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ของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต อาจารยท่ีปรึกษา: ผศ. ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร. 

97 หนา. 

 
บทคดัย่อ 

กกกกกกกก การศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคการของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการ

ไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต ครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานองคกร

รัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต 2) ศึกษาความผูกพันตอองคการของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการ

ไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต และ 3) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและคุณภาพชีวิตในการทํางาน

กับความผูกพันตอองคการของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต โดยเก็บรวบรวม

ขอมูลจากกลุมตัวอยางพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใตจํานวน 176 คน เครื่องมือท่ีใช

ในการวิจัยครั้งน้ีคือ แบบสอบถาม ทําการวิเคราะหขอมูลและประมวลผลขอมูลดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร โดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science for Windows) โดยใชสถิติเชิงพรรณนา เพ่ือแจก

แจงความถี่  รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการศึกษาพบวา พนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต เปนเพศชายและเพศ

หญิงในสัดสวนท่ีใกลเคียงกัน มีอายุระหวาง 31-35 ป มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอายุใน

การปฏิบัติงานในการไฟฟาระหวาง 16-20 ป มีตําแหนงท่ีปฏิบัติงานระดับ 4-6 ไดรับอัตราเงินเดือนระหวาง 20,001-

30,000 บาท และปฏิบัติงานในชวงเวลา 08.30 -16.30 น. 

 ผลการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 

1 ภาคใต พบวา ผูใหขอมูลระบุวามีคุณภาพชีวิตโดยรวมในระดับเห็นดวยปานกลาง โดยมีคุณภาพชีวิตในระดับเห็น

ดวยมากในดานความภูมิใจในองคกรท่ีมีคุณคาทางสังคม ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว 

และดานสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและถูกสุขลักษณะมีคุณภาพชีวิตในระดับเห็นดวยปานกลางในดานคาตอบแทนท่ี

เปนธรรมและเพียงพอ ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและใชความสามารถของตนเอง ดานความกาวหนาและม่ังคง

ในการทํางาน ดานความสัมพันธอันดีในการทํางานรวมกัน และดานลักษณะการบริหาร ตามลําดับ 

 ผลการศึกษาระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 

ภาคใต พบวา ผูใหขอมูลมีความผูกพันตอองคกรโดยรวมในระดับมาก โดยมีความผูกพันในองคกรในระดับมากทุก

ประเด็นท้ังในดานความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะรักษาไวซึ่งความเปนสมาชิกขององคการ ดานความเต็มใจท่ีจะ

ทุมเทความพยายามอยางมากเพ่ือทําประโยชนใหกับองคการ และดานความเช่ือม่ันอยางแรงกลาท่ีจะยอมรับเปาหมาย

และคานิยมขององคการ ตามลําดับ 
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กกกกกกกกการวิจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคการของพนักงานองคกร

รัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ดวยความชวยเหลือจาก

ผูชวยศาสตราจารยดาวลอย กาญจนมณีเสถียร อาจารยท่ีปรึกษาโครงการวิจัย ท่ีกรุณาใหคําปรึกษา

และแนะนําแนวทางในการศึกษาวิจัย รวมท้ังชวยพิจารณาแกไขขอบกพรอง จนวิจัยเสร็จสมบูรณ 

คณะผูทําวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

กกกกกกกกขอบพระคุณผูบริหารและพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 

ภาคใตทุกทาน ท่ีใหความเอ้ือเฟอขอมูล และกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามเพ่ือนํามาศึกษาวิจัย

ในคร้ังนี้ 

กกกกกกกกขอบพระคุณคุณมนตรี  เครือทอง ท่ีคอยใหคําปรึกษา ใหความรู และช้ีแนะการ

ประมวลผลโปรแกรม SPSS จนเสร็จสินกระบวนการ 

กกกกกกกกขอบพระคุณบิดา มารดา ของคณะผูจัดทําท่ีไดสงเสริม สนับสนุนท้ังกําลังใจ กําลัง

ทรัพยและอยูเคียงขางตลอดมา 

กกกกกกกกสุดทายขอขอบคุณเพื่อนๆท่ีไดใหคําแนะนํา และชวยเหลือตลอดมา งานวิจัยฉบับนี้ขอ

มอบแกผูมีพระคุณทุกทาน รวมไปถึงผูมีพระคุณท่ีมิไดเอยนาม หากงานวิจัยฉบับนี้มีความผิดพลาด

บกพรองประการใด คณะผูวิจัยขออภัยไว ณ ท่ีนี้ดวย 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

กกกกกกกกปจจุบันคนเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคายิ่ง องคกรทุกภาคสวนพยายามท่ีหันมาใสใจเร่ือง 

คนกันมากข้ึน ยิ่งในชวงท่ีมีการเปล่ียนแปลงในดานตางๆท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมท้ัง

เทคโนโลยีตางๆท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วและตอเนื่อง ส่ิงเหลานี้ยอมมีผลกระทบตอการ

ดํารงชีพของพนักงาน อยางหลีกเล่ียงไมได และสงผลตอการดําเนินงานขององคกรตางๆท่ีจะตอง

ปรับตัวกับส่ิงท่ีเกิดข้ึน เพื่อความอยูรอดและพัฒนาใหองคกรเกิดความเจริญกาวหนาในการ

ดําเนินงานอยูเสมอ 

กกกกกกกกการบริการงานในองคกรหรือหนวยงานใดๆก็ตาม การดําเนินงานนั้นจะตองประกอบ

ไปดวยทรัพยากรอยางนอย 4 ประการ คือ คน (Men) เงิน (Money) วัตถุส่ิงของ (Materials) และ 

การจัดการ (Management) ซ่ึงปจจัยท้ัง 4 ประการนี้ ในการบริหาองคกร การพัฒนาการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยเปนหัวใจท่ีสําคัญในการพัฒนาองคกรของธุรกิจใหดีข้ึนหรือสามารถทําใหธุรกิจ

เจริญข้ึนอยางมีเปาหมาย และการพัฒนาองคกรอยางมีระบบเพื่อยับยั้งความเส่ือมเสียและการดอย

พัฒนาไปจากองคกร เพราะทรัพยากรมนุษยจะเปนผูสรางสรรคงานบริการและเปนผูใหบริการดาน

ตางๆท่ีเนนคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และคุณธรรมจริยธรรม เปนกลไกลในการขับ

เคล่ือนท่ีทําใหองคกรและธุรกิจสามารถดําเนินตอไปได ซ่ึงการไดมาซ่ึงทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพ 

การพัฒนาและการักษาทรัพยากรมนุษยใหทํางานใหกับองคกรอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ตลอดจนการออกจากองคกรไปดวยดีนั้น ลวนตองอาศัยการจัดการทรัพยากรมนุษยท่ีดี 

ดังนั้น การจัดการทรัพยากรมนุษยมีความสําคัญกับการบริหารองคกร คือทําใหมีบุคลากรทํางานท่ี

เพียงพอและตอเนื่องทําใหไดคนดีและมีความสามารถเขามาทํางานในองคกร การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย มีการฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหมีการบริหารคาตอบแทนและสวัสดิการแก

บุคลากรอยางเหมาะสม ทําใหเกิดการปองกันและแกไขพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนของบุคลากร ทําให

เกิดการประเมินผลงานของบุคลากรท่ีเหมาะสมและสนับสนุนคนทํางานดี ทําใหเกิดสัมพันธอันดี

ระหวางคนทํางานดวยกันและคนทํางานกับผูบริหาร (กริชเพชร ชัยชวย 2544: 1) 

กกกกกกกกคุณภาพชีวิตในการทํางาน เปนแนวคิดการจัดการท่ีคํานึงในเร่ืองของบุคคลหรือ

ทรัพยากรมนุษยท่ีทํางานเปนสําคัญ เปนการประสานระหวางบุคคลและงาน เปนสวนหนึ่งท่ีทําให         
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 ชีวิตของคนและการทํางานเกิดการผสมผสานกันอยางลงตัว ความพึงพอใจเปนการตอบสนองของ

คนทํางานตามทฤษฎีของ Hertzberg (1959, 154, อางถึงใน ฉัตรสุดา ปทมะสุคนธ 2541: 1) ท่ีกลาว

วา คุณภาพชีวิตในการทํางานเปนปจจัยหนึ่งท่ีชวยสงเสริมใหบุคคลทํางานไดอยางมีคุณภาพและ

สงผลใหเกิดผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานสูง ในทางตรงกันขามผูท่ีไมพึงพอใจในการทํางานจะมี

ผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานต่ํา และWalton (1973: อางถึงใน ดรุณศรี สิริยศธํารง 2540: 2-3) ได

ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยพิจารณาถึงคุณลักษณะความเปนบุคคล (Humanistic) 

สภาพแวดลอมของตัวบุคคลหรือสังคมท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางานและกําหนด

องคประกอบชีวิตการทํางานไว 8 ดาน ไดแก คาตอบแทนทีเปนธรรมและเพียงพอ สภาพแวดลอมท่ี

ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ โอกาสในการพัฒนาศักยภาพและใชความสามารถของตนเอง 

ความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน ความสัมพันธอันดีในการทํางานรวมกัน ลักษณะการ

บริหารงาน ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัวและความภูมิใจในองคกรท่ีมีคุณคา

ทางสังคม 

กกกกกกกกฉะนั้นการท่ีบุคลากรในองคกรจะทํางานเต็มความสามารถนั้น จึงข้ึนอยูกับคุณภาพชีวิต

ในการทํางานและความผูกพันท่ีตอองคกร กลาวคือ เม่ือองคกรสามารถตอบสนองตอความตองการ

และความคาดหวังของคนในองคกร คนจะเกิดความพึงพอใจในการทํางานซ่ึงก็คือ ความผูกพันตอ

องคกร ซ่ึงจะสงผลไปยังคุณภาพชีวิตในการทํางานของคนในองคกร (ปทมา พรมินทร 2549: 2)  

กกกกกกกกการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนรัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปโภคกอตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติ

การไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2503 โดยโอนรับบรรดาทรัพยสิน หนี้สิน และความรับผิดชอบของ

องคกรการไฟฟาสวนภูมิภาค ในขณะนั้นมาดําเนินกิจการ วัตถุประสงคท่ีสําคัญของการไฟฟาสวน

ภูมิภาค คือ การผลิต จัดใหไดมา จัดสงจัดจําหนายพลังงานไฟฟาใหแกประชาชนธุรกิจและ

อุตสาหกรรมตางๆ ในเขต 73 จังหวัดท่ัวประเทศ ยกเวน กรุงเทพมหานคร นนทบุรีและ

สมุทรปราการ การไฟฟาสวนภูมิภาคมีภารกิจในการบริการไฟฟาใหแกประชาชนในเขตความ

รับผิดชอบท่ัวประเทศ โดยวางเปาหมายในการดําเนินงานท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 

กกกกกกกกกกกกกกกก1. ปรับปรุงการจัดหาการบริการพลังงานไฟฟาใหมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย 

มีความม่ันคงสมํ่าเสมอ เช่ือถือไดเพียงพอและรวดเร็ว ทันแกความตองการใชพลังงานไฟฟาท่ี

เพิ่มข้ึนและสอดคลองกับสถานการณท่ีเปล่ียนแปลง 

กกกกกกกกกกกกกกกก2. พัฒนาการดานตางๆ เพ่ือเพ่ิมรายไดใหเล้ียงตนเองได มีกําไรพอสมควร 

ตลอดจนมีเงินทุนเพียงพอแกการขยายงาน3. พัฒนาการบริหารงานองคกร การบริหารงานบุคคล

และการจัดการทรัพยากร ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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กกกกกกกกการไฟฟาสวนภูมิภาค เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจหนวยงานหนึ่งท่ีมีการปรับเปล่ียน

องคกรไปสูองคกรเชิงรุกของธุรกิจ เพื่อมีความสามารถในการแขงขันและเพื่อผลกําไรสูงสุด ซ่ึง

เปนผลมาจากนโยบายของรัฐบาลและเปาหมายการดําเนินงานขางตน โดยการจัดโครงสรางการ

บริหารในเชิงธุรกิจมากข้ึน โดยแบงแยกเปนหนวยธุรกิจหลัก (Core Business) และธุรกิจรอง (Non- 

Core Business) เพื่อรับรองการแปรรูปองคกรเปนรัฐวิสาหกิจ มีการปรับปรุงกระบวนการทํางาน

โดยเนนการมีสวนรวมของบุคลากร การนําเอาระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9002 มาบริหารท่ัวท้ัง

องคกร การปรับเปล่ียนสายงานโดยการปรับเปล่ียนตําแหนงหนาท่ีใหมีความรับผิดชอบมากข้ึน 

การนําเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดจํานวนบุคลากรลง การ

ปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารงานดังกลาว ยอมสงผลกระทบตอบุคลากรและองคกร (โสภณ งาม

ขํา 2547: 3)  

กกกกกกกกจากเหตุผลดังกลาวคณะผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตในการทํางานและ

ความผูกพันตอองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต เพื่อท่ีจะทําใหทราบถึง

คุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันองคกร ตลอดจนความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล

และคุณภาพชีวิตในการทํางานตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟา

สวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต ซ่ึงผลการวิจัยท่ีเปนประโยชนตอองคกรและเปนแนวทางในการ

บํารุงรักษาบุคลากร ใหเกิดความรักและผูกพันตอองคกร เพื่อใหบุคลากรมีความมุงม่ันอยางเต็มท่ี

ในการทํางาน ทําใหองคกรสามารถดําเนินงานไดอยางบรรลุเปาหมายและสามารถรักษาทรัพยากร

บุคคลท่ีมีคาใหอยูกับองคกรตลอดไป 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

กกกกกกกก1. ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวน

ภูมิภาค เขต 1 ภาคใต 

กกกกกกกก2. ศึกษาความผูกพันตอองคกรของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค 

เขต 1 ภาคใต 

กกกกกกกก3. ศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะประชากรศาสตรและคุณภาพชีวิตในการทํางาน

กับความผูกพันตอองคกรของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต 
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สมมติฐานของการศึกษา 

กกกกกกกก1. ลักษณะประชากรศาสตรของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค  

เขต 1 ภาคใตท่ีแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน 

กกกกกกกก2. คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค  

เขต 1 ภาคใตมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร 

 

ขอบเขตการศึกษา 

กกกกกกกก1. ขอบเขตดานประชากร คือ พนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 

ภาคใต จํานวน 315 คน 

กกกกกกกก2. ขอบเขตดานสถานท่ีทําการศึกษา คือ สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต 

จังหวัดเพชรบุรี 

กกกกกกกก3. ขอบเขตดานเวลา 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.1   ศึกษาเอกสาร ตํารา และรายงานการวิจัยตางๆ  2 เดือน 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.2 เตรียมแบบสอบถามและปรับปรุงแกไข  1 เดือน 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.3 เก็บรวบรวมขอมูล     1 เดือน 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.4 วิเคราะหขอมูลและสรุปผล    1 เดือน 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.5 เขียนรายงานและจัดพิมพ    1 เดือน 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกรวมกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก     กกกก 6 เดือน 

กกกกกกกก4. ขอบเขตดานเนื้อหา เนื้อหาของการศึกษาวิจยัคร้ังนี้ประกอบดวย  

กกกกกกกกกกกกกกกก4.1 ลักษณะประชากรศาสตรไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา อายุในการปฏิบัติงาน ตําแหนงท่ีปฏิบัติงาน รายไดตอเดือน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และ

เวลาปฏิบัติงาน  

กกกกกกกกกกกกกกกก4.2 คุณภาพชีวิตในการทํางาน 8 ดาน ไดแก ดานคาตอบแทนท่ีเปนธรรม

และเพียงพอ ดานสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ

และใชความสามารถของตนเอง ดานความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน ดาน

ความสัมพันธอันดีในการทํางานรวมกัน ดานลักษณะการบริหารงาน ดานความสมดุลระหวางชีวิต

การทํางานและชีวิตสวนตัว และดานความภูมิใจในองคกรท่ีมีคุณคาทางสังคม 

กกกกกกกกกกกกกกกก4.3 ความผูกพันตอองคกรของผูท่ีทํางานเปนพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจ

การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต 3 ดาน ไดแก ดานความเช่ือม่ันอยางแรงกลาท่ีจะยอมรับ

เปาหมายและคานิยมขององคกร ดานความเติมใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางมากเพ่ือทํา
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ประโยชนใหกับองคกร ดานความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะรักษาไวซ่ึงความเปนสมาชิกของ

องคกร 

5. กรอบแนวคดิ   

กกกกกกกกจากความเปนมาและความสําคัญของปญหา  ผูทําวิจัยจึงกําหนดกรอบแนวคิดการศึกษา

คุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคกรของผูท่ีทํางานเปนพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจ

การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต ไวดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

นิยามศัพท์ 

คุณภาพชีวติในการทํางาน 
1. ดานคาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ 

2. ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและถูก

สุขลักษณะ 

3. ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและใช

ความสามารถของตนเอง 

4. ดานความกาวหนาและความมั่นคงใน

การทํางาน 

5. ดานความสัมพันธอันดีในการทํางาน

รวมกัน 

6. ดานลักษณะการบริหารงาน 

7. ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางาน

และชีวิตสวนตัว 

8. ดานความภูมิใจในองคกรที่มีคุณคาทาง

สังคม 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพสมรส 

4. ระดับการศึกษา 

5. อายุในการปฏิบัติงาน 

6. ตําแหนงที่ปฏิบัติงาน 

7. รายไดตอเดือน 

8. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

9. เวลาปฏิบัติงาน 

 

ความผูกพนัต่อองค์กร 

1. ความเช่ือม่ันอยางแรงกลาท่ีจะ

ยอมรับเปาหมายและคานิยมของ

องคกร 

2. ความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายาม

อยางมากเพื่อทําประโยชนใหกับ

องคกร  

3. ความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะ

รักษาไวซ่ึงความเปนสมาชิกของ

องคกร 
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กกกกกกกกคุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง การรับรูถึงสภาพความเปนอยูหรือความสุขของ

ชีวิตโดยรวม ซ่ึงเกี่ยวของกับการทํางานท่ีเปนอยูในปจจุบันโดยแบงเปน 8 ดาน ไดแก 

กกกกกกกก1. ดานคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ หมายถึง การไดรับรายได และผลตอบแทน

ท่ีเพียงพอ สอดคลองกับมาตรฐาน ผูปฏิบัติงานรูสึกวาเหมาะสมและเปนธรรม เม่ือเปรียบเทียบ

รายไดจากทางอ่ืน 

กกกกกกก2. ดานสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ หมายถึง การปฏิบัติงานใน

สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม สถานท่ีทํางานไมไดสงผลเสียตอสุขภาพและไมเส่ียงภัยอันตราย 

กกกกกกกก3.   ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและใชความสามารถของตนเอง หมายถึง การ

รับรูถึงโอกาสท่ีสามารถพัฒนาขีดความสามารถของตนจากงานท่ีทํา โดยพิจารณาจากลักษณะงานท่ี

ปฏิบัติ ไดแก งานท่ีใชทักษะและความสามารถท่ีหลากหลาย งานท่ีมีความทาทาย  

กกกกกกกก4. ดานความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน หมายถึง ความเปนไปไดท่ีจะ

เจริญกาวหนาในอาชีพและตําแหนง และทําใหมีความม่ันคงในชีวิต 

กกกกกกกก5. ดานความสัมพันธอันดีในการทํางานรวมกัน หมายถึง การรับรูถึงการเปนท่ียอมรับ

ของผูรวมงาน มีบรรยากาศของความเปนมิตร มีความอบอุนเอ้ืออาทร ปราศจากการแบงแยกเปน

หมูเหลา ผูปฏิบัติงานไดรับการยอมรับและยกยอง และมีโอกาสในการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 

กกกกกกกก6. ดานลักษณะการบริหารงาน หมายถึง การบริหารงานท่ีมีความยุติธรรม มีการปฏิบัติ

ตอบุคคลากรอยางเหมาะสม พนักงานไดรับการเคารพในสิทธิและความเปนปจเจกบุคล 

ผูบังคับบัญชายอมรับความคิดเห็นของพนักงาน บรรยากาศขององคกรมีความเสมอภาคและ

ยุติธรรม 

กกกกกกกก7. ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว หมายถึง ความสมดุลของ

ชวงระยะเวลาท่ีใชในการทํางานและชวงระยะเวลาท่ีไดผอนคลายจากงานท่ีรับผิดชอบ 

กกกกกกกก8. ดานความภูมิใจในองคกรท่ีมีคุณคาทางสังคม หมายถึง การรับรูถึงความภาคภูมิใจท่ี

ไดทํางาน ในองคกรท่ีมีช่ือเสียง และรับรูวาองคกรอํานวยประโยชนและรับผิดชอบตอสังคม 

 

กกกกกกกกความผูกพันต่อองค์กร หมายถึง การแสดงออกถึงความสัมพันธของพนักงานท่ีมีตอ

องคกรท่ีแสดงออกถึงความเช่ือม่ันอยางแรงกลาท่ีจะยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร ความ

เต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางมากเพื่อทําประโยชนใหกับองคกร และความปรารถนาอยางแรง

กลาท่ีจะรักษาไวซ่ึงความเปนสมาชิกขององคกร 
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กกกกกกกกลักษณะประชากรศาสตร์ หมายถึง สถานภาพของบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ 

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุในการปฏิบัติงาน ตําแหนงท่ีปฏิบัติงาน รายไดตอเดือน 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และเวลาปฏิบัติงาน 

กกกกกกกกความสัมพนัธ์ หมายถึง ความเกี่ยวของ สอดคลองกันระหวางลักษณะประชากรศาสตร

และคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟา

สวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต 

กกกกกกกกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หมายถึง หนวยงานรัฐวิสาหกิจดานสาธารณูปโภค สาขา

พลังงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภาระหนาท่ีหลักคือ การผลิต จัดใหไดมา จัดสงและจําหนาย

พลังงานไฟฟาใหแกประชาชน ธุรกิจและอุตสาหกรรมตางๆ ในเขตจําหนาย 73 จังหวัดท่ัวประเทศ 

ยกเวน กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ในท่ีนี้ศึกษาเฉพาะการการไฟฟาสวนภูมิภาค 

เขต 1 ภาคใต   

กกกกกกกกพนักงานองค์กรรัฐวิสาหกิจ หมายถึง บุคคลท่ีปฏิบัติงานใหกับองคกรรัฐวิสาหกิจใน

ท่ีนี้จะหมายถึง องคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต โดยไดรับการแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

กกกกกกกก1. ทําใหทราบถึงคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคกรของพนักงาน

องคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต 

กกกกกกกก2. ทําใหทราบถึงความสัมพันธระหวางลักษณะประชากรศาสตรและคุณภาพชีวิตใน

การทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 

ภาคใต 

กกกกกกกก3. ขอมูลท่ีไดรับจากการวิจัยคร้ังนี้ ผูบริหารองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค 

เขต 1 ภาคใต และพื้นท่ีอ่ืนๆ สามารถนําขอมูลมาประกอบในการพิจารณาวางแผนปรับปรุงแกไข

และสงเสริมใหพนักงานในองคกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เพื่อเปนประโยชนในการทํางานท่ีมี

ประสิทธิภาพตอองคกรไดมากยิ่งข้ึน 

กกกกกกกก4. ผูท่ีสนใจในการวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคกร 

สามารถนําไปเปนแนวทางในการศึกษาคร้ังตอไปได 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

กกกกกกกกการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคกร กรณีศึกษา พนักงาน

องคกรรัฐวิสาหกิจ การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต มีจุดมุงหมายท่ีจะทราบวาความสัมพันธ

ระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคกรของพนักงาน จากการคนควา จาก

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ คณะผูศึกษาไดเลือกแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยตอไปนี้มา

เปนกรอบในการศึกษา ไดแก 

กกกกกกกก1. คุณภาพชีวิตในการทํางาน 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.1 ความหมายและความสําคัญของคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

กกกกกกกกกกกกกกก  1.2 ปจจัย แนวคิดและทฤษฏีท่ีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีมี 

อิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

กกกกกกกก2. ความผูกพันตอองคกร 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.1 ความหมายและความสําคัญของความผูกพันตอองคกร 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.2 ปจจัย แนวคิดและทฤษฏีท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคกร 

กกกกกกกก3. แนวคิดและทฤษฏีท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอ

องคกร 

กกกกกกกก4. พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคการเขต 1 ภาคใต จังหวัดเพชรบุรี 

 

1. คุณภาพชีวติในการทาํงาน 

กกกกกกกก1.1 ความหมายและความสําคญัของคุณภาพชีวติในการทาํงาน 

กกกกกกกกความหมายของคุณภาพชีวติในการทาํงาน 

กกกกกกกกจากการศึกษาคนควาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานพบวา

มีผูสนใจศึกษาเปนจํานวนมาก โดยผูท่ีไดสนใจศึกษานั้นไดใหแนวคิดและความหมายท่ีเกี่ยวกับ

คุณภาพชีวิตในการทํางานไวแตกตางกัน ซ่ึงผูศึกษาไดรวบรวมความหมายท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา

คร้ังนี้ ไดดังนี้ 

กกกกกกกก  
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 กกกกกกกกความหมายทางกวางของคุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง ส่ิงตางๆท่ีเกี่ยวของกับ

ชีวิตการทํางานซ่ึงประกอบดวย คาจาง ช่ัวโมงในการทํางาน สภาพแวดลอมการทํางาน  

ผลประโยชน ความกาวหนาในการทํางาน และการมีมนุษยสัมพันธ ส่ิงเหลานี้ลวนแตเปนแรงจูงใจ

และความพึงพอใจสําหรับพนักงาน 

กกกกกกกกคุณภาพชีวิตในการทํางานมีความหมายอยางแคบ คือผลท่ีมีตอพนักงานซ่ึงหมายถึงการ

ปรับปรุงในองคกรและลักษณะงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งพนักงานควรไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

สําหรับสงเสริมระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของแตละบุคคล และรวมถึงความตองการของ

พนักงานในเร่ืองความพึงพอใจในการงานมีสวนรวมในการตัดสินใจท่ีจะมีผลตอสภาพการทํางาน 

กกกกกกกกคุณภาพชีวิตในการทํางานมีความหมายครอบคลุมถึงวิธีการ แนวปฏิบัติ หรือ

เทคโนโลยีท่ีเสริมสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีกอใหเกิดความพึงพอใจมากข้ึน ในการปรับปรุง

ผลลัพธท้ังองคกรและปจเจกบุคคล (ผจญ เฉลิมสาร 2540, อางถึงใน กริชเพชร ชัยชวย 2544: 9) 

กกกกกกกกคุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of Work Life) หรือ QWL หมายถึงการประเมิน

สถานะในลักษณะตางๆของงาน ซ่ึงจะเกี่ยวของกับการสรางสมดุลระหวางงานและชีวิตของบุคคล 

คุณภาพชีวิตในการทํางานจะใหความสําคัญกับผลงานท่ีมีตอบุคคล และประสิทธิภาพขององคกร 

รวมท้ังความพึงพอใจของบุคลากรกับการแกปญหา และการตัดสินใจขององคกร นอกจากนี้

คุณภาพชีวิตในการทํางานจะมีผลกระทบตอบุคลและองคกรท้ังในระดับมหาภาคและจุลภาค 

โดยเฉพาะในปจจุบันท่ีคุณภาพชีวิตในการทํางานกลายเปนประเด็นสําคัญทางสังคมและเทคโนโลยี 

ท่ีบุคคลและองคกรตางก็เปนสวนหนึ่งของสังคมท่ีจะตองอยูรวมกันและเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน(ณัฏฐ

พันธ เขจรนันทน 2551: 109) 

กกกกกกกกความสําคญัของคุณภาพชีวติในการทาํงาน 

กกกกกกกกการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานเร่ิมข้ึนในประเทศตะวันตก ในชวงตอของสังคม 

อุตสาหกรรมและสังคมสารสนเทศ เนื่องจากปญหาระหวางการทํางานและคุณภาพชีวิตของบุคคล 

ซ่ึง เดวิส (Davis etal 1975, อางถึงใน ณัฏฐพันธ เขจรนันทน 2551: 109-110) ไดกลาววา การศึกษา 

คุณภาพชีวิตในการทํางานเกิดข้ึนจากการตื่นตัวในสหรัฐฯ ในชวงทศวรรษท่ี 1970 เนื่องจาก

เปาหมายสําคัญ 3 ประการคือ 

กกกกกกกก1. การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของคนอเมริกันในปจจุบันกับอดีต และ

เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของคนอเมริกันกับประชากรของประเทศอุตสาหกรรมอ่ืน 

กกกกกกกก2. เพื่อกําหนดกลยุทธในการยกระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานใหกับแรงงานใน

สหรัฐฯ 
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กกกกกกกก3. เพื่อรักษาและพัฒนาตราผลิตภาพและประสิทธิภาพขององคกร ผานความรวมมือ

ของสมาชิกในองคกร 

กกกกกกกกปจจุบันกระแสการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานไดรับการยอมรับ และไดรับความ

สนใจในหลายประเทศ รวมท้ังประเทศไทย โดยองคกรตางๆในประเทศไทยไดตระหนักถึง

ความสําคัญ และความสําคัญของทัพยากรมนุษยและการอยูรวมกันในสังคม ท่ีธุรกิจไมสามารถ

สรางกําไรไดจากการเรงเราใหแรงงานปฏิบัติงานเพียงดานเดียว แรงงานสมควรท่ีจะตองมีชีวิตท่ี

