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บทคัดย่อ 
การศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของบุคลากรต่อผูบ้ริหารในกรมเจา้ท่า มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา

ความคิดเห็นของบุคลากรต่อผูบ้ริหารในกรมเจา้ท่า ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการมีอิทธิพล
อยา่งมีอุดมการณ์ ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา และดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประเภทบุคลากร ระดบัรายได ้
และระยะเวลาในการปฏิบติังาน ประชากรในงานวิจยัน้ี คือ บุคลากรในกรมกรมเจา้ท่า กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 350 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ด าเนินการ
วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ (SPSS Version 25.0) หาค่าความถ่ี (frequency) 
ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย ( ̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามทั้ งหมดจ านวน 350 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00  มีอายุ 26 - 35 ปี จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 มีระดบั
การศึกษา ปริญญาตรี จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 มีประเภทบุคลากร ขา้ราชการ จ านวน 161 คน 
คิดเป็นร้อยละ 46.00 มีระดบัรายได ้12,000 - 20,000 บาท จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 มีระยะเวลา
ในการปฏิบติังาน 5 - 10 ปี จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00  

2) ความคิดเห็นของบุคลากรต่อผูบ้ริหารในกรมเจา้ท่า โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ ดา้นการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา และดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ตามล าดบั 
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ABSTRACT 
The research of The Opinions of Personnel toward the Management in the Marine Department. 

The objective is to study The Opinions of Personnel toward the Management in the Marine Department. 
The factors of research include Idealized Influence Leadership, Inspirational Motivation, Individualized 
Consideration and Intellectual Stimulation. That are classified by Personal factors were including Sex, 
Age, Education, Personnel type, Monthly income and Working period. The population in this research 
was Personnel in the Marine Department. The samples used in this research amount of 350 peoples.  
The questionnaire was instrument of this research. Data was analyzed by using (SPSS Version 25.0)  
for Social Science Research. The statistics were frequency, percentage, minimum, maximum, mean and 
standard deviation. 

The results found that 1) The users all respondents 350 peoples. Most are female 245 peoples 
representing 70.00%. Aged 26 - 35 years old 140 peoples representing 40.00%. Bachelor's degree 210 peoples 
representing 60.00%. Civil servants 161 peoples representing 46.00%. Average income per month 
12,000 - 20,000 baht 168 peoples representing 48.00%. Working period of 5 - 10 years 154 peoples 
representing 44.00%. 

2) The Opinions of Personnel toward the Management in the Marine Department. Overall and 
each aspects were at a high level by the highest mean was Inspirational Motivation, Idealized Influence 
Leadership, Individualized Consideration and Intellectual Stimulation respectively. 

Keywords: The Opinions, Personnel, Management 

บทน า 
 ประเทศไทยภายใตบ้ริบทของการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ท าใหเ้กิดความจ าเป็น
ท่ีจะตอ้งมีการพฒันาระบบราชการใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก
องคก์ร ซ่ึงระบบราชการไทยในบริบทไทยแลนด ์4.0 ส าหรับขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ตอ้งไดรั้บ
การปรับเปล่ียนกระบวนการทางความคิด ให้ตนเองมีความเป็นผูป้ระกอบการสาธารณะ เพ่ิมทักษะ 
สมรรถนะท่ีจ าเป็นและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซ่ึงจะส่งผลต่อการแสดงบทบาทของการเป็นผูน้ า
การเปล่ียนแปลง เพ่ือสร้างคุณค่า ประโยชน์สุขใหแ้ก่ประชาชน (ส านกัวิจยัและพฒันาระบบงานบุคคล 
ส านกังาน ก.พ. : 2560) 
 การท างานในองค์กรนั้ นผู ้น าหรือผู ้บริหารเป็นบุคคลท่ีมีความส าคัญเพราะงานทั้ งหลาย
จะสัมฤทธ์ิผลไดห้รือไม่ ผูบ้ริหารองค์กรมีส่วนส าคญัในการตดัสินใจ อ านวยการต่าง ๆ ท่ีก่อให้เกิด
การท างานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท างานไดอ้ย่างเต็มความสามารถ เกิดประสิทธิผลและองคก์รจะสามารถ
บรรลุถึงผลส าเร็จตามเป้าหมาย  
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ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารจึงเป็นประเด็นส าคญั ในการบริหารงานและการบริหารคนท่ีแตกต่างกนั 
จากการทบทวนทฤษฎีผูน้ าหลายทฤษฎี ผูว้ิจ ัยพบว่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเป็นกระบวนการ
ซ่ึงมีอิทธิพลต่อผูน้ าและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยเปล่ียนแปลงความพยายามของผูน้ าและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ใหสู้งข้ึนกวา่ท่ีคาดหวงั พฒันาความสามารถของผูน้ าและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไปสู่ระดบัสูงข้ึนและมีศกัยภาพ
มากข้ึน ท าใหเ้กิดการตระหนกัถึงภารกิจและวิสัยทศัน์ขององคก์ร น าไปสู่ประโยชน์ขององคก์ร ซ่ึงมี 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ 1) ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 2) ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ 3) ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา 
และ4) ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Bass & Avolio, 1994) จะมีส่วนผลกัดนัการท างาน
ของบุคคลากรไดอ้ย่างมีประสิทธิผล อนัจะสร้างความไดเ้ปรียบในดา้นทรัพยากรบุคคลในองค์กร  และ
เสริมสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่องคก์ร 

