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บทคัดย่อ 

การค้นคว้าแบบอิสระนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  
แห่งประเทศไทย ที่ท าการเหมืองแม่เมาะ จังหวัดล าปาง โดยได้ศึกษาจากความคิดเห็นต่อองค์การของพนักงานโดยใช้แนวคิด  
4 ด้าน คือ ด้านองค์การ (Organization) ด้านงาน (Job) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) และด้านภาวะ
ผู้น า (Leader) ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ และศึกษาถึงระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในภาพรวม 
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันในภาพรวมกับความคิดเห็นต่อองค์การทั้ง 4 ด้านของพนักงาน โดยกลุ่มประชากรของ
การศึกษาในครั้งนี้ คือ พนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ที่ท าการเหมืองแม่เมาะ จังหวัดล าปาง  
จ านวนทั้งหมด 307 คน จากจ านวนทั้งหมด 1,404 คน ท าการเลือกตัวอย่างโดยวิธีสุ่มโดยสะดวก (Convenience Sampling) 
ตามสัดส่วนของจ านวนพนักงานในแต่ละสังกัด เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามแบบตอบด้วยตนเอง 
(Self-Administered Questionnaire) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ 
ค่าความถี่ (Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic)  ได้แก่  
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยใช้การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ Independent Sample T-Test  
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี Least Significant 
Different และการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอย (Linear Regression) 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 53 – 60 ปี มีวุฒิการศึกษาระดับ
อนุปริญญา/ปวส. และระดับปริญญาตรี มากที่สุดใกล้เคียงกัน อายุการท างานมากกว่า 20 ปี สังกัดฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ  
(อผม.) และมีอัตราเงินเดือน 60,001 บาทขึ้นไป โดยความผูกพันต่อองค์การของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
ที่ท าการเหมืองแม่เมาะ จังหวัดล าปาง อยู่ในระดับผูกพันต่อองค์การ (Engage) และมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของความผูกพัน
ต่อองค์การ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้านภาวะผู้น า อยู่ในระดับเห็นด้วยมากในทุก
ด้าน โดยปัจจัยที่ท าให้เกิดความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  รองลงมาคือ 
ปัจจัยด้านองค์การและปัจจัยด้านงาน ตามล าดับ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การด้านภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับต่ ากว่า 0.05 ส่วนปัจจัยด้านภาวะผู้น าไม่มีผลต่อระดับความผูกพันในภาพรวมต่อองค์การ ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05  

                                                           
* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
** ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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ค าส าคัญ: ความผูกพันต่อองค์การ, พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ท่ีท าการเหมืองแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

ABSTRACT 

This independent study aimed to examine the employee engagement towards Electricity Generating 
Authority of Thailand at Mae Moh Mine, Lampang province. The study was based upon the employee’s opinions 
on the four factors affecting to employee engagement i. e.  organization, job, human resource, and leader.  In 
addition, this study investigated level of employee engagement in an overall view as well as relationship 
between the organizational engagement in an overall view and the opinions of employee on four studied 
factors.  Population of this study was 307 out of 1,404 operation staff affiliated to all departments of the 
Electricity Generating Authority of Thailand, Mae Moh Mine, Lampang province. These population were selected 
by the convenience sampling method with the staff proportion of each department in basis. Self-administered 
questionnaire was used as the tool to gather data.  Then, data obtained were analyzed by the descriptive 
statistics: frequency, percentage, and mean, and the inferential statistics: independent sample T-test, one way 
ANOVA, and least significant different, as well as the linear regression. 
 The findings presented that most respondents were male in the age of 53-60 years old and in a similar 
number, had an education background in diploma/high vocational certificate level and bachelor’s degree. The 
length of their work experience was over 20 years.  Currently, they affiliated to Production Department at Mae 
Moh Mine and received monthly income at the higher amount of 60,001 Baht.  Their engagement towards 
Electricity Generating Authority of Thailand at Mae Moh Mine, Lampang province was ranked in ‘engaged’ level 
and their opinions on the four engagement factors:  organization, job, human resource, and leader were all 
ranked in ‘ highly agree’  level.  Factor affecting to their engagement at the most was the human resource 
development factor; followed by organization and job factors, in orderly. These factors correlated to the level 
of organizational engagement in an overall view at lower than 0. 05 statistical significance.  The leader factor, 
however, did not correlate to the level of organizational engagement at 0.05 statistical significance. 
 In people factor, the results suggested that gender, length of work experience, and affiliated 
department statistically significant correlated to level of opinions towards organizational engagement; while age 
and range of monthly income did not.  In influential people factor that might affect level of organizational 
engagement, the results revealed that in an overall view, gender affected the organizational engagement at 
‘ engaged’  level and had ‘ indifferent’  level of opinion at 0. 05 statistical significance; while age and range of 
monthly income affected the organizational engagement at ‘engaged’ level but had different level of opinion 
at 0.05 statistical significance.  
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บทน า  

 ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่ส าคัญส่วนหนึ่งในการบริหารงานกับทุกองค์การ ซึ่งควรค่าแก่การรักษาบุคลากรให้อยู่กับ
องค์การให้นานที่สุด องค์การจึงต้องท าให้พนักงานรับรู้ทิศทางในการด าเนินไปพร้อมกับความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ  
รู้สึกรักและอยากที่จะท างานเนื่องจากการที่องค์การต้องเสียบุคลากรที่มีคุณค่า มีความรู้ความสามารถไปนั้น ย่อมเหมือนกับการ
ลงทุนที่สูญเปล่า ด้วยเหตุนี้องค์กรจึงต้องผลักดันในเรื่องความสัมพันธ์กับความสามารถควบคู่กันไป เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย
สนับสนุนให้องค์การบรรลุผลส าเร็จได้ ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ทุก ๆ องค์การต้องรักษาไว้  
เพราะความผูกพัน เป็นการสร้างความสุขและบรรยากาศที่ดีในการท างาน และเป็นผลดีต่อองค์การในภาพรวมและในระยะยาว 
(สวนีย์ แก้วมณ,ี 2549, หน้า 12)  
 ดังนั้น ความผูกพันต่อองค์การจึงเป็นตัวแปรส าคัญอย่างหนึ่งที่เช่ือมโยงระหว่างพนักงานกับองค์การ ซึ่งน่ันหมายถึงความ
ผูกพันต่อองค์การสามารถสะท้อนถึงความรู้สึกของพนักงานที่มีต่อองค์การได้ในระยะยาว โดยความผูกพันเกิดจากปัจจัยหลาย ๆ 
ด้านไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านความเช่ือมั่นในความสามารถแห่งตน (Self-Efficacy Beliefs) ที่พบว่า เป็นปัจจัยที่ท าให้พนักงานมี
ความพยายามทุ่มเทในการท างาน หากพนักงานมีความเช่ือมั่น และเช่ือว่าตนเองมีประสิทธิภาพ จะมุ่งมั่นท าตามที่ตนเองตั้งไว้ 
ตามเป้าหมาย จนท าให้เกิดความผูกพัน (Pajares, 2006) และความผูกพันยังเป็นตัวที่เช่ือมประสานระหว่างความต้องการของ
บุคคลในองค์การกับเป้าหมายขององค์การ เพื่อเป็นตัวผลักดันให้องค์กรบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ เมื่อพนักงานเกิดความรู้สึก
ผูกพันกับองค์การแล้ว ย่อมเต็มใจและยอมทุ่มเทให้กับการท างาน และกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การอย่างเต็มที่ เพื่อให้องค์การเกิด
ความก้าวหน้า รวมถึงเป็นการสร้างความมีประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผลให้เกิดขึ้น และเป็นการช่วยลดการถูกควบคุม 
จากภายนอก รวมไปถึงการท าให้องค์การประสบความส าเร็จมีก าไรสูงสุด ซึ่งเป็นมากกว่าการสร้างแรงจูงใจในการท างานให้เกิด
ขึ้นกับพนักงาน ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ทุก ๆ องค์การต้องรักษาไว้ (กรกฎ  พลพาณิชย์, 2540 
และสวนีย์ แก้วมณี, 2549, หน้า 12) 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ ที่ท าหน้าที่ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อให้บริการแก่ภาครัฐ 
เอกชน และประชาชน โดยมีเหมืองแม่เมาะ ซึ่งเป็นเหมืองถ่านหินลิกไนต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ท าหน้าที่ในการผลิตถ่าน
ลิกไนต์ เพื่อเป็นเช้ือเพลิงให้แก่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยปัจจุบันเหมืองแม่เมาะได้ท าการขุดขนถ่านจ านวนประมาณ 15-17 ล้านตันต่อ
ปี ส่งให้โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ านวน 10 หน่วย ก าลังผลิตรวม 2,400,000 กิโลวัตต์ ซึ่งจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังจังหวัดต่าง ๆ  
ทั้งภาคเหนือตอนบนและล่าง เช่ือมต่อไปยังภาคกลาง จนถึงกรุงเทพมหานครและเช่ือมโยงกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย  
โดยก าลังผลิตของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ปัจจุบันคิดเป็นประมาณ 10 % ของก าลังผลิตของทั้งประเทศ (ประวัติความเป็นมาเหมือง 
แม่เมาะ, 2560) 
 เหมืองแม่เมาะแบ่งเป็นหน่วยงานหลัก 3 หน่วยงาน ได้แก่ ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ (อผม.) ฝ่ายวางแผนและบริหาร
เหมืองแม่เมาะ (อบม.) และสังกัดส่วนกลางผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 1,404 ราย เนื่องจากพนักงานที่
