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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษา ภาวะผูน้ าของผูบ้รหิารทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของ
พนกังาน ธนาคารพาณิชย์ ในกรุงเทพมหานคร ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างพฤติกรรมภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
คุณลกัษณะของผูบ้รหิาร ปจัจยัดา้นบุคลกิภาพของผูบ้รหิาร และปจัจยัสว่นบุคคลของพนกังาน ทีม่ผีลต่อความพงึพอใจ
โดยรวมในการปฏิบตัิงาน ตลอดจนหาความสมัพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจโดยรวมในการปฏบิตัิงาน กบัแนวโน้ม
พฤตกิรรมการท างาน ในอนาคต จ านวน 402 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู สถติิ
ทีใ่ช ้ได้แก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์วามแตกต่างใชก้ารหาค่าท ีการวเิคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิพหุ ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
 ผลการวจิยั พบว่า 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 28 - 34 ปี มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอื
เทยีบเท่าปรญิญาตร ีมรีะดบัเงนิเดอืน 15,001 – 30,000 บาท มตี าแหน่งเจา้หน้าทีร่ะดบัปฏบิตักิาร และมรีะยะเวลาใน
การปฏบิตังิาน 6 – 9 ปี  
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
 ลกัษณะส่วนบุคคลของพนักงานบริษัทเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า
พนกังานอย่างน้อย 2 กลุ่มเงนิเดอืนมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทีม่ต่ีอภาวะผูน้ าของผูบ้รหิาร
ธนาคารพาณิชยแ์ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบญัชาที่มีต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารธนาคารพาณิชย์มี
ความสมัพนัธก์บัภาวะผูน้ าแบบมุ่งความสมัพนัธห์รอืค านึงถงึผูอ้ื่นเป็นหลกั และคุณลกัษณะดา้นบุคลกิภาพทัว่ไป โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั 
 
ค าส าคญั: ผูบ้รหิาร ความพงึพอใจ การปฏบิตังิาน พนกังานธนาคาร 
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Abstract 
 
 This purpose of this research was to study demographic characteristics, satisfaction of subordinate 
with leadership of commercial banks manager in Bangkok metropolis. Also, studying the present manager’s 
leadership style and the relationship among manager’s leadership, manager’s trait, manager’s personality 
factors and employee’s personal factors affect overall working satisfaction of employees. In addition, this 
study finds the relationship between overall working satisfaction and trend in working behavior. Samples are 
402 personnel working in Commercial Banks in Bangkok. A questionnaire is used to collect data. The 
Statistics used in data analysis were percentage, means and standard deviation, T-test, One-Way - ANOVA 
and multiple regression analysis at the statistical significance level of 0.05 
 From the research, most of the respondents are female at age between 28 – 34 years old, 
education level; Bachelor’s degree or equivalent, salary ranges between Baht 15,001 – 30,000, position; staff 
and duration of work experience; about 6-9 years. 
 The findings have shown that there is correlation between satisfactions of subordinate with 
leadership of commercial banks manager has a positive relationship with employee-centered leader behavior 
and general personality. 
 
Keywords: Administrator, Satisfaction, Operations, Banker 

 
บทน า 
 ปจัจุบนัจากการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยทีีร่วดเรว็ การเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิการเมอืงและการแข่งขนั
ทีเ่พิม่ขึน้ตามกระแสโลกาภวิฒัน์ หรอืแมก้ระทัง่การเปลีย่นแปลงทางด้านสงัคมโลก ส่งผลท าใหท้ัง้องคก์รภาครฐัและ
เอกชนต่างมกีารปรบัตวักนัอย่างมาก เพื่อที่จะให้องคก์รสามารถปรบัตวัและขบัเคลื่อนไปในทศิทางเดยีวกนั องค์กร
จะตอ้งมผีูบ้รหิารทีด่ทีีส่ง่เสรมิใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏบิตังิานไดอ้ย่างเตม็ทีแ่ละน าพาองคก์รไปสู่ความส าเรจ็ ภาวะผูน้ า
ของผูบ้รหิารมอีทิธพิลต่อผูใ้ต้บงัคบับญัชา โดยความสามารถในการจูงใจ หรอืมคีุณลกัษณะทีด่ขีองผูน้ า จะท าใหก้าร
ปฏบิตัิงานระหว่างผู้บงัคบับญัชากบัผู้ใต้บงัคบับญัชาเป็นไปอย่างราบรื่น  ลดปญัหาความขดัแยง้ และยงัสามารถ           
บรรลุเป้าหมายทีต่้องการไดง้่ายขึน้ ผูบ้รหิารมหีน้าทีก่ าหนดนโยบายเพื่อทีจ่ะน ามาใชใ้นองคก์รโดยจะเป็นตวัก าหนด
และชีน้ าทศิทางขององคก์รเพื่อไปสู่ความส าเรจ็ตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนด ผูใ้ต้บงัคบับญัชาเป็นผูป้ฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อให้
องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ การที่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มใจและ                          
เตม็ความสามารถตามค าสัง่ผูบ้รหิารหรอืผูน้ านัน้สว่นหนึ่งเกดิจากความพงึพอใจในการปฏบิตังิานหากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ไม่มคีวามพงึพอใจกบัสภาพการท างานหรอืรูปแบบพฤตกิรรมของผู้บงัคบับญัชาแลว้ จะมผีลใหไ้ม่เตม็ใจปฏบิตังิาน 
ขาดความกระตอืรอืรน้ ขาดความร่วมมอืร่วมใจ เกดิการเฉื่อยงาน ผลงานทีไ่ดจ้ะไม่มคีุณภาพ ในทางกลบักนัหาก