กรมเจา้ท่า เป็นหน่วยงานราชการ สังกดักระทรวงคมนาคม ก ากบัดูแล การส่งเสริมการพฒันา
ระบบการขนส่งทางน ้ าและการพาณิชยนาวีให้มีการเช่ือมต่อกบัระบบการขนส่งอ่ืน ๆ ทั้ งการขนส่ง
ผูโ้ดยสาร และสินคา้ ท่าเรือ อู่เรือ กองเรือไทย และกิจการเก่ียวเน่ือง เพ่ือใหป้ระชาชนไดรั้บความสะดวก 
รวดเร็ว ทัว่ถึง และปลอดภยั ตลอดจนการสนบัสนุนภาคการส่งออกใหมี้ความเขม้แขง็  

ดงันั้นผูวิ้จยัจึงสนใจศึกษาทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพ่ือเป็นแนวทางหน่ึงให้องค์กร
ไดใ้ชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาผูน้ าใหส้ามารถเอารูปแบบพฤติกรรมในการบริหารงานท่ีเหมาะสมมาใช้
ในการบริหารงานของตนเพ่ือใหส้ามารถน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององคก์รร่วมกนัไดส้ าเร็จ เพ่ือจะได้
ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา การด าเนินงานและปรับปรุงพฒันาการบริหารงานขององคก์รและส่งเสริม
ภาวะผูน้ าขององคก์รเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อนัน าไปสู่ความส าเร็จและความเป็นเลิศ
ขององคก์รไดอ้ยา่งย ัง่ยืน  

วตัถุประสงค์การวจัิย 
เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อผูบ้ริหารในกรมเจา้ท่า 

ขอบเขตของการวจัิย 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบั เร่ือง ความคิดเห็นของบุคลากรต่อผูบ้ริหารในกรมเจา้ท่า 

โดยมีขอบเขตของงานวิจยั ดงัน้ี  

ขอบเขตด้านเนือ้หา  
1. ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรในกรมเจา้ท่า ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

ประเภทบุคลากร ระดบัรายได ้ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
2. ตวัแปรตาม คือ ความคิดเห็นของบุคลากรต่อผูบ้ริหารในกรมเจา้ท่า โดยอาศยัแนวคิดเก่ียวกบั 

ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ(Bass & Avolio, 1994) ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการมีอิทธิพล
อยา่งมีอุดมการณ์ ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา และดา้นการค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล 
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ขอบเขตของประชากร  
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ บุคลากรของกรมเจา้ท่า ประกอบดว้ย ขา้ราชการ, ลูกจา้งประจ า, 
พนักงานราชการ และพนักงานจา้งทัว่ไป จ านวนทั้งส้ิน 2,140 คน (ท่ีมา:ขอ้มูลจากระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคลากรกรมเจา้ท่า (DITP) เดือนมกราคม 2565) 
 เน่ืองจากทราบจ านวนบุคลากรของกรมเจ้าท่าท่ีแน่นอน ผูว้ิจัยจึงใช้การก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยค านวณจากการใช้สูตรของ Yamane  ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ซ่ึงก าหนดค่าความ
คลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 5%  จากการค านวณ พบวา่ จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดมี้จ านวน 337 คน 

ขอบเขตระยะเวลา 
การด าเนินการศึกษาวิจยัเร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม - กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 
1. เพ่ือทราบถึงความคิดเห็นของบุคลากรต่อผูบ้ริหารในกรมเจา้ท่า 
2. เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาการบริหารงานขององค์กรและส่งเสริมภาวะผูน้ าขององค์กร 

เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเป็นเลิศขององคก์ร 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ  

2. อาย ุ 

3. ระดบัการศึกษา  

4. ประเภทบุคลากร 

5. ระดบัรายได ้ 

6. ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

 

ตวัแปรอสิระ ตวัแปรตาม 

ความคิดเห็นของบุคลากรต่อผู้บริหารใน กรมเจ้าท่า 

รูปแบบภาวะผู้น า จ านวน 4 ด้าน 

1. ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 

2. ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ 

3. ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา 

4. ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
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แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัความคิดเห็น 
กู๊ด (Good. 2006: 17 อา้งถึงใน สายน ้า จุลเดช 2561: 9) ไดใ้หค้วามหมายของความคิดเห็น 

(Opinion) ไวห้ลายความหมาย ไดแ้ก่ 
1. ความหมายทั่วไป หมายถึง ความเช่ือ ความคิดเห็น ข้อพิจารณา ความรู้สึก หรือทัศนะ

ท่ียงัไม่ไดรั้บการพิสูจน์อย่างแน่นอน และยงัขาดน ้าหนกัทางเหตุผลหรือการวิเคราะห์ หรือกล่าว กวา้ง ๆ 
ไดว้า่มีความเป็นไปไดม้ากกวา่ความรู้  