ท างานภายในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะส่วนมากมีอายุอยู่ในช่วงใกล้วัยเกษียณอายุ จากข้อ มูลพบว่า 
จ านวนผู้ที่จะเกษียณอายุในแต่ปี 2561 - 2565 จะมีจ านวนทั้งสิ้น  513 ราย หรือคิดเป็น 36.5 % ของพนักงานปัจจุบัน  
(แผนกงานบุคคล เหมืองแม่เมาะ, 2560) และมีนโยบายจะรับพนักงานเข้าใหม่เพียง 1 ใน 3 ของผู้ที่เกษียณอายุท าให้องค์การต้อง
เตรียมการวางแผนบริหารอัตราก าลังที่มีอยู่ให้มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพทดแทนพนักงานที่ก าลังจะหมดหน้าที่ลง  
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ซึ่งเหมืองแม่เมาะเริ่มมีการรับพนักงานใหม่เข้ามาทดแทนตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน โดยรับตั้งแต่วุฒิ ปวช., ปวส., ปริญญาตรีและ
ปริญญาโท โดยพนักงานใหม่ที่เข้ามามีอายุระหว่าง 20 - 32 ปี  ปัจจุบันรับพนักงานเข้ามาแล้วเป็นจ านวนทั้งสิ้น 210 ราย  
แม้พนักงานใหม่จะเข้ามาท างานได้ไม่นาน จากข้อมูลพบว่าระหว่างปี 2555 – ปัจจุบัน มีพนักงานย้ายสังกัดหรือลาออก 50 ราย 
จากจ านวนทั้งหมด 210 ราย คิดเป็น 23.8 % ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ ท าให้เกิดผลเสียต่าง ๆ ตามมามากมาย เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
สรรหาพนักงานใหม่ ค่าใช้จ่ายและเวลาในการฝึกอบรม และประสิทธิภาพขององค์กรที่ลดลงเนื่องจากพนักงานไม่เพียงพอ เป็นต้น 
ซึ่ง กฟผ. เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจที่ใช้เวลาในการคัดเลือกหาพนักงานใหม่ยาวนานเนื่องจาก กฟผ. สรรหาคัดเลือกพนักงานเป็นกลุ่ม
ใหญ่ ๆ ในอัตรา 1 ครั้งต่อปี หากมีพนักงานลาออก ต าแหน่งท่ีพนักงานลาออกจะว่างไปอีก 1 ปี ท่ีส าคัญพนักงานท่ีมีความสามารถ
และประสบการณ์สูงซึ่งพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ให้พนักงานใหม่จะมีเวลาถ่ายทอดได้น้อยลงเนื่องจากใกล้วัยเกษียณอีกด้วย  
ท าให้ส่งผลเสียระยะยาวต่อองค์กรเนื่องจากมีระยะเวลาถ่ายทอดความรู้ไม่เพียงพอ ด้วยเหตุนี้จึงจ าเป็นต้องทราบว่าปัจจัยใดมีผล
ต่อความพึงพอใจของเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาในอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับพนักงานใหม่ที่จะเข้ามา (แผนกงานบุคคล เหมืองแม่เมาะ, 
2560) 
 ด้วยเหตุนี้ ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาความผูกพันต่อองค์การของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ที่ท าการ
เหมืองแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ซึ่งการศึกษาครั้งนี้จะท าให้ทราบระดับความผูกพันต่อองค์การในระดับช่วงอายุ ต าแหน่งหน้าที่  
และระดับวุฒิการศึกษา ที่แตกต่างกันออกไป และปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการสร้างความผูกพันองค์การ และผลที่ได้จะเป็นข้อมูล
ส าคัญเพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างความผูกพันองค์การต่อพนักงานทั้งที่ก าลังปฏิบัติงานอยู่และเตรียมการ
ส าหรับพนักงานใหม่ที่ก าลังจะรับเพิ่มเข้ามาทดแทน เนื่องจากพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญต่อองค์กรมากที่สุด  
หากบุคลากรที่มีอยู่มีความผูกพันต่อองค์การและมีความรู้สึกร่วมถึงการเป็นส่วนที่ส าคัญต่อการขับเคลื่อนองค์การ ย่อมเต็มใจและ
ยอมทุ่มเทให้กับการท างาน และกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การอย่างเต็มที่ เพื่อให้องค์การเกิดความก้าวหน้า รวมถึงเป็นการสร้าง
ความมีประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผลให้เกิดขึ้น ซึ่งจะท าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ
เติบโตได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ยังผลให้ประเทศชาติมีความมั่นคงในด้านพลังงานไฟฟ้าและเศรษฐกิจสามารถเติบโตได้
อย่างต่อเนื่องต่อไป 

