
บทที� 1 
บทนํา 

 
  
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

  
 ในสภาวะที�การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของโลกและประเทศไทยมีความเปลี�ยนแปลง
อยา่งรวดเร็วและตลอดเวลา การดาํเนินธุรกิจต่าง ๆ มีการแข่งขนักนัสูงมาก ไม่วา่จะใแง่มุมของการ
ผลิต การบริการ การตลาด เป็นผลให้การบริหารจาํเป็นตอ้งมีการปรับตวัอยูเ่สมอองคก์ารทั/งหลาย
ต่างหนัมาใหค้วามสาํคญักบัการบริหารทรัพยากรมนุษยม์ากขึ/น เพราะทรัพยากรมนุษยถื์อไดว้า่เป็น
ทรัพยากรที�สําคญัที�สุดของการบริหารองค์การในปัจจุบนั องค์กรใดปราศจากบุคลากรที�มีความรู้
ความสามารถ องคก์ารนั/นก็ยากที�จะพฒันาใหป้ระสบความสําเร็จตามเป้าประสงคไ์ด ้ปัญหาอยูที่�วา่
จะทาํอยา่งไร จึงจะสามารถบริหารและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ ให้เป็นกาํลงัสําคญัในการพฒันา
ศกัยภาพขององค์กรไดโ้ดยเฉพาะอยา่งยิ�งในสภาวการณ์การแข่งขนัที�รุนแรงในปัจจุบนั (Collins, 
2001 อา้งใน ทวศีกัดิB  สูทกวาทิน, 2548 : 15)  
 ดงันั/นการที�บริษทัแปลน เอสเตท จาํกดั จะสามารถผ่านพน้วิกฤตการณ์และบรรลุตาม
วิสัยทศัน์ที�ไดก้าํหนดไวน้ั/น สิ�งที�สําคญัอยา่งยิ�งคือการที�ผูบ้ริหารระดบัสูง ระดบักลาง และระดบั
ล่าง รวมทั/งพนกังานทุกคนในองคก์ารจะตอ้งร่วมมือร่วมใจกนัทาํงานตามบทบาทหนา้ที�ของตน
อย่างเต็มที�และเต็มความสามารถ และตามหลักการบริหารแล้ว ผูบ้ริหารในฐานะที�เป็น
ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูน้าํก็ตาม เป็นปัจจยัที�สําคญัประการหนึ�งที�จะให้องคก์ารมีการพฒันาไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ เพราะผูบ้งัคบับญัชาที�มีรูปแบบภาวะผูน้าํที�มีประสิทธิภาพจะสามารถโนม้นา้วจูงใจ
ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานบรรลุวตัถุประสงค ์ เพิ�มระดบัแรงจูงใจ และความเต็มใจที�จะทุ่มเท
ปฏิบติังาน เกิดความจงรักภกัดี ความยึดมั�นผูกพนัต่อองค์การ และส่งผลถึงความสําเร็จของ
หน่วยงาน ดงันั/นรูปแบบภาวะผูน้าํจึงเป็นสิ�งที�นกัทฤษฎีหลายท่านไดใ้หค้วามสนใจศึกษามาชา้นาน
จนเกิดทฤษฎีเกี�ยวกบัรูปแบบภาวะผูน้าํอยู่หลายแนวคิด ซึ� งส่วนใหญ่เป็นแนวคิดที�มีเนื/อหาและ
โครงสร้างของทฤษฎีที�สร้างขึ/นมาจากบริบทของสังคมในประเทศตะวนัตก (วนัดี ทบัทิม, 2546: 4) 
 สําหรับความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์าร Allen and Meyer (1990, p.276-277) เสนอวา่
ความผกูพนัต่อองคก์ารเป็นความรู้สึกที�พนกังานมีต่อองคก์าร โดยเป็นสิ�งเหนี�ยวรั/ งให้คนยงัอยูใ่น
องคก์าร ซึ� งประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 ดา้นดว้ยกนั คือ 1. ความผกูพนัอนัเนื�องมาจากอารมณ์
(Affective Commitment) หมายถึง การมีอารมณ์ยึดมั�นรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ� งและเกี�ยวขอ้งกบั
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องค์การอยา่งแนบแน่น 2. ความผูกพนัอนัเนื�องมาจากการลงทุน (Continuance Commitment)
