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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนี มีวตั ถุ ประสงค์ 1) เพือศึกษาความคิดเห็นพนักงานการไฟฟ้ าต่อการบริ หารงานตาม
หลัก ธรรมาภิ บ าลของการไฟฟ้ าส่ วนภู มิ ภาคจัง หวัดอุ ดรธานี 2) เพือเปรี ย บเที ย บความคิ ดเห็ นต่ อการ
บริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงาน
การไฟฟ้ าส่ ว นภู มิ ภ าคจัง หวัด อุ ด รธานี จํา นวน 140 คน เครื องมื อ ที ใช้ใ นการรวบรวมข้อ มู ล ได้แ ก่
แบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยโปรแกรมสถิติสาํ เร็ จรู ป สถิติทีใช้ ได้แก่ ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย
ค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และสถิติอา้ งอิง คือ t - test และOne - way ANOVA และกําหนดให้มีค่านัยสําคัญ
ทางสถิติทีระดับ .05 ผลการศึกษาวิจยั พบว่า
1) ความคิดเห็นของพนักงานต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
จังหวัดอุดรธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณารายด้านเรี ยงตามลําดับ
จากมากไปน้อย พบว่า ด้านหลักนิติธรรม การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานีบริ หารงานโดยการบังคับ
ใช้กฎหมายให้เป็ นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและมีการกํากับดูแลส่ งเสริ มให้พนักงานประพฤติปฏิบตั ิ
ตามกฎ ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานอย่างเคร่ งครัด, ด้านหลักความรับผิดชอบ มีการบริ หารงานโดย
สํานึกในการรับผิดชอบต่อประชาชนและผูใ้ ต้ บังคับบัญชา, ด้านหลักการมีส่วนร่ วม มีการติดต่อกับ
ผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้เสี ยเพือสร้างความ สัมพันธ์พร้อมปรับปรุ งวิธีการสร้างความสัมพันธ์สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์การบริ หาร, ด้านหลักความโปร่ งใส มีการบริ หารงานด้วยความโปร่ งใสตรวจสอบได้, ด้าน
หลักคุณธรรม สนับสนุนให้พนักงานปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความขยัน ซื อสัตย์ สุ จริ ต, ด้านหลักความคุม้ ค่า มีการ
บริ หารงานโดยเน้นให้บริ การประชาชนอย่างมีคุณภาพโดยลดระยะเวลาการให้บริ การทีสันลง
2) ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของพนักงานต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลของการ
ไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี จําแนกตาม เพศ และตําแหน่งงาน พบว่าไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญ
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ทางสถิติทีระดับ .05 เมือเปรี ยบเทียบตามอายุ ระดับการศึกษา อายุงานใน กฟจ. พบว่าแตกต่างกัน อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
Abstract
The research is aimed (1)Study the opinion of electricity employees according to administration
as good governance principles of The PEA Muang District Udon Thani Province. (2) To compare
the opinions of Electricity Employees towards administration as good governance principles of The
PEA Muang District Udon Thani Province. Sample: Electricity Employees number of 140 people,
tools used to collect data, including the tools used to collect data open-ended questionnaire. Data
were analyzed using statistical packages. The statistics used are: value frequency percent average,
standard deviation, and t-test statistics for the reference and One way ANOVA and require-the
significance level is .05 statistics. The results found that :
(1) The opinion of electricity employees towards administration as good governance principles
of The PEA Muang District Udon Thani Province , Overall at high level. Considering each side in
order from most to least. Found, The rule of law, PEA province administered by law enforcement
to ensure compliance with the provisions of law and governance, encourage employees to behave
lawfully Agency regulations strictly, The responsibility is administered by a sense of responsibility
towards the people and subordinate., The principle involved communicating with clients and
stakeholders to build relationships and improve the way to build a relationship in line with the
strategic plan management., The transparency administered by transparency, accountability., The
moral principle encourage employees to perform their duties with diligence, honesty., The main
value the administration is focused on public service quality by reducing the length of service is
shorter. (2) Comments about the administration according to good governance principles of The
PEA Muang District Udon Thani Province by personal factors. Found : By sex and position, were
not different the level of statistical significance .05, When compare the age, education, duration of
service for the PEA, found different the level of statistical significance .05.
