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บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงส ารวจ มีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษา (1) ระดบัคณุภาพชีวิตการท างานของพนกังาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (2) ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ (3) ความสมัพนัธ์

ระหวา่งคณุภาพชีวิตการท างานกบัแรงจงูใจในการปฏิบตัิงานของพนกังานการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

ประชากรคือ พนกังานการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคทัง้ที่ส านกังานใหญ่ ส านกังานในส่วนภมูิภาคจ านวน 28,067 คน 

ค านวณขนาดตวัอย่างโดยสตูรยามาเน่ โดยเก็บตวัอยา่ง 400 คน  ด้วยวิธีการสุม่อยา่งแบบง่าย เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 

คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์ และการวิเคราะห์เนือ้หา 

ผลการวิจยั พบวา่ (1) คณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคในภาพรวมคณุภาพชีวิตอยูใ่น

ระดบัดี และเมื่อพิจารณารายด้านอยู่ในระดบัดีทกุด้านเช่นกนั ได้แก่ ด้านสิ่งตอบแทนท่ียตุิธรรม  ด้านสภาพการท างานที่

ปลอดภยั ด้านการพฒันาความสามารถ ด้านการได้รับการยอมรับในสงัคม ด้านประชาธิปไตยในการท างานกบัการมีสว่น

ร่วมในการตดัสนิใจ ด้านความสมดลุของงานกบัชีวติสว่นตวัและครอบครัว (2) แรงจงูใจในการปฏิบตัิงานของพนกังานการ

ไฟฟ้าสว่นภมูิภาคในภาพรวมระดบัแรงจูงใจมากทกุด้าน และเมื่อพิจารณารายด้านก็อยู่ในระดบัมากเช่นกนัได้แก่ ด้าน

การยอมรับนบัถือ ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านความรับผิดชอบต่องาน ด้านความส าเร็จในการปฏิบตัิงาน 

ด้านความมัน่คงในงาน ด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล (3) ความสมัพนัธ์ระหวา่งคณุภาพชีวิตการท างานกบัแรงจงูใจใน

การปฏิบตัิงาน ของพนกังานการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค พบวา่ มีความสมัพนัธ์ทางบวก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

 

ค าส าคัญ : คณุภาพชีวิตการท างาน แรงจงูใจในการปฏิบตังิาน 

*บทความในวารสารฉบบันีมี้การเปลีย่นแปลงปีท่ีและฉบบัท่ีของวารสารจาก ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 1 ม.ค.-มิ.ย.2557 เป็น ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1  ม.ค.-มิ.ย.2557 

เน่ืองจากมีความคลาดเคลือ่นในการเรียงลาํดบัวารสาร กรณีการอ้างอิงบทความนี ้ขอให้อ้างตามปีและฉบบัตามท่ีแก้ไขใหมนี่ ้  

หากมีข้อสงสยั กรุณาสอบถามเพ่ิมเตมิได้ท่ี สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช โทร.02 504 7588-9
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Abstract 

This research was a survey research. The purposes of this research were  to study:     

(1) quality of work life’s  level of employees at Provincial Electricity Authority  

(2) work motivation’s level of employees at Provincial Electricity Authority (3) relation 

between quality of work life and work motivation of  the employees at Provincial Electricity 

Authority.  

Population consisted 28,067 of employees at Provincial Electricity Authority, from 

both  head office and provincial office, from which samples of 400 were obtained via Taro 

Yamane calculating method. Questionnaire was used as instrument to collect data. Statistical 

tools employed were percentages, mean,  standard deviation, correlation coefficient and 

content analysis. 

Research results were as followings: (1) quality of work life of employees at 

Provincial Electricity Authority was at the high level, with high level in all aspects which 

were fair compensation, safe workplace, ability development, recognition from  

the society, democracy in the workplace together with participation in decision making, and 

balancing of work life with family and personal life (2) the overall work motivation of 

employees at Provincial Electricity Authority was at high level, with high level in all aspects 

which were recognition, job advancement, job responsibility, job success, job security, and 

interrelationship with others (3)  relation between quality of work life and work motivation of  

employees at Provincial Electricity Authority  was positive  with  0.01 level of statistical 

significance. 

 

Keyword : Quality of Work Life, Work  Motivation, Provincial Electricity Authority 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

สภาวการณ์ของโลกยคุปัจจุบนัเกิดผลกระทบมากมายจากปัญหาเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง
เป็นเหตุให้ประเทศขนาดเล็ก ขนาดกลางหรือแม้กระทั่งประเทศใหญ่ต้องมีการปรับเปล่ียนรูปแบบหรือ
กระบวนทศัน์กนัใหมเ่พ่ือให้องค์การของภาครัฐ หรือองค์การของภาคเอกชนสามารถอยู่กบัสภาพแวดล้อม
ท่ีเปล่ียนไปตามกาลเวลาโดยมุ่งเน้นท่ีประชาชน ให้ได้รับความเป็นธรรมทางสงัคมอย่างเท่าเทียมกนั จึงมี
การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไข เพ่ือน าแนวคิดของนักวิชาการต่าง ๆ มากมายมาใช้ให้เกิดความ  
พึงพอใจกับทุกฝ่ายในสังคมโลกยุคปัจจุบนัไม่ว่าจะเป็นระดับโลก ระดับประเทศ ต้องอาศัยกลุ่มนักคิด
นกัวิจยั เช่น นกัวิชาการ ผู้น าสหภาพแรงงานก็มีสว่นชว่ยร่วมพิจารณา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารประเทศ
จะต้องเห็นความส าคญั และถือว่าการน าแนวคดิเร่ืองการจดัสวสัดิการให้แก่ประชาชนนัน้เป็นเร่ืองท่ีจ าเป็น 
และควรด าเนินการอย่างยิ่ง เพราะงานสวัสดิการสังคมเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมสวัสดิภาพทั่วๆ ไปของ
ประชาชนนัน้เป็นการพัฒนาคน งานสวัสดิการนีไ้ด้ยึดถือหลักการมาจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
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มนษุยชนขององค์การสหประชาชาติถือว่าการช่วยเหลือผู้ อ่ืนในยามท่ีเขาตกทุกข์ได้ยากนัน้เป็นสิ่งท่ีดีงาม
อยา่งยิ่งสมควรท่ีจะกระท า 

