
บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การศึกษาเร่ือง ความผูกพันตอองคการของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัด
ลําพูน ผูศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้  
 

5.1  สรุปผลการศึกษา 
การศึกษาเร่ือง ความผูกพันตอองคการของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัด

ลําพูนเปนการศึกษาเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความผูกพันตอองคการของพนักงาน
การไฟฟาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดลําพูน  โดยใชแนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ ซ่ึงมี
องคประกอบท่ีสงผลตอความผูกพัน 3 ดาน คือ ความม่ันใจในการทํางาน (Self Efficacy)   การ
มุงเนนลูกคาเปนสําคัญ (Customer Orientation)  และบรรยากาศในการใหบริการ (Service Climate)      

ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาไดทําการศึกษาจากพนักงานท่ีปฏิบัติงานในสํานักงานการไฟฟา
สวนภูมิภาคในเขตจังหวัดลําพูนท้ัง 4 สํานักงาน จํานวนท้ังส้ิน 169 คน  โดยใชแบบสอบถามแบบ
ตอบดวยตนเอง (Self-Administered Questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  และ
นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหโดยใชคาความถ่ี (Frequency), รอยละ (Percentage), คาเฉล่ีย (Mean), คา
แจกแจงแบบที (t-test), การวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance : Anova), การ
เปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธี LSD   และการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร
โดย Linear Regression  โดยนําขอมูลไปประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 14.0  for 
Windowsในการวิเคราะห 
 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 จากการศึกษา พบวา พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดลําพูนสวนใหญท่ีตอบ
แบบสอบถามเปนเพศชาย รอยละ 82.84   มีอายุระหวาง 41 - 50  ป รอยละ 45.56  จบการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี รอยละ 44.38   มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 21- 25 ป คิดเปนรอยละ 26.63    มี
ระดับรายไดระหวาง 25,001 – 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 18.34    มีตําแหนงในระดับ 4-6   คิดเปน
รอยละ 69.82   และมีตําแหนงเจาหนาท่ีบัญชีและการเงิน คิดเปนรอยละ 27.81 
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สวนท่ี 2 ขอมูลดานความคิดเห็นตอปจจัยความมั่นใจในการทํางานของตน ดานการมุงเนนลูกคา
เปนสําคัญ และดานบรรยากาศในการใหบริการของผูตอบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามท่ีใชศึกษาระดับความคิดเห็นท่ีมีตอปจจัยดานความม่ันใจในการทํางานของ
ตน ดานการมุงเนนลูกคาเปนสําคัญ และดานบรรยากาศการใหบริการ ซ่ึงนําไปสูระดับความผูกพัน
ตอองคการของพนักงานโดยใชคําถามในการวัดสเกลทัศนคติหรือ Likert Scale ซ่ึงจําแนกเปน 7 
ระดับ   และเม่ือรวบรวมขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามแลว ผูศึกษาจึงไดทําการคํานวณหาคาความ
เช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ัง 3 ดาน   โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค(Alpha) 
พบวา พบวา  ดานการมุงเนนลูกคาเปนสําคัญมีคาความเช่ือม่ันมากท่ีสุดในระดับ 0.95  รองลงมา
ไดแก ดานบรรยากาศการใหบริการ คาความเช่ือม่ัน 0.92  และดานความม่ันใจในการทํางานของตน 
คาความเช่ือม่ัน 0.90   โดยคาความเช่ือม่ันท้ัง 3 ดานท่ีมีคามากกวา 0.80  แสดงวา แบบสอบถามมีคา
ความคลาดเคล่ือนของคะแนนอยูในระดับตํ่า  ความเช่ือม่ันอยูในระดับท่ีดี สามารถยอมรับได 
 
ตอนท่ี  2.1 ระดับความคิดเห็นตอปจจัยความมั่นใจในการทํางานของตน  ดานการมุงเนนลูกคาเปน
สําคัญและดานบรรยากาศในการใหบริการของผูตอบแบบสอบถาม 
 จากการศึกษา พบวา ระดับความคิดเห็นตอปจจัยดานความม่ันใจในการทํางานของตน  การ
มุงเนนลูกคาเปนสําคัญ และบรรยากาศในการใหบริการ    โดยรวมอยูในระดับเห็นดวย โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 1. ระดับความคิดเห็นของพนักงานในดานความม่ันใจในการทํางานของตน 
 จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามโดยเฉล่ียมีความคิดเห็นตอปจจัยดานความม่ันใจ
ในการทํางานของตนโดยรวมอยูในระดับเห็นดวย  ซ่ึงมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยยอยทุกปจจัยใน
ระดับเห็นดวย  ประกอบดวย ประสบการณการทํางานและความสําเร็จในการทํางานท่ีผานมาของ
ฉัน เพิ่มความม่ันใจใหฉันในการทํางานใหกับองคการไดอยางเต็มท่ี, ฉันม่ันใจในความสามารถของ
ฉันในการทํางานไดเปนอยางดี,  การทํางานของฉันอยูในระดับท่ีดีภายใตขอบเขตความสามารถ,   
หากกลาวอยางมืออาชีพ ฉันพึงพอใจในงานของฉันท่ีเปนไปตามความคาดหวัง, ฉันสามารถทํางาน
ท่ีทาทายมากกวางานท่ีฉันกําลังทําในปจจุบัน, ฉันมีความรูดานเทคนิคท่ีจําเปนตองใชในการทํางาน
อยางครบถวน,  ฉันรูสึกวา ฉันมีคุณสมบัติเกินกวาตําแหนงท่ีฉันไดรับในปจจุบัน,   ฉันไมเคยมี
ปญหาในการปรับตัวกับการทํางานในองคการ,   ฉันรูสึกม่ันใจวาทักษะและความสามารถของฉัน
เทียบเทากับหรือมากกวาความสามารถของเพ่ือนรวมงาน  
 2. ระดับความคิดเห็นของพนักงาน ในดานการมุงเนนลูกคาเปนสําคัญ 



 
 

 
89 

 จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามโดยเฉล่ียมีความคิดเห็นตอปจจัยดานการมุงเนน
ลูกคาเปนสําคัญโดยรวมอยูในระดับเห็นดวย          ซ่ึงมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยยอยทุกปจจัยใน
ระดับเห็นดวย  ประกอบดวย การบรรลุวัตถุประสงคของฉันคือการทําใหลูกคาพึงพอใจ, ฉัน
พยายามชวยใหลูกคาประสบความสําเร็จตามเปาหมาย, การยิ้มใหกับลูกคาทุกคนเปนเร่ืองงาย
สําหรับฉัน,  ความสนใจสูงสุดของลูกคาอยูในใจฉันเสมอ,  ฉันมีความสุขท่ีไดใหบริการลูกคา,  ฉัน
รูสึกพึงพอใจท่ีทําใหลูกคามีความสุข,  การเขาอกเขาใจลูกคาเปนเร่ืองปกติสําหรับฉัน,   ฉันชอบให
ลูกคาพูดคุยเกี่ยวกับความตองการของเขาใหฉันฟง, ฉันมีความสุขในการตอบสนองตอขอเรียกรอง
ของลูกคาอยางทันทวงทีและฉันชอบชวยแกปญหาใหลูกคา  
 3. ระดับความคิดเห็นของพนักงานในดานบรรยากาศการใหบริการ 
 จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามโดยเฉล่ียมีความคิดเห็นตอปจจัยดานบรรยากาศ
การใหบริการโดยรวมอยูในระดับคอนขางเห็นดวย   ซ่ึงมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยยอยในระดับ
เห็นดวย ประกอบดวย โดยรวมแลวคุณภาพการบริการขององคการทานอยูในระดับยอดเยี่ยม, เม่ือ
พนักงานทํางานและใหบริการไดอยางยอดเย่ียมจะไดรับการยกยองและไดรับรางวัล     และระดับ
ความคิดเห็นตอปจจัยยอยในระดับคอนขางเห็นดวย ประกอบดวย พนักงานในองคการของทานมี
ความรูในงาน มีทักษะในการทํางานและใหบริการไดอยางมีคุณภาพ,  องคการมีการตรวจสอบ
มาตรฐานการใหบริการอยางสมํ่าเสมอ, พนักงานทุกคนมีความรูความเขาใจในมาตรฐานการ
ใหบริการเปนอยางดี,  ผูบริหารแสดงความหวงใยอยางจริงใจในการใหบริการลูกคา    และองคการ
มีการจัดเตรียมเคร่ืองมือ เทคโนโลยี และความชวยเหลืออ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมสําหรับพนักงานในการ
ทํางานและใหบริการ  
 
