
มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

บทที่ 5 

สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 
 ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดทําการศึกษา ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันในองคกรของ
พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา  ดังนั้น  ผูวิจัยมีความเห็นวาปจจัยที่มีผลตอ    
ความผูกพันในองคกรของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา  จึงมีสวนสําคัญ    
อยางยิ่งในการพัฒนาบุคลากรที่จะนําไปสูความสําเร็จและความลมเหลวขององคกร  ผูวิจัย            
จึงขอสรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ  เพื่อเปนแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษยใน     
การปรับตัวของบุคลากรและองคกรอันจะนําไปสูการแปลงสภาพองคกรเปนบริษัทมหาชน        
และเพื่อเปนแนวทางในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป  ซ่ึงมีวัตถุประสงค
ดังนี้ 
 1.  ศึกษาระดบัความผูกพันที่มีตอองคกรของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 2.  ศึกษาปจจยัที่มีผลตอความผูกพันในองคกรของพนักงานการไฟฟาสวนภูมภิาค 
จังหวดัฉะเชิงเทรา 
 3.  ศึกษาปจจยัที่มีความสัมพันธกับความผูกพันในองคกรของพนักงานการไฟฟา       
สวนภูมภิาคจงัหวัดฉะเชิงเทรา 

 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้   
   ประชากร  ไดแก  พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทราที่ปฏิบัติงาน         

ประจําป  2548  จํานวน  328  คน 
 กลุมตัวอยาง  ไดจากประชากร  จํานวน  328  คน โดยกําหนดกลุมตัวอยางจากตาราง
เครจซี่และมอรแกน (Krejcie, and Morgan.  1970,  อางถึงใน สุวิมล  ติรกานันท.  2546 : 177-179)  
ไดกลุมตัวอยางจํานวน  180  คน   การสุมตัวอยางในศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ
ตามสัดสวน  โดยสุมตัวอยางแยกตามหนวยงานและตําแหนงงาน  
 ตัวแปรที่ใชในการศึกษา   
 ตัวแปรอิสระ แบงออกเปน 3  ดาน คือ  1)  ปจจัยสวนบุคคล   ซ่ึงไดแก  อายุ  ระดับ
การศึกษา  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  อัตราเงินเดือน   ตําแหนงงาน  2)  ปจจัยดานลักษณะงาน         
ซ่ึงไดแก   ความมีอิสระในการทํางาน   ความมี เอกลักษณของงาน   ความสําคัญของงาน                 
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การมีสวนรวมในการบริหาร   3)  ปจจัยดานประสบการณในการทํางาน   ซ่ึงไดแก  ความรูสึกวา  
ตนเองมีความสําคัญตอองคกร  ความรูสึกพึ่งพาไดตอองคกร   ความนาเชื่อถือและชื่อเสียงของ   
องคกร  และความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 
 ตัวแปรตาม  ไดแก  ความผูกพันของพนักงานที่มีตอองคกร  แบงออกเปน  3  ดาน  คือ  
1)  ดานจิตใจ   2)  ดานการคงอยูกับองคกร   และ 3)  ดานบรรทัดฐาน 
 สมมติฐานการวิจัย 
 1.  ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรที่แตกตางกัน 
 2.  ปจจัยดานลักษณะงานของพนักงานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร 
  3.  ปจจัยดานประสบการณในการทํางานของพนักงานมีความสัมพันธกับ 
ความผูกพันตอองคกร 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม    ซ่ึงมีทั้งคําถามปลายเปด  
และใหเลือกตอบสรางขึ้น  จากการศึกษาเอกสาร  และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ  และไดแบงเนื้อหา
ออกเปน  4  สวน   มีรายละเอียดดังนี้  สวนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลปจจัยสวนบุคคล  สวนที่ 2   
เปนคําถามแบบปลายปดใหเลือกตอบขอมูลปจจัยดานลักษณะงาน  สวนที่ 3   เปนคําถามแบบปลาย
ปดใหเลือกตอบขอมูลปจจัยดานประสบการณในการทํางาน   สวนที่ 4   เปนคําถามแบบปลายปด
ใหเลือกตอบความผูกพันของพนักงานที่มีตอองคกร   และขอเสนอแนะและความตองการ   
 การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยสงแบบสอบถามดวยตนเอง โดยไดรับกลับคืน  180  ฉบับ      
คิดเปนรอยละ 100  ของแบบสอบถามทั้งหมด  แลวนําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดมาวิเคราะหทางสถิติ  
ดังนี้ 
 1.  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล  โดยใชคาสัดสวนรอย  
 2.  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานลักษณะงาน  ปจจัยดานประสบการณในการ
ทํางาน  และความผูกพนัของพนักงานที่มีตอองคกร โดยใช คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3.  การทดสอบสมมติฐานของปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีความผูกพันในองคกร
แตกตางกัน  โดยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way   ANOVA)  
 4.  การทดสอบสมมติฐานของปจจัยดานลักษณะงาน  ปจจัยดานประสบการณใน        
การทํางานมีความสัมพันธกับความผูกพันในองคกร โดยการคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
แบบเพียรสัน   
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5.1  สรุปผลการวิจัย 
 
 5.1.1  จากการวิเคราะหขอมูลจากกลุมตัวอยาง  สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
 ตอนที่  1   การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของพนักงานการไฟฟา          
สวนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 จากการศึกษา  พบวา  พนักงานสวนใหญอายุระหวาง 41-50 ป  มีจํานวน 81 คน คิดเปน
รอยละ 45.0    การศึกษาระดับปริญญาตรี  มีจํานวน 87  คน คิดเปนรอยละ  48.3   ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 11-20 ป  มีจํานวน 81 คน  คิดเปนรอยละ  45.0  อัตราเงินเดือนนอยกวา  20,000.- บาท  
มีจํานวน 78  คน   คิดเปนรอยละ  43.3    ตําแหนงงานเปนพนักงานชาง  มีจํานวน 109  คน  คิดเปน
รอยละ  60.6    
 ตอนที่  2   การวิเคราะหขอมูลระดับความคิดเห็นปจจัยดานลักษณะงาน  ปจจัยดาน     
ประสบการณในการทํางาน   และความผูกพันตอองคกร 
 จากการศึกษา   พบวา  1)  ปจจัยดานลักษณะงาน  ตามความคิดเห็นของพนักงาน       
สวนใหญอยูในระดับสูง เมื่อจําแนกเปนรายดานไดแกความมีอิสระในการทํางาน ความมีเอกลักษณ
ของงาน  ความสําคัญของงาน  และการมีสวนรวมในการบริหาร   พนักงานสวนใหญมีความคิดเห็น
ที่อยูในระดับสูง  2)  ปจจัยดานประสบการณในการทํางาน  ตามความคิดเห็นของพนักงาน        
สวนใหญอยูในระดับสูง  เมื่อจําแนกเปนรายดาน  ไดแก   ความรูสึกวาตนเองมีความสําคัญตอ       
องคกร   ความนาเชื่อถือและชื่อเสียงขององคกร  ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน  พนักงานมี     
ความคิดเห็นที่อยูในระดับสูง  สําหรับความรูสึกพึ่งพาไดตอองคกร  พนักงานมีความคิดเห็นที่อยูใน
ระดับปานกลาง   3)  ความผูกพันตอองคกร  ตามความคิดเห็นของพนักงานอยูในระดับสูง           
เมื่อจําแนกเปนรายดาน  ไดแก  ดานจิตใจ  ดานการคงอยูกับองคกร  ดานบรรทัดฐาน   พนักงาน
สวนใหญมีความคิดเห็นที่อยูในระดับสูง 
 ตอนที่ 3  การทดสอบสมมติฐาน 1   โดยการทดสอบความแตกตางของปจจัยสวนบุคคล
มีความผูกพันตอองคกรที่แตกตางกัน  ไดแก    
 สมมติฐานที่ 1.1  จากการศึกษา  พบวา  พนักงานทีม่ีอายุแตกตางกันมีความผูกพันตอ

