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บทคัดย่อ
การศึกษานี้ มีว ตั ถุ ประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบระดับความพร้อมของพนักงานการไฟฟ้ าส่ว น
ภูมภิ าคในจังหวัดเชียงราย จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล และ เพื่อศึกษาระดับความรูแ้ ละความเข้าใจใน
การปรับโครงสร้างองค์กร ที่ส่งผลต่อระดับความพร้อมของพนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคในจังหวัด
เชียงราย เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างองค์กรในปี 2565 จากกลุ่มตัวอย่างพนักงานและลูกจ้างของการ
ไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคในจังหวัดเชียงราย จานวน 240 คน โดยใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะ
เป็ น (Non-Probability Sampling) แบบสะดวก (Convenience Sampling) เครื่องมือทีใ่ ช้ในการรวบรวม
ข้อมูลคือ แบบสอบถาม โดยมีคา่ ความเชื่อมันที
่ ร่ ะดับ 0.05 สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบความแตกต่างของตัวแปร 2 ตัว แปร ใช้สถิติ
T-Test ตัวแปรมากกว่า 2 ตัวแปร ใช้สถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA
โดยใช้ F-Test และการวิเคราะห์อทิ ธิของปั จจัยระดับความรูค้ วามเข้าใจ ด้วยสถิติ การวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคณ
ู
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศ ชาย มีอายุอยู่ในช่วง 31 - 40 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญ ญาตรี มีต าแหน่ ง งานอยู่ใ นระดับ ปฏิบ ัติง าน ระยะเวลาในการปฏิบ ัติงานอยู่ใ นช่ว ง 5 - 10 ปี
ผลการวิจ ัย พบว่ า ปั จ จัย ส่ว นบุ ค คลที่แ ตกต่ า งกัน นัน้ ไม่ส่ง ผลต่ อ ระดับ ความพร้อ มของพนัก งาน
เนื่องจาก ผูว้ า่ การการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค ได้มกี ารสือ่ สารให้กบั ผูบ้ ริหารและพนักงานได้รบั ทราบเกีย่ วกับ
แผนการปรับโครงสร้างองค์กรมาแล้ว ตัง้ แต่ปี 2563 และปั จจัยระดับความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการปรับ
โครงสร้างองค์กร มีผลต่อระดับความพร้อมของพนักงาน ทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเหตุผลวัตถุประสงค์
ด้านโครงสร้างองค์กร และด้านประสิทธิภาพ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
คาสาคัญ : ความรูค้ วามเข้าใจ, ความพร้อมในการเปลีย่ นแปลง, การปรับโครงสร้างองค์กร
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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
Keywords: Cognition, Readiness to Change, Reorganization
บทนา
ที่มาและความสาคัญของปัญหา
ในปั จจุบนั การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค กาลังเผชิญกับความท้าทายในการดาเนินธุรกิจทีส่ าคัญ ซึ่ง
ได้รบั ผลกระทบจากปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอก อันเกิดจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทม่ี ี
บทบาทสาคัญในการผลักดันธุร กิจในทุกภาคส่วนให้กา้ วเข้าสูย่ ุคดิจทิ ลั อย่างเต็มตัว โดยในส่วนของภาค
ธุรกิจพลังงาน รูปแบบการผลิตและการจาหน่ ายไฟฟ้ าจะเริม่ เปลี่ยนแปลงไป เพื่อรองรับตลาดการซื้อ
ขายไฟฟ้ าเสรี เพื่อให้สอดคล้องกับ นโยบายการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ซึ่งส่งผลให้กลุ่มลูกค้าของ
การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคบางรายอาจเปลี่ยนสถานะจากการเป็ นผูซ้ ้อื ไฟฟ้ าไปเป็ นผูผ้ ลิตไฟฟ้ าใช้เอง โดย