การพฒันางานสวสัดิการสงัคมมีเป้าหมายเพ่ือพฒันาคนให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดีในการด ารงชิวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามสมควรแก่อตัภาพ คือท าให้ทุกคนท่ีอยู่ในวยัประกอบอาชีพมีสมัมาชีพท่ี
สามารถเลีย้งตนเองและครอบครัวได้  มีท่ีอยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งใช้ในการพักพิงอย่างมั่นคงแข็งแรง 
ป้องกนัภยัธรรมชาตติา่งๆ อยา่งปลอดภยั มีอาหารไว้บริโภคท่ีมีคณุคา่ตอ่ร่างกายในแตล่ะวนัอยา่งเพียงพอ
เหมาะสม การมีเคร่ืองนุง่ห่มเพ่ือความอบอุน่ของร่างกายในสภาวะท่ีอากาศหนาวเย็น หรือใช้ในการป้องกนั
ความร้อนจากแสงอาทิตย์ และอนัตรายอ่ืนๆ อย่างได้ผลและเพียงพอ การได้รับการรักษาพยาบาลเม่ือเกิด
เจ็บป่วยจากโรคภัย หรือจากอุบตัิเหตุต่างๆ การได้รับการบริการสาธารณสุข การได้มีน า้ไว้ใช้และด่ืมท่ี
สะอาดปลอดภัย การได้รับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน และมีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดบัสูงขึน้ การได้รับความ
สะดวกจากเส้นทางคมนาคม และประโยชน์จากสาธารณะต่างๆ จากการบริหารของรัฐ ฉะนัน้งาน
สวัสดิการสังคมจึงเป็นเป้าหมายสุดท้ายท่ีประชาชนจะได้รับและเป็นเคร่ืองมือการท างานของนักสังคม
สงเคราะห์ไทยท่ีมุ่งไปสู่การสร้างความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชนในสงัคม (Well-being) โดยมีเป้าหมายของ
งานคือการพัฒนาสงัคมท่ีส าคญั 4 ประการ คือ 1) ส่งเสริมการกินดีอยู่ดีของประชาชน 2) ส่งเสริมความ
มัน่คงของครอบครัว 3) ป้องกนัความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาสงัคม และ 4) ปรับปรุงการท างานให้มัน่คง
และมีรายได้สงูขึน้ 

สิ่งส าคญัอีกประการหนึ่งท่ีจะช่วยให้ทรัพยากรบุคคลสามารถน าความรู้ความสามารถของตนเอง
ออกมาใช้ในการท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ แรงจงูใจในการท างาน เน่ืองจากบคุคล
แต่ละคนมีแรงจูงใจในการท างานตา่งกนั บางคนท างานเพราะหวงัรายได้ค่าจ้างเป็นผลตอบแทน บางคน
อาจต้องการต าแหน่งหน้าท่ี บางคนอาจมีความต้องการด้านจิตใจอนัท่ีจะได้เข้าไปท างานร่วมกับกลุ่มคน
ตา่งๆ ในองค์การ ปัจจยัท่ีเป็นแรงจงูใจเหล่านีจ้ะแตกตา่งกนัตามกาลเวลา(ธงชยั,2533) หากบคุลากรได้รับ
แรงจงูใจท่ีเหมาะสม ย่อมท าให้เกิดขวญัและก าลงัใจท่ีดีในการท างานและท างานอย่างเต็มความสามารถ 
และช่วยให้พนักงานมีความกระตือรือร้นในการท างานท่ีองค์การเข้าใจ และให้ความส าคัญต่อความ
ต้องการของบุคลากรและสามารถสร้างปัจจยัท่ีก่อให้เกิดแรงจงูใจในการท างาน ท าให้บุคลากรของตนน า
ความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่มาใช้อย่างเต็มความสามารถ เพราะแรงจูงใจ ท่ีดีนัน้ย่อมส่งผลให้องค์กรมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายท่ีองค์กรต้องการ ขณะเดียวกันสถานการณ์ในปัจจบุนั ท่ีมี
การเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท าให้เกิดการแข่งขนักนัสูง เพ่ือให้องค์กรสามารถด าเนินกิจการได้ องค์กร
ต้องมีการพฒันาในสว่นทรัพยากรมนษุย์ ซึง่ถือวา่เป็นปัจจยัท่ีส าคญั ดงันัน้จะเห็นได้ว่า การศกึษาเก่ียวกบั
คณุภาพชีวิตในการท างาน แรงจงูใจในการปฏิบตังิาน เป็นสิ่งท่ีมีความจ าเป็นกบัทกุองค์กรในปัจจบุนั และ
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การท่ีบุคลากรในองค์กรมีคุณภาพชีวิตในการท างานและแรงจูงใจท่ีดี ย่อมแสดงถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององค์กรได้เป็นอยา่งดี 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถือเป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีบคุลากรสหวิชาชีพประมาณ 27,800 คน แยก
เป็นด้านเทคนิคจ านวน 17,000 คน ด้านบริหารจ านวน 6,500 คน และด้านอ่ืนๆ จ านวน 4,300 คน 
ประกอบด้วย วิศวกร นกับญัชี เศรษฐกิจ นิติกร วิทยากร นกัสงัคมสงเคราะห์ แพทย์ พยาบาล สถาปนิก 
โปรแกรมเมอร์ บรรณารักษ์ นักสถิติ พนักงานบัญชี พนักงานช่าง ฯลฯ ซึ่งองค์กรมีเป้าหมายในการ
ปฏิบตัิงาน คือ การปรับปรุง จดัหา และการบริการพลงังานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย มีความ
มัน่คงสม ่าเสมอรวดเร็วทนัแก่ความต้องการในการใช้พลงังานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนและ
พฒันาระบบไฟฟ้าเพ่ือให้มีระบบไฟฟ้าท่ีได้มาตรฐาน โดยให้ระบบไฟฟ้าท่ีสนองความต้องการของลกูค้าทกุ
ประเภทอยา่งพอเพียงและทัว่ถึง  

การท่ีผู้ วิจัยสนใจวิจัยเร่ือง : ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบตัิงานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เน่ืองมาจากผู้ศึกษาเป็นพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ส านกังานใหญ่ สงักดัสายงานธุรกิจก่อสร้าง ฝ่ายบ ารุงรักษาระบบผลิต กองบริการและบ ารุงรักษาเคร่ืองกล 
เพ่ือจะได้ทราบระดบัคณุภาพชีวิตการท างานกับแรงจงูใจในการปฏิบตัิงานของพนกังาน ซึ่งจะน าไปสู่การ
พฒันาคณุภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการท างานท่ีเหมาะสม และเห็นว่าในการศกึษานีเ้ป็นสิ่งท่ีจะท าให้
ผู้บริหารและพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทราบถึงความส าคญัในการปฏิบตัิงานอนัเป็นประโยชน์กับ
พนกังานในองค์กร และจะน าผลท่ีได้รับในครัง้นีไ้ปพฒันาปรับปรุงคณุภาพชีวิตการท างานกับแรงจงูใจใน
การปฏิบตังิานของพนกังานการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคตอ่ไป 

วัตถุประสงค์ 

 1.  ศกึษาระดบัคณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค  

 2.  ศกึษาระดบัแรงจงูใจในการปฏิบตังิานของพนกังานการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

 3.  ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตการท างานกบัแรงจงูใจในการปฏิบตังิานของพนกังาน

การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

 

นิยามศัพท์ 

1.  คณุภาพชีวิตการท างาน หมายถึง องค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกบัการท างานของพนกังานวดัได้
จาก ด้านสิ่งตอบแทนท่ียตุธิรรม ด้านสภาพการท างานท่ีปลอดภยั ด้านการพฒันาความสามารถ ด้านการ
ได้รับการยอมรับจากสงัคม ด้านประชาธิปไตยในการท างานกบัการมีสว่นร่วมในการตดัสินใจ ด้านความ
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สมดลุของงานกบัชีวิตสว่นตวัและครอบครัว ท่ีสง่ผลท าให้ผู้ปฏิบตังิานเกิดความสขุและความพอใจในการ
ท างานและยงัสง่ผลให้ผลงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากย่ิงขึน้ 

