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บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรในสังกดัส านกังาน
สรรพากรภาค 1  2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรในสังกดัส านกังานสรรพากรภาค 1 ท่ีมีต่อ
ภาวะผูน้  ายคุใหม่ 

กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั 340 คน คือ บุคลากรในสังกดัส านกังานสรรพากรภาค 1  เคร่ืองมือ
ในการวจิยั คือ แบบสอบถาม ซ่ึงใชร้้อยละ ความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เป็นสถิติในการ
วเิคราะห์ขอ้มูล  

จากการวิจยัพบว่า บุคลากรในสังกดัส านกังานสรรพากรภาค 1 โดยมากเป็นเพศหญิง 242 
คน  ในช่วงอาย ุ25 – 35 ปี  142 คน  การศึกษาในระดบัปริญญาตรี 210 คน  สถานภาพโสด 207 คน  
ประเภทบุคลากรคือขา้ราชการ 231 คน  มีประสบการณ์ในการท างานนอ้ยกว่า 5 ปี 155 คน ระดบั
ความคิดเห็นของบุคลากรในสังกดัส านกังานสรรพากรภาค 1 ท่ีมีต่อภาวะผูน้  ายคุใหม่พบวา่โดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด 
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ค าส าคญั ความคิดเห็นของบุคลากร บุคลากร ภาวะผูน้  ายคุใหม่ ปัจจยัส่วนบุคคล 
 
ABSTRACT 

The objectives of this study were 1) to study personal data of personnel in the  
affiliation Regional Revenue office 1.  2) to study the opinion of personnel in the affiliation 
Regional Revenue office 1 on Leadership new era. 
 The samples groups 340 people is Opinion of personnel in the affiliation Regional 
Revenue office 1. The Research tool is a questionnaire used Percentage, Frequency, Mean, 
Standard deviation is Statistics in data analysis including. 
 The research results showed that personnel in the affiliation Regional Revenue office  1 
that is the most common group being Female 242 people, during the age 25 – 35 years 142 
people, Bachelor’ degree  210 people, Single status 207 people, Personnel type is government 
officer 231 people, Work experience of not less than 5 years 155 people. Revel opinion of 
personnel in the affiliation Regional Revenue office 1 on Leadership new era it was found that the 
overall level was at the hightest level of agreement. 
Key Word : Opinion of personnel,  Personnel,  Leadership new era,  Personnel factors  
 
บทน า 

ณ ปัจจุบัน ผูน้  าต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ โรคระบาด และความเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยีมากมาย คุณสมบติัของผูน้  าท่ีดีในยุคน้ีจึงไม่ใช่ผูน้  าท่ีท าตามระบบหรือคู่มือการบริหาร
เท่านั้น แต่ตอ้งเป็นผูน้  าท่ีรู้จกัพลิกแพลงและมีการปรับตวัตามสถานการณ์ ตลอดจนสามารถแกไ้ข
วกิฤตหรือพลิกวิกฤตใหเ้ป็นโอกาสได ้ซ่ึงส่ิงท่ีส าคญัน่าจะเป็นเร่ืองของ ภาวะผูน้  ามากกว่าการเป็น
ผูน้  าไดดี้แค่ไหน มีความน่าเช่ือถือมากน้อยอย่างไร สามารถบอกไดห้รือไม่ว่าการเป็นผูน้  า แลว้
สามารถแสดงออกมาใหผู้อ่ื้นรับรู้ได ้ไม่ใช่เพียงแค่ต าแหน่ง หรือส่ิงท่ีเราบอก  
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1.เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรในสังกดัส านกังานสรรพากรภาค 1 
2.เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรในสังกดัส านกังานสรรพากรภาค 1 ท่ีมีต่อภาวะผูน้  า

ยคุใหม่ 
 

ขอบเขตการวจิัย 
1.ขอบเขตของเนือ้หา 
- ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ ประเภท

บุคลากร ประสบการณ์ในการท างาน 
- ตวัแปรตาม คือ ความคิดเห็นของบุคลากรในสังกดัส านกังานสรรพากรภาค 1 ท่ีมีต่อภาวะ

ผูน้  ายคุใหม่ 
2.ขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
- ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในสังกดัส านกังานสรรพากรภาค 

1 จ  านวน 2,250 คน (กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพากร  คดัคน้ขอ้มูลเม่ือ วนัท่ี 19 
กมุภาพนัธ์ 2565) 

- เกบ็กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 340 ชุด ค  านวณจากสูตร Taro Yamane 
      n   =             N        . 