กาลังไฟฟ้ าทีเ่ หลือจากการผลิตเพือ่ ใช้เองนัน้ จะนาเข้าสูร่ ะบบเพื่อการจาหน่ายต่อผูบ้ ริโภคไฟฟ้ ารายอื่น
ต่อไป การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค จึงต้องเผชิญกับการแข่งขันที่เพิม่ ขึ้นในอนาคตอันใกล้น้ี รวมทัง้ การมี

โครงสร้างองค์กรทีม่ ขี นาดใหญ่ ทาให้มคี วามจาเป็ นทีจ่ ะต้องปรับวิถกี ารดาเนินธุรกิจเพื่อเพิม่ ศักยภาพ
ขององค์กรให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง และรองรับอุตสาหกรรมพลังงาน
แม้ว่า การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิภ าค จะมีก ารวางแนวทางยุท ธศาสตร์ใ นการพัฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ข อง
องค์การแล้วก็ตาม แต่ยงั ต้องหาแนวทางเพือ่ ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้พนักงานเกิดความรัก ความผูกพัน
และทุม่ เทในการทาให้กบั องค์การ เพือ่ ให้องค์การจะได้ประสบความสาเร็จตามเป้ าหมายทีว่ างไว้ ภายใต้
สภาวะการเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจทีเ่ กิดขึน้ อยูต่ ลอดเวลาได้อย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น
อนึ่ง เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และเพื่อให้การดาเนินงานภายใต้
ยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค ประสบความสาเร็จ การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคจึงได้มกี ารกาหนด
กรอบโครงสร้างองค์กรใหม่ตงั ้ แต่ปี 2563-2567 ไว้ 3 ระยะ คือ ระยะ Immediate ต.ค. 2563 – ก.ย.
2565, ระยะ Interim ต.ค. 2565 – ก.ย. 2567 และ ระยะสมบูรณ์ ต.ค. 2567 เป็ นต้นไป (รายงาน
ประจาปี 2564 การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค)
การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในด้านทักษะความสามารถทีจ่ าเป็ นต้องใช้ในงานต่าง ๆ ใน
โครงสร้า งองค์ก รในระยะสมบู ร ณ์ เพื่อ รองรับ งานใหม่ ท่ีจ ะเกิด ขึ้น ซึ่ง จ าเป็ น ต้อ งมีท ัก ษะ ความรู้
ความสามารถ และสมรรถนะใหม่ ๆ โดยเฉพาะทักษะด้านดิจทิ ลั นวัตกรรม การวิจยั และการพัฒนา และ
การตลาด เพื่อมารองรับงานดังกล่าว ดังนัน้ หาก กฟภ. นาโครงสร้างองค์กรในระยะสมบูรณ์มาปรับใช้
ทันทีอาจทาให้ไม่สามารถเตรียมบุคลากรที่มคี วามพร้อมในทักษะ ความรู้ และสมรรถนะใหม่ๆ ได้
ทันท่วงที และอาจส่งผลให้การดาเนินงานขาดประสิทธิภาพตามทีไ่ ด้ตงั ้ เอาไว้ การวางแผนก่อนการปรับ
ใช้โครงสร้างองค์กรระยะสมบูรณ์จงึ ช่วยให้บุคลากรของ กฟภ. สามารถเตรียมความพร้อมและพัฒนา
ความรูแ้ ละสมรรถนะสาหรับงานใหม่ๆ โดยการเริม่ จาก การให้พนักงานในองค์กรได้รบั รูแ้ ละรับทราบ
เหตุผลและความจาเป็ นในการปรับโครงสร้างองค์กร รวมทัง้ สิง่ ที่คาดหวังหลังจากการปรับโครงสร้าง
องค์กร ทัง้ นี้ได้มกี ารสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูง เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างองค์กรมาแล้ว ตัง้ แต่ปี
2563
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพือ่ ศึกษาปั จจัยส่วนบุคคล ของพนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคในจังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาปั จจัยระดับความรูแ้ ละความเข้าใจในการปรับโครงสร้างองค์กร ของพนักงานการ
ไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคในจังหวัดเชียงราย
3. เพือ่ ศึกษาระดับความพร้อมของพนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคในจังหวัดเชียงราย
4. เพื่อเปรียบเทียบระดับความพร้อมของพนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคในจังหวัดเชียงราย
เพือ่ รองรับการปรับโครงสร้างองค์กรในปี 2565 โดยจาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
5. เพื่อศึกษาระดับความรูแ้ ละความเข้าใจในการปรับโครงสร้างองค์กร ที่ส่งผลต่อระดับความ
พร้อมของพนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคในจังหวัดเชียงราย เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างองค์กรในปี
2565

สมมติ ฐานการวิ จยั
1. ปั จจัยส่ว นบุ คคลที่แตกต่ างกัน จะมี ผลต่ อระดับความพร้อมของพนักงานการไฟฟ้ าส่ว น
ภูมภิ าคในจังหวัดเชียงราย เพือ่ รองรับการปรับโครงสร้างองค์กรในปี 2565 แตกต่างกัน
2. ปั จจัยระดับความรูค้ วามเข้าใจในการปรับโครงสร้างองค์กร ส่งผลต่อระดับความพร้อมของ
พนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคในจังหวัดเชียงราย เพือ่ รองรับการปรับโครงสร้างองค์กรในปี 2565
ขอบเขตของการวิ จยั
ขอบเขตด้านเนื้ อหา
การศึก ษาวิจ ยั ในครัง้ นี้ มุ่ง ศึก ษาปั จ จัย ที่ส่ง ผลต่ อ ความพร้อ มของพนัก งานการไฟฟ้ า ส่ว น
ภูมภิ าคในจังหวัดเชียงราย เพือ่ รองรับการปรับโครงสร้างองค์กรในปี 2565 โดยผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขอบเขต
การวิจยั ดังนี้
1. ตัวแปรต้น คือ ปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อความพร้อมของพนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคในจังหวัด
เชียงราย ดังนี้
1.1 ปั จจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, ตาแหน่งงาน, ระยะเวลาใน
การปฏิบตั งิ าน, อัตราเงินเดือน และ การไฟฟ้ าจุดรวมงานทีส่ งั กัด
1.2 ปั จจัยระดับความรูแ้ ละความเข้าใจในการปรับโครงสร้างองค์กร
2 ตัวแปรตาม คือ ระดับความพร้อมของพนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคในจังหวัดเชียงราย เพื่อ
รองรับการปรับโครงสร้างองค์กรในปี 2565
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ พนั กงานและลูกจ้าง ของการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคในจังหวัด
เชียงราย จานวน 499 คน (งานบุคคลการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคเขต 1 ภาคเหนือ , 30 มิถุนายน 2565)
ผูว้ จิ ยั จึงกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามทฤษฎีของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1967) โดย
กาหนดค่าระดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ ร้อยละ
0.05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 223 คน โดยสามารถเก็บแบบสอบถามได้จริงจานวน 240 คน
ขอบเขตด้านพืน้ ที่
การศึกษางานวิจยั ในครัง้ นี้ พืน้ ทีใ่ นการเก็บข้อมูลคือ การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคในจังหวัดเชียงราย
ซึ่งแบ่งออกเป็ น การไฟฟ้ าจุดรวมงาน จานวน 4 แห่ง การไฟฟ้ าสาขา จานวน 9 แห่ง และการไฟฟ้ า
สาขาย่อย จานวน 10 แห่ง
ขอบเขตระยะเวลา
ในการดาเนินการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ ระยะเวลาตัง้ แต่เดือน เมษายน 2565 ถึง กรกฎาคม
2565 รวมประมาณ 4 เดือน

แนวคิ ดและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล
ปั จจัยส่วนบุคคล คือ ภูมหิ ลังเฉพาะบุคคล (Personal Background) หรือลักษณะชีวประวัตขิ อง
แต่ละบุคคล (Biographical Characteristics) เป็ นลักษณะส่วนตัวของบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพ
สมรสและความมีอาวุโสในงาน เป็ นต้น ปั จจัยเหล่านี้สง่ ผลต่อพฤติกรรมการทางานของบุคคล Hom &