องคกรไมแตกตางกัน   
 สมมติฐานที่ 1.2  จากการศึกษา  พบวา  พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความ

ผูกพันตอองคกรไมแตกตางกัน    
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 สมมติฐานที่ 1.3  จากการศึกษา  พบวา  พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกตาง
กันมีความผูกพันตอองคกรแตกตางกนั โดยมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกตางกนั คือ 31-40 ป         
มีความผูกพันตอองคกรมากกวา  21 -  30  ป  11 -  20  ป  และ10  ปหรือนอยกวา 10 ป    
 สมมติฐานที่ 1.4   จากการศึกษา  พบวา  พนักงานที่มีอัตราเงินเดือนแตกตางกัน               
มีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน   โดยมีอัตราเงินเดือนที่แตกตางกนั  คือ  40,001-50,000  บาท  
มีความผูกพันตอองคกรมากกวา  20,000  บาทหรือนอยกวา 20,000  บาท  และ20,001-30,000  บาท     
 สมมติฐานที่ 1.5   จากการศึกษา  พบวา  พนักงานที่มีตําแหนงงานแตกตางกันมี        
ความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน   โดยมีตําแหนงงานแตกตางกัน  คือ  วิศวกรมีความผูกพันตอ
องคกรนอยกวาผูจัดการ / ผูชวยผูจัดการ/ ผูชํานาญการ พนักงานชาง  พนักงานบัญชี   และพนักงาน         
สารบรรณ    นอกจากนี้พนักงานบัญชีมีความผูกพันตอองคกรนอยกวาผูจัดการ / ผูชวยผูจัดการ /     
ผูชํานาญการ      
 การทดสอบสมมติฐานที่ 2  และ 3  โดยวิเคราะหหาคาความสัมพันธระหวางปจจัยดาน
ลักษณะงาน  ปจจัยดานประสบการณในการทํางานกับความผูกพันตอองคกร   
 สมมติฐานที่ 2   จากการศึกษา  พบวา  ปจจัยดานลักษณะงานมีความสัมพันธกับ        
ความผูกพันตอองคกรอยูในระดับปานกลาง  เมื่อจําแนกเปนรายดาน  พบวา  การมีสวนรวมใน   
การบริหาร  ความสําคัญของงานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรอยูในระดับปานกลาง  
และความมีอิสระในการทํางานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรยูในระดับต่ํา   สําหรับ       
ความมีเอกลักษณของงานไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร 
 สมมติฐานที่ 3   จากการศึกษา   พบวา  ปจจัยดานประสบการณในการทํางานม ี          
ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรอยูในระดับปานกลาง  เมื่อจําแนกเปนรายดาน  พบวา  
ความนาเชื่อถือและชื่อเสียงขององคกร ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน  และความรูสึกวาตนเอง     
มีความสําคัญตอองคกรมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรอยูในระดับปานกลาง  สําหรับ
ความรูสึกพึ่งพาไดตอองคกรมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรอยูในระดับต่ํา   
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 5.1.2  ขอเสนอแนะและความตองการของพนักงาน  
  จากการศึกษาในครั้งนี้   ผูวิจัยขอนําเสนอความคิดเห็นและความตองการของ
พนักงานที่แสดงความคิดเห็นอยางอิสระ   เพื่อเปนแนวทางที่จะแกไขหรือปรับปรุงองคกรและ
เสริมสรางความผูกพันตอองคกร  พอจะสรุปไดดังนี้ 
  1)  ปจจัยดานลักษณะงาน 

  (1)  ควรใหพนักงานมีสวนรวมในการบริหารโดยที่ผูบริหารรับความคิดเห็น
จากพนักงานเพื่อนําไปพัฒนาและแกไขเพื่อประโยชนขององคกร   เชน  จัดใหมีการประชุม
พนักงานทั้งหมดเดือนละ 1 คร้ัง   เพื่อช้ีแจงผลการดําเนินงาน  ปญหา  อุปสรรค  และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  แนวทางการแกไขปญหา  เพื่อสรางความเขาใจเรื่องนโยบาย  กฎ  ระเบียบ  และ       
วิธีการปฏิบัติงาน 
                              (2)   การเปลี่ยนแปลงภายในองคกร   ควรมีการกระจายอํานาจอยางจริงจัง   
ลดขั้นตอนการทํางาน  ไมควรมีแผนกหรือหนวยงานยอยมากเกินไป  ควรมีการกําหนดบทบาท
หนาที่ใหชัดเจน   พยายามปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมขององคกรใหเหมือนองคกรชั้นนําอื่น ๆ  ที่ดําเนิน
ธุรกิจประเภทเดียวกันควรมีการปรับปรุงแกไขกฎ ระเบียบ ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงใน   
ยุคโลกาภิวัตน  นอกจากนี้ควรพัฒนาบุคลากรใหมีความรู  ความสามารถที่นํามาปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ  เพื่อที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงองคกร 

  (3)   การบริหารทรัพยากรมนุษย   การจัดคนใหเหมาะสมกับงานตามความรู  
ความสามารถ  ความสนใจ  ความถนัด  และเปดโอกาสใหพนักงานแสดงความสามารถโดยอิสระที่
สามารถแกปญหาไดดวยตนเอง   ควรเปดโอกาสใหพนักงานไดรับทราบผลการปฏิบัติงานของ    
ตนเอง 

2)  ปจจัยดานประสบการณในการทํางาน 
  (1)  การเปดโอกาสใหพนักงานไดใชความรู  ความชํานาญที่มีอยูควร            

ใหความสําคัญสนับสนุนพนักงานทุกคนดวยความเสมอภาคเทาเทียมกัน  จึงจะทําใหพนักงาน        
มีความภาคภูมใิจที่รูสึกวาตนเองมีความสําคัญตอองคกร  และนําไปสูการปฏิบัติงานใหกับองคกร 
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  (2)  ผูบริหารมีความยุติธรรม   ไมควรมีความเหลื่อมลํ้าในแตละระดับชั้น 
  (3)  มีการปรับปรุงจัดสวัสดิการพนักงานใหสอดคลองกับสภาพการทํางาน

และความเปนอยูของพนักงานและควรเปรียบเทียบความเปนอยู  ผลตอบแทน  แรงจูงใจจากองคกร
อ่ืนที่มอบใหกับพนักงานทุกคน 
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  (4)  ควรสรางความสามัคคีภายในองคกร  เปดโอกาสใหพนักงานชี้แจง      
แนะแนวทางวิธีการแกปญหาที่เกิดจากเพื่อนรวมงาน   เพื่อใหเพื่อนรวมงานไดรับทราบและ     
ปรับปรุงแกไขและยอมรับความจริง   ควรใหมีการจัดกิจกรรมกลุมเพื่อรวมมือกันทํางานเปน        
การรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณขององคกร   ควรสงเสริมใหมีกิจกรรมรวมกัน  เชน  กีฬาภายใน
และระหวางองคกร   สันทนาการ   การจัดพบปะสังสรรค 

3)    ความผูกพันตอองคกร 
  (1)  ควรมีการสรางจิตสํานึกใหพนักงานจงรักภักดีตอองคกร  และรูจัก      

ตอบแทนบุญคุณกับองคกรใหมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน 
    (2)  ควรปรับเปลี่ยนแนวคิดพนักงานใหเห็นวาการประสบความสําเร็จในชีวิต

การทํางาน   โดยไมจําเปนตองไดตําแหนงผูบริหารหรือผูบังคับบัญชา  
  (3)  ผูบริหารองคกรควรปฏิบัติใหเปนตัวอยางที่ดีใหพนักงานเห็นวาทานรัก

