
     บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาเร่ือง ความผูกพันตอองคการของพนักงานแผนกคาสงบริษัท ทรู มูฟ จํากัด มี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความผูกพันตอองคการของพนักงานแผนกคาสงบริษัท ทรู มูฟ จํากัด โดยผู
ศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

ผูศึกษาไดทําการศึกษาโดยใชแนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ มาใชในการศึกษา
โดยทําการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีกอใหเกิดความผูกพันตอองคการใน 3 ดาน ประกอบดวย ดาน
ความเช่ือม่ันในความสามารถของตนเอง ดานการบริการท่ีมุงลูกคาเปนสําคัญ และดานวัฒนธรรม
ในการใหบริการ ซ่ึงเช่ือมโยงไปถึงระดับความผูกพันตอองคการดานภาพรวม   
 ระเบียบวิธีการศึกษา ขอมูลท่ีใชในการศึกษาแบงเปน 2 สวนคือ ขอมูลทุติยภูมิ ไดจาก
การศึกษาคนควาจากเอกสาร บทความ หนังสือ งานวิจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ขอมูลออนไลนทาง
อินเตอรเน็ต และอินทราเน็ต และขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลท่ีไดจากการใชแบบสอบถาม แบบตอบ
ดวยตนเอง (Self-Administered Questionnaire)เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยทําการ
เก็บขอมูลจากพนักงานแผนกคาสงบริษัท ทรู มูฟ จํากัด  โดยมีจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังส้ิน 
134 คน ขอมูลท่ีไดนํามาวิเคราะห โดยใชคาความถ่ี (Frequency ) รอยละ(Percentage ) คาฉล่ีย 
(Mean ) คาแจกแจงแบบที (t-test ) การวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance : Anova) 
การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรโดย Linear Regression และการเปรียบเทียบความ
แตกตางเปนรายคูดวยวิธี Scheffe โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 16.0 for Windows ในการ
วิเคราะห  
 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผลการศึกษาพบวา พนักงานแผนกคาสงบริษัท ทรู มูฟ จํากัด ท่ีตอบแบบสอบถามสวน
ใหญเปนเพศหญิง รอยละ 67.9 มีอายุระหวาง    20 – 30 ป รอยละ 86.6 จบการศึกษาระดับปริญญา
ตรี รอยละ 84.3 มีอายุการทํางาน 1 – 5 ป รอยละ 82.8 และมีอัตราเงินเดือน 15,001 – 20,000 บาท 
รอยละ 30.6 
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สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับความผูกพันตอองคการของพนักงานแผนกคาสงบริษัท ทรู มูฟ จํากัด 
 แบบสอบถามท่ีใชเปนการสอบถามความคิดเห็นเกีย่วกับความผูกพันตอองคการของ
พนักงาน โดยใชคําถามในการวัดสเกลทศันคติ หรือ Likert Scale เม่ือนําไปหาคาความเช่ือม่ัน 
(Reliability) ของแบบสอบถามท่ีใชในการศึกษาท้ัง 3 ดาน ไดแก ดานความเช่ือม่ันในความสามารถ
ของตนเอง ดานการบริการท่ีมุงลูกคาเปนสําคัญ และดานวัฒนธรรมในการใหบริการ พบวามีคา
ความเช่ือม่ันในระดับสูงทุกดาน โดยดานการบริการที่มุงลูกคาเปนสําคัญ มีคาความเช่ือม่ันมากท่ีสุด
เทากับ 0.895 รองลงมาไดแก ดานความเช่ือม่ันในความสามารถของตนเอง คาความเช่ือม่ัน 0.874 
และดานวัฒนธรรมในการใหบริการ คาความเช่ือม่ัน 0.839 ตามลําดับ สวนระดับความเช่ือม่ันรวมมี
คาเฉล่ีย 0.929 โดยทุกขอมีคาความเช่ือม่ันมากกวา .80 แสดงวาคําถามท่ีใชในการศึกษาในแตละ
ดานมีความสัมพันธเปนไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีความนาเช่ือถือในระดบัสูง   

ตอนท่ี 2.1 ภาพรวมความผกูพันตอองคการของพนักงานแผนกคาสง บริษัท ทรู มูฟ จํากัด 
ผลรวมของคาเฉล่ียและระดบัความผูกพันตอองคการของพนักงานแผนกคาสง บริษัท ทรู 

มูฟ จํากดั พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นตอองคการในดานความเช่ือม่ันใน
ความสามารถของตนเอง ดานการบริการท่ีมุงลูกคาเปนสําคัญ และดานวัฒนธรรมในการใหบริการ
ในระดบัเหน็ดวย คาเฉล่ียรวม 5.50 ซ่ึงแสดงวาพนักงานมีความผูกพันตอองคการ 

 
ตอนท่ี 2.2 ระดับความคิดเห็นตอองคการของพนักงาน ในแตละองคประกอบของความ

ผูกพันตอองคการ 
ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบของความผูกพันของพนักงานท่ีมีตอ

องคการทั้ง 3 ดานไดแก ดานความเช่ือม่ันในความสามารถของตนเอง ดานการบริการที่มุงลูกคาเปน
สําคัญ และดานวัฒนธรรมในการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยทุกดาน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

2.2.1 ความคิดเห็นตอองคประกอบของความผูกพันตอองคการในดานความ
เชื่อม่ันในความสามารถของตนเอง  

ผลการศึกษาพบวา พนักงานมีความคิดเห็นตอองคประกอบของความผูกพันตอ
องคการ ในดานความเช่ือม่ันในความสามารถของตนเองโดยรวมอยูในระดับเห็นดวย คาเฉล่ีย 5.36 
แสดงวาพนักงานมีทัศนคติเชิงบวกในดานความเช่ือม่ันในความสามารถของตนเอง  โดยพบวา
พนักงานรับรูความสามารถในงานของตนในระดับสูง  และเม่ือพิจารณาปจจัยยอยสามารถ
เรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอยไดดังนี้ 
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 ปจจัยยอยท่ีมีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นดวย ไดแก 
1. บริษัท ฉันมีความรูดานเทคนิคท่ีจําเปนตองใชในการทํางานอยางครบถวน 
2. ฉันม่ันใจในความสามารถของฉันในการทํางานไดเปนอยางดี 
3. หากกลาวอยางมืออาชีพ ฉันพึงพอใจในงานของฉันท่ีเปนไปตามความคาดหวัง 
4. ฉันไมเคยมีปญหาในการปรับตัวกับการทํางานในบริษัท 
5. ฉันสามารถทํางานท่ีทาทายมากกวางานท่ีฉันกําลังทําในปจจุบัน 
ปจจัยยอยท่ีมีระดับความคิดเห็นในระดับคอนขางเห็นดวย ไดแก 
6. การทํางานของฉันอยูในระดับท่ีดี ภายใตขอบเขตความสามารถของฉัน 
7. ฉันรู สึก ม่ันใจวา ทักษะและความสามารถของฉันเทียบเทากับหรือมากกว า

ความสามารถของเพ่ือนรวมงาน 
8. ฉันรูสึกวา ฉันมีคุณสมบัติเกินกวาตําแหนงท่ีฉันไดรับในปจจุบัน 
9. ประสบการณการทํางานและความสําเร็จในการทํางานท่ีผานมาของฉัน เพิ่มความ

ม่ันใจใหฉัน ในการทํางานใหกับบริษัทไดอยางเต็มท่ี 
2.2.2 ความคิดเห็นตอองคประกอบของความผูกพันตอองคการ ในดานการบริการ

ท่ีมุงลูกคาเปนสําคัญ  
ผลการศึกษาพบวา พนักงานมีความคิดเห็นตอองคประกอบของความผูกพันตอ

องคการ ในดานการบริการที่มุงลูกคาเปนสําคัญทุกขออยูในระดับเห็นดวยคาเฉล่ีย 5.61แสดงวา
พนักงานมีทัศนคติเชิงบวกในดานการบริการท่ีมุงลูกคาเปนสําคัญ โดยพนักงานมีการรับรูวา
องคการรวมถึงตัวพนักงานมีการใหความสําคัญตอการบริการลูกคา เม่ือพิจารณาปจจัยยอย
สามารถเรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอยไดดังนี้ 

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

ในการใหบริการ 
ผลการศึกษาพบวา พนักงานมีความคิดเห็นตอองคประกอบของความผูกพันตอ

องคการ ในดานวัฒนธรรมในการใหบริการทุกขออยูในระดับเห็นดวยคาเฉล่ีย 5.52 แสดงวา
พนักงานมีทัศนคติเชิงบวกในดานวัฒนธรรมในการใหบริการโดยพนักงานมีการรับรูวาองคการ
รวมถึงตัวพนักงานมีการใหความสําคัญตอการบริหารจัดการ รวมถึงการสงเสริมดานตางๆแก
พนักงานเพ่ือใหเกิดการบริการท่ีดีตอลูกคา เม่ือพิจารณาปจจัยยอยสามารถเรียงลําดับตามคาเฉล่ีย
จากมากไปหานอยไดดังนี้  