Keyword : Good Governance
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ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลของทุกสมัยมีจุดประสงค์เพือให้ประชาชนมีความเป็ นอยูท่ ี
ดี โดยนําเทคโนโลยี เช่น เครื องจักร เครื องยนต์ คอมพิวเตอร์ เข้ามาทดแทนแรงงานของคน ทําให้สังคม
ไทย กลายเป็ นสังคมภาคอุตสาหกรรมและยุคข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาดังกล่าว จําเป็ นต้องอาศัยพลังงาน
ไฟฟ้ า และพลังงานไฟฟ้ านับว่ามีประโยชน์และความ สําคัญต่อการดํารงชีวิต ไฟฟ้ าเป็ นปั จจัย พืนฐานที
ช่วยพัฒนา สนับสนุนด้านต่างๆ ของประเทศ ไม่วา่ จะเป็ นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจน
ภาคธุ รกิจ ทีช่วยส่ งเสริ มสวัสดิภาพของประชาชนให้มีความเป็ นอยูท่ ีดี การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
จําเป็ นต้องอาศัยพลังงานไฟฟ้ า ทีมีคุณภาพมันคงปลอดภัย โดยไม่มีทีสิ นสุ ด การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค เป็ น
รัฐวิสาหกิจ อยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของกระทรวง มหาดไทยทีจัดตังขึนตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาค พ.ศ.2503 เมือวันที 28 กันยายน 2503 โดยรับโอนทรัพย์สิน หนีสิ น และความรับผิดชอบของ
องค์การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคในขณะ นันมาดําเนินการอย่างต่อเนื อง การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคมีวตั ถุประสงค์ที
สําคัญคือ การผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ งและจัดจําหน่ายพลังงานไฟฟ้ าให้แก่ประชาชน ธุ รกิจและ
อุตสาหกรรมต่างๆ โดยวางเป้ าหมายในการดําเนินงานทีสําคัญ 3 ประการ คือ 1) ปรับปรุ งจัดหาและการ
บริ การพลังงานไฟฟ้ าให้มีประสิ ทธิ ภาพ ปลอดภัย มีความมันคงเชือถือได้เพียงพอและรวดเร็ วทันต่อความ
ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ าทีเพิมขึน และสอดคล้องกับสภาพการณ์ทีเปลียนแปลง 2) พัฒนากิจการด้านต่างๆ
เพือเพิมรายได้ให้เลียงตนเองได้มีกาํ ไรพอสมควร ตลอดจนมีเงินทุนเพียงพอแก่การขยายงาน 3)พัฒนาการ
บริ หารงานองค์การ การบริ หารงานบุคคล และการจัดทรัพยากรให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด
(การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค,2549 : หน้า 8-9) การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค แม้จะเป็ นองค์การของรัฐทีมิได้แสวงหา
กําไรเช่นธุ รกิจเอกชน แต่ก็ถือว่างานบริ การเป็ นหัวใจสําคัญทีต้องเน้นคุณภาพประสิ ทธิ ภาพของการบริ การ
จากการปฏิบตั ิงานและให้บริ การกับประชาชนของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ทีมีจาํ นวนผูใ้ ช้ไฟฟ้ าเพิมขึนทุกปี
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคได้ตระหนักถึงความสําคัญในเรื องการกํากับดูแลกิจการทีดี รวมทังมีเจตนารมณ์ทีจะ
ส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิงานด้วยความโปร่ งใส เป็ นธรรม และตรวจสอบได้ อันจะส่ งผลให้
องค์กรเติบโตอย่างยังยืนบนรากฐานทีมันคงและแข็งแกร่ ง และได้กาํ หนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดี
ของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ดังนี 1) ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั ิหน้าที (Accountability) 2) ความสํานึก
ในหน้าทีด้วยขีดความสามารถและประสิ ทธิ ภาพทีเพียงพอ (Responsibility) 3) การปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
โดยสุ จริ ตและจะต้องพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน(Equitable Treatment) 4) ความโปร่ งใส
(Tranparency) 5) การสร้างมูลค่าเพิมแก่กิจการทังในระยะสันและระยะยาว โดยการเปลียนแปลงหรื อเพิม
มูลค่าใดๆ นัน จะต้องเป็ นการเพิมความสามารถในทุกด้านเพือการแข่งขัน (Value Creation) 6) การ
ส่ งเสริ มพัฒนาการกํากับดูแลและจรรยาบรรณทีดีในการประกอบธุ รกิจ (Ethics) 7) การมีส่วนร่ วมเป็ นการ
ส่ งเสริ มให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นเกียวกับการดําเนิน
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การใดๆ ทีอาจมีผลกระทบต่อสิ งแวดล้อม สุ ขภาพอนามัย คุณภาพชีวติ และความเป็ นอยูข่ องชุมชนหรื อ
ท้องถิน (Participation) การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี เป็ นหน่วยงานในสังกัดการไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาค เขต 1 ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ (อุดรธานี) รับผิดชอบการให้บริ การในพืนที จํานวน 5 จังหวัด คือ
อุดรธานี หนองบัวลําภู หนองคาย ขอนแก่น เลย สกลนคร นครพนม มีหน้าทีหลักในการให้บริ การ
คือ จําหน่ายกระแสไฟฟ้ าและบริ การด้านต่างๆ โดยพนักงานทุกคนร่ วมปฏิบตั ิงานและได้ตระหนักถึง
ความสําคัญของการให้บริ การแก่ผใู ้ ช้ไฟฟ้ าภายใต้คาํ ขวัญ “ไฟฟ้ าสว่างทัวทิศ สร้างเศรษฐกิจทัวไทย” ใน
การดําเนิ นงานของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ซึ งประกอบ ด้วยแผนกบริ หารงานทัวไป แผนก
บัญชีและประมวลผล แผนกก่อสร้าง แผนกมิเตอร์ แผนกบริ การลูกค้า แผนกปฏิบตั ิการและแผนก
บริ หารงานพัสดุ (การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี, 2550: แผ่นพับ) ซึ งมีวสิ ัยทัศน์ คือ “มุ่งมันสู่ ความ
เป็ นองค์กรทีทันสมัย ยึดหลักธรรมาภิบาล มีขีดสมรรถนะสู ง สร้างความสุ ขให้แก่พนักงานและลูกค้า
อย่างยังยืน” และมีนโยบาย ดังนี 1) มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิมขององค์กรให้มีฐานะทางการเงินทีมันคงและ
มีการเจริ ญเติบโตอย่างยังยืน 2) กําหนดบทบาทและเตรี ยมความพร้อมองค์กรเพือการก้าวเข้าสู่ AEC
แสวงหาโอกาสในการลงทุนและพัฒนาธุ รกิจทีเกียวเนืองกับพลังงานไฟฟ้ า และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