2. ความหมายเฉพาะ หมายถึง การพิจารณาหรือการวินิจฉยัอย่างมีแบบแผนจาก แหล่งขอ้มูล 
หรือบุคคลท่ีเช่ือถือได ้ 

3. ความคิดเห็นสาธารณะ (Public Opinion) หมายถึง การพิจารณาหรือขอ้วินิจฉยั รวม ๆ ของกลุ่มคน
ในสงัคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือ หรือขอ้เทจ็จริง 

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วข้องกบัภาวะผู้น า 
ทฤษฎีเกีย่วกบัภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง 
ทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของแบส ปี 1980 Bass ไดข้ยายความและปรับรูปแบบภาวะผูน้ า

ของ Burns โดย Bass ไดใ้หค้วามสนใจต่อความตอ้งการของผูต้ามมากกว่าความตอ้งการของผูน้ า และ
แนะน าวา่ควรน าภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมาใชใ้นสถานการณ์ท่ีผลลพัธ์ไม่ไดเ้ป็นเชิงบวกในการอธิบาย
ภาวะผูน้ าการแลกเปล่ียน และภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นแกนต่อเน่ืองเดียวกนั นอกจากน้ี Bass 
ได้ให้ความสนใจในองค์ประกอบทางอารมณ์  และท่ีมาของผูน้ าเชิงบารมี ซ่ึง Bass มองว่าบารมี
เป็นส่ิงจ าเป็นแต่ไม่เพียงพอต่อภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ดงันั้น Bass มีแนวคิดภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง
ว่าเป็นภาวะผูน้ าท่ีจะกระตุน้ผูต้ามใหมี้ความคาดหวงัท่ีสูงข้ึน โดยยกระดบัการตระหนกัรู้ในความส าคญั
ของเป้าหมายอย่างมีอุดมการณ์ ท าใหผู้ต้ามมองเหนือผลประโยชน์ตนเองไปสู่ผลประโยชน์ของทีมหรือ
องคก์ร และยกระดบัผูต้ามไปสู่ความตอ้งการในระดบัท่ีสูงกวา่ (Northhouse, 2010)  

ในช่วงปี 1985 Bass จึงไดน้ าเสนอภาวะผูน้ า 2 รูปแบบ คือ ภาวะผูน้ าการแลกเปล่ียนและภาวะผูน้ า
การเปล่ียนแปลง โดยมีลกัษณะมีพลวตั ต่อเน่ืองกันข้ึนอยู่กบัประสบการณ์และสถานการณ์ของผูน้ า 
อย่างไรก็ตาม ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงจะมีส่วนในการปรับปรุงประสิทธิภาพไดม้ากกว่า ภาวะผูน้ า
การแลกเปล่ียน และส่งผลในแง่ของผลกระทบของผูน้ าท่ีมีต่อผูต้าม โดยผูน้ าจะตอ้งเปล่ียนสภาพผูต้าม
ใหต้ระหนกัถึงคุณค่าของผลลพัธ์ของงาน ยกระดบัความตอ้งการใหเ้ห็นแก่องค์กรมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงจะพยายามเพ่ิมแรงจูงใจและยกระดับผูต้าม ซ่ึงเพ่ิมแรงจูงใจจากภายในจากการ
มอบหมายงานท่ีมีคุณค่าให้แก่ผูต้าม (รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2559 อา้งถึงใน ปัญญทิพ วงศว์ุฒิรัตน์กุล, 2562 
หนา้ 22)  นอกจากน้ี ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงจะเพิ่มแรงจูงใจและประสิทธิภาพของผูต้ามมากกว่า
ภาวะผูน้ าการแลกเปล่ียน แต่ส าหรับผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพจะน าภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงและภาวะผูน้ า
การแลกเปล่ียนมาใชค้วบคู่กนั (Yukl, 1999, p. 277) 
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ข้อมูลทั่วไปของกรมเจ้าท่า 
กรมเจา้ท่า เป็นหน่วยงานราชการ สังกดักระทรวงคมนาคม ก ากบัดูแล การส่งเสริมการพฒันา

ระบบการขนส่งทางน ้ าและการพาณิชยนาวีให้มีการเช่ือมต่อกบัระบบการขนส่งอ่ืน ๆ ทั้ งการขนส่ง
ผูโ้ดยสาร และสินคา้ ท่าเรือ อู่เรือ กองเรือไทย และกิจการเก่ียวเน่ือง เพ่ือใหป้ระชาชนไดรั้บความสะดวก 
รวดเร็ว ทัว่ถึง และปลอดภยั ตลอดจนการสนบัสนุนภาคการส่งออกใหมี้ความเขม้แขง็ 

งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
โสภณ วงษ์คงด ี(2559) ไดศึ้กษา ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของขา้ราชการครูโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 (สหวิทยาเขต 
ระยอง 2) ผลการศึกษาพบว่า 1. ภาวะผูน้ าโดยรวมและรายดา้น อยู่ในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัมากไปหานอ้ย 
ไดแ้ก่ การสร้างแรงบนัดาลใจ การมีบารมี การกระตุน้การใชปั้ญญา และการมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายบุคคล 
ตามล าดบั 2. ภาวะผูน้ า จ าแนกตามเพศ และประสบการณ์การท างาน โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นแตกต่างกนั
อย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 

