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 ศึกษาเรอืงการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ ทมีผีลต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานรฐัวสิาหกจิ 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต  (ภาคใต้) จงัหวดันครศรธีรรมราช วตัถุประสงค์เพอื . เพอืศกึษาระดบัความ

ผกูพนัต่อองคก์าร . เพอืศกึษาถงึการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ทมีผีลต่อความผูกพนัต่อองคก์าร มปีระชากร 

,  คน กลุ่มตวัอย่าง  คน ใชว้ธิสุีม่ตวัอย่างแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) 

ดว้ยการเลอืกตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ใช้แบบสอบถามเป็นเครอืงมอืในการวจิยั เมอื

เกบ็รวบรวมขอ้มูลเรยีบรอ้ยแล้วทําการวเิคราะหป์ระมวลผลขอ้มูลโดยใช ้โปรแกรมสําเรจ็รูป (SPSS)  จาก

การศึกษา พบว่าบุคลากรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต  (ภาคใต้)  จงัหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ตอบ

แบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ช่วงอายุทมีากทสีุดคอืช่วง –  ปี  รองลงมาคอืช่วงอายุ -  ปี 

การศึกษาอยู่ในระดบัปรญิญาตรี รายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง , – ,  บาท ประสบการณ์ในการ

ปฏบิตังิานส่วนใหญ่อยู่ในช่วง –  ปี ตําแหน่งในการปฏบิตังิานคอืบคุลากรปฏบิตังิานและพนกังานวชิาชพี 

มภีาพรวมระดบัความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานรฐัวสิาหกจิ หน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต  

(ภาคใต้) จงัหวดันครศรธีรรมราช ในระดบัมากทสีุด โดยค่าเฉลยีเท่ากบั .  (S.D.= . ) ผลการวเิคราะห์

ค่าสหสัมพันธ์เพียร์ส ัน พบว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน

รฐัวสิาหกจิ หน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต   (ภาคใต)้  จงัหวดันครศรธีรรมราช มคีวามสมัพนัธก์นัใน

ทศิทางบวกอย่างมนียัสาํคญั ในระดบัตําถงึปานกลาง  

 

คาํสาํคญั: ทรพัยากรมนุษย,์ ความผูกพนั, การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 



ABSTRACT 

 

 This study investigated the human resource management affecting organizational 

commitment of the state enterprise employees at Provincial Electricity Authority District 2 (Southern) 

Nakhon Si Thammarat province. The study had two objectives: to examine the level of organizational 

commitment of the state enterprise employees at Provincial Electricity Authority District 2 (Southern) 

Nakhon Si Thammarat province and to investigate the human resource management affecting the 

organizational commitment of the state enterprise employees at Provincial Electricity Authority District 

2 (Southern) Nakhon Si Thammarat province. A sample of 334 cases was drawn from two thousand, 

using nonprobability sampling and convenience sampling. The data were collected using Google 

Form and analyzed using the Statistical Package of Social Science (SPSS). From the survey, it was 

found that most of the respondents were male employees. The respondents aged 36 to 45 and aged 

25 to 35 were found to do the survey the most, respectively. The finding revealed that the state 

enterprise employees at Provincial Electricity Authority District 2 (Southern) Nakhon Si Thammarat 

province who work as personnel administrators and professional employees, have a bachelor’s 

degree, earn 25,001 to 35,000 baht per month, and have 5 to 20 years in work experience had the 

highest level of organizational commitment. The mean was 4.25 (SD = .45). From the results of 

Pearson’s correlation analysis, it indicated that there was a significant low to a moderate positive 

correlation between human resource management and organizational commitment of the state 

enterprise employees at Provincial Electricity Authority District 2 (Southern) Nakhon Si Thammarat 

province. The correlation between human resource management in employee retention and 

employee utilization and organizational commitment was moderate positive. In addition, there was a 

low positive correlation between human resource management in planning and recruitment and 

organizational commitment.  
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บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

 

ตังแต่ปี  โลกประสบปัญหาโรคระบาด โควิด-2019 ทําให้ทุกสิงทุกอย่างจําเป็นต้อง

เปลยีนแปลงไปอย่างทนัท ี ทงัวถิชีวีติ เศรษฐกจิ และสงัคม  รวมไปถงึการปฏบิตังิาน  เช่น การปฏบิตังิาน

จากทบี้าน  โดยใช้อุปกรณ์คอมพวิเตอร์และอินเทอร์เน็ต  การใช้ระบบอตัโนมตัิและปัญญาประดิษฐ์ (AI) 

