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53602384 MAJOR: ENTREPRENEURSHIPS 
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             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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 การคน้ควา้อิสระฉบบันี  สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  ด้วยความกรุณาอย่างสูงและการ
ช่วยเหลือจาก ผูช่้วยศาสตราจารยด์าวลอย  กาญจนมณีเสถียร  อาจารยที์ปรึกษา  ผูช่้วยศาสตราจารย์
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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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บทท ี1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 ในสภาวะปัจจุบนั โลกอยู่ในยุคทีมีการเปลียนแปลงและการแข่งขนักนัอย่างสูง ซึง
นบัวนัจะทวีความรุนแรงมากยิงขึนเรือยๆ และในฐานะทีประเทศไทยเป็นส่วนหนึงของประชาคม
โลกจึงหลีกเลียงไม่ไดที้จะไดรั้บผลกระทบจากการเปลียนแปลง และการแข่งขนัอยา่งรุนแรงนี โดย
ไดรั้บผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อนัจะเห็นไดช้ดัจากปัญหา และสภาพของ
วิกฤตการณ์ทงัทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปัจจุบนั (รัตติกรณ์ จงวิศาล 2545 : 31) 
องคก์รต่างๆ จึงตอ้งมีการปรับตวัให้สอดรับกบัการเปลียนแปลงต่างๆ จึงตอ้งเร่งยกระดบัคุณภาพ
การผลิต การสะสมทุน และการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์เพือให้เกิดความมนัคงในตลาดระดบักลาง
อย่างจริงจัง ธุรกิจต่างๆต้องปรับตัวเพือให้สามารถแข่งขันได้ ทังตลาดภายในประเทศ และ
ตลาดโลกซึงนอกจากการแข่งขนัในเรืองมาตรฐานสินคา้แลว้ การให้บริการทีเป็นเลิศก็เป็นกลยุทธ์
สาํคญัทีธุรกิจต่างๆสามารถใชเ้ป็นจุดขายได ้
 โดยการบริการเป็นกระบวนการของการปฏิบติัตนเพือผูอื้น ซึงสิงทีเกียวขอ้งกบัการ
บริการคือ คนและเทคโนโลยี ในส่วนของคนนนั จะพบว่าคนทีมีส่วนสัมพนัธ์กบัลูกคา้โดยตรง
หรือเกียวขอ้งกบัลูกคา้ผูม้าติดต่อโดยใกลชิ้ด ไดแ้ก่ พนกังานรักษาความปลอดภยัพนกังานตอ้นรับ 
พนกังานประชาสัมพนัธ์ พนกังานรับโทรศพัท ์พนกังานฝ่ายการตลาด พนกังานฝ่ายขาย พนกังาน
ฝ่ายบริการ คนทีมีส่วนสนบัสนุนงานบริการหรือเกียวขอ้งกบัลูกคา้ผูม้าติดต่อโดยออ้ม เช่น ธุรการ
ส่วนต่างๆ การเงิน บญัชี คลงั พสัดุ ฝ่ายวจิยั ขอ้มูลฝ่ายวางแผนการตลาดสือมวลชนผูบ้ริหาร 
 หลายหน่วยงานทงัภาครัฐและภาคเอกชนไดมี้การนาํเทคโนโลยต่ีางๆ มาใชไ้ม่วา่จะเป็น
ระบบคอมพิวเตอร์เครืองจกัรเครืองมือเครืองใชต่้างๆเพือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการทาํงาน
และเพิมประสิทธิภาพในองคก์รในการใหค้วามสาํคญัดา้นเทคโนโลยเีพียงดา้นเดียวยอ่มไม่สามารถ
บรรลุผลสําเร็จทีนาํไปสู่วตัถุประสงค์ขององค์กร ไดอ้งค์กรต่างๆจึงตอ้งหันมาให้ความสําคญักบั
ทรัพยากรมนุษย์ซึงเป็นกลไกทีสําคญัทีนําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จการทีองค์กรจะประสบ
ความสําเร็จหรือล้มเหลวนันล้วนเกิดจากบุคลากรในองค์กรเป็นส่วนใหญ่เพราะหากบุคลากรมี
ความเต็มใจทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทาํงานอย่างเต็มทีแลว้ก็จะทาํให้องค์กรบรรลุผลสําเร็จได้
อยา่งรวดเร็ว โดยเป็นองคป์ระกอบสําคญัในการผลกัดนัให้องคก์รมีพฒันาการอยา่งเป็นระบบและ
ต่อเนือง ตลอดจนส่งเสริมให้องค์กรประสบความสําเร็จในการดาํเนินงานในอนาคต (ณัฎฐพนัธ์
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เขจรนนัทร์ 2547 : 14) ปัจจุบนัการบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรมนุษยมี์สําคญัเพิมมากขึน
เรือยๆ ต่อองคก์รต่างๆ ทงัในภาคธุรกิจเอกชน หรือแมก้ระทงัในหน่วยงานภาคราชการเอง เพราะ
ไม่ว่าองค์กรจะปรับปรุงเปลียนแปลงไปในทางใด ย่อมตอ้งเกียวขอ้งกบัตวับุคคลทงัสิน จึงอาจ
กล่าวไดว้า่ ตวัชีวดัความสาํเร็จอยา่งยงัยนืขององคก์รนนัอยูที่คุณภาพของคนในองคก์รนนัๆ  เพราะ
คนเป็นผูใ้ช้ปัจจยัอืนๆ และเป็นผูท้าํให้การบริหารงานสําเร็จตามเป้าหมายขององค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดงัคาํกล่าวทีวา่ “ คนทีมีคุณภาพเป็นกุญแจสําคญัทีไขไปสู่ความสําเร็จขององคก์ร” 
(บุญใจ ลิมศิลา 2542 : 2) 
 โดยการรักษาทรัพยากรมนุษย์เอาไวก้ับองค์กรนันต้องอาศัยปัจจัยหลายด้าน ซึง
ความรู้สึกผกูพนักบัองคก์รก็เป็นปัจจยัหนึงซึงมีความสําคญัยิง ความผกูพนัต่อองคก์ร สามารถใช้
เป็นเครืองมือในการพยากรณ์หรือทาํนายพฤติกรรมของคนในองค์กรได ้ ความผูกพนัเป็นสิงทีมี
ความสําคญัต่อการอยู่รอดและความมีประสิทธิผลขององค์กร เป็นตวัทาํนายการลาออกไดดี้กว่า
ความพึงพอใจในงาน และยงัก่อให้เกิดการยึดเหนียวในคุณค่าของคุณงามความดีซึงกนั และกนั     
(วลิาวรรณ รพีพิศาล 2549 : 261-262) คนในองคก์รทีมีความผกูพนัต่อองคก์รสูง มีแนวโนม้ทีจะอยู่
กบัองค์กรนานกวา่ มีขวญักาํลงัใจ ทุ่มเท และเต็มใจทีจะทาํงานอย่างเต็มความสามารถ เพือให้
องคก์รบรรลุเป้าหมายทีตงัไว ้(อนนัตช์ยั คงจนัทร์ 2529 : 34) อีกทงัยงัสามารถบ่งชีถึงประสิทธิภาพ
ขององคก์รไดถ้า้หากบุคลากรเกิดความผกูพนัต่อองคก์รก็จะตงัใจและทุ่มเทเวลาในการทาํงานอยา่ง
เต็มที มีการขาดงานตาํ ซึงจะส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนักงาน รวมถึงผลการดาํเนินงานของ
องคก์ร คนทีมีความพอใจในงานและมีความผกูพนัต่อองคก์รแลว้คนนนัยอ่มปฏิบติังานไดดี้กวา่คน
ทีไม่พึงพอใจในงานและไม่มีความผกูพนัต่อองคก์ร (บญัชา นิมประเสริฐ 2542 : 2 )
 จากฐานความเชือทีว่า ผูน้าํเปรียบเสมือนหัวใจขององค์กร  เป็นจุดรวมแห่งพลงัของ
ผูป้ฏิบติังาน  ทงันีเพราะผูน้าํตอ้งใช้ภาวะผูน้าํ  ทกัษะ  ความรู้  ความเขา้ใจหลกัการบริหารและ
ระบบขององคก์ร  ภาวะหนา้ทีอนัจาํเป็นและสําคญัอยา่งยิงของผูบ้ริหารคือ  การอาํนวยการให้งาน
บรรลุวตัถุประสงคที์กาํหนดไว ้ ซึงการอาํนวยการเป็นการใชภ้าวะผูน้าํในการวินิจฉยัสังการ  และ
จูงใจให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ปฏิบติังานอยา่งเต็มความสามารถ  ดงันนั “ภาวะผูน้าํ”  จึงมีความสําคญั
อยา่งมากต่อการพฒันาองคก์รและการจดัการ (ชีวิน อ่อนละออ 2553 : 4)  กระบวนการของการเป็น
ผูน้าํหรือภาวะผูน้าํนนัไม่สามารถอธิบายไดโ้ดยง่ายเพียงแค่ดูจากพฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหนึง
เท่านนั  แต่ภาวะผูน้าํยงัเกียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ในแง่ความร่วมมือของกลุ่มคน หรือระหวา่งกลุ่ม
คนในการปฏิบติัภารกิจร่วมกัน  บนฐานของค่านิยมเหมือนกัน คือ การทาํงานเพือให้เกิดการ
เปลียนแปลงเชิงบวกขึนแก่สังคม (สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์ 2550 : 19) ซึงการรับรู้ภาวะผูน้าํก็เป็นส่วน
หนึงทีจะทาํใหอ้งคก์รประสบความสาํเร็จ ผูน้าํคือบุคคลทีจะมาประสานช่วยให้คนทงัหลายรวมกนั 
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โดยทีวา่จะเป็นการอยูร่่วมกนัก็ตาม ใหพ้ากนัไปดว้ยดี สู่จุดหมายทีดีงาม ซึงผูน้าํจะตอ้งมีคุณสมบติั 
เช่น สติปัญญา ความดีงาม ความรู้ ความสามารถของบุคคลทีชกันาํให้คนทงัหลายมาประสานกนั 
และพากนัไปสู่จุดมุ่งหมายทีดีงาม (พรนพ พุกกะพนัธ์ุ 2544: 1-2) นอกจากในระดบัโลกหรือ
ระดบัประเทศแลว้ ในระดบัองคก์รซึงเป็นหน่วยยอ่ยๆในสังคม ก็เป็นทียอมรับเช่นกนัวา่ ผูน้าํเป็น
บุคคลทีมีความสําคัญหรือทีเรียกกันว่าเป็นกุญแจสําคัญของความมีประสิทธิภาพและความมี
ประสิทธิผลขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรในภาครัฐ ภาคเอกชน เป็นองค์กรระดบัชาติหรือเป็น
องค์กรระดบัท้องถิน ซึงความสําคญัของผูน้าํและความเป็นผูน้ําหรือภาวะผูน้ํา (Leadership) มี
การศึกษาวิจยัจาํนวนมากทงัในต่างประเทศและในประเทศไทย ทียืนยนัว่าผูน้าํหรือภาวะผูน้าํมี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลขององคก์ร รวมถึงผลการปฏิบติังานของบุคคลในองคก์ร 
ความพึงพอใจในการทาํงานรวมถึงความผกูพนัต่อองคก์รดว้ย (รัตติกรณ์ จงวศิาล 2545 : 31-32) 

บริษทัไปรษณียไ์ทย จาํกดั เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกดักระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสาร มีหน้าทีให้บริการไปรษณียแ์ละบริการการเงินทีมีคุณภาพตามมาตราฐานสากลและ 
ครอบคลุมพืนทีทวัประเทศเพือเป็นสือกลางในการติดต่อสือสารและการดาํเนินธุรกิจทงัในและ
ระหวา่งประเทศทีมีประสิทธิภาพ บริการต่างๆ ทีไปรษณียเ์ปิดให้บริการแก่ประชาชนไดใ้ช ้ไดแ้ก่
บริการรับส่งไปรษณียภ์ณัฑ์ต่างๆ เช่น จดหมาย ไปรษณียบตัร จดหมายอากาศ สิงตีพิมพ์ พสัดุ
ไปรษณีย ์เป็นตน้ ซืงแยกบริการไวห้ลายระดบั และคิดค่าบริการแตกต่างกนั เช่น ไปรษณียธ์รรมดา 
ไปรษณียด่์วน ถึงทีหมายเร็วขึน ไปรษณียด่์วนพิเศษ (Express Mail Service, EMS) ถึงทีหมายเร็ว
และมีการบนัทึกขนัตอนต่างๆจากต้นทางจนถึงผูรั้บป้องกันไปรษณียภัณฑ์สูญหาย ไปรษณีย์
ลงทะเบียน (registered mail) มีการบนัทึกป้องกนัไปรษณียภ์ณัฑสู์ญหาย ไปรษณียรั์บประกนั มีการ
รับประกนัและจ่ายเงินชดเชยกรณีทีไปรษณียภณัฑ์สูญหาย ไปรษณียต์อบรับ เมือจดหมายถึงผูรั้บ 
ไปรษณียป์ลายทางจะส่งใบเซ็นรับยอ้นกลบัไปยงัผูส่้ง พสัดุเรียกเก็บเงินปลายทาง บริการด้าน
การเงิน ไดแ้ก่ การส่งธนาณัติ ตวัแลกเงินไปรษณีย ์บริการโทรเลข สําหรับประเทศไทย ปัจจุบนั
รับผิดชอบโดย บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั หลงัจากการแปรรูปการสือสารแห่งประเทศไทย 
นอกเหนือจากนี บริการอืนๆ ทีอาจมี เช่นบริการใหเ้ช่าตู ้ปณ. บริการโทรศพัทท์างไกล อินเทอร์เน็ต 
บริการรับชําระเ งิน  จําหน่ายแสตมป์  เค รืองเขียนของการไปรษณีย์ และสิงสะสมอืนๆ
(www.prisanee.com : 2554) 

บริษทั ไปรษณียไ์ทยมีวิสัยทศัน์ เป็นผูน้าํในธุรกิจไปรษณียด์้วยเครือข่ายทีมีคุณภาพ
กวา้งไกล ใกลชิ้ดคนไทยและเชือถือไดม้ากทีสุด ภารกิจ  ให้บริการไปรษณียแ์ละบริการการเงินทีมี
ประสิทธิภาพครอบคลุมพืนทีทวัประเทศขยายขอบเขตของบริการไปสู่กลุ่มลูกคา้ทีกวา้งขวางขึน 
ขยายขอบเขตการให้บริการสู่บริการในลักษณะหรือรูปแบบใหม่ๆ  พัฒนาบริการและการ
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บริหารงานของบริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดัโดยใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและนโยบาย 
(Policies) ดา้นการใหบ้ริการ ใหบ้ริการไปรษณียแ์ละธุรกิจทีเกียวขอ้งต่อเนืองทีมีคุณภาพดี รวดเร็ว 
ตรงเวลาในอตัราค่าบริการเหมาะสม 

บริษทั ไปรษณียไ์ทยเป็นองค์กรทีมีขนาดใหญ่ มีสาขากระจายอยู่ทวัประเทศมากกว่า 
200 สาขา โดยจะมีสํานกังานใหญ่รับผิดชอบในการวางแผนยุทธศาสตร์ การประสานงาน ควบคุม
งาน และหน้าทีทงัหมดขององค์กร แปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฎิบติั  ติดตามและประเมินผลการ
ปฎิบติังานของสาขาทงัในด้านปริมาณ คุณภาพมาตราฐาน และความพึงพอใจ ฯลฯ การทีเป็น
องค์กรขนาดใหญ่ทาํให้มีการบริหารงานทีซับซ้อน มีการกาํหนดกฎเกณฑ์อย่างละเอียด มีการจดั
สายการบงัคบับญัชาลดหลันเป็นชันหลายชัน เคร่งครัดในกฎระเบียบและกาํหนดขนัตอนการ
ทาํงานไวอ้ยา่งชดัเจน ใหค้วามสาํคญักบัความมนัคงและการคงอยูข่ององคก์รรวมทงัให้ความสําคญั
กบัระบบอาวโุส (ประเวศน์ มหารัตน์สกุล 2547 : 127-128) 

โดยในการบริการของไปรษณียน์ันการปฏิบติังานจะตอ้งอาศยับุคคลากรทีมีความรู้ 
ความชาํนาญ และประสบการณ์ทางดา้นไปรษณีย ์เนืองจากในสํานกังานใหญ่จะเป็นศูนยร์วมของ
การจดัการระบบตรวจสอบการทาํงาน และแกปั้ญหาในเรืองต่างๆของทีทาํการไปรษณียท์วัประเทศ 
จึงมีความจาํเป็นอยา่งยิงในการรักษาบุคคลากรทีมีคุณภาพและประสบการณ์ในดา้นการทาํงานให้
คงอยูก่บัองคก์ร 

จากเหตุผลดังทีกล่าวมาในข้างต้น  ผู ้วิจ ัย จึง มีความสนใจทีจะศึกษาเ กียวกับ 
ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะผูน้าํของหัวหน้างานกบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน 
บริษทัไปรษณียไ์ทยในสํานักงานใหญ่ เพือทีจะนาํผลการศึกษาทีไดม้าใช้ในการปรับปรุงพฒันา
ลกัษณะภาวะผูน้าํของหัวหนา้งานทีจะส่งผลให้พนกังานบริษทัไปรษณียไ์ทยในสํานกังานใหญ่ มี
ความผกูพนัต่อองคก์ร ซึงจะทาํใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ร 

 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพือศึกษาการรับรู้ภาวะผูน้าํของหัวหน้างานของพนกังาน บริษทัไปรษณียไ์ทยใน
สาํนกังานใหญ่ 
 2. เพือศึกษาความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทัไปรษณียไ์ทยในสาํนกังานใหญ่ 
 3. เพือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะผูน้าํของหวัหน้างาน กบัความผกูพนั
ต่อองคก์รของพนกังาน บริษทัไปรษณียไ์ทยในสาํนกังานใหญ่ 
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สมมุติฐานของการศึกษา 
 1. การรับรู้ภาวะผูน้าํของหัวหน้างานมีความสัมพนัธ์กับความผูกพนัต่อองค์กรของ
พนกังาน บริษทัไปรษณียไ์ทยในสาํนกังานใหญ่ 
  1.1 การรับรู้ภาวะผูน้าํของหวัหนา้งานมีความสัมพนัธ์กบัดา้นความเชือมนัอยา่งแรง
กลา้ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร 
  1.2 การรับรู้ภาวะผูน้ําของหัวหน้างานมีความสัมพนัธ์กับด้านความเต็มใจทีจะ
ทุ่มเทความพยายามอยา่งมากเพือทาํประโยชน์ขององคก์ร 
  1.3 การรับรู้ภาวะผูน้าํของหวัหนา้งานมีความสัมพนัธ์กบัดา้นความปรารถนาอยา่ง
แรงกลา้ทีจะคงไวซึ้งความเป็นสมาชิกภาพขององคก์ร 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 ขอบเขตเชิงเนือหา 
 การวจิยัครังนีมุ่งทีจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ภาวะผูน้าํของหวัหนา้งานกบั
ความผกูพนัขององคก์รของพนกังาน บริษทัไปรษณียไ์ทยในสํานกังานใหญ่ เพือนาํผลการศึกษาที
ไดม้าเสนอต่อผูบ้ริหารในการส่งเสริมการสร้างความผกูพนัต่อองคก์รต่อไป 
 ขอบเขตเชิงประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรทีใช้ในการศึกษาครังนี คือ พนกังานบริษทัไปรษณียไ์ทยในสํานกังานใหญ่ 
จาํนวน 6 สายงาน และ 3 สํานกั ไดแ้ก่ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สายงานตลาดและพฒันา
ธุรกิจ สายงานบุคคล สายงานอาํนวยการและบริหารทรัพยสิ์น สายงานการเงินและบญัชี สายงาน
ระบบปฏิบติัการ สํานักกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สํานักกลยุทธ์ และสํานักตรวจสอบภายใน รวม
จาํนวนทงัสิน 2,039 คน 
 ขอบเขตของตัวแปรทศึีกษา   
 ประกอบดว้ยตวัแปร 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
 1. ด้านปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ ระยะเวลาการ
ปฏิบติังาน ระดบัการศึกษา สถานภาพ ตาํแหน่งงาน 
 2. ด้านการรับรู้ภาวะผู ้นําแบ่งออกได้ 6 ด้านได้แก่  ลักษณะทางกาย  (physical 
characteristics) ภูมิหลังทางสังคม  (social background) สติปัญญาความรู้ความสามารถ 
(intellingence) บุคลิกภาพ (personality) ลกัษณะทางดา้นเทคนิคทีเกียวขอ้งกบังาน (task-related 
characteristics) และลกัษณะทางสัมคมและการมีปฏิสัมพนัธ์ (social characteristics) ซึงประยุกตใ์ช้
ตามแนวคิดและทฤษฎีของ Stogdill (1974) 
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 3. ดา้นความผกูพนัต่อองคก์ร แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นความเชือมนัอยา่งแรง
กลา้ในการยอมรับ เป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ดา้นความเต็มใจทีจะทุ่มเทความพยายามอยา่ง
มากเพือทาํประโยชน์ขององค์กร ดา้นความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ทีจะคงไว ้ซึงความเป็นสมาชิก
ภาพขององคก์ร ซึงประยกุตใ์ชต้ามแนวคิดและทฤษฎีของ Mowday Porter and Steers (1991) 
 ขอบเขตเชิงเวลา 
 ดาํเนินการศึกษาตงัแต่เดือนมิถุนายน 2554 ถึงเดือน มีนาคม 2554 
 
ขนัตอนของการศึกษา 
 การวจิยัครังนี มีขนัตอนของการศึกษาดงันี 
 1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร เพือนาํมากาํหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม 
 3. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 4. การสรุปผลการศึกษา 
 5. การเสนอแนะ 
 
นิยามศัพท์ในการศึกษา 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ลกัษณะส่วนบุคคล ของพนกังาน บริษทัไปรษณียไ์ทยใน
สาํนกังานใหญ่ จาํแนกเป็น 
  1.1 เพศ หมายถึง เพศชาย เพศหญิง 
  1.2 อายุ หมายถึง จาํนวนอายปีุของพนกังาน 
  1.3 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน หมายถึง ระยะเวลาการทาํงานตงัแต่เขา้ทาํงานจนถึง
ปัจจุบนั 
  1.4 ระดับการศึกษา หมายถึง วฒิุการศึกษาขนัสูงสุดของพนกังาน 
  1.5 สถานภาพ หมายถึง สถานภาพสมรสของพนกังาน 
  1.6 ตําแหน่งงาน หมายถึง ตาํแหน่งในการปฏิบติังาน 
 2. การรับรู้ หมายถึง การแสดงออกทางความคิดและจิตใจทีพนกังาน บริษทัไปรษณีย์
ในสํานกังานใหญ่ ตอบสนองต่อสิงเร้าทีรับเขา้มาดว้ยประสาทสัมผสัทงั 5 จนนาํไปสู่การตีความ
และการตอบสนองต่อสิงเร้าออกมา ซึงการรับรู้และการตอบสนองของพนกังาน บริษทัไปรษณีย์
ไทยในสาํนกังานใหญ่ โดยการรับรู้ของแต่ละบุคคลยอ่มแตกต่างกนัตามประสบการณ์ 
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 3. ภาวะผู้นํา หมายถึง กระบวนการความสัมพนัธ์ของหัวหน้างานทีมีอิทธิพลต่อ
พนกังานผูป้ฏิบติังาน ทีมีความตงัใจต่อการเปลียนแปลงการทาํงานเพือนาํไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมกนั 
และทาํงานใหส้าํเร็จลุล่วงบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร ดว้ยความเต็มใจและความสามารถ 
 4. การรับ รู้ภาวะ ผู้ นํา  หมายถึง  การรับ รู้ในพฤติกรรมการบังคับบัญชาของ
ผูบ้งัคบับญัชาทีใชก้บั ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 5. ผู้บังคับบัญชา หมายถึง บุคคลทีปฏิบติังานเป็นผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงของพนกังาน
ตามโครงสร้างองคก์ร ซึงมีอาํนาจในการดูแล ควบคุม และใหคุ้ณให้โทษแก่พนกังาน ทีอยูใ่ตบ้งัคบั
บญัชา 
 6. พนักงาน หมายถึง บุคคลทีปฏิบติังานตามหน้าทีและความรับผิดชอบ ภายใตก้าร
ดูแลของ ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง 
 7. ความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement) หมายถึง ความรู้สึกผูกพนัของ
พนกังาน ทีมีต่อองคก์รทีตนเองเป็นสมาชิกอยู ่โดยพนกังานจะมีทศันคติทีดีต่อองค์กรเชือมนัและ 
ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์รมีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ ทีจะรักษาความเป็นสมาชิก
ขององคก์รไวแ้ละมีความเต็ม ใจทีจะทุ่มเทกาํลงักาย กาํลงัใจ สติปัญญา ความจงรักภกัดีให้กบัการ
ทาํงานตลอดจนพยายามพฒันาตนเอง และเพือนร่วมงาน เพือสามารถทาํงานให้บรรลุเป้าหมายของ
องคก์รทีตนเป็นสมาชิกอยูอ่ยา่งเตม็ที 
 
ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 
 1. ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารหรือผูน้าํองคก์รของ บริษทัไปรษณียไ์ทย 
จาํกดั ในการพฒันาบุคคลากร  และเขา้ใจถึงปัญหา และสามารถสร้างความผกูพนัใหก้บัพนกังานใน
องคก์รได ้
 2. ผลการศึกษาสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงาน  บริษัท
ไปรษณียไ์ทยใน สํานกังานใหญ่ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด และตอ้งใช้วิธีการใดเพือสร้างความ
ผกูพนัแก่คนในองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3. ผลการศึกษาสามารถทาํให้ผูบ้ริหารหรือผูน้าํองคก์ร ไดล้งมือแกไ้ข ปรับปรุงพฒันา
ลกัษณะภาวะผูน้าํของหัวหนา้งานทีจะส่งผลให้พนกังานบริษทัไปรษณียไ์ทยในสํานกังานใหญ่ มี
ความผกูพนัต่อองคก์ร ซึงจะทาํใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ร 
 4. ผลการศึกษาทาํให้สามารถวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งหัวหน้างานกบัพนกังาน 
เพือนาํมาปรับปรุงวิธีการทาํงานหรือสร้างกิจกรรมเพือสร้างความสัมพนัธ์อนัดีและความเขา้ใจกนั
มากขึน ซึงจะส่งผลใหทุ้กคนในองคก์รเกิดความผกูพนักบัองคก์รและทาํงานอยา่งมีความสุข 
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กรอบแนวคิดทใีช้ในการศึกษา 
 สาํหรับงานวจิยัในครังนีผูว้จิยัตอ้งการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ภาวะผูน้าํ
ของหัวหน้างานกบัความผูกพนัขององค์กรของพนักงาน บริษทัไปรษณียไ์ทยในสํานกังานใหญ่ 
ดา้นการรับรู้ภาวะผูน้าํประยุกตใ์ช้ตามแนวคิดและทฤษฎีของ Stogdill (1974) ดา้นความผกูพนัต่อ
องคก์รประยุกตใ์ช้ตามแนวคิดและทฤษฎีของ Mowday Porter and Steers (1991)ไดก้าํหนดกรอบ
แนวคิดไวด้งันี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที 1  กรอบแนวคิดทีใชใ้นการศึกษา 
 

การรับรู้ภาวะผู้นําของหัวหน้างาน 
1. ลกัษณะทางกาย 
2. ภูมิหลงัทางสังคม 
3. สติปัญญาความรู้ความสามารถ 
4. บุคลิกภาพ 
5. ลกัษณะทางดา้นเทคนิคที

เกียวขอ้งกบังาน 
6. ลกัษณะทางสังคมและการมี

ปฏิสัมพนัธ์ 

ความผูกพนัต่อองค์กร 
1. ดา้นความเชือมนัอยา่งแรงกลา้

ในการยอมรับ เป้าหมายและ
ค่านิยมขององคก์ร 

2. ดา้นความเตม็ใจทีจะทุ่มเท
ความพยายามอยา่งมากเพือทาํ
ประโยชน์ขององคก์ร 

3. ดา้นความปรารถนาอยา่งแรง
กลา้ทีจะคงไว ้ซึงความเป็น
สมาชิกภาพขององคก์ร 
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บทท ี2 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 
 

 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะผู ้นํากับความผูกพนัต่อองค์กรของ
พนกังานบริษทัไปรษณียไ์ทยในสํานกังานใหญ่ โดยในเรืองของทฤษฎีภาวะผูน้าํ และความผกูพนั
ต่อองคก์ร มีผูใ้ห ้ความหมายแนวคิดและทฤษฎีไวห้ลายท่านดงันนั ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสาร
และงานวิจยัที เกียวขอ้ง เพือให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการ แนวคิดและทฤษฎีต่างๆที 

นาํมาใช้อธิบายตวัแปร คาํนิยามปฏิบติัการ และการกาํหนดสมมุติฐานของการวิจยั โดยผูว้ิจยัได้
สรุปสาระสาํคญัของประเด็นทีจะนาํเสนอไว ้ดงันี 

  สาระสาํคญัของประเด็นทีจะนาํเสนอ 

 1. แนวคิดเกียวกบัภาวะผูน้าํ 
1.1 ความหมายของภาวะผูน้าํ 
1.2 ทฤษฎีทีเกียวขอ้งภาวะผูน้าํ 
1.3 องคป์ระกอบของภาวะผูน้าํ 
1.4 ตวับ่งชีภาวะผูน้าํ 

2. แนวคิดเกียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

  2.1 ความหมายของความผกูพนัต่อองคก์ร 

2.2 ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัองคก์ร 

2.3 ความสาํคญัของความผกูพนัต่อองคก์ร 

  2.4 ทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

 3. โครงสร้างองคก์รของบริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั 

 4. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 
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แนวคิดเกยีวกบัภาวะผู้นํา 
 ความหมายของภาวะผู้นํา 
 ผูน้ําเป็นองค์ประกอบทีสําคัญของการบริหารงานในองค์กร  องค์กรจะประสบ
ความสาํเร็จหรือลม้เหลวในการดาํเนินงาน ถา้องคก์รมีผูน้าํทีมีประสิทธิภาพ สามารถสังการและใช้
อิทธิพลต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหป้ฏิบติังาน ตลอดจนทาํกิจกรรมต่าง ๆในองคก์รใหส้าํเร็จลุล่วงไปได้
ดว้ยดี โดยมีนกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของภาวะผูน้าํไว ้ดงันี 

 ณัฐยา สินตระการผล และวนัดี ม่านศรีสุข (2549 : 64) ไดใ้ห้ความหมายวา่ ภาวะผูน้าํ
หมายถึง การจูงใจผูอื้นใหคิ้ดในเชิงสร้างสรรค์ เพือร่วมกนัสร้างผลสําเร็จทียงัยืนให้แก่องคก์ร และ
ต่อปัจเจกบุคคล 

 วโิรจน์ สารรัตนะ และคณะ (2547 : 41) ไดใ้ห้ความหมายวา่ ภาวะผูน้าํคือ กระบวนการ
มีอิทธิพล (influence) ซึงกันและกัน ระหว่างผู ้นําและผูต้าม เพือให้การดําเนินงานบรรลุ
วตัถุประสงคข์ององคก์ร (achieve organizational objectives) และเกิดการเปลียนแปลง (change) 

