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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษาความพึงพอใจในการบริหารงานของสถานี

ตำรวจภูธรสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 2. ศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 3. 
ศึกษาเปรียบเทียบความความพึงพอใจในการบริหารงานของสถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จำแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล 4. ศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการบริหารงานของสถานีตำรวจภูธรสองพี่
น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จำกัดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 113 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การทดสอบความแปรปรวน และการ
วิเคราะห์ถดถอยพห ุ
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1.) ภาวะผู้นำของผู้บริหารงานของสถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวมมีภาวะผู้นำอยู่ในระดับ
ค่อนข้างมาก 
 2.) ความพึงพอใจในการบริหารงานของสถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวม มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับค่อนข้างมาก 
 3.) บุคลากรที่มี สถานภาพต่างกันความพึงพอใจในการบริหารงานของสถานีตำรวจภธูรสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 
 4.) ภาวะผู้นำของผู้บริหาร ด้านการให้รางวัลอย่างเหมาะสม ด้านการสร้างวิสัยทัศน์และด้านการคำนึงถึงความเป็น
เอกัตตบุคคล มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการบริหารงานของสถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

คำสำคัญ : ภาวะผู้นำ/ความพึงพอใจ 
Abstract 

This research aimed to 1)  study the satisfaction towards administration of Song Phi Nong 
Provincial Police Station, Suphan Buri Province, 2) study the leadership of administrators of Song Phi Nong 
Provincial Police Station, Suphan Buri Province, 3) compare the satisfaction towards administration of Song 
Phi Nong Provincial Police Station, Suphan Buri Province with individual factors and 4)  to study the 
correlation between leadership of administrators and satisfaction towards administration of Song Phi Nong 
Provincial Police Station, Suphan Buri Province.  The sample size was limited to 113 people.  Research 
instrument was a rating scale questionnaire. Statistical tools were frequency, percentage, mean, standard 
deviation, t-distribution, variance test and multiple regression analysis. 



The research findings were as follows: 
1. The overall of leadership of administrators of Song Phi Nong Provincial Police Station, Suphan 

Buri Province was at rather high level. 
2. The satisfaction towards administration of Song Phi Nong Provincial Police Station, Suphan Buri 

Province was at rather high level. 
 3. Different status of officers was correlated with the satisfaction towards administration of Song 
Phi Nong Provincial Police Station, Suphan Buri Province with statistically significant level at 0.05. 
 4.  The leadership of administrators including giving a proper reward, initiating vision and 
recognizing individual differences was correlated with the satisfaction towards administration of Song Phi 
Nong Provincial Police Station, Suphan Buri Province. 
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1. บทนำ 
ภาวะผู้นำมีความสำคัญต่อการปรับกระบวนการทำงาน เพื่อให้บรรลุประสิทธิผล ขององค์กรแล้ว ผู้บริหารยังต้องให้