รุ่งนภา วงศ์สุวรรณ (2559) ไดศึ้กษา ความคิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า 1) ความคิดเห็น
ของบุคลากรต่อภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือจ าแนกเป็นรายดา้น จากค่าเฉล่ียมาก
ไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการใชอ้ิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ ดา้นการกระตุน้
ทางปัญญา และดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และ 2) บุคลากรท่ีมีเพศ และต าแหน่งหน้าท่ี
ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารองคกร์ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอ าเภอเสนา จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยาไม่แตกต่างกนั และบุคลากรท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบติังาน
ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารองคกร์ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอ าเภอเสนา แตกต่างกนั 

เทพสุดา สารลกึ (2560) ไดศึ้กษา ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา กลุ่มศรีราชา 2 สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการศึกษา
พบว่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร อยู่ในระดบัมากทุกดา้น 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของครูท่ีมีต่อภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า โดยรวม
ไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร 
จ าแนกตามประสบการณ์ โดยรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั 
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ปาณิตา ไชยโคตร (2561) ไดศึ้กษา ความคิดเห็นของขา้ราชการครูท่ีมีต่อพฤติกรรมภาวะผูน้ า
การเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายเกาะช้าง สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ตราด ในการศึกษาพบว่า 1. ความคิดเห็นของขา้ราชการครูท่ีมีต่อพฤติกรรมภาวะผูน้ า
การเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก (  ̅ = 3.99) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
อยู่ในระดบัมาก เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียมาก ไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา (  ̅ = 4.10) 
ดา้นการมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายบุคคล (  ̅ = 4.20) ดา้นการสร้างบารมี (  ̅ = 3.82) และดา้นการสร้าง
แรงบนัดาลใจ (  ̅ = 3.82) 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของขา้ราชการครูท่ีมีต่อพฤติกรรมภาวะผูน้ า
การเปล่ียนแปลง ท่ีมีประสบการณ์ท างานและระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมภาวะผูน้ า
ของผูบ้ริหารไม่แตกต่างกนั 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวิจยั ใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ โดยใช้การวิจยัเชิงส ารวจ และใช้วิธีการเก็บขอ้มูล
ดว้ยแบบสอบถาม  

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ บุคลากรของกรมเจา้ท่า ประกอบดว้ย ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า, 
พนักงานราชการ และพนักงานจา้งทัว่ไป จ านวนทั้งส้ิน 2,140 คน (ท่ีมา:ขอ้มูลจากระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคลากรกรมเจา้ท่า (DPIS) เดือนมกราคม 2565) 

กลุ่มตวัอย่าง เน่ืองจากทราบจ านวนบุคลากรในกรมเจา้ท่าท่ีแน่นอน ผูว้ิจยัจึงใชก้ารก าหนด
กลุ่มตวัอย่าง ตามวิธีการค านวณโดยใชสู้ตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
ซ่ึงก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 5% จากการค านวณ พบว่า จ านวนกลุ่มตวัอย่าง
ท่ีไดมี้จ านวน 337 คน 

เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามถกูแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัต่อไปน้ี  
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบั ลกัษณะปัจจยั

ส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประเภทบุคลากร ระดบัรายได ้และระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
มีจ านวนขอ้ค าถามทั้ งหมด 6 ขอ้ ประกอบด้วยค าถามในลกัษณะเป็นค าถามปลายปิดแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) ก าหนดใหผู้ต้อบ แบบสอบถามเลือกตอบเพียงแค่ 1 ค าตอบ 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามวดัระดบัความคิดเห็นของบุคลากรต่อผูบ้ริหาร ลกัษณะแบบสอบถาม
เป็นมาตรประเมินลิเคิร์ต (Likert Scale) 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด=5, มาก=4, ปานกลาง=3, นอ้ย=2 คะแนน, 
นอ้ยท่ีสุด=1  
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การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมอื 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองความคิดเห็นของบุคลากรต่อผูบ้ริหาร

ในกรมเจ้าท่า และงานวิจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง จากนั้นน ามาก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั เพ่ือใช้เป็น

แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2. สร้างแบบสอบถามเร่ือง ความคิดเห็นของบุคลากรต่อผูบ้ริหารในกรมเจา้ท่า และการตรวจสอบ

เน้ือหาของแบบสอบถามว่าครอบคลุมวตัถุประสงคห์รือไม่ จากนั้นน าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ 2 ท่าน พิจารณา

ตรวจสอบความเท่ียงตรงและความถูกตอ้งของเน้ือหาตลอดจนไปถึงความชดัเจนและภาษาท่ีใชเ้หมาะสม

ของขอ้ค าถาม ซ่ึงมีเกณฑใ์นการพิจารณาใหค้ะแนนแต่ละขอ้ค าถาม ดงัน้ี 

ค่า  + 1  หมายถึง สอดคลอ้ง 

ค่า     0  หมายถึง ไม่แน่ใจ 

ค่า -  1  หมายถึง ไม่สอดคลอ้ง 

3. น ามาค านวณดชันีความสอดคลอ้ง IOC (index of congruence) โดยใชสู้ตร ดงัน้ี (ไพฑูรย ์