ทังในประเทศและต่างประเทศ 3) มุ่งไปสู่ การเป็ นองค์กรทีมีลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง (Customer-Centric
Organization) 4) พัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านไฟฟ้ าอย่างต่อเนืองให้มีประสิ ทธิ ภาพและเชือถือได้ตาม
มาตรฐานสากล เพือยกระดับคุณภาพชีวติ และเพิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 5) มุ่งพัฒนา
โครงข่ายไฟฟ้ าอัจฉริ ยะ (Smart Grid) เพือเพิมศักยภาพระบบไฟฟ้ าและรองรับความก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยีในอนาคต 6) ส่ งเสริ มการพัฒนาพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ 7) มุ่งไปสู่ การเป็ นองค์กรทีสามารถพร้อมรับการเปลียนแปลง โดยมีบุคลากรเป็ นตัว
ขับเคลือน 8) นําหลักการบริ หารกิจการบ้านเมืองทีดีและหลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็ นแกนหลักในการขับ
เคลือนองค์กร สื บเนื องจากวิสัยทัศน์และนโยบาย ของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ซึ งนําหลัก
การบริ หารกิจการบ้านเมืองทีดีและหลักธรรมาภิบาล มาปฏิบตั ิในองค์กร ผูว้ จิ ยั ซึ งเป็ นพนักงานการไฟฟ้ า
จึงมีความสนใจทีจะศึกษาความคิดเห็นของพนักงานต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี เพือจะนําไปสู่ แนวทางในการพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้สามารถปฏิบตั ิ
ภารกิจขององค์กรอันเป็ นบริ การสาธารณะท่ามกลางกระแสโลกาภิวตั น์ได้อย่างมีศกั ยภาพส่ งผลให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ดต่อประชาชนและประเทศชาติ
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพือศึกษาความคิดเห็นของพนักงานต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
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2. เพือเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของพนักงานต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลของการ
ไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประโยชน์ ทคี8 าดว่ าจะได้ รับจากการวิจัย
1. ได้ทราบถึงความคิดเห็นของพนักงานต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
2. สามารถใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี และนําไป
ประยุกต์ใช้ในการบริ หารงานให้มีประสิ ทธิ ภาพตามหลักธรรมาภิบาล
เอกสารและงานวิจัยทีเ8 กี8ยวข้ อง
1. แนวคิดเกียวกับธรรมาภิบาล
UNESCAP ให้คาํ จํากัดความว่า การบริ หารกิจการบ้านเมืองทีดีเป็ นเรื องทีมีความเกียวข้องกับ
การจัดการโครงสร้างและความสัมพันธ์ของสถาบันทางเมือง ซึ งครอบคลุมทังในส่ วนของสถาบันทาง
การเมืองทีมีลกั ษณะอย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ การตัดสิ นใจจัดสรรทรัพยากรเพือบริ หารกิจการ
ของบ้านเมืองและแก้ไขปั ญหาของสังคม ตลอดจนกระบวนการเข้ามามีส่วนร่ วมของภาคส่ วนหรื อฝ่ าย
ต่างๆ ในการกําหนดนโยบายสาธารณะและการนํานโยบายสาธารณะไปสู่ การปฏิบตั ิภายใต้กรอบและ
กระบวนการทางกฎหมายอันชอบธรรม
บวรศักดิ| อุวรรณโณ (2545, หน้า 15-16) ได้อธิ บายว่า ธรรมาภิบาล มาจาก “ธรรม” +
“อภิบาล” หมายถึง วิธีการใช้อาํ นาจเพือบริ หารทรัพยากรขององค์การ ดังนันคําว่า “ธรรมาภิบาล”
หมายถึง วิธีการทีดีในการใช้อาํ นาจเพือบริ หารจัดการทรัพยากรขององค์การ
ไพโรจน์ ภัทรนรากุล (2548, หน้า 209-210) ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริ หารโดยยึดหลักธรรม
ความดี ความถูกต้อง หรื อการบริ หารจัดการทีดี
องค์ประกอบของธรรมาภิบาล
สถาบันพระปกเกล้า (2552,ออนไลน์) ได้กาํ หนดองค์ประกอบธรรมาภิบาลหลักๆ ไว้ 10 ประการที
เรี ยกว่าทศธรรม ดังนี 1) หลักนิติธรรม 2) การมีส่วนร่ วม 3) คุณธรรม 4) สํานึกรับผิดชอบ 5) ความคุม้ ค่า 6)
ความโปร่ งใส 7) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 8) องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ 9) การบริ หารจัดการ 10) เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสาร
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการสร้างระบบบริ หารกิจการบ้านเมืองและสังคมทีดี พ.ศ.2542 ระบุ
ว่าธรรมาภิบาลมีองค์ประกอบ ดังนี 1) หลักนิ ติธรรม 2) หลักความโปร่ งใส 3)หลักการมีส่วนร่ วม 4) หลัก
ความรับผิดชอบตรวจสอบได้ 5) หลักความคุม้ ค่า 6) หลักคุณธรรม
2. งานวิจยั ทีเกียวข้อง
อริ ยะวรรณ พิมภา (2556) ศึกษาการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารกรมพัฒนาฝี มือ
แรงงาน สังกัดกระทรวงแรงงาน ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของผูบ้ ริ หารในภาพรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่ งใส
ด้านหลักการมีส่วนร่ วม ด้านหลักความรับผิดชอบ และด้านหลักความคุม้ ค่า อยูใ่ นระดับมาก
ฉลองนพ อัมพรัตน์ (2550) ศึกษาการปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลในเขต
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ตามความคิดเห็นของบุคลากรในหน่วยงานทีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา
และประสบการณ์ทาํ งานแตกต่างกันพบว่าการปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
เปรี ยบเทียบระดับการปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสิ นธุ์ ตามจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา มีการปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกัน
ยกเว้นจําแนกตามอายุ และประสบการณ์ทาํ งานแตกต่างกัน มีการปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกัน
วิธีการดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครังนี ได้แก่ พนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี อําเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี จํานวน 220 คน กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างตารางของเครจชีและมอร์
