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แรงจงูใจในการปฎิบติังานของพนักงาน 
ในสงักดัของการไฟฟ้าส่วนภมิูภาคจงัหวดัเชียงราย 
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บทคดัย่อ 
  
 การวจิยัเรื่อง แรงจูงใจในการปฎิบตัิงานของพนักงานในสงักัดของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จงัหวดัเชยีงราย มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของพนกังานในสงักดัของ การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาคจงัหวดัเชยีงราย จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื พนักงาน
ในสงักดัของ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจงัหวดัเชยีงราย จ านวนทัง้หมด 115 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลู 
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบั แรงจงูใจในการปฎบิตังิานของพนักงานในสงักดัของ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
จงัหวดัเชยีงราย มคี่าความเชื่อมัน่ เท่ากบั 0.982 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ 
(Mean) ความส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน t-test, One-way ANOVA (Scheffe' test) ผลการวจิยัพบว่า 
 1. พนักงานในสงักดัของ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจงัหวดัเชยีงราย เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง 
ส่วนมากมอีายุ 50 ปีขึน้ไป ส่วนมากมรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า ส่วนมากประสบการณ์
ท างานมากกว่า 11 ปีขึน้ไป และต าแหน่งงานทีป่ฏบิตัอิยูส่่วนมากเป็น พนกังานวชิาชพี ระดบั 2-8 
 2. แรงจงูใจในการปฏบิตังิานของพนกังาน ในสงักดัของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจงัหวดัเชยีงราย 
ครอบคลุมเนื้อหา 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน ด้านลกัษณะของงานที่
ปฏบิตัิ ด้านความส าเรจ็ของงาน ด้านการยอมรบันับถือ และ ด้านความรบัผดิชอบ พบว่า พนักงาน     
ในสงักดัของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจงัหวดัเชยีงราย ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และด้านที่มคี่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านความรบัผิดชอบ ส่วนแรงจูงใจด้านที่มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งหน้าทีก่ารงาน  
 3. เปรยีบเทยีบในการปฏบิตัิงานของพนักงาน ในสงักดัของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจงัหวดั
เชยีงราย 
     3.1 จ าแนกตามเพศ พบว่า พนักงาน ในสงักดัของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวดัเชยีงราย    
ที่มเีพศแตกต่างกนั โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า พนักงานเพศชาย        
มแีรงจงูใจมากกว่าเพศหญงิ  
     3.2 จ าแนกตามอายุ พบว่า พนักงานที่มีอายุแตกต่างกัน มีแรงจูงในในการปฏิบัติงาน       
โดยภาพรวมและรายดา้นทีไ่มแ่ตกต่างกนั 
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     3.3 จ าแนกตามระดบัการศกึษา พบว่า พนักงานทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มแีรงจูงใจ
ในการปฏบิตังิาน โดยภาพรวมและรายดา้นทีไ่มแ่ตกต่างกนั 
     3.4 จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน พบว่า พนักงานที่มปีระสบการณ์ท างานแตกต่างกนั    
มแีรงจงูในในการปฏบิตังิาน โดยภาพรวมและรายดา้นทีไ่มแ่ตกต่างกนั 
     3.5 จ าแนกตามต าแหน่งงานทีป่ฏบิตัอิยู ่พบว่า พนกังานทีม่ตี าแหน่งงานทีป่ฏบิตัอิยูแ่ตกต่าง
กนั มแีรงจงูในในการปฏบิตังิาน โดยภาพรวมและรายดา้นทีไ่มแ่ตกต่างกนั 
 
ค าส าคญั : แรงจงูใจ, การปฏบิตังิานของพนกังาน 
 

Abstract 
 

Research subject Motivators for Job Performance of the Provincial Electricity Authority 
Chiang Rai Branch The objective is to study the performance of employees under the Provincial 
Electricity Authority of Chiang Rai Province Classified by personal factors The population and the 
sample group used in this research were employees under the Provincial Electricity Authority, 
Chiang Rai Province, totaling 1 1 5  people.  Motivation for the performance of employees under 
the Provincial Electricity Authority of Chiang Rai Province The confidence value was 0.982. The 
statistics used in the data analysis were percentage, mean, standard deviation, t- test, One-way 
ANOVA (Scheffe' test). The results showed that 

1. Employees under the Provincial Electricity Authority of Chiang Rai Province are more 
male than female, mostly age 5 0  years or more, mostly bachelor degree or equivalent mostly 
work experience more than 11 years and the mostly position you are working in is a professional 
employee level 2-8 

2. Employee performance motivation under the Provincial Electricity Authority of Chiang 
Rai Province Covering content in 5 areas: career advancement The nature of the work performed 
The success of the work In respect of acceptance and responsibility, it was found that employees 
under the Provincial Electricity Authority of Chiang Rai Province Overall, it's at a high level.  and 
the aspect with the highest average was the responsibility aspect.  The least mean motivation 
was job advancement. 

3.Compare the performance of employees.  under the Provincial Electricity Authority of 
Chiang Rai Province 

    3 . 1  Classified by gender found that employees under the Provincial Electricity 
Authority, Chiang Rai Province of different sexes The overall picture is no different.  But when 
considering each aspect, it was found that male employees were more motivated than females. 
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     3 . 2  Classified by age found that employees with different ages have motivation in 
working Overall and each aspect is not different. 
     3. 3 Classified by educational level, it was found that employees with different 
educational levels have motivation in working Overall and each aspect is not different. 
     3.4 Classified by work experience, it was found that employees with different working 
experiences have motivation in working Overall and each aspect is not different. 
     3 .5  Classified by the position you work in, it was found that employees with different 
positions that you work in have motivation in working Overall and each aspect is not different. 
 
Keywords: motivation, employee performance 
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 องคก์รจะประสบความส าเรจ็ตอ้งมพีนักงานทีม่คีุณภาพ พนักงานจะมคีุณภาพไดน้ัน้ขึน้อยูก่บั
องค์กรสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน ท าให้พนักงานมีก าลังใจที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถซึ่งแรงจูงใจนัน้ยงัสร้างให้พนักงานปฏบิตัิงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ สร้างพฤติกรรม 
ทศันคตทิีด่ต่ีองาน ส่งเสรมิใหค้นเพิม่คุณค่าในตวัเอง แรงจงูใจยงัเน้นสภาพแวดลอ้มในการท างานทีด่ต่ีอ
ผูป้ฏบิตังิานเกดิความรูส้กึทีเ่ป็นสุข ความพงึพอใจ และแรงจงูใจใหพ้นักงานจงรกัภกัคต่ีอองคก์รในทีสุ่ด 
แรงจูงใจ คือ ความต้องการรบัการตอบสนองจากแรงขบั สิ่งต่อใจ ความหวงั สิ่งท้าทายหรอืแม้แต่
บทลงโทษที่ส่งผลต่อจติใจของแต่ละคน และช่วยกระตุ้นให้พนักงานปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
โดยสร้างปฏิสมัพนัธ์ระหว่างความชอบในเรื่องของรางวลั อนัได้แก่ การพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดือน    
การพิจารณาเลื่อนขัน้ปรบัระดบั โบนัส เป็นต้น นอกเหนือจากสิ่งจูงใจแล้วองค์กรจ าเป็นต้องสร้าง
สิง่แวดล้อม บรรยากาศภายในองค์กร และระบบการบรหิารตลอดจนทศันคตขิองพนักงานทุกคนให้มี
ความ   สามดัคกีนั เกือ้กูลกนั มาท างานแลว้รูส้กึเป็นสุขมคีวามมัน่คง ปลอดภยัและมชีวีติความเป็นอยู่ที่
ดขี ึน้ (ปฏญิญา จนัทรา, 2553) ดว้ยเหตุผลดงักล่าวผูว้จิยัจงึต้องการศกึษาปัจจยัจงูใจในการปฏบิตังิาน
ของพนกังานในสงักดัของ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจงัหวดัเชยีงราย ประกอบดว้ยลกัษณะแรงจงูใจ 5 ดา้น
คอื ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน ด้านลกัษณะของงานที่ปฏบิตั ิด้านความส าเรจ็ของงาน   
ด้านการยอมรบันับถือ และ ด้านความรบัผิดชอบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรบัปรุง แก้ไข และ
เปลีย่นแปลงสภาพต่างๆ ท าใหเ้กดิความพงึพอใจและความร่วมมอืในการท างานเพื่อเป็นการเสรมิสรา้ง
แรงจงูใจ และน าไปสู่ความเป็นเลศิและความเจรญิก้าวหน้าของบุคลากรในองคก์รมากขึน้ ซึง่จะส่งผลให้
องคก์รบรรลุเป้าหมายตามทีต่ ัง้ไว ้
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานในสงักัดของ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
จงัหวดัเชยีงราย 
 2. ศกึษาแรงจูงใจในการปฏบิตังิานของพนักงานในสงักดัของ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจงัหวดั
เชยีงราย จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
  
สมติฐานของการวิจยั 

พนักงานในสงักดัของ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจงัหวดัเชียงราย ที่มปัีจจยัส่วนบุคคลต่างกัน
ส่งผลใหแ้รงจงูใจในการปฏบิตังิานแตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวิจยั 

ในการศกึษาเรื่อง แรงจงูใจในการปฎบิตังิานของพนักงานในสงักดัของ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
จงัหวดัเชยีงรายครัง้นี้ ผูว้จิยัไดก้ าหนดขอบเขตของการวจิยัไวด้งันี้ 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ในการวิจัยครัง้นี้  ผู้วิจ ัยมุ่งศึกษาแรงจูงใจในการปฎิบัติงานของ
พนักงานในสงักัดของ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจงัหวดัเชียงราย โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี 2 ปัจจยัของ    
เฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg’s Two-Factor Theory) และงานวิจยัของ สุนทร ผ่องอ าไพ (2561) ธนกฤต 
ศาสตราโชต ิ(2563) และสจัจพนัธ ์สจัจารกัษ์ (2563)  

2. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการวจิยั ได้แก่ พนักงานในสงักดัของ การไฟฟ้า  
ส่วนภูมภิาคจงัหวดัเชยีงราย ซึง่ปฏบิตังิานในช่วงเดอืน พฤษภาคม 2565 ถงึ กรกฏาคม 2565 จ านวน
ทัง้หมด 115 คน (ขอ้มลูอา้งองิจากแผนกบรหิารงานทัว่ไป การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคจงัหวดัเชยีงราย)  

3. ขอบเขตด้านตวัแปร ในการวจิยัครัง้นี้ผู้วจิยัได้ก าหนดตวัแปรไว้ 2 กลุ่ม คอื ตวัแปรต้น 
ได้แก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ประสบการณ์ท างาน ต าแหน่งงานที่
ปฏบิตัอิยู ่ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ แรงจงูใจในการปฎบิตังิานของพนักงานในสงักดัของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
จงัหวดัเชยีงราย 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน ด้านลกัษณะของ
งานทีป่ฏบิตั ิดา้นความส าเรจ็ของงาน ดา้นการยอมรบันบัถอื และ ดา้นความรบัผดิชอบ 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

แนวคดิและทฤษฎลีกัษณะประชากรศาสตร ์ลกัษณะประชากรศาสตร ์คอืความหลากหลายของ
ภูมหิลงัของแต่ละบุคคล ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชพี รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน สถานภาพ     
ซึ่งสิง่เหล่านี้แสดงถึงความเป็นมาของบุคคลจากอดตีถึงปัจจุบนั บุคคลที่มลีกัษณะประชากรศาสตร์
ต่างกนักจ็ะมกีารตดัสนิใจทีแ่ตกต่างกนั 
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พรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2539) ได้ให้ความหมายของลักษณะประชากรศาสตร์ไว้ว่า

ประชากรศาสตรห์มายถงึ ลกัษณะของแต่ละบุคคลแต่ละบุคคลทีแ่ตกต่างกนัออกไป โดยความแตกต่าง
ทางประชากรศาสตร์นี้จะมีอิทธิพลต่อการสื่อสารลักษณะประชากรศาสตร์ ซึ่งประชากรศาสตร์ 
ประกอบดว้ยดงันี้ 

1. เพศ (Sex) ความแตกต่างของลกัษณะแต่ละบุคคลทีแ่ตกต่างกนัไป จะมอีทิธพิลต่อการสื่อสาร 
ลกัษณะของเพศชายและเพศหญงิทีแ่ตกต่างกนั ส่งผลใหก้ารสื่อสารของเพศชายและเพศหญงิต่างกนั 

2. อายุ (Age) การจะสอนผูท้ี่แตกต่างกนัให้เชื่อฟัง หรอืเปลีย่นทศันคต ิหรอืเปลีย่นพฤติกรรม
นัน้มคีวามยากงา่ยต่างกนั ยิง่มอีายมุากยิง่สอนใหเ้ชื่อฟัง หรอืเปลีย่นพฤตกิรรมยากขึน้ 

3. การศกึษา (Education) การศกึษาเป็นตวัแปรที่ส าคญัมากที่มอีทิธพิลต่อประสทิธภิาพของ
การสื่อสารของผู้รบัสาร พบว่าภาษาใหม่ ๆ แปลก ๆ จะพบในคนหนุ่มสาวมากกว่าคนสูงอายุ เป็นต้น 
โดยมงีานหลายชิน้ชีว้่า การศกึษาของผูร้บัสารนัน้ท าใหผู้ร้บัสาร มพีฤตกิรรมการสื่อสารทีแ่ตกต่างกนัไป 
เช่น บุคคลทีม่กีารศกึษาสงูจะสนใจขา่วสาร ไมค่่อยเชื่ออะไรงา่ย ๆ และมกัเปิดรบัสื่อพมิพม์าก 

แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกบัการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ (Human 
Resource Management = HRM ) มีค าที่ใช้ใกล้เคียงกันหลายค า เช่น การจัดการทรัพยากรคน        
การจดัการงานบุคคล การจดัการก าลงัคน และการบรหิารงานบุคคล ค าทีพ่บในต าราภาษาไทยมากคอื 
ค าว่า การบรหิารงานบุคคล แต่ในปัจจุบนันิยมใช้ค าว่าการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ ด้วยเหตุผลที่ว่า
มนุษย์ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งและเป็นทรัพยากรที่สามารถปฏิบัติงานจนก่อให้เกิดผลงาน
สรา้งสรรค์ต่อสงัคมได้มากมายถ้าหากรู้จกัน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์หรอืเรยีกว่าการบรหิารทรพัยากร
มนุษยไ์ดถู้กตอ้ง 

ในการท าความเขา้ใจความหมายของการบรหิารทรพัยากรมนุษยค์วรแยกออกเป็น 2 ประเดน็ คอื 
1. การบรหิารจะเป็นกิจกรรมหรอืวธิกีารที่บุคคลหนึ่งกระท าต่อบุคคลหนึ่ง หรอืหลายบุคคล 

เพื่อใหง้านนัน้ส าเรจ็ ลกัษณะของการบรหิารจงึต้องประกอบดว้ย ผูท้ีท่ าหน้าทีบ่รหิารเรยีกชื่อต่างๆ กัน 
เช่น เจ้านาย ผู้บังคับบัญชา หัวหน้า ผู้จดัการ ผู้อ านวยการ เป็นต้น ส่วนผู้ถูกบริหารเรียกชื่อว่า
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ลกูน้อง เจา้หน้าที ่เป็นตน้บุคคลทัง้สองกลุ่มจะมคีวามสมัพนัธก์นัลกัษณะความสมัพนัธ์
เหล่านี้ มผีลต่อประสทิธภิาพของหน่วยงานหรอืองค์การ ถ้ามคีวามสัมพนัธ์ในทางที่ด ีแนวโน้มของ   
การด าเนินขององค์การก็เป็นไปได้ด้วยดีแต่ถ้ามคีวามสมัพนัธ์ที่ไม่ดีแล้วความส าเร็จจะเป็นไปด้วย    
ความยากล าบาก 

2. ทรพัยากรมนุษย ์(Human Resource) คอืคนมคี่าเป็นทรพัย ์ซึง่หมายถงึ มนุษยเ์ป็นสิง่ทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อสงัคม เช่นเดยีวกบัทรพัยากรธรรมชาตอิื่นๆ กล่าวคอื คนในหน่วยงาน หรอืองคก์ารเป็นสิง่มคี่า 
จงึเป็นการสมควรที่จะต้องท านุบ ารุงรกัษาให้คนมคีุณค่าเหมาะสมกบัองค์การให้นานเท่านาน เพราะ
ความมคี่าของคนนัน้สามารถก่อใหเ้กดิผลผลติต่อองคก์ารไดก้เ็ท่ากบัเป็นหลกัประกนัทีจ่ะท าใหอ้งคก์าร
อยูร่อดปลอดภยัและรุง่เรอืง (ทองศร ีก าภ ูณ อยธุยา 2534,หน้า 151) 
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 แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน ทฤษฎแีรงจงูใจของ Herzberg (อ้างถงึใน 
เจยีมจติร ศรฟ้ีา, 2545) Herzberg และคณะไดท้ าการศกึษาคน้ควา้วจิยัเกี่ยวกบัแรงจงูใจในการท างาน
ของบุคคล เขาไดศ้กึษาว่า “คนเราต้องการอะไรจากงาน” ค าตอบทีพ่บ คอื บุคคลต้องการความสุขจาก
การท างาน และได้แนวคิดว่าควรจะแยกองค์ประกอบที่เ ป็นแรงจูงใจในการท างานออกเป็น                     
2 องคป์ระกอบ คอื ปัจจยัจงูใจและปัจจยัค ้าจุน 
 1. องค์ประกอบที่เกี่ยวกบัตวังานโดยตรง ซึ่งท าให้เกดิแรงจูงใจในการท างานองค์ประกอบนี้
เรยีกว่า ปัจจยัจูงใจ (Motivational Factors) มอียู่ 5 ประการ คอื ความส าเรจ็ในการท างานของบุคคล 
(Achievement) การไดร้บัการยอมรบันับถอื (Recognition) ลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิ(The Work Itself) 
ความรบัผดิชอบ (Responsibility) ความกา้วหน้า (Advancement)  
 2. องคป์ระกอบทีเ่กี่ยวกบัสิง่แวดลอ้มในการท างาน องคป์ระกอบชนิดนี้ เรยีกว่า ปัจจยัค ้าจุน 
(Hygiene Factors) เงนิเดอืน (Salary) โอกาสทีไ่ดร้บัความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of Growth) 
ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานประกอบไปด้วยผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน                
(Inter Personal Relations with Superior Subordinate Peers)  สถานภาพของอาชพี (Status) นโยบาย
และการบริหาร (Company Policy and Administration) สภาพการท างาน (Working Conditions)     
ความเป็นอยู่ส่วนตวั (Personal Life) ความมัน่คงในงาน (Security) และวธิกีารปกครองบงัคบับญัชา 
(Supervision - Technical) โดยจากผลการศกึษาของ Herzberg พบว่า องคป์ระกอบขอ้แรก เป็นปัจจยั
จงูใจทีม่คีวามส าคญัอย่างมาก  ทีจ่งูใจใหเ้กดิความพงึพอใจในการท างานโดยตรง จากการทีเ่ฮริซ์เบริก์
ไดส้อบถามความเหน็จากกลุ่มตวัอย่างปรากฏว่า องคป์ระกอบเหล่านี้เป็นทีต่อ้งการของกลุ่มตวัอย่างอยู่ใน
ระดบัสูง ตัง้แต่รอ้ยละ 20 ถงึ 41 ส่วนปัจจยัค ้าจุนนัน้ ปรากฏว่ามคีวามส าคญัน้อยต่อการทีจ่ะจงูใจใหค้น
เกิดความพงึพอใจในการท างานแต่จะเป็นเพยีงตัวป้องกนัมใิห้เกิดความไม่พงึพอใจในงานเท่านัน้ และ     
บางองคป์ระกอบมคีวามส าคญัน้อยมาก  
 งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยงานวจิยัของธนกฤต ศาสตราโชต ิ(2563) ศกึษาเรื่อง แรงจงูใจในการ
ปฏบิตังิานของครเูอกชนจงัหวดับุรรีมัย ์การวจิยั นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบแรงจงูใจใน
การปฏบิตังิานของครเูอกชนจงัหวดับุรรีมัย ์จ าแนกตามเพศ ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดของ
โรงเรียน และเพื่อหาแนวทางการพัฒนาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูเอกชนจงัหวัดบุรีร ัมย์          
กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ครูเอกชน จ านวน 291 คน เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัเป็นชุดแบบสอบถาม ขอ้มูล   
เชงิปรมิาณน ามาวเิคราะหข์อ้มลูโดยหาค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าคะแนน
ทีเ่ป็นอสิระต่อกนัและการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และขอ้มลูเชงิคุณภาพน ามาวเิคราะหเ์ชงิเนื้อหา 
ผลการวจิยั พบว่า  
 1. ระดบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของครเูอกชนจงัหวดับุรรีมัย ์โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านสถานะทางอาชีพ รองลงมา คือ        
ดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนรว่มงาน ส่วนดา้นทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าทีสุ่ดคอื ดา้นความเป็นอยู่
ส่วนตวั           
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 2. ผลการเปรยีบเทยีบระดบัแรงจูงใจในการปฏบิตังิานของครูเอกชนจงัหวดับุรรีมัย ์จ าแนก
ตามเพศ พบว่าโดยรวมและรายดา้นไมแ่ตกต่างกนั  
 3. ผลการเปรยีบเทยีบระดบัแรงจูงใจในการปฏบิตังิานของครูเอกชนจงัหวดับุรรี ัมย ์จ าแนก
ตามประสบการณ์ในการท างาน พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกนั และเมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า     
มคีวามแตกต่างกนัอยางมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 คอื ดา้นเงนิเดอืนและสวสัดกิาร เพยีงดา้นเดยีว 
ส่วนดา้น อื่นๆ ไมแ่ตกต่างกนั  
 4. ผลการเปรยีบเทยีบระดบัแรงจูงใจในการปฏบิตังิานของครูเอกชนจงัหวดับุรรีมัย ์จ าแนก
ตามขนาดโรงเรยีน โดยรวมไม่แตกต่างกนั และเมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า มคีวามแตกต่างกนั
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 คอื ดา้นความรบัผดิชอบเพยีงดา้นเดยีว ส่วนดา้นอื่นๆ ไมแ่ตกต่างกนั  
 5. แนวทางการพฒันาแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครูเอกชนจงัหวดับุรรีมัย์  ที่มจี านวน       
ผู้เสนอแนะมากที่สุด โดยพจิารณาจากด้านที่มคี่าเฉลี่ยต ่าสุด 3 อนัดบั คอื ด้านความเป็นอยู่ส่วนตวั   
ดา้นเงนิเดอืนและสวสัดกิาร และดา้นความกา้วหน้า โดยดา้นความเป็นอยูส่่วนตวัควรมนีโยบายแผนงาน
และแนวทางในการยกระดบัความเป็นยู่ส่วนตวัของครูให้ดขีึ้น ด้านเงนิเดอืนและสวสัดกิาร พจิารณา
อตัราเงนิเดอืนของครใูหม้คีวามเป็นธรรม และดา้นความก้าว หน้าควรมนีโยบาย แผนงานและแนวทาง
ในการส่งเสรมิใหเ้กดิการเรยีนรู ้
 

วิธีการด าเนินการวิจยั 
 

ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ พนักงานในสงักดัของ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจงัหวดัเชยีงราย
ซึง่ปฏบิตังิานในช่วงเดอืน พฤษภาคม 2565 ถงึ กรกฏาคม 2565 จ านวนทัง้หมด 115 คน (ขอ้มลูอา้งองิ
จากแผนกบรหิารงานทัว่ไป การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคจงัหวดัเชยีงราย) 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้เป็นแบบส ารวจ โดยใชแ้บบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ส่วน คอื 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 

ระดบัการศกึษา ประสบการณ์ท างาน ต าแหน่งงานทีป่ฏบิตัอิยู ่ 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฎิบัติงานของพนักงานในสังกัดของ           

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจงัหวดัเชียงราย คลอบคลุมทัง้ 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งหน้าทีก่ารงาน ดา้นลกัษณะของงานที่ปฏบิตั ิดา้นความส าเรจ็ของงาน ดา้นการยอมรบันับถอื 
และดา้นความรบัผดิชอบ 

ส่วนที่ 3 ค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนกังานในสงักดัของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคจงัหวดัเชยีงราย 

จากนัน้ท าการทดสอบค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการตรวจสอบ 
ความเทีย่งตรง ของเนื้อหา จากผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน ไดค้่าความสอดคลอ้งระหว่างค าถามกบัวตัถุประสงค ์
(Index of Item-Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 1 แล้วน าเครื่องมอืที่ได้ไปทดลองใช้ (Try Out) 
กบักลุ่มประชากรจ านวน 30 คน แลว้น ามาหาความเชื่อมัน่ไดเ้ท่ากบั 0.947 
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ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้
ค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหข์อ้มลูเกี่ยวกบัแรงจงูใจในการปฎบิตังิาน
ของพนกังานในสงักดัของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคจงัหวดัเชยีงราย ทัง้ 5 ดา้น วเิคราะหโ์ดยใชค้่าเฉลีย่และ
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมตฐิานโดยใชส้ถติเิชงิอนุมาน (Inferential Analysis) โดยที่
เพศ วเิคราะห์โดยใช้ Independent t-test และอายุ ระดบัการศกึษา ประสบการณ์ท างาน และต าแหน่ง
งานทีป่ฏบิตัอิยู ่วเิคราะหโ์ดยใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One Way ANOVA) เมือ่มคีวาม
แตกต่างเป็นรายคู่จะท าการทดสอบโดยใชว้ธิ ี(Scheffe’ Method)  

 
ผลการวิจยั 

 
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 94 คน  

คดิเป็นรอ้ยละ 81.70 และ เป็นเพศหญงิ จ านวน 21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.30 อายุ 50 ปีขึน้ไป จ านวน 
44 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.30 อายุ 30-39 ปี จ านวน 40 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.80 อายุ 40 - 49 ปี จ านวน 
16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.90 และ อายุ 20-29 ปี จ านวน 15 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.00 ระดบัการศกึษา 
ปรญิญาตรหีรอืเทียบเท่า จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 72.20 ต ่ากว่าปรญิญาตร ีจ านวน 22 คน         
คดิเป็นรอ้ยละ 19.10 และ สงูกว่าปรญิญาตร ีจ านวน 10 คน รอ้ยละ 8.70 ประสบการณ์ท างาน มากกว่า 
11 ปีขึน้ไป จ านวน 68 คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.10 5-10 ปี จ านวน 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.20 และ ต ่ากว่า    
5 ปี จ านวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.70 ต าแหน่งงานทีป่ฏบิตัอิยู่ พนักงานวชิาชพี ระดบั 2-8 จ านวน 
81 คน คดิเป็นรอ้ยละ 70.40 ผูบ้รหิาร ระดบั ผูช้่วยหวัหน้าแผนกขึน้ไป จ านวน 23 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
20.00 และ นกัวชิาการ ระดบั 4-10 จ านวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.60 

ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฎิบัติงานของพนักงานในสังกัดของการไฟฟ้า      
ส่วนภูมภิาคจงัหวดัเชียงราย ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของพนักงาน ในสงักดัของการไฟฟ้า    
ส่วนภูมภิาคจงัหวดัเชยีงราย ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (x̅ = 4.13, S.D. = 0.48) เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ระดบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของพนกังาน ในสงักดัของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจงัหวดัเชยีงราย 
อยู่ในระดบัมากทุกดา้น ดา้นทีม่รีะดบัแรงจงูใจมากทีสุ่ด คอื ดา้นความรบัผดิชอบ (x̅ = 4.28, S.D. = 0.54) 
รองลงมา คอื ดา้นลกัษณะของงานทีป่ฏบิตัิ (x̅ = 4.24, S.D. = 0.52) ดา้นความส าเรจ็ของงาน (x̅ = 4.21, 
S.D. = 0.51) ดา้นการยอมรบันับถอื (x̅ = 4.19, S.D. = 0.59) และดา้นความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที ่  การ
งาน (x̅ = 3.73, S.D. = 0.49) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานในสงักัดของการไฟฟ้า    
ส่วนภูมิภาคจงัหวัดเชียงราย จ าแนกตามเพศ ภาพรวม พบว่า เพศชายและเพศหญิง มแีรงจูงใจ            
ในการปฏิบตัิงานไม่แตกต่างกัน โดยเพศชาย (x ̅ = 4.14, S.D. = 0.48) มคี่าเฉลี่ย มากกว่า เพศหญิง           
(x ̅ = 4.11, S.D. = 0.52) เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบว่าไมแ่ตกต่างกนัทัง้ 5 ดา้น 

วเิคราะหค์วามแปรปรวนเพื่อเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของพนักงานในสงักดัของ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย จ าแนกตามอายุ  ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน     
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ต าแหน่งงานที่ปฏบิตัอิยู่ พบว่า พนักงานที่มอีายุ ระดบัการศกึษา ประสบการณ์ท างาน ต าแหน่งงาน     
ทีป่ฏบิตัอิยู่ต่างกนั มแีรงจงูในในการปฏบิตังิานโดยรวมไม่แตกต่างกนั เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
พนักงานในสงักดัของ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจงัหวดัเชยีงราย ที่มอีายุ  ระดบัการศกึษา ประสบการณ์
ท างาน ต าแหน่งงานทีป่ฏบิตัอิยูต่่างกนั มแีรงจงูใจในการปฏบิตังิานไมแ่ตกต่างกนั 

 
อภิปรายผล 

 
 จากการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัแรงจงูใจในการปฎบิตังิานของพนกังานในสงักดัของ การไฟฟ้า
ส่วนภมูภิาคจงัหวดัเชยีงราย มปีระเดน็ส าคญัทีผู่ว้จิยัน ามาอภปิรายผล ดงันี้ 
 1. พนักงาน ในสงักดัของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจงัหวดัเชยีงราย ในภาพรวมและรายด้าน     
ทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ             
ดา้นความส าเรจ็ของงาน ดา้นการยอมรบันับถอื และ ดา้นความรบัผดิชอบ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ทัง้นี้
อาจจะเนื่องมาจาก โดยทัว่ไปแลว้พนกังานกจ็ะเป็นผูท้ีม่คีวามภาคภูมใิจในอาชพีของตนเอง พงึพอใจใน
อาชพี มองว่าเป็นอาชพีทีม่ ัน่คง น่านบัถอื จงึเป็นเสมอืนปัจจยัหนึ่งทีส่่งผลใหม้แีรงจงูใจในการท างานอยู่
มาก กอรปกบัการมหีน้าทีต่้องรบัผดิชอบทีค่่อยขา้งแน่ชัดและตอ้งอาศยัความช านาญและแม่นย าในการ
ท างาน จงึต้องมกีารพฒันาตนเองและมคีวามตื่นตวัในการท างานอยู่ตลอดเวลา แรงจงูใจในการท างาน 
ไม่ว่าจะเป็นการใหร้างวลั ค ายกย่องชมเชย การใหค้วามไวว้างใจในการท างาน มอบหมายงานส าคญัๆ 
ใหท้ ากล็ว้นแลว้แต่จะท าใหพ้นักงานมขีวญัและก าลงัใจในการท างาน และส่งผลใหม้ปีระสทิธภิาพในการ
ท างานทีสู่งขึน้ได ้รวมถงึผูบ้รหิารอาจสรา้งความคาดหวงัแก่พนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจงัหวดั
เชยีงราย หากตัง้ใจท างานหรอืปฏบิตัหิน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายด้วยความวริยิะ อุตสาหะ เต็มตามก าลงั
ความรูค้วามสามารถและเตม็ศกัยภาพแลว้จะส่งผลใหป้ระสทิธภิาพการท างานเพิม่มากขึน้ 

2. การเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของพนกังานในสงักดัของ การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค
จงัหวัดเชียงราย จ าแนกตามเพศ ภาพรวมและรายด้านทัง้ 5 ด้าน พบว่า เพศชายและเพศหญิง             
มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน อาจจะเนื่ องมาจาก สภาพสังคมในปัจจุบัน ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไม่ว่าด้านเทคโนโลย ีการศึกษา ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจ ท าให้ผู้ชายและผู้หญิง       
มคีวามเท่าเทยีมกนั 

3. การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรยีบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของพนักงาน      
ในสงักดัของ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจงัหวดัเชยีงราย จ าแนกตามอายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์
ท างาน และ ต าแหน่งงานที่ปฏิบตัิอยู่ พบว่า พนักงานที่มอีายุต่างกัน มแีรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน
โดยรวมและรายด้านทัง้ 5 ด้าน พบว่า พนักงานในสงักดัของ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจงัหวดัเชียงราย     
ทีม่อีายตุ่างกนั มแีรงจงูใจในการปฏบิตังิานไม่แตกต่างกนั อาจจะเนื่องมาจาก พนกังานมแีรงจงูใจ ท าให้
การท างานมปีระสทิธภิาพเพิม่ขึ้นเท่านัน้แต่ยงัส่งผลถึงความรู้สกึผูกพนักบัองค์กรของพนักงานด้วย    
เมื่อพนักงานมีแรงจูงใจเพิ่มมากขึ้น พวกเขาก็จะรู้สึกว่าที่นี่คือที่ของเขา ท าให้เขาสามารถแสดง
ความสามารถออกมาไดอ้ยา่งเตม็ที ่
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ข้อเสนอแนะ 
 

1. ควรมหีลกัเกณฑก์ารพจิารณาความดคีวามชอบอย่างยุตธิรรมและมมีาตรฐานที่เชื่อถอืได้ 
พจิารณาเลื่อนต าแหน่งตามความสามารถทีป่รากฏจากในหน้าที ่และควรมกีารสนับสนุนการปฏบิตังิาน
ดา้นต่างๆ ของพนกังานรวมทัง้บุคลากรอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. ผู้บรหิารควรมอบหมายงานใหม่ๆ ที่ท้าทายความสามารถของพนักงานมากกว่างานเก่าที่
เคยท าเป็นประจ าจะไดท้ าใหเ้กดิความภาคภูมใิจในการปฏบิตังิาน 

3. ควรน าขอ้เสนอแนะของพนกังานไวพ้จิารณาใหค้วามไวว้างใจกบัพนักงานในการมอบหมาย
ส าคญั และควรชื่นชมหรอืแสดงความพงึพอใจ ในการปฏบิตังิานของพนกังาน 

4. ผู้บริหารควรมีการยกย่องชมเชยและเผยแพร่ผลงานของพนักงานที่สร้างชื่อเสียงให้
หน่วยงาน ควรยกย่อง ชมเชยพนักงานในสงักดัทัง้ต่อหน้าและลบัหลงัผูอ้ื่น และผูบ้รหิารควรกระตุ้นให้
พนกังานในสงักดัรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่นอยา่งเตม็ใจ 

5. ควรเปิดโอกาสให้พนักงานรับผิดชอบโครงการหลักที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน              
ตามความสามารถของพนักงาน และเลอืกวธิปีฏบิตังิานได้ตามความต้องการตลอดจนควรกระตุ้นให้
พนกังานตดิตามงานจากผูบ้งัคบับญัชาอย่างสม ่าเสมอต่อเนื่อง 
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