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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กรณีศึกษาเขต 1 ภาคใต้
พิมนต์พรรณ มนูธาราม1* สักรินทร์ อยู่ผ่อง และ วันชัย จันทรวงศ์2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กรณีศึกษาเขต 1 ภาคใต้ในด้านแรงจูงใจในการทํางาน ด้านบรรยากาศในการทํางาน ด้านความผูกพันในองค์กร และด้าน
แนวโน้มการทํางานในอนาคต และ 2) เปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กรณีศึกษาเขต 1 ภาคใต้ ที่จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่ง อายุงาน และรายได้โดย
ศึกษาถึงสถานภาพทั่วไปของประชากรที่ตอบแบบสอบถามและความคิดเห็นที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน
ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรณีศึกษาเขต 1 ภาคใต้ ขนาดกลุ่มประชากรที่ใช้จํานวน 964 คน โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
แบบ One-Way ANOVA วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการ
ปฏิบัติงาน ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ ตําแหน่งงาน และระยะเวลาปฏิบัติงาน
ที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานทีไ่ ม่แตกต่างกัน ปัจจัยด้านลักษณะงานที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานทั้งหมด
12 ด้าน และ 2) พนักงานที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี พนักงานที่มีตําแหน่งงานแตกต่างกัน มีปัจจัยด้านลักษณะงาน
ที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานทั้งหมด 12 ด้านโดยรวมแตกต่างกัน ดังนั้นจึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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Factors that Influence the Performance of their Provincial Electricity Authority
District South 1
Pimonpan Manutharam1* Sakarin Yuphong and Wanchai Chantawong2
Abstract
The objective of this research were 1) To study the factors affecting the influence in the
performance of their Provincial Electricity Authority. Work motivation, working atmosphere in the office,
officer’s relationship with the organization and officer’s attitude toward the future. 2) To compare
factors affecting the influence in the performance of their Provincial Electricity Authority classified by
gender, age, marital status, educational level, age, location and income. A study of the general status of
the respondents and their opinions about the factors influencing the performance of employees in the
Provincial Electricity Authority. The statistics used for the data analysis consisted of Percentage. Mean,
Standard Deviation, One-Way ANOVA of variance. Based on the results of this study, there are two main
topics can be summarized 1) Personal factors include gender, age, status, education level, income, job
position, and working hours. Influence in the performance, There was no different Factors affecting job
performance of all 12 different organizations. 2) Employees with higher education and employees with
different positions, there were a number of factors that influence the performance of all 12 different
organizations. So it was in line with the set assumptions at the level significant of .05.
Keywords: Factors influencing operators, Provincial Electricity Authority
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1. บทนํา
การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่ง
เนื่องจากองค์กรหรือธุรกิจต่าง ๆ ต้องเผชิญกับภาวการณ์
แข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เป็นสิ่งจําเป็นอย่างหนึ่งที่มีผลกระทบ
ต่อการดําเนินการภายในขององค์กร องค์กรจะประสบ
ความสําเร็จได้นั้นต้องอาศัยบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
ด้วยเช่นกัน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่
เล็งเห็นจึงให้ความสําคัญต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไม่ว่าจะ
เป็ นในขั้ นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่ การสรรหา การคัดเลื อก
การบรรจุแต่งตั้ง การอบรมพัฒนาบุคลากร การประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ตลอดจนการพิจารณาเลื่อนตําแหน่ง การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ จึงเป็นกระบวนการที่สําคัญอย่างหนึ่งในการบริหาร
จัดการภายในองค์กร หากองค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี
จะสามารถดู แลธํ ารงรั กษาบุ คลากรที่ มี ทั กษะความรู้
ความสามารถให้อยู่กับองค์กรได้ องค์กรจะประสบความ
สําเร็จได้นั้นต้องอาศัยบุคลากรที่มีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน
จากความสําคัญของบุคลากรในองค์กรข้างต้น เมื่อมี
การปฏิบัติงานย่อมมีปัญหา และความขัดแย้งเกิดขึ้นอย่าง
หลีกเลี่ยงมิได้ ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน
ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่พบ คือ พนักงาน
ส่วนมากมีปัญหาด้านการพัฒนางาน ความกระตือรือร้นใน
การปฏิบัติงานลดน้อยลง บุคลากรขาดความรู้ และความ
เข้าใจอย่างต่อเนื่องในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในระบบงาน ดังนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหาร
และบุคลากรในองค์กรควรเล็งถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และพร้อม
แก้ไขปัญหาร่วมกันทุกฝ่าย เพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพ
และพนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อ
หาคํ า ตอบว่ าปั จ จั ย ใด คื อ ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่างแท้จริง
ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยนี้จะนํามาเป็นแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรในองค์กรต่อไป ตามยุทธศาสตร์และแผนแม่บท
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [1]
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน
ของพนั กงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรณีศึกษาเขต 1
ภาคใต้ ในด้านแรงจูงใจในการทํางาน ด้านบรรยากาศ
ในการทํางาน ด้านความผูกพันในองค์กร และด้านแนวโน้ม
การทํางานในอนาคต
2.2 เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน
ของพนั กงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรณีศึกษาเขต 1
ภาคใต้ ที่จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
ระดับตําแหน่ง อายุงาน และรายได้
3. ขอบเขตงานวิจัย
3.1 ประชากร
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ก ลุ่ ม ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการตอบ
แบบสอบถาม ใช้วิธีแบบเจาะจง (Purposive Sample)
โดยกําหนดให้ประชากรจํานวนรวมทั้งสิ้น 964 คน เป็น
พนักงานระดับปฏิบัติงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1
ภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วยพนักงานตําแหน่ง นักบริหารงาน
ทั่ วไป พนั กงานบั ญชี พนั กงานบั นทึ กข้ อมู ล นั กบั ญชี
พนักงานคอมพิวเตอร์ พนักงานช่าง วิศวกร นักการตลาด
นักเทคนิค พนักงานคลังพัสดุ นักคลังพัสดุ พนักงานสาร
บรรณ นักการเงิน พนักงานฮอทไลน์ ของ กฟภ. ทั้งหมด
6 จังหวัด ได้แก่ จ.ราชบุรี จ.เพชรบุรี จ.สมุทรสงคราม
จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ชุมพร และ จ.ระนอง
3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
3.2.1 ตัวแปรอิสระ กําหนดตัวแปรอิสระเพื่อใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ
สถานภาพ อายุ อายุ การทํางาน วุ ฒิการศึ กษา ระดั บ
รายได้ ระดับตําแหน่งในการทํางาน และปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการปฏิบัติงาน 12 ด้าน ได้แก่ ด้านความสําเร็จในการ
ทํางาน การยอมรับนับถือ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความ
รับผิดชอบ ความก้าวหน้า การบังคับบัญชา สภาพแวดล้อม
ในการทํางาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ผลตอบแทน
และความมั่นคง นโยบายขององค์กร ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
3.2.2 ตัวแปรตาม คือ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน กฟภ. เขต 1 ภาคใต้
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4. วิธีการดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัยมีขั้นตอนดังนี้
4.1 ศึกษาแนวทางแบบสอบถามที่ได้จากการประมวล
แนวคิดและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิ พลต่ อการปฏิ บัติงานของพนักงานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค เขต 1 ภาคใต้ โดยแบบสอบถามมีลักษณะของ
คําถามที่สร้างขึ้นประกอบด้วยคําถามปลายเปิด (Opened–
Ender) และคําถามปลายปิด (Closed–Ended) แบ่งเป็น
4 ส่วน
4.2 ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฏี จากตํารา
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องเกี่ยวกั บปั จจัยที่มี อิทธิพล
ต่อการปฏิบัติงาน
4.3 นําข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษามาประมวลผลเพื่อ
กําหนดเป็นโครงสร้างของเครื่องมือ โดยผ่านความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษา
4.4 สร้างแบบสอบถามตามเนื้อหาที่กําหนดไว้จํานวน
หัวข้อหลัก 12 ข้อ และมีข้อย่อยอีก 120 ข้อ จากนั้นเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและนํามาปรับปรุงแก้ไข
4.5 นําแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยมีผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป
โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับ
วัตถุประสงค์ โดยใช้สูตร IOC (Index of Item of
Objective Congruence) โดยคัดเลือกที่ผ่านเกณฑ์
ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป
4.6 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลอง
(Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน
ตามขั้นตอน Field Trial Evaluation
4.7 นําแบบสอบถามที่ได้ทดลอง (Try Out) มาคํานวณ
หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดย
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ประมวลผล และใช้
วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach ในโปรแกรม
สําเร็จรูป ผลปรากฏว่าได้รับค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.95
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลสรุ ปจํ านวนและร้ อยละข้ อมู ลปั จจั ยส่ วน
บุ คคล ได้ แก่ สถานภาพ อายุ เพศ ระยะเวลาในการ
ปฏิ บั ติ ง านกั บ กฟภ. (นั บตั้ งแต่ บรรจุ ) วุ ฒิ การศึ กษา
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ระดับรายได้ ระดับตําแหน่งในการทํางานของพนักงาน
กฟภ. เขต 1 ภาคใต้ ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ขอ้ มูลร้อยละของประชากร
เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล

จํานวน (คน)

ร้อยละ (%)

รวม

566
398
964

58.70
41.30
100.00

รวม

323
571
70
964

33.50
59.20
7.30
100.00

237
364
126
237
964

24.60
37.80
13.10
24.60
100.0

219
242
117
386
964

22.70
25.10
12.10
40.00
100.00

49
332
547
36
964

5.10
34.40
56.70
3.70
100.00

22
276
189
144
159
174
964

2.30
28.60
19.60
14.90
16.50
18.00
100.00

68
279
330
287
964

7.10
28.90
34.20
29.80
100.00

สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่าร้าง
อายุ
20-29 ปี
30-39 ปี
40-50 ปี
51 ปีขึ้นไป

รวม
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับ
กฟภ. (นับตั้งแต่เริ่มบรรจุ)
ต่ํากว่า 5 ปี
5 - 10 ปี
11 -15 ปี
15 ปีขึ้นไป
รวม
วุฒิการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
ปวส./อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโทหรือสูงกว่า
รวม
ระดับรายได้
ต่ํากว่า 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,001-50,000 บาท
50,001 บาทขึ้นไป
รวม
ระดับตําแหน่งในการทํางาน
ระดับ 1-2
ระดับ 3-4
ระดับ 5-6
ระดับ 7 ขึ้นไป
รวม
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จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรณีศึกษา
เขต 1 ภาคใต้ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มประชากรในการศึกษาครั้งนี้
จํานวน 964 คน จําแนกตามตัวแปร พบว่า ส่วนใหญ่
พนักงานผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย มีสถานสภาพ
สมรส มีอายุ 30-39 ปี ระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับ
กฟภ. (นับตั้งแต่เริ่มบรรจุ) ในการปฏิบัติงานกับ กฟภ.
15 ปีขึ้นไป มีจํานวนมากที่สุด ระดับการศึกษาปริญญา
ตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และอยู่
ในระดับตําแหน่งในการทํางานระดับ 5-6 อยู่ในระดับ
มากที่สุด ผลที่แตกต่างกันจะมีอิทธิพลต่อความคาดหวัง
ในการปฏิบัติงานที่ต่างกันการปฏิบัติงานกับ กฟภ. (นับ
ตั้งแต่เริ่มบรรจุ) ในการปฏิบัติงานกับ กฟภ. 15 ปีขึ้นไป
มีจํานวนมากสุด ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้
เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 10,001-20,000 บาท และในระดั บ
ตําแหน่งในการทํางานระดับ 5-6 อยู่จํ านวนมากที่สุ ด
ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลที่ แ ตกต่ า งกั น จะมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความ
คาดหวังในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน
5.2 ด้านความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน ผลสรุประดับ
ความคิดเห็นโดยปัจจัยด้านลักษณะงานที่มีอิทธิพลต่อ
การปฏิบัติงานของพนักงานทั้งหมด 12 ด้าน ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงค่าของประชากร ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และระดับความคิดเห็นที่เกีย่ วกับ
ปัจจัยทัง้ 12 ด้าน ที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัตงิ าน
ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1
ภาคใต้
ระดับความพึงพอใจและความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
ที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน
1. ด้านความสําเร็จในการ
ทํางาน
2. ด้านการยอมรับนับถือ
3. ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ
4. ด้านความรับผิดชอบ
5. ด้านความก้าวหน้า
6. ด้านการบังคับบัญชา
7. ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน
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ระดับ
μ
ความ

