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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏบิัติงานของพนักงานการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค  
กรณีศึกษาเขต 1 ภาคใต ้
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กรณีศึกษาเขต 1 ภาคใต้ในด้านแรงจูงใจในการทํางาน ด้านบรรยากาศในการทํางาน ด้านความผูกพันในองค์กร และด้าน
แนวโน้มการทํางานในอนาคต และ 2) เปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
กรณีศึกษาเขต 1 ภาคใต้ ที่จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่ง อายุงาน  และรายได้โดย 
ศึกษาถึงสถานภาพทั่วไปของประชากรที่ตอบแบบสอบถามและความคิดเห็นที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน
ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรณีศึกษาเขต 1 ภาคใต้ ขนาดกลุ่มประชากรท่ีใช้จํานวน 964 คน โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
แบบ One-Way ANOVA  วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว  ผลการวิจัย  พบว่า 1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการ
ปฏิบัติงาน ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ ตําแหน่งงาน และระยะเวลาปฏิบัติงาน 
ที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานทีไ่ม่แตกต่างกนั  ปัจจัยด้านลักษณะงานที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานทั้งหมด  
12 ด้าน และ 2) พนักงานที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี  พนักงานที่มีตําแหน่งงานแตกต่างกัน มีปัจจัยด้านลักษณะงาน
ที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานทั้งหมด 12 ด้านโดยรวมแตกต่างกัน  ดังนั้นจึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
คําสําคัญ: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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Abstract 

The objective of this research were 1) To study the factors affecting the influence in the 
performance of their Provincial Electricity Authority. Work motivation, working atmosphere in the office, 
officer’s relationship with the organization and officer’s attitude toward the future. 2) To compare 
factors affecting the influence in the performance of their Provincial Electricity Authority classified by 
gender, age, marital status, educational level, age, location and income. A study of the general status of 
the respondents and their opinions about the factors influencing the performance of employees in the 
Provincial Electricity Authority. The statistics used for the data analysis consisted of Percentage. Mean, 
Standard Deviation, One-Way ANOVA of variance. Based on the results of this study, there are two main 
topics can be summarized 1) Personal factors include gender, age, status, education level, income, job 
position, and working hours. Influence in the performance, There was no different Factors affecting job 
performance of all 12 different organizations. 2) Employees with higher education and employees with 
different positions, there were a number of factors that influence the performance of all 12 different 
organizations. So it was in line with the set assumptions at the level significant of .05. 
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