ตอนท่ี 2.2 ความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอิทธิพลตอความคิดเห็น
ตอความมั่นใจในการทํางานของตน การมุงเนนลูกคาเปนสําคัญ และบรรยากาศในการใหบริการ 
  จากการเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดานขอมูลท่ัวไปของพนักงานการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดลําพูน ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน ระดับตําแหนงและตําแหนงงานกับตัวแปรตาม ประกอบดวย ปจจัยดาน
ความม่ันใจในการทํางานของตน   การมุงเนนลูกคาเปนสําคัญ และบรรยากาศในการใหบริการ 
พบวา 

1. พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดลําพูนเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็น
ตอปจจัยดานการมุงเนนการบริการลูกคาเปนสําคัญพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ 
ระดับ 0.05     โดยเพศชายมุงเนนการบริการลูกคาเปนสําคัญมากกวาเพศหญิง และท้ังเพศชายและ
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เพศหญิงมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย      สวนในดานความม่ันใจในการทํางานของพนักงาน 
และดานบรรยากาศในการใหบริการพบวามีความคิดเห็นตอความผูกพันตอองคการไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05  ซ่ึงดานความม่ันใจในการทํางานของ เพศชายและเพศหญิง
มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย   และดานบรรยากาศในการใหบริการเพศชายและเพศหญิงมี
ความคิดเห็นอยูในระดับคอนขางเห็นดวย 
 2. พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดลําพูนท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอ
ปจจัยดานความม่ันใจในการทํางานของตนและดานการมุงเนนการบริการลูกคาเปนสําคัญพบวา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05       ซ่ึงกลุมอายุ 41-50 ปและกลุมอายุมากกวา 
50 ปมีคาเฉล่ียความคิดเห็นตอองคการในดานความม่ันใจในการทํางานของตนมากกวากลุมอายุ 20-
30 ป โดยพนักงานกลุมอายุ 20 - 30 ปความคิดเห็นอยูในระดับคอนขางเห็นดวย  อายุ 31 - 40 ปมี
ระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย กลุมอายุ 41-50 ปและกลุมอายุมากกวา 50 ปความคิดเห็นอยู
ในระดับเห็นดวย       และกลุมอายุ 41-50 ปและกลุมท่ีมีอายุมากกวา 50 ปมีมีคาเฉล่ียความคิดเห็น
ตอองคการในดานการมุงเนนลูกคาเปนสําคัญมากกวากลุมอายุ 20-30 ปและกลุมอายุ 31-40 ป  โดย
กลุมอายุ 20 - 30 ป,31 - 40 ป ,41 - 50 ป และมากกวา 50 ปมีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นดวย    
สวนในดานบรรยากาศในการใหบริการพบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05       
 3. พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดลําพูนท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมี
ความคิดเห็นตอปจจัยดานความมั่นใจในการทํางานของตน ดานการมุงเนนลูกคาเปนสําคัญและ
ดานบรรยากาศในการใหบริการพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05    โดย
พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาท่ีตํ่ากวามีคิดเห็นตอปจจัยท้ัง 3 ดานมากกวาพนักงานท่ีระดับการศึกษา
ท่ีสูงกวา   ซ่ึงพนักงานท่ีมีการศึกษาระดับตํ่ากวาอนุปริญญามีความม่ันใจในการทํางานมากกวา
การศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป  โดยการศึกษาในระดับตํ่ากวา
อนุปริญญา ,อนุปริญญาและปริญญาตรีข้ึนไปมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย     และพนักงานท่ี
มีการศึกษาระดับตํ่ากวาอนุปริญญาตระหนักในดานการมุงเนนลูกคาเปนสําคัญมากกวาการศึกษา
ระดับอนุปริญญา  โดยการศึกษาในระดับตํ่ากวาอนุปริญญา ,อนุปริญญาและปริญญาตรีข้ึนไปมี
ความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย   อีกท้ังพนักงานท่ีมีการศึกษาระดับตํ่ากวาอนุปริญญาตระหนักใน
ดานบรรยากาศในการใหบริการมากกวาการศึกษาในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีข้ึนไป  โดย
การศึกษาในระดับตํ่ากวาอนุปริญญามีความคิดเห็นในระดับเห็นดวย  ระดับการศึกษาอนุปริญญา
และปริญญาตรีข้ึนไปมีความคิดเห็นในระดับคอนขางเห็นดวย      
 4. พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดลําพูนท่ีมีระยะเวลาการปฏิบัติงานแตกตาง
กันมีความคิดเห็นตอปจจัยดานความม่ันใจในการทํางานของตน  ดานการมุงเนนลูกคาเปนสําคัญ
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และดานบรรยากาศในการใหบริการพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05   โดย
พนักงานท่ีมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในองคการมานานมีความคิดเห็นตอปจจัยท้ัง 3 ดานมากกวา
พนักงานท่ีมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในองคการนอย  ซ่ึงพนักงานท่ีปฏิบัติงานเปนระยะเวลา 21-25 
ป และ 25 ปข้ึนไปมีความม่ันใจในการทํางานมากกวาพนักงานท่ีปฏิบัติงานเปนเวลา 1-15 ป  และ
พนักงานท่ีปฏิบัติงานเปนระยะเวลา 25 ปข้ึนไปมีความม่ันใจในการทํางานมากกวาพนักงานท่ี
ปฏิบัติงานเปนเวลา 16-20 ป   โดยพนักงานท่ีปฏิบัติงานเปนระยะเวลา 1-15 ป มีความคิดเห็นอยูใน
ระดับคอนขางเห็นดวยและกลุมระยะเวลาการปฏิบัติงาน16-20 ป , 21-25 ป และ25 ปข้ึนไปมีความ
คิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย    และพนักงานท่ีปฏิบัติงานเปนระยะเวลา 21-25 ป และ 25 ปข้ึนไป
ตระหนักในดานการมุงเนนลูกคาเปนสําคัญมากกวาพนักงานท่ีปฏิบัติงานเปนเวลา1-15 ปและ16-20 
ป   ซ่ึงพนักงานท่ีปฏิบัติงานเปนระยะเวลา1-15 ป และ16-20 ปมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย
และกลุมระยะเวลาการปฏิบัติงาน 21-25 ป และ 25 ปข้ึนไปมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยอยาง
มาก     อีกท้ังพนักงานท่ีปฏิบัติงานเปนระยะเวลา 21-25 ป และ 25 ปข้ึนไปตระหนักในดาน
บรรยากาศในการใหบริการมากกวาพนักงานท่ีปฏิบัติงานเปนเวลา1-15 ป และ 16-20 ป   ซ่ึง
พนักงานท่ีปฏิบัติงานเปนระยะเวลา 1-15 ป และ 16-20 ปมีความคิดเห็นอยูในระดับคอนขางเห็น
ดวย และกลุมระยะเวลาการปฏิบัติงาน 21-25 ป และ 25 ปข้ึนไปมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย 
 5. พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดลําพูนท่ีมีอัตราเงินเดือนแตกตางกันมีความ
คิดเห็นตอปจจัยดานความม่ันใจในการทํางานของตน ดานการมุงเนนลูกคาเปนสําคัญและดาน
บรรยากาศในการใหบริการพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาสถิติ ณ ระดับ 0.05  โดยพนักงานท่ี
มีเงินเดือนในอัตราท่ีสูงกวามีคิดเห็นตอปจจัยท้ัง 3 ดานมากกวาพนักงานท่ีมีเงินเดือนในอัตราท่ีตํ่า
กวา    ซ่ึงพนักงานท่ีมีอัตราเงินเดือน20,001-25,000 บาท, 25,001-30,000 บาท, 30,001-35,000 บาท 
และ35,001 บาทข้ึนไปมีความม่ันใจในการทํางานมากกวาพนักงานท่ีมีอัตราเงินเดือน 0-20,000 
บาท  ซ่ึงพนักงานท่ีมีอัตราเงินเดือน 0-20,000 บาท มีความคิดเห็นอยูในระดับคอนขางเห็นดวยและ
กลุมอัตราเงินเดือน20,001-25,000 บาท, 25,001-30,000 บาท, 30,001-35,000 บาท และ35,001 บาท
ข้ึนมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย    และพนักงานท่ีมีอัตราเงินเดือน 25,001-30,000 บาท,  
30,001-35,000 บาท และ35,001 บาทข้ึนไปตระหนักในดานการมุงเนนลูกคาเปนสําคัญมากกวา
พนักงานท่ีมีอัตราเงินเดือน 0-20,000 บาท     และพนักงานท่ีมีอัตราเงินเดือน  30,001-35,000 บาท 
และ35,001 บาทข้ึนไปตระหนักในดานการมุงเนนลูกคาเปนสําคัญมากกวาพนักงานท่ีมีอัตรา
เงินเดือน 20,001-25,000 บาท   ซ่ึงพนักงานท่ีมีอัตราเงินเดือน 0-20,000 บาท , 20,001-25,000 บาท , 
25,001-30,000 บาท และ30,001-35,000 บาทมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยและกลุมอัตรา
เงินเดือน 35,001 บาทข้ึนไปมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยอยางมาก     อีกท้ังพนักงานท่ีมีอัตรา
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เงินเดือน 30,001-35,000 บาท และ35,001 บาทข้ึนไปตระหนักในดานบรรยากาศในการใหบริการ
มากกวาพนักงานท่ีมีอัตราเงินเดือน 0-20,000 บาท    ซ่ึงพนักงานท่ีมีอัตราเงินเดือน 0-20,000 บาท, 
20,001-25,000 บาทและ25.001-30,000 บาทมีความคิดเห็นอยูในระดับคอนขางเห็นดวยและกลุม
อัตราเงินเดือน 30,001-35,000 บาท และ35,001 บาทข้ึนไปมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย 