มากขนึ  บางองคก์ารสามารถลดงานบางประเภททตีอ้งอาศยัทกัษะบางประการของบุคลากรลง เช่น ลดการ

ทํางานทอีาศยัคนจํานวนมาก หรอืงานททีําซําๆแลว้ใชเ้ครอืงจกัรหรอืคอมพวิเตอรแ์ทน  ทงันีองคก์ารต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นราชการ รฐัวสิาหกจิ และเอกชน ลว้นไดร้บัผลกระทบอย่างหลกีเลยีงไมไ่ด ้มากน้อยแตกต่างกนั 

เพราะฉะนัน บุคลากรในองค์การทุกคนต้องปรบัตวัให้ทนัการเปลียนแปลงและเพิมทกัษะบางประการที

จําเป็น และ องคก์ารควรเตรยีมความพร้อมเพอืรบัมอืในการเปลยีนแปลงทเีกดิขนึอย่างรวดเรว็ของโลกใน

ยุคปัจจบุนันี ทมีกีารขบัเคลอืนดว้ยเทคโนโลยแีละนวตักรรม  

การเตรยีมความพรอ้มในส่วนทสีําคญัทสีุดขององคก์าร คอื ทรพัยากรมนุษย์ ดว้ยการบรหิารทรพัย์

กรมนุษยท์ดีแีละเหมาะสมกบัในปัจจุบนั ผู้บรหิารในองคก์ารต้องกําหนดว่าความรู ้ทกัษะและประสบการณ์

อะไรบา้งทบีุคลากรในองคก์ารต้องมเีพอืให้สามารถสร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนัได ้บุคลากรสามารถ

ปฏบิตังิานไดต้ามเป้าหมายของงานและองคก์าร  

ผู้วจิยัคดิว่าการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ทีดี ให้ความสําคญักบับุคลากร ก่อให้เกดิความผูกพนัใน

องค์การ พนักงานจะรู้สกึมคีุณค่า มแีรงจูงใจ มทีศันคติเชิงบวกต่อองค์การ รู้สกึเป็นส่วนหนึง ซึงจะช่วย

ขบัเคลอืนองคก์าร ทุ่มเทในการทํางานใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล จากแนวโน้มทีบุคลากรทมีคีวามรู้ 

ทกัษะ ความสามารถและประสบการณ์ มแีนวโน้มลดลงเมอืเทยีบกบัการเปลยีนแปลงทเีพมิมากขนึ ผูว้จิยัจงึ

สนใจศกึษาการบรหิารทรพัยากรมนุษยท์มีผีลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนักงานรฐัวสิาหกจิ การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค เขต  (ภาคใต้) จงัหวดันครศรธีรรมราช ว่าทําใหอ้งคก์ารการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค สามารถเพมิ

ประสทิธภิาพของพนักงาน จูงใจพนักงาน ธํารงรกัษาพนักงานทมีคีวามสามารถอยู่กบัองค์การและพฒันา

องคก์ารไปอย่างต่อเนืองนานๆ อกีทงัเป็นแนวทางกําหนดนโยบายในการบรหิารทรพัยากรมนุษยเ์พอืพฒันา

ความสามารถในการแข่งขนัอย่างยงัยนื สอดคลอ้งกบักระแสโลกาภวิตัน์และการเปลยีนแปลงของธุรกจิ และ

เทคโนโลยตี่อไป 



วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 

 . เพือศึกษาระดบัความผูกพนัต่อองค์การ ของพนักงานรฐัวิสาหกิจ หน่วยงานการไฟฟ้าส่วน

ภูมภิาค เขต   (ภาคใต)้ จงัหวดันครศรธีรรมราช  

 . เพอืศกึษาถงึการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ทมีผีลต่อความผูกพนัต่อองคก์าร ของพนักงาน

รฐัวสิาหกจิ หน่วยงานการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค เขต  (ภาคใต้) จงัหวดันครศรธีรรมราช 

 

สมมติฐานของการวิจยั 

 

สมมติฐานที : ปัจจัยส่วนบุคคลทีแตกต่างกัน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงาน

รฐัวสิาหกจิ หน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต2  (ภาคใต)้ จงัหวดันครศรธีรรมราช ทแีตกต่างกนั 

สมมติฐานที .  : ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงาน

รฐัวสิาหกจิ หน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต2  (ภาคใต)้ จงัหวดันครศรธีรรมราช ทแีตกต่างกนั 

สมมติฐานที .  : ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงาน

รฐัวสิาหกจิ หน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต2  (ภาคใต)้ จงัหวดันครศรธีรรมราช ทแีตกต่างกนั 

