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บทคดัย่อ 
 

 งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศกึษาระดบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานการไฟฟ้าส่วน
ภมูภิาค เขต 3 (ภาคใต)้ 2) ศกึษาระดบัความคาดหวงัในการปฏบิตังิานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
เขต 3 (ภาคใต)้ 3) ศกึษาระดบัความจงรกัภกัดขีองพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต 3 (ภาคใต้) และ 
4) ศกึษาอทิธพิลของความผกูพนัต่อองคก์ร และความคาดหวงัในการปฏบิตังิานทีส่่งผลต่อความจงรกัภกัดี
ของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค เขต 3 (ภาคใต)้ กลุ่มตวัอย่างเป็นพนักงานทีป่ฏบิตังิานในการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค เขต 3 (ภาคใต้) จ านวน 325 ตวัอย่าง สถติิที่ใช้คอื ค่าความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน และการวเิคราะหก์ารถดถอยแบบพหุคณู 
 ผลการวจิยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความผูกพนัต่อองค์กรของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต 3 
(ภาคใต้) โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด และเมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ดา้นที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 
คอื ดา้นพฤตกิรรม รองลงมาคอื ดา้นเจตคต ิส่วนดา้นทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าสุด คอื ดา้นความถูกต้องหรอืบรรทดั
ฐานทางสงัคม โดยกลุ่มตวัอย่างมรีะะดบัความคาดหวงัในการปฏบิตังิาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก
ที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความพยายามในการ
ปฏบิตังิาน รองลงมาคอื ด้านผลลพัธ์ในการปฏบิตังิาน ส่วนด้านที่มคี่าเฉลี่ยต ่าสุด คอื ด้านคุณค่าหรอื
รางวลัที่ได้รบั และกลุ่มตัวอย่างมรีะดบัความจงรกัภกัดี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด และเมื่อ
พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด คอื ด้านพฤตกิรรมที่แสดงออก รองลงมาคอื ด้าน
การรบัรู้องค์กร และด้านความรู้สกึ ส่วนด้านที่มคี่าเฉลี่ยต ่าสุด คอื ด้านการรบัรู้ นอกจากนี้ยงัพบว่า 
ความคาดหวงัในการปฏิบตัิงานด้านผลลพัธ์ในการปฏิบตัิงาน ความผูกพนัต่อองค์กรด้านพฤติกรรม 
ความผูกพันต่อองค์กรด้านเจตคติ และความคาดหวังในการปฏิบัติงานด้านความพยายามในการ
ปฏบิตังิาน ส่งผลต่อความจงรกัภกัดขีองพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต 3 (ภาคใต้) โดยสามารถ
อธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 41.0 
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Abstract 
 

This research aimed to 1) understand the organizational commitment of the employees 
at Provincial Electricity Authority Area3 (Southern region), 2) observe the job expectation of the 
employees, 3) identify the devotion level of the employees, and 4) study the effect of 
organizational commitment and job expectation of the employees. The samples were 325 
employees at the Provincial Electricity Authority Area3 (Southern region). Frequency, 
percentage, mean, standard deviation, and multiple linear regression were applied in the 
analysis.  
 The result revealed that the samples had a high level of commitment toward their 
organization, particularly on the aspects of behavior and the attitude while the correctness or 
social norms was the least. On the other hand, the samples had a high level of job expectation, 
specifically on the aspects of the work effort followed by the work outcomes whereas the value 
and reward were the least. Moreover, the samples also had a high level of devotion on the 
aspects of demeanor, organizational perception, and feeling, but the perception was the least. 
In addition, the job expectation on the aspect of work outcomes and work effort and the 
organizational commitment on the aspect of behavior and attitude had a 41% effect on the 
devotion of the employees at the Provincial Electricity Authority Area3 (Southern region).    
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บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 ทรพัยากรมนุษยเ์ป็นทรพัยากรที่ส าคญัที่สุดประการหน่ึงต่อการบรรลุความสมัฤทธิผ์ลในการ
บรหิารองค์กร ทัง้ด้านการวางแผน การจดัองค์กร การน าองคก์ร การควบคุม ลว้นต้องอาศยับุคลากร
เป็นผูก้ าหนดเป้าหมาย วางแผน และด าเนินการในการใชท้รพัยากรต่างๆ ขององคก์รใหเ้กดิประสทิธผิล
สูงสุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่องค์กรตัง้ไว้ องค์กรใดจะประสบความส าเรจ็ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ต้อง
อาศยัปัจจยัที่ส าคญัหลายปัจจยั ทรพัยากรมนุษยถ์อืเป็นปัจจยัส าคญัทีม่สี่วนช่วยในการผลกัดนัให้องคก์ร
ขบัเคลื่อนไปสู่เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้ซึง่นับไดว้่าทรพัยากรมนุษยเ์ปรยีบเสมอืนขุมทรพัยท์ีม่คี่ามหาศาล 
ดงันัน้จงึเป็นสิง่ทีส่ าคญัอย่างยิง่ที่องคก์รจะต้องให้ความส าคญัและตระหนักถงึการบรหิารจดัการทรพัยากร
มนุษยใ์หม้ปีระสทิธภิาพ ปัจจุบนัการบรหิารจดัการทรพัยากรมนุษยน์ัน้กม็ไิดจ้ ากดัขอบเขตเพยีงแค่การสรร
หา และคดัเลอืกบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถเขา้มาปฏบิตังิานในองคก์รเท่านัน้ หากแต่มสีิง่ส าคญัที่
จะต้องด าเนินการควบคู่กนัไป คอื การปลูกฝังหรอืสรา้งจติส านึกใหบุ้คลากรภายในองคก์รเกดิความพงึ
พอใจ มคีวามผกูพนั มคีวามซื่อสตัยแ์ละความจงรกัภกัดทีีจ่ะใหค้วามร่วมมอืกบัการบรหิารจดัการตลอดไป 