 6. พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดลําพูนท่ีมีระดับตําแหนงแตกตางกันมีความ
คิดเห็นตอปจจัยดานความม่ันใจในการทํางานของตนและดานการมุงเนนลูกคาเปนสําคัญพบวา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05   โดยพนักงานท่ีมีระดับตําแหนง 4-6 และ 7-11 
มีความม่ันใจในการทํางานมากกวาระดับตําแหนง 1-3  และระดับตําแหนง 7-11 มีความม่ันใจใน
การทํางานมากกวาระดับตําแหนง 4-6  ซ่ึงพนักงานท่ีมีระดับตําแหนง 1-3 มีความคิดเห็นอยูใน
ระดับคอนขางเห็นดวย   กลุมระดับตําแหนงงาน 4-6 มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยและกลุม
ระดับตําแหนงงาน 7-11 มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยอยางมาก     และพนักงานท่ีมีระดับ
ตําแหนง 4-6 และ 7-11 มีการมุงเนนลูกคาเปนสําคัญมากกวาระดับตําแหนง 1-3  และระดับ
ตําแหนง 7-11 มีการมุงเนนลูกคาเปนสําคัญมากกวาระดับตําแหนง 4-6   ซ่ึงพนักงานท่ีมีระดับ
ตําแหนงงาน1-3 กับ 4-6 มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย และกลุมระดับตําแหนงงาน7-11 มี
ความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยอยางมาก   สวนในดานบรรยากาศในการใหบริการพบวามีความ
คิดเห็นตอความผูกพันตอองคการไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05  
 7. พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดลําพูนท่ีมีตําแหนงงานแตกตางกันมีความ
คิดเห็นตอปจจัยดานบรรยากาศในการใหบริการพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ 
ระดับ 0.05    โดยเจาหนาท่ีท่ัวไปและเจาหนาทีบัญชี  และเจาหนาท่ีมิเตอรและเจาหนาท่ีบริการ
ลูกคาและวิศวกรและผูจัดการมีความตระหนักในบรรยากาศในการใหบริการมากกวาเจาหนาท่ี
กอสรางและเจาหนาท่ีปฏิบัติการ      ซ่ึงพนักงานท่ีมีตําแหนงงานเจาหนาท่ีท่ัวไปและเจาหนาทีบัญชี  
และเจาหนาท่ีมิเตอรและเจาหนาท่ีบริการลูกคาและวิศวกรและผูจัดการมีความคิดเห็นอยูในระดับ
เห็นดวย  และกลุมตําแหนงงานเจาหนาท่ีกอสรางและเจาหนาท่ีปฏิบัติการมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับคอนขางเห็นดวย   สวนในดานความม่ันใจในการทํางานของตนและดานการมุงเนนลูกคาเปน
สําคัญ พบวามีความคิดเห็นตอความผูกพันตอองคการไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ 
ระดับ 0.05 
  
สวนท่ี 3 ขอมูลดานความผูกพันตอองคการของผูตอบแบบสอบถาม 

แบบสอบถามท่ีใชในการศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการโดยรวมของพนักงานท้ัง 3 
ดาน ประกอบดวย ความกระฉับกระเฉงในการทํางาน (Vigor)   การอุทิศตัวในการทํางาน 
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(Dedication)  และความสนใจในการทํางาน(Absorption)      คาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของความ
ผูกพันตอองคการโดยรวมสามารถหาดวยคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค (Alpha)   พบวา มีคา
ความเช่ือม่ันคาความเช่ือม่ันโดยรวมที่ 0.96   และดานการอุทิศตัวในการทํางาน (Dedication) ของ
พนักงานมีคาความเช่ือม่ันมากท่ีสุดเทากับ 0.91  รองลงมาคือ ความกระฉับกระเฉงในการทํางาน 
(Vigor)  มีคาความเช่ือม่ัน 0.90  และความสนใจในการทํางาน(Absorption) มีคาความเช่ือม่ัน 0.89     
โดยคาความเช่ือม่ันท่ีมีคามากกวา 0.80 แสดงวา แบบสอบถามมีคาความคลาดเคล่ือนของคะแนน
อยูในระดับตํ่า  คาความเช่ือม่ันอยูในระดับท่ีดี สามารถยอมรับได 