Gaertner ,2000 (อ้างถึงใน อุมาพร บุญทอง, 2559) และยังเป็ นข้อมูลทีใ่ ช้ในการคัดเลือกบุคคลากรเข้า
มาทางานในองค์กร โดยคุณสมบัตทิ างด้านประชากรศาสตร์จะเป็ นตัววัดถึงระดับความรูค้ วามสามารถ
ของพนักงาน (ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ :2538)
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพร้อม
ทฤษฎีความพร้อมของ ทฤษฎีความพร้อมของ Hersey and Blanchard (อ้างถึงใน ปาริชาติ
สมใจ, 2556, หน้า 7) มีองค์ประกอบหลักอยู่ 2 ด้าน คือ ความสามรถ (Ability) ประกอบด้วย ความรู้
ความเข้าใจ ทักษะ และประสบการณ์ ส่วนอีกด้านคือ ความเต็มใจ (Willingness) ประกอบด้วย การให้
คามันสั
่ ญญา หรือ ความผูกพัน แรงจูงใจในการทางาน และความมันคง
่
ความพร้อมเป็ นความสามารถตกลงใจ ความปรารถนาและความสามารถทีจ่ ะเข้าร่วมกิจกรรม
ความพร้อมเกิดจากลักษณะทางวุฒภิ าวะ ประสบการณ์และอารมณ์ ความพร้อมจึงเป็ นการพัฒนาคนให้
มีความสามารถทากิจกรรมนัน้ Good, 1973 (อ้างถึงใน นวรัตน์ สอยเหลือง, 254, หน้า 17)
หนึ่งในปั จจัยหลักที่ทาให้องค์การจะประสบความสาเร็จหรือล้มเหลวในการผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงตามทีอ่ งค์การต้องการได้นัน้ ก็คอื ความพร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลง (Readiness for
Change) ของบุคลากรในองค์การ ซึ่งมีบทบาทสาคัญในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อผลักดันให้
เปลี่ยนแปลงในองค์กรนัน่ เอง (Pellettiere, 2006 : 39 อ้างถึงใน สุปัญญดา สุนทรนนธ์) โดยความ
พร้อมสาหรับการเปลีย่ นแปลง สรุปได้ 2 ประเภท คือ ความพร้อมสาหรับการเปลีย่ นแปลงระดับบุคคล
หมายถึง ความปรารถนาแรงจูงใจและจุดมุง่ หมายทีส่ มาชิกในองค์การมีต่อการเปลีย่ นแปลง ความพร้อม
สาหรับความเปลีย่ นแปลงเป็ นความเชื่อของพนักงานทีเ่ ห็นว่า ความเปลีย่ นแปลงนัน้ เป็ นสิง่ จาเป็ นและ
เห็นคุณค่าต่ อการเปลี่ยนแปลงนัน้ และ ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงในระดับองค์การ หมายถึง
ความสามารถขององค์การทัง้ ในเชิงสังคมเทคโนโลยี หรือ ความคิดเชิงระบบในความพยายามนาเอาสิง่
ใหม่ ๆ เข้ามาในองค์การ และเพือ่ เปลีย่ นแปลงองค์การในรูปแบบต่าง ๆ
แนวคิ ดเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ
ความรู้ หมายถึง พฤติกรรมและสถานการณ์ต่าง ๆ ซึง่ เน้นการจา ไม่ว่าจะเป็ นการระลึกถึงหรือ
ระลึกได้กต็ าม เป็ นสภาพการณ์ทเ่ี กิดขึน้ สืบเนื่องมาจากการเรียนรูโ้ ดยเริม่ ต้นจากการรวบรวมสาระต่าง
ๆ จนกระทังพั
่ ฒนาไปสู่ขนั ้ ที่มคี วามสลับซับซ้อนยิง่ ขึ้น โดยความรู้น้ีอาจแยกออกเป็ นเฉพาะสิง่ และ
ความรูเ้ รือ่ งสากล

ความเข้าใจ เป็ นขัน้ ตอนทีส่ าคัญของการสื่อความหมายโดยอาศัยความสามารถทางสมองและ
ทักษะ ซึง่ อาจจะกระทาได้โดยการใช้ปากเปล่า ข้อเขียน ภาษา หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ โดยการทาความ
เข้าใจนัน้ อาจไม่มผี ลสมบูรณ์เสมอไป สาหรับพฤติกรรม ความเข้าใจแบ่งได้เป็ น 3 รูปแบบ คือ การแปล
ความ การตีความ และการสรุปอ้างอิง ซึ่งมีความสอดคล้องกับที่ ศิพล รื่นใจชน (2549)
ได้ให้
ความหมายของคาว่า ความรูต้ ามพจนานุ กรมทางการศึกษา (Dictionary of Education) ของกู๊ด (Good,
1973) ว่าเป็ นข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์และรายละเอียดต่าง ๆ ทีม่ นุษย์ได้รบั และเก็บรวบรวมสะสมไว้
วิ ธีดาเนิ นวิ จยั
1. ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ พนักงานและลูกจ้างของการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคในจังหวัด
เชียงราย ซึง่ แบ่งออกเป็ น การไฟฟ้ าจุดรวมงาน จานวน 4 แห่ง การไฟฟ้ าสาขา จานวน 9 แห่ง และการ
ไฟฟ้ าสาขาย่อย จานวน 10 แห่ง รวมจานวนประชากรทัง้ สิน้ 499 คน (แผนกบุคคลและสวัสดิการ เขต
1 ภาคเหนือ, 30 มิถุนายน 2565
2. กาหนดกลุ่มตัวอย่าง ตามสูตรของ Taro Yamane ซึง่ จะได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง จานวน 223
ตัวอย่าง ใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ น (Non-Probability Sampling) แบบสะดวก
(Convenience Sampling)
3. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามแบบปลายปิ ด ซึง่ ประจากอบด้วยข้อคาถาม
24 ข้อ โดยได้รบั การตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) จากผูเ้ ชีย่ วชาญ 3 ท่าน และ
น าไปทดสอบความน่ า เชื้อ ถือ (Reliability) ซึ่ง จากการวิเ คราะห์ค่ า สัม ประสิท ธิอ์ ัล ฟาครอนบาค
(Cronbach’s Coefficient Alpha) ขอข้อคาถามในแบบสอบถามนัน้ มีค่าเท่ากับ 0.983 จึงถือว่า
แบบสอบถามมีระดับความน่าเชื่อถือทีด่ ี และยอดรับได้ในการใช้เป็ นเครือ่ งมือในการวิจยั
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูลข้อสถิตพิ รรณนา ด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ในส่วน
ของสถิตอิ า้ งอิง ใช้การวิเคราะห์ การเปรียบเทียบความแตกต่างของตัวแปร 2 ตัวแปร ใช้สถิติ T-Test
ตัวแปรมากกว่า 2 ตัวแปร ใช้สถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOWA โดยใช้
F-Test และการวิเคราะห์อทิ ธิของปั จ จัยระดับความรูค้ วามเข้าใจ ด้วยสถิติการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคณ
ู ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
ผลการวิ จยั
จากผลการวิจยั ปั จจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมของพนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคในจังหวัด
เชียงราย เพือ่ รองรับการปรับโครงสร้างองค์กรในปี 2565 สรุปผลได้ดงั นี้
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะประชากร และปั จจัยระดับความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการปรับ
โครงสร้างองค์กร กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั คือ พนักงานและลูกจ้าง ของการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคในจังหวัด
เชียงราย จานวน 499 คน จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ เป็ นเพศชาย
จานวน 155 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.6 เพศหญิง จานวน 85 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.4 ส่วนใหญ่มอี ายุ
31 - 40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 35.8 รองลงมา คือ อายุ 20 - 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 28.7 ส่วนอายุ 41 - 50 ปี

และ อายุ 51-60 ปี มีจ านวนใกล้เ คีย งกัน คือ คิด เป็ น ร้อ ยละ 19.2 และ 16.3 ตามล าดับ ส าหรับ
การศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีการศึกษาระดับปริญญาตรี สูงสุด คิดเป็ นร้อยละ 64.2 จานวน
154 คน รองลงมา คือ ต่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 27.5 จานวน 66 คน และระดับสูงกว่าปริญญา
ตรี จานวน 20 คน
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีตาแหน่งงานอยูใ่ นระดับปฏิบตั งิ าน คิดเป็ นร้อยละ 58.8 จานวน
141 คน รองลงมา คือ ตาแหน่ งผูบ้ ริหาร คิดเป็ นร้อยละ 17.5 จานวน 42 คน ส่วนระดับลูกจ้าง และ
