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บทคดัย่อ 
 

การวิจัยคร้ังน้ี  มีว ัต ถุประสงค์ เพื่ อศึกษาระดับความจงรักภัก ดีต่อองค์กรของพนักงาน 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัดา้นแรงจูงใจกบั
ความจงรักภกัดีต่อองค์กร ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ทัว่ประเทศ 
จ  านวน 22,465 คน ค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างได้ 393 คน โดยวิธีการของยามาเน่ และเก็บตัวอย่างโดย 
Multistage Sampling มีการแบ่งชั้นและการสุ่มแบบบงัเอิญ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การพิสูจน์
สมมติฐานโดยการหาค่า t-test, One – way ANOVA และค่าสัมประสิทธ์ิสหพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient) โดยก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
 ผลการวิจัยพบว่า พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีความจงรักภักดีต่อองค์กร  
ในภาพรวม อยูใ่นระดบัสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่าพนักงานท่ีมีอายุ ระดบั
การศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดับ และอายุงานต่างกัน มีความจงรักภักดีต่อองค์กรแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนพนักงานท่ีมีเพศต่างกัน มีความจงรักภักดีต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน  
ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ ์ปัจจยัดา้นความกา้วหน้าในงานและดา้นสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน มีความสมัพนัธก์บัความจงรักภกัดีต่อองคก์ร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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Abstract 
 

This research aimed to studying the level of organizational loyalty of employees of the Electricity 
Generating Authority of Thailand (EGAT). It also aims to study the personal factor and motivation factor 
that affect the organizational loyalty of EGAT employees. The population was 22,465 nationwide 
employees of EGAT. The sample size consisted of 393 employees determined by using Yamane method. 
The sample was selected by accidental sampling. The instruments used in this study were questionnaires. 
The statistics method were percentages, mean and standard deviations. The hypothesis test used t-test and 
one – way ANOVA. The statistical inferences had a Pearson correlation of 0.05 in statistical significance. 

The result of this research reveals that EGAT employees have a high level of loyalty with an 
average was 4.02. Furthermore, the differences of employees’ age, education, average monthly income, 
level, and duration of employment showed the differences in organizational loyalty at 0.05 of statistical 
significance. The hypothesis test found no differences with regards to organizational loyalty between 
employees based on gender. Pearson correlation test results found that progress factor and working 
environments had relationships with organizational loyalty at 0.05 of statistical significance. 
 

 

บทน า 
 

ในปัจจุบนัอาจกล่าวไดว้่า ไฟฟ้า เป็นปัจจยัส าคญัในการด าเนินชีวิตประจ าวนัทั้งในดา้นการส่ือสาร 
การคมนาคม การศึกษา อีกทั้งยงัเป็นสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเพ่ือการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
แ ล ะ ใ น ทุ ก วั น น้ี เป็ น ยุ ค ท่ี มี เท ค โ น โ ล ยี ต่ า ง ๆ  เข้ า ม า เ ก่ี ย ว ข้ อ ง ใน ชี วิ ต ป ร ะ จ า ว ั น 
มากข้ึน ท าใหค้วามตอ้งการใชไ้ฟฟ้าก็มากข้ึนตามไปดว้ย หากไม่มีพลงังานจากไฟฟ้าแลว้ย่อมส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนินชีวิตและการพฒันาประเทศในดา้นต่างๆทั้งเศรษฐกิจและสงัคมไฟฟ้าจึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัและ
ขาดไม่ได ้ซ่ึงอาจกล่าวไดว้่า พลงังานไฟฟ้า กลายเป็นปัจจยัท่ี 5 ส าหรับการด าเนินชีวิต 

