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1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ธุรกิจในปจจุบันเกิดการแขงขันกันอยางรุนแรง โดยเฉพาะในธุรกิจดานการใหบริการท่ี
ตองมีการปรับตัวอยูเสมอนั้น จําเปนตองพึ่งพาปจจัยตางๆเพื่อชวยใหการดําเนินงานขององคการ
บรรลุวัตถุประสงค ซ่ึงทรัพยากรบุคคลนับวาเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับการนําพาองคการให
ไปสูจุดมุงหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะพนักงานท่ีมีความรูความสามารถ มีทัศนคติท่ีดี 
ปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองคการ และปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางราบรื่น ถือเปนสวนสําคัญท่ี
ชวยผลักดันใหองคการกาวหนาไปไดอยางรวดเร็ว ดังนั้นพนักงานจึงเปรียบเสมือนทรัพยากรที่มีคา 
ซ่ึงองคการตองทําการลงทุนเพิ่มอยูเสมอ เพื่อใหพนักงานไดพัฒนาทักษะและความรูความสามารถ 
นอกจากนี้องคการตองไมลืมท่ีจะรักษาพนักงานไวใหคงอยูกับองคการ เนื่องจากหากองคการตอง
สูญเสียพนักงานท่ีมีความรูความสามารถไป ถือเปนการสูญเสียทรัพยากรที่มีคา นอกจากนี้ องคการ
ยังตองสูญเสียในดานของงบประมาณท่ีจะตองนําไปสรรหาและพัฒนาพนักงานเขามาทดแทน 
ดังนั้น การรักษาพนักงานสามารถทําไดดวยการทําใหพนักงานเกิดความผูกพันกับองคการซ่ึง ไมใช
เพียงแคการท่ีพนักงานทํางานใหบรรลุเปาหมายในแตละวัน แตหมายรวมถึงการท่ีพนักงานตองมี
ความสุขในงานท่ีไดทําดวย  

บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) กอต้ังข้ึนในป 2533 และในเดือน
ธันวาคม 2536 ไดเปล่ียนสถานะเปนบริษัท มหาชน โดยใชช่ือยอหลักทรัพยวา “TA” ตอมาในเดือน
ตุลาคม 2544 บริษัทไดเขาถือหุนในบริษัท กรุงเทพอินเตอรเทเลเทค จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัท
แมท่ีถือหุนในบริษัท ทีเอ ออเรนจ จํากัด ในอัตรารอยละ 41.1 ซ่ึงนับเปนการเร่ิมเขาสูธุรกิจ
โทรศัพทเคล่ือนท่ี ท้ังนี้ ทีเอ ออเรนจไดเปดใหบริการอยางเต็มท่ีในเดือนมีนาคม 2545 และตอมา 
บริษัทไดมีการเพิ่มสัดสวนการถือหุนในบริษัท กรุงเทพอินเตอรเทเลเทค จํากัด (มหาชน) มากข้ึน
ตามลําดับ ในเดือนเมษายน 2547 บริษัทไดมีการปรับเปล่ียนภาพลักษณภายใตแบรนดทรูโดยการ
เปล่ียนช่ือจากบริษัท เทเลคอมเอเชีย คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) เปนบริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน 
จํากัด (มหาชน) มีช่ือยอหลักทรัพยวา “TRUE” และในเดือนกุมภาพันธ 2549 ทีเอ ออเรนจได
เปล่ียนช่ือเปน ทรูมูฟ และสามารถใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบ GSM (Global System for 
Mobile Communications) ท่ีความถ่ี 1800 MHz ภายใตการไดรับอนุญาตจาก บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ตามเง่ือนไข Build-Transfer-Operate (BTO) ส้ินสุดเดือนกันยายน ป 
พ.ศ. 2556 (บริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน), 2550) 
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บริษัท ทรู มูฟ จํากัด ใหความสําคัญกับ “พนักงาน” วาเปนสินทรัพย (Asset) ท่ีมีคา
ขับเคล่ือนใหธุรกิจขององคการดําเนินไปอยางตอเนื่องและประสบผลสําเร็จ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษยจะเนนไปที่กลยุทธทางการบริหารจัดการในฐานะท่ีเปน “ทุนมนุษย” (Strategic 
Human Capital Management) ซ่ึงองคการตองลงทุนเพื่อใหไดมาซ่ึงทรัพยากรบุคคล ดังนั้นการ
รักษาพนักงานใหอยูกับบริษัท โดยการสรางความผูกพันของพนักงานตอองคการจึงมีความสําคัญ
เปนอยางยิ่ง เนื่องจากมีผลกระทบกับทุกส่ิงทุกอยางในองคการ ต้ังแตประสิทธิภาพในการแขงขัน 
การสรางผลการปฏิบัติงานท่ีดีเยี่ยม ไปจนถึงการสรางกําไรสูงสุด โดยบริษัทถือวา พนักงานจะตอง
มีลักษณะประกอบดวย 4 คุณลักษณะ (4 Cs) ไดแก  

