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แรงจูงใจในการปฎิ บตั ิ งานของพนักงาน
ในสังกัดของการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย
Performance Motivation of Personnel in the Provincial Electricity Authority
Chiang Rai Branch
จิรเชษฐ์ เชือ้ เมืองพาน

บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่อง แรงจูงใจในการปฎิบตั ิงานของพนักงานในสังกัดของ การไฟฟ้ าส่วนภูม ิภ าค
จังหวัดเชียงราย มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงานในสังกัดของ การไฟฟ้ า
ส่วนภูมภิ าคจังหวัดเชียงราย จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ พนักงาน
ในสังกัดของ การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคจังหวัดเชียงราย จานวนทัง้ หมด 115 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูล
เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับ แรงจูงใจในการปฎิบตั งิ านของพนักงานในสังกัดของ การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค
จังหวัดเชียงราย มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.982 สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่
(Mean) ความส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน t-test, One-way ANOVA (Scheffe' test) ผลการวิจยั พบว่า
1. พนักงานในสังกัดของ การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคจังหวัดเชียงราย เป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง
ส่วนมากมีอายุ 50 ปี ขน้ึ ไป ส่วนมากมีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ส่วนมากประสบการณ์
ทางานมากกว่า 11 ปี ขน้ึ ไป และตาแหน่งงานทีป่ ฏิบตั อิ ยูส่ ่วนมากเป็ น พนักงานวิชาชีพ ระดับ 2-8
2. แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน ในสังกัดของการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคจังหวัดเชียงราย
ครอบคลุมเนื้อหา 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่ งหน้าที่การงาน ด้านลักษณะของงานที่
ปฏิบตั ิ ด้านความสาเร็จของงาน ด้านการยอมรับนับถือ และ ด้านความรับผิดชอบ พบว่า พนักงาน
ในสังกัดของการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคจังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และด้านที่มคี ่าเฉลี่ย
สูงสุ ด คือ ด้านความรับผิดชอบ ส่ ว นแรงจูงใจด้านที่มคี ่ าเฉลี่ยน้ อ ยที่สุ ด คือ ด้านความก้าวหน้ า ใน
ตาแหน่งหน้าทีก่ ารงาน
3. เปรียบเทียบในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ในสังกัดของการไฟฟ้ าส่ว นภูมภิ าคจัง หวัด
เชียงราย
3.1 จาแนกตามเพศ พบว่า พนักงาน ในสังกัดของการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคจั งหวัดเชียงราย
ที่มเี พศแตกต่างกัน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า พนักงานเพศชาย
มีแรงจูงใจมากกว่าเพศหญิง
3.2 จ าแนกตามอายุ พบว่ า พนัก งานที่ม ีอ ายุแ ตกต่ า งกัน มีแ รงจูง ในในการปฏิบ ัติง าน
โดยภาพรวมและรายด้านทีไ่ ม่แตกต่างกัน
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3.3 จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า พนักงานทีม่ รี ะดับการศึกษาแตกต่างกัน มีแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั งิ าน โดยภาพรวมและรายด้านทีไ่ ม่แตกต่างกัน
3.4 จาแนกตามประสบการณ์ทางาน พบว่า พนักงานที่มปี ระสบการณ์ทางานแตกต่ างกัน
มีแรงจูงในในการปฏิบตั งิ าน โดยภาพรวมและรายด้านทีไ่ ม่แตกต่างกัน
3.5 จาแนกตามตาแหน่งงานทีป่ ฏิบตั อิ ยู่ พบว่า พนักงานทีม่ ตี าแหน่งงานทีป่ ฏิบตั อิ ยูแ่ ตกต่าง
กัน มีแรงจูงในในการปฏิบตั งิ าน โดยภาพรวมและรายด้านทีไ่ ม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : แรงจูงใจ, การปฏิบตั งิ านของพนักงาน

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
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
องค์กรจะประสบความสาเร็จต้องมีพนักงานทีม่ คี ุณภาพ พนักงานจะมีคุณภาพได้นนั ้ ขึน้ อยูก่ บั
องค์ก รสามารถสร้า งแรงจูง ใจให้ก ับ พนั ก งาน ท าให้พ นั ก งานมีก าลัง ใจที่จ ะปฏิบ ัติง านอย่ า งเต็ ม
ความสามารถซึ่งแรงจูงใจนัน้ ยังสร้างให้พนักงานปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างพฤติกรรม
ทัศนคติทด่ี ตี ่องาน ส่งเสริมให้คนเพิม่ คุณค่าในตัวเอง แรงจูงใจยังเน้นสภาพแวดล้อมในการทางานทีด่ ตี ่อ
ผูป้ ฏิบตั งิ านเกิดความรูส้ กึ ทีเ่ ป็ นสุข ความพึงพอใจ และแรงจูงใจให้พนักงานจงรักภักคีต่อองค์กรในทีส่ ุด
แรงจูงใจ คือ ความต้อ งการรับการตอบสนองจากแรงขับ สิ่งต่ อ ใจ ความหวัง สิ่งท้าทายหรือ แม้แต่
บทลงโทษที่ส่งผลต่อจิตใจของแต่ละคน และช่วยกระตุ้นให้พนักงานปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยสร้างปฏิส มั พันธ์ระหว่างความชอบในเรื่อ งของรางวัล อันได้แก่ การพิจารณาเลื่อ นขัน้ เงินเดือ น
การพิจารณาเลื่อ นขัน้ ปรับระดับ โบนัส เป็ นต้น นอกเหนือ จากสิ่งจูงใจแล้ว องค์กรจาเป็ นต้อ งสร้า ง
สิง่ แวดล้อม บรรยากาศภายในองค์กร และระบบการบริหารตลอดจนทัศนคติของพนักงานทุกคนให้ม ี
ความ สามัดคีกนั เกือ้ กูลกัน มาทางานแล้วรูส้ กึ เป็ นสุขมีความมันคง
่ ปลอดภัยและมีชวี ติ ความเป็ นอยู่ท่ี
ดีขน้ึ (ปฏิญญา จันทรา, 2553) ด้วยเหตุผลดังกล่าวผูว้ จิ ยั จึงต้องการศึกษาปั จจัยจูงใจในการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงานในสังกัดของ การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยลักษณะแรงจูงใจ 5 ด้าน
คือ ด้านความก้าวหน้ าในตาแหน่ งหน้ าที่การงาน ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ ด้านความสาเร็จของงาน
ด้า นการยอมรับ นับ ถือ และ ด้า นความรับ ผิด ชอบ เพื่อ ใช้เ ป็ น แนวทางในการปรับ ปรุง แก้ไ ข และ
เปลีย่ นแปลงสภาพต่างๆ ทาให้เกิดความพึงพอใจและความร่วมมือในการทางานเพื่อเป็ นการเสริมสร้าง
แรงจูงใจ และนาไปสู่ความเป็ นเลิศและความเจริญก้าวหน้าของบุคลากรในองค์กรมากขึน้ ซึง่ จะส่งผลให้
องค์กรบรรลุเป้ าหมายตามทีต่ งั ้ ไว้
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วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อ ศึก ษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานในสังกัดของ การไฟฟ้ าส่ ว นภูมภิ าค
จังหวัดเชียงราย
2. ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงานในสังกัดของ การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคจังหวัด
เชียงราย จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
สมติ ฐานของการวิ จยั
พนักงานในสังกัดของ การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคจังหวัดเชียงราย ที่มปี ั จจัยส่ว นบุคคลต่ างกัน
ส่งผลให้แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านแตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิ จยั
ในการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฎิบตั งิ านของพนักงานในสังกัดของ การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค
จังหวัดเชียงรายครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขอบเขตของการวิจยั ไว้ดงั นี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ในการวิจ ัย ครัง้ นี้ ผู้ ว ิจ ัย มุ่ ง ศึก ษาแรงจู ง ใจในการปฎิบ ัติง านของ
พนัก งานในสังกัดของ การไฟฟ้ าส่ ว นภูมภิ าคจังหวัดเชียงราย โดยประยุกต์ใ ช้ทฤษฎี 2 ปั จจัยของ
เฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg’s Two-Factor Theory) และงานวิจยั ของ สุ นทร ผ่ อ งอ าไพ (2561) ธนกฤต
ศาสตราโชติ (2563) และสัจจพันธ์ สัจจารักษ์ (2563)
2. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ พนักงานในสังกัดของ การไฟฟ้ า
ส่วนภูมภิ าคจังหวัดเชียงราย ซึง่ ปฏิบตั งิ านในช่วงเดือน พฤษภาคม 2565 ถึง กรกฏาคม 2565 จานวน
ทัง้ หมด 115 คน (ข้อมูลอ้างอิงจากแผนกบริหารงานทัวไป
่ การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคจังหวัดเชียงราย)
3. ขอบเขตด้านตัวแปร ในการวิจยั ครัง้ นี้ผู้วจิ ยั ได้กาหนดตัวแปรไว้ 2 กลุ่ม คือ ตัวแปรต้น
ได้แก่ ปั จจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทางาน ตาแหน่ งงานที่
ปฏิบตั อิ ยู่ ตัวแปรตาม ได้แก่ แรงจูงใจในการปฎิบตั งิ านของพนักงานในสังกัดของการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค
จังหวัดเชียงราย 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่ งหน้าที่การงาน ด้านลักษณะของ
งานทีป่ ฏิบตั ิ ด้านความสาเร็จของงาน ด้านการยอมรับนับถือ และ ด้านความรับผิดชอบ
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีลกั ษณะประชากรศาสตร์ ลักษณะประชากรศาสตร์ คือความหลากหลายของ
ภูมหิ ลังของแต่ละบุคคล ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพ
ซึ่งสิง่ เหล่านี้แสดงถึงความเป็ นมาของบุคคลจากอดีตถึงปั จจุบนั บุคคลที่มลี กั ษณะประชากรศาสตร์
ต่างกันก็จะมีการตัดสินใจทีแ่ ตกต่างกัน
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พรทิพ ย์ วรกิ จ โภคาทร (2539) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของลัก ษณะประชากรศาสตร์ ไ ว้ ว่ า
ประชากรศาสตร์หมายถึง ลักษณะของแต่ละบุคคลแต่ละบุคคลทีแ่ ตกต่างกันออกไป โดยความแตกต่าง
ทางประชากรศาสตร์น้ี จ ะมีอิท ธิพ ลต่ อ การสื่อ สารลัก ษณะประชากรศาสตร์ ซึ่ง ประชากรศาสตร์
ประกอบด้วยดังนี้
1. เพศ (Sex) ความแตกต่างของลักษณะแต่ละบุคคลทีแ่ ตกต่างกันไป จะมีอทิ ธิพลต่อการสื่อสาร
ลักษณะของเพศชายและเพศหญิงทีแ่ ตกต่างกัน ส่งผลให้การสื่อสารของเพศชายและเพศหญิงต่างกัน
2. อายุ (Age) การจะสอนผูท้ ่แี ตกต่างกันให้เชื่อฟั ง หรือเปลีย่ นทัศนคติ หรือเปลีย่ นพฤติกรรม
นัน้ มีความยากง่ายต่างกัน ยิง่ มีอายุมากยิง่ สอนให้เชื่อฟั ง หรือเปลีย่ นพฤติกรรมยากขึน้
3. การศึกษา (Education) การศึกษาเป็ นตัวแปรที่สาคัญมากที่มอี ทิ ธิพลต่อประสิทธิภาพของ
การสื่อสารของผู้รบั สาร พบว่าภาษาใหม่ ๆ แปลก ๆ จะพบในคนหนุ่ มสาวมากกว่าคนสูงอายุ เป็ นต้น
โดยมีงานหลายชิน้ ชีว้ ่า การศึกษาของผูร้ บั สารนัน้ ทาให้ผรู้ บั สาร มีพฤติกรรมการสื่อสารทีแ่ ตกต่างกันไป
เช่น บุคคลทีม่ กี ารศึกษาสูงจะสนใจข่าวสาร ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่าย ๆ และมักเปิ ดรับสื่อพิมพ์มาก
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ การบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ (Human
Resource Management = HRM ) มีค าที่ใ ช้ ใ กล้ เ คีย งกัน หลายค า เช่ น การจัด การทรัพ ยากรคน
การจัดการงานบุคคล การจัดการกาลังคน และการบริหารงานบุคคล คาทีพ่ บในตาราภาษาไทยมากคือ
คาว่า การบริหารงานบุคคล แต่ในปั จจุบนั นิยมใช้คาว่าการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ ด้วยเหตุผลที่ว่า
มนุ ษ ย์ถือ ว่ า เป็ น ทรัพ ยากรที่ม ีค่ า ยิ่ง และเป็ น ทรัพ ยากรที่ส ามารถปฏิบ ัติง านจนก่ อ ให้เ กิด ผลงาน
สร้างสรรค์ต่อสังคมได้มากมายถ้าหากรู้จกั นามาใช้ให้เกิดประโยชน์หรือเรียกว่าการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ได้ถูกต้อง
ในการทาความเข้าใจความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ควรแยกออกเป็ น 2 ประเด็น คือ
1. การบริหารจะเป็ นกิจกรรมหรือวิธกี ารที่บุคคลหนึ่งกระทาต่อบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล
เพื่อให้งานนัน้ สาเร็จ ลักษณะของการบริหารจึงต้องประกอบด้วย ผูท้ ท่ี าหน้าทีบ่ ริหารเรียกชื่อต่างๆ กั น
เช่ น เจ้า นาย ผู้บ ัง คับ บัญ ชา หัว หน้ า ผู้จ ดั การ ผู้อ านวยการ เป็ น ต้น ส่ ว นผู้ถู ก บริห ารเรีย กชื่อ ว่ า
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ลูกน้อง เจ้าหน้าที่ เป็ นต้นบุคคลทัง้ สองกลุ่มจะมีความสัมพันธ์กนั ลักษณะความสัมพันธ์
เหล่านี้ มีผลต่อประสิทธิภาพของหน่ ว ยงานหรือองค์การ ถ้ามีความสั มพันธ์ในทางที่ดี แนวโน้ มของ
การดาเนินขององค์ก ารก็เป็ นไปได้ด้วยดีแต่ถ้ามีค วามสัมพันธ์ท่ไี ม่ดีแล้วความสาเร็จจะเป็ นไปด้วย
ความยากลาบาก
2. ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) คือคนมีค่าเป็ นทรัพย์ ซึง่ หมายถึง มนุษย์เป็ นสิง่ ทีเ่ ป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม เช่นเดียวกับทรัพยากรธรรมชาติอ่นื ๆ กล่าวคือ คนในหน่วยงาน หรือองค์การเป็ นสิง่ มีค่า
จึงเป็ นการสมควรที่จะต้องทานุ บารุงรักษาให้คนมีคุณค่าเหมาะสมกับองค์การให้นานเท่านาน เพราะ
ความมีค่าของคนนัน้ สามารถก่อให้เกิดผลผลิตต่อองค์การได้กเ็ ท่ากับเป็ นหลักประกันทีจ่ ะทาให้องค์การ
อยูร่ อดปลอดภัยและรุง่ เรือง (ทองศรี กาภู ณ อยุธยา 2534,หน้า 151)
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน ทฤษฎีแรงจูงใจของ Herzberg (อ้างถึงใน
เจียมจิตร ศรีฟ้า, 2545) Herzberg และคณะได้ทาการศึกษาค้นคว้าวิจยั เกี่ยวกับแรงจูงใจในการทางาน
ของบุคคล เขาได้ศกึ ษาว่า “คนเราต้องการอะไรจากงาน” คาตอบทีพ่ บ คือ บุคคลต้องการความสุขจาก
การท างาน และได้ แ นวคิด ว่ า ควรจะแยกองค์ ป ระกอบที่เ ป็ นแรงจู ง ใจในการท างานออกเป็ น
2 องค์ประกอบ คือ ปั จจัยจูงใจและปั จจัยค้าจุน
1. องค์ประกอบที่เกี่ยวกับตัวงานโดยตรง ซึ่งทาให้เกิดแรงจูงใจในการทางานองค์ประกอบนี้
เรียกว่า ปั จจัยจูงใจ (Motivational Factors) มีอยู่ 5 ประการ คือ ความสาเร็จในการทางานของบุคคล
(Achievement) การได้รบั การยอมรับนับถือ (Recognition) ลักษณะของงานทีป่ ฏิบตั ิ (The Work Itself)
ความรับผิดชอบ (Responsibility) ความก้าวหน้า (Advancement)
2. องค์ประกอบทีเ่ กี่ยวกับสิง่ แวดล้อมในการทางาน องค์ประกอบชนิดนี้ เรียกว่า ปั จจัยค้าจุน
(Hygiene Factors) เงินเดือน (Salary) โอกาสทีไ่ ด้รบั ความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of Growth)
ความสัม พัน ธ์ ก ั บ ผู้ ร่ ว มงานประกอบไปด้ ว ยผู้ บ ัง คั บ บัญ ชา ผู้ ใ ต้ บ ัง คับ บัญ ชา เพื่ อ นร่ ว มงาน
(Inter Personal Relations with Superior Subordinate Peers) สถานภาพของอาชีพ (Status) นโยบาย
และการบริห าร (Company Policy and Administration) สภาพการท างาน (Working Conditions)
ความเป็ นอยู่ส่วนตัว (Personal Life) ความมันคงในงาน
่
(Security) และวิธกี ารปกครองบังคับบัญชา
(Supervision - Technical) โดยจากผลการศึกษาของ Herzberg พบว่า องค์ประกอบข้อแรก เป็ นปั จจัย
จูงใจทีม่ คี วามสาคัญอย่างมาก ทีจ่ งู ใจให้เกิดความพึงพอใจในการทางานโดยตรง จากการทีเ่ ฮิรซ์ เบิรก์
ได้สอบถามความเห็นจากกลุ่มตัวอย่างปรากฏว่า องค์ประกอบเหล่านี้เป็ นทีต่ อ้ งการของกลุ่มตัวอย่างอยู่ใน
ระดับสูง ตัง้ แต่รอ้ ยละ 20 ถึง 41 ส่วนปั จจัยค้าจุนนัน้ ปรากฏว่ามีความสาคัญน้อยต่อการทีจ่ ะจูงใจให้คน
เกิดความพึงพอใจในการทางานแต่จะเป็ นเพียงตั วป้ องกันมิให้เกิดความไม่พงึ พอใจในงานเท่านัน้ และ
บางองค์ประกอบมีความสาคัญน้อยมาก
งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง โดยงานวิจยั ของธนกฤต ศาสตราโชติ (2563) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการ
ปฏิบตั งิ านของครูเอกชนจังหวัดบุรรี มั ย์ การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบแรงจูงใจใน
การปฏิบตั งิ านของครูเอกชนจังหวัดบุรรี มั ย์ จาแนกตามเพศ ประสบการณ์ในการทางาน และขนาดของ
โรงเรีย น และเพื่อ หาแนวทางการพัฒ นาแรงจูง ใจในการปฏิบ ัติง านของครูเ อกชนจัง หวัด บุ ร ีร ัม ย์
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูเอกชน จานวน 291 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นชุดแบบสอบถาม ข้อมูล
เชิงปริมาณนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าคะแนน
ทีเ่ ป็ นอิสระต่อกันและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และข้อมูลเชิงคุณภาพนามาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า
1. ระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของครูเอกชนจังหวัดบุรรี มั ย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อ พิจ ารณาเป็ น รายด้า น พบว่ า ด้า นที่ม ีค่ า เฉลี่ย สูง สุ ด คือ ด้า นสถานะทางอาชีพ รองลงมา คือ
ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ส่วนด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ ต่ าทีส่ ุดคือ ด้านความเป็ นอยู่
ส่วนตัว
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2. ผลการเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของครูเอกชนจังหวัดบุรรี มั ย์ จาแนก
ตามเพศ พบว่าโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
3. ผลการเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของครูเอกชนจังหวัดบุรรี ั มย์ จาแนก
ตามประสบการณ์ในการทางาน พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
มีความแตกต่างกันอยางมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 คือ ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ เพียงด้านเดียว
ส่วนด้าน อื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
4. ผลการเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของครูเอกชนจังหวัดบุรรี มั ย์ จาแนก
ตามขนาดโรงเรียน โดยรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 คือ ด้านความรับผิดชอบเพียงด้านเดียว ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
5. แนวทางการพัฒนาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครูเ อกชนจังหวัดบุรรี มั ย์ ที่มจี านวน
ผู้เสนอแนะมากที่สุด โดยพิจารณาจากด้านที่มคี ่าเฉลี่ยต่ าสุด 3 อันดับ คือ ด้านความเป็ นอยู่ส่วนตัว
ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ และด้านความก้าวหน้า โดยด้านความเป็ นอยูส่ ่วนตัวควรมีนโยบายแผนงาน
และแนวทางในการยกระดับความเป็ นยู่ส่วนตัวของครูให้ดขี ้นึ ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ พิจารณา
อัตราเงินเดือนของครูให้มคี วามเป็ นธรรม และด้านความก้าว หน้าควรมีนโยบาย แผนงานและแนวทาง
ในการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ พนักงานในสังกัดของ การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคจังหวัดเชียงราย
ซึง่ ปฏิบตั งิ านในช่วงเดือน พฤษภาคม 2565 ถึง กรกฏาคม 2565 จานวนทัง้ หมด 115 คน (ข้อมูลอ้างอิง
จากแผนกบริหารงานทัวไป
่ การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคจังหวัดเชียงราย)
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นแบบสารวจ โดยใช้แบบสอบถาม แบ่งเป็ น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ว นบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทางาน ตาแหน่งงานทีป่ ฏิบตั อิ ยู่
ส่ ว นที่ 2 แบบสอบถามเกี่ย วกับ แรงจู ง ใจในการปฎิบ ัติง านของพนั ก งานในสัง กัด ของ
การไฟฟ้ าส่ ว นภูมภิ าคจังหวัดเชียงราย คลอบคลุ มทัง้ 5 ด้าน ประกอบด้ว ย ด้านความก้าวหน้ า ใน
ตาแหน่ งหน้าทีก่ ารงาน ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ ด้านความสาเร็จของงาน ด้านการยอมรับนับถือ
และด้านความรับผิดชอบ
ส่ ว นที่ 3 ค าถามปลายเปิ ด เกี่ย วกับ ข้อ เสนอแนะเกี่ย วกับ แรงจูง ใจในการปฏิบ ัติง านของ
พนักงานในสังกัดของการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคจังหวัดเชียงราย
จากนัน้ ทาการทดสอบค่ าความเชื่อ มัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการตรวจสอบ
ความเทีย่ งตรง ของเนื้อหา จากผูเ้ ชีย่ วชาญ 3 ท่าน ได้ค่าความสอดคล้องระหว่างคาถามกับวัตถุประสงค์
(Index of Item-Objective Congruence: IOC) เท่ากับ 1 แล้วนาเครื่องมือที่ได้ไปทดลองใช้ (Try Out)
กับกลุ่มประชากรจานวน 30 คน แล้วนามาหาความเชื่อมันได้
่ เท่ากับ 0.947
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ทาการวิเ คราะห์ข้อ มูล เกี่ยวกับปั จจัยส่ ว นบุค คลของผู้ต อบแบบสอบถาม วิเ คราะห์โดยใช้
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฎิบตั งิ าน
ของพนักงานในสังกัดของการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคจังหวัดเชียงราย ทัง้ 5 ด้าน วิเคราะห์โดยใช้ค่ าเฉลีย่ และ
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิตเิ ชิงอนุ มาน (Inferential Analysis) โดยที่
เพศ วิเคราะห์โดยใช้ Independent t-test และอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทางาน และตาแหน่ ง
งานทีป่ ฏิบตั อิ ยู่ วิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) เมือ่ มีความ
แตกต่างเป็ นรายคู่จะทาการทดสอบโดยใช้วธิ ี (Scheffe’ Method)
ผลการวิ จยั
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของผู
่
้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 94 คน
คิดเป็ นร้อยละ 81.70 และ เป็ นเพศหญิง จานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.30 อายุ 50 ปี ขน้ึ ไป จานวน
44 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.30 อายุ 30-39 ปี จานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.80 อายุ 40 - 49 ปี จานวน
16 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.90 และ อายุ 20-29 ปี จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.00 ระดับการศึกษา
ปริญ ญาตรีห รือ เทียบเท่า จานวน 83 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 72.20 ต่ ากว่าปริญ ญาตรี จานวน 22 คน
คิดเป็ นร้อยละ 19.10 และ สูงกว่าปริญญาตรี จานวน 10 คน ร้อยละ 8.70 ประสบการณ์ทางาน มากกว่า
11 ปี ขน้ึ ไป จานวน 68 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.10 5-10 ปี จานวน 29 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.20 และ ต่ ากว่า
5 ปี จานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.70 ตาแหน่ งงานทีป่ ฏิบตั อิ ยู่ พนักงานวิชาชีพ ระดับ 2-8 จานวน
81 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.40 ผูบ้ ริหาร ระดับ ผูช้ ่วยหัวหน้าแผนกขึน้ ไป จานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ
20.00 และ นักวิชาการ ระดับ 4-10 จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.60
ผลการวิเ คราะห์เ กี่ย วกับ แรงจูง ใจในการปฎิบ ัติง านของพนัก งานในสัง กัดของการไฟฟ้ า
ส่วนภูมภิ าคจังหวัดเชียงราย ระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ในสังกัดของการไฟฟ้ า
ส่วนภูมภิ าคจังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.13, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน ในสังกัดของการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคจังหวัดเชียงราย
อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านทีม่ รี ะดับแรงจูงใจมากทีส่ ุด คือ ด้านความรับผิดชอบ (x̅ = 4.28, S.D. = 0.54)
รองลงมา คือ ด้านลักษณะของงานทีป่ ฏิบตั ิ (x̅ = 4.24, S.D. = 0.52) ด้านความสาเร็จของงาน (x̅ = 4.21,
S.D. = 0.51) ด้านการยอมรับนับถือ (x̅ = 4.19, S.D. = 0.59) และด้านความก้าวหน้าในตาแหน่ งหน้าที่ การ
งาน (x̅ = 3.73, S.D. = 0.49)
ผลการทดสอบสมมติฐาน แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานในสังกัดของการไฟฟ้ า
ส่ ว นภูม ิภ าคจัง หวัด เชีย งราย จ าแนกตามเพศ ภาพรวม พบว่ า เพศชายและเพศหญิง มีแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่ างกัน โดยเพศชาย (x ̅ = 4.14, S.D. = 0.48) มีค่ าเฉลี่ย มากกว่า เพศหญิง
(x ̅ = 4.11, S.D. = 0.52) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าไม่แตกต่างกันทัง้ 5 ด้าน
วิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงานในสังกัดของ
การไฟฟ้ าส่ ว นภู ม ิภ าคจัง หวัด เชีย งราย จ าแนกตามอายุ ระดับ การศึก ษา ประสบการณ์ ท างาน
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ตาแหน่ งงานที่ปฏิบตั อิ ยู่ พบว่า พนักงานที่มอี ายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทางาน ตาแหน่ งงาน
ทีป่ ฏิบตั อิ ยู่ต่างกัน มีแรงจูงในในการปฏิบตั งิ านโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
พนักงานในสังกัดของ การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคจังหวัดเชียงราย ที่มอี ายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์
ทางาน ตาแหน่งงานทีป่ ฏิบตั อิ ยูต่ ่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านไม่แตกต่างกัน

อภิ ปรายผล
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับแรงจูงใจในการปฎิบตั งิ านของพนักงานในสังกัดของ การไฟฟ้ า
ส่วนภูมภิ าคจังหวัดเชียงราย มีประเด็นสาคัญทีผ่ วู้ จิ ยั นามาอภิปรายผล ดังนี้
1. พนักงาน ในสังกัดของการไฟฟ้ าส่ว นภูมภิ าคจังหวัดเชียงราย ในภาพรวมและรายด้า น
ทัง้ 5 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นความก้ า วหน้ า ในต าแหน่ ง หน้ า ที่ก ารงาน ด้ า นลัก ษณะของงานที่ป ฏิบ ัติ
ด้านความสาเร็จของงาน ด้านการยอมรับนับถือ และ ด้านความรับผิดชอบ อยูใ่ นระดับมากทุ กด้าน ทัง้ นี้
อาจจะเนื่องมาจาก โดยทัวไปแล้
่
วพนักงานก็จะเป็ นผูท้ ม่ี คี วามภาคภูมใิ จในอาชีพของตนเอง พึงพอใจใน
อาชีพ มองว่าเป็ นอาชีพทีม่ นคง
ั ่ น่านับถือ จึงเป็ นเสมือนปั จจัยหนึ่งทีส่ ่งผลให้มแี รงจูงใจในการทางานอยู่
มาก กอรปกับการมีหน้าทีต่ ้องรับผิดชอบทีค่ ่อยข้างแน่ ช ัดและต้องอาศัยความชานาญและแม่นยาในการ
ทางาน จึงต้องมีการพัฒนาตนเองและมีความตื่นตัวในการทางานอยู่ตลอดเวลา แรงจูงใจในการทางาน
ไม่ว่าจะเป็ นการให้รางวัล คายกย่องชมเชย การให้ความไว้วางใจในการทางาน มอบหมายงานสาคัญๆ
ให้ทาก็ลว้ นแล้วแต่จะทาให้พนักงานมีขวัญและกาลังใจในการทางาน และส่งผลให้มปี ระสิทธิภาพในการ
ทางานทีส่ ูงขึน้ ได้ รวมถึงผูบ้ ริหารอาจสร้างความคาดหวังแก่พนักงานของการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคจังหวัด
เชียงราย หากตัง้ ใจทางานหรือปฏิบตั หิ น้าที่ท่ไี ด้รบั มอบหมายด้วยความวิรยิ ะ อุตสาหะ เต็มตามกาลัง
ความรูค้ วามสามารถและเต็มศักยภาพแล้วจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการทางานเพิม่ มากขึน้
2. การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงานในสังกัดของ การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค
จัง หวัด เชีย งราย จ าแนกตามเพศ ภาพรวมและรายด้า นทัง้ 5 ด้า น พบว่ า เพศชายและเพศหญิง
มีแ รงจูง ใจในการปฏิบ ัติง านไม่ แ ตกต่ า งกัน อาจจะเนื่ อ งมาจาก สภาพสัง คมในปั จ จุ บ ัน ที่ม ีก าร
เปลี่ยนแปลงไม่ว่าด้านเทคโนโลยี การศึกษา ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจ ทาให้ผู้ชายและผู้หญิง
มีความเท่าเทียมกัน
3. การวิเ คราะห์ค วามแปรปรวนเพื่อ เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ในสังกัดของ การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคจังหวัดเชียงราย จาแนกตามอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์
ทางาน และ ต าแหน่ งงานที่ปฏิบตั ิอ ยู่ พบว่า พนักงานที่มอี ายุต่ างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิง าน
โดยรวมและรายด้านทัง้ 5 ด้าน พบว่า พนักงานในสังกัดของ การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคจังหวัดเชี ยงราย
ทีม่ อี ายุต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านไม่แตกต่างกัน อาจจะเนื่องมาจาก พนักงานมีแรงจูงใจ ทาให้
การทางานมีประสิทธิภาพเพิม่ ขึ้นเท่านัน้ แต่ยงั ส่งผลถึงความรู้สกึ ผูกพันกับองค์กรของพนักงานด้วย
เมื่อ พนัก งานมีแ รงจูง ใจเพิ่ม มากขึ้น พวกเขาก็จ ะรู้ส ึก ว่ า ที่น่ี ค ือ ที่ข องเขา ท าให้เ ขาสามารถแสดง
ความสามารถออกมาได้อย่างเต็มที่
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีหลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบอย่างยุตธิ รรมและมีมาตรฐานที่เชื่อถือได้
พิจารณาเลื่อนตาแหน่ งตามความสามารถทีป่ รากฏจากในหน้าที่ และควรมีการสนับสนุ นการปฏิบตั งิ าน
ด้านต่างๆ ของพนักงานรวมทัง้ บุคลากรอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
2. ผู้บริหารควรมอบหมายงานใหม่ๆ ที่ท้าทายความสามารถของพนักงานมากกว่างานเก่าที่
เคยทาเป็ นประจาจะได้ทาให้เกิดความภาคภูมใิ จในการปฏิบตั งิ าน
3. ควรนาข้อเสนอแนะของพนักงานไว้พจิ ารณาให้ความไว้วางใจกับพนักงานในการมอบหมาย
สาคัญ และควรชื่นชมหรือแสดงความพึงพอใจ ในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
4. ผู้บ ริห ารควรมีก ารยกย่อ งชมเชยและเผยแพร่ผ ลงานของพนัก งานที่ส ร้า งชื่อ เสีย งให้
หน่ วยงาน ควรยกย่อง ชมเชยพนักงานในสังกัดทัง้ ต่อหน้าและลับหลังผูอ้ ่นื และผูบ้ ริหารควรกระตุ้นให้
พนักงานในสังกัดรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่นื อย่างเต็มใจ
5. ควรเปิ ดโอกาสให้ พ นั ก งานรับ ผิ ด ชอบโครงการหลัก ที่ ม ีผ ลกระทบต่ อ หน่ ว ยงาน
ตามความสามารถของพนักงาน และเลือกวิธปี ฏิบตั งิ านได้ตามความต้องการตลอดจนควรกระตุ้นให้
พนักงานติดตามงานจากผูบ้ งั คับบัญชาอย่างสม่าเสมอต่อเนื่อง
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