
บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาเร่ือง ความผูกพันตอองคการของพนักงานฝายขายสะสมเงินเดอืน 7 ของ

บริษัท เมืองไทยประกนัชีวติ จํากัด มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความผูกพนัตอองคการของพนักงาน
ฝายขายสะสมเงินเดือน 7 ของบริษัท เมืองไทยประกนัชีวติ จํากัด ผูศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษา 
อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ดังตอไปนี ้ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

ผูศึกษาไดทําการศึกษาโดยใชแนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ มาใชในการศึกษา
โดยทําการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีกอใหเกิดความผูกพันตอองคการใน 3 ดาน ประกอบดวย ดาน
ความเชื่อม่ันในความสามารถของตน (Self Efficacy) ดานการบริการท่ีเนนลูกคา (Customer 
Orientation) และดานวัฒนธรรมการใหบริการ (Service Climate) ซ่ึงเช่ือมโยงไปถึงระดับความ
ผูกพันตอองคการดานภาพรวม   
 ระเบียบวิธีการศึกษา ขอมูลท่ีใชในการศึกษาแบงเปน 2 สวนคือ ขอมูลทุติยภูมิ ไดจาก
การศึกษาคนควาจากเอกสาร บทความ รายงานประจําป หนังสือ งานวิจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ขอมูล
ออนไลนทางอินเตอร เน็ต  และอินทราเน็ต  และขอมูลปฐมภูมิ  เปนขอมูลท่ีไดจากการใช
แบบสอบถาม แบบตอบดวยตนเอง (Self-Administered Questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล โดยทําการเก็บขอมูลจากพนักงานฝายขายสะสมเงินเดือน 7 ของบริษัท เมืองไทย
ประกันชีวิต จํากัด โดยมีจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังส้ิน 165 คน ขอมูลท่ีไดนํามาวิเคราะห โดย
ใชคาความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage) คาฉล่ีย (Mean) คาแจกแจงแบบที (t-test) การ
วิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance : Anova) การทดสอบความสัมพันธระหวางตัว
แปรโดย Linear Regression และการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธี Scheffe โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 11.5 for Windows ในการวิเคราะห 
 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผลการศึกษาพบวา พนักงานฝายขายสะสมเงินเดือน 7 ของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต 
จํากัด ท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 67.9 มีอายุระหวาง 25 - 31 ป รอยละ 57.6 
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 78.8 มีอายุการทํางาน 1 - 5 ป รอยละ 69.7 และมีอัตรา
เงินเดือน 10,001 – 20,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท รอยละ 37.0 
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สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับระดับความคิดเห็นตอองคการของพนักงานฝายขายสะสมเงินเดือน 7 ของ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด  

แบบสอบถามท่ีใชเปนการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการของ
พนักงาน โดยใชคําถามในการวัดสเกลทัศนคติ หรือ Likert Scale โดยศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความ
ผูกพันใน  3 ปจจัย คือ ดานความเช่ือม่ันในความสามารถของตน  ดานการบริการท่ีเนนลูกคา และ
ดานวัฒนธรรมการใหบริการโดยเม่ือรวบรวมขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามเรียบรอยแลว ผูศึกษา
ไดทําการคํานวณหาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ัง 3 ดาน โดยใชวิธีการทดสอบคาความ
เช่ือม่ันของแบบสอบถาม พบวา มีคาความเช่ือม่ันในระดับสูงทุกดาน โดยดานการบริการที่เนน
ลูกคามีคาความเช่ือม่ันมากท่ีสุดเทากับ 0.9182 รองลงมาไดแก ดานการวัฒนธรรมการใหบริการ คา
ความเช่ือม่ัน 0.8616 และดานความเช่ือม่ันในความสามารถของตน  คาความเช่ือม่ัน 0.7845 แสดง
วาคําถามท่ีใชในการศึกษาในแตละดานมีความสัมพันธเปนไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีความ
นาเช่ือถือในระดับสูง 

 
ตอนท่ี 2.1 ระดับความคิดเห็นตอองคการของพนักงาน ในแตละปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอ
องคการ 

ผลรวมคาเฉลี่ยของปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการของ พนักงานฝายขายสะสม
เงินเดือน 7 ของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด  พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น
ตอองคการในดานความเช่ือม่ันในความสามารถของตน  ดานการบริการท่ีเนนลูกคา และดาน
วัฒนธรรมการใหบริการในระดับเห็นดวย คาเฉล่ียรวม 5.57  
 
ตอนท่ี 2.2 ระดับความคิดเห็นตอองคการของพนักงาน ในแตละปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอ
องคการ 

 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันของพนักงานท่ีมีตอองคการ
ท้ัง 3 ดานไดแก ดานความเช่ือม่ันในความสามารถของตน  ดานการบริการที่เนนลูกคา และดาน
วัฒนธรรมการใหบริการ ในดานการบริการที่เนนลูกคาอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง ดานวัฒนธรรม
การใหบริการ อยูในระดับเห็นดวย และดานความเชื่อม่ันในความสามารถของตน อยูในระดับ
คอนขางเห็นดวย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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2.2.1 ความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการในดานความเชื่อม่ัน
ในความสามารถของตน   

ผลการศึกษาพบวา พนักงานมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอ
องคการ ในดานความเช่ือม่ันในความสามารถของตน  โดยรวมอยูในระดับคอนขางเห็นดวย 
คาเฉล่ีย 5.04  แสดงวาพนักงานมีทัศนคติเชิงบวกในดานความเช่ือม่ันในความสามารถของตน  โดย
พบวาพนักงานรับรูความสามารถในงานของตนในระดับสูง  และเม่ือพิจารณาปจจัยยอยสามารถ
เรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอยไดดังนี้ 
 

1. ฉันม่ันใจในความสามารถของฉันในการทํางานไดเปนอยางดี  
2. ประสบการณการทํางานและความสําเร็จในการทํางานท่ีผานมาของฉัน   เพิ่มความ

ม่ันใจใหฉัน ในการทํางานใหกับบริษัทไดอยางเต็มท่ี  
3. การทํางานของฉันอยูในระดับท่ีดี ภายใตขอบเขตความสามารถ 
4. ฉันมีความรูดานเทคนิค ท่ีจําเปนตองใชในการทํางานอยางครบถวน  
5. ฉันไมเคยมีปญหาในการปรับตัวกับการทํางานในบริษัท 
6. หากกลาวอยางมืออาชีพ ฉันพึงพอใจในงานของฉันท่ีเปนไปตามความคาดหวัง  
7. ฉันสามารถทํางานท่ีทาทายมากกวางานท่ีฉันกําลังทําในปจจุบัน  
8. ฉันรู สึก ม่ันใจวา ทักษะและความสามารถของฉันเทียบเทากับหรือมากกว า

ความสามารถของเพ่ือนรวมงาน 
9. ฉันรูสึกวา ฉันมีคุณสมบัติเกินกวาตําแหนงท่ีฉันไดรับในปจจุบัน 
 