หมายถึง ความผกูพนัที�เป็นผลมาจากการรับรู้ถึงสิ�งที�อาจสูญเสียไปหากออกจากองคก์าร 3. ความ
ผกูพนัอนัเนื�องมาจากหนา้ที� (Normative Commitment) หมายถึง ความรู้สึกวา่เป็นพนัธะหนา้ที�ที�
จะตอ้งอยู่กบัองคก์ารต่อไป และการที�บุคลากรมีความผูกพนัต่อองค์การสูงจะแสดงพฤติกรรมที�
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความจงรักภกัดี มีความเชื�อและยอมรับค่านิยมขององคก์าร และเต็มใจที�จะทุ่มเท
ทั/งความคิด สติปัญญา ในการทาํงานเพื�อความสําเร็จและเพื�อรักษาผลประโยชน์ขององค์การ 
รวมทั/งพร้อมที�จะเป็นสมาชิกขององคก์ารตลอดไป ไม่วา่องคก์ารจะตกอยูใ่นสภาวการณ์ใดก็ตาม 
ดงัจะเห็นไดจ้ากงานวิจยัของ Steers & Porter (1991 : 35) ที�พบว่าความผูกพนัต่อองคก์ารมี
ความสัมพนัธ์ทางลบกบัอตัราการลาออกจากงานของพนกังาน กล่าวคือพนกังานที�มีความผกูพนัต่อ
องคก์ารมีแนวโนม้ที�จะลาออกตํ�ากวา่พนกังานที�ไม่มีความผกูพนัต่อองคก์าร 
 สาํหรับปัจจยัที�มีผลต่อระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานนั/น พบวา่มีหลายปัจจยัที�
มีอิทธิพลต่อระดบัความผูกพนัต่อองค์การของพนกังาน และปัจจยัส่วนบุคคลถือไดว้่าเป็นปัจจยั
หนึ� งที�มีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานดงัจะเห็นไดจ้ากงานวิจยัที�พบว่าเพศ อาย ุ
และอายงุานและอายงุานในตาํแหน่ง มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน 
(วไิลพรคมัภิรารักษ.์ 2542 : 124) 
 นอกจากนี/ ปัจจยัหนึ�งในหลายๆงานวิจยัทดสอบแลว้พบวา่มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร
ของพนกังานไดแ้ก่ ภาวะผูน้าํรวมไปถึงการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํของผูบ้งัคบับญัชาในองค์การ
เนื�องจากผูบ้งัคบับญัชาเป็นผูที้�มีอิทธิพลต่อพนกังานในทุกๆ วนัของการทาํงาน ไม่วา่จะเป็นในเรื�อง
ของการตั/งเป้าหมายในการทาํงาน การจดัรูปแบบการทาํงาน การควบคุมดูแล ตลอดจนการให้คุณ
ให้โทษแก่พนกังานภายใตก้ารบงัคบับญัชา จึงไม่น่าแปลกใจที�ในปัจจุบนั องค์การทั/งหลายทั/ง
ภาครัฐและเอกชนจะมุ่งเนน้ที�การพฒันาภาวะผูน้าํของผูบ้งัคบับญัชาในองคก์รของตน ส่วนหนึ�งก็
เพื�อเป็นตวัผลกัดนัระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน 
 บริษทัแปลน เอสเตท จาํกดั ในเครือ บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจ
ดา้นการบริหารและการจดัการอสังหาริมทรัพย ์โดยบริษทัรับบริหารและจดัการอสังหาริมทรัพย์
ใหก้บักลุ่มบริษทัเงินทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และกลุ่มบริษทัในเครือ ที�เริ�มจากการสร้างชื�อเสียง
จากบริษทั แปลน อาคิเต็ค จาํกดั ดา้นการออกแบบงานสถาปัตยกรรม จนเป็นที�รู้จกัในวงการอยา่ง
กวา้งขวาง โดยขณะนั/นบริษทั แปลน เอสเตท จาํกดั เป็นเพียงหน่วยงานระดบัฝ่ายหน่วยงานหนึ�งใน