ผูใ้ต้บงัคบับญัชายอมรบัในสภาพและมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานและรูปแบบภาวะผู้น าแลว้  กจ็ะเตม็ใจปฏบิตัิ
หน้าที่อย่างเตม็ทีด่้วยความกระตอืรอืร้น ดว้ยความมุ่งมัน่ ผลงานทีไ่ดจ้ะมคีุณภาพสูงบรรลุตามเป้าหมายทีว่างไว ้             
ผลการท างานกจ็ะเตม็ไปดว้ยประสทิธภิาพและประสทิธผิล ดงันัน้ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานจงึเป็นองคป์ระกอบที่
ส าคญัในการท างานอย่างใดอย่างหนึ่งส าเรจ็ลุล่วง  ผู้ใต้บงัคบับญัชาจะเกดิความพอใจในการปฏิบตัิงานมากน้อย
ย่อมขึน้อยู่กบัผูบ้งัคบับญัชาหรอืผูบ้รหิารและแรงจงูใจเป็นส าคญั  
 ธนาคารถือเป็นสถาบนัการเงนิที่มหีน้าที่ระดมเงนิออมจากประชาชนทัว่ไป และจดัสรรเงนิใหกู้้ยมืในภาค
เศรษฐกจิ ธนาคารจดัได้ว่าเป็นสถาบนัการเงนิที่มีบทบาทส าคญัต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อาจกล่าวได้ว่า
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ธนาคารพาณิชยเ์ปรยีบดงัเสาหลกัหนึ่งของเศรษฐกจิทัง้ระบบเป็นหลกัทีม่คีวามมัน่คง และแนวทุนเกือ้หนุนเศรษฐกจิ
ของประเทศให้เตบิโตก้าวหน้า มากกว่าสถาบนัการเงนิอื่น แต่อย่างไรกต็ามพนักงานกเ็ป็นปจัจยัหลกัในการบรกิาร 
แกไ้ขหรอืการใหค้ าแนะน าทีด่ใีหก้บัลูกคา้เพื่อใหเ้กดิความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร ซึง่ความส าเรจ็ขององคก์รนัน้ต้อง
ขึน้อยู่กบัการปฏบิตังิานทีด่ขีองพนกังานทีจ่ะท าใหอ้งคก์รอยู่รอด 
 ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานผู้ใต้บงัคบับญัชาทีม่ต่ีอภาวะ
ผูน้ าของผูบ้รหิารธนาคารพาณิชย ์ในกรุงเทพมหานคร เพื่อทีจ่ะท าใหท้ราบว่าผูใ้ต้บงัคบับญัชามคีวามพงึพอใจในการ
ปฏบิตังิานในระดบัใดต่อภาวะผูน้ าของผู้บรหิารเพื่อเป็นประโยชน์ในการเสรมิสรา้งแรงจูงใจและความพงึพอใจในการ
ปฏบิตัิงานของผู้ใต้บงัคบับญัชา อกีทัง้ยงัสามารถน าไปใช้ในการวางแผนและปรบัรูปแบบการท างานของผู้บริหาร  
เพื่อใหผู้บ้รหิารมคีุณลกัษณะต่างๆดขีึน้ และน าไปใชว้างแผนเพื่อยกระดบัความพงึพอใจของผูใ้ต้บงัคบับญัชาทีม่ต่ีอ
ภาวะผูน้ าของผูบ้รหิาร 
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1.  เพื่อศกึษาปจัจยัสว่นบุคคลไดแ้ก่ เพศ, อาย,ุ ระดบัการศกึษา, สถานภาพ, ต าแหน่ง, อายุการท างานของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทีม่ต่ีอภาวะผูน้ าของผูบ้รหิาร 
 2.  เพื่อศกึษาแบบภาวะผูน้ าของผูบ้รหิารทีเ่ป็นอยู่ในปจัจุบนั 
 3.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างแบบภาวะผูน้ าของผูบ้รหิาร กบัความพงึพอใจโดยรวมในการปฏบิตังิาน
ของพนกังานทีป่ฏบิตังิานในธนาคารพาณิชย ์ในกรุงเทพมหานคร 
 4.  เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคลิกภาพของผู้บริหาร  กบัความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทีม่ต่ีอภาวะผูน้ าของผูบ้รหิาร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) ไดแ้ก่   
  1.1  ขอ้มลูสว่นตวัของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (พนกังาน) 
    1.1.1  เพศ 
    1.1.2  อาย ุ
    1.1.3  ระดบัการศกึษา 
    1.1.4  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
    1.1.5  ต าแหน่ง 
    1.1.6  อายุการท างาน (นบัตัง้แต่บรรจถุงึปจัจุบนั) 
  1.2  ความคดิเหน็ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทีม่ต่ีอภาวะผูน้ าของผูบ้รหิาร    
    1.2.1  ผูน้ าแบบมุ่งงาน (Task oriented) 
    1.2.2  ผูน้ าแบบมุ่งความสมัพนัธ ์(Relationship oriented) 
  1.3  ดา้นบุคลกิภาพของผูบ้รหิาร 
    1.3.1  ดา้นบุคลกิภาพทัว่ไป 
    1.3.2  ดา้นบุคลกิภาพทีส่มัพนัธก์บังาน 
  2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก ่
  2.1  ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังาน 
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สมมติฐานการวิจยั  
 1.  ปจัจยัดา้นเพศมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 2.  ปจัจยัดา้นอายุมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 3.  ปจัจยัดา้นระดบัการศกึษามคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 4.  ปจัจยัดา้นระดบัเงนิเดอืนมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
  5.  ปจัจยัดา้นต าแหน่งการท างานมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 6. ปจัจัยด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงานงานมีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 7. พฤตกิรรมของผูน้ าทีมุ่่งงานหรอืค านึงถงึตนเองเป็นหลกัมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการ
ปฏบิตังิานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 8.  พฤตกิรรมของผูน้ าทีมุ่่งคนหรอืค านึงถงึผูอ้ื่นเป็นหลกัมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน
ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 9.  ดา้นบุคลกิภาพทัว่ไปของผูบ้รหิารมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของใตบ้งัคบับญัชา 
 10. ดา้นบุคลกิภาพทีส่มัพนัธข์องผูบ้รหิารมคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจในการปฏบิตัิงานของใต้บงัคบั
บญัชา 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัภาวะผูน้ า สมยศ นาวกีาร (2535: 155) [1] ไดน้ิยามศพัทข์องภาวะผูน้ าไวว้่า 
ภาวะผู้น าเป็นการใช้อทิธพิลต่อบุคคลอื่นให้กระท าสิง่ที่ผู้น ามอีทิธพิลเหนือผู้ตาม เพื่อให้กระท าในสิง่ที่ ต้องการและ
บรรลุวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไวด้ว้ยความเตม็ใจและเตม็ความสามารถ 
 ทฤษฎีเก่ียวกบัภาวะผู้น า  เป็นทฤษฎีเชงิสถานการณ์มาจากผลงานรเิริม่ครัง้แรกของอแีวนส์ (Evans. 