2.2.2 ความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการในปจจัยดานการบริการท่ีเนนลูกคา 
ผลการศึกษาพบวา พนักงานมีความคิดเหน็ตอปจจัยท่ีสงผลความผูกพันตอองคการ ในดาน

การบริการที่เนนลูกคาทุกขออยูในระดับเห็นดวยอยางยิง่คาเฉล่ีย  6.19  แสดงวาพนักงานมีทัศนคติ
เชิงบวกในดานการบริการทีเ่นนลูกคา โดยพบวา ลูกคามีความสําคัญตอการทํางาน ทําใหพนักงาน
ใหความสําคัญในดานการบริการ เม่ือพิจารณาปจจัยยอยสามารถเรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไป
หานอยไดดังนี้ 

 

1. การยิ้มใหกับลูกคาทุกคนเปนเร่ืองงายสําหรับฉัน 
2. ฉันรูสึกพึงพอใจท่ีทําใหลูกคามีความสุข   
3. การบรรลุวัตถุประสงคของฉันคือการทําใหลูกคาพึงพอใจ 
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4. ฉันชอบใหลูกคาพูดคุยเกี่ยวกับความตองการของเขาใหฉันฟง 
5. ฉันมีความสุขท่ีไดใหบริการลูกคา 
6. การเขาอกเขาใจลูกคาเปนเร่ืองปกติสําหรับฉัน 
7. ฉันชอบชวยแกปญหาใหลูกคา 
8. ฉันพยายามชวยใหลูกคาประสบความสําเร็จตามเปาหมาย  
9. ความสนใจสูงสุดของลูกคาอยูในใจฉันเสมอ 
10. ฉันมีความสุขในการตอบสนองตอขอเรียกรองของลูกคาอยางทันทวงที 
 
2.2.3. ความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการในดานวัฒนธรรมการ

ใหบริการ 
ผลการศึกษาพบวา พนกังานมีความคิดเหน็ตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการ ใน

ดานวัฒนธรรมการใหบริการทุกขออยูในระดับเห็นดวยคาเฉล่ีย  5.49 แสดงวาพนกังานมีทัศนคติ
เชิงบวกในดานวัฒนธรรมการใหบริการโดยพนกังานรับรูวาองคการมีการบริหารจดัการลูกคา มี
การสนับสนุน รวมถึงสงเสริมใหพนักงานมีทักษะความรูในการทํางาน เม่ือพิจารณาปจจัยยอย
สามารถเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดดังนี้  

 

1.   เม่ือพนักงานทํางานและใหบริการไดอยางยอดเยี่ยมจะไดรับการยกยองและไดรับ
รางวัล 

2.   ผูบริหารแสดงความหวงใยอยางจริงใจในการบริการลูกคาโดยการปฏิบัติเปนแบบอยาง
ดวยตัวเอง 

3.   โดยรวมแลวคุณภาพการบริการของบริษัทของทานอยูในระดับยอดเยี่ยม 
4.   บริษัทมีการตรวจสอบมาตรฐานการใหบริการอยางสมํ่าเสมอ 
5.   พนักงานทุกคนมีความรูความเขาใจในมาตรฐานการใหบริการเปนอยางดี 
6.   บริษัทมีการจัดเตรียมเคร่ืองมือ เทคโนโลยี และความชวยเหลืออ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม
สําหรับพนักงานในการทํางานและใหบริการ 
7.   พนักงานในบริษัทมีความรูในงาน และมีทักษะในการทํางานและใหบริการไดอยางมี
คุณภาพ 
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ตอนท่ี 2.3 ความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอระดับความคิดเห็นตอ
ปจจัยดานความเชื่อม่ันในความสามารถของตน  ดานการบริการท่ีเนนลูกคาและดานวัฒนธรรมการ
ใหบริการ 

ผลการเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดานขอมูลท่ัวไปของผูตอบ
แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการทํางาน และระดับรายได กับตัวแปรตาม ซ่ึง
ไดแก ปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการดานความเช่ือม่ันในความสามารถของตน  ดานการ
บริการที่เนนลูกคาและดานวัฒนธรรมการใหบริการ เพื่อตองการทราบวาตัวแปรอิสระแตละตัวมี
ความสัมพันธกับปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการแตกตางกันหรือไม พบวา  

1. ผูตอบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นตอองคประกอบของความ
ผูกพันตอองคการในทุกดานไมแตกตางกัน แสดงวา เพศของพนักงานไมมีอิทธิพลตอระดับความ
คิดเห็นตอองคการของพนักงานฝายขายสะสมเงินเดือน 7 ของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด 

2. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอองคประกอบของความผูกพัน
ตอองคการทุกดานไมแตกตางกัน แสดงวา การศึกษาของพนักงานไมมีอิทธิพลตอระดับความ
คิดเห็นตอองคการของพนักงานฝายขายสะสมเงินเดือน 7 ของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด 

3. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอองคประกอบของความ
ผูกพันตอองคการทุกดานไมแตกตางกัน แสดงวา การศึกษาของพนักงานไมมีอิทธิพลตอระดับ
ความคิดเห็นตอองคการของพนักงานฝายขายสะสมเงินเดือน 7 ของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต 
จํากัด 

4. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุทํางาน 1-5 ป และอายุการทํางานมากกวา 20 ปมีความ
คิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการในดานความเช่ือม่ันในความสามารถของตน 

แตกตางกัน โดยพนักงานท่ีมีอายุการทํางาน 1-5 ป มีคาเฉล่ียความคิดเห็นตอองคการมากกวา
พนักงานท่ีมีอายุการทํางานมากกวา 20 ป แสดงวา อายุการทํางานของพนักงานมีอิทธิพลตอระดับ
ความคิดเห็นตอองคการของพนักงานฝายขายสะสมเงินเดือน 7 ของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต 
จํากัด 

5. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดไมเกิน 20,000 บาท และระดับรายไดระหวาง  
40,001 -60,000 บาท มีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการในดานความเช่ือม่ัน
ในความสามารถของตน โดยพนกังานท่ีมีระดับรายไดไมเกิน 20,000 บาท มีคาเฉล่ียความคิดเหน็
ตอองคการในดานความเช่ือม่ันในความสามารถของตนมากกวาพนักงานท่ีมีระดับรายไดระหวาง 
40,001 -60,000 บาท ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดไมเกิน 20,000 บาท และระดับรายได 
60,001 บาท     ข้ึนไป มีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการในดานความเช่ือม่ัน
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ในความสามารถของตนแตกตางกัน โดยพนักงานท่ีมีระดับรายไดไมเกิน 20,000 บาท มีคาเฉล่ีย
ความคิดเหน็ตอองคการในดานความเช่ือม่ันในความสามารถของตนมากกวาพนักงานท่ีมีอัตรา
เงินเดือน 60,001 บาท     ข้ึนไป ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดระหวาง  20,001 - 40,000 บาท 
และระดับรายไดระหวาง  40,001 - 60,000 บาท มีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอ
องคการในดานความเช่ือม่ันในความสามารถของตนแตกตางกัน โดยพนกังานท่ีมีระดบัรายได
ระหวาง 20,001 - 40,000 บาท มีคาเฉล่ียความคิดเห็นตอองคการในดานความเชื่อม่ันใน
ความสามารถของตนแตกตางกันมากกวาพนักงานท่ีมีระดับรายไดระหวาง 40,001 -60,000 บาท
แสดงวา ระดบัรายไดของพนักงานมีอิทธิพลตอระดับความคิดเห็นตอองคการของพนักงานฝายขาย
สะสมเงินเดือน 7 ของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด 
 
สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับความผูกพันตองานของผูตอบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามท่ีใชเปนการสอบถามความคิดเห็นเกีย่วกับความผูกพันตองานของพนกังาน 
โดยใชคําถามในการวัดสเกลทัศนคติ หรือ Likert Scale เม่ือนําไปหาคาความเช่ือม่ันของ
แบบสอบถามท่ีใชในการศึกษาดานความผูกพันตองานของพนักงาน ซ่ึงแบงออกเปน 3 
องคประกอบ ไดแก ดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน ดานการอุทิศตนในการทํางาน และดาน
การใหเวลากบังาน  
สามารถเรียงลําดับไดดังนี ้

ดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน มีคาความเช่ือม่ัน 0.8646 ซ่ึงมีปจจัยยอย ไดแก 
1. ในท่ีทํางาน ฉันรูสึกมีพลังเต็มท่ีในการทํางาน 
2. ฉันรูสึกมีความชํานาญและเช่ียวชาญในงานของฉัน  
3. เม่ือฉันต่ืนข้ึนมาในตอนเชา ฉันรูสึกอยากไปทํางาน 
4. ฉันสามารถทํางานไดอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน 
5. ฉันสามารถปรับอารมณใหสนุกกับการทํางานของฉันไดเปนอยางดี 
6. ในการทํางาน ฉันมีความมุงม่ันเสมอ แมงานบางอยางจะไมราบร่ืนก็ตาม 
ดานการอุทิศตนในการทํางาน คาความเช่ือม่ัน 0.8632 ซ่ึงมีปจจัยยอย ไดแก 
1. ฉันพบวางานท่ีฉันทําเปนส่ิงท่ีมีความหมายและมีเปาหมายชัดเจน 
2. ฉันมีความกระตือรือรนในการทํางาน 
3. งานของฉันสรางแรงบันดาลใจใหฉัน 
4. ฉันภูมิใจในงานท่ีฉันทํา 
5. ฉันพบวางานท่ีฉันทําอยูเปนส่ิงท่ีทาทายสําหรับฉันเปนอยางมาก 



  
65 

 ดานการใหเวลากับงาน มีคาความเช่ือม่ันมากท่ีสุดเทากบั 0.8420 ซ่ึงมีปจจัยยอย ไดแก 
1. ขณะท่ีฉันทํางาน ฉันรูสึกวาเวลาผานไปอยางรวดเร็ว 
2. เม่ือฉันทํางาน ฉันลืมเร่ืองทุกอยางท่ีอยูรอบตัว 
3. ฉันรูสึกมีความสุข เม่ือฉันทํางานอยางต้ังใจ 
4. ฉันจดจออยูกบังานของฉัน 
5. ฉันรูสึกต่ืนเตนทุกคร้ังเม่ือฉันทํางาน 
6. การดึงความสนใจของฉันออกจากงานเปนเร่ืองยาก 

 
ตอนท่ี 3.1 ระดับความคิดเห็นของพนักงาน ในแตละองคประกอบของความผูกพันตองาน 
การวัดระดับความผูกพันตองาน วิเคราะหจากคาเฉล่ียองคประกอบของความผูกพันตองาน

ในดานตางๆ ดังนี้  
1. ความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน (Vigor) วิเคราะหจากคาเฉล่ียความผูกพันตองานในดาน

ความมุงม่ันทุมเทในการทํางานโดยรวมอยูในระดับเห็นดวย คาเฉล่ีย 5.60 แสดงวา
พนักงานมีทัศนคติเชิงบวกในดานความผูกพันตองาน  ปจจัยยอยดานความมุงม่ันทุมเทใน
การทํางาน โดยพบวาพนักงานรับรูวาตนมีความมุงม่ันทุมเทตองานในระดับสูง  มีพลังและ
มีความรูสึกท่ีดีตอการมาปฏิบัติงาน  และเม่ือพิจารณาปจจัยยอยสามารถเรียงลําดับตาม
คาเฉล่ียจากมากไปหานอยไดดังนี ้

1) ในการทํางาน ฉันมีความมุงม่ันเสมอ แมงานบางอยางจะไมราบร่ืนก็ตาม 
2) ฉันสามารถปรับอารมณใหสนุกกับการทํางานของฉันไดเปนอยางด ี
3) ฉันสามารถทํางานไดอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน 
4) เม่ือฉันต่ืนข้ึนมาในตอนเชา ฉันรูสึกอยากไปทํางาน 
5) ในท่ีทํางาน ฉันรูสึกมีพลังเต็มท่ีในการทํางาน 
6) ฉันรูสึกมีความชํานาญและเช่ียวชาญในงานของฉัน 

2. การอุทิศตนในการทํางาน(Dedication) วิเคราะหจากคาเฉล่ียความผูกพันตองานในดานการ
อุทิศตนในการทํางานโดยรวมอยูในระดับเห็นดวย คาเฉลี่ย 6.08 แสดงวาพนกังานมี
ทัศนคติเชิงบวกในดานความผูกพันตองาน  ปจจัยยอยดานการอุทิศตนในการทํางานโดย
พบวาพนกังานรับรูวาตนเปนสวนหนึ่งของงานและไมสามารถแยกออกจากกันได มีความ
กระตือรือรนในการทํางาน เม่ือพิจารณาปจจัยยอยสามารถเรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมาก
ไปหานอยไดดังนี ้

1) ฉันพบวางานที่ฉันทําอยูเปนส่ิงท่ีทาทายสําหรับฉันเปนอยางมาก 



  
66 

2) ฉันภูมิใจในงานท่ีฉันทํา  
3) ฉันพบวางานท่ีฉันทําเปนส่ิงท่ีมีความหมายและมีเปาหมายชัดเจน 
4) งานของฉันสรางแรงบันดาลใจใหฉัน 
5) ฉันมีความกระตือรือรนในการทํางาน 

3. การใหเวลากบังาน(Absorption) วิเคราะหจากคาเฉล่ียความผูกพันตองานในดานการให
เวลากับงานโดยรวมอยูในระดับเห็นดวย คาเฉล่ีย 5.75 แสดงวาพนักงานมีทัศนคติเชิงบวก
ในดานความผูกพันตองาน  ปจจัยยอยดานการใหเวลากบังาน โดยพบวาพนกังานรับรูวาตน
ใหเวลากับงานสูง และคิดวางานทําใหตนเองมีความสุข  เม่ือพิจารณาปจจัยยอยสามารถ
เรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอยไดดังนี้  

