายุ (ป)

        ต่ํากวาหรือเทากับ 20  0 0.00

        21-30 5 5.00

        31-40 48 47.50

        41-50 33 32.70

        มากกวา 50  ปขึ้นไป 15 14.80

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน (ป)

       ต่ํากวาหรือเทากับ 5 34 33.70

       6-10 23 22.80

       11-15 14 13.90

       16-20 14 13.90

       21-25 7 6.90

       มากกวา 25  ปขึ้นไป 9 8.80

ระดับการศึกษา

       ต่ํากวาปริญญาตรี 6 6.00

       ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 78 77.20

       สูงกวาปริญญาตรี 17 16.80
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ตารางที่ 2 (ตอ)
                                                                                                                                     (n = 101)

ขอมูลทั่วไป จํานวน(คน) รอยละ

สถานภาพ

       โสด 39 38.60

       สมรส 54 53.40

       หมาย 1 1.00

       หยาราง 5 5.00

       แยกกันอยู 1 1.00

       ไมไดสมรสแตมีคูครองอยูดวยกัน 1 1.00

ตําแหนงงาน

       นิติกร 7 6.90

       นักตรวจสอบภาษี 35 34.70

       นักวิชาการสรรพากร 24 23.80

       นักวิชาการภาษี 5 5.00

       นักวิชาการเงินและบัญชี 2 2.00

       นักวิชาการพัสดุ 0 0.00

       เจาพนักงานการเงินและบัญชี 0 0.00

       เจาพนักงานพัสดุ 1 1.00

       เจาพนักงานสรรพากร 20 19.70

       เจาพนักงานธุรการ 7 6.90

อัตราเงินเดือน

       ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000  บาท 2 2.00

       10,001-20,000 59 58.40

       20,001-30,000 29 28.70

       มากกวา 30,000  บาทขึ้นไป 11 10.90
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จากตารางที่ 2 พบวา ขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 ปรากฏดังนี้
เพศ พบวา ขาราชการสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 74.30 และ

เพศชายมีเพียงจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 25.70
อายุ พบวา ขาราชการสวนใหญมีอายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 

47.50 รองลงมามีอายุระหวาง 41-50 ป จํานวน 33 คน มีอายุมากกวา 50 ปขึ้นไป จํานวน 15 คน 
และมีอายุ 21-30 ป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 32.70, 14.80 และ 5.00 ตามลําดับ และไมมี
ขาราชการที่มีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน พบวา ขาราชการสวนใหญ มีระยะเวลาการปฏิบัติงานต่ํากวา
หรือเทากับ 5 ป จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 33.70 รองลงมามีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 6-10 ป 
จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 22.80 สําหรับขาราชการที่มีระยะเวลาปฏิบัติงาน 11-15 ป มีจํานวน 
14 คน เทากับขาราชการที่มีระยะเวลาปฏิบัติงาน 16-20  ป คิดเปนรอยละ 13.90 สวนขาราชการ
ที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานมากกวา 25 ปขึ้นไป จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 8.80 และระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานที่มีนอยที่สุดคือ  21-25 ป พบเพียงจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 6.90

ระดับการศึกษา พบวา ขาราชการสวนใหญ มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 77.20 รองลงมาคือ สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 17 คน 
คิดเปนรอยละ 16.80 และระดับการศึกษาที่พบนอยที่สุดคือ ระดับต่ํากวาปริญญาตรี พบเพียง
จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 6.00  

สถานภาพ พบวา ขาราชการสวนใหญ มีสถานภาพสมรส จํานวน 54 คน คิดเปน
รอยละ 53.40 รองลงมาคือ สถานภาพโสด จํานวน 39 คน และสถานภาพหยาราง จํานวน 5 คน 
คิดเปนรอยละ 38.60 และ 5.00 ตามลําดับ และสถานภาพที่พบนอยที่สุดเทากัน 3 อันดับ คือ 
สถานภาพหมาย สถานภาพแยกกันอยู และสถานภาพไมไดสมรสแตมีคู ครองอยูดวยกัน มีจํานวน
อยางละ 1 คน คิดเปนรอยละ 1.00

ตําแหนงงาน พบวา ขาราชการสวนใหญดํารงตําแหนงนักตรวจสอบภาษี มีจํานวน 35 
คน คิดเปนรอยละ 34.70 รองลงมาคือ ตําแหนงนักวิชาการสรรพากร มีจํานวน 24 คน และ
ตําแหนงเจาพนักงานสรรพากร จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 23.80 และ 19.70 ตามลําดับ สําหรับ
ตําแหนงนิติกรมีจํานวน 7 คน เทากับตําแหนงเจาพนักงานธุรการ คิดเปนรอยละ 6.90 รองลงมาอีกคือ 
ตําแหนงนักวิชาการภาษี  จํานวน 5 คน และตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 2 คน คิด
เปนรอยละ 5.00 และ 2.00 ตามลําดับ และตําแหนงที่พบนอยที่สุดคือ เจาพนักงานพัสดุ จํานวน 1 
คน คิดเปนรอยละ 1.00 สําหรับตําแหนงนักวิชาการพัสดุและตําแหนงเจาพนักงานการเงินและ
บัญชี ไมพบวามีผูดํารงตําแหนง
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อัตราเงินเดือน พบวา ขาราชการสวนใหญไดรับเงินเดือนเฉลี่ย 10,001-20,000 บาท 
จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 58.40 รองลงมาคือ อัตราเงินเดือน 20,001-30,000 บาท มีจํานวน 29 
คน และอัตราเงินเดือนมากกวา 30,000 บาทขึ้นไป จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ28.70 และ10.90
ตามลําดับ สําหรับอัตราเงินเดือนที่มีผูไดรับนอยที่สุดคือ ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท มีเพียง
จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2.00

สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลการรับรูภาวะผูนําของขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากร
ภาค 6  

ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการรับรูภาวะผูนําโดยภาพรวมของขาราชการใน
สังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6

(n = 101)

การรับรูภาวะผูนําของ Mean  S.D. การแปลผล

สรรพากรภาค 6

1.  ลักษณะทางดานเทคนิคที่เกี่ยวของกับงาน 3.91 0.57 มาก

2.  ลักษณะทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ 3.89 0.58 มาก

3.  ลักษณะทางกาย 3.82 0.55 มาก

4.  ภูมิหลังทางสังคม 3.78 0.53 มาก

5.  บุคลิกภาพ 3.74 0.54 มาก

6.  สติปญญาความรูความสามารถ 3.70 0.55 มาก

รวม 3.81 0.49 มาก

จากตารางที่ 3 พบวา โดยภาพรวมการรับรูภาวะผูนําของขาราชการในสังกัดสํานักงาน
สรรพากรภาค 6 ทั้ง 6 ดาน อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.49 (Mean = 3.81, S.D. = 0.49) โดยมีคาเฉลี่ยของแตละดานเรียงลําดับจากคาสูงสุดไปหาคา
ต่ําสุด ดังนี้คือ ดานลักษณะทางดานเทคนิคที่เกี่ยวของกับงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91 (S.D. = 0.57) 
รองลงมาคือ ดานลักษณะทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 (S.D. = 0.58) 
ดานลักษณะทางกาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 (S.D. = 0.55) ดานภูมิหลังทางสังคม มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.78 (S.D. = 0.53) ดานบุคลิกภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.74 (S.D. = 0.54) และดานสติปญญาความรู
ความสามารถ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.70 (S.D. = 0.55) ตามลําดับ
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ตารางที่  4 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการรับรูภาวะผูนําของขาราชการ
ในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 ดานลักษณะทางดานเทคนิคที่เกี่ยวของกับงาน
ของผูนํา

(n = 101)
ระดับความคิดเห็นลักษณะทางดานเทคนิคที่

เกี่ยวของกับงาน มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ที่สุด

Mean S.D.
การ

แปลผล

1. มีความรับผิดชอบในการ 29 58 14 0 0 4.15 0.64 มาก

   ทํางาน (28.70) (57.40) (13.90) (0.00) (0.00)

2. เปนผูมีความมุงมั่น มานะ 24 56 21 0 0 4.03 0.67 มาก

    อดทน สามารถแกไขปญหา (23.80) (55.40) (20.80) (0.00) (0.00)

    ไดจนสําเร็จลุลวง

3. มีความเสียสละ และอุทิศ 18 64 19 0 0 3.99 0.61 มาก

    เวลาสวนตนในการทํางาน (17.80) (63.40) (18.80) (0.00) (0.00)

    เต็มตามศักยภาพ

4. มีความสามารถที่จะบริหาร 19 45 36 1 0 3.81 0.74 มาก

    งานใหมีประสิทธิภาพและ (18.80) (44.60) (35.60) (1.00) (0.00)

    ประสิทธิผล

5. สามารถบริหารงานไดบรรลุ 19 42 40 0 0 3.79 0.74 มาก

    เปาหมายตามที่กําหนดไว (18.80) (41.60) (39.60) (0.00) (0.00)

6. มีทักษะและประสบการณ 15 41 44 1 0 3.69 0.73 มาก

    ในการบริหารงาน (14.90) (40.60) (43.60) (1.00) (0.00)

รวม 3.91 0.57 มาก

จากตารางที่ 4 พบวา โดยภาพรวมการรับรูภาวะผูนําของขาราชการในสังกัดสํานักงาน
สรรพากรภาค 6 ที่มีตอดานลักษณะทางดานเทคนิคที่เกี่ยวของกับงานของผูนํา พบวา อยูในระดับมาก 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 (Mean = 3.91, S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอโดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ําสุด 3 อันดับแรก ไดแก มีความรับผิดชอบในการ
ทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 (S.D. = 0.64) รองลงมาคือ เปนผูมีความมุงมั่น มานะอดทน สามารถ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



63

แกไขปญหาไดจนสําเร็จลุลวง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 (S.D. = 0.67) และมีความเสียสละและอุทิศเวลา
สวนตนในการทํางานเต็มตามศักยภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 (S.D.= 0.61) ตามลําดับ

ตารางที่  5 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรูภาวะผูนําของขาราชการใน
สังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 ดานลักษณะทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธของผูนํา

                            (n = 101)
ระดับความคิดเห็นลักษณะทางสังคมและการมี

ปฏิสัมพันธ มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ที่สุด

Mean S.D.
การ         

แปลผล

1. มีการปรับตัวเขากับ 19 60 22 0 0 3.97 0.64 มาก

    กระบวนการกลุมไดดี (18.80) (59.40) (21.80)  (0.00) (0.00)

2. สามารถทํางานรวมกับผูอื่น 18 61 22 0 0 3.96 0.63 มาก

   ไดดี (17.80) (60.40) (21.80) (0.00) (0.00)

3. มีมนุษยสัมพันธดีเปน 16 63 21 1 0 3.93 0.64 มาก

    กันเอง (15.80) (62.40) (20.80) (1.00) (0.00)

4. มีความยืดหยุนและยอมรับ 16 60 24 1 0 3.90 0.66 มาก

    ความคิดเห็นของผูอื่น (15.80) (59.40) (23.80) (1.00) (0.00)

5. มีเกียรติยศศักดิ์ศรีและเปน 22 44 35 0 0 3.87 0.74 มาก

    ที่เชื่อถือศรัทธาของบุคคล (21.80) (43.60) (34.70) (0.00) (0.00)

    ทั่วไป

6. มีความสามารถในการ 13 48 40 0 0 3.73 0.68 มาก

    ประสานงานกับหนวยงาน  (12.90) (47.50) (39.60) (0.00) (0.00)

    ทั้งภายในและภายนอกไดดี

รวม 3.89 0.58 มาก

จากตารางที่ 5 พบวา โดยภาพรวมการรับรูภาวะผูนําของขาราชการในสังกัดสํานักงาน
สรรพากรภาค 6 ที่มีตอดานลักษณะทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธของผูนํา พบวา อยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.89 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 (Mean = 3.89, S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอโดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ําสุด 3 อันดับแรก ไดแก มีการปรับตัวเขากับกระบวนการ
กลุมไดดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 (S.D. = 0.64) รองลงมาคือ สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี มีคาเฉลี่ย
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เทากับ 3.96 (S.D. = 0.63) และมีมนุษยสัมพันธดีเปนกันเอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 (S.D. = 0.64) 
ตามลําดับ 

ตารางที่ 6 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการรับรูภาวะผูนําของขาราชการ
ในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 ดานลักษณะทางกายของผูนํา  

(n = 101)
ระดับความคิดเห็น

ลักษณะทางกาย มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ที่สุด

Mean S.D.
การ     

แปลผล

1. มีสุขภาพจิตดี ยิ้มแยม 17 56 28 0 0 3.89 0.66 มาก

    แจมใส (16.80) (55.40) (27.70) (0.00) (0.00)

2. แตงกายไดเหมาะสมกับ 19 53 28 1 0 3.89 0.71 มาก

   กาลเทศะ (18.80) (52.50) (27.70) (1.00) (0.00)

3. มีสุขภาพรางกายเอื้ออํานวย 16 58 26 1 1 3.88 0.67 มาก

    ตอการปฏิบัติงาน (15.80) (57.40) (25.70) (1.00) (0.00)

4. มีสุขอนามัยที่ดี 12 53 36 0 0 3.76 0.65 มาก

(11.90) (52.50) (35.60) (0.00) (0.00)

5. มีรูปรางลักษณะทางกายด ี 15 46 40 0 0 3.75 0.70 มาก

    และสงาผาเผย (14.90) (45.50) (39.60) (0.00) (0.00)

6. มีสุขภาพรางกายแข็งแรง 15 46 39 1 0 3.74 0.72 มาก

   สมบูรณ  กระฉับกระเฉง (14.90) (45.50) (38.60) (1.00) (0.00)

รวม 3.82 0.55 มาก

จากตารางที่ 6 พบวา โดยภาพรวมการรับรูภาวะผูนําของขาราชการในสังกัดสํานักงาน
สรรพากรภาค 6 ที่มีตอดานลักษณะทางกายของผูนํา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 (Mean = 3.82, S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับ
จากคาเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ําสุด 3 อันดับแรก ไดแก มีสุขภาพจิตดี ยิ้มแยม แจมใส มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.89 (S.D. = 0.66) เทากันกับแตงกายไดเหมาะสมกับกาลเทศะ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 (S.D. = 
0.71) และมีสุขภาพรางกายเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 (S.D. = 0.67) 
ตามลําดับ  
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ตารางที่ 7 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการรับรูภาวะผูนําของขาราชการ
ในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 ดานภูมิหลังทางสังคมของผูนํา  

    (n = 101)
ระดับความคิดเห็น

ภูมิหลังทางสังคม มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ที่สุด

Mean S.D.
การ

แปลผล

1. เปนผูที่มีความซื่อสัตย  40 44 16 1 0 4.22 0.74 มาก

    สุจริต  (39.60)  (43.60)  (15.80) (1.00) (0.00)

2. สามารถปรับตัวเขากับสังคม 12 58 31 0 0 3.81 0.63 มาก

    ทุกระดับไดเปนอยางดี  (11.90) (57.40) (30.70) (0.00) (0.00)

3. เปนผูที่คนในสังคมสวน 17 48 35 0 1 3.79 0.75 มาก

    ใหญ ยอมรับวาเปนคนดี  (16.80) (47.50) (34.70) (0.00) (1.00)

4. เปนผูที่มาจากครอบครัว 16 45 38 2 0 3.74 0.74 มาก

    ที่ดี  (15.80)  (44.60)  (37.60) (2.00) (0.00)

5. สามารถเรียนรูปญหาสังคม 12 52 36 1 0  3.74 0.67 มาก

    รอบตัวไดอยางรวดเร็ว  (11.90)  (51.50)  (35.60) (1.00) (0.00)

6. มีความสามารถในการ 11 48 37 5 0 3.64 0.74 ปานกลาง

   แสวงหาความรูและรูทัน  (10.90)  (47.50)  (36.60) (5.00) (0.00)

   ตอเหตุการณตางๆ

7. สามารถปรับตัวเขากับความ 6 45 43 7 0   3.50 0.72 ปานกลาง

    เครียดไดในทุกสภาวะ (5.90)  (44.60)  (42.60) (6.90) (0.00)

รวม 3.78 0.53 มาก

จากตารางที่ 7 พบวา โดยภาพรวมการรับรูภาวะผูนําของขาราชการในสังกัดสํานักงาน
สรรพากรภาค 6 ที่มีตอดานภูมิหลังทางสังคมของผูนํา พบวา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78 และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 (Mean = 3.78, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับจาก
คาเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ําสุด 3 อันดับแรก ไดแก เปนผูที ่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 
(S.D. = 0.74) รองลงมาคือ สามารถปรับตัวเขากับสังคมทุกระดับไดเปนอยางดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 
(S.D. = 0.63) และเปนผูที่คนในสังคมสวนใหญยอมรับวาเปนคนดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79 (S.D. = 0.75)
ตามลําดับ
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สําหรับการรับรูภาวะผูนําของขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 ที่มีตอ
ดานภูมิหลังทางสังคมของผูนํา เมื่อพิจารณาเปนรายขอและพบวา อยูในระดับปานกลาง ไดแก 
มีความสามารถในการแสวงหาความรูและรูทันตอเหตุการณตาง ๆ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64 (S.D. = 0.74) 
และสามารถปรับตัวเขากับความเครียดไดในทุกสภาวะ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.50 (S.D. = 0.72)