                                 1+N(e)
2 

3.ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ใชร้ะยะเวลาในการเกบ็ขอ้มูล ตั้งแต่ 19 กมุภาพนัธ์ 2565 ถึง  30 เมษายน 2565 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.ท าให้ทราบขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคลากร เพื่อองค์กรจะได้น าไปเป็นฐานขอ้มูลของ

องคก์ร 
2.ท าให้ทราบความคิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผูน้  ายุคใหม่ เพื่อน าไปปรับปรุง และ

สามารถปรับใชใ้นการบริหารองคก์รต่อไป 



4 

 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

-   ความคดิเห็นของบุคลากร หมายถึง ความคิดเห็นท่ีมีต่อภาวะผูน้  ายคุใหม่เท่านั้น 
- บุคลากร หมายถึง บุคลากรในสังกัดส านักงานสรรพากรภาค 1 ได้แก่ ข้าราชการ 

ลูกจา้งประจ า พนกังานราชการ ลูกจา้งชัว่คราว 
- ภาวะผู้น ายุคใหม่ หมายถึง ผูน้  าท่ีมีคุณลกัษณะภาวะผูน้  าในดา้น  

1. การรอบรู้ (Knowing)    5. วสิัยทศันเ์ชิงกลยทุธ์ (Strategy of Vision) 
2. อุดมการณ์ (Ideology)    6. สร้างทีม (Team Work) 
3. เท่าทนั (In time knowing)    7. ใฝ่บริการ (Service Mind) 
4. กลา้ตดัสินใจ (Discussion Courage)    
     -   ปัจจยัส่วนบุคคล หมายถึง เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ประเภทบุคลากร 
ประสบการณ์ท างาน 

 
กรอบแนวความคดิในการวจิัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรอสิระ (X) 

ตัวแปรตาม (Y) 

ปัจจัยส่วนบุคคล  

เพศ  
อายุ  

ระดับการศึกษา 
สถานภาพ 

ประเภทบุคลากร 
ประสบการณ์ในการท างาน 

ความคิดเห็นของบุคลากรในสังกดัส านักงาน
สรรพากรภาค 1 ทีม่ีต่อภาวะผู้น ายุคใหม่ 

คุณลกัษณะภาวะผู้น า 
1. การรอบรู้ (Knowing) 
2. อุดมการณ์ (Ideology) 
3. เท่าทัน (In time knowing) 
4. กล้าตัดสินใจ (Discussion Courage) 
5. วสัิยทัศน์เชิงกลยุทธ์ (Strategy of Vision) 
6. สร้างทมี (Team Work) 
7. ใฝ่บริการ (Service Mind) 
อ้างองิ : ภาวะผู้น าทีส่ร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันขององค์การในศตวรรษที ่21  
(ปรีชา  ภิรมย์ไกรภักดิ์, 2563) คุณลกัษณะ
ภาวะผู้น าในศตวรรษที ่21 
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แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
1.ทฤษฎภีาวะผู้น า    
  -ทฤษฏีเชิงคุณลกัษณะของผูน้  า (Trait Theory) 
  -ทฤษฏีเชิงพฤติกรรมของผูน้  า (Behavioral Theory)  
  -ทฤษฎีวา่ดว้ยผูน้  าตามสถานการณ์ (Contingency Theory) 
  -ทฤษฏีภาวะผูน้  าการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership Theories) 
2.แนวคดิเกีย่วกบัภาวะผู้น ายุคใหม่ 
  - ผูน้  าแบบโลกาภิวตัน์, บทบาทของผูน้  าในองค์กร, ความฉลาดทางการเป็นผูน้  าทางจิต

วญิญาณ, ผูน้  ากบัการส่ือสารท่ีมีประสิทธิผล 
         - 7 คุณสมบติัท่ีผูน้  ายคุใหม่ควรมี 