นอกเหนือจากงาน ตลอดจนตระหนักถึงประโยชนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีมีตอ

บุคคลกลุมตางๆ ซ่ึงเราสามารถสรุปไดดังนี้  

กกกกกกกก1. สรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานใหกับพนักงาน 

กกกกกกกก2. สรางความจงรักภักดี การมีสวนรวม และการเปนประชาชนขององคกร 

กกกกกกกก3. พัฒนาผลิตภาพในการดําเนินงานขององคกรท้ังระดับบุคคล ระดับหนวยงาน และ

ระดับองคกร 

กกกกกกกก4. สรางความสัมพันธท่ีดีระหวางบุคคลและองคกร 

กกกกกกกก5. สรางภาพลักษณท่ีดีขององคกรท่ีมีตอสมาชิกและสังคม 

กกกกกกกก6. เพิ่มโอกาสในการเติบโตและขยายธุรกิจผานความเช่ือถือและความเช่ือใจของชุมชน 

กกกกกกกก7. ชวยลดปญหาสังคมท้ังในระดับชุมชนและระดับประเทศ 

กกกกกกกกถึงแมโครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางานจะยังไมไดรับความสําคัญและเกิด

ข้ึนกับทุกองคกรในประเทศไทย แตก็ไดรับความสนใจและนําไปประยุกตเพิ่มข้ึนท้ังโดยทางตรง

และทางออมในองคกรท้ังภาคราชการและเอกชน นอกจากนี้ยังเปนท่ีนายินดีท่ีหลายหนวยงานให

ความสนใจและนํามาเปนนโยบายหลัก โดยเฉพาะท้ังภาคราชการท่ีสงเสริมการสรางคุณภาพชีวิต

ของประชาชนโดยการออกกฎหมาย ระเบียบขอปฏิบัติ และการรณรงคในเชิงสรางสรรค เพื่อให

องคกรตางๆมองเห็นความสําคัญ และมีสวนสงเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน (ณัฏฐพันธ  

เขจรนันทน 2551: 109-110) 

กกกกกกกกการท่ีบุคคลแตละบุคคลไดใชชีวิตการทํางานอยูกับส่ิงท่ีตนเองพอใจก็จะทําใหมีสภาพ

จิตใจและอารมณท่ีดี ซ่ึงสงผลใหทํางานดีตามไปดวย ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีแตละองคกรจะตอง

ศึกษาหรือแสวงหาหนทางใหเกิดความสอดคลองตองกันของความพึงพอใจระหวาง พนักงานและ

องคกร เพื่อใหองคกรสามารถบรรลุเปาหมายสูงสุด เราคงไดยินไดฟงหรือเห็นภาพความขัดแยง 

ภาพการหยุดงานเพื่อประทวงหรือเรียกรองสิทธิอันพึงมีพึงไดของผูใชแรงงานอยูเสมอ หรือ

เหตุการณในบางประเทศท่ีมีการประทวงจนเกิดเปนเร่ืองราวใหญโตข้ึน นั่นเปนเพราะผูใชแรงงาน 
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มีความรูสึกวากําลังถูกลิดรอนสิทธ คุณภาพชีวิตในการทํางานต่ําลง ผลท่ีตามมาคือ ความเสียหาย

อยางใหญหลวงท่ีเกิดข้ึน ไมวาจะเปนเร่ืองของการผลิตท่ีตองหยุดชะงัก จนมีผลทําใหการสงออก

ไมสามารถดําเนินการไปตามเปาหมายได ซ่ึงนอกจากองคกรจะตองสูญเสียรายไดจํานวนมหาศาล

แลว พนักงานเองก็ตองประสบความลําบาก และขาดรายได อีกท้ังสงผลกระทบตอสังคมและ

ประเทศชาติโดยรวมดวย (ผจญ เฉลิมสาร: 2552) 

 

กกกกกกกก1.2 ปัจจัย แนวคดิและทฤษฏีทีเ่กีย่วกบัคุณภาพชีวติในการทาํงานทีมี่อทิธิพลต่อคุณภาพ

ชีวติในการทาํงาน 

กกกกกกกกการสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีในสถานท่ีทํางานนั้น เปนเร่ืองของความพรอมของบุคคลสอง

ฝาย คือฝายองคกรและนายจาง และฝายพนักงานหรือลูกจางท่ีพรอมจะหันหนาเขาหากันเพ่ือคิดหา

แนวทางท่ีจะนําไปสูเปาหมายขององคกร โดยท่ีท้ังสองฝายตางมีความพึงพอใจดวยกัน 

กกกกกกกกการสรางความพึงพอใจในการทํางานนั้น สามารนําแนวคิดและทฤษฏีท่ีเกี่ยวกับ

คุณภาพชีวิตในการทํางาน ของ วอลตัน (Walton 1973: 12-16) มาเปนเคร่ืองชวยกําหนดวาบุคคลท่ี

มีคุณภาพชีวิตการทํางานตองมีขอบงช้ี 8 ดาน เปนเกณฑ ดังนี้ 

กกกกกกกก1. การไดรับคาตอบแทนท่ีเพียงพอและเปนธรรม (Adequate and Fair Compensation)  

คาตอบแทนเปนส่ิงหนึ่งท่ีบงบอกถึงคุณภาพชีวิตการทํางานไดเนื่องจากบุคคลทุกคนมีความ

ตองการทางเศรษฐกิจและจะมุงทํางานเพ่ือใหไดรับการตอบสนองทางเศรษฐกิจ ซ่ึงความตองการนี้

เปนส่ิงจําเปนสําหรับการมีชีวิตรอด บุคคลซ่ึงนอกจากจะสรางความคาดหมายในคาตอบแทน

สําหรับตนแลวยังมองในเชิงเปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืนในประเภทของงานแบบเดียวกัน ดังนั้นเกณฑ

ในการตัดสินเกี่ยวกับคาตอบแทนท่ีจะบงช้ีมีคุณภาพชีวิตการทํางานนั้นจะพิจารณาในเร่ือง 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.1 คาตอบแทนท่ีเพียงพอ (Adequate Pay) หมายถึง คาตอบแทนท่ีไดจาก

การทํางานนั้นเพียงพอท่ีจะดํารงชีวิตตามมาตรฐานและสังคม 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.2 คาตอบแทนท่ีเหมาะสมเปนธรรม (Fair Pay) หมายถึง ซ่ึงประเมิน

ความสัมพันธระหวางคาตอบแทนกับลักษณะงานพิจารณาไดจากการเปรียบเทียบคาตอบแทนท่ี

ไดรับจากงานของตนกับงานอ่ืนท่ีมีลักษณะคลายๆกัน 

กกกกกกกก2. สภาพแวดลอมการทํางานท่ีดีมีความปลอดภัยและสงเสริมคุณภาพ (Safe and 

Healthy Working Condition) หมายถึง การจัดสภาพแวดลอมตาง ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกสบาย

และความปลอดภัยแกพนักงาน สุขภาพของพนักงานจัดเปนปจจัยสําคัญตอการทํางานเปนอยางยิ่ง 

เพราะถาพนักงานมีรางกายท่ีออนแอก็ไมสามารถจะปฏิบัติงานใด  ๆ  สําเร็จลุลวงไปได   ในทํานอง 
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เดียวกันถาภาวะจิตใจของพนักงานอยูในสภาพท่ีไมม่ันคง มีความทุกขทางใจ ก็ไมสามารถ

ปฏิบัติงานใหองคกรไดเชนกัน สภาพแวดลอมในท่ีทํางานนับตั้งแตสถานท่ี อุปกรณเคร่ืองใช

สํานักงาน แสงสวาง อุณหภูมิจากเคร่ืองปรับอากาศ ระดับเสียง และกระบวนการในการทํางาน ส่ิง

เหลานี้มีผลกระทบตอความปลอดภัยและสุขภาพกายสุขภาพใจของพนักงานทุกคน ดังนั้น การจัด

สภาพแวดลอมในท่ีทํางานท่ีดีและเหมาะสม จะมีสวนชวยใหพนักงานไดทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพ ชวยลดอุบัติเหตุในการทํางานไดระดับหนึ่ง และการจัดสภาพการทํางานจะเปนปจจัย

ท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจในงานดวย 

กกกกกกกก3. ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน (Future Opportunity for Continued Growth 

and Security) หมายถึง งานท่ีผูปฏิบัติไดรับมอบหมายจะมีผลตอการคงไว และการขยาย

ความสามารถของตนเองใหไดรับความรูและทักษะใหมๆ จะมีแนวทางหรือโอกาสในการเล่ือน

ตําแหนงหนาท่ีท่ีสูงข้ึน ในลักษณะของคุณภาพชีวิตการทํางาน ตัวบงช้ีเร่ืองความกาวหนาและความ

ม่ันคงในการทํางานมีเกณฑการพิจารณา คือ 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.1 มีการทํางานท่ีมีพัฒนา หมายถึง ไดรับผิดชอบ ไดรับมอบหมายงานมาก

ข้ึน 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.2 มีแนวทางกาวหนา หมายถึง มีความคาดหวังท่ีจะไดรับการเตรียม

ความรูทักษะเพื่องานในหนาท่ีท่ีสูงข้ึน 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.3 โอกาสความสําเร็จเปนความกาวหนาของโอกาสท่ีจะทํางานใหประสบ

ผลสําเร็จในองคการหรือในสายงานอาชีพอันเปนท่ียอมรับของผูรวมงาน สมาชิกครอบครัวหรือผูท่ี

เกี่ยวของอ่ืนๆ 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.4 ความม่ันคง หมายถึง มีความม่ันคงของการวาจางและรายไดท่ีจะไดรับ 

กกกกกกกก4. โอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง (Immediate Opportunity to Us and 

Develop Human Capacities) เปนการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลในการทํางานนี้ เปนการให

ความสําคัญเกี่ยวกับการศึกษา การอบรม การพัฒนาการทํางานและอาชีพของบุคคล เปนส่ิงบงบอก

ถึงคุณภาพชีวิตการทํางานประการหนึ่ง ซ่ึงจะทําใหบุคคลสามารถทําหนาท่ีโดยใชศักยภาพท่ีมีอยู

อยางเต็มท่ีเหมาะสมพึงกระทําเปนผลใหบุคคลประสบความสําเร็จในชีวิต 

กกกกกกกกการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลนี้ในดานทักษะความรู ท่ีจะทําใหงานมีคุณภาพ

สามารถพิจารณาจากเร่ืองตางๆ ดังนี้ 

กกกกกกกกกกกกกกกก4.1 ความเปนอิสระหรือการเปนตัวของตัวเอง หมายถึง ความมากนอยท่ี

ผูปฏิบัติงานมีอิสระ สามารถควบคุมงานดวยตนเอง 
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กกกกกกกกกกกกกกกก4.2 ทักษะท่ีซับซอน เปนการพิจารณาความมากนอยของงานท่ีผูปฏิบัติได

ใชความรูความชํานาญมากข้ึนกวาท่ีจะปฏิบัติดวยทักษะคงเดิม เปนการขยายขีดความสามารถใน

การทํางาน 

กกกกกกกกกกกกกกกก4.3 ความรูใหมและความเปนจริงท่ีเดนชัด หมายถึง บุคคลไดรับการพัฒนา

ใหรูจักหาความรูเกี่ยวกับกระบวนการทํางานและแนวทางตางๆ ในการปฏิบัติงานและผลท่ีจะ

เกิดข้ึนจากแนวทางนั้นๆ เพื่อทําใหบุคคลมีการคาดคะเนเลือกแนวทางปฏิบัติงานและผลท่ีเกิดข้ึน

อยางถูกตองและเปนท่ียอมรับ 

กกกกกกกกกกกกกกกก4.4 ภารกิจท้ังหมดของงาน หมายถึง การพิจารณาสมรรถภาพของบุคคลท่ี

เกี่ยวกับการทํางาน ผูปฏิบัติจะไดรับการพัฒนาใหมีความรูความชํานาญท่ีจะปฏิบัติงานนั้นไดดวย

ตนเองทุกข้ันตอนมิใชปฏิบัติไดเปนบางสวนของงาน 

กกกกกกกกกกกกกกกก4.5 การวางแผน หมายถึง บุคคลท่ีมีสรรถภาพในการทํางาน ตองมีการ

วางแผนท่ีดีในการปฏิบัติกิจกรรมการทํางาน 

กกกกกกกก5. การทํางานรวมกันและความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน (Social Integration in the Work 

Organization) การทํางานรวมกันเปนการท่ีผูปฏิบัติงานเห็นวาตนเองมีคุณคา สามารถปฏิบัติงานให

สําเร็จได มีการยอมรับและรวมมือกันทํางานดวยดี ซ่ึงเปนการเกี่ยวของกับสังคมขององคกร

ธรรมชาติ ความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกรมีผลตอบรรยากาศในการทํางานซ่ึงมีลักษณะ 

ดังกลาวดังนี้ พิจารณาไดจากความเปนอิสระจากอคติ เปนการพิจารณาการทํางานรวมกัน โดย

คํานึงถึงทักษะความสามารถ ศักยภาพของบุคคล ไมควรยึดถือเร่ืองสวนตัวมากกวาความสามารถใน

การทํางาน 

กกกกกกกกกกกกกกกก5.1 ไมมีการแบงช้ันวรรณะในองคกรหรือทีมงาน 

กกกกกกกกกกกกกกกก5.2 การเปล่ียนแปลงในการทํางานรวมกัน คือ ควรมีความรูสึกวาบุคคลทุก

คนมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีกวาเดิมได 

กกกกกกกกกกกกกกกก5.3 มีการสนับสนุนในกลุม คือ มีลักษณะการทํางานท่ีชวยเหลือซ่ึงกันและ

กัน มีความเขาใจในลักษณะของบุคคลในการสนับสนุนทางอารมณ สังคม 

กกกกกกกกกกกกกกกก5.4 มีความรูสึกวาการทํางานรวมกันท่ีดีในองคกรมีความสําคัญ 

กกกกกกกกกกกกกกกก5.5 มีการติดตอส่ือสารในลักษณะเปดเผย คือ สมาชิกในองคกร หรือ บุคคล

ท่ีทํางานควรแสดงความคิดเห็นความรูสึกของตนเองอยางแทจริงตอกัน 

กกกกกกกก6. สิทธิสวนบุคล (Constitutionalism in the Work Organization) หมายถึง การบริหาร

จัดการท่ีใหเจาหนาท่ีหรือพนักงาน  ไดมีสิทธิในการปฏิบัติตามขอบเขตท่ีไดรับมอบหมายและ 
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แสดงออกในสิทธิซ่ึงกันและกัน หรือการกําหนดแนวทางในการทํางานรวมกัน บุคคลตองไดรับ

การเคารพในสิทธิสวนตัวเปนองคประกอบหนึ่งของการบงช้ีคุณภาพชีวิตการทํางานซ่ึงสามารถ

พิจารณาไดจาก 

กกกกกกกกกกกกกกกก6.1 ความเฉพาะของตน เปนการปกปองขอมูลเฉพาะของตนในลักษณะการ

ปฏิบัติงาน ผูบริหารอาจตองการขอมูลตาง เพื่อการดําเนินงาน ซ่ึงผูปฏิบัติก็จะใหขอมูลเฉพาะท่ี

เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน มีสิทธิท่ีจะไมใหขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเปนเฉพาะสวนตัว ครอบครัวซ่ึงไม

เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 

กกกกกกกกกกกกกกกก6.2 มีอิสระในการพูด คือ การมีสิทธิท่ีจะพูดถึงการปฏิบัติงาน นโยบาย 

เศรษฐกิจ หรือสังคมขององคการตอผูบริหาร โดยปราศจากความกลัววาจะมีผลตอการพิจารณา

ความดีความชอบของตน 

กกกกกกกกกกกกกกกก6.3 มีความเสมอภาค เปนการพิจารณาถึงความตองการรักษาความเสมอ

ภาคในเร่ืองของบุคคล กฎระเบียบ ผลท่ีพึงไดรับ คาตอบแทนและความม่ันคงในงาน 

กกกกกกกกกกกกกกกก6.4 ใหความเคารพตอหนาท่ี ความเปนมนุษยของผูรวมงาน 

กกกกกกกก7. ความสมดุลระหวางงานและชีวิตสวนตัว (Balance Role of Work and Personal Life) 

การทํางานเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งในชีวิตคน และเปนส่ิงท่ีควรตระหนักถึงเปนอยางยิ่งเพราะบาง

คนทุมเทตนเองใหกับการทํางานโดยทอดท้ิงสวนอ่ืน ๆ ไปหมด ทําใหการทํางานกลายเปนภัยบ่ัน

ทอนชีวิตตัวเองโดยไมจําเปน ซ่ึง บุญแสง ชีระภาการ (2533: 304) ไดแบงชีวิตคนออกเปน 4 สวน 

ไดแก 

กกกกกกกกกกกกกกกก7.1 ชีวิตสวนตัว เปนสวนท่ีเราทําอะไรใหตนเองหรือใหครอบครัว เชน 

พักผอนหยอนใจ ออกกําลังกาย โดยคนเรานั้นตองมีชีวิตสวนหนึ่งท่ีเปนของตัวเองและครอบครัวจึง

จะถือวาเปนชีวิตท่ีสมบูรณ 

กกกกกกกกกกกกกกกก7.2 ชีวิตสังคม คนเรานั้นจะใชชีวิตท้ังหมดเพ่ือสวนตัวและครอบครัวเพียง

อยางเดียวไมได เพราะเราไมสามารถมีชีวิตอยูตามลําพังได จําเปนตองคบหาสมาคมหรือติดตอกับ

ผูอ่ืนไมวาจะเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งอยูเสมอ 

กกกกกกกกกกกกกกกก 7.3 ชีวิตการทํางาน ผูท่ีทําประโยชนใหแกผูอ่ืนโดยส้ินเชิงโดยไมมีเวลา

เปนของตนเองหรือไมมีเวลาทํางานประกอบอาชีพเลย ก็นับวายังเปนผูท่ีมีชีวิตไมเต็มสมบูรณอยูดี 

ผูท่ีมีชีวิตเต็มสมบูรณจําเปนตองทํางาน ในท่ีนี้อาจเปนงานอดิเรกซ่ึงทําเพื่อความเพลิดเพลินก็ได 

กกกกกกกกกกกกกกกก7.4 ชีวิตสวนท่ีเปนการเพิ่มพูนความรู คนเรานั้นนอกจากจะมีชีวิตท้ัง

สวนตัว สังคม และการทํางานแลว ก็ยังไมเพียงพอ จําเปนท่ีจะตองแสวงหาความรูอยูเสมอ ซ่ึงอาจ



15 

 

 

เปนการเรียนรูจากสถาบันการศึกษา ประสบการณของตนเอง การพูดคุย การเขาฝกอบรมอาชีพ 

เปนตน 

กกกกกกกกการบริหารเวลานับเปนส่ิงสําคัญสําหรับการสรางความสมดุลในชีวิต โดย วิรัช สงวน

วงศวาน (2533: 37-38) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารเวลาไววา เปนการวางแผนการใชเวลาวา

เปนเร่ืองของการกําหนดกิจกรรมท่ีตองทําไวลวงหนา มีการกําหนดเปาหมายอยางชัดเจน โดย

จะตองกระทําอยางตอเนื่อง ซ่ึงการจัดกิจกรรมเพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดข้ึนจะเปนจริงได ก็

ตอเม่ือมีการกระทํากิจกรรมในแนวทางเดียวกันกับเปาหมายท่ีตั้งไวตามลําดับความสําคัญ พนักงาน

ควรท่ีจะคํานึงถึงการดําเนินชีวิตในแตละดานใหมีความสมดุลและสอดคลองกับสภาพความเปนอยู 

ไมทุมเทชีวิตใหดานใด ดานหนึ่งมากเกินไป ท้ังนี้เพ่ือใหสามารถดํารงตนอยูไดอยางมีความสุข 

เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ลงตัวและเหมาะสม 

กกกกกกกก8. ความเปนประโยชนตอสังคมของงานและองคกร (The Social Relevance of the 

Work life) หมายถึง กิจกรรมการทํางานท่ีดําเนินไปในลักษณะท่ีไดรับผิดชอบตอสังคม ซ่ึง

กอใหเกิดการเพิ่มพูนคุณคาความสําคัญของงานและอาชีพของผูปฏิบัติ เชน ความรูสึกของกลุม

ผูปฏิบัติงานท่ีรับรูวา องคกรของตนไดมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมเกี่ยวกับผลผลิต การจํากัดของ

เสีย เทคนิคทางการตลาด การมีสวนรวมในการรณรงคดานการเมืองและอ่ืนๆ 

กกกกกกกกสมยศ นาวีการ (2538: 6) คุณลักษณะของคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดีจะประกอบดวย 

กกกกกกกกกกกกกกกก1. ความม่ันคง 

กกกกกกกกกกกกกกกก2. ผลตอบแทนท่ีเปนธรรม 

กกกกกกกกกกกกกกกก3. ความยุติธรรมภายในสถานท่ีทํางาน 

กกกกกกกกกกกกกกกก4. งานท่ีนาสนใจและทาทาย 

กกกกกกกกกกกกกกกก5. การมอบหมายหลายดาน 

กกกกกกกกกกกกกกกก6. การควบคุม สถานท่ีทํางานและตนเอง 

กกกกกกกกกกกกกกกก7. ความทาทาย 

กกกกกกกกกกกกกกกก8. ความรับผิดชอบ 

กกกกกกกกกกกกกกกก9. โอกาสเรียนรูและเจริญเติบโต 

กกกกกกกกกกกกกกกก10. การรูผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึน 

กกกกกกกกกกกกกกกก11. อํานาจหนาท่ี 

กกกกกกกกกกกกกกกก12. การยกยอง 

กกกกกกกกจากท่ีไดกลาวมาท้ังหมดนี้ จะเห็นไดวาการสรางคุณภาพชีวิตในการทํางาน เปนส่ิงท่ี 
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จําเปนและมีความสําคัญอยางยิ่ง คุณภาพชีวิตในการทํางานในลักษณะของความพึงพอใจในการ

ทํางานนั้น จะสงผลตอการปฏิบัติงาน และยังเปนส่ิงจูงใจใหเกิดความตองการทํางาน ซ่ึงนําไปสู

ประสิทธิภาพและเกิดการเพิ่มผลผลิตของบริษัทหรือองคกรในท่ีสุด สงผลตอเศรษฐกิจโดยรวมของ

ประเทศอีกดวย (ผจญ เฉลิมสาร: 2552) 

 

2. ความผูกพนัต่อองค์กร 

กกกกกกกก2.1 ความหมายและความสําคญัของความผูกพนัต่อองค์กร 

กกกกกกกกศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541: 96) ใหความหมายความผูกพันองคกร หรือความ

จงรักภักดีตอองคกร (Organizational commitment) หมายถึงระดับของความตองการท่ีจะมีสวนรวม

ในการทํางานใหกับหนวยงานหรือองคกรท่ีตนเองเปนสมาชิกอยูอยางเต็มกําลังความสามารถและ

ศักยภาพท่ีมีอยู หรือหมายถึง ระดับท่ีพนักงานเขามาเกี่ยวของกับเปาหมายขององคกรและตองการ

รักษาสภาพความปรารถนาท่ีจะเปนสมาชิกขององคกร บุคคลใดมีความรูสึกผูกพันกับองคกรสูง 

คนเหลานั้นจะมีความรูสึกวาเขาเปนสวนหนึ่งขององคกร  

กกกกกกกกกรองแกว อยูสุข (2533: 35) ไดกลาวไววา ความผูกพันกับองคกร (Organizational 

commitment) เปนประเภทหนึ่งของทัศนคติของบุคคลท่ีมีตองาน คือถาองคกรใหพนักงานไดมาก

ข้ึนไปอีก เชน ชวยทําใหเขาทํางานไดสําเร็จเปนท่ียกยองนับถือ เจริญในหนาท่ีการงาน และตัว

องคกรก็เจริญเติบโต ซ่ึงทําใหพนักงานมีหนามีตาดวย พนักงานก็จะเกิดทัศนคติท่ีดีตอองคกรถึง

ขนาดมีความจงรักภักดี (Loyalty) และเกิดความผูกพัน ตองการท่ีจะเห็นองคกรบรรลุเปาหมาย และ

แมเม่ือองคกรกําลังอยูในฐานะวิกฤติอันเนื่องจากปจจัยตาง ๆ เชน เศรษฐกิจตกต่ํา ฯลฯ ก็จะพยายาม

ชวยกันแกปญหา ไมคิดจะลาออกไปหางานใหม เชนนี้ เปนตน  

กกกกกกกกวิเชียร วิทยอุดม (2547: 36) ใหคําจํากัดความวา ความผูกพันองคกร (Organizational 

commitment) คือ สถานะซ่ึงพนักงานตองการท่ีจะเห็นองคกรบรรลุเปาหมายในฐานะท่ีเขาเปน

สมาชิกคนหนึ่งขององคกร พนักงานจะเกิดทัศนคติท่ีดีตอองคกร ถึงขนาดมีความผูกพัน 

(Commitment) และจงรักภักดี (Loyalty) ตอองคกร ใครท่ีจะเห็นความกาวหนาขององคกร ตราบ

เทาท่ีองคกรยังสรางความพอใจใหกับพนักงานอยู แตเม่ือไรความไมพอใจแผขยายไปท่ัวท้ังองคกร 

พนักงานก็มีแนวโนมท่ีจะลาออกจากองคกรไดมากข้ึน  

กกกกกกกกภรณี (กีรติบุตร) มหานนท (2529: 94) ไดอธิบายวาความผูกพันในองคกรสามารถแยก

ออกไดเปน 2 ลักษณะคือ ความผูกพันเปนทางการตอองคกร (Formal attachment) ซ่ึงแสดงออก

โดยการไปปรากฏตัวทํางานตามเวลาท่ีกําหนด และความผูกพันทางจิตใจและความรูสึก 
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 (Commitment) ซ่ึงหมายถึงพนักงานมีความผูกพัน หรือสนใจอยางจริงจังตอเปาหมาย คานิยม และ

วัตถุประสงคของนายจาง โดยมีทัศนคติท่ีดีตอนายจางและเต็มใจท่ีจะทุมเทพลังในการทํางานเพื่อ

องคกรจะไดบรรลุถึงเปาหมายไดสะดวกข้ึน 

 

กกกกกกกก2.2 ปัจจัยทีมี่อทิธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์กร 

กกกกกกกกการเกิดความผูกพันตอองคกรมีปจจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงในแตละองคกรจะมีความ

แตกตางกันไปตามตัวแปรตางๆท่ีถูกนํามาใชศึกษานั้นๆ เชน ลักษณะขององคกร สภาพแวดลอม

ภายในองคกร ภาวะผูนํา วัฒนธรรมองคกร คานิยม เช้ือชาติ เปนตน ซ่ึงตัวแปรท่ีถูกนํามาใชในการ

หาความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรนั้นจะแตกตางไปตามความสนใจของนักวิชาการแตละ

คนโดยตัวอยางปจจัยท่ีเกี่ยวของกับความผูกพันของพนักงานมีรายละเอียด ซ่ึงจะกลาวตอไป 

กกกกกกกกวิชัย โถสุวรรณจินดา (2535: 75-78) กลาววาปจจัยท่ีผูบริหารองคกรจะจูงใจให

พนักงานทํางานกับองคกรนั้น ตองประกอบดวย 11 ปจจัย ดังนี้ 

กกกกกกกกกกกกกกกก1. งานท่ีมีลักษณะทาทายความสามารถ 

กกกกกกกกกกกกกกกก2. การมีสวนรวมในการวางแผน 

กกกกกกกกกกกกกกกก3. การใหการยกยอง 

กกกกกกกกกกกกกกกก4. การใหความรับผิดชอบ 

กกกกกกกกกกกกกกกก5. ความม่ังคงและปลอดภัย 

กกกกกกกกกกกกกกกก6. ความเปนอิสระในการทํางาน 

กกกกกกกกกกกกกกกก7. การเติบโตดานสวนตัว 

กกกกกกกกกกกกกกกก8. โอกาสในการกาวหนา 

กกกกกกกกกกกกกกกก9. เงินตอบแทนในการทํางาน 

กกกกกกกกกกกกกกกก10. สภาพการทํางานท่ีด ี

กกกกกกกกกกกกกกกก11. การแขงขัน 

กกกกกกกกบารอนใหทัศนะวา ความผูกพันตอองคกรเปนทัศนคติท่ีมีตอองคกร ซ่ึงแตกตางจาก

ความพึงพอใจในงาน กลาวคือ ความพึงพอใจในงานสามารถเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วตาม

สภาพการทํางาน แตความผูกพันตอองคกรเปนทัศนคติท่ีมีความม่ันคงมากกวานั่นคือ เปนทัศนคติท่ี

คงอยูในชวงเวลานานแตความผูกพันตอองคกรก็เกิดจากปจจัยตางๆท่ีคลายคลึงกับความพงึพอใจใน

การทํางาน 4 ปจจัยดังนี้ 

กกกกกกกก1. เกิดจากลักษณะงาน เชน การไดรับความรับผิดชอบอยางมาก ความเปนอิสระสวน 
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ตัวอยางมากในงานท่ีไดรับ ความนาสนใจและความหลากหลายในงาน ส่ิงเหลานี้จะทําใหเกิด

ความรูสึกผูกพันตอองคกรในระดับสูง  สวนความกดดันและความคลุมเครือในบทบาทท่ีเกี่ยวกับ

งานของตนเอง จะทําใหความรูสึกผูกพันตอองคกรในระดับสูง สวนความกดดันและความ

คลุมเครือในบทบาทท่ีเกี่ยวกับงานของตนเอง  จะทําใหรูสึกผูกพันตอองคกรในระดับต่ํา 

กกกกกกกก2. เกิดจากโอกาสในการหางานใหม การไดรับโอกาสอยางมากในการหางานใหม และ

มีทางเลือก จะทําใหบุคคลมีแนวโนมท่ีจะมีความผูกพันตอองคกรในระดับต่ํา 

กกกกกกกก3. เกิดจากลักษณะสวนบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคคลท่ีมีอายุมาก ซ่ึงมีระยะเวลาใน

การทํางานนาน และมีตําแหนงในระดับสูงๆ และคนท่ีมีความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานของ

ตนเองมีแนวโนมมีความผูกพันตอองคกรในระดับสูง 

กกกกกกกก4. เกิดจากสภาพการทํางานบุคคลท่ีมีความพึงพอใจในผูบังคับบัญชาของตนเองพึง

พอใจในความยุติธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานและรูสึกวาองคกรเอาใจใสสวัสดิการของ

พนักงานจะเปนบุคคลท่ีมีความผูกพันตอองคกรในระดับสูง 

กกกกกกกกในขณะท่ี พอรทเตอร  และสเตียร  (1976, 1974 อางถึงใน ภรณี (กีรติบุตร) มหานนท 

2529: 95) ไดกลาวไววา พบวามีปจจัย 3 ประการท่ีสําคัญในอันท่ีจะนําไปสูความรูสึกผูกพันตอ

องคกร ซ่ึงประกอบไปดวย  

กกกกกกกก1. ลักษณะสวนตัวของพนักงาน รวมท้ังอายุการทํางานในองคกร และความแตกตางใน

ความรุนแรงของความตองการ เชน ความตองการความสําเร็จในชีวิต  

กกกกกกกก2. ลักษณะงาน เชน ความมีความหมายของงานท่ีทําและโอกาสท่ีจะมีความสัมพันธกับ

ผูรวมงาน  

กกกกกกกก3. ประสบการณในการทํางาน เชน ความนาเช่ือถือไดขององคกรท่ีผานมาในอดีต 

ตลอดจนคําพูดและความรูสึกของพนักงานอ่ืน ๆ ท่ีมีตอองคกร  

กกกกกกกกนอกจากนี ้สเตียร ยังไดทําการสรุปผลการศึกษาจากของ พอรทเตอร  และสเตียร (1973. 