ตารางที่  8 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการรับรูภาวะผูนําของขาราชการ
ในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 ดานบุคลิกภาพของผูนํา 

(n = 101)
ระดับความคิดเห็น

บุคลิกภาพ
มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ที่สุด

 Mean S.D.
การ

แปลผล

1. มีความกระตือรือรนในการ 14 62 25 0 0 3.89 0.61 มาก

    ทํางาน (13.90) (61.40) (24.80) (0.00) (0.00)

2. มีพฤติกรรมเหมาะสม 14 59 27 1 0 3.85 0.65 มาก

    ถูกตองกับกาลเทศะ (13.90) (58.40) (26.70) (1.00) (0.00)

3. มีความเชื่อมั่นในตนเองและ 18 47 34 2 0 3.80 0.75 มาก

    กลาตัดสินใจ (17.80) (46.50) (33.70) (2.00) (0.00)

4. เปนผูใฝศึกษา คนควา หา 12 51 38 0 0 3.74 0.66 มาก

    ความรูอยูเสมอ (11.90) (50.50) (37.60) (0.00) (0.00)

5. มีความสุขุม เยือกเย็น รอบคอบ 12 49 39 1 0 3.71 0.68 มาก

    สามารถควบคุมอารมณไดดี (11.90) (48.50) (38.60) (1.00) (0.00)

6. สามารถแสดงความคิดเห็นตอ 11 41 47 2 0 3.60 0.71 ปานกลาง

    ทุกสถานการณไดอยางเหมาะสม (10.90) (40.60) (46.50) (2.00) (0.00)

7. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 11 41 46 3 0 3.59 0.72 ปานกลาง

(10.90) (40.60) (45.50) (3.00) (0.00)

รวม 3.74 0.54 มาก
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จากตารางที่ 8 พบวา โดยภาพรวมการรับรูภาวะผูนําของขาราชการในสังกัดสํานักงาน
สรรพากรภาค 6 ที่มีตอดานบุคลิกภาพของผูนํา พบวา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.74 และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 (Mean = 3.74, S.D. = 0.54) เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับ
จากคาเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ําสุด 3 อันดับแรก ไดแก มีความกระตือรือรนในการทํางาน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.89 (S.D. = 0.61) รองลงมาคือ มีพฤติกรรมเหมาะสมถูกตองกับกาลเทศะ มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.85 (S.D. = 0.65) และมีความเชื่อมั่นในตนเองและกลาตัดสินใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80
(S.D. = 0.75) ตามลําดับ
 สําหรับการรับรูภาวะผูนําของขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 ที่มีตอ
ดานบุคลิกภาพของผูนํา เมื่อพิจารณาเปนรายขอและอยูในระดับปานกลาง ไดแก สามารถแสดงความ
คิดเห็นตอทุกสถานการณไดอยางเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.60 (S.D. = 0.71) และมีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.59 (S.D. = 0.72) ตามลําดับ
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ตารางที่  9 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการรับรูภาวะผูนําของขาราชการ
ในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 ดานสติปญญาความรูความสามารถของผูนํา 

 (n = 101)
ระดับความคิดเห็น

สติปญญาความรูความสามารถ
มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ที่สุด

Mean S.D.
การ  

แปลผล

1. มีคุณวุฒิทางการศึกษาเหมาะสม 13 60 28 0 0 3.85 0.62 มาก

    กับลักษณะงาน  (12.90)  (59.40)  (27.70)  (0.00)     (0.00)

2. มีปฏิภาณไหวพริบ  และความ 16 43 42 0 0 3.74 0.72 มาก

    เฉลียวฉลาดในการแกปญหา (15.80) (42.60) (41.60) (0.00) (0.00)

    เฉพาะหนา

3. มีความรอบรูและเขาใจใน 13 48 40 0 0 3.73 0.68 มาก

    หนวยงานทางดานการบริหาร (12.90)  (47.50)  (39.60)  (0.00)     (0.00)

    งานภาษีอากร

4. มีความรูเกี่ยวกับนโยบายกฎหมาย 11 46 43 1 0  3.66 0.68  ปานกลาง

    ทางการบริหารงานสรรพากร (10.90) (45.50) (42.60) (1.00) (0.00)

5. มีวิธีการจูงใจบุคลากรใหมี 10 48 41 2 0  3.65 0.68   ปานกลาง

    ความรวมมือในการปฏิบัติงาน (9.90) (47.50) (40.60) (2.00) (0.00)

6. เปนผูที่สามารถถายทอดขอมูล 6 52 38 5 0 3.58 0.68   ปานกลาง

    ขาวสารใหผูใตบังคับบัญชา (5.90) (51.50) (37.60) (5.00) (0.00)

    เขาใจได
รวม 3.70 0.55 มาก

จากตารางที่ 9 พบวา โดยภาพรวมการรับรูภาวะผูนําของขาราชการในสังกัดสํานักงาน
สรรพากรภาค 6 ที่มีตอดานสติปญญาความรูความสามารถของผูนํา พบวา อยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.70 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 (Mean = 3.70, S.D. = 0.55)โดยเรียงลําดับ
จากคาเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ําสุด 3 อันดับ ไดแก มีคุณวุฒิทางการศึกษาเหมาะสมกับลักษณะงาน มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.85 (S.D. = 0.62) รองลงมาคือ มีปฏิภาณไหวพริบและความเฉลียวฉลาดในการ
แกปญหาเฉพาะหนา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.74 (S.D. = 0.72) และมีความรอบรูและเขาใจใน
หนวยงานทางดานการบริหารงานภาษีอากร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 (S.D. = 0.68) ตามลําดับ
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 สําหรับการรับรูภาวะผูนําของขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 ที่มีตอ
ดานสติปญญาความรูความสามารถของผูนํา เมื ่อพิจารณาเปนรายขอและอยูในระดับปานกลาง 
ไดแก มีความรูเกี ่ยวกับนโยบายกฎหมายทางการบริหารงานสรรพากร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.66 
(S.D. = 0.68) มีวิธีการจูงใจบุคลากรใหมีความรวมมือในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.65
(S.D. = 0.68) และเปนผูที่สามารถถายทอดขอมูลขาวสารใหผูใตบังคับบัญชาเขาใจได มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.58 (S.D. = 0.68) ตามลําดับ

สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลความสุขในการปฏิบัติงานของขาราชการ ในสังกัดสํานักงาน
สรรพากรภาค 6

ตารางที่ 10 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความสุขในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมของ
ขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6

(n = 101)

ความสุขในการปฏิบัติงาน Mean S.D. การแปลผล

1. อารมณทางบวก 3.80 0.52 มาก

2. ความพึงพอใจในงาน 3.61 0.49 ปานกลาง

3. อารมณทางลบ 3.61 0.62 ปานกลาง

4. ความพึงพอใจในชีวิต 3.47 0.46 ปานกลาง

รวม 3.59 0.44 ปานกลาง

จากตารางที่ 10 พบวา โดยภาพรวมความสุขในการปฏิบัติงานของขาราชการในสังกัด
สํานักงานสรรพากรภาค 6 อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.59 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.44 (Mean = 3.59, S.D. = 0.44) โดยมีคาเฉลี่ยของแตละดานจากคาสูงสุดไปหาคา
ต่ําสุด ดังนี้ 

คาเฉลี่ยระดับมาก ไดแก ดานอารมณทางบวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 (S.D. = 0.52)
คาเฉลี่ยระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากัน 2 ดาน ไดแก ดานความพึงพอใจในงาน และดาน

อารมณทางลบ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.61 (S.D. = 0.49 และ S.D. = 0.62 ตามลําดับ) และคาเฉลี่ย
ต่ําที่สุดคือ ดานความพึงพอใจในชีวิต มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.47 (S.D. = 0.46)
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ตารางที่ 11 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความสุขในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 ดานอารมณทางบวก

                                                                                                                                           (n = 101)

ระดับความคิดเห็น
อารมณทางบวก มาก

ที่สุด
มาก ปาน

กลาง
นอย นอย

ที่สุด
Mean S.D.

การ      
แปลผล

1. รูสึกวาตนเองมีคุณคาเมื่อ  28 58 14 1 0 4.12 0.67 มาก

    ไดทํางาน (27.70) (57.40) (13.90) (1.00) (0.00)

2. ทุมเทและเอาใจใสกับ 16 63 22 0 0 3.94 0.61 มาก

    งานที่ทํา (15.80) (62.40) (21.80) (0.00) (0.00)

3. กระตือรือรนและอยากที่ 13 56 30 2 0 3.79 0.68 มาก

    จะทํางาน (12.90) (55.40) (29.70) (2.00) (0.00)

4. สนุกสนานกับการทํางาน 7 49 41 4 0 3.58 0.68 ปานกลาง

(6.90) (48.50) (40.60) (4.00) (0.00)

5. อารมณดีขณะทํางาน 5 49 46 1 0 3.57 0.61 ปานกลาง

(5.00) (48.50) (45.50) (1.00) (0.00)

รวม 3.80 0.52 มาก

จากตารางที่ 11 พบวา โดยภาพรวมขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 มี
ความสุขในการปฏิบัติงาน ดานอารมณทางบวก อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 (Mean = 3.80, S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับจาก
คาเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ําสุด ดังนี้ 

คาเฉลี่ยระดับมาก 3 อันดับ ไดแก รูสึกวาตนเองมีคุณคาเมื่อไดทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.12 (S.D. = 0.67) รองลงมาคือ ทุมเทและเอาใจใสกับงานที่ทํา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 (S.D. = 0.61) และ
กระตือรือรนและอยากที่จะทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79 (S.D. = 0.68) ตามลําดับ

คาเฉลี่ยระดับปานกลาง ไดแก สนุกสนานกับการทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 (S.D. = 0.68) 
และอารมณดีขณะทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.57 (S.D. = 0.61) ตามลําดับ
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ตารางที่ 12 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสุขในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 ดานความพึงพอใจในงาน

                                                                                                                                              (n = 101)

ระดับความคิดเห็น
ความพึงพอใจในงาน มาก

ที่สุด
มาก ปาน

กลาง
นอย นอย

ที่สุด
Mean S.D.

การ         
แปลผล

1. รูสึกดีเมื่องานที่ทําสําเร็จ 43 49 9 0 0 4.34 0.64 มาก

  ลุลวงตามเปาหมาย (42.60) (48.50) (8.90) (0.00) (0.00)

2. ภูมิใจในผลการทํางาน 23 48 29 1 0 3.92 0.74 มาก

     ของตนเอง (22.80) (47.50) (28.70) (1.00) (0.00)

3. ไมเคยภูมิใจกับงานที่ 0 5 30 48 18 3.78 0.80 มาก

    รับผิดชอบในปจจุบัน (0.00) (5.00) (29.70) (47.50) (17.80)

4. ในบางสถานการณรูสึกวา 11 52 35 3 0 3.70 0.70 มาก

    การทํางานลวงเวลาเปนสิ่ง (10.90) (51.50) (34.70) (3.00) (0.00)

    ที่จําเปนเพื่อใหงานสําเร็จ

5. พอใจที่ไดทํางานที่ไดรับ 11 43 47 0 0 3.64 0.67 ปานกลาง

    มอบหมาย (10.90) (42.60) (46.50) (0.00) (0.00)

6. รักและผูกพันกับงานที่ทํา 8 48 36 9 0 3.54 0.77 ปานกลาง

    (7.90) (47.50) (35.60) (8.90) (0.00)

7. รูสึกไมสนุกกับงานที่ทํา 1 9 41 41 9 3.48 0.82 ปานกลาง

   ในปจจุบัน (1.00) (8.90) (40.60) (40.60) (8.90)

8. รูสึกวางานที่ทําไมเหมาะสม 1 8 55 25 12 3.39 0.84 ปานกลาง

   กับตัวเอง (1.00) (7.90) (54.50) (24.80) (11.90)

9. รูสึกวางานที่ทําไมเปนอยาง 1 12 53 28 7 3.28 0.80 ปานกลาง

    ที่ตั้งใจ (1.00) (11.90) (52.50) (27.70) (6.90)

10. พอใจกับสภาพแวดลอม 2 23 55 16 5 3.01 0.82 ปานกลาง

    ในการทํางาน (2.00) (22.80) (54.50) (15.80) (5.00)

รวม 3.61 0.49 ปานกลาง
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จากตารางที่ 12 พบวา โดยภาพรวมขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 มี
ความสุขในการปฏิบัติงาน ดานความพึงพอใจในงาน อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.61 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 (Mean = 3.61, S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดย
เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ําสุด ดังนี้ 

คาเฉลี่ยระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก รูสึกดีเมื่องานที่ทําสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.34 (S.D. = 0.64) รองลงมาคือ ภูมิใจในผลการทํางานของตนเอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.92 (S.D. = 0.74) และไมเคยภูมิใจกับงานที่รับผิดชอบในปจจุบัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78 (S.D. = 
0.80) ตามลําดับ

คาเฉลี่ยระดับปานกลาง 3 อันดับแรก ไดแก พอใจที่ไดทํางานที่ไดรับมอบหมาย มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.64 (S.D. = 0.67) รองลงมาคือ รักและผูกพันกับงานที่ทํา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.54
(S.D. = 0.77) และรูสึกไมสนุกกับงานที่ทําในปจจุบัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.48 (S.D. = 0.82)
ตามลําดับ

ตารางที่ 13 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความสุขในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 ดานอารมณทางลบ

  (n = 101)

อารมณทางลบ ระดับความคิดเห็น Mean S.D. การแปลผล
มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ที่สุด

1. ไมชอบใจ/ไมสบายใจเมื่อ 20 47 33 1 0 3.85 0.74 มาก

    เห็นการกระทําที่ไมถูกตอง (19.80) (46.50)   (32.7) (1.00) (0.00)

2. หงุดหงิด อารมณไมดี 0 4 34 47 16 3.74 0.77 มาก

    กับการทํางาน (0.00) (4.00)   (33.70) (46.50) (15.80)

3. เบื่อหนายกับการทํางาน 1 8 36 45 11 3.56 0.83 ปานกลาง

(1.00) (7.90) (35.60) (44.60) (10.90)

4. เคยรูสึกไมอยากทํางาน 3 11 27 49 11 3.53 0.93 ปานกลาง

(3.00) (10.90)    (26.70) (48.50) (10.90)

5. อยากยายหรือเปลี่ยน 6 12 41 26 16 3.34 1.07 ปานกลาง

    ที่ทํางานใหม (5.90) (11.90)   (40.60) (25.70) (15.80)

รวม 3.61 0.62 ปานกลาง
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จากตารางที่ 13 พบวา โดยภาพรวมขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 มี
ความสุขในการปฏิบัติงาน ดานอารมณทางลบ อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.61 และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 (Mean = 3.61, S.D. = 0.62) เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับ
จากคาเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ําสุด ดังนี้ 

คาเฉลี่ยระดับมาก ไดแก ไมชอบใจหรือไมสบายใจเมื่อเห็นการกระทําที่ไมถูกตอง มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.85 (S.D. = 0.74) และหงุดหงิด อารมณไมดีกับการทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.74 
(S.D. = 0.77)

คาเฉลี่ยระดับปานกลาง 3 อันดับ ไดแก เบื่อหนายกับการทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.56
(S.D. = 0.83) รองลงมาคือ เคยรูสึกไมอยากทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.53 (S.D. = 0.93) และอยาก
ยายหรือเปลี่ยนที่ทํางานใหม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.34 (S.D. = 1.07) ตามลําดับ
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ตารางที่ 14 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความสุขในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 ดานความพึงพอใจในชีวิต

                                                                             (n = 101)

ระดับความคิดเห็น
ความพึงพอใจในชีวิต มาก

ที่สุด
มาก ปาน

กลาง
นอย นอย

ที่สุด
Mean S.D.

