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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการณ์การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 และ 2) พัฒนารูปแบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ
และการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณประกอบด้วย ผู้บริหารและพนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จ านวน 331 คน ได้มาด้วยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ส าหรับ
การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กลุ่มตัวอย่างส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ได้แก่ ผู้บริหาร พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 และผู้เชี่ยวชาญ 15 คน และกลุ่มตัวอย่างส าหรับ
การสนทนากลุ่มประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ 12 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  
 ข้อค้นพบของงานวิจัยนี้มีดังนี้ 
 1) ในด้านสภาพการณ์การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลนั้น พบว่า การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เขต 2 มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในระดับมากทั้ง 6 องค์ประกอบหลัก ซึ่งได้แก่ 
(1) หลักนิติธรรม (2) หลักคุณธรรม (3) หลักการมีส่วนร่วม (4) หลักความโปร่งใส (5) หลักความรับผิดชอบ 
และ (6) หลักความคุ้มค่า 
 2) รูปแบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ที่พัฒนาขึ้น
ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ (1) หลักนิติธรรม (2) หลักคุณธรรม (3) หลักความโปร่งใส 
(4) หลักความรับผิดชอบ (5) หลักการมีส่วนร่วม (6) หลักความมุ่งมั่นอุทิศตน (7) หลักความคุ้มค่า (8) หลักการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และ (9) หลักความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมรูปแบบ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ที่ได้พัฒนาขึ้นได้รับความเห็นชอบ
และสนับสนุนให้มีการน าไปใช้ในสถานการณจ์ริงจากผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มทั้ง 12 คน    
 
 
 
 

ค าส าคัญ: การพัฒนารูปแบบ การบริหารงาน ธรรมาภิบาล 
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ABSTRACT 
 
 The purposes of this research were to: 1) study the circumstances of the management in 
accordance with good governance principles of Provincial Electricity Authority-Area 2, and 2) develop a 
model of the management in accordance with good governance principles of Provincial Electricity 
Authority-Area 2. In this study, the researcher used mixed methodologies of quantitative research and 
qualitative research. The sample used for quantitative data collection was comprised of 331 
administrators and personnels of Provincial Electricity Authority-Area 2 obtained by simple random 
sampling. The tool used for quantitative data collection was a questionnaire. The statistics used for data 
analysis were percentage, mean, and standard deviation. On the other hand, the sample used for 
qualitative data collection, by in-depth interview, was comprised of 15 administrators, personnels, and 
experts of Provincial Electricity Authority-Area 2. While the focus group was comprised of 12 
administrators, community leaders, and experts. The collected data was analyzed by means of 
content analysis. 
 The research results were as follows: 
 1) Pertaining to the management in accordance with good governance principles, the 
researcher found that the management of Provincial Electricity Authority-Area 2 was in accordance, at 
the high level, to 6 major principals of good governance i.e. (1) Rule of law (2) Morality (3) Participation 
(4) Transparency (5) Responsibility, and (6) Worthiness.    
 2) The model of the management in accordance with good governance principles of 
Provincial Electricity Authority-Area 2 was comprised of 6 major principals, namely: (1) Rule of law 
(2) Morality (3) Transparency (4) Decentralization (5) Participation (6) Commitment (7) Worthiness 
(8) Appropriate technology application, and (9) Responsibility for society and environment.  
 The developed model of the management in accordance with good governance principles of 
Provincial Electricity Authority-Area 2 was approved and supported for the real situation application by 
all of 12 experts who participated in the focus group. 
 
 
 
 

Keywords: model development, management, good governance 
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 การท าดุษฎีนิพนธ์นี้ส าเร็จได้โดยมี อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ดร.ปรีชา ดิลกวุฒิสิทธิ์ อาจารย์
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กรุณาให้ค าแนะน าและติดตามการท าดุษฎีนิพนธ์ในครั้งนี้อย่างใกล้ชิด ผู้วิจัยขอขอบพระคุณในความกรุณา
ของท่านเป็นอย่างสูง 
 ขอขอบพระคุณทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบเครื่องมือ ผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมการจัดสนทนากลุ่ม 
ผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้อ านวยการการนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลแสนภูดาษ ผู้อ านวยการการไฟฟ้า เขต 2 ผู้อ านวยการฝ่าย ผู้อ านวยการกอง ผู้จัดการ 
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 รวมทั้งผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ที่ให้ความกรุณาและเสียสละ
เวลาอันมีค่าของทุกท่าน 
 นอกจากนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม ประธานกรรมการ
สอบดุษฎีนิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ กรรมการ และอาจารย์ ดร.วิชุดา 
จันทร์เวโรจน์ กรรมการและเลขานุการ คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือนนักศึกษา ครอบครัว และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการท าดุษฎีนิพนธ์ครั้งนี้ทุกท่าน 
ที่กรุณาในการสนับสนุน ช่วยเหลือ และให้ก าลังใจตลอดมา ขอขอบพระคุณอย่างสูง 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
 ธรรมาภิบาล (good governance) นับเป็นหลักการสากลที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน
ในระดับสากลว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ เมื่อปี ค.ศ. 1989 พบว่า ได้มีการน าค าว่า 
good governance มาใช้โดยปรากฏในรายงานของธนาคารโลก (world bank) เรื่อง “sub-sahara africa from 
crisis to sustainable growth” กล่าวถึง ความส าคัญของการมี governance และการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ รวมถึง
อธิบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลที่ดีหรือ ธรรมาภิบาล ว่าเป็น “ลักษณะและวิถีทางของการใช้อ านาจ
ในการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจและทางสังคมของประเทศเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ซึ่งครอบคลุม
การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ การบริหารกิจการภาครัฐ ภาระรับผิดชอบ กรอบตัวบทกฎหมายเกี่ยวกับ
การพัฒนา ความโป่รงใสและข้อมูลข่าวสาร”  
 กล่าวได้ว่า หลักธรรมาภิบาล หรือ good governance เป็นหลักอันเป็นปัจจัยส าคัญที่น าไปสู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นตัวชี้วัดทิศทางในการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ  
ซึ่งหลักการดังกล่าวได้ถูกศึกษาวิเคราะห์ และยังถูกกล่าวถึงในองค์กรต่างๆ อีกด้วย  
 โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (international monetary fund: IMF) ท าการศึกษา
และวิเคราะห์การให้ประเทศต่างๆ กู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ พบว่า ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่น าไปสู่
ความส าเร็จในการฟ้ืนฟูระบบเศรษฐกิจของประเทศ คือ การที่ประเทศนั้นมี good governance ต่อจากนั้น
แนวความคิดเกี่ยวกับ governance ได้รับการถ่ายทอดผ่านหน่วยงานต่างๆ เช่น คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ
และสังคมส าหรับเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (the united nations economic and social 
commission for asia and the pacific: UNESCAP) ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 
(united nations development program: UNDP) และองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา (organization for economic co-operation and development: OECD) เป็ นต้ น 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2552, หน้า 4)  
 การศึกษา วิเคราะห์ และถ่ายทอดหลักธรรมาภิบาล หรือ good governance ผ่านหน่วยงาน 
และองค์กรทางด้านการเงิน และด้านเศรษฐกิจระดับสากลนี้  ชี้ให้ เห็นว่า หน่วยงานดังกล่าวเห็นถึง
ความส าคัญของหลักธรรมาภิบาล อันเปรียบเสมือนกุญแจส าคัญที่จะน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของโลกได้ 
 หากหน่วยงานหรือองค์กรใดจะน าหลักการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ จ าเป็นต้องศึกษาถึงรายละเอียด 
ขั้นตอน และกระบวนการท างานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและประสิทธิภาพในการพัฒนา
ในระยะยาว   
 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลง
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ได้กล่าวถึง ระบบราชการของประเทศไทย
ว่าเป็นระบบที่มีขนาดใหญ่ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณ และอ านาจตามตัวบทกฎหมายตลอดจน
ดุลพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ ซึ่งสามารถให้คุณให้โทษ ให้ความสะดวกหรือเป็นอุปสรรคต่อการ
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ท ามาหากิน และการด ารงชีวิตได้แต่น่าเสียดายว่าในเวลาที่ผ่านมาระบบราชการและเจ้าหน้าที่บางส่วน
กลายเป็นสาเหตุหนึ่งของความขัดแย้งในสังคมตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศเป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาประเทศ ใช้ระบบตรวจสอบที่ไม่จ าเป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชนบางครั้งมีการปล่อยปละ
ละเลย สลับกับการเข้มงวดกวดขัน จัดระเบียบแบบไฟไหม้ฟาง มีการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างความไม่เป็นธรรม
และเหลื่อมล้ าในสังคม ไม่จูงใจให้นักลงทุนเข้ามาประกอบการในประเทศ  
 รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงก าหนดโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  โดยมีนโยบาย
ในการปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศภูมิภาค และท้องถิ่น 
ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อนหรือลักลั่นกัน ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการ
ให้ทันสมัยโดยน าเทคโนโลยีมาใช้แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใสชัดเจนสามารถบริการประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสม
และเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางและการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ  
 ในการบริหารงานของรัฐบาลแต่ละสมัยต่างให้ความส าคัญกับหลักธรรมาภิบาลและน ามาใช้
เป็นหลักในการวางนโยบายต่างๆ ให้คณะท างานและข้าราชการส่วนต่างๆ ได้ยึดถือปฏิบัติ โดยมีหลักการส าคัญ 
6 ประการ ได้แก่ 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักความรับผิดชอบ 5) หลักการ
มีส่วนร่วม และ 6) หลักความคุ้มค่า ทั้ง 6 ประการนี้ เป็นหลักที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการทบทวนการจัดโครงสร้าง
หน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อนหรือลักลั่นกัน (ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2557, หน้า 17) 
 การเห็นถึงปัญหาของคณะบริหารประเทศ เป็นการชี้จุดปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
และถือเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นที่จะสร้างกระบวนการท างานด้วยหลักธรรมาภิบาล นอกจากการเห็นถึงปัญหา
ในกระบวนการท างานปัจจุบันแล้ว คณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังได้หาทางป้องกันและ
วางแนวทางแก้ไขปัญหาให้เห็นเป็นรูปธรรมอีกด้วย 
 จะเห็นว่าการสร้างระบบบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดีด้วยแนวคิดหลักธรรมาภิบาลนั้น 
มุ่งเน้นลดอ านาจหน้าที่ที่ซับซ้อน รวมถึงปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานของระบบราชการให้ทันสมัย โดยเน้นประโยชน์
ของประชาชนเป็นหลัก ซึ่งจะน าไปสู่ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อระบบราชการ 
 หลักการส าคัญทั้ง 6 ประการ ของแนวคิดหลักธรรมาภิบาลนั้น ถือเป็นเกณฑ์ที่ช่วยวางรากฐาน
ของการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในด้านต่างๆ ต่อไป 
 ในการบริหารงานของรัฐบาลแต่ละสมัยต่างให้ความส าคัญกับหลักธรรมาภิบาลและน ามาใช้
เป็นหลักในการวางนโยบายต่างๆ ให้คณะท างานและข้าราชการส่วนต่างๆ ได้ยึดถือปฏิบัติ 
 ส าหรับรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พ.ศ. 2551 และรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พ.ศ. 2554 
ได้ก าหนด “นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” ซึ่งมีเนื้อหาสาระในการเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานภาครัฐพร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจังเพ่ือให้ข้าราชการเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชนด้วยกระบวนการ
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มีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและชุมชน  โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อสร้างระบบการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ขึ้นระบบต่างๆ ของประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  (ส านักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี, 2551, หน้า 30; 2554, หน้า 40) 
 จะเห็นว่ารัฐบาลทั้ง 2 ยุคนี้ ต่างเห็นความส าคัญและมุ่งเน้นสร้างสิ่งเดียวกัน นั่นคือ ความโปร่งใส
ในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นหลักใหญ่ที่น าพาบ้านเมืองไปสู่
ความก้าวหน้าในระยะยาว 
 นอกจากหลักธรรมาภิบาลจะมีความส าคัญต่อการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ แล้วยังมี
ความส าคัญต่อหน่วยงานอื่นอีก เช่น รัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ในการควบคุมดูแล ของรัฐ 
ดังนั้น การบริหารระบบงาน จึงจ าเป็นต้องควบคุมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 การจัดตั้งรัฐวิสาหกิจในรูปแบบที่เป็นทางการเกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 อย่างไรก็ตาม 
หากพิจารณาจากนิยามของส านักเลขาธิการประเทศเครือจักรภพ (the commonwealth secretariat) 
ซึ่งก าหนดว่า “รัฐวิสาหกิจ หมายถึง กิจการที่รัฐเป็นเจ้าของไม่ว่าจะเป็นเจ้าของทั้งหมด หรือเป็น
ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ก็ตาม โดยที่กิจการเหล่านี้ด าเนินการด้านการพาณิชย์ การเงิน การอุตสาหกรรม การเกษตร 
การสาธารณูปโภค และการบริการขั้นพ้ืนฐาน หรือการส่งเสริมกิจการดังกล่าวเกี่ยวเนื่องกับการขายสินค้า
และบริการ และสามารถแสดงฐานะของกิจการออกได้ในลักษณะงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน กิจการเหล่านี้
อาจมีรูปแบบแตกต่างกันออกไป เช่น การมีฐานะเป็นกรม บรรษัทสาธารณะ กิจการที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ 
หรือบริษัทจ ากัดตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นต้น” (พิพัฒน์ ไทยอารี, 2531, หน้า 7) 
 จะเห็นได้ว่าการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจได้เกิดข้ึนมาเป็นเวลานาน ในต่างประเทศได้มีการด าเนินการ
ธุรกิจโดยเป็นการร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชน โดยประชาชนซึ่งเป็นผู้ใช้บริการต้องจ่ายค่าบริการ
เป็นเงินโดยตรง ในประเทศไทยก็ได้มีการน าหลักการรัฐวิสาหกิจมาใช้ โดยจัดตั้งเป็นรูปธรรม และ
ด าเนินกิจการมาถึงปัจจุบันเช่นกัน 
 รัฐวิสาหกิจ (public enterprise) เป็นหน่วยงานของภาครัฐ ที่เป็นองค์กรทางธุรกิจที่รัฐบาล
เป็นเจ้าของ หรือถือหุ้นอยู่มากกว่าร้อยละ 51 มีจุดเริ่มต้นจากที่ประเทศไทยภายหลังการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ. 2475 รัฐบาลคณะราษฎร ได้เสนอนโยบายชาตินิยมที่มุ่งสร้างทุนนิยม โดยรัฐ 
(state capitalism) หรือการให้รัฐมีบทบาทมากขึ้น ในการด าเนินแผนทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
มีการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง ด้วยวัตถุประสงค์ต่างกัน  โดยมุ่งหวังให้รัฐวิสาหกิจเป็นผู้น า
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม รวมทั้งเพ่ือตอบสนองในเรื่องของอุดมการณ์หรือความจ าเป็น
ของรัฐบางอย่าง รวมถึงผลประโยชน์ของผู้มีอ านาจทางการเมืองการให้ความส าคัญอย่างมากกับรัฐวิสาหกิจนี้
มีต่อเนื่องเกือบ 20 ปี จนถึงยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม และมีการตรา พ.ร.บ. การจัดตั้งองค์กรของรัฐ 
พ.ศ. 2496 ขึ้นเป็นแม่บทในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจชี้ให้เห็นถึงความต้องการใช้รัฐวิสาหกิจ เป็นเครื่องมือ
ส าคัญและส่งผลให้เกิดการขยายตัวของรัฐวิสาหกิจทั้งในแง่จ านวนรัฐวิสาหกิจและมูลค่าสินค้าและบริการ 
(สังศิต พิริยะรังสรรค์, 2526, หน้า 83; ไพโรจน์ วงศ์วิภานนท์ และคนอ่ืนๆ, 2552, หน้า 12)  
 การจัดตั้งรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยสืบเนื่องมาจากแนวคิดการสร้างทุนนิยมโดยรัฐ เป็นการจัดตั้ง
องค์กรธุรกิจที่บริหารงานและถือหุ้นบางส่วนโดยรัฐ รัฐเป็นผู้วางแผนและด าเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อรัฐบาล และผู้มีอ านาจทางการเมือง 
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 ปัจจุบันรัฐวิสาหกิจของไทยมีอยู่เป็นจ านวนมาก มีลักษณะของการจัดตั้งและวัตถุประสงค์
ในการจัดตั้งแตกต่างกันออกไป รัฐวิสาหกิจเหล่านี้บางแห่งมีผลก าไรจากการด าเนินการมากมาย ท าให้รัฐ
มีรายได้จากรัฐวิสาหกิจพอสมควร แต่รัฐวิสาหกิจหลายแห่งก็ประสบกับการขาดทุนติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน 
ทั้งนี้ เนื่องจากต้องประสบกับปัญหาหลายด้าน ได้แก่ การแข่งขันจากเอกชน ปัญหาในการบริหารงาน 
ปัญหาการผลิตและการตลาด ปัญหาการเงินและการบัญชี และปัญหาอ่ืนๆ ท าให้เป็นผลเสียต่อรัฐบาลและ
เศรษฐกิจของชาติเป็นอย่างมาก ดังนั้นรัฐบาลจึงพยายามหามาตรการในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดยมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการและอนุกรรมการตลอดจนคณะท างานในด้านการปรับปรุงรัฐวิสาหกิจอีกหลายคณะ ในปัจจุบัน
ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจขึ้นเพ่ือก าหนดนโยบายเกี่ยวกับวิสาหกิจต่อไป (เอกวิทย์ มณีธร, 
2551, หน้า 237-238) 
 การบริหารงานของรัฐรวมถึงการแก้ไขกรณีเกิดการขาดทุน และหามาตรการในการด าเนินกิจการ
ให้เกิดผลก าไรด้วย อย่างไรก็ตามการก าหนดนโยบายต่างๆ ที่ใช้เป็นมาตรการส าหรับบริหารงานก็จ าเป็น 
ต้องยึดหลักการที่เป็นที่ยอมรับและสามารถแก้ปัญหาได้จริงในระยะยาวด้วย 
 รัฐวิสาหกิจประเภทที่มีความจ าเป็นและเข้าถึงประชาชนได้มากที่สุด  คือ รัฐวิสาหกิจ
ประเภทสาธารณูปโภค เนื่องจากกิจการสาธารณูปโภคที่จ าเป็นส่วนใหญ่จะเป็นกิจการขนาดใหญ่
ที่ต้องลงเงินทุนสูงมากและมีอัตราผลตอบแทนต่ า รัฐจ าเป็นต้องด าเนินการจัดหารเงินลงทุนให้  
เพราะเป็นกิจการขั้นพ้ืนฐานที่จะเป็นสื่อน าในการพัฒนาการเศรษฐกิจและกิจการเหล่านี้รัฐไม่มีความประสงค์
ที่จะด าเนินการให้มีก าไรมากนัก บางกิจการก็ยังมีความจ าเป็นที่ต้องพ่ึงการอุดหนุนทางด้านการเงินและอ่ืนๆ 
จากรัฐบาล ตัวอย่างรัฐวิสาหกิจประเภทนี้  ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การท่าเรือ
แห่งประเทศไทย องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย เป็นต้น และส านักงบประมาณได้ก าหนดให้รัฐวิสาหกิจ
ประเภทสาธารณูปโภคจัดสรรผลก าไรส่งเป็นรายได้ให้รัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30 ของผลก าไรสุทธิประจ าปี 
(เอกวิทย์ มณีธร, 2551, หน้า 230) 
 รัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภคเป็นกิจการขนาดใหญ่ที่ต้องลงทุนสูง และเป็นผลผลิต
ที่เป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะไฟฟ้าไม่เพียงจ าเป็นเฉพาะในครัวเรือนเท่านั้น 
การด าเนินกิจการของธุรกิจขนาดใหญ่ก็จ าเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนธุรกิจ และอุตสาหกรรมต่างๆ 
ให้ประสบความส าเร็จได้  
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้รับการก่อตั้งขึ้นเป็นองค์การ
เอกเทศตามพระราชกฤษฎีกา ซึ่งให้ไว้เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2497 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2497 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเป็นผู้ควบคุมการบริหารอยู่ภายใต้การควบคุม
ของกรมโยธาเทศบาลกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอ านาจ
ก ากับโดยทั่วไปได้รับการสถาปนาตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพุทธศักราช 2503 ณ วันที่ 
28 กันยายน พ.ศ. 2503 โดยรับช่วงภารกิจต่อจากองค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด าเนินธุรกิจในด้านการผลิต จัดหา จัดส่ง และจัดจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า
ให้แก่ ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัย ธุรกิจ และอุตสาหกรรมต่างๆ ในพ้ืนที่ 74 จังหวัด ทั่วประเทศ 
ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มีพ้ืนที่ความรับผิดชอบ 74 จังหวัดหรือ 510,000 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็น 99.98% ของพื้นที่ทั้งประเทศและมีผู้ใช้ไฟฟ้า 18.17 ล้านราย มีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
มี 7 ประเภท ได้แก่ 1) งานก่อสร้างระบบไฟฟ้า 2) งานประเภทเช่า 3) งานซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า 
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4) งานตรวจสอบทดสอบและวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า 5) งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรงานที่ปรึกษา
และออกแบบระบบไฟฟ้า และ 6) งานอ่ืนๆ โครงสร้างการบริหารงานแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มนี้ แต่ละกลุ่ม
จะท าหน้าที่บริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ โดยผู้ว่าการจะก าหนดนโยบายและก ากับให้มีการด าเนินการ
เป็นไปตามนโยบาย (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, 2558, หน้า 12-19) 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ดูแลและให้บริการด้านกระแสไฟฟ้า
แก่ประชาชนทั้งในครัวเรือน ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของกรมโยธาเทศบาล 
กระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอ านาจก ากับ นอกจากนี้
การบริหารงานยังเป็นรูปแบบการก าหนดนโยบายและด าเนินการตามนโยบายในรูปแบบการบริหารงาน
แบบเบ็ดเสร็จอีกด้วย 
 ปัญหาที่ส าคัญของรัฐวิสาหกิจ คือ การด าเนินงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ
แบบราชการท าให้มีการจ้างงานเกินจ าเป็น ประสิทธิภาพแรงงานต่ า และแรงงานไร้ฝีมือได้รับค่าจ้าง
สูงกว่าภาคเอกชน ต้นทุนการผลิตสูง การที่รัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่เป็นกิจการที่มีลักษณะผูกขาดไม่จ าเป็น 
ต้องแข่งขันกับใคร จึงไม่มีแรงจูงใจส าหรับรัฐบาลหรือผู้บริหารรัฐวิสาหกิจที่จะพยายามลดต้นทุนการผลิต 
รัฐวิสาหกิจหลายแห่งจึงมีปัญหาหนี้สินและเป็นภาระแก่งบประมาณแผ่นดิน  นอกจากนี้ยังมีปัญหา
การถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองได้ง่าย และการด าเนินงานขาดความโปร่งใส มีงานวิจัยของนักวิชาการ
ที่ชี้ให้เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่นี้  เป็นผลมาจากการ คอร์รัปชันในรูปแบบต่างๆ 
เช่น การบิดเบือนการด าเนินงานเพื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคล  การแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ 
ปัญหาการมีผลประโยชน์ทับซ้อน มีการด าเนินงานที่ไม่โปร่งใส เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งแต่
ระดับนักการเมืองผู้มีอ านาจในการควบคุมรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารระดับสูง 
และพนักงานของรัฐวิสาหกิจเอง (ภูรี สิรสุนทร, 2549, หน้า 176-208; ไพโรจน์ วงศ์วิภานนท์ และคนอ่ืนๆ, 
2552, หน้า 2-14,15; สุรพล ศรวีิทยา, 2550, หน้า 79-80; มานะ นิมิตมงคล, 2554, หน้า 8) 
 อาจกล่าวได้ว่า ประเด็นหลักที่ก่อให้เกิดปัญหาในการด าเนินกิจการรัฐวิสาหกิจ คือ การคอร์รัปชัน 
ซึ่งเกิดขึ้นในผู้บริหารทุกระดับขององค์กร นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเรื่องการขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
เนื่องจากขาดการแข่งขันในเชิงธุรกิจ และปัญหาการถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง ซึ่งน ามาซึ่งความไม่โปร่งใส
ในการถือผลประโยชน์เหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ รวมทั้ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ต้องพบและเร่งหาแนวทาง และนโยบายในการแก้ไขโดยด่วน 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานของภาครัฐ ได้น านโยบายของรัฐบาล
ที่ให้ความส าคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มาเป็นส่วนหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 โดยมีรายละเอียดว่ามีการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยมุ่งเน้นในการส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและมาตรฐานทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานกฎระเบียบหลักเกณฑ์และการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
และโปร่งใสและให้มีการด าเนินงานในเชิงรุกมากยิ่งขึ้น รวมถึงมุ่งเน้นการก ากับการด าเนินงานของบริษัทใน
เครือให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจภายใต้วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ว่า “เพ่ือสร้าง
ความเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรและมีธรรมาภิบาล” และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยังให้ความส าคัญ
ต่อการมีระบบการควบคุมภายในซึ่งเป็นกลไกส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี และเป็นเครื่องมือส าคัญ
ของผู้บริหารในการจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
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มุ่งเน้นองค์กรโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีมาตรฐานทางจริยธรรมจรรยาบรรณในวิชาชีพและ
เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม และในปี พ.ศ. 2558 
ได้ประกาศนโยบายเร่งด่วน คือ นโยบายธรรมาภิบาลที่ดีเลิศ (excellence in governance) และนโยบาย
ต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติรวมถึงนโยบายความโปร่งใส 
โดยมีกิจกรรมและโครงการรองรับนโยบายข้างต้น เช่น ประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริตสร้าง
จิตส านึก กฟภ. ไม่โกง” และ โครงการ “การไฟฟ้าโปร่งใส” ขยายผลไปยังการไฟฟ้าต่างๆ ทั่วทั้งองค์กร 
โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พร้อมทั้งปลุกจิตส านึกค่านิยมคุณธรรมให้แก่ผู้บริหารพนักงานทุกระดับได้ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จากการด าเนินการดังกล่าว ท าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับรางวัลองค์กร
โปร่งใสจากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รางวัลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
เพ่ือยกระดับความโปร่งใสของประเทศไทย สร้างขวัญก าลังใจ และยกย่องหน่วยงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี 
ตลอดจนเพ่ือเป็นการสร้างกระแสสังคมให้เกิดค่านิยมส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
(การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, 2560, หน้า 3) 
 การที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มุ่งเน้นส่งเสริมนโยบายเพ่ือการปรับปรุงกระบวนการท างาน
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความโปร่งใส โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ถือเป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาล
ที่มุ่งเน้นการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบกับผู้วิจัยเป็นหนึ่งในผู้บริหารระดับสูงที่มีอ านาจ
ในการส่งเสริมและผลักดันให้เกิดกระบวนการท างานตามนโยบายของรัฐได้ กล่าวคือ ผู้วิจัยเป็นผู้จัดการ
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอศรีราชา ซึ่งเป็นอ าเภอที่มีการใช้ไฟสูงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ 
โดยมีการเก็บค่าไฟได้ถึงเดือนละมากกว่าแปดร้อยล้านบาท และเป็นประธานชมรมผู้จัดการการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เขต 2 เป็นรองประธานชมรมผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นชมรมผู้จัดการ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี) เป็นคณะกรรมการ
ตรวจประเมินการไฟฟ้าโปร่งใสประจ าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 เป็นคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
ประจ าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 และเป็นคณะกรรมการด าเนินการตามแผนยกระดับความผูกพัน
ของบุคลากรประจ าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จึงท าให้เห็นกระบวนการในการน าไปใช้ ให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้จริง นอกจากนี้ ยังสามารถเห็นได้ว่านโยบายต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้น จะได้รับ
การรณรงค์และน าไปปฏิบัติจริงในทุกส่วนงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และหากปฏิบัติขัดกับนโยบาย
ขององค์กร ผู้วิจัยสามารถมีส่วนร่วมในการพิจารณาลงโทษบุคลากรผู้กระท าผิดได้ตามกระบวนการ 
จึงท าให้การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตต่างๆ เกิดความชัดเจนและเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 47/1 หมู่ 3 ต.เสม็ด อ.เมือง 
จ.ชลบุรี มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตจ าหน่าย และให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าแก่ประชาชนธุรกิจ
และอุตสาหกรรมต่างๆ ใน 5 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี และตราด ครอบคลุมพ้ืนที่ 
22,430 ตารางกิโลเมตร และดูแลหมู่บ้านทั้งหมด 2,996 หมู่บ้าน มีการไฟฟ้าจุดรวมงานในความรับผิดชอบ 
จ านวน 21 แห่ง ได้น ายุทธศาสตร์การสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรและมีธรรมาภิบาลมาสู่
การปฏิบัติ ซึ่งในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอศรีราชา ได้ด าเนินงานเพ่ือตอบสนอง
นโยบายต่อต้านการทุจริต และประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตส านึก กฟภ. ไม่โกง” 
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เป็น “การไฟฟ้าโปร่งใส” ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จังหวัดชลบุรี ซึ่งก็เป็นเพียงส่วนหนึ่ง
ของการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าแก่ประชาชน
ในภาคตะวันออก เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นและยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล โดยผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้บริหารหน่วยงานนี้ 
ได้บริหารงานเพ่ือตอบสนองนโยบายต่อต้านการทุจริต ซึ่งมีการส่งเสริมและประกาศนโยบายต่อต้านทุจริต 
เพ่ือปลุกจิตส านึกพนักงานให้ยึดมั่นในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส 
 นอกจากนี้ ในปัจจุบันมีการวางโครงสร้างเพ่ือพัฒนาระบบเศรษฐกิจในภาคตะวันออกให้สามารถ
รองรับการลงทุนจากต่างชาติที่ก าลังขยายมากขึ้น ดังนั้นการบริหารจัดการด้านการไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ
และเพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรมต่างๆ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
 ในปัจจุบันรัฐบาลได้ก าหนดโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่ต่อยอดความส าเร็จมาจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (eastern seaboard) ซึ่งด าเนินมาตลอดกว่า 30 ปีที่ผ่านมา โดยในครั้งนี้
ส านักงานเพ่ือการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ) มีเป้าหมายหลักในการเติมเต็ม
ภาพรวมในการส่งเสริมการลงทุนซึ่งจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ เพ่ิมความสามารถ
ในการแข่งขันและท าให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาว โดยในระยะแรกจะเป็นการยกระดับพื้นที่
ในเขต 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ให้เป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือรองรับ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ผ่านกลไกการบริหารจัดการภายใต้การก ากับดูแล
ของคณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
(โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC), ออนไลน์, 2561) 
 การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (eastern economic corridor: EEC) 
ซึ่งประกอบไปด้วยพ้ืนที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง นี้จะเป็นพ้ืนที่น าร่องในการพัฒนา
และส่งเสริมในด้านการลงทุน เพ่ือยกระดับการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจให้เติบโตและต่อยอดระบบเศรษฐกิจ
สู่พื้นที่อ่ืนๆ ต่อไป 
 เนื่องด้วย 3 จังหวัดดังกล่าว เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ในความดูแลด้านพลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ภูมิภาค เขต 2 ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตจ าหน่าย และให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าแก่ประชาชน
ธุรกิจ และอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนั้น การวางแผนรองรับการขยายเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นความรู้และเข้าใจ
ในภาพรวมของโครงการเพ่ือเตรียมพร้อมในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง 
 การขยายตัวทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เป็นการต่อยอด 
5 อุตสาหกรรมเดิมที่ประกอบด้วย อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ แปรรูปอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และยานยนต์สมัยใหม่ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้าง 5 อุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคต
ที่ประกอบด้วย เชื้อเพลิง และเคมีชีวภาพ หุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม การบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมดิจิทัล 
และการแพทย์ครบวงจร ซึ่งอุตสาหกรรมต่างๆ เหล่านี้อยู่ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา ระยอง และชลบุรี) 
โดยมีแผนของโครงการระยะที่ 1 ระหว่าง ปี 2560-2564 ให้ใช้งบเงินลงทุน 1.5 ล้านล้านบาท มีโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 3 ช่องทาง คือ ทางบก (รถไฟฟ้าความเร็วสูง รถไฟรางคู่ มอเตอร์เวย์) ทางน้ า (ท่าเรือน้ าลึกแหลมฉบัง 
มาบตาพุด สัตหีบ) ทางอากาศ (สนามบินอู่ตะเภา) มีอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรมที่ประกอบด้วย
การยกระดับอุตสาหกรรมเดิมดังที่กล่าวข้างต้น (5 first s-curve ยกระดับอุตสาหกรรมเดิม 5 new s-curve 
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พัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต) เป้าหมายของโครงการเพ่ือเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจระดับโลก (world-class economic 
zone)  
 โครงการดังกล่าว เป็นการผสมผสานการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งการต่อยอดธุรกิจเดิม และการสร้าง
ธุรกิจใหม่ ถือเป็นการขยายตัวในภาพกว้าง และต้องใช้การวางแผนในเชิงลึก เนื่องจากเป็นโครงการ
ระดับประเทศที่มีการวางแผนระยะยาว และใช้เงินลงทุนสูง ประกอบกับเป็นการแสดงศักยภาพให้ต่างชาติ
ได้เห็นก าลังในการขับเคลื่อนทางธุรกิจ สร้างแรงจูงใจให้ต่างชาติยังคงเห็นโอกาสความก้าวหน้าในตั้งฐาน
การผลิตและเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากข้ึน 
 ซึ่งในการนี้ การวางแผนทางด้านการให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าแก่ภาคประชาชน ธุรกิจและ
อุตสาหกรรมต่างๆ จ าเป็นที่จะต้องมีความรอบคอบ ชัดเจน และเห็นเป็นรูปธรรมได้ 
 นายชาติชาย ภุมรินทร์ ผู้อ านวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง จ.ชลบุรี เปิดเผย
ถึงแผนรองรับการขยายทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ว่าการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคได้จัดท าแผนรองรับไว้ 4 ด้าน คือ 1) รองรับแผนขยายตัวทางอุตสาหกรรม 2) การขยายตัว
ของโครงการพ้ืนฐาน 3) พ้ืนที่นวัตกรรม และ 4) การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วทันสมัย 
ปัจจุบันมีผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ จ.ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา กว่า 1 ล้าน 3 แสนราย ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ช่วงสูงสุดอยู่ที่ราว 4,000 MW หรือ 15% ของทั้งประเทศ มีสถานีไฟฟ้าในพื้นที่รวม 81 สถานี สามารถ
จ่ายกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 6,000 MW และสามารถรองรับการขยายตัวได้อีก 2,000 MW การพยากรณ์
ปริมาณผู้ใช้ไฟฟ้าในพ้ืนที่ EEC จนถึงปี 2579 จะเพ่ิมขึ้นอีกราว 404 MW ดังนั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จึงให้ความมั่นใจกับประชาชนและภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ EEC ว่าจะสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้า
ได้อย่างเพียงพอและม่ันคง (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, ออนไลน์, 2561) 
 การวางแผนเพ่ือรองรับการขยายทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ ด้านปริมาณการจ่ายกระแสไฟฟ้า
ที่เพียงพอต่อความต้องการของภาคธุรกิจ กล่าวคือ จะมีผู้ประกอบการลงทุนที่เป็นผู้ใช้ไฟต้องการใช้ไฟ
ในอุตสาหกรรมต่างๆ ในปริมาณที่มาก การเตรียมพร้อมด้านปริมาณกระแสไฟฟ้าจึงมีความจ าเป็นอย่างมาก 
อีกประเด็น คือ คุณภาพในการให้บริการที่รวดเร็ว ทันสมัย และมีความมั่นคง อุตสาหกรรมต่างๆ ต้องการ
ความรวดเร็ว ฉับไว และชัดเจนในการให้บริการ หากไม่สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าในประเด็นนี้ได้ 
ก็จะสร้างความเสียหายต่อธุรกิจ ลูกค้าสูญเสียความเชื่อมั่นและส่งผลต่อการลงทุนในระยะยาวได้  
 การจัดท าโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นการเปิดโอกาส
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว การลงทุนในพื้นที่ดังกล่าว จากแหล่งเงินต่างชาติ
เป็นสิ่งส าคัญ ไม่เพียงการดึงแหล่งทุนใหม่ๆ เข้ามาเท่านั้น การรักษานักลงทุนเดิมไม่ให้ย้ายฐานการผลิต
ไปยังประเทศเพ่ือนบ้านก็มีความส าคัญด้วย ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นผู้บริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและ
มีส่วนเกี่ยวข้องการการบริหารงาน จึงเห็นถึงความส าคัญในการบริหารจัดการกระบวนการท างาน
ในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญของการบริหารองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือให้บุคลากรตระหนักถึงการท างานที่โปร่งใส และมุ่งเน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ซึ่งจะเห็นได้จาก
นโยบายของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ นอกจากนี้ยังพบว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ไม่ได้มีการจัดท า
แนวทางหรือรูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการจัดการ จึงสนใจที่จะพัฒนารูปแบบ
การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ในการจัดการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ซึ่งสอดคล้อง
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กับผลการศึกษาของ มานะ นิมิตมงคล (2554, หน้า 291) ที่เสนอแนะให้สร้างมาตรการส่งเสริม 
ให้มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เนื่องจากพบว่า การคอร์รัปชันเชิงระบบในรัฐวิสาหกิจนั้น
ยังด ารงอยู่จริง และยังเป็นการปฏิบัติตามกรอบและทิศทางการด าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ปี พ.ศ. 2559 ที่มุ่งเน้นให้น าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและหลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็นแกนหลัก
ในการขับเคลื่อนองค์กร (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, 2559, หน้า 17) 
 งานวิจัยฉบับนี้ จึงได้มีการจัดท าขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จากกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือศึกษาและพัฒนารูปแบบธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภายใต้แนวคิดหลักพ้ืนฐานของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือ
ธรรมาภิบาล 6 ประการ และจะได้เป็นประโยชน์ส าหรับหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งนักศึกษา และประชาชนทั่วไป 
สามารถน าองคค์วามรู้ที่จะได้จากการวิจัยนี้ไปใช้เป็นข้อมูล และน าไปพัฒนาต่อยอด เพ่ือให้เกิดประโยชน์
แก่กิจการ และเสริมสร้างองคค์วามรู้เกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป 
 
1.2 ค ำถำมกำรวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยตั้งค าถามการวิจัยดังนี้ 
            1.2.1 สภาพการณ์ในปัจจุบันของการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เขต 2 เป็นอย่างไร 
 1.2.2 รูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าสวนภูมิภาค เขต 2  
ควรมีลักษณะอย่างไร 
 
1.3 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 
            1.3.1 เพ่ือศึกษาสภาพการณ์บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าสวนภูมิภาค เขต 2  
            1.3.2 เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 
 
1.4 ขอบเขตกำรวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
 1.4.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาพัฒนารูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเขต 2 โดยน าระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารจัดการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 โดยมีธรรมาภิบาล 6 ประการ ดังนี้  
 1) หลักนิติธรรม 
 2) หลักคุณธรรม 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

10 

 
 

 3) หลักความโปร่งใส 
 4) หลักการมีส่วนร่วม 
 5) หลักความรับผิดชอบ 
 6) หลักความคุ้มค่า 
 1.4.2 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาในพ้ืนที่การให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ครอบคลุมพ้ืนที่
การให้บริการ 5 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด มีส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ชั้น 1–3 ในสังกัดจ านวน 21 แห่ง ประกอบด้วย 
 1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี  
 2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง 
 3) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา  
 4) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี  
 5) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด  
 6) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา  
 7) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอศรีราชา  
 8) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพนัสนิคม 
 9) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน  
 10) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านบึง  
 11) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด  
 12) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอแกลง  
 13) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอปลวกแดง  
 14) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านฉาง  
 15) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบางปะกง  
 16) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพนมสารคาม  
 17) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน  
 18) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านค่าย  
 19) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง 
 20) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพานทอง 
 21) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสอยดาว 
 1.4.3 กำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรงำนโดยยึดหลักธรรมำภิบำลของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
เขต 2 
 1) การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถาม ให้ผู้บริหาร พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เขต 2 และผู้ใช้ไฟ จ านวนทั้งสิ้น 2,392 คน ตัวอย่าง 331 คน ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร พนักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เขต 2 และผู้ใช้ไฟที่เก่ียวกับธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
 2) การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์ เชิ งลึกบุคคลที่ เกี่ยวข้องจ านวน 15 ท่าน 
ประกอบด้วย ผู้บริหาร พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้ไฟ จากนั้นจัดการ
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สนทนากลุ่ม ครั้งที่ 1 ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึก มาเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ในการจัดสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้น าชุมชน ผู้ใช้ไฟ และผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 12 ท่าน 
เพ่ือสร้างรูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล จากนั้นในขั้นตอนสุดท้ายจัดสนทนากลุ่ม 
ครั้งที่ 2 เพ่ือรับรองรูปแบบธรรมาภิบาลในการบริหารงาน โดยผู้บริหาร ผู้น าชุมชน ผู้ใช้ไฟ และผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 12 ท่าน พิจารณารับรองรูปแบบดังกล่าว เพ่ือผู้วิจัยจะได้น าเสนอรูปแบบที่พัฒนาขึ้นให้การบริหารงาน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ต่อไป 
 1.4.4 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุม่ตัวอย่ำง 
 ประชากรที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย เป็นผู้บริหาร พนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 
และผู้ใช้ไฟ จ านวนทั้งสิ้น 2,392 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยใช้เกณฑ์การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ตามตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกนที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) 
และท าการสุ่มตัวอย่างตามสัดส่วน (proportional stratified random sampling) ของประชากรที่ใช้
ในการวิจัยและได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 331 คน  
 
1.5 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 
 เพื่อให้การศึกษาสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้ ผู้วิจัยได้ ก าหนด
กรอบแนวความคิดที่ใช้ส าหรับการวิจัย โดยน าระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ที่ได้ก าหนดองค์ประกอบธรรมาภิบาลมาใช้เป็นแนวทาง
ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย  
 1) หลักนิติธรรม  
 2) หลักคุณธรรม 
 3) หลักความโปร่งใส 
 4) หลักความรับผิดชอบ 
 5) หลักการมีส่วนร่วม 
 6) หลักความคุ้มค่า 
 ส าหรับ 6 องค์ประกอบนี้ ผู้วิจัยได้น ามาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย แต่หากหลังจากเก็บข้อมูล 
อาจมกีารเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิม หรือลดองค์ประกอบให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ 
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ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีนิยามศัพท์เฉพาะดังนี้ 
 1.6.1 ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารงานแนวใหม่โดยการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
มีองค์ประกอบ 6 ประการ ได้แก่ ด้านนิติธรรม ด้านคุณธรรม ด้านความโปร่งใส ด้านการมีส่วนร่วม 
ด้านความรับผิดชอบและด้านความคุ้มค่า ซึ่งหากด าเนินการตามหลักการนี้จะสามารถน ามาสู่
ผลประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ  
 1.6.2 หลักนิติธรรม หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ โดยถือว่า
เป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจ หรืออ านาจของ ตัวบุคคล จะต้องค านึงถึงความเป็นธรรม 
และความยุติธรรม รวมทั้งมีความรัดกุมและ รวดเร็วด้วย 
 1.6.3 หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม การส่งเสริม ให้บุคลากรพัฒนา
ตนเองไปพร้อมกัน เพ่ือให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ วินัย มีความมุ่งมั่นอุทิศตน 
มีจิตอาสา ประกอบอาชีพสุจริต เป็นนิสัย ประจ าชาติ 
 1.6.4 หลักความโปร่งใส หมายถึง การท างานอย่างเปิดเผยในทุกขั้นตอน และสามารถให้ข้อมูล 
แก่ประชาชนหรือเปิดเผยข้อมูลในการด าเนินงานขององค์การให้ประชาชนและสาธารณชนได้รับทราบ 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจในระดับชาติ หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้าศึกษา
และตรวจสอบการท างานได้ 

 

 

หลักธรรมำภิบำล 
 

 

หลักนิติธรรม 

 

หลักคุณธรรม 

หลักควำม
โปร่งใส 

หลักกำร 
มีส่วนร่วม 

หลักควำม 
รับผิดชอบ 

 

หลักควำมคุ้มค่ำ 
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 1.6.5 หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง การให้โอกาสให้บุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม
ทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เช่น เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และหรือ
คณะท างานโดยให้ข้อมูล ความคิดเห็น แนะน า ปรึกษา ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติ 
 1.6.6 หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิและหน้าที่ ความส านึกในความรับผิดชอบ
ต่อสังคม การใส่ใจปัญหาการบริหารจัดการ การกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา และเคารพในความคิดเห็น
ที่แตกต่าง รวมทั้งความกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากกระท าของตนเอง 
 1.6.7 หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด ใช้วัสดุอุปกรณ์ อย่างคุ้มค่าและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 
 1.6.8 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 หมายถึงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในการผลิต จ าหน่ายและให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าแก่ประชาชนธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ 
ใน 5 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยองจันทบุรี และตราด ครอบคลุมพ้ืนที่ 22,430 ตารางกิโลเมตร 
และดูแลหมู่บ้านทั้งหมด 2,996 หมู่บ้าน ซ่ึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 มีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในสังกัด ดังนี้ 
 1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชั้น 1-3 จ านวน 21 แห่ง 
 2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา จ านวน 16 แห่ง 
 3) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย จ านวน 24 แห่ง 
 
1.7 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับดังนี้ 
 1.7.1 ได้รูปแบบในการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 
เพ่ือเป็นการเสนอแนวทางในการก าหนดนโยบายในการบริหารงานที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และน านโยบาย
การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลนั้นมาใช้เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนองค์กรมาสู่การปฏิบัติ 
 1.7.2 รูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้จะเป็นแนวทางในการท างานของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เขต 2 ทั้งพนักงานในระดับปฏิบัติการและระดับบริหารงาน โดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ในการบริหาร 
สามารถน ารูปแบบนี้ไปเป็นทั้งแนวทางการปฏิบัติและแนวทางการควบคุมก ากับการท างาน  
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 งานวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบธรรมาภิบาลส าหรับการบริหารงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าต าราเอกสารบทความแนวทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางและ
ข้อมูลประกอบการวิจัย ตามล าดับดังนี้ 
 2.1 แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาล 
 2.1.1 ความเป็นมาของหลักธรรมาภิบาล 
 2.1.2 ความหมายของธรรมาภิบาล (good governance) 
 2.1.3 องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล 
 2.2 แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ 
 2.2.1 ค าจ ากัดความของ “รัฐวิสาหกิจ” 
 2.2.2 ประวัติของรัฐวิสาหกิจไทย 
 2.2.3 รูปแบบองค์กรของรัฐวิสาหกิจไทยตามกฎหมาย 
 2.2.4 การแบ่งกลุ่มประเภทรัฐวิสาหกิจ 
 2.2.5 ข้อมูลทางกายภาพของรัฐวิสาหกิจ 
 2.3 ข้อมูลทั่วไปของส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2  
 2.3.1 วิสัยทัศน์ 
 2.3.2 ภารกิจ 
 2.3.3 ค่านิยม 
 2.3.4 นโยบายการด าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปี 2559 
 2.3.5 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและคุ้มครองให้ความเป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเบาะแส 
 2.3.6 การไฟฟ้าโปร่งใส 
 2.4 ข้อมูลโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  
 2.5 แนวคิดเก่ียวข้องกับการบริหารและการจัดองค์กร 
 2.6 แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ 
 2.6.1 ความหมายของการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ 
 2.6.2 เหตุผลที่ต้องน าแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่มาใช้ 
 2.6.3 แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
 2.6.4 รูปแบบการน าการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในระบบราชการไทย 
 2.6.5 การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 
(พ.ศ. 2556-พ.ศ. 2561) 
 2.7 แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม 
 2.7.1 ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 2.7.2 เงื่อนไขพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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 2.7.3 องค์ประกอบของการมีส่วนร่วม 
 2.7.4 ระดับข้ันและเครื่องมือของระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 2.7.5 ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 2.7.6 พัฒนาการของการมีส่วนร่วมของประชาชนไทยในอดีต 
 2.7.7 สิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช 2550 
 2.7.8 ปัญหาที่เป็นอุปสรรคของการมีส่วนร่วม 
 2.8 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ 
 2.8.1 ความหมายของรูปแบบ 
 2.8.2 ประเภทของรูปแบบ 
 2.8.3 องค์ประกอบของรูปแบบ 
 2.8.4 การสร้างหรือพัฒนารูปแบบ 
 2.8.5 ตัวอย่างการพัฒนารูปแบบ 
 2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.9.1 งานวิจัยในประเทศ 
 2.9.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 
2.1 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาล 
 
 การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบธรรมาภิบาลส าหรับการบริหารงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เขต 2 นั้น ประเด็นส าคัญอันดับแรกท่ีถือเป็นข้อมูลพื้นฐาน คือ องค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดธรรมาภิบาล 
ซึ่งถือเป็นความรู้เบื้องต้นที่จะน าไปสู่การศึกษาและเชื่อมโยงสู่ประเด็นอ่ืนต่อไป 
 หากพิจารณาธรรมาภิบาล หรือ good governance ในความหมายกว้างๆ แล้วเป็นค าที่มี
ความหมายถึง การปกครอง หรือการบริหารที่ดี ที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน สังคม ประเทศ 
หรือองค์กรนั้นๆ แต่หากพิจารณาให้แคบเข้าค าว่า “ธรรมาภิบาล” หรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
หรือธรรมรัฐ ธรรมาภิบาลมาจากค าว่า “ธรรม”+“อภิบาล” มาจากค าภาษาอังกฤษว่า good governance 
ซึ่งบวรศักดิ์ อุวรรณโณ อธิบายว่า อภิบาล หมายถึง วิธีการใช้อ านาจเพ่ือบริหารทรัพยากรขององค์การ 
ดังนั้น ค าว่า “ธรรมาภิบาล” หมายถึง วิธีการที่ดี ในการใช้อ านาจเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรขององค์การ 
 ธรรมาภิบาลถือเป็นแนวคิดสากลที่ เกี่ยวเนื่องกับการปกครอง ซึ่งการปกครองที่ดีจะต้อง
บริหารทรัพยากรต่างๆ ขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ 
 การสร้างธรรมาภิบาลที่ดี (good governance) ให้เกิดขึ้นนั้น หลักการส าคัญประการแรก
คือ การต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่า ความส านึกแห่งการมีภาระความพร้อมรับผิดชอบต่อการถูกตรวจสอบได้
กล่าวคือ การที่ผู้ใช้อ านาจต้องสามารถตอบค าถามในเรื่องผลประโยชน์และการก ากับดูแลกิจการ
ว่ามีผลกระทบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าขององค์การหรือของผู้มีอ านาจอย่างไรบ้าง (วิภาส ทองสุทธิ์, 
2551, หน้า 111) 
 เพ่ือให้เกิดการสร้างธรรมาภิบาลที่ดีในองค์การ ผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้ใช้อ านาจในระดับต่างๆ 
จะต้องมีความส านึกรับผิดชอบในหน้าที่ของตน รวมทั้งต้องมีความพร้อมในการถูกตรวจสอบในผลงาน 
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หรือผลประโยชน์ที่พึงมีพึงได้ ถือเป็นหลักการส าคัญที่ผู้บริหารหรือผู้ใช้อ านาจจะต้องตระหนักเสมอ 
เพ่ือให้เกิดการสร้างธรรมาภิบาลที่ดีในองค์กร 
 ในการบริหารงานภาครัฐ ผู้บริหารต้องรับผิดชอบต่อองค์การ ต่อสังคม และต่อประชาชน  
โดยขอบเขตของความรับผิดชอบต้องครอบคลุมทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงิน เรื่องผลประโยชน์สาธารณะ 
ความเป็นธรรม ความยุติธรรมในสังคม สิทธิเสรีภาพ การมีส่วนร่วมของประชาชน การสร้างความเชื่อมั่น 
ในระบบกลไกของรัฐ ไม่ว่าด้านการอ านวยความยุติธรรม ด้านการจัดท าบริการสาธารณะ การรักษา
ความมั่นคงของรัฐการใช้อ านาจบริหารจัดการงานโดยทั่วไปก็ตาม ต้องมีความโปร่งใส เป็นธรรม พร้อมที่จะ
ถูกตรวจสอบชี้แจงต่อสาธารณชน อีกทั้งกระบวนการที่สามารถสร้างจิตส านึกแห่งภาระความพร้อม
รับผิดแห่งการถูกตรวจสอบได้ ให้เกิดขึ้นกับผู้ใช้อ านาจได้นั้น สิ่งส าคัญที่สุดคือการสร้ างความโปร่งใส 
(transparency) ให้เกิดขึ้น ผู้มีส่วนได้เสียหรือสังคมต้องสมารถเข้าถึงข่าวสารข้อมูลได้อย่างทั่วถึง  
เต็มที่ ต้องมีกระบวนการตรวจสอบที่มีคุณภาพจากกลุ่มต่างๆ ในสังคมอย่างกว้างขวาง เพราะความโปร่งใส
จะเป็นเครื่องมือในการขจัดความไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรม ไม่เหมาะสม ไม่ชอบธรรมของการใช้อ านาจ 
หรือการกระท าของคนได้อย่างดี (วิภาส ทองสุทธิ์, 2551, หน้า 111-112) 
 ส าหรับผู้บริหาร การมีจิตส านึกในหน้าที่รับผิดชอบของตน ไม่ว่าด้านใดก็ตาม จะต้องอยู่บนหลัก
ของความโปร่งใส ไม่เพียงภาครัฐเท่านั้น การบริหารกิจการในทุกรูปแบบ จ าเป็นต้องมีมาตรฐาน
ในการบริหารงานที่ถูกต้อง รวมไปถึงการตรวจสอบย้อนกลับ การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของประชาชน  
ต้องเป็นไปได้อย่างทั่วถึง 
 จะเห็นว่าหลักธรรมาภิบาล เป็นหลักที่เป็นมาตรฐานในการเสริมสร้างกระบวนการท างาน
ให้มีประสิทธิภาพ และประสบความส าเร็จ ทั้งนี้ การสังเคราะห์มาเป็นหลักการที่เข้มแข็งและเที่ยงตรง 
และใช้ประโยชน์ได้ในระดับสากล มีที่มาจากวิกฤติและปัญหาการบริหารงานในอดีต 
 2.1.1 ความเป็นมาของหลักธรรมาภิบาล  
 จากวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านจนถึงปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน
ของสังคม สาเหตุส าคัญประการหนึ่งเกิดขึ้นจากความบกพร่องความอ่อนแอ และหย่อนประสิทธิภาพ
ของกลไกด้านการบริหารกิจการในระดับชาติและระดับองค์กร ทั้งในภาครัฐและเอกชนรวมไปถึงการทุจริต
และการกระท าผิดจริยธรรมในวิชาชีพ การบริหารงานของราชการก็ยังมีปัญหา ในหลายเรื่อง ได้แก่ 
ระบบการบริหารราชการขาดความยืดหยุ่น ข้าราชการยังไม่สามารถปรับกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม 
ให้การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ส่งผลให้เกิดปัญหาทั้งในระดับโครงสร้าง
ระดับนโยบายและระดับการปฏิบัติการ ซึ่งสรุปที่มาของหลักธรรมาภิบาล ได้ดังนี้  
 1) การขาดกลไกและกฎเกณฑ์ที่ดีในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่มีความคล่องตัวสอดรับ
กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ เศรษฐกิจ การเมืองและสังคมภายนอกได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  
 2) การขาดความรู้ความเชี่ยวชาญและค่านิยมในการปฏิบัติงานเพ่ือมุ่งเน้นประโยชน์
ของประชาชนอย่างแท้จริง รวมถึงการไม่สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการ 
จึงส่งผลให้การด าเนินงานในภาพรวมยังไม่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่าสูงสุด
ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย   
 3) ระบบการตัดสินใจและการบริหารกิจการของภาครัฐยังมีลักษณะที่ขาดความโปร่งใส
บริสุทธิ์และยุติธรรมอย่างแท้จริง ส่งผลให้การบริหารกิจการโดยรวมไม่สามารถสนองตอบและก่อให้เกิด
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ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยรวมได้ ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสหรือช่องทางให้เกิดการทุจริต
และผิดจริยธรรมจรรยาบรรณในการปฏิบัติราชการได้   
 4) ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมือง
และระบบการปฏิบัติงานของราชการอย่างทั่วถึงและเพียงพอ ท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจและแก้ไขปัญหา รวมถึงตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของภาครัฐได้   
 5) ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง มีการร่วมกัน
กระท าการทุจริตอย่างเป็นกระบวนการ ส่งผลให้รัฐเกิดความสูญเสียอย่างมากทั้งในแง่ภาพลักษณ์ 
งบประมาณ รายได้ที่น าส่งรัฐ และค่าใช้จ่ายส าหรับการป้องกัน และปราบปรามทุจริตในหน่วยงาน
ภาครัฐ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2552, หน้า 4) 
 ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการบริหารงานในองค์กรภาครัฐ ล้วนเป็นอุปสรรคส าคัญในการด าเนินงาน 
ที่ขัดขวางการพัฒนาให้เกิดการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ปัญหาหลักส่วนใหญ่เกิดจากการขาดตระหนัก
ในการส านึกรับผิดชอบในหน้าที่ รวมไปถึงการขาดความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่และการทุจริต 
 จากประเด็นปัญหาที่ส าคัญดังกล่าวข้างต้น ท าให้ประเทศไทยมีการบังคับใช้และปรับแก้
กฎหมายต่างๆ เพ่ือก่อให้เกิดและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารกิจการภาครัฐทุกภาคส่วน
ภายในประเทศอย่างต่อเนื่องตามล าดับดังนี้  
 1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 (มานิตย์ จุมปา, 2547, หน้า 225) 
ได้วางรากฐานของธรรมาภิบาลโดยมีหลักการที่ส าคัญ ได้แก่ การสร้างความโปร่งใสในการบริหารประเทศ 
การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งระดับชาติ ท้องถิ่น ชุมชน และในทุกระดับ
ตั้งแต่ร่วมรับรู้ไปจนถึงร่วมท าและร่วมรับผลที่เกิดจากการกระท าดังกล่าว 
 2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ระบุเกี่ยวกับ
การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศสู่ความยั่งยืน ได้ก าหนดว่าการบริหารกิจการประเทศ
ต้องเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลให้เข้มแข็ง เพื่อให้เกิดระบบบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล 
อันเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาที่สะสมจนถึงขั้นวิกฤตทั้งในภาคเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง นอกจากนี้ รัฐบาลจะต้องส่งเสริมค านิยมและวิถีปฏิบัติที่ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ถูกต้อง 
เป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยเฉพาะการลงโทษแก่ผู้กระท าความผิดอันเป็นองค์ประกอบ
ของหลักธรรมาภิบาลดังกล่าว ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างให้เกิดขึ้นทั้งในวงการภาครัฐและภาคเอกชน
อันเป็นเงื่อนไขส าคัญของการขจัดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบหรือคอร์รัปชั่น ในการนี้จะต้องมีกฎระเบียบ
ที่เป็นกติกาก าหนดบังคับไว้ และจะต้องปลูกฝังลงไปในระบบการสร้างคนรุ่นใหม่ตั้งแต่เยาว์วัย  
 3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 
มีเจตนารมณ์ว่า “การบริหารราชการจะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเกิดความสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลด
ภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น กระจายอ านาจ
การตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และสนองตอบความต้องการของประชาชน”   
 4) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
(บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู) และศรายุทธ์ ตรีรมณ์, 2552, หน้า 78) ได้ก าหนดขอบเขตความหมายของค าว่า 
“การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” ในภาพรวมซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นวัตถุประสงค์ของการบริหารราชการ
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ที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา และเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการในการกระท า
ภารกิจใดภารกิจหนึ่งว่าต้องมคีวามมุ่งหมายให้บรรลุเป้าหมายในสิ่งเหล่านี้ คือ  
 (1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  
 (2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
 (3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 (4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  
 (5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์  
 (6) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  
 (7) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 2 ที่มาของธรรมาภิบาล 
ที่มา: (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2552, หน้า 5) 
 
 5) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 (นคร พจนวรพงษ์, อุกฤษ พจนวรพงษ์ 
และสุริยน ประภาสะวัต, 2554, หน้า 123) ระบุเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ดังนี้  
 หมวด 4 มาตรา 74 วรรคหนึ่ง “บุคคลผู้เป็นข้าราชการ ข้าราชการลูกจ้าง
ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไป

รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ. 2550 ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การสร้างระบบบริหาร
กิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดี พ.ศ. 2542 

พระราชบัญญัตริะเบยีบ
บริหารราชการแผ่นดิน 
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 
มาตรา 3/1 

พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.