อางถึงใน ภรณี (กีรติบุตร มหานนท 2529:  94) ไดกลาวถึงสาเหตุของความผูกพันตอองคกรหรือ

หางเหินตอองคกรวา มีปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของพนักงานในองคกรวาจะยังคงมีสวน

รวมตอไปในองคกรหรือผละออกไป มี 4 ประการดวยกัน ดังตอไปนี้  

    1. ปจจัยดานองคกร เชน อัตราจาง การปฏิบัติเกี่ยวกับการเล่ือนเงินเดือนเล่ือนตําแหนง 

ขนาดขององคกร  

กกกกกกกก2. ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน เชน รูปแบบของภาวะผูนํา รูปแบบของ

ความสัมพันธในกลุมเพื่อน  
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กกกกกกกก3. ปจจัยดานเนื้อหาของงาน เชน ความซํ้าซากจําเจของงาน ความมีอิสระ ความชัดเจน

ของบทบาท  

กกกกกกกก4. ปจจัยสวนตัว เชน อาย ุอายุการทํางาน บุคลิกภาพ ความสนใจดานวิชาชีพ  

กกกกกกกกตอมา พอรทเตอร  และสเตียร  (1983: 433 - 434) ไดทําการศึกษาถึงปจจัยเบ้ืองตนท่ีมี

อิทธิพลตอความผูกพันองคกร และสรุปผลการศึกษาวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรนั้น 

มีความสําคัญ 4 ลักษณะ ดังนี้  

กกกกกกกก1. ลักษณะสวนบุคคล (Personnel Characteristics) ท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกร 

เปนการศึกษาตัวแปรลักษณะสวนบุคคลท่ีมีผลตอความผูกพันองคกร ไดแก เพศ อายุ ระดับ

ตําแหนง ระยะปฏิบัติงาน สถานภาพสมรส การศึกษา ฯลฯ เปนตน  

กกกกกกกก2. ลักษณะงาน (Job Characteristics) ท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกร ไดแก ลักษณะ

งานท่ีมีความสําคัญ (Job Importance) ลักษณะงานท่ีทาทาย (Job Challenge) ความหลากหลายของ

งานท่ีรับผิดชอบ (Variety) โอกาสกาวหนาในการทํางาน และลักษณะงานท่ีติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน 

คือถาสมาชิกองคกรไดรับผิดชอบงานท่ีทาทายความรูความสามารถ มีอิสระในการตัดสินใจในงาน 

มีภาระหนาท่ีการงานท่ีไมหลากหลาย ไดรับมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีชัดเจน ก็จะทําให

สมาชิกมีความผูกพันองคกรสูง  

กกกกกกกก3. ลักษณะโครงสรางองคกร (Structural Characteristics) ท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพัน

องคกร ไดแก โครงสรางงาน ระเบียบกฎเกณฑขององคกร การกําหนดหนาท่ีของบุคคลในองคกร 

หากไมยืดหยุน ยึดติดกับกฎระเบียบเหลานั้นมากไปก็สงผลใหขาดความผูกพันองคกร  

กกกกกกกก4. ประสบการณในการทํางาน (Work Experience) ท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกร 

หมายถึง การรับรูของสมาชิกท่ีปฏิบัติงานในองคการวาองคกรไดสรางสภาพแวดลอม ปรับปรุง

สภาพแวดลอมเพื่อตอบสนองความตองการของสมาชิกไดมากนอยเพียงใด หรือชวงเวลาท่ี

ปฏิบัติงานในองคกร สมาชิกไดรับประสบการณท่ีมีผลตอความผูกพันองคกรอยางไรบาง เชน รูสึก

วาตนมีความสําคัญตอองคกร รูสึกวาองคกรเปนท่ีพึ่งพาได  

กกกกกกกกพอรทเตอร  และสเตียร  ศึกษาถึงสาเหตุของความผูกพัน ซ่ึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจของพนักงานในองคการ ประกอบดวย  

กกกกกกกก1. ความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะยังคงเปนสมาชิกขององคกรนั้นตอไป  

กกกกกกกก2. ความเต็มใจท่ีจะใชพลังอยางเต็มท่ีในการทํางานใหองคกร  

กกกกกกกก3. มีความเช่ืออยางแนนอน และมีการยอมรับคานิยมและเปาหมายขององคกร   

กกกกกกกกจากความหมายของความผูกพัน และความผูกพันตอองคกรท่ีรวบรวมมาทําใหสามารถ 
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สรุปไดวา ความผูกพันเปนสภาพของปจเจกบุคคลท่ีนําตนเองไปเกี่ยวของสัมพันธกับการกระทํา  

หรือพฤติกรรมบางอยาง เปนความตั้งใจท่ีจะปฏิบัติตามกฎเกณฑขององคกร และเต็มใจท่ีจะอยูใน

องคกร เปนทัศนคติหรือความรูสึกท่ีสมาชิกมีตอองคกรเปนการประเมินองคกรในทางบวก เปน

ปรากฏการณอันเปนผลจากความสัมพันธหรือปฏิกิริยา ระหวางบุคคลกับองคกร เปนระดับของ

ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิกกับองคกร พันธะของผูบริหารท่ีมีตอองคกร และความ

ผูกพันตอองคกร เปนทัศนคติท่ีคอนขางจะซับซอน เปนลักษณะความตั้งใจของพนักงานท่ีจะใช

ความพยายามอยางเต็มท่ีท่ีจะทําประโยชน เปนความสัมพันธท่ีเหนียวแนนของความเปนอันหนึ่ง

อันเดียวกันของสมาชิก ความผูกพันตอองคกรเปนตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน  

ทําใหสมาชิกรูสึกเกี่ยวพันกับงาน เปนทัศนคติหรือพฤติกรรมท่ีอาจไมมีการแสดงออก แตผลท่ี

ตามมาทางออม สําคัญยิ่งตอองคกร 

 

3. แนวคดิและทฤษฏีทีเ่กีย่วข้องกบัคุณภาพชีวติในการทาํงานและความผูกพนัต่อองค์กร 

กกกกกกกกแรงจูงใจในการทํางานเปนส่ิงสําคัญในการกระตุนใหผูปฏิบัติงานเกิดความเต็มใจและ

ตั้งใจท่ีจะปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค ซ่ึงการท่ีองคกรสามารถตอบสนองความตองการ

ของผูปฏิบัติงานอยางถูกตองและเหมาะสมกับสภาพความเปนจริง เปนผลใหเกิดความพึงพอใจและ

มีคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีดี ซ่ึงจะสงผลใหเกิดความผูกพันตอองคกรตามมา ดังนั้น แนวคิดและ

ทฤษฏีท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคกรท่ีผูศึกษาขอนําเสนอมี

ดังนี้ 

กกกกกกกกแนวคิดตางๆท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคกร 

กกกกกกกกริชารด อี. วอลตัน (Richard E. Walton 1975 อางถึงใน ผจญ เฉลิมสาร: 2552) ไดเสนอ

แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะสําคัญท่ีประกอบข้ึนเปนคุณภาพชีวิตในการทํางานในหนังสือ Criteria for 

Quality of Working life โดยแบงออกเปน 8 ประการ คือ 

กกกกกกกก1. คาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ (adequate and fair compensation) หมายถึง การ 

ท่ีผูปฏิบัติงานไดรับคาจาง เงินเดือน คาตอบแทน และผลประโยชนอ่ืนๆอยางเพียงพอ กับการมีชีวิต

อยูไดตามมาตรฐานท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป และตองเปนธรรม เม่ือเทียบกับงานหรือองคกรอ่ืนๆดวย 

กกกกกกกก2. ส่ิงแวดลอมท่ีถูกลักษณะและปลอดภัย (safe and healthy environment) หมายถึง 

ส่ิงแวดลอมท้ังกายภาพและทางดานจิตใจ นั่นคือ สภาพการทํางานตองไมมีลักษณะท่ีตองเส่ียงภัย

จนเกินไป และจะตองชวยใหผูปฏิบัติงานรูสึกสะดวกสบาย และไมเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย

กกกกกกกก3. เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดพัฒนาความรูความสามารถไดเปนอยางดี (development 
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of human capacities) หมายถึง งานท่ีปฏิบัติอยูนั้นจะตองเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดใชและพัฒนา

ทักษะความรูอยางแทจริงและรวมถึงการมีโอกาสไดทํางานท่ีตนยอมรับวาสําคัญและมีความหมาย 

กกกกกกกก4. ลักษณะงานท่ีสงเสริมความเจริญเติบโตและความม่ันคงใหแกผูปฏิบัติงาน (growth 

and security) หมายถึง นอกจากงานจะชวยเพ่ิมพูนความรูความสามารถแลว ยังชวยใหผูปฏิบัติงาน

ไดมีโอกาสกาวหนา และมีความม่ันคงในอาชีพ ตลอดจนเปนท่ียอมรับท้ังของเพื่อนรวมงานและ

สมาชิกในครอบครัวของตน 

กกกกกกกก5. ลักษณะงานมีสวนสงเสริมดานบูรณาการทางสังคมของผูปฏิบัติงาน (social 

integration) หมายถึง งานนั้นสามารถชวยใหผูปฏิบัติงาน ไดมีโอกาสสรางสัมพันธภาพกับบุคคล

อ่ืนๆ รวมถึงโอกาสท่ีเทาเทียมกันในความกาวหนาท่ีตั้งอยูบนฐานของระบบคุณธรรม 

กกกกกกกก6. ลักษณะงานท่ีตั้ งอยูบนพื้นฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม 

(constitutionalism) หมายถึง วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในองคกร จะสงเสริมใหเกิดการเคารพสิทธิสวน

บุคคลมีความเปนธรรมในการพิจารณาใหผลตอบแทนและรางวัล รวมท้ังโอกาสท่ีแตละคนจะได

แสดงความคิดเห็นอยางเปดเผย มีเสรีภาพ ในการพูด มีความเสมอภาค และมีการปกครองดวย

กฎหมาย 

กกกกกกกก7. ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางานโดยสวนรวม (the total life space) หมายถึง 

เร่ืองของการเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดใชชีวิตในการทํางานและชีวิตสวนตัวนอกองคกรอยาง

สมดุล นั่นคือตองไมปลอยใหผูปฏิบัติงาน ไดรับความกดดันจากการปฏิบัติงานมากเกินไป ดวยการ

กําหนดช่ัวโมงการทํางานท่ีเหมาะสมเพื่อหลีกเล่ียง การท่ีตองครํ่าเครงอยูกับงานจนไมมีเวลา

พักผอน หรือไดใชชีวิตสวนตัวยางเพียงพอ 

กกกกกกกก8. ลักษณะงานมีสวนเกี่ยวของและสัมพันธกับสังคมโดยตรง (social relevance) 

หมายถึงเร่ืองสําคัญประการหนึ่งท่ีผูปฏิบัติงานจะตองรูสึก และยอมวาองคกรท่ีตนปฏิบัติงาน อยู

นั้นรับผิดชอบตอสังคมในดานตางๆ ท้ังในดานผลผลิต การจํากัดของเสีย การรักษาสภาพแวดลอม 

การปฏิบัติเกี่ยวกับการจางงาน และเทคนิคดานการตลาด 

 

กกกกกกกกทฤษฏีแรงจูงใจ 

กกกกกกกกทฤษฏีแรงจูงใจท่ีนํามาใชในการสรางใหคนมีคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีดีละเกดิความ

ผูกพันตอองคกร ในท่ีนี้ขอเสนอ 4 ทฤษฏี คือ 

กกกกกกกกทฤษฏีความตองการตามลําดับข้ันของมาสโลว (Maslow’s needs hierarchy theory) 

กกกกกกกกทฤษฏีความตองการของแอลเดอรเฟอร (Alderfer’s need theory) 

กกกกกก      
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                    ทฤษฏีความตองการของแมคเคลลเลนด (McClelland’s acquired-needs theory) 

กกกกกกกกทฤษฏีสองปจจัยของเฮอรเบิรก (Herzberg’s two factor theory) 

 

กกกกกกกกทฤษฏีความตองการตามลําดับข้ันของมาสโลว (Maslow’s needs hierarchy theory) 

กกกกกกกกทฤษฏีความตองการตามลําดับข้ันของมาสโลว (Maslow’s needs hierarchy theory) 

กลาววา ความตองการของคนเปนจุดเร่ิมตนของกระบวนการจูงใจ และความตองการของคนมี

ขอสังเกต ดังนี้ 

กกกกกกกก1. คนเรามีความตองการไมส้ินสุด เม่ือไดรับการตอบสนองจากความตองการอยางหนึ่ง

แลวก็จะเกิดความตองการในส่ิงอ่ืนตอไปไมมีวันส้ินสุด 

กกกกกกกก2. ความตองการท่ียังไมรับการตอบสนองจะทําใหเกิดการจูงใจท่ีจําเปนตอพฤติกรรม 

สวนความตองการท่ีไดรับการตอบสนองแลว จะไดเกิดการจูงใจอีกตอไป 

กกกกกกกก3. ความตองการของคนจะเปนลําดับข้ัน โดยเร่ิมจากความตองการพื้นฐานท่ีจําเปนไปสู

ความตองการไปในระดับสูงข้ึน และความตองการในระดับตนจะเปนพื้นฐานของความตองการใน

ระดับสูงข้ึนไป คนจึงจําเปนตองไดรับการตอบสนองความตองการเปนลําดับข้ัน จึงจะพัฒนาความ

ตองการในระดับสูงข้ึน 

กกกกกกกกทฤษฏีความตองการตามลําดับข้ันของมาสโลว ผูบริหารสามารถจูงใจใหพนักงานเกิด

ความกระตือรือรนและมีความสุขในการปฏิบัติหนาท่ี ดวยการนําทฤษฏีตามลําดับข้ันความตองการ

ของมาสโลว มาประยุกตใชดังนี้ 

กกกกกกกกข้ันท่ี 1 ความตองการของรางกาย (Physiological needs) เปนความตองการข้ันพื้นฐานท่ี

จําเปนตอการดํารงชีวิต เชน ความตองการอาบน้ํา อาหาร อากาศ การพักผอนนอนหลับ ขับถาย 

ความตองการทางเพศ คนจําเปนตองไดรับการตอบสนองดานรางกายอยางเพียงพอ จากนั้นจึงเร่ิม

ความตองการในข้ันตอๆไป เพื่อตอบสนองความตองการทางดานนี้ องคกรจึงตองอาศัยการจูงใจ

ดวย การใหผลตอบแทนเพื่อใหรางกายสุขสบาย เชน อาหารเส้ือผา เคร่ืองนุงหม ของใชตางๆ ท่ีอยู

อาศัย การไดรับการเยียวยารักษาโรคและการมีสภาพแวดลอม บรรยากาศในการทํางานท่ีถูก

สุขลักษณะอนามัย  การตอบสนองดังกลาวอาจจะออกมาในลักษณะของตัวเงินท่ีจายเปน

คาตอบแทนหรือสวัสดิการ 
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กกกกกกกกข้ันท่ี 2 ความตองการความม่ันคงหรือความปลอดภัย (Security or safety needs) เปน

ความตองการในข้ันท่ีสอง ซ่ึงคนมีความตองการความปลอดภัยในชีวิต รางกาย ทรัพย หนาท่ีการ

งาน เชน มีความเปนอยูปลอดภัย ไมมีอันตรายจากโจรผูราย ไมมีการทําราย การคุกคาม เส่ียงภัย ทํา

ใหไดรับความเจ็บปวด อันตรายท้ังรางกายและจิตใจ ตลอดจนมีหนาท่ีการงาน รายไดท่ีม่ันคง

สมํ่าเสมอ มีสวัสดิการ มีบําเหน็จบํานาญ การท่ีผูบริการจูงใจดวยการสรางความรูสึกไมหวาดระแวง

เกรงกลัว แตเปนความรูสึกสบายใจ ปลอดภัย และมีความม่ันคงในการปฏิบัติงาน ไมหวาดหวั่นท่ี

จะถูกปลดออกจากงานโดยไมมีเหตุผล หรือไมไดรับความเปนธรรม ซ่ึงหมายถึงพนักงานทุกคน

รูสึกวามีหลักประกันความม่ันคงและปลอดภัยในหนาท่ีการงาน 

กกกกกกกกข้ันท่ี 3 ความตองการความผูกพันหรือการยอมรับ (Affiliation or acceptance needs) 

หรือความตองการดานสังคมและความรัก (Social and love needs) เปนสวนหนึ่งของสังคม เม่ือ

บุคคลไดรับการตอบสนองความตองการทางดานรางกาย และมีความรูสึกม่ันคงปลอดภัยแลว ก็จะ

พัฒนาความตองการความรักจากบุคคลรอบขาง ตองการเปนสวนหนึ่งของสมาชิกของกลุมของ

ครอบครัวตองการไดรับความใสใจและเปนท่ีรักของเพ่ือนการท่ีพนักงานรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่ง

ขององคกร ไดรับความรัก ความอบอุน จากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานมีความหวงใยดูแล 

ชวยเหลือ เอ้ืออาทรซ่ึงกันและกัน ซ่ึงแสดงใหเห็นวาผูบริหารไดใหความสําคัญและตอบสนอง

ความตองการดังกลาว การสรางวัฒนธรรมองคกร ดวยการจัดใหมีกิจกรรมตางๆเชน การให

พนักงานไดมีโอกาสพบปะสังสรรค แลกเปล่ียนความรูและประสบการณ 

กกกกกกกกข้ันตอนท่ี 4 ความตองการการยกยอง (Esteem needs) เปนความตองการการไดรับความ

นับถือความมีชื่อเสียงเกียรติยศ เพื่อทําใหเกิดความรูสึกภาคภูมิใจในตนเอง บุคคลจึงพยายามทําส่ิง

ตางๆใหประสบผลสําเร็จ จนเปนท่ียอมรับของผูอ่ืน ทําใหเกิดความเช่ือม่ันวาตนก็สามารถทําได 

กกกกกกกกการจูงใจพนักงานประเภทนี้ จึงไมใชเงินเดือน สวัสดิการ หรือความม่ันคง แตเปนการ

ยอมรับความสามารถและใหมีโอกาสมีสวนรวมในการบริหารกิจการ ผูบริหารอาจพิจารณา

มอบหมายงาน การเล่ือนข้ันเล่ือนตําแหนงท่ีสูงข้ึน การมอบหมายใหเปนตัวแทนองคกรไปเขารวม

ประชุม เปนตน การกระทําดังกลาวแสดงวาผูบริหารไววางใจ ยอมรับในความสามารถ ความรู และ

ความเช่ือม่ันวาพนักงานสามารถทําไดดี 

กกกกกกกกข้ันท่ี 5 ความตองการความสําเร็จในชีวิต (Needs for self actualization) เปนความ

ตองการท่ีจะใชความสามารถสูงสุดท่ีตนมีอยู ทําใหส่ิงท่ีสามารถจะทําได เชน ความตองการเปน

เจาของกิจการ นักเขียนท่ีมีช่ือเสียง กลาวโดยสรุป ความตองการไดรับความสําเร็จและสมหวังในส่ิง

ท่ีตนหวังหรือตองการ ผูบริหารจูงใจพนักงานใหรูสึกความสําเร็จของตน เชน การจัดโครงการ
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พนักงานดีเดน การมอบรางวัล การชมเชย การประกาศเกียรติคุณตอความสําเร็จของพนักงานเปน

ตน (ศิริวรรณ เสรีรัตน 2541: 109-111) 

 

กกกกกกกกทฤษฏีความตองการของแอลเดอรเฟอร (Alderfer’s need theory) 

กกกกกกกกทฤษฏีความตองการของแอลเดอรเฟอร หรือเรียกอีกอยางวาทฤษฏี E R G เปนทฤษฏีท่ี

เกิดข้ึนมาจากวิจัยของแอลเดอรเฟอรเพื่อทดสอบทฤษฏีความตองการตามลําดับข้ันของมาสโลว 

ตามแนวทางของทฤษฏีกับการปฏิบัติวาจะเปนอยางไร ผลจากการวิจัยไดพบวามีทางปฏิบัติไม

ตรงกันกับในทฤษฏีการตอบสนองความตองการ ไมไดเปนไปตามลักษณะลําดับข้ันของมาสโลว 

แอลเดอรเฟอรจึงไดปรับเปล่ียนความตองการใหเขาใจไดงายยิ่งข้ึน เพื่อสะดวกตอการนําไปใช

อธิบาย โดยเปล่ียนลําดับความตองการ 5 ข้ัน ของมาสโลวใหมใหเหลือเพียง 3 ลําดับข้ันเทานั้น 

ดังนั้น แอลเดอรเฟอรจึงไดสรางทฤษฏีความตองการข้ึนอีกตางหาก ซ่ึงมีเนื้อหาแตกตางกันกับ

ทฤษฏีของมาสโลว แอลเดอรเฟอรไดเรียกทฤษฏีความตองการท่ีเขาตั้งใหมข้ึนวา “ทฤษฏีความ

ตองการ อี อาร จี” โดยแบงความตองการของมนุษยท่ัวๆไปวามีความตองการอยู 3 ประการ คือ 

กกกกกกกก1. ความตองการดํารงอยูได (Existence needs) (E) เปนความตองการของมนุษยข้ัน

พื้นฐานท่ีจะตองทําใหชีวิตอยูรอดไดโดยเปนการตอบสนองทางสรีระรางกาย ไดแก ความตองการ

ทางกายและความตองการความม่ันคงปลอดภัยใหแกรางกายของตนเอง ความตองการทางกายและ

ความตองการความตองการความม่ังคงปลอดภัยใหแกรางกายของตนเอง ความตองการขอนี้ เปน

การรวบรวมความตองการข้ันท่ี 1 และข้ันท่ี 2 ของมาสโลวรวมเขาดวยกัน 

กกกกกกกก2. ความตองการมีสัมพันธภาพกับคนอ่ืน (Relatedness needs) (R) ความตองการอันนี้

แอลเดอรเฟอรไดใหความสําคัญ เพราะถือวามนุษยจะดํารงชีวิตอยูไดไมใชความตองการพื้นฐาน

เพียงอยางเดียวเทานั้น แตการรวมตัวอยูดวยกันเปนกลุมหรือเปนพวกนั้นก็มีความจําเปนอยาง

ยิ่งยวด เปนความตองการของมนุษยท่ีตองการมีสัมพันธภาพท่ีดีกับเพื่อนรวมงาน บุคคลรอบขางเขา

เปนสมาชิกกลุมตางๆ เพื่อหวังใหสังคมยอมรับในตัวของเขา ความตองการนี้ตรงกับความตองการ

ข้ันท่ี 3 ของมาสโลว 

กกกกกกกก3. ความตองการเจริญกาวหนา (Growth needs) (G) เปนความตองการของมนุษยอันเปน

เปาหมายสูงสุดท่ีมนุษยทุกคนมีความคาดหวังไว เพ่ือตองการความสําเร็จในชีวิตในหนทางหนาท่ี

การงานของตน สังคมจะไดยอมรับและยกยองสรรเสริญ ความตองการขอนี้ตรงกับความตองการ

ข้ันท่ี 4 และข้ันท่ี 5 ของมาสโลวรวมเขาไวดวยกัน (วิเชียร วิทยอุดม 2549:160-161) 

 

กกกกกกก    
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                    ทฤษฏีความตองการของแมคเคลลเลนด (McClelland’s acquired-needs theory) 

กกกกกกกก(เดวิด แมคเคลแลนด, 1961) กลาววาตามตองการของคนเรามีความแตกตางและเปนส่ิง

ท่ีตองเรียนรูไมใชการถายทอดทางพันธุกรรม เช่ือวาความตองการของมนุษยจํานวนมากสืบ

เนื่องมาจากวัฒนธรรม 3 ดาน 

กกกกกกกก1. ความตองการทางดานความสําเร็จ (Need for achievement) 

กกกกกกกก2. ความตองการทางดานสังคม (Need for affiliation) 

กกกกกกกก3. ความตองการทางดานอํานาจ (Need for power) 

 

กกกกกกกก1. ความตองการทางดานความสําเร็จ แมคเคลแลนด ช้ีใหเห็นปจจัยตางๆท่ีเปนตัว

สะทอนใหเห็น รับผิดชอบการแกปญหาท่ีซับซอน ตองการผลจากงานท่ีปฏิบัติ มีแรงกระตุนภายใน

ตัวและกํากับพฤติกรรมของตนใหไปสูเปาหมายท่ีตองการ เขาจะเปนคนท่ีมีคุณลักษณะ 3 ประการ  

กกกกกกกกกกกกกกกก1.1 ตองการกําหนดเปาหมายเอง ไมชอบความเล่ือนลอย ไรเปาหมาย เชน 

พนักงานขายกําหนดเปาหมายการขายเอง 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.2 ไมกําหนดเปาหมายงายหรือยากเกินไป 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.3 ตองการส่ิงยอนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน ตองการรูวาตนทํางาน

ไดดีเพียงใดแคไหน 

กกกกกกกกความตองการความสําเร็จ ในความคิดของ แมคเคลแลนด หมายถึงวามนุษยเราตองการ

ทําส่ิงตางๆใหเต็มท่ีและดีท่ีสุด เพื่อความสําเร็จ คนท่ีปรารถนาความสําเร็จมักจะชอบการแขงขัน 

ชอบงานท่ีทาทาย ตองการไดรับขอมูลปอนกลับเพื่อประเมินผลงาน มีความรับผิดชอบสูง มีความ

ชํานาญในการวางแผน แมคเคลแลนด วิจัยพบวา ผูท่ีประสบความสําเร็จ ยอมมีความปรารถนาจะทํา

ส่ิงตางๆใหดี ข้ึน แสวงหาคําตอบของปญหา โดยการปอนกลับอยางรวดเร็ว เพื่อปรับปรุง 

ตั้งเปาหมาย พอใจทํางานท่ีมีปญหา ฝาฟนและชนะอุปสรรคจนกวาจะบรรลุความสําเร็จ 

กกกกกกกก2. ความตองการทางดานสังคม บุคคลตางตองการมีความสัมพันธและผูกพันกับสมาชิก

ในกลุม มีสัมพันธภาพท่ีดีตอบุคคลอ่ืน ตองการการยอมรับ ตองการเปนสวนหนึ่งของกลุม ตองการ

มีความเปนมิตรไมตรี ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดของ Dale Carnegie ท่ีวา บุคคลมีความ

ปรารถนาจะใหใครๆชอบตน ตนเองเปนท่ียอมรับจากบุคคลอ่ืน ชอบสถานการณในการรวมมือ

มากกวาการแขงขัน ตองการความผูกพันจึงมีส่ิงจูงใจดานความเปนมิตร มนุษยมีความตองการทาง

สังคม มีความปรารถนา และใหความสําคัญกับสังคมมาก บางคนมากกวาความสําเร็จ 

กกกกกกกก3. ความตองการทางดานอํานาจ คนท่ีมีความตองการทางดานอํานาจสูง ก็มุงจะใหไดมา 
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และใชอํานาจหนาท่ี ใชอิทธิพลเพื่อเอาชนะขอโตแยงตางๆ แบงบุคคลท่ีมีความตองการทางดาน

อํานาจ ออกเปน 2 ประเภท 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.1 บุคคลท่ีตองการอํานาจของตนเองเปนสวนตัว พวกนี้มีพฤติกรรมท่ี

