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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านวัฒนธรรมการท�างาน ปัจจัย
ด้านคุณภาพชีวิตในการท�างาน กับความผูกพันของบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ศึกษาอิทธิพลทาง
ตรงและทางอ้อมของปัจจัยด้านวัฒนธรรมการท�างาน ปัจจัยด้านคุณภาพชีวติ ในการท�างาน ทีม่ ตี อ่ ความ
ผูกพันของบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเพื่อหารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยด้าน
วัฒนธรรมการท�างาน คุณภาพชีวิตในการท�างาน กับความผูกพันของบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ประชากรเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้เป็นบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งชัน้ ภูมิ เพือ่ ให้ได้เป็นตัวแทนทีด่ ขี องประชากร และเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นแบบสอบถาม
ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ ตามแนวคิด ทฤษฎี และนิยามปฏิบตั กิ าร ซึง่ มีเทคนิคการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ 1) การหา
ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์อย่างง่ายเพือ่ หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านวัฒนธรรมการท�างาน ด้าน
คุณภาพชีวติ ในการท�างาน กับความผูกพันของบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค 2) การวิเคราะห์ถดถอย
พหุคณ
ู เพือ่ หาค่าสัมประสิทธิถ์ ดถอยมาตรฐาน ซึง่ เป็นค่าสัมประสิทธิเ์ ส้นทางโดยท�าการวิเคราะห์ตาม
สมการโครงสร้างของแบบจ�าลองความสัมพันธ์ และท�าการวิเคราะห์หาค่าอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม
ของตัวแปรอิสระทุกตัวที่มีต่อตัวแปรตาม
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ผลการวิจัยพบว่า 1) ตัวแปรอิสระทุกตัวคือวัฒนธรรมการท�ำงาน และคุณภาพชีวิตในการ
ท�ำงานทุกด้าน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กับตัวแปรตามคือความผูกพัน
ของบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2) ตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความผูกพันของบุคลากร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยเรียงตามล�ำดับความส�ำคัญคือ คุณภาพชีวิตในการท�ำงานด้านความเป็น
ประโยชน์ตอ่ สังคม คุณภาพชีวติ ในการท�ำงานด้านความสมดุลระหว่างชีวติ งานและด้านอืน่ ๆ วัฒนธรรม
การท�ำงานเน้นพันธกิจ และคุณภาพชีวิตในการท�ำงานด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและ
เพียงพอ และ 3) วัฒนธรรมการท�ำงานเน้นพันธกิจ วัฒนธรรมการท�ำงานเน้นโครงสร้างและกฎระเบียบ
วัฒนธรรมการท�ำงานเน้นการปรับตัว และวัฒนธรรมการท�ำงานเน้นการมีส่วนร่วม มีอิทธิพลทางอ้อม
ต่อความผูกพันของบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค โดยส่งผ่านคุณภาพชีวติ ในการท�ำงานด้านการได้รบั
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอคุณภาพชีวิตในการท�ำงานด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานและ
ด้านอื่น ๆ และคุณภาพชีวิตในการท�ำงานด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม
ค�ำส�ำคัญ: วัฒนธรรมการท�ำงาน คุณภาพชีวิตในการท�ำงาน ความผูกพันของบุคลากร
ABSTRACT
This research aimed to study the relationships between organizational culture, quality
of work life and employee commitment of Provincial Electricity Authority and to study the direct
and indirect influences of organizational culture, quality of work life on employee commitment
of Provincial Electricity Authority and to investigate the causal relationship model between
organizational culture and quality of work life on employee commitment of Provincial Electricity
Authority. The research selected sample from Provincial Electricity Authority staff by Stratified
Sampling for best sample and questionnaire was used as the tool for data collecting. The
questionnaire was designed according to theory and operational definition.The statistics
used in this research included, 1) Simple correlation analysis which was to investigate the
relationships of organizational culture, quality of work life and employee commitment of
Provincial Electricity Authority 2) Multiple regression which was to acquire the standard
regression coefficient, path coefficient from the structure equation model in order to find out
direct and indirect influences of independent variable towards dependent variable.
The results were as follows: 1) Overall the independent variables that organization
culture and quality of work life related to employee commitment of Provincial Electricity Authority
under study were evinced at the statistically significant level of .05. 2) The independent
variables had direct influences on employee commitment of Provincial Electricity Authority.
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The factors which influence the employee commitment are as follows; quality of work life in
social relevance of work life, quality of work life in the total life space, mission culture and
quality of work life in adequate and fair compensation. 3) Mission culture, Bureaucratic
culture, Adaptability culture and Involvement culture that indirect influence on employee
commitment of Provincial Electricity Authority in term of quality of work life in adequate and
fair compensation, quality of work life in the total life space and quality of work life in social
relevance of work life
Keywords: organizational culture, quality of working life, employee commitment
บทน�ำ

ปัจจุบนั สถานการณ์ตา่ ง ๆ เปลีย่ นแปลงไป
อย่างรวดเร็ว เป็นความท้าทายขององค์การที่
จะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
โครงสร้างค่าธรรมเนียมภาษี ความคาดหวัง ความ
ต้องการจากลูกค้า ดังนั้นองค์การต้องให้ความ
ส�ำคัญกับการพัฒนาความสามารถให้กบั องค์การ
สร้างนวัตกรรม และสร้างแรงจูงใจ พัฒนาความรู้
ความสามารถของพนักงาน เก็บรักษาพนักงาน
ที่มีความสามารถ เพื่อท�ำให้เกิดความมั่นใจใน
การรองรับการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว (Ulrich,
1997) ซึ่งพนักงานเป็นทรัพยากรที่ส�ำคัญส�ำหรับ
ทุกองค์การ ความส�ำเร็จขององค์การสามารถ
เกิดได้จากการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การใช้ความ
รู้ความสามารถของพนักงานในการสร้างก�ำไร
เพิ่ ม ขึ้ น สร้ า งคุ ณ ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อง
องค์การ น�ำไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่ดี เนื่องจาก
องค์การยังมีปัจจัยในองค์การที่จับต้องไม่ได้ อาทิ
เช่นวัฒนธรรมองค์การ พฤติกรรมผู้น�ำ กิจกรรม
ต่าง ๆ เกีย่ วกับทรัพยากรมนุษย์ ซึง่ เป็นทุนทีแ่ ต่ละ
องค์การไม่สามารถลอกเลียนแบบกันได้อาจจะ
ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของบุคคล และความ

