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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานการไฟฟ้ าส่วน
ภูมภิ าค เขต 3 (ภาคใต้) 2) ศึกษาระดับความคาดหวังในการปฏิบตั งิ านของพนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค
เขต 3 (ภาคใต้) 3) ศึกษาระดับความจงรักภักดีของพนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต 3 (ภาคใต้) และ
4) ศึกษาอิทธิพลของความผูกพันต่อองค์กร และความคาดหวังในการปฏิบตั งิ านทีส่ ่งผลต่อความจงรักภักดี
ของพนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต 3 (ภาคใต้) กลุ่มตัวอย่างเป็ นพนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านในการไฟฟ้ า
ส่วนภูมภิ าค เขต 3 (ภาคใต้) จานวน 325 ตัวอย่าง สถิติท่ใี ช้คอื ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคณ
ู
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความผูกพันต่อองค์กรของการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต 3
(ภาคใต้) โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ด้านพฤติกรรม รองลงมาคือ ด้านเจตคติ ส่วนด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ ต่ าสุด คือ ด้านความถูกต้องหรือบรรทัด
ฐานทางสังคม โดยกลุ่มตัวอย่างมีระะดับความคาดหวังในการปฏิบตั งิ าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก
ที่สุ ด และเมื่อ พิจ ารณาเป็ น รายด้า น พบว่ า ด้า นที่ม ีค่ า เฉลี่ย สูง สุ ด คือ ด้า นความพยายามในการ
ปฏิบตั งิ าน รองลงมาคือ ด้านผลลัพธ์ในการปฏิบตั งิ าน ส่วนด้านที่มคี ่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านคุณค่าหรือ
รางวัล ที่ได้รบั และกลุ่มตัวอย่างมีระดับความจงรักภักดี โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุ ด และเมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านพฤติกรรมที่แสดงออก รองลงมาคือ ด้าน
การรับรู้องค์ก ร และด้านความรู้สกึ ส่วนด้านที่มคี ่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการรับรู้ นอกจากนี้ยงั พบว่า
ความคาดหวังในการปฏิบตั ิงานด้านผลลัพธ์ใ นการปฏิบตั ิงาน ความผูกพันต่อ องค์กรด้านพฤติกรรม
ความผูก พัน ต่ อ องค์ก รด้า นเจตคติ และความคาดหวังในการปฏิบ ัติงานด้า นความพยายามในการ
ปฏิบตั งิ าน ส่งผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต 3 (ภาคใต้) โดยสามารถ
อธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 41.0
คาสาคัญ : ความผูกพันต่อองค์กร, ความคาดหวังในการปฏิบตั งิ าน, ความจงรักภักดี

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).
Key Words : Organizational commitment, Job expectation, Devotion
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นทรัพยากรที่สาคัญที่สุดประการหนึ่งต่อการบรรลุความสัมฤทธิ ์ผลในการ
บริหารองค์กร ทัง้ ด้านการวางแผน การจัดองค์กร การนาองค์กร การควบคุม ล้วนต้องอาศัยบุคลากร
เป็ นผูก้ าหนดเป้ าหมาย วางแผน และดาเนินการในการใช้ทรัพยากรต่างๆ ขององค์กรให้เกิดประสิทธิผล
สูงสุด เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่องค์กรตัง้ ไว้ องค์กรใดจะประสบความสาเร็จตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ต้อง
อาศัยปั จจัยที่สาคัญหลายปั จจัย ทรัพยากรมนุ ษย์ถอื เป็ นปั จจัยสาคัญทีม่ สี ่วนช่วยในการผลักดันให้องค์กร
ขับเคลื่อนไปสู่เป้ าหมายทีก่ าหนดไว้ ซึง่ นับได้ว่าทรัพยากรมนุ ษย์เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ทม่ี คี ่ามหาศาล
ดังนัน้ จึงเป็ นสิง่ ทีส่ าคัญอย่างยิง่ ที่องค์กรจะต้องให้ความสาคัญและตระหนักถึงการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุ ษย์ให้มปี ระสิทธิภาพ ปั จจุบนั การบริหารจัดการทรัพยากรมนุ ษย์นนั ้ ก็มไิ ด้จากัดขอบเขตเพียงแค่การสรร
หา และคัดเลือกบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถเข้ามาปฏิบตั งิ านในองค์กรเท่านัน้ หากแต่มสี งิ่ สาคัญที่
จะต้องดาเนินการควบคู่กนั ไป คือ การปลูกฝั งหรือสร้างจิตสานึกให้บุคลากรภายในองค์กรเกิดความพึง
พอใจ มีความผูกพัน มีความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีทจ่ี ะให้ความร่วมมือกับการบริหารจัดการตลอดไป

โดยองค์กรจะต้องใส่ใจดูแลพัฒนาบุคลากรอันจะส่งผลให้บุคลากรมีความมุ่งมันที
่ ่จ ะสร้างชื่อเสียงและ
สร้างความสาเร็จให้กบั องค์กรด้วยความยินดี เพราะองค์กรจะดาเนินกิจกรรมให้บรรลุวตั ถุประสงค์ท่ี
ตัง้ เป้ าหมายไว้นนั ้ จะต้องอาศัยปั จจัยสาคัญต่างๆ ได้แก่ คน วัตถุ เงิน สิง่ ของ เพื่อดาเนิน กิจกรรม ซึง่ มัก
พบปั ญหาทีเ่ กิดจากคนในระบบองค์กร โดยปั ญหาเหล่านัน้ อาจแก้ไขได้ แต่จาเป็ น ต้องแก้ไขปั ญหาด้วยวิธ ี
ที่เหมาะสม เนื่องจากคนเป็ นปั จจัยหลักในการบริหารองค์กร ซึ่งแตกต่างจากเครื่องจักร เพราะคนมี
ความรู้สกึ นึกคิดมีความต้องการที่แตกต่ างกัน ดังนัน้ การบริหารคนจะต้องอาศัยหลักการสร้างขวัญ
กาลังใจและความผูกพันให้เกิดขึ้นกับองค์กร เพื่อที่จะสามารถธารงรักษาคนหรือบุคลากรที่มคี ุณภาพ
เหล่านัน้ ให้อยู่กบั องค์กรไปให้นานที่สุด องค์กรจาเป็ นที่จะต้องวางแผนบริหารทรัพยากรเพื่อที่จะสร้าง