1) เอาใจใส (Caring) “ เราจะดูแลเอาใจใสผูอ่ืนใหเสมือนกับท่ีเราตองการ 
ใหผูอ่ืนดูแลเรา” 
2) เช่ือถือได (Credible) “เราติดตอส่ือสารดวยความซ่ือสัตย และคํานึงถึง 
ผลประโยชนสูงสุดของบริษัทเสมอ 
3) ใฝสรางสรรค (Creative) “เราแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันเพื่อเสริม 
สรางความเขมแข็งในการทํางานรวมกัน” 
4)  ความกลาหาญ(Courageous) “ เราตระหนักดีวาโอกาสเกิดจากความรับผิดชอบ
และความรูสึก เปนเจาของในงานน้ัน ๆ ” 

แผนกคาสงบริษัท ทรู มูฟ จํากัด เปนแผนกท่ีพนักงานไมไดประจําอยูในสํานักงาน ทําให
สรางความผูกพันไดยากกวาพนักงานสวนอ่ืนๆ  อีกท้ังพนักงานในแผนกนี้ยังเปนพนักงานท่ีตอง
พบปะลูกคาผูคาสงรายใหญ-เล็ก ของบริษัทโดยตรง ซ่ึงหากพนักงานไมเกิดความผูกพันตอองคการ
แลว ส่ิงท่ีพนักงานแสดงออกนั้น ลูกคาทุกรายสามารถรับรูไดโดยตรง และจะสงผลใหลูกคาเกิด
ความไมม่ันใจตอองคการ แตหากพนักงานมีความผูกพันตอองคการ การแสดงออกหรือคําพูดท่ี
แสดงตอลูกคายอมเปนไปในทางท่ีจะสงผลดีตอบริษัทและทําใหลูกคารูสึกม่ันใจที่จะติดตอคาขาย
กับบริษัทตอไป ซ่ึงจากการศึกษาพบวา ปจจัยดานความเช่ือม่ันในความสามารถของตนเอง ดานการ
บริการท่ีมุงลูกคาเปนสําคัญ และดานวัฒนธรรมในการใหบริการ เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความ
ผูกพันตอองคการ โดยดานความเช่ือม่ันในความสามารถของตนเอง จะทําใหพนักงานรูสึกวาตนเอง
มีความสามารถท่ีจะปฏิบัติงาน เกิดความคิดสรางสรรคในการวางแผนดําเนินงาน เพื่อผลิตสินคา
และบริการที่มีคุณภาพสําหรับลูกคา (Bandura, 1997) ดานการบริการท่ีมุงลูกคาเปนสําคัญ พบวา 
เม่ือตัวพนักงานเองมีการใหบริการลูกคาดวยใจ  มีการดูแลเอาใจใสลูกคา  ทําใหลูกคารูสึก
ประทับใจ พอใจในการบริการของพนักงานแลวยังอาจทําใหลูกคาพึงพอใจในตัวของบริษัทดวย  
ซ่ึงจะสงผลใหตัวพนักงานเองมีความภูมิใจในการใหบริการของตนเอง (William and Sanchez, 
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1998) และดานวัฒนธรรมในการใหบริการ พบวา องคการท่ีประกอบกิจการดานการบริการ
จําเปนตองมีการสรางสรรคบรรยากาศการใหบริการเพื่อการแสดงถึงคุณภาพการบริการ ซ่ึง
หมายถึงการรักษาลูกคาไว   โดยองคการตองมีการกําหนดพฤติกรรมท่ีตระหนักถึงการใหบริการท่ี
มีคุณภาพ   และคุณภาพของการบริการจะทําใหองคการแตกตางจากองคการอ่ืน และจะสงผลตอ
พฤติกรรมการใหบริการของพนักงานภายในองคการ (Schneider and colleagues, 1998) เม่ือ
พนักงานเกิดความรูสึกวาไดรับความกาวหนา ก็จะทําใหเกิดความรักในองคการ ตองการปฏิบัติงาน
กับองคการนี้ตอไป จนเปนสวนหนึ่งขององคการและกลายเปนความผูกพันตอองคการในท่ีสุด ดวย
เหตุนี้ ผูศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาความผูกพันตอองคการ ของพนักงานบริษัท ทรู มูฟ จํากัด แผนก
คาสง โดยผลการศึกษาจะเปนแนวทางในการวางแผนการรักษาและพัฒนาพนักงานท่ีมีคุณภาพให
คงอยู เพื่อสรางความสําเร็จใหกับองคการอยางยั่งยืน และสามารถใชเปนโครงการนํารองสําหรับ
การศึกษาความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท ทรู มูฟ จํากัด ในสวนอ่ืน ๆ ตอไป 