สามารถขององค์การ (Barney, 1986) ซึง่ ประเด็น
ทีจ่ ะศึกษาครัง้ นีค้ อื จะท�ำให้บคุ ลากรในการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเป็นทุนมนุษย์ที่ส�ำคัญขององค์การ
อย่างไร ซึ่งการที่บุคลากรมีความผูกพันต่อการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะส่งผลท�ำให้บุคลากรมีความ
ทุ่มเท เสียสละให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ความ
ผูกพันไม่ใช่เป็นความจงรักภักดีที่มีต่อองค์การ
เท่านัน้ แต่ยงั เป็นกระบวนการทีต่ อ่ เนือ่ งของบุคคล
ในองค์การทีแ่ สดงออกถึงความเอาใจใส่ตอ่ ความ
ส�ำเร็จองค์การ ดังนั้นการเพิ่มความผูกพันของ
บุคลากรที่มีต่อองค์การจึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารควร
ให้ความสนใจ เนื่องจากความผูกพันต่อองค์การ
ส่งผลท�ำให้ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสูงขึ้น
บุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์การสูงจะมีผล
การปฏิบัติงานดีกว่าบุคลากรที่มีความผูกพันต่อ
องค์การต�่ำ (Steers, 1997)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นองค์การที่มี
บุคลากรทั้งปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม และสาย
งานด้ านบริ ห าร ปฏิ บั ติง านทั้ ง ในส่ วนภู มิภาค
และส�ำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานครเป็นจ�ำนวน
มาก เนื่องจากความผูกพันต่อองค์การเป็นความ
รู้สึกที่บุคคลมีต่อองค์การยอมรับในเป้าหมาย
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และค่านิยมขององค์การ ซึ่งจะส่งผลท�ำให้บุคคล
สนองตอบต่อองค์การ ซึ่งหากบุคลากรมีความ
ผูกพันจะท�ำให้บุคลากรมีความพยายามในการ
ท�ำงาน ตลอดจนแสดงพฤติกรรมทีท่ มุ่ เทก�ำลังกาย
ก�ำลังใจ และเสียสละในการท�ำงานเพื่อให้งาน
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
เมื่อบุคลากรมีความจงรักภักดีต่อองค์การ และ
ต้องการที่จะเป็นสมาชิกขององค์การต่อไปและ
ความผูกพันต่อองค์การยังเป็นตัวบ่งชีป้ ระสิทธิผล
ขององค์การ ผู้วิจัยจึงให้ความสนใจในการศึกษา
ค้ น คว้ า เพื่ อ หารู ป แบบโครงสร้ า งของปั จ จั ย ที่
จะมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความผู ก พั น ของบุ ค ลากรการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถือได้ว่ามีความส�ำคัญต่อการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากความ
ผูกพันต่อองค์การ เป็นความรู้สึกของบุคลากรที่
มีความทุ่มเท และเต็มใจในการปฏิบัติงานเพื่อ
ให้บรรลุ เ ป้ าประสงค์ข ององค์การ ซึ่งการวิจัย
ครั้งนี้จะศึกษาถึงปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ
และคุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท� ำ งานที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ความผูกพันของบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญที่ท�ำให้บุคลากรมีความ
ผูกพันต่อองค์การ
ประเด็นปัญหาที่น่าสนใจในการศึกษา
ครั้ ง นี้ คื อ ความผู ก พั น ของบุ ค ลากรของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ในระดับใด และจากการที่
วัฒนธรรมการท�ำงานและคุณภาพชีวิตในการ
ท� ำ งานนั้ น มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความผู ก พั น ของ
บุคลากร แต่ยงั ไม่มผี ลงานวิจยั ทีร่ ะบุวา่ วัฒนธรรม
การท�ำงานแบบใด คุณภาพชีวติ ในการท�ำงานด้าน
ใดที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของบุคลากรของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนั้นงานวิจัยนี้จะศึกษา