คิดเห็น
4.46 .004 มากที่สุด

4.18
4.20
4.23
4.04
4.04
4.19

.000
.000
.004
.000
.017
.042

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ตารางที่ 2 แสดงค่าของประชากร ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และระดับความคิดเห็นที่เกี่ยวกับ
ปัจจัยทัง้ 12 ด้าน ที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัตงิ าน
ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค เขต 1
ภาคใต้ (ต่อ)
ระดับความพึงพอใจและความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
ที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน
8. ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล
9. ด้านผลตอบแทนและความ
มั่นคง
10. ด้านนโยบายขององค์กร
11. ด้านประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
12. ด้านประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน
รวม

ระดับ
ความ

คิดเห็น
4.22 .007 มาก
μ

4.18 .016

มาก

4.16 .001
4.09 .000

มาก
มาก

3.84 .020

มาก

4.15 .000

มาก

จากตารางที่ 2 สรุปได้ว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรณีศึกษา
เขต 1 ภาคใต้ พบว่าโดยภาพรวม อยู่ในระดับความคิดเห็น
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าด้านความ สําเร็จใน
การทํางาน อยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ส่วนด้าน
อื่น ๆ อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก โดยพนักงานมีความ
พึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กร ในด้านความ สําเร็จ
ในการทํางาน อยู่ในอันดับแรกอยู่ในระดับความคิดเห็น
มากที่สุด (μ=4.46, =.004) ในด้านความรับผิดชอบอยู่
ในอันดับรองลงมา (μ=4.23, =.004) อยู่ในระดับมาก
ส่วนด้านประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของพนักงานมี
ระดับอยู่ในระดับน้อยที่สุด (μ=3.84, =.020)
5.3 ผลการวิเคราะห์ระดับความผูกพันต่อองค์กรของ
พนั กงานที่ มี อิ ทธิ พลต่ อการปฏิ บั ติ งาน การวิ เคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ปัจจัย
ที่มีต่ออิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของ พนักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคภูมิภาค ที่จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่ง อายุงาน และ รายได้ ที่มี
ระดับตําแหน่งในการทํางานแตกต่างกัน รวมปัจจัยด้าน
ลักษณะงานที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน
ทั้งหมด 12 ด้าน ดังนี้
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ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน
รวมปัจจัยด้านลักษณะงานที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานทั้งหมด 12 ด้าน
แหล่งความ
แปรปรวน

N

X

SD

SS

df

MS

ชาย

ระหว่างกลุ่ม

566

4.20

.42

3.45

1

3.45 19.00 .000*

หญิง
20-29 ปี
30-39 ปี

ภายในกลุ่ม

398
237
364

4.08
4.19
4.15

.43
.46
.40

126

4.05

.43

237
323

4.17
4.17

.42
.44

571

4.14

.42

70
219
242

4.20
4.16
4.19

.42
.44
.44

117
386

4.15
4.13

.37
.43

49

4.10

.54

การทดสอบสมมติฐาน
(เพศ)
ด้านลักษณะงานที่
ทั้งหมด 12 ด้าน
(อายุ)
ด้านลักษณะงานที่
ทั้งหมด 12 ด้าน
(สถานภาพ)
ด้านลักษณะงานที่
ทั้งหมด 12 ด้าน
(ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานกับกฟภ.)
ด้านลักษณะงานที่
ทั้งหมด 12 ด้าน