สมมติฐานที .  : ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ ของ

พนักงานรฐัวสิาหกจิ หน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต2  (ภาคใต้) จงัหวดันครศรธีรรมราช ทแีตกต่าง

กนั 

สมมติฐานที .  : ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ ของพนักงาน

รฐัวสิาหกจิ หน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต2  (ภาคใต)้ จงัหวดันครศรธีรรมราช ทแีตกต่างกนั 

สมมตฐิานท ี .  : ปัจจยัส่วนบุคคลด้านประสบการณ์ปฏิบตัิงาน มผีลต่อความผูกพนัต่อองค์การ 

ของพนักงานรฐัวิสาหกิจ หน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต2  (ภาคใต้) จังหวดันครศรีธรรมราช ที

แตกต่างกนั 



สมมตฐิานท ี .  : ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นตําแหน่งในการปฏบิตังิาน มผีลต่อความผูกพนัต่อองคก์าร 

ของพนักงานรฐัวิสาหกิจ หน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต  (ภาคใต้) จงัหวดันครศรีธรรมราช ที

แตกต่างกนั 

สมมติฐานที 2 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงาน

รฐัวสิาหกจิ หน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต2  (ภาคใต)้ จงัหวดันครศรธีรรมราช ในทศิทางเดยีวกนั 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

 

1. ขอบเขตดา้นเนือหา          

.  ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่    

ปัจจยัสว่นบุคคล  

( ) เพศ  

( ) อายุ  

( ) ระดบัการศกึษา  

( ) รายได ้/ เงนิเดอืน 

( ) ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน 

( ) ตําแหน่งงาน 

ปัจจยัการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ 

(1) ดา้นการวางแผนและสรรหาบคุลากร 

( ) ดา้นการบรหิารการใชง้านและพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

( ) ดา้นการธาํรงรกัษาทรพัยากรมนุษย ์

1.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  



ความผกูพนัต่อองคก์าร  

2. ขอบเขตดา้นประชากร     

พนักงานรฐัวสิาหกจิในการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต 2 (ภาคใต้)  จงัหวดันครศรธีรรมราช มี

จํานวนทงัหมด ,  ราย ( มนีาคม  ) ใช้การกําหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรการหาขนาด

ของกลุ่มตวัอย่างแบบทราบจํานวน ประชากรของ Taro Yamane ได้กลุ่มตวัอย่างของพนักงาน

รฐัวสิาหกจิทตี้องการสุ่มตวัอย่างม ีจํานวน 334 คน จากจํานวนประชากรทงัหมด โดย กําหนดการ

สุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) ด้วยวิธีการสุ่มแบบสะดวก 

(Convenience Sampling) 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัทีเกียวข้อง 

 

การจัดการทรพัยากรมนุษย์เป็นบทบาทหน้าทีทีมีความสําคญัมากในการดําเนินการต่างๆของ

องค์การ ไม่ว่าจะเป็นภาครฐัหรือเอกชน เนืองจาก “คน” จดัเป็นทรัพยากรและเป็นทุนทีสําคัญในการ

ขบัเคลอืนองค์การ และนําพาองค์การไปสู่เป้าหมายทีกําหนดไว้ รวมถึงมสี่วนเสรมิสร้างหลกัประกันให้

องคก์ารสรา้งความสามารถในการแข่งขนั ซงึเป็นการเพมิพูนโอกาสทจีะประสบความสําเรจ็ในอนาคต (เดชา 

เดชะวฒันไพศาล , 2563) 

ภารกจิสาํคญัของการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ประกอบดว้ย 

1. การวางแผนและสรรหาบุคลากร  ได้แก่ การจดัหาบุคลากรทมีคีุณสมบตัเิหมาะสมตามที

องคก์ารตอ้งการอย่างเพยีงพอ เพอืใหส้ามารถปฏบิตัภิารกจิขององคก์ารใหส้ําเรจ็ลุล่วงตามวตัถุประสงค ์ 

2. การบรหิารการใช้งานและพฒันาทรพัยากรมนุษย์  ได้แก่ การใช้ประโยชน์และบริหาร

ทรพัยากรมนุษย์ทมีอียู่ให้สามารถนําทกัษะ ความรู้ และความสามารถของตนมาปฏบิตังิานในองค์การได้

อย่างเตม็ประสทิธภิาพ เพอืใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุดทงัต่อตวับคุลากรเอง ทมีงาน และองคก์าร  

3.  การธํารงรกัษาทรพัยากรมนุษย ์ ได้แก่ การทํานุบํารุงรกัษาบุคลากรขององค์การให้มี