ก าร ไฟ ฟ้ าฝ่ ายผ ลิต แ ห่ งป ระ เท ศ ไท ย  จึ งมี หน้ า ท่ี ใน ก ารผ ลิ ต ไฟ ฟ้ าให้ เพี ย งพ อ ต่ อ  
ความตอ้งการของประชาชน มีระบบไฟฟ้าท่ีมัน่คงเช่ือถือไดใ้นราคาท่ีเหมาะสม เพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตและ
เพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนัของประเทศ โดยผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง การ
ไฟฟ้าภูมิภาคและผูใ้ชร้ายอ่ืนภายในประเทศไทยตามท่ีกฎหมายก าหนด และจากวิสัยทศัน์ของ กฟผ. ท่ี
ตอ้งการเป็นองค์การชั้นน าในกิจการไฟฟ้าในระดับสากล โดยก าหนดให้กฟผ. มีความเป็นเลิศในการ
ด าเนินงานทุกดา้นมีความสามารถอยู่ในกลุ่มระดบัยอดเยี่ยม (Top Quartile) เมื่อเปรียบเทียบกบัผูป้ระกอบ
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กิจการไฟฟ้าอ่ืนเพื่อรองรับการพฒันาองค์กรใหก้ารด าเนินงานสอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์ และยุทธศาสตร์การ
ขยายโรงไฟฟ้าในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าตามแผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศกฟผ. จึงตอ้งการ
พนกังานรุ่นใหม่ท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความจงรักภกัดีต่อองคก์ร และพร้อมท่ีจะทุ่มเทใหก้บัองคก์ร เพื่อ
ไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้มาสืบทอดภารกิจขององคก์รต่อไป  

จาก ส ถิ ติ ใน ปี  พ .ศ .2553- พ .ศ .2558กฟ ผ .มี พนั ก งาน เข้ าใหม่ จ  าน วน 5,444 คนพบว่ า 
มีพนักงานลาออกทั้งส้ิน 171 คน คิดเป็นร้อยละ3.14 ซ่ึงสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก  าหนดไวร้้อยละ 31นอกจากน้ี
ในปี พ.ศ. 2558 กฟผ. มีการจดัสรรงบประมาณส าหรับการพฒันาบุคลากรไวถึ้ง 180,000,000 บาทถา้มีอตัรา
การลาออกของพนักงานสูงเท่ากบัว่าการลงทุนในการพฒันาบุคคลากรของ กฟผ. อาจเป็นการลงทุนท่ีไม่
คุม้ค่าเพราะพนกังานจะไม่ไดน้ าความรู้ท่ีไดรั้บจากการฝึกอบรมมาใชใ้นการพฒันาองคก์รแต่กลบัน าความรู้
นั้นไปใชใ้นการพฒันาองค์กรอ่ืน จึงเท่ากบัว่า กฟผ. สูญเสียผลประโยชน์จากการลงทุนในส่วนน้ีไปซ่ึง
บุคลากรท่ีลาออกไปเหล่าน้ีลว้นเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาองค์กร เพราะเป็นบุคลากรท่ีมีทกัษะ ความรู้
ความสามารถ ถา้ในอนาคตยงัมีอตัราการลาออกของพนักงานท่ีสูงข้ึนอาจจะส่งผลกระทบต่อการพฒันา
องค์กรได ้ความจงรักภักดีต่อองค์กรจึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้อตัราการลาออกหรือการเปล่ียนงานของ
พนกังานลดลง 

จากเหตุผลดงักล่าวน้ีจึงจ าเป็นท่ีองคก์รจะตอ้งมีวิธีการหรือแนวทาง เพื่อใหบุ้คลากรเกิดแรงจูงใจใน
การท างาน และเกิดความจงรักภกัดีต่อองค์กร ซ่ึงผลของการศึกษาในคร้ังน้ีจะแสดงใหเ้ห็นถึงปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อความจงรักภกัดีของพนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมถึงสามารถน าผลจากการศึกษามา
ใชเ้ป็นแนวทางในการวางนโยบายการจดัการทรัพยากรมนุษย ์และแนวทางในการพฒันาการบริหารงาน
และการด าเนินนโยบายต่างๆท่ีจะท าใหท้รัพยากรบุคคลท่ีมีค่าคงอยูก่บัองคก์รต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1. เพื่อศึกษาระดบัความจงรักภกัดีต่อองคก์รของพนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัดา้นแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อองคก์ร

ของพนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

 
 
 

                                                
1รายงานผลการด าเนินงานขององคก์ร ประจ าปี 2559 
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ประโยชน์ที่จะได้จากการศึกษา 
 