    1. Outward Mindset – คิดถึงส่วนรวม 
    2.  Inspirational - สร้างแรงบนัดาลใจ 
    3.  Lifelong learning – เรียนรู้อยูเ่สมอ  
    4. Communication  – ส่ือสารเป็น 
    5. Emotional Intelligence - ความฉลาดทางอารมณ์  
    6. Unstructured Problem-Solving - คิดพลิกแพลงแกปั้ญหา  
    7.  Change Management – บริหารจดัการความเปล่ียนแปลง 
3.ความหมายของภาวะผู้น า 
(นายชยัธวชั เนียมศิริ, 2560-2561) กล่าวว่า ภาวะผูน้  า หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลหน่ึง 

(ผูน้  า) ใชอิ้ทธิพลและอ านาจ ของตนกระตุน้ช้ีน าใหบุ้คคลอ่ืน (ผูต้าม) มีความกระตือรือร้น เตม็ใจ
ท าในส่ิงท่ีเขาตอ้งการ โดยมีเป้าหมายของ องคก์ารเป็นจุดหมายปลายทาง 

(ณรงค์ศกัด์ิ  วะโร, 2559) กล่าวว่า ภาวะผูน้  า คือ ความเป็นผูน้  าองคก์ารย่อมตอ้งการผูน้  า 
ผูน้  าปัจจยัท่ีส าคญัยิ่ง ต่อการบริหารงาน บุคคลท่ีท าหนา้ท่ีเป็นผูน้  าหรือบริหาร คือ ผูบ้ญัชาของ
หน่วยงานมีหนา้ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบการด าเนินงานทั้งหมดของหน่วยงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีวาง
ไวซ่ึ้งผูน้  าในสถานศึกษานั้น ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการบริหาร
สถานศึกษา 
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(ร้อยต ารวจโทโอฬาร  สารพูนทรัพย์, 2557) กล่าวว่า ภาวะผูน้  า หมายถึง พฤติกรรมของ 
บุคคลท่ีมีความสามารถเหน่ียวน ากลุ่มใหมี้เป้าหมายเหมือนกนัพร้อมทั้งสามารถน าพา เขาเหล่านั้น
ใหเ้ดินทางไปตามแนวทางท่ีก าหนดเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายโดยวธีิการท่ีเหมาะสมตามสถานการณ์ 

 
4.คุณลกัษณะของภาวะผู้น า 
(ปรีชา  ภิรมยไ์กรภกัด์ิ, 2563)  กล่าวว่า คุณลกัษณะของภาวะผูน้  าเป็นส่ิงส าคญัอย่างยิ่งในการ

บริหารจดัการยุคใหม่ เพราะจากสภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลง และการแข่งขนัตลอดเวลา 
ดงันั้น ผูน้  าจึงตอ้งเปล่ียนแปลงตนเองอยูต่ลอดเวลาเช่นเดียวกนั ดงัคุณลกัษณะภาวะผูน้  าดงัต่อไปน้ี  

1.คุณลกัษณะทางบุคลิกภาพของผูน้  ากบัการบริหารยคุใหม่  
เป็นลกัษณะพฤติกรรมท่ีแสดงออกเฉพาะทาง ไม่เปล่ียนแปลง ลกัษณะทางบุคลิกภาพท่ีเป็น

องคป์ระกอบ มี 4 ประการ คือ 
1.1ความเช่ือมัน่ในตนเอง (Selfconfidence) 
1.2ความอดทนต่อความกดดนั (Stress tolerance) 
1.3ความมีวฒิุภาวะทางอารมณ์ (Emotional Maturity) 
1.4ความซ่ือสัตย ์(Integrity) 
2.คุณลกัษณะแรงจูงใจของผูน้  ากบัการบริหารยคุใหม่ 
แรงจูงใจเป็นพลงั อ านาจท่ีเกิดข้ึนจากภายในของแต่ละบุคคล ซ่ึงแรงจูงใจท่ีส าคญัส าหรับ