ความสนใจต่อบุคลากรในองค์กรด้วย ภาวะผู้นำนั้นถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้นำในการที่จะนำพา องค์กรให้ประสบ
ความสำเร็จได้ ผู้บริหารต้องเป็นผู้นำในการบริหารจัดการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นหน้าที่ของผู้นำที่จะต้องให้ความมั่นใจ เพื่อการ
ยอมรับ ของคนในองค์กร อันจะนำไปสู่ความไม่ไว้วางใจระหว่างกัน ผู้นำจะต้องมุ่งเน้นเรื่องของการสื่อความ ให้มีความชัดเจน 
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การสื่อความที่ดีนั้นถือว่าเป็นรากฐานท่ีสำคัญยิ่งในการสร้างพันธะสัญญา (commitment) และ
ทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกัน (cooperation) ในที่สุด” (ประพนธ์ ผาสุขยืด , 2541, น. 91) ในการบริหารองค์กรของ
ผู้บริหาร ย่อมต้องเผชิญความรุนแรง และความรวดเร็วท้ังกระแสของการแข่งขัน และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ดังนั้น จึงต้อง
อาศัยศักยภาพของตนเอง และของทีมงานร่วมกัน รวมถึงความมีระบบที่ต้องดำเนินไป ให้เกิดสิ่งที่ถูกต้องตลอดเวลา 
ความสำเร็จจึงจะเกิดขึ้นได้ โดยระบบที่ถูกต้องของแต่ละองค์กรนั้น ก็จะอยู่บนพื้นฐานของวิสัยทัศน์ (vision) คือ ต้องการจะ
เป็นอะไร และตั้งอยู่บนพื้นฐานของค่านิยม (value) คือ จะไปให้ถึงจุดนั้นโดยยึดอะไรเป็นหลัก ซึ่งถือว่าองค์ประกอบท้ัง 3 นี้
เป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดทิศทางหรือเป้าหมายขององค์กร การมีเป้าหมายขององค์กรที่ชัดเจนตั้งแต่แรก จะสามารถ
ประเมินผลได้ว่าผลในการดำเนินงานนั้นบรรลุประสิทธิผล (effectiveness) หรือไม่ ซึ่งเป็นกรอบความคิดใหม่ในการ
ประเมินผลที่ผู้บริหารต้องคำนึงถึงมากกว่าที่จะมุ่งแต่ประสิทธิภาพ (efficiency) เป็นหลักอย่างเดียว ซึ่งหมายถึง 
ความสามารถในการสร้างผลผลิตโดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด ใช้เวลาน้อยท่ีสุด ซึ่งจะเป็นการเปรียบเทียบสิ่งที่ได้ (output) กับ
ปัจจัยนำเข้า (input) เป็นหลัก แต่ส่วนคำว่าประสิทธิผลนั้นจะมองเน้นไปท่ีว่าสิ่งท่ีทำน้ันเป็นไปตามเป้าหมายหรอืไม่ (ประพนธ์ 
ผาสุกยืด, 2541, น. 24-25) 
 สภาพปัญหาที่พบเกี่ยวกับภาวะผู้นำของผู้บริหาร คือผู้นำไม่สามารถทำงานคนเดียวได้เราจึงควรเป็นผู้นำที่มองไป
รอบตัวเองมีมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลรอบด้านท่ีดีเยี่ยม ก็จะทำให้เราสามารถทำงานร่วมกับบุคคลต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  และจะ
ได้รับความร่วมมือท่ีดี สุดท้ายงานก็จะบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ในส่วนของการทำงานอย่างเป็นระบบไม่เป็นเพียงการสื่อ
ให้เห็นถึงความเป็นคนที่มีการคิดวางแผนการทำงานได้อย่างเป็นระเบียบแบบแผนเท่านั้นยังแสดงออกถึงความเป็นคนที่มี
ความสามารถในการแก้ไขเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอนและสามารถปรับเอา
ความรู้ความสามารถ ตลอดจนทักษะการทำงานไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหานั้น ๆ ได้ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการบริหารงานของสถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  



 2. เพื่อศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี   
 3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความความพึงพอใจในการบริหารงานของสถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการบริหารงานของสถานีตำรวจภูธรสองพี่
น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
3. สมมติฐานการวิจัย 

1.บุคลากรที่มี เพศ อายุ สถานภาพ แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการบริหารงานของสถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง 
จังหวัดสุพรรณบุรี แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  
 2. ภาวะผู้นำของผู้บริหารด้านการสร้างวิสัยทัศน์  ด้านการสร้างบารมี ด้านการคำนึงถึงความเป็นเอกัตบุคคล ด้าน
การกระตุ้นปัญญา การสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการให้รางวัลอย่างเหมาะสมมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการบริหารงาน
ของสถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  
  