โดยองค์กรจะต้องใส่ใจดูแลพฒันาบุคลากรอนัจะส่งผลให้บุคลากรมคีวามมุ่งมัน่ที่จะสร้างชื่อเสยีงและ
สร้างความส าเรจ็ให้กบัองค์กรด้วยความยนิด ีเพราะองค์กรจะด าเนินกิจกรรมให้บรรลุวตัถุประสงค์ที่
ตัง้เป้าหมายไวน้ัน้จะตอ้งอาศยัปัจจยัส าคญัต่างๆ ไดแ้ก่ คน วตัถุ เงนิ สิง่ของ เพื่อด าเนินกจิกรรม ซึง่มกั
พบปัญหาทีเ่กดิจากคนในระบบองคก์ร โดยปัญหาเหล่านัน้อาจแก้ไขได ้แต่จ าเป็น ต้องแก้ไขปัญหาดว้ยวธิี
ที่เหมาะสม เนื่องจากคนเป็นปัจจยัหลกัในการบรหิารองค์กร ซึ่งแตกต่างจากเครื่องจกัร เพราะคนมี
ความรู้สกึนึกคดิมคีวามต้องการที่แตกต่างกนั ดงันัน้ การบรหิารคนจะต้องอาศยัหลกัการสร้างขวญั 
ก าลงัใจและความผูกพนัให้เกิดขึ้นกบัองค์กร เพื่อที่จะสามารถธ ารงรกัษาคนหรอืบุคลากรที่มคีุณภาพ
เหล่านัน้ให้อยู่กบัองค์กรไปให้นานที่สุด องค์กรจ าเป็นที่จะต้องวางแผนบรหิารทรพัยากรเพื่อที่จะสรา้ง
ความผกูพนัใหบุ้คคล เหล่านัน้มคีวามทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการท างานใหก้บัองคก์ร เพื่อใหอ้งคก์รบรรลุ
วตัถุประสงค ์ ตามทีไ่ดต้ัง้เป้าหมายไว ้จงึจะเหน็ไดว้่าคนเป็นปัจจยัส าคญัต่อการขบัเคลื่อนองคก์รใหไ้ป 
สู่ความส าเรจ็ ดงันัน้เพื่อให้เกดิประสทิธผิลขององค์กร ผูบ้รหิารจะควรจะต้องสรา้งขวญั ก าลงัใจ สรา้ง
คุณภาพชวีติการท างาน และความผูกพนัใหเ้กดิขึน้ในหน่วยงาน อนัจะก่อใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงค์
และเป้าหมายตาม ที่ก าหนดไว ้ความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากรเป็นเรื่องส าคญัทีทุ่กองคก์รไม่ว่าจะ
เป็นภาครฐัหรอืเอกชน ไมค่วรละเลยความส าคญั (ต่อตระกูล อุดม, 2560) 
 ที่ส าคญัการท างานยงัเป็นส่วนหน่ึงของชวีติคน เป็นโอกาสที่เกิดการพบปะสงัสรรค์ระหว่างผู้ใช้
แรงงานกบั บุคคลอื่น ๆ กบัสถานทีท่ างาน ดงันัน้ การท างานจงึเปิดโอกาสในการแสดงออกถงึสตปัิญญา 
ความคดิรเิริม่อนัน ามาสู่เกยีรตยิศและความพงึพอใจในชวีติ เมื่อแต่ละบุคคลไดใ้ชช้วีติส าหรบัการท างาน
กบัสิง่ที่ตนพอใจก็จะท าให้มีสภาพจติและอารมณ์ที่ด ีซึ่งส่งผลให้ท างานดไีด้ด้วย (ทศันีย์ ชาติไทย , 
2559) ดงันัน้ ผลลพัธ์ที่ได้จากการจดัการทรพัยากรมนุษยท์ี่ดจีะสรา้งความผูกพนักบัองค์กร  ให้แก่
บุคลากรที่ปฏบิตังิานในองคก์ร การท าใหบุ้คลากรรูส้กึว่าเป็นส่วนหนึ่งและมสี่วนร่วมในการท าให้องค์กร
ประสบความส าเรจ็ และพรอ้มที่จะมุ่งมัน่ทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะอุทศิก าลงักาย ก าลงัใจเพื่อ
ปฏบิตัภิารกจิขององคก์ร ในฐานะตวัแทนขององคก์รเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร และปรารถนาทีจ่ะ
รกัษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกในองค์กร ดงันัน้ การสร้างความผูกพนัที่มีต่อองค์กรให้กับบุคลากรใน
หน่วยงาน จงึมคีวามส าคญัและจ าเป็นอย่างยิง่ ความผูกพนัต่อองค์กรจะ  เป็นตัวสะท้อนถึงการ
ตอบสนองของบุคลากรต่อองคก์ร ซึง่เป็นปัจจยัส าคญัในการมสี่วนทีจ่ะพฒันาและบ่งชีถ้งึศกัยภาพของ
องคก์ร นอกเหนือจากนัน้แลว้ ความผกูพนัต่อองคก์รยงัสบืเนื่องไปถงึประโยชน์ทีอ่งคก์รจะไดร้บั ซึง่ช่วย
ลดอตัราการขาดงาน การมาสาย รวมถงึการลาออก ลว้นมผีลกระทบกบัผลการปฏบิตังิาน ผลผลติและ
ประสทิธภิาพขององคก์ร (สุทธพิงศ ์อ่อนจนัทรอ์บ, 2558) การลาออกจากงาน ของบุคลากรในองคก์รจะ
ก่อให้องค์กรสิ้นเปลอืงค่าใช้จ่ายทัง้ทางตรงและทางอ้อม เกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร 
การตดิต่อสื่อสารและกลุ่มสงัคมภายในองคก์รจะไดร้บัผลกระทบ โดยเฉพาะถ้าบุคลากรทีล่าออกไปนัน้มี
บทบาทส าคญั ส่งผลใหผ้ลผลติและประสทิธภิาพขององคก์รลดลงในช่วงทีต่ าแหน่งนัน้ ๆ ว่างอยู่ อกีทัง้ยงั
ท าใหข้วญัก าลงัใจของบุคลากรทีย่งัอยู่ใน องคก์รลดลง ดงันัน้ องคก์รจงึควรใหค้วามส าคญัและสนใจใน
การแก้ไขปัญหาดงักล่าวอย่างจรงิจงั เพื่อให้องค์กรสามารถด าเนินการได้อย่างมปีระสทิธภิาพต่อไป           
จงึเป็นหน้าที่ส าคญัของงานด้านทรพัยากรมนุษย์ที่จะต้องท าให้บุคลากรในองค์กรมคีุณภาพชวีิตการ