1) ขณะท่ีฉันทํางาน ฉันรูสึกวาเวลาผานไปอยางรวดเร็ว 
2) ฉันรูสึกมีความสุข เม่ือฉันทํางานอยางต้ังใจ 
3) ฉันรูสึกต่ืนเตนทุกคร้ังเม่ือฉันทํางาน 
4) ฉันจดจออยูกบังานของฉัน 
5) การดึงความสนใจของฉันออกจากงานเปนเร่ืองยาก 
6) เม่ือฉันทํางาน ฉันลืมเร่ืองทุกอยางท่ีอยูรอบตวั 
 

ผลการศึกษาระดับความผูกพันตองานของพนักงานฝายขายสะสมเงินเดือน 7 ของบริษัท 
เมืองไทยประกันชีวิต จํากัดในองคประกอบของความผูกพันตองาน พบวา คาเฉล่ียความผูกพันตอ
งานโดยรวมอยูในระดับเห็นดวย คาเฉล่ีย 5.81 โดยองคประกอบของคาเฉล่ียความผูกพันตองานทุก
ดานอยูในระดับเห็นดวยเชนกัน โดยคาเฉล่ียความผูกพันตองานดานการอุทิศตนในการทํางานมี
คาเฉล่ียมากท่ีสุดอยูในระดับเห็นดวย คาเฉล่ีย 5.75 รองลงมาดานการใหเวลากับงาน มีคาเฉล่ีย 5.60 
และดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด 5.49 ตามลําดับ ดังนั้นจึงสามารถบอก
ไดวาพนักงานฝายขายสะสมเงินเดือน 7 ของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด มีความผูกพันตอ
องคการ 

 
ตอนท่ี 3.2 ความสัมพันธระหวางปจจัยดานความเชื่อม่ันในความสามารถของตน  ดานการ

บริการท่ีเนนลูกคาและดานวัฒนธรรมการใหบริการกับความผูกพันตอองคการของพนักงานใน
ภาพรวม  

การวิเคราะหขอมูลในตอนนี ้ เปนการวิเคราะหความสัมพันธของระดับความผูกพันตอ
องคการใน 3 ดาน ไดแก ดานความเช่ือม่ันในความสามารถของตน ดานการบริการทีเ่นนลูกคาและ
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ดานวัฒนธรรมการใหบริการท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการในภาพรวมของพนักงาน โดยมีผล
การวิเคราะหดงัตอไปนี้ ผลการหาความสัมพันธ พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันท้ัง 3 ดาน ดาน
ความเช่ือม่ันในความสามารถของตน ดานการบริการทีเ่นนลูกคาและดานวัฒนธรรมการใหบริการ 
และตัวแปรตาม ไดแก ความผูกพันตอองคการมีการแปรผันตามกันในเชิงบวก โดยมีคา
ความสัมพันธ (R) เทากับ 0.776 โดยระดับความผูกพันตอองคการในภาพรวมจะผันแปรตามปจจัย
ท้ัง 3 ดานคิดเปนรอยละ 60.30 สวนท่ีเหลืออีกรอยละ 39.70 เปนผลมาจากปจจัยในเร่ืองอ่ืน ๆ  

 
สวนท่ี 3.3 ความสัมพันธระหวางปจจัยดานการรับรูความสามารถของตนเอง ดานการให
ความสําคัญในการบริการลูกคา และดานวัฒนธรรมในการใหบริการและองคปะกอบความผูกพันตอ
งานท่ีทําของพนักงานดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน การอุทิศตนในการทํางาน และการให
เวลากับงาน 

ผลการหาความสัมพันธ พบวา องคประกอบความผูกพันตองานท่ีทําท้ัง 3 ดาน ไดแก ดาน
การรับรูความสามารถของตนเอง ดานการใหความสําคัญในการบริการลูกคา และดานวัฒนธรรมใน
การใหบริการ และตัวแปรตาม ไดแก ความผูกพันตองานท่ีทําในดานความมุงม่ันทุมเทในการ
ทํางาน การอุทิศตนในการทํางาน และการใหเวลากับงาน รายละเอียด ดังนี้ 

1. ความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน (Vigor) 
ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตองานท่ีทําท้ัง 3 ดาน ไดแก ดานความเช่ือม่ันใน

ความสามารถของตน  ดานการบริการที่เนนลูกคา และดานวัฒนธรรมการใหบริการและตัวแปรตาม 
ไดแก ความผูกพันตองานท่ีทําในดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน มีการแปรผันตามกันในเชิง
บวก โดยมีคาความสัมพันธ (R) เทากับ 0.768 โดยพบวาตัวแปรตนนั้นสามารถพยากรณความ
ผูกพันตอองคการไดรอยละ  58.90 สวนความผูกพันตอองคการอีกรอยละ 40.10 เปนผลท่ีเกิดจาก
ปจจัยอ่ืนๆ แสดงวาคาท่ีไดจากการทํานายดวยสมการเสนตรงจะใกลเคียงกับระดับความผูกพันใน
ภาพรวมจริง ๆ ของพนักงานไดในระดับสูง เม่ือพิจารณาจากคานัยสําคัญทางสถิติทางสถิติ ณ ระดับ 
0.05 พบวา ปจจัยความผูกพันทุกดานขององคการมีความสัมพันธกับความผูกพันตองานท่ีทําการ
อยางมีนัยสําคัญ และเม่ือพิจารณาจากคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) 
พบวา ดานการบริการที่เนนลูกคาสามารถทํานายระดับความผูกพันในภาพรวมไดมากท่ีสุด (Beta = 
0.444) รองลงมาคือ ดานความเช่ือม่ันในความสามารถของตน (Beta = 0.422) และดานวัฒนธรรม
การใหบริการ (Beta =0.182) ตามลําดับ จึงสามารถบอกไดวาปจจัยดานการบริการที่เนนลูกคานั้น
เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานฝายขายสะสมเงินเดือน 7 ของบริษัท 
เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด มากท่ีสุด 
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2. การอุทิศตนในการทํางาน (Dedication) 
ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตองานท่ีทําท้ัง 3 ดาน ไดแก ดานความเช่ือม่ันใน

ความสามารถของตน  ดานการบริการท่ีเนนลูกคา และดานวัฒนธรรมการใหบริการ และตัวแปร
ตาม ไดแก ความผูกพันตองานท่ีทําในการอุทิศตนในการทํางานของงาน มีการแปรผันตามกันใน
เชิงบวก โดยมีคาความสัมพันธ (R) เทากับ 0.707 โดยพบวาตัวแปรตนนั้นสามารถพยากรณความ
ผูกพันตอองคการไดรอยละ  50.00 สวนความผูกพันตอองคการอีกรอยละ 50.00 เปนผลท่ีเกิดจาก
ปจจัยอ่ืนๆ แสดงวาคาท่ีไดจากการทํานายดวยสมการเสนตรงจะใกลเคียงกับระดับความผูกพันใน
ภาพรวมจริง ๆ ของพนักงานไดในระดับสูง เม่ือพิจารณาจากคานัยสําคัญทางสถิติ (คา Sig.) พบวา 
ปจจัยความผูกพันทุกดานขององคการ มีความสัมพันธกับความผูกพันตองานท่ีทําการอยางมี
นัยสําคัญ และเม่ือพิจารณาจากคาสัมประสิทธ์ิความถดถอย พบวา ดานการบริการที่เนนลูกคา 
สามารถทํานายระดับความผูกพันในภาพรวมไดมากท่ีสุด (Beta = 0.674) รองลงมาดานความ
เช่ือม่ันในความสามารถของตน  (Beta = 0.217) และดานวัฒนธรรมการใหบริการ (Beta =0.070) 
ตามลําดับ จึงสามารถบอกไดวาปจจัยดานการบริการที่เนนลูกคานั้นเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความ
ผูกพันตอองคการของพนักงานฝายขายสะสมเงินเดือน 7 ของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด 
มากท่ีสุด 