การทบทวนแนวคิด และวรรณกรรม 

ความผูกพันต่อองค์การ 
Steers (1997) (อ้างในชัยทวี เสนะวงศ์, 2550) กล่าวว่า ความผูกพันขององค์การ หมายถึง ความรู้สึกของสมาชิกว่าเป็น

ส่วนหนึ่งขององค์การ มีความเต็มใจที่จะท างานหนัก เพื่อด าเนินภารกิจขององค์การ โดยผู้ปฏิบัติงานที่มีความผูกพันต่องานสูงจะ
แสดงออกโดย  

1) มีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ  
2) ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทพลังงานเพื่อปฏิบัติงานให้แก่องค์การ  

 3) มีความเช่ือมั่นและยอมรับในค่านิยมและเป้าหมายขององค์การ 
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 หลักการแนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ  
  The Gallup Organization (2002)  สถาบันวิจัยและองค์การที่ปรึกษาได้ค้นพบแนวคิดที่ ช่ือว่า The Gallup Path  
ซึ่งเป็นกรอบในการขับเคลื่อนเครื่องมือต่าง ๆ ซึ่งมุ่งเน้นที่จะช่วยให้บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านรายได้ ก าไรที่เกิดจาก
การสร้างความผูกพันของลูกค้า (Customer Engagement) และความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement)  
โดยงานวิจัยและคิดค้นของ Gallup ท าให้ค้นพบแนวทางที่องค์การจะประสบความส าเร็จด้วยการจ าเป็นต้องสร้างลูกค้าที่มีความ
ผูกพันและพนักงานก็ต้องมีความผูกพันต่องาน โดยหัวใจส าคัญของโมเดลนี้แสดงให้เห็นว่าพนักงานทุกระดับในทุกองค์การจะสร้าง
การเติบโตยอดขายและก าไรขององค์การ โดยได้แบ่งประเภทของพนักงานไว้ 3 ประเภท (สวณีย์ แก้วมณี, 2549)  คือ  
 1. พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การ (Engaged Employee) คือ พนักงานที่เปรียบเสมือน “ดาวเด่นในองค์การ” 
ท างานด้วยความมีใจรักและทุ่มเทในงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ
อย่างแท้จริง และจะหาแนวทางในการปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นอยู่เสมอ เพ่ือท าให้องค์การก้าวไปสู่ความส าเร็จในที่สุด  
 2. พนักงานท่ีไม่มีใจรักและทุ่มเทใจให้งาน (Not-Engaged Employee) คือ พนักงานท่ีเสมือน “ผีดิบในองค์การ” ท างาน
เพื่อให้งานเสร็จตามความต้องการเบื้องต้น ไม่มีใจรักและทุ่มเทในงาน ไม่มีการคิดค้นนวัตกรรม ไม่เพียงแต่ที่จะไม่ให้ค ามั่นสัญญา
กับองค์การ แต่ยังท างานเพื่อต่อต้านวัตถุประสงค์ขององค์การอีกด้วย  
 3. พนักงานที่สร้างปัญหาให้กับองค์การ (Actively Disengaged Employee) คือ พนักงานพวกที่สร้างปัญหาให้กับ
องค์การ มีทัศนคติในแง่ลบในการท างาน ไม่มีความสุขในการท างานท่ีท าและยังสง่ผลตอ่ความรูส้ึกท่ีไมด่ีนี้ไปยังพนักงานท่ีอยู่รอบ ๆ 
ข้างเปรียบเสมือน “แอปเปิ้ลเน่า” ที่คอยท าลายความส าเร็จของผู้อื่น ในที่สุดไม่เพียงแต่ที่จะท างานไม่ประสบความส าเร็จ พนักงาน
เหล่านี้ยังจะขัดขวางการท างานของพนักงานคนอ่ืน ๆ รวมไปถึงความส าเร็จและเจริญก้าวหน้าขององค์การอีกด้วย 
  แนวทางการศึกษาผูกพันต่อองค์การ 
  แนวทางศึกษาความผูกพันต่อองค์การใช้กรอบความคิดองค์ประกอบความผูกพันของสมาคมการจัดการงานบุคคล  
แห่งประเทศไทยโดยน าความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีต่อองค์การจ านวน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านองค์การ (Company) ด้านงาน 
(Job) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human- Resource Development) และด้านภาวะผู้น า (Leadership) ซึ่งองค์ประกอบ
ทั้ง 4 ด้านจะน าไปสู่ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน โดยวิเคราะห์ผ่านความคิดเห็นด้านภาพรวมและ แปรผลโดยใช้กรอบ
ความคิดของ The Gallup Organization ได้แบ่งประเภทของพนักงานไว้ 3 ประเภท คือ พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การ 
(Engaged) พนักงานที่ไม่ยึดติดกับความผูกพันต่อองค์การ (Not -Engaged) คือ พนักงานไม่มีความกระตือรือร้นในการท างาน
ท างานโดยไม่ตั้งใจ และพนักงานท่ีไม่มีความผูกพันต่อองค์การ (Actively Disengaged) คือ พนักงานท่ีไม่มีความสุขในการท างาน 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แนวคิดในการศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน  
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ชานนท์ ปวงละคร (2551) ได้ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่ กลุ่มธุรกิจน้ ามัน โดยท าการศึกษาจากพนักงานระดับปฏิบัติการ (เฉพาะกลุ่มบริษัทน้ ามันในส านักงานใหญ่)  
จ านวน 202 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย การแจกแจงแบบที การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยการวิเคราะห์สมการ
ถดถอย ผลการศึกษาพบว่า ระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ส านักง าน
ใหญ่ กลุ่มธุรกิจน้ ามันอยู่ในระดับผูกพันต่อองค์การ (Engaged) และมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์การ  
4 ด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้านภาวะผู้น าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยปัจจัยที่ท า
ให้เกิดความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ได้แก่ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานด้านภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ ส่วนงานที่สังกัด และอัตราเงินเดือน  
ของพนักงานมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับระดับความผูกพันต่อองค์การและในส่วนของปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอายุการท างาน ของพนักงานไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับระดับความผูกพัน
ต่อองค์การ 
  จิรวรรธ เณรแย้ม (2553) ได้ศึกษาความผูกพันต่องานของพนักงานการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ)  
จังหวัดพิษณุโลก โดยท าการศึกษาจากพนักงานจ านวน 250 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม ค่าสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย การแจกแจงแบบที (T-Test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) 
และการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบ เส้นตรง (Linear Regression) โดยพบว่าระดับ
ความผูกพันต่องานของ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก โดยรวมอยู่ในระดับผูกพันต่อองค์การ 
(Engaged) โดยพนักงานมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่องานใน ด้านองค์การ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
ในระดับเห็นด้วยมาก และมีความคิดเห็นในด้านงาน ด้านภาวะผู้น าในระดับเห็นด้วยปานกลาง ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความผูกพัน
ต่องานของพนักงานในด้านต่าง ๆ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันองค์การ โดยที่ปัจจัยด้านภาวะผู้น ามีความสัมพันธ์
ทางบวกมากที่สุด รองลงมาคือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อระดบั
ความผูกพันต่องานในภาพรวม คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และต าแหน่งงาน 
 สุวภรณ์ สีมา (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานฝ่ายบริหารบัญชีลูกค้าหน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์  
เพื่อสุขภาพ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงาน จ านวน 147 ราย พบว่าพนักงานฝ่าย
บริหารบัญชีลูกค้าหน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด มีความผูกพันต่อองค์การในระดับ
ผูกพัน (Engaged) โดยพนักงานมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างความผูกพันต่อองค์การในด้านองค์การ ด้านงาน  
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้านภาวะผู้น าในระดับเห็นด้วยมาก ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความผกูพันต่อองค์การของพนักงาน
ในด้านต่าง ๆ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การ โดยความคิดเห็นด้านองค์การและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มีความสัมพันธ์กับความผูกพันในภาพรวมต่อองค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในขณะที่ด้านงานและด้านภาวะผู้น าไม่มีผลต่อ
ระดับความผูกพันในภาพรวม 
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 แนวคิดในการศึกษา 

1. ปัญหาในการศึกษา 
เนื่องจากพนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ท าการเหมืองแม่เมาะ อยู่ในช่วงใกล้  

