
บทที� 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเรื
 องความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผูน้ําของกับความผูกพนัต่อ

องคก์ารของพนกังาน บริษทั แปลน  เอสเตท จาํกดั สามารถสรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และ
ขอ้เสนอแนะไดด้งันี-  

 
สรุปผลการศึกษา 

 

             1. ผูต้อบแบบสอบถาม มีจาํนวน 154 คนเป็นเพศชายและหญิงเท่ากนัคือ จาํนวน 77 คน คิด
เป็นร้อยละ 50.00 อายุ ระหว่าง 31-40 ปี จาํนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 50.49 อายุการทาํงาน 
ระหวา่ง 1-5 ปี จาํนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 56.49 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 101 คน คิด
เป็นร้อยละ 65.60 สถานภาพโสด จาํนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 60.39 พนักงานปฏิบติัราชการ 
จาํนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 63.64 และเงินเดือน 15,001-25,000 บาท จาํนวน 72 คน คิดเป็นร้อย
ละ 46.75 
             2. ระดบัความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังานบริษทัแปลน เอสเตท จาํกดั ภาพรวมมีการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง เมื
อพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นจิตใจอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยขอ้ที
 2 
ท่านจะปฏิบติังานที
ไดรั้บมอบหมายอยา่งเต็มความสามารถเพื
อความสําเร็จขององค์การ มีผลการ
ประเมินสูงสุด ด้านการคงอยู่ ในระดบัปานกลาง โดยข้อที
 3 ท่านรู้สึกว่าบริษทันี- ได้ให้โอกาศ
ผูป้ฏิบติังานไดท้าํงานตามความถนดั มีผลการประเมินสูงสุด และดา้นบรรทดัฐานอยูใ่นระดบัปาน
กลาง โดยขอ้ที
 6 ท่านเตม็ใจที
จะปฏิบติัตามนโยบายของบริษทั มีผลการประเมินสูงสุด   
             3. รูปแบบภาวะผูน้าํของผูบ้งัคบับญัชาตามการรับรู้ของพนกังานภาพรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลางเมื
อพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นผูน้าํแบบมุ่งงาน อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยขอ้ 2 คาํชี-ขาดของ
ผูบ้งัคบับญัชาถือเป็นขอ้สิ-นสุดมีผลการประเมินสูงสุด ดา้นผูน้าํแบบมุ่งคน อยู่ในระดบัปานกลาง 
โดยขอ้ 1 ผูบ้งัคบับญัชาของท่านยินดีรับฟังความคิดเห็นของผูป้ฏิบติังานในหน่วยงาน มีผลการ
ประเมินสูงสุด   
             4. ภาวะผูน้าํของผูบ้งัคบับญัชาตามการรับรู้ของพนกังานมีความสัมพนัธ์ต่อระดบัความ
ผกูพนัต่อองค์การของพนกังานในทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที
ระดบั .05 Pearson 
Correlation 0.521 sig 0.000 
 



 66

 

อภิปรายผลการศึกษา 

              

