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บทคดัย่อ 
 

 ธุรกิจการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบันนับว่าเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองตามความ
ตอ้งการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของประชาชน เม่ือกิจการมีการเติบโตมากขึ้นความรับผิดชอบและหน้าที่
ในการท างานของผูป้ฏิบติังานจึงมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นตามไปดว้ย ฉะนั้นการเสริมสร้างแรงจูงใจ
ในการท างานจึงเป็นส่ิงจ าเป็น เพื่อให้ผูป้ฏิบัติงานเกิดความกระตือรือร้น เกิดแรงจูงใจที่จะ
ปฏิบติังานอยา่งเตม็ความสามารถ ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบติังาน
ของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 400 คน สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ และ
ค่าเฉล่ีย พร้อมทั้งทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 25-30 ปี ระดับ
การศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการท างานต ่ากว่า 5 ปี มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
ระหวา่ง 15,000-20,000 บาท และมีต าแหน่งหน้าที่ในการปฏิบติังานเป็นวิศวกร ส่วนผลการศึกษา
ดา้นปัจจยัจูงใจ โดยรวมให้ระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งมีแรงจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากเรียงตามล าดบัทั้ง 5 ดา้น คือ ดา้นความส าเร็จ
ของงาน ดา้นความรับผดิชอบ ดา้นลกัษณะงานที่ปฏิบติั ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งการงาน และ
ดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ ส าหรับผลการศึกษาแรงจูงใจดา้นปัจจยัค  ้าจุน โดยรวมให้ระดับ
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีแรงจูงใจในการท างาน
อยูใ่นระดบัมากที่สุด คือดา้นความมัน่คงในการท างาน และอยูใ่นระดบัมากเรียงตามล าดบั 5 ดา้น 
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คือ ดา้นชีวติส่วนตวั ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ ดา้นความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล และดา้นนโยบายและการบริหารงาน ส าหรับผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัจจยัส่วนบุคคลกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานพบว่า กลุ่มตวัอย่างที่มีเพศ ประสบการณ์ในการ
ท างาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ เน่ืองจากลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย ประกอบกับนโยบายการบริหารงานและ
สวัสดิการที่ มีการเปล่ียนแปลงตามวิสัยทัศน์ของผู ้ว่าการและคณะกรรมการที่แต่งตั้ งโดย
คณะรัฐมนตรี ดังนั้น ผูป้ฏิบติังานที่มีประสบการณ์หรืออายงุานที่แตกต่างกนัจึงมีระดบัแรงจูงใจ
แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน ผูป้ฏิบติังานที่มีรายได้เฉล่ียต ่ากว่า 15,000 
บาท มีระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานนอ้ยที่สุด เม่ือเทียบกบัผูป้ฏิบติังานที่มีรายไดม้ากกวา่ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ้นคือ องคก์รควรมีการจดัสรรและด าเนินการเร่ืองการเพิ่มรายได้
และสวสัดิการให้ทนักับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั พิจารณาผลตอบแทนและการเล่ือนระดับใน   
แต่ละต าแหน่งอยา่งเป็นธรรม โดยใหค้วามส าคญักบัผูป้ฏิบติังานที่เป็นช่างหรือหัวหน้างานมากขึ้น 
เน่ืองจากเป็นต าแหน่งที่ตอ้งใชค้วามรับผดิชอบสูงแต่มีผลตอบแทนต ่า รวมถึงควรมีการเสริมสร้าง
ความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลใหม้ากขึ้น เพือ่ลดค่านิยมที่เนน้ผลงานมากกว่าการท างานร่วมกนั และ
ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 15,000 บาท องคก์รและผูบ้งัคบับญัชาควรให้
อิสระในการท างาน ไม่บงัคบัใหมี้การท างานล่วงเวลา และมอบหมายงานที่สามารถท าไดเ้สร็จจริง
ตามก าหนด ประกอบกับมีการออกนโยบายบงัคบัให้มีการลงทุนในหุ้นของสหกรณ์ออมทรัพย ์
เพื่อให้ผู ้ปฏิบัติงานรู้สึกมีความมั่นคงและเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร และกลุ่มตัวอย่างที่ มี
ประสบการณ์ในการท างานอยู่ระหว่าง 5-10 ปี ควรมีการผลักดนัผลงานที่มีความโดดเด่นและมี
ผลกระทบมากต่อระบบไฟฟ้า เพื่อให้ผูป้ฏิบติังานรู้สึกเกิดความภาคภูมิใจและช่วยให้มีผลงาน
ส าหรับการเล่ือนระดบัในอนาคต 
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ABSTRACT 
 

 Nowadays, electric power industries are growing continuously as demand of electric 
power for the people. When the business is growing more and more the responsibilities and duties 
of the employee will increasing the volume accordingly. Therefore, strengthening the motivation 
of the employee is essential and allows the employees to perform well as an effective operation, 
be enthusiastic and motivated to perform with their best. This study focuses on the motivation 
affecting on performance of state enterprise employee. There were 400 samples, employees from 
the Electricity Generating Authorities of Thailand. The statistical analysis are used in this study 
include frequency, percentage, and average. And testing the difference between the averages of 
sample by one-way analysis of variance method. 
 The results showed that most of the employees were male, aged between 25-30 years, 
Education level is Bachelor’s Degree, having work experience less than 5 years, having average 
income between 15,000-20,000 bath per month and have a responsible for operating as engineer. 
According to the results of the study of the main motivation factor. Overall, the samples have the 
motivation in an important high level. When considering it was found that, the samples were 
motivated to work at a high level in all 5 sides, the success of work, responsibility, job 
description, the progress in the job and to be respected. For the sustaining motivation factor. 
Overall, the samples have the motivation in an important high level too. But when considering 
inside it was found that the samples have the most important level in the security of work. For rest 
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of sustaining motivation factor are personal life, environment of work, income and welfare, the 
personal relationship and policy, the samples have the motivation in an important high level. For 
the analysis of the relationship between personal factors and motivation affect was found, the 
samples with gender, work experience, monthly income of different incentives have a different 
performance significantly. Because of the work that has been assigned. The management policy 
and welfare changes as a vision of the Governor. And when considering the average income per 
month. Workers with average income of less than 15,000 baht with an incentive to workless 
compared to workers with incomes over. 
 The recommendation of this study, for the strengthening incentives for operational 
efficiency is greater. Organization should be allocated and processed to increase the income and 
welfare faster because currently salary rates or other benefits are low rate when compare with 
another organization. And considering remuneration and promote in each position equally. By 
giving priority to the worker much more because in this position have the higher in responsibility 
but low return. Should be included to strengthen in personal relationship to lower values that 
emphasize performance rather than working together. For specific recommendation, the samples 
with average monthly income is less than 15,000 baht organizations and supervisors should be 
free to work. Do not force the overtime. And assignments can actually completed on schedule. 
Moreover, the policy is forced to be invested in shares of the EGAT saving and credit 
cooperative. So that workers feel more secure and become part of the organization. And sample 
with work experience between 5-10 years should have pushed the work is outstanding and has a 
large impact on the power system, to feel the pride and help with promotion in the future. 
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 ทา้ยที่สุดขอขอบพระคุณ คุณแม่ เพื่อน ๆ พี่ ๆ และพนักงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย ที่เป็นก าลงัใจและสนบัสนุนการศึกษาจนสามารถท าไดส้ าเร็จลุล่วงเป็นอยา่งดี 
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