2545 

การก่อให้เกิดและเสริมสรา้งธรรมาภิบาล 

รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ. 2540 
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ตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมอ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี”  
 หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ส่วนที่ 3 มาตรา 78  “รัฐต้องด าเนินการ
ตามแนวนโยบาย ในด้านการบริหารราชการแผ่นดินโดยพัฒนาระบบงานภาครัฐ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ 
คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการท างาน  เพ่ือให้
การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลัก  
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ” และ “จัดระบบงานราชการและงาน
ของรัฐอย่างอ่ืนเพ่ือให้การจัดท าและการให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
และตรวจสอบได้ โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน” (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 
2552, หน้า 5) 
 จะเห็นว่าประเทศไทยเห็นความส าคัญในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีการวางแนวทางแก้ไขและ
ป้องกันโดยบรรจุแนวคิดธรรมาภิบาลไว้ในแผนการพัฒนา และข้อบังคับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550–2554) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
 2.1.2 ความหมายของธรรมาภิบาล (good governance)  
 มีผู้ให้ความหมายของค าว่า “ธรรมาภิบาล” ไว้หลายความหมาย ดังนี้  
 เมื่อแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลเข้ามาแพร่หลายในประเทศไทย จึงได้มีการบัญญัติศัพท์ขึ้นมาตั้งแต่ 
“ประชารัฐ” ที่ชัยอนันต์ สมุทรวาณิช ใช้ ซึ่งปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 8 หลังจากนั้น อมรา พงษาพิชญ์ ได้ใช้ค าว่า “ธรรมรัฐ” ในบทความทางวิชาการ ต่อมาธีรยุทธ บุญมี 
ได้ใช้ค านี้ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์แนวคิดต่อสังคม ส่วนอนุกรรม การบัญญัติศัพท์ทางการบริหาร 
ซึ่งติณ ปรัชญพฤทธิ พัทยา สายหู จ านง ทองประเสริฐ เป็นกรรมการได้บัญญัติค าว่า “สุประศาสนการ” 
แต่ไม่เป็นที่นิยม อย่างไรก็ตามค าว่า “ธรรมรัฐ” ก็มีข้อจ ากัด เพราะเป็นค าที่ท าให้นึกถึงเฉพาะการบริหาร
ในภาครัฐ ทั้งที่รากศัพท์เดิมของภาษาอังกฤษ มีความหมายกว้าง รวมถึงการบริหารในภาคธุรกิจเอกชน 
และภาคประชาชน จึงมีการบัญญัติศัพท์ใหม่เรียกว่า “ธรรมาภิบาล” ซึ่งขณะนั้นเริ่มมีคนใช้มากขึ้น 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นแนวคิดใหม่ เมื่อรัฐบาลคิดที่จะน าแนวคิดเรื่องนี้มาใช้ในราชการไทย จึงได้
ประกาศเป็นระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี โดยใช้ค าว่า “ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี” 
เพ่ือให้คนทั่วไปเข้าใจความหมายได้ง่ายขึ้น (ดุจหทัย ครุฑเดชะ, 2550, หน้า 58) 
 นิยม รัฐอมฤต (2550, หน้า 76) จากสถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่า ธรรมาภิบาล หรือ good 
governance ในภาษาอังกฤษ หมายถึง หลักการบริหารจัดการที่ดี อันเกี่ยวข้องกับนโยบายของส่วนราชการ
และพฤติกรรมของบุคลากรในองค์การ ส าหรับรัฐบาลไทย ได้วางหลักของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ไว้ว่า ประกอบด้วยหลักการ 6 ประการ ได้แก่ 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 
4) หลักการมีส่วนร่วม 5) หลักความส านึกรับผิดชอบ และ 6) หลักความคุ้มค่า 
 ตรีณภา กมลรัตน์ (2553, หน้า 22) กล่าวว่า ธรรมาภิบาล หมายถึง ระบบการบริหารจัดการที่ดี 
เพ่ือน าองค์การไปสู่เป้าหมายความส าเร็จอย่างแท้จริง และเกิดประโยชน์สูงสุด 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=ธรรมาภิบาล)%20จากสถาบันพระปกเกล้า
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 การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (2553, หน้า 3) ให้ความหมายว่า ธรรมาภิบาล คือ การปกครอง 
การบริหารจัดการและการควบคุมดูแลกิจการให้เป็นไปตามครรลองคลองธรรม รวมไปถึงหน่วยงาน  
มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้อง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงปฏิบัติ 
 นันทพล เรืองริวงค์ (2552, หน้า 30) ได้ให้ความหมายของ ธรรมาภิบาล ไว้ว่า เป็นหลักการ
ที่ว่าด้วยการบริหารจัดการที่ดีในทุกๆ ด้าน ทุกๆ ระดับ เพ่ือให้การบริหารจัดการองค์กรบรรลุตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 สุรยุทธ์ จุลานนท์ (2550, ออนไลน์) กล่าวว่า ธรรมาภิบาล หมายถึงการ บริหารกิจการที่ดี
ด้วยความเที่ยงตรง ถูกต้อง และยุติธรรม ธรรมาภิบาลสะท้อนถึงกระบวนการ ซึ่งรัฐและประชาชน 
รวมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเหมาะสมและเป็นธรรมในสังคม มุ่งการปกครองที่ดี โปร่งใสและเป็นธรรม มีการจัด
กิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยุติธรรมเป็นส่วนหนึ่งของระบบคุณธรรม จริยธรรมที่มุ่งเน้น
ไปที่การบริหารกิจการที่ดีดังกล่าวมาแล้ว การที่จะมีธรรมาภิบาลจ าเป็นต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ 
การท างานอย่างมีหลักการ มีความรับผิดชอบมีความโปร่งใสเปิดเผย ตรวจสอบได้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกระบวนการบริหาร การที่แก้ไขสิ่งเหล่านี้ให้มีการทุจริตประพฤติมิชอบลดลง ต้องอาศัยหลักของธรรมาภิบาล
เป็นส าคัญ 
 ก่อเกียรติ สัพโส (2553, หน้า 53-64) ได้ให้ความหมายของธรรมาภิบาลไว้ว่า เป็นการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี เป็นแนวทางส าคัญในการจัดการระเบียบให้สังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน
และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายราชการและฝ่ายธุรกิจ  สามารถ
อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข มีความรู้รักสามัคคี และร่วมกันเป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็น
ส่วนเสริมความเข้มแข็ง หรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศชาติ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ เพ่ือบรรเทา
ป้องกัน หรือเยียวยาภาวะวิกฤติอันตรายที่หากจะมีมาในอนาคต ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการปกครอง
แบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 พระมหาล าพึง ธีรปญโญ (เพ็ญภู่) (2554, หน้า 11) ได้ให้ความหมายของธรรมาภิบาลว่า หมายถึง 
การบริหารการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยมีการเชื่อมโยงองค์ประกอบ 
3 ส่วนของสังคมเข้าด้วยกัน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน
อย่างสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างสมดุล ซึ่งจะส่งผลให้
สังคมด ารงอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ตลอดจนมีการใช้อ านาจในการบริหารราชการแผ่นดินให้มีความแข็งแกร่ง 
มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ มีความโปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาประเทศ
เป็นไปอย่างมั่นคง ยั่งยืน และมีเสถียรภาพ  
 กล่าวได้ว่า ในช่วงแรกที่มีแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล เข้ามาในประเทศไทยยังคงมีความสับสน
ในการบัญญัติศัพท์ที่เหมาะสมกับความหมายโดยตรง  แต่เมื่อค าว่าธรรมาภิบาลได้รู้จักแพร่หลาย จึงท าให้
การนิยามศัพท์ชัดเจนมากขึ้น โดยสรุปความหมายของธรรมาภิบาลได้ว่า การบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐ 
ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2.1.3 องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล  
 หลังจากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของหลักธรรมาภิบาลได้หยิบยกมากล่าวแล้วข้างต้น 
ผู้วิจัยได้สืบค้นเพ่ิมเติมในประเด็นที่เป็นองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักคิดของธรรมาภิบาลมากข้ึน และเป็นพ้ืนฐานในการต่อยอดและศึกษาประเด็นอ่ืนต่อไป  
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 สุรชัย ขวัญเมือง (2550, หน้า 7) กล่าวว่า การปกครองตามหลักธรรมาภิบาล คือ การปกครอง
ที่เป็นธรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนบนพ้ืนฐาน
ของความถูกต้อง ชอบธรรม โดยให้ความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส าคัญ และได้ก าหนด
องคป์ระกอบ มีลักษณะดังนี้ 
 1) หลักความโปร่งใส (transparency) เป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยปรับปรุง
กลไกการท างานขององค์การทุกองค์การให้มีความโปร่งใส มีกระบวนการท างานกฎ เกณฑ์ กติกา ข้อมูล
ข่าวสารที่เปิดเผยตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ ประชาชนสามารถเขาถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ได้สะดวก มีระบบตรวจสอบที่ดี มีสื่อมวลชนที่เป็นอิสระ   
 2) หลักนิติธรรม (rule of law) มีกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่มีความเที่ยงตรงเป็นธรรม
ต่อทุกฝ่ายในสังคม และการบังคับใช้กฎหมาย มีความยุติธรรม และบังคับใช้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
ไม่เลือกปฏิบัติ  
 3) หลักความรับผิดชอบ (responsibility) ตระหนักในสิทธิและหน้าที่มีจิตส านึก
ในความรับผิดชอบต่อสังคม การตัดสินใจกระท าการใดๆ ต้องกระท าโดยมีพันธะความรับผิดชอบ
ต่อสาธารณะหรือผู้มีส่วนได้เสียกับหน่วยงานนั้นและกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท านั้น  
 4) หลักความเสมอภาค (equity and inclusiveness) มีการกระจายการพัฒนาและ
ประโยชน์ต่างๆ ที่รัฐพึงจัดสรรอย่างทั่วถึงทัดเทียมกัน ประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงโอกาสต่างๆ ในสังคม  
 5) หลักการมีฉันทานุมัติรวมในสังคม (consensus orientation) เมื่อมีความแตกต่าง
ในความเห็นในสังคม จะต้องด าเนินการหาข้อตกลงรวมที่ดีท่ีสุดเป็นกลางที่สุด  
 6) หลักคุณธรรม (morality) คนในสังคมมีจิตส านึกและยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย  
 7) หลักความคุ้มค่า หรือหลักประสิทธิภาพ และประสิทธิผล (effectiveness and 
efficiency) มีการบริหารกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของสังคม และประเทศชาติ  
 8) หลักการมีส่วนร่วม (participation) บริหารจัดการโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในสังคมในทุกๆ ระดับ  
 การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ good governance การน ากรอบแนวคิดมาใช้เพ่ือก าหนดประเด็น
ของการศึกษาวิจัยจึงพบว่ามีความนิยมสร้างตัวชี้วัดพ้ืนฐานหรือน าเอาตัวชี้วัดพ้ืนฐาน  (common 
indicators) ที่มีอยู่ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของการศึกษาในแต่ละงานวิจัย    
 องค์การสหประชาชาติ (United Nation, 2000, p. 8; อ้างถึงใน ศรีพัชรา สิทธิก าจร แก้วพิจิตร, 
2551, หน้า 40) ได้ศึกษาแนวคิดสรุปองค์ประกอบพื้นฐานที่ส าคัญของแนวคิด good governance 
ไว้อย่างน้อย 3 ประการดังนี้ 
 1) good governance เป็นแนวคิดที่ต้องอาศัยความเชื่อมโยงรวมทั้งความสัมพันธ์
ที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 3 กลุ่ม ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม  
 2) วิธีการให้ค านิยาม good governance พบว่ามิติที่ได้รับความนิยมใช้มากท่ีสุด ได้แก่ 
หลั กความรั บผิ ดชอบ (accountability) หลั กความโปร่ งใส (transparency) หลั กการมี ส่ วนร่ วม 
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(participation) หลักนิติธรรม (rule of law) ด้านความคงเส้นคงวาของกฎหมาย (predictability) 
ด้านการคอรร์ัปชันและตัวแปรอื่นๆ เช่น หลักประสิทธิภาพ  
 3) good governance เป็นแนวความคิดหนึ่งที่มีบทบาทต่อการกระตุ้นส่งเสริมศักยภาพ
ให้ภาคประชาสังคม (civil society) เพื่อให้เกิดการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (human capital) 
ถือเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการขยายความสามารถของประเทศ เพื่อสร้างรายได้และลดปัญหาความยากจน
ในอนาคตหรือก่อให้เกิดการพัฒนาทางการบริหารปกครองของประเทศไปได้อย่างยั่งยืน  นอกจากนี้
ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบทางเศรษฐกิจ 
 ถวิลวดี บุรีกุล (2552, หน้า 7-14) ได้เสนอรายละเอียดของการพัฒนาดัชนีวัดธรรมาภิบาล
บนพื้นฐานของหลักการทั้ง 6 ประการ ดังต่อไปนี้ 
 1) หลักนิติธรรม หมายถึงการตรากฎหมาย กฎ กติกาที่ถูกต้องเป็นธรรม การบังคับใช้
เป็นไปตามกฎ กติกาที่ตกลงกันไว้ ค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรมของสมาชิก 
 2) หลักคุณธรรม หมายถึงการยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน
พัฒนาตนเอง เพ่ือให้มีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริต 
 3) หลักความโปร่งใส หมายถึงสุจริตไม่คดโกง หรือมีความหมายตรงกันข้ามกับการทุจริต
คอร์รัปชั่น เป็นความหมายในเชิงบวก 
 4) หลักการมีส่วนร่วม หมายถึงการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองและทางการ
บริหาร การตัดสินใจที่เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร การให้ข้อมูลแก่ประชาชน การแสดงความคิดเห็น 
การให้ค าปรึกษา การร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมควบคุมงานสาธารณะ 
 5) หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ส านึกในความรับผิดชอบ
ต่อสังคม การใส่ใจต่อปัญหาสาธารณะ ความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาสาธารณะ การเคารพ
ในความคิดเห็นที่แตกต่างและความกล้าหาญที่จะรับผิดชอบต่อการกระท าของตน 
 6) หลักความคุ้มค่า หมายถึงการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีจ ากัดให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ส่วนรวม ใช้อย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ แข่งขันได้ในเวทีโลก และรักษา
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน โดยมุ่งประโยชน์สูงสุด  
 ศรีพัชรา สิทธิก าจร แก้วพิจิตร (2551, หน้า 42-43) ได้ศึกษาวิจัยการใช้หลักธรรมาภิบาล
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยประมวลแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบหลักธรรมาภิบาล 8 องค์ประกอบ 
ขององค์การสหประชาชาติ (united nation) ที่ให้ความส าคัญกับธรรมาภิบาล เพราะเป็นหลักการพ้ืนฐาน
ในการสร้างความเป็นอยู่ของคนในสังคมทุกประเทศ ให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนเท่าเทียมกันและมีคุณภาพ
ที่ดีขึ้น การด าเนินการต้องเกิดจากความรวมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อกระจายอ านาจ
ให้เกิดความโปร่งใส โดยมีการก าหนดแนวทางในการบริหารงาน good governance ไว้เบื้องต้น
เพ่ือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามซึ่งมีหลักการ ดังนี้  
 1) หลักความโปร่งใส (transparency) เป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
โดยปรับปรุงกลไกการท างานขององค์การทุกองค์การให้มีความโปร่งใส มีกระบวนการท างาน กฎเกณฑ์
กติกา ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ ประชาชนสามารถเขาถึงข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการได้สะดวก มีระบบตรวจสอบที่ดี มีสื่อมวลชนที่เป็นอิสระ 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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 2) หลักนิติธรรม (rule of law) มีกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่มีความเที่ยงตรง เป็นธรรม
ต่อทุกฝ่ายในสังคม และการบังคับใช้กฎหมายมีความยุติธรรม และบังคับใช้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
ไม่เลือกปฏิบัติ  
 3) หลักความรับผิดชอบ (responsibility) ตระหนักในสิทธิและหน้าที่มีจิตส านึก
ในความรับผิดชอบต่อสังคม การตัดสินใจกระท าการใดๆ ต้องกระท าโดยมีพันธะความรับผิดชอบ
ต่อสาธารณะหรือผู้มีส่วนได้เสียกับหน่วยงานนั้น และกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท านั้น  
 4) หลักความเสมอภาค (equality) มีการกระจายการพัฒนาและประโยชน์ต่างๆ ที่รัฐ
พึงจัดสรรอย่างทั่วถึงทัดเทียมกัน ประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงโอกาสต่างๆ ในสังคม เช่น โอกาสในการพัฒนา
ในความเป็นอยู่ที่ดีได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่สุดในสังคม 
ซึ่งจะต้องถูกนับรวมในการได้รับประโยชน์และโอกาสดังกล่าวด้วย  
 5) หลักการมีฉันทานุมัติรวมในสังคม (consensus orientation) เมื่อมีความแตกต่าง
ในความเห็นในสังคมจะต้องด าเนินการหาข้อตกลงรวมที่ดีที่สุด เป็นกลางที่สุด และเป็นความสนใจร่วม
ของสังคมนั้นๆ การที่จะได้มาซึ่งฉันทานุมัติรวมนี้ จ าเป็นต้องมีความเข้าใจถึงวัฒนธรรมประวัติศาสตร์  
และแง่มุมทางสังคมของชุมชนนั้นๆ เป็นอย่างดี  
 6) หลักคุณธรรม (morality) คนในสังคมมีจิตส านึกและยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย  
 7) หลักความคุ้มค่าหรือหลักประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (effectiveness and 
efficiency) มีการบริหารกิจการอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (effectiveness and efficiency) 
และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของสังคมและประเทศชาติ   
 8) หลักการมีส่วนร่วม (participation) บริหารจัดการโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในสังคมในทุกๆ ระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่ส าคัญและ
มีผลกระทบต่อผู้คนและสังคม   
 จะเห็นว่าหลักการทั้งหลายล้วนมีจุดมุ่งหมายที่จะรักษา “ความสมดุล” ในมิติต่างๆ ไว้ เช่น 
หลักคุณธรรม ก็คือ การรักษาสมดุลระหว่างตนเองกับผู้อ่ืน คือ ไม่เบียดเบียน ผู้อ่ืนหรือตัวเองจนเดือดร้อน 
ซึ่งการที่มีความโปร่งใส เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก็เพื่อมุ่งให้ทุ กฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ได้เห็นถึงความสมดุลดังกล่าวว่าอยู่ในวิสัยที่ยอมรับได้ ส่วนหลักความรับผิดชอบ ก็ต้องสมดุลกับเสรีภาพ
ที่เป็นสิ่งที่ส าคัญของทุกคน และหลักความคุ้มค่า ก็ต้องสมดุลกับหลักอ่ืนๆ เช่น บางครั้งองค์การอาจมุ่ง
ความคุ้มค่าจนละเลยเรื่องความเป็นธรรมหรือโปร่งใส หรือบางครั้งที่หน่วยงานโปร่งใสมากจนคู่แข่งขัน
ล่วงรู้ความลับที่ส าคัญในการประกอบกิจการ ความสมดุล หรือธรรม จึงเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญ
ของธรรมาภิบาล 
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
พ.ศ. 2542 ระบุว่า ธรรมาภิบาลมีองค์ประกอบ 6 ประการ คือ 
 1) หลักนิติธรรม (the rule of law) หลักนิติธรรม หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจ หรืออ านาจ
ของตัวบุคคล จะต้องค านึงถึงความเป็นธรรมและความยุติธรรม รวมทั้งมีความรัดกุมและรวดเร็วด้วย 
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 2) หลักคุณธรรม (morality) หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม 
การส่งเสริม ให้บุคลากรพัฒนาตนเอง ไปพร้อมกัน เพ่ือให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน  
มีระเบียบ วินัย ประกอบอาชีพสุจริต เป็นนิสัย ประจ าชาติ 
 3) หลักความโปร่งใส (accountability) หลักความโปร่งใส หมายถึง การท างาน
อย่างเปิดเผยในทุกขั้นตอน และสามารถ ให้ข้อมูล แก่ประชาชนหรือเปิดเผยข้อมูลในการด าเนินงาน
ขององค์การให้ประชาชนและสาธารณชนได้รับทราบ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ
วิสาหกิจในระดับชาติ หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้าศึกษาและตรวจสอบการท างานได้ 
 4) หลักการมีส่วนร่วม (participation) หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง การให้โอกาส
ให้บุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 
เช่น เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และหรือ คณะท างานโดยให้ข้อมูล ความคิดเห็น แนะน า 
ปรึกษา ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติ 
 5) หลักความรับผิดชอบ (responsibility) หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนัก
ในสิทธิและหน้าที่ ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาการบริหารจัดการ การกระตือรือร้น
ในการแก้ปัญหา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง รวมทั้งความกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสีย
จากกระท าของตนเอง 
 6) หลักความคุ้มค่า (cost–effectiveness) หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการ
และใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด 
ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่าและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 
 สรุปได้ว่าการบริหารกิจการที่ดี หรือธรรมาภิบาล (good governance) ที่แต่ละหน่วยงาน
ให้ความส าคัญไม่ว่าจะเป็นในเรื่ององค์ประกอบ กระบวนการตัดสินใจทางการบริหารที่การบริหารงาน
จะต้องเกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติจ านวนมาก และเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ ว่าจะเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรท้องถิ่น ประชาชน ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติ ธรรมาภิบาล ประกอบด้วยหลักการต่างๆ 
หลายหลักการ แล้วแต่จะน าเรื่องของธรรมาภิบาลไปใช้ และให้ความส าคัญกับเรื่องใดมากกว่ากัน ตลอดจน
ขึ้นอยู่กับบริบทของประเทศ หรือบริบทของหน่วยงาน จากข้อมูลทั้งหมดที่น าเสนอเรื่ององค์ประกอบส าคัญ
ของธรรมาภิบาลนั้น จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบที่เด่นชัด และเป็นองค์ประกอบรวมที่ส าคัญที่สร้างให้เกิด
ธรรมาภิบาลในองค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งที่เป็นงานธุรกิจบริการ 
รวมถึงภาคการศึกษา ทุกชนิดนั้นมีองค์ประกอบที่ส าคัญอยู่ 6 ประการ คือ  
 1) หลักนิติธรรม  
 2) หลักคุณธรรม  
 3) หลักความโปร่งใส   
 4) หลักการมีส่วนร่วม  
 5) หลักความรับผิดชอบ 
 6) หลักความคุ้มค่า 
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

25 

2.2 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ 
  
 2.2.1 ค าจ ากัดความของ “รัฐวิสาหกิจ” 
 ไพโรจน์ วงศ์วิภานนท์ และคนอ่ืนๆ (2552, หน้า 1-3) ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กล่าวถึง ความหมายของรัฐวิสาหกิจว่า มีความหมายแตกต่างกันไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ดังนี้ 
 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 4 รัฐวิสาหกิจ 
หมายความว่า สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ (2547, หน้า 18) 
 1) องค์การของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ 
 2) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ส่วนราชการมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ 
 3) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม 1) และ/หรือ 
2) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ 
 4) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม 3) และ/หรือ 
1) และ/หรือ 2) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ 
 5) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม 4) และ/หรือ 
1) และ/หรือ 2) และ/หรือ 3) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ 
 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิมาตรา 4 รัฐวิสาหกิจ หมายความว่า 
 1) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล หรือกิจการ
ของรัฐบาลตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้นและหมายความรวมถึงหน่วยงานธุรกิจที่รัฐเป็นเจ้าของ
แต่ไม่รวมถึงองค์การหรือกิจการที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพ่ือสงเคราะห์ หรือส่งเสริมการใดๆ ที่มิใช่ธุรกิจ 
 2) บริษัทจ ากัดหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมือง
ที่มีฐานะเทียบเท่า และหรือรัฐวิสาหกิจตาม 1) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ หรือ 
 3) บริษัทจ ากัดหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่กระทรวง ทบวงกรม หรือทบวงการเมือง
ที่มีฐานะเทียบเท่า และหรือรัฐวิสาหกิจตาม 1) และหรือ 2) มีทุนรวมอยู่ด้วยถึงสองในสาม 
 พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2521 มาตรา 4 รัฐวิสาหกิจ 
หมายความว่า 
 1) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลหรือกิจการ
ของรัฐ ตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้นและหมายความรวมถึงหน่วยงานธุรกิจที่รัฐเป็นเจ้าของ 
 2) บริษัทจ ากัดหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการ
ที่เรียกชื่อ อย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นกระทรวง ทบวง หรือกรมและหรือรัฐวิสาหกิจ ตาม 1) มีทุนรวมอยู่ด้วย
เกินกว่าร้อยละห้าสิบหรือ 
 3) บริษัทจ ากัดหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นกระทรวง ทบวงหรือกรมและหรือรัฐวิสาหกิจ ตาม 1) และหรือ 2) มีทุน
รวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ 
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 พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 มาตราที่ 6 รัฐวิสาหกิจ หมายความว่า 
 1) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลหรือกิจการ
ของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้นและให้หมายความรวมถึงหน่วยงานธุรกิจที่รัฐเป็นเจ้าของ 
 2) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่กระทรวง ทบวง กรมหรือทบวงการเมืองที่มีฐานะ
เทียบเท่า หรือรัฐวิสาหกิจตาม 1) มีทุนรวมอยู่ด้วย เกินร้อยละห้าสิบ 
 พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 รัฐวิสาหกิจ หมายความว่า 
 1) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วย การจัดตั้งองค์การของรัฐบาลกิจการของรัฐ
ซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้นหรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ 
 2) บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด ที่หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ตาม 1) มีทุน
รวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ 
 3) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ที่หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ตาม 1) หรือ 
2) หรือรัฐวิสาหกิจตาม 1) และ 2) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบโดยให้ค านวณเฉพาะทุนตามสัดส่วน
ที่เป็นของหน่วยงานของรัฐเท่านั้น 
 รัฐวิสาหกิจบางแห่งอาจจะมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามความหมายของกฎหมายฉบับหนึ่ง
แต่มิได้มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามความหมายของกฎหมายอ่ืนได้ อาทิเช่น บริษัท ปตท. ส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) ซึ่งภาครัฐถือหุ้นเกินกว่า ร้อยละ 50 แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติคุณสมบัติ
มาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 4 (3) ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดให้
รัฐวิสาหกิจตาม 1) และ/หรือ 2) มีทุนรวมอยู่ด้วยถึงสองในสาม บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
จ ากัด (มหาชน) จึงมิได้เป็นรัฐวิสาหกิจตามความหมายของพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
ส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจแต่เป็นรัฐวิสาหกิจตามความหมายของพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ดังนั้น ในการพิจารณาว่าองค์กรหรือหน่วยงานใดเป็นรัฐวิสาหกิจหรือไม่
นอกจากต้องพิจารณาตามกฎหมาย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณแล้วยังต้องพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องนั้นๆ ประกอบด้วย 
 2.2.2 ประวัติของรัฐวิสาหกิจไทย 
 บทบาทของรัฐวิสาหกิจที่เพ่ิมขึ้นนี้ถูกผู้มีอ านาจทางการเมืองฉกฉวยใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ค่าเช่าทางเศรษฐกิจหรือผลประโยชน์ส่วนบุคคลรวมถึงผลประโยชน์ทางการเมืองของผู้มีอ านาจและ
พวกพ้อง โดยไม่มีกลไกตรวจสอบไม่โปร่งใสและขาดความรับผิดชอบท าให้มองได้ว่าการขยายตัว
ของรัฐวิสาหกิจในยุคนั้นเป็นการผลาญทรัพยากรของชาติ โดยผู้มีอ านาจทางการเมืองและท าลายภาพพจน์
ของประเทศในเรื่องของการมีบรรษัทภิบาลที่ดี (Riggs, 1966, p. 131; Suehiro, 1984, p. 2-17; Hewison, 
1997, p. 58; สังศิต พิริยะรังสรรค์, 2526, หน้า 84; ไพโรจน์ วงศ์วิภานนท์ และคนอื่นๆ, 2552, 
หน้า 2-17) 
 พัฒนาการและบทบาทของรัฐวิสาหกิจที่กล่าวมาท าให้เราเห็นได้ว่าการที่รัฐวิสาหกิจเป็นกลไก
ของรัฐนั้นท าให้บทบาทของทั้งสองฝ่ายจึงเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กัน และจะพบว่าในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์
บทบาทของรัฐกับบทบาทของรัฐวิสาหกิจในระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาจะไปในทิศทางเดียวกันและ
อีกประการหนึ่ง ก็คือ บริบททางการเมืองสังคมและเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อการเกิดการพัฒนาและบทบาท
ของรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น การศึกษาภาพรวมของปัจจัยเหล่านี้จะท าให้เราเข้าใจถึงถึงสภาพแวดล้อมหรือเงื่อนไข
ด้านธรรมาภิบาลของรัฐวิสาหกิจด้วย (ไพโรจน์ วงศ์วิภานนท์และคนอ่ืนๆ, 2552, หน้า 1-3) 
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 2.2.3 รูปแบบองค์กรของรัฐวิสาหกิจไทยตามกฎหมาย 
 รูปแบบองค์กรของรัฐวิสาหกิจไทยตามกฎหมายมี 4 รูปแบบ คือ 
 1) องค์กรที่เป็นนิติบุคคลซึ่งรัฐวิสาหกิจส่วนมากอยู่ในรูปแบบนี้ 
 2) องค์กรที่ไม่เป็นนิติบุคคลมี 5 แห่ง คือ โรงงานไพ่ องค์การสุรา โรงงานยาสูบ 
โรงพิมพ์ต ารวจ และส านักงานธนานุบาล 3 แห่งแรกเป็นรัฐวิสาหกิจที่ผูกขาดใน “ธุรกิจบาป” ที่รัฐ
ต้องการควบคุมอย่างมาก และรายได้ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเข้ารัฐโดยตรง ขณะที่โรงพิมพ์ต ารวจเป็นส่วนหนึ่ง
ของส านักงานต ารวจ และส านักงานธนานุบาล ด าเนินธุรกิจโดยมีกรอบที่จ ากัดมิได้มีเป้าหมายในการขยาย
ธุรกิจแต่อย่างใด 
 3) บริษัทจ ากัดเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีการแปลงทุนเป็นเรือนหุ้นเพื่อให้มีการด าเนินงาน
ในลักษณะเดียวกับเอกชนมีจ านวน 8 ราย คือ บจ.ไทยเดินเรือทะเล บจ.ไปรษณีย์ไทย บจ .ขนส่ง 
บจ.อู่กรุงเทพ บจ .ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ บจ .ส่งเสริมธุรกิจเกษตรกรไทย บจ .สหโรงแรมไทย
และการท่องเที่ยว และบจ.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 
 4) บริษัทมหาชนจ ากัดเกิดจากการน ารัฐวิสาหกิจที่แปลงสภาพเป็นบริษัทจ ากัด เข้าตลาด
หลักทรัพย์เพ่ือให้มีการกระจายหุ้นบางส่วนแก่นักลงทุนทั่วไปมี  7 ราย คือ บจม.การบินไทย บจม.
ธนาคารกรุงไทย บจม.ปตท บจม.ท่าอากาศยานไทย บจม.อสมท บจม.ทีโอที และบจม.กสท.โทรคมนาคม 
(ไพโรจน์ วงศ์วิภานนท์ และคนอ่ืนๆ, 2552, หน้า 2-3) 
 2.2.4 การแบ่งกลุ่มประเภทรัฐวิสาหกิจ  
 ส านักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดแบ่งรัฐวิสาหกิจตามประเภทของกิจการ
ออกเป็น 9 กลุ่ม ดังนี้ 
 1) สาขาพลังงาน 4 แห่ง ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 2) สาขาขนส่ง 11 แห่ง ได้แก่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท ขนส่ง จ ากัด บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จ ากัด บริษัท 
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด สถาบันการบินพลเรือน และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
 3) สาขาสื่อสาร 4 แห่ง ได้แก่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที 
จ ากัด (มหาชน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด และบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 
 4) สาขาสาธารณูปโภค 4 แห่ง ได้แก่ การเคหะแห่งชาติ การประปานครหลวง การประปา
ส่วนภูมิภาค และองค์การจัดการน้ าเสีย 
 5) สาขาอุตสาหกรรม 6 แห่ง ได้แก่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โรงงานไพ่
กรมสรรพสามิต บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด โรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง โรงพิมพ์ต ารวจส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ และองค์การสุรากรมสรรพสามิต 
 6) สาขาเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 7 แห่ง ได้แก่ ส านักงานกองทุนสงเคราะห์
การท าสวนยาง องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย องค์การ
สวนพฤกษศาสตร์ องค์การสวนยาง องค์การสะพานปลา และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

28 

 7) สาขาพาณิชย์และบริการ 6 แห่ง ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท ธนารักษ์
พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จ ากัด ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
องค์การคลังสินค้า และองค์การตลาด 
 8) สาขาสังคมและเทคโนโลยี 6 แห่ง ได้แก่ การกีฬาแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ส านักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ องค์การเภสัชกรรม และองค์การสวนสัตว์ 
 9) สาขาสถาบันการเงิน 9 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
(คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, ออนไลน์, 2554) 
 2.2.5 ข้อมูลทางกายภาพของรัฐวิสาหกิจ 
 ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2551 เหลือรัฐวิสาหกิจ 59 แห่ง แต่ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553 
รัฐวิสาหกิจไทยเหลือ 57 แห่ง มีทรัพย์สินรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 8.84 ล้านล้านบาท (ประมาณ 88% 
ของ GDP) โดยเป็นสินทรัพย์ของกลุ่มสถาบันการเงินเฉพาะกิจหรือสถาบันการเงินที่ไม่มีวัตถุประสงค์
ทางการค้า (specialized finance institution: SFI) ประมาณ 5 ล้านล้านบาท และกลุ่มไม่ใช่สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ (non-SFI) ประมาณ 3.83 ล้านล้านบาท ในขณะที่รัฐวิสาหกิจมีหนี้สินรวมกันประมาณ 6.77 
ล้านล้านบาท และมีทุนรวมประมาณ 2.07 ล้านล้านบาท และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเฉลี่ยประมาณ 
3.27 เท่า ครั้นถึงเดือนมีนาคม 2554 รัฐวิสาหกิจที่แบ่งเป็น 9 สาขา มีจ านวน 57 แห่ง มีสินทรัพย์เพ่ิมขึ้น
เป็น 9.22 ล้านล้านบาท รายได้รวม 9.97 ล้านล้านบาท ก าไรสุทธิ 8 หมื่นล้านบาท รัฐวิสาหกิจในตลาด
หลักทรัพย์ 6 แห่ง มีมูลค่าตามราคาตลาด (market cap) 2.05 ล้านล้านบาท หรือร้อยละ 19 ของตลาด 
(คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, ออนไลน์, 2554) 
 ในปี พ.ศ. 2553 ปตท. เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีก าไรสูงที่สุด (8.3 หมื่นล้านบาท) รองลงมา ได้แก ่
กฟผ. (3.5 หมื่นล้านบาท) และธนาคารออมสิน (1.9 หมื่นล้านบาท) ตามล าดับโดยผลรวมก าไรของรัฐวิสาหกิจ
ที่มีก าไรสูงสุด 10 อันดับแรก มีจ านวนประมาณ 2.06 แสนล้านบาท (คิดเป็น 90.16% ของก าไรรวม
ของรัฐวิสาหกิจไทย) (คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, ออนไลน์, 2554) 
 2.2.6 ระบบการควบคุมตรวจสอบประเมินผลของรัฐวิสาหกิจ 
 ไพโรจน์ วงศ์วิภานนท์ และคนอ่ืนๆ (2552, หน้า 1-24) จากการศึกษาพบว่าในการด าเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจต้องอยู่ภายใต้การควบคุมตรวจสอบของหน่วยงานหรือองค์กรกฎหมายกฎระเบียบ
และการตรวจสอบประเมินผล ดังนี้  
 1) องค์กรที่ท าหน้าควบคุมดูแลรัฐวิสาหกิจ 
 (1) คณะรัฐมนตรี โดยมีบทบาทสูงสุดด้านการก าหนดนโยบายและการท างาน
ของรัฐวิสาหกิจมาตั้งแต่หลัง พ.ศ. 2475 หรือตั้งแต่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 1 
 (2) กระทรวงหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายจัดตั้งหรือระเบียบ
ข้อบังคับที่ก าหนดไว้ 
 (3) ส านักงบประมาณท าหน้าที่พิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
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 (4) กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางและส านักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง ควบคุมดูแลการเงินและการบัญชีส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ท าหน้าที่ศึกษาวิจัยให้ค าแนะน าและติดตามประเมินผลการด าเนินงานและท างานตามที่เจ้ากระทรวง 
และ ครม. มอบหมาย 
 (5) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณางบลงทุน
และโครงการพัฒนาต่างๆ 
 (6) ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินท าหน้าที่ตรวจสอบและรับรองงบการเงิน 
 (7) กรมแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ดูแลและรายงานเรื่องที่เกี่ยวกับ
กฎหมายแรงงาน 
 (8) คณะกรรมการที่รัฐบาลตั้งขึ้นมาเฉพาะด้าน ได้แก่ คณะกรรมการติดตาม
การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารงานรัฐวิสาหกิจคณะกรรมการก ากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ
คณะกรรมการนโยบายหนี้ของประเทศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
 (9) คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่ก าหนดนโยบายและก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ 
 2) กฎหมายและระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องที่ผ่านมามีการตรากฎหมายใหม่และแก้ไข
กฎหมายที่บังคับอยู่แล้วมากมายเพ่ืออุดช่องโหว่ของกฎหมาย โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
 (1) กฎระเบียบที่เกี่ยวกับบุคลากรของรัฐวิสาหกิจพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
ส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 
พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยความผิดทางวินัยของข้าราชการซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ ในหน่วยงานที่มิใช่ส่วนราชการ พ.ศ. 2534 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน 
พ.ศ. 2522 
 ประมวลกฎหมายอาญาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยกองทุนส าหรับพนักงาน
ที่ได้รับผลกระทบจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2544 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์เรื่องมาตรฐานขั้นต่ าของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ 
 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องสามารถจัดหมวดหมู่ได้ อาทิ มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ
การสรรหาก าหนดคุณสมบัติและค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ มติคณะรัฐมนตรี
ที่ให้รัฐวิสาหกิจสามารถก าหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินได้เองตามมาตรา  13 (2) 
แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  พ.ศ. 2553 มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับโครงการร่วมใจจากองค์กร และ/หรือ โครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด 
มติรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลาติดตามคู่สมรสของพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 (2) กฎระเบียบที่เก่ียวกับการเงินของรัฐวิสาหกิจ 
 พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ .ศ . 2548 พระราชบัญญัติวิธี
งบประมาณ พ.ศ. 2502 พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจ
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และสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2521 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ระเบียบ
ว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2522 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบัญชีและการเงิน
ของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ าหน่ายกิจการหรือหุ้นที่ส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ พ.ศ. 2504 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ าหน่ายหุ้นและซื้อหุ้น
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2535 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลรัษฎากร มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
สามารถจัดหมวดหมู่ได้ อาทิ มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้างสวัสดิการและผลประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนของพนักงานและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเบี้ยกรรมการรัฐวิสาหกิจมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ
การแก้ไขระบบบ าเหน็จบ านาญของรัฐวิสาหกิจ มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้บ าเหน็จความชอบ
เป็นกรณีพิเศษ มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ส าหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ
มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการชดใช้เงินทุนและเบี้ยปรับแก่ทางราชการกรณีผู้ผิดสัญญาเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้รัฐวิสาหกิจ มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกู้
และการใช้เงินกู้จากต่างประเทศของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการบริหาร
หลักทรัพย์ของรัฐและรัฐวิสาหกิจ 
 (3) กฎหมายที่เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจโดยตรง 
 กฎหมายที่เกี่ยวกับบุคลากร ได้แก่ พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2520 แก้ไขเพ่ิมเติม
โดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติฉบับที่ 56 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2534 และแก้เพ่ิมเติม
โดย พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 
โดยมาตรา 7 ระบุเรื่องคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจว่า (1) ให้รัฐวิสาหกิจมีกรรมการได้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 11 คน 
แต่ถ้ารัฐวิสาหกิจใดมีข้อก าหนดให้มีกรรมการน้อยกว่า 11 คน ก็ให้เป็นไปตามที่ก าหนดนั้น (2) รัฐวิสาหกิจใด
มีความจ าเป็นต้องมีกรรมการเกินกว่า 11 คน ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีได้
เป็นการเฉพาะรายแต่ทั้งนี้จ านวนกรรมการรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 15 คน  
 3) การประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
 เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานรัฐวิสาหกิจในการพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน
จึงมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2538 อนุมัติระบบแรงจูงใจที่สะท้อนผลการด าเนินงาน
ในหลักการเดียวกับภาคเอกชนประกอบไปด้วย 
 (1) ระบบโบนัสพนักงานและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ 
 (2) ระบบโบนัสคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
 (3) ระบบการจัดอันดับผลงานจริงของรัฐวิสาหกิจ 
 (4) ระบบการให้ความอิสระในการบริหารงาน 
 นอกจากนี้ ยังมีระบบแรงจูงใจส าหรับรัฐวิสาหกิจที่มีแรงจูงใจลักษณะพิเศษ เช่น กรณีส านักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล และการไฟฟ้านครหลวง เป็นต้น ท าให้รัฐวิสาหกิจมีเป้าหมายการด าเนินงานบางอย่าง
ที่ เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ประสิทธิผลการด าเนินงาน 
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน การสนองประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย การบริหารและพัฒนาองค์การ
และการก ากับดูแลที่ดี (ไพโรจน์ วงศ์วิภานนท์ และคนอื่นๆ, 2552, หน้า 2-21) 
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2.3 ข้อมูลทั่วไปของส านกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 
 
 ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ปรับโครงสร้างองค์กรและกลยุทธ์ในการด าเนินงานให้สอดคล้อง
กับสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายในการบริหารงานและพัฒนาองค์กร สู่การเป็น  “การไฟฟ้า
แห่งอนาคต” (the electric utility of the future) ที่มุ่ง “พัฒนาคนด้วยนวัตกรรม พัฒนางาน
ด้วยเทคโนโลยี” โดยมุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการพัฒนาองค์กร
อย่างต่อเนื่องด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดทั้งด้านคุณภาพและบริการ (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, ออนไลน์, 2561) 
 ข้อมูลเบื้องต้นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มุ่งพัฒนา
คุณภาพและบริการให้ทันกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นในการวางแผนงาน วิสัยทัศน์ 
และภารกิจที่จะได้กล่าวต่อไป 
 2.3.1 วิสัยทัศน์ 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นองค์กรชั้นน าในระดับสากล ในธุรกิจพลังงาน ธุรกิจบริการ และธุรกิจ
ที่เก่ียวเนื่อง 
 2.3.2 ภารกิจ 
 จัดหาและให้บริการพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งภายในประเทศและประเทศข้างเคียงได้
ตามมาตรฐานสากล เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจทั้งคุณภาพของสินค้า
และบริการโดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารการจัดการเชิงธุรกิจที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับสภาพตลาด รวมทั้งพร้อมส าหรับการแข่งขันทางธุรกิจ 
 2.3.3 ค่านิยม 
 บริการดี มีคุณธรรม 
 2.3.4 นโยบายการด าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปี 2559 
 1) นโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (statement of directions: SOD) 
 แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งพัฒนา
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ แสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ 
และขยายการลงทุนของธุรกิจในเครือเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมต่อทรัพย์สิน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม 
 หลักการและแนวทางการด าเนินงานตาม SOD  
 (1) แผนระยะสั้น 
 ก. การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์/ การแบ่งปันทรัพยากร 
 ข. บริหารต้นทุน/การควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพภายใต้การก ากับดูแล 
 ค. ประสานความร่วมมือในการดาเนินงานกับการไฟฟ้านครหลวง 
 ง. ปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนให้มีความชัดเจน (แยกบัญชีเชิงพาณิชย์กับสังคม/
การใช้โครงการเป็นฐาน (project base) 
 (2) แผนระยะยาว 
 ก. ขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจที่เก่ียวเนื่องอ่ืนๆ 
 ข. จัดท าแผนการบริหารทรัพย์สินที่มีอยู่ 
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 ค. การพัฒนาระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ (smart grid) และมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ 
(smart meter) ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
 ง. เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปิดเสรีในอุตสาหกรรมไฟฟ้า 
 จ. ให้ความส าคัญกับลูกค้าโดยพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่ยึดลูกค้าเป็นส าคัญ 
(customer centric organization) สร้างการเรียนรู้นวัตกรรมและสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กร
ให้มผีลิตภาพ (productivity) ที่สูงขึ้น 
 2) นโยบายการบริหารและพัฒนาของคณะกรรมการ กฟภ. 
 (1) วางแผนการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ เช่น การวางแผน
เรื่องศูนย์บริหารจัดการกระจายหุ้น และการบริหารจัดการค่าไฟฟ้าซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ที่ส าคัญของ กฟภ. 
รวมถึงการมุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน โดยมีการปรับปรุงกระบวนการท างานให้รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการการจัดซื้อโดยควรมีโครงการ/แผนงานและ
มีตัวชี้วัดในการด าเนินงานที่ชัดเจน 
 (2) แสวงหาโอกาสในการลงทุนและสร้างธุรกิจใหม่โดยควรมีหน่วยงานเชิงรุก
ด้านนวัตกรรมพลังงาน (energy innovation) เพ่ือวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการให้บริการและพัฒนา
ด้านพลังงานไฟฟ้าและควรมีการวัดประสิทธิภาพการด าเนินงานรวมทั้งพิจารณาก าไรที่เกิดจากนวัตกรรม 
นอกจากนี้ ควรมีการศึกษาในเชิงนโยบายเกี่ยวกับการเดินสายส่งระหว่างประเทศ 
 (3) ให้ความส าคัญกับลูกค้าและลูกค้าสัมพันธ์โดยค านึงถึงกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมจากประชากร generation y มีการท างานเชิงรุกเพ่ือป้องกันการสูญเสียลูกค้าผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ 
รวมทั้งตอบสนองนโยบายรัฐบาลเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัล (digital economy) รวมถึงควรจัดท ากลยุทธ์
รายกลุ่มลูกค้า 
 (4) พัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ โดยการวางแผน บริหาร
จัดการพลังงาน 
 (5) มุ่งพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (smart grid) เช่น การวางแผน smart meter 
และ smart grid ในอนาคตเนื่องจากรูปแบบการผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งเปลี่ยนผู้ใช้เป็นผู้ผลิต (เปลี่ยนจาก 
centralize เป็น localize) 
 (6) ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนรวมถึงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือรองรับไฟฟ้า
จากแหล่งพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไปและการวางแผนเรื่องพลังงานทดแทนเป็นแผนระยะยาวที่ยั่งยืน 
 (7) เน้นการพัฒนาทุนมนุษย์ทุนทางปัญญาและส่งเสริมการเรียนรู้การจัดการความรู้
อย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดตั้งคลังสมองการเรียนรู้จากคู่สัญญา หรือ sub contract การถ่ายทอดองค์ความรู้
ไปสู่บุคลากรรุ่นต่อไป 
 (8) ค านึงถึงหลักบรรษัทธรรมาภิบาลโดยน าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และหลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนองค์กร รวมทั้งสร้างความสมดุลระหว่าง
ความสามารถในการท าก าไรและท าประโยชน์ให้สังคมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 (9) ควรเพ่ิมบทบาทและยุทธศาสตร์ของบริษัทในเครือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA 
encom) ในเรื่องพลังงานทดแทนโดยให้บริษัทดังกล่าวเข้ามามีส่วนร่วมและบทบาทในการจัดสรรสัดส่วน
ระหว่างการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานหลักที่ชัดเจน 
 3) นโยบายการบริหารและพัฒนาของผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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 นโยบายการบริหารและพัฒนาของผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประกอบด้วย 4s 
สรุปดังนี้ 
 (1) strengthening เสริมสร้างความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าพัฒนาระบบไฟฟ้า
ส าหรับเมืองใหญ่และอุตสาหกรรมรวมทั้งพื้นที่ส าคัญต่างๆ ให้ครอบคลุมทั่วถึงประชาชนผู้ใช้ไฟ
ทุกกลุ่มพัฒนาให้เป็น “super PEA” ส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์
พลังงานและสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพท างานอย่างมีความสุข 
 (2) standardizing สร้างมาตรฐานที่เป็นเลิศทั้งด้านระบบไฟฟ้าความปลอดภัยและ
กระบวนการท างานให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและสากลเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศ
และการค้าระหว่างประเทศ 
 (3) smart มุ่งสู่ความทันสมัยให้บริการด้วยความรวดเร็วโปร่งใสเป็นธรรม ยึดหลัก
ลูกค้าเป็นศูนย์กลางรวมถึงพัฒนาระบบไฟฟ้าและระบบ ict ให้ทันสมัยรองรับ smart grid และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กรสู่ smart organization 
 (4) sustainable เติบโตอย่างยั่งยืนมีการก ากับดูแลกิจการที่ดีมีมาตรฐานทางจริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพสร้างการเติบโตอย่างสมดุลร่วมกับชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน 
อีกทั้งส่งเสริมพัฒนาสร้างกลไก น าศักยภาพของพนักงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรสู่การท างาน
แบบมืออาชีพ  
 2.3.5 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและคุ้มครองให้ความเป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเบาะแส 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ด าเนินธุรกิจภายใต้การก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
จรรยาบรรณธุรกิจ อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร  
จึงมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ดังนั้น เพื่อให้ PEA เป็นองค์กรที่มี
ความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ จึงก าหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและคุ้มครอง
ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเบาะแส เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
 1) PEA ต้องเป็นองค์กรที่ใสสะอาด ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 2) พนักงานต้องไม่ด าเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรง
และทางอ้อม 
 3) ต้องมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทาง 
การปฏิบัติและข้อก าหนดในการด าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับและข้อก าหนดกฎหมาย 
 4) ต้องเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อ
จรรยาบรรณธุรกิจของ PEA ได้ตามช่องทางที่ก าหนดไว้ 
 5) PEA จะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเอาใจใส่ รวมทั้งให้ความ
เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายและก าหนดระยะเวลาสอบสวนอย่างเหมาะสม ชื่อผู้ร้องเรียนจะถูกปิดเป็นความลับ 
ผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งทั้งในระหว่างการสอบสวนและภายหลังการสอบสวน 
 6) หากบุคคลใดที่ได้รับทราบเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น  จะต้อง
ปกปิดข้อมูลให้เป็นความลับและไม่เปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน โดยค านึงถึงความปลอดภัยและความเสียหาย
ของผู้แจ้งเบาะแสแหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่กรณีที่มีความจ าเป็นในขั้นตอน
การด าเนินการตามระเบียบขององค์กรหรือตามที่กฎหมายก าหนด หากมีการจงใจฝ่าฝืนน าข้อมูล
ออกไปเปิดเผยจะด าเนินการลงโทษทางวินัย และ/หรือ ด าเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืนแล้วแต่กรณี 
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 2.3.6 การไฟฟ้าโปร่งใส 
 1) ความเป็นมา 
 ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่  2 
(พ.ศ. 2556-2560) และนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
โปร่งใสและตรวจสอบได้ ตลอดจนให้ภาครัฐผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือสนับสนุนให้ภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ
ส าเร็จผลเป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็ว โดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์และ
นโยบายของรัฐบาล เช่น กระทรวงมหาดไทยได้จัดท าโครงการมหาดไทยใสสะอาดและส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้จัดท าโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (integrity & transparency assessment: ITA) เป็นต้น 
 ในปี 2558 ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ประกาศนโยบายการบริหารงานและ
พัฒนาเรื่อง excellence in governance มุ่งเน้นให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นองค์กรที่ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ตามหลัก
ธรรมาภิบาล ด าเนินงานโดยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน มีมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ สร้างต้นแบบการไฟฟ้าโปร่งใส และขยายผลไปยังการไฟฟ้าต่างๆ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และพัฒนาคนทั้งในด้าน soft skill & 
hard skill 
 ดังนั้น เพ่ือตอบสนองนโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย
และผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงได้ร่วมกันจัดท า “การไฟฟ้าโปร่งใส” เพ่ือแสดงออกถึงการด าเนินงาน
ที่มีความโปร่งใสอย่างเป็นรูปธรรม สามารถตรวจสอบกระบวนการท างานได้ทุกขั้นตอน มีการเปิดเผยข้อมูล
ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยการพัฒนารูปแบบการท างานให้เป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
โปร่งใสมีขอบเขตการด าเนินงานรูปแบบเดียวกันทั่วทั้งประเทศ ซึ่งขยายผลไปยังการไฟฟ้าต่างๆ ทั่ว
ทั้งองค์กรภายในปี พ.ศ. 2559 
 2) วัตถุประสงค์ 
 (1) เพ่ือจัดท ามาตรฐานการด าเนินงานและแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับนิยาม
ความโปร่งใส รวมถึงนโยบายการไฟฟ้าโปร่งใส โดยชักชวนจูงใจประกาศเจตนารมณ์จัดกิจกรรม
ให้ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส 
 (2) เพื่อบริการลูกค้าทั้งภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ  ปราศจาก
การเลือกปฏิบัติ อ านวยความสะดวกอย่างเป็นธรรมทั่วถึง ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจ
ให้แก่ลูกค้าตามข้อตกลงมาตรฐานการให้บริการ 
 (3) เพื่อจัดให้มีช่องทางและผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียนและบริหารจัดการ ให้
เป็นไปตามกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 
 (4) เพื่อจัดให้มีแผนการด าเนินงานระบบและกลไกในการตรวจสอบควบคุมและ
ถ่วงดุลอ านาจให้เหมาะสมชัดเจนและมีประสิทธิภาพสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการติดตามตรวจสอบหรือแจ้งข้อมูลเบาะแสในการต่อต้านและป้องปรามการทุจริต 
 (5) เพ่ือให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พัฒนากระบวนการด าเนินงานด้วยความโปร่งใส
เป็นองค์กรที่ยั่งยืนเคียงคู่กับสังคมต่อไป 
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 3) ขอบเขตการด าเนินงาน 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ก าหนดมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส เพ่ือเป็น
กรอบแนวทางการด าเนิน งานของทุกการไฟฟ้าให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ โดยแบ่งออกได้เป็น 
4 มิต ิดังนี้ 
 