แสดงออกในรูปของการอยากมีอํานาจเหนือคนอ่ืน ชอบขมขู คุยโออวด ยกตนขมทานมักไมคอย

คิดถึงสวนรวม ชอบมีบริวาร ชอบใหลูกนองกมหัวใหเฉพาะตนคนเดียว 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.2 บุคคลท่ีตองการอํานาจท่ีมาจากองคกรท่ีตนทํางานอยูเปนสวนรวม 

ตองการมีอํานาจ อิทธิพลเหนือคนอ่ืน ควบคุมคนอ่ืนได ตองการใหคนอ่ืนเคารพ นับถือยกยอง 

สรรเสริญ ใหเกียรติ ไมหลงตัวเองวายิ่งใหญเสมอไป ยึดม่ันในระเบียบวินัย คิดถึงองคกรอยูเสมอ 

ความตองการอํานาจ เปนสัญชาตญาณของมนุษย ไมวาบุคคลใดยอมตองการอํานาจมีอิทธิพลเหนือ

บุคคลอ่ืน ตองการเปนผูนําในการตัดสินใจ ตองการความภาคภูมิใจบุคคลประเภทนี้ มีความพอใจท่ี

จะอยูในสถานการณแขงขันหรือสถานการณซ่ึงมุงท่ีสถานภาพผูบริหารนําพฤติกรรมนี้ไปใชใน

องคกร โดยสงเสริมใหเขามีอิทธิพลเหนือคนอ่ืนดวยการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพงานดีเดนกวาคน

อ่ืน จนเปนท่ียอมรับของกลุม (พิภพ วชังเงิน 2547: 164-165) 

 

กกกกกกกกทฤษฏีสองปจจัยของเฮอรเบิรก (Herzberg’s two factor theory) 

กกกกกกกกทฤษฏีความตองการ (Need theories) ทฤษฏีสองปจจัยของ เฮอรเบิรก (Herzberg’s two 

factor theory) ทฤษฏีนี้อาจเรียกวา ทฤษฏีการจูงใจและธํารงรักษา (Motivation maintenance theory) 

หรือทฤษฏีการจูงใจ สุขอนามัย (Motivation-hygiene theory) โดยเฟรดเดอริก เฮอรเบิรก ไดแบง

ปจจัยการจูงใจออกเปน 2 องคประกอบดังนี้ 

กกกกกกกก1. ปจจัยกระตุนใหเกิดแรงจูงใจ (Motivation factor) หมายถึง ปจจัยท่ีกระตุนใหเกิด

แรงจูงใจในการทํางานทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน ผลผลิตเพ่ิมข้ึน ทําใหบุคคลเกิด

ความพึงพอใจในการทํางาน ปจจัยท่ีผลักดันใหเกิดแรงจูงใจ ไดแก ความสําเร็จในการทํางาน การ

ไดรับการชมเชยยกยอง การรับจากเพื่อนรวมงานไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานในข้ันสูงข้ึนไป 

โอกาสในการเจริญกาวหนา การเล่ือนข้ัน เล่ือนตําแหนง การมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจัก เปนตน ปจจัย

ดังกลาวทําใหบุคคลมีความรูสึกนึกคิดในดานดี ซ่ึงจัดเปนความตองการในข้ันท่ี 4 และข้ันท่ี 5 ของ

ทฤษฏีความตองการของ เฮอรเบิรก คือ ความตองการการยกยองนับถือ และตองการความสําเร็จ 

 

กกกกกกกก2. ปจจัยสุขอนามัย (Hygiene theory) หมายถึงปจจัยท่ีปองกันไมใหบุคคลเกิดความรูสึก

ไมพอใจในงานท่ีทํา ไมใชปจจัยท่ีจูงใจโดยตรงในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ไดแก  
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นโยบายและการบริหารงานขององคกรการบังคับบัญชา ความสัมพันธระหวางบุคลากรในองคกร 

อัตราคาจาง ความม่ันคง สภาพการทํางาน สถานภาพในการทํางาน ปจจัยสุขอนามัยมีความสัมพันธ

กับความตองการทางกาย ความตองการความปลอดภัย และความตองการเปนสวนหนึ่งของกลุม 

ตามทฤษฏีความตองการของ มาสโลว 

กกกกกกกกปจจัยกระตุนใหเกิดแรงจูงใจเปนส่ิงกระตุนใหบุคคลมีความกระตือรือรนและพยายาม

ทํางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดังนั้นเม่ือตองการจูงใจการทํางานของบุคคล ผูบริหารจึงควร

มอบหมายงานท่ีทาทายใหบุคคลมีความรับผิดชอบสูงข้ึน ตลอดจนสนับสนุนใหเล่ือนตําแหนง

สูงข้ึน จะทําใหพนักงานทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

กกกกกกกกหากขาดปจจัยสุขอนามัย อาจกอใหเกิดความไมพอใจแกพนักงานได เชน การนัดหยุด

งานของบริษัทหางรานหรือโรงงาน เพื่อเรียกรองคาจางแรงงาน ผูบริหารจึงมักจัดโครงการดาน

ผลประโยชนพิเศษตางๆ เพื่อใหคนทํางานพึงพอใจ แตจริงๆแลวเปนเพียงส่ิงท่ีพยุง หรือธํารงรักษา

ไว และปองกันไมใหพนักงานเกิดความไมพอใจ และรวมตัวกันเรียกรองหรือตอรองเทานั้น 

กกกกกกกกทํานองเดียวกัน ปจจัยสุขอนามัยไมใชเปนส่ิงจูงใจท่ีจะทําใหผลผลิตเพิ่มข้ึน แตถือเปน

ขอกําหนดเบ้ืองตนท่ีจะปองกันไมใหคนไมพอใจในงานท่ีทําอยูเทานั้น แมวาปจจัยดานนี้จะไมได

เปนส่ิงจูงใจคนภายในองคกรท่ีเปนทางการนั้น ไดแก การลาปวย การลาพักรอน และโครงการท่ี

เกี่ยวกับสุขภาพและสวัสดิการของพนักงาน 

กกกกกกกกทฤษฎีการจูงใจของ เฮอรเบิรก ไดรับการศึกษาใหกวางขวางอกไปอีกอจนกระท่ังมี

ความเช่ือวา ความตองการทางดานการจูงใจจะประกอบดวยปจจัยท่ีเกี่ยวของกับงานโดยตรง กับ

ปจจัยท่ีเกี่ยวของดานการบํารุงรักษา ซ่ึงมีความสําคัญพอสรุปไดดังนี้ 

กกกกกกกก1. งานท่ีมีความทาทายกอใหเกิดความรูสึกท่ีดีเกี่ยวกับความสําเร็จของงาน เกิดความ

รับผิดชอบ มีความรูสึกกาวหนา ไดรับการยกยอง และเกิดความเพลิดเพลินในงานเหลานี้ถือเปน

ส่ิงจูงใจพนักงานใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

กกกกกกก2. กฎในการทํางาน แสงสวาง เวลาหยุดพัก สิทธ์ิของความเปนอาวุโส คาจาง 

ผลประโยชนพิเศษและอ่ืนๆ หากเปนไปอยางเหมาะสมอาจเปนส่ิงท่ีทําใหพนักงานเกิดความไม

พอใจในการทํางานได 

กกกกกกกก3. พนักงานจะเกิดความไมพอใจเม่ือโอกาสท่ีเขาจะไดรับความรูสึกเกี่ยวกับความสําเร็จ

ของงาถูกขจัดออกไป ทําใหมีความรูสึกท่ีไมดีเกิดข้ึนและหาขอผิดพลาดจากสภาพแวดลอม 

กกกกกกกก4. เม่ือปจจัยดานการจูงใจ เชน ความกาวหนา ความสําเร็จ ความรับผิดชอบ และการยก

ยองไมไดรับการตอบสนอง ผูปฏิบัติงานจะแสวงหาการตอบสนองความพอใจจากปจจัยดานการ 
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บํารุงรักษา 

กกกกกกกก5. ความตองการดานการบํารุงรักษาจะลดลงหากความตองการดานการจูงใจไดรับการ

ตอบสนองความพึงพอใจแลว  

 

4. พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการเขต 1 ภาคใต้ จังหวดัเพชรบุรี 

กกกกกกกกลักษณะของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

กกกกกกกก4.1 วัตถุประสงคในการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาคตามมาตรา 6 

แหงพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2503 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ. ศ. 2542  

กําหนดใหจัดตั้งการไฟฟาข้ึนเรียกวา “การไฟฟาสวนภูมิภาค” เรียกโดยยอวา “กฟภ.” และให

เรียกช่ือภาษาอังกฤษวา “PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY” เรียกช่ือโดยยอวา “PEA” 

มีวัตถุประสงคดังนี้ 

กกกกกกกกกกกกกกกก4.1.1 ผลิต จัดใหไดมา จัดสง และจําหนายพลังงานไฟฟา 

กกกกกกกกกกกกกกกก4.1.2 ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟา และธุรกิจอ่ืนท่ีเกี่ยวเนื่อง หรือท่ี

เปนประโยชนแกการไฟฟาสวนภูมิภาค 

กกกกกกกก4.2 อํานาจในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค  

ตามพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2503 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2535 

และ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2542 มาตรา 7 และมาตรา 13 ไดกําหนดอํานาจการกระทําการตางๆ ซ่ึงอยู

ภายใตขอบเขตแหงวัตถุประสงคของมาตรา 6 ดังนี้ 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1.ในเขตภูมิภาคซ่ึงอยูนอกเขตทองท่ีท่ีการไฟฟานครหลวง

ดําเนินการอยู 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2. ในประเทศใกลเคียง 

กกกกกกกกกกกกกกกก4.2.2 สราง ซ้ือ จัดหา จําหนาย เชา ใหเชา ใหเชาซ้ือ ยืม ใหยืม และ

ดําเนินงานเกี่ยวกับเคร่ืองใชบริการ และส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

กกกกกกกกกกกกกกกก4.2.3 ซ้ือ จัดหา จําหนาย เชา ใหเชา เชาซ้ือ ใหเชาซ้ือ ยืม ใหยืม รับจํานํา รับ

จํานอง โอน รับโอน แลกเปล่ียน ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง หรือดําเนินงานเกี่ยวกับทรัพยสินใดๆ 

ตลอดจนรับทรัพยสินท่ีมีผูอุทิศให 

กกกกกกกกกกกกกกกก4.2.4 สํารวจและวางแผนท่ีจะทําใหหรือขยายเพิ่มเติมภายในทองท่ี 

กกกกกกกกกกกกกกกก4.2.5 กําหนดประเภท ขนาด และมาตรฐานของโรงงานผลิตพลังงานไฟฟา

สายสงศักยสูง หรือสายสงศักยต่ํา และเคร่ืองมืออุปกรณอ่ืนๆ ตลอดจนเช้ือเพลิงซ่ึงใชในการผลิต 
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พลังงานไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อใหถูกตองตามหลักวิชาและหลักเศรษฐกิจ รวมท้ังวาง

นโยบาย และควบคุมการผลิตพลังงานไฟฟาในโรงผลิต พลังงานไฟฟาตางๆ ของการไฟฟาสวน

ภูมิภาค 

กกกกกกกกกกกกกกกก4.2.6 กําหนดอัตราราคาขายพลังงานไฟฟาภายใตบังคับมาตรา 6 แหง

พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. 2535 กําหนดคาบริการ และส่ิง

อํานวยความสะดวกตางๆ ของการไฟฟาสวนภูมิภาค และจัดระเบียบเกี่ยววิธีชําระราคาคาบริการ

และส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆของการไฟฟาสวนภูมิภาค และจัดระเบียบเกี่ยวกับวิธีชําระ

คาบริการและส่ิงอํานวยความสะดวก 

กกกกกกกกกกกกกกกก4.2.7 จัดระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชและรักษาทรัพยสิน ของ

การไฟฟาสวนภูมิภาค 

กกกกกกกกกกกกกกกก4.2.8 กูยืมเงินหรือลงทุน 

กกกกกกกกกกกกกกกก4.2.9 ออกพันธบัตรหรือตราวารอ่ืนใดเพื่อการลงทุน 

กกกกกกกกกกกกกกกก4.2.10 จัดตั้งบริษัทจํากัดหรือบริษัทหรือบริษัทมหาชนจํากัด เพื่อประกอบ

ธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟา และธุรกิจอ่ืนท่ีเกี่ยวเนื่องหรือท่ีเปนประโยชนแกกิจการของการไฟฟา

สวนภูมิภาค 

กกกกกกกกกกกกกกกก4.2.11 เขารวมกิจการกับหนวยงานอ่ืน ไมวาจะเปนของเอกชนหรือรัฐ ท้ัง

ในประเทศและนอกประเทศ หรือกับองคกรระหวางประเทศ หรือถือหุนในบริษัทจํากัด หรือบริษัท

มหาชนจํากัด เพื่อประโยชนแกกิจการของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

กกกกกกกกกกกกกกกก4.2.12 กระทําการอยางอ่ืนบรรดาท่ีเกี่ยวของหรือเกี่ยวเนื่องในการจัดการ

ใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

กกกกกกกก4.3 ประเภทของกิจการ 

กกกกกกกกการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนรัฐวิสาหกจิประเภทสาธารณูปโภค อยูภายใตการกํากับดแูล

ของกระทรวงมหาดไทย กอตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2503 โดยโอน

บรรดาทรัพยสิน หนี้สินและความรับผิดชอบขององคกร
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บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

กกกกกกกกการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคการของพนักงานองคกร

รัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Survey Research) โดยมี

วิธีดําเนินการศึกษาเปนข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. วิธีการศึกษา 

2. การสุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 

3. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

4. การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

5. การเก็บรวบรวมขอมูล 

6. การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล 

 

วธีิการศึกษา 

กกกกกกกกการวิจัยคร้ังนี้มุงเนนการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของ

พนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต ซ่ึงเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Survey 

Research) โดยจะแจกแบบสอบถามใหพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจดวยตนเอง และใหเวลาตอบ

แบบสอบถาม 1-2 วัน หลังจากนั้นจะรับแบบสอบถามคือเพื่อนํามาใหคะแนนตามเกณฑท่ีได

กําหนดไว แลวนําไปวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติ 

 

การสุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการศึกษา 

กกกกกกกกกลุมตัวอยางไดจากการสุมตัวอยางในพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวน

ภูมิภาค เขต 1 ภาคใต จํานวน 315 คนโดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) และ

กําหนดจํานวนโดยสูตร ทาโร ยามาเน (Taro Yamane 1970, อางถึงใน สุธรรม รัตนโชติ 2551: 101) 

ไดตัวอยางท้ังส้ิน 176 คน มีสูตรการคํานวณกลุมตัวอยาง ดังนี้ 

กกกกกกกก 
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สูตรการคํานวณกลุมตัวอยาง 

                                        n =         N  

             1+Ne2 

กกกกกกกกเม่ือ  n คือ จํานวนตัวอยาง หรือขนาดของกลุมตัวอยาง 

 N          คือ จํานวนหนวยท้ังหมด หรือ ขนาดของประชากรท้ังหมด 

    e  คือ ความคาดเคล่ือนในการสุมตัวอยาง  (sampling  error)  ในท่ีนี้จะ

กําหนดเทากับ + / - 0.05  ภายใตความเช่ือม่ัน  95% จึงแทนคาสูตรไดดังนี ้

กกกกกกกกแทนคาสูตร n =       315  =    176  คน  

               1+ (315 x 0.052) 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

กกกกกกกกเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผูวิจัยไดแบง

ออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

กกกกกกกกส่วนที ่ 1 เปนคําถามดานลักษณะประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ

สมรส วุฒิการศึกษา อายุในการปฏิบัติงาน ตําแหนงท่ีปฏิบัติงาน รายไดตอเดือน ลักษณะงานท่ี

ปฏิบัติ เวลาปฏิบัติงาน โดยจะเปนคําถามแบบปลายปดใหเลือกตอบจํานวน 9 ขอ  

กกกกกกกกส่วนที ่2 เปนคําถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจ

การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต ท้ังหมด 8 ดานโดยคณะวิจัยใชแนวคําถามตามงานวิจัยของ  

อิสราภรณ รัตนคช (2550) เปนคําถามแบบปลายปดใหเลือกตอบจํานวน 51 ขอ ดังนี้ 

1. ดานคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ                มีคําถามจํานวน 6  ขอ 

2. ดานสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ               มีคําถามจํานวน 7  ขอ 

3. ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและใชความสามารถของตนเอง  มีคําถามจํานวน 7 ขอ 

4. ดานความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน               มีคําถามจํานวน 5  ขอ 

5. ดานความสัมพันธอันดีในการทํางานรวมกัน               มีคําถามจํานวน 4  ขอ 

6. ดานลักษณะการบริหารงาน                   มีคําถามจํานวน 11ขอ 

7. ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว                มีคําถามจํานวน  4 ขอ 

8. ดานความภูมิใจในองคกรท่ีมีคุณคาทางสังคม                                 มีคําถามจํานวน 7  ขอ 

กกกกกกกก 

กกกกกกกก 
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กกกกกกกกโดยเปนแบบสอบถามแบบมาตรวัดแบบ Likert Scale จากระดับความคิดเห็น 5 ระดับ 

คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด ใหเลือกตอบเพียงขอเดียว และใหคะแนนคําตอบ 

เทากับ 5 4 3 2 1 ตามลําดับ เกณฑการแปลความหมายคาคะแนนใชสูตรชวงความกวางของขอมูล

แตละช้ัน โดยกําหนดระดับการวัดเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด  = 5 - 1  = 0.80  

   ระดับการวัด         5  

 

จะไดเกณฑการวัดระดับคะแนน แบงเปน 5 ชวง ไดดังนี้  

กกกกกกกกคะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง เห็นดวยมากท่ีสุด  

กกกกกกกกคะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง เห็นดวยมาก  

กกกกกกกกคะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง  

กกกกกกกกคะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง เห็นดวยนอย  

กกกกกกกกคะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง เห็นดวยนอยท่ีสุด  

กกกกกกกกส่วนที ่3 เปนคําถามเกี่ยวกับความผูกพันองคกร 3 ดานโดยคณะวิจัยใชแนวคําถามตาม

งานวิจัยของ อิสราภรณ รัตนคช (2550) เปนคําถามแบบปลายปดใหเลือกตอบจํานวน 16 ขอ ดังนี้ 

กกกกกกกก1. ความเช่ือม่ันอยางแรงกลาท่ีจะยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร มีคําถาม

จํานวน 6 ขอ 

กกกกกกกก2. ความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางมากเพื่อทําประโยชนใหกับองคกร มีคําถาม

จํานวน 5 ขอ 

กกกกกกกก3. ความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะรักษาไวซ่ึงความเปนสมาชิกขององคกร มีคําถาม

จํานวน 5 ขอ 

กกกกกกกกโดยการสรางมาตรวัดแบบ Likert Scale นํามาปรับแกใหเหมาะสมกับพฤติกรรมของ

ผูตอบแบบสอบถาม จากระดับความคิดเห็น 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

ใหเลือกตอบเพียงขอเดียว และใหคะแนนคําตอบ เทากับ 5 4 3 2 1 ตามลําดับ เกณฑการแปล

ความหมายคาคะแนนใชสูตรชวงความกวางของขอมูลแตละช้ัน โดยกําหนดระดับการวัดเปน 5 

ระดับ ดังนี้  

 คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด  = 5 - 1  = 0.80  

ระดับการวัด        5  
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จะไดเกณฑการวัดระดับคะแนน แบงเปน 5 ชวง ไดดังนี้ 

      คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง ความผูกพันมากท่ีสุด  

กกกกกกกกคะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง ความผูกพันมาก  

กกกกกกกกคะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง ความผูกพันปานกลาง  

กกกกกกกกคะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง ความผูกพันนอย  

กกกกกกกกคะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง ความผูกพันนอยท่ีสุด  

การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

กกกกกกกกการทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีทําแบบสอบถามท่ีเรียบเรียงข้ึน 

นําไปเสนออาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยผูเช่ียวชาญ 2 ทานคือ อาจารยสุธรรม รัตณโชติ  และ

อาจารยนภนนท หอมสุด พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขให

ถูกตองและครอบคลุมเนื้อหาท่ีวัดมากยิ่งข้ึน  กอนนําไปทดสอบกับกลุมประชากรท่ีไมใชกลุม

ตัวอยาง จํานวน 30 ราย เพื่อทดสอบความเขาใจในเนื้อหา และเพิ่มเติมหรือแกไขแบบสอบถาม 

และนําผลการทดสอบวิเคราะหหาความเช่ือม่ัน (reliability) ดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร โดยใชวิธีหาคา

สัมประสิทธ์ิอัลฟาของ Cronbach (พวงรัตน  ทวีรัตน,  2543) ซ่ึงผลการทดสอบแบบสอบถามไดคา

สัมประสิทธ์ิอัลฟาในแตละดานดังนี้ 

กกกกกกกด้านคุณภาพชีวติในการทาํงานโดยรวม      เท่ากบั 0.89 

- ดานคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ                เทากับ 0.82 

- ดานสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ               เทากับ 0.79 

- ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและใชความสามารถของตนเอง   เทากับ 0.88 

- ดานความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน                เทากับ 0.84 

- ดานความสัมพันธอันดีในการทํางานรวมกัน                  เทากับ 0.87 

- ดานลักษณะการบริหารงาน                      เทากับ 0.83 

- ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว     เทากับ 0.81 

- ดานความภูมิใจในองคกรท่ีมีคุณคาทางสังคม       เทากับ 0.81 

กกกกกกกกด้านความผูกพนัในองค์กร      เท่ากบั 0.85 

- ความเช่ือม่ันอยางแรงกลาท่ีจะยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร   เทากับ 0.83 

- ความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางมากเพื่อทําประโยชนใหกับองคกร เทากับ

0.81 

                   -ความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะรักษาไวซ่ึงความเปนสมาชิกขององคกร   เทากับ 0.83 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

กกกกกกกก1. จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลจากองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟา

สวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต 

กกกกกกก2. คณะวิจัยสงแบบสอบถามใหแกพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจพรอมท้ังช้ีแจง

วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลและนัดหมายหรือขออนุญาตมารับแบบสอบถามคืน 

กกกกกกกก3. คณะวิจัยสงแบบสอบถามใหแกพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจจํานวน 200 ชุด ไดรับ

คืนจํานวน 195 ชุด แลวนํามาตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของแบบสอบถาม 

กกกกกกกก4. รวบรวมขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 

(Statistical Package for the Social Science for Windows)   สรุปและรายงานผล 

 

การประมวลผลและการวเิคราะห์ข้อมูล 

กกกกกกกกการศึกษาคร้ังนี้ทําการวิเคราะหขอมูลและประมวลผลขอมูลดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร 

โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science for Windows) โดยมุง

หาความสัมพันธของตัวแปรอิสระท่ีมีตอตัวแปรตาม และเลือกใชสถิติในการนําเสนอขอมูลและ

วิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี้  

กกกกกกกก1. แบบสอบถามสวนท่ี 1 ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบาย

ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง วิเคราะหโดยแจกแจงความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage)  

กกกกกกกก2. หาคาเฉล่ีย (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนน

คุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันในองคการจากแบบสอบถามสวนท่ี 2 และสวนท่ี 3 

เกณฑการแปลความหมายคาคะแนนใชสูตรชวงความกวางของขอมูลแตละช้ัน โดยกําหนดระดับ

การวัดเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

กกกกกกกกคะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00   หมายถึง  เห็นดวยมากท่ีสุด  

กกกกกกกกคะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20   หมายถึง  เห็นดวยมาก  

กกกกกกกกคะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40   หมายถึง  เห็นดวยปานกลาง  

กกกกกกกกคะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60   หมายถึง  เห็นดวยนอย  

กกกกกกกกคะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80   หมายถึง  เห็นดวยนอยท่ีสุด  

กกกกกกกก1. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางลักษณะประชากรศาสตรกับความผูกพันใน

องคการของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต โดยใชสถิติ t-test และ 

F-test ในรูปแบบการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) โดยมีขอกําหนดของ F-test ดังนี้ 

กกกกกกกก 
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กกกกกกกกขอกําหนดของ F-test 

กกกกกกกกกกกกกกกก  1. ส่ิงท่ีจะเทียบกันท้ัง 2 กลุม ถูกสุมมาจากประชากรแมอยางถูกตอง 

(Randomly) 

กกกกกกกกกกกกกกก2. ประชากรท่ีทําการสุมมานั้นจะตองมีการกระจายตัวแบบ Normal 

distribution 

กกกกกกกกกอนการทดสอบ F-test ไดวิเคราะหขอมูลตามขอกําหนด F-test โดยขอมูลถูกสุมดวย

วิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)และมีการกระจายตัวแบบ Normal distribution 

กกกกกกกก2. หาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ ระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันใน

องคการของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต โดยใชวิธีการหาคา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product Moment) ซ่ึงไดใหความหมายของคา

ความสัมพันธ ( r ) ตาม Rule of Thumb ของ Guildford ดังนี้ 

กกกกกกกกถาคา r < .20  หมายความวา ตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกันเพียงเล็กนอย 

      หรือนอยมาก 

กกกกกกกกถาคา r > .20 -.40 หมายความวา ตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกันในระดับนอย 

กกกกกกกกถาคา r > .40 -.60 หมายความวา ตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกันในระดับ 

      ปานกลาง 

กกกกกกกกถาคา r > .60 -.80 หมายความวา ตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกันในระดับสูง 

กกกกกกกกถาคา r > .80กกกกกก หมายความวา ตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกันในระดับ 

      สูงมาก 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

กกกกกกกกในการศึกษาเร่ือง “คุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน

องคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต” คณะผูศึกษาใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมขอมูล และมี

บุคคลากรของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต เปนตัวอยางท้ังส้ิน 

176 คน ซ่ึงในสวนนี้เปนการนําเสนอผลการศึกษา โดยลําดับดังนี้ 

กกกกกกกกสวนท่ี 1 ลักษณะประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 

กกกกกกกกสวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจ 

      ไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต 

กกกกกกกกสวนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการ 

                 ไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต          

กกกกกกกกสวนท่ี 4 ผลการวิเคราะหลักษณะประชากรศาสตรกับความผูกพันตอองคกรของ 

      พนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต   

กกกกก 

ส่วนที ่1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

กกกกกกกกลักษณะประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามเปนคําถามท่ีเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของ

ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพการสมรส วุฒิการศึกษา อายุในการปฏิบัติงานใน

การไฟฟา ตําแหนงท่ีปฏิบัติงาน รายไดตอเดือน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และเวลาปฏิบัติงาน ตาม

ตารางท่ี 1 ดังตอไปนี้ 
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ตารางที ่1 จํานวนและรอยละของบุคคลผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพการ     

                  สมรส วุฒิการศึกษา อายุในการปฏิบัติงานในการไฟฟา ตําแหนงท่ีปฏิบัติงาน รายไดตอ  

   เดือน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และเวลาปฏิบัติงาน 

                                                                                                                            n = 176 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ จํานวน (คน) ร้อยละ 

เพศ   

ชาย 91 51.7 

หญิง 85 48.3 

อายุ    

20-25 ป 8 4.5 

26-30 ป 24 13.6 

31-35 ป 36 20.5 

36-40 ป 24 13.6 

41-45 ป 34 19.3 

46-50 ป 26 14.8 

51-55 ป 18 10.2 

56 ปข้ึนไป 6 3.4 

สถานภาพสมรส   

สมรส 100 56.8 

โสด 62 35.2 

หมาย/หยาราง 12 6.8 

แยกกันอยู 2 1.1 

วุฒิการศึกษา   

มัธยมศึกษา 2 1.1 

ปวช./ปวส. 37 21.0 

ปริญญาตรี 125 71.0 

ปริญญาโท 12 6.8 
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ตารางที ่1 (ตอ) 

ลกัษณะข้อมูลส่วนบุคล จํานวน (คน) ร้อยละ 

อายุในการปฏบิัติงานในการไฟฟ้า   

นอยกวา 1 ป 2 1.1 

1-5 ป 29 16.5 

6-10 ป 37 21.0 

11-15 ป 14 8.0 

16-20 ป 42 23.9 

21-25 ป 30 17.0 

26 ปข้ึนไป 22 12.5 

ตําแหน่งทีป่ฏบิัติงาน   

ระดับ 1-3 20 11.4 

ระดับ 4-6 86 48.9 

ระดับ 7 ข้ึนไป 58 33.0 

อ่ืนๆ 12 6.8 

รายได้ต่อเดือน   

ไมเกิน 10,000 บาท 15 8.5 

10,001-20,000 บาท 40 22.7 

20,001-30,000 บาท 59 33.5 

30,001-40,000 บาท 24 13.6 

40,001-50,000 บาท 14 8.0 

50,001 บาทข้ึนไป 24 13.6 

ลกัษณะงานทีป่ฏิบตั ิ   

ปฏิบัติงานประจําสํานักงาน 111 63.1 

ปฏิบัติงานภายนอกสํานักงาน 11 6.2 

ปฏิบัติงานท้ังภายในและภายนอกสํานกังาน 54 30.7 

เวลาปฏิบัตงิาน   

08.30-16.30 น. 167 94.9 

08.30-16.30 น. และเขาเวร 16.30-08.30 น. 2 1.1 

อ่ืนๆ 7 4.0 

รวม 176 100.0 
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กกกกกกกกจากตารางท่ี 1 พบวา พนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต 

ผูใหขอมูลเปนเพศชายและเพศหญิงในสัดสวนท่ีใกลเคียงกัน โดยเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 51.7 

และเปนเพศหญิง รอยละ 48.3 มีอายุระหวาง 31-35 ป คิดเปนรอยละ 20.5 มีสถานภาพสมรส คิด

เปนรอยละ 56.8 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 71.0 มีอายุในการปฏิบัติงานในการ

ไฟฟาระหวาง 16-20 ป คิดเปนรอยละ 23.9 โดยมีตําแหนงท่ีปฏิบัติงานระดับ 4-6 คิดเปนรอยละ 
48.9 มีอัตราเงินเดือนระหวาง 20,001-30,000 บาท คิดเปนรอยละ 33.5 ปฏิบัติงานประจําสํานักงาน

คิดเปนรอยละ 63.1 และปฏิบัติงานในชวงเวลา 08.30 -16.30 น. คิดเปนรอยละ 94.9  

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกีย่วกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานองค์กรรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค เขต 1 ภาคใต้ 

กกกกกกกกการวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานท้ัง 8 ดาน ไดแก ดาน

คาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ ดานสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ดานโอกาส

ในการพัฒนาศักยภาพและใชความสามารถของตนเอง ดานความกาวหนาและม่ังคงในการทํางาน 

ดานความสัมพันธอันดีในการทํางานรวมกัน ดานลักษณะการบริหาร ความสมดุลระหวางชีวิตการ

ทํางานและชีวิตสวนตัว และดานความภูมิใจในองคกรท่ีมีคุณคาทางสังคม โดยผูวิจัยไดทําการ

วิเคราะหจากคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉล่ีย (Χ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, 

SD.) ผลการวิเคราะหมีรายละเอียดตามลําดับ ดังนี้ 
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ตารางที ่2 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับคุณภาพชีวติในการทํางาน

กกกกกกกกของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกจิการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต ดานคาตอบแทนท่ี                 

กกกกกกกกเปนธรรมและเพยีงพอ 

ด้านค่าตอบแทนที ่

เป็นธรรมและเพยีงพอ 

ระดบัความคดิเห็น  

Χ  

 

SD. 