ผูน้  ามี 4 ลกัษณะ ดงัน้ี 
2.1ภาระหนา้ท่ีและความตอ้งการระหวา่งบุคคล (Task and Interpersonal Needs) 
2.2ความตอ้งการอ านาจ (Power Needs) 
2.3การมุ่งความส าเร็จ (Achievement Orientation) 
2.4ความคาดหวงัท่ีสูง (High Expectations) 
3.คุณลกัษณะทางทกัษะของผูน้  ากบัการบริหารยคุใหม่  
ทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัความมีประสิทธิผลของผูน้  า มี 4 ประเภท ดงัน้ี 
3.1ทกัษะวธีิการ (Technical Skills) 
3.2ทกัษะมนุษย ์(Interpersonal Skills) 
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3.3ทกัษะความคิดรวบยอด (Conceptual Skills) 
3.4ทกัษะการบริหาร (Administrative Skills) 
ผูว้ิจยัไดก้  าหนดตวัแปรตามในกรอบแนวความคิด ซ่ึงอา้งอิงรูปแบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อการพฒันาคุณลกัษณะภาวะผูน้  าในศตวรรษท่ี 21 (ปรีชา  ภิรมยไ์กรภกัด์ิ, 2563) ดงัต่อไปน้ี 
1.การรอบรู้ (Knowing) 
ผูน้  าองค์การท่ีดี จะตอ้งมีความรอบรู้ในเร่ืองต่างๆ ท่ีตนเองตอ้งบริหารจดัการ เพื่อให้การ

บริหารงานประสบความส าเร็จ และเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ การรอบรู้ในการพฒันาคุณลกัษณะ
ภาวะผูน้  าในศตวรรษท่ี 21 น้ี ท่ีพึงจะมี ประกอบดว้ย 

1.1องคค์วามรู้ (Science) 
เป็นผูท่ี้มีความพยายามท่ีจะไขว่ควา้หาความรู้อยูต่ลอดเวลา เพราะความรู้เกิดข้ึนตลอดเวลา 

และท่ีส าคญัผูน้  าตอ้งมีความรู้ในเร่ืองท่ีตนเองตอ้งบริหารเป็นอยา่งดี 
1.2ศิลปะ (Art) 
รู้จกัวธีิบริหารจดัการองคก์าร เทคนิควธีิการท างานเพื่อใหก้ารบริหารงานในองคก์ารประสบ

ผลส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพตรงตามวตัถุประสงค ์
1.3 ทกัษะ (Skill) 
ในการบริหารจดัการ การปกครอง การบริหารทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร ผูน้  าตอ้งหมัน่

ฝึกฝนทกัษะการบริหารคนอยูเ่สมอเพื่อใหเ้ป็นท่ีรักของบุคลากรในองคก์าร 
1.4 วชิาคน (Science of People) 
ผูน้  าตอ้งรู้จกัใช้คนให้ถูกกบังาน หรือถูกหน้าท่ีอย่างเหมาะสม ใช้ความสัมพนัธ์ทั้งระดบั

ส่วนตวัหรือทางการใหเ้ป็นประโยชน์ต่อองคก์าร ท าลายก าแพงความขดัแยง้หรือก าแพงกั้นดว้ย ค  า
วา่ “รู้อะไรไม่สู้รู้จกักนั” เพื่อเม่ือรู้จกักนัแลว้จะท าใหก้ารประสานงานต่างๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2.อุดมการณ์ (Ideology) 
ผูน้  าท่ีดีตอ้งมีคุณลกัษณะผสมทั้งหมดของความเช่ือ เจตคติ และความคิดหลกั มีอิทธิพลเป็น

ตวัชักน าและก าหนดทิศทางของความคิดของบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้กบัสมาชิกของสังคม
เดียวกนั กลุ่มเดียวกนั การท าใหทุ้กคนในองคก์รมีอุดมการณ์ในการบริหาร ดงัต่อไปน้ี 

2.1 ยดึมัน่ในคุณธรรม จริยธรรมภายใตก้รอบวฒันธรรมของชาติ 
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 2.2 เช่ือมัน่ในตนเอง มีความกลา้หาญบนหลกัยดึท่ีแน่นอนแต่มีความนอบนอ้ม รู้หนา้ท่ี 
 2.3 มีความรับผดิชอบต่อทั้งตนเองและสังคม 
 2.4 มีความซ่ือสัตยต่์อตนเองหรือผูอ่ื้น ไม่คิดโกง 
 3. เท่าทนั (In time knowing) 
 ผูน้  าจะตอ้งมีลกัษณะพิเศษท่ีจะรู้เท่าทนัต่อ สภาพการเปล่ียนแปลงต่างๆ ของสถานการณ์ 
ประกอบไปดว้ย 

3.1 ทันต่อโลกหรือต่างประเทศท่ีเปล่ียนไป และทันต่อสังคมไทยท่ีเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ทนัต่อการไหลของวฒันธรรม 