 
 
ภาพ 3 กรอบแนวคิดเก่ียวกับการด าเนินงานด้านความโปร่งใสของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 
 4) นิยามความโปร่งใสของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 นิยามความโปร่งใสของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คือ การปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม
และจริยธรรมตามอ านาจหน้าที่และมีการเปิดเผยข้อมูลและกระบวนการด าเนินงานที่ส าคัญขององค์กร
ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก โดยสามารถให้ตรวจสอบได้ทั้งในเชิงข้อมูลและกระบวนการ
อย่างครบถ้วนทันเวลา ชัดเจน และถูกต้องตามข้อเท็จจริง 
 5) นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใส 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริหารงานโดยให้ความส าคัญเรื่องการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้  รวมถึง
ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยความโปร่งใสเป็นมาตรการ
ส าคัญที่ช่วยป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้ก าหนดนโยบายการไฟฟ้า
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โปร่งใส เพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติงานส าหรับผู้บริหารและพนักงานทุกหน่วยงาน พึง
ยึดถือปฏิบัติอย่างทั่วถึงดังนี้ 
 (1) การให้บริการที่เป็นธรรมพร้อมรับการตรวจสอบได้ โดยก าหนดให้มีมาตรฐาน
การให้บริการและประกาศมาตรฐานการให้บริการ  รวมถึงหลักเกณฑ์ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผ่านช่องทางต่างๆ อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
หรือปรับปรุงพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน 
 (2) การเปิดเผยข้อมูลทั้งทางการเงินและไม่ใช่การเงินอย่างครบถ้วนทันเวลาชัดเจน
และเชื่อถือได้ผ่านช่องทางที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงได้สะดวก และจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เพ่ือให้ประชาชนได้สืบค้นข้อมูลและเข้าตรวจสอบได้อย่างเท่าเทียม 
 (3) การจัดการเรื่องร้องเรียนให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามคู่มือกระบวนการและก าหนด
ผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบ รวมถึงเร่งรัดแก้ไขปัญหาและตอบสนอง
ผู้ร้องเรียนให้สอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพงานบริการ 
 (4) การต่อต้านและป้องปรามการทุจริตให้ผู้บริหารทุกระดับมีหน้า และด าเนินการ
ตามที่ส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดี
มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยปลูกจิตส านึก
ให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน พัฒนากลไกการตรวจสอบ
และควบคุมภายใน เพ่ือควบคุมและป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน 
 6) มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสประกอบด้วย 4 มิต ิ5 ด้าน ดังนี้ 
 มิติที่ 1 การก ากับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล 
 (1) ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
 มิติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 (1) ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน 
 (2) ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ  
 ก. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
 มาตรา 56 (2) กรณีดังต่อไปนี้ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ที่มีการผลิตจ าหน่าย ก่อสร้างหรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา 96 หน่วยงานของรัฐอาจจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ท าตามแบบ
สัญญาตามมาตรา 93 ก็ได้ เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 (1) (ค) หรือ
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ) หรือการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา 70 (3) (ข) ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
จะไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น 
 ข. ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้ ข้อ 79 กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคา
กับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรงแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงิน
ที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ 24 
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 การจัดซื้อหรือจ้างตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้น
โดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน และไม่อาจด าเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานนั้นด าเนินการไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและ
เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้วให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับ
โดยอนุโลม 
 ค. ตามกฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ 
พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
 ข้อ 1 การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง ที่มีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท 
ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง 
 ข้อ 4 ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท จะไม่ท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น 
 ข้อ 5 ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท จะแต่งตั้ง
บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้ 
 ง. ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0405.4/ว.322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 
ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (e-government 
procurement: e-GP) ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องด าเนินการในระบบ e-GP ในข้อ 2.2.2 ดังนี้ 
 ข้อ 2.2.2 กรณีรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับของรัฐสภา 
หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 
100,000 บาท 
 มิติที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน 
 (1) ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 
 ก. การบันทึกเรื่องร้องเรียนช่องทางรับเรื่อง call center ในระบบ project  
tracking 
    ก) เรื่องร้องเรียนตามประเภทกลุ่มเรื่องร้องเรียนของ PEA ได้แก่ คุณภาพ
ไฟฟ้า การให้บริการ การจดหน่วย/แจ้งค่าไฟฟ้า พฤติกรรมพนักงาน การถูกงดจ่ายไฟฟ้าและอ่ืนๆ  
 ให้ call center บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการ ข้อร้องเรียน 
(project tracking) เพ่ือให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไข และยุติข้อร้องเรียนผ่านระบบ 
project tracking โดยจัดกลุ่มประเภทเรื่องให้สอดคล้องกับประเภทกลุ่มเรื่องร้องเรียนของ PEA 
 ในกรณีท่ีระบบจัดการข้อร้องเรียนของ PEA (cpn e-one) พร้อมใช้งาน call 
center จะด าเนินการส่งเรื่องร้องเรียนเข้าระบบจัดการข้อเรียนของ PEA (cpn e-one)  
    ข) เรื่องร้องเรยีนการทุจริตประพฤติมิชอบได้แก่ พฤติกรรมมิชอบ พฤติกรรม
ส่อเจตนาทุจริตและพฤติกรรมละเว้นหน้าที่ 
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 ให้ call center บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการข้อร้องเรียน 
(project tracking) เป็นเรื่องลับและจัดส่งรายละเอียดเรื่องแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
(ระดับสายงาน) เพ่ือด าเนินการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง 
 ข. การบันทึกเรื่องร้องเรียนช่องทางอ่ืนๆ ในระบบ cpn e-one portal service 
 ก) เรื่องร้องเรียนตาม ประเภทกลุ่มเรื่องร้องเรียนของ PEA ได้แก่ คุณภาพ
ไฟฟ้า การให้บริการ การจดหน่วย/แจ้งค่าไฟฟ้า พฤติกรรมพนักงาน การถูกงดจ่ายไฟฟ้าและอ่ืนๆ  
 ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละช่องทางรับเรื่องบันทึกข้อมูลในระบบ
สารสนเทศการจัดการข้อร้องเรียน (cpn e-one portal service) เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
แก้ไขและยุติข้อร้องเรียนผ่านระบบ cpn e-one portal service โดยจัดกลุ่มประเภทเรื่องให้สอดคล้อง
กับประเภทกลุ่มเรื่องร้องเรียน 
  ข) เรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ  ได้แก่  พฤติกรรมมิชอบ 
พฤติกรรมส่อเจตนาทุจริตและพฤติกรรมละเว้นหน้าที่ 
 ปัจจุบันให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละช่องทางรับเรื่อง จัดท าเป็นบันทึก 
เป็นเรื่องลับและจัดส่งเอกสารรายละเอียดแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้รับผิดชอบ (ระดับสายงาน) 
เพ่ือด าเนินการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง  
 ในระยะต่อไป ใหห้น่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละช่องทางรับเรื่อง บันทึกข้อมูล
ในระบบสารสนเทศการจัดการข้อร้องเรียน (cpn e-one portal service) เป็นเรื่องลับและจัดส่ง
รายละเอียด เรื่องแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้รับผิดชอบ (ระดับสายงาน) เพ่ือด าเนินการพิจารณา
ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
 เมื่อได้รับทราบเรื่องร้องเรียน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน 
ผู้รับเรื่อง จะต้องปกป้องข้อมูลเรื่องร้องเรียน หรือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนให้เป็นความลับ และไม่เปิดเผย
ต่อบุคคลอื่น โดยค านึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งร้องเรียน แหล่งที่ มาของข้อมูล 
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่กรณีท่ีมีความจ าเป็นในขั้นตอนการด าเนินการหรือตามกฎหมายที่ก าหนด 
 มิติที่ 4 การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต 
 (1) ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริตขั้นตอนปฏิบัติเพ่ือเป็นการไฟฟ้า
โปร่งใส 
 7) วิธีประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 
 มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสประกอบด้วย 4 มิติ 5 ด้าน โดยแบ่งเป็น 
60 ตัวชี้วัดย่อยมีคะแนนรวม 120 คะแนน ดังนี้ 
 มิติที่ 1 ประกอบด้วย 18  ตัวชี้วัดย่อย 36 คะแนน 
 มิติที่ 2 ประกอบด้วย 20  ตัวชี้วัดย่อย 40 คะแนน 
 มิติที่ 3 ประกอบด้วย  9  ตัวชี้วัดย่อย 18 คะแนน 
 มิติที่ 4 ประกอบด้วย 13  ตัวชี้วัดย่อย 26 คะแนน 
 8) เกณฑ์ในการให้คะแนนประเมิน 
 การประเมินความโปร่งใสในแต่ละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากความก้าวหน้าของงาน
และระดับความสมบูรณ์ในการท างานเพ่ือบรรลุเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดหนึ่งประกอบด้วย
ระดับคะแนน 0–2 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 0 = หมายถึง หน่วยงานของท่านยังไม่มีการด าเนินการในข้อนั้นๆ 
 1 = หมายถึง หน่วยงานของท่านก าลังมีการด าเนินการและมีเอกสาร /ข้อมูล
บางส่วนให้พิจารณา 
 2 = หมายถึง หน่วยงานของท่านได้มีการด าเนินการแล้วและมีเอกสาร /ข้อมูล
พร้อมให้พิจารณา 
 9) การรับรองเป็นการไฟฟ้าโปร่งใส 
 หน่วยงานใดจะได้รับการรับรองเป็นการไฟฟ้าโปร่งใสตามมาตรฐานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคโปร่งใสจะต้องได้รับผลการประเมินดังนี้ 
 (1) ได้คะแนนการประเมินรวมในแต่ละมิติ (มิติที ่1-มิติที ่4) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 
 (2) ได้คะแนนประเมินรวมทั้งหมดไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 
 เกณฑ์การแปลระดับคะแนนเป็นระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 90-120 คะแนน = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานสูงมาก 
 60-89 คะแนน = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานสูง 
 30-59 คะแนน = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานปานกลาง 
 0-29 คะแนน = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานต่ า 
 10) สรุป 
 ความโปร่งใส (transparency) หมายถึง การกระท าการใดๆ ของภาครัฐทั้งในระดับ
บุคคลและองค์กรที่ผู้อ่ืนสามารถมองเห็นได้และเข้าใจได้  ครอบคลุมถึงทุกการกระท าที่เป็นผลจากการ
ตัดสินใจของผู้บริหารการด าเนินงานทางธุรกิจและงานสาธารณประโยชน์ต่างๆ เช่น การมีระบบงานและขั้นตอน
การท างานที่ชัดเจน มีการกระจายอ านาจในการบริหารงานอย่างเหมาะสม และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ที่ถูกต้องอย่างตรงไปตรงมา ด้วยเหตุนี้ความโปร่งใสจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบความถูกต้อง
และช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต รวมทั้งน าไปสู่การสร้างความไว้วางใจระหว่างผู้ปฏิบัติร่วมกันในองค์กร
เดียวกันระหว่างประชาชนต่อรัฐไปจนถึงระหว่างคนในชาติด้วยกัน  ดังนั้น ทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนควรปรับปรุงกลไกการท างานให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เพ่ือประชาชนจะได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก 
และช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการท างานได้ 
 การบริหารที่ดีผู้บริหารจะต้องมีคุณธรรม มีความเป็นกลางไม่เห็นแก่ฝ่ายใด ไม่เอารัด
เอาเปรียบไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมงาน คู่ค้าหรือผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ในท านองเดียวกันผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะต้องเห็น
แก่กิจการเป็นหลักโดยให้ค านึงถึงผลประโยชน์ของทุกฝ่ายไม่เลือกปฏิบัติความเป็นธรรม  ก็จะเกิดขึ้น
มาตรการส าคัญที่จะช่วยป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ช่วยให้หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบ
หรือมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 ผู้วิจัยเป็นพนักงานระดับบริหารงานคนหนึ่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 
ที่มีบทบาทในการน านโยบายการไฟฟ้าโปร่งใสไปสู่การปฏิบัติ จัดท าแนวทางในการสร้างความโปร่งใส
ให้เป็นรูปธรรมเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือ เพ่ือการพัฒนาระบบงานและเห็นผลงานในเชิงประจักษ์ ดังจะเห็น
ได้จากการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอศรีราชา ที่ผู้วิจัยมีต าแหน่งเป็นผู้จัดการ ได้รับอนุมัติรับรอง
เป็น “การไฟฟ้าโปร่งใสปี 2559” พร้อมกับการไฟฟ้าจุดรวมงานทั้ง 21 แห่ง ซึ่งอยู่ในสังกัดของการไฟฟ้า
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ส่วนภูมิภาค เขต 2 จากการด าเนินการดังกล่าว ท าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส
จากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รางวัลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
เพ่ือยกระดับความโปร่งใสของประเทศไทย สร้างขวัญก าลังใจ และยกย่องหน่วยงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี 
ตลอดจนเพ่ือเป็นการสร้างกระแสสังคมให้เกิดค่านิยมส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
(ข่าวแผนกสื่อสารภายในภายนอกการสื่อสารองค์กร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, ออนไลน์, 2560) 
 
2.4 ข้อมูลโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
 
 การขยายเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าในปริมาณ
ที่มากขึ้น ดังนั้นการศึกษาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจจึงถือเป็นสิ่งส าคัญในการรวบรวมข้อมูล 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เขต 2 ต่อไป 
 ภูมิภาคเอเชีย เป็นผู้น าในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ทั้งด้านการลงทุนและการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ โดยมีประเทศจีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ รวมทั้งประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน เป็นหัวใจหลัก
ของการขับเคลื่อน ด้วยประชากรรวมกว่า 3.5 พันล้านคน และ GDP คิดเป็น 32% ของ GDP โลก ประเทศไทย 
เป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมต่อกับกลุ่มเศรษฐกิจในทวีปเอเซีย จากเหนือสู่ใต้ ตั้งแต่จีนลงสู่อินโดนีเซีย 
จากตะวันออกมายังตะวันตกตั้งแต่เวียดนามข้ามไปจนถึงเมียนมาร ์และเป็นจุดยุทธศาสตร์ของกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในด้านการผลิต การค้า การส่งออกและการขนส่ง  ทั้งยังอยู่กึ่งกลาง
ระหว่างประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม ที่ก าลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยจึงเป็น
ต าแหน่งที่ดีที่สุดของการลงทุนในอาเซียน เพ่ือเชื่อมเอเชียและเชื่อมโลก (โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 
พิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี), ออนไลน์, 2561) 
 จะเห็นได้ว่าประเทศไทยถือเป็นจุดศูนย์กลางการเชื่อมต่อเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียกล่าวอีกในหนึ่ง 
ก็คือ ถือว่าเป็นจุดที่ดีในการลงทุน และตั้งฐานการผลิต เนื่องจากสะดวกต่อการขนส่งในรูปแบบต่างๆ  
 โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ 
ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่ต่อยอดความส าเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก
หรือ eastern seaboard ซึ่งด าเนินมาตลอดกว่า 30 ปีที่ผ่านมา โดยในครั้งนี้ส านักงานเพ่ือการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ) มีเป้าหมายหลักในการเติมเต็มภาพรวมในการส่งเสริม
การลงทุน ซึ่งจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและ
ท าให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาว โดยในระยะแรกจะเป็นการยกระดับพื้นที่ในเขต 3 จังหวัด
คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ให้เป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือรองรับการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพผ่านกลไกการบริหารจัดการภายใต้การก ากับดูแล
ของคณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
เพื่อให้ 3 จังหวัดดังกล่าว เป็นพื้นที่น าร่องในการพัฒนาและส่งเสริมในด้านการลงทุน เพื่อยกระดับ
การแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจให้เติบโตและต่อยอดรูประบบเศรษฐกิจสู่พื้นที่อ่ืนๆ ต่อไป (โครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี), ออนไลน์, 2561) 
 โครงการดังกล่าวเป็นการผสมผสานการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งการต่อยอดธุรกิจเดิม และการสร้าง
ธุรกิจใหม่ ถือเป็นการขยายตัวในภาพกว้าง และต้องใช้การวางแผนในเชิงลึก เนื่องจากเป็นโครงการ
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ระดับประเทศที่มีการวางแผนระยะยาวและใช้เงินลงทุนสูง ประกอบกับเป็นการแสดงศักยภาพให้ต่างชาติ
ได้เห็นก าลังในการขับเคลื่อนทางธุรกิจ สร้างแรงจูงใจให้ต่างชาติยังคงเห็นโอกาสความก้าวหน้า
ในการตั้งฐานการผลิต และเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากข้ึน 
 โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ถือเป็นโอกาสในการพัฒนา
และเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ การมีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยถือเป็นตัวบ่งชี้
ภาวะทางเศรษฐกิจที่ดี ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพราะจะมีผู้ใช้ไฟมาติดต่อ
ขอใช้กระแสไฟฟ้าในอุตสาหกรรมจ านวนมาก ดังนั้น การบริหารจัดการที่ดีในด้านสาธารณูปโภค
อันเป็นปัจจัยหลักในการผลิต นับเป็นปัจจัยในการกระตุ้นให้นักลงทุนเห็นโอกาสเติบโตทางเศรษฐกิจ 
และสนใจลงทุนในพื้นที่ดังกล่าวมากขึ้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ตระหนักและให้ความส าคัญ
กับโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ 
มั่นคง เชื่อถือได้ อีกทั้งได้พัฒนาระบบงานบริการให้มีความทันสมัย สามารถรองรับการขยายความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าทั้งในภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรม ภาคการขนส่ง และชุมชนเมืองใหม่ ภายใต้นโยบาย PEA 4.0 
ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก้าวสู่การไฟฟ้าแห่งอนาคต (the electric utility of the future) 
โดยมีแผนงานรองรับ 4 มิต ิได้แก่  
 มิติที ่1 รองรับแผนปฏิบัติการด้านธุรกิจอุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจ่ายไฟ
ให้มีความเพียงพอ มั่นคง เชื่อถือได้ ลดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องและเพ่ิมขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหา
ไฟฟ้าขัดข้องได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น  
 มิติที ่2 รองรับแผนปฏิบัติการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การก่อสร้างสถานีไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า 
พัฒนาระบบไฟฟ้า รองรับรถไฟความเร็วสูงท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือมาบตาพุด  
 มิติที ่3 รองรับแผนพัฒนาเขตนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและดิจิตัล โดยการก่อสร้าง
สถานีไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า พัฒนาระบบไฟฟ้า เพ่ือรองรับการใช้ไฟฟ้าในเขต EECd และ EECi  
 มิติที ่4 รองรับแผนปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานการให้บริการที่ทันสมัย  สะดวก 
รวดเร็ว โดยพัฒนาส านักงานทุกแห่งผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 
(GECC) พร้อมน าระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในงานบริการผ่าน mobile application 
 ส าหรับโครงการ EEC การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ด าเนินการ 11 โครงการ ตามแผนงานรองรับ
ทั้ง 4 มิติ วงเงินงบประมาณ 19,318 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น
จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะมีการพัฒนาเติบโตในอนาคตได้อย่างเพียงพอและเสริมสร้างความม่ันใจ
ให้กับผู้ประกอบการภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในพ้ืนที่โครงการ EEC เป็นการส่งเสริมการลงทุนของนักลงทุน
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นักธุรกิจต่างๆ ให้มีความเชื่อมั่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการบริหารจัดการ
ในด้านพลังงานไฟฟ้าอย่างเป็นธรรม (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, ออนไลน์, 2561) 
 
2.5 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดองค์กร 
 
 ได้มีผู้ให้ความหมายของการบริหารไว้ดังนี้ 
 การบริหารจัดการองค์กรนั้นมีค าเหมือนกันอยู่ 2 ค า ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกัน คือ การบริหาร 
(administration) และการจัดการ (management) 
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 การบริหาร (administration) หมายถึง กระบวนจัดกิจกรรมการท างานอย่างเป็นระบบด้วยเทคนิค
วิธีการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยการใช้ทรัพยากรมนุษย์ (human resource) เงินลงทุน (money) 
วัสดุอุปกรณ์ (material) และระบบการจัดการ (management) ร่วมมือกันปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การจัดการ (management) หมายถึง การจัดกิจกรรมและปฏิบัติภารกิจต่างๆ โดยด าเนิน
ตามนโยบายขององค์กรที่ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ การจัดการ
มักจะใช้ในการบริหารธุรกิจเอกชนมากกว่าการบริหารราชการ 
 สมพงศ์ เกษมสิน (2514, หน้า 13-14) ได้ให้ความหมาย เรื่องของการบริหารไว้ว่า การบริหาร
มีความหมายได้ในลักษณะที่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับวิชาการบริหารและการบริหารการงานในกรณี
ที่พิจารณาว่า การบริหารเป็นสาขาวิชาที่มีการจัดระเบียบให้เป็นระบบของการศึกษา หมายถึง การศึกษา
ค้นคว้าหลักเกณฑ์และทฤษฎีที่เชื ่อถือได้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารงาน โดยลักษณะเช่นนี้  
ย่อมจะเห็นได้ว่า การบริหารมีลักษณะเป็นศาสตร์แต่ถ้าพิจารณาการบริหารในลักษณะของการปฏิบัติงาน
ที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถและประสบการณ์แล้ว การบริหารมีลักษณะเป็นศิลปะ และได้สรุปความหมาย
ของการบริหารไว้ว่า การบริหาร คือ การใช้ศาสตร์และศิลป์ เพ่ือน าทรัพยากรมาประกอบการตามกระบวนการ
การบริหารให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 สมยศ นาวีการ (2538, หน้า 18) ได้ให้ความหมายของการบริหารไว้ว่า การบริหาร คือ 
กระบวนการวางแผน การจัดการ การสั่งการและการควบคุมก าลัง ความพยายามของสมาชิกองค์กร
และใช้ทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือความส าเร็จของเป้าหมายองค์กรที่ก าหนด 
 บุญยรงค์ นิลวงศ์ (2537, หน้า 2-3) ได้กล่าวว่า การบริหารงานที่บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
จ าเป็นต้องมีปัจจัยในการบริหารงานซ่ึงมีองค์ประกอบที่ส าคัญดังนี้ 
 1) คนหรือบุคคล (man) เป็นปัจจัยในการบริหารงานผลจะออกมาดีได้ ต้องประกอบด้วย
บุคคลที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อหน่วยงานนั้น 
 2) เงิน (money) เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญในการบริหารงาน ที่หน่วยงานจ าเป็นจะต้องมี
งบประมาณ หากมีปัญหาหรือขาดแคลนงบประมาณการบริหารหน่วยงานก็ยากที่จะบรรลุเป้าหมายได้ 
 3) ทรัพยากรหรือวัสดุ (material) อุปกรณ์เป็นสิ่งจ าเป็นหากหน่วยงานใดขาดวัสดุ
อุปกรณ์หรือทรัพยากรในการบริหารแล้วก็ย่อมเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารงาน
จึงเป็นปัจจัยพื้นฐานในการบริหาร 
 4) การจัดการ (management) การบริหารงานจ าเป็นต้องมีการท างานอย่างเป็นระบบ
มีการจัดการที่ดี แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ การควบคุม การตรวจสอบรายงานอย่างมีระบบมีขั้นตอน 
มีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติที่ดีและเด่นชัด 
 ธงชัย สันติวงษ์ (2543, หน้า 7-8) กล่าวว่า หลักการบริหารจัดการ 4M เป็นปัจจัยพ้ืนฐาน
ในการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ประกอบด้วย  
 1) คน (man) เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีผลต่อความส าเร็จเป็นอย่างมาก เพราะการด าเนินงาน
การบริหารหรือจัดการธุรกิจ หรือควบคุมเครื่องจักรกลในการผลิตต่างๆ ต้องอาศัยคนเป็นหลัก
ในการสร้างสรรค์คุณภาพงาน  
 2) เงินทุน (money) เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ช่วยสนับสนุนให้ได้ซึ่งทรัพยากรการจัดการอ่ืนๆ 
ช่วยให้ธุรกิจด าเนินไปอย่างราบรื่น เพราะเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินการจัดให้ประสบผลส าเร็จ
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ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เงินทุนที่น ามาใช้ในรูปของการซื้อเครื่องจักร สร้างอาคาร และซื้อ
วัตถุดิบ เป็นต้น  
 3) เครื่องจักรและวัตถุดิบ (material) เครื่องจักร เป็นทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการผลิตสินค้า
หรือบริการแก่ลูกค้า ส่วนวัตถุดิบ คือ วัตถุดิบและวัสดุสิ่งของต่างๆ ที่จะน ามาใช้ในกระบวนการผลิต  
 4) การบริหารจัดการ (management) การบริหารจัดการธุรกิจ เป็นการ ด าเนินการธุรกิจ
ตามขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การวางแผนการท าธุรกิจ การจัดองค์การ การบริหาร พนักงาน การอ านวยการ
และควบคุม โดยน าทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ธุรกิจบรรลุความส า เร็จ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  
 เจริญผล สุวรรณโชติ (2551, หน้า 418-420) ได้สรุปกระบวนการบริหารที่เรียกย่อๆ ว่าหลัก 
“POSDCoRB” ไว้ดังนี้   
 1) การวางแผน (planning) หมายถึง การวางแผนในการปฏิบัติงานตลอดจนวิธีการ
ปฏิบัติงานล่วงหน้า เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  
 2) การจัดองค์การ (organizing) หมายถึง การจัดโครงสร้างอ านาจหน้าที่ การแบ่งส่วนงาน 
การจัดสายงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  
 3) การจัดตัวบุคคลเข้าท างาน (staffing) หมายถึง การบริหารงานด้านบุคลากร อันได้แก่ 
การจัดอัตราก าลัง การสรรหา การควบคุม และการปฏิบัติงาน  
 4) การอ านวยการ (directing) หมายถึง การด าเนินงานในการตัดสินใจ และการสั่งการ
ในกิจกรรมต่างๆ ให้ด าเนินไปอย่างมีระเบียบแบบแผนทั้งในลักษณะทั่วไปและลักษณะเฉพาะ ตลอดจน
การให้ค าแนะน าและการควบคุมการปฏิบัติงาน  
 5) การประสานงาน (coordinating) หมายถึง การร่วมมือในการปฏิบัติตนในส่วนต่างๆ 
ให้ประสานสอดคล้องและกลมกลืนกัน  
 6) การรายงาน (reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ให้ผู้บริหารและสมาชิกของหน่วยงานได้ทราบความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าของกิจการในหน่วยงาน  
 7) การบริหารงบประมาณ (budgeting) หมายถึง การควบคุมการใช้จ่ายให้รอบคอบ
และรัดกุม รวมถึงการจัดสรรงบประมาณ การจัดท าบัญชี เป็นต้น    
 พยอม วงศ์สารศรี (2551, หน้า 76-78) การจัดการหรือที่บางคนเรียกว่าการบริหารนั้น 
มีนักวิชาการได้กล่าวถึงความหมายในลักษณะต่างๆ พอแยกออกได้ 3 ประเด็นดังนี้ 
  ประเด็นที่หนึ่ง กล่าวว่า การบริหารจัดการเป็นศิลปะการใช้บุคคลอ่ืนท างานให้องค์กร 
ความหมายนี้ เมื่อพิจารณาแล้วเป็นการมองว่าสมาชิกในองค์กรเป็นสื่อกลางที่น าให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย 
เปรียบสมาชิกในองค์กรเป็นเช่นวัสดุสิ่งของ ที่จะต้องปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้ก าหนด แต่ความเป็นจริง
สมาชิกในองค์กรเป็นมนุษย์ที่มีความต้องการ มีความมุ่งหวังในความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้องค์กรประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด ฉะนั้นความหมายของค าว่า การจัดการในประเด็น
ที่หนึ่งควรมีการปรับปรุงใหม่ว่า การจัดการเป็นศิลปะการใช้บุคคลอ่ืนท างานให้แก่องค์กร โดยตอบสนอง
ความต้องการ ความคาดหวังและจัดโอกาสให้เขาเหล่านั้น มีความเจริญก้าวหน้าในการงาน จากความหมายนี้
คงจะพอเห็นว่า เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน ให้สมาชิกร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือกิจกรรม
ในองค์กรเป็นอย่างดี 
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  ประเด็นที่สอง การจัดการเป็นกระบวนการที่มีความสัมพันธ์กับการก าหนดจุดมุ่งหมาย
ขององค์กรและแปรเปลี่ยนจุดมุ่งหมายนั้นสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งความหมายนี้  ผู้จัดการจะท าให้การด าเนิน
กิจกรรมขององค์กรไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยผ่านกระบวนการที่เป็นระบบมีการประสานงานและ
ความร่วมมือร่วมใจจากทรัพยากรมนุษย์ ขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ ที่ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ
ตามจุดมุ่งหมาย สิ่งที่ต้องพิจารณาถึงความส าคัญของความหมายนี้  ก็คือ การที่กล่าวว่าการจัดการ
เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งก็เพราะประกอบด้วยการด าเนินการเป็นขั้นตอนที่น าไปสู่เป้าหมายขององค์กร
ที่ก าหนดไว้ และกระบวนการในขั้นตอนต่างๆ ไม่ได้เริ่มต้นและสิ้นสุดในแต่ละขั้นตอนของตัวมันเอง 
แต่เป็นการด าเนินการที่ต่อเนื่องหมุนเวียนไปเรื่อยๆ ขั้นตอนบางตอนอาจจะไปแทรกขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง 
นอกจากนั้น เมื่อการด าเนินการไปถึงขั้นตอนสุดท้ายที่เรียกว่า การควบคุม ก็จ าเป็นต้องน าประสบการณ์เดิม
และข้อสังเกตต่างๆ ที่ค้นพบเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนต่อ 
  ประเด็นที่สาม การจัดการ คือ การมององค์กรเป็นบุคคลที่ท าหน้าที่บริหารหรือการจัด
กิจกรรมต่างๆ ในองค์กร องค์กรเป็นผู้ด าเนินการตัดสินใจก าหนดเป้าหมายขององค์กรและประสานงาน
ให้สมาชิกในองค์กรด าเนินการไปในทิศทางที่ เป็นเป้าหมายร่วมกัน ค าว่ากลุ่มของผู้จัดการบ่งบอกว่า 
มีผู ้จัดการหลายคนรวมกัน ทั้งนี้ ก็เพราะองค์กรต่างๆ มีระดับการบริหารหลายระดับ อาทิเช่น 
การจัดการระดับสูง การจัดการระดับกลางและการจัดการระดับต้น ซึ่งในแต่ละระดับที่กล่าวมา ก็จะมี
บุคคลสวมบทบาทเป็นผู้จัดการ จึงท าให้เป็นคณะผู้จัดการหรือคณะผู้บริหารที่ด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ในองค์กรนั่นเอง 
 จากความหมายของการจัดการทั้งสามประเด็นที่กล่าวมา จะพบว่าทุกความหมายเป็นความหมาย
ที่ท าให้เกิดความเข้าใจในเรื่องการจัดการทั้งสิ้น เพียงแต่มองแตกต่างกันออกไปคนละด้าน บางคนมองว่า
เป็นศิลป์ บางคนมองว่าเป็นกระบวนการ และบางคนมองเป็นบุคคลที่ท าหน้าที่จัดการ การน าความหมาย
ดังกล่าวมาบูรณาการ ท าให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้น ดังนั้น การจัดการ คือ กระบวนการที่ผู้จัดการใช้ศิลปะ
หรือกลยุทธ์ต่างๆ ด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ โดยอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกในองค์กร 
การตระหนักถึงความสามารถ ความถนัด ความต้องการ และความมุ่งหวังด้านความเจริญก้าวหน้า
ในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์กรควบคู่ไปด้วย องค์กรจึงจะสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
2.6 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ 
 
 บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ และคนอ่ืนๆ (ออนไลน์, ม.ป.ป.) ได้ท าการเรียบเรียงแนวคิดเกี่ยวกับ
การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่และเผยแพร่ไว้ในฐานข้อมูลการเมืองการปกครองของสถาบันพระปกเกล้า
โดยมี รศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจ าฐานข้อมูล ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ของสถาบันพระปกเกล้า ผู้วิจัยเห็นว่าสถาบันพระปกเกล้าเป็นสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ เนื่องจาก
ความเป็นสถาบันที่จัดการอบรมและให้ความรู้ให้กับผู้บริหารส่วนราชการระดับต่างๆ ของประเทศไทย 
ผู้วิจัยจึงน าแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ในบทความนี้มาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
วิจัยในครั้งนี้ 
 2.6.1 ความหมายของการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ 
 การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (new public management) คือ การปรับเปลี่ยนการบริหาร
จัดการภาครัฐ โดยน าหลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพ
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ในการปฏิบัติราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยการน าเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชน
มาปรับใช้กับการบริหารงานภาครัฐ เช่น การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์การบริหารงานแบบมืออาชีพ 
การค านึงถึงหลักความคุ้มค่า การจัดการโครงสร้างที่กะทัดรัดและเน้นโครงสร้างที่เป็น การเปิดโอกาส
ให้เอกชนเข้ามาแข่งขันการให้บริการสาธารณะ การให้ความส าคัญต่อค่านิยมจรรยาบรรณวิชาชีพคุณธรรม
และจริยธรรม ตลอดทั้งการมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนโดยค านึงถึงคุณภาพเป็นส าคัญ 
 2.6.2 เหตุผลที่ต้องน าแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่มาใช้ 
 1) กระแสโลกาภิวัฒน์ ส่งผลให้สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศ เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องเพ่ิมศักยภาพและ
ความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยน เพ่ือตอบสนองความต้องการของระบบที่เปลี่ยนแปลงไป 
 2) ระบบราชการไทยมีปัญหาที่ส าคัญ คือ ความเสื่อมถอยของระบบราชการและการขาด
ธรรมาภิบาล ซ่ึงถ้าหากว่าภาครัฐไม่ปรับเปลี่ยนและพัฒนาการบริหารจัดการของภาครัฐเพ่ือไปสู่องค์กร
สมัยใหม่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ก็จะส่งผลบั่นทอนความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งยังเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตด้วย 
 ดังนั้น การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (new public management) จึงเป็นแนวคิดพ้ืนฐาน
ของการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบต่างๆ ของภาครัฐและยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ 
ที่เป็นรูปธรรม โดยมีแนวทางในการบริหารจัดการดังนี้ 
 1) การให้บริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน 
 2) ลดการควบคุมจากส่วนกลางและเพ่ิมอิสระในการบริหารให้แก่หน่วยงาน 
 3) การก าหนด การวัด และการให้รางวัลแก่ผลการด าเนินงานทั้งในระดับองค์กรและ
ระดับบุคคล 
 4) การสร้างระบบสนับสนุนทั้งในด้านบุคลากร (เช่น การฝึกอบรมระบบค่าตอบแทน
และระบบคุณธรรม) เทคโนโลยีเพ่ือช่วยให้หน่วยงานสามารถท างานได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ 
 5) การเปิดกว้างต่อแนวคิดในเรื่องของการแข่งขัน ทั้งการแข่งขันระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐด้วยกันและระหว่างหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานของภาคเอกชน ในขณะเดียวกันภาครัฐก็หันมา
ทบทวนตัวเองว่าสิ่งใดควรท าเองและสิ่งใดควรปล่อยให้เอกชนท า 
 2.6.3 แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
 หลักใหญ่ของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ คือ การเปลี่ยนระบบราชการที่เน้นระเบียบและขั้นตอน
ไปสู่การบริหารแบบใหม่ซึ่งเน้นผลส าเร็จและความรับผิดชอบ รวมทั้งใช้เทคนิคและวิธีการของเอกชน
มาปรับปรุงการท างาน 
 การจัดการภาครัฐแนวใหม่มีหลักส าคัญ 7 ประการ คือ 
 1) จัดการโดยนักวิชาชีพที่ช านาญการ (hands-on professional management) 
หมายถึง ให้ผู้จัดการมืออาชีพได้จัดการด้วยตัวเองด้วยความช านาญ โปร่งใส และมีความสามารถในการใช้
ดุลพินิจเหตุผลก็เพราะเมื่อผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแล้วก็จะเกิดความรับผิดชอบต่อการตรวจสอบ
จากภายนอก 
 2) มีมาตรฐานและการวัดผลงานที่ชัดเจน (explicit standards and measures of 
performance) ภาครัฐจะมีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายของผลงานและการตรวจสอบได้ก็ต่อเมื่อมีจุดมุ่งหมาย
ที่ชัดเจน 
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 3) เน้นการควบคุมผลผลิตที่มากขึ้น (greater emphasis on output controls) การใช้
ทรัพยากรต้องเป็นไปตามผลงานที่วัดได้เพราะเน้นผลส าเร็จมากกว่าระเบียบวิธี 
 4) แยกหน่วยงานภาครัฐออกเป็นหน่วยย่อยๆ (shift to disaggregation of units in the 
public sector) การแยกหน่วยงานใหญ่ออกเป็นหน่วยงานย่อยๆ ตามลักษณะสินค้าและบริการที่ผลิต 
โดยให้เงินสนับสนุนแยกกันและติดต่อกันอย่างเป็นอิสระ 
 5) เปลี่ยนภาครัฐให้แข่งขันกันมากขึ้น (shift to greater competition in the public 
sector) เป็นการเปลี่ยนวิธีท างานไปเป็นการจ้างเหมาและประมูลเหตุผลก็เพ่ือให้ฝ่ายที่เป็นปรปักษ์กัน (rivalry) 
เป็นกุญแจส าคัญที่จะท าให้ต้นทุนต่ าและมาตรฐานสูงขึ้น 
 6) เน้นการจัดการตามแบบภาคเอกชน (stress on private sector styles of 
management practice) เปลี่ยนวิธีการแบบข้าราชการไปเป็นการยืดหยุ่นในการจ้างและให้รางวัล 
 7) เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีวินัยและประหยัด (stress on greater discipline and 
parsimony in resource use) วิธีนี้อาจท าได้ เช่นการตัดค่าใช้จ่าย เพ่ิมวินัยการท างาน หยุดยั้งการเรียกร้อง
ของสหภาพแรงงาน และจ ากัดต้นทุนการปฏิบัติ เหตุผลก็เพราะต้องการตรวจสอบความต้องการใช้ทรัพยากร
ของภาครัฐและท างานมากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรน้อยลง (do more with less)  
 2.6.4 รูปแบบการน าการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในระบบราชการไทย 
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 เหตุผล
ในการตราพระราชบัญญัตินี้ คือ เพ่ือเป็นการปรับปรุงระบบบริหารราชการเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน
ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยก าหนดให้
การบริหารราชการแนวทางใหม่ต้องมีการก าหนดนโยบาย เป้าหมายและแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้สามารถ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละระดับได้อย่างชัดเจน มีกรอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เป็นแนวทางในการก ากับการก าหนดนโยบายและการปฏิบัติราชการ และเพ่ือให้กระทรวงสามารถ
จัดการบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ จึงก าหนดให้มีรูปแบบการบริหารใหม่โดยกระทรวงสามารถ
แยกส่วนราชการจัดตั้งเป็นหน่วยงานตามภาระหน้าที่ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและสอดคล้องกับเป้าหมาย
ของงานที่จะต้องปฏิบัติ และก าหนดให้มีกลุ่มภารกิจของส่วนราชการต่างๆ ที่มีงานสัมพันธ์กัน เพ่ือที่จะสามารถ
ก าหนดเป้าหมายการท างานร่วมกันได้และมีผู้รับผิดชอบก ากับการบริหารงานของกลุ่มภารกิจนั้น
โดยตรง เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว รวมทั้งให้มีการประสานการปฏิบัติงาน
และการใช้งบประมาณ เพ่ือที่จะให้การบริหารงานของทุกส่วนราชการบรรลุเป้าหมายของกระทรวงได้
อย่างมีประสิทธิภาพและลดความซ้ าซ้อน มีการมอบหมายงานเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
และสมควรก าหนดการบริหารราชการในต่างประเทศให้เหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติหน้าที่
และสามารถปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วและมีเอกภาพ โดยมีหัวหน้าคณะผู้แทนเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการบริหารราชการ นอกจากนี้สมควรให้มีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพ่ือเป็นหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบในการดูแลการจัดส่วนราชการและการปรับปรุงระบบการท างานของภาคราชการให้ มี
การจัดระบบราชการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 ในมาตรา 3/1 ได้ก าหนดให้การพัฒนาระบบราชการต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคม ความต้องการของประชาชนกล่าวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ ทันต่อการบริหาร
ราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและ



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

47 

ยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ 
การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน
การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ต้องค านึงถึงหลักการ
ตามวรรคหนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผยข้อมูลการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 2) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  2546 
ได้ก าหนดขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นไปตามหลักการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ดังนี้ 
 (1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
 (2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
 (3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 (4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
 (5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ 
 (6) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ 
 (7) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบและวัดผล
การปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดระบบการควบคุมตนเอง 
 3) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ พ.ศ. 2546-2550 ได้ก าหนดเป้าประสงค์หลัก
ของการพัฒนาระบบราชการไทย 4 ประการ 
 (1) พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนที่ดีขึ้น 
 (2) ปรับบทบาท ภารกิจ และขนาดให้มีความเหมาะสม 
 (3) ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการท างานให้อยู่ในระดับสูงเทียบเท่า
เกณฑ์สากล 
 (4) ตอบสนองต่อการบริหารปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 โดยก าหนดยุทธศาสตร์ 7 ด้าน เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ 1 การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการท างาน ประกอบด้วย 9 
มาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 2 การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย 4 
มาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 3 การรื้อปรับระบบการเงินและการงบประมาณ ประกอบด้วย 8 
มาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 4 การสร้างระบบบริหารงานบุคคลและค่าตอบแทนใหม่ ประกอบด้วย 7 
มาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 5 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม ประกอบด้วย 4 
มาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 6 การเสริมสร้างระบบราชการให้ทันสมัย ประกอบด้วย 4 มาตรการ 
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 ยุทธศาสตร์ 7 การเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ประกอบด้วย 6 
มาตรการ 
 4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (KPI: 
key performance indicators) โดยให้มีการประเมินการปฏิบัติราชการใน 2 องค์ประกอบ ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญและหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร100/ว 27 ลงวันที่ 
29 กันยายน 2552 เรื่อง มาตรฐานและแนวทางก าหนดความรู้ความสามารถตลอดจน ทักษะและสมรรถนะ
ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ คือ 
 (1) ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ 
 (2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 
 5) การบริหารราชการแบบบูรณาการ ซึ่งมีลักษณะส าคัญ คือ 
 (1) เป็นระบบบริหารจัดการในแนวราบ (horizontal management) ที่ใช้การบูรณาการ
การท างานของทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ ในลักษณะ พ้ืนที่–พันธกิจ–การมีส่วนร่วม (area–functional–
participation: A–F–P) ในทุกขั้นตอนของการท างาน เพ่ือสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางการพัฒนา 
(partnership) ในระดับจังหวัด ตลอดจนเพ่ือสร้างการท างานในลักษณะเครือข่าย (networking)  
 (2) เป็นระบบบริหารจัดการที่มีเป้าหมายที่การตอบสนองความต้องการของประชาชน
ผู ้ใช้บริการ (customer driven) ด้วยระบบงานที ่มุ ่งเน้นผลสัมฤทธิ ์ของงาน  (result–based) 
ด้วยมาตรฐานผลงานขั้นสูง (high performance output)  
 (3) เป็นระบบบริหารจัดการที่อยู่ภายใต้กรอบของบทบัญญัติและเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ และโครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน  รวมทั้งหลักการ
การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (good governance) แต่ได้รับการสนับสนุนทรัพยากร
ทางการบริหารที่จ าเป็นเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
 2.6.5 การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 
(พ.ศ. 2556-พ.ศ. 2561) 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556-พ.ศ. 2561) ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์
ที่สอดคล้องกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่โดยก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน มีเป้าหมาย
เพ่ือพัฒนางานบริการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจ 
ต่อคุณภาพการให้บริการ โดยออกแบบการบริการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทีเ่หมาะสมมาใช้เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้ง่ายและหลากหลายรูปแบบ เน้นการบริการเชิงรุก
ที่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่างภาครัฐและประชาชน การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จอย่างแท้จริง พัฒนาระบบ
การจัดการข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริการที่เป็นเลิศ เช่น 
 1) ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาระบบการเชื่อมโยงงานบริการซึ่งกันและกันและ
วางรูปแบบการให้บริการประชาชนที่สามารถขอรับบริการจากภาครัฐได้ทุกเรื่องโดยไม่ค านึงว่า
ผู้รับบริการจะมาขอรับบริการ ณ ที่ใด (no wrong door)  
 2) ยกระดับการด าเนินงานของศูนย์บริการร่วม (one stop service) ด้วยการเชื่อมโยง
และบูรณาการกระบวนงานบริการที่หลากหลายจากส่วนราชการต่างๆ มาไว้ ณ สถานที่เดียวกัน เพ่ือให้
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ประชาชนสามารถรับบริการได้สะดวก รวดเร็ว ณ จุดเดียว เช่น ศูนย์รับค าขออนุญาต ศูนย์ช่วยเหลือเด็ก
และสตรีในภาวะวิกฤต (one stop crisis center: OSCC) เป็นต้น 
 3) ส่งเสริมให้ส่วนราชการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้ในการให้บริการ
ประชาชน (e-service) เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้ง่ายขึ้น รวมทั้งพัฒนารูปแบบการบริการ
ที่ เปิดโอกาสให้ประชาชนเป็นผู้ เลือกรูปแบบการรับบริการที่ เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง 
(government you design) โดยน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ เช่น m-government ซึ่งให้บริการ
ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (mobile g2c service) ที่ส่งข้อมูลข่าวสารและบริการถึงประชาชน แจ้งข่าว
ภัยธรรมชาติข้อมูลการเกษตร ราคาพืชผล รวมทั้งการติดต่อและแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านสังคมเครือข่าย
ออนไลน์ (social network) เป็นต้น 
 4) ส่งเสริมให้มีเว็บกลางของภาครัฐ (web portal) เพ่ือเป็นช่องทางของบริการภาครัฐ
ทุกประเภท โดยให้เชื่อมโยงกับบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกหน่วยงานของภาครัฐ รวมถึง ข้อมูล 
ข่าวสาร องค์ความรู้ ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 
 5) ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการให้บริการประชาชนที่มีความเชื่อมโยงกันระหว่าง
หลายส่วนราชการ น าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศและการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยทบทวนขั้นตอน ปรับปรุงกระบวนงานหรือแก้ไข กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับที่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เกิดความคล่องตัวและเอ้ือต่อการแข่งขันของประเทศ 
 6) ส่งเสริมให้มีการน าระบบการรับประกันคุณภาพมาตรฐานการให้บริการ  (service 
level agreement) มาใช้ในภาครัฐ ซึ่งเป็นการก าหนดเงื่อนไขในการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ 
ที่มีต่อประชาชนโดยการก าหนดระดับการให้บริการซึ่งครอบคลุมการก าหนดลักษณะ ความส าคัญ
ระยะเวลา รวมถึงการชดเชยกรณีท่ีการให้บริการไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 
 7) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริการภาครัฐ โดยใช้ประโยชน์
จากบัตรประจ าตัวประชาชนในการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการให้บริการประชาชนตามวงจรชีวิต โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากบัตรสมาร์ทการ์ด (smart card) 
หรือเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 
 8) ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ค่านิยม และหล่อหลอม
การสร้างวัฒนธรรมองค์การให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตใจที่เอ้ือต่อการให้บริการที่ดี รวมถึง
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพการบริการโดยตรงมากข้ึน 
 9) ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ ยกระดับระบบการบริการประชาชน โดยการจ าแนกกลุ่ม
ผู้รับบริการ การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ เพ่ือให้สามารถน ามาปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการบริการได้อย่างจริงจัง เน้นการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ หลังจากได้รับ
การบริการและน าผลส ารวจความพึงพอใจมาวิเคราะห์ ศึกษา เปรียบเทียบ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ
การท างาน และเผยแพร่ผลการส ารวจให้ประชาชนทราบโดยอาจจัดตั้งสถาบันการส่งเสริมการให้บริการ
ประชาชนที่เป็นเลิศ (institute for citizen-centered service excellence) เพ่ือท าหน้าที่ในการส ารวจ
ความคิดเห็น วิเคราะห์ ติดตาม เสนอแนะการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริการประชาชน
แก่ส่วนราชการต่างๆ 
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 10) ส่งเสริมให้ส่วนราชการ มีการพัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียน และแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนอย่างจริงจัง โดยเน้นการจัดการเชิงรุก  มีการรวบรวมหลักเกณฑ์
และกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐาน ตอบสนองทันท่วงที สามารถติดตาม
เรื่องร้องเรียนได้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของการให้บริการ  รวมไปถึงการมีฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศในการเชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
 11) วางหลักเกณฑ์แนวทางและกลไกการช่วยเหลือเยียวยาเมื่อประชาชนได้รับ
ความไม่เป็นธรรมหรือได้รับความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดของการด าเนินการของภาครัฐ  
และปัญหาที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือปัญหาอ่ืนๆ ที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความ
เป็นมืออาชีพ มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสู่องค์การแห่งความเป็นเลิศ โดยเน้น
การจัดโครงสร้างองค์การที่มีความทันสมัย กะทัดรัด มีรูปแบบเรียบง่าย (simplicity) มีระบบการท างาน
ที่คล่องตัว รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการท างาน เน้นการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (creativity) 
พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลาลากรในองค์การเน้นการ ท างานที่มีประสิทธิภาพ สร้างคุณค่าในการปฏิบัติ
ภารกิจของรัฐ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่างๆ และสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน เช่น 
 1) ปรับปรุงหน่วยงานราชการ ให้มีความเหมาะสมกับภารกิจที่รับผิดชอบ ลดความซ้ าซ้อน 
มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูง สามารถปรับตัวได้อย่างต่อเนื่อง ตอบสนองต่อบทบาทภารกิจหรือบริบท
ในสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 2) ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ ให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และจัดการความรู้
อย่างเป็นระบบ เพ่ือก้าวไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 3) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล 
โดยมุ่งเน้นให้การน าองค์การเป็นไปอย่างมีวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม การวางแผนยุทธศาสตร์
และผลักดันสู่การปฏิบัติ การให้ความส าคัญกับประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัว การส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มและ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลสารสนเทศอย่างแท้จริงและท างานโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์
เป็นส าคัญ 
 4) ส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานของรัฐ ไปสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-government)  
 5) น าเทคโนโลยีมาใช้ภายในองค์การเพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น ยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน สร้างความโปร่งใส
ในการด าเนินงานและให้บริการ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานแบบส านักงานเสมือนจริง (virtual 
office) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและประหยัดค่าใช้จ่าย 
 6) ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 
(government website standard) และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงหน่วยงานของรัฐ (connected 
government) ที่สมบูรณ์แบบเพ่ือก้าวไปสู่ระดับมาตรฐานสากล 
 7) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานหลัก โดยการจัดระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการให้บริการ 
ภาครัฐ และพัฒนาระบบสารสนเทศบนโครงสร้างพ้ืนฐานหลักที่ทางภาครัฐพัฒนาขึ้น ได้แก่ระบบเครือข่าย
สารสนเทศภาครัฐ (government information network: GIN) และเครื่องแม่ข่าย (government 
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cloud service: G–Cloud) เพ่ือลดค่าใช้จ่าย ทรัพยากรและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 8) น ากรอบแนวทางมาตรฐาน การแลกเปลี่ยนข้อมูลแห่งชาติ (thailand e-government 
interoperability framework: TH e-GIF) มาใช้ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐ เพ่ือให้สามารถ
แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 9) พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การภาครัฐให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง  
ส่วนราชการด้วยกันในลักษณะโครงข่ายข้อมูลที่เชื่อมต่อถึงกัน เพ่ือให้กระบวนการท างานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นและส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการในระดับต่างๆ  เพื่อสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่ส าคัญ
ต่อการบริหารราชการแผ่นดินและการตัดสินใจไปยังศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) เพ่ือให้เกิด
การตัดสินใจบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่มีความเป็นปัจจุบันและถูกต้อง 
 10) ส่งเสริมให้ส่วนราชการ มีแผนการบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินงาน (business 
continuity plan) เพ่ือให้สามารถเตรียมความพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทันท่วงที  โดยก าหนด
แนวทางขั้นตอนการช่วยเหลือ การซักซ้อมและการประชาสัมพันธ์รวมทั้งก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
และสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (crisis management center) ในการบริหาร
จัดการสภาวะวิกฤตแต่ละประเภท ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
 11) วางแผนก าลังคนเชิงยุทธศาสตร์ (strategic workforce plan) ให้มีความเหมาะสม 
ไม่เป็นภาระต่องบประมาณของประเทศพัฒนาและบริหารก าลังคนเพ่ือเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากร
และประสิทธิภาพของระบบราชการ สร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ (career path) สามารถรองรับ
ต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการ รวมทั้งการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ประเทศไปสู่การปฏิบัติ 
 12) ส่งเสริมให้มีการวางระบบเตรียมความพร้อมเพ่ือทดแทนบุคลากร เช่น แผนการสืบทอด
ต าแหน่ง (succession plan) เป็นต้น ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวและเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถ
เข้าสู่ระบบราชการได้โดยง่ายมากขึ้นในทุกระดับ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชน (talent mobility) ซึ่งสามารถเชื่อมโยงได้ทั้งสองทางจากภาครัฐไปสู่ภาคเอกชน
และจากภาคเอกชนไปสู่ภาครัฐ 
 13) ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐให้ความส าคัญต่อการเพิ่มผลิตภาพ  (productivity) 
ในการปฏิบัติราชการโดยเฉพาะการวัดผลการปฏิบัติงานในเชิงเปรียบเทียบอ้างอิงกับเกณฑ์มาตรฐาน
และ/หรือแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ รวมถึงปรับปรุงการท างานโดยน าเทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับการเพ่ิม
ผลผลิตมาใช้ มุ่งขจัดความสูญเปล่าของการด าเนินงานในทุกกระบวนการ ตัดกิจกรรมที่ไม่มีประโยชน์  
หรือไม่มีการเพ่ิมคุณค่าในกระบวนการออกไป เพ่ิมความยึดหยุ่นขององค์การด้วยการออกแบบกระบวนการ
ใหม่ และปรับปรุงกระบวนการเพ่ือสร้างคุณค่าในการปฏิบัติงาน เช่น การบริหารจัดการเพ่ือลดความ
สูญเสีย (lean management) เป็นต้น 
 14) ส่งเสริมให้มีการน ารูปแบบการใช้บริการร่วมกัน (shared services) เพ่ือประหยัด
ทรัพยากร ลดค่าใช้จ่าย ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานของรัฐ
โดยรวมกิจกรรมหรือกระบวนงานลักษณะ/ประเภทเดียวกัน (common process) ซึ่งเดิมต่างหน่วยงาน
ต่างด าเนินงานเองเข้ามาไว้ในศูนย์บริการร่วมโดยเฉพาะงานสนับสนุน (back office) ได้แก่ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบการเงินการคลังและระบบบุคลากร เป็นต้น 
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 15) ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ จะต้องค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
(social responsibility) เพ่ือให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน และความสงบและ
ปลอดภัยของสังคมส่วนรวม รวมทั้งสนับสนุน เสริมสร้างพัฒนา และสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมและ
ชุมชนเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์
สูงสุด มีเป้าหมายเพ่ือวางระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์ของราชการอย่างครบวงจร โดยค านึงถึงค่าใช้จ่าย
ที่ผูกมัด/ผูกพันติดตามมา (ownership cost) เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือสร้างมูลค่าเพ่ิม สร้างโอกาส
และสร้างความมั่นคงตามฐานะเศรษฐกิจของประเทศ ลดความสูญเสียสิ้นเปลืองและเปล่าประโยชน์ รวมทั้ง
วางระบบและมาตรการที่จะมุ่งเน้นการบริหารสินทรัพย์เพ่ือให้เกิดผลตอบแทนคุ้มค่า สามารถลดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายโดยรวมมีต้นทุนที่ต่ าลง และลดความต้องการของสินทรัพย์ใหม่ที่ไม่จ าเป็น เช่น ส่งเสริมให้มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสินทรัพย์และบูรณาการเข้ากับระบบบริหารจัดการทรัพยากรขององค์การ 
(enterprise resource planning: ERP) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์และการบริหารจัดการ
องค์การโดยรวม และการลดต้นทุนโดยจัดให้มีระบบและข้อมูลเพ่ือให้หน่วยราชการใช้ประกอบการวัดและ
วิเคราะห์การใช้สินทรัพย์เพ่ือให้เกิดผลิตภาพ (asset productivity) และเกิดประโยชน์สูงสุด (asset utilization) 
เป็นต้น 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ มีเป้าหมาย
เพ่ือส่งเสริมการท างานร่วมกันภายในระบบราชการด้วยกันเองเพ่ือแก้ปัญหาการแยกส่วนในการปฏิบัติงาน 
ระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการวางระบบความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่างราชการบริหาร
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบของการประสานความร่วมมือที่หลากหลายภายใต้
วัตถุประสงค์เดียวกัน คือ น าศักยภาพเฉพาะของแต่ละหน่วยงานมาสร้างคุณค่าให้กับงานตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดเพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของประเทศ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น 
 1) วางระบบการบริหารงานแบบบูรณาการในยุทธศาสตร์ส าคัญของประเทศ  (cross 
functional management system) ตามห่วงโซ่แห่งคุณค่า (value chains) ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่
ต้นน้ า กลางน้ า จนกระทั่งปลายน้ า รวมทั้งก าหนดบทบาทภารกิจให้มีความชัดเจนว่าใครมีความรับผิดชอบ
ในเรื่องหรือกิจกรรมใด ตลอดจนการจัดท าตวัชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (joint kpis)  
 2) การออกแบบโครงสร้างและระบบบริหารงานราชการใหม่ในรูปแบบของหน่วยงาน
รูปแบบพิเศษ เพื่อให้สามารถรองรับการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ส าคัญของประเทศที่ต้องอาศัย
การด าเนินงานที่มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ยึดติดกับโครงสร้างองค์การและระบบราชการแบบเดิม 
 3) ปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณให้มีลักษณะแบบยึดยุทธศาสตร์และเป้าหมายร่วม
เป็นหลักเพ่ือให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส าคัญของประเทศและการบริหารงานแบบบูรณาการ 
 4) พัฒนารูปแบบและวิธีการท างานของภาครัฐในระดับต่างๆ (multi-level governance) 
ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นโดยเน้นการยึดพ้ืนที่เป็นหลัก เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือประสานสัมพันธ์กันในการปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เกิดความคุ้มค่าและไม่เกิดความซ้ าซ้อนและปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณ ให้เป็นแบบยึดพ้ืนที่เป็นตัวตั้ง 
(area-based approach) รวมทั้งวางเงื่อนไขการจัดสรร งบประมาณให้กระทรวง/กรมต้องสนับสนุน
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในสัดส่วนวงเงินงบประมาณท่ีเหมาะสม 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกันระหว่าง
ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน มีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานราชการทบทวนบทบาทและภารกิจ
ของตนให้มีความเหมาะสม โดยให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน มุ่งเน้นการพัฒนารูปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับภาคส่วนอ่ืน การถ่ายโอนภารกิจบางอย่างที่ภาครัฐไม่จ าเป็น ต้องด าเนินงานเอง
ให้ภาคส่วนอ่ืน รวมทั้งการสร้างความร่วมมือหรือความเป็นภาคีหุ้นส่วน (partnership) ระหว่างภาครัฐและ
ภาคส่วนอื่น เช่น 
 1) ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือในรูปภาคีหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับเอกชน (public-
private-partnership: PPP) เพื่อให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะในด้านต่างๆ 
ที่จ าเป็นของประเทศที่ต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก และภาครัฐยังไม่สามารถด าเนินการได้เพียงพอ
กับความต้องการของประชาชน ได้รับการสนับสนุนกลไกการด าเนินการแบบ ร่วมลงทุนกับภาคเอกชน
ด้วยความชัดเจน โปร่งใส และเกิดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ให้มีการลงทุนที่ซ้ าซ้อน 
มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการลงทุน
ของเอกชนร่วมในกิจการของรัฐ ตลอดจนให้มีหน่วยงานรับผิดชอบก าหนดมาตรฐานส่งเสริมสนับสนุน
การร่วมลงทุน เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินและการคลังของประเทศในระยะยาว 
 2) เปิดให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาแข่งขันกันเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะแทนภาครัฐ 
(contestability) ในภารกิจของภาครัฐที่ภาครัฐไม่จ าเป็นต้องด าเนินการเองและภาคเอกชนสามารถ
ด าเนินการแทนได้ โดยสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีผ่านกลไกตลาด เพ่ือให้ภาคเอกชนสามารถ
เข้ามาแข่งขันได้โดยง่าย รวมทั้งป้องกันและลดปัญหาการผูกขาดในระยะยาวตลอดจนท าให้ภาครัฐ
สามารถปรับเปลี่ยนบทบาทของตนให้เป็นผู้ก าหนดมาตรฐานและระดับการให้บริการ รวมทั้งติดตามตรวจสอบ
การด าเนินงานของภาคเอกชนให้เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีวางไว้ได้อย่างแท้จริง 
 3) เปิดให้องค์กรภาคประชาสังคมและชุมชนสามารถเข้ามาเป็นผู้จัดบริการสาธารณะแทน
ภาครัฐ โดยอาศัยการจัดท าข้อตกลงร่วมในรูปแบบการด าเนินงานในลักษณะหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐ
กับภาคประชาสังคมและชุมชน ซึ่งมีเป้าหมายของข้อตกลงอยู่ที่การร่วมกันด าเนินภารกิจจัดบริการ
สาธารณะแก่ประชาชนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
 4) พัฒนารูปแบบและแนวทางการบริหารงานแบบเครือข่าย (networked governance) 
โดยการปรับเปลี่ยนบทบาท โครงสร้าง และกระบวนการท างานขององค์กรภาครัฐให้สามารถเชื่อมโยง
การท างานและทรัพยากรต่างๆ ของหน่วยงาน ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้เกิด
การพ่ึงพากันในรูปแบบพันธมิตร มีการบริหารงานแบบยืดหยุ่น เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ มีการตัดสินใจที่รวดเร็ว
ทันต่อสถานการณ์ เชื่อมโยงระบบการท างานระหว่างองค์กรได้ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน มีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมและวางกลไกให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการท างานของทางราชการ ตลอดจนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และมาตรการในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม เช่น 
 1) เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดยการพัฒนาระบบการตรวจสอบสาธารณะ (public 
scrutiny) และผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก (independent assessor) ที่ผ่านการฝึกอบรมและได้รับ
การรับรองเข้ามาด าเนินการสอดส่องดูแลและสอบทานกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ รวมทั้ง
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วางกลไกสนับสนุนให้ด าเนินการจัดท าราคากลางและข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
 2) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบในเรื่องการทุจริต
คอร์รัปชันในเชิงรุก รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือวัดระดับความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน 
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพ่ือเข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน มีเป้าหมายเพ่ือเตรียมความพร้อมของระบบราชการไทยเพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
รวมทั้งประสานพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกันในการส่งเสริมและยกระดับธรรมาภิบาลในภาครัฐ
ของประเทศสมาชิกอาเซียน อันจะน าไปสู่ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางการเมือง และความเจริญ
ผาสุกของสังคมร่วมกัน 
 
2.7 ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
 ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้วถึง 18 ฉบับ ทุกฉบับมีหลักการที่ตรงกันประการหนึ่ง คือ 
ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจสูงสุดที่เรียกว่าอ านาจอธิปไตย แม้ว่าในอดีตที่ผ่านมาประชาชนไทยจะ
มิได้มีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองเท่าที่ควร แต่เมื่อกระแสการเป็นประชาธิปไตยของโลก ได้เข้าสู่
ประเทศไทยก็ท าให้ประชาชนรู้ถึงการที่ตนควรมีสิทธิ เสรีภาพ และมีส่วนร่วมในทางการเมืองมากขึ้น 
น ามาสู่การปฏิรูประบบการเมืองไทยที่เห็นได้ชัดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
ต่อเนื่องมาจนถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
เป็นอย่างมาก 
 2.7.1 ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 การมีส่วนร่วม (participation) ตามพจนานุกรมอังกฤษฉบับอ๊อกฟอร์ด ได้ให้ค านิยามไว้ว่า
เป็นการมีส่วน (ร่วมกับคนอ่ืน) ในการกระท าบางอย่างหรือบางเรื่อง ค าว่า “การมีส่วนร่วม” โดยมากมักจะใช้
ในความหมายตรงข้ามกับค าว่า การเมินเฉย (apathy) ฉะนั้น ค าว่าการมีส่วนร่วมตามความหมายข้างต้น 
จึงหมายถึง การที่บุคคลกระท าการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือในประเด็นที่บุคคลนั้นสนใจไม่ว่าเขาจะได้ปฏิบัติการ
เพ่ือแสดงถึงความสนใจอย่างจริงจังหรือไม่ก็ตาม และไม่จ าเป็นที่บุคคลนั้นจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมนั้นโดยตรงก็ได้ แต่การมีทัศนคติ ความคิดเห็น ความสนใจ ห่วงใยก็เพียงพอแล้วที่จะเรียกว่า
เป็นการมีส่วนร่วมได้ และยังได้ให้ค าจ ากัดความของการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยว่า การมีส่วนร่วม
ของประชาชน หมายถึง การที่กลุ่มประชาชนหรือขบวนการที่สมาชิกของชุมชนที่กระท าการออกมา
ในลักษณะของการท างานร่วมกันที่จะแสดงให้เห็นถึงความต้องการ และความสนใจร่วม มีความต้องการ
ที่จะบรรลุถึงเป้าหมายร่วมทางเศรษฐกิจและสังคมหรือการเมืองหรือการด าเนินการร่วมกันเพ่ือให้เกิดอิทธิพล
ต่อรองอ านาจ มติมหาชนไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรือการด าเนินการเพ่ือให้เกิดอิทธิพล
ต่อรองอ านาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ รวมทั้งการปรับปรุงสถานภาพทางสังคมในกลุ่มชุมชน 
 นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้นิยามค าว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ ดังนี้  
 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล (2549, หน้า 45) กล่าวถึง การมีส่วนร่วมในระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมว่า หมายถึง การที่อ านาจในการตัดสินใจไม่ควรเป็นของกลุ่มคนจ านวนน้อย
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แต่อ านาจควรได้รับการจัดสรรในระหว่างประชาชน เพ่ือทุกๆ คนได้มีโอกาสที่จะมีอิทธิพลต่อกิจกรรม
ส่วนรวม 
 คนึงนิจ ศรีบัวเอ่ียม และคนอื่นๆ (2545, หน้า 31) ให้ความหมาย การมีส่วนร่วมของประชาชน  
(public participation) หมายถึง การกระจายโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหาร
เกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ร่วมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน โดยการให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็น ให้ค าแนะน าปรึกษา  
ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติรวมตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน 
 ปัทมา สูบก าปัง (2552, หน้า 19) ได้สรุปความหมาย ของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้
ในรายงานการศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ หมายถึง 
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิในกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในด้านการให้และรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
การให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การร่วมตัดสินใจทั้งในขั้นตอนการริเริ่มนโยบาย การจัดท าแผนงาน
โครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งการปฏิบัติ การติดตามและประเมินผล
ตามนโยบายแผนงานโครงการหรือกิจกรรมนั้น 
 การมีส่วนร่วมของประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-
2529) เป็นต้นมา และรัฐได้ใช้การมีส่วนร่วมนี้เป็นเครื่องมือให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการของรัฐ  
โดยที่ค าจ ากัดความของการมีส่วนร่วมมีจ านวนมากแต่ก็ไปในทิศทางเดียวกันทั้งในแง่การเมืองการ
ปกครองที่เห็นว่าการเข้ามามีส่วนร่วมของชาวชนบทเป็นกระบวนการเรียนรู้ซึ่งกันและกันของทุกฝ่ายและ
ยังอาจเป็นการปูพ้ืนฐานมั่นคงส าหรับวิวัฒนาการไปสู่การปกครองตนเองของท้องถิ่นได้ในบั้นปลายและ
ได้กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าเริ่มต้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่แต่ละคน มี
ผลประโยชน์เกี่ยวข้องและสนใจเป็นเรื่องๆ ไป เช่น การสร้างแหล่งกักเก็บน้ าฝนการศึกษาการสาธารณสุข
เป็นต้น ข้อส าคัญกิจกรรมเหล่านี้จะต้องสัมพันธ์กับปัญหาและความต้องการของชาวบ้าน 
 การมีส่วนร่วมยังอธิบายได้ในหลายมิติทั้งในแง่ของมิติความลึกท้ังในเชิงกว้าง 
 1) การมีส่วนร่วมในความหมายที่แคบคือการพิจารณาถึงการมีส่วนช่วยเหลือ โดยสมัครใจ
โดยประชาชนต่อโครงการใดโครงการหนึ่งของโครงการสาธารณะต่างๆ ที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาชาติ
แต่ไม่ได้หวังว่าจะให้ประชาชนเปลี่ยนแปลงโครงการหรือวิจารณ์เนื้อหาของโครงการ 
 2) การมีส่วนร่วมในความหมายที่กว้าง หมายถึง การให้ประชาชนในชนบทรู้สึกตื่นตัว
เพ่ือที่จะทราบถึงการรับความช่วยเหลือและตอบสนองต่อโครงการพัฒนาขณะเดียวกันก็สนับสนุน
ความคิดริเริ่มของคนในท้องถิ่น 
 3) ในเรื่องของการพัฒนาชนบทการมีส่วนร่วม คือ การให้ประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้อง
ในกระบวนการตัดสินใจกระบวนการด าเนินการและร่วมรับผลประโยชน์จากโครงการพัฒนา นอกจากนี้ 
ยังเกี่ยวข้องกับความพยายามที่จะประเมินผลโครงการนั้นๆ ด้วย 
 4) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนานั้นอาจเข้าในอย่างกว้างๆ  ได้ว่า คือ 
การที่ประชาชนได้เข้าร่วมอย่างแข็งขันในกระบวนการตัดสินใจต่างๆ ในเรื่องที่จะมีผลกระทบต่อเขา 
 5) การมีส่วนร่วมในชุมชน หมายถึง การที่ประชาชนจะมีทั้งสิทธิและหน้าที่ที่จะเข้าร่วม
ในการแก้ปัญหาของเขา โดยมีความรับผิดชอบมากขึ้นในการที่จะส ารวจตรวจสอบความจ าเป็นในเรื่องต่างๆ 
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การระดมทรัพยากรท้องถิ่น และเสนอแนวทางแก้ไขใหม่ๆ เช่นเดียวกับการก่อตั้งและด ารงรักษา
องค์กรต่างๆ ในท้องถิ่น 
 6) การมีส่วนร่วมนั้นจะต้องเป็นกระบวนการด าเนินการอย่างแข็งขัน ซึ่งหมายถึงว่า
บุคคลหรือกลุ่มที่มีส่วนร่วมนั้นได้เป็นผู้มีความริเริ่มและได้มุ่งใช้ความพยายาม ตลอดจนความเป็นตัว
ของตัวเองท่ีจะด าเนินการตามความริเริ่มนั้น 
 7) การมีส่วนร่วมคือการที่ได้มีการจัดการที่จะใช้ความพยายามที่จะเพิ่มความสามารถ
ที่จะควบคุมทรัพยากรและระเบียบในสถาบันต่างๆ ในสภาพสังคมนั้นๆ ทั้งนี้ โดยกลุ่มที่ด าเนินการและ
ความเคลื่อนไหวที่จะด าเนินการนี้ไม่ถูกควบคุมโดยทรัพยากรและระเบียบต่างๆ 
 อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันมีผู้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมที่ท าให้เข้าใจง่ายขึ้น คือ กระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการสื่อสารสองทางที่มีเป้าหมายโดยรวมเพื่อที่จะให้เกิด
การตัดสินใจที่ดีขึ้น และได้รับการสนับสนุนจากสาธารณชน ซึ่งเป้าหมายของกระบวนการการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ก็คือ การให้ข้อมูลต่อสาธารณชน และให้สาธารณชนแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ
ที่น าเสนอหรือนโยบายรัฐ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดส าหรับทุกๆ  คน 
ของเคลตัน เจมส์ แอล (Creighton James L., 2002, p. 19) นอกจากนั้น การมีส่วนร่วมของประชาชน
ยังจัดเป็นรูปแบบหนึ่งของแนวความคิดในการกระจายอ านาจจากส่วนกลางมาสู ่ส่วนท้องถิ่น 
เพราะประชาชนในท้องถิ่นคือผู้ที่รู้ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นตนเองดีกว่าผู้อ่ืน การมีส่วนร่วม
ของประชาชนจึงเป็นการเปิดกว้างในความคิดเห็นโดยการสื่อสารสองทางในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับประชาชน ซึ่งในแต่ละประเด็นนั้นไม่สามารถใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งมาตัดสินใจได้ในลักษณะเดียวกัน 
 2.7.2 เงื่อนไขพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 เงื่อนไขพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนมี 3 ประการ คือ 
 1) ต้องมีอิสรภาพ หมายถึง ประชาชนมีอิสระที่จะเข้าร่วมหรือไม่ก็ได้  การเข้าร่วม
ต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจการถูกบังคับให้ร่วมไม่ว่าจะในรูปแบบใดไม่ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วม 
 2) ต้องมีความเสมอภาคประชาชนที่เข้าร่วมในกิจกรรมใดจะต้องมีสิทธิเท่าเทียม
กับผู้เข้าร่วมคนอ่ืนๆ 
 3) ต้องมีความสามารถประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายจะต้องมีความสามารถพอที่จะเข้าร่วม
ในกิจกรรมนั้นๆ หมายความว่า ในบางกิจกรรมแม้จะก าหนดว่าผู้เข้าร่วมมีเสรีภาพและเสมอภาค แต่กิจกรรม
ที่ก าหนดไว้มีความซับซ้อนเกินความสามารถของกลุ่มเป้าหมายการมีส่วนร่วมย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ มิเช่นนั้น
จะต้องเสริมสร้างความสามารถของประชาชนให้มีความสามารถเข้ามีส่วนร่วมได้ 
 2.7.3 องค์ประกอบของการมีส่วนร่วม 
 องค์ประกอบของการมีส่วนร่วมมี 3 ด้าน คือ 
 1) ต้องมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายชัดเจน การให้ประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมหนึ่งๆ 
จะต้องมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเป็นไปเพ่ืออะไรผู้เข้าร่วมจะได้ตัดสินใจถูกว่าควรเข้าร่วม
หรือไม ่
 2) ต้องมีกิจกรรมเป้าหมาย การให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วม โดยที่ต้องระบุลักษณะ
ของกิจกรรมว่ามีรูปแบบและลักษณะอย่างไร เพ่ือที่ประชาชนจะได้ตัดสินใจว่าควรเข้าร่วมหรือไม่ 
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 3) ต้องมีบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมายการให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วม โดยระบุกลุ่มเป้าหมาย 
อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปกลุ่มบุคคลเป้าหมายมักถูกจ ากัดโดยกิจกรรมและวัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วม
อยู่แล้วโดยพื้นฐาน 
 ทั้งนี้ มักพิจารณาผู้เข้าร่วมจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้อาจได้รับ
ผลกระทบทั้งทางบวกและลบหรือเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งผู้สนใจอีกด้วย 
 ดังนั้น การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงมีอยู่ในเกือบทุกกิจกรรมของสังคม ขึ้นอยู่กับความสนใจ
และประเด็นในการพิจารณา แต่มีเงื่อนไขพ้ืนฐานในการมีส่วนร่วมว่าประชาชนต้องมีอิสรภาพ ความเสมอภาค 
และความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมต้องมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย 
ต้องมีกิจกรรมเป้าหมายและต้องมีกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ เพ่ือให้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนด าเนิน
ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 การมีส่วนร่วมของประชาชน (public participation) จึงเป็นการกระจายโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากร
ของชุมชนและของชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน โดยการให้ข้อมูล
แสดงความคิดเห็น ให้ค าแนะน าปรึกษา ร่วมวางแผนร่วมปฏิบัติตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความส าคัญในการสร้างประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนและส่งเสริม
ธรรมาภิบาลตลอดจนการบริหารงาน หากการมีส่วนร่วมของประชาชนมากข้ึนก็จะช่วยให้มีการตรวจสอบ
การท างานของผู้บริหารและท าให้ผู้บริหารมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการป้องกัน
นักการเมืองจากการก าหนดนโยบายที่ไม่เหมาะสมกับสังคมนั้นๆ นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมของประชาชน
ยังเป็นการสร้างความมั่นใจว่าเสียงของประชาชนจะมีคนรับฟัง อีกทั้งความต้องการหรือความปรารถนา
ของประชาชนก็จะได้รับการตอบสนอง 
 2.7.4 ระดับขั้นและเครื่องมือของระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 ระดับขั้นของการมีส่วนร่วมมีหลายระดับและนักวิชาการต่างๆ ได้ก าหนดไว้หลากหลาย
แต่ในสาระส าคัญมีความคล้ายกัน ซึ่งจะขอน าเสนอโดยสังเขปดังนี้  โคเฮน และอัพฮอฟฟ์ (Cohen & 
Uphoff, 1980, pp. 219-222) ได้จ าแนกการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ระดับ คือ 
 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (decision making) 
 2) การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ (implementation) 
 3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (benefit) 
 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (evaluation) 
 การให้ประชาชนมีส่วนร่วมนั้นสามารถท าได้ในหลายระดับขึ้นอยู่กับรัฐบาลแต่ละยุคว่าจะให้
ความส าคัญต่อประชาชนมากน้อยต่างกัน คือ 
 1) ประชาชนเป็นผู้ใช้อ านาจ หมายถึง ให้ประชาชนเข้าจัดการหรือด าเนินการเอง
โดยไม่มีการติดต่อกับรัฐบาลก่อน ซึ่งอาจมีการโต้ตอบจากรัฐบาล ตัวอย่างเช่น การเดินขบวนการเข้ายึดสถานที่
ของทางราชการเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม เป็นต้น ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชน
กับอ านาจของรัฐบาลมีความสัมพันธ์เชิงลบต่อกัน กล่าวคือ ถ้าประชาชนมีส่วนร่วมมากรัฐบาลก็จะมีอ านาจ
น้อยลงหรือในทางกลับกัน 
 2) ประชาชนและรัฐบาลร่วมกันแก้ปัญหาโดยมีอ านาจเท่าเทียมกัน  ตัวอย่างเช่น
โครงการท าความสะอาดหมู่บ้านการสร้างถนนและขุดบ่อน้ าในหมู่บ้าน เป็นต้น 
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 3) ประชาชนเป็นที่ปรึกษา หมายถึงรัฐ บาลขอความคิดเห็นจากประชาชน และตั้งใจ
ที่จะกระท าการตามความเห็นนั้นแต่ก็ยังมีอ านาจที่จะไม่รับความคิดเห็นนั้นไปปฏิบัติ  ตัวอย่างเช่น 
การตั้งคณะกรรมการเพ่ือการประสานงานระหว่างประชาชนและส่วนราชการ การแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา 
และการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเฉพาะกลุ่ม เป็นต้น 
 4) ประชาชนแสดงความคิดเห็นรัฐบาลให้โอกาสประชาชนได้แสดงความคิดเห็น
ในบางเรื่องแต่มักจะไม่น าความเห็นไปปฏิบัติ และยังมีอ านาจที่จะไม่รับฟังความคิดเห็นนั้น ตัวอย่างเช่น
การประชุมใหญ่ที่ให้โอกาสประชาชนทุกคนได้แสดงความคิดเห็น และการขอความเห็นในกฎระเบียบ
ที่ก าลังจะน าออกมาใช้ 
 5) ประชาชนรับทราบเป็นการแถลงข่าวสาร และ/หรือ มติของรัฐบาลให้ประชาชนได้ทราบ 
ประชาชนอาจมีปฏิกิริยาโต้ตอบหรือไม่มีก็ได้ เช่น การแถลงถึงโครงการต่างๆ ที่รัฐบาลได้มีมติให้ด าเนินการ 
การริเริ่มกฎหมายต่างๆ และการเวนคืนที่ดินเป็นอาท ิ
 6) รัฐบาลใช้อ านาจ กล่าวคือ รัฐบาลใช้อ านาจจัดการโดยไม่แจ้งให้ประชาชนทราบ
ล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น การสืบสวนจับกุมผู้กระท าผิดกรณีต่างๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เป็นต้น 
 จากการศึกษาล าดับขั้นของการให้ประชาชนมีส่วนร่วมนั้น  พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจมีส่วนร่วมด าเนินการและมีส่วนร่วมสนับสนุน  ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น
มีหลายระดับ ขึ้นอยู่กับการให้ความส าคัญของรัฐบาลด้วย ซึ่งสามารถจัดล าดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
จากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  คือ ประชาชนเป็นผู้ใช้อ านาจ ประชาชนมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นที่ปรึกษา
ประชาชนแสดงความคิดเห็น ประชาชนรับทราบและรัฐบาลใช้อ านาจ 
 ทั้งนี้ การที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมในล าดับสูงขึ้นๆ ไปได้ จะต้องมีส่วนร่วมในล าดับล่างๆ ก่อน
จึงจะท าให้มีส่วนร่วม มีประสิทธิผล เพราะหากปราศจากข้อมูลประชาชนจะท าหน้าที่ร่วมให้ความเห็น 
ปรึกษาหารือ และร่วมตัดสินใจติดตามตรวจสอบหรือแสดงความคิดเห็นไม่ได้ นอกจากนี้ การให้ความคิดเห็น
ที่เหมาะสมอาจด าเนินการหลังจากได้มีเวลาศึกษาข้อมูลมาแล้ว รูปแบบการรับฟังความคิดเห็นมีหลาย
รูปแบบ อาทิ การส ารวจโดยแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ การรับฟังผ่านเวทีประชาชนผ่านวิทยุ โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ โทรศัพท์ จดหมายหรือกล่องรับความคิดเห็น เป็นต้น เพ่ือช่วยให้เข้าใจระดับขั้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและความแตกต่างของเครื่องมือส าคัญที่ใช้ในแต่ละระดับได้ง่ายยิ่งขึ้น 
 2.7.5 ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 1) คุณภาพของการตัดสินใจดีขึ้นเนื่องจากกระบวนการปรึกษาหารือกับสาธารณชน
จะช่วยสร้างความกระจ่างให้กับวัตถุประสงค์และความต้องการของโครงการหรือนโยบายและบ่อยครั้ง
ที่การมีส่วนร่วมของประชาชนน ามาสู่การพิจารณาทางเลือกใหม่ๆ ที่น่าจะเป็นค าตอบที่มีประสิทธิผลที่สุดได้ 
 2) ใช้ต้นทุนน้อยและลดความล่าช้าลง แม้ว่าการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
จะต้องใช้เวลาและมีค่าใช้จ่ายมากกว่าการตัดสินใจฝ่ายเดียว  แต่การตัดสินใจฝ่ายเดียวที่ไม่ค านึงถึง
ความต้องการแท้จริงของประชาชนนั้นอาจน ามาซึ่งการโต้แย้งคัดค้านหรือการฟ้องร้องกัน  อันท าให้
ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในระยะยาว เกิดความล่าช้าและความล้มเหลวของโครงการได้ในที่สุด 
 3) การสร้างฉันทามติการมีส่วนร่วมของประชาชนจะสร้างข้อตกลงและข้อผูกพันอย่างมั่นคง
ในระยะยาวระหว่างกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน ช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างกลุ่มต่างๆ ลดข้อโต้แย้ง
ทางการเมืองและช่วยให้เกิดความชอบธรรมต่อการตัดสินใจของรัฐบาล 
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 4) การน าไปปฏิบัติง่ายขึ้น การเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจท าให้ประชาชนมีความรู้สึก
ของการเป็นเจ้าของการตัดสินใจนั้น และทันทีที่การตัดสินใจได้เกิดขึ้นพวกเขาก็อยากเห็นผลในทางปฏิบัติ และ
ยังอาจเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันอย่างกระตือรือร้นอีกด้วย 
 5) การหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าอย่างรุนแรง เพราะการเปิดโอกาสให้ฝ่ายต่างๆ เข้ามา
แสดงความต้องการและข้อห่วงกังวลตั้งแต่เริ่มต้น โครงการจะช่วยลดโอกาสของการโต้แย้งและการแบ่งฝ่าย
ที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดการเผชิญหน้าอย่างรุนแรงได้ 
 6) การคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและความชอบธรรม เนื่องจากกระบวนการตัดสินใจ
ที่โปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม จะสร้างความน่าเชื่อถือต่อสาธารณชนและเกิด
ความชอบธรรม โดยเฉพาะเมื่อต้องมีการตัดสินใจในเรื่องท่ีมีการโต้แย้งกัน 
 7) การคาดการณ์ความห่วงกังวลและทัศนคติของสาธารณชน เพราะเมื่อเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องได้มาท างานร่วมกับสาธารณชนในกระบวนการมีส่วนร่วม พวกเขาจะได้รับรู้ถึงความห่วง
กังวลและมุมมองของสาธารณชนต่อการท างานขององค์กร ซึ่งจะท าให้เจ้าหน้าที่สามารถคาดการณ์
ปฏิกิริยาตอบสนองของสาธารณชนต่อกระบวนการและการตัดสินใจขององค์กรได้ 
 8) การพัฒนาภาคประชาสังคม ประโยชน์อย่างหนึ่งของการมีส่วนร่วมของประชาชน
คือ ท าให้ประชาชนมีความรู้ทั้งในส่วนของเนื้อหาโครงการและกระบวนการตัดสินใจของรัฐ รวมทั้ง
เป็นการฝึกอบรมผู้น าและท าให้ประชาชนได้เรียนรู้ทักษะการท างานร่วมกันเพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 2.7.6 พัฒนาการของการมีส่วนร่วมของประชาชนไทยในอดีต 
 ระยะแรกของการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย (พ.ศ. 2475-2519) 
เป็นยุคที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมทางการเมืองเพียงเล็กน้อย ขณะที่การมีส่วนร่วมรูปแบบอ่ืนๆ เกิดขึ้นน้อย 
และมักเป็นเรื่องของการปฏิวัติรัฐประหาร การประท้วงหรือเดินขบวน เช่น การมีส่วนร่วมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพ่ือเรียกร้องมหาวิทยาลัยคืนจากเหตุการณ์กบฏแมนฮัตตัน (พ.ศ. 2492) 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างขบวนการสันติภาพซึ่งมีเป้าหมายในการต่อต้านสงคราม (พ.ศ. 2495) 
การเดินขบวนประท้วงการเลือกตั้ง (พ.ศ. 2500) การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อต่อต้านรัฐบาล 
(14 ต.ค. 2516) การมีส่วนร่วมของผู้ใช้แรงงานในการเรียกร้องเรื่องค่าจ้างขั้นต่ า (พ.ศ. 2517) การมีส่วนร่วม
ของเกษตรกรในการเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินและการครอบครองที่ดิน (พ.ศ.  2517) 
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประท้วงรัฐบาล (พ.ศ. 2518– 2519)  
 ในระยะ 20 ปีต่อมา (พ.ศ. 2520–2539) การมีส่วนร่วมในทางการเมือง เนื่องจากประชาชน
กลุ่มต่างๆ ไม่พอใจรัฐบาลยังคงเกิดขึ้น เช่น การมีส่วนร่วมในการเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี  พลเอก
เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ลาออก (พ.ศ. 2523) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชาติไทย
ตามนโยบาย 66/23 และที่ส าคัญ คือ เหตุการณ์การมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือเรียกร้องให้มีการปฏิรูป
การเมืองในเดือนพฤษภาคม 2535 ซึ่งผู้น ากระบวนการและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท าให้พลังมวลชน
เพ่ิมมากขึ้น แต่ฝ่ายรัฐกลับใช้แนวปฏิบัติแบบเดิมๆ ท าให้เกิดการใช้ความรุนแรงจนน ามาซึ่งความสูญเสียชีวิต
และทรัพย์สินทั้งของประชาชนและของรัฐ เป็นผลให้รัฐสภาแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2539 โดยเพ่ิมเติมหมวด 12 ว่าด้วยการจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก าหนดให้มี
สภาร่างรัฐธรรมนูญซึ่งมีสมาชิก 2 ประเภท คือ ส.ส.ร. ซึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัด และส.ส.ร. ประเภท
นักวิชาการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการมสี่วนร่วมของประชาชนในการร่างรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA.%E0%B8%AA.%E0%B8%A3.&action=edit&redlink=1
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 ในระยะ 10 ปีต่อมา (2540–2549) เป็นยุคแรกของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม เพราะรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้ก าหนดเจตนารมณ์เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้
อย่างชัดเจน ตั้งแต่การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ร่วมให้ข้อมูล ปรึกษาหารือ ตัดสินใจ ติดตามตรวจสอบและ
ถอดถอนผู้ทุจริต ทั้งยังเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการทางนโยบาย มีการกระจายอ านาจ
ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับภาคประชาสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น และประชาชนเรียนรู้
ที่จะใช้การมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ โดยสันติวิธี จึงมีเหตุการณ์การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส าคัญ 
เช่น การเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน ซึ่งมีจ านวนถึง 16 ฉบับ การมีส่วนร่วมของกลุ่มประชาสังคม
เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้ยื่นฟ้องขอให้ศาลปกครองมีค าพิพากษาเพิกถอนพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดอ านาจสิทธิและประโยชน์ของบริษัท การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2548 
และพระราชกฤษฎีกาก าหนดเงื่อนไขเวลาการยกเลิกกฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2548 มีผลให้แผนการน า กฟผ. เข้ากระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ต้องมีอันยุติลง การมีส่วนร่วม
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การคัดค้านโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนบ่อนอก–
บ้านกรูด โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติและโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย–มาเลเซีย และมีหลายกรณีที่ประชาชน
ประสบความส าเร็จในการใช้สิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะจนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในการตัดสินใจของรัฐ เช่น โครงการพัฒนาลุ่มน้ าหนองหาร จังหวัดสกลนคร ที่ประชาชนร่วมกันจัดท า
แผนพัฒนาหนองหารและน าเสนอภาครัฐจนได้รับการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด เป็นต้น นอกจากนี้
ยังมีการรวมตัวกันของตัวแทนหน่วยงานจากภาครัฐ เอกชน ประชาชน สถาบันการศึกษา และปราชญ์
ชาวบ้าน ตั้งเป็นเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชัน (คปต.) ที่มีผลงานอันถือเป็นการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการตรวจสอบการทุจริตโดยแท้จริง 
 ต่อมาได้เกิดเหตุการณ์การมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ต้องจารึกไว้อีกเหตุการณ์หนึ่ง  คือ 
การที่ประชาชนจ านวนมากออกมาเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ลาออกจากต าแหน่ง แต่
ก็มีประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งยังคงให้การสนับสนุนรัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร อยู่ จนท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ส าคัญ คือ การยึดอ านาจการปกครองประเทศโดยคณะปฏิรูปการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 น าไปสู่การ
ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการออกเสียงลงประชามติ เพ่ือให้
ความเห็นชอบการน าร่างรัฐธรรมนูญมาใช้บังคับเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ในวันที่ 19 สิงหาคม 2550  
 2.7.7 สิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช 2550 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเป็นอย่างมาก เห็นได้จากการเพิ่มบทบัญญัติหมวด 7 ว่าด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมือง
โดยตรงของประชาชนเพื่อให้สิทธิแก่ประชาชนในกระบวนการทางเมืองต่างๆ ดังนี้ 
 1) การเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติในหมวด 3 และหมวด 5 โดยประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน ตามมาตรา 163  
 2) การเข้าชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่า 20,000 คน ตามมาตรา 164 เพ่ือร้องขอ
ต่อประธานวุฒิสภาให้วุฒิสภามีมติถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ได้แก่ นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรี 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครอง 
หรืออัยการสูงสุด รวมถึงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน และกรรมการ
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ตรวจเงินแผ่นดิน ผู้พิพากษาหรือตุลาการ พนักงานอัยการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง ออกจากต าแหน่ง 
ด้วยเหตุที่มีพฤติการณ์ 
 (1) ร่ ารวยผิดปกติ  
 (2) ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ 
 (3) ส่อว่ากระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
 (4) ส่อว่ากระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 
 (5) ส่อว่าจงใจใช้อ านาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างรุนแรง 
 3) การออกเสียงประชามติของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา 165 ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
 (1) คณะรัฐมนตรีเห็นว่า กิจการในเรื่องใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของ
ประเทศชาติหรือประชาชน 
 (2) กรณทีี่มีกฎหมายบัญญัติให้มีการออกเสียงประชามติ 
 นอกจากการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงแล้ว ประชาชนยังมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วม
ในกระบวนการต่างๆ เช่น 
 (1) สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน (ส่วนที่ 10) รับรองสิทธิของประชาชน
ในการรับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ (มาตรา 56) 
การได้รับข้อมูล ค าชี้แจงและเหตุผลจากหน่วยราชการก่อนการอนุญาตหรือการด าเนินโครงการ
หรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตหรือส่วนได้เสีย
ส าคัญอ่ืนใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว (มาตรา 57) รวมทั้งมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณา
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ
ของตน (มาตรา 58)  
 ก. สิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และได้รับแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว 
(มาตรา 59)  
 ข. สิทธิรวมตัวกันเพ่ือพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค (มาตรา 61)  
 ค. สิทธิติดตามและร้องขอให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ (มาตรา 62)  
 ง. เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม (ส่วนที่ 11) คุ้มครองเสรีภาพของบุคคล
ในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ (มาตรา 63) เสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหภาพ สหพันธ์ 
สหกรณ์กลุ่มเกษตรกร องค์การเอกชน องค์การพัฒนาเอกชน หรือหมู่คณะอ่ืน (มาตรา 64) และการจัดตั้ง
พรรคการเมือง (มาตรา 65)  
 จ. สิทธิชุมชน (ส่วนที่ 12) รับรองสิทธิของชุมชนในการอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ
การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ 
(มาตรา 66) สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพ
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สิ่งแวดล้อมเพ่ือให้ด ารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน (มาตรา 67)  
 ฉ. สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ (ส่วนที่ 13) ห้ามบุคคลใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
เพ่ือล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ 
หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอ านาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่ บัญญัติไว้
ในรัฐธรรมนูญนี้ (มาตรา 68) และให้สิทธิบุคคลในการต่อต้านโดยสันติวิธี  ซึ่งการกระท าใดๆ ที่เป็นไป
เพ่ือให้ได้มาซึ่งอ านาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ 
(มาตรา 69) เป็นการกระท าท่ีผิดบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
 ช. สิทธิมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น (หมวด 14) ได้แก่ สิทธิเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (มาตรา 284) สิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง (มาตรา 285) สิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภา
ท้องถิ่น เพ่ือให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น (มาตรา 286) ตลอดจน มีสิทธิมีส่วนร่วม
ในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 287)  
 นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยังมีบทบัญญัติ
หมวด 5 ว่าด้วยแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐส่วนที่ 10 แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ซึ่งก าหนดให้รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังต่อไปนี้ 
 (1) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
 (2) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตัดสินใจทางการเมือง 
การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจัดท าบริการสาธารณะ 
 (3) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ
ทุกระดับในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลายหรือรูปแบบอ่ืน 
 (4) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง และจัดให้มีกฎหมายจัดตั้ง
กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือช่วยเหลือการด าเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน  รวมทั้ง
สนับสนุนการด าเนินการของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถแสดง
ความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่ 
 (5) ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชน ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน
ได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
 2.7.8 ปัญหาที่เป็นอุปสรรคของการมีส่วนร่วม 
 1) เจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชนขาดการรับรู้เกี่ยวกับแนวคิด และความส าคัญ
ของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 2) โครงสร้างกฎหมายและกระบวนการนโยบาย ยังไม่เอ้ือต่อการมีส่วนร่วมอย่างเพียงพอ 
 3) การขาดแคลนผู้มีทักษะในการใช้เครื่องมือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 4) ปัญหาเรื่องวัฒนธรรมการเมืองและความพร้อมของประชาชน 
 5) ปัญหาด้านความพร้อมของภาครัฐ 
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 6) การไม่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนที่จะบอกให้ทราบว่าประชาชนมีส่วนร่วมแล้วหรือยัง
หรือหน่วยงานของรัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด ท าให้ผู้ปฏิบัติงาน
ไม่สามารถท างานให้ดีขึ้นได้ เพราะไม่มีมาตรฐานในการท างานที่ชัดเจน 
 โดยสรุป หลักการหรือองค์ประกอบส าคัญของค าว่าประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมได้ดังนี้  คือ 
การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเมืองและการบริหาร มีการกระจายอ านาจในการตัดสินใจและ
การจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ในระหว่างประชาชนให้เท่าเทียมกัน อ านาจในการตัดสินใจและการจัดสรร
ทรัพยากรต่างๆ นั้น จะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน มีการเพ่ิมการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน กล่าวคือ มีโครงสร้างการท างานที่สามารถตรวจสอบได้ มีความโปร่งใสและ
ค านึงถึงความต้องการทรัพยากรของผู้มีส่วนร่วมและความต้องการการมีส่วนร่วมของประชาชน มีทั้ง
ในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 
 เนื่องจาก ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
เป็นส าคัญ โดยที่การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการซึ่งประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(ผู้ที่ได้รับผลทั้งทางตรงทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบ ) มีโอกาสแสดงทัศนะและเข้าร่วม
ในกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งมีการน าความคิดเห็นดังกล่าวไป
ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายและการตัดสินใจของรัฐ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการ
สื่อสารในระบบเปิด กล่าวคือ เป็นการสื่อสารสองทางทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
ซึ่งประกอบไปด้วย การแบ่งสรรข้อมูลร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี
ในสังคม ทั้งนี้เพราะการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการเพ่ิมคุณภาพของการตัดสินใจ การลดค่าใช้จ่าย
และการสูญเสียเวลา เป็นการสร้างฉันทามติ และท าให้ง่ายต่อการน าไปปฏิบัติ อีกทั้งช่วยหลีกเลี่ยง
การเผชิญหน้าใน “กรณีที่ร้ายแรงที่สุด” ช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือและความชอบธรรม และช่วยให้ทราบ
ความห่วงกังวลของประชาชนและค่านิยมของสาธารณชน รวมทั้งเป็นการพัฒนาความเชี่ยวชาญและ
ความคิดสร้างสรรค์ของสาธารณชน 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความส าคัญในการสร้างประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน และส่งเสริม
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน หากการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้นเพียงใดก็จะช่วยให้มีการตรวจสอบ
การท างานของผู้บริหารและท าให้ผู้บริหารมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการป้องกัน
นักการเมืองจากการก าหนดนโยบายที่ไม่เหมาะสมกับสังคมนั้นๆ นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมของประชาชน
ยังเป็นการสร้างความมั่นใจว่าเสียงของประชาชนจะมีคนรับฟัง อีกทั้งความต้องการหรือความปรารถนา
ของประชาชนก็จะได้รับการตอบสนอง โดยหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
มีมากมายนับตั้งแต่หน่วยราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน และอ่ืนๆ 
 