วัยเกษียณอายุ และ กฟผ. มีนโยบายจะรับพนักงานเข้าใหม่เพียง  1 ใน 3 ของจ านวนผู้ที่เกษียณอายุ และที่ผ่านมาพนักงานใหม่ที่
รับเข้ามา มีอัตราการย้ายสังกัดงานหรือลาออกค่อนข้างสูง ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาความผูกพันต่อองค์การของพนักงานการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ที่ท าการเหมืองแม่เมาะ จังหวัดล าปาง เพื่อให้ทราบถึงระดับความผูกพันต่อองค์การในแต่ละปัจจัย
ส่วนบุคคลที่แตกต่างกันออกไป รวมไปถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการสร้างความผูกพันองค์การ และผลการศึกษาท่ีได้จะเป็นข้อมูล
ส าคัญเพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างความผูกพันองค์การต่อพนักงานทั้งที่ก าลังปฏิบัติงานอยู่และเตรียมการ
ส าหรับพนักงานใหม่ที่ก าลังจะรับเพิ่มเข้ามาทดแทน 

2. วิธีการด าเนินการศึกษา 
เนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ประกอบไปด้วย การศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย ที่ท าการเหมืองแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ตามแนวคิดของ The Gallup Organization (2002) และสมาคมการจัดการ
งานบุคคลแห่งประเทศไทย (2549)  
    ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ท าการเหมืองแม่เมาะ จังหวัดล าปาง  
ที่ปฏิบัติงาน ณ ปี พ.ศ. 2561 จ านวนทั้งหมด 1,404 คน  
 3. ข้อมูล 

ในการศึกษาครั้งน้ี ก าหนดขนาดตัวอย่างที่จะศึกษา ณ ระดับความเช่ือมั่น 95% ความคลาดเคลื่อนที่ 5% ได้จ านวน 307 
คน (Krejcie and Morgan, 1970: 607-610) โดยการสุ่มตัวอย่างจะท าการสุ่มโดยสะดวก (Convenient Sampling)  
และเก็บตัวอย่างตามสัดส่วนของจ านวนพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ท่ีท าการเหมืองแม่เมาะ จังหวัดล าปาง  
โดยแบ่งตัวอย่างเป็น 3 หน่วยงานตามสัดส่วนของประชากร ดังน้ี 

 

หน่วยงาน จ านวนพนักงาน (คน) สัดส่วน (%) จ านวนตัวอย่าง (คน) 

ส่วนกลางผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ (ชชม.) 95 6.76 21 
ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ (อผม.) 1,016 72.37 220 
ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ (อบม.) 293 20.87 66 
รวม 1,404 100 307 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนี้ รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการออกแบบสอบถาม โดยสอบถามจากพนักงานการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ ท่ีท าการเหมืองแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามจะน ามาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบไปด้วย 
ค่าความถี่ (Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic)  ได้แก่  
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การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยใช้การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ Independent Sample T-Test, สถิติการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี Least Significant 
Different และการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอย (Linear Regression) เกณฑ์ที่ใช้ในการ
แ ป ล ค ว า มหม าย ต่ อ ค่ า เ ฉลี่ ย อ ง ค์ ป ร ะ กอบ ขอ งคว า มผู ก พั น ต่ อ อ งค์ ก า รต า ม  Likert Scale ( Fisher อ้ า ง ถึ ง ใ น 
ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์, 2539, หน้า 15) สรุปผลและแปลความหมายระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน โดยใช้กรอบ

ความคิด The Gallup Path (The Gallup Organization, 2002)  

ผลการศึกษาและ การอภิปรายผล 

 ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 53 – 60 ปี มีวุฒิการศึกษาระดับ
อนุปริญญา/ปวส. และระดับปริญญาตรี มากที่สุดใกล้เคียงกัน อายุการท างานมากกว่า 20 ปี สังกัดฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ  
(อผม.) และมีอัตราเงินเดือน 60,001 บาทขึ้นไป และมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์การ 4 ด้าน 
 ในระดับเห็นด้วยมาก ค่าเฉลี่ย 3.90 โดยที่องค์ประกอบความผูกพันต่อองค์การ ด้านองค์การ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.99) 
ระดับความคิดเห็นมาก และมีปัจจัยย่อยทีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กฟผ. มีการสร้างสภาพแวดล้อมในที่ท างานอย่างเหมาะสม และ
ปลอดภัยให้กับพนักงาน องค์ประกอบความผูกพันต่อองค์การ ด้านงาน มีค่าเฉลี่ยรองลงมา (ค่าเฉลี่ย 3.95) ระดับความคิดเห็นมาก 
และมีปัจจัยย่อยทีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กฟผ. มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือที่สนับสนุนการท างานของพนักงานอย่างเพียงพอ 
องค์ประกอบความผูกพันต่อองค์การ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ย 3.90) ระดับความคิดเห็นมาก  
และมีปัจจัยย่อยทีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กฟผ. สามารถท าให้พนักงานรู้สึกว่ามีความมั่นคงในการท างาน ส่วนองค์ประกอบความ
ผูกพันต่อองค์การ ด้านภาวะผู้น า มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.81) ระดับความคิดเห็นมาก และมีปัจจัยย่อยทีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ผู้บังคับบัญชามีการสื่อสารให้พนักงานในแต่ละหน่วยงานได้รับทราบถึงความคาดหวังในการท างาน 
 ด้านภาพรวมความผูกพันต่อองค์การ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ท่ีท าการเหมืองแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.26 พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมอยู่ในระดับ “ดาวเด่นในองค์การ” หรือ
ระดับที่มีความผูกพันต่อองค์การ (ท างานด้วยความเต็มใจ ตั้งใจ และค านึงถึงองค์การ) เมื่อพิจารณาระดับความผูกพันแยกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ พบว่าเพศชายมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเพศหญิง โดยไม่มีความความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
ด้านอายุ ส่วนปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ พบว่า กลุ่มอายุ 46 – 52 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ด้านอายุการท างาน พบว่า กลุ่มอายุการ
ท างาน 16 – 20 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ด้านส่วนงานที่สังกัด พบว่า พนักงานสังกัดฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ (อผม.) มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด และด้านอัตราเงินเดือน พบว่ากลุ่มอัตราเงินเดือน 40,001 – 50,000 บาท มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์การต่อความผูกพันต่อองค์การด้านภาพรวม พบว่า
องค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์การ ด้านองค์การ ด้านงานและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ
ความผูกพันต่อองค์การในภาพรวม โดยมีค่าความสัมพันธ์ (R) เท่ากับ 0.749 และระดับความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมจะ 
ผันแปรตามปัจจัยย่อย คิดเป็นร้อยละ 56.10 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 43.90 เป็นผลมาจากปัจจัยในเรือ่งอื่น ๆ พบว่า ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์สามารถท านายระดับความผูกพันในภาพรวมได้มากที่สุด (B = 0.40) รองลงมาคือด้านองค์การและด้านงาน 
ตามล าดับ ส่วนองค์ประกอบด้านภาวะผู้น า ไม่มีผลต่อระดับความผูกพันในภาพรวมต่อองค์การ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
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อภิปรายผล 
 จากการศึกษาเรื่อง ความความผูกพันต่อองค์การของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ท่ีท าการเหมือง  
แม่เมาะ จังหวัดล าปาง สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

