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บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบระดบัความพร้อมของพนักงานการไฟฟ้าส่วน
ภูมภิาคในจงัหวดัเชยีงราย จ าแนกตามปัจจยัสว่นบุคคล และ เพื่อศกึษาระดบัความรูแ้ละความเขา้ใจใน
การปรบัโครงสรา้งองค์กร ที่ส่งผลต่อระดบัความพรอ้มของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคในจงัหวดั
เชยีงราย เพื่อรองรบัการปรบัโครงสรา้งองคก์รในปี 2565 จากกลุ่มตวัอย่างพนกังานและลูกจา้งของการ
ไฟฟ้าสว่นภมูภิาคในจงัหวดัเชยีงราย จ านวน 240 คน โดยใชว้ธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบไมอ่าศยัความน่าจะ
เป็น (Non-Probability Sampling) แบบสะดวก (Convenience Sampling) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวม
ขอ้มลูคอื แบบสอบถาม โดยมคีา่ความเชื่อมัน่ทีร่ะดบั 0.05 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรยีบเทียบความแตกต่างของตวัแปร 2 ตวัแปร ใช้สถิต ิ     
T-Test ตวัแปรมากกว่า 2 ตวัแปร ใชส้ถติ ิการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว One-Way ANOVA 
โดยใช้ F-Test และการวเิคราะห์อทิธขิองปัจจยัระดบัความรูค้วามเขา้ใจ ด้วยสถิติ การวเิคราะห์การ
ถดถอยพหุคณู 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ ชาย มอีายุอยู่ในช่วง 31 - 40 ปี มกีารศกึษาอยู่ในระดบั
ปริญญาตรี มีต าแหน่งงานอยู่ในระดบัปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานอยู่ในช่วง 5 - 10 ปี 
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกันนัน้ ไม่ส่งผลต่อระดับความพร้อมของพนักงาน 
เน่ืองจาก ผูว้า่การการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค ไดม้กีารสือ่สารใหก้บัผูบ้รหิารและพนกังานไดร้บัทราบเกีย่วกบั
แผนการปรบัโครงสรา้งองคก์รมาแลว้ ตัง้แต่ปี 2563 และปัจจยัระดบัความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการปรบั
โครงสรา้งองค์กร มผีลต่อระดบัความพร้อมของพนักงาน ทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเหตุผลวตัถุประสงค ์
ดา้นโครงสรา้งองคก์ร และดา้นประสทิธภิาพ อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 
 
ค าส าคญั : ความรูค้วามเขา้ใจ, ความพรอ้มในการเปลีย่นแปลง, การปรบัโครงสรา้งองคก์ร   
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ABSTRACT 
 

 This study aims to compare the level of readiness of Provincial Electricity Authority 
employees’ in Chiang Rai Province, classified by personal factors, and to study the level of 
cognition of organizational restructuring. That affects the level of readiness of Provincial 
Electricity Authority employees in Chiang Rai Province to support the organizational 
restructuring in 2022. From a sample of 240 employees of the Provincial Electricity Authority in 
Chiang Rai Province by using a non-probability sampling method. The instrument used to 
collect data was a questionnaire with a level of reliability of 0.95; the statistics used in the data 
analysis were percentage, mean, and standard deviation. Comparison of 2 variable differences. 
Variables use more than 2 variable T-Test statistics. Use one-way variance analysis statistics. 
One-Way ANOVA using F-Test. And influencing factors of cognition level by statistical analysis, 
multiple regression analysis.   
 Most of the respondents were male, aged between 31-40 years. Graduated with a 
bachelor's degree. The job position is at the operational level. The working period is in the 
range of 5 – 10 years. The research found that the differences in personal factors, do not affect 
the level of readiness of employees. The governor of the Provincial Electricity Authority has 
communicated to executives and employees about the organizational restructuring plan since 
2020   and factors cognitive about organizational restructuring affect the level of readiness of 
employees in 3 aspects as follows: reasoning and objectives, organizational structure, and 
efficiency at the highest level 
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บทน า 
ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา 
 ในปัจจุบนั การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ก าลงัเผชญิกบัความทา้ทายในการด าเนินธุรกจิทีส่ าคญั ซึ่ง
ไดร้บัผลกระทบจากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก อนัเกดิจากความเจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลยทีีม่ ี
บทบาทส าคญัในการผลกัดนัธุรกจิในทุกภาคส่วนใหก้า้วเขา้สูยุ่คดจิทิลัอยา่งเตม็ตวั โดยในสว่นของภาค
ธุรกจิพลงังาน รูปแบบการผลติและการจ าหน่ายไฟฟ้าจะเริม่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อรองรบัตลาดการซื้อ
ขายไฟฟ้าเสร ีเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการปฏริูปประเทศดา้นพลงังาน ซึ่งส่งผลใหก้ลุ่มลูกคา้ของ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคบางรายอาจเปลี่ยนสถานะจากการเป็นผูซ้ื้อไฟฟ้าไปเป็นผูผ้ลติไฟฟ้าใชเ้อง โดย
ก าลงัไฟฟ้าทีเ่หลอืจากการผลติเพือ่ใชเ้องนัน้ จะน าเขา้สูร่ะบบเพื่อการจ าหน่ายต่อผูบ้รโิภคไฟฟ้ารายอื่น
ต่อไป การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จงึต้องเผชญิกบัการแข่งขนัที่เพิม่ขึ้นในอนาคตอนัใกล้น้ี รวมทัง้การมี