4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ความสำเร็จขององค์การนั้น สามารถวัดได้จากประสิทธิภาพของผู้นำองค์การ ทำให้มองเห็นความสำคัญของผู้นำองค์การ
ว่าเปรียบเสมือนฟันเฟืองช้ินสำคัญในเครื่องจักรที่จะช่วยหมุนฟันเฟืองทุกช้ินในเครื่องจักรนั้นให้ทำงานประสานสัมพันธ์กัน และ
นำพาเครื่องจักรให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่น  
 ธงชัย สันติวงษ์( 2537, น.410อ้างถึงใน ธณิศรา แสนจริง 2555, น.22) ได้กล่าวว่า ถ้าหากได้พิจารณาถึงผลงานด้านต่าง ๆ 
ขององค์การแล้ว จะเห็นได้ว่าผลงานเหล่านั้นมีส่วนสัมพันธ์กับคุณภาพของความเป็นผู้นำของผู้บริหาร และจะเห็นได้ว่าความเป็น
ผู้นำเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับความสำเร็จในงานด้านต่าง ๆ ขององค์การ ผู้นำที่มีความสามารถอาจจะมีผลทำให้เปลี่ยนลักษณะของ
คนงาน ให้กลับกลายเป็นกลุ่มที่มีความขยันขันแข็งและช่วยให้องค์การประสบผลสำเร็จได้ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าความเป็นผู้นำจะเป็น
สิ่งสำคัญยิ่งที่จะช่วยให้องค์การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและในองค์การผู้บริหารหรือผู้นำจะนำพาองค์การไปสู่เป้าหมายที่
วางไว้ได้ขึ้นอยู่กับภาวะผู้นำของผู้บริหารหรือผู้นำ การดำเนินกิจกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสังคมเกิดจากการที่สมาชิกคนใด
คนหนึ่งใช้อิทธิพลหรืออำนาจทีมีอยู่จูงใจให้สมาชิกภายในกลุ่มคล้อยตาม เพื่อปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน พลังของกลุ่ม
จะทำงานสำเร็จได้มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้นำกลุ่มที่จะทำให้สมาชิกซึ่งเป็นผู้ตามในขณะนั้น เกิดความ
ศรัทธายอมรับ และพร้อมที่จะร่วมปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ให้สำเร็จได้  
 สะอาด ราชเฉลิม (2541, น.10อ้างถึงใน ธณิศรา แสนจริง 2555, น.22) องค์การที่ประสบความสำเร็จมีคุณลักษณะ
ประการหนึ่งที่แตกต่างไปจากองค์การที่ไม่ประสบผลสำเร็จ สิ่งนั้น คือพลวัตและภาวะผู้นำ  
 สมคิด บางโม (2539, น.218อ้างถึงใน ธณิศรา แสนจริง 2555, น.22) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้นำหรือความเป็นผู้นำที่มี
ประสิทธิภาพนั้นมีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์การ ในอันท่ีจะดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เป็นอย่างมาก 
ความล้มเหลวขององค์การต่าง ๆ ที่เป็นมา สืบเนื่องมาจากการขาดผู้นำที่มีประสิทธิภาพแทบทั้งสิ้นประสิทธิภาพของผู้นำจะเกิดขึ้นก็
ต่อเมื่อผู้นำได้ใช้ภาวะผู้นำ ซึ่งภาวะผู้นำนั้นมีหลายแบบแล้วแต่ว่าจะเลือกใช้แบบใดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง การเลือก
แบบภาวะผู้นำ ผู้นำควรคำนึงถึงผู้ใต้บังคับบัญชา สถานการณ์ และบุคลิกภาพของผู้นำเอง  
 อรุณ รักธรรม (2543, น.200-204 อ้างถึงใน ธณิศรา แสนจริง, 2555, น.25) สรุปว่า ผู้นำที่ดี ควรจะประกอบด้วย
ลักษณะที่สำคัญดังนี้ 
 1. ความรู้ (knowledge) การเป็นผู้นำ ความรู้จำเป็นมากที่สุด เพราะจะเป็นเครื่องมือช่วยรักษาสถานการณ์ต่าง ๆ 
ได้เป็นอย่างดีผู้นำหรือผู้บริหารจะต้องเป็นผู้รอบรู้ ยิ่งรอบรู้มาก ฐานะแห่งความเป็นผู้นำยิ่งมั่นคงยิ่งข้ึน 