การ         
แปลผล

1. ไมเคยภูมิใจในตัวเองกับ 0 6 25 42 28 3.91 0.87 มาก

    ชีวิตที่เปนอยูในปจจุบัน (0.00) (5.90)  (24.80) (41.60) (27.70)

2. โดยภาพรวม พอใจในสิ่งที่ 8 59 30 4 0 3.70 0.67 มาก

    เปนอยูในชีวิตประจําวัน (7.90) (58.40)  (29.70)   (4.00) (0.00)

3. พอใจกับชีวิตในปจจุบัน 12 47 39 3 0 3.67 0.72 มาก

(11.90) (46.50)  (38.60) (3.00) (0.00)

4. รูสึกไดวาชีวิตของตัวเอง 12 46 38 4 1 3.63 0.78 ปานกลาง

    จะดีขึ้นกวานี้ (11.90) (45.50)  (37.60) (4.00) (1.00)

5. รูสึกวาสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 7 51 41 2 0 3.62 0.65 ปานกลาง

    ในชีวิตเปนสิ่งที่ดี (6.90) (50.50)  (40.60)  (2.00) (0.00)

6. รูสึกทอแท/เหนื่อยหนาย  1 9 40 37 14 3.53 0.88 ปานกลาง

    กับการดํารงชีวิตในปจจุบัน (1.00) (8.90)  (39.60)    (36.60) (13.90)

7. ไมพอใจในบทบาทใน 0 6 51 33 11 3.49 0.77 ปานกลาง

    สังคมของตัวเอง (0.00) (5.90)  (50.50)   (32.70) (10.90)

8. ประสบความสําเร็จในชีวิต 6 35 51 8 1 3.37 0.76 ปานกลาง

     ตามที่ตั้งเปาหมายไว (5.90) (34.70)  (50.50) (7.90) (1.00)

9. รูสึกวาชีวิตของตัวเอง 6 11 53 22 9 3.17 0.95 ปานกลาง

     ยังไมสมบูรณ  (5.90) (10.90)  (52.50)    (21.80) (8.90)

10. หากเปลี่ยนแปลงได 3 11 45 23 19 2.56 1.01 ปานกลาง

     คิดวาจะไมเปลี่ยนแปลง (3.00) (10.90)  (44.60)   (22.80) (18.80)

     อะไรเลยในชีวิต

รวม 3.47 0.46 ปานกลาง
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  จากตารางที่ 14 พบวา โดยภาพรวมขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 มี
ความสุขในการปฏิบัติงาน ดานความพึงพอใจในชีวิต อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.47 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 (Mean = 3.47, S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดย
เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ําสุด ดังนี้

คาเฉลี่ยระดับมาก ไดแก ไมเคยภูมิใจในตัวเองกับชีวิตที่เปนอยูในปจจุบัน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.91 (S.D. = 0.87) รองลงมาคือ โดยภาพรวม พอใจในสิ่งที่เปนอยูในชีวิตประจําวัน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.70 (S.D. = 0.67) และพอใจกับชีวิตในปจจุบัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 (S.D. = 0.72) ตามลําดับ

คาเฉลี่ยระดับปานกลาง 3 อันดับแรก ไดแก รูสึกไดวาชีวิตของตัวเองจะดีขึ้นกวานี้ มีคา 
เฉลี่ยเทากับ 3.63 (S.D. = 0.78) รองลงมาคือ รูสึกวาสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตเปนสิ่งที่ดี มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.62 (S.D. = 0.65) และรูสึกทอแท/เหนื่อยหนายกับการดํารงชีวิตในปจจุบัน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.53 (S.D. = 0.88) ตามลําดับ

สวนที่ 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ
1. ในการพิจารณาความดีความชอบ ผูบังคับบัญชาควรมีการพิจารณาอยางยุติธรรมไมให

เกิดความลําเอียง
2. ผูบังคับบัญชาควรมีการมอบหมายงานใหเหมาะสมกับตําแหนง และความรูความ 

สามารถของผูใตบังคับบัญชาแตละคน
3. องคการควรมีการสงเสริมสนับสนุนใหขาราชการไดพัฒนาความรูความสามารถเพื่อ 

ปรับเปลี่ยนตําแหนงงานที่สูงขึ้น และไมใหเกิดความเบื่อหนายในการปฏิบัติงาน
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สวนที่ 5 ผลการเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการรับรูภาวะผูนําและความสุขในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6  

การเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคล ที่มีผลตอการรับรูภาวะผูนําของขาราชการในสังกัด
สํานักงานสรรพากรภาค 6 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังตอไปนี้

 สมมติฐานขอที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 ที่
แตกตางกัน จะมีการรับรูภาวะผูนําแตกตางกัน ซึ่งสามารถเขียนเปนสมมติฐานยอยไดดังนี้

สมมติฐานขอที่ 1.1 เพศที่แตกตางกันจะมีการรับรูภาวะผูนําแตกตางกัน สําหรับสถิติที่ใช
ในการวิเคราะหจะใชการทดสอบคา t โดยใชประชากรทั้งสองกลุมเปนอิสระตอกัน (Independent t-test) 
โดยใชระดับความเชื่อมั่น 95%

H0 : เพศที่แตกตางกันจะมีการรับรูภาวะผูนําไมแตกตางกัน
H1 : เพศที่แตกตางกันจะมีการรับรูภาวะผูนําแตกตางกัน

ตารางที่ 15 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศกับการรับรูภาวะผูนําของขาราชการในสังกัด
สํานักงานสรรพากรภาค 6

                                                                                                                                             (n =101)

เพศ

ชาย หญิงการรับรูภาวะผูนํา
Mean S.D. Mean S.D.

t Sig.

1.  ลักษณะทางกาย 3.97 0.55 3.77 0.55 1.59 0.114

2.  ภูมิหลังทางสังคม 4.01 0.55 3.70 0.51 2.66 0.009*

3.  สติปญญาความรูความสามารถ 3.91 0.52 3.63 0.54 2.25 0.026*

4.  บุคลิกภาพ 3.97 0.52 3.66 0.53 2.57 0.012*

5.  ลักษณะทางดานเทคนิคที่เกี่ยวของกับงาน 4.15 0.50 3.83 0.57 2.60 0.011*

6.  ลักษณะทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ 4.06 0.62 3.83 0.56 1.80 0.075

รวม 4.01 0.45 3.73 0.48 2.57 0.012*

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05
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จากตารางที่ 15 พบวา ในภาพรวมเพศที่แตกตางกันจะมีการรับรูภาวะผูนําแตกตางกัน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = 2.57)

เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา เพศที่แตกตางกันจะมีการรับรูภาวะผูนําในดานภูมิหลัง
ทางสังคม ดานสติปญญาความรูความสามารถ ดานบุคลิกภาพ และดานลักษณะทางดานเทคนิคที่
เกี่ยวของกับงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = 2.66, 2.25, 2.57 และ 
2.60 ตามลําดับ) นอกจากนั้น เพศที่แตกตางกันจะมีการรับรูภาวะผูนําดานลักษณะทางกาย และดาน
ลักษณะทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ ไมแตกตางกัน

สมมติฐานขอที่ 1.2 อายุที่แตกตางกันจะมีการรับรูภาวะผูนําแตกตางกัน สําหรับสถิติที่ใช
ในการวิเคราะหจะใชการทดสอบคา F-testโดยวิธี One Way ANOVA และใชระดับความเชื่อมั่น 95%

H0 : อายุที่แตกตางกันจะมีการรับรูภาวะผูนําไมแตกตางกัน
 H1 : อายุที่แตกตางกันจะมีการรับรูภาวะผูนําแตกตางกัน

ตารางที่ 16 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางอายุกับการรับรูภาวะผูนําของขาราชการในสังกัด
สํานักงานสรรพากรภาค 6

                                                                                                                                              (n =101)

อายุ

ต่ํากวา 40 41-50 มากกวา 50การรับรูภาวะผูนํา
Mean Mean Mean

F Sig.

1.  ลักษณะทางกาย 3.75 3.93 3.84 1.14 0.322

2.  ภูมิหลังทางสังคม 3.66 3.95 3.82 3.13 0.048*

3.  สติปญญาความรูความสามารถ 3.64 3.78 3.78 0.80 0.449

4.  บุคลิกภาพ 3.66 3.83 3.84 1.19 0.306

5.  ลักษณะทางดานเทคนิคที่เกี่ยวของกับงาน 3.82 4.00 4.03 1.43 0.243

6. ลักษณะทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ 3.75 4.04 4.07 3.47 0.035*

รวม 3.71 3.92 3.89 2.16 0.120

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05
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จากตารางที่ 16 พบวา ในภาพรวมอายุที่แตกตางกันจะมีการรับรูภาวะผูนําไมแตกตางกัน 
เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา อายุที่แตกตางกันจะมีการรับรูภาวะผูนําดานภูมิหลังทางสังคม 

และดานลักษณะทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ระดับ 
0.05 (F = 3.13 และ 3.47) นอกจากนั้น อายุที่แตกตางกันจะมีการรับรูภาวะผูนําดานลักษณะทางกาย 
ดานสติปญญาความรูความสามารถ ดานบุคลิกภาพ และดานลักษณะทางดานเทคนิคที่เกี่ยวของกับงาน 
ไมแตกตางกัน

สมมติฐานขอที่ 1.3 ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกตางกันจะมีการรับรูภาวะผูนําแตกตาง
กัน สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบคา F-testโดยวิธี One Way ANOVA และใช
ระดับความเชื่อมั่น 95%

H0 : ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกตางกันจะมีการรับรูภาวะผูนําไมแตกตางกัน
 H1 : ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกตางกันจะมีการรับรูภาวะผูนําแตกตางกัน

ตารางที่ 17 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระยะเวลาการปฏิบัติงานกับการรับรูภาวะผูนํา
ของขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6

                                                                                                                                            (n =101)

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ต่ํากวา 5 6-10 11-15 16-20 มากกวา 20การรับรูภาวะผูนํา
Mean Mean Mean Mean Mean

F Sig.

1.  ลักษณะทางกาย 3.80 3.67 3.90 3.93 3.91 0.75 0.557

2.  ภูมิหลังทางสังคม 3.78 3.56 3.95 3.95 3.79 1.73 0.148

3.  สติปญญาความรูความสามารถ 3.62 3.66 3.71 3.79 3.86 0.63 0.639

4.  บุคลิกภาพ 3.68 3.63 3.87 3.85 3.85 0.84 0.502

5.  ลักษณะทางดานเทคนิค 3.87 3.82 4.00 3.93 4.03 0.44 0.773

     ที่เกี่ยวของกับงาน

6.  ลักษณะทางสังคมและ 3.87 3.72 3.94 3.93 4.09 1.05 0.384

     การมีปฏิสัมพันธ

รวม 3.77 3.67 3.90 3.89 3.92 0.93 0.449

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05
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จากตารางที่ 17 พบวา ทั้งโดยภาพรวมและรายดาน ขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากร
ภาค 6 ที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน จะมีการรับรูภาวะผูนําไมแตกตางกัน

สมมติฐานขอที่ 1.4 ระดับการศึกษาที่แตกตางกันจะมีการรับรูภาวะผูนําแตกตางกัน
สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบคา F-testโดยวิธี One Way ANOVA และใชระดับ
ความเชื่อมั่น 95%

H0 : ระดับการศึกษาที่แตกตางกันจะมีการรับรูภาวะผูนําไมแตกตางกัน
 H1 : ระดับการศึกษาที่แตกตางกันจะมีการรับรูภาวะผูนําแตกตางกัน

ตารางที่ 18 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับการศึกษากับการรับรูภาวะผูนําของ
ขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6

                                                                                                                                           (n = 101)

ระดับการศึกษา

ต่ํากวา ปริญญา สูงกวา

ปริญญาตรี ตรี ปริญญาตรี
การรับรูภาวะผูนํา

Mean Mean Mean

F Sig.

1.  ลักษณะทางกาย 4.03 3.87 3.54 2.99 0.055

2.  ภูมิหลังทางสังคม 3.98 3.79 3.66 0.87 0.419

3.  สติปญญาความรูความสามารถ 3.78 3.74 3.52 1.17 0.313

4.  บุคลิกภาพ 3.88 3.78 3.50 2.09 0.128

5.  ลักษณะทางดานเทคนิคที่เกี่ยวของกับงาน 3.92 3.96 3.70 1.49 0.230

6.  ลักษณะทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ 4.17 3.88 3.81 0.82 0.440

รวม 3.96 3.83 3.62 1.67 0.193

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05

จากตารางที่ 18 พบวา ทั้งโดยภาพรวมและรายดาน ขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากร
ภาค 6 ที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน จะมีการรับรูภาวะผูนําไมแตกตางกัน
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สมมติฐานขอที่ 1.5 สถานภาพที่แตกตางกันจะมีการรับรูภาวะผูนําแตกตางกัน สําหรับสถิติ
ที่ใชในการวิเคราะหจะใชการทดสอบคา t โดยใชประชากรทั้งสองกลุมเปนอิสระตอกัน (Independent
t-test) โดยใชระดับความเชื่อมั่น 95%

H0 : สถานภาพที่แตกตางกันจะมีการรับรูภาวะผูนําไมแตกตางกัน
 H1 : สถานภาพที่แตกตางกันจะมีการรับรูภาวะผูนําแตกตางกัน

ตารางที่ 19 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางสถานภาพกับการรับรูภาวะผูนําของขาราชการ
ในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6

                                                                                                                                           (n =101)

สถานภาพ

โสด สมรสการรับรูภาวะผูนํา
Mean S.D. Mean S.D.

t Sig.

1.  ลักษณะทางกาย 3.82 0.58 3.82 0.54 0.06 0.947

2.  ภูมิหลังทางสังคม 3.75 0.57 3.79 0.51 -0.40 0.689

3.  สติปญญาความรูความสามารถ 3.66 0.55 3.73 0.55 -0.61 0.543

4.  บุคลิกภาพ 3.69 0.55 3.78 0.54 -0.78 0.432

5.  ลักษณะทางดานเทคนิคที่เกี่ยวของกับงาน 3.87 0.58 3.94 0.56 -0.54 0.586

6.  ลักษณะทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ 3.74 0.51 3.98 0.60 -2.09 0.039*

รวม 3.75 0.50 3.84 0.48 -0.82 0.411

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05

จากตารางที่ 19 พบวา ในภาพรวมสถานภาพที่แตกตางกันจะมีการรับรูภาวะผูนําไม
แตกตางกัน 

เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา สถานภาพที่แตกตางกันจะมีการรับรูภาวะผูนําดานลักษณะ
ทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = -2.09) 
นอกจากน้ัน สถานภาพที่แตกตางกัน จะมีการรับรูภาวะผูนําดานลักษณะทางกาย ดานภูมิหลังทางสังคม 
ดานสติปญญาความรูความสามารถ ดานบุคลิกภาพ และดานลักษณะทางดานเทคนิคที่เกี่ยวของกับงาน 
ไมแตกตางกัน
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สมมติฐานขอที่ 1.6 ตําแหนงงานที่แตกตางกันจะมีการรับรูภาวะผูนําแตกตางกัน สําหรับ
สถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบคา F-testโดยวิธี One Way ANOVA และใชระดับความ
เชื่อมั่น 95%

H0 : ตําแหนงงานที่แตกตางกันจะมีการรับรูภาวะผูนําไมแตกตางกัน
 H1 : ตําแหนงงานที่แตกตางกันจะมีการรับรูภาวะผูนําแตกตางกัน

ตารางที่ 20 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตําแหนงงานกับการรับรูภาวะผูนําของขาราชการ
ในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6

                                                                                                                                             (n =101)

ตําแหนงงาน

นัก นัก เจา อื่น ๆ

ตรวจสอบ วิชาการ พนักงาน

ภาษี สรรพากร สรรพากร

การรับรูภาวะผูนํา

Mean Mean Mean Mean

F Sig.

1.  ลักษณะทางกาย 3.68 3.92 3.91 3.86 1.25 0.293

2.  ภูมิหลังทางสังคม 3.63 3.95 3.84 3.78 1.83 0.146

3.  สติปญญาความรู 3.60 3.85 3.78 3.64 1.27 0.287

     ความสามารถ

4.  บุคลิกภาพ 3.67 3.82 3.79 3.73 0.43 0.729

5.  ลักษณะทางดานเทคนิค 3.85 3.99 3.93 3.91 0.28 0.833

     ที่เกี่ยวของกับงาน 

6.  ลักษณะทางสังคม 3.80 3.95 4.01 3.85 0.64 0.586

     และการมีปฏิสัมพันธ

รวม 3.70 3.91 3.87 3.79 1.03 0.380

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05

จากตารางที่ 20 พบวา ทั้งโดยภาพรวมและรายดาน ขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากร
ภาค 6 ที่มีตําแหนงงานที่แตกตางกัน จะมีการรับรูภาวะผูนําไมแตกตางกัน
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สมมติฐานขอที่ 1.7 อัตราเงินเดือนที่แตกตางกันจะมีการรับรูภาวะผูนําแตกตางกัน สําหรับ
สถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบคา F-testโดยวิธี One Way ANOVA และใชระดับความ
เชื่อมั่น 95%

H0 : อัตราเงินเดือนที่แตกตางกันจะมีการรับรูภาวะผูนําไมแตกตางกัน
 H1 : อัตราเงินเดือนที่แตกตางกันจะมีการรับรูภาวะผูนําแตกตางกัน

ตารางที่ 21 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางอัตราเงินเดือนกับการรับรูภาวะผูนําของ
ขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6

                                                                                                                                            (n =101)

อัตราเงินเดือน

นอยกวา 20,001- มากกวา

20,000 30,000 30,000
การรับรูภาวะผูนํา

Mean Mean Mean

F Sig.

1.  ลักษณะทางกาย 3.74 3.98 3.86 1.91 0.153

2.  ภูมิหลังทางสังคม 3.68 3.89 4.03 2.88 0.060

3.  สติปญญาความรูความสามารถ 3.64 3.74 3.97 1.80 0.170

4.  บุคลิกภาพ 3.67 3.80 3.99 1.80 0.171

5.  ลักษณะทางดานเทคนิคที่เกี่ยวของกับงาน 3.83 3.96 4.26 2.96 0.056

6.  ลักษณะทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ 3.74 4.09 4.18 5.44 0.006*

รวม 3.71 3.90 4.05 3.10 0.049*

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05

จากตารางที่ 21 พบวา ในภาพรวมอัตราเงินเดือนที่แตกตางกันจะมีการรับรูภาวะผูนําแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 3.10) 

เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา อัตราเงินเดือนที่แตกตางกัน จะมีการรับรูภาวะผูนําดาน
ลักษณะทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 5.44) 
นอกจากนั้น อัตราเงินเดือนที่แตกตางกันจะมีการรับรูภาวะผูนําทางดานลักษณะทางกาย ดานภูมิหลัง
ทางสังคม ดานสติปญญาความรูความสามารถ ดานบุคลิกภาพ และดานลักษณะทางดานเทคนิคที่
เกี่ยวของกับงาน ไมแตกตางกัน
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สมมติฐานขอท่ี 2 ปจจัยสวนบุคคลของขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 ที่
แตกตางกันจะมีความสุขในการปฏิบัติงานแตกตางกัน ซึ่งสามารถเขียนเปนสมมติฐานยอยได ดังนี้

สมมติฐานขอที่ 2.1 เพศที่แตกตางกันจะมีความสุขในการปฏิบัติงานแตกตางกัน สําหรับ
สถิติที่ใชในการวิเคราะหจะใชการทดสอบคา t โดยใชประชากรทั้งสองกลุมเปนอิสระตอกัน 
(Independent t-test) โดยใชระดับความเชื่อมั่น 95%

H0 : เพศที่แตกตางกันจะมีความสุขในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน
H1 : เพศที่แตกตางกันจะมีความสุขในการปฏิบัติงานแตกตางกัน

ตารางที่ 22 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศกับความสุขในการปฏิบัติงานของขาราชการ
ในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6

                                             (n = 101)

เพศ

ชาย หญิงความสุขในการปฏิบัติงาน
Mean S.D. Mean S.D.

t Sig.