ว่าปัจจัยด้านวัฒนธรรมการท�ำงานแบบใดที่มี
อิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการท�ำงานและความ
ผูกพันของบุคลากรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รวมทัง้ ศึกษาว่าคุณภาพชีวติ ในการท�ำงานด้านใด
ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความผูกพันของบุคลากรการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ด้านวัฒนธรรมการท�ำงาน ปัจจัยด้านคุณภาพชีวติ
ในการท�ำงาน กับความผูกพันของบุคลากรการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2. เพือ่ หารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของปัจจัยด้านวัฒนธรรมการท�ำงาน คุณภาพชีวติ
ในการท�ำงาน กับความผูกพันของบุคลากรการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3. เพือ่ ศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม
ของปัจจัยด้านวัฒนธรรมการท�ำงาน ปัจจัยด้าน
คุณภาพชีวติ ในการท�ำงาน ทีม่ ตี อ่ ความผูกพันของ
บุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย
การทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การวิจยั เรือ่ ง รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ปัจจัยวัฒนธรรมการท�ำงานและปัจจัยคุณภาพ
ชี วิ ต ในการท� ำ งานที่ มี ผ ลต่ อ ความผู ก พั น ของ
บุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้วิจัยใช้แนวคิด
ทฤษฎี งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องต่าง ๆ เพือ่ เป็นแนวทาง
ในการสร้ า งกรอบแนวคิ ด และสร้ า งเครื่ อ งมื อ
ในการวิจัย โดยทบทวนแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมท�ำงานโดยประยุกต์จากแนวคิดของ
นักวิชาการ เช่น Cameron & Quinn (1999),
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Schein (1999), Newstrom & Davis (2007), Daft
(2008) และ Kinicki & Kreitner (2009) ซึง่ ตัวแปร
ปัจจัยด้านวัฒนธรรมการท�ำงานประกอบไปด้วย
ตัวแปร 4 ตัวแปร คือ 1) วัฒนธรรมการท�ำงาน
เน้นการปรับตัว 2) วัฒนธรรมการท�ำงานเน้นการ
มีสว่ นร่วม 3) วัฒนธรรมการท�ำงานเน้นโครงสร้าง
และกฎระเบียบ 4) วัฒนธรรมการท�ำงานเน้นพันธ
กิจและพบว่าวัฒนธรรมการท�ำงานเป็นตัวแปรใน
การดึงดูดพนักงานใหม่และเก็บรักษาพนักงาน
ที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์การ เป็นสิ่งที่เป็น
ช่วยท�ำให้พนักงานเข้าใจในสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในองค์การ
และผู้วิจัยได้สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวติ ในการท�ำงานของนักวิชาการ Walton
(1975), Chalofsky (2003), Wyatt & Wah (2001),
Stone (2008), Hoonakker, Marian & Carayon
(2003) ซึ่ ง จากการทบทวนแนวคิ ด ทฤษฎี ข อง
นักวิชาการสรุปได้ว่าคุณภาพชีวิตในการท�ำงาน
ประกอบไปด้วย 8 ด้าน และคุณภาพชีวิตในการ
ท� ำ งานมี ผ ลต่ อ ความผู ก พั น ของบุ ค ลากร ซึ่ ง
หากองค์การสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
ท�ำงานของบุคลากรให้อยู่ในระดับที่ดี ย่อมท�ำให้
พนักงานเกิดความพึงพอใจในการท�ำงาน พร้อม
ที่จะท�ำงานด้วยความทุ่มเทตั้งใจ และเกิดความ
คงอยู ่ ผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารและจากการทบทวน
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันจาก
นักวิชาการ Allen & Meyer (1990), Steers &
Porter (1991), Steer (1997) และ Taylor Nelson
Sofres (2004) สรุปแนวคิดเกี่ยวกับความผูกพัน
ของบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคในการวิจยั ครัง้
นี้ หมายถึงความรูส้ กึ หรือทัศนคติของบุคลากรทีม่ ี
ต่อองค์การ เป็นความรู้สึกของพนักงานที่ยอมรับ
เป้าหมาย ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์การ มี
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ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การภาคภูมิใจ
ทีไ่ ด้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ เต็มใจทีจ่ ะอุทิศตน
เพือ่ ความส�ำเร็จขององค์การ โดยแบ่งความผูกพัน
ของบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็น 3 ด้าน
คือ ความผูกพันด้านความรู้สึก ความผูกพันด้าน
พฤติกรรม และความผูกพันด้านสังคม
กรอบแนวคิดของการวิจัย
ตัวแปรอิสระในการวิจยั นี้ ประกอบไปด้วย
ปัจจัยด้านคุณภาพชีวติ ในการท�ำงาน ประกอบไป
ด้วยตัวแปร 8 ตัวแปร ได้แก่ 1) คุณภาพชีวติ ในการ
ท�ำงานด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและ
เพียงพอ 2) คุณภาพชีวติ ในการท�ำงานด้านสภาพ
ทีท่ ำ� งานปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 3) คุณภาพ
ชีวติ ในการท�ำงานด้านโอกาสในการพัฒนาตนเอง
4) คุณภาพชีวิตในการท�ำงานด้านความก้าวหน้า
และความมั่นคงในงาน 5) คุณภาพชีวิตในการ
ท�ำงานด้านการท�ำงานร่วมกัน 6) คุณภาพชีวิต
ในการท�ำงานด้านสิทธิของพนักงาน 7) คุณภาพ
ชี วิ ต ในการท� ำ งานด้ า นความสมดุ ล ระหว่ า ง
ชีวิตงานและด้านอื่น ๆ 8) คุณภาพชีวิตในการ
ท�ำงานด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม ปัจจัย
ด้ า นวั ฒ นธรรมการท� ำ งานประกอบไปด้ ว ย 4
ตั ว แปร ได้ แ ก่ 1) วั ฒ นธรรมการท� ำ งานเน้ น
การปรับตัว 2) วัฒนธรรมการท�ำงานเน้นการมี
ส่วนร่วม 3) วัฒนธรรมการท�ำงานเน้นโครงสร้าง
และกฎระเบียบ 4) วัฒนธรรมการท�ำงานเน้น
พั น ธกิ จ และตั ว แปรตาม คื อ ความผู ก พั น ของ
บุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคซึง่ จากการทบทวน
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับงานวิจยั ได้กรอบแนวคิด
ดังรูปที่ 1
จากการสังเคราะห์วรรณกรรม สรุปได้ว่า
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วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม)

ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท�ำงาน มี 8 ตัวแปร
- การได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ
- สภาพที่ท�ำงานปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ
- โอกาสในการพัฒนาตนเอง
- ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน
- การท�ำงานร่วมกัน
- สิทธิของพนักงาน
- ความสมดุลระหว่างชีวิตงานและด้านอื่น ๆ
- ความเป็นประโยชน์ต่อสังคม

ความผูกพันของบุคลากร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ปัจจัยวัฒนธรรมการท�ำงาน มี 4 ตัวแปร
- เน้นการปรับตัว
- เน้นการมีส่วนร่วม
- เน้นโครงสร้างและกฎระเบียบ
-เน้นพันธกิจ