40-50 ปี
51 ขึ้นไป
โสด
สมรส
หย่าร้าง
ต่ํากว่า 5 ปี
5 - 10 ปี

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม

11 - 15 ปี
ภายในกลุ่ม
15ปีขึ้นไป
มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช.
ระหว่างกลุ่ม
(การศึกษา)
ปวส./อนุ
ป
ริ
ญ
ญา
ด้านลักษณะงานที่
ทั้งหมด 12 ด้าน ปริญญาตรี
ภายในกลุ่ม
ปริญญาโทหรือสูงกว่า
ต่ํากว่า 10,000 บาท
22
10,001-20,000 บาท
276
(ระดับรายได้ )
20,001-30,000 บาท
189
ด้านลักษณะงานที่
30,001-40,000 บาท
144
ทั้งหมด 12 ด้าน
40,001-50,000 บาท
159
50,001 บาทขึ้นไป
174
(ระดับตําแหน่งในการ ระดับ 1-2
68
ทํางาน)
ระดับ 3-4
279
ด้านลักษณะงานที่ ระดับ 5-6
330
ทั้งหมด 12 ด้าน
ระดับ 7 ขึ้นไป
287

จากตารางที่ 3 สรุปได้ ว่าปัจจั ยที่มีอิ ทธิพลต่อการ
ปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรณีศึกษา
เขต 1 ภาคใต้ พบว่า โดยภาพรวม ระดับความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของ
พนักงานทั้งหมด 12 ด้าน มีความคาดหวังต่อการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน โดยรวมไม่แตกต่ างกัน ได้แก่ ด้านเพศ
(F=19.00, Sig.=.000) อายุ (F=3.00, Sig.=.030) การ
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332
547
36
4.19
4.15
4.16
4.11
4.13
4.21
3.98
4.17
4.14
4.19

174.76 963
1.65

3

176.55 960
.35

2

177.85 962
.64

3

F

Sig.

.18
.55

3.00 .030*

.18
.18

.97

.379

1.16

.320

.18
.21

177.57 961

.18

1.07
3
4.19 .45
4.14 .40
177.13 961
4.07 .36
.26
.83
5
.16
.47
.43
.39
.46 177.38 959 .18
.36
.39
2.62
3
.87
.45
.44
175.58 961 .18
.39