1.  ความพึงพอใจในชีวิต 3.64 0.42 3.41 0.46 2.26 0.026*

2.  ความพึงพอใจในงาน 3.84 0.51 3.53 0.46 2.93 0.004*

3.  อารมณทางบวก 3.95 0.42 3.75 0.55 1.97 0.053*

4.  อารมณทางลบ 3.93 0.62 3.49 0.58 3.25 0.002*

รวม 3.81 0.42 3.52 0.42 3.02 0.003*

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05

จากตารางที่ 22 พบวา ในภาพรวมเพศที่แตกตางกัน จะมีความสุขในการปฏิบัติงาน
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = 3.02) 

เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา เพศที่แตกตางกันจะมีความสุขในการปฏิบัติงาน ดานความ
พึงพอใจในชีวิต ดานความพึงพอใจในงาน ดานอารมณทางบวก และดานอารมณทางลบแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = 2.26, 2.93, 1.97 และ 3.25 ตามลําดับ) 
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สมมติฐานขอที่ 2.2 อายุที่แตกตางกันจะมีความสุขในการปฏิบัติงานแตกตางกัน สําหรับ
สถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบคา F-testโดยวิธี One Way ANOVA และใชระดับความ
เชื่อมั่น 95%

H0 : อายุที่แตกตางกันจะมีความสุขในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน
H1 : อายุที่แตกตางกันจะมีความสุขในการปฏิบัติงานแตกตางกัน

ตารางที่ 23 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางอายุกับความสุขในการปฏิบัติงานของขาราชการ
ในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6

                                                                                                                                      (n = 101)

อายุ

ต่ํากวา 40 41-50 มากกวา 50ความสุขในการปฏิบัติงาน
Mean Mean Mean

F Sig.

1.  ความพึงพอใจในชีวิต 3.37 3.51 3.71 3.57 0.032*

2.  ความพึงพอใจในงาน 3.50 3.66 3.87 3.71 0.028*

3.  อารมณทางบวก 3.63 4.00 3.96 6.37 0.002*

4.  อารมณทางลบ 3.46 3.70 3.91 3.85 0.024*

รวม 3.47 3.67 3.84 5.29 0.007*

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05

จากตารางที่ 23 พบวา ในภาพรวมอายุที่แตกตางกันจะมีความสุขในการปฏิบัติงาน
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 5.29) 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อายุที่แตกตางกันจะมีความสุขในการปฏิบัติงาน ดานความ
พึงพอใจในชีวิต ดานความพึงพอใจในงาน ดานอารมณทางบวก และดานอารมณทางลบแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 3.57, 3.71, 6.37 และ 3.85 ตามลําดับ) 
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สมมติฐานขอที่ 2.3 ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกตางกันจะมีความสุขในการปฏิบัติงาน
แตกตางกัน สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบคา F-test โดยวิธี One Way ANOVA 
และใชระดับความเชื่อมั่น 95%

H0 : ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกตางกันจะมีความสุขในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน
H1 : ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกตางกันจะมีความสุขในการปฏิบัติงานแตกตางกัน

ตารางที่ 24 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระยะเวลาการปฏิบัติงานกับความสุขในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6

                                                                                                                                        (n = 101)

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ต่ํากวา 5 6-10 11-15 16-20 มากกวา 20ความสุขในการปฏิบัติงาน
Mean Mean Mean Mean Mean

F Sig.

1.  ความพึงพอใจในชีวิต 3.45 3.24 3.47 3.58 3.72 3.01 0.022*

2.  ความพึงพอใจในงาน 3.68 3.33 3.58 3.74 3.77 3.02 0.022*

3.  อารมณทางบวก 3.95 3.40 3.74 3.93 4.01 5.88 0.000*

4.  อารมณทางลบ 3.66 3.26 3.50 3.83 3.88 3.49 0.010*

รวม 3.65 3.30 3.56 3.73 3.81 4.67 0.002*

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05

จากตารางที่ 24 พบวา ในภาพรวมระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกตางกันจะมีความสุข
ในการปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 4.67) 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกตางกันจะมีความสุข
ในการปฏิบัติงาน ดานความพึงพอใจในชีวิต ดานความพึงพอใจในงาน ดานอารมณทางบวก และ
ดานอารมณทางลบ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 3.01, 3.02, 5.88 และ
3.49 ตามลําดับ) 
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สมมติฐานขอที่ 2.4 ระดับการศึกษาที่แตกตางกันจะมีความสุขในการปฏิบัติงาน
แตกตางกัน สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบคา F-test โดยวิธี One Way ANOVA 
และใชระดับความเชื่อมั่น 95%

H0 : ระดับการศึกษาที่แตกตางกันจะมีความสุขในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน
H1 : ระดับการศึกษาที่แตกตางกันจะมีความสุขในการปฏิบัติงานแตกตางกัน

ตารางที่ 25 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับการศึกษากับความสุขในการปฏิบัติงาน
ของขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6

                                                                                                                                       (n = 101)

ระดับการศึกษา

ต่ํากวา ปริญญา สูงกวา

ปริญญาตรี ตรี ปริญญาตรี
ความสุขในการปฏิบัติงาน

Mean Mean Mean

F Sig.

1.  ความพึงพอใจในชีวิต 3.52 3.46 3.48 0.05 0.946

2.  ความพึงพอใจในงาน 3.77 3.62 3.52 0.60 0.546

3.  อารมณทางบวก 4.07 3.78 3.79 0.81 0.448

4.  อารมณทางลบ 3.60 3.61 3.61 0.00 0.999

รวม 3.71 3.59 3.57 0.22 0.796

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05

จากตารางที่ 25 พบวา ทั้งโดยภาพรวมและรายดาน ขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากร
ภาค 6 ที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน จะมีความสุขในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน
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สมมติฐานขอที่ 2.5 สถานภาพที่แตกตางกันจะมีความสุขในการปฏิบัติงานแตกตางกัน
สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบคา t โดยใชประชากรทั้งสองกลุมเปนอิสระตอกัน 
(Independent t-test) โดยใชระดับความเชื่อมั่น 95%

H0 : สถานภาพที่แตกตางกันจะมีความสุขในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน
H1 : สถานภาพที่แตกตางกันจะมีความสุขในการปฏิบัติงานแตกตางกัน

ตารางที่ 26 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางสถานภาพกับความสุขในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6

                                                                                                                                            (n = 101)

สถานภาพ

โสด สมรสความสุขในการปฏิบัติงาน
Mean S.D. Mean S.D.

t Sig.

1.  ความพึงพอใจในชีวิต 3.30 0.52 3.57 0.38 -2.95 0.004*

2.  ความพึงพอใจในงาน 3.44 0.48 3.72 0.47 -2.90 0.005*

3.  อารมณทางบวก 3.67 0.57 3.88 0.48 -2.00 0.047*

4.  อารมณทางลบ 3.47 0.68 3.69 0.56 -1.81 0.073

รวม 3.44 0.48 3.69 0.38 -2.96 0.004*

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05

จากตารางที่ 26 พบวา ในภาพรวมสถานภาพที่แตกตางกันจะมีความสุขในการปฏิบัติงาน
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = -2.96) 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา สถานภาพที่แตกตางกันจะมีความสุขในการปฏิบัติงาน
ดานความพึงพอใจในชีวิต ดานความพึงพอใจในงาน และดานอารมณทางบวก แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = -2.95, -2.90 และ -2.00 ตามลําดับ) ยกเวนดานอารมณทางลบ
ไมแตกตางกัน
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สมมติฐานขอที่ 2.6 ตําแหนงงานที่แตกตางกันจะมีความสุขในการปฏิบัติงานแตกตางกัน
สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบคา F-testโดยวิธี One Way ANOVA และใชระดับ
ความเชื่อมั่น 95%

H0 : ตําแหนงงานที่แตกตางกันจะมีความสุขในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน
H1 : ตําแหนงงานที่แตกตางกันจะมีความสุขในการปฏิบัติงานแตกตางกัน

ตารางที่ 27 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตําแหนงงานกับความสุขในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6

                                                                                                                                         (n = 101)

ตําแหนงงาน

นัก นัก เจา อื่น ๆ

ตรวจสอบ วิชาการ พนักงาน

ภาษี สรรพากร สรรพากร
ความสุขในการปฏิบัติงาน

Mean Mean Mean Mean

F Sig.

1.  ความพึงพอใจในชีวิต 3.36 3.60 3.56 3.41 1.69 0.174

2.  ความพึงพอใจในงาน 3.41 3.79 3.74 3.60 3.78 0.013*

3.  อารมณทางบวก 3.54 4.15 3.94 3.72 8.83 0.000*

4.  อารมณทางลบ 3.37 3.98 3.57 3.61 5.38 0.002*

รวม 3.41 3.82 3.69 3.56 5.12 0.002*

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05

จากตารางที่ 27 พบวา ในภาพรวมตําแหนงงานที่แตกตางกันจะมีความสุขในการ
ปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 5.12)

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ตําแหนงงานที่แตกตางกันจะมีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน ดานความพึงพอใจในงาน ดานอารมณทางบวก และดานอารมณทางลบ แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 3.78, 8.83 และ 5.38 ตามลําดับ) ยกเวนดานความ
พึงพอใจในชีวิตไมแตกตางกัน
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สมมติฐานขอที่ 2.7 อัตราเงินเดือนที่แตกตางกันจะมีความสุขในการปฏิบัติงานแตกตางกัน
สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบคา F-testโดยวิธี One Way ANOVA และใชระดับ
ความเชื่อมั่น 95%

H0 : อัตราเงินเดือนที่แตกตางกันจะมีความสุขในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน
H1 : อัตราเงินเดือนที่แตกตางกันจะมีความสุขในการปฏิบัติงานแตกตางกัน

ตารางที่ 28 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางอัตราเงินเดือนกับความสุขในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6

                                                                                                                                      (n = 101)

อัตราเงินเดือน

นอยกวา 20,001- มากกวา

20,000 30,000 30,000
ความสุขในการปฏิบัติงาน

Mean Mean Mean

F Sig.

1.  ความพึงพอใจในชีวิต 3.37 3.58 3.73 4.41 0.015*

2.  ความพึงพอใจในงาน 3.49 3.75 3.88 4.99 0.009*

3.  อารมณทางบวก 3.66 4.03 4.02 6.67 0.002*

4.  อารมณทางลบ 3.43 3.75 4.20 9.83 0.000*

รวม 3.47 3.74 3.91 7.95 0.001*

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05

จากตารางที่ 28 พบวาในภาพรวมอัตราเงินเดือนที่แตกตางกันจะมีความสุขในการ
ปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 7.95)

 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อัตราเงินเดือนที่แตกตางกัน จะมีความสุขในการ
ปฏิบัติงานดานความพึงพอใจในชีวิต ดานความพึงพอใจในงาน ดานอารมณทางบวก และดานอารมณ
ทางลบ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 4.41, 4.99, 6.67 และ 9.83 ตามลําดับ) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



90

สวนที่ 6 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับรูภาวะผูนํากับความสุขในการปฏิบัติงาน
ของขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6

สมมติฐานขอที่ 3 การรับรูภาวะผูนํามีความสัมพันธกับความสุขในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 

H0 : การรับรูภาวะผูนําไมมีความสัมพันธกับความสุขในการปฏิบัติงาน
H1 : การรับรูภาวะผูนํามีความสัมพันธกับความสุขในการปฏิบัติงาน

ตารางที่ 29 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation)
ระหวางการรับรูภาวะผูนําทั้ง 6 ดานกับความสุขในการปฏิบัติงานของขาราชการ

                  ในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6  
                                                                                                                                    (n = 100)

ความสุขในการปฏิบัติงาน

การรับรูภาวะผูนํา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ p-value

(r)

1.  ดานลักษณะทางกาย 0.39 0.000*

2.  ดานภูมิหลังทางสังคม 0.42 0.000*

3.  ดานสติปญญาความรูความสามารถ 0.35 0.000*

4.  ดานบุคลิกภาพ 0.40 0.000*

5.  ดานลักษณะทางดานเทคนิคที่เกี่ยวของกับงาน 0.47 0.000*

6.  ดานลักษณะทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ 0.48 0.000*

รวม 0.48 0.000*

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05

จากตารางที่ 29 พบวา โดยภาพรวมการรับรูภาวะผูนํามีความสัมพันธกับความสุขใน
การปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน
เทากับ 0.48 (r = 0.48, p-value = 0.000) โดยมีลักษณะความสัมพันธในเชิงบวก แสดงใหเห็นวา 
เมื่อขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 มีการรับรูภาวะผูนําเพิ่มขึ้นจะทําใหมีความสุข
ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นตามไปดวย
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เมื่อพิจารณาการรับรูภาวะผูนํากับความสุขในการปฏิบัติงานเปนรายดานแลว เปนดังนี้ 
ดานลักษณะทางกาย พบวา มีความสัมพันธกับความสุขในการปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันเทากับ 0.39 (r = 0.39, p-value =
0.000) โดยมีลักษณะความสัมพันธในเชิงบวก แสดงใหเห็นวา เมื่อขาราชการในสังกัดสํานักงาน
สรรพากรภาค 6 มีการรับรูภาวะผูนําดานลักษณะทางกายของผูนําเพิ่มขึ้น จะทําใหมีความสุขใน
การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

ดานภูมิหลังทางสังคม พบวา มีความสัมพันธกับความสุขในการปฏิบัติงาน อยางมีนัย 
สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันเทากับ 0.42 (r = 0.42, 
p-value = 0.000) โดยมีลักษณะความสัมพันธในเชิงบวก แสดงใหเห็นวา เมื่อขาราชการในสังกัด
สํานักงานสรรพากรภาค 6 มีการรับรูภาวะผูนําดานภูมิหลังทางสังคมของผูนําเพิ่มขึ้น จะทําให
มีความสุขในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

ดานสติปญญาความรูความสามารถ พบวา มีความสัมพันธกับความสุขในการปฏิบัติงาน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันเทากับ 0.35 (r = 0.35, 
p-value = 0.000) โดยมีลักษณะความสัมพันธในเชิงบวก แสดงใหเห็นวา เมื่อขาราชการในสังกัด
สํานักงานสรรพากรภาค 6 มีการรับรูภาวะผูนําดานสติปญญาความรูความสามารถของผูนําเพิ่มขึ้น 
จะทําใหมีความสุขในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

ดานบุคลิกภาพ พบวา มีความสัมพันธกับความสุขในการปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันเทากับ 0.40 (r = 0.40, p-value = 0.000) 
โดยมีลักษณะความสัมพันธในเชิงบวก แสดงใหเห็นวา เมื่อขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากร
ภาค 6 มีการรับรูภาวะผูนําดานบุคลิกภาพของผูนําเพิ่มขึ้น จะทําใหมีความสุขในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

ดานลักษณะทางดานเทคนิคที่เกี่ยวของกับงาน พบวา มีความสัมพันธกับความสุขในการ
ปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันเทากับ
0.47 (r = 0.47, p-value = 0.000) โดยมีลักษณะความสัมพันธในเชิงบวก แสดงใหเห็นวา เมื่อขาราชการ
ในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 มีการรับรูภาวะผูนําดานลักษณะทางดานเทคนิคที่เกี่ยวของกับงาน
ของผูนําเพิ่มขึ้น จะทําใหมีความสุขในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

ดานลักษณะทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ พบวา มีความสัมพันธกับความสุขในการ
ปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันเทากับ 
0.48 (r = 0.48, p-value = 0.000) โดยมีลักษณะความสัมพันธในเชิงบวก แสดงใหเห็นวา เมื่อ
ขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 มีการรับรูภาวะผูนําดานลักษณะทางสังคมและการมี
ปฏิสัมพันธของผูนําเพิ่มขึ้น จะทําใหมีความสุขในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 
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โดยสามารถเขียนเปนสมมติฐานยอยได ดังนี้

สมมติฐานขอที่ 3.1 การรับรูภาวะผูนํามีความสัมพันธกับความสุขในการปฏิบัติงาน ดาน
ความพึงพอใจในชีวิต สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation)

H0 : การรับรูภาวะผูนําไมมีความสัมพันธกับความสุขในการปฏิบัติงานดานความพึงพอใจ
ในชีวิต

H1 : การรับรูภาวะผูนํามีความสัมพันธกับความสุขในการปฏิบัติงานดานความพึงพอใจใน
ชีวิต