 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการศึกษาคร้ังน้ี คือ น าผลการศึกษาวิจยัมาใชเ้ป็นขอ้เสนอแนะและ
แนวทางส าหรับผูบ้ริหารท่ีสามารถน าไปใชใ้นการบริหารจดัการองค์กร ก  าหนดแนวทางการสร้างความ
จงรักภกัดีเพื่อรักษาบุคลากรให้ปฏิบติังานอยู่ไดใ้นระยะยาวและมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหก้ารบริหารงาน
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  สามารถตอบสนองนโยบายของภาครัฐไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
 

สมมตฐิานของการศึกษา 
 

1. พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อ 
ความจงรักภกัดีต่อองคก์รแตกต่างกนั 

2. ปัจจัยด้านแรงจูงใจ มีผลต่อความคิดเห็นต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานการไฟฟ้า  
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

ขอบเขตของการศึกษา 
 
 การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมี
ขอบเขตการวิจยั คือ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ทัว่ประเทศ จ  านวน 22,465 คน (ขอ้มูล 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ณ เดือนกุมภาพนัธ ์2560) 
 

วธีิด าเนินการศึกษา 
 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทุกระดับ ตั้งแต่
ระดบับริหาร (ระดบั 8-14) ถึงระดบัปฎิบติัการ (ระดบั1-7) ซ่ึงปฎิบติังานอยูท่ัว่ประเทศ จ  านวน 22,465 คน  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี จ  านวน 393 คน 
 
 
 



5 

 

วธิีสุ่มตวัอย่าง 
การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน (Proportional Stratified  Random  Sampling) ในแต่ละ 

ชั้นภูมิ ใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) จนไดจ้  านวนตวัอยา่งครบตามท่ีก  าหนด 
 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศ้ึกษาไดส้ร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน ระดบัต าแหน่ง อายงุาน เป็นค าถามปลายปิดแบบเลือกตอบจ านวน 6 ขอ้ 

ตอนท่ี 2 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กร ด้านแรงจูงใจ ไดแ้ก่ ความก้าวหน้าในงาน 
สภาพแวดลอ้มในการท างานเป็นค าถามแบบให้เลือกตอบโดยข้อความแต่ละขอ้มีค  าตอบให้เลือกแบบ
ประเมินค่า 5 ระดบัตามแบบของ Likert’s Scale โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

ระดบัความคิดเห็น คะแนน 
เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 5 
เห็นดว้ย 4 
ไม่แน่ใจ 3 
ไม่เห็นดว้ย 2 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 1 

เมื่อรวบรวมขอ้มูลและแจกแจงความถ่ีไดแ้ลว้จะใชค่้าคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งระดับ
ความคิดเห็นออกเป็น 3 ระดบั ซ่ึงมีเกณฑใ์นการพิจารณา ดงัน้ี 

คะแนนสูงสูด - คะแนนต ่าสูด = 5 - 1 = 1.33 
จ านวนชั้น   3 

จากหลกัเกณฑด์งักล่าวสามารถแปลความหมายของระดบัคะแนนไดด้งัน้ี 
ระดบัความคิดเห็น  คะแนนเฉล่ีย 
สูง    3.67 – 5.00 
ปานกลาง   2.34 – 3.66 
ต ่า    1.00 – 2.33 

 

การแปลความหมาย  
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คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 2.33 หมายถึง ปัจจยัดา้นแรงจูงใจอยูใ่นระดบัต ่า 

คะแนนเฉล่ีย 2.34 – 3.66 หมายถึง ปัจจยัดา้นแรงจูงใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย 3.67 – 5.00 หมายถึง ปัจจยัดา้นแรงจูงใจอยูใ่นระดบัสูง 

ตอนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความจงรักภกัดีต่อองค์กร เป็นค าถามแบบใหเ้ลือกตอบโดยขอ้ความ  
แต่ละขอ้มีค  าตอบใหเ้ลือกแบบประเมินค่า 5 ระดบั ตามแบบของ Likert’s Scale โดยมีเกณฑ์การใหค้ะแนน 
ดงัน้ี 

ระดบัความคิดเห็น คะแนน 
เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 5 
เห็นดว้ย 4 
ไม่แน่ใจ 3 
ไม่เห็นดว้ย 2 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 1 

 
เมื่อรวบรวมขอ้มูลและแจกแจงความถ่ีได้แลว้จะใชค่้าคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง แบ่งระดับ