องคกรดวยความจริงใจ  ซ่ึงจะมีคามากกวา  คําสั่ง  หรือกําหนดนโยบาย 
  (4)  องคกรควรดูแลพนักงานเหมือนกับญาติสงเสริมใหพนักงานทุกคนใหมี

โอกาสทําหนาที่ตางๆ  ใหกับองคกรมากที่สุด 
  (5)   ควรจัดกิจกรรมกระตุนใหพนักงานรักองคกรปละ1  คร้ัง  โดยให          

อยูรวมกันทุกการไฟฟา  ทําใหมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและรับขอเสนอแนะนําไปสูการพัฒนา
องคกรใหเปนรูปธรรม 

  (6)  ควรมอบรางวัลใหพนักงานดีเดนประจําป  เพื่อเปนการสรางขวัญและ
กําลังใจใหพนักงานมีความรูสึกรักและผูกพันตอองคกร 

จากขอเสนอแนะที่กลาวมาขางตน  เปนเพียงสวนหนึ่งที่จะชวยเสริมสรางความรัก
และผูกพันตอองคกรเปนแรงจูงใจที่กระตุนใหพนักงานมีขวัญและกําลังใจที่ดี  ทุงเทแรงกาย แรงใจ
ในการปฏิบัติงาน   ทําใหเกิดความรักและความรูสึกผูกพันตอองคกร  ไมวาจะเปนความผูกพัน    
ดานจิตใจ  ความผูกพันดานการคงอยูกับองคกร  และความความผูกพันดานบรรทัดฐาน 

 
 
 
 
 
 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 
 
 

 