.35

1.94 .021*

.18
.90

.080

4.78

.003*

ศึกษา (F=1.94, Sig.021) ระดับตําแหน่งในการทํางาน
(F-4.78, Sig.=.003)
6. สรุปและการอภิปรายผล
6.1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการปฏิบัติงานของพนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรณีศึกษาเขต 1 ภาคใต้ ในด้าน
แรงจูงใจในการทํางาน ด้านบรรยากาศในการทํางาน ด้าน
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ความผูกพันในองค์กร และด้านแนวโน้มการทํางานใน
อนาคตจําแนกเป็นรายด้าน ได้ดั งนี้ ด้ านการยอมรั บ
นับถือ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
งานโดยรวมในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ในระดั บ ปานกลาง
สอดคล้องกั บงานวิจัยของ อุกฤษฎ์ [2] โดยสรุปได้ว่ า
การได้การยอมรับนับถือ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
และลักษณะงานจะมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคง
อยู่กับองค์กรต่อไป เพื่อทํางานให้บรรลุเป้าหมายด้าน
ความก้าวหน้า มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน โดยรวมในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปิยะฉัตร [3] ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัท นิ่มซี่เส็ง
ลิสซิ่ ง จํ ากั ด โดยใช้ ทฤษฏี สองปั จจัยของเฮอร์ ซเบิ ร์ ก
พบว่า ปัจจัยจูงใจที่เป็นตัวกระตุ้นการทํางานที่มีผลต่อ
การทํางานของพนักงานในระดับปฏิบัติการ ได้แก่ ปัจจัย
ด้านความสําเร็จของงานในขณะที่ปัจจัยด้านลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
โดยรวมในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ น้ําฝน [4] ศึกษาเรื่องปัจจัยจูงใจใน
การทํางานของพนักงานฝ่ายผลิตบริษัท แอบบีเครสท์
(ประเทศไทย) จํากัด โดยใช้ทฤษฏีสองปัจจัยของเฮอร์
ซเบิร์ก พบว่า ปัจจัยจูงใจที่เป็นตัวกระตุ้นการทํางานที่มี
ผลต่อการทํางานของพนักงานในระดับปฏิบัติการ ได้แก่
ลักษณะงาน ความก้าวหน้าในงานที่ทํา ในขณะที่ปัจจัย
ด้านการบริหารงานและตําแหน่งงาน มีส่วนสําคัญต่อการ
จูงใจในการปฏิบัติงานเพื่อเป้าหมายที่องค์กรวางไว้เป็น
อย่างดีทางด้านเงินเดือน ด้านความมั่นคงในงาน ด้าน
สภาพการทํางาน ด้านนโยบายและการบริหารงานต่อ
ความพึ ง พอใจของพนั ก งานมี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ การ
ปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรณีศึกษา
เขต 1 ภาคใต้ จําแนกเป็นรายด้าน ได้ดังนี้ ด้านเงินเดือน
มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานงาน
โดยรวมในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง สอดคล้อง
กับภูษิต [5] ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เขต
บางเขน พบว่า ปัจจัยจูงใจที่เป็นตัวกระตุ้นการทํางานที่มี
ผลกระทบต่อการทํางาน ได้แก่ ด้านความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน ด้านโอกาสในการเจริญเติบโตในหน้าที่
การงาน ด้ า นความสํ า เร็ จ ในการทํ า งาน ด้ า นความ
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รับผิดชอบในหน้าที่การงาน ด้านการได้รบั การยอมรับนับ
ถือ ยกย่องและชมเชย เงินเดือน ลักษณะงานที่ทํา และ
ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านความมั่นคงในงาน
มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานงาน
โดยรวมในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง สอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ ทัศนี [6] ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อ
การจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรของสํานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา ผลการ
ศึกษาปัจจัยจูงใจ พบว่า มีปัจจัยการจูงใจเกี่ยวกับความ
สําเร็จในด้านเงินเดือน การยอมรับนับถือ ลักษณะงาน
ความรับผิดชอบ โอกาสมีความก้าวหน้า และด้านนโยบาย
และการบริหารงานทําให้พนักงานมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรด้านสภาพการ
ทํางาน มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
งานโดยรวมในทิศทางเดียวกันในระดับต่ําสอดคล้องกับ
ธนกฤต [7] ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน
สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จํากัด พบว่าปัจจัยจูงใจที่เป็น
ตัวกระตุ้นการทํางานที่มีผลกระทบต่อการทํางาน ได้แก่
สภาพสิ่ งแวดล้ อมในที่ ทํ างาน และด้ านโอกาสในการ
เจริญเติบโต คือสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่ดีจะทําให้
พนักงานมีความสุขสบายใจในการทํางานมากกว่าสภาพ
แวดล้อมที่ไม่ดี เช่น อากาศถ่ายเทไม่สะดวก เป็นต้น
ด้านนโยบายและการบริหารงานมีความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานงานโดยรวมในทิศทาง
เดียวกันในระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ปิยะฉัตร [3] ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยจูงใจในการทํางานของ
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรณีศึกษาเขต 1 ภาคใต้
โดยใช้ทฤษฏีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบิร์ก พบว่า ปัจจัยจูง
ใจที่เป็นตัวกระตุ้นการทํางานที่มีผลต่อการทํางานของ
พนั กงานในระดั บปฏิ บั ติ การ ได้ แก่ ปั จจั ยด้ านความ
สําเร็จของงาน ในขณะที่ปัจจัยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ด้ านการได้ รั บการยอมรั บนั บถื อด้ านการได้ รั บความ
รับผิดชอบและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีผลและมี
ส่วนสําคัญต่อการจูงใจในการปฏิบัติงานสูงค่อนข้างพอใจ
กับงาน
6.2 เปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน
ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่จําแนกตาม เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่ง อายุงาน
และรายได้ ดังนี้
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ปัจจัยที่ส่งผลต่ออิทธิพลในการปฏิบัติงานของพนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรณีศึกษาเขต 1 ภาคใต้ ได้แก่ เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่ง อายุงาน
และรายได้ และประสบการณ์ทํางานที่แตกต่างกันมีความ
พึงพอใจในงานแตกต่างกัน ผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน
964 คน จะพบว่า ส่วนใหญ่พนักงานผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นเพศชาย จํานวน 566 คน คิดเป็นร้อยละ 58.70 มี
สถานสภาพสมรส จํานวน 571 คน คิดเป็นร้อยละ 59.20
เป็นพนักงานที่มีอายุ 30-39 ปี จํานวน 364 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.80 ระยะเวลาในการปฏิบัติ งานกับ กฟภ.
(นับตั้งแต่เริ่มบรรจุ) ในการปฏิบัติงานกับ กฟภ. 15 ปีขึ้นไป
มีจํานวนมากสุด จํานวน 386 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00
ระดั บการศึ กษาปริ ญญาตรี จํ านวน 547 คน คิ ดเป็ น
ร้อยละ 56.70 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท
จํ านวน 287 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 28.60 และในระดั บ
ตําแหน่งในการทํางานที่ระดับ 5-6 ปี ตอบแบบสอบถาม
อยู่ในระดับมากที่สุด จํานวน 287 คน คิดเป็นร้อยละ
29.80 ส่งผลที่แตกต่างกัน จะมีอิทธิพลต่อความคาดหวัง
ในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน เนื่องจากพนักงานที่มีระดับ
การศึ กษาต่ํ ากว่ าปริ ญญาตรี อาจไม่ มี ทางเลื อกในการ
ทํางานที่ดีกว่างานที่ทําอยู่ในปัจจุบันมากนัก ทําให้เกิด
ความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มอื่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ญาดา [8] เรื่อง ความพึงพอใจในการทํางานของ
พนักงานฝ่ายบัญชีและการเงินในธุรกิจประกันวินาศภัยที่
พบว่า พนักงานที่มีวุฒิการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความพึง
พอใจในการทํางานแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของพีรภัทร [9] เรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน บริษัท
อุ ตสาหกรรมปิ โตรเคมี กั ลไทย จํ ากั ด (มหาชน) ส่ วน
สํานักงานใหญ่ ที่พบว่า พนักงานที่มีตําแหน่งงานของ
พนักงาน และอัตราเงินเดือนที่ได้รับต่อเดือนที่แตกต่างกัน
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานแตกต่างกัน
7. ข้อเสนอแนะในครัง้ ต่อไป
7.1 ในวิจัยนี้ ควรเพิ่มเติมในเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความผูกพันในองค์กรของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พนักงานที่ปฏิบัติงานการไฟฟ้าเขตต่าง ๆ และสํานักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สํานักงานใหญ่) นอกจากนี้แล้ว
ควรศึกษาปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่มีผลต่อพนักงานการไฟฟ้า
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ส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ และเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กร
7.2 ควรศึ กษาถึงผลที่ ตามมาของความผู กพั นต่ อ
องค์กร เช่น พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร
ความพึงพอใจในการทํางาน ปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจในการ
ทํางานบรรยากาศองค์กรมีความสัมพันธ์กับความผูกพัน
ต่อองค์กร ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายแนวคิดในการวิจัยให้
กว้างขึ้น เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรและบุคลากร
ต่อไป
7.3 ควรศึ กษาเปรี ยบเที ยบปั จจั ยที่ มี ผลต่ อความ
ผูกพันในองค์ กรระหว่างหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ
เช่น หน่วยงานราชการ องค์กรของรัฐ รัฐวิสาหกิจองค์กร
ธุรกิจ และบริษัทมหาชน เป็นต้น
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