 เนตร์พณัณา ยาวริาช (2547 : 1) ไดใ้หค้วามหมายวา่ ภาวะความเป็นผูน้าํหมายถึง บุคคล
ทีมีความสามารถ ในการบงัคบับญัชาบุคคลอืนโดยไดรั้บการยอมรับและยกยอ่งจากบุคคลอืน เป็น
ผูท้าํให้บุคคล อืนไวว้างใจและให้ความร่วมมือ ความเป็นผูน้าํเป็นผูมี้หน้าทีในการอาํนวยการหรือ
สังการ บงัคบับญัชา ประสานงานโดยอาศยัอาํนาจหนา้ที (Authority) เพือให้กิจการงานบรรลุผล
สาํเร็จตามวตัถุประสงค ์และเป้าหมายทีตอ้งการความเป็นผูน้าํหมายถึง ผูที้มีความสามารถในการใช้
ศิลปในการจูงใจผูใ้ตบ้งัคบั บญัชาใหป้ฏิบติังานทีไดรั้บมอบหมายใหส้าํเร็จดว้ยความเต็มใจ 

 นิตย ์สัมมาพนัธ์ (2546 : 31) ไดใ้หค้วามหมายวา่ ภาวะผูน้าํ คือ พลงัชนิดหนึงทีสามารถ
ส่งแรงกระทาํอนั ก่อใหเ้กิดการขบัเคลือนกลุ่มคนและระบบองคก์รไปสู่การบรรลุเป้าประสงค ์

 สถาบนัเพิมผลผลิตแห่งชาติ (2545 : 12) ไดใ้ห้ความหมายว่า ภาวะผูน้าํ หมายถึง 
ความสามารถของบุคคลในการจูงใจให้ผูอื้นปฏิบติัตามเพือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ดงันัน 
ภาวะผูน้าํจึงเป็นศิลปะและทกัษะในการบริหารทีสาํคญัอยา่งยิงของผูน้าํองคก์รและผูบ้ริหารองคก์ร
ทุกระดบั ในการทีจะนาํองคืกรไปสู่ความสําเร็จ อย่างไรก็ดี การมีตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารหรือผูน้าํ
องค์กรมิได ้หมายความว่า ผูน้นัจะมีภาวะผูน้าํเสมอไป ภาวะผูน้าํเป็นศิลปะทีเกิดจากปัจจยัหลาย
อยา่ง เช่น จากการทีมี ความรู้ความสามารถเหนือผูอื้น หรือ จากบุคลิกภาพทีมีลกัษณะพิเศษทีอยูใ่น
ตวั หรือการมีวสิัยทศัน์ที กวา้งไกลกวา่คนอืน เป็นตน้ 

 เสนาะ ติเยาว ์(2544 : 182) ไดใ้ห้ความหมายว่า ผูน้าํ คือบุคคลทีสามารถใช้อาํนาจ
กระตุน้คนอืนให้ ทาํงานหนกัหรือทุ่มเทให้กบังานจนประสบความสําเร็จตามเป้าหมายทีตอ้งการ 
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ความเป็นผูน้าํมีความสาํคญั ต่อองคก์รเพราะผูน้าํจะทาํให้เกิดการเปลียนแปลง และผูน้าํสามารถใช้
อาํนาจไดโ้ดยทีไม่ตอ้งสัง และผูต้าม ก็ยอมรับความเป็นผูน้าํ 
 พรนพ พุกกะพนัธ์ (2544 : 2) ได้ให้ความหมายว่า ภาวะผูน้าํก็คือคุณสมบติั เช่น 
สติปัญญา ความดีงาม ความรู้ความสามารถของบุคคลทีชกันาํใหค้นทงัหลายมาประสานกนั และพา
กนัไปสู่จุดมุ่งหมายทีดีงาม 

 เทพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ (2540 : 184) ให้ความหมายไวว้่า ภาวะผูน้าํ 
หมายถึง กระบวนการของการมีอาํนาจอิทธิพลต่อกิจกรรมของบุคคลหรือของกลุ่มเพือบรรลุถึง
จุดมุ่งหมายทีกาํหนดขึนไวใ้นสถานการณ์หนึง ๆ 

 จากความหมายของภาวะผูน้าํทีไดศึ้กษามาสามารถสรุปไดว้า่ ภาวะผูน้าํ คือ พฤติกรรม
ของผูน้าํทีสามารถสร้างความเชือมนัและจูงใจให้บุคคลปฏิบติัตามโดยมีการใชอิ้ทธิพลหรือมนุษย
สัมพนัธ์ในการสนบัสนุนเพือใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์รหรือของกลุ่มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ทฤษฎทีเีกยีวข้องภาวะผู้นํา 
 ไดมี้ผูศึ้กษาถึงภาวะผูน้าํ และนาํเสนอทฤษฎีผูน้าํทีแตกต่างกนัซึงสามารถนาํไปใชไ้ดแ้ต่
ละสถานการณ์พอสรุปเป็นทฤษฎีต่างๆทีน่าสนใจเป็น 4 ทฤษฎี ดงัต่อไปนี 

 1. ทฤษฎคุีณลกัษณะของผู้นํา (Trait Theories of Leadershep) 

 ทฤษฎีคุณลักษณะของผูน้ําถือเป็นแนวคิดทีเก่าแก่ทีสุด ผูน้ําตามแนวคิดนีจะต้องมี
ลักษณะและคุณสมบัติโดดเด่นไปจากคนอืน  โดยมีนักวิชาการทีกล่าวถึงทฤษฎีนีไว้อย่าง
หลากหลาย ดงันี 
 รังสรรค ์ประเสริฐศรี (2548 : 126) กล่าวว่า ทฤษฎีคุณลกัษณะผูน้าํ (Trait Theories) 

เป็นทฤษฎีทีอธิบายคุณลกัษณะพืนฐานทวัไปของผูน้าํทีมีประสิทธิภาพทีควรจะมีจะประกอบไป
ดว้ย คุณลกัษณะ ดงันีคือ มีความเฉลียวฉลาด มีความปรารถนาทีจะนาํผูอื้น มีความรอบรู้ในการ
ทาํงาน มีความ เชือมนัในตวัเองสูงมีความซือสัตยสุ์จริต และซือตรง และอืนๆ ผูน้าํจะมีคุณลกัษณะ
บางอยา่งทีพิเศษโดดเด่น กวา่ผูต้าม การมีคุณลกัษณะดงักล่าวช่วยทาํให้บุคคลดงักล่าวมีโอกาสเป็น
ผูน้าํเพิมขึนเพียงเท่านัน แต่เขายงัคงจะต้องรู้จกัเลือกใช้คุณลักษณะต่างๆ ให้ถูกกาลเทศะ หรือ
เหมาะกบัสถานการณ์ดว้ย ทงันีเนืองจากยงัไม่มีการยืนยนัเป็นขอ้สรุปไดว้า่ คุณลกัษณะใดบา้งทีจะ
ทาํใหผู้น้าํคนนนัๆ เป็นผูน้าํทีประสบความสาํเร็จได ้

 เนตร์พณัณา ยาวิราช (2547 : 65) กล่าวว่าผูน้ ําในยุคปัจจุบนัทีมีประสิทธิภาพ
ประกอบดว้ยคุณลกัษณะ ต่อไปนี 

 1.  มีแรงขบัสูง (Drive) หมายถึงคุณลกัษณะทีผูน้าํเป็นผูที้มีความพยายามสูงในการทาํ
ให ้งานบรรลุความสาํเร็จสูงสุด มีความกระตือรือลน้ พยายามทาํงานให้สําเร็จแมว้า่จะมีอุปสรรค มี
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ความคิดริเริม ในหลายๆประเภท ความต้องการประสบความสําเร็จของผูบ้ริหารหมายถึงการ
เจริญเติบโต ขององคก์รผูน้าํในสมยัก่อนเนน้ทีความสําเร็จในการทาํงาน โดยผูน้าํทีมีแรงขบัในการ
ทาํงานสูง 

 2.  มีแรงจูงใจสูง (Leadership motivation) ผูน้าํทียงิใหญ่ไม่เพียงแต่มีแรงขบัเท่านนัแต่มี 
ความตอ้งการอาํนาจสูง ชอบทีจะนาํมากกว่าตาม ความตอ้งการอาํนาจคือความพยายามมีอิทธิพล
เหนือผูอื้น และมีอาํนาจในการทาํใหผู้อื้นยอมรับ ไวว้างใจและทาํงานใหส้าํเร็จตามวสิัยทศัน์ 
 3.  มีความซือสัตย ์(Integrity) หมายถึง ผูน้าํทีมีลกัษณะกระทาํตามทีได้พูดไว ้รักษา
คาํมนั สัญญา เพือทาํให้ผูอื้นเกิดความไวว้างใจ (Trust) ความซือสัตย ์(Honesty) ทาํให้บุคคลอืน
เชือถือ (Credibility) 

 4.  มีความเชือมนัในตนเอง (Self-confidence) หมายถึง ผูน้าํมีความมนัใจในตนเอง 
ชอบ ทาํงานทีทา้ทายความสามารถเช่นเชือมนัวา่ทาํงานไดส้ําเร็จแมว้า่จะมีอุปสรรคตดัสินใจไดใ้น
สภาพ ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ดว้ยความมนัใจในตนเอง 

 5.  มีความรู้ในดา้นธุรกิจ (Knowledge of the business) หมายถึง ผูน้าํมีความรู้มากใน
เชิง ธุรกิจ เช่น อุตสาหกรรม การแข่งขนั เทคโนโลยต่ีางๆ ผูน้าํทีแสวงหาความรู้ ชอบเรียนรู้ มีความ
เฉลียวฉลาด มีความกา้วหนา้ในอาชีพสูงมีความเชียวชาญในเรืองทีเกียวขอ้งในการทาํงานในองคก์ร 

 สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2545) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของบุคคลทีเป็นผูน้าํ ดงันี  

 1.  มีความคิดกวา้งไกล และลึก  

 2.  มีความสามารถในการใชภ้าษา มีความคิดริเริม และเป็นคนทีฉลาด  

 3.  มีความสาํเร็จในดา้นวชิาการ และดา้นบริหาร  

 4.  มีความรับผดิชอบและมีความอดทน  

 5.  เขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคมและปรับตวัเขา้กบัสังคมได ้ 

 6.  มีฐานะดีทงัทางเศรษฐกิจและสังคม  

 7.  ระดบัจิตใจสูง  

 พรชยั ลิขิตธรรมโรจน์ (2544 : 46-47) ไดก้ล่าวถึง ทฤษฎีเกียวกบัลกัษณะของผูน้าํไวว้า่ 
ก่อนปี ค.ศ.1940 การศึกษาผูน้าํมกัจะเป็นการศึกษาเกียวกบัลกัษณะของผูน้าํ โดยถือวา่ผูน้าํเป็นผผูมี้
พรสวรรคม์าตงัแต่เกิด เช่นเป็นผูที้มีร่างกายแขง็แรงมาก มีเพือนมาก เป็นตน้ ทฤษฎีเกียวกบัลกัษณะ
ของผูน้าํไดแ้ก่ทฤษฎีของ Yukl และ Certo  

 Grary A. Yukl (1981: 70) เห็นวา่ผูน้าํจะตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปนี 

 1. สามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ไดดี้ 

2. มีความวอ่งไวต่อสภาพแวดลอ้มทางสังคมทีเปลียนแปลงไป 
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 3. มีความทะเยอทะยานและมุ่งมนัต่อความสาํเร็จ 

 4. มีความตงัใจแน่วแน่ 

 5. มีความร่วมมือร่วมใจเป็นอยา่งดี 

 6. มีความเด็ดขาด 

 7. มีความไวใ้จได ้

 8. มีอิทธิพลเหนือผูอื้น 

 9. มีความรีบด่วน 

 10. มีความคะยยัคะยอ 

 11. มีความเชือมนัในตวัเอง 

 12. มีความรับผดิชอบ 

 Samuel C. Certo เห็นวา่ผูน้าํจะตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปนี 

 1. มีความเฉลียวฉลาด 

 2. เป็นผูที้มีวฒิุภาวะทางอารมณ์มนัคง 

 3. มีความไวใ้จไดแ้ละมีความคะยนัคะยอต่อความสาํเร็จ 

 4. มีทกัษะในการเขา้สังคมและสามารถปรับตวัเขา้กบักลุ่มต่างๆไดดี้ 

 5. มีความตอ้งการสถานภาพและตาํแหน่งทางสังคมเศรษฐกิจ 

 พรนพ พุกกะพนัธ์ุ (2544 : 18) กล่าวถึงลักษณะผูน้ําทีจะทาํให้องค์กรประสบ
ความสาํเร็จ มีดงัต่อไปนี 

 1. จะต้องมีความฉลาด (Intelligence) ผูน้าํจะตอ้งมีระดบัความรู้และสติปัญญา โดย
เฉลียสูงกวา่บุคคลทีใหเ้ขาเป็นผูน้าํ ถึงแมจ้ะไม่แตกต่างกนัมาก เพราะผูน้าํจะตอ้งมีความสามารถใน
การวิเคราะห์ปัญห่างๆอย่างกวา้งขวาง ต้องการทีจะติดต่อกับผูอื้นอย่างมีประสิทธิภาพ เพือให้
บุคคลอืนยอมรับฟังความคิด ผูน้าํจะตอ้งเป็นผูก้ระตุน้สมาชิกทีเป็นผูต้ามเขา ดงันนั บุคคลทีฉลาด
เท่านนัทีจะสามารถจดัการกบัปัญหาต่างๆ หรือเรืองราวต่างๆทีกล่าวมาได ้

 2. จะตอ้งมีวุฒิภาวะทางสังคมและใจกวา้ง (Social maturity & Breadth) คือจะตอ้งมี
ความสนใจสิงต่างๆรอบๆตวัอยา่งกวา้งขวาง มีวฒิุภาวะทางอารมณ์จะตอ้งยอมรับสภาพต่างๆ ไม่วา่
แพห้รือชนะ ไม่ว่าผิดหวงัหรือสําเร็จ ผูน้าํจะตอ้งมีความอดทนต่อความคบัขอ้งใจต่างๆ พยายาม
ขจดัความรู้สึกต่อตา้นสังคม หรือต่อตา้นคนอืนให้เหลือน้อยทีสุด เป็นคนมีเหตุผล เป็นคนเชือมนั
ในตนเอง และนบัถือตนเอง 

 3. จะตอ้งมีแรงจูงใจภายใน (Inner Motivation & Achievement Drive) ผูน้าํจะตอ้งมี
แรงจูงใจภายในสูง และจะตอ้งมีแรงขบัทีจะทาํอะไรให้ดีเด่น ให้สําเร็จอยู่เรือยๆ เมือทาํสิงหนึง
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สําเร็จก็ตอ้งการทีจะทาํสิงอืนต่อไป เมือทาํสิงหนึงสิงใดสําเร็จก็จะกลายเป็นแรงจูงใจทา้ทายให้ทาํ
สิงอืนใหส้าํเร็จต่อไป ผูน้าํจะตอ้งทาํงานหนกัเพือความพึงพอใจของตนเองมากกวา่สิงตอบแทนจาก
ภายนอก ผูน้าํจะตอ้งมีความรับผิดชอบอย่างสูง เพราะความรับผิดชอบจะเป็นบนัไดทีทาํให้เขามี
โอกาสประสบความสาํเร็จ 

 4. จะตอ้งมีเจตคติเกียวกบัมนุษยสัมพนัธ์ (Human Relations Attitudes) ผูน้าํทีประสบ
ความสําเร็จนนั เขายอมรับอยู่เสมอว่า งานทีสําเร็จนันมีคนอืนช่วยทาํไม่ใช่เขาทาํเอง ดงันัน เขา
จะตอ้งพฒันาความเขา้ใจ และทกัษะทางดา้นสังคมทีจะทาํงานร่วมกบัผูอื้น ผูน้าํจะตอ้งให้ความนบั
ถือผูอื้นและจะตอ้งระลึกอยูเ่สมอวา่ ความสําเร็จในการเป็นผูน้าํนนั ขึนอยูก่บัความร่วมมือกบัผูอื้น 
และการติดต่อกับบุคคลอืนในฐานะทีเขาเป็นบุคคล ไม่ใช่ในฐานะทีเขาเป็นส่วนหนึงของการ
ทาํงานเท่านนั ผูน้าํจะตอ้งยอมรับศกัดิศรีของความเป็นมนุษยข์องคนอืน และมีความสนใจร่วมกบั
คนอืน 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541 : 197) กล่าวว่าทฤษฎีคุณลกัษณะผูน้าํ (Trait 

Theoriesof leadership) คือทฤษฎีซึงเสาะแสวงหาคุณลกัษณะด้านบุคลิกภาพ ด้านสังคม ด้าน
ร่างกาย หรือดา้นสติปัญญา ซึงแยกให้เห็นความแตกต่างของคนทีเป็นผูน้าํออกจากคนทีไม่ไดเ้ป็น
ผูน้าํ คุณลกัษณะ 6 ประการของผูน้าํ มีดงันี 

 1. มีพลงัและความทะเยอทะยานสูง 

 2. มีความปรารถนาทีจะนาํผูอื้น 

 3. มีความซือสัตยสุ์จริตและความซือตรง 

 4. มีความเชือมนัในตนเองสูง 

 5. มีความเฉลียวฉลาด 

 6. มีความรอบรู้ในการทาํงาน 

 ประเวศ วะสี (2540) กล่าววา่ ผูน้าํตามธรรมชาติในกระบวนการชุมชน มีคุณลกัษณะ 

ดงันี  

 1.  ฉลาด คือ ผูน้าํตามธรรมชาติจะเป็นคนฉลาดเสมอแต่ผูน้าํ (ผูด้าํรง ตาํแหน่ง) ทีไดม้า
จากการแต่งตงัหรือโดยการเลือกตงัไม่แน่วา่จะเป็นคนฉลาด เพราะการแต่งตงัและการเลือกตงัมีเหตุ
ปัจจยัทีทาํใหไ้ม่ไดข้องแท ้แต่ในกระบวนการร่วมกนัคิดร่วมกนัทาํ ของแทจ้ะปรากฏตวัให้สมาชิก
ไดรั้บรู้เสมอ  

 2.  เป็นคนเห็นแก่ส่วนรวม คือ คนเห็นแก่ตวัส่วนรวมทาํให้ส่วนรวมมี กาํลงัคนเห็นแก่
ตวัทาํให้ส่วนรวมอ่อนกําลังในกระบวนการทาํงานร่วมกันความเห็นแก่ตัวหรือความเห็นแก่

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



15 
 
ส่วนรวมจะปรากฏให้ผูค้นรับรู้แต่ในการแต่งตงัและเลือกตงัคุณสมบติัเหล่านี อาจยงัไม่เป็นที
ปรากฏ  

 3.  เป็นคนติดต่อสือสารกบัผูค้นรู้เรือง คือ คนฉลาดและคนเห็นแก่ส่วนรวม แต่เป็นคน
ไม่ติดต่อสือสารหรือติดต่อสือสารไม่รู้เรืองก็เป็นผูน้าํไม่ได ้ 

 4.  เป็นทียอมรับของสมาชิกโดยอตัโนมติั คือ ผูน้าํตามธรรมชาติจะเป็นที ยอมรับของ
สมาชิก โดยอตัโนมติั ทาํใหก้ารทาํงานในองคก์รราบรืน มีความสุข และมีประสิทธิภาพ ซึงต่างจาก
การไดผู้น้าํโดยวธีิอืน ซึงมกัมีเรืองขดัแยง้แตกแยกเรือรัง 

 เคิร์กแพตตริกและล็อก (S.A. Kirkpatrick & E.A. Locke. 1991) ไดชี้ให้เห็นวา่ผูน้าํ จะ
ประสบความสาํเร็จในการทาํงานสูงกวา่ผูที้ไม่ใช่ผูน้าํนนัจะตอ้งมีคุณสมบติัทีสาํคญั 6 ประการดงันี 

 1.  มีแรงจูงสูง (Drive) กล่าวคือเป็นคุณลกัษณะทีผูน้าํแสดงออกให้เห็นถึงความเป็นผูที้
มี ความพยายามในการทาํงานสูงมากทีจะทาํงานใหบ้รรลุความสาํเร็จ โดยสะทอ้นออกมาในรูปของ
การเป็นผูมี้ ความทะเยอทะยาน (ambitious) มีพลงัในการทาํงาน (a lot of energy) เป็นผูที้ไม่เคย
เหน็ดเหนือยในการทาํ งานและแสดงออกให้เห็นถึงความคิดริเริมสร้างสรรค์อยู่เสมอ (show 

initiative) 

 2.  มีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ทีจะนาํผูอื้น (Desire to Lead) กล่าวคือเป็นลกัษณะที
ผูน้าํ มีความตอ้งการอยา่งแรงกลา้ (a strong desire) ทีจะมีอิทธิพลและนาํผูอื้นเป็นการแสดงออกให้
เห็นถึงความ เตม็ใจ (Willingness) ทีพร้อมจะเขา้ไปรับผดิชอบ 

 3.  มีความซือสัตยแ์ละมีศกัดิศรี(Honesty and Integrity) กล่าวคือผูน้าํจะสร้างความ
ไวว้างใจ ให้กบัผูอื้นเกิดความเชือถือไม่มีเล่ห์เหลียมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและแสดงออกถึงความ
เสมอตน้เสมอปลาย ในการทาํงานร่วมกบัคนอืนรวมทงัแสดงให้เห็นว่าคาํพูดและการปฏิบติัของ
ผูน้าํสอดคลอ้งกนัตลอดเวลา 
 4.  มีความเชือมนัในตนเอง (Self-Confidence) กล่าวคือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถมอง
ผูน้าํ โดยปราศจากขอ้กงัขาใดๆ ดงันนัผูน้าํจะตอ้งแสดงออกถึงความเชือมนัในตนเองเพือทีจะทาํให้
ผูใ้ตบ้งัคบั บญัชาเกิดการยอมรับ (convince) วา่การกาํหนดเป้าหมายและการตดัสินใจของผูน้าํเป็น
สิงทีถูกตอ้ง 

 5.  มีความฉลาด (Intelligence) กล่าวคือผูน้าํจะตอ้งมีความฉลาดเพียงพอทีจะรวบรวม 
สังเคราะห์และตีความสารสนเทศทีมีอยู่อย่างมากมายหรือมีอยู่อย่างจาํกดัในอนัทีจะนาํไปใช้เพือ
การกาํหนด วิสัยทศัน์ (vision) การแกปั้ญหา(problem solving) และการตดัสินใจทีถูกตอ้ง (correct 

decision) 
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 6.  มีความรู้เกียวกบังานในหนา้ที (Job-relevant Knowledge) กล่าวคือผูน้าํทีมีศกัยภาพ
สูงจะ ตอ้งมีความรู้และความรอบรู้เกียวกบังานขององคก์รตลอดจนเทคนิคในการทาํงานยิงไปกวา่
นนัการทีมี ความรู้อยา่งลึกซึงในการทาํงาน (in-depth knowledge) จะทาํให้ผูน้าํสามารถตดัสินใจ
และเขา้ถึงแนวทาง ของการนาํผลการตดัสินใจไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 สตอ็กดิลล ์(Stogdill 1974) ไดก้าํหนดลกัษณะทีดีของผูน้าํไว ้6 ดา้น คือ 

 1. ลกัษณะทางกาย (Physical Characterristics) คือ ผูที้มีความเขม้แข็ง มีร่างกายสง่าผา่
เผย มีสุขภาพแขง็แรงสมบูรณ์ 

 2. ภูมิหลงัทางสังคม (Social Background) คือผูที้มีการศึกษาดีและสถานะทางสังคมทีดี 

 3. สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ (Intelligence) เป็นผูที้มีสติปัญญาสูง มีการตดัสินใจ
ทีดี และมีทกัษะในการสือความหมายและการพดู 

 4. บุคลิกภาพ (Personality) เป็นผู ้ทีมีความตืนตัวอยู่เสมอ ควบคุมอารมณ์ได้ดี มี
ความคิดริเริมสร้างสรรค ์มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเชือมนัในตนเอง 

 5. ลกัษณะทีเกียวขอ้งกบังาน (Task-relates Characteristics) เป็นผูที้มีความปรารถนา
จะทาํใหดี้ทีสุด มีความรับผดิชอบ ไม่ยอ่ทอ้หรือทอ้แทต่้ออุปสรรค และมุ่งทีงาน 

 6. ลกัษณะทางสังคม (Social Characteristics) เป็นผูที้มีความปรารถนาทีจะร่วมมือใน
การทาํงานร่วมกบัคนอืนๆ มีเกียรติและเป็นทียอมรับของสมาชิกและคนอืนๆ เขา้สังคมเก่ง และมี
ความเฉลียวฉลาดในการเขา้สังคม 

 จากทฤษฎีคุณลกัษณะของผูน้าํทีได้กล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปได้ว่า ผูน้าํจะตอ้งมี
ความรู้ ความมนัใจ ความคิดสร้างสรรค ์สามารถแกไ้ขปัญหาไดดี้ มีอาํนาจในการบงัคบับญัชาและผู ้
ตามใหก้ารยอมรับนบัถือ  
 2. ทฤษฎผีู้นําเชิงพฤติกรรม (Behavioral Theories of Leadership) 

 ทฤษฎีผูน้าํเชิงพฤติกรรมเป็นทฤษฎีทีมุ่งเนน้ศึกษาพฤติกรรมของผูน้าํ โดยมีนกัวิชาการ
ไดก้ล่าวไวด้งันี 

 ปฐมพร พึงสุขพระกาฬ (2553) ไดก้ล่าวถึงงานวจิยัของมหาวทิยาลยัมิชิแกนซึงไดศึ้กษา
พฤติกรรมของผูน้าํและแบ่งพฤติกรรมของผูน้าํออก เป็น 2 ประเภท (Riggp. 1990: 285-287) คือ 
 1.  พฤติกรรมผูน้าํแบบมุ่งคน ( Employee- Centered Behavior) ผูน้าํประเภทนีจะสนใจ 

ทีความตอ้งการทางสังคมและอารมณ์ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

 2. พฤติกรรมผูน้าํแบบมุ่งงาน (Job-Centered Behavior) ผูน้าํประเภทนีจะสนใจทีความ 
สาํเร็จของงานไม่สนใจความตอ้งการทางสังคมหรืออารมณ์ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
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 สรุปผลการศึกษาของมหาวิทยาลยัมิชิแกน ซึงสนบัสนุนแนวคิดการแบ่งขวับนเส้น
ความต่อเนืองของ Tannenbaum & Schmidt นี แต่เรียกดา้นหนึงเป็น แบบมุ่งคน และอีกดา้นหนึง
เป็นแบบมุ่งงานหรือแบบมุ่งการผลิต โดยดา้นทีมุ่งคนนนัจะคาํนึงถึงปัจจยัความเป็นมนุษยข์อง
คนงานและการพฒันาทีมงานในขณะทีดา้นการมุ่งงานหรือมุ่งการผลิตจะเนน้การแบ่งงานออกเป็น
งานประจาํ (Routine Tasks) กาํหนดวิธีการทาํงาน แลว้มีการควบคุมอยา่งใกลชิ้ดเพือให้ไดผ้ลงาน
ตามมาตรฐานทีกาํหนดไว ้ อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาก็ยงัไม่มีความชัดเจน เนืองจากว่าบาง
หน่วยงานทีมีผูบ้ริหารแบบมุ่งคนกลบัมีผลผลิตตาํและบางหน่วยงานทีมีผลผลิตสูงกลบัมีผูบ้ริหาร
แบบมุ่งงาน เป็นตน้ 

 รังสรรค ์ประเสริฐศรี (2548 : 126-127) กล่าววา่ทฤษฎีผูน้าํเชิงพฤติกรรม (Behavioral 

Theories) เป็นทฤษฎีเกิดขึนมาจากการศึกษาความลม้เหลวของทฤษฎีคุณลกัษณะของผูน้าํ ในช่วง
ปลายทศวรรษที 1940 จนถึง ทศวรรษที 1950 นกัวจิยัไดว้จิยัอยา่งต่อเนือง โดยนาํการศึกษาลกัษณะ
พฤติกรรมเฉพาะ ของผูน้าํต่างๆวา่ผูน้าํจะมีลกัษณะพฤติกรรมทีสามารถแยกแยะผูน้าํออกจากคนที
ไม่ไดเ้ป็นผูน้าํได ้และคน้หาวธีิการเฉพาะทีจะฝึกฝนสร้างให้เกิดพฤติกรรมทีมีประสิทธิภาพไดก้าร
ศึกษาวจิยั เกียวกบัพฤติกรรมของผูน้าํของมหาวิทยาลยัโอไฮโอ (Ohio State Stusies) เป็นทฤษฎีเชิง
พฤติกรรมทีไดรั้บ ความสนใจและเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนอยา่งแพร่หลายทีสุด เป็นผลมาจากการวิจยัที
เริมตน้ทีมหาวิทยาลยั โอไฮโอ ในช่วงปลายทศวรรษที 1940 งานวิจยันีไดพ้ยายามเสาะแสวงหา
ทศันะของผูน้าํทีรวบรวมมากกว่า 1,000 ทศันะ และนักวิจยัได้รวบรวมให้เขา้เป็นหมวดหมู่จน
จดัแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ทีสําคญัทีระบุถึงพฤติกรรมของผูน้าํไดคื้อ ผูน้าํทีคาํนึงถึงตนเอง 
(Initiating structure) และผูน้าํทีคาํนึงถึงผูอื้น (Consideration) 

 1.  ผูน้าํทีคาํนึงถึงตนเองเป็นหลกั (Initiating structure) เป็นลกัษณะของผูน้าํทีคาํนึงถึง
ตน เองและคาดหวงัผลงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาวา่จะเป็นไปตามเป้าหมายทีกาํหนดไวห้รือไม่เนน้
การสร้าง สรรค์ในการทาํงานค่อนขา้งสูง ซึงจะเห็นไดจ้ากการมอบหมายงานและการคาดหวงัใน
ผลงานของผูใ้ตบ้งั คบับญัชาให้เป็นไปตามเกณฑ์ทีกาํหนดไว  ้และงานเสร็จตามกาํหนดเวลาที
กาํหนดไว ้

 2.  ผูน้าํทีคาํนึงถึงผูอื้น (Consideration) เป็นลกัษณะของผูน้าํทีแสดงความเป็นมิตร 
สร้างความ ไว้วางใจ ความเชือถือ และความอบอุ่นให้กับผู ้ใต้บังคับบัญชา โดยมีการสร้าง
ความสัมพนัธ์ทีดี ระหว่างผูน้าํและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูน้าํลกัษณะนีจะไวว้างใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู ้ ร่วมงาน มีความห่วงใยและเอาใจใส่ใจต่อความเป็นอยู่ของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทงัในเรืองงานและเรืองส่วนตวั มีความเป็นมิตร และเปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานเขา้
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สูง 

สูง ตํา 

ให้ความสําคัญกบัคน 
Concern for People 

ผู้นําแบบ 1,9 ผู้นําแบบ 9,9 

ผู้นําแบบ 9,1 ผู้นําแบบ 1,1 

ผู้นําแบบ 5,5 

ตํา 

พบไดทุ้กเวลา มีการปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งเสมอ ภาคและสร้างความสัมพนัธ์ให้เกิดความ
ไวว้างใจซึงกนัและกนั 

 เนตร์พณัณา ยาวิราช (2547 : 69-70) ไดก้ล่าวถึง ทฤษฎีตาข่ายการบริหาร โดยเบลค 
และมูตนั เรียกว่า Managerial Grid ทฤษฎีนีเน้นทีผูน้ําให้ความสําคญักบังาน และผูน้ําทีให้
ความสําคญักบัคน โดยความสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้าํสองแบบ สามารถกาํหนดไดเ้ป็นผูน้าํ 5 แบบดงั
รูป 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

ภาพที 2 แสดงทฤษฎีตาข่ายการบริหาร (Managerial grid) 
ทีมา : เนตร์พณัณา ยาวริาช (2547 :70) 
  
 การบริหารแบบ 1,1 หมายถึง ผูน้าํทีให้ความสําคญักบัคน และให้ความสําคญักบังาน
นอ้ย เรียกวา่ผูน้าํแบบเฉือยชา หรือ (Impoverished management) หมายถึงผูน้าํทีใชค้วามพยายามใน
การทาํงานนอ้ยมากและไม่สนใจความสัมพนัธ์กบัพนกังาน 