143 

5.2  อภิปรายผล 
 

 จากผลการวิจยั  ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันในองคกรของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค
จังหวดัฉะเชิงเทรา   สามารถนํามาอภิปรายผล  ดังนี้   
 5.2.1  ระดับความผูกพันที่มตีอองคกรของพนักงาน 
     1)   ปจจัยดานลักษณะงาน   
    (1)  ความมีอิสระในการทํางาน  จากการวิจัยพบวา  ความมีอิสระในการ
ทํางานพนักงานมีความคิดเห็นที่อยูในระดับสูง  สอดคลองกับผลการวิจัยของ  ศิริพงษ  เจริญสุข  
2545 : 45)  พบวา  ความมีอิสระในการทํางานเปนปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรอยูใน  
ระดับสูง  และสอดคลองกับงานวิจัยของ  วเรศ   ทยามันทิรนันท  (2547 : บทคัดยอ)  ที่พบวา        
ภาวะความมีอิสระในการทํางานอยูในระดับสูง  นอกจากนี้มีงานวิจัยของ  เสตียร  (Steers, 1977)     
ที่พบวา  เจาหนาที่โรงพยาบาลที่มีความอิสระในการทํางานสูงจะมีความสัมพันธตอองคกรสูง   
    (2)  ความมีเอกลักษณะของงาน  จากการวิจัยพบวา  ความมีเอกลักษณะ     
ของงาน  ของพนักงานมีความคิดเห็นที่อยูในระดับสูง   คอนขางสอดคลองกับผลการวิจัยของ     
พิชญากลุ   ศิริปญญา  (2545 : 34)  ที่ทําการศึกษาวิจัยความผูกพันตอองคกรของพนักงานการไฟฟา
เขต 1  ภาคเหนือ (เชียงใหม)  ที่พบวา  พนักงานมีระดับความคิดเห็นตอความมีเอกลักษณของงาน   
อยูในระดับปานกลาง  และคอนขางสอดคลองกับผลการวิจัยของ  เพ็ญนภา  แสงชื่น   (2545 : 58)   
ที่พบวา  เจาหนาที่ของสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยมีคุณลักษณะที่เกี่ยวกับงานอยูใน
ระดับปานกลาง  สําหรับ  เพียรสัน  และชอง  (Pearson,  and Chong.  1997) ผลการวิจัย  ที่พบวา  
ลักษณะงานความมีเอกลักษณของงานเปนตัวแปรที่มีนัยสําคัญทางสถิติตอความผูกพันตอองคกร 
    (3)  ความสําคัญของงาน   จากการวิจัยพบวา  ความสําคัญของงานของ
พนักงานมีความคิดเห็นอยูในระดับสูง   สอดคลองกับผลการวิจัยของ  วิลัย  ทองทวี  (2544 : 48)    
ที่พบวา  ความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะงานดานงานมีความสําคัญอยูในระดับสูง     
    (4)  การมีสวนรวมในการบริหาร   จากผลการวิจัย  พบวา  การมีสวนรวม       
ในการบริหาร   พนักงานมีความคิดเห็นที่อยูในระดับสูง  สอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยของ                  
สุทธิพงษ  เอี่ยมศิริ  (2547 : 52)   ที่พบวา  ปจจัยดานความคิดเห็นอยูในระดับสูง  และสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ  ศิริพงษ  เจริญสุข (2545 : 45)  ที่พบวา  การมีสวนรวมในการบริหารมีผลตอ      
ความผูกพันตอองคกรสูง  มีความสอดคลองกับทฤษฎีของ  มาสโลว  (Maslow )  คือ  ความตองการ
มีสวนรวมในสังคมโดยเฉพาะการยอมรับและสนับสนุนดานจิตใจจากองคกร   ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญ
ที่ทําใหบุคคลเกิดความรู สึกผูกพันอยากเปนสมาชิกขององคกร   และเห็นดวยกับทฤษฎี              
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ความตองการประสบผลสําเร็จของแมคเคลแลนด  (McClelland)  กลาววา  ความตองการมีสวนรวม  
คือ  บุคคลตองการมีสวนรวมที่จะพยายามรักษาความสัมพันธระหวางบุคคลและสังคม  โดยรวมมือ
และปฏิบัติตนตามแนวทางของสังคม   
  2)   ปจจัยดานประสบการณในการทํางาน 
    (1)  ความรูสึกวาตนเองมีความสําคัญตอองคกร  จากผลการวิจัย  พบวา    
ความรูสึกวาตนเองมีความสําคัญตอองคกร  พนักงานมีความคดิเห็นที่อยูในระดับสูง  ซ่ึงผลงานวิจัย
ของ  เนื้อทิพย  นวมถนอม  (2547 : บทคัดยอ)   ที่พบวา  ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกร  คือ  
ปจจัยดานความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคกร   
    (2)  ความรูสึกพึ่งพาไดตอองคกร  จากผลการวิจัย  พบวา  ความรูสึกพ่ึงพาได
ตอองคกรพนักงานมีความคิดเห็นที่อยูในระดับสูง  สอดคลองกับผลการวิจัยของสุทธิพงษ  เอ่ียมศิริ 
(2547 : 45)  ที่พบวา  ความรูสึกพึ่งพาไดตอองคการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง  และสอดคลองกับ   
ผลงานการวิจัยของ  วิไล  ทองทวี (2544 : 48)  ที่พบวา  ความรูสึกนาเชื่อถือและพึ่งพาไดของ      
องคกรมีระดับความคิดเห็นที่เห็นดวยมาก  
    (3)  ความนาเชื่อถือและชื่อเสียงขององคกร  จากผลการวิจัย  พบวา  ความ         
นาเชื่อถือและชื่อเสียงขององคกร  พนักงานมีความคิดเห็นที่อยูในระดับสูง  สอดคลองกับ             
ผลการวิจัยของ   สุทธิพงษ  เอี่ยมศิริ  (2547 : 45)  ที่พบวา  ความนาเชื่อถือและมีช่ือเสียงขององคกร           
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง  
    (4 )   ความสัมพันธกับ เพื่ อนรวมงาน  จากผลการศึกษาวิ จั ย   พบว า  
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน  พนักงานมีความคิดเห็นที่อยูในระดับสูง  สอดคลองกับผลการวิจัย
ของ            สุทธิพงษ  เอี่ยมศิริ  (2547 : 45) ที่พบวา  ความคิดเห็นดานความสัมพันธกับเพื่อน
รวมงานมี              คาเฉลี่ยอยูในระดับสูง   เห็นดวยกับ  ทฤษฎีสองปจจัย  ของ  Herzberg  เปน
ปจจัยจูงใจ  เห็นวา             ความสัมพันธระหวางบุคคลเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางความพึง
พอใจในการทํางานที่สงผลตอความผูกพันตอองคกร  และทฤษฎีจูงใจ ERS  ของ  Alderfer  คือ  
ความตองการมีความสัมพันธ         ทางสังคม   โดยมีความตองการทุกชนิดที่มีความหมายเชิงมนุษย
สัมพันธ   สําหรับองคกรคือ      ความตองการที่จะเปนผูนํา  ความตองการที่จะเปนผูตาม  และความ
อยากมีมติรภาพกับบุคลทั่วไป 
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  3)    ความผูกพันตอองคกรโดยรวม   
   จากผลการวิจัย พบวา ความผูกพันตอองคกรโดยรวม  พนักงานมีความคิดเห็น
ที่อยูในระดับสูง   สอดคลองกับผลการวิจัยของ  อรวรรณ  อยูคง  (2546 : 57)   ที่พบวา  ระดับความ
คิดเห็นความผูกพันตอองคกรอยูในระดับสูง  และสอดคลองกับผลการวิจัยของ  สุทธิพงษ  เอี่ยมศิริ 
(2547 : 52)  ไดศึกษาความผูกพันของลูกจาง  ที่พบวา  ลูกจางมีระดับความผูกพันตอองคกรโดย
รวมอยูในระดับสูง  
   (1)   ความผูกพันตอองคกรดานจิตใจ  จากการวิจัย  พบวา  ความผูกพันตอ
องคกรดานจิตใจ   พนักงานมีความคิดเห็นที่อยูในระดับสูง  สอดคลองกับผลการวิจัยของ            
สุทธิพงษ  เอี่ยมศิริ (2547 : 52)  ที่พบวา  ความผูกพันตอองคกรดานความรูสึกมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับสูง   และสอดคลองกับผลงานการวิจัยของ เพียงภัทร  เจริญพิทยา  (2546 : 56)  ที่พบวา ความ
ผูกพันตอองคกรดานจิตใจมีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง    
       (2)   ความผูกพันตอองคกรดานการคงอยูกับองคกร  จากการวิจัย  พบวา  
ความผูกพันตอองคกรดานการคงอยูกับกับองคกร  พนักงานมีความคิดเห็นที่อยูในระดับสูง        
สอดคลองกับผลการวิจัยของ  สุทธิพงษ   เอี่ยมศิริ  (2547 : 52)    ที่พบวา  ความผูกพันตอ             
องคกรดานการทํางานตอไปอยางตอเนื่องอยูในระดับสูง  และสอดคลองกับงานวิจัยของ                       
ชวนา  อังคนุรักษพันธุ (2546 : บทคัดยอ)  ที่พบวา  ความผูกพันตอองคกรดานการคงอยูกับองคกร 
อยูในระดับสูง 
         (3)  ความผูกพันตอองคกรดานบรรทัดฐาน   จากการศึกษาวิจัย  พบวา              
ความผูกพันตอองคกรดานบรรทัดฐาน  พนักงานมีความคิดเห็นที่อยูในระดับสูง    สอดคลองกับ  
ผลการวิจัยของ  สุทธิพงษ   เอี่ยมศิริ  (2547 : 52)  ที่พบวา  ความผูกพันตอองคกรดานบรรทัดฐาน
อยูในระดับสูง   และสอดคลองกับผลงานการวิจัยของ เพียงภัทร  เจริญวิทยา  (2546 : 59)  ที่พบวา  
ระดับความผูกพันตอองคกรดานทางหลักเกณฑอยูในระดับสูงเชนกัน    
 5.2.2   ความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลกับความผูกพันตอองคกร   
  1)  พนักงานที่มีอายุแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน  สามารถ
อธิบายไดวา   พนักงานไมวาอายุนอยหรืออายุมากมีความรูสึกเดียวกัน คือ การไฟฟาสวนภูมิภาค    
มีความมั่นคง   สวนหนึ่งมาจากความคิดที่วาหากมีอายุมากแลวถาลาออกจากงานหางานทําไดยาก  
หรือพนักงานที่มีอายุนอยอาจจะมีความคิดวา  หากลาออกจากการไฟฟาสวนภูมิภาคแลว             
อาจหางานทําไดยาก  หรืองานที่ทําอาจไมมีโอกาสเลือกงานที่ตนเองชอบหรือตามความถนัดได     
ดังนั้น  ไมวาอายุมากหรือนอยก็ตามคิดวาคงอยูกับการไฟฟาสวนภูมิภาคตอไป   สอดคลองกับ     
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ผลการวิจัย  ของพงศกร  เผาโรจนกร (2546 : บทคัดยอ)  ที่พบวา อายุที่แตกตางกันมีความผูกพันตอ
องคกรไมแตกตาง  และสอดคลองกับผลการวิจัยของ  ษมาภรณ    ปล้ีมจิตร  (2547 : บทคัดยอ)     
ไมพบวาอายุที่แตกตางกัน  ทําใหความผูกพันตอองคการแตกตางกัน   
   2)  พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรไมแตกตางกัน  
สามารถอธิบายไดวา   อาจเนื่องมาจากพนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงโดยนําความรูความสามารถ
จากการศึกษามาบูรณาการใชในการปฏิบัติงานรวมกับพนักงานที่มีระดับการศึกษานอยแตมี   
ประสบการณสูง  ความสามารถ  ความชํานาญแลความคลองตัวในการปฏิบัติงาน   สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ  รุงนภา  แทนศิริ  (2546 : บทคัดยอ)  ที่พบวา  ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมี    
ความผูกพันตอองคกรไมแตกตางกัน  
  3)  พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกร       
แตกตางกัน   สามารถอธิบายไดวา   พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมานาน  สวนใหญ
ดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้น  มีความรูสึกวามีความมั่นคงในชีวิตการทํางาน  และรูสึกวาตนเองมี
ความสําคัญตอองคกร   ทําใหพนักงานพอใจที่ไดใชชีวิตการทํางานใหกับองคกรมากกวาพนักงาน  
ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานนอยกวา  สอดคลองกับผลการวิจัยของ  กรรณิกา  ภัทรพิสิฐพงศ 
(2547 : บทคัดยอ)  ที่พบวา ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกตางกันมีผลทําใหระดับความผูกพัน
ตอองคกรแตกตาง  และสอดคลองกับผลการวิจัยของ  นงนุช  กลัดทอง  (2547 : บทคัดยอ)             
ที่พบวา   ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกตางกันมีความยึดมั่นผูกพันตอองคกรที่แตกตางกัน   
  4)  พนักงานที่มีอัตราเงินเดือนแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน       
สามารถอธิบายไดวา   พนักงานที่มีอัตราเงินเดือนสูง   โดยไดรับเดือนในอัตราเงินเดือนสูงตาม
จํานวนปที่เพิ่มขึ้น  พนักงานพอใจที่ไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนที่เหมาะสมมากกวา
พนักงานที่มีอัตราเงินเดือนนอยกวา   นับวาเงินเดือนเปนปจจัยจูงใจที่สําคัญทําใหพนักงานทุมเท
การทํางานใหกับองคกรอยางเต็มความสามารถ  และพอใจที่ไดใชชีวิตการทํางานใหกับองคกร     
ตอไป    สอดคลองกับผลการวิจัยของ  นารี  หมูมาก  (2547 : บทคัดยอ)  ที่พบวา ระดับเงินเดือน    
เปนปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกร    
     5)  พนักงานที่มีตําแหนงงานแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน      
สามารถอธิบายไดวา   ผูบริหารมีโอกาสกาวหนา  มีความเปนอิสระในการทํางาน  กาํหนดเปาหมาย
และวิธีการทํางานในหนาที่ของตนเองได  สามารถมองเห็นความสําเร็จของงานไดอยางชัดเจน       
มีโอกาสแสดงความรู   ความสามารถ  โดยผานประสบการณในการทํางานมากกวาพนักงาน          
ผูปฏิบัติงาน  สอดคลองกับงานวิจัยของ กรรณิกา  ภัทรพิสิฐพงศ  (2547 :บทคัดยอ)  ที่พบวา 
ตําแหนงงานที่แตกตางกันมผีลทําใหระดับความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน 
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 5.2.3   ความสัมพันธระหวางปจจัยดานลักษณะงานกับความผูกพันตอองคกร    
   1)   ปจจัยดานลักษณะงานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร   ผลการวิจัย  
พบวา   ปจจัยดานลักษณะงานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรอยูในระดับปานกลาง       
สอดคลองกับงานวิจัยของ  ณัฐยา  ไพรสงบ  (2546 : 75)  ที่พบวา  ลักษณะงานที่ปฏิบัติมี
ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรอยูในระดับปานกลาง  เมื่อจําแนกเปนรายดาน  พบวา 