ปจจัยยอยท่ีมีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นดวย ไดแก 
1.   ผูบริหารแสดงความหวงใยอยางจริงใจในการบริการลูกคาโดยการปฏิบัติเปนแบบอยาง

ดวยตัวเอง 
2.   โดยรวมแลวคุณภาพการบริการของบริษัททานอยูในระดับยอดเยี่ยม 
3.   เม่ือพนักงานทํางานและใหบริการไดอยางยอดเยี่ยมจะไดรับการยกยองและไดรับ

รางวัล 
4.  บริษัทมีการจัดเตรียมเคร่ืองมือ เทคโนโลยี และความชวยเหลืออ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมสําหรับ

พนักงานในการทํางาน 
5.  บริษัทมีการตรวจสอบมาตรฐานการใหบริการอยางสมํ่าเสมอ 
6.  พนักงานทุกคนมีความรูความเขาใจในมาตรฐานการใหบริการเปนอยางดี 
7.  พนักงานในบริษัทของทานมีความรูในงาน และมีทักษะในการทํางานและใหบริการได

อยางมีคุณภาพ  
 
ตอนท่ี 2.3 ความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอระดับความคิดเห็นตอ

องคประกอบของความผูกพันตอองคการของพนักงาน 
ผลการเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดานขอมูลท่ัวไปของผูตอบ

แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน และเงินเดือน กับตัวแปร
ตาม ซ่ึงไดแก องคประกอบของความผูกพันตอองคการดานความเช่ือม่ันในความสามารถของ
ตนเอง ดานการบริการที่มุงลูกคาเปนสําคัญ และดานวัฒนธรรมในการใหบริการ เพื่อตองการทราบ
วาตัวแปรอิสระแตละตัวมีความสัมพันธกับองคประกอบของความผูกพันตอองคการแตกตางกัน
หรือไม พบวา  
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   1  . ผูตอบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นตอองคประกอบของความ
ผูกพันตอองคการในทุกดานไมแตกตางกัน แสดงวา เพศของพนักงานไมมีอิทธิพลตอระดับความ
คิดเห็นตอองคการของพนักงานแผนกคาสง บริษัท ทรู มูฟ จํากัด 

2. ผูตอบแบบสอบถามกลุมอายุ 20-30 ปและกลุมอายุ 31-40 ป มีความคิดเห็นตอ
องคประกอบของความผูกพันตอองคการในดานความเช่ือม่ันในความสามารถของตนเองและดาน
การบริการที่มุงลูกคาเปนสําคัญ แตกตางกัน โดยกลุมพนักงานอายุ 31-40 ป มีคาเฉล่ียความคิดเห็น
ตอองคการมากกวากลุมท่ีมีอายุ 20 - 30 ป แสดงวา อายุของพนักงานมีอิทธิพลตอระดับความ
คิดเห็นตอองคการของพนักงานแผนกคาสง บริษัท ทรู มูฟ จํากัด 

3. ผูตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทมีความคิดเห็นตอ
องคประกอบของความผูกพันตอองคการในทุกดานไมแตกตางกัน แสดงวา ระดับการศึกษาของ
พนักงานไมมีอิทธิพลตอระดับความคิดเห็นตอองคการของพนักงานแผนกคาสง บริษัท ทรู มูฟ 
จํากัด 

4. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการทํางาน 1-5 ปและระยะเวลาในการทํางาน 6-10 
ปมีความคิดเห็นตอองคประกอบของความผูกพันตอองคการในดานความเช่ือม่ันในความสามารถ
ของตนเองและดานการบริการท่ีมุงลูกคาเปนสําคัญแตกตางกัน โดยพนักงานท่ีมีระยะเวลาในการ
ทํางาน 6-10 ป มีคาเฉล่ียความคิดเห็นตอองคการมากกวาพนักงานท่ีมีระยะเวลาในการทํางาน 1-5 ป 
แสดงวา ระยะเวลาในการทํางานของพนักงานมีอิทธิพลตอระดับความคิดเห็นตอองคการของ
พนักงานแผนกคาสง บริษัท ทรู มูฟ จํากัด 

5. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอัตราเงินเดือน 10,001-15,000 บาท และอัตราเงินเดือน 15,001-
20,000 บาท มีความคิดเห็นตอองคประกอบของความผูกพันตอองคการในดานวฒันธรรมในการ
ใหบริการแตกตางกัน โดยพนักงานท่ีมีอัตราเงินเดือน 15,001 - 20,000 บาทมีคาเฉล่ียความคิดเหน็
ตอองคการในดานวัฒนธรรมการใหบริการมากกวาพนักงานท่ีมีอัตราเงินเดือน 10,001 - 15,000 
บาทแสดงวา อัตราเงินเดอืนของพนักงานมีอิทธิพลตอระดับความคิดเห็นตอองคการของพนักงาน
แผนกคาสง บริษัท ทรู มูฟ จาํกัด 
 
สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับความผูกพันตองานของผูตอบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามท่ีใชเปนการสอบถามความคิดเห็นเกีย่วกับความผูกพันตองานของพนกังาน 
โดยใชคําถามในการวัดสเกลทัศนคติ หรือ Likert Scale เม่ือนําไปหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) 
ของแบบสอบถามท่ีใชในการศึกษาดานความผูกพันตองานของพนักงาน ซ่ึงแบงออกเปน 3 
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องคประกอบ ไดแก ดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน  ดานการอุทิศตนในการทํางาน และดาน
การใหเวลากบังาน  
สามารถเรียงลําดับไดดังนี ้
 ดานการใหเวลากับงาน มีคาความเช่ือม่ันมากท่ีสุดเทากบั 0.832 ซ่ึงมีปจจัยยอย ไดแก 

1. ขณะท่ีฉันทํางาน ฉันรูสึกวาเวลาผานไปอยางรวดเร็ว 
2. เม่ือฉันทํางาน ฉันลืมเร่ืองทุกอยางท่ีอยูรอบตัว 
3. ฉันรูสึกมีความสุข เม่ือฉันทํางานอยางต้ังใจ 
4. ฉันจดจออยูกบังานของฉัน 
5. ฉันรูสึกต่ืนเตนทุกคร้ังเม่ือฉันทํางาน 
6. การดึงความสนใจของฉันออกจากงานเปนเร่ืองยาก 

 ดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน มีคาความเช่ือม่ัน 0.819 ซ่ึงมีปจจัยยอย ไดแก 
1. ในท่ีทํางาน ฉันรูสึกมีพลังเต็มท่ีในการทํางาน 
2. ฉันรูสึกมีความชํานาญและเช่ียวชาญในงานของฉัน  
3. เม่ือฉันต่ืนข้ึนมาในตอนเชา ฉันรูสึกอยากไปทํางาน 
4. ฉันสามารถทํางานไดอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน 
5. ฉันสามารถปรับอารมณใหสนุกกับการทํางานของฉันไดเปนอยางดี 
6. ในการทํางาน ฉันมีความมุงม่ันเสมอ แมงานบางอยางจะไมราบร่ืนก็ตาม 

 ดานการอุทิศตนในการทํางาน คาความเช่ือม่ัน 0.757 ซ่ึงมีปจจัยยอย ไดแก 
1. ฉันพบวางานท่ีฉันทําเปนส่ิงท่ีมีความหมายและมีเปาหมายชัดเจน 
2. ฉันมีความกระตือรือรนในการทํางาน 
3. งานของฉันสรางแรงบันดาลใจใหฉัน 
4. ฉันภูมิใจในงานท่ีฉันทํา 
5. ฉันพบวางานท่ีฉันทําอยูเปนส่ิงท่ีทาทายสําหรับฉันเปนอยางมาก 

 
ตอนท่ี 3.1 ระดับความคิดเห็นของพนักงาน ในแตละองคประกอบของความผูกพันตองาน 
การวัดระดับความผูกพันตองาน วิเคราะหจากคาเฉล่ียองคประกอบของความผูกพันตองาน

ในดานตางๆ ดังนี้  
1. ความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน (Vigor) วิเคราะหจากคาเฉล่ียความผูกพันตองานในดาน

ความมุงม่ันทุมเทในการทํางานโดยรวมอยูในระดับเห็นดวย คาเฉล่ีย 5.59 แสดงวา
พนักงานมีทัศนคติเชิงบวกในดานความผูกพันตองาน  ปจจัยยอยดานความมุงม่ันทุมเทใน
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การทํางาน โดยพบวาพนักงานรับรูวาตนมีความมุงม่ันทุมเทตองานในระดับสูง  มีพลังและ
มีความรูสึกท่ีดีตอการมาปฏิบัติงาน  และเม่ือพิจารณาปจจัยยอยสามารถเรียงลําดับตาม
คาเฉล่ียจากมากไปหานอยไดดังนี ้