โครงสรา้งองคก์รทีม่ขีนาดใหญ่ ท าใหม้คีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งปรบัวถิกีารด าเนินธุรกจิเพื่อเพิม่ศกัยภาพ
ขององคก์รใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลง และรองรบัอุตสาหกรรมพลงังาน 
 แม้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะมีการวางแนวทางยุทธศาสตร์ในการพฒันาทุนมนุษย์ของ
องคก์ารแลว้กต็าม แต่ยงัตอ้งหาแนวทางเพือ่สง่เสรมิหรอืสนบัสนุนใหพ้นกังานเกดิความรกั ความผกูพนั 
และทุม่เทในการท าใหก้บัองคก์าร เพือ่ใหอ้งคก์ารจะไดป้ระสบความส าเรจ็ตามเป้าหมายทีว่างไว ้ภายใต้
สภาวะการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิทีเ่กดิขึน้อยูต่ลอดเวลาไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื 
 อน่ึง เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยดีจิทิลัและเพื่อใหก้ารด าเนินงานภายใต้
ยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ประสบความส าเรจ็ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจงึไดม้กีารก าหนด
กรอบโครงสรา้งองคก์รใหม่ตัง้แต่ปี 2563-2567 ไว ้3 ระยะ คอื ระยะ Immediate ต.ค. 2563 – ก.ย. 
2565, ระยะ Interim ต.ค. 2565 – ก.ย. 2567 และ ระยะสมบูรณ์ ต.ค. 2567 เป็นตน้ไป (รายงาน
ประจ าปี 2564 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค) 
 การเตรยีมความพรอ้มของบุคลากรในดา้นทกัษะความสามารถทีจ่ าเป็นตอ้งใชใ้นงานต่าง ๆ ใน
โครงสร้างองค์กรในระยะสมบูรณ์ เพื่อรองรบังานใหม่ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจ าเป็นต้องมีทักษะ ความรู ้
ความสามารถ และสมรรถนะใหม ่ๆ โดยเฉพาะทกัษะดา้นดจิทิลั นวตักรรม การวจิยัและการพฒันา และ
การตลาด เพื่อมารองรบังานดงักล่าว ดงันัน้ หาก กฟภ. น าโครงสรา้งองคก์รในระยะสมบูรณ์มาปรบัใช้
ทนัทีอาจท าให้ไม่สามารถเตรยีมบุคลากรที่มคีวามพร้อมในทกัษะ ความรู้ และสมรรถนะใหม่ๆ ได้
ทนัทว่งท ีและอาจสง่ผลใหก้ารด าเนินงานขาดประสทิธภิาพตามทีไ่ดต้ัง้เอาไว ้การวางแผนก่อนการปรบั
ใชโ้ครงสรา้งองค์กรระยะสมบูรณ์จงึช่วยใหบุ้คลากรของ กฟภ. สามารถเตรยีมความพรอ้มและพฒันา
ความรูแ้ละสมรรถนะส าหรบังานใหม่ๆ โดยการเริม่จาก การใหพ้นักงานในองคก์รไดร้บัรูแ้ละรบัทราบ
เหตุผลและความจ าเป็นในการปรบัโครงสรา้งองค์กร รวมทัง้สิง่ที่คาดหวงัหลงัจากการปรบัโครงสรา้ง
องค์กร ทัง้น้ีได้มกีารสื่อสารจากผู้บรหิารระดบัสูง เกี่ยวกบัการปรบัโครงสรา้งองค์กรมาแล้ว ตัง้แต่ปี 
2563 
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 1. เพือ่ศกึษาปัจจยัสว่นบุคคล ของพนกังานการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคในจงัหวดัเชยีงราย 
 2. เพื่อศกึษาปัจจยัระดบัความรูแ้ละความเขา้ใจในการปรบัโครงสรา้งองคก์ร ของพนักงานการ
ไฟฟ้าสว่นภมูภิาคในจงัหวดัเชยีงราย 
 3. เพือ่ศกึษาระดบัความพรอ้มของพนกังานการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคในจงัหวดัเชยีงราย 
 4. เพื่อเปรยีบเทยีบระดบัความพรอ้มของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคในจงัหวดัเชยีงราย 
เพือ่รองรบัการปรบัโครงสรา้งองคก์รในปี 2565 โดยจ าแนกตามปัจจยัสว่นบุคคล 
 5. เพื่อศกึษาระดบัความรูแ้ละความเขา้ใจในการปรบัโครงสรา้งองค์กร ที่ส่งผลต่อระดบัความ
พรอ้มของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคในจงัหวดัเชยีงราย เพื่อรองรบัการปรบัโครงสรา้งองคก์รในปี 
2565 
 