แกน ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 140 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่าง คัดเลือกจากประชากรทังหมดให้เป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ด้วยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย (Sample random Sampling) โดยการจับสลาก
รายชือจากประชากรทังหมดให้ได้ครบตามขนาดกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื8องมือทีใ8 ช้ ในการวิจัย
1) เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ครังนี เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) ทีผูว้ จิ ยั สร้างขึนจากแนวคิด
ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง แบ่งออกเป็ น 3 ตอนดังนี
ตอนที8 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล เป็ นคําถามข้อมูลทัวไปเกียวกับ ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อายุงานใน กฟจ. ตําแหน่งงาน ลักษณะคําถามเป็ นแบบเลือกตอบ
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ตอนที8 2 แบบสอบถามเกียวกับความคิดเห็นต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลของการ
ไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ตอนที8 3 เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ดเกียวกับข้อเสนอแนะในการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
2) ขันตอนการสร้างเครื องมือทีใช้ในการวิจยั
2.1 ทบทวนวรรณกรรมเกียวกับแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร นิยามคําศัพท์ และงานวิจยั ที
เกียวข้อง โดยนําปั จจัยส่ วนบุคคลมากําหนดเป็ นตัวแปรอิสระ และหลักธรรมาภิบาลมากําหนดเป็ นตัวแปร
ตาม เพือให้กลุ่มตัวอย่างทําการประเมินค่าตามความคิดเห็น
2.2 กําหนดองค์ประกอบและตัวบ่งชีของข้อคําถามโดยการสังเคราะห์ ทฤษฎีการบริ หารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล ออกมาเป็ นข้อคําถาม
3) นําแบบสอบถามทีสร้างขึนเสนอต่ออาจารย์ทีปรึ กษาและให้ผเู ้ ชียวชาญจํานวน 3 ท่าน
ตรวจสอบคุณภาพในด้านความเทียงตรงของเนือหาด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
4) นําแบบสอบถามทีได้ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out)
5) แก้ไขปรับปรุ งแบบสอบถามเพือให้เป็ นแบบสอบถามฉบับจริ งต่อไป
3. การเก็บรวบข้ อมูล
นําแบบสอบถามไปแจกยังพนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
และไปรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง ซึ งใช้เวลาในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามประมาณ 2 สัปดาห์ จาก
นันผูว้ จิ ยั ทําการรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความเรี ยบร้อยและทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติต่อไป
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครังนีผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การศึกษาข้อมูล โดยใช้สถิติทีเกียวข้องในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ
พรรณนาข้อค้นพบจากการวิจยั และทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยแยกสถิติออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี
1) สถิติเชิ งพรรณนา ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และแจกแจงความถี (Frequencies) บรรยาย
ลักษณะของข้อมูลทัวไปเกียวกับปั จจัยส่ วนบุคคล และใช้ค่าเฉลีย (Mean) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) วิเคราะห์ความคิดเห็นพนักงานการไฟฟ้ าต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
2) สถิติเชิ งอนุมาน เพือเปรี ยบเทียบการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล จําแนกตามปั จจัยส่ วน
บุคคล โดยใช้การทดสอบด้วยค่าสถิติ t-test แบบ 2 กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นอิสระต่อกัน (Independent-Sample TTest)และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) เมือพบความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติของค่าเฉลียได้ทาํ การทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ ยวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffe’s Method)
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ผลการวิจัย
ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัด
อุดรธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สรุ ปผลการศึกษาได้ดงั นี
1. ข้ อมูลคุณลักษณะด้ านบุคคลทัว8 ไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูลกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นพนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี อําเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี จํานวน 140 คน มีรายละเอียดดังนี
1.1 จําแนกตามเพศ พนักงานส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน 86 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.4
รองลงมาเป็ นหญิงจํานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.6
1.2 จําแนกตามอายุ พนักงานส่ วนใหญ่อายุ 21-40 ปี จํานวน 51 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.4
รองลงมาอายุมากกว่า 50 ปี ขึนไป จํานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.7 อายุ 41-50 ปี จํานวน 33 คน
คิดเป็ นร้อยละ 23.6 และอายุตาว่
ํ า 20 ปี จํานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.3
1.3 จําแนกตามระดับการศึกษา พนักงานส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน 60 คน
คิดเป็ นร้อยละ 42.9 รองลงมาจบการศึกษาระดับ ปวส. จํานวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.1 ระดับ ปวช.
จํานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.1 และสู งกว่าปริ ญญาตรี จํานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.9
1.4 จําแนกตามอายุงานใน กฟจ. พนักงานส่ วนใหญ่มีอายุงานใน กฟจ.11-15 ปี จํานวน 47 คน
คิดเป็ นร้อยละ 33.6 รองลงมา 6-10 ปี จํานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 30 น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 5 ปี
จํานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.9 อายุงาน 21-25 ปี จํานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.7 อายุงาน1620 ปี จํานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.3 และมากกว่า 25 ปี ขึนไป จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.6
1.5 จําแนกตามตําแหน่งงาน พนักงานส่ วนใหญ่ตาํ แหน่งช่างไฟฟ้ า จํานวน 46 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 32.9 รองลงมา ช่างเทคนิ ค จํานวน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.1 นักประมวลผลข้อมูล/นักบัญชี จํานวน
22 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.7 วิศวกร จํานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.1 พนักงานธุ รการ/พนักงานพัสดุ
จํานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.4 นักบริ หาร จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.6 และพนักงานขับ
ยานพาหนะ จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.1
2. ความคิดเห็นพนักงานต่ อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคจังหวัด
อุดรธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เป็ นดังนี
ความคิดเห็ นของพนักงานต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิ บาลของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
จังหวัดอุดรธานี อําเภอเมื อง จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวม อยู่ในระดับ มาก สามารถเรี ยงลําดับด้านที
พนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคมีค่าเฉลี ยความคิดเห็นทีมีต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล จากมาก
ไปหาน้อย ดังนี ด้านหลักนิ ติธรรม ด้านหลักความรั บผิดชอบ ด้านหลักการมี ส่วนร่ วม ด้านหลักความ
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โปร่ งใส ด้านหลักคุ ณธรรม และด้านหลักความคุ ม้ ค่า อยู่ในระดับมาก สําหรั บความคิดเห็ นที มีต่อการ
บริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลในแต่ละด้าน มีขอ้ ค้นพบ ดังนี
ด้านหลักนิติธรรม โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมือแยกพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อทีพนักงาน
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานีมีค่าเฉลียความคิดเห็นทีมีต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล
สู งสุ ด ได้แก่ การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี บริ หารงานโดยการบังคับใช้กฎหมายให้เป็ นไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมาย และ มีการกํากับ ดูแล และส่ งเสริ มให้บุคลากรประพฤติปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ
และข้อบังคับของหน่วยงานอย่างเคร่ งครัด
ด้านหลักคุณธรรมโดยภาพรวม อยูใ่ นระดับ มาก เมือแยกพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อทีพนักงาน
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานีมีค่าเฉลียความคิดเห็นทีมีต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล
สู งสุ ด ได้แก่ สนับสนุนให้บุคลากรปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความขยัน ซื อสัตย์ สุ จริ ต
ด้านหลักความโปร่ งใส โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับ มาก เมือแยกพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที
พนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานีมีค่าเฉลียความคิดเห็นทีมีต่อการบริ หารงานตามหลักธรร
มาภิบาลสู งสุ ด ได้แก่ มีการบริ หารงานด้วยความโปร่ งใส ตรวจสอบได้
ด้านหลักการมีส่วนร่ วม โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับ มาก เมือแยกพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที
พนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานีมีค่าเฉลียความคิดเห็นทีมีต่อการบริ หารงานตามหลักธรร
มาภิบาลสู งสุ ด ได้แก่ มีการติดต่อกับผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้เสี ยเพือสร้างความสัมพันธ์พร้อมปรับปรุ งวิธี
สร้างความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การบริ การ
ด้านหลักความรับผิดชอบ โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับ มาก เมือแยกพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที
พนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานีมีค่าเฉลียความคิดเห็นทีมีต่อการบริ หารงานตามหลักธรร