ปัจจัยคุณภาพชีวติ ในการท�ำงาน ปัจจัยวัฒนธรรม
การท�ำงาน มีอทิ ธิพลต่อความผูกพันของบุคลากร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงน�ำไปสู่สมมติฐานการ
วิจัยดังนี้
สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ปัจจัยคุณภาพ
ชี วิ ต ในการท� ำ งานมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ ความ
ผูกพันของบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ปัจจัยวัฒนธรรม
การท�ำงานมีอิทธิพลทางตรงต่อความผูกพันของ
บุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ปัจจัยวัฒนธรรม
การท�ำงานมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความผูกพันของ
บุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยส่งผ่านปัจจัย
คุณภาพชีวิตในการท�ำงาน

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเรื่องรูปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของปัจจัยวัฒนธรรมการท�ำงานและปัจจัย
คุณภาพชีวิตในการท�ำงานที่มีผลต่อความผูกพัน
ของบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคมุง่ ทีจ่ ะท�ำการ
ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลของปัจจัย
ดังกล่าว และศึกษาผลของปัจจัยวัฒนธรรมการ
ท� ำ งานและปั จ จั ย คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท� ำ งาน
ที่ มี ผ ลต่ อ ความผู ก พั น ของบุ ค ลากรการไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาคทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นเพื่อ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึง
มีระเบียบวิธวี จิ ยั ซึง่ ประกอบไปด้วย การออกแบบ
การวิจยั ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง เครือ่ งมือทีใ่ ช้
ในการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล และเทคนิคการ
วิเคราะห์ข้อมูลซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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การออกแบบการวิจัย
การวิจัยเรื่องรูปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของปัจจัยวัฒนธรรมการท�ำงานและปัจจัย
คุณภาพชีวิตในการท�ำงานที่มีผลต่อความผูกพัน
ของบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผู้วิจัยได้เลือก
รูปแบบการวิจัยแบบไม่ทดลองซึ่งเป็นการศึกษา
ปรากฏที่เกิดขึ้นดังที่ปรากฏตามธรรมชาติที่เป็น
จริง โดยมิได้มีความพยายามใด ๆ ที่จะบังคับ
ค่า ตั วแปรหนึ่ ง ๆ เพื่อศึกษาผลกระทบตัว แปร
นัน้ ๆ ต่อตัวแปรตาม (Punyaratabandhu, 2014)
และมีหน่วยการวิเคราะห์ระดับบุคคล โดยท�ำการ
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากบุ ค ลากรในองค์ ก ารที่
เป็นกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั เป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลภาคสนามแบบการวิจัยตัดขวาง (CrossSectional Studies) คือการเก็บข้อมูลในช่วง
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว ซึ่งจะใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรเป้ า หมายในการวิ จั ย ครั้ ง นี้
เป็นบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกสายงาน
ที่ปฏิบัติงานอยู่ในส�ำนักงานใหญ่ จ�ำนวน 3,910
คน ขัน้ ตอนการสุม่ ตัวอย่างของบุคลากรการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคให้ได้มาซึ่งตัวแทนที่ดีของประชากร
เพื่อใช้ทดสอบกรอบแนวคิดความสัมพันธ์ตาม
สมมติฐาน จะใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ โดย
ประมาณขนาดของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งใช้ สู ต รของ
Yamane (1967) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ
95 และยอมให้เกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อน
ได้ร้อยละ 5 จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน
363 คน โดยการก�ำหนดจ�ำนวนตัวอย่างแต่ละ
สายงานอย่างมีสัดส่วน และท�ำการสุ่มตัวอย่าง
ให้ได้จ�ำนวนตัวอย่างตามที่ค�ำนวณได้
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ส� ำ หรั บ การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น
แบบสอบถามที่ ผู ้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น ตามทฤษฎี
กรอบแนวคิ ด และนิ ย ามปฏิ บั ติ ก าร ซึ่ ง แบ่ ง
แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1
สถานภาพส่วนตัว ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับปัจจัยวัฒนธรรมการท�ำงาน ตอนที่ 3
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพชีวิต
ในการท�ำงานตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความผูกพันของบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคใช้
มาตรวัดแบบลิเคิรท์ หลังจากนัน้ น�ำแบบสอบถาม
มาตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยโดยตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และหา
ค่าความเทีย่ งของแบบสอบถามการวิจยั ซึง่ ผูว้ จิ ยั
ได้ท�ำการเก็บข้อมูลในเดือน เมษายน - สิงหาคม
2559
เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ในการวิ จั ย เรื่ อ ง
รู ป แบบความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ข องปั จ จั ย
วั ฒ นธรรมการท� ำ งานและปั จ จั ย คุ ณ ภาพชี วิ ต
ในการท�ำงานที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูป
ทางสถิตเิ พือ่ หาค่าสถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่
1) การหาค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์อย่างง่าย เพือ่
หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านวัฒนธรรมการ
ท�ำงาน ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการท�ำงาน กับ
ความผูกพันของบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2) วิเคราะห์เส้นทาง โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคณ
ู แต่ละสมการ เพือ่ หาค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยมาตรฐาน ซึ่ ง เป็ น ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ เ ส้ น
ทาง และตรวจสอบความสอดคล้ อ งของแบบ
จ�ำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุตามสมมติฐาน
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กับแบบจ�ำลองเต็มรูป โดยวิธีของ Specht ศิริชัย
กาญจนวาสี (Kanjanawasee, 2007) และท�ำการ
วิเคราะห์หาค่าอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของ
ตัวแปรอิสระทุกตัวที่มีต่อตัวแปรตาม
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องรูปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของปัจจัยวัฒนธรรมการท�ำงานและปัจจัย
คุณภาพชีวิตในการท�ำงานที่มีผลต่อความผูกพัน
ของบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยข้อมูลมา
จากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ

54.1) มีอายุต�่ำกว่า34 ปี (ร้อยละ 43.9) จบการ
ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ( ร้ อ ยละ 65.8) และมี
ประสบการณ์ ท� ำ งานที่ ก ารไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค
ไม่เกิน 5 ปี (ร้อยละ 29.8) ซึ่งผู้วิจัยสรุปผลการ
วิจัยและอภิปรายผลดังนี้
สรุปผลการวิจัย
1. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ด้ า น
วัฒนธรรมการท�ำงาน ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตใน
การท�ำงาน กับความผูกพันของบุคลากรการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค รายละเอียดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านวัฒนธรรมการท�ำงาน ปัจจัยด้านคุณภาพชีวติ
ในการท�ำงาน กับความผูกพันของบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ตัวแปร COMI QWLC QWLW QWLD QWLG QWLI QWLO QWLL QWLF CULA CULI CULB CULS
COMI 1.000
QWLC .330** 1.000
QWLW .334** .491**

1.000

QWLD .252** .368** .486** 1.000
QWLG .304** .405** .457** .669** 1.000
QWLI .364** .261** .475** .596** .613** 1.000
QWLO .313** .374** .506** .586** .563** .603** 1.000
QWLL .421** .384** .469** .355** .431** .479** .512** 1.000
QWLF .469** .320** .435** .459** .411** .485** .460** .464** 1.000
CULA .230** .359** .349** .416** .410** .378** .436** .307** .299** 1.000
CULI

.308** .265** .352** .496** .432** .538** .431** .272** .410** .478** 1.000

CULB .363** .296** .446** .440** .401** .482** .420** .404** .421** .254** .455** 1.000
CULS .366** .474** .446** .545** .514** .476** .465** .398** .352** .396** .532** .526** 1.000

** =P< .05

Phranakhon Rajabhat Research Journal (Humanities and Social Sciences)
Vol.12 No.2 (July-December 2017)

จากตารางที่ 1 พบว่า ตัวแปรอิสระทุกตัว
ได้แก่ 1) คุณภาพชีวิตในการท�ำงานด้านการได้
รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ (QWLC)
2) คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท� ำ งานด้ า นสภาพที่
ท�ำงานปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ (QWLW)
3) คุณภาพชีวิตในการท�ำงานด้านโอกาสในการ
พัฒนาตนเอง (QWLD) 4) คุณภาพชีวิตในการ
ท�ำงานด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน
(QWLG) 5) คุณภาพชีวิตในการท�ำงานด้านการ
ท�ำงานร่วมกัน(QWLI) 6) คุณภาพชีวิตในการ
ท�ำงานด้านสิทธิของพนักงาน (QWLO) 7) คุณภาพ
ชีวิตในการท�ำงานด้านความสมดุลระหว่างชีวิต
งานและด้านอืน่ ๆ (QWLL) 8) คุณภาพชีวติ ในการ
ท�ำงานด้านความเป็นประโยชน์ตอ่ สังคม (QWLF)
9) วัฒนธรรมการท�ำงานเน้นการปรับตัว (CULA)
10) วั ฒ นธรรมการท� ำ งานเน้ น การมี ส ่ ว นร่ ว ม
(CULI) 11) วัฒนธรรมการท�ำงานเน้นโครงสร้าง
และกฎระเบียบ (CULB) และ 12) วัฒนธรรม
การท�ำงานเน้นพันธกิจ (CULS) มีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กับตัวแปร
ตามคือความผูกพันของบุคลากรการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค(COMI)
2. รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ปัจจัยด้านวัฒนธรรมการท�ำงานคุณภาพชีวิตใน
การท�ำงาน กับความผูกพันของบุคลากรการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
ผลทดสอบความสอดคล้ อ งระหว่ า ง
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุตามสมมติฐาน
กับรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบเต็มรูป ได้
ผลการทดสอบตามตารางที่ 2
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การวิ เ คราะห์ เ ส้ น ทางของรู ป แบบ
โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุหลังการปรับ
ใหม่พบว่า สัมประสิทธิ์เส้นทางที่มีนัยส�ำคัญทาง
สถิ ติที่ ร ะดั บ .05 โดยตั วแปรอิ สระที่ มี อิ ท ธิ พล
ต่อความผูกพันของบุคลากรของการไฟฟ้าส่วน
ภู มิ ภ าคได้ อ ย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ เรี ย งล� ำ ดั บ ความ
ส�ำคัญ ได้แก่ คุณภาพชีวิตในการท�ำงานด้าน
ความเป็ น ประโยชน์ ต ่ อ สั ง คม คุ ณ ภาพชี วิ ต
ในการท� ำ งานด้ า นความสมดุ ล ระหว่ า งชี วิ ต
งานและด้ า นอื่ น ๆ วั ฒ นธรรมการท� ำ งานเน้ น
พันธกิจ และคุณภาพชีวิตในการท�ำงานด้านการ
ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ และ
ตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบโครงสร้าง
ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ที่ ป รั บ ใหม่ กั บ ข้ อ มู ล
เชิงประจักษ์ด้วยค่าสถิติ Q โดยวิธีของ Specht
(Kanjanawasee, 2007)
ตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบ
โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อความผูกพันของบุคลากรของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคทีป่ รับใหม่กบั ข้อมูลเชิงประจักษ์
ด้วยสถิติทดสอบ W เทียบกับค่าไค-สแควร์ ได้ผล
วิเคราะห์ตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ทดสอบความสอดคล้อง
R2FM

R2OM

Q

W

0.9672

0.9662

0.9704

10.5

22.36

จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าสถิติทดสอบ
W (10.5) มีค่าน้อยกว่าค่าไค-สแควร์ (22.36) จึง
ไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ สรุปได้ว่ารูปแบบความ
สัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
ผูกพันของบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตาม
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สมมติฐานมีความสอดคล้องกับรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพัน
ของบุคลากรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแบบเต็มรูป
CULS