ความผูกพันให้บุคคล เหล่านัน้ มีความทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการทางานให้กบั องค์กร เพื่อให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์ ตามทีไ่ ด้ตงั ้ เป้ าหมายไว้ จึงจะเห็นได้ว่าคนเป็ นปั จจัยสาคัญต่อการขับเคลื่อนองค์กรให้ไป
สู่ความสาเร็จ ดังนัน้ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลขององค์กร ผูบ้ ริหารจะควรจะต้องสร้างขวัญ กาลังใจ สร้าง
คุณภาพชีวติ การทางาน และความผูกพันให้เกิดขึน้ ในหน่ วยงาน อันจะก่อให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้ าหมายตาม ที่กาหนดไว้ ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรเป็ นเรื่องสาคัญทีท่ ุกองค์กรไม่ว่าจะ
เป็ นภาครัฐหรือเอกชน ไม่ควรละเลยความสาคัญ (ต่อตระกูล อุดม, 2560)
ที่สาคัญการทางานยังเป็ นส่วนหนึ่งของชีวติ คน เป็ นโอกาสที่เกิดการพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้ใ ช้
แรงงานกับ บุคคลอื่น ๆ กับสถานทีท่ างาน ดังนัน้ การทางานจึงเปิ ดโอกาสในการแสดงออกถึงสติปัญญา
ความคิดริเริม่ อันนามาสู่เกียรติยศและความพึงพอใจในชีวติ เมื่อแต่ละบุคคลได้ใช้ชวี ติ สาหรับการทางาน
กับสิง่ ที่ต นพอใจก็จะทาให้ม ีส ภาพจิตและอารมณ์ ท่ดี ี ซึ่งส่งผลให้ทางานดีได้ด้ว ย (ทัศนีย์ ชาติไทย,
2559) ดังนัน้ ผลลัพธ์ท่ไี ด้จากการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ท่ดี จี ะสร้างความผูกพันกับองค์กร ให้แก่
บุคลากรที่ปฏิบตั งิ านในองค์กร การทาให้บุคลากรรูส้ กึ ว่าเป็ นส่วนหนึ่งและมีส่วนร่วมในการทาให้องค์กร
ประสบความสาเร็จ และพร้อมที่จะมุ่งมันทุ
่ ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ท่จี ะอุทศิ กาลังกาย กาลังใจเพื่อ
ปฏิบตั ภิ ารกิจขององค์กร ในฐานะตัวแทนขององค์กรเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายขององค์กร และปรารถนาทีจ่ ะ
รักษาไว้ซ่ึงความเป็ นสมาชิกในองค์กร ดังนัน้ การสร้า งความผูก พัน ที่ม ีต่ อ องค์ กรให้กับบุ ค ลากรใน
หน่ ว ยงาน จึงมีค วามส าคัญ และจาเป็ นอย่างยิง่ ความผูกพันต่ อ องค์กรจะ เป็ นตัว สะท้อ นถึงการ
ตอบสนองของบุคลากรต่อองค์กร ซึง่ เป็ นปั จจัยสาคัญในการมีส่วนทีจ่ ะพัฒนาและบ่งชีถ้ งึ ศักยภาพของ
องค์กร นอกเหนือจากนัน้ แล้ว ความผูกพันต่อองค์กรยังสืบเนื่องไปถึงประโยชน์ทอ่ี งค์กรจะได้รบั ซึง่ ช่วย
ลดอัตราการขาดงาน การมาสาย รวมถึงการลาออก ล้วนมีผลกระทบกับผลการปฏิบตั งิ าน ผลผลิตและ
ประสิทธิภาพขององค์กร (สุทธิพงศ์ อ่อนจันทร์อบ, 2558) การลาออกจากงาน ของบุคลากรในองค์กรจะ
ก่อให้องค์กรสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายทัง้ ทางตรงและทางอ้อม เกิด ผลกระทบต่อการดาเนินงานขององค์กร
การติดต่อสื่อสารและกลุ่มสังคมภายในองค์กรจะได้รบั ผลกระทบ โดยเฉพาะถ้าบุคลากรทีล่ าออกไปนัน้ มี
บทบาทสาคัญ ส่งผลให้ผลผลิตและประสิทธิภาพขององค์กรลดลงในช่วงทีต่ าแหน่ งนัน้ ๆ ว่างอยู่ อีกทัง้ ยัง
ทาให้ขวัญกาลังใจของบุคลากรทีย่ งั อยู่ใน องค์กรลดลง ดังนัน้ องค์กรจึงควรให้ความสาคัญและสนใจใน
การแก้ไขปั ญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง เพื่อให้องค์กรสามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
จึงเป็ นหน้ าที่ส าคัญของงานด้านทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ท่จี ะต้อ งทาให้ บุคลากรในองค์กรมีคุ ณภาพชีว ิตการ

ทางานทีด่ ี ทาให้บุคลากรมีความจงรักภักดีต่อองค์กร (สลักจิต ตันติบุญทวีวฒ
ั น์ , 2556) ความจงรักภักดี
ของพนักงาน (Employee Loyalty) เป็ นความรูส้ กึ ของบุคคลทีช่ ใ้ี ห้เห็นถึง ความคิดและทัศนคติในด้านทีด่ ี
ต่อองค์กร มักจะแสดงออกผ่านทางพฤติกรรมในการทางาน โดยส่วนใหญ่จะแสดงถึงความทุ่ มเททัง้
ร่างกายและจิตใจในงานที่ทา เป็ นการอุทศิ ตนอย่างเต็มที่ในงาน ที่ทา เป็ นความรู้สกึ ว่างานที่ทามี
ความสาคัญต่อองค์กร รูส้ กึ ว่าตนเองเป็ นเจ้าของงานเป็ นความมุ่งมัน่ ที่จะทางานให้บรรลุผลสาเร็จ
ตลอดจนมีความรูส้ กึ รักและผูกพันต่อองค์กรและไม่คดิ ที่จะย้ายไปทางานที่ อ่นื (เนตร์พณ
ั ณา ยาวิราช,
2559) โดยความจงรักภักดีของพนักงานนัน้ เป็ นพฤติกรรม ด้านบวกของบุคคล ที่ในองค์กรต่างๆ
ปรารถนาให้เกิดขึน้ กับพนักงานของตน องค์ประกอบของความจงรักภักดีของพนักงาน ประกอบด้วย 3
ด้าน คือ ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก ด้านความรูส้ กึ และด้านการรับรู้ (พิมพ์หทัย บารุงกิจ, 2555) ดังนัน้
หากองค์กรต้องการให้เกิดความจงรักภักดีของพนักงานขึน้ กิจการจาเป็ นต้องตอบสนองในสิง่ ที่พนักงาน
ต้องการ เพราะจะช่วยลดอัตรา การลาออกของพนักงาน และจูงใจให้พนักงานอยู่กบั องค์กรตลอดไป
ซึง่ จะเป็ นปั จจัยทีจ่ งู ใจให้เกิดความภักดีได้
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต 3 (ภาคใต้)
2. เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังในการปฏิบตั ิงานของพนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต 3
(ภาคใต้)
3. เพื่อศึกษาระดับความจงรักภักดีของพนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต 3 (ภาคใต้)
4. เพื่อศึกษาอิทธิพลของความผูกพันต่อองค์กร และความคาดหวังในการปฏิบตั งิ านที่ส่งผลต่อ
ความจงรักภักดีของพนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต 3 (ภาคใต้)
สมมติ ฐานของการวิ จยั
1. ความผูกพันต่อองค์กรด้านพฤติกรรม ด้านเจตคติ และด้านความถูกต้องหรือบรรทัดฐานทาง
สังคม ส่งผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต 3 (ภาคใต้)
2. ความคาดหวังในการปฏิบตั ิงานด้านความพยายามในการปฏิบตั ิงาน ด้านผลลัพธ์ใ น
การปฏิบตั งิ าน และด้านคุณค่าหรือรางวัลทีไ่ ด้รบั ส่งผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานการไฟฟ้ าส่วน
ภูมภิ าค เขต 3 (ภาคใต้)
ขอบเขตของการวิ จยั
1. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ พนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านในการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต 3
(ภาคใต้) ได้แ ก่ จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิว าส จังหวัดปั ต ตานี จัง หวัด สงขลา จังหวัดสตูล และ
จังหวัดพัทลุง มีจานวนทัง้ สิน้ 1,707 คน

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษามุ่งเน้น เรื่อง อิทธิพลของความผูกพันต่อองค์กร และความคาดหวังในการปฏิบตั งิ านที่
ส่งผลต่อความจงรักภักดีของพนักงาน กรณีศกึ ษา การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต 3 (ภาคใต้) ซึ่งตัวแปร
อิสระและตัวแปรตาม ดังนี้
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานการไฟฟ้ า
ส่วนภูมภิ าค เขต 3 (ภาคใต้) ประกอบด้วย ด้านพฤติกรรม ด้านเจตคติ และด้านความถูกต้องหรือ
บรรทัดฐานทางสังคม
ส่ วนความคาดหวังในการปฏิบ ัติงานของพนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมภิ าค เขต 3 (ภาคใต้)
ประกอบด้วย ด้านความพยายามในการปฏิบตั งิ าน ด้านผลลัพธ์ในการปฏิบตั งิ าน และด้านคุณค่าหรือ
รางวัลทีไ่ ด้รบั
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความจงรักภักดีของพนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค
เขต 3 (ภาคใต้) ประกอบด้วย ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก ด้านความรูส้ กึ ด้านการรับรู้ และด้านการรับรู้
องค์การ
3. ขอบเขตด้านเวลา
ดาเนินการวิจยั รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล ในระหว่างเดือนสิงหาคม 2564 – มกราคม 2565
4. ขอบเขตด้านพืน้ ที่
พื้นที่ท่ใี ช้ในการศึกษา คือ การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต 3 (ภาคใต้) ได้แก่ จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปั ตตานี จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล และจังหวัดพัทลุง
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร
แนวคิดของ Allen & Meyer (1990 อ้างถึงใน กาญจนา พันธ์ศรีทุม, 2559) ได้แบ่งความผูกพัน
ต่อองค์กรออกเป็ น 3 ด้าน ดังนี้
1. ความรูส้ กึ ผูกพันด้านทัศนคติหรือด้านจิตใจ
2. ความรูส้ กึ ผูกพันด้านการคงอยู่
3. ความรูส้ กึ ผูกพันด้านบรรทัดฐาน
แนวคิ ดทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวังในการปฏิ บตั ิ งาน
Vroom (1964 อ้างถึงใน ภัศรา อุทธา, 2558) พิจารณาจากองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่
1. ความคาดหวังเกีย่ วกับความพยายามกับการปฏิบตั งิ าน
2. ความคาดหวังเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านกับ
3. ความคาดหวังเกีย่ วกับคุณค่าของผลลัพธ์หรือรางวัลทีจ่ ะได้รบั

แนวคิ ดทฤษฎีเกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อองค์กร
Hoy & Rees (1974 อ้างถึงใน ขจรพรรณ ธรรมพิทกั ษ์, 2557) กล่าวถึงองค์ประกอบของความ
จงรักภักดีต่อ องค์กร ประกอบด้วย 3 ด้าน
1. พฤติกรรมทีแ่ สดงออก
2. ความรูส้ กึ
3. การรับรู้
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ชัญญณัฐ จีปน (2559) ศึกษาอิทธิพลของปั จจัยจูงใจที่มตี ่อความจงรักภักดีต่อองค์การและผล
การปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายปฏิบตั กิ ารกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐแห่ง
หนึ่ง ผลการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมความจงรักภักดี โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
นันทพร ชวนชอบ (2562) ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลให้บุคลากรมีความจงรักภักดีกบั องค์การอย่าง
ยังยื
่ น กรณีศกึ ษา กองบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผลการศึกษา พบว่า
ระดับความจงรักภักดีของบุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการรับรูข้ องบุคลากร ด้านความรูส้ กึ
และด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับสูง
วัชรินทร์ ศรีวชิ า (2562) ศึกษาปั จจัยแรงจูงใจที่มอี ทิ ธิพลต่อความคาดหวังในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยแรงจูงใจโดยภาพรวม และรายปั จจัยอยู่ในระดับ
มาก ส่วนความคาดหวังในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม โดยภาพรวมอยู่ใน ระดับ
มาก และรายด้านอยูใ่ นระดับมาก
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ พนักงานที่ปฏิบตั ิงานในการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต 3