ความคิดเห็นออกเป็น 3 ระดบั ซ่ึงมีเกณฑใ์นการพิจารณา ดงัน้ี 

คะแนนสูงสูด - คะแนนต ่าสูด = 5 - 1 = 1.33 
จ านวนชั้น   3 

จากหลกัเกณฑด์งักล่าวสามารถแปลความหมายของระดบัคะแนนไดด้งัน้ี 
ระดบัความคิดเห็น  คะแนนเฉล่ีย 
สูง    3.67 – 5.00 
ปานกลาง   2.34 – 3.66 
ต ่า    1.00 – 2.33 

การแปลความหมาย  

คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 2.33 หมายถึง ความจงรักภกัดีต่อองคก์รอยูใ่นระดบัต ่า 
คะแนนเฉล่ีย 2.34 – 3.66 หมายถึง ความจงรักภกัดีต่อองคก์รอยูใ่นระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 3.67 – 5.00 หมายถึง ความจงรักภกัดีต่อองคก์รอยูใ่นระดบัสูง 
 

 การทดสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
ผูศึ้กษาไดน้ าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนส าหรับการศึกษาไปทดสอบหาความเท่ียงตรง (Validity) และ

ความเช่ือมัน่ (Reliability) ดงัน้ี 
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1. การหาความเท่ียง (Validity) ผูศ้ึกษาได้น าน าแบบสอบถามไปเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก 
ศาสตราจารยน์วลจนัทร์ ทัศนชัยกุล เพ่ือท าการตรวจสอบความถูกต้องเท่ียงตรงในเชิงเน้ือหา (Content 
Validity) และไดน้ ามาแกไ้ขปรับปรุงการด าเนินงานในขั้นต่อไป 

2. การหาความเช่ือมั่น (Reliability) ผู ้ศึกษาได้หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยการน า
แบบสอบถามไปท าการทดลองใชก้บัพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซ่ึงปฏิบัติงานอยู่ฝ่าย
วางแผนและบริหารเหมืองแม่ เมาะ  อ  าเภอแม่ เมาะ  จังหวัดล  าปาง จ  านวน   30 คน  จากนั้ นห า 
ค่าความเช่ือมัน่ตามวิธีการสูตรสัมประสิทธ์ิอลัฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s Coefficient Alpha) ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

3. ผลค่าความเช่ือมั่นรวมของแบบสอบถามพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
เท่ากบั .960 

3.1 ผลค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามปัจจยัดา้นแรงจูงใจ เท่ากบั .939 

3.2 ผลค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามความจงรักภกัดีต่อองคก์ร เท่ากบั .938 

 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องจากหนังสือ ต ารา เอกสารทางวิชาการ และผลงานวิจัย  
เพื่อน ามาก าหนดกรอบแนวคิดและสร้างแบบสอบถาม 

2. น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บการแกไ้ขปรับปรุงจากอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้ไปสอบถามพนกังานการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

3. น าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์แล้วแจกให้แก่กลุ่มตัวอย่างโดยขอความร่วมมือจากบุคลากรใน
หน่วยงานในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน (proportional stratified  
random  sampling) และการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 

4. ผูศ้ึกษาได้ด  าเนินการจัดท าแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบแบบสอบถาม  Google 
Form และให้กลุ่มตวัอย่างท าแบบสอบถามผ่านระบบแบบสอบถาม Google Form โดยการประชาสัมพนัธ์
ทางออนไลน์ผา่นผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานของผูศ้ึกษา 

5. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบบัก่อนน ามาวิเคราะห์เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครบถว้น
สมบูรณ์ก่อนน ามาประมวลผลในขั้นต่อไป ซ่ึงผูศึ้กษาไดเ้ก็บขอ้มูลมาทั้งหมด 400 คน แลว้ท าการคดัเลือก
แบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก จนไดแ้บบสอบถามตามจ านวนท่ีตอ้งการ จ  านวนทั้งส้ิน 393 คน 

6. วิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูลโดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) 
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สรุปผลการวจิยั 
 