โดยรวมพนักงาน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความผูกพันในระดับผูกพันต่อองค์การ (Engaged) โดยมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่
ในระดับเห็นด้วยมากที่สุดโดยมีความคิดเห็นว่า กฟผ. เป็นองค์การที่ดีที่สุดที่พนักงานเลือกท างานด้วย พนักงานรู้สึกผูกพันเป็น
อย่างมากกับ กฟผ. พนักงานมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพของ กฟผ. พนักงานมีความเต็มใจ  
ที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของ กฟผ. เป็นหลัก และพนักงานมีความพร้อมที่จะรับความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นไม่ว่าต่อองค์การ หรือต่อหน้าที่การท างาน ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด และความคิดเห็นท่ีว่าพนักงานมีความเช่ือมั่นอย่างแรง
กล้าและยอมรับต่อเป้าหมายและค่านิยมของ กฟผ. อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ซึ่งตรงกับแนวคิดของสถาบันวิจัยและองค์การ  
ที่ปรึกษาศึกษาวิจัย The Gallup Organization ที่ได้กล่าวว่า พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การ (Engaged Employee) คือ 
พนักงานที่เปรียบเสมือน “ดาวเด่นในองค์การ” ท างานด้วยความมีใจรักและทุ่มเทในงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ 
มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การอย่างแท้จริง และจะหาแนวทางในการปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นอยู่เสมอ เพื่อท าให้
องค์การก้าวไปสู่ความส าเร็จในที่สุด และสถาบันด้านการวิจัยและที่ปรึกษางานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (The Institute for 
Employment Studies) ได้กล่าวไว้ว่า พนักงานที่มีความผูกพันจะมีทัศนคติทางบวกต่อองค์การและค่านิยมองค์การ  
โดยจะตระหนักถึงสภาพแวดล้อมของธุรกิจ การท างานกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อปรับปรุงผลการด าเนินงานเพื่อผลประโยชน์ของ
องค์การ โดยผลการศึกษาด้านองค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์การพบว่าปัจจัยที่ท าให้เกิดความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
มากที่สุด คือ ปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  รองลงมาคือ ปัจจัยด้านองค์การและปัจจัยด้านงาน ตามล าดับ  
ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การด้านภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับต่ ากว่า 0.05 ส่วนปัจจัยด้านภาวะผู้น าไม่
มีผลต่อระดับความผูกพันในภาพรวมต่อองค์การ ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ จิรวรรธ เณรแย้ม 
(2553) ที่ได้ศึกษาความผูกพันต่องานของพนักงานการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งพบว่าโดยรวม
ความผูกพันของพนักงานอยู่ในระดับผูกพันต่อองค์การ (Engaged) ปัจจัยที่ท าให้เกิดความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมากที่สุด 
คือ ปัจจัยด้านภาวะผู้น า รองลงมาคือ ปัจจัยด้านองค์การการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ตามล าดับ ส่วนปัจจัยด้านองค์การและปัจจัย
ด้านงานไม่มีผลต่อระดับความผูกพันในภาพรวมต่อองค์การ ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ท าการเหมืองแม่เมาะ จังหวัดล าปาง โดยรวมมีความผูกพันต่อองค์การ 
(Engage) และพบว่าองค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์การทั้ง 4 ด้าน มีผลต่อความผูกพันองค์การมาก คิดเป็นร้อยละ 56.10 
โดยองค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์การด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สามารถท านายระดับความผูกพันในภาพรวมได้มาก
ที่สุด (B = 0.40) แต่มีค่าเฉลี่ยรวม 3.90 ซึ่งรองจากด้านองค์การที่มีค่าเฉลี่ยรวมสูงที่สุด คือ 3.99 สามารถท านายระดับความผูกพนั
ในภาพรวมได้รองลงมา (B = 0.26) และด้านงานที่มีค่าเฉลี่ยรวม 3.95 สามารถท านายระดับความผูกพันในภาพรวมได้น้อยที่สุด  
(B = 0.19 ) ส่วนด้านภาวะผู้น าไม่มีผลต่อระดับความผูกพันในภาพรวมต่อองค์การ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 และมีค่าเฉลี่ยรวมน้อย
ที่สุด คือ 3.75  
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ปัจจัยด้านบุคคลพบว่า ปัจจัยด้านเพศ ช่วงอายุการท างาน และส่วนงานท่ีสังกัด มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
กับระดับความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์การ ในขณะที่ปัจจัยด้านอายุและช่วงอัตราเงินเดือนไม่มีมี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับระดับความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์การ และในส่วนของปัจจัย  
ส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การ พบว่าปัจจัยด้านเพศ โดยรวมมีความผูกพันต่อองค์กา ร (Engaged)  
และมีระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ปัจจัยด้านอายุ ช่วงอายุการท างาน  
ส่วนงานที่สังกัดและช่วงอัตราเงินเดือน โดยรวมมีความผูกพันต่อองค์การ (Engaged) เช่นกัน แต่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ในภาพรวมผู้ศึกษาจึงขอเสนอแนะให้ กฟผ. มุ่งเน้นปรับปรุงองค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์การในกลุ่มปัจจัย  
ส่วนบุคคลที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด โดยพิจารณาปรับปรุงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอันดับแรก 
เนื่องจากจะส่งผลต่อระดับความผูกพันในภาพรวมมากที่สุด จากนั้นจึงพิจารณาปรับปรุงองค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์การ
ด้านองค์การและด้านงาน ตามล าดับ และเพื่อให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การเพิ่มมากยิ่งขึ้น ผู้ศึกษาใคร่ขอเสนอแนะ  
ความคิดเห็นเพิ่มเติมในปัจจัยย่อยแต่ละด้าน ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการสร้างความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน โดยเรียงล าดับ
ตามความส าคัญ ดังนี ้

