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        การวิจัยนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1.) ศึกษาอิทธิพลของการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น า
ของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การ 2.) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้รูปแบบภาวะ
ผู้น าของผู้บังคับบัญชาและความผูกพันต่อองค์การ 3.) ศึกษาระดับการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าของ
ผู้บังคับบัญชา 4.) ศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การ และ 5.) เปรียบเทียบความผูกพันองค์การ โดย
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บังคับบัญชา ด้านเพศ อายุ และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกัน โดย
การใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสุ่มแบบชั้นภูมิจากกลุ่มตัวอย่าง
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 465 คน แบ่งออกเป็นผู้ปฏิบัติงานในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี จ านวน 131 คน และผู้ปฏิบัติงานในสังกัดคณะ จ านวน 334 คน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ค่าความแปรปรวนทางเดียว 
สถิติค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน และสถิติการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

        ผลการศึกษา พบว่า 1.) รูปแบบภาวะผู้น าที่สามารถท านายความผูกพันต่อองค์การ
โดยรวม รวมไปถึงความผูกพันต่อองค์การด้านการยอมรับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และค่านิยมขององค์การ 
และด้านความปรารถนาที่จะด ารงไว้ซึ่งคความเป็นสมาชิกภาพขององค์การได้นั้นมีเพียงรูปแบบภาวะ
ผู้น าเชิงปฏิรูป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในขณะที่ด้านความพยายามทุ่มเทอย่างเต็มที่เพ่ือ
ความส าเร็จขององค์การ พบว่า รูปแบบภาวะผู้น าที่สามารถท านายได้นั้น ได้แก่ รูปแบบภาวะผู้น าเชิง
ปฏิรูป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และรูปแบบภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบาย อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  2.) รูปแบบภาวะผู้น าเชิงปฏิรูปมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพัน
ต่อองค์การโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ความผูกพันต่อองค์การทั้งสามด้าน โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับด้านการยอมรับ
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และค่านิยมขององค์การ และมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับด้านความพยายามทุ่มเท
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อย่างเต็มที่เพ่ือความส าเร็จขององค์การ และด้านความปรารถนาที่จะด ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพ
ขององค์การในระดับต่ า นอกจากนี้รูปแบบภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยนยังมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความ
ผูกพันต่อองค์การโดยรวมอยู่ในระดับต่ า เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ความผูกพันต่อองค์การทั้งสามด้านอยู่ในระดับต่ า ในขณะที่รูปแบบภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบายไม่มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การด้านความปรารถนาที่จะด ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพของ
องค์การ หากแต่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การโดยรวม  รวมไปถึงความผูกพันต่อ
องค์การด้านการยอมรับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และค่านิยมขององค์การและด้านความพยายามทุ่มเทอย่าง
เต็มที่ เพ่ือความส าเร็จขององค์การอยู่ ในระดับต่ า   3.) การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าเชิงปฏิรูปของ
ผู้บังคับบัญชาโดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าเชิง
ปฏิรูปทั้งสี่ด้านอยู่ในระดับสูง โดยมีการรับรู้ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์มากที่สุด  รองลงมา 
ได้แก่ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และด้านการกระตุ้นทาง
ปัญญา นอกจากนี้การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยนโดยรวมอยู่ในระดับสูงเช่นกัน  เมื่อพิจารณ
เป็นรายด้าน พบว่า มีการรับรู้ด้านการให้รางวัลตามสถานการณ์และการบริหารแบบวางเฉยอยู่ใน
ระดับสูงทั้งสองด้าน ในขณะที่การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบายนั้นอยู่ในระดับปาน
กลาง  4.) ระดับความผูกพันต่อองค์การโดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับ
ความผูกพันต่อองค์การทั้งสามด้านอยู่ในระดับสูง โดยด้านความพยายามทุ่มเทอย่างเต็มที่ เพ่ือ
ความส าเร็จขององค์การอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านการยอมรับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
ค่ านิ ยมขององค์ การ  และด้ านความปรารถนาที่ จะด ารงไว้ซึ่ งความ เป็ นสมาชิ กภาพของ
องค์การ  5.) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาแตกต่างกัน มี
ความผูกพันต่อองค์การโดยรวม รวมถึงความผูกพันต่อองค์การด้านการยอมรับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
ค่านิยมขององค์การ และด้านความปรารถนาที่จะด ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การแตกต่าง
กัน 
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      This research aims to: 1.) study the influence of perception about 

supervisor’s leadership styles on employee engagement 2.) study the relationship 

between perception about supervisor’s leadership styles and employee engagement 

3.) study the level of perception about supervisor’s leadership styles 4.) study the level 

of employee engagement 5.) compare the level of employee engagement according to 

supervisor’s personal factors (sex, age and years of experience working with supporting 

staff). The 465 stratified random samples were Kasetsart University’s supporting staff, 

334 samples operating in all Faculties and 131 samples operating in Offce of the 

President Department. Data were collected by the questionnaires and statistical data 

analysis techniques were Percentage, Mean, Standard Deviation, t-test, One-way 

ANOVA, Pearson’s Correlation Coefficient, and Multiple Regression Analysis. 

        The findings were as follows; 1.) the leadership style that could predict the 

overall employee engagement and both of its elements, the Say and the Stay was only 
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transformational leadership at 0.01 level of significant. In addition, the factors influncing 

the Strive element included transformational leadership at 0.01 level of significant and 

laissez-faire leadership at 0.05 level of significant. 2.) Transformational leadership 

yielded moderately positive correlation with the overall employee engagement. When 

considering individual elements, it also yielded moderately positive correlation with the 

Say, but low positive correlation with the Strive and the Stay element. Transactional 

leadership was found low positively correlated with the overall employee engagement 

and all of its three individual elements. Laissez-faire leadership yielded low positive 

correlation with the overall employee engagement, the Say and the Strive element, 

however; this style was found to hold no relationship with the Stay element. 3.) 

Perception about transformational leadership was generally high.When considering 

individual elements, all of four elements were also highly perceived. Idealized 

Influence was the highest, Inspirational Motivation, Individualized Consideration and 

Intellectual Stimulation were the second, third, and fourth respectively. Transactional 

leadership was perceived at the high level. Both of its elements; Contigent Reward and 

Management by Exception were also perceived at high level. While laissez-faire 

leadership was perceived at moderate level. 4.) The overall level of employee 

engagement was highh. When considering individual elements, the Say, the Strive and 

the Stay were found to be at a high level. 5.) Supporting staff with different years of 

experience working with current supervisors held a different level of overall employee 



 จ 

engagement including the Say and the Stay elements. 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยความอนุเคราะห์และการสนับสนุนจากหลายภาค
ส่วน โดยเริ่มต้นผู้วิจัยขอขอบพระคุณสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่มอบโอกาสทางการศึกษา
ให้แก่ผู้วิจัยได้รับการประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ รวมถึงการพัฒนาความรู้ความสามรถและทักษะต่างๆ 
ตลอดจนการมอบทุนส่งเสริมการศึกษาให้แก่ผู้วิจัย 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดาวิษา ศรีธัญรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษาผู้สละเวลา
อันมีค่าช่วยชี้แนะแนวทางต่างๆ ในการจัดท าวิทยานิพนธ์นี้จนเสร็จสมบูรณ์ด้วยความทุ่มเทและเอาใจใส่
เป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. จิรประภา อัครบวร ประธานกรรมการวิทยานิพนธ์ ที่
ช่วยอนุเคราะห์เข้าร่วมเป็นประธานกรรมการวิทยานิพนธ์  ตลอดจนช่วยชี้แนะองค์ความรู้และข้อมูล
ต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการจัดท าวิทยานิพนธ์เป็นอย่างยิ่ง  ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร. 
วิษณุพงศ์ โพธิพิรุฬห์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ที่กรุณาเข้าร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อีก
ทั้งให้ค าแนะน าและพิจารณาความถูกต้องเพ่ือให้วิทยานิพนธ์นี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  ขอขอบพระคุณรอง
ศาสตราจารย์ ดร. วิชัย อุตสาหจิต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หฤทัย น าประเสริฐชัย ที่ให้ความ
อนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม  อันเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการด าเนินการจัดท าเครื่องมือในการวิจัย 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ที่ได้ให้ความอนุเคราห์ใน
การเข้ า ไป เก็บ รวบรวมข้ อมู ล  รวมถึ งขอขอบพระคุณ บุ คลากรสายสนั บสนุ น วิ ชาการใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็น
อย่างดี ซึ่งนับว่าเป็นส่วนส าคัญยิ่งในการจัดท าวิทยานิพนธ์ 

ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และพ่ีชายที่ให้การสนับสนุนทางการศึกษา รวมถึงให้ความตลอด
การด าเนินการวิจัยนี้ช่วยเหลือในทุกๆ ด้านเพ่ือให้การศึกษาในระดับปริญญาโทนี้ส าเร็จไปได้ด้วยดี 
ตลอดจนท าให้ผู้วิจัยได้รับองค์ความรู้ เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ และสามารถพัฒนาตนเองได้มากยิ่งขึ้น 

ขอขอบคุณพ่ีๆ เพ่ือนๆ น้องๆ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ให้ความช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า 
และให้ก าลังใจ 
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งานวิจัยที่ผู้วิจัยได้ศึกษาและอ้างอิงถึงในวิทยานิพนธ์ รวมถึงที่มิได้เอ่ยนามที่ให้อุปการคุณในการจัดท า
วิทยานิพนธ์ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงมา ณ ที่นี ้
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บทท่ี 1 
 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 

โลกในยุคปัจจุบันอยู่ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว
ทั้ งในด้ านสั งคม  เศรษฐกิจ  การเมื อง และเทคโน โลยี  สถาบัน อุดมศึกษาทั่ ว โลกรวมถึ ง
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยต่างต้องเผชิญกับสภาพการแข่งขันที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ส่งผล
ให้สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องด าเนินกิจการโดยค านึงถึงความอยู่รอด พร้อมทั้งวางแผนเพ่ือรับมือ
กับการแข่งขันที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกันต้องยังคงสานต่อเจตนารมณ์ของการเป็นสถาบันที่ผลิตบุคลากร
ให้มีคุณภาพด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจึงต้องมีการพัฒนาและปรับตัว 
และวางแผนยุทธศาสตร์ในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานเพ่ือพร้อมรับกับสภาพการแข่งขันที่
รุนแรงมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน ตลอดทั้งสามารถสร้างขัดความสามารถและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน
ให้แก่องค์การได ้(สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์, 2560) 
 ในทุกองค์การนั้นจ าเป็นต้องประกอบด้วยบุคคลเป็นส าคัญ หากปราศจากบุคลากรที่มี
คุณภาพ มุ่งมั่นทุ่มเท และปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับพันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์การ
แล้วนั้น องค์การก็จะไม่สามารถผลิตผลงานที่มีประสิทธิภาพ และด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน (Baumruk, 
2006) ดังนั้นเมื่อโลกอยู่ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์นี้ องค์การจึงจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการในทุก
ภาคส่วน รวมไปถึงการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งก าลังส าคัญในการขับเคลื่อน
และพัฒนาองค์การเพ่ือเตรียมความพร้อมและรับมือในการด าเนินงานต่างๆให้สอดรับกับบริบทการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือให้องค์การสามารถเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน ตลอดจนบรรลุเป้าหมายที่องค์การตั้ง
ไว้อย่างยั่งยืน 
 สถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบันทั้งมหาวิทยาลัยภาครัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐต่างก็ศึกษาทิศทางในการวางแผนพัฒนาเพ่ือปรับปรุง เปลี่ยนแปลงองค์การให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง ตลอดจนมีการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์โดย
มุ่งเน้นศักยภาพของบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือให้สามารถแข่งขันกับสถาบัน อุดมศึกษาอ่ืนๆได้ โดยบุคลากร
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ในมหาวิทยาลัยแบ่งเป็น 2 สายงานหลัก คือ บุคลากรสายวิชาการซึ่งท าหน้าที่ด้านการเรียนการสอน  
และ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการซึ่งมีหน้าที่ส าคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติงานทั้งทางด้านการ
บริหารและด้านวิชาการ (เอกอนงค์ คงประสม & วสุ เชาวพานนท์, 2554) บุคลากรสายสนับสนุนนั้น
มีความส าคัญในการช่วยผลักดันและส่งเสริมแผนนโยบายและกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาซึ่งเป็นกรอบส าคัญในการด าเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาต่างๆให้ปฏิบัติตามแนวทางและเกณฑ์มาตรฐาน โดยจัดให้มีการจัดท าระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน  (ส านักกงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา , 2557) เมื่อเป็นเช่นนี้จึงเห็นได้ว่า การด าเนินงานขับเคลื่อนแผน
นโยบายของมหาวิทยาลัยนั้นจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรทุกภาคส่วน ทั้งบุคลากรสาย
วิชาการผู้ซึ่งมีภารกิจหลักในด้านการเรียนการสอน งานวิจัย บริการทางวิชาการ และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมในหน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิต รวมไป
ถึงบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการผู้ซึ่งเป็นบุคลากรผู้ซึ่งมีภารกิจหลักในการด าเนินงานสนับสนุนทาง
วิชาการของสถาบันอุดมศึกษาและเป็นผู้ขับเคลื่อนการด าเนินการต่างๆภายในสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง
ในด้านงานบริการวิชาการ งานบริหารและงานธุรการ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558a) ซึ่งหาก
ปราศจากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการแล้วนั้น สถาบันอุดมศึกษาก็จะปราศจากบุคลากรส าคัญใน
ด้านการปฏิบัติการ ผู้ที่จะด าเนินการน านโยบาย ยุทธศาสตร์ ตลอดจนแผนการด าเนินงานต่างๆไปสู่
กระบวนการด าเนินงานและการปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วง สอดคล้องกับเป้าหมายให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สถาบันอุดมศึกษาวางไว้ได้ 

การปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ. 2558 จากเดิมที่เคยเป็น
มหาวิทยาลัยของรัฐซึ่งมีความเป็นส่วนราชการโดยสมบูรณ์ มาเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐซึ่งมิใช่
มหาวิทยาลัยเอกชนและมิใช่รูปแบบรัฐวิสาหกิจนั้น (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558c) ส่งผลให้
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยมีความเป็นอิสระและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการบริหาร
จัดการทางการเงิน งบประมาณ การบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ที่มหาวิทยาลัยนั้นสามารถ
ก าหนดทิศทางการบริหารจัดการภายในด้วยตนเองได้ รวมไปถึงการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาก็
สามารถเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานได้โดยง่าย
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (วิโรจ อ่ิมพิทักษ์, 2558) 

 ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดังที่กล่าวมา 
มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างการก าหนดนโยบาย การบริหารงานด้านต่างๆ รวมไป
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ถึงการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดไว้ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถเพ่ิมขีดความสามารถและ
ศักยภาพในการแข่งขันกับสถานบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ ที่ในปัจจุบันล้วนต่างก็แปรสภาพเป็นมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐเช่นกัน อีกทั้งมหาวิทยาลัยนั้นยังคงต้องสานต่อเจตนารมณ์ในการสร้างสรรค์และผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพด้วยเช่นกัน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558c) เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจึงเห็นได้ว่า 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งนับได้ว่ามีความส าคัญยิ่ง เนื่องด้วย
ทรัพยากรบุคคลนั้นเป็นทรัพยากรที่ส าคัญและเป็นผู้ด าเนินงานด้านต่างๆ ตลอดจนเป็นผู้บริหาร
จัดการทรัพยากรต่างๆ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยิ่งไปกว่านั้นการบริหารจัดการบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยนั้นมี
ความส าคัญและเป็นประเด็นเร่งด่วนที่จะช่วยเอ่ือต่อการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัย ด้วย
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทั้งในหน่วยงานสังกัดส านักงานอธิการบดี อันได้แก่ กองงาน ศูนย์ และ
ส านักต่างๆ และหน่วยงานสังกัดคณะ อันได้แก่ คณะ วิทยาลัย สถาบัน และส านักต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558c) นั้นเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญต่อการเป็นก าลัง
ขับเคลื่อนการด าเนินงานสนับสนุนงานทางวิชาการ และการปฏิบัติการด้านต่างๆ ทั้งในด้านการ
บริหาร การบริการวิชาการ งานวิจัย งานวิชาชีพเฉพาะ ตลอดจนงานธุรการให้ส าเร็จลุล่วง สอดคล้อง
กับนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2559c) อีกทั้ง
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการนั้นยังเป็นผู้ปราศจากวาระในการด ารงต าแหน่งบริหาร เมื่อเป็นเช่นนี้
จึงเห็นได้ว่า การบริหารจัดการบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยจึงมีความส าคัญและ
จ าเป็นเพ่ือให้บุคลากรพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2559c) และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ อีก
ทั้งเพ่ือช่วยเป็นก าลังสนับสนุนในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคมและประเทศชาติต่อไป  

สถาบันอุดมศึกษาต้องอาศัยบุคลากรที่มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถ และมีความมุ่งมั่น
ทุ่มเทในการท างานเพ่ือองค์การอย่างเต็มที่เพ่ือรักษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลผลิตของ
องค์การที่ช่วยสร้างและรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขัน  (Baron, 2012) การที่จะรักษาและ
พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้และความสามารถไว้ในองค์การ จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญและต้องมี
ผู้บริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือสามารถบริหาร จูงใจ พัฒนาบุคลากรให้มุ่งมั่นตั้งใจ
ปฏิบัติงานให้สอดรับกับเป้าหมาย และปรารถนาที่จะด ารงรักษาสภาพความเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ ซึ่งปัจจัยส าคัญที่จะสามารถช่วยสร้างความส าเร็จให้แก่องค์การพร้อมทั้งน าพาให้บุคลากร
เติบโตไปพร้อมกับองค์การ โดยการดึงศักยภาพในตัวของบุคลากรให้ใช้ความรู้ความสามารถที่มี 
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ปฏิบัติงานด้วยความพยายามทุ่มเทอย่างเต็มที่เพ่ือผลิตผลงานที่มีคุณภาพซึ่งก็จะสมารถสร้างความ
ภาคภูมิใจ การมองเห็นคุณค่า และความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเองให้แก่บุคลากร ตลอดทั้งมี
ความจงรักภักดแีละปรารถนาที่จะด ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกท่ีดี เพ่ือสร้างผลลัพธ์แห่งความส าเร็จทั้ง
ในระดับบุคคลและระดับองค์การนั้น คือ ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การ (Sarti, 2014) 

ความผูกพันต่อองค์การเป็นปัจจัยร่วมระหว่างความรู้สึกและเหตุผลที่มีความสัมพันธ์ไปสู่งาน
และองค์การ บุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์การจะมีความจงรักภักดี และภาคภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิก
และเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ยอมรับเป้าหมายขององค์การรวมไปถึงมีความมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างเต็ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานเพ่ือความส าเร็จขององค์การ (Shuck & Wollard, 2009) เมื่อเป็นเช่นนี้จะเห็นได้
ว่า หากบุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การแล้วนั้นบุคลากรก็จะมีความพยายามและทุมเทในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่และสอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และความปรารถนาขององค์การด้วย
ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การเพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ในงานและเพ่ือความส าเร็จของ
องค์การอย่างยั่งยืน 

ทั้งนี้ Melcrum (2015) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องพลังขับเคลื่อนส าคัญที่มีอิทธิพลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานย่อยแต่ละหน่วยงาน โดยให้บุคลากรระบุสาม
สิ่งที่ส าคัญที่สุดจากทั้งหมดสิบห้าสิ่งที่ขับเคลื่อนและสร้างความผูกพันที่มีต่อองค์การของบุคลากรได้ 
พบว่า ร้อยละ 48 ของบุคลากรระบุว่า ผู้บังคับบัญชา (Supervisor) คือผู้ที่เป็นพลังขับเคลื่อนส าคัญ
ที่สุดที่เป็นหัวใจส าคัญในการสร้างความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจึงอาจกล่าว
ได้ว่าผู้บังคับบัญชาเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนและสร้างความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงาน (Kouzes & Posner, 2012) โดยผู้บังคับบัญชานั้นมีบทบาทส าคัญทั้งโดยตรงและโดยอ้อม 
เป็นผู้ตัดสินใจ วางแผน ก าหนดเป้าหมาย แผนการด าเนินงาน  เป็นผู้สื่อสารและให้การยอมรับชื่นชม
และให้รางวัลแก่บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดี รวมถึงเป็นผู้ที่สามารถโน้มน้าวจูงใจและมีอิทธิพล
ต่อ ความรู้สึกและความมั่นคงทางจิตใจโดยการส่งเสริมและสนับสนุนสภาพแวดล้อมที่ดีต่อความรู้สึก
และจิตใจแก่บุคลากร (Popli & Rizvi, 2016) 

Hay (2002) ยังได้ท าการศึกษาแนวโน้มของความผูกพันต่อองค์การทั่วโลก โดยศึกษาการ
รับรู้และความรู้สึกที่มีต่อผู้บังคับบัญชาของบุคลากรจาก 330 องค์การใน 50 ประเทศ พบว่า ความ
ตั้งใจและเหตุผลที่ท าให้บุคลากรลาออกจากงานเนื่องจากการไม่มีความสุขและไม่มีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นผลมาจากการรับรู้ของบุคลากรที่มีต่อพฤติกรรมและรูปแบบการท างานของ
ผู้บังคับบัญชา 

นอกจากนี้ Saks (2006)พบว่าปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จขององค์การในโลกยุคที่
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว คือ ภาวะผู้น าของ
ผู้บังคับบัญชา ซึ่งผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ที่มีหน้าที่บริหารจัดการ รับผิดชอบในการติดตามและให้ข้อมูล
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ย้อนกลับ สร้างปฏิสัมพันธ์และสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และสิ่งส าคัญนั่นคือการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชา โดยผู้บังคับบัญชานั้นจะต้องเป็นบุคคลที่มีภาวะผู้น าซึ่งจะท าให้
ได้รับการยอมรับ ไว้วางใจ และสามารถโน้มน้าวจูงใจเพ่ือให้เกิดความร่วมมือจากผู้ใต้บังคับบัญชา 
ดังนั้นการรับรู้ภาวะผู้น าของผู้ใต้บังคับบัญชาจึงมีความส าคัญในการสร้างให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความ
ผูกพัน ยินดีและเต็มใจที่จะทุ่มเทในการท างาน พยายามอย่างสุดความสามารถในการปฏิบัติงานให้
ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 

จากการรับรู้ของบุคลากรที่มีต่อพฤติกรรมผู้บังคับบัญชานั้น ยังได้มีการศึกษาต่อไปถึงการ
รับรู้รูปแบบภาวะผู้น าของบุคลากรโดย Vito, Higgins, and Denney (2014) ได้ท าการศึกษาการ
รับรู้รูปแบบภาวะผู้น าเชิงปฏิรูปและการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยนของบุคลากรในประเทศ
สิงคโปร์ พบว่า ทั้งสองปัจจัยมีผลกระทบเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การในด้านความตั้งใจและ
เจตนาที่จะคงความเป็นสมาชิกภาพขององค์การในระดับสูง อีกทั้งยังส่งผลต่อความพยายามทุ่มเท
เพ่ือให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นด้วยเช่นกัน  

อย่างไรก็ตามความท้าทายที่ส าคัญของผู้บังคับบัญชานั้นยังคงเป็นการสร้างความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงาน (Kouzes & Posner, 2012) เมื่อเป็นเช่นนี้จึงเกิดค าถามต่อไปว่า ภาวะผู้น า
รูปแบบใดที่จะสามารถเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนได้ เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่อย่างสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทอย่างแรงกล้าปฏิบัติงานอย่าง
เต็มศักยภาพ ตลอดทั้งปรารถนาที่จะด ารงรักษาความเป็นสมาชิกภาพขององค์การเพ่ือเป็นหนึ่งก าลัง
ส าคัญที่จะขับเคลื่อนองค์การสู่ความส าเร็จตามที่ตั้งไว้ 
 จากความส าคัญที่ได้กล่าวมานี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าที่
มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน 
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1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย  

1.2.1 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อความผูกพัน
องค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

1.2.2 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาและความ
ผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

1.2.3 เพ่ือเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บังคับบัญชาด้าน
เพศ อายุ และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกัน 

1.2.4 เพ่ือศึกษาการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

1.2.5 เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

 

1.3 ค าถามวิจัย 

1.3.1 การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชามีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนหรือไม่ อย่างไร 

1.3.2 การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ 
อย่างไร 

1.3.3 ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขนที่มีปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บังคับบัญชาด้านเพศ อายุ และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคลากรสายสนับสนุนวิขาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนที่แตกต่างกัน
แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

1.3.4 รูป แบบภาวะผู้ น าของผู้ บั งคั บบั ญ ชาที่ บุ คลากรสายสนั บ สนุ น วิ ช าการใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนรับรู้เป็นแบบใด 

1.3.5 ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขนอยู่ในระดับใด  



 7 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 

 การศึกษาเรื่อง การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขนนี้ ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
  1.4.1.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บังคับบัญชาด้านเพศ อายุ และ
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกัน การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าเชิงปฏิรูป การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าเชิง
แลกเปลี่ยน และการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบายของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
  1.4.1.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 
ดังต่อไปนี้ การยอมรับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และค่านิยมขององค์การ ความพยายามทุ่มเทอย่างเต็มที่
เพ่ือความส าเร็จขององค์การ และความปรารถนาที่จะด ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ 

1.4.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.4.2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งหมายถึง 
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยหรือพนักงานเงินงบประมาณแผ่นดิน พนักงานเงินรายได้ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างประจ าสายสนับสนุนวิชาการ ผู้มีหน้าที่หลักในการด าเนินงานสนับสนุนทาง
วิชาการ ซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดส านักงานอธิการบดี และหน่วยงานสังกัดคณะของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน รวมทั้งสิ้น 4,564 คน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2560d)  
  1.4.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดในการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
ของ Yamane (1973) ซึ่งได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างดังนี้ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการผู้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานสังกัดส านักงานอธิการบดี และหน่วยงานสังกัดคณะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตบางเขน รวมทั้งสิ้น 368 คน โดยได้ใช้การสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) 
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1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.5.1 ประโยชน์ทางด้านวิชาการ 
 การศึกษาเรื่อง การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขนนั้นสามารถน าไปใช้เพ่ือเป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการให้แก่นักวิชาการและผู้ที่สนใจ
ศึกษาความสัมพันธ์และผลกระทบของการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อความผูกพัน
ต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยซึ่งอาจมีลักษณะที่แตกต่างจากบุคลากร
ในองค์การเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ ทั้งนี้จึงเป็นการต่อยอดองค์ความรู้และเป็นการน าองค์
ความรู้ในรูปแบบของแนวคิด ทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติอีกด้วย 
 1.5.2  ประโยชน์ทางด้านวิชาชีพ 
 ผลจากการศึกษาเรื่อง การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาที่มีอิทธิพลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย กรณีศึกษามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนนี้ท าให้ทราบถึงความสัมพันธ์และผลกระทบของการรับรู้รูปแบบ
ภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งบุคลากร ผู้บังคับบัญชา กองการเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมหาวิทยาลัย
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่างๆ ได้ดังนี้ 
  1.5.2.1 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน 
  หากองค์การน าผลการวิจัยไปใช้ในการออกแบบการพัฒนาบุคลากรระดับบังคับ
บัญชาบุคลากรจะมีผู้บังคับบัญชาที่มีภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้บุคลากรเกิดความผูกพัน
ต่อองค์การ ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรเกิดความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และเกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ 
  1.5.2.2 ผู้บังคับบัญชา 
  ผู้บังคับบัญชาทราบและเข้าใจถึงแนวทางในการน าไปปฎิบัติที่สามารถช่วยในการ
พัฒนาภาวะผู้น าของตนเองได้ เพ่ือเอ้ือให้เกิดความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรใต้บังคับบัญชาอัน
เป็นการเอ่ือให้เกิดการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
  1.5.2.3 กองการเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 
  กองการเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนสามารถน า
ผลการวิจัยของการศึกษานี้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาสายอาชีพ เช่น การเลื่อนขั้น
เลื่อนต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย การคัดเลือกผู้บริหารหรือ
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ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัย การอบรมและพัฒนาภาวะผู้น า 
อันจะเป็นการพัฒนาไปในทิศทางท่ีส่งเสริมให้เกิดความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร  
  1.5.2.4 มหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนทราบระดับความผูกพันต่อองค์การ
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยและสามารถน าผลการวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาที่ช่วยเอ้ือให้เกิดความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยอันก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานอันพึงประสงค์ 
  1.5.2.5 มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐอ่ืนๆ 
  มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐอ่ืนๆ สามารถน าผลการวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่างๆ ทั้งในด้านการสรรหาคัดเลือกบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ การพัฒนาและฝึกอบรมภาวะผู้น า ตลอดจนเป็นแนวทางในการเลื่อนขั้นเลื่อน
ต าแหน่งของผู้บังคับบญชาสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย อันจะเป็นการเอ้ือให้เกิดความ
ผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย 
 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1.6.1 ผู้บังคับบัญชา หมายถึง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งหัวหน้างานโดยตรงของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยหรือพนักงานเงินงบประมาณ
แผ่นดิน พนักงานเงินรายได้ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ าสายสนับสนุนวิชาการ ผู้มีหน้าที่หลัก
ในการด าเนินงานสนับสนุนทางวิชาการ ซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดส านักงานอธิการบดีและ
หน่วยงานสังกัดคณะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
 1.6.2 ภาวะผู้น า หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงถึงคุณลักษณะของผู้บังคับบัญชาในการ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการใช้อิทธิพลหรือความสามารถในการจูงใจให้บุคคลหรือกลุ่ม
ปฏิบัติตามความต้องการด้วยความยินดีและเต็มใจ และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษา รูปแบบ
ภาวะผู้น าเชิงปฏิรูป และรูปแบบภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยน (Bass & Avolio, 1990) 
 1.6.3 รูปแบบภาวะผู้น าเชิงปฏิรูป หมายถึง พฤติกรรมของผู้บังคับบัญชาในการจูงใจและมี
อิทธิพลต่อผู้ใต้บังคับบัญชา โดยมุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงาน
ด้วยความพยายามเกินกว่าที่ ได้คาดหวังไว้ เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในการน าไปสู่ประโยชน์และการบรรลุเป้าหมายของกลุ่มและองค์การ โดยมี
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องค์ประกอบของพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ ดังนี้ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรง
บันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา และการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
 1.6.4 รูปแบบภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยน หมายถึง พฤติกรรมของผู้บังคับบัญชาในการจูงใจ
ผู้ ใต้บั งคับบัญชา โดยมุ่ งเน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนโดยการให้ รางวัลหรือลงโทษเพ่ือให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ได้คาดหวังไว้ในการน าไปสู้การบรรลุความต้องการและเป้าหมายที่
กลุ่มและองค์การตั้งไว้  โดยมีองค์ประกอบของพฤติกรรม ดังนี้ การให้รางวัลตามสถานการณ์ และ
การบริหารแบบวางเฉย 

1.6.5 รูปแบบภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบาย หมายถึง พฤติกรรมของผู้บังคับบัญชาที่
หลีกเลี่ยงการใช้อิทธิพลที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ปราศจากความพยายามในการเปลี่ยนแปลง พัฒนา 
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด าเนินการปฏิบัติงานตามแบบแผนเดิมที่เคยปฏิบัติ ตลอดจนหลีกเลี่ยงการ
ตัดสินใจหรือการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 
 1.6.6 ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์การ (Employee Engagement) หมายถึง ทัศนคติ 
ความรู้สึก และพฤติกรรมเชิงบวกของบุคลากรที่มีต่อองค์การ มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 
ยอมรับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และค่านิยมขององค์การ มีความพยายามทุ่มเทอย่างเต็มที่เพ่ือความส าเร็จ
ขององค์การ และมีความปรารถนาที่จะด ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ 
 1.6.7 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยหรือ
พนักงานเงินงบประมาณแผ่นดิน พนักงานเงินรายได้ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ าสาย
สนับสนุนวิชาการ ผู้มีหน้าที่หลักในการด าเนินงานสนับสนุนทางวิชาการ ซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงาน
สังกัดส านักงานอธิการบดีและหน่วยงานสังกัดคณะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
 



 
 

บทท่ี 2  
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การวิจัยเรื่อง การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้ภาวะผู้น ารูปแบบต่างๆ ของผู้บังคับบัญชา 
และความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตบางเขน  โดยผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนเอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาก าหนดเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษาดังต่อไปนี้ 
 
  2.1 บริบทระบบทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น า 
  2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์การ 
  2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  2.5 สมมติฐานในการวิจัย 
  2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  2.7 ข้อมูลมหาวิทยาลัยที่ใช้ในการวิจัยโดยสังเขป 
 

2.1  บริบทระบบทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

2.1.1 ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการที่ผู้น าประยุกตใ์ช้ศิลปะและกลยุทธ์ในการ

สรรหา คัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะแก่การปฏิบัติงานในองค์การ อีกทั้งผู้น ายังมีการพัฒนา 
และรักษาให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์การสามารถเรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถเพ่ือความ
ทุ่มเทในการปฏิบัติงานให้แก่องค์การ ตลอดจนสามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  
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(Youndt, Snell, Dean, & Lepak, 1996) เช่นเดียวกับที่ Reutzel, Belsito, and Collins (2016) 
กล่าวว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึงการแสวงหาวิธีการในการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการบุคลากรขององค์การ เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลที่มีคุณภาพ มีคุณสมบัติ และจ านวนที่เหมาะสมกับ
องค์การ รวมไปถึงการพัฒนาความสามารถ ความรู้ ทักษะการดูแลรักษาบุคลากร และทัศนคติอันดี
ต่อการท างาน เพื่อให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเพ่ิมความพึงพอใจในความต้องการ
ของบุคลากรแต่ละบุคคล 

นอกจากนี้การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยังหมายถึง กระบวนการในด้านต่างๆ ที่องค์การจัด
วางแผนไว้เพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามความจ าเป็นและความต้องการ เมื่อผ่านการ
คัดเลือกและได้มาซึ่งบุคลากรตามแผนดังกล่าวแล้วจะมีการก าหนดแนวทางในการตอบแทน พัฒนา 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมไปถึงก าหนดวิธีการที่จะให้ความมั่นคงในชีวิตการท างาน ตลอดจนการ
ที่จะด ารงรักษาบุคลากรไว้จหรือจะพิจารณาให้พ้นจากงานตามวาระหรือด้วยสาเหตุอ่ืน เช่น ไม่
สามารถท่ีจะปฏิบัติงานต่อไปได้ไม่ว่าจะด้วยการด้อยความสามารถหรือการประพฤติที่ไม่สมควรก็ตาม 
ในกรณีดังกล่าว ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานอาจจะไม่เคยพบกัน แต่ผู้ปฏิบัติจะต้องเดินไปตามเส้นทางที่
วางไว้(พนัส หันนาคินทร์, 2552) 

จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การที่ผู้บริหารใช้
ทักษะและประสบการณ์ในการท างานด้านบุคลากรในองค์การเกี่ยวกับการวางแผนอัตราก าลัง การ
สรรหาและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลที่มีประสิทธิภาพเข้าท างานในองค์การ การธ ารงรักษา และพัฒนา
บุคลากร ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานและการพิจารณาให้บุคลากรพ้นจากงานด้วยวิธีการ
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโอน ย้าย ปลดออก และเกษียณอายุ เป็นต้น เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
คงอยู่กับองค์การตราบนานเท่านาน 

2.1.2 ความส าคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 ความส าคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญยิ่งประการหนึ่ง
ของการบริหารเพราะเมื่อได้เลือกสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าปฏิบัติงานแล้ว เมื่อเวลา
ผ่านไปความรู้ต่างๆ ก็ลดน้อยลงไป ประกอบกับวิทยาการต่างๆเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น รวมทั้งเทคนิค
การปฏิบัติงานได้เปลี่ยนไป เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับ เหตุการณ์
ปัจจุบัน และจ าเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากร (Youndt et al., 1996) เช่นเดียวกับธัญญา ผลอนันต์ 
(2556) ที่ได้กล่าวถึงความส าคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่นอกเหนือจากด้านองค์การแล้ว ยัง
มีผลต่อด้านบุคลากรตลอดจนสังคมส่วนรวมด้วย ซึ่งได้อธิบายถึงความส าคัญไว้ในแต่ละด้าน 
ดังต่อไปนี้ 
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2.1.2.1 ด้านบุคลากร 
  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ช่วยให้พนักงานในองค์การได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง 
และได้พัฒนาตนเองให้มีความสามารถเชิงสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ มีความผาสุข และ
ความพึงพอใจในงาน เกิดความก้าวหน้า สามารถปฏิบัติงานที่ให้ผลการด าเนินงานที่ดีมีประสิทธิผลซึ่ง 
Rutherford, Buller, and McMullen (2003) ก ล่ า ว ว่ าห าก มี ก ารแ ข่ งขั น ม าก ขึ้ น เกิ ด ก า ร
เปลี่ยนแปลงในสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองท าให้มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทของบุคลากร บุคลากร
ไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะต้องปฏิบัติงานให้กับองค์การใดองค์การหนึ่งแต่เพียงแห่งเดียว อาจโยกย้ายไป
ปฏิบัติงานให้กับองค์การใดก็เป็นได้ตามสิทธิและความพึงพอใจ เพราะความอยู่รอดขององค์การขึ้นอยู่
กับบุคลากรด้วยเช่นกัน ต่างฝ่ายต่างก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกัน ผู้บริหารไม่ได้อาศัยงานเพียงอย่างเดียว 
แต่ต้องอาศัยเกียรติยศและความมั่นคงในการท างาน การยอมรับในความส าคัญของคน ความส าเร็จใน
ชีวิตและการมีส่วนร่วมในการท างานเป็นเครื่องจูงใจ 

2.1.2.2 ด้านองค์การ 
  การบริหารทรัพยากรมนุษย์สามารถช่วยพัฒนาองค์การให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่าง
สูงสุด เนื่องจากบุคลากรที่มีคุณภาพก็จะด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ตามแนวทางที่ผู้น า
ระดับสูงวางไว้อย่างมีประสิทธิผล ท าให้เกิดผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศทั้งในด้านบริการและการผลิต
สินค้า องค์การก็ย่อมจะเจริญก้าวหน้า มีความมั่นคงและขยายงานออกไปได้ ด้วยดี ดังจะเห็นได้จาก
ค านิยามที่ McLean (2001) ให้ไว้ว่างานบริหารทรัพยากรมนุษย์คือ การมุ่งเน้นการบริหารและการ
พัฒนานโยบายและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกภาคส่วน ทั้งในด้านการวางแผน การสรร
หาและคัดเลือก ผลประโยชน์และค่าตอบแทน การบริหารผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้นเลื่อน
ต าแหน่ง ซึ่งจะช่วยให้บุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์การมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานและเกิดความ
จงรักภักดีต่อองค์การที่ตนปฏิบัติงานอยู่ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อผลผลิตและการบริการขององค์การ 

2.1.2.3 ด้านสังคม 
  การบริหารทรัพยากรมนุษย์สามารถช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สังคมและ
ประเทศชาติ เมื่อองค์การซึ่งเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมเจริญก้าวหน้าและมั่นคงดีแล้ว ก็จะส่งผลต่อให้
สังคมโดยรวมด้วยเช่นกัน เมื่อพนักงานได้พัฒนาตนเองจนมีความสามารถหารายได้มาช่วยให้
ครอบครัวมั่นคงก็จะส่งผลดีต่อชุมชน (Rutherford et al., 2003) และเช่นเดียวกัน วรนารถ แสงมณี 
(2553) ได้เสนอแนะว่าหากการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ก็ย่อมไม่
เกิดความขัดแย้งระหว่างองค์การและผู้ปฏิบัติงานท าให้สภาพสังคมโดยรวมมีความเข้าใจอันดีต่อกัน   

จากความส าคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ดังที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งส าหรับองค์การ เพราะสามารถท าให้องค์การบรรลุ
เป้าหมายและช่วยให้ผลิตผลงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การบริหารทรัพยากร
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มนุษย์ยังเป็นการมุ่งที่จะเลือกสรรคนดี บุคคลมีความสามารถให้แก่องค์การ ซึ่งบุคคลในหน่วยงานนั้น
ถือได้ว่าเป็นปัจจัยส าคัญท่ีสุดที่จะสามารถท าให้งานประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวก็เป็นได้ 

เนื่องจากบุคคลเป็นผู้ด าเนินการและใช้ทรัพยากรในการบริหารต่างๆ เช่น เงิน วัสดุ อุปการณ์ 
และการจัดการ ถ้าหน่วยใดมีบุคลากรที่มีคุณภาพและ สามารถรักษาธ ารงไว้จูงใจให้บุคลากร
ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานได้อย่างยั่งยืน 

 
2.1.3 กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยทั่วไป 

 จากการศึกษาแนวคิดที่นักวิชาการได้ให้ความหมายของกระบวนการบริหารงานมนุษย์ สรุป
ได้ว่า กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีข้ันตอนดังนี้ 

2.1.3.1 การก าหนดนโยบาย 
   เป็นการก าหนดนโยบายที่เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ว่าจะมีแนวทางเป็นอย่างไร เช่น 
ต้องการบุคลากรที่ช านาญเฉพาะทางหรือต้องการคนบุคลากรที่เช้ามาฝึกปฏิบัติงานอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป ต้องการสาขาวิชาที่ขาดแคลนหรือต้องการเครื่องจักรในการด าเนินงานเป็นส่วนใหญ่แล้วจึง
อาศัยบุคคลในการควบคุม เป็นต้น (Collins & Clark, 2003: DeCenzo, Robbins and Venhulst, 
2013)  

2.1.3.2 การวางแผนก าลังคน 
     ในการวางแผนก าลังคนหรือทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องการนั้น ประกอบด้วยขั้นตอน
ย่อย ดังนี้  

1) การวิเคราะห์งาน  
การวิเคราะห์งาน คือ การจ าแนกและวิเคราะห์ทั้งปริมาณ และคุณภาพ

ของงานภายในหน่วยงานว่ามีปริมาณมากน้อยเพียงใด และต้องการงานที่มีคุณภาพมากเพียงใด  
(Collins and Clark, 2003: DeCenzo, Robbins, & Venhulst, 2013) การจัดกลุ่มงาน  
     การจัดกลุ่มงาน คือ การพยายามจัดงานที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน
ให้อยู่ในกลุ่มงานเดียวกัน (Collins and Clark, 2003: DeCenzo et al., 2013)  

2) การก าหนดคุณสมบัติของต าแหน่งงาน 
หลังจากที่ก าหนดต าแหน่งในกลุ่มงานแล้ว จะมีการก าหนดต าแหน่งและ

คุณสมบัติของผู้ที่จะมาต ารงต าแหน่งนั้นๆ ว่า ควรมีคุณสมบัติอย่างไรจึงจะท าให้งานที่ก าหนดนั้น
ส าเร็จได ้(Collins and Clark, 2003: DeCenzo et al., 2013)  

3) การก าหนดความต้องการในหน่วยงานที่ตั้งข้ึนใหม่ 
     เป็นการก าหนดจ านวนคนที่ต้องการที่จะเข้ามารับผิดชอบหรือต าแหน่งที่
ก าหนดขึ้นมา แต่หากเป็นหน่วยงานเดิม สิ่งที่จะต้องท าเป็นอันดับแรก คือ การส ารวจความสามารถ
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ของบุคลากรเดิมที่จะปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ก าหนดขึ้นได้มากน้อยเพียงใด ยังขาดอยู่อีกกี่ต าแหน่ง
(Collins and Clark, 2003: DeCenzo et al., 2013) 

4) การเสนอความต้องการ 
      เป็นการเสนอความต้องการหลักจากการก าหนดต าแหน่งแล้ว การเสนอ
ความต้องการนี้อาจจะเสนอความต้องการในครั้งเดียว หากจ านวนที่ต้องการนั้นไม่มากนักและความ
ต้องการคนมีมาก แต่ในบางหน่วยงานที่ยังไม่เติบโตเท่าที่ควร มักจะเสนอในรูปแบบของกรอบ
อัตราก าลังโดยก าหนดไว้ว่า เมื่อหน่วยงานเติบโตเท่าที่ควรแล้ว จะต้องใช้ก าลังคนเท่าใด (Collins 
and Clark, 2003: DeCenzo et al., 2013) 

2.1.3.3 การสรรหา 
   การสรรหา ได้แก่ การเสนอความต้องการก าลังคนเข้ามาปฏิบัติงานโดยการชักชวน 
หรือประกาศทางสื่อมวลชน สถาบันการศึกษา หน่วยงาน เพ่ือชักชวนบุคคลให้เข้ามาสมัครใน
ต าแหน่งที่ต้องการ (Collins and Clark, 2003: DeCenzo et al., 2013) 

2.1.3.4 การคัดเลือก 
   การคัดเลือก คือ การจัดสรรคนที่มีลักษณะถูกต้องเหมาะสมตามเกณฑ์ที่ก าหนดเข้า
ปฏิบัติงาน วิธีการคัดเลือกอาจท าได้หลายวิธี เช่น การสอบ การสัมภาษณ์ การให้ทดลองปฏิบัติงาน  
เป็นต้น (Collins and Clark, 2003: DeCenzo et al., 2013) 

2.1.3.5 การบรรจุและแต่งตั้ง 
   หากเป็นระบบราชการผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการเข้าบรรจุเป็นข้าราชการ และ
ได้รับการแต่งตั้งให้ต ารงต าแหน่ง หรือหากได้รับการคัดเลือกเข้ามาส าหรับในธุรกิจเอกชน จะได้รับ
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามา พร้อมกับระบุเงินเดือนส าหรับในบางองค์การ
อาจจะระบุอัตราค่าตอบแทนอ่ืนๆ ไว้ด้วย เช่น เงินรางวัลเมื่อสิ้น  (Collins and Clark, 2003: 
DeCenzo et al., 2013) 

2.1.3.6 การปฐมนิเทศ 
  โดยรวมไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเอกชนหรือรัฐบาลก็ตาม เมื่อบุคคลได้รับคัดเลือกเข้า
เป็นสมาชิกของหน่วยงานแล้ว หน่วยงานหรือส่วนราชกาลจะท าการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ สาระการ
ปฐมนิเทศอาจจะเป็นการแนะน าให้รู้จักกับหน่วยงาน สมาชิก วัฒนธรรมองค์การ เป็นต้น  (Collins 
and (Collins and Clark, 2003: DeCenzo et al., 2013) 

2.1.3.7 การมอบหมายงาน 
    เป็นการพบปะและปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับสมาชิกใหม่ของ
หน่วยงาน เพ่ือการมอบหมายที่ได้ท าความคาดหวังที่หน่วยงานต้องการได้รับจากสมาชิกใหม่ (Collins 
and (Collins and Clark, 2003: DeCenzo et al., 2013) 



 16 

2.1.3.8 การพัฒนาบุคลากร  
    เมื่อปฏิบัติระยะหนึ่ง หน่วยงานอาจจะมีการพัฒนาบุคลากรโดยวิธีการอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายวิธี เช่น การประชุม การฝึกอบรม เป็นต้น (Collins and Clark, 2003: DeCenzo et 
al., 2013) 

2.1.3.9 การประเมิน  
   เป็นการประเมินผลงานหรือประเมินบุคลากร เมื่อปฏิบัติงานครบตามระยะเวลาที่
ก าหนด โดยส่วนใหญ่จะท าการประเมินอย่างน้อยปีละครั้ง (Collins and Clark, 2003: DeCenzo 
et al., 2013) 

2.1.3.10 การจัดสรรสวัสดิการ  
   เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่จะต้องจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่บุคลากร เช่น กรณี
เจ็บป่วย การเดินทาง หรืออ่ืนๆ ที่จะเป็นการช่วยให้บุคลากรมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 
(Collins and Clark, 2003: DeCenzo et al., 2013) 

2.1.3.11 วินัย  
   เป็นการพิจารณาโทษในกรณีที่บุคคลท าผิดกฎระเบียบของหน่วยงาน (Collins and 
Clark, 2003: DeCenzo et al., 2013) 

จากกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ดังท่ีกล่าวมา สามารถสรุปได้ว่า กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์นั้น เป็นกระบวนการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายและ
วางแผน ตลอดจนการการเพ่ือบริหารงานบุคคลที่จะเข้ามาปฏิบัติงานหรือที่กาลังปฏิบัติงานอยู่ใน
หน่วยงาน เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลต่อ หน่วยงาน กระบวนการบริหารงานบุคคลนั้นจะต้องประกอบด้วย การสรรหาบุคคล 
การมอบหมายงานให้แก่บุคคล การพัฒนาบุคคลและการธ ารงรักษาบุคคลตลอดจนการให้ออกหาก
บุคคลมีการฝ่าฝืนและผิดกฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์การ (Collins and Clark, 2003: DeCenzo 
et al., 2013) 

 
2.1.4 กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สถาบันอุดมศึกษานั้นจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรทุกภาคส่วน เพ่ือให้การ
ด าเนินงานขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาบรรลุผลส าเร็จตาม
ที่ตั้งไว้ ดังนั้นในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงประกอบไปด้วย
บุคลากร 2 ฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
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1) บุคลากรสายวิชาการ 
บุคลากรสายวิชาการนั้นเป็นผู้ซึ่งมีภารกิจหลักในด้านการเรียนการสอน งานวิจัย 

บริการทางวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในหน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา โดยบุคลากรสายวิชาการนั้นมีต าแหน่ง และ
ต าแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และอาจารย์ 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553) 

2) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการนั้นเป็นผู้ซึ่งมีภารกิจหลักในการด าเนินงานสนับสนุน

ทางวิชาการของสถาบั น อุดมศึ กษา และเป็ นผู้ ขับ เคลื่ อนการด า เนิ นการต่ างๆ  ภ ายใน
สถาบันอุดมศึกษา ทั้งในด้านงานบริการวิชาการ งานบริหารและงานธุรการ ซึ่งหากปราศจากบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการแล้วนั้น สถาบันอุดมศึกษาก็จะปราศจากบุคลากรส าคัญในด้านการปฏิบัติการ ผู้
ที่จะด าเนินการน านโยบาย ยุทธศาสตร์ ตลอดจนแผนการด าเนินงานต่างๆไปสู่กระบวนการ
ด าเนินงานและการปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วง สอดคล้องกับเป้าหมายให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดเพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สถาบันอุดมศึกษาวางไว้ได้ โดยบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการนั้นมีต าแหน่งที่แสดงความเป็นผู้ช านาญการ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้ช านาญการพิเศษ ผู้ช านาญการ และผู้ปฏิบัติการ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553) 
 โดยในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้นมีรูปแบบการจ้างบุคลากรทั้งสองสายงานที่
แตกต่างกันตามบริบทแวดล้อมต่างๆ ดังสามารถแบ่งได้เป็นรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1) ข้าราชการ 
ข้าราชการ คือ บุคลากรสายวิชากรและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีสถานะ

เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งในปัจจุบันได้มีการยกเลิกข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา เมื่อปี พ . ศ. 2543 แล้ว ส่งผลให้ในปัจจุบันบุคลากรที่มีสถานะข้าราชการใน
สถาบันอุดมศึกษานั้นไม่มีการเพ่ิมจ านวนขึ้น หากแต่ลดจ านวนลงตามการเกษียณอายุราชการของ
บุคลากรที่มีอยู่เดิมเท่านั้น โดยข้าราชการนั้นจะได้รับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ไม่มี
สัญญาจ้างและสามารถปฏิบัติงานได้จนถึงเกษียณอายุราชการ พร้อมทั้งได้รับสวัสดิการโดยใช้สิทธิ์
ข้าราชการที่สามารถเบิกได้ เช่น สิทธิ์การรักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร บ าเหน็จ บ านาญข้าราชการ 
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นต้น (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558d) 