ปัจจยัส่วนบุคคล 

 การศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57  
มีอายุระหว่าง 27-33 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 31.8และช่วงอายรุะหว่าง 20-26 ปี นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
9.9 ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ  59 และระดบัการศึกษาต ่า
กว่าปริญญาตรี น้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 10.9 ส่วนมากมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 75,001 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 28.5 ด ารงต าแหน่งอยู่ในระดบัปฎิบติัการ (ระดบั 1-7) มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 69 และส่วนมากมี
อายงุาน 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.2 
 

ปัจจยัด้านแรงจูงใจ 

 จากการวิจยั พบว่า พนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัสูง 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 เมื่อพิจารณารายละเอียดของปัจจยัดา้นแรงจูงใจในแต่ละดา้น ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ดา้น 
ดงัน้ี 
 
 ดา้นความก้าวหน้าในงาน พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีความคิดเห็นต่อดา้น
ความกา้วหน้าในงาน ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ท่านได้รับสวัสดิการท่ีเพียงพอกับความต้องการ เช่น กองทุนส ารองเล้ียงชีพค่า
รักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร เป็นตน้ มีความคิดเห็นสูงสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 รองลงมาเห็นว่า หน่วยงาน
ของท่านมีการจดัสวสัดิการดา้นต่างๆไวอ้ยา่งเหมาะสมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83 และเห็นว่าหน่วยงานของท่านมี
การพิจารณาเล่ือนต าแหน่งเป็นไปตามผลการปฏิบติังานมีความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.16 
 

ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีความคิดเห็นต่อ
ด้านสภาพแวดลอ้มในการท างาน ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.86 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าหน่วยงานของท่านใหค้วามส าคญัเร่ืองความปลอดภยัของสถานท่ีท างานมีความ
คิดเห็นสูงสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11 รองลงมาเห็นว่า หน่วยงานของท่านให้ความส าคญัเร่ืองความปลอดภยั
ในการท างานมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10  และเห็นว่า หน่วยงานของท่านมีบรรยากาศในการท างานท่ีเปิดกวา้ง รับ
ฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างของบุคคลอ่ืนมีความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.39 
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ความจงรักภักดีต่อองค์กร 

จากการวิจยั พบว่า พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีความจงรักภกัดีต่อองค์กรใน
ภาพรวม อยูใ่นระดบัสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 เมื่อพิจารณารายละเอียดของความจงรักภกัดีในแต่ละดา้น ซ่ึง
ประกอบดว้ย 3 ดา้น ดงัน้ี 

 
ด้านตนเอง พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีความจงรักภักดีในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าท่านเขา้ท างานตรงต่อเวลาและ เมื่อเกิดความ
ผดิพลาดในงานท่านจะพยายามแกไ้ขให้ดีท่ีสุด มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.35 รองลงมาเห็นว่าท่านปฏิบติังาน
เสร็จตามระยะเวลาท่ีก  าหนดไวมี้ค่าเฉล่ียเท่ากบั4.30 และเห็นว่าท่านคิดว่างานท่ีท าอยูเ่หมาะสมกบัความ สามารถ
ของท่านมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 3.64 

 
ดา้นผูบ้งัคบับญัชา พนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีความจงรักภกัดีในภาพรวมอยูใ่น

ระดบัสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าผูบ้งัคบับญัชาของท่านใหโ้อกาสในการแกไ้ข
เมื่อท างานผิดพลาดมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ  4.05 รองลงมาเห็นว่า ท่านเต็มใจท่ีจะปฏิบัติตามค าสั่งของ
ผู ้บังคับบัญชามี ค่าเฉ ล่ียเท่ากับ  4.04  และเห็นว่าผู ้บังคับบัญชามีความเป็นธรรม ไม่ เลือกปฏิบัติ ต่อ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 3.40 

 
ด้านองค์กร พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีความจงรักภักดีในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าท่านค านึงถึงช่ือเสียงขององค์กรเสมอในการ
ปฏิบติังานมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.40 รองลงมาเห็นว่า ท่านเต็มใจท่ีจะปฏิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบัของ 
กฟผ.มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.37  และเห็นว่าท่านจะยงัคงท างานอยูก่บัองคก์รน้ีแมว้่าจะมีองค์กรอ่ืนๆใหข้อ้เสนอ
ท่ีดีกว่ามีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 3.84 