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเฉลี่ยน้อยสุดต่อข้อปัจจัยย่อย กฟผ. มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันกับ

องค์การอื่นในธุรกิจเดียวกันได้ จึงใคร่ขอเสนอแนะแนวทางปรับปรุงต่อ กฟผ. ดังนี้ 
1. กฟผ. ควรสร้างการรับรู้ในเรื่องค่าตอบแทนแก่พนักงาน โดยให้พนักงานพิจารณาค่าตอบแทนร่วมไปกับสวัสดิการ  

ด้านต่าง ๆ ท่ี กฟผ. มอบให้ ไม่ใช่เพียงเฉพาะแต่อัตราเงินเดือน  
2. กฟผ. ควรสร้างให้พนักงานพิจารณาถึงข้อดีของการได้กลับมาท างานที่ภูมิล าเนา ได้ร่ วมกันพัฒนาภูมิล าเนา  

ได้อยู่ดูแลครอบครัวและรายรับของตนเมื่อเทียบกับค่าครองชีพ ณ ภูมิล าเนาที่ตนอยู่อาศัย รวมไปถึงการและข้อดีในด้านอื่น ๆ 
เพิ่มเติมมากกว่าท่ีจะให้พนักงานคิดเปรียบเทียบเฉพาะตัวเลขเงินเดือนกับบริษัทอื่น ๆ ท่ีอยู่คนละพื้นที่เท่านั้น  

และปัจจัยย่อย กฟผ. มีการจัดการระบบการให้ค าปรึกษาด้านการท างานและการพัฒนาความรู้แก่พนักงาน กฟผ.  
ควรที่จะเพิ่มความรู้หรือทักษะด้านอื่น ๆ ท่ีจ าเป็น ให้แก่พนักงาน โดยเน้นในกลุ่มเพศหญิง (ผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิง ร้อยละ 
85.71 สังกัดส่วนกลางผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะและฝ่ายบริหารเหมืองแม่เมาะ) ซึ่งส่วนมากเป็นต าแหน่งงานที่ปฏิบัติงานด้าน
เลขานุการหรือส่วนงานสนับสนุนและประสานงาน อาจยังไม่ทราบรูปแบบการท างานที่ชัดเจน รวมถึงต้องการการพัฒนาความรู้
และทักษะในด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม ดังนี้ 

1. กฟผ. ต้องให้ความส าคัญในการให้ค าปรึกษาและพัฒนาศักยภาพให้ตรงกับความต้องการในแต่ละเพศ และต าแหน่ง
หน้าท่ีให้เพิ่มมากขึ้น  

2. จัดระบบพี่เลี้ยงเข้าไปดูแลและให้ค าปรึกษา รวมถึงจัดแผนการสอนงานแก่พนักงานใหม่  

3. จัดแผนเพิ่มองค์ความรู้และทักษะเฉพาะงาน โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องมาให้ค าปรึกษา หรือการส่งพนักงาน
เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะและน าความรู้ที่ได้มาช่วยปรับปรุงการท างานด้านต่าง ๆ  
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ซึ่งหากองค์การสามารถตอบสนองในด้านการพัฒนาทักษะที่ดีที่ตรงกับความต้องการย่อมท าให้พนักงานเกิดทัศนะที่ดีต่อ
องค์การและมีความผูกพันท่ีเพิ่มมากข้ึนได้ 

ด้านองค์การ 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเฉลี่ยน้อยสุดต่อข้อปัจจัยย่อย กฟผ. มีการเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความ

คิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน แสดงให้เห็นว่า กฟผ. ยังมี ช่องทางในการเปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็นของ
พนักงานได้ไม่ดีพอ ซึ่งสาเหตุอาจเกิดได้จากการมีเวทีส าหรับในการแสดงความคิดเห็นท่ีน้อยเกินไป หรือการที่ความคิดเห็นไม่ได้ถูก
รับการพิจารณาเท่าที่ควร ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญที่ กฟผ. ควรปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น จึงใคร่ขอเสนอแนะแนวทางปรับปรุงต่อ กฟผ. 
ดังนี้  

1. กฟผ. ควรจัดช่องทางการสื่อสารระหว่างพนักงานและองค์การที่มีประสิทธิภาพและควรจัดท าแผนการสื่อสารไว้ตลอด
ทั้งปี อาทิเช่น จัดกิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปฏิบัติงาน เพื่อพบปะ พูดคุย ตอบข้อซักถามต่าง ๆ  