.393
.204

CULA

QWLL

.192

.197

.163

.258
CULI

QWLC

.186
.102

.222
.289

253

COMI

.331

.119
QWLF

CULB

ภำพที่ 1 รูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของบุคลากร
ภาพที่ 1 รูาปส่แบบโครงสร้
างความสั
มพันทธ์ธิเชิ์เส้งสาเหตุ
ีอิทธิพตลต่
ของการไฟฟ้
วนภูมิภาคและค่
าสัมประสิ
นทางทีข่มองปั
ีนัยส�จาจัคัยญที่มทางสถิ
ิ อความผูกพันของบุคลากรของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและค่าสัมประสิทธิ์เส้ นทางที่มีนยั สําคัญทางสถิติ
จากภาพที่ 1 รูปแบบความสัมพันธ์เชิง ในงาน คุณภาพชีวติ ในการท�างานด้านการท�างาน
สาเหตุ ข องปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความผู ก พั น ร่วมกัน และคุณภาพชีวิตในการท�างานด้านสิทธิ
จากภาพที่ 1 รู ปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความผูกพันของบุคลากรการ
ของบุ ค ลากรการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค พบว่ า ของพนักงาน
าส่วนภูมิภาาค
พบว่
างานทัง้ 4 ด้ าน มี3.ออิิททธิธิพพลทางตรงต่
อคุณภาพชี
วิตในการทํ
วัฒไฟฟ้
นธรรมการท�
งานทั
้ง า4วัฒ
ด้านธรรมการทํ
น มีอิทธิพลทาง
ลทางตรงและทางอ้
อมของปั
จจัย างานด้ าน
การได้
ค่าตอบแทนที
่เป็ นาธรรมและเพี
ยงพอรับคุณภาพชี
วิตนธรรมการท�
ในการทํางานด้
ลระหว่
ด้านวัฒ
างานานความสมดุ
ปัจจัยด้านคุณ
ภาพชีาวงชี
ติ วิตงานและ
ตรงต่
อคุรณับภาพชี
วิตในการท�
งานด้านการได้
านอื่น ๆ คุณ่เป็ภาพชี
วิตในการทํยางพอ
งานด้คุาณนความเป็
ประโยชน์
ตอ่ ทีสัม่ งตี คมอ่ ความผู
ทังนี
้ ้วัฒ
างานทัง้ 4 ด้ านไม่
ค่าด้ตอบแทนที
นธรรมและเพี
ภาพ นในการท�
างาน
กพันธรรมการทํ
นของบุคลากรการ
ชีวมีิตอในการท�
างานด้าอนความสมดุ
ระหว่างชี
วิต าไฟฟ้
าส่วนภู
ิภาค
ิทธิพลทางตรงต่
คุณภาพชีวิตลในการทํ
างานด้
นสภาพที
่ทํามงานปลอดภั
ยและส่งเสริ มสุขภาพ คุณภาพชีวิต
ป แบบความสั
ม พั นาธ์วหน้
เ ชิ งาสาเหตุ
งานและด้
น่ ๆาคุนโอกาสในการพั
ณภาพชีวติ ในการท�
างานด้านคุณภาพชีวิตจากรู
ในการทําานอื
งานด้
ฒนาตนเอง
ในการทํ
างานด้ านความก้
และความมัน่ คงใน
ความเป็นประโยชน์ต่อสังคม ทั้งนี้วัฒนธรรมการ สามารถวิเคราะห์แยกอิทธิพลตัวแปรอิสระ ที่มี
งาน คุณภาพชีวิตในการทํางานด้ านการทํางานร่วมกัน และคุณภาพชีวิตในการทํางานด้ านสิทธิของพนักงาน
ท�างานทั้ง 4 ด้านไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพ อิทธิพลต่อความผูกพันของบุคลากรการไฟฟ้าส่วน
3. อิทธิ พลทางตรงและทางอ้ อมของปั จจัยด้ านวัฒนธรรมการทํางาน ปั จจัยด้ านคุณภาพชีวิตในการ
ชีวิตในการท�างานด้านสภาพที่ท�างานปลอดภัย ภูมภิ าคทัง้ อิทธิพลทางตรง (DE) อิทธิพลทางอ้อม
ทํางาน
ความผู
นของบุ
ลากรการไฟฟ้
วนภูและอิ
มิภาคทธิพลรวม (TE) รายละเอียดดังตาราง
และส่
งเสริทีม่มสุีตขอ่ ภาพ
คุณกพัภาพชี
วิตคในการท�
างาน าส่(IE)
จากรู ปแบบความสั
เชิงสาเหตุ
ด้านโอกาสในการพั
ฒนาตนเองมพัคุนณธ์ภาพชี
วิตในสามารถวิ
ที่ 3 เคราะห์แยกอิทธิ พลตัวแปรอิสระ ที่มีอิทธิพลต่อความ
การท�
าวหน้าาส่และความมั
ผูกพัานงานด้
ของบุาคนความก้
ลากรการไฟฟ้
วนภูมิภาคทั่นงอิ
้ คงทธิพลทางตรง (DE) อิทธิพลทางอ้ อม (IE) และอิทธิพลรวม (TE)
รายละเอียดดังตารางที่ 3

Phranakhon Rajabhat Research Journal (Humanities and Social Sciences)
Vol.12 No.2 (July-December 2017)