 2. ความคิดริเริ่ม (initiative) คือ ความต้องการที่จะปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยไม่ต้องมีคำสั่งและแสดงข้อคิดเห็นที่จะ
แก้ไขสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ดีขึ้นหรือเจริญขึ้น เป็นลักษณะอย่างหนึ่งที่ผู้นำจะต้องมีและในการริเริ่มจะทำสิ่งใด จะต้องคิดก่อนทำ
เสมอ เพราะจะทำให้เรามีเหตุผลในการทำงานมากขึ้น 
 3. ความกล้าหาญ (courage) คือ ลักษณะที่ไม่กลัวต่ออันตราย ความลำบากหรือความเจ็บปวดใดๆ โดยสามารถ
ควบคุมความกลัวไว้ได้ ความกล้าหาญนี้จะต้องมีทั้งกาย วาจาและจิตใจ จึงจะปฏิบัติการเป็นผู้นำที่ดีได้เพราะว่าผู้นำที่มีความ
กล้าหาญจะสามารถผจญต่องานต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงได้ทุกอย่าง โดยไม่กลัวต่อการต่อต้านหรือขัดขวางใดๆ นอกจากนั้น ยัง
ก่อให้เกิดความมั่นใจในสิ่งท่ีทำลงไปและมีความมั่นคงในความคิดของตนเอง 
 4. ความเด็ดขาด (decisiveness) คือ ความสามารถท่ีจะตัดสนิใจไดท้ันทีเมื่อตกลงสั่งการใด ๆ แล้ว จะสั่งได้เด็ดขาด 
สั้น และชัดเจน ความเด็ดขาดขึ้นอยู่กับการตัดสินใจทันที และทันเวลาที่เราต้องการอีกด้วย ซึ่งเป็นลักษณะอย่างหนึ่งในการที่
เป็นผู้บริหารที่ดี 
 5. ความแนบเนียน (tact) คือ ความสามารถที่จะติดต่อเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กับผู้อื่น ด้วยกิริยาอาการและ
วาจาที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยไม่ทำให้ผู้ที่เราติดต่อด้วยเกิดความกระด้างกระเดื่อง หรือไม่พอใจแก่ตนได้ความแนบเนียนนี้
สามารถศึกษาเองได้โดยตั้งมั่นศึกษาถึงขนบธรรมเนียมประเพณี มารยาทในการเข้าสังคม ตลอดจนถึงวัฒนธรรมที่เราติดต่อ
ด้วย เพื่อให้การคบค้าสมาคมเป็นไปด้วยความราบรื่นและเรียบร้อย 
5. วิธีการดำเนินการวิจัย 

5.1 ประชากร 
 บุคลากรที่สังกัดอยู่ในสถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 156 คน (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม – 

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562) 
5.2  กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรที่สังกัดอยู่ในสถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 

จำนวน 113 คน ซึ่งกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane (Yamane, 1973 p.725) และใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ (accidental sampling)   

 5.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
1. ข้ันตอนการสร้างเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อสอบถามถึง

ระดับความพึงพอใจในการบริหารงานของสถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3ตอน 
คือ 
 ตอนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ ประสบการณ์การทำงาน 
ลักษณะคำถามเป็นแบบเช็ครายการ 
 ตอนท่ี 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นการประเมิน 
  1.การสร้างวิสัยทัศน์ 
  2. การสร้างบารมี 
  3. การคำนึงถึงความเป็นเอกัตบุคคล 
  4. การกระตุ้นปัญญา  
  5. การสร้างแรงบันดาลใจ 
  6. การให้รางวัลอย่างเหมาะสม 
 ตอนท่ี 3 เป็นคำถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริหารงานของสถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น
การประเมิน 



  1. การฝึกอบรมและการพัฒนา 
  2. การประเมินผลงาน 
  3. การเลื่อนตำแหน่ง 
  4. การลงโทษทางวินัยและการออกจากงาน 
 การตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 และตอนที่ 3 เป็นแบบมาตรประมาณค่า (rating scale) 
 
6. ผลการวิจัย 

1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างพบว่า เพศส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากท่ีสุดมีจำนวน 100 คน คิดเป็นร้อย
ละ 88.5  อายุ ส่วนใหญ่มีอายุ36-45 ปีจำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ44.2 สถานภาพ ส่วนใหญ่ มีสถานภาพ สมรส จำนวน 
58 คนคิดเป็นร้อยละ51.3 