             1.  ระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานบริษทัแปลน เอสเตท จาํกดั ภาพรวมมีการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง เมื
อพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นจิตใจอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยขอ้ที
 2 
ท่านจะปฏิบติังานที
ไดรั้บมอบหมายอยา่งเต็มความสามารถเพื
อความสําเร็จขององค์การ มีผลการ
ประเมินสูงสุด และขอ้ที
 6 ท่านทุ่มเทความพยายามที
จะทาํงานให้ดีที
สุดเพื
อเป้าหมายของบริษทั 
สอดคลอ้งกบั Blessing White (2005 อา้งใน วิกนัยา นนสะดู, 2549 : 30) จากการศึกษาเรื
องความ
ทุ่มเทต่อองค์การของพนักงาน พบว่า คุณค่าของความทุ่มเทต่อองค์การของพนักงานมีผลต่อ
คุณภาพของสินคา้และบริการ ความสามารถในการแข่งขนัขององคก์าร ความจงรักภกัดีของลูกคา้
และผลกาํไรของผูถื้อหุ้นและ Hewitt Associates (2005 อา้งใน วิกนัยา นนสะดู,2549 : 31) กล่าววา่ 
ความทุ่มเทต่อองคก์ารของพนกังานเท่ากบัความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั (Employee Engagement 
=Competitive Advantage) เมื
อพนกังานมีความผกูพนั จะส่งผลใหอ้งคก์ารเจริญเติบโตเพิ
มขึ-น 20 % 
มากกวา่ที
จะทาํให้องคก์ารเจริญเติบโตลดลง ซึ
 งไดท้าํการสํารวจจากพนกังานประมาณ 4 ลา้นคน 
พบวา่องคก์ารมีการเจริญเติบโต อธิบายค่าเฉลี
ยของรายไดใ้น 5 ปี นั-นมีการเจริญเติบโตเพิ
มขึ-น 
10 % หรือมากกวา่นั-น ดงันั-น ควรสร้างกิจกรรมที
ช่วยพฒันาให้พนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์าร
ของพนกังานบริษทัแปลน เอสเตท จาํกดั เช่น กิจกรรมการดาํเนินงานที
เป็นกลุ่ม การแลกเปลี
ยน
เรียนรู้ระหวา่งคนในหน่วยงานเดียวกนั ระหวา่งแผนก เพราะดา้นความผูกพนัมีภาพรวมมีคะแนน
อยูเ่พียงระดบัปานกลางเท่านั-น  
             2. ดา้นการคงอยู ่มีคะแนนในระดบัปานกลาง โดยขอ้ที
 3 ท่านรู้สึกวา่บริษทันี- ไดใ้ห้โอกาศ
ผูป้ฏิบติังานไดท้าํงานตามความถนดัมีผลการประเมินสูงสุด) รองลงมาคือ ขอ้ที
 4 ความผูกพนักบั
บริษทันี- เกิดจากการไดท้าํงานที
ตรงกบัความรู้ความสามารถและความกา้วหนา้ในอาชีพ  ซึ
 งทั-ง 2 ขอ้
มีคะแนนใกลเ้คียงกนั อีกทั-งสอดคลอ้งกบั Baron (1986 อา้งใน เกรียงศกัดิe  ศรีสมบติั, 2551) ที
กล่าว
วา่ พนกังานที
มีความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัสูงจะเตม็ใจใชค้วามพยายามอยา่งมากในการทาํงาน
ให้กบัองคก์าร ซึ
 งในหลาย ๆ กรณีความพยายามดงักล่าว มีผลทาํให้การปฏิบติังานอยูใ่นระดบัสูง
กวา่คนอื
นๆ ดงันั-น ควรสร้างแรงจูงใจที
ช่วยให้พนกังานมีความตอ้งการที
จะปฏิบติังานในบริษทั
แปลน เอสเตท จาํกดั เช่น สวสัดิการที
เหมาะสม เพราะมีภาพรวมดา้นการคงอยู่มีคะแนนอยูเ่พียง
ระดบัปานกลางเท่านั-น 
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              3. รูปแบบภาวะผูน้าํของผูบ้งัคบับญัชาตามการรับรู้ของพนกังานภาพรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง เมื
อพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นผูน้าํแบบมุ่งงาน อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยขอ้ 2 คาํชี-ขาดของ
ผูบ้งัคบับญัชาถือเป็นขอ้สิ-นสุดมีผลการประเมินสูงสุด ซึ
 งสอดคลอ้งกบั John M. Pfiffner and 
Robert V.Presthus, Public Administration. (New York : The Ronald Press Company, 1960) 
pp.92-93 อา้งใน ศาสตราจารยส์มพงศ ์เกษมสิน, 2526 : 219-220 ที
ให้ความหมาย “ภาวะผูน้าํ ” คือ 
การที
ผูน้าํใชอิ้ทธิพลหรืออาํนาจหนา้ที
ในความสัมพนัธ์ซึ
 งมีอยู่ต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในสถานการณ์
ต่าง ๆ เพื
อ ปฏิบติัการและอาํนวยการให้บรรลุผลตามเป้าหมายที
ไดก้าํหนดไว ้โดยใชก้ระบวนการ
ติดต่อซึ
 งกนัและกนั ดงันั-น ภาวะผูน้าํจึงมีความสําคญัต่อผูร่้วมงาน ต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ต่อสถาบนั 
และต่อความสําเร็จขององคก์าร ซึ
 งบริษทัแปลนเอสเตท จาํกดั มีผูน้าํแบบมีส่วนร่วม (Participative 
Leader) ซึ
 งจะกระจายอาํนาจในการจดัการ การตดัสินใจในเรื
องต่าง ๆ จะไม่ทาํเองคนเดียว จะใช้
การประชุมปรึกษาจากกลุ่ม โดยเขาจะนาํปัญหาต่าง ๆ มาสู่กลุ่ม แต่ในบางส่วนจะเป็นแบบผูน้าํ
แบบอตัตาธิปไตย (Autocratic Leader) คือ จะยึดอาํนาจในการมอบหมายอาํนาจหน้าที
และการ
วินิจฉัยสั
งการไวก้บัตวัเอง เขาจะเป็นผูที้
สร้างสภาพการทาํงานให้แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (Richard 
Daft,1999 อา้งใน เอื-อมพร บวัสรวง) ทาํให้การดาํเนินงานของบริษทัแปลนเอสเตท จาํกดั มีความ
เหมาะสม 
             4. ภาวะผูน้าํของผูบ้งัคบับญัชาตามการรับรู้ของพนักงานมีความสัมพนัธ์ต่อระดบัความ
ผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานในทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที
ระดบั .05 สอดคลอ้ง
กบั เทพพนม เมืองแมนและสวิง สุวรรณ (2529 : 10) ที
ไดใ้ห้ความหมายของการรับรู้ คือ 
กระบวนการแปลหรือตีความจากสิ
งเร้าแห่งสัมผสัที
ไดรั้บ เป็นสิ
งหนึ
งสิ
งใดที
มีความหมายเป็นที