2) พนักงานเงินงบประมาณแผ่นดิน หรือพนักงานมหาวิทยาลัย 
 พนักงานเงินงบประมาณแผ่นดิน หรือพนักงานสถาบัน คือ บุคลากรสายวิชาการ
และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการซึ่งได้รับการจ้างให้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีการ
ก าหนดสัญญาจ้างตามที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนดไว้ และได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน 
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ทั้งนี้ได้รับสวัสดิการโดยการใช้สิทธิ์ประกันสังคม หรือเพ่ิมเติมตามแต่ที่สถาบันอุดมศึกษาจัดสรรให้ 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553) 

3) พนักงานเงินรายได ้
พนักงานเงินรายได้ คือ บุคลากรที่หน่วยงานจ้างและแต่งตั้งให้เข้าปฏิบัติงานใน

ต าแหน่งและหน้าที่ตามที่ก าหนด โดยมีสัญญาจ้างตามที่หน่วยงานก าหนดและได้รับค่าจ้างจากเงิน
รายได้มหาวิทยาลัยและได้รับสวัสดิการโดยการใช้สิทธิ์ประกันสังคม หรือเพ่ิมเติมตามแต่ที่
ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า จั ด ส ร ร ให้  ห รื อ เ พ่ิ ม เติ ม ต า ม แ ต่ ห น่ ว ย ง า น ที่ สั ง กั ด จั ด ส ร ร ไว้ 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546) 

4) พนักงานราชการ 
พนักงานราชการ คือ บุคลากรซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้าง โดยมีสัญญาจ้าง 4 ป ี

โดยได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดินและได้รับสวัสดิการโดยการใช้สิทธิ์ประกันสังคม 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558d) 

5) ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้างประจ า คือ บุคลากรซึ่งมีสถานะเป็นลูกจ้างของส่วนงานสังกัดมหาวิทยาลัย 

โดยได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดินตามวุฒิการศึกษา ไม่มีสัญญาจ้างและสามารถปฏิบัติงาน
ได้จนถึงเกษียณอายุ พร้อมทั้งได้รับสวัสดิการโดยการใช้สิทธิ์ประกันสังคม หรือเพ่ิมเติมตามแต่ที่
สถาบันอุดมศึกษาจัดสรรให้ นอกจากนี้ลูกจ้างประจ ายังสามารถเปลี่ยนสภาพเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยได้ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556) 

6) ลูกจ้างชั่วคราว 
ลูกจ้างชั่วคราว คือ บุคคลผู้ซึ่งได้รับการจ้างชั่วคราวเพ่ือช่วยเสริมการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีสัญญาจ้าง 1 ปี ได้รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาและไม่
สามารถเลื่อนขั้นเงินเดือนและไม่มีสวัสดิการ โดยลูกจ้างชั่วคราวนั้นสามารถแบ่งย่อยได้เป็น ลูกจ้าง
ชั่ ว ค ร า ว เงิ น งบ ป ร ะ ม า ณ แ ผ่ น ดิ น  แ ล ะ ลู ก จ้ า ง ชั่ ว ค ร า ว เงิ น ร า ย ได้ ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556) 
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ตารางที่ 2.1  รายละเอียดรูปแบบการจ้างบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการใน

มหาวิทยาลัย 

 รปูแบบการจ้าง ค่าจ้าง สัญญาจ้าง สวัสดิการ 
ข้าราชการ เงินงบประมาณ

แผ่นดิน 
ไม่มีสัญญาจ้าง 
ปฏิบัติงานถึง
เกษียณอายุราชการ 

สิทธิ์ข้าราชการ 
บ าเหน็จ บ านาญ
ข้าราชการ และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

พนักงานเงิน
งบประมาณ หรือ
พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

สัญญาจ้างตามที่
สถาบันอุดมศึกษา
ก าหนด 

สิทธิ์ประกันสังคม หรือ
เพ่ิมเติมตามที่
สถาบันอุดมศึกษา
จัดสรรให้ 

พนักงานเงินรายได้ เงินรายได้
มหาวิทยาลัย 

สัญญาจ้างตามที่
หน่วยงานก าหนด 

สิทธิ์ประกันสังคม หรือ
เพ่ิมเติมตามที่
สถาบันอุดมศึกษา
จัดสรรให้ 

พนักงานราชการ เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

สัญญาจ้าง 4 ปี สิทธิ์ประกันสังคม 

ลูกจ้างประจ า เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

ไม่มีสัญญาจ้าง สิทธิ์ประกันสังคม หรือ
เพ่ิมเติมตามที่
สถาบันอุดมศึกษา
จัดสรรให้ 

ลูกจ้างชั่วคราว เงินงบประมาณ
แผ่นดิน หรือ เงิน
รายได้มหาวิทยาลัย 

สัญญาจ้าง 1 ปี ไม่มีสวัสดิการ 

 

แหล่งที่มา :  รวบรวมข้อมูลจาก (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2553: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558d): 
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โดยสถาบันอุดมศึกษาโดยทั่วไปนั้นมีโครงสร้างการบริหารงาน ซึ่งสามารถแสดงได้ดังแผนภาพดังต่อไปนี้ 
 

 
 
ภาพที่ 2.1 โครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
แหล่งที่มา : (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560c) 
  

ผู้อ านวยการ
ส านักงาน

คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/
ผู้อ านวยการส านัก 

รองอธิการบดี 

ผู้ช่วยอธิการบดี 

อธิการบดี 

ผู้อ านวยการ
กอง 

หัวหน้า
ส านักงาน

หวัหนา้
ภาควชิา 

หัวหน้าฝ่าย 

หัวหน้างาน หัวหน้างาน หัวหน้างาน 
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 จากภาพข้างต้นจะเห็นได้ว่า โครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้นจะ
ประกอบด้วย อธิการบดี ผู้ซึ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการและมีต าแหน่งทางวิชาการด ารงต าแหน่งเป็น
ผู้บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ รวมทั้ง
นโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยอีกทั้งมีอ านาจหน้าที่ในการบริหารงานบุคลากร การเงิน 
การคลัง การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอ่ืนของมหาวิทยาลัยและบรรจุ แต่งตั้ง และถอดถอน
พนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงด าเนินการบริหารงานบุคคลตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ผู้ซึ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการและมีต าแหน่งทางวิชาการ
ด ารงต าแหน่งเป็นรองผู้บริหารในฝ่ายนั้นๆ เพ่ือช่วยในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่าง
เรียบร้อย อาทิ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนิสิต เป็นต้น  อีกทั้งยังมีผู้ช่วยอธิการบดีผู้ซึ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดย
อธิการบดีของมหาวิทยาลัยเพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามที่
อธิการบดีมอบหมายได้ตามจ านวนที่จ าเป็นและเหมาะสม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541) 
 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังประกอบด้วย ส านักงานอธิการบดีและหน่วยงาน
สังกัดคณะ โดยส านักงานอธิการบดีนั้นเป็นหน่วยงานซึ่งมีภารกิจหลักในการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมีหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี อาทิ กองกลาง  กอง
แผนงาน กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง กอง กองกิจการนิสิต เป็นต้น โดยการบริหารงานในส านักงาน
อธิการบดีนี้จะมีผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีผู้ซึ่งเป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีมีต าแหน่ง
เป็นผู้ช านาญการพิเศษขึ้นไปและเคยด ารงต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการกอง โดยผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดีนั้นท าหน้าที่บริหารงานและก ากับดูแลหน่วยงานกองต่างๆ ในสังกัดส านักงานอธิการบดีทุก
หน่วยงาน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560e) โดยมีผู้อ านวยการกองผู้ซึ่งเป็นบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการท่ีมีต าแหน่งผู้ช านาญการพิเศษและเคยด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้างาน โดย
ผู้อ านวยการกองนั้นท าหน้าที่เป็นผู้บริหารกองต่างๆ อาทิ ผู้อ านวยการกองแผนงาน ผู้อ านวยการกอง
การเจ้าหน้าที่ เป็นต้น และหน่วยงานกองต่างๆ นี้จะสามารถแบ่งเป็นกลุ่มงานย่อยของแต่ละกอง เช่น 
กองการเจ้าหน้าที่จะประกอบด้วยกลุ่มงานต่างๆที่ด าเนินงานสนับสนุนแผนนโยบายของกองการ
เจ้าหน้าที่ อาทิ งานบริหารงานบุคคล งานทะเบียนประวัติ เป็นต้น โดยในแต่ละงานจะมีหัวหน้างานผู้
ซึ่งเป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยไม่จ าเป็นต้องมีต าแหน่งระดับขั้นทางช านาญการ แต่ผ่าน
การสอบหรือได้รับคัดเลือกท าหน้าที่เป็นผู้ก ากับดูแลงานนั้นๆ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558e)
หน่วยงานสังกัดคณะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้น ประกอบด้วยส่วนงานที่จัดตั้งขึ้นเป็นคณะ 
วิทยาลัย  บัณฑิตวิทยาลัย สถาบัน สานัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558e) 
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ส่วนงานที่จัดตั้งขึ้นเป็นคณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย มีหน้าที่จัดการศึกษาระดับปริญญา 
ท าการวิจัย น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และให้บริการทางวิชาการ โดยมีคณบดีผู้ซึ่งเป็นบุคลากรสาย
วิชาการด ารงต าแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของส่วนงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย ตลอดจนค าสั่งหรือการมอบหมายของสภา
มหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี รวมไปถึงบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง การพัสดุ สถานที่ และ
ทรัพย์สินของสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมายให้อยู่ในความดูแลของ
คณะหรือวิทยาลัย  ตลอดจนจัดท าแผนพัฒนาคณะหรือวิทยาลัยเพ่ือเสนอต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณา
และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ทั้งนี้ในกรณีที่มีการแบ่งภาควิชาหรือแบ่งหน่วยงาน
ภายในส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาของส่วนงาน จะมีหัวหน้าภาควิชาหรือ
หัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงาน ผู้ซึ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการด ารงต าแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชาและ
รับผิดชอบงานของภาควิชาหรือหน่วยงานภายในส่วนงานนั้นๆ นอกจากนี้ส่วนงานที่จัดตั้งขึ้นเป็นคณะ 
วิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัยจะก าหนดให้มีสานักงานเลขานุการของส่วนงาน โดยท าหน้าที่เป็น
หน่วยงานด้านบริหาร ซึ่งส านักงานเลขานุการนั้นจะมีหัวหน้าสานักงานเลขานุการผู้ซึ่งเป็นบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการที่มีต าแหน่งเป็นผู้ช านาญการพิเศษ  ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชาและ
รับผิดชอบงานเชิญประชุมคณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด และแจ้ง
ระเบียบวาระการประชุม เตรียมเอกสารและรายละเอียดที่ เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมให้
คณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัยตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย ตลอดจนจัดท ารายงาน
การประชุม เว้นแต่รายงานการประชุมลับที่มีมติมิให้เปิดเผย และแจ้งมติของที่ประชุมไปยังผู้ที่
เกี่ยวข้อง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558b) นอกจากนี้สานักงานเลขานุการของส่วนงานคณะ 
วิทยาลัย และบัณฑิตวิยาลัยอาจแบ่งหน่วยงานภายในเป็นงานหรือกลุ่มงาน  โดยก าหนดให้มีหัวหน้า
งานผู้ซึ่งเป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการโดยไม่จ าเป็นต้องมีระดับขั้นทางปฏิบัติการด ารงต าแหน่ง
เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของงานหรือกลุ่มงานนั้นๆ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558b)  

นอกจากนี้หน่วยงานสังกัดคณะยังประกอบด้วย ส่วนงานที่จัดตั้งขึ้นเป็นสถาบัน และส านัก  
โดยส่วนงานที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นสถาบันนั้นมีหน้าที่ทาการวิจัยและให้บริการทางวิชาการ โดยส่วน
งานที่จัดตั้งขึ้นเป็นสานักนั้นมีหน้าที่ให้บริการทางวิชาการ สนับสนุนการบริหารจัดการทางวิชาการ 
โดยในส่วนงานทั้งสองส่วนนี้จะมีผู้อานวยการสถาบันหรือผู้อ านวยการส านักผู้ซึ่งเป็นบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการที่มีระดับขั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญขึ้นไปและเคยด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้างาน เป็น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของส่วนงาน  โดยในกรณีที่มีการแบ่งฝ่ายหรือแบ่ง
หน่วยงานภายในส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าฝ่าย จะก าหนดให้มีหัวหน้าฝ่ายหรือ
หัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงาน เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของฝ่ายหรือหัวหน้าหน่วยงาน
ภายในส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่าฝ่าย (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558b) ซึ่งหัวหน้าฝ่ายหรือ
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หัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าฝ่ายดังกล่าวจะได้รับการแต่งตั้ง
จากอธิการบดีโดยคาแนะนาของผู้อานวยการ ทั้งนี้ในส่วนงานที่จัดตั้งขึ้นเป็นสถาบันหรือส านักจะ
ก าหนดให้มีสานักงานเลขานุการของส่วนงานเป็นหน่วยงาน  ด้านบริหาร โดยมีหัวหน้าสานักงาน
เลขานุการของส่วนงานผู้ซึ่งเป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและมีระดับขั้นเป็นผู้ช านาญการพิเศษ 
ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสานักงานเลขานุการของส่วนงาน  นอกจากนี้
สานักงานเลขานุการของส่วนงานอาจแบ่งหน่วยงานภายในเป็นงานหรือกลุ่มงาน  และก าหนดให้มี
หัวหน้างานผู้ซึ่งเป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการโดยไม่จ าเป็นต้องมีระดับขั้นทางปฏิบัติการด ารง
ต าแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของงานหรือกลุ่มงานนั้นๆ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2558b) 

จากการศึกษาโครงสร้างการบริหารงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วจะพบว่าบุคลากร
กลุ่มสนับสนุนวิชาการนั้นมีบทบาทหลักในการด าเนินงานสนับสนุนทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา  
และเป็นผู้ขับเคลื่อนการด าเนินการต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยทั้งในด้านงานบริการวิชาการ งาน
บริหารและงานธุรการ ตลอดจนเป็นผู้ที่จะด าเนินการน านโยบาย ยุทธศาสตร์ ตลอดจนแผนการ
ด าเนินงานต่างๆไปสู่กระบวนการด าเนินงานและการปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วง สอดคล้องกับเป้าหมายให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดเพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่มหาวิทยาลัย
วางไว้ได้ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558b) 
 ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้นจะมีหน่วยงานที่ เรียกว่า กองการเจ้าหน้าที่  ซึ่งเป็น
หน่วยงานของส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัย มีหน้าที่หลักในการให้บริการและด าเนินงานด้านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับระเบียบต่าง ๆ ของทางราชการ 
รวมทั้งปฏิบัติตามพันธกิจที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และนโยบายของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดต่อไป (มหาทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553) โดยบทบาทหน้าที่ใน
การด าเนินงานเพ่ือรองรับพันธกิจด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
อัตราก าลัง งบประมาณ ระบบฐานข้อมูล ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ในมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกองการเจ้าหน้าที่ สังกัดส านักงานอธิการบดีของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยแบ่งหน่วยงานกองการเจ้าหน้าที่ออกเป็นงานต่างๆ 
รวม 5 งาน ดังนี้ 
  2.1.4.1 งานทะเบียนประวัติ 
  2.1.4.2 งานบริหารงานบุคคล 
  2.1.4.3 งานธุรการ 
  2.1.4.4 งานพัฒนาและฝึกอบรม 
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  2.1.4.5 งานสวัสดิการ 
 ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.1.4.1 งานทะเบียนประวัติ 
  งานทะเบียนประวัตินั้นสามารถแบ่งหมวดหน้าที่ด าเนินการ ต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้ 

1) หมวดทะเบียนประวัติและการตรวจสอบ 
   จัดท าประวัติข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง จัดท าหนังสือตรวจสอบพิมพ์
ลายนิ้วมือบันทึกประวัติการรับราชการเริ่มตั้งแต่การบรรจุ เลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ ปรับวุฒิ ลา
ศึกษา ฝึกอบรมและการลาออกจากราชการลงในทะเบียนประวัติ 

2) หมวดบัตรประจ าตัวและหนังสือรับรอง 
   ด าเนินการออกบัตรประจาตัวให้แก่บุคลากร ออกหนังสือรับรองการเป็น
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 

3) หมวดการลาหรือเวลาปฏิบัติราชการ 
   มีหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการลาของบุคลากร จัดท าสรุปการลาทุก
ประเภทของบุคลากร ตรวจสอบการขออนุญาตการลาต่างๆ ของบุคลากรที่อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจ
พิจารณาอนุญาต และด าเนินเรื่องขออนุญาตการเดินทางไปต่างประเทศให้แก่บุคลากร  

4) หมวดเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
   มีหน้าที่ในการจัดท าประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างประจ า บันทึกการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล ระดับ ต าแหน่งลงใน
ประวัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวมถึงการด าเนินเรื่องขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจาปี 
ตลอดจนด าเนินเรื่องการรับ จ่าย และส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์  (ซึ่งในมหาวิทยาลัยเอกชนไม่มี
การด าเนินงานในหมวดนี้) (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560b) 

2.1.4.2 งานบริหารงานบุคคล 
  งานบริหารงานบุคคล  มีหน้าที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์ จัดท า รวบรวมข้อมูล
ต่างๆเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และดาเนินงานด้านบุคคลเกี่ยวกับการสรรหา คัดเลือกบุคคลเข้า
รับราชการ การบรรจุแต่งตั้ง  การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง การลาศึกษาและการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ เชี่ยวชาญของบุคลากรสายวิชาการ ต าแหน่งช านาญการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
โดยมักแบ่งออกเป็นหมวดต่างๆ ได้ดังนี้  

1) หมวดการสรรหา  
   มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดาเนินการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตรวจสอบและดูแลการด าเนินการสรรหาบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบอ านาจจาก
สถาบันอุดมศึกษา รวมถึงดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการก าหนดคุณสมบัติและมาตรฐานการก าหนด
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ต าแหน่ง อีกทั้งมีหน้าที่ด าเนินการบรรจุแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นค่าจ้าง การลาออก ตลอดจนการ
บริหารงานบุคคลอ่ืนๆ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560b) 

2) หมวดบรรจุ แต่งตั้งต าแหน่งสายวิชาการ  
   ด าเนินการเกี่ยวกับการกลั่นกรองบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งอาจารย์ การ
บรรจุแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ การทดลองปฏิบัติราชการ การเลื่อน
ระดับ การปรับวุฒิ การเปลี่ยนต าแหน่งการเพ่ิม เปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ การย้าย/โอน และการ
ลาออก และด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอต าแหน่งทางวิชาการ และการออกคาสั่งแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ รวมถึงการขออนุมัติการไปปฏิบัติราชการ การยืมตัว ตลอดจนการขอ
อนุมัติไปเป็นกรรมการต่างๆ อีกทั้งมีหน้าที่ในการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
เลขานุการคณะ สานักสถาบัน ผู้อานวยการกองและหัวหน้างาน ตลอดจนจัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้รักษา
ราชการแทนตามต าแหน่งข้างต้น (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560b) 

3) หมวดบรรจุแต่งตั้งต าแหน่งสายสนับสนุนวิชาการ 
มีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินงานในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา 
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ทั้งในด้านการเลื่อนระดับขั้นของบุคลากร ความก้าวหน้าในการเลื่อน
ต าแหน่งสู่ผู้บริหารในหน่วยงานส านักงานอธิการบดี และหน่วยงานสังกัดคณะของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้
ก าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้ 
   คุณสมบัติในการเลื่อนระดับต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ 
   1) การเลื่อนสู่ระดับขั้นเชี่ยวชาญพิเศษ 
   จะต้องด ารงต าแน่งเชี่ยวชาญมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และปฏิบัติงานด้าน
นั้นๆ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
   2) การเลื่อนสู่ระดับขั้นเชี่ยวชาญ 
   จะต้องด ารงต าแหน่งช านาญการพิเศษมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี  และ
ปฏิบัติงานด้านนั้นๆ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
   3) การเลื่อนสู่ระดับขั้นช านาญการพิเศษ 
   จะต้องด ารงต าแหน่งช านาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี และปฏิบัติงาน
ด้านนั้นๆ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1ปี 
   4) การเลื่อนสู่ระดับต าแหน่งช านาญการ 
   จะต้องด ารงต าแหน่งปฏิบัติการมาแล้ว ปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 6 ปี และ
ปฏิบัติงานด้านนั้นๆ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือปฏิบัติการมาแล้ว ปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 4 ปี และ
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ปฏิบัติงานด้านนั้นๆ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือปฏิบัติการมาแล้ว ปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
และปฏิบัติงานด้านนั้นๆ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560b) 
 
 

 
ภาพที่ 2.2 การเลื่อนระดับขั้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย 
แหล่งที่มา :  (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558b)  
 

4) หมวดการลาศึกษาและฝึกอบรม 
   มีหน้าที่ตรวจสอบและดาเนินการเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ คือ ลา
ศึกษาในประเทศและต่างประเทศ ลาฝึกอบรมต่างประเทศ ปฏิบัติการวิจัย/การไปท าวิจัย การไป
ปฏิบัติราชการต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศของอธิการบดี การไปปฏิบัติงานตามมติ
คณะรัฐมนตรี การไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ การลาติดตามคู่สมรส ตลอดจน
ด าเนินการขออานวยความสะดวกในการเดินทาง และออกคาสั่งอนุมัติให้ลาตามประเภทของการลา 
แจ้งวันเดินทางไปกลับต่างประเทศ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560b) 

2.1.4.3 งานธุรการ 
  มีหน้าที่รับ - ส่งเอกสาร ด าเนินการควบคุมการจัดเก็บและท าลายเอกสาร จัดท า 
งบประมาณ จัดซื้อ จัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์และควบคุมดูแลทะเบียนครุภัณฑ์ อีกทั้งมีหน้าที่ตรวจสอบ 
แก้ไขหรือเพ่ิมข้อมูลผู้มีสิทธิเบิกในโครงการจ่ายตรงการรักษาพยาบาลในระบบฐานข้อมูลบุคลากร

เชี่ยวชาญ 

ช านาญการพิเศษ 

ช านาญการ 

ปฏิบัติการ 

เชี่ยวชาญพิเศษ 
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ภาครัฐของกรมบัญชีกลาง อีกทั้งมีหน้าที่ในการด าเนินงานรับส่งหนังสือภายในและภายนอก เสนอ
หนังสือ พิมพ์เอกสาร อาทิ หนังสือภายใน หนังสือภายนอก ค าสั่ง ประกาศ หนังสือเวียน ฯลฯ รวมถึง
จัดท าสาเนาเอกสารเพ่ือแจ้งเวียนหน่วยงานต่างๆ และดูแลด้านพัสดุ ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560b) 

2.1.4.4 งานพัฒนาและฝึกอบรม 
  งานพัฒนาและฝึกอบรมมีหน้าที่รับผิดชอบ ด าเนินการ และอ านวยการเพ่ือให้มี
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติและทักษะด้านต่างๆ ให้บุคลากรสาย
วิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพ่ือให้มีศักยภาพในการท างานเพ่ิมขึ้น และพัฒนา
คุณภาพงานและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบและแนวปฏิบัติ ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงาน
ของสถาบันอุดมศึกษานั้นมีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นได้ ทั้งนี้ใน
การจัดฝึกอบรมสัมมนาแต่ละโครงการจะมีการทบทวนความจ าเป็นในการฝึกอบรม เพ่ือนามาจัดท า
วัตถุประสงค์และพัฒนาหรือปรับปรุงหัวข้อวิชาของโครงการฝึกอบรมสัมมนาแต่ละหลักสูตร โดยกลุ่ม
งานพัฒนาและฝึกอบรมมักแบ่งย่อยเป็นหมวดต่างๆ ได้ดังนี้ 

1) หมวดพัฒนาบุคลากรทั่วไป 
   มีหน้าที่ในการจัดโครงการอบรม/พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ ภารกิจ
หลัก ด้านการวิจัย ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ รวมถึงมีหน้าที่จัด
โครงการจัดสรรทุนระยะสั้นให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการไปศึกษาฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ จัด
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย ขออนุมัติตัวบุคคลไปฝึกอบรม สัมมนาในประเทศ 
ประสานงานในการส่งผู้บริหารและบุคลากรไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนาภายนอก 

2) หมวดพัฒนาบุคลากรด้านบริหาร 
   มีบทบาทหน้าที่ในการจัดโครงการอบรม/พัฒนาผู้บริหารตามสมรรถนะ 
ภารกิจหลัก ตามนโยบายมหาวิทยาลัย รวมถึงจัดโครงการอบรม พัฒนาศักยภาพผู้บริหารตาม
นโยบายผู้บริหาร ร่วมวางแผนและจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย และร่วมดา
เนินการติดตามการดาเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย   

3) หมวดวิเคราะห์ประเมินผลและฐานข้อมูล -ประเมินผลโครงการฝึกอบรม  
สัมมนาของงานพัฒนาบุคลากร  ด าเนินการจัดทารายงานผลการประเมินโครงการอบรม/สัมมนา 
ติดตามประเมินผลโครงการฝึกอบรมสัมมนา ส ารวจและวิเคราะห์หาความต้องการพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัย ดูแลระบบพัฒนาบุคลากร/บันทึกประวัติผ่านการอบรมลงฐานข้อมูลการฝึกอบรมและ
การพัฒนา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560b) 

2.1.4.5 งานสวัสดิการ 
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  งานสวัสดิการมีหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการหมวดสวัสดิการ
เคหะสงเคราะห์ หมวดสวัสดิการสงเคราะห์ด้านต่าง ๆ ได้แก่ การช่วยเหลือค่าท าศพ การอุดหนุน
การศึกษาบุตร หมวดกองทุนประกันสังคม หมวดกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ตลอดจนดูแลจัดสวัสดิการ
ด้านอ่ืน ๆ ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย เช่น การประกันอุบัติเหตุ การช่วยเหลือ ค่าหน่วยกิต การ
ตรวจสุขภาพประจ าปี นอกจากนี้ ยังมีงานเฉพาะกิจของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การจัดงานเลี้ยงในงาน
พิธีของมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560b) 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้องจะเห็นได้ว่า กองการเจ้าหน้าที่นั้นเป็น
หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยแบ่ง
หน่วยงานกองการเจ้าหน้าที่นี้ออกเป็น 5 กลุ่มงาน อันได้แก ่

1) งานทะเบียนประวัติ ซึ่งมีหน้าที่จัดท าประวัติของบุคลากร และควบคุมตรวจสอบการลา 
รวมไปถึงการจัดท าประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของบุคลากร  

2) งานบริหารงานบุคคล ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์ จัดท า รวบรวมข้อมูลต่างๆ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และด าเนินงานด้านบุคคลเกี่ยวกับการสรรหา คัดเลือกบุคคลเข้ารับ
ราชการ การบรรจุแต่งตั้ง  การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง การลาศึกษาและการขอต าแหน่งทาง
วิชาการและต าแหน่งช านาญการ 

3) งานบริหารธุรการ มีหน้าที่รับ - ส่งเอกสาร ด าเนินการควบคุมการจัดเก็บและท าลาย
เอกสาร จัดท างบประมาณ จัดซื้อ จัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์และควบคุมดูแลทะเบียนครุภัณฑ์ 

4) งานพัฒนาและฝึกอบรม มีหน้าที่รับผิดชอบ ด าเนินการ และอ านวยการเพ่ือให้มีโครงการ
ฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติและทักษะด้านต่างๆ ให้บุคลากร 

5.) งานสวัสดิการ  มีหน้ าที่ รับผิดชอบ เกี่ ยวกับการจัดสวัสดิการหมวดสวั สดิการ
เคหะสงเคราะห์ หมวดสวัสดิการสงเคราะห์ด้านต่าง ๆ ให้แก่บุคลากร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2560b) 
 

2.2  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น า 

ในส่วนนี้ผู้วิจัยได้น าเสนอการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีภาวะผู้น า โดยผู้วิจัยได้
เรียงล าดับการน าเสนอตามวิวัฒนาการของการศึกษาภาวะผู้น า โดยประเด็นการน าเสนอดังต่อไปนี้ 
 2.2.1 ความหมายของภาวะผู้น า 
 2.2.2 องค์ประกอบของภาวะผู้น า 
 2.2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น า 
  2.2.3.1 กลุ่มทฤษฎีคุณลักษณะผู้น า (Trait Leadership Theory) 
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  2.2.3.2 กลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมผู้น า (Behavioral Leadership Theory) 
  2.2.3.3 กลุ่มทฤษฎีภาวะผู้น าตามสถานการณ์ (Situational Leadership Theory) 
  2.2.3.4 กลุ่ ม ท ฤ ษ ฎี ภ าวะผู้ น า เชิ งป ฏิ รู ป  (Transformational Leadership 
Theory) 

2.2.1 ความหมายของภาวะผู้น า 
ผู้วิจัยได้รวบรวมความหมายและค าจ ากัดความของภาวะผู้น าจากนักวิชาการที่ได้ศึกษา

เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าไว้ว่า ภาวะผู้น า หมายถึง กระบวนการซึ่งผู้น าเข้า
ไปมีความเกี่ยวข้องกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือเป็นการน าศักยภาพที่มีอยู่ในตัวผู้ใต้บังคับบัญชาออกมาให้
ได้สูงสุด (Burns, 1978) เช่นเดียวกับ Bass (1985) ที่กล่าวว่าภาวะผู้น าหมายถึง ความสามารถใน
การจู งใจให้ผู้ ใต้บั งคับบัญชาปฏิบัติ งานได้มากกว่าความคาดหวังที่ ตั้ งไว้  รวมถึ งจู งใจให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาค านึงถึงผลประโยชน์ของกลุ่มหรือองค์การมากกว่าที่จะค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ตนเอง และผลักดันให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตระหนักถึงความต้องการและความส าเร็จขององค์การในระดับ
ที่สูงขึ้น  

นอกจากนี้ อรอนงค์ โรจน์วัฒนบูลย์ (2553) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้น าว่าเป็นพฤติกรรมที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถแสดงให้ผู้ใต้บังคับบัญชามองเห็นวิสัยทัศน์ในอนาคตได้อย่างชัดเจน รวมถึง
สามารถเปลี่ยนแปลงค่านิยม ความเชื่อ และทัศนคติของผู้ใต้บังคับบัญชาได้  ผู้บังคับบัญชาจะให้
อิสระแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการควบคุมการปฏิบัติงานด้วยตนเอง และส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชามี
ศักยภาพเพ่ือให้มีการพัฒนาตนเองในระดับที่สูงขึ้น (Afshari & Gibson, 2016) เช่นเดียวกับ Russell 
and Patterson (2004) ที่ ได้ ก ล่ า วว่ าภ าวะผู้ น าท า ให้ เกิ ด ก าร เป ลี่ ย น แป ล งค่ านิ ยม ขอ ง
ผู้ใต้บังคับบัญชาและกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเกินกว่าที่
คาดหวังไว้ รวมถึงภาวะผู้น าเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลจากแบบหนึ่งไปสู่อีกแบบหนึ่ง ไม่
ว่าจะเป็นในเรื่องอารมณ์ความรู้สึก ค่านิยม จริยธรรม มาตรฐาน และเป้าหมายในระยะยาว 
(Northouse, 2004) 
 จากความหมายที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่าภาวะผู้น า หมายถึง กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงด้านแรงจูงใจที่เกิดจากการประพฤติตนเป็นแบบอย่างของผู้น า การสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา การกระตุ้นศักยภาพและความสามารถที่มีอยู่ในตัวผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึง
เป็นการตระหนักถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล และการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้
เกิดความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เหมาะสมตามรายบุคคล ซึ่ง
พฤติกรรมผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทางด้านค่านิยม ความเชื่อ 
ทัศนคติ จริยธรรม รวมไปถึงด้านการประพฤติปฏิบัติ ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดแรงจูงใจภายใน
ตนเองเพ่ิมมากขึ้นในด้านความปรารถนาที่จะประสบความส าเร็จ ความรู้สึกถึงพลังอ านาจที่มีอยู่ใน
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ตนเอง ความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง ความรู้สึกผูกพันต่อกลุ่มและเป้าหมายกลุ่ม และความรู้สึก
ว่าตนเองมีคุณค่าทั้งต่อคนรอบข้างและองค์การ นอกจากนี้ภาวะผู้น ายังหมายถึงพฤติกรรมที่
แสดงถึงคุณลักษณะของผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการใช้อิทธิพล
หรือความสามารถในการจูงใจให้ใต้บังคับบัญชาหรือกลุ่มปฏิบัติตามความต้องการด้วยความยินดีและ
เต็มใจ และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิ บัติงาน เพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ 

2.2.2 องค์ประกอบของภาวะผู้น า 
ภาวะผู้น านั้นจ าเป็นต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลักส าคัญที่จะท าให้ภาวะผู้น ามี

ประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ ทั้งนี้มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงองค์ประกอบหลักของภาวะ
ผู้น า ไว้อย่างคล้ายคลึงกัน โดยนักวิชาการที่ โดดเด่น ได้แก่  Daft and Lane, (2008, Haines 
(2013)ซึ่งได้กล่าวถึง 6 องค์ประกอบหลักส าคัญที่จะท าให้ภาวะผู้น านั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อัน
ได้แก่  อิทธิพล (Influence) เจตนา (Intention) ความรับผิดชอบและความดีงาม (Personal 
Responsibility and Integrity) การเปลี่ยนแปลง (Changes) จุดมุ่งหมายร่วม (Shared Purpose) 
และผู้ตาม (Follower) ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.2.2.1 อิทธิพล (Influence) 
ภาวะผู้น านั้นเป็นศิลปะในการใช้อ านาจอิทธิพล บังคับชักชวน หรือจูงใจให้ผู้อ่ืน

ปฏิบัติตามเพ่ือให้เกิดความส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย  Daft and Lane (2008, quoted in Haines, 
2013) ทั้ งนี้  Schyns and Mohr (2004.) ได้กล่าวถึงการมี อิทธิพล ( Influence) เช่นกันว่าเป็น
กระบวนการของผู้น าในการสื่อสารความคิดเพ่ือให้ได้รับการยอมรับและไว้วางใจ ในขณะเดียวกันก็มี
การจูงใจเพ่ือให้ได้รับแรงสนับสนุนจากผู้ตามเพ่ือน าแนวความคิดนั้นไปสู่การปฏิบัติให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงตามท่ีได้วางแผนไว้ 

2.2.2.2 เจตนา (Intention) 
  การเป็นผู้น านั้นจะต้องมีความตั้งใจและเจตนาที่มุ่งมั่นชัดเจนในวัตถุประสงค์หรือ 
จุดมุ่งหมายที่ต้องการเพื่อน าไปสู่การวางแผนและการน าไปปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพอย่าง
แท้จริง (Daft and Lane, 2008, quoted in Haines, 2013) 

2.2.2.3 ความรับผิดชอบและความดีงาม (Personal Responsibility and 
Integrity) 
  ภาวะผู้น าที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องมีความรับผิดชอบทั้งต่อหน้าที่และผลที่
เกิดขึ้น ไม่ว่าผลนั้นจะส าเร็จหรือเกิดความล้มเหลว ผู้น านั้นก็จะต้องมีความซื่อสัตย์ รับผิดและรับชอบ
และมีจริยธรรมเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ตาม (Daft and Lane, 2008, quoted in Haines, 
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2013) ภาวะผู้น าจะต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นและมีความส าคัญต่อการบริหารและ
การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาและองค์การ ซึ่ง Cherulnik, Donley, Wiewel, and Miller ( 2001)  
ได้กล่าวถึงในประเด็นนี้ด้วยเช่นกันว่า หากผู้น าไร้คุณธรรมและจริยธรรมก็จะก่อให้เกิดวิกฤตผู้น า และ
วิกฤตคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดวิกฤตศรัทธาที่มีต่อผู้น าด้วยเช่นกัน 

2.2.2.4 การเปลี่ยนแปลง (Changes) 
  Daft and Lane (2008, quoted in Haines, 2013) ยังได้เสนอต่อไปว่า ภาวะผู้น า
นั้นเป็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้น าและผู้ตามรวมไปถึงบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยภาวะผู้น าที่มี
ประสิทธิภาพจะต้องสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมหรือองค์การได้ 

2.2.2.5 จุดมุ่งหมายร่วม (Shared Purpose) 
  Cherulnik et al. ( 2001) กล่าวว่าองค์ประกอบส าคัญอีกประการหนึ่งที่จะท าให้
ภาวะผู้น ามีประสิทธิภาพนั้นคือ การที่ผู้น าจะต้องเป็นผู้ที่ก าหนดวิสัยทัศน์หรือจุดมุ่งหมายร่วมร่วมกัน
ให้แก่องค์การหรือกลุ่ม รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์  ทราบและเข้าใจในศักยภาพของตนและกลุ่ม
เพ่ือการน าไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาจุด
ด้อยให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือเป็นการน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ร่วมกันที่ได้วางไว้ (Daft and 
Lane, 2008, quoted in Haines, 2013) 

2.2.2.6 ผู้ตาม (Follower) 
  ภาวะผู้น าจะประกอบไปด้วยบุคคลอย่างน้อย 2 บุคคลขึ้นไป ได้แก่ ผู้น าและผู้ตาม
บุคคลที่ได้รับการยกย่องนับถือ ไว้วางใจให้เป็นผู้น าจะมีลักษณะทางพฤติกรรมเฉพาะตัว อัน
เนื่องมาจากบุคลิกภาพและผลจากบุคลิกภาพที่พิเศษแตกต่างจากบุคคลอ่ืน ซึ่ง Daft and Lane 
(2008, quoted in Haines, 2013) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบด้านนี้ว่าผู้น านั้นจ าเป็นต้องทีผู้ตามที่
เชื่อถือ ไว้วางใจและยอมรับในตัวผู้น าด้วย โดยการมีอิทธิพลระหว่างผู้น าและผู้ตามนั้นไม่จ าเป็นต้อง
เป็นไปในลักษณะทางเดียว เช่น ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ตามเพียงอย่างเดียว หากแต่ผู้ตามนั้นก็สามารถ
แสดงบทบาทภาวะผู้น าได้เมื่อยามจ าเป็น ทั้งนี้ Schyns and Mohr (2004.) ได้กล่าวด้วยเช่นกันว่า
ผู้น าที่ดีก็จะสามารถปรับบทบาทเป็นได้ทั้งผู้น าและผู้ตาม และผู้น าที่ดีนั้นมักจะพัฒนาทักษะภาวะ
ผู้น าให้แก่ผู้ตามด้วยเช่นกัน 
  จากการศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้น านั้นสามารถสรุปได้ว่า องค์ประกอบของ
ภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพนั้น หมายถึง การมีอิทธิพลและความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าและผู้ตามที่มี
ความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงอันดีงามเพ่ือสะท้อนถึงค่านิยมและ
จุดมุ่งหมายที่มีร่วมกันของกลุ่มหรือองค์การ (Daft and Lane, 2008, quoted in Haines, 2013) 
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2.2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น า 
สมัยโบราณนั้นมนุษย์มีความเชื่อว่า ความเป็นผู้น านั้นเป็นความสามารถที่จะเกิดขึ้นได้จาก

การถ่ายทอดจากบรรพบุรุษหรือเป็นความสามารถของบุคคลที่สืบเชื้อสายจากกันได้ นอกจากนี้๑
ลักษณะของการเป็นผู้น านั้นเป็นสิ่งที่มีมาแต่ก าเนิดและเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัว โดยลักษณะของความ
เป็นผู้น านี้จะสามารถถ่ายทอดสู่ลูกหลานทางพันธุกรรมได้จึงท าให้ผู้ที่เกิดในเชื้อสายของผู้น าย่อม
จะต้องมีลักษณะของผู้น าด้วยเช่นกัน แต่ภายหลังแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าเริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ทั้งนี้ได้มีการศึกษาและรวบรวมทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น า โดยแบ่ง
ตามระยะการพัฒนา (Daft, 2008) ดังต่อไปนี้ 

2.2.3.1 ทฤษฎีคุณลักษณะภาวะผู้น า (Trait Leadership Theory) 
  ในช่วงแรกของการศึกษาภาวะผู้น านั้นเริ่มท าการศึกษาเมื่อปี ค.ศ. 1930-1940 โดย
มีแนวคิดจากทฤษฎีมหาบุรุษ (Great Man Theory of Leadership) ของโรมันและกรีกโบราณซึ่งมี
ความเชื่อที่ว่า ภาวะผู้น านั้นเกิดขึ้นเองโดยก าเนิด (Born Leader) ซึ่งมีความหมายถึงภาวะผู้น านั้นไม่
สามารถสร้างขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงได้ หากเพียงแต่สามารถพัฒนาขึ้นได้เท่านั้น ลักษณะของผู้น าที่ดี
และมีประสิทธิภาพนั้นจะประกอบไปด้วย ความเฉลียวฉลาด การมีบุคลิกภาพซึ่งแสดงถึงการเป็นผู้น า
ในขณะเดียวกันจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถด้วยเช่นกัน (Daft, 2008) 
  จากการวิจัยของ Bass (1985) ระบุคุณลักษณะของผู้น าที่ดีว่าขึ้นอยู่กับคุณลักษณะ 
6 ประการ ได้แก่ คุณลักษณะทางร่างกาย ภูมิหลังทางสังคม สติปัญญา บุคลิกภาพ คุณลักษณะที่
เกี่ยวกับงาน และคุณลักษณะทางสังคม ซึ่งในแต่ละคุณลักษณะสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
   1) คุณลักษณะทางร่างกาย (Physical Characteristics)  
   คุณลักษณะทางร่างกาย (Physical Characteristics) ประกอบด้วย ความ
แข็งแรง (Activity, Energy) รูปร่าง (Appearance) ความสูง (Height) น้ าหนัก (Weight) ซึ่งกล่าวได้
ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลกับคุณลักษณะทางร่างกาย
ให้ผลลัพธ์ที่ขัดแย้งกัน เช่น การมีส่วนสูง และน้ าหนักมากกว่าไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ว่า ความเป็นผู้น าจะมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลหรือไม่ แต่ก็มีองค์การจ านวนมากเชื่อว่าบุคลากรที่มีรูปร่างส่วนใหญ่ 
จะจ าเป็นต่อการเชื่อฟังของผู้ใต้บังคับบัญชา 
   2) คุณลักษณะด้านภูมิหลังทางสังคม (Social Background)  
   คุณลักษณะด้านภูมิหลังทางสังคม (Social Background)ประกอบด้วย 
การศึกษา (Education) สถานภาพทางสังคม (Social Status) และการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทาง
สังคม Bass (1985) ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจที่ดี จะเป็นข้อ
ได้เปรียบต่อการเข้าสู่สถานภาพของความเป็นผู้น า บุคคลที่มีสถานะทางเศรษฐกิจ และสังคมต่ าแต่
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สามารถก้าวสู่สถานภาพทางสังคมที่สูงกว่าได้ จะไปสู่ต าแหน่งผู้น าระดับสูงได้มากกว่า และในปัจจุบัน 
ผู้น าที่มีการศึกษาดีจะมีโอกาสเข้าสู่ต าแหน่งผู้น าได้ดีกว่า 
   3) คุณลักษณะด้านสติปัญญา และความสามารถ ( Intelligence and 
Ability) ซึ่ง Bass (1985) สรุปไว้ว่า ผู้น าที่มีความรู้มีดุลยพินิจ มีทักษะในการพูดได้อย่างคล่องแคล่ว 
ปฏิภาณไหวพริบดี สิ่งเหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ได้ในระดับหนึ่งว่า ผู้น าที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต้อง
มีคุณสมบัติเหล่านี้อยู่ ถึงแม้ว่าจะต้องศึกษาปัจจัยอื่นๆ มาประกอบก็ตาม 
   4) คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ (Personality)  
   Bass and Avolio (1990) แสดงความคิดเห็นว่า บุคลิกภาพประกอบด้วย
การมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความซื่อสัตย์ อดทนต่อความเครียด และการควบคุมอารมณ์ได้ดี เป็น
ต้น  จะสามารถบ่งชี้ได้ถึงความเป็นผู้น าที่ดีด้วยเช่นกัน 
   5) คุณลักษณะที่เก่ียวกับงาน (Task-Related Characteristics)  
   คุณลักษณะที่เก่ียวกับงาน (Task-Related Characteristics) ประกอบด้วย 
ความขยันหมั่นเพียร (Drive to Achieve) ความรับผิดชอบ (Responsibility) การไม่ย่อท้อต่อ
อุปสรรค (Persistence against obstacle) จะต้องมีความมุ่งงานสูง ริเริ่มงานใหม่ๆ หากผู้น ามี
คุณลักษณะดังนี้แล้วจะสามารถเป็นผู้น าที่ดีได้ (Bass & Avolio, 1990) 
   6) คุณลักษณะทางสังคม (Social Characteristics)  
   คุณลักษณะทางสังคม (Social Characteristics) ประกอบด้วย ความนิยม
แพร่หลาย มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีเสน่ห์ดึงดูด ความร่วมมือ และชอบสังคม  (Bass & 
Avolio, 1990) 
  อย่างไรก็ตาม Mosley (1996) ได้กล่าวแย้งกับคุณสมบัติของผู้น าทั้ง 6 ประการ 
ดังกล่าวข้างต้น โดยได้กล่าวถึงข้อจ ากัดทฤษฎีคุณลักษณะภาวะผู้น าว่า นักวิจัยไม่สามารถระบุ
คุณลักษณะที่แน่นอนชัดเจนในการจ าแนกว่าบุคคลที่มีภาวะผู้น าและไม่มีภาวะผู้น ามีคุณลักษณะที่
แตกต่างกันอย่างไร ซึ่งในบางครั้งคุณลักษณะอย่างหนึ่งก็เหมาะสมกับสถานการณ์แบบหนึ่งแต่ก็ไม่
เหมาะสมกับสถานการณ์ อีกแบบหนึ่ ง Mosley (1996) ได้สรุปว่า ยังไม่มีการศึกษาใดที่พบ
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะภาวะผู้น าและความส าเร็จอย่างชัดเจนตามแนวคิดและทฤษฎี
คุณลักษณะผู้น าของ Bass (1985) ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่า การมีคุณลักษณะที่ เหมาะสม และ
สอดคล้องกับสถานการณ์จะเอ้ือให้ผู้น ามุ่งเน้นการเกิดประสิทธิภาพขอลลัพธ์มากข้ึน อย่างไรก็ดีผู้น าที่
มีลักษณะที่ดีอย่างหนึ่งเฉพาะตัวอาจไม่ได้หมายถึงจะสามารถจัดการให้สถานการณ์เกิดผลลัพธ์ที่ดี
เสมอ แต่อาจส่งผลให้ดีและมีประสิทธิภาพเพียงบางสถานการณ์เท่านั้น นอกจากนี้ผู้น าที่มีรูปแบบ
คุณลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน ก็อาจสามารถจัดการให้สถานการณ์เกิดผลลัพธ์ที่มี
ประสิทธิภาพได้เช่นเดียวกัน 
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  นอกจากนี้  Norman (1980) นักจิตวิทยาในกลุ่มทฤษฎีคุณลักษณะผู้น าแห่ง
มหาวิทยาลัย Michigan ยังได้ศึกษาและก าหนดโครงสร้างบุคลิกภาพ ซึ่งบุคลิกภาพนี้นับเป็นหนึ่งใน
คุณลักษณะภาวะผู้น าตามข้อเสนอของ Bass (1985) จึงอาจกล่าวได้ว่าแนวคิดบุคลิกภาพห้า
องค์ประกอบนี้ จัดอยู่ในคุณลักษณะภาวะผู้น าโดยแบ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญห้าประการที่เรียกว่า 
บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ (Big Five Personality Traits) โดยจ าแนกประเภทคุณลักษณะ (Traits) 
ที่ใช้ เป็นกรอบพ้ืนฐานในการก าหนดบุคลิกภาพไว้ห้าประการ ได้แก่ บุคลิ กภาพแบบเปิดรับ
ประสบการณ์ (Openness to experience) บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก (Conscientiousness) 
บุคลิกภาพแบบเปิดเผย (Extraversion) บุคลิกภาพแบบประนีประนอม (Agreeableness) และ
บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว (Neuroticism) ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
   1) บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ (Openness to Experience) 
   โดย Antonioni (1998) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบบุคลิกภาพแบบเปิดรับ 
ประสบการณ์ว่า เป็นบุคลิกภาพของบุคคลในด้านการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ รอบตัวเพ่ือที่จะรับ
ประสบการณใ์หม่ๆ โดยสามารถแบ่งออกเป็นคุณลักษณะย่อย 6 ประการ ดังนี้ 
    (1) ความรู้สึก ในประการนี้เป็นคุณลักษณะบุคคลที่สามารถรับรู้
และเข้าใจความรู้สึกของตนเองและบุคคลอ่ืนได้ดี รวมถึงเป็นผู้ให้ความส าคัญกับอารมณ์และ
ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน 
    (2) ความคิด เป็นคุณลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ ช่างคิดและมีจินตนาการ รวมไปถึงมักจะเป็นผู้ที่มีเหตุมีผลและช่างใคร่ครวญ 
    (3) ค่านิยม ในด้านค่านิยมนี้ บุคคลที่มีคุณลักษณะค่านิยมมักจะ
เป็นผู้ที่ชอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติในด้านต่างๆ กับบุคคลอ่ืน ชอบเปิดรับความรู้ ใหม่ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นในด้านสังคม การเมือง และศาสนา ปรัชญา ฯลฯ 
    (4) ความสุนทรี บุคคลที่มีคุณลักษณะด้านความสุนทรี มักจะเป็นผู้
ที่มีความรัก ความชอบและสนใจในศิลปะ ความงาม ดนตรีและเสียงเพลง มีความบันเทิงและอารมณ์
สุนทรียะในจิตใจ 
    (5) ช่างฝัน บุคคลที่มีคุณลักษณะช่างฝันนั้นจะเป็นผู้ที่มองเห็น 
ความส าคัญของอนาคต มีความฝันและมีความคาดหวัง 
    (6) กิจกรรม บุคคลที่มีคุณลักษณะในด้านกิจกรรมนั้นจะเป็นผู้ที่
ชอบสิ่งต่างๆ ที่แปลกใหม่และท้าทาย ชอบที่จะเปิดรับมุมมองใหม่ๆ ในกิจกรรมต่างๆที่ปฏิบัติ 
   ทั้ งนี้  Bartone, Eid, Johnsen, Laberg, and Snook (2009) ได้ กล่ าว
เสริมด้วยว่า หากบุคคลใดที่มีบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์สูง  เรียกว่า นักส ารวจ จะเป็นผู้ที่
ชอบการทดลองท าในสิ่งแปลกใหม่ ช่างคิดและมีจินตนาการ มีความอยากรู้อยากเห็ น มีความคิด
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สร้างสรรค์ มองหาแนวทางและวิธีการใหม่รวมถึงไม่ยึดติดกับหลักเกณฑ์เดิมๆ ในนัยตรงกันข้าม 
บุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์น้อย เรียกว่า นักอนุรักษ์นิยม จะเป็นผู้ที่ให้ความสนใจ
และใส่ใจในสิ่งต่างๆ เพียงไม่กี่สิ่งโดยจะสนใจอย่างลึกซึ้ง มักมีความคิดที่ไม่เปิดกว้าง และมีการยึดถือ
ระเบียบปฏิบัติแบบเดิม 
   2) บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก (Conscientiousness)  
   Antonioni (1998) ได้เสนอแนะไปว่าองค์ประกอบที่สองของบุคลิกภาพ
ด้านนี้ว่า เป็นองค์ประกอบบุคลิกภาพของบุคคลด้านการมุ่งสู้เป้าหมาย โดยสามารถจ าแนกได้เป็น 6 
คุณลักษณะ ดังนี้ 
    (1) ความต้องการความส าเร็จ เป็นคุณลักษณะบุคคลที่มีความ
มุ่งม่ัน จริงจังและทุ่มเท มุ่งปฏิบัติในสิ่งที่ต้องการเพื่อได้มาซึ่งความส าเร็จตามเป้าหมาย 
    (2) ความส านึกในหน้าที่ เป็นคุณลักษณะของบุคคลที่รู้จักหน้าที่
และมีความรับผิดชอบในงานหรือสิ่งที่ปฏิบัติ เป็นบุคคลที่มักปฏิบัติตามสิ่งที่ได้พูดไว้ 
    (3) ความมีระเบียบวินัยต่อตนเอง เป็นคุณลักษณะบุคคลที่มีความ 
ซื่อตรงต่อความต้องการของตน มีระเบียบ แบบแผนที่ได้วางไว้เพ่ือให้เปาหมายบรรลุผลส าเร็จ 
    (4) การคิดพิจารณา คุณลักษณะในด้านนี้เป็นคุณลักษณะที่บุคคล
มีความใคร่ครวญ ไตร่ตรอง มีการวางแผนอย่างรอบคอบก่อนการน าไปปฏิบัติ 
    (5) ความเป็นระเบียบ เป็นคุณลักษณะของบุคคลที่มีความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อย มีล าดับการคิดอย่างเป็นระเบียบขั้นตอน มักมีการจัดระบบระเบียบอย่างเรียบร้อย 
    (6) ความสามารถ คุณลักษณะย่อยสุดท้ายนี้เป็นคุณลักษณะของ 
บุคคลที่มีความสามารถ มีทักษะในการจัดการบริหารสิ่งต่างๆ ได้ดีและมีประสิทธิภาพ 
   โดย Bartone et al. (2009) ได้กล่าวถึง 
บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกโดยสรุปว่า บุคคลที่มีบุคลิกภาพด้านนี้สูง จะเรียกว่า  ผู้มุ่งเป้าหมาย เป็น
บุคคลที่รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตั้งเป้าหมายเพ่ือความส าเร็จ ในทางตรงกันข้ามหากบุคคลใดมีบุคลิกภาพ
ด้านนี้ต่ า จะเรียกว่า ผู้ยืดหยุ่น เป็นบุคคลที่รักความสะดวกสบาย มีความพยายามและมุ่งมั่นทุ่มเท
น้อย มักไขว้เขวจากความคิด และกิจกรรมที่ปฏิบัติได้ง่าย รวมถึงเป็นบุคคลที่ไม่สามารถควบคุม
แรงผลักดันภายในตนเองได้ 
   3) บุคลิกภาพแบบเปิดเผย (Extraversion)  