3.2 ทนัต่อสถานการณ์ในยคุปัจจุบนั 
3.3 ตอ้งฝึกฝนตนเองให้รู้เท่าทนัต่อเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีน าวิวฒันาการใหม่ๆ เขา้มาสู่

องคก์ร 
3.4 ผูน้  าท่ีดีตอ้งรู้จกัการบริหารความเส่ียงใหไ้ด ้เพื่อการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพและ

บรรลุเป้าหมายบนความทา้ทายของสถานการณ์ในปัจจุบนั 
4.กลา้ตดัสินใจ (Discussion Courage) 
การท่ีผูน้  าจะน าองคก์รใหส้ าเร็จตอ้งมีความคิดท่ีเร็วบนหลกัความแม่นย  า สรุปไดด้งัน้ี 
4.1 กลา้หาญท่ีจะตดัสินใจกระท าการใดท่ีมีความเส่ียงบนฐานของขอ้มูลท่ีถูกตอ้งไม่ใช่การ

คาดเดา หรือเส่ียงโชค 
4.2 กลา้ท่ีจะลงทุนกบันวตักรรมใหม่ๆ ท่ีจะเขา้มากระทบการบริหารงาน กลา้เรียนรู้ กลา้ท่ี

จะน าเอาเทคนิคใหม่ๆ มาใชใ้นองคก์าร 
4.3 กลา้ท่ีจะยอมรับผดิหากบริหารงานผดิพลาด 
4.4 กลา้ท่ีจะให้คุณกบับุคลากรท่ีท างานส าเร็จตามเป้าหมาย กลา้ตดัสินใจท่ีจะลงโทษแก่

บุคลากรท่ีไม่ตั้งใจ หรืออาจท าลายความเสียหายให้องคก์รท่ีเกิดจากการจงใจ แต่ทั้งน้ีตอ้งอยู่บน
หลกัความยติุธรรมและเสมอภาค 

5.วสิัยทศันเ์ชิงกลยทุธ์ (Strategy of Vision) 
ผูน้  าสมยัใหม่ตอ้งมองการณ์ไกล คิดนอกกรอบแต่ขอ้มูลเช่ือถือได ้ไม่จ าเจกบัแนวคิดเดิมๆ 

พร้อมทั้งหาเทคนิคใหม่ๆ เขา้มาปรับใชใ้นองคก์าร ดงัต่อไปน้ี 
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5.1มองใหไ้กลและพยายามไปใหถึ้งในส่ิงท่ีตั้งใจอยา่งอดทน 
5.2มองโลกใหก้วา้ง มองอยา่งหลายมิติ 
5.3 โนม้นา้วผูอ่ื้นใหค้ลอ้ยตาม 
5.4 มองยทุธศาสตร์โลก หรือยทุธศาสตร์ประเทศใหค้รอบคลุมและรอบดา้น 
6. สร้างทีม (Team Work) 
ผูน้  าท่ีดี ท่ีมีความคิดกา้วหนา้นั้นตอ้งรู้จกัการสร้างทีมงาน สร้างเครือข่าย เพราะทีมงานจะ

เป็นปัจจยัผลกัดนัให้การบริหารงานส าเร็จลุล่วงไดอ้ย่างรวดเร็ว เพราะในปัจจุบนัน้ีสังคมมีความ
สลบัซับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่สามารถอยู่ไดอ้ย่างโดดเด่ียวเพียงล าพงั ดงันั้น เพื่อเป้าหมายท่ีจะ
บรรลุไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพการสร้างทีมงานและเครือข่ายจึงมีความส าคญัอยา่ง การสร้างทีมแยก
ประเดน็ไดด้งัน้ี 

6.1 สร้างทีมงานท่ีไวใ้จไดใ้นทุกเร่ือง 
6.2 เช่ือมัน่ในทีมงาน เช่ือในความสามารถของทีมงาน 
6.3 มอบหมายภารกิจใหที้มงานปฏิบติัตามความสามารถและความถนดั 
6.4 สอดส่องดูแลทีมงานเพื่อขวญัและก าลงัใจ 
6.5 รับผดิชอบในส่ิงท่ีเกิดข้ึนทั้งท่ีเป็นส่วนดีและส่วนบกพร่องจากการผดิพลาดของทีมงาน 
7. ใฝ่บริการ (Service Mind) 
การบริหารองคก์รในยคุใหม่ ผูน้  าตอ้งท าใหอ้งคก์รเป็นองคก์รท่ีมีชีวิต ทุกคนในองคก์รตอ้ง

