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บทคัดย่อ
ศึกษาเรืองการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ ทีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานรัฐวิสาหกิจ
การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช วัตถุประสงค์เพือ . เพือศึกษาระดับความ
ผูกพันต่อองค์การ . เพือศึกษาถึงการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ ทีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ มีประชากร
, คน กลุ่มตัวอย่าง
คน ใช้วธิ สี มุ่ ตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ น (Nonprobability Sampling)
ด้วยการเลือกตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ใช้แบบสอบถามเป็ นเครืองมือในการวิจยั เมือ
เก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้วทําการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสําเร็จรูป (SPSS) จาก
การศึก ษา พบว่าบุค ลากรของการไฟฟ้ าส่ว นภู มิภ าค เขต (ภาคใต้) จัง หวัดนครศรีธรรมราช ผู้ต อบ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย ช่วงอายุทมากที
ี
สุดคือช่วง – ปี รองลงมาคือช่วงอายุ - ปี
การศึกษาอยู่ใ นระดับปริญญาตรี รายได้ต่อ เดือ นอยู่ใ นช่ว ง , – , บาท ประสบการณ์ ใ นการ
ปฏิบตั งิ านส่วนใหญ่อยู่ในช่วง – ปี ตําแหน่ งในการปฏิบตั งิ านคือบุคลากรปฏิบตั งิ านและพนักงานวิชาชีพ
มีภาพรวมระดับความผูก พันต่อองค์ก ารของพนัก งานรัฐวิส าหกิจ หน่ วยงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต
(ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระดับมากทีสุด โดยค่าเฉลียเท่ากับ . (S.D.= . ) ผลการวิเคราะห์
ค่ า สหสัม พัน ธ์ เ พีย ร์ส ัน พบว่ า การบริห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ก ับ ความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก ารของพนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความสัมพันธ์กนั ใน
ทิศทางบวกอย่างมีนยั สําคัญ ในระดับตําถึงปานกลาง
คําสําคัญ: ทรัพยากรมนุษย์, ความผูกพัน, การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค

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

ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา

ตังแต่ ปี
โลกประสบปั ญ หาโรคระบาด โควิด -2019 ทํ า ให้ ทุ ก สิงทุ ก อย่ า งจํ า เป็ นต้ อ ง
เปลียนแปลงไปอย่างทันที ทังวิถชี วี ติ เศรษฐกิจ และสังคม รวมไปถึงการปฏิบตั งิ าน เช่น การปฏิบตั งิ าน
จากทีบ้าน โดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การใช้ระบบอัตโนมัติและปั ญญาประดิษฐ์ (AI)
มากขึน บางองค์การสามารถลดงานบางประเภททีต้องอาศัยทักษะบางประการของบุคลากรลง เช่น ลดการ
ทํางานทีอาศัยคนจํานวนมาก หรืองานทีทําซําๆแล้วใช้เครืองจักรหรือคอมพิวเตอร์แทน ทังนีองค์การต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็ นราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ล้วนได้รบั ผลกระทบอย่างหลีกเลียงไม่ได้ มากน้อยแตกต่างกัน
เพราะฉะนัน บุคลากรในองค์การทุ กคนต้อ งปรับตัวให้ทนั การเปลียนแปลงและเพิมทัก ษะบางประการที
จําเป็ น และ องค์การควรเตรียมความพร้อมเพือรับมือในการเปลียนแปลงทีเกิดขึนอย่างรวดเร็วของโลกใน
ยุคปั จจุบนั นี ทีมีการขับเคลือนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเตรียมความพร้อมในส่วนทีสําคัญทีสุดขององค์การ คือ ทรัพยากรมนุ ษย์ ด้วยการบริหารทรัพย์
กรมนุ ษย์ทดีี และเหมาะสมกับในปั จจุบนั ผู้บริหารในองค์การต้องกําหนดว่าความรู้ ทักษะและประสบการณ์
อะไรบ้างทีบุคลากรในองค์การต้องมีเพือให้สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้ บุคลากรสามารถ
ปฏิบตั งิ านได้ตามเป้ าหมายของงานและองค์การ
ผู้วจิ ยั คิดว่าการบริหารทรัพยากรมนุ ษ ย์ทีดี ให้ความสําคัญกับบุคลากร ก่อให้เกิดความผูก พันใน
องค์ก าร พนัก งานจะรู้สกึ มีคุณค่ า มีแรงจูงใจ มีทศั นคติเชิงบวกต่อองค์การ รู้สกึ เป็ นส่วนหนึ ง ซึงจะช่วย
ขับเคลือนองค์การ ทุ่มเทในการทํางานให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล จากแนวโน้มทีบุคลากรทีมีความรู้
ทักษะ ความสามารถและประสบการณ์ มีแนวโน้มลดลงเมือเทียบกับการเปลียนแปลงทีเพิมมากขึน ผูว้ จิ ยั จึง
สนใจศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทมีี ผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้ า
ส่วนภูมภิ าค เขต (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช ว่าทําให้องค์การการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค สามารถเพิม
ประสิทธิภาพของพนักงาน จูงใจพนักงาน ธํารงรักษาพนักงานทีมีความสามารถอยู่กบั องค์การและพัฒนา
องค์การไปอย่างต่อเนืองนานๆ อีกทังเป็ นแนวทางกําหนดนโยบายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพือพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันอย่างยังยืน สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวตั น์ และการเปลียนแปลงของธุรกิจ และ
เทคโนโลยีต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั

. เพือศึก ษาระดับ ความผูกพัน ต่ อ องค์ก าร ของพนัก งานรัฐวิส าหกิจ หน่ ว ยงานการไฟฟ้ าส่ว น
ภูมภิ าค เขต (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช
. เพือศึกษาถึงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช

สมมติ ฐานของการวิ จยั

สมมติฐ านที : ปั จ จัย ส่ ว นบุค คลทีแตกต่า งกัน มีผ ลต่ อ ความผู ก พัน ต่ อ องค์ก าร ของพนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช ทีแตกต่างกัน
สมมติฐ านที . : ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลด้ า นเพศ มีผ ลต่ อ ความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก าร ของพนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช ทีแตกต่างกัน
สมมติฐ านที . : ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลด้ า นอายุ มีผ ลต่ อ ความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก าร ของพนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช ทีแตกต่างกัน
สมมติฐานที . : ปั จจัยส่ว นบุ ค คลด้า นระดับการศึก ษา มีผ ลต่ อ ความผูก พันต่ อ องค์ก าร ของ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ หน่ วยงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช ทีแตกต่าง
กัน
สมมติฐานที . : ปั จจัยส่ว นบุ ค คลด้า นรายได้ มีผ ลต่ อ ความผูก พัน ต่อ องค์ก าร ของพนัก งาน
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช ทีแตกต่างกัน
สมมติฐานที . : ปั จจัยส่วนบุคคลด้านประสบการณ์ปฏิบตั ิงาน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์ก าร
ของพนั ก งานรัฐ วิส าหกิจ หน่ ว ยงานการไฟฟ้ าส่ว นภูมิภ าค เขต2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช ที
แตกต่างกัน

สมมติฐานที . : ปั จจัยส่วนบุคคลด้านตําแหน่ งในการปฏิบตั งิ าน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
ของพนั ก งานรัฐ วิส าหกิจ หน่ ว ยงานการไฟฟ้ า ส่ว นภูมิภ าค เขต (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธ รรมราช ที
แตกต่างกัน
สมมติฐ านที 2 : การบริห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ มีผ ลต่ อ ความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก าร ของพนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช ในทิศทางเดียวกัน

ขอบเขตของการวิ จยั

1. ขอบเขตด้านเนือหา
. ตัวแปรอิสระ ได้แก่
ปั จจัยส่วนบุคคล
( ) เพศ
( ) อายุ
( ) ระดับการศึกษา
( ) รายได้ / เงินเดือน
( ) ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน
( ) ตําแหน่งงาน
ปั จจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์
(1) ด้านการวางแผนและสรรหาบุคลากร
( ) ด้านการบริหารการใช้งานและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
( ) ด้านการธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย์
1.2 ตัวแปรตาม ได้แก่

ความผูกพันต่อองค์การ
2. ขอบเขตด้านประชากร
พนักงานรัฐวิสาหกิจในการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช มี
จํานวนทังหมด , ราย ( มีนาคม
) ใช้การกําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการหาขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างแบบทราบจํานวน ประชากรของ Taro Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างของพนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจทีต้องการสุ่มตัวอย่างมี จํานวน 334 คน จากจํานวนประชากรทังหมด โดย กําหนดการ
สุ่ม ตัว อย่ า งแบบไม่ใ ช้ค วามน่ า จะเป็ น (Non-Probability Sampling) ด้ว ยวิธีก ารสุ่ มแบบสะดวก
(Convenience Sampling)
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ทีเกียวข้อง