สุขภาพกายและสุขภาพจิตใจทีแขง็แรงสมบูรณ์มกีําลังใจในการทํางาน ไม่มโีรคภยั มกีารแนะนําให้รู้จกั

ป้องกนัและหลกีเลยีงให้รอดพน้จากอุบตัเิหตุหรอืความเสยีงต่างๆ เพอืสุขภาพทดีีและมคีวามสุข สามารถ

ทาํงานอยู่ไดจ้นครบเกษยีณอายุงาน  



Steers ได้อธบิายว่าความผูกพนัต่อองค์การ หมายถงึ ความสมัพนัธ์อนัแน่นแฟ้นของบุคคลทีมตี่อ

องคก์ารนันๆ โดยความผกูพนัเป็นไปใน  ลกัษณะ ดงันี 

 1.มคีวามเชอืมนัอย่างแรงกลา้และยอมรบัในเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร 

2.มคีวามเตม็ใจทจีะทุ่มเทความพยายามปฏบิตังิานเพอืประโยชน์ขององคก์าร  

3.มคีวามมุ่งมนัปรารถนาทจีะดํารงตนใหเ้ป็นสมาชกิขององคก์าร 

ความผกูพนัองคก์ารมคีวามสาํคญัต่อการสรา้งความอยู่รอดและขององคก์าร บคุลากรทีมรีะดบัความ

ผกูพนัองคก์ารสงูจะมรีะดบัความมุ่งมนัในการทํางานเพอืใหบ้รรลุความสําเรจ็ตามเป้าหมาย และยนิดทีจีะใช้

ความพยายามในการทํางานใหก้บัองคก์ารดว้ยความเตม็ใจเพอืประโยชน์ขององคก์าร ความผกูพนัองคก์ารมี

ความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลขององค์การได้แก่ การมีส่วนร่วมในการทํางาน และความภักดีต่อองค์การ 

(Buchanan, 1974, หน้า ) 

ชชัชยั สุวรรณรตัน์, สายสุนีย ์เกษม, รมยช์ล ีชูไทย (2021) ศกึษา การบรหิารทรพัยากรมนุษยเ์พอื

การพฒันาความผูกพนัต่อองค์การของกลุ่มเจเนอเรชนัวาย วตัถุประสงค์เพอืศึกษาแนวทางการบริหาร

ทรพัยากรมนุษยท์ช่ีวยพฒันาความผูกพนัต่อองคก์ารของกลุ่มเจเนอเรชนัวาย การบรหิารทรพัยากรมนุษย์ที

สามารถเขา้มาช่วยสรา้งความสอดคลอ้งให้เพมิขนึได ้ไดแ้ก่ การสรรหาคดัเลอืกทเีคารพและยอมรบัค่านิยม

ทแีตกต่างของเจเนอเรชนัวายมากขนึ การพฒันา ทรพัยากรมนุษย์ทช่ีวยให้ก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วตาม

ความสามารถ และมคีวามสมัพนัธ์อนัดกีบัผู้บงัคบับญัชา และเพอืนร่วมงาน การจ่ายค่าตอบแทนทยีดืหยุ่น

เหมาะสม ยุติธรรม มกีารให้ความสําคญัและยอมรบัในกลุ่ม คนเจเนอเรชนัวาย และมีสงิแวดล้อมในการ

ทํางานทดีี ไม่เคร่งเครยีดเกนิไป และการบรหิารผลการปฏบิตังิาน ทใีส่ใจและแสดงให้เหน็ถงึความสําคญั

ของพนักงานเจเนอเรชนัวาย ซงึการปรบัปรุงการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์อย่างสมดุล จะช่วยสรา้งให้เจเนอ

เรชนัวายมคีวามพงึพอใจมเีจตคตทิดีขีนึต่อปัจจยัทงัในดา้นลกัษณะงาน การทาํงานและองคก์าร อนัจะสง่ผล

ใหม้คีวามผูกพนัต่อองคก์ารมากขนึ และจงูใจใหพ้วกเขาตงัใจอยู่ทาํงานกบั องคก์ารนานขนึได ้ 

กมลทิพย์ รตันสุวรรณาชัย และนิลาวรรณ งามขํา ( ) ศึกษาการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ที

สมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากรฝ่ายบรหิารโรงพยาบาลหวัเฉียว วตัถุประสงคเ์พอืศกึษาการ

พฒันาทรพัยากรมนุษยข์องบคุลากรฝ่ายบรหิาร โรงพยาบาลหวัเฉียว ไดแ้ก่ การปฐมนิเทศ การส่งเสรมิใหม้ี