 การบริหารแบบ 1,9 หมายถึง ผูน้าํทีให้ความสําคญักบัคนมากและให้ความสําคญักบั
งานน้อย เรียกว่าผูน้าํแบบสโมสร (Country club management) ผูน้าํตอ้งการสร้างความพึงพอใจ
ใหแ้ก่พนกังานมาก มีความสัมพนัธ์ทีดีกบัพนกังาน มีบรรยากาศเป็นมิตรกบัพนกังาน และจดัหาสิง
อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่พนกังานอยา่งเตม็ทีโดยไม่สนใจการทาํงาน 

ให้ความสําคัญกบังาน 
Concern for People 
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 การบริหารแบบ 9,1 หมายถึง ผูน้าํทีให้ความสําคญักบังานมากและให้ความสําคญักบั
คนนอ้ย เรียกวา่ผูน้าํแบบใชอ้าํนาจหนา้ทีในการทาํงาน หรือ (Authority - compliance) การทาํงานมี
ประสิทธิภาพ โดยผูน้าํเป็นผูก้าํหนดการทาํงาน เป็นผูจ้ดัสภาพการทาํงานให้แก่พนกังานแต่ไม่ให้
ความสาํคญักบัจิตใจของพนกังาน 

 การบริหารแบบ  5,5 หมายถึง ผูน้าํทางสายกลาง หรือผูน้าํทีให้ความสําคญักบัคนและ
งานเท่าๆกนั หรือเรียกวา่ (Middle of the road management) เป็นผูน้าํทีให้การตอบสนองต่อการ
ทาํงานสาํเร็จและเป็นทีพึงพอใจของพนกังานดว้ย 

 การบริหารแบบ 9,9 หมายถึง ผูน้าํทีให้ความสําคญักบัคนสูงมากและให้ความสําคญักบั
งานสูงมาก เป็นผูน้าํทีมีประสิทธิภาพมากทีสุด สามารถทาํงานให้สําเร็จโดยอาศยัคนหลายคนหรือ
ทีมงาน หรือเรียกวา่ (Team management) หมายถึงการทาํงานสําเร็จโดยอาศยัทีมงานทีมีบรรยากาศ
ของการยอมรับนบัถือ เชือถือไวว้างใจในการทาํงานร่วมกนั 

 จากการศึกษาสามารถสรุปความสาํคญัของทฤษฎีผูน้าํเชิงพฤติกรรม แบ่งเป็น ผูน้าํแบบ
มุ่งงาน และผูน้าํแบบมุ่งความสัมพนัธ์ โดยผูบ้ริหารสามารถเลือกรูปแบบให้สอดคลอ้งกบัผลลพัธ์ที
ตอ้งการได ้แต่รูปแบบความเป็นผูน้าํควรเป็นแบบมุ่งทงังานสูงและมุ่งความสัมพนัธ์สูง เพราะจะทาํ
ใหผ้ลการดาํเนินงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสูงทีสุด 

 3. ทฤษฎผีู้นําตามสถานการณ์ (Situational Theories of Leadership) 

 ทฤษฏีผูน้าํตามสถานการณ์ เกิดขึนเนืองจากพบว่า ในแต่ละสถานการณ์จะมีรูปแบบ
ภาวะผูน้าํทีแตกต่างกนัไป ภายในสถานการณ์บางอย่างรูปแบบความเป็นผูน้าํอย่างหนึงอาจจะดี
ทีสุด จึงไม่สามารถสรุปไดว้า่ผูน้าํแบบใดดีทีสุด  

 สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ (2545 : 93) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีฟีดเลอร์ทีได้
พิจารณาถึงตวัแปรสําคญัทีเป็นตวักาํหนดถึงสถานการณ์ทีเอือต่อการใชค้วามเป็นผูน้าํสําหรับการ
เป็นผูน้าํ คือ  

 1.  ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้าํและสมาชิก เป็นระดบัความไวว้างใจร่วมกนัและการให้
การสนบัสนุนระหวา่งพนกังานและผูน้าํซึงระบุถึงความเต็มใจของพนกังานทีจะตอบสนองต่อการ
แนะนาํของผูน้าํ ตามทศันะของ Fielder ตวัแปรเชิงสถานการณ์ทีสําคญัทีสุดทีจะตอ้งพิจารณาใน
การทาํใหรู้ปแบบผูน้าํใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์เมือพนกังานและผูน้าํไวว้างใจซึงกนัและกนั ก็จะ
ให้ความร่วมมือในการทาํงานความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้ําและสมาชิกจึงเป็นสิงสําคญั เมือไม่
ไวว้างใจซึงกนัและกนัก็จะไม่ใหค้วามสนบัสนุนความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกก็จะไม่ดี 

 2.  โครงสร้างงาน เป็นระดบัซึงเป้าหมายงาน วิธีการและมาตรฐานการทาํงานมีการ
กาํหนดอย่างชัดเจนมีการกาํหนดไวอ้ย่างดีและสมาํเสมอเช่นงานการผลิตมีโครงสร้างระดบัสูง 
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ในขณะทีการสร้างสรรคจ์ะกาํหนดงาน เช่น การวางแผนกลยุทธ์ไวอ้ยา่งหละหลวมจะมีระดบัของ
โครงสร้างงานตาํ Fiedler พิจารณาตวัแปรทีมีอิทธิพลและพิจารณาความพึงพอใจในสถานการณ์ 

 3.  อาํนาจของตาํแหน่ง (Position Power) เป็นระดบัอาํนาจทีไดรั้บการอนุญาตโดย
องคก์รของผูน้าํทีจะวา่จา้ง ไดรั้บรางวลั และกาํหนดวินยัของพนกังาน เมือผูน้าํมีอาํนาจนอ้ยทีจะ
เลือกพนกังาน เพืออนุมติัการเพิมเงินเดือน เพือจา้งพนกังาน อาํนาจของตาํแหน่งจะพิจารณาเป็น
จุดอ่อน ในขณะทีผูน้าํมีอาํนาจทีจะจดัการงานอาํนาจของตาํแหน่งจะมีความเขม้แข็ง แมว้า่อาํนาจ
ของตาํแหน่งจะมีบทบาท Fiedler จะพิจารณาวา่สิงนีเป็นตวัแปรเชิงสถานการณ์ทีมีความสําคญันอ้ย
ทีสุด 

 รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2544) ไดก้ล่าวถึงโมเดล Vroom – Yetton – Jago เป็นทฤษฎี
ความเป็นผูน้าํเชิงสถานการณ์ซึงสํารวจถึงโมเดลการตดัสินใจทีเป็นแบบอย่างวิธีการทีปัจจยัเชิง
สถานการณ์มีผลกระทบต่อระดบัการมีส่วนร่วมของพนกังานในการตดัสินใจ ทฤษฎีนีอาจเรียกวา่ 
โมเดลการตดัสินใจทีเป็นแบบอยา่งหรือโมเดลความเป็นผูน้าํทีเป็นแบบอย่าง เพือให้เกิดพิจารณา
รูปแบบมีประสิทธิผลสูงสุด ผูบ้ริหารจะใชห้ลกัทางการตดัสินใจ ซึงแนะนาํโดยใชค้าํถามเกียวกบั
การตดัสินใจ ซึง Vroom และ Jagoไดพ้ฒันาทางเลือกการตดัสินใจเพือช่วยผูบ้ริหารพิจารณาปัญหา
ต่าง ๆ ไดก้วา้งขวางขึนคาํถามในทางเลือกการตดัสินใจไดส้ํารวจปัจจยัสถานการณ์ 4 แบบ ซึงมี
ผลกระทบการตดัสินใจ คือ (1) คุณภาพการตดัสินใจ (2) การยอมรับการตดัสินใจ (3) ความ
เกียวขอ้งกบัการพฒันาพนกังาน (4) ความเกียวขอ้งกบัเวลา โดยมีรายละเอียด ดงันี 

 1.  คุณภาพการตดัสินใจ จากการคาํนึงถึงคุณภาพดา้นเทคนิคในการตดัสินใจซึงอาจจะ
สําคญัหรือไม่สําคญัต่อการบรรลุเป้าหมายขององคก์ร ถา้ผลลพัธ์เป็นไปไดส้ําหรับปัญหาเกียวกบั
ความเท่าเทียมกนัในเรืองความสามารถจะนาํไปสู่ความใกลชิ้ดกบัเป้าหมายคุณภาพการตดัสินใจ
ไม่ใช่ปัจจยัในสถานการณ์นันอย่างไรก็ตามเมือพนักงานมีขอ้มูลทีสําคญัเกียวกับปัญหาในการ
ตดัสินใจและเมือมีเป้าหมายกบัผูบ้ริหาร 

 2.  การยอมรับการตดัสินใจ จะเกียวขอ้งกบัความน่าจะเป็นซึงพนกังานจะยอมรับการ
ตดัสินใจและยอมรับการปฏิบติัการ พนกังานโดยทวัไปจะยอมรับการตดัสินใจ และการปฏิบติัการ
เมืออยูใ่นสภาพพร้อมทีจะเกียวขอ้งกบักระบวนการตดัสินใจ 

 3.  ความเกียวขอ้งกบัการพฒันา หมายถึง ความสนใจของผูบ้ริหารในการช่วยปรับปรุง
พนกังานในเทคนิคและทกัษะการตดัสินใจ เป็นการให้โอกาสพนกังานหลายคนทีจะเรียนรู้ทกัษะ
ใหม่ทาํใหเ้กิดทกัษะเชียวชาญยงิขึน โดยเกียวขอ้งกบัการใหค้าํแนะนาํในกระบวนการตดัสินใจ 

 4.  การเกียวขอ้งกบัเวลา (Concern for Time) เป็นปัจจยัสถานการณ์ซึงเกิดขึนเกียวกบั
การตดัสินใจเป็นสิงสําคญัทีจะให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร บางครังจะมีขอ้ขดัแยง้ด้านเวลา
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เกียวกบัการพฒันาดา้นเวลาและผูบ้ริหารตอ้งแกปั้ญหาเมือสถานการณ์เกียวขอ้งกบักาํหนดการที
สําคญั ถา้เป้าหมายสามารถบรรลุผูบ้ริหารเพือใชร้ะบบเผด็จการหรือรูปแบบให้คาํแนะนาํเพือการ
ตดัสินใจทีเร็วขึน แมว้า่พนกังานจะสูญเสียโอกาสในการปฏิบติัเพือปรับปรุงทกัษะใหดี้ขึนก็ตาม 

ฟีดเลอร์ไดพ้ิจารณาถึงตวัแปรสาํคญัทีเป็นตวักาํหนดถึงสถานการณ์ทีเอือ 

จากการศึกษาทฤษฎีผูน้าํตามสถานการณ์ พบว่า ภาวะผูน้าํจะมีความแตกต่างกนัไป โดยขึนอยู่กบั
ความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้ําและสมาชิก ซึงจะเกียวข้องกับการยอมรับการตัดสินใจในตัวผูน้ํา 
โครงสร้างของงานทีเอือต่อการตดัสินใจ อาํนาจในการตดัสินใจของผูน้ํา และเวลาในการเกิด
สถานการณ์ อยา่งไรก็ดี ไม่มีรูปแบบภาวะผูน้าํใดเหมาะสมในทุกสถานการณ์ ดงันนั ผูน้าํควรเลือก
รูปแบบทีจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่ม เพือบรรลุเป้าหมายขององค์กร และ
ตอบสนองความตอ้งการของผูน้าํเองดว้ย 
 4. ทฤษฎผีู้นําแห่งการเปลยีนแปลง (Tranformational Theories of Leadership) 

 ทฤษฎีผูน้าํแห่งการเปลียนแปลง เป็นทฤษฎีของการศึกษาภาวะผูน้าํแนวใหม่  ซึงมี
นกัวชิาการหลายท่านไดเ้สนอแนวคิดไวด้งันี  
 วิโรจน์ สารรัตนะ และคณะ (2547 :47) ไดก้ล่าวถึงภาวะผูน้าํแห่งการเปลียนแปลง ว่า
เป็นทฤษฎีทีอธิบายถึงสิงทีผูน้าํทาํแลว้ประสบความสาํเร็จหรือทาํแลว้ก่อให้เกิดการเปลียนแปลงใน
สิงใหม่ๆ มากกว่าทีจะมุ่งอธิบายถึงการใช้คุณลักษณะของผูน้ําเพือให้เกิดความศรัทธาและมี
ปฏิกริยาจากผูต้าม เพราะลักษณะสําคัญของภาวะผูน้ําแห่งการเปลียนแปลงนีคือมุ่งให้มีการ
เปลียนแปลงจากสภาพเดิมทีเป็นอยู่ (change oriented) โดยกระตุน้ให้ผูต้ามไดต้ระหนกัถึงโอกาส
หรือปัญหา และการร่วมกาํหนดวสิัยทศัน์ใหเ้กิดสิงใหม่ๆในองคก์ร 

 ชาญชยั อาจินสมาจาร (2540) ไดร้วบรวมลกัษณะและพฤติกรรมทีสําคัญของผูน้าํทีจะ
ประสบความสําเร็จ ซึงเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาภาวะผูน้ําและคุณลักษณะพฤติกรรมที
สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบของภาวะผูน้าํแบบการเปลียนแปลงเช่น 

 1.  ผูน้ําทีประสบความสําเร็จจะต้องมีความเฉลียวฉลาดปรับตวัเก่ง มีความเพียร
พยายาม ร่างกายแข็งแรง กระตือรือร้น เป็นคนทาํงานหนกั เชือมนัในตนเอง ไหวพริบ ความอดทน
ความเห็นอกเห็นใจผูอื้น พลงังานสูงหรือไฟแรง ความคิดสร้างสรรค์ แสวงหาโอกาสความคิดริเริม
ความรู้ ภูมิปัญญา และบูรณาการส่วนบุคคล 

 2.  ผูน้าํทีจะทาํใหเ้กิดการเปลียนแปลง จะตอ้งใชอ้าํนาจโดยการมอบอาํนาจให้ผูอื้นเป็น
ผูเ้รียนรู้ตลอดไป กาํหนดแนวทางคุณธรรมและจริยธรรมภายในหน่วยงาน เชือมนั และให้เกียรติแก่
ผูร่้วมงาน รู้จกัตนเองเป็นอยา่งดี กลา้เสียงและยอมรับการสูญเสีย มีความสามารถในการสือสาร
ระหวา่งบุคคล วสิัยทศัน์ใหค้วามเป็นจริง มุ่งเนน้พฒันางานไปสู่อนาคต 
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 3. ผูน้าํทีก่อให้เกิดความแตกต่าง จะตอ้งมีภารกิจทีน่าสนใจ เป็นนกัคิดทียิงใหญ่มี
จริยธรรมสูง ก่อใหเ้กิดการเปลียนแปลงมีความรู้สึกไว เป็นนกัเสียง เป็นนกัตดัสินใจ ใชอ้าํนาจอยา่ง
ชาญฉลาด สือความหมายอยา่งมีประสิทธิผล สร้างทีมงาน กลา้หาญและมีความผกูพนั 

 4.  ผูน้าํทีมีประสิทธิผลจะนาํสิงทีดีทีสุดของผูอื้นออกมา โดยหวงัสิงทีดีทีสุดจากผูต้าม
ของตนเอง ศึกษาความตอ้งการของผูอื้น อยา่งละเอียด จดัตงัมาตรฐานทีสูงสําหรับความเป็นเลิศใช้
แบบสนบัสนุนความสาํเร็จ ยอมและให้การยอมรับกบัผลสัมฤทธิและใชก้ารผสมผสานกบัของการ
ส่งเสริมแรงทงัหมดทางบวกและทางลบ 

 5.  กุญแจแห่งความสําเร็จไดแ้ก่ยอมรับความรับผิดชอบส่วนบุคคล พฒันาโครงสร้าง
อิทธิพลของการคิดมากกวา่การควบคุมผลลพัธ์หลีกเลียงกลุ่มคนทีไม่ทาํงาน บริหารพนกังานเป็น
รายบุคคล เนน้จุดมุ่งหมายแทนทีจะเป็นตวัปัญหาเป็นหวัหนา้พร้อมกบัเป็นพีเลียงฝึกอบรมคนของ
ตนเอง ให้อภยัในความผิดพลาดหรือเป็นการเรียนรู้มิใช่ยอมรับเฉพาะทีปฏิบติังานดีเยียมและไม่
พยายามใชเ้ล่ห์เหลียมกบัคน 

 6.  การปฏิบติัภาวะผูน้ําได้แก่ท้าทายกระบวนการ โน้มน้าวใจให้มีวิสัยทศัน์ร่วม
สนบัสนุนใหผู้อื้นกระทาํ ใหแ้ม่แบบของแนวทางและสนบัสนุนทางดา้นจิตใจ 

 7.  ความผกูพนัภาวะผูน้าํในอนาคต ไดรั้บการสนบัสนุนจากบุคคลอืนๆสนบัสนุนความ
ร่วมมือ ทาํให้ผูอื้นเข็มแข็ง ทาํตวัเองให้เป็นตวัอยา่งและยอมรับในการทาํคุณประโยชน์ของปักเจก
บุคคล 
 แบสส์ และอโวลิโอ (Bass and Avolio. 1988 อา้งถึงใน ประเสริฐ สมพงษธ์รรม 2538) 

ไดพ้ฒันาและทดสอบมโนทศัน์ของภาวะผูน้าํแบบการเปลียนแปลง พบขอ้สังเกตวา่ผูน้าํทีเฉือยชามี
แนวโน้มทีจะตอบสนองภายหลังจะเกิดปัญหาขึน ทาํให้ประสิทธิผลน้อยกว่าผูน้ ําทีมีความ
กระตือรือร้น พวกเขาเนน้ทีปฏิกิริยาของผูต้ามต่อประสิทธิผลของภาวะผูน้าํทีแตกต่างกนัและพบ
เจ็ดปัจจยัพืนฐานของรูปแบบภาวะผูน้าํ ซึงเพิมเติมจาก Burusโดยเฉพาะปัจจยัทีเกียวกบัการ
เปลียนแปลงมี 4 ปัจจยั คือ 

 1.  การสร้างบารมี (Charisma) 

 2.  การคาํนึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล (Individualized Consideration) 

 3.  การกระตุน้การใชปั้ญญา (Intellectual Stimulation) 

 4.  การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspirational Motivation) 

 ส่วนสามปัจจยัทีเหลือเป็นปัจจยัเกียวกบัการแลกเปลียน สองปัจจยัคือการให้รางวลัตาม
สถานภาพและการบริหารดว้ยขอ้ยกเวน้และมีปัจจยัทีไม่ใชภ้าวะผูน้าํ มีหนึงปัจจยัคือลกัษณะแบบ
ตามสบาย 
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 จากการศึกษาพบว่า เนืองจากภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงเป็นการเปลียนแปลงกระบวน
ทศัน์ (Paradigm Shift) ไปสู่ความเป็นผูน้าํทีมีวสิัยทศัน์และมีการกระจายอาํนาจหรือเสริมสร้างพลงั
จูงใจเป็นผูมี้คุณธรรม และกระตุน้ผูต้ามให้มีความเป็นผูน้าํ ซึงภาวะผูน้าํลกัษณะนีกาํลงัเป็นที
ตอ้งการอยา่งยงิในสภาวะการเปลียนแปลงในปัจจุบนันี  

 จากการศึกษาทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัภาวะผูน้าํทงัหมด 4 ทฤษฎี สามารถสรุปไดว้า่ ทฤษฎี
คุณลกัษณะของผูน้าํ เป็นแนวคิดทีว่า ภาวะผูน้าํจะมีมาตงัแต่กาํเนิด ไม่สามารถสร้างขึนมาใน
ภายหลงัได ้ทฤษฎีผูน้าํเชิงพฤติกรรมเป็นทฤษฎีทีเกิดขึนหลงัจากทฤษฎีคุณลกัษณะของผูน้าํ โดย
แบ่งผูน้ําเป็น 2 แบบ คือ ผูน้ําทีมุ่งเน้นทีความสัมพนัธ์ และผูน้ําทีมุ่งเน้นงาน ทฤษฎีผูน้ําตาม
สถานการณ์ เป็นผูน้าํทีจะมีความคิดและแนวทางปฏิบติัทีแตกต่างกันไปตามแต่ละสถานการณ์ 
ทฤษฎีผูน้าํแห่งการเปลียนแปลง เป็นทฤษฎีทีอธิบายถึงสิงทีผูน้าํทาํแลว้ประสบความสําเร็จหรือทาํ
แลว้ก่อใหเ้กิดการเปลียนแปลงในสิงใหม่ๆ 

 โดยจากการศึกษาในครังนีผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิดของ สต็อกดิลล์ (Stogdill 1974)ซึงเป็น
ทฤษฎีคุณลกัษณะของผูน้าํ มาใชใ้นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ภาวะผูน้าํกบัคความ
ผกูพนัขององคก์รของพนกังานบริษทัไปรษณียไ์ทยในสาํนกังานใหญ่ 
 องค์ประกอบของภาวะผู้นํา 
 ภาวะผูน้าํจะประสบความสําเร็จ จาํเป็นจะตอ้งมีองค์ประกอบอืนทีนอกเหนือจาก ตวั
ผูน้าํ โดยมีนกัวชิาการหลายท่านกล่าวถึงไว ้ดงันี 
 วิโรจน์ สารรัตนะ และคณะ (2547 : 41) ไดก้ล่าวถึงองค์ประกอบหลกัทีเกียวขอ้งกบั
ภาวะผูน้าํ 6 องคป์ระกอบ ดงันี 

 1.  ผูน้าํและผูต้าม (leaders-followers) การมีอิทธิพลระหว่างผูน้าํและผูต้าม เป็นแบบ
สอง ไม่ไดห้มายถึงเฉพาะผูน้าํอิทธิพลต่อผูต้ามเท่านนั ดงันนัผูต้ามก็สามารถแสดงบทบาทภาวะ
ผูน้าํไดเ้มือจาํ เป็น และผูน้าํทีดีก็สามารถจะปรับบทบาทเป็นไดท้งัผูน้าํและผูต้าม และผูน้าํทีดีมกัจะ
พฒันาทกัษะภาวะ ผูน้าํใหแ้ก่ผูต้าม 

 2.  การมีอิทธิพล (influence) เป็นกระบวนการของผูน้าํในการสือสารความคิดเพือให้
ไดรั้บ การยอมรับและมีการจูงใจเพือให้ไดรั้บการสนบัสนุนจากผูต้ามในการนาํความคิดนนัไปสู่
การปฏิบติัเพือใหเ้กิดการเปลียนแปลง 

 3.  วตัถุประสงคข์ององค์กร (organizational objictives) ทีผูน้าํจะตอ้งกาํหนดขึนจาก
การมี ส่วนร่วม มีทิศทาง และมีความทา้ทาย นาํไปสู่การปฏิบติัเพือใหบ้รรลุผล 

 4.  การเปลียนแปลง (change) การมีอิทธิพลและการกาํหนดวตัถุประสงค์องค์กรใดๆ 
ตอ้งมุ่ง ใหเ้กิดการเปลียนแปลงในสิงใหม่ๆ ใหก้า้วทนัต่อสังคมภายนอกทีเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 
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 5.  คน (people) ในการทาํงานนนัผูน้าํและผูต้ามจะเกียวพนักบับุคคลอืนอีกหลายคน
หลาย กลุ่มจึงจะตอ้งแสดงภาวะผูน้าํและช่วยเหลือใหบุ้คคลเหล่านนัประสบผลความสาํเร็จดว้ย 

 มหาวทิยาสุโขทยัธรรมธิราช  (2535 : 196) กล่าววา่ ภาวะผูน้าํเกียวขอ้งกบัองคป์ระกอบ
อยา่งนอ้ย 3 ประการ คือ บุคคล วธีิการแสดงพฤติกรรม และสภาวะแวดลอ้ม 

 1.  บุคคล การเป็นภาวะผูน้าํจะประกอบไปดว้ยบุคคลอยา่งนอ้ย 2 ส่วน คือ ผูน้าํและผู ้
ตาม บุคคลทีไดรั้บการยกยอ่งนบัถือไวว้างใจให้เป็นผูน้าํ จะมีลกัษณะทางพฤติกรรมเฉพาะตวัซึง
เป็นทงับุคลิก ภาพและผลจากบุคลิกภาพทีพิเศษแตกต่างจากบุคคลอืน 

 2.  วิธีการแสดงพฤติกรรม การเป็นผูน้ําเป็นศิลปะในการใช้อาํนาจอิทธิพล บงัคับ
ชกัชวน หรือจูงใจใหผู้อื้นปฏิบติัตาม เพือใหง้านสาํเร็จตามจุดมุ่งหมาย 

 3.  สภาวะแวดลอ้ม หมายถึง องคก์ร หน่วยงาน ผูร่้วมงาน รวมตลอดถึงโครงสร้างของ 
ระบบงานในองคก์ร ตลอดจนสภาพปัญหาของแต่ละองคก์ร 

 พรนพ พุกกะพนัธ์ (2544 : 2) กล่าวถึง คุณสมบติัของผูน้าํมีหลายอยา่งหลายดา้น แยก
ไปตามสิงทีผูน้าํจะตอ้งเกียวขอ้ง คือผูน้าํจะตอ้งมีความสามารถในการทีจะไปเกียวขอ้งหรือปฏิบติั
ต่อสิงเหล่านนัทุกอยา่งใหถู้กตอ้งและไดผ้ลดี องคป์ระกอบเหล่านี คือ 

 1.  ตวัผูน้าํ จะตอ้งมีคุณสมบติัภายในของตนเองเป็นจุดเริมตน้ และเป็นแกนกลางไว ้

 2.  ผูต้าม (ผูร่้วมไปดว้ย) โดยดว้ยคุณสมบติัทีสัมพนัธ์กบัผูน้าํ 
 3.  จุดหมาย จะตอ้งมีความชดัเจน เขา้ใจถ่องแทแ้ละแน่วแน่ในจุดหมาย 

 4.  หลกัการและวธีิการ หลกัการและวธีิการทีจะทาํใหส้าํเร็จผลบรรลุ จุดหมาย 

 5.  สิงทีจะทาํ คุณสมบติัทีสัมพนัธ์กบัสิงทีจะทาํ 
 6.  สถานการณ์ คุณสมบติักบัสภาพแวดลอ้มหรือสิงทีจะประสบซึงอยู่ภายนอกว่าทาํ
อยา่ง ไรจะผา่นไปไดด้ว้ยดี ในท่ามกลางสังคม สิงแวดลอ้ม หรือสิงทีประสบ เช่น ปัญหา เป็นตน้ 

 จาการศึกษาองค์ประกอบของภาวะผูน้ํา จะประกอบไปด้วย ตัวผูน้ําและผูต้ามทีดี 
วธีิการหรือ พฤติกรรมทีแสดงออกมา และสภาวะแวดลอ้มภายนอก โดยปัจจยัทีกล่าวมาขา้งตน้จะมี
ผลต่อรูปแบบของภาวะผูน้าํทีแสดงออกมา 
 ตัวบ่งชีภาวะผู้นํา 
 โดยตวับ่งชีภาวะผูน้าํจะสามารถนาํมาเป็นเกณฑ์ในการวดัภาวะผูน้าํของผูน้าํในองคก์ร 
วา่มีอยู่ในระดบัใด โดยมีนกัวิชาการหลายท่านไดเ้สนอแนวความคิดเกียวกบัตวับ่งชีภาวะผูน้าํไว ้
ดงันี 

 ไพรัช เมฆอาภรณ์ (2545) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของผูน้าํ ดงันี  
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 1.  แรงจูงใจ (Motives) คือ แรงผลกัดนัของตวัผูน้าํเอง จะตอ้งมีแรงขบัหรือ พลงัใน
ตวัเอง มีความตอ้งการทีจะเป็นผูน้าํอยา่งแทจ้ริง ซึงสิงเหล่านีเกิดขึนสะสมมาตงัแต่วยัเด็ก หรือ
ประสบการณ์จากการทาํงาน  

 2.  สถานการณ์ (Situation) เหตุการณ์ต่างๆ สร้างผูน้าํได ้ ถา้รู้จกัการ ตดัสินใจเลือก
จงัหวะเวลาทีเหมาะสมในเรืองนี เพือทีจะใชโ้อกาสดงักล่าวซึงขึนอยูก่บัความรู้ความสามารถ ทีผูน้าํ
ตอ้งมีความพร้อมอยูด่ว้ย  

 3.  คุณลกัษณะของผูน้าํ (Traits) อาจมีหลายเรือง แต่ทีสําคญั ไดแ้ก่ ความเชือมนัใน
ตนเอง (Self-Confidence) ความซือสัตยสุ์จริตจริงใจต่อตนเอง และต่อหนา้ที (Integrity) มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดริเริมสิงใหม่ๆ ได ้ (Originality / Creativity) ขณะเดียวกนั ก็มีความยืดหยุ่น 

(Flexibility / Adaptability) ทีจะปรับตวัและสิงต่างๆให้เขา้กบัสถานการณ์ นอกจากนี การมีเสน่ห์ 

(Charisma) ของตวัผูน้าํเองจะช่วยให้คนพบเห็นและคลอ้ยตาม เพราะโดยทวัไปคนทีจะทาํงานจะ
มองผูน้าํก่อน ถา้เชือมนัในผูน้าํแลว้ ก็จะเกิดการจูงใจใหท้าํงานไดดี้  

 4.  ความรู้ (Knowledge) องคก์รเป็น Social Technical System คือมีส่วนร่วม ทางสังคม
ซึงเป็นเรืองของคน และเทคโนโลยีขององคก์รนนัๆ ผูน้าํจาํเป็นตอ้งเขา้ใจและรู้จกัวิธีการจดัการ
ความสัมพนัธ์ในเรืองนีให้ดี ซึงในเรืองความรู้มีส่วนทีเกียวขอ้งอีกดงันี 1) ทกัษะ (Skill) เป็น
ความสามารถทีเกิดจากการลงมือปฏิบติัจนเป็นความเคยชิน สาํหรับผูน้าํแลว้ ทกัษะ หมายถึง ทกัษะ
ในเรืองคน (People Skill) และ ทกัษะในการจดัการ (Management Skill) 2) ความสามารถทาง
ปัญญา (Ability / Intelligent) กล่าวคือในเรืองของความรู้ ทกัษะหรือขอ้มูลบางครัง เราก็มีมากจน
เกินพอและอาจมีไม่แตกต่างกัน ต่อการจะนํามาตัดสินใจใช้ให้เกิดผลขึนอยู่กับความฉลาด
สติปัญญาทีแตกต่างกนั  

 5.  วิสัยทศัน์ (Vision) บทบาทสําคญัของการเป็นผูน้าํ ซึงตอ้งมีมากกวา่ผูอื้น ในองคก์ร 

คือ การมีวิสัยทศัน์หรือมองภาพขา้งหน้าว่า เราอยากให้องคก์รเราเปลียนแปลงไปในทางใด  แต่
ขณะเดียวกนัตอ้งดูวา่ผูต้าม ตามไดท้นัหรือไม่ ดงันนั จึงตอ้งมีการถ่ายทอดการมีวิสัยทศัน์ กล่าวคือ 

ให้ผูร่้วมงานมีความเชือมนัและเขา้ใจว่าเราจะไปในทิศทางใด และทีสําคญัคือ การนาํการมี
วสิัยทศัน์ไปสู่การปฏิบติั (Implementation) ใหเ้ป็นจริง 