ระดับนักวิชาการมีจานวนใกล้เคียงกัน คือ คิดเป็ นร้อยละ 10.8 และ 12.9 ส่วนใหญ่ผตู้ อบแบบสอบถาม
มีระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านอยู่ในช่วง 5-10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 32.5 จานวน 78 คน รองลงมาอยูใ่ นช่วง
น้อยกว่า 5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 28.7 จานวน 69 คน ส่วนช่วง 11-20 ปี และ มากกว่า 20 ปี มีจานวน
ใกล้เคีย งกัน คือ คิดเป็ นร้อยละ 19.2 และ 19.6 ตามลาดับ ผู้ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ มีอ ตั รา
เงินเดือนอยู่ในช่วง 15,000 - 25,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 47.5 จานวน 114 คน รองลงมามีอตั รา
เงินเดือน มากกว่า 30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 26.3 จานวน 63 คน ส่วนอัตราเงินเดือน ต่ากว่า 15,000
บาท และ 25,001 - 30,000 บาท มีจานวนใกล้เคียงกัน คือ คิดเป็ นร้อยละ 13.8 และ 12.5
สาหรับการไฟฟ้ าจุดรวมงานที่ส ังกัดของผู้ตอบแบบสอบถาม มีจานวนใกล้เคียงกัน คือ การ
ไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคจังหวัดเชียงราย, การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคอาเภอแม่สาย, การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคอาเภอ
เทิง และ การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคอาเภอพาน คิดเป็ นร้อยละ 27.9, 27.5, 24.2 และ 20.4 ตามลาดับ
จากการศึกษาปั จจัยระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างองค์กร พบว่า กลุ่ม
ตัว อย่า ง ส่ว นใหญ่ มีร ะดับ ความรู้ค วามเข้า ใจเกี่ย วกับ การปรับ โครสร้า งองค์ก รในด้า นเหตุ ผ ลและ
วัตถุประสงค์ ส่งผลต่อระดับความพร้อมของพนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคในจังหวัดเชียงราย เพื่อ
รองรับ การปรับ โครงสร้างองค์กรในปี 2565 มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย คือ 4.78 รองลงมา คือ ด้า น
ประสิทธิภาพ และ ด้านโครงสร้างองค์กร มีค่าเฉลีย่ คือ 4.76 และ 4.74 ตามลาดับ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด
ทัง้ 3 ด้าน
ผลการทดสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบระดับความพร้อมของพนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค
ในจัง หวัด เชีย งราย กับ ลัก ษณะปั จ จัย ส่ว นบุ ค คล พบว่า ลัก ษณะปั จ จัย ส่ว นบุ ค คล ไม่เ ป็ น ไปตาม
สมมติฐานการวิจยั นันคื
่ อ ลักษณะปั จจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ การศึกษา ตาแหน่งงาน ระยะเวลาใน
การปฏิบตั ิงาน อัตราเงินเดือน และ การไฟฟ้ าจุดรวมงานที่สงั กัด จะส่งผลต่อระดับความพร้อมของ
พนักงานเพือ่ รองรับการปรับโครงสร้างองค์กรในปี 2565 ไม่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน ปั จจัยระดับความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับโครงสร้างองค์กร ทัง้ 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านเหตุผลและวัตถุประสงค์ ด้านโครงสร้างองค์กร และด้านประสิทธิภาพ ส่งผลต่อระดับความ
พร้อมของพนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคในจังหวัดเชียงราย เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างองค์กร ในปี
2565 พบว่า ปั จจัยระดับความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับโครงสร้างองค์กร ทัง้ 3 ด้าน ส่งผลต่อระดับความ
พร้อมของพนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคในจังหวัดเชียงราย เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างองค์กรในปี