ตารางที่ 30 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation)
ระหวางการรับรูภาวะผูนําทั้ง 6 ดานกับความสุขในการปฏิบัติงานดานความพึงพอใจ
ในชีวิตของขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6  

                                                                                                                              (n = 100)

ความสุขในการปฏิบัติงานดานความพึงพอใจในชีวิต

การรับรูภาวะผูนํา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ p-value

(r)

1.  ดานลักษณะทางกาย 0.27 0.005*

2.  ดานภูมิหลังทางสังคม 0.33 0.001*

3.  ดานสติปญญาความรูความสามารถ 0.25 0.009*

4.  ดานบุคลิกภาพ 0.35 0.000*

5.  ดานลักษณะทางดานเทคนิคที่เกี่ยวของกับงาน 0.39 0.000*

6.  ดานลักษณะทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ 0.43 0.000*

รวม 0.39 0.000*

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05
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จากตารางที่ 30 พบวา โดยภาพรวมการรับรูภาวะผูนํามีความสัมพันธกับความสุขใน
การปฏิบัติงานดานความพึงพอใจในชีวิต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคาสัมประสิทธิ์      
สหสัมพันธของเพียรสันเทากับ 0.39 (r = 0.39, p-value = 0.000) โดยมีลักษณะความสัมพันธใน
เชิงบวก แสดงใหเห็นวา เมื ่อขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 มีการรับรู ภาวะผูนํา
ของผูนําเพิ่มขึ้น จะทําใหมีความสุขในการปฏิบัติงานดานความพึงพอใจในชีวิตเพิ่มขึ้นตามไปดวย

เมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว เปนดังนี้ 
ดานลักษณะทางกาย พบวา มีความสัมพันธกับความสุขในการปฏิบัติงานดานความพึง

พอใจในชีวิต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันเทากับ
0.27 (r = 0.27, p-value = 0.005) โดยมีลักษณะความสัมพันธในเชิงบวก แสดงใหเห็นวา เมื่อขาราชการ
ในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 มีการรับรูภาวะผูนําดานลักษณะทางกายของผูนําเพิ่มขึ้น จะทําให
มีความสุขในการปฏิบัติงานดานความพึงพอใจในชีวิตเพิ่มขึ้น

ดานภูมิหลังทางสังคม พบวา มีความสัมพันธกับความสุขในการปฏิบัติงานดานความพึง
พอใจในชีวิต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันเทากับ
0.33 (r = 0.33, p-value = 0.001) โดยมีลักษณะความสัมพันธในเชิงบวก แสดงใหเห็นวา เมื่อขาราชการ
ในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 มีการรับรูภาวะผูนําดานภูมิหลังทางสังคมของผูนําเพิ่มขึ้น 
จะทําใหมีความสุขในการปฏิบัติงานดานความพึงพอใจในชีวิตเพิ่มขึ้น

ดานสติปญญาความรูความสามารถ พบวา มีความสัมพันธกับความสุขในการปฏิบัติงาน 
ดานความพึงพอใจในชีวิต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ
เพียรสันเทากับ 0.25 (r = 0.25, p-value = 0.009) โดยมีลักษณะความสัมพันธในเชิงบวก แสดงให
เห็นวา เมื่อขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 มีการรับรูภาวะผูนําดานสติปญญา
ความรูความสามารถของผูนําเพิ่มขึ้น จะทําใหมีความสุขในการปฏิบัติงานดานความพึงพอใจใน
ชีวิตเพิ่มขึ้น

ดานบุคลิกภาพ พบวา มีความสัมพันธกับความสุขในการปฏิบัติงานดานความพึงพอใจใน
ชีวิต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันเทากับ 0.35
(r = 0.35, p-value = 0.000) โดยมีลักษณะความสัมพันธในเชิงบวก แสดงใหเห็นวา เมื่อขาราชการ
ในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 มีการรับรูภาวะผูนําดานบุคลิกภาพของผูนําเพิ่มขึ้น จะทําใหมี
ความสุขในการปฏิบัติงานดานความพึงพอใจในชีวิตเพิ่มขึ้น

ดานลักษณะทางดานเทคนิคที่เกี่ยวของกับงาน พบวา มีความสัมพันธกับความสุขในการ
ปฏิบัติงานดานความพึงพอใจในชีวิต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสันเทากับ 0.39 (r = 0.39, p-value = 0.000) โดยมีลักษณะความสัมพันธในเชิงบวก 
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แสดงใหเห็นวา เมื่อขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 มีการรับรูภาวะผูนําดาน
ลักษณะทางดานเทคนิคที่เกี่ยวของกับงานของผูนําเพิ่มขึ้น จะทําใหมีความสุขในการปฏิบัติงาน
ดานความพึงพอใจในชีวิตเพิ่มขึ้น

ดานลักษณะทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ พบวา มีความสัมพันธกับความสุขในการ
ปฏิบัติงานดานความพึงพอใจในชีวิต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 มีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสันเทากับ 0.43 (r = 0.43, p-value = 0.000) โดยมีลักษณะความสัมพันธในเชิงบวก 
แสดงใหเห็นวา เมื่อขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 มีการรับรูภาวะผูนําดานลักษณะทาง
สังคมและการมีปฏิสัมพันธของผูนําเพิ่มขึ้น จะทําใหมีความสุขในการปฏิบัติงานดานความพึงพอใจใน
ชีวิตเพิ่มขึ้น 

สมมติฐานขอที่ 3.2 การรับรูภาวะผูนํามีความสัมพันธกับความสุขในการปฏิบัติงานดาน
ความพึงพอใจในงาน สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation)

H0 : การรับรูภาวะผูนําไมมีความสัมพันธกับความสุขในการปฏิบัติงานดานความพึงพอใจ
ในงาน

H1 : การรับรูภาวะผูนํามีความสัมพันธกับความสุขในการปฏิบัติงานดานความพึงพอใจใน
งาน
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ตารางที่ 31 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation)
ระหวางการรับรูภาวะผูนําทั้ง 6 ดานกับความสุขในการปฏิบัติงานดานความพึงพอใจ
ในงานของขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6  

                                                                                                                                 (n = 100)

ความสุขในการปฏิบัติงานดานความพึงพอใจในงาน

การรับรูภาวะผูนํา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ p-value

(r)

1.  ดานลักษณะทางกาย 0.36 0.000*

2.  ดานภูมิหลังทางสังคม 0.37 0.000*

3.  ดานสติปญญาความรูความสามารถ 0.35 0.000*

4.  ดานบุคลิกภาพ 0.39 0.000*

5.  ดานลักษณะทางดานเทคนิคที่เกี่ยวของกับงาน 0.48 0.000*

6.  ดานลักษณะทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ 0.43 0.000*

รวม 0.45 0.000*

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05

จากตารางที่ 31 พบวา โดยภาพรวมการรับรูภาวะผูนํามีความสัมพันธกับความสุขใน
การปฏิบัติงานดานความพึงพอใจในงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสันเทากับ 0.45 (r = 0.45, p-value = 0.000) โดยมีลักษณะความสัมพันธในเชิงบวก 
แสดงใหเห็นวา เมื่อขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 มีการรับรูภาวะผูนําของผูนําเพิ่มขึ้น 
จะทําใหมีความสุขในการปฏิบัติงานดานความพึงพอใจในงานเพิ่มขึ้นตามไปดวย

เมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว เปนดังนี้ 
ดานลักษณะทางกาย พบวา มีความสัมพันธกับความสุขในการปฏิบัติงานดานความ

พึงพอใจในงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน
เทากับ 0.36 (r = 0.36, p-value = 0.000) โดยมีลักษณะความสัมพันธในเชิงบวก แสดงใหเห็นวา 
เมื่อขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 มีการรับรูภาวะผูนําดานลักษณะทางกายของ
ผูนําเพิ่มขึ้น จะทําใหมีความสุขในการปฏิบัติงานดานความพึงพอใจในงานเพิ่มขึ้น
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ดานภูมิหลังทางสังคม พบวา มีความสัมพันธกับความสุขในการปฏิบัติงานดานความ
พึงพอใจในงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน
เทากับ 0.37 (r = 0.37, p-value = 0.000) โดยมีลักษณะความสัมพันธในเชิงบวก แสดงใหเห็นวา 
เมื่อขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 มีการรับรูภาวะผูนําดานภูมิหลังทางสังคมของ
ผูนําเพิ่มขึ้น จะทําใหมีความสุขในการปฏิบัติงานดานความพึงพอใจในงานเพิ่มขึ้น

ดานสติปญญาความรูความสามารถ มีความสัมพันธกับความสุขในการปฏิบัติงานดาน
ความพึงพอใจในงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ
เพียรสันเทากับ 0.35 (r = 0.35, p-value = 0.000) โดยมีลักษณะความสัมพันธในเชิงบวก แสดงให
เห็นวา เมื่อขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 มีการรับรูภาวะผูนําดานสติปญญา
ความรูความสามารถของผูนําเพิ่มขึ้น จะทําใหมีความสุขในการปฏิบัติงานดานความพึงพอใจในงาน
เพิ่มขึ้น

ดานบุคลิกภาพ พบวา มีความสัมพันธกับความสุขในการปฏิบัติงานดานความพึงพอใจ
ในงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันเทากับ
0.39 (r = 0.39, p-value = 0.000) โดยมีลักษณะความสัมพันธในเชิงบวก แสดงใหเห็นวา เมื่อ
ขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 มีการรับรูภาวะผูนําดานบุคลิกภาพของผูนําเพิ่มขึ้น 
จะทําใหมีความสุขในการปฏิบัติงานดานความพึงพอใจในงานเพิ่มขึ้น

ดานลักษณะทางดานเทคนิคที่เกี่ยวของกับงาน พบวา มีความสัมพันธกับความสุขในการ
ปฏิบัติงานดานความพึงพอใจในงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสันเทากับ 0.48 (r = 0.48, p-value = 0.000) โดยมีลักษณะความสัมพันธใน
เชิงบวก แสดงใหเห็นวา เมื่อขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 มีการรับรูภาวะผูนํา
ดานลักษณะทางดานเทคนิคที่เกี่ยวของกับงานของผูนําเพิ่มขึ้น จะทําใหมีความสุขในการปฏิบัติงาน
ดานความพึงพอใจในงานเพิ่มขึ้น

ดานลักษณะทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ พบวา มีความสัมพันธกับความสุขในการ
ปฏิบัติงานดานความพึงพอใจในงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสันเทากับ 0.43 (r = 0.43, p-value = 0.000) โดยมีลักษณะความสัมพันธใน
เชิงบวก แสดงใหเห็นวา เมื่อขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 มีการรับรูภาวะผูนํา
ดานลักษณะทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธของผูนําเพิ่มขึ้น จะทําใหมีความสุขในการปฏิบัติงาน
ดานความพึงพอใจในงานเพิ่มขึ้น 
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สมมติฐานขอที่ 3.3 การรับรูภาวะผูนํามีความสัมพันธกับความสุขในการปฏิบัติงาน 
ดานอารมณทางบวก สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation)

H0 : การรับรูภาวะผูนําไมมีความสัมพันธกับความสุขในการปฏิบัติงานดานอารมณ
ทางบวก

H1 : การรับรูภาวะผูนํามีความสัมพันธกับความสุขในการปฏิบัติงานดานอารมณทางบวก

ตารางที่ 32คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation)
ระหวางการรับรูภาวะผูนําทั้ง 6 ดานกับความสุขในการปฏิบัติงานดานอารมณ
ทางบวกของขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6  

                                                                                                                                      (n = 100)

ความสุขในการปฏิบัติงานดานอารมณทางบวก

การรับรูภาวะผูนํา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ p-value

(r)

1.  ดานลักษณะทางกาย 0.42 0.000*

2.  ดานภูมิหลังทางสังคม 0.40 0.000*

3.  ดานสติปญญาความรูความสามารถ 0.33 0.001*

4.  ดานบุคลิกภาพ 0.30 0.002*

5.  ดานลักษณะทางดานเทคนิคที่เกี่ยวของกับงาน 0.39 0.000*

6.  ดานลักษณะทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ 0.41 0.000*

รวม 0.42 0.000*

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05

จากตารางที่ 32 พบวา โดยภาพรวมการรับรูภาวะผูนํามีความสัมพันธกับความสุขใน
การปฏิบัติงานดานอารมณทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสันเทากับ 0.42 (r = 0.42, p-value = 0.000) โดยมีลักษณะความสัมพันธใน
เชิงบวก แสดงใหเห็นวา เมื่อขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 มีการรับรูภาวะผูนํา
ของผูนําเพิ่มขึ้น จะทําใหมีความสุขในการปฏิบัติงานดานอารมณทางบวกเพิ่มขึ้นตามไปดวย
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เมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว เปนดังนี้ 
ดานลักษณะทางกาย พบวา มีความสัมพันธกับความสุขในการปฏิบัติงานดานอารมณ

ทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันเทากับ
0.42 (r = 0.42, p-value = 0.000) โดยมีลักษณะความสัมพันธในเชิงบวก แสดงใหเห็นวา เมื่อ
ขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 มีการรับรูภาวะผูนําดานลักษณะทางกายของผูนํา
เพิ่มขึ้น จะทําใหมีความสุขในการปฏิบัติงานดานอารมณทางบวกเพิ่มขึ้น

ดานภูมิหลังทางสังคม พบวา มีความสัมพันธกับความสุขในการปฏิบัติงานดานอารมณ
ทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันเทากับ
0.40 (r = 0.40, p-value = 0.000) โดยมีลักษณะความสัมพันธในเชิงบวก แสดงใหเห็นวา เมื่อ
ขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 มีการรับรูภาวะผูนําดานภูมิหลังทางสังคมของผูนํา
เพิ่มขึ้น จะทําใหมีความสุขในการปฏิบัติงานดานอารมณทางบวกเพิ่มขึ้น

ดานสติปญญาความรูความสามารถ พบวา มีความสัมพันธกับความสุขในการปฏิบัติงาน 
ดานอารมณทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน
เทากับ 0.33 (r = 0.33, p-value = 0.001) โดยมีลักษณะความสัมพันธในเชิงบวก แสดงใหเห็นวา 
เมื่อขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 มีการรับรูภาวะผูนําดานสติปญญาความรู
ความสามารถของผูนําเพิ่มขึ้น จะทําใหมีความสุขในการปฏิบัติงานดานอารมณทางบวกเพิ่มขึ้น

ดานบุคลิกภาพ พบวา มีความสัมพันธกับความสุขในการปฏิบัติงานดานอารมณทางบวก 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันเทากับ 0.30 (r =
0.30, p-value = 0.002) โดยมีลักษณะความสัมพันธในเชิงบวก แสดงใหเห็นวา เมื่อขาราชการใน
สังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 มีการรับรูภาวะผูนําดานบุคลิกภาพของผูนําเพิ่มขึ้น จะทําใหมี
ความสุขในการปฏิบัติงานดานอารมณทางบวกเพิ่มขึ้น

ดานลักษณะทางดานเทคนิคที่เกี่ยวของกับงาน พบวา มีความสัมพันธกับความสุขในการ
ปฏิบัติงานดานอารมณทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ
เพียรสันเทากับ 0.39 (r = 0.39, p-value = 0.000) โดยมีลักษณะความสัมพันธในเชิงบวก แสดง
ใหเห็นวา เมื่อขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 มีการรับรูภาวะผูนําดานลักษณะ
ทางดานเทคนิคที่เกี่ยวของกับงานของผูนําเพิ่มขึ้น จะทําใหมีความสุขในการปฏิบัติงานดานอารมณ
ทางบวกเพิ่มขึ้น

ดานลักษณะทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ พบวา มีความสัมพันธกับความสุขในการ
ปฏิบัติงานดานอารมณทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ
เพียรสันเทากับ 0.41 (r = 0.41, p-value = 0.000) โดยมีลักษณะความสัมพันธในเชิงบวก 
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แสดงใหเห็นวา เมื่อขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 มีการรับรูภาวะผูนําดาน
ลักษณะทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธของผูนําเพิ่มขึ้น จะทําใหมีความสุขในการปฏิบัติงานดาน
อารมณทางบวกเพิ่มขึ้น 

สมมติฐานขอที่ 3.4 การรับรูภาวะผูนํามีความสัมพันธกับความสุขในการปฏิบัติงาน 
ดานอารมณทางลบ สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation)

H0 : การรับรูภาวะผูนําไมมีความสัมพันธกับความสุขในการปฏิบัติงานดานอารมณทางลบ
H1 : การรับรูภาวะผูนํามีความสัมพันธกับความสุขในการปฏิบัติงานดานอารมณทางลบ

ตารางที่ 33คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation)
ระหวางการรับรูภาวะผูนําทั้ง 6 ดานกับความสุขในการปฏิบัติงานดานอารมณทางลบ
ของขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6  
                                                                                                                             (n = 100)

ความสุขในการปฏิบัติงานดานอารมณทางลบ

การรับรูภาวะผูนํา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ p-value

(r)