 พรนพ พุกกะพนัธ์ุ (2544 : 22) สรุปคุณสมบติัของผูที้จะเป็นผูน้าํทีดีไวด้งันี คือ 

 1. มีความเฉลียวฉลาด ผูน้าํทีดีจะตอ้งมีความสามารถทางดา้นสติปัญญาและคุณภาพที
สมอง ซึงเป็นสิงจาํเป็นสาํหรับผูน้าํ คนทีมีความเฉลียวฉลาดยอ่มโนม้นา้วใหผู้อื้นปฏิบติัตามไดง่้าย 
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 2. มีการศึกษาอบรมดี การศึกษาก่อให้เกิดความคิดริเริม ความคิดสร้างสรรค์ เป็น
ส่วนประกอบสาํคญัของการเป็นผูน้าํ ความรู้ยอ่มทาํให้คนนบัหนา้ถือตาจะพูดอะไรคนอืนเขาก็เชือ
ฟังและใหค้วามเคารพนบัถือดว้ย 

 3. มีความเชือมนัในตนเอง ตอ้งมีกาํลงัใจเขม้แข็งเมือตดัสินใจจะทาํกิจการใดๆไป ก็
จะตอ้งมีความเชือมนัว่างานนนัจะตอ้งสําเร็จ โดยไม่หวนัไหวต่อเหตูการณ์ทีจะเกิดขึนซึงจะเป็น
อุปสรรคในการดาํเนินงานนนั 

 4. เป็นคนมีเหตุผลดี คือ มีความสามารถทางดา้นเปรียบเทียบและแปลความหมายอยา่ง
มีเหตุผล มีความสามารถทีจะตีความหมายทางภาษาเป็นตวัเลข และจากตวัเลขเป็นถอ้ยคาํได ้ทาํให้
นกับริหารสามารถทีจะหาเหตุผลต่างๆจากสาเหตุต่างๆได ้และสามารถแปลความหมายของสิงที
เป็นสัญลกัษณ์ให้เป็นภาษาเขียนได้ ความสามารถทางดา้นเหตุผลนีพฒันาไดย้ากเพราะจาํตอ้งมี
ความสามารถทางภาษา ทกัษะ และความรู้ทางดา้นวชิาการประกอบดว้ย 

 5. มีประสบการณ์ในการปกครองบงัคบับญัชาเป็นอย่างดี ในการปฏิบติังานจะทาํให้
ผูน้าํสามารถคากหารณ์เกียวกบังานได ้ฉะนนั ในระยะเริมแรกย่อมตอ้งการผูน้าํทีมีประสบการณ์
ในทางปฏิบติังานอย่างกวา้งขวาง ผูน้าํทีดีจะตอ้งมีคุณสมบติัในดา้นการตดัสินใจวินิจฉัยสังการ 
และการวางแผนพร้อมไปดว้ย เพือจะไดเ้ลือกทางทีถูกตอ้งทีสุดในการดาํเนินการต่อไป 

 6. มีชือเสียงเกียรติคุณดี ขอ้นีเกียวกบัชือเสียงวงศต์ระกลู ชาติกาํเนิด เพราะถา้มีชือเสียง
ดี มีเกียรติคุณดี ยอ่มเป็นทีเคารพนบัถือของคนทวัไป 

7. สามารถเขา้กบัคนไดทุ้กชนัวรรณะเป็นอยา่งดี 

8. มีสุขภาพอนามยัดี 

9. มีความสามารถเหนือระดบัความสามารถของบุคคลธรรมดา 
10. มีความรู้เกียวกบังานทวัๆไป ขององคก์ร หรือหน่วยงานทีตนปฏิบติัอยูโ่ดยเฉพาะ 

11. มีความสามารถเผชิญปัญหา เฉพาะหนา้ทีจะเกิดขึน ในขณะทีปฏิบติัไดท้นัท่วงที 

 12. มีความสามารถคาดการณ์ หรือทาํนายเหตุการณ์หรือปัญหาทีจะเกิดขึนล่วงหนา้ และ
หาทางป้องกนัมิใหเ้หตุการณ์หรือปัญหานนัเกิดขึนได ้

 สถาบนัเพิมผลผลิตแห่งชาติ (2545 : 12) กล่าวไวว้า่ การเป็นผูน้าํทีดีไม่ใช่สิงทีเป็นได้
โดยง่าย จาํเป็นตอ้งเรียนรู้และฝึกฝน จึงไดจ้าํแนก Leadership ตามตวัอกัษรเพือแสดงให้เห็นถึง
คุณสมบติัทีผูน้าํควรมี ดงันี 

 L   Listen  หมายถึง  การเป็นผูฟั้งทีดี 
 E   Explain หมายถึง  ความสามารถในการอธิบายสิงต่างๆ ใหเ้ขา้ใจได ้
 A   Assist  หมายถึง  การใหค้วามช่วยเหลือเมือควรช่วย 
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 D   Discuss หมายถึง  การแลกเปลียนความคิดเห็น 
 E   Evaluate หมายถึง  การประเมินผลการปฏิบติังาน 
 R   Response หมายถึง  การแจง้ขอ้มูลยอ้นกลบั 
 S   Sallite  หมายถึง  การทกัทาย ปราศรัย 
 H   Health  หมายถึง  ความสุขภาพทีดี สมบูรณ์ 
 I   Inspire หมายถึง  ความสามารถในการกระตุน้ ส่งเสริมกาํลงัใจ 
 P   Patient หมายถึง  ความอดทน 

 จากการศึกษาสามารถสรุปไดว้า่ ตวับ่งชีภาวะผูน้าํทีผูน้าํควรมี เช่น สติปัญญา ความรู้
ความสามารถ การมีมนุษยสัมพนัธ์ทีดี สุขภาพทีแข็งแรง สมบูรณ์ การมีชือเสียง และการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหนา้ เป็นคุณสมบติัทีอยูใ่นผูน้าํซึงไม่สามารถสร้างขึนไดโ้ดยง่ายตอ้งอาศยัการเรียนรู้ 
ประสบการณ์ในการทาํงาน และการฝึกฝน 

 
แนวคิดเกยีวกบัความผูกพนัต่อองค์กร 

 ความหมายของความผูกพนัต่อองค์กร 
 ความผูกพันต่อองค์กร (Organization Commitment) ถือว่าเป็นปัจจัยหนึงทีมี
ความสาํคญัในการที จะนาํพาใหอ้งคก์รดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นกัวิชาการ
หลายท่านไดใ้หค้วามหมาย และคาํนิยามของความผกูพนัต่อองคก์รไวด้งันี 

 แคนเตอร์และคาน (Kanter & Kan อา้งถึงใน ปราโมทย ์ จิตตไ์พโรจน์ 2548) เห็นวา่ 
ความผกูพนัต่อองคก์ร หมายถึง ความเต็มใจทีบุคคลยินดีทีจะทุ่มเทกาํลงักายและความจงรักภกัดี
ใหแ้ก่ระบบสังคมทีเขาเป็นสมาชิกอยู ่ผูป้ฏิบติังานซึงเกียวโยงระหวา่งเอกลกัษณ์ของเขากบัองคก์ร
ทีเขาอยู ่ผูป้ฏิบติังานทีมีความผกูพนัต่อองคก์รจะตงัใจทาํงานเพือให้บรรลุเป้าหมายขององคก์รเห็น
วา่ ความผูกพนัต่อองค์กร คือ ความไม่เต็มใจทีจะออกจากองค์กรไป ไม่ว่าองคก์รใหม่จะเพิม
เงินเดือน รายไดห้รือความเป็นอิสระทางอาชีพหรืออืนๆ 

 พิภพ วชงัเงิน (2547) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ ความผกูพนัในการทาํงานหมายถึง ระดบั
ของความตอ้งการทีจะมีส่วนร่วมในการทาํงานให้กบัหน่วยงานอยา่งเต็มกาํลงัความสามารถ และ
ศกัยภาพทีมีอยู ่
 วิไลพร คมัภิรารักษ ์(2542) ไดนิ้ยามความหมายของความผกูพนัต่อองคก์รไวว้า่ ความ
ผกูพนัต่อองคก์รหมายถึง ความรู้สึกของพนกังานและพฤติกรรมทีพนกังานแสดงออกต่อองคก์รที
ตน ปฏิบติังานอยูโ่ดยยอมรับจุดมุ่งหมาย และค่านิยมขององคก์ร แสดงตนเป็นหนึงเดียวกบัองคก์ร 
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มีความเต็มใจทีจะทาํงานเพือให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและเพือความกา้วหน้าขององค์กร มีความ
จงรักภกัดีต่อองคก์รและตอ้งการทีจะทาํงานกบัองคก์รต่อไป 

 มาร์ช และ มนันารี (March and Mannari. 1977) ให้ความหมายว่า ความผูกพนัต่อ
องคก์รคือความรู้สึกจงรักภกัดี (Loyalty) ของสมาชิกต่อองคก์รและมีทศันคติในทางทีสอดคลอ้งกบั
เป้าประสงคข์ององคก์ร 

 พรพรรณ ศรีรัจวงศ ์(2541 : 21) สรุปความหมายของความผกูพนัต่อองคก์รไดว้า่เป็น
ความรู้สึกดีๆที บุคคลมีต่อองคก์รโดยการแสดงออกในหลายวธีิเช่นมองเห็นวา่เป้าหมายขององคก์ร
ก็เปรียบเสมือนเป้าหมายของตนเองการทาํงานอยา่งเต็มศกัยภาพของตนเองเพือความเจริญกา้วหนา้
ขององค์กรไม่ละทิงหรือลาออกจากองค์กรแมว้่าจะมีหน่วยงานอืนเสนอผลตอบแทนทีมากกว่า
องคก์รของตนก็ตาม 

 มาวเดย ์ พอร์เตอร์ และสเตียร์ (Mowday Porter and Steers อา้งถึงใน มหาวิทยาลยั
รามคาํแหง คณะกรรมการวิจยั 2552) กล่าวไวว้า่ ความผกูพนัต่อองคก์ร หมายถึง ความสัมพนัธ์อนั
เขม้แขง็ของบุคคลทีเป็นอนัหนึงอนัเดียวกบัองคก์รและความเกียวขอ้งกบัองคก์ร 

 คิยคั นามาซีและ คาฮาน่า (Kiyak, Namazi and Kahana. 1997) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ 
ความผกูพนัในการทาํงาน หมายถึง การแสดงออกของพนกังานในการทีจะพยายาม หรือไม่พยายาม
หางานตาํแหน่งใหม่ ซึงมีผลตอบแทนหรือเงือนไขทีดีกวา่งานตาํแหน่งปัจจุบนั และความผกูพนั
สามารถวดัไดจ้ากความตงัใจในการลาออกหรือเปลียนงานใหม่ของพนกังาน 

 บุษยาณี จนัทร์เจริญสุข  (2537 : 14) ให้ความหมายความผกูพนัต่อองค์กรไวว้า่เป็น
ทศันคติหรือความรู้สึก ของบุคลากรต่อองคก์รในลกัษณะทีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละค่านิยม
ขององค์กรเป็นความเต็มใจทีบุค คลจะทุ่มเทกาํลงักายและความจงรักภกัดีต่องสังคมทีเขาเป็น
สมาชิกอยู ่
 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2535 : 11) ให้ความหมายไวว้่าความผูกพนัต่อองค์กร
หมายถึงการทีบุคคลมี ความรู้สึกและแสดงพฤติกรรมต่อสถาบนัทีตนเองเป็นสมาชิกอยูโ่ดยมีความ
เชือยอมรับจุดมุ่งหมายของ สถาบนัเตม็ทีจะทาํงานเพือความกา้วหนา้ของสถาบนัและปรารถนาทีจะ
เป็นสมาชิกของสถาบนัต่อไป 

 บูชานนั (Buchanan. 1974 ) ให้คาํนิยามความผกูพนัต่อองคก์ร หมายถึง เป็นความรู้สึก
เป็นพวกเดียวกนั ความผกูพนัทีมีต่อเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร การปฏิบติังานตามบทบาท
ของตนเองเพือให้บรรลุถึงเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร ซึงความผกูพนัต่อองคก์รประกอบดว้ย 

3 ส่วน คือ  
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 1.  ความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนักบัองคก์ร (Identification) แสดงออกจากเป้าหมายและ
ค่านิยมต่อองคก์รของผูป้ฏิบติังาน  

 2.  ความเกียวโยงกบัองคก์ร (Involvement) โดยการเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
องคก์รตามบทบาทหนา้ทีของตนอยา่งเตม็ที  

 3.  ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร (Royalty) ความรู้สึกรักและผกูพนัต่อองคก์ร 

 พอร์ทเตอร์และคณะ (Porter, elal. 1974) ไดใ้หค้วามหมายของความผกูพนัต่อองคก์รวา่
เป็นลกัษณะ ความสัมพนัธ์ของบุคคลทีมีต่อองคก์รโดยมีคุณลกัษณะ 3 ประการ 

 1.  ความตอ้งการทีจะคงอยูเ่ป็นสมาชิกสภาพขององคก์รต่อไป 

 2.  ความเตม็ใจทีจะใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ทีในการปฏิบติังานใหก้บัองคก์ร 

 3.  ความเชือมนัและยอมรับในเป้าหมายขององคก์ร 

 จากความหมายของความผกูพนัต่อองคก์รทีศึกษามาสามารถสรุปไดว้า่ ความผกูพนัต่อ
องคก์ร หมายถึง รู้สึกเป็นส่วนหนึงขององคก์ร มีทศันคติทางบวกต่อองคก์รและนายจา้ง มีความ
เป็นอนัหนึงอนัเดียวกบัองค์กร มีความปรารถนาทีจะเป็นสมาชิกขององค์กรและพร้อมทีจะใช้
ความรู้ความสามารถทีมีอยู ่เพือปฏิบติังานใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมาย 

 ปัจจัยทมีีอทิธิพลต่อความผูกพนัองค์กร 
 ในการศึกษาถึงปัจจยัทีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร มีผูศึ้กษาแนวคิดและตวัแปรทีมี
อิทธิพลต่อความผูกพนัมากมาย โดยได้ศึกษาจากนักวิชาการหลายท่านทีได้แสดงทศันะคติที
แตกต่างกนัไวด้งันี 
 สเตียร์ และพอร์ตเตอร์ ( Steers และ Porter 1991 : 128) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัทีเกียวขอ้งกบั
ความผกูพนัต่อองคก์รไว ้4 ดา้น ดงันี 

 1. ลกัษณะส่วนบุคคล 

  1.1 อายุ บุคคลทีมีอายุมากจะมีความผูกพนัต่อองค์กรมากกว่าบุคคลทีมีอายุน้อย 

เพราะอายุเป็นสิงทีแสดงถึงวุฒิภาวะของบุคคล บุคคลทีมีอายุมากขึนจะมีความคิดมีความรอบคอบ
ในการตดัสินใจมากกว่าบุคคลทีมีอายุนอ้ย และยิงอายุมากขึนก็จะพบว่าสมาชิกองคก์รจะมีความ
ผกูพนัต่อองค์กรสูง นอกจากนียงัพบว่า บุคคลทีมีอายุมากจะอยูก่บัองค์กรดว้ยเหตุผลหลายอยา่ง 

เช่น ความหวงัทีจะไดรั้บเงินตอบแทนพิเศษเช่น เงินบาํเหน็จ บาํนาญ ถา้ทาํงานจนเกษียณอายุ
ราชการ และการไดรั้บตาํแหน่งหนา้ทีทีดีขึน 

  1.2  ระดบัการศึกษา บุคลลากรทีมีการศึกษาสูง จะมีความผกูพนัต่อองคก์รตาํทงันี
เพราะบุคคลทีมีการศึกษาสูง จะมีความคาดหวงัต่อสิงทีจะได้รับสูง เนืองจากมีขอ้มูลต่าง ๆ
ประกอบการตดัสินใจมากกวา่ และเชือมนัในตนเองวา่มีโอกาสเปลียนแปลงใหม่ไดง่้าย 
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  1.3  เพศ เพศหญิงจะมีความผกูพนัต่อองคก์รมากกวา่เพศชาย เนืองจากเพศหญิงมี
ความผกูพนัต่อกลุ่มมากกวา่เพศชาย และพบวา่เพศหญิงมีความตงัใจทีจะเปลียนงานนอ้ยเพศหญิง
ตอ้งฟันฝ่าอุปสรรคในการเขา้มาเป็นสมาชิกองคก์รมากกวา่เพศชาย 

  1.4 ระยะเวลาการปฏิบติังาน บุคลากรทีมีระยะเวลาปฏิบติังานนานจะผูกพนัต่อ
องคก์รสูง เนืองจากบุคคลนนัไดอุ้ทิศกาํลงักาย กาํลงัสติปัญญา สะสมประสบการณ์ในการทาํงาน 

  1.5  ความชาํนาญในงานตามระยะเวลาทีนานขึน ทาํให้เพิมความดึงดูดใจให้การ
ปฏิบติังานและหวงัทีจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทน  หรือการเลือนตาํแหน่งทีพึงพอใจมากขึน
เพราะการทาํงานทีประสบความสาํเร็จนนัแสดงถึงการมีโอกาสกา้วหนา้ในการทาํงาน 

  1.6  สถานะภาพสมรส บุคคลทีมีภาระครอบครัวแลว้ จะมีความผกูพนัต่อองคก์ร
มากกวา่คนโสด ทงันีเพราะภาระทีตอ้งรับผิดชอบทาํให้ตอ้งการความมนัคงในการทาํงานมากกวา่ 
อีกทงัมองงานของเขาในทางบวก สามารถปรับตวัให้เขา้กบังานไดดี้กวา่ จึงไม่ตอ้งการเปลียนงาน 

ยงิเมือตอ้งมีภาระเลียงดูบุตรเพิมอีก ก็ยงิพบวา่มีความผกูพนัสูงขึน 

 2.  ลกัษณะงานทีเกียวขอ้งกบังานหรือบทบาทลกัษณะงานทีแตกต่างกนัจะมีอิทธิพลต่อ
ระดบัความผกูพนัต่อองค์กรแตกต่างกนัลกัษณะงานทีดีจะจูงใจให้บุคลากรรู้สึกอยากทาํงาน เพือ
สร้างผลงานให้มีคุณค่าและเป็นรางวลัให้กบัตนเอง ลกัษณะงานทีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อ
องคก์ร ไดแ้ก่ 

  2.1  ความชดัเจนของงาน หมายถึง งานทีมีการระบุขอบเขตซึงจาํเป็นตอ้งทาํให้
เสร็จในภาพรวมและสามารถแยกเป็นชินงานไดด้้วย ทาํให้บุคลากรสามารถทาํงานเหล่านนัได้
ตงัแต่ตน้จนจบ โดยมีผลงานใหเ้ห็นชดั 

  2.2  ความเป็นอิสระในการปฏิบติังาน หมายถึง ลกัษณะงานทีเปิดโอกาสให้
ผูป้ฏิบติังานมีอิสระเสรีภาพ สามารถใช้ดุลยพินิจ และตดัสินใจดว้ยตนเองในการกาํหนดเวลา
ทาํงานและวธีิปฏิบติัทีจะทาํใหง้านนนัแลว้เสร็จ โดยไม่มีการควบคุมจากภายนอก จะทาํให้บุคลากร
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งเต็มความรู้ความสามารถ และรู้สึกตอ้งการจะทุ่มเทกาํลงัความสามารถเพือทาํ
ประโยชน์ใหแ้ก่องคก์ร และมีโอกาสไดใ้ชค้วามคิดริเริมสร้างสรรคผ์ลงานใหม่ ๆ 

  2.3  งานทีมีลกัษณะทา้ทาย หมายถึง งานทีตอ้งใช้ความรู้ความสามารถและใช้
สติปัญญาและใช้ความคิดสร้างสรรค์ หรือใช้เทคโนโลยีพิเศษ ความทา้ทายของงานจะเป็นแรง
กระตุน้ใหบุ้คลากรเกิดการทาํงาน และแสดงความสนใจทาํงาน เพือพิสูจน์ความสามารถของตนเอง
เพราะจะเกิดความพอใจ เมือเห็นงานประสบความสาํเร็จ 

  2.4  งานทีมีความหลากหลาย ลกัษณะงานทีตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถหลายดา้น 

จึงเป็นงานทีทา้ทาย ซึงเป็นแรงกระตุน้และส่งเสริมภาพพจน์ของผูป้ฏิบติังานไดล้กัษณะงานทีมี
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ความหลากหลาย เป็นสิงจูงใจทีดี ทาํให้ไม่รู้สึกเบือหน่าย และตอ้งการปฏิบติังานให้สําเร็จตาม
ความคาดหวงั 

 3.  ลกัษณะขององคก์ร 

  3.1  การกระจายอาํนาจในองคก์ร หมายถึง การมอบอาํนาจจากผูบ้ริหารลงมาสู่ผู ้
ปฏิบติัผูบ้ริหารให้ความสําคญัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ให้ความไวว้างใจ ให้มีส่วนร่วมในการบริหาร
มอบอาํนาจหน้าทีให้ตรงกบัความสามารถ มีส่วนร่วมในการตดัสินใจทางดา้นนโยบายและการ
ปฏิบติังาน 

  3.2  การมีส่วนร่วมเป็นเจา้ขององคก์ร มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์รดว้ย
เหตุทีสมาชิกในองค์กรไดล้งทุนปฏิบติังานหรือมีส่วนร่วมเป็นเจา้ขององคก์ร ทาํให้เกิดความรู้สึก
ผกูพนัและตงัใจทีจะทาํงานอยา่งเต็มที เพือให้ไดผ้ลกาํไรอนัเกิดจากการลงทุนครังนีเพราะผลกาํไร
ขององคก์ร ก็คือผลประโยชน์ของสมาชิกทุกคน 

  3.3  ขนาดขององคก์ร องคก์รทีมีขนาดใหญ่จะมีผลให้เกิดความผกูพนัต่อองคก์รใน
ระดบัสูง ในองคก์รขนาดใหญ่ บุคลากรจะมีโอกาสกา้วหนา้ในงาน และไดรั้บผลประโยชน์ตอบ
แทนสูง ทงัยงัทาํใหมี้โอกาสทีจะติดต่อสัมพนัธ์กบัคนอืนสูงดว้ย 

 4.  ลกัษณะประสบการณ์ทีไดรั้บจากการทาํงานในองคก์ร 

  4.1  ความคาดหวงัทีจะได้รับการตอบสนองจากองค์กร เป็นการสร้างความรู้สึก
ให้กบัผูป้ฏิบติังานหรือสมาชิกในองคก์รวา่ การทีเขาไดล้งทุนปฏิบติังานกบัองคก์รแลว้นนัเขาควร
จะไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนอยา่งเพียงพอและยติุธรรม 

  4.2  ความรู้สึกต่อองคก์รวา่เป็นองค์กรทีพึงพาได ้ เป็นความรู้สึกเชือถือไวว้างใจที
บุคคลมีต่อองค์กรว่าองค์กรจะไม่ทอดทิง และให้ความช่วยเหลือเมือเขาประสบปัญหาความ
น่าเชือถือขององค์กรเป็นสิงทีทาํให้บุคลากรมีความมนัใจว่าเขาปฏิบติังานได้อย่างมีเสถียรภาพ
บุคคลทีมีความไวว้างใจในองคก์รสูง รู้สึกวา่องคก์รเป็นทีพึงพาได ้จะมีความผกูพนัต่อองคก์รสูง 

  4.3  ความรู้สึกวา่วา่ตนเองมีความสาํคญัต่อองคก์ร คือ ความรู้สึกวา่ตนเองไดรั้บการ
ยอมรับจากองคก์ร รู้สึกวา่การปฏิบติังานของตนทีมีคุณค่านนัเป็นเสมือนรางวลัจากองคก์รทีให้กบั
ผูป้ฏิบติังาน ทาํใหเ้ขารู้สึกวา่การปฏิบติังานมีคุณค่า และองคก์รไดต้อบสนองความตอ้งการของเขา
ทางดา้นความมีคุณค่าในตนเอง 

 อเลน และ เมเยอร์ (Allen & Meyer. 1990 : 1-18 ) ซึงไดแ้บ่งความผกูพนัต่อองคก์รเป็น 

3 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นความผกูพนัทางความรู้สึก ดา้นความผกูพนัต่อเนือง และดา้นความผกูพนัทีเกิด
จากมาตรฐานทางสังคม ไดก้ล่าวถึงปัจจยัทีก่อใหเ้กิดความผกูพนัในแต่ละดา้น ดงันี 

 1.  ปัจจยัทีก่อใหเ้กิดดา้นความผกูพนัทางความรู้สึก คือ ประสบการณ์ในการทาํงาน 
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  1.1  การรับรู้ของพนกังานถึงขอบเขตความทา้ทายของงาน บทบาทและเป้าหมายที
ถูกกาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจน 

  1.2  การยดึติดของพนกังาน 

  1.3  พนกังานไดรั้บความเท่าเทียมกนั 

  1.4  พนกังานมีความรู้สึกวา่เป็นคนสาํคญัต่อองคก์ร 

  1.5  ความรู้สึกวา่องคก์รสามารถไวว้างใจได ้

  1.6  การรับรู้ถึงการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในงานของตน 

 2.  ปัจจยัทีก่อใหเ้กิดดา้นความผกูพนัต่อเนือง ไดแ้ก่ 

  2.1  อาย ุ

  2.2  ระยะเวลาในการทาํงาน 

  2.3  ความพึงพอใจในอาชีพ 

  2.4  ความตงัใจทีจะลาออก 

  2.5  การรับรู้ถึงผลไดห้รือผลเสียทีจะไดรั้บ โดยเปรียบเทียบงานของตนเองกบังาน
อืน ๆ เช่น เงินทุนบาํนาญทีอาจจะลดลงถา้ลาออกจากองคก์ร การลงทุนในอาชีพและทกัษะทีใช้
เฉพาะสาํหรับงานนนั ๆ 

 3.  ปัจจยัทีก่อใหเ้กิดดา้นความผกูพนัทีเกิดจากมาตรฐานทางสังคม ไดแ้ก่ 

  3.1  ความผกูพนัต่อเพือนร่วมงาน 

  3.2  การพึงพาองคก์ร 

  3.3  การมีส่วนร่วมในการบริหาร 

  3.4  สิงทีไดรั้บจากงาน เช่น อาํนาจการตดัสินใจ 

 อนนัตช์ยั คงจนัทร์ (2529 : 34-41) ไดศึ้กษาองคป์ระกอบทีส่งผลต่อความผกูพนัต่อ
องคก์ร ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ คือ 

 1.  คุณลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพในการทาํงาน (ถาวรหรือชวัคราว)

สมาชิกขององค์กรทีมีอาวุโสทงัอายุและอายุการทาํงานจะมีความผูกพนัต่อองค์กรมากกว่าผูที้มี
อาวุโสนอ้ยกวา่ ระดบัการศึกษาจะพบวา่ เป็นปัจจยัทีมีความสัมพนัธ์ต่อความผกูพนัต่อองคก์รแต่
ความสัมพนัธ์นนัเป็นไปในทางกลบัคือ คนทีมีระดบัการศึกษาสูงมกัมีความผกูพนัต่อองคก์รนอ้ย
เพราะมีความคาดหวงัต่อสิงทีจะไดรั้บจากองค์กรสูง และเมือไม่ไดรั้บตามทีตนคาดหวงัก็จะเกิด
ความผิดหวงัและมีความผกูพนัต่อองคก์รนอ้ย เพศพบวา่ผูห้ญิงจะมีความผกูพนัต่อองคก์รมากกวา่
กลุ่มผูช้าย 
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 2.  คุณลกัษณะเกียวกบังาน ไดแ้ก่ ขอบเขตของงาน ความทา้ทายของงานความเขา้ใจใน
หน้าทีหรือบทบาทในการทาํงาน ความพอใจในการทาํงาน ความพอใจในการควบคุมดูแลของ
หวัหนา้ และความพอใจทีจะไดรั้บจากระบบการเลือนขนัเลือนตาํแหน่ง 

 3.  คุณลกัษณะทีเกียวกบัองคก์รหรือโครงสร้างขององคก์ร ไดแ้ก่ การกระจายอาํนาจใน
องค์กร ความสําคญัของของหน้าทีงานของตนต่อองค์กรหรือเพือนร่วมงาน ความชดัเจนของกฎ
ขอ้บงัคบั ขนัตอนต่าง ๆ ในการทาํงาน และความเป็นเจา้ของกิจการ 

 4.  ประสบการณ์จากการทาํงาน ไดแ้ก่ ความรู้สึกไวว้างใจเชือถือทีสมาชิกมีต่อองคก์ร 

วา่องคก์รจะไม่ทอดทิงและใหค้วามช่วยเหลือเมือเขาเกิดปัญหา สมาชิกทีมีความไวว้างใจองคก์รสูง 

ก็มีความผกูพนัต่อองคก์รมาก ความคาดหวงั ทศันคติของเพือนร่วมงานความรู้สึกว่าตวัเองไดรั้บ
ค่าตอบแทนดว้ยความยติุธรรม รวมถึงลกัษณะของผูน้าํ 
 บูชานนั (Buchanan. 1974) ไดพ้บวา่ปัจจยัสําคญัทีมีผลไปสู่ความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์ร 

ประกอบดว้ย 

 1.  ลกัษณะส่วนตวัของพนกังาน รวมทงัอายุการทาํงานในองค์กร ความแตกต่างใน
รูปแบบของความตอ้งการ เช่น ความตอ้งการความสาํเร็จในชีวติ 

 2.  ลกัษณะงาน เช่น ความมีความหมายของงานทีทาํ และโอกาสทีจะมีความสัมพนัธ์กบั
ผูร่้วมงาน 

 3.  ประสบการณ์ในการทาํงาน เช่น ความน่าเชือถือไดข้ององค์กรทีผ่านมาในอดีต
ตลอดจนคาํพดูและความรู้สึกของพนกังานอืนๆ ทีมีต่อองคก์ร 

 จากแนวคิดของนกัวิชาการ สามารถสรุปไดว้า่ ปัจจยัต่าง ๆ ทีมีผลต่อความผกูพนัต่อ
องคก์ร คือปัจจยัดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล คุณลกัษณะของงาน ดา้นพฤติกรรมการบริหารดา้น
โครงสร้างขององคก์ร ดา้นผลตอบแทน ดา้นโอกาสในการเลือกงาน และดา้นประสบการณ์การ
ทาํงาน ซึงผลจากการศึกษายืนยนัว่ามีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์กรทงัดา้นอารมณ์หรือดา้น
ทศันคติ ดา้นพฤติกรรมและดา้นค่านิยม 

 ความสําคัญของความผูกพนัต่อองค์กร 
 ความผูกพนัต่อองคก์ร เป็นสิงทีมีความสําคญัต่อการอยู่รอด และความมีประสิทธิผล
ขององคก์ร นอกจากนีความผกูพนัต่อองค์กรยงัมีความสําคญัในเรืองอืนๆ ดงัทีนกัวิชาการหลาย
ท่านไดก้ล่าวไว ้ดงันี 

 สเตียร์ (Steers อา้งถึงใน มหาวิทยาลยัรามคาํแหง คณะกรรมการวิจยั 2552) กล่าวไวว้า่
ความผกูพนัต่อองคก์รมีผลต่อ ทศันคิและพฤติกรรมของสมาชิกในองคก์รไดแ้ก่ความสมาํเสมอใน
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การทาํงานตงัใจทีจะคงอยู่ในองค์กรการมีส่วนร่วมในการทาํงานความพยายามในการทาํงานและ
การดาํรงอยุใ่นองคก์รดงันนัสรุปไดว้า่ความผกูพนัต่อองคก์รส่งผลต่อสิงต่างๆดงันี 

 1.  นํามาใช้ในการทาํนายอตัราการเข้าและออกจากงานของสมาชิกในองค์กรหรือ
พยากรณ์อตัราการ โยกยา้ย เปลียนแปลงงานของสมาชิก 

 2.  เป็นแรงผลกัดนัให้ผูป้ฏิบติังานในองค์กรทาํงานไดดี้มีผลงานสูงมีการทาํงานอย่าง
สมาํเสมอ และส่งผลต่อความคงอยู่ของบุคคลในองค์กรนอกจากนันความผูกพนัต่อองค์กรยงัมี
ความสัมพนัธ์ต่อความ ตรงต่อเวลาในการทาํงานดว้ย 