โพธิสวา่ง, 2554, หนา้ 170-171) 

วดัผลโดยพิจารณาคะแนน IOC ดงัน้ี 

1) ขอ้ค าถามท่ีไดค้ะแนน IOC ตั้งแต่ 0.50 ถึง 1.00 มีความเท่ียงตรงใชไ้ด ้

2) ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน IOC ต ่ากวา่ 0.50 ตอ้งปรับปรุงยงัใชไ้ม่ได ้

4. น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญแลว้น ามาเสนออาจารย์

ท่ีปรึกษาเพ่ือพิจารณาขั้นสุดทา้ยและน ามาปรับปรุงเพ่ือความสมบูรณ์อีกคร้ัง 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการ แจกแบบสอบถาม

ฉบบัสมบูรณ์ท่ีไดรั้บการแกไ้ขและผา่นความเห็นชอบของอาจารยใ์หแ้ก่บุคลากรในกรมเจา้ท่าท่ีก าหนดไว้

โดยใช้ Google form ช้ีแจงวตัถุประสงค์ของการวิจยัและตอบขอ้ซักถามบางประการให้แก่ผูต้อบ

แบบสอบถาม หลงัจากเกบ็รวบรวมขอ้มลูครบถว้น น าขอ้มลูท่ีไดม้าวิเคราะห์ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยัท าการประมวลผลวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์ SPSS  
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สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ซ่ึงสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มลู ไดแ้ก่ 

1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับวิเคราะห์เพ่ือบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล  

2. ค่าเฉล่ีย  ̅ 

3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานส าหรับวิเคราะห์ความคิดเห็นของบุคลากรต่อผูบ้ริหาร

ในกรมเจา้ท่า 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
พบว่า บุคลากรในกรมเจ้าท่า ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 350 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00  และเพศชาย จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ส่วนใหญ่มีอาย ุ
26 - 35 ปี จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมาคือ 36 - 45 ปี จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.00, 18 - 25 ปี จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00, 46 - 55 ปี จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 และ
มากกวา่ 55 ปี ข้ึนไป จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี 
จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 
และต ่ากว่าปริญญาตรีจ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีประเภทบุคลากร 
ขา้ราชการ จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 รองลงมาคือ พนกังานราชการ จ านวน 112 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.00, พนกังานจา้งทัว่ไปจ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 และลูกจา้งประจ า จ านวน 28 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.00 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีระดบัรายได ้12,000 - 20,000 บาท จ านวน 168 คน คิดเป็น
ร้อยละ 48.00 รองลงมาคือ 20,001 -30,000 บาท จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00, 30,001 - 40,000 บาท 
จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00, มากกว่า 40,001 บาท ข้ึนไป จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 และ
นอ้ยกวา่ 12,000 บาท จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
5 - 10 ปี จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 รองลงมาคือ ต ่ากว่า 5 ปี จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.00, 11 - 15 ปี จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00, มากกว่า 20 ปี ข้ึนไป จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.00   และ16 - 20 ปี จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 ตามล าดบั  
 ผลการวิเคราะห์ ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของบุคลากรต่อผูบ้ริหารในกรมเจา้ท่า 
พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรต่อผูบ้ริหารในกรมเจา้ท่า โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ ดา้นการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ดา้นการ
กระตุน้ทางปัญญา และดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ตามล าดบั 
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สรุปผลการวจัิย 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามทั้ งหมดจ านวน 350 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00  มีอายุ 26 - 35 ปี จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 มีระดบั

การศึกษา ปริญญาตรี จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 มีประเภทบุคลากร ขา้ราชการ จ านวน 161 คน 

คิดเป็นร้อยละ 46.00 มีระดบัรายได ้12,000 - 20,000 บาท จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 มีระยะเวลา

ในการปฏิบติังาน 5 - 10 ปี จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00  

2) ความคิดเห็นของบุคลากรต่อผูบ้ริหารในกรมเจา้ท่า โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น

รายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ ดา้นการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา และดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ตามล าดบั 

อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง ความคิดเห็นของบุคลากรต่อผูบ้ริหารในกรมเจา้ท่า โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ ดา้นการมีอิทธิพล

อยา่งมีอุดมการณ์ ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา และดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ตามล าดบั โดยมี

ประเดน็อภิปรายเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

ด้านการมอีทิธิพลอย่างมอีุดมการณ์ 

ความคิดเห็นของบุคลากรต่อผูบ้ริหารในกรมเจา้ท่า จ าแนกตามรายดา้นและรายขอ้ : ดา้นการ

มีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็น

อยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารมีความสามารถในการช้ีแนะ ให้ค าปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาแก่

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา, ผูบ้ริหารมีความตั้งใจมุ่งมัน่ในการปฏิบติัหนา้ท่ีรับผิดชอบใหป้ระสบผลส าเร็จ, ผูบ้ริหาร

สามารถควบคุมอารมณ์ไดเ้ป็นอย่างดี,ผูบ้ริหารท าใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเช่ือฟังและปฏิบติัตามค าแนะน าได้