ท างานทีด่ ีท าใหบุ้คลากรมคีวามจงรกัภกัดต่ีอองคก์ร (สลกัจติ  ตนัตบิุญทววีฒัน์, 2556) ความจงรกัภกัดี
ของพนกังาน (Employee Loyalty) เป็นความรูส้กึของบุคคลทีช่ีใ้หเ้หน็ถงึ ความคดิและทศันคตใินดา้นทีด่ี
ต่อองค์กร มกัจะแสดงออกผ่านทางพฤตกิรรมในการท างาน โดยส่วนใหญ่จะแสดงถงึความทุ่มเททัง้
ร่างกายและจติใจในงานที่ท า เป็นการอุทศิตนอย่างเต็มที่ในงาน  ที่ท า เป็นความรู้สกึว่างานที่ท ามี
ความส าคญัต่อองค์กร รูส้กึว่าตนเองเป็นเจา้ของงานเป็นความมุ่งมัน่  ที่จะท างานให้บรรลุผลส าเรจ็ 
ตลอดจนมคีวามรูส้กึรกัและผูกพนัต่อองค์กรและไม่คดิที่จะยา้ยไปท างานที่อื่น (เนตรพ์ณัณา ยาวริาช, 
2559) โดยความจงรกัภกัดขีองพนักงานนัน้เป็นพฤติกรรม ด้านบวกของบุคคล ที่ในองค์กรต่างๆ 
ปรารถนาใหเ้กดิขึน้กบัพนักงานของตน องคป์ระกอบของความจงรกัภกัดขีองพนักงาน ประกอบด้วย 3 
ดา้น คอื ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก ดา้นความรูส้กึ และดา้นการรบัรู ้(พมิพห์ทยั บ ารุงกจิ, 2555) ดงันัน้ 
หากองค์กรต้องการให้เกิดความจงรกัภกัดขีองพนักงานขึน้ กิจการจ าเป็นต้องตอบสนองในสิง่ที่พนักงาน
ต้องการ เพราะจะช่วยลดอตัรา การลาออกของพนักงาน และจูงใจให้พนักงานอยู่กบัองค์กรตลอดไป          
ซึง่จะเป็นปัจจยัทีจ่งูใจใหเ้กดิความภกัดไีด ้
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค เขต 3 (ภาคใต)้ 
 2.  เพื่อศึกษาระดบัความคาดหวงัในการปฏบิตัิงานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต 3 
(ภาคใต)้ 
 3.  เพื่อศกึษาระดบัความจงรกัภกัดขีองพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต 3 (ภาคใต)้ 
 4.  เพื่อศกึษาอทิธพิลของความผูกพนัต่อองค์กร และความคาดหวงัในการปฏบิตังิานที่ส่งผลต่อ
ความจงรกัภกัดขีองพนกังานการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค เขต 3 (ภาคใต)้ 
 
สมมติฐานของการวิจยั 
 1.  ความผูกพนัต่อองคก์รดา้นพฤตกิรรม ดา้นเจตคต ิและดา้นความถูกต้องหรอืบรรทดัฐานทาง
สงัคม ส่งผลต่อความจงรกัภกัดขีองพนกังานการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค เขต 3 (ภาคใต)้ 
 2.  ความคาดหวงัในการปฏิบตัิงานด้านความพยายามในการปฏิบตัิงาน  ด้านผลลพัธ์ใน           
การปฏบิตังิาน และดา้นคุณค่าหรอืรางวลัทีไ่ดร้บั ส่งผลต่อความจงรกัภกัดขีองพนักงานการไฟฟ้าส่วน
ภมูภิาค เขต 3 (ภาคใต)้ 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 1.  ขอบเขตดา้นประชากร 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ พนักงานทีป่ฏบิตังิานในการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต 3 
(ภาคใต้) ได้แก่ จงัหวดัยะลา จงัหวดันราธิวาส จงัหวดัปัตตานี จงัหวดัสงขลา จงัหวดัสตูล และ            
จงัหวดัพทัลุง มจี านวนทัง้สิน้ 1,707 คน  
 



 2.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
  การศกึษามุ่งเน้น เรื่อง อทิธพิลของความผูกพนัต่อองคก์ร และความคาดหวงัในการปฏบิตังิานที่
ส่งผลต่อความจงรกัภกัดขีองพนักงาน กรณีศกึษา การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต 3 (ภาคใต้) ซึ่งตวัแปร
อสิระและตวัแปรตาม ดงันี้ 
  ตวัแปรอสิระ (Independent Variable) คอื ความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค เขต 3 (ภาคใต้) ประกอบด้วย ด้านพฤตกิรรม ด้านเจตคต ิและดา้นความถูกต้องหรอื
บรรทดัฐานทางสงัคม 
  ส่วนความคาดหวงัในการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต 3 (ภาคใต้) 
ประกอบดว้ย ดา้นความพยายามในการปฏบิตังิาน ดา้นผลลพัธใ์นการปฏบิตังิาน และดา้นคุณค่าหรอื
รางวลัทีไ่ดร้บั 
  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คอื ความจงรกัภกัดขีองพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
เขต 3 (ภาคใต)้ ประกอบดว้ย ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก ดา้นความรูส้กึ ดา้นการรบัรู ้และดา้นการรบัรู้
องคก์าร 
 3. ขอบเขตดา้นเวลา  
  ด าเนินการวจิยั รวบรวมขอ้มลู วเิคราะหข์อ้มลู ในระหว่างเดอืนสงิหาคม 2564 – มกราคม 2565 
 4. ขอบเขตดา้นพืน้ที ่ 
  พื้นที่ที่ใช้ในการศกึษา คอื การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต 3 (ภาคใต้) ได้แก่ จงัหวดัยะลา 
จงัหวดันราธวิาส จงัหวดัปัตตานี จงัหวดัสงขลา จงัหวดัสตูล และจงัหวดัพทัลุง 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
ทฤษฎีเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
 แนวคดิของ Allen & Meyer (1990 อ้างถงึใน กาญจนา พนัธศ์รทีุม, 2559) ไดแ้บ่งความผูกพนั
ต่อองคก์รออกเป็น 3 ดา้น ดงันี้  
 1. ความรูส้กึผกูพนัดา้นทศันคตหิรอืดา้นจติใจ  
 2. ความรูส้กึผกูพนัดา้นการคงอยู ่ 
 3. ความรูส้กึผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน  
 
แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัความคาดหวงัในการปฏิบติังาน 
 Vroom (1964 อา้งถงึใน ภศัรา อุทธา, 2558) พจิารณาจากองคป์ระกอบ 3 ประการ ไดแ้ก่  
 1.  ความคาดหวงัเกีย่วกบัความพยายามกบัการปฏบิตังิาน  
 2.  ความคาดหวงัเกีย่วกบัการปฏบิตังิานกบั  
 3.  ความคาดหวงัเกีย่วกบัคุณค่าของผลลพัธห์รอืรางวลัทีจ่ะไดร้บั 
 



แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัความจงรกัภกัดีต่อองคก์ร 
 Hoy & Rees (1974 อ้างถงึใน ขจรพรรณ ธรรมพทิกัษ์, 2557) กล่าวถงึองคป์ระกอบของความ
จงรกัภกัดต่ีอ องคก์ร ประกอบดว้ย 3 ดา้น  
 1. พฤตกิรรมทีแ่สดงออก  
 2. ความรูส้กึ  
 3. การรบัรู ้ 
 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 ชญัญณัฐ จปีน (2559) ศกึษาอทิธพิลของปัจจยัจูงใจที่มต่ีอความจงรกัภกัดต่ีอองค์การและผล
การปฏบิตังิานของบุคลากรสายปฏบิตักิารกลุ่มวทิยาศาสตรส์ุขภาพ มหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐัแห่ง
หนึ่ง ผลการศกึษา พบว่า โดยภาพรวมความจงรกัภกัด ีโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
 นันทพร ชวนชอบ (2562) ศึกษาปัจจยัที่ส่งผลให้บุคลากรมคีวามจงรกัภกัดกีบัองค์การอย่าง
ยัง่ยนื กรณศีกึษา กองบรหิารทรพัยากรบุคคล ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ผลการศกึษา พบว่า 
ระดบัความจงรกัภกัดขีองบุคลากรกองบรหิารทรพัยากรบุคคล ดา้นการรบัรูข้องบุคลากร ดา้นความรูส้กึ 
และดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสงู  
 วชัรนิทร์ ศรวีชิา (2562) ศึกษาปัจจยัแรงจูงใจที่มอีทิธพิลต่อความคาดหวงัในการปฏบิตัิงานของ
บุคลากรมหาวทิยาลยันครพนม ผลการศกึษา พบว่า ปัจจยัแรงจูงใจโดยภาพรวม และรายปัจจยัอยู่ในระดบั
มาก ส่วนความคาดหวงัในการปฏบิตังิานของบุคลากรมหาวทิยาลยันครพนม โดยภาพรวมอยู่ใน ระดบั
มาก และรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้ ได้แก่ พนักงานที่ปฏบิตัิงานในการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต 3 
(ภาคใต้) ไดแ้ก่ จงัหวดัยะลา จงัหวดันราธวิาส จงัหวดัปัตตานี จงัหวดัสงขลา จงัหวดัสตูล และจงัหวดั
พทัลุง มจี านวนทัง้สิน้ 1,707 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้  ได้มาจากการค านวณหาขนาดตัวอย่างของพนักงานที่
ปฏบิตังิานในการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค เขต 3 (ภาคใต)้ โดยใชสู้ตร Yamane (1967 อ้างถงึใน บุญชม ศรสีะอาด, 
2560) ที่ระดบัความเชื่อมัน่ร้อยละ 95 และความคลาดเคลื่อน  5  ได้กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 325 
ตวัอยา่ง โดยใชว้ธิกีารสุ่มตวัอยา่งแบบเทยีบสดัส่วน (Proportionate Stratified Sampling)  
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั แบ่งเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่   

ส่วนที ่1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัขอ้มลูทัว่ไปของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต 3 (ภาคใต้) 
เป็นค าถามแบบเลอืกตอบ (Check List) จ านวน 9 ขอ้   



ส่วนที ่2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต 3 
(ภาคใต)้ เป็นค าถามแบบมาตรวดัประเมนิค่า 5 ระดบั (Rating Scale) จ านวน 15 ขอ้ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกบัความคาดหวงัในการปฏบิตัิงานของพนักงานการไฟฟ้าส่วน
ภมูภิาค เขต 3 (ภาคใต)้ เป็นค าถามแบบมาตรวดัประเมนิค่า 5 ระดบั (Rating Scale) จ านวน 15 ขอ้ 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความจงรกัภกัดขีองพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต 3 
(ภาคใต)้ เป็นค าถามแบบมาตรวดัประเมนิค่า 5 ระดบั (Rating Scale) จ านวน 20 ขอ้ 
 
การสร้างและการตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ  

1. ผูว้จิยัศกึษาแบบวดัจากการทบทวนแนวคดิ ทฤษฎ ีนิยามค าศพัท ์จากงานวจิยัทีเ่กี่ยวกบัความ
ผูกพนัต่อองคก์ร ความคาดหวงัในการปฏบิตังิาน และความจงรกัภกัดขีองพนักงานในองคก์รภาครฐัและ
เอกชน เพื่อก าหนดขอบเขตในการสรา้งขอ้ค าถามใหค้รอบคลุมวตัถุประสงคก์ารวจิยั  

2. ด าเนินการสรา้งแบบสอบถาม และเสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาเพื่อพจิารณาความถูกต้องและให้
ค าแนะน า พรอ้มแกไ้ขปรบัปรงุแบบสอบถามใหส้มบรูณ์ หลงัจากนัน้น าเสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญจากการไฟฟ้า
ส่วนภมูภิาค จ านวน 3 ท่าน ซึง่ประกอบดว้ย 

2.1 อาจารย ์ดร.สุรพฒัน์ มงัคะล ี  ต าแหน่งงาน อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรบรหิารธุรกิจ
มหาบณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

2.2 นายศลัยุทธ  ไชยเสโน ต าแหน่งงาน ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชแีละพลงังานไฟฟ้า การ
ไฟฟ้าส่วนภมูภิาค เขต 3 (ภาคใต)้ จงัหวดัยะลา  

2.3 นายสมพงศ ์ เรอืงศลิป์ ต าแหน่งงาน ผูจ้ดัการการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค สาขาอ าเภอเทพา 

3. ผู้วจิยัน าผลการพจิารณาจากผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3 ท่าน มาวเิคราะหห์าความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา
และภาษาไดค้่า IOC (Index of Item objective Congruence : IOC) ซึง่แต่ละขอ้มคี่าดชันีความสอดคลอ้ง
อยูร่ะหว่าง 0.67-1.00 โดยรวมทัง้ฉบบั เท่ากบั 0.987 จงึถอืเป็นทีย่อมรบัได ้ 

4. น าแบบสอบถามทีป่รบัปรุงแก้ไขแลว้ไปเสนออาจารยท์ีป่รกึษางานวจิยัอกีครัง้ เพื่อพจิารณา
ความถูกต้อง และปรบัปรุงแบบสอบถามใหส้มบูรณ์ยิง่ขึน้ แลว้น าแบบสอบถามทีผ่่านการตรวจสอบแล้ว 
ไปท าการทดลองใช้ (Try Out) กบักลุ่มพนักงานที่มลีกัษณะคล้ายคลงึกบักลุ่มตวัอย่างที่จะท าการวจิยั 
จ านวน 30 ตวัอย่าง เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยใช้วธิกีารหาค่าสมัประสทิธิ ์อลัฟาของครอ
นบาค (α-Coefficient) จะตอ้งไดค้่าดชันีมากกว่า 0.7 ขึน้ไป  
 5.  จากการทดสอบแบบสอบถามเกี่ยวกบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงาน ได้ค่า -Coefficient 
เท่ากบั 0.958 ส่วนความคาดหวงัในการปฏบิตัิงานของพนักงาน ได้ค่า -Coefficient เท่ากบั 0.780 และ
ความจงรกัภกัดขีองพนกังาน ไดค้่า -Coefficient เท่ากบั 0.883 ซึง่โดยรวมทัง้ฉบบั ไดค้่า -Coefficient 
เท่ากบั 0.943 โดยถอืว่าแบบสอบถามมคีวามน่าเชื่อถอืตามหลกัสถติ ิ
 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 