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

2. การอุทิศตนในการทํางาน(Dedication) วิเคราะหจากคาเฉลี่ยความผูกพนัตองานในดานการ
อุทิศตนในการทํางานโดยรวมอยูในระดับเห็นดวย คาเฉลี่ย 5.60 แสดงวาพนกังานมี
ทัศนคติเชิงบวกในดานความผูกพันตองาน  ปจจัยยอยดานการอุทิศตนในการทํางานโดย
พบวาพนกังานรับรูวาตนเปนสวนหนึ่งของงานและไมสามารถแยกออกจากกันได มีความ
กระตือรือรนในการทํางาน เม่ือพิจารณาปจจัยยอยสามารถเรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมาก
ไปหานอยไดดังนี ้

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

3. การใหเวลากบังาน(Absorption) วิเคราะหจากคาเฉล่ียความผูกพันตองานในดานการใหเวลา
กับงานโดยรวมอยูในระดับเห็นดวย คาเฉลี่ย 5.39 แสดงวาพนกังานมีทัศนคติเชิงบวกใน
ดานความผูกพันตองาน  ปจจัยยอยดานการใหเวลากับงาน โดยพบวาพนักงานรับรูวาตน
ใหเวลากับงานสูง และคิดวางานทําใหตนเองมีความสุข  เม่ือพิจารณาปจจัยยอยสามารถ
เรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอยไดดังนี้  

1) ฉันรูสึกมีความสุข เม่ือฉันทํางานอยางต้ังใจ 
2) เม่ือฉันทํางาน ฉันลืมเร่ืองทุกอยางท่ีอยูรอบตัว 
3) ขณะท่ีฉันทํางาน ฉันรูสึกวาเวลาผานไปอยางรวดเร็ว 
4) การดึงความสนใจของฉันออกจากงานเปนเร่ืองยาก 
5) ฉันรูสึกต่ืนเตนทุกคร้ังเม่ือฉันทํางาน 
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6) ฉันจดจออยูกบังานของฉัน 
ผลการศึกษาระดับความผูกพันตองานของพนักงานแผนกคาสง บริษัท ทรู มูฟ จํากัดใน

องคประกอบของความผูกพันตองาน พบวา คาเฉล่ียความผูกพันตองานโดยรวมอยูในระดับเห็น
ดวย คาเฉล่ีย 5.51 โดยองคประกอบของคาเฉล่ียความผูกพันตองานทุกดานอยูในระดับเห็นดวย
เชนกัน โดยคาเฉล่ียความผูกพันตองานดานการอุทิศตนในการทํางานมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด 5.60 
รองลงมาดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน คาเฉล่ีย 5.59 และดานการใหเวลากับงานโดยรวมอยู
ในระดับเห็นดวย คาเฉล่ีย 5.39 ตามลําดับ 
 

ตอนท่ี 3.2 ความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอระดับความผูกพันตองานของ
พนักงานผูตอบแบบสอบถาม 

ผลการเปรียบเทียบระดับความผูกพันตองานระหวางตัวแปรอิสระดานขอมูลท่ัวไปของ
ผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน และเงินเดือน กับตัว
แปรตาม ซ่ึงไดแก ดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน   ดานการอุทิศตนในการทํางาน และดานการ
ใหเวลากับงาน มีผลการศึกษาดังนี้ 

1. ผูตอบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงโดยรวมมีความคิดเห็นตอความผูกพันตองาน
ไมแตกตางกัน แสดงวา เพศของพนักงานไมมีอิทธิพลตอระดับความผูกพันตองานของพนักงาน
แผนกคาสง บริษัท ทรู มูฟ จํากัด 

2. ผูตอบแบบสอบถามกลุมอายุ 20-30 ปและกลุมอายุ 31-40 ป โดยรวมมีความคิดเห็นตอ
ความผูกพันตองานแตกตางกัน โดยกลุมพนักงานอายุ 31-40 ป มีคาเฉล่ียความคิดเห็นตองาน
มากกวากลุมท่ีมีอายุ 20 - 30 ป แสดงวา อายุของพนักงานมีอิทธิพลตอระดับความคิดเห็นตองาน
ของพนักงานแผนกคาสง บริษัท ทรู มูฟ จํากัด 

3. ผูตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทโดยรวมมีความคิดเห็นตอ
ความผูกพันตองานไมแตกตางกัน แสดงวา ระดับการศึกษาของพนักงานไมมีอิทธิพลตอระดบัความ
คิดเห็นตองานของพนักงานแผนกคาสง บริษัท ทรู มูฟ จํากัด 

4. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการทํางาน 1-5 ปและระยะเวลาในการทํางาน 6-10 
ปโดยรวมมีความคิดเห็นตอความผูกพันตองานแตกตางกัน โดยพนักงานท่ีมีระยะเวลาในการทํางาน 
6-10 ป มีคาเฉล่ียความคิดเห็นตองานมากกวาพนักงานท่ีมีระยะเวลาในการทํางาน 1-5 ป แสดงวา 
ระยะเวลาในการทํางานของพนักงานมีอิทธิพลตอระดับความคิดเห็นตองานของพนักงานแผนกคา
สง บริษัท ทรู มูฟ จํากัด 
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5. ผูตอบแบบสอบถามทุกกลุมอัตราเงินเดือน โดยรวมมีความคิดเหน็ตอความผูกพันตอ
งานไมแตกตางกัน แสดงวา อัตราเงินเดือนของพนักงานไมมีอิทธิพลตอระดับความคิดเห็นตองาน
ของพนักงานแผนกคาสง บริษัท ทรู มูฟ จาํกัด 
 

สวนท่ี 3.3 ความสัมพันธระหวางองคประกอบความผูกพันตองานในดานตาง ๆ และ
ภาพรวมความผูกพันตองานของพนักงาน  

แสดงความสัมพันธของตัวแปรตนและตัวแปรตาม พบวาตัวแปรตนท้ัง 3 ดาน ไดแก 
ดานความเช่ือม่ันในความสามารถของตนเอง  ดานการบริการที่มุงลูกคาเปนสําคัญ และดาน
วัฒนธรรมในการใหบริการ และตัวแปรตาม ไดแก ความผูกพันตองานดานความมุงม่ันทุมเท ดาน
การอุทิศตนในการทํางาน และดานการใหเวลากับงาน ดังนี้ 

1. ดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน (Vigor)   
ความสัมพันธของตัวแปรตนและตัวแปรตาม พบวาตัวแปรตนท้ัง 3 ดาน ไดแก ดาน

ความเช่ือม่ันในความสามารถของตนเอง  ดานการบริการท่ีมุงลูกคาเปนสําคัญ และดานวัฒนธรรม
ในการใหบริการ และตัวแปรตาม ไดแก ความผูกพันตองานดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางานมี
การแปรผันตามกันในเชิงบวก โดยมีคาความสัมพันธ (R) เทากับ 0.821 โดยพบวาตัวแปรตนนั้น
สามารถพยากรณความผูกพันตองานดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน ไดรอยละ 67.30 สวน
ความผูกพันตองานอีกรอยละ 32.70 เปนผลท่ีเกิดจากปจจัยอ่ืน ๆ  เม่ือพิจารณาจากนัยสําคัญทาง
สถิติ  (คา Sig.) พบวา องคประกอบดานความเช่ือม่ันในความสามารถของตนเอง  และดานการ
บริการที่มุงลูกคาเปนสําคัญ มีความสัมพันธกับความผูกพันในภาพรวมตองานดานความมุงม่ัน
ทุมเทในการทํางาน อยางมีนัยสําคัญ สวนองคประกอบดานวัฒนธรรมในการใหบริการไมมี
ความสัมพันธตอระดับความผูกพันตองานดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ณ ระดับ 0.05 และเม่ือพิจารณาจากคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) 
พบวา ดานความเช่ือม่ันในความสามารถของตนเอง  สามารถทํานายระดับความผูกพันตองานของ
พนักงานแผนกคาสงบริษัท ทรู มูฟ จํากัด ไดมากท่ีสุด (β=0.571) รองลงมาคือ ดานการบริการที่มุง
ลูกคาเปนสําคัญ  (β=0.257) ดังนั้นการสรางความผูกพันตองานดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน
ของพนักงานใหมากข้ึน ควรเนนท่ีปจจัยดานความเช่ือม่ันในความสามารถของตนเอง เนื่องจากเปน
ปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการมากท่ีสุด 

2. ดานการอุทิศตนในการทํางาน (Dedication) 
ความสัมพันธของตัวแปรตนและตัวแปรตาม พบวาตัวแปรตนท้ัง 3 ดาน ไดแก ดาน