บริษทั แปลน อาคิเต็ค จาํกัด ด้วยความสนใจงานด้านพฒันาที�ดินเป็นทุนเดิม จึงได้รับบริหาร
โครงการให้กบั เจา้ของที�ดินและร่วมลงทุนบา้งในบางโครงการ และได้จดทะเบียนเป็นบริษทั 
แปลน เอสเตท จาํกัด ในปี 2531 บริษทั แปลน เอสเตท จาํกัด เริ� มต้นดาํเนินธุรกิจด้านพฒันา
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โครงการอสังหาริมทรัพย ์มีแนวทาง การดาํเนินธุรกิจที�มุ่งเนน้การพฒันาที�อยูอ่าศยัอยา่งสร้างสรรค ์
และมีเอกลกัษณ์เฉพาะ เพื�อคุณภาพชีวติที�ดีของลูกคา้และสังคมโดยรวม 
 ผูบ้ริหารมีหน้าที�ตัดสินใจสั�งการอย่างใดอย่างหนึ� งอย่างมีประสิทธิภาพโดยการใช้
ทรัพยากรทุกชนิด รวมทั/งบุคลากรที�เกี�ยวขอ้งที�มีอยูใ่หเ้กิดประสิทธิผล โดยผูบ้ริหารมีหนา้ที�ในการ
วางแผนเพื�อการพฒันา การจดัทาํงบประมาณ การจดัทาํและบริหารการเงิน การเสริมสร้างและ
รักษาสัมพนัธภาพที�ดีระหวา่งบุคคลต่างๆ ที�ตอ้งเขา้ไปเกี�ยวขอ้ง และผูที้�อยูใ่ตบ้งัคบับญัชา การ
มอบหมายงาน การประเมินผลงาน และอื�นๆ ซึ� งแสดงให้เห็นว่าทุกบทบาทหน้าที�ของผูบ้ริหาร
จะตอ้งมีแบบภาวะผูน้าํเขา้มาเกี�ยวขอ้งอยูเ่สมอ 
 เนื�องจากผูศึ้กษาปฏิบติังานใน บริษทั แปลน เอสเตท จาํกดั งานวิจยันี/ จึงเนน้ศึกษาเกี�ยวกบั
ลกัษณะของผูน้าํที�มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานใน บริษทั แปลน เอสเตท จาํกดั  
 ดงันั/น ภาวะผูน้าํ (Leadership) หรือ ผูน้าํ จึงเป็นปัจจยัที�สําคญัอยา่งยิ�งต่อการบริหารงาน
เพราะผูน้าํเป็นตวัแทนขององคก์าร และเป็นจุดรวมแห่งพลงัร่วมของบุคคลในองคก์าร ดงันั/น ผูน้าํ
จึงเปรียบเสมือนหลกัชัยในการดาํเนินงาน โดยเฉพาะต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และต่อผลงานใน
ส่วนรวม รูปแบบของผูน้าํจะสะทอ้นใหเ้ห็นประสิทธิภาพของการปฏิบติังานในองคก์ารหรือหน่วย 
ราชการนั/น ๆ เป็นอย่างดี ซึ� งผูน้าํจะเป็นตวัอย่างในการปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและ
ผูร่้วมงาน ดงันั/นผูน้าํจึงมีความสําคญัต่อผูร่้วมงาน ต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ต่อความสําเร็จขององคก์าร
เป็นสําคญั ภาวะผูน้าํ (Leadership) จึงเป็นศิลปะที�จาํเป็นและสําคญัอยา่งยิ�งของนกับริหารที�จะนาํ
หน่วยงานหรือองค์การไปสู่ความสําเร็จ เนื�องจากผูน้าํเป็นผูต้ดัสินใจ วินิจฉัยสั�งการ กาํหนด
นโยบาย การวางแผน และการจูงใจให้พนกังานร่วมใจกนัปฏิบติังาน เพื�อไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกนั
คือเป้าหมายขององคก์าร 
 ในการศึกษารูปแบบของผูน้าํ (Style of Leadership) จะชี/ ให้เห็นพฤติกรรมของผูน้าํและ
ลกัษณะการดาํเนินงานขององคก์ารไดเ้ป็นอยา่งดี และรูปแบบของผูน้าํยงัส่งผลต่อความผกูพนัของ
พนกังานที�มีต่อองคก์ารเป็นอย่างยิ�ง ซึ� งหากพนกังานมีความผูกพนัต่อองค์การจะก่อให้เกิดความ
ซื�อสัตยต่์อองคก์าร และแน่วแน่ที�จะคงความเป็นสมาชิกภาพในองคก์ารไว ้
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
  
 1. เพื�อศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานบริษทัแปลน เอสเตท จาํกดั 
 2. เพื�อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลที�มีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังานบริษทัแปลน 
เอสเตท จาํกดั 
 3. เพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานบริษทั
แปลน เอสเตท จาํกดั 
 

คําถามการศึกษา 

  

 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีเกี�ยวกบัปัจจยัที�มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความผูกพนัต่อ
องคก์ารของพนกังาน ผูศึ้กษาไดก้าํหนดตวัแปรส่วนบุคคลที�ใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ 
 1. เพศ 
 2. อาย ุ
 3. อายงุาน 
 4. ระดบัตาํแหน่ง 
 5. การศึกษา 
 6. สถานภาพสมรส 
 7. ระดบัขั/นเงินเดือน 
 สําหรับตวัแปรภาวะผูน้าํตามการรับรู้ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูศึ้กษาไดพ้ฒันาเครื�องมือโดย
อาศยัทฤษฎีตาข่ายการบริหารงานตามทฤษฎีของเบรคและแมคเชน ( Blake  and McCanse, 1991) 
มาใช้ในการพฒันาเครื�องมือเพื�อทาํการศึกษารูปแบบภาวะผูน้าํของผูบ้งัคบับญัชาเนื�องจากเป็น
ทฤษฏีที�ไดรั้บการนิยมและไดรั้บการยอมรับทั/งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั/งยงัเป็นทฤษฏีที�
แบ่งรูปแบบภาวะผูน้าํโดยอาศยัพฤติกรรมเป็นตวัชี/วดั ซึ� งสามารถทาํความเขา้ใจไดง่้าย 
 ส่วนตวัแปรทางดา้นความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน (Employee Engagement) นั/น ผู ้
ศึกษาไดน้าํแนวความคิดเกี�ยวกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานที�ไดมี้ผูท้าํการศึกษาไว ้มาทาํ
การพฒันาต่อยอดจากการศึกษาของ Allen & Meyer (1990) เกี�ยวกบัลกัษณะของพนกังานที�มีความ
ผกูพนัต่อองคก์าร โดยไดแ้บ่งออกเป็น 3 ดา้นไดแ้ก่ 
 1. ดา้นจิตใจที�พนกังานมีต่อองคก์าร 
 2. ดา้นความปรารถนาในการคงอยูก่บัองคก์าร 
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 3. ความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นบรรทดัฐาน 
 โดยสามารถเขียนเป็นแผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรส่วนบุคคลและการรับรู้
รูปแบบภาวะผูน้าํกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานไดด้งันี/  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
     
 
 

 
 ภาพประกอบที� 1 กรอบแนวความคิดในการศึกษา 
 
สมมติฐานการศึกษา 
 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ อายุงาน ระดบัตาํแหน่ง การศึกษา สถานภาพสมรส 
รายได ้มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน บริษทั แปลน เอสเตท จาํกดั 
 2. ความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน บริษทั แปลน เอสเตท จาํกดั 
 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน 

1.1 เพศ 
1.2 อาย ุ
1.3 อายงุาน 
1.4 ระดบัตาํแหน่ง 
1.5 การศึกษา 
1.6 สถานภาพสมรส 
1.7 รายได ้

ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน    
1. ดา้นจิตใจ 
2. ดา้นการคงอยูก่บัองคก์าร 
3. ดา้นบรรทดัฐาน 

รูปแบบภาวะผู้นํา    
1. แบบมุ่งงาน 
2. แบบมุ่งคน 

 Allen & Meyer (1990) 

 Blake & McCanse (1991) 
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ขอบเขตการศึกษา 

  

 ในการศึกษาครั/ งนี/ มีขอบเขตดา้นเนื/อหาโดยมุ่งเน้นศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั
ส่วนบุคคลกบักบัความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังานบริษทัแปลน เอสเตท จาํกดั และรูปแบบ
ภาวะผูน้าํในแต่ละดา้นตามการรับรู้ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแต่ละรูปแบบกบัความผกูพนัต่อองคก์าร
ของพนกังานบริษทัแปลน เอสเตท จาํกดั 
  

นิยามศัพท์ 

 

 ปัจจยัส่วนบุคคล หมายถึง คุณลกัษณะส่วนตวัของพนกังานไดแ้ก่ 
 - เพศ หมายถึง เพศของพนกังานไดแ้ก่ เพศชาย และ เพศหญิง 
 - อายุตัว หมายถึง อายปัุจจุบนัของพนกังาน 
 - อายุงาน หมายถึง ระยะเวลาที�พนกังานมีสถานะเป็นพนกังานขององคก์าร 
 - ระดับตําแหน่ง หมายถึง ตาํแหน่งของพนกังานตามโครงสร้างตาํแหน่งของ บริษทัแปลน 
เอสเตท จาํกดัไดแ้ก่ พนกังานระดบัปฏิบติัการ พนกังานระดบับงัคบับญัชาและ 
พนกังานระดบัจดัการ 
 - เงินเดือน หมายถึง ระดบัขั/นเงินเดือนที�พนกังานไดรั้บในปัจจุบนัโดยแบ่งออกเป็นตํ�ากวา่ 
15,000 บาท, 15,001 - 20,000 บาท, 25,001 - 30,000 บาท, 35,001 - 40,000 บาท และ 
มากกวา่ 45,000 บาท 
 - การศึกษา หมายถึง ระดบัการศึกษาขั/นสูงสุดที�พนกังานสําเร็จการศึกษาในปัจจุบนัไดแ้ก่ 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั/นสูง ปริญญาตรี ปริญญาโท สูงกวา่ปริญญาโท และอื�นๆ 
 - สถานภาพสมรส หมายถึง สถานภาพสมรสของพนกังานในปัจจุบนั ไดแ้ก่ โสด สมรส 
หมา้ย หรือหยา่ร้าง 
 - ภาวะผู้นํา หมายถึงรูปแบบการบงัคบับญัชาที�เนน้ความสาํคญัของความสัมพนัธ์กบับุคคล
และผลสัมฤทธิB ของงาน 
  ผู้นําแบบมุ่งงาน หมายถึง รูปแบบการบงัคบับญัชาจะมุ่งความสนใจไปที�ทีมงาน
สูงโดยจะวางแผนมอบหมายงานและควบคุมให้ผลผลิตเป็นไปตามเป้าหมายที�ตอ้งการ แต่ไม่สนใจ
ต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งผูร่้วมงาน โดยเฉพาะความสัมพนัธ์ส่วนบุคคล  
  ผู้ นําแบบมุ่งคน   หมายถึง  รูปแบบการบังคับบัญชาจะให้ความสนใจกับ
ความสัมพนัธ์ส่วนตวัในฐานะหวัหนา้กบัสมาชิกในกลุ่ม โดยเนน้กิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคม สนใจ
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ความต้องการของบุคลากรภายในองค์การมากกว่าองค์การ จะเอาใจใส่ต่อความต้องการของ
บุคคลากร ไม่กลา้ตดัสินใจหรือเปลี�ยนแปลงใด ๆ อนัก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อบุคลากร 