รู้จกัและเขา้ใจ และมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ
งเร้านั-น โดยทั-งหมดนี- ขึ-นอยูก่บัประสบการณ์ในอดีต 
ทศันคติ และการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล ส่วน Institute for Employment Studies หรือ IES (2007) 
ให้ความหมายของ Engagement วา่เป็นทศันคติเชิงบวกของพนกังานต่อองค์กรและต่อคุณค่าของ
องค์กร พนกังานที
มี Engage จะตระหนกัต่อบริบททางธุรกิจและทาํงานกบัเพื
อนร่วมงานเพื
อ
ปรับปรุงผลการปฏิบติังานเพื
อประโยชน์ขององคก์ร องคก์รตอ้งทาํการพฒันาและให้การอบรมเพื
อ
สร้าง Engagement เป้าหมายเดียวกนักบัองคก์รใหเ้ขา้มาทาํงานร่วมกนั ซึ
 งเมื
อไดม้าแลว้ก็จะตอ้งหา
วธีิการรักษาคนดีคนเก่งเหล่านี-ไวใ้หอ้ยูก่บัองคก์รอยา่งยาวนานที
สุด ซึ
 งแต่เดิมการรักษาคนดีคนเก่ง
ไว ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของMethieu and Zajac (1990) ไดร้วบรวมผลการศึกษาวิจยัเรื
องความ
ผกูพนัต่อองคก์รระหวา่งปี ค.ศ. 1980-1988 จาํนวนกวา่ 200 งานวิจยัเพื
อทาํการวิเคราะห์หาปัจจยัที

ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร พบวา่ รูปแบบผูน้าํแบบมุ่งเนน้งาน ผูน้าํแบบมุ่งสร้างความสัมพนัธ์ 
และผูน้าํแบบเปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วม มีผลต่อระดบัความผูกพนัต่อองค์กรของ
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พนักงานในทางบวก ทั-งยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของนุตชา ภิญโญภาพ (2547) ศึกษาเรื
 อง 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองคก์ร กรณีศึกษาบริษทัขนส่ง
ขา้วขา้มชาติแห่งหนึ
ง พบวา่ ความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ความผกูพนัต่อ
องคก์รดา้นความรู้สึก อยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันั-น ภาวะผูน้าํของผูบ้งัคบับญัชาตามการรับรู้ของ
พนักงานยิ
งมีมาก จะทาํให้พนักงานมีระดับความผูกพนัต่อองค์การมากยิ
งขึ- นด้วย จึงควรจัด
ฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพภาวะผูน้าํให้กบัผูบ้งัคบับญัชา เพื
อพนกังานให้มีความรักในองคก์ารมาก
ยิ
งขึ-นดว้ย 
 