 

แปลผล มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1.1 ไดรับเงินเดือนและ

สวัสดิการอื่นๆเหมาะสมกับ

งานที่ทานรับผิดชอบ                                         

19 

(10.8) 

72 

(40.9) 

78 

(44.3) 

6 

(3.4) 

1 

(0.6) 

3.58 0.75 เห็นดวยมาก 

1.2 เงินเดือนที่ไดรับเพียงพอ

ตอการคลองชีพในสภาพ

เศรษฐกิจปจจุบัน 

13 

(7.4) 

37 

(21) 

104 

(59.1) 

16 

(9.1) 

6 

(3.4) 

3.20 0.84 เห็นดวยปาน

กลาง 

1.3 เมื่อไดคํานวณอยางถี่ถวน

แลวเงินเดือนและ

ผลประโยชนตอบแทนอื่นๆที่

ไดรับ คุมคากับความอุตสาหะ

ของตนเอง 

16 

(9.1) 

56 

(31.8) 

87 

(49.4) 

13 

(7.4) 

4 

(2.30) 

3.38 0.84 เห็นดวยปาน

กลาง 

1.4 เมื่อเปรียบเทียบกับ

เงินเดือนและผลตอบแทนที่

ไดรับในองคกรใกลเคียงและ

ทัดเทียมกับองคกรที่มี

ลักษณะเดียวกัน เชน กฟผ., 
กฟน.   

10 

(5.7) 

29 

(16.5) 

74 

(42) 

56 

(31.8) 

7 

(4) 

2.88 0.93 เห็นดวยปาน

กลาง 

1.5 มีความพอใจกับเงินเดือน

ที่ไดรับ 

16 

(9.1) 

55 

(31.2) 

90 

(51.1) 

11 

(6.2) 

4 

(2.3) 

3.39 0.83 เห็นดวยปาน

กลาง 

1.6 มีความพอใจกับ

สวัสดิการที่ไดรับ 

23 

(13.1) 

86 

(48.9) 

56 

(31.8) 

10 

(5.7) 

1 

(0.6) 

3.68 0.79 เห็นดวยมาก 

1.7 เงินเดือนที่ไดรับมีความ

ยุติธรรมและเหมาะสมดี 

16 

(9.1) 

48 

(27.3) 

95 

(54) 

12 

(6.8) 

5 

(2.8) 

3.33 0.85 เห็นดวยปาน

กลาง 

1.8 สวัสดิการที่ไดรับมีความ

ยุติธรรมและเหมาะสมดี 

20 

(11.4) 

71 

(40.3) 

76 

(43.2) 

8 

(4.5) 

1 

 (0.6) 

3.57 0.78 เห็นดวยมาก 

คาเฉลีย่โดยรวม 3.38 0.66 
เห็นดวยปาน

กลาง 

กกกกกกกก 
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กกกกกกกกตารางท่ี 2 พบวาพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต มี
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอโดย

รวมอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง (Χ = 3.38) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ี 1.6 มีความ

พอใจกับสวัสดิการท่ีไดรับมีคาเฉล่ียสูงสุดอันดับแรก (Χ = 3.68) รองลงมาคือขอ 1.1 ไดรับ

เงินเดือนและสวัสดิการอ่ืนๆ เหมาะสมกับงานท่ีทานรับผิดชอบ (Χ =3.58) 
 

ตารางที ่3 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ 

พนักงานองคกรรัฐวิสาหกจิการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต ดานสภาพแวดลอมท่ี

ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ 

ด้านสภาพแวดล้อมทีป่ลอดภัยและ

ถูกสุขลกัษณะ 

ระดบัความคดิเห็น 

Χ  SD. แปลผล มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

2.1 บริเวณที่ทํางานถูก

สุขลักษณะ คือ สะอาด สวาง

เพียงพอ มีระบบระบายอากาศ

ที่ดีและอากาศถายเทสะดวก 

21 

(11.9) 

68 

(38.60 

70 

(39.8) 

9 

(5.1) 

8 

(4.5) 

3.48 0.93 เห็นดวย

มาก 

2.2 หนวยงานมีอุปกรณ

เครื่องใชที่มีคุณภาพและอยูใน

สภาพที่ใชงานไดดีเสมอ 

15 

(8.5) 

59 

(33.5) 

85 

(48.3) 

13 

(7.4) 

4 

(2.3) 

3.39 0.83 เห็นดวย

ปานกลาง 

2.3 หนวยงานมีการใหความรู

แกพนักงานใหตระหนักถึง

ความปลอดภัย การปองกัน

อุบัติเหตุตางๆและสงเสริม

สุขภาพในการปฏิบัติงานอยาง

สม่ําเสมอ 

16 

(9.1) 

72 

(40.9) 

75 

(42.6) 

13 

(7.4) 

- 3.52 0.76 เห็นดวย

มาก 

2.4 หนวยงานมีการควบคุมการ

แพรกระจายของเช้ือโรคและ

พาหะนําโรครวมถึงการขจัดมูล

ฝอยอยางเหมาะสม 

11 

(6.3) 

62 

(35.2) 

70 

(39.8) 

28 

(15.9) 

5 

(2.8) 

3.26 0.91 เห็นดวย

ปานกลาง 
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ตารางที ่3 (ตอ) 

ด้านสภาพแวดล้อมทีป่ลอดภัยและ

ถูกสุขลกัษณะ 

ระดบัความคดิเห็น 

Χ  SD. แปลผล มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

2.5 หนวยงานมีหองนํ้าที่

สะอาดและมีการดูแลรักษา

อยางถูกสุขลักษณะ 

15 

(8.5) 

72 

(40.9) 

80 

(45.5) 

9 

(5.1) 

- 3.53 0.73 เห็นดวย

มาก 

2.6 หนวยงานมีอุปกรณและ

ระบบปองกันอุบัติภัยในสภาพ

พรอมใชงาน 

18 

(10.2) 

66 

(37.5) 

82 

(46.6) 

8 

(4.5) 

2 

1.1 

3.51 0.79 เห็นดวย

มาก 

2.7 มีความพอใจใน

สภาพแวดลอมการทํางาน 

18 

(10.2) 

67 

(38.1) 

79 

(44.9) 

8 

(4.5) 

4 

(2.3) 

3.49 0.83 เห็นดวย

มาก 

คาเฉลีย่โดยรวม 3.45 0.67 
เห็นดวย

มาก 

 

กกกกกกกกตารางท่ี 3 พบวาพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต มี
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและถูก

สุขลักษณะโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก(Χ = 3.45)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ี 2.5 

หนวยงานมีหองน้ําท่ีสะอาดและมีการดูแลรักษาอยางถูกสุขลักษณะ มีคาเฉล่ียสูงสุดอันดับแรก 
(Χ = 3.53) รองลงมาคือ ขอ 2.3 หนวยงานมีการใหความรูแกพนักงานใหตระหนักถึงความ

ปลอดภัย การปองกันอุบัติเหตุตางๆและสงเสริมสุขภาพในการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ (Χ = 

3.52) 
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ตารางที ่4 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ 

พนักงานองคกรรัฐวิสาหกจิการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต ดานโอกาสในการ 

พัฒนาศักยภาพ   และใชความสามารถของตนเอง 

                

ด้านโอกาสในการพฒันาศักยภาพ

และใช้ความสามารถของตนเอง 

ระดบัความคดิเห็น 

Χ  SD. แปลผล มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

3.1 หนวยงานใหโอกาสใน

การศึกษาตอ ไปศึกษาดูงานและ

อบรมในหลักสูตรตางๆ เพื่อเพิ่ม

ความรูและทักษะในการ

ปฏิบัติงาน 

13 

(7.4) 

49 

(27.8) 

86 

(48.9) 

24 

(13.6) 

4 

(2.3) 

3.24 0.86 เห็นดวยปาน

กลาง 

3.2 หนวยงานของทานจัดใหมีการ

สัมมนา/ฝกอบรมอยูเสมอเพื่อเพิ่ม

ความรูและทักษะในการ

ปฏิบัติงานแกพนักงานใหสูงขึ้น 

17 62 78 17 2 3.43 0.84 เห็นดวยมาก 

(9.7) (35.2) (44.3) (9.7) (1.1)   

3.3 ทานไดใชความสามารถใน

การปฏิบัติงานเต็มศักยภาพของ

ตนเอง 

16 

(9.1) 

74 

(42) 

75 

(42.6) 

9 

(5.1) 

2 

(1.1) 

3.53 0.78 เห็นดวยมาก 

3.4 ทานมีอิสระในการ

วิจารณแนวทางการ

ปฏิบัติงานหรือนโยบายใน

การปฏิบัติงานตอผูบริหารได

โดยไมมีผลกระทบในทาง

ลบตอการพิจารณาความดี

ความชอบ 

5 

(2.8) 

37 

(21) 

91 

(51.7) 

30 

(17) 

13 

(7.4) 

2.95 0.89 เห็นดวยปาน

กลาง 

3.5 ทานมีโอกาสเสนอ

ผลงานจากความคิดริเริ่ม

สรางสรรคของตนเองตอ

สาธารณะ ทั้งภายในและ

ภายนอกองคกรของทาน 

9 

(5.1) 

36 

(20.5) 

84 

(47.7) 

41 

23.3) 

6 

(3.4) 

3.01 0.89 เห็นดวยปาน

กลาง 
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ตารางที ่4 (ตอ) 

ด้านโอกาสในการพฒันาศักยภาพ

และใช้ความสามารถของตนเอง 

ระดบัความคดิเห็น 

Χ  SD. แปลผล มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

3.6 ทานสามารถตัดสินใจ

แกปญหาดวยตนเองเมื่อการ

ทํางานมีปญหาและอุปสรรค 

12 

(6.8) 

61 

(34.7) 

84 

(47.7) 

14 

(8) 

5 

(2.8) 

3.35 0.83 เห็นดวยปาน

กลาง 

3.7 ทานสามารถแสดงความ

คิดเห็น ประสานงานและ

ปฏิบัติงานที่เก่ียวของรวมกัน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5 

(2.8) 

76 

(43.2) 

81 

(46) 

13 

(7.4) 

1 

(0.6) 

3.40 0.69 เห็นดวยปาน

กลาง 

คาเฉลีย่โดยรวม 3.27 0.60 
เห็นดวยปาน

กลาง 

 

กกกกกกกกตารางท่ี 4 พบวาพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต มี
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและใช

ความสามารถของตนเองโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง (Χ = 3.27)  เม่ือพิจารณาเปนราย

ขอพบวา ขอ 3.3 ทานไดใชความสามารถในการปฏิบัติงานเต็มศักยภาพของตนเองมีคาเฉล่ียสูงสุด

อันดับแรก (Χ = 3.53) รองลงมาคือ ขอ 3.2 หนวยงานของทานจัดใหมีการสัมมนา/ฝกอบรมอยู

เสมอเพื่อเพิ่มความรูและทักษะในการปฏิบัติงานแกพนักงานใหสูงข้ึน (Χ = 3.43) 
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ตารางที ่5 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ 

  พนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต ดานความกาวหนาและ 

  ม่ันคงในการทํางาน 

ด้านความก้าวหน้าและมัง่คงในการ

ทาํงาน 

ระดบัความคดิเห็น 

Χ  SD. แปลผล มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

4.1 ทานไดรับมอบหมาย

ภารกิจและหนาที่ในการทํางาน

ที่เพ่ิมขึ้นอยูเสมอ 

11 

(6.2) 

75 

(42.6) 

83 

(47.2) 

7 

(4) 

- 3.51 0.68 เห็นดวย

มาก 

4.2 หนวยงานของทานเปด

โอกาสทาน ใหเลื่อนตําแหนง

ที่สูงขึ้นไดงาย 

7 

(4.0) 

34 

(19.3) 

89 

(50.6) 

27 

(15.3) 

19 

(10.8) 

2.90 0.97 เห็นดวย

ปานกลาง 

4.3 องคกรรัฐวิสาหกิจเปน

หนวยงานที่เปดโอกาสให

พนักงานและลูกจางมี

ความกาวหนาในอาชีพ 

6 

(3.4) 

60 

(34.1) 

79 

(44.9) 

25 

(14.2) 

6 

(3.4) 

3.20 0.85 เห็นดวย

ปานกลาง 

4.4 การเลื่อนตําแหนงหนาที่

ในหนวยงานของทานเปนไป

ดวยความเสมอภาคและ

ยุติธรรม 

9 

(5.1) 

31 

(17.6) 

86 

(48.9) 

29 

(16.5) 

21 

(11.9) 

2.88 1.01 เห็นดวย

ปานกลาง 

4.5 องคกรรัฐวิสาหกิจให

ความสําคัญกับการพัฒนา

ความรูความสามารถของ

พนักงาน 

9 

(5.1) 

62 

(35.2) 

86 

(48.9) 

15 

(8.5) 

4 

(2.3) 

3.32 0.80 เห็นดวย

ปานกลาง 

คาเฉล่ียโดยรวม 
3.16 0.71 เห็นดวย

ปานกลาง 

กกกกกกกกตารางท่ี 5 พบวาพนักงานองคกรรัฐวิสาหกจิการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต มี

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานความกาวหนาและม่ังคงในการทํางาน

โดยรวมอยูในระดับเหน็ดวยปานกลาง (Χ = 3.16) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอ 4.1 ทานไดรับ

มอบหมายภารกิจและหนาท่ีในการทํางานท่ีเพิ่มข้ึนอยูเสมอมีคาเฉล่ียสูงสุดอันดับแรก (Χ = 3.51) 
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รองลงมา คือ ขอ 4.5 องคกรรัฐวิสาหกจิใหความสําคัญกับการพัฒนาความรูความสามารถของ

พนักงาน (Χ = 3.32) 

 

ตารางที ่6 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ 

   พนักงานองคกรรัฐวิสาหกจิการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต ดานความสัมพันธอันดี

ในการทํางานรวมกัน 

ด้านความสัมพนัธ์อนัดี

ในการทาํงานร่วมกนั 

ระดบัความคดิเห็น 

Χ  SD. แปลผล มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

5.1 พนักงานในหนวยงานของ

ทานมีความเปนมิตรตอกันเปน

อยางด ี

14 

(8) 

60 

(34.1) 

75 

(42.6) 

22 

(12.5) 

5 

(2.8) 

3.32 0.90 เห็นดวย

ปานกลาง 

5.2 พนักงานทุกระดับมีโอกาส

รับทราบปญหาในการทํางานและ

ไดแสดงความคิดเห็นรวมกัน

แกปญหา 

8 

(4.5) 

38 

(21.6) 

100 

(56.8) 

26 

(14.8) 

4 

(2.3) 

3.11 0.79 เห็นดวย

ปานกลาง 

5.3 หนวยงานของทานมีการจัด

กิจกรรมที่สงเสริมใหพนักงานได

พบปะสังสรรคปฏิสัมพันธกัน

เสมอ 

15 

(8.5) 

44 

(25) 

88 

(50) 

24 

(13.6) 

5 

(2.8) 

3.23 0.89 เห็นดวย

ปานกลาง 

5.4 ทานไดรับคําแนะนําและความ

ชวยเหลือจากเพื่อนรวมงานอยู

เสมอ 

14 

(8) 

59 

(33.5) 

89 

(50.6) 

14 

(8) 

- 3.41 0.75 เห็นดวย

มาก 

คาเฉลีย่โดยรวม 3.27 0.71 
เห็นดวย

ปานกลาง 

กกกกกกกกตารางท่ี 6 พบวาพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต มีระดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานความสัมพันธอันดีในการทํางานรวมกันโดย

รวมอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง (Χ = 3.27) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอ 5.4 ทานไดรับ

คําแนะนําและความชวยเหลือจากเพ่ือนรวมงานอยูเสมอ มีคาเฉล่ียสูงสุดอันดับแรก (Χ = 3.41) 
รองลงมา คือ ขอ 5.1 พนักงานในหนวยงานของทานมีความเปนมิตรตอกันเปนอยางดี (Χ = 3.32) 
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ตารางที ่7 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ 

   พนักงานองคกรรัฐวิสาหกจิการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต ดานลักษณะการบริหาร 

ด้านลกัษณะการบริหาร 

ระดบัความคดิเห็น 

Χ  SD. แปลผล มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

6.1 หนวยงานของทานมี

นโยบายในการบริหารงานที่ดี 

15 

(8.5) 

66 

(37.5) 

78 

(44.3) 

15 

(8.5) 

2 

(1.1) 

3.44 0.81 เห็นดวย

มาก 

6.2 หนวยงานของทานกําหนด

หนาที่ความรับผิดชอบของ

พนักงานตามมาตรฐานกําหนด

ตําแหนงอยางเหมาะสม 

12 

(6.8) 

67 

(38.1) 

78 

(44.3) 

16 

(9.1) 

3 

(1.7) 

3.39 0.82 เห็นดวย

ปานกลาง 

6.3 การบริหารงานใน

หนวยงานของทานมีการแบง

สายการบังคับบัญชาที่แนนอน

ชัดเจน 

16 

(9.1) 

90 

(51.1) 

60 

(34.1) 

8 

(4.5) 

2 

(1.1) 

3.62 0.76 เห็นดวย

มาก 

6.4 ขั้นตอนในการบริหารใน

หนวยงานมีความคลองตัว

รวดเร็ว 

11 

(6.2) 

56 

(31.8) 

86 

(48.9) 

19 

(10.8) 

4 

(2.3) 

3.29 0.83 เห็นดวย

ปานกลาง 

6.5 ทุกคนในหนวยงานไดรับ

ความเสมอภาคในเรื่อง กฎ 

ระเบียบ การประเมิน  

คาตอบแทน สวัสดิการ 

15 

(8.5) 

59 

(33.5) 

79 

(44.9) 

19 

(10.8) 

4 

(2.3) 

3.35 0.87 เห็นดวย

ปานกลาง 

6.6 การปฏิบัติของ 

ผูบั งคับบัญ ชาทํ าใหรู สึ กว า

ตนเองมีคุณคา 

9 

(5.1) 

50 

(28.4) 

101 

(57.4) 

15 

(8.5) 

1 

(0.6) 

3.29 0.72 เห็นดวย

ปานกลาง 

6.7 มีการประชุมแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นระหวางผูบังคับ 

บัญชาและผู ใตบังคับบัญชา

สม่ําเสมอ 

7 

(4) 

38 

(21.6) 

92 

(52.3) 

32 

(18.2) 

7 

(4) 

3.03 0.85 เห็นดวย

ปานกลาง 

6.8 ระบบการพิจารณาความดี

ความชอบและการเลื่อน 

ตํ าแหน งในปจ จุบันมีค วาม

เหมาะสมดีแลว 

6 

(3.4) 

29 

(16.5) 

99 

(56.2) 

23 

(13.1) 

19 

(10.8) 

2.89 0.93 เห็นดวย

ปานกลาง 
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ตารางที ่7 (ตอ) 

ด้านลกัษณะการบริหาร 

ระดบัความคดิเห็น 

Χ  SD. แปลผล มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

6.9 ผูบังคับบัญชาไดติดตาม

ผลการปฏบิัติงานของ

พนักงาน 

ทุกคนอยางสม่ําเสมอ 

15 

(8.5) 

42 

(23.9) 

85 

(48.3) 

28 

(15.9) 

6 

(3.4) 

3.18 0.92 เห็นดวย

ปานกลาง 

6.10 ผูบังคับบัญชาไดชวย 

เหลือและเสนอแนะแกไข

ปญหาตามความเหมาะสมอยู

เสมอ 

9 

(5.1) 

36 

(20.5) 

105 

(59.7) 

24 

13.6) 

2 

(1.1) 

3.15 0.76 เห็นดวย

ปานกลาง 

6.11 ทานมีสิทธิที่จะแสดง

ความคิดเห็นตอ

ผูบังคับบัญชาและผูรวมงาน

โดยอิสระ 

7 

(4) 

46 

(26.1) 

92 

(52.3) 

22 

(12.5) 

9 

(5.1) 

3.11 0.86 เห็นดวย

ปานกลาง 

คาเฉลีย่โดยรวม 3.25 0.66 
เห็นดวย

ปานกลาง 

 

กกกกกกกกตารางท่ี 7 พบวาพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต มี

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานลักษณะการบริหารโดยรวมอยูในระดับ

เห็นดวยปานกลาง (Χ = 3.25) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอ 6.3 การบริหารงานในหนวยงาน

ของทานมีการแบงสายการบังคับบัญชาท่ีแนนอนชัดเจน มีคาเฉล่ียสูงสุดอันดับแรก (Χ = 3.62) 

รองลงมา คือ ขอ 6.1 หนวยงานของทานมีนโยบายในการบริหารงานท่ีดี (Χ = 3.44) 
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ตารางที ่8 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ 

    พนักงานองคกรรัฐวิสาหกจิการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต ความสมดุลระหวาง

ชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว 

ความสมดุลระหว่างชีวติการ

ทาํงานและชีวติส่วนตัว 

ระดบัความคดิเห็น 

Χ  SD. แปลผล มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

7.1 ทานพอใจในความเหมาะสม

ของชวงเวลาทํางานกับชวงเวลา

พักในแตละวัน 

16 

(9.1) 

91 

(51.7) 

63 

(35.8) 

6 

(3.4) 

- 3.66 0.69 เห็นดวยมาก 

7.2 ทานไดวางแผนการดําเนิน

ชีวิตไวลวงหนา 

19 

(10.8) 

79 

(44.9) 

67 

(38.1) 

11 

(6.2) 

- 3.60 0.76 เห็นดวยมาก 

7.3 ทานมีเวลาที่จะใชชีวิตตามทบ

บาทสามี,ภรรยา,บิดา,มารดาหรือ

บุตรที่ดีได 

14 

(8) 

85 

(48.3) 

65 

(36.9) 

11 

(6.2) 

1 

(0.6) 

3.57 0.75 เห็นดวยมาก 

7.4 ทานสามารถแบงเวลา 

ในการทํางานประจํา, 

เวลาสวนตัว,เวลาสาํหรับครอบครัว

และสังคมไดอยางเหมาะสม 

17 

(9.7) 

80 

(45.5) 

68 

(38.6) 

10 

(5.7) 

1 

(0.6) 

3.58 0.77 เห็นดวยมาก 

คาเฉลีย่โดยรวม 3.60 0.60 เห็นดวยมาก 

 

กกกกกกกกตารางท่ี 8 พบวาพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต มี

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและ

ชีวิตสวนตัวโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก (Χ = 3.60) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอ 7.1 ทาน

พอใจในความเหมาะสมของชวงเวลาทํางานกับชวงเวลาพักในแตละวัน มีคาเฉล่ียสูงสุดอันดับแรก 

(Χ = 3.66) รองลงมาคือ ขอ 7.2 ทานไดวางแผนการดําเนินชีวิตไวลวงหนา (Χ = 3.60) 
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ตารางที ่9 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ 

   พนักงานองคกรรัฐวิสาหกจิการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต ดานความภูมิใจใน

องคกรท่ีคุณคาทางสังคม 

ด้านความภูมใิจในองค์กรทีม่ี

คุณค่าทางสังคม 

ระดบัความคดิเห็น 

Χ  SD. แปลผล มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

8.1 หนวยงานของทานไดรับ

การยอมรับวามีความสําคัญ

ตอสังคมโดยรวม 

36 

(20.5) 

92 

(52.3) 

47 

(26.7) 

1 

(0.6) 

- 3.93 0.70 เห็นดวยมาก 

8.2 ทานมีความภูมิใจในการ

เปนพนักงานใน องคกร

รัฐวิสาหกิจแหงน้ี 

47 

(26.7) 

92 

(52.3) 

32 

(18.2) 

5 

(2.8) 

- 4.03 0.75 เห็นดวยมาก 

8.3 ทานมีความรูสึกภูมิใจ

และมีความกระตือรือรนใน

การทํางานเมื่อไดรับคําชม 

35 

(19.9) 

94 

(53.4) 

45 

(25.6) 

2 

(1.1) 

- 3.92 0.71 เห็นดวยมาก 

8.4 ทานเปนสวนหน่ึงที่สราง

ความสําเร็จใหกับองคกร

รัฐวิสาหกิจและสังคม 

20 

(11.4) 

88 

(50) 

63 

(35.8) 

5 

(2.8) 

- 3.70 0.71 เห็นดวยมาก 

8.5 ทานอยากแนะนําญาติ

หรือคนรูจักมาทํางานที่

องคกรรัฐวิสาหกิจแหงน้ี 

44 

(25) 

74 

(42) 

53 

(30.1) 

3 

(1.7) 

2 

(1.1) 

3.88 0.84 เห็นดวยมาก 

8.6 องคกรรัฐวิสาหกิจให

ความรวมมือกับหนวยงาน

ภายนอกอื่นๆเพ่ือจัดกิจกรรม

ที่สงเสริมสนับสนุน

สาธารณประโยชนตอชุมชน

และสังคม 

37 

(21) 

80 

(45.5) 

55 

(31.2) 

4 

(2.3) 

- 3.85 0.77 เห็นดวยมาก 

8.7 ทานยินดีและเต็มใจที่จะ

ใหใครๆทราบวาทาน

ปฏิบัติงานอยูในองคกร

รัฐวิสาหกิจแหงน้ี 

52 77 46 1 - 4.02 0.76 เห็นดวยมาก 

(29.5) (43.8) (26.1) (0.6)    

คาเฉลีย่โดยรวม 3.91 0.60 เห็นดวยมาก 

กกกกกกกก 
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กกกกกกกกตารางท่ี 9 พบวาพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต มี

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานความภูมิใจในองคกรท่ีมีคุณคาทางสังคม 

โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก (Χ = 3.91)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอ 8.2 ทานมีความภูมิ

ในการเปนพนักงานใน องคกรรัฐวิสาหกิจแหงนี้ มีคาเฉล่ียสูงสุดอันดับแรก (Χ = 4.03) รองลงมา

คือ ขอ 8.7 ทานยินดีและเต็มใจท่ีจะใหใครๆทราบวาทานปฏิบัติงานอยูในองคกรรัฐวิสาหกิจแหงนี้ 

(Χ = 4.02) 

 

ตารางที ่10 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน 

     องคกรรัฐวสิาหกิจการไฟฟาสวนภมิูภาค เขต 1 ภาคใต ในภาพรวม 

คุณภาพชีวติในการทาํงาน 

ของพนักงานองค์กรรัฐวสิาหกจิ 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต 1 ภาคใต้ 
Χ  SD. แปลผล 

ดานความภูมิใจในองคกรที่มีคุณคาทางสังคม 3.91 0.60 เห็นดวยมาก 

ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว 3.60 0.60 เห็นดวยมาก 

ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ 3.45 0.67 เห็นดวยมาก 

ดานคาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ 3.38 0.66 เห็นดวยปานกลาง 

ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและใชความสามารถของตนเอง 3.27 0.60 เห็นดวยปานกลาง 

ดานความกาวหนาและมั่งคงในการทํางาน 3.16 0.71 เห็นดวยปานกลาง 

ดานความสัมพันธอันดีในการทํางานรวมกัน 3.27 0.71 เห็นดวยปานกลาง 

ดานลักษณะการบริหาร 3.25 0.66 เห็นดวยปานกลาง 

คาเฉลีย่โดยรวม 3.41 0.52 เห็นดวยปานกลาง 

 

กกกกกกกกตารางท่ี 10 พบวาพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต มี

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมในระดับเห็นดวยปานกลาง โดย

คาเฉล่ียท่ี 3.41 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาปจจัยดานความภูมิใจในองคกรท่ีมีคุณคาทางสังคมมี

คาเฉล่ียสูงสุดอันดับแรก (Χ =3.91) รองลงมาคือปจจัยดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและ

ชีวิตสวนตัว ( Χ =3.60) และอันดับ 3 คือปจจัยดานสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ 

(Χ = 3.45) 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค เขต 1 ภาคใต้ 

กกกกกกกกการวิจยัคร้ังนี้ เปนการศึกษาความผูกพนัตอองคกรท้ัง 3 ดาน ไดแก ดานความเช่ือม่ันอยาง

แรงกลาท่ีจะยอมรับเปาหมายและคานยิมขององคกร ดานความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางมาก

เพื่อทําประโยชนใหกบัองคกร และดานความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะรักษาไวซ่ึงความเปนสมาชิก

ขององคกร โดยผูวจิัยไดทําการวเิคราะหจากคาสถิติพืน้ฐาน ไดแก คาเฉล่ีย (Χ ) และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation, SD.) ผลการวิเคราะหมีรายละเอียดตามลําดับ ดงันี ้

ตารางที ่ 11 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความผูกพนัตอองคกรของ 

พนักงานองคกรรัฐวิสาหกจิการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต ดานความเช่ือม่ันอยาง

แรงกลาท่ีจะยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร 

ด้านความเช่ือมัน่อย่างแรงกล้าทีจ่ะยอมรับ

เป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 

ระดบัความผูกพนัในองค์กร 

Χ  SD. 
แปล

ผล 
มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1.องคกรรัฐวิสาหกิจแหงน้ีเปน

หนวยงานที่มีศักด์ิศรีทัดเทียมกับ

องคกรรัฐวิสาหกิจอื่นๆ 

56 

(31.8) 

89 

(50.6) 

29 

(16.5) 

2 

(1.1) 

- 4.13 0.72 มาก 

2. องคกรรัฐวิสาหกิจแหงน้ีเปน

หนวยงานที่ดีที่สุดแหงหน่ึงสําหรับ

การเลือกทํางาน 

51 

(29) 

84 

(47.7) 

40 

(22.7) 

1 

(0.6) 

- 4.05 0.74 มาก 

3. ทานจะช้ีแจงกลาวแกทันทีที่ไดยิน

บุคคลอื่นพูดถึงองคกรของทานในทาง

เสียหาย 

49 

(27.8) 

84 

(47.7) 

37 

(21) 

6 

(3.4) 

- 4.00 0.79 มาก 

4. ทานจะคํานึงถึงจุดเดนขององคกร

รัฐวิสาหกิจแหงน้ีอยูเสมอ 

43 

(24.4) 

82 

(46.6) 

47 

(26.7) 

4 

(2.3) 

- 3.93 0.78 มาก 

5.  การบริหารงานขององคกรใน

ปจจุบันเปนการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
33 

(18.8) 

73 

(41.5) 

66 

(37.5) 

3 

(1.7) 

1 

(0.6) 

3.76 0.79 มาก 

6. ทานเห็นดวยกับนโยบายหลาย

ประการขององคกร 

21 

(11.9) 

68 

(38.6) 

83 

(47.2) 

4 

(2.3) 

- 3.60 0.73 มาก 

คาเฉลีย่โดยรวม 3.91 0.63 มาก 
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กกกกกกกกตารางท่ี 11 พบวาพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต มี

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกร ดานความเช่ือม่ันอยางแรงกลาท่ีจะยอมรับ

เปาหมายและคานิยมของ โดยรวมในระดับมาก (Χ =3.91) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูใน

ระดับมาก มีจํานวน 6 ขอ คือ 1.องคกรรัฐวิสาหกิจแหงนี้เปนหนวยงานท่ีมีศักดิ์ศรีทัดเทียมกับ

องคกรรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ 2. องคกรรัฐวิสาหกิจแหงนี้เปนหนวยงานท่ีดีท่ีสุดแหงหนึ่งสําหรับการ

เลือกทํางาน  3. ทานจะช้ีแจงกลาวแกทันทีท่ีไดยินบุคคลอ่ืนพูดถึงองคกรของทานในทางเสียหาย 

4. ทานจะคํานึงถึงจุดเดนขององคกรรัฐวิสาหกิจแหงนี้อยูเสมอ  5. การบริหารงานขององคกรใน

ปจจุบันเปนการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ 6. ทานเห็นดวยกับนโยบายหลายประการขององคกร  

(Χ  = 4.13, 4.05, 4.00, 3.93, 3.76, และ 3.60 ตามลําดับ) 

ตารางที ่12   จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความผูกพันตอองคกรของ 

พนักงานองคกรรัฐวิสาหกจิการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต ดานความเต็มใจท่ี 

ทุมเทความพยายามอยางมากเพื่อทําประโยชนใหกับองคกร 

ด้านความเต็มใจทีจ่ะทุ่มเทความ

พยายามอย่างมากเพือ่ทาํประโยชน์

ให้กบัองค์กร 

ระดบัความผูกพนัในองค์กร 

Χ  SD. 
แปล

ผล 
มากทีสุ่ด มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

7. ทานเต็มใจใชความรู

ความสามารถและทักษะเพ่ือ

ทํางานขององคกรใหประสบ

ความสําเร็จ 

48 

(27.3) 

88 

(50) 

39 

(22.2) 

1 

(0.6) 

- 4.04 0.72 มาก 

8. ทานทํางานอยางเต็มที่เต็ม

กําลังความรูความสามารถ 
50 

(28.4) 

85 

(48.3) 

40 

(22.7) 

1 

(0.6) 

- 4.05 0.73 มาก 

9.ทานพอใจที่จะทํางาน

ลวงเวลาแมวาผลตอบแทนจะ

ไมคุมคาเหน่ือย 

38 

(21.6) 

80 

(45.5) 

55 

(31.2) 

2 

(1.1) 

1 

(0.6) 

3.86 0.78 มาก 

10. ทานไมเคยปฏิเสธที่จะ

ชวยเหลือองคกรในทุกๆดาน 
33 

(18.8) 

78 

(44.3) 

60 

(34.1) 

4 

(2.3) 

1 

(0.6) 

3.78 0.79 มาก 

11.ทานพรอมที่จะทํางานหนัก

เพ่ือความกาวหนาขององคกร 
44 

(25) 

84 

(47.7) 

47 

(26.7) 

1 

(0.6) 

- 3.97 0.74 มาก 

คาเฉลีย่โดยรวม 3.94 0.65 มาก 
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กกกกกกกกตารางท่ี 12 พบวาพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต มี

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกร ดานความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางมาก

เพื่อทําประโยชนใหกับองคการโดยรวมในระดับมาก (Χ =3.94) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาอยู

ในระดับมาก มีจํานวน 5 ขอ คือ ขอ 8. ทานทํางานอยางเต็มท่ีเต็มกําลังความรูความสามารถ  7. ทาน

เต็มใจใชความรูความสามารถและทักษะเพื่อทํางานขององคกรใหประสบความสําเร็จ 11. ทาน

พรอมท่ีจะทํางานหนักเพื่อความกาวหนาขององคกร 9. ทานพอใจท่ีจะทํางานลวงเวลาแมวา

ผลตอบแทนจะไมคุมคาเหนื่อย 10. ทานไมเคยปฏิเสธท่ีจะชวยเหลือองคกรในทุกๆดาน (Χ  = 4.05, 

4.04, 3.97, 3.86, และ 3.78 ตามลําดับ) 

 

ตารางที ่13   จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความผูกพันตอองคกรของ 

พนักงานองคกรรัฐวิสาหกจิการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต ดานความปรารถนา   

อยางแรงกลาท่ีจะรักษาไวซ่ึงความเปนสมาชิกขององคการ 

ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้า

ทีจ่ะรักษาไว้ซ่ึงความเป็นสมาชิก

ขององค์กร 

ระดบัความผูกพนัในองค์กร 

Χ  SD. แปลผล มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

12. ทานยินดีที่จะทํางาน

ตอไปแมวาหนวยงานอื่นจะ

ใหผลตอบแทนที่มากกวา 

43 

(24.4) 

79 

(44.9) 

45 

(25.6) 

8 

(4.5) 

1 

(0.6) 

3.88 0.85 มาก 

13. ทานจะปฏิบัติงานใน

องคกรน้ีตอไปจนเกษียณอายุ 
60 

(34.1) 

75 

(42.6) 

37 

(21) 

4 

(2.3) 

- 4.09 0.80 มาก 

14. ทานจะไมยายไป

ทํางานที่อื่นแมมีโอกาส 

55 

(31.2) 

64 

(36.4) 

50 

(28.4) 

6 

(3.4) 

1 

(0.6) 

3.94 0.89 มาก 

15. ทานตัดสินใจถูกตอง

แลวที่มาทํางานที่น้ี 

70 

(39.8) 

65 

(36.9) 

39 

(22.2) 

2 

(1.1) 

- 4.15 0.80 มาก 

16. องคกรแหงน้ีมีสวน

บันดาลใจใหเกิดการผลิตผล

งานที่ดี 

57 

(32.4) 

71 

(40.3) 

45 

(25.6) 

3 

(1.7) 

- 4.03 0.81 มาก 

คาเฉลีย่โดยรวม 4.02 0.71 มาก 
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กกกกกกกกตารางท่ี 13 พบวาพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต มี

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกร ดานความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะรักษาไวซ่ึง

ความเปนสมาชิกขององคการ โดยรวมในระดับมาก (Χ = 4.02) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูใน

ระดับมาก มีจํานวน 5 ขอ คือ ขอ 15. ทานตัดสินใจถูกตองแลวท่ีมาทํางานท่ีนี้ 13. ทานจะ

ปฏิบัติงานในองคกรนี้ตอไปจนเกษียณอายุ 16.  องคกรแหงนี้มีสวนบันดาลใจใหเกิดการผลิตผล

งานท่ีดี  14. ทานจะไมยายไปทํางานท่ีอ่ืนแมมีโอกาส 12. ทานยินดีท่ีจะทํางานตอไปแมวา

หนวยงานอ่ืนจะใหผลตอบแทนท่ีมากกวา (Χ  = 4.15, 4.09, 4.03, 3.94 และ 3.88 ตามลําดับ) 

 

ตารางที ่14   คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความผูกพันตอองคกรของพนักงานองคกร

รัฐวิสาหกจิการไฟฟาสวนภมิูภาค เขต 1 ภาคใตในภาพรวม 

ความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานองค์กร 

รัฐวสิาหกจิการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต้ Χ  SD. แปลผล 

ดานความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะรักษาไวซ่ึงความ

เปนสมาชิกขององคกร 4.02 0.71 มาก 

ดานความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางมากเพื่อทํา

ประโยชนใหกับองคกร 3.94 0.65 มาก 

ดานความเช่ือม่ันอยางแรงกลาท่ีจะยอมรับเปาหมายและ

คานิยมขององคกร 3.91 0.63 มาก 

คาเฉล่ียโดยรวม 3.96 0.61 มาก 

 

กกกกกกกกตารางท่ี 14 พบวาพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต มี

ระดับความผูกพันตอองคกรโดยรวมในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียท่ี 3.96 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน

พบวาปจจัยดานความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะรักษาไวซ่ึงความเปนสมาชิกขององคกร มีคาเฉล่ีย

สูงสุดอันดับแรก (Χ =4.02) รองลงมา คือ ปจจัยดานความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางมาก

เพื่อทําประโยชนใหกับองคกร(Χ =3.94) และอันดับ 3 คือปจจัยดานความเช่ือม่ันอยางแรงกลาท่ีจะ

ยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร (Χ =3.91) 
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ส่วนที ่4 ผลการวเิคราะห์ลกัษณะทางประชากรศาสตร์และคุณภาพชีวติในการทาํงานกบัความ

ผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานองค์กรรัฐวสิาหกจิการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต้ 

กกกกกกกกการวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ เปนการทดสอบสมมติฐาน  ซ่ึงวิเคราะหโดยการ

เปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 

ภาคใต จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล โดยผูศึกษาไดดําเนินการทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ t-test 

การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA)   ผลการศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 
 

กกกกกกกกสมมติฐานที ่1  ลกัษณะประชากรศาสตร์ของพนักงานองค์กรรัฐวสิาหกจิการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค เขต 1 ภาคใต้ทีแ่ตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์กรแตกต่างกนั 

กกกกกกกก1.1 เพศของพนักงานองค์กรรัฐวสิาหกจิการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต้แตกต่าง 

กนัมีความผูกพนัต่อองค์กรแตกต่างกนั 

กกกกกกกกH0: เพศของพนกังานองคกรรัฐวิสาหกจิการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใตแตกตาง 

กันมีความผูกพันตอองคกรไมแตกตางกัน 

กกกกกกกกH1: เพศของพนกังานองคกรรัฐวิสาหกจิการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใตแตกตาง 

กันมีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน 

ตารางที ่15  เปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกจิการไฟฟาสวน 

ภูมิภาค เขต 1 ภาคใต จําแนกตามเพศ 

ความผูกพนัต่อองค์กร 
ชาย (n=91) หญงิ (n=85) 

t-value Sig. 
Χ  SD. Χ  SD. 

ดานความเช่ือม่ันอยางแรงกลาท่ีจะยอมรับ

เปาหมายและคานิยมขององคกร 

3.99 0.62 3.83 0.65 1.654 0.100 

ดานความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายาม

อยางมากเพื่อทําประโยชนใหกับองคกร 

4.07 0.65 3.80 0.62 2.841*

* 

0.005 

ดานความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะ

รักษาไวซ่ึงความเปนสมาชิกขององคกร 

4.13 0.73 3.90 0.68 2.149* 0.033 

รวม 4.06 0.62 3.84 0.59 2.411* 0.017 

หมายเหตุ : * Sig < 0.05     ** Sig < 0.01 

กกกกกกกก 

กกกกกกก 
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กกกกกกกกจากตารางท่ี 15 ผลการทดสอบดวยสถิติ t-test  พบวา  พนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการ

ไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใตท่ีมีเพศแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกร ในภาพรวมแตกตางกัน  

(t = 2.411, Sig = .017) ปฏิเสธ H0  เม่ือพิจารณารายดาน  พบวา  เม่ือพิจารณารายดาน  พบวา  

พนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใตท่ีมีเพศแตกตางกันมีความผูกพันตอ

องคกรแตกตางกัน ในดานความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางมากเพื่อทําประโยชนใหกับ

องคกร  (t =2.841**, Sig = 0.005) และดานความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะรักษาไวซ่ึงความเปน

สมาชิกขององคกร (t =2.149*, Sig = 0.033) ปฏิเสธ H0  สวนดานความเช่ือม่ันอยางแรงกลาท่ีจะ

ยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกรพบวาไมมีความแตกตางกัน (t =1.654, Sig = 0.100) ยอมรับ 

H0       

 

กกกกกกกก1.2 อายุของพนักงานองค์กรรัฐวสิาหกจิการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต้แตกต่าง 

กนัมีความผูกพนัต่อองค์กรแตกต่างกนั 

กกกกกกกกH0: อายุของพนกังานองคกรรัฐวิสาหกจิการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใตแตกตาง 

กันมีความผูกพันตอองคกรไมแตกตางกัน 

กกกกกกกกH1: อายุของพนกังานองคกรรัฐวิสาหกจิการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใตแตกตาง 

กันมีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน 

 ตารางที1่6 เปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกจิการไฟฟาสวนภูมิภาค 

   เขต 1 ภาคใต จําแนกตามอายุ 

ความผูกพนัต่อ

องค์กร 

20 -25 ปี 

(n=8) 

26 - 30 ปี 

(n=24) 

31 -35 ปี 

(n=36) 

36 - 40 ปี 

(n=24) 

41 - 45 ปี 

(n=34) 

46 -50 ปี 

(n=16) 

51 - 55 ปี 

(n=18) 

56 ปี ขึน้ไป

(n=6) 

Χ  SD. Χ  SD. Χ  SD. Χ  SD. Χ  SD. Χ  SD. Χ  SD. Χ  SD. 

ดานความเชื่อมั่น

อยางแรงกลาที่จะ

ยอมรับเปาหมาย

และคานิยมของ

องคกร 

3.96 0.68 3.83 0.59 3.84 0.51 3.99 0.73 3.96 0.77 3.82 0.55 4.03 0.69 4.11 0.44 

ดานความเต็มใจที่จะ

ทุมเทความพยายาม

อยางมากเพื่อทํา

ประโยชนใหกับ

องคกร 

4.05 0.78 3.68 0.58 3.91 0.59 3.95 0.56 4.14 0.64 3.82 0.73 4.07 0.74 4.03 0.64 
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ตารางที1่6 (ตอ) 

 

ตารางที ่17 การทดสอบความแปรปรวนความผูกพันตอองคกรของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการ 

     ไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุ

ความผูกพนัต่อองค์กร 
แหล่งความ

แปรปรวน 
SS. df. MS. F-Radio Sig. 

ดานความเชื่อมั่นอยางแรงกลาที่

จะยอมรับเปาหมายและคานิยม

ขององคกร 

ระหวางกลุม 1.276 7 0.182 0.442 0.875 

ภายในกลุม 69.277 168 0.412   

รวม 70.553 175    

ดานความเต็มใจที่จะทุมเทความ

พยายามอยางมากเพื่อทํา

ประโยชนใหกับองคกร 

ระหวางกลุม 3.808 7 0.544 1.309 0.249 

ภายในกลุม 69.818 168 0.416   

รวม 73.625 175    

ดานความปรารถนาอยางแรงกลา

ที่จะรักษาไวซึ่งความเปนสมาชิก

ขององคกร 

ระหวางกลุม 3.412 7 0.487 0.959 0.463 

ภายในกลุม 85.362 168 0.508   

รวม 88.774 175    

 ระหวางกลุม 2.361 7 0.337 0.897 0.510 

รวม ภายในกลุม 63.154 168 0.376   

 รวม 65.516 175    

 

กกกกกกกกจากในตารางท่ี 16 และ 17 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความผูกพันตอองคกร

ของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต จําแนกตามอายุ ผูวิจัย

ดําเนินการทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) 

พบวา พนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต ท่ีมีอายุตางกันมีความผูกพัน 

ตอองคกรในภาพรวมไมแตกตางกัน (F =0.897, p = 0.510) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ความผูกพัน 

 

ดานความปรารถนา

อยางแรงกลาที่จะรักษา

ไวซึ่งความเปนสมาชิก

ขององคกร 

4.08 1.07 3.88 0.78 3.94 0.55 3.98 0.71 4.19 0.65 3.89 0.78 4.11 0.77 4.43 0.56 

รวม 4.03 0.83 3.79 0.61 3.90 0.52 3.97 0.59 4.10 0.61 3.85 0.65 4.07 0.72 4.19 0.42 
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ตอองคกรของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต ไมแตกตางกันในทุก

ดาน(ยอมรับ H0)     

  

กกกกกกกก1.3 สถานภาพสมรสของพนักงานองค์กรรัฐวสิาหกจิการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 

ภาคใต้แตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์กรแตกต่างกนั 

กกกกกกกกH0: สถานภาพสมรสของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกจิการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1  

ภาคใตแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรไมแตกตางกัน 

กกกกกกกกH1: สถานภาพสมรสของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกจิการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1  

ภาคใตแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน 

ตารางที ่18  เปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวน 

ภูมิภาค เขต 1 ภาคใต จําแนกตามสถานภาพสมรส 

ความผูกพนัต่อองค์กร 

โสด 

(n=62) 

หม้าย/หย่าร้าง 

(n=12) 

แยกกนัอยู่ 

(n=2) 

สมรส 

(n=100) 

Χ  SD. Χ  SD. Χ  SD. Χ  SD. 

ดานความเชื่อมั่นอยางแรงกลาที่จะยอมรับ

เปาหมายและคานิยมขององคกร 

3.77 0.63 3.79 0.32 4.17 0.24 4.01 0.66 

ดานความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางมาก

เพื่อทําประโยชนใหกับองคกร 

3.77 0.64 3.88 0.32 4.40 0.57 4.05 0.66 

ดานความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะรักษาไวซึ่ง

ความเปนสมาชิกขององคกร 
3.85 0.77 3.92 0.51 4.20 0.28 4.13 0.69 

รวม 3.80 0.61 3.86 0.32 4.26 0.36 4.06 0.62 

 

ตารางที ่19  การทดสอบความแปรปรวนความผูกพันตอองคกรของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการ 

ไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต จําแนกตามสถานภาพสมรส 

ความผูกพนัต่อองค์กร 
แหล่งความ

แปรปรวน 
SS. df. MS. F-Radio Sig. 

ดานความเชื่อมั่นอยางแรงกลาที่

จะยอมรับเปาหมายและคานิยม

ขององคกร 

ระหวางกลุม 2.409 3 0.803 2.027 0.112 

ภายในกลุม 68.144 172 0.396   

รวม 70.553 175    

ดานความเต็มใจที่จะทุมเทความ

พยายามอยางมากเพื่อทํา

ประโยชนใหกับองคกร 

ระหวางกลุม 3.425 3 1.142 2.797* 0.042 

ภายในกลุม 70.201 172 0.408   

รวม 73.625 175    
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ตารางที1่9 (ตอ)  

หมายเหตุ : * Sig < 0.0 

กก 

จากในตารางท่ี 18 และ 19 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความผูกพันตอองคกรของ

พนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต จําแนกตามสถานภาพสมรส  

คณะวิจัยดําเนินการทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way 

ANOVA) พบวา  พนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต ท่ีมีสถานภาพ

สมรสตางกันมีความผูกพันตอองคกรในภาพรวมแตกตางกัน (F =2.710*, Sig = 0.047)ปฏิเสธ H0    

เม่ือพิจารณารายดาน  พบวา  พนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต ท่ีมี

สถานภาพสมรสตางกันมีความผูกพันตอองคกรแตกตางกันในดานความเต็มใจท่ีจะทุมเทความ

พยายามอยางมากเพื่อทําประโยชนใหกับองคกร (F =2.797*, Sig = 0.042) ปฏิเสธ H0  สวนดาน

ความเช่ือม่ันอยางแรงกลาท่ีจะยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร และดานความปรารถนา

อยางแรงกลาท่ีจะรักษาไวซ่ึงความเปนสมาชิกขององคกร พบวาไมมีความแตกตางกัน (F =2.027, 

Sig = 0.112 และ F =2.148, Sig = 0.096 ตามลําดับ) ยอมรับ H0    

 

กกกกกกกก1.4 ระดับการศึกษาของพนักงานองค์กรรัฐวสิาหกจิการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1  

ภาคใต้แตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์กรแตกต่างกนั 

กกกกกกกกH0: ระดับการศึกษาของพนกังานองคกรรัฐวิสาหกจิการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1  

ภาคใตแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรไมแตกตางกัน 

กกกกกกกกH1: ระดับการศึกษาของพนกังานองคกรรัฐวิสาหกจิการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1  

ภาคใตแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน 

 

 

 

 

ดานความปรารถนาอยางแรง

กลาที่จะรักษาไวซึ่งความเปน

สมาชิกขององค 

ระหวางกลุม 3.205 3 1.068 2.148 0.096 

ภายในกลุม 85.569 172 0.497   

รวม 88.774 175    

 ระหวางกลุม 2.957 3 0.986 2.710* 0.047 

รวม ภายในกลุม 62.558 172 0.364   

 รวม 65.516 175    
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ตารางที ่20  เปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวน 

     ภูมิภาค เขต 1 ภาคใต จําแนกตามระดบัการศึกษา 

ความผูกพนัต่อองค์กร 

มธัยมศึกษา 

(n=2) 

ปวช./ปวส. 

(n=37) 

ปริญญาตรี 

(n=125) 

ปริญญาโท 

(n=12) 

Χ  SD. Χ  SD. Χ  SD. Χ  SD. 

ดานความเชื่อมั่นอยางแรงกลาที่จะ

ยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร 

4.42 0.82 3.91 0.63 3.93 0.64 3.68 0.55 

ดานความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายาม

อยางมากเพื่อทําประโยชนใหกับองคกร 

4.30 0.99 3.80 0.61 4.02 0.64 3.52 0.61 

ดานความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะ

รักษาไวซึ่งความเปนสมาชิกขององคกร 
4.40 0.85 4.00 0.78 4.06 0.69 3.57 0.64 

รวม 4.37 0.89 3.90 0.63 4.00 0.60 3.59 0.54 

 

ตารางที ่21 การทดสอบความแปรปรวนความผูกพันตอองคกรของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการ 

    ไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต จําแนกตามระดับการศึกษา 

ความผูกพนัต่อองค์กร 
แหล่งความ

แปรปรวน 
SS. df. MS. F-Radio Sig. 

ดานความเชื่อมั่นอยางแรงกลาที่

จะยอมรับเปาหมายและคานิยม

ขององคกร 

ระหวางกลุม 1.179 3 0.393 0.974 0.406 

ภายในกลุม 69.374 172 0.403   

รวม 70.553 175    

ดานความเต็มใจที่จะทุมเทความ

พยายามอยางมากเพื่อทํา

ประโยชนใหกับองคกร 

ระหวางกลุม 3.888 3 1.296 3.196* 0.025 

ภายในกลุม 69.738 172 0.405   

รวม 73.625 175    

ดานความปรารถนาอยางแรงกลา

ที่จะรักษาไวซึ่งความเปนสมาชิก

ขององคกร 

ระหวางกลุม 2.994 3 0.998 2.001 0.116 

ภายในกลุม 85.78 172 0.499   

รวม 88.774 175    

 ระหวางกลุม 2.335 3 0.778 2.119 0.100 

รวม ภายในกลุม 63.18 172 0.367   

 รวม 65.516 175    

หมายเหตุ : * Sig < 0.05 

กกกกกกกก 
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กกกกกกกกจากในตารางท่ี 20 และ 21 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความผูกพันตอองคกร

ของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต จําแนกตามระดับการศึกษา  

ผูวิจัยดําเนินการทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way 

ANOVA) พบวา  พนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต ท่ีมีระดับ

การศึกษาตางกันมีความผูกพันตอองคกรในภาพรวมไมแตกตางกัน (F =2.119, Sig = 0.100) 

ยอมรับ H0  เม่ือพิจารณารายดาน  พบวา  พนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 

ภาคใต ท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีความผูกพันตอองคกรแตกตางกันในดานความเต็มใจท่ีจะทุมเท

ความพยายามอยางมากเพื่อทําประโยชนใหกับองคกร (F =3.196*, Sig = 0.025) ปฏิเสธ H0 สวน

ดานความเช่ือม่ันอยางแรงกลาท่ีจะยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร และดานความปรารถนา

อยางแรงกลาท่ีจะรักษาไวซ่ึงความเปนสมาชิกขององคกร พบวาไมมีความแตกตางกัน (F =0.974, 

Sig = 0.406 และ F =2.001, Sig = 0.116 ตามลําดับ) ยอมรับ H0   

 

กกกกกกกก1.5 อายุการทาํงานของพนักงานองค์กรรัฐวสิาหกจิการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1ภาคใต้ 

แตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์กรแตกต่างกนั 

กกกกกกกกH0: อายุการทํางานของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต 

แตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรไมแตกตางกัน 

กกกกกกกกH1: อายุการทํางานของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต 

แตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน 

ตารางที ่22 เปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวน 

     ภูมิภาค เขต 1 ภาคใต จําแนกตามอายุการทํางาน 

ความผูกพนัต่อ

องค์กร 

ไม่เกนิ 1 ปี 

(n=2) 

1 - 5 ปี 

(n=29) 

6 -10 ปี 

(n=37) 

11 - 15 ปี 

(n=14) 

16 - 20 ปี 

(n=42) 

21 -25 ปี 

(n=30) 

26 ปีขึน้ไป 

(n=22) 

Χ  SD. Χ  SD. Χ  SD. Χ  SD. Χ  SD. Χ  SD. Χ  SD. 

ดานความเชื่อมั่นอยางแรง

กลาที่จะยอมรับเปาหมาย

และคานิยมขององคกร 

4.67 0.47 3.85 0.55 3.65 0.53 3.85 0.90 4.18 0.59 3.87 0.70 3.96 0.54 
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ตารางที ่22 (ตอ) 

 

ความผูกพนัต่อ

องค์กร 

ไม่เกนิ 1 ปี 

(n=2) 

1 - 5 ปี 

(n=29) 

6 -10 ปี 

(n=37) 

11 - 15 ปี 

(n=14) 

16 - 20 ปี 

(n=42) 

21 -25 ปี 

(n=30) 

26 ปีขึน้ไป 

(n=22) 

Χ  SD. Χ  SD. Χ  SD. Χ  SD. Χ  SD. Χ  SD. Χ  SD. 

ดานความเต็มใจที่จะทุมเท

ความพยายามอยางมากเพื่อทํา

ประโยชนใหกับองคกร 

4.50 0.71 3.74 0.54 3.66 0.56 4.21 0.92 4.14 0.48 3.98 0.68 4.01 0.77 

ดานความปรารถนาอยางแรง

กลาที่จะรักษาไวซึ่งความ

เปนสมาชิกขององคกร 

5.00 0.00 3.74 0.77 3.86 0.64 4.06 0.84 4.26 0.56 4.02 0.76 4.07 0.72 

รวม 4.72 0.39 3.78 0.59 3.72 0.53 4.04 0.81 4.19 0.50 3.96 0.64 4.01 0.62 
 

ตารางที ่23 การทดสอบความแปรปรวนความผูกพันตอองคกรของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการ 

     ไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต จําแนกตามอายุการทํางาน 

ความผูกพนัต่อองค์กร 
แหล่งความ

แปรปรวน 
SS. df. MS. F-Radio Sig. 