 
3. การใหเวลากับงาน (Absorption) 

ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตองานท่ีทําท้ัง 3 ดาน ไดแก ดานการรับรูความสามารถ
ของตนเอง ดานการใหความสําคัญในการบริการลูกคา และดานวัฒนธรรมในการใหบริการ และตัว
แปรตาม ไดแก ความผูกพันตองานท่ีทําในดานการใหเวลากับงาน มีการแปรผันตามกันในเชิงบวก 
โดยมีคาความสัมพันธ (R) เทากับ 0.685 โดยพบวาตัวแปรตนนั้นสามารถพยากรณความผูกพันตอ
องคการไดรอยละ  47.00 สวนความผูกพันตอองคการอีกรอยละ 53.00 เปนผลที่เกิดจากปจจัยอ่ืนๆ 
แสดงวาคาท่ีไดจากการทํานายดวยสมการเสนตรงจะใกลเคียงกับระดับความผูกพันในภาพรวมจริง 
ๆ ของพนักงานไดในระดับสูง เม่ือพิจารณาจากคานัยสําคัญทางสถิติ (คา Sig.) พบวา ปจจัยความ
ผูกพันทุกดานขององคการ มีความสัมพันธกับความผูกพันตองานท่ีทําการอยางมีนัยสําคัญ และเม่ือ
พิจารณาจากคาสัมประสิทธ์ิความถดถอย พบวา ดานการใหความสําคัญในการบริการลูกคา 
สามารถทํานายระดับความผูกพันในภาพรวมไดมากท่ีสุด (Beta = 0.590) รองลงมาคือ ดานการรับรู
ความสามารถของตนเอง (Beta = 0.223) และดานวัฒนธรรมในการใหบริการ (Beta =0.080) 

ตามลําดับ จึงสามารถบอกไดวาปจจัยดานการบริการที่เนนลูกคานั้นเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความ
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ผูกพันตอองคการของพนักงานฝายขายสะสมเงินเดือน 7 ของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด 
มากท่ีสุด 

 
ตอนท่ี 3.4 ความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอองคประกอบความผูกพันตอ

งานของพนักงานผูตอบแบบสอบถาม 
ผลการเปรียบเทียบระดับความผูกพันตองานระหวางตัวแปรอิสระดานขอมูลท่ัวไปของ

ผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการทํางาน และระดับรายไดกับตัวแปรตาม 
ซ่ึงไดแก ดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน  ดานการอุทิศตนในการทํางาน และดานการใหเวลา
กับงาน มีผลการศึกษาดังนี้ 

1. ผูตอบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงโดยรวมมีความคิดเห็นตอความผูกพันตองาน
ไมแตกตางกัน แสดงวา เพศของพนักงานไมมีอิทธิพลตอระดับความผูกพันตองานของพนักงานฝาย
ขายสะสมเงินเดือน 7 ของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด 

2. ผูตอบแบบสอบถามทุกกลุมอายุมีความคิดเห็นตอความผูกพันตองานไมแตกตางกัน 
แสดงวา อายุของพนักงานไมมีอิทธิพลตอระดับความผูกพันตองานของพนักงานฝายขายสะสม
เงินเดือน 7 ของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด 

3. ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับการศึกษาโดยรวมมีความคิดเห็นตอความผูกพันตองานไม
แตกตางกัน แสดงวา ระดับการศึกษาของพนักงานไมมีอิทธิพลตอระดับความคิดเห็นตองานของ
พนักงานฝายขายสะสมเงินเดือน 7 ของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด 

4. ผูตอบแบบสอบถามทุกกลุมอายุการทํางานโดยรวมมีความคิดเห็นตอความผูกพันตองาน
ไมแตกตางกัน แสดงวา อายุการทํางานของพนักงานไมมีอิทธิพลตอระดับความคิดเห็นตองานของ
พนักงานฝายขายสะสมเงินเดือน 7 ของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด 

 5. ผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับรายไดมีความคิดเห็นตอความผูกพันตองาน
แตกตางกัน แสดงวา ระดับรายไดของพนักงานมีอิทธิพลตอระดับความคิดเห็นตองานของพนักงาน
ฝายขายสะสมเงินเดือน 7 ของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด 
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5.2 การอภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาเร่ืองความผูกพันตอองคการของพนักงานฝายขายสะสมเงินเดือน 7 

ของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด พบวามีประเด็นท่ีสําคัญหลายประเด็นท่ีสามารถนํามา
อภิปรายผลไดดังนี้ 

 
 5.2.1. ระดับความผูกพันตอองคการของผูตอบแบบสอบถาม 

ผลการศึกษาภาพรวมความคิดเห็นตอองคประกอบความผูกพันตอองคการของพนักงาน
ฝายขายสะสมเงินเดือน 7 ของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด ไดแก การใหเวลากับงาน การ
อุทิศตนใหเปนสวนหนึ่งของงาน และความมุงม่ันทุมเทในการทํางานอยูในระดับเห็นดวย แสดงวา 
พนักงานมีความผูกพันตอองคการ สอดคลองกับ Bagja Basikin (2550) ไดศึกษาเร่ืองระดับความ
ผูกพันตอองคการดานงานของครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมตนในประเทศอินโดนิเซีย ในเร่ือง
ความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน การอุทิศตนในการทํางาน และการใหเวลากับงาน ผลการศึกษา
พบวา ครูสอนภาษาอังกฤษมีความผูกพันตอองคการในระดับสูง โดยมีระดับความคิดเห็นตอ
องคประกอบดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน ดานการอุทิศตนในการทํางาน  และดานการให
เวลากับงาน อยูในระดับสูงทุกดาน  
 