(ภาคใต้) ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปั ตตานี จัง หวัดสงขลา จังหวัดสตูล และจังหวัด
พัทลุง มีจานวนทัง้ สิน้ 1,707 คน
กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ใ ช้ใ นการวิจ ยั ครัง้ นี้ ได้ม าจากการค านวณหาขนาดตัว อย่างของ พนัก งานที่
ปฏิบตั งิ านในการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต 3 (ภาคใต้) โดยใช้สูตร Yamane (1967 อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด,
2560) ที่ระดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 และความคลาดเคลื่อน  5 ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 325
ตัวอย่าง โดยใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างแบบเทียบสัดส่วน (Proportionate Stratified Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั แบ่งเป็ น 4 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัวไปของพนั
่
กงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต 3 (ภาคใต้)
เป็ นคาถามแบบเลือกตอบ (Check List) จานวน 9 ข้อ

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต 3
(ภาคใต้) เป็ นคาถามแบบมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จานวน 15 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังในการปฏิบตั ิงานของพนักงานการไฟฟ้ าส่ว น
ภูมภิ าค เขต 3 (ภาคใต้) เป็ นคาถามแบบมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จานวน 15 ข้อ
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความจงรักภักดีของพนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต 3
(ภาคใต้) เป็ นคาถามแบบมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จานวน 20 ข้อ
การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. ผูว้ จิ ยั ศึกษาแบบวัดจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี นิยามคาศัพท์ จากงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวกับความ
ผูกพันต่อองค์กร ความคาดหวังในการปฏิบตั งิ าน และความจงรักภักดีของพนักงานในองค์กรภาครัฐและ
เอกชน เพื่อกาหนดขอบเขตในการสร้างข้อคาถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจยั
2. ดาเนินการสร้างแบบสอบถาม และเสนอต่ออาจารย์ทป่ี รึกษาเพื่อพิจารณาความถูกต้องและให้
คาแนะนา พร้อมแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์ หลังจากนัน้ นาเสนอต่อผูเ้ ชีย่ วชาญจากการไฟฟ้ า
ส่วนภูมภิ าค จานวน 3 ท่าน ซึง่ ประกอบด้วย
2.1 อาจารย์ ดร.สุรพัฒน์ มังคะลี
ตาแหน่ งงาน อาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2.2 นายศัลยุทธ ไชยเสโน ตาแหน่ งงาน ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้ า การ
ไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา
2.3 นายสมพงศ์ เรืองศิลป์ ตาแหน่งงาน ผูจ้ ดั การการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค สาขาอาเภอเทพา
3. ผู้วจิ ยั นาผลการพิจารณาจากผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ 3 ท่าน มาวิเคราะห์หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
และภาษาได้ค่า IOC (Index of Item objective Congruence : IOC) ซึง่ แต่ละข้อมีค่าดัชนีความสอดคล้อง
อยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00 โดยรวมทัง้ ฉบับ เท่ากับ 0.987 จึงถือเป็ นทีย่ อมรับได้
4. นาแบบสอบถามทีป่ รับปรุงแก้ไขแล้วไปเสนออาจารย์ทป่ี รึกษางานวิจยั อีกครัง้ เพื่อพิจารณา
ความถูกต้อง และปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ แล้วนาแบบสอบถามทีผ่ ่านการตรวจสอบแล้ว
ไปทาการทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มพนักงานที่มลี กั ษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่จะทาการวิจยั
จานวน 30 ตัวอย่าง เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยใช้วธิ กี ารหาค่าสัมประสิทธิ ์ อัลฟาของครอ
นบาค (α-Coefficient) จะต้องได้ค่าดัชนีมากกว่า 0.7 ขึน้ ไป
5. จากการทดสอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ได้ค่า -Coefficient
เท่ากับ 0.958 ส่วนความคาดหวังในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ได้ค่า -Coefficient เท่ากับ 0.780 และ
ความจงรักภักดีของพนักงาน ได้ค่า -Coefficient เท่ากับ 0.883 ซึง่ โดยรวมทัง้ ฉบับ ได้ค่า -Coefficient
เท่ากับ 0.943 โดยถือว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือตามหลักสถิติ
การเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ติดต่อขอจดหมายรับรองจากมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสงขลา ถึงผูช้ ่วยผูว้ ่าการการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคเขต 3 (ภาคใต้) เพื่อแนะนาตัวและขออนุ ญาตเก็บ
รวบรวมข้อมูล รวมทัง้ ชีแ้ จงวัตถุประสงค์และขอความร่วมมือเพื่ออานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
2. ผู้วจิ ยั ติดต่อ การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต 3 (ภาคใต้) ตามแต่ละพื้นที่ ได้แก่ จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปั ตตานี จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล และจังหวัดพัทลุง เพื่อ ประสานงานในการส่ง