 -  ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึงความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานใน บริษทั แปลน 
เอสเตท จาํกดั ความรู้สึกผกูพนัของพนกังาน ที�มีต่อองคก์รที�ตนเองเป็นสมาชิกอยู ่โดยพนกังานจะ
มีทศันคติที�ดีต่อองคก์ร เชื�อมั�นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร มีความปรารถนาอยา่ง
แรงกลา้ที�จะรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์ารไว ้ และมีความเต็มใจที�จะทุ่มเทกาํลงักาย กาํลงัใจ 
สติปัญญา ความจงรักภกัดีให้กบัการทาํงาน ตลอดจนพยายามพฒันาตนเองและเพื�อนร่วมงานเพื�อ
สามารถทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์รที�ตนเป็นสมาชิกอยูอ่ยา่งเตม็ที� 
  ความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ คือ ความตอ้งการที�จะอยู่ในองค์การนั/นต่อไป 
โดยทุ่มเทความสามารถและความพยายามในการปฏิบติังานในฐานะที�เป็นตวัแทนขององค์การ มี
ความจงรักภกัดีเป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนักบัองคก์าร 
  ความผูกพันต่อองค์การด้านการคงอยู่ คือ การรับรู้ถึงการลงทุนลงแรงไปใน
องคก์าร การไดรั้บผลตอบแทนเพื�อแลกกบัการปฏิบติังานอยูใ่นองคก์าร ผูป้ฏิบติังานมีการพิจารณา
ถึงผลเสียอะไรบา้งหากตอ้งละทิ/งองคก์าร ซึ� งมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจที�จะคงอยูก่บัองคก์าร 
  ความผูกพนัต่อองค์การด้านบรรทัดฐาน คือ ความรู้สึกถึงภาระผกูพนัของผูป้ฎิบติั
งานวา่เขาตอ้งอยูใ่นองคก์ารนี/  เพราะเป็นหนา้ที�ที�เหมาะสมและควรจะทาํ เป็นความผกูพนัที�เกิดขึ/น
จาดค่านิยม วฒันธรรมหรือบรรทดัฐานทางสังคม เป็นความผูกพนัที�เกิดขึ/นเพื�อตอบแทนในสิ�งที�
บุคคลไดรั้บจากองคก์าร แสดงออกถึงรูปของความจงรักภกัดีของบุคคลต่อองคก์าร 
 -  ผู้บังคับบัญชา หมายถึง บุคคลที�ปฏิบติังานเป็นผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงของพนกังานตาม 
โครงสร้างองคก์าร ซึ� งมีอาํนาจในการดูแล ควบคุม และให้คุณให้โทษแก่พนกังานที�อยูใ่ตบ้งัคบั
บญัชา 
 -  พนักงาน หมายถึงบุคคลที�ปฏิบติังานตามหนา้ที�และความรับผิดชอบภายใตก้ารดูแลของ
ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง 
 

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

 

 1. สามารถนําข้อมูลที�ได้จากการศึกษาไปใช้ในการพฒันารูปแบบภาวะผู ้นําของ
ผูบ้งัคบับญัชา ตลอดจนเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน 
เพื�อที�จะสามารถรักษาบุคลากรใหค้งอยูก่บัองคก์าร 
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2. สามารถนาํขอ้มูลที�ไดไ้ปเป็นแนวทางในการพฒันากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ทั/งในเรื�องของการสรรหา การพฒันา รวมไปถึงการปรับปรุงระบบสวสัดิการและผลประโยชน์ตอบ
แทน เพื�อเสริมสร้างระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน 
 
  
 