การจัด การทรัพ ยากรมนุ ษ ย์เ ป็ นบทบาทหน้ าทีทีมีค วามสําคัญ มากในการดําเนิ น การต่ างๆของ
องค์ก าร ไม่ว่ าจะเป็ น ภาครัฐ หรือ เอกชน เนื องจาก “คน” จัดเป็ นทรัพ ยากรและเป็ น ทุ น ทีสํ าคัญในการ
ขับเคลือนองค์ก าร และนํ าพาองค์ก ารไปสู่เป้ าหมายทีกําหนดไว้ รวมถึงมีส่วนเสริมสร้างหลัก ประกัน ให้
องค์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึงเป็ นการเพิมพูนโอกาสทีจะประสบความสําเร็จในอนาคต (เดชา
เดชะวัฒนไพศาล , 2563)
ภารกิจสําคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย
1. การวางแผนและสรรหาบุคลากร ได้แก่ การจัดหาบุคลากรทีมีคุณสมบัตเิ หมาะสมตามที
องค์การต้องการอย่างเพียงพอ เพือให้สามารถปฏิบตั ภิ ารกิจขององค์การให้สําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
2. การบริหารการใช้งานและพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ได้แก่ การใช้ประโยชน์ และบริห าร
ทรัพยากรมนุ ษย์ทมีี อยู่ให้สามารถนํ าทักษะ ความรู้ และความสามารถของตนมาปฏิบตั งิ านในองค์การได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพือให้ได้ประโยชน์สูงสุดทังต่อตัวบุคลากรเอง ทีมงาน และองค์การ
3. การธํารงรักษาทรัพยากรมนุ ษย์ ได้แก่ การทํานุ บํารุงรักษาบุคลากรขององค์การให้มี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตใจทีแข็งแรงสมบูรณ์มกี ําลังใจในการทํางาน ไม่มโี รคภัย มีก ารแนะนําให้รู้จกั
ป้ องกันและหลีกเลียงให้รอดพ้นจากอุบตั เิ หตุหรือความเสียงต่างๆ เพือสุขภาพทีดีและมีความสุข สามารถ
ทํางานอยู่ได้จนครบเกษียณอายุงาน