Antonioni (1998) ได้กล่าวว่าเป็นด้านสัมพันธภาพของบุคคลผู้นั้นที่มีต่อ
บุคคลอื่น ซึ่งสามารถจ าแนกออกกเป็น 6 คุณลักษณะย่อย ดังนี้ 
    (1) อารมณ์ทางบวก  เป็นคุณลักษณะของผู้ที่มีความร่าเริง  
สนุกสนาน มองโลกและแก้ปัญหาในแง่ดี 
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    (2) ความอบอุ่น โดยเป็นคุณลักษณะของบุคคลผู้ที่มีความเป็นมิตร
กับผู้อ่ืน สามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างสนิทสนมและเข้ากับผู้อ่ืนได้ง่าย 
    (3) ความกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม คุณลักษณะในด้านนี้เป็น 
บุคคลผู้ที่มีความม่ันใจ กล้าคิดกล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ และกล้าแสดงตัวต่อสังคม 
    (4) ความชอบสังคม เป็นคุณลักษณะของผู้ที่ชอบเข้าสังคม ชอบ 
พบปะผู้อ่ืน ชอบอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นเป็นหมู่คณะ 
    (5) ความชอบกิจกรรม โดยลักษณะด้านนี้เป็นคุณลักษณะของผู้ที่
มีความกระฉับกระเฉง ว่องไว ชอบที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และมีความกระตือรือร้นอยู่เสมอ 
    (6) การแสวงหาความตื่นเต้น ในคุณลักษณะด้านนี้จะเป็นบุคคลผู้
ที่ปรารถนาความตื่นเต้นและท้าทาย มองหาสิ่งต่างๆที่แปลกใหม่ที่สามารถสร้างความท้าทายให้กับ
ตนเองอยู่ตลอดเวลา 
   โดยบุคคลผู้ที่บุคลิกภาพแบบเปิดเผยสูง จะเรียกว่า ผู้ที่มีลักษณะแสดงตัว 
ซึ่งจะท าให้เป็นผู้ที่มีความเป็นมิตร ชอบแสดงความเป็นผู้น า มีพฤติกรรมที่กล้าแสดงออก พูดเก่ง 
กระตือรือร้น รวมไปถึงเป็นผู้ที่เข้าสังคมได้ดี ในขณะที่บุคคลที่มีบุคลิกภาพด้านนี้ต่ า เรียกว่า ผู้ที่มี
ลักษณะเก็บตัว จะท าให้มีบุคลิกภาพเป็นผู้สงวนท่าที ช่างไตร่ตรอง ชอบอยู่คนเดียว ชอบความสงบ 
รักอิสระ และมักจะชอบความเป็นส่วนตัว บุคลิกภาพแบบประนีประนอม(Bartone et al., 2009) 
   4) บุคลิกภาพแบบประนีประนอม (Agreeableness)  

โดยAntonioni (1998) ระบุว่าเป็นการก าหนดกรอบและบรรทัดฐานในการ
ด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงานของบุคคลผู้นั้น โดยจ าแนกออกกเป็น 6 คุณลักษณะย่อยได้ดังนี้ 
    (1) ความตรงไปตรงมา คุณ ลักษณ ะของบุ คคลด้านนี้ เป็ น
คุณลักษณะของผู้ที่มีความซื่อสัตย์ ไม่คดโกง มีความจริงใจต่อบุคคลอื่น มีความตรงไปตรงมา 
    (2) ความอ่อนน้อม เป็นคุณลักษณะของผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อม
ตน ไม่คิดยกตนข่มท่าน และไม่แสดงตนว่าอยู่เหนือหรือมีความสามารถมากกว่าผู้อ่ืน 
    (3) มีจิตใจที่อ่อนโยน คุณลักษณะด้านนี้เป็นคุณลักษณะที่บุคคลมี
การรับรู้และเข้าใจสภาพจิตใจและความรู้สึกของผู้อ่ืนได้ดี ค านึงถึงและมองเห็นความส าคัญของผู้อ่ืน
เสมอ 
    (4) ความไว้วางใจ คุณลักษณะในด้านนี้นั้นเป็นคุณลักษณะของผู้ที่
มักจะเชื่อและไว้วางใจต่อบุคคลอื่นได้ง่าย มองโลกในแง่ดีและมีเจตนาดีต่อบุคคลอ่ืน 
    (5) ความยอมตามผู้อ่ืน ในด้านนี้เป็นคุณลักษณะของบุคคลที่มีการ
ประนีประนอม มักอ่อนข้อให้แก่บุคคลอื่นอยู่เสมอ ยินยอมและคล้อยตามบุคคลอ่ืน 
    (6) ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ คุณลักษณะในด้านนี้เป็นคุณลักษณะของ 
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บุคคลผู้ที่มีน้ าใจ ชอบช่วยเหลือบุคคลอื่น มีความเมตตาและเป็นมิตรต่อผู้อื่นด้วยเช่นกัน 
ทั้งนี้Bartone et al. (2009) ได้กล่าวสรุปถึงบุคคลที่มีองค์ประกอบบุคลิกภาพแบบ

ประนีประนอมสูง  เรียกว่า นักปรับตัวโดยบุคคลผู้ที่เป็นนักปรับตัวจะเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นและ
พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือบุคคลอ่ืนอยู่เสมอ ในขณะเดียวกันบุคคลที่มีบุคลิกภาพด้านนี้ต่ า จะ
เรียกว่า นักท้าทาย บุคคลที่เป็นนักท้าทายมักจะเป็นผู้ที่มีความคิดและกังวลในเรื่องของการบริหาร
และการได้มาซึ่งอ านาจ มีความสนใจในความต้องการและบรรทัดฐานของตนมากกว่าของกลุ่มหรือ
บุคคลอื่น รวมถึงมีความหวาดระแวงและไม่วางใจต่อบุคคลอ่ืน 
   5) บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว (Neuroticism)  

โดย Antonioni (1998) ได้ ให้ความเห็นถึงองค์ประกอบสุดท้ายของ
บุคลิกภาพด้านนี้ว่า เป็นองค์ประกอบของบุคลิกภาพนี้เป็นบุคลิกภาพของบุคคลในด้านอารมณ์ที่
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เข้ามา ซึ่งสามารถแบ่งย่อยได้เป็น 6 คุณลักษณะ อันได้แก ่
    (1) ความปรารถนา เป็นคุณลักษณะของผู้ที่มักเอาแต่ใจตน ไม่ 
สามารถควบคุมแรงปรารถนาหรอืแรงกระตุ้นได้ 
    (2) ความค านึ งถึ งแต่ตน เอง โดน บุ คลิ กภาพในด้ านนี้ เป็ น
คุณลักษณะของบุคคลที่มักหวาดระแวงความรู้สึกของผู้อื่นอยู่เสมอ รวมถึงรู้สึกล าบากใจ อึดอัดใจเมื่อ
มีผู้อื่นแวดล้อมตน 
    (3) ความโกรธ เป็นคุณลักษณะของบุคคลที่โมโหง่าย โกรธ รุนแรง 
และรวดเร็ว 
    4) ความวิตกกังวล เป็นคุณลักษณะของบุคคลผู้ที่หวั่นวิตกกับสิ่ง 
ต่างๆรอบตัว ตึงเครียด หวาดกลัว ว้าวุ่น กระสับกระส่าย 
    (5) ความซึมเศร้า บุคลิกภาพในด้านนี้เป็นคุณลักษณะของบุคคลที่
ผิดหวังและท้อแท้ หดหู่ สิ้นหวังในชีวิต 
    (6) ความ อ่อนแอ โดยบุ คลิ กภาพ ในด้ านนี้ เป็ นบุ คคลที่ มี
คุณลักษณะมักจะพ่ึงพาผู้อ่ืน ตื่นตระหนกได้ง่าย และไม่สามารถเผชิญกับความเครียดหรือแรงกดดัน
ได ้
   โดยผู้ที่มีบุคลิกลักษณะแบบหวั่นไหวสูง เรียกว่า ผู้ที่โต้ตอบ เป็นผู้ที่โน้ม
เอียงที่จะประสบกับอารมณ์เชิงลบได้ง่าย และเป็นผู้ที่โต้ตอบทันที เป็นผู้ที่มีระดับความเสถียรทาง
อารมณ์ต่ า ในทางตรงกันข้าม หากบุคคลเป็นผู้ที่มีลักษณะแบบหวั่นไหวต่ า เรียกว่า ผู้ที่มีลักษณะ
ยืดหยุ่น จะเป็นผู้มีความเสถียรทางอารมณ์ (Emotional Stability) ผู้ที่อารมณ์เสถียรจะปรากฏเป็นผู้
ที่มีบุคลิกภาพนิ่งและสม่ าเสมอและเป็นผู้ที่มีเหตุผลมากกว่าผู้อื่น (Bartone et al., 2009) 
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   หากจะกล่าวโดยสรุปแล้วสามารถกล่าวได้ว่า กลุ่มทฤษฎีนี้อธิบายภาวะผู้น า
ผ่านคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้น า ซึ่งนอกจากทฤษฎีที่ได้กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ยังมีอีกหลายทฤษฎี 
อาทิ ทฤษฎีบุคลิกภาพ นอกจากนี้ในบริบทประเทศไทยก็ยังอาจกล่าวได้ว่า ทศพิธราชธรรมนั้นเป็น
หนึ่งในแนวคิดในกลุ่มทฤษฎีนี้ด้วยเช่นกัน โดยระบุคุณลักษณะผู้น า 10 ประการ ได้แก่ 1) การให้ 2) 
ความประพฤติที่ดีงาม 3) การเสียสละ 4) ความซื่อตรง 5) ความอ่อนโยน 6) ความไม่โกรธ 7) ความ
ไม่เบียดเบียน 8) ความเพียร 9) ความอดทน และ 10) ความเที่ยงธรรม(สุรพงษ ์เมืองแก้ว, 2554) 

2.2.3.2 กลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมผู้น า (Behavioral Leadership Theory) 
  การพัฒนาแนวคิดภาวะผู้น าต่อมาในช่วงปี ค.ศ. 1960 โดยแนวคิดหลักของกลุ่ม
ทฤษฎีพฤติกรรมผู้น า คือ การพิจารณาในสิ่งที่ผู้น าปฏิบัติหรือพฤติกรรมของผู้น าที่สามารถท าให้
บุคลากรหรือผู้ใต้บังคับบัญชามีความต้องการและตั้งใจปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้นโดยชี้ให้เห็นว่าทั้งผู้น า
และผู้ใต้บังคับบัญชาต่างมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน ซึ่งในกลุ่มทฤษฎีนี้มีนักทฤษฎีที่โดดเด่น ได้แก่Lewin 
(1938), Likert (1967), (1964)Blake and Mouton (1964) และ  McGregor (1960) โดยผู้ วิ จั ย
น าเสนอแนวคิดของนักทฤษฎีแต่ละท่าน ดังต่อไปนี้ 

1) กรณีศึกษาของ Lewin (Kurt Lewin’s Studies)     
แนวคิดนี้ เป็นการศึกษาพฤติกรรมผู้น าโดยมหาวิทยาลัย Iowa (University of 

Iowa) โดย Lewin (1938) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้น า ผู้ใต้บังคับบัญชา และประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน โดยการศึกษาในครั้งนี้ได้แบ่งผู้น าออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 

(1) ผู้น าแบบอัตถนิยมหรืออัตตา (Autocratic Leaders) 
โ   โดยผู้น าลักษณะอัตถนิยมนี้จะเป็นผู้น าที่มีพฤติกรรมการตัดสินใจด้วย 
ตนเอง เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขึ้นอยู่กับตัวผู้น า โดยผู้น าลักษณะนี้จะค านึงถึงผลการปฏิบัติงานไม่
ค านึงถึงบุคคล บางครั้งท าให้เกิดความขัดแย้งในกลุ่มหรือองค์การได้ ผู้น าลักษณะนี้จะเหมาะสมกับ
บริบทในช่วงที่องค์การก าลังเผชิญปัญหาหรือประสบภาวะวิกฤตเท่านั้น ซึ่งผลของการมีผู้น าลักษณะนี้
จะท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง และไม่เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Allio, 2012) 

(2) ผู้น าแบบประชาธิปไตย (Democratic Leaders) 
   ผู้น าลักษณะแบบประชาธิปไตยจะด าเนินงานโดยใช้การตัดสินใจของ 
กลุ่มหรือให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ผู้น าลักษณะนี้เป็นบุคคลที่รับฟังความคิดเห็น
ของส่วนรวม ปฏิบัติงานเป็นทีม มีการสื่อสารแบบ 2 ทาง (Two-ways Communication) จึงท าให้
หน่วยงานหรือองค์การสามารถเพ่ิมผลผลิตและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานได้ หากเพียงแต่ใน
บางครั้งการอิงกลุ่มจะท าให้ใช้เวลานานในการตัดสินใจ  ซึ่งในระยะเวลาที่เร่งด่วนผู้น าลักษณะนี้ไม่
เกิดผลดีเท่าที่ควร(Allio, 2012) อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่า ผู้น าลักษณะนี้ส่งผลให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพได้มากที่สุด(Allio, 2012)  
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   (3) ผู้น าแบบตามสบายหรือเสรีนิยม (Laissez- Faire Leaders) 
   ผู้น าลักษณะแบบเสรีนิยมนี้จะมีพฤติกรรมที่ให้อิสระกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
ในการตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ จะไม่มีการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนแน่นอน ไม่มีระเบียบหรือ
หลักเกณฑ์ ซึ่งท าให้เกิดความคับข้องใจหรือความไม่พึงพอใจของผู้ร่วมงานได้ และการบริหารลักษณะ
นี้ท าให้ได้ผลผลิตต่ า โดยการปฏิบัติงานของผู้น าลักษณะนี้เป็นการกระจายงานไปที่กลุ่มดังนั้นหาก
กลุ่มมีความรับผิดชอบและมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสูง จะสามารถควบคุมและผลิตผลงานได้ดี มี
ผลงานและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Allio, 2012) 
   โดยลักษณะผู้น าแต่ละแบบจะสร้างบรรยากาศในการท างานที่แตกต่างกัน 
ดังนั้นการเลือกใช้ลักษณะผู้น าแบบใดย่อมขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ด้วยเช่นกัน
(Lewin, 1938) 
  2) กรณีศึกษาของ Likert (Likert’s Michigan Studies) 
  การศึกษาพฤติกรรมของภาวะผู้น าโดยมหาวิทยาลัย Michigan ด าเนินการโดย 
Likert (1967) และสถาบันวิจัยทางสังคมแห่งมหาวิทยาลัย Michigan ได้ท าการศึกษาภาวะผู้น าโดย
ใช้เครื่องมือที่Likert (1967) สร้างขึ้นประกอบด้วย แนวคิดรวบยอดที่ เกี่ยวข้องกับ ภาวะผู้น า 
แรงจูงใจ การปฎิสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสาร และการใช้อิทธิพล การตัดสินใจ การตั้งเป้าหมาย การ
ควบคุมคุณภาพและสมรรถนะของเป้าหมาย โดยได้แบ่งลักษณะผู้น าออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 
   (1) พฤติกรรมของผู้น าแบบมุ่งคน (Employee-Centered Behavior)  
ผู้น าลักษณะแบบมุ่งคนนี้จะให้ความส าคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าและผู้ร่วมงาน ค านึงถึงความ
ต้องการของผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้น าลักษณะนี้จะมักเน้นและส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชามี
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ให้สิทธิ์และเสรีภาพในการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตัดสินใจ (Likert, 1967) 
   (2) พฤติกรรมของผู้แบบมุ่งงาน (Task-Centered Behavior) 
   ผู้น าลักษณะแบบมุ่งงานจะให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานและผลลัพธ์ 
ในงาน โดยผู้น าจะมีพฤติกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 
มุ่งเน้นแนวทางและวิธีการที่น ามาซึ่งความส าเร็จโดยผู้น าเป็นผู้ก าหนดกรอบและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและมีความเข้มงวด รวมถึงก าหนดแนวทางและขั้นตอนในการผลิตผลงานอย่างชัดเจน 
(Likert, 1967) 
   โดยผลการวิจัยของ (Likert, 1967) สรุปว่า พฤติกรรมของผู้น าแบบมุ่งคน  
(Employee-Centered Behavior) จะท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและช่วยสร้างความพึง
พอใจให้แก่พนักงานมากกว่าพฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งงาน (Task-Centered Behavior) 
  3) การศึกษาภาวะผู้น าตามแนวตาข่ายการบริหารจัดการ (Blake and  
Mouton’s managerial Grid)  
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  เป็นแนวคิดที่เสนอโดย Blake และ Mouton (1964) โดยกล่าวว่า ภาวะผู้น าที่ มี
ประสิทธิภาพประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ประการ ได้แก่ บุคคลและผลผลิต โดยได้ก าหนด
ความสัมพันธ์และคุณภาพของบุคคลออกเป็น 1 – 9 รวมไปถึงจ าแนกผลผลิตออกเป็น 1 – 9 เช่นกัน 
อีกทั้งยังได้กล่าวว่า หากบุคลากรมีศักยภาพและคุณภาพสูงก็จะมีผลให้ผลผลิตนั้นเกิดคุณภาพและมี
ปริมาณมากเพ่ิมขึ้นเช่นกัน โดยได้เรียกความสัมพันธ์ลักษณะนี้ว่า ความสัมพันธ์แบบเก้า-เก้า (Nine-
Nine Style 9, 9 style) โดยการบริหารแบบตาข่ายนี้จะแบ่งลักษณะเด่นๆของผู้น าไว้ 5 ประการ อัน
ได้แก่ แบบมุ่งงานเป็นหลัก แบบมุ่งคนเป็นหลัก แบบมุ่งงานต่ ามุ่งคนต่ า การจัดการแบบพบกันครึ่ง
ทาง และแบบท างานเป็นทีม ตามแนวคิดของ Blake และ Mouton (1964) รูปแบบของผู้น ามี 5 
รูปแบบ ดังนี้ 
   (1) แบบมุ่งงาน (Task–Oriented/Authority Compliance) 
   เป็นลักษณะแบบ 9,1 ผู้น าจะมุ่งเอาแต่งานเป็นหลัก (Production – 
Oriented) สนใจคนน้อย มีพฤติกรรมแบบเผด็จการ จะเป็นผู้วางแผนก าหนดแนวทางการปฏิบัติ และ
ออกค าสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม มุ่งเน้นผลผลิต  ไม่ใส่ใจการปฏิสัมพันธ์ของผู้ร่วมงาน รวมถึง
ไม่มุ่งเน้นสัมพันธภาพที่มีต่อผู้ร่วมงาน (Blake & Mouton, 1964) 
   (2) แบบมุ่งคนสูง (Country Club Management) 
   เป็นลักษณะแบบ 1,9 ผู้น าจะมุ่งเน้นถึงมนุษยสัมพันธ์และความพึง 
พอใจของผู้ตามในการปฏิบัติงาน โดยไม่ค านึงถึงผลผลิตขององค์การ  ผู้น าจะส่งเสริมให้บุคลากรใต้
บังคับบัชาเกิดความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวใหญ่ที่มีความสุข ซึ่งน าไปสู่สภาพแวดล้อม
การท างานที่น่าอยู่ จะมุ่งผลงานโดยไม่สร้างแรงกดดันให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยผู้น านั้นมีความเชื่อ
ว่า บุคลากรใต้บังคับบัญชาจะต้องมีความสุขในการท างาน การใช้อิทธิพลในการท างานควรมีเพียง
เล็กน้อยและไม่จ าเป็นต้องมีการควบคุมในการด าเนินงาน โดยเป็นลักษณะการด าเนินงานในแบบ
คล้ายครอบครัวที่มุ่งเน้นความสบายใจ ความสนุกสนานในการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือหลีกเลี่ยง
การขัดแย้งต่างๆ ที่จะเกิดข้ึน (Blake & Mouton, 1964) 

(3) แบบมุ่งงานต่ า มุ่งคนต่ า (Impoverished) 
   เป็นลักษณะแบบ 1,1 ผู้น าจะมุ่งเน้นคนและมุ่งเน้นงานในระดับต่ ามาก ใช้
ความทุ่มเทเพียงเล็กน้อยเพ่ือให้ผลงานด าเนินไปตามที่ก าหนด และด ารงไว้ซึ่งความเป็นบุคลากรของ
องค์การ น าจะมีอ านาจในตนน้อย โดยจะประสานงานกับบุคลากรใต้บังคับบัญชาน้อย เรื่องจากภาวะ
ผู้น าไม่สูง และมักจะมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานเองเป็นส่วนใหญ ่(Blake & Mouton, 1964) 
   (4) แบ บ ก ารจั ด ก ารแบ บ พ บ กั น ค รึ่ งท าง  (Middle of The Road 
Management) 
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   เป็นลักษณะแบบ 5,5 ผู้น าหวังผลงานเท่ากับขวัญและก าลังใจของ
ผู้ปฏิบัติงาน ใช้ระบบราชการที่มีเน้นขวัญ ความพึงพอใจ หลีกเลี่ยงการใช้ก าลังและอ านาจ ยอมรับผล
ที่เกิดขึ้นตามความคาดหวังของผู้น า มีการจัดตั้งคณะกรรมการในการท างานหลีกเลี่ยงการท างานที่
เสี่ยงเกินไป มีการประนีประนอมในการจัดการกับความขัดแย้ง ผู้ร่วมงานคาดหวังว่าผลประโยชน์มี
ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานที่ได้กระท าลงไป (Blake & Mouton, 1964) 
   (5) แบบท างานเป็นทีม (Team  Management) 
   เป็นลักษณะแบบ 9,9  ผู้น าจะมุ่งเน้นทั้งในเรื่องงานและขวัญก าลังใจของ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา มุ่งเน้นการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ บรรยากาศในการท างานสนุก  รวมถึงมุ่งเน้น
ผลส าเร็จของงานที่เกิดจากความรู้สึกของผู้ปฏิบัติในการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ก่อเกิดสัมพันธภาพ
ระหว่างผู้น าและผู้ตามอันเกิดจากความไว้วางใจ เคารพนับถือซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นความต้องการของ
องค์การและความต้องการของผู้ปฏิบัติงานที่จะไม่ขัดแย้งกัน ผู้น าประเภทนี้เชื่อว่า ตนเป็นเพียงผู้ให้
ค าแนะน าหรือให้การเสนอแนะแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเท่านั้น โดยอ านาจของผู้น าในการปกครองและ
การสั่งการ รวมถึงการบังคับบัญชาจะเป็นการที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีสิทธิ์ตัดสินใจ ทั้งนี้ผู้น าจะ
ยอมรับความสามารถของบุคลากร ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการ
ปฏิบัติงาน (Blake & Mouton, 1964) 
  4) ทฤษฎี X และทฤษฎี Y (McGregor’s Theory X and Theory Y)  
  เสนอโดย McGregor (1960) ได้พัฒนาทฤษฎีนี้โดยได้เสนอแนะถึง ผู้บริหารแบบ
ทฤษฎี X และผู้บริหารแบบทฤษฎี Y ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับทฤษฎีแรงจูงใจ โดย McGregor (1960) 
ได้ให้ความเห็นว่า การใช้อิทธิพล บังคับบัญชา และการปฏิบัติงานกับบุคคลนั้นจ าเป็นต้องค านึงถึง
ธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย์ กล่าวคือ มนุษย์มีความต้องการพ้ืนฐาน และต้องการแรงจูงใจ 
ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพจะต้องเข้าใจและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือ
ผู้ร่วมงานได้จึงจะสามารถท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานเกิดความศรัทธา ความพึงพอใจ 
ไว้วางใจ และมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้ McGregor 
(1960) ได้อธิบายทฤษฎีเอ็กซ์ (Theory X) ว่าอยู่บนพ้ืนฐานแนวคิดที่ว่า พ้ืนฐานของมนุษย์นั้นไม่ชอบ
ปฏิบัติงาน และเป็นพ้ืนฐานของผู้ที่ขี้เกียจ ต้องการค่าตอบแทนที่มีการได้มาด้วยความสบาย ดังนั้น
บุคคลกลุ่มนี้ผู้น าจ าเป็นต้องคอยควบคุมอยู่ตลอดเวลา และต้องมีการลงโทษด้วยกฎระเบียบอย่าง
เคร่งครัด  
  ในขณะที่ทฤษฎีวาย (Theory Y) นั้นอยู่บนพืน้ฐานคิดที่ว่ากลุ่มที่ชอบปฏิบัติงาน มี 
ความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ ของตน เต็มใจที่จะปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท มีการเรียนรู้ 
พัฒนาตนเองและพัฒนางานอยู่เสมอ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีศักยภาพในตนเอง  ดังนั้นผู้น า
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ของบุคคลกลุ่มทฤษฎี Y จึงสามารถไว้วางใจและเชื่อถือในการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตัดสินใจและ
ปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง 
  หากจะกล่าวโดยสรุปแล้วจะเห็นได้ว่ากลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมผู้น านั้นสามารถแบ่งออก
ได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การมุ่งเน้นคน และการมุ่งเน้นงาน โดยการศึกษาของนักทฤษฎีและ
มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ชี้ให้เห็นถึงการมุ่งเน้นคนและการมุ่งเน้นงานนั้นเป็นแนวทางพ้ืนฐานที่ผู้น า
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ตามหรือผู้ใต้บังคับบัญชาได้ ซึ่งจากการศึกษาวิจัยต่างๆ นั้น
จะเห็นได้ว่า ภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพนั้นควรที่จะมุ่งเน้นคนและมุ่งเน้นงานควบคู่ไปพร้อมๆ กันซี่ง
จะสามารถช่วยก าหนดผลลัพธ์ของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมไปถึงการสร้างความพึงพอใจให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เช่นกัน (Daft, 2008) 

2.2.3.3 กลุ่มทฤษฎีภาวะผู้น าตามสถานการณ์  (Situational or Contingency 
Leadership Theory) 
  ทฤษฎีภาวะผู้น าตามสถานการณ์นี้เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะผู้น า ผู้ใต้บังคับบัญชา และปัจจัยต่างๆ ในสถานการณ์ ซึ่งได้อธิบายว่า ผู้น าจะมีประสิทธิภาพ
นั้นจ าเป็นต้องขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผู้น าและตัวแปรของสภาพแวดล้อม โดย
ในกลุ่มทฤษฎีภาวะผู้น าตามสถานการณ์นี้ มีทฤษฎีที่โดดเด่น ได้แก่ ทฤษฎีตามสถานการณ์ของ 
Fiedler (1967) (Fiedler’s Contingency Theory) ทฤษฎีความเป็นผู้น าตามสถานการณ์ของ 
Hersey and Blanchard (1970) (Hersey and Blanchard’s situational theory)) และทฤษฎี
ภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของ Vroom (1964) (Vroom Yetton’s Decision Making) ฯลฯ ซึ่ง
ผู้วิจัยได้น าเสนอโดยล าดับดังต่อไปนี้ 

1)ทฤษฎีตามสถานการณ์ของ Fiedler (1967) (Fiedler’s Contingency 
Theory) 
   โดยทฤษฎีนี้มีแนวความคิดที่ว่าภาวะผู้น าที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยู่
กับความเหมาะสมและสอดคล้องกันระหว่างรูปแบบของผู้น าและรูปแบบความจ าเป็นในสถานการณ์
ต่างๆ โดย Fiedler (1967) ผู้ซึ่งได้พัฒนาทฤษฎีภาวะผู้น าตามสถานการณ์เป็นรายแรก ได้พัฒนา
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดรูปแบบภาวะผู้น าขึ้น ซึ่งเรียกว่าเครื่องมือ Least Preferred Coworker 
Scale (LPC Scale) โดย Fiedler (1967) ได้ให้กรอบแนวคิดของเครื่องมือนี้ว่า เป็นตัวบ่งชี้ว่าบุคคลผู้
นั้นมีแนวโน้มที่จะมีรูปแบบภาวะผู้น าลักษณะแบบมุ่งสัมพันธภาพ (Relationship-oriented) หรือ
แบบมุ่งงาน (Task-Oriented) โดยมีการก าหนดหลักมีการแปลค่าคะแนน หากคะแนน  LPC มีค่า
น้อยกว่า 57 คะแนน บุคคลนั้นคือผู้น าแบบมุ่งงาน (Task- Oriented) แต่หากคะแนนอยู่ระหว่าง 58-
63 คะแนน บุคคลนั้นมีแนวโน้มที่จะเป็นได้ทั้งแบบมุ่งงาน (Task-Oriented) หรือเป็นผู้น าแบบมุ่ง
สัมพันธภาพ (Relationship-Oriented) แต่หากคะแนนมีค่ามากกว่า 64 คะแนน บุคคลนั้นเป็นผู้น า
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แบบมุ งสั ม พันธภาพ (Relationship-Oriented) นอกจากนี้ ยั งมี ปั จจัย เสริมที่ ใช้ พิ จาราณ า
ประกอบการเลือกใช้รูปแบบภาวะผู้น าอีก 3 ประการ ได้แก่ 
    (1) ความสัม พันธ์ระหว่างผู้ น า ผู้ ใต้บั งคับบัญชา (Leader-
Member Relationship) ซึ่งเป็นตัววัด (Measures) ว่ากลุ่มสนับสนุนผู้น ามากน้อยเพียงใด ไว้วางใจ 
มั่นใจ เคารพ ขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้น า 
    (2) โครงสร้างของงาน (Task Structure) เป็นตัววัดว่ามีการระบุ 
เป้าหมายของงาน วิธีการและระเบียบปฏิบัติได้อย่างชัดเจนเพียงใด 
    (3) อ านาจของผู้น า  (Leader’s Position Power) คือ ตัววัดว่า
ต าแหน่งหน้าที่ได้ให้อ านาจแก่ผู้น าในการมีอิทธิพล ให้รางวัลและลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไร 
โดยปัจจัยทั้งสามประการดังที่กล่าวมานี้สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการเลือกผู้น า 
ได้ในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งแปดสถานการณ์ ซึ่ง ดังจะแสดงได้ตามแผนภาพดังต่อไปนี้ 
 

 
ภาพที่ 2.3 แผนภาพแสดงการเลือกผู้น าตามสถามการณ์ 
แหล่งที่มา :  Miller, Butler, and Cosentino (2004) 
 
 จากแผนภาพสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 สถานการณ์ที่ 1 คือ มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้น า ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยมีโครงสร้างงาน
หรือเป้าหมายงานชัดเจนและผู้น าได้มี อิทธิพลและอ านาจทางต าแหน่งอย่างเข้มแข็ง ดังนั้น
สถานการณ์ดังกล่าวจึงนี้ควรเลือกภาวะผู้น าแบบมุ่งงาน (Task-Oriented) 
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 สถานการณ์ที่ 2 คือ มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้น าและผู้ใต้บังคับบัญชา และโครงสร้าง
งานหรือเป้าหมายงานชัดเจน แต่ผู้น าได้มีอิทธิพลและอ านาจทางต าแหน่งอย่างไม่เข้มแข็ง ดังนั้น
สถานการณ์ดังกล่าวนี้ควรเลือกภาวะผู้น าแบบมุ่งงาน (Task-Oriented) 
 สถานการณ์ที่ 3 คือ มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้น าและผู้ใต้บังคับบัญชา แต่โครงสร้างงาน
หรือเป้าหมายงานไม่ชัดเจนและผู้น าได้มีอิทธิพลและอ านาจทางต าแหน่งอย่างเข้มแข็ง ดังนั้น
สถานการณ์นี้จึงควรเลือกภาวะผู้น าแบบมุ่งงาน (Task-Oriented) 
 สถานการณ์ที่ 4 คือ มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้น าและผู้ใต้บังคับบัญชาและโครงสร้างงาน
หรือเป้าหมายงานไม่ชัดเจนและผู้น าได้มีอิทธิพลและอ านาจทางต าแหน่งอย่างไม่เข้มแข็ง ดังนั้น
ส ถ าน การณ์ ดั งกล่ า วนี้ ค ว ร เลื อ ก ภ าวะผู้ น าแบ บ มุ่ งสั ม พั น ธภ าพ  (Relation-Oriented) 
 สถานการณ์ที่ 5 คือ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าและผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ดี แต่โครงสร้างงาน
หรือเป้าหมายงานชัดเจนและผู้น าได้มี อิทธิพลและอ านาจทางต าแหน่งอย่างเข้มแข็ง ดังนั้น
สถานการณ์ดังกล่าวนี้ควรเลือกภาวะผู้น าแบบมุ่งสัมพันธภาพ (Relation-Oriented) 
 สถานการณ์ที่ 6 คือ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าและผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ดี แต่โครงสร้างงาน
หรือเป้าหมายงานชัดเจนแต่ผู้ น าได้มีอิทธิพลและอ านาจทางต าแหน่งอย่างไม่เข้มแข็ง ดังนั้น
 สถานการณ์ดังกล่าวนี้ควรเลือกภาวะผู้น าแบบมุ่งสัมพันธภาพ (Relation-Oriented)นี้ควรใช้
ผู้น าแบบเน้นสัมพันธภาพ (Relation-Oriented) 
 สถานการณ์ที่ 8 คือ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าและผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ดี และโครงสร้างงาน
หรือเป้าหมายงานไม่ชัดเจน และผู้น าได้มีอิทธิพลและอ านาจทางต าแหน่งอย่างไม่เข้มแข็ง ดังนั้นงานนี้
ควรใช้ภาวะผู้น าแบบเน้นงาน (Task-Oriented) (Miller et al., 2004) 
 จากสถานการณ์ทั้งแปดดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น Fiedler (1967) กล่าวเสนอแนะโดยสรุปว่า 
รูปแบบภาวะผู้น าทั้งแบบมุ่งงานและแบบมุ่งสัมพันธภาพนั้นเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพที่มีความคงที่
และเปลี่ยนแปลงได้ยาก เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว องค์การควรมีการจัดสรรผู้น าให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์การมากกว่าที่จะมีการฝึกอบรมหรือพยายามปรับให้ผู้น าที่
มุ่งงาน (Task-Oriented) เปลี่ยนแปลงตนเองไปเป็นผู้น าแบบมุ่งสัมพันธภาพ (Relationship-
Oriented) หรือปรับเปลี่ยนผู้น าที่มีลักษณะแบบมุ่งสัมพันธภาพ (Relationship-Oriented) ให้
เปลี่ยนแปลงตนไปเป็นผู้น าลักษณะแบบมุ่งงาน (Task-Oriented) 

2) ทฤษฎีความเป็นผู้น าตามสถานการณ์ของ Hersey และ Blanchard 
(Hersey and Blanchard’s Situational Theory) 
   โดย Hersey and Blanchard (1970) เป็นผู้ พัฒนาทฤษฎีนี้ขึ้น โดยใน
ระยะแรกเรียกว่า ทฤษฎีวงจรชีวิตของภาวะผู้น า (Life-Cycle Theory of Leadership) โดยได้แบ่ง
พฤติกรรมของผู้น าออกเป็นสองมิติ เช่นเดียวกับผลการศึกษาวิจัยที่มหาวิทยาลัย Michigan (1938) 
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คือ พฤติกรรมมุ่งงาน (Task-Centered Behavior) ซึ่งผู้น าจะให้บุคคลหรือกลุ่มปฏิบัติหน้าที่และมี
ความรับผิดชอบในงาน ก าหนดกรอบและมาตรฐานในการปฏิบัติโดยผู้น า และพฤติกรรมแบบมุ่ง
สัมพันธภาพ (Relationship-Centered Behavior) ซึ่งผู้น าจะใช้การติดต่อสื่อสารแบบสองทางหรือ
มากกว่าและให้เสรีภาพในการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  อธิบายแนวคิดทฤษฎีนี้ได้พัฒนา
แบบจ าลองความเป็นผู้น าขึ้นมาเพ่ือที่จะช่วยให้ผู้บริหารปรับรูปแบบความเป็นผู้น า ประกอบด้วย 
คุณลักษณะ 5 ประการ ได้แก่ ระดับความต้องการความส าเร็จ ความสามารถ การศึกษา ความเต็มใจ
ที่จะยอมรับความรับผิดชอบ และประสบการณ์ ซึ่งในทฤษฎีนี้ผู้น าจะต้องประเมินความพร้อมของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยด าเนินการปรับรูปแบบความเป็นผู้น าของ
ตนเอง โดย Hersey and Blanchard (1970) ได้แบ่งลักษณะผู้น าซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างของ
พฤติกรรมผู้น าที่มุ่งงานและมุ่งสัมพันธภาพออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้ 
    (1) รูปแบบการสั่งงาน ในรูปแบบนี้เน้นการมุ่งงานสูงและมุ่ง 
ความสัมพันธ์ต่ า ซึ่งเหมาะกับผู้ใต้บังคับบัญชามีความสามารถน้อยและไม่เต็มใจที่จะปฏิบัติงาน 
    (2) รูปแบบการชักจูงหรือการแนะน า โดยในรูปแบบนี้มีการมุ่งงาน
สูงและมุ่งความสัมพันธ์สูง ซึ่งเหมาะกับผู้บังคับบัญชาที่มีความสามารถน้อยแต่เต็มใจที่จะปฏิบัติงาน 
    (3) รูปแบบการมีส่วนร่วม โดยในรูปแบบนี้จะมีการมุ่งงานต่ าและ
มุ่งความสัมพันธ์สูง ซึ่งเหมาะกับผู้บังคับบัญชาที่มีความสามารถแต่ไม่เต็มใจที่จะปฏิบัติงาน 
    (4) รูปแบบการมอบหมายงานหรือมอบอ านาจให้ โดยในรูปแบบนี้
จะเน้นการมุ่งงานต่ าและมุ่งความสัมพันธ์ต่ า ซึ่งเหมาะกับผู้บังคับบัญชาที่มีความสามารถและเต็มใจที่
จะปฏิบัติงาน 

3) ทฤษฎีภาวะผู้ น าตามสถานการณ์ ของ  (Vroom, 1964) (Vroom 
Yetton’s Decision Making Model)  
   โดย Vroom (1964) ได้ก าหนดรูปแบบภาวะผู้น าเพ่ือช่วยให้ผู้น าสามารถมี
มุมมองและวิธีการตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุดใจแต่ละสถานการณ์ท่ีได้เผชิญ ในมุมมองด้านการตัดสินใจ
Vroom (1964) ได้เสนอแนะแนวทางในการตัดสินใจ 3 แนวทางท่ีสอดคล้องกับสานการณ์ต่างๆ ดังนี้ 
    (1) การตัดสิน ใจแบบเผด็จการ (Autocratic Decision) เป็น
วิธีการที่ผู้น าตัดสินใจเพียงผู้เดียว ซึ่งแนวทางนี้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ผู้น านั้นมีความสามารถสูง มี
ความเชี่ยวชาญ เชื่อมั่นและสามารถปฏิบัติได้แต่เพียงล าพัง บุคคลอ่ืนๆ มีแนวโน้มที่จะยอมรับการ
ตัดสินใจของผู้น า ซึ่งสถานการณ์นี้มีเวลาในการตัดสินใจหรือถกประเด็นอย่างจ ากัด (Vroom, 1964) 
    (2) การตัดสินแบบปรึกษาหารือ (Consultation) แนวทางนี้ผู้น า
จะร่วมปรึกษาหารือและขอความคิดเห็นบางส่วนจากผู้ใต้บังคับบัญชา หากแต่การตัดสินใจยังเป็นการ
ตัดสินใจของผู้น าโดยล าพัง โดยแนวทางนี้เหมาะส าหรับสถานการณ์ที่ผู้น าขาดข้อมูลที่เพียงพอและ



 46 

จ าเป็นต่อการตัดสินใจ ประเด็นปัญหาไม่มีความชัดเจน ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่ต้องได้รับความ
ช่วยเหลือในการให้ความกระจ่าง ซึ่งวิธีการนี้ต้องการให้การตัดสินใจเป็นที่ยอมรับเพ่ือเป็นประโยชน์
และเกิดผลดีในการปฏิบัติงาน ซึ่งวิธีการนี้มีเวลาที่ เพียงพอที่จะสามารถให้เกิดการมีส่วนร่วม  
(Vroom, 1964) 
    (3) การตัดสินใจโดยกลุ่ม (Group Decision) โดยแนวทางนี้ผู้น า
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและกลุ่มมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รวบรวมข้อมูล แสดงความคิดเห็นและเกิดการ
ตัดสินใจโดยกลุ่มร่วมกัน ซึ่งแนวทางนี้เหมาะส าหรับการปฏิบัติงาน การแก้ไขประเด็นปัญหาที่ยุ่งยาก 
ซับซ้อน จ าเป็นต้องมีการถกประเด็นและร่วมกันแสดงความคิดเห็นและร่วมกันตัดสินใจ  (Vroom, 
1964) 
  หากจะกล่าวโดยสรุปแล้วจะเห็นได้ว่า รูปแบบสถานการณ์ต่างๆ ที่นักทฤษฎีในกลุ่ม
ทฤษฎีภาวะผู้น าตามสถานการณ์ได้น ามาพิจารณาว่ามีความสัมพันธ์กับรูปแบบภาวะผู้น าที่ผู้น า
แสดงออกนั้น อาทิ ความสัมพันธ์กับผู้ตาม ความเต็มใจและความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้ตาม  
การมีส่วนร่วมของผู้ตาม โครงสร้างและลักษณะของงานและองค์การ อ านาจทางต าแหน่งของผู้น า 
เป็นต้น (Daft, 2008) 

2.2.3.4 กลุ่มทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงปฏิรูป  (Transformational Leadership 
Theory) 
  กลุ่มทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงปฏิรูปนี้ได้เริ่มต้นศึกษาโดย Burns (1978) และจากนั้น
ได้รับการพัฒนาโดย (Bass & Avolio, 1990) โดยในกลุ่มทฤษฎีนี้ได้อธิบายถึงสภาพแวดล้อมและ
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว มีการแข่งขันเพ่ือช่วงชิงความเป็นเลิศ ดังนั้น
กระบวนการที่จะท าให้ผู้น าสามารถประสบความส าเร็จสูงสุดได้นั้นคือ ผู้น าต้องเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาตนเอง  โดย Burns (1978) ได้เสนอความเห็นว่า การแสดงความเป็นผู้น ายังเป็นปัญหาอยู่จน
ปัจจุบันนี้ เนื่องด้วยบุคคลไม่มีความรู้เพียงพอในเรื่องกระบวนการของความเป็นผู้น า นอกจากนี้  
Burns (1978) ยังได้อธิบายความเข้าใจในธรรมชาติของความเป็นผู้น าว่าตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความ
แตกต่างระหว่างความเป็นผู้น ากับอ านาจที่มีส่วนสัมพันธ์กับผู้น าผู้ใต้บังคับบัญชานั้น อ านาจจะเกิดข้ึน
เมื่อผู้น าจัดการบริหารทรัพยากร โดยเข้าไปมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่ตนหวังไว้ โดยความเป็นผู้น านั้นจะเกิดขึ้นเมื่อมีการบริหารจัดการที่สามารถท าให้เกิด
แรงจูงใจ และน ามาซึ่งความพึงพอใจต่อความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งความเป็นผู้น านั้นถือว่า
เป็นรูปแบบพิเศษของการใช้อ านาจ (Special Form of Power)  
  Burns (1978) ได้ เสนอทฤษฎีผู้น าเชิงปฏิรูป (Transformational Leadership 
Theory) โดยแรกเริ่ม (Burns, 1978) ได้เสนอว่าผู้น าควรมีลักษณะความเป็นผู้น าเชิงแลกเปลี่ยน 
(Transactional Leadership) ซึ่ งได้มีการอธิบายว่า เป็นกระบวนการที่ผู้น าจูงใจ โน้มน้าวใจ
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ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามที่คาดหวังไว้ ด้วยการก าหนดระเบียบงานอย่างชัดเจน และมีการให้
รางวัลหากผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ เพ่ือเป็นการ
แลกเปลี่ยนให้มีความทุ่มเทอย่างเต็มก าลังเพ่ือบรรลุผลส าเร็จของผู้ ใต้บังคับบัญชา โดยการ
แลกเปลี่ยนจะท าให้บุคลากรมีความยินดีที่จะปฏิบัติงานร่วมกันเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของผลงาน ทั้งนี้
ผู้บังคับบัญชาจะใช้การบริหารจัดการรูปแบบแลกเปลี่ยนนี้เพ่ือการบรรลุผลที่ตั้งไว้ในระยะเวลาที่ไม่
ยาวนาน เนื่องจากภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยนนี้จะเหมาะสมกับองค์การที่มีสภาพการเปลี่ยนแปลงที่ไม่
สูงและรวดเร็วมากนัก 
  ในปัจจุบันแต่ละองค์การมีการแข่งขันมากขึ้น (Burns, 1978) จึงได้เสนอแนวทาง
ของภาวะผู้น ารูปแบบใหม่ที่สามารถจูงใจและโน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติงานได้เกินกว่าที่
คาดหวังไว้ ซึ่งเรียกว่า  ภาวะผู้น าเชิงปฏิรูป (Transformational Leadership) คือ การที่ผู้น าและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพ่ือยกระดับขวัญและแรงจูงใจของแต่ละบุคคลให้
สูงขึ้น ซึ่งแนวคิดใหม่นี้เชื่อว่า ภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยนและภาวะผู้น าเชิงปฏิรูป เป็นรูปแบบที่แยก
จากกันโดยสิ้นเชิง ทั้งนี้ (Burns, 1978) ได้สรุปลักษณะผู้น าออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 
   1) ผู้น าเชิงแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership)  
   ผู้น าเชิง แลกเปลี่ ยน  (Transactional Leadership)  คือ ผู้ น าที่ มี การ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชาโดยการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน โดยสิ่งแลกเปลี่ยนนั้นเป็นประโยชน์
ร่วมกัน ลักษณะนี้พบได้ในองค์การทั่วไป เช่น หากปฏิบัติงานดีก็ได้รับการเลื่อนขั้น ปฏิบัติงานก็จะได้
ค่าจ้างแรงงาน เป็นต้น  
   2) ผู้น าเชิงปฏิรูป (Transformational Leadership)  
   ผู้น าเชิงปฏิรูป (Transformational Leadership) คือ ผู้น าที่ตระหนักถึง 
ความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชา มีความพยายามให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับการตอบสนองสูงกว่า
ความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชา มุ่งเน้นการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชากระตุ้นและยกย่องชมเชยซึ่งกัน
และกัน ซึ่งในท่ีสุดผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้น า  
   3) ผู้น าเชิงจริยธรรม (Moral Leadership)  
   ผู้น าเชิงจริยธรรม (Moral Leadership) คือ ผู้น าที่มีศักยภาพในการท าให้
เกิดการเปลี่ ยนแปลงที่ ตอบโจทย์ความต้องการของบุคลากร ซ่ึ งผู้น าจะมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในเชิงความปรารถนาและความต้องการและมีการยึดมั่นคุณธรรม การเป็นปบบอย่าง
ที่ด ีและมีความยุติธรรม (Burns, 1978)  
  ต่อมา Bass (1985) ได้มีการพัฒนาทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงปฏิรูปต่อไป ซึ่งได้ให้
ความเห็นขัดแย้งกับแนวคิดของ Burns (1978) โดย Bass (1985) พบว่า พฤติกรรมของผู้น าในการ
น าผู้ใต้บังคับบัญชาและกลุ่มให้ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ งนั้น เพ่ือให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ
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ยิ่งขึ้นหรือให้เกิดผลงานเกินความคาดหวัง ผู้น าจะต้องแสดงความเป็นผู้น าทั้ง 2 ลักษณะร่วมกัน คือ 
ภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยน และภาวะผู้น าเชิงปฏิรูป โดยทิศทางการแสดงพฤติกรรมภาวะผู้น าจะ
ออกมาในสัดส่วนของความเป็นผู้น าเชิงปฏิรูปหรือเชิงแลกเปลี่ยนมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก รวมถึงคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้น า ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1) สภาพแวดล้อมภายในองค์การ  ได้แก่ ลักษณะงาน ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน 
ผู้ใต้บังคับบัญชา และวัฒนธรรมองค์การ  
   2) สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และประเพณีของแต่ละท้องถิ่น และเทคโนโลยี 
   3) คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้น า ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพ บุคลิกภาพ 
ความสามารถเฉพาะบุคคล และความสนใจของแต่ละบุคคล  
  โดย Bass (1985) ได้สรุปแนวคิดพฤติกรรมความเป็นผู้น าเต็มรูปแบบออกเป็น 3 
รูปแบบ ได้แก่ ภาวะผู้น าเชิงปฏิรูป (Transformational  Leadership) ภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยน 
(Transactional  Leadership) และภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบาย (Laissez-faire Leadership) 
ดังอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 