2. จัดให้มีกล่องรับปัญหาหรือช่องแสดงความคิดเห็นท่ีพนักงานสามารถเข้าถึงได้ในหลาย ๆ ช่องทาง   
3. จัดให้มีหน่วยงานเฉพาะที่คอยรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน เช่น เพิ่มผู้เกี่ยวข้องในแผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

(Human Resource Management) ให้มีหน้าท่ีรับฟังข้อมูลในทุก ๆ ช่องทางและพิจารณาข้อเสนอจากพนักงานในองค์กรเสนอไป
ยังส่วนบริหาร รวมทั้งมีหน้าที่ให้ค าปรึกษา ค าอธิบายและข้อเสนอแนะที่ดีแก่พนักงาน  

  ด้านงาน 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยน้อยสุดต่อข้อปัจจัยย่อย กฟผ. มีการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความรู้

ความสามารถของพนักงาน เห็นได้ว่ากลุ่มปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดเป็นกลุ่มพนักงานรุ่นใหม่ที่ปฏิบัติงานมาได้ช่วงระยะเวลาหนึ่ง  
เริ่มมีประสบการณ์และเข้าใจในงานที่ตนปฏิบัติมากขึ้นและมองว่างานท่ีตนปฏิบัติอยู่นั้นยังไม่ได้ใช้ศักยภาพที่ตนมีอยู่ได้อย่างเต็มที่ 
จึงมีโอกาสที่พนักงานในกลุ่มนี้มองว่างานที่ท าอยู่ไม่เหมาะกับตนเองและมีโอกาสเสี่ยงต่อการเปลี่ยนงานสูง จึงใคร่ขอเสนอแนะ
แนวทางปรับปรุงต่อ กฟผ. ดังน้ี  

 1. กฟผ.ควรให้ความส าคัญในการค้นหาศักยภาพในแต่ละตัวบุคคลและมอบหมายหน้าที่ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความสามารถของพนักงานดังค ากล่าวท่ีว่า “Put the right man on the right job”  

2. สนับสนุนให้พนักงานได้เสนอตัวเข้าร่วมงานในโครงการต่าง ๆ ที่ตนเองสนใจ ซึ่งแตกต่างไปจากงานที่ปฏิบัติเป็น
ประจ า อาธิเช่น โครงการ Egat Young Talent เป็นต้น  

3. ในส่วนของพนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 20 ปี มีระดับความคิดเห็นในด้านงานน้อยลง อาจเป็นเพราะ การท างานใน
ระดับเดิม คือ ระดับสูงในช่วงของพนักงาน มีเงินเดือนสูงขึ้น แต่ยังไม่ได้พิจารณาเลื่อนต าแหน่งหรือมีโอกาสใหม่ ๆ เข้ามา  
อาจท าให้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายในการท างาน กฟผ. ควรเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้มากขึ้น เปิดโอกาสในการเลื่อนระดับ 
เพิ่มความรับผิดชอบหรือเปลี่ยนหน้าที่ เพื่อท าให้พนักงานรู้สึกเกิดความท้าทายในหน้าท่ีงานใหม่ มีโอกาสก้าวหน้ายิ่งข้ึน เพื่อรักษา
พนักงานให้เกิดความรู้สึกอยากอยู่กับองค์การตลอดไปเมื่อพนักงานมีประสบการณ์ในการท างานมากขึ้น จะเกิดทัศนคติที่ดีต่องานท่ี
รับผิดชอบมากขึ้น 
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และปัจจัยย่อย กฟผ. มีการมอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถและก่อให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ สาเหตุ  
ส่วนใหญ่เกิดกับพนักงานที่เป็นเพศหญิง และพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านเลขานุการหรือส่วนงานสนับสนุนและประสานงาน  
จึงใคร่ขอเสนอแนะแนวทางปรับปรุงต่อ กฟผ. ดังน้ี 

1. กฟผ. จึงควรพิจารณาเปิดโอกาสหรือมอบหมายให้พนักงานได้ท างานในสิ่งใหม่ที่ต่างออกไปจากที่ปฏิบัติอยู่ หรืออาจ
ให้พนักงานสามารถเสนอตัวเข้าร่วมในทีมปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ตนสนใจ เพื่อให้เกิดความท้าทายในงานแก่ตัวพนักงาน  

2. สร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้พนักงานเกิดการเรียนรู้ในด้านใหม่ ๆ เกิดการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น  
และสร้างความเข้าใจในหน้าท่ีให้พนักงานเกิดความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญต่อองค์กรที่มากข้ึนและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและ
ภารกิจ 

ด้านภาวะผู้น า 
โดยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเฉลี่ยน้อยสุดต่อข้อปัจจัยย่อย ผู้บังคับบัญชามีการแจ้งผลการประเมิน 

(Feedback) ให้พนักงานได้รับทราบถึงผลการท างานอย่างสม่ าเสมอ  
1. กฟผ. ควรเน้นสร้างความเข้าใจและเพิ่มความส าคัญในระดับบังคับบัญชาถึงเรื่องของการจัดการระบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงานให้ช้ีวัดได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและแจ้งผลการประเมินแก่พนักงานให้ได้รับทราบ อย่างสม่ าเสมอ ซึ่งจะท าให้พนักงานทราบถึง  
ผลการปฏิบัติงานของตนในมุมมองของผู้บังคับบัญชา ทราบข้อดี ข้อด้อยของตน และสามารถน าไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นได้  
ซึ่งจะส่งผลดีต่อท้ังตัวพนักงานและองค์การโดยรวม 
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