2.8 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ 
 
 2.8.1 ความหมายของรูปแบบ  
 สมาน อัศวภูมิ (2551, หน้า 13) ได้กล่าวว่า แบบจ าลองหรือรูปแบบ หมายถึง แบบจ าลอง
อย่างง่ายหรือย่อส่วน (simplified form) ของปรากฏการณ์ต่างๆที่ผู้เสนอได้ศึกษาและพัฒนาขึ้นมา เพ่ือแสดง
หรืออธิบายปรากฏการณ์ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น หรือในบางกรณีอาจจะใช้ประโยชน์ในการท านายปรากฏการณ์
ที่จะเกิดข้ึน ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป 
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 บุญชม ศรีสะอาด (ออนไลน์, ม.ป.ป.) กล่าวว่า รูปแบบมีความหมายหลายประการ ในที่นี้
หมายถึง โครงสร้างที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ หรือตัวแปรต่างๆ ผู้วิจัยสามารถ
ใช้รูปแบบอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ หรือตัวแปรต่างๆ ที่มีในปรากฏการณ์ธรรมชาติ
หรือในระบบต่างๆ โดยอธิบายล าดับขั้นตอนขององค์ประกอบหรือกิจกรรม 
 จากข้อความดังกล่าวข้างต้น อาจสรุปว่ารูปแบบเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบที่ส าคัญๆ ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะ เพ่ืออธิบายพฤติกรรมหรือลักษณะบางประการ
ของสิ่งที่เป็นจริงอย่างหนึ่ง เมื่อได้รับการพัฒนาขึ้น เพ่ือแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบส าคัญๆ ของเรื่องใด
เรื่องหนึ่งให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น อันจะเป็นแนวทางในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป 
 2.8.2 ประเภทของรูปแบบ 
 รูปแบบอาจจ าแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
 1) รูปแบบเชิงกายภาพ (physical model) แบ่งออกเป็น 
 (1) รูปแบบของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (model of) เช่น รูปแบบเครื่องบินที่สร้างเหมือนจริง
แต่มีขนาดย่อส่วน 
 (2) รูปแบบส าหรับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (model for) เช่น รูปแบบที่ออกไว้เพ่ือเป็นต้นแบบ
ผลิตสินค้าต้องสร้างรูปแบบเท่าของจริงขึ้นมาก่อนแล้วจึงผลิตสินค้าตามรูปแบบนั้น 
 2) รูปแบบเชิงแนวคิด (conceptual model) แบ่งออกเป็น 
 (1) รูปแบบเชิงแนวคิดของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (conceptual model of) คือ รูปแบบที่สร้างขึ้น
จากแนวทฤษฎีเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์บางอย่าง เช่น รูปแบบการคงอยู่ของนักเรียนในโรงเรียน เป็นต้น 
 (2) รูปแบบเชิงแนวเพ่ือสิ่งหนึ่งสิ่งใด (conceptual model for) คือ รูปแบบที่สร้างขึ้น
จากทฤษฎีการคัดสรรตามธรรมชาติเพ่ือน าไปอธิบายทฤษฎีการคงอยู่ของนักเรียนในโรงเรียน เป็นต้น 
 สรุปได้ว่า ประเภทของรูปแบบที่จะน ามาใช้ ย่อมขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการที่จะน ารูปแบบนั้นมาใช้
เพ่ืออธิบายสิ่งที่สร้างขึ้นองค์ประกอบของรูปแบบในที่นี้รูปแบบทางด้านการจัดการเพ่ือพัฒนาที่น ามาใช้
ด าเนินการวิจัยคือรูปแบบเชิงภาษา (semantic model) ร่วมกับรูปแบบเชิงแผนผัง (schematic model) 
ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้ภาษาเป็นสื่อในการบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษาประกอบกับแผนภาพ
เพ่ือให้เห็นมโนทัศน์เป็นโครงสร้างทางความคิด 
 2.8.3 องค์ประกอบของรูปแบบ 
 Brown (1998, pp. 16-17) ได้ท าการสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบ พบว่า รูปแบบส่วนใหญ่
ประกอบด้วย 
 1) สภาพแวดล้อม (environment) 
 2) เทคโนโลยี (technology) 
 3) โครงสร้าง (structure) 
 4) กระบวนการจัดการ (management process) และการตัดสินใจสั่งการ (decision 
making) 
 ในการก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบจะประกอบด้วยอะไรบ้างจ านวนเท่ าใดมีโครงสร้าง
และความสัมพันธ์กันอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์ที่เราก าลังศึกษาหรือจะออกแบบแนวคิดทฤษฎี
และหลักการพื้นฐานในการก าหนดรูปแบบนั้นๆ เป็นหลัก 
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 2.8.4 การสร้างหรือพัฒนารูปแบบ 
 ในการสร้างหรือพัฒนารูปแบบนั้นสามารถสร้างหรือพัฒนารูปแบบขึ้นมาก่อนเป็นรู ปแบบ
ตามสมมติฐาน โดยการศึกษาค้นคว้าทฤษฎีแนวความคิดรูปแบบที่มีผู้พัฒนาไว้แล้วในเรื่องเดียวกัน
หรือเรื่องอ่ืนๆ และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้ก าหนดองค์ประกอบหรือตัวแปรต่างๆ ภายในรูปแบบ 
รวมทั้งลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบหรือตัวแปรเหล่านั้นหรือล าดับก่ อนหลังของแต่ละ
ตัวประกอบในรูปแบบ ในการพัฒนารูปแบบนั้นจะต้องใช้หลักของเหตุผลเป็นรากฐานส าคัญอาจคิดโครงสร้าง
ของรูปแบบขึ้นมาก่อนแล้วปรับปรุงโดยอาศัยข้อสนเทศจากการศึกษาค้นคว้าทฤษฎีแนวความคิดรูปแบบ 
หรือผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง หรือท าการศึกษาองค์ประกอบย่อยหรือตัวแปรแต่ละตัวแล้วคัดเลือก
องค์ประกอบย่อยหรือตัวแปรที่ส าคัญประกอบกันขึ้นเป็นโครงสร้างของรูปแบบ (บุญชม ศรีสะอาด, ออนไลน์, 
ม.ป.ป.) อาจมีขั้นตอนในการด าเนินงานแตกต่างกันไป แต่โดยทั่วไปแล้วอาจแบ่งเป็น 2 ตอนใหญ่ๆ คือ 
การสร้าง (construct) รูปแบบและการหาความเที่ยงตรง (validity) ของรูปแบบในการท าวิจัย
เรื่องรูปแบบจะต้องแบ่งขั้นตอนการด าเนินการเป็น 2 ขั้นตอน คือ การพัฒนารูปแบบและการทดสอบ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบ ในส่วนของการพัฒนารูปแบบนั้นด าเนินการ โดยวิเคราะห์
หลักการเขียนรายงานการวิจัย โดยหาและแก้ไขจุดบกพร่องขององค์ประกอบที่มักจะพบในการท าวิทยานิพนธ์ 
แล้วน าองค์ประกอบเหล่านั้นมาสร้างเป็นรูปแบบหลังจากนั้น จะเป็นขั้นตอนที่ 2 คือ การน ารูปแบบดังกล่าว
ไปทดสอบและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบ ในการสร้างหรือพัฒนารูปแบบที่ใช้
ในการวิจัยกล่าวถึงหลักการอย่างกว้างๆ ในการก ากับการสร้างรูปแบบไว้ดังนี้ (Keeves, 1988, p. 560) 
 1) รูปแบบควรประกอบขึ้นด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้างของตัวแปรมากกว่า
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงแบบธรรมดาอย่างไรก็ตามความเชื่อมโยงแบบเส้นตรงแบบธรรมดาทั่วไปนั้น
ก็มีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวิจัยในช่วงต้นของการพัฒนารูปแบบ 
 2) รูปแบบควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ้นจากการใช้รูปแบบได้
สามารถตรวจสอบได้ โดยการสังเกตและหาข้อสนับสนุนด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ 
 3) รูปแบบควรจะต้องระบุหรือชี้ให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา  ดังนั้น
นอกจากรูปแบบจะเป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ได้ควรใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ได้ด้วย 
 2.8.5 ตัวอย่างการพัฒนารูปแบบ 
 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบพบว่าการพัฒนารูปแบบนั้น อาจจะมีขั้นตอน
ในการด าเนินงานแตกต่างกันไป แต่โดยทั่วไปแล้วอาจแบ่งออกเป็นสองตอนใหญ่ๆ คือ การสร้าง
รูปแบบ (construct) และการหาความตรง (validity) ของรูปแบบ (สมาน อัศวภูมิ, 2537, หน้า 45; Willer, 
1967, p. 83) ส่วนรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนว่ามีการด าเนินการอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะและ
กรอบแนวคิดซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบนั้นๆ 
 จากการศึกษาวิเคราะห์ในเรื่องนี้พอสรุปได้ว่า การสร้างรูปแบบ (model) นั้น ไม่มีข้อก าหนด
ที่ตายตัวแน่นอนว่าต้องท าอะไรบ้างแต่โดยทั่วไปจะเริ่มต้นจากการศึกษาองค์ความรู้ (intensive knowledge) 
เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะสร้างรูปแบบให้ชัดเจน จากนั้นจึงค้นหาสมมุติฐานและหลักการของรูปแบบที่จะพัฒนา
แล้วสร้างรูปแบบตามหลักการที่ก าหนดขึ้น และน ารูปแบบที่สร้างขึ้นไปตรวจสอบความเหมาะสม
และหาคุณภาพของรูปแบบต่อไป 
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2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 2.9.1 งานวิจัยในประเทศ 
 บรรจง เจริญสุข (2552, หน้า 108) ได้ท าการศึกษา การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักธรรมาภิบาลที่มีความเหมาะสมส าหรับสถานศึกษาสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาในเขต
จังหวัดภาคใต้ตอนบน กระบวนการวิจัยเริ่มจากการศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาในปัจจุบัน
โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณ์สูง 12 คน ตามด้วยการสร้างรูปแบบการบริหาร
ด้วยเทคนิคเดลฟาย โดยความร่วมมือของผู้ เชี่ยวชาญ 24 คน หลังจากนั้นได้น ารูปแบบไปให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดภาคใต้ตอนบน จ านวน 342 คน ให้ความคิดเห็นเพ่ือการปรับปรุง
แก้ไขรูปแบบรูปแบบนี้ประกอบด้วยข้อพึงปฏิบัติในการบริหาร จ านวน 189 ประการ ภายใต้
หลักธรรมาภิบาล 6 หลัก เพื่อใช้ในงานบริหารสถานศึกษาทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารวิชาการ 
การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป 
 กัมปนาท วัชรธนาคม (2553, หน้า 238-240) ได้ท าการศึกษาพัฒนารูปแบบการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานช่วงชั้นที่ 1–2 ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับการปฏิบัติในการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ หลักการมีส่วนร่วม 
หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักคุ้มค่าและหลักความโปร่งใส 2) ระดับความส าเร็จ
ในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 
หลักการมีส่วนร่วม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม และหลักคุ้มค่า 
โดยมีระดับการปฏิบัติงานและระดับความส าเร็จสูงกว่าเกณฑ์ที่ได้จากโรงเรียนในฝันในเขตภาคตะวันออก 
และรูปแบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลที่น ามาใช้ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 1-2 
ประกอบด้วย 13 ขั้นตอน คือ 1) การสร้างความตระหนัก 2) การก าหนดความรับผิดชอบ 3) การมีส่วนร่วม 
4) การท างานเป็นทีม 5) การจัดการความรู้ 6) การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน 7) การอ านวยความสะดวก 
8) การสร้างความสัมพันธ์ 9) การสร้างวินัย 10) การสร้างค่านิยม 11) การสร้างวัฒนธรรมองค์การที่ดี 
12) การเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้อ านวยการโรงเรียน และ 13) การให้ขวัญและก าลังใจ 
 ฐิณีวรรณ วุฒิวิกัยการ (2555 หน้า 60-76) ได้ท าการศึกษาและพัฒนาหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร  
ผลการศึกษาพบว่า หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ คือ1) การบริหารตามหลักคุณธรรม 2) การบริหาร
ตามหลักความคุ้มค่าหรือประสิทธิภาพ 3) การบริหารตามหลักประสิทธิผล 4) การบริหารตามหลักมาตรฐาน
ทางอาชีวศึกษา 5) การบริหารตามหลักความโปร่งใส 6) การบริหารตามหลักความรับผิดชอบ 7) การบริหาร
ตามหลักการมีส่วนร่วม และ 8) การบริหารตามหลักนิติธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครมีความเป็นไปได้ สามารถน าไปใช้
ในการพัฒนาระบบ และกลไกในการบริหาร และใช้เป็นข้อมูลในการสรรหา พัฒนาผู้บริหารให้มีคุณภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล สอดคล้องกับกรอบแนวคิดการวิจัย และมีความเหมาะสมในการน าไปใช้ในระดับ
มากทีสุ่ด 
 อุไรวรรณ วุฒิเกษ ขวัญศิริ เจริญทรัพย์ ชูวงศ์ อุบาลี และศาศวัต เพ่งแพ (2553, หน้า 42-80) 
ได้ท าการศึกษาและพัฒนาองค์ประกอบธรรมาภิบาลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลัก
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ธรรมาภิบาลท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่า 1) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐไม่มีความเหมาะสม
ต่อการน ามาประเมินการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2) เกณฑ์การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรมการปกครองมีความครบคลุมภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล 3) เกณฑ์การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรมการปกครองมีความครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล 
7 ประการ แต่ไม่ได้ครอบคลุมองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลท้องถิ่นที่ผู้ศึกษาได้น าเสนอในทุกประเด็น 
และ 4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรพัฒนาองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลท้องถิ่นให้ครบถ้วนเหมาะสม
กับบริบทของสังคมไทย ได้แก่ องค์ประกอบตามหลักนิติธรรม 5 ข้อ องค์ประกอบตามหลักคุณธรรม 3 ข้อ 
องค์ประกอบตามหลักการมีส่วนร่วม 6 ข้อ องค์ประกอบตามหลักความโปร่งใส 4 ข้อ องค์ประกอบ
ตามหลักภาระรับผิดชอบ 6 ข้อ องค์ประกอบตามหลักความคุ้มค่า 5 ข้อ และองค์ประกอบตามหลัก
ความเสมอภาค 4 ข้อ 
 จอย ทองกล่อมสี (2555, หน้า ง) ได้ท าการศึกษา การพัฒนาตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบต่อสังคม
ของสถาบันอุดมศึกษาไทยตามหลักธรรมาภิบาล มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์แนวทาง ลักษณะ ขอบข่าย
และพัฒนาตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษาไทยตามหลักธรรมาภิบาลด าเนินการวิจัย 
2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี สัมภาษณ์และจัดประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง 
ลักษณะ และขอบข่าย ระยะที่ 2 พัฒนาตัวบ่งชี้ ด้วยวิธีวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยายลุ่มตัวอย่าง คือ
สถาบันอุดมศึกษา 23 แห่ง คณาจารย์ และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 322 คนใช้แบบวิเคราะห์เอกสาร
เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการเชิงคุณภาพแบบอุปนัย และใช้โปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจผลการวิจัยพบว่าแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ตามหลักธรรมาภิบาลประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ชุมชน พันธกิจ สังคม และธรรมาภิบาล ลักษณะและ
ขอบข่ายตัวบ่งชี้ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ input–process–output วัตถุประสงค์การก่อตั้งสถาบัน 
พันธกิจ และความต้องการของสังคมตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษาไทย 
ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ 63 ตัวบ่งชี้ เรียงล าดับค่าน้ าหนักจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) การดูแลแก้ปัญหา
ชุมชนและสังคม 6 ตัวบ่งชี้ 2) การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 7 ตัวบ่งชี้ 3) การใช้นวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม 6 ตัวบ่งชี้ 4) การจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาสังคม 9 ตัวบ่งชี้ 5) การส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 13 ตัวบ่งชี้ 6) การบริหารแบบมีส่วนร่วม 10 ตัวบ่งชี้ และ 7) จริยธรรมทางวิชาการ 
จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถน าตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นไปประยุกต์ใช้ส าหรับการวางแผน
เชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติให้เหมาะสมกับอัตลักษณ์ของแต่ละสถาบันโดยการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนิน
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษา  พัฒนาร่างยุทธศาสตร์การด าเนินการ
บนพื้นฐาน 7 องค์ประกอบ 63 ตัวบ่งชี้ ก าหนดค่าน้ าหนักตามความเหมาะสม ตรวจติดตามภายใน
และจัดท ารายงานการด าเนินงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ต่อไป 
 ประพนธ์ จิตตะปุตตะ (2557, หน้า 190-199) ได้ท าการศึกษา เรื่องธรรมาภิบาลและประสิทธิผล
ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในอุตสาหกรรมการบินพลเรือน ผลการศึกษาพบว่า บริษัท  การบินไทย 
น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารภายใน พบว่า  
ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยรวมสูงสุด คือ หลักนิติธรรม รองลงมา คือ หลักความโปร่งใส และระดับต่ าสุด 
คือ หลักการมีส่วนร่วม บริษัทท่าอากาศยานไทย น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน ของ
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คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารภายใน พบว่า ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยรวมสูงสุด คือ หลักนิติธรรม 
รองลงมา คือ หลักความรับผิดชอบ และระดับต่ าสุด คือ หลักความคุ้มค่า บริษัท วิทยุการบินไทย 
และสถาบันการบินพลเรือน น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร
และผู้บริหารภายใน พบว่า ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยรวมสูงสุด คือ หลักนิติธรรม รองลงมา คือ หลักคุณธรรม 
และระดับต่ าสุด คือ หลักการมีส่วนร่วม 
 สมนึก บุญใหญ่ (2556, บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษา พัฒนารูปแบบการบริหารงานบุคคลตามหลัก
ธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และตรวจสอบความสอดคล้อง
ของรูปแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์การวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นการสร้างรูปแบบ
การบริหารงานบุคคลใน 4 ด้าน คือ 1) การวางแผนก าลังคน 2) การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 3) การพัฒนา
บุคลากร และ 4) การบ ารุงรักษา ตามหลักธรรมาภิบาลใน 6 หลัก คือ 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 
3) หลักความโปร่งใส 4) หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ 5) หลักการมีส่วนร่วม และ 6) หลักความคุ้มค่า 
โดยใช้เทคนิคเดลฟาย และตอนที่  2 เป็นการตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบด้วยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน อันดับ 2 ผู้เชี่ยวชาญส าหรับการตอบแบบสอบถามเทคนิคเดลฟายเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางการศึกษา 15 คน และกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ านวน 210 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอนเครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น 0.994 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ 
และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ 2 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ (1) รูปแบบการบริหารงานบุคคล
ตามหลักธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง การปฏิบัติ
อยู่ในระดับมากที่สุด (2) รูปแบบการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ 
 วีระชัย ศิริพานิช (2556, บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษา การพัฒนาระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาคอีสาน ผลการศึกษาพบว่า สภาพปัจจุบันและปัญหาของระบบบริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักธรรมาภิบาลในภาคอีสาน พบว่า สภาพปัจจุบันด้านเศรษฐกิจมีนโยบาย
ในการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการจัดกลุ่มอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในเขตพ้ืนที่
จัดตั้งโครงการจัดอบรมให้ความรู้และฝึกวิชาชีพให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ ส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้
ด้านสังคม มีการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในด้านการศึกษาของประชาชนโดยให้ทุนสนับสนุน
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อาหารเสริม (นม) อาหารกลางวันส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณสังคมสงเคราะห์
แก่ผู้สูงอายุและพิการจัดโครงการอบรมให้กับกลุ่มอาชีพและกลุ่มอื่นๆ  สนับสนุนการแข่งขันกีฬา
ต่อต้านยาเสพติดให้ความช่วยเหลือในงานฌาปนกิจของราษฎรในพ้ืนที่ทุกหมู่บ้านอุดหนุนงบประมาณ
ในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน เป็นต้น ด้านวัฒนธรรมมีการส่งเสริมสนับสนุน
งบประมาณในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีท้องถิ่นส าคัญๆ สภาพปัญหาด้านเศรษฐกิจประชาชน
ขาดอาชีพเสริมรายได้น้อย ไม่มีกองทุนในการประกอบอาชีพ ผลผลิตตกต่ าและราคาถูก ขาดแหล่งน้ า
ในฤดูแล้งและดิน ขาดความอุดมสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลดูแลและส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ
และรายได้ไม่ทั่วถึง ด้านสังคมมีแหล่งอบายมุขซึ่งเป็นที่มั่วสุมของวัยรุ่นประชาชนบางส่วนติดยาเสพติด
และโรคเอดส์ ผู้สูงอายุและเด็กเล็กไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากบุตรหลานและผู้ปกครองด้านวัฒนธรรม
เยาวชนและเด็กเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีต่างๆ น้อย องค์การบริหารส่วนต าบลให้งบประมาณ
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ในการส่งเสริมสนับสนุนในการจัดกิจกรรมประเพณีและวันส าคัญทางศาสนาไม่เพียงพอ กระบวนการพัฒนา
ระบบบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักธรรมาภิบาลโดยชุมชนมีส่วนร่วมในภาคอีสาน พบว่า 
ด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมด าเนินการตามกระบวนการ (process) เริ่มจากมีการวางแผนหรือขั้นตอน
ของการจัดตั้งงบประมาณในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ การคัดเลือกโครงการและจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนา 
3 ปีตามหลักนิติธรรมการจัดองค์การหรือขั้นตอนของการส ารวจและจัดตั้งโครงการต่างๆ  และสั่งการ
หรือขั้นตอนของการมอบหมายให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหน้าที่นั้นๆ และการควบคุมหรือขั้นตอนของการดูแล
ทั้งในส่วนของบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการงบประมาณและระยะเวลา นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้เสนอแนะ
ให้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การกวดขันแหล่งอบายมุข และการบรรเทาสาธารณภัย
อีกด้วย 
 กฤษฎา ให้วัฒนานุกูล (2557, หน้า 1-2) ได้ท าการศึกษาการพัฒนาการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ผลการศึกษาพบว่า 1) การบริหารขององค์การอิสระ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พบว่า ปัจจุบันนี้องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้ท าหน้าที่
อย่างมีอิสระเพียงเฉพาะในส่วนของความคิดเห็นในการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
ด้วยความเป็นกลางทางวิชาการและความมีธรรมาภิบาลได้รับความเชื่อถือจากชุมชนเป็นที่อ้างอิง
และยุติข้อขัดแย้งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการที่อาจจะก่อให้เกิด
ผลกระทบอย่างรุนแรงแต่มิได้มีความเป็นอิสระในการบริหารงานโดยเฉพาะทรัพยากรการบริหาร (4Ms) 
แต่อย่างใดเนื่องจากยังไม่มีพระราชบัญญัติประกอบ 2) การบริหารขององค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพมีบทบาทที่ส าคัญต่อกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน
บนหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ ได้แก่ (1) หลักนิติธรรม (2) หลักคุณธรรม (3) หลักความโปร่งใส 
(4) หลักการมีส่วนร่วม (5) หลักความรับผิดชอบ และ (6) หลักความคุ้มค่า โดยมีหลักธรรมปัญญา 3 
ได้แก่ (1) สุตมยปัญญา คือ การรับฟังข้อมูล (2) จินตามยปัญญา คือ การคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มา
และ (3) ภาวนามยปัญญา คือ การสังเคราะห์ข้อมูลสู่การตัดสินใจท าให้มีกระบวนการในการท าหน้าที่รับฟัง
ความคิดเห็นจากข้อมูลต่างๆ ได้เพิ่มมากขึ้นบนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือจากการได้มาของข้อมูล
เพ่ือน าไปใช้ประกอบการพิจารณาการให้ความเห็นต่อโครงการที่มีผลกระทบอย่างรุนแรง ส่งผลให้ได้รับ
ความเชื่อถือจากภาคประชาชนภาครัฐและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
มีความสมดุลของสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 3) รูปแบบการพัฒนาการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพนั้น  ควรมีการออกพระราชบัญญัติ
องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ในการรับรองสถานภาพองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ เพ่ือการท าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเป็นองค์กรที่สามารถร้องขอข้อมูลและรวบรวบ
ข้อมูลที่ถูกต้องจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบความจริงของข้อมูลได้มีอ านาจทางการปกครอง
ในการตรวจสอบและถ่วงดุลเสนอแนะติดตามประเมินผลและลงโทษกับผู้ที ่ไม่ปฏิบัติตามกลไก
ทางการด าเนินการได้ โดยคณะกรรมการมีความเป็นอิสระในการท าหน้าที่ต่อกระบวนการให้ความเห็น
โครงการที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีระบบการตรวจสอบ
และถ่วงดุลกันเองภายใน ทั้งยังสามารถให้สังคมท าการตรวจสอบและถอดถอนได้มีค่าตอบแทน
และสวัสดิการที่ครอบคลุมการท างานท าหน้าที่บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ โดยการใช้หลัก 
ธรรมปัญญา 3 เป็นเครื่องมือในการบรูณาการของการท าหน้าที่สามารถที่จัดการบริหารทรัพยากร การบริหาร 
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(4Ms) คือ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านการจัดการ และด้านวัสดุอุปกรณ์ด้วยความเป็นอิสระ 
โดยค านึงถึงประโยชน์ของสังคม ประเทศชาติรวมเป็นใหญ่ด้วยความซื่อสัตย์ มีศักดิ์ศรี ค านึงถึงหลัก
ของสิทธิมนุษยชนข้อเสนอแนะ คือ ควรผลักดันให้องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้ได้รับ
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเช่นเดิมเร่งจัดน าร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในปัจจุบัน
เข้าสู่กระบวนการออกเป็นพระราชบัญญัติจัดท าระเบียบที่ใช้ในการบริหารให้สอดคล้องกับบทบาทอ านาจ
หน้าที่ที่ได้ถูกก าหนดบนหลักธรรมาภิบาล โดยด าเนินการคู่ขนานเร่งผลักดันให้ฝ่ายบริหารน าองค์การ
อิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเข้าเป็นองค์การมหาชนก่อนเพ่ือความเป็นอิสระอย่างแท้จริงในการ
ท างานและบริหารจัดการก่อนที่กระบวนการจัดท าพระราชบัญญัติองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพจะแล้วเสร็จเพ่ือการพัฒนาการบริหารองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สมบรูณ์ในการท าหน้าที่เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาประเทศต่อไป 
 วีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ (2554, หน้า ง) ได้ท าการศึกษา ธรรมาภิบาลในองค์การภาครัฐ ศึกษากรณี
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาองค์ประกอบ
ธรรมาภิบาลที่เหมาะสมกับการบริหารโรงเรียน 2) ศึกษาสภาพการบริหารงานโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล 
และ 3) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับธรรมาภิบาลของโรงเรียน โดยมีสมมติฐานการวิจัย คือ (1) ธรรมาภิบาล
ในโรงเรียนมีองค์ประกอบที่ชัดเจน (2) โรงเรียนมีการบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (3) ระดับธรรมาภิบาล
ของโรงเรียน ขึ้นอยู่กับปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียน ระเบียบวิธีวิจัย
อาศัยวิธีเชิงคุณภาพวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์แล้วน าผลมาวิจัยในเชิงปริมาณและ
วิเคราะห์ผลด้วยสถิติต่างๆ ผลการวิจัย พบว่า 1) องค์ประกอบธรรมาภิบาลที่เหมาะสมกับการบริหารงาน
โรงเรียน มี 8 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม
หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า หลักเป้าหมายสอดคล้องต่อสังคมและหลักความมั่นคง
จากค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม 2) สภาพการบริหารงานโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากอย่างยิ่ง 3) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณมีความสอดคล้องกันว่า
ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับธรรมาภิบาลในโรงเรียน ซึ่งเป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียน ได้แก่ ปัจจัย
ค่านิยมร่วมของโรงเรียน ระบบการด าเนิ นงานของโรงเรียน บุคลากร ทักษะ และสไตล์  ส่วนปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนที่ส่งผล ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางการเมือง ข้อเสนอแนะในการ
ส่งเสริมให้โรงเรียนได้น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารโรงเรียนอย่างประสบผลส าเร็จ ภาครัฐควรมี
บทบาทในการส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีการวัดธรรมาภิบาลในโรงเรียน และมีการกระตุ้นจูงใจให้
โรงเรียนน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในโรงเรียนตาม 8 องค์ประกอบ ของข้อค้นพบจากผลการวิจัยนี้ 
 วราธัช ตันติวรวงศ์ (2557, หน้า ง) ได้ท าการศึกษา การน าเสนอรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะ
ธรรมาภิบาลของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส าหรับนิสิต  นักศึกษา สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ โดยใช้การฝึกทางปัญญาจากต้นแบบในเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
1) ศึกษาและวิเคราะห์คุณลักษณะธรรมาภิบาลของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ส าหรับนิสิตนักศึกษา 2) ศึกษาสภาพปัจจุบันของการเรียนรู้ด้วยวิธีการฝึกทางปัญญาจากต้นแบบ
และพฤติกรรมการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาในเครือข่ายสังคมออนไลน์ และ 3) พัฒนารูปแบบการพัฒนา
คุณลักษณะธรรมาภิบาลของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส าหรับนิสิต นักศึกษา
โดยใช้การฝึกทางปัญญาจากต้นแบบในเครือข่ายสังคมออนไลน์ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม
ความคิดเห็น แบบวัดผลสัมฤทธิ์ในเรื่องคุณลักษณะธรรมาภิบาลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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และแบบประเมินความคิดเห็นในเรื่องการเรียนรู้โดยใช้วิธีการฝึกทางปัญญาจากต้นแบบในเครือข่าย
สังคมออนไลน์ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ก าลังศึกษาในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจการประกอบการและการจัดการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป รวมจ านวน 51 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้
ด้วยวิธีการฝึกทางปัญญาจากต้นแบบในเฟสบุ๊ก เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะธรรมาภิบาลของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส าหรับนิสิต นักศึกษา สาวิชาบริหารธุรกิจต้องมีองค์ประกอบ
ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 1) ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งปีในบทบาทของพ่ีเลี้ยงต้นแบบและนิสิต นักศึกษาในบทบาท
ของผู้ฝึกปฏิบัติที่มีการสื่อสารและร่วมแรงร่วมใจในการเรียนรู้ที่ตื่นตัวและต่อเนื่องในเฟสบุ๊ก 2) เฟสบุ๊ก 
ซ่ึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการเรียนรู้ ที่มีคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือที่สัมพันธ์กับประโยชน์ทางการศึกษา 
ผ่านการสื่อสาร การร่วมแรงร่วมใจและการแบ่งปันข้อมูลและข่าวสาร 3) การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
ฝึกทางปัญญาจากต้นแบบ 6 ขั้นตอน คือ การเป็นต้นแบบ การเป็นผู้ชี้แนะ การให้ความช่วยเหลือ การสื่อสาร
อย่างชัดเจน การทบทวนความคิด และการส ารวจค้นหา โดยตลอดระยะเวลาของเรียนรู้ในเฟสบุ๊ก 104 วัน 
พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ในเรื่องคุณลักษณะธรรมาภิบาลของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมของนิสิตนักศึกษาหลังการเรียนรู้ในเฟสบุ๊กมากกว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนการเรียนรู้
อย่างมีนัยส าคัญโดยได้ค่า paired t-test เท่ากับ 3.568 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1.96 ในระดับความเชื่อมั่น
ที่ 0.001 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 อีกทั้งนิสิต นักศึกษาที่มีการเรียนรู้โดยการ
เขียนคอมเม้นท์ในเฟสบุ๊กไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหน่วยการเรียนรู้ได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ในเรื่อง
คุณลักษณะธรรมาภิบาลของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหลังการเรียนรู้ในเฟสบุ๊ก
เท่ากับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปีในระดับสูงสุดที่ 5 ซึ่งเป็นระดับที่นิสิต
นักศึกษาสามารถคิดเชิงกลยุทธ์ขั้นสูงที่สามารถสร้างสมดุลระหว่างการสร้างผลก าไรทางธุรกิจและ
การรู้จักรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเกิดจากการปรับรับประสบการณ์ใหม่เพ่ือรักษาการเปลี่ยนทัศนคติ
เชิงจิตพิสัยอย่างคงทนถาวร 
 บุญศรี แสงศรี (2557, หน้า, (4)-(7)) ได้ท าการศึกษา การพัฒนารูปแบบการบริหารงานบุคคล
โดยใช้หลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ผลการศึกษาพบว่า 1) สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร 
งานบุคคลที่เหมาะสม 4 หลัก ได้แก่ หลักความมีประสิทธิภาพ หลักความโปร่งใส หลักการมีคุณธรรม
และหลักการมุ่งเน้นผลงานส าหรับขอบข่ายการบริหารงานบุคคลประกอบด้วย  5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการวิเคราะห์และการวางแผน ด้านการสรรหาบรรจุแต่งตั้งโอนย้าย ด้านการประเมินผลประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาบุคคลด้านวินัยและการรักษาวินัย 2) สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีสภาพการบริหารงานบุคคลที่ใช้หลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารงานตามขอบข่ายทั้ง 5 ด้าน ในระดับปานกลาง (x=3.29) 3) รูปแบบการบริหารงานบุคคล
โดยใช้หลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง พบว่า รูปแบบมีโครงสร้างประกอบด้วยการบริหารงานบุคคลตามขอบข่าย  5 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านการวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังประกอบด้วยหลักการ ต้องค านึงถึงความจ าเป็นความขาดแคลน
บุคคลของสถานศึกษา ส าหรับแนวทางปฏิบัติโดยการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจุบันทันใช้งาน



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

72 

ทั้งปัจจุบันและอนาคต สามารถแข่งขันได้กับนานาชาติและการด าเนินงานบริหารบุคคล ด้านการวางแผน
ระยะยาว มีการวางแผนโดยก าหนดค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมในการวางแผนการวิเคราะห์อัตราก าลัง
ต้องใช้ข้อมูลทั้งระบบวิเคราะห์ความต้องการในอนาคต ส าหรับการวางแผนการก าหนดต าแหน่งมีมาตรฐาน
เกณฑ์สมรรถนะแต่ละต าแหน่งสภาพจริง และการวางแผนเลื่อนต าแหน่งหรือวิทยฐานะ มีการประเมินความรู้
ความสามารถก่อนเข้าสู่ต าแหน่งหรือวิทยฐานะ 2) ด้านการสรรหาบรรจุแต่งตั้งโอนย้ายประกอบด้วย
หลักการสามารถตัดโอนตามความขาดแคลนและสรรหาบรรจุแต่งตั้งได้ตามความต้องการ ส าหรับแนวทาง
ปฏิบัติการบรรจุแต่งตั้งสามารถด าเนินการได้ทุกต าแหน่ง การโอนย้ายค านึงถึงความเหมาะสมกับงาน
และการด าเนินงานบริหารบุคคลในการสรรหาบุคคลต้องได้คนดี คนเก่งสมรรถนะสูงการบรรจุแต่งตั้ง
ให้ทุกภาคส่วนสามารถตรวจสอบการด าเนินการได้ ส าหรับการโอนย้ายต้องพิจารณาบุคคลในพ้ืนที่ก่อน
และการจ้างลูกจ้างต้องเหมาะสมกับงานที่จ้างไปปฏิบัติจริง 3) ด้านการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย หลักการยึด หลักผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน และประเมินเพ่ือพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ส าหรับแนวทางปฏิบัติให้มีการประเมินผลงาน เปรียบเทียบกับมาตรฐานวิชาชีพน าผลประเมินมาใช้
ในการพัฒนาได้และการด าเนินงานบริหารบุคคลมีการประเมินตามมาตรฐานวิชาชีพ ส าหรับการประเมิน
เพ่ือพัฒนามีการประเมินผลงานเปรียบเทียบกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์วิชาชีพ และการประเมิน
เพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือนต้องมีกฎระเบียบที่เหมาะสม เน้นผลงานครู คือ คุณภาพผู้เรียน 4) ด้านการพัฒนาบุคคล
ประกอบด้วย หลักการให้ยึดหลักหน้าที่และความรับผิดชอบพัฒนาตนเองตามสมรรถนะ โดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานส าหรับแนวทางปฏิบัติ มีการพัฒนาความรู้ความสามารถสมรรถนะจ าเป็นและการด าเนินงาน
บริหารบุคคล ในการพัฒนาก่อนประจ าการมีการเตรียมบุคคลให้เข้าใจทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติมี
ขีดความสามารถเพียงพอประจ าการได้ ส าหรับการพัฒนาระหว่างปฏิบัติการเน้นพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็น
ต่อการท างานและการพัฒนาเพ่ือเลื่อนต าแหน่งหรือวิทยฐานะให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถเพ่ิมขึ้น 
5) ด้านวินัยและการรักษาวินัยประกอบด้วย หลักการยึดหลักกฎหมาย การปรับเปลี่ยนค่านิยม ทัศนคติ
และวัฒนธรรม สุจริต ส าหรับแนวทางปฏิบัติใช้กระบวนการทางสังคมในการรักษาวินัยบุคลากร
และการด าเนินงานบริหารบุคคลในการเสริมสร้างและป้องกันการกระท าผิดวินัยให้เป็นหน้าที่ทุกคน
ก ากับวินัยตนเองมากกว่าการควบคุมจากภายนอก ส าหรับการด าเนินการทางวินัยให้ด าเนินการ
ตามหลักกฎหมาย เน้นการเยียวยามากว่าลงโทษ และการอุทธรณ์สามารถอุทธรณ์ได้ด้วยข้อมูลใหม่
เป็นวินัยเชิงบวกที่ส่งผลต่องาน 4) การตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ
การบริหารงานบุคคลโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมากทุกด้าน ส่วนความเป็นไปได้
สามารถน าไปประยุกต์ให้กับบริบทของสถานศึกษา 
 พลาพรรณ ค าพรรณ์ (2558, หน้า 87-88) ได้ท าการศึกษา การสร้างตัวชี้วัดธรรมาภิบาล
ส าหรับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่ อสร้างเครื่องมือส าหรับการส ารวจ 
การมีและการใช้ธรรมาภิบาลส าหรับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยรวบรวมตัวชี้วัด
ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับธรรมาภิบาลตามหลักธรรมาภิบาล 6 หลัก คือ หลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 
จ านวน 137 ตัวชี้วัด น ามาสร้างเป็นแบบประเมินธรรมาภิบาล โดยทดลองใช้ข้อค าถามทั้ง 137 ตัวชี้วัด 
กับกลุ่มประชากรเป้าหมาย (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก) ได้แก่ 1) ลูกค้าหลัก 2) ประชาชน คู่ค้า 
และพันธมิตรขององค์กร 3) ภาคประชาสังคม เช่น กลุ่มหรือเครือข่ายองค์กรพัฒนาชุมชนที่เกี่ยวข้อง
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กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสิทธิมนุษยชน นักวิชาการ สื่อมวลชน และ 4) หน่วยงานภาครัฐและภาคการเมือง
ที่ก ากับดูแลองค์กรหรือที่องค์กรติดต่อประสานงาน (จ านวน 220 ราย) ผลที่ได้จากการวิเคราะห์
องค์ประกอบ (factor analysis) ท าให้จ านวนตัวชี้วัดได้รับการจัดหมวดหมู่และมีจ านวนข้อค าถามที่เหมาะสม
ผลการวิเคราะห์ปัจจัย ท าให้สามารถตัดตัวชี้วัด (ข้อค าถาม) ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลให้ลดลง 
ผู้วิจัยจึงคัดเลือกเหลือตัวชี้วัดที่มีความสัมพันธ์ต่อกันสูง จ านวน 60 ตัว สร้างเป็นเครื่องมือในการส ารวจ
ความเห็นจากประชากรเป้าหมาย ได้แก่ 1) กลุ่มลูกค้าหลัก-คู่ค้า 2) ภาคราชการ-ภาคการเมือง 
3) ภาคประชาสังคมและ 4) ประชาชน ผลการน าตัวชี้วัดทั้ง 60 ตัวไปใช้ พบว่า ประชากรเป้าหมาย
ทั้ง 4 กลุ่ม ประเมินการมีหรือการใช้ธรรมาภิบาลของ กฟผ. การให้คะแนนธรรมาภิบาลของกลุ่มต่างๆ 
มีความสอดคล้องกัน โดยเฉพาะด้านที่ทุกกลุ่มให้คะแนนสูงที่สุดเหมือนกันหมด คือ ด้านความรับผิดชอบ
และด้านที่ทุกกลุ่มให้คะแนนน้อยเหมือนกันหมด คือ ด้านการมีส่วนร่วมและด้านความโปร่งใส 
 2.9.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 ดายานานดาน อาร์ (Dayanandan, R., 2013, pp. 12-25) ได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่องการปฏิบัติ
หลักธรรมาภิบาลเพ่ือการด าเนินงานที่ดีข้ึนขององค์กรต่างๆ ในชุมชน ซึ่งผู้วิจัยได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ประสิทธิผล
ขององค์กรต่างๆ ในชุมชนขึ้นอยู่กับหลักธรรมาภิบาล (good governance) เป็นต้น ว่าการมีส่วนร่วม 
(participation) การสามารถตรวจสอบได้ (accountability) ความโปร่งใส (transparency) การสามารถ
พยากรณ์ได้ (predictability) และการยึดหลักกฎหมาย (rule of law) ผู้วิจัยเน้นว่าการมีส่วนร่วมอย่างแข่งขัน
ของบรรดาสมาชิกองค์กรต่างๆ ในชุมชนก่อให้เกิดการตื่นตัว ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญมากในอันที่จะสร้าง
ส านึกรับผิดชอบ (sense of responsibility) ในหมู่คณะกรรมการและบุคลากรขององค์กร ด้วยเหตุนี้
ผู้วิจัยจึงได้สนใจที่จะประเมินผลการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กร ชุมชนหรือสหกรณ์ต่างๆ 
ในเขตปกครองฮาลาบา (halaba district) ประเทศเอธิโอเปีย ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ไปเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสหกรณ์หลายแห่งในเขตปกครองฮาลาบา จ านวนทั้งสิ้น 125 คน 
ข้อค้นพบจากการศึกษาครั้งนี้ คือ การด าเนินธุรกิจสหกรณ์ยังไม่มีการมีส่วนร่วมและการตอบสนอง
อย่างเพียงพอ นอกจากนั้น ยังขาดการรับรู้ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ขาดความเป็นประชาธิปไตย 
มีการทุจริต มีส านึกความเป็นเจ้าของน้อยมาก มีการควบต าแหน่ง และบรรดาสมาชิกสหกรณ์เหล่านั้น
ก็ไม่มีความตื่นรู้ (awareness) ซึ่งสิ่งที่กล่าวมาแล้วนี้ เป็นสาเหตุของการด าเนินงานที่อ่อน (weak 
performance) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่า ตัวแปรพยากรณ์ 4 ตัว ได้แก่ การมีส่วนร่วม การตรวจสอบได้ 
ความโปร่งใสและการยึดหลักกฎหมาย มีผลกระทบ (impact) อย่างมีนัยส าคัญต่อการด าเนินงาน
ของสหกรณ์ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่บรรดาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) จะต้องให้ความสนใจ 
เอาใจใส่มากขึ้น เพื่อที่จะให้องค์กร ชุมชนหรือสหกรณ์ต่างๆ มีการปฏิบัติงานตามหลัก ธรรมาภิบาล
และธ ารงรักษาหลักดังกล่าวไว้ ซึ่งผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะว่าปัญหาต่างๆ ที่ระบุไว้ในงานวิจัยนี้ จะต้อง
น าไปแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ได้รับรู้และร่วมกันด าเนินการแก้ไขต่อไป 
 คิรอนเด โจเซฟ และมูกาซา ลูซุกา (Kironde Joseph & Mukasa Lusugga, 2015, pp. 348-367) 
ได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่องธรรมาภิบาลที่ในการจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัยในนครใหญ่ๆ ในทวีปแอฟริกา 
ซึ่งนับเป็นปัญหาที่น่าหนักใจของรัฐบาลของประเทศต่างๆ ที่ไม่สามารถจัดสรรที่ ดินเพ่ือการอยู่อาศัย
ส าหรับผู้ที่มีรายได้ต่ า ได้อย่างพอเพียงในราคาที่เหมาะสม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีปัจจัยส าคัญๆ 
ของปัญหา เป็นต้นว่า การขาดการวางแผนการพัฒนาประเทศและพัฒนาเมืองอย่างเป็นระบบและ
ไม่มีการวางผังเมืองที่ถูกหลักวิชาการและโปร่งใส รวมทั้งไม่มีงบประมาณและบุคลากรที่มีความรู้
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ความสามารถ เพียงพอส าหรับการจัดสรรที่ดินที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษา
การจัดสรรที่ดินในนครใหญ่ๆ หลายแห่ง รวมทั้งกรุงดาร์เอสซาลาม (Dar es Salaam) ประเทศแทนซาเนีย 
ซึ่งในปี ค.ศ. 2003 กระทรวงแรงงานได้กู้เงินจากกระทรวงการคลัง มาจัดสรรที่ดินในแถบชานเมืองหลวง
ของแทนซาเนีย โดยมุ ่งช่วยเหลือครอบครัวที ่มีรายได้น้อย ซึ่งเอาเข้าจริงๆ แล้ว ในบรรดาที่ดิน  
40,000 แปลง ที่จ าหน่ายไปได้นั้น มีเพียง 17% เท่านั้น ที่จ าหน่ายให้ครอบครัวที่มีรายได้น้อย จึงท าให้
รัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาการตั้งถิ่นฐานที่ไม่เป็นระบบ ( informal settlement) หรือปัญหา
ชุมชนแออัดได้ รวมทั้งไม่สามารถขจัดปัญหาคอรัปชั่นทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดสรรที่ดิน ซึ่งในเรื่อง
ดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยชี้ให้เห็นว่า ปัญหาเกิดขึ้นจากการขาดธรรมาภิบาล ซึ่งรวมทั้งการขาดความโปร่งใส 
ขาดการกระจายอ านาจ ขาดการประสานงานและการร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่ส าคัญๆ และการไม่ใส่ใจปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งปัญหาต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ก็จะน าไปสู่การแยกขั้วในสังคม 
(social polarization) หรือการท าให้ช่องว่างระหว่าง คนรวย คนจน ขยายกว้างออกไปมากขึ้นทุกขณะ 
 อัล-คาลดี ฟาติมะห์ (Al-Khaldi Fatimah, 2014, pp. 11-15) ได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง 
การธรรมาภิบาลและความเสมอภาคทางเพศในตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ และภูมิภาคทวีปแอฟริกา
ในบริเวณที่อยู่ใกล้ทะเลทรายซาฮารา (Sub–Saharan Africa) ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยพบว่า รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาล
มีแนวโน้มที่จะปกป้องสิทธิสตรีมากกว่ารัฐบาลที่ธรรมาภิบาลอยู่ในระดับต่ า โดยเฉพาะประเทศซาอุดิอาระเบีย
ในตะวันออกกลางนั้น ผู้วิจัยพบว่า ธรรมาภิบาลที่อยู่ในระดับต่ ามากของรัฐบาล มีความสัมพันธ์เชื่อมโยง
กับความไม่เสมอภาคทางเพศในประเทศนั้น ในขณะที่ภูมิภาคในทวีปแอฟริกาในบริเวณที่อยู่ใกล้ทะเลทราย
ซาฮารานั้น มีความสัมพันธ์กันในทางบวกระหว่างธรรมาภิบาลและความเสมอภาคทางเพศ ซึ่งผู้วิจัยหวังว่า
การก้าวไปสู่ธรรมาภิบาลและประชาธิปไตยของดินแดน จะน าไปสู่การส่งเสริมสิทธิสตรีให้เสมอภาค
ทางเพศมากข้ึน 
 เฮนส์ จิม อาร์ (Haynes Jim R., 1999, pp. 53-59) ได้ท าการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่าง
ธรรมาภิบาลร่วม (shared governance) หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารมหาวิทยาลัยที่มิใช่อาจารย์
หรือนักวิชาการ (non–academic staff) ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970 เป็นต้นมานั้น ระบุว่าผู้ที่มิใช่อาจารย์
หรือนักวิชาการ คือ ผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ส่วนใหญ่
ถูกเพิกเฉยและกีดกันมิให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แม้แต่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิต และ
งานของตน มีเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยเพียงร้อยละ 4.9 เท่านั้น ที่ได้เข้าไปร่วม
ในคณะผู้บริหารวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้ระบุว่าเจ้าหน้าที่
จากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วม
ในคณะผู้บริหารนั้น มีความผูกพันต่อองค์กร (organizational commitment) มากกว่าเจ้าหน้าที่
จากมหาวิทยาลัยที่ไม่เปิดโอกาสดังกล่าว อย่างมีนัยส าคัญ 
 เทสเซมา ดิงกา และคนอ่ืนๆ (Tessema Dinka, et al., 2016, pp. 20–31) ได้ศึกษาธรรมาภิบาล
ที่ดีในการบริหารจัดการที่ดินในเมืองแชมบู (Shambu Town) รัฐโอโรเนีย ประเทศเอธิโอเปีย โดยใช้ตัวชี้วัด
ในการประเมินการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีดังกล่าว 5 ด้าน คือ การมีส่วนร่วม (participation) 
ความโปร่งใส (transparency) การตรวจสอบได้ (accountability) ความเสมอภาค (eqiity) ประสิทธิผล 
(effectiveness) และประสิทธิภาพ (efficiency) ในการศึกษาดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยพบว่า เมืองแชมบู รัฐโอโรเนีย 
ประเทศเอธิโอเปีย ยังขาดการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะเจ้าพนักงานและลูกจ้าง
ของเทศบาลเมืองดังกล่าวขาดส านึกรับผิดชอบ เฉื่อยชา ขาดการตอบสนองที่ดีต่อผู้มาติดต่อเรื่องที่ดิน 
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แต่ทุ่มเทความสนใจ เอาใจใส่ไปยังนักการเมืองท้องถิ่นที่เป็นผู้บังคับบัญชาโดยคอยประจบเอาใจเจ้านาย 
เพ่ือรักษาต าแหน่งหน้าที่หรือเพ่ือการได้รับเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น แทนที่จะสนใจท าการงานเพ่ือที่จะแก้ไข
ปัญหาประชาชนในท้องถิ่นหรือผู้ที่มาติดต่อ นอกจากนี้  ยังมีปัญหาการบริหารจัดการที่ดินในด้านอ่ืนๆ 
เป็นต้นว่า การขาดแคลนงบประมาณและทรัพยากรบุคคล การขาดศักยภาพของสถาบัน (institutional 
capacity) ในอันที่จะรับมือกับปัญหาที่ท้าทายส าคัญๆ ซึ่งแนวทางแก้ปัญหาในเรื่องนี้ ผู้วิจัยได้เสนอแนะว่า 
จะต้องท าให้การมีส่วนร่วมในท้องถิ่นมีมากขึ้น เพ่ิมพูนศักยภาพของสถาบันและองค์กร กระท าการให้มี
การตรวจสอบได้ มีการให้บริการเรื่องที่ดิน ที่อยู่บนพ้ืนฐานความเสมอภาค มีการน าเอาระบบคอมพิวเตอร์
มาใช้จัดท าบันทึกต่างๆ จัดตั้งหน่วยงานบริการด้านต่างๆ ทั้งหมด ณ จุดเดียว จัดท ามาตรฐานการบริการ
เพ่ือให้บริการต่างๆ ทั้งหมดของหน่วยงานที่ดูแลเรื่องท่ีดินได้มาตรฐาน และมีระบบการติดตามตรวจสอบ
ที่คงเส้นคงวาและสม่ าเสมอ โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปรับปรุงการบริหารจัดการเรื่องที่ดิน ให้มีความทันยุคทันสมัย 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดและที่ส าคัญที่สุด ก็คือ เจ้าพนักงานและลูกจ้างของเทศบาล 
จะต้องมีความมุ่งมั่นอุทิศตนในการท างานเพ่ือประชาชนหรือส่วนรวมให้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
 ติปูริค ดาโก และคนอ่ืนๆ (Tipuric Darko. et.al., 2015, pp. 84–100) ได้ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพ
ธรรมาภิบาลของบริษัทต่างๆ ในโครเอเชีย สโลวีเนีย และมาเซโดเนียใน 7 ด้าน คือ 1) โครงสร้างและ
ธรรมาภิบาลของคณะกรรมการ 2) สิทธิของผู้ถือหุ้น 3) ความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
4) การตรวจสอบและการควบคุมภายใน 5) การชดเชยและการตอบแทน 6) การบริหารจัดการความเสี่ยง
ของบริษัท และ 7) ความรับผิดชอบทางสังคม (CSR) ผลการศึกษาพบว่า ประการแรกคุณภาพธรรมาภิบาล
โดยภาพรวมของบริษัทในโครเอเชีย สโลวีเนีย และมาเซโดเนีย ยังอยู่ในระดับที่ไม่น่าพึงพอใจ ในขณะที่
บริษัทต่างๆ ในสโลวาเนียในภาพรวมอยู่ในระดับดี ประการต่อมามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ระหว่างโครเอเชีย สโลวีเนีย และมาเซโดเนีย และประการที่สาม จุดอ่อนที่ส าคัญของธรรมาภิบาล
ของบริษัทต่างๆ ในสามประเทศที่กล่าวมาแล้วข้างต้น คือ ด้านการชดเชยและความรับผิดชอบทางสังคม 
และประการสุดท้าย ประเทศทั้งสามมีโอกาสอันดีที่จะพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพธรรมาภิบาลให้สูงขึ้น 
ในด้านที่ส าคัญๆ ทั้งหมดของธรรมาภิบาลบริษัทที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 
 ซาลาม โมฮัมหมัด อับดุล (Salam Mohammad Abdul, 2013, abstract, pp. 2-3) ได้ศึกษา
เรื่อง ธรรมาภิบาลของการให้บริการประชาชน ผ่านศูนย์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service centers) 
ของบังกลาเทศ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ประเมินธรรมาภิบาลโดยก าหนดตัวชี้วัด คือ การให้ค าปรึกษา
ประชาชนเรื่องทางเลือกต่างๆ ด้วยความสุภาพอ่อนน้อม การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างตรงไปตรงมา 
การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ความโปร่งใส ความสะดวกในการติดต่อ การตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน การยึดหลักกฎหมาย และการมีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า การให้บริการประชาชน
ผ่านศูนย์ระบบอิเล็คทรอนิคส์มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับสูง และมีผลในทางบวกต่อความพึงพอใจ
ของประชาชน 
 อิบรังก้า ไอฟีอ๊อค โอคอน (Ibanga Ifiok Okon, 2007, abstract, pp. 4-5) ได้ศึกษาเรื่อง
การใช้ประชามติ เป็นเครื่องมือของธรรมาภิบาลในประเทศก าลังพัฒนา โดยผู้วิจัยกล่าวว่า องค์การ
สหประชาชาติ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ( IMF) และธนาคารโลก (world bank) ได้ยืนยันว่า 
ธรรมาภิบาลโดยประเทศที่ก าลังพัฒนานั้น ก่อให้เกิดการพัฒนาและทั้งองค์การสหประชาชาติและกองทุน
การเงินระหว่างประเทศได้เลือกธรรมาภิบาล เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ที่ใช้ส าหรับการให้ประเทศก าลังพัฒนา
กู้ยืมเงิน รวมทั้งการให้การอนุมัติในเรื่องอ่ืนๆ และในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการที่จะประเมินว่าประชามติ
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สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือของธรรมาภิบาลหรือไม่ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเปรียบเทียบประชาธิปไตยโดยตรง 
(direct democracy) ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งผู้วิจัยกล่าวว่า ประเทศดังกล่าวได้ใช้ประชามติ
เป็นเครื่องมือของธรรมาภิบาลมายาวนานกว่าประเทศอ่ืนๆ และน าผลการศึกษาไปเปรียบเทียบกับ
ประเทศบราซิล ซึ่งประชาธิปไตยในประเทศก าลังพัฒนาหลายประเทศ ซึ่งผลการศึกษาแสดงว่า การให้ประชาชน
มีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรง โดยการแสดงประชามติในเรื่องต่างๆ นั้น ช่วยให้การด าเนินการต่างๆ 
ของรัฐบาลมีความถูกต้อง ชอบธรรม กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือรัฐบาลนั้นๆ มีธรรมาภิบาลในการปกครองประเทศ 
 ฟิตซ์ซิมมอนส์ ไมเคิล เอฟ (Fitzsimmons Michael F., 2009, abstract, pp. 2-3) ได้ศึกษาว่า
ธรรมาภิบาลมีผลต่อยุทธศาสตร์การป้องกันการจลาจลหรือไม่ โดยผู้วิจัยกล่าวว่า ความส าเร็จในการป้องกัน
การจราจลดังกล่าว ขึ้นอยู่กับการท าให้ประชาชนตระหนักและยึดกฎหมาย ซึ่งการยึดหลักกฎหมายนั้น 
บ่อยครั้งก็ถูกมองว่าเป็นการช่วยให้การบริหารและการให้บริการสาธารณะของรัฐบาล มีธรรมาภิบาลมากขึ้น 
อย่างไรก็ตาม ธรรมาภิบาลมิได้เป็นสิ่งเดียวที่จะก่อให้เกิดการยึดหลักกฎหมายเสมอไปในบางประเทศ 
เป็นต้นว่า ประเทศอิรักที่มีการจลาจลหรือการสู้รบในเรื่องเชื้อชาติศาสนานั้น ธรรมาภิบาลส่งผลต่อการป้องกัน
การจลาจลน้อยมาก ซึ่งวิธีหนึ่งที่จะใช้ในเรื่องดังกล่าวก็คือ การพยายามก่อให้เกิดข้อตกลงทางการเมือง
ในเรื่องต่างๆ ที่น าไปสู่การจลาจลหรือการสู้รบกันโดยตรง ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่เป็นผู้มีส่วนร่วมในการจลาจลหรือการสู้รบ รวมทั้งผู้เห็นเหตุการณ์จ านวนทั้งสิ้น 37 คน 
ซึ่งมีทั้งชาวอิรักและชาวอเมริกัน นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้ศึกษาเรื่องดังกล่าวในประเทศมาเลเซีย อัลวีเรีย 
และเวียดนามอีกด้วย ซึ่งผลการศึกษาแสดงว่าการให้ความส าคัญในเรื่องอัตลักษณ์ในเรื่องเชื้อชาติ 
ศาสนา (ethno-religious identity) นั้น สามารถปูทางน าไปสู่การป้องกันการจราจลหรือการสู้รบกัน
อย่างมีนัยส าคัญและหากมีการให้ความส าคัญในเรื่องอัตลักษณ์ดังกล่าว ควบคู่ไปกับธรรมาภิบาลก็จะส่งผล
ต่อการป้องกันหรือการยุติการจลาจลหรือการสู้รบได้ เป็นอย่างมาก กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ หากรัฐบาล
มีธรรมาภิบาลและเคารพในอัตลักษณ์เรื่องเชื้อชาติ ศาสนาของประชาชนกลุ่มต่างๆ แล้ว ก็จะเป็นการป้องกัน
หรือระงับการจลาจลวุ่นวายต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ดุซซามาน วาเฮ (Duzzaman Wahe, 2010, abstract, pp. 3-4) ได้ศึกษา การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในเรื่องธรรมาภิบาลในโครงการพัฒนาชนบทในบังกลาเทศ โดยผู้วิจัยได้กล่าวว่า องค์กรพัฒนา
ระหว่างประเทศและประเทศก าลังพัฒนาต้องการการมีส่วนร่วมของประชาชนในธรรมาภิบาล ในองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ผลดีที่สุดจากการด าเนินโครงการพัฒนาชนบทต่างๆ ในการนี้ รัฐบาลบังกลาเทศ
จะต้องกระจายอ านาจ ปฏิรูป และมีมาตรการยกเลิกกฎระเบียบต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคขัดขวาง มิให้องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนด าเนินการตามโครงการพัฒนาชนบทต่างๆ ซึ่งมีงานวิจัยเป็นจ านวนมาก 
ยืนยันว่าประชาชนไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจการต่างๆ รวมทั้งโครงการพัฒนาขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งสาเหตุส าคัญประการหนึ่งก็คืออุปสรรคของการไม่มีส่วนร่วมของประชาชน จากระบบราชการ
และนักการเมือง ซึ่งในเรื่องนี้ ผู้วิจัยได้หาลู่ทางที่เป็นไปได้ในการให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการ
พัฒนาต่างๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณูปการต่อธรรมาภิบาล ข้อค้นพบของการศึกษาครั้งนี้ก็คือ มีปัญหาต่างๆ 
หลายประการที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการมีส่วนร่วมของประชาชน ประการแรก บรรดาผู้เกี่ยวข้องทั้งหลาย 
เป็นต้นว่า ข้าราชการ นักการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งเข้าไปดูแลท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป  
ไม่ตระหนักถึงคุณค่าของการมีส่วนร่วมของประชาชน ประการที่สอง กลไกต่างๆ ที่จะเอื้ออ านวย
การมีส่วนร่วมของประชาชนด้อยประสิทธิภาพ ประการที่สาม ไม่มีระบบกฎหมายที่จะท าให้เป็นที่แน่ใจได้ว่า
การเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นถูกต้องตามกฎหมายในระดับท้องถิ่น ประการที่สี่ การกระจาย
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อ านาจสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนนั้นยังไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน 
ประการที่ห้า ระบบประเมินในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและความพึงพอใจของประชาชนที่มีผล
ต่อโครงการพัฒนานั้น ยังไม่มีการด าเนินการหรือถ้ามีการด าเนินการก็ด้อยประสิทธิภาพ และประการ
สุดท้าย การมีทุนทางสังคม (social capital) ซึ่งเกิดจาดผู้บริหารท้องถิ่นไม่เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน
นั้น เป็นอุปสรรคขัดขวางการเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนาต่างๆ ซึ่งในการศึกษา
ครั้งนี้  ผู้วิจัยได้เสนอรูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนาชนบทต่างๆ อย่างมี
ป ระส ิทธ ิภ าพ  โดยการให ้องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) เลือกคณะกรรมาธิการประชาชน ซึ่ ง
คณะกรรมาธิการดังกล่าว จะได้เข้าร่วมในโครงการพัฒนาทั้งหมด และจะแจ้งให้หน่วยงานพัฒนาต่างๆ ได้
ทราบถึงความไม่สมบูรณ์ของโครงการ โดยผ่านองค์กรพัฒนาเอกชน ซึ่งจะท าให้เกิดการตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ ผู้มีอ านาจรับผิดชอบ ทั้งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางและส่วนท้องถิ ่น เพื ่อให้การด าเนิน
โครงการพัฒนาต่างๆ มีความโปร่งใส ทั้งนี้ทั้งนั้นในการด าเนินการดังกล่าว จะต้องมีลักษณะเป็น
ประชาสังคม (civil society) ที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงกับกลุ่มประชาสังคมอ่ืนๆ และมีการสร้างข้อผูกมัด
ทางกฎหมาย (legal binding) ส าหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนขึ้นมาใหม่ นอกจากนั้น จะต้องสร้าง
ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ในบรรดาผู้ที่เข้าไปมีส่วนร่วมด าเนินโครงการพัฒนาต่างๆ เหล่านั้น และมีการ
ก าหนดบทบาทหน้าที่กันอย่างชัดเจน ดังนั้น รูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนี้ ก็จะช่วยท าให้ปัญหาอุปสรรค
ต่างๆ ที่ท าให้การพัฒนาไม่มีประสิทธิภาพนั้นหมดสิ้นไปในที่สุด 
 ผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์
เพื่อการค้นคว้าค าตอบของงานวิจัย ตั้งแต่การศึกษาสภาพการณ์บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ในปัจจุบัน ปัญหาในขอบเขตพ้ืนที่วิจัย แนวทางการสร้างและประเมินรูปแบบ
การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 รวมทั้งยังน ามาเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ทั้งความเป็นมา แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาล แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ ข้อมูลทั่วไป
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2  ข้อมูลโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 3 จังหวัด 
ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง แนวคิดที่เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการองค์กร แนวคิดที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับรูปแบบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รูปแบบการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลมีความเหมาะสมและระดับการปฏิบัติในการบริหารหลักธรรมาภิบาลโดยรวม อยู่ในระดับมาก 
และมีหลายหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ได้ศึกษาการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เป็นจ านวนมาก และมีหลายหน่วยงานที่ไม่ได้ด าเนินการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลจะมีปัญหา
และน าไปสู่การแยกขั้วของสังคมได้ธรรมาภิบาลจึงมีความจ าเป็นมาก ดังนั้น การบริหารโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จึงมีความส าคัญ ควรให้ผู้บริหารน าไปเป็นตัวอย่าง
ในการบริหารงานต่อไป 
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บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เขต 2 เป็นการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) 
กับการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยการศึกษาประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการเขียนรายงานเผยแพร่ผลงานวิจัยเกี่ยวกับ
การบริหารงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ซึ่งมีล าดับการด าเนินการวิจัย 
4 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 3.1 ขั้นตอนที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณ: ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ
สภาพการณ์บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 
 3.2 ขั้นตอนที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ: ใช้แบบการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเครื่องมือเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 
 3.3 ขั้นตอนที่ 3 การสร้างรูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เขต 2 
 3.4 ขั้นตอนที่ 4 การรับรองรูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เขต 2 
 โดยทั้ง 4 ขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้น าเสนอในรูปแบบของภาพกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้  
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ภาพ 4 ขั้นตอนในการวิจัย  
 