สมมติฐานการวิจยั 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนั จะมีผลต่อระดบัความพร้อมของพนักงานการไฟฟ้าส่วน
ภูมภิาคในจงัหวดัเชยีงราย เพือ่รองรบัการปรบัโครงสรา้งองคก์รในปี 2565 แตกต่างกนั 
 2. ปัจจยัระดบัความรูค้วามเขา้ใจในการปรบัโครงสรา้งองค์กร ส่งผลต่อระดบัความพรอ้มของ
พนกังานการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคในจงัหวดัเชยีงราย เพือ่รองรบัการปรบัโครงสรา้งองคก์รในปี 2565 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 การศึกษาวิจยัในครัง้น้ี มุ่งศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อความพร้อมของพนักงานการไฟฟ้าส่วน
ภูมภิาคในจงัหวดัเชยีงราย เพือ่รองรบัการปรบัโครงสรา้งองคก์รในปี 2565 โดยผูว้จิยัไดก้ าหนดขอบเขต
การวจิยั ดงัน้ี 
 1. ตวัแปรตน้ คอื ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความพรอ้มของพนกังานการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคในจงัหวดั
เชยีงราย ดงัน้ี 
       1.1 ปัจจยัสว่นบุคคล  ประกอบดว้ย เพศ, อายุ, ระดบัการศกึษา, ต าแหน่งงาน, ระยะเวลาใน
การปฏบิตังิาน, อตัราเงนิเดอืน และ การไฟฟ้าจุดรวมงานทีส่งักดั  
  1.2 ปัจจยัระดบัความรูแ้ละความเขา้ใจในการปรบัโครงสรา้งองคก์ร 
 2 ตวัแปรตาม คอื ระดบัความพรอ้มของพนกังานการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคในจงัหวดัเชยีงราย เพื่อ
รองรบัการปรบัโครงสรา้งองคก์รในปี 2565 

 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ี คอื พนักงานและลูกจา้ง ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคในจงัหวดั
เชยีงราย จ านวน 499 คน (งานบุคคลการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 1 ภาคเหนือ , 30 มถุินายน 2565) 
ผูว้จิยัจงึก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างตามทฤษฎขีอง ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1967) โดย
ก าหนดค่าระดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตวัอย่างที่ยอมรบัได ้รอ้ยละ 
0.05 ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 223 คน โดยสามารถเกบ็แบบสอบถามไดจ้รงิจ านวน 240 คน  

 ขอบเขตด้านพืน้ท่ี  
 การศกึษางานวจิยัในครัง้น้ี พืน้ทีใ่นการเกบ็ขอ้มลูคอื การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคในจงัหวดัเชยีงราย 
ซึ่งแบ่งออกเป็น การไฟฟ้าจุดรวมงาน จ านวน 4 แห่ง การไฟฟ้าสาขา จ านวน 9 แห่ง และการไฟฟ้า
สาขายอ่ย จ านวน 10 แหง่ 

 ขอบเขตระยะเวลา 
  ในการด าเนินการศกึษาวจิยัในครัง้น้ี  ระยะเวลาตัง้แต่เดอืน เมษายน 2565 ถงึ กรกฎาคม 
2565 รวมประมาณ 4 เดอืน 
 



แนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบคุคล 
 ปัจจยัสว่นบุคคล คอื ภูมหิลงัเฉพาะบุคคล (Personal Background) หรอืลกัษณะชวีประวตัขิอง
แต่ละบุคคล (Biographical Characteristics) เป็นลกัษณะสว่นตวัของบุคคล ไดแ้ก่ อายุ เพศ สถานภาพ
สมรสและความมอีาวุโสในงาน เป็นตน้ ปัจจยัเหล่าน้ีสง่ผลต่อพฤตกิรรมการท างานของบุคคล Hom & 
Gaertner ,2000 (อา้งถงึใน อุมาพร  บุญทอง, 2559) และยงัเป็นขอ้มลูทีใ่ชใ้นการคดัเลอืกบุคคลากรเขา้
มาท างานในองคก์ร โดยคุณสมบตัทิางดา้นประชากรศาสตรจ์ะเป็นตวัวดัถงึระดบัความรูค้วามสามารถ
ของพนกังาน (ศริวิรรณ เสรรีตัน์ :2538) 
 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพร้อม 
 ทฤษฎคีวามพรอ้มของ ทฤษฎคีวามพรอ้มของ Hersey and Blanchard (อา้งถงึใน ปารชิาต ิ 
สมใจ, 2556, หน้า 7) มอีงคป์ระกอบหลกัอยู ่2 ดา้น คอื ความสามรถ (Ability) ประกอบดว้ย ความรู ้
ความเขา้ใจ ทกัษะ และประสบการณ์ สว่นอกีดา้นคอื ความเตม็ใจ (Willingness) ประกอบดว้ย การให้
ค ามัน่สญัญา หรอื ความผกูพนั แรงจงูใจในการท างาน และความมัน่คง 
 ความพรอ้มเป็นความสามารถตกลงใจ ความปรารถนาและความสามารถทีจ่ะเขา้ร่วมกจิกรรม 
ความพรอ้มเกดิจากลกัษณะทางวุฒภิาวะ ประสบการณ์และอารมณ์ ความพรอ้มจงึเป็นการพฒันาคนให้
มคีวามสามารถท ากจิกรรมนัน้ Good, 1973 (อา้งถงึใน นวรตัน์ สอยเหลอืง, 254, หน้า 17) 
 หน่ึงในปัจจยัหลกัที่ท าใหอ้งค์การจะประสบความส าเรจ็หรอืล้มเหลวในการผลกัดนัใหเ้กดิการ
เปลี่ยนแปลงตามทีอ่งคก์ารต้องการไดน้ัน้ กค็อืความพรอ้มส าหรบัการเปลี่ยนแปลง (Readiness for 
Change) ของบุคลากรในองค์การ ซึ่งมบีทบาทส าคญัในการด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ เพื่อผลกัดนัให้
เปลี่ยนแปลงในองคก์รนัน่เอง (Pellettiere, 2006 : 39 อา้งถงึใน สุปัญญดา  สุนทรนนธ์) โดยความ
พรอ้มส าหรบัการเปลีย่นแปลง สรุปได ้2 ประเภท คอื ความพรอ้มส าหรบัการเปลีย่นแปลงระดบับุคคล 
หมายถงึ ความปรารถนาแรงจงูใจและจุดมุง่หมายทีส่มาชกิในองคก์ารมตี่อการเปลีย่นแปลง ความพรอ้ม
ส าหรบัความเปลีย่นแปลงเป็นความเชื่อของพนักงานทีเ่หน็ว่า ความเปลีย่นแปลงนัน้ เป็นสิง่จ าเป็นและ
เห็นคุณค่าต่อการเปลี่ยนแปลงนัน้ และ ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงในระดบัองค์การ หมายถึง 
ความสามารถขององคก์ารทัง้ในเชงิสงัคมเทคโนโลย ีหรอื ความคดิเชงิระบบในความพยายามน าเอาสิง่
ใหม ่ๆ เขา้มาในองคก์าร และเพือ่เปลีย่นแปลงองคก์ารในรปูแบบต่าง ๆ  
 