ดานความเชื่อมั่นอยางแรงกลาที่

จะยอมรับเปาหมายและคานิยม

ขององคกร 

ระหวางกลุม 6.964 6 1.161 3.085** 0.007 

ภายในกลุม 63.589 169 0.376   

รวม 70.553 175    

ดานความเต็มใจที่จะทุมเทความ

พยายามอยางมากเพื่อทํา

ประโยชนใหกับองคกร 

ระหวางกลุม 7.387 6 1.231 3.141** 0.006 

ภายในกลุม 66.238 169 0.392   

รวม 73.625 175    

ดานความปรารถนาอยางแรงกลา

ที่จะรักษาไวซึ่งความเปนสมาชิก

ขององคกร 

ระหวางกลุม 7.608 6 1.268 2.640* 0.018 

ภายในกลุม 81.166 169 0.48   

รวม 88.774 175    

 ระหวางกลุม 6.585 6 1.098 3.148** 0.006 

รวม ภายในกลุม 58.93 169 0.349   

 รวม 65.516 175    

หมายเหตุ : * Sig < 0.05 

** Sig < 0.01 
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กกกกกกกกจากในตารางท่ี 22 และ 23 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความผูกพันตอองคกร

ของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต จําแนกตามอายุการทํางาน  

ผูวิจัยดําเนินการทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way 

ANOVA) พบวา  พนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต ท่ีมีอายุการ

ทํางานตางกันมีความผูกพันตอองคกรในภาพรวมแตกตางกัน (F =3.148**, Sig = 0.006)ปฏิเสธ H0  

เม่ือพิจารณารายดาน  พบวา  พนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต ท่ีมี

อายุการทํางานตางกันมีความผูกพันตอองคกรแตกตางกันในดานความเช่ือม่ันอยางแรงกลาท่ีจะ

ยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร (F =3.085**, Sig = 0.007)  ดานความเต็มใจท่ีจะทุมเท

ความพยายามอยางมากเพื่อทําประโยชนใหกับองคกร (F =3.141**, Sig = 0.006) และดานความ

ปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะรักษาไวซ่ึงความเปนสมาชิกขององคกร (F =2.640*, Sig = 0.018) 

 

กกกกกกกก1.6 ระดับตําแหน่งของพนักงานองค์กรรัฐวสิาหกจิการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1ภาคใต้ 

แตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์กรแตกต่างกนั 

กกกกกกกกH0: ระดับตําแหนงของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต 

แตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรไมแตกตางกัน 

กกกกกกกกH1: ระดับตําแหนงของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต 

แตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน 

ตารางที ่24 เปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวน 

     ภูมิภาค เขต 1 ภาคใต จําแนกตามระดบัตําแหนง 

ความต้องการ 

ระดบั 1-3 

(n=20) 

ระดบั 4-6 

(n=86) 

ระดบั 7 ขึน้ไป 

(n=58) 

อืน่ๆ 

(n=12) 

Χ  SD. Χ  SD. Χ  SD. Χ  SD. 

ดานความเชื่อมั่นอยางแรงกลาที่จะยอมรับ

เปาหมายและคานิยมขององคกร 

3.88 0.58 3.92 0.66 3.96 0.62 3.71 0.60 

ดานความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยาง

มากเพื่อทําประโยชนใหกับองคกร 

3.80 0.59 3.93 0.64 4.05 0.67 3.70 0.69 

ดานความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะรักษาไว

ซึ่งความเปนสมาชกิขององคกร 
3.87 0.83 4.10 0.70 4.04 0.68 3.60 0.69 

รวม 3.85 0.64 3.98 0.61 4.02 0.59 3.67 0.63 
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ตารางที ่25 การทดสอบความแปรปรวนความผูกพันตอองคกรของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการ 

ไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต จําแนกตามระดับตําแหนง 

ความผูกพนัต่อองค์กร 
แหล่งความ

แปรปรวน 
SS. df. MS. F-Radio Sig. 

ดานความเช่ือมั่นอยางแรง

กลาที่จะยอมรับเปาหมาย

และคานิยมขององคกร 

ระหวางกลุม 0.635 3 0.212 0.520 0.669 

ภายในกลุม 69.918 172 0.407   

รวม 70.553 175    

ดานความเต็มใจที่จะทุมเท

ความพยายามอยางมากเพ่ือ

ทําประโยชนใหกับองคกร 

ระหวางกลุม 1.812 3 0.604 1.446 0.231 

ภายในกลุม 71.814 172 0.418   

รวม 73.625 175    

ดานความปรารถนาอยางแรง

กลาที่จะรักษาไวซึ่งความ

เปนสมาชิกขององคกร 

ระหวางกลุม 3.136 3 1.045 2.099 0.102 

ภายในกลุม 85.639 172 0.498   

รวม 88.774 175    

 ระหวางกลุม 1.476 3 0.492 1.322 0.269 

รวม ภายในกลุม 64.039 172 0.372   

 รวม 65.516 175    

กกกกกกกก 
กกกกกกกกจากในตารางท่ี 24 และ 25 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความผูกพันตอองคกร

ของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต จําแนกตามระดับตําแหนง  

ผูวิจัยดําเนินการทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way 

ANOVA) พบวา  พนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต ท่ีมีระดับ

ตําแหนงตางกันมีความผูกพันตอองคกรในภาพรวมไมแตกตางกัน (F =1.322, p = 0.269)  เม่ือ

พิจารณารายดาน  พบวา  ความผูกพันตอองคกรของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวน

ภูมิภาค เขต 1 ภาคใต ไมแตกตางกันในทุกดาน (ยอมรับ H0)   

กกกกกกก 

กกกกกกกก1.7 รายได้ของพนักงานองค์กรรัฐวสิาหกจิการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต้แตกต่าง 

กนัมีความผูกพนัต่อองค์กรแตกต่างกนั 

กกกกกกกกH0: รายไดของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกจิการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใตแตกตาง 

กันมีความผูกพันตอองคกรไมแตกตางกัน 

กกกกกกกกH1: รายไดของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกจิการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใตแตกตาง 

กันมีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน 
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ตารางที ่26  เปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรของพนกังานองคกรรัฐวิสาหกจิการไฟฟาสวน 

ภูมิภาค เขต 1 ภาคใต จําแนกตามรายได 

ความผูกพนัต่อองค์กร 

ไม่เกนิ 10,000 

บาท 

(n=15) 

10,000-

20,000 บาท 

(n=40) 

20,001-

30,000 บาท 

(n=59) 

30,001-

40,000 บาท 

(n=24) 

40,001-

50,000 บาท 

(n=14) 

50,000 บาท 

ขึน้ไป 

(n=24) 

Χ  SD. Χ  SD. Χ  SD. Χ  SD. Χ  SD. Χ  SD. 

ดานความเชื่อมั่นอยางแรงกลาที่

จะยอมรับเปาหมายและคานิยม

ขององคกร 

3.59 0.55 3.93 0.59 3.94 0.63 3.65 0.67 4.06 0.51 4.20 0.65 

ดานความเต็มใจที่จะทุมเทความ

พยายามอยางมากเพื่อทํา

ประโยชนใหกับองคกร 

3.47 0.47 3.91 0.62 3.93 0.61 4.04 0.68 4.03 0.63 4.18 0.75 

ดานความปรารถนาอยางแรง

กลาที่จะรักษาไวซึ่งความเปน

สมาชิกขององคกร 

3.44 0.79 4.04 0.74 4.05 0.65 4.06 0.65 4.07 0.66 4.21 0.74 

รวม 3.50 0.57 3.96 0.61 3.97 0.58 3.92 0.58 4.05 0.53 4.20 0.69 

 

ตารางที ่27  การทดสอบความแปรปรวนความผูกพันตอองคกรของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการ 

ไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต จําแนกตามรายได 

ความผูกพนัต่อองค์กร 
แหล่งความ

แปรปรวน 
SS. df. MS. F-Radio Sig. 

ดานความเชื่อมั่นอยางแรงกลาที่

จะยอมรับเปาหมายและคานิยม

ขององคกร 

ระหวางกลุม 5.638 5.000 1.128 2.953* 0.014 

ภายในกลุม 64.915 170.000 0.382   

รวม 70.553 175.000    

ดานความเต็มใจที่จะทุมเทความ

พยายามอยางมากเพื่อทํา

ประโยชนใหกับองคกร 

ระหวางกลุม 5.201 5.000 1.040 2.584* 0.028 

ภายในกลุม 68.424 170.000 0.402   

รวม 73.625 175.000    

ดานความปรารถนาอยางแรงกลา

ที่จะรักษาไวซึ่งความเปนสมาชิก

ขององคกร 

ระหวางกลุม 6.035 5.000 1.207 2.480* 0.034 

ภายในกลุม 82.740 170.000 0.487   

รวม 88.774 175.000    
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ตารางที ่27 (ตอ) 

 

ความผูกพนัต่อองค์กร 
แหล่งความ

แปรปรวน 
SS. df. MS. F-Radio Sig. 

 ระหวางกลุม 4.727 5.000 0.945 2.644* 0.025 

รวม ภายในกลุม 60.789 170.000 0.358   

 รวม 65.516 175.000    

หมายเหตุ : * Sig < 0.05 

** Sig < 0.01 

 

กกกกกกกกจากในตารางท่ี 26 และ 27 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความผูกพันตอองคกร

ของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต จําแนกตามรายได  ผูวิจัย

ดําเนินการทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) 

พบวา  พนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต ท่ีมีรายไดตางกันมีความ

ผูกพันตอองคกรในภาพรวมแตกตางกัน (F =2.644*, Sig = 0.025) ปฏิเสธ H0  เม่ือพิจารณารายดาน  

พบวา  พนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต ท่ีมีรายไดตางกันมีความ

ผูกพันตอองคกร แตกตางกันในดานความเช่ือม่ันอยางแรงกลาท่ีจะยอมรับเปาหมายและคานิยมของ

องคกร (F =2.953*, Sig = 0.014) ดานความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางมากเพื่อทํา

ประโยชนใหกับองคกร (2.584*, Sig = 0.028) และดานความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะรักษาไว

ซ่ึงความเปนสมาชิกขององคกร (F =2.480*, Sig = 0.034) 

 

กกกกกกกก1.8 ลกัษณะการปฏิบตัิงานของพนักงานองค์กรรัฐวสิาหกจิการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

เขต 1 ภาคใต้แตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์กรแตกต่างกนั 

กกกกกกกกH0: ลักษณะการปฏิบัติงานของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกจิการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต1  

ภาคใตแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรไมแตกตางกัน 

กกกกกกกกH1: ลักษณะการปฏิบัติงานของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกจิการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต1  

ภาคใตแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน 
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ตารางที ่28  เปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรของพนกังานองคกรรัฐวิสาหกจิการไฟฟาสวน 

      ภูมิภาค เขต 1 ภาคใต จําแนกตามลักษณะการปฏิบัติงาน 

ความต้องการ 

ปฏิบตัิงานประจํา

สํานักงาน 

(n=111) 

ปฏิบตัิงานภายนอก

สํานักงาน 

(n=11) 

ปฏิบตัิงานทั้งภายในและ

ภายนอกสํานักงาน 

(n=54) 

Χ  SD. Χ  SD. Χ  SD. 

ดานความเชื่อมั่นอยางแรงกลาที่จะยอมรับ

เปาหมายและคานิยมขององคกร 

3.82 0.65 4.18 0.78 4.05 0.54 

ดานความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางมาก

เพื่อทําประโยชนใหกับองคกร 

3.85 0.65 4.29 0.69 4.06 0.59 

ดานความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะรักษาไวซึ่ง

ความเปนสมาชิกขององคกร 
3.89 0.74 4.20 0.79 4.25 0.58 

รวม 3.85 0.62 4.22 0.73 4.12 0.52 

 

ตารางที ่29 การทดสอบความแปรปรวนความผูกพันตอองคกรของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการ 

    ไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต จําแนกตามลักษณะการปฏิบัติงาน 

ความผูกพันตอองคกร 
แหลงความ

แปรปรวน 
SS. df. MS. F-Radio Sig. 

ดานความเชื่อมั่นอยางแรงกลาที่

จะยอมรับเปาหมายและคานิยม

ขององคกร 

ระหวางกลุม 2.763 2 1.382 3.526* 0.032 

ภายในกลุม 67.79 173 0.392   

รวม 70.553 175    

ดานความเต็มใจที่จะทุมเทความ

พยายามอยางมากเพื่อทํา

ประโยชนใหกับองคกร 

ระหวางกลุม 3.049 2 1.524 3.737* 0.026 

ภายในกลุม 70.577 173 0.408   

รวม 73.625 175    

ดานความปรารถนาอยางแรงกลา

ที่จะรักษาไวซึ่งความเปนสมาชิก

ขององคกร 

ระหวางกลุม 5.04 2 2.52 5.207** 0.006 

ภายในกลุม 83.734 173 0.484   

รวม 88.774 175    

 ระหวางกลุม 3.405 2 1.703 4.743** 0.010 

รวม ภายในกลุม 62.11 173 0.359   

 รวม 65.516 175    

หมายเหตุ : * Sig < 0.05, ** Sig < 0.01 

 

กกกกกก 
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กกกกกกกกจากในตารางท่ี 28 และ 29 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความผูกพันตอองคกร

ของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต จําแนกตามลักษณะการ

ปฏิบัติงาน  ผูวิจัยดําเนินการทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – 

way ANOVA) พบวา  พนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต ท่ีมีลักษณะ

การปฏิบัติงานตางกันมีความผูกพันตอองคกรในภาพรวมแตกตางกัน (F =4.743**, Sig = 0.010)  

ปฏิเสธ H0 เม่ือพิจารณารายดาน  พบวา  พนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 

ภาคใต ท่ีมีลักษณะการปฏิบัติงานตางกันมีความผูกพันตอองคกร แตกตางกันในดานความเช่ือม่ัน

อยางแรงกลาท่ีจะยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร (F =3.526*, Sig = 0.032) ดานความเต็ม

ใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางมากเพื่อทําประโยชนใหกับองคกร (3.737*, Sig = 0.026) และดาน

ความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะรักษาไวซ่ึงความเปนสมาชิกขององคกร (F =5.207**, Sig = 

0.006) 

 
กกกกกกกก1.9 เวลาปฏิบัตงิานของพนักงานองค์กรรัฐวสิาหกจิการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1ภาคใต้ 

แตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์กรแตกต่างกนั 

กกกกกกกกH0: เวลาปฏิบัติงานของพนักงานองคกรรัฐวสิาหกิจการไฟฟาสวนภมิูภาค เขต1 ภาคใต 

แตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรไมแตกตางกัน 

กกกกกกกกH1: เวลาปฏิบัติงานของพนักงานองคกรรัฐวสิาหกิจการไฟฟาสวนภมิูภาค เขต1 ภาคใต 

แตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน 

ตารางที ่30   เปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรของพนกังานองคกรรัฐวิสาหกจิการไฟฟาสวน 

ภูมิภาค เขต 1 ภาคใตจําแนกตามเวลาปฏิบัติงาน 

ความต้องการ 

08.30 – 16.30 น. 

(n=111) 

08.30 – 16.30 น. และ เข้าเวร 

16.30 – 08.30 น. (n=11) 

อืน่ๆ 

(n=54) 

Χ  SD. Χ  SD. Χ  SD. 

ดานความเชื่อมั่นอยางแรงกลาที่จะยอมรับ

เปาหมายและคานิยมขององคกร 

3.90 0.64 4.42 0.12 4.05 0.64 

ดานความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางมาก

เพื่อทําประโยชนใหกับองคกร 

3.93 0.65 4.20 0.28 4.14 0.76 

ดานความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะรักษาไวซึ่ง

ความเปนสมาชิกขององคกร 
4.01 0.71 4.40 0.28 4.09 0.79 

รวม 3.95 0.61 4.34 0.23 4.09 0.73 
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ตารางที ่31 การทดสอบความแปรปรวนความผูกพันตอองคกรของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการ 

ไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต จําแนกตามเวลาปฏิบัติงาน 

ความผูกพนัต่อองค์กร 
แหล่งความ

แปรปรวน 
SS. df. MS. F-Radio Sig. 

ดานความเชื่อมั่นอยางแรงกลาที่

จะยอมรับเปาหมายและคานิยม

ขององคกร 

ระหวางกลุม 0.657 2 0.329 0.814 0.445 

ภายในกลุม 69.896 173 0.404   

รวม 70.553 175    

ดานความเต็มใจที่จะทุมเทความ

พยายามอยางมากเพื่อทํา

ประโยชนใหกับองคกร 

ระหวางกลุม 0.442 2 0.221 0.523 0.594 

ภายในกลุม 73.183 173 0.423   

รวม 73.625 175    

ดานความปรารถนาอยางแรงกลา

ที่จะรักษาไวซึ่งความเปนสมาชิก

ขององคกร 

ระหวางกลุม 0.33 2 0.165 0.322 0.725 

ภายในกลุม 88.445 173 0.511   

รวม 88.774 175    

 ระหวางกลุม 0.434 2 0.217 0.577 0.562 

รวม ภายในกลุม 65.081 173 0.376   

 รวม 65.516 175    

 

กกกกกกกกจากในตารางท่ี 31 และ 32 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความผูกพันตอองคกร

ของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต จําแนกตามเวลาปฏิบัติงาน  

ผูวิจัยดําเนินการทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way 

ANOVA) พบวา  พนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต ท่ีมีเวลา

ปฏิบัติงานตางกันมีความผูกพันตอองคกรในภาพรวมไมแตกตางกัน (F =0.577, p = 0.562)  เม่ือ

พิจารณารายดาน  พบวา  ความผูกพันตอองคกรของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวน

ภูมิภาค เขต 1 ภาคใต ไมแตกตางกันในทุกดาน ยอมรับ H0 
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กกกกกกกกสมมติฐานที่ 2 คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานองค์กรรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต้มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กร 

กกกกกกกกH0: คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค  

เขต 1 ภาคใตไมมีความสัมพนัธกับความผูกพันตอองคกรกกกกกกก 

กกกกกกกกH1: คุณภาพชีวติในการทํางานของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค  

เขต 1 ภาคใตมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร 

ตารางที ่32 คาสัมประสิทธิสหสัมพันธ (r) และคา Sig ระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความ 

     ผูกพันตอองคกรของพนกังานองคกรรัฐวิสาหกจิการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต 

คุณภาพชีวติในการทาํงาน 

ความผูกพนัต่อ

องค์กร 

r Sig 

คุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวม .624** 0.000 

กกกกดานคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ .489** 0.000 

กกกกดานสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ .450** 0.000 

กกกกดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและใชความสามารถของตนเอง .471** 0.000 

กกกกดานความกาวหนาและม่ังคงในการทํางาน .428** 0.000 

กกกกดานความสัมพันธอันดีในการทํางานรวมกัน .424** 0.000 

กกกกดานลักษณะการบริหาร .433** 0.000 

          ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว .491** 0.000 

กกกกดานความภูมิใจในองคกรท่ีมีคุณคาทางสังคม .814** 0.000 

** Sig < 0.01 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 32 จะเห็นไดวาคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมมีความสัมพันธทางบวก

ระดับสูงกับความผูกพันตอองคกร อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r = 

.624**) เม่ือพิจารณาคุณภาพชีวิตในการทํางานเปนรายดาน พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานทุก

ดานมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกรอยางมีนัยสําคัญท่ี 0.01 ในทุกๆ ดาน 

(ยอมรับ H0) โดยมีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงมากในดานความภูมิใจในองคกรท่ีมีคุณคา

ทางสังคม (r =.814**)  และมีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางในดานความสมดุลระหวาง

ชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว  (r =.491**) ดานคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ  (r =.489**)  
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ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและใชความสามารถของตนเอง  (r =.471**) ดานสภาพแวดลอม

ท่ีปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ  (r =.450**) ดานลักษณะการบริหาร  (r =.433**) ดานความกาวหนา

และม่ังคงในการทํางาน  (r =.428**) และดานความสัมพันธอันดีในการทํางานรวมกัน  (r =.424**) 

ตามลําดับ 
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

กกกกกกกกการศึกษาเร่ือง “คุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคการของพนักงาน

องคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต” มีวัตถุประสงคในการศึกษาดังนี้ 

กกกกกกกก1. ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวน

ภูมิภาค เขต 1 ภาคใต 

กกกกกกกก2. ศึกษาความผูกพันตอองคกรของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค 

เขต 1 ภาคใต 

กกกกกกกก3. ศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะประชากรศาสตรและคุณภาพชีวิตในการทํางาน

กับความผูกพันตอองคกรของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต 

 

กลุ่มตัวอย่าง 

กกกกกกกกกลุมตัวอยางไดจากการสุมตัวอยางในพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวน

ภูมิภาค เขต 1 ภาคใต จํานวน 315 คนโดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) และ

กําหนดจํานวนโดยสูตร ทาโร ยามาเน (Taro Yamane 1970, อางถึงใน สุธรรม รัตนโชติ 2551: 101) 

ไดตัวอยางท้ังส้ิน 176 คน 

  

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

กกกกกกกกเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามประกอบดวย 4 สวน คือ สวนท่ี 1 เปน

คําถามดานลักษณะประชากรศาสตร ประกอบดวยคําถามจํานวน 9 ขอ สวนท่ี 2 เปนคําถามเกี่ยวกับ

คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต 

ท้ังหมด 8 ดาน ประกอบดวยคําถามจํานวน 51 ขอ สวนท่ี 3 เปนคําถามเกี่ยวกับความผูกพันองคการ 

3 ดาน ประกอบดวยคําถามจํานวน 16 ขอ สวนท่ี 4 แบบสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

ของผูตอบแบบสอบถาม 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

กกกกกกกกวิเคราะหขอมูลและประมวลผลขอมูลดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science for Windows) โดยใชสถิติเชิงพรรณนา 

เพื่อแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ      

t-test, F-test และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product Moment) 

สรุปผลการวจัิย 

กกกกกกกกส่วนที ่1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

กกกกกกกกจากกลุมตัวอยางท้ังหมดพบวา พนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 

ภาคใต สวนใหญเปนเพศชายและเพศหญิงในสัดสวนท่ีใกลเคียงกัน มีอายุระหวาง 31-35 ป             

มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอายุในการปฏิบัติงานในการไฟฟาระหวาง   

16-20 ป โดยมีตําแหนงท่ีปฏิบัติงานระดับ 4-6 มีอัตราเงินเดือนระหวาง 20,001-30,000 บาท และ

ปฏิบัติงานในชวงเวลา 08.30-16.30 น.  

กกกกกกกกส่วนที่ 2 ข้อมูลเกีย่วกบัคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานองค์กรรัฐวิสาหกจิการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต้ 

กกกกกกกกจากกลุมตัวอยางท้ังหมดพบวา พนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 

ภาคใต มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมในระดับเห็นดวยปานกลาง 

เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาปจจัยดานความภูมิใจในองคกรท่ีมีคุณคาทางสังคมมีคาเฉล่ียสูงสุด

อันดับแรก รองลงมาคือปจจัยดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว และอันดับ 3 

คือปจจัยดานสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

 

กกกกกกกกส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรรัฐวิสาหกิจการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต้ 

กกกกกกกกจากกลุมตัวอยางท้ังหมดพบวา พนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 

ภาคใต มีระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 

ภาคใต โดยรวมในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาปจจัยดานความปรารถนาอยางแรงกลา

ท่ีจะรักษาไวซ่ึงความเปนสมาชิกขององคกร มีคาเฉล่ียสูงสุดอันดับแรก รองลงมา คือ ปจจัยดาน

ความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางมากเพื่อทําประโยชนใหกับองคกร และอันดับ 3 คือ ปจจัย

ดานความเช่ือม่ันอยางแรงกลาท่ีจะยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร ตามลําดับ  

กกกกกกกกส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ลักษณะประชากรศาสตร์และคุณภาพชีวิตในการทํางานกับ

ความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานองค์กรรัฐวสิาหกจิการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต้ 

กกกกกกกกผลการเปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟา

สวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตรพบวา 

กกกกกกกกเพศ  พบวา  พนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใตท่ีมีเพศ

แตกตางกันมีความผูกพันตอองคกร ในภาพรวมแตกตางกัน   เม่ือพิจารณารายดาน พบวา เม่ือ

พิจารณารายดาน พบวา พนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใตท่ีมีเพศ

แตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน ในดานความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยาง

มากเพื่อทําประโยชนใหกับองคกรและดานความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะรักษาไวซ่ึงความเปน

สมาชิกขององคกร สวนดานความเช่ือม่ันอยางแรงกลาท่ีจะยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร

พบวาไมมีความแตกตางกัน 

กกกกกกกกอายุ พบวา  พนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต ท่ีมีอายุ

ตางกันมีความผูกพันตอองคกรในภาพรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ความผูกพัน

ตอองคกรของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต ไมแตกตางกันในทุก

ดาน 
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กกกกกกกกสถานภาพสมรส พบวา  พนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 

ภาคใต ท่ีมีสถานภาพสมรสตางกันมีความผูกพันตอองคกรในภาพรวมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาราย

ดาน พบวา พนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต ท่ีมีสถานภาพสมรส

ตางกันมีความผูกพันตอองคกรแตกตางกันในดานความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางมากเพื่อ

ทําประโยชนใหกับองคกร สวนดานความเช่ือม่ันอยางแรงกลาท่ีจะยอมรับเปาหมายและคานิยมของ

องคกร และดานความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะรักษาไวซ่ึงความเปนสมาชิกขององคกร พบวาไม

มีความแตกตางกัน  

กกกกกกกกระดับการศึกษา พบวา  พนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต 

ท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีความผูกพันตอองคกรในภาพรวมไมแตกตางกัน   เม่ือพิจารณารายดาน 

พบวา พนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต ท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมี

ความผูกพันตอองคกรแตกตางกันในดานความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางมากเพื่อทํา

ประโยชนใหกับองคกร สวนดานความเช่ือม่ันอยางแรงกลาท่ีจะยอมรับเปาหมายและคานิยมของ

องคกร และดานความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะรักษาไวซ่ึงความเปนสมาชิกขององคกร พบวาไม

มีความแตกตางกัน  

กกกกกกกกอายุการทํางาน พบวา  พนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต 

ท่ีมีอายุการทํางานตางกันมีความผูกพันตอองคกรในภาพรวมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน 

พบวา พนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต ท่ีมีอายุการทํางานตางกันมี

ความผูกพันตอองคกรแตกตางกันในดานความเช่ือม่ันอยางแรงกลาท่ีจะยอมรับเปาหมายและ

คานิยมขององคกร ดานความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางมากเพื่อทําประโยชนใหกับองคกร 

และดานความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะรักษาไวซ่ึงความเปนสมาชิกขององคกร  

กกกกกกกกระดับตําแหนง พบวา  พนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต 

ท่ีมีระดับตําแหนงตางกันมีความผูกพันตอองคกรในภาพรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน 

พบวา ความผูกพันตอองคกรของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต 

ไมแตกตางกันในทุกดาน 
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กกกกกกกกรายได พบวา  พนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต ท่ีมี

รายไดตางกันมีความผูกพันตอองคกรในภาพรวมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน พบวา พนักงาน

องคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต ท่ีมีรายไดตางกันมีความผูกพันตอองคกร 

แตกตางกันในดานความเช่ือม่ันอยางแรงกลาท่ีจะยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร ดาน

ความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางมากเพื่อทําประโยชนใหกับองคกร และดานความ

ปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะรักษาไวซ่ึงความเปนสมาชิกขององคกร  

กกกกกกกกลักษณะการปฏิบัติงาน พบวา  พนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 

ภาคใต ท่ีมีลักษณะการปฏิบัติงานตางกันมีความผูกพันตอองคกรในภาพรวมแตกตางกัน เม่ือ

พิจารณารายดาน พบวา พนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต ท่ีมี

ลักษณะการปฏิบัติงานตางกันมีความผูกพันตอองคกร แตกตางกันในดานความเช่ือม่ันอยางแรงกลา

ท่ีจะยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร ดานความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางมากเพื่อ

ทําประโยชนใหกับองคกร และดานความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะรักษาไวซ่ึงความเปนสมาชิก

ขององคกร  

กกกกกกกกเวลาปฏิบัติงาน พบวา  พนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต 

ท่ีมีเวลาปฏิบัติงานตางกันมีความผูกพันตอองคกรในภาพรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน 

พบวา ความผูกพันตอองคกรของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต 

ไมแตกตางกันในทุกดาน 

กกกกกกกก ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความ

ผูกพันตอองคกรของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต 

กกกกกกกกผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมมีความสัมพันธทางบวกระดับสูง

กับความผูกพันตอองคกร อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาคุณภาพชีวิตในการทํางานเปน

รายดาน พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานทุกดานมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกร

อยางมีนัยสําคัญท่ี 0.01 ในทุกๆ ดาน โดยมีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงมากในดานความ

ภูมิใจในองคกรท่ีมีคุณคาทางสังคม และมีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางในดานความ

สมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว  ดานคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ            
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ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและใชความสามารถของตนเอง  ดานสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัย

และถูกสุขลักษณะ ดานลักษณะการบริหาร  ดานความกาวหนาและม่ังคงในการทํางาน  และดาน

ความสัมพันธอันดีในการทํางานรวมกัน  ตามลําดับ 

อภิปรายผล 

กกกกกกกกจากผลการวิจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานองคกร

รัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

กกกกกกกก1. พนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต มีระดับความคิดเห็น

เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมในระดับเห็นดวยปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน

พบวาปจจัยดานความภูมิใจในองคกรท่ีมีคุณคาทางสังคมมีคาเฉล่ียสูงสุดอันดับแรก รองลงมาคือ

ปจจัยดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว และอันดับ 3 คือปจจัยดาน

สภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของพรทิพย ทับทิมทองคํา 

(2540) การศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพันกับคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พบวา คุณภาพชีวิตการทํางาน ดานความภูมิใจในองคการเปนอันดับแรก 

กกกกกกกก2. พนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต มีระดับความผูกพัน

ตอองคกรของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต โดยรวมในระดับ

มาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาปจจัยดานความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะรักษาไวซ่ึงความ

เปนสมาชิกขององคกร มีคาเฉล่ียสูงสุดอันดับแรก รองลงมาคือปจจัยดานความเต็มใจท่ีจะทุมเท

ความพยายามอยางมากเพื่อทําประโยชนใหกับองคกร  และอันดับ 3 คือปจจัยดานความเช่ือม่ันอยาง

แรงกลาท่ีจะยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร ตามลําดับ ซ่ึงขัดแยงกับผลการศึกษาของพร

กนก จันทรศาลทูล (2549: บทคัดยอ) ท่ีไดทําการศึกษาเร่ืองความผูกพันตอองคกรของพนักงานการ

เคหะแหงชาติ: ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานสวนกลางในสํานักงานใหญ กรุงเทพมหานคร พบวา 

ความผูกพันตอองคการของพนักงานการเคหะแหงชาติ ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง หาก

พิจารณาเปนรายขอจะพบวา ความเต็มใจท่ีใชพลังงานอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงานในองคการ 

พนักงานการเคหะแหงชาติมีความเห็นอยูในระดับสูง ความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะดํารงรักษา

ความเปนสมาชิก ความศรัทธาและยอมรับในเปาหมายและคุณคาขององคการอยูในระดับปานกลาง 

กกกกกกกก 
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กกกกกกกก3. คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 

1 ภาคใต โดยรวมมีความสัมพันธทางบวกระดับสูงกับความผูกพันตอองคกร เม่ือพิจารณาคุณภาพ

ชีวิตในการทํางานเปนรายดาน พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานทุกดานมีความสัมพันธทางบวกกับ

ความผูกพันตอองคกรอยางมีนัยสําคัญท่ี 0.01 ในทุกๆ ดาน โดยมีความสัมพันธทางบวกในระดับสูง

มากในดานความภูมิใจในองคกรท่ีมีคุณคาทางสังคม และมีความสัมพันธทางบวกในระดับปาน

กลางในดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว  ดานคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและ

เพียงพอ ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและใชความสามารถของตนเอง  ดานสภาพแวดลอมท่ี

ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ดานลักษณะการบริหาร  ดานความกาวหนาและม่ังคงในการทํางาน  

และดานความสัมพันธอันดีในการทํางานรวมกัน  ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของโชติกา 

พลาศรี(2552) การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคกร กรณีศึกษา บุคลากร

สายสนับสนุนมหาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พบวาคุณภาพชีวิตในการทํางาน

โดยรวมมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ 

ข้อเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช 

กกกกกกกกจากผลการวิจัยสามารถเปนประโยชนตอองคกรในการหาแนวทางสงเสริมคุณภาพชีวิต

ในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 

1 ภาคใต ซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นสําหรับการเสนอแนะคร้ังนี้ คือ 

กกกกกกกก1. คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 

1 ภาคใต จากผลการวิจัยพบวาดานคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ ดานโอกาสในการพัฒนา

ศักยภาพและใชความสามารถของตนเอง ดานความกาวหนาและม่ังคงในการทํางาน ดาน

ความสัมพันธอันดีในการทํางานรวมกัน และดานลักษณะการบริหารโดยรวมอยูในระดับปานกลาง

เทานั้น องคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาควรสนับสนุนใหบุคลากรไดรับส่ิงท่ีเกี่ยวกับปจจัยดานตางๆ 

ในระดับท่ีสูงข้ึน ก็จะทําใหคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟา

สวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใตสูงข้ึน ดังนี้ 

 

 

 

 

 



80 

 

 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.1 คุณภาพชีวิตในการทํางานดานคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ 

รายไดสวนใหญของพนักงานข้ึนอยูกับเงินเดือนเพียงอยางเดียว ซ่ึงสภาวะทางเศรษฐกิจของ

ประเทศในปจจุบันมีความผันผวน ทําใหรายไดไมเพียงพอตอการคลองชีพ แมจะมีสวัสดิการตางๆ 

แลวก็ตาม ดังนั้นจึงควรจัดหาสวัสดิการท่ีเหมาะสมและเปนท่ีตองการของพนักงาน และพิจารณา

เงินเดือนอยางเปนธรรมและใหสามารถคลองชีพอยูในสภาพเศรษฐกิจปจจุบันได 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.2 คุณภาพชีวิตในการทํางานดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและใช

ความสามารถของตนเอง องคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาควรเปดโอกาสใหพนักงานไดใชความรู 

ความสามารถในการปฏิบัติงานเต็มความสามารถ สามารถตัดสินใจแกปญหาดวยตนเองไดอยาง

เต็มท่ี ใหพนักงานมีสวนรวมในการเสนอแนะความคิดเห็นตามลักษณะหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ และเปด

โอกาสสนับสนุนใหพนักงานไดเพ่ิมพูนความรู ทักษะเพ่ือพัฒนาความสามารถอยางเติมท่ี หาก

พนักงานสามารพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอโดยองคกรใหโอกาสสนับสนุน ยอมสงผลใหมีคุณภาพ

ชีวิตในการทํางานสูงข้ึนและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพนําไปสูความสําเร็จขององคกร 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.3 คุณภาพชีวิตในการทํางานดานความกาวหนาและม่ังคงในการทํางาน 

องคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาควรเปดโอกาสและสงเสริมสนับสนุนใหบุคคลากร ทุกสาย ทุก

ตําแหนงสามารถเล่ือนตําแหนงใหกาวหนาสูงข้ึนไดอยางเทาเทียมกัน ดวยความเสมอภาคยุติธรรม 

และท่ีสําคัญใชระเบียบกฎเกณฑในการเล่ือนตําแหนงท่ีเท่ียงตรงเปนธรรม 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.4 คุณภาพชีวิตในการทํางานดานความสัมพันธอันดีในการทํางานรวมกัน 

แมวาพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟา จะมีความรูสึกถึงความเปนมิตรท่ีดีตอกัน เปนท่ีปรึกษา

ใหคําแนะนํา ชวยเหลือเกื้อกูลกันอยางดีก็ตาม องคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาก็ควรสงเสริมและเปด

โอกาสใหบุคคลากรไดจัดกิจกรรม เพื่อพบปะสังสรรคปฏิสัมพันธกัน มีการสนทนารวมกันใหมาก

ข้ึนเพื่อความสัมพันธอันดีมีบรรยากาศของความเปนมิตร ใหความชวยเหลือเกื้อกูลกัน และสามารถ

สรางเครือขายและทีมงานท่ีทํางานรวมกันได นอกจากนี้ควรมีทักษะในการส่ือสารเพ่ือเปดโอกาส

ใหพนักงานแสดงความคิดเห็น รับขอเสนอแนะใหคําแนะนํา และแกไขปญหารวมกัน เพื่อใหเกิด

สัมพันธภาพท่ีดีในองคกร พนักงานทุกฝายก็จะมีความสบายใจในการทํางาน 

กกกกกกกกกกกกกกก 
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กกกกกกกกกกกกกกกก1.5 คุณภาพชีวิตในการทํางานดานลักษณะการบริหาร องคกรรัฐวิสาหกิจ

การไฟฟาจะตองกําหนดกฎเกณฑและแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาความดี

ความชอบ การเล่ือนตําแหนงใหชัดเจน และผูบริหารจะตองแสดงใหพนักงานไดเห็นถึงความ

ยุติธรรม โปรงใส ความสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดความยุติธรรม นําไปสู

ความไววางใจและเติมใจปฏิบัติงาน 

กกกกกกกก 

กกกกกกกก2. ความผูกพันตอองคกรของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 

ภาคใต พบวามีระดับความผูกพันตอองคกรโดยรวมในระดับมาก แตเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา

ปจจัยดานความเช่ือม่ันอยางแรงกลาท่ีจะยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร มีคาเฉล่ียต่ําสุด 

ผูบริหารจึงควรช้ีแจงนโยบายและใหพนักงานตระหนักถึงเปาหมายขององคกร ประชาสัมพันธ

องคกรใหพนักงานมีความภาคภูมิใจในองคกร สรางคานิยมท่ีในองคกร และควรจัดการประชุม

ช้ีแจง รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะเพื่อใหเกิดความรูสึกมีสวนรวมในองคกร เปนสวนหนึ่งของ

องคกร ซ่ึงจะทําใหเกิดความผูกพัน มีความรูสึกท่ีดี นําไปสูการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

ข้อเสนอแนะคร้ังต่อไป 

กกกกกกกก1. ควรมีการศึกษาวิจัยในประเด็นเดียวกันนี้เพิ่มเติมเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม 

การเมืองและวัฒนธรรม อาจสงผลตอความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและคุณภาพชีวิตใน

การทํางานกับความผูกพันตอองคกร 

กกกกกกกก2. ควรศึกษาผลท่ีตามมาจากการท่ีพนักงานมีความผูกพันตอองคกร เชน การอุทิศเวลา 

การไมโอนยาย หรือลาออก เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟา 

กกกกกกกก3. ควรนําวิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพมาดําเนินการวิจัยเพ่ือใหไดองคความรูท่ีลุมลึก

มากยิ่งข้ึน 
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วันท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2553 

 

เร่ือง ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

เรียน ทานผูตอบแบบสอบถาม 

 นางสาวอนามิกา กอบัวแกว และนางสาวปยนันท พบสุขในธรรม  นักศึกษาช้ันปท่ี 4 สาขาการ

จัดการธุรกิจท่ัวไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อยูใน

ระหวางการศึกษาสัมมนาปญหาทางธุรกิจ กําลังศึกษาวิจัยเร่ือง “คุณภาพชีวิตในการทํางานกับความ

ผูกพันตอองคการของพนักงานองคกรรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต” ดังนั้นจึงใครขอ

ความกรุณาทานตอบคําถามในแบบสอบถามใหครบทุกขอและตรงกับความรูสึกท่ีเปนจริงตามลักษณะ

ของทานมากท่ีสุด ขอมูลท้ังหมดท่ีไดรับคณะผูวิจัยจะเก็บเปนความลับ เพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัย

เทานั้น 

 คณะผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับเกียรติจากทาน ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงท่ีทานให

ความรวมมือเปนอยางยิ่งมา ณ โอกาสนี้ 

                                                                          ขอแสดงความนับถือ 

                                                                            นางสาวอนามิกา กอบัวแกว 

                                                                              นางสาวปยนันท พบสุขในธรรม  

                                                                             นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจท่ัวไป                                                                                                                                                                          

                                                                              คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

                                                                                     ....................................................................... 

                                                                                ( ผูชวยศาสตราจารยดาวลอย กาญจนมณเีสถียร ) 

                                                                                                          อาจารยท่ีปรึกษา 
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แบบสอบถาม 

คุณภาพชีวติในการทาํงานกบัความผูกพนัต่อองค์การ 

ของพนักงานองค์กรรัฐวสิาหกจิการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต้ 

คาํช้ีแจง 

 แบบสอบถามนี้เปนเคร่ืองมือท่ีใชในการวจิัยมีท้ังหมด 3 ตอน คือ 

 ตอนท่ี 1 ลักษณะประชากรศาสตร 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความผูกพันตอองคกร 

        ตอนท่ี 4 ความคิดเหน็อ่ืนๆ หรือขอเสนอแนะ 

............................................................................................................................................................... 

ตอนที ่1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

คาํช้ีแจง โปรดเติมขอความในชองวางและใสเคร่ืองหมาย / ลงใน (  ) หนาขอความท่ีทานตองการ 

1. เพศ                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 (  ) ชาย (  ) หญิง 

2. อาย ุ

(  ) ไมเกิน 20 ป (  ) 20 – 25 ป (  ) 26 – 30 ป  

(  ) 31 - 35 ป (  ) 36 – 40 ป (  ) 41 – 45 ป  

(  ) 46 - 50 ป (  ) 51 – 55 ป (  ) 56 ปข้ึนไป 

3. สถานภาพสมรส                                                                                                                                  

(  ) โสด (  )  หมาย / หยาราง     

(  ) แยกกันอยู (  ) สมรส 

4. วุฒิการศึกษา                                                                                                           

(  ) ประถมศึกษา  (  ) มัธยมศึกษา (  ) ปวช. / ปวส. 

(  ) ปริญญาตรี  (  ) ปริญญาโท (  ) อ่ืนๆ ระบุ........ 

 

สําหรับผู้วจัิย 

1. (   ) 

 

2. (   ) 

 

3. (   ) 

   

4. (   ) 
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5. อายุในการปฏิบัติงานในการไฟฟา                                                                                                  

(  ) นอยกวา 1 ป (  ) 1 – 5 ป  (  ) 6 – 10 ป  

(  ) 11 – 15 ป (  ) 16 – 20 ป (  ) 21 – 25 ป  

(  ) 26 ปข้ึนไป 

6. ตําแหนงท่ีปฏิบัติงาน  

(   ) ระดบั 1-3 (  ) ระดับ 4-6 (   ) ระดบั 7 ข้ึนไป 

(   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................... 

7. รายไดตอเดือน 

(  ) ไมเกิน 10,000 บาท (  ) 10,001 – 20,000 บาท (  ) 20,001 – 30,000 บาท 

(  ) 30,001 – 40,000 บาท (  ) 40,001 – 50,000 บาท (  ) 50,001 บาทข้ึนไป 

8. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

(  ) ปฏิบัติงานประจําสํานักงาน  

(  ) ปฏิบัติงานภายนอกสํานกังาน 

(  ) ปฏิบัติงานท้ังภายในและภายนอกสํานกังาน 

9. เวลาปฏิบัติงาน  

(   ) 08.30 – 16.30 น. (   ) 08.30 – 16.30 น. และ เขาเวร 16.30 – 08.30 น. 

(   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................... 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

สําหรับผู้วจัิย 

     5.   (   ) 

 

 

6.   (   ) 

 

7.   (   ) 

 

8.   (   ) 

 

 

9.   (   ) 
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สําหรับ

ผู้วจิัย 

 

 

10.  (   ) 

 

11.  (   ) 

 

12.  (   ) 

 

13.  (   ) 

14.  (   ) 

15.  (   ) 

16.  (   ) 

17.  (   ) 

 

18.  (   ) 

 

 

 

 

ตอนที ่2 แบบสอบถามคุณภาพชีวติในการทาํงาน 

 คาํช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย / ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 

 

ข้อความ 

ระดับความคดิเห็น 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก 

 

ปาน

กลาง 

น้อย 

 

น้อย

ทีสุ่ด 

1. ด้านค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและเพยีงพอ 

1.1 ทานไดรับเงินเดือนและสวัสดิการอ่ืนๆ 

เหมาะสมกับงานท่ีทานรับผิดชอบ                                         

     

1.2 เงินเดือนท่ีทานไดรับเพยีงพอตอการคลองชีพในสภาพ

เศรษฐกิจปจจบัุน 

     

1.3 เม่ือทานไดคํานวณอยางถ่ีถวนแลวเงนิเดือนและ

ผลประโยชนตอบแทนอ่ืนๆท่ีไดรับคุมคากับความอุตสาหะ

ของตนเอง 

     

1.4 เม่ือเปรียบเทียบกับเงนิเดอืนและผลตอบแทนท่ีไดรับใน

องคกรของทานใกลเคียงและทัดเทียมกับองคกรท่ีมีลักษณะ

เดียวกัน เชน กฟผ., กฟน.   

     

1.5 ทานมีความพอใจกับเงินเดือนท่ีไดรับ      

1.6 ทานมีความพอใจกับสวสัดิการท่ีไดรับ      

1.7 เงินเดือนท่ีทานไดรับมีความยุติธรรมและเหมาะสมด ี      

1.8 สวัสดิการท่ีทานไดรับมีความยุติธรรมและเหมาะสมดี      

2. ด้านสภาพแวดล้อมทีป่ลอดภัยและถูกสุขลกัษณะ 

2.1 บริเวณท่ีทานทํางานถูกสุขลักษณะ คือ สะอาด  

สวางเพียงพอ มีระบบระบายอากาศท่ีดีและอากาศถายเท

สะดวก 
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ข้อความ 

ระดับความคดิเห็น 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

2.2 หนวยงานของทานมีอุปกรณเคร่ืองใชท่ีมีคุณภาพและอยู

ในสภาพท่ีใชงานไดดเีสมอ 

     

2.3 หนวยงานของทานมีการใหความรูแกพนักงานให

ตระหนกัถึงความปลอดภยั การปองกันอุบัติเหตุตางๆและ

สงเสริมสุขภาพในการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ 

     

2.4หนวยงานของทานมีการควบคุมการแพรกระจายของ 

เช้ือโรคและพาหะนําโรครวมถึงการขจัดมูลฝอยอยาง

เหมาะสม 

     

2.5 หนวยงานของทานมีหองน้ําท่ีสะอาดและมีการดูแลรักษา

อยางถูกสุขลักษณะ 

     

2.6 หนวยงานของทานมีอุปกรณและระบบปองกันอุบัตภิัยใน

สภาพพรอมใชงาน 

     

2.7 ทานมีความพอใจในสภาพแวดลอมการทํางาน      

3. ด้านโอกาสในการพฒันาศักยภาพและใช้ความสามารถของตนเอง 

3.1 หนวยงานใหโอกาสในการศึกษาตอ ไปศึกษาดูงานและ

อบรมในหลักสูตรตางๆ เพื่อเพิ่มความรูและทักษะในการ

ปฏิบัติงาน 

     

3.2 หนวยงานของทานจัดใหมีการสัมมนา/ฝกอบรมอยูเสมอ

เพื่อเพิ่มความรูและทักษะในการปฏิบัติงานแกพนักงานให

สูงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สําหรับ

ผู้วจิัย 

 

19. (   ) 

20. (   ) 

21. (   ) 

 

22. (   ) 

23. (   ) 

24. (   ) 

 

 

25. (   ) 

 

26. (   ) 
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สําหรับ

ผู้วจิัย 

 

27. (   ) 

28. (   ) 

29. (   ) 

30. (   ) 

31. (   ) 

 

32. (   ) 

33. (   ) 

34. (   ) 

35. (   ) 

 

 

 

ข้อความ 

ระดับความคดิเห็น 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

3.3 ทานไดใชความสามารถในการปฏิบัติงานเต็มศักยภาพของ

ตนเอง 

     

3.4 ทานมีอิสระในการวจิารณแนวทางการปฏิบัติงานหรือ

นโยบายในการปฏิบัติงานตอผูบริหารไดโดยไมมีผลกระทบ

ในทางลบตอการพิจารณาความดีความชอบ 

     

3.5 ทานมีโอกาสเสนอผลงานจากความคิดริเร่ิมสรางสรรค

ของตนเองตอสาธารณะ ท้ังภายในและภายนอกองคกรของ

ทาน 

     

3.6 ทานสามารถตัดสินใจแกปญหาดวยตนเองเม่ือการทํางานมี

ปญหาและอุปสรรค 

     

3.7 ทานสามารถแสดงความคิดเห็น ประสานงานและ

ปฏิบัติงานท่ีเกีย่วของรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     

4. ด้านความก้าวหน้าและม่ังคงในการทาํงาน 

4.1 ทานไดรับมอบหมายภารกิจและหนาท่ีในการทํางานท่ีเพิ่ม

ข้ึนอยูเสมอ 

     

4.2 หนวยงานของทานเปดโอกาสทาน ใหเล่ือนตําแหนงท่ี

สูงข้ึนไดงาย 

     

4.3 องคกรรัฐวิสาหกจิเปนหนวยงานท่ีเปดโอกาสใหพนักงาน

และลูกจางมีความกาวหนาในอาชีพ 

     

4.4 การเล่ือนตําแหนงหนาท่ีในหนวยงานของทานเปนไปดวย

ความเสมอภาคและยุติธรรม 

 

     



 

 

 

91 

สําหรับ

ผู้วจิัย 

36. (   ) 

 

37. (   ) 

38. (   ) 

39. (   ) 

40. (   ) 

 

41. (   ) 

42. (   ) 

43. (   ) 

44. (   ) 

45. (   ) 

 

 

 

 

 

ข้อความ 

 

ระดับความคดิเห็น 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

4.5 องคกรรัฐวิสาหกจิใหความสําคัญกับการพัฒนาความรู

ความสามารถของพนักงาน 

     

5.  ด้านความสัมพนัธ์อนัดีในการทาํงานร่วมกนั 

5.1 พนักงานในหนวยงานของทานมีความเปนมิตรตอกนัเปน

อยางด ี

     

5.2 พนักงานทุกระดับมีโอกาสรับทราบปญหาในการทํางาน

และไดแสดงความคิดเห็นรวมกันแกปญหา 

     

5.3 หนวยงานของทานมีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหพนกังาน

ไดพบปะสังสรรคปฏิสัมพันธกันเสมอ 

     

5.4 ทานไดรับคําแนะนําและความชวยเหลือจากเพื่อนรวมงาน

อยูเสมอ 

     

6.  ด้านลกัษณะการบริหาร 

6.1 หนวยงานของทานมีนโยบายในการบริหารงานท่ีด ี      

6.2 หนวยงานของทานกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของ

พนักงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงอยางเหมาะสม 

     

6.3 การบริหารงานในหนวยงานของทานมีการแบงสายการ

บังคับบัญชาท่ีแนนอนชัดเจน 

     

6.4 ข้ันตอนในการบริหารในหนวยงานมีความคลองตัว

รวดเร็ว 

     

6.5 ทุกคนในหนวยงานไดรับความเสมอภาคในเร่ือง 

กฎ ระเบียบ การประเมิน คาตอบแทน สวสัดิการ 
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ผู้วจิัย 

 

46. (   ) 

47. (   ) 

48. (   ) 

49. (   ) 

50. (   ) 

51. (   ) 

52. (   ) 

53. (   ) 

54. (   ) 

55. (   ) 

 

 

 

ข้อความ 

 

ระดับความคดิเห็น 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

6.6 การปฏิบัติของผูบังคับบัญชาทําใหรูสึกวาตนเองมีคุณคา      

6.7 มีการประชุมแลกเปล่ียนความคิดเหน็ระหวาง

ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาสมํ่าเสมอ 

     

6.8 ระบบการพิจารณาความดีความชอบและการเล่ือน

ตําแหนงในปจจุบันมีความเหมาะสมดแีลว 

     

6.9 ผูบังคับบัญชาไดติดตามผลการปฏิบัติงานของพนกังานทุก

คนอยางสมํ่าเสมอ 

     

6.10 ผูบังคับบัญชาไดชวยเหลือและเสนอแนะแกไขปญหา

ตามความเหมาะสมอยูเสมอ 

     

6.11 ทานมีสิทธิท่ีจะแสดงความคิดเห็นตอผูบังคับบัญชาและ

ผูรวมงานโดยอิสระ 

     

7.  ความสมดุลระหว่างชีวติการทาํงานและชีวติส่วนตัว 

7.1 ทานพอใจในความเหมาะสมของชวงเวลาทํางานกับ

ชวงเวลาพกัในแตละวัน 

     

7.2 ทานไดวางแผนการดําเนินชีวิตไวลวงหนา      

7.3 ทานมีเวลาท่ีจะใชชีวิตตามทบบาทสามี, ภรรยา, บิดา,

มารดาหรือบุตรท่ีดีได 

     

7.4 ทานสามารถแบงเวลาในการทํางานประจํา, เวลาสวนตัว

,เวลาสําหรับครอบครัวและสังคมไดอยางเหมาะสม 
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ผู้วจิัย 

 

 

56. (   ) 

57. (   ) 

58. (   ) 

59. (   ) 

60. (   ) 

 

61. (   ) 

 

62. (   ) 

 

 

ข้อความ 

 

ระดับความคดิเห็น 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

8.  ด้านความภูใจในองค์กรทีมี่คุณค่าทางสังคม 

8.1 หนวยงานของทานไดรับการยอมรับวามีความสําคัญตอ

สังคมโดยรวม 

     

8.2 ทานมีความภูมิในการเปนพนักงานใน องคกรรัฐวิสาหกิจ

แหงนี ้

     

8.3 ทานมีความรูสึกภูมิใจและมีความกระตือรือรนรนในการ

ทํางานเม่ือไดรับคําชม 

     

8.4 ทานเปนสวนหนึ่งท่ีสรางความสําเร็จใหกับองคกร

รัฐวิสาหกจิและสังคม 

     

8.5 ทานอยากแนะนําญาติหรือคนรูจักมาทํางานท่ีองคกร

รัฐวิสาหกจิแหงนี ้

     

8.6 องคกรรัฐวิสาหกจิใหความรวมมือกับหนวยงานภายนอก

อ่ืนๆเพื่อจัดกจิกรรมท่ีสงเสริมสนับสนุนสาธารณประโยชน

ตอชุมชนและสังคม 

     

8.7 ทานยินดีและเต็มใจท่ีจะใหใครๆทราบวาทานปฏิบัตงิาน

อยูในองคกรรัฐวิสาหกจิแหงนี้ 
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63. (   ) 

64. (   ) 

65.  (   ) 

66. (   ) 

 

67. (   ) 

68. (   ) 

 

 

69. (   ) 

70. (   ) 

71. (   ) 

 

 

 

ตอนที ่3 แบบสอบถามความผูกพนัต่อองค์กร 

 คาํช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย / ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 

 

ข้อความ 

 

ระดับความคดิเห็น 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

ด้านความเช่ือม่ันอย่างแรงกล้าทีจ่ะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ 

1. องคกรรัฐวสิาหกิจแหงนี้เปนหนวยงานท่ีมีศักดิ์ศรี

ทัดเทียมกับองคกรรัฐวิสาหกจิอ่ืนๆ 

     

2. องคกรรัฐวสิาหกิจแหงนี้เปนหนวยงานท่ีดีท่ีสุดแหง

หนึ่งสําหรับการเลือกทํางาน 

     

3. ทานจะช้ีแจงกลาวแกทันทีท่ีไดยนิบุคคลอ่ืนพูดถึง

องคกรของทานในทางเสียหาย 

     

4. ทานจะคํานงึถึงจุดเดนขององคกรรัฐวิสาหกิจแหงนี้อยู

เสมอ 

     

5.  การบริหารงานขององคกรในปจจุบันเปนการบริหารท่ี

มีประสิทธิภาพ 

     

6. ทานเห็นดวยกับนโยบายหลายประการขององคกร      

ด้านความเต็มใจทีจ่ะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพือ่ทาํประโยชน์ให้กบัองค์การ  

7. ทานเต็มใจใชความรูความสามารถและทักษะเพื่อทํางาน

ขององคกรใหประสบความสําเร็จ 

     

8. ทานทํางานอยางเต็มท่ีเต็มกําลังความรูความสามารถ      

9.ทานพอใจท่ีจะทํางานลวงเวลาแมวาผลตอบแทนจะไม

คุมคาเหนื่อย 
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72. (   ) 

73. (   ) 

 

74. (   ) 

75. (   ) 

76. (   ) 

77. (   ) 

78. (   ) 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

ข้อความ 

 

ระดับความคดิเห็น 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

10. ทานไมเคยปฏิเสธท่ีจะชวยเหลือองคกรในทุกๆดาน      

11.ทานพรอมท่ีจะทํางานหนักเพื่อความกาวหนาของ

องคกร 

     

ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจ่ะรักษาไว้ซ่ึงความเป็นสมาชิกขององค์การ 

12. ทานยินดท่ีีจะทํางานตอไปแมวาหนวยงานอ่ืนจะให

ผลตอบแทนท่ีมากกวา 

     

13. ทานจะปฏิบัติงานในองคกรนี้ตอไปจนเกษียณอาย ุ      

14. ทานจะไมยายไปทํางานท่ีอ่ืนแมมีโอกาส      

15. ทานตัดสินใจถูกตองแลวท่ีมาทํางานท่ีนี้      

16. องคกรแหงนี้มีสวนบันดาลใจใหเกิดการผลิตผลงานท่ี

ดี 

     

 

ตอนที ่4 ความคดิเห็นอืน่ๆ หรือข้อเสนอแนะ 
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ประวตัิผู้จัดทาํ 

 

ช่ือ-สกุล  นางสาวปยนนัท     พบสุขในธรรม 

ท่ีอยู 162/80   ถนน ศรีสุริยวงศ   ตาํบลหนาเมือง   อําเภอเมือง    

จังหวดัราชบุรี   70000 

ประวัติการศึกษา 

กกกก พ.ศ. 2549 สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจาก  

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห จังหวัดราชบุรี 

           พ.ศ. 2553              ศึกษาตอระดับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

ธุรกิจท่ัวไป คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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ประวตัิผู้จัดทาํ 

 

ช่ือ-สกุล  นางสาวอนามิกา    กอบัวแกว 

ท่ีอยู 215/1   หมูบานพิมพาราม   ตําบลปากชอง อําเภอปากชอง 

จังหวดันครราชสีมา   30130 

ประวัติการศึกษา 

กกกกกพ.ศ. 2549 สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

นนทบุรี 

กกกกกพ.ศ. 2553             ศึกษาตอระดับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการ 

ธุรกิจท่ัวไป คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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