3.1 ขั้นตอนที่ 1 กำรวิจัยเชิงปริมำณ: ใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือสอบถำมข้อมูลเกี่ยวกับ
สภำพกำรณ์บริหำรงำนโดยยึดหลักธรรมำภิบำลของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค เขต 2 
 
 การวิจัยเชิงปริมาณ: ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงาน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 
 ในส่วนนี้ผู้วิจัยต้องการศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ
การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 โดยมีรายละเอียดการด าเนินการ
ดังนี้ 
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 3.1.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากร คือ พนักงานในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 รวม 21 แห่ง จ านวนทั้งสิ้น 2,392 คน 
ประกอบด้วย ผู้บริหาร พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 และผู้ใช้ไฟ ก าหนดกลุ่มตัวอย่างใช้เกณฑ์
การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกนที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
(Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) และท าการสุ่มตัวอย่างตามสัดส่วน (proportional stratified 
random sampling) ของประชากรจ านวน 2,392 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เขต 2 และผู้ใช้ไฟ ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 331 คน  
 3.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 โดยลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(rating scale) 5 ระดับ โดยค าถามแบ่งเป็น 2 ตอน คือ  
 ตอนที่ 1 สภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการณ์การบริหารงานโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วม และหลักความคุ้มค่า 
 ส าหรับตอน 2 นี้ มีเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนก าหนดตามแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด 
และบุญส่ง นิลแก้ว (2535, หน้า 22-25) ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 4.51-5.00 หมายถึง การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ตามองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 3.51-4.50 หมายถึง การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ตามองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล มีความเหมาะสมในระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 2.51-3.50 หมายถึง การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ตามองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง                                       
 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 1.51-2.50 หมายถึง การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ตามองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล มีความเหมาะสมในระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 1.00-1.50 หมายถึง การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ตามองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 
 3.1.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1) ท าหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือความร่วมมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจาก ผู้บริหาร พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 และผู้ใช้ไฟ 21 แห่ง 
 2) น าแบบสอบถามไปเก็บรวมรวมข้อมูลจ านวน 331 ฉบับ จากกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มมาได้ 
โดยมีการเก็บแบบสอบถามหลังจากผ่านไป 1 เดือน หลังจากนั้นผู้วิจัยได้สรุปจ านวนแบบสอบถาม
ที่ได้รับกลับคืนมาจ านวนทั้งสิ้น 331 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
 3.1.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 1) น าแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้องแต่ละฉบับ 
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 2) วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง โดยหาค่าร้อยละ และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
โดยใช้ค่าสถิติพ้ืนฐานบรรยายเพ่ือให้ทราบลักษณะการแจกแจงของตัวแปร ค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของแต่ละตัวแปร ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ
 
3.2 ขั้นตอนที่ 2 กำรวิจัยเชิงคุณภำพ: ใช้แบบกำรสัมภำษณ์เชิงลึกเป็นเครื่องมือเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนโดยยึดหลักธรรมำภิบำลของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค เขต 2 
 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ: ใช้แบบการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเครื่องมือเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงาน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 หลังจากที่ได้ข้อมูลจากแบบสอบถามแล้ว เพ่ือให้ได้
รายละเอียดข้อมูลที่ชัดเจน และครอบคลุมประเด็นมากขึ้น ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เพื่อรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จากกลุ่มตัวอย่าง โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 3.2.1 กลุ่มตัวอย่ำงของกำรวิจัย ประกอบด้วยผู้บริหาร พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 
ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ใช้ไฟ จ านวน 15 ท่าน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (purposive sampling) 
 3.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

 3.2.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1) ติดต่อประสานงาน เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหาร 
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ใช้ไฟ จ านวน 15 ท่าน 
 2) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก พร้อมจดบันทึกและบันทึกเสียงระหว่าง
การสัมภาษณ์  
 3.2.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 เมื่อผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจนครบถ้วน จึงด าเนินการตรวจ
ความถูกต้องของข้อมูล ดังนี้ 
 1) จัดกลุ่มที่ได้จากการสัมภาษณ์ท่ีมีลักษณะเหมือนกันไว้ด้วยกัน 
 2) เรียบเรียงข้อมูล จัดล าดับเนื้อหาที่เป็นประเด็นส าคัญที่ต้องการศึกษา 
 3) ตรวจสอบข้อมูลโดยวิธีการแบบสามเส้า (triangulation) คือ การตรวจความถูกต้อง
ของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยต่างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ต่างเวลาที่ได้รับข้อมูล 
และต่างสถานที่รับข้อมูล 
 ซึ่งในเรื่องนี้ สุภางค์ จันทวานิช (2553, หน้า 128-130) ได้กล่าวถึง ความส าคัญของการตรวจสอบ
และวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพไว้ว่า ในการวิจัยเชิงคุณภาพเรามักจะได้ยินเสมอว่า มีผู้สงสัย
ในความแม่นตรงและความน่าเชื่อถือของข้อมูล เพราะแคลงใจในความล าเอียงของนักวิจัยที่อาจเกิดขึ้น 
และได้วางมาตรการที่จะป้องกันความผิดพลาด นั่นคือ การตรวจสอบข้อมูลก่อนท าการวิเคราะห์ การตรวจสอบ
ข้อมูลที่ใช้กันมากในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (triangulation)  
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3.3 ขั้นตอนที่ 3 กำรสร้ำงรูปแบบกำรบริหำรงำนโดยยึดหลักธรรมำภิบำลของกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมิภำค เขต 2 
 
 การสร้างรูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 
โดยการจัดสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
 3.3.1 รวบรวมรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ ที่ประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ทั้งภายในและภายนอกองค์กรการไฟฟ้า จ านวนทั้งสิ้น 12 ท่าน  ประกอบด้วยผู้บริหาร 
ผู้น าชุมชน ผู้ใช้ไฟและผู้เชี่ยวชาญ เสนอต่อประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
 3.3.2 ท าหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือขอความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญ
ทั้ง 12 ท่าน เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 
 3.3.3 การด าเนินการสนทนากลุ่ม และบันทึกผลการสนทนากลุ่ม  
 การเก็บข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยจัดขึ้น 2 ครั้ง โดยที่ในการสนทนากลุ่มครั้งแรก ผู้วิจัย
จะน าเสนอข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือการสร้างรูปแบบในการบริหารงาน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ทั้งนี้ ระหว่างสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยได้บันทึกเสียง
เพ่ือรวบรวมสาระ เนื้อหาและข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้เข้าร่วมสนทนา เพ่ือน าไปใช้
ในการปรับปรุงรูปแบบ หลังจากนั้น ผู้วิจัยจะขอให้ ผู้เข้าร่วมสนทนา 12 ท่าน ประกอบด้วยผู้บริหาร 
ผู้น าชุมชน ผู้ใช้ไฟ และผู้เชี่ยวชาญ ให้ค าแนะน าเพ่ิมเติม และหลังจากที่ได้แก้ไขรูปแบบตามค าแนะน า
ของผู้สนทนาแล้ว ผู้วิจัยก็จะได้เสนอให้ผู้ เข้าร่วมสนทนาพิจารณาให้การรับรองรูปแบบบริหารงาน
โดยยึดหลักหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ในการสนทนากลุ่มครั้งที่ 2 ต่อไป  

 
3.4 ขั้นตอนที่ 4 กำรรับรองรูปแบบกำรบริหำรงำนโดยยึดหลักธรรมำภิบำลของกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมิภำค เขต 2 
  
 ในการสนทนากลุ่มครั้งที่ 2 มีผู้บริหาร ผู้น าชุมชน ผู้ใช้ไฟและผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความรู้
และประสบการณ์เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งภายในและภายนอกองค์กรการไฟฟ้า จ านวนทั้งสิ้น 
12 ท่าน โดยมีประเด็นการสนทนา คือ การให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงาน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 เพ่ือการแก้ไขปรับปรุงรูปแบบให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
หลังจากที่มีการให้ค าเสนอแนะแล้ว ผู้วิจัยก็ได้แก้ไขปรับปรุงรูปแบบตามค าเสนอแนะของผู้เข้าร่วมสนทนา 
และน าเสนอรูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ให้ผู้เข้าร่วม
สนทนาพิจารณาความเหมาะสมถูกต้องของรูปแบบ เพ่ือให้การรับรองรูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2   
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เขต 2 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการณ์บริหารงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาค เขต 2 
และเพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 โดยผู้วิจัย
ด าเนินการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) และการวิจัยเชิงปริมาณ 
(quantitative research) โดยการศึกษาแนวคิดทฤษฎี ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง และสร้างเครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลและเขียนรายงานการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยได้สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาน าเสนอผลงานเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ผู้วิจัยจะแบ่งการน าเสนอออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 4.1 ขั้นตอนที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณ 
 4.2 ขั้นตอนที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 4.3 ขั้นตอนที่ 3 การสร้างรูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เขต 2 
  4.4 ขั้นตอนที่ 4 การรับรองรูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เขต 2 
 
4.1 ขั้นตอนที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณ 
 
 การวิจัยเชิงปริมาณ: การศึกษาสภาพการณ์ในปัจจุบันของการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 

โดยในการศึกษาสภาพการณ์ในปัจจุบันของการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เขต 2 ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยจะแบ่งการน าเสนอออกเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้   
 4.1.1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 4.1.2 ผลการศึกษาสภาพการณ์ในปัจจุบันของการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ของการไฟฟ้าสวนภูมิภาค เขต 2  
 4.1.3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 
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  4.1.1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 ตาราง 1 ร้อยละกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ   
 

เพศ  จ านวน ร้อยละ  
ชาย  216 65.3 
หญิง  115 34.7 
รวม 331 100.0  

 
  จากตาราง 1 ร้อยละกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ พบว่า  มีจ านวนผู้ที่ตอบแบบสอบถาม 
เพศชาย 216 คน คิดเป็นร้อยละ 65.3 และเพศหญิง 115 คน คิดเป็นร้อยละ 34.7 ตามล าดับ 
 
ตาราง 2 ร้อยละกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ 

 
อายุ จ านวน รอ้ยละ  

น้อยกว่า 30 ปี  96 29.0 
31–40 ปี 106 32.0 
41–50 ปี  68 20.5 

มากกว่า 50 ปี  61 18.4 
รวม 331 100.0  

  
 จากตาราง 2 ร้อยละกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ พบว่า อายุ 31–40 ปี จ านวน 106 คน 
คิดเป็นร้อยละ 32 อายุน้อยกว่า 30 ปี จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 29 อายุ 41–50 ปี จ านวน 61 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18.4 และอายุมากกว่า 50 ปี จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 18.4 ตามล าดับ 
 
ตาราง 3 ร้อยละกลุ่มตัวอยา่งจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา จ านวน รอ้ยละ  
ปริญญาตรี 221 66.8 
ปริญญาโท  29  8.8 
ปริญญาเอก   2  0.6 

อ่ืนๆ   79 23.9 
รวม 331 100.0  

 
 จากตาราง 3 ร้อยละกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า วุฒิการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง
ที่มากที่สุด คือ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 66.8 วุฒิการศึกษาอ่ืนๆ 
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จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 23.9 วุฒิปริญญาโท จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 และวุฒิปริญญาเอก 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 ตามล าดับ 
 
ตาราง 4 รอ้ยละของกลุ่มตัวอยา่งจ าแนกตามการด ารงต าแหน่ง 
 

การด ารงต าแหน่ง จ านวน รอ้ยละ  
ผู้บริหาร  60  18.1 
พนักงาน 219  66.1 
ผู้ใช้ไฟ  52 15.7 
รวม 331 100.0  

 
 จากตาราง 4 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการด ารงต าแหน่ง พบว่า การด ารงต าแหน่ง
มากที่สุด คือ พนักงาน จ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 66.1 ผู้บริหาร จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 18.1 
และผู้ใช้ไฟ จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 15.7 ตามล าดับ 
 
ตาราง 5 รอ้ยละของกลุ่มตัวอยา่งจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 
 

ประสบการณ์การท างาน จ านวน รอ้ยละ  
น้อยกว่า 10 ปี 154  46.5 

11–20 ปี  82  24.8 
มากกว่า 20 ปี  95  28.7 

รวม 331 100.0  
 
 จากตาราง 5 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบว่า ประสบการณ์
การท างานมากท่ีสุด คือ น้อยกว่า 10 ปี จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 ประสบการณ์การท างาน
มากกว่า 20 ปี จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 28.7 และประสบการณ์การท างาน 11–20 ปี จ านวน 82 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24.8 ตามล าดับ 
 4.1.2 ผลการศึกษาสภาพการณ์ในปัจจุบันของการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ของการไฟฟ้าสวนภูมิภาค เขต 2  
 อธิบายการจ าแนกตามองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล ดังนี้ 1) การบริหารตามหลักนิติธรรม 
2) การบริหารตามหลักคุณธรรม 3) การบริหารตามหลักความโปร่งใส 4) การบริหารตามหลักการมีส่วนร่วม 
5) การบริหารตามหลักความรับผิดชอบ 6) การบริหารตามหลักความคุ้มค่า  
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ตาราง 6 แสดงสภาพการณ์ในปัจจุบันของการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เขต 2 องค์ประกอบที่ 1 การบริหารตามหลักนิติธรรม 

 
เรื่อง/ประเด็น �̅� S.D.  การตี 

ความ  
ล าดับที่  

1. ผู้เกี่ยวข้องสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับภาระหน้าที่ 
   หรือขั้นตอนการด าเนินงานของหน่วยงานได้เสมอ 

4.10 
 

0.700 
 

มาก 
 

1 
 

2. ผู้บริหารมีการแจ้งขั้นตอนการท างานให้พนักงาน 
   ไฟฟ้าทุกคนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

3.93 
 

0.768 
 

มาก 2 
 

3. การใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน    
   สามารถตรวจสอบได้ 

3.90 
 

0.840 
 

มาก 
 

3 
 

4. มีการทบทวน ปรับปรุง ยกเลิก โครงสร้างและ 
   หลักเกณฑ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ 

3.89 
 

0.808 
 

มาก 
 

4 
 

5. มีการวางแผนกลยุทธ์และแผนระยะยาวสอดคล้อง 
   กับพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่หน่วยงานก าหนดไว้ 

3.87 
 

0.795 
 

มาก 
 

5 
 

6. การออกค าสั่งต่างๆ ได้ยึดหลักความเป็นธรรม 
   และเสมอภาค 

3.85 
 

0.886 มาก 
 

6 

รวม 3.91 0.807 มาก -  
 
 จากตาราง 6 แสดงสภาพการณ์ในปัจจุบันของการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 องค์ประกอบที่ 1 การบริหารตามหลักนิติธรรม แสดงผลตามล าดับดังนี้ 
เกี่ยวข้องสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับภาระหน้าที่หรือขั้นตอนการด าเนินงานของหน่วยงานได้เสมอ (�̅�= 4.10 
ล าดับที่ 1 พบว่า มาก) ผู้บริหารมีการแจ้งขั้นตอนการท างานให้พนักงานไฟฟ้าทุกคนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
(�̅�= 3.93 ล าดับที่ 2 พบว่า มาก) การใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานสามารถตรวจสอบได้ 
(�̅�= 3.90 ล าดับที่ 3 พบว่า มาก) มีหน่วยงานภายนอกมาร่วมตรวจสอบการด าเนินงานภายในหน่วยงานได้ 
(�̅�= 3.89 ล าดับที่ 4 พบว่า มาก) มีการวางแผนกลยุทธ์และแผนระยะยาวสอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์
ที่หน่วยงานก าหนดไว้ (�̅�= 3.87 ล าดับที่ 5 พบว่า มาก) การออกค าสั่งต่างๆ ได้ยึดหลักความเป็นธรรม
และเสมอภาค (�̅�= 3.85 ล าดับที่ 6 พบว่า มาก) 
 
 
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

87 

ตาราง 7 แสดงสภาพการณ์ในปัจจุบันของการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เขต 2 องค์ประกอบที่ 2 การบริหารตามหลักคุณธรรม  

 
เรื่อง/ประเด็น  �̅� S.D.  การตี 

ความ  
ล าดับที่  

1. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   เพ่ือพัฒนาและธ ารงไว้ให้พนักงานไฟฟ้ามีคุณภาพ 

3.94 
 

0.823 
 

มาก 
 

1 
 

2. มีการปรับปรุงกฎข้อบังคับ หรือระเบียบตามที่มี 
   เรื่องร้องเรียน เพื่อการปฏิบัติที่ทันสมัย เป็นธรรม 
   เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 

3.90 
 

0.765 
 

มาก 
 

2 
 

3. ผู้บริหารท างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีผลประโยชน์ 
   ด้านการเงินที่ขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่ 

3.88 0.858 
 

มาก 
 

3 
 

4. มีการประเมินความพึงพอใจของพนักงานไฟฟ้า 
   ทุกระดับอย่างเป็นระบบ 

3.84 0.876 มาก 
 

4 

5. ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบ 
   ของพนักงานไฟฟ้าตามเกณฑ์ที่ก าหนดชัดเจน 

3.82 
 

0.880 
 

มาก 
 

5 
 

6. มีมาตรการสร้างขวัญ ก าลังใจ มาตรการลงโทษ 
   อย่างเป็นธรรม รวมทั้งการพัฒนาและรักษา 
   พนักงานไฟฟ้าที่มีคุณภาพ 

3.81 
 

0.849 
 

มาก 
 

6 
 

7. มีการลงโทษจริงจัง หนักเบาตามเหตุ และพฤติการณ์ 
   ของการกระท าผิดตามที่หน่วยงานก าหนด 
   อย่างปราศจากอคติ 

3.81 0.849 
 

มาก 
 

6 
 

8. ยึดหลักความเป็นธรรม ความเสมอภาคในการปฏิบัติงาน 3.80 0.892 มาก 7 
รวม  3.85 0.849 มาก - 

 
 จากตาราง 7 แสดงสภาพการณ์ในปัจจุบันของการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 องค์ประกอบที่ 2 การบริหารตามหลักคุณธรรม แสดงผลตามล าดับดังนี้ 
มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือพัฒนาและธ ารงไว้ให้พนักงานไฟฟ้ามีคุณภาพ (�̅�= 3.94 
ล าดับที่ 1 พบว่า มาก) มีการปรับปรุงกฎข้อบังคับหรือระเบียบตามที่มีเรื่องร้องเรียน เพ่ือการปฏิบัติ
ที่ทันสมัย เป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย (�̅�= 3.90 ล าดับที่ 2 พบว่า มาก) ผู้บริหารท างาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีผลประโยชน์ด้านการเงินที่ขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่ (�̅�= 3.88 ล าดับที่ 3 พบว่า 
มาก) มีการประเมินความพึงพอใจของพนักงานไฟฟ้าทุกระดับอย่างเป็นระบบ (�̅�= 3.84 ล าดับที่ 4 พบว่า มาก) 
ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบของพนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ตามเกณฑ์
ที่ก าหนดชัดเจน (�̅�= 3.82 ล าดับที่ 5 พบว่า มาก) มีมาตรการสร้างขวัญก าลังใจ มาตรการลงโทษ
อย่างเป็นธรรม รวมทั้งการพัฒนาและรักษาพนักงานไฟฟ้าที่มีคุณภาพและมีการลงโทษจริงจัง หนักเบา
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ตามเหตุและพฤติการณ์ของการกระท าผิดตามที่หน่วยงานก าหนดอย่างปราศจากอคติ (�̅�= 3.81 ล าดับที่ 6 
พบว่า มาก) ยึดหลักความเป็นธรรม ความเสมอภาคในการปฏิบัติงาน (�̅�= 3.81 ล าดับที่ 7 พบว่า มาก) 
 
ตาราง 8 แสดงสภาพการณ์ในปัจจุบันของการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคเขต 2 องค์ประกอบที่ 3 การบริหารตามหลักความโปร่งใส 
 

เรื่อง/ประเด็น  �̅� S.D.  การต ี
ความ  

ล าดับที่  

1. มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างโปร่งใส 
   ผ่านช่องทางต่างๆ 

4.03 
 

0.772 
 

มาก 
 

1 
 

2. มีระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
   ผ่านช่องทางที่เปิดเผยและเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไป 

4.01 
 

0.767 
 

มาก 
 

2 
 

3. มีระบบการบริหารการเงินและพัสดุที่รัดกุม 
   และสามารถตรวจสอบได้ 

3.97 
 

0.787 
 

มาก 
 

3 
 

4. มีการก าหนดภารกิจของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน 
   เพ่ือป้องกันความซ้ าซ้อนและความไม่โปร่งใส 
   ในการท างาน 

3.94 
 

0.719 
 

มาก 
 

4 
 

5. มีกระบวนการในการพิจารณาความดีความชอบ 
   ที่เป็นไปอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ 

3.91 
 

0.860 
 

มาก 
 

5 
 

6. มีระบบการตรวจสอบภายในหน่วยงาน 
   ที่มีประสิทธิภาพสูง 

3.83 0.776 มาก 6 

รวม  3.94 0.780 มาก - 
 
 จากตาราง 8 แสดงสภาพการณ์ในปัจจุบันของการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 องค์ประกอบที่ 3 การบริหารตามหลักความโปร่งใส แสดงผลตามล าดับดังนี้ 
มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างโปร่งใสผ่านช่องทางต่างๆ (�̅�= 4.03 ล าดับที่ 1 พบว่า มาก) 
มีระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทางที่เปิดเผยและเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไป (�̅�= 4.01 
ล าดับที่ 2 พบว่า มาก) มีระบบการบริหารการเงินและพัสดุที่รัดกุม และสามารถตรวจสอบได้ (�̅�= 3.97 
ล าดับที่ 3 พบว่า มาก) มีการก าหนดภารกิจของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน เพ่ือป้องกันความซ้ าซ้อนและ
ความไม่โปร่งใสในการท างาน (�̅�= 3.94 ล าดับที่ 4 พบว่า มาก) มีกระบวนการในการพิจารณาความดี
ความชอบที่เป็นไปอย่างเปิดเผย สามารถตรวจสอบได้ (�̅�= 3.91 ล าดับที่ 5 พบว่า มาก) มีระบบการ
ตรวจสอบภายในหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพสูง (�̅�= 3.83 ล าดับที่ 6 พบว่า มาก) 
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ตาราง 9 แสดงสภาพการณ์ในปัจจุบันของการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เขต 2 องค์ประกอบที่ 4 การบริหารตามหลักการมีส่วนร่วม 

 
เรื่อง/ประเด็น  �̅� S.D. การตี 

ความ 
ล าดับที่ 

1. มีการประสานสัมพันธ์ ท างานเป็นทีม และสร้าง 
   เครือข่ายในการท างาน 

4.00 
 

0.757 
 

มาก 
 

1 

2. มีการมอบอ านาจในระดับรองลงมา เพ่ือส่งเสริม 
   การมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน 
   ของพนักงานไฟฟ้า 

3.98 0.788 
 

มาก 
 

2 
 

3. มีการส่งเสริมให้จัดการความรู้ และการบริหารงาน 
   โดยให้พนักงานไฟฟ้าทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดท า 
   แผนกลยุทธ์ 

3.95 
 

0.765 
 

มาก 
 

3 
 

4. ในหน่วยงานมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้ 
   เกี่ยวกับการปฏิบัติงานซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง 

3.91 
 

0.817 
 

มาก 
 

4 
 

5. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้พนักงานไฟฟ้าทุกระดับ 
   มีส่วนร่วมในการรับรู้สถานการณ์และปัญหา 

3.89 
 

0.824 
 

มาก 
 

5 
 

6. พนักงานไฟฟ้าในหน่วยงานให้ความร่วมมือ 
   ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี 

3.89 
 

0.774 
 

มาก 
 

5 
 

7. ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   และปรับปรุงการท างานเมื่อได้รับข้อเสนอแนะ 

3.87 
 

0.824 
 

มาก 
 

6 
 

8. การแต่งตั้ง หรือเลือกที่ปรึกษา ที่มาจากภาคประชาชน 
   และมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกับภาคประชาชน 
   อย่างต่อเนื่องชัดเจน 

3.84 0.847 มาก 7 
 

รวม  3.92 0.799 มาก - 
 
 จากตาราง 9 แสดงสภาพการณ์ในปัจจุบันของการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เขต 2 องค์ประกอบที่ 4 การบริหารตามหลักการมีส่วนร่วม แสดงผลตามล าดับดังนี้ 
มีการประสานสัมพันธ์ ท างานเป็นทีม และสร้างเครือข่ายในการท างาน (�̅�= 4.00 ล าดับที่ 1 พบว่า มาก) 
มีการมอบอ านาจในระดับรองลงมา เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานไฟฟ้า (�̅�= 3.98 ล าดับที่ 2 พบว่า มาก) มีการส่งเสริมให้จัดการความรู้และการบริหารงาน
โดยให้พนักงานไฟฟ้าทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนกลยุทธ์ (�̅�= 3.95 ล าดับที่ 3 พบว่า มาก) 
ในหน่วยงานมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง 
(�̅�= 3.91 ล าดับที่ 4 พบว่า มาก) ผู้บริหารเปิดโอกาสให้พนักงานไฟฟ้าทุกระดับ มีส่วนร่วมในการรับรู้
สถานการณ์และปัญหาและพนักงานไฟฟ้าในหน่วยงานให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี  
(�̅�= 3.89 ล าดับที่ 5 พบว่า มาก) ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงการท างาน
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เมื่อได้รับข้อเสนอแนะ (�̅�= 3.87 ล าดับที่ 6 พบว่า มาก) การแต่งตั้งหรือเลือกที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน
และมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกับภาคประชาชนอย่างต่อเนื่องชัดเจน (�̅�= 3.84 ล าดับที่ 7 พบว่า มาก) 
 
ตาราง 10 แสดงสภาพการณ์ในปัจจุบันของการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค เขต 2 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารตามหลักความรับผิดชอบ 
 

เรื่อง/ประเด็น �̅� S.D.  การตี 
ความ  

ล าดับที่  

1. มีบริการให้ข้อมูลข่าวสาร โดยมีเว็บไซต์และศูนย์  
   พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้พนักงานไฟฟ้า  
   ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องโดยทั่วไป โดยเฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้า 
   ทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 

4.03 
 

0.791 
 

มาก 
 

1 
 

2. ผู้บริหารมีการสื่อสารและท าความเข้าใจในเรื่อง 
   ของแผนงานแก่ทุกคนที่รับผิดชอบ 

3.99 
 

0.773 
 

มาก 
 

2 
 

3. การปฏิบัติงานของพนักงานไฟฟ้าในหน่วยงาน 
   มีคุณภาพท้ังทางด้านปริมาณและความถูกต้อง 

3.97 
 

0.760 
 

มาก 
 

3 
 

4. มีการด าเนินการตามแผนการด าเนินงานที่สอดคล้อง 
   กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของการไฟฟ้า 
   ส่วนภูมิภาค 

3.95 
 

0.726 
 

มาก 
 

4 
 

5. มีการกระตุ้นพนักงานพนักงานไฟฟ้าเกิดความตระหนัก 
   ในความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนและของส่วนร่วม 
   มากขึ้น รวมทั้งพร้อมรับการตรวจสอบ 

3.95 
 

0.788 
 

มาก 
 

4 
 

6. ผลการปฏิบัติงานของพนักงานไฟฟ้าในหน่วยงาน 
   เป็นไปตามเป้าหมาย 

3.95 
 

0.741 
 

มาก 
 

4 
 

7. มีการส่งเสริมให้พนักงานไฟฟ้าน าความรู้ใหม่ๆ 
   ที่ได้รับมาเผยแพร่ แลกเปลี่ยนกับผู้ร่วมงาน 
   และน ามาใช้เป็นประโยชน์ต่อการท างาน 

3.94 0.782 มาก 5 
 

 
8. มีการน าผลการประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุง 
   การท างาน 

3.93 
 

0.758 มาก 6 

9. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานไฟฟ้า 
   ตามภารกิจอย่างต่อเนื่อง 

3.89 
 

0.775 
 

มาก 
 

7 
 

10. มีการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานไฟฟ้าทุกต าแหน่ง 
     เพ่ือให้มีการพัฒนาการด าเนินงานตามภารกิจหน้าที่ 
     ทั้งหน่วยงาน 

3.86 
 

0.782 
 

มาก 
 

8 
 

รวม 3.95 0.767 มาก - 
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 จากตาราง 10 แสดงสภาพการณ์ในปัจจุบันของการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารตามหลักความรับผิดชอบ แสดงผลตามล าดับ
ดังนี้ มีบริการให้ข้อมูลข่าวสาร โดยมีเว็บไซต์และศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้พนักงานไฟฟ้า 
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องโดยทั่วไป โดยเฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้าทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ (�̅�= 4.03 ล าดับที่ 1 
พบว่า มาก) ผู้บริหารมีการสื่อสารและท าความเข้าใจในเรื่องของแผนงานแก่ทุกคนที่รับผิดชอบ (�̅�= 3.99 
ล าดับที่ 2 พบว่า มาก) การปฏิบัติงานของพนักงานไฟฟ้าในหน่วยงานมีคุณภาพทั้งทางด้านปริมาณ
และความถูกต้อง (�̅�= 3.97 ล าดับที่ 3 พบว่า มาก) มีการด าเนินการตามแผนการด าเนินงานที่สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมีการกระตุ้นพนักงานพนักงานการไฟฟ้า
ให้เกิดความตระหนักในความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนและของส่วนรวมมากขึ้นรวมทั้งพร้อมรับ
การตรวจสอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานไฟฟ้าในหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมาย (�̅�= 3.95 
ล าดับที่ 4 พบว่า มาก) มีการส่งเสริมให้พนักงานไฟฟ้าน าความรู้ใหม่ๆ ที่ได้รับมาเผยแพร่ แลกเปลี่ยน
กับผู้ร่วมงานและน ามาใช้เป็นประโยชน์ต่อการท างาน (�̅�= 3.94 ล าดับที่ 5 พบว่า มาก) มีการน าผล
การประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุงการท างาน (�̅�= 3.93 ล าดับที่ 6 พบว่า มาก) มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานไฟฟ้าตามภารกิจอย่างต่อเนื่อง (�̅�= 3.89 ล าดับที่ 7 พบว่า มาก) มีการฝึกอบรม
และพัฒนาพนักงานไฟฟ้าทุกต าแหน่งเพ่ือให้มีการพัฒนาการด าเนินงานตามภารกิจหน้าที่ทั้งหน่วยงาน 
(�̅�= 3.86 ล าดับที่ 8 พบว่า มาก) 
 
ตาราง 11 แสดงสภาพการณ์ในปัจจุบันของการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค เขต 2 องค์ประกอบที่ 6 การบริหารตามหลักความคุ้มค่า 
 

เรื่อง/ประเด็น  �̅� S.D.  การตี 
ความ  

ล าดับที่  

1. พนักงานไฟฟ้าสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศ 
   ได้ตลอดเวลา 

4.00 
 

0.747 
 

มาก 
 

1 
 

2. มีการสั่งงาน ประชุมทาง video conference 
   และ internet ที่ท าให้ หน่วยงานใช้กระดาษ 
   และวัสดุอุปกรณ์น้อยลงและมาใช้เทคโนโลยี 
   ได้มากขึ้น 

3.96 
 

0.801 
 

มาก 
 

2 
 

3. ข้อมูลที่เผยแพร่มีความถูกต้อง ไม่มีการบิดเบือน 
   ข่าวสาร 

3.95 
 

0.731 
 

มาก 
 

3 

4. มีการมอบหมายงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ 
   และความช านาญของพนักงานไฟฟ้า 

3.90 
 

0.784 
 

มาก 
 

4 
 

5. มีการสนับสนุนให้พนักงานไฟฟ้าเข้ารับการฝึกฝน  
   อบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ 

3.90 0.752 มาก 
 

4 
 

6. มีการตรวจสอบดูแลระบบสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 3.86 0.774 มาก 5 
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ตาราง 11 (ต่อ) 
 

เรื่อง/ประเด็น  �̅� S.D.  การตี 
ความ  

ล าดับที่  

7. มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกองค์กรร่วมกัน 3.83 0.760 มาก 6 
8. มีการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง  
   รวมทั้งบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ที่มีอยู่ให้ใช้งานได้ 
   อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.81 
 

0.875 
 

มาก 7 
 

9. หน่วยงานมีเครื่องมือ อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีทันสมัย  
   เพียงพอและเหมาะสมกับการท างาน 

3.79 0.902 
 

มาก 8 
 

10. มีการกระจายความรับผิดชอบในการท างาน 
     อย่างเหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อนกัน 

3.77 
 

0.895 
 

มาก 
 

9 
 

11. อัตราก าลังของพนักงานไฟฟ้ามีความเหมาะสม 
     กับปริมาณงาน 

3.59 
 

1.006 
 

มาก 10 

รวม  3.85 0.821 มาก - 
 
 จากตาราง 11 แสดงสภาพการณ์ในปัจจุบันของการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 องค์ประกอบที่ 6 การบริหารตามหลักความคุ้มค่า แสดงผลตามล าดับ
ดังนี้ พนักงานไฟฟ้าสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศได้ตลอดเวลา (�̅�= 4.00 ล าดับที่ 1 พบว่า มาก) 
มีการสั่งงาน ประชุมทาง video conference และ internet ที่ท าให้หน่วยงานใช้กระดาษและวัสดุอุปกรณ์
น้อยลงและมาใช้เทคโนโลยีได้มากขึ้น (�̅�= 3.96 ล าดับที่ 2 พบว่า มาก) ข้อมูลที่เผยแพร่มีความถูกต้อง 
ไม่มีการบิดเบือนข่าวสาร (�̅�= 3.95 ล าดับที่ 3 พบว่า มาก) มีการมอบหมายงานที่ตรงกับความรู้  
ความสามารถและความช านาญของพนักงานไฟฟ้า และมีการสนับสนุนให้พนักงานไฟฟ้าเข้ารับการฝึกฝน 
อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ (�̅�= 3.90 ล าดับที่ 4 พบว่า มาก) มีการตรวจสอบดูแล
ระบบสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ (�̅�= 3.86 ล าดับที่ 5 พบว่า มาก) มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอก
องค์กรร่วมกัน (�̅�= 3.83 ล าดับที่ 6 พบว่า มาก) มีการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์ที่มีอยู่ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (�̅�= 3.81 ล าดับที่ 7 พบว่า มาก) หน่วยงานมีเครื่องมือ 
อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีทันสมัย เพียงพอและเหมาะสมกับการท างาน (�̅�= 3.79 ล าดับที่ 8 พบว่า มาก) 
มีการกระจายความรับผิดชอบในการท างานอย่างเหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อนกัน (�̅�= 3.77 ล าดับที่ 9 พบว่า มาก) 
อัตราก าลังของพนักงานไฟฟ้ามีความเหมาะสมกับปริมาณงาน (�̅�= 3.59 ล าดับที่ 10 พบว่า มาก) 
 4.1.3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 
 ในการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามครั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เขต 2 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ควรมีการกระจายอ านาจให้ผู้บริหารระดับผู้จัดการ
มีอ านาจในการบริหารงาน และอนุมัติงบประมาณมากกว่านี้ ทั้งนี้ เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ของผู้ใช้ไฟ
ที่มาติดต่อซึ่งบางรายเป็นผู้ใช้ไฟรายใหญ่ 
 2) ความโปร่งใสถือเป็นคุณธรรมหลักในการบริหาร ผู้บริหารต้องยึดคุณธรรมข้อนี้
เป็นหลัก เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ยึดถือเป็นแบบอย่าง 
 3) ควรมีการรณรงค์ด้านจิตส านึกรักองค์กร มุ่งมั่นอุทิศตน และหน้าที่รับผิดชอบ
ให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานเกิดความตระหนักรักในอาชีพของตน และทุ่มเทท างานให้การไฟฟ้า
อย่างเต็มความสามารถ 
 4) เนื่องจากพนักงานการไฟฟ้ามีหลากหลายช่วงอายุ บางคนอาจจะไม่คุ้นเคยกับการใช้
เทคโนโลยีต่างๆ ที่การไฟฟ้าได้น ามาพัฒนาคุณภาพการบริการ โดยให้มีการอบรมและติดตามผล
การใช้งาน รวมทั้งขั้นตอนส าคัญๆ ในการให้ค าแนะน า เพ่ือให้ผู้ใช้ไฟได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว 
ชัดเจนและเกิดความเชื่อม่ันในการไฟฟ้า 
 5) อยากให้ปลูกฝังหลักความโปร่งใสและพร้อมรับการตรวจสอบในการปฏิบัติให้กับ
พนักงานทุกระดบั  
 6) ควรมีการจัดเสวนาระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 และผู้ใช้ไฟรายใหญ่ เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็น ความต้องการและความพึงพอใจในการท างานที่มีต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 เพ่ือน าข้อมูล
มาวางแผนและปรับปรุงการให้บริการ 
 7) ด้วยงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรร และความคาดหวังของผู้ใช้ไฟ ผู้บริหารการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เขต 2 ต้องบริหารงานโดยค านึงถึงประโยชน์ และความคุ้มค่าทั้งในการลงทุน การพัฒนา
คุณภาพการบริการและการพัฒนาองค์กรให้มั่นคงยั่งยืนเป็นหลัก 
 
4.2 ขั้นตอนที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ  
 
 ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึกบุคคลที่เกี่ยวข้อง จ านวน 15 ท่าน ประกอบด้วย ผู้บริหาร 
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้ไฟ เพ่ือรับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 และเพ่ือให้ได้ข้อมูลประกอบในการวางรูปแบบ
ในการบริหารงานโดยยึดหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 โดยผู้วิจัยได้สรุปผลการสัมภาษณ์ 
 สภาพการณ์ปัจจุบันของการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เขต 2 มีแนวค าถาม คือ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับค าว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและ
การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 เป็นอย่างไร ผู้ให้สัมภาษณ์
ส่วนใหญ่มีความเห็น ดังนี้ 
 4.2.1 ประเด็นทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงาน 
 1) การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 เป็นการบริหาร
ระบบการบริหารจัดการที่ดี เพื่อน าองค์กรไปสู่เป้าหมายความส าเร็จอย่างแท้จริง  และเกิดประโยชน์
สูงสุด ทั้งองค์กรภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ ดังค ากล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 1 ที่กล่าวว่า 
“เป็นการบริหารงานที่จะท าให้องค์กรประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ ตั้งไว้ ซึ่งหลักการนี้ถือว่า
เหมาะสมกับในทุกหน่วยงานทุกองค์กรไม่ว่าภาครัฐ เอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ” และผู้ให้สัมภาษณ์
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ท่านที่ 2 ที่กล่าวว่า “การบริหาร การจัดการ การควบคุมดูแล กิจการต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม 
กิจการดังกล่าวนี้ไม่เพียงภาครัฐเท่านั้น หมายรวมไปถึง ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจด้วย” ส่วนในประเด็น
เรื่องการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 3 
ได้กล่าวว่า “การบริหารงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ใช้รูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล กระจายอ านาจอย่างเหมาะสม ควรน าหลักการต่างๆ เข้ามาใช้เป็นแนวทาง โดยเฉพาะ
หลักความโปร่งใส” และผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 4 กล่าวว่า “การบริหารงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 
เป็นการบริหารงานที่มุ่งเน้นการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล สังเกตได้จากการพยายามผลักดันให้เกิด
การบริหารงานที่โปร่งใสภายในองค์กร การพยายามชักจูง ตลอดจนการลงโทษ เอาผิดหากเกิดกรณี
ของการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรขึ้น”  
 2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 มีโครงการและนโยบายที่มุ่งเน้นให้เห็นถึงการยึดหลัก
ธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเป็นนโยบายที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดยผู้ให้สัมภาษณ์
ท่านที่ 5 ได้กล่าวว่า “มีการวางแผนเพ่ือเตรียมรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ที่จะมีการลงทุนในธุรกิจต่างๆ 
โดยการมุ่งเตรียมความพร้อมในด้านกระบวนการท างานที่รัดกุม ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบและ
มีความโปร่งใส ซึ่งถือเป็นหลักการในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล” นอกจากนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์
ท่านที่ 6 ยังกล่าวในท านองเดียวกันว่า “มีการวางแผนที่ดีในการบริหารงานเพ่ือรองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจในระยะยาว ดังที่ทราบกันดีว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ดูแลรับผิดชอบในส่วนที่เป็นพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และการที่มีการวางแผนการพัฒนาระดับมหภาค เช่นนี้ จ าเป็น 
ต้องมีหลักการบริหารให้ครบรอบด้าน ซึ่งหลักธรรมาภิบาลถือเป็นหลักการที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่ผู้บริหาร
จะน ามาใช้” ในส่วนของข้อมูลข่าวสาร ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 7 ได้กล่าวว่า “ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 
จัดตั้งศูนย์ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้า เขต 2 ชลบุรี ขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
การด าเนินงานต่างๆ รวมทั้งสิทธิและหน้าที่ของตน นับเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการท างานของรัฐวิสาหกิจได้ตามหลักการหนึ่งของหลักธรรมาภิบาล”  
 4.2.2 ประเด็นการบริหารงานตามหลักนิติธรรม 
 ประเด็นหลักนิติธรรมในการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เขต 2 มีแนวค าถาม คือ ท่านเห็นว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 มีการบริหารงานตามหลักนิติธรรม
หรือไม่อย่างไร 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 2 กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า “...ผมเห็นว่าปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ได้มีการบริหารตามหลักนิติธรรมที่เป็นรูปธรรม กล่าวคือ ในด้านของกฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่ใช้ควบคุม 
ดูแลการบริหารงานเป็นการพิจารณาโดยคณะกรรมการ ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 
มีการบริหารงานตามหลักนิติธรรมที่สมบูรณ์อยู่แล้ว แต่อาจเพ่ิมเติมเรื่องการสื่อสารถึงกระบวนการท างาน
ของกฎหมาย กฎระเบียบที่ใช้เพื่อให้บุคลากรตลอดจนประชาชนรับทราบถึงกฎหมายดังกล่าวด้วย  
เพ่ือน าไปสู่ความโปร่งใสในกระบวนการท างาน...” 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 3 กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า “...การบริหารงานตามหลักนิติธรรมเป็นการ
บริหารงานที่มีกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีมีความเที่ยงตรงเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายในสังคม และการบังคับใช้กฎหมาย 
มีความยุติธรรมและบังคับใช้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จึงมี
ความใส่ใจในเรื่องนี้เพราะการใช้กฎหมายถือเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องถือปฏิบัติร่วมกัน หากบางคนละเลย  
จะท าให้องค์กร เกิดความวุ่นวายในการท างานได้...” 
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 ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 6 กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า “...ผมเห็นว่าปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ได้มีการบริหารตามหลักนิติธรรมที่เป็นรูปธรรม กล่าวคือ ในด้านของกฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่ใช้ควบคุม ดูแล
การบริหารงาน...” 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 7 กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า “...ผมเห็นว่ามีการบริหารด้วยการใช้อ านาจ
ของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึง
สิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย...” 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 10 กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า “...มีการบริหารงานตามหลักการแบ่งแยกอ านาจ
อันเป็นพื้นฐานที่ส าคัญของหลักนิติธรรม เพราะหลักการแบ่งแยกอ านาจเป็นหลักที่แสดงให้เห็นถึง
การอยู่ร่วมกันของการแบ่งแยกอ านาจการตรวจสอบอ านาจและการถ่วงดุลอ านาจ...” 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 11 กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า “...ผมเห็นว่าควรมีการตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับ
ต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม และสังคมนิยมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย ข้องบังคับ
เหล่านั้น โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจหรืออ านาจของตัวบุคคล...” 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 13 กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า “...ผมเห็นว่าปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้
มีการบริหารตามหลักนิติธรรมที่เป็นรูปธรรม กล่าวคือ ในด้านของกฎระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ควบคุม ดูแล
การบริหารงาน เป็นลักษณะของการพิจารณาของคณะกรรมการ ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เขต 2 มีการบริหารงานตามหลักนิติธรรมที่สมบูรณ์อยู่แล้ว แต่อาจเพ่ิมเติมเรื่องการสื่อสาร
ถึงกระบวนการท างานของกฎหมาย กฎระเบียบที่ใช้เพ่ือให้บุคลากรตลอดจนประชาชนรับทราบถึงกฎหมาย
ดังกล่าวด้วย เพื่อน าไปสู่ความโปร่งใสในกระบวนการท างาน...” 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 15 กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า “...มีการบริหารงานตามหลักนิติธรรมเป็นการ
บริหารงานที่มีกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีมีความเที่ยงตรงเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายในสังคม และการบังคับใช้กฎหมาย 
มีความยุติธรรม และบังคับใช้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใส่ใจ
ในเรื่องนี้เพราะการใช้กฎหมายถือเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องถือปฏิบัติร่วมกัน หากบางคนละเลยจะท าให้องค์กร 
เกิดความวุ่นวายในการท างานได้...” 
 ประเด็นหลักนิติธรรมนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์ต่างมีความเห็นสอดคล้องกันว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจของใครคนใด
คนหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้ จะต้องค านึงถึงความเป็นธรรมและความยุติธรรม รวมทั้งมีความรัดกุมและรวดเร็ว
ในการด าเนินการด้วย  
 4.2.3 ประเด็นการบริหารงานตามหลักคุณธรรม 
  ประเด็นหลักคุณธรรมของการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เขต 2 มีแนวค าถาม คือ ท่านเห็นว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 มีการบริหารงานตามหลักคุณธรรม
หรือไม่อย่างไร 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 1 กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า “...ด้วยพ้ืนฐานความเชื่อโดยส่วนตัวของผมเห็นว่า 
คนทุกคนมีหลักคุณธรรมประจ าตนที่คอยควบคุมพฤติกรรมของตนเองอยู่แล้ว จึงไม่ได้เป็นกังวลมากนัก
กับการละเมิดหลักคุณธรรมของบุคคล อย่างไรก็ตาม เมื่อมองภาพรวมขององค์กร  การที่หลายๆ คน
มาท างานร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่ หลักคุณธรรมที่ต้องมุ่งเน้น และน ามาใช้ในการบริหารงาน คือ ความซื่อสัตย์
สุจริต ซึ่งถือเป็นหลักคุณธรรมที่จ าเป็นในการบริหารงาน เป็นหลักที่พนักงาน และผู้บริหารทุกท่าน
ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด...” 
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 ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่4 กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า “...เป็นที่ทราบว่าหลักคุณธรรมเป็นการยึดมั่น
ในความถูกต้องดีงาม จึงมีการส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนาตนเอง ให้มีความซื่อสัตย์ จริงใจ อดทน มีระเบียบวินัย 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความตระหนักในความส าคัญและมีการน ามาปฏิบัติเริ่มตั้งแต่ผู้บริหารและ
ปลูกฝังสู่พนักงานทุกคน...” 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 5 กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า “...หลักคุณธรรมที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 
มุ่งเน้นและน ามาใช้ในการบริหารงาน คือ ความซื่อสัตย์สุจริตและอดทนในการท างาน ซึ่งถือเป็นหลักคุณธรรม
ที่จ าเป็นในการบริหารงาน เป็นหลักที่พนักงานและผู้บริหารทุกท่านยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด...” 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 6 กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า “...ความดีงามที่ถูกปลูกฝังขึ้นในจิตใจของพนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต้องมีความขยัน ซื่อสัตย์ สามัคคี มีน้ าใจ จนเกิดส านึกที่ดี รู้จักผิดชอบชั่วดี รักองค์กร 
มีจิตใจดี คิดสิ่งที่ดีและมีความมุ่งมั่นอุทิศตนเพื่อองค์กรและผู้ใช้บริการ...” 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 7 กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า “...ในการปฏิบัติงานผู้บริหารและพนักงาน
มีจิตส านึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวัง
ของสังคม รวมทั้งยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน...” 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 8 กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า “...บริหารงานที่ปลอดจากการทุจริต ปลอดจาก
การท าผิดวินัย ปลอดจากการท าผิดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่ละเมิดหลักคุณธรรม 
และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์...” 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 10 กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า “.. .ในเรื่องหลักคุณธรรมนี้ มีการยึดถือ
ในความถูกต้องดีงาม ในการปฏิบัติงานในทุกส่วน...” 
 จะเห็นว่าผู้ให้สัมภาษณ์ต่างให้ความส าคัญกับหลักคุณธรรมที่มีความเชื่อมโยงกับความโปร่งใส 
นั่นคือ ความซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารงาน โดยต้องยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม และการส่งเสริมให้บุคลากร
พัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพ่ือให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ วินัย อีกทั้ง
ต้องมีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือพัฒนาและธ ารงไว้ซึ่งพนักงานไฟฟ้าที่มีคุณภาพ 
มีความขยัน มีน้ าใจ รักงาน จึงท าให้พนักงานมุ่งมั่นอุทิศตนเพื่อองค์กรด้วย 
 4.2.4 ประเด็นการบริหารงานตามหลักความโปร่งใส 
 ประเด็นหลักความโปร่งใสของการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เขต 2 มีแนวค าถาม คือ ท่านเห็นว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 มีการบริหารงานตามหลักความโปร่งใส
หรือไม่อย่างไร 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 1 กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า “...ผมเห็นว่าหลักความโปร่งใสเป็นหลักการ
ที่ส าคัญท่ีสุดในแนวคิดธรรมาภิบาลการบริหารงานตามหลักการดังกล่าวนี้ คือ การท าให้ทุกฝ่ายสามารถ
เปิดเผยกระบวนการท างานของตนได้อย่างบริสุทธิ์ใจ กล้าที่จะได้รับการตรวจสอบ การที่จะท าให้ทุกฝ่าย
มีแนวคิดเช่นนี้ ผู ้บริหารต้องใส่ใจติดตามกระบวนการและผลที่ได้จากการท างานของแต่ละฝ่าย
อย่างสม่ าเสมอ...” 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 2 กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า “...หลักความโปร่งใสนี้เป็นการสร้างความไว้วางใจ
ซึ่งกันและกันทั้งต่อภายในองค์กรและนอกองค์กร การกล้าที่ถูกตรวจสอบการท างานในทุกกรณี...” 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 4 กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า “...มีการบริหารงานตามหลักการความโปร่งใส 
คือ การท าให้ทุกฝ่ายสามารถเปิดเผยกระบวนการท างานของตนได้อย่างบริสุทธิ์ใจ กล้าที่จะได้ รับ
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การตรวจสอบ การท าให้ทุกฝ่ายมีแนวคิดเช่นนี้ ผู้บริหารต้องมีความใส่ใจ ติดตามกระบวนการ และผลที่ได้
จากการท างานของแต่ละฝ่ายอย่างสม่ าเสมอ...” 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 7 กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า “...ควรมีกระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจง
ได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ไม่ผิดกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถ
รู้ทุกข้ันตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้...” 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 8 กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า “...และให้มีการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง เช่น 
มีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสอบสวน เป็นต้น ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม รับรู้การ
ท างาน...” 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 9 กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า “...มีการด าเนินการตามความโปร่งใส โดยการท าให้
สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 
โดยการปรับปรุงระบบกลไก และกระบวนการท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
หรือเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก ซึ่งเราได้มีศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจน
มีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบ การประเมินผลที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นการสร้างความไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน และช่วยให้การท างานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น...” 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 10 กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า “...เป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
ของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข่าวสารได้สะดวก  
เป็นกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องได้ชัดเจนขึ้น...” 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 15 กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า “...ส าหรับหลักความโปร่งใสนี้ ถือเป็นหลัก
ที่ส าคัญที่สุดในหลักการธรรมาภิบาล เราจะต้องคิดว่าท าอย่างไรให้ทุกฝ่ายท างานอย่างเปิดเผย  
กล้าแม้ท่ีจะถูกตรวจสอบ ถ้าทุกฝ่ายท างานโดยยึดหลักนี้ องค์กรก็จะก้าวหน้ารวดเร็ว...” 
 หลักความโปร่งใสเป็นอีกหลักการส าคัญของหลักธรรมาภิบาล ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นสอดคล้อง
กันว่า เป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลประชาชนต้องเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และมีกระบวนการให้ประชาชน
ตรวจสอบความถูกต้องอย่างชัดเจน และมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เข้าใจได้ง่าย  แก่ประชาชน
อย่างโปร่งใสผ่านช่องทางต่างๆ 
 4.2.5 ประเด็นการบริหารงานตามหลักการมีส่วนร่วม 
 ประเด็นการบริหารงานตามหลักการมีส่วนร่วมโดยยึดหลักของการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 โดยมีแนวค าถาม คือ ท่านเห็นว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เขต 2 มีการบริหารงานตามหลักการมีส่วนร่วมหรือไม่อย่างไร 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 1 กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า “...ตามหลักการมีส่วนร่วมนั้น คือ การท าให้สังคมไทย
เป็นสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วม รับรู้ และร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจร่วมกันของสังคม โดยเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่ การแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ 
การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติหรืออ่ืนๆ และขจัดการผูกขาดโดยภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสามัคคี ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนได้ดี...” 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 7 กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า “...ส าหรับหลักการมีส่วนร่วมนี้ ผมขอแบ่งผู้ที่
จะเข้ามามีส่วนร่วมเป็น 2 กลุ่ม คือ พนักงานภายในองค์กรและประชาชน กล่าวคือ เปิดโอกาส
ให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนในการแสดงความคิดเห็น และรับผิดชอบผลเกี่ยวกับการบริหารงาน เพ่ือให้ทุกคน
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ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกันที่น าไปสู่ความสามัคคีในองค์กร ในส่วนของประชาชนต้องส ารวจ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจและน าความคิดเห็นต่างๆ เหล่านั้นมาปรับปรุงการท างาน  
ให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ตัวแทนประชาชนได้เข้ามามีบทบาทในการรับรู้และ
แสดงความคิดเห็นในกระบวนการท างานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2....” 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 10 กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า “...เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนโดยทั่วไป
และผู้ใช้ไฟมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจในปัญหาส าคัญ...” 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 13 กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า “...มีกระบวนการที่พนักงานประชาชนและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ
ปัญหา/ประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมกันแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา....” 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 14 กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า “...มีการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งเป็น
กระบวนการซึ่งประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีโอกาสแสดงทัศนะและเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ  
ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งมีการน าความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณา
ก าหนดนโยบาย และการตัดสินใจของรัฐ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการสื่อสารในระบบเปิด 
กล่าวคือ เป็นการสื่อสารสองทาง ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งประกอบไปด้วยการแบ่งสรร
ข้อมูลร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในสังคม...” 
 สรุปแล้วก็คือ ผู้ใช้ไฟ ลูกค้า ประชาชนโดยทั่วไปและหน่วยงานเกี่ยวข้องต่างมีความส าคัญ
ในการด าเนินงาน ดังนั้น จึงมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรหรือผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เช่น เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะท างาน 
โดยให้ข้อมูล ความคิดเห็น ให้ค าแนะน า ปรึกษา ร่วมวางแผน และร่วมปฏิบัติ มีการประสานสัมพันธ์  
และยังมีการท างานเป็นทีม และสร้างเครือข่ายในการท างานเหล่านี้เป็นประเด็นที่ผู้ ให้สัมภาษณ์
ต่างเห็นพ้องต้องกัน 
 4.2.6 ประเด็นหลักการบริหารงานตามความรับผิดชอบ 
 ประเด็นหลักความรับผิดชอบของการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เขต 2 มีแนวค าถาม คือ ท่านเห็นว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 มีการบริหารงานตามหลัก
ความรับผิดชอบหรือไม่อย่างไร 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 2 กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า “....ส าหรับการปฏิบัติงานในทุกต าแหน่งแต่ละท่าน
ล้วนมีภาระหน้าที่รับผิดชอบที่แตกต่างกัน การปฏิบัติงานของแต่ละคนนั้น จึงจ าเป็นต้องตระหนักรู้ในหน้าที่
ของตนเอง ท างานด้วยความรักในหน้าที่รับทั้งผิดและชอบในสิ่งที่ตนเองได้กระท าไป...” 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 3 กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า “...ผู้บริหารและพนักงานมีความตระหนักในสิทธิ
หน้าที่ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง  
การกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาตลอดจนเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างและมีความกล้าที่จะยอมรับผลดี
และผลเสียจากการกระท าของตน...” 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 4 กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า “...มีการแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
และผลงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวัง
ของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ...” 
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 ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 6 กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า “...การมุ่งเน้นให้เกิดการตระหนักในสิทธิหน้าที่ 
ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาของบ้านเมือง และความกระตือรือร้นในการช่วย
แก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความเห็นที่ต่างกันและความกล้าที่จะรับผลจากการกระท าของตนเอง...” 
 ประเด็นความรับผิดชอบนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความส าคัญในฐานะเป็นหลักการพื้นฐาน
ในการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายที่ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบในงานที่ท าแบบมืออาชีพ ดูแล
ประชาชนและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย อีกทั้งรับผิดชอบในผลที่ตนกระท าและยอมรับ
การตรวจสอบได้ในทุกกรณี 
 4.2.7 ประเด็นการบริหารงานตามหลักความคุ้มค่า 
 ประเด็นการบริหารงานตามหลักความคุ้มค่าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 มีแนวค าถาม 
คือ ท่านเห็นว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 มีการบริหารงานตามหลักความคุ้มค่าหรือไม่อย่างไร 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 1 กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า “...หลักความคุ้มค่านั้น ผู้บริหารจะต้องตระหนักว่า
มีทรัพยากรค่อนข้างจ ากัด ดังนั้น ในการบริหารจัดการโดยยึดหลักความประหยัดและคุ้มค่า ควรจัดให้มี
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆ น ามาใช้ลดต้นทุนได้ 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 2 กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า “...มีการบริหารจัดการที่เน้นการใช้ทรัพยากร
ที่มีจ ากัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด ใช้วัสดุอุปกรณ์
อย่างคุ้มค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน...” 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 3 กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า “...มีการบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแล
ที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดให้มีการคิดค้น
ใช้นวัตกรรมหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด จัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้
ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่ม...” 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 4 กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า “...มีการค านึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมใน
การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด สิ่งเหล่านี้เป็นผลในการปฏิบัติอันเกิดจากการ
ใช้หลักธรรมาภิบาลนั่นเอง...” 
 จะเห็นว่าหลักความคุ้มค่านี้ ผู้ให้สัมภาษณ์ต่างเห็นสอดคล้องกันว่า มีการบริหารจัดการและ
ใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด  
ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า น านวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน นอกจากนี้ มีระบบสื่อสารภายในที่ท าให้พนักงานไฟฟ้าในองค์กร
เข้าใจวัตถุประสงค์ไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือน าไปสู่การบรรลุผลวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4.3 ขั้นตอนที่ 3 การสร้างรูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เขต 2 
 