 แนวคิดเก่ียวกบัความรู้ความเข้าใจ 
 ความรู ้หมายถงึ พฤตกิรรมและสถานการณ์ต่าง ๆ ซึง่เน้นการจ า ไมว่่าจะเป็นการระลกึถงึหรอื
ระลกึไดก้ต็าม เป็นสภาพการณ์ทีเ่กดิขึน้สบืเน่ืองมาจากการเรยีนรูโ้ดยเริม่ตน้จากการรวบรวมสาระต่าง 
ๆ จนกระทัง่พฒันาไปสู่ข ัน้ที่มคีวามสลบัซบัซ้อนยิง่ขึ้น โดยความรู้น้ีอาจแยกออกเ ป็นเฉพาะสิง่และ
ความรูเ้รือ่งสากล  



 ความเขา้ใจ เป็นขัน้ตอนทีส่ าคญัของการสื่อความหมายโดยอาศยัความสามารถทางสมองและ
ทกัษะ ซึง่อาจจะกระท าไดโ้ดยการใชป้ากเปล่า ขอ้เขยีน ภาษา หรอืสญัลกัษณ์ต่าง ๆ โดยการท าความ
เขา้ใจนัน้อาจไมม่ผีลสมบูรณ์เสมอไป ส าหรบัพฤตกิรรม ความเขา้ใจแบ่งไดเ้ป็น 3 รปูแบบ คอื การแปล
ความ การตีความ และการสรุปอ้างอิง ซึ่งมคีวามสอดคล้องกบัที่ ศิพล รื่นใจชน (2549) ได้ให้
ความหมายของค าวา่ ความรูต้ามพจนานุกรมทางการศกึษา (Dictionary of Education) ของกู๊ด (Good, 
1973) วา่เป็นขอ้เทจ็จรงิ กฎเกณฑแ์ละรายละเอยีดต่าง ๆ ทีม่นุษยไ์ดร้บัและเกบ็รวบรวมสะสมไว ้
   

วิธีด าเนินวิจยั 
 1. ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื พนักงานและลูกจา้งของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคในจงัหวดั
เชยีงราย ซึง่แบ่งออกเป็น การไฟฟ้าจุดรวมงาน จ านวน 4 แหง่ การไฟฟ้าสาขา จ านวน 9 แหง่ และการ
ไฟฟ้าสาขาย่อย จ านวน 10 แห่ง รวมจ านวนประชากรทัง้สิน้ 499 คน (แผนกบุคคลและสวสัดกิาร เขต 
1 ภาคเหนือ, 30 มถุินายน 2565 
 2. ก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง ตามสตูรของ Taro Yamane ซึง่จะไดจ้ านวนกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 223 
ตวัอยา่ง ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบไมอ่าศยัความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) แบบสะดวก 
(Convenience Sampling) 
 3. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลู คอื แบบสอบถามแบบปลายปิด ซึง่ประจ ากอบดว้ยขอ้ค าถาม 
24 ขอ้ โดยไดร้บัการตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content Validity) จากผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน และ
น าไปทดสอบความน่าเชื้อถือ (Reliability) ซึ่งจากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิอ์ ัลฟาครอนบาค 
(Cronbach’s Coefficient Alpha) ขอขอ้ค าถามในแบบสอบถามนัน้ มคี่าเท่ากบั 0.983 จงึถอืว่า
แบบสอบถามมรีะดบัความน่าเชื่อถอืทีด่ ีและยอดรบัไดใ้นการใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการวจิยั 
 4. การวเิคราะหข์อ้มลูขอ้สถติพิรรณนา ดว้ยค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ในสว่น
ของสถติอิา้งองิ ใชก้ารวเิคราะห ์การเปรยีบเทยีบความแตกต่างของตวัแปร 2 ตวัแปร ใชส้ถติ ิT-Test 
ตวัแปรมากกว่า 2 ตวัแปร ใชส้ถติ ิการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว One-Way ANOWA โดยใช ้
F-Test และการวเิคราะหอ์ทิธขิองปัจจยัระดบัความรูค้วามเขา้ใจ ดว้ยสถติิการวเิคราะหก์ารถดถอย
พหุคณู ดว้ยโปรแกรมวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติ ิ

 
ผลการวิจยั 

 จากผลการวิจยั ปัจจยัที่ส่งผลต่อความพร้อมของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคในจงัหวดั
เชยีงราย เพือ่รองรบัการปรบัโครงสรา้งองคก์รในปี 2565 สรุปผลไดด้งัน้ี 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มูลลกัษณะประชากร และปัจจยัระดบัความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการปรบั
โครงสรา้งองคก์ร กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั คอื พนกังานและลูกจา้ง ของการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคในจงัหวดั
เชียงราย จ านวน 499 คน จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
จ านวน 155 คน คดิเป็นรอ้ยละ 64.6 เพศหญงิ จ านวน 85 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.4  ส่วนใหญ่มอีาย ุ   
31 - 40 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 35.8 รองลงมา คอื อายุ 20 - 30 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 28.7 ส่วนอายุ 41 - 50 ปี 