  (1)  ความมีอิสระในการทํางาน จากผลการวิจัย พบวา ความมีอิสระในการ
ทํางานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรอยูในระดับต่ํา    อาจเนื่องมาจาก   พนักงานยังมี
ความรูสึกวาองคกรเปนรัฐวิสาหกิจ  ดําเนินงานลักษณะธุรกิจผูกขาด  แตถาองคกรใหความเปน
อิสระในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน  ไดแสดงความคิดเห็นมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคงานใหม   
ที่จะทําใหพนักงานเกิดความมุงมั่นที่จะทํางานที่ตนรับผิดชอบ  ทุมเทกําลังใจ  และกําลังกาย         
ใหกับงานจนประสบความสําเร็จอันจะทําใหเกิดความภาคภูมิใจในการทํางานและเต็มใจทํางาน    
ใหกับองคกร โดยไมคิดที่จะลาออกหรือออกจากองคกรไป   สอดคลองกับผลการวิจัยของ              
นงนุช  กลัดทอง  (2547 : บทคัดยอ)  ที่พบวา  ความมีอิสระในงานที่ทํามีความสัมพันธทางบวกกับ
ความผูกพันตอองคกร  และสอดคลองกับผลการวิจัยของ  จิรเดช  ทัศยาพันธุ  (2547 : บทคัดยอ)     
ที่พบวา  ความมีอิสระในงานที่ทํามีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร    

 (2)  ความสําคัญของงาน   จากผลการวิจัยพบวา  ความสําคัญของงานมี
ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรอยูในระดับปานกลาง    อาจเนื่องมาจาก  พนักงานเห็นวา          
งานที่ไดรับมอบหมายนําไปปฏิบัตินั้นมีความสําคัญตอองคกรตองใชความรูความ  สามารถ             
ความชํานาญ   และประสบการณจนทําใหงานสําเร็จบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว  ซ่ึงมี           
สวนสําคัญในการพัฒนาองคกร   สอดคลองกับผลการวิจัยของ  นงนุช  กลัดทอง (2547 : บทคัดยอ)  
ที่พบวา  ความสําคัญของลักษณะงานที่ไดรับมอบหมายมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพัน    
ตอองคกร  และสอดคลองกับผลการวิจัยของ  อรวรรณ  อยูคง  (2546 : บทคัดยอ)  ที่พบวา             
ความสําคัญของงานที่รับผิดชอบมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร    

  (3)  การมีสวนรวมในการบริหาร   จากผลการวิจัยพบวา  การมีสวนรวมใน
การบริหารมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรอยูในระดับปานกลาง   อาจเนื่องมาจาก       
การที่ผูบริหารเปดโอกาสใหพนักงานระดับปฏิบัติงานรวมแสดงความคิดเห็น  เพื่อชวยกันปรับปรุง
ระบบการทํางาน  วิเคราะหงานเพื่อหาแนวทางการแกปญหาที่เกิดขึ้น  และสรางสรรคงานใหม ๆ 
โดยเปดโอกาสใหนําเสนอแกผูบังคับบัญชา  รวมกันอภิปราย   แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรวมมือ
กันแกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยูเสมอ   ถาเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมมากเทาไรก็จะสงผลให
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พนักงานมีความรูสึกที่ดีกับองคกร   ซ่ึงจะสงผลใหพนักงานมีความรูสึกผูกพันตอองคกรมากขึ้น  
สอดคลองกับผลการวิจัยของ  อรวรรณ  อยูคง  (2546 : บทคัดยอ)  ที่พบวา  การมีสวนรวมใน        
การบริหารมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร  และสอดคลองกับผลการวิจัยของ              
สุริยา  สุวรรณประสิทธิ์   (2546 : บทคัดยอ)  ที่พบวา  การมีสวนรวมในการบริหารมีความสัมพันธ
กับความผูกพันตอองคกร    
 5.2.4  ความสัมพันธระหวางปจจัยดานประสบการณในการทํางานกับความผูกพันตอ
องคกร    
  1)   ปจจัยดานประสบการณในการทํางานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอ    
องคกร  ผลการวิจัย  พบวา  ปจจัยดานประสบการณในการทํางานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอ
องคกรอยูในระดับปานกลาง  สอดคลองกับงานวิจัยของ  ชู (Cho, 1988)  ไดทําการศึกษาพนักงาน
โรงงานผลิตรถยนต 2 แหง  ที่พบวา  ประสบการณทํางานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร  
และสามารถทํานายระดับความผูกพันตอองคกร   เมื่อจําแนกเปนรายดาน 

 (1)  ความรูสึกวาตนเองมีความสําคัญตอองคกร   จากผลการวิจัย   พบวา  
ความรูสึกวาตนเองมีความสําคัญตอองคกรมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรอยูใน          
ระดับปานกลาง  อาจเนื่องมาจาก  พนักงานรูสึกวาที่ตนเองไดรับความไววางใจจนเปนที่ยอมรับ  
ยกยองจากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานใหเกียรติเสมอ  จะมีผลทําใหตนเองเกิดความภาคภูมิใจ
ที่ไดมีสวนรวมในองคกรอันจะสงผลใหพนักงานเกิดความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกรพรอมที่จะ
ทุมเทที่แรงกาย  แรงใจที่จะทํางานดวยความจงรักภักดีตอองคกร  สอดคลองกับผลการวิจัยของ  
เนื้อทิพย  นวมถนอม (2547 : บทคัดยอ)   ที่พบวา  ความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคกรมี
ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร  และสอดคลองกับผลการวิจัยของ  ษมาภรณ  ปล้ืมจิตร 
(2547 : บทคัดยอ)  ที่พบวา ความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคการมีความสัมพันธกับความผูกพัน
ตอ   องคกร    

 (2)  ความรูสึกพึ่งพาไดตอองคกร  จากผลการวิจัย พบวา  ความรูสึกพึ่งพาได
ตอองคกรมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรอยูในระดับปานกลาง   อาจเนื่องมาจาก  
พนักงานรูสึกวาตนเองทํางานอยูกับองคกรที่มีความมั่นคง  โอกาสกาวหนา  มีผลตอบแทนและ  
สวัสดิการเปนที่พึงพอใจในขณะทํางานใหกับองคกร  หรือเมื่อพนสภาพจากการเปนพนักงานแลว   
ฉะนั้นจึงควรสรางความไววางใจใหพนักงานมีความเชื่อมั่นวาองคกรเปนที่พึ่งพาอาศัย  และ         
ใหความอบอุนกับตนได  สอดคลองกับผลการวิจัยของ เนื้อทิพย  นวมถนอม  (2547 : บทคัดยอ)          
ที่พบวา   ความรูสึกพึ่งพิงไดขององคการมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร  และสอดคลอง
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กับผลการวิจัยของ  กิตติมาภรณ  นิลนิยม  (2547 : บทคัดยอ)  ที่พบวา   ความรูสึกพึ่งพิงไดของ     
องคกรเปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร    