1) ภาวะผู้น าเชิงปฏิรูป (Transformational  Leadership)  
   ภาวะผู้น าเชิงปฏิรูป (Transformational  Leadership) คือ กระบวนการ
ที่ผู้น า กระตุ้น โน้มน้าว มีอิทธิพล ตลอดจนสามารถเปลี่ยนแปลงให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความมุ่งมั่น ทุ่ม
เม พยายามมากยิ่งขึ้นให้เกินความคาดหวังที่ได้ตั้งไว้ โดยผู้น าแสดงบทบาทท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชามี
ความรู้สึกเชื่อถือ ไว้วางใจ ยินดีและ เต็มใจที่จะปฏิบัติงาน สามารถท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชากลายเป็นผู้
ที่มีศักยภาพเป็นนักพัฒนาได้ ซึ่งผู้น าจะต้องยกระดับความรู้สึก ความส านึกของผู้ใต้บังคับบัญชาไม่
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนตน แต่อุทิศตนเพ่ือส่วนรวมและองค์การ  (Bass & Avolio, 1990) โดยภาวะ
ผู้น าเชิงปฏิรูป มึองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
    (1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence)  
    การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence) คือ การที่
ผู้น ามีอ านาจในตนเองซึ่งมีผลอย่างยิ่งต่อผู้ใต้บังคับบัญชา โดยจะส่งผลให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความ
เคารพนับถือ เชื่อฟัง จงรักภักดี พร้อมที่จะอุทิศตนเพ่ือส่วนรวม และมอบความไว้วางใ  ตลอดจนมี
ความรู้สึกผูกพันในฐานะที่ผู้น าสามารถน าความส าเร็จมาสู่กลุ่มและองค์การ ผู้น าที่มีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์จะประกอบด้วยคุณลักษณะพิเศษ อันได้แก่ความสามารถในการมองการณ์ไกลและการ
ตระหนักถึงเป้าหมายที่จะต้องบรรลุ เป็นผู้ที่กล้าเผชิญปัญหาและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นธรรม 
สามารถลดทัศนคติที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถโน้มน้าวผู้ อ่ืนและมี
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ความสามารถในการจูงใจที่เหมาะสม ตลอดจนเป็นผ้น ามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  (Russell & 
Patterson, 2004)  
    (2) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation)  
    การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) คือ การที่
ผู้น าใช้วาจาและการกระท าปลุกปลอบใจ เร้าอารมณ์ สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างความหมายในงาน 
ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความมีชีวิตชีวากระตือรือร้น มีแรงบันดาลใจ และท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชามี
ความทุ่มเท พยายามที่จะปฏิบัติงานเกินกว่าที่ได้คาดหมายไว้ และพร้อมที่จะบ าเพ็ญประโยชน์  เพ่ือ
ส่วนรวม (Bass & Avolio, 1990) 
    (3) การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation) 
    การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation) คือ การท า
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตื่นตัวและเปลี่ยนแปลงในการตระหนักถึงปัญหาและวิธีการแก้ไข กระตุ้นให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความคิด จินตนาการ ความเชื่อ และค่านิยมที่จะท าให้เกิดการปฏิบัติในเชิงริเริ่ม
สร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม โดยการกระตุ้นทางปัญญาของผู้น านั้น จะส่งผลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิด
มโนทัศน์ เกิดความเข้าใจและสามารถใช้สติปัญญา ดุลยพินิจในการมองเห็นธรรมชาติและสาเหตุของ
ปัญหาที่ก าลังเผชิญ ตลอดจนวิธีการแก้ไขอย่างเหมาะสมถูกต้อง รวมไปถึงการค้นหาหนทางใหม่ๆ ใน
การแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน (Bass & Avolio, 1990)  
    (4) การค านึ งถึ งค วาม เป็ น ปั จ เจกบุ คคล  ( Individualized 
Consideration)  

     ก า ร ค า นึ ง ถึ ง ค ว า ม เป็ น ปั จ เจ ก บุ ค ค ล  ( Individualized 
Consideration) คือ การที่ผู้น าหาทางตอบสนองความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชาตามความ
แตกต่างของแต่ละบุคคล โดยผู้น าให้การส่งเสริมและพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใต้บังคับบัญชา เอาใจ
ใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละบุคคล และปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาแตกต่างกันไปตามความต้องการเป็น
รายบุคคล มีการยอมรับและเข้าใจความแตกต่างของผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละบุคคลโดยมอบหมายให้
ปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถและความถนัด ตลอดจนการยอมรับในเอกลักษณ์และความสนใจ
ของผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละบุคคล หรือแม้แต่ภูมิหลังทางครอบครัว(Bass & Avolio, 1990) 

2) ภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) 
   ภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) เป็นกระบวนการ
ที่ผู้น ามีการให้รางวัลหรือลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชา โดยขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 
ผู้น าใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนนี้เพ่ือเสริมแรงตามสถานการณ์ ผู้น าจะจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายในระดับที่คาดหวังไว้ โดยผู้น าจะมีส่วนช่วยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบรรลุ
เป้าหมายจึงท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความเชื่อมั่นที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายและเห็นคุณค่าของ
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ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติ ซึ่งผู้น าจะต้องทราบถึงสิ่งที่ผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องปฏิบัติเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามที่วาง
ไว้ ทั้งนี้ผู้น าจะโน้มน้าวใจผู้ใต้บังคับบัญชาโดยการเชื่อมโยงความต้องการและรางวัลกับความส าเร็จ
ตามเป้าหมาย โดยรางวัลส่วนใหญ่จะเป็นรางวัลจากภายนอกซึ่งผู้น าจะตระหนักถึงความปรารถนา
ของผู้ใต้บังคับบัญชาและรับรู้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องปฏิบัติอย่างไร เพ่ือที่จะบรรลุเป้าหมายที่ได้
ก าหนดไว้ โดยผู้น าจะเป็นผู้ก าหนดบทบาทและข้อก าหนดงานออย่างชัดเจน  (Afshari & Gibson, 
2016) โดยภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยนมีองค์ประกอบ 2 ประการดังต่อไปนี้ 
    (1) การให้รางวัลตามสถานการณ์ (Contingent Reward) 
    ในองค์ประกอบด้านการให้รางวัลนี้ ผู้น าจะท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
เข้าใจชัดเจนว่าต้องการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าอย่างไร หรือคาดหวังอะไรจากผู้ใต้บังคับบัญชา จากนั้น
จะด าเนินการแลกเปลี่ยนโดยการให้รางวัลในรูปแบบของการชมเชย กล่าวชื่นชมในความดีความชอบ 
ค่าตอบแทนที่เพ่ิมขึ้น  เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่คาดหวัง 
ผู้น าลักษณะนี้จะโน้มน้าว จูงใจโดยการมอบรางวัลเป้ฯการตอบแทน ซึ่งมักโน้มน้าวด้วยแรงจูงใจขั้น
พ้ืนฐาน หรือแรงจูงใจภายนอก (Bass & Avolio, 1990) 
    (2) การบริหารแบบวางเฉย (Management by Exception)  
    องค์ประกอบนี้เป็นการบริหารการปฏิบัติงานที่ให้มีการด าเนินงาน
ไปตามสภาวะเดิมที่เป็นอยู่ โดยผู้น าจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และ
จะเข้าไปมีบทบาทก็ต่อเมื่อมีข้อบกพร่องหรือเกิดผิดพลาดขึ้น หรือมีการปฏิบัติงานที่ต่ ากว่ามาตรฐาน 
โดยการเสริมแรงมักจะเป็นไปในทางลบหรือให้ข้อมูลย้อนกลับทางลบ มีการบริหารงานโดยไม่
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใดๆ (Wells & Peachey, 2011) โดยการบริหารงานแบบวางเฉยแบ่งเป็น 2 
รูปแบบ ได้แก่ 
     (2.1) ก า ร บ ริ ห า ร แ บ บ ว า ง เฉ ย เชิ ง รุ ก  ( Active 
Management by Exception  MBE-A)  
     การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก (Active Management 
by Exception MB-A) เป็นการบริการในลักษณะที่ผู้น าใช้แนวทางการด าเนินงาน แบบป้องกันไว้
ดีกว่าแก้ไข โดยผู้น าจะเป็นผู้สังเกตการณ์การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และช่วยแก้ไขให้ถูกต้อง
เพ่ือป้องกันการเกิดความผิดพลาดหรือล้มเหลว 
     (2.2) การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (Passive 
Management by Exception MBE-P)  
     การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (Passive Management 
by Exception MBE-P) เป็นการบริหารในลักษณะที่ผู้น าจะใช้แนวทางในการด าเนินงานแบบเดิม 
และพยายามรักษาสภาวะเดิมไว้ ผู้น าจะเข้าไปแทรกแซงก็ต่อเมื่อหากผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม
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มาตรฐาน ที่วางไว้หรือมีข้อผิดพลาดที่จ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขเกิดขึ้น (Bass & Avolio, 
1990) 
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3)ภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบาย (Laissez-faire Leadership) 
   ภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบาย หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บังคั บบัญชา
หลีกเลี่ยงการใช้อิทธิพลที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาของตนและขาดการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือ
ปฏิบัติงาน เป็นรูปแบบภาวะผู้น าที่ปราศจากภาวะผู้น า (Bass & Avolio, 1990) 

โดยภาวะผู้น ารูปแบบนี้เป็นรูปแบบภาวะผู้น าที่ผู้บังคับบัญชาปล่อยให้
ผู้ใต้บังคับบัญชามีอิสระอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงาน เป็นพฤติกรรมที่ไร้การน าในการปฏิบัติงาน 
ปราศจากความพยายามในการเปลี่ยนแปลง พัฒนา ริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนหลีกเลี่ยงการตัดสินใจ
ในสถานการณ์ต่างๆ เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาต้องการผู้น า ซึ่งรูปแบบภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบายนี้จะ
เป็นผลเชิงลบต่อการด าเนินงานทั้งในด้านความพึงพอใจของผู้ใต้บังคับบัญชาและประสิทธิผลของ
องค์การ เนื่องจากผู้บังคับบัญชาไร้ภาวะผู้น าและมักมอบอ านาจในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน
ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเต็มที่โดยผู้บังคับบัญชาหลีกเลี่ยงที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ให้
ค าแนะน าหรือข้อคิดเห็นใดๆ ในการด าเนินงาน เมื่อเป็นเช่นนี้แม้ผู้ใต้บังคับบัญชาจะรู้สึกว่าตนเองมี
อิสระในการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ แต่อย่างไรก็ตามผู้ใต้บังคับบัญชาจะเกิดความรู้สึกไม่มั่นคง 
ขาดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการผลิตผลงานที่มีคุณภาพในระดับเที่เคยปฏิบัติได้
เช่นเดิม เนื่องจากผู้น าหรือผู้บังคับบัญชาขาดวิสัยทัศน์ ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือพัฒนา
เกณฑ์มาตรฐานใดๆ และด าเนินการปฏิบัติงานตามแบบแผนและมาตรฐานเดิมที่เคยปฏิบัติ  (Bass & 
Avolio, 1990) 

หากจะกล่าวโดยสรุปแล้วสามารถกล่าวได้ว่า ความแตกต่างระหว่างภาวะผู้น าเชิงปฏิรูป  
(Transformational Leadership) ภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) และ
ภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบาย (Laissez-faire Leadership) นั้นคือความสามารถในการกระตุ้นให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดสติปัญญา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาเก่าด้วยแนวทางใหม่ๆ มี
โลกทัศน์ที่กว้างไกลในการปฏิบัติงาน เนื่องจากผู้น าเชิงปฏิรูปจะไม่ยินดีกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบันและพยายามที่จะค้นหาวิถีทางใหม่ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานประสบความส าเร็จเกินกว่า
มาตรฐานที่คาดหมายไว้ ในขณะที่ผู้น าเชิงแลกเปลี่ยนยังคงให้ความส าคัญกับการคงสภาพของระบบ
การปฏิบัติงานที่เป็นอยู่เดิมในปัจจุบันต่อไป เพื่อให้งานส าเร็จได้ตามเป้าหมายหรือมาตรฐานที่ได้ตั้งไว้
เท่านั้น และผู้น าแบบปล่อยตามสบายจะหลีกเลี่ยงการใช้อิทธิพลและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
หรือปฏิบัติงานร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา ปราศจากความพยายามในการเปลี่ยนแปลง พัฒนา และ
สร้างสรรค์จึงท าให้ผลการปฏิบัติงานมีผลลัพธ์ในรูปแบบเดิมและไม่มีการพัฒนา (Bass & Avolio, 
1990) 
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2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องความผูกพันต่อองค์การ 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์การ ตลอดจนทบทวน
เอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยจะน าเสนอในประเด็นดังต่อไปนี้ 
 2.3.1 ความหมายของความผูกพันต่อองค์การ 
 2.3.2 องค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์การ 
 2.3.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ 
 2.3.4 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์การ 
 

2.3.1 ความหมายของความผูกพันต่อองค์การ 
 แนวคิดความผูกพันต่อองค์การนี้เป็นแนวคิดที่องค์การต่างๆ ให้ความสนใจและมีความส าคัญ
อย่างยิ่ง นักวิชาการหลายท่านรวมถึงองค์การที่ปรึกษาต่างๆ ได้ท าการศึกษาแนวคิดความผูกพัน
องค์การและได้ก าหนดนิยามความหมายของความผูกพันต่อองค์การไว้ดังนี้ 
 ความผูกพันต่อองค์การนั้น หมายถึง ความรู้สึกของพนักงานต้องการที่จะเห็นองค์การบรรลุ
เป้าหมายในฐานะท่ีเป็นสมาชิกคนหนึ่งขององค์การพนักงานจะเกิดทัศนคติท่ีดีต่อองค์การ และมีความ
ผูกพัน และจงรักภักดีต่อองค์การ  ปรารถนาที่จะเห็นความก้าวหน้าขององค์การ ตราบเท่าที่องค์การ
ยังสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงาน  (Steers, 1977) นอกจากนี้  Meyer, Allen, and Smith 
(1993) ได้ให้ความหมายว่าความผูกพันต่อองค์การเป็นทัศนคติเชิงบวกซ่ึงแสดงความรู้สึกร่วมเป็นหนึ่ง
เดียวกับองค์การเป็นความสัมพันธ์ระหว่างการที่บุคคลรับรู้ถึงการเกื้อกูลสนับสนุนขององค์การกับผลที่
ตามมาคือความพยายามของสมาชิกและเต็มใจที่จะทุ่มเทให้รู้ความสามารถเพ่ือองค์การ นอกจากนี้
ความผูกพันต่อองค์การว่าคือความจงรักภักดีและปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะธ ารงไว้ซึ่งความเป็น
สมาชิกภาพขององค์การทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อและความรู้สึกในคุณค่าและเป้าหมายขององค์การอัน
จะท าให้องค์การประสบความส าเร็จ (Herscovitch & Meyer, 2002) 
 สรุปได้ว่า ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง ความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อองค์การซึ่งมี
ลักษณะของความสัมพันธ์อันเหนียวแน่นและเป็นไปในทิศทางที่ดี โดยแสดงออกมาในรูปแบบของการ
กระท าที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ เพราะมีความเชื่อมั่นต่อเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และค่านิยมของ
องค์การ มีความพยายามทุ่มเทด้วยความเต็มใจในการปฏิบัติงานเพ่ือองค์การอัน และมีความต้องการ 
ปรารถนาที่จะด ารงความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ บุคคลที่มีความผูกพันต่อองค์การจะมีความ
ภาคภูมิใจในองค์การของตนเองและจะมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาในองค์การ
รวมถึงการมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายและความต้องการขององค์การ 
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2.3.2 องค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์การ 

 Mowday, Steers, and Porter (1979) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การเกี่ยวข้องกับการ
แสดงออกของแต่ละบุคคลอย่างมั่นคงและการมีส่วนร่วมในองค์การ ซึ่งเมื่อพิจารณาแนวคิดเกี่ยวกับ
ความผูกพันต่อองค์การแล้วอาจกล่าวได้ว่า องค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์การนี้มีนักวิชาการ
หลายท่าน รวมถึงองค์การที่ปรึกษาได้ท าการศึกษาองค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์การ ดังอาจ
สรุปลักษณะ 3 ประการ ได้แก่ 

2.3.2.1 การยอมรับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และค่านิยมขององค์การ  
การยอมรับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และค่านิยมขององค์การ (Mowday et al., 1979) 

ซึ่ง Meyer et al. (1993) ได้กล่าวเช่นเดียวกันในประเด็นนี้ว่าคือความปรารถนาอย่างแรงกล้าของ
บุคลากรที่จะปฏิบัติงานเพ่ือองค์การอย่างต่อเนื่อง เป็นความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์ทางจิตใจที่
บุคคลรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ มีความรู้สึกว่าเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานของ
ตนเองมีความสอดคล้องกับองค์การ ท าให้บุคคลยอมรับเป้าหมายขององค์การ มีเจตคติที่ดีต่อองค์กร
มีความต้องการที่จะรักษาการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การไว้เพ่ือที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์การ รวมถึงองค์การที่ปรึกษา Hewitt (2004) ได้กล่าวถึงในประเด็นนี้อย่างสอดคล้องกันว่า คือ  
Say การกล่าวเกี่ยวกับองค์การในทางบวกต่อลูกค้า บุคคลในครอบครัว และบุคคลที่รู้จักเกี่ยวกับ
องค์การในทางบวก อีกทั้ งองค์การที่ปรึกษา  Gallup (2003) และ Institute for Employee 
Studies (2004) ก็ได้น าเสนอพฤติกรรมที่สอดคล้องกันในประเด็นนี้ นั่นคือการแสดงถึงพฤติกรรม
ของบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์การว่ามีลักษณะอย่างไร รวมถึงน ามาใช้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
วัดความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งระบุได้ 6 ประการ ดังนี้ 
   (1) บุคลากรจะพูดชื่นชมยกย่ององค์การให้แก่บุคลอ่ืนฟัง  
   (2) บุคลากรจะมีความสุขหากเพ่ือนและสมาชิกในครอบครัวใช้สินค้า หรือ
บริการจากองค์การตนเอง  
   (3) บุคลากรรับรู้ว่าองค์กรเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป และเป็นนายจ้างที่ดี  
   (4) บุคลากรรับรู้ว่าองค์กรมีชื่อเสียงในทางที่ดี  
   (5) บุคลากรมีความภูมิใจที่จะบอกกับคนอื่นๆว่าเป็นส่วนหนึ่งของ 
   (6) บุคลากรพบว่าค่านิยมตนเองและค่านิยมขององค์การมีความสอดคล้อง
กัน 

2.3.2.2 ความพยายามทุ่มเทอย่างเต็มท่ีเพื่อความส าเร็จขององค์การ 
  ความพยายามทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงานเพ่ือความส าเร็จ 
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ขององค์การ (Mowday et al., 1979)  ทั้งนี้ Meyer et al. (1993) ยังได้กล่าวเช่นเดียวกันว่า ความ
ผูกพันในรูปของพฤติกรรมที่บุคลากรปฏิบัติต่อองค์การ มีความสม ่าเสมอในการปฏิบัติงาน บุคลากร
เป็นสมาชิกขององค์การยิ่งนานเท่าไรก็เท่ากับบุคลากรนั้นจะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ พยายามและทุ่มเท
ในการปฏิบัติงานให้กับองค์การมากขึ้นเท่านั้น ซึ่ งในประเด็นนี้  Hewitt (2004) ได้เสนอด้วย
เช่นเดียวกันว่า คือ Strive (ความมุ่งมั่นทุ่มเท) เป็นการทุ่มเทก าลัง ศักยภาพ ความรู้ความสามารถ 
และปฏิบัติตามหน้าที่ให้ดีที่สุดของบุคลากร รวมถึงพร้อมที่จะช่วยเหลือสนับสนุนเพ่ือความส าเร็จทาง
ธุรกิจและเป้าหมายขององค์การ นอกจากนี้ องค์การที่ปรึกษา Gallup (2003) และ Institute for 
Employee Studies (2004) ก็ได้น าเสนอพฤติกรรมที่สอดคล้องกันในประเด็นนี้ นั่นคือการแสดงถึง
พฤติกรรมของบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์การว่ามีลักษณะอย่างไร รวมถึงน ามาใช้เป็นเครื่องมือที่
ใช้ในการวัดความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งระบุได้ 6 ประการ ดังนี้ 

(1) บุคลากรมีการรับรู้ว่าองค์กรมีการกระตุ้นผลักดันที่ดีในงานและแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน  

(2) บุคลากรจะท าให้มากเกินกว่าความคาดหมายที่ตั้งไว้  
(3) บุคลากรจะพยายามช่วยเหลือองค์กรในทุกๆเรื่อง เมื่อไหร่ก็ตามที่

สามารถท าได้  
(4) บุคลากรจะพยายามรักษามาตรฐานในส่วนงาน/แผนกของตน  
(5) บุคลากรสมัครใจที่จะท าสิ่งอ่ืน ๆ นอกเหนือจากงานของตนเอง เพ่ือ 

สนับสนุน วัตถุประสงค์ขององค์กร  
(6) บ่อยครั้งที่บุคลากรได้เสนอแนะแนวทางที่จะช่วยปรับปรุงหรือยกระดับ

ทีมงานของตน 
2.3.2.3 ความปรารถนาที่จะด ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ  
ความปรารถน าที่จะด ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ คือ ความ

จงรักภักดีและตั้งใจที่จะอุทิศตนให้กับองค์การ ไม่ปรารถนาที่จะต้องการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไป
จากองค์การของตน ถึงแม้ว่าจะมีองค์การใหม่ที่ดีกว่าก็ตาม (Mowday et al., 1979)   ทั้งนี้ Hewitt 
(2004) ยังได้เสนอในประเด็นเดียวกันว่า คือ Stay (การคงอยู่) เป็นความซื่อสัตย์และภักดี ปรารถนาที่
จะธ ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพที่ดีต่อไปขององค์การของพนักงาน 

จากการทบทวนวรรณกรรมจะเห็นได้ว่า Mowday et al. (1979), Meyer et al. 
(1993), Hewitt (2004), Gallup (2003) Institute for Employee Studies (2004) ได้อธิบายเรื่อง 
ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรไว้อย่างคล้ายคลึงกัน โดยความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรนั้น
เป็นสิ่งที่เริ่มจาก การมีทัศนคติ ความเชื่อมั่นที่ดีต่อองค์การ อันเป็นกระบวนการคิด และความผูกพัน 
อันน าไปสู่การเกิดความรู้สึกที่ดีต่อองค์การ เป็นความปรารถนา ความตั้งใจและความเต็มใจที่จะ



 56 

พยายามปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถเพ่ือให้งานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด หรือความรู้สึกและ
แรงจูงใจจากนั้นบุคลากรจะแสดงออกมาเป็นการกระท าที่ดีต่อองค์กร การกล่าวถึงองค์การในทางที่ดี 
การเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การเพ่ือช่วยให้องค์การบรรลุเป้าหมาย รวมถึงมีความปรารถนาตั้งใจที่จะคง
อยู่กับองค์การไม่ว่าองค์กรจะอยู่ในสภาวะที่ประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว ดังนั้นความผูกพันต่อ
องค์การ บุคลากรจึงมิใช่แค่เพียงเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่ดีต่อองค์การ หรือการมีแรงจูงใจที่จะ
ปฏิบัติดีเพ่ือองค์การเท่านั้น แต่รวมไปถึงบุคลากรนั้นต้องมีการแสดงพฤติกรรมที่ดีออกมาด้วยเช่นกัน 
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ซึ่งจะน าไปสู่การเกิดพฤติกรรมโดย  Mowday et al. 
(1979) กล่าวว่า การรับรู้เป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้ที่ส าคัญของบุคลากร เนื่องจากการตอบสนอง
พฤติกรรมใดๆจะขึ้นอยู่กับการรับรู้จากสภาพแวดล้อมของตนและความสามารถในการแปล
ความหมายของสภาพนั้นๆดังนั้นการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยการรับรู้ และสิ่งเร้าที่มี
ประสิทธิภาพ โดยการรับรู้ด้านบวกนั้นเป็นผลลัพธ์เมื่อความต้องการพ้ืนฐานได้รับการตอบสนองใน
องค์การ ซึ่งจะช่วยน าไปสู่การขยายทัศนคติของบุคลากรในด้านการรับรู้ และด้านการกระท าอันเป็น
แนวทางที่มีความสัมพันธ์ไปสู่ผลลัพธ์ขององค์การ โดยหากจะแบ่ง การรับรู้ออกเป็นด้านลบ และด้าน
บวก การรับรู้ด้านลบจะจ ากัดของบุคลากร สามารถแก้ไขได้ด้วยการรับรู้ในด้านบวก โดยใช้กลยุทธ์
กระบวนการข้อมูลข่าวสาร ซึ่งมีความเป็นไปได้ต่อการรับรู้ที่กว้างขึ้น การรับรู้ทางบวกที่เกิดขึ้นไม่ว่า
จะเป็นการรับรู้เกี่ยวกับองค์การ ผู้บริหาร งานที่รับผิดชอบโดยประสบการณ์ในที่ท างานแต่ละวัน จะ
ท าให้บุคลากรมีความโน้มเอียงของการประพฤติตนที่ดี ซึ่งเป็นปฏิกิริยาระหว่างบุคคลในที่ท างานนั้นมี
อิทธิพลที่เป็นประโยชน์ต่อการเกิดพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อองค์การ 

เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจึงสามารถสรุปได้ว่า องค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์การ 
หมายถึง ทัศนคติทางบวกของบุคลากรที่มีต่อองค์การ บุคลากรมีการยอมรับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ
ค่านิยมขององค์การ มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ มีความพยายาม และทุ่มเทอย่างเต็มที่เพ่ือ
ความส าเร็จขององค์การ และมีความปรารถนาที่จะด ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ แม้
ในภาวะที่ย ่าแย่ เพ่ือที่จะช่วยให้องค์การผ่านพ้นวิกฤตนั้นไป (Mowday et al., 1979) 
 

2.3.3 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ 
นักวิชาการและนักวิจัยด้านความผูกพันต่อองค์การได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพัน

ต่อองค์การ โดยมีการศึกษาอย่างกว้างขวางเพ่ือศึกษาตัวแปรที่จะสามารถอธิบายพฤติกรรมความ
ผูกพันต่อองค์การได้ จากการส ารวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การศึกษาความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การจะแตกต่างกันไปตามความสนใจของนักวิชาการแต่
ละท่าน ซึ่งเมื่อพิจารณาจากการทบทวนวรรณกรรมแล้วท าให้พบปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การ ดังต่อไปนี้ 
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นักวิชาการต่างๆ ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์การประกอบด้วย 4 ปัจจัย 
ได้แก่ คุณลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะงาน ลักษณะขององค์การ และประสบการณ์จากการท างาน 

2.3.3.1 คุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristics) 
  อันหมายรวมถึง เพศ อายุ ระยะเวลาปฏิบัติงาน สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
และความต้องการความก้าวหน้า (Mowday et al., 1979) ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   1) เพศ 
   จากการศึกษา Mowday et al. (1979) พบว่าเพศหญิงมีความยึดมั่น
ผูกพันต่อองค์การมากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิงจะมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนงานน้อยกว่าเพศชาย ทั้งนี้
เพราะเพศหญิงมักปฏิบัติงานในระดับที่ต่ ากว่าเพศชาย ในขณะที่ Meyer et al. (1993) ได้กล่าวแย้ง
กับการศึกษาดังกล่าวข้างต้นว่า เพศนั้นไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และ
ความผูกพันต่อองค์การ อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ปฏิบัติด้วยว่าเป็นงานลักษณะใด รวมถึง
เกี่ยวข้องกับระดับความทะเยอทะยานและความต้องการทางด้านการเงินด้วยเช่นกัน 
   2)  อายุ  
   บุคคลที่มีอายุมากนั้นจะมีความยึดมั่นต่อองค์การมากกว่าบุคคลที่ยังมีอายุ
น้อย (Mowday et al., 1979) โดย (Meyer et al., 1993) ได้กล่าวอย่างสอดคล้องกันถึงแนวคิดนี้ว่า 
อายุนั้นเป็นสิ่งที่แสดงถึงวุฒิภาวะของบุคคล โดยบุคคลที่มีอายุมากขึ้นก็ละเจะมีความละเอียด
รอบคอบ ใคร่ครวญไตร่ตรองทางความคิดและทางการตัดสินใจได้ดีกว่าบุคคลที่มีอายุน้อย นอกจากนี้
เมื่อบุคคลยิ่งมีอายุมากขึ้น ก็จะยิ่งมีความต้องการที่จะด ารงความเป็นสมาชิกขององค์การและจะยิ่งมี
ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การมากยิ่งขึ้น โดยพบว่าเหตุผลในการที่ผู้มีอายุมากจะด ารงอยู่เพ่ือ
ปฏิบัติงานในองค์การนั้นมีด้วยกันหลายประการ เช่น ความหวังที่จะได้รับเงินตอบแทนพิเศษ เงิน
บ าเหน็จ บ านาญเมื่อปฏิบัติงานจนเกษียณอายุราชการ 
   3) สถานภาพสมรส 
   ทั้งนี้ Mowday et al. (1979) ยังได้เสนอต่อไปว่า บุคคลที่มีภารครอบครัว
แล้จะมีความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การมากกว่าบุคคลโสด ทั้งนี้เพราะภาระที่ต้องรับผิดชอบทาให้
ต้องการความมั่นคงในการท างานมากกว่า อีกทั้งมองงานของตนในทางบวก สามารถปรับตัวเข้ากับ
งานได้ดีกว่าจึงไม่ต้องการเปลี่ยนงาน หากยิ่งเมื่อต้องมีภาระรับเลี้ยงดูบุตรเพ่ิมด้วยแล้ว ก็ยิ่งพบว่ามี
ความยึดมั่นผูกพันสูงเพ่ิมข้ึนเท่านั้น 
   4) ระดับการศึกษา 
   จากการวิจัย Mowday et al. (1979)  พบว่าบุคลากรที่มีการศึกษาสูงจะมี
ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การต่ า ทั้งนี้เพราะบุคคลที่มีการศึกษาสูงจะมีความคาดหวังต่อสิ่งที่จะได้รับ
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สูงเนื่องจากมีข้อมูลต่าง ๆ ประกอบการตัดสินใจมากกว่า และเชื่อมั่นในตนเองว่ามี โอกาสเปลี่ยนงาน
ใหม่ได้ง่าย 
   5) ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
   บุคลากรที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานนานจะมีความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การสูง 
เนื่องจากบุคคลนั้นได้อุทิศกาลังกาย ก าลังสติปัญญา สะสมประสบการณ์ ทักษะ และความช านาญใน
งานตามระยะเวลาที่นานขึ้น ท าให้ความดึงดูดใจปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้นและหวังที่จะได้รับผลประโยชน์
ตอบแทน หรือการเลื่อนต าแหน่งที่พึงพอใจมากขึ้นจึงมีความต้องการลาออกจากงานน้อย (Mowday 
et al., 1979) 
   6) ความต้องการความส าเร็จหรือความต้องการความก้าวหน้า  
   Mowday et al. (1979) พบว่าองค์การที่ท าให้บุคลากรเห็นว่าสามารถ
ท างานไปสู่จุดมุ่งหมายได้นั้น จะท าให้บุคลากรรู้สึกมีความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ เพราะการท างาน
ที่ประสบความส าเร็จนั้นแสดงถึงการมีโอกาสก้าวหน้าในการท างานของตน 

2.3.3.2 ลักษณะงาน (Job Characteristics) 
ปัจจัยต่อมาจากการศึกษาของ Mowday et al. (1979) พบว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิด

ความผูกพันต่อองค์การมากที่สุด คือ ประสบการณ์การท างานที่ท าให้พนักงานรู้สึกว่าความต้องการ
ทางสภาวะจิตใจของเขาได้รับการตอบสนอง เช่น การได้รับความสะดวกสบายภายในองค์การ ซึ่ง
สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 

1) ความหลากหลายของงาน  
   ความหลากหลายของงาน หมายถึ ง ลักษณะงานที่ ต้องใช้ความรู้
ความสามารถหลายด้านจึงเป็นงานที่ท้าทาย ซึ่งเป็นแรงกระตุ้นและส่งเสริมภาพพจน์ของผู้ปฏิบัติงาน
ได้ ลักษณะงานที่มีความหลากหลายเป็นสิ่งจูงใจที่ดี ทาให้ไม่รู้สึกเบื่อหน่าย และต้องการปฏิบัติให้
ส าเร็จตามความคาดหวัง และพบว่าความหลากหลายในงานมีความสัมพันธ์ทางบวก กับความยึดมั่น
ผูกพันต่อองค์การ (Mowday et al., 1979) 
   2) ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน 
   ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน หมายถึง ลักษณะงานที่เปิดโอกาสให้ผู้
ปฏิบัติมีอิสรเสรีภาพ สามารถใช้ดุลยพินิจ และตัดสินใจในการก าหนดระยะเวลาการท างานและวิธี
ปฏิบัติที่จะท าให้งานนั้นแล้วเสร็จด้วยตนเอง โดยไม่มีการควบคุมจากผู้อ่ืนหรือสิ่งภายนอก ซึ่งจะท าให้
บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความรู้ความสามารถ และเกิดความรู้สึกต้องการที่จะทุ่มเทก าลัง
ความสามารถเพ่ือก่อประโยชน์ให้แก่องค์การ ทั้งนี้ยังเป็นการช่วยไม่ให้บุคลากรในองค์การเกิด
ความเครียดจากการท างานมากเกินไป อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสให้บุคลากรได้เกิดความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาองค์การดว้ยเช่นกัน (Meyer et al., 1993) 
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3) งานที่มีลักษณะท้าทาย  
   งานที่มีลักษณะท้าทาย หมายถึง งานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถใช้
สติปัญญาและใช้ความคิดสร้างสรรค์ หรือใช้เทคโนโลยีพิเศษ ความท้าทายของงานจะเป็นแรงกระตุ้น
ให้บุคลากรเกิดการท างาน และแสดงความสนใจท างานเพ่ือพิสูจน์ความสามารถของตนเอง เพราะจะ
เกิดความพอใจ เมื่อเห็นงานประสบผลส าเร็จ (Mowday et al., 1979) 
   4) งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น 
งานที่มีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคล หมายถึง ลักษณะงานที่บุคลากรมีโอกาสที่จะได้ติดต่อ
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน การได้เข้าสังคมหรือมีส่วนร่วมกันจะท าให้บุคลากรมีโอกาสแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับผู้อ่ืน จึงส่งผลให้เกิดความคิดในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน ทั้งนี้เมื่อเกิดสัมพันธภาพกับ
บุคคลอ่ืนก็จะกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ เป็นเจ้าขององค์การและรู้สึก
ผูกพันกับองค์การเช่นกัน (Mowday et al., 1979) 

2.3.3.3 ลักษณะขององค์การ 
  ลักษณะขององค์การ อันหมายรวมถึง การกระจายอ านาจในองค์การ การมีส่วน 
ร่วมเป็นเจ้าขององค์การ และขนาดขององค์การ (Mowday et al., 1979) 
   1) การกระจายอ านาจในองค์การ 
   การกระจายอ านาจในองค์การ หมายถึง การมอบอ านาจจากผู้บริหารลงมา
สู่ผู้ปฏิบัติผู้บริหารให้ความส าคัญแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ความไว้วางใจให้มีส่วนร่วมในการบริหารมอบ
อ านาจหน้าที่ให้ตรงกับความสามารถ ทั้งนี้  ผลการศึกษาของ Gallup (2003) ได้สอดคล้องกับ
Mowday et al. (1979) ว่าหากพนักงานได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทั้งในด้านบริหารและการ
ด าเนินงาน โดยให้บุคลากรได้มีอิสระในการด าเนินงานนั้นจะท าให้บุคลากรเกอิดความผูกพันต่อ
องค์การ นอกจากนี้หากหน่วยงานมอบหมายต าแน่งหน้าที่ในการบริหารจัดการผู้ร่วมงานหรือบุคลากร
ใต้บังคับบัญชาให้ด าเนินงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ ยิ่งไปกว่านั้นหากองค์การมีการก าหนดหน้าที่
และอ านาจที่ชัดเจนในการด าเนินงานก็จะยิ่งสามารถช่วยเอื้อให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์การ 
   2) ความเป็นเจ้าขององค์การ  
   ความเป็นเจ้าขององค์การน้นมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การ
เนื่องจากเหตุผลทีบุ่คลากรในองคก์ารได้ทุ่มเทในการปฏิบัติงานหรือมีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งหรือ
มีความร็สึกว่าตนเจ้าขององค์การ จึ่งท าให้เกิดผูกพันและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลัง 
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์อันเกิดจากความทุ่มเท เพราะความส าเร็จขององค์การ คือผลประโยชน์ของ
สมาชิกเช่นกัน ด้วยเหตุนี้บุคลากรที่มีส่วนในการเป็นเจ้าขององค์การจะมีความผูกพันต่อองค์การ
มากกว่าบุคคลทั่วไปที่ปฏิบัติงาน (Mowday et al., 1979)  
   3) ขนาดขององค์การ 
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   โดย Mowday et al. (1979) พบว่า ขนาดขององค์การมีผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์การของบุคลากร องค์การที่มีขนาดใหญ่บุคลากรจะมีผลให้เกิดความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ
ในระดับสูง โดยให้เหตุผลว่าในองค์การขนาดใหญ่บุคลากรจะมีโอกาสก้าวหน้าในงาน และได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนสูง ทั้งยังท าให้โอกาสที่จะติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนสูงด้วย จึงท าให้เกิดความ
ยึดมั่นผูกพันต่อองค์การสูง 

2.3.3.4 ประสบการณ์จากการท างาน 
ซึ่งจะมีผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์การ มีความรู้สึกว่าองค์การ
เป็นที่พ่ึงพาได้ และมีความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญต่อองค์การ (Mowday et al., 1979) 
   1) ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์การ  
   จากการศึกษาของ Mowday et al. (1979) และ Gallup (2003) พบว่า
ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์การเป็นการสร้างความรู้สึกให้กับผู้ปฏิบัติงานหรือ
สมาชิกในองค์การว่า การที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติงานกับองค์การแล้วนั้น ควรจะได้ รับผลตอบแทนอย่าง
เพียงพอและยุติธรรม เช่น ค่าตอบแทน ระบบการพิจารณาความดีความชอบโอกาสความก้าวหน้า
และการได้รับการพัฒนา และประสบความส าเร็จในการท างาน ผลตอบแทนที่ได้รับจะเป็นแรงจูงใจให้
ผู้ปฏิบัติงานมีมีพลังในการปฏิบัติงาน และเป็นปัจจัยที่สร้างความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ ซึ่ง Meyer et 
al. (1993) ได้กล่าวอย่างสอดคล้องกับ Mowday et al. (1979) และ Gallup (2003) ว่าค่าตอบแทน
นั้นมีผลในการสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยค่าตอบแทนที่มากพอแก่การด าเนินชีวิตตาม
สมควรจะท าให้บุคลากรไม่ต้องกังวลมากนักที่จะไปปฏิบัติงานนอกเวลาท างานขององค์การ ซึ่งอาจท า
ให้เกิดความเหนื่อยล้าที่มาปฏิบัติงานในเวลาท างานกับองค์การ อีกทั้งลดประสิทธิภาพในการท างาน
ให้แก่องค์การต่อไป 
   2) ความรู้สึกว่าองคก์ารเป็นที่พ่ึงพาได้ 
โดยบฟ   บุคลากรที่มีความรู้สึกว่าองค์การเป็นที่ พ่ึงพาได้จะมีความรู้สึกเชื่อมั่น
ไว้วางใจที่องค์การจะไม่ทอดทิ้ง และให้ความช่วยเหลือเมื่อตนประสบกับปัญหา ความน่าเชื่อถือของ
องค์การเป็นสิ่งที่ท าให้บุคลากรมีความมั่นใจว่าจะปฏิบัติงานได้อย่างมีเสถียรภาพ บุคคลที่มีความ
ไว้วางใจในองค์การสูงจะรู้สึกว่าองค์การเป็นที่พ่ึงพาได้ โดยการไว้วางใจนี้จะท าให้บุคลากรมีความยึด
มั่นผูกพันต่อองค์การสูงด้วยเช่นกัน จากการศึกษาซึ่งก็พบว่า บุคลากรบางส่วนอาจให้ความสนใจใน
ด้านของรายรับน้อยกว่าความม่ันคงในงานและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
การจ่ายค่ารักษาพยาบาล การค่าเล่าเรียนบุตร ค่าประกันสังคมและประกันชีวิตต่างๆ ได้รับการจัดว่า
อยู่ในด้านความมั่นคงและสวัสดิการในการปฏิบัติงาน(Meyer et al., 1993) 
   3) ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์การ  
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   ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์การ คือ ความรู้สึกว่าตนเองได้รับการ
ยอมรับจากองค์การ (Mowday et al., 1979) ทั้งนี้ Gallup (2003) ได้เสนออย่างสอดคล้องกันว่า 
หากบุคลากรรู้สึกว่าการปฏิบัติงานของตนมีคุณค่านั้นก็เปรียบเสมือนรางวัลที่ได้รับจากองค์การที่
ให้กับผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากการทุ่มเทแรงกายและแรงใจเพ่ือปฏิบัติงานให้กับองค์การ ท าให้
ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกว่าการปฏิบัติงานมีคุณค่าและองค์การได้ตอบสนองความต้องการทางด้านความรู้สึกมี
คุณค่าในตนเอง  
  สรุปได้ว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์การ ได้แก่ คุณลักษณะส่วนบุคคล 
ลักษณะงาน ลักษณะองค์การ และประสบการณ์การท างาน โดยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้มีผลต่อความรู้สึก
ของบุคลากรที่จะท าให้บุคลากรรู้สึกว่ามีความผูกพันองค์การอยู่ ในระดับใด ซึ่ งจะส่งผลถึง
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและความตั้งใจทุ่มเทในการปฏิบัติงาน รวมถึงการคงอยู่หรือความ
ปรารถนาที่จะด ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกขององค์การด้วยเช่นกัน 

2.3.4 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์การ 
 การที่บุคลากรขององค์การจะเกิดความผูกพันต่อองค์กร มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์การพร้อมที่จะสละเวลา อุทิศตน ทุ่มเทแรงใจในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับเป้าหมายและ
วิสัยทัศน์องค์การได้นั้น องค์การจ าเป็นต้องสามารถท าให้บุคลากรได้รับการตอบสนองจากองค์การใน
ด้านต่างๆที่บุคลากรปรารถนา เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วองค์การจึงต้องสร้างแรงจูงใจเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของบุคลากรแต่ละบุคคล ซึ่งมีความต้องการที่แตกต่างกันไปทั้งในด้านความคิดและพฤติกรรม 
(Baumruk, 2006) โดยในส่วนนี้ผู้วิจัยจะน าเสนอแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องที่สามารถช่วยสร้างให้
บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์การ ดังต่อไปนี้ 

2.3.4.1 ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ Maslow (Maslow’s Hierarchy of 
Needs Theory) 

ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ Maslow (Maslow’s Hierarchy of Needs 
Theory) เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ ซึ่งก าหนดโดยนักจิตวิทยาชื่อ
Maslow (1943) เป็นทฤษฎีการจูงใจที่มีการกล่าวถึงกันอย่างแพร่หลาย โดยทฤษฎีนี้ได้กล่าวถึงความ
ต้องการของมนุษยั้นเป็นล าดับขั้นที่มีอยู่ทั้งสิ้นห้าระดับ โดยหากความต้องการในขั้นที่หนึ่งได้รับการ
เติมเต็มแล้ว บุคคลนั้นก็จะมีความต้องการในระดับข้ึนที่สูงขึน้ขั้นต่อไป 
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ภาพที่ 2.4 แผนภาพแสดงล าดับชั้นความต้องการของ Maslow 
แหล่งที่มา :  
https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Maslow's_Hierarchy_of_Needs.svg 
 โดยในแต่ละล าดับขั้นได้มีการอธิบายถึงความต้องการของมนุษย์ ดังนี้ 
  ล าดับขั้นที่  1 ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความ
ต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์เพ่ือความอยู่รอด เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค 
อากาศ น้ าดื่ม การพักผ่อน เป็นต้น (Maslow, 1943) 
  ล าดับขั้นที่ 2 ความต้องการความปลอดภัยและความมั่นคง (Security or Safety 
Needs) เมื่อมนุษย์สามารถต้องการในระดับที่สูงขึ้นต่อไปโดยมีความต้องการในด้านความมั่นคงและ
ปลอดภัย เช่น ความต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความต้องการความมั่นคงในชีวิต
และหน้าที่การงาน ความต้องการได้รับการปกป้องคุ้มครองจากภยันตรายต่างๆ เป็นต้น  (Maslow, 
1943) 
  ล าดับขั้นที่ 3 ความต้องการความผูกพันหรือการยอมรับ (ความต้องการทางสังคม) 
(Affiliation or Belonging Needs) หากมนุษย์สามารถตอบสนองหรือบรรลุความต้องการในล าดับ
ขั้นที่ 2 ได้แล้ว เมื่อนั้นมนุษย์จะมีความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของ
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มนุษย์ เช่น ความต้องการให้และได้รับซึ่งความรัก ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ ความ
ต้องการได้รับการยอมรับความต้องการได้รับความชื่นชมยกย่องจากผู้อ่ืน เป็นต้น (Maslow, 1943)  
  ล าดับขั้นที่ 4 ความต้องการการความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-Esteem Needs) 
เป็นความต้องการที่จะได้รับการยกย่อง นับถือ และสถานะจากสังคม เช่น ความต้องการมีชื่อเสียงใน
สังคม ความต้องการได้รับความเคารพนับถือ ความต้องการมีความรู้ความสามารถ เป็นต้น (Maslow, 
1943) 
  ล าดับขั้นที่ 5 ความต้องการความส าเร็จในชีวิต (Self-Actualization Needs) เป็น
ความต้องการสูงสุดของแต่ละบุคคล ที่เมื่อมนุษย์สามารถเติมเต็มความต้องการได้สมบูรณ์ทั้งสี่ล าดับ
ขั้นดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว มนุษย์จะมีความต้องการขั้นสูงสุดในชีวิตตม ต้องการความส าเร็จหรือ
ปรารถนาสิ่งที่ตนมองเห็นว่าเป็นสิ่งทีมีคุณค่าสูงสุดในชีวิต เช่น ความต้องการที่จะท าทุกสิ่งได้ส าเร็จ 
ความต้องการท าทุกสิ่งเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง (Maslow, 1943)  
  จากทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ Maslow (1943) นี้ สามารถแบ่งความ
ต้องการออกได้เป็น 2 ระดับ คือ 

1) ความต้องการในระดับต่ า (Lower Order Needs) ประกอบด้วย ความ
ต้องการใน 
   ล าดับขั้นที่ 1, 2 และ 3 ตามล าดับขั้นความต้องการของ Maslow (1943) 
ได้แก่ ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) ความต้องการความปลอดภัยและความ
มั่นคง (Security or Safety Needs) ความต้องการความผูกพันหรือการยอมรับ (ความต้องการทาง
สังคม) (Affiliation or Acceptance Needs) 

2) ความต้องการในระดับสูง (Higher Order Needs) ประกอบด้วย ความ
ต้องการ 
   ในขั้นที่ 4 และ 5 ตามล าดับขั้นความต้องการของ Maslow (1943) ได้แก่ 
ความต้องการความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-esteem Needs) และความต้องการความส าเร็จในชีวิต 
(Self-actualization Needs) 
  จากทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการขั้นพ้ืนฐาน (Maslow, 1943) จะเห็นได้ว่า หาก
องค์การสามารถเข้าใจความต้องการที่แตกต่างกันออกไปของบุคลากรแล้วนั้นสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้เพ่ือจูงใจบุคลากรให้มีความถึงพอใจ ตอบสนองความต้องการของบุคลากรได้อย่างทั่วถึง ก็
จะสามารถช่วยในการสร้างความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ(Cao et al., 
2013) 
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2.3.4.2 ทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg (Herzberg’s Two Factor Theory) 
Herzberg (1968) ได้พัฒนาทฤษฎีการจูงใจโดยใช้ปัจจัยสองกลุ่ม คือ สิ่งที่ท าให้เกิด

ความพึงพอใจกับสิ่งที่ท าให้เกิดความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงานกับองค์การ หรือเป็นปัจจัยจูงใจ
ภายในและปัจจัยจูงใจภายนอก โดย Herzberg (1968) ได้ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการจูงใจ โดยให้
ผู้ตอบค าถามอธิบายถึงรายละเอียดเมื่อรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจเกี่ยวกับงานแล้วน ามาจัดเป็น
หมวดหมู่ประเภทของประสบการณ์ท่ีพึงพอใจและไม่พึงพอใจที่เกิดข้ึนโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) ปัจจัยกระตุ้นต่อความไม่พึงพอใจ 
ปัจจัยกระตุ้นต่อความไม่พึงพอใจนี้จะเกิดจากปัจจัยภายนอกของงาน หรือ

ที่เรียกว่า ปัจจัยค้ าจุนหรือปัจจัยอนามัย (Maintenance หรือ Hygiene Factors) อาทิเช่น นโยบาย
และการบริหารองค์การ เทคนิคการควบคุมดูแลงาน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน  
สภาพแวดล้อมในการท างาน เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยที่จะสร้างความไม่พึงพอใจในงานที่ท า
ให้แก่บุคลากร หากบุคลากรไม่ได้รับการตอบสนองที่ดีในปัจจัยต่างๆ นี้จากองค์การแล้ว ก็จะสร้าง
ความไม่พึงพอใจและไม่มีความสุขในการปฏิบัติงาน (Herzberg, 1968) 

2) ปัจจัยที่ท าให้เกิดความพึงพอใจในงาน  
ปัจจัยที่ท าให้เกิดความพึงพอใจในงาน จะเกิดจากปัจจัยภายในของ

สิ่งแวดล้อมของงาน หรือเรียกว่าปัจจัยจูงใจ (Motivational Factors) อันเป็นปัจจัยกระตุ้นที่มี
ประสิทธิภาพที่ท าให้บุคลากรเกิดความพยายามที่จะปฏิบัติงานด้วยความพึงพอใจและยินดี เพ่ือให้
เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับงานโดยตรง 
และสร้างความรู้สึกที่ดีกับงานให้แก่บุคลากร ซึ่งประกอบด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่ ความสัมฤทธิ์ผลในการ
ปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าในการท างาน ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความเป็นไปได้ของความก้าวหน้า
ส่วนบุคคล และความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน (Herzberg, 1968) 
  โดย Herzberg (1968) ได้เสนอว่า ปัจจัยอนามัยและปัจจัยจูงใจนี้มีความสัมพันธ์ซึ่ง
กันและกัน โดยหากองค์การสามารถตอบสนองความต้องการในด้านปัจจัยอนามัยให้แก่บุคลากรได้ก็
จะเป็นการช่วยลดการเกิดความไม่พึงพอใจในงานเท่านั้น ซึ่งการส่งเสริมหรือตอบสนองในด้านนี้ไม่
สามารถสร้างความพึงพอใจในงานให้แก่บุคลากรได้ แต่เมื่อใดที่ปัจจัยอนามัยนั้นลดต่ าลง ก็จะเป็น
สาเหตุให้เกิดความไม่พึงพอใจในงานของบุคลากรเพ่ิมสูงขึ้น ในขณะที่หากองค์การสามารถตอบสนอง
ความปรารถนาของบุคลากรในด้านปัจจัยจูงใจได้ ก็จะเป็นสิ่งที่สามารถช่วยสร้างความพึงพอใจในงาน
ให้แก่บุคลากรได้มากยิ่งขึ้น 
  จากการศึกษาทฤษฎีสองปัจจัยนี้ สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยอนามัยเป็นปัจจัยที่เพียง
ช่วยลดความไม่พึงพอใจของบุคลากรเท่านั้น หากแต่ไม่สามารถช่วยสร้างให้บุคลากรเกิดความพึง
พอใจในงานที่ปฏิบัติได้ ในทางตรงกันข้ามปัจจัยจูงใจ (Motivational Factors) นั้นเป็นปัจจัยส าคัญที่
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สามารถสร้างความพึงพอใจในงานให้แก่บุคลากรได้มากยิ่งขึ้น โดยองค์การสามารถน าทฤษฎีสอง
ปัจจัยของ Herzberg (1968) นี้ไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรได้โดยตระหนักถึงปัจจัยที่ท าให้บุคลากรเกิดความไม่พึงพอใจในงาน ซึ่งหากองค์การไม่
สามารถตอบสนองหรือจัดสรรปัจจัยอนามัยให้แก่บุคลากรได้ ก็จะท าให้บุคลากรเกิดความไม่พึงพอใจ
ในงานที่ปฏิบัติ ในขณะเดียวกันหากองค์การต้องการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร ก็สามารถน าปัจจัยจูง
ใจที่ท าให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในงานไปประยุกต์ใช้เพ่ือช่วยตอบสนองความต้องการในด้าน
แรงจูงใจของบุคลากรได้ เช่น ความส าเร็จหรือความก้าวหน้าในสายอาชีพ ซึ่งจะท าให้บุคลากรได้รับ
การตอบสนองตามที่ต้องการก็จะสามารถท าให้บุคลากรมีความปรารถนาที่จะปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม
ศักยภาพและเกิดผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (Ruthankoon & Ogunlana, 2003) 

2.3.4.3 ท ฤ ษ ฎี ค ว าม ต้ อ งก า รข อ ง  McClelland (McClelland‘s Need 
Theory) 