และ อายุ 51-60 ปี มีจ านวนใกล้เคียงกัน คือ คิดเป็นร้อยละ 19.2 และ 16.3 ตามล าดับ ส าหรบั
การศกึษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสูงสุด คดิเป็นรอ้ยละ 64.2 จ านวน 
154 คน รองลงมา คอื ต ่ากว่าปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 27.5 จ านวน 66 คน และระดบัสงูกว่าปรญิญา
ตร ีจ านวน 20 คน  
 ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ มตี าแหน่งงานอยูใ่นระดบัปฏิบตังิาน คดิเป็นรอ้ยละ 58.8 จ านวน 
141 คน รองลงมา คอื ต าแหน่งผูบ้รหิาร คดิเป็นร้อยละ 17.5 จ านวน 42 คน ส่วนระดบัลูกจ้าง และ 
ระดบันกัวชิาการมจี านวนใกลเ้คยีงกนั คอื คดิเป็นรอ้ยละ 10.8 และ 12.9 ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถาม 
มรีะยะเวลาในการปฏบิตังิานอยู่ในช่วง 5-10 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 32.5 จ านวน 78 คน รองลงมาอยูใ่นช่วง 
น้อยกว่า 5 ปี คดิเป็นร้อยละ 28.7 จ านวน 69 คน ส่วนช่วง 11 -20 ปี และ มากกว่า 20 ปี มจี านวน
ใกล้เคียงกนั คือ คิดเป็นร้อยละ 19.2 และ 19.6 ตามล าดบั ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอตัรา
เงนิเดือนอยู่ในช่วง 15,000 - 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.5 จ านวน 114 คน รองลงมามอีตัรา
เงนิเดอืน มากกวา่ 30,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 26.3 จ านวน 63 คน สว่นอตัราเงนิเดอืน ต ่ากวา่ 15,000 
บาท และ 25,001 - 30,000 บาท มจี านวนใกลเ้คยีงกนั คอื คดิเป็นรอ้ยละ 13.8 และ 12.5  
 ส าหรบัการไฟฟ้าจุดรวมงานที่ส ังกดัของผู้ตอบแบบสอบถาม มจี านวนใกล้เคยีงกนั คอื การ
ไฟฟ้าสว่นภูมภิาคจงัหวดัเชยีงราย, การไฟฟ้าสว่นภูมภิาคอ าเภอแมส่าย, การไฟฟ้าสว่นภูมภิาคอ าเภอ
เทงิ และ การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคอ าเภอพาน คดิเป็นรอ้ยละ 27.9, 27.5, 24.2 และ 20.4 ตามล าดบั 
 จากการศกึษาปัจจยัระดบัความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการปรบัโครงสร้างองค์กร พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีระดบัความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรบัโครสร้างองค์กรในด้านเหตุผลและ
วตัถุประสงค์ ส่งผลต่อระดบัความพรอ้มของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคในจงัหวดัเชยีงราย เพื่อ
รองรบัการปรบัโครงสร้างองค์กรในปี 2565 มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย คือ 4.78 รองลงมา คือ ด้าน
ประสทิธภิาพ และ ดา้นโครงสรา้งองคก์ร มคี่าเฉลีย่ คอื 4.76 และ 4.74 ตามล าดบั อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 
ทัง้ 3 ดา้น 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน การเปรยีบเทยีบระดบัความพรอ้มของพนกังานการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค
ในจงัหวดัเชียงราย กับ ลักษณะปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ลักษณะปัจจยัส่วนบุคคล ไม่เป็นไปตาม
สมมตฐิานการวจิยั นัน่คอื ลกัษณะปัจจยัสว่นบุคคล ดา้นเพศ อายุ การศกึษา ต าแหน่งงาน ระยะเวลาใน
การปฏิบตัิงาน อตัราเงนิเดอืน และ การไฟฟ้าจุดรวมงานที่สงักดั จะส่งผลต่อระดบัความพร้อมของ
พนกังานเพือ่รองรบัการปรบัโครงสรา้งองคก์รในปี 2565 ไมแ่ตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน ปัจจยัระดบัความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโครงสรา้งองคก์ร ทัง้ 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นเหตุผลและวตัถุประสงค ์ดา้นโครงสรา้งองคก์ร และดา้นประสทิธภิาพ ส่งผลต่อระดบัความ
พรอ้มของพนกังานการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคในจงัหวดัเชยีงราย เพื่อรองรบัการปรบัโครงสรา้งองคก์ร ในปี 
2565 พบว่า ปัจจยัระดบัความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโครงสรา้งองคก์ร ทัง้ 3 ดา้น สง่ผลต่อระดบัความ
พรอ้มของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคในจงัหวดัเชยีงราย เพื่อรองรบัการปรับโครงสรา้งองคก์รในปี 
2565 มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมากที่สุด แสดงใหเ้หน็ว่า พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคใน
จงัหวดัเชยีงราย ค่อนขา้งมคีวามพรอ้มเพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งองคก์ร ซึง่เป็นสญัญาณว่า 