มาภิบาลสู งสุ ด ได้แก่ มีการบริ หารงานโดยมีความสํานึกในการรับผิดชอบต่อประชาชนและ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และมีการบริ หารงานโดยกระตือรื อร้นในการแก้ปัญหาต่างๆ
ด้านหลักความคุม้ ค่า โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับ มาก เมือแยกพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที
พนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานีมีค่าเฉลียความคิดเห็นทีมีต่อการบริ หารงานตามหลักธรร
มาภิบาลสู งสุ ด ได้แก่ การบริ หารงานโดยเน้นให้บริ การประชาชนอย่างมีคุณภาพโดยลดระยะเวลาการ
ให้บริ การทีสันลง
3. การเปรียบเทียบระดับค่ าเฉลีย8 ความคิดเห็นของพนักงานต่ อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล
สรุ ปผลได้ดงั นี
จําแนกตามเพศ โดยรวมเพศชายมีความเฉลีย 4.161 ในขณะทีเพศหญิง มีค่าเฉลีย 4.129 เมือทําการ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลียความคิดเห็นทีมีต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลด้วยวิธีการ t-test
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ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า พนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี เพศชายกับเพศหญิง มี
ความคิดเห็นทีมีต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกัน เมือทําการเปรี ยบเทียบแยกเป็ นราย
ด้าน 5 ด้าน พบว่า ความคิดเห็นทีมีต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ 0.05 เช่นเดียวกัน
จําแนกตามอายุ พบว่า พนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ทีมีอายุแตกต่างกัน มี ความ
คิดเห็ นที มี ต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิ บาลโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที
ระดับ 0.05 ทังในภาพรวม ด้านหลักนิ ติธรรม ด้านหลักการมีส่วนร่ วม และด้านหลักความรับผิดชอบ ทังนี
ในการเปรี ยบเทียบความแตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) นัน พบว่า ในภาพรวม
และด้านหลักนิติธรรม พนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ทีมีอายุ 21 - 40 ปี มีความคิดเห็นทีมี
ต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลมากกว่าพนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ทีมีอายุ41 –
50 ปี และมากกว่า 50 ปี ขึนไป ด้านหลักการมีส่วนร่ วม พนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ทีมี
อายุตากว่
ํ า 20 ปี มีความคิดเห็นทีมีต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลมากกว่าพนักงานการไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาคจังหวัดอุดรธานีทีมีอายุ41 – 50 ปี และพนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ทีมีอายุ 21 - 40
ปี มีความคิดเห็นทีมีต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลมากกว่าพนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัด
อุดรธานีทีมีอายุ41 – 50 ปี และมากกว่า 50 ปี ขึนไป และด้านหลักความรับผิดชอบ พนักงานการไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาคจังหวัดอุดรธานีทีมีอายุตากว่
ํ า 20 ปี และ 21 – 40 ปี มีความคิดเห็นทีมีต่อการบริ หารงานตามหลักธรร
มาภิบาลมากกว่าพนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานีทีมีอายุ41 – 50 ปี
จํา แนกตามระดับ การศึ ก ษา พนัก งานการไฟฟ้ าส่ วนภู มิ ภาคจัง หวัด อุ ด รธานี ที มี ร ะดับ การศึ ก ษา
แตกต่างกัน มีความคิดเห็ นทีมีต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน เมือทํา
การเปรี ยบเทียบแยกเป็ นรายด้าน 5 ด้าน พบว่า พนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดอุ ดรธานี ทีมีระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นทีมีต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ 0.05 เพียงด้านเดียวคือ ด้านหลักความโปร่ งใส ทังนี ในการเปรี ยบเทียบความแตกต่างเป็ น
รายคู่ดว้ ยวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) นัน พบว่า ด้านหลักความโปร่ งใส พนักงานการไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ทีมีการศึ กษาในระดับปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี มีความคิดเห็ นทีมีต่อการ
บริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลมากกว่าพนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ทีมีมีการศึกษาใน
ระดับ ปวส.
จําแนกตามอายุงานใน กฟจ. พบว่า พนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคทีมีอายุงานใน กฟจ. แตกต่างกัน
มี ค วามคิ ด เห็ น ที มี ต่ อ การบริ ห ารงานตามหลัก ธรรมาภิ บ าลโดยภาพรวม ไม่ แ ตกต่ า งกัน เมื อทํา การ
เปรี ยบเที ยบแยกเป็ นรายด้าน พบว่า พนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดอุ ดรธานี ทีมีอายุงานใน กฟจ.