แบบสอบถาม จานวน 325 ชุด ถึงพนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต 3 (ภาคใต้) ซึง่ เป็ นกลุ่มตัวอย่างใน
การกรอกข้อมูลด้วยตนเอง พร้อมขอความร่วมมือส่งแบบสอบถามคืนผู้วจิ ยั ภายใน 20 วัน นับตัง้ แต่
วันทีไ่ ด้รบั แบบสอบถาม
การวิ เคราะห์ข้อมูลและสถิ ติที่ใช้
1. ข้อ มูล ทัวไปของพนั
่
ก งานการไฟฟ้ าส่ วนภูมภิ าค เขต 3 (ภาคใต้) วิเ คราะห์หาค่ าความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2. ประเมินระดับความผูกพันต่อองค์กร ความคาดหวังในการปฏิบตั งิ าน และความจงรักภักดีของ
พนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต 3 (ภาคใต้) วิเคราะห์หาค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
3. อิทธิพลของความผูกพันต่ อองค์กร และความคาดหวังในการปฏิบ ั ติงานที่ส่ งผลต่ อ ความ
จงรักภักดีของพนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต 3 (ภาคใต้) วิเคราะห์หาค่าถดถอยแบบพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis)
ผลการวิ จยั
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 71.38 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 36.00 โดยนับถือศาสนาพุทธ คิดเป็ นร้อยละ 83.08 ซึง่ มีสถานภาพสมรส คิดเป็ นร้อยละ 69.23
ส่วนใหญ่มกี ารศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 68.62 ซึง่ มีระดับเงินเดือน 20,001 - 30,000 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 41.54 มีตาแหน่ งงานระดับ 4 – 6 คิดเป็ นร้อยละ 46.46 โดยปฏิบตั งิ านอยู่ท่จี งั หวัด
สงขลา คิดเป็ นร้อ ยละ 48.00 และส่ วนใหญ่ มปี ระสบการณ์ใ นการทางาน 26 ปี ข้นึ ไป คิดเป็ นร้อยละ
28.00
2. กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต 3 (ภาคใต้)
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( X = 4.45) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านทีม่ คี ่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านพฤติกรรม ( X = 4.57) รองลงมาคือ ด้านเจตคติ ( X = 4.54) และด้านความถูกต้องหรือ
บรรทัดฐานทางสังคม ( X = 4.25)
3. กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความคาดหวังในการปฏิบตั งิ านของพนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค
เขต 3 (ภาคใต้) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.45) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า

ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด คือ ด้านความพยายามในการปฏิบตั งิ าน ( X = 4.59) รองลงมา คือ ด้านผลลัพธ์ใน
การปฏิบตั งิ าน ( X = 4.54) และด้านคุณค่าหรือรางวัลทีไ่ ด้รบั ( X = 4.21)
4. กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความจงรักภักดีของพนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต 3 (ภาคใต้) โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( X = 4.36) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด
คือ ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก ( X = 4.56) รองลงมาคือ ด้านการรับรูอ้ งค์กร ( X = 4.34) ด้านความรูส้ กึ
( X = 4.31) และด้านการรับรู้ ( X = 4.23)
5. อิทธิพลของความผูกพันต่ อองค์กร และความคาดหวังในการปฏิบ ัติงานที่ส่ งผลต่ อ ความ
จงรักภักดีของพนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต 3 (ภาคใต้) ดังตาราง 1
ตาราง 1
อิทธิพลของความผูกพันต่อองค์กร และความคาดหวังในการปฏิบตั งิ านทีส่ ่งผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต 3
(ภาคใต้) (n=325)

ความจงรักภักดี
ด้าน
ด้าน
ด้าน
ด้าน
โดยรวม
พฤติกรรมทีแ่ สดงออก ความรูส้ กึ การรับรู้ การรับรูอ้ งค์กร
Constant
.575
.821
.852
2.207
1.114
ความผูกพันต่อองค์กรด้านพฤติกรรม (X1)
.121
.186
.126
.143*
.144**
ความผูกพันต่อองค์กรด้านเจตคติ (X2)
.103
.086
.031
.266**
.122*
ความผูกพันต่อองค์กรด้านความถูกต้อง
.045
.061
.000
.057
.124*
หรือบรรทัดฐานทางสังคม (X3)
ความคาดหวังในการปฏิบตั งิ านด้านความ
.062
.079
.205*
.143*
.122*
พยายามในการปฏิบตั งิ าน (X4)
ความคาดหวั ง ในการปฏิ บ ั ติ ง านด้ า น
.124
.090
.370**
.272**
.214**
ผลลัพธ์ในการปฏิบตั งิ าน (X5)
ความคาดหวั ง ในการปฏิ บ ั ติ ง านด้ า น
.007
.080
.089
.083
.061
คุณค่าหรือรางวัลทีไ่ ด้รบั (X6)
49.944
19.362
11.882
9.986
36.899
F Test
.485
.268
.183
.159
.410
R2
2
.475
.254
.168
.143
.399
Adjusted R
*p < .05, **p < .01 (ตัวเลขทีเ่ ห็นคือค่า B ค่าสัมประสิทธิการถดถอยของตั
วแปรพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ)
์
ความผูกพันต่อองค์กร
และความคาดหวังในการปฏิบตั งิ าน

จากตาราง 1 พบว่า ความคาดหวังในการปฏิบตั งิ านด้านผลลัพธ์ในการปฏิบตั งิ าน ความผูกพัน
ต่อองค์กรด้านพฤติกรรม ความผูกพันต่อองค์กรด้านเจตคติ และความคาดหวังในการปฏิบตั งิ านด้าน
ความพยายามในการปฏิบตั งิ าน ส่งผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต 3