ความเชื่อม่ันในความสามารถของตนเอง ดานการบริการท่ีมุงลูกคาเปนสําคัญ และดานวัฒนธรรม
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ในการใหบริการ และตัวแปรตาม ไดแก ความผูกพันตองานดานการอุทิศตนในการทํางานมีการ
แปรผันตามกันในเชิงบวก โดยมีคาความสัมพันธ (R) เทากับ 0.673 โดยพบวาตัวแปรตนนั้น
สามารถพยากรณความผูกพันตองานดานการอุทิศตนในการทํางานไดรอยละ 45.30 สวนความ
ผูกพันตองานอีกรอยละ 54.70 เปนผลท่ีเกิดจากปจจัยอ่ืน ๆ  เม่ือพิจารณาจากนัยสําคัญทางสถิติ  (คา 
Sig.) พบวา องคประกอบดานความเช่ือม่ันในความสามารถของตนเอง  และดานการบริการท่ีมุง
ลูกคาเปนสําคัญ มีความสัมพันธกับความผูกพันในภาพรวมตองานดานการอุทิศตนในการทํางาน 
อยางมีนัยสําคัญ สวนองคประกอบดานวัฒนธรรมในการใหบริการไมมีความสัมพันธตอระดับ
ความผูกพันตองานดานการอุทิศตนในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 และเม่ือ
พิจารณาจากคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบวา ดานความเช่ือม่ันใน
ความสามารถของตนเอง  สามารถทํานายระดับความผูกพันตองานของพนักงานแผนกคาสงบริษัท 
ทรู มูฟ จํากัด ไดมากท่ีสุด (β=0.361) รองลงมาคือ ดานการบริการท่ีมุงลูกคาเปนสําคัญ (β=0.301) 
ดังนั้นการสรางความผูกพันตองานดานการอุทิศตนในการทํางานของพนักงานใหมากข้ึน ควรเนนท่ี
ปจจัยดานความเช่ือม่ันในความสามารถของตนเอง  เนื่องจากเปนปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอ
องคการมากท่ีสุด  

3. ดานการใหเวลากับงาน (Absorption) 
ความสัมพันธของตัวแปรตนและตัวแปรตาม พบวาตัวแปรตนท้ัง 3 ดาน ไดแก ดาน

ความเช่ือม่ันในความสามารถของตนเอง ดานการบริการท่ีมุงลูกคาเปนสําคัญ และดานวัฒนธรรม
ในการใหบริการ และตัวแปรตาม ไดแก ความผูกพันตองานดานการใหเวลากับงานมีการแปรผัน
ตามกันในเชิงบวก โดยมีคาความสัมพันธ (R) เทากับ 0.760 โดยพบวาตัวแปรตนนั้นสามารถ
พยากรณความผูกพันตองานดานการใหเวลากับงานไดรอยละ 57.80 สวนความผูกพันตองานอีก
รอยละ 42.20 เปนผลท่ีเกิดจากปจจัยอ่ืน ๆ  เม่ือพิจารณาจากนัยสําคัญทางสถิติ  (คา Sig.) พบวา 
องคประกอบดานความเช่ือม่ันในความสามารถของตนเอง  และดานการบริการที่มุงลูกคาเปนสําคัญ 
มีความสัมพันธกับความผูกพันในภาพรวมตองานดานการใหเวลากับงานอยางมีนัยสําคัญ สวน
องคประกอบดานวัฒนธรรมในการใหบริการไมมีความสัมพันธตอระดับความผูกพันตองานดาน
การใหเวลากับงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 และเม่ือพิจารณาจากคาสัมประสิทธ์ิการ
ถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบวา ดานความเชื่อม่ันในความสามารถของตนเอง 
สามารถทํานายระดับความผูกพันตองานของพนักงานแผนกคาสงบริษัท ทรู มูฟ จํากัด ไดมากท่ีสุด 
(β=0.417) รองลงมาคือ ดานการบริการที่มุงลูกคาเปนสําคัญ (β=0.364)  ดังนั้นการสรางความผูกพัน
ตองานดานการใหเวลากับงานของพนักงานใหมากข้ึน ควรเนนท่ีปจจัยดานความเช่ือม่ันใน
ความสามารถของตนเอง เนื่องจากเปนปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการมากท่ีสุด  
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สวนท่ี 3.4 ความสัมพันธระหวางองคประกอบความผูกพันตอองคการในดานตาง ๆ และ
ภาพรวมความผูกพันตอองคการของพนักงาน 

ผลการหาความสัมพันธ พบวา องคประกอบความผูกพันท้ัง 3 ดาน ไดแก ดานความเช่ือม่ัน
ในความสามารถของตนเอง  ดานการใหความสําคัญในการบริการลูกคา และดานวัฒนธรรมในการ
ใหบริการ และตัวแปรตาม ไดแก ความผูกพันตอองคการ มีการแปรผันตามกันในเชิงบวก โดยมีคา
ความสัมพันธ (R) เทากับ 0.840 โดยระดับความผูกพันตอองคการในภาพรวมจะผันแปรตามปจจัย
ท้ัง 3 ดานคิดเปนรอยละ 70.50 สวนท่ีเหลืออีกรอยละ 29.50 เปนผลมาจากปจจัยในเร่ืองอ่ืน ๆ แสดง
วาคาท่ีไดจากการทํานายดวยสมการเสนตรงจะใกลเคียงกับระดับความผูกพันในภาพรวมจริง ๆ 
ของพนักงานไดในระดับสูง เม่ือพิจารณาจากคานัยสําคัญทางสถิติ (คา Sig.) พบวาปจจัยของความ
ผูกพันดานความเช่ือม่ันในความสามารถของตนเอง และดานการใหความสําคัญในการบริการลูกคา 
สามารถทํานายระดับความผูกพันตอองคการดานภาพรวมของพนักงานไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับตํ่ากวา 0.05 แตปจจัยดานวัฒนธรรมในการใหบริการ พบวาไมมีผลกับความผูกพันดาน
ภาพรวมอยางมีระดับนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 โดยดานความเช่ือม่ันในความสามารถของตนเอง 
สามารถทํานายระดับความผูกพันในภาพรวมไดมากท่ีสุด (β=0.506) รองลงมาคือ ดานการบริการ
ลูกคา คาเฉล่ีย (β=0.345)  
  
5.2  อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาเร่ืองความผูกพันตอองคการของพนักงานแผนกคาสง บริษัท ทรู มูฟ จํากัด 
เพื่อศึกษาวามีปจจัยใดท่ีมีความสําคัญและสงเสริมใหเกิดความผูกพันตอองคการของบริษัท ทรู มูฟ 
จํากัด ซ่ึงมีประเด็นท่ีสําคัญหลายประเด็นท่ีสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 

5.2.1 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลตอปจจัยดานความเชื่อม่ันในความสามารถ
ของตนเอง ปจจัยดานการบริการท่ีมุงลูกคาเปนสําคัญ ปจจัยดานวัฒนธรรมในการทํางานและความ
ผูกพันตอองคการดานงานของพนักงานแผนกคาสง บริษัท ทรู มูฟ จํากัด  

1) ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลที่มีตอปจจัยดานความเชื่อม่ันในความสามารถ
ของตนเอง  ปจจัยดานการบริการที่มุงลูกคาเปนสําคัญ และปจจัยดานวัฒนธรรมในการทํางานของ
ผูตอบแบบสอบถาม  

เม่ือพิจารณาปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน และ
อัตราเงินเดือน พบวา อายุ ระยะเวลาในการทํางาน อัตราเงินเดือน มีผลตอระดับความผูกพันตอ
องคการของพนักงานแผนกคาสง บริษัท ทรู มูฟ จํากัด สวนปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ ระดับ
การศึกษา ไมมีผลตอระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานแผนกคาสง บริษัท ทรู มูฟ จํากัด 
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ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของเบญจมาภรณ  นวลิมป (2546)  ท่ีไดทําการศึกษาความผูกพันของ
พนักงานตอองคกร: กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  สาขาสมุทรสงครามและสาขา
สมุทรสาคร ท่ีพบวา อายุ และอัตราเงินเดือน ท่ีแตกตางกันจะมีความผูกพันตอองคการแตกตางกัน 
และเพศท่ีแตกตางกัน ไมมีผลตอความผูกพันตอองคการ สอดคลองกับการศึกษาของ พิชญากุล ศิริ
ปญญา (2545)  ท่ีไดทําการศึกษาความผูกพันตอองคการของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค: 
กรณีศึกษา พนักงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 (เชียงใหม) ภาคเหนือ ท่ีพบวา อายุ ระยะเวลา
ในการทํางาน และอัตราเงินเดือนท่ีแตกตางกันทําใหพนักงานมีความผูกพันตอองคการแตกตางกัน 
สวนปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ ไมมีผลตอความผูกพันตอองคการ และไมสอดคลองกับการศึกษา
ของสุปนนนท ชนะสงคราม (2547) ท่ีไดทําการศึกษาความผูกพันตอองคการของพนักงานสาขา 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) พบวา ปจจัยสวนบุคคลทุกดาน ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อัตราเงินเดือน ตําแหนงงานและระยะเวลาในการทํางาน มีผลตอระดับความผูกพันตอ
องคการของพนักงาน 

2) ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลท่ีมีตอความผูกพันตองานดานความมุงม่ันทุมเท
ในการทํางาน ดานการอุทิศตนในการทํางาน และดานการใหเวลากับงานของผูตอบแบบสอบถาม 