 (3)  ความนาเชื่อถือและชื่อเสียงขององคกร   จากผลการวิจัย   พบวา          
ความนา เชื่อถือและชื่อ เสียงขององคกรมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรอยู ใน               
ระดับปานกลาง   อาจเนื่องมาจาก  หนวยงานเปนองคกรที่รูจักมีความนาเชื่อถือและมีช่ือเสียง               
เปนที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป   ฉะนั้นหนวยงานจึงควรพยายามธํารงรักษาสิ่งเหลานี้ตลอดจน     
การปรับปรุงระบบการทํางาน  สอดคลองกับความพึงพอใจของพนักงานที่จะทําใหพนักงาน        
เกิดความภาคภูมิใจในองคกรทําใหเกิดความรูสึกที่ดีตอองคกรทั้งในดานการยอมรับจากพนักงาน
และสังคมทั่วไป   สอดคลองกับผลการวิจัยของ  อรวรรณ  อยูคง  (2546 : บทคัดยอ)  ที่พบวา   
ความนาเชื่อถือขององคการมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร    

 (4)  ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน  จากผลการวิจัย  พบวา   ความสัมพันธกับ
เพื่อนรวมงานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรอยูในระดับปานกลาง    อาจเนื่องมาจากการ
มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนรวมงานจะทําใหบรรยากาศองคกรมีความสามัคคี  มีความรวมมือ  ซ่ึง   
มีผลตอการปฏิบัติงาน  ทําใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางราบรื่นมีการทํางานเปนทีม   การยอมรับ
ความคิดเห็นของเพื่อนรวมงาน  จึงควรมีการจัดอบรมสัมมนาทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน  
เพื่อพัฒนาทักษะความรูความสามารถแกพนักงานอยางสม่ําเสมอเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซ่ึงกันและกัน  ซ่ึงสงผลใหพนักงานมีความรูสึกผูกพันตอองคกรเปนอยางมาก  สอดคลองกับ       
ผลการวิจัยของ  อรวรรณ  อยูคง  (2546 : บทคัดยอ)  ที่พบวา   ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน         
มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร  และสอดคลองกับผลการวิจัยของ นงนุช  กลัดทอง  
(2547 :  บทคัดยอ)  ที่พบวา  ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานของ มีความสัมพันธทางบวกกับ     
ความยึดมั่นผูกพันตอองคกร    
 5.2.5  ขอคนพบจากการวิจยัคร้ังนี ้
   จากการศึกษา  ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันในองคกรของพนักงานการไฟฟา    
สวนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา  ผูวิจัยคนพบประเด็นจากแบบสอบถามที่พนักงานมีความคิดเห็น            
ที่แตกตางกัน  โดยมีคาสวนเบี่ยงมาตรฐานมากกวา 1  ดังนี้    
   พบวา  พนักงานมีความคิดเห็นแตกตางกันในประเด็นที่มีคาสวนเบี่ยงมาตรฐาน     
มากกวา 1  คือ   
   1)  กฎ  ระเบียบ   สวนใหญของหนวยงานมักจะจํากัดความเปนอิสระในการ
ทํางานของพนักงาน (S.D. = 1.133)  หมายความวา  ผูบริหารระดับสูง  และผูบริหารระดับกลางของ
องคกรที่มีประสบการณในการทํางานมานานพอสมควร  ซ่ึงมีความรูความสามารถ  และความ
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ชํานาญงาน  จึงไดรับความไววางใจมีโอกาสที่จะตัดสินใจในการทํางาน  และมีสวนรวมใน         
การบริหาร  จึงมีความเปนอิสระในการทํางานมากกวาพนักงานระดับผูปฏิบัติงาน   
   2)  ผูบังคับบัญชามักคอยควบคุมดูแลการทํางานของพนักงานอยางใกลชิด  และ
เขมงวด (S.D. = 1.036)  หมายความวา  ผูบริหารระดับสูงและผูบริหารระดับกลางเปนผูไดรับ   
ความไววางใจมากกวาพนักงานผูปฏิบัติงาน  จึงมีการควบคุมดูแลจากผูบังคับบัญชาเหนือช้ันขึ้นไป
ที่แตกตางกัน   
   3)  งานในความรับผิดชอบมีขั้นตอนและวิธีการทํางานที่ขาดความเปนระบบและ
ชัดเจน (S.D. = 1.044)  หมายความวา  การกําหนดบทบาทหนาที่และการแบงงานยังไมชัดเจน  อาจ
เนื่องมาจากอยูระหวางการปรับเปลี่ยนโครงสรางภายในองคกร 
   4)  พนักงานไดรับมอบหมายใหทํางานที่มีความสําคัญและนาสนใจ(S.D. = 1.000)  
หมายความวา   กลุมพนักงานดานเทคนิค  วิศวการ  ชางไฟฟา   ลักษณะของงานมีความสําคัญและ
นาสนใจเปนที่ทาทาย   และมีความเสี่ยง   
   5)  พนักงานรู สึกวาผลประโยชนตอบแทนที่ได รับจาก   กฟภ .    คุมคากับ        
ความอุตสาหะที่ไดอุทิศใหกับ  กฟภ.  (S.D. = 1.000)   หมายความวา  ปจจัยสวนบุคคล  ไดแก  
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน   อัตราเงินเดือน   และตําแหนงงานที่แตกตางกัน  พนักงานไดรับ
ผลประโยชนตอบแทนไมเทากัน 
   6)  นับตั้งแตทํางานกับ กฟภ. มาตนเองไมเคยไดใชประโยชนจากสวัสดิการ       
เทาที่ควร (S.D. = 1.101)   หมายความวา  พนักงานใชสิทธิประโยชนจากสวัสดิการบางประเภท
แตกตางกันขึ้นอยูกับโอกาสและความตองการใชของพนักงาน  ทําใหพนักงานมีความคิดเห็น         
ที่แตกตางกัน 
   7)  พนักงานรูสึกวามีสวนเปนเจาขององคกรที่ตนเองทํางานอยู  (S.D. = 1.033)   
หมายความวา  ผูบริหารระดับสูงจะมีความรูสึกเปนเจาของหนวยงานมากกวาพนักงานผูปฏิบัติงาน   
   8)  พนักงานจะลาออกจาก  กฟภ. ตอนนี้  แมวาอยากจะลาออกเพียงไรก็ตาม   
(S.D. = 1.194)   พนักงานเห็นวาที่ยังคงอยูกับ  กฟภ.  เพราะไดรับเงินเดือนเปนคาตอบแทนที่คุมคา
แลว  (S.D. = 1.007)  และพนักงานเห็นวาหากลาออกจาก  กฟภ. ส่ิงสําคัญอยางหนึ่งคือ งานใหมที่
หายากและคาตอบแทนไมคุมคา  (S.D. = 1.058)  พนักงานเห็นวารูสึกผิดที่จะออกจาก  กฟภ.  (S.D. 
= 1.099)  หมายความวา  พนักงานบางคนรูสึกวาคาตอบแทนที่สูงและคุมคากับการทํางาน  แต
พนักงานกลุมระดับลางมองภาพรวมองคกรขาดความมั่นคง  เพราะสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่กําลัง
จะแปลงสภาพองคกรเปนบริษัทมหาชน   
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                9)  พนักงานเห็นวาเปนการไมถูกตองหากจะลาออกจากองคกรเพราะไดรับ        
ขอเสนอจากองคกรอื่นที่ดีกวา (S.D. = 1.098)  หมายความวา  กลุมพนักงานดานเทคนิค  วิศวกร       
ชางไฟฟา  พนักงานคอมพิวเตอรที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานไมมากนักมีทางเลือกและมีโอกาส
เปล่ียนงานไดมากกวา   
 