2. ภาวะผู้นำของผู้บริหารงานของสถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  
ในด้านภาพรวม  มีภาวะผู้นำอยู่ในระดับค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การสร้างวิสัยทัศน์และการ

สร้างบารมีมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดมีภาวะผู้นำอยู่ในระดับค่อนข้างมาก รองลงมาคือการให้รางวัลอย่างเหมาะสม มีภาวะผู้นำอยู่ใน
ระดับค่อนข้างมากและมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือการกระตุ้นปัญญามีภาวะผู้นำอยู่ในระดับค่อนข้างมาก  

 2.1 ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำอยู่ ในระดับค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริหาร
ปลูกฝังค่านิยมและเป็นตัวอย่างแก่ผู้ร่วมงานในการปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร เสียสละ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดมีภาวะ
ผู้นำอยู่ในระดับค่อนข้างมาก รองลงมาคือผู้บริหารกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการทำให้ภาพลักษณ์ในอนาคตขององค์กร
ให้เป็นจริง มีภาวะผู้นำอยู่ในระดับค่อนข้างมาก และมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือผู้บริหารเสนอแผนดำเนินการใหม่ๆที่ชัดเจนอย่าง
ต่อเนื่องให้แก่ผู้ร่วมงานมีภาวะผู้นำอยู่ในระดับค่อนข้างมาก  

 2.2 ด้านการสร้างบารมี มีภาวะผู้นำอยู่ในระดับค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ร่วมงาน
เคารพและยกย่องผู้บริหารด้วยความจริงใจ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดมีภาวะผู้นำอยู่ในระดับค่อนข้างมาก รองลงมาคือผู้บริหารทำให้
ผู้ร่วมงานยอมรับและศรัทธาในตัวผู้บริหารอย่างแท้จริง มีภาวะผู้นำอยู่ในระดับค่อนข้างมาก และมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ
ผู้ร่วมงานมีความเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีภาวะผู้นำอยู่ในระดับค่อนข้างมาก  

 2.3 ด้านการคำนึงถึงความเป็นเอกัตบุคคล มีภาวะผู้นำอยู่ในระดับค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ผู้บริหารให้การยอมรับนับถือความสามารถของผู้ร่วมงานมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดมีภาวะผู้นำอยู่ในระดับค่อนข้างมาก 
รองลงมาคือผู้บริหารส่งเสริมและหาแนวทางให้ผู้ร่วมงานได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพของแต่ละคน มีภาวะผู้นำอยู่ในระดับ
ค่อนข้างมาก และมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือผู้บริหารตอบสนองความต้องการของผู้ร่วมงานแต่ละคนตามความเหมาะสมมีภาวะผู้นำ
อยู่ในระดับค่อนข้างมาก  

 2.4 ด้านการกระตุ้นปัญญา มีภาวะผู้นำอยู่ในระดับค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริหาร
กระตุ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ร่วงงานหรือบุคลากรได้แสดงออกซึ่งความคิด มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดมีภาวะผู้นำอยู่ในระดับค่อนข้างมาก 
รองลงมาคือผู้บริหารกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานเสนอแนวคิดใหม่ๆในการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติเพื่อให้งานมีคุณภาพยิ่งขึ้น มี
ภาวะผู้นำอยู่ในระดับค่อนข้างมาก และมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือผู้บริหารมอบหมายงานหมุนเวียนสับเปลี่ยน กันไปเพื่อให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เรียนรู้งานใหม่ตามความเหมาะสมมีภาวะผู้นำอยู่ในระดับค่อนข้างมาก  

 2.5 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มีภาวะผู้นำอยู่ในระดับค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ผู้บริหารมอบหมายงานไดชั้ดเจนและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของผู้ที่ได้รับมอบหมายมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดมีภาวะผู้นำอยู่
ในระดับค่อนข้างมาก รองลงมาคือผู้บริหารสร้างกำลังใจแก่ผู้ร่วมงานเมื่อเกิดความรู้สึกท้อแท้หรือหมดกำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน มีภาวะผู้นำอยู่ในระดับค่อนข้างมาก และมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือผู้บริหารทำให้ผู้ร่วมงานเกิดความรู้สึกรักงานท่ีทำอยู่
เป็นสิ่งสำคัญและเกิดความภาคภูมิใจในงานท่ีปฏิบัติเพื่อให้งานบรรลุ มีภาวะผู้นำอยู่ในระดับค่อนข้างมาก  