 
ตอนท่ี   3.1 ระดับความผูกพันตอองคการของผูตอบแบบสอบถาม 
 จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามโดยเฉล่ียมีความคิดเห็นตอความผูกพันตอ
องคการโดยรวมอยูในระดับเห็นดวย     โดยมีความคิดเห็นตอปจจัยยอยในระดับเห็นดวย  
ประกอบดวย  ฉันภูมิใจในงานท่ีฉันทํา, ฉันมีความกระตือรือรนในการทํางาน,  ฉันพบวางานท่ีฉัน
ทําอยูเปนส่ิงท่ีทาทายสําหรับฉันเปนอยางมาก,  ในการทํางานฉันมีความมุงม่ันเสมอแมงาน
บางอยางจะไมราบร่ืนก็ตาม, ขณะท่ีฉันทํางานฉันรูสึกวาเวลาผานไปอยางรวดเร็วและฉันรูสึกมี
ความสุขเม่ือฉันทํางานอยางต้ังใจ, ฉันรูสึกมีความชํานาญและเช่ียวชาญในงานของฉัน, ฉันจดจออยู
กับงานของฉัน, งานของฉันสรางแรงบันดาลใจใหฉัน, ฉันสามารถปรับอารมณใหสนุกกับการ
ทํางานของฉันไดเปนอยางดี, ฉันพบวา งานท่ีฉันทําเปนส่ิงท่ีมีความหมายและมีเปาหมายชัดเจน, 
ฉันสามารถทํางานไดอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน, ในท่ีทํางานฉันรูสึกมีพลังเต็มท่ีในการ
ทํางาน,  เม่ือฉันต่ืนข้ึนมาในตอนเชา ฉันรูสึกอยากไปทํางานและเม่ือฉันทํางาน ฉันลืมเร่ืองทุกอยาง
ท่ีอยูรอบตัว   สวนปจจัยยอยอ่ืนๆอยูในระดับคอนขางเห็นดวย  ประกอบดวย ฉันรูสึกต่ืนเตนทุก
คร้ังเม่ือฉันทํางานและการดึงความสนใจของฉันออกจากงานเปนเร่ืองยาก 
ตอนท่ี 3.2  ความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน  
 จากการเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระในดานขอมูลท่ัวไปของพนักงาน
การไฟฟาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดลําพูน ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน ระดับตําแหนงและตําแหนงงานกับตัวแปรตาม นั่นคือ ความผูกพันตอ
องคการโดยรวมท้ัง 3 ดาน ความกระฉับกระเฉงในการทํางาน (Vigor) การอุทิศตัวในการทํางาน 
(Dedication) และความสนใจในการทํางาน(Absorption)  พบวา 
 1. พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดลําพูนเพศชายและเพศหญิงความผูกพันตอ
องคการทั้ง 3 ดาน นั่นคือ ดานความกระฉับกระเฉงในการทํางาน ดานการอุทิศตัวในการทํางานและ
ดานความสนใจในการทํางานพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05   โดยเพศ
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ชายมีความผูกพันตอองคการในระดับท่ีสูงกวาเพศหญิง  ซ่ึงพนักงานเพศชายมีความคิดเห็นตอ
ความผูกพันตอองคการทั้ง 3 ดานในระดับเห็นดวย และเพศหญิงมีความคิดเห็นตอความผูกพันตอ
องคการทั้ง 3 ดานในระดับคอนขางเห็นดวย 
 2. พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดลําพูนท่ีมีอายุแตกตางกันมีความผูกพันตอ
องคการท้ัง 3 ดาน นั่นคือ ดานความกระฉับกระเฉงในการทํางาน ดานการอุทิศตัวในการทํางานและ
ดานความสนใจในการทํางานพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05      โดย
พนักงานท่ีมีอายุมากกวามีความผูกพันตอองคการทั้ง 3 ดานมากกวาพนักงานท่ีมีอายุนอยกวา     ซ่ึง
พนักงานกลุมอายุ 41-50 ปและกลุมท่ีมีอายุมากกวา 50 ปมีความผูกพันตอองคการในดานความ
กระฉับกระเฉงในการทํางานและการอุทิศตัวการทํางานมากกวากลุมอายุ 20-30 ปและกลุมอายุ 31 - 
40 ป     โดยพนักงานท่ีมีอายุ 20-30 ปมีความคิดเห็นอยูในระดับคอนขางเห็นดวยและกลุมอายุ 31 - 
40 ป , 41-50 ปและกลุมท่ีมีอายุมากกวา 50 ปมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย    และพนักงาน
กลุมอายุ 41-50 ปและกลุมอายุมากกวา 50 ปมีความผูกพันตอองคการในดานความสนใจในการ
ทํางานมากกวากลุมอายุ 20-30 ป    ซ่ึงพนักงานท่ีมีอายุ 20-30 ปมีความคิดเห็นอยูในระดับคอนขาง
เห็นดวยและกลุมอายุ31-40 ป , 41-50 ปและมากกวา 50 ปมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย 
 3. พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดลําพูนท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมี
ความผูกพันตอองคการท้ัง 3 ดาน นั่นคือ ดานความกระฉับกระเฉงในการทํางาน ดานการอุทิศตัวใน
การทํางานและดานความสนใจในการทํางานพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 
0.05        โดยพนักงานท่ีมีการศึกษาระดับตํ่ากวาอนุปริญญามีความผูกพันตอองคการในดานความ
กระฉับกระเฉงในการทํางานและการอุทิศตัวการทํางานมากกวาการศึกษาในระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรีข้ึนไป  โดยพนักงานมีการศึกษาในระดับตํ่ากวาอนุปริญญา , อนุปริญญาและปริญญาตรี
ข้ึนไปมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย    และพนักงานท่ีมีการศึกษาระดับตํ่ากวาอนุปริญญามี
ความผูกพันตอองคการในดานความสนใจในการทํางานมากกวาการศึกษาในระดับอนุปริญญา  ซ่ึง
พนักงานมีการศึกษาในระดับอนุปริญญามีความคิดเห็นอยูในระดับคอนขางเห็นดวยและกลุมระดับ
การศึกษาตํ่ากวาอนุปริญญาและปริญญาตรีข้ึนไปมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย 
 4. พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดลําพูนท่ีมีระยะเวลาการปฏิบัติงานแตกตาง
กันมีความผูกพันตอองคการท้ัง 3 ดาน นั่นคือ ดานความกระฉับกระเฉงในการทํางาน ดานการอุทิศ
ตัวในการทํางานและดานความสนใจในการทํางานพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ 
ระดับ 0.05  ซ่ึงพนักงานท่ีปฏิบัติงานเปนระยะเวลา 21-25 ป และ 25 ปข้ึนไปมีความผูกพันตอ
องคการในดานความกระฉับกระเฉงในการทํางานมากกวาพนักงานท่ีปฏิบัติงานเปนเวลา1-15 ป
และ16-20 ป   ซ่ึงพนักงานท่ีมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1-15 ปมีความคิดเห็นอยูในระดับคอนขาง
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เห็นดวยและกลุมระยะเวลาการปฏิบัติงาน16-20 ป, 21-25 ป และ25 ปข้ึนไปมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับเห็นดวย    และพนักงานท่ีปฏิบัติงานเปนระยะเวลา 21-25 ป และ 25 ปข้ึนไปมีความผูกพันตอ
องคการในการอุทิศตัวในการทํางานมากกวาพนักงานท่ีปฏิบัติงานเปนเวลา1-15 ปและ16-20 ป   ซ่ึง
พนักงานท่ีมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1-15 ป , 16-20 ป , 21-25 ป และ 25 ปข้ึนไปมีความคิดเห็นอยู
ในระดับเห็นดวย     และพนักงานท่ีปฏิบัติงานเปนระยะเวลา 16-20 ปและ 25 ปข้ึนไปมีความผูกพัน
ตอองคการในดานความสนใจในการทํางานมากกวาพนักงานท่ีปฏิบัติงานเปนเวลา 1-15 ป  ซ่ึง
พนักงานท่ีมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1-15 ปมีความคิดเห็นอยูในระดับคอนขางเห็นดวยและกลุม
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน16-20 ป , 21-25 ป และ 25 ปข้ึนไปมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย 
 5. พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดลําพูนท่ีมีอัตราเงินเดือนแตกตางกันมีความ
ผูกพันตอองคการท้ัง 3 ดาน นั่นคือ ดานความกระฉับกระเฉงในการทํางาน ดานการอุทิศตัวในการ
ทํางานและดานความสนใจในการทํางานพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05     
โดยพนักงานท่ีมีอัตราเงินเดือน25,001-30,000 บาท, 30,001-35,000 บาท และ35,001 บาทข้ึนไปมี
ความผูกพันตอองคการของพนักงานในดานความกระฉับกระเฉงในการทํางานมากกวาพนักงานท่ีมี
อัตราเงินเดือน 0-20,000 บาท  และพนักงานท่ีมีอัตราเงินเดือน 35,001 บาทข้ึนไปมีความผูกพันตอ
องคการของพนักงานในดานความกระฉับกระเฉงในการทํางานมากกวาพนักงานท่ีมีอัตราเงินเดือน 
20,001-25,000 บาท      ซ่ึงพนักงานท่ีมีอัตราเงินเดือน 0-20,000 บาทมีความคิดเห็นอยูในระดับ
คอนขางเห็นดวยและกลุมอัตราเงินเดือน 20,001-25,000 บาท, 25,001-30,000 บาท, 30,001-35,000 
บาท และ35,001 บาทข้ึนไปมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย   และพนักงานท่ีมีอัตราเงินเดือน 
25,001-30,000 บาท,  30,001-35,000 บาท และ35,001 บาทขึ้นไปมีความผูกพันตอองคการของ
พนักงานในดานการอุทิศตัวในการทํางานมากกวาพนักงานท่ีมีอัตราเงินเดือน 0-20,000 บาทและ
20,000-25,000 บาท     ซ่ึงพนักงานท่ีมีอัตราเงินเดือน 0-20,000 บาท, 20,000-25,000 บาท, 25,001-
30,000 บาท,  30,001-35,000 บาท และ35,001 บาทข้ึนไปมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย  อีกท้ัง
พนักงานท่ีมีอัตราเงินเดือน 20,001-25,000 บาท, 25,001-30,000 บาท, 30,001-35,000 บาท และ
35,001 บาทข้ึนไปมีความผูกพันตอองคการของพนักงานในดานความสนใจในการทํางานมากกวา
พนักงานท่ีมีอัตราเงินเดือน 0-20,000 บาท   ซ่ึงพนักงานท่ีมีอัตราเงินเดือน 0-20,000 บาทมีความ
คิดเห็นอยูในระดับคอนขางเห็นดวยและกลุมอัตราเงินเดือน20,001-25,000 บาท, 25,001-30,000 
บาท, 30,001-35,000 บาท และ35,001 บาทข้ึนไปมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย 
 6. พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดลําพูนท่ีมีระดับตําแหนงแตกตางกันมีความ
ผูกพันตอองคการทั้ง 3 ดาน นั่นคือ ดานความกระฉับกระเฉงในการทํางาน ดานการอุทิศตัวในการ
ทํางานและดานความสนใจในการทํางานพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05     
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โดยพนักงานท่ีมีระดับตําแหนงสูงกวามีความผูกพันตอองคการมากกวาระดับตําแหนงตํ่ากวา   
พนักงานท่ีมีระดับตําแหนง 4-6 และ 7-11 มีความม่ันใจในการทํางานมากกวาระดับตําแหนง 1-3  
และระดับตําแหนง 7-11 มีความม่ันใจในการทํางานมากกวาระดับตําแหนง 4-6   ซ่ึงพนักงานมี
ระดับตําแหนง 1-3 มีความคิดเห็นอยูในระดับคอนขางเห็นดวย  ระดับตําแหนง 4-6 มีความคิดเห็น
อยูในระดับเห็นดวยและระดับตําแหนง 7-11มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยอยางมาก    และ
พนักงานท่ีมีระดับตําแหนง 4-6 และ 7-11 มีความผูกพันตอองคการของพนักงานในดานการอุทิศ
ตนในการทํางานมากกวาระดับตําแหนง 1-3   และระดับตําแหนง 7-11 มีความผูกพันตอองคการ
ของพนักงานในดานการอุทิศตนในการทํางานมากกวาระดับตําแหนง 4-6    ซ่ึงพนักงานมีระดับ
ตําแหนง 1-3 และ4-6 มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยและกลุมระดับตําแหนง 7-11มีความ
คิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยอยางมาก   อีกท้ังพนักงานท่ีมีระดับตําแหนง 7-11 มีความสนใจในการ
ทํางานมากกวาระดับตําแหนง 1-3  และ 4-6    ซ่ึงพนักงานมีระดับตําแหนง 1-3 มีความคิดเห็นอยูใน
ระดับคอนขางเห็นดวยและกลุมระดับตําแหนง 4-6 และ7-11 มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย 
 7. พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดลําพูนท่ีมีตําแหนงงานแตกตางกันมีความ
ผูกพันตอองคการทั้ง 3 ดาน นั่นคือ ดานความกระฉับกระเฉงในการทํางาน ดานการอุทิศตัวในการ
ทํางานและดานความสนใจในการทํางานพบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 
0.05    แสดงวา ตําแหนงงานไมมีผลตอความผูกพันตอองคการทั้ง 3 ดาน 
 