เม่ือพิจารณาปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน และ
อัตราเงินเดือน พบวา อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีผลตอระดับความผูกพันตองานของ
พนักงานแผนกคาสง บริษัท ทรู มูฟ จํากัด สวนปจจยัสวนบุคคล ไดแก เพศ ระดับการศึกษา อัตรา
เงินเดือน ไมมีผลตอระดับความผูกพันตองานของพนักงานแผนกคาสง บริษัท ทรู มูฟ จํากัด ซ่ึงไม
สอดคลองกับการศึกษาของ Basikin (2550) ท่ีไดทําการศึกษาเร่ือง ความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน 
การอุทิศตนในการทํางาน และการใหเวลากับงาน : ความผูกพันตอองคการดานงานของครูสอน
ภาษาอังกฤษโรงเรียนมัธยมในประเทศอินโดนีเซีย พบวา ปจจยัสวนบุคคลท้ังหมด ไดแก เพศ อาย ุ
การเปนขาราชการหรือไมเปนขาราชการ และพ้ืนท่ีในการสอนท่ีแตกตางกัน ไมมีผลตอระดับความ
ผูกพันตองานของครูสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนมัธยมในประเทศอินโดนีเซีย และไมสอดคลองกับ
การศึกษาของ Mustafa Kokuncu and Ronald J.Burke and Lisa Fiksenbaum (2549) ท่ีได
ทําการศึกษาเร่ือง ความผูกพันตอองคการดานงานของผูจัดการและผูเช่ียวชาญท่ีเปนผูหญิงใน
ธนาคารประเทศตุรกี ท่ีพบวา ปจจัยสวนบุคคลท้ังหมด ไดแก เพศ สถานภาพสมรส จํานวนบุตร 
และระดับการศึกษา ไมมีผลตอระดับความผูกพันตองานของผูจัดการและผูเช่ียวชาญท่ีเปนผูหญิง
ในธนาคารประเทศตุรก ี
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5.2.2 ระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานแผนกคาสง บริษัท ทรู มูฟ จํากัดและ
ความสัมพันธระหวางปจจัยดานความเชื่อม่ันในความสามารถของตนเอง  การบริการท่ีมุงลูกคาเปน
สําคัญ และวัฒนธรรมในการใหบริการ ท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการดานงานของพนักงาน
แผนกคาสง บริษัท ทรู มูฟ จํากัด 

เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิการทํานาย (R Square) ซ่ึงจะแสดงอิทธิพลของตัวแปรตน 
ไดแก องคประกอบของความผูกพันตอองคการทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานความเช่ือม่ันในความสามารถ
ของตนเอง ดานการบริการลูกคา ดานวัฒนธรรมในการใหบริการ ท่ีมีตอตัวแปรตาม ไดแก ความ
ผูกพันตอองคการ พบวาตัวแปรตนและตัวแปรตามมีการแปรผันตามกันในเชิงบวก โดย ตัวแปรตน
นั้นสามารถอธิบายความผูกพันตอองคการรวมกันไดรอยละ  70.50 สวนความผูกพันตอองคการอีก
รอยละ 29.50 เปนผลที่เกิดจากปจจัยอ่ืน จากการศึกษาพบวาความผูกพันตอองคการดานงานเปนผล
จากองคประกอบ 3 ดาน ไดแก ความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน (Vigor) การอุทิศตนในการทํางาน 
(Dedication) และการใหเวลากับงาน (Absorption) ซ่ึงระดับความคิดเห็นดานความมุงม่ันทุมเทใน
การทํางาน คาเฉล่ีย 5.59 ดานการอุทิศตนในการทํางาน คาเฉล่ีย 5.60 ดานการใหเวลากับงาน 
คาเฉล่ีย 5.39 โดยความคิดเห็นดานความผูกพันตอองคการดานงาน มีคาเฉล่ียรวม 5.51 เปนระดับ
ความคิดเห็นท่ีมีคาเฉล่ียระหวาง 4.45 – 7.00 ซ่ึงสามารถแปรผลไดวาพนักงานมีความผูกพันตอ
องคการ  

1) ความสัมพันธระหวางความเชื่อม่ันในความสามารถของตนเองท่ีมีผลตอความผูกพันตอ
องคการดานงานของพนักงาน  

เม่ือพิจารณาจากนัยสําคัญทางสถิติ  (คา Sig.) พบวา ความเช่ือม่ันในความสามารถของ
ตนเอง  มีความสัมพันธกับความผูกพันในภาพรวมตองานดานการใหเวลากับงานอยางมีนัยสําคัญ 
และเม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบวา ดานความ
เช่ือม่ันในความสามารถของตนเอง  (β=0.506) มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการดานงานในทุก
องคประกอบมากท่ีสุด ซ่ึงความเช่ือม่ันในความสามารถของตนเองของพนักงานแผนกคาสงบริษัท 
ทรู มูฟ จํากัด เปนผลมาจากความรูสึกเช่ือม่ันวาตนมีความรูความสามารถเทียบเทาหรือมากกวา
ความสามารถของเพ่ือนรวมงาน และม่ันใจในความสามารถของตนเองในการทํางานเปนอยางดี 
สามารถทํางานภายใตขอบเขตความสามารถของตน ซ่ึงสอดคลองกับความเช่ือของ Albert Bandura 
(1997) ท่ีกลาววาหากพนักงานมีความเช่ือวาเรามีความสามารถ ก็จะแสดงออกถึงความสามารถนั้น
ออกมา โดยพนักงานท่ีเช่ือวาตนเองมีความสามารถจะมีความอดทน อุตสาหะ ไมทอถอยงาย และ
จะทําใหงานน้ันๆประสบความสําเร็จในที่สุด ซ่ึงความเช่ือม่ันในความสามารถของตนเองเกิดจาก
ปจจัย 4 ดาน ไดแก ประสบการณและความสําเร็จท่ีผานมา การใชตัวแบบ การใชคําพูดชักจูง และ
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การกระตุนอารมณ ซ่ึงจะทําใหเกิดความคิดสรางสรรคในการวางแผนดําเนินงาน เพื่อผลิตสินคา
และบริการท่ีมีคุณภาพ คนหาแรงจูงใจท่ีดีเยี่ยม กอใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานใหได
สินคาและบริการท่ีมีคุณภาพสําหรับลูกคา เม่ือเปรียบเทียบกับธุรกิจเดียวกันพบวาสอดคลองกับ
การศึกษาของ Mustafa Kokuncu, Ronald J.Burke and Lisa Fiksenbaum  (2549) ท่ีไดทําการศึกษา
เร่ือง ความผูกพันตอองคการดานงานของผูจัดการและผูเช่ียวชาญท่ีเปนผูหญิงในธนาคารประเทศ
ตุรกี โดยทําการสํารวจปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันและผลท่ีตามมาของความผูกพันท่ีมีตอองคการ
ดานงาน ซ่ึงจากการศึกษาปจจัยดานประสบการณการทํางานในองคการ พบวามีผลตอความผูกพัน
ตอองคการ นอกจากนี้ยังพบวาภาระงานท่ีเพิ่มข้ึน ปริมาณงานมีมากกวาความสามารถของพนักงาน
ท่ีทําไดในแตละวัน และการควบคุมท่ีพนักงานมีความรับผิดชอบในงานที่ตนไดรับมอบหมาย ซ่ึง
พนักงานขององคการสามารถจัดการภาระงานท่ีมีอยูมากมายในแตละวันได โดยหากพนักงานมี
ปจจัยดานประสบการณการทํางานในองคกรสูงมาก จะยิ่งสงผลตอความผูกพันตอองคกรสูงตามไป
ดวย สอดคลองกับการศึกษาของ เบญจมาภรณ นวลิมป (2546) ท่ีไดทําการศึกษาเร่ือง ความผูกพัน
ของพนักงานตอองคการ : กรณีศึกษาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม 
และสาขาสมุทรสาคร พบวา โดยรวมพนักงานผูตอบแบบสอบถามมีความผูกพันตอองคการอยูใน
ระดับปานกลางโดยมีคาเฉล่ีย 3.44 โดยปจจัยดานประสบการณในงานท่ีปฏิบัติ ท่ีกลาววาปจจุบัน
พนักงานไดรับมอบหมายใหทํางานท่ีตรงกับความรูความสามารถ และความตองการรวมถึงเม่ือ
พิจารณาผลงานของตนแลว พนักงานคิดวาตนเองควรไดรับการเล่ือนข้ัน เล่ือนตําแหนงสูงกวาท่ี
เปนอยูในขณะนี้  และปจจัยดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ พบวามีความสัมพันธเชิงบวกตอความผูกพัน
ตอองคการ และเปนปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม และสาขาสมุทรสาคร โดยปจจัยดานประสบการณในงานท่ี
ปฏิบัติ มีความสัมพันธเชิงบวกตอความผูกพันตอองคการมากกวาปจจัยดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ พิชญากุล ศิริปญญา (2545) ท่ีไดศึกษาเร่ืองความผูกพันตอองคการ
ของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค : กรณีศึกษาพนักงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 
(เชียงใหม) ภาคเหนือ พบวา โดยรวมพนักงานผูตอบแบบสอบถามมีความผูกพันตอองคการอยูใน
ระดับสูง โดยมีคาเฉล่ีย 3.67 ซ่ึงโดยปจจัยดานประสบการณในงานท่ีปฏิบัติ ท่ีกลาววาปจจุบัน
พนักงานไดรับมอบหมายใหทํางานท่ีตรงกับความรูความสามารถ และความตองการรวมถึงเม่ือ
พิจารณาผลงานของตนแลว พนักงานคิดวาตนเองควรไดรับการเล่ือนข้ัน เล่ือนตําแหนงสูงกวาท่ี
เปนอยูในขณะนี้  และปจจัยดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ เปนปจจัยท่ีมีความสัมพันธทางบวกกับความ
ผูกพันตอองคการ และมีอิทธิพลตอความผูกพันขององคการของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 
1 (เชียงใหม) ภาคเหนือ แตจากการศึกษาพบวาผลการศึกษาไมสอดคลอง เนื่องจากปจจัยดาน
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ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มีความสัมพันธเชิงบวกตอความผูกพันตอองคการมากกวาปจจัยดาน
ประสบการณในงานท่ีปฏิบัติ สอดคลองกับการศึกษาของ ปริยาภรณ อัครดํารงชัย (2541) ท่ีได
ศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการของครูโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑล
จันทบุรี จากการศึกษาพบวา ครูโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี มีความผูกพันตอ
องคการโดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.76 ซ่ึงจากการศึกษาพบวาปจจัยดานลักษณะงานและ
ประสบการณในงาน สามารถพยากรณไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 โดยประสบการณในงาน 
(β=0.4557) สามารถพยากรณความผูกพันตอองคการของพนักงานไดมากกวาปจจัยดานลักษณะ
งาน (β=0.1963) 