1.1  ด้านสิ่งตอบแทนท่ียุติธรรม หมายถึง เงินเดือน และสิทธิประโยชน์ท่ีเป็นตวัเงิน ได้แก่ เบีย้
เลีย้ง ท่ีพกัแรมและคา่เดนิทางไปปฏิบตัิงานท่ีหน้างาน เงินโบนสั เงินชว่ยคา่กระแสไฟฟ้า และคา่ลว่งเวลาท่ี
เพียงพอ และเป็นธรรมกบัการมีชีวิตอยูไ่ด้ตามมาตรฐานท่ียอมรับกนัโดยทั่วไป เม่ือเปรียบเทียบกบังานหรือ
องค์การอ่ืนๆ  

1.2  ด้านสภาพการท างานท่ีปลอดภยั หมายถึง สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีถกูลกัษณะและ
ปลอดภัย  ได้แก่ การท างานต้องไม่เส่ียงภัยจนเกินไป ผู้ปฏิบตัิรู้สึกสะดวกสบายทัง้ร่างกายและจิตใจ มี
ศนูย์ฝึกอบรมให้ความรู้กบัพนกังาน ด้านการท างาน และด้านความปลอดภยั เช่น การใช้งานเคร่ืองจกัรกล
อย่างถูกต้องปลอดภัย มีเจ้าหน้าท่ีด้านความปลอดภัยอย่างเพียงพอคอยตรวจสอบอาคาร สถานท่ีและ
เคร่ืองจกัรกลให้สม ่าเสมอ 

1.3  ด้านการพฒันาความสามารถ หมายถึง การเปิดโอกาสให้ได้รับการศกึษาเพิ่มเตมิในส่วนท่ี
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนการฝึกอบรม สัมมนา และดูงาน เพ่ือน าความรู้ท่ีได้มาพัฒนาการ
ปฏิบตัิงาน ก่อให้เกิดความมัน่คงในอาชีพ และเจริญเติบโตในต าแหน่งหน้าท่ีมีการพฒันาความรู้ ทักษะ 
และทศันคติท่ีเก่ียวข้องกบังานท่ีท าเป็นอย่างดี ตลอดจนเป็นท่ียอมรับทัง้ของเพ่ือนร่วมงานและสมาชิกใน
ครอบครัวของตน 

1.4  ด้านการได้รับการยอมรับจากสงัคม หมายถึง ลกัษณะงานท่ีมีส่วนส่งเสริมด้านการบรูณา
การทางสงัคมของผู้ปฏิบตัิงาน ได้มีโอกาสสร้างสมัพนัธภาพกบับคุคลอ่ืนๆ รวมถึงโอกาสท่ีเท่าเทียมกันใน
ความก้าวหน้าท่ีตัง้อยูบ่นฐานของระบบคณุธรรม หรือการได้รับความไว้เนือ้เช่ือใจจากบคุคลทัง้ภายในและ
ภายนอกองค์การขณะปฏิบตังิาน 

1.5  ด้านประชาธิปไตยในการท างานกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ความหมายของ
ประชาธิปไตยในท่ีนีห้มายถึงการให้ความส าคญักับบุคคลในองค์การทุกๆคนในการท างานร่วมกันอย่าง
เสมอหน้ากนั เช่นการประชมุกลุ่ม การท างานเป็นทีม จะต้องฟังเสียงทกุๆคนเท่าเทียมกนั และแก้ไขปัญหา
ด้วยเหตผุลท่ีดีท่ีสดุ ถ้ามีประชาธิปไตยในการท างานแล้วก็จะท าให้การมีส่วนร่วมในองค์การสงู สอดคล้อง
กับการมีส่วนร่วมในองค์การท่ีหมายถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ซึ่งฝ่ายบริหารขององค์การได้
ยอมรับและเปิดโอกาสให้พนกังานองค์การมีสว่นร่วมได้ 

1.6  ด้านความสมดลุของงานกับชีวิตส่วนตวัและครอบครัว หมายถึงความสมดลุระหว่างงาน
และชีวิตส่วนบุคคลมีความลงตวัในการด าเนินชีวิตประจ าวันส่งผลให้ชีวิตครอบครัวมีความสุข นั่นคือ 
ปริมาณงานท่ีรับผิดชอบมีความเหมาะสมกบัเวลาท่ีองค์การก าหนดตามมาตรฐานทัว่ไปไม่ท าให้พนกังาน
ต้องเคร่งเครียดกบังานจนส่งผลกระทบต่อชีวิตส่วนตวัและครอบครัว และพนกังานมีความพอใจในความ
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สมดลุของช่วงเวลาท างานและช่วงเวลาอิสระจากงานในแตล่ะวนั ท าให้พนกังานมีโอกาสได้พกัผ่อนหย่อน
ใจกบักิจกรรมอ่ืนๆ เช่น การเล่นกีฬา ดนตรีหรือร้องเพลงโดยองค์การจดัให้มีสนามและอุปกรณ์กีฬาชนิด
ตา่งๆ และห้องดนตรีประเภทตา่งๆอยา่งเพียงพอ  

2.  แรงจงูใจในการปฏิบตัิงาน หมายถึง ความรู้สึกท่ีผลกัดนัการปฏิบตัิงานของพนกังานองค์กร ให้
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีองค์กรก าหนดไว้ ประกอบด้วย การได้รับการยอมรับนบัถือ ความก้าวหน้าในหน้าท่ี
การงาน ความรับผิดชอบต่องาน ความส าเร็จในการปฏิบตัิงาน ความมั่นคงในงาน และความสัมพันธ์
ระหวา่งบคุคล    

2.1  ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ หมายถึง การได้ รับการยอมรับนับถือไม่ว่าจาก
ผู้บงัคบับญัชา เพ่ือนผู้มาขอรับค าปรึกษา หรือจากบคุคลในหน่วยงาน การยอมรับนีเ้ป็นการยกย่องชมเชย 
แสดงความยินดี การให้ก าลงัใจหรือการแสดงออกอ่ืนใดท่ีบ่งบอกถึงการยอมรับในความสามารถ เม่ือได้
ท างานอย่างใดอย่างหนึ่งบรรลผุลส าเร็จ การยอมรับนบัถือท าให้ผู้ปฏิบตัิงานรู้สึกว่าอาชีพท่ีปฏิบตัิงานอยู่
เป็นอาชีพท่ีมีเกียรตแิละสงัคมให้การยอมรับ 

2.2  ด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน หมายถึง การมีโอกาสท่ีจะได้เล่ือนต าแหนง่หรือขัน้ใน
ระดับท่ีสูงขึน้และได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพ่ือพัฒนาตนเองในด้านความรู้
ความสามารถและทกัษะในการปฏิบตังิานตลอดจนมีโอกาสได้รับผิดชอบงานท่ีส าคญัเพิ่มขึน้ 

2.3  ด้านความรับผิดชอบต่องาน หมายถึง มีความตัง้ใจในการปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับ
มอบหมายด้วยความรู้ความสามารถและความส านกึในหน้าท่ี 

2.4  ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน หมายถึง การปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายตาม
ก าหนดเวลาเป็นท่ีพอใจของผู้บงัคบับญัชามีความสามารถในการแก้ปัญหาในการปฏิบตัิงานจนส าเร็จและ
มีความพงึพอใจในผลการปฏิบตังิานนัน้ 