ตอนท่ี 3.3 ความสัมพันธระหวางปจจัยดานความมั่นใจในการทํางานของตน ดานการมุงเนนลูกคา
เปนสําคัญ และดานบรรยากาศในการใหบริการกับความผูกพันตอองคการของพนักงาน 
 ความสัมพันธของปจจัยดานความม่ันใจในการทํางานของตน ดานการมุงเนนลูกคาเปน
สําคัญ และดานบรรยากาศในการใหบริการที่มีผลตอระดับความผูกพันตอองคการของพนักงาน 
 1. ความสัมพันธของปจจัยดานความม่ันใจในการทํางานของตน, ดานการมุงเนนลูกคาเปน
สําคัญ และดานบรรยากาศในการใหบริการกับความผูกพันตอองคการของพนักงาน พบวา ปจจัยท้ัง 
3 ตัวแปรมีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับความผูกพันตอองคการของพนักงาน   โดยมีคา
ความสัมพันธ (R)  0.8578  และระดับความผูกพันตอองคการในภาพรวมจะผันแปรตามปจจัยท้ัง 3 
ดาน รอยละ 73.58  สวนอีกรอยละ 26.42เปนผลที่เกิดจากปจจัยอ่ืน ๆ  และจากการพิจารณาคา
สัมประสิทธ์ิความถดถอย (β) พบวา ตัวแปรดานความมั่นใจในการทํางานของตนสามารถทํานาย
ระดับความผูกพันในภาพรวมไดมากท่ีสุด (β = 0.39) รองลงมาคือ ดานการมุงเนนลูกคาเปนสําคัญ 
(β = 0.36)และดานบรรยากาศในการใหบริการ(β = 0.25) ตามลําดับ 
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 2. ความสัมพันธของปจจัย ดานความม่ันใจในการทํางานของตน, ดานการมุงเนนลูกคาเปน
สําคัญ และดานบรรยากาศในการใหบริการ กับความกระฉับกระเฉงในการทํางาน (Vigor)     พบวา 
ปจจัยท้ัง 3 ตัวแปรมีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับความกระฉับกระเฉงในการทํางาน(Vigor)  โดยมี
คาความสัมพันธ(R) 0.8322  และความกระฉับกระเฉงในการทํางาน (Vigor)จะผันแปรตามปจจัยท้ัง 
3 ดาน รอยละ 69.26  สวนอีกรอยละ 30.74 เปนผลที่เกิดจากปจจัยอ่ืน ๆ    และจากการพิจารณาคา
สัมประสิทธ์ิความถดถอย(β)  พบวา ตัวแปรดานความม่ันใจในการทํางานของตนสามารถทํานาย
ระดับความกระฉับกระเฉงในการทํางาน (Vigor)ไดมากท่ีสุด(β = 0.48)   รองลงมาคือ ดานการ
มุงเนนลูกคาเปนสําคัญ (β = 0.26) และดานบรรยากาศในการใหบริการ(β = 0.22) ตามลําดับ  
 3. ความสัมพันธของปจจัยดานความม่ันใจในการทํางานของตน, ดานการมุงเนนลูกคาเปน
สําคัญ และดานบรรยากาศในการใหบริการ กับการอุทิศตัวในการทํางาน(Dedication)  พบวา ปจจัย
ท้ัง 3 ตัวแปรมีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับการอุทิศตัวในการทํางาน(Dedication)     โดยมีคา
ความสัมพันธ(R) 0.7473  และการอุทิศตัวในการทํางาน(Dedication) จะผันแปรตามปจจัยท้ัง 3 ดาน 
รอยละ 55.85  สวนอีกรอยละ 44.15 เปนผลที่เกิดจากปจจัยอ่ืน ๆ    และจากการพิจารณาคา
สัมประสิทธ์ิความถดถอย(β) พบวา ตัวแปรตัวแปรดานการมุงเนนลูกคาเปนสําคัญสามารถทํานาย
ระดับการอุทิศตัวในการทํางาน (Dedication)ไดมากท่ีสุด (β = 0.40) รองลงมาคือ ดานความม่ันใจ
ในการทํางานของตน (β = 0.24)และดานบรรยากาศในการใหบริการ(β = 0.22)ตามลําดับ 
 4. ความสัมพันธของปจจัยดานความม่ันใจในการทํางานของตน, ดานการมุงเนนลูกคาเปน
สําคัญ และดานบรรยากาศในการใหบริการ กับความสนใจในการทํางาน(Absorption)  พบวา ปจจัย
ท้ัง 3 ตัวแปรมีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับความสนใจในการทํางาน(Absorption)   โดยมีคา
ความสัมพันธ(R) 0. 8141  และความสนใจในการทํางาน(Absorption)จะผันแปรตามปจจัยท้ัง 3 
ดาน รอยละ 66.28  สวนอีกรอยละ 33.72 เปนผลที่เกิดจากปจจัยอ่ืน ๆ    และจากการพิจารณาคา
สัมประสิทธ์ิความถดถอย(β) พบวา ตัวแปรตัวแปรดานการมุงเนนลูกคาเปนสําคัญสามารถทํานาย
ระดับความสนใจในการทํางาน(Absorption)ไดมากท่ีสุด (β = 0.37)   รองลงมาคือ ดานความม่ันใจ
ในการทํางานของตน (β= 0.34)และดานบรรยากาศในการใหบริการ(β = 0.24) ตามลําดับ 