 1. ติดต่อขอจดหมายรบัรองจากมหาวทิยาลยัรามค าแหง สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกียรต ิ
จงัหวดัสงขลา ถงึผูช้่วยผูว้่าการการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคเขต 3 (ภาคใต้) เพื่อแนะน าตวัและขออนุญาตเกบ็
รวบรวมขอ้มลู รวมทัง้ชีแ้จงวตัถุประสงคแ์ละขอความรว่มมอืเพื่ออ านวยความสะดวกในการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลู 
 2. ผู้วจิยัติดต่อการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต 3 (ภาคใต้) ตามแต่ละพื้นที่ ได้แก่ จงัหวดัยะลา 
จงัหวดันราธวิาส จงัหวดัปัตตานี จงัหวดัสงขลา จงัหวดัสตูล และจงัหวดัพทัลุง เพื่อประสานงานในการส่ง
แบบสอบถาม จ านวน 325 ชุด ถงึพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต 3 (ภาคใต้) ซึง่เป็นกลุ่มตวัอย่างใน
การกรอกข้อมูลด้วยตนเอง พรอ้มขอความร่วมมอืส่งแบบสอบถามคนืผู้วจิยั ภายใน 20 วนั นับตัง้แต่
วนัทีไ่ดร้บัแบบสอบถาม 
 
การวิเคราะหข้์อมลูและสถิติท่ีใช้ 
 1. ข้อมูลทัว่ไปของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต 3 (ภาคใต้) วเิคราะห์หาค่าความถี ่
(Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) 
 2. ประเมนิระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร ความคาดหวงัในการปฏบิตังิาน และความจงรกัภกัดขีอง
พนกังานการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค เขต 3 (ภาคใต)้ วเิคราะหห์าค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
 3. อิทธิพลของความผูกพันต่อองค์กร และความคาดหวังในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความ
จงรกัภกัดขีองพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต 3 (ภาคใต้) วเิคราะห์หาค่าถดถอยแบบพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) 
 

ผลการวิจยั 
 
 1. กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คดิเป็นรอ้ยละ 71.38 มอีายุระหว่าง 31-40 ปี คดิเป็น
รอ้ยละ 36.00 โดยนับถอืศาสนาพุทธ คดิเป็นรอ้ยละ 83.08 ซึง่มสีถานภาพสมรส คดิเป็นรอ้ยละ 69.23 
ส่วนใหญ่มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 68.62 ซึง่มรีะดบัเงนิเดอืน 20,001 - 30,000 บาท 
คดิเป็นรอ้ยละ 41.54 มตี าแหน่งงานระดบั 4 – 6 คดิเป็นรอ้ยละ 46.46  โดยปฏบิตังิานอยู่ที่จงัหวดั
สงขลา คิดเป็นร้อยละ 48.00 และส่วนใหญ่มปีระสบการณ์ในการท างาน 26 ปีขึ้นไป คดิเป็นร้อยละ 
28.00 
 2. กลุ่มตวัอยา่ง มรีะดบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต 3 (ภาคใต้) 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( X = 4.45) และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีม่คี่าเฉลี่ย
สูงสุด คอื ดา้นพฤตกิรรม ( X = 4.57) รองลงมาคอื ดา้นเจตคต ิ ( X = 4.54) และดา้นความถูกต้องหรอื
บรรทดัฐานทางสงัคม ( X = 4.25) 
 3. กลุ่มตวัอย่าง มรีะดบัความคาดหวงัในการปฏบิตังิานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค           
เขต 3 (ภาคใต้) โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด ( X = 4.45) และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า  



ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุด คอื ดา้นความพยายามในการปฏบิตังิาน ( X = 4.59) รองลงมา คอื ดา้นผลลพัธใ์น
การปฏบิตังิาน ( X = 4.54) และดา้นคุณค่าหรอืรางวลัทีไ่ดร้บั (X = 4.21) 
 4.  กลุ่มตวัอยา่ง มรีะดบัความจงรกัภกัดขีองพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต 3 (ภาคใต้) โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( X = 4.36) และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุด 
คอื ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก ( X = 4.56) รองลงมาคอื ดา้นการรบัรูอ้งคก์ร (X = 4.34) ดา้นความรูส้กึ  
(X = 4.31) และดา้นการรบัรู ้(X = 4.23) 
 5. อิทธิพลของความผูกพันต่อองค์กร และความคาดหวังในการปฏิบัติงานที่ส่งผล ต่อความ
จงรกัภกัดขีองพนกังานการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค เขต 3 (ภาคใต)้ ดงัตาราง 1 
 
ตาราง 1 
อทิธพิลของความผูกพนัต่อองค์กร และความคาดหวงัในการปฏบิตังิานทีส่่งผลต่อความจงรกัภกัดขีองพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต 3 
(ภาคใต)้ (n=325) 

ความผกูพนัต่อองคก์ร 
และความคาดหวงัในการปฏบิตังิาน 

ความจงรกัภกัด ี
ดา้น 

พฤตกิรรมทีแ่สดงออก 
ดา้น 

ความรูส้กึ 
ดา้น 

การรบัรู ้
ดา้น 

การรบัรูอ้งคก์ร 
โดยรวม 

Constant .575 .821 .852 2.207 1.114 
ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นพฤตกิรรม (X1) .143* .121 .186 .126 .144** 
ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นเจตคต ิ(X2) .266** .103 .086 .031 .122* 
ความผูกพนัต่อองค์กรด้านความถูกต้อง
หรอืบรรทดัฐานทางสงัคม (X3) 

.045 .124* .061 .000 .057 

ความคาดหวงัในการปฏบิตังิานดา้นความ
พยายามในการปฏบิตังิาน (X4)  

.062 .079 .205* .143* .122* 

ความคาดหวังในการปฏิบัติงานด้าน
ผลลพัธใ์นการปฏบิตังิาน (X5) 

.370** .272** .124 .090 .214** 

ความคาดหวังในการปฏิบัติงานด้าน
คุณค่าหรอืรางวลัทีไ่ดร้บั (X6) 