ร่วมด้วยช่วยกัน ผูน้  าท่ีดีไม่ควรเป็นผูส้ั่งการเพียงอย่างเดียว ต้องบริหารบนความเป็นมิตร มี
คุณธรรม มีจิตใจงดงาม เอ้ือเฟ้ือ ปรารถนาดี ยอมสละความสุขส่วนตวัเพื่อส่วนรวม ท างานใหเ้ป็น
แบบอย่างแก่บุคลากรขององค์กร ลงไปตรวจสอบการท างานทุกขั้นตอนเพื่อท่ีจะสามารถแกไ้ข
ปัญหาได้ทนัท่วงที เพื่อประสิทธิภาพในการท างาน ตลอดทั้งเป็นการสร้างขวญัก าลงัใจในการ
ท างานใหก้บับุคลากรในองคก์ร สามารถอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

7.1 ตอ้งเป็นผูเ้สียสละ เป็นผูใ้หม้ากกวา่เป็นผูรั้บเพียงอยา่งเดียว 
7.2 ต้องมีความอดทน อดกลั้น รอเวลาท่ีเหมาะก่อนการด าเนินการใดๆ ต้องรอบคอบ 

ครบถว้น 
7.3 ตอ้งมีความเมตตา เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผต่่อทุกๆ คน 
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7.4 ตอ้งคิดบวก มองโลกในแง่ดี ไม่อคติแมใ้นบางคร้ังอาจไม่เป็นไปตามท่ีเราตอ้งการ 
7.5 ตอ้งมีความพอเพียง เพราะเม่ือมีความพอเพียงกเ็กิดความเพียงพอและเป็นสุข 
5.งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
(ปรีชา  ภิรมยไ์กรภกัด์ิ, 2563) ไดศึ้กษาวิจยั เร่ือง ภาวะผูน้  าท่ีสร้างความไดเ้ปรียบในการ

แข่งขนัขององคก์ารในศตวรรษท่ี 21 โดยมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาภาวะผูน้  าในยคุศตวรรษท่ี 21 
2) เพื่อศึกษาภาวะผูน้  าท่ีสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัขององคก์าร 3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างภาวะผูน้  าในยุคศตวรรษท่ี 21 กบัภาวะผูน้  าท่ีสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัของ
องคก์าร 

(พงศพ์ฒัน์  โปธา, 2564) ไดศึ้กษาวิจยั เร่ือง ภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมเพื่อความได้ เปรียบ
ทางการแข่งขนัทางองคก์รในศตวรรษท่ี 21 โดยมีวตัถุประสงค ์1. เพื่อศึกษาคุณลกัษณะของผูน้  า 2. 
เพื่อศึกษาภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรม 3. เพื่อศึกษาภาวะผูน้  าท่ีสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของ
องคก์ร 

ผลการวิจยัพบว่า 1. คุณลกัษณะของผูน้  า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และพบว่า
คุณลกัษณะท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นความรับผดิชอบ  

2. ภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับท่ีมากท่ีสุด และพบว่าภาวะผูน้  าเชิง
นวตักรรมท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นการตั้งเป้าหมายในการด าเนินงาน  

3. ภาวะผูน้  าท่ีสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัขององคก์ร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด และพบวา่ภาวะผูน้  าท่ีสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัขององคก์ร คือ ดา้นความไดเ้ปรียบ 
ดา้นความพร้อมของตน้ทุน (4M) 

 
วธิีด าเนินการวจิัย 
การออกแบบงานวจิัย 

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เกบ็ขอ้มูลเพียง
คร้ังเดียว โดยใชเ้คร่ืองมือในการวจิยัเป็นแบบสอบถามออนไลน ์และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยวิธีการทาง
สถิติดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 

 



11 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2.1 ประชากร 
ประชากรท่ีศึกษา ไดแ้ก่ ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า พนกังานราชการ ลูกจา้งชัว่คราว ซ่ึงเป็น

บุคลากรในสังกัดส านักงานสรรพากรภาค 1 จ  านวน 2,250 คน (กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
กรมสรรพากร คดัคน้ขอ้มูลเม่ือ วนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2565) 

2.2 กลุ่มตัวอย่าง 
จากจ านวนประชาท่ีท าการศึกษาวิจยั จ  านวน 2,250 คน จึงก าหนดกลุ่มตวัอย่างจากการ

ค านวณกลุ่มตวัอยา่งของ Taro Yamane ดงัน้ี 
                         n     =             N        . 