ผูบ้ริหารท าให้เช่ือฟังและปฏิบัติตาม, ผูบ้ริหารสร้างความเล่ือมใสศรัทธาให้เกิดข้ึน และผูบ้ริหาร

มีเป้าหมายในการท างานอยา่งชดัเจน ตามล าดบั และส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ผูบ้ริหาร

ท าใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาให้ความเคารพนบัถืออย่างจริงใจ, ผูบ้ริหารเป็นผูฉ้ลาดรอบรู้, ผูบ้ริหารปฏิบติัต่อ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความยติุธรรม, ผูบ้ริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา, ผูบ้ริหาร

เป็นมิตรไมตรีกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกคน และผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์กวา้งไกลในการปฏิบติังาน ตามล าดบั 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ โสภณ วงษค์งดี (2559) ไดศึ้กษา ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของขา้ราชการครูโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านักงานพ้ืนท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 18 (สหวิทยาเขต ระยอง 2) ผลการศึกษาพบว่า 1. ภาวะผูน้ าโดยรวมและรายดา้น อยู่ในระดบัมาก 
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โดยเรียงล าดบัมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ การสร้างแรงบนัดาลใจ การมีบารมี การกระตุน้การใชปั้ญญา และ

การมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายบุคคล ตามล าดบั 2. ภาวะผูน้ า จ าแนกตามเพศ และประสบการณ์การท างาน 

โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวม

และรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
ความคิดเห็นของบุคลากรต่อผูบ้ริหารในกรมเจา้ท่า จ าแนกตามรายดา้นและรายขอ้ : ดา้นการ

สร้างแรงบนัดาลใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารมีความมุ่งมัน่ท่ีจะท างานให้บรรลุเป้าหมาย, ผูบ้ริหารมีการตั้งมาตรฐานในการ
ท างานสูง, ผูบ้ริหารแสดงถึงความตั้งใจอย่างแน่วแน่ท่ีจะท างานใหส้ าเร็จตามท่ีก าหนดไว ้และผูบ้ริหาร
สร้างความตระหนกัใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาทุ่มเทปฏิบติัหนา้ท่ีอย่างเต็มความสามารถ ตามล าดบั และส่วนขอ้
ท่ีมีความคิดเห็นมาก คือ ผูบ้ริหารสนบัสนุนผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหท้ างานไดเ้ต็มศกัยภาพ, ผูบ้ริหารกระตุน้
ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความรู้สึกว่างานท่ีท าเป็นส่ิงส าคญั, ผูบ้ริหารมีความกระตือรือร้นในการท างาน 
และผูบ้ริหารมีการใหข้วญัก าลงัใจในการปฏิบติังานกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสม ่าเสมอ  ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ เทพสุดา สารลึก (2560) ไดศึ้กษา ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา กลุ่มศรีราชา 2 สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร อยู่ในระดบัมากทุกดา้น 2. การเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า 
โดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ด้านการสร้างแรงบนัดาลใจแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง
ของผูบ้ริหาร จ าแนกตามประสบการณ์ โดยรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั 

ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 
ความคิดเห็นของบุคลากรต่อผูบ้ริหารในกรมเจา้ท่า จ าแนกตามรายดา้นและรายขอ้ : ดา้นการ

กระตุน้ทางปัญญาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารส่งเสริมใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาคิดแกปั้ญหาร่วมกนั, ผูบ้ริหารส่งเสริมใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา
มัน่ใจ ท่ีจะด าเนินงานให้ส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และผูบ้ริหารเสนอแนะวิธีการใหม่ ๆ
ในการปฏิบัติงานให้กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ตามล าดบั และส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ 
ผูบ้ริหารสนบัสนุนให้ใชข้อ้มูลหลกัฐานในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในการปฏิบติังาน, ผูบ้ริหาร
ส่งเสริมให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามองปัญหาในหลายแง่มุม, ผูบ้ริหารกระตุน้ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังาน
โดยค านึงถึงความถนดัและความสามารถของตนเอง, ผูบ้ริหารกระตุน้ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ เพ่ือใหเ้กิดความคิดในการสร้างสรรค ์และผูบ้ริหารยอมรับฟังความคิดเห็น
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ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพ่ือเป็นแนวทางแกไ้ข ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รุ่งนภา วงศสุ์วรรณ (2559) 
ไดศึ้กษา ความคิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอ าเภอเสนา 
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า 1) ความคิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือจ าแนกเป็นรายดา้น จากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการใชอ้ิทธิพล
อยา่งมีอุดมการณ์ ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา และดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล และ 2) บุคลากรท่ีมีเพศ และต าแหน่งหนา้ท่ีต่างกนั มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตอ าเภอเสนา ไม่แตกต่างกัน และบุคลากรท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา และ
ระยะเวลาในการปฏิบติังานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารองคกร์ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ในเขตอ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แตกต่างกนั 

ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
ความคิดเห็นของบุคลากรต่อผูบ้ริหารในกรมเจา้ท่า จ าแนกตามรายดา้นและรายขอ้ : ดา้นการ

ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็น
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารช่วยแกไ้ขปัญหา และให้ค าปรึกษาเมื่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีปัญหา
ในการปฏิบติังาน และส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ผูบ้ริหารใหค้วามเอาใจใส่และเป็นกนัเอง
ต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกคน, ผูบ้ริหารให้โอกาสผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ตามความตอ้งการ, 
ผูบ้ริหารมีการศึกษาถึงคุณสมบติัของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกคน, ผูบ้ริหารใหเ้กียรติกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยู่เสมอ
, ผูบ้ริหารติดต่อส่ือสารโดยตรงแบบตวัต่อตวักบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยไม่ตอ้งผ่านผูอ่ื้น, ผูบ้ริหารแสดง
ความห่วงใยต่อสภาพความเป็นอยู่ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา, ผูบ้ริหารส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา
ไดพ้ฒันาตนเองตามศกัยภาพ, ผูบ้ริหารรู้ถึงความตอ้งการของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแต่ละคน, ผูบ้ริหารรู้ถึง
ความตอ้งการของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแต่ละคน, ผูบ้ริหารมอบหมายงานตามความสามารถของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
และผูบ้ริหารแสดงความช่ืนชมในความสามารถและผลงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ ปาณิตา ไชยโคตร (2561) ไดศึ้กษา ความคิดเห็นของขา้ราชการครูท่ีมีต่อพฤติกรรมภาวะ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายเกาะชา้ง สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ตราด ในการศึกษาพบว่า 1. ความคิดเห็นของขา้ราชการครูท่ีมีต่อพฤติกรรมภาวะผูน้ า
การเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก (  ̅ = 3.99) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
อยู่ในระดบัมาก เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียมาก ไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา (  ̅ = 4.10) 
ดา้นการมุ่งความสมัพนัธ์เป็นรายบุคคล (  ̅ = 4.20) ดา้นการสร้างบารมี (  ̅ = 3.82) และดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ 
(  ̅ = 3.82) 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของขา้ราชการครูท่ีมีต่อพฤติกรรมภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
ท่ีมีประสบการณ์ท างานและระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร
ไม่แตกต่างกนั 
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ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
 จากผลการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของบุคลากรต่อผูบ้ริหารในกรมเจ้าท่า สามารถสรุป
ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั ดงัน้ี 

 1. ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ โดยภาพรวมความคิดเห็นของบุคลากรต่อผูบ้ริหาร
ในกรมเจา้ท่า อยูใ่นระดบัมาก  
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ผูบ้ริหารมีความสามารถในการช้ีแนะ ให้ค าปรึกษา และช่วยแกปั้ญหา
แก่ผูใ้ตบ้ังคบับญัชา ดงันั้น ผูบ้ริหารมองปัญหาในแง่บวก ร่วมรับผิดชอบ ในความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน 
พยายามหาทางแกไ้ขปัญหา ใหผ้า่นไปไดด้ว้ยดี ใหแ้นะน าการท างาน และใหแ้นวทางในการแกไ้ขปัญหา
แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา, ผูบ้ริหารมีความตั้งใจมุ่งมัน่ในการปฏิบติัหนา้ท่ีรับผิดชอบใหป้ระสบผลส าเร็จ ดงันั้น 
ผูบ้ริหารเห็นถึงความส าคญัของงาน มีความมุ่งมัน่ทุ่มเท มีความเสียสละ ใหก้บัการท างาน เป็นผูน้ าองคก์ร
ยคุใหม่ท่ีเปล่ียนตวัเองอยา่งรวดเร็ว เพ่ือรับมือสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง, ผูบ้ริหารสามารถควบคุมอารมณ์
ไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้น ผูบ้ริหารควรบริหารจดัการอารมณ์ และแสดงออกอย่างเหมาะสม เพ่ือการเสริมสร้าง
ความพึงพอใจ รวมทั้งขวญัก าลงัใจ ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การท่ีผูบ้ริหารมีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูง จึงเป็น
ส่ิงจ าเป็นส าหรับผูบ้ริหาร  

 2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ โดยภาพรวมความคิดเห็นของบุคลากรต่อผูบ้ริหารในกรมเจา้ท่า 
อยูใ่นระดบัมาก 
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ผูบ้ริหารมีความมุ่งมัน่ท่ีจะท างานใหบ้รรลุเป้าหมาย ดงันั้น ผูบ้ริหารควร
ส่ือสารเป้าหมายการท างานทั้งระยะสั้น และระยะยาว ให้แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ไดรั้บรู้เป้าหมายชัดเจน 
รวมถึงวิธีการ แนวทางในการปฏิบติังาน ท่ีจะท าใหเ้กิดผลลพัธ์ของงานออกมาดี ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย
ท่ีวางไว,้ ผูบ้ริหารมีการตั้งมาตรฐานในการท างานสูง ดงันั้น ผูบ้ริหารแสดงให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเห็นถึง
การท างานท่ีเกิดผลสัมฤทธ์ิ ว่ามีขั้นตอนและมีมาตรฐานในการปฏิบัติติงานอย่างไร เพื่อต้นแบบ
ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา สามารถรับผิดชอบงานของตนเอง ไดต้ามมาตรฐานท่ีผูบ้ริหารตอ้งการ, ผูบ้ริหาร
แสดงถึงความตั้งใจอย่างแน่วแน่ท่ีจะท างานให้ส าเร็จตามท่ีก าหนดไว ้ดงันั้น การท่ีผูบ้ริหารปฏิบติังาน
ท่ีไดรั้บมอบหมายส าเร็จตามท่ีก าหนดไว ้แสดงให้เห็นถึงศกัยภาพ ความมุ่งมัน่ทุ่มเท ความกระตือรือร้น
ในการท างานของผูบ้ริหาร เป็นการสร้างความเช่ือมัน่ สร้างแรงบนัดาลใจใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