 
 การอภิปรายผล 

ตวัแปรอิสระ ค่านยัส าคญั 
ทางสถิติ 

เป็นไป 
ตามสมมติฐาน 

ไม่เป็นไป 
ตามสมมติฐาน 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล    
1.1 เพศ  .529    

       1.2 อาย ุ .000    
1.3 ระดบัการศึกษา .032    
1.4 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน .000    
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ตวัแปรอิสระ ค่านยัส าคญั 
ทางสถิติ 

เป็นไป 
ตามสมมติฐาน 

ไม่เป็นไป 
ตามสมมติฐาน 

1.5 ระดบั .000    
1.6 อายงุาน .000    

2. ปัจจยัดา้นองคก์ร    

2.1 ดา้นความกา้วหนา้ .000    
2.2 ด้านสภาพแวดล้อม

ในการท างาน 
.000    

 
ข้อเสนอแนะ 
 

1. จากการศึกษาพบว่า พนกังานท่ีมีช่วงอายท่ีุแตกต่างกนั มีความจงรักภกัดีต่อองคก์รแตกต่างกนั พนกังาน
ท่ีมีอาย ุ55-60ปี มีความจงรักภกัดีมากกว่าพนกังานท่ีมีอายุ 20-26 ปี ซ่ึงจะเห็นไดว้่าพนกังานรุ่นเก่าจะมีความ
จงรักภักดีต่อองค์กรมากกว่าพนักงานใหม่ท่ีอายุยงัน้อย สาเหตุอาจมาจากพนักงานเหล่าน้ีท างานอยู่ใน
องคก์รเป็นเวลานาน จึงมีความรักและผกูพนัต่อองคก์รเป็นอยา่งมากและมองว่าการท่ีมีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดี
ในปัจจุบนัเป็นเพราะกฟผ. ดงันั้นส่ิงท่ีผูบ้ริหารควรให้ความส าคญัในปัจจุบนัคือการจะสร้างความจงรักภกัดี
ใหเ้กิดข้ึนกบัพนกังานใหม่ ซ่ึงจะเป็นกลุ่มท่ีจะขบัเคล่ือนองคก์รต่อไปในอนาคต สามารถท าไดโ้ดย 

1.1 การฝึกอบรมมุ่งเนน้ความภาคภูมิใจของพนักงาน การสร้างทศันคติของพนักงานรุ่นใหม่ให้มี
ความภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงขององค์กร โดยให้พนักงานรุ่นเก่ามาพูดคุยถึงความยากล าบากในการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าในอดีต ช้ีใหเ้ห็นถึงความส าคญัของภาระหนา้ท่ีของแต่ละคนท่ีมีต่อภารกิจขององคก์ร 

1.2 จดักิจกรรมสานสัมพนัธ์ระหว่างพนักงานรุ่นเก่ากบัพนักงานใหม่ เพื่อให้เกิดความรัก ความ
สามคัคี เช่น กิจกรรม Walk rally Team building 

2. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อองคก์ร ดา้นความกา้วหนา้ในงานในกลุ่มค าถามท่ีเก่ียวกบัการ
เล่ือนต าแหน่ง และค่าตอบแทน พนักงานมีความเห็นว่าหน่วยงานควรมีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาข้ึน
เงินเดือนท่ีชดัเจน มีการพิจารณาเล่ือนต าแหน่งเป็นไปตามผลการปฏิบติังานและมีการก าหนดความกา้วหน้า
ในต าแหน่งงานท่ีท่านปฏิบติัอยา่งชดัเจน ผูศ้ึกษามีความเห็นว่า กฟผ. ควรใหค้วามสนใจและน าไปปรับปรุง
ในทางปฏิบติั ดงัน้ี  

