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 การวิจัยในครั ้ งนี้ มีว ัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยกระบวนทัศน์ทางการบริหารท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานระดับ 2-7 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสํานักงานใหญ่ และเพ่ือ

เสนอแนะแนวทางในการเพิ ่มประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานระดับ 2-7   ของการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคสํานักงานใหญ่    กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ คือ พนักงานระดับ 2-7   ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สํานักงานใหญ่   จํานวน 379 คน  โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามท่ีผู ้วิจัยสร้าง

ขึ ้น เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ในส่วนของการวิเคราะห์ทางสถิติ  มีดังนี ้สถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติอ้างอิง (Inference Statistics) ได้แก่ ค่า T-Test  ค่า  F-Test  

ค่าสัมประสิทธิ ์ สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) รวมทั ้ งการสร้างตัวแบบการถดถอยเชิง

เส้นตรงพหุคูณ (Multiple  Linear Regressions) 

 ผลการศึกษา พบว่า พนักงานระดับ 2-7ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่ ท่ีเป็น

ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศต่างกัน จะมีประสิทธิภาพการทํางานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 แต่ถ้าอายุ สถานะ ระดับการศึกษา อัตราเงินเดือน ระดับตําแหน่งงาน หรือ

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ต่างกัน จะมีประสิทธิภาพการทํางานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 

              ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทน โครงสร้างองค์กร สภาพแวดล้อม

ภายในการทํางาน ความพึงพอใจในการทํางาน กับประสิทธิภาพการทํางาน พบว่า มีความสัมพันธ์

กับประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานระดับ 2-7 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสํานักงานใหญ่อย่าง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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 The purpose of this research was the study of management paradigm which 
affects to the efficiency of level two-sevens officer in provincial electricity authority head 
quarters. This research had been done through 379 sample who work  in  provincial electricity 
authority head quarters by questionnairs, the frequencies percentage mean and standard 
deviation were used as descriptive statistics. To test hypotheseres , the T-test ,F-test and 
correlation were applied to use. And the Multiple Linear Regression was used to constant the 
model to estimate the dependent variable by independent variable. 
   
 
 The research was found that level two-sevens officer in provincial electricity 
authority head quarters the respondents' gender differences ,the efficiency difference is 
statistically significant at the 0.05 level, but if a state education. salary. level jobs. The 
duration of the different efficiency did not differ statistically significant at the 0.05 level.  
              
 The analysis of the relationship between compensation. organizational structure, 
work environment , satisfaction at work with efficiency. That is compensation. organizational 
structure, work environment , satisfaction at work related to the efficiency of level two-seven’s 
officer in provincial electricity authority head quarters significant at the 0.01 level.  
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           ในการทําวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  เ ร่ือง  ปัจจัยกระบวนทัศน์ทางการบริหารท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานระดับ 2-7 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสํานักงานใหญ่ให้สําเร็จ

ลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาจาก อาจารย์ ดร.นพดล เหลืองภิรมย ์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีคอย

ตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่อง ให้ค ําแนะนําในการทําวิจัยครั ้ งนี้    ผู้วิจัยต้องขอกราบขอบพระคุณเป็น

อย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี ้

                ขอขอบพระคุณ ผู้ ช่วยศาสตราอาจารย์สุธรรม รัตนโชติ อาจารย์ ดร.กัมปนาท เทียนน้อย 

และอาจารย์ ดร.ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ ซึ่งเป็นผู ้ เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ซึ่ งได้สละเวลาอันมีค่าให้ค ําแนะนําท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู ้วิจัยจนเสร็จสมบูรณ์ รวมทั ้ งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ประสพชัย พสุนนท ์ท่ีกรุณาคอยให้ความรู้ ให้ค ําปรึกษา แนะนํา ตักเตือน กระตุ้นใน

การทํางานวิจัยครั ้ งนี้ 

                ผู้วิจัยขอขอบพระคุณพนักงานระดับ 2-7 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสํานักงานใหญ่ทุก

ท่านท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง รวมทั ้ งบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง

ในการทําวิจัยครั ้ งนี้  รวมทั ้ งเพ่ือนๆ ทุกคนท่ีคอยให้ก ําลังใจ พร้อมทั ้ งให้ข้อแนะนําในการทําวิจัย

ครั ้ งนี้ จนสําเร็จลุล่วง 

                ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ท่ีเป็นผู ้วางรากฐานทางการศึกษาให้กับผู ้วิจัยและเป็นผู ้

ท่ีให้ความช่วยเหลือเก่ียวกับการทําวิจัยในครั ้ งนี้มาโดยตลอด 

                สุดท้าย ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ ่งว่าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคและเป็นข้อมูลสําคัญในการนํามาซึ่งการทําให้พนักงานทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ                     

และถ้าในการทําวิทยานิพนธ์ในครั ้ งนี้ มีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยขอรับไว้แต่

เพียงผู ้ เดียว 
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