                                                         1+N(e)
2
 

จากสูตร  N     =    จ  านวนรวมของประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา 
    n      =    จ  านวนขนาดตวัอยา่ง 
    e      =    ความคลาดเคล่ือนร้อยละ ±.05 

                                  =             2,250         .         =     340 คน (339.6)    
                                                     1+2,250 (0.05)  
เน่ืองจากทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ผูว้ิจยัจึงใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบตามสะดวก 

(Convenience Sampling) โดยการแจกแบบสอบถามออนไลน์ให้กบับุคลากรในสังกดัส านกังาน
สรรพากรภาค 1 ทั้งส้ิน 340 ชุด 

 
เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล
มาวิเคราะห์ ซ่ึงผูว้ิจัยได้ศึกษาค้นควา้แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพื่อสร้างกรอบ
แนวความคิดและตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที่  1   เ ป็นแบบสอบถามเ ก่ียวกับข้อมูลประชากรศาสตร์ (ปัจจัยส่วนบุคคล) 
ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ ประเภทบุคลากร ประสบการณ์ในการท างาน 
โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกค าตอบท่ีตรงกบัตวัเองมากท่ีสุดเพียง 1 ค  าตอบ 
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ส่วนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัระดับความคิดเห็นของบุคลากรในสังกดัส านักงาน
สรรพากรภาค 1 ท่ีมีต่อภาวะผูน้  ายคุใหม่ วา่ควรมีคุณลกัษณะเป็นอยา่งไร ไดแ้ก่  

1. การรอบรู้ (Knowing)   5. วสิัยทศันเ์ชิงกลยทุธ์ (Strategy of Vision) 
2. อุดมการณ์ (Ideology)   6. สร้างทีม (Team Work) 
3. เท่าทนั (In time knowing)   7. ใฝ่บริการ (Service Mind) 
4. กลา้ตดัสินใจ (Discussion Courage) 
ส่วนที ่3  เป็นค าถามปลายเปิด ขอ้เสนอแนะ (โปรดแสดงความคิดเห็น) 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
สร้างแบบสอบถามออนไลน์ โดยใช ้Google Form และแจกแบบสอบถามเพื่อส่งให้กลุ่ม

ตวัอยา่ง จ  านวน 340 คน ผา่นช่องทาง Social Media ต่างๆ 
 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์โดย

น ามาใชใ้นการวเิคราะห์สถิติพรรณา ไดแ้ก่ 
-ร้อยละ ความถ่ี ในการอธิบาย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ประเภทบุคลากร 

ประสบการณ์ในการท างาน 
-ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใช้อธิบาย ความคิดเห็นของบุคลากรในสังกัด

ส านกังานสรรพากรภาค 1 ท่ีมีต่อภาวะผูน้  ายคุใหม่ 
 
สรุปผลการวจิัย 
 ผูว้ิจยัได้รับคืนแบบสอบถามจ านวน 340 กลุ่มตัวอย่างจากวิจัยเร่ือง  ความคิดเห็นของ
บุคลากรในสังกดัส านกังานสรรพากรภาค 1 ท่ีมีต่อภาวะผูน้  ายุคใหม่ ซ่ึงน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ทาง
สถิติและสรุปไดด้งัน้ี 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลพบว่า บุคลากรในสังกดัส านักงานสรรพากรภาค 1 ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง ร้อยละ 71.2  ในช่วงอายุ 25 – 35 ปี  ร้อยละ 41.8  ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 61.8  
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สถานภาพโสด ร้อยละ 60.9  ประเภทบุคลากรเป็นขา้ราชการ ร้อยละ 67.9  มีประสบการณ์ ในการ
ท างานนอ้ยกวา่ 5 ปี ร้อยละ 45.6 

2. ระดบัความคิดเห็นของบุคลากรในสังกดัส านกังานสรรพากรภาค 1 ท่ีมีต่อภาวะผูน้  ายคุ
ใหม่ ผลการวเิคราะห์พบวา่โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.56 และค่า S.D.  0.597  