การศกึษาต่อ การส่งเสรมิดา้นวชิาการ การส่งไปศกึษาดูงาน การฝึกอบรม และระบบพเีลยีง และเพอืศกึษา

ระดบัความผูกพนัของบุคลากรฝ่ายบรหิารทมีตี่อโรงพยาบาลหวัเฉียว รวมถงึศึกษาการพฒันาทรพัยากร

มนุษยท์สีมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากรในฝ่ายบรหิารโรงพยาบาลหวัเฉียว ผลการวจิยัพบว่า 

การพฒันาทรพัยากรมนุษยด์า้นการปฐมนิเทศ การส่งเสรมิใหม้กีารศกึษาต่อ การส่งเสรมิดา้นวชิาการ การ



ส่งไปศกึษาดูงาน การฝึกอบรม และระบบพเีลยีงในภาพรวมและรายด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก ความ

ผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรฝ่ายบรหิารในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ทุกดา้น 

ได้แก่ การปฐมนิเทศ การส่งเสรมิให้มีการศึกษาต่อ การส่งเสรมิด้านวิชาการ การส่งไปศึกษาดูงาน การ

ฝึกอบรม และระบบพีเลียงมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรฝ่ายบริหารโดยค่า

สมัประสทิธสิหสมัพนัธเ์ท่ากบั . , 0.198, 0.226, 0.213, .  และ .  ตามลําดบั   

ปรนิทร์ฉัตร พงศ์นาคศิร ิ( ) ศึกษา ปัจจยัแนวปฏิบตัิการจดัการทรพัยากรมนุษย์ทีส่งผลต่อ

ความผูกพนัองค์กรของพนักงานองค์กรหรอืธุรกิจสตาร์ทอพั ในเขตกรุงเทพมหานคร มวีตัถุประสงค์เพอื

ศกึษาระดบัความผูกพนัต่อองค์กร และปัจจยัแนวปฏบิตักิารจดัการทรพัยากรมนุษยท์สี่งผลต่อความผูกพนั

ต่อองคก์รของพนักงานองคก์รหรอืธุรกจิสตารท์อพั ผลการศกึษาพบว่า พนกังานองคก์รหรอืธุรกจิสตารท์อพั

มคีวามผูกพนัต่อองคก์รโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า การฝึกอบรมและการ

พฒันา สภาพการทํางาน ค่าตอบแทนและผลตอบแทน และการประเมนิผลงาน ส่งผลเชิงบวกต่อความ

ผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานองค์กรหรอืธุรกิจสตาร์ทอัพ องค์กรควรให้ความสําคญักบัแนวปฏิบัติการ

จดัการทรพัยากรมนุษยข์า้งตน้เพอืเพมิระดบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังาน 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 

ในการดําเนินการวิจัย ใช้วิธีการสํารวจและทําแบบสอบถามแบบออนไลน์ โดยการสร้าง

แบบสอบถามออนไลน์ดว้ยการใชโ้ปรแกรมประยุกต์เพอืการศกึษาของกูเกลิ หรอื Google Form โดยใช้วธิี

สุ่มตวัอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) ด้วยการเลือกตวัอย่างแบบสะดวก 

(Convenience Sampling)  ในการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต  มกีารไฟฟ้าในสงักดัทงัหมด จํานวน  การ

ไฟฟ้า ผูว้จิยัไดท้าํการสง่ลงิค ์( Link ) แบบสอบถามไปยงัไฟฟ้าสาขาใกลเ้คยีง ทมีบุีคลากรทใีหค้วามร่วมมอื 

จนครบตามจํานวนทีได้กําหนด คือ  ราย ตามระยะเวลาที ได้วางไว้เอาไว้  เมือได้รับข้อมูลจาก

แบบสอบถามแลว้ นํามาตรวจสอบความสมบูรณ์ความครบถว้นในเนือหาทไีดร้บัการตอบแบบสอบถาม เพอื

เตรยีมการวเิคราะหต์่อไป  เมอืผู้วจิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลเรยีบรอ้ยแลว้นําไปบนัทกึผลลงในคอมพวิเตอรเ์พอื

ทาํการวเิคราะหป์ระมวลผลขอ้มลูโดยใช ้โปรแกรมสําเรจ็รูป (SPSS)  ประมวลผล 

 

 



ผลการวิจยั 

 

 การวจิยัเรอืงการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ทมีผีลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของพนักงานรฐัวสิาหกิจ 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต  (ภาคใต)้  จงัหวดันครศรธีรรมราช มผีลการวจิยั ดงันี 

ผลการศกึษาขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล พบว่าบุคลากรของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต 2   (ภาคใต้)  

จงัหวดันครศรธีรรมราช ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ช่วงอายุทมีากทสีุดคอืช่วง 36-45 ปี  

รองลงมาคือช่วงอายุ 25-35 ปี  การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี  รายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 25,001 – 

35,000 บาท ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานส่วนใหญ่อยู่ในช่วง  5-20 ปี ตําแหน่งในการปฏิบตัิงานคือ

บุคลากรปฏบิตังิานและพนกังานวชิาชพี 

ผลการศกึษาระดบัความคดิเหน็ต่อปัจจยัการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ ของบุคลากรการไฟฟ้าส่วน

ภูมภิาคเขต  (ภาคใต้) จงัหวดันครศรธีรรมราช พบว่า การบรหิารทรพัยากรมนุษย์ด้านการวางแผนและ

สรรหาบุคลากร มรีะดบัความคดิเหน็มากทสีุด มคี่าเฉลยีเท่ากบั 4.34 (SD = .46) รองลงมาคอื ดา้นการธาํรง

รกัษาทรพัยากรมนุษย์ มีระดบัความคดิเห็นมากทสีุด มคี่าเฉลียเท่ากบั 4.27 (SD = .45)  และ ด้านการ

บรหิารการใชง้านและพฒันาทรพัยากรมนุษย ์มรีะดบัความคดิเหน็มากทสีุด มคี่าเฉลยีเท่ากบั 4.24  (SD = 

.49)  

ผลการศกึษาระดบัความคดิเหน็ต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของพนักงานรฐัวสิาหกจิ หน่วยงานการ

ไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต 2  (ภาคใต้)  จงัหวดันครศรีธรรมราช มคีวามคดิเห็นอยู่ในระดบัมากทสีุด โดย

ค่าเฉลยีเท่ากบั 4.25 (SD = .45)  

ผลการศกึษาปัจจยัส่วนบุคคลทมีผีลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของพนักงานรฐัวสิาหกจิ หน่วยงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต   (ภาคใต)้  จงัหวดันครศรธีรรมราช พบว่า ปัจจยัสว่นบุคคลดา้นเพศและรายได้

ต่อเดอืน ไม่มผีลต่อความผูกพนัต่อองค์การ แต่ปัจจยัส่วนบุคคลด้านช่วงอายุ ระดบัการศกึษา ระยะเวลาที

ปฏบิตัิงาน และตําแหน่งทปีฏบิตัิงาน มผีลต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานรฐัวสิาหกจิ หน่วยงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต  (ภาคใต้)  จงัหวดันครศรธีรรมราชทแีตกต่างกนั โดยพนักงานทมีอีายุน้อยกว่า 

 ปี มรีะดบัความผูกพนัต่อองคก์ารแตกต่างกบัพนักงานทมีช่ีวงอายุ -  ปี และ -  ปี  และพนักงาน

ทมีช่ีวงอายุ 25-35 ปี มรีะดบัความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกบัพนักงานทมีช่ีวงอายุ -  ปี พนักงานทมีี

ระดบัการศกึษาตํากว่าปรญิญาตรแีละปรญิญาตร ีมรีะดบัความผูกพนัต่อองค์การแตกต่างกบัพนักงานทมีี

ระดบัการศกึษาปรญิญาโท พนักงานทมีปีระสบการณ์การปฏบิตังิาน 1-5 ปี มรีะดบัความผูกพนัต่อองคก์าร

แตกต่างกบัพนักงานทมีชี่วงอายุ -  ปี -  ปี -  ปี และ  ปีขนึไป และพนักงานทมีตีําแหน่งใน



การปฏบิตังิานเป็นบุคลากรปฏบิตักิาร มรีะดบัความผูกพนัต่อองคก์ารแตกต่างกบัพนักงานทมีตีําแหน่งเป็น

พนักงานวชิาชพี และผูบ้รหิารอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 

ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์เพียร์ส ัน พบว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับความผูกพันต่อ

องคก์ารของพนักงานรฐัวสิาหกจิ หน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต   (ภาคใต)้  จงัหวดันครศรธีรรมราช 

มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกอย่างมนีัยสําคญั ในระดบัตําและระดบัปานกลาง โดยการบรหิารทรพัยากรมนุษย์

ดา้นการธํารงรกัษาทรพัยากรมนุษย ์และดา้นการบรหิารการใชท้รพัยากรมนุษย ์กบัความผูกพนัต่อองค์การ

