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ธุ ร กิ จ การผลิ ตไฟฟ้ าในปั จ จุบ ันนับ ว่า เป็ นธุ ร กิ จ ที่มี การเติ บโตอย่างต่อ เนื่ อ งตามความ
ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ าของประชาชน เมื่อกิจการมีการเติบโตมากขึ้นความรับผิดชอบและหน้าที่
ในการทางานของผูป้ ฏิบตั ิงานจึงมีปริ มาณที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ฉะนั้นการเสริ มสร้างแรงจูงใจ
ในการท างานจึ ง เป็ นสิ่ ง จ าเป็ น เพื่อ ให้ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านเกิ ด ความกระตื อ รื อ ร้ น เกิ ด แรงจู ง ใจที่ จ ะ
ปฏิบตั ิงานอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งการศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่ งประเทศไทย เก็บรวบรวมข้อมู ลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่ ม
ตัวอย่างจานวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และ
ค่า เฉลี่ ย พร้ อ มทั้ง ทดสอบความแตกต่ า งระหว่างค่ าคะแนนเฉลี่ ย ของกลุ่ ม ตัว อย่า งด้ว ยวิธี ก าร
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
ผลการศึก ษาพบว่า กลุ่ มตัว อย่า งส่ ว นใหญ่เ ป็ นเพศชาย มี อ ายุร ะหว่า ง 25-30 ปี ระดับ
การศึกษาสู ง สุ ดคือ ปริ ญญาตรี มี ประสบการณ์ ในการทางานต่ ากว่า 5 ปี มี รายได้เ ฉลี่ ยต่อ เดื อ น
ระหว่าง 15,000-20,000 บาท และมีตาแหน่ งหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานเป็ นวิศวกร ส่ วนผลการศึกษา
ด้านปั จจัยจูงใจ โดยรวมให้ระดับความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในการทางานอยูใ่ นระดับมากเรี ยงตามลาดับทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านความสาเร็ จ
ของงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งการงาน และ
ด้านการได้รับการยอมรับนับถื อ สาหรับผลการศึกษาแรงจูงใจด้านปั จจัยค้ าจุน โดยรวมให้ระดับ
ความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในการทางาน
อยูใ่ นระดับมากที่สุด คือด้านความมัน่ คงในการทางาน และอยูใ่ นระดับมากเรี ยงตามลาดับ 5 ด้าน
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คือ ด้านชีวติ ส่วนตัว ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านรายได้และสวัสดิการ ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และด้านนโยบายและการบริ หารงาน สาหรับผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปั จจัยส่ วนบุคคลกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ ประสบการณ์ ในการ
ทางาน และรายได้เ ฉลี่ ยต่อเดื อ นที่แตกต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกันอย่างมี
นัย ส าคัญ เนื่ อ งจากลักษณะงานที่ ไ ด้รั บ มอบหมาย ประกอบกับ นโยบายการบริ ห ารงานและ
สวัส ดิ ก ารที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตามวิ สั ย ทัศ น์ ข องผู ้ว่ า การและคณะกรรมการที่ แ ต่ ง ตั้ง โดย
คณะรัฐมนตรี ดังนั้น ผูป้ ฏิบตั ิงานที่มีประสบการณ์หรื ออายุงานที่แตกต่างกันจึงมี ระดับแรงจูงใจ
แตกต่างกัน และเมื่อ พิจารณาด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน ผูป้ ฏิบตั ิงานที่มีรายได้เฉลี่ ยต่ากว่า 15,000
บาท มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับผูป้ ฏิบตั ิงานที่มีรายได้มากกว่า
การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ข ้อ เสนอแนะเพื่อ เป็ นแนวทางในการเสริ ม สร้ า งแรงจู ง ใจในการ
ปฏิบตั ิงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นคือ องค์กรควรมีการจัดสรรและดาเนิ นการเรื่ องการเพิ่มรายได้
และสวัสดิการให้ทนั กับสภาพเศรษฐกิจในปั จจุบนั พิจารณาผลตอบแทนและการเลื่ อนระดับใน
แต่ละตาแหน่งอย่างเป็ นธรรม โดยให้ความสาคัญกับผูป้ ฏิบตั ิงานที่เป็ นช่างหรื อหัวหน้างานมากขึ้น
เนื่องจากเป็ นตาแหน่งที่ตอ้ งใช้ความรับผิดชอบสูงแต่มีผลตอบแทนต่า รวมถึงควรมีการเสริ มสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้มากขึ้น เพือ่ ลดค่านิยมที่เน้นผลงานมากกว่าการทางานร่ วมกัน และ
สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 15,000 บาท องค์กรและผูบ้ งั คับบัญชาควรให้
อิสระในการทางาน ไม่บงั คับให้มีการทางานล่วงเวลา และมอบหมายงานที่สามารถทาได้เสร็ จจริ ง
ตามกาหนด ประกอบกับมีการออกนโยบายบังคับให้มีการลงทุนในหุ ้นของสหกรณ์ ออมทรัพย์
เพื่ อ ให้ ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านรู ้ สึ ก มี ค วามมั่ น คงและเป็ นส่ ว นหนึ่ งขององค์ก ร และกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ มี
ประสบการณ์ในการทางานอยู่ระหว่าง 5-10 ปี ควรมี การผลักดันผลงานที่มีความโดดเด่ นและมี
ผลกระทบมากต่อ ระบบไฟฟ้ า เพื่อให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานรู ้สึกเกิดความภาคภูมิใจและช่ วยให้มีผลงาน
สาหรับการเลื่อนระดับในอนาคต
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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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