Steers ได้อธิบายว่าความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง ความสัมพันธ์อนั แน่ นแฟ้ นของบุคคลทีมีต่อ
องค์การนันๆ โดยความผูกพันเป็ นไปใน ลักษณะ ดังนี
1.มีความเชือมันอย่างแรงกล้าและยอมรับในเป้ าหมายและค่านิยมขององค์การ
2.มีความเต็มใจทีจะทุ่มเทความพยายามปฏิบตั งิ านเพือประโยชน์ขององค์การ
3.มีความมุ่งมันปรารถนาทีจะดํารงตนให้เป็ นสมาชิกขององค์การ
ความผูกพันองค์การมีความสําคัญต่อการสร้างความอยู่รอดและขององค์การ บุคลากรทีมีระดับความ
ผูกพันองค์การสูงจะมีระดับความมุ่งมันในการทํางานเพือให้บรรลุความสําเร็จตามเป้ าหมาย และยินดีทจะใช้
ี
ความพยายามในการทํางานให้กบั องค์การด้วยความเต็มใจเพือประโยชน์ขององค์การ ความผูกพันองค์การมี
ความสัมพันธ์ก บั ประสิทธิผลขององค์ก ารได้แก่ การมีส่วนร่วมในการทํางาน และความภักดีต่ อองค์ก าร
(Buchanan, 1974, หน้า )
ชัชชัย สุวรรณรัตน์, สายสุนีย์ เกษม, รมย์ชลี ชูไทย (2021) ศึกษา การบริหารทรัพยากรมนุ ษย์เพือ
การพัฒนาความผูก พันต่ อองค์ก ารของกลุ่มเจเนอเรชันวาย วัตถุประสงค์เพือศึกษาแนวทางการบริห าร
ทรัพยากรมนุษย์ทช่ี วยพัฒนาความผูกพันต่อองค์การของกลุ่มเจเนอเรชันวาย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที
สามารถเข้ามาช่วยสร้างความสอดคล้องให้เพิมขึนได้ ได้แก่ การสรรหาคัดเลือกทีเคารพและยอมรับค่านิยม
ทีแตกต่างของเจเนอเรชันวายมากขึน การพัฒนา ทรัพยากรมนุ ษย์ทช่ี วยให้ก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วตาม
ความสามารถ และมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผู้บงั คับบัญชา และเพือนร่วมงาน การจ่ายค่าตอบแทนทียืดหยุ่น
เหมาะสม ยุ ติธรรม มีการให้ค วามสําคัญและยอมรับในกลุ่ม คนเจเนอเรชันวาย และมีสงแวดล้
ิ
อมในการ
ทํางานทีดี ไม่เคร่งเครียดเกินไป และการบริหารผลการปฏิบตั งิ าน ทีใส่ใจและแสดงให้เห็นถึงความสําคัญ
ของพนักงานเจเนอเรชันวาย ซึงการปรับปรุงการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ อย่างสมดุล จะช่วยสร้างให้เจเนอ
เรชันวายมีความพึงพอใจมีเจตคติทดีี ขนต่
ึ อปั จจัยทังในด้านลักษณะงาน การทํางานและองค์การ อันจะส่งผล
ให้มคี วามผูกพันต่อองค์การมากขึน และจูงใจให้พวกเขาตังใจอยู่ทาํ งานกับ องค์การนานขึนได้
กมลทิพ ย์ รัต นสุ ว รรณาชัย และนิล าวรรณ งามขํา (
) ศึก ษาการพัฒนาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ที
สัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรฝ่ ายบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว วัตถุประสงค์เพือศึกษาการ
พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ของบุคลากรฝ่ ายบริหาร โรงพยาบาลหัวเฉียว ได้แก่ การปฐมนิเทศ การส่งเสริมให้มี
การศึกษาต่อ การส่งเสริมด้านวิชาการ การส่งไปศึกษาดูงาน การฝึกอบรม และระบบพีเลียง และเพือศึกษา
ระดับความผูกพันของบุคลากรฝ่ ายบริห ารทีมีต่อโรงพยาบาลหัวเฉียว รวมถึงศึกษาการพัฒนาทรัพ ยากร
มนุษย์ทสัี มพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรในฝ่ ายบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว ผลการวิจยั พบว่า
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดา้ นการปฐมนิเทศ การส่งเสริมให้มกี ารศึกษาต่อ การส่งเสริมด้านวิชาการ การ

ส่งไปศึกษาดูงาน การฝึ กอบรม และระบบพีเลียงในภาพรวมและรายด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ความ
ผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรฝ่ ายบริหารในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกด้าน
ได้แก่ การปฐมนิเทศ การส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อ การส่งเสริมด้านวิชาการ การส่งไปศึก ษาดูงาน การ
ฝึ ก อบรม และระบบพีเลียงมีค วามสัม พัน ธ์ก ับ ความผูก พัน ต่ อ องค์ก รของบุ ค ลากรฝ่ ายบริห ารโดยค่ า
สัมประสิทธิสหสัมพันธ์เท่ากับ . , 0.198, 0.226, 0.213, . และ . ตามลําดับ
ปรินทร์ฉัตร พงศ์นาคศิริ (
) ศึกษา ปั จจัยแนวปฏิบตั ิการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ทีส่งผลต่อ
ความผูกพันองค์กรของพนักงานองค์กรหรือธุรกิจสตาร์ทอัพ ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์เพือ
ศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กร และปั จจัยแนวปฏิบตั กิ ารจัดการทรัพยากรมนุษย์ทส่ี งผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์กรของพนักงานองค์กรหรือธุรกิจสตาร์ทอัพ ผลการศึกษาพบว่า พนักงานองค์กรหรือธุรกิจสตาร์ทอัพ
มีความผูกพันต่อองค์กรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การฝึ กอบรมและการ
พัฒนา สภาพการทํางาน ค่าตอบแทนและผลตอบแทน และการประเมินผลงาน ส่งผลเชิงบวกต่อ ความ
ผูก พันต่อองค์ก รของพนัก งานองค์ก รหรือธุรกิจสตาร์ทอัพ องค์กรควรให้ความสําคัญกับ แนวปฏิบ ัติก าร
จัดการทรัพยากรมนุษย์ขา้ งต้นเพือเพิมระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั

ในการดํ า เนิ น การวิจ ัย ใช้ ว ิธี ก ารสํ า รวจและทํ า แบบสอบถามแบบออนไลน์ โดยการสร้ า ง
แบบสอบถามออนไลน์ดว้ ยการใช้โปรแกรมประยุกต์เพือการศึกษาของกูเกิล หรือ Google Form โดยใช้วธิ ี
สุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่ าจะเป็ น (Nonprobability Sampling) ด้วยการเลือกตัว อย่างแบบสะดวก
(Convenience Sampling) ในการไฟฟ้ าส่วนภู มภิ าคเขต มีก ารไฟฟ้ าในสังกัดทังหมด จํานวน การ
ไฟฟ้ า ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การส่งลิงค์ ( Link ) แบบสอบถามไปยังไฟฟ้ าสาขาใกล้เคียง ทีมีบุคลากรทีให้ความร่วมมือ
จนครบตามจํา นวนทีได้กํ า หนด คือ
ราย ตามระยะเวลาที ได้ว างไว้ เ อาไว้ เมือได้ร ับ ข้อ มูล จาก
แบบสอบถามแล้ว นํามาตรวจสอบความสมบูรณ์ความครบถ้วนในเนือหาทีได้รบั การตอบแบบสอบถาม เพือ
เตรียมการวิเคราะห์ต่อไป เมือผู้วจิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้วนํ าไปบันทึกผลลงในคอมพิวเตอร์เพือ
ทําการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสําเร็จรูป (SPSS) ประมวลผล

ผลการวิ จยั

การวิจยั เรืองการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานรัฐวิสาหกิจ
การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผลการวิจยั ดังนี
ผลการศึกษาข้อมูลปั จจัยส่วนบุคคล พบว่าบุคลากรของการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต 2 (ภาคใต้)
จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย ช่วงอายุทมากที
ี
สุดคือช่วง 36-45 ปี
รองลงมาคือ ช่ ว งอายุ 25-35 ปี การศึก ษาอยู่ใ นระดับ ปริญ ญาตรี รายได้ต่ อ เดือ นอยู่ใ นช่ ว ง 25,001 –
35,000 บาท ประสบการณ์ ในการปฏิบตั ิงานส่ว นใหญ่อ ยู่ในช่วง 5-20 ปี ตําแหน่ งในการปฏิบตั ิง านคือ
บุคลากรปฏิบตั งิ านและพนักงานวิชาชีพ
ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ ของบุคลากรการไฟฟ้ าส่วน
ภูมภิ าคเขต (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า การบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ด้านการวางแผนและ
สรรหาบุคลากร มีระดับความคิดเห็นมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.34 (SD = .46) รองลงมาคือ ด้านการธํารง
รักษาทรัพยากรมนุ ษย์ มีระดับความคิดเห็นมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.27 (SD = .45) และ ด้านการ
บริหารการใช้งานและพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ มีระดับความคิดเห็นมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.24 (SD =
.49)
ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานรัฐวิสาหกิจ หน่ วยงานการ
ไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช มีค วามคิดเห็นอยู่ใ นระดับมากทีสุ ด โดย
ค่าเฉลียเท่ากับ 4.25 (SD = .45)
ผลการศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลทีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานรัฐวิสาหกิจ หน่ วยงาน
การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลด้านเพศและรายได้
ต่อเดือน ไม่มผี ลต่อความผูกพันต่อองค์การ แต่ปัจจัยส่วนบุคคลด้านช่วงอายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที
ปฏิบตั ิงาน และตําแหน่ งทีปฏิบตั ิงาน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานรัฐวิสาหกิจ หน่ วยงาน
การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราชทีแตกต่างกัน โดยพนักงานทีมีอายุน้อยกว่า
ปี มีระดับความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกับพนักงานทีมีช่วงอายุ - ปี และ - ปี และพนักงาน
ทีมีช่วงอายุ 25-35 ปี มีระดับความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกับพนักงานทีมีช่วงอายุ - ปี พนักงานทีมี
ระดับการศึกษาตํากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี มีระดับความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกับพนักงานทีมี
ระดับการศึกษาปริญญาโท พนักงานทีมีประสบการณ์การปฏิบตั งิ าน 1-5 ปี มีระดับความผูกพันต่อองค์การ
แตกต่างกับพนักงานทีมีช่วงอายุ - ปี - ปี - ปี และ ปี ขนไป
ึ และพนักงานทีมีตําแหน่ งใน