McClelland (1961) นักจิตวิทยาชาวอเมริกันได้เสนอทฤษฎีความต้องการจากการ
เรียนรู้ (Learned Need Theory) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจูงใจโดยมีแนวความคิดของการเรียนรู้อย่าง
ใกล้ชิด ทฤษฎีความต้องการของ McClelland (1961) นี้อยู่บนพ้ืนฐานที่ว่า โดยปกติแล้วความ
ต้องการของบุคคลจะมีเพียง 2 ประการ ได้แก่ ความต้องการมีความสุขความสบาย และความต้องการ
ปลอดจากการเจ็บปวด แต่ส าหรับความต้องการอ่ืนๆ นั้นต่างก็จะเกิดขึ้นภายหลังโดยวิธีการเรียนรู้ 
อย่างไรก็ตามโดยที่มนุษย์ทุกคนต่างก็ใช้ชีวิตขวนขวายหาสิ่งต่างๆ คล้ายคลึงกั น จึงท าให้ต่างมี
ประสบการณ์ความต้องการชนิดเดียวกันได้เช่นกัน หากแต่จะต่างกันก็เฉพาะปริมาณของความ
ต้องการที่จะมีมากน้อยแตกต่างกันไป นอกจากนี้ทฤษฎีนี้ยังมีความเชื่อว่าการจูงใจของบุคคลมี
พ้ืนฐานมาจากวัฒนธรรมทางสังคม โดยเชื่อว่ามาจากความต้องการการเรียนรู้ (Learned Needs) ซึ่ง
ความต้องการนี้ ประกอบด้วย 3 สิ่ ง อันได้ แก่  ความต้องการความสัมฤทธิ์ผล (Need for 
Achievement) ความต้องการมิตรสัมพันธ์ (Need for Affiliation) และความต้องการอ านาจ (Need 
for Power) โดย McClelland (1961) เสนอว่าเมื่อบุคคลมีความต้องการที่เข้มแข็งก็จะท าให้ผู้นั้นมี
พลังที่จะสร้างการปฏิบัติและพฤติกรรมให้มีความเข้มแข็งทางอารมณ์ ซึ่งส่งผลต่อการกระตุ้นและจูง
ใจที่จะใช้พฤติกรรมที่น าไปสู่ความพึงพอใจ และใช้ความเชี่ยวชาญและความสามารถเพ่ือจะก้าวไปสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมาย โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1) ความต้องการความสัมฤทธิ์ผล (Need for Achievement)  
ความต้องการความสัมฤทธิ์ผล (Need for Achievement)  นี้เป็นความ

ปรารถนาที่จะท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ดีขึ้น หรือมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าที่เคยท ามาก่อนหรือให้ส าเร็จ
ลุล่วงตาเป้าหมายที่พึงปรารถนา โดยพยายามที่จะเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆ หรือแก้ปัญหาและ
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บริหารจัดการกับงานที่ซับซ้อนให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ (Juliana, Jo, & Meghna, 2006) 
จากการวิจัยของ McClelland (1961) ได้บ่งชี้ถึงคุณลักษณะของบุคคลที่มีความสัมฤทธิ์ผลสูง ได้ดังนี้ 

(1) บุคคลที่ตองการประสบความส าเร็จสูงชอบที่จะหลีกเลี่ยง
เป้าหมายการปฏิบัติงานที่ง่ายเกินไปและยากเกินไป จะชอบเป้าหมายระดับปานกลางที่คิดว่าตนเอง
สามารถท าได้ส าเร็จอย่างแน่นอน จึงท าให้เขาเลือกงานที่ยากแบบปานกลาง 

(2) บุคคลที่มีความต้องการความส าเร็จอย่างสูงนั้นชอบสิ่งที่เชื่อถือ
ได้และมีการป้อนกลับโดยตรงทันทีทันใด เพราะการป้อนกลับลักษณะนี้เพียงเท่านั้นที่จะท าให้
สามารถวัดความส าเร็จของตนเองได้ และมักเชื่อถือได้ในแนวทางและวิธีการต่างๆ ที่ก าลังปฏิบัติงาน 

(3) บุคคลที่มีความต้องการความส าเร็จสูงนั้นมีความปรารถนาท
จะรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนของสิ่งที่กระตุ้นความส าเร็จ บุคคลที่มีความต้องการ
ความส าเร็จอย่างสูงจะมุ่งเน้นในเรื่องการบรรลุผลส าเร็จ อีกทั้งยังเป็นบุคคลที่มุ่งเน้นในเรื่องการบรรลุ
เป้าหมายโดยจะเลือกปฏิบัติงานที่มีความยากพอสมควร ทั้งนี้ยังพบว่า มีความสัมพันธ์อย่างสูง
ระหว่างความต้องการเพ่ือความส าเร็จและความต้องการที่บรรลุถึงการได้มาซึ่งต าแหน่งที่สู่งขึ้น 
ค่าตอบแทน ตลอดจนความก้าวหน้าในการท างาน (Juliana et al., 2006)  

2) ความต้องการมิตรสัมพันธ์  (Need for Affiliation) นั้น เป็นความ
ปรารถนาที่จะให้ตนเป็นที่รักและยอมรับของผู้ อ่ืน มีความต้องการมิตรและสัมพันธภาพที่ดี และ
ต้องการมีปฏิสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลอ่ืนๆ ในสังคม มีปฏิสัมพันธ์ท างานร่วมกับกลุ่มและมีความ
กลมเกลียวกันมากกว่าการท างานในเชิงการแข่งขัน ด้วยเหตุนี้บุคคลที่มีความต้องการมิตรสัมพันธ์จึง
มักจะแสดงออกโดยการคาดหวังหรือต้องการที่จะได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืนให้มากที่สุด โดยจะแสดง
พฤติกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้อ่ืน อีกทั้งจะพยายามเข้าใจความรู้สึก
ของผู้ อ่ืนด้วยเช่นกัน ดังนั้นบุคคลที่มีความปรารถนาในมิตรสัมพันธ์นี้จึงจะมุ่ งเน้นการสร้าง
ความสัมพันธ์ทางสังคม และมีความคาดหวังที่จะได้ปฏิบัติงานที่มีโอกาสติดต่อปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนอยู่
เสมอ ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องมีการบริหารจัดการบุคคลผู้ต้องการมิตรสัมพันธ์ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์อันดี 
และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานร่วมกันเป้นกลุ่ม ตลอดจนมีการสนับสนุนและสร้างสภาพแวดล้อมใน
หรือบรรยากาศในการท างานที่ดี เพ่ือเอ้ือต่อการจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างสัมฤทธิผลตรง
ตามเป้าหมายขององค์การ (Juliana et al., 2006) 
  



 67 

3) ความต้องการอ านาจ (Need for Power)  
ความต้องการอ านาจ คือ ความปรารถนาที่จะได้มาและรักษาการควบคุม

บุคคลอ่ืนไว้ หรือก็คือเป็นความต้องการที่จะมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน อันเป็นพฤติกรรมแสดงออกให้
เห็นว่าสามารถที่จะควบคุมบุคคลอ่ืนได้เพ่ือให้ตนเองบรรลุความต้องการ โดยจะพยายามปฏิบัติและ
พฤติกรรมที่ให้ได้มาซึ่งอ านาจ และหากเมื่อได้มาซึ่งอ านาจแล้วก็จะเกิดความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนได้
กระท าสิ่งใดๆ ได้เหนือกว่าบุคคลอ่ืน (Juliana et al., 2006) จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า 
หากองค์การหรือผู้บังคับบัญชาสามารถเข้าใจถึงความต้องการในด้านต่างๆ ที่แตกต่างกันของบุคลากร 
ไม่ว่าจะเป็น ความต้องการความส าเร็จ ความต้องการมิตรสัมพันธ์ หรือความต้องกรอ านาจ องค์การ
สามารถที่จะน าไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ที่เป็นปัจจัยที่ช่วยสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความรู้สึก
ความประพฤติที่ดีขององค์การ เช่น การก าหนดมอบหมายงานตามความต้องการของบุคลากร โดย
อาจมอบหมายงานที่มีความท้าทายให้แก่บุคลากรที่มีความต้องการความส าเร็จสูงในชีวิต หรือ 
ก าหนดลักษณะงานที่มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนหมู่มาก การติดต่อประสานงานให้แก่บุคลากรที่มีความ
ต้องการมิตรสัมพันธ์ เป็นต้น  ทั้งนี้ก็สามารถช่วยสร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์การอย่าง
ยั่งยืน (Juliana et al., 2006) 

จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์การ 
สามารถสรุปได้ว่าองค์การสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีการจูงใจหลายๆ ทฤษฎี เพ่ือช่วยในการค้นหา
วิธีการ และแนวทางการจูงใจเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างเต็มศักยภาพได้หลากหลายแนวทาง อาทิเช่น การปรับเปลี่ยนงานที่รับผิดชอบ การท้าทายความ
อิสระในการท างาน ค่าตอบแทนหรือต าแหน่งงาน โดยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานคือพลังหรือ
แรงผลักดันทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคลที่จะกระตุ้นให้บุคลากรเกิดพฤติกรรมในแนวทางที่
สนองตอบต่อความต้องการและเป้าหมายขององค์การ อีกทั้งท าให้บุคลากรรักษาพฤติกรรมเหล่านั้นไว้ 
ซึ่งการที่จะสร้างให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์การนั้นเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาและ
องค์การที่ควรตระหนักและเข้าใจหลักทฤษฎีการจูงใจและน าไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง (Baumruk, 
2006) 
 

2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ชมพูนุท สุบรรณรักษ์ (2552)ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานและ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานการประปานครหลวง โดยการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูง
ในในการท างานและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานการประปานครหลวง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานการประปานครหลวง และเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์
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ระหว่างแรงจูงใจใจการท างานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานการประปานครหลวงประชากร
เป็นพนักงานการประปานครหลวง จ านวน 3,953 คน โดยได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
364 คน การวิจัยนี้ได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์
ข้อมูล สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแสดงผลความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใน
การท างานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานการประปานครหลวง โดยใช้การวิเคราะห์หาค่า
ประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และ
ใช้การทดสอบค่าที (t-test)  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า พนักงานการประปานครหลวงมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ 
อยู่ในระดับมาก และแรงจูงใจในการท างานกับความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์กันเป็นเชิง 
บวก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานการประปานครหลวง 
มากที่สุดคือ ด้านความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ รองลงมา คือ ด้าน 
ความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การ และด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทและความ 
พยายามอย่างมากที่จะปฏิบัติเพ่ือองค์การเป็นระดับสุดท้าย ส่วนแรงจูงใจในการท างานทั้งด้านปัจจัย 
จูงใจและปัจจัยค้ าจุนมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การเป็นเชิงบวก 

จากการศึกษางานวิจัยของ ชมพูนุท สุบรรณรักษ์ (2552) พบว่า ความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานโดยรวมขึ้นอยู่กับด้านความเชื่อมั่นต่อเป้าหมายขององค์การ ด้านความเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน
เพ่ือองค์การ ด้านความต้องการรักษาสมาชิกภาพในองค์การ ด้านความภาคภูมิใจในองค์การ และด้าน
สัมพันธภาพกับเพ่ือนร่วมงานในองค์การซึ่งพนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆที่ดีย่อมส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การดังนั้นวิจัยจึงได้น าแนวคิดดังกล่าวเป็นกรอบในการศึกษาความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย 

อัจฉรา ชูเอม (2553) ได้ศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันต่อ
องค์การ 2) เพ่ือเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  3) เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านงานและความผูกพันต่อองค์การ และ  4) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาคือพนักงานระดับปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครในปีการศึกษา 2552 จ านวน 
190 คน การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยมีเครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ
แบบสอบถาม ทั้งนี้ด าเนินการวิเคราะห์และประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ 
โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าท ี(t-test) F-test และค่าสถิติแจกแจงไคสแควร์ 

จากการศึกษาพบว่า  
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1) ระดับความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทั้งสามด้าน โดยด้านที่มีความ
คิดเห็นของพนักงานในอันดับแรก ได้แก่ ด้านความเต็มใจทุ่มเทและพยายามอย่างเต็มที่ในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือองค์การ รองลงมา ได้แก่ ด้านความยอมรับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และค่านิยมของ
องค์การ และด้านความปรารถนาที่จะด ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกขององค์การ ตามล าดับ 

2) พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 3) ปัจจัยด้านงานทุกด้านมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านงาน 
พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

พิศิษฐ์ มอญไข่ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเปรียบเทียบระดับความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างคือ 
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 150 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามและ
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ โดยค านวณหา ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติที และค่าความแปรปรวนทางเดียว โดยก าหนดระดับนับส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ผลการศึกษาพบว่า  
1) พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ มีความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาภาพรวมรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านโดย 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือด้านความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพ่ือองค์กร ด้านความ
ต้องการรักษาความเป็นสมาชิกในองค์กร ด้านการมีความรู้สึกภาคภูมิใจในองค์กร และด้านการ 
ยอมรับและเชื่อมั่นเป้าหมายขององค์กร  

2) พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ที่มี 
ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลได้แก่เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน รายได้ต่อเดือน 
และระดับต าแหน่ง ต่างกัน มีระดับความผูกพันต่อองค์กร ไม่แตกต่างกัน ซึ้งไม่เป็นไปตาม 
สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 

ผลการวิจัยของพิศิษฐ์ มอญไข่ สอดคล้องกับงานวิจัยที่ผู้วิจัยศึกษา คือ ความผูกพันต่อ
องค์การ ซึ่งน ามาประยุกต์กับการสร้างข้อค าถามในแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย 
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สาธิต บุบผาสี (2553) การศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น ากับประสิทธิผลขององค์การ กรณีศึกษา: 
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาระดับภาวะผู้น าและประสิทธิผล ของ
ข้าราชการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลขององค์การ จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 327 คน จากจ านวนประชากรทั้งหมด 1 ,779 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้จะวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการ
วิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการหาค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจ านวน 231 คน เป็นเพศหญิง จ านวน  
91 คน มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย /ปวช. สถานภาพสมรส 
อายุราชการอยู่ในช่วง 11 - 20 ปี และส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 15,001 – 20,000 บาท  
ผลการศึกษาพบว่า ระดับภาวะผู้น าเชิงการเปลี่ยนแปลง โดยรวมอยู่ในระดับสูง ส่วนระดับภาวะผู้น า
แบบแลกเปลี่ยน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และระดับภาวะผู้น าแบบปล่อยเสรีโดยรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง ในส่วนของระดับประสิทธิผลขององค์การ ผลการศึกษา พบว่า ระดับประสิทธิผลของ
องค์การ ของกรมสรรพาวุธทหารอากาศ อยู่ในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น ากับประสิทธิผลขององค์การ  พบว่าภาวะผู้น าเชิงการเปลี่ยนแปลง  ภาวะ
ผู้น าแบบแลกเปลี่ยน และภาวะผู้น าแบบปล่อยเสรี มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลขององค์การอย่างมี
นัยส าคัญที่ 0.05 โดยมีระดับความสัมพันธ์สูง (r = .542) ปานกลาง (r = .431) และต่ า (r = .126) 
ตามล าดับ 

จากผลการศึกษาของสาธิต บุบผาสี สอดคล้องกับงานวิจัยในเรื่องของตัวแปรภาวะผู้น าของ
ผู้บังคับบัญชา โดยได้แบ่งภาวะผู้น าออกเป็นสองส่วนคือภาวะผู้น าเชิงการเปลี่ยนแปลง และ ภาวะ
ผู้น าแบบแลกเปลี่ยน ซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาได้  

สามารถ สุขภาคกิจ (2556) ศึกษาภาวะผู้น าเต็มรูปแบบกับความผูกพันต่อองค์การ: 
กรณีศึกษา สถานีต ารวจนครบาลบึงกุ่มมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดับภาวะผู้น าแบบเต็มรูปแบบ 
ศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่ต ารวจในสังกัดสถานีต ารวจนครบาลบึงกุ่มและเพ่ือ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเต็มรูปแบบกับความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  
โดยประชากรที่ศึกษาครั้งนี้  คือ  ข้าราชการต ารวจในสังกัดสถานีต ารวจนครบาลบึงกุ่ม จ านวน  143 
คน โดยเป็นการศึกษาจากจ านวนประชากรทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100  เครื่องมือที่ ใช้ เป็น
แบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเต็มรูปแบบกับความผูกพันต่อองค์การ โดยใช้การ
วิเคราะห์หาค่าประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) ในการทดสอบสมมติฐาน   
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 ผลการศึกษา พบว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าเต็มรูปแบบ ดังนี้ มีการ
รับรู้รูปแบบภาวะผู้น าเปลี่ยนสภาพอยู่ในระดับสูง  มีการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยนอยู่ใน
ระดับสูง  และมีการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าไร้การน าอยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี้ยังพบว่าความ
ผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่ต ารวจในสังกัดสถานีต ารวจนครบาลบึงกุ่ม  โดยรวมอยู่ระดับ
ค่อนข้างมาก เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่า ความเต็มใจทุ่มเทความพยายามเพ่ือองค์การเป็นด้านที่
มีเจ้าหน้าที่ต ารวจมีระดับความผูกพันต่อองค์การมากที่สุดใกล้เคียงกับ ความปรารถนาที่จะรักษาไว้ซึ่ง
ความเป็นสมาชิกภาพในองค์การ  และความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยม
ขององค์การ ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเต็มรูปแบบกับ
ความผูกพันต่อองค์การ พบว่า  ภาวะผู้น าเต็มรูปแบบด้านภาวะผู้น าเปลี่ยนสภาพ และด้านภาวะผู้น า
แลกเปลี่ยนกับความผูกพันต่อองค์การ โดยรวมในระดับสูง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วน
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเต็มรูปแบบด้านผู้น าไร้การน า พบว่า โดยรวมในระดับต่ า มีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

ด้านภาวะผู้น าเปลี่ยนสภาพ และด้านภาวะผู้น าแลกเปลี่ยนกับความผูกพันต่อองค์การ 
โดยรวมในระดับสูง ซึ่งสามารถน ามาเป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิด สมมติฐานในการวิจัย 
และข้อค าถามได้เป็นอย่างด 

อิงอร ตั้นพันธ์ (2558) ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับหัวหน้างานของ
บริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางขัน โดยการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับหัวหน้างานของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางขัน และเพ่ือ
เป็นแนวทางในการพัฒนา และสร้างความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับหัวหน้างานของบริษัท
ในนิคมอุตสาหกรรมบางขัน การศึกษานี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานระดับ
หัวหน้างานของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางขัน จ านวน 347 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และในการทดสอบสมมติฐานการ
วิจัย  ได้แก่  ค่าสถิติ  t-test F-test และค่าสหสัมพันธ์ เพียร์สัน  (Pearson Product Moment 
Correlation) 

ผลการวิจัย พบว่า  
1) ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับหัวหน้างานของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางขัน 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก  โดยด้านที่มีความคิดเห็นสูงสุดคือ พนักงานระดับหัวหน้างานมีความ
พยายามอย่างเต็มทีใ่นการปฏิบัติงานเพื่อองค์การ  

2) ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานระดับหัวหน้างานของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางขันที่มี 
เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน มีความ
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ผูกพันต่อองค์การแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ปัจจัยด้านงานทุกด้านมี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 4) ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านงาน พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับค่าตอบแทนและสวัสดิการ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

2.5  สมมติฐานในการวิจัย 

 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยสามารถน ามาตั้งสมมติฐานในการ
วิจัยเรื่อง การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน ได้ดังต่อไปนี้ 
  สมมติฐานที่ 1 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตบางเขน ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศของหัวหน้างานที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การที่
แตกต่างกัน 
  สมมติฐานที่ 2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตบางเขน ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุของหัวหน้างานที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การ
แตกต่างกัน  
  สมมติฐานที่ 3 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตบางเขน ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้างานที่แตกต่างกัน มีความ
ผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน 
  สมมติฐานที่ 4 รูปแบบภาวะผู้น าเชิงปฏิรูปของผู้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน 
  สมมติฐานที่ 5 รูปแบบภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยนของผู้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน 

 สมมติฐานที่  6 รูปแบบภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบายของผู้บังคับบัญชามี
ความสัม พันธ์ เชิ งลบกับความผู ก พันต่อองค์การของบุ คลากรสายสนั บสนุนวิชาการใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

สมมติฐานที่ 7  รูปแบบภาวะผู้น าเชิงปฏิรูปมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
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  สมมติฐานที่ 8 รูปแบบภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยนมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
  สมมติฐานที่ 9 รูปแบบภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบายมีอิทธิพลเชิงลบต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
 

2.6  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

กรอบแนวคิดในการศึกษาเรื่อง การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาที่มีอิทธิพลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย  กรณี ศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวคิดภาวะผู้น า และแนวคิดความ
ผูกพันต่อองค์การมาประกอบใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย และก าหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บังคับบัญชา จ าแนกตามเพศ อายุ และระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานร่วมกันกับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
รูปแบบภาวะผู้น าเชิงปฏิรูป รูปแบบภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยน และรูปแบบภาวะผู้น าแบบปล่อยตาม
สบาย โดยประยุกต์จากแนวคิดพฤติกรรมความเป็นผู้น าของ Bass (1985) และแนวคิดของ Bass 
and Avolio (1990) ซึ่งแบ่งภาวะผู้น าเชิงปฏิรูป ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา และการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
ในขณะที่ภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยน ตามแนวคิดของ Bass (1985) และแนวคิดของ Bass and Avolio 
(1990) ได้แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ การให้รางวัลตามสถานการณ์ และการบริหารแบบวางเฉยโดย
การบริหารแบบวางเฉยสามารถแบ่งย่อยได้ออกเป็น 2 ส่วนคือ การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก และ
การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ 
 ส าหรับตัวแปรตาม ได้แก่ ความผูกพันต่อองค์การ ผู้วิจัยประยุกต์ใช้แนวคิดความผูกพันต่อ
องค์การของ Mowday et al. (1979) ซึ่งประกอบด้วย การยอมรับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และค่านิยม
ขององค์การ มีความพยายามทุ่มเทอย่างเต็มที่เพ่ือความส าเร็จขององค์การ และมีความปรารถนาที่จะ
ด ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ กรอบแนวคิดในการวิจัยดังแสดงในภาพที่ 2.5 
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2.7  ข้อมูลมหาวิทยาลัยที่ใช้ในการวิจัยโดยสังเขป 

 การวิจัยเรื่อง การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน โดยผู้วิจัยสนใจศึกษามหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐเนื่องจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การออกนอกระบบราชการมากยิ่งขึ้น 
จึงได้สนใจศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ซึ่งเป็นมหามหาวิทยาลัยในก ากับของ
รัฐที่มีชื่อเสียงและก่อตั้งมาอย่างยาวนาน โดยผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ ดังมีข้อมูลดังต่อไปนี้ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีพ้ืนที่รวม 24,833 ไร่ ประกอบด้วยหน่วยงานการเรียนการสอน 
และหน่วยงานสนับสนุน สถานีวิจัย สถานีฝึกนิสิต โรงพยาบาลสัตว์ โรงเรียนสาธิต และสถานีวิทยุ  
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2559a)  
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันที่มีปณิธานมุ่งมั่น ในการสั่งสมเสาะแสวงหา และ
พัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญา ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และ
คุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้น าทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพ่ือความคงอยู่ ความเจริญ 
และความเป็นอารยะของชาติ 
 วิสัยทัศน์ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  
มีผลงานเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล เป็นแกนน าในการระดมภูมิปัญญา เพ่ือพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน และให้มีอ านาจต่อรองในประชาคมโลก 
 พันธกิจ 
 สะสมภูมิปัญญา สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่หลากหลาย สร้างคนที่มีปัญญา รู้เหตุรู้ผล อยู่ 
ในคุณธรรม และมีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตลอดจนสร้างผลงานที่มีมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ใน
ตลาดโลก โดยมีการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมพัฒนากับชุมชน และ
รับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือให้เป็นกลไกส าคัญในการน าประเทศไปสู่ความผาสุกและม่ันคง 
 เอกลักษณ์ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพ่ือความกินดีอยู่ดีของชาติ 
 อัตลักษณ์ 
 ส านึกดี มุ่งม่ัน สร้างสรรค์ สามัคคี 
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ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มี 4 วิทยาเขตได้แก่ วิทยาเขตบางเขน  วิทยาเขต
ก าแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งในการวิจัยนี้ผู้วิจัย
ได้ระบุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนเป็นตัวแทนของประชากรในกลุ่มมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนนั้นมีมีหน่วยงานที่จัดการเรียนการ
สอน 15 คณะ คือ คณะเกษตร คณะบริหารธุรกิจ คณะประมง คณะมนุษยศาสตร์ คณะวนศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคนิคการสัตว
แ พ ท ย์  แ ล ะ ค ณ ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  น อ ก จ า ก นี้ ใน ส่ ว น ข อ งส า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี ข อ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังประกอบไปด้วยหน่วยงานต่างๆ จ านวนทั้งสิ้น 17 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้
กองกลาง กองกิจการเจ้าหน้าที่ กองกิจการนิสิต กองคลัง กองแผนงาน กองยานพาหนะ อาคารและ
สถานที่ กองวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส ศูนย์ประสานเพ่ือการพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศ ส านักงานตรวจสอบภายใน ส านักงานทรัพย์สิน ส านักงานบริการวิชาการ ส านักงาน
กฎหมาย ส านักการกีฬา ส านักงานประกันคุณภาพ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติ
ราชการ และสถานพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2559b)  
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C


 

บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาเรื่อง การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน ผู้วิจัยได้น าเสนอรายละเอียดขั้นตอนของการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.3 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.4 การเก็บรวบรวบข้อมูล 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งหมายถึง ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจ าสายสนับสนุนวิชาการ ผู้มีหน้าที่หลักในการด าเนินงานสนับสนุนทาง
วิชาการ ซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดส านักงานอธิการบดี และหน่วยงานสังกัดคณะของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้มีจ านวนทั้งสิ้น 4,564 
คน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560d) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดในการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ 
Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.05  โดยการสุ่มแบบชั้นภูมิ 
(Stratified Random Sampling) 
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n = 
N

1+N(e)2 

 
โดยที ่   n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

N = จ านวนประชากรทั้งหมด 
e = ความคลาดเคลื่อนการประมาณค่า 

แทนค่าสูตร 

    n =         
4,564

1+(4,564)(0.05)2
 

 
n  = 368 คน 

 
 ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษานี้ มีจ านวน 368 คน และจากนั้นน าไปคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบแบ่งสัดส่วนไปตามหน่วยงานขอบมหาวิทยาลัยแต่ละสังกัดตามสัดส่วน
ของจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ดังที่แสดงในตารางดังนี้ 
 
ตารางที่ 3.1  จ านวนและสัดส่วนประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

หน่วยงาน ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
สังกัดส านักงานอธิการบดี 1,099 88 
สังกัดคณะ 3,465 280 

รวม 4,564 368 

 

3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การศึกษาเรื่อง การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขนนี้ ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการน าแบบสอบถาม 
(Questionaire) มาใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นลักษณะ
แบบเลือกตอบ เกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน (ก่อนการท างานที่
มหาวิทยาลัยแห่งนี้) เพ่ือสามารถน ามาวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามใน
เชิงลึกได้มากยิ่งขึ้น โดยอาจน ามาเพ่ือใช้ในการสรุปผลที่นอกเหนือจากการตอบค าถามวิจัย  
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ประสบการณ์ในการท างานกับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ประเภทรูปแบบการจ้าง และอัตราเงินเดือน 
นอกจากนี้แบบสอบถามส่วนที่ 1 ยังประกอบด้วยข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้บังคับบัญชาของ
ผู้ตอบแบบสอบถามด้านเพศ อายุ และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกัน ทั้งนี้เพ่ือน าไปสู่การตอบค าถาม
การวิจัยที่ได้ตั้งไว้ 
  ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าที่มีต่อผู้บังคับบัญชาของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยผู้วิจัยได้บูรณา
การจากแบบสอบถามของ เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน (2552) รุจิรัตน์ นาคะรัมภะ (2554) และ ฐิตวดี 
เนียมสุวรรณ์ (2554) ซึ่งได้มีการอ้างอิงข้อค าถามตามแบบสอบถามภาวะผู้น าเชิงพหุองค์ประกอบ 
(Multifactor Leadership Questionaire, MLQ-6S) ตามแนวคิดและทฤษฎีของ Bass (1985) และ
แนวคิดและทฤษฎีของ Bass and Avolio (1990) จากนั้นน ามาปรับปรุงเพ่ือให้เหมาะสมกับบริบท
มหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็นการวัดพฤติกรรมรูปแบบภาวะผู้น าเชิงปฏิรูป รูปแบบภาวะผู้น าเชิง
แลกเปลี่ยน และรูปแบบภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบาย ดังนี้ 
 รูปแบบภาวะผู้น าเชิงปฏิรูป แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่  
  1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ จ านวน 3 ข้อ (ข้อ 1, 8 และ 15) 
  2) การสร้างแรงบันดาลใจ จ านวน 3 ข้อ (ข้อ 2, 9 และ 16) 
  3) การกระตุ้นทางปัญญา จ านวน 3 ข้อ (ข้อ 3, 10 และ 17) 
  4) การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล จ านวน 3 ข้อ (ข้อ 4, 11 และ 18) 
  รูปแบบภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยน แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 
  1) การให้รางวัลตามสถานการณ์ จ านวน 3 ข้อ (ข้อ 5, 12 และ 19) 
  2) การบริหารแบบวางเฉย จ านวน 3 ข้อ (ข้อ 6, 13 และ 20) 
 รูปแบบภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบาย จ านวน 3 ข้อ (ข้อ 7, 14 และ 21) 
 โดยแบบสอบถามส่วนที่ 2 นี้ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Likert’s Five Rating Scale) ซึ่งได้ก าหนดความหมายค่าระดับคะแนน ดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขนมีการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าในด้านนั้นๆ ของผู้บังคับบัญชาในระดับมากท่ีสุด 
  ระดับ 4 หมายถึง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขนมีการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าในด้านนั้นๆ ของผู้บังคับบัญชาในระดับมาก 
  ระดับ 3 หมายถึง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขนมีการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าในด้านนั้นๆ ของผู้บังคับบัญชาในระดับปานกลาง 
  ระดับ 2 หมายถึง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขนมีการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าในด้านนั้นๆ ของผู้บังคับบัญชาในระดับน้อย 
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  ระดับ 1 หมายถึง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขนมีการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าในด้านนั้นๆ ของผู้บังคับบัญชาในระดับน้อยที่สุด 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาจาก 
แบบสอบถาม (Organization Commitment Questionaire - OCQ) ตามแนวคิดของ Mowday et 
al. (1979)  อีกทั้งบูรณาการจากแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การจากวิทยานิพนธ์ของ 
ชนิดา ชนิดา เล็บครุฑ (2554) พรทิพย์ ไชยฤกษ์ (2555) และ โสมย์สิรี มูลทองทรัพย์ (2556) โดยได้
พัฒนาและปรับให้เหมาะสมกับบริบทของการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งได้ท าการวัดความผูกพันต่อองค์การ 
โดยแบ่งเป็น 3 ด้านดังต่อไปนี้  
  1) ด้านการยอมรับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และค่านิยมขององค์การ จ านวน 6 ข้อ (ข้อ 
1-6) 
  2) ด้านความพยายามและทุ่มเทอย่างเต็มที่เพ่ือความส าเร็จขององค์การ จ านวน 9 
ข้อ (ข้อ 7-15) 
  3) ด้านความปรารถนาที่จะด ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ จ านวน 6 
ข้อ (ข้อ 16-21) 
 โดยแบบสอบถามส่วนที่ 3 นี้  เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Likert’s Five Rating Scale) ซึ่งได้ก าหนดความหมายค่าระดับคะแนน ดังนี้ 
  ระดับ 5 หมายถึง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขนเห็นด้วยกับข้อค าถามในด้านนั้นๆในระดับมากท่ีสุด ซึ่งสามารถตีความได้ว่าบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนมีระดับความผูกพันต่อองค์การ
ในด้านนั้นๆ ในระดับสูงที่สุด  
  ระดับ 4 หมายถึง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขนเห็นด้วยกับข้อค าถามในด้านนั้นๆในระดับมาก ซึ่งสามารถตีความได้ว่าบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนมีระดับความผูกพันต่อองค์การใน
ด้านนั้นๆ ในระดับสูง 

ระดับ 3 หมายถึง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตบางเขนเห็นด้วยกับข้อค าถามในด้านนั้นๆในระดับปานกลาง ซึ่งสามารถตีความได้ว่า
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนมีระดับความผูกพันต่อ
องค์การในด้านนั้นๆ ในระดับปานกลาง 
  ระดับ 2 หมายถึง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขนเห็นด้วยกับข้อค าถามในด้านนั้นๆในระดับน้อย ซึ่งสามารถตีความได้ว่าบุคลากรสาย
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สนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนมีระดับความผูกพันต่อองค์การ ใน
ด้านนั้นๆ ในระดับต่ า 

 ระดับ 1 หมายถึง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนเห็นด้วยกับข้อค าถามในด้านนั้นๆในระดับน้อยที่สุด ซึ่ง
สามารถตีความได้ว่าบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนมี
ระดับความผูกพันต่อองค์การในด้านนั้นๆ ในระดับต่ าท่ีสุด 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นลักษณะแบบสอบถามปลายเปิด  
สามารถให้ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอข้อคิดเห็นและข้อชี้แนะ ซึ่งจะสามารถน าไปใช้เพ่ือเป็นประโยชน์
ในการน าเสนอข้อเสนอแนะให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

3.3  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการศึกษาเรื่องการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษตร - ศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขนได้ด าเนินการสร้างและตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยมีล าดับขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าและความ
ผูกพันต่อองค์การ โดยน าผลจากการศึกษามาสร้างเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
  โดยการพัฒนาแบบสอบถามการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาและแบบสอบถาม
ความผูกพันต่อองค์การนั้น มีรายละเอียดดังแสดงในตารางดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 3.2 รายละเอียดการพัฒนาแบบสอบถามการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชา 

ข้อ รายการปฏิบัติ ข้อค าถามจาก ดัดแปลงแก้ไข 
 รูปแบบภาวะผู้น าเชิงปฏิรูป 

ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
  

1. 
 
 

 

หัวหน้างานของท่านท าให้ผู้อ่ืนที่อยู่รอบ
ข้างเกิดความรู้สึกดีๆ 

เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน (2552) 
รุจิรัตน์ นาคะรัมภะ (2554) 
ฐิตวดี เนียมสุวรรณ์ (2554) 

แ ห ล่ ง ที่ ม า ข อ ง
แบบสอบถามใช้ประเด็น
ค าถามเดียวกัน ซึ่งผู้วิจัย
ดัดแปลงค าจากผู้บริหาร
เป็นหัวหน้างาน 

8. ผู้อ่ืนมีความเลื่อมใสศรัทธาต่อหัวหน้า
งานของท่าน 

เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน (2552) 
รุจิรัตน์ นาคะรัมภะ (2554) 
ฐิตวดี เนียมสุวรรณ์ (2554) 

แ ห ล่ ง ที่ ม า ข อ ง
แบบสอบถามใช้ประเด็น
ค าถามเดียวกัน ซึ่งผู้วิจัย
ดัดแปลงค าจากผู้บริหาร
เป็นหัวหน้างาน 

 
15
. 

ผู้ อ่ืนรู้สึกภาคภูมิ ใจที่ ได้ร่วมงานกับ
หัวหน้างานของท่าน 

เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน (2552) 
รุจิรัตน์ นาคะรัมภะ (2554) 
ฐิตวดี เนียมสุวรรณ์ (2554) 

แ ห ล่ ง ที่ ม า ข อ ง
แบบสอบถามใช้ประเด็น
ค าถามเดียวกัน ซึ่งผู้วิจัย
ดัดแปลงค าจากผู้บริหาร
เป็นหัวหน้างาน 

 
2.  

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
หัวหน้างานของท่านใช้ค าพูดที่เข้าใจ
ง่าย อธิบายให้ทราบว่าเราจะต้องท า
อะไรและควรท าอะไร 

 
เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน (2552) 
รุจิรัตน์ นาคะรัมภะ (2554) 
ฐิตวดี เนียมสุวรรณ์ (2554) 

 
แ ห ล่ ง ที่ ม า ข อ ง
แบบสอบถามใช้ประเด็น
ค าถามเดียวกัน ซึ่งผู้วิจัย
ดัดแปลงต าขากผู้บริหาร
เป็นหัวหน้างาน  
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ตารางที่ 3.2  รายละเอียดการพัฒนาแบบสอบถามการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชา (ต่อ) 

ข้อ รายการปฏิบัติ ข้อค าถามจาก ดัดแปลงแก้ไข 
9. หัวหน้างานของท่านสร้างสรรค์ภาพที่

น่ าดึ งดู ด ใจให้ ผู้ อ่ื น เห็ นว่ าสามารถ
ท างานนั้นๆ ได้ 

เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน (2552) 
รุจิรัตน์ นาคะรัมภะ (2554) 
ฐิตวดี เนียมสุวรรณ์ (2554) 

แ ห ล่ ง ที่ ม า ข อ ง
แบบสอบถามใช้ประเด็น
ค าถามเดียวกัน ซึ่งผู้วิจัย
ดัดแปลงค าจากผู้บริหาร
เป็นหัวหน้างาน 

16
. 

หัวหน้างานของท่านช่วยให้ผู้อ่ืนเห็นว่า
งานที่ท านั้นมีความหมาย 

เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน (2552) 
รุจิรัตน์ นาคะรัมภะ (2554) 
ฐิตวดี เนียมสุวรรณ์ (2554) 

แ ห ล่ ง ที่ ม า ข อ ง
แบบสอบถามใช้ประเด็น
ค าถามเดียวกัน ซึ่งผู้วิจัย 
ดัดแปลงค าจากผู้บริหาร
เป็นหัวหน้างาน 

 
3. 

ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 
หัวหน้างานของท่านสามารถท าให้ผู้อ่ืน
มองปัญหาต่างๆ ที่ เกิดขึ้นด้วยวิธีคิด
แบบใหม่ๆ 

 
เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน (2552) 
รุจิรัตน์ นาคะรัมภะ (2554) 
ฐิตวดี เนียมสุวรรณ์ (2554) 

 
แ ห ล่ ง ที่ ม า ข อ ง
แบบสอบถามใช้ประเด็น
ค าถามเดียวกัน ซึ่งผู้วิจัย
ดัดแปลงค าจากผู้บริหาร
เป็นหัวหน้างาน 

 
10
. 

หัวหน้างานของท่านแนะแนวทางใหม่ๆ 
ในการแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากให้ แก่ผู้อื่น 

เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน (2552) 
รุจิรัตน์ นาคะรัมภะ (2554) 
ฐิตวดี เนียมสุวรรณ์ (2554) 

แ ห ล่ ง ที่ ม า ข อ ง
แบบสอบถามใช้ประเด็น
ค าถามเดียวกัน ซึ่งผู้วิจัย
ดัดแปลงค าจากผู้บริหาร
เป็นหัวหน้างาน  



84 
 

ตารางที่ 3.2  รายละเอียดการพัฒนาแบบสอบถามการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชา (ต่อ) 

ข้อ รายการปฏิบัติ ข้อค าถามจาก ดัดแปลงแก้ไข 
 17
. 

หัวหน้างานของท่านสามารถท าให้ผู้อ่ืน
ทบทวนความคิดใหม่ในเรื่องที่ตนไม่เคย
สงสัยหรือมองเห็นเป็นปัญหามาก่อนได้ 

เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน (2552) 
รุจิรัตน์ นาคะรัมภะ (2554) 
ฐิตวดี เนียมสุวรรณ์ (2554) 

แ ห ล่ ง ที่ ม า ข อ ง
แบบสอบถามใช้ประเด็น
ค าถามเดียวกัน ซึ่งผู้วิจัย
ดัดแปลงค าจากผู้บริหาร
เป็นหัวหน้างาน 

 
 

4. 

ด้านการค านึ งถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล 
หั วห น้ า งาน ขอ งท่ าน ช่ ว ย ให้ ผู้ อ่ื น
สามารถพัฒนาตนเองได้ 

 
 
เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน (2552) 
รุจิรัตน์ นาคะรัมภะ (2554) 
ฐิตวดี เนียมสุวรรณ์ (2554) 

 
 
แ ห ล่ ง ที่ ม า ข อ ง
แบบสอบถามใช้ประเด็น
ค าถามเดียวกัน ซึ่งผู้วิจัย
ดัดแปลงค าจากผู้บริหาร
เป็นหัวหน้างาน 
 

11
. 

หัวหน้างานของท่านบอกให้ผู้อ่ืนทราบ
ว่าหั วหน้ างานของท่ านคิดอย่ างไร
เกี่ยวกับงานที่พวกเขาก าลังท าอยู่ 

เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน (2552) 
รุจิรัตน์ นาคะรัมภะ (2554) 
ฐิตวดี เนียมสุวรรณ์ (2554) 

แ ห ล่ ง ที่ ม า ข อ ง
แบบสอบถามใช้ประเด็น
ค าถามเดียวกัน ซึ่งผู้วิจัย
ดัดแปลงค าจากผู้บริหาร
เป็นหัวหน้างาน 

18
. 

หัวหน้างานของท่านใส่ ใจกับผู้ที่ ถูก
ละเลยเป็นรายบุคคล 

เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน (2552) 
รุจิรัตน์ นาคะรัมภะ (2554) 
ฐิตวดี เนียมสุวรรณ์ (2554) 

แ ห ล่ ง ที่ ม า ข อ ง
แบบสอบถามใช้ประเด็น
ค าถามเดียวกัน ซึ่งผู้วิจัย
ดัดแปลงค าจากผู้บริหาร
เป็นหัวหน้างาน  
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ตารางที่ 3.2  รายละเอียดการพัฒนาแบบสอบถามการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชา (ต่อ) 

ข้อ รายการปฏิบัติ ข้อค าถามจาก ดัดแปลงแก้ไข 
รูปแบบภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยน 
ด้านการให้รางวัลตามสถานการณ์ 

  

5. หัวหน้างานของท่านบอกให้ผู้อ่ืนทราบ
ว่าจะต้องท าอะไรหากต้องการได้รางวัล
ตอบแทนจากงานที่ท า 
 

เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน (2552) 
รุจิรัตน์ นาคะรัมภะ (2554) 
ฐิตวดี เนียมสุวรรณ์ (2554) 

แ ห ล่ ง ที่ ม า ข อ ง
แบบสอบถามใช้ประเด็น
ค าถามเดียวกัน ซึ่งผู้วิจัย
ดัดแปลงค าจากผู้บริหาร
เป็นหัวหน้างาน 

12
. 

หัวหน้างานของท่านให้การยอทรับ ชื่น
ชม หรือให้รางวัลตอบแทนเมื่อผู้ อ่ืน
ท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย 

เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน (2552) 
รุจิรัตน์ นาคะรัมภะ (2554) 
ฐิตวดี เนียมสุวรรณ์ (2554) 

แ ห ล่ ง ที่ ม า ข อ ง
แบบสอบถามใช้ประเด็น
ค าถามเดียวกัน ซึ่งผู้วิจัย
ดัดแปลงต าขากผู้บริหาร
เป็นหัวหน้างาน 

19
. 

หัวหน้างานของท่านจูงใจให้ผู้อ่ืนเห็นว่า
จะได้รับอะไรตอบแทนหากท างานได้
ส าเร็จ 

เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน (2552) 
รุจิรัตน์ นาคะรัมภะ (2554) 
ฐิตวดี นียมสุวรรณ์ (2554) 

แ ห ล่ ง ที่ ม า ข อ ง
แบบสอบถามใช้ประเด็น
ค าถามเดียวกัน ซึ่งผู้วิจัย
ดัดแปลงค าจากผู้บริหาร
เป็นหัวหน้างาน 

 
6. 
 
 
 
 
13
. 

ด้านการบริหารแบบวางเฉย 
หัวหน้างานของท่านพึงพอใจเมื่อผู้ อ่ืน
ท างานได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 
 
หากงานต่างๆ ยังด าเนินไปได้หัวหน้า
งานของท่านจะไม่พยายามเปลี่ยนแปลง
อะไร 
 
 
  

 
เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน (2552) 
รุจิรัตน์ นาคะรัมภะ (2554) 
ฐิตวดี เนียมสุวรรณ์ (2554) 
 
 
เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน (2552) 
รุจิรัตน์ นาคะรัมภะ (2554) 
ฐิตวดี เนียมสุวรรณ์ (2554) 
 
  

 
แ ห ล่ ง ที่ ม า ข อ ง
แบบสอบถามใช้ประเด็น
ค าถามเดียวกัน ซึ่งผู้วิจัย
ดัดแปลงค าจากผู้บริหาร
เป็นหัวหน้างาน 
แ ห ล่ ง ที่ ม า ข อ ง
แบบสอบถามใช้ประเด็น
ค าถามเดียวกัน ซึ่งผู้วิจัย
ดัดแปลงค าจากผู้บริหาร
เป็นหัวหน้างาน 
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ตารางที่ 3.2  รายละเอียดการพัฒนาแบบสอบถามการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชา (ต่อ) 

ข้อ รายการปฏิบัติ ข้อค าถามจาก ดัดแปลงแก้ไข 
20
. 

หัวหน้างานของท่านบอกให้ผู้อ่ืนทราบ
ถึงมาตรฐานงานที่พวกเขาต้องทราบ
เพ่ือที่จะท างานได้ส าเร็จ 

เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน (2552) 
รุจิรัตน์ นาคะรัมภะ (2554) 
ฐิตวดี เนียมสุวรรณ์ (2554) 

แ ห ล่ ง ที่ ม า ข อ ง
แบบสอบถามใช้ประเด็น
ค าถามเดียวกัน ซึ่งผู้วิจัย 
ดัดแปลงค าจากผู้บริหาร
เป็นหัวหน้างาน 

 
7. 

รูปแบบภาวะผู้น าแบบปล่อยตาม
สบาย 
หั วหน้ างานของท่ านปล่อยให้ผู้ อ่ื น
ด าเนินการท างานด้วยวิธีแบบเดิมๆ 
เสมอ 

เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน (2552) 
รุจิรัตน์ นาคะรัมภะ (2554) 
ฐิตวดี เนียมสุวรรณ์ (2554) 

แ ห ล่ ง ที่ ม า ข อ ง
แบบสอบถามใช้ประเด็น
ค าถามเดียวกัน ซึ่งผู้วิจัย
ดัดแปลงค าจากผู้บริหาร
เป็นหัวหน้างาน 

14
. 

อะไรก็ตามที่ผู้อ่ืนต้องการ หัวหน้างาน
ของท่านตกลงด้วยเสมอ 

เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน (2552) 
รุจิรัตน์ นาคะรัมภะ (2554) 
ฐิตวดี เนียมสุวรรณ์ (2554) 

แ ห ล่ ง ที่ ม า ข อ ง
แบบสอบถามใช้ประเด็น
ค าถามเดียวกัน ซึ่งผู้วิจัย 
ดัดแปลงค าจากผู้บริหาร
เป็นหัวหน้างาน 

 
 

  
21. หัวหน้างานของท่านไม่ซักถามอะไรจาก

ผู้อื่น ยกเว้นเป็นเรื่องส าคัญจริงๆ 
เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน (2552) 
รุจิรัตน์ นาคะรัมภะ (2554) 
ฐิตวดี เนียมสุวรรณ์ (2554) 

แ ห ล่ ง ที่ ม า ข อ ง
แบบสอบถามใช้ประเด็น
ค าถามเดียวกัน ซึ่งผู้วิจัย 
ดัดแปลงค าจากผู้บริหาร
เป็นหัวหน้างาน 
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ตารางที่ 3.3  รายละเอียดการพัฒนาแบบสอบถามความผูกพันต่อองค์การ 

ข้อ ความผูกพันต่อองค์การ ข้อค าถามจาก ดัดแปลงแก้ไข 
ด้านการยอมรับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
ค่านิยมขององค์การ 

  

1. ท่านเต็มใจปฏิบัติงานตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ที่มหาวิทยาลัยตั้งไว้ 

ชนิดา เล็บครุฑ (2554) 
พรทิพย์ ไชยฤกษ์ (2555) 
โส ม ย์ สิ รี  มู ล ท อ งท รั พ ย์ 
(2556) 

ป รั บ ป รุ ง ให้ เป็ น
บริบทมหาวิทยาลัย 
 

2. ท่านยอมรับและปฏิบัติตามค่านิยมหรือ
วัฒนธรรมการท างานของมหาวิทยาลัย 

ชนิดา เล็บครุฑ (2554) 
พรทิพย์ ไชยฤกษ์ (2555) 
โส ม ย์ สิ รี  มู ล ท อ งท รั พ ย์ 
(2556) 

ป รั บ ป รุ ง ให้ เป็ น
บริบทมหาวิทยาลัย 

3. ท่ าน มั ก พู ด ถึ ง ค ว าม ดี ห รื อ ค ว าม
ประทับใจที่มีต่อมหาวิทยาลัยของท่าน
ให้เพ่ือนและผู้อื่นฟังเสมอ 

ชนิดา เล็บครุฑ (2554) 
พรทิพย์ ไชยฤกษ์ (2555) 
โส ม ย์ สิ รี  มู ล ท อ งท รั พ ย์ 
(2556) 

ป รั บ ป รุ ง ให้ เป็ น
บริบทมหาวิทยาลัย 

4. ท่านยอมรับงานที่หน่วยงานมอบหมาย
ให้รับผิดชอบ อย่างเต็มใจ แม้จะไม่ตรง
กับความสามารถของท่าน 

ชนิดา เล็บครุฑ (2554) 
พรทิพย์ ไชยฤกษ์ (2555) 
โส ม ย์ สิ รี  มู ล ท อ งท รั พ ย์ 
(2556) 

ป รั บ ป รุ ง ให้ เป็ น
บริบทมหาวิทยาลัย 

5. เป้าหมายของมหาวิทยาลัยสอดคล้อง
กับแนวความคิดของท่าน 

ชนิดา เล็บครุฑ (2554) 
พรทิพย์ ไชยฤกษ์ (2555) 
โส ม ย์ สิ รี  มู ล ท อ งท รั พ ย์ 
(2556) 

ป รั บ ป รุ ง ให้ เป็ น
บริบทมหาวิทยาลัย 

6. ท่านจะชี้แจงด้วยเหตุผลทันที หากมี
บุคคลอ่ืนกล่าวหาหรือวิพากษ์ วิจารณ์
มหาวิทยาลัยของท่านในทางที่ไม่ถูกต้อง 

ชนิดา เล็บครุฑ (2554) 
พรทิพย์ ไชยฤกษ์ (2555) 
โส ม ย์ สิ รี  มู ล ท อ งท รั พ ย์ 
(2556) 

ป รั บ ป รุ ง ให้ เป็ น
บริบทมหาวิทยาลัย 
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ตารางที ่3.3  รายละเอียดการพัฒนาแบบสอบถามความผูกพันต่อองค์การ (ต่อ) 

ข้อ ความผูกพันต่อองค์การ ข้อค าถามจาก ดัดแปลงแก้ไข 
ด้านความพยายามทุ่มเทอย่างเต็มท่ีเพื่อ
ความส าเร็จขององค์การ 

  

7. ท่านทุ่มเทความรู้ความสามารถในการ
ปฏิ บั ติ งาน เพ่ื อมห าวิท ยาลั ยอย่ าง
สม่ าเสมอ 

ชนิดา เล็บครุฑ (2554) 
พรทิพย์ ไชยฤกษ์ (2555) 
โส ม ย์ สิ รี  มู ล ท อ งท รั พ ย์ 
(2556) 

ป รั บ ป รุ ง ใ ห้ เป็ น
บริบทมหาวิทยาลัย 

8. ท่านมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพ่ือจะ
สามารถท างานให้มหาวิทยาลัยบรรลุ
เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ 

ชนิดา เล็บครุฑ (2554) 
พรทิพย์ ไชยฤกษ์ (2555) 
โส ม ย์ สิ รี  มู ล ท อ งท รั พ ย์ 
(2556) 

ป รั บ ป รุ ง ใ ห้ เป็ น
บริบทมหาวิทยาลัย 

9. ท่านท างานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตรง
ตามเวลาที่ก าหนดทุกครั้ง 

ชนิดา เล็บครุฑ (2554) 
พรทิพย์ ไชยฤกษ์ (2555) 
โส ม ย์ สิ รี  มู ล ท อ งท รั พ ย์ 
(2556) 

ป รั บ ป รุ ง ใ ห้ เป็ น
บริบทมหาวิทยาลัย 

10. 
 