5.3  ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 
 5.3.1  ขอเสนอแนะจากการวจิัยเพื่อเปนประโยชนตอหนวยงาน 
  จากการวิจัย   เร่ือง   ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันในองคกรของพนักงานการไฟฟา
สวนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา   ผูวิจัยขอเสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากขอมูลใน   
การวิจัยครั้งนี้  ซ่ึงผลจากการวิจัยครั้งนี้แสดงใหเห็นวา  พนักงานมีความผูกพันตอองคกรอยูใน
ระดับสูง  ถึงแมวาการไฟฟาสวนภูมิภาคจะอยูในชวงการเตรียมความพรอมที่จะเปลี่ยนแปลง      
องคกรเพื่อรองรับการแปลงสภาพองคกรจากรัฐวิสาหกิจเปนบริษัทมหาชนดําเนินงานตามรูปแบบ
องคกรธุรกิจที่ดี   ซ่ึงพนักงานยังมีความภาคภูมิใจที่การไฟฟาสวนภูมิภาคมีความมั่นคงมีความ
นาเชื่อถือเปนองคกรที่มีชื่อเสียงไดรับการยอมรับจากลูกคาและประชาชนทั่วไปตลอดจนการให       
ผลตอบแทน  สวัสดิการตอพนักงานอยางคุมคา  เชน  ความกาวหนาในตําแหนงงาน  ความมั่นคง  
และสวัสดิการตาง ๆ  โดยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
   1)  ปจจัยดานลักษณะงาน 
   (1)  ความมีอิสระในการทํางาน  ควรใหพนักงานมีโอกาสเสนอสิ่งใหม ๆ       
ที่เปนความคิดริเร่ิมในการปฏิบัติงาน  เพื่อพัฒนาระบบงานใหมีประสิทธิภาพ  และควรใหพนักงาน
ไดมีโอกาสกําหนดวิธีการทํางาน  กําหนดเปาหมาย  วัตถุประสงคดวยตนเอง   และสามารถ           
ใชวิจารณญาณของตนเองในการแกปญหาการปฏิบัติงานในหนาที่ที่รับผิดชอบ  ควรมีการปรับปรุง  
กฎ  ระเบียบ  วิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานใหมีความยืดหยุนไดตามลักษณะการปฏิบัติงาน
จริง  โดยไมตองรอคําส่ังจากหนวยงานที่เหนือกวา  ทําใหพนักงานสามารถตัดสินใจไดดวยตนเอง
โดยอิสระพนักงานจะมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานเพื่อการไฟฟาสวนภูมิภาค  
   (2)  ความมีเอกลักษณของงาน   ควรใหมีการปรับปรุงกฎ  ระเบียบ  วิธีการ
และขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อใหเกิดความรวดเร็ว ความคลองตัวที่เอื้ออํานวย
ตอในการปฏิบัติงาน  ควรมีการกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบใหชัดเจน  โดยคํานึงถึง    
การจัดคนใหเหมาะสมกับงาน  ตามความตองการ  ความรูความสามารถ  ความสนใจ  ความถนัด  
และมีความชํานาญเขาใจในวิธีการปฏิบัติงานตามหนาที่การปฏิบัติงาน  และใหพนักงานมีโอกาส
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ไดปฏิบัติงานที่ทาทายความสามารถของตนเอง  จะทําใหพนักงานมีกําลังใจเกิดความภาคภูมิใจ  
และกระตือรือรนที่ทํางานใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาคอยางเต็มกําลังความสามารถ 
   (3)   ความสําคัญของงาน   ผูบังคับบัญชาควรใหความสนใจ  สอบถาม  และ      
ติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนอยางทั่วถึง  พรอมทั้งใหคําปรึกษา  เมื่อมีปญหา      
การปฏิบัติงานชวยแกปญหาใหกับพนักงานผูปฏิบัติงานได  ตลอดจนการนําผลการปฏิบัติงานมา
เพื่อประกอบการพิจารณาความดี  ความชอบ  ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน   การเลื่อนระดับตําเหนง  
ดวยความยุติธรรม  โปรงใส   พรอมที่จะใหพนักงานที่มีขอสงสัยตรวจสอบได   ทําใหพนักงาน  
เห็นวางานในหนาที่ที่ตนเองปฏิบัติตามผูบังคับบัญชาเห็นความสําคัญ  ไดรับการยอมรับจาก    
เพื่อนพนักงาน   และมีความสําคัญตอองคกรเปนการสรางแรงจูงใจที่จะใหพนักงานมีความตั้งใจ   
และสนใจทํางานใหกับองคกรอยางมีประสิทธิภาพเต็มความสามารถ   ทําใหพนักงานมีความรัก
และผูกพันตอองคกรมากยิ่งขึ้น 
   (4 )  การมีสวนรวมในการบริหาร   ควรใหพนักงานมีสวนรวม   เพื่อช้ีแจง   
ผลการปฏิบัติงาน  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น   เสนอแนวทางปองกันและวิธีการแกปญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน   ควรมีการส่ือสารใหพนักงานทราบถึงนโยบาย  ที่มา  รวมถึงเหตุผลที่
การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนดนโยบายตาง ๆ  ที่ใชเปนแนวทางการปฏิบัติงาน  ควรมีการประชุม
พนักงานทั้งหมดภายในองคกรอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง  โดยใหพนักงานผูปฏิบัติงานไดมีโอกาส
แสดงความคิดเห็นรวมกันหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาตาง ๆ   เพื่อทําความเขาใจและ     
ปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน  เพื่อการตอบสนองความตองการของ
พนักงาน   นับวาเปนการสรางบรรยากาศที่ดีภายในองคกร  ทําใหพนักงานมีความพึงพอใจใน      
การปฏิบัติงานที่จะนําไปสูการพัฒนาองคกร   ทําใหพนักงานเกิดความรูสึกผูกพันตอองคกรไดใน  
ที่สุด 
  2) ปจจัยดานประสบการณในการทํางาน   
   (1)   ความรูสึกวาตนเองมีความสําคัญตอองคกร   ผูบริหารควรใหความสําคัญ
กับพนักงานดวยการใหเกียรติ  มอบหมายงานที่ปฏิบัติใหตรงกับความรูความสามารถ    การยอมรับ
วาพนักงานทุกคนมีคุณคา  มีความสําคัญตอองคกรดวยความเสมอภาคเทาเทียมกัน  ทําใหพนักงาน    
ทุกคนรูสึกวาองคกรเปนเสมือนรางวัลที่ไดรับผลตอบแทนคุมคาที่เปนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจให
พนักงานรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งขององคกรมีสวนรวมที่ทําประโยชนใหกับองคกร    ทําให
พนักงานรูสึกวาองคกรสนองความตองการตนเองได  มีความรูสึกจงรักภักดีตอองคกร  และ
ปรารถนาที่จะอยูกับองคกรตลอดไป  โดยไมคิดที่จะลาออกหรือจากองคกร   ซ่ึงทําใหพนักงาน      
มีความรูสึกผูกพันตอองคกรตลอดไป 
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   (2)  ความรูสึกพึ่งพาไดตอองคกร  ควรอํานวยความสะดวกใหกับพนักงาน
ไดรับสวัสดิการ  และผลประโยชนที่คุมคากับการทํางานที่ไดทุมเทใหกับองคกรใหปจจัยสนับสนุน
เพียงพอในการปฏิบัติงานชวยแกปญหาความเดือดรอนใหกับพนักงานเทาที่จะทําได  และ             
ใหความสนใจดูแลพนักงานที่เกษียณอายุแลว  และพนักงานที่เขาโครงการรวมใจจากองคกร           
ควรจัดกิจกรรมรวมกับพนักงานที่พนสภาพการเปนพนักงาน  เพื่อสรางบรรยากาศที่ดีภายใน      
องคกร   จะทําใหพนักงานที่ปฏิบัติงานประจํามีขวัญและกําลังใจในการทํางานที่ดี   พนักงาน         
มีความรูสึกวาองคกรยังดูแลเอาใจใสไมทอดทิ้งเปนการจูงใจใหพนักงานคงทํางานอยูกับองคกร
ตอไปจนกวาจะพนสภาพการเปนพนักงาน  นับวาเปนการสรางความผูกพันตอองคกร 
   (3)  ความนาเชื่อถือและชื่อเสียงขององคกร  การไฟฟาสวนภูมิภาคเปน               
รัฐวิสาหกิจที่มีช่ือเสียง  มีความมั่นคง  ไดรับความเชื่อถือเปนที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป  ทําให
พนักงานรูสึกภาคภูมิใจที่ทํางานอยูกับการไฟฟาสวนภูมิภาค    โดยไดรับผลประโยชนตอบแทนที่
คุมคา  ขณะนี้อยูระหวางการเปลี่ยนแปลงองคกรเพื่อรองรับการแปลงสภาพองคกรเปนบริษัท
มหาชนมีการดําเนินงานตามรูปแบบองคกรธุรกิจที่ดี  ผูวิจัยเห็นวา  ควรจัดการประชาสัมพันธให
พนักงานรับทราบ  และเขาถึงขอมูลขาวสารการเปลี่ยนแปลงองคกร  เพื่อเปนการเตรียมความพรอม
ในการปรับตัวของพนักงาน  และเรื่องเกี่ยวกับสิทธิประโยชน  สวัสดิการ  และผลที่คาดวาจะไดรับ
ใหกับพนักงานไดรับทราบควรมีการประชุมชี้แจงพนักงานทั้งหมดเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกบัการ
เปล่ียนแปลงองคกร  พรอมทั้งรับฟงความคิดเห็นของพนักงานเพื่อนํามาพัฒนาองคกรที่กําลังจะ
เปลี่ยนแปลง  อาจจะสงผลกระทบตอพนักงานดานความมั่นคงในการทํางาน  โอกาสกาวหนาใน
การทํางาน  ความพรอมในการทํางาน  รวมถึงสิทธิประโยชน  สวัสดิการตาง ๆ  จากความคิดเห็น
ของผูวิจัยที่กลาวมานั้นอาจทําใหพนักงานยอมรับสภาพการเปลี่ยนแปลงองคกรไดเปนการจูงใจ  
สรางความมั่นใจใหกับพนักงานมีความนาเชื่อถือและชื่อเสียงขององคกรตลอดไป  พรอมที่จะ   
ปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงนั้น   ซ่ึงการปรับตัวของพนักงานจะสงผลตอความรูสึกผูกพันตอ
องคกร  สอดคลองกับงานวิจัยของ  เพ็ญภัทร  รุทธนานุรักษ  (2547 : บทคัดยอ)  ศึกษาวิจัย  ที่พบวา  
บุคลิกภาพการปรับตัวสูความเปนเลิศ  มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกร     
   (4)  ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน   พนักงานสวนใหญมีความคิดเห็นขัดแยง
ที่เกิดขึ้นภายในองคกรสืบเนื่องมาจากไมยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน  ควรสงเสริมใหมีการ
จัดกิจกรรมรวมกัน  เชน  การแขงขันกีฬา  สันทนาการ  การฝกอบรมใหรูจักการทํางานเปนทีม  
การสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพ  การจัดประชุมปรึกษาหารือ   เพื่อปรับความเขาใจและชวยกัน  
แกปญหาในการทํางาน  โดยระดมความคิดแตละแผนกเขาดวยกันเปนสวนหนึ่งการพัฒนา         
องคกร   สอดคลองกับงานวิจัยของ  สเตียร  (Steers,  1997)  กลาวไววา  ปจจัยดานความสัมพันธตอ            