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที
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ระดับ 0.05 เพียงด้านเดียว คือ ด้านหลักความรับผิดชอบ ทังนี ในการเปรี ยบเทียบความแตกต่างเป็ นรายคู่
ด้วยวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) นัน พบว่า ด้านหลักความรับผิดชอบ พนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
จังหวัดอุดรธานีทีมีอายุงานใน กฟจ. 11 – 15 ปี และ 16 – 20 ปี มีความคิดเห็นทีมีต่อการบริ หารงานตามหลัก
ธรรมาภิ บาลมากกว่าพนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดอุ ดรธานี ทีมี อายุงานใน กฟจ. น้อยกว่าหรื อ
เท่ากับ 5 ปี และพนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดอุ ดรธานี ทีมี อายุงานใน กฟจ. 16 – 20 ปี มี ความ
คิดเห็นทีมีต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลมากกว่าพนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ที
มีอายุงานใน กฟจ. 21 - 25ปี
จําแนกตามตําแหน่งงาน พนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ทีมีตาํ แหน่ งงานแตกต่างกัน
มีความคิดเห็นทีมีต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล ทังภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 เช่นเดียวกัน
อภิปรายผล
จากวิจยั ครังนี พบว่า ความคิดเห็ นของพนักงานต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลของการ
ไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับ มาก
เมือแยกพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านหลักนิ ติธรรม มี ความคิดเห็ นสู งทีสุ ด เหตุทีเป็ นเช่ นนี
อาจเป็ นเพราะการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี บริ หารงานโดยการบังคับใช้กฎหมายให้เป็ นไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมาย และ มีการกํากับ ดูแล และส่ งเสริ มให้บุคลากรประพฤติปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ
และข้อบังคับของหน่วยงานอย่างเคร่ งครัดเพือป้ องกันการทุจริ ตและไม่โปร่ งใสในการบริ หารงานในส่ วน
ต่างๆ สอดคล้องกับ อริ ยะวรรณ พิมภา (2556) พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการบริ หารงานตามหลักธรร
มาภิบาลของผูบ้ ริ หาร ด้านหลักนิติธรรม อยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือ ด้านหลักความรับผิดชอบ เหตุที
เป็ นเช่ นนี อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริ หารมี การบริ หารงานโดยมี ความสํานึ กในการรับผิดชอบต่อประชาชนและ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และมีการบริ หารงานด้วยความกระตือรื อร้นในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ วและทัน
ต่อเหตุการณ์ทีเกิดขึนเฉพาะหน้า สอดคล้องกับ สถาบันพระปกเกล้า (2552,ออนไลน์) ได้กล่าวถึงหลักความ
รับผิดชอบ ว่าความหมายถึ งความรับผิดชอบในผลงาน หรื อปฏิบตั ิหน้าทีให้บรรลุ ผลตามเป้ าหมายทีกําหนดไว้
รวมทังการตอบสนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ เป็ นเรื องของความพร้อมทีจะรับผิดชอบความพร้อมทีจะ
ถู กตรวจสอบได้ โดยในแง่ มุ มของการปฏิ บตั ิ ถือว่า สํานึ กรั บผิดชอบเป็ นคุ ณสมบัติหรื อทักษะที บุ คคลพึ ง
แสดงออกเพือเป็ นเครื องชีว่าได้ยอมรับในการภารกิจทีได้รับมอบหมายและนําไปปฏิบตั ิดว้ ยความรับผิดชอบ
ในขณะทีด้านทีมีค่าเฉลี ยความคิดเห็ นตําที สุ ด คื อ ด้านหลักความคุ ม้ ค่าเหตุทีเป็ นเช่ นนี อาจเป็ น
เพราะในการการบริ หารงานยังขาดระเบียบวินยั ในการใช้ทรั พย์สินขององค์กรอย่างระมัดระวังทําให้เกิ ด
ความเสี ยหายและสิ นเปลืองไม่สอดคล้องกับ บุษบง ชัยเจริ ญ (2544,ออนไลน์) อธิ บายเกียวกับหลักธรรมาภิ
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บาลทีสอดคล้องกับหลักความคุม้ ค่าความมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลนันรัฐสามารถจัดสรรและใช้ทรัพยากร
ต่างๆ ทีมีอยู่ได้อย่างคุม้ ค่าและเหมาะสมเพือสนองตอบความต้องการของคนในสังคม โดยรวมถึ งการทํางานที
รวดเร็ วมีคุณภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
เมือเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของพนักงานต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล เริ มจากด้านเพศ
พบว่า พนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคเพศชายกับเพศหญิง มีความคิดเห็นทีมีต่อการบริ หารงานตามหลักธรร
มาภิบาลไม่แตกต่างกัน ทังภาพรวมและรายด้าน เหตุทีเป็ นเช่ นนี อาจเป็ นเพราะมีการบริ หารงานตามแนว
ทางการกํากับดูแลทีดีทีมีการออกแบบกระบวนการปฏิบตั ิงานโดยใช้เทคนิ คและเครื องมือการบริ หารจัดการ
ทีเหมาะสมให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทังด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อ
การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงานตามภารกิจ สอดคล้องกับ อริ ยะวรรณ พิมภา (2556) พบว่า
บุคลากรทีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
ด้านอายุ พบว่า พนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานีทีมีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ทีมีต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
ในด้านหลักนิติธรรม พนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานีทีมีอายุ 21 - 40 ปี มีความคิดเห็นทีมี
ต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลมากกว่าพนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานีทีมีอายุ 41 –
50 ปี และมากกว่า 50 ปี ขึนไป เหตุทีเป็ นเช่นนีอาจเป็ นเพราะผูท้ ีมีอายุนอ้ ยมักจะยึดแนวทางการปฏิบตั ิงาน
ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริ หารราชการด้วยความเป็ นธรรม ด้านหลักการมีส่วนร่ วม พบว่า พนักงาน