 2.6 ด้านการให้รางวัลอย่างเหมาะสม มีภาวะผู้นำอยู่ ในระดับค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ผู้บริหารสร้างความเข้าใจถึงสิ่งที่ผู้ร่วมงานจะได้รับเมื่อผู้ร่วมงานทำในสิ่งที่ควรทำมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดมีภาวะผู้นำอยู่ในระดับ
ค่อนข้างมาก รองลงมาคือผู้บริหารแสดงความพึงพอใจเมื่อผู้ร่วมงานทำงานได้ดี มีภาวะผู้นำอยู่ในระดับค่อนข้างมากและมี
ค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือผู้บริหารทำให้ผู้ร่วมงานมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมจากการปฏิบัติงานมีภาวะผู้นำอยู่ในระดับ
ค่อนข้างมาก  

3. ความพึงพอใจในการบริหารงานของสถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ในด้านภาพรวม มีความพึง
พอใจอยู่ ในระดับค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การลงโทษทางวินัยและการออกจากงาน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือการฝึกอบรมและการพัฒนามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด
คือการเลื่อนตำแหน่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับค่อนข้างมาก  

 3.1 ด้านการฝึกอบรมและการพัฒนา มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การ
ฝึกอบรมและการพัฒนาที่เป็นไปตามนโยบายขององค์กรมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือการ
ฝึกอบรมและพัฒนาที่เป็นไปตามลักษณะงานของแต่ละแผนกและการฝึกอบรมและพัฒนาโดยการถ่ายทอดและสอนกัน
โดยตรงในขณะทำงานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือการฝึกอบรมและพัฒนาโดยเน้นให้พนักงาน
ต้องสามารถปฏิบัติงานได้ทุกแผนกมีความพึงพอใจอยู่ในระดับค่อนข้างมาก  

 3.2 ด้านการประเมินผลงาน มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การ
ประเมินผลงานโดยยึดหลักเกณฑ์การประเมินขององค์กรมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือการ
ประเมินผลงานโดยพิจารณาจากการตระหนักในคุณภาพและความปลอดภัยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับค่อนข้างมาก และมี
ค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือการประเมินผลงานโดยยืดอายุงานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับค่อนข้างมาก  

 3.3 ด้านการเลื่อนตำแหน่ง มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การ
ตำแหน่งงานในปัจจุบันว่ามีความเหมาะสมกับคุณวุฒิของท่าน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ
ตำแหน่งงานในปัจจุบันว่ามีความเหมาะสมกับระยะเวลาในการปฏิบัติงานของท่าน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับค่อนข้างมาก 
และมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือระยะเวลาในการเลื่อนตำแหน่งเป็นไปตามความเหมาะสม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับค่อนข้างมาก  

 3.4ด้านการลงโทษทางวินัยและการออกจากงานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า การลงโทษทางวินัยที่ระบุว่าการดื่มของมึนเมาในบริเวณบริษัทมีความผิดทางวินัยที่รุนแรง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือวิธีการสอบสวนข้อเท็จจริงของผู้บังคับบัญชาในกรณีที่มีพนักงานกระทำผิด มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือการลงโทษทางวินัยที่ระบุว่าการมาสายบ่อยๆหรือการขาดงานโดยไม่มีเหตุผลสมควร 
หรือได้รับอนุมัติ มีความผิดทางวินัยท่ีรุนแรง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