 

ท่านยินดีที่จะท าหน้าที่ให้ดีที่สุดเพ่ือให้
มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตั้ง
ไว้ 

ชนิดา เล็บครุฑ (2554) 
พรทิพย์ ไชยฤกษ์ (2555) 
โส ม ย์ สิ รี  มู ล ท อ งท รั พ ย์ 
(2556) 

ป รั บ ป รุ ง ใ ห้ เป็ น
บริบทมหาวิทยาลัย 

11. ท่ า น เ ต็ ม ใ จ ที่ จ ะ ทุ่ ม เ ท ก า ลั ง
ความสามารถมากกว่าที่ ได้ รับการ
คาดหวั งเพ่ื อช่ วย ให้ มห าวิทยาลั ย
ประสบความส าเร็จ 

ชนิดา เล็บครุฑ (2554) 
พรทิพย์ ไชยฤกษ์ (2555) 
โส ม ย์ สิ รี  มู ล ท อ งท รั พ ย์ 
(2556) 

ป รั บ ป รุ ง ให้ เป็ น
บริบทมหาวิทยาลัย 

12. เมื่อถึงเวลาเลิกงาน หากยังไม่เสร็จงาน 
ท่านก็เต็มใจที่จะอยู่เพ่ือท างานต่อจน
เสร็จหรือน ากลับไปท าต่อที่บ้าน 

ชนิดา เล็บครุฑ (2554) 
พรทิพย์ ไชยฤกษ์ (2555) 
โส ม ย์ สิ รี  มู ล ท อ งท รั พ ย์ 
(2556) 

ป รั บ ป รุ ง ให้ เป็ น
บริบทมหาวิทยาลัย 
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ตารางที ่3.3  รายละเอียดการพัฒนาแบบสอบถามความผูกพันต่อองค์การ (ต่อ) 

ข้อ ความผูกพันต่อองค์การ ข้อค าถามจาก ดัดแปลงแก้ไข 
13. ท่านมาปฏิบัติงานโดยไม่ขาดงาน หาก

จ าเป็นจะยื่นใบลางานล่วงหน้า 
ชนิดา เล็บครุฑ (2554) 
พรทิพย์ ไชยฤกษ์ (2555) 
โส ม ย์ สิ รี  มู ล ท อ งท รั พ ย์ 
(2556) 

ป รั บ ป รุ ง ใ ห้ เป็ น
บริบทมหาวิทยาลัย 

14. ท่านมีความพยายามท างานที่ท้าทายและ
สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเสมอ
เมื่อมีโอกาส 

ชนิดา เล็บครุฑ (2554) 
พรทิพย์ ไชยฤกษ์ (2555) 
โส ม ย์ สิ รี  มู ล ท อ งท รั พ ย์ 
(2556) 

ป รั บ ป รุ ง ใ ห้ เป็ น
บริบทมหาวิทยาลัย 

15. ท่ าน เต็ ม ใจที่ จ ะท างาน ตอบ สน อง
นโยบายส าคัญของมหาวิทยาลัย แม้ว่า
นโยบายนั้นจะไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของท่าน 

ชนิดา เล็บครุฑ (2554) 
พรทิพย์ ไชยฤกษ์ (2555) 
โส ม ย์ สิ รี  มู ล ท อ งท รั พ ย์ 
(2556) 

ป รั บ ป รุ ง ใ ห้ เป็ น
บริบทมหาวิทยาลัย 

ด้านความปรารถนาที่จะด ารงไว้ซึ่งความเป็น
สมาชิกภาพขององค์การ 

  

16. 
 
 

ท่านตั้งใจที่จะปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
จนเกษียณอายุราชการ เพราะมีความ
ผูกพันกับมหาวิทยาลัย 

ชนิดา เล็บครุฑ (2554) 
พรทิพย์ ไชยฤกษ์ (2555) 
โส ม ย์ สิ รี  มู ล ท อ งท รั พ ย์ 
(2556) 

ป รั บ ป รุ ง ใ ห้ เป็ น
บริบทมหาวิทยาลัย 

 
17. ท่านรู้สึกพอใจในสวัสดิการและการดูแล

ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย 
ชนิดา เล็บครุฑ (2554) 
พรทิพย์ ไชยฤกษ์ (2555) 
โส ม ย์ สิ รี  มู ล ท อ งท รั พ ย์ 
(2556) 

ป รั บ ป รุ ง ให้ เป็ น
บริบทมหาวิทยาลัย 

18. ถึงแม้ว่าท่านจะมีโอกาสเปลี่ยนงานใหม่
ที่ มี ร ะดั บ ต าแ ห น่ งแ ล ะ เงิน เดื อ น
ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย ท่านก็เต็มใจ
ที่จะท างานที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ต่อไป 

ชนิดา เล็บครุฑ (2554) 
พรทิพย์ ไชยฤกษ์ (2555) 
โส ม ย์ สิ รี  มู ล ท อ งท รั พ ย์ 
(2556) 

ป รั บ ป รุ ง ให้ เป็ น
บริบทมหาวิทยาลัย 
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ตารางที ่3.3  รายละเอียดการพัฒนาแบบสอบถามความผูกพันต่อองค์การ (ต่อ) 

ข้อ ความผูกพันต่อองค์การ ข้อค าถามจาก ดัดแปลงแก้ไข 
19. ท่านมีความใส่ใจและห่วงใยต่ออนาคต

ของมหาวิทยาลัย เมื่อมหาวิทยาลัยเกิด
ปัญหา เช่น จ านวนนักศึกษาที่มาสมัคร
เรียนลดลง 

ชนิดา เล็บครุฑ (2554) 
พรทิพย์ ไชยฤกษ์ (2555) 
โส ม ย์ สิ รี  มู ล ท อ งท รั พ ย์ 
(2556) 

ป รั บ ป รุ ง ใ ห้ เป็ น
บริบทมหาวิทยาลัย 

20. 
 

ท่านเข้าไปมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเสมอ ๆ 

ชนิดา เล็บครุฑ (2554) 
พรทิพย์ ไชยฤกษ์ (2555) 
โส ม ย์ สิ รี  มู ล ท อ งท รั พ ย์ 
(2556) 

ป รั บ ป รุ ง ใ ห้ เป็ น
บริบทมหาวิทยาลัย 

21. ท่านเต็มใจหากมีการเปลี่ยนหน้าที่ความ
รับผิดชอบไปท าหน้าที่ใหม่ที่อาจจะไม่
ถนั ด  แ ต่ เ พ่ื อ ค ว าม เห ม าะส ม ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

ชนิดา เล็บครุฑ (2554) 
พรทิพย์ ไชยฤกษ์ (2555) 
โส ม ย์ สิ รี  มู ล ท อ งท รั พ ย์ 
(2556) 

ป รั บ ป รุ ง ใ ห้ เป็ น
บริบทมหาวิทยาลัย 

  
ขั้นตอนที่ 2 เสนอแบบสอบถามที่สร้างขึ้นต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบ

ความเที่ยงตรง และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
 
 ขั้นตอนที่ 3 น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวนสามท่าน 
โดยผู้วิจัยได้พิจารณาจากหลักเกณฑ์กลางในการคัดเลือก อันได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญโดยเป็นคณะกรรมการ
ในการสอบวิทยานิพนธ์ จ านวนหนึ่งท่าน ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่มิใช่
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จ านวนหนึ่งท่าน และผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน จ านวนหนึ่งท่าน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) (บังอร โสฬส, 2555) โดยผู้วิจัยได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 3.4  หลักเกณฑ์ของผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 

รายนามผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัย หลักเกณฑ์การพิจารณา 
รอ งศ าสต ราจารย์  ด ร . จิ ร
ประภา อัครบวร 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านความผูกพันต่อ
องค์การ 

รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย อุต
สาหจิต 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะผู้น า 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หฤทัย 
น าประเสริฐชัย 

คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการ
จัดการ (HR) เกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน 

ผู้ บ ริห าร  (รองคณ บดี คณ ะ
บริหารธุรกิจ ฝ่ายวิชาการและ
พั ฒ น าคุ ณ ภ าพ ก ารศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน พ.ศ. 2549-
ปัจจุบัน ) ปฏิบัติ งานร่วมกับ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย จึงเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ
ในการพิจารณาข้อค าถามที่ใช้
เพ่ือให้ เหมาะสมกับบุคลากร
ส าย ส นั บ ส นุ น วิ ช า ก า ร ใน
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน 
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 โดยค่าที่สามารถยอมรับได้ของความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา จะต่องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 
ตามสมการการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2538) ดังนี้ 
 

   IOC = 
∑𝑅

𝑁
 

   
โดย IOC  หมายถึง  ค่าดัชนีความสอดคล้อง 

   R  หมายถึง  ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 
  ค่า +1  หมายถึง  ข้อค าถามสามารถน าไปวัดได้จริง 
   0  หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามจะสามารถวัดได้ 
   -1  หมายถึง  ข้อค าถามไม่สามารถน าไปวัดได้จริง 
   N  หมายถึง  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
  

ซึ่งผลของค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาในแต่ละข้อค าถามสามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 3.5  ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม 

ตัวแปร ข้อ ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ ค่า IOC ผลการ
พิจารณา 

  ผู้เชี่ยวชาญ
ท่านที่ 1 

ผู้เชี่ยวชาญ
ท่านที่ 2 

ผู้เชี่ยวชาญ
ท่านที่ 3 

  

ภาวะผู้น าเชิงปฏิรูป 
ด้ านการมี อิท ธิพลอย่ างมี
อุดมการณ์ 

 
1 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
0.67 

 
ผ่าน 

 8 0 +1 +1 0.67 ผ่าน 
 15 0 +1 +1 0.67 ผ่าน 
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 2 0 +1 +1 0.67 ผ่าน 
 9 +1 +1 +1 1.00 ผ่าน 
 16 +1 +1 +1 1.00 ผ่าน 
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 3 -1 +1 +1 0.33 ไมผ่่าน 
 10 -1 +1 +1 0.33 ไมผ่่าน 
 17 -1 0 +1 0.00 ไมผ่่าน 
ด้านการค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล 

4 -1 +1 0 0.00 ไมผ่่าน 

 11 0 +1 -1 0.00 ไม่ผ่าน 
 18 0 0 +1 0.33 ไมผ่่าน 

ภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยน 
ด้ า น ก า ร ให้ ร า ง วั ล ต า ม
สถานการณ ์

 
5 

 
0 

 
0 

 
+1 

 
0.33 

 
ไมผ่่าน 

 12 0 +1 +1 0.67 ผ่าน 
 19 0 +1 +1 0.67 ผ่าน 
ด้านบริหารแบบวางเฉย 6 0 0 0 0.00 ไม่ผ่าน 
 13 +1 +1 +1 1.00 ผ่าน 
 20 0 0 0 0.00 ไม่ผ่าน 
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ตารางที่ 3.5  ค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม (ต่อ) 

ตัวแปร ข้อ ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ ค่า IOC ผลการ
พิจารณา 

  ผู้เชี่ยวชาญ
ท่านที่ 1 

ผู้เชี่ยวชาญ
ท่านที่ 2 

ผู้เชี่ยวชาญ
ท่านที่ 3 

  

ภาวะผู้น าแบบปล่อยตาม
สบาย 

7 0 +1 +1 0.67 ผ่าน 
 
 

 14 0 +1 +1 0.67 ผ่าน 
 21 0 +1 +1 0.67 ผ่าน 

ความผูกพันต่อองค์การ 
ด้านการยอมรับเป้ าหมาย 
วิสัยทัศน์  และค่านิยมของ
องค์การ 

 
1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ผ่าน 

 2 +1 +1 +1 1.00 ผ่าน 
 3 +1 +1 +1 1.00 ผ่าน 
 4 +1 +1 +1 1.00 ผ่าน 
 5 +1 +1 +1 1.00 ผ่าน 
 6 +1 +1 +1 1.00 ผ่าน 
ด้ านความพยายามทุ่ ม เท
อย่างเต็มที่เพ่ือความส าเร็จ
ขององค์การ 

7 +1 +1 +1 1.00 ผ่าน 

 8 +1 +1 +1 1.00 ผ่าน 
 9 +1 +1 +1 1.00 ผ่าน 
 10 +1 +1 +1 1.00 ผ่าน 
 11 +1 +1 +1 1.00 ผ่าน 
 12 +1 +1 +1 1.00 ผ่าน 
 13 +1 +1 +1 1.00 ผ่าน 
 14 +1 +1 +1 1.00 ผ่าน 
 15 +1 +1 +1 1.00 ผ่าน 
  



 95 

ตารางที่ 3.5  ค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม (ต่อ) 

ตัวแปร ข้อ ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ ค่า IOC ผลการ
พิจารณา  

  ผู้เชี่ยวชาญ
ท่านที่ 1 

ผู้เชี่ยวชาญ
ท่านที่ 2 

ผู้เชี่ยวชาญ
ท่านที่ 3 

  

ด้านความปรารถนาที่จะ
ด ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิก
ภาพขององค์การ 

16 +1 +1 0 0.66 ผ่าน 

 17 +1 +1 -1 0.33 ไม่ผ่าน 
 18 +1 +1 +1 1.00 ผ่าน 
 19 +1 +1 +1 1.00 ผ่าน 
 20 +1 +1 +1 1.00 ผ่าน 
 21 +1 +1 +1 1.00 ผ่าน 

 
จากผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบบถาม จะเห็นได้ว่ามีข้อค าถามที่

ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจ านวนทั้งสิ้น 9 ข้อ ได้แก่ ข้อ 3, 4, 5, 6, 10, 11, 17, 18 และ 20 ผู้วิจัย
จึงได้ด าเนินการตัดข้อค าถามข้อที่ 6, 11 และ 20 ออกไปเนื่องจากผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าข้อ
ค าถามท้ังสามข้ออาจสามารถสะท้อนได้ถึงภาวะผู้น าทั้งสามรูปแบบ ดังแสดงในตารางต่อไปนี้  
ตารางที่ 3.6  ข้อค าถามท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ
แบบสอบถามภาวะผู้น า 
ข้อ ข้อค าถาม การด าเนินการ ข้อเสนอแนะ

ผู้เชี่ยวชาญ 
6 หัวหน้างานของท่านพึงพอใจเมื่อผู้อื่น

ท างานได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ตัดออก ข้อค าถามใช้ได้กับ

ภาวะผู้น าทุกรูปแบบ 
11 หัวหน้างานของท่านบอกให้ผู้ อ่ืนทราบว่า

หัวหน้างานของท่านคิดอย่างไรเกี่ยวกับงาน
ที่พวกเขาก าลังท าอยู่ 

ตัดออก เป็นเพียงการให้ข้อมูล
ย้อนกลับ 

20 หัวหน้างานของท่านบอกให้ผู้ อ่ืนทราบถึง
มาตรฐานงานที่พวกเขาต้องทราบเพ่ือที่จะ
ท างานได้ส าเร็จ 

ตัดออก ข้ อ ค า ถ าม ใช้ ได้ กั บ
ภาวะผู้น าทุกรูปแบบ 
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อย่างไรก็ตามผู้วิจัยยังได้ด าเนินการคงข้อค าถามข้อที่ 3, 4, 5, 10, 17 และ 18 ไว้เนื่องจาก
หากตัดข้อค าถามดังกล่าวไปอาจท าให้เกิดผลกระทบต่อความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาในการสะท้อนตัว
แปรได้ ทั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้น าผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแหล่งที่มาชาวไทยทั้งสามคน
ที่ได้ด าเนินการตรวจสอบไว้มาแสดงดังมีรายละเอียดดังนี้  
ตารางที่ 3.7  ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแหล่งที่มาแบบสอบถาม 
แหล่งที่มา 

(คนที่) 
ข้อ ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ ค่า IOC ผลการ

พิจารณา 
  ท่านที ่1 ท่านที่ 2 ท่านที ่3 ท่านที ่4   

(1) 3. +1 +1 +1 +1 1.00 ผ่าน 
(2)  +1 +1 +1 +1 1.00 ผ่าน 
(3)  +1 +1 +1 +1 1.00 ผ่าน 
(1) 4. +1 +1 +1 +1 1.00 ผ่าน 
(2)  0 +1 +1 +1 0.75 ผ่าน 
(3)  +1 -1 +1 +1 0.50 ผ่าน 
(1) 5. +1 +1 +1 +1 1.00 ผ่าน 
(2)  +1 +1 +1 +1 1.00 ผ่าน 
(3)  +1 +1 +1 +1 1.00 ผ่าน 
(1) 10. +1 +1 +1 +1 1.00 ผ่าน 
(2)  +1 +1 +1 +1 1.00 ผ่าน 
(3)  +1 +1 +1 +1 1.00 ผ่าน 
(1) 17. +1 +1 +1 +1 1.00 ผ่าน 
(2)  +1 +1 +1 +1 1.00 ผ่าน 
(3)  +1 +1 +1 +1 1.00 ผ่าน 
(1) 18. +1 +1 +1 +1 1.00 ผ่าน 
(2)  +1 +1 +1 +1 1.00 ผ่าน 
(3)  +1 +1 +1 +1 1.00 ผ่าน 

 
นอกจากนี้ผู้วิจัยจึงได้สรุปการด าเนินการปรับแก้ไขข้อค าถามที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาแต่

ได้รับข้อเสนอแนะจากผู้เขี่ยวชาญให้ท าการปรับปรุงข้อค าถาม ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 3.8  ข้อค าถามท่ีผ่านเกณฑ์การพิจารณาการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ
แบบสอบถามภาวะผู้น า 

ข้อ ข้อค าถามก่อนการตรวจสอบ ข้อค าถามหลังการตรวจสอบ การปรับปรุงข้อ
ค าถาม 

1 หัวหน้างานของท่านท าให้ผู้อ่ืนที่อยู่
รอบข้างเกิดความรู้สึกดีๆ 

หัวหน้างานของท่านท าให้ท่าน
เกิดความรู้สึกดีๆโดยการปฏิบัติ
ต น เป็ น แ บ บ อ ย่ า งที่ ดี แ ล ะ
เสียสละตนเพื่อส่วนรวม 

ปรับค าว่าผู้ อ่ืนเป็น
ท่ านและ เพ่ิ ม เติ ม
ท้ ายข้ อค าถามว่ า
รู้สึกดีๆ เกี่ยวกับการ
ป ฏิ บั ติ ต น ข อ ง
หัวหน้างาน 

2 หั วหน้ างานของท่ านใช้ค าพูดที่
เข้าใจง่าย อธิบายให้ทราบว่าเรา
จะต้องท าอะไรและควรท าอะไร 

หัวหน้างานของท่านใช้ค าพูดที่
เข้าใจง่าย อธิบายให้ทราบว่า
ท่านจะต้องท าอะไรและควรท า
อะไร 

ปรับค าว่าผู้ อ่ืนเป็น
ท่าน 

3 หัวหน้างานของท่านสามารถท าให้
ผู้อ่ืนมองปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วย
วิธีคิดแบบใหม่ๆ 

หัวหน้างานของท่านสามารถท า
ให้ ท่ าน ม อ งปั ญ ห าต่ า งๆ  ที่
เกิดข้ึนด้วยวิธีคิดแบบใหม่ๆ 

ปรับค าว่าผู้ อ่ืนเป็น
ท่าน 

4 หัวหน้างานของท่านช่วยให้ผู้ อ่ืน
สามารถพัฒนาตนเองได้ 

หัวหน้างานของท่านรู้จักข้อดี
ข้อเสียของท่านและช่วยให้ท่าน
สามารถพัฒนาตนเองได้ 

ปรับค าว่าผู้ อ่ืนเป็น
ท่ านและ เพ่ิ ม เติ ม
ข้อความว่ารู้จักข้อดี
ข้อเสียของท่าน 

5 หัวหน้างานของท่านบอกให้ผู้ อ่ืน
ท ร าบ ว่ า จ ะต้ อ งท า อ ะ ไรห าก
ต้องการได้รางวัลตอบแทนจากงาน
ที่ท า 

หัวหน้างานของท่านชี้แจงให้
ท่ านทราบว่าท่ านจะต้องท า
อ ะ ไ ร บ้ า ง  เ พ่ื อ ที่ จ ะ ได้ รั บ
ประโยชน์จากการท างานนั้นๆ 

ปรับค าว่าผู้ อ่ืนเป็น
ท่านและปรับภาษา
ที่ใช้ 

7 หัวหน้างานของท่านปล่อยให้ผู้ อ่ืน
ด าเนินการท างานด้วยวิธีแบบเดิมๆ 
เสมอ 

หัวหน้างานของท่านปล่อยให้
ท่านด าเนินการท างานด้วยวิธี
แบบเดิมๆ เสมอ 

ปรับค าว่าผู้ อ่ืนเป็น
ท่าน 

8 ผู้ อ่ืนมีความ เลื่ อมใสศรัทธาต่ อ
หัวหน้างานของท่าน 

ท่านมีความเลื่อมใสศรัทธาต่อ
หัวหน้างานของท่าน 

ปรับค าว่าผู้ อ่ืนเป็น
ท่าน 
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ตารางที ่3.8  ข้อค าถามท่ีผ่านเกณฑ์การพิจารณาการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ
แบบสอบถามภาวะผู้น า (ต่อ) 

ข้อ ข้อค าถามก่อนการตรวจสอบ ข้อค าถามหลังการตรวจสอบ การปรับปรุงข้อ
ค าถาม 

9 หัวหน้างานของท่านสร้างสรรค์ภาพ
ที่น่าดึงดูดใจให้ผู้อ่ืนเห็นว่าสามารถ
ท างานนั้นๆ ได้ 

หัวหน้างานของท่านสร้างสรรค์
ภาพที่น่าดึงดูดใจให้ท่านเห็นว่า
สามารถท างานนั้นๆ ได้ 

ปรับค าว่าผู้ อ่ืนเป็น
ท่าน 

10 หัวหน้างานของท่านแนะแนวทาง
ใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยาก
ให้แก่ผู้อื่น 

หั ว ห น้ า ง า น ข อ งท่ า น แ น ะ
แนวทางใหม่ๆ  ในการแก้ ไข
ปัญหาที่ยุ่งยากให้แก่ท่าน 

ปรับค าว่าผู้ อ่ืนเป็น
ท่าน 

    
12 หัวหน้างานของท่านให้การยอมรับ 

ชื่นชม หรือให้รางวัลตอบแทนเมื่อ
ผู้อื่นท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย 

หั วหน้ างานของท่ าน ให้ การ
ยอมรับ ชื่นชม หรือให้รางวัล
ตอบแทนเมื่ อท่ านท างานได้
ส าเร็จตามเป้าหมาย 

ปรับค าว่าผู้ อ่ืนเป็น
ท่าน 

14 อะไรก็ตามที่ผู้อ่ืนต้องการ หัวหน้า
งานของท่านตกลงด้วยเสมอ 

อ ะ ไร ก็ ต าม ที่ ท่ า น ต้ อ งก า ร 
หัวหน้างานของท่านตกลงด้วย
เสมอ 

ปรับค าว่าผู้ อ่ืนเป็น
ท่าน 

15 ผู้อ่ืนรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับ
หัวหน้างานของท่าน 

ท่านรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมงาน
กับหัวหน้างานของท่าน 

ปรับค าว่าผู้ อ่ืนเป็น
ท่าน 

16 หัวหน้างานของท่านช่วยให้ผู้ อ่ืน
เห็นว่างานที่ท านั้นมีความหมาย 

หัวหน้างานของท่านช่วยให้ท่าน
เห็นว่างานที่ท านั้นมีความหมาย 

ปรับค าว่าผู้ อ่ืนเป็น
ท่าน 

17 หัวหน้างานของท่านสามารถท าให้
ผู้อ่ืนทบทวนความคิดใหม่ในเรื่องที่
ตนไม่เคยสงสัยหรือมองเห็นเป็น
ปัญหามาก่อนได ้

หัวหน้างานของท่านกระตุ้นให้
ท่ าน ท บ ท วน ค ว าม คิ ด แ ล ะ
พิจารณาในเรื่องที่ไม่เคยสงสัย
หรือมองเห็นว่าเป็นปัญหามา
ก่อนได ้

ปรับค าว่าผู้ อ่ืนเป็น
ท่านและปรับภาษา
ที่ใช้ 
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ตารางที่ 3.8  ข้อค าถามที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ
แบบสอบถามภาวะผู้น า (ต่อ) 

ข้อ ข้อค าถามก่อนการตรวจสอบ ข้อค าถามหลังการตรวจสอบ การปรับปรุงข้อ
ค าถาม 

18 หัวหน้างานของท่านใส่ใจกับผู้ที่ถูก
ละเลยเป็นรายบุคคล 

หัวหน้างานของท่านเอาใจใส่กับ
ลูกน้องที่ก าลังประสบปัญหาเป็น
รายบุคคล 

ปรับค าว่าผู้ อ่ืนเป็น
ท่านและปรับค าว่าผู้
ที่ถูกละเลยเป็นลูก
ย้องที่ก าลังประสบ
ปัญหา 

19 หัวหน้างานของท่านจูงใจให้ผู้ อ่ืน
เห็นว่าจะได้รับอะไรตอบแทนหาก
ท างานได้ส าเร็จ 

หัวหน้างานของท่านจูงใจให้ท่าน
เห็นว่าจะได้รับอะไรตอบแทน
หากท างานได้ส าเร็จ 

ปรับค าว่าผู้ อ่ืนเป็น
ท่าน 

    
21 หัวหน้างานของท่านไม่ซักถามอะไร

จากผู้ อ่ืน ยกเว้นเป็นเรื่องส าคัญ
จริงๆ 

หัวหน้างานของท่านไม่ซักถาม
อะไรจากท่าน ยกเว้นเป็นเรื่อง
ส าคัญจริงๆ 

ปรับค าว่าผู้ อ่ืนเป็น
ท่าน 

 
หลังจากการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแล้วพบว่า ข้อค าถามที่ใช้ในการวัดตัวแปร

ภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยน ด้านการบริหารแบบวางเฉย มีจ านวนเพียง 1 ข้อ ซึ่งอาจไม่สามารถสะท้อน
การวัดตัวแปรภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยน ด้านการบริหารแบบวางเฉยได้ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ผู้วิจัยจึงได้
ด าเนินการเพ่ิมเติมข้อค าถามจ านวน 3 ข้อเพ่ือใช้ในการวัดตัวแปรภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยน ด้านการ
บริหารแบบวางเฉยเชิงรุกและเชิงรับ จากนั้นน ามาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยผลของค่า
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาในแต่ละข้อค าถามที่เพ่ิมเติมมีรายละเอียดดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 3.9  ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของข้อค าถามภาวะผู้น าเพ่ิมเติม 

ตัวแปร ข้อ ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ ค่า IOC ผลการ
พิจารณา 

  ผู้เชี่ยวชาญ
ท่านที่ 1 

ผู้เชี่ยวชาญ
ท่านที่ 2 

ผู้เชี่ยวชาญ
ท่านที่ 3 

  

ภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยน 
ด้านการบริหารแบบวาง
เฉยเชิงรุก 
หั ว ห น้ า ง า น ข อ ง ท่ า น
สังเกตการณ์การท างานและ
ช่วยท่านแก้ไขให้ถูกต้อง
ก่อน เกิดความผิ ดพลาด
เพ่ือให้ผลงานได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

 
 
 

22 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

1.00 

 
 
 

ผ่าน 

หั วห น้ างาน ของท่ าน ใช้
กฎระเบียบและวางแนว
ปฏิบัติ เพ่ื อป้องกันความ
ผิดพลาดในการท างาน 

23 +1 +1 +1 1.00 ผ่าน 

ด้านการบริหารแบบวาง
เฉยเชิงรับ 
หัวหน้างานของท่านเข้าไปมี
ส่ วน ร่ วมห รือช่ วยแก้ ไข
ปัญหา ก็ต่อเมื่อท่านท างาน
ผิดพลาดหรือได้ผลต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 

 
 

24 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

1.00 

 
 

ผ่าน 
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ตารางที่ 3.10  ข้อค าถามที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ
แบบสอบถามความผูกพันต่อองค์การ 

ข้อ ข้อค าถาม การด าเนินการ ข้อเสนอแนะ
ผู้เชี่ยวชาญ 

17 ท่านรู้สึกพอใจในสวัสดิการและการดูแลที่
ได้รับจากมหาวิทยาลัย 

ตัดออก การพอใจหรือไม่พอใจ
ในสวัสดิการอาจไม่ได้มี
ผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การ 

 
ตารางที่ 3.11  ข้อค าถามที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ
แบบสอบถามความผูกพันต่อองค์การ 

ข้อ ข้อค าถามก่อนการตรวจสอบ ข้อค าถามหลังการตรวจสอบ การปรับปรุงข้อ
ค าถาม 

2 ท่านยอมรับและปฏิบัติตามค่านิยม
หรือวัฒ นธรรมการท างานของ
มหาวิทยาลัย 

ท่ านยอมรับและปฏิบั ติ ตาม
ค่ านิ ยมห รือ วัฒ นธรรมการ
ท างานจริงของมหาวิทยาลัย 

ตีกรอบให้ชัดเจนขึ้น
ว่ า ใ ห้ ต อ บ ต า ม
วั ฒ น ธ ร ร ม ก า ร
ท า ง า น จ ริ ง ห รื อ
ตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดไว้ 

14 ท่านมีความพยายามท างานที่ท้า
ท าย แ ล ะ ส ร้ า งชื่ อ เสี ย ง ให้ กั บ
มหาวิทยาลัยเสมอเมื่อมีโอกาส 

ท่านมีความพยายามท างานที่ท้า
ทาย เพ่ื อสร้ างชื่ อ เสี ยงให้ กั บ
มหาวิทยาลัยเสมอเมื่อมีโอกาส 

เชื่อมสองประเด็น
ขอ งข้ อค าถ าม ให้
ร ว ม เ ป็ น ห นึ่ ง
ประเด็น 

    
 

ขั้นตอนที่  4 น าแบบสอบถามที่ ได้รับการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแล้วไป
ด าเนินการทดลอง (Try Out) กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มิใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เพ่ือให้มีการกระจายเป็นไปอย่างปกติ (Normal 
Distribution) และเพ่ือตรวจสอบความเชื่ อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability)โดยการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (วัลลภ ล าพาย, 2547) 
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ตารางที่ 3.12  การแบ่งสัดส่วนในการทดลองเก็บข้อมูลเพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

หน่วยงาน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
สังกัดส านักงานอธิการบดี 7 
สังกัดคณะ 23 
 
 ขั้นตอนที่ 5 น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมา น ามาหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้การค านวณค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าจะต้อง
มีค่าไม่น้อยกว่า 0.70 (วัลลภ ล าพาย, 2547)  
 โดยค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามภาวะผู้น าและความผูกพันต่อองค์การพิจารณาเป็นราย
ด้าน มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 3.13  ค่าความเชื่อมั่นข้อค าถามภาวะผู้น าเชิงปฏิรูปด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based 
on Standardized Items 

N of Items 

.840 .845 3 

 

ตารางที่ 3.14  ค่าความเชื่อมั่นภาวะผู้น าเชิงปฏิรูปด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หากลบข้อ
ค าถาม 

ข้อ Scale Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item Total 
Correlation 

Square 
Multiple 

Correlation 

Cronbach’s 
Alpha if 

Item 
Deleted 

1. 7.77 2.323 .685 .485 .808 
8. 7.70 2.700 .760 .579 .732 
14. 7.73 2.685 .683 .489 .796 

 
ตารางที่ 3.15  ค่าความเชื่อมั่นข้อค าถามภาวะผู้น าเชิงปฏิรูปด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

Cronbach’s Alpha Cronbach’s Alpha based 
on Standardized Items 

N of Items 

.650 .642 3 
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ตารางที่ 3.16  ค่าความเชื่อมั่นภาวะผู้น าเชิงปฏิรูปด้านการสร้างแรงบันดาลใจหากลบข้อค าถาม 

ข้อ Scale Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item Total 
Correlation 

Square 
Multiple 

Correlation 

Cronbach’s 
Alpha if 

Item 
Deleted 

2. 7.30 2.562 .450 .300 .567 
9. 7.53 2.051 .624 .395 .296 
15. 7.37 3.206 .331 .165 .706 

 
ตารางที่ 3.17  ค่าความเชื่อมั่นข้อค าถามภาวะผู้น าเชิงปฏิรูปด้านการกระตุ้นทางปัญญา 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based 
on Standardized Items 

N of Items 

.745 .753 3 

 

ตารางที่ 3.18  ค่าความเชื่อมั่นภาวะผู้น าเชิงปฏิรูปด้านการกระตุ้นทางปัญญาหากลบข้อค าถาม 

ข้อ Scale Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item Total 
Correlation 

Square 
Multiple 

Correlation 

Cronbach’s 
Alpha if 

Item 
Deleted 

3. 6.97 2.930 .467 .312 .772 
10. 7.47 2.395 .536 .412 .714 
16. 7.23 2.461 .740 .549 .475 

 

ตารางที่ 3.19  ค่าความเชื่อมั่นข้อค าถามภาวะผู้น าเชิงปฏิรูป ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based 

on Standardized Items 
N of Items 

.647 .649 2 
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ตารางที่ 3.20  ค่าความเชื่อมั่นภาวะผู้น าเชิงปฏิรูปด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลหากลบข้อ
ค าถาม 

ข้อ Scale Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item Total 
Correlation 

Square 
Multiple 

Correlation 

Cronbach’s 
Alpha if 

Item 
Deleted 

4. 3.73 1.306 .480 .231 .145 
11. 3.80 1.062 .480 .231 .236 

 

ตารางที่ 3.21  ค่าความเชื่อมั่นข้อค าถามภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยนด้านการให้รางวัลตามสถานการณ์ 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based 
on Standardized Items 

N of Items 

.756 .760 3 

 
ตารางที่ 3.22  ค่าความเชื่อมั่นภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยนด้านการให้รางวัลตามสถานการณ์หากลบข้อ
ค าถาม 

ข้อ Scale Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item Total 
Correlation 

Square 
Multiple 

Correlation 

Cronbach’s 
Alpha if 

Item 
Deleted 

5. 6.67 3.057 .620 .417 .641 
12. 7.10 2.990 .509 .260 .766 
17. 7.37 2.792 .638 .435 .613 

 

ตารางที่ 3.23  ค่าความเชื่อมั่นข้อค าถามภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยนด้านการบริหารแบบวางเฉย 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based 
on Standardized Items 

N of Items 

.054 .067 4 
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ตารางที่ 3.24  ค่าความเชื่อมั่นภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยนด้านการบริหารแบบวางเฉยหากลบข้อค าถาม 

ข้อ Scale Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item Total 
Correlation 

Square 
Multiple 

Correlation 

Cronbach’s 
Alpha if 

Item 
Deleted 

6. 11.00 3.310 -.275 .164 .466 
19. 10.63 1.964 .213 .360 -.291a 
20. 10.43 2.116 .151 .097 -.173a 
21. 11.13 2.120 .103 .257 -.099a 

 
ตารางที่ 3.25  ค่าความเชื่อมั่นข้อค าถาภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบาย 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based 
on Standardized Items 

N of Items 

.068 .033 3 

 
ตารางที่ 3.26  ค่าความเชื่อมั่นภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบายหากลบข้อค าถาม 

ข้อ Scale Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item Total 
Correlation 

Square 
Multiple 

Correlation 

Cronbach’s 
Alpha if 

Item 
Deleted 

7. 6.37 2.309 -.262 .168 .657 
13. 6.50 1.362 .102 .364 -.149a 
18. 6.13 .878 .394 .256 -1.257a 

 
ตารางที่ 3.27  ค่าความเชื่อมั่นข้อค าถามความผูกพันต่อองค์การด้านการยอมรับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และค่านิยมขององค์การ 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based 
on Standardized Items 

N of Items 

.828 .836 6 
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ตารางที่ 3.28  ค่าความเชื่อมั่นความผูกพันต่อองค์การด้านการยอมรับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
ค่านิยมขององค์การหากลบข้อค าถาม 

ข้อ Scale Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item Total 
Correlation 

Square 
Multiple 

Correlation 

Cronbach’s 
Alpha if 

Item 
Deleted 

1. 20.00 6.759 .559 .547 .811 
2. 20.17 6.075 .644 .589 .791 
3. 20.27 5.720 .697 .614 .779 
4. 20.37 5.689 .727 .586 .772 
5. 20.50 6.121 .579 .567 .804 
6. 20.70 6.079 .445 .317 .841 

 
ตารางที่ 3.29  ค่าความเชื่อมั่นข้อค าถามความผูกพันต่อองค์การด้านความพยายามทุ่มเทอย่างเต็มที่
เพ่ือความส าเร็จขององค์การ 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based 
on Standardized Items 

N of Items 

.707 .708 9 

 

ตารางที่ 3.30  ค่าความเชื่อมั่นความผูกพันต่อองค์การด้านความพยายามทุ่มเทอย่างเต็มที่เพ่ือ
ความส าเร็จขององค์การหากลบข้อค าถาม 

ข้อ Scale Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item Total 
Correlation 

Square 
Multiple 

Correlation 

Cronbach’s 
Alpha if 

Item 
Deleted 

7. 31.57 9.289 .347 .459 .689 
8. 31.73 10.409 .158 .413 .720 
9. 31.57 8.185 .575 .520 .637 
10. 31.53 9.292 .532 .438 .659 
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ตารางที่ 3.30  ค่าความเชื่อมั่นความผูกพันต่อองค์การด้านความพยายามทุ่มเทอย่างเต็มที่เพ่ือ

ความส าเร็จขององค์การหากลบข้อค าถาม (ต่อ) 

ข้อ Scale Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item Total 
Correlation 

Square 
Multiple 

Correlation 

Cronbach’s 
Alpha if 

Item 
Deleted 

11. 31.57 9.909 .366 .351 .686 
12. 31.67 9.057 .462 .437 .666 
13. 31.70 9.459 .339 .386 .690 
14. 32.03 9.620 .339 .419 .689 
15. 31.97 9.344 .342 .471 .690 

 

ตารางที่ 3.31  ค่าความเชื่อมั่นข้อค าถามความผูกพันต่อองค์การ ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่
จะด ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based 
on Standardized Items 

N of Items 

.722 .728 5 
 
ตารางที่ 3.32  ค่าความเชื่อมั่นความผูกพันต่อองค์การด้านความปรารถนาที่จะด ารงไว้ซึ่งความเป็น
สมาชิกภาพขององค์การหากลบข้อค าถาม 

ข้อ Scale Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item Total 
Correlation 

Square 
Multiple 

Correlation 

Cronbach’s 
Alpha if 

Item 
Deleted 

16. 15.33 4.437 .672 .620 .599 
17. 15.27 4.202 .687 .628 .586 
18. 15.17 6.144 .213 .242 .757 
19. 15.13 5.085 .523 .313 .664 
20. 15.77 4.461 .387 .355 .737 
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จากตารางที่ 3.23 และ 3.25 จะเห็นได้ว่าค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบาคของข้อค าถาม
ภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยนด้านการบริหารแบบวางเฉย และภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบาย มีค่าต่ ากว่า 
0.20 ทั้ งนี้ ผู้ วิจัย ได้ยั งคงข้อค าถามรายด้านทั้ งหมดไว้ เพ่ื อน าไป เก็บรวบรวมข้อมูลจริง ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เนื่องจากหากตัดข้อค าถามบางข้อออกไปอาจท าให้
ส่งผลกระทบต่อความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของตัวแปรได้ โดยได้ด าเนินการตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่าครอนบาคของข้อค าถามรายด้านดังกล่าวโดยใช้ผู้ตอบแบบสอบถามจากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจริงจ านวน 465 คนเพ่ือยืนยันค่าความเชื่อม่ันอีกครั้ง ดังแสดงในตางรางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 3.33  ค่าความเชื่อมั่นข้อค าถามภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยนด้านการบริหารแบบวางเฉย 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based 
on Standardized Items 

N of Items 

.697 .690 4 

 

ตารางที่ 3.34  ค่าความเชื่อมั่นภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยนด้านการบริหารแบบวางเฉยหากลบข้อค าถาม 

ข้อ Scale Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item Total 
Correlation 

Square 
Multiple 

Correlation 

Cronbach’s 
Alpha if 

Item 
Deleted 

6. 10.92 6.422 .117 .058 .827 
19. 10.64 4.462 .625 .475 .542 
20. 10.68 4.310 .599 .530 .553 
21. 10.98 4.168 .652 .455 .516 

 
ตารางที่ 3.35  ค่าความเชื่อมั่นข้อค าถาภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบาย 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based 
on Standardized Items 

N of Items 

.497 .497 3 
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ตารางที่ 3.36  ค่าความเชื่อมั่นภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบายหากลบข้อค าถาม 

ข้อ Scale Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item Total 
Correlation 

Square 
Multiple 

Correlation 

Cronbach’s 
Alpha if 

Item 
Deleted 

7. 6.49 1.947 .257 .133 .502 
13. 6.52 2.343 .228 .119 .524 
18. 6.49 1.656 .478 .229 .092 

 
 

3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เพ่ือให้การศึกษาเรื่อง การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาที่มีอิทธิพลต่อความผูกพัน
ต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย กรณีศึกษามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขนนี้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดย
ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยขอหนังสือจากคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบ
ริหารศาสตร์ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยไปยังผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

ขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปให้แก่กลุ่มตัวอย่างและไปรับคืนด้วยตนเอง  
โดยมีระยะเวลาในการตอบแบบสอบถามถึงวันรับคืนแบบสอบถาม เป็นเวลาสองสัปดาห์ 

 
จากตารางที่ 3.1 จะได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 368 ตัวอย่าง โดยผู้วิจัยด าเนินการสุ่มแจก

แบบสอบถามทั้งหมด 736 ชุด เพ่ือป้องกันแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์หรือเกิดความผิดพลาด ดังนั้น
จ านวนการสุ่มแจกแบบสอบถามและจ านวนแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาจึงสามารถแสดงได้ดัง
ตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 3.37  จ านวนแบบสอบถามที่ได้รับคืนจากหน่วยงานสังกัดส านักงานอธิการบดี 

หน่วยงาน ประชากร กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างท่ี
แจก

แบบสอบถาม 

แบบสอบถามท่ี
ได้รับคืน 

กองกลาง 47 3 6 6 
กองการเจ้าหน้าที่ 50 4 8 5 
กองกิจการนิสิต 202 16 32 29 
กองคลัง 80 6 12 9 
กองแผนงาน 53 4 8 6 
กองยานพาหนะและ
สถานที่ 

413 34 68 39 

กองวิเทศสัมพันธ์ 31 2 4 4 
ศูนย์ความร่วมมือทาง
วิชาการไทย-ฝรั่งเศส 

7 1 2 2 

ศูนย์ประสานเพ่ือการ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

5 1 2 2 

สถานพยาบาล 39 3 6 5 
ส านักการกีฬา 56 4 8 8 
ส านักงานกฎหมาย 12 1 2 2 
ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการปฏิบัติราชการ 

3 1 2 1 

ส านักงานตรวจสอบ
ภายใน 

11 1 2 2 

ส านักงานทรัพย์สิน 45 3 6 4 
ส านักงานบริการวิชาการ 26 2 4 3 
ส านักงานประกันคุณภาพ 14 1 2 2 
ส านักงานอธิการบดี 5 1 2 2 
รวม 1,099 88 176 131 
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ตารางที่ 3.38  จ านวนแบบสอบถามที่ได้รับคืนจากหน่วยงานสังกัดคณะ 

หน่วยงาน ประชากร กลุ่ม
ตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างท่ี
แจก

แบบสอบถาม 

แบบสอบถามท่ี
ได้รับคืน 

คณะเกษตร 471 38 76 39 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 29 2 4 4 
คณะบริหารธุรกิจ 83 7 14 14 
คณะประมง 162 13 26 15 
คณะมนุษยศาสตร์ 105 8 16 10 
คณะวนศาสตร์ 99 8 16 13 
คณะวิทยาศาสตร์ 178 14 28 15 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 264 21 42 23 
คณะศึกษาศาสตร์ 277 22 44 22 
คณะเศรษฐศาสตร์ 124 10 20 11 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 32 3 6 5 
คณะสังคมศาสตร์ 79 6 12 11 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 659 54 108 61 
คณะสิ่งแวดล้อม 28 2 4 4 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 103 8 16 10 
บัณฑิตวิทยาลัย 56 5 10 6 
ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการ
วิจัยพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

4 1 2 2 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

63 5 10 6 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร 

185 15 30 20 
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ตารางที่ 3.38  จ านวนแบบสอบถามที่ได้รับคืนจากหน่วยงานสังกัดคณะ (ต่อ) 

หน่วยงาน ประชากร กลุ่ม
ตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างท่ี
แจก

แบบสอบถาม 

แบบสอบถามท่ี
ได้รับคืน 

สถาบนวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

55 4 8 4 

สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

7 1 2 2 

ส่วนกลาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

16 1 2 2 

ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

4 1 2 2 

ส านักทะเบียนและ
ประมวลผล 

121 10 20 10 

ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 75 6 12 7 
ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 68 5 10 6 
ส านักหอสมุด 118 10 20 10 
รวม 3,465 280 560 334 

ผู้ วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสุ่ มแบบแบ่ งชั้นภูมิ  (Stratified Random 
Sampling) ไปตามหน่วยงานต่างๆ สังกัดส านักงานอธิการบดีและหน่วยงานสังกัดคณะของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ตามจ านวนสัดส่วนของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ใน ม ห าวิ ท ย าลั ย  ทั้ งนี้ ผู้ วิ จั ย ย ก เว้ น ก าร เก็ บ รวบ รวม ข้ อมู ล ใน ห น่ ว ย งาน ส านั ก พิ ม พ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดคณะ อันเนื่องมาจากประเภทของรูปแบบการจ้าง
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการผู้ซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานดังกล่าวนั้นมีสถานะเป็นลูกจ้างชั่วคราว ซึ่ง
ไม่ตรงกับประเภทของรูปแบบการจ้างบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขนที่ได้นิยามไว้ในการวิจัยนี้ 
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3.5  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม โดยคัดเลือกแบบสอบถามที่
สมบูรณ์เพ่ือน ามาด าเนินการวิเคราะห์ค่าทางสถิติโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติโดยการน า
สถิติดังต่อไปนี้มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย 

3.5.1 ผู้วิจัยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ของแบบสอบถามส่วนที่ 1 ซึ่งเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมี
ลักษณะแบบเลือกตอบ ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ประสบการณ์ในการท างาน 
(ก่อนการท างานที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้) ประสบการณ์ในการท างานที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ประเภท
ต าแหน่งงาน และอัตราเงินเดือน 

3.5.2 ผู้วิจัยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถามส่วนที่ 2 ด้านการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชา และส่วน
ที่ 3 ด้านความผูกพันต่อองค์การ โดยผู้วิจัยพิจารณาการแปลผลโดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่า 
(กัลยา วาณิช์บัญชา, 2548)  
 

  อันตรภาคชั้น = 
พิสัย

จ านวนช้ัน
 

    = 
5−1

5
 

    = 0.8 
 
จากนั้นน ามาหาระดับคะแนนเฉลี่ย ดังต่อไปนี้ 

 ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด 
  3.41 – 4.20 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นสูง 
  2.61 – 3.40 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นปานกลาง 
  1.81 – 2.60 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นต่ า 
  1.00 – 1.80 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นต่ าที่สุด 
 

3.5.3 ผู้วิจัยใช้สถิติการทดสอบค่าที (t-test) ในการวิเคราะห์ความแตกต่างรหว่างค่าเฉลี่ย 2 
กลุ่ม และใช้สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ในการวิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ย 3 กลุ่ม เพ่ือตอบค าถามวิจัยที่ว่าปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บังคับบัญชาด้านเพศ อายุ 
และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
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เขตบางเขนที่ แตกต่างกัน ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

3.5.4 ผู้ วิ จั ย ใช้ สถิ ติ ค่ าสั มป ระสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ เพี ยร์ สั น  (Pearson’s Correlation 
Coefficient) ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าเชิงปฏิรูป การรับรู้
รูปแบบภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยน รูปแบบภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบาย และความผูกพันต่อองค์การ 
โดยการพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ค านวณได้ กล่าวคือ หากเป็นไปในทางบวก หมายถึง 
ตัวแปรทั้งสองมีลักษณะคล้อยตามกัน ทั้งนี้ในการพิจารณาระดับความสัมพันธ์นั้นจะพิจารณาตาม
เกณฑ์ของกัลยา วาณิช์บัญชา (2548) ดังนี้ 

ค่าสูงกว่า 0.90 หมายถึง ความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงมาก 
0.71-0.90 หมายถึง ความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง 
0.31-0.70 หมายถึง ความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง 
0.01-0.30 หมายถึง ความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ า 
0  หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์ต่อกัน 

 
3.5.5 ผู้วิจัยใช้สถิติถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression) ในการ

วิเคราะห์การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เพ่ือตอบค าถามวิจัย
ที่ว่าการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชามีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนหรือไม่ อย่างไร 

โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนนั้นในขั้นแรกจะท าการน าเข้าตัวแปรอิสระที่มี
สหสัมพันธ์กับตัวแปรตามสูงที่สุดเข้าสมการก่อน จากนั้นจะท าการทดสอบตัวแปรที่ไม่อยู่ในสมการว่า 
มีตัวแปรอิสระใดอีกบ้างที่สามารถอยู่ในสมการได้เช่นกัน นอกจากนี้การวิเคราะห์ก็จะท าการทดสอบ
ว่ามีตัวแปรอิสรใดที่มีโอกาสได้รับการขจัดออกไปจากสมการ ทั้งนี้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอนจะคัดเลือกตัวแปรอิสระจนกระทั่งไม่มีตัวแปรใดที่รับการขจัดออกไปจากสมการรวมถึงไม่
มีตัวแปรใดที่ได้รับการน าเข้าสมการอีก กระบวนการคัดเลือกตัวแปรก็จะสิ้นสุดลงพร้อมทั้งได้สมการที่
มีสัมประสิทธิ์สูงที่สุด (กัลยา วาณิช์บัญชา, 2548) 
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ตารางที่ 3.39  รายละเอียดสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 

ค าถามวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
ความผู ก พันต่ อองค์ การของบุ คล ากรสาย
สนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขนที่ มีปั จจัยส่ วนบุคคลของ
ผู้บังคับบัญชาด้านเพศ อายุ และระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรสายสนับสนุนวิขาการ
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ที่แตกต่างกันแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
โดย   ด้านเพศของผู้บังคับบัญชา 
        ด้านอายุของผู้บังคับบัญชา 
 
        ด้ าน ระยะ เวล าที่ ป ฏิ บั ติ งาน ร่ วมกั บ
ผู้บังคับบัญชา 

 
 
 
 
 
 
 
สถิติการทดสอบค่าที (t-test) 
สถิติ ความแปรปรวนทางเดี ยว  (One-Way 
ANOVA) 
สถิติ ความแปรปรวนทางเดี ยว  (One-Way 
ANOVA) 

รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาที่บุคลากร
ส า ย ส นั บ ส นุ น วิ ช า ก า ร ใ น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  
 

ความผู ก พันต่ อองค์ การของบุ คล ากรสาย
สนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขนอยู่ในระดับใด 

 

การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาและ
ความผู ก พันต่ อองค์ การของบุ คล ากรสาย
สนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขนมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ 
อย่างไร 

ส ถิ ติ ค่ า ส ห สั ม พั น ธ์ เ พี ย ร์ สั น  (Pearson’s 
Correlation) 

การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชามี
อิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนหรือไม่ อย่างไร 

สถิติถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise 
Multiple Regression) 
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บทท่ี 4 
 

ผลการวิจัย 

 การศึกษาเรื่อง การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน โดยผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังมีล าดับการน าเสนอดังต่อไปนี้ 

  4.1 การศึกษาสถิติเชิงพรรณนา เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

  4.2 การศึกษาสถิติเชิงพรรณนา เพื่อวิเคราะห์การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าของ
ผู้บังคับบัญชา และระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

 4.3 การศึกษาการเปรียบเทียบความแตกต่าง เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความผูกพัน
ต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดย
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บังคับบัญชาด้านเพศ อายุ และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกัน 

 4.4  การศึกษาความสัมพันธ์ เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้รูปแบบ
ภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
  4.5 การศึกษาอิทธิพล เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลของการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าของ
ผู้บังคับบัญชาที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
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4.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล 

 การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยด าเนินการสุ่มแจกกลุ่มตัวอย่างบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จากทั้งหน่วยงานสังกัดส านักงานอธิการบดี และ
หน่วยงานสังกัดคณะ โดยจ านวนแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา จ านวนทั้งสิ้น 465 ชุด จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลดังกล่าวสามารถน าเสนอข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามได้ดัง
ตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.1  จ านวนและค่าร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 153 32.9 

หญิง 312 67.1 

รวม 465 100.0 

 จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.9 และเป็นเพศหญิง จ านวน 312 คน คิดเป็นร้อยละ 67.1 
 
ตารางที่ 4.2  จ านวนและค่าร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 30 ปี 88 18.9 

31-40 ปี 222 47.7 

41-50 ปี 97 20.9 

มากกว่า 50 ปี 58 12.5 

รวม 465 100.0 

 จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 222 
คน คิดเป็นร้อยละ 47.7 รองลงมาผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 97 คน โดย
คิดเป็นร้อยละ 20.9 ผู้ตอบแบบสอบถามอายุน้อยกว่า 30 ปี จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 18.9  
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และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุมากกว่า 50 ปี มีจ านวนน้อยที่สุด จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.5 

ตารางที่ 4.3  จ านวนและค่าร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 64 13.8 

ปริญญาตรี 268 57.6 

ปริญญาโท 130 28.0 

ปริญญาเอก 3 0.6 

รวม 465 100.0 

 จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด จ านวน 
268 คน คิดเป็นร้อยละ 57.6 รองลงมาผู้ตอบแบบสอบถามมีการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 130 
คน โดยคิดเป็นร้อยละ 28 ผู้ตอบแบบสอบถามการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี จ านวน 64 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.8  และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับปริญญาเอกมีจ านวนน้อยที่สุด จ านวน 
3 คน คิดเป็นร้อยละ.6 

ตารางที่ 4.4  จ านวนและค่าร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลด้านประสบการณ์การท างาน (ก่อนการ
ท างานที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้) 

ประสบการณ์การท างาน 
(ก่อนการท างานที่

มหาวิทยาลัยแห่งนี้) 

จ านวน ร้อยละ 

ไม่มีประสบการณ์ 52 11.2 

น้อยกว่า 5 ปี 193 41.5 

5-10 ปี 147 31.6 
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ตารางที่ 4.4  จ านวนและค่าร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลด้านประสบการณ์การท างาน (ก่อนการ
ท างานที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้) (ต่อ) 

ประสบการณ์การท างาน 
(ก่อนการท างานที่

มหาวิทยาลัยแห่งนี้) 

จ านวน ร้อยละ 

มากกว่า 10 ปี 73 15.7 

รวม 465 100.0 

จากตารางที่ 4.4 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลด้านประสบการณ์การท างาน (ก่อนการท างานที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 5 
ปีมีจ านวนมากที่สุด จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5 รองลงมาผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
ประสบการณ์มาแล้วระหว่าง 5-10 ปี จ านวน 147 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 31.6 ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 15.2  และผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เคย
มีประสบการณ์มาก่อน มีจ านวนน้อยที่สุด จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 11.2 

ตารางที่ 4.5  จ านวนและค่าร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลด้านประสบการณ์การท างานที่มหาวิทยาลัย
แห่งนี้ 

ประสบการณ์การท างานที่
มหาวิทยาลัยแห่งนี้ 

จ านวน ร้อยละ 

น้อยกว่า 5 ปี 95 20.4 

5-10 ปี 113 24.3 

10-15 ปี 147 31.6 

มากกว่า 15 ปี 110 23.7 

รวม 465 100.0 

จากตารางที่ 4.5 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลด้านประสบการณ์การท างานที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ระหว่าง 
10-15 ปีมีจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 31.6 รองลงมาผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
ประสบการณ์การท างานระหว่าง 5-10 ปีและมากกว่า 15 ปี มีจ านวนใกล้เคียงกันโดยมีจ านวน 113 
คน โดยคิดเป็นร้ 24.3  และจ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 23.7 ตามล าดับ และผู้ตอบ
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แบบสอบถามที่มีประสบการณ์การท างานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน น้อยกว่า 5 
ปีมีจ านวนน้อยที่สุด จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 20.4 

ตารางที่ 4.6  จ านวนและค่าร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลด้านประเภทรูปแบบการจ้าง 

ประเภทรูปแบบการจ้าง จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการ 25 5.4 

พนักงานราชการ 9 1.9 

พนักงานมหาวิทยาลัย 213 45.8 

พนักงานเงินรายได้ 198 42.6 

ลูกจ้างประจ า 20 4.3 

รวม 465 100.0 

 จากตารางที่ 4.6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมากท่ีสุด 
จ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 รองลงมาผู้ตอบแบบสอบถามเป็นพนักงานเงินรายได้ 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า โดยมีจ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 42.6 จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.4 จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 ตามล าดับ และผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นพนักงานราชการมี
จ านวนน้อยที่สุด จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 

ตารางที่ 4.7  จ านวนและค่าร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับขั้น 

ระดับขั้น จ านวน ร้อยละ 
เชี่ยวชาญพิเศษ 1 .2 
เชี่ยวชาญ 1 .2 
ช านาญการพิเศษ 11 2.4 
ช านาญการ 48 10.3 
ปฏิบัติการ 361 77.7 
รวม 422 90.8 
ไม่ได้ระบุ 43 9.2 
รวม 465 100.0 

จากตารางที่ 4.7 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับขั้นซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามในด้านนี้
จ านวน 423 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับขั้นปฏิบัติการมากท่ีสุด จ านวน 361 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 77.7 รองลงมาผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับขั้นช านาณการโดยมีจ านวน 48 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.3 ระดับขั้นช านาญการพิเศษ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 และระดับขั้นเชี่ยวชาญ
และเชี่ยวชาญพิเศษมีจ านวนเท่ากัน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ .2 นอกจากนี้มีผู้ไม่ได้ระบุข้อมูล
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับขั้นนี้จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 

ตารางที่ 4.8  จ านวนและค่าร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลด้านอัตราเงินเดือน 

อัตราเงินเดือน จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 10,000 บาท 17 3.7 

10,000-20,000 บาท 184 39.6 

20,000-30,000 บาท 211 45.4 

30,000-40,000 บาท 32 6.9 

40,000-50,000 บาท 13 2.8 

มากกว่า 50,000 บาท 8 1.7 

รวม 465 100.0 

จากตารางที่ 4.8 พบว่าบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอัตรา
เงินเดือนระหว่าง 20,000-30,000 บาทมากท่ีสุด จ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 45.4 รองลงมา
ผู้ตอบแบบสอบถามมีอัตราเงินเดือนระหว่าง 10,000-20,000 บาท จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.6 นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามมีอัตราเงินเดือนระหว่าง 30,000-40,000 บาท จ านวน 32 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.9 อัตราเงินเดือนน้อยกว่า 10,000 บาทจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 อัตรา
เงนิเดือนระหว่าง 30,000-40,000 บาทจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 ตามล าดับ และผู้ตอบ
แบบสอบถามทีม่ีอัตราเงินเดือนมากกว่า 50,000 บาทมีจ านวนน้อยที่สุด จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อย
ละ 1.7 
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ตารางที่ 4.9  จ านวนและค่าร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศของหัวหน้างาน 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 141 30.3 

หญิง 324 69.7 

รวม 465 100.0 

 จากตารางที่ 4.9 พบว่าบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีหัวหน้า
งานเป็นเพศหญิง จ านวน 324 คน คิดเป็นร้อยละ 69.7 และผู้ตอบแบบสอบถามมีหัวหน้างานเป็น
เพศชาย จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3  
 
ตารางที่ 4.10  สัดส่วนจ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามต่อเพศของหัวหน้างาน 
ผู้ตอบแบบสอบถาม เพศของหัวหน้างาน จ านวน ร้อยละ 

ชาย (n =153) ชาย 63 13.5 
 หญิง 90 19.4 
หญิง (n = 312) ชาย 78 16.8 
 หญิง 234 50.3 
รวม  465 100 

จากตารางที่ 4.10 พบว่าบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย จ านวน 
63 คนมีหัวหน้างานเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 13.5 และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการผู้ตอบ
แบบสอบถามเพศชาย จ านวน 90 คนมีหัวหน้างานเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 19.4 นอกจากนี้
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิง จ านวน 78 คนมีหัวหน้างานเป็นเพศชาย 
คิดเป็นร้อยละ 16.8 และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิง จ านวน 234 
คนมีหัวหน้างานเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 50.3 โดยสรุปสามารถกล่าวได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
จ านวน ร้อยละ 36.2 มีหัวหน้างานต่างเพศ ในขณะที่ร้อยละ 63.8 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้างานเพศเดียวกัน 
  



 123 

ตารางที่ 4.11  จ านวนและค่าร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุของหัวหน้างาน 

อายุของหัวหน้างาน จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 30 ปี 30 6.5 

31-40 ปี 88 18.9 

41-50 ปี 178 38.3 

มากกว่า 50 ปี 169 36.3 

รวม 465 100.0 

 จากตารางที่ 4.11 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีหัวหน้างานอายุระหว่าง 41-50 ปี 
จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 รองลงมาผู้ตอบแบบสอบถามมีหัวหน้างานอายุมากกว่า 50 ปี 
จ านวน 169 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 36.3 ผู้ตอบแบบสอบถามมีหัวหน้างานอายุระหว่าง 31-40 ปี 
จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 18.9  และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีหัวหน้างานอายุน้อยกว่า 30 ปี มี
จ านวนน้อยที่สุด จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 

ตารางที่ 4.12  จ านวนและค่าร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้า
งาน 
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับ

หัวหน้างาน 
จ านวน ร้อยละ 

น้อยกว่า 1 ปี 49 10.5 

1-5 ปี 120 25.8 

5-10 ปี 104 22.4 

มากกว่า 10 ปี 192 41.3 

รวม 465 100.0 

จากตารางที่ 4.12 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระยะเวลาที่ปปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้างาน
มากกว่า 10 ปีมากที่สุด จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3 รองลงมาผู้ตอบแบบสอบถามมี
ระยะเวลาที่ปปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้างานระหว่าง 1-5 ปี จ านวน 120 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 25.8 
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้างานระหว่าง 5-10 ปี จ านวน 104 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 22.4  และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้างานน้อยกว่า 
1 ปีมีจ านวนน้อยที่สุด จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 

 

4.2 ผลการวิเคราะห์การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชา และระดับความ
ผูกพันต่อองค์การ  

 จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าเสนอค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรต่างๆ 
อันได้แก่ภาวะผู้น าของหัวหน้างาน ได้แก่ ภาวะผู้น าเชิงปฏิรูป ภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยน ภาวะผู้น า
แบบปล่อยตามสบาย และความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 4.13  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผู้น า 

ตัวแปร ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

1.ภาวะผู้น าเชิงปฏิรูป 3.83 .66 สูง 

   1.1 ด้านการมี
อิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ 

3.92 .69 สูง 

   1.2 ด้านการสร้าง
แรงบันดาลใจ 

3.86 .70 สูง 

   1.3 ด้านการกระตุ้น
ทางปัญญา 

3.75 .77 สูง 

   1.4 ด้านการ
ค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล 

3.76 .80 สูง 

2. ภาวะผู้น าเชิง
แลกเปลี่ยน 

3.65 .61 สูง 
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ตารางที่ 4.13  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผู้น า (ต่อ) 

ตัวแปร ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

   2.1 ด้านการให้
รางวัลตามสถานการณ์ 

3.62 .79 สูง 

  2.2 ด้านการบริหาร
แบบวางเฉย 

3.67 .61 สูง 

3. ภาวะผู้น าแบบ
ปล่อยตามสบาย 

3.22 .57 ปานกลาง 

จากตารางที่ 4.13 พบว่า การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าเชิงปฏิรูปของผู้บังคับบัญชาของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.83 เมื่อพิจารณาการรับรู้ภาวะผู้น าเชิงปฏิรูปในรายด้าน พบว่า บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนมีการรับรู้ภาวะผู้น าเชิงปฏิรูปทั้งสี่ด้าน อยู่ใน
ระดับสูง โดยมีการรับรู้ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.92  รองลงมา ได้แก่ 
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มีค่าเฉลี่ย 3.86  ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีค่าเฉลี่ย 3.76 
และด้านการกระตุ้นทางปัญญา มีค่าเฉลี่ย 3.75  

นอกจากนี้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการยังมีการรับรู้ภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยน โดยรวมอยู่
ในระดับสูงเช่นกัน โดยมีค่าเฉลี่ย 3.65 และเม่ือพิจารณาการรับรู้ภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยนเป็นราย
ด้าน พบว่า มีการรับรู้ด้านการให้รางวัลตามสถานการณ์และการบริหารแบบวางเฉย อยู่ในระดับสูงทั้ง
สองด้าน มีค่าเฉลี่ย 3.62 และ 3.67 ตามล าดับ 

 ในขณะที่การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบายของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.22  
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ตารางที่ 4.14  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความผูกพันต่อองค์การ 

ตัวแปร ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

ความผูกพันต่อองค์การ

โดยรวม 

4.10 .42 สูง 

ความผูกพันต่อองค์การ

ด้านการยอมรับ

เป้าหมาย วิสัยทัศน์ 

และค่านิยมของ

องค์การ 

4.14 .50 สูง 

ความผูกพันต่อองค์การ

ด้านความพยายาม

ทุ่มเทอย่างเต็มที่เพ่ือ

ความส าเร็จของ

องค์การ 

4.19 .50 สูง 

ความผูกพันต่อองค์การ

ด้านความปรารถนา

อย่างแรงกล้าที่จะด ารง

ไว้ซึ่งความแป็นสมาชิก

ภาพขององค์การ 

3.92 .55 สูง 

จากตารางที ่4.14 พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตบางเขน มีระดับความผูกพันต่อองค์การ โดยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 4.10 เมื่อพิจารณา
ระดับความผูกพันต่อองค์การเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน มีระดับความผูกพันต่อองค์การทั้งสามด้านอยู่ใน
ระดับสูง โดยบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน มีระดับ
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ความผูกพันต่อองค์การด้านความพยายามทุ่มเทอย่างเต็มที่เพ่ือความส าเร็จขององค์การมากท่ีสุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19  รองลงมาได้แก่ ด้านการยอมรับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และค่านิยมขององค์การ 
ความ มีค่าเฉลี่ย 4.14 และด้านความปรารถนาที่จะด ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ มี
ค่าเฉลี่ย 3.92  

4.3 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของความผูกพันต่อองค์การ
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บังคับบัญชาด้านเพศ อายุ และระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานร่วมกัน 

ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาการเปรียบเทียบความแตกต่าง เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบความผูกพัน
ต่อองค์การ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนด้านเพศ อายุ และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้า
งาน 

  สมมติฐานที่ 1 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตบางเขน ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศของหัวหน้างานที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การที่
แตกต่างกัน 

ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์สถิติค่าที  (t-test) ดังแสดงในตาราง
ต่อไปนี้ 

ตารางที่ 4.15  ผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนจ าแนกตามเพศของหัวหน้างาน 

ความผูกพันต่อองค์การ หัวหน้างานเพศชาย 

(n=141) 

 

หัวหน้างานเพศหญิง 

(n=324) 

 

 

 

t 

 

 

 

p ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. 

ความผูกพันต่อองค์การ
โดยรวม 

4.03 .39 4.14 .41 -2.729 .007 
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ตารางที่ 4.15  ผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนจ าแนกตามเพศของหัวหน้างาน (ต่อ) 

ความผูกพันต่อองค์การ หัวหน้างานเพศชาย 

(n=141) 

 

หัวหน้างานเพศหญิง 

(n=324) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. t p 

ด้านการยอมรับเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และค่านิยมของ
องค์การ 

4.05 .51 4.18 .50 -2.513 .016 

ด้านความพยายามทุ่มเท
อย่างเต็มที่เพ่ือความส าเร็จ
ขององค์การ 

4.16 .40 4.23 .54 -2.189 .035 

ด้านความปรารถนาที่จะ
ด ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิก
ภาพขององค์การ 

3.84 .56 3.95 .54 -2.044 .041 

จากตารางที่ 4.15 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของความผูกพันต่อองค์การ 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตบางเขน ด้านเพศของหัวหน้างาน พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีปฏิบัติงานร่วมกับ
หัวหน้างานที่มีเพศแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ซึ่งจากการที่ค่าทีเป็นลยทั้งสิ้นนั้นในที่นี้อาจแสดงถึงหากบุคลากรเพศหญิงมีหัวหน้างาน
เป็นแพศหญิงในบริบทการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยอาจมีความสุขในการท างานมากกว่าการ
ปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้างานเพศชาย 

  สมมติฐานที่ 2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตบางเขน ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุของหัวหน้างานที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การ
แตกต่างกัน  
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 ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 4.16  ผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนจ าแนกตามอายุของหัวหน้างาน 

ความผูกพันต่อ
องค์การ 

ความแปรปรวน Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

ความผูกพันต่อ

องค์การโดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 4.417 3 1.472 2.29

3 

.077 

ภายในกลุ่ม 295.991 461 .642   

รวม 300.398 464    

ด้านการยอมรับ

เป้าหมาย วิสัยทัศน์ 

และค่านิยมของ

องค์การ 

ระหว่างกลุ่ม 1.714 3 .571 2.26

9 

.080 

ภายในกลุ่ม 116.126 461 .252   

รวม 117.840 464    

ด้านความพยายาม

ทุ่มเทอย่างเต็มที่

เพ่ือความส าเร็จของ

องค์การ 

ระหว่างกลุ่ม 1.633 3 .544 2.14

8 

.093 

ภายในกลุ่ม 116.785 461 .253   

รวม 118.418 464    

ด้านความปรารถนา

ที่จะด ารงไว้ซึ่งความ

เป็นสมาชิกภาพของ

องค์การ 

ระหว่างกลุ่ม .758 3 .253 .835 .475 

ภายในกลุ่ม 139.337 461 .302   

รวม 140.095 464    
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จากตารางที่ 4.16 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของความผูกพันต่อองค์การ 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตบางเขน ด้านอายุของหัวหน้างาน พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีปฏิบัติงานร่วมกับ
หัวหน้างานที่มีอายุแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 

  สมมติฐานที่ 3 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตบางเขน ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้างานที่แตกต่างกัน มีความ
ผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน 

 ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.17  ผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนจ าแนกตามระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้างาน 

ความผูกพันต่อองค์การ ความแปรปรวน Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

ความผูกพันต่อองค์การ

โดยรวม 

ระหว่างกลุม่ 1.822 3 .607 3.430 .017 

ภายในกลุ่ม 81.620 461 .177   

รวม 83.442 464    

ด้านการยอมรับเป้าหมาย 

วิสัยทัศน์ และค่านิยมของ

องค์การ 

ระหว่างกลุ่ม 3.222 3 1.074 4.320 .005 

ภายในกลุ่ม 114.618 461 .249   

รวม 117.840 464    

ด้านความพยายามทุ่มเทอย่าง

เต็มที่เพ่ือความส าเร็จของ

องค์การ 

ระหว่างกลุ่ม .763 3 .254 .996 .394 

ภายในกลุ่ม 117.655 461 .255   

รวม 118.418 464    

ด้านความปรารถนาที่จะด ารง

ไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพ

ขององค์การ 

ระหว่างกลุ่ม 3.183 3 1.061 3.573 .014 

ภายในกลุ่ม 136.911 461 .297   

รวม 140.095 464    

จากตารางที่ 4.17 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของความผูกพันต่อองค์การ 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตบางเขนด้านระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้างาน พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีมี
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้างานที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การด้านความพยายาม
ทุ่มเทอย่างเต็มที่เพ่ือความส าเร็จขององค์การไม่แตกต่างกัน แต่มีความผูกพันต่อองค์การโดยรวม รวม
ไปถึงความผูกพันต่อองค์การด้านการยอมรับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และค่านิยมขององค์การ และด้าน
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ความปรารถนาที่จะด ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05  

ผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการทดสอบความแตกต่างรายคู่ของความผูกพันต่อองค์การโดยรวม ความ
ผูกพันต่อองค์การด้านการยอมรับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และค่านิยมขององค์การ และด้านความ
ปรารถนาที่จะด ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ โดยวิธีการทดสอบรายคู่ ของ Scheffe ดัง
แสดงในตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 4.18  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความผูกพันต่อองค์การโดยวิธีการทดสอบรายคู่ 

ความผูกพันต่อ
องค์การ 

ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานร่วมกัน 

ค่าเฉลี่ย  ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 

(1) (2) (3) (4) 

ความผูกพันต่อองค์การ
โดยรวม 

(1) น้อยกว่า 1 ปี 4.03     
(2) 1-5 ปี 4.03    -.137* 
(3) 5-10 ปี 4.14     
(4) มากกว่า 10 ปี 4.16  .137*   

ด้านการยอมรับ
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และค่านิยมของ
องค์การ 

(1) น้อยกว่า 1 ปี 4.07     
(2) 1-5 ปี 4.02    -.185* 
(3) 5-10 ปี 4.20     
(4) มากกว่า 10 ปี 4.20  .185*   

ด้านความปรารถนาที่
จะด ารงไว้ซึ่งความ
สมาชิกภาพของ
องค์การ 

(1) น้อยกว่า 1 ปี 3.81     

(2) 1-5 ปี 3.81    -.182* 

(3) 5-10 ปี 3.95     

(4) มากกว่า 10 ปี 3.99  .182*   

*หมายถึง ค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 4.18 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของความผูกพันต่อองค์การ
โดยรวม ความผูกพันต่อองค์การด้านการยอมรับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และค่านิยมขององค์การ และ
ด้านความปรารถนาที่จะด ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ด้านระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้างาน โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ Scheffe พบว่า บุคลากรสายสนับสนุน
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วิชาการท่ีมีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้างานมากกว่า 10 ปี มีค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์การ
โดยรวมสูงกว่าบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีมีระยะเวลาปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้างาน 1-5 ปี 
เท่ากับ .137 

ยิ่งไปกว่านั้นผลการทดสอบยังพบว่า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีมีระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้างานมากกว่า 10 ปี มีค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์การด้านการยอมรับ
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และค่านิยมขององค์การสูงกว่าบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีมีระยะเวลา
ปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้างาน 1-5 ปี เท่ากับ  .185 

นอกจากนี้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีมีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้างาน
มากกว่า 10 ปียังมีค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์การด้านด้านความปรารถนาที่จะด ารงไว้ซึ่งความเป็น
สมาชิกภาพขององค์การสูงกว่าบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับ
หัวหน้างาน 1-5 ปีเท่ากับ .182 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

นอกจากการทดสอบสมมติฐานทั้งสามสมมติฐานแรกข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยมีความสนใจในการทดสอบ
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุของผู้ตอบแบบสอบถามด้วยเช่นกันว่ามีผลต่อความผูกพันต่อองค์การทั้งสาม
ด้านหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-
Way ANOVA) ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 4.19  ผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนจ าแนกตามอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ความผูกพันต่อ
องค์การ 

ความแปรปรวน Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

ความผูกพันต่อ

องค์การโดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 4.559 3 1.592 2.29

3 

.079 

ภายในกลุ่ม 293.692 461 .642   

รวม 298.251 464    
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ตารางที่ 4.19  ผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนจ าแนกตามอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ความผูกพันต่อ
องค์การ 

ความแปรปรวน Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

 F Sig. 

ด้านการยอมรับ

เป้าหมาย วิสัยทัศน์ 

และค่านิยมของ

องค์การ 

ระหว่างกลุ่ม 1.703 3 .568  2.25
3 

.082 

ภายในกลุ่ม 116.138 461 .252    

รวม 117.840 464     

ด้านความพยายาม

ทุ่มเทอย่างเต็มที่

เพ่ือความส าเร็จของ

องค์การ 

ระหว่างกลุ่ม 1.116 3 .372  1.46
2 

.224 

ภายในกลุ่ม 117.302 461 .254    

รวม 118.418 464     

ด้านความปรารถนา

ที่จะด ารงไว้ซึ่งความ

เป็นสมาชิกภาพของ

องค์การ 

ระหว่างกลุ่ม .798 3 .253  .835 .475 

ภายในกลุ่ม 139.353 461 .302    

รวม 140.151 464     

จากตารางที่ 4.19 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของความผูกพันต่อองค์การ 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตบางเขน ด้านอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีมีอายุแตกต่าง
กัน มีความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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4.4 ผลการวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าของ
ผู้บังคับบัญชาและความผูกพันต่อองค์การ  

 
 ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาและ
ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขนโดยการวิเคราะห์สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) 
ดังแสดงในตารางดังต่อไปนี้ 
 
  สมมติฐานที่ 4 รูปแบบภาวะผู้น าเชิงปฏิรูปของผู้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน 
 

 ทั้งนีผู้้วิจัยได้รายงานผลค่าความสัมพนัธ์ภายในของตวัแปรภาวะผูน้ าดว้ยกนั เพื่อ
เปรียบเทียบค่าน ้าหนกัของตวัแปรตน้ท่ีมีต่อตวัแปรตาม ดงัท่ีไดแ้สดงไวแ้ลว้ในภาคผนวก 
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ตารางที่ 4.20  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าเชิงปฏิรูปและความ
ผูกพันต่อองค์การ 

ความผูกพันต่อองค์การ ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ (r) แปลผล 

ความผูกพันต่อองค์การโดยรวม .302** ปานกลาง 
ด้านการยอมรับเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และค่านิยมของ
องค์การ 

.316** ปานกลาง 

ด้านความพยายามทุ่มเทอย่าง
เต็มที่เพ่ือความส าเร็จของ
องค์การ 

.217** ต่ า 

ด้านความปรารถนาที่จะด ารงไว้
ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพของ
องค์การ 

.226** ต่ า 

** หมายถึง ค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

จากตารางที ่4.20 พบว่า รูปแบบภาวะผู้น าเชิงปฏิรูปมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพัน
ต่อองค์การโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง (r = .302) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า รูปแบบ
ภาวะผู้น าเชิงปฏิรูปมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การทั้งสามด้าน โดยมีความสัมพันธ์
เชิงบวกในระดับปานกางกับความผูกพันต่อองค์การด้านการยอมรับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และค่านิยม
ขององค์การ (r = .316) และมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การด้านความพยายาม
ทุ่มเทอย่างเต็มที่เพ่ือความส าเร็จขององค์การ (r = .217) และด้านความปรารถนาที่จะด ารงไว้ซึ่ง
ความเป็นสมาชิกภาพขององค์การในระดับต่ า (r = .226) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

  สมมติฐานที่ 5 รูปแบบภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยนของผู้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน 
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ตารางที่ 4.21  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยนและ
ความผูกพันต่อองค์การ 

ความผูกพันต่อองค์การ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) แปลผล 

ความผูกพันต่อองค์การโดยรวม .240** ต่ า 
ด้านการยอมรับเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และค่านิยมของ
องค์การ 

.279** ต่ า 

ด้านความพยายามทุ่มเทอย่าง
เต็มที่เพ่ือความส าเร็จของ
องค์การ 

.147** ต่ า 

ด้านความปรารถนาที่จะด ารงไว้
ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพของ
องค์การ 

.191** ต่ า 

** หมายถึง ค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

จากตารางที่ 4.21 พบว่า รูปแบบภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความ
ผูกพันต่อองค์การโดยรวม อยู่ในระดับต่ า (r = .240) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า รูปแบบ
ภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การทั้งสามด้าน โดยมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ ากับความผูกพันต่อองค์การด้านการยอมรับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
ค่านิยมขององค์การ (r = .279) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การด้านความพยายาม
ทุ่มเทอย่างเต็มที่เพ่ือความส าเร็จขององค์การ (r = .147) และมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพัน
ต่อองค์การด้านความปรารถนาที่จะด ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การในระดับต่ า (r 
= .191) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
 สมมติฐานที่ 6 รูปแบบภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบายของผู้บังคับบัญชามี

ความสัมพันธ์เชิงลบกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
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ตารางที่ 4.22  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบาย 
และความผูกพันต่อองค์การ 

ความผูกพันต่อองค์การ ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ (r) แปลผล 

ความผูกพันต่อองค์การโดยรวม .129** ต่ า 
ด้านการยอมรับเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และค่านิยมของ
องค์การ 

.102* ต่ า 

ด้านความพยายามทุ่มเทอย่าง
เต็มที่เพ่ือความส าเร็จของ
องค์การ 

.141** ต่ า 

ด้านความปรารถนาที่จะด ารงไว้
ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพของ
องค์การ 

.053 ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ 

*หมายถึง ค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 

** หมายถึง ค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

จากตารางที ่4.22 พบว่า รูปแบบภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบายมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ความผูกพันต่อองค์การโดยรวม อยู่ในระดับต่ า (r = .129) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า รูปแบบภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบายมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับความผูกพันต่อองค์การด้านการยอมรับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และค่านิยมขององค์การ (r = .102) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การด้าน
ความพยายามทุ่มเทอย่างเต็มที่เพ่ือความส าเร็จขององค์การ (r = .141) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 

ในขณะที่ผลการวิเคราะห์ด้านความปรารถนาที่จะด ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพของ
องค์การ พบว่า รูปแบบภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบายของผู้บังคับบัญชาไม่มีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยส าคัญกับความปรารถนาที่จะด ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
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4.5 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อ
ความผูกพันต่อองค์การ 

 ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาอิทธิพลของการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
โดยการวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression) ดงัแสดงใน
ตารางดังต่อไปนี้ 
 
  สมมติฐานที่ 7  รูปแบบภาวะผู้น าเชิงปฏิรูปมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
  สมมติฐานที่ 8 รูปแบบภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยนมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
  สมมติฐานที่ 9 รูปแบบภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบายมีอิทธิพลเชิงลบต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
 เมื่อผู้วิจัยวิเคราะห์อิทธิพลของรูปแบบภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาต่อความผูกพันต่อ
องค์การในด้านต่างๆ ทั้งสามด้านจึงพบผลลัพธ์ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.23  ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าของ
ผู้บังคับบัญชาที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การโดยรวมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

รูปแบบภาวะผู้น า B Beta Sig. F R2 

ค่าคงที่ 3.372     

ภาวะผู้น าเชิงปฏิรูป  .302 .000 46.373 .089 

ภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยน  .012 .868   

ภาวะผู้น าแบบปล่อยตาม
สบาย 

 .065 .152   

 จากตารางที ่4.23 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple 
Regression) ของการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การโดยรวม พบว่า 
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รูปแบบภาวะผู้น าที่สามารถท านายความผูกพันต่อองค์การโดยรวมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนได้นั้นมีเพียงรูปแบบภาวะผู้น าเชิงปฏิรูป โดยมีค่า 
Beta เท่ากับ .302 ซึ่งสามารถแสดงสมการพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การโดยรวม ได้ดังนี้ 
   EE = 3.373 + 0.302(TF) 
โดยที่ EE = ความผูกพันต่อองค์การโดยรวม 

TF    = รูปแบบภาวะผู้น าเชิงปฏิรูป 
 

จากสมการสามารถพยากรณ์ได้ว่า เมื่อมีการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าเชิงปฏิรูปของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนเพ่ิมขึ้นหนึ่งหน่วย จะสามารถ
ท าให้ความผูกพันต่อองค์การโดยรวมเพ่ิมข้ึน .302 หน่วย ซึ่งสามารถอธิบายความผันแปรหรือมี
อ านาจพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การโดยรวมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนได้ร้อยละ 8.9 (ค่า R2= .089) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 

 
ตารางที่ 4.24  ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าที่มีอิทธิพล
ต่อความผูกพันต่อองค์การด้านการยอมรับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และค่านิยมขององค์การของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

รูปแบบภาวะผู้น า B Beta Sig. F R2 

ค่าคงที่ 3.225     

ภาวะผู้น าเชิงปฏิรูป  .316 .000 51.258 .098 

ภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยน  .083 .239   

ภาวะผู้น าแบบปล่อยตาม
สบาย 

 .033 .465   

 จากตารางที ่4.24 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple 
Regression) ของการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การด้านการยอมรับ
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และค่านิยมขององค์การ พบว่า รูปแบบภาวะผู้น าที่สามารถท านายความผูกพัน
ต่อองค์การด้านการยอมรับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และค่านิยมขององค์การของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนได้นั้นมีเพียงรูปแบบภาวะผู้น าเชิงปฏิรูป โดย
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มีค่า Beta เท่ากับ .316 ซึ่งสามารถแสดงสมการพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การด้านการยอมรับ
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และค่านิยมขององค์การ ได้ดังนี้ 
   EE1 = 3.225 + 0.316(TF) 
โดยที่ EE1 = ความผูกพันต่อองค์การด้านการยอมรับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และค่านิยมขององค์การ 

TF    = รูปแบบภาวะผู้น าเชิงปฏิรูป 
 

จากสมการสามารถพยากรณ์ได้ว่า เมื่อมีการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าเชิงปฏิรูปของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนเพ่ิมขึ้นหนึ่งหน่วย จะสามารถ
ท าให้ความผูกพันต่อองค์การด้านการยอมรับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และค่านิยมขององค์การเพ่ิมข้ึน 
.316 หน่วย ซึ่งสามารถอธิบายความผันแปรหรือมีอ านาจพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การด้านการ
ยอมรับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และค่านิยมขององค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนได้ร้อยละ 9.8 (ค่า R2= .098) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 
 
ตารางที่ 4.25  ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าที่มีอิทธิพล
ต่อความผูกพันต่อองค์การด้านความพยายามทุ่มเทอย่างเต็มที่เพ่ือความส าเร็จขององค์การของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

รูปแบบภาวะผู้น า B Beta Sig. F R2 

ค่าคงที่ 3.351     

ภาวะผู้น าเชิงปฏิรูป  .195 .000 13.696 .052 

ภาวะผู้น าแบบปล่อยตาม
สบาย 

 .098 .036 

ภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยน  .005 .117   

 จากตารางที่ 4.25 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise 
Multiple Regression) ของการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การด้าน
ความพยายามทุ่มเทอย่างเต็มที่เพ่ือความส าเร็จขององค์การ พบว่า รูปแบบภาวะผู้น าที่สามารถ
ท านายความผูกพันต่อองค์การด้านความพยายามทุ่มเทอย่างเต็มท่ีเพ่ือความส าเร็จขององค์การของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนได้นั้น ได้แก่ รูปแบบ
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ภาวะผู้น าเชิงปฏิรูป โดยมีค่า Beta เท่ากับ .195 และรูปแบบภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบาย โดยมีค่า 
Beta เท่ากับ .098 ซึ่งสามารถแสดงสมการพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การด้านด้านความพยายาม
ทุ่มเทอย่างเต็มที่เพ่ือความส าเร็จขององค์การได้ดังนี้ 
   EE2 = 3.351 + 0.195(TF) + 0.098(LF) 
โดยที่ EE2 = ความผูกพันต่อองค์การด้านความพยายามอย่างเต็มที่เพ่ือความส าเร็จของ
องค์การ 

TF = รูปแบบภาวะผู้น าเชิงปฏิรูป 
LF = รูปแบบภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบาย 

 
จากสมการสามารถพยากรณ์ได้ว่า เมื่อมีการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าเชิงปฏิรูปของบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนเพ่ิมขึ้นหนึ่งหน่วย จะสามารถ
ท าให้ความผูกพันต่อองค์การด้านความพยายามทุ่มเทอย่างเต็มที่เพ่ือความส าเร็จขององค์การเพ่ิมข้ึน 
.195 หน่วย ซึ่งสามารถอธิบายความผันแปรหรือมีอ านาจพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การด้านด้าน
ความพยายามทุ่มเทอย่างเต็มที่เพ่ือความส าเร็จขององค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนได้ร้อยละ 5.2 (ค่า R2= .052) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 

นอกจากนี้เมื่อมีการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบายของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนเพ่ิมข้ึนหนึ่งหน่วย จะสามารถท าให้ความ
ผูกพันต่อองค์การด้านความพยายามทุ่มเทอย่างเต็มที่เพ่ือความส าเร็จขององค์การเพ่ิมข้ึน .098 หน่วย 
ซึ่งสามารถอธิบายความผันแปรหรือมีอ านาจพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การด้านความพยายามทุ่มเท
อย่างเต็มที่เพ่ือความส าเร็จขององค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนได้ร้อยละ 5.2 (ค่า R2= .052) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 4.26  ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าที่มีอิทธิพล
ต่อความผูกพันต่อองค์การด้านความปรารถนาที่จะด ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

รูปแบบภาวะผู้น า B Beta Sig. F R2 

ค่าคงที่ 3.206     

ภาวะผู้น าเชิงปฏิรูป  .226 .000 24.807 .049 

ภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยน  .038 .602   

ภาวะผู้น าแบบปล่อยตาม
สบาย 

 .003 .941   

จากตารางที ่4.26 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple 
Regression) ของการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การด้านความปรารถนา
ที่จะด ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ พบว่า รูปแบบภาวะผู้น าที่สามารถท านายความ
ผูกพันต่อองค์การด้านความปรารถนาที่จะด ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนได้นั้นมีเพียงรูปแบบภาวะผู้น า
เชิงปฏิรูป โดยมีค่า Beta เท่ากับ .226 ซึ่งสามารถแสดงสมการพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การด้าน
ด้านความปรารถนาที่จะด ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ ได้ดังนี้ 
   EE3 = 3.206 + 0.226(TF) 
โดยที่ EE3 = ความผูกพันต่อองค์การด้านความปรารถนาที่จะด ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพ 

ขององค์การ 
TF    = รูปแบบภาวะผู้น าเชิงปฏิรูป 

 
จากสมการสามารถพยากรณ์ได้ว่า เมื่อมีการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าเชิงปฏิรูปของบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนเพ่ิมขึ้นหนึ่งหน่วย จะสามารถ
ท าให้ความผูกพันต่อองค์การด้านความปรารถนาที่จะด ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ
เพ่ิมข้ึน .226 หน่วย ซึ่งสามารถอธิบายความผันแปรหรือมีอ านาจพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การ
ด้านความปรารถนาที่จะด ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนได้ร้อยละ 4.9 (ค่า R2= .049) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 



 144 

ดังนั้นจากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าที่มีอิทธิพล
ต่อความผูกพันต่อองค์การจึงสามารถสรุปได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

 

 

ภาพที่ 4.1  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression) 

  

ภาวะผูน้ าเชิง
ปฏิรูป 

ภาวะผูน้ าเชิง
แลกเปล่ียน 

ภาวะผูน้ าแบบ
ปล่อยตาม
สบาย 

R2=5.2% 

R2=4.9% 

R2=9.8%

R2=8.9% ความผกูพนัต่อองคก์าร
โดยรวม 

ดา้นการยอมรับเบา้
หมาย วสิัยทศัน์ และ
ค่านิยมขององคก์าร 

ดา้นความปรารถนาท่ี
จะด ารงไวซ่ึ้งความ
เป็นสมาชิกภาพของ

องคก์าร 

ดา้นความพยายาม
ทุ่มเทอยา่งเตม็ท่ีเพื่อ
ความส าเร็จของ

องคก์าร 

R2=5.2



 

 

บทท่ี 5 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน ผู้วิจัยน าเสนอการสรุปผลและการอภิปรายผลการศึกษาดังมี ล าดับการน าเสนอ
ดังต่อไปนี้ 
 5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 5.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 5.4 ข้อจ ากัดในการวิจัย 
 โดยผู้วิจัยด าเนินการวิจัยโดยมีล าดับขั้นตอนที่สามารถกล่าวโดยสรุปได้ดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าและความผูกพัน
ต่อองค์การโดยการศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากบทความ วารสาร หนังสือ วิทยานิพนธ์ 
ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากท้ังภายในประเทศและต่างประเทศเพ่ือใช้ในการสร้างกรอบแนวคิด
ของการวิจัยนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยก าหนดประชากรที่ใช้ในการศึกษานี้ ซึ่งด้แก่ บุคลากรสายสนับสนุน ซึ่ง
หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจ าสายสนับสนุนวิชาการ ผู้มีหน้าที่หลักใน
การด าเนินงานสนับสนุนทางวิชาการ ซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดส านักงานอธิการบดี และ
หน่วยงานสังกัดคณะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้
มีจ านวนทั้งสิ้น 4,564 คน 

ทั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย โดยการใช้แนวคิดการก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของ Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 % ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.05  โดยการ
สุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษานี้ จึงมี
จ านวนรวมทั้งสิ้น 368 คน และจากนั้นน าไปคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบแบ่งสัดส่วนไปตาม
หน่วยงานของมหาวิทยาลัย  
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โดยกลุ่มตัวอย่างจากหน่วยงานสังกัดส านักงานอธิการบดี มีจ านวน 88 คน และจาก
หน่วยงานสังกัดคณะ มีจ านวน 280 คน 
 
 ขั้นตอนที่ 3 ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยการจัดท าแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าที่มีต่อผู้บังคับบัญชาของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  โดยการอ้างอิงข้อค าถามตามแบบสอบถามภาวะผู้น า
เชิงพหุองค์ประกอบ (Multifactor Leadership Questionaire, MLQ-6S) ตามแนวคิดและทฤษฎี
ของ Bass (1985) และแนวคิดและทฤษฎีของ Bass and Avolio (1990) ซึ่งผู้วิจัยได้บูรณาการจาก
แบบสอบถามของ เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน (2552) รุจิรัตน์ นาคะรัมภะ (2554) และ ฐิตวดี เนียม
สุวรรณ์ (2554) จากนั้นน ามาปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทมหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็นการวัด
พฤติกรรมรูปแบบภาวะผู้น าเชิงปฏิรูป รูปแบบภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยน และรูปแบบภาวะผู้น าแบบ
ปล่อยตามสบาย  

นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้จัดท าแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนา
จากแบบสอบถาม (Organization Commitment Questionaire -OCQ) ตามแนวคิดของ 
Mowday et al. (1979) ซึ่งผู้วิจัยได้บูรณาการจากแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของ
ชนิดา เล็บครุฑ (2554) พรทิพย์ ไชยฤกษ์ (2555) และ โสมย์สิรี มูลทองทรัพย์ (2556) โดยได้พัฒนา
และปรับให้เหมาะสมกับบริบทของการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งได้ท าการวัดความผูกพันต่อองค์การ โดย
แบ่งเป็น 3 ด้าน อันได้แก่ ด้านการยอมรับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และค่านิยมขององค์การ ด้านความ
พยายามทุ่มเทอย่างเต็มที่เพ่ือความส าเร็จขององค์การ และด้านความปรารถนาที่จะด ารงไว้ซึ่งความ
เป็นสมาชิกภาพขององค์การ 

 
 ขั้นตอนที่ 4 น าแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา จากนั้นด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือ
เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) เมื่อตรวจสอบความถูกต้องแม่นย าด้านเนื้อหาตลอดจนปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตาม
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ผู้วิจัยจึงด าเนินการน าแบบสอบถามไปทดลอง (Try 
Out) กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนที่มิใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  (Reliability) 
 
 ขั้นตอนที่ 5 จากข้ันตอนที่ 2 จะได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 368 ตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยด าเนินการสุ่มแจกแบบสอบถามทั้งสิ้น 736 ชุด เพ่ือป้องกันแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์หรือ
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เกิดความผิดพลาด ดังนั้นจ านวนการสุ่มแจกแบบสอบถามไปยังหน่วยงานสังกัดส านักงานอธิการบดี 
จ านวนทั้งสิ้น 176 ชุด และหน่วยงานสังกัดคณะ จ านวนทั้งสิ้น 560 ชุด 
 
 ขั้นตอนที่ 6 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาจ านวนทั้งสิ้น 465 ชุด ด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือน าไปสู่การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย ตลอดจนจัดท าข้อเสนอแนะต่อไป 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

5.1.1 การศึกษาการเปรียบเทียบความแตกต่าง เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดย
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บังคับบัญชาด้านเพศ อายุ และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกัน 

การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของความผูกพันต่อองค์การ จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคลของบุคลาสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ด้านเพศของ
หัวหน้างาน อายุของหัวหน้างาน และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้างาน พบว่า บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการท่ีมีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้างานที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การ
ด้านความพยายามทุ่มเทอย่างเต็มที่เพ่ือความส าเร็จขององค์การไม่แตกต่างกัน แต่มีความผูกพันต่อ
องค์การโดยรวม รวมไปถึงความผูกพันต่อองค์การด้านการยอมรับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และค่านิยม
ขององค์การ และด้านความปรารถนาที่จะด ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ในขณะที่ผลการทดสอบความแตกต่างของความผูกพันต่อองค์การ จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ด้านเพศ
และอายุของหัวหน้างาน พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้างานที่มีเพศ
และอายุแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

นอกจากนี้การทดสอบความผูกพันต่อองค์การจ าแนกตามอายุของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุแตกต่างกัน มีความผูกพัน
ต่อองค์การไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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5.1.2 การศึกษาระดับการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

การศึกษาระดับการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชา พบว่า การรับรู้รูปแบบภาวะ
ผู้น าเชิงปฏิรูปของผู้บังคับบัญชาของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน โดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาการรับรู้ภาวะผู้น าเชิงปฏิรูปในรายด้าน พบว่า 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีการรับรู้ภาวะผู้น าเชิงปฏิรูปทั้งสี่ด้าน อยู่ในระดับสูง โดยมีการรับรู้
ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์มากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  ด้านการ
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และด้านการกระตุ้นทางปัญญา  

นอกจากนี้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการยังมีการรับรู้ภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยน โดยรวมอยู่
ในระดับสูงเช่นกัน เมื่อพิจารณาการรับรู้ภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยนเป็นรายด้าน พบว่า มีการรับรู้ด้าน
การให้รางวัลตามสถานการณ์และการบริหารแบบวางเฉย อยู่ในระดับสูงทั้งสองด้าน 

 ในขณะที่การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบายของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนนั้นอยู่ในระดับปานกลาง  

5.1.3 การศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

การศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การ พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน มีระดับความผูกพันต่อองค์การ โดยรวมอยู่ในระดับสูง 
เมื่อพิจารณาระดับความผูกพันต่อองค์การเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีระดับ
ความผูกพันต่อองค์การทั้งสามด้านอยู่ในระดับสูง โดยมีระดับความผูกพันต่อองค์การด้านความ
พยายามทุ่มเทอย่างเต็มที่เพ่ือความส าเร็จขององค์การมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านการยอมรับ
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และค่านิยมขององค์การ และด้านความปรารถนาที่จะด ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิก
ภาพขององค์การตามล าดับ 
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5.1.4 การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาและ
ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตบางเขน 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาและความผูกพัน
ต่อองค์การ พบว่า รูปแบบภาวะผู้น าเชิงปฏิรูปมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การ
โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า รูปแบบภาวะผู้น าเชิงปฏิรูปมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การทั้งสามด้าน โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความ
ผูกพันต่อองค์การด้านการยอมรับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และค่านิยมขององค์การในระดับปานกลาง 
และมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การด้านความพยายามทุ่มเทอย่างเต็มที่เพ่ือ
ความส าเร็จขององค์การ และด้านความปรารถนาที่จะด ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การใน
ระดับต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่า รูปแบบภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ความผูกพันต่อองค์การโดยรวม อยู่ในระดับต่ า ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า รูปแบบภาวะ
ผู้น าเชิงแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การทั้งสามด้าน โดยมีความสัมพันธ์
เชิงบวกในระดับต่ ากับความผูกพันต่อองค์การด้านการยอมรับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และค่านิยมของ
องค์การ รวมไปถึงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การด้านความพยายามทุ่มเทอย่าง
เต็มที่เพ่ือความส าเร็จขององค์การ และมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การด้านความ
ปรารถนาที่จะด ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การในระดับต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 

ในขณะที่ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบายและความ
ผูกพันต่อองค์การนั้นพบว่า รูปแบบภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบายไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพัน
ต่อองค์การด้านความปรารถนาที่จะด ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  หากแต่พบว่า รูปแบบภาวะผู้น า
แบบปล่อยตามสบายมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การโดยรวม อยู่ในระดับต่ า อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า รูปแบบภาวะผู้น าแบบปล่อย
ตามสบายมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การด้านการยอมรับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
ค่านิยมขององค์การอยู่ในระดับต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับความผูกพันต่อองค์การด้านความพยายามทุ่มเทอย่างเต็มที่เพ่ือความส าเร็จขององค์การอยู่ใน
ระดับต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 



150 
 

 

5.1.5 การศึกษาอิทธิพล เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าของ
ผู้บังคับบัญชาที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

ผลการศึกษาอิทธิพลของการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อความผูกพันต่อ
องค์การ พบว่า รูปแบบภาวะผู้น าที่สามารถท านายความผูกพันต่อองค์การโดยรวม รวมไปถึงความ
ผูกพันต่อองค์การด้านการยอมรับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และค่านิยมขององค์การ และด้านความ
ปรารถนาที่จะด ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนได้นั้นมีเพียงรูปแบบภาวะผู้น าเชิงปฏิรูป (ค่า Beta 
เท่ากับ 0.302, 0.316 และ 0.226 ตามล าดับ) โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ส่วนผลการศึกษาอิทธิพลของการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อความผูกพัน
ต่อองค์การด้านความพยายามทุ่มเทอย่างเต็มที่เพ่ือความส าเร็จขององค์การ พบว่า รูปแบบภาวะผู้น า
ที่สามารถท านายความผูกพันต่อองค์การด้านความพยายามทุ่มเทอย่างเต็มที่เพ่ือความส าเร็จของ
องค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนได้นั้น 
ได้แก่ รูปแบบภาวะผู้น าเชิงปฏิรูป (ค่า Beta เท่ากับ 0.195) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
และรูปแบบภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบาย (ค่า Beta เท่ากับ 0.098) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 5.1  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ 
สมมติฐานที่ 1 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ที่มี
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศของหัวหน้างานที่
แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานที่ 2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ที่มี
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุของหัวหน้างานที่
แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานที่ 3 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ที่มี
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
ร่วมกับหัวหน้างานที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อ
องค์การแตกต่างกัน 

ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 4 รูปแบบภาวะผู้น าเชิงปฏิรูปมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การ
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 5 รูปแบบภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยนมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การ
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 6 รูปแบบภาวะผู้น าแบบปล่อยตาม
สบายมีความสัมพันธ์เชิงลบกับความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  

ปฏิเสธ 
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ตารางที่ 5.1  ผลการทดสอบสมมติฐาน (ต่อ) 
 

 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที่ 7  รูปแบบภาวะผู้น าเชิงปฏิรูปมี
อิทธิพลเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 8 รูปแบบภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยนมี
อิทธิพลเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเข 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานที่ 9 รูปแบบภาวะผู้น าแบบปล่อยตาม
สบายมีอิทธิพลเชิงลบต่อความผูกพันต่อองค์การ
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

ปฏิเสธ 

 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิเคราะห์การศึกษาเรื่อง การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาที่มี
อิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย กรณีศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