221

ตำรำงที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางของตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลทางตรงทางอ้อมต่อความผูกพันของ
บุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ตัวแปรอิสระ
คุณภาพชีวติ ในการทํางานด้ านการได้ รับค่าตอบแทนทีเ� ป็ นธรรม
และเพียงพอ (QWLC)
คุณภาพชีวติ ในการทํางานด้ านความสมดุลระหว่างชีวติ งานและ
ด้ านอื�น ๆ (QWLL)
คุณภาพชีวิตในการทํางานด้ านความเป็ นประโยชน์ ต่อสังคม
(QWLF)
วัฒนธรรมการทํางานเน้ นพันธกิจ (CULS)
วัฒนธรรมการทํางานเน้ นการปรับตัว (CULA)
วัฒนธรรมการทํางานเน้ นการมีสว่ นร่วม (CULI)
วัฒนธรรมการทํางานเน้ นโครงสร้ างและกฎระเบียบ (CULB)
จากตารางที่ 3 พบว่ า ตั ว แปรอิ ส ระที่
มีอิทธิพลรวมต่อความผูกพันของบุคลากรการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียงตามล�าดับความส�าคัญ
คือ คุณภาพชีวิตในการท�างานด้านความเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม วัฒนธรรมการท�างานเน้น
พันธกิจ คุณภาพชีวิตในการท�างานด้านความ
สมดุลระหว่างชีวิตงานและด้านอื่น ๆ วัฒนธรรม
การท�างานเน้นโครงสร้างและกฎระเบียบ คุณภาพ
ชีวิตในการท�างานด้านการได้รับค่าตอบแทนที่
เป็นธรรมและเพียงพอ วัฒนธรรมการท�างานเน้น
การปรับตัว และวัฒนธรรมการท�างานเน้นการมี
ส่วนร่วม โดยมีอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.331, 0.264,
0.192, 0.145, 0.102, 0.092 และ 0.045 ตาม
ล�าดับ

DE
.102

อิทธิพล
IE
-

TE
.102

.192

-

.192

.331

-

.331

.186
-

.078
.092
.045
.145

.264
.092
.045
.145

พิจารณาอิทธิพลทางตรงต่อความผูกพัน
ของบุ ค ลากรการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคเรี ย งตาม
ล�าดับความส�าคัญคือคุณภาพชีวิตในการท�างาน
ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม คุณภาพชีวิต
ในการท� า งานด้ า นความสมดุ ล ระหว่ า งชี วิ ต
งานและด้ า นอื่ น ๆ วั ฒ นธรรมการท� า งานเน้ น
พันธกิจ และคุณภาพชีวิตในการท�างานด้านการ
ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ โดยมี
อิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.331, 0.192, 0.186 และ
0.102 ตามล�าดับ
วัฒนธรรมการท�างานเน้นโครงสร้างและ
กฎระเบี ย บมี อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ มต่ อ ความผู ก พั น
ของบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผ่านคุณภาพ
ชีวิตในการท�างานด้านความเป็นประโยชน์ต่อ
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สังคม และคุณภาพชีวิตในการท�ำงานด้านความ
สมดุ ล ระหว่ า งชี วิ ต งานและด้ า นอื่ น ๆ โดยมี
อิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ 0.145 และวัฒนธรรม
การท�ำงานเน้นการปรับตัวมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
ความผูกพันของบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ผ่านคุณภาพชีวิตในการท�ำงานด้านความเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม คุณภาพชีวิตในการท�ำงาน
ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานและด้านอื่น ๆ
และคุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท� ำ งานด้ า นการได้ รั บ
ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นธรรมและเพียงพอโดยมีอทิ ธิพล
ทางอ้อมเท่ากับ 0.092 และวัฒนธรรมการท�ำงาน
เน้นพันธกิจมีอิทธิพลทางตรง และอิทธิพลทาง
อ้อมต่อความผูกพันของบุคลากรการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคผ่านคุณภาพชีวิตในการท�ำงานด้านการ
ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ และ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท� ำ งานด้ า นความสมดุ ล
ระหว่ า งชี วิ ต งานและด้ า นอื่ น ๆ โดยมี อิ ท ธิ พ ล
ทางอ้อมเท่ากับ 0.078 โดยทีว่ ฒ
ั นธรรมการท�ำงาน
เน้นการมีสว่ นร่วมมีอทิ ธิพลต�ำ่ ทีส่ ดุ ต่อความผูกพัน
ของบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผ่านคุณภาพ
ชีวติ ในการท�ำงานด้านความเป็นประโยชน์ตอ่ สังคม
โดยมีอทิ ธิพลทางอ้อมเท่ากับ 0.045
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิ จั ย เรื่ อ ง รู ป แบบความ
สัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยวัฒนธรรมการท�ำงาน
และปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท�ำงานที่มีผลต่อ
ความผูกพันของบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐานดังนี้
สมมติฐานการวิจยั ที่ 1 ปัจจัยคุณภาพชีวติ
ในการท�ำงานมีอิทธิพลทางตรงต่อความผูกพัน
บุคลากรของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคผลการวิจยั พบ