1.  ดานลักษณะทางกาย 0.33 0.001*

2.  ดานภูมิหลังทางสังคม 0.37 0.000*

3.  ดานสติปญญาความรูความสามารถ 0.27 0.005*

4.  ดานบุคลิกภาพ 0.32 0.001*

5.  ดานลักษณะทางดานเทคนิคที่เกี่ยวของกับงาน 0.31 0.001*

6.  ดานลักษณะทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ 0.35 0.000*

รวม 0.37 0.000*

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05

จากตารางที่ 33 พบวา โดยภาพรวมการรับรูภาวะผูนํามีความสัมพันธกับความสุขใน
การปฏิบัติงานดานอารมณทางลบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ของเพียรสันเทากับ 0.37 (r = 0.37, p-value = 0.000) โดยมีลักษณะความสัมพันธในเชิงบวก 
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แสดงใหเห็นวา เมื่อขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 มีการรับรูภาวะผูนําของผูนํา
เพิ่มขึ้น จะทําใหความสุขในการปฏิบัติงานดานอารมณทางลบเพิ่มขึ้นตามไปดวย

เมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว เปนดังนี้ 
ดานลักษณะทางกาย พบวา มีความสัมพันธกับความสุขในการปฏิบัติงานดานอารมณ

ทางลบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันเทากับ
0.33 (r = 0.33, p-value = 0.001) โดยมีลักษณะความสัมพันธในเชิงบวก แสดงใหเห็นวา เมื่อ
ขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 มีการรับรูภาวะผูนําดานลักษณะทางกายของผูนํา
เพิ่มขึ้น จะทําใหความสุขในการปฏิบัติงานดานอารมณทางลบเพิ่มขึ้น

ดานภูมิหลังทางสังคม พบวา มีความสัมพันธกับความสุขในการปฏิบัติงานดานอารมณ
ทางลบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันเทากับ
0.37 (r = 0.37, p-value = 0.000) โดยมีลักษณะความสัมพันธในเชิงบวก แสดงใหเห็นวา เมื่อ
ขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 มีการรับรูภาวะผูนําดานภูมิหลังทางสังคมของผูนํา
เพิ่มขึ้นจะทําใหความสุขในการปฏิบัติงานดานอารมณทางลบเพิ่มขึ้น

ดานสติปญญาความรูความสามารถ พบวา มีความสัมพันธกับความสุขในการ
ปฏิบัติงาน ดานอารมณทางลบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ของเพียรสันเทากับ 0.27 (r = 0.27, p-value = 0.005) โดยมีลักษณะความสัมพันธในเชิงบวก 
แสดงใหเห็นวา เมื่อขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 มีการรับรูภาวะผูนําดาน
สติปญญาความรูความสามารถของผูนําเพิ่มขึ้น จะทําใหความสุขในการปฏิบัติงานดานอารมณทาง
ลบเพิ่มขึ้น

ดานบุคลิกภาพ พบวา มีความสัมพันธกับความสุขในการปฏิบัติงานดานอารมณทางลบ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันเทากับ 0.32 (r = 
0.32, p-value = 0.001) โดยมีลักษณะความสัมพันธในเชิงบวก แสดงใหเห็นวา เมื่อขาราชการใน
สังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 มีการรับรูภาวะผูนําดานบุคลิกภาพของผูนําเพิ่มขึ้น จะทําให
ความสุขในการปฏิบัติงานดานอารมณทางลบเพิ่มขึ้น

ดานลักษณะทางดานเทคนิคที่เกี่ยวของกับงาน พบวา มีความสัมพันธกับความสุขในการ
ปฏิบัติงานดานอารมณทางลบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ของเพียรสันเทากับ 0.31 (r = 0.31, p-value = 0.001) โดยมีลักษณะความสัมพันธในเชิงบวก 
แสดงใหเห็นวา เมื่อขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 มีการรับรูภาวะผูนําดาน
ลักษณะทางดานเทคนิคที่เกี่ยวของกับงานของผูนําเพิ่มขึ้น จะทําใหความสุขในการปฏิบัติงานดาน
อารมณทางลบเพิ่มขึ้น
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ดานลักษณะทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ พบวา มีความสัมพันธกับความสุขในการ
ปฏิบัติงานดานอารมณทางลบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ของเพียรสันเทากับ 0.35 (r = 0.35, p-value = 0.000) โดยมีลักษณะความสัมพันธในเชิงบวก 
แสดงใหเห็นวา เมื่อขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 มีการรับรูภาวะผูนําดาน
ลักษณะทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธของผูนําเพิ่มขึ้น จะทําใหความสุขในการปฏิบัติงานดาน
อารมณทางลบเพิ่มขึ้น 

สวนที่  7 สรุปผลการเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการรับรูภาวะผูนํา และความสุขในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6
จากการศึกษาสามารถสรุปผลการเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอการรับรูภาวะผูนําและ

ความสุขในการปฏิบัติงานของขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 ไดดังนี้

ตารางที่ 34  สรุปผลการเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับการรับรูภาวะผูนําและความสุขในการ
 ปฏิบัติงานของขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6

สมมติฐาน ผลการทดสอบ สถิติที่ใช

สมมติฐาน

1.  ปจจัยสวนบุคคลของขาราชการในสังกัดสํานักงาน

สรรพากรภาค 6 ที่แตกตางกันจะมีการรับรูภาวะผูนํา

แตกตางกัน

1.1 เพศที่แตกตางกันจะมีการรับรูภาวะผูนํา ยอมรับ t-test

แตกตางกัน

1.2  อายุที่แตกตางกันจะมีการรับรูภาวะผูนํา ปฏิเสธ F-test

แตกตางกัน

1.3 ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกตางกันจะมีการ ปฏิเสธ F-test

รับรูภาวะผูนําแตกตางกัน

1.4 ระดับการศึกษาที่แตกตางกันจะมีการรับรู ปฏิเสธ F-test

ภาวะผูนําแตกตางกัน

1.5 สถานภาพที่แตกตางกันจะมีการรับรูภาวะผูนํา ปฏิเสธ t-test

แตกตางกัน
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ตารางที่ 34  (ตอ)

สมมติฐาน ผลการทดสอบ สถิติที่ใช

สมมติฐาน

1.6 ตําแหนงงานที่แตกตางกันจะมีการรับรูภาวะผูนํา ปฏิเสธ F-test

แตกตางกัน

1.7 อัตราเงินเดือนที่แตกตางกนัจะมีการรับรูภาวะ ยอมรับ F-test

ผูนําแตกตางกัน

2.  ปจจัยสวนบุคคลของขาราชการในสังกัดสํานักงาน

สรรพากรภาค 6 ที่แตกตางกันจะมีความสุขในการ

ปฏิบัติงานแตกตางกัน

2.1 เพศที่แตกตางกันจะมีความสุขในการปฏิบัติงาน ยอมรับ t-test

แตกตางกัน

2.2 อายุที่แตกตางกันจะมีความสุขในการปฏิบัติงาน ยอมรับ F-test

แตกตางกัน

2.3 ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกตางกันจะมีความสุข ยอมรับ F-test

ในการปฏิบัติงานแตกตางกัน

2.4 ระดับการศึกษาที่แตกตางกันจะมีความสุขในการ ปฏิเสธ F-test

ปฏิบัติงานแตกตางกัน

2.5 สถานภาพที่แตกตางกันจะมคีวามสุขในการ ยอมรับ t-test

ปฏิบัติงานแตกตางกัน

2.6 ตําแหนงงานที่แตกตางกันจะมีความสุขในการ ยอมรับ F-test

ปฏิบัติงานแตกตางกัน

2.7 อัตราเงินเดือนที่แตกตางกนัจะมีความสุขในการ ยอมรับ F-test

ปฏิบัติงานแตกตางกัน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



103

สวนที่  8 สรุปผลความสัมพันธระหวางการรับรูภาวะผูนํากับความสุขในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6

ตารางที่ 35  สรุปผลความสัมพันธระหวางการรับรูภาวะผูนํากับความสุขในการปฏิบัติงานของ
 ขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6

สมมติฐาน ผลการทดสอบ สถิติที่ใช

สมมติฐาน

3.  การรับรูภาวะผูนํามีความสัมพันธกับความสุข ยอมรับ Pearson’s Product

ในการปฏิบัติงานของขาราชการในสังกัด Moment Correlation

สํานักงานสรรพากรภาค 6

3.1 การรับรูภาวะผูนํามีความสัมพันธกับความสุข ยอมรับ Pearson’s Product

ในการปฏิบัติงานดานความพึงพอใจในชีวิต Moment Correlation

3.2 การรับรูภาวะผูนํามีความสัมพันธกับความสุข ยอมรับ Pearson’s Product

ในการปฏิบัติงานดานความพึงพอใจในงาน Moment Correlation

3.3 การรับรูภาวะผูนํามีความสัมพันธกับความสุข ยอมรับ Pearson’s Product

ในการปฏิบัติงานดานอารมณทางบวก Moment Correlation

3.4 การรับรูภาวะผูนํามีความสัมพันธกับความสุข ยอมรับ Pearson’s Product

ในการปฏิบัติงานดานอารมณทางลบ Moment Correlation
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

         การศึกษาเรื่อง  ความสัมพันธระหวางการรับรูภาวะผูนํากับความสุขในการปฏิบัติงาน
ของขาราชการ ในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา (1) เปรียบเทียบ
ปจจัยที่มีผลตอการรับรูภาวะผูนําและความสุขในการปฏิบัติงานของขาราชการ ในสังกัดสํานักงาน
สรรพากรภาค 6 (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูภาวะผูนํากับความสุขในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 ในเชิงปริมาณ (Quantitative
Research) ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชแหลงขอมูลกลุม
ตัวอยางขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2 จํานวน 101 คน ผลการศึกษา
สรุปได ดังนี้

1.  สรุปผลการศึกษา

1.1  ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
 จากการศึกษาเรื ่อง ความสัมพันธระหวางการรับรูภาวะผูนํากับความสุขในการ

ปฏิบัติงานของขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 โดยมีกลุมตัวอยาง คือ ขาราชการที่
ปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2 ประกอบดวยฝายตาง ๆ จํานวน 10 ฝาย
ไดแก ฝายบริหารงานทั่วไป ฝายบริหารงานสํารวจ สวนกรรมวิธีและคืนภาษี สวนการวางแผนและ
ประเมินผล สวนกฎหมายและเรงรัดภาษีอาการคาง ทีมกํากับดูแล ทีมกํากับดูแลพิเศษ สํานักงาน
สรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 1 สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 2 และสํานักงาน
สรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล รวมจํานวนทั้งสิ้น 101 คน พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ
อยูในชวง 31-40 ป มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่ํากวาหรือเทากับ 5 ป มีระดับการศึกษาขั้น
สูงสุดอยูในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา สถานภาพสมรส ดํารงตําแหนงนักตรวจสอบภาษี และ
มีอัตราเงินเดือนอยูในชวง 10,001-20,000.-บาท คิดเปนรอยละ 74.30, 47.50, 33.70, 77.20, 53.40,
34.70 และ 58.40 ตามลําดับ

1.2 การรับรูภาวะผูนํา
 กลุมตัวอยางคือ ขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2 โดย

ภาพรวม มีการรับรูภาวะผูนําอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 ซึ่งเมื ่อจําแนกเปนรายดาน 
พบวา การรับรูภาวะผูนําทั้ง 6 ดาน อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ําสุดได ดังนี้
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ดานลักษณะทางดานเทคนิคที่เกี่ยวของกับงาน ดานลักษณะทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ ดาน
ลักษณะทางกาย ดานภูมิหลังทางสังคม ดานบุคลิกภาพ และดานสติปญญาความรูความสามารถ มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.91, 3.89, 3.82, 3.78, 3.74 และ 3.70 ตามลําดับ  

1.3  ความสุขในการปฏิบัติงาน
 กลุมตัวอยาง โดยภาพรวมมีความสุขในการปฏิบัติงาน อยูในระดับปานกลาง 

มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.59 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความสุขในการปฏิบัติงานดานอารมณ
ทางบวก เพียงดานเดียวที่อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 สําหรับความสุขในการปฏิบัติงาน
อีก 3 ดาน คือ ดานความพึงพอใจในงาน ดานอารมณทางลบ และดานความพึงพอใจในชีวิต อยูใน
ระดับปานกลาง โดยดานความพึงพอใจในงาน มีคาเฉลี่ยเทากับดานอารมณทางลบ มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.61 และดานความพึงพอใจในชีวิต มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.47 

1.4  ความสัมพันธระหวางการรับรูภาวะผูนํากับความสุขในการปฏิบัติงาน
1. โดยภาพรวมการรับรูภาวะผูนําทั้ง 6 ดาน มีความสัมพันธกับความสุขในการ

ปฏิบัติงานของขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันเทากับ 0.48 (r = 0.48, p-value = 0.000) เมื่อจําแนก
เปนรายดาน โดยเรียงลําดับจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงสุดไปหาต่ําสุด คือ ดานลักษณะทาง
สังคมและการมีปฏิสัมพันธ  ดานลักษณะทางดานเทคนิคที่เกี่ยวของกับงาน ดานภูมิหลังทางสังคม 
ดานบุคลิกภาพ ดานลักษณะทางกาย และดานสติปญญาความรูความสามารถ มีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสันเทากับ 0.48, 0.47, 0.42, 0.40, 0.39 และ0.35 ตามลําดับ โดยมีลักษณะ
ความสัมพันธในเชิงบวก แสดงใหเห็นวา เมื่อขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 มีการ
รับรูภาวะผูนําทั้ง 6 ดานเพิ่มขึ้น จะทําใหมีความสุขในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นตามไปดวย
 2. โดยภาพรวมการรับรูภาวะผูนํามีความสัมพันธกับความสุขในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 ทั้ง 4 ดาน คือ ดานความพึงพอใจในชีวิต ดาน
ความพึงพอใจในงาน ดานอารมณทางบวก และดานอารมณทางลบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เมื่อจําแนกเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงสุดไปหา
ต่ําสุด คือ ดานความพึงพอใจในงาน ดานอารมณทางบวก ดานความพึงพอใจในชีวิต และดาน
อารมณทางลบ มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันเทากับ 0.45, 0.42, 0.39 และ0.37 โดยมี
ลักษณะความสัมพันธในเชิงบวก แสดงใหเห็นวา เมื่อขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 มี
การรับรูภาวะผูนําเพิ่มขึ้น จะทําใหมีความสุขในการปฏิบัติงานทั้ง 4 ดานเพิ่มขึ้นตามไปดวย
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2.  การอภิปรายผล

 จากผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูภาวะผูนํากับความสุขในการปฏิบัติงาน
ของขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 ผูวิจัยไดสรุปผลการศึกษาขอมูลขางตนไวแลว 
จึงขอเสนอประเด็นสําคัญในการอภิปราย ดังนี้

  สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6
ที่แตกตางกันจะมีการรับรูภาวะผูนําแตกตางกัน ประกอบดวย

1. เพศที่แตกตางกันจะมีการรับรูภาวะผูนําแตกตางกัน จากการทดสอบสมมติฐาน 
พบวา ขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 ที่มีเพศแตกตางกัน จะมีการรับรูภาวะผูนํา
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของโชติณัฏฐ 
คงพานิช (2547) ไดทําการศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบการรับรูภาวะผูนําและความพึงพอใจของ
ผูใตบังคับบัญชาที่มีตอการบังคับบัญชาของหัวหนางานเพศชายและเพศหญิง ผลการศึกษาพบวา 
ภาวะผูนําของหัวหนางานเพศชายและภาวะผูนําของหัวหนางานเพศหญิงตามการรับรูของ
ผูใตบังคับบัญชามีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
 2. อายุที่แตกตางกันจะมีการรับรูภาวะผูนําแตกตางกัน จากการทดสอบสมมติฐาน 
พบวา ขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 ที่มีอายุแตกตางกันจะมีการรับรูภาวะผูนํา
ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของปรีชา เชื้อพลากิจ (2547) ไดทําการศึกษาเรื่อง 
ภาวะผูนําของอัยการจังหวัด ผลการศึกษาพบวา ลักษณะเดนของอัยการจังหวัดคือมีอายุมากกวา 
40 ป และสวนใหญเคยไดรับการฝกอบรมภาวะผูนํา โดยอายุไมมีผลตอการใชภาวะผูนําที่
แตกตางกัน 

3. ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกตางกันจะมีการรับรูภาวะผูนําแตกตางกัน จากการ
ทดสอบสมมติฐาน พบวา ขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 ที่มีระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานที่แตกตางกันจะมีการรับรูภาวะผูนําไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของรุงฟา 
ชัยงามเมือง (2547) ไดทําการศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําของหัวหนางานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ในทัศนะของผูใตบังคับบัญชา ผลการศึกษาพบวา ระยะเวลาการดํารงตําแหนงหัวหนางาน ไมมีผล
ทําใหการรับรูภาวะผูนําแตกตางกัน 

4. ระดับการศึกษาที่แตกตางกันจะมีการรับรูภาวะผูนําแตกตางกัน จากการทดสอบ
สมมติฐาน พบวา ขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 ที ่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน
จะมีการรับรูภาวะผูนําไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของรัษฎาวรรณ โพธิขันธ 
(2548) ไดทําการศึกษาเรื่อง การรับรูภาวะผูนําและศักยภาพในการทํางานของเจาหนาที่
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สาธารณสุขในจังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบวา เจาหนาที่สาธารณสุขในจังหวัดจันทบุรี ที่มีระดับ
การศึกษาแตกตางกันมีการรับรูภาวะผูนําไมแตกตางกัน