การปฏิบตั งิ านเป็ นบุคลากรปฏิบตั กิ าร มีระดับความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกับพนักงานทีมีตําแหน่ งเป็ น
พนักงานวิชาชีพ และผูบ้ ริหารอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ .05
ผลการวิเ คราะห์ค่ าสหสัมพัน ธ์เ พีย ร์ส ัน พบว่ า การบริห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ก ับ ความผู ก พัน ต่ อ
องค์การของพนักงานรัฐวิสาหกิจ หน่ วยงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช
มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสําคัญ ในระดับตําและระดับปานกลาง โดยการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์
ด้านการธํารงรักษาทรัพยากรมนุ ษย์ และด้านการบริหารการใช้ทรัพยากรมนุษย์ กับความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานรัฐวิส าหกิจ หน่ วยงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต (ภาคใต้) จังหวัด นครศรีธรรมราช มี
ความสัมพันธ์ท างบวก ในระดับปานกลาง และการบริหารทรัพยากรมนุ ษ ย์ด้านการวางแผนและสรรหา
ทรัพยากรมนุษย์กบั ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต
(ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความสัมพันธ์ทางบวก ในระดับตํา

อภิ ปรายผล

จากการศึก ษาการบริห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ทีมีผ ลต่ อ ความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก ารของพนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาระดับ
ความผูกพันต่อองค์การ และศึกษาถึงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ เพือให้
องค์การมีแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การในยุคดิจทิ ลั เพือเสริมสร้างความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงาน และสือสารนโยบายขององค์การอย่างทัวถึง ทําให้พนักงานดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิ
การตามแนวทางทีผู้นําระดับสูงวางไว้อย่างมีประสิทธิผล และสนับสนุ นให้เกิดการพัฒนาให้พนักงานเกิด
ทักษะและความสามารถทีดีขนึ สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยพัฒนาองค์การให้ไปสูเ่ ป้ าหมาย
จากการศึกษาและเก็บรวบข้อมูลมาวิเคราะห์โดยโปรแกรม SPSS มีผลการวิจยั สอดคล้องกับสมมติฐานของ
การวิจยั ทีตังไว้ สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี
. . ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที : ปั จจัย ส่ ว นบุ ค คลทีแตกต่ างกัน มีผ ลต่ อ ความผูก พันต่ อ องค์ก าร ของพนัก งาน
รัฐวิสาหกิจ หน่ วยงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช ทีแตกต่างกัน โดย
ผลการทดสอบสมมติฐานสามารถแสดงได้ดงั นี

สมมติฐานที . : จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลด้านเพศทีแตกต่าง
กัน ไม่มผี ลต่อ ความผูกพันต่อองค์ก ารของพนัก งานรัฐวิส าหกิจ หน่ วยงานการไฟฟ้ าส่ว นภูมิภาค เขต
(ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช
สมมติฐานที . : จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลด้านอายุทแตกต่
ี
าง
กัน มีผ ลต่ อ ความผูก พัน ต่ อ องค์ก ารของพนั ก งานรัฐ วิส าหกิจ หน่ ว ยงานการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิภ าค เขต
(ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช แตกต่างกัน โดยพนักงานทีมีอายุน้อยกว่า ปี มีระดับความผูกพันต่อ
องค์การแตกต่ างกับพนักงานทีมีช่วงอายุ - ปี และ - ปี และพนักงานทีมีช่วงอายุ - ปี มี
ระดับความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกับพนักงานทีมีช่วงอายุ - ปี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ
.05
สมมติฐ านที . : จากผลการทดสอบสมมติฐ าน พบว่ า ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลด้ า นระดับ
การศึกษาทีแตกต่างกัน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานการไฟฟ้ าส่วน
ภูมภิ าค เขต (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช แตกต่ างกัน โดยพนักงานทีมีระดับการศึก ษาตํ ากว่ า
ปริญญาตรีและปริญญาตรี มีระดับความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกับพนักงานทีมีระดับการศึกษาปริญญา
โท อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ.
สมมติฐานที . : จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่ า ปั จจัย ส่ว นบุค คลด้านรายได้ที
แตกต่างกัน ไม่มผี ลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค
เขต (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช
สมมติฐานที . : จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลด้านประสบการณ์
ปฏิบตั งิ านทีแตกต่างกัน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานรัฐวิสาหกิจ หน่ วยงานการไฟฟ้ าส่วน
ภูมภิ าค เขต (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช แตกต่างกัน โดยพนักงานทีมีประสบการณ์การปฏิบตั งิ าน
- ปี มีระดับความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกับพนักงานทีมีช่วงอายุ - ปี - ปี - ปี และ ปี
ขึนไป อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ.
สมมติฐานที . : จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลด้านตําแหน่ งใน
การปฏิบตั งิ านทีแตกต่างกัน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานการไฟฟ้ า
ส่ว นภู มิภ าค เขต (ภาคใต้ ) จัง หวัด นครศรีธ รรมราช แตกต่ างกัน โดยพนั ก งานทีมีตํ า แหน่ ง ในการ
ปฏิบตั ิงานเป็ นบุคลากรปฏิบัติการ มีระดับความผูก พันต่อองค์ก ารแตกต่างกับพนักงานทีมีตําแหน่ งเป็ น
พนักงานวิชาชีพ และผูบ้ ริหาร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ.