1970) [2] ซึง่มคีวามเชื่อว่า ผูน้ าสามารถสรา้งแรงจูงใจในการท างานแก่ผูใ้ต้บงัคบับญัชาใหเ้กดิขึน้ ได ้ถ้าเพิม่จ านวน
และชนิดของผลตอบแทนทีไ่ดร้บัจากการท างานนัน้ ผูน้ ายงัสามารถสรา้งแรงจูงใจดว้ยการท าให้วถิทีาง (Path) ทีจ่ะ
ไปสู่เป้าหมายชดัเจนขึน้ และง่ายพอทีผู่ป้ฏบิตัิจะสามารถท าส าเรจ็ ซึง่ผูน้ าแสดงพฤตกิรรมดว้ยการช่วยเหลอืแนะน า 
สอนงานและน าทางหรอืเป็นพีเ่ลีย้งคอยดแูล นอกจากนี้ผูน้ ายงัช่วยสรา้งแรงจงูใจไดด้ว้ยการช่วยแกไ้ขอุปสรรคขวางกัน้
หนทางไปสู่เป้าหมาย รวมทัง้สามารถช่วยในการท าให้ตัวงานเองมีความน่าสนใจสามารถสร้างความพอใจให้แก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา กรอบมโนทศัน์ของทฤษฎวีถิทีาง-เป้าหมาย  
 ทฤษฎีตาข่ายภาวะผู้น า (Managerial Grid Theory) เบลคและมูตนั (Blake; &  Mouton. 1964) [3] เป็น
ผู้เสนอทฤษฎีนี้ ตาข่ายการบริหารจะมลีกัษณะคล้ายคลึงกบัการศึกษาของมิชแิกน  และการศกึษาของโอไฮโอ                      
คอื ประกอบ ดว้ย 2 มติ ิคอื มติกิารเน้นงาน (Concern for Production) และมติกิารเน้นคน (Concern for People) แต่
ตาขา่ยนี้สามารถจ าแนกภาวะผูน้ าออกไปถงึ 81 รปูแบบ (9 X 9) แต่มรีปูแบบทีส่ าคญั 5 รปูแบบ คอื 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื พนักงานประจ าทีป่ฏบิตังิานอยู่ในธนาคาร
พาณิชยส์ านกังานใหญ่ ในกรุงเทพมหานคร 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจยั กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้ คือ พนักงานประจ าที่
ปฏบิตังิานอยู่ในธนาคารพาณิชยส์ านกังานใหญ่ ในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากไม่ทราบจ านวนทีแ่น่นอน ดงันัน้ ผูว้จิยั
จงึก าหนดขนาดตวัอย่างโดยอาศยัสตูรในการค านวณของ ยามาเน่ แบบไม่ทราบจ านวนประชากร  (Yamane. 1967: 
5919) [4] ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% โดยยอมรบัใหม้คี่าความแปรปรวนเท่ากบั 5% ดงันี้  
 
ผลการวิจยั  
 จากการศึกษาค้นคว้าเรื่อง “ภาวะผู้น าของผู้บริหารท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
พนักงานธนาคารพาณิชย ์ในกรงุเทพมหานคร” สรุปผลการศกึษาได ้ดงันี้  
 ตอนท่ี 1 การวเิคราะห์ลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่เป็นพนักงานธนาคารพาณิชย์ ใน
กรุงเทพมหานคร  
 ผลการวเิคราะหล์กัษณะสว่นบุคคลพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิมจี านวน 261 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 64.9 มอีายุระหว่าง 28 - 34 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 36.6 มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ี
คดิเป็นร้อยละ 81.1 ส่วนใหญ่ มรีะดบัเงนิเดอืน 15,001 – 30,000 บาท คดิเป็นร้อยละ 49.5 ส่วนใหญ่ มตี าแหน่ง
เจา้หน้าทีร่ะดบัปฏบิตักิาร จ านวน 364 คน คดิเป็นรอ้ยละ 90.5 และ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะยะเวลาในการ
ปฏบิตังิาน 6 – 9 ปี จ านวน 172 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.8 
 ตอนท่ี 2 การวเิคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามทีใ่ชว้ดัความคดิเหน็ของผูใ้ต้บงัคบับญัชาทีม่ต่ีอภาวะผูน้ าของ
ผูบ้รหิารธนาคารพาณิชย ์ในกรุงเทพมหานคร 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูความคดิเหน็ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทีม่ต่ีอภาวะผูน้ าของผูบ้รหิาร พบว่าภาวะผูน้ าทีมุ่่ง
งานหรอืค านึงถงึตนเองเป็นหลกัของผูบ้รหิาร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.84 เมื่อวเิคราะหเ์ป็นราย
ขอ้ พบว่า ทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ มุ่งหวงัใหง้านส าเรจ็อย่างมคีุณภาพ รองลงมาคอื ก าหนดทศิทางในการท างาน
ทีร่ดักุม, คาดหวงัใหง้านเสรจ็ตามเวลาทีก่ าหนด, สนใจในเรื่องงานเท่านัน้ และจดัโครงสรา้งของงานทีช่ดัเจน โดยมี
ค่าเฉลีย่สงูสดุ 4.08, 3.97, 3.73, 3.72 และ 3.71 ตามล าดบั 
 ภาวะผูน้ าทีมุ่่งคนหรอืค านึงถงึผูอ้ื่นเป็นหลกั โดยรวมพบว่า อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.69 เมื่อ
วเิคราะหเ์ป็นรายขอ้ ระดบัทีมุ่่งคนหรอืค านึงถงึผูอ้ื่นเป็นหลกั  พบว่า ทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ รบัฟงัความคดิเหน็
ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา รองลงมาคอื มคีวามไวว้างใจซึง่กนัและกนั, เสรมิสรา้งบรรยากาศในการท างานอย่างเป็นกนัเอง, 
ใหค้วามส าคญักบัความรูส้กึของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และมคีวามเหน็อกเหน็ใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยมคี่าเฉลีย่สงูสุด 3.80, 
3.73, 3.70, 3.63 และ 3.61 
 ตอนท่ี 3 คุณลกัษณะดา้นบุคลกิภาพจ าแนกตามคุณลกัษณะด้านบุคลกิภาพทัว่ไปโดยรวม พบว่า อยู่ใน
ระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.16 เมื่อวเิคราะหเ์ป็นรายขอ้ คุณลกัษณะดา้นบุคลกิภาพทัว่ไป พบว่า อยู่ในระดบัดมีาก 
ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารเป็นบุคคลทีม่คีวามกลา้แสดงออก, ผูบ้รหิารเป็นบุคคลทีม่คีวามสามารควบคุมอารมณ์ไดอ้ย่างเหมาะสม, 
ผูบ้รหิารเป็นบุคคลทีม่กีารแสดงออกทีเ่หมาะสม, ผูบ้รหิารเป็นบุคคลทีม่คีวามเชื่อมัน่ในตวัเอง และผูบ้รหิารเป็นบุคคลที่
มคีวามน่าเชื่อถอื โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั4.30, 4.27, 4.26 และ 4.25 ตามล าดบั ส่วนระดบัดมี ี6 ขอ้ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารเป็น
บุคคลทีช่่วยเหลอืแกป้ญัหาใหก้บัผูใ้ต้บงัคบับญัชา, ผูบ้รหิารเป็นบุคคลทีม่คีวามสามารถพฒันาตวัเองไดเ้ป็นอย่างดี, 
ผูบ้รหิารเป็นบุคคลทีม่คีวามสามารถทีจ่ะเผชญิปญัหาและแกไ้ขปญัหาใหลุ้ล่วงไปดว้ยด,ี ผูบ้รหิารเป็นบุคคลทีม่คีวาม
ซื่อสตัย,์ ผูบ้รหิารเป็นบุคคลทีม่คีวามตัง้ใจในการท างานอย่างกระตอืรอืรน้ และผูบ้รหิารเป็นบุคคลทีอ่ารมณ์ด ีไม่รูส้กึ
เครยีด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.16, 4.14, 4.12, 4.04 และ 3.97 ตามล าดบั 
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 คุณลกัษณะดา้นบุคลกิภาพจ าแนกตามคุณลกัษณะดา้นบุคลกิภาพทีส่มัพนัธ์กบังาน โดยรวมพบว่า อยู่ใน
ระดบัดมีากและด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.18 เมื่อวเิคราะหเ์ป็นรายขอ้ ระดบัคุณลกัษณะดา้นบุคลกิภาพทีส่มัพนัธก์บั
งาน พบว่าอยู่ในระดบัด ีพบว่า อยู่ในระดบัด ีไดแ้ก่ ผูบ้รหิารเป็นบุคคลทีม่คีวามเชื่อมัน่ในตนเองจติใจเขม้แขง็ สามารถ
ควบคุมตนเองได้, ผู้บรหิารเป็นบุคคลที่ความกล้าหาญในการเผชญิ , ผู้บรหิารเป็นบุคคลที่มคีวามสามารถในการ
แกป้ญัหาใหเ้รยีบรอ้ยไดอ้ย่างรวดเรว็กบัความเสีย่ง ทา้ทายต่อสิง่แปลกใหม่ในการท างาน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.24 
และ 4.23 ตามล าดบั สว่นระดบัด ีไดแ้ก่ ผูบ้รหิารเป็นบุคคลทีม่คีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรคใ์นการท างาน ตดัสนิใจไดด้ว้ย
ตวัเอง, ผูบ้รหิารเป็นบุคคลทีม่คีวามสามารถในการปรบัตวัให้เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ , ผู้บรหิารเป็นบุคคลที่
เขา้ใจความรูส้กึของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการท างาน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.18, 4.17 และ 4.04 ตามล าดบั 
 ตอนท่ี 4 การวเิคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามทีใ่ช้วดัความพงึพอใจในการปฏบิตัิงาน ของพนักงานธนาคาร
พาณิชยใ์นกรุงเทพมหานคร 
 ผลการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังาน พบว่าความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของ
พนักงานธนาคารพาณิชย ์ในกรุงเทพมหานคร โดยรวมพบว่า ทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.92 เมื่อ
วเิคราะหเ์ป็นรายขอ้พบว่า ทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ พนักงานท างานด้วยความขยนัหมัน่เพยีร , พนักงานมคีวาม
เตม็ใจทีจ่ะปฏบิตังิานใหบ้รรลุผลส าเรจ็, พนักงานท างานดว้ยความกระตอืรอืรน้, พนักงานมคีวามคดิสรา้งสรรคใ์นการ
พยายามท างานใหบ้รรลุผลส าเรจ็, พนกังานมคีวามรูส้กึว่าสามารถแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ในการปฏบิตังิานไดเ้ป็นอย่างด,ี 
พนกังานท างานดว้ยความรูส้กึทีม่คีวามสขุ, พนกังานมคีวามรูส้กึยนิดทีีจ่ะปฏบิตังิานทีท่า้ทายความสามารถ, พนักงาน
มคีวามรูส้กึชอบต่องานทีป่ฏบิตัิ, พนักงานมคีวามรบัผดิชอบต่องานทีป่ฏบิตัอิย่างเตม็ที่, พนักงานมคีวามรูส้กึว่าท่าน
ไดร้บัความรูค้วามช านาญมากขึน้จากการปฏบิตังิาน, พนักงานไดร้บัความยนิดจีากผูบ้งัคบับญัชาเมื่อท างานบรรลุผล
