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 จนัทร์วลยั  เสนคราม: ความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ภาวะผูน้าํของหัวหนา้งานกบัความผูกพนัต่อองคก์ร
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  การวจิยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือทราบ 1) การรับรู้ภาวะผูน้าํของหวัหนา้งานของพนกังาน บริษทัไปรษณีย์
ไทยในสํานักงานใหญ่ 2) ความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานบริษทัไปรษณียไ์ทยในสํานักงานใหญ่ และ3) 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ภาวะผูน้าํของหวัหนา้งาน กบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังาน บริษทัไปรษณีย์
ไทยในสํานักงานใหญ่ กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจัยครังนี คือ พนักงานบริษทัไปรษณียไ์ทยในสํานักงานใหญ่ 
จาํนวน 6 สายงาน และ 3 สํานกั ไดแ้ก่ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สายงานตลาดและพฒันาธุรกิจ สายงาน
บุคคล สายงานอาํนวยการและบริหารทรัพยสิ์น สายงานการเงินและบัญชี สายงานระบบปฏิบัติการ สํานัก
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สาํนักกลยทุธ์ และสาํนักตรวจสอบภายใน รวมทงัสิน 400 คน เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั
เป็นแบบสอบถาม สถิติทีใชใ้นการวจิยัคือค่าความถี (f) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลีย ( X ) และค่าส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s  product – moment  
correlation  coefficient) วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป   
 ผลการวจิยัพบวา่ 

1.  การรับรู้ภาวะผูน้าํของหวัหนา้งาน บริษทั ไปรษณียไ์ทยในสาํนกังานใหญ่ โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก 
เมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก ทงั 3 ด้าน โดยเรียงค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย ดังนี ด้าน
สติปัญญาความรู้ความสามารถ  ดา้นลกัษณะทางดา้นเทคนิคทีเกียวขอ้งกบังาน ดา้นลกัษณะทางสังคมและการมี
ปฏิสมัพนัธ์ ดา้นบุคลิกภาพ ดา้นภูมิหลงัทางสงัคม และดา้นลกัษณะทางกาย ตามลาํดบั 
 2.  ระดบัความคิดเห็นเกียวกบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังาน บริษทั ไปรษณียไ์ทยในสาํนกังาน
ใหญ่ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ทงั 3 ดา้น โดยเรียงค่าเฉลีย
จากมากไปหานอ้ย ดงันี ดา้นความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ทีจะคงไวซึ้งความเป็นสมาชิกภาพขององคก์าร ดา้นดา้น
ความเชือมนัอยา่งแรงกลา้ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร และดา้นความเต็มใจทีจะทุ่มเทความ
พยายามอยา่งมากเพือทาํประโยชน์ขององคก์าร   ตามลาํดบั 
 3.  ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะผูน้ําของหัวหน้างานกบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน 
บริษทั ไปรษณียไ์ทยในสํานักงานใหญ่ ทุกคู่ มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .01โดยมีค่า
ความสัมพนัธ์กนัในทางบวกหรือมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะทีคลอ้ยตามกนัทุกคู่  การรับรู้ภาวะผูน้าํของหัวหน้า
งานกบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน บริษทั ไปรษณียไ์ทยในสํานักงานใหญ่ มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .05 โดยมีค่าความสมัพนัธ์กนัในทางบวกหรือมีความสมัพนัธ์กนัในลกัษณะทีคลอ้ยตามกนั 
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53602384 MAJOR: ENTREPRENEURSHIPS 
KEY WORDS: LEADERSHIP  AWARENESS, ORGANIZATIONAL  COMMITMENT 
             JANVALAI SANEKRAM: RELATIONSHIP BETWEEN LEADERSHIP AWARENESS 
AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT AMONG CHIEF OFFICERS IN HEAD OFFICE OF 
THE THAI POSTAL SERVICE. INDEPENDENT STUDY ADVISOR: ASSISTANT 
PROFESSOR DOWLOY KANJANAMANEESATHIAN. 99  pp. 