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 
 
 

 

154 

ผูบังคับบัญชา   และเพื่อนรวมงานยิ่งพนักงานมีโอกาสติดตอสัมพันธกับผู อ่ืน   และมีการ           
เสนอความคิดเห็น  และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมากเทาไร  ก็ยิ่งมีความผูกพันตอองคกร
มากเทานั้น  เพราะมีโอกาสพบปะสังสรรคกับเพื่อนรวมงานยิ่งมีความรูสึกผูกพันตอองคกร       
แนนแฟนมากขึ้น 
 5.3.2   ขอเสนอแนะในการวจิัยคร้ังตอไป 
  1)   ขอจํากัดในการวิจัยคร้ังนี ้
   (1)  การศึกษาครั้งนี้  เปนการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความผูกพันในองคกร    
ของพนักงานจังหวัดฉะเชิงเทราที่อยูในชวงระยะเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงองคกร  เพื่อรองรับ     
การแปลงสภาพองคกรเปนบริษัทมหาชน  เมื่อการไฟฟาสวนภูมิภาคไดทําการแปลงสภาพองคกร
เปนบริษัทมหาชนในอนาคตขางหนาแลว  ขอมูลเกี่ยวกับความรูสึกที่มีตอองคกรอาจเปลี่ยนไปจาก
ขณะที่ทําการวิจัยคร้ังนี้ 
  2)   ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
    (1)  ควรศึกษาในเรื่อง  ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันในองคกรของพนักงาน  
การไฟฟาสวนภูมิภาค  พนักงานที่ปฏิบัติงานการไฟฟาเขตตางๆ  และสํานักงานการไฟฟา          
สวนภูมิภาค (สํานักงานใหญ)  นอกจากนี้แลวควรศึกษาปจจัยดานอื่นๆ   ที่มีผลตอพนักงาน          
การไฟฟาสวนภูมิภาค  หลังการแปลงสภาพองคกรเรียบรอยแลว เพื่อเปนประโยชนในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย  และเปนแนวทางในการพัฒนาองคกรตอไป      
    (2)   ควรศึกษาถึงผลที่ตามมาของความผูกพันตอองคกร  เชน พฤติกรรม    
การเปนสมาชิกที่ดีขององคกร  ความพึงพอใจในการทํางาน  ปจจัยที่สรางแรงจูงใจในการทํางาน  
บรรยากาศองคกรมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร  ทั้งนี้เพื่อเปนการขยายแนวคิดใน      
การวิจัยใหกวางขึ้น  เพื่อประโยชนในการพัฒนาองคกรและบุคลากรตอไป 
   (3)   ควรศึกษาเปรียบเทียบในการปจจัยที่มีผลตอความผูกพันในองคกร
ระหวางหนวยงาน  และองคกรตาง ๆ  เชน  หนวยงานราชการ  องคกรของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ          
องคกรธุรกิจ  และบริษัทมหาชน  เปนตน 
 (4)  ในการศึกษาครั้งนี้ ใชวิธีการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามเพียงอยางเดียว   
อาจจะทําใหผลการวิจัยคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง  ดังนั้นเพื่อใหงานวิจัยคร้ังตอไปมีความ      
ถูกตองครบถวนสมบูรณมากที่สุด  ดังนั้นผูวิจัยขอเสนอควรทําวิจัยแบบเชิงคุณภาพหรือควรใช
เทคนิคของเครื่องมือในการวิจัยอ่ืนๆ เชน การสังเกต  การสัมภาษณ  การใชแบบทดสอบ  เพื่อใหได
ขอมูลลึกซึ้งมากขึ้น 
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