5. สถานภาพที่แตกตางกันจะมีการรับรูภาวะผูนําแตกตางกัน จากการทดสอบ
สมมติฐานพบวา ขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 ที่มีสถานภาพที่แตกตางกันจะมี
การรับรูภาวะผูนําไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของสุภาวดี ติมินทระ (2550) ได
ทําการศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําในการพัฒนาทองถิ่นของกรรมการองคการบริหารสวนตําบล อําเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาพบวา กรรมการองคการบริหารสวนตําบล ที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน 
มีภาวะผูนําในการพัฒนาทองถิ่นดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับอํานาจหนาที่และหลักการและ
กระบวนการวางแผน และดานการรับรูขาวสารในเรื่องการพัฒนาทองถิ่นและอื่น ๆ ไมแตกตางกัน

6. ตําแหนงงานที่แตกตางกันจะมีการรับรูภาวะผูนําแตกตางกัน จากการทดสอบ
สมมติฐาน พบวา ขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 ที่มีตําแหนงงานที่แตกตางกัน
จะมีการรับรูภาวะผูนําไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของสุภาวดี ติมินทระ(2550) 
ไดทําการศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําในการพัฒนาทองถิ่นของกรรมการองคการบริหารสวนตําบล อําเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาพบวา กรรมการองคการบริหารสวนตําบล ที่มีตําแหนงงาน
แตกตางกัน มีภาวะผูนําในการพัฒนาทองถิ่นดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับอํานาจหนาที่และ
หลักการ และกระบวนการวางแผน และดานการรับรูขาวสารในเรื่องการพัฒนาทองถิ่นและอื่นๆ ไม
แตกตางกัน

 7. อัตราเงินเดือนที่แตกตางกันจะมีการรับรูภาวะผูนําแตกตางกัน จากการทดสอบ
สมมติฐาน พบวา ขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 ที่มีอัตราเงินเดือนที่แตกตางกัน 
จะมีการรับรูภาวะผูนําแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อันอาจเนื่องมาจาก
ขาราชการแตละคนจะมีฐานอัตราเงินเดือนที่แตกตางกัน ซึ่งขึ้นอยูกับการปรับระดับอัตราเงินเดือน
ในแตละปงบประมาณที่แตละบุคคลไดรับ โดยขาราชการแตละคนจะไดรับการพิจารณาปรับอัตรา
เงินเดือนแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับผลงานและผลการพิจารณาความดีความชอบของผูบังคับบัญชา
แตละคน ขาราชการที่ไดรับการพิจารณาความดีความชอบระดับสูง อัตราเงินเดือนก็จะสูงกวา
ขาราชการที่ไดรับการพิจารณาความดีความชอบระดับต่ํา ดังนั้นการรับรูภาวะผูนําของแตละบุคคล
ยอมแตกตางกันไปตามอัตราเงินเดือนและประสบการณของแตละคน 

 สมมติฐานที่ 2 ปจจัยสวนบุคคลของขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6
ที่แตกตางกันจะมีความสุขในการปฏิบัติงานแตกตางกัน ประกอบดวย

1. เพศที่แตกตางกันจะมีความสุขในการปฏิบัติงานแตกตางกัน จากการทดสอบ
สมมติฐาน พบวา ขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 ที่มี เพศที่แตกตางกันจะมี
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ความสุขในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ กุญธิภา กิติวงษประทีป (2550) ไดทําการศึกษาเรื่อง การรับรูเศรษฐกิจพอเพียง
กับคุณภาพชีวิตในการทํางานและความสุขในการทํางานของพนักงาน : ศึกษาเฉพาะกรณี
พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค ผลการศึกษาพบวา พนักงานที่มีปจจัยสวนบุคคลดานเพศแตกตาง
กันมีความสุขในการทํางานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 2. อายุที่แตกตางกันจะมีความสุขในการปฏิบัติงานแตกตางกัน จากการทดสอบ
สมมติฐาน พบวา ขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 ที่มีอายุที่แตกตางกันจะมี
ความสุขในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ อภิชาติ ภูพานิช(2551) ไดทําการศึกษาเรื่องการใชดัชนีวัดระดับความสุขในการ
ทํางานของบุคลากรสังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผลการศึกษาพบวา ชวง
อายุที่แตกตางกันจะมีทัศนะตอความสุขในการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 และสอดคลองกับผลการวิจัยของนภัชชล รอดเที่ยง (2550) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มี
อิทธิพลตอความสุขในการทํางานของบุคลากรที่สังกัดศูนยอนามัย ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผลการศึกษาพบวา อายุมีความสัมพันธกับความสุขในการทํางาน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

3. ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกตางกันจะมีความสุขในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 
จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 ที่มีระยะเวลา
การปฏิบัติงานที่แตกตางกันจะมีความสุขในการปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของสุนันทา ศรีดากุล (2546) ไดทําการศึกษาเรื่องการ
เปรียบเทียบความสุขและประสิทธิผลในการทํางานของขาราชการกระทรวงศึกษาธิการที่มี
จริยธรรมในการทํางานและการกํากับการแสดงออกของตนแตกตางกัน ผลการศึกษาพบวา 
ขาราชการที่มีปจจัยทางชีวสังคมในดานอายุงานตางกันมีความสุขตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05

 4. ระดับการศึกษาที่แตกตางกันจะมีความสุขในการปฏิบัติงานแตกตางกัน จากการ
ทดสอบสมมติฐาน พบวา ขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 ที่มีระดับการศึกษาที่
แตกตางกันจะมีความสุขในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของศิวิมล 
คํานวล (2552) ไดทําการศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางการมองโลกในแงดี ความสามารถในการ
เผชิญและฟนฝาอุปสรรค และความสุข : กรณีศึกษาพนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง ผลการศึกษา
พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษาไมมีผลตอความสุข และสอดคลองกับผลการวิจัยของ 
จงจิต เลิศวิบูลยมงคล (2546) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล 
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การไดรับการเสริมสรางพลังอํานาจในงานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ กับความสุขในการทํางานของ
พยาบาลประจําการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ ผลการศึกษาพบวา ระดับการศึกษาไมมี
ความสัมพันธกับความสุขในการทํางาน

 5. สถานภาพที่แตกตางกันจะมีความสุขในการปฏิบัติงานแตกตางกัน จากการทดสอบ
สมมติฐาน พบวา ขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 ที่มีสถานภาพที่แตกตางกันจะมี
ความสุขในการปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของรัชนีวรรณ ชางทํารอง (2550) ไดทําการศึกษาเรื ่องปจจัยที่สงผลตอความสุขของ
ภาคเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ ผลการศึกษาพบวา ภาคเอกชนที่มีสถานภาพตางกันมีความสุข
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และตรงกันขามกับผลการวิจัยของกัลยารัตน 
อองคณา (2549) ไดทําการศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล การรับรูคุณคาในตน 
สภาพแวดลอมในงาน กับความสุขในการทํางานของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลเอกชน เขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา สถานภาพสมรสไมมีความสัมพันธกับความสุขในการทํางาน

6. ตําแหนงงานที่แตกตางกันจะมีความสุขในการปฏิบัติงานแตกตางกัน จากการ
ทดสอบสมมติฐาน พบวา ขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 ที่มีตําแหนงงานที่
แตกตางกันจะมีความสุขในการปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลองกับผลการวิจัยของภูเบศร ปนแกว (2550) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอความสุข
ของภาครัฐในจังหวัดเพชรบูรณ ผลการศึกษาพบวา ความสุขของภาครัฐในจังหวัดเพชรบูรณเมื่อ
เปรียบเทียบ พบวา ลักษณะงานที่รับผิดชอบที่แตกตางกัน จะมีความสุขแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01

 7. อัตราเงินเดือนที่แตกตางกันจะมีความสุขในการปฏิบัติงานแตกตางกัน จากการ
ทดสอบสมมติฐาน พบวา ขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 ที่มีอัตราเงินเดือนที่
แตกตางกันจะมีความสุขในการปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลองกับผลการวิจัยของจีระศักดิ์ ทัพผา (2550) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอความสุข
ของภาคประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ ผลการศึกษาพบวา ภาคประชาชนที่มีอัตราเงินเดือนหรือ
รายไดตอเดือนตางกัน มีความสุขแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
สอดคลองกับผลการวิจัยของสุกัญญา อินตะโดด (2550) ไดทําการศึกษาเรื่องความสัมพันธ
ระหวางพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการความตองการมีสวนรวมในองคการและความสุข
ในการทํางาน : กรณีศึกษา อุตสาหกรรมสิ่งทอในเขตภาคเหนือตอนบน ผลการศึกษาพบวา 
พนักงานสิ่งทอในเขตภาคเหนือตอนบนที่มีปจจัยทางชีวสังคมเฉพาะดานรายไดตางกันมีความสุข
ในการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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 สมมติฐานที่ 3 การรับรูภาวะผูนํามีความสัมพันธกับความสุขในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 สรุปได ดังนี้

 การรับรูภาวะผูนําทั้ง 6 ดาน คือ ดานลักษณะทางกาย ดานภูมิหลังทางสังคม ดาน
สติปญญาความรูความสามารถ ดานบุคลิกภาพ ดานลักษณะทางดานเทคนิคที่เกี่ยวของกับงาน 
และดานลักษณะทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ มีความสัมพันธกับความสุขในการปฏิบัติงาน
ดานความพึงพอใจในชีวิต ดานความพึงพอใจในงาน ดานอารมณทางบวก และดานอารมณทางลบ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธในเชิงบวก อาจสรุปผลการวิจัยไดวา 
เนื่องจากการรับรูภาวะผูนําทั้ง 6 ดาน ของขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 อยูใน
ระดับมาก โดยเฉพาะดานลักษณะทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ และดานลักษณะทางดาน
เทคนิคที่เกี่ยวของกับงาน ที่มีความโดดเดนมากกวาดานอื่น ๆ อาจเนื่องมาจากลักษณะของงาน
สรรพากรเปนงานดานการใหบริการผู เสียภาษีที่มีความหลากหลาย ทั้งบริษัทหางรานและ
ประชาชนทั่วไป ซึ่งในการปฏิบัติงานจะตองมีการติดตอสื่อสารกันและสามารถเกิดขอโตแยงใน
ประเด็นภาษีไดทุกเวลา ซึ่งหากขาราชการผูปฏิบัติงานไมสามารถที่จะหาขอยุติในการเจรจา
ตอรองกับผูเสียภาษีได ทําใหตองมีการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรวมกันเสนอ
แนวทางในการแกไขปญหาตาง ๆ กับผูบังคับบัญชา เพราะอํานาจในการตัดสินใจลําดับสูงสุด
ก็คือผูบังคับบัญชา เพื่อใหการปฏิบัติงานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี บนพื้นฐานของความถูกตอง
ตามกฎหมาย การลดหยอนผอนปรน ความเสมอภาค ความเปนธรรม และความพึงพอใจตอ
ทุกฝาย ดังนั้นขาราชการสวนใหญจึงตองมีการติดตอสื่อสารกับผูบังคับบัญชาอยางตอเนื่อง
สม่ําเสมอ เพื่อรายงานผลการดําเนินการและนําเสนอผลการปฏิบัติงานอยูตลอดเวลา ทําใหได
สัมผัส ไดรับรูถึงความกระตือรือรน ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ 
ความมุงมั่นในการปฏิบัติงานและศักยภาพของความเปนผูนําของผูบังคับบัญชา ตอการแกไข
ปญหาที่มีความหลากหลายและแตกตางกัน ทั้งในสถานการณเฉพาะหนา และในสถานการณ
ที่สงผลตอเนื่องในระยะยาว โดยผูบังคับบัญชาจะตองมีการแสดงออกถึงภาวะผูนําจากการใช
ทักษะและประสบการณดานตาง ๆ ที่สามารถทําใหผูเสียภาษีและขาราชการผูปฏิบัติงานยอมรับ
ดวยความเต็มใจ ขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 จึงมีการรับรูภาวะผูนําของ
ผูบังคับบัญชาอยูในระดับมาก และการรับรูภาวะผูนํามีความสัมพันธตอความสุขในการปฏิบัติงาน
ของขาราชการในทุกดาน ประกอบกับผลการศึกษาที่พบวา ความสุขในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการอยูในระดับปานกลาง จึงสามารถสรุปไดวา เมื่อขาราชการมีการรับรูภาวะผูนําเพิ่มมาก
ขึ้น ขาราชการเกิดความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ทําใหเกิดความพึงพอใจในงาน ความพึงพอใจใน
ชีวิต มีอารมณทางบวกสูงกวาอารมณทางลบ จึงมีความสุขเพิ่มขึ้นตามไปดวย ดังนั้นการรับรูภาวะ
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ผูนําจึงมีความสัมพันธกับความสุขในการปฏิบัติงานในเชิงบวก ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ
สุภาวดี คําเกลี้ยง (2550) ไดทําการศึกษาเรื่องคุณลักษณะของผูบริหารและความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการศึกษาพบวา คุณลักษณะของผูบริหาร
มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งโดยภาพรวมและรายดานเมื่อแยกเปนกลุมสาขาวิชาพบวาอยูในระดับมาก 
เนื่องจากคุณลักษณะผูนําทั้ง 6 ดาน ไดแก  ลักษณะทางกาย ภูมิหลังทางสังคม สติปญญา 
บุคลิกภาพ ความเกี่ยวของในงาน และลักษณะทางสังคมนั้น เปนคุณลักษณะเฉพาะของผูบริหารที่
ไดรับการพิจารณาคัดเลือกจากประชาคมของมหาวิทยาลัย และสอดคลองกับพิสมัย วัฒนาวรสกุล 
(2551) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยพยากรณความสุขในชีวิตของพนักงานองคการรัฐบาลและ
เอกชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา พนักงานในองคการรัฐบาลและ
เอกชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมมีความสุขในชีวิตในระดับปานกลาง และสอดคลองกับ
แนวคิดของ Dupuy (1977 อางถึงในพิสมัย วัฒนาวรสกุล 2551) ที่ไดใหความหมายของความสุข
วาเปนความรูสึกจากภายในของแตละบุคคลตอเหตุการณหรือสถานการณที่เปนอยู เปนความรูสึก
ของบุคคลที่มีตอชีวิตประจําวันและหนาที่การงาน ความสุขในชีวิตเกิดจากความรูสึกเฉพาะของแต
ละบุคคลที่ตอบสนองตอเหตุการณหรือสถานการณที่เปนอยูจริงในเวลานั้นแลวแสดงออกมาในรูป
ของความรูสึกที่มีความสุข ซึ่งเปนสิ่งที่ เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาในแตละบุคคลและมีความ
แตกตางกันไปตามการรับรูของแตละบุคคล ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของวิชาญ รัตนมงคลศักดิ์ 
(2546) ไดทําการศึกษาเรื่องภาวะผูนําตามการรับรูและตามความคาดหวังกับความพึงพอใจของ
พนักงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ซึ่งปฏิบัติงานอยูที่โรงไฟฟาพลังไอน้ําแมเมาะ จังหวัด
ลําปาง ผลการศึกษาพบวา ภาวะผูนําตามการรับรูกับความพึงพอใจตองานนั้นมีความสัมพันธกัน
ทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสอดคลองกับผลการวิจัยของพรรณิภา สืบสุข 
(2548) ไดทําการศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางการรับรูลักษณะงาน ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของหัวหนาหอผูปวยกับความสุขในการทํางานของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ 
ผลการศึกษาพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของหัวหนาหอผูปวยมีความสัมพันธทางบวกกับ
ความสุขในการทํางานของพยาบาลประจําการในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3.  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ

ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปปญหา และขอเสนอแนะที่มีตอการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางการรับรูภาวะผูนําและความสุขในการปฏิบัติงานของขาราชการ ในสังกัดสํานักงาน
สรรพากรภาค 6 ที่ไดจากการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามปลายเปด ดังนี้
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 ปญหาและอุปสรรคของการรับรูภาวะผูนําและความสุขในการปฏิบัติงาน

1. ดานระบบการทํางานและการพิจารณาความดีความชอบ ขาราชการมีความรูสึกวา    
“คาของคนอยูที่คนของใคร” เนื่องจากการรับรูภาวะผูนําของผูบังคับบัญชาในบางสวน พบวา 
ผูบังคับบัญชาขาดความยุติธรรมและมีลําเอียงอยางเห็นไดชัด

2. ดานการมอบหมายงานและการปฏิบัติงาน ขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากร
ภาค 6 มีความเห็นวา ปริมาณงานที่จัดใหขาราชการแตละตําแหนงมีความแตกตางกันมาก
หรือไมมีความเหมาะสม ทําใหขาราชการที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานมากรูสึกเหนื่อยหนาย, 
ทอแท และเปนทุกขกับงานที่ทํา เนื่องจากมีการกําหนดทั้งปริมาณงานที่จะตองทําใหเสร็จและมี
ขอจํากัดเกี่ยวกับระยะเวลาปฏิบัติงานใหแลวเสร็จ

3. ดานการพัฒนาศักยภาพของขาราชการ ขาราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากร
ภาค 6 มีความเห็นวา องคการควรสงเสริมสนับสนุนใหขาราชการไดมีการพัฒนาตําแหนงงาน
ใหสูงขึ้น เพื่อทําใหขาราชการสวนใหญที่ยังปฏิบัติงานอยูในตําแหนงเดิม ฐานอัตราเงินเดือนเดิม 
และรับผิดชอบงานแบบเดิมเปนระยะเวลานาน ไดรูสึกถึงการมีคุณคาในตนเองและมีความสุขใน
การปฏิบัติงานมากขึ้น