สมมติฐ านที 2 : การบริห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ มีผ ลต่ อ ความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก าร ของพนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช ในทิศทางเดียวกัน
จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมี
นัยสําคัญ ในระดับตําถึงระดับปานกลาง กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานรัฐวิสาหกิจ หน่ วยงานการ
ไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช หมายความว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน
ด้าน การวางแผนและสรรหาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ การบริห ารการใช้ท รัพ ยากรมนุ ษ ย์ และการธํารงรัก ษา
ทรัพยากรมนุ ษย์ ทีดีมากขึน ส่งผลให้ความผูกพันต่อองค์การของของพนักงานรัฐวิสาหกิจ หน่ วยงานการ
ไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช เพิมมากขึนในระดับตําถึงปานกลาง

ข้อเสนอแนะ

จากการวิจยั เรือง การบริหารทรัพยากรมนุ ษ ย์ ทีมีผลต่อ ความผู กพันต่ อองค์ก ารของพนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังต่อไปนี
1. ในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ องค์การจะต้องมีการกําหนดนโยบายในการจัดทําแผนพัฒนา
บุ ค ลากรอย่ า งชัด เจนเป็ น รูป ธรรมและให้ค วามรู้ใ นการจัด ทํา แผนแก่ บุ ค ลากรอย่ า งทัวถึง และในการ
ประเมินผลงานควรมีขอ้ กําหนดให้ทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและให้ผบู้ ริหาร แจ้งผลการประเมินให้ผไู้ ด้รบั การ
ประเมินทราบ เพือความโปร่งใส เป็ นธรรม และบุคลากรได้ทราบในข้อบกพร่องของตนเองเพือทําการพัฒนา
และแก้ไขต่อไป ทําให้องค์การมีบุคลากรทีมีประสิทธิภาพเพิมมากขึนและบุคลากรเอง จะมีความผูกพันต่อ
องค์การเพิมมากขึน
2. ในด้านความผูกพันต่อองค์การ โดยภาพรวมความคิดเห็นของบุคลากรอยู่ในระดับมากทีสุด แต่
ในเรืองของความคิดเห็นต่อองค์การ ในเรืองการมีสวัสดิการดีก ว่าทีอืนๆ บุคลากรสมัครใจทีจะทํางานให้
องค์ก ารนีต่ อไป มีค่าเฉลียของระดับความคิดเห็นทีน้อ ยทีสุด ผู้บริหารในองค์การควรทําให้บุคลากรทีมี
คุณ ภาพ มีค วามรู้ค วามชํา นาญ มีแรงจูง ใจทีจะดํ ารงไว้ซึงความเป็ น สมาชิก ภาพขององค์ก าร ด้วยการ
ทบทวนระเบียบสวัสดิการต่างๆให้ทนั สมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั ให้พนักงานรู้สกึ ว่าองค์การมี
การใส่ใจ และเห็นคุณค่าของบุคลากร สร้างความเชือมันให้แก่บุคลากร เพราะโดยพืนฐานบุคลากรอยากทีจะ
ทํางานกับองค์ก ารรัฐวิสาหกิจ เนืองจากมีแรงจูงใจด้านความมันคงในหน้ าทีการงานและด้านสวัสดิก ารที
เหมาะสม
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