 3. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา โดยภาพรวมความคิดเห็นของบุคลากรต่อผูบ้ริหารในกรมเจา้ท่า 
อยูใ่นระดบัมาก  
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ผูบ้ริหารส่งเสริมใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาคิดแกปั้ญหาร่วมกนั ดงันั้น ผูบ้ริหาร
กับผูใ้ต้บังคับบัญชาแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยการแชร์ความคิด แชร์ประสบการณ์การท างานท่ีผ่านมา 
แลกเปล่ียนและยอมรับความคิดเห็น ท่ีตรงกนัและต่างกนั เพ่ือน ามาวิเคราะห์ปัญหา ใหเ้กิดประโยชน์ และ
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หาทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั, ผูบ้ริหารส่งเสริมใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามัน่ใจ ท่ีจะด าเนินงานใหส้ าเร็จตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ผูใ้ต้บังคับบัญชา แสดงความคิดเห็น พูดคุยกับ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท าให้ไดเ้ปิดมุมมองทางความคิด และพยายามให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดม้องหลายมุม  
โดยการใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาไดห้าขอ้มลู เรียนรู้ และพฒันาตวัเองอย่างเสมอ เพ่ือกระตุน้ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา
มีความมัน่ใจ และท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน, ผูบ้ริหารเสนอแนะวิธีการใหม่ ๆ ในการปฏิบติังาน
ให้กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดงันั้น ผูบ้ริหารท าหน้าท่ีถ่ายทอดความรู้ ส่งเสริมวิธีคิดให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
เกิดการเรียนรู้ระหว่างกนั เพ่ือให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความเช่ียวชาญ ความช านาญ ท าให้ผูบ้ริหารมีความไวใ้จ 
มอบหมายงานท่ีส าคญัใหท้ าต่อในอนาคต 

 4. ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยภาพรวมความคิดเห็นของบุคลากรต่อผูบ้ริหาร
ในกรมเจา้ท่า อยูใ่นระดบัมาก  

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ผูบ้ริหารช่วยแกไ้ขปัญหา และให้ค าปรึกษาเม่ือผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีปัญหา
ในการปฏิบติังาน ดงันั้น ผูบ้ริหารมีการเสนอความคิดเห็นในการแกปั้ญหา โดยมาจากประสบการณ์การ
ท างานหรือการหาขอ้มูลเพ่ิมเติม และการเตรียมหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา เพ่ือช่วยให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
สามารถมองปัญหา และหาแนวทางการแกปั้ญหาท่ีหลากหลายมากข้ึน, ผูบ้ริหารให้ความเอาใจใส่และ
เป็นกนัเองต่อผูใ้ตบ้งัคบั-บญัชาทุกคน ดงันั้น ผูบ้ริหารใหค้วามใส่ใจแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยไม่ไดม้อง
ความสัมพนัธ์ระหว่างตนและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นลกัษณะหัวหน้า และลูกน้องตามต าแหน่งเท่านั้น 
แต่พยายามสร้างความสัมพนัธ์ในรูปแบบของการเป็นเพ่ือน เป็นคู่คิด รวมถึงการเป็นพ่ีนอ้ง ท่ีใหส้ามารถ
ใหค้ าปรึกษาได ้แมไ้ม่ใช่เร่ืองงาน, ผูบ้ริหารใหโ้อกาสผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ตามความตอ้งการ 
ดงันั้น เพ่ือใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชารู้ถึงจุดเด่นหรือจุดท่ีตอ้งพฒันาตนเอง ตอ้งมีการเพ่ิมทกัษะ เพ่ิมการเรียนรู้ 
ตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล เพ่ือพฒันาศกัยภาพในดา้นท่ีต่างกนัของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
1. การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อผูบ้ริหารในกรมเจา้ท่า การวิจยัคร้ังต่อไป

ควรศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริหารในบทบาทภาวะผูน้ า 
2. ควรมีการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ผลการศึกษาจึงอาจเกิดการเปล่ียนแปลงได้ตามส่ิงเร้า

จากสภาพแวดลอ้มหรือ ระยะเวลาท่ีผ่านเลยไป การศึกษาวิจยัอย่างต่อเน่ืองน ามาซ่ึงผลการวิจยัท่ีแม่นย  า
มากยิ่งข้ึน 

3. ควรศึกษาความตอ้งการพฒันาบทบาทภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารเพ่ือหาแนวทาง 
การบริหารใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน 
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