 3.  ความผกูพนัต่อองคก์รเป็นปัจจยัหนึงทีมีผลต่อแรงจูงใจในการมาทาํงานของสมาชิก
ขององคก์ร ซึงส่งผลต่อการขาดงานในลกัษณะแปรผกผนันนัคือ หากพนกังานมีความผกูพนัต่องค์
กรสูง อตัราการขาดงานก็จะตาํลง 

 4.  เป็นตวัเชือมความตอ้งการของสมาชิกในองคก์รให้เขา้กบัเป้าหมายขององคก์รทาํให้
องคก์ร สามารถบรรลุเป้าหมายทีวางไว ้

 5.  ช่วยลดสิทธิผลจากภายนอกอนัเป็นผลเนืองมาจากสมาชิกมีความรักและความผกูพนั
ต่อองคก์ร มาก 

 6.  ใหเ้ป็นตวัชีวดัทีดีตวัหนึงของการมีประสิทธิผลขององคก์ร 

 7.  ความผูกพนัต่อองค์กรถ้ามีมากจะนาํไปสู่การเพิมขึนของผลผลิตและลดอตัราการ
ลาออกของ พนกังานดว้ย 

 จารุณี วงศค์าํแน่น (2537) ไดก้ล่าวถึงความสําคญัของความผกูพนัต่อองคก์ร คือ ความ
ผกูพนัต่อองคก์รมีความสาํคญัยงิต่อองคก์รในประเด็นดงัต่อไปนี 

 1.  ความผกูพนัต่อองคก์รสามารถใชท้าํนายอตัราเขา้ - ออกจากงานไดดี้กวา่ความพึง
พอใจในงาน ทงันีเพราะความผูกพนัต่อองค์กรเป็นแนวความคิดทีมีลกัษณะครอบคลุมมากกว่า
ความพึงพอใจในงาน และค่อนขา้งมีเสถียรภาพมากกวา่ความพึงพอใจในงาน 

 2.  ความผกูพนัต่อองคก์รเป็นแรงผลกัดนัให้ผูป้ฏิบติังานในองคก์ร สามารถทาํงานไดดี้
ยงิขึน เนืองจากเกิดความรู้สึกในความเป็นเจา้ขององคก์รร่วมกนั  

 3.  ความผกูพนัต่อองคก์รจะเป็นตวัเชือมประสานระหว่างความตอ้งการของบุคคลใน
องคก์ร กบัเป้าหมายขององคก์ร เพือใหอ้งคก์รสามารถบรรลุเป้าหมายทีวางไว ้

 4.  มีส่วนเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์ร 

 ภรณี กีร์ติบุตร (2529 :97) ไดส้รุปวา่ ความผกูพนัต่อองคก์รมีความสาํคญั ดงันี 

 1.  พนักงานซึงมีความรู้สึกผูกพนัอย่างแทจ้ริงต่อเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรมี
แนวโนม้ทีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององคก์รอยูใ่นระดบัสูง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



35 
 
 2.  พนกังานซึงมีความรู้สึกผูกพนัอยา่งสูง มกัมีความปรารถนาอยา่งแรงทีจะคงอยูก่บั
องคก์รต่อไป เพือทาํงานขององคก์รใหบ้รรลุเป้าหมายซึงตนเองเลือมใสศรัทธา 
 3.  โดยเหตุทีบุคคลมีความผกูพนัต่อองคก์รและเลือมใสศรัทธาในเป้าหมายขององคก์ร
บุคคลซึงมีความรู้สึกผกูพนัดงักล่าวมกัมีความผกูพนัอยา่งมากต่องาน เพราะเห็นวา่งานคือหนทาง
ซึงตนจะสามารถทาํประโยชน์กบัองคก์รใหบ้รรลุเป้าหมายไดส้าํเร็จ 

 4.  บุคคลซึงมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรสูงจะเต็มใจทีจะใช้ความพยายามมาก
พอสมควรในการทาํงานให้กบัองค์กร ซึงในหลายกรณีความพยายามดังกล่าวมีผลทาํให้การ
ปฏิบติังานอยูใ่นระดบัดีเหนือคนอืน 
 บูชานนั (Buchanan. 1974) ไดก้ล่าวถึงความสําคญัของความผกูพนัต่อองคก์รคือ ความ
ผกูพนัต่อองคก์ร เป็นตวัเชือมระหวา่งจินตนาการหรือความตอ้งการของสมาชิกเขา้กบัเป้าหมายของ
องค์กร ทาํให้ผูป้ฏิบติังานมีความรู้สึกเป็นเจา้ขององค์กร และเป็นผูมี้ส่วนในการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพขององคก์ร รวมทงัช่วยลดการควบคุมจากภายนอก ซึงเป็นผลมาจากการทีสมาชิกมี
ความรักและความผกูพนัต่อองคก์รของตนมากนนัเอง 

 จากการศึกษาความสําคญัของความผกูพนัในการทาํงาน สามารถสรุปความสําคญัของ
ความผกูพนัในการทาํงาน ไดด้งันี ความผกูพนัในการทาํงานมีความสําคญัอยา่งยิงในองคก์ร เพราะ
เป็นตวักาํหนดพฤติกรรม ทศันคติ และเป็นตวัเชือมระหวา่งจินตนาการของบุคลากรกบัจุดมุ่งหมาย
ขององคก์ร ทาํให้ผูป้ฏิบติังานมีความรู้สึกจงรักภกัดี เต็มใจทีจะทุ่มเทแรงกายแรงใจ ยอมเสียสละ
ตลอดจนความรู้สึกเป็นเจา้ขององค์กร และเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการเสริมสร้างสภาพ และความ
เป็นอยูที่ดีขององคก์ร รวมทงัช่วยลดการควบคุมจากภายนอกอีกดว้ย 

 ทฤษฎทีเีกยีวข้องกบัความผูกพนัต่อองค์กร 
 ทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัความผกูพนัต่อองคก์ร มีนกัวิชาการหลายท่านแสดงทฤษฏีไวอ้ยา่ง
หลากหลาย ดงันี 
 ออร์เพน (Orpen. อา้งถึงใน อรปภากร รัตน์หิรัญกร, 2542) ไดส้รุปแนวคิดในเรืองความ
ผกูพนัต่อองคก์รออกเป็น 3 ดา้นคือ  

 1.  ดา้นความผูกพนัปกติ เป็นความรู้สึกถึงความจาํเป็นทีจะตอ้งกระทาํเพือความเป็น
ส่วนหนึงขององคก์ร และเพือรักษาความเป็นสมาชิกภาพไวโ้ดยรู้สึกวา่พวกเขามีพนัธะผกูพนั ใน
การเป็นส่วนหนึงขององคก์ร ดงัจะช่วยให้เกิดความจงรักภกัดี และความเลือมใสศรัทธาต่อองคก์ร
ของพวกตน  

 2.  ด้านความผูกพนัทีต่อเนือง ซึงเป็นความสมดุลระหว่างการรับรู้ของพนักงานที
เกียวกบัเรืองรางวลั หรือผลประโยชน์ทีเขาไดรั้บ เมือเขาอยู ่หรือ ออกไปจากองคก์รวา่เขาจะไดรั้บ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



36 
 
อะไรบา้ง ถือเป็นหนา้ทีในการรับรู้ของพนกังานในเรืองการลงทุนของบริษทัทีให้กบัพนกังาน เมือ
เปรียบเทียบกบับริษทัอืน  

 3.  ดา้นความผกูพนัทางจิตใจ เป็นความผกูพนัในดา้นอารมณ์ เป็นความรู้สึกเกียวขอ้ง
ผกูพนัของพนกังานทีมีต่อองคก์ร รวมทงัประสบการณ์ทีไดร่้วมงานในองค์กร ทาให้พนกังานมี
ความรู้สึกทีดีต่อองคก์ร และรู้สึกวา่เขามีบทบาททีเหมาะสมในการทาํงาน 

 มาวเดยพ์อร์เตอร์ และสเตียร์ (Mowday Porter and Steers 1982 อา้งถึงใน มหาวิทยาลยั
รามคาํแหง  คณะกรรมการวิจัย 2552) กล่าวไว้ว่าความผูกพนัต่องค์กรจะประกอบไปด้วย
คุณลกัษณะของทศันคติทีแสดงออกมาสามประการคือ 

  1.   ความเชือมนัอยา่งแรงกลา้ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร พนกังาน
ยอมรับในเป้าหมายและการบริหารงานขององค์กร วฒันธรรมองค์กร  รู้สึกวา่ค่านิยมของตนและ
ขององค์กรมีความคล้ายคลึงกนั  และพูดถึงองค์กรในด้านบวกเสมอ  สามารถปรับตวัให้เขา้กบั
วฒันธรรมองคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี  อีกทงัยงัยนิดีจะเชิญชวนบุคคลอืนใหเ้ขา้มาทาํงานกบัองคก์รดว้ย 
  2.   ความเตม็ใจทีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งมากเพือทาํประโยชน์ขององคก์ร ยินดีทีจะ
ทาํใหล่้วงเวลาใหก้บัองคก์ร  ถึงแมจ้ะไม่ไดรั้บค่าตอบแทน  มีความทุ่มเททีจะทาํงานอยา่งเต็มทีและ
เตม็ความสามารถเพือใหบ้รรลุตามเป้าประสงค ์ไดแ้สดงศกัยภาพของตนอยา่งเต็มที  และมีความใส่
ใจกบัปัญหาองคก์ร  เล็งเห็นวา่ปัญหาขององคก์รก็คือปัญหาของตน และให้ความสําคญักบังานเป็น
อนัดบัแรก มีมุ่งมนัทีจะทาํงานใหส้าํเร็จใหไ้ด ้  
  3.   ความปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจะคงไวซึ้งความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร มี
ความรู้สึกภูมิใจทีเป็นสมาชิกขององคก์ร  และคิดวา่องคก์รของตนเป็นองคก์รทีดีทีสุด เกิดความรัก
และผูกพนัในองค์กรของตนและไม่คิดจะลาออกไปทาํงานในองค์กรอืนๆ และรู้สึกต่อตา้นเมือมี
ผูอื้นพดูถึงองคก์รของตนในทางเสือมเสีย  
 ไมเนอร์ (Miner 1992) ไดศึ้กษารวบรวมแนวคิด โดยแบ่งแนวคิดของความผกูพนัต่อ
องคก์รออกเป็น 2 ดา้น คือ 

 1.  ความผูกพนัทางดา้นพฤติกรรม (Behavioral Commitment) เป็นความผูกพนัต่อ
องคก์รในรูปของพฤติกรรมการแสดงออกอยา่งต่อเนืองคงเส้นคงวา คือเมือคนเกิดความผกูพนัต่อ
องค์กรจะมีการแสดงออกในรูปของพฤติกรรมต่อเนืองคงเส้นคงวาในการทาํงาน โดยไม่โยกยา้ย
เปลียนแปลงทีทาํงาน และพยายามทีจะรักษาสมาชิกภาพ เนืองจากไดเ้ปรียบเทียบผลไดผ้ลเสียที
เกิดขึนจากการทีเขาไดล้งทุนลงแรงไปในองค์กร และเป็นการยากหรือเป็นไปไม่ไดที้จะเรียกการ
ลงทุนส่วนนนักลบัคืนมา 
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 2.  ความผกูพนัทางดา้นทศันคติ (Attitudinal Commitment) เป็นความรู้สึกของบุคคลที
รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึงขององค์กร ซึงต่างจากแนวคิดแรกทีเป็นผลเนืองจากการเปรียบเทียบ
ผลไดผ้ลเสียทีจะเกิดขึนมากกว่าคาํนึงถึงความรู้สึกทีบุคคลจะแสดงออกถึงความผูกพนัต่อองค์กร
เชิงทศันคติในรูปของความเชือมนั และยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร ความตงัใจทีจะ
ทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที เพือทีจะทาํงานให้กบัองค์กรและความปรารถนาอย่างแรงกลา้ที
รักษาสถานภาพสมาชิกขององคก์รไว ้

 สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ (2545: 94) ทฤษฎีลาํดบัชนัความตอ้งการ 

(Hierarchy of Need Thory ) เจา้ของทฤษฎีคืออบัราฮมั เอช มาสโลว ์(Abrahum H. Maslow) 

นกัจิตวทิยาไดเ้สนอแนวความคิดขนัพืนฐานของความตอ้งการของมนุษยไ์ว ้ดงันี 

 1.  มนุษยมี์ความตอ้งการอยูเ่สมอและไม่สินสุด แต่สิงทีมนุษยต์อ้งการนนัขึนอยูก่บัว่า
เขามีสิงนนัอยูแ่ลว้หรือยงั ขณะทีความตอ้งการใดไดรั้บการตอบสนองแลว้ ความตอ้งการอยา่งอืน
จะเขา้มาแทนที กระบวนการนีไม่มีทีสินสุดและเริมตงัแต่เกิดจนตาย 

 2.  ความตอ้งการทีไดรั้บการตอบสนองแลว้ จะไม่เป็นสิงจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป 

ความตอ้งการทีไม่ไดรั้บการตอบสนองเท่านนัทีเป็นสิงจูงใจของพฤติกรรม 

 3.  ความตอ้งของมนุษยมี์เป็นลาํดบัชนัตามความสําคญั เมือความตอ้งการในระดบัตาํ
ไดรั้บการตอบสนองแลว้ ความตอ้งการระดบัสูงก็จะเรียกร้องให้มีการตอบสนองทนัทีซึงมาสโลว ์

ไดแ้บ่งลาํดบัชนัความตอ้งการของมนุษยไ์ว ้5 ลาํดบัดงันี 

 3.1 ความตอ้งการพืนฐานทางกายภาพและชีวภาพ (Basic Physiological Needs) 

เป็นความตอ้งการขนัมูลฐานของมนุษย ์ และเป็นสิงทีจาํเป็นทีสุดสําหรับการดาํรงชีวิต ร่างกายจะ
ไดรั้บการตอบสนองภายในช่วงระยะเวลาและสมาํเสมอ หากไม่ไดรั้บการตอบสนองแลว้ ชีวิตก็ไม่
สามารถดาํรงอยูไ่ด ้ความตอ้งการเหล่านีไดแ้ก่ อาหาร อากาศเครืองนุ่งห่ม ทีอยูอ่าศยั ยารักษาโรค 

นาํดืมการพกัผอ่น เป็นตน้ 

 3.2 ความตอ้งการในความปลอดภยัและความมนัคง (Safety and Security Needs) 

เมือความตอ้งการทางร่างกายได้รับการตอบสนองแล้ว ความตอ้งการความปลอดภยัก็เขา้มามี
บทบาทในพฤติกรรมมนุษย  ์มีความปรารถนาทีจะไดรั้บความคุม้ครองจากภยัอนัตรายต่างๆ ทีจะมี
ต่อร่างกาย เช่น ถูกทาํร้ายร่างกาย อุบติัเหตุ เป็นตน้ ดงันนัความมงัคงปลอดภยัในการปฏิบติังานใน
องคก์ร จึงเป็นสิงทีมีความสาํคญัและมีผลต่อขวญัและกาํลงัใจของผูป้ฏิบติังานทุกคน องคก์รจึงตอ้ง
มีกฎระเบียบ เพือสร้างความมนัคงในการปฏิบติังานและตาํแหน่งงานเพือส่งผลดีต่อองคก์รโดยรวม 

 3.3 ความตอ้งการในสังคม ความรักใคร่ และความเป็นเจา้ของ (Social Affiliative 

and Belonging Needs) เมือความตอ้งการขนัตน้ไดรั้บการตอบสนองแลว้ ก็จะมีความตอ้งการใน
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ระดบัสูงเขา้ครอบงาํพฤติกรรมบุคคล โดยตอ้งการทีจะให้คนรักใคร่ ตอ้งการมีส่วนร่วม ไดรั้บการ
ยอมรับและมิตรภาพจากเพือนร่วมงาน เป็นความตอ้งการให้ผูอื้นมองเห็นถึงความสําคญัของตนเอง 

องค์กรจึงตอบสนองความตอ้งการของผูป้ฏิบติังาน โดยการให้แสดงความคิดเห็น และเมือความ
คิดเห็นไดรั้บการยอมรับก็จะไดรั้บการยกยอ่ง ชมเชยจะทาํให้ผูป้ฏิบติัรู้สึกเป็นส่วนหนึงขององคก์ร
และมีความผกูพนัต่อองคก์ร 

 3.3 ความตอ้งการเกียรติยศชือเสียง (Esteem Needs) เป็นความตอ้งการมีฐานะเด่น
เป็นทียอมรับ รวมถึงความเชือมนัในตนเอง ความสําเร็จ ความรู้ ความสามารถ การยบัถือตนเอง 

ความเป็นอิสระเสรีภาพ 

 3.5 ความตอ้งการทีจะประสบความสําเร็จสูงสุดหรือความต้องการประจกัษ์ตน
( Self-Actualization and Self-Fullfillment Needs) เป็นความตอ้งการขนัสูงสุด จากการทีไดรั้บการ
ตอบสนองจากขนัตาํจนเป็นทีพอใจแลว้ บุคคลทีมีความตอ้งการในขนันีจึงมีไม่มากนัก ความ
ตอ้งการในขนันีจึงเป็นความตอ้งการทีอยากจะทาํอะไรสาํเร็จตามความนึกคิดของแต่ละบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3 แนวความคิดขนัพืนฐานของความตอ้งการของมนุษย ์

ทีมา : สร้อยตระกลู(ติวยานนท)์ อรรถมานะ ( 2545 : 94 ) 

  
จากการศึกษาทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัความผูกพนัต่อองค์กร ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิดของ มาว

เดยพ์อร์เตอร์ และสเตียร์ มาใชใ้นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ภาวะผูน้าํกบัความผกูพนั
ขององคก์รของพนกังานบริษทัไปรษณียไ์ทยในสาํนกังานใหญ่ โดยพิจารณาจาก ความเชือมนัอยา่ง

ความต้องการทีจะประสบความสําเร็จสูงสุดหรือความต้องการประจักษ์ตน 
(Self-Actualization or Self-Fullfillment Needs) 

ความต้องการเกยีรติยศชือเสียง 
(Esteem Needs) 

ความต้องการในสังคม ความรักใคร่ และความเป็นเจ้าของ 
(Social Affiliative and Belonging Needs) 

ความต้องการในความปลอดภยัและความมันคง 
(Safety and Security Needs) 

ความต้องการพนืฐานทางกายภาพและชีวภาพ 
(Basic Physiological Needs) 
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แรงกลา้ในการยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมขององคก์ร ความเต็มใจทีจะทุ่มเทความพยายามอยา่ง
มากเพือทาํประโยชน์ขององคก์ร และความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ทีจะคงไว ้ซึงความเป็นสมาชิก
ภาพขององคก์ร 

 
โครงสร้างองค์กรของบริษัทไปรษณย์ีไทย จํากดั 
 ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  ประเทศไทยหรือสยามในขณะนนั
กาํลงัประสบภาวะวิกฤติจาการล่าอาณานิคมของชาติตะวนัตก  พระองคท์รงตระหนกัดีว่าหนทาง
เดียวทีจะนาํพาชาติใหร้อดพน้จากมหนัตภยัครังนีได ้จาํตอ้งพฒันาบา้นเมืองให้มีความเจริญจนเป็น
ทียอมรับของนานาอารยประเทศ  และกิจการไปรษณียถื์อเป็นงานด้านหนึงทีทรงให้ความสําคญั
เป็นอนัดบัตน้  ดว้ยเป็นช่องทางการสือสารหลกัของผูค้นในยคุนนั  อีกทงัยงัเกียวพนักบัความมนัคง
ของชาติ  จึงทรงโปรดเกลา้ฯ ใหเ้ปิดกิจการไปรษณียขึ์นอยา่งเป็นทางการเมือวนัที 4 สิงหาคม 2426 
โดยมีสมเด็จพระเจา้น้องยาเธอเจา้ฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพนัธุวรศ์วรเดช ดาํรง
ตาํแหน่งเป็นอธิบดีกรมไปรษณียพ์ระองคแ์รก นบัแต่นนัมากิจการไปรษณียไ์ดเ้จริญรุดหนา้มาโดย
ลาํดบัและไดรั้บการตอบรับจากประชาชนเป็นอยา่งดี 
 ปัจจุบนั บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั มุ่งมนัในการเป็นผูน้าํธุรกิจไปรษณียแ์ละให้บริการ
ทีมีประสิทธิภาพ เพือตอบสนองทุกความตอ้งการของธุรกิจและคนไทยในทุกระดบั ทุกพืนที ดว้ย
ศกัยภาพของเครือข่ายทีทาํการไปรษณียก์วา่ 1,200 แห่ง และศูนยไ์ปรษณีย ์15 แห่ง ทงัในกรุงเทพฯ 
และภูมิภาค พร้อมดว้ยบุคลากรทีชาํนาญงาน ตลอดจนเครืองมืออนัทนัสมยั และ  การพฒันาทีไม่
หยุดนิง เพือเชือมโยงเข้ากับเครือข่ายไปรษณีย์ทวัทุกมุมโลก กิจการไปรษณีย์จึงพร้อมเป็นผู ้
เชือมโยงทีดีทีสุด ดว้ยบริการทีมีคุณภาพ ตอบสนองทุกความตอ้งการไดอ้ยา่งตรงจุด 

 วสิัยทศัน์ (Vision) เป็นผูน้าํในธุรกิจไปรษณียด์ว้ยเครือข่ายทีมีคุณภาพกวา้งไกลใกลชิ้ด 
คนไทยและเชือถือไดม้ากทีสุด 

 พนัธกิจ (Mission)  

 1.  รักษาสถานะความเป็นผูน้าํในบริการรับ-ส่งข่าวสาร สิงของและบริการการเงินทีมี
เครือข่ายครอบคลุมทวัประเทศและมีมาตรฐานสากล เพือเป็นสือกลางในการติดต่อสือสารและการ
ดาํเนินธุรกิจทงัในและระหวา่งประเทศทีมีประสิทธิภาพ 

 2.  ขยายขอบเขตของบริการและแสวงหาโอกาสในการดาํเนินธุรกิจดว้ยการตอบสนอง
ความตอ้งการทีเปลียนแปลง ไปของลูกคา้ เพือวางรากฐานให้สามารถดาํเนินกิจการต่อเนืองต่อไป
ในสภาวะการแข่งขนัทีรุนแรงยิงขึนไดอ้ยา่งมนัคง และสามารถนาํเครือข่ายไปรษณียม์าใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  
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 3.  ยกระดับการบริหารจดัการขององค์กรสู่มาตรฐานสากลเพือเตรียมความพร้อม
รองรับการแข่งขันทีจะทวีความรุนแรง ขึนในอนาคต โดยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพือเพิมประสิทธิภาพและลดภาระค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการและการบริหารงาน รวมทงั
พฒันาระบบการบริหารการจดัการภายในใหมี้ประสิทธิภาพสูงขึน  

 4.  ปรับปรุงและพฒันากิจการอยา่งดีต่อเนืองเพือให ้ปณท อยูใ่นสถานะทีเลียงตวัเองได้
อย่างยงัยืน โดยควบคุมธุรกิจ ความสามารถในการสร้างผลกาํไรในระยะสันควบคู่ไปกับการ
แสวงหาโอกาสในการดาํเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ ๆ ตามความตอ้งการของผูใ้ชก้ารพฒันากิจการ
ไดอ้ยา่งต่อเนืองในระยะยาว  

 วตัถุประสงค ์(Objectives)  
 1. เพือให้บริการทีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และแสวงหาโอกาสในการดาํเนิน
ธุรกิจทีเกียวขอ้งต่อเนืองทงัในและต่างประเทศ  

 2.  เพือให้เกิดการบริหารจดัการทีดีในองค์กรทุกระดบั มีความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได ้ 

 3.  เพือวางรากฐานการพฒันาองคก์รในระยะเวลา 5 ปี ขา้งหนา้ ใหส้ามารถดาํเนินธุรกิจ
ภายใตภ้าวะการแข่งขนัไดอ้ย่างมนัคง โดยพฒันาบุคลากรให้สามารถเรียนรู้และทาํงานในรูปแบบ
ธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 นโยบาย (Policies) ดา้นการให้บริการ ให้บริการไปรษณียแ์ละธุรกิจทีเกียวขอ้งต่อเนือง 
ทีมีคุณภาพดี รวดเร็ว ตรงเวลา ในอตัราค่าบริการเหมาะสม ดา้นการตลาด มุ่งเนน้การตลาดเชิงรุก
เพือสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ทุกระดบั  ดา้นการเงินและการลงทุน ดาํเนินการให้พึงตนเองได้
ในดา้นการเงินและสามารถลงทุนขยายงานต่อไปในอนาคต  ดา้นบุคลากร บริหารบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพและส่งเสริมใหมี้สวสัดิการดา้นต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม   ดา้นการบริหารและการจดัการ 
พฒันาการบริหารจดัการให้เอือประโยชน์ต่อการดาํเนินงานในเชิงธุรกิจ (www.prisanee.com : 

2554) 

 

งานวจัิยทีเกยีวข้อง 
 สําหรับงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ภาวะผูน้าํของหวัหนา้งาน
กบัความผกูพนัขององคก์รของพนกังาน บริษทัไปรษณียไ์ทยในสํานกังานใหญ่ ไดศึ้กษางานวิจยัที
เกียวขอ้งไวด้งันี 
 อโณทยั สินวีรุทยั (2550) ได้ศึกษาเรือง ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการนาํของ
ผูบ้งัคบับญัชากับ ความผูกพนัในงานของผูใ้ต้บงัคับบัญชา ในการศึกษาเรือง “ความสัมพนัธ์
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ระหวา่งรูปแบบพฤติกรรมการนาํ ของผูบ้งัคบับญัชาตามแนวคิดขายการบริหารงานกบัความผกูพนั
ในงานตามการับรู้ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา: การณีศึกษา ศูนยบ์ริการผลิตภณัฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ของ
สํานกังานคณะกรรมการการอาหารและยา กระทรวง สาธารณสุข” โดยไดจ้าํแนกรูปแบบการนาํ
ของผูบ้งัคบับญัชาออกเป็น 7 รูปแบบ โดยอาศยัแนวคิด ขายการบริหาร (Managerial Grid Theory) 

โดยเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าทีภายในศูนย์บริการ ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จจาํนวน 170 คน 
ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบพฤติกรรมการนําแบบนายกสมาคม และการนําแบผู ้บริหารทีม มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัในงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ส่วนรูปแบบพฤติกรรมการนาํ
แบบปล่อยปละละเลย แบบเจา้นาย และการนาํแบบฉวยโอกาส มีความสัมพนัธ์ ทางลบกบัความ
ผกูพนัในงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และพฤติกรรมการนาํแบบพบกนัครึง ทาง แบบพ่อปกครองลูก 
ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัในงานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 ธญัญลกัษณ์ บรรจงแกว้ (2548) ไดศึ้กษาเรือง ความผกูพนัต่อองคก์ร :ศึกษาเฉพาะกรณี
สํานกังานสรรพากรพืนทีกรุงเทพมหานคร 7 ผลการวิจยัพบวา่ เจา้หนา้ทีสํานกังานสรรพากรพืนที
กรุงเทพมหานคร 7 มีความผูกพนัต่อองค์กรโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ซึงเจา้หน้าทีมีความ
ผกูพนัต่อองคก์รสูงสุดในเรืองความภูมิใจ ทีจะบอกใครๆวา่ เป็นบุคลากรของสํานกังานสรรพากร
พืนทีกรุงเทพมหานคร7 และสิงทีทาํให้เจา้หน้าทีมีความผูกพนัต่อองค์กรตาํทีสุดในเรืองความ
ขดัแยง้ทีเกิดขึนในองคก์ร เนืองจากไม่ยอมฟังความคิดเห็นซึงกนัและกนั ส่วนปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อ
ความผกูพนัต่อองคก์ร ไดแ้ก่ ลกัษณะส่วนบุคคล ลกัษณะของงาน ลกัษณะขององคก์ร และลกัษณะ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 

 โชติณัฎฐ์ คงพานิช (2547) ไดศึ้กษาเรือง การเปรียบเทียบการรับรู้ภาวะผูน้าํและความ
พึงพอใจของผูใ้ต้ บังคับบัญชาทีมีต่อการบังคับบัญชาของหัวหน้างานเพศชายและเพศหญิง 
ผลการวิจยั พบวา่ ภาวะผูน้าํของ หวังหนา้งานเพศชาย และภาวะผูน้าํของหวัหนา้งานเพศหญิงตาม
การรับรู้ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความแตก ต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั ภาวะผูน้าํของหวัหนา้เพศชายสูง
กวา่ หวัหน้างานเพศหญิงในทุกดา้น ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาพึงพอใจต่อการบงัคบับญัชาของหวัหนา้เพศ
ชายมากกวา่หวัหนา้เพศหญิง 

 ประพิณพร ขจรบุญ (2546) ไดศึ้กษาเรือง พฤติกรรมการทาํงานและความผูกพนัต่อ
องค์กรของขา้ราชการครูสังกดักรุงเทพมหานครทีมีความพึงพอใจในงานและการสนบัสนุนทาง
สังคมแตกต่างกนั ผลการวิจยัพบวา่ 1) ครูมีลกัษณะทางชีวสังคมต่างกนัมีพฤติกรรมการทาํงานไม่
แตกต่างกนั  2) ครูทีมีอายรุาชการมากมีความผกูพนัมากกวา่ครูทีมีอายุราชการนอ้ยอยา่งมีนยัสําคญั
ทีระดบั .05  3)ครูทีมีความพึงพอใจในงานสูงมีพฤติกรรมการทาํงานและความผกูพนัต่อองคก์รสูง
กวา่ครูทีมีความพึงพอใจตาํอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01  4) ครูทีมีการสนบัสนุนทางสังคม
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สูงมีพฤติกรรมการทาํงานและความผกูพนัต่อองคก์รสูงกวา่ครูทีมีการสนบัสนุนทางสังคมตาํอยา่งมี
นยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01  5) พฤติกรรมการทาํงานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัต่อ
องคก์รอยา่งมีอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 วนัดี ทบัทิม (2546) ไดศึ้กษาเรือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํของหวัหนา้งานตาม 
การรับรู้ของพนักงานกบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏิบติัการของโรงพยาบาล
เชียงใหม่ราม 1 รูปแบบการวิจยัเป็นการวิจยัเชิงสหสัมพนัธ์ กลุ่มตวัอยา่งเป็นพนกังานระดบัปฎิบติั
การจาํนวน 276 คน  ผลการวิจยัพบวา่ ภาวะผูน้าํของหวัหน้างานตามการรับรู้ของพนกังานอยูใ่น
ระดับสูง ภาวะผู ้นําของหัวหน้างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กรและ
ประสิทธิผลของหน่วยงานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และความผูกพนัองค์กรของพนักงานมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิผลของหน่วยงานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 อรพรรณ  กอร่ม (2546) ไดศึ้กษาเรือง ความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทีมีต่อรูปแบบ
ภาวะผูน้าํศึกษากรณีส่วนตรวจสอบภาษี 1-6 ศูนยบ์ริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่กรมสรรพากร โดยมี
การวเิคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทีมีต่อรูปแบบภาวะผูน้าํแต่ละดา้นคือลกัษณะ
กระบวนการสือสารดา้นความสัมพนัธ์เกียวขอ้งระหวา่งกนัดา้นกระบวนการตดัสินใจดา้นแรงจูงใจ
ดา้นกาํหนดเป้าหมายการทาํงานหรือการออกคาํสังผลการวิจยัพบว่าผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแสดงความ
คิดเห็นว่ามีความตอ้งการรูปแบบภาวะผูน้าํโดยรวมแบบมีส่วนร่วมส่วนในดา้นของกระบวนการ
ควบคุมและดา้นการใช้กระบวนการภาวะผูน้าํนันพบว่าผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแสดงความคิดเห็นว่ามี
ความตอ้งการรูปแบบภาวะผูน้าํโดยรวมแบบปรึกษาหารือ 