ส าเรจ็, พนักงานมีความรู้สกึยินดปีฏบิตัิงานที่ได้รบัมอบหมาย , พนักงานตัง้ใจปฏิบตัิงานตามที่ได้รบัมอบหมาย , 
พนักงานไดร้บัอสิระในการปฏบิตังิานจากผูบ้งัคบัชาอย่างเตม็ที ่โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.20, 4.08, 4.06, 4.05, 4.01, 
4.00, 3.95, 3.93, 3.92, 3.91, 3.82, 3.74, 3.70 และ 3.57 ตามล าดบั 
 ตอนท่ี 5 การวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ปจัจยัดา้นเพศมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 
ผลการทดสอบความแตกต่างของความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน พบว่า ความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน เพศชายและ
หญิงมีความพงึพอใจในการปฏิบตัิงาน ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อท่ี2 ปจัจยัดา้นอายุมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 
ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความแตกต่างของความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 
ของพนักงานพบว่าอายุที่ ไม่แตกต่างกันความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อท่ี3 ปจัจยัด้านระดบัการศึกษามีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานระดับ
การศกึษามคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความแตกต่างของความพงึ
พอใจในการปฏบิตังิาน พบว่า ทุกกลุ่มระดบัการศกึษามคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ทีไ่ดท้ าไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบั
นยัส าคญัทางสถติ ิ0.05ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อท่ี4 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความแตกต่างของ
ความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ของพนกังานพบว่า กลุ่มรายไดม้คีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน แตกต่างกนั ทีร่ะดบั
นยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน ดงันี้ 
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 พนักงานทีม่อีตัราเงนิเดอืน น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน มากกว่า 
พนักงานทีม่อีตัราเงนิเดอืน 30,001 – 45,000 บาท พนักงานทีม่อีตัราเงนิเดอืน 15,001 – 30,000 บาท มคีวามพงึ
พอใจในการปฏบิตัิงาน มากกว่า พนักงานที่มอีตัราเงนิเดอืน 30,001 – 45,000 บาท พนักงานที่มอีตัราเงนิเดอืน 
30,001 – 45,000 บาท มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน น้อยกว่า พนกังานทีม่อีตัราเงนิเดอืน 45,001 บาทขึน้ไป 
 สมมติฐานข้อท่ี 5 ต าแหน่งมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ผลการวิเคราะห์
เปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน พบว่า ทุกกลุ่มต าแหน่งมีความพึงพอใจในการ
ปฏบิตังิาน ทีไ่ดท้ าไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อท่ี 6 อายุการท างานมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏบิตัิงานผลการวเิคราะห์
เปรยีบเทยีบความแตกต่างของความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน พบว่า ทุกกลุ่มอายุการท างาน มคีวามพงึพอใจในการ
ปฏบิตังิาน ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อท่ี 7-10 จากผลการวจิยัสามารถสรุปไดด้งันี้ 
 ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของผูใ้ต้บงัคบับญัชา 
 ภาวะผู้น าที่มุ่งงานหรอืค านึงถึงตนเองเป็นหลกั และคุณลกัษณะด้านบุคลกิภาพทัว่ไปมคีวามสมัพนัธ์กบั
ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ภาวะผู้น าที่มุ่งคนหรือค านึงถึงผู้อื่นเป็นหลกั ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏบิตัิงานของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 

สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจยั “ภาวะผู้น าของผู้บริหารท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงาน
ธนาคารพาณิชย ์ในกรงุเทพมหานคร” สามารถสรุปประเดน็ส าคญัมาอภปิรายผลได ้ดงันี้ 
 ผลการวเิคราะหล์กัษณะสว่นบุคคลพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิมจี านวน 261 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 64.9 มอีายุระหว่าง 28 - 34 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 36.6 มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ี