 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการรับรูภาวะผูนําและความสุขในการปฏิบัติงาน

1. จากผลการศึกษา พบวา การรับรูภาวะผูนําของขาราชการ ในสังกัดสํานักงานสรรพากร
ภาค 6 ทั้งในภาพรวมและในรายดานอยูในระดับมากทําใหเกิดผลดีกับผูบริหารของสํานักงานสรรพากร
ภาค 6 เปนอยางยิ่ง ดังนั้นผูบริหารจึงควรจัดการอบรมเกี่ยวกับเทคนิควิธีการบริหารงานใหกับผูบริหาร
รุนใหม ๆ เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูความสามารถและเพิ่มประสบการณในการทํางานใหกับผูที่จะ
กาวขึ้นมาเปนผูบริหารในอนาคต  และควรมีการจัดสัมมนาเปนประจําทุกเดือน เกี่ยวกับเทคนิคในแตละ
ดานตามความตองการของผูบริหารเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแลกเปลี่ยน
ประสบการณการทํางานซึ่งกันและกัน กอใหเกิดความสามัคคีและความเขาใจในการปฏิบัติงาน
อยางตอเนื่อง อันจะทําใหการบริหารงานภายในสํานักงานสรรพากรภาค 6 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 2. จากผลการศึกษา พบวา ความสุขในการปฏิบัติงานของขาราชการ ในสังกัดสํานักงาน
สรรพากรภาค 6 ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ยกเวนดานอารมณทางบวกอยูในระดับมาก ดังนั้น 
ผูบริหารจึงควรสงเสริมใหขาราชการมีความสุขในการปฏิบัติงานมีความรัก ความผูกพันและภูมิใจกับ
ผลงานที่ทําเพิ่มขึ้น โดยใหความสําคัญและสงเสริมความกาวหนาในการปฏิบัติงาน เชน การ
มอบหมายงานอยางเปนธรรมใหเหมาะสมกับความรูความสามารถ  การจัดสวัสดิการและสภาพ 
แวดลอมในการทํางานใหเหมาะสม การพิจารณาความดีความชอบอยางเหมาะสมโปรงใสเปนรูปธรรม 
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มีการแจกแจงหลักเกณฑการประเมินผล และแจงผลการประเมินใหขาราชการทราบ มีการจัดสัมมนา
เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในการทํางานและทําใหขาราชการรูสึกผอนคลายจากภาวะความจําเจและ
ความเครียด และมีการชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เปนตน  

 3. จากผลการศึกษา พบวา การรับรูภาวะผูนํามีความสัมพันธกับความสุขในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการ ในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 แสดงใหเห็นวาการรับรูภาวะผูนํา
ของผูใตบังคับบัญชาตอผูบังคับบัญชาสํานักงานสรรพากรภาค 6 มีอิทธิพลตอความสุขในการ
ปฏิบัติงานโดยเฉพาะการรับรูดานลักษณะทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ และดานลักษณะ
ทางดานเทคนิคที่เกี่ยวของกับงาน จะสงผลตอความสุขในการปฏิบัติงานเปนอยางมาก และ
กอใหเกิดความพึงพอใจในงานและอารมณทางบวกในการปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงเปนผลดีตอผูบริหาร
ที่จะจัดใหมีการอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานในทุก ๆ ดาน และเทคนิคในการปฏิบัติตนตอ
ขาราชการที่ปฏิบัติงานภายใตการบังคับบัญชาใหกับผูบริหารยุคใหม เพื่อจะทําใหขาราชการมี
ความสุขในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น อันจะสงผลใหสํานักงานสรรพากรภาค 6 มีผลการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป

4.  ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป

 1. ควรศึกษาความคาดหวังของขาราชการ ในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 ที่มีตอ
ภาวะผูนําของผูบังคับบัญชา

2. ควรศึกษาวัฒนธรรมองคการและปจจัยดานอื่น ๆ ที่สงผลตอความสุขในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการ ในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6

3. ควรศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูภาวะผูนําและระดับความสุขในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการ ในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 ในเชิงคุณภาพ เพื่อเปรียบเทียบกับ
ผลการศึกษาในเชิงปริมาณ และเพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาบุคลากรขององคการ
ตอไป
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เลขที่แบบสอบถาม..............

แบบสอบถาม
เรื่อง  ความสัมพันธระหวางการรับรูภาวะผูนํากับความสุขในการปฏิบัติงานของขาราชการ ในสังกัด

สํานักงานสรรพากรภาค 6

คําชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการทําวิจัยในระดับปริญญาโท  หลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูภาวะผูนํากับความสุขในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการ ในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6  

แบบสอบถามนี้เปนขอคําถามเกี่ยวกับการรับรูภาวะผูนํากับความสุขในการปฏิบัติงาน
ของขาราชการ ในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 6 ประกอบดวย 4 สวน จํานวน 7 หนา ดังนี้

สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลของประชากร จํานวน 7 ขอ
สวนที่ 2 แบบสอบถามการรับรูลักษณะภาวะผูนํา จํานวน 38 ขอ
สวนที่ 3 แบบสอบถามความสุขในการปฏิบัติงาน จํานวน 30 ขอ
สวนที่ 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ

ผูวิจัยใครขอความอนุเคราะหจากทานโปรดตอบคําถามในแบบสอบถามตามสภาพ
ความเปนจริงหรือตามความคิดเห็นของทานใหครบทุกขอ  คําตอบของทานมีคุณคาตองานวิจัยอยางยิ่ง  
ผูวิจัยจะเก็บขอมูลที่ไดรับจากทานเปนความลับ  โดยจะนําไปใชในการวิเคราะหและสรุปผลการวิจัย
เปนภาพรวมสําหรับงานวิจัยในครั้งนี้เทานั้น  ขอมูลที่ตรงกับความเปนจริงและสมบูรณจะชวยใหการ
วิจัยดําเนินไปดวยความถูกตองแมนยํา  และหากมีขอสงสัยหรือขอปญหาที่ไมเขาใจในประเด็นคําถาม
ประการใด โปรดติดตอผูวิจัยไดที่  E-mail : nattaya.pr@rd.go.th

ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงที่ทานใหความรวมมือ ในการตอบแบบสอบถาม  
ครั้งนี้

   
                          นางสาวนาฏยา  ปรัชญาชัย (ผูวิจัย)

                         นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
                          สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
                         บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
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สวนที่ 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ()  ลงใน (     )  หนาขอความที่เปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน
1. เพศ

1.(   ) ชาย 2.(   ) หญิง
2. อายุ            

1.(   ) ต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป 2.(   ) 21-30 ป
3.(   ) 31-40 ป 4.(   ) 41-50 ป
5.(   ) มากกวา 50 ปขึ้นไป

3. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ในสํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2 
1.(   ) ต่ํากวาหรือเทากับ 5 ป 2.(   ) 6-10 ป
3.(   ) 11-15  ป 4.(   ) 16-20 ป
5.(   ) 21-25 ป 6.(   ) มากกวา  25 ปขึ้นไป

4. ระดับการศึกษา
1.(   ) ต่ํากวาปริญญาตรี 2.(   ) ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
3.(   ) สูงกวาปริญญาตรี

5. สถานภาพ
1.(   ) โสด 2.(   ) สมรส
3.(   ) หมาย 4.(   ) หยาราง
5.(   ) แยกกันอยู 6.(   ) ไมไดสมรสแตมีคูครองอยู

ดวยกัน
6. ปจจุบันดํารงตําแหนง

1.(   ) นิติกร 2.(   ) นักตรวจสอบภาษี
3.(   ) นักวิชาการสรรพากร 4.(   ) นักวิชาการภาษี
5.(   ) นักวิชาการเงินและบัญชี 6.(   ) นักวิชาการพัสดุ
7.(   ) เจาพนักงานการเงินและบัญชี 8.(   ) เจาพนักงานพัสดุ
9.(   ) เจาพนักงานสรรพากร 10.(   ) เจาพนักงานธุรการ

7. อัตราเงินเดือน
1.(   ) ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท 2.(   ) 10,001-20,000 บาท
3.(   ) 20,001-30,000 บาท 4.(   ) มากกวา 30,000 บาทขึ้นไป
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สวนที่ 2 แบบสอบถามการรับรูภาวะผูนําของสํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองวางทางขวามือทายขอความที่ตรงกับความคิดเห็น
                ของทานที่มีตอผูนํามากที่สุดเพียงคําตอบเดียว  ซึ่งในแตละชองมีความหมาย  ดังนี้

5  หมายถึง  การรับรูลักษณะภาวะผูนํา  อยูในระดับมากที่สุด
4  หมายถึง  การรับรูลักษณะภาวะผูนํา  อยูในระดับมาก
3  หมายถึง  การรับรูลักษณะภาวะผูนํา  อยูในระดับปานกลาง
2  หมายถึง  การรับรูลักษณะภาวะผูนํา  อยูในระดับนอย
1  หมายถึง  การรับรูลักษณะภาวะผูนํา  อยูในระดับนอยที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ที่สุด

การรับรูของทานตอลักษณะภาวะผูนําของทาน

5 4 3 2 1

1.  ลักษณะทางกาย

1. มีสุขอนามัยที่ดี

2. มีสุขภาพรางกายแข็งแรง  สมบูรณ  กระฉับกระเฉง

3. มีสุขภาพรางกายเอื้ออํานวย ตอการปฏิบัติงาน

4. มีสุขภาพจิตดี  ยิ้มแยม  แจมใส

5. มีรูปรางลักษณะทางกายดี  และสงาผาเผย

6. แตงกายไดเหมาะสมกับกาลเทศะ

2. ภูมิหลังทางสังคม

7. เปนผูที่มาจากครอบครัวที่ดี

8. เปนผูที่คนในสังคมสวนใหญยอมรับวาเปนคนดี

9. สามารถปรับตัวเขากับสังคมทุกระดับไดเปนอยางดี

10. สามารถเรียนรูปญหาสังคมรอบตัวไดอยางรวดเร็ว

11. สามารถปรับตัวเขากับความเครียดไดในทุกสภาวะ

12. มีความสามารถในการแสวงหาความรูและรูทันตอ
เหตุการณตาง ๆ

13. เปนผูที่มีความซื่อสัตย  สุจริต
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ระดับความคิดเห็น
มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ที่สุดการรับรูของทานตอลักษณะภาวะผูนําของทาน

5 4 3 2 1

3.  สติปญญาความรูความสามารถ

14. มีคุณวุฒิทางการศึกษาเหมาะสมกับลักษณะงาน

15. มีความรอบรู  และเขาใจในหนวยงานทางดาน 
การบริหารงานภาษีอากร

16. มีปฏิภาณไหวพริบ  และความเฉลียวฉลาด
ในการแกปญหาเฉพาะหนา

17. มีความรูเกี่ยวกับนโยบาย  กฎหมายทางการบริหาร
งานสรรพากร

18. มีวิธีการจูงใจบุคลากรใหมีความรวมมือในการปฏิบัติงาน

19. เปนผูที่สามารถถายทอดขอมูล ขาวสารใหผูใตบังคับบัญชา
เขาใจได

4.  บุคลิกภาพ

20. มีความกระตือรือรนในการทํางาน

21. เปนผูใฝศึกษา คนควา หาความรูอยูเสมอ

22. มีความสุขุม เยือกเย็น รอบคอบ สามารถควบคุมอารมณ
ไดดี

23. มีพฤติกรรมเหมาะสม ถูกตองกับกาลเทศะ

24. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค

25. มีความเชื่อมั่นในตนเองและกลาตัดสินใจ

26. สามารถแสดงความคิดเห็นตอทุกสถานการณได
อยางเหมาะสม

5.  ลักษณะทางดานเทคนิคที่เกี่ยวของกับงาน

27. มีความสามารถที่จะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
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ระดับความคิดเห็น
มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ที่สุด

การรับรูของทานตอลักษณะภาวะผูนําของทาน

5 4 3 2 1

28. มีทักษะและประสบการณ  ในการบริหารงาน

29. สามารถบริหารงานไดบรรลุเปาหมายตามที่
กําหนดไว

30. มีความรับผิดชอบในการทํางาน

31. เปนผูมีความมุงมั่น  มานะอดทน  สามารถแกไข
ปญหาไดจนสําเร็จลุลวง

32. มีความเสียสละ  และอุทิศเวลาสวนตนในการ
ทํางานเต็มตามศักยภาพ

6.  ลักษณะทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ

33. สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี

34. มีการปรับตัวเขากับกระบวนการกลุมไดดี

35. มีมนุษยสัมพันธดี  เปนกันเอง

36. มีความยืดหยุน  และยอมรับความคิดเห็น
ของผูอื่น

37. มีความสามารถในการประสานงานกับหนวยงาน
ทั้งภายในและภายนอกไดดี

38. มีเกียรติยศศักดิ์ศรีและเปนที่เชื่อถือศรัทธาของ
บุคคลทั่วไป
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สวนที่ 3  แบบสอบถามความสุขในการปฏิบัติงาน
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองวางทางขวามือทายขอความที่ตรงกับความรูสึกของทาน
               มากที่สุดเพียงคําตอบเดียว  ซึ่งในแตละชองมีความหมาย  ดังนี้

5 หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับการรับรูของทานอยูในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับการรับรูของทานอยูในระดับมาก
3 หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับการรับรูของทานอยูในระดับปานกลาง
2 หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับการรับรูของทานอยูในระดับนอย
1 หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับการรับรูของทานอยูในระดับนอยที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ที่สุด

ความรูสึกตอความสุขในการปฏบิัติงานของทาน

5 4 3 2 1

1. ความพึงพอใจในชีวิต

1. โดยภาพรวม  ทานพอใจในสิ่งที่เปนอยูในชีวิต ประจําวัน

2. หากเปลี่ยนแปลงได  ทานคิดวาจะไมเปลี่ยนแปลงอะไรเลย
ในชีวิต

3. ทานไมพอใจในบทบาทในสังคมของทาน

4. ทานรูสึกวาสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตเปนสิ่งที่ดี

5. ทานรูสึกทอแท / เหนื่อยหนาย  กับการดํารงชีวิต
ในปจจุบัน

6. ทานไมเคยภูมิใจในตัวเองกับชีวิตที่เปนอยูใน
ปจจุบัน

7. ทานรูสึกไดวาชีวิตของทานจะดีขึ้นกวานี้

8. ทานพอใจกับชีวิตในปจจุบัน

9. ทานรูสึกวาชีวิตของทานยังไมสมบูรณ

10. ทานประสบความสําเร็จในชีวิตตามที่ตั้งเปาหมายไว

2. ความพึงพอใจในงาน
11. ทานพอใจที่ไดทํางานที่ไดรับมอบหมาย
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ระดับความคิดเห็น
มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ที่สุด

ความรูสึกตอความสุขในการปฏบิัติงานของทาน

5 4 3 2 1

12. ทานรักและผูกพันกับงานที่ทานทํา

13. ในบางสถานการณทานรูสึกวาการทํางาน
ลวงเวลาเปนสิ่งที่จําเปนเพื่อใหงานสําเร็จ

14. ทานพอใจกับสภาพแวดลอมในการทํางาน

15. ทานรูสึกดีเมื่องานที่ทําสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย

16. ทานรูสึกวางานที่ทําไมเหมาะสมกับตัวทาน

17. ทานรูสึกวางานที่ทําไมเปนอยางที่ตั้งใจ

18. ทานรูสึกไมสนุกกับงานที่ทําในปจจุบัน

19. ทานไมเคยภูมิใจกับงานที่รับผิดชอบในปจจุบัน

20. ทานภูมิใจในผลการทํางานของตนเอง

3. อารมณของทานตองาน / การปฏิบัตงิาน

21. ทานรูสึกวาตนเองมีคุณคา  เมื่อไดทํางาน

22. ทานอารมณดีขณะทํางาน

23. ทานสนุกสนานกับการทํางาน

24. ทานกระตือรือรนและอยากที่จะทํางาน

25. ทานทุมเทและเอาใจใสกับงานที่ทํา

26. ทานเบื่อหนายกับการทํางาน

27. ทานหงุดหงิด  อารมณไมดีกับการทํางาน

28. ทานเคยรูสึกไมอยากทํางาน

29. ทานไมชอบใจ  หรือไมสบายใจ  เมื่อเห็นการกระทํา
ที่ไมถูกตอง

30. ทานอยากยายหรือเปลี่ยน ที่ทํางานใหม
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สวนที่ 4  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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ประวัติผูวิจัย

ชื่อ-สกุล นางสาวนาฏยา  ปรัชญาชัย

ที่อยู 33 หมู 1 ตําบลออมนอย อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

ที่ทํางาน สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2
25/125 หมู 4 ตําบลออมใหญ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2533 สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นตน (การบัญชี) 
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

พ.ศ.2539 สําเร็จการศึกษาปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารทั่วไป
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

พ.ศ.2551 ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชา การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทํางาน

พ.ศ.2536-2539 กองภาษีหัก ณ ที่จายและคืนภาษี กรมสรรพากร
พ.ศ.2540-2541 สํานักงานสรรพากรพื้นที่ 16
พ.ศ.2541-2543 สํานักงานสรรพากรภาค 6
พ.ศ.2543-2544 สํานักงานสรรพากรภาค 2
พ.ศ.2544-ปจจุบัน สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2
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