2) ความสัมพันธระหวางการบริการท่ีมุงลูกคาเปนสําคัญท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการ
ดานงานของพนักงาน  

เม่ือพิจารณาจากนัยสําคัญทางสถิติ  (คา Sig.) พบวาการบริการท่ีมุงลูกคาเปนสําคัญ เปน
ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานในทุกองคประกอบเปนอันดับท่ีสอง โดย
สามารถพยากรณความผูกพันตอองคการของพนักงานแผนกคาสงบริษัท ทรู มูฟ จํากัด (β=0.345) 
ซ่ึงการบริการลูกคาของพนักงานแผนกคาสงบริษัท ทรู มูฟ จํากัด เปนผลมาจากการท่ีพนักงานมี
ความสุขในการใหบริการ เขาอกเขาใจลูกคา รวมไปถึงความตองการใหลูกคาไดรับความพึงพอใจ 
บรรลุวัตถุประสงค และตอบสนองตอความตองการลูกคาอยางทันทวงที ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด
ของ Marie William and Juan I. Sanchez (1998) ท่ีกลาววา การบริการลูกคาเปนการจัดการความ
ตองการของลูกคาใหเกิดความพอใจ  ซ่ึงจะสงผลใหเกิดการใชบริการซ้ําในท่ีสุด เพราะลูกคาท่ี
ไดรับการเอาใจใสดูแลจะคอยๆ ถูกโนมนาวและจะคนหาการบริการเดิมในโอกาสตอไป ซ่ึงพบวา 
การรับรู การปฏิบัติตอลูกคาของพนักงานมีอิทธิพลในทางบวกบนความพึงพอใจของลูกคาตอตัว
พนักงานนั้นๆ  และเม่ือตัวพนักงานทําใหลูกคารูสึกประทับใจ พอใจในการบริการแลวยังอาจทําให
ลูกคาพึงพอใจในตัวของบริษัทดวย  ซ่ึงจะสงผลใหตัวพนักงานเองมีความภูมิใจในการใหบริการ
ของตนเอง  เกิดความประทับใจท้ังสองฝาย  สงผลใหพนักงานรูสึกดีตอบริษัทเกิดเปนความผูกพัน
ในท่ีสุด  และยิ่งมีการใหความสําคัญในการใหบริการลูกคาท่ีสูงข้ึน ยิ่งสงผลใหความผูกพันตอ
องคการสูงตามไปดวย ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ พชร อ่ิมวิเศษ (2548) ท่ีไดศึกษาเร่ือง “ตัว
แปรที่เกี่ยวของกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” จาก
การศึกษาพบวา บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีความผูกพันตอองคการโดยรวมอยูใน
ระดับสูง มีคาเฉล่ีย 3.94 โดยปจจัยดานแรงจูงใจในการทํางานดานความคาดหวังท่ีเกี่ยวกับการ
พัฒนาตนเอง (β=0.173) โดยกลาววาพนักงานไดรับความไววางใจจากผูมารับบริการ เปนปจจัยท่ี
สงผลตอความผูกพัน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของเบญจมาภรณ นวลิมป (2546) ท่ีไดทําการศึกษา
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เร่ืองความผูกพันของพนักงานตอองคกร: กรณีศึกษาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขา
สมุทรสงครามและสาขาสมุทรสาคร” ซ่ึงพบวา โดยรวมพนักงานผูตอบแบบสอบถามมีความผูกพัน
ตอองคการอยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉล่ีย 3.44 เม่ือวิเคราะหความสัมพันธของความคิดเห็นตอ
องคการในดานงานตอความผูกพันในภาพรวม พบวาสามารถทํานายถึงความผูกพันในภาพรวมได 
ซ่ึงพบวาปจจัยในลักษณะของงานท่ีปฏิบัติมีความสัมพันธในทางบวกกับความผูกพันตอองคการ
อยางมีนัยสําคัญ  

3) ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมในการใหบริการท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการดาน
งานของพนักงาน 
เม่ือพิจารณาจากนัยสําคัญทางสถิติ  (คา Sig.) พบวาปจจัยดานวัฒนธรรมในการใหบริการเปนปจจัย
ท่ีไมสงผลตอความผูกพันตอองคการดานงานในทุกองคประกอบ ซ่ึงไมสอดคลองกับแนวคิดของ 
Schneider and colleagues (1998) ท่ีกลาววา วัฒนธรรมในการใหบริการ เปนการรับรูของลูกจาง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ขบวนการทํางาน พฤติกรรมเพ่ือใหไดมาซ่ึงส่ิงตอบแทน การสนับสนุน 
และความมุงม่ันปรารถนาท่ีจะดูแลเอาใจใสการใหบริการแกลูกคาและคุณภาพการใหบริการ ไม
สอดคลองกับการศึกษาของสุปนนนท ชนะสงคราม (2547) ท่ีไดทําการศึกษาความผูกพันตอ
องคการของพนักงานสาขา ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ท่ีพบวาพนักงานสาขา ธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มีระดับวามผูกพันตอองคการในภาพรวมในระดับปานกลางคาเฉล่ีย 
3.62 ซ่ึงจากการศึกษาพบวา การรับรูบรรยากาศขององคการ มีความสัมพันธกับความผูกพันตอ
องคการอยางมีนัยทางสถิติท่ีระดับ .05 กลาวคือเปนปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการ   
 
5.3  ขอคนพบ 
 จากการศึกษาเร่ือง ความผูกพันตอองคการของพนักงานแผนกคาสง บริษัท ทรู มูฟ จํากัด ผู
ศึกษาไดคนพบประเด็น ดังตอไปนี้ 

1. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอระดับความผูกพันตอองคการ ไดแก ปจจัยดานอายุ  ระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน สวนปจจัยอ่ืน ๆ ไมมีผลตอความผูกพันตอองคการ โดยกลุมพนักงานอายุ 31-40 
ป มีความผูกพันตอองคการมากกวากลุมพนักงานอายุ 20-30 ปและกลุมพนักงานท่ีมีระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน 6-10 ป มีความผูกพันตอองคการมากกวากลุมพนักงานท่ีมีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 1-5 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

2. ระดับความคิดเห็นตอองคประกอบของความผูกพันตอองคการในดานความ
เช่ือม่ันในความสามารถของตนเอง พบวาปจจัยดานประสบการณการทํางานและความสําเร็จในการ
ทํางานท่ีผานมาของฉัน เพิ่มความมั่นใจใหฉันในการทํางานใหกับบริษัทไดอยางเต็มท่ี เปนปจจัยท่ี
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มีความคิดเห็นในระดับตํ่าสุด รองลงมาไดแกปจจัยยอยดานฉันรูสึกวา ฉันมีคุณสมบัติเกินกวา
ตําแหนงท่ีฉันไดรับในปจจุบัน  

3. ระดับความคิดเห็นตอองคประกอบของความผูกพันตองาน พบวาปจจัยดานการ
ใหเวลากับงานของพนักงานนั้นพนักงานมีความคิดเห็นในระดับตํ่าสุดในปจจัยยอย ฉันจดจออยูกับ
งานของฉัน รองลงมาไดแกฉันรูสึกต่ืนเตนทุกคร้ังเม่ือฉันทํางาน และ การดึงความสนใจของฉัน
ออกจากงานเปนเร่ืองยาก ตามลําดับ ผูศึกษาเห็นวาพนักงานใหความสําคัญกับปจจัยเหลานี้ในระดับ
ตํ่า  

4. ระดับความคิดเห็นของพนักงานที่มีตอดานการบริการลูกคาโดยรวมอยูในระดับ
เห็นดวย แตเม่ือพิจารณาในปจจัยยอยเห็นวา ปจจัยยอยดานการยิ้มใหกับลูกคาทุกคนเปนเร่ืองงาย
สําหรับฉันมีความคิดเห็นระดับเห็นดวยในอันดับทายสุด รองลงมาไดแก การเขาอกเขาใจลูกคาเปน
เรื่องปกติสําหรับฉัน และฉันมีความสุขในการตอบสนองตอขอเรียกรองของลูกคาอยางทันทวงที 

5. ระดับความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีตอดานวัฒนธรรมในการใหบริการโดยรวมอยู
ในระดับเห็นดวย แตเม่ือพิจารณาในปจจัยยอยเห็นวา ปจจัยยอยพนักงานในบริษัทของทานมีความรู
ในงาน และมีทักษะในการทํางานและใหบริการไดอยางมีคุณภาพมีความคิดเห็นระดับเห็นดวยใน
อันดับทายสุด รองลงมาไดแกบริษัทมีการตรวจสอบมาตรฐานการใหบริการอยางสมํ่าเสมอ และ
พนักงานทุกคนมีความรูความเขาใจในมาตรฐานการใหบริการเปนอยางดี 

6. องคประกอบความผูกพันในดานความเช่ือม่ันในความสามารถของตนเองและดาน
การบริการลูกคา สามารถทํานายความผูกพันตอองคการของพนักงานแผนกคาสง บริษัท ทรู มูฟ 
จํากัด ในภาพรวม โดยความคิดเห็นตอดานความเช่ือม่ันในความสามารถของตนเองและดานการ
บริการลูกคา  มีความสัมพันธกับความผูกพันในภาพรวมตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับตํ่ากวา 0.05 โดยองคประกอบดานความเช่ือม่ันในความสามารถของตนเองสามารถทํานาย
ระดับความผูกพันในภาพรวมไดมากท่ีสุด (β=0.506) รองลงมาคือ ดานการบริการลูกคา (β=0.345) 
สวนองคประกอบดานวัฒนธรรมในการใหบริการ ไมสามารถทํานายความผูกพันตอองคการของ
แผนกคาสง บริษัท ทรู มูฟ จํากัด ในภาพรวมได  
 
5.4  ขอเสนอแนะจากการศึกษา 
 จากการศึกษาเร่ือง ความผูกพันตอองคการของพนักงานแผนกคาสง บริษัท ทรู มูฟ จํากัด ผู
ศึกษาใครขอเสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ซ่ึงอาจจะเปนประโยชนตอบริษัท ทรู มูฟ จํากัด 
ในการสรางความผูกพันตอองคการของพนักงาน ในแตละประเด็นดังนี้ 
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1.   จากการศึกษาพบวากลุมพนักงานอายุ 31-40 ป มีความผูกพันตอองคการมากกวากลุม
พนักงานอายุ 20-30 ปและกลุมพนักงานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 6-10 ป มีความผูกพันตอ
องคการมากกวากลุมพนักงานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1-5 ป ซ่ึงผูศึกษาเห็นวาความผูกพัน
ของพนักงานในสวนนี้เหมาะสมแลว เนื่องจาก พนักงานท่ีทํางานกับองคการเปนเวลานานยอมจะ
เกิดความผูกพันตอองคการมากกวาพนักงานใหม ดังนั้น องคการควรมีการปรับปรุงพัฒนาโดยการ
ปลูกฝงความรูสึกรักองคการใหแกพนักงานใหม เชน เม่ือพนักงานปฐมนิเทศควรเร่ิมปลูกฝงโดย
การใหวิทยากรมาพูด นอกจากนี้ ควรมีการเพิ่มความม่ันใจในการทํางานโดยอาจใหมีการจัดอบรม
ใหแกพนักงานทุกคนเพื่อใหพนักงานใหบริการลูกคาอยางถูกวิธี เม่ือพนักงานใหบริการลูกคาได
เปนอยางดี ปญหาในการทํางานก็จะลดลง พนักงานก็จะรูสึกม่ันใจในตนเองมากข้ึน เม่ือพนักงาน
ทํางานไดดีก็อาจไดรับการพิจารณา ข้ึนเงินเดือนหรือเล่ือนตําแหนง ทําใหพนักงานรูสึกดีกับ
องคการ อยากทํางานกับองคการนั้นตอไป กอใหเกิดความผูกพันตอองคการในท่ีสุด 

2. ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีตอดานความเช่ือม่ันในความสามารถ
ของตนเองโดยรวมอยูในระดับเห็นดวย แตเม่ือพิจารณาในปจจัยยอยเห็นวา ประสบการณการ
ทํางานและความสําเร็จในการทํางานท่ีผานมาของพนักงาน เพิ่มความม่ันใจในการทํางานใหกับ
บริษัทไดอยางเต็มท่ี  มีความคิดเห็นระดับคอนขางเห็นดวยในอันดับทายสุด รองลงมาไดแก ปจจัย
ดานพนักงานรูสึกวามีคุณสมบัติเกินกวาตําแหนงท่ีไดรับในปจจุบัน แสดงวา พนักงานบางสวนมี
ความม่ันใจในตนเองในระดับตํ่า   ผูบริหารควรเปดโอกาสใหพนักงานไดแสดงความสามารถให
มากข้ึน เพราะนอกจากจะทําใหพนักงานไดพัฒนาความสามารถตนเองแลว ยังทําใหพนักงานไดนํา
ความสามารถมาใชในการชวยเหลือบริษัทในการแกไขปญหาตางๆ และพิจารณาผลงานตาม
ความสามารถ พรอมมีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบซ่ึงจะสงผลใหเกิดทัศนคติทางบวก
ตอองคการ และทําใหพนักงานทราบจุดบกพรองของตนและนําไปแกไขเพื่อสนองตอบความ
ตองการขององคการและเกิดความผูกพันไดอยางยั่งยืน 
 3. ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีตอดานความผูกพันตองานโดยรวมอยู
ในระดับเห็นดวย แตเม่ือพิจารณาในปจจัยยอยเห็นวา ปจจัยยอยดานฉันจดจออยูกับงานของฉัน มี
ความคิดเห็นระดับคอนขางเห็นดวยในอันดับทายสุด รองลงมาไดแก ปจจัยดาน ฉันรูสึกต่ืนเตนทุก
คร้ังเม่ือฉันทํางาน และการดึงความสนใจของฉันออกจากงานเปนเร่ืองยาก ซ่ึงจากความคิดเห็น
ดังกลาวสะทอนใหเห็นวา พนักงานมีความเคยชินกับงานจนรูสึกวาความแปลกใหมมีนอยลง ดังนั้น 
บริษัทควรเพ่ิมความทาทายในงานใหแกพนักงานมากข้ึน ซ่ึงจะพบวาสอดคลองกับปจจัยดานความ
ม่ันใจในการทํางาน โดยเม่ือเพิ่มความทาทายในงานใหแกพนักงานแลว ควรมีระบบการประเมินผล
ท่ีถูกตองและเปนธรรม และบริษัทควรมีการใหผลตอบแทนท่ีเพิ่มข้ึนหรือเล่ือนตําแหนงงานใหแก
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พนักงานท่ีมีการพัฒนาระดับความสามารถของตนอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหพนักงานเกิดความ
กระตือรือรนในการท่ีจะตอบสนองตองานท่ีทาทายมากข้ึน  
 4. ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีตอดานการบริการลูกคาโดยรวมอยูใน
ระดับเห็นดวย แตเม่ือพิจารณาในปจจัยยอยเห็นวา ปจจัยยอยดานการยิ้มใหกับลูกคาทุกคนเปนเร่ือง
งายสําหรับฉันมีความคิดเห็นระดับเห็นดวยในอันดับทายสุด รองลงมาไดแก การเขาอกเขาใจลูกคา
เปนเร่ืองปกติสําหรับฉัน และฉันมีความสุขในการตอบสนองตอขอเรียกรองของลูกคาอยาง
ทันทวงที ซ่ึง หนาท่ีท่ีรับผิดชอบของพนักงานนั้นเปนหนาท่ีท่ีตองติดตอพบปะกับคูคาเดิมๆอยูเปน
ประจํา ซ่ึงเม่ือบริษัทหรืองานเกิดปญหา พนักงานแผนกคาสงจะเปนพนักงานทานแรกท่ีคูคาของ
บริษัทติดตอดวย ซ่ึงจากเหตุท่ีตองดูแลรวมถึงการรับฟงปญหาและแกไขปญหาใหแกคูคาท่ีสําคัญ
ของบริษัทเปนเวลานาน อาจทําใหพนักงานเกิดความรูสึกเครียด และ ความรูสึกท่ีจะเต็มใจในการ
แกปญหาอาจลดลงบาง ดังนั้น บริษัทควรมีการใหพนักงานพักรอน หรือจัดกิจกรรมสัมนานอก
สถานท่ีเพื่อใหพนักงานไดรูสึกผอนคลาย  
 5. ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีตอดานวัฒนธรรมในการใหบริการ
โดยรวมอยูในระดับเห็นดวย แตเม่ือพิจารณาในปจจัยยอยเห็นวา ปจจัยยอยพนักงานในบริษัทของ
ทานมีความรูในงาน และมีทักษะในการทํางานและใหบริการไดอยางมีคุณภาพมีความคิดเห็นระดับ
เห็นดวยในอันดับทายสุด รองลงมาไดแกบริษัทมีการตรวจสอบมาตรฐานการใหบริการอยาง
สมํ่าเสมอ และพนักงานทุกคนมีความรูความเขาใจในมาตรฐานการใหบริการเปนอยางดี ดังนั้น 
บริษัทควรใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรอยางเต็มท่ี ซ่ึงการจัดใหพนักงานไดรับการอบรม 
ในหลักสูตรท่ีเหมาะสมและตรงกับความตองการจะชวยสงเสริมใหเกิดความมุงม่ันในการทํางาน
และเกิดความรูสึกวาตนเองมีคุณคากับองคการ การจัดใหมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ี
สามารถวัดไดและเปนธรรมจะเปนสวนชวยใหพนักงานเกิดรูสึกม่ันคงในการทํางาน และเกิดขวัญ
กําลังใจท่ีดี และการพิจารณาผลตอบแทนใหกับพนักงานควรต้ังอยูบนความถูกตองและเปนธรรม 
โดยพิจารณาตามความรูความสามารถ และสมรรถนะการทํางานดานตาง ๆ ท่ีพนักงานแตละคน
ปฏิบัติ พรอมมีการแจงผลการประเมินใหไดรับทราบจะกอใหเกิดทัศนคติท่ีดีตอองคการ และทําให
พนักงานเกิดการปรับปรุงเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี เพื่อสนองตอบความตองการขององคการและ
เกิดความผูกพันไดอยางยั่งยืน 
 6. จากขอคนพบท่ีพบวาปจจัยดานความเช่ือม่ันในความสามารถของตนเอง  และดานการ
บริการท่ีมุงลูกคาเปนสําคัญ เปนปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานแผนกคาสง 
บริษัท ทรู มูฟ จํากัด ดังนั้น บริษัทจึงควรใหความสําคัญกับปจจัยดานความเช่ือม่ันในความสามารถ
ของตนเอง  และดานการบริการที่มุงลูกคาเปนสําคัญ โดยระดับความคิดเห็นในดานความเช่ือม่ันใน
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ความสามารถของตนเอง พบวาพนักงานมีความคิดเห็นดานประสบการณการทํางานและ
ความสําเร็จในการทํางานท่ีผานมาของฉัน เพิ่มความม่ันใจใหฉันในการทํางานใหกับบริษัทไดอยาง
เต็มท่ี และ ฉันรูสึกวา ฉันมีคุณสมบัติเกินกวาตําแหนงท่ีฉันไดรับในปจจุบันในระดับตํ่า ดังนั้น
ผูบริหารควรเปดโอกาสใหพนักงานไดแสดงความสามารถใหมากข้ึน โดยมอบหมายงานท่ียากและ
ทาทายมากข้ึนใหแกพนักงานเพ่ือใหพนักงานไดแสดงความสามารถของตนเอง นอกจากนี้การ
มอบหมายงานท่ีทาทายยังทําใหพนักงานไดนําความสามารถมาใชในการชวยเหลือบริษัทในการ
แกไขปญหาตางๆ ซ่ึงหากพนักงานสามารถทํางานประสบความสําเร็จไดตามเปาหมายอยางตอเนื่อง 
ก็จะชวยใหสามารถพัฒนาศักยภาพของพนักงาน และหากงานท่ีไดรับมอบหมายเกิดปญหา ขณะท่ี
พนักงานแกไขปญหานั้นพนักงานก็จะไดเรียนรูไปพรอมๆกับการแกไขปญหา เม่ือเกิดปญหาและ
สามารถแกไขปญหาไดลุลวงไปจนตลอด ความม่ันใจของพนักงานก็จะมากข้ึน และองคการตองมี
การพิจารณาผลงานตามความสามารถ พรอมมีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบซ่ึงจะสงผล
ใหเกิดทัศนคติทางบวกตอองคการ และทําใหพนักงานทราบจุดบกพรองของตนและนําไปแกไข
เพื่อสนองตอบความตองการขององคการ สวนระดับความคิดเห็นในดานการบริการท่ีมุงลูกคาเปน
สําคัญของพนักงาน ในเร่ืองการยิ้มใหกับลูกคาทุกคนเปนเร่ืองงายสําหรับฉันเปนปจจัยท่ีมีคาเฉล่ีย
นอยท่ีสุด รองลงมาไดแกการเขาอกเขาใจลูกคาเปนเร่ืองปกติสําหรับฉัน และฉันมีความสุขในการ
ตอบสนองตอขอเรียกรองของลูกคาอยางทันทวงที ตามลําดับ ซ่ึงผูศึกษามีความเห็นวาปจจัยขางตน
เปนปจจัยท่ีมีความสําคัญแตพนักงานกลับใหความสนใจในระดับตํ่า เนื่องจากหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ
ของพนักงานนั้นเปนหนาท่ีท่ีตองติดตอพบปะกับคูคาเดิมๆอยูเปนประจํา ซ่ึงเม่ือบริษัทหรืองานเกิด
ปญหา พนักงานแผนกคาสงจะเปนพนักงานทานแรกท่ีคูคาของบริษัทติดตอดวย ซ่ึงจากเหตุท่ีตอง
ดูแลรวมถึงการรับฟงปญหาและแกไขปญหาใหแกคูคาท่ีสําคัญของบริษัทเปนเวลานาน อาจทําให
พนักงานเกิดความรูสึกเครียด และ ความรูสึกท่ีจะเต็มใจในการแกปญหาอาจลดลงบาง ดังนั้น 
องคการควรมีการใหพนักงานพักรอน หรือจัดกิจกรรมสัมมนานอกสถานท่ีเพื่อใหพนักงานไดรูสึก
ผอนคลาย นอกจากนี้หัวหนางานตองรับฟงปญหาและชวยพนักงานในการหาทางแกไขปญหาท้ัง
ปญหาของพนักงานเองรวมถึงปญหาของคูคา ซ่ึงจะชวยใหปญหาคล่ีคลายไดเร็วข้ึน และชวยให
พนักงานรูสึกมีท่ีพึ่ง ไมโดดเดี่ยว และรูสึกวาหัวหนางานและบริษัทไมทอดท้ิง ชวยใหความเครียด
ในงานลดลง ซ่ึงหากองคการสามารถแกไขปญหาตางๆเหลานี้ได ยอมสงผลใหพนักงานเกิดวาม
ผูกพันตอองคการเพิ่มข้ึน   
 
 
 



  
79 

5.5  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
1.  ควรมีการศึกษาในดานวัฒนธรรมในการใหบริการเพิ่มเติม วาทําไมปจจัยดาน

วัฒนธรรมในการใหบริการจึงไมสงผลโดยตรงตอความผูกพันตอองคการของพนักงานแผนกคาสง
บริษัท ทรู มูฟ จํากัด โดยในการศึกษาควรเนนการศึกษาในปจจัยยอยเพื่อท่ีจะทราบวา ปจจัยยอยใด
สงผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานแผนกคาสงบริษัท ทรู มูฟ จํากัด เพื่อท่ีจะหาวิธีรักษา
ไวเพื่อใหพนักงานเกิดความผูกพันตอองคการ นอกจากนี้ ในสวนปจจัยยอยใดท่ีไมสงผลตอความ
ผูกพันตอองคการ ใหดูวาสาเหตุเกิดจากปญหาใด และหากสงผลกระทบดานลบตอองคการ ใหหา
แนวทางในการแกไขปญหา 

2.  ควรมีการศึกษาประเด็นเดียวกันนี้เพิ่มเติมในแผนกอื่นของบริษัท ทรู มูฟ จํากัด 
เนื่องจากแผนกคาสงเปนแผนกท่ีมีการทํางานแตกตางจากแผนกอ่ืน ซ่ึงทําใหไมไดอยูในสํานักงาน
มากนัก ดังนั้น อาจมีความแตกตางในดานความเช่ือม่ันในความสามารถของตนเอง  ดานการบริการ
ท่ีมุงลูกคาเปนสําคัญ และดานวัฒนธรรมในการใหบริการ ท่ีสงผลตอความผูกพันของพนักงาน
บริษัท ทรู มูฟ จํากัด   
 
 