คดิเป็นร้อยละ 81.1 ส่วนใหญ่ มรีะดบัเงนิเดอืน 15,001 – 30,000 บาท คดิเป็นร้อยละ 49.5 ส่วนใหญ่ มตี าแหน่ง
เจา้หน้าทีร่ะดบัปฏบิตักิาร จ านวน 364 คน คดิเป็นรอ้ยละ 90.5 และ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มปีระสบการณ์การ
ท างาน 6 – 9 ปี จ านวน 172 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.8 
 1.  ปจัจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศกึษา ต าแหน่งงาน และประสบการณ์ท างาน กบัความพงึพอใจ
โดยรวมในการปฏิบตัิงานของพนักงาน จากการศกึษาพบว่า เพศ อายุ การศึกษา ต าแหน่งงาน และประสบการณ์
ท างาน ไม่มผีลต่อความพงึพอใจโดยรวมในการปฏบิตัิงานของพนักงาน ซึ่งสอดคลอ้งกบัทฤษฎปีจัจยัคู่ของ เฮอร์ซ
เบอรก์ (Herzber’s two-factor theory) ซึง่ศกึษาเรื่อง แรงจูงใจในการท างาน โดยปจัจยัทีท่ าใหเ้กดิความพงึพอใจใน
การปฏบิตังิาน พบว่า อยู่ในงานทีท่ า หรอืผลงานทีเ่กดิจากงานโดยตรง ไดแ้ก่ ลกัษณะงาน ความส าเรจ็ของงาน และได้
การยอมรบั ถา้มปีจัจยัเหล่าน้ีอย่างเหมาะสม พนกังานกจ็ะไม่มคีวามไม่พงึพอใจในการท างาน และสอดคลอ้งกบัทฤษฎี
ค่านิยมของลอ็ค (Locke’s value theory) โดยมแีนวคดิหลกัทีว่่าความพงึพอใจในงานขึน้อยู่กบัผลทีบุ่คคลไดร้บัจากการ
ท างาน เช่น รางวลั ว่าตรงกบัทีต่นท ามากน้อยเพยีงใด ยิง่พนกังานเหน็ว่าสิง่ทีต่นไดร้บัมคี่าน้อย ความพงึพอใจในงาน
ทีท่ ามคี่าน้อยลงเช่นกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ โพลเตอร์ (ชเูสถยีร ศรศร ี2539: 10) [5] ไดท้ าการศกึษา พบว่า มี
ปจัจยั 4 ประการ ทีส่มัพนัธก์บัความพงึพอใจในการท างาน ไดแ้ก่ 1.ปจัจยัทัว่ไปเกีย่วกบัองคก์ร 2.สิง่แวดลอ้มในการ
ท างาน 3. ลกัษณะของงาน และ 4. ปจัจยัสว่นบุคคล  
 2.  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน พบว่าพนักงานอย่างน้อย 2 กลุ่มเงนิเดอืนมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานของ
ผูใ้ต้บงัคบับญัชาที่มต่ีอภาวะผูน้ าของผู้บรหิารธนาคารพาณิชย์แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถิต ิ .05 เนื่องจาก
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พนกังานทีม่เีงนิเดอืนสงูกว่ารูส้กึว่าตวัเองมคีวามรูค้วามสามารถและโอกาสในการท างานมากกว่าบุคคลทีม่รีายไดน้้อย
กว่าจงึท าใหเ้กดิความพงึพอใจน้อยกว่าเพราะคดิว่าไดร้ายไดน้้อยกว่าความสามารถทีต่นเองมอียู่ สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ นพการณ์ ทานค า (2548) [6] ภาวะผูน้ าของหวัหน้างานและความพงึพอใจในการท างาน กรณีศกึษา ฝ่ายทดสอบ
ผลติภณัฑ์ บรษิทัฟิลปิสเ์ชมคิอนดคัเตอร ์(ประเทศไทย) พบว่า ระดบัรายไดม้คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในงาน
ดา้นสิง่ตอบแทนหรอืประโยชน์เกือ้กลูต่างๆ ดา้นลกัษณะงานทีท่ าและดา้นสภาพการท างาน 
 3.  ความพงึพอใจในการปฏบิตัิงานของผู้ใต้บงัคบับญัชา ด้านภาวะผูน้ าที่มุ่งงานหรอืค านึงถงึตนเองเป็น
หลกัของผูบ้รหิาร ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของผูใ้ต้บงัคบับญัชา ทัง้นี้เนื่องจากผูบ้รหิาร
ก าหนดความต้องการในงานที่ชดัเจน เน้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ตลอดจนการมอบหมายงานและการ
คาดหวงัในผลการปฏบิตังิานของผู้ใต้บงัคบับญัชาไว้สูง เพื่อให้ไดต้ามเกณฑ์ที่ก าหนดและส าเรจ็ตามก าหนดเวลาที่
ตอ้งการ จงึท าใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเกดิความไม่สบายใจในการปฏบิตังิาน และดา้นภาวะผูน้ าแบบมุ่งความสมัพนัธห์รอื
ค านึงถงึผูอ้ื่นเป็นหลกัมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ทัง้นี้เน่ืองจากผู้บริหารจะรบัฟงัความคิดเห็นของผู้ใต้บงัคบับญัชาอยู่เสมอ มีความ
ไว้วางใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา มีการสร้างบรรยากาศในการท างานที่เป็นกันเอง และห่วงใยความรู้สึกของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา จงึท าใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเกดิความพงึพอใจในการท างาน รูส้กึถงึความห่วงใยความรูส้กึของผูบ้รหิาร
ซึง่คลอ้งกบัแนวคดิของวภิาดา คุปตานนท ์(2544: 168-179) [7] ไดก้ล่าวไวว้่าความพงึพอใจในงาน คอืทศันคตขิอง