2.1 ตอ้งมีการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพให้ชดัเจนว่าแต่ละต าแหน่งในองค์กร สามารถ
เติบโตไปไดถึ้งระดบัใด มีเสน้ทางในการเจริญเติบโตเป็นอยา่งไร 
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2.2 การจดัท าตัวช้ีวดัผลการปฏิบัติงานรายบุคคลท่ีมีมาตรฐาน เพ่ือให้การพิจารณาเล่ือนระดับ
ต าแหน่ง ข้ึนเงินเดือน มีหลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจน โปร่งใส ตรวจสอบได ้ซ่ึงจะท าให้พนักงานท่ีปฎิบติังานเพ่ือ
องค์กรอยา่งเต็มท่ีมีก  าลงัใจในการท างานต่อไป โดยใหห้น่วยงานภายในกฟผ. ท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในเร่ือง
ดงักล่าวท าการศึกษาปรับปรุงและพฒันาเพื่อจะไดน้ ามาใชเ้ป็นแนวทางไปสู่การปฏิบติั 

2.3 การแจง้ให้พนกังานทราบถึงโอกาสในการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน หลกัเกณฑ์ในการไดรั้บ
ทุนการศึกษาจาก กฟผ. และหลักเกณฑ์ในการฝึกอบรมทั้ งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของพนกังาน 

3. ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน พนกังานมีความเห็นว่า หน่วยงานควรมีบรรยากาศในการ
ท างานท่ีเปิดกวา้ง รับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างของบุคคลอ่ืน เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
ท างานและโอกาสในการน าเสนอวิธีการใหม่ๆในการท างาน  ในบางคร้ังเม่ือเกิดปัญหาเวลาปฏิบัติงาน
ผูป้ฏิบัติงานไม่สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ในทันที จ  าเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ผูบ้งัคบับญัชาก่อน การแกปั้ญหาจึงล่าชา้ไม่ทนัต่อเหตุการณ์  

3.1 ผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสให้พนักงานไดแ้สดงความคิดเห็นในการท างานเพ่ิมมากข้ึน โดยให้
พนักงานเขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนการปฏิบติังาน และเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่
เก่ียวกบัวิธีการท างาน เช่น การใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการท างาน  

3.2 การจดัประชุมในตอนเชา้ของทุกวนัจนัทร์ในรูปแบบของการพบปะอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อ
รับฟังความคิดเห็นและปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการท างานในสัปดาห์ท่ีผ่านมา เพ่ือแสดงให้เห็นว่าผูบ้ริหารให้
ความสนใจกับความคิดเห็นของพนักงานทุกระดับ และท าให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญต่อ
หน่วยงาน 

4. จากผ ลก าร ศึ กษ า ค ว าม รู้ สึ ก ข องพ นั ก งาน ท่ี มี ต่ อผู ้บั งคับ บัญ ช าเป็ น ส่ิ งห น่ึ ง ท่ี จ ะ 
ท าให้พนักงานอยากจะท างานอยู่กบัองค์กรต่อไป เพราะถา้หากความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและ
พนักงานมีความขดัแยง้กัน เป็นความสัมพนัธ์ท่ีไม่ดีไม่เขา้ใจกนั ก็จะท าให้พนักงานไม่อยากท างาน เกิด
ความเบ่ือหน่ายในการท างาน  ซ่ึงมีแนวทางในการปฏิบติั ดงัน้ี  

4.1 จัดท าช่องทางการส่ือสารหรือเวทีให้ผูบ้ังคับบัญชาได้ส่ือสาร แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับ
พนักงาน ให้เกิดความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั เป็นไปในทิศทางเดียวกนั เช่น การพบปะเยี่ยมเยือนพนักงานใน
เทศกาลต่างๆ จดัท าช่องทางการร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นผา่นทางเวบ็ไซต์ 

4.2 การท ากิจกรรมCSR จิตอาสาร่วมกนั การแข่งขนักีฬา เพื่อสานสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้งัคบับญัชากบั
พนกังาน 
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 ข้อเสนอแนะการวจิยัคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีส่งผลถึงความจงรักภกัดีต่อองคก์รเพ่ิมเติม  เช่นโครงสร้างองคก์าร ภาวะ

ผูน้  า วฒันธรรมองค์การ ความผูกพนั เป็นต้น ปัจจยัเหล่าน้ีจะน าไปสู่การส่งเสริมให้พนักงานเกิดความ
จงรักภกัดีต่อองคก์ร 

2. ควรศึกษาว่าความจงรักภกัดีต่อองค์กรส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนักงานในองค์การหรือไม่ 
เพียงใด เพ่ือน าผลการศึกษาท่ีไดม้าพฒันาการบริหารงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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