.007 .080 .089 .083 .061 

F Test 49.944 19.362 11.882 9.986 36.899 
R2 .485 .268 .183 .159 .410 
Adjusted R2 .475 .254 .168 .143 .399 
*p < .05, **p < .01 (ตวัเลขทีเ่หน็คอืค่า B ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยของตวัแปรพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ) 
 

 จากตาราง 1 พบว่า ความคาดหวงัในการปฏบิตังิานดา้นผลลพัธใ์นการปฏบิตังิาน ความผูกพนั
ต่อองค์กรด้านพฤตกิรรม ความผูกพนัต่อองค์กรด้านเจตคต ิ และความคาดหวงัในการปฏบิตังิานด้าน
ความพยายามในการปฏบิตังิาน ส่งผลต่อความจงรกัภกัดขีองพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต 3 
(ภาคใต)้ โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 41.0 ซึง่สามารถเขยีนสมการได ้ดงันี้ 
 สมการถดถอยในรปูคะแนนดบิ = 1.114+.214X5 +.144X1+.122X2+.122X4 

 หากพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 



 1. ความคาดหวงัในการปฏบิตังิานดา้นผลลพัธใ์นการปฏบิตังิาน ความผูกพนัต่อองคก์รดา้นเจต
คต ิ และความผูกพนัต่อองคก์รดา้นพฤตกิรรม ส่งผลต่อความจงรกัภกัดดีา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของ
พนกังานการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค เขต 3 (ภาคใต้) โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 48.5 
ซึง่สามารถเขยีนสมการได ้ดงันี้ 
  สมการถดถอยในรปูคะแนนดบิ = 575+.370X5 +.266X2+.143X1 

 2. ความคาดหวงัในการปฏบิตังิานดา้นผลลพัธใ์นการปฏบิตังิาน และความผูกพนัต่อองคก์รดา้น
ความถูกต้องหรอืบรรทดัฐานทางสงัคม ส่งผลต่อความจงรกัภกัดดีา้นความรูส้กึของพนักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค เขต 3 (ภาคใต้) โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 26.8 ซึง่สามารถเขยีน
สมการได ้ดงันี้ 
  สมการถดถอยในรปูคะแนนดบิ = .821+.272X5 +.124X3 

 3. ความคาดหวงัในการปฏิบตัิงานด้านความพยายามในการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อความ
จงรกัภกัดดี้านการรบัรูข้องพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต 3 (ภาคใต้) โดยสามารถอธบิายระดบั
การมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 18.3 ซึง่สามารถเขยีนสมการได ้ดงันี้ 
  สมการถดถอยในรปูคะแนนดบิ = .852+.205X4 

 4. ความคาดหวงัในการปฏิบตัิงานด้านความพยายามในการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อความ
จงรกัภกัดดีา้นการรบัรูอ้งคก์รของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต 3 (ภาคใต้) โดยสามารถอธบิาย
ระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 15.9 ซึง่สามารถเขยีนสมการได ้ดงันี้ 
  สมการถดถอยในรปูคะแนนดบิ = 2.207+.143X4 

  

อภิปรายผล 
 
 1. กลุ่มตวัอยา่ง มรีะดบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต 3 (ภาคใต้) 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุด คอื ดา้นพฤตกิรรม 
สอดคล้องกับการศึกษาของพรทิพย์ ไชยฤกษ์ (2555) ศึกษาความผูกพนัต่อองค์กรและพฤติกรรมเชิง
สรา้งสรรคข์องบุคลากร สถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอน (องคก์ารมหาชน) ผลการศกึษา พบว่า บุคลากร
สถาบนัวจิยัแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) มรีะดบัความผูกพนัต่อองค์กร ด้านพฤติกรรม โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก รองลงมาคอื ด้านเจตคต ิ สอดคล้องกบัการศกึษาของจติพสิุทธิ ์ไหมสุวรรณ 
(2562) ศกึษาความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรเครื่องมอื แพทยท์ีป่ฏบิตังิานในโรงพยาบาลกรุงเทพ ผล
การศึกษา พบว่า ความผูกพนัต่อองค์การ ด้านความรู้สกึ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกบั
การศกึษาของปรชีา ทองพนัพาน (2560) ศกึษาความผูกพนัต่อองคก์ารของผูป้ฏบิตังิานในเทศบาลนคร
แหลมฉบงั จงัหวดัชลบุร ีผลการศึกษา พบว่า ผลการศึกษาความผูกพนัต่อองค์การของผู้ปฏบิตัิงานใน
เทศบาลนครแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุร ีพบว่า ผูป้ฏบิตังิานมรีะดบัความผูกพนัดา้นทศันคติ โดยภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก และด้านความถูกต้องหรอืบรรทดัฐานทางสงัคม สอดคล้องกบัการศกึษาของอุทุมพร 
รุ่งเรอืง (2555) ศกึษาความพงึพอใจในการท างานทีม่ผีลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงาน บรษิทั 



อุตสาหกรรมแปรรูปโครงสร้างเหล็ก ผลการศึกษา พบว่า ความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน ด้าน
ความถูกตอ้งหรอืบรรทดัฐานของสงัคม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 2. กลุ่มตวัอย่าง มรีะดบัความคาดหวงัในการปฏบิตังิานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค         
เขต 3 (ภาคใต)้ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุด คอื 
ดา้นความพยายามในการปฏบิตังิาน สอดคลอ้งกบัการศกึษาของวชัรนิทร ์ศรวีชิา (2562) ศกึษาปัจจยั
แรงจงูใจทีม่อีทิธพิลต่อความคาดหวงัในการปฏบิตังิานของบุคลากรมหาวทิยาลยันครพนม ผลการศกึษา 
พบว่า ความคาดหวงัในการปฏบิตัิงานของบุคลากรมหาวทิยาลยันครพนม ความคาดหวงัด้านความ
พยายามกบัการปฏบิตังิาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก รองลงมา คอื ด้านผลลพัธ์ในการปฏบิตังิาน 
สอดคลอ้งกบัการศกึษาของวชัรนิทร ์ศรวีชิา (2562) ศกึษาปัจจยัแรงจงูใจทีม่อีทิธพิลต่อความคาดหวงัใน
การปฏบิตังิานของบุคลากรมหาวทิยาลยันครพนม ผลการศกึษา พบว่า ความคาดหวงัในการปฏบิตังิาน
ของบุคลากรมหาวทิยาลยันครพนม ความคาดหวงั ด้านการปฏบิตังิานกบัผลลพัธ์ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก และด้านคุณค่าหรอืรางวลัที่ได้รบั ทัง้นี้เนื่องจากการให้รางวลัที่มคีวามเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัความต้องการของพนักงาน กลายเป็นประเดน็ที่เป็นความทา้ทายของงานดา้นการบรหิาร
ทรพัยากรมนุษยใ์นปัจจุบนั เป็นส่วนส าคญัของกระบวนการก าหนดกลยุทธ์และนโยบายขององค์การ 
เพื่อที่จะสร้างระบบการให้รางวลัที่มปีระสิทธิภาพและมคีวามเป็นธรรมในการตอบสนองต่อคุณค่าของ 
พนกังานทีม่ต่ีอองคก์าร 
 