  ในการสร้างรูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 
เกิดจากการที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ผลการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 และข้ันตอนที่ 2 แล้วร่างรูปแบบการบริหารงาน
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โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 และเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องและสมบูรณ์ ผู้วิจัย
ได้เสนอร่างรูปแบบให้ผู้บริหาร ผู้น าชุมชน ผู้ใช้ไฟ และผู้เชี่ยวชาญ 12 ท่าน พิจารณา โดยด าเนินการดังนี้ 
  เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดสนทนากลุ่ม 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอร่างรูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เขต 2 ที่ได้ร่างมาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอน 1 และขั้นตอน 2 และได้น าไปสังเคราะห์
เป็นรูปแบบขึ้น โดยการประชุมในครั้งนี้มีอาจารย์ ดร.ปรีชา ดิลกวุฒิสิทธิ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
เป็นประธาน มีผู ้เข้าร่วมสนทนากลุ่มประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้น าชุมชน ผู้ใช้ไฟ และผู้เชี่ยวชาญ  
จ านวน 12 ท่าน โดยมาจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ในการประชุม
ได้มีการชี้แจงวัตถุประสงค์ในการสร้างรูปแบบดังกล่าวให้ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มรับทราบ และเปิด
การสนทนากลุ่ม โดยผู้วิจัยได้น าเสนอร่างรูปแบบที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลและสังเคราะห์ออกมา เป็น
รูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ให้ผู้ร่วมสนทนาทราบ 
และให้ผู้สนทนาร่วมอภิปรายถึงรูปแบบในประเด็นต่างๆ โดยมีประเด็นอภิปรายดังนี้ 
 4.3.1 การสนทนากลุ่มเกี่ยวกับการสร้างรูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 
 ในการสนทนากลุ่มครั้งนี้ มีแนวการสนทนากลุ่ม คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ควรมี
การบริหารงานอย่างไรให้สอดคล้องกับหลักการของธรรมาภิบาลทั้ง 6 ข้อ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 
หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มท่านที ่1 ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า “ควรมีการตรากฎ เพ่ือให้เป็นข้อบังคับ 
ให้ที่เป็นที่ยอมรับของทุกคนในองค์กร และสังคมต่างเห็นพ้อง และร่วมกันปฏิบัติตามกฎนั้นๆ เพ่ือให้เป็น
การปกครองภายใต้กฎกลาง มิใช่ปกครองตามใจหรืออ านาจของคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง” 
 ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มท่านที ่2 ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า “พนักงานทุกคนต้องตระหนักในหน้าที่
และมีความส านึกรับผิดชอบต่อหน้าที่และอาชีพของตน ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ เสียสละ มุ่งมั่น
อุทิศตนเพ่ือองค์กรรวมทั้งต่อสังคม ต้องใส่ใจปัญหาสาธารณะ ต้องมีความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา 
ตลอดจนเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และมีความกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระท า
ของตน”  
 ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มท่านที่ 3 และผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มท่านที่ 11 มีความเห็นตรงกัน
ในเรื่องการน าหลักการทั้ง 6 ประการไปใช้ โดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 11 กล่าวว่า “องค์ประกอบของหลัก
ธรรมาภิบาลทั้ง 6 ข้อ ที่ประกอบด้วยหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส 
หลักการมีส่วนร่วม และหลักความคุ้มค่านั้น ถือเป็นหลักการที่ดีและเหมาะสมส าหรับการน าไปสร้าง
เป็นรูปแบบในการบริหารงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ขอเพียงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน
ท าความเข้าใจหลักการแต่ละข้ออย่างถ่องแท้ และน าไปยึดปฏิบัติอย่างจริงจังก็พอ อย่างไรก็ตาม  
อาจจะต้องมีการเพ่ิมเติมองค์ประกอบบางประการเข้าไปอีก เพ่ือความถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบันยิ่งขึ้น” 
 ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มท่านที่ 5 และผู้เข้าร่วมสนทนาท่านที่ 10 มีความเห็นตรงกันในประเด็น 
“การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องบริหารงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะการยึดมั่นในองค์ประกอบทั้ง 6 ข้อ 
ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักในการบริหารงาน แต่ก็ควรมีการเสริมในเรื่องของการกระจายอ านาจจากระดับสูง
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ลงสู่ผู้บริหารระดับกลาง ผู้ซึ่งต้องอยู่หน้างาน ต้องพบเจอกับชาวบ้านหน้างานโดยตรง หากช้าในการตัดสินใจ 
หรือชักช้าในสั่งการเรื่องเร่งด่วน ก็จะไม่ทันการณ์” 
 ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มท่านที่ 12 กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า “หากพิจารณาในประเด็นของการน าไป
ปฏิบัติจริง ผมคิดว่าแค่ 6 ข้อ ของหลักธรรมาภิบาลน่าจะยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เพราะในการ
ปฏิบัติงานจริงๆ มีรายละเอียดมาก ยิ่งในปัจจุบันเป็นยุคของโลกไร้พรมแดน โลกสามารถเชื่อมต่อกันได้ด้วย
เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาแทนที่วิธีการเดิมๆ การไฟฟ้าต้องก้าวให้ทันความก้าวหน้านี้  ต้องน าเอา
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน การให้บริการและการพัฒนา
ยกระดับองค์กรให้ดีขึ้น”  
 นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มยังมีความเห็นว่าควรมีหลักการเพ่ิมเติมเพ่ือให้การบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 5 
ได้กล่าวว่า “นอกจากความรับผิดชอบในการบริหารงานของพนักงานและผู้บริหารในองค์กร ยังไม่เพียงพอ 
ที่จะส่งเสริมให้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลมีความสมบูรณ์ ผู้บริหารและพนักงานยังต้องมุ่งมั่น 
อุทิศตนเพ่ือองค์กร มีความซื่อสัตย์ มีจิตใจดี รู้ผิดชอบชั่วดี มีคุณธรรม โดยยึดตามหลักการค่านิยม 
TRUST+E ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ประกอบด้วย 1) technology savvy 2) rush to service 
3) under good governance 4) specialist 5) teamwork และ 6) engagement” 
 นอกจากนั้น ยังเสริมในส่วนของการมีส่วนร่วม โดยผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มท่านที่ 8  กล่าวว่า 
“ผมคิดว่าในการบริหารงาน ควรให้พนักงาน ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มีโอกาสได้เข้าร่วม
ในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง 
ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไข ปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วน
การพัฒนา” เป็นต้น 
 ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม มีความเห็นทั้งในส่วนสนับสนุนองค์ประกอบเดิมในการสร้างรูปแบบ 
และเสริมประเด็นที่จะท าให้รูปแบบมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งประเด็นที่ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม เสนอแนะ คือ 
น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและอีกประเด็น คือ การกระจายอ านาจ ซึ่งประเด็นเหล่านี้
ได้ถูกสนับสนุนในการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับองค์ประกอบเพ่ิมเติมในการสร้างรูปแบบ ส่วนเรื่องความมุ่งมั่น
อุทิศตน กลุ่มร่วมสนทนาเห็นว่า เรื่องนี้อยู่ที่หลักคุณธรรมของพนักงาน เพราะถ้าพนักงานมีจิตใจดี เสียสละ 
มีน้ าใจ รักองค์กร ความมุ่งม่ันอุทิศตนก็จะเกิดตามหลักคุณธรรม 
  4.3.2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 
  ในประเด็นข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรูปแบบ มีแนวค าถาม คือ ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การพัฒนาโดยรวมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 อะไรบ้าง 
  ในประเด็นค าถามดังกล่าว ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มท่านที่ 7 ได้กล่าวว่า “การพัฒนาต้องมุ่งเน้น
ที่การบริการ การให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว ถือเป็นหัวใจหลักในการบริการที่ประชาชนต่างคาดหวัง  
ดังนั้น การใช้เวลาให้น้อยที่สุดในการเข้ามาติดต่อเรื่องต่างกับการไฟฟ้าควรกระชับ รัดกุม รวดเร็ว ไม่ต้องไป
ติดต่อหลายจุด หรือที่เรียกว่า one stop service จึงถือเป็นการพัฒนารูปแบบการให้บริการที่เป็นหลักส าคัญ
ส าหรับหน่วยงาน” ซึ่งสอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 12 ที่สนับสนุนเรื่องการบริการที่รวดเร็ว โดยน า
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การบริหารงานรวดเร็วมากขึ้น ดังที่กล่าวว่า “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 
ต้องให้ความส าคัญกับการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้บริการ และส่งเสริม
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การบริหารงาน เช่น การจ่ายค่าไฟฟ้าผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น PEA e-pay, PEA mobile application, 
PEA smart plus การหักค่าบริการผ่านบัญชีธนาคาร บัตรเครดิต ตู้เติมเงิน และเว็บไซต์ เป็นต้น”  
  นอกจากนี้ การกระจายอ านาจเป็นอีกหลักการที่ถูกกล่าวถึงในประเด็นเสนอแนะ โดยผู้เข้าร่วม
สนทนากลุ่มท่านที่ 7 กล่าวว่า “การจะพัฒนาไปข้างหน้าได้นั้น หากกระจุกตัวอ านาจไว้ที่ส่วนกลาง 
ก็จะท าให้ยากต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของแต่ละภาคส่วน อีกทั้งประชาชนก็จะเข้าถึงข้อมูลได้ยากอีกด้วย” 
และผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มท่านที่ 3 ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ด้วยว่า “การกระจายอ านาจ ต้องการกระจาย
ทั้งตัวงบประมาณ การบริหารงาน และการปกครอง สู่การบริหารระดับล่างให้มากขึ้น โดยที่ผู้จัดการ
ต้องมีบทบาทได้มากขึ้น และต้องเปิดโอกาสให้พนักงานแต่ละระดับและประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจมากขึ้น แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของส่วนกลาง และมีการควบคุมที่ชัดเจน  
เพ่ือป้องกันการใช้อ านาจในทางมิชอบ”  
  ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มท่านที่ 9 ยังกล่าวถึงประเด็นนี้ด้วยว่า “อยากให้การไฟฟ้าเห็นความส าคัญ
ของเทคโนโลยีด้วยองค์ความรู้และพัฒนาการที่ไม่หยุดยั้ง ในอนาคตจะมีนวัตกรรมใหม่เข้ามาช่วย
ให้การบริหารงานทันสมัยยิ่งขึ้น การไฟฟ้ามีโครงการ PEA 4.0 เส้นทางสู่องค์กรดิจิทัล โดยเปิดเวทีประชุม
เกี่ยวกับนวัตกรรมที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้น าเสนอนวัตกรรมต่างๆ ในรูปแบบบทความ ซึ่งถือเป็น
แหล่งรวมความรู้ที่จะสร้างแนวทางพัฒนาการบริหารงานการไฟฟ้าต่อไป” 
  จะเห็นว่าประเด็น การน าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยอ านวยความสะดวกในการให้บริการ 
เพ่ือให้การบริการเป็นรูปแบบรวมศูนย์ที่สามารถตอบสนองลูกค้าได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น และในเรื่อง
การกระจายอ านาจ ที่มีการให้อ านาจทั้งด้านการบริหาร และงบประมาณให้ผู ้บริหารแต่ละระดับ
สามารถพิจารณาและอนุมัติได้เอง เพ่ือให้ประชาชน และลูกค้าสามารถรับบริการและข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
ทันต่อความต้องการของประชาชนและผู้มาติดต่องานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เขต 2 ส่วนในเรื่อง
หลักความมุ่งมั่นอุทิศตน ตามที่กลุ ่มสนทนามีการให้ความเห็นไว้แล้วนั้น ควรน าไปรวมอยู่กับ
หลักคุณธรรมที่ว่า “คุณธรรม” คือ ความดีงามที่ถูกปลูกฝังขึ้นในจิตใจ มีความกตัญญู ขยัน ประหยัด 
ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย มีน้ าใจและเป็นสุภาพชน จนเกิดส านึกส านึกที่ดี รู้ผิดชอบชั่วดี เกรงกลัว
ต่อการกระท าความชั่วโดยประการต่างๆ เมื่อชีวิตเกิดคุณธรรมแล้ว จะท าให้ผู้ปฏิบัติมีจิตใจที่ดี และ
คิดแต่สิ่งดีๆ มีความมุ่งมั่นอุทิศตน รักองค์กร  
  จากการสนทนากลุ่มครั้งนี้ ท าให้สามารถสร้างรูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ได้ดังนี้ 
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ภาพ 5 รูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 
 (ก่อนการรับรองรูปแบบ) 
 
4.4 ขั้นตอนที่ 4 การรับรองรูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เขต 2 
 
 เมื่อได้มีการสร้างรูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 
ผู้วิจัยได้เสนอให้กลุ่มสนทนาที่ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร ผู้น าชุมชน ผู้ใช้ไฟและผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 12 ท่าน 
พิจารณาตรวจสอบและร่วมอภิปรายถึงรูปแบบดังกล่าวในการสนทนากลุ่ม  ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 20 
เมษายน 2561 เวลา 13.00–14.00 น. ที่ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยผู้เข้าร่วม
สนทนาทุกท่านเห็นว่า รูปแบบที่เสนอนั้นมีความเหมาะสมที่จะน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงและ
องค์ประกอบต่างๆ ของรูปแบบไม่ต้องมีการแก้ไขแต่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยมีประเด็นอภิปรายดังนี้ 
 4.4.1 การบริหารงานตามหลักนิติธรรม 
 “...การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 มีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ 
อย่างชัดเจน ดังนั้น การบริหารงานจะต้องยึดหลักกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ เป็นที่ตั้ง เพ่ือเป็นการบริการ
ผู้ใช้ไฟได้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนตรวจสอบชัดเจน มีกฎระเบียบอ้างอิงได้ เป็นการบริหารภายใต้กฎหมาย 
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ไม่ได้ด าเนินการตามอ าเภอใจหรืออ านาจของตัวบุคคล และจะต้องค านึงถึงความเป็นธรรมและความยุติธรรม 
รวมทั้งความถูกต้อง รวดเร็ว นอกจากนี้ ผู้เกี่ยวข้องต้องสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่หรือขั้นตอน
การด าเนินการของหน่วยงานได้เสมอ...” 
 4.4.2 การบริหารงานตามหลักคุณธรรม  
 การบริหารงานตามหลักคุณธรรมนั้น มีส่วนประกอบย่อยประการหนึ่งของหลักคุณธรรม คือ 
ความมุ่งมั่นอุทิศตน ซึ่งในการสนทนากลุ่มครั้งนี้ มีผู้น าเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
เรื่องนี้กันมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 “...ประเด็นการมุ่งมั่นอุทิศตนนี้สื่อให้เห็นถึงการท างานที่ปกติเราก็ท าตามหน้าที่ เรามีคุณธรรม 
เราขยัน ซื่อสัตย์ เรามีจิตใจดี เรารักองค์กร เราก็ควรจะอยู่ในหลักคุณธรรม ตามนิยามขยายความ “คุณธรรม” 
คือ ความดีงามที่ถูกปลูกฝังขึ้นในจิตใจ มีความกตัญญู ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย มีน้ าใจ
และเป็นสุภาพชน จนเกิดส านึกส านึกที่ดี รู้ผิดชอบชั่วดี เกรงกลัวต่อการกระท าความชั่วโดยประการต่างๆ 
เมื่อชีวิตเกิดคุณธรรมแล้ว จะท าให้ผู้ปฏิบัติมีจิตใจที่ดีและคิดแต่สิ่งดีๆ มีความมุ่งมั่นอุทิศตน...” 
 “...ตัวแปรที่กล่าวถึงนี้เป็นตัวแปรเชิงนโยบาย หลังจากที่ผลงานออกมาแล้วทางหน่วยงาน
ก็จะเอาไปใช้ ซึ่งองค์กรอ่ืนยังไม่เคยพูดถึงตัวแปรนี้มาก่อน การมุ่งมั่นอุทิศตนถือเป็นเรื่องใหม่ ในเมื่อ
เป็นเรื่องใหม่แล้ว ถ้าเราได้ข้อมูลที่ดีว่ามีวิธีการอย่างไรที่ท าให้การมุ่งมั่นอุทิศตนเป็นประโยชน์ในงานนี้  
อยากให้ใส่ไว้ด้วย...” 
 “...เรื่องการมุ่งมั่นอุทิศตนนี้ เดิมการไฟฟ้าของเราแค่เพียงมีไฟฟ้าใช้ ซึ่งการไฟฟ้าเราก็ได้ด าเนินการ
ขยายเขตครอบคลุมไป 99.99% หมู่บ้าน ก็เกือบ 100% แล้ว ที่ไม่ครบเนื่องจากมีหมู่บ้านใหม่จากการ
ที่มีความต้องการไฟฟ้าใช้เท่านั้น กลายเป็นต้องการพลังงานไฟฟ้าที่มีคุณภาพและความเสถียร 
การมุ่งมั่นอุทิศตน ก็คือ การไฟฟ้าเราได้คิดว่าจะท าอย่างไรให้มีความเสถียรในระบบไฟฟ้า โดยได้มี
การด าเนินการให้บริการโดยไม่ดับกระแสไฟฟ้า ก็คือ จัดตั้งหน่วยขึ้นมาโดยปกติถ้ามีการติดตั้ง
ระดับกระแสไฟฟ้าเพ่ือต่อสายเราได้จัดซื้อรถ hot line ซึ่งชุด hot line เป็นหน่วย hot line ที่ถูกฝึกมา
เป็นพิเศษ โดยถูกฝึกให้ท างานกับกระแสไฟฟ้าได้ เราก็สามารถเชื่อมต่อให้ผู้ให้ไฟฟ้ารายใหม่ได้โดยไม่กระทบ
กับผู้ใช้ไฟเดิมและเรามีการติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพกระแสไฟฟ้า เช่น บางโรงงานเครื่องจักรมีความมั่นคงสูง 
การใช้กระแสไฟฟ้าเราก็จะมีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดว่าโรงงานไหนมีระบบ harmonic เข้าไปในกระแสไฟฟ้า 
เราก็จะแจ้งให้เขาแก้ไข สิ่งนี้มันบอกถึงความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ไฟเรามีพลังงานไฟฟ้าที่มีคุณภาพและ
ความเสถียรอย่างเพียงพอ...” 
 “...ความมุ่งมั่นอุทิศตนผมว่าอยู่ในสายเลือดพนักงานอยู่แล้ว เวลาเกิดเหตุไฟดับ เสาล้ม  
ไฟฟ้าก็จะระดมทีมพนักงานในพื้นที่ได้รวดเร็วเหมือนกับว่าพร้อมอุทิศตนเพื่อไฟฟ้าอยู่แล้ว ปัจจุบัน
เป็นแบบนี้นะครับ บางทีส่วนลึกจริงๆ ผมก็ไม่เข้าใจว่าท าไมถึงรักองค์กรขนาดนั้น เมื่อไม่นานนี้พายุเข้า 
เสาไฟล้ม ก็สามารถแก้ไขได้ในเวลาอันสั้น เขาพร้อมอุทิศตนในจิตวิญญาณอยู่แล้ว...” 
 “...ขอเสริมที่ผู้จัดการปลวกแดงพูดนั้นถูกหลักมากเลย ที่ว่าอยู่ในสายเลือดแล้วมันเกิน
ความรับผิดชอบ เป็นพนักงานปลวกแดงแต่มาเจอปัญหาไฟที่นิคมพัฒนาแล้วเข้าไปช่วยทันที อันนี้
คือ อยู่เหนือความรับผิดชอบ ...” 
 “...การอุทิศตนพนักงาน ถ้าจะเขียนให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ มองในลักษณะที่ว่าการไฟฟ้าได้ก าหนด
พฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ หรือ TRUST+E เพ่ือน ามาตอบสนองให้การรับรู้เกี่ยวกับ 
core value ที่หลากหลาย โดยใน E ตัวสุดท้ายนี้ เป็นตัว Engagement เพ่ือให้องค์กรส านึกรักและเสียสละ
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และอุทิศตนเพื่อองค์กรอย่างยั่งยืน หัวข้อนี้ดิฉันว่าน่าจะได้และมีผลกับสั งคมด้วยโดยใช้ TRUST+E  
มาขับเคลื่อน T=technology ตัวนี้ซึ่งสามารถไปตอบในหลักที่ผู้จัดการวิเชียรที่ว่าจะท าอย่างไร  
ให้มันประสานสัมพันธ์กับ thailand 4.0 ดิฉันคิดว่าตัวนี้น่าจะไปช่วยเสริมได้ ...” 
 4.4.3 การบริหารงานตามหลักความโปร่งใส 
 “...การไฟฟ้ารับนโยบายจากรัฐบาล โดยจะด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
คอร์รัปชัน มีการพัฒนาประเทศในพ้ืนที่ EEC ที่จะมีการดึงดูดนักลงทุนเข้ามาลงทุน รัฐบาลมีการลงทุน
สาธารณูปโภคทั้งทางบก ทางน้ า ทางอากาศและเทคโนโลยีต่างๆ ควรต้องมีการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล
เพ่ือสร้างความม่ันใจในการลงทุนให้นักลงทุนชาวต่างชาติ...”  
 “...การไฟฟ้าโปร่งใส ให้การไฟฟ้าเป็นที่ยอมรับและอยู่ร่วมกับประชาชน ประกาศเริ่มมาตั้งแต่
ปี 2558 น าร่องจากการไฟฟ้ารังสิต ขยายผลอีก 15 แห่ง เริ่มจากสร้างความโปร่งใส มีการตรวจประเมิน
หากพบก็ให้ด าเนินการแก้ไขในตัวโครงการจะเน้นผู้บริหาร ต้องเป็นที่ยอมรับของพนักงาน ประชาชน คู่ค้า 
สิ่งที่จะสะท้อนความโปร่งใสมาจากข้อร้องเรียน ผู้ใช้ไฟมีช่องทางร้องเรียนมากขึ้น ส าหรับการบริหารจัดการ
ข้อร้องเรียนเพ่ือไม่ให้ร้องเรียนซ้ าจะมีระบบ E1 total ผู้ร้องเรียนสามารถดูได้ว่าข้อร้องเรียนของตนได้รับ
การด าเนินการไปอย่างไรในปีนี้จะผลักดันการไฟฟ้าโปร่งใสลงในภาระงาน...” 
 4.4.4 การบริหารงานตามหลักการกระจายอ านาจ 
 “...การกระจายอ านาจ การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับลูกค้า ลูกค้าเยอะแต่งบที่ได้รับการจัดสรร
ไม่สัมพันธ์กัน ไม่เพียงพอควรกระจายให้มาก ลูกค้าผมเยอะใช้ไฟมาก รายได้มากอยากท ากิจกรรมที่พิเศษ
กับลูกค้า high value มากกว่าลูกค้าธรรมดา ซึ่งเรารู้ว่าลูกค้าต้องการอะไร แต่เราให้ได้แค่ความรู้ทางวิชาการ 
แต่ความเป็นจริงเขาต้องการมากกว่านั้น ดังนั้น การอนุมัติงบประมาณ สรุปคือ ด้วยพ้ืนที่ต่างกัน อยากให้มี
การอนุมัติที่ต่างกัน เพราะดูแลผู้ใช้ไฟที่ส าคัญ เช่น การอนุมัติ 1 ล้านบาท/ครั้ง อาจจะอนุมัติเพิ่ม
เป็นระดับผู้จัดการอนุมัติได้ 3 ล้าน เป็นการกระจายอ านาจลงมา ไม่ใช่ต้องรอทางผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น 
ซึ่งไม่ทันการ...” 
 “...ในส่วนของการกระจายอ านาจนั้น ไฟฟ้าเราได้มีการกระจายอ านาจมาตลอด โดยช่วงหลังนี้
มีการกระจายให้ผู้จัดการเยอะขึ้น เช่น ให้ผู้จัดการสามารถผ่อนผันการช าระค่าไฟซึ่งเป็นหลักส าคัญ 
เพ่ือให้ผู้จัดการมีอ านาจเต็มที่ ส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญกับหน้างานก่อน เพราะหน้างานจะพบกับผู้ใช้ไฟ 
จะมีแรงปะทะหรือแรงต้านต่างๆ ต้องอยู่ที่ผู้จัดการทั้งนั้น ท่านต้องจัดการปัญหาเพ่ือให้อยู่กับสังคมได้  
ในส่วนของการกระจายงบประมาณก็มีการกระจายให้ ผู้จัดการจัดการอนุมัติได้มากขึ้นด้วย...” 
 “...ส าหรับในโมเดลนี้ การกระจายอ านาจเป็นเรื่องส าคัญ เนื่องจากผู้ใช้ไฟมีความต้องการสูง 
ถ้าเรามีอ านาจแต่ต้องไปรอผู้บริหารระดับสูงมาอนุมัติก็จะไม่ทันบริการผู้ใช้ไฟ ซึ่งตอนนี้มีการกระจาย
อ านาจลงมาเวลามีผู้ใช้ไฟมาติดต่อ ผู้จัดการสามารถอนุมัติได้ 2,000,000 บาท แล้วจากเมื่อก่อนอนุมัติได้เพียง 
1,000,000 บาทเท่านั้น อันนี้ผมคิดว่าส าคัญและคิดว่าน่าจะเพ่ิมมากกว่านี้ด้วย เพราะว่าในพ้ืนที่ EEC 
มีความต้องการใช้ไฟรวดเร็วมาก ถ้าผมมัวแต่รอผู้บริหารอนุมัติซ้ือของหรืออนุมัติงาน ก็จะไม่ทัน...”  
 “...การกระจายอ านาจเมื่อก่อนระดับสูงลงมาล่าง ปัจจุบันนี้การกระจายอ านาจดีกว่าเก่าเยอะ 
สามารถบริการลูกค้าได้รวดเร็วขึ้นและสามารถยืนยันได้ว่าการกระจายอ านาจเป็นสิ่งส าคัญ มีการกระจาย
อ านาจให้ครอบคลุม จากเมื่อก่อนบริการติดตั้งมิเตอร์การไฟฟ้าสาขาย่อย มีอ านาจได้แค่มิเตอร์ 15 แอมป์ 
ปัจจุบันมีการถ่ายโอนอ านาจให้สะดวกมาก แต่อาจจะยังไม่ครอบคลุมทุกส่วนควรดูที่พ้ืนที่ เช่น พ้ืนที่
อุตสาหกรรม EEC เราก็ยังก าหนดอยู่ใน 3 จังหวัด แต่จะครอบคลุมทุกที่หรือไม่นั้นต้องรอดูต่อไป...” 
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 “...อย่างที่ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอปลวกแดง กล่าวเรื่องการกระจายอ านาจ 
ควรกระจายงบให้การไฟฟ้าที่ท ารายได้สูงสุดให้กับองค์กรในความเป็นจริงไม่สามารถที่จะท าลงไปได้  
เหมือนเรามีงบและจะจัดสรรให้ลูกก็ต้องท าตามแผนเอาไว้ งบเงินเมื่อก่อนเรามีดอกผลเงินประกัน คือ
เงินที่เราเรียกเก็บค่าประกันจากผู้ใช้ไฟ แล้วเงินดอกผลตรงนี้แหละที่เราจะเอาไปคืนให้กับสังคมได้ ในรูปแบบ
การสนับสนุนสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การสร้างฝาย ปลูกป่าและการท าปะการังเทียม...” 
 “...โมเดลของคุณวิเชียรจริงๆ แล้ว เอาระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 เป็นต้นแบบ หลังจากที่รวบรวมข้อมูลมาแล้ว พบว่า ยังมีข้อมูล
ที่ยังเข้าไม่ถึงหรือยังมีข้อมูลน้อยในการ confirm โมเดล โดยมีการกระจายอ านาจ ผมอยากเห็นผู้บริหาร
ได้สะท้อนให้เห็นว่าการกระจายอ านาจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จะท าให้การบริหารงานในเรื่อง
ธรรมาภิบาลได้ดีขึ้น…” 
 4.4.5 การบริหารงานตามหลักการมีส่วนร่วม 
 “...อยากถามทุกท่านว่า ถ้าเรายังคงการมีส่วนร่วมไว้และเอาผลจากผู้เชี่ยวชาญที่ท่านได้ ให้
เหตุผลอย่างนี้คงไว้ ซึ่งผมคิดว่าก็มีความชัดเจนในตัวเรื่องการมีส่วนร่วม แต่การที่จะตัดออกไปและ
ไปหลอมรวมกับตัวอ่ืนมันก็ไม่ชัดเท่าตัวนี้...” 
 “...ขอเสริมว่าเห็นด้วยกับผู้ร่วมสนทนา เท่าที่ผู้เชี่ยวชาญพูดท าให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมไม่ได้มี
เฉพาะภายในอย่างเดียวมันเป็นประเด็นได้เลย เพราะฉะนั้นที่เราเสริมประเด็นขึ้นมาใหม่ มันยิ่งกว่า
ความรับผิดชอบ เป็นการมุ่งมั่นทุ่มเทเต็มที่เราท าเพ่ือองค์กรเต็มที่ เพราะฉะนั้นความมุ่งมั่นอุทิศตน 
commitment ที่เราเสริมประเด็นขึ้นมาใหม่ทางกลุ่มสนทนาเห็นว่า ความดีงามที่ถูกปลูกฝังขึ้นในจิตใจ
ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่ีถูกอบรมดูแลของหน่วยงาน ต้องมีความขยัน ซื่อสัตย์ รู้ผิดชอบชั่วดี 
รักองค์กร คิดสิ่งที่ดี ดังนั้น ประเด็นความมุ่งมั่นอุทิศตน ควรน าไปอยู่ในหลักคุณธรรมได้แต่ตรง
ในการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะที่ท่านผู้จัดการพูดมาท าให้เห็นชัดเลยมันไม่ใช่ส่วนร่วมเฉพาะพนักงานต่างๆ 
เท่านั้น  การไฟฟ้าเป็นรัฐวิสาหกิจที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากในการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วมต่างๆ คือ 
มีผู้น าสหภาพแรงงาน คุณสิริชัย ไม้งาม ก็มีชื่อเสียงมานาน รู้สึกพวกนี้มีพลังมาก แม้แต่สมัยรัฐบาลทักษิณ 
ยังจะท าให้การไฟฟ้าเป็นเอกชนยังท าไม่ได้เพราะแรงผนึกของพวกพนักงาน ผมเห็นว่าเป็นตัวอย่างที่ดี พนักงาน
ไม่ว่าระดับต่ า ระดับสูงเข้ามาร่วมกันเป็นสหภาพ การมีสหภาพเข้ามาถือเป็นการมีส่วนร่วมอันหนึ่งก็ว่าได้ 
คือ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการพิทักษ์ปกป้อง ที่ผู้เชี่ยวชาญพูดมานี้ดีมากสามารถตั้งเป็น
ประเด็นได้เลย เป็นความสัมพันธ์ของระหว่างภายในองค์กรเอง ระหว่างองค์กรกับภายนอก หรือองค์กร
กับชุมชน ประเด็นการมีส่วนร่วมส าคัญมากต้องคงไว้...” 
 “...ผมเป็นตัวแทนของลูกค้ารายใหญ่ ผมเคยอยู่แหลมฉบัง พิจิตร ตอนอยู่แหลมฉบัง พบเสาไฟฟ้าล้ม 
การไฟฟ้าก็เข้ามาแก้ไขได้ดี ไฟดับไปครึ่งนิคม การมีส่วนร่วมตรงนี้ก็ยอมรับ เรามีกิจกรรมกับไฟฟ้า
หลายกิจกรรม เช่น รวบรวมก าลังคนมาดูสายส่ง ท า big cleaning day ก็ใช้แหลมฉบังเป็นศูนย์กลาง 
ดูแลด้วยการตัดต้นไม้ที่ระแนวสายส่ง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินไฟดับในป้อมศุลกากรขอให้เจ้าหน้าที่แก้ไข
ให้รวดเร็วมาก เชิญร่วมงานเปิดสถานีประจุไฟฟ้าที่พัทยา ส าหรับชาร์ตไฟฟ้าแบตเตอรี่รถยนต์ นโยบาย
ของการนิคมฯ มีว่า ใน 1 นิคมฯ ต้องมีโรงไฟฟ้าเอกชน 1 โรง ส าหรับเพ่ือความมั่นคงผู้ประกอบการเขาใช้
ต้นพลังงาน คือ ไอน้ า เพราะฉะนั้นโรงไฟฟ้าเอกชนนี่ก็จะมีสตีมหรือไอน้ าจ่ายให้ด้วย นอกจากไฟฟ้า
ที่จ่ายให้แล้ว เรื่องค่าไฟ การไฟฟ้าเป็นคนก าหนด แต่เรื่องผลประโยชน์ระหว่างเอกชนกับไฟฟ้าผมไม่ทราบ 
แต่ก็มีนโยบายหนึ่งขึ้นมาเท่าที่ทราบมีที่มาบตาพุด แหลมฉบัง บางปู อมตะ ที่มีโรงไฟฟ้าเอกชน ซึ่งโรงไฟฟ้า
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ก็จะมีเงินกองทุนมากพอสมควรที่น ามาพัฒนาชุมชนที่อยู่รอบๆ โรงไฟฟ้า ชาวบ้านก็จะได้ประโยชน์
จากส่วนนี้ ขอเสนอให้การไฟฟ้ามีกองทุนพวกนี้เอามาใช้ในการบริหารจัดการชุมชนที่อยู่รอบๆ บริเวณ
ชุมชนใหญ่ๆ เช่น การนิคม เพราะชาวบ้านสามารถร้องขอเงินส่วนนี้ได้โดยการท าโครงการเข้ามาแหลมฉบัง 
ก็ใช้เงินกองทุนจากไฟฟ้าซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์มากต่อสังคม เป็นการมีส่วนร่วมของการไฟฟ้าด้วย  
ในแง่อื่นๆ เราก็มีการประชุมกันในเรื่องของการขอความร่วมมือโปรเจคใหญ่ๆ ที่มีความกระทบ
กับไฟฟ้าเราก็มีการประชุมร่วมกัน เช่น การขนส่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่ที่ต้องผ่านสายไฟฟ้าก็จะมี
การประชุมกัน ให้ความร่วมมืออย่างดี ก็อยากจะขอขอบคุณในนามนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ทุกครั้ง
ที่ร้องขอไปก็ได้รับความร่วมมืออย่างดี...” 
 4.4.6 การบริหารงานตามหลักความรับผิดชอบ 
 “...ความรับผิดชอบ เราจะมีผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ซึ่งถือเป็นลูกค้ารายส าคัญของเรา ส่วนลูกค้ารายย่อย
ที่ใช้ไฟ ซึ่งเราขายไฟให้รายย่อยนี่เราขาดทุนให้รายใหญ่พอมีก าไรได้บ้าง เพราะฉะนั้น 3 การไฟฟ้าเราถึง
มีเงินชดเชยระหว่างกันไม่อย่างนั้นการไฟฟ้าเราขาดทุนหมด ผลประกอบการเราจะขาดทุนถ้าไม่
เอาเงินชดเชยเข้ามาร่วมด้วย ทีนี้ความรับผิดชอบที่ดิฉันว่าการไฟฟ้าเราก็ได้ท าไปเยอะ ท ามานานแล้ว 
ในส่วนของการไฟฟ้าหน้างาน ยกตัวอย่าง การไฟฟ้าไหนขายไฟได้เกิน 100 ล้านต่อเดือน เราจะมีงบให้
ในการประชุมชี้แจง สัมมนาร่วมกับผู้ใช้ไฟรายใหญ่และเราก็จะไปร่วมรับฟังความคิดเห็นของเขาและน าส่วนนั้น
มาด าเนินการจัดการแก้ไขหรือท าอย่างไรก็ได้ที่จะให้ความพึงพอใจให้กับลูกค้าจนเกิดเป็น customer 
engagement ของเรา ที่เราได้ด าเนินการไปและการมีส่วนร่วมกับชุมชน เราก็ได้ท าการไฟฟ้าเราน าระบบ 
ISO 26000 มาใช้ เพราะฉะนั้นกฎหมายการรับผิดชอบของเราซึ่งก าหนดไว้ว่าการขายไฟให้มีคุณภาพ
จะต้องด าเนินการอย่างไรหากไม่ด าเนินการตามนี้ คุณต้องมีความรับผิดชอบด้านกฎหมายอย่างไร  
ในส่วนของชุมชนสังคม เราน าระบบ ISO 26000 มาใช้ ระบบนี้จะถูกตามข้อกฎหมาย ซึ่งดิฉันได้ศึกษา
หลักเกณฑ์ตรงนี้ไว้ เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ ISO 26000 ได้ครอบคลุมทั้งองค์กร ปัญหาเรื่องการขาด
ความรับผิดชอบก็จะน้อยลง คือ มันจะมีผลในส่วนต่างๆ ดังนี้ได้ด้วย ความรับผิดชอบอีกส่วนหนึ่ง ก็คือ 
เครือข่ายภายนอก ดังที่เรียนไปแล้วว่าการสร้างเครือข่ายเป็นสิ่งส าคัญขององค์กรเราเลย ในการที่จะท าให้
เราด าเนินการได้อย่างยั่งยืนได้อย่างไร เพราะฉะนั้นประชาชนได้มาแจ้งเบาะแสเรื่องการร้องเรียน
อย่างเดียว แต่หากคุณพบเห็นว่าสายไฟหย่อน หม้อไฟมีไฟออกมา คุณสามารถแจ้งได้ทางไลน์ผู้บริหาร
ที่อยู่ในกลุ่มไลน์ทั้งหมด ก็จะด าเนินการให้เร็วขึ้น นี่ถือเป็นความรับผิดชอบต่อชุมชน คือ การไฟฟ้าเรานี่
ท าเยอะเลยนะคะ แต่ตอนนี้เราก าลังน าสิ่งที่เราท ามา integrate กันเพ่ือให้เห็นภาพรวมว่าสิ่งใดที่จะรวมได้
อย่างระบบไอที จะเห็นได้ว่ามี one touch service ตอนนี้เราก าลังมารวมสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันทั้งหมด
เพ่ือให้เป็น smart plus โดยผู้ใช้ไฟไม่ต้องเดินมาหาเราที่ส านักงานก็ได้ คุณสามารถยื่นใช้ไฟผ่านระบบ
บน smart phone ของคุณเอง โดยไปโหลด app แล้วด าเนินการได้ทันที...” 
 ประเด็นใหม่ที่สังเคราะห์ได้จากการสนทนากลุ่มครั้งนี้ คือ ประเด็นเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม เป็นการตระหนักถึงความส าคัญของชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่โดยรอบองค์กร  
ให้การช่วยเหลือและตอบแทนประชาชนที่เป็นลูกค้า หรือผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการด าเนิน งาน
ของการไฟฟ้า ดูแล ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บ ารุงรักษาและแบ่งปันทรัพยากรให้ชุมชนได้ใช้  
 “...ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวใจหลักในยุคนี้ ถ้าเราไม่แคร์สังคม ไม่แคร์
สิ่งแวดล้อมก็จะเกิดแรงต้าน แต่ก็ต้องดูว่าม็อบที่ต่อต้านนี้เป็นอย่างไร ถ้าหยุดสร้างโรงไฟฟ้าทุกครั้ง
เพราะม็อบก็จะไม่เกิดประโยชน์ใดๆ...” 
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 “...การไฟฟ้าต้องปรับปรุงเพื่อให้มีความสุขเท่าเทียมกันในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น  
การสร้างฝาย ปลูกป่า ให้ท้องที่ทุกครั้งที่ด าเนินการจะประชาคมความเห็นจากชาวบ้าน จากที่ผ่านมา พบว่า
ฝายเป็นสิ่งที่สร้างประโยชน์ให้ท้องที่อย่างมาก แม้จะล าบากและเสี่ยงอย่างไรการไฟฟ้าก็ไป เพื่อความสุข
ของประชาชน ช่วงที่ปรับพ้ืนที่ที่ตราดพบหัวระเบิดอาร์พีจีฝังอยู่แต่ก็ไม่เคยหยุดยั้ง พอมาอยู่บ้านค่าย
ก็ได้รับความร่วมมือจากลูกค้ารายใหญ่ เห็นโครงการดีๆ ของการไฟฟ้าก็มาร่วมสานเสวนาเพื่อสังคม 
เริ่มจากสร้างฝายจากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรม การไฟฟ้ามีวงเงินให้ประมาณแสนกว่าบาท แต่ท า
ออกมาแล้วมูลค่าเป็นล้าน โดยเฉพาะได้รับความพึงพอใจของประชาชนท าให้ลดช่องว่างกับส่วนราชการ 
จากเมื่อก่อนที่เรามองว่ามีช่องว่างมาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มาท าโครงการ CSR ทางด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชาวบ้าน บริษัท ห้างร้านต่างๆ เพ่ือลดช่องว่างตรงนี้ นอกจากนี้เรายังบอกว่า
ลูกค้าที่ใช้ไฟกับ PEA ได้ช่วยเหลือประชาชนโดยที่เขาคิดไม่ถึง โดยออกมาในรูปของไฟสาธารณะ 
เราแบ่งสรรมาช่วยประชาชน ขยายเขตที่ท ากินที่ยังไม่มีไฟฟ้า ซึ่งเป็นโครงการดีๆ ที่ลูกค้ามีส่วนร่วม 
ท่านใช้ไฟกับ PEA ท่านมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศช่วยเหลือประชาชนสร้างชาติ จากการท าฝาย
เพ่ือประชาชนจะพบว่ามีประชาชนกลับมาท าสวนไร่นาได้...” 
 “... ในเรื่องงบของการไฟฟ้าจะใช้ในการบริการเปลี่ยนหลอดไฟฟรี เปลี่ยนสายไฟฟรี
บริการประชาชนรอบๆ นิคม เราก็ลงทุนแบบนี้ แต่กองทุนของการไฟฟ้าจะเป็นเงินที่สนับสนุนโครงการต่างๆ 
เช่น พ่ีสอนน้อง ชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA ปะการังเพ่ือสร้างบ้านปลา งบลงทุนปีหนึ่งก็เป็น 100 ล้านอยู่ 
โดยมีการจัดท างบประมาณล่วงหน้า 3 ปี...” 
 “...ในเรื่องของการช่วยเหลือ สนับสนุนประชาชนจะมีการส ารวจในแต่ละปีแล้วน ามาท าแผน 
เป็นการเข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริงและเราก็จะได้ท างานกับท้องถิ่นได้ เพ่ือลดปัญหาการขัดแย้ง  
ปัญหากระแสไฟฟ้าดับปัญหาหลัก คือ ต้นไม้ พืชเศรษฐกิจ พอเราเขาไปมีส่วนร่วมการท างานก็จะง่ายขึ้น 
เป็นการเข้าถึงทั้งชุมชน ท้องถิ่น PEA ซึ่งในส่วนนี้เองก็ท าในนามของภาครัฐด้วยซ้ าไป...” 
 “...ในส่วนของพนักงานที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตเรามีงบประมาณรองรับอยู่แล้ว แต่ในส่วน
ของการเข้าไปให้การช่วยเหลือท าอยู่แล้ว การท าแผนของการไฟฟ้าเกี่ยวกับชุมชนสังคมที่เราอยู่ร่วมด้วย 
แผนปฏิบัติของเราเขียนไว้ 3 ปีล่วงหน้า แต่เราสามารถมาปรับแผนได้ ซึ่งจะมีเรื่อง CSR กับชุมชนไหน 
เรื่องอะไร แต่เราไม่สามารถมาตอบสนองได้ทันทีทันใดเหมือนเอกชนที่อาจจะมีงบก้อนหนึ่งที่ตอบสนองได้เลย 
ในส่วนของเราจะเป็นไปตามแผน เพราะฉะนั้นเมื่อท่านขอไป ท่านอาจจะรูสึกแย่ว่าท าไมไฟฟ้าไม่ท าให้เรา 
เราใช้ไฟคุณรายได้เดือนตั้งเท่าไร เราสามารถน าไปเซ็ตในแผนได้ แต่เราไม่สามารถตอบสนองได้ทันที...” 
 “...ปกติเงินดอกผลเราก็มีแบ่งส่วนคืนกับส่วนมาพัฒนาชุมชน ตอบแทนสังคม และมีงบไฟฟ้า
อีกส่วนหนึ่ง เราตั้งแผนตรงนี้ไว้เยอะมาก อย่างการไฟฟ้า เขต 2 ก็ขอไปเยอะ ถ้ารวมกับทุกๆ ที่ก็เป็น
จ านวนเยอะมาก...” 
 “...ปกติกองทุนรอบโรงไฟฟ้าจะให้ในรัศมี 5 กิโลเมตร เพราะเป็นมลภาวะ เพ่ือช่วยเหลือชาวบ้าน
ที่อยู่ใกล้ๆ แต่ของการไฟฟ้านี่เราใช้จ่ายไฟทั่วประเทศ ดังนั้นส่วนหนึ่งที่เราคืนให้กับประชาชน คือ ไฟฟ้า
แสงสว่างสาธารณะ การไฟฟ้านี่เราใช้จ่ายไฟทั่วประเทศ ดังนั้น ส่วนหนึ่งที่เราคืนให้กับประชาชน คือ ไฟฟ้า
แสงสว่างสาธารณะ ปีหนึ่งจ านวน 3 พันล้าน เราจ่ายไฟให้ฟรีและขยายเขตให้ชาวบ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 
ก็เป็นการคืนให้กับสังคมเช่นกัน...” 
 “...จากที่ผู้ช่วยผู้อ านวยการนิคมกล่าว สามารถตั้งเป็นประเด็นใหม่ได้เลย ก็คือ ความร่วมมือ
ประสานงานที่ท่านเสนอเรื่องกองทุนมานั้น ซึ่งจริงๆ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็มีกองทุนพัฒนารอบๆ โรงไฟฟ้า
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บางปะกงก็ให้ 200 ล้าน ให้ชาวบ้านขอไปพัฒนา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ในลักษณะช่วยเหลือสังคม
และสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้งบมาหลายร้อยล้าน 
เราลงทุนในรูปแบบนี้ ท าให้พนักงานใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้น โดยการช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า 
เช่น ซ่อมไฟ เปลี่ยนหลอดไฟ...” 
 “...เสริมเรื่องกองทุน เช่น แม่เมาะ มีกองทุนช่วยเหลือผู้เสียหายก็จะดีขึ้น ส่วนของการไฟฟ้า
มีกองทุนนี้มั๊ย ต้องรอฟ้องร้องมั๊ย...” 
 “ การไฟฟ้ามีค่ามนุษยธรรม ซึ่งหากมีเหตุฉุกเฉินแล้วสามารถจ่ายให้ได้เลย ไม่ต้องรอให้เกิด
การฟ้องร้องเกิดขึ้น...” 
 จากการสนทนากลุ่ม ประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจะเห็นได้ว่า การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ตระหนักถึงความส าคัญของการเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน ที่มีการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นพ้ืนฐานของการด าเนินการตามภารกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงมุ่งพัฒนา 
การด าเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ยึดมั่นแนวทางความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
กลุ่มสนทนาจึงเห็นว่าประเด็นนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี  
 4.4.7 หลักความคุ้มค่า 
 “...การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเป็นเรื่องส าคัญ เนื่องจากประเทศก าลังเข้าสู่ 4.0 
EEC ก็เป็นเหมือนกล่องดวงใจของรัฐบาล เพราะเป็นพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล ถ้ารัฐบาลท าตรงนี้ส าเร็จ
จะเป็นผลงานที่ดีมากของรัฐบาล จึงทุ่มงบประมาณเต็มที่เพื่อให้เกิดความคุ้ มค่าทางเศรษฐกิจ วันนี้
แจ๊คหม่าก็มา ตรงนี้การไฟฟ้าจะช่วยได้มากเพราะเป็นพื้นฐานส าคัญในการปฏิวัติอุตสาหกรรม  
พัฒนาธุรกิจของประเทศ หัวใจของการประชุมวันนี้ต้องการมาเสนอรูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2…” 
 “ผู้ใช้ไฟรายใหญ่รายหนึ่งในอ าเภอปลวกแดงใช้ไฟฟ้า 80 ล้านบาทต่อเดือน ตอนนี้น่าจะ
มากกว่านั้นน่าจะประมาณ 100 ล้านต่อเดือน อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ที่ปลวกแดงก็เป็นอุตสาหกรรม
ที่ใช้ไฟเยอะ เป็นเรื่องธรรมดาของธุรกิจที่ลูกค้า high value จะต้องได้รับการดูแลที่พิเศษกว่าปกติ แต่ก็ใช่ว่า
จะละเลยลูกค้าชาวบ้าน ผู้บริหารต้องค านึงถึงประโยชน์ ความคุ้มค่าในการลงทุน คุณภาพบริการ  
และการพัฒนาองค์กรต่อไป...” 
 4.4.8 หลักการบริหารงานตามหลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
 “...การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมอันนี้เป็นหลักของทั่วโลกเลย เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วย
ให้ลูกค้าสะดวกสบายที่สุด จ่ายค่าไฟโดยใช้มือถือ อย่างที่บอก good governance คือ การอภิบาลที่ดี 
การดูแลที่ด.ี..” 
 “...การน าเทคโนโลยีมาใช้ ก่อนหน้านี้ผู้มาติดต่อจะต้องเดินทางมาติดต่อที่ส านักงานซึ่งเสียเวลา 
ปี 60 ที่ผ่านมา การไฟฟ้าได้ขอรับรองเป็นศูนย์ราชการสะดวก หรือ GECC ซึ่งในพื้นที่เขต 2 ก็ผ่านไป
ทั้งหมดแล้ว แจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ร้องเรียนจาก App ในมือถือได้ นอกจากนี้ทางการนิคมฯ จะมีการขยาย
พ้ืนที่ 1,500 ไร่ โดยการถมทะเลออกไป เป็นท่าเรือเฟส 3 ซึ่งจะใช้ไฟฟ้าประมาณ 27 เมกกะวัตต์ เรามีไฟฟ้า
ให้อย่างเพียงพอ ใช้เวลาด าเนินการทั้งหมด 3 ปี ท่าเรือนี้จะน าเข้าก๊าสธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นต้นน้ า
ในการผลิตปิโตรเคมี พลาสติก...” 
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 “...เดี๋ยวนี้การไฟฟ้าพัฒนาขึ้นเยอะมากกว่าเดิม ที่ประทับใจ คือ ส่ง sms ช าระค่าไฟฟ้า 
ซึ่งสะดวกมาก และต่อไปก็ก าลังท า PEA smart plus ที่สามารถขอใช้ไฟผ่าน smart phone ได้เลย ในการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริการผู้ใช้ไฟ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดท าโครงการ smart grid โครงการ PEA 
smart plus ที่ให้ผู้ใช้ไฟขอใช้ไฟ ช าระค่าไฟ แจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้องได้ ร้องเรียนผ่าน app PEA smart plus 
ได้โดย smart phone ได้สะดวกรวดเร็วมาก...” 
 หลังจากที่ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มครั้งที่ 2 ได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มทั้งหมดก็ให้การรับรองรูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 อย่างเป็นเอกฉันท์ โดยมีผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มบางท่านอภิปราย
ในเรื่องดังกล่าวดังนี้ 
 “...งานนี้เป็นงานระดับประเทศที่การไฟฟ้าทั่วประเทศจะได้น าไปใช้ ในรูปแบบมีความครอบคลุม 
เห็นได้จากการพิจารณาเรื่องต่างๆ อย่างรอบด้าน โมเดลนี้ได้สะท้อนความจริงด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ซึ่งจะสอดรับกับการวิจัยเชิงปริมาณและผ่านการยืนยันโดยผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้น าชุมชน 
ผู้ใช้ไฟ และผู้เชี่ยวชาญ...” 
 “...ประเด็นหลักๆ เท่าที่เห็นครบถ้วนเพียงพอแล้วน่าจะเป็นประโยชน์และน าไปใช้ เพ่ือให้เกิด
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในหน่วยงานได้...” 
 “...ตามรูปแบบนี้จะเห็นว่าลูกศรชี้ไปชี้มา เป็นลูกศร 2 ทาง แสดงให้เห็นว่าปกติเราไม่สามารถ
จะน าโมเดลไปเสนอรัฐบาลใช้ได้ทันที แต่มันจะย้อนไปให้ผู้วางนโยบายหรือหน่วยเหนือได้เห็นว่ารูปแบบนี้ดี 
มันเป็นคล้ายอุดมการณ์หรือแบบบ้านมาให้เลือก...” 
 “...จากรูปแบบนี้เราสามารถน าไปเป็นต้นแบบให้ผู้ปฏิบัติเป็นผู้พิจารณา ซึ่งก็คือรัฐบาล
หรือผู้วางนโยบายได้พิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่...” 
 “...โมเดลนี้มีความสมบูรณ์ และเห็นด้วยกับองค์ประกอบต่างๆ ที่ถูกน ามารวบรวม และท า
ให้เห็นภาพ ซึ่งปกติหลักการเหล่านี้มีอยู่และใช้กันอยู่แล้วแต่จะอยู่กระจัดกระจายและไม่ได้ถูกจัดวาง
ให้เป็นระบบ งานวิจัยนี้ได้น าหลักที่พวกเราใช้ปฏิบัติงานจริงมาท าให้ชัดเจนมากขึ้น ก็ถือ  เป็นคุณค่า
อย่างหนึ่ง...” 
 สรุปแล้ว คือ ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มครั้งที่ 2 เห็นพ้องต้องกันว่า รูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ที่ผู้วิจัยน าเสนอนั้น มีความเหมาะสมที่จะน าไปประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์ปัจจุบันแล้ว เพียงแต่เพ่ิมจุดเน้นต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องการกระจายอ านาจ ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ทั้งนั้น เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว
ในการให้บริการลูกค้าหรือผู้ใช้ไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2  
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