2.5  ด้านความมัน่คงในงาน หมายถึง การด ารงอยู่ของต าแหน่งงานและองค์การ ความถาวรใน
การจ้างงาน การมีงานให้ปฏิบตัิอย่างต่อเน่ือง ความรู้สึกเช่ือมั่นและศรัทธาในวิชาชีพตลอดจนการได้รับ
ความคุ้มครองจากผู้บงัคบับญัชา 

2.6  ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล  หมายถึง การติดตอ่ประสานงานกบัผู้บงัคบับญัชา เช่น
การรับค าสัง่ การปฏิบตัิตามค าสัง่มีความเป็นกันเอง มีความยุติธรรม และไม่เข้มงวดเกินไป ในส่วนของ
ความสมัพนัธ์กบัทีมงานก็จะเป็นไปในท านองเดียวกนักบัผู้บงัคบับญัชาปฏิบตัิกบัตน ส าหรับความสมัพนัธ์
กบัเพ่ือนร่วมงานก็ใช้กิริยาหรือวาจาท่ีแสดงออกถึงความสมัพนัธ์อนัดีมีการพบปะสงัสรรค์หารือกนัและกนั
ท างานร่วมกนัอยา่งมีความสขุไมแ่บง่พรรคแบง่พวกมีความสามคัคีร่วมใจกนั 
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3.  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หมายถึง  รัฐวิสาหกิจท่ีด าเนินงานทางด้านพลงังานของประเทศ จดัหา
และให้บริการพลงังานไฟฟ้าและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง ทัง้ในประเทศและประเทศข้างเคียง ตัง้อยู่เลขท่ี  200 
ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กทม. 

4.  พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หมายถึง พนกังานท่ีปฏิบตัิงานในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทัง้ใน
ส านกังานใหญ่และส านกังานในสว่นภมูิภาค 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 

1.  ระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานจากผลของการศึกษาวิจัย สามารถน าไปพัฒนาปรับปรุง
คณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคให้อยูใ่นระดบัท่ีดียิ่งขึน้ 

2.  ระดับแรงจูงใจจากผลการศึกษาวิจัย สามารถน าไปพัฒนาปรับปรุงระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบตังิานของพนกังานการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคให้อยูใ่นระดบัท่ีมากย่ิงขึน้ 

3.  ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตกับแรงจูงใจจากผลการศึกษาวิจัยสามารถน าไปเป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพฒันาในการปฏิบตังิานของพนกังานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

วิธีการวิจัย 

1)  ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง  ประชากรในการวิจยัครัง้นี ้คือ พนกังานการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค  
จ านวน 28,067 คน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555, กองงานพนกังาน กองวางแผนวิสาหกิจ) กลุม่
ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีมี้จ านวน 400 คน ขนาดกลุม่ตวัอยา่งค านวณจากสตูรของ Yamane (1973) 

2)  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเคร่ืองมือ คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วยค าถาม มี 4 ตอนคือ 
ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย   เพศ   สังกัด    อายุ   สถานภาพ

สมรส    ระดบัการศกึษา    ระยะเวลาปฏิบตังิานกบั กฟภ.    เงินเดือนท่ีได้รับ    ต าแหนง่งาน 
ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค โดยแบง่

ออกเป็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ มีค าถามทัง้สิน้ 36 ข้อ  ซึง่แบง่คณุภาพชีวิต
ออกเป็น 6 ด้าน  คือ ด้านการให้สิ่งตอบแทนท่ียุติธรรม ด้านสภาพการท างานท่ีปลอดภยั ด้านการพฒันา
ความสามารถ ด้านการได้รับการยอมรับ ด้านประชาธิปไตยในการท างานกบัการมีสว่นร่วมในองค์การ ด้าน
ความสมดลุของงานกบัชีวิตสว่นตวัและครอบครัว 

ตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกบัแรงจูงใจในการท างานของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด จ านวน 36 ข้อ ซึ่งแบ่งแบบสอบถาม
เก่ียวกับแรงจูงใจออกเป็น 6 ด้าน คือ ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ด้าน
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ความรับผิดชอบต่องาน ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านความมั่นคงในงาน และความสัมพันธ์
ระหวา่งบคุคล  

ตอนท่ี 4 เป็นค าถามปลายเปิดเพ่ือให้ผู้ตอบให้ข้อเสนอแนะ เก่ียวกับการพฒันาคณุภาพชีวิต
การท างานและการพฒันาแรงจงูใจในการปฏิบตังิานของพนกังานการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

         3)  การสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั  มีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
ขัน้ตอนท่ี 1 ยกร่างแบบสอบถาม โดยให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และขอบเขตการศกึษา 
ขัน้ตอนท่ี 2 การตรวจสอบความเท่ียงตรง เป็นลกัษณะของการตรวจสอบความเท่ียงตรงของ

เนือ้หา ความสมบรูณ์ ความสอดคล้อง ตลอดจนเนือ้หาและถ้อยค าของแบบสอบถามให้รัดกมุและถกูต้อง 
ขัน้ตอนท่ี 3 น าแบบสอบถามท่ีสร้างเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ พิจารณาเพ่ือตรวจ

ความถกูต้องและครอบคลมุในเนือ้หาท่ีต้องการวิจยั และปรับปรุงแบบสอบถามตามค าแนะน าของอาจารย์
ท่ีปรึกษา 

ขัน้ตอนท่ี 4 ส่งแบบสอบถามให้ผู้ เช่ียวชาญในสาขาท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 3 ท่าน  เพ่ือตรวจสอบ
ความถกูต้องของภาษา และความเท่ียงตรงตามเนือ้หา (Content Validity)   ด้วยการหาความสอดคล้อง 
ระหวา่งข้อค าถามและวตัถปุระสงค์ 

ขัน้ตอนท่ี 5 น าแบบสอบถามท่ีผ่านแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับพนักงาน 30 คน ซึ่งเป็น
พนกังานการไฟฟ้า ตามหนว่ยตา่งๆ ท่ีไมใ่ช ่กลุม่ตวัอยา่ง 

ขัน้ตอนท่ี 6 น าแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ เพ่ือหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใช้
สตูรสมัประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach (พวงรัตน์,2543) 

4)  การเก็บรวบรวมข้อมลู   ตามขัน้ตอน และรายละเอียดดงันี ้
1. ผู้วิจยัติดต่อท าหนงัสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมลูจาก คณะวิทยาการจัดการ สาขารัฐ

ประศาสนศาสตร์ เพ่ือขออนุญาตผู้บริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทัง้ส านกังานใหญ่และส านกังานใน
สว่นภมูิภาค เพ่ือประสานงาน และขอความอนเุคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

2. ผู้วิจยัติดต่อประสานงานเพ่ือมอบแบบสอบถามให้กบัเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ส านกังาน
ใหญ่และส านักงานในส่วนภูมิภาค พร้อมชีแ้จงวิธีการแจกแจงแบบสอบถาม และค าชีแ้จงการตอบ
แบบสอบถามอย่างละเอียด เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง  ระยะเวลาใน
การเก็บข้อมลู ตัง้แตว่นัท่ี 3 – 28 มิถนุายน 2556 รวม 26 วนั 

3. ผู้ วิจัยได้ รับแบบสอบถามกลับคืนมาจ าน วน 400 ชุด คิดเป็น ร้อยละ 100  ของ

แบบสอบถามท่ีแจกไปทัง้หมด 

5)  การวิเคราะห์ข้อมลู  โดยการประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดงันี ้
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1. วิ เค ราะ ห์ ข้อมู ลลักษณ ะส่ วนบุคคล โดยใช้  ค่ าความ ถ่ี  (Frequency) ค่า ร้อยละ 
(Percentage) 

2. วิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัระดบัคณุภาพชีวิตการท างาน และระดบัแรงจงูใจในการปฏิบตัิงาน 
โดยใช้ คา่เฉล่ีย ( X ) และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

3. หาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างาน กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของ
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ( Pearson Product 

Moment Correlation Coefficient ) 
4. ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน คือ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 
ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

            ผลการศกึษาวิจยั เร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งคณุภาพชีวิตการท างานกบัแรงจงูใจในการปฏิบตัิงาน
ของพนกังานการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคสรุปได้ดงันี ้

1.  ข้อมูลส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่า  กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  
เป็นเพศชาย มากกว่าเพศหญิง มีอาย ุ51-60 ปี สงักดัส านกังานใหญ่  มีสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี มีรายได้ 50,001 บาทขึน้ไป ต าแหน่งพนกังานวิชาชีพ และมีระยะเวลาในการท างานมากกว่า 
20 ปี เป็นสว่นใหญ่ 

2.  คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ระดบัคุณภาพชีวิตการท างาน 
พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดบัดี ด้วยคา่เฉล่ีย 3.70 สามารถเรียงตามล าดบัรายด้านได้ ดงันี ้ด้านการได้รับ
การยอมรับในสงัคม ด้วยคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ 3.91 รองลงมาคือ ด้านความสมดลุของงานกบัชีวิตส่วนตวัและ
ครอบครัวด้วยค่าเฉล่ีย 3.81  ด้านประชาธิปไตยในการท างานกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้วย
ค่าเฉล่ีย 3.76  ด้านการพัฒนาความสามารถด้วยค่าเฉล่ีย 3.73  ด้านสภาพการท างานท่ีปลอดภัยด้วย
คา่เฉล่ีย 3.63  ด้านสิ่งตอบแทนท่ียตุธิรรมด้วยคา่เฉล่ียน้อยท่ีสดุคือ  3.40   

3.  แรงจงูใจในการปฏิบตัิงานของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  แรงจงูใจในการปฏิบตังิานของ
พนักงาน พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉล่ีย 3.90 สามารถเรียงตามล าดบัรายด้านได้ดงันี ้
ด้านความส าเร็จในการปฏิบตัิงานด้วยค่าเฉล่ีย 4.13 มากท่ีสดุ รองลงมาคือ ด้านความรับผิดชอบต่องาน 
ด้วยค่าเฉล่ีย 3.97  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้วยค่าเฉล่ีย 3.95  ด้านความมั่นคงในงาน ด้วย
คา่เฉล่ีย 3.89 ด้านการยอมรับนบัถือ ด้วยคา่เฉล่ีย 3.77 ด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ด้วยคา่เฉล่ีย 
3.72  น้อยท่ีสดุ    

4.  การวิเคราะห์คุณภาพชีวิตการท างานมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของ
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พบว่าคุณภาพชีวิตการท างานมีความสัมพันธ์สูงกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบตังิานของพนกังาน ( r = .777 ) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  
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เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบตัิงานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พบว่าคุณภาพชีวิตการท างานด้านประชาธิปไตยในการ
ท างานกับการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน ด้านการยอมรับ 
นบัถือมีความสมัพันธ์สูงสุด และคณุภาพชีวิตการท างานด้านสิ่งตอบแทนท่ียุติธรรม มีความสัมพันธ์กับ
แรงจงูใจในการปฏิบตังิาน ด้านความส าเร็จในการปฏิบตังิานมีความสมัพนัธ์ต ่าสดุ 

อภปิรายผล 
 1.    ระดบัคณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากการศกึษาพบว่าอยู่ใน
ระดบัดีทุกด้านโดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียดงันี ้ด้านการได้รับการยอมรับในสงัคมมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
ด้านความสมดลุของงานกบัชีวิตส่วนตวัและครอบครัว ด้านประชาธิปไตยในการท างานกับการมีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจ ด้านการพฒันาความสามารถ ด้านสภาพการท างานท่ีปลอดภัย และด้านสิ่งตอบแทนท่ี
ยตุธิรรมมีคา่เฉล่ียน้อยท่ีสดุ 

คุณภาพชีวิตในภาพรวมอยู่ท่ีระดบัดีอาจเน่ืองมาจากนโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่ีได้น า
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และหลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็นแกนหลักในการขับเคล่ือนองค์กร 
ควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือน าไปสู่การเติบโตอย่างสมดุลและ
ยัง่ยืนท าให้พนกังานพึงพอใจสอดคล้องกบัแนวคิดของ Schermerhorn. Hunt & Osborn (อ้างถึง จนัทรา 
แทนสโุพธ์ิ 2546) ได้กล่าวว่า คณุภาพชีวิตในการท างาน คือ ภาพรวมประสบการณ์การท างานของบุคคล 
ซึ่งแสดงออกมาจากความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่องาน อาชีพ ตลอดจนองค์การนัน้ การท่ีบุคคลมี
ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง ย่อมแสดงว่าบุคคลมีความพึงพอใจในงานสูงด้วย คุณภาพชีวิตจึงเป็นผล
สะท้อนของการบริหารงานท่ีดี เช่น การให้พนักงานมีส่วนร่วมรับผิดชอบและการตัดสินใจร่วมกัน การ
ไว้วางใจให้อิสระในการท างานของพนกังานมากขึน้ อีกทัง้การให้สิ่งตอบแทนท่ียตุิธรรม สิ่งเหล่านีล้้วนช่วย
ให้พนกังานมีคณุภาพชีวิตในการท างานดีและองค์การประสบความส าเร็จอย่างสูง สอดคล้องกับแนวคิด
ของ ริชาร์ด อี วอลตนั (Richard E. Walton)  ได้กล่าวถึงระดบัคณุภาพชีวิตในการปฏิบตัิงานของคนนัน้ 
ประกอบด้วยตวัชีว้ดัส าคญั 8 ด้านคือ คา่ตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ  สิ่งแวดล้อมท่ีถกูลกัษณะและ
ปลอดภยั  เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบตัิงานได้พฒันาความรู้ความสามารถได้เป็นอย่างดี  ลกัษณะงานท่ีส่งเสริม
ความเจริญเติบโตและความมัน่คงให้แก่ผู้ปฏิบตัิงาน ลกัษณะงานท่ีมีส่วนส่งเสริมด้านการบูรณาการทาง
สงัคมของผู้ปฏิบตัิงาน ลกัษณะงานท่ีตัง้อยู่บนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม ความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการท างานโดยส่วนรวม ลักษณะงานมีส่วนเก่ียวข้องและสัมพันธ์กับสังคมโดยตรง 
สอดคล้องกับ  Delamotte และ Takezawa (1984 อ้างในสุจินดา, 2538:10-11) ได้กล่าวว่าแนวคิด
เก่ียวกับคณุภาพชีวิตการท างานนัน้มาจากแนวคิดของคณุภาพชีวิต ซึ่งหมายถึง การพฒันาให้บคุคลนัน้ๆ 
มีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดี โดยให้พนกังานมีสภาพการท างานท่ีดี อยู่ภายใต้การท างานท่ีเหมาะสม มีความ
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ปลอดภยั ได้รับผลประโยชน์และสิทธ์ิตา่งๆ อยา่งยตุธิรรมและเสมอภาคในสงัคม สอดคล้องกบัผลงานวิจยั
ของ ดวงหทัย ป่ินเย็น (2549) ได้ท าการศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์  พบว่า  คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับสูง 
สอดคล้องกบังานวิจยัของ วนิดา  เหลืองสจัจกลุ  (2552) ได้ศกึษาคณุภาพชีวิตการท างานและความผกูพนั
ของพนกังานท่ีมีตอ่บริษัททีโอที จ ากดั  (มหาชน)  กรณีศกึษา  ส่วนบริการลกูค้าจงัหวดัราชบรีุ  ผลการวิจยั
พบว่า พนักงานส่วนบริการลูกค้าจังหวัดราชบุรี  มีระดบัคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ในระดบัสูง  
และสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤษฎา วัฒนานันท์ (2551) ศึกษาเร่ือง “ ปัจจัยจูงใจในการท างานกับ
คณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคาจังหวัดล าปาง”ผลการศึกษา
ระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคาทัง้หมดมี 5 ด้าน ใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วไลพร  เจริญพร(2545)  ได้ท าการศึกษาเร่ือง  
คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานท่ีท างานเป็นกะในระดับปฏิบัติ ซึ่งใช้กรอบทฤษฎี ปัจจัยคู่ใน
การศกึษา กรณีบริษัทไทยไวร์ แอนด์ เคเบิล้ เซอร์วิสเซส จ ากดั พบวา่คณุภาพชีวิตการท างานของพนกังาน
ท่ีท างานเป็นกะในระดบัปฏิบัติการวิเคราะห์รายด้านพบว่าแต่ละด้านมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัดี 2 ด้านคือ 
สภาพการท างานและด้านสวสัดกิาร สอดคล้องกบังานวิจยัของ ณฏัฐ์กฤตา อภิโชตภิพนิพิฐ (2550)  ศกึษา
เร่ือง  ความสมัพนัธ์ระหวา่งคณุภาพชีวิตในการท างานกบัแรงจงูใจในการท างานและผลการปฏิบตัิงานของ
พนกังาน ศกึษาเฉพาะกรณีพนกังานของ บริษัท ไทยตาบชูิอิเล็คทริคจ ากดั ผลการวิจยัพบวา่  คณุภาพชีวิต
ในการท างานและผลการปฏิบตัิงานอยู่ในระดับสูง ส่วนผลงานวิจัยท่ีไม่สอดคล้องกับงานวิจัยในครัง้นี ้
ได้แก่ รัฐเดช  จนัทรางศ ุ(2547) ได้ศึกษาเร่ืองคณุภาพชีวิตการท างานของก าลงัพลกองดริุยางค์ทหารบก 
โดยใช้กรอบทฤษฎีปัจจยัคู ่ผลการศกึษาพบว่า คณุภาพชีวิตโดยรวมของก าลงัพลกองดริุยางค์ทหารบกอยู่
ในระดบัปานกลาง เช่นเดียวกับ กริชเพชร  ชยัช่วย (2544) ได้ท างานศกึษาเร่ือง คณุภาพชีวิตการท างาน
ของข้าราชการกรมเจ้าท่า  โดยใช้กรอบทฤษฎีปัจจัยคู่ ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพชีวิตโดยรวมของ
ข้าราชการกรมเจ้าทา่อยูใ่นระดบัปานกลาง ซึง่ไมส่อดคล้องเชน่กนั 
  2. ระดบัแรงจงูใจในการปฏิบตังิานของพนกังานการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

          จากการวิจยัพบวา่ระดบัแรงจงูใจในการปฏิบตังิานของพนกังานการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทกุด้านโดยพิจารณาจากคา่เฉล่ียดงันี ้ด้านความส าเร็จในการปฏิบตังิาน มีระดบั
แรงจงูใจมากท่ีสดุ รองลงมาคือ ด้านความรับผิดชอบตอ่งาน  ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล  ด้านความ
มัน่คงในงาน ด้านการยอมรับนบัถือ ด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานอยูใ่นล าดบัท้ายสดุ  

   ผลของการศึกษาพบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานอยู่ในระดับมาก อาจ
เน่ืองมาจากนโยบายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่ีได้น าเอาแนวคิดของการมุ่งไปสู่การเป็นองค์กรเสมือนมี
ชีวิต (Live Organization) ท่ีมุ่งเน้นการพฒันาทนุมนษุย์และทนุทางปัญญา ส่งเสริมวฒันธรรมการเรียนรู้
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อย่างต่อเน่ืองและการจดัการความรู้ภายในองค์กรเน้นหลกัการพฒันาคณุภาพชีวิตของบคุลากรควบคู่ไป
กบัการพฒันาศกัยภาพให้พร้อมรับการเปล่ียนแปลงอย่างเหมาะสม  เพ่ือน าไปสู่การสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบตัิงานท่ีตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร และการมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและมี
ความรู้ความสามารถทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท่ีมีการพฒันาไม่หยุดยัง้  เพ่ือให้การปฏิบตัิงาน
ของบคุลากรมีประสิทธิภาพสงูขึน้ สร้างมลูคา่ให้แก่องค์กรมากขึน้ และจะบริหารองค์กรโดยยึดหลกัธรรมา 
ภิบาล (Good Corporate Governance) และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือให้ 
กฟภ. และสังคมเติบโตควบคู่กันอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในระยะยาว เป็นการสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบตัิงานของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  นอกจากนีผ้ลของการศึกษาระดบัของคุณภาพชีวิตตาม
วตัถุประสงค์ข้อท่ี 1 ในภาพรวม และรายด้านคณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อยู่ในระดบัดีด้วยแล้ว จึงเป็นเหตุท่ีท าให้ผลของระดบัแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของพนกังานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอยู่ในระดบัมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากการศึกษามีข้อค้นพบว่าแรงจูงใจในการท างานของ
พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นรายข้อ มี 2 ข้อ ของด้านความส าเร็จในการปฏิบตัิงานคือ 1) พนกังาน
ตัง้ใจปฏิบตัิงานท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลลุว่ง  และ 2) พนกังานตัง้ใจท างานเกิดจากแรงผลกัดนัภายใน
ของพนกังานให้ปฏิบตัิงาน  ทัง้สองข้อมีระดบัแรงจงูใจอยูท่ี่มากท่ีสดุ อาจเป็นเพราะพนกังานมีความส านึก
รับผิดชอบต่องานในหน้าท่ี ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี X และ Y ของ แมกเกรเกอร์ (1960) ซึ่งจะขอกล่าวใน
สว่นของทฤษฎี Y  ก่อน กล่าวคือ ธรรมชาตขิองมนษุย์ปกติทัว่ไปมนษุย์จะมีความขยนั รักในการท างาน ใช้
พลงัสมองและพลงักายในการท างานอยู่ตลอดเวลาบุคคลตามทฤษฎี Y ผู้บริหารต้องใช้วิธีจงูใจ กล่าวคือ
ให้บุคคลมีอิสระในการเลือกวิธีการ การควบคุม และสั่งงานด้วยตนเอง ผู้บงัคบับญัชาเป็นแต่เพียงผู้ จัด
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติท่ีจะช่วยให้บุคคลเหล่านัน้สามารถ
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายของตนเอง ควบคู่ไปกับความส าเร็จในเป้าหมายขององค์การ (มนัส, 
2537 ก:25-26) วิธีการจูงใจแบบนีเ้รียกว่า “วิธีการจูงใจแบบไม้นวม” (Carrot approach)   ภายใต้สภาพ
เง่ือนไขของสังคมอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ความสามารถทางสติปัญญาของบุคคลเป็นสิ่งท่ีจ าเป็น  ในส่วน
ของทฤษฎี X ได้กลา่วถึงธรรมชาตขิองมนษุย์ไว้ตรงข้ามกบัทฤษฎี Y คือ โดยปกตมินษุย์ไมช่อบท างาน ถ้ามี
โอกาสจะพยายามหลีกเล่ียงหลบหลีกการท างาน   เม่ือไม่ชอบท างานท าให้มนุษย์ค่อนข้างขีเ้กียจ ต้องมี
การควบคมุบงัคบับญัชาอยา่งใกล้ชิด มีบทลงโทษเพ่ือจะให้พวกเขามีความพยายามในการท างาน   มนษุย์
โดยทั่วไปชอบให้มีผู้ ชีแ้นะ ไม่ต้องการรับผิดชอบ ปราศจากความทะเยอทะยานชอบอยู่เฉยๆ มากกว่า 
รวมทัง้ให้ความส าคญักับความมัน่คงปลอดภัย บุคคลตามทฤษฎี X ผู้บริหารจะจูงใจพนกังานได้โดยการ
ก าหนดมาตรฐานในการควบคมุบงัคบัอย่างใกล้ชิด มีการสัง่การโดยตรง การใช้ระเบียบและอ านาจหน้าท่ี
คกุคามโดยการขู่วา่จะลงโทษ การจงูใจเน้นคา่ตอบแทนด้านเงินและผลประโยชน์อ่ืนๆ เราเรียกวิธีการจงูใน
แบบนีว้า่ “วิธีการจงูใจแบบไม้แข็ง” (Stick approach) 
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จากผลของงานวิจยัในครัง้นีร้ะดบัคณุภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดบัดี ผู้ศกึษาจงึให้ความเห็น
ได้วา่พนกังานของการไฟฟ้าสว่นภูมิภาคสว่นใหญ่อยูใ่นสว่นของทฤษฎี Y มากกวา่ ทฤษฎี X จงึเป็นผลท่ีท า
ให้องค์การสู่ความส าเร็จบรรลไุด้ตามเป้าหมาย และวิธีการท่ีองค์การเข้าสู่เป้าหมายท่ีผู้วิจยัเห็นว่าเป็นหลกั
คิดท่ีสอดคล้องกับการท าให้องค์การได้บรรลุตามเป้าหมายเช่นกันคือหลักทฤษฎีล าดับชัน้ของความ
ต้องการของ Maslow (1954  อ้างถึงใน พิทยา  บวรวฒันา,2543 : 81-83) ท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ มี
อยู่ว่า ถ้าความต้องการของมนษุย์ในล าดบัขัน้หนึ่งได้รับการตอบสนองแล้ว มนษุย์จะเกิดความต้องการใน
ล าดบัขัน้ถัดขึน้ไป เม่ือเป็นเช่นนี ้การจูงใจให้มนุษย์ท างานได้ดีนัน้ ผู้บงัคบับญัชาต้องเข้าใจว่า คนงานมี
ความต้องการอะไรบ้าง อยู่ในล าดบัขัน้ไหนของล าดบัขัน้ของความต้องการ 5 ประการ สอดคล้องกบัทฤษฎี
การจูงใจของ เฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg’s  Two-Factor Theory อ้างถึงใน บุญช่วย,2545:49-50) เป็น
ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัย 2 ส่วน คือ ปัจจัยจูงใจท่ีส่งผลต่อความตัง้ใจในการท างานและปัจจัยค า้จุน
(อนามัย) ท่ีส่งผลต่อความพอใจในการท างาน  เม่ือพิจารณาแล้วผู้ศึกษาเห็นว่าทฤษฎีดงักล่าวมีความ
เหมาะสมกบัการน ามาประยกุต์ใช้ได้ทัง้ภาครัฐและเอกชน กบัองค์การทางราชการ รัฐวิสาหกิจและเห็นด้วย
กับการท่ีผู้ บริหารในองค์การต่างๆ จะน าเอาปัจจัยภายในมาเป็นเคร่ืองมือในการจูงใจให้เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบตัิงานด้วยความเต็มใจในเวลาเดียวกนัก็ต้องตอบสนองหรือใช้ปัจจยัค า้จนุ (อนามยั) ควบคูก่นัไปด้วย 
จึงจะท าให้การด าเนินการขององค์การบรรลุวตัถุประสงค์   ผลของการวิจยัในครัง้นีจ้ึงสอดคล้องกับหลัก 
ทฤษฎีตามท่ีได้กล่าวมา และสอดคล้องกับงานวิจยัของ ศิริพร  โอฬารธรรมรัตน์ (2545) ศึกษาเร่ือง การ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการท างาน กรณีศึกษา บริษัทอดินพ จ ากัด พบว่าระดบัแรงจูงใจในการท างานใน
ด้านสภาพแวดล้อม ด้านผลตอบแทนในการท างาน และด้านความก้าวหน้าในการท างานของพนักงาน
บริษัท อดินพ จ ากัด อยู่ในระดับค่อนข้างมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ณัฏฐ์กฤตา อภิโชติภพนิพิฐ 
(2550)  ศกึษาเร่ือง  ความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตในการท างานกบัแรงจงูใจในการท างานและผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานของ บริษัท ไทยตาบูชิอิเล็คทริคจ ากัด ผลการวิจัย
พบว่า ( 1) พนกังานมีแรงจงูใจในการท างานอยู่ในระดบัปานกลาง  (2) คณุภาพชีวิตในการท างานและผล
การปฏิบตัิงานอยู่ในระดบัสงูสอดคล้องกบั งานวิจยัของ สชุาดา  ค าสุชาติ (2536) ได้ศึกษาความสมัพนัธ์
ระหว่างแรงจงูใจกบัการรับรู้บทบาทและการปฏิบตัิตามบทบาทการสอนสขุศึกษาของพยาบาลวิชาชีพ ใน
โรงพยาบาลทัว่ไป ในสว่นกลาง สงักดักรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ ผลการวิจยัพบวา่ แรงจงูใจท่ีอยู่
ในระดบัสูงของพยาบาลวิชาชีพ ได้แก่ ด้านความส าเร็จของงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคล สอดคล้องกับงานวิจัย ของ กฤษฎา วฒันานันท์ (2551) ศึกษาเร่ือง “ ปัจจัยจูงใจในการ
ท างานกับคณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคาจงัหวดัล าปาง” ผล
การศึกษาระดบัปัจจัยจูงใจในการท างานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคาทัง้หมดมี 7 
ด้าน สอดคล้องกบัผลงานวิจยัครัง้นีท่ี้รายด้านพบว่ามี 2 ด้านอยู่ในระดบัมาก คือ  ด้านความส าเร็จในการ
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ท างาน และด้านความรับผิดชอบในงาน ส่วนด้านท่ีมีความขดัแย้งคืออยู่ในระดบัปานกลางมี 2 ด้าน คือ 
ด้านการได้รับการยอมรับในความสามารถและความยกย่องนบัถือ ด้านโอกาสท่ีจะได้รับความก้าวหน้าใน
อนาคต ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฏฐ์กฤตา อภิโชติภพนิพิฐ (2550)  ศึกษาเร่ือง  ความสัมพันธ์
ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับแรงจูงใจในการท างานและผลการปฏิบตัิงานของพนักงาน  ศึกษา
เฉพาะกรณีพนักงานของ บริษัท ไทยตาบูชิอิเล็คทริคจ ากัด ผลการวิจยัพบว่า พนกังานมีแรงจูงใจในการ
ท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง  

   3. ความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตการท างานกับแรงจงูใจในการปฏิบตัิงานของพนกังานการ
ไฟฟ้าสว่นภูมิภาค พบว่าคณุภาพชีวิตการท างานมีความสมัพนัธ์ในระดบัสงูในทางบวกกบัแรงจงูใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน คิดเป็นร้อยละ 60.30 ( r = .777 ) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ กลา่วคือ ถ้าพนกังานมีคณุภาพชีวิตในการท างานสงู จะส่งผลให้มีแรงจงูใจ
ในการท างานสูงขึน้ตามไปด้วย สอดคล้องกบั การศึกษาวิจยัในครัง้นีคื้อ พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
คณุภาพชีวิตอยูใ่นระดบัดีในภาพรวม และรายด้าน สง่ผลให้พนกังานการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคมีแรงจงูในการ
ปฏิบตัิงานอยู่ในระดบัมากเช่นกัน  สอดคล้องกับ  Schuler และคณะ (1989) กล่าวว่า คณุภาพชีวิตการ
ท างานท าให้เกิดประโยชน์ท่ีดี 3 ด้านได้แก่ ผลโดยตรงในการเพิ่มความรู้สึกพอใจในการท างาน สร้าง
ความรู้สึกผูกพันต่อองค์การและลดอัตราการเปล่ียนงาน ท าให้ผลผลิตสูงขึน้และเพิ่มประสิทธิ ผลของ
องค์การ เช่น ผลก าไร การบรรลุเป้าหมายขององค์การ การท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ทัง้ 3 ประการ ฝ่าย
บริหารและพนักงานจะต้องมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนร่วมกันและแผนนัน้ต้องได้ถูกน าไปปฏิบตัิอย่าง
สมบรูณ์ นอกจากนี ้คณุภาพการท างานยงัเป็นส่วนหนึ่งในการพฒันาองค์การ โดยเก่ียวข้องกบัการเพิ่มขึน้
ของผลผลิต และการปรับปรุงคณุภาพท่ีเก่ียวกบัพนกังานในการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองเก่ียวกับ
การท างาน การตอบสนองความต้องการ ความพึงพอใจของพนกังาน ท าให้พนกังานมีความตัง้ใจท างาน
อย่างเต็มท่ี ดงันัน้ นกัพฒันาองค์การจึงพยายามหาวิธีการอย่างเป็นระบบ เพ่ือสร้างสภาพการท างานให้มี
แรงจงูใจ ความพึงพอใจ และสร้างความผกูพนัในองค์การซึง่เป็นปัจจยัท่ีเพิ่มผลการปฏิบตัิขององค์การ ซึ่ง
ก็คือคณุภาพชีวิต สอดคล้องกับผลงานวิจยัของ ณัฏฐ์กฤตา อภิโชติภพนิพิฐ  ศึกษาเร่ือง : ความสมัพันธ์
ระหว่างคณุภาพชีวิตในการท างานกับแรงจูงใจในการท างานและผลการปฏิบตัิงานของพนกังาน  :ศึกษา
เฉพาะกรณีพนกังานของ บริษัท ไทยตาบชูิอิเล็คทริคจ ากดั ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่าคณุภาพชีวิตใน
การท างานโดยรวมมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัแรงจูงใจในการท างานของพนกังาน  คิดเป็นร้อยละ 49.14 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ กล่าวคือ ถ้าพนักงานมีคุณภาพ
ชีวิตในการท างานสงู จะสง่ผลให้มีแรงจงูใจในการท างานสงูขึน้ตามไปด้วย    

                                                                                                                                                                 



http://e-jodil.stou.ac.th 
 

ปีที่ 4  ฉบบัที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557 

        

      15 

 

บทสรุป 

ผลการศกึษาวิจยั เร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งคณุภาพชีวิตการท างานกบัแรงจงูใจในการปฏิบตังิาน

ของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในครัง้นีพ้บว่าคณุภาพชีวิตการท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัดี และ

แรงจงูใจในการปฏิบตัิงานโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และพบวา่มีความสมัพนัธ์ระหวา่งคณุภาพชีวิตการ

ท างานกับแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ในระดบัสูงในทางบวก อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01  
 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 

 1.1  คณุภาพชีวิตในการท างานควรปรับปรุงในด้านสิ่งตอบแทนท่ียตุิธรรมเน่ืองจากมีค่าเฉล่ีย
ต ่าท่ีสุดโดยในภาพรวมเช่น ควรมีการพิจารณาความเป็นไปได้ในการเพิ่มสิ่งตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินในส่วน
ของค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาและควรมีการบริหารจัดการเพ่ือเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายใช้ทรัพยากรอย่างมี
คณุค่า ส่งเสริมให้ความรู้และวางระบบให้พนกังานมีส่วนร่วมในมาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีไม่
จ าเป็นท าให้องค์การได้รับผลก าไรมากขึน้ สง่ผลโดยตรงกบัเงินโบนสัประจ าปีเพิ่มขึน้ด้วย 

1.2 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานควรปรับปรุงในด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานของ
พนักงานเน่ืองจากมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดโดยในภาพรวมเช่นควรมีการพิจารณาให้โอกาสพนักงานได้เล่ือน
ต าแหน่งเม่ือสามารถท างานได้ประสบความส าเร็จให้ได้รับความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานจาก
ความสามารถ จากความส าเร็จของงานท่ีบรรลผุลตามเป้าหมาย  

1.3 องค์การควรส่งเสริมให้พนกังานมีคณุภาพชีวิตในการท างานท่ีดียิ่งขึน้และทัว่ถึง เน่ืองจาก
ผลการวิจยัพบว่าคณุภาพชีวิตในการท างานมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัแรงจงูใจในการปฏิบตัิงานอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิต ิ ดงันัน้องค์การจงึควรให้ ความส าคญักบัคณุภาพชีวิต 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
2.1 ควรศกึษาเก่ียวกับคณุภาพชีวิตในการท างานและแรงจงูใจในการปฏิบตัิงานของพนกังาน 

โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีอ่ืนบ้าง เช่น การสมัภาษณ์  การสงัเกต  การสงัเกตแบบมีส่วนรวม เป็น
ต้น ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมลูในแนวกว้างมากขึน้อนัจะเป็นประโยชน์ในการน ามาปรับใช้ในการศกึษา และการ
บริหารงานบคุคลขององค์การตอ่ไป 

2.2 ควรศึกษาความพอใจในการท างานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ทราบถึง

ระดบัความพงึพอใจในการท างานของพนกังานและสง่ผลตอ่องค์กรอย่างไร 
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