2565 มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า พนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคใน
จังหวัดเชียงราย ค่อนข้างมีความพร้อมเพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างองค์กร ซึง่ เป็ นสัญญาณว่า

หากองค์กรมีการประกาศใช้โครงสร้างองค์กรรูปแบบใหม่ พนักงานส่วนใหญ่กพ็ ร้อมทีจ่ ะปรับตัวให้เข้า
กับสภาพการทางานทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
อภิ ปรายผล
จากผลการวิจยั ปั จจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมของพนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคในจังหวัด
เชียงราย เพือ่ รองรับการปรับโครงสร้างองค์กรในปี 2565 สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
ตัวแปรปั จจัยส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่างกัน ส่งผลต่อระดับความพร้อมของพนักงาน ไม่แตกต่างกัน
จากผลการวิจยั พบว่า พนักงานของการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคในจังหวัดเชียงราย ทีต่ อบแบบสอบถามทีม่ ี
ปั จ จัย ส่ว นบุ ค คล คือ เพศ อายุ ระดับ การศึก ษา ต าแหน่ ง งาน ระยะเวลาในการปฏิบ ัติง าน อัต รา
เงินเดือน และการไฟฟ้ าจุดรวมงานทีส่ งั กัด ทีแ่ ตกต่างกัน ส่งผลต่อระดับความพร้อมของพนักงาน เพื่อ
รองรับการปรับโครงสร้างองค์กรในปี 2565 โดยรวมไม่แตกต่างกัน หรือ ไม่ส่งผลต่อระดับความพร้อม
ของพนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคในจังหวัดเชียงราย เพือ่ รองรับการปรับโครงสร้างองค์กรในปี 2565
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อมราลักษณ์ สุภาพินิจ (2561) ได้ศกึ ษางานวิจยั ปั จจัยทีมผี ลต่อความพร้อม
ของนักบัญชี เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า เพศและ
อายุทแ่ี ตกต่างกัน ไม่มผี ลต่อความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ นฤมล สุมรรคา
(2554) ได้ศึก ษาปั จจัย ที่มีผลต่ อความพร้อมของบุคลากรทางบัญชีเ พื่อรองรับ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน : กรณีศกึ ษา สถานประกอบการ จังหวัดสระบุรี พบว่า เพศและอายุท่แี ตกต่างกันไม่มผี ลต่อ
ความพร้อมของบุคลากรฯ แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ Veerisa Chotiyaputta และ Naing Naing
Win (2561) ได้ศกึ ษางานวิจยั การวัดความพร้อมของพนักงานทีม่ ผี ลต่อการเปลีย่ นแปลง กรณีศกึ ษา
บริษทั กขค ในประเทศพม่า พบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านอายุ ตาแหน่งงานในปั จจุบนั ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์การทางาน และรายได้ต่อเดือน ส่งผลต่อความพร้อมของพนักงาน ทัง้ นี้ อาจ
เนื่องมาจาก ผู้ว่าการการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค ได้มกี ารสื่อสารให้กบั ผู้บริหารและพนักงานได้รบั ทราบ
เกีย่ วกับแผนการปรับโครงสร้างองค์กรมาแล้ว ตัง้ แต่ปี 2563
ตัวแปรปั จจัยระดับความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับโครงสร้างองค์กร ส่งผลต่อระดับความพร้ อมของ
พนัก งาน จากผลการวิจ ัย พบว่ า พนั ก งานของการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิภ าคในจัง หวัด เชีย งราย ที่ต อบ
แบบสอบถาม มีระดับความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างองค์กร โดยรวม มีระดับมากทีส่ ุด
หมายถึง ปั จ จัย ระดับ ความรู้ค วามเข้า ในเกี่ย วกับ โครสร้า งองค์ก ร ส่ง ผลต่ อ ระดับ ความพร้ อ มของ