 
5.2  อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาความผูกพันตอองคการของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัด
ลําพูน ผลการทดสอบท่ีเกี่ยวของกับระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานและปจจัยของความ
ผูกพันตอองคการ มีดังตอไปนี้ 
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 1. ระดับความผูกพันตอองคการของผูตอบแบบสอบถาม 
 จากผลการศึกษา พบวา ในภาพรวมพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดลําพูนมี
ความผูกพันตอองคการในระดับสูง    และพนักงานมีความคิดเห็นตอความผูกพันตอองคการโดย
รวมอยูในระดับเห็นดวย     ตามแนวคิดของ Schaufeli B. Wilmar(2002)ท่ีไดกลาวถึงลักษณะความ
ผูกพันในการทํางาน   โดยสามารถแบงลักษณะการแสดงออกและความคิดในการปฏิบัติตามหนาท่ี
เปน3ลักษณะ ประกอบดวย ความกระฉับกระเฉงในการทํางาน(Vigor), การอุทิศตัวในการทํางาน
(Dedication)และความสนใจในการทํางาน(Absorption)  
  1) ความกระฉับกระเฉงในการทํางาน(Vigor) มีความผูกพันตอองคการในระดบัสูง    
และพนักงานมีความคิดเห็นตอความผูกพันตอองคการโดยรวมอยูในระดับเห็นดวย  
  2) การอุทิศตัวในการทํางาน(Dedication) มีความผูกพันตอองคการในระดับสูง 
และพนักงานมีความคิดเห็นตอความผูกพันตอองคการโดยรวมอยูในระดับเห็นดวย  
  3) ความสนใจในการทํางาน(Absorption) มีความผูกพันตอองคการในระดับสูง  
และพนักงานมีความคิดเห็นตอความผูกพันตอองคการโดยรวมอยูในระดับเห็นดวย  
  จากการศึกษาปจจัยสวนบุคคลของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดลําพูน  
ประกอบดวย เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน ระดับตําแหนง
และตําแหนงงาน  พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการในดานความกระฉับกระเฉงในการ
ทํางาน, การอุทิศตัวในการทํางานและความสนใจในการทํางาน ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือนและระดับตําแหนง  สวนปจจัยดานตําแหนงงานไมมีผล
ตอความผูกพันตอองคการทั้ง 3 ดาน    
 โดยผลการศึกษาสอดคลองกับการศึกษาของ Bagja Basikin (2007) ท่ีทําการศึกษาเร่ือง 
ความกระฉับกระเฉง การอุทิศตัวและความสนใจในการทํางาน กรณีศึกษา ความผูกพันในงานของ
อาจารยวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศอินโดนีเซีย (Vigor, Dedication and 
Absorption: Work engagement among secondary school English teachers in Indonesia) พบวา 
อาจารยวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศอินโดนีเซีย มีความผูกพันตองานใน
ภาพรวมอยูในระดับสูง  โดยมีความผูกพันตอองคการในดานความกระฉับกระเฉง  การอุทิศตัวและ
ความสนใจในการทํางานอยูในระดับสูงเชนกัน  เม่ือพิจารณาปจจัยสวนบุคคล พบวาไมสอดคลอง
กับการศึกษาของ Bagja Basikin โดยปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศและอายุไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญ ณ ระดับ 0.05 แสดงวา เพศและอายุไมมีผลตอระดับความผูกพันตอองคการ   โดยสาเหตุ
สําคัญท่ีทําใหผลการศึกษาไมสอดคลองกันนาจะเกิดจาก ผูตอบแบบสอบถามมีปจจัยสวนบุคคล
แตกตางกันในแตละองคการ และสอดคลองกับการศึกษาของสุภาวดี  โชติอัมพร(2008) ท่ีไดศึกษา
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ความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารกสิกรไทย  จํากัด (มหาชน) เขต 31 ซ่ึงพบวา พนักงาน
มีระดับความคิดเห็นตอความผูกพันตอองคการอยูในระดับเห็นดวย  และปจจัยสวนบุคคล ไดแก 
อายุและระดับการศึกษามีผลตอความผูกพันตอองคการ 
 2.  ระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน  

 1.  ดานความมั่นใจในการทํางานของพนักงาน  
  จากผลการศึกษา พบวา ในภาพรวมพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัด
ลําพูนมีความคิดเห็นตอองคประกอบความผูกพันขององคการในดานความม่ันใจในการทํางานใน
ระดับเห็นดวย    ซ่ึงสามารถบงบอกถึงระดับความผูกพันตอองคการได แสดงวาความคิดเห็น
เกี่ยวกับประสบการณการทํางานและความสําเร็จในการทํางานท่ีผานมา เพิ่มความมั่นใจในการ
ทํางานใหกับองคการไดอยางเต็มท่ี,  ม่ันใจในความสามารถในการทํางานไดเปนอยางดี,  การทํางาน
อยูในระดับท่ีดีภายใตขอบเขตความสามารถ,  พึงพอใจในงานท่ีเปนไปตามความคาดหวัง, สามารถ
ทํางานท่ีทาทายมากกวางานท่ีกําลังทําในปจจุบัน, มีความรูดานเทคนิคท่ีจําเปนตองใชในการทํางาน
อยางครบถวน,  มีคุณสมบัติเกินกวาตําแหนงท่ีไดรับในปจจุบัน, ไมเคยมีปญหาในการปรับตัวกับ
การทํางานในองคการ,   ม่ันใจวาทักษะและความสามารถของฉันเทียบเทากับหรือมากกวา
ความสามารถของเพื่อนรวมงาน สงผลใหพนักงานเกิดความผูกพันตอองคการไดนั้น   โดยจากผล
ระดับความคิดเห็นของพนักงานในดานความม่ันใจในการทํางาน  พนักงานท่ีมีความม่ันใจในการ
ทํางานสูงจะเปนประโยชนกับองคการโดยพนักงานมีความม่ันใจในความสามารถจะแสดง
ความสามารถออกมาและใชปฏิบัติในงานอยางเต็มท่ี สงผลใหบรรลุเปาหมายขององคการได   ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดของ Albert Bandura (1989 อางในทิพยวัลย สุทิน,2551: ออนไลน) กลาววา 
การรับรูความสามารถของตนเองนั้นมีผลตอการกระทําของมนุษย  การรับรูความสามารถของ
ตนเองในแตละสภาพการณท่ีแตกตางกันอาจแสดงพฤติกรรมออกมาไดแตกตางกัน    ดังนั้นส่ิงท่ี
กําหนดประสิทธิภาพของการแสดงออกจึงข้ึนอยูกับการรับรูความสามารถของตนเอง   และความ
ม่ันใจในการทํางานของพนักงานมีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับความผูกพันตอองคการ   
  จากการศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีมีความสัมพันธตอองคประกอบของความผูกพัน
ตอองคการในดานความม่ันใจในการทํางานของพนักงาน ประกอบดวย อายุ ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือนและระดับตําแหนง โดยสอดคลองกับการศึกษาของสุภาวดี  
โชติอัมพร(2008) ท่ีไดศึกษาความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารกสิกรไทย  จํากัด 
(มหาชน) เขต 31 ซ่ึงพบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุมีผลตอความผูกพันตอองคการในดานความ
ม่ันใจในการทํางานของตน 
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  ความม่ันใจในการทํางานของพนักงาน มีความสัมพันธในเชิงบวกกับความผูกพัน
ตอองคการของพนักงานในภาพรวม  และความผูกพันตอองคการในดานความกระฉับกระเฉงใน
การทํางาน ดานการอุทิศตัวในการทํางานและดานความสนใจในการทํางาน ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดของ Salanova Marisa and Others (2001:69-89 อางใน Wilmar Schaufeli and Arnold 
Bakker, 2003:9) ท่ีแสดงใหเห็นวาความม่ันใจในการทํางานมีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพัน
ตอองคการ โดยความผูกพันตอองคการทําใหพนักงานมีพลังความสามารถและความม่ันใจในการ
ทํางานในระดับสูง   
 
  2. ดานการมุงเนนลูกคาเปนสําคัญ 

จากการศึกษา พบวา ในภาพรวมพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัด
ลําพูนมีความคิดเห็นตอองคประกอบความผูกพันขององคการในดานการมุงเนนลูกคาเปนสําคัญใน
ระดับเห็นดวย    ซ่ึงสามารถบงบอกถึงระดับความผูกพันตอองคการในภาพรวมได แสดงวาความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค คือการทําใหลูกคาพึงพอใจ, พยายามชวยใหลูกคาประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมาย, การยิ้มใหกับลูกคาทุกคนเปนเร่ืองงาย,  ความสนใจสูงสุด ของลูกคาอยู
ในใจเสมอ,  มีความสุขท่ีไดใหบริการลูกคา,  รูสึกพึงพอใจท่ีทําใหลูกคามีความสุข,  การเขาอก
เขาใจลูกคาเปนเร่ืองปกติ,   ชอบใหลูกคาพูดคุยเกี่ยวกับความตองการของเขาใหฟง, มีความสุขใน
การตอบสนองตอขอเรียกรองของลูกคาอยางทันทวงทีและชอบชวยแกปญหาใหลูกคา สงผลให
พนักงานเกิดความผูกพันตอองคการได  โดยจากผลระดับความคิดเห็นของพนักงานในดานการ
มุงเนนลูกคาเปนสําคัญ แสดงวา การบริการใหความสําคัญตอลูกคามาก  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด
ของ Schneider Benjamin and David Bowen (1995 อางใน Todd Donavan and Mary 
Hocutt ,2001:295) แสดงวา  เม่ือพนักงานเล็งเห็นถึงความมั่นคงของบริษัทในดานการใหบริการท่ี
พึงพอใจ  ลูกคาจะยิ่งพอใจในตัวพนักงาน และยิ่งหากพนักงานบริการดวยความเอาใจใสลูกคาและ
บริการตามความตองการของลูกคาแลว  สงผลใหลูกคาพึงพอใจในการบริการมากข้ึน 

จากการศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีมีความสัมพันธตอองคประกอบของความผูกพัน
ตอองคการในดานการมุงเนนลูกคาเปนสําคัญ ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือนและระดับตําแหนง  ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของสุภาวดี  โชติอัมพร
(2008) ท่ีไดศึกษาความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารกสิกรไทย  จํากัด (มหาชน) เขต 31 
ซ่ึงพบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก ตําแหนงงานมีความสัมพันธตอองคประกอบของความผูกพันตอ
องคการในดานการมุงเนนลูกคาเปนสําคัญ   
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และการมุงเนนลูกคาเปนสําคัญมีความสัมพันธในเชิงบวกกับความผูกพันตอ
องคการของพนักงานในภาพรวม  และความผูกพันตอองคการในดานความกระฉับกระเฉงในการ
ทํางาน ดานการอุทิศตัวในการทํางานและดานความสนใจในการทํางาน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษา
ของสุภาวดี  โชติอัมพร(2008) ซ่ึงพบวา การมุงเนนลูกคาเปนสําคัญของพนักงาน มีความสัมพันธ
กับความผูกพันตอองคการโดยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   
  3. ดานบรรยากาศการใหบริการ 

จากการศึกษา พบวา ในภาพรวมพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัด
ลําพูนมีความคิดเห็นตอองคประกอบความผูกพันขององคการในดานบรรยากาศในการใหบริการใน
ระดับคอนขางเห็นดวย    ซ่ึงสามารถบงบอกถึงระดับความผูกพันตอองคการในภาพรวมได แสดง
วาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการขององคการอยูในระดับยอดเยี่ยม, เมื่อพนักงานทํางาน
และใหบริการไดอยางยอดเยี่ยมจะไดรับการยกยองและไดรับรางวัล,  พนักงานในองคการมีความรู
ในงาน มีทักษะในการทํางานและใหบริการไดอยางมีคุณภาพ,  องคการมีการตรวจสอบมาตรฐาน
การใหบริการอยางสม่ําเสมอ, พนักงานทุกคนมีความรูความเขาใจในมาตรฐานการใหบริการเปน
อยางดี,  ผูบริหารแสดงความหวงใยอยางจริงใจในการใหบริการลูกคา    และองคการมีการจัดเตรียม
เคร่ืองมือ เทคโนโลยี และความชวยเหลืออ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมสําหรับพนักงานในการทํางานและ
ใหบริการ สงผลใหพนักงานเกิดความผูกพันตอองคการได  โดยองคการท่ีประกอบกิจการดานการ
บริการจําเปนตองมีการสรางสรรคบรรยากาศการใหบริการเพื่อการแสดงถึงคุณภาพการบริการ ซ่ึง
หมายถึงเปนการรักษาลูกคาไว   องคการตองมีการกําหนดพฤติกรรมท่ีตระหนักถึงการนําสงการ
บริการท่ีมีคุณภาพ   คุณภาพการบริการทําใหองคการแตกตางจากองคการอื่นๆและจะสงผล
พฤติกรรมการใหบริการของแตละบุคคลภายในองคการ  

จากการศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีมีความสัมพันธตอองคประกอบของความผูกพัน
ตอองคการดานบรรยากาศการใหบริการ ประกอบดวย ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
อัตราเงินเดือน และตําแหนงงาน ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของสุภาวดี  โชติอัมพร(2008) ท่ีได
ศึกษาความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารกสิกรไทย  จํากัด (มหาชน) เขต 31 ซ่ึงพบวา 
ปจจัยสวนบุคคล ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 
ตําแหนงงานไมมีผลดานบรรยากาศการใหบริการ 

และบรรยากาศการใหบริการมีความสัมพันธในเชิงบวกกับความผูกพันตอองคการ
ของพนักงานในภาพรวม  และความผูกพันตอองคการในดานความกระฉับกระเฉงในการทํางาน 
ดานการอุทิศตัวในการทํางานและดานความสนใจในการทํางานซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ 
Salanova Marisa and Others (2003 อางใน Wilmar Schaufeli And Arnold Bakker, 2003:10) โดย
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ศึกษาจากคนสเปน 100 คนท่ีทํางานดานโรงแรมและภัตคาร ซ่ึงแสดงใหเห็นวาระดับความผูกพัน
ในงานของลูกจางมีผลกระทบดานบวกตอบรรยากาศในการใหบริการงานโรงแรมและภัตคาร ทํา
ใหลูกจางทราบบทบาทและหนาท่ีของตน อันนํามาซ่ึงความพึงพอใจของลูกคา 
 

3.  ความสัมพันธระหวางปจจัยดานความมั่นใจในการทํางาน   การมุงเนนลูกคาเปนสําคัญ
และบรรยากาศในการใหบริการกับระดับความผูกพันตอองคการ  
 จากการศึกษา พบวา ในภาพรวมพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดลําพูนมี
ความคิดเห็นตอองคประกอบความผูกพันขององคการในท้ัง 3 ดาน ประกอบดวย ความม่ันใจใน
การทํางาน   การมุงเนนลูกคาเปนสําคัญและบรรยากาศในการใหบริการ โดยระดับความคิดเห็นตอ
องคประกอบความผูกพันขององคการในดานความม่ันใจในการทํางานและการมุงเนนลูกคาเปน
สําคัญอยูในระดับเห็นดวย  ซ่ึงพนักงานมีความคิดเห็นตอการมุงเนนลูกคาเปนสําคัญมากท่ีสุด   
รองลงมาคือดานความม่ันใจในการทํางาน   และระดับความคิดเห็นตอองคประกอบความผูกพัน
ขององคการในดานบรรยากาศในการใหบริการในระดับคอนขางเห็นดวย   รวมถึงระดับความ
คิดเห็นท่ีมีตอความผูกพนตอองคการในภาพรวมในระดับเห็นดวย 
 เม่ือทดสอบความสัมพันธของตัวแปรอิสระ คือ องคประกอบของความผูกพันตอองคการ
ในดานความม่ันใจในการทํางานของพนักงาน, ดานการมุงเนนลูกคาเปนสําคัญและดานบรรยากาศ
ในการใหบริการ และตัวแปรตาม คือ ความผูกพันตอองคการของพนักงานในภาพรวม  ความผูกพัน
ตอองคการในดานความกระฉับกระเฉงในการทํางาน ดานการอุทิศตัวในการทํางานและดานความ
สนใจในการทํางาน พบวา มีความสัมพันธในเชิงบวกตอกัน    และจากคาสัมประสิทธ์ิความถดถอย
(β)    ตัวแปรดานความม่ันใจในการทํางานของพนักงานสามารถทํานายระดับความผูกพันตอ
องคการในภาพรวมและความผูกพันตอองคการดานความกระฉับกระเฉงในการทํางานมากท่ีสุด   
และตัวแปรดานการมุงเนนลูกคาเปนสําคัญสามารถทํานายระดับความผูกพันตอองคการในดานการ
อุทิศตัวในการทํางานและดานความสนใจในการทํางานมากท่ีสุด  
 