ว่าปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท�ำงานด้านคุณภาพ
ชีวิตในการท�ำงานด้านการได้รับค่าตอบแทนที่
เป็นธรรมและเพียงพอ ด้านความสมดุลระหว่าง
ชีวติ งานและด้านอืน่ ๆ ด้านความเป็นประโยชน์ตอ่
สังคมมีอิทธิพลทางตรงต่อความผูกพันบุคลากร
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ผู้วิจัยมีความคิด
เห็นว่าองค์การทีม่ กี ารก�ำหนดค่าตอบแทนทีค่ วาม
เหมาะสมกับปริมาณงานทีบ่ คุ คลท�ำอยู่ ใกล้เคียง
กับองค์การอื่น เพื่อให้เพียงพอต่อการด�ำรงชีวิต
บุคลากรและครอบครัว และมีการออกแบบงานให้
บุคลกรท�ำเป็นงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และ
บุคลากรมีความสมดุลในชีวิตทั้งชีวิตการท�ำงาน
ชีวิตครอบครัวย่อมส่งผลท�ำให้บุคลากรเกิดความ
ผูกพันต่อองค์การ ทั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ
Chalofsky (2003) ทีว่ า่ คุณภาพชีวติ ในการท�ำงาน
เกิดได้จากรับการยอมรับรวมทัง้ การมีสมั พันธภาพ
ทีด่ กี บั เพือ่ นร่วมงานท�ำให้เกิดความพึงพอใจซึง่ ก่อ
ให้เกิดความผูกพันต่อองค์การได้
สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ปัจจัยวัฒนธรรม
การท� ำ งานมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ ความผู ก พั น
บุ ค ลากรของการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค จากผล
การวิจัยพบว่าปัจจัยวัฒนธรรมการท�ำงานด้าน
พันธกิจมีอทิ ธิพลทางตรงต่อความผูกพันบุคลากร
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผลการวิจัยแสดงให้
เห็นว่าบุคคลทีม่ แี นวทางการท�ำงานโดยทีก่ ำ� หนด
เป้าหมายในการท�ำงานให้ชัดเจนก่อนด�ำเนินการ
มีการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับพันธกิจแผนปฏิบัติ
ของหน่วยงาน และเข้าใจเป้าหมายในการท�ำงาน
ของตัวเอง จะท�ำให้บุคคลนั้นมีความผูกพันต่อ
องค์การ ทัง้ นีส้ อดคล้องกับแนวคิดของ Cameron
& Quinn (1999) และ Daft (2008) ที่ระบุไว้ว่า
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วัฒนธรรมการท�ำงานที่ผู้บริหารท�ำหน้าที่กระตุ้น
สื่ อ สารให้ พ นั ก งานเข้ า ใจพั น ธกิ จ ขององค์ ก าร
โดยมีเป้าหมายให้พนักงานเข้าใจ รับรู้ พันธกิจ
ขององค์การ เพื่อให้พนักงานก�ำหนดเป้าหมายใน
การท�ำงานของตัวเองให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของหน่วยงาน ย่อมส่งให้เกิดประสิทธิผลของ
องค์การ ที่เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือระหว่าง
พนั ก งาน ผ่ า นความสอดคล้ อ งร่ ว มกั น ความ
ไว้เนื้อเชื่อใจ ความพึงพอใจในงาน และความ
ผูกพันของบุคลากร ซึ่ง McShane & Von Gilnow
(2009) ระบุว่าวัฒนธรรมจะเป็นตัวแปรในการ
ดึงดูดพนักงานใหม่และเก็บรักษาพนักงานที่มี
ความสามารถให้อยู่กับองค์การ และวัฒนธรรม
ยังเป็นสิ่งที่เป็นช่วยท�ำให้พนักงานเข้าใจในสิ่งที่
เกิดขึ้นในองค์การ
สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ปัจจัยวัฒนธรรม
การท� ำ งานมี อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ มต่ อ ความผู ก พั น
บุ ค ลากรของการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคโดย
ส่ ง ผ่ า นปั จ จั ย คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท� ำ งานจาก
ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยวัฒนธรรมการท�ำงานมี
อิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการท�ำงานด้านการ
ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ ด้าน
ความสมดุลระหว่างชีวิตงานและด้านอื่น ๆ ด้าน
ความเป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อส่งผลต่อไปยัง
ความผูกพันบุคลากรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ซึ่ ง ผลการวิ จั ย แสดงให้ เ ห็ น ว่ า วั ฒ นธรรมการ
ท�ำงานที่มีกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ชัดเจน
บุคลากรมีเป้าหมายในการอย่างชัดเจน ความ
รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งในความส�ำเร็จของหน่วยงาน
รูปแบบการท�ำงานร่วมกันดังกล่าวย่อมจะส่งผล
ท�ำให้บุคลากรเกิดคุณภาพชีวิตในการท�ำงาน ซึ่ง
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The WHOQOL Group (1995) ระบุว่าคุณภาพ
ชี วิ ต การท� ำ งานของแต่ ล ะบุ ค คลนั้ น ขึ้ น อยู ่ กั บ
บริบททางสังคมวัฒนธรรมและค่านิยมในเวลา
นั้น ๆ และสัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายความคาดหวัง
และมาตรฐานทางสั ง คมที่ ก� ำ หนดขึ้ น และจะ
ส่งผลท�ำให้เกิดการยึดเหนี่ยวกันของกลุ่มบุคคล
ซึ่ง Werther & David (1995) ระบุว่าปัจจัยทาง
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มครอบคลุ ม ทั้ ง สถานที่ ท� ำงาน
บรรยากาศการท�ำงาน และวัฒนธรรมการท�ำงาน
มีผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการท�ำงาน
และคุณภาพชีวิตการท�ำงาน ซึ่งบรรยากาศการ
ท�ำงาน วัฒนธรรมการท�ำงานจะท�ำให้บคุ คลอยาก
ร่วมงานกับองค์การมีความปรารถนาที่จะท�ำงาน
และตั้งใจที่จะท�ำงานให้องค์การ และสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Lawal & Oguntuashe (2012)
และ Beeri et al. (2013) ที่สรุปว่าองค์การที่มีการ
สร้างวัฒนธรรมการท�ำงานทีม่ ลี กั ษณะการท�ำงาน
ที่ ยื ด หยุ ่ น ให้ อิ ส ระแก่ พ นั ก งานให้ อ� ำ นาจและ
เป็นทางการน้อยเพื่อให้พนักงานเกิดการยอมรับ
และยึดเหนี่ยววัฒนธรรมร่วมกันจะส่งผลให้เกิด
คุณภาพชีวิตการท�ำงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
พนักงาน
ข้อเสนอแนะ
1. ผู ้ บ ริ ห ารขององค์ ก ารควรสร้ า ง
วั ฒ นธรรมการท� ำ งานโดยเน้ น ไปที่ วั ฒ นธรรม
การท� ำ งานด้ า นพั น ธกิ จ โดยท� ำ การส่ ง เสริ ม
ให้ พ นั ก งานก� ำ หนดเป้ า หมายในการท� ำ งาน
ให้ชัดเจน และองค์การควรมีการแจ้งข่าวสาร
เกี่ ย วกั บ พั น ธกิ จ แผนปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ บุ ค ลากร
ก�ำหนดเป้าหมายในการท�ำงานให้สอดคล้องกับ
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