(ภาคใต้) โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 41.0 ซึง่ สามารถเขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = 1.114+.214X5 +.144X1+.122X2+.122X4
หากพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า

1. ความคาดหวังในการปฏิบตั งิ านด้านผลลัพธ์ในการปฏิบตั งิ าน ความผูกพันต่อองค์กรด้านเจต
คติ และความผูกพันต่อองค์กรด้านพฤติกรรม ส่งผลต่อความจงรักภักดีดา้ นพฤติกรรมทีแ่ สดงออกของ
พนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต 3 (ภาคใต้) โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 48.5
ซึง่ สามารถเขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = 575+.370X5 +.266X2+.143X1
2. ความคาดหวังในการปฏิบตั งิ านด้านผลลัพธ์ในการปฏิบตั งิ าน และความผูกพันต่อองค์กรด้าน
ความถูกต้องหรือบรรทัดฐานทางสังคม ส่งผลต่อความจงรักภักดีดา้ นความรูส้ กึ ของพนักงานการไฟฟ้ า
ส่วนภูมภิ าค เขต 3 (ภาคใต้) โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 26.8 ซึง่ สามารถเขียน
สมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = .821+.272X5 +.124X3
3. ความคาดหวังในการปฏิบตั ิงานด้า นความพยายามในการปฏิบ ัติงาน ส่ งผลต่ อ ความ
จงรักภักดีด้านการรับรูข้ องพนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต 3 (ภาคใต้) โดยสามารถอธิบายระดับ
การมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 18.3 ซึง่ สามารถเขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = .852+.205X4
4. ความคาดหวังในการปฏิบตั ิงานด้า นความพยายามในการปฏิบ ัติงาน ส่ งผลต่ อ ความ
จงรักภักดีดา้ นการรับรูอ้ งค์กรของพนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต 3 (ภาคใต้) โดยสามารถอธิบาย
ระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 15.9 ซึง่ สามารถเขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = 2.207+.143X4
อภิ ปรายผล
1. กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต 3 (ภาคใต้)
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด คือ ด้านพฤติกรรม
สอดคล้องกับการศึกษาของพรทิพย์ ไชยฤกษ์ (2555) ศึกษาความผูกพันต่ อองค์กรและพฤติกรรมเชิง
สร้างสรรค์ของบุคลากร สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ผลการศึกษา พบว่า บุคลากร
สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) มีระดับความผูกพันต่อ องค์กร ด้านพฤติกรรม โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านเจตคติ สอดคล้องกับการศึกษาของจิตพิสุทธิ ์ ไหมสุวรรณ
(2562) ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรเครื่องมือ แพทย์ทป่ี ฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลกรุงเทพ ผล
การศึกษา พบว่า ความผูกพันต่อองค์การ ด้านความรู้สกึ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
การศึกษาของปรีชา ทองพันพาน (2560) ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของผูป้ ฏิบตั งิ านในเทศบาลนคร
แหลมฉบัง จังหวัดชลบุร ี ผลการศึกษา พบว่า ผลการศึกษาความผูกพันต่อองค์การของผู้ปฏิบตั ิงานใน
เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุร ี พบว่า ผูป้ ฏิบตั งิ านมีระดับความผูกพันด้านทัศนคติ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก และด้านความถูกต้องหรือบรรทัดฐานทางสังคม สอดคล้องกับการศึกษาของอุทุมพร
รุ่งเรือง (2555) ศึกษาความพึงพอใจในการทางานทีม่ ผี ลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษทั

อุตสาหกรรมแปรรูปโครงสร้างเหล็ก ผลการศึกษา พบว่า ความผูกพันต่อ องค์กรของพนักงาน ด้าน
ความถูกต้องหรือบรรทัดฐานของสังคม โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
2. กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความคาดหวังในการปฏิบตั งิ านของพนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค
เขต 3 (ภาคใต้) โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด คือ
ด้านความพยายามในการปฏิบตั งิ าน สอดคล้องกับการศึกษาของวัชรินทร์ ศรีวชิ า (2562) ศึกษาปั จจัย
แรงจูงใจทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความคาดหวังในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ผลการศึกษา
พบว่า ความคาดหวังในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ความคาดหวัง ด้านความ
พยายามกับการปฏิบตั งิ าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก รองลงมา คือ ด้านผลลัพธ์ในการปฏิบตั งิ าน
สอดคล้องกับการศึกษาของวัชรินทร์ ศรีวชิ า (2562) ศึกษาปั จจัยแรงจูงใจทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความคาดหวังใน
การปฏิบตั งิ านของบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ผลการศึกษา พบว่า ความคาดหวังในการปฏิบตั งิ าน
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ความคาดหวัง ด้านการปฏิบตั งิ านกับผลลัพธ์ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มาก และด้านคุ ณ ค่ าหรือรางวัล ที่ได้รบั