ของพนักงานรฐัวสิาหกิจ หน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต   (ภาคใต้)  จงัหวดันครศรีธรรมราช มี

ความสมัพนัธ์ทางบวก ในระดบัปานกลาง และการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ด้านการวางแผนและสรรหา

ทรพัยากรมนุษยก์บัความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังานรฐัวสิาหกจิ หน่วยงานการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค เขต           

(ภาคใต)้  จงัหวดันครศรธีรรมราช มคีวามสมัพนัธท์างบวก ในระดบัตํา  

 

อภิปรายผล 

 

 จากการศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน

รฐัวสิาหกจิ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต  (ภาคใต้)  จงัหวดันครศรธีรรมราช มวีตัถุประสงค์เพอืศกึษาระดบั

ความผูกพนัต่อองคก์าร และศกึษาถงึการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ทมีผีลต่อความผูกพนัต่อองคก์าร เพอืให้

องคก์ารมแีนวทางการบรหิารจดัการทรพัยากรมนุษย์ขององคก์ารในยุคดจิทิลั เพอืเสรมิสรา้งความผูกพนัต่อ

องคก์ารของพนักงาน และสอืสารนโยบายขององคก์ารอย่างทวัถงึ ทําใหพ้นักงานดาํเนินการตามแผนปฏบิตัิ

การตามแนวทางทผีู้นําระดบัสูงวางไว้อย่างมปีระสทิธผิล  และสนับสนุนให้เกดิการพฒันาให้พนักงานเกดิ

ทกัษะและความสามารถทดีขีนึ สามารถทํางานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ช่วยพฒันาองค์การใหไ้ปสูเ่ป้าหมาย 

จากการศกึษาและเกบ็รวบขอ้มลูมาวเิคราะหโ์ดยโปรแกรม SPSS มผีลการวจิยัสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานของ

การวจิยัทตีงัไว ้สามารถอภปิรายผลไดด้งันี 

 

. .  ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเพอืทดสอบสมมตฐิาน  

สมมติฐานที  : ปัจจยัส่วนบุคคลทีแตกต่างกัน มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ ของพนักงาน

รฐัวสิาหกจิ หน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต2  (ภาคใต้)  จงัหวดันครศรธีรรมราช ทแีตกต่างกนั โดย

ผลการทดสอบสมมตฐิานสามารถแสดงไดด้งันี 



สมมตฐิานท ี .  : จากผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ปัจจยัสว่นบุคคลดา้นเพศทแีตกต่าง

กนั ไม่มผีลต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานรฐัวสิาหกิจ หน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต  

(ภาคใต)้  จงัหวดันครศรธีรรมราช 

สมมตฐิานท ี .  : จากผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ปัจจยัสว่นบุคคลดา้นอายุทแีตกต่าง

กัน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต   

(ภาคใต้)  จงัหวดันครศรธีรรมราช แตกต่างกนั โดยพนักงานทมีอีายุน้อยกว่า  ปี มรีะดบัความผูกพนัต่อ

องค์การแตกต่างกบัพนักงานทมีชี่วงอายุ -  ปี และ -  ปี  และพนักงานทีมชี่วงอายุ -  ปี มี

ระดบัความผูกพนัต่อองค์การแตกต่างกบัพนักงานทมีชี่วงอายุ -  ปี อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิรีะดบั 

.05 

สมมติฐานที .  : จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับ

การศกึษาทแีตกต่างกนั มผีลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของพนักงานรฐัวสิาหกิจ หน่วยงานการไฟฟ้าส่วน

ภูมภิาค เขต  (ภาคใต้)  จงัหวดันครศรธีรรมราช แตกต่างกนั โดยพนักงานทีมีระดบัการศึกษาตํากว่า

ปรญิญาตรแีละปรญิญาตร ีมรีะดบัความผูกพนัต่อองคก์ารแตกต่างกบัพนักงานทมีรีะดบัการศกึษาปรญิญา

โท อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .  

สมมติฐานที .  : จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลด้านรายได้ที

แตกต่างกนั ไม่มผีลต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานรฐัวสิาหกจิ หน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 

เขต  (ภาคใต)้  จงัหวดันครศรธีรรมราช  

สมมตฐิานท ี .  : จากผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นประสบการณ์

ปฏบิตังิานทแีตกต่างกนั มผีลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของพนักงานรฐัวสิาหกจิ หน่วยงานการไฟฟ้าส่วน

ภูมภิาค เขต  (ภาคใต้)  จงัหวดันครศรธีรรมราช แตกต่างกนั โดยพนักงานทมีปีระสบการณ์การปฏบิตังิาน 

-  ปี มรีะดบัความผูกพนัต่อองคก์ารแตกต่างกบัพนักงานทมีช่ีวงอายุ -  ปี -  ปี -  ปี และ  ปี

ขนึไป อย่างมนียัสําคญัทางสถติทิรีะดบั .  