 อีจิโมฟรอ (Ejimofor 2008) ไดศึ้กษาเรือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันคติของครูในเรือง
เกียวกบัทกัษะดา้นภาวะผูน้าํแบบเปลียนแปลงของอาจารยใ์หญ่ และความพึงพอใจในการทาํงาน
ของครูรวมทงัยงัศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นคุณลกัษณะพืนฐานของอาจารยใ์หญ่ และ
ทศันคติของพวกเขาในเรืองเกียวกบัระดบัความสามารถของพวกเขาในการแสดงลกัษณะภาวะผูน้าํ
แบบเปลียนแปลง ผลการวิจยัพบว่า ทกัษะด้านภาวะผูน้าํแบบเปลียนแปลงของอาจารยใ์หญ่มี
ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อระดบัความพึงพอใจในการทาํงานของครู อาจารยใ์หญ่ทีปฏิบติังานอยู่
ในโรงเรียนเดิมดว้ยจาํนวนปีทีมากกว่า สามารถรับรู้ถึงลกัษณะภาวะผูน้าํแบบเปลียนแปลงได้
มากกวา่ ในขณะทีพบวา่ จาํนวนปีในการมีประสบการณ์ทางดา้นวชิาชีพของอาจารยใ์หญ่และปัจจยั
ดา้นเพศยงัไม่นับว่าเป็นตวัแปรทีมีนยัสําคญัในทศันคติของในเรืองเกียวกบัความสามารถในการ
แสดงลกัษณะภาวะผูน้าํแบบเปลียนแปลง ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั คือ ควรประกาศจดัตงัและ
ส่งเสริมการใชโ้ปรแกรมการฝึกอบรมซึงจะช่วยในการส่งเสริมการพฒันาทกัษะดา้นภาวะผูน้าํแบบ
เปลียนแปลงของอาจารยใ์หญ่ อาจารยใ์หญ่โรงเรียนมธัยมศึกษาควรเขา้ใจคุณลกัษณะพืนฐานทีจะ
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ส่งเสริมดา้นระดบัสติปัญญา,ความคิดสร้างสรรค์, การตดัสินใจ, ความรู้และความกา้วหนา้ของครู
ให้เพิมขึนได ้และควรสามารถพฒันาทกัษะทีจะส่งเสริมการสร้างและดาํรงรักษามิตรภาพระหวา่ง
เพือนร่วมงานของตนเองไดอี้กดว้ย และคณะกรรมการการศึกษาควรประเมินปัจจยัดา้นลกัษณะ
พืนฐานของอาจารย์ใหญ่/ครูในโรงเรียน ร่วมกบัการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร
โรงเรียนไปโดยตลอดอยา่งต่อเนือง 

 รูบิน และบรอดี (Rubin and Brody 2005 : 843 – 861) ไดศึ้กษาเรือง ความขดัแยง้ของ
ความผกูพนัในระบบการจดัการใหม่ : ความไม่มนัใจ เวลา และเทคโนโลยี พบวา่ ความยืดหยุน่ของ
ระบบการจดัการคุณลักษณะโดยความไม่มนัใจในการจ้างงาน ความกดดันเรืองเวลา และ
เทคโนโลยีทีเพิมขึนในการทาํงานของลูกจา้ง ส่งผลต่อการทาํงานทีเปลียนแปลงไปทีตอ้งอาศยั
ประสบการณ์ทาํงานทีผ่านมา การใชเ้วลาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเรียนรู้ทีตอ้งอาศยัความ
พยายามมากขึนโดยเฉพาะในส่วนดา้นเทคโนโลยทีีมีการเปลียนแปลงตลอดเวลา การร่วมมือในการ
เปลียนแปลงสัญญาทางสังคมระหว่างลูกจา้งกบันายจา้ง กระบวนการทางแรงงานและทฤษฎีทาง
องค์กรได้แนะนําว่า คุณลักษณะการจ้างงานนันจะคอยทาํลายความผูกพนัองค์กรทียงัคงให้
ความสําคญัของสถานทีทาํงานร่วมสมยัการเปลียนแปลงเป็นสิงทีสําคญัทาํให้ความผูกพนัต่อ
องคก์รลดลง เนืองจากบุคคลเหล่านีมีประสบการณ์การเปลียนแปลงสัญญาทางสังคม ทาํให้ขอ้มูล
ส่วนใหญ่ทีไดน้นัมีความคลอ้ยตามความคาดหวงัทีตงัไว ้

 จากการศึกษางานวิจยัดงักล่าว สามารถสรุปไดว้า่ ภาวะผูน้าํมีผลกระทบต่อการทาํงาน
ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และประสิทธิผลของการทาํงานอยูใ่นระดบัสูง และบุคคลากรของทุกองคก์ร
ต่างมีความผูกพนัต่อองค์กรตนเองอยู่ในระดบัปานกลางถึงสูงโดยเกิดจากหลายปัจจยัมาเกียวขอ้ง 
เช่นพฤติกรรมการทาํงาน โดยผูว้ิจยัจะนาํแนวความคิดทีได้จากงานวิจยั  มาศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งการรับรู้ภาวะผูน้าํของหวัหนา้งานกบัความผกูพนัขององคก์รของพนกังาน บริษทัไปรษณีย์
ไทยในสํานกังานใหญ่  โดยนาํมากาํหนดกรอบแนวคิดของการวิจยั และนาํมาประยุกต์ใช้เพือเป็น
แนวทางในการวจิยัต่อไป 
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 บทท ี3 

วธีิการดําเนินการวจัิย 
 

การศึกษาเรืองความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะผูน้าํของหวัหนา้งานต่อความผกูพนั
ต่อองค์กรของพนักงาน บริษทัไปรษณียไ์ทยในสํานักงานใหญ่เป็นการศึกษาเชิงสํารวจ ใช้การ
วิเคราะห์ขอ้มูลทีไดจ้ากแบบสอบถาม (Questionnaire) ทีสร้างขึนมาโดยใช้ลกัษณะของมาตรวดั
ของ RensisLikert ทีเรียกวา่ Likert Scale โดยให้กลุ่มตวัอยา่งประเมินระดบัการรับรู้ภาวะผูน้าํของ
หวัหนา้งาน และระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของตนเอง และนาํมาวิเคราะห์ประมวลผลขอ้มูลดว้ย
โปรแกรมสําเร็จรูป (SPSS) เพือให้ได้ข้อมูลทีครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้องตามวตัถุประสงค์ของ
การศึกษา โดยมีรายละเอียดในแต่ละขนัตอน ดงัต่อไปนี 

 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 2. เครืองมือทีใชใ้นการศึกษา 
 3. การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือทีใชใ้นการศึกษา 
 4. การเก็บรวมขอ้มูล 

 5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 6. สถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ในการศึกษาเรืองความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะผูน้ําของหัวหน้างานต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน บริษทัไปรษณียไ์ทยในสาํนกังานใหญ่ ประชากรทีใชใ้นการศึกษาใน
ครังนี คือ พนักงานบริษทัไปรษณีย์ไทยในสํานักงานใหญ่ ซึงประกอบไปด้วย พนักงานบริษทั
ไปรษณียไ์ทยในสาํนกังานใหญ่ รวมจาํนวนประชากรทงัสิน 2,039 คน 
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ตารางที 1  จาํนวนพนกังานบริษทั ไปรษณียไ์ทยในสาํนกังานงานใหญ่จาํแนกตามสายงาน 

 

ลาํดบั สายงาน จาํนวน (คน) ร้อยละ 

1 เทคโนโลยสีารสนเทศ 112 5.49 

2 ตลาดและพฒันาธุรกิจ 236 11.57 

3 บุคคล 220 10.79 

4 อาํนวยการและบริหารทรัพยสิ์น 452 22.17 

5 การเงินและบญัชี 389 19.08 

6 ระบบปฏิบติัการ 397 19.47 

7 สาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 111 5.44 

8 สาํนกักลยทุธ์ 50 2.45 

9 สาํนกัตรวจสอบภายใน 72 3.53 

ทีมา : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษทัไปรษณียไ์ทย จาํกดั 

 
 กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการศึกษาครังนี คือ พนกังานบริษทัไปรษณียไ์ทยในสํานกังานใหญ่  
โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งของ ยามาเน่ (Yamane 1970 อา้งถึงใน ประสพชยั พสุนนท ์2553) สามารถ
แสดงการคาํนวณไดด้งันี 

 

n ≥ N 

  (1+Ne2) 

เมือ     n     แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

          N    แทน ขนาดของประชากรทีตอ้งการศึกษา  
          e     แทน ความคลาดเคลือนทียอมรับได ้เท่ากบั  0.05  

 

แทนค่าในสูตร 

n  ≥ 2,039 

  1+2,039 (0.05)2 

n  ≥ 334 
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 เพือป้องกันการผิดพลาดจึงทําการสุ่มตัวอย่าง พนักงานบริษัทไปรษณีย์ไทยใน
สํานกังานใหญ่ จาํนวน 400  คนและใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา (Quota Sampling Design) มี
วธีิดงันี 

 

ตารางที 2 จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามสายงาน 

 

ลาํดบั สายงาน จาํนวน (คน) 
1 เทคโนโลยสีารสนเทศ 22 

2 ตลาดและพฒันาธุรกิจ 46 

3 บุคคล 43 

4 อาํนวยการและบริหารทรัพยสิ์น 89 

5 การเงินและบญัชี 76 

6 ระบบปฏิบติัการ 78 

7 สาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 22 

8 สาํนกักลยทุธ์ 10 

9 สาํนกัตรวจสอบภายใน 14 

รวม 400 

 
เครืองมือทใีช้ในการศึกษา 
 เครืองมือทีใช้ในการศึกษาครังนีใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บข้อมูล 
ผูว้ิจยัได้จดัทาํแบบสอบถามชนิดปลายเปิดและปลายปิด  เพือเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ 

 ส่วนท ี1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 เป็นขอ้คาํถามเกียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังาน บริษทัไปรษณียไ์ทยในสํานกังาน

ใหญ่ ทีตอบแบบสอบถามจาํนวน 6 ขอ้ คือ เพศ อายุ ระยะเวลาการปฏิบติังาน ระดบัการศึกษา 
สถานภาพและตาํแหน่งงาน 
 ส่วนท ี2 แบบสอบถามการรับรู้ภาวะผู้นําของหัวหน้างาน 

 เป็นขอ้คาํถามเกียวกบัการรับรู้ภาวะผูน้าํของหวัหนา้งาน ของพนกังาน บริษทัไปรษณีย์
ไทยในสาํนกังานใหญ่ทีตอบแบบสอบถาม ขอ้คาํถามดดัแปลงและพฒันามาจาก นาฎยา  ปรัชญาชยั 
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(2553) ทีสร้างขึนจากแนวคิดของ Stogdill (1974) โดยใชแ้บบวดั ประกอบดว้ยคาํถาม แบ่งออกเป็น 
6 ดา้น จาํนวน 38 ขอ้ ดงันี 

1. ดา้นลกัษณะทางกายภาย จาํนวน 6 ขอ้ 

2. ดา้นภูมิหลงัทางสังคม จาํนวน 7 ขอ้ 

3. ดา้นสติปัญญาความรู้ความสามารถ จาํนวน 6 ขอ้ 

4. ดา้นบุคลิกภาพ จาํนวน 7 ขอ้ 

5. ดา้นลกัษณะทางดา้นเทคนิคทีเกียวขอ้งกบังาน จาํนวน 6 ขอ้ 

6. ดา้นลกัษณะทางสังคมและการมีปฏิสัมพนัธ์ จาํนวน 6 ขอ้ 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนจากแบบวดัทีมีการประเมินค่าแบบ Likert Scale ซึงแบ่งออกเป็น 5 

ระดบั ดงันี 

 

                    คําตอบ                    คะแนนข้อคําถาม 
 การรับรู้ภาวะผูน้าํอยูใ่นระดบัมากทีสุด       5  

 การรับรู้ภาวะผูน้าํอยูใ่นระดบัมาก        4 

 การรับรู้ภาวะผูน้าํอยูใ่นระดบัปานกลาง    3 
 การรับรู้ภาวะผูน้าํอยูใ่นระดบันอ้ย        2 

 การรับรู้ภาวะผูน้าํอยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด    1 

 การแปลความหมายเกณฑก์ารวดัระดบัการรับรู้ภาวะผูน้าํ คาํนวณโดยใชสู้ตรคาํนวณหา
ความกวา้งอนัตรภาคชันโดยใช้เกณฑ์ประเมินค่า 3 ระดบัของ เบสท์ (Best 1986 อา้งถึงใน    
ประสพชยั พสุนนท,์ บรรยาย) ดงันี  
 

คะแนนสูงสุด – คะแนนตาํสุด 
= 

5 - 1 

จาํนวนระดบั 3 

                                                           =        1.33 
 

 จากจาํนวนคาํถามทงัหมด 38 ขอ้ แปลผลระดบัการรับรู้ภาวะผูน้าํจากค่าเฉลียเป็น 3 

ระดบั ดงันี 

ระดบัคะแนน 3.68 – 5.00   หมายถึง การรับรู้ภาวะผูน้าํอยูใ่นระดบัมาก 

ระดบัคะแนน 2.34 – 3.67   หมายถึง    การรับรู้ภาวะผูน้าํอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ระดบัคะแนน 1.00 – 2.33 หมายถึง การรับรู้ภาวะผูน้าํอยูใ่นระดบันอ้ย 
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 ส่วนท ี3 แบบสอบถามความผูกพนัต่อองค์กร 
 เป็นข้อคาํถามเกียวกับความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน บริษทัไปรษณีย์ไทยใน

สํานักงานใหญ่ทีตอบแบบสอบถาม ข้อคาํถามดัดแปลงและพฒันามาจาก คณะกรรมการวิจัย 
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง (2552) ทีสร้างขึนจากแนวคิดของ Mowday Porter and Steers (1991) 

ประกอบดว้ยคาํถาม แบ่งออกเป็น 3 ดา้น จาํนวน 14 ขอ้ 

 1. ด้านความเชือมันอย่างแรงกล้าในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 
จาํนวน 6 ขอ้ 

 2. ด้านความเต็มใจทีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพือทาํประโยชน์ขององค์กร 
จาํนวน 5 ขอ้ 

 3. ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจะคงไวซึ้งความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร 
จาํนวน 6 ขอ้ 

 เกณฑก์ารใหค้ะแนนจากแบบวดัทีมีการประเมินค่าแบบ Likert Scale ซึงแบ่งออกเป็น 5 

ระดบั ดงันี 

      คําตอบ   ข้อคําถามเชิงบวก ข้อคําถามเชิงบวก 
 ตรงกบัการรับรู้อยูใ่นระดบัมากทีสุด  5   1 

 ตรงกบัการรับรู้อยูใ่นระดบัมาก  4   2 

 ตรงกบัการรับรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง  3   3 

 ตรงกบัการรับรู้อยูใ่นระดบันอ้ย  2   4 

 ตรงกบัการรับรู้อยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด  1   5 

 การแปลความหมายเกณฑ์การวดัระดับความผูกพนัต่อองค์กร คาํนวณโดยใช้สูตร 
คาํนวณหาความกวา้งอตัรภาคชนั ดงันี 

 

คะแนนสูงสุด – คะแนนตาํสุด 
= 

5 - 1 

จาํนวนระดบั 3 

                                                           =        1.33 

 จากจาํนวนคาํถามทงัหมด  ขอ้ แปลผลระดบัความผูกพนัต่อองค์กรจากค่าเฉลียเป็น 3 

ระดบั โดยใชเ้กณฑ์ประเมินค่า 3 ระดบัของ เบสท ์(Best 1986 อา้งถึงใน ประสพชยั พสุนนท์, 
บรรยาย) ดงันี 

 ระดบัคะแนน 3.68 – 5.00  หมายถึง ระดบัความผกูพนัต่อองคก์รอยูใ่นระดบัมาก 

 ระดบัคะแนน 2.34 – 3.67  หมายถึง ระดบัความผกูพนัต่อองคก์รอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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 ระดบัคะแนน 1.00 – 2.33  หมายถึง ระดบัความผกูพนัต่อองคก์รอยูใ่นระดบันอ้ย 
 ส่วนท ี4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอนืๆ 
 มีลกัษณะขอ้ความเป็นแบบปลายเปิด เพือให้ผูต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็น

และขอ้เสนอแนะอืนๆเพือใชป้ระกอบในงานวจิยั 

 
การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือทใีช้ในการศึกษา 
 ผูว้ิจยัไดท้ดสอบความเทียงตรงของเครืองมือ (Validity) และความเชือมนั (Reliability) 

ของแบบสอบถาม 

 1. การหาความเทียงตรง (Validity) ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามทีสร้างขึนมาไปเสนอ 
ผูท้รงคุณวุฒิและกรรมการการควบคุมการคน้ควา้อิสระเพือทาํการตรวจสอบ แกไ้ข และปรับปรุง
ให้มีความชดัเจนถูกตอ้งและครองคลุมเนือหา (Content Validity) ของขอ้คาํถามในแต่ละขอ้วา่ตรง
ตามจุดมุ่งหมายและสอบคลอ้งกบัการวิจยัครังนีหรือไม่ หลงัจากนนัได้นาํมาปรับปรุงแก้ไขและ
ดาํเนินการในขนัต่อ ๆ ไป โดยในแต่ละขอ้มีค่าความเทียงตรงเท่ากบั 1 ทุกขอ้ 

 2. การหาความเชือมนั (Reliability) ผูว้ิจยัหาความเชือมนั โดยนําแบบสอบถามที
ปรับปรุงแลว้ไปทดสอบ (Try out) กบัพนกังานบริษทัไปรษณียไ์ทยในสํานกังานใหญ่ จาํนวน 30 

คน จากนนัไดน้าํมาวิเคราะห์หาความเชือมนั (Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิแอลฟา (Alpha 

Coefficiency) โดยมีค่าความเชือมนัทงัฉบบัเท่ากบั 0.963 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ ผูว้จิยัดาํเนินการดงัต่อไปนี 

 1. ทาํหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร ถึงบริษทัไปรษณียไ์ทยเพือ
ชีแจงวตัถุประสงคแ์ละขออนุญาตเก็บขอ้มูล 

 2. ทาํหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร ถึงบริษทัไปรษณียไ์ทยเพือขอ
ความร่วมมือในการทดลองใชเ้ครืองมือ 

 3. ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล  โดยการส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอยา่ง คือ บริษทั
ไปรษณียไ์ทย จาํกดั ในสํานกังานใหญ่ ซึงช่วงระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลอยูใ่นช่วงเดือน 
มกราคม 2555 
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สถิติทใีช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามทีไดจ้ากการวิจยัเชิงสํารวจ โดยการใชส้ถิติในการ
วเิคราะห์ดงันี 

 1.  การวิเคราะห์ลักษณะของปัจจัยส่วนบุคคล จะใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive 

statistics) ประกอบดว้ย การแจกแจงความถี (Frequency Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่า
คะแนนเฉลีย (Mean) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 2.  วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ภาวะผูน้าํของหวัหนา้งานต่อความผกูพนัต่อ
องค์กรของพนกังานบริษทัไปรษณียไ์ทยในสํานกังานใหญ่ โดยใช้สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์แบบ
เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) 
 โดยกาํหนดระดบันยัสาํคญั (Level of  Significance) ไวที้ระดบั 0.05 
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บทท ี4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเรือง ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะผูน้าํของ
หวัหนา้งานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน บริษทั ไปรษณียไ์ทยในสํานกังานใหญ่ จากกลุ่ม
ตวัอยา่ง 400 คน ผูว้ิจยัไดแ้จกแบบสอบถามระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธนัวาคม 2554 ไดรั้บ
การตอบกลบัคืนมาครบทุกฉบบั  คิดเป็นร้อยละ 100 เมือไดข้อ้มูลจากแบบสอบถามนาํมาวิเคราะห์และ
เสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใส่ตารางประกอบการบรรยาย จาํแนกออกเป็น 4  ตอน  ดงันี 
 ตอนที  1  ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนที   2   การรับรู้ภาวะผูน้าํของหวัหนา้งาน  
 ตอนที  3  ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน 
 ตอนที  4  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ภาวะผูน้าํของหวัหนา้งานกบัความผกูพนัต่อ
องคก์รของพนกังาน บริษทั ไปรษณียไ์ทยในสาํนกังานใหญ่ 
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ตอนท ี1 ข้อมูลทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางที 3 จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม              
                                            (n = 400) 

ขอ้มูลทวัไป จาํนวน ร้อยละ 
1. เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
187 
213 

 
46.75 
53.25 

2. อาย ุ
ตาํกวา่หรือเท่ากบั 20 ปี 
21 - 30 ปี 
31 - 40 ปี 
41 - 50 ปี 
มากกวา่ 50 ปีขึนไป 

 
16 
174 
102 
96 
12 

 
4.00 
43.50 
25.50 
24.00 
3.00 

3. ระยะเวลาการปฏิบติังาน 
ตาํกวา่หรือเท่ากบั 5 ปี 
6 – 10 ปี 
11 – 15 ปี   
16 – 20 ปี 
20 – 25 ปี 
มากกวา่ 25 ปีขึนไป 

 
82 
147 
98 
40 
25 
8 

 
20.50 
36.75 
24.50 
10.00 
6.25 
2.00 

4. ระดบัการศึกษา 
ตาํกวา่ปริญญาตรี 
โรงเรียนการไปรษณีย ์
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
สูงกวา่ปริญญาตรี 

 
116 
122 
142 
20 

 
29.00 
30.50 
35.50 
5.00 

5. สถานภาพ 
โสด 
สมรส 
หยา่ร้าง 

 
141 
248 
11 

 
35.25 
62.00 
2.75 
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ตารางที 3 (ต่อ)                      
                                                                                                    (n = 400) 

ขอ้มูลทวัไป จาํนวน ร้อยละ 
6.ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่ง 

ลูกจา้งรายวนั – ประจาํ 
พนกังานระดบั 1 – 2 
พนกังานระดบั 3 – 4 
พนกังานระดบั 5 – 6 
พนกังานระดบั 7 

 
102 
90 
110 
85 
13 

 
25.50 
22.50 
27.50 
21.25 
3.25 

 
จากตารางที 3 พบวา่  
เพศ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 53.25)  รองลงมาเป็น    

เพศชาย (ร้อยละ 46.75)   
อาย ุพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ 21-30 ปี (ร้อยละ 43.50 ) รองลงมา อาย ุ

31 - 40 ปี (ร้อยละ 25.50) อายุ 41 - 50 ปี (ร้อยละ 24.00) อายุ 31 - 35 ปี อายุตาํกวา่หรือเท่ากบั 20 ปี 
(ร้อยละ 4.00) อายมุากกวา่ 50 ปีขึนไป นอ้ยทีสุด (ร้อยละ 3.00)  

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน พบว่า  ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  มีระยะเวลาการ
ปฏิบติังาน 6 – 10 ปี (ร้อยละ 36.75) รองลงมาคือ 11 – 15 ปี (ร้อยละ 24.50) ตาํกวา่หรือเท่ากบั 5 ปี 
(ร้อยละ 20.50) 16 – 20 ปี (ร้อยละ 10.00) 20 – 25 ปี (ร้อยละ 6.25) และมากกวา่ 25 ปีขึนไป นอ้ย
ทีสุด (ร้อยละ 2.00)  

วุฒิการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า (ร้อยละ 35.50)รองลงมาโรงเรียนการไปรษณีย ์(ร้อยละ 30.50) ตาํกวา่ปริญญาตรี (ร้อยละ 
29.00)  และสูงกวา่ปริญญาตรี นอ้ยทีสุด (ร้อยละ 5.00)  

สถานภาพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ สมรส (ร้อยละ 62.00) รองลงมาคือ 
โสด (ร้อยละ 35.25) และหยา่ร้าง นอ้ยทีสุด (ร้อยละ 2.75)  

ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่ง พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนกังานระดบั 3 – 4  
(ร้อยละ 27.50) รองลงมาคือ ลูกจา้งรายวนั – ประจาํ (ร้อยละ 25.50) พนกังานระดบั 1 – 2  (ร้อยละ 
22.50) พนกังานระดบั 5 – 6 (ร้อยละ 21.25)  และพนกังานระดบั 7 นอ้ยทีสุด (ร้อยละ 3.25) 
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ตอนท ี2  การรับรู้ภาวะผู้นําของหัวหน้างาน บริษัท ไปรษณย์ีไทยในสํานักงานใหญ่ 

จากแบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกับการรับรู้ภาวะผูน้ําของหัวหน้างาน บริษัท 
ไปรษณียไ์ทยในสาํนกังานใหญ่ ไดผ้ลการศึกษาดงันี 

 
ตารางที 4 คะแนนค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ระดบัการรับรู้ภาวะผูน้าํของหวัหนา้งาน 

บริษทั ไปรษณียไ์ทยในสาํนกังานใหญ่ โดยรวม และรายดา้น       
      (n = 400) 

การรับรู้ภาวะผูน้าํของหวัหนา้งาน 
ระดบัความคิดเห็น 

Mean S.D. ระดบั 
1. ดา้นลกัษณะทางกาย 
2. ดา้นมิหลงัทางสังคม 
3. ดา้นสติปัญญาความรู้ความสามารถ 
4. ดา้นบุคลิกภาพ 
5. ดา้นลกัษณะทางดา้นเทคนิคทีเกียวขอ้งกบังาน 
6. ดา้นลกัษณะทางสังคมและการมีปฏิสัมพนัธ์ 

4.01 
4.02 
4.25 
4.16 
4.24 
4.22 

0.19 
0.21 
0.45 
0.41 
0.23 
0.25 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

โดยรวม 4.20 0.24 มาก 
 

 จากตารางที 4 พบว่า การรับรู้ภาวะผูน้ําของหัวหน้างาน บริษัท ไปรษณีย์ไทยใน
สํานกังานใหญ่ โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.20 เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยู่
ในระดับมาก ทัง 6 ด้าน โดยเรียงค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย ดังนี ด้านสติปัญญาความรู้
ความสามารถ  มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.25 ดา้นลกัษณะทางดา้นเทคนิคทีเกียวขอ้งกบังาน มีค่าเฉลีย
เท่ากบั 4.24 ดา้นลกัษณะทางสังคมและการมีปฏิสัมพนัธ์ มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.22  ดา้นบุคลิกภาพมี
ค่าเฉลียเท่ากบั 4.16  ดา้นมิหลงัทางสังคม มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.02 และดา้นลกัษณะทางกาย มีค่าเฉลีย
เท่ากบั 4.01ตามลาํดบั 
 เมือวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกียวกับการรับรู้ภาวะผูน้ําของหัวหน้างาน บริษัท 
ไปรษณียไ์ทยในสาํนกังานใหญ่ ในแต่ละดา้นเป็นรายขอ้ยอ่ยไดผ้ลการวเิคราะห์ดงัตารางที 5 – 9 
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ตารางที 5 คะแนนค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ระดบัการรับรู้ภาวะผูน้าํของหวัหนา้งาน 

บริษทั ไปรษณียไ์ทยในสาํนกังานใหญ่ ดา้นลกัษณะทางกาย 
                                 (n = 400) 

ดา้นลกัษณะทางกาย 
ระดบัความคิดเห็น ระดบัความคิดเห็น 

มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด Mean S.D. ระดบั 

1.มีสุขอนามยัทีดี 38 
(9.5) 

196 
(49.0) 

139 
(34.7) 

14 
(3.5) 

13 
(3.3) 

4.07 
 

0.49 
 

มาก 
 

2.มีสุขภาพร่างกาย แขง็แรง
สมบูรณ์ กระฉบักระเฉง 

44 
(11.0) 

194 
(48.7) 

138 
(34.4) 

18 
(4.5) 

6 
(1.4) 

3.98 
 

0.53 
 

มาก 
 

3.มีสุขภาพร่างกายเอืออาํนวย
ต่อการปฏิบติังาน 

42 
(10.4) 

187 
(46.8) 

143 
(35.8) 

17 
(4.3) 

11 
(2.7) 

4.09 
 

0.49 
 

มาก 
 

4.มีสุขภาพจิตดี ยิมแยม้
แจ่มใส 

47 
(11.7) 

201 
(50.3) 

120 
(30.0) 

24 
(6.0) 

8 
(2.0) 

3.94 
 

0.54 
 

มาก 
 

5.มีรูปร่างลกัษณะทางกายดี 
สง่าผา่เผย 

45 
(11.3) 

211 
(52.8) 

123 
(30.8) 

14 
(3.5) 

7 
(1.8) 

4.25 
 

0.64 
 

มาก 
 

6.แต่งกายไดเ้หมาะสมกบั
กาลเทศะ 

43 
(10.7) 

195 
(48.7) 

135 
(33.8) 

15 
(3.8) 

12 
(3.0) 

3.84 
 

0.64 
 

มาก 
 

โดยรวม 44 
(11.0) 

194 
(48.7) 

138 
(34.4) 

18 
(4.5) 

6 
(1.4) 

4.01 0.19 มาก 

 
จากตารางที  5 พบว่า ระดบัความคิดเห็นเกียวกบัการรับรู้ภาวะผูน้าํของหัวหน้างาน 

บริษทั ไปรษณียไ์ทยในสํานกังานใหญ่ ดา้นลกัษณะทางกาย โดยรวม อยู่ในระดบัมาก  มีค่าเฉลีย
เท่ากบั 4.01  เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยมีรูปร่างลกัษณะทางกายดี 
สง่าผา่เผย มีค่าเฉลียมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.25  รองลงมาคือ มีสุขภาพร่างกายเอืออาํนวยต่อการ
ปฏิบติังาน มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.09 มีสุขอนามยัทีดี มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.07 มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง
สมบูรณ์ กระฉบักระเฉง มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.98 มีสุขภาพจิตดี ยิมแยม้แจ่มใส มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.94 
และแต่งกายไดเ้หมาะสมกบักาลเทศะ มีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.84   
 
 

   ส
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ตารางที 6 คะแนนค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ระดบัการรับรู้ภาวะผูน้าํของหวัหนา้งาน 

บริษทั ไปรษณียไ์ทยในสาํนกังานใหญ่ ดา้นภูมิหลงัทางสังคม 
                                  (n = 400) 

ดา้นภูมิหลงัทางสงัคม 
ระดบัความคิดเห็น ระดบัความคิดเห็น 

มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด Mean S.D. ระดบั 

1.เป็นผูที้มาจากครอบครัวทีดี 42 
(10.4) 

187 
(46.8) 

143 
(35.8) 

17 
(4.3) 

11 
(2.7) 

4.07 
 

0.49 
 

มาก 
 

2.เป็นผูที้คนในสงัคมส่วน
ใหญ่ยอมรับวา่เป็นคนดี 

42 
(10.4) 

198 
(49.4) 

141 
(35.2) 

13 
(3.3) 

6 
(1.7) 

3.88 
 

0.34 
 

มาก 
 

3.สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบั
สงัคมทุกระดบัไดเ้ป็นอยา่งดี 

38 
(9.5) 

197 
(49.2) 

146 
(36.5) 

14 
(3.5) 

5 
(1.3) 

4.06 
 

0.21 
 

มาก 
 

4.สามารถเรียนรู้ปัญหาสงัคม
รอบตวัไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

37 
(9.2) 

196 
(49.0) 

146 
(36.5) 

17 
(4.3) 

4 
(1.0) 

4.05 
 

0.31 
 

มาก 
 

5.สามารถปรับตวัเขา้กบั
ความเครียดไดใ้นทุกสภาวะ 

46 
(11.5) 

202 
(50.5) 

132 
(33.0) 