 5.3  ขอคนพบ 
 จากการศึกษา พบวา ในภาพรวมพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดลําพูน ผู
ศึกษาไดทําการคนพบประเด็น ดังตอไปนี้ 
 1. ปจจัยดานความม่ันใจในการทํางาน การมุงเนนลูกคาเปนสําคัญและบรรยากาศในการ
ใหบริการไดรับอิทธิพลจากปจจัยสวนบุคคลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05   แตความ
ผูกพันตอองคการใน 3 ดาน ประกอบดวย ความกระฉับกระเฉงในการทํางาน ดานการอุทิศตัวใน
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การทํางานและดานความสนใจในการทํางานไมไดรับอิทธิพลจากปจจัยสวนบุคคล คือ ตําแหนง
งานเทานั้น 
 2. ปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษา พบวา มีผลตอระดับความคิดเห็นตอปจจัยดาน
ความม่ันใจในการทํางาน การมุงเนนลูกคาเปนสําคัญและบรรยากาศในการใหบริการ รวมถึงความ
ผูกพันตอองคการ 3 ดาน คือดานความกระฉับกระเฉงในการทํางาน ดานการอุทิศตัวในการทํางาน
และดานความสนใจในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05     ซ่ึงระดับการศึกษาท่ีตํ่า
กวาอนุปริญญามีคาเฉล่ียความคิดเห็นตอองคประกอบของความผูกพันตอองคการท้ัง 3 ดานและ
ความผูกพันตอองคการทั้ง 3 ดานมากกวาระดับการศึกษาอนุปริญญาและปริญญาตรีข้ึนไป 
 3. ปจจัยสวนบุคคลดานระยะเวลาการปฏิบัติงาน พบวา มีผลตอระดับความคิดเห็นตอปจจัย
ดานความม่ันใจในการทํางาน การมุงเนนลูกคาเปนสําคัญและบรรยากาศในการใหบริการ     รวมถึง
ความผูกพันตอองคการ3 ดาน คือดานความกระฉับกระเฉงในการทํางาน ดานการอุทิศตัวในการ
ทํางานและดานความสนใจในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05     ซ่ึงระยะเวลา
การปฏิบัติงานท่ีสูงกวามีคาเฉล่ียความคิดเห็นตอองคประกอบของความผูกพันตอองคการทั้ง 3 ดาน
และความผูกพันตอองคการทั้ง 3 ดานมากกวาระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีตํ่ากวา   โดยคาเฉล่ียความ
คิดเห็นดังกลาวเรียงลําดับจากคาตํ่าสุดไปสูงสุดตามระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีเพิ่มข้ึน 
 4. ปจจัยสวนบุคคลดานอัตราเงินเดือน พบวา มีผลตอระดับความคิดเห็นตอปจจัยดานความ
ม่ันใจในการทํางาน การมุงเนนลูกคาเปนสําคัญและบรรยากาศในการใหบริการ รวมถึงความผูกพัน
ตอองคการ3 ดาน คือดานความกระฉับกระเฉงในการทํางาน ดานการอุทิศตัวในการทํางานและดาน
ความสนใจในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05    ซ่ึงอัตราเงินเดือนท่ีสูงกวามี
คาเฉล่ียความคิดเห็นตอองคประกอบของความผูกพันตอองคการในดานการมุงเนนลูกคาเปนสําคัญ
และบรรยากาศในการใหบริการ  และความผูกพันตอองคการในดานการอุทิศตัวในการทํางานและ
ดานความสนใจในการทํางานมากกวาอัตราเงินเดือนท่ีตํ่ากวา  
 5. ระดับความคิดเห็นตอปจจัยดานความม่ันใจในการทํางานและดานการมุงเนนลูกคาเปน
สําคัญทุกประเด็นในแบบสอบถามมีคะแนนความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย 
 6. ระดับความคิดเห็นตอความผูกพันตอองคการโดยรวม    และระดับความผูกพันตอ
องคการในดานความกระฉับกระเฉงในการทํางาน การอุทิศตัวในการทํางานและความสนใจในการ
ทํางานอยูในระดับเห็นดวยทุกปจจัย 
 7. ความสัมพันธของตัวแปรอิสระ ประกอบดวย ปจจัยดานความม่ันใจในการทํางานของ
พนักงาน, ดานการมุงเนนลูกคาเปนสําคัญ และดานบรรยากาศในการใหบริการมีความสัมพันธกับ
ตัวแปรตาม คือ ความผูกพันตอองคการโดยรวม  ความกระฉับกระเฉงในการทํางาน  การอุทิศตัวใน
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การทํางานและความสนใจในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05   และจากคา
สัมประสิทธ์ิความถดถอย(β) พบวา ตัวแปรดานความม่ันใจในการทํางานของตนสามารถทํานาย
ระดับความผูกพันตอองคการในภาพรวมมีความสัมพันธเชิงเสนตรง(β = 0.39)  และความผูกพัน
ตอองคการดานความกระฉับกระเฉงในการทํางาน(β = 0.48)มากท่ีสุด    และตัวแปรดานการ
มุงเนนลูกคาเปนสําคัญสามารถทํานายระดับความผูกพันตอองคการในดานการอุทิศตัวในการ
ทํางาน(β = 0.40) และดานความสนใจในการทํางาน(β = 0.37)มากท่ีสุด  
  
 

5.4  ขอเสนอแนะจากการศึกษา 

 
 จากการศึกษา พบวา ในภาพรวมพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดลําพูน ผู
ศึกษาใครขอเสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะในประเด็น ดังตอไปนี้ 
 1. ผลการศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบของความผูกพันตอองคการในดานบรรยากาศการ
ใหบริการ จะพบวา พนักงานผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นในปจจัยยอยในระดับคอนขาง
เห็นดวย ไดแก  องคการมีการตรวจสอบมาตรฐานการใหบริการอยางสมํ่าเสมอ, พนักงานทุกคนมี
ความรูความเขาใจในมาตรฐานการใหบริการเปนอยางดี ,  ผูบริหารแสดงความหวงใยอยางจริงใจ
ในการใหบริการลูกคาและองคการมีการจัดเตรียมเคร่ืองมือ เทคโนโลยี และความชวยเหลืออ่ืนๆ ท่ี
เหมาะสมสําหรับพนักงานในการทํางานและใหบริการ  ซ่ึงปจจัยยอยสวนใหญจะอยูในระดับเห็น
ดวย   แสดงวา การใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดลําพูนยังไมเปนไปใน
มาตรฐานเดียวกัน จําเปนตองมีการสรางการรับรูเกี่ยวกับมาตรฐานการใหบริการใหพนักงานทุกคน
รับทราบ  โดยการสงพนักงานเขารับการอบรมและการถายทอดความรูแกพนักงานทุกคนอยางเทา
เทียมเพื่อใหการบริการเปนมาตรฐานเดียวกัน  และผูบริหารควรใหความสําคัญกับการบริการเพื่อ
เปนตนแบบแกพนักงานช้ันผูนอยและการสรางมาตรฐานการบริการเกิดผลลัพธท่ีเปนรูปธรรม  อีก
ท้ังองคการควรมีการตรวจเช็คเคร่ืองมือ อุปกรณใหมีความพรอมในการใชงานอยูเสมอ เพื่อให
สามารถรองรับกับความตองการและความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
 2. ความผูกพันตอองคการในดานความกระฉับกระเฉงในการทํางาน  การอุทิศตัวในการ
ทํางาน                    
และความสนใจในการทํางานของพนักงานท่ีมีอายุนอยอยูในระดับสูง    โดยพนักงานมีความ
คิดเห็นอยูในระดับคอนขางเห็นดวย     ซ่ึงการสรางความผูกพันตอองคการสําหรับพนักงานท่ีมีอายุ
นอยมีความยากกวาพนักงานท่ีอยูในองคการมานาน  ดังนั้นตองมีการสรางทัศนคติ (Mind Set) ให
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พนักงานท่ีมีอายุนอยใหมีคานิยมและพฤติกรรมตอองคการเปนไปในทิศทางเดียวกัน  และจัดหา
กิจกรรมท่ีจะทําใหเกิดสายใยเช่ือมโยงระหวางพนักงานและบริษัท   รวมถึงการจัดแบงกลุมคนใน
องคการใหเปน Segment เพื่อดีไซนกิจกรรมหรือวิธีการที่จะสรางความผูกพันใหเหมาะสมกับความ
ตองการของแตละกลุม เชน การใหรางวัล รูปแบบการส่ือสาร 

 3. การรักษาและเพ่ิมระดับความผูกพันตอองคการนั้น        องคการควรสรางพนักงานใหมี
ความรูสึกเปนเจาของ รูสึกมีสิทธิในการทํางานและสามารถตัดสินใจไดดวยตนเอง   ทําใหพนักงาน
มีความรูสึกวามีโอกาสที่สามารถเติบโตในองคกรได  ซ่ึงงานและองคกรทําใหมีรายไดเพิ่มข้ึน   อีก
ท้ังการสรางความผูกพันตอองคการเพื่อเปนตัวผลักดันใหเกิดการประสานระหวางความตองการ
ของบุคลากรกับเปาหมายขององคการใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทําใหองคการสามารถบรรลุ
เปาหมายท่ีวางไว 