111 

 
 
ภาพ 6 รูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 
 (หลังการรับรองรูปแบบ) 
 
 ค าอธิบาย model การพัฒนารูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเขต 2 โดยสามารถอธิบายรายละเอียด ดังนี้ 
 1) รัฐบาล คือ องค์การที่มีอ านาจในการออกและบังคับใช้กฎหมาย ส าหรับดินแดนหนึ่งๆ 
ในกรณีทั่วไป รัฐบาล คือ ผู้ที่มีอ านาจในการปกครอง กล่าวคือ มีอ านาจในการบริหารจัดการเหนือพ้ืนที่ใดๆ 
หรือเหนือกลุ่มคน รัฐบาลตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า government ซึ่งมีความหมายสองนัยยะ นัยยะแรก
หมายถึง กิจกรรมการปกครอง และอีกความหมายหนึ่ง คือ คณะบุคคลที่มีอ านาจในการปกครอง 
 ด้วยการเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเป็นองค์การการปกครองของประเทศ ดังนั้น หลักการ
ในการปกครองจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่คณะบริหารในทุกสมัยมุ่งเน้นการใช้หลักธรรมาภิบาลมาเป็นแนวทาง
ในการปกครองซึ่งรัฐบาลปัจจุบันก็ได้ให้ความส าคัญกับการปกครองโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเช่นกัน  
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าชับไปทุกหน่วยงานของรัฐให้ยึดถือความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา 
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ปรากฏว่าส่งผลให้อันดับความโปร่งใสของไทยจากการประเมินขององค์กรต่างๆ ดีขึ้น เช่น WJP หรือ ICRG 
รวมทั้ง IMD การออกกฎหมายจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริต การลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตอย่างเด็ดขาด 
การป้องกันไม่ให้มีการให้หรือรับสินบน การลงนามสัญญาคุณธรรม ในโครงการลงทุนขนาดใหญ่เหล่านี้  
เป็นการยืนยันถึงการมีธรรมาภิบาลภาครัฐที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลนับเป็นนโยบายส าคัญที่รัฐบาล 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินในปี 2557 
ประกอบด้วยมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพที่ส าคัญ คือ การป้องกันการทุจริต โดยได้ผลักดัน พ.ร.บ.  
การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐปี 2560 
 รัฐบาลปัจจุบันให้ความส าคัญในการปกครองโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โดยด าเนินการ
ให้เห็นเป็นรูปธรรมและสามารถผลักดันให้นโยบายต่างๆ ประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์
ต่อประชาชนได้ ซึ่งในรูปแบบการบริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เขต 2 
ภาคกลาง จ.ชลบุรี ถือว่าเกี่ยวข้องในหลักการบริหาร ซึ่งมีเป้าประสงค์เดียวกับของรัฐบาล โดยแบ่งอ านาจ
หน้าที่การบริหารภายใต้กระทรวงมหาดไทย 
 2) กระทรวงมหาดไทย มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข การรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน การอ านวยความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง 
การพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และพัฒนา
ชุมชน การทะเบียนราษฎร ความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย และการพัฒนาเมืองและราชการอ่ืนตามที่มี
กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย 
 กระทรวงมหาดไทยท าหน้าที่ในการดูแลประชาชนในด้านความสงบเรียบร้อยและ
สาธารณูปโภคต่างๆ โดยก ากับดูแลและสนับสนุนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด ดังนี้ การไฟฟ้านครหลวง 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค   
 4) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ (PEA: provincial electricity authority) เป็นรัฐวิสาหกิจ
สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่บริการจ าหน่ายไฟฟ้าแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย 
ยกเว้นกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปรับโครงสร้างองค์กรและกลยุทธ์ในการด าเนินงานให้สอดคล้อง
กับสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายในการบริหารงานและพัฒนาองค์กรสู่การเป็น “การไฟฟ้าแห่งอนาคต” 
(the electric utility of the future) “พัฒนาคนด้วยนวัตกรรม พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี” มุ่งมั่นให้บริการ
พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ทั้งด้านคุณภาพและบริการ  
 นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นองค์กรที่ส่งเสริมการน านวัตกรรมเทคโนโลยี 
digital และพลังงานทดแทนมาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานและสนับสนุนธุรกิจใหม่ ขับเคลื่อน
กระบวนงานหลักที่ส าคัญ 8 ด้าน ประกอบด้วย การพัฒนาบุคลากรให้เป็นทุนมนุษย์ บริการที่เป็นเลิศ 
พัฒนาระบบไฟฟ้าให้ทันสมัย ดูแลและบ ารุงรักษาสินทรัพย์ สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารจัดการตลอดในการลงทุนธุรกิจใหม่ โดยมีโครงการและแผนงานที ่ส าคัญ ตาม
รายละเอียด คือ 
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          (1) โครงการพัฒนาระบบส่งและจ าหน่าย ระยะที่ 1 ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบส่ง
และระบบจ าหน่ายทั่วประเทศเพ่ือเสริมประสิทธิภาพความม่ันคงระบบไฟฟ้า 
          (2) โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ตามนโยบายกระทรวง 
มหาดไทย 
          (3) โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ระยะที่ 2 จ านวน 4 พื้นที่ จังหวัดเชียงราย นราธิวาส นครพนม และ กาญจนบุรี  
    (4) การพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ประกอบด้วย 
จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทราและระยอง เพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคตและเพิ่ม
ความมั่นคงของระบบไฟฟ้า อาทิ โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์สั่งการจ่ายไฟ โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (smart grid) ในพื้นที่
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 
 (5) โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (smart grid) ในพ้ืนที่เมืองพัทยา 
จังหวัดชลบุรี ระยะเวลาด าเนินการปี 2560-2563 
           (6) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วิจัยและพัฒนาต้นแบบแพลตฟอร์ม ระบบบริหารและ
จัดการพลังงานอัจฉริยะ (PEA hive platform) ส าหรับบ้านพักอาศัยสามารถควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ภายในบ้านและรองรับรถยนต์ไฟฟ้า จัดการพลังงานให้สอดคล้องกับพลังงานไฟฟ้าจาก solar pv 
rooftop ตรวจสอบ ติดตาม ควบคุมการท างานของอุปกรณ์ต่างๆ ในและนอกบ้าน 
     (7) การเปิดตัวธุรกิจ ev charging station ในส่วนภูมิภาค ให้บริการส าหรับรถยนต์
พลังงานไฟฟ้าน าร่องที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดนครราชสีมา มีแผนสร้างสถานีอัดประจุในเส้นทางหลักสู่เมืองใหญ่และแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ 
5 เส้นทาง จ านวน 11 แห่ง 
 (8) การจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. โดยลงนามสัญญาให้บริการ
พาดสาย และหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมกับหน่วยงานพันธมิตร เพ่ือภูมิทัศน์ที่ดีส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ 
 5) ส านักงานการไฟฟ้าภาค 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแบ่งพ้ืนที่
รับผิดชอบออกเป็น 4 ภาค ด้วยกันโดยแต่ละภาคแบ่งเป็น 3 เขตย่อย ส าหรับส านักงานภาค 3 นี้ รับผิดชอบ
ภาคกลางมีเขตย่อย 3 เขต ได้แก่ 
 (1) กฟก. 1 พระนครศรีอยุธยา เขต 1 รับผิดชอบการบริการในพ้ืนที่ 7 จังหวัด 
ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว 
 (2) กฟก. 2 ชลบุรี เขต 2 รับผิดชอบการบริการในพ้ืนที่ 5 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี 
ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี และตราด 
 (3) กฟก. 3 นครปฐม เขต 3 รับผิดชอบการบริการในพ้ืนที่ 4 จังหวัด ได้แก่ 
นครปฐม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และราชบุรี (เฉพาะอ าเภอบ้านโป่ง)  
 การแบ่งเขตรับผิดชอบออกเป็น 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง และภาคใต้ เป็นการแบ่งเขตรับผิดชอบที่ท าให้ง่ายต่อการบริหารงาน และบริการประชาชน
ได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
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 6) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 47/1 หมู่ 3 ต. เสม็ด 
อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตจ าหน่าย และให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าแก่ประชาชน
ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ใน 5 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี และตราด 
ครอบคลุมพื้นที่ 22,430 ตร.กม. และดูแลหมู่บ้านทั้งหมด 2,996 หมู่บ้าน มีการไฟฟ้าจุดรวมงาน
ในความรับผิดชอบ จ านวน 21 แห่ง ได้น ายุทธศาสตร์การสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร
และมีธรรมาภิบาลมาสู่การปฏิบัติ ซึ่งในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอศรีราชา
ได้ด าเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายต่อต้านการทุจริตและประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต 
สร้างจิตส านึก กฟภ. ไม่โกง” เป็น “การไฟฟ้าโปร่งใส” ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 แต่ก็เป็นเพียงแค่
ส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, 2559, หน้า 1-9) 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าแก่ประชาชน
ในภาคตะวันออก เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นและยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล โดยผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้บริหารหน่วยงานนี้ 
ได้บริหารงานเพ่ือตอบสนองนโยบายต่อต้านการทุจริต ซึ่งมีการส่งเสริมและประกาศนโยบายต่อต้านทุจริต 
เพ่ือปลุกจิตส านึกพนักงานให้ยึดมั่นในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส 
 นอกจากนี้ ในปัจจุบันมีการวางโครงสร้างเพ่ือพัฒนาระบบเศรษฐกิจในภาคตะวันออก
ให้สามารถรองรับการลงทุนจากต่างชาติที่ก าลังขยายมากขึ้น ดังนั้นการบริหารจัดการด้านการไฟฟ้า
ให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรมต่างๆ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง  
จากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นรายละเอียดองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของการไฟฟ้า  เขต 2 
ซึ่งในการบริหารงานด้านต่างๆ จะต้องมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันทางด้านอ านาจบริหารและการก ากับ
ดูแล ส าหรับหลักการที่เป็นองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลมีดังนี้ 
 (1) หลักนิติธรรม (rule of law) หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจหรืออ านาจของตัวบุคคล 
จะต้องค านึงถึงความเป็นธรรมและความยุติธรรม รวมทั้งมีความรัดกุมและรวดเร็วด้วย นอกจากนี้
ผู้เกี่ยวข้องต้องสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่หรือขั้นตอนการด าเนินงานของหน่วยงานได้เสมอ 
 (2) หลักคุณธรรม (morality) หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม การส่งเสริม 
ให้บุคลากรพัฒนาตนเอง ไปพร้อมกัน เพ่ือให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ วินัย 
ประกอบอาชีพสุจริต เป็นนิสัย และมี มีระบบและกลไกในการบริหาทรัพยากรบุคคล เพ่ือพัฒนาและธ ารงไว้
ให้พนักงานไฟฟ้ามีคุณภาพและมีความมุ่งมั่นอุทิศตนต่อองค์กรและวิชาชีพของตน 
 (3) หลักความโปร่งใส (transparency) หมายถึง ความโปร่งใส พอเทียบได้ว่า มี
ความหมายตรงข้ามหรือเกือบตรงข้ามกับการทุจริต คอร์รัปชัน โดยที่เรื่องทุจริต คอร์รัปชัน ให้มีความหมาย
ในเชิงลบและความน่าสะพรึงกลัวแฝงอยู่ ความโปร่งใสเป็นค าศัพท์ที่ให้แง่มุมในเชิงบวกและให้ความสนใจ
ในเชิงสงบสุข ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและเข้าใจง่าย มีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบ
ความถูกต้องอย่างชัดเจนและมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างโปร่งใสผ่านช่องทางต่างๆ 
 (4) หลักการกระจายอ านาจ (decentralization) หมายถึง การถ่ายโอนอ านาจ 
การตัดสินใจ ทรัพยากรและภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืน (ราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจ 
และความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจ
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ในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุง กระบวนการและเพิ่มผลิตภาพ 
เพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 
 (5) หลักการมีส่วนร่วม (participation) หมายถึง การให้โอกาสให้บุคลากรหรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมทางการ บริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เช่น เป็นคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ และหรือ คณะท างานโดยให้ข้อมูล ความคิดเห็น แนะน า ปรึกษา ร่วมวางแผนและร่วม
ปฏิบัติ มีการประสานสัมพันธ์และยังมีการท างานเป็นทีม และสร้างเครือข่ายในการท างาน  
 (6) หลักความรับผิดชอบ (responsibility) หมายถึง การตระหนักในสิทธิและหน้าที่ 
มีจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การตัดสินใจกระท าการใดๆ ต้องกระท าโดยมีพันธะ ความรับผิดชอบ
ต่อสาธารณะหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงานนั้น และกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท านั้น นอกจากนี้ 
หลักความรับผิดชอบดังกล่าวนี้ ยังหมายรวมไปถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
 (7) หลักความคุ้มค่า (cost–effectiveness) หมายถึง การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากร
ที่มีจ ากัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด ใช้วัสดุอุปกรณ์
อย่างคุ้มค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน อีกทั้งพนักงานไฟฟ้าสามารถเข้าถึงระบบ
สารสนเทศได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีระบบสื่อสารภายในที่ท าให้พนักงานไฟฟ้าในองค์กรเข้าใจวัตถุประสงค์
ไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือน าไปสู่การบรรลุผลวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (8) หลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (appropriate technology 
application) หมายถึง การน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ไฟ เพ่ือให้ประชาชน
สามารถรับบริการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ในด้านต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วช่วยประหยัดเวลาและ
ลดขั้นตอนในการติดต่อด้านต่างๆ 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เขต 2 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพการณ์ปัจจุบันของการบริหารงาน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล การไฟฟ้าสวนภูมิภาค เขต 2 2) เพ่ือพัฒนารูปแบบธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
ของของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 โดยผู้วิจัยด าเนินการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(qualitative research) กับการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยด าเนินการใน 4 ขั้นตอน คือ  
 ขั้นตอนที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณ: การศึกษาสภาพการณ์ในปัจจุบันของการบริหารงานโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2  
 ขั้นตอนที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ: การศึกษาสภาพการณ์ในปัจจุบันของการบริหารงานโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2  
 ขั้นตอนที่ 3 การสร้างรูปแบบธรรมาภิบาลในการบริหารงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 
 ขั้นตอนที่ 4 การรับรองรูปแบบธรรมาภิบาลในการบริหารงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 
 โดยสรุปวิธีด าเนินการได้ดังนี้ 
 1) การวิจัยเชิงปริมาณ: การศึกษาสภาพการณ์ในปัจจุบันของการบริหารงาน โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 โดยการใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 331 คน ที่ได้มาโดยใช้เกณฑ์การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางส าเร็จรูปของเครจซี่
และมอร์แกนที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) และท าการสุ่มตัวอย่าง
ตามสัดส่วน (proportional stratified random sampling) ของประชากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 
และผู้ใช้ไฟ จ านวนทั้งสิ้น 2,392 คน  
 2) การวิจัยเชิงคุณภาพ: ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหาร พนักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เขต 2 ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ใช้ไฟ เพ่ือให้ได้ข้อมูลประกอบในการวางรูปแบบในการบริหารงาน
ของโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 โดยผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
จากเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งได้แก่ แบบบันทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มา
โดยสังเคราะห์เป็นรูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 
 3) การเสนอรูปแบบในการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เขต 2 โดยในขั้นตอนที่ 3 นี้ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์รูปแบบที่ได้โดยด าเนินการจัดสนทนากลุ่มเรื่อง “การพัฒนา
รูปแบบในการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2” โดยผู้เข้าร่วมสนทนา
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร จ านวน 12 ท่าน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้น าชุมชน ผู้ใช้ไฟและผู้เชี่ยวชาญ  
 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
จัดสนทนากลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอรูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เขต 2 จากข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวม และได้น าไปสังเคราะห์เป็นรูปแบบขึ้น โดยการประชุม
ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม จ านวน 12 ท่าน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้น าชุมชน ผู้ใช้ไฟ 
และผู้เชี่ยวชาญ ในสนทนากลุ่มได้มีการชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดท ารูปแบบดังกล่าวให้ผู้เข้าร่วม
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การสนทนากลุ่มรับทราบและเปิดการสนทนากลุ่มเมื่อได้ข้อมูลจากการสนทนา ผู้วิจัยได้ด าเนินการปรับปรุง
รูปแบบตามข้อมูลที่ได้จากการสนทนาในครั้งนี้ 
 4) การรับรองรูปแบบธรรมาภิบาลในการบริหารงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 
การสนทนากลุ่มจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 12 ท่าน (กลุ่มเดียวกัน) 
 เพ่ือให้ได้รูปแบบในการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เขต 2 ที่สมบูรณ์ และการน าไปใช้งานได้จริง หลังจากจบการสนทนาในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. ของวันศุกร์ที่ 
20 เมษายน 2561 แล้ว ได้มีการสนทนากลุ่มต่อในช่วงเวลา 13.00-14.00 น. ของวันเดียวกันโดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือรับรองรูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ที่ได้สังเคราะห์
ขึ้นมาใหม่ จากข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มเบื้องต้น โดยผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเดิมที่ให้การรับรอง
รูปแบบอย่างเป็นเอกฉันท์ 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัยและ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ได้ดังนี้ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
 5.1.1 สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าสวนภูมิภาค เขต 2 
 ผลการศึกษาสภาพการปัจจุบันเพ่ือพัฒนารูปแบบธรรมาภิบาลในการบริหารงานของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เขต 2 ได้ดังนี้ 
 1) สรุปผลการวิจัยจากแบบสอบถาม 
 (1) ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารระดับสูงของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เขต 2 ได้แก่ ผู้จัดการการไฟฟ้า รองผู้จัดการ และพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 
และผู้ใช้ไฟ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 21 แห่ง ส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 65.3 มีอายุระหว่าง 31–40 ปี คิดเป็นร้อยละ 32 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ 66.8 ด ารงต าแหน่งเป็นผู้ปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 79.8 ประสบการณ์การท างานน้อยกว่า 10 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 46.5 
 (2) ผลการศึกษาสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 
 ก. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เขต 2 
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารตามหลักนิติธรรม คือ ผู้เกี่ยวข้องสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับภาระหน้าที่
หรือขั้นตอนการด าเนินงานของหน่วยงานได้เสมอ (�̅�= 4.10 อันดับที่ 1 พบว่า มาก) ผู้บริหารมีการแจ้งขั้นตอน
การท างานให้พนักงานไฟฟ้าทุกคนได้รับทราบอย่างทั่วถึง (�̅�= 3.93 อันดับที่ 2 พบว่า มาก) การใช้อ านาจ
ในต าแหน่งหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานสามารถตรวจสอบได้ (�̅�= 3.90 อันดับที่ 3 พบว่า มาก) ตามล าดับ 
 ข. การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 
องค์ประกอบที่ 2 การบริหารตามหลักคุณธรรมคือ มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือพัฒนา
และธ ารงไว้ให้พนักงานไฟฟ้ามีคุณภาพ (�̅�= 3.94 ล าดับที่ 1 พบว่ามาก) มีการปรับปรุงกฎข้อบังคับ 
หรือระเบียบตามที่มีเรื่องร้องเรียน เพ่ือการปฏิบัติที่ทันสมัย เป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย (�̅�= 3.90 
ล าดับที่ 2 พบว่า มาก) ผู้บริหารท างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีผลประโยชน์ด้านการเงินที่ขัดแย้ง
กับการปฏิบัติหน้าที่ (�̅�= 3.88 ล าดับที่ 3 พบว่า มาก) ตามล าดับ 
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 ค. การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารตามหลักความโปร่งใส คือ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
อย่างโปร่งใสผ่านช่องทางต่างๆ (�̅�= 4.03 ล าดับที่ 1 พบว่า มาก) มีระบบการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนผ่านช่องทางที่เปิดเผยและเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไป (�̅�= 4.01 ล าดับที่ 2 พบว่า มาก) มีระบบ
การบริหารการเงินและพัสดุที่รัดกุมและสามารถตรวจสอบได้ (�̅�= 3.97 ล าดับที่ 3 พบว่า มาก) ตามล าดับ 
 ง. การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 
องค์ประกอบที่ 4 การบริหารตามหลักการมีส่วนร่วม คือ มีการประสานสัมพันธ์ ท างานเป็นทีมและ
สร้างเครือข่ายในการท างาน (�̅�= 4.00 ล าดับที่ 1 พบว่า มาก) มีการมอบอ านาจในระดับรองลงมา
เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานไฟฟ้า (�̅�= 3.98 ล าดับที่ 2 
พบว่า มาก) มีการส่งเสริมให้จัดการความรู้ และการบริหารงานโดยให้พนักงานไฟฟ้าทุกคนมีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ (�̅�= 3.95 ล าดับที่ 3 พบว่า มาก) ตามล าดับ 
 จ. การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารตามหลักความรับผิดชอบคือ มีเว็บไซต์และศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานไฟฟ้า ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องโดยทั่วไปโดยเฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้าทราบข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์ (�̅�= 4.03 ล าดับที่ 1 พบว่า มาก) ผู้บริหารมีการสื่อสารและท าความเข้าใจในเรื่อง
ของแผนงานแก่ทุกคนที่รับผิดชอบ (�̅�= 3.99 ล าดับที่ 2 พบว่า มาก) การปฏิบัติงานของพนักงานไฟฟ้า
ในหน่วยงานมีคุณภาพทั้งทางด้านปริมาณและความถูกต้อง (�̅�= 3.97 ล าดับที่ 3 พบว่า มาก) ตามล าดับ 
 ฉ. การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 
องค์ประกอบที่ 6 การบริหารตามหลักความคุ้มค่า คือ การบริหารตามหลักความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ 
แสดงผลตามล าดับดังนี้พนักงานไฟฟ้าสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศได้ตลอดเวลา (�̅�= 4.00 ล าดับที่ 1 
พบว่า มาก) มีการสั่งงานประชุมทาง video conference และ internet ที่ท าให้หน่วยงานใช้กระดาษ
และวัสดุอุปกรณ์น้อยลงและหันมาใช้เทคโนโลยีได้มากขึ้น (�̅�= 3.96 ล าดับที่ 2 พบว่า มาก) ข้อมูลที่เผยแพร่
มีความถูกต้อง ไม่มีการบิดเบือนข่าวสาร (�̅�= 3.95 ล าดับที่ 3 พบว่า มาก) ตามล าดับ 
 (3) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 
 ในการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามครั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 
ในประเด็นการกระจายอ านาจให้ผู้บริหารระดับผู้จัดการ มีอ านาจในการบริหารงาน และอนุมัติงบมากขึ้น
เพ่ือความสะดวกรวดเร็วของลูกค้าที่มาติดต่อ นอกจากนี้ยังมีประเด็นความโปร่งใสซึ่งถือเป็นประเด็นหลัก
ในการบริหาร ผู้บริหารต้องยึดประเด็นนี้เป็นหลัก เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ยึดถือ
เป็นแบบอย่าง 
 ในด้านคุณธรรม เห็นว่า ควรรณรงค์ด้านจิตส านึกรักองค์กรและหน้าที่รับผิดชอบ
ให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานเกิดความตระหนักรักในอาชีพของตนและทุ่มเทท างานให้การไฟฟ้า
อย่างเต็มความสามารถ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ความมุ่งมั่นอุทิศตนต่อองค์กรและวิชาชีพของตน 
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 ประเด็นด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เมื่อมีนวัตกรรมใหม่
ต้องมีการอบรมและติดตามผลการใช้งาน รวมทั้งขั้นตอนส าคัญๆ ในการให้ค าแนะน า เพ่ือให้ผู้ใช้ไฟ
ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ชัดเจนและเกิดความเชื่อมั่นในการไฟฟ้า 
 ประเด็นความโปร่งใส ต้องปลูกฝังหลักความโปร่งใสและพร้อมรับการตรวจสอบ
ในการปฏิบัติให้กับพนักงานทุกระดับ  
 ส าหรับประเด็นการมีส่วนร่วม ควรมีการจัดเสวนาระหว่างการไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟ
รายใหญ่ เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ความต้องการและความพึงพอใจในการท างานที่มีต่อการไฟฟ้า เพ่ือน าข้อมูล
มาวางแผนและปรับปรุงการให้บริการ 
 นอกจากนี้ ประเด็นด้านความคุ้มค่า ผู้บริหารการไฟฟ้าต้องบริหารงานโดยค านึง 
ถึงประโยชน์และความคุ้มค่าทั้งในการลงทุน คุณภาพการบริการและการพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืนเป็นหลัก 
ผู้วิจัยได้น าประเด็นผลการศึกษาสภาพการณ์ในปัจจุบันของการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์เพ่ือน าไปสร้างเป็นประเด็นสัมภาษณ์
เชิงลึกเพ่ือให้ได้ข้อมูลในการน าไปสร้างรูปแบบ โดยผลการสัมภาษณ์เชิงลึกสรุปได้ดังนี้ 
 2) ผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 (1) ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึกทั้งหมด จ านวน 15 ท่าน ประกอบด้วย 
ผู้บริหาร พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้ไฟ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็น
ไปในทิศทางเดียวกันดังนี้ 
 ก. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เป็นการบริหารระบบการบริหารจัดการที่ดี 
เพ่ือน าองค์กรไปสู่เป้าหมายความส าเร็จอย่างแท้จริง และเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งองค์กรภาครัฐ เอกชน
และรัฐวิสาหกิจ โดยการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 มุ่งเน้น
การบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใสและการชักจูง ตลอดจนการลงโทษเอาผิดหากเกิดกรณีของการทุจริต
คอรัปชันในองค์กร 
 ข. โครงการและนโยบายที่มุ่งเน้นให้เห็นถึงการยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม 
เป็นนโยบายที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 มีการวางแผน
เพื่อเตรียมรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ที่จะมีการลงทุนในธุรกิจต่างๆ โดยการมุ่งเตรียมความพร้อม
ในด้านกระบวนการท างานที่รัดกุม ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบและมีความโปร่งใส ซึ่งถือเป็น
หลักการในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล อีกทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การท างานของรัฐวิสาหกิจได้ตามหลักการหนึ่งของหลักธรรมาภิบาล 
 ค. การวางแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้การบริหารงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 
มีการบริหารงานให้สอดคล้องกับหลักการของธรรมาภิบาลทั้ง 6 ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 
หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า 
 ง. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่จะเสริมให้การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น คือ ผู้บริหารและพนักงานของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เขต 2 ต้องมีการบริหารงานแบบกระจายอ านาจ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
และมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยยึดตามหลักการค่านิยม TRUST+E ของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ที่ประกอบด้วย ก) technology savvy ข) rush to service ค) under good governance 
ง) specialist จ) teamwork และ ฉ) engagement อีกทั้งการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว ถือเป็นหัวใจหลัก
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ในการบริการที่ประชาชนต่างคาดหวัง ดังนั้นการใช้เวลาให้น้อยที่สุดในการเข้ามาติดต่อเรื่องต่าง ๆ 
กับการไฟฟ้าควรกระชับ รัดกุม รวดเร็ว ไม่ต้องไปติดต่อหลายจุดหรือที่เรียกว่า one stop service 
จึงถือเป็นการพัฒนารูปแบบการให้บริการอีกขัน้ที่เป็นหลักส าคัญส าหรับหน่วยงาน 
 หลังจากที่ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถามและ
เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกแล้ว ผู้วิจัยก็ได้วิเคราะห์และสังเคราะห์ ข้อมูล
เหล่านั้น เพ่ือสรุปผลการศึกษาในด้านสภาพการณ์ปัจจุบันของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 และน าข้อมูล
ดังกล่าวสร้างเป็นรูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เขต 2 
ต่อจากนั้นก็ได้น ารูปแบบที่สร้างขึ้นนั้นไปน าเสนอให้ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มครั้งที่ 1 พิจารณาโดยผู้เข้าร่วม
การสนทนากลุ่มดังกล่าวเห็นว่า รูปแบบที่ผู้วิจัยน าเสนอซึ่งมีองค์ประกอบธรรมาภิบาล 8 ด้าน ประกอบด้วย 
ก) หลักนิติธรรม ข) หลักคุณธรรม ค) หลักความโปร่งใส ง) หลักการกระจายอ านาจ จ) หลักการมีส่วนร่วม 
ฉ) หลักความรับผิดชอบ ช) หลักความคุ้มค่า และ ซ) หลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
มีความเหมาะสมดีแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเห็นว่า ควรจะมีการอธิบายเ พ่ิมเติม
เกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆ ในรูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เขต 2 ให้มีความละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งผู้วิจัยก็ได้บันทึกค าอภิปรายเพ่ิมเติมเหล่านั้น และน าประเด็น
ที่ส าคัญๆ ไปเพิ่มเติมไว้ในค าอธิบายองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลทั้ง 8 ดังนี้ 
 ก) หลักนิติธรรม (rule of law) หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจหรืออ านาจของตัวบุคคล 
จะต้องค านึงถึงความเป็นธรรม และความยุติธรรม รวมทั้งมีความรัดกุมและรวดเร็วด้วย นอกจากนี้ผู้เกี่ยวข้อง
ต้องสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่หรือข้ันตอนการด าเนินงานของหน่วยงานได้เสมอ 
 ข) หลักคุณธรรม (morality) หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม การส่งเสริม
ให้บุคลากรพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพ่ือให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ วินัย 
ประกอบอาชีพสุจริต เป็นนิสัย มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือพัฒนาและธ ารงไว้
ให้พนักงานไฟฟ้ามีคุณภาพและมีความมุ่งมั่นอุทิศตนต่อองค์กรและวิชาชีพของตน 
 ค) หลักความโปร่งใส (transparency) หมายถึง ความโปร่งใส พอเทียบได้ว่า
มีความหมายตรงข้ามหรือเกือบตรงข้ามกับการทุจริตคอร์รัปชัน โดยที่เรื่องทุจริตคอร์รัปชัน ให้มีความหมาย
ในเชิงลบและความน่าสะพรึงกลัวแฝงอยู่ ความโปร่งใสเป็นค าศัพท์ที่ให้แง่มุมในเชิงบวกและให้ความสนใจ
ในเชิงสงบสุข ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้สะดวกและเข้าใจง่าย มีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบ
ความถูกต้องอย่างชัดเจนและมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างโปร่งใสผ่านช่องทางต่างๆ  
 ง) หลักการกระจายอ านาจ (decentralization) หมายถึง การถ่ายโอนอ านาจ 
การตัดสินใจ ทรัพยากรและภารกิจ รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและ
การด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการและเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีของหน่วยงาน  
 จ) หลักการมีส่วนร่วม (participation) หมายถึง การให้โอกาสให้บุคลากร
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เช่น  
เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และหรือคณะท างานโดยให้ข้อมูล ความคิดเห็น แนะน า ปรึกษา 
ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติมีการประสานสัมพันธ์และยังมีการท างานเป็นทีม สร้างเครือข่ายในการท างาน  
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 ฉ) หลักความรับผิดชอบ (responsibility) หมายถึง การตระหนักในสิทธิ
และหน้าที่ มีจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การตัดสินใจกระท าการใดๆ ต้องกระท าโดยมีพันธะ 
ความรับผิดชอบต่อสาธารณะหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงานนั้น และกล้าที่จะยอมรับผล
จากการกระท านั้น นอกจากนี้ ความรับผิดชอบดังกล่าวนี้ยังหมายรวมไปถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
 ช) หลักความคุ้มค่า (cost–effectiveness) หมายถึง การบริหารจัดการและ
ใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด ใช้วัสดุ
อุปกรณ์อย่างคุ้มค่าและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน อีกทั้งพนักงานไฟฟ้าสามารถเข้าถึง
ระบบสารสนเทศได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีระบบสื่อสารภายในที่ท าให้พนักงานไฟฟ้าในองค์กรเข้าใจ
วัตถุประสงค์ไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือน าไปสู่การบรรลุผลวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ซ) หลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (appropriate technology 
application) หมายถึง การน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ไฟ เพ่ือให้ประชาชน
สามารถรับบริการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ในด้านต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วช่วยประหยัดเวลา และ
ลดขั้นตอนในการติดต่อด้านต่างๆ ในยุค thailand 4.0 การด าเนินงานของทุกองค์กรจะต้องมีการ
ผสมผสานนวัตกรรมและเทคโนโลยีควบคู่กันไปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด าเนินงานโดยใช้เทคโนโลยี
เป็นตัวขับเคลื่อน ผสานกับความคิดสร้างสรรค์พร้อมกับพัฒนาบุคลากรให้รองรับการเปลี่ยนแปลง  
 เมื่อได้รูปแบบที่สังเคราะห์ขึ้นข้างต้น ผู้วิจัยได้น ารูปแบบดังกล่าวไปเข้าสู่กระบวนการรับรอง
รูปแบบต่อไป  
 5.1.2 การรับรองรูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เขต 2 
 การรับรองรูปแบบธรรมาภิบาลในการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เขต 2 ผู้วิจัยได้น าเสนอผู้ที่เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 12 ท่าน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้น าชุมชน 
ผู้ใช้ไฟและผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือให้ค าแนะน าและรับรองรูปแบบดังกล่าว โดยด าเนินการสนทนากลุ่ม 2 ครั้งดังนี้   
 1) การสนทนากลุ่มครั้งที่ 1 เป็นการสนทนากลุ่มภายใต้หัวข้อเรื่อง “การพัฒนารูปแบบ
ในการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2” มีผู้สนทนากลุ่มประกอบด้วย
ผู้บริหาร ผู้น าชุมชน ผู้ใช้ไฟและผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 12 ท่าน มีความเห็นสอดคล้องกับรูปแบบที่น าเสนอ
ทั้ง 8 องค์ประกอบ และข้อแนะน าเกี่ยวกับองค์ประกอบด้านความรับผิดชอบเพ่ิมเติมอีกหนึ่งประเด็น
เพ่ือให้องค์ประกอบดังกล่าวสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ได้แก่ ประเด็นเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งผู้สนทนาทุกท่านต่างเห็นความส าคัญ โดยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนี้ เป็นการตระหนักถึง
ความส าคัญของชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่โดยรอบองค์กรหรือจะต้องให้การช่วยเหลือและตอบแทนประชาชน
ที่เป็นลูกค้าหรือผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของการไฟฟ้า ดูแล ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โดยรอบ บ ารุงรักษาและแบ่งปันทรัพยากรให้ชุมชนร่วมกันใช้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตระหนักถึงความส าคัญ
ของการเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนที่มีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นพ้ืนฐาน
ของการด าเนินการตามภารกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงมุ่งพัฒนาการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม (corporate social responsibility: CSR) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นนโยบายของผู้บริหาร
ระดับสูงจึงอยู่ในหลักความรับผิดชอบ (responsibility) 
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 2) การจัดสนทนากลุ่มครั้งที่ 2 ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค จ านวน 12 ท่าน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้น าชุมชน ผู้ใช้ไฟและผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือพิจารณาแก้ไข
ปรับปรุงและรับรองรูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 
ที่สมบูรณ์และการน าไปใช้งานจริงในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ผลการสนทนากลุ่มผู้บริหาร ผู้น าชุมชน 
ผู้ใช้ไฟและผู้เชี่ยวชาญ ต่างมีความเห็นสอดคล้องในความส าคัญและคุณค่าของรูปแบบที่ได้ร่วมกันอภิปราย 
โดยเห็นว่างานวิจัยนี้เป็นงานระดับประเทศที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศจะได้น าไปใช้ เนื่องจาก
รูปแบบมีความครอบคลุมเรื่องต่างๆ อย่างรอบด้าน โดยรูปแบบที่ผ่านการรับรองเรียบร้อยแล้วนั้น 
มี 8 องค์ประกอบด้วยกัน คือ 
 (1) หลักนิติธรรม (rule of law) 
 (2) หลักคุณธรรม (morality) 
 (3) หลักความโปร่งใส (transparency) 
 (4) หลักการกระจายอ านาจ (decentralization)  
 (5) หลักการมีส่วนร่วม (participation)  
 (6) หลักความรับผิดชอบ (responsibility) 
 (7) หลักความคุ้มค่า (cost–effectiveness)  
 (8) หลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (appropriate technology 
application) ซ่ึงองค์ประกอบต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น สามารถน ามาเขียนเป็นรูปแบบได้ดังนี้ 
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ภาพ 7 รูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 
 
5.2 อภิปรายผล 
 
 จากการวิจัยเรื ่อง การพัฒนารูปแบบธรรมาภิบาลในการบริหารงานของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เขต 2 ครั้งนี้ สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 5.2.1 สภาพการณ์ในปัจจุบันของการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เขต 2 
 1) จากผลการวิจัยที่พบว่า ในประเด็นหลักการมีส่วนร่วมที่ต้องมีการประสานสัมพันธ์ 
ท างานเป็นทีม สร้างเครือข่ายในการท างานและการให้โอกาสให้บุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามา
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ เช่น เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และหรือคณะท างาน
โดยให้ข้อมูลความคิดเห็น แนะน า ปรึกษา ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติมีการประสานสัมพันธ์ มีการท างาน
เป็นทีมและสร้างเครือข่ายในการท างานนั้นสอดคล้องกับดายานานดาน อาร์ (Dayanandan R., 2013, 
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pp. 12-25) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการปฏิบัติหลักธรรมาภิบาล เพ่ือการด าเนินงานที่ดีขึ้นขององค์กร
ต่างๆ ในชุมชน พบว่า การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของบรรดาสมาชิกองค์กรต่างๆ ในชุมชนก่อให้เกิดการตื่นตัว 
ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญมากในอันที่จะสร้างส านึกรับผิดชอบ (sense of responsibility) ในหมู่คณะกรรมการ
และบุคลากรขององค์กร นอกจากนี้ในประเด็นการมีส่วนร่วมยังสอดคล้องกับ ดุซซานมาน วาเฮ (Duzzaman 
Wahe, 2010, Abstract) ที่ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเรื่องธรรมาภิบาลในโครงการพัฒนา
ชนบทในบังกลาเทศ โดยผู้วิจัยได้พบว่า องค์กรพัฒนาระหว่างประเทศและประเทศก าลังพัฒนาต้องการ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในธรรมาภิบาลในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ผลดีที่สุดจากการด าเนิน
โครงการพัฒนาชนบทต่างๆ ในการนี้ รัฐบาลบังกลาเทศจะต้องกระจายอ านาจ ปฏิรูปและมีมาตรการยกเลิก
กฎระเบียบต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคขัดขวาง มิให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนด าเนินการ
ตามโครงการพัฒนาชนบทต่างๆ ซึ่งมีงานวิจัยเป็นจ านวนมากยืนยันว่าประชาชนไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วม
ในกิจการต่างๆ รวมทั้งมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสาเหตุส าคัญ
ประการหนึ่ง ก็คือ ระบบราชการและนักการเมือง 
 2) จากผลการวิจัยที่พบว่า หลักนิติธรรม เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจหรืออ านาจของตัวบุคคล 
จะต้องค านึงถึงความเป็นธรรมและความยุติธรรม รวมทั้งมีความรัดกุมและรวดเร็วด้วย นอกจากนี้ผู้เกี่ยวข้อง
ต้องสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่หรือขั้นตอนการด าเนินงานของหน่วยงานได้เสนอผู้บริหาร มีการแจ้ง
ขั้นตอนการท างานให้พนักงานไฟฟ้าทุกคนได้รับทราบอย่างทั่วถึง และการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่
ของแต่ละหน่วยงานสามารถตรวจสอบได้สอดคล้องกับ ฟิตซ์ซิมมอนส์ ไมเคิล เอฟ (Fitzsimmons 
Michael F., 2009, abstract) ได้ศึกษาว่า ธรรมาภิบาลมีผลต่อยุทธศาสตร์การป้องกันการจลาจลหรือไม่ 
โดยผู้วิจัยพบว่า ความส าเร็จในการป้องกันการจลาจลดังกล่าวขึ้นอยู่กับการท าให้ประชาชนตระหนัก
และยึดหลักกฎหมาย ซึ่งการยึดหลักกฎหมายนั้น บ่อยครั้งก็ถูกมองว่าเป็นการช่วยให้การบริหาร  
และการให้บริการสาธารณะของรัฐบาลมีธรรมาภิบาลมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ธรรมาภิบาล มิได้เป็นสิ่งเดียว
ที่จะก่อให้เกิดการยึดหลักกฎหมายเสมอไปในบางประเทศ เป็นต้นว่า ประเทศอิรักที่มีการจลาจลหรือ
การสู้รบในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนานั้น ธรรมาภิบาลส่งผลต่อการป้องกันการจลาจลน้อยมาก ซึ่งวิธีหนึ่ง
ที่จะใช้ในเรื่องดังกล่าว ก็คือ การพยายามก่อให้เกิดข้อตกลงทางการเมืองในเรื่องต่างๆ ที่น าไปสู่การจลาจล
หรือการสู้รบกันโดยตรง 
 นอกจากนี้ ประเด็นหลักนิติธรรมหรือการยึดหลักกฎหมายซึ่งเป็นหลักการที่ส าคัญ
อีกประการหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลนั้นสอดคล้องกับประพนธ์ จิตตะปุตตะ (2555, หน้า 190-199) 
ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง ธรรมาภิบาลและประสิทธิผลของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในอุตสาหกรรม
การบินพลเรือน ผลการศึกษาพบว่า บริษัทการบินไทย น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน
ของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารภายใน พบว่า ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยรวมสูงสุด คือ หลักนิติธรรม 
รองลงมา คือ หลักความโปร่งใส และระดับต่ าสุด คือ หลักการมีส่วนร่วม บริษัทท่าอากาศยานไทย 
ได้น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารภายใน พบว่า ระดับ
ความคิดเห็นเฉลี่ยรวมสูงสุด คือ หลักนิติธรรม รองลงมา คือ หลักความรับผิดชอบและระดับต่ าสุด คือ 
หลักความคุ้มค่า บริษัท วิทยุการบินไทย และสถาบันการบินพลเรือน น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้
ในการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารภายใน พบว่า ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยรวมสูงสุด 
คือ หลักนิติธรรม รองลงมา คือ หลักคุณธรรม และระดับต่ าสุด คือ หลักการมีส่วนร่วม 
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 3) จากผลการวิจัยที่พบว่า หลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เป็นการน า
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ไฟ เพื่อให้ประชาชนสามารถรับบริการจากการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เขต 2 ในด้านต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วช่วยประหยัดเวลา และลดขั้นตอนในการติดต่อด้านต่างๆ นั้น 
สอดคล้องกับซาลาม โมฮัมหมัด อับดุล (Salam Mohammad Abdul, 2013, abstract) ที่ได้ศึกษาเรื่อง 
ธรรมาภิบาลของการให้บริการประชาชน ผ่านศูนย์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service centers) ของบังกลาเทศ 
ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ประเมินธรรมาภิบาลโดยก าหนดตัวชี้วัด คือ  การให้ค าปรึกษาประชาชน
เรื่องทางเลือกต่างๆ ด้วยความสุภาพอ่อนน้อม การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างตรงไปตรงมา  
การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ความโปร่งใส ความสะดวกในการติดต่อ การตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน การยึดหลักกฎหมายและการมีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า การให้บริการประชาชน
ผ่านศูนย์ระบบอิเล็กทรอนิกส์มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับสูง และมีผลในทางบวกต่อความพึงพอใจ
ของประชาชน 
 นอกจากนี้ หลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ยังสอดคล้องกับวราธัช 
ตันติวรวงศ์ (2557, บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาการน าเสนอรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะธรรมาภิบาล
ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส าหรับนิสิตนักศึกษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยใช้
การฝึกทางปัญญาจากต้นแบบในเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาและวิเคราะห์
คุณลักษณะธรรมาภิบาลของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส าหรับนิสิตนักศึกษา  
2) ศึกษาสภาพปัจจุบันของการเรียนรู้ด้วยวิธีการฝึกทางปัญญาจากต้นแบบและพฤติกรรมการเรียนรู้
ของนิสิตนักศึกษาในเครือข่ายสังคมออนไลน์ และ 3) พัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะธรรมาภิบาล
ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส าหรับนิสิต นักศึกษาโดยใช้การฝึกทางปัญญา
จากต้นแบบในเครือข่ายสังคมออนไลน์เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามความคิดเห็น
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ในเรื่องคุณลักษณะธรรมาภิบาลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และแบบประเมิน
ความคิดเห็นในเรื่องการเรียนรู้โดยใช้วิธีการฝึกทางปัญญาจากต้นแบบในเครือข่ายสังคมออนไลน์  
โดยมีกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ก าลังศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจการประกอบการและการจัดการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป รวมจ านวน 51 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความถี่  
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหาการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วย
วิธีการฝึกทางปัญญาจากต้นแบบในเฟสบุ๊คเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะธรรมาภิบาลของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมส าหรับนิสิตนักศึกษาสาวิชาบริหารธุรกิจต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ
คือ 1) ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งปีในบทบาทของพี่เลี ้ยงต้นแบบและนิสิต นักศึกษาในบทบาท
ของผู้ฝึกปฏิบัติมีการสื่อสารและร่วมแรงร่วมใจในการเรียนรู้ที่ตื่นตัวและต่อเนื่องในเฟสบุ๊ ก 2) เฟสบุ๊ก 
ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในการเรียนรู้ที่มีคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือที่สัมพันธ์กับประโยชน์
ทางการศึกษา ผ่านการสื่อสาร การร่วมแรงร่วมใจและการแบ่งปันข้อมูลและข่าวสาร 3) การจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการฝึกทางปัญญาจากต้นแบบ 6 ขั้นตอน คือ การเป็นต้นแบบ การเป็นผู้ชี้แนะการให้
ความช่วยเหลือ การสื่อสารอย่างชัดเจนการทบทวนความคิดและการส ารวจค้นหา โดยตลอดระยะเวลา
ของเรียนรู้ในเฟสบุ๊ก 104 วัน พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ในเรื่องคุณลักษณะธรรมาภิบาลของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของนิสิตนักศึกษาหลังการเรียนรู้ในเฟสบุ๊กมากกว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์
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ก่อนการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญอีกทั้งนิสิตนักศึกษาที่มีการเรียนรู้โดยการเขียนคอมเม้นท์ในเฟสบุ๊ ค
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหน่วยการเรียนรู้ได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ในเรื่องคุณลักษณะธรรมาภิบาล
ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหลังการเรียนรู้ในเฟสบุ๊กเท่ากับผู้ประกอบการ
ที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปีในระดับสูงสุดที่ 5 ซึ่งเป็นระดับที่นิสