
บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 
 การศึกษาเรื่อง ความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซเพรส (ประเทศ
ไทย) จํากัด เปนการศึกษาเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความผูกพันตอองคการของพนักงาน
บริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด โดยไดศึกษาจากความคิดเห็นตอองคการของ
พนักงาน 4 ดาน คือ ดานองคการ (Organization) ดานงาน (Job) ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
(Human Resource) และดานภาวะผูนํา (Leader) ซ่ึงเปนปจจัยที่ทําใหเกิดความผูกพันตอองคการ 
และศึกษาถึงระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานในภาพรวม ตลอดจนความสัมพันธระหวาง
ความผูกพันในภาพรวมกับความคิดเห็นตอองคการทั้ง 4 ดานของพนักงาน    

การศึกษาในครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการศึกษาจากพนักงานของบริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซเพรส 
(ประเทศไทย) จํากัด โดยแบงออกเปน 6 สถานี ไดแก สถานีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ สถานีบางนา 
สถานีหลักสี่ สถานีพระรามสี่ สํานักงานใหญ สถานีเชียงใหม ซ่ึงขอมูลที่ใชในการศึกษาแบง
ออกเปน 2 สวน คือ ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจากการคนควาขอมูลจากหนังสือ วารสาร 
ส่ิงพิมพ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและการคนควาขอมูลผานระบบอินเตอรเน็ต และขอมูลปฐมภูมิ 
(Primary Data) เปนขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางของพนักงานขององคการ
โดยทําการสุมตัวอยางดวยวิธีการสุมโดยสะดวกจํานวนทั้งสิ้น 226 คน และใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยสามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และ
ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษา ดังนี้ 
 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของพนักงานในบริษทั เฟดเดอรัล เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด 
 พนักงานของบริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด ที่ตอบแบบสอบถามสวน
ใหญเปนเพศชาย รอยละ 76.5 มีอายุระหวาง 26 – 30 ป รอยละ 35.0 สถานภาพโสด รอยละ60.6 
การศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ63.3 รายไดตอเดือนระหวาง 10,001 – 20,000 บาท รอยละ 65.9 
โดยสวนใหญมีตําแหนงงานระดับนักปฏิบัติการ รอยละ 90.3 สัดสวนของพนักงานในสถานีทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ สถานีบางนา และสถานีหลักสี่ เปนจํานวนมากที่สุดตามลําดับ และสวนใหญ
ปฏิบัติงานในองคการมาแลวอยูในชวง 1 – 5 ป รอยละ 62.8 
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สวนท่ี 2 ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการของพนักงานบริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซเพรส 
(ประเทศไทย) จํากัด ผูตอบแบบสอบถาม 
 
ตอนที่ 2.1 ระดับความคดิเห็นตอองคการของผูตอบแบบสอบถาม  
 พนักงานของบริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด มีระดับความคิดเห็นตอ
องคการในแตละดาน คือ ดานองคการ ดานงาน ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนํา
โดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน ยกเวนดานภาพรวม มีระดับความคิดเห็นในระดับเหน็ดวยมากทีสุ่ด
และเมื่อพิจารณาในแตละดาน สามารถเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ 
 2.1.1 ความคิดเห็นตอองคการของพนักงานดานองคการ พบวา มีระดับความคิดเหน็ในดานนี้อยู
ในระดบัเหน็ดวยมาก โดยมคีาเฉลี่ยเทากับ 4.07 โดยพนักงานมีความเห็นวาองคการมีการสงเสริม
ใหพนกังานไดเรียนรู และสรางสรรคส่ิงใหมๆในองคการ เปนอันดบัแรก รองลงมาคือมีความเห็น
วา องคการมกีฎ ระเบยีบ ขอบังคับที่เครงครัด และบทลงโทษที่ชัดเจนกรณีที่พนักงานทําผิด และมี
ความเหน็วาองคการมีการถายทอดนโยบาย และกลยุทธใหกับทกุหนวยงานในองคการที่ชัดเจนเปน
ลําดับถัดมา สวนปจจัยยอยในดานองคการที่เหลืออยูในระดับเห็นดวยมากทุกปจจัย  

2.1.2 ความคิดเห็นตอองคการของพนักงานดานงาน พบวา มีระดับความเห็นโดยรวมอยูใน
ระดับเห็นดวยมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 และเมื่อพิจารณารายปจจัยยอยมีระดับความคิดเห็นอยู
ในระดับมากทุกปจจัยยอย โดยมีความเห็นวา พนักงานในองคการมีรูปแบบการทํางานที่สอดคลอง
กับองคการมากเปนอันดับแรก รองลงมาคือ องคการมีการใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจใน
งานที่เกี่ยวของกับพนักงาน องคการมีการจัดเตรียมอุปกรณ เครื่องมือที่สนับสนุนการทํางานของ
พนักงาน และองคการมีการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู ความสามารถของพนักงาน 
ตามลําดับ  

2.1.3 ความคิดเห็นตอองคการของพนักงานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย พบวามีระดับความ
คิดเห็นโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 โดยมีความคิดเห็นเรื่ององคการ
สงเสริมใหพนักงานไดมีโอกาสที่จะเรียนรูและเติบโตในที่ทํางานมากเปนอันดับแรก รองลงมาคือ 
องคการมีการจัดทําแผนการฝกอบรมใหกับพนักงาน และมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม และ
องคการมีการเชื่อมโยงผลการประเมินการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) ไปสูการฝกอบรม 
การพัฒนา และการจายคาตอบแทน ตามลําดับ สวนปจจัยยอยในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่
เหลือพนักงานมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากทุกปจจัย  

2.1.4 ความคิดเห็นตอองคการของพนักงานดานภาวะผูนํา พบวามีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู
ในระดับเห็นดวยมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 โดยมีความคิดเห็นวาผูบังคับบัญชามีการสื่อสารถึง
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ความคาดหวังในการทํางานของพนักงานใหแตละหนวยงานไดรับทราบ มากเปนอันดับแรก 
รองลงมาคือผูบังคับบัญชามีการแจงผลการประเมิน (Feedback) ใหพนักงานไดรับทราบถึงผลการ
ทํางานอยางสม่ําเสมอ และมีความคิดเห็นวา ผูบังคับบัญชามีการใหคําแนะนํา และใหแนวทางแก
พนักงาน ตามลําดับ สวนปจจัยยอยที่เหลือ พนักงานมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก
ทุกปจจัย 

2.1.5 ความคิดเห็นตอองคการของพนักงานดานภาพรวม พบวา มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู
ในระดับเห็นดวยมากที่สุด โดยมีความคิดเห็นตอความเต็มใจที่จะใชความพยายามอยางเต็มที่ในการ
ทํางานเพื่อประโยชนและความกาวหนาขององคการ ในระดับมากที่สุด สวนความคิดเห็นตอการมี
ความจงรักภักดีและปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงไวซ่ึงการเปนสมาชิกขององคการ ความรูสึก
ผูกพันเปนอยางมากกับองคการ ความคิดเห็นตอการมีความเชื่อมั่นและยอมรับในเปาหมาย คานิยม
ขององคการ มีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมาก  

 
 จากการสรุปเปรียบเทียบผลของระดับความคิดเห็นตอองคการในดานตางๆ พบวาดาน

ภาพรวมความผูกพันตอองคการ พนักงานมีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากที่สุด คาเฉลี่ย 
4.28 เมื่อพิจารณาปจจัยยอยทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานองคการ ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
และดานภาวะผูนํา พบวา พนักงานมีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากทุกดาน โดย พนักงาน
มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นตอองคการดานองคการมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.07 รองลงมาคือดานภาวะผูนํา 
คาเฉลี่ย 4.06 ดานงาน คาเฉลี่ย 3.99 และดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย คาเฉลี่ย 3.98 ตามลําดับ 

 
 จากการหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามที่ใชในการศึกษาทั้ง 5 ดาน 

ไดแก ดานองคการ ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดานภาวะผูนํา และดานภาพรวมความ
ผูกพันตอองคการ โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค พบวา มีคาความเชื่อมั่นใน
ระดับสูงทุกดาน โดยดานภาวะผูนํามีคาความเชื่อมั่นมากที่สุด เทากับ 0.938 รองลงมาไดแก ดาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย คาความเชื่อมั่น 0.937 ดานองคการ คาความเชื่อมั่น 0.895 และดานงาน 
คาความเชื่อมั่น 0.838 ตามลําดับ  สวนดานภาพรวมความผูกพันตอองคการ คาความเชื่อมั่น 0.930 
แสดงวาคําถามที่ใชในการศึกษาในแตละดานมีความสัมพันธเปนไปในแนวทางเดียวกัน โดยมคีวาม
นาเชื่อถือในระดับสูง 
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ตอนที่ 2.2 ความสัมพันธของขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามกับระดับความคดิเห็นตอองคการ
ของพนักงาน ในดานองคการ ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนํา 
 
 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอองคการของพนักงานบริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ
เพรส (ประเทศไทย) จํากัด จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก ความคิดเห็นตอองคการในดานตางๆ 
คือ ดานองคการ ดานงาน ดานพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนํา พบวา 

1. เพศไมมีผลตอความคิดเห็นตอองคการในทุกดาน 
2. อายุมีผลตอองคการในดานงานและดานภาวะผูนํา โดยกลุมพนักงานที่มีอายุมากกวา 35 ป มี

ความคิดเห็นตอองคการในดานงานและดานภาวะผูนํามากกวากลุมพนักงานที่มีอายุ 26 – 30 ป สวน
ความคิดเห็นดานองคการ และดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย พบวา อายุไมมีผลตอความคิดเห็นตอ
องคการ 

3. ระดับการศึกษาไมมีผลตอความคิดเห็นตอองคการในทุกดาน 
4. รายไดไมมีผลตอความคิดเห็นตอองคการในทุกดาน 
5.  ระดับตําแหนงงานมีผลตอความคิดเห็นตอองคการในทุกดาน โดยเมื่อพิจารณาแยกเปนราย

ดาน พบวา กลุมที่มีระดับตําแหนงงานสูงกวานักปฏิบัติการมีแนวโนมของคาเฉลี่ยที่สูงกวากลุมที่มี
ระดับตําแหนงนักปฏิบัติการในทุก ๆ ดาน  

6.  อายุงานมีผลตอความคิดเห็นตอองคการในทุกดาน โดยเมื่อพิจารณาแยกเปนรายดาน พบวา 
กลุมที่มีอายุงานมากกวา 5 ป มีแนวโนมของคาเฉลี่ยที่สูงกวากลุมที่มีอายุงาน 1 – 5 ป ในทุก ๆ ดาน  

 
สวนท่ี 3 ขอมูลดานความผูกพันตอองคการของผูตอบแบบสอบถาม 
 
ตอนที่ 3.1 ระดับความผูกพันตอองคการของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผลการศึกษาระดับความผกูพันตอองคการในภาพรวมของพนักงานบริษัท เฟดเดอรลั เอ็กซ
เพรส (ประเทศไทย) จํากัด โดยการวัดความผูกพันตอองคการวัดมาจากความผูกพนัในดานภาพรวม
ขององคการ ซ่ึงประกอบไปดวยคําถามเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ จํานวน 4 ขอ ไดแก  

1) มีความเชื่อมั่น ยอมรับเปาหมายและคานิยมของธนาคาร 
2) มีความเต็มใจที่จะใชความพยายามอยางเตม็ที่ในการทํางานเพื่อองคการ 
3) มีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงความเปนสมาชิกขององคการตอไป 
4) มีความรูสึกผูกพันเปนอยางมากกับธนาคาร 
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ผลการศึกษาระดับความผูกพันตอองคการในภาพรวมของพนักงานบริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ
เพรส  (ประเทศไทย) จํากัด  พบวา พนักงานผูตอบแบบสอบถามมีความผูกพันตอองคการ
เปรียบเสมือน “ดาวเดนในองคการ” (Engaged) (คาเฉลี่ย 4.28) หมายถึง พนักงานทํางานดวยความมี
ใจรักและทุมเทในงานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ มีความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่ง
ขององคการอยางแทจริง และจะหาแนวทางในการปรับปรุงตนเองใหดีขึ้นอยูเสมอ เพื่อทําให
องคการกาวไปสูความสําเร็จในที่สุด  และเมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นตอประเด็นคําถามยอย 
พบวา พนักงานมีความคิดเห็นตอประเด็น การมีความเต็มใจที่จะใชความพยายามอยางเต็มที่ในการ
ทํางานเพื่อประโยชนและความกาวหนาขององคการมากที่สุด รองลงมาไดแก การมีความจงรักภักดี 
และปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงไวซ่ึงการเปนสมาชิกขององคการตอไป มีความรูสึกผูกพันเปน
อยางมากกับองคการ และ การมีความเชื่อมั่นและยอมรับในเปาหมาย คานิยมขององคการ ตามลําดับ 
 
ตอนที่ 3.2  ความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลที่ มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการของ
พนักงาน 
 

ผลการเปรียบเทียบระดับความผูกพันตอองคการของพนกังานบริษัท เฟดเดอรัล เอก็ซ
เพรส (ประเทศไทย) จํากัด จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดผลการศึกษาดังนี ้

 
1. ปจจัยดานเพศ   

ผูตอบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความผูกพันตอองคการในภาพรวมไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นปจจัยดานเพศไมมีผลตอระดับความผูกพันตอองคการ
ของพนักงาน  

2. ปจจัยดานอายุ 
ผูตอบแบบสอบถามแตละกลุมอายุมีความผูกพันตอองคการในภาพรวมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยกลุมพนักงานที่มีอายุมากกวา 35 ป (คาเฉลี่ย 4.61) มีคาเฉล่ียความ
ผูกพันตอองคการมากกวากลุมพนักงานที่มีอายุ 26-30 ป (คาเฉลี่ย 4.18) และ กลุมพนักงานที่มีอายุ 
31-35 ป (คาเฉลี่ย 4.15) ดังนั้นปจจัยดานอายุมีผลตอระดับความผูกพันตอองคการของพนักงาน  

3. ปจจัยดานระดับการศึกษา 
ผูตอบแบบสอบถามแตละระดับการศึกษามีความผูกพันในภาพรวมไมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นปจจัยดานระดับการศึกษาไมมีผลตอระดับความผูกพันตอองคการ
ของพนักงาน  
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4. ปจจัยดานรายไดตอเดือน 
ผูตอบแบบสอบถามทุกกลุมรายไดมีความผูกพันตอองคการในภาพรวมไมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นปจจัยดานรายไดตอเดือนไมมีผลตอระดับความผูกพันตอองคการ
ของพนักงาน  

5. ปจจัยดานระดับตําแหนงงาน 
ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับตําแหนงงานมีความผูกพันตอองคการในภาพรวม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยพนักงานกลุมระดับตําแหนงงานสูงกวานักปฏิบัติการ 
(คาเฉลี่ย 4.64) มีระดับความผูกพันสูงกวาพนักงานระดับปฏิบัติการ (คาเฉลี่ย 4.24) ดังนั้น ปจจัย
ดานระดับตําแหนงงานมีผลตอระดับความผูกพันตอองคการของพนักงาน  

6. ปจจัยดานอายุงาน 
ผูตอบแบบสอบถามแตละกลุมอายุงานมีความผูกพันตอองคการในภาพแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยกลุมพนักงานที่มีอายุงานมากกวา 5 ป (คาเฉลี่ย 4.45) มีคาเฉลี่ยความ
ผูกพันตอองคการมากกวากลุมพนักงานที่มีอายุงาน 1 - 5 ป (คาเฉลี่ย 4.18) ดังนั้นปจจัยดานอายุงาน
มีผลตอระดับความผูกพันตอองคการของพนักงาน  

 

ตอนที่ 3.3 ความสัมพันธระหวางองคประกอบความผูกพันตอองคการในดานตาง ๆ กับความผูกพนั
ตอองคการของพนักงานในดานภาพรวม  
 

ผลการวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรตนและตัวแปรตาม พบวา ตัวแปรตนทั้ง 4 ดาน 
ไดแก ดานองคการ ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนํา กับตัวแปรตาม
ไดแก ความผูกพันตอองคการดานภาพรวม พบวา ตัวแปรตามทั้ง 4 ดาน มีความสัมพันธกันในเชิง
บวก โดยตัวแปรตนสามารถพยากรณความผูกพันตอองคการไดรอยละ 55 สวนที่เหลืออีกรอยละ 45 
เปนผลมาจากปจจัยอ่ืน เมื่อวิเคราะหความสัมพันธขององคประกอบของความผูกพันแตละดาน 
พบวาองคประกอบดานองคการ และดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีความสัมพันธกับความผูกพนั
ในภาพรวมตอองคการ สวนองคประกอบดานงาน และดานภาวะผูนํา ไมมีผลตอระดับความผูกพัน
ในภาพรวมตอองคการ และเมื่อพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์ความถดถอย พบวา ดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย สามารถทํานายระดับความผูกพันในภาพรวมไดมากที่สุด (B = 0.377) รองลงมาคือ 
ดานองคการ (B = 0.303)  
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5.2 การอภิปรายผลการศึกษา 
 
 จากการศึกษาเรื่อง ความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซเพรส 
(ประเทศไทย) จํากัด พบวามีประเด็นที่สําคัญหลายประเด็นที่สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 
 

5.2.1 ระดับความผูกพันตอองคการของพนักงาน 
จากการศึกษาพบวา จากการศึกษาพบวา โดยรวมพนักงานผูตอบแบบสอบถามมีความ

ผูกพันตอองคการในระดับผูกพัน (Engaged) โดยมีความคิดเห็นตอการมีความเต็มใจที่จะใชความ
พยายามอยางเต็มที่ในการทํางานเพื่อประโยชนและความกาวหนาขององคการ อยูในระดับเห็นดวย
มากที่สุด และมีความคิดเห็นตอการมีความเชื่อมั่นและยอมรับในคานิยม เปาหมายขององคการ มี
ความจงรักภักดี และปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงไวซ่ึงการเปนสมาชิกขององคการตอไป อยูใน
ระดับเห็นดวยมาก ซ่ึงตรงกับแนวคิดของ Steers (1977) ซ่ึงกลาวถึงลักษณะของพนักงานที่มีความ
ผูกพันตอองคการวา มีความเชื่อมั่นอยางแรงกลาและยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ มี
ความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางมากเพื่อประโยชนขององคการ และความปรารถนาอยาง
แรงกลาที่จะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพขององคการ สอดคลองกับแนวคิดของ Burke (2003) ซ่ึง
กลาวถึงพนักงานที่มีความผูกพันวา จะตองการทํางานอยูกับองคการนั้นๆ เสียสละเพื่อองคการ 
สรางผลผลิตและใหบริการลูกคา ชวยเหลือองคการใหประสบความสําเร็จโดยความผูกพันของ
พนักงานนี้จะสงผลใหเกิดความจงรักภักดีของลูกคา (Customer loyalty) และกอใหเกิดผลประโยชน 
(Profitability) ตอองคการ และสอดคลองกับแนวคิด The Institute for Employment Studies หรือ 
IES (2004) ซ่ึงระบุถึงพฤติกรรมของพนักงานที่มีความผูกพันตอองคการวามีความเชื่อในองคการ มี
ความปรารถนาที่จะทํางานเพื่อใหเกิดสิ่งที่ดีขึ้น เขาใจลักษณะของธุรกิจและมองในภาพใหญ มี
ความตั้งใจและมุงมั่น และมีการพัฒนาอยูเสมอ สอดคลองตามแนวคิดของ The Gallup 
Organization ที่วา พนักงานที่มีความผูกพันตอองคการ (Engaged Employee) คือ พนักงาน
เปรียบเสมือน “ดาวเดนในองคการ” ทํางานดวยความเต็มใจ ตั้งใจ มีใจรักและทุมเทในงานที่ไดรับ
มอบหมาย คํานึงถึงองคการ เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาความผูกพันขององคการตางๆ พบวา
สอดคลองกับการศึกษาของจิระชัย ยมเกิด (2549) ที่ทําการศึกษาเรื่อง “ความผูกพันของพนักงานตอ
บริษัทลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด” พบวาพนักงานมีความผูกพันตอองคการโดยรวมอยูใน
ระดับสูง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเปนองคการธุรกิจเอกชนเหมือนกัน ซ่ึงนาจะมีรูปแบบของลักษณะ
การจัดการองคการที่คลายคลึงกัน และ การศึกษาของเบญจมาภรณ นวลิมป (2546) ที่ได
ทําการศึกษาเรื่องความผูกพันของพนักงานตอองคกร: กรณีศึกษาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
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(มหาชน) สาขาสมุทรสงครามและสาขาสมุทรสาคร พบวาพนักงานมีความผูกพันตอองคการใน
ระดับปานกลาง และการศึกษาของรัชดาพร รองเสียง (2549) ที่ทําการศึกษาเรื่อง “ความผูกพันของ
พนักงานตอองคการ : บริษัท ซันยางอุตสาหกรรม จํากัด” โดยทําการศึกษาระดับความผูกพันของ
พนักงานตอองคการ พบวา พนักงานมีความผูกพันตอองคการโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงเมื่อ
เปรียบเทียบผลการศึกษาที่พบของพนักงานบริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด 
พบวาพนักงานบริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด มีระดับความผูกพันสูงกวา ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากพนักงานมีความคิดเห็นในปจจัยยอยที่ใชวัดความผูกพันอยูในระดับเห็นดวยมาก ถึง
เห็นดวยมากที่ สุด  ทุกดาน  ในขณะที่พนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด  (มหาชน) สาขา
สมุทรสงครามและสาขาสมุทรสาคร มีความคิดเห็นตอปจจัยยอยของความผูกพัน ในดานความเต็ม
ใจที่จะทุมเทความพยายามอยางมากเพื่อผลประโยชนขององคกร และ ความปรารถนาอยางแรงกลา
ที่จะคงไวซ่ึงการเปนสมาชิกภาพขององคกรในระดับปานกลาง และพนักงานบริษัท ซันยาง
อุตสาหกรรม จํากัด มีความผูกพันตอองคการโดยรวมอยูในระดับปานกลางทุกดาน ไดแก ดานความ
เต็มใจที่จะทุมเทความความพยายามเพื่อประโยชนขององคการ ความเชื่อมั่นในการยอมรับเปาหมาย
และคานิยมขององคการ ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพของ
องคการ ซ่ึงความคิดเห็นของพนักงานตอปจจัยยอยที่ใชวัดระดับความผูกพันนี้ สงผลตอระดับความ
ผูกพันในภาพรวมที่แตกตางกัน 

 เมื่อพิจารณาความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลของพนักงานกับความผูกพันตอองคการ 
พบวาปจจัยดานอายุ ตําแหนงงาน และอายุงานเปนปจจัยที่มีผลตอความผูกพันของพนักงาน 
สอดคลองกับ เบญจมาภรณ นวลิมป (2546) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง “ความผูกพันของพนักงานตอ
องคกร : กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม และสาขา
สมุทรสาคร” พบวาปจจัยดานอายุ ตําแหนงงาน และอัตราเงินเดือนมีผลตอความผูกพันขององคการ 
สอดคลองกับรัชดาพร รองเสียง (2549) ทําการศึกษาเรื่อง “ความผูกพันของพนักงานตอองคการ : 
บริษัท ซันยางอุตสาหกรรม จํากัด” ซ่ึงพบวาอายุ และระยะเวลาการทํางาน มีความสัมพันธกับความ
ผูกพันตอองคการ แตไมสอดคลองกับจิระชัย  ยมเกิด (2549) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ความผูกพันของ
พนักงานตอบริษัทลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด” ซ่ึงพบวาอายุ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน และ
ตําแหนงงานไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ 
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5.2.2 ระดับความคิดเห็นตอองคการของพนกังาน ในดานตางๆ 
                        1) ระดับความคิดเห็นตอองคการของพนักงาน ในดานองคการ 
  จากการศึกษาพบวา ความคิดเห็นตอองคการในดานองคการโดยรวมอยูในระดับ
เห็นดวยมาก และสามารถทํานายถึงระดับความผูกพันตอองคการดานภาพรวมได แสดงใหเห็นวา
ความคิดเหน็เกี่ยวกับการถายทอดนโยบาย กลยุทธของหนวยงาน ชองทางการสื่อสาร การรับฟง
ความคิดเหน็ การสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสม ความปลอดภัยในดานงาน และระบบมาตรฐาน
โดยรวมขององคการ มีสวนสงเสริมใหเกดิความผูกพนัตอองคการ สอดคลองกับทฤษฎีของ Burke 
(2003) ซ่ึงกลาวถึงสวนประกอบสําคัญที่ทําใหเกดิความผูกพันของพนักงาน ไดแก องคการ 
สอดคลองกับการศึกษาของพัชรภรณ ศภุมั่งมี (2548) ที่ไดทําการศึกษา ความผูกพันของพนักงานตอ
องคการ: กรณศีึกษา บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) ศูนยกระจายสินคาจังหวดัเชียงใหม ซ่ึง
พบวา ความพึงพอใจในสิ่งแวดลอมตางๆ ขององคการ มีความสัมพันธทางบวกกบัความผูกพันตอ
องคการ และเมื่อพิจารณาระดับความผกูพันแยกตามปจจัยลักษณะสวนบุคคล พบวาปจจัยดาน
ตําแหนงงาน และอายุงาน มีระดับความผกูพันดานองคการแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญที่ระดับ 0.05 
โดยพนกังานตําแหนงงานสงูกวานกัปฏิบตัิการ มีความผูกพันมากกวานักปฏิบัติการ ซ่ึงสอดคลอง
กับผลการศึกษาของเบญจมาภรณ นวลิมป (2546) ที่ไดทําการศึกษา ความผูกพันของพนักงานตอ
องคกร :กรณศีึกษา ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) พบวาตําแหนงงาน เปนปจจยัที่มีผลตอ
ความผูกพันตอองคการ โดยพนักงานที่มีอายุการทํางานมากกวา 5 ป มีแนวโนมความผูกพันมากกวา
ผูมีอายุงาน 1 – 5 ป ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของรัชดาพร รองเสียง (2549) ที่ไดทําการศึกษา 
ความผูกพันของพนักงานตอองคการ : บริษัท ซันยางอุตสาหกรรม จํากัด พบวา ระยะเวลาการ
ทํางาน มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ 

 2) ระดับความคิดเห็นตอองคการของพนักงาน ในดานงาน 
จากการศึกษาพบวา ความคิดเห็นตอองคการดานงานโดยรวมอยูในระดับเห็นดวย

มาก แตไมสามารถทํานายถึงระดับความผูกพันโดยรวมขององคการได แสดงใหเห็นวา ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ มีการมอบหมายงานใหเหมาะสมกับ
ความรูความสามารถ และมีรูปแบบการทํางานที่สอดคลองตอองคการมีสวนที่จะสงเสริมใหเกิด
ทัศนคติที่ดีตอองคการโดยรวม แตอาจมีบางปจจัยซ่ึงไมไดนํามาใชในการศึกษาที่จะสามารถสงผล
ตอระดับความผูกพันในภาพรวมได  จึงไมสอดคลองกับการศึกษาของพิชญากุล ศิริปญญา (2545) 
ไดทําการศึกษาความผูกพันตอองคการของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค: กรณีศึกษา พนักงาน
ของการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 (เชียงใหม) ภาคเหนือ และงาน และการศึกษาของเบญจมาภรณ  
นวลิมป (2546) ไดทําการศึกษาความผูกพันของพนักงานตอองคกร: กรณีศึกษา ธนาคารไทย
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พาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงครามและสาขาสมุทรสาคร ซ่ึงพบวา ปจจัยดานลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติไดแก ความมีอิสระในการทํางาน ความหลากหลายของงาน ความมีเอกลักษณของงาน ผล
ปอนกลับของงาน และงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น มีความสัมพันธทางบวกกับความ
ผูกพันตอองคการ  

3) ความคดิเห็นตอองคการในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
จากการศึกษาพบวา ความคิดเห็นตอองคการดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก และสามารถทํานายถึงความผูกพันตอองคการได แสดงใหเห็นวา 
การวางแผนดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนไปอยางเหมาะสม  องคการมีการจัดทําขีด
ความสามารถ (Competency) ขององคการและพนักงาน พนักงานมีความรูสึกมั่นคงในการทํางาน มี
โอกาสเรียนรูและเติบโตในที่ทํางาน และมีการจายคาตอบแทนที่เปนธรรมและเหมาะสม ปจจัย
ตางๆ เหลานี้จะมีสวนในการเสริมสรางทัศนคติที่ดีของพนักงาน ซ่ึงจะสงผลตอความผูกพันตอ
องคการในระดับผูกพัน (Engaged) สอดคลองกับทฤษฎีของ Burke (2003) ซ่ึงกลาวถึงสวนประกอบ
ที่ทําใหเกิดความผูกพันของพนักงาน อันไดแก กลุมงาน และสายอาชีพ  สอดคลองกับการศึกษาของ
จิระชัย  ยมเกิด (2549) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง “ความผูกพันของพนักงานตอบริษัทลานนาเกษตร
อุตสาหกรรม จํากัด” ซ่ึงกลาวถึงดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในเรื่องความคาดหวังที่จะไดรับ
ผลตอบสนองจากองคการ วามีความสัมพันธทางบวกตอความผูกพันตอองคการ 

4) ความคิดเห็นตอองคการในดานภาวะผูนํา 
 จากการศึกษาพบวา ความคิดเห็นตอองคการดานภาวะผูนําโดยรวมอยูในระดับ

เห็นดวยมาก แตไมสามารถทํานายความผูกพันตอองคการได แสดงใหเห็นวา ความคิดเห็นตางๆ ใน
ดานภาวะผูนํา ไดแก ผูบังคับบัญชามีการแจงผลการประเมินแกพนักงาน การใหความสําคัญเรื่อง
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีการใหคําแนะนําและแนวทาง รับฟงความคิดเห็นของพนักงาน รวมทัง้
การมีผูบังคับบัญชาที่มีวิสัยทัศนกวางไกล นั้นมีสวนที่ทําใหพนักงานมีทัศนคติที่ดีตอองคการ แต
อาจมีปจจัยยอยอ่ืนๆ ในดานภาวะผูนําที่สามารถสงผลตอระดับความผูกพันในภาพรวม ไมได
นํามาใชในศึกษาครั้งนี้ จึงทําใหไมสามารถทํานายความผูกพันตอองคการได ดังนั้นจึงไมสอดคลอง
กับการศึกษาของเบญจมาภรณ นวลิมป (2546) ไดทําการศึกษาความผูกพันของพนักงานตอองคกร: 
กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงครามและสาขาสมุทรสาคร ซ่ึง
พบวา ปจจัยดานลักษณะงานที่ปฏิบัติไดแก ความมีอิสระในการทํางาน ความหลากหลายของงาน 
ผลปอนกลับของงาน และงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น มีความสัมพันธทางบวกกับความ
ผูกพันตอองคการ  
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5.3 ขอคนพบ 
 จากการศึกษาเรื่องความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซเพรส 
(ประเทศไทย) จํากัด พบประเด็นที่นาสนใจ ดังนี้ 

1. จากผลการเปรียบเทียบระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท เฟดเดอรัล 
เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด จําแนกตามปจจัยลักษณะสวนบุคคล พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ระดับความผูกพันตอองคการ ไดแก ปจจัยดานอายุ ระดับตําแหนงงาน และอายุงาน  โดยเมื่อ
พิจารณาตามปจจัยดานอายุ พบวา กลุมพนักงานที่มีอายุมากกวา 35 ป จะมีความผูกพันตอองคการ
มากกวากลุมพนักงานที่มีอายุ 26 – 30 ป และกลุมพนักงานที่มีอายุ 31 – 35 ป อยางมีนัยสําคัญ จาก
การศึกษาพบวาพนักงานที่มีอายุมากกวา 35 ปจะมีความผูกพันมากที่สุด รองลงมาคือ พนักงานที่มี
อายุ 20 – 25 ป พนักงานที่มีอายุ 26 – 30 ป และพนักงานที่มีอายุ 31 – 35 ป ตามลําดับ เมื่อพิจารณา
ตามปจจัยดานระดับตําแหนงงาน พบวา พนักงานที่มีตําแหนงงานสูงกวานักปฏิบัติการ มีความ
ผูกพันตอองคการมากกวาพนักงานระดับปฏิบัติการอยางมีนัยสําคัญ  สวนปจจัยดานอายุงาน  พบวา 
พนักงานที่มีอายุงานมากกวา 5 ป มีความผูกพันตอองคการมากกวาพนักงานที่มีอายุงาน 1 – 5 ป 
อยางมีนัยสําคัญ 

2. ดานองคการ จากผลการศึกษาพบวา พนักงานมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับ
เห็นดวยมาก เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นแยกตามปจจัยลักษณะสวนบุคคล พบวา ปจจัยที่มีผล
ตอระดับความคิดเห็นตอองคการในดานองคการอยางมีนัยสําคัญ ไดแก ระดับตําแหนงงาน  และ
อายุงาน โดยเมื่อพิจารณาตามปจจัยดานระดับตําแหนงงาน  พบวา พนักงานที่มีตําแหนงงานสูงกวา
นักปฏิบัติการ มีระดับความคิดเห็นตอองคการมากกวาพนักงานระดับปฏิบัติการ และเมื่อพิจารณา
ตามปจจัยดานอายุงาน พบวา ผูมีอายุงานมากกวา 5 ป มีระดับความคิดเห็นตอองคการมากกวา 
พนักงานที่มีอายุงาน 1 – 5 ป  

3. ดานงาน จากผลการศึกษาพบวา  พนักงานมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดบัเหน็
ดวยมาก เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นแยกตามปจจัยลักษณะสวนบุคคล พบวา ปจจัยที่มีผลตอ
ระดับความคิดเห็นตอองคการในดานงานอยางมีนัยสําคัญ ไดแก อายุ ระดับตําแหนงงาน และอายุ
งาน โดยเมื่อพิจารณาตามปจจัยดานอายุ พบวา พนักงานที่มีอายุมากกวา 35 ป มีระดับความคิดเห็น
ตอองคการในดานงานมากกวาพนักงานที่มีอายุ 26 – 30 ป เมื่อพิจารณาตามปจจัยดานระดับ
ตําแหนงงาน พบวา พนักงานที่มีตําแหนงงานสูงกวานักปฏิบัติการ มีระดับความคิดเห็นตอองคการ
ในดานงานมากกวาพนักงานระดับปฏิบัติการ และเมื่อพิจารณาตามปจจัยดานอายุงาน พบวา ผูมีอายุ
งานมากกวา 5 ป มีระดับความคิดเห็นตอองคการมากกวา พนักงานที่มีอายุงาน 1 – 5 ป  
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4. ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย จากผลการศึกษาพบวา  พนักงานมีระดับความคิดเห็น
โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นแยกตามปจจัยลักษณะสวนบุคคล 
พบวา ปจจัยที่มีผลตอระดับความคิดเห็นตอองคการในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางมี
นัยสําคัญ ไดแก ระดับตําแหนงงาน และอายุงาน โดยเมื่อพิจารณาตามปจจัยดานระดับตําแหนงงาน 
พบวา พนักงานที่มีตําแหนงงานสูงกวานักปฏิบัติการ มีระดับความคิดเห็นตอองคการมากกวา
พนักงานระดับปฏิบัติการ และเมื่อพิจารณาตามปจจัยดานอายุงาน พบวา ผูมีอายุงานมากกวา 5 ป มี
ระดับความคิดเห็นตอองคการมากกวา พนักงานที่มีอายุงาน 1 – 5 ป  

5. ดานภาวะผูนํา จากผลการศึกษาพบวา  พนักงานมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูใน
ระดับเห็นดวยมาก เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นแยกตามปจจัยลักษณะสวนบุคคล พบวา ปจจัยที่
มีผลตอระดับความคิดเห็นตอองคการในดานภาวะผูนําอยางมีนัยสําคัญ ไดแก อายุ ระดับตําแหนง
งาน และอายุงาน โดยเมื่อพิจารณาตามปจจัยดานอายุ พบวา พนักงานที่มีอายุมากกวา 35 ป มีระดับ
ความคิดเห็นตอองคการในดานภาวะผูนํามากกวาพนักงานที่มีอายุ 26 – 30 ป เมื่อพิจารณาตามปจจัย
ดานระดับตําแหนงงาน พบวา พนักงานที่มีตําแหนงงานสูงกวานักปฏิบัติการ มีระดับความคิดเห็น
ตอองคการในดานภาวะผูนํามากกวาพนักงานระดับปฏิบัติการ และเมื่อพิจารณาตามปจจัยดานอายุ
งาน พบวา ผูมีอายุงานมากกวา 5 ป มีระดับความคิดเห็นตอองคการมากกวา พนักงานที่มีอายุงาน 1 
– 5 ป  

6. จากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอระดับความผูกพันตอองคการโดยรวมของพนักงานของ
บริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด พบวาปจจัยที่ศึกษาจากความคิดเห็นที่มีตอ
องคการ 4 ดาน อันไดแก ดานองคการ ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนํา 
ยังไมนาจะใชในการอธิบายถึงระดับความผูกพันของพนักงานที่มีตอองคการไดอยางชัดเจน 
เนื่องจากคาความสัมพันธอยูในระดับต่ํา 
 
ขอเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาเรื่องความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซเพรส 
(ประเทศไทย) จํากัด ผูศึกษาใครขอเสนอขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ ซ่ึงอาจจะเปนประโยชนตอ
บริษัทในการสรางความผูกพันตอองคการของพนักงาน ดังนี้ 
 1. ดานองคการ  เมื่อพิจารณาปจจัยยอยพบวา พนักงานมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นต่ํากวาปจจัย
อ่ืนในเรื่องการสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสม ปลอดภัยใหกับพนักงานขององคการ ทั้งนี้เนื่องจาก
บริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด เปนบริษัทที่ดําเนินการดานการสงเอกสาร พัสดุ 
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ฯลฯ สภาพความพรอมทางรางกายและจิตใจของพนักงานถือเปนเรื่องสําคัญที่ทางองคกรควร
คํานึงถึง เนื่องจากสิ่งเหลานี้สงผลตอขวัญ กําลังใจและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงควร
ใหความสําคัญดานการสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสม ปลอดภัยแกพนักงานมากขึ้น เชน มีการจัด
ฝกอบรมและทดสอบสมรรถภาพพนักงานประจําป การตรวจสอบและบํารุงรักษายานพาหนะใหอยู
ในสภาพดี เหมาะสมกับสภาพแตละพื้นที่ การจัดใหมี call center และหนวยสนับสนุนชวยเหลือ
เรงดวน กรณีที่เกิดปญหาขณะปฏิบัติงาน เพื่อชวยสรางความมั่นใจในการทํางานใหแกพนักงานมาก
ขึ้น โดยองคการควรเนนใหความสําคัญแกพนักงานระดับปฏิบัติงาน และผูที่มีอายุงาน 1 – 5 ป 
เนื่องจากเปนกลุมที่มีความคิดเห็นดานองคการในระดับต่ํากวากลุมอื่น องคการตองเรงสรางความ
ผูกพันมากกวากลุมอื่น 
 2. ดานงาน เมื่อพิจารณาปจจัยยอย พบวา พนักงานมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นต่ํากวาปจจัยอ่ืน 
ในเรื่องการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรูความสามารถของพนักงาน แมวาองคการจะมีการ
บริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพเพียงใดก็ตาม เมื่อพนักงานทํางานมาชวงระยะหนึ่ง พนักงานอาจ
มีความตองการที่จะปรับเปลี่ยนสายงาน องคการจึงควรมีการจัดระบบการรับฟงความคิดเห็น และ
ใหคําปรึกษาเรื่องการปรับเปลี่ยนหนาที่ของพนักงาน มีการทบทวนเกี่ยวกับลักษณะงานของ
พนักงานแตละตําแหนงวามีความเหมาะสมกับความรูความสามารถ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
ตามสภาวะปจจุบัน แตทั้งนี้ทั้งนั้น ตองขึ้นอยูกับความเหมาะสมและความรูความสามารถของ
พนักงาน รวมทั้งประสิทธิผลที่องคกรจะไดรับจากการปรับเปล่ียนดวย ซ่ึงองคการควรเนนการ
พัฒนาในดานงานแกกลุมพนักงานที่มีอายุ 26 – 30 ป กลุมพนักงานระดับนักปฏิบัติการ และกลุมที่มี
อายุงาน 1 – 5 ป เปนพิเศษ เนื่องจากเปนกลุมที่มีทัศนคติตอดานงานต่ํากวากลุมอื่น เพื่อเปนการ
สรางความผูกพันใหมากขึ้น  
 3. ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย พบวา พนักงานมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นต่ํากวาปจจัยอ่ืนใน
เร่ืองการจัดการระบบการใหคําปรึกษาแกพนักงาน และเรื่องการจัดการวางแผนงานดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยไวอยางเหมาะสม ดังนั้น องคการควรใหความสําคัญในดานการจัดระบบการให
คําปรึกษาแกพนักงานในทุกดาน นอกจากนั้นผูบังคับบัญชาควรมีการติดตามและใหคําปรึกษาทั้ง
อยางเปนทางการ และอยางไมเปนทางการ อีกทั้งควรมีการวางแผนดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ทั้งระยะสั้นและระยะยาวใหสอดคลองกับแผนการขยายงานของบริษัท รวมถึงควรมีการฝกอบรม
ระยะสั้นใหแกพนักงาน เชน กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีใหมๆ และควรมีการติดตาม
ประเมินผลเกี่ยวกับความตองการของพนักงานตามความเหมาะสมอยางตอเนื่อง โดยองคการควร
เนนการพัฒนาและดูแลในกลุมพนักงานระดับนักปฏิบัติการ และกลุมที่มีอายุงาน 1 – 5 ป เปนพิเศษ 
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เนื่องจากเปนกลุมที่มีทัศนคติดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยต่ําที่สุด เพื่อเปนการสรางความผูกพัน
ตอองคการแกกลุมนี้ใหมากขึ้น  

 4. ดานภาวะผูนํา พบวา พนกังานมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นต่ํากวาปจจัยอ่ืนในเรื่องการให
ความสําคัญเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนษุยของผูบังคับบัญชา แมวา บริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซเพรส 
(ประเทศไทย) จํากัด ดังนั้น องคการควรใหมกีารกระตุนแกผูบังคับบัญชาทุกระดับใหเห็น
ความสําคัญและใสใจเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนษุยใหมากขึ้น เชน จัดใหมกีารฝกอบรมหรือ
สัมมนาระดับผูบังคับบัญชาเพื่อเพิ่มวิสัยทศัน จะไดนาํไปสูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางจริงจัง
และตอเนื่อง ทําเกิดประสิทธิภาพในการทาํงานที่สูงขึ้น และสัมพันธภาพที่ดีในการทาํงาน สงผลให
พนักงานมีความรูสึกในแงบวกตอองคการ องคการจึงควรใหความสําคญัดานภาวะผูนํา เพื่อสงเสริม
ความผูกพันใหเพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะแกกลุมที่มีอายุ 26 – 30 ป กลุมพนักงานระดับนักปฏิบัติการ 
และกลุมที่มีอายุงาน 1 – 5 ป เนื่องจากการศึกษาพบวาเปนกลุมที่มีทัศนคติตอดานภาวะผูนําต่ํากวา
กลุมอื่น 
 5. จากการศึกษาระดับความคิดเห็นตอองคการจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา กลุมที่มี
ระดับความคิดเห็นต่ํากวากลุมอื่น ไดแก กลุมที่มีอายุต่ํากวากลุมอื่น ไดแก กลุมที่มีอายุ 26 – 35 ป 
กลุมที่มีระดับตําแหนงงานในระดับนักปฏิบัติการ และกลุมที่มีอายุงาน 1 – 5 ซ่ึงหากพิจารณาใน
ระยะยาวแลวจะพบวาอาจเปนผลเสียตอองคกร เนื่องจากองคกรจะไมสามารถรักษาบุคลากรระดบันี้
ไวไดในระยะยาว ดังนั้นองคการควรเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติงานทั้ง 4 ดานใหแกพนักงานกลุมนี้ 
อาทิ การจัดใหมีการมอบหมายงานที่มีความสําคัญ สงเสริมใหมีการอบรมพัฒนาความรูใหมๆ สราง
โอกาสในการเติบโต เพื่อเสริมสรางใหพนักงานรูสึกวาตนเองมีคุณคา ทําใหมีทัศนคติตอองคการที่
ดีขึ้น สงผลตอระดับความผูกพันตอองคการ  
 6. ในการศึกษาถึงระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซเพรส 
(ประเทศไทย) จํากัด ควรเพิ่มเติมประเด็นปจจัยอ่ืนๆ ใหมากขึ้น เพื่อสามารถอธิบายถึงระดับความ
ผูกพันตอองคการไดชัดเจนขึ้น 
 อยางไรก็ตาม จากการศึกษาพบวา พนักงานของบริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซเพรส (ประเทศ
ไทย) จํากัด มีความผูกพันตอองคการอยางมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนโยบายการดําเนินงานของ
บริษัท ที่ไดมุงเนนปรัชญาหลักสําคัญ 3 ประการ คือ บุคลากร การบริการ และผลกําไร (People 
Service and Profit) ประกอบกับการที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญและเปนผูนําในการขนสงสินคาและ
พัสดุภัณฑระหวางประเทศ จึงคาดหมายวา Fed Ex จะเปนผูนําในธุรกิจดานนี้ไปอีกนาน 

 