พนักงาน ทัง้ นี้เกิดจาก พนักงานส่วนมาก ได้รบั รู้ และรับทราบเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างองค์กร
ของการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคมาบ้างแล้ว ตัง้ แต่ปี 2563 โดยผูว้ ่าการการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค ได้มกี ารสื่อสาร
ให้กบั ผูบ้ ริหารและพนักงานได้รบั ทราบแล้ว เพียงแต่ยงั ไม่ประกาศใช้ โครงสร้างองค์กรใหม่ทวประเทศ
ั่
เมื่อวิเคราะห์เป็ นรายด้านแล้ว พบว่า ปั จจัยระดับความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร ทัง้ 3
ด้าน พบว่าอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด ในระดับคะแนนเฉลีย่ ทีใ่ กล้เคียงกัน ทัง้ นี้ปัจจัยระดับความรูค้ วามเข้าใจ
เกีย่ วกับโครงสร้างองค์กร โดยรวมมีความสัมพันธ์กนั ทางบวกกับระดับความพร้อมของพนักงานโดยรวม
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความพร้อมของ Hersey and Blanchard มี

องค์ประกอบหลักอยู่ 2 ด้าน คือ ความสามรถ (Ability) ประกอบด้วย ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และ
ประสบการณ์ อีกด้านคือ ความเต็มใจ (Willingness) ประกอบด้วย การให้คามันสั
่ ญญา หรือ ความ
ผูกพัน แรงจูงใจในการทางาน และความมันคง
่ ทัง้ นี้ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปณิธี อาพนพนารัตน์
(2558) ได้ศกึ ษาเรื่อง ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อความพร้อมในการเปลีย่ นแปลงของพนักงานสายงานวิชาการใน
กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ความพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลง เป็ นความสามารถและกระบวนการทางปั ญญาที่ทาให้พนักงานเกิดความเชื่อและความ
ตัง้ ใจในการท าให้เ กิด การเปลี่ย นแปลง ทัง้ ด้า นบุ ค คลและด้า นองค์ก ร เพื่อ ให้ส ามารถด าเนิ น การ
เปลี่ยนแปลงได้ และ โชติรส รัตนมญูณ (2557) ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในองค์กร
กรณีศกึ ษาการปรับลดขนาดองค์กรแห่งหนึ่ง ในประเทศไทย พบว่า ปั จจัยทีม่ สี ่วนสนับสนุ นให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลง ได้แก่ผนู้ า , การสื่อสาร, การเห็นอกเห็นใจ, ความรู,้ ทัศนคติสว่ นบุคคล, และพืน้ ฐานของ
บุ ค คล และ ปุ ณ ณพร เขีย วข า (2545) ได้ศึก ษางานวิจ ัย ปั จ จัย ที่มีค วามสัม พัน ธ์ต่ อ ทัศ นคติข อง
พนักงานกสิกรไทย ทีม่ ตี ่อการปรับโครงสร้างองค์กร พบว่า ปั จจัยด้านความรูค้ วามเข้าใจในโครงสร้าง
ของธนาคาร ความพึงพอใจในการทางาน และบทบาทในการทางาน มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติของ
พนักงานทีม่ ตี ่อการปรับเปลีย่ นโครงสร้างองค์กร
ข้อเสนอแนะ
1. กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั นี้ เป็ นพนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคในจังหวัดเชียงราย เท่านัน้
โดยพนักงานของการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคทัวประเทศ
่
มีจานวนมากถึง 20,000 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างทีไ่ ด้
จึงไม่สามารถใช้เป็ นตัวแทนขององค์กรอย่างแท้จริงได้ ดังนัน้ ในงานวิจยั ในอนาคต จึงควรศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างให้มากขึน้ เพือ่ ให้ครอบคลุมจานวนประชากรทัง้ หมดในองค์กร
2. ควรศึกษาปั จจัยอื่นที่ส่งผลต่อระดับความพร้อมของพนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เพื่อ
รองรับการปรับโครงสร้างองค์กร
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