 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจยัเร่ือง ความคิดเห็นของบุคลากรในสังกดัส านกังานสรรพากรภาค 1 ท่ีมีต่อภาวะ
ผูน้  ายคุใหม่ สามารถสรุปตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลพบว่า บุคลากรในสังกดัส านักงานสรรพากรภาค 1 ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง ในช่วงอายุ 25 – 35 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพโสด ประเภทบุคลากรเป็น
ขา้ราชการ มีประสบการณ์ ในการท างานนอ้ยกวา่ 5 ปี 

2. ระดบัความคิดเห็นของบุคลากรในสังกดัส านกังานสรรพากรภาค 1 ท่ีมีต่อภาวะผูน้  ายุค
ใหม่ ผลการวิเคราะห์พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัรูปแบบท่ี
เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาคุณลกัษณะภาวะผูน้  าในศตวรรษท่ี 21 (ปรีชา  ภิรมยไ์กร
ภกัด์ิ, 2563)  

 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังนี้ 

จากผลการวิจยัท าใหท้ราบขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคลากร เพื่อสามารถน าไปเป็นฐานขอ้มูล
ขององคก์ร และพบวา่ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อภาวะผูน้  ายคุใหม่เป็นอยา่งไร ดงันั้น  องคก์ร
ควรใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัภาวะผูน้  า เพื่อน าไปปรับปรุง และสามารถปรับใชต่้อไป 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจิัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาวิจยัหาความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุเก่ียวกบัการพฒันาภาวะผูน้  ายุคใหม่ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงตามยคุสมยั 
 2. ควรศึกษาวิจยัเชิงสถิติเก่ียวกบัการพฒันาภาวะผูน้  ายุคใหม่ ท่ีส่งผลต่อการพฒันาของ
ผูบ้ริหาร เพื่อเป็นแนวทางในการปรุงปรุง และสามารถปรับใชใ้นการบริหารองคก์รต่อไป 
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 3. ควรศึกษาวิจยัรูปแบบของภาวะผูน้  ายุคใหม่ ทดลองใช้ในสภานการณ์จริงเพื่อเกิดการ
พฒันาและปรับปรุงใหมี้ความเหมาะสม 

 
เอกสารอ้างองิ 
(ร้อยต ารวจโทโอฬาร  สารพนูทรัพย,์ 2557) ความคิดเห็นบาทบาทและภาวะผูน้  าของ 

ขา้ราชการต ารวจชั้นสัญญาบตัร สถานีต ารวจภูธรพิชยั จงัหวดัอุตรดิตถ ์ 
     

(ณรงคศ์กัด์ิ  วะโร ,2559) การศึกษาภาวะผูน้  าเหนือผูน้  าของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในสังกดั 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 17 จงัหวดัจนัทบุรี  
 

(นายชยัธวชั เนียมศิริ ,2560-2561) ภาวะผูน้  าท่ีมีประสิทธิภาพในยคุ Thailand 4.0 :  
กรณีศึกษาจงัหวดัขอนแก่น 
 

(ปรีชา  ภิรมยไ์กรภกัด์ิ, 2563) ภาวะผูน้  าท่ีสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัขององคก์ารใน 
ศตวรรษท่ี 21 

 

(พงศพ์ฒัน ์ โปธา, 2564) ภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมเพื่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัทางองคก์รใน 
ศตวรรษท่ี 21 

 

ทฤษฎีภาวะผูน้  า 4 ทฤษฎี คน้เม่ือ 20 มีนาคม 2565  
(เวบ็ไซต ์: http://mike-cmu.blogspot.com/2016/10/leadership-theory.html) 
(เวบ็ไซต ์: https://sites.google.com/site/aunripreya456/1-khwam-hmay-khxng- 
phawa-phuna) 
 

คุณชมภูนุช  กลุกะดี : แนวคิดเก่ียวกบัภาวะผูน้  ายคุใหม่ คน้เม่ือ 22 มีนาคม 2565  
(เวบ็ไซต ์http://oknation.nationtv.tv/blog/nakamonTH/2015/06/14/entry-5) 
 

7 คุณสมบติัท่ีผูน้  ายคุใหม่ควรมี คน้เม่ือ 22 มีนาคม 2565  
(เวบ็ไซตh์ttps://adecco.co.th/th/knowledge-center/detail/7-qualities-of-modern-leaders) 