บุคคลทีม่ต่ีองานทีเ่ขาท า อาจเป็นทางบวกหรอืทางลบ ซึง่ความพงึพอใจใยงานก่อใหเ้กดิการทุ่มเทต่อการท างาน และ
ผูบ้รหิารสามารถกระตุน้ใหบุ้คคลเกดิความพงึพอใจในงานไดโ้ดยระดบัความพงึพอใจจะเพิม่สงูขึน้ เมื่อหวัหน้าแสดงให้
เหน็ว่า มคีวามเขา้ใจลูกน้อง, ยกย่องเมื่อปฏบิตัิงานมผีลงานดี, รบัฟงัความเหน็ลูกน้อง, แสดงความสนใจ, มคีวาม
จรงิใจ และก่อใหเ้กดิความรูส้กึเป็นบวก ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พชัรนิทร์ ยอดพยุง (2529) [8] ไดท้ าการศกึษา
เรื่องพฤติกรรมผู้น ากบัความพึงพอใจในงานของส านักงานเขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ โดยผลการศึกษาพบว่า
ผูอ้ านวยการเขตคนเก่ามพีฤติกรรมกบัเจ้าหน้าที่ปฏบิตัิงานแบบค่อนขา้งมุ่งงานและเจา้หน้าทีป่ฏบิตังิานมคีวามพงึ
พอใจในระดบัการท างานค่อนขา้งน้อย ส าหรบัผูอ้ านวยการเขตคนปจัจุบนัมพีฤตกิรรมกบัเจา้หน้าทีป่ฏบิตังิานค่อนขา้ง
มุ่งความสมัพนัธแ์ละเจา้หน้าทีป่ฏบิตังิานมคีวามพงึพอใจในการท างานในระดบัค่อนขา้งมาก จากผลการศกึษานี้จงึสรุป
ไดว้่า ความพงึพอใจของพนกังานมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัระดบัพฤตกิรรมแบบมุ่งสมัพนัธ ์
 4.  คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพทัว่ไป มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ทัง้นี้เนื่องจากการที่ผู้บริหารมีบุคลิกภาพที่
สามารถสงัเกตได้ในการเป็นบุคคลที่มคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง น่าเชื่อถือกลา้แสดงออก มกีารควบคุมอารมณ์ได้อย่าง
เหมาะสม ให้ความช่วยเหลอืแก้ปญัหาใหก้บัผูใ้ต้บงัคบับญัชา จงึช่วยใหผู้้ใต้บงัคบับญัชากลา้ที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคดิ ท าใหเ้กดิความสนิทสนมไวใ้จเกดิความรกัทีจ่ะท างานสามารถท าใหง้านเกดิความส าเรจ็รุล่วง สอดคลอ้งกบั
แนวคดิของ สโตดลิ และคูน (Stodill; & Coons. 1957:123-127) [9] พบว่าผูน้ าทีมุ่่งงานหรอืค านึงถงึตนเองเป็นหลกั 
(Initiating structure) เป็นลกัษณะผูน้ าทีมุ่่งการก าหนดความตอ้งการในงานและการท าใหล้กัษณะโปรแกรมการท างาน
ชดัเจน หรอืเป็นลกัษณะของผูน้ าซึ่งก าหนดบทบาทของ ตวัเองและบทบาทของพนักงานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของ
องคก์าร ตลอดจนการมพีฤตกิรรม สรา้งสรรคส์งู ซึง่จะเหน็ไดจ้ากการพถิพีถินักบัการมอบหมายงานและการคาดหวงั
ในผลการ ปฏบิตังิานของผูใ้ต้บงัคบับญัชาไวสู้ง เพื่อใหไ้ด้ตามเกณฑท์ีก่ าหนดและส าเรจ็ตามก าหนดเวลาที ่ต้องการ 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รงัสรรค์ ประเสรฐิศร ี (2544: 35) [10] ไดก้ล่าวถงึ คุณลกัษณะดา้นบุคลกิภาพทัว่ไปจะ
สมัพนัธก์บัความส าเรจ็ และความพอใจทัง้ชวีติการท างานและชวีติส่วนตวั สามารถสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลที่
เป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถน ากลุ่มใหป้ฏบิตังิานต่างๆ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร 
 5.  ด้านบุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ทัง้นี้เน่ืองจาก ผูบ้รหิารเป็นบุคคลทีม่คีวามเชื่อมัน่ในตนเองจติใจเขม้แขง็ สามารถควบคุมตนเองได้ , 
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ผูบ้รหิารเป็นบุคคลทีค่วามกลา้หาญในการเผชญิ, ผูบ้รหิารเป็นบุคคลทีม่คีวามสามารถในการแกป้ญัหาใหเ้รยีบรอ้ยได้
อย่างรวดเรว็กบัความเสีย่ง ทา้ทายต่อสิง่แปลกใหม่ในการท างาน สอดคลอ้งกบัทฤษฏขีองดูบนิ (รงัสรรค ์ประเสรฐิศร.ี 
2544: 35) ทีก่ล่าวว่าคุณลกัษณะดา้นบุคลกิภาพทีแ่น่นอนของผูน้ าทีม่ปีระสทิธิผลและก่อให้เกดิความส าเรจ็ในการ
ท างานควรมีความคิดริเริ่ม, ความเข้าใจอารมณ์แลความเหน็อกเห็นใจผู้อื่น, ความสามารถในการยดืหยุ่นได้ และ
ความสามารถในการปรบัตวั, สภาพการควบคุมภายในตนเอง, ความกลา้หาญ และความสามารถกลบัคนืสู่สภาพเดมิ 
ซึง่จะน ามาสูค้วามพงึพอใจในการปฏบิัติงานของพนักงาน และสอดคล้องกบังานวจิยัของ เพญ็พร ลิม่วงศ์ (2542: 
บทคดัย่อ) [11] ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะบุคลกิภาพกบัความพงึพอใจ ในการท างานของพนกังานธนาคาร
ดา้นสนิเชื่อและดา้นเทคโนโลย ีเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ความสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะบุคลกิภาพดา้นการปฏสิมัพนัธ ์
