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เร่ือง :คุณลกัษณะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อความผกูพนัในองคก์รของพนกังาน 
องคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
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การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาคุณลกัษณะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อความ
ผกูพนัในองคก์รของพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จากการสุ่มตวัอยา่งจ านวน 
400 คน โดยใชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม และรวบรวมขอ้มูลมาท าการ
วเิคราะห์โดยใชส้ถิติ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย  (Mean) ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard deviation) และท าการวเิคราะห์ทางสถิติโดยใช ้ t-test, One Way 
ANOVA (F- Test) ในการทดสอบสมมติฐาน 

จากการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ21 – 25 ปี การศึกษา
ระดบัปริญญาตรี สถานะภาพโสด รายไดเ้ฉล่ียระหวา่ง 15,001 – 20,000 บาท/เดือน ระยะเวลาใน
การปฏิบติังาน 1 – 5 ปี กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ี
ส่งผลต่อความผกูพนัในองคก์รเรียงตามล าดบั คือ ดา้นคุณลกัษณะดา้นสติปัญญา และความสามารถ 
ดา้นคุณลกัษณะดา้นภูมิหลงัทางสังคม ดา้นคุณลกัษณะท่ีเก่ียวกบังาน ดา้นคุณลกัษณะทางสังคม 
ดา้นคุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพ และดา้นคุณลกัษณะทางร่างกาย ตามล าดบัและมีระดบัความผกูพนั
ในองคก์รเรียงตามล าดบั คือ ดา้นการคงอยู ่ดา้นความรู้สึกต่อองคก์าร และดา้นบรรทดัฐานทาง
สังคม ตามล าดบั ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ พนกังานท่ีมีปัจจยัประชากรศาสตร์ และ
ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะผูน้ าของผูบ้ริหารส่ งผลต่อความผกูพนัในองคก์รของพนกังาน
องคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ผูน้ ามีบทบาทอยา่งมากต่อความผกูพนัในองคก์รของพนกังาน หากองคก์รมีผูบ้ริหารท่ีมี
คุณลกัษณะผูน้ าท่ีดียอ่มจะส่งผลใหพ้นกังานมีความมุ่งมัน่ตั้งใจในการท างาน และช่ืนชมกบั
ผลส าเร็จขององคก์รไปพร้อมกนั ซ่ึงจะส่งผลใหมี้ความผกูพนัในองคก์รตามไปดว้ย ดงันั้นองคก์ร
จึงควรใหค้วามส าคญัในการพฒันาผูบ้ริหารใหมี้คุณลกัษณะผูน้ าท่ีถูกตอ้งอนัจะช่วยใหอ้งคก์ร
สามารถรักษาพนกังานท่ีมีคุณค่าใหอ้ยูคู่่กบัองคก์รไปไดน้านๆ 

 
ค ำส ำคัญ:คุณลกัษณะผูน้ าความผกูพนัพนกังานองคก์รเอกชน 
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This study aimed to characteristics leadership of executive that affect to engagement in 
the organization of private enterprise employees in Bangkok. From a sampling of 400 people. 
Using a questionnaire to collect information and data. Were analyzed using descriptive statistics. 
Freq (Frequency) the percentage (Percentage) Average (Mean), standard deviation (Standard 
deviation) and statistical analysis using t-test, One Way ANOVA (F- Test) to test the hypothesis. 
 The study found that the majority of respondents were female, aged 21-25 years, 
bachelor degree, single status, average income between 15,001-20,000 baht / month and duration 
of work 1-5 years. The sample have a comment about the leadership of executives that affect to 
engagement in the organization by order were the intellectual characteristics and the ability, the 
characteristics of social backgrounds, the feature on the job, the social features, personality 
characteristics and physical characteristics, respectively. The level of engagement in the 
organization by order were remain, the sense of organization and social norms, respectively. For 
hypothesis testing found that employees with demographic factors and comments about the 
leadership of executive that affect to engagement of employees private enterprise in Bangkok 
difference was statistically significant at the 0.05 level. 
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 Leadership plays a huge role of employee engagement in the organization if the corporate 
have executives with a good leadership characteristics will that affect employees were 
commitment to work and admire the success of the organization along the way that will have 
engagement in the organization as well.Therefore, organizations should focus on developing 
leaders with the right leadership characteristics that will enable organizations to retain valuable 
employees to stay with the organization for a long time. 
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