หากองคก์รมกีารประกาศใชโ้ครงสรา้งองคก์รรูปแบบใหม่ พนักงานส่วนใหญ่กพ็รอ้มทีจ่ะปรบัตวัใหเ้ขา้
กบัสภาพการท างานทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจยั ปัจจยัที่ส่งผลต่อความพร้อมของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคในจงัหวดั
เชยีงราย เพือ่รองรบัการปรบัโครงสรา้งองคก์รในปี 2565 สามารถอภปิรายผลไดด้งัน้ี 
 ตวัแปรปัจจยัสว่นบุคคลทีแ่ตกต่างกนั สง่ผลต่อระดบัความพรอ้มของพนกังาน ไมแ่ตกต่างกนั 
จากผลการวจิยั พบว่า พนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคในจงัหวดัเชยีงราย ทีต่อบแบบสอบถามทีม่ี
ปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อัตรา
เงนิเดอืน และการไฟฟ้าจุดรวมงานทีส่งักดั ทีแ่ตกต่างกนั ส่งผลต่อระดบัความพรอ้มของพนักงาน เพื่อ
รองรบัการปรบัโครงสรา้งองคก์รในปี 2565 โดยรวมไม่แตกต่างกนั หรอื ไม่ส่งผลต่อระดบัความพรอ้ม
ของพนกังานการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคในจงัหวดัเชยีงราย เพือ่รองรบัการปรบัโครงสรา้งองคก์รในปี 2565  
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อมราลกัษณ์ สุภาพนิิจ (2561) ไดศ้กึษางานวจิยั ปัจจยัทมีผีลต่อความพรอ้ม
ของนักบญัช ีเพื่อรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่า เพศและ
อายุทีแ่ตกต่างกนั ไมม่ผีลต่อความพรอ้มในการรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน และ นฤมล  สุมรรคา 
(2554) ได้ศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อความพร้อมของบุคลากรทางบัญชีเพื่อรองรบัประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซยีน : กรณีศกึษา สถานประกอบการ จงัหวดัสระบุร ีพบว่า เพศและอายุที่แตกต่างกนัไม่มผีลต่อ
ความพรอ้มของบุคลากรฯ แต่ไมส่อดคลอ้งกบัการศกึษาของ  Veerisa Chotiyaputta และ Naing Naing 
Win (2561) ไดศ้กึษางานวจิยั การวดัความพรอ้มของพนักงานทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลง กรณีศกึษา 
บรษิทั กขค ในประเทศพมา่ พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ดา้นอายุ ต าแหน่งงานในปัจจุบนั ระดบั
การศกึษา ประสบการณ์การท างาน และรายไดต้่อเดอืน ส่งผลต่อความพรอ้มของพนักงาน ทัง้น้ี อาจ
เน่ืองมาจาก ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ได้มกีารสื่อสารให้กบัผู้บรหิารและพนักงานได้รบัทราบ
เกีย่วกบัแผนการปรบัโครงสรา้งองคก์รมาแลว้ ตัง้แต่ปี 2563 
 ตวัแปรปัจจยัระดบัความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโครงสรา้งองคก์ร สง่ผลต่อระดบัความพร้อมของ
พนักงาน จากผลการวิจัย พบว่า พนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในจังหวัดเชียงราย ที่ตอบ
แบบสอบถาม มรีะดบัความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการปรบัโครงสรา้งองค์กร โดยรวม มรีะดบัมากทีสุ่ด 
หมายถึง ปัจจยัระดบัความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับโครสร้างองค์กร ส่งผลต่อระดบัความพร้ อมของ
พนักงาน ทัง้น้ีเกดิจาก พนักงานส่วนมาก ไดร้บัรู ้และรบัทราบเกี่ยวกบัแผนการปรบัโครงสรา้งองคก์ร
ของการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคมาบา้งแลว้ ตัง้แต่ปี 2563 โดยผูว้่าการการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค ไดม้กีารสื่อสาร
ใหก้บัผูบ้รหิารและพนักงานไดร้บัทราบแลว้ เพยีงแต่ยงัไม่ประกาศใช้โครงสรา้งองคก์รใหม่ทัว่ประเทศ 
เมื่อวเิคราะห์เป็นรายด้านแล้ว พบว่า ปัจจยัระดบัความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัโครงสรา้งองค์กร ทัง้ 3 
ดา้น พบว่าอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ในระดบัคะแนนเฉลีย่ทีใ่กลเ้คยีงกนั ทัง้นี้ปัจจยัระดบัความรูค้วามเขา้ใจ
เกีย่วกบัโครงสรา้งองคก์ร โดยรวมมคีวามสมัพนัธก์นัทางบวกกบัระดบัความพรอ้มของพนกังานโดยรวม 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎคีวามพรอ้มของ Hersey and Blanchard มี