กบัผูอ้ื่นแบบเปิดเผยของพนกังานธนาคารดา้นสนิเชื่อและเทคโนโลย ีไม่มสีหสมัพนัธใ์นเชงิเสน้ตรงกบัความพงึพอใจใน
การท างาน ความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะบุคลกิภาพด้านวิธีการหาข้อมูล แบบใช้ประสบการณ์ตรง ของพนักงาน
ธนาคารดา้นสนิเชื่อและเทคโนโลย ีไม่มสีหสมัพนัธใ์นเชงิเสน้ตรงกบัความพงึพอใจในการท างาน 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากวิจยั 
 จากผลการศึกษาเรื่อง “ภาวะผู้น าของผู้บริหารที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของพนักงาน
ธนาคารพาณิชย ์ในกรุงเทพมหานคร” ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
 ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัปจัจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดเ้ฉลีย่ ดา้นภาวะผูน้ าทีมุ่่งความสมัพนัธห์รอืค านึงถงึผูอ้ื่น
เป็นหลกัและ คุณลกัษณะดา้นบุคลกิภาพทัว่ไปของผูบ้รหิาร 
 1.  รายไดเ้ฉลีย่ จากผลทีไ่ดร้บัพนักงานทีม่เีงนิเดอืนสงูกว่ารูส้กึว่าตวัเองมคีวามรูค้วามสามารถและโอกาส
ในหน้าทีก่ารท างานมากกว่าบุคคลทีม่รีายไดน้้อยกว่า จงึท าใหเ้กดิความพงึพอใจน้อยกว่าเพราะคดิว่าตนไดร้ายไดน้้อย
กว่าความสามารถทีต่นเองมอียู่ ดงันัน้ผูบ้รหิารควรทีจ่ะใหผ้ลตอบแทนไดด้า้นอื่น เช่น การใหร้างวลั หรอืกล่าวชมเชย
แก่พนกังานผูน้ัน้เพราะแต่ละบุคคลมกัตอ้งการความยอมรบันบัถอื หรอืชื่อเสยีง เพื่อทีจ่ะไดร้บัความพงึพอใจสงูสดุ 
 2.  ภาวะผูน้ าทีมุ่่งความสมัพนัธห์รอืค านึงถงึผูอ้ื่นเป็นหลกั ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รหิารมคีวามเหน็อกเหน็ใจ
ผู้ใต้บงัคบับญัชาในระดบัที่มาก ซึ่งส่งผลให้ผู้ใต้บงัคบับญัชามีความพึงพอใจมากในการท างาน ผู้บริหารเน้นเรื่อง
ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล มคีวามไวว้างใจในตวัพนักงาน รบัฟงัความคดิเหน็ต่างๆ และช่วยเหลอืพนักงานไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องงานหรอืเรื่องสว่นตวั กจ็ะท าใหพ้นกังานเกดิความรูส้กึเป็นกนัเอง เหมอืนเป็นพวกเดยีวกนั ดงันัน้ผูบ้รหิารควร
ทีจ่ะรกัษาระดบัความพงึพอใจไว ้เพื่อใหพ้นักงานเกดิทศันคตทิีด่รีะหว่างกนั และจะส่งผลใหเ้กดิประสทิธภิาพในการ
ท างานมากยิง่ขึน้ 
 3.  คุณลกัษณะดา้นบุคลกิภาพทัว่ไปของผูบ้รหิาร ผลการวจิยัพบว่า การทีผู่บ้รหิารเป็นบุคคลทีอ่ยู่ภายใต้
แรงกดดนัไดด้ ีมีความน่าเชื่อถอืในตวัของผูบ้รหิาร และเป็นบุคลกิทีเ่หนือกว่าบุคคลอื่นๆ ในดา้นความน่าเชื่อถอืหรอื
แสดงออกในด้านต่างๆ เช่น การมีอารมณ์ขนั หรือสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีไม่แสดงถึงความตรึงเครียดต่อ
ผู้ใต้บงัคบับญัชา ส่งผลให้ผู้ใต้บงัคบับญัชามคีวามรู้สกึถึงความเชื่อมัน่ในตวัของผู้บริหารท าให้รู้สกึถึงความไม่ตรึง
เครยีดในหน้าทีก่ารงาน ซึง่จะท าใหผู้ใ้ต้บงัคบับญัชาเกดิความมอีสิระในการท างานมากขึน้ส่งผลใหเ้กดิความพงึพอใจ
ในการท างาน 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1.  ควรศกึษาถงึแรงจงูใจทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิานในดา้นต่าง ๆ ทีท่ าใหพ้นักงานเกดิความ
พึงพอใจในการปฏิบตัิงานมากขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้กบัผู้บริหารในการปรบัปรุงกลยุทธ์ในการท างาน หรือการ
วางแผนโครงสร้างองค์กรให้มปีระสทิธภิาพ และการบรหิารงานในองค์กรเพื่อกระตุ้นให้ให้พนักงานท างานอย่างมี
ประสทิธภิาพมากขึน้  
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 2.  การศกึษาครัง้ต่อไป ควรที่จะเพิม่กลุ่มประชากรทีม่ขีนาดใหญ่ขึน้ในกลุ่มพนักงานธนาคารพาณิชย์ใน
จงัหวดัอื่นๆ เพื่อหาความสอดคลอ้งและความแตกต่างระหว่างงานวจิยัในแต่ละจงัหวดั  
 3.  ควรท าการศกึษาผู้น า 3 ระดบั คือผู้บรหิารระดบัสูง ผู้บริหารระดบักลาง และผู้บริหารระดบัต้น และ
ความพงึพอใจของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทีม่ผีลต่อภาวะผูน้ าของผูบ้รหิารธนาคารพาณิชยเ์พื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีช่ดัเจนมากยิง่ขึน้ 
ซึง่ผูบ้รหิารธนาคารพาณิชยใ์นแต่ละระดบัจะไดป้รบัภาวะผูน้ าของตนใหเ้หมาะสมอย่างมปีระสทิธภิาพ 
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