4. การทดสอบสมมติฐานการวิจัย   
 ผลการวิเคราะห์ตามสมมติฐานปรากฏการวิจัยดังนี้  

  1.1 จากสมมติฐานที่ว่าประชาชนที่มี เพศ อายุ สถานภาพ แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการบริหารงาน
ของสถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  ผลการวิเคราะห์พบว่าบุคลากรที่มี 
สถานภาพ ที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการบริหารงานของผู้บริหารสถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย  
  1.2 จากสมมติฐานท่ีว่าภาวะผูน้ำของผู้บริหารมีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจในการบริหารงานของสถานี
ตำรวจภูธรสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิเคราะห์พบว่าตัวแปรอิสระทั้ง 6 ซึ่งมีตัวแปร 3 ตัวมีผลเชิงบวกต่อตัวแปร
ตาม เรียงตามลำดับของค่าสัมประสิทธ์ิของการถดถอยจากมากไปน้อยคือ การให้รางวัลอย่างเหมาะสม การสร้างวิสัยทัศน์และ
การคำนึงถึงความเป็นเอกัตตบุคคล  ตัวแปรทั้ง 3 มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการบริหารงานของสถานีตำรวจภูธรสอง
พี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงความพึงพอใจในการบริหารงานของสถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง 



จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร้อยละ 64.7 ส่วนตัวแปรอิสระด้านการสร้างบารมี ด้านการกระตุ้นปัญญา ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
ไม่สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม คือความพึงพอใจในการบริหารงานของสถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย 
   
7.อภิปรายผลการวิจัย 
 จากสมมุติฐานที่ว่าพนักงานที่มี เพศ อายุ สถานภาพ แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการบริหารงานของสถานี
ตำรวจภูธรสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ  ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรที่ สถานภาพ แตกต่างกันมี
ความพึงพอใจในการบริหารงานของสถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่ง
เป็นไปตามสมมุติฐานของการวิจัยข้อที่1 เมื่อพิจารณาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่พบว่าประชาชนที่มีสถานภาพโสด กับ 
หม้าย/หย่า และสมรส กับ หม้าย/หย่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
เนรัญชลา สมบูรณ์ธนสิริ (2550) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์และความผูกพันท่ีมี
ต่อองค์การ ของพนักงานสายการผลิต ในโรงงานผลิตรถยนต์ของญี่ปุ่น พนักงานที่มีสถานภาพ แตกต่างกันมีความพึงพอใจ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05 
 จากสมมุติฐานที่ว่า ภาวะผู้นำของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการบริหารงานของสถานีตำรวจภูธร
สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิเคราะห์พบว่าตัวแปรอิสระทั้ง 6 ซึ่งมีตัวแปรอิสระ 3 ตัวมีผลเชิงบวก
ต่อตัวแปรตาม เรียงตามลำดับของค่าสัมประสิทธิ์ของการถดถอยจากมากไปน้อยคือ การให้รางวัลอย่างเหมาะสมการสร้าง
วิสัยทัศน์และการคำนึงถึงความเป็นเอกัตตบุคคล  ตัวแปรทั้ง 3  มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการบริหารงานของสถานี
ตำรวจภูธรสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย ซึ่งอธิบายได้ว่า บุคคลากรในสถานีตำรวจภูธร
สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี มีความพึงพอใจในการบริหารงานของผู้บริหารก็ต่อเมื่อผู้บริหารมีการบริหารงานที่คำนึงถึง
บุคลากรเป็นส่วนใหญ่ พนักงานได้รับสิ่งตอบแทนท่ีคุ้มค่าจากการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ จิรากร รอดทอง (2557) เรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําของผู้บริหารกับความผูกพันองค์การของพนักงานบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จํากัด ในประเด็น
ที่ว่าความผูกพันองค์การด้านความเช่ือมั่นและการยอมรับในเป้าหมายขององค์การ มีความสัมพันธ์กับภาวะผู้นําของคณะผู้
บริหารงาน ได้แก่ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา และการคํานึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล ส่วนตัวแปรอิสระด้านการสร้างบารมี ด้านการกระตุ้นปัญญา ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ไม่สามารถอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม คือความพึงพอใจในการบริหารงานของฝ่ายบรรจุยางใน บริษัทวีรับเบอร์ ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานของการวิจัยข้อท่ี4 สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงภาวะผู้นำของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการบริหารงานของ
สถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร้อยละ 64.7 
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