องคป์ระกอบหลกัอยู่ 2 ดา้น คอื ความสามรถ (Ability) ประกอบดว้ย ความรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะ และ
ประสบการณ์ อกีดา้นคอื ความเต็มใจ (Willingness) ประกอบดว้ย การใหค้ ามัน่สญัญา หรอื ความ
ผกูพนั แรงจูงใจในการท างาน และความมัน่คง ทัง้นี้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปณิธ ีอ าพนพนารตัน์ 
(2558) ไดศ้กึษาเรื่อง ปัจจยัทีส่่งผลต่อความพรอ้มในการเปลีย่นแปลงของพนักงานสายงานวชิาการใน
กลุ่มมหาวทิยาลยัเทคโนโลย ีราชมงคลในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า ความพรอ้มต่อการ
เปลี่ยนแปลง เป็นความสามารถและกระบวนการทางปัญญาที่ท าใหพ้นักงานเกดิความเชื่อและความ
ตัง้ใจในการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทัง้ด้านบุคคลและด้านองค์กร เพื่อให้สามารถด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงได้ และ โชติรส รตันมญูณ (2557) ศึกษาเรื่องการวเิคราะห์การเปลี่ยนแปลงในองค์กร
กรณีศกึษาการปรบัลดขนาดองคก์รแห่งหน่ึง ในประเทศไทย พบว่า ปัจจยัทีม่สี่วนสนับสนุนใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลง ไดแ้ก่ผูน้ า , การสื่อสาร, การเหน็อกเหน็ใจ, ความรู,้ ทศันคตสิว่นบุคคล, และพืน้ฐานของ
บุคคล และ ปุณณพร  เขียวข า (2545) ได้ศึกษางานวิจัย ปัจจัยที่มีความสมัพนัธ์ต่อทศันคติของ
พนักงานกสกิรไทย ทีม่ตี่อการปรบัโครงสรา้งองคก์ร พบว่า ปัจจยัดา้นความรูค้วามเขา้ใจในโครงสรา้ง
ของธนาคาร ความพงึพอใจในการท างาน และบทบาทในการท างาน มคีวามสมัพนัธ์กบัทศันคติของ
พนกังานทีม่ตี่อการปรบัเปลีย่นโครงสรา้งองคก์ร 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัน้ี เป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคในจงัหวดัเชยีงราย เท่านัน้ 
โดยพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคทัว่ประเทศ มจี านวนมากถงึ 20,000 คน ซึ่งกลุ่มตวัอย่างทีไ่ด ้
จงึไม่สามารถใชเ้ป็นตวัแทนขององคก์รอย่างแทจ้รงิได ้ดงันัน้ ในงานวจิยัในอนาคต จงึควรศกึษากลุ่ม
ตวัอยา่งใหม้ากขึน้ เพือ่ใหค้รอบคลุมจ านวนประชากรทัง้หมดในองคก์ร 
 2. ควรศึกษาปัจจยัอื่นที่ส่งผลต่อระดบัความพร้อมของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เพื่อ
รองรบัการปรบัโครงสรา้งองคก์ร 
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