 3.  กลุ่มตวัอยา่ง มรีะดบัความจงรกัภกัดขีองพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต 3 (ภาคใต้) โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุด คอื ดา้นพฤตกิรรมที่
แสดงออก สอดคลอ้งกบัการศกึษาของคนาง ภูถมด ี(2558) ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความพงึพอใจ
ในการปฏบิตังิาน ความภกัดต่ีอองคก์รกบัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนักงานองคก์ารบรหิารส่วน
ต าบลในจงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษา พบว่า ความภกัดขีองพนักงานองคก์ารบรหิารส่วนต าบลใน
จงัหวดัมหาสารคาม ดา้นพฤตกิรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก คอื ดา้นการรบัรูอ้งคก์ร สอดคลอ้งกบั
การศกึษาของชญัญณฐั จปีน (2559) ศกึษาอทิธพิลของปัจจยัจงูใจทีม่ต่ีอความจงรกัภกัดต่ีอองคก์ารและ
ผลการปฏบิตังิานของบุคลากรสายปฏบิตักิารกลุ่มวทิยาศาสตรส์ุขภาพ มหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐัแห่ง
หนึ่ง ผลการศึกษา พบว่า ความจงรกัภกัดีต่อองค์การด้านการยอมรบัเป้าหมายขององค์การ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ด้านความรู้สึก สอดคล้องกับการศึกษาของคนาง ภูถมดี (2558) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ความภักดีต่อองค์กรกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดมหาสารคาม  ผลการศึกษา พบว่า        
ความภกัดขีองพนักงานองค์การบรหิารส่วนต าบลในจงัหวดัมหาสารคาม ด้านจติใจ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก และดา้นการรบัรู ้สอดคล้องกบัการศกึษาอภสัสรา สทีบัไทย (2561) ศกึษาแนวทางการสรา้ง
ความภกัดต่ีอองค์กรตามหลกั   พุทธธรรมส าหรบับุคลากร ในสถานศกึษาสงักดัส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษา พระนครศรอียุธยา เขต 2 ผลการวจิยั พบว่า สภาพความภกัดต่ีอองคก์รตาม



หลักพุทธธรรมส าหรับบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรอียธุยา เขต 2 ดา้นความรบัรู ้โดยภาพรวมมคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก 
 
 5. อิทธิพลของความผูกพันต่อองค์กร และความคาดหวังในการปฏิบัติงานที่ส่งผล ต่อความ
จงรกัภกัดขีองพนกังานการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค เขต 3 (ภาคใต)้ พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
 1. ความคาดหวงัในการปฏบิตังิานดา้นผลลพัธใ์นการปฏบิตังิาน ความผูกพนัต่อองคก์รดา้นเจต
คต ิ และความผูกพนัต่อองคก์รดา้นพฤตกิรรม ส่งผลต่อความจงรกัภกัดดีา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของ
พนกังานการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค เขต 3 (ภาคใต)้ โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 48.5  
 2. ความคาดหวงัในการปฏบิตังิานดา้นผลลพัธใ์นการปฏบิตังิาน และความผูกพนัต่อองคก์รดา้น
ความถูกต้องหรอืบรรทดัฐานทางสงัคม ส่งผลต่อความจงรกัภกัดดีา้นความรูส้กึของพนักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค เขต 3 (ภาคใต้) โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 26.8 ทัง้นี้เนื่องจากเมื่อ
พนกังานคาดหวงัว่างานทีท่่านปฏบิตัจิะส าเรจ็ไดต้ามเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้มคีวามเชื่อมัน่ว่าความจงรกัภกัดี
เป็นคุณธรรมที่ส าคญัของการท างานท่านจงึท างานอยู่กบัองค์กรนี้ต่อไป ซึ่งองค์กรจะก้าวหน้าได้ต้อง
อาศยัระบบการวางแผนที่ด ีมบีุคลากรที่มศีกัยภาพ และที่ส าคญัพนักงานทุกคนต้องมีความสุขในการ
ท างาน แต่ก่อนทีอ่งคก์รจะสรา้งความสุขใหแ้ก่พนักงานได้นัน้ ต้องรูเ้สยีก่อนว่า พนักงานคาดหวงัอะไร
ในชวีติการท างาน อะไรทีเ่ป็นปัจจยัก าหนดความคาดหวงัของพนักงานบา้ง ซึง่ปัจจยัเหล่านี้ย่อมส่งผล
ต่อความจงรกัภกัดต่ีอองคก์รของพนกังาน 

 3. ความคาดหวงัในการปฏิบตัิงานด้านความพยายามในการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อความ
จงรกัภกัดดี้านการรบัรูข้องพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต 3 (ภาคใต้) โดยสามารถอธบิายระดบั
การมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 18.3 ทัง้นี้เนื่องจากเมื่อพนักงานคดิว่าหากใชค้วามพยายามในการท างานแมจ้ะ
เป็นงานที่ยากและส าคญัก็สามารถท างานให้ส าเรจ็ได้ ซึ่งปัจจยัส าคญัอย่างหนึ่งที่จะท าให้คนคนหนึ่ง
ประสบความส าเรจ็ไดน้ัน้ กค็อื ความเพยีรพยายามอย่างไม่ย่อทอ้ต่ออุปสรรค แน่นอนว่าในการท างาน
เราต้องเจองโจทยย์าก ๆ ทีอ่าจท าใหเ้ราทอ้แท ้หรอืลม้เหลวครัง้แล้วครัง้เล่า หากแต่ควรเพยีรพยายาม
จะท าใหเ้ราประสบความส าเรจ็ไดใ้นสกัวนั และส่งผลต่อความจงรกัภกัดต่ีอองคก์รของพนกังาน 