5.2.2. ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน  
1. ความเช่ือม่ันในความสามารถของตน  
ปจจัยดานความเช่ือม่ันในความสามารถของตนสงผลตอความผูกพันตอองคการอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบวา 
ความเชื่อม่ันในความสามารถของตน β=0.325 โดยสามารถบงบอกถึงระดับความผูกพันตอ
องคการได ซ่ึงมีความสัมพันธระหวางปจจัยดานความเช่ือม่ันในความสามารถของตนกับความ
ผูกพันตอองคการของพนักงานในเชิงบวก ซ่ึงความม่ันใจในการทํางานของพนักงานเปนผลมาจาก
ความรูสึกม่ันใจวาการทํางานของตนอยูในระดับดีภายใตขอบเขตความสามารถ ประสบการณ
ทํางานและความสําเร็จในการทํางานท่ีผานมาไดเพิ่มความม่ันใจในการทํางานใหกับองคการได
อยางเต็มท่ี สอดคลองกับ Mustafa Kokuncu, Ronald J.Burke and Lisa Fiksenbaum (2549) 
ทําการศึกษาเร่ือง ความผูกพันตอองคกรของผูจัดการและผูเช่ียวชาญท่ีเปนผูหญิงในธนาคาร
ประเทศตุรกี โดยทําการสํารวจปจจัยท่ีสงผลและผลท่ีตามมาของความผูกพันท่ีมีตอองคกรดานงาน 
จากการศึกษาพบวา ประสบการณในการทํางานดานภาระงาน นั้นหมายถึงปริมาณงานท่ีมากเกิน
กวาพนักงานจะสามารถทําไดในแตละวัน ซ่ึงพนักงานสามารถทําใหสําเร็จได นั้นมีผลตอความ
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ผูกพันตอองคการ และการควบคุมนั้นบงบอกถึง การท่ีพนักงานรูสึกรับผิดชอบในงานท่ีตนไดรับ
มอบหมายเปรียบเสมือนเปนนายตนเอง มีความม่ันใจในความสามารถของตนเองวาสามารถทํางาน
นั้นไดดวยตัวเอง รวมท้ังผลของการปฏิบัติงานในเร่ืองของความทาทายในการปฏิบัติงาน มีผลตอ
ความผูกพันตอองคกรเชนกัน โดยหากมีประสบการณการในชีวิตการทํางานในองคกรสูงมาก จะยิ่ง
สงผลตอความผูกพันตอองคกรสูงตามไปดวย สอดคลองกับ รัชนิดา ตุงคสวัสดิ์ (2545) ท่ีได
ทําการศึกษาเร่ือง “ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับความผูกพันตอองคการของ
พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม” ซ่ึงพบวา ความพึงพอใจใน
งานดานคุณคาของงาน หมายถึง การที่พนักงานมีโอกาสรับรูถึงผลงานของตัวเองวามีมาตรฐานอยู
ในระดับใด และสามารถเปรียบเทียบมาตรฐานการทํางานของตนเองกับเพื่อนรวมงานได ซ่ึงมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับผูกพันตอองคการของพนักงาน 

2. ปจจัยดานการบริการลูกคาท่ีเนนลูกคา 
ปจจัยดานการบริการลูกคาท่ีเนนลูกคาสงผลตอความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบวา ดานการบริการ
ลูกคาท่ี เนนลูกคา  β=0.566 โดยสามารถบงบอกถึงระดับความผูกพันตอองคการได  ซ่ึงมี
ความสัมพันธระหวางปจจัยดานการบริการลูกคาท่ีเนนลูกคากับความผูกพันตอองคการของ
พนักงานในเชิงบวก ซ่ึงพนักงานมีความสุขท่ีไดใหบริการลูกคาเนื่องจากพนักงานพึงพอใจท่ีทําให
ลูกคามีความสุข และพนักงานคิดวาการบรรลุวัตถุประสงคคือการทําใหลูกคาพึงพอใจ สอดคลอง
กับ วันดี ทับทิม (2546) ท่ีศึกษาเร่ือง “ความสัมพันธระหวางการรับรูภาวะผูนํากับความผูกพันตอ
องคการของพนักงานและประสิทธิผลของหนวยงานในโรงพยาบาลเชียงใหมราม 1” พบวา เร่ือง
การบริการสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคา เปนปจจัยท่ีกอใหเกิดความผูกพัน ซ่ึง
ความผูกพันของพนักงานตอองคการสงผลใหพนักงานรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคการ ทุมเท
แรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานจนเกิดความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคการ และทําใหพนักงานเต็ม
ใจท่ีจะตอบสนองความตองการของลูกคา และปฏิบัติงานสนับสนุนใหองคกรบรรลุถึงเปาหมาย  

3. ปจจัยดานวัฒนธรรมในการใหบริการปจจัยดานวัฒนธรรมในการใหบริการสงผล
ตอความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบ
คะแนนมาตรฐาน (Beta) พบวา ดานวัฒนธรรมในการใหบริการ β=0.142 โดยสามารถบงบอกถึง
ระดับความผูกพันตอองคการได ซ่ึงมีความสัมพันธระหวางปจจัยวัฒนธรรมในการใหบริการกับ
ความผูกพันตอองคการของพนักงานในเชิงบวก ซ่ึงเม่ือพนักงานทํางานและใหบริการไดอยางยอด
เยี่ยมจะไดรับการยกยองและไดรับรางวัล โดยพนักงานมีความรูความเขาใจในมาตรฐานการ
ใหบริการ และองคการมีการตรวจสอบมาตรฐานการใหบริการ อีกท้ังผูบริหารยังแสดงความหวงใย
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อยางจริงใจในการบริการลูกคาโดยการปฏิบัติเปนแบบอยางดวยตนเอง สอดคลองกับ รัชนิดา ตุงค
สวัสดิ์ (2545) ท่ีไดทําการศึกษาเร่ือง “ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับความผูกพัน
ตอองคการของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม” ซ่ึงพบวา ดาน
สัมพันธภาพในงาน  ซ่ึงบงบอกถึง ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน 
วามีความรวมมือ การไดรับการยอมรับนับถือซ่ึงกันและกัน การสนับสนุนซ่ึงกันและกัน ไดรับการ
ยกยองชมเชยจากหัวหนางานเม่ือปฏิบัติงานดี ก็มีความสัมพันธเชิงบวกกับผูกพันตอองคการของ
พนักงานเชนกัน เชนเดียวกับ นิณี บุณยฤทธานนท (2547) ทําการศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีพยากรณความ
ผูกพันตอองคการของพนักงานองคการเอกชน พบวา บรรยากาศองคการในดานการสนับสนุนซ่ึงมี
ความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 ซ่ึงหาก
พนักงานรับรูวาองคการใหการยอมรับ และสนับสนุนใหตัวพนักงานมีความเจริญกาวหนาในหนาท่ี
การงาน ก็จะผูกพันกับองคการไดในท่ีสุด สอดคลองกับการศึกษาของ Mustafa Kokuncu and 
Ronald J.Burke and Lisa Fiksenbaum (2549) ไดศึกษาเร่ือง “ความผูกพันตอองคกรดานงานของ
ผูจัดการและผูเช่ียวชาญท่ีเปนผูหญิงในธนาคารประเทศตุรกี” ผลการศึกษาในเร่ืองประสบการณใน
การทํางานท้ัง 6 ดาน ไดแก ภาระงาน การควบคุม  รางวัลและการจดจํา ความรับผิดชอบตอสังคม 
ลูกคาและพนักงาน ความยุติธรรม พบวา ดานการสรางคุณคา ในดานรางวัลและการจดจํา ในการ
เปดโอกาสใหมีสวนรวม และใหความเสมอภาคกับพนักงาน เปนดานท่ีมีผลตอความผูกพันของ
พนักงาน  

4. ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล 
 ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคลของพนักงานฝายขายสะสมเงินเดือน 7 ของบริษัท เมืองไทย
ประกันชีวิต จํากัด ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการทํางาน และระดับรายได พบวา ลักษณะ
สวนบุคคลสงผลตอปจจัยดานความเช่ือม่ันในความสามารถของตน ไดแก อายุการทํางานและระดับ
รายได สวนเพศ อายุ และระดับการศึกษาไมมีผล และลักษณะสวนบุคคลสงผลตอความผูกพันของ
พนักงาน คือ ปจจัยดานระดับรายได ซ่ึงแตกตางจากการศึกษาของเบญจมาภรณ นวลิมป (2546) ท่ี
ไดทําการศึกษาเร่ืองความผูกพันของพนักงานตอองคกร: กรณีศึกษาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) สาขาสมุทรสงครามและสาขาสมุทรสาคร พบวา พนักงานท่ีมีลักษณะสวนบุคคลตางกัน
ในดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตําแหนงงาน จะมีความผูกพันตอ
องคการแตกตางกัน แตสอดคลองกันในปจจัยดานอัตราเงินเดือน ซ่ึงการศึกษานี้พบวาอัตรา
เงินเดือนท่ีแตกตางกันจะมีความผูกพันตอองคการแตกตางกันและไมสอดคลองกับการศึกษา B. 
Basikin (2550) ไดศึกษาเร่ืองของระดับความผูกพันตอองคการดานงานจากองคประกอบ ในดาน
ความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน ดานการอุทิศตนในการทํางาน และดานการใหเวลากับงาน ของครู
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สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมตนในประเทศอินโดนิเซีย ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการทํางาน ประเภทของโรงเรียนท่ีสอน และสถานที่ของโรงเรียนท่ี
สอน ท่ีแตกตางกันไมมีผลตอความผูกพันตอองคการ เชนเดียวกันกับ Mustafa Kokuncu and 
Ronald J.Burke and Lisa Fiksenbaum (2549) ไดศึกษาเร่ืองความผูกพันตอองคกรดานงานของ
ผูจัดการและผูเช่ียวชาญที่เปนผูหญิงในธนาคารประเทศตุรกี ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคล
ทุกดานท่ีแตกตางกันไมมีผลตอความผูกพันขององคการเชนเดียวกัน  
 
5.3 ขอคนพบ 
 จากการศึกษาเร่ือง ความผูกพันตอองคการของพนักงานฝายขายสะสมเงินเดือน 7 ของ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด ผูศึกษาไดคนพบประเด็น ดังตอไปนี้ 

1. ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 ไดแก ปจจัยดานอายุการทํางาน พบวา พนักงานท่ีมีอายุการทํางานสูงจะมีผลให
เกิดความผูกพันตอองคการมากกวากลุมพนักงานท่ีมีอายุการทํางานท่ีตํ่ากวา และปจจัยดานระดับ
รายได พบวา กลุมพนักงานท่ีมีระดับรายไดสูงจะมีผลใหเกิดความผูกพันตอองคการมากกวากลุม
พนักงานท่ีมีระดับรายไดตํ่า สวนปจจัยอ่ืนๆไมมีผลตอความผูกพัน 

2. ดานความเช่ือม่ันในความสามารถของตน ของพนักงานฝายขายสะสมเงินเดือน 7 ของ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด ในสวนของระดับความคิดเห็นโดยรวมพบวาอยูในระดับ
คอนขางเห็นดวยซ่ึงอยูในระดับความคิดเห็นตํ่าท่ีสุด เม่ือพิจารณาในปจจัยยอย พบวา ปจจัยฉันรูสึก
วา ฉันมีคุณสมบัติเกินกวาตําแหนงท่ีฉันไดรับในปจจุบัน เปนปจจัยท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด และฉัน
รูสึกม่ันใจวาทักษะและความสามารถของฉันเทียบเทากับหรือมากกวาความสามารถของเพ่ือน
รวมงาน ซ่ึงอยูมีคาเฉล่ียอยูในระดับเฉยๆ เม่ือพิจารณาระดับความคิดเห็นแยกตามปจจัยลักษณะ
สวนบุคคล พบวาปจจัยดานอายุการทํางานและระดับรายไดมีผลตอปจจัยดานความเช่ือม่ันใน
ความสามารถของตน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

3. ดานการบริการที่เนนลูกคาของพนักงานฝายขายสะสมเงินเดือน 7 ของบริษัท เมืองไทย
ประกันชีวิต จํากัด ในสวนของระดับความคิดเห็นโดยรวมพบวาอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง ซ่ึงอยู
ในระดับความคิดเห็นสูงท่ีสุด เมื่อพิจารณาในปจจัยยอย พบวา ปจจัยฉันมีความสุขในการ
ตอบสนองตอขอเรียกรองของลูกคาอยางทันทวงทีและความสนใจสูงสุดของลูกคาอยูในใจฉันเสมอ
เปนปจจัยท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ซ่ึงมีคาเฉล่ียความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย เม่ือพิจารณาระดับ
ความคิดเห็นตามปจจัยลักษณะสวนบุคคล พบวาปจจัยลักษณะสวนบุคคลทุกดานไมมีผลตอปจจัย
ดานการบริการที่เนนลูกคาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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4.ดานวัฒนธรรมการใหบริการของพนักงานฝายขายสะสมเงินเดือน 7 ของบริษัท เมืองไทย
ประกันชีวิต จํากัด ในสวนของระดับความคิดเห็นโดยรวมพบวาอยูในระดับเห็นดวยซ่ึงอยูในระดับ
ความคิดเห็นเปนอันดับสอง เม่ือพิจารณาในปจจัยยอย พบวา พนักงานในบริษัทมีความรูในงาน 
และมีทักษะในการทํางานและใหบริการไดอยางมีคุณภาพและบริษัทมีการจัดเตรียมเคร่ืองมือ 
เทคโนโลยี และความชวยเหลืออ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมสําหรับพนักงานในการทํางานและใหบริการเปน
ปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ซ่ึงมีคาเฉล่ียความคิดเห็นอยูในระดับคอนขางเห็นดวย พบวาปจจัย
ลักษณะสวนบุคคลทุกดานไมมีผลตอปจจัยดานวัฒนธรรมการใหบริการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 

5. ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันในดานความเช่ือม่ันในความสามารถของตน ดานการบริการ
ท่ีเนนลูกคาและดานวัฒนธรรมการใหบริการ สามารถทํานายความผูกพันตอองคการของพนักงาน
ฝายขายสะสมเงินเดือน 7 ของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัดในภาพรวมได โดยความคิดเห็น
ตอดานความเช่ือม่ันในความสามารถของตน ดานการบริการท่ีเนนลูกคาและดานวัฒนธรรมการ
ใหบริการ มีความสัมพันธกับความผูกพันในภาพรวมตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับตํ่า
กวา 0.05 โดยปจจัยดานการบริการที่เนนลูกคา (B = 0.596) สามารถทํานายระดับความผูกพันตอ
องคการของพนักงานในภาพรวมไดมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานความเช่ือม่ันในความสามารถของ
ตน (B = 0.292) และดานวัฒนธรรมการใหบริการ (B = 0.113) ตามลําดับ  

 
5.4 ขอเสนอแนะจากการศึกษา 
 จากการศึกษาเร่ือง ความผูกพันตอองคการของพนักงานฝายขายสะสมเงินเดือน 7 ของ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด ผูศึกษาใครขอเสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ซ่ึงอาจจะ
เปนประโยชน ตอบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด ในการสรางความผูกพันตอองคการของ
พนักงาน ในแตละประเด็นดังนี้ 

1) จากปจจยัดานลักษณะสวนบุคคล องคการควรใหความสําคัญโดยการศึกษาพฤติกรรม
เพื่อทําความเขาใจตอกลุมพนักงานท่ีมีอายงุานนอยและมีระดับรายไดตํ่าใหมากยิ่งข้ึน โดยองคการ
ควรการวางแผนปรับปรุงปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันท้ัง 3 ปจจัยใหเหมาะสมกับพนักงานกลุม
ดังกลาว เพื่อรักษาและปรับเปล่ียนความรูสึกใหพนักงานมีความผูกพนัตอองคการมากข้ึน  

2) จากดานความเช่ือม่ันในความสามารถของตน ผลการศึกษาพบวา ความคิดเหน็ของ
พนักงานท่ีมีตอดานความม่ันใจในการทํางานโดยรวมอยูในระดับคอนขางเห็นดวย แตเม่ือพจิารณา
ในปจจยัยอยเห็นวา ฉันรูสึกม่ันใจวาทักษะและความสามารถของฉันเทียบเทากบัหรือมากกวา
ความสามารถของเพ่ือนรวมงาน และฉันรูสึกวาฉันมีคุณสมบัติเกินกวาตําแหนงท่ีฉันไดรับใน
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ปจจุบัน มีความคิดเห็นระดับเฉยๆในอันดับทายสุดทาย แสดงวา พนักงานยังไมมีโอกาสไดใช
ความรูและแสดงความสามารถของตนเองอยางเต็มท่ี ดังนั้นผูบริหารควรเปดโอกาสใหพนกังาน
แสดงความสามารถของตนเองอยางเต็มท่ีโดยการมอบงานที่ใชความสามารถและมีความทาทายมาก
ข้ึน เพื่อท่ีพนกังานจะไดพฒันาความสามารถของตนเองและรูสึกวาตนเองมีความสําคัญตอองคการ
เปนองคประกอบหน่ึงท่ีทําใหเกิดความผูกพันตอองคการมากข้ึน ท้ังนีอ้งคการควรมีการประเมินผล
ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยวัดจากความสามารถของพนักงานเปนหลักและทําใหทราบถึงขอบกพรอง
ตางๆของตนเองเพ่ือท่ีจะไดนําไปแกไขและพัฒนาตอไป  

3) จากดานการบริการที่เนนลูกคาผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีตอดาน
การบริการลูกคาโดยรวมอยูในระดบัเหน็ดวยอยางยิ่ง แสดงใหเห็นวา พนักงานมีทัศนคติเกีย่วกับ
การบริการลูกคาท่ีดี อยางไรก็ตาม บริษัทควรสนับสนุนใหพนักงานมีทัศนคติเชนนี้ตอไป อาจทําได
โดยการรักษาและพัฒนาทัศนคติของพนักงานขายใหดีข้ึน โดยสรางโอกาสใหพนักงานไดมี
กิจกรรมในหลายๆดานรวมกับลูกคาใหมากข้ึน  

4) จากดานวฒันธรรมการใหบริการ ผลการศึกษาพบวา ความคิดเหน็ของพนักงานท่ีมีตอ
ดานวัฒนธรรมในการใหบริการโดยรวมอยูในระดับเห็นดวย แตเม่ือพิจารณาในปจจัยยอยเห็นวา 
ปจจัยยอยดานพนักงานในบริษัทมีความรูในงานและมีทักษะในการทํางานและใหบริการไดอยางมี
คุณภาพ และบริษทัมีการจัดเตรียมเคร่ืองมือ เทคโนโลยี และความชวยเหลืออ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม
สําหรับพนักงานในการทํางานและใหบริการ มีความคิดเห็นระดับคอนขางเห็นดวย แสดงวา 
องคการมีเคร่ืองมือ เทคโนโลยี และความชวยเหลือตางๆ ท่ียังไมเพยีงพอ ดังนัน้ องคการควรให
ความชวยเหลือ และสนับสนุน โดยจัดใหมีอุปกรณท่ีรองรับกับเทคโนโลยีตางๆ ท้ังในปจจุบันและ
อนาคต และจัดใหมากเพยีงพอ เพื่อสอดรับกับความตองการของพนักงานในการทํางานท่ีสะดวก
และคลองแคลวมากกวาเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน  
 

5.  ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
จากคําถามปลายเปดท่ีใหโอกาสพนักงานไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

เกี่ยวกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัดซ่ึงอาจสงผลตอความผูกพันตอองคการนั้น ผูศึกษา
สามารถรวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะในประเด็นตาง ๆ โดยใครขอนําเสนอมาเพื่อ
พิจารณาใชประโยชนในการพัฒนาความผูกพันตอองคการใหเกิดผลที่มากข้ึน ดังตอไปนี้ 

1. สถานท่ีทํางานและส่ิงอํานวยความสะดวกในการทํางาน พนักงานมี
ความเหน็วา ควรมีการจัดสถานอํานวยความสะดวกในการจอดรถใหมากข้ึน เนื่องจากมีพนักงาน
จํานวนมากท่ีตองใชสํานักงานเปนท่ีติดตอประสานงานกับทางบริษัทและลูกคา  
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2. ความลาชาในการปฏิบัติงาน เนื่องจากพนักงานมีความเห็นวาฝายเคลม
ประกันไมสามารถทํางานไดทันตอความตองการของฝายขายได ทําใหการทํางานของฝายขาย
เปนไปดวยความลาชาเนื่องจากไมสามารถประสานงานใหลูกคาไดทันและกอใหเกิดความไมพอใจ
ในบริการ ดงันั้นจึงควรเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเคลมและจํานวนเจาหนาท่ีเคลมประกันให
เพียงพอ 

3. การส่ือสารภายในองคกร พนักงานมีความเหน็วา การติดตอส่ือสาร
ระหวางสํานักงานท้ังภายในจังหวดัเดยีวกนัและระหวางจังหวดันั้นไมสะดวก บริษทัควรสนับสนุน
เคร่ืองมือในการติดตอส่ือสารภายในสํานักงานและระหวางสํานักงานใหมากข้ึน   
 

 
 