 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพื่อศึกษาความผูกพันตอองคการของพนักงานแผนกคาสง บริษัท ทรู มูฟ จํากัด  
 

1.3 นิยามศัพทท่ีใชในการศึกษา 
ความผูกพันตอองคการ  หมายถึง ภาวะของจิตใจท่ีสัมพันธกับงาน โดยมีเปาหมายท่ีจะ

แสดงออกทางทัศนคติและพฤติกรรมในการทํางานท่ีเกี่ยวของกับความตองการคงความเปนสมาชิก
ขององคการ ความต้ังใจและความพรอมท่ีจะใชความรู ความสามารถ ความพยายามท่ีมีอยูเพื่อ
ปฏิบัติงานใหองคการ ซ่ึงไมเจาะจงเพียงแคเปาหมายใดเปาหมายหนึ่ง เหตุการณ บุคคล หรือ
พฤติกรรมใดโดยเฉพาะ ซ่ึงความผูกพันตอองคการถูกกําหนดลักษณะโดย ความมุงม่ันทุมเทในการ
ทํางาน (Vigor)  ดานการอุทิศตนในการทํางาน (Dedication) และ การใหเวลากับงาน (Absorption)  

พนักงาน หมายถึง พนักงานขายแผนกคาสงของบริษัท ทรู มูฟ จํากัด ณ.วันท่ี 29 เมษายน 
2551 

องคการ หมายถึง ศูนยรวมของพฤติกรรมของผูเปนสมาชิกรวม หรือเปนศูนยของคนหรือ
พฤติกรรมของคนและการทํางานรวมกันของคน ซ่ึงในท่ีนี้หมายถึงแผนกคาสง บริษัท ทรู มูฟ จํากัด   
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1.4 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 
1. ทําใหทราบถึงความผูกพันตอองคการของพนักงานแผนกคาสง บริษัท ทรู มูฟ จํากัด  

 2. นําขอมูลท่ีไดไปใชเปนแนวทางใหกับผูบริหาร ในการการวางแผนบริหารทรัพยากร
มนุษย และกําหนดกลยุทธในการสรางความยั่งยืนใหกับความผูกพันตอองคการของพนักงาน 
 
 
 
 
 