The purpose of this research project is to analyze the   1)leadership awareness 
among the chief officers of the Thai Postal Service’s head office   2) the organizational 
commitment of employees in the head office  3) relationship between leadership awareness 
of chief officers and the organizational commitment among employees in head office of the 
Thai Postal Service. The participants used in this project consisted of members of staff from 6 
different offices and 3 different units. The 6 offices were: the office of information Technology, 
the office of marketing andbusiness Development, the office of personnel, the director’s office 
of the property management, the office of finance and accounting, and the office of operating 
system. The unites involved in this study were that the President’s Office, the strategy unit 
and the unit for internal investigations. In total 400 questionnaires were used in this study. 
The statistical models used in this study were the frequency (f) percentage and the standard 
deviation (SD) model. The data analysis of the correlation coefficient of Pearson (Pearson's 
product - moment correlation coefficient) was analyzedby using an instant program. 

The results showed that 

1. Overall the level of leadership awareness among the chief officers of the Thai 
Postal Service’s head office was found to be high. The level of awareness differed across the 
following areas from high to low. In descending order these areas were intellectual ability, 
technical skills, social aspects, personality, social background, and physical characteristics. 

2. Overall the opinion level among employees in relationship to their work place was 
found to be high. Within the following three areas it ranged from high to low. In descending 
order these areas were strong intention to maintain organizational unity, strong confidence in 
accepting the aims and values of the organization, and the willingness to devote considerable 
effort to the advancement of the organization. 

3. The relationship between leadership awareness of chief officers and the 
organizational commitment among employees in head office of the Thai Postal Service 
showed the following statistical implications. The level of relationship related to the level of 
statistical significance 0.01, with a positive correlation or a correlation conforming to all 
partners. The leadership awareness of chief officers and the organizational commitmentof 
employees in the head office of the Thai Postal Service are statistically significant at the 0.05 
level, with a positive correlation or similar correlation or a correlation conforming to all 
partners. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

 การคน้ควา้อิสระฉบบันี  สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  ด้วยความกรุณาอย่างสูงและการ
ช่วยเหลือจาก ผูช่้วยศาสตราจารยด์าวลอย  กาญจนมณีเสถียร  อาจารยที์ปรึกษา  ผูช่้วยศาสตราจารย์
ดร.พิทกัษ ์ ศิริวงศ ์ และผูช่้วยศาสตราจารยป์ระสพชยั  พสุนนท ์ ทีไดส้ละเวลาอนัมีค่าให้คาํแนะนาํ  
ขอ้คิดเห็นและไดก้รุณาตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ จนการคน้ควา้อิสระฉบบันีสําเร็จสมบูรณ์
และขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านทีได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้  ความเข้าใจใน
การศึกษา  เพือเป็นพืนฐานในการศึกษาครังนีเป็นอยา่งดียงิ 
 ขอกราบขอบพระคุณท่านผูท้รงคุณวุฒิ  ทีไดใ้ห้ความอนุเคราะห์ในการตรวจและแกไ้ข
เครืองมือทีใชใ้นการศึกษาครังนี 
 ขอกราบขอบพระคุณ บริษทั ไปรษณีย์ไทย จาํกัด  ทีอนุญาตให้ดาํเนินการทดลอง
เครืองมือในการวจิยั และอนุญาตใหด้าํเนินการเก็บขอ้มูล  ซึงไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดี  รวมทงั
ขอขอบคุณพนักงานในบริษทั ไปรษณีย์ไทย จาํกัดในสํานักงานใหญ่  ทีได้ให้ความร่วมมือใน
การศึกษาครังนีเป็นอยา่งดี 
 สุดทา้ยนี  ขอกราบขอบพระคุณ  บิดา  มารดา  พีๆ น้องๆ ผูบ้งัคบับญัชาทุกท่านและ
เพือนร่วมงานทีเป็นกาํลงัใจแก่ผูว้ิจยัมาโดยตลอด  และผูมี้พระคุณอีกหลายท่านทีผูว้ิจยัมิไดก้ล่าว
นามไว ้ณ ทีนี  ทีช่วยใหก้ารจดัทาํการคน้ควา้อิสระฉบบันีสาํเร็จลุล่วงไปไดใ้นทีสุด 
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