ทัง้ นี้เ นื่อ งจากการให้รางวัล ที่มคี วามเหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน กลายเป็ นประเด็นที่เป็ นความท้าทายของงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุ ษย์ในปั จจุบนั เป็ นส่วนสาคัญของกระบวนการกาหนดกลยุทธ์และนโยบายขององค์การ
เพื่อที่จะสร้างระบบการให้รางวัลที่มปี ระสิทธิภาพและมีความเป็ นธรรมในการตอบสนองต่อ คุณค่าของ
พนักงานทีม่ ตี ่อองค์การ
3. กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความจงรักภักดีของพนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต 3 (ภาคใต้) โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด คือ ด้านพฤติกรรมที่
แสดงออก สอดคล้องกับการศึกษาของคนาง ภูถมดี (2558) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ
ในการปฏิบตั งิ าน ความภักดีต่อองค์กรกับประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตาบลในจังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษา พบว่า ความภักดีของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลใน
จังหวัดมหาสารคาม ด้านพฤติกรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการรับรูอ้ งค์กร สอดคล้องกับ
การศึกษาของชัญญณัฐ จีปน (2559) ศึกษาอิทธิพลของปั จจัยจูงใจทีม่ ตี ่อความจงรักภักดีต่อองค์การและ
ผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายปฏิบตั กิ ารกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐแห่ง
หนึ่ง ผลการศึก ษา พบว่ า ความจงรัก ภักดีต่ อ องค์การด้านการยอมรับ เป้ า หมายขององค์การ โดย
ภาพรวมอยู่ใ นระดับมาก ด้านความรู้ส ึก สอดคล้อ งกับการศึกษาของคนาง ภูถ มดี (2558) ศึกษา
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งความพึง พอใจในการปฏิบ ัติง าน ความภัก ดีต่ อ องค์ก รกับ ประสิท ธิภ าพการ
ปฏิบ ัติง านของพนั ก งานองค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลในจัง หวัด มหาสารคาม ผลการศึก ษา พบว่ า
ความภักดีของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดมหาสารคาม ด้านจิตใจ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และด้านการรับรู้ สอดคล้องกับการศึกษาอภัสสรา สีทบั ไทย (2561) ศึกษาแนวทางการสร้าง
ความภักดีต่อองค์กรตามหลัก พุทธธรรมสาหรับบุคลากร ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า สภาพความภักดีต่อองค์กรตาม

หลัก พุ ท ธธรรมส าหรับ บุ ค ลากรในสถานศึก ษา สัง กัด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ด้านความรับรู้ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
5. อิทธิพลของความผูกพันต่ อองค์กร และความคาดหวังในการปฏิบ ัติงานที่ส่ งผลต่ อ ความ
จงรักภักดีของพนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต 3 (ภาคใต้) พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
1. ความคาดหวังในการปฏิบตั งิ านด้านผลลัพธ์ในการปฏิบตั งิ าน ความผูกพันต่อองค์กรด้านเจต
คติ และความผูกพันต่อองค์กรด้านพฤติกรรม ส่งผลต่อความจงรักภักดีดา้ นพฤติกรรมทีแ่ สดงออกของ
พนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต 3 (ภาคใต้) โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 48.5
2. ความคาดหวังในการปฏิบตั งิ านด้านผลลัพธ์ในการปฏิบตั งิ าน และความผูกพันต่อองค์กรด้าน
ความถูกต้องหรือบรรทัดฐานทางสังคม ส่งผลต่อความจงรักภักดีดา้ นความรูส้ กึ ของพนักงานการไฟฟ้ า
ส่วนภูมภิ าค เขต 3 (ภาคใต้) โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 26.8 ทัง้ นี้เนื่องจากเมื่อ
พนักงานคาดหวังว่างานทีท่ ่านปฏิบตั จิ ะสาเร็จได้ตามเป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้ มีความเชื่อมันว่
่ าความจงรักภักดี
เป็ นคุณธรรมที่สาคัญของการทางานท่านจึงทางานอยู่ กบั องค์กรนี้ต่อไป ซึ่งองค์กรจะก้าวหน้ าได้ต้อง
อาศัยระบบการวางแผนที่ดี มีบุคลากรที่มศี กั ยภาพ และที่สาคัญพนักงานทุกคนต้องมีความสุขในการ
ทางาน แต่ก่อนทีอ่ งค์กรจะสร้างความสุขให้แก่พนักงานได้นนั ้ ต้องรูเ้ สียก่อนว่า พนักงานคาดหวังอะไร
ในชีวติ การทางาน อะไรทีเ่ ป็ นปั จจัยกาหนดความคาดหวังของพนักงานบ้าง ซึง่ ปั จจัยเหล่านี้ย่อมส่งผล
ต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน
3. ความคาดหวังในการปฏิบตั ิงานด้า นความพยายามในการปฏิบ ัติงาน ส่ งผลต่ อ ความ
จงรักภักดีด้านการรับรูข้ องพนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต 3 (ภาคใต้) โดยสามารถอธิบายระดับ
การมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 18.3 ทัง้ นี้เนื่องจากเมื่อพนักงานคิดว่าหากใช้ความพยายามในการทางานแม้จะ
เป็ นงานที่ยากและสาคัญก็สามารถทางานให้สาเร็จได้ ซึ่งปั จจัยสาคัญอย่างหนึ่งที่จะทาให้คนคนหนึ่ง
ประสบความสาเร็จได้นนั ้ ก็คอื ความเพียรพยายามอย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค แน่ นอนว่าในการทางาน
เราต้องเจองโจทย์ยาก ๆ ทีอ่ าจทาให้เราท้อแท้ หรือล้มเหลวครัง้ แล้ วครัง้ เล่า หากแต่ควรเพียรพยายาม
จะทาให้เราประสบความสาเร็จได้ในสักวัน และส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน
4. ความคาดหวังในการปฏิบตั ิงานด้า นความพยายามในการปฏิบ ัติงาน ส่ งผลต่ อ ความ