สมมตฐิานท ี .  : จากผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลด้านตําแหน่งใน

การปฏบิตังิานทแีตกต่างกนั มผีลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของพนักงานรฐัวสิาหกจิ หน่วยงานการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค เขต  (ภาคใต้)  จังหวัดนครศรีธรรมราช แตกต่างกัน โดยพนักงานทีมีตําแหน่งในการ

ปฏิบตัิงานเป็นบุคลากรปฏิบัติการ มรีะดบัความผูกพนัต่อองค์การแตกต่างกบัพนักงานทีมตีําแหน่งเป็น

พนักงานวชิาชพี และผูบ้รหิาร อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .  



สมมติฐานที 2 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงาน

รฐัวสิาหกจิ หน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต2  (ภาคใต)้ จงัหวดันครศรธีรรมราช ในทศิทางเดยีวกนั 

จากผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า  การบรหิารทรพัยากรมนุษย์ มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกอย่างมี

นัยสําคญั ในระดบัตําถงึระดบัปานกลาง กบัความผูกพนัต่อองคก์ารของพนักงานรฐัวสิาหกจิ หน่วยงานการ

ไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต   (ภาคใต้)  จงัหวดันครศรธีรรมราช หมายความว่า การบรหิารทรพัยากรมนุษยใ์น

ด้าน การวางแผนและสรรหาทรพัยากรมนุษย์ การบริหารการใช้ทรพัยากรมนุษย์ และการธํารงรกัษา

ทรพัยากรมนุษย์ ทดีีมากขนึ ส่งผลให้ความผูกพนัต่อองคก์ารของของพนักงานรฐัวสิาหกิจ หน่วยงานการ

ไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต   (ภาคใต้)  จงัหวดันครศรธีรรมราช เพมิมากขนึในระดบัตําถงึปานกลาง  

 

ข้อเสนอแนะ 

 

จากการวิจยั เรอืง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทมีผีลต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน

รฐัวสิาหกจิ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต  (ภาคใต)้ จงัหวดันครศรธีรรมราช ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี  

1. ในดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์องคก์ารจะตอ้งมกีารกําหนดนโยบายในการจดัทําแผนพฒันา

บุคลากรอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมและให้ความรู้ในการจัดทําแผนแก่บุคลากรอย่างทัวถึง และในการ

ประเมนิผลงานควรมขีอ้กําหนดใหท้ําเป็นลายลกัษณ์อกัษรและใหผู้บ้รหิาร แจง้ผลการประเมนิใหผู้ไ้ดร้บัการ

ประเมนิทราบ เพอืความโปร่งใส เป็นธรรม และบุคลากรไดท้ราบในขอ้บกพร่องของตนเองเพอืทําการพฒันา

และแก้ไขต่อไป ทําใหอ้งค์การมบุีคลากรทีมปีระสทิธภิาพเพมิมากขนึและบุคลากรเอง จะมคีวามผูกพนัต่อ

องคก์ารเพมิมากขนึ 

2. ในด้านความผูกพนัต่อองค์การ โดยภาพรวมความคดิเหน็ของบุคลากรอยู่ในระดบัมากทสีุด  แต่

ในเรอืงของความคดิเห็นต่อองค์การ ในเรอืงการมสีวสัดกิารดกีว่าทีอนืๆ บุคลากรสมคัรใจทีจะทํางานให้

องค์การนีต่อไป มคี่าเฉลียของระดบัความคิดเห็นทน้ีอยทสีุด ผู้บรหิารในองค์การควรทําให้บุคลากรทีมี

คุณภาพ มีความรู้ความชํานาญ มีแรงจูงใจทีจะดํารงไว้ซึงความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ ด้วยการ 

ทบทวนระเบียบสวสัดิการต่างๆให้ทนัสมยั เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั ให้พนักงานรู้สกึว่าองค์การมี

การใส่ใจ และเหน็คุณค่าของบุคลากร สรา้งความเชอืมนัใหแ้กบุ่คลากร เพราะโดยพนืฐานบุคลากรอยากทจีะ

ทํางานกบัองค์การรฐัวสิาหกิจ เนืองจากมแีรงจูงใจด้านความมนัคงในหน้าทกีารงานและด้านสวสัดิการที

เหมาะสม   
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