 
5.2.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างของความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคลของผู้บังคับบัญชาด้านระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกัน 

การที่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน มีความ
ผูกพันต่อองค์การแปรผันตามระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้างานนั้น อาจเนื่องมาจาก
ระยะเวลาที่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้ปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้างานอันยาวนานก่อให้เกิด
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน มีการช่วยเหลือ สนับสนุนซึ่งกันและกัน หัวหน้างานได้ถ่ายทอดทักษะ 
ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ รวมไปถึงแนะแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร ตลอดจนเอาใจใส่
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และค านึงถึงความรู้สึกของผู้ใต้บังคับบัญชา จึงท าให้บุคลากรเกิดความไว้วางใจ เชื่อมั่นและเคารพ
หัวหน้างาน  เมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อหัวหน้างานมีการมอบหมายงานที่หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยก าหนด
เพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจึงยินดีที่จะ
ยอมรับและปฏิบัติตามงานที่ได้รับมอบหมาย รวมไปถึงยินดีและเต็มจที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นให้สอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์การ ตลอดจนเกิดความ
ผูกพันต่อองค์การและปรารถนาที่จะคงความเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ
ทฤษฎีความต้องการของ McClelland (1961) ที่ได้กล่าวถึงความต้องการมิตรสัมพันธ์ (Need for 
Affiliation) ว่าบุคคลนั้นมีความต้องการมิตรและสัมพันธภาพที่ดีและต้องการมีปฏิสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
กับบุคคลอ่ืนๆ ในสังคม มีปฏิสัมพันธ์ท างานร่วมกับกลุ่มและมีความกลมเกลียวกันมากกว่าการแข่งขัน 
ด้วยเหตุนี้บุคคลที่มีความต้องการมิตรสัมพันธ์มาก จึงมักจะแสดงออกโดยการคาดหวังหรือต้องการที่
จะได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืนให้มากท่ีสุด โดยพยายามท าตนให้สอดคล้องเข้ากับความต้องการของ
ผู้อื่น และพยายามเข้าใจและเข้าถึงความรู้สึกของฝ่ายอ่ืนๆ ดังนั้นบุคคลที่ต้องการมิตรสัมพันธ์นี้จึงมุ่ง
พยายามและแสวงหาโอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม และตอบสนอต่อความคาดหวังของ
บุคคลอื่นและกล่มของตน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมจิตร จันทร์เพ็ญ (2557) ที่ได้
ท าการศึกษาความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน โดยผล
การศึกษาพบว่า ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานและความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนของสถาบัน เนื่องมาจากระยะเวลาที่ปฏิบัติงานมา
ยาวนานก่อให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรม ค่านิยมขององค์การ ตลอดจนเกิดการเรียนรู้ เข้าใจในงาน
และสามารถพัฒนาผลการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งความสัมพันธ์อันดีต่อผู้บังคับบัญชาสามารถ
ท าให้เจ้าหน้าที่เกิดความรู้สึกผูกพัน โดยผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติซึ่งกันและกันรวมถึงผู้บังคับบัญชามีการดูแลเอาใจใส่เมื่อเจ้าหน้าที่ใต้บังคับบัญชาประสบ
ปัญหา เมื่อเป็นเช่นนี้จึงอาจส่งผลให้เจ้าหน้าที่มีความผูกพันต่อองค์การในระดับสูง พร้อมและยินดีที่
จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายและต้องการที่จะด ารงความเป็นบุคลากรของสถาบัน 

 อย่างไรก็ตามการที่ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนมิได้แปรผันตามเพศของหัวหน้างานนั้น อาจเนื่องมาจาก
วัฒนธรรมและค่านิยมในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความเปิดกว้างให้บุคลากรทุก
คนได้มีแสดงความสามารถและเรียนรู้ทักษะงานในด้านต่างๆ โดยทั่วกันไม่ว่าเพศใด รวมไปถึงลักษณะ
งานของมหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลายอันเนื่องมาจากการที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรการเรียน
การสอนของคณะ วิทยาลัย และมีหน่วยงานภายในที่หลากหลาย (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2560a) อีกท้ังยังมีการให้อิสระในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรด้วยเช่นกัน ดังนั้นเพศ ของหัวหน้างานจึง
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อาจมิได้ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Meyer และคณะ 
(1993) ที่กล่าวว่าเพศไม่ได้เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การหากแต่ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน
ด้วยว่าเป็นอย่างไรมีความหลากหลายมากน้อยในงานเพียงใด อย่างไรก็ตามผลการศึกษาไม่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของยมนา ไพศาลพัฒนาสกุล, ประภาภรณ์ แก้วสาหลง และอรวรรณ เจริญผล (2558) ที่
ท าการศึกษาความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร กรณีศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ อาจเป็น
เพราะเพศหญิงเป็นเพศท่ีตั้งใจปฏิบัติงานมากกว่าเพศชาย อีกท้ังยังเป็นเพศท่ีต้องการความม่ันคงรู้สึก
ปลอดภัย ไม่ชอบเปลี่ยนแปลงจึงท าให้เกิดความรู้สึกผูกพันต่อองค์การมากกว่าบุคลากรที่เป็นเพศชาย 

 นอกจากนี้การที่อายุของหัวหน้างานและอายุของผู้ตอบแบบสอบถามมิได้เป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขนนั้น อาจเนื่องมาจากการทีม่หาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการให้บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการทุกระดับได้มีอิสระและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นงานในส่วน
หน้าที่ความรับผิดชอบของตน รวมไปถึงมีการจัดฝึกอบรมและให้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นภายในหน่วยงาน จึงท าให้บุคลากรเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานและองค์การ อีก
ทั้งมหาวิทยาลัยยังมีการจัดให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทาง
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560a) เพ่ือส่งเสริมและเอ้ือให้เกิดความเข้าใจใน
มุมมองที่แตกต่างกันของบุคลากรที่มีความหลากหลายของช่วงอายุเพื่อลดความขัดแย้งละปฏิบัติงาน
ร่วมกันไดเ้ป็นอย่างดี จึงท าให้ผลการศึกษาที่พบว่าช่วงอายุนั้นมิได้มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ซึ่ง
ขัดแย้งกับแนวคิดของ Mowday และคณะ (1979) ที่กล่าวว่า บุคลากรผู้ที่มีอายุนั้นจะเกิดความรู้สึก
ยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ เนื่องจากอายุเป็นสิ่งที่แสดงถึงวุฒิภาวะของบุคคล โดยบุคคลที่มีอายุมากจะมี
ความคิด ความรอบคอบในการตัดสินใจมากกว่าผู้ที่มีอายุน้อย รวมไปถึงความต้องการที่จะ
เปลี่ยนแปลงน้อยลง จึงส่งผลให้บุคลากรที่มีอายุมากเกิดความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การและต้องการ
ด ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ 

 5.2.2 ระดับการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

 การที่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน มีการ
รับรู้รูปแบบภาวะผู้น าเชิงปฏิรูปและรูปแบบภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยนอยู่ในระดับสูง ตลอดจนมีการ
รับรู้รูปแบบภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบายอยู่ในระดับปานกลาง อาจบ่งชี้ได้ว่า บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนมีการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าเชิง
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ปฏิรูปและรูปแบบภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยนใกล้เคียงกันและในบางครั้งบุคลากรมีการรับรู้รูปแบบ
ภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบายของผู้บังคับบัญชา หรืออีกนัยหนึ่งผู้บังคับบัญชาของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการนั้นมีการบริหารงานโดยการผสมผสานรูปแบบภาวะผู้น าทั้งเชิงปฏิรูปและรูปแบบ
ภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยนเข้าด้วยกัน รวมไปถึงในบางครั้งผู้บังคับบัญชาของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการมีการบริหารจัดการงานโดยการใช้รูปแบบภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบายด้วยเช่นกัน ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐส่งผลให้การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยมีความเป็นอิสระและคล่องตัวมากยิ่งข้ึน ทั้ง
ในด้านการบริหารจัดการทางการเงิน งบประมาณ ตลอดจนการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ที่
มหาวิทยาลัยนั้นสามารถก าหนดทิศทางการบริหารจัดการภายในด้วยตนเองได้ 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558c)  

ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดังที่กล่าวมา 
มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างการก าหนดนโยบาย การบริหารงานด้านต่างๆ รวมไป
ถึงการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดไว้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถเพ่ิมขีดความสามารถและ
ศักยภาพในการแข่งขันได้มากยิ่งขึ้น (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2559d) 

 เมื่อเป็นเช่นนี้จึงเห็นได้ว่าผู้บังคับบัญชาอาจต้องมีการบริหารงานด้านต่างๆ ตลอดจนการ
บริหารจัดการงานด้านทรัพยากรมนุษย์โดยการประยุกต์ใช้และผสมผสานภาวะผู้น าหลากกลาย
รูปแบบ อันได้แก่ รูปแบบภาวะผู้น าเชิงปฏิรูป ทั้งในด้านการบริหารโดยใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
การสร้างแรงบันดาลใจและการกระตุ้นทางปัญญาให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมไปถึงการค านึงถึงและ
เอาใจใส่บุคลากรเป็นรายบุคคล ตลอดจนการบริหารจัดการงานโดยการใช้รูปแบบภาวะผู้น าเชิง
แลกเปลี่ยน ทั้งในด้านการให้รางวัล หรือการยอมรับชื่นชมเม่ือบุคลากรใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานได้
ส าเร็จตามเป้าหมาย  นอกจากนี้ในบางครั้งผู้บังคับบัญชาของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการอาจยังมี
การให้อิสระในกระบวนการคิดและตัดสินใจในการปฏิบัติงาน หรือการบริหารงานโดยใช้รูปแบบภาวะ
ผู้น าแบบปล่อยตามสบาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุดม คุ้มภัย (2559) ที่ได้ท าการศึกษา
เกี่ยวกับการรับรู้ภาวะผู้น าของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับสูง การ
รับรู้ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยนอยู่ในระดับสูง และการรับรู้ภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบายอยู่ในระดับ
ปานกลาง ทั้งนี้เนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยรัฐมาสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐในปี พ.ศ. 2558 จึงท าให้มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและก าหนดทิศทางนโยบายให้สอดคล้องกับการ
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เปลี่ยนแปลงดังกล่าว อีกท้ังยังต้องด าเนินการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
เพ่ือให้สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัย ที่ในปัจจุบันล้วนต่างก็ปรับเปลี่ยนสถานภาพมาเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรีฐได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นผู้บังคับบัญชาจึงอาจจ าเป็นต้องมีการ
ประยุกต์ใช้รูปแบบภาวะผู้น าทั้งสามรูปแบบตามแต่ละสถานการณ์เพ่ือให้สอดรับกับแผนการ
ด าเนินงานที่มหาวิทยาลัยก าหนดเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยวางไว้ได้ 

 5.2.3 ระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน มีระดับความผูกพันต่อองค์การ โดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาระดับความผูกพันต่อ
องค์การเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีระดับความผูกพันต่อองค์การทั้งสามด้าน
อยู่ในระดับสูง โดยมีระดับความผูกพันต่อองค์การด้านความพยายามทุ่มเทอย่างเต็มท่ีเพ่ือความส าเร็จ
ขององค์การมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ ด้านการยอมรับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และค่านิยมขององค์การ 
และด้านความปรารถนาที่จะด ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ 

จากข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างาน
ก่อนการท างานที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 5 ปี จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.5  และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างานที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เป็นระยะเวลา 10-15 ปี จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อย
ละ 31.6 รองลงมาปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 5-10 ปี และมากกว่า 15 ปี ในจ านวนที่ใกล้เคียงกัน 
ได้แก่จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 และจ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 23.7 ตามล าดับ เมื่อ
เป็นเช่นนี้จะเห็นได้ว่า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีประสบการณ์ท างานที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนเป็นระยะเวลานานหลายปี รวมไปถึงมีประสบการณ์
ก่อนการท างานที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เพียงไม่นาน จึงอาจส่งผลให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนมีความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สันติ กรัณยไพบูลย์ and วิทัศน์ จันทรโพธิ์ศรี (2555) ที่การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัด
ขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่าระยะเวลาในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่ยาวนานในมหาวิทยาลัยจะ
ท าให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีความรู้ความเข้าใจในงาน รวมถึงสามารถพัฒนาตนเองและ
พัฒนาประสิทธิภาพของงานได้เป็นอย่างดี ตลอดจนท าให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีโอกาสใน
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การเลื่อนข้ันเลื่อนต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจฉรา ชูเอม (2553) 
ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฎพระ
นคร พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการนั้นคือ 
ระยะเวลาที่บุคลากรปฏิบัติงานในองค์การ โดยอาจมีผลมาจากการที่บุคลากรรู้สึกว่าตนมีโอกาสที่จะ
ได้รับมอบหมายหน้าที่ในงานที่มีลักษณะท้าทายมากยิ่งขึ้น เนื่องจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่
ยาวนานซึ่งท าให้เกิดความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ อีกทั้งยังท าให้มี
โอกาสก้าวหน้าในการท างานและมีความเป็นไปได้ที่จะสามารถเลื่อนข้ันในระดับที่สูงขึ้น  

นอกจากนี้การที่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขนมีระดับความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับสูง อาจเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็น
องค์การทีม่ีขนาดใหญ่และมีชื่อเสียง มีการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และแผนการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน ตลอดจนมีการสื่อสารและชี้แจงเป้าหมายองค์การให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทราบ 
รวมไปถึงมีการพัฒนาและฝึกอบรมความรู้ความสามารถ และศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการอยู่เสมอ จึงส่งผลให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีความผูกพันต่อองค์การด่านการยอมรับ
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และค่านิยมขององค์การ และด้านความพยายามทุ่มเทอย่างเต็มท่ีเพ่ือควาส าเร็จ
ขององค์การอยู่ในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดความผูกพันต่อองค์การ ของ Mowday et al. 
(1979) ที่ได้กล่าวถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ บุคลากร ด้านลักษณะขององค์การว่า 
องค์การที่ขนาดใหญ่นั้นมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร โดยจะมีผลให้เกิดความยึดมั่น
ผูกพันต่อองค์การในระดับสูง เนื่องจากองค์การขนาดใหญ่นั้นจะท าให้บุคลากรมีโอกาสก้าวหน้าในงาน 
และได้รับผลประโยชน์ตอบแทนสูง ทั้งยังท าให้มีโอกาสที่จะติดต่อปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนสูงด้วย
เช่นกัน รวมไปถึงบุคลากรจะเกิดความรู้สึกไว้วางใจในองค์การและรู้สึกว่าองค์การเป็นที่พ่ึงพาได้ โดย
การไว้วางใจนี้จะท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การสูงเช่นกัน  

ยิ่งไปกว่านั้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังมีการสร้างวัฒนธรรมขององค์การในการให้
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
อย่างต่อเนื่อง(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560a)จึงอาจส่งผลให้ความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการด้านความปรารถนาที่จะด ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ
อยู่ในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Mowday et al. (1979) ยังได้กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลให้
เกิดความผูกพันต่อองค์การด้านลักษณะงานด้วยเช่นกันว่า ลักษณะงานที่บุคลากรมีโอกาสได้ติดต่อ
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน การได้เข้าสังคมหรือมีส่วนร่วมกันจะท าให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผู้อ่ืน จะท าให้เกิดความคิดในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และเม่ือมีสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นก็จะ
กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ตลอดจนเป็นเจ้าขององค์การและรู้สึก
ผูกพันกับองค์การในระดับสูงเช่นกัน 
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5.2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาและความผูกพัน
ต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

 การที่การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าเชิงปฏิรูปมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนนั้นอาจ
เนื่องมาจากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีการรับรู้พฤติกรรมและการปฏิบัติตนอันเป็นแบบอย่างที่ดี
และเสียสละตนเพ่ือส่วนรวมของผู้บังคับบัญชา รวมไปถึงผู้บังคับบัญชามีการชี้แจงอธิบายงานต่างๆ ที่
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้รับมอบหมายโดยมีการชี้แนะแนวทางใหม่ๆ ในการด าเนินงานได้
อย่างเข้าใจง่าย สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย  และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการรับรู้ได้ถึงการค านึงถึงและเอาใจใส่บุคลากรใต้บังคับบัญชา 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560a) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Brad and Ann (2012)ที่ได้
ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าและความผูกพันต่อองค์การของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและธุรการของวิทยาลัย พบว่า รูปแบบภาวะผู้น าเชิงปฏิรูปมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับความผูกพันต่อองค์การ เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีการรับรู้ถึงการปฏิบัติตนที่เป็นแบบอย่างที่ดี มี
ความน่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา อีกท้ังผู้บังคับบัญชายังมีการกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ใช้
ความคิดและสร้างมุมมองใหม่ในการจัดระบบงานต่างๆ รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาเมื่อมีปัญหาเกิดข้ึน
ทั้งจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การจึงท าให้เจ้าหน้าที่เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาที่มีความรู้ความสามารถและเป็นแบบอย่างที่น่าชื่นชมและส่งผลในเชิง
บวกให้เจ้าหน้าที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพ่ือผลิตผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้การที่การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความ
ผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
เห็นได้จากการพิจารณาข้อค าถามของแบบสอบถามข้อที่ 12 ที่ว่า หัวหน้างานของท่านให้การยอมรับ 
ชื่นชม หรือให้รางวัลตอบแทนเมื่อท่านท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย เนื่องจากเป็นข้อค าถามที่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง (3.86)  ดังนั้นจึงท าให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการนั้นมีการรับรู้ได้ถึงงานที่
ตนปฏิบัติเพื่อมหาวิทยาลัยนั้นมีความหมายและมีความส าคัญท้ังต่อผู้บังคับบัญชาและมหาวิทยาลัย 
โดยอาจเกิดจากการที่ผู้บังคับบัญชานั้นให้การยอมรับ ชื่นชม หรือให้รางวัลตอบแทนเมื่อบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายได้ส าเร็จลุล่วงตามเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อเป็นเช่นนี้
จึงอาจส่งผลให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเกิดความผูกพันต่อองค์การโดยรวม ทั้งในด้านการ
ยอมรับและปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย และค่านิยมขององค์การ  ยิ่งไปกว่านั้น
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการยังเกิดความมุ่งม่ัน ทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังเพ่ือให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ของงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ ตลอดจนเมื่อบุคลากรได้เข้าไปมีส่วนร่วมในงานต่างๆ 
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อุทิศตนเพ่ือองค์การอยางเต็มที่แล้วนั้นบุคลากรจึงอาจเกิดความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยและปรารถนา
ที่จะด ารงไว้ซึ่งความเป็นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อนโยบายส าคัญของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนให้ส าเร็จลุล่วงต่อไป ซึ่งผลวิจัยในส่วนนี้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Popli and Rizvi (2016) ที่ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ของรูปแบบภาวะผู้น าเชิงปฏิรูป
และรูปแบบภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยนที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่ในสถานศึกษาใน
ประเทศไต้หวัน พบว่า ภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ เนื่องจาก
ผู้บังคับบัญชาสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ใต้บังคับบัญชาเห็นถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับหากเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามเป้าประสงค์ท่ีวางไว้ ตลอดจนเจ้าหน้าท่รับรู้ถึงการให้การยอมรับด้วยความ
จริงใจจากผู้บังคับบัญชาเมื่อเจ้าหน้าที่ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและส าเร็จตามเกณฑ์
มาตรฐานของสถานศึกษา 

นอกจากนี้การที่รูปแบบภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบายมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความ
ผูกพันต่อองค์การโดยรวม และความผูกพันต่อองค์การด้านการยอมรับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
ค่านิยมขององค์การ และด้านความพยายามทุ่มเทอย่างเต็มที่เพ่ือความส าเร็จขององค์การของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขน อาจเนื่องมาจากบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการได้รับอิสระในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและได้รับอ านาจในการตัดสินใจ
ในงานด้านต่างๆ ด้วยตนเอง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560a) จึงอาจส่งผลให้บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการเกิดความผูกพันต่อองค์การทั้งในด้านการยอมรับและยินดีที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ เต็มใจที่จะปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการด าเนินงานต่างๆ  ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Meyer et al. (1993) ที่ได้กล่าวว่า  ปัจจัยหนึ่งที่
ส าคัญที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ ความมีอิสระในการปฏิบัติงาน ซึ่งหากมีการเปิดโอกาส
ให้บุคลากรมีอิสรภาพ สามารถใช้ดุลยพินิจ และตัดสินใจในการก าหนดระยะเวลาท างานและวิธีปฏิบัติ
ที่จะท าให้งานนั้นแล้วเสร็จด้วยตนเอง โดยไม่มีการควบคุมจากผู้อ่ืนหรือสิ่งภายนอก จะท าให้บุคลากร
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความรู้ความสามารถ และเกิดความรู้สึกต้องการที่จะทุ่มเทก าลังความสามารถ
และศักยภาพเพ่ือสร้างประโยชน์ให้แก่องค์การ ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างโอกาสให้บุคลากรได้เกิดความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนาองค์การ ด้วยเช่นกัน 

 
5.2.5 อิทธิพลของการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อความผูกพันต่อ

องค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
การที่การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าเชิงปฏิรูปมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน อาจมีผลมาจากการบริหาร
จัดการเพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีการรับรู้ได้ถึงการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 



160 
 

 

เสียสละตนเพื่อส่วนรวม ตลอดจนการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีวิสัยทัศน์และเป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560a) ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ในส่วนนี้แสดงออกให้เห็นจากข้อค าถามข้อที่ 
9 จากแบบสอบถาม ที่ว่า หัวหน้างานของท่านสร้างสรรค์ภาพที่น่าดึงดูดใจว่าท่านสามารถท างาน
นั้นๆ ได้ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01) ดังนั้นผู้บังคับบัญชาจึงอาจสามารถสร้าง
แรงบันดาลใจให้แก่บุคลากรใต้บังคับบัญชาโดยการใช้ค าพูดและการปฏิบัติได้อย่างเห็นภาพชัดเจน มี
การสร้างสรรค์ภาพที่น่าดึงดูดใจจึงท าให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการตระหนักได้ว่างานที่ตนท านั้น
สามารถส าเร็จได้โดยง่ายในการปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย  

ยิ่งไปกว่านั้นผู้บังคับบัญชาของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขนอาจสามารถแนะแนวทางใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหา รวมถึงสามารถท าให้บุคลากร
ส าย ส นั บ ส นุ น วิ ช า ก ารม อ งปั ญ ห าต่ า งๆ  ที่ เกิ ด ขึ้ น ด้ ว ย วิ ธี ห รื อ แ น ว คิ ด แ บ บ ให ม่ ๆ 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560a) ดังจะเห็นได้จากการพิจารณาจากข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับสูง ข้อที่ 16 ที่ว่า หัวหน้างานของท่านกระตุ้นให้ท่านทบทวนความคิดและพิจารณาในสิ่งที่ไม่
เคยสงสัยหรือมองเห็นว่าเป็นปัญหามาก่อน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98) ดังนั้นจึงอาจท าให้บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการมีการรับรู้ว่าผู้บังคับบัญชาสามารถกระตุ้นให้ทบทวนความคิดหรือพิจารณาในเรื่องที่
ตนไม่เคยสงสัยหรือมองเห็นว่าเป็นปัญหามาก่อนได้   เมื่อเป็นเช่นนี้จึงอาจท าให้บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการเกิดความศรัทธาและเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา 
และก่อให้ เกิดความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  Vito et al. (2014) ได้
ท าการศึกษาการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าเชิงปฏิรูปของบุคลากรในหน่วยงานย่อยต่างๆ ขององค์การใน
ประเทศสิงคโปร์ และสอดคล้องกับการศึกษาของ Xirasagar (2008) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่องรูปแบบ
ภาวะผู้น าเต็มรูปแบบที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่ในคณะแพทยศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า รูปแบบภาวะผู้น าเชิงปฏิรูปมี อิทธิพลเชิงบวก
ต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร เนื่องจากบุคลากรมีการรับรู้ได้ถึงการใช้อ านาจบังคับบัญชา
อย่างมีอุดมการณ์ของผู้บังคับบัญชา และการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง (Role Model) ทั้งในด้านการ
ปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือส่วนรวมและองค์การ อีกทั้งในด้าน
ความสามารถในการชี้แนะแนวทาง มุมมอง รวมไปถึงการค้นคว้าหาองค์ความรู้ใหม่ที่บุคลากรไม่เคย
พิจารณาหรือค านึงถึง รวมไปถึงด้านการสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรมีทัศนคติท่ดีต่องานที่ได้รับว่า
มีคุณค่าและมีความส าคัญยิ่งต่อองค์การ 

นอกจากนี้การที่การรรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบายมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อ
องค์การด้านความพยายามทุ่มเทอย่างเต็มที่เพ่ือความส าเร็จขององค์การนั้น อาจมีผลมาจากบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนมีการรับรู้รูปแบบการบริหาร
จัดการงานที่ผสมผสานกันระหว่างรูปแบบภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบายและรูปแบบภาวะผู้น าเชิง
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ปฏิรูปของผู้บังคับบัญชา โดยบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีอิสระในการปฏิบัติงาน ได้เข้าไปมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจในการด าเนินงาน จึงท าให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเกิดความรู้สึกว่าตนมี
ความส าคัญต่อหน่วยงานและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560a) ซ่ึง
สอดคล้องกับแนวคิดของซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Meyer et al. (1993) ที่ได้กล่าวว่า  
ความมีอิสระในการด าเนินงานสามารถท าให้บุคลากรเกิดความรู้สึกผูกพันต่อองค์การได้ เนื่องจากหาก
มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีอิสระในการตัดสินใจ สามารถใช้ดุลยพินิจ และตัดสินใจในการท างาน ก็
จะส่งผลให้บุคลากรขององค์การปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ พยายามและทุ่มเทในการปฏิบัติงานให้กับ
องค์การมากข้ึน ทุ่มเทก าลังศักยภาพ ความรู้ความสามารถ รวมถึงพร้อมที่จะช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อ
เป้าหมายและความส าเร็จขององค์การ 

อย่างไรก็ตามการที่การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยนนั้นมิได้มีอิทธิพลต่อความผูกพัน
ต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน อาจ
เนื่องมาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยจึง
ท าให้ต้องมีการมุ่งเน้นวัฒนธรรมและค่านิยมในการปฏิบัติงานในด้านการสร้างแรงบันดาลใจ การ
กระตุ้นให้บุคลากรเกิดกระบวนการทางความคิดใหม่ๆ รวมไปถึงการมุ่งเน้นให้ผู้บังคับบัญชาแนะแนว
ทางการแก้ไขปัญหาให้แก่บุคลากรใต้บังคับบัญชาชยายมุมมองเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการท างาน
และเพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนเพ่ือให้สามารถสอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560a) เมื่อเป็นเช่นนี้จึงเห็นได้ว่า หากบุคลากรใต้บังคับบัญชามีการ
รับรู้เพียงรูปแบบภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยนที่มุ่งเน้นแต่เพียงการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบเพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์มาตรฐานเท่านั้น รวมไปถึงการรับรู้ว่าผู้บังคับบัญชาไม่ได้พยายาม
เปลี่ยนแปลงอะไรหากบุคลากรยังสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานนั้นอาจไม่สามารถท าให้
บุคลากรเกิดความรู้สึกผูกพันต่อองค์การที่จะปฏิบัติงานด้วยความมุ่งม่ันทุ่มเทอย่างเต็มศักยภาพ
ตลอดจนเกิดการยอมรับค่านิยมและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งแตกต่างจากงานวิจัยของ 
Menci, Wefald และ Itterson (2016) ที่ได้ท าการศึกษาอิทธิพลของรูปแบบภาวะผู้น าเชิง
แลกเปลี่ยนที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่ทางการศึกษาของวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศ
ออสเตรเลีย พบว่า รูปแบบภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยนนั้นมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
เจ้าหน้าที่การศึกษา เนื่องจากวิทยาลัยมีวัฒนธรรมและค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นการท างาน
ตามกฏระเบียบและกระบวนการขององค์การเพ่ือให้เกิดผลงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานที่องค์การ
ตั้งไว้ รวมไปถึงวิทยาลัยมีนโยบายในการมุ่งเน้นให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินงานและวัดผลตามกฎระเบียบ
ข้องบังคับเพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ทีก าหนดไว้ 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัยเรื่อง การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาที่
มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ผู้วิจัยจึงเสนอแนะแนวทางท้ังในด้านการบริหารต่อ
มหาวิทยาลัยและในด้านวิชาการเพ่ือการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปปฏิบัติ 

 5.3.1.1 จากผลการศึกษาการเปรียบเทียบความแตกต่างความผูกพันต่อองค์การ 
โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีมีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้างาน
ที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การโดยรวม รวมไปถึงความผูกพันต่อองค์การด้านการยอมรับ
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และค่านิยมขององค์การ และด้านความปรารถนาที่จะด ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิก
ภาพขององค์การแตกต่างกัน เมื่อเป็นเช่นนี้จึงอาจสรุปได้ว่า การปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลใน
ระยะเวลาอันยาวนานนั้นอาจส่งผลในเชิงบวกต่อการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ ดังนั้นผู้บริหารจึงควรวางแผนการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ในระยะยาว โดยอาจ
มีการจัดหาพ่ีเลี้ยง (Mentor) ที่ท าหน้าที่เปรียบเสมือนหัวหน้างานผู้คอยให้ค าแนะน า ชี้แนะแนวทาง
การปฏิบัติงานรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ทั้งนี้เนื่องจากในอนาคตบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการนั้นอาจมี
การเลื่อนข้ันเลื่อนต าแหน่งหรือโยกย้ายหน่วยงานและปรับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบจึงท าให้อาจ
ต้องมีการปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้างานคนใหม่ๆ ต่อไป  ดังนั้นการจัดหาพ่ีเลี้ยงผู้เปรียบเสมือน
หัวหน้างานที่มีการเรียนรู้ สนับสนุนซึ่งกันและกัน ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกันเป็นระยะเวลา
ยาวนาน จึงอาจเป็นแนวทางที่สามารถช่วยส่งเสริมและพัฒนาความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการได้อย่างยั่งยืน 
  5.3.1.2 จากผลการศึกษาอิทธิพลของการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาที่
มีต่อความผูกพันต่อองค์การ พบว่า รูปแบบภาวะผู้น าที่สามารถท านายความผูกพันต่อองค์การ
โดยรวม รวมไปถึงความผูกพันต่อองค์การด้านการยอมรับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และค่านิยมของ
องค์การ และด้านความปรารถนาที่จะด ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนได้นั้นมีเพียงรูปแบบภาวะผู้น าเชิง
ปฏิรูป เมื่อเป็นเช่นนี้จึงเห็นได้ว่า ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยควรวางแนวทางในการคัดเลือก
ผู้บังคับบัญชา การเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง และการอบรมและพัฒนาสายอาชีพของผู้บังคับบัญชา โดย
เป็นไปในทิศทางของรูปแบบภาวะผู้น าเชิงปฏิรูป โดยอาจมีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่
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ผู้บังคับบัญชาเพื่อพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจ ตลอดจนฝึกฝนทักษะการปฏิบัติตนของ
ผู้บังคับบัญชาตามแนวทางปฏิบัติของรูปแบบภาวะผู้น าเชงปฏิรูป ทั้งในด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา และการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
(Popli & Rizvi, 2016) 

 5.3.1.3 จากผลการศึกษาอิทธิพลของรูปแบบภาวะผู้น าที่มีต่อความผูกพันต่อ
องค์การ พบว่า ภาวะผู้น าเชิงปฏิรูปและภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบายเป็นรูปแบบภาวะผู้นที่
สามารถท านายความผูกพันต่อองค์การด้านความพยายามทุ่มเทอย่างเต็มที่เพ่ือความส าเร็จของ
องค์การได้ เมื่อเป็นเช่นนี้จึงเห็นได้ว่าหากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีการรับรู้ภาวะผู้น าทั้งสอง
รูปแบบนี้ก็จะสามารถน าไปสู่การส่งเสริมความผูกพันต่อองค์การด้านความพยายามทุ่มเทอย่างเต็มที่
เพ่ือความส าเร็จขององค์การเพ่ิมมากยิ่งข้ึน ดังนั้นในการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์การด้านความ
พยายามทุ่มเทอย่างเต็มที่เพ่ือความส าเร็จขององค์การ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยควรมีการสนับสนุน
ให้ผู้บังคับบัญชาของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีการผสมผสานรูปแบบภาวะผู้น าเชิงปฏิรูปและ
รูปแบบภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบายในการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ โดยอาจมีการวางแนวทาง
ส่งเสริมการท ากิจกรรมร่วมกันเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้มีการสร้างแรงบันดาลใจ แนะแนวทางการ
แก้ปัญหาโดยแนวทางรูปแบบใหม่ๆ และกระตุ้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ตลอดจนมีการให้บุคลากร
ได้มีอิสระทางความคิดและได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมที่เข้าร่วม (Baumruk, 2006) 

5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

5.3.2.1 ในการศึกษาเก่ียวกับการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าที่มีอิทธิพลต่อความ 
ผูกพันนต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย ควรมีการขยายขอบเขต
การศึกษาในกลุ่มตัวอย่างบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย ทั้งในมหาวิทยาลัยภาครัฐ 
มหาวิทยาลัยภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เพื่อให้ครอบคลุมทุกรูปแบบของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย รวมถึงการศึกษาเปรียบเทียบอีกด้วย 

5.3.2.2 ควรด าเนินการศึกษาในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่กับการวิจัยเชิง 
ปริมาณเพ่ือขยายผลการวิจัยเรื่องการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การใน
เชิงลึกมากยิ่งขึ้น อาทิ การใช้เครื่องมือในการวิจัยโดยใช้แบบสอบถามควบคู่กับการสัมภาษณ์เชิงลึก
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทั้งในมหาวิทยาลัยภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ เพื่อสร้างความเข้าใจเชิงลึกอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในด้านต่างๆต่อไป  
  5.3.2.3 การศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาตัวแปรอิสระอ่ืนๆ ที่มีอิทธิพลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย เช่น คุณภาพชีวิตในการ
ท างาน การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ หรือการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ ซึ่งอาจจะน าไปสู่ข้อค้นพบ
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เพ่ิมเติมต่างๆ หลายประการอันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์การของบุ
คลารสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย 
  5.3.2.4 ควรมีการศึกษาในกล่มตัวอย่างอาชีพอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น บุคลากร
สายวิชาการของมหาวิทยาลัย หรือกลุ่มองค์การการศึกษาอ่ืนๆ เพื่อขยายผลการวิจัยเพิ่มเติมเก่ียวกับ
การศึกษาเรื่องภาวะผู้น าอันจะเป็นการพัฒนาไปในทิศทางเพ่ือส่งเสริมความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากร 
 

5.4 ข้อจ ากัดในการวิจัย 

 การศึกษาเรื่อง การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน มีข้อจ ากัดในการศึกษาดังนี้ 
 
 5.4.1 ข้อจ ากัดด้านการวิจัย 
 การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งเป็น
การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงกว้าง และมิได้ท าการสัมภาษณ์จึงอาจมีข้อจ ากัดในด้านการ
ได้มาของข้อมูลเชิงลึก 

5.4.2 ข้อจ ากัดด้านตัวแปร 
 การวิจัยนี้ท าการศึกษาตัวแปรรูปแบบภาวะผู้น าเชิงปฏิรูป 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบภาวะ
ผู้น าเชิงปฏิรูป รูปแบบภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยน และรูปแบบภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบาย อีกท้ัง
ท าการศึกษาตัวแปรตาม ได้แก่ ความผูกพันต่อองค์การในเชิงพฤติกรรม 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ยอมรับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และค่านิยมขององค์การ ด้านความพยายามทุ่มเทอย่างเต็มที่เพ่ือ
ความส าเร็จขององค์การ และด้านความปรารถนาที่จะด ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ 
ดังนั้นการศึกษานี้จึงอาจมีข้อจ ากัดด้านตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์และอภิปรายผลการวิจัย กล่าวคือ
มิได้ศึกษารูปแบบภาวะผู้น าตามแนวคิดทฤษฎีอ่ืนๆ 

5.4.3 ข้อจ ากัดด้านประชากร 
  การวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน จึงเป็นการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐเพียงแห่ง
เดียวและมิได้ท าการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลในกลุ่มบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัย 
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http://qa.ku.ac.th/web2016/pdf/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%20%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%202559.pdf
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ภาคผนวก  

ตารางแสดงความสัมพันธ์ภายในของตัวแปรภาวะผู้น า 
ข้อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17 18 19 20 21 

1 1 .724 .645 .526 .502 .102 .100 .505 .555 .540 .470 .485 .324 .598 .539 .514 .396 .085 .462 .453 .317 

2 .724 1 .652 .504 .509 .120 .110 .502 .609 .552 .485 .472 .311 .547 .533 .478 .353 .059 .430 .408 .322 
3 .645 .652 1 .626 .549 .043 .141 .418 .579 .607 .516 .521 .302 .540 .448 .532 .467 .105 .458 .419 .351 

4 .526 .504 .626 1 .622 .171 .034 .426 .517 .513 .507 .491 .357 .512 .513 .514 .499 .129 .469 .405 .327 

5 .502 .509 .549 .622 1 .212 .014 .413 .558 .566 .460 .438 .335 .474 .511 .483 .397 .138 .482 .436 .365 
6 .102 .120 .043 .171 .212 1 .447 .117 .062 .060 .111 .116 .154 .083 .076 .008 .062 .212 .044 .030 .141 

7 .100 .110 .141 .034 .014 .447 1 .064 .128 .141 .063 .067 .099 .023 .077 .116 .062 .247 .129 .148 .014 

8 .505 .502 .418 .426 .413 .117 .064 1 .598 .534 .447 .381 .272 .584 .499 .517 .339 .068 .392 .363 .262 
9 .555 .609 .579 .517 .558 .062 .128 .598 1 .700 .551 .542 .343 .589 .617 .600 .469 .123 .567 .469 .359 

10 .540 .552 .607 .513 .566 .060 .141 .534 .700 1 .624 .560 .351 .565 .537 .612 .552 .146 .595 .478 .350 
11 .470 .485 .516 .507 .460 .111 .063 .447 .551 .624 1 .626 .391 .532 .467 .474 .451 .141 .490 .345 .361 

12 .485 .472 .521 .491 .438 .116 .067 .381 .542 .560 .626 1 .475 .478 .441 .454 .493 .125 .459 .334 .318 

ตารางแสดงความสัมพันธ์ภายในของตัวแปรภาวะผู้น า (ต่อ) 
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ข้อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

13 .324 .311 .302 .357 .335 .154 .099 .272 .343 .351 .391 .475 1 .396 .363 .325 .340 .176 .311 .219 .353 
14 .598 .547 .540 .512 .474 .083 .023 .584 .589 .565 .532 .478 .396 1 .659 .568 .396 .106 .524 .474 .373 

15 .539 .533 .448 .513 .511 .076 .077 .499 .617 .537 .467 .441 .363 .659 1 .639 .452 .093 .497 .448 .396 

16 .514 .478 .532 .514 .483 .008 .116 .517 .600 .612 .474 .454 .325 .568 .639 1 .624 .066 .565 .456 .375 

17 .396 .353 .467 .499 .397 .062 .062 .339 .469 .552 .451 .493 .340 .396 .452 .624 1 .154 .489 .326 .344 

18 .085 .059 .105 .129 .138 .212 .247 .068 .123 .146 .141 .125 .176 .106 .093 .066 .154 1 .200 .118 .187 

19 .462 .430 .458 .469 .482 .044 .129 .392 .567 .595 .490 .459 .311 .524 .497 .565 .489 .200 1 .572 .442 

20 .453 .408 .419 .405 .436 .030 .148 .363 .469 .478 .345 .334 .219 .474 .448 .456 .326 .118 .572 1 .476 

21 .317 .322 .351 .327 .365 .141 .014 .262 .359 .350 .361 .318 .353 .373 .396 .375 .344 .187 .442 .476 1 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาที่มีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อ

องค์การของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัย 
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ค าชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ลงใน  ที่ตรงกับข้อมูลของท่าน 
 
เพศ       ชาย      หญิง 
อาย ุ       น้อยกว่า 30 ปี        31-40 ปี 
          41-50 ป ี         มากกว่า 50 ป ี
ระดับการศึกษา         ต่ ากว่าปริญญาตรี                  ปริญญาตรี 
           ปริญญาโท         ปริญญาเอก 
ประสบการณ์การท างาน (ก่อนการท างานที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้)   

      ไม่มีประสบการณ์        น้อยกว่า 5 ปี 
      5-10 ป ี         มากกว่า 10 ปี 

ประสบการณ์การท างานที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ 
          น้อยกว่า 5 ปี        5-10 ปี 

     10-15 ป ี         มากกว่า 15 ปี 
รูปแบบการจ้าง 

     ข้าราชการ                           พนักงานราชการ 
     พนักงานมหาวิทยาลัย             พนักงานเงินรายได้  
     ลูกจ้างประจ า                      อื่นๆโปรดระบุ ……… 

หน่วยงาน                              สังกัดส านักงานอธิการบดี 
    โปรดระบุชื่อกอง/ส านักงาน/ศูนย์  ……………................ 
                                          สังกัดคณะ          

โปรดระบุชื่อคณะ/สถาบัน/ส านัก ………………….............. 
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ระดับขั้น 

                                           เช่ียวชาญพิเศษ                  เชี่ยวชาญ 
                                           ช านาญการพิเศษ                ช านาญการ 
                                           ปฏิบัติการ 
อัตราเงินเดือน (บาท)       น้อยกว่า 10,000 บาท     10,000-20,000 บ า ท
         20,000-30,000   บาท      30,000-40,000    
                                             40,000- 50,000  บาท           มากกว่า 50,000บาท   
 
เพศของหัวหน้างาน        ชาย        หญิง 
อายุของหัวหน้างาน        น้อยกว่า 30 ปี       31-40 ปี 
          41-50 ปี        มากกว่า 50 ปี 
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้างาน  

     น้อยกว่า 1 ปี       1-5 ปี 
     5-10 ปี        มากกว่า 10 ปี         

ส่วนที่ 2 การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าของหัวหน้างาน 

ค าชี้แจง ในการตอบค าถามแต่ละข้อ โปรดพิจารณาว่าหัวหน้างานของท่านมีการ
ปฏิบัติตน ในสภาวการณ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้ตามที่ได้บรรยายไว้ในแต่ละข้ออยู่ในระดับใด 
แล้วท าเครื่องหมาย     ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ เพียงช่องเดียว และ
โปรดตอบให้ครบทุกข้อ   หากท่านตอบ 
 ระดับ 5 หมายถึง หัวหน้างานของท่านปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ 

ระดับ 4 หมายถึง หัวหน้างานของท่านปฏิบัติบ่อยคร้ัง 
ระดับ 3 หมายถึง หัวหน้างานของท่านปฏิบัติในบางครั้ง 
ระดับ 2 หมายถึง หัวหน้างานของท่านปฏิบัตินานๆคร้ัง 
ระดับ 1 หมายถึง หัวหน้างานของท่านไม่เคยปฏิบัติเลย 
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ข้อ รายการ ระดับความคิดเห็น 
ส ม่ า 
เสมอ 
 
(5) 

บ่ อ ย
ครั้ง 
 
(4) 

บ า
งครั้
ง 
(3) 

น า น
ๆครั้ง 
 
(2) 

ไม่เคย
เลย 

 
(1) 

1. หัวหน้างานของท่านท าให้ท่านเกิดความรู้สึกดีๆโดยการ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเสียสละตนเพื่อส่วนรวม 

     

2. หัวหน้างานของท่านใช้ค าพูดที่เข้าใจง่าย อธิบายให้ทราบว่า
ท่านจะต้องท าอะไรและควรท าอะไร 

     

3. หัวหน้างานของท่านสามารถท าให้ท่านมองปัญหาต่างๆ ที่
เกิดข้ึนด้วยวิธีคิดแบบใหม่ๆ 

     

4. หัวหน้างานของท่านรู้จักข้อดีข้อเสียของท่านและช่วยให้ท่าน
สามารถพัฒนาตนเองได้ 

     

5. หัวหน้างานของท่านชี้แจงให้ท่านทราบว่าท่านจะต้องท า
อะไรบ้าง เพ่ือที่จะได้รับประโยชน์จากการท างานนั้นๆ 

     

6. หากงานต่างๆยังด าเนินไปได้หัวหน้างานของท่านจะไม่
พยายามเปลี่ยนแปลงอะไร 

     

7. หัวหน้างานของท่านปล่อยให้ท่านด าเนินการท างานด้วยวิธี
แบบเดิมๆ เสมอ 

     

8. ท่านมีความเลื่อมใสศรัทธาต่อหัวหน้างานของท่าน      
9. หัวหน้างานของท่านสร้างสรรค์ภาพที่น่าดึงดูดใจให้ท่านเห็น

ว่าสามารถท างานนั้นๆ ได้ 
     

10. หัวหน้างานของท่านแนะแนวทางใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาที่
ยุ่งยากให้แก่ท่าน 

     

11. หัวหน้างานของท่านเอาใจใส่กับลูกน้องที่ก าลังประสบปัญหา
เป็นรายบุคคล 

     

12. หัวหน้างานของท่านให้การยอมรับ ชื่นชม หรือให้รางวัลตอบ
แทนเมื่อท่านท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย 

     

13. อะไรก็ตามที่ท่านต้องการ หัวหน้างานของท่านตกลงด้วย
เสมอ 
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ข้อ รายการ ระดับความคิดเห็น 
ส ม่ า 
เสมอ 
 
(5) 

บ่ อ ย
ครั้ง 
 
(4) 

บ า
งครั้
ง 
(3) 

น า น
ๆครั้ง 
 
(2) 

ไม่เคย
เลย 

 
(1) 

14. ท่านรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับหัวหน้างานของท่าน      
15. หัวหน้างานของท่ านช่วยให้ท่ านเห็นว่างานที่ท านั้นมี

ความหมาย 
     

16. หัวหน้างานของท่านกระตุ้นให้ท่านทบทวนความคิดและ
พิจารณาในเรื่องที่ไม่เคยสงสัยหรือมองเห็นว่าเป็นปัญหามา
ก่อนได ้

     

17. หัวหน้างานของท่านจูงใจให้ท่านเห็นว่าจะได้รับอะไรตอบ
แทนหากท างานได้ส าเร็จ 

     

18. หัวหน้างานของท่านไม่ซักถามอะไรจากท่าน ยกเว้นเป็นเรื่อง
ส าคัญจริงๆ 

     

19. หัวหน้างานของท่านสังเกตการณ์ท างานและช่วยท่านแก้ไข
ให้ถูกต้องก่อนเกิดความผิดพลาดเพ่ือให้ผลงานได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

     

20. หัวหน้างานของท่านใช้กฎระเบียบและวางแนวปฏิบัติเพ่ือ
ป้องกันความผิดพลาดในการท างาน 

     

21. หัวหน้างานของท่านเข้าไปมีส่วนร่วมหรือช่วยแก้ไขปัญหาก็
ต่อ เมื่ อท่ านท างานผิดพลาด หรือได้ผลต่ ากว่าเกณ ฑ์
มาตรฐาน 
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ส่วนที ่3  แบบสอบถามความผูกพันต่อองค์การ 
ค าชี้แจง  ท าเครื่องหมาย ✓ลงในช่องที่ตรงกับความรู้สึกของท่านมากที่สุดเพียง
ข้อเดียว และโปรดตอบค าถามให้ครบทุกข้อ โดยหากท่านตอบ 
 

ระดับ 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
ระดับ 3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
ระดับ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 

 
ข้อ 
 

รายการ ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. ท่านเต็มใจปฏิบัติงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่มหาวิทยาลัยตั้งไว้ 

     

2. ท่านยอมรับและปฏิบัติตามค่านิยมหรือวัฒนธรรมการท างาน
จริงของมหาวิทยาลัย 

     

3. ท่านมักพูดถึงความดีหรือความประทับใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย
ของท่านให้เพ่ือนและผู้อื่นฟังเสมอ 

     

4. ท่านยอมรับงานที่หน่วยงานมอบหมายให้รับผิดชอบ อย่าง
เต็มใจ แม้จะไม่ตรงกับความสามารถของท่านก็ตาม 

     

5. เป้าหมายของมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับแนวความคิดของ
ท่าน 

     

6. ท่านจะชี้แจงด้วยเหตุผลทันที หากมีบุคคลอ่ืนกล่าวหาหรือ
วิพากษ์ วิจารณ์มหาวิทยาลัยของท่านในทางที่ไม่ถูกต้อง 

     

7. ท่านทุ่ม เทความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ งานเพ่ือ
มหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ 

     

8. ท่านมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพ่ือจะสามารถท างานให้
มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ 

     



 

 

ข้อ รายการ ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด  
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

9. ท่านท างานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตรงตามเวลาที่ก าหนด
ทุกครั้ง 

     

10. ท่านยินดีที่จะท าหน้าที่ให้ดีที่สุดเพ่ือให้มหาวิทยาลัยบรรลุ
เป้าหมายตามที่ได้ตั้งไว้ 

     

11. ท่านเต็มใจที่จะทุ่มเทก าลังความสามารถมากกว่าที่ได้รับ
การคาดหวังเพ่ือช่วยให้มหาวิทยาลัยประสบความส าเร็จ 

     

12.  เมื่อถึงเวลาเลิกงาน หากยังไม่เสร็จงาน ท่านก็เต็มใจที่จะ
อยู่เพื่อท างานต่อจนเสร็จหรือน ากลับไปท าต่อที่บ้าน 

     

13. ท่านมาปฏิบัติงานโดยไม่ขาดงาน หากจ าเป็นจะยื่นใบลา
งานล่วงหน้า 

     

14. ท่านมีความพยายามท างานที่ท้าทายเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัยเสมอเมื่อมีโอกาส 

     

15. ท่านเต็มใจที่จะท างานตอบสนองนโยบายส าคัญของ
มหาวิทยาลัย แม้ว่านโยบายนั้นจะไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของท่าน 

     

16. ท่านตั้งใจที่จะปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยจนเกษียณอายุ
ราชการ เพราะมีความผูกพันกับมหาวิทยาลัย 

     

17. ถึงแม้ว่าท่านจะมีโอกาสเปลี่ยนงานใหม่ที่มีระดับต าแหน่ง
และเงินเดือนใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย ท่านก็เต็มใจที่จะ
ท างานที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ต่อไป 

     

18. ท่านมีความใส่ใจและห่วงใยต่ออนาคตของมหาวิทยาลัย 
เมื่อมหาวิทยาลัยเกิดปัญหา เช่น จ านวนนักศึกษาที่มา
สมัครเรียนลดลง 

     

19. ท่ าน เข้ าไปมีส่ วนร่วมในการท ากิจกรรมต่ างๆ  ของ
มหาวิทยาลัยเสมอๆ 
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ข้อ 
 

รายการ ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

20. ท่านเต็มใจหากมีการเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบไปท า
หน้าที่ ใหม่ที่อาจจะไม่ถนัด แต่ เพ่ือความเหมาะสมของ
มหาวิทยาลัย 

     

 
 
ส่วนที่ 4  ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะหัวหน้างาน (หากมี) 

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………...........................................................................................................................
.............................................................................. 



 

 

184 

 

 
 



 

 

185 

 
 



 

 

186 



 

 

ประวัติผู้เขียน  

 

ประวัติผู้เขียน 
  

ช่ือ-นามสกุล นางสาว ณฏัฐาพชัญ ์มงคลธารณ์ 

ประวติัการศึกษา บญัชีบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ)    

วทิยาลยันานาชาติ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2553  
        

ทุนส่งเสริมการศึกษา พ.ศ. 2559  

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
        

รางวลัเรียนดี คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์สาขาพฒันาองคก์าร พ.ศ. 2559  

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ประสบการณ์การท างาน วทิยากรทางดา้นการพฒันาและฝึกอบรม  พ.ศ.2560   
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America and Caribbean Trade Center International Conference         
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มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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