จงรักภักดีดา้ นการรับรูอ้ งค์กรของพนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต 3 (ภาคใต้) โดยสามารถอธิบาย
ระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 15.9 ทัง้ นี้เมือ่ พนักงานใช้ความพยายามในการทางานแม้จะเป็ นงานทีย่ าก
และสาคัญก็สามารถทางานให้สาเร็จได้ ส่วนหนึ่งของความสาเร็จและความมีประสิทธิภาพในการบริหาร
ขององค์กรและการปฏิบตั งิ านของพนักงานที่ดนี ัน้ ขึ้นอยู่ กบั ความร่วมมือ ความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ท่ี
ตนเองได้รบั มอบหมาย และความตัง้ ใจทางานอย่างจริงใจจริงจังของพนักงานภายในองค์กรทุกคน ไม่ว่า
จะเป็ นผู้บงั คับบัญชาและผู้ใต้บงั คับบัญชา ลักษณะความตัง้ ใจ ความทุ่มเท ความสม่ าเสมอในงานที่
รับผิดชอบ ซึง่ ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรและความพึงพอใจในงานของพนักงานทัง้ สิน้
ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิ จยั ไปใช้
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต 3 (ภาคใต้)
1. ด้านพฤติกรรม จากการศึกษา พบว่า ท่านพอใจจะทางานล่วงเวลาให้กบั องค์กรเสมอ แม้ว่า
ค่าตอบแทนจะไม่คุ้มค่าเหนื่อย มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด องค์กรควรมีการจัดสวัสดิการ หรือค่าตอบแทนที่
เพียงพอและคุม้ ค่าให้กบั บุคลากรทีม่ กี ารทางานนอกเวลา
2. ด้านเจตคติ จากการศึกษา พบว่า ท่านคิดว่าวิสยั ทัศน์ขององค์กรเป็ นวิสยั ทัศน์ทเ่ี หมาะสมใน
สภาวะปั จจุบนั มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สุด องค์กรควรมีการปรับวิสยั ทัศน์ขององค์กรให้มคี วามเหมาะสมกับ
สถานการณ์หรือการเปลีย่ นแปลงไปของโลกปั จจุบนั
3. ด้านความถูกต้องหรือบรรทัดฐานทางสังคม จากการศึกษา พบว่า ท่านคิดว่าสิง่ ต่างๆ จะดี
ขึน้ เมื่อพนักงานเลือกที่จะทางานอยู่กบั องค์กรเพียงแห่งเดียวตลอดชีวติ มีค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด หน่ วยงาน
ควรมีการปลูกฝั งให้บุคลากรมีความรัก และศรัทธาทีจ่ ะทางาน และอยูก่ บั องค์กรตลอดไป
ความคาดหวังในการปฏิบตั งิ านของพนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต 3 (ภาคใต้)
1. ด้านความพยายามในการปฏิบตั งิ าน จากการศึกษา พบว่า ท่านมีความคาดหวังว่าจะทางาน
ให้สาเร็จได้โดยไม่เกิดข้อผิดพลาด มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด หน่ วยงานควรส่งเสริมให้บุคลากรรักและเต็มใจ
ในการปฏิบตั งิ านให้กบั องค์กรอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านผลลัพธ์ในการปฏิบตั งิ าน จากการศึกษา พบว่า ทดลองวิธกี ารทางานแบบใหม่ทค่ี าดว่า
จะทาให้งานมีประสิทธิภาพมากขึน้ มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สุด ควรส่งเสริมให้บุคลากรมีวธิ คี ดิ และนาความรู้
ใหม่ๆ มาปรับใช้ในการปฏิบตั งิ าน
3. ด้านคุณค่าหรือรางวัลทีไ่ ด้รบั จากการศึกษา พบว่า ท่านคาดหวังทีจ่ ะได้รบั ตาแหน่ ง ทีด่ เี มื่อ
ท่านทางานทีม่ คี วามยากและสาคัญ มีค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด หน่ วยงานควรมีการพิจารณาความดีความชอบ
และ และปูนบาเหน็จรางวัลให้กบั ผูท้ ป่ี ฏิบตั งิ านได้ดเี ด่น
ความจงรักภักดีของพนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต 3 (ภาคใต้)
1. ด้านพฤติกรรมที่แสดงออก จากการศึกษา พบว่า ท่านมักจะไม่พอใจเมื่อมีคนพูดร้ายต่ อ
องค์กร มีค่าเฉลี่ยน้อยทีส่ ุด หน่ วยงานควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรัก และหวงแหนองค์กรของ
ตนเอง
2. ด้านการรับรู้องค์กร จากการศึกษา พบว่า สภาพแวดล้อมในการทางานเอื้อต่อการทางาน
ของท่านเป็ นอย่างดี มีค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด หน่ วยงานควรมีการปรับสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ เหมาะสาหรับ
การปฏิบตั งิ าน
3. ด้านความรู้ส ึก จากการศึก ษา พบว่า ท่านรู้ส ึกว่ามีขวัญ และกาลังใจในการปฏิบตั ิงานมี
ค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด องค์กรควรมีการส่งเสริมในการสร้างขวัญ และกาลังใจในการปฏิบตั ใิ ห้กบั บุคลากร
4. ด้านการรับรู้ จากการศึกษา พบว่า เมื่อท่านทางานผิดพลาด ผู้บงั คับบัญชาจะเข้ามาช่วย
แก้ไขปั ญหาให้เสมอ มีค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด ผูบ้ งั คับบัญชาต้องปรับตัวในการแสดงออกถึงความมีภาวะผูน้ า

โดยการออกมาปกป้ อง หรือช่วยผู้ใต้บงั คับบัญชาแก้ไขปั ญหาต่างๆ หรือช่วยแก้ไขปั ญหาเมื่อทางาน
ผิดพลาด
ข้อเสนอแนะในการทาวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรมีการศึกษาปั จจัยด้านอื่นๆ ทีส่ ่งผลถึงความจงรักภักดีต่อองค์กรเพิม่ เติม เช่น โครงสร้าง
องค์การ ภาวะผู้นา วัฒนธรรมองค์การ เป็ นต้น ซึ่งปั จจัยเหล่านี้จะนาไปสู่การส่งเสริมให้พนักงานเกิด
ความจงรักภักดีต่อองค์กร
2. ศึกษาเชิงคุณภาพโดยใช้การสัมภาษณ์ขอ้ มูลหรือรูปแบบอื่นๆ เพิม่ เติม เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีจ่ ะ
ใช้อธิบายเชิงลึก และสามารถนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายมากขึน้
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