 4. ความคาดหวงัในการปฏิบตัิงานด้านความพยายามในการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อความ
จงรกัภกัดดีา้นการรบัรูอ้งคก์รของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต 3 (ภาคใต้) โดยสามารถอธบิาย
ระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 15.9 ทัง้นี้เมือ่พนกังานใชค้วามพยายามในการท างานแมจ้ะเป็นงานทีย่าก
และส าคญักส็ามารถท างานใหส้ าเรจ็ได ้ส่วนหนึ่งของความส าเรจ็และความมปีระสทิธภิาพในการบรหิาร
ขององค์กรและการปฏบิตังิานของพนักงานที่ดนีัน้ขึ้นอยู่กบัความร่วมมอื ความรบัผดิชอบต่อหน้าที่ที่
ตนเองไดร้บัมอบหมาย และความตัง้ใจท างานอย่างจรงิใจจรงิจงัของพนักงานภายในองคก์รทุกคน ไม่ว่า
จะเป็นผู้บงัคบับญัชาและผู้ใต้บงัคบับญัชา ลกัษณะความตัง้ใจ ความทุ่มเท ความสม ่าเสมอในงานที่ 
รบัผดิชอบ ซึง่ส่งผลต่อความจงรกัภกัดต่ีอองคก์รและความพงึพอใจในงานของพนกังานทัง้สิน้ 

 
ข้อเสนอแนะ 
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ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค เขต 3 (ภาคใต)้ 
 1. ดา้นพฤตกิรรม จากการศกึษา พบว่า ท่านพอใจจะท างานล่วงเวลาใหก้บัองคก์รเสมอ แมว้่า
ค่าตอบแทนจะไม่คุ้มค่าเหนื่อย มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด องค์กรควรมกีารจดัสวสัดกิาร หรอืค่าตอบแทนที่
เพยีงพอและคุม้ค่าใหก้บับุคลากรทีม่กีารท างานนอกเวลา 
 2. ดา้นเจตคต ิจากการศกึษา พบว่า ท่านคดิว่าวสิยัทศัน์ขององคก์รเป็นวสิยัทศัน์ทีเ่หมาะสมใน
สภาวะปัจจุบนั มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด องค์กรควรมกีารปรบัวสิยัทศัน์ขององค์กรให้มคีวามเหมาะสมกบั
สถานการณ์หรอืการเปลีย่นแปลงไปของโลกปัจจุบนั 
 3. ดา้นความถูกต้องหรอืบรรทดัฐานทางสงัคม จากการศกึษา พบว่า ท่านคดิว่าสิง่ต่างๆ จะดี
ขึน้เมื่อพนักงานเลอืกที่จะท างานอยู่กบัองคก์รเพยีงแห่งเดยีวตลอดชวีติ มคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด หน่วยงาน
ควรมกีารปลกูฝังใหบุ้คลากรมคีวามรกั และศรทัธาทีจ่ะท างาน และอยูก่บัองคก์รตลอดไป 
 
 ความคาดหวงัในการปฏบิตังิานของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต 3 (ภาคใต)้ 
 1. ดา้นความพยายามในการปฏบิตังิาน จากการศกึษา พบว่า ท่านมคีวามคาดหวงัว่าจะท างาน
ใหส้ าเรจ็ไดโ้ดยไม่เกดิขอ้ผดิพลาด มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด หน่วยงานควรส่งเสรมิให้บุคลากรรกัและเต็มใจ
ในการปฏบิตังิานใหก้บัองคก์รอยา่งเตม็ความสามารถและมปีระสทิธภิาพสงูสุด 
 2. ดา้นผลลพัธใ์นการปฏบิตังิาน จากการศกึษา พบว่า ทดลองวธิกีารท างานแบบใหม่ทีค่าดว่า
จะท าให้งานมปีระสทิธภิาพมากขึน้ มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ควรส่งเสรมิให้บุคลากรมวีธิคีดิและน าความรู้
ใหม่ๆ  มาปรบัใชใ้นการปฏบิตังิาน 
 3. ดา้นคุณค่าหรอืรางวลัทีไ่ดร้บั จากการศกึษา พบว่า ท่านคาดหวงัทีจ่ะไดร้บัต าแหน่งทีด่เีมื่อ
ท่านท างานทีม่คีวามยากและส าคญั มคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด หน่วยงานควรมกีารพจิารณาความดคีวามชอบ 
และ และปนูบ าเหน็จรางวลัใหก้บัผูท้ีป่ฏบิตังิานไดด้เีด่น  
 
 ความจงรกัภกัดขีองพนกังานการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค เขต 3 (ภาคใต)้ 
 1. ด้านพฤติกรรมที่แสดงออก จากการศึกษา พบว่า ท่านมกัจะไม่พอใจเมื่อมคีนพูดร้ายต่อ
องค์กร มคี่าเฉลี่ยน้อยทีสุ่ด หน่วยงานควรมกีารส่งเสรมิให้บุคลากรมคีวามรกั และหวงแหนองคก์รของ
ตนเอง  
 2. ด้านการรบัรู้องค์กร จากการศกึษา พบว่า สภาพแวดล้อมในการท างานเอื้อต่อการท างาน
ของท่านเป็นอยา่งด ีมคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด หน่วยงานควรมกีารปรบัสภาพแวดลอ้มใหน่้าอยู่ เหมาะส าหรบั
การปฏบิตังิาน 
 3. ด้านความรู้สึก จากการศึกษา พบว่า ท่านรู้สึกว่ามขีวญั และก าลงัใจในการปฏบิตัิงานมี
ค่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด องคก์รควรมกีารส่งเสรมิในการสรา้งขวญั และก าลงัใจในการปฏบิตัใิหก้บับุคลากร 
 4. ด้านการรบัรู้ จากการศึกษา พบว่า เมื่อท่านท างานผดิพลาด ผู้บงัคบับญัชาจะเข้ามาช่วย
แกไ้ขปัญหาใหเ้สมอ มคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งปรบัตวัในการแสดงออกถงึความมภีาวะผูน้ า 



โดยการออกมาปกป้อง หรอืช่วยผู้ใต้บงัคบับญัชาแก้ไขปัญหาต่างๆ หรอืช่วยแก้ไขปัญหาเมื่อท างาน
ผดิพลาด 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรมกีารศกึษาปัจจยัดา้นอื่นๆ ทีส่่งผลถงึความจงรกัภกัดต่ีอองคก์รเพิม่เตมิ เช่น โครงสรา้ง
องค์การ ภาวะผู้น า วฒันธรรมองค์การ เป็นต้น ซึ่งปัจจยัเหล่านี้จะน าไปสู่การส่งเสรมิให้พนักงานเกิด
ความจงรกัภกัดต่ีอองคก์ร 
 2. ศกึษาเชงิคุณภาพโดยใชก้ารสมัภาษณ์ขอ้มลูหรอืรปูแบบอื่นๆ เพิม่เตมิ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีจ่ะ
ใชอ้ธบิายเชงิลกึ และสามารถน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างหลากหลายมากขึน้ 
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