ข้อเสนอแนะ 

              
             1. ผูบ้ริหารบริษทัแปลนเอสเตท จาํกดั ควรส่งเสริมใหมี้กิจกรรมที
ส่งเสริมระดบัความ
ผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานบริษทัแปลน เอสเตท จาํกดัใหมี้เพิ
มมากยิ
งขึ-น เพราะถา้พนกังานมี
ความผกูพนัต่อองคก์รจะทาํใหพ้นกังานปฏิบติังานในหนา้ที
ไดดี้มากยิ
งขึ-น รักที
จะทาํงานของ
ตนเอง เกิดความมุ่งมั
นที
จะทาํใหง้านประสบความสาํเร็จ 
              2. จากการศึกษาพบวา่ ท่านจะทาํงานที
บริษทั แปลน เอสเตท จาํกดั จนเกษียณมีคะแนนตํ
า
ที
สุดจึงควรมีการปรับปรุงทศันคติของพนกังานใหมี้ความรักและผกูพนัในองคก์าร  เพื
อเป็นการ
กระตุน้สร้างแรงจูงใจในการทาํงาน  
             3. จากการศึกษาพบวา่ รูปแบบภาวะผูน้าํของผูบ้งัคบับญัชาตามการรับรู้ของพนกังานภาพ
รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง จึงควรปรับปรุงรูปแบบการบริหารใหมี้ความชดัเจนตามการรับรู้ของ
พนกังาน เพื
อใหพ้นกังานสามารถรับรู้ถึงเป้าหมาย และวตัถุประสงคที์
แทจ้ริงของงานที

ผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย แลว้นาํไปปฏิบติัใหป้ระสบความสาํเร็จตามเป้าหมายที
ตั-งไว ้
             4. จากการศึกษาพบวา่ ระดบัการศึกษาในระดบั ปวส. หรือเทียบเท่ามีระดบัความผกูพนัต่อ
องคก์ารมีคะแนนตํ
า อาจเป็นเพราะปัจจยัเรื
องการบริหารงานภายใน เช่นการเลื
อนขั-นเลื
อนตาํแหน่ง 
และการมอบหมายงานที
สาํคญัใหรั้บผิดชอบ ผูบ้ริหารจึงควรใหมี้ความชดัเจนจดัทาํโครงการเลื
อน
ขั-นเลื
อตาํแหน่ง (Career Part) ที
ชดัเจนเพื
อใหพ้นกังานในทุกระดบัรับทราบและนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง  
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ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยครั"งต่อไป 

      
             1. ควรมีการศึกษาด้วยวิธีวิจยัเชิงคุณภาพควบคู่ไปด้วย เพื
ออธิบายรายละเอียดของ
ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้ํากบัความผูกพนัของพนักงานต่อองค์กร บริษทั 
แปลน เอสเตท จาํกดั โดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารถึงรูปแบบภาวะผูน้ําที
ใช้ในการทาํงาน และ             
ทิศทางการดาํเนินงานของบริษทัในอนาคต รวมทั-งสัมภาษณ์พนกังานระดบัปฏิบติังาน เพื
อให้ได้
สารสนเทศเกี
ยวกบัการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ รวมถึงระดบัความผูกพนัของพนกังานต่อองค์กร 
แล้วนาํมาวิเคราะห์ วางแผนให้มีเกิดความเขา้ใจระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและพนักงาน ทาํให้การ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ
งขึ-น 
             2. ควรมีการศึกษาแนวทางหรือกระบวนการหรือวิธีการที�ส่งเสริม สนบัสนุนความผกูพนั
ของพนักงานต่อ บริษทั แปลน เอสเตท จาํกดั เพื�อใช้เป็นขอ้มูลในการพฒันาและส่งเสริมให้
พนักงานมีความผูกพนัต่อ บริษทั แปลน เอสเตท จาํกดัมากยิ�งขึ&น ทาํให้ได้สารสนเทศที�เป็น
ประโยชน์กบัผูน้าํบริษทั แปลน เอสเตท จาํกดัสามารถนาํผลมาใชว้างแผนการดาํเนินงานต่อไป 

 
 

 