14 
(3.5) 

6 
(1.5) 

4.04 
 

0.21 
 

มาก 
 

6.มีความสามารถในการ
แสวงหาความรู้และรู้ทนัต่อ
เหตุการณ์ต่างๆ 

45 
(11.3) 

211 
(52.8) 

123 
(30.8) 

14 
(3.5) 

7 
(1.8) 

4.25 
 

0.64 
 

มาก 
 

7.เป็นผูที้มีความซือสตัย ์
สุจริต 

38 
(9.5) 

196 
(49.0) 

139 
(34.7) 

14 
(3.5) 

13 
(3.3) 

4.06 0.44 มาก 

โดยรวม 
44 

(11.0) 
194 

(48.7) 
138 

(34.4) 
18 

(4.5) 
6 

(1.4) 
4.02 0.21 มาก 

 
จากตารางที 6 พบว่า ระดบัความคิดเห็นเกียวกบัการรับรู้ภาวะผูน้าํของหัวหน้างาน 

บริษทั ไปรษณียไ์ทยในสํานกังานใหญ่ ดา้นภูมิหลงัทางสังคม โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉลีย
เท่ากับ 4.02  เมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกขอ้ โดยมีความสามารถในการ
แสวงหาความรู้และรู้ทนัต่อเหตุการณ์ต่างๆ มีค่าเฉลียมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.25  รองลงมาคือ 
เป็นผูที้มาจากครอบครัวทีดี มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.07 สามารถปรับตวัให้เขา้กบัสังคมทุกระดบัไดเ้ป็น
อย่างดี มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.06 เป็นผูที้มีความซือสัตย ์สุจริต มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.06 สามารถเรียนรู้
ปัญหาสังคมรอบตวัไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.05 สามารถปรับตวัเขา้กบัความเครียดไดใ้น
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ทุกสภาวะ มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.04 และเป็นผูที้คนในสังคมส่วนใหญ่ยอมรับว่าเป็นคนดี มีค่าเฉลีย
นอ้ยทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.88  

 
ตารางที 7 คะแนนค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ระดบัการรับรู้ภาวะผูน้าํของหวัหนา้งาน 

บริษทั ไปรษณียไ์ทยในสาํนกังานใหญ่ ดา้นสติปัญญาความรู้ความสามารถ 
                                (n = 400) 

ดา้นสติปัญญาความรู้
ความสามารถ 

ระดบัความคิดเห็น ระดบัความคิดเห็น 
มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

Mean S.D. ระดบั 

1.มีคุณวฒิุทางการศึกษา
เหมาะสมกบัลกัษณะงาน 

47 
(11.7) 

185 
(46.3) 

131 
(32.8) 

22 
(5.5) 

15 
(3.7) 

4.12 
 

0.35 
 

มาก 
 

2.มีความรอบรู้ และเขา้ใจ
ในการบริการของไปรษณีย ์

41 
(10.3) 

173 
(43.3) 

167 
(41.7) 

11 
(2.7) 

8 
(2.0) 

4.32 
 

0.24 
 

มาก 
 

3.มีปฏิภาณไหวพริบ และ
ความเฉลียวฉลาดในการ
แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 

38 
(9.5) 

196 
(49.0) 

139 
(34.7) 

14 
(3.5) 

13 
(3.3) 

4.25 
 

0.21 
 

มาก 
 

 
4.มีความรู้เกียวกบัคาํสงั
และระเบียบวิธีการ
ปฏิบติังานไปรษณีย ์

44 
(11.0) 

194 
(48.7) 

138 
(34.4) 

18 
(4.5) 

6 
(1.4) 

4.36 
 

0.36 
 

มาก 
 

5.มีวิธีการจูงใจบุคคลากร
ใหมี้ความร่วมมือในการ
ปฏิบติังาน 

42 
(10.4) 

187 
(46.8) 

143 
(35.8) 

17 
(4.3) 

11 
(2.7) 

4.21 
 

0.54 
 

มาก 
 

6.เป็นผูที้สามารถถ่ายทอด
ขอ้มลูข่าวสารให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้ใจได ้

47 
(11.7) 

201 
(50.3) 

120 
(30.0) 

24 
(6.0) 

8 
(2.0) 

4.18 0.32 มาก 

โดยรวม 43 
(10.7) 

195 
(48.7) 

135 
(33.8) 

15 
(3.8) 

12 
(3.0) 

4.16 
 

0.41 
 

มาก 
 

 
จากตารางที  7 พบว่า ระดบัความคิดเห็นเกียวกบัการรับรู้ภาวะผูน้าํของหัวหน้างาน 

บริษทั ไปรษณียไ์ทยในสํานกังานใหญ่ ดา้นสติปัญญาความรู้ความสามารถ โดยรวม อยู่ในระดบั
มาก  มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.16  เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยมีความรู้
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เกียวกบัคาํสังและระเบียบวิธีการปฏิบติังานไปรษณีย ์ มีค่าเฉลียมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.36 
รองลงมาคือ มีความรอบรู้ และเขา้ใจในการบริการของไปรษณีย ์มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.32 มีปฏิภาณ
ไหวพริบ และความเฉลียวฉลาดในการแกปั้ญหาเฉพาะหน้า มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.25 มีวิธีการจูงใจ
บุคคลากรใหมี้ความร่วมมือในการปฏิบติังาน มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.21 เป็นผูที้สามารถถ่ายทอดขอ้มูล
ข่าวสารใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้ใจได ้มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.18 และมีคุณวุฒิทางการศึกษาเหมาะสมกบั
ลกัษณะงาน มีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.12   
 
ตารางที 8 คะแนนค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ระดบัการรับรู้ภาวะผูน้าํของหวัหนา้งาน 

บริษทั ไปรษณียไ์ทยในสาํนกังานใหญ่ ดา้นบุคลิกภาพ 
                                (n = 400) 

ดา้นบุคลิกภาพ 
ระดบัความคิดเห็น ระดบัความคิดเห็น 

มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด Mean S.D. ระดบั 

1.มีความกระตือรือร้นใน
การทาํงาน 

42 
(10.4) 

187 
(46.8) 

143 
(35.8) 

17 
(4.3) 

11 
(2.7) 

4.20 
 

0.22 
 

มาก 
 

2.เป็นผูใ้ฝ่ศึกษาคน้ควา้ หา
ความรู้อยูเ่สมอ 

42 
(10.4) 

198 
(49.4) 

141 
(35.2) 

13 
(3.3) 

6 
(1.7) 

4.15 
 

0.31 
 

มาก 
 

3.มีความสุขมุ เยือกเยน็ 
รอบคอบ สามารถควบคุม
อารมณ์ไดดี้ 

38 
(9.5) 

197 
(49.2) 

146 
(36.5) 

14 
(3.5) 

5 
(1.3) 

4.17 0.44 มาก 

4.มีพฤติกรรมเหมาะสม 
ถกูตอ้งกบักาลเทศะ 

37 
(9.2) 

196 
(49.0) 

146 
(36.5) 

17 
(4.3) 

4 
(1.0) 

4.19 
 

0.22 
 

มาก 
 

5.มีความคิดริเริม
สร้างสรรค ์

45 
(11.3) 

211 
(52.8) 

123 
(30.8) 

14 
(3.5) 

7 
(1.8) 

4.16 
 

0.31 
 

มาก 
 

6.มีความเชือมนัในตนเอง
และกลา้ตดัสินใจ 

43 
(10.7) 

195 
(48.7) 

135 
(33.8) 

15 
(3.8) 

12 
(3.0) 

4.17 
 

0.44 
 

มาก 
 

7.สามารถแสดงความ
คิดเห็นต่อทุกสถานการณ์
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

44 
(11.0) 

194 
(48.7) 

138 
(34.4) 

18 
(4.5) 

6 
(1.4) 

4.18 0.21 มาก 
 

โดยรวม 46 
(11.5) 

202 
(50.5) 

132 
(33.0) 

14 
(3.5) 

6 
(1.5) 

4.25 0.45 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางที  8 พบว่า ระดบัความคิดเห็นเกียวกบัการรับรู้ภาวะผูน้าํของหัวหน้างาน 
บริษทั ไปรษณียไ์ทยในสํานกังานใหญ่ ดา้นบุคลิกภาพ  โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉลียเท่ากบั 
4.25  เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยมีความกระตือรือร้นในการทาํงาน  
มีค่าเฉลียมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.20 รองลงมาคือ มีพฤติกรรมเหมาะสม ถูกตอ้งกบักาลเทศะ มี
ค่าเฉลียเท่ากับ 4.19 สามารถแสดงความคิดเห็นต่อทุกสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลีย
เท่ากบั 4.18 มีความสุขุม เยือกเยน็ รอบคอบ สามารถควบคุมอารมณ์ไดดี้  มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.17 มี
ความเชือมนัในตนเองและกลา้ตดัสินใจ มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.17 มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์มีค่าเฉลีย
เท่ากบั 4.16  และเป็นผูใ้ฝ่ศึกษาคน้ควา้ หาความรู้อยูเ่สมอ มีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.15 
 

ตารางที 9 คะแนนค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ระดบัการรับรู้ภาวะผูน้าํของหวัหนา้งาน 
บริษทั ไปรษณียไ์ทยในสาํนกังานใหญ่ ดา้นลกัษณะทางดา้นเทคนิคทีเกียวขอ้งกบังาน  

                   (n = 400) 

ดา้นลกัษณะทางดา้นเทคนิค
ทีเกียวขอ้งกบังาน 

ระดบัความคิดเห็น ระดบัความคิดเห็น 
มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

Mean S.D. ระดบั 

1.มีความสามารถทีจะ
บริหารงานใหมี้ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

42 
(10.4) 

187 
(46.8) 

143 
(35.8) 

17 
(4.3) 

11 
(2.7) 

4.11 
 

0.21 
 

มาก 
 

2.มีทกัษะและประสบการณ์ 
ในการบริหารงาน 

42 
(10.4) 

198 
(49.4) 

141 
(35.2) 

13 
(3.3) 

6 
(1.7) 

4.23 
 

0.33 
 

มาก 
 

3.สามารถบริหารงานไดบ้รรลุ
เป้าหมายตามทีกาํหนดไว ้

38 
(9.5) 

197 
(49.2) 

146 
(36.5) 

14 
(3.5) 

5 
(1.3) 

4.25 
 

0.25 
 

มาก 
 

4.มีความรับผิดชอบในการ
ทาํงาน 

37 
(9.2) 

196 
(49.0) 

146 
(36.5) 

17 
(4.3) 

4 
(1.0) 

4.33 
 

0.67 
 

มาก 
 

5.เป็นผูมี้ความมุ่งมนั มานะ
อดทน สามารถแกไ้ขปัญหา
ไดจ้นสาํเร็จลุล่วง 

42 
(10.4) 

198 
(49.4) 

141 
(35.2) 

13 
(3.3) 

6 
(1.7) 

4.23 
 
 

0.33 
 
 

มาก 
 
 

6.มีความเสียสละ และอุทิศ
เวลาส่วนตนในการทาํงาน
เตม็ตามศกัยภาพ 

46 
(11.5) 

202 
(50.5) 

132 
(33.0) 

14 
(3.5) 

6 
(1.5) 

4.26 0.47 มาก 

โดยรวม 44 
(11.0) 

201 
(50.2) 

137 
(34.2) 

11 
(2.8) 

7 
(1.8) 

4.24 0.23 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางที 9 พบว่า ระดบัความคิดเห็นเกียวกบัการรับรู้ภาวะผูน้าํของหัวหน้างาน 
บริษทั ไปรษณียไ์ทยในสํานกังานใหญ่ ดา้นลกัษณะทางดา้นเทคนิคทีเกียวขอ้งกบังาน โดยรวม อยู่
ในระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.24  เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยมี
ความรับผิดชอบในการทาํงาน  มีค่าเฉลียมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.33 รองลงมาคือ มีความ
เสียสละ และอุทิศเวลาส่วนตนในการทาํงานเต็มตามศกัยภาพ  มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.26 สามารถ
บริหารงานไดบ้รรลุเป้าหมายตามทีกาํหนดไว ้มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.25 มีทกัษะและประสบการณ์ ใน
การบริหารงานมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.23 เป็นผูมี้ความมุ่งมนั มานะอดทน สามารถแกไ้ขปัญหาไดจ้น
สําเร็จลุล่วง มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.23 และมีความสามารถทีจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.11   
 

ตารางที 10 คะแนนค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ระดบัการรับรู้ภาวะผูน้าํของหวัหนา้งาน 
บริษทั ไปรษณียไ์ทยในสาํนกังานใหญ่ ดา้นลกัษณะทางสังคมและการมีปฏิสัมพนัธ์  

            (n = 400) 

ดา้นลกัษณะทางสงัคมและ
การมีปฏิสมัพนัธ์ 

ระดบัความคิดเห็น ระดบัความคิดเห็น 
มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

Mean S.D. ระดบั 

1.สามารถทาํงานร่วมกบั
ผูอื้นไดดี้ 

42 
(10.4) 

187 
(46.8) 

143 
(35.8) 

17 
(4.3) 

11 
(2.7) 

4.11 
 

0.21 
 

มาก 
 

2.มีการปรับตวัเขา้กบั
กระบวนการกลุ่มไดดี้ 

42 
(10.4) 

198 
(49.4) 

141 
(35.2) 

13 
(3.3) 

6 
(1.7) 

4.23 
 

0.33 
 

มาก 
 

3.มีมนุษยสมัพนัธ์ดี เป็น
กนัเอง 

38 
(9.5) 

197 
(49.2) 

146 
(36.5) 

14 
(3.5) 

5 
(1.3) 

4.25 
 

0.25 
 

มาก 
 

4.มีความยืดหยุน่และยอม 
รับความคิดเห็นของผูอื้น 

37 
(9.2) 

196 
(49.0) 

146 
(36.5) 

17 
(4.3) 

4 
(1.0) 

4.33 
 

0.67 
 

มาก 
 

5.มีความสามารถในการ
ประสานงานกบัหน่วยงาน
ทงัภายในและภายนอกไดดี้ 

42 
(10.4) 

198 
(49.4) 

141 
(35.2) 

13 
(3.3) 

6 
(1.7) 

4.23 
 
 

0.33 
 
 

มาก 
 
 

6.มีเกียรติยศศกัดิศรีและ
เป็นทีเชือถือศรัทธาของ
บุคคลทวัไป 

46 
(11.5) 

202 
(50.5) 

132 
(33.0) 

14 
(3.5) 

6 
(1.5) 

4.26 0.47 มาก 

โดยรวม 44 
(11.0) 

201 
(50.2) 

137 
(34.2) 

11 
(2.8) 

7 
(1.8) 

4.22 0.25 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางที 10 พบว่า ระดบัความคิดเห็นเกียวกบัการรับรู้ภาวะผูน้าํของหัวหน้างาน 
บริษทั ไปรษณียไ์ทยในสาํนกังานใหญ่ ดา้นลกัษณะทางสังคมและการมีปฏิสัมพนัธ์ โดยรวม อยูใ่น
ระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.22 เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยมีความ
ยืดหยุน่และยอมรับความคิดเห็นของผูอื้น มีค่าเฉลียมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.33 รองลงมาคือ มี
เกียรติยศศกัดิศรีและเป็นทีเชือถือศรัทธาของบุคคลทวัไป มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.26 มีมนุษยสัมพนัธ์ดี 
เป็นกนัเอง มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.25 มีการปรับตวัเขา้กบักระบวนการกลุ่มไดดี้ มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.23 มี
ความสามารถในการประสานงานกบัหน่วยงานทงัภายในและภายนอกไดดี้ มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.23 
และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้นไดดี้ มีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.11   
 
ตอนท ี3  ความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท ไปรษณย์ีไทยในสํานักงานใหญ่ 

จากแบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกับความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท 
ไปรษณียไ์ทยในสาํนกังานใหญ่ ไดผ้ลการศึกษาดงันี 
 
ตารางที 11 คะแนนค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นเกียวกบัความผกูพนัต่อ   
                    องคก์รของพนกังาน บริษทั ไปรษณียไ์ทยในสาํนกังานใหญ่ โดยรวม และรายดา้น 
                 (n = 400) 

ความผกูพนัต่อองคก์ร 
ระดบัความคิดเห็น 

Mean S.D. ระดบั 
1. ดา้นดา้นความเชือมนัอยา่งแรงกลา้ในการยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององคก์ร 
2. ดา้นความเตม็ใจทีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งมากเพือทาํ
ประโยชน์ขององคก์าร 
3. ดา้นความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ทีจะคงไวซึ้งความเป็นสมาชิก
ภาพขององคก์าร 

4.12 
 

4.07 
 

4.14 

0.37 
 

0.44 
 

0.38 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

โดยรวม 4.11 0.24 มาก 
 
 จากตารางที 11 พบวา่ ระดบัความคิดเห็นเกียวกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน 
บริษทั ไปรษณียไ์ทยในสํานกังานใหญ่ โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.11 เมือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมาก ทงั 3 ดา้น โดยเรียงค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย ดงันี 
ดา้นความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ทีจะคงไวซึ้งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ มีค่าเฉลียเท่ากบั 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4.14 ดา้นดา้นความเชือมนัอยา่งแรงกลา้ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร มีค่าเฉลีย
เท่ากบั 4.12 และดา้นความเต็มใจทีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งมากเพือทาํประโยชน์ขององคก์าร มี
ค่าเฉลียเท่ากบั 4.07 ตามลาํดบั 
 เมือวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกียวกับความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน บริษทั 
ไปรษณียไ์ทยในสํานกังานใหญ่ ในแต่ละดา้นเป็นรายขอ้ยอ่ยไดผ้ลการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัตาราง     
ที 12 - ตารางที 14 
 
ตารางที 12 คะแนนค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นเกียวกบัความผกูพนัต่อ

องคก์รของพนกังาน บริษทั ไปรษณียไ์ทยในสาํนกังานใหญ่ ดา้นความเชือมนัอยา่งแรง
กลา้ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร 

                                                     (n = 400) 
ดา้นความเชือมนัอยา่งแรงกลา้ใน
การยอมรับเป้าหมายและค่านิยม

ขององคก์รามกา้วหนา้ใน
ตาํแหน่งหนา้ที 

ระดบัความคิดเห็น ระดบัความคิดเห็น 
มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด Mean S.D. ระดบั 

1.ท่านคิดวา่การบริหารงานและ
เป้าหมายของ บริษทั ไปรษณีย์
ไทย จาํกดั เหมาะสมดีแลว้ 

44 
(11.0) 

194 
(48.7) 

138 
(34.4) 

18 
(4.5) 

6 
(1.4) 

4.24 
 

0.41 
 

มาก 
 

2.วฒันธรรมขององคก์ร เป็นสิงที
ท่านเห็นดว้ยและยอมรับ 

42 
(10.4) 

187 
(46.8) 

143 
(35.8) 

17 
(4.3) 

11 
(2.7) 

4.25 
 

0.39 
 

มาก 
 

3.ท่านมกัเชิญชวนเพือนหรือ
บุคคลภายนอกทีรู้จกัใหม้าทาํงาน
ร่วมกนัใน บริษทั ไปรษณียไ์ทย 
จาํกดั 

47 
(11.7) 

201 
(50.3) 

120 
(30.0) 

24 
(6.0) 

8 
(2.0) 

4.18 
 

0.43 
 

มาก 
 

4.ท่านมกัจะพดูถึง บริษทั 
ไปรษณียไ์ทย จาํกดัในดา้นบวก
ใหผู้อื้นฟังเสมอ 

38 
(9.5) 

197 
(49.2) 

146 
(36.5) 

14 
(3.5) 

5 
(1.3) 

4.15 
 

0.46 
 

มาก 
 

5.ท่านคิดวา่ค่าตอบแทนทีไดรั้บ 
มีความเป็นธรรมและเหมาะสม 
กบักาํลงัและความสามารถของ
ท่าน 

47 
(11.7) 

201 
(50.3) 

120 
(30.0) 

24 
(6.0) 

8 
(2.0) 

4.18 
 

0.43 
 

มาก 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 12 (ต่อ) 
                                                     (n = 400) 
ดา้นความเชือมนัอยา่งแรงกลา้ใน
การยอมรับเป้าหมายและค่านิยม

ขององคก์รามกา้วหนา้ใน
ตาํแหน่งหนา้ที 

ระดบัความคิดเห็น ระดบัความคิดเห็น 
มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด Mean S.D. ระดบั 

6.ท่านคิดวา่บริษทั ไปรษณียไ์ทย 
จาํกดัไดว้างกฎระเบียบทงัขอ้
ปฏิบติัและบทลงโทษเหมาะสม
แลว้ 

37 
(9.2) 

196 
(49.0) 

146 
(36.5) 

17 
(4.3) 

4 
(1.0) 

3.96 
 

0.66 
 

มาก 
 

โดยรวม 46 
(11.5) 

202 
(50.5) 

132 
(33.0) 

14 
(3.5) 

6 
(1.5) 

4.16 0.37 มาก 

  
จากตารางที 12 พบวา่ ระดบัความคิดเห็นเกียวกบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังาน 

บริษทั ไปรษณียไ์ทยในสํานกังานใหญ่ ดา้นความเชือมนัอย่างแรงกลา้ในการยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององคก์ร โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.16  เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยวฒันธรรมขององคก์ร เป็นสิงทีท่านเห็นดว้ยและยอมรับ มีค่าเฉลียมาก
ทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.25 รองลงมาคือ ท่านคิดว่าการบริหารงานและเป้าหมายของ บริษัท 
ไปรษณีย์ไทย  จํากัด  เหมาะสมดีแล้ว  มี ค่าเฉลียเท่ากับ  4.24 ท่านมักเชิญชวนเพือนหรือ
บุคคลภายนอกทีรู้จกัใหม้าทาํงานร่วมกนัใน บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.18 ท่าน
คิดว่าค่าตอบแทนทีไดรั้บ มีความเป็นธรรมและเหมาะสม กบักาํลงัและความสามารถของท่าน มี
ค่าเฉลียเท่ากบั 4.18 ท่านมกัจะพูดถึง บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดัในด้านบวกให้ผูอื้นฟังเสมอ มี
ค่าเฉลียเท่ากบั 4.15 และท่านคิดว่าบริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดัไดว้างกฎระเบียบทงัขอ้ปฏิบติัและ
บทลงโทษเหมาะสมแลว้ มีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.96 
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ตารางที 13 คะแนนค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นเกียวกบัความผกูพนัต่อ

องคก์รของพนกังาน บริษทั ไปรษณียไ์ทยในสาํนกังานใหญ่ ดา้นความเตม็ใจทีจะทุ่มเท
ความพยายามอยา่งมากเพือทาํประโยชน์ขององคก์าร 

                                                      (n = 400) 
ดา้นความเตม็ใจทีจะทุ่มเท

ความพยายามอยา่งมากเพือทาํ
ประโยชนข์ององคก์าร 

ระดบัความคิดเห็น ระดบัความคิดเห็น 
มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด Mean S.D. ระดบั 

1.ท่านเตม็ใจทีจะงานล่วงเวลา
ใหก้บัองคก์ร แมว้า่จะไม่ไดรั้บ
ค่าตอบแทน 

44 
(11.0) 

201 
(50.2) 

137 
(34.2) 

11 
(2.8) 

7 
(1.8) 

4.11 
 

0.41 
 

มาก 
 

2.เมือไดรั้บมอบหมายงาน ท่าน
จะทุ่มเทใหก้บังานนนัอยา่ง
เตม็ที เพือใหง้านบรรลุผล
สาํเร็จ 

42 
(10.4) 

198 
(49.4) 

141 
(35.2) 

13 
(3.3) 

6 
(1.7) 

4.13 
 

0.39 
 

มาก 
 

3.ท่านมีความรู้สึกวา่ ปัญหา
ของ บริษทั ไปรษณียไ์ทย 
จาํกดั คือปัญหาของท่าน 

38 
(9.5) 

197 
(49.2) 

146 
(36.5) 

14 
(3.5) 

5 
(1.3) 

4.03 
 
 

0.43 
 
 

มาก 
 
 

4.หากงานทีทาํออกมาไม่ดี
อยา่งทีท่านตอ้งการ ท่านจะ
รู้สึกไม่สบายใจมาก 

42 
(10.4) 

198 
(49.4) 

141 
(35.2) 

13 
(3.3) 

6 
(1.7) 

4.12 
 

0.39 
 

มาก 
 

5.หากงานไม่แลว้เสร็จตาม
เป้าหมาย อนัดบัแรกทีท่านคิด 
คือ ตอ้งทาํใหไ้ด ้แมจ้ะมี
ขอ้จาํกดัจากเรืองส่วนตวั 

37 
(9.2) 

196 
(49.0) 

146 
(36.5) 

17 
(4.3) 

4 
(1.0) 

4.00 
 

0.46 
 

มาก 
 

โดยรวม 46 
(11.5) 

202 
(50.5) 

132 
(33.0) 

14 
(3.5) 

6 
(1.5) 

4.07 0.44 มาก 

  
จากตารางที 13 พบวา่ ระดบัความผกูพนัต่อองค์กรของพนกังาน บริษทั ไปรษณียไ์ทย

ในสํานกังานใหญ่ ดา้นความเต็มใจทีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพือทาํประโยชน์ขององคก์าร
โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.07 เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมากทุก
ขอ้ โดยเมือไดรั้บมอบหมายงาน ท่านจะทุ่มเทใหก้บังานนนัอยา่งเต็มที เพือให้งานบรรลุผลสําเร็จ มี
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ค่าเฉลียมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.13 รองลงมาคือ หากงานทีทาํออกมาไม่ดีอยา่งทีท่านตอ้งการ 
ท่านจะรู้สึกไม่สบายใจมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.12 ท่านเต็มใจทีจะงานล่วงเวลาให้กบัองคก์ร แมว้า่
จะไม่ไดรั้บค่าตอบแทน มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.11 ท่านมีความรู้สึกวา่ ปัญหาของ บริษทั ไปรษณียไ์ทย 
จาํกดั คือปัญหาของท่าน มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.03 และหากงานไม่แลว้เสร็จตามเป้าหมาย อนัดบัแรกที
ท่านคิด คือ ตอ้งทาํใหไ้ด ้แมจ้ะมีขอ้จาํกดัจากเรืองส่วนตวั มีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.00  
 
ตารางที 14 คะแนนค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นเกียวกบัความผกูพนัต่อ

องคก์รของพนกังาน บริษทั ไปรษณียไ์ทยในสาํนกังานใหญ่ ดา้นความปรารถนาอยา่ง
แรงกลา้ทีจะคงไวซึ้งความเป็นสมาชิกภาพขององคก์าร 

                                                      (n = 400) 
ดา้นความปรารถนาอยา่งแรง
กลา้ทีจะคงไวซึ้งความเป็น
สมาชิกภาพขององคก์าร 

ระดบัความคิดเห็น ระดบัความคิดเห็น 
มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด Mean S.D. ระดบั 

1.ท่านภูมิใจทีจะบอกกบัผูอื้น
วา่เป็นบุคลากรของ บริษทั 
ไปรษณียไ์ทย จาํกดั 

47 
(11.7) 

185 
(46.3) 

131 
(32.8) 

22 
(5.5) 

15 
(3.7) 

4.18 
 
 

0.40 
 

 

มาก 
 

 
2.ท่านรู้สึกไม่ลงัเลใจทีจะทาํ
หนา้ทีในฐานะเป็นตวัแทนของ 
ไปรษณีย ์เพือเขา้ร่วมใน
กิจกรรมสาธารณะประโยชน ์

41 
(10.3) 

173 
(43.3) 

167 
(41.7) 

11 
(2.7) 

8 
(2.0) 

4.08 
 

0.39 
 

มาก 
 

3.สาํหรับท่านแลว้ บริษทั 
ไปรษณียไ์ทย จาํกดั ถือวา่เป็น
องคก์ารทีดีทีสุดแห่งหนึงทีน่า
ทาํงานดว้ย 

38 
(9.5) 

196 
(49.0) 

139 
(34.7) 

14 
(3.5) 

13 
(3.3) 

4.10 
 

0.41 
 

มาก 
 

4.ท่านรู้สึกต่อตา้นเมือมีผูอื้น
พดูถึงองคก์รของท่านในทาง
เสือมเสีย 

44 
(11.0) 

194 
(48.7) 

138 
(34.4) 

18 
(4.5) 

6 
(1.4) 

4.16 0.31 
 

มาก 
 

5.ท่านยินดีทีจะเลือกทาํงานกบั 
บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั 
มากกวา่องคก์รอืนทีสามารถ
เลือกได ้

42 
(10.4) 

187 
(46.8) 

143 
(35.8) 

17 
(4.3) 

11 
(2.7) 

4.17 
 

0.33 
 

มาก 
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ตารางที 14 (ต่อ) 
                                                      (n = 400) 
ดา้นความปรารถนาอยา่งแรง
กลา้ทีจะคงไวซึ้งความเป็น
สมาชิกภาพขององคก์าร 

ระดบัความคิดเห็น ระดบัความคิดเห็น 
มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด Mean S.D. ระดบั 

6.ท่านไม่เคยคิดจะลาออกไป
ทาํงานทีอืน 

47 
(11.7) 

201 
(50.3) 

120 
(30.0) 

24 
(6.0) 

8 
(2.0) 

4.12 0.23 
 

มาก 
 

โดยรวม 43 
(10.7) 

195 
(48.7) 

135 
(33.8) 

15 
(3.8) 

12 
(3.0) 

4.14 0.38 มาก 

 
จากตารางที 14 พบว่า ระดบัความคิดเห็นเกียวกบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังาน 

บริษทั ไปรษณียไ์ทยในสํานักงานใหญ่ ดา้นความปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจะคงไวซึ้งความเป็น
สมาชิกภาพขององค์การ โดยรวม อยู่ในระดบัมาก  มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.14 เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยท่านภูมิใจทีจะบอกกบัผูอื้นวา่เป็นบุคลากรของ บริษทั ไปรษณีย์
ไทย จาํกดั มีค่าเฉลียมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.18 รองลงมาคือ ท่านยินดีทีจะเลือกทาํงานกบั 
บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั มากกว่าองค์กรอืนทีสามารถเลือกได ้มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.17 ท่านรู้สึก
ต่อตา้นเมือมีผูอื้นพูดถึงองค์กรของท่านในทางเสือมเสีย มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.16 ท่านไม่เคยคิดจะ
ลาออกไปทาํงานทีอืน มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.12 สําหรับท่านแลว้ บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั ถือวา่เป็น
องค์การทีดีทีสุดแห่งหนึงทีน่าทาํงานด้วย มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.10 และท่านรู้สึกไม่ลงัเลใจทีจะทาํ
หน้าทีในฐานะเป็นตวัแทนของ ไปรษณีย์ เพือเขา้ร่วมในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ มีค่าเฉลีย
นอ้ยทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.08 
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ตอนที 4  ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะผู้นําของหัวหน้างานต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงาน บริษัท ไปรษณย์ีไทยในสํานักงานใหญ่ 
 
ตารางที 15  ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ และ ค่า Sig. ระหวา่งการรับรู้ภาวะผูน้าํของหวัหนา้งาน 

บริษทั ไปรษณียไ์ทยในสาํนกังานใหญ่กบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน บริษทั 
ไปรษณียไ์ทยในสาํนกังานใหญ่ 

 
การรับรู้ภาวะผูน้าํของหวัหนา้งาน ค่าสถิติ r Sig. 

ดา้นความเชือมนัอยา่งแรงกลา้ในการยอมรับ เป้าหมายและ
ค่านิยมขององคก์ร 

0.713* 0.000 

ดา้นความเตม็ใจทีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งมากเพือทาํ
ประโยชน์ขององคก์ร 

0.729* 0.000 

ดา้นความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ทีจะคงไว ้ซึงความเป็น
สมาชิกภาพขององคก์ร 

0.727* 0.000 

โดยภาพรวม 0.857* 0.000 
 ** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 
 จากตารางที 15 พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ภาวะผูน้าํของหวัหนา้งานต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน บริษทั ไปรษณียไ์ทยในสํานกังานใหญ่ ทุกคู่ มีความสัมพนัธ์กนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01โดยมีค่าความสัมพนัธ์กนัในทางบวกหรือมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะ
ทีคลอ้ยตามกนัทุกคู่   
 การรับรู้ภาวะผูน้ําของหัวหน้างานต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท 
ไปรษณียไ์ทยในสํานกังานใหญ่ มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั  .05 โดยมีค่า
ความสัมพนัธ์กนัในทางบวกหรือมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะทีคล้อยตามกนั  ( xyr  0.857) เมือ
พิจารณาตามความผกูพนัต่อองคก์รสามารถอธิบายไดด้งันี 
 ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะผูน้าํของหวัหน้างานต่อความผูกพนัต่อองค์กรของ
พนักงาน บริษทั ไปรษณียไ์ทยในสํานักงานใหญ่ ด้านความเชือมนัอย่างแรงกล้าในการยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์การ มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยมีค่า
ความสัมพนัธ์กนัในทางบวกหรือมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะทีคลอ้ยตามกนั  ( xyr  0.713) 
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 ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะผูน้าํของหวัหน้างานต่อความผูกพนัต่อองค์กรของ
พนกังาน บริษทั ไปรษณียไ์ทยในสาํนกังานใหญ่ ดา้นความเต็มใจทีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งมาก
เพือทาํประโยชน์ขององค์การ มีความสัมพนัธ์กันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยมีค่า
ความสัมพนัธ์กนัในทางบวกหรือมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะทีคลอ้ยตามกนั  ( xyr  0.729) 
 ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะผูน้าํของหวัหน้างานต่อความผูกพนัต่อองค์กรของ
พนกังาน บริษทั ไปรษณียไ์ทยในสํานกังานใหญ่ ดา้นความปรารถนาอย่างแรงกลา้ทีจะคงไวซึ้ง
ความเป็นสมาชิกภาพขององคก์าร มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยมีค่า
ความสัมพนัธ์กนัในทางบวกหรือมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะทีคลอ้ยตามกนั  ( xyr  0.727) 
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บทท ี5 

สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเรือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ภาวะผูน้าํของหวัหนา้งานกบัความผกูพนั
ต่อองคก์รของพนกังาน บริษทั ไปรษณียไ์ทยในสํานกังานใหญ่ จากกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน ผูว้ิจยัได้
แจกแบบสอบถามระหวา่งเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธนัวาคม 2554 ไดรั้บการตอบกลบัคืนมาครบทุก
ฉบบั  คิดเป็นร้อยละ 100 และไดน้าํขอ้มูลมาวิเคราะห์ประเมินผล สถิติทีใชใ้นการวิจยัคือค่าความถี 
(f) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลีย ( X ) และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product – moment correlation coefficient) 
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป   

 
สรุปผลการวจัิย 
 จากการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูล สรุปผลการวจิยัสามารถสรุปไดด้งันี 
 1.  การรับรู้ภาวะผูน้าํของหวัหนา้งาน บริษทั ไปรษณียไ์ทยในสํานกังานใหญ่ โดยรวม 
อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.20 เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ทงั 3 ดา้น 
โดยเรียงค่าเฉลียจากมากไปหานอ้ย ดงันี ดา้นสติปัญญาความรู้ความสามารถ  มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.25 
ดา้นลกัษณะทางดา้นเทคนิคทีเกียวขอ้งกบังาน มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.24 ดา้นลกัษณะทางสังคมและการ
มีปฏิสัมพนัธ์ มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.22  ดา้นบุคลิกภาพมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.16  ดา้นมิหลงัทางสังคม มี
ค่าเฉลียเท่ากบั 4.02 และดา้นลกัษณะทางกาย มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.01 ตามลาํดบั 
  2.  ระดบัความคิดเห็นเกียวกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน บริษทั ไปรษณียไ์ทย
ในสํานกังานใหญ่ โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.11 เมือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ทงั 3 ดา้น โดยเรียงค่าเฉลียจากมากไปหานอ้ย ดงันี ดา้นความปรารถนาอยา่ง
แรงกลา้ทีจะคงไวซึ้งความเป็นสมาชิกภาพขององคก์าร มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.14 ดา้นดา้นความเชือมนั
อยา่งแรงกลา้ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.12 และดา้นความ
เต็มใจทีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพือทาํประโยชน์ขององค์การ  มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.07 
ตามลาํดบั 
 3.  ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะผูน้าํของหวัหน้างานกบัความผูกพนัต่อองค์กร
ของพนกังาน บริษทั ไปรษณียไ์ทยในสํานกังานใหญ่ ทุกคู่ มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติทีระดบั .01โดยมีค่าความสัมพนัธ์กนัในทางบวกหรือมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะทีคลอ้ยตามกนั
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ทุกคู่  การรับรู้ภาวะผูน้าํของหัวหน้างานกบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังาน บริษทั ไปรษณีย์
ไทยในสาํนกังานใหญ่ มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั  .05 โดยมีค่าความสัมพนัธ์
กนัในทางบวกหรือมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะทีคลอ้ยตามกนั  ( xyr  0.857)   
  
การอภิปรายผล 
 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลวิจยัขา้งตน้ ผูว้จิยัไดน้าํไปสู่การอภิปรายผลดงันี 
 1. จากผลการวิจยั พบว่า การรับรู้ภาวะผูน้าํของหัวหน้างาน บริษทั ไปรษณียไ์ทยใน
สาํนกังานใหญ่ โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.20 เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยู่
ในระดับมาก ทัง 3 ด้าน โดยเรียงค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย ดังนี ด้านสติปัญญาความรู้
ความสามารถ มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.25 ดา้นลกัษณะทางดา้นเทคนิคทีเกียวขอ้งกบังาน มีค่าเฉลียเท่ากบั 
4.24 ดา้นลกัษณะทางสังคมและการมีปฏิสัมพนัธ์ มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.22  ดา้นบุคลิกภาพมีค่าเฉลีย
เท่ากบั 4.16  ดา้นมิหลงัทางสังคม มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.02 และดา้นลกัษณะทางกาย มีค่าเฉลียเท่ากบั
4.01 ตามลาํดบัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอรพรรณ  กอร่ม (2546) ไดท้าํการศึกษาเรือง ความคิดเห็น
ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทีมีต่อรูปแบบภาวะผูน้าํศึกษากรณีส่วนตรวจสอบภาษี 1-6 ศูนยบ์ริหารภาษี
ธุรกิจขนาดใหญ่กรมสรรพากร โดยมีการวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทีมีต่อ
รูปแบบภาวะผูน้าํแต่ละดา้นคือลกัษณะกระบวนการสือสารดา้นความสัมพนัธ์เกียวขอ้งระหวา่งกนั
ด้านกระบวนการตัดสินใจด้านแรงจูงใจด้านกําหนดเป้าหมายการทาํงานหรือการออกคาํสัง
ผลการวิจยัพบว่าผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแสดงความคิดเห็นว่ามีความตอ้งการรูปแบบภาวะผูน้าํโดยรวม
แบบมีส่วนร่วมส่วนในด้านของกระบวนการควบคุมและด้านการใช้กระบวนการภาวะผูน้าํนัน
พบว่าผูใ้ต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นว่ามีความต้องการรูปแบบภาวะผู ้นําโดยรวมแบบ
ปรึกษาหารือ 
 2.  จากผลการวิจัย พบว่า ระดับความคิดเห็นเกียวกับความผูกพันต่อองค์กรของ
พนกังาน บริษทั ไปรษณียไ์ทยในสํานกังานใหญ่ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 
4.11 เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ทงั 3 ดา้น โดยเรียงค่าเฉลียจากมากไปหานอ้ย 
ดงันี ดา้นความปรารถนาอย่างแรงกลา้ทีจะคงไวซึ้งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ มีค่าเฉลีย
เท่ากบั 4.14 ดา้นดา้นความเชือมนัอย่างแรงกลา้ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร มี
ค่าเฉลียเท่ากบั 4.12 และดา้นความเต็มใจทีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพือทาํประโยชน์ของ
องคก์าร  มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.07 ตามลาํดบั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของธญัญลกัษณ์ บรรจงแกว้ (2548) 
ได้ทาํการศึกษาเรือง ความผูกพนัต่อองค์กร :ศึกษาเฉพาะกรณีสํานักงานสรรพากรพืนที
กรุงเทพมหานคร 7 ผลการวิจยัพบว่า เจา้หน้าทีสํานกังานสรรพากรพืนทีกรุงเทพมหานคร 7  มี
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ความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ซึงเจา้หนา้ทีมีความผกูพนัต่อองคก์รสูงสุดใน
เรืองความภูมิใจ ทีจะบอกใครๆวา่ เป็นบุคลากรของสํานกังานสรรพากรพืนทีกรุงเทพมหานคร7 
และสิงทีทาํให้เจา้หน้าทีมีความผูกพนัต่อองค์กรตาํทีสุดในเรืองความขดัแยง้ทีเกิดขึนในองค์กร 
เนืองจากไม่ยอมฟังความคิดเห็นซึงกนัและกนั ส่วนปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์กร 
ไดแ้ก่ ลกัษณะส่วนบุคคล ลกัษณะของงาน ลกัษณะขององคก์ร และลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่ง
บุคคล 

3.  จากผลการวิจยั พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะผูน้าํของหัวหน้างานกบั
ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน บริษทั ไปรษณียไ์ทยในสาํนกังานใหญ่ ทุกคู่ มีความสัมพนัธ์กนั
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01โดยมีค่าความสัมพนัธ์กนัในทางบวกหรือมีความสัมพนัธ์กนัใน
ลกัษณะทีคล้อยตามกันทุกคู่   การรับรู้ภาวะผูน้าํของหัวหน้างานกับความผูกพนัต่อองค์กรของ
พนักงาน บริษทั ไปรษณียไ์ทยในสํานกังานใหญ่ มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที
ระดบั  .05 โดยมีค่าความสัมพนัธ์กันในทางบวกหรือมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะทีคล้อยตามกัน 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอีจิโมฟรอ (Ejimofor 2008) ไดศึ้กษาเรือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันคติ
ของครูในเรืองเกียวกบัทกัษะดา้นภาวะผูน้าํแบบเปลียนแปลงของอาจารยใ์หญ่ และความพึงพอใจ
ในการทาํงานของครูรวมทงัยงัทาํการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นคุณลกัษณะพืนฐานของ
อาจารยใ์หญ่ และทศันคติของพวกเขาในเรืองเกียวกบัระดบัความสามารถของพวกเขาในการแสดง
ลกัษณะภาวะผูน้าํแบบเปลียนแปลง ผลการวิจยัพบวา่ ทกัษะดา้นภาวะผูน้าํแบบเปลียนแปลงของ
อาจารยใ์หญ่มีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อระดบัความพึงพอใจในการทาํงานของครู อาจารยใ์หญ่
ทีปฏิบติังานอยู่ในโรงเรียนเดิมด้วยจาํนวนปีทีมากกว่า สามารถรับรู้ถึงลกัษณะภาวะผูน้าํแบบ
เปลียนแปลงไดม้ากกว่า ในขณะทีพบว่า จาํนวนปีในการมีประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพของ
อาจารยใ์หญ่และปัจจยัดา้นเพศยงัไม่นบัวา่เป็นตวัแปรทีมีนยัสําคญัในทศันคติของในเรืองเกียวกบั
ความสามารถในการแสดงลกัษณะภาวะผูน้าํแบบเปลียนแปลง ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั คือ ควร
ประกาศจดัตงัและส่งเสริมการใชโ้ปรแกรมการฝึกอบรมซึงจะช่วยในการส่งเสริมการพฒันาทกัษะ
ดา้นภาวะผูน้าํแบบเปลียนแปลงของอาจารยใ์หญ่ อาจารยใ์หญ่โรงเรียนมธัยมศึกษาควรเขา้ใจ
คุณลกัษณะพืนฐานทีจะส่งเสริมดา้นระดบัสติปัญญา,ความคิดสร้างสรรค์, การตดัสินใจ, ความรู้
และความกา้วหน้าของครูให้เพิมขึนได ้ และควรสามารถพฒันาทกัษะทีจะส่งเสริมการสร้างและ
ดาํรงรักษามิตรภาพระหวา่งเพือนร่วมงานของตนเองไดอี้กดว้ย และคณะกรรมการการศึกษาควรทาํ
การประเมินปัจจยัดา้นลกัษณะพืนฐานของอาจารยใ์หญ่/ครูในโรงเรียน ร่วมกบัการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของบุคลากรโรงเรียนไปโดยตลอดอย่างต่อเนือง และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวนัดี 
ทบัทิม (2546) ไดท้าํการศึกษาเรือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํของหวัหนา้งานตาม การรับรู้
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ของพนกังานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานระดบัปฏิบติัการของโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 
1 รูปแบบการวิจยัเป็นการวิจยัเชิงสหสัมพนัธ์ กลุ่มตวัอย่างเป็นพนกังานระดบัปฎิบติัการจาํนวน 
276 คน  ผลการวจิยัพบวา่ ภาวะผูน้าํของหวัหนา้งานตามการรับรู้ของพนกังานอยูใ่นระดบัสูง ภาวะ
ผูน้ําของหัวหน้างานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับความผูกพนัต่อองค์กรและประสิทธิผลของ
หน่วยงานอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ และความผกูพนัองคก์รของพนกังานมีความสัมพนัธ์ทางบวก
กบัประสิทธิผลของหน่วยงานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
 1.  ผูบ้ริหารควรสนบัสนุนการดาํเนินงานของพนกังานทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทียมกนั ซึงจะทาํให้
ไดรั้บความร่วมมือจากผูรั้บตรวจและสามารถปฏิบติังานตรวจสอบไดอ้ยา่งเตม็ที 
 2.  ฝ่ายบริหารควรให้การสนับสนุนข้อเสนอแนะ  แนวทางการแก้ไข  ของการ
ปฏิบติังานของพนกังาน เพือใหมี้การนาํไปปฏิบติัตาม 
 3.  ลกัษณะของนโยบายทีองคก์รกาํหนดควรมีแนวทางทีสามารถปฏิบติัจริง เพืออาํนวย
ความสะดวกในการปฏิบติัหนา้ที 
 4.  หน่วยงานภายในควรมีการจัดโครงสร้างองค์กรโดยมีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบติังานเพือการตรวจสอบทีโปร่งใส 
 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยครังต่อไป 
 ควรมีการวจิยัปัจจยัทีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน บริษทั ไปรษณียไ์ทย
ในสํานกังานใหญ่ เนืองจากความผูกพนัของพนกังานจะช่วยส่งเสริมพฤติกรรมทีแสดงออกของ
พนกังานทีมุ่งประโยชน์ขององคก์รเป็นหลกั  
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เลขทีแบบสอบถาม.............. 
แบบสอบถาม 

เรือง ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะผู้นําของหัวหน้างานต่อความผูกพนัต่อองค์กรของ
พนักงาน บริษัท ไปรษณย์ีไทยในสํานักงานใหญ่ 

คําชีแจง 
 แบบสอบถามฉบับนีเป็นส่วนหนึงของการทําวิจัยในระดับปริญญาโท  หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการประกอบการ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยมี
วตัถุประสงคเ์พือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ภาวะผูน้าํของหัวหนา้งานต่อความผกูพนัต่อ
องคก์รของพนกังาน บริษทั ไปรษณียไ์ทยในสาํนกังานใหญ่  
 แบบสอบถามนีเป็นขอ้คาํถามเกียวกบัการรับรู้ภาวะผูน้าํของหวัหนา้งานต่อความผกูพนัต่อ
องคก์รของพนกังาน บริษทั ไปรษณียไ์ทยในสํานกังานใหญ่ ประกอบดว้ย 4 ส่วน จาํนวน 7 หน้า 
ดงันี 

ส่วนที 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 6 ขอ้ 

ส่วนที 2 แบบสอบถามการรับรู้ภาวะผูน้าํของหวัหนา้งาน จาํนวน 38 ขอ้ 

  ส่วนที 3 แบบสอบถามความผกูพนัต่อองคก์ร จาํนวน 17 ขอ้ 

  ส่วนที 4 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอืนๆ 

  ผูว้ิจยัใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดตอบคาํถามในแบบสอบถามตามสภาพความ
เป็นจริงหรือตามความคิดเห็นของท่านให้ครบทุกขอ้ คาํตอบของท่านมีคุณค่าต่องานวิจยัอย่างยิง 
ผู ้วิจ ัยจะเก็บข้อมูลทีได้รับจากท่านเป็นความลับ โดยจะนําไปใช้ในการวิเคราะห์และสรุป
ผลการวจิยั เป็นภาพรวมสาํหรับงานวจิยัในครังนีเท่านนั ขอ้มูลทีตรงกบัความเป็นจริง และสมบูรณ์
จะช่วยใหก้ารวจิยัดาํเนินไปดว้ยความถูกตอ้งแม่นยาํ 
  ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงทีท่านใหค้วามร่วมมือ ในการตอบแบบสอบถามครังนี 

           
          

       นางสาวจนัทร์วลยั   เสนคราม 

          นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

           สาขาวชิาการประกอบการ 

              บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ส่วนท ี1 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

คําชีแจง โปรดทาํเครืองหมาย ( ) ลงใน ( ) หนา้ขอ้ความทีเป็นจริงเกียวกบัตวัท่าน 

1. เพศ 

1. (  ) ชาย     2. (  ) หญิง 
2. อาย ุ

1. (  ) ตาํกวา่หรือเท่ากบั 20 ปี   2. (  ) 21-30 ปี 

3. (  ) 31-40 ปี     4. (  ) 41-50 ปี 
5. (  ) มากกวา่ 50 ปีขึนไป 

3. ระยะเวลาการปฏิบติังาน 

1. (  ) ตาํกวา่หรือเท่ากบั 5 ปี   2. (  ) 6-10 ปี 

3. (  ) 11-15 ปี     4. (  ) 16-20 ปี 
5. (  ) 20-25 ปี     6. (  ) มากกวา่ 25 ปีขึนไป 

4. ระดบัการศึกษา 
1. (  ) ตาํกวา่ปริญญาตรี    2. (  ) โรงเรียนการไปรษณีย ์
3. (  ) ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า   4. (  ) สูงกวา่ปริญญาตรี 

5. สถานภาพ 

1. (  ) โสด     2. (  ) สมรส 

3. (  ) หยา่ร้าง 

6. ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่ง 

1. (  ) ลูกจา้งรายวนั – ประจาํ   2. (  ) พนกังานระดบั 1-2 

3. (  ) พนกังานระดบั 3-4    4. (  ) พนกังานระดบั 5-6 
5. (  ) พนกังานระดบั 7 
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ส่วนที 2  แบบสอบถามการรับรู้ภาวะผูน้าํของหัวหน้างานของพนกังาน บริษทัไปรษณียไ์ทย ใน
สาํนกังานใหญ่ 

คําชีแจง โปรดทาํเครืองหมาย  ลงในช่องวา่งทางขวามือทา้ยขอ้ความทีตรงกบัความคิดเห็นของ
ท่านทีมีต่อ หวัหนา้งาน มากทีสุดเพียงคาํตอบเดียว  

 

การรับรู้ภาวะผู้นําของหัวหน้างานของท่าน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ทสุีด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ทสุีด 

1.1 

1. ลกัษณะทางกาย 
มีสุขอนามยัทีดี 

5 4 3 2 1 

1.2 มีสุขภาพร่างกาย แขง็แรงสมบูรณ์ กระฉบักระเฉง 5 4 3 2 1 

1.3 มีสุขภาพร่างกายเอืออาํนวยต่อการปฏิบติังาน 5 4 3 2 1 

1.4 มีสุขภาพจิตดี ยมิแยม้แจ่มใส 5 4 3 2 1 

1.5 มีรูปร่างลกัษณะทางกายดี สง่าผา่เผย 5 4 3 2 1 

1.6 แต่งกายไดเ้หมาะสมกบักาลเทศะ 5 4 3 2 1 

2.1 

2. ภูมิหลงัทางสังคม 
เป็นผูที้มาจากครอบครัวทีดี 5 4 3 2 1 

2.2 เป็นผูที้คนในสังคมส่วนใหญ่ยอมรับวา่เป็นคนดี 5 4 3 2 1 

2.3 สามารถปรับตวัให้เขา้กบัสังคมทุกระดบัไดเ้ป็นอยา่งดี 5 4 3 2 1 

2.4 สามารถเรียนรู้ปัญหาสังคมรอบตวัไดอ้ยา่งรวดเร็ว 5 4 3 2 1 

2.5 สามารถปรับตวัเขา้กบัความเครียดไดใ้นทุกสภาวะ 5 4 3 2 1 

2.6 
มีความสามารถในการแสวงหาความรู้และรู้ทนัต่อ
เหตุการณ์ต่างๆ 5 4 3 2 1 

2.7 เป็นผูที้มีความซือสัตย ์สุจริต 5 4 3 2 1 

3.1 

3. สติปัญญาความรู้ความสามารถ 
มีคุณวฒิุทางการศึกษาเหมาะสมกบัลกัษณะงาน 5 4 3 2 1 

3.2 มีความรอบรู้ และเขา้ใจในการบริการของไปรษณีย ์ 5 4 3 2 1 
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การรับรู้ภาวะผู้นําของหัวหน้างานของท่าน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ทสุีด 

มาก 
ปาน
กลาง น้อย 

น้อย
ทสุีด 

3.3 
มีปฏิภาณไหวพริบ และความเฉลียวฉลาดในการ
แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 5 4 3 2 1 

3.4 
มีความรู้เกียวกบัคาํสังและระเบียบวธีิการปฏิบติังาน
ไปรษณีย ์ 5 4 3 2 1 

3.5 
มีวธีิการจูงใจบุคคลากรใหมี้ความร่วมมือในการ
ปฏิบติังาน 5 4 3 2 1 

3.6 
เป็นผูที้สามารถถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสารให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้ใจได ้ 5 4 3 2 1 

4.1 

4. บุคลกิภาพ 
มีความกระตือรือร้นในการทาํงาน 5 4 3 2 1 

4.2 เป็นผูใ้ฝ่ศึกษาคน้ควา้ หาความรู้อยูเ่สมอ 5 4 3 2 1 

4.3 
มีความสุขมุ เยอืกเยน็ รอบคอบ สามารถควบคุม
อารมณ์ไดดี้ 5 4 3 2 1 

4.4 มีพฤติกรรมเหมาะสม ถูกตอ้งกบักาลเทศะ 5 4 3 2 1 

4.5 มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์ 5 4 3 2 1 

4.6 มีความเชือมนัในตนเองและกลา้ตดัสินใจ 5 4 3 2 1 

4.7 
สามารถแสดงความคิดเห็นต่อทุกสถานการณ์ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 5 4 3 2 1 

5.1 

5. ลกัษณะทางด้านเทคนิคทีเกียวข้องกบังาน 
มีความสามารถทีจะบริหารงานใหมี้ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

5 4 3 2 1 

5.2 มีทกัษะและประสบการณ์ ในการบริหารงาน 5 4 3 2 1 

5.3 สามารถบริหารงานไดบ้รรลุเป้าหมายตามทีกาํหนดไว ้ 5 4 3 2 1 

5.4 มีความรับผดิชอบในการทาํงาน 5 4 3 2 1 

5.5 
เป็นผูมี้ความมุ่งมนั มานะอดทน สามารถแกไ้ขปัญหา
ไดจ้นสาํเร็จลุล่วง 5 4 3 2 1 
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การรับรู้ภาวะผู้นําของหัวหน้างานของท่าน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ทสุีด 

มาก 
ปาน
กลาง น้อย 

น้อย
ทสุีด 

5.6 
มีความเสียสละ และอุทิศเวลาส่วนตนในการทาํงาน
เตม็ตามศกัยภาพ 5 4 3 2 1 

6.1 

6. ลกัษณะทางสังคมและการมีปฏิสัมพนัธ์ 
สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้นไดดี้ 5 4 3 2 1 

6.2 มีการปรับตวัเขา้กบักระบวนการกลุ่มไดดี้ 5 4 3 2 1 

6.3 มีมนุษยสัมพนัธ์ดี เป็นกนัเอง 5 4 3 2 1 

6.4 มีความยดืหยุน่และยอมรับความคิดเห็นของผูอื้น 5 4 3 2 1 

6.5 
มีความสามารถในการประสานงานกบัหน่วยงานทงั
ภายในและภายนอกไดดี้ 5 4 3 2 1 

6.6 
มีเกียรติยศศกัดิศรีและเป็นทีเชือถือศรัทธาของบุคคล
ทวัไป 5 4 3 2 1 
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ส่วนท ี3 ความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน  บริษทั ไปรษณียไ์ทย ในสาํนกังานใหญ่ 

คําชีแจง โปรดทาํเครืองหมาย  ลงในช่องวา่งทางขวามือทา้ยขอ้ความทีตรงกบัความรู้สึกของ
ท่านมากทีสุดเพียงคาํตอบเดียว  

 

ความผูกพนัต่อองค์กรของท่าน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ทสุีด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ทสุีด 

 

 

1.1 

1. ด้านความเชือมันอย่างแรงกล้าในการยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 

ท่านคิดวา่การบริหารงานและเป้าหมายของ บริษทั 
ไปรษณียไ์ทย จาํกดั เหมาะสมดีแลว้ 

5 4 3 2 1 

1.2 
วฒันธรรมขององคก์ร เป็นสิงทีท่านเห็นดว้ยและ
ยอมรับ 5 4 3 2 1 

1.3 
ท่านมกัเชิญชวนเพือนหรือบุคคลภายนอกทีรู้จกัใหม้า
ทาํงานร่วมกนัใน บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั 5 4 3 2 1 

1.4 
ท่านมกัจะพดูถึง บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดัในดา้น
บวกใหผู้อื้นฟังเสมอ 5 4 3 2 1 

1.5 
ท่านคิดวา่ค่าตอบแทนทีไดรั้บ มีความเป็นธรรมและ
เหมาะสม กบักาํลงัและความสามารถของท่าน 5 4 3 2 1 

1.6 
ท่านคิดวา่บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดัไดว้างกฎระเบียบ
ทงัขอ้ปฏิบติัและบทลงโทษเหมาะสมแลว้ 5 4 3 2 1 

 

 

2.1 

2. ด้านความเต็มใจทจีะทุ่มเทความพยายามอย่าง
มากเพอืทาํประโยชน์ขององค์การ 

ท่านเตม็ใจทีจะงานล่วงเวลาใหก้บัองคก์ร แมว้า่จะ
ไม่ไดรั้บค่าตอบแทน 

5 4 3 2 1 

2.2 
เมือไดรั้บมอบหมายงาน ท่านจะทุ่มเทใหก้บังานนนั
อยา่งเตม็ที เพือใหง้านบรรลุผลสาํเร็จ 5 4 3 2 1 

2.3 
ท่านมีความรู้สึกวา่ ปัญหาของ บริษทั ไปรษณียไ์ทย 
จาํกดั คือปัญหาของท่าน 5 4 3 2 1 
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ความผูกพนัต่อองค์กรของท่าน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ทสุีด 

มาก ปาน
กลาง น้อย น้อย

ทสุีด 

2.4 
หากงานทีทาํออกมาไม่ดีอยา่งทีท่านตอ้งการ ท่านจะ
รู้สึกไม่สบายใจมาก 5 4 3 2 1 

2.5 
หากงานไม่แลว้เสร็จตามเป้าหมาย อนัดบัแรกทีท่าน
คิด คือ ตอ้งทาํใหไ้ด ้แมจ้ะมีขอ้จาํกดัจากเรืองส่วนตวั 5 4 3 2 1 

3.1 

3. ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าทจีะคงไว้ซึง
ความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ 

ท่านภูมิใจทีจะบอกกบัผูอื้นวา่เป็นบุคลากรของ บริษทั 
ไปรษณียไ์ทย จาํกดั 

5 4 3 2 1 

3.2 

ท่านรู้สึกลงัเลใจทีจะทาํหนา้ทีในฐานะเป็นตวัแทน
ของ ไปรษณีย ์เพือเขา้ร่วมในกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์** 

1 2 3 4 5 

3.3 
สาํหรับท่านแลว้ บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั ถือวา่เป็น
องคก์ารทีดีทีสุดแห่งหนึงทีน่าทาํงานดว้ย 5 4 3 2 1 

3.4 
ท่านรู้สึกต่อตา้นเมือมีผูอื้นพูดถึงองคก์รของท่าน
ในทางเสือมเสีย 5 4 3 2 1 

3.5 
ท่านยนิดีทีจะเลือกทาํงานกบั บริษทั ไปรษณียไ์ทย 
จาํกดั มากกวา่องคก์รอืนทีสามารถเลือกได ้ 5 4 3 2 1 

3.6 ท่านไม่เคยคิดจะลาออกไปทาํงานทีอืน 5 4 3 2 1 

 
ส่วนท ี4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืนๆ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก จ 
ค่าความเชือมันของแบบสอบถาม 
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ค่าความเชือมันของแบบสอบถาม 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  การหาค่าความเชือมัน  (Reliability)  

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.963 55 

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

B1 202.93 426.271 .306 .934 

B2 202.13 432.326 .161 .935 

B3 202.80 431.545 .085 .937 

B4 202.80 433.683 .095 .936 

B5 202.47 419.016 .568 .933 

B6 202.57 425.082 .371 .934 

B7 202.33 415.885 .518 .933 

B8 202.40 427.421 .223 .935 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



97 
 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

B9 202.23 416.668 .626 .932 

B10 202.63 429.689 .235 .935 

B11 202.77 421.771 .431 .934 

B12 202.17 423.523 .503 .933 

B13 202.07 419.582 .661 .933 

B14 202.30 418.424 .578 .933 

B15 202.27 428.892 .178 .936 

B16 202.73 415.099 .535 .933 

B17 202.90 411.334 .620 .932 

B18 202.77 411.771 .590 .932 

B19 202.70 415.390 .618 .932 

B20 202.53 419.292 .517 .933 

B21 202.90 407.817 .740 .931 

B22 202.67 413.333 .630 .932 

B23 202.50 420.672 .492 .933 

B24 203.03 416.723 .588 .933 

B25 202.97 425.551 .440 .934 

B26 203.27 439.099 -.081 .937 

B27 203.03 420.447 .474 .933 

B28 203.07 425.030 .379 .934 

B29 202.97 417.482 .574 .933 

B30 203.33 425.126 .290 .935 

B31 203.00 420.276 .457 .933 
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 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

B32 202.37 415.551 .691 .932 

B33 202.97 415.275 .579 .933 

B35 203.13 419.775 .555 .933 

B36 203.17 421.730 .390 .934 

B37 203.13 417.154 .570 .933 

B38 202.70 418.562 .553 .933 

C1 202.90 426.024 .365 .934 

C2 202.50 429.500 .199 .935 

C3 202.60 422.869 .381 .934 

C4 203.10 413.266 .553 .933 

C5 203.03 412.585 .680 .932 

C6 203.20 416.786 .484 .933 

C7 202.80 418.855 .573 .933 

C8 202.63 420.930 .544 .933 

C9 203.23 421.013 .485 .933 

C10 203.00 417.517 .512 .933 

C11 203.13 422.257 .441 .934 

C12 203.03 420.516 .426 .934 

C13 203.27 434.823 .067 .936 

C14 203.00 424.414 .438 .934 

C15 202.63 420.930 .544 .933 

C16 203.13 423.430 .464 .933 

C17 203.00 423.724 .429 .934 
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