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานีทีมีอายุตากว่
ํ า 20 ปี มีความคิดเห็นทีมีต่อการบริ หารงานตามหลักธรร
มาภิบาลมากกว่าพนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานีทีมีอายุ41 – 50 ปี และพนักงานการไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ทีมีอายุ 21 - 40 ปี มีความคิดเห็นทีมีต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล
มากกว่าพนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานีทีมีอายุ41 – 50 ปี และมากกว่า 50 ปี ขึนไป และด้าน
หลักความรับผิดชอบ พบว่า พนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานีทีมีอายุตากว่
ํ า 20 ปี และ 21 –
40 ปี มีความคิดเห็นทีมีต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลมากกว่าพนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
จังหวัดอุดรธานีทีมีอายุ 41 – 50 ปี เหตุทีเป็ นเช่นนี อาจเป็ นเพราะผูท้ ีมีอายุ ระหว่าง 20 – 40 ปี เป็ นกลุ่มทีมี
พลังและศักยภาพในการแสดงออกทางความคิดในด้านต่างๆ อีกทังองค์กรยังเปิ ดโอกาสให้พนักงานได้เข้า
ร่ วมในการรับรู ้ เรี ยนรู ้ ทําความเข้าใจ ร่ วมแสดงทัศนะ ร่ วมเสนอปั ญหาหรื อประเด็นทีสําคัญทีเกียวข้อง
ร่ วมคิดแนวทาง ร่ วมการแก้ไขปั ญหา ร่ วมในกระบวนการตัดสิ นใจ และร่ วมกระบวนการพัฒนาในฐานะ
หุ น้ ส่ วนการพัฒนาองค์กร สอดคล้องกับ อริ ยะวรรณ พิมภา (2556) พบว่า บุคลากรทีมีอายุต่างกัน มีความ
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คิดเห็นต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารในภาพรวม และรายด้านหลักนิติธรรม แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
ด้านระดับการศึ กษา พบว่า พนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ทีมี ระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นทีมีต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีระดับ 0.05 เพียงด้านเดี ยวคื อ ด้านหลักความโปร่ งใส พบว่า พนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัด
อุดรธานี ทีมีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี มีความคิดเห็ นทีมีต่อการบริ หารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลมากกว่าพนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ทีมีการศึกษาในระดับ ปวส. เหตุที
เป็ นเช่นนี อาจเป็ นเพราะผูท้ ีมีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ขึนไปจะได้รับความไว้วางใจในการตรวจสอบ
และประเมินผลการดําเนินงานต่างๆ ซึ งอาจเกียวเนืองกับระยะเวลาหรื ออายุในการปฏิบตั ิงานด้วยเช่นกัน
ด้านอายุงานใน กฟจ. พบว่า พนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคทีมีอายุงานใน กฟจ. แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็ นทีมีต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ 0.05
เพียงด้านเดียว คือ ด้านหลักความรับผิดชอบ พบว่า พนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ทีมีอายุ
งานใน กฟจ. 11 – 15 ปี และ 16 – 20 ปี มีความคิดเห็ นทีมีต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลมากกว่า
พนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ทีมีอายุงานใน กฟจ. น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 5 ปี และพนักงาน
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ทีมีอายุงานใน กฟจ. 16 – 20 ปี มีความคิดเห็นทีมีต่อการบริ หารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลมากกว่าพนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานีทีมีอายุงานใน กฟจ. 21 – 25 ปี
เหตุทีเป็ นเช่นนีอาจเป็ นเพราะผูท้ ีมีอายุงานใน กฟจ. 11 – 20 ปี จะได้รับความไว้วางใจในการมอบหมายงาน
ที ต้อ งการทัก ษะ ความรู ้ ความสามารถในการปฏิ บ ัติง าน ซึ งต้อ งอาศัย ประสบการณ์ ใ นการปฏิ บ ัติ ม า
รับผิดชอบงานในส่ วนต่างๆ มากกว่าผูท้ ีเพิงเริ มทํางาน สอดคล้องกับ ฉลองนพ อัมพรัตน์ (2550) พบว่า
บุคลากรในหน่ วยงานทีมีประสบการณ์ ทาํ งานแตกต่างกัน มีการปฏิ บตั ิ งานตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
ด้านตําแหน่งงาน พบว่า พนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ทีมีตาํ แหน่งงานแตกต่างกัน
มีความคิดเห็ นทีมีต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลทังภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน เหตุ ที
เป็ นเช่นนีอาจเป็ นเพราะพนักงานทุกตําแหน่งจะมีภาระหน้าทีในการปฏิบตั ิงานทีแตกต่างกันออกไป โดยยึด
หลักในการปฏิบตั ิงาน
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
1. ผูบ้ ริ หารต้องมีการพัฒนาการบริ หารจัดการและให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการกําหนดนโยบาย มีส่วน
ร่ วมในการวางแผน มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ มีส่วนร่ วมในการทํางานและพัฒนางานและมีส่วนร่ วมใน
การประเมินผลการดําเนินงาน
2. ให้พนักงานตระหนักในบทบาทสิ ทธิ หน้าที และความรับผิดชอบร่ วมกันในฐานะเป็ นผูข้ บั เคลือน
องค์กร เพือให้เกิดการพัฒนาร่ วมกันในทิศทางทีดีขึนต่อไปในอนาคต
ข้ อเสนอแนะเชิ งปฏิบัติ
1.จัดให้มีกิจกรรมส่ งเสริ มธรรมาภิบาลในหน่วยงานอย่างจริ งจัง ต่อเนืองและอย่างทัวถึง เพือแสดงออก
ให้เห็นว่าเป็ นองค์กรพร้อมรับใช้ประชาชน โดยมีแผนงานทีแน่นอน
2.จัดทําตัวชีวัดธรรมาภิบาลทีมีประสิ ทธิ ภาพเพือให้พนักงานทุกคนได้มีจิตสํานึกในการทํางาน
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยครั[งต่ อไป
1.การวิจยั เชิ งคุ ณภาพเกียวกับการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
จังหวัดอุดรธานี
2.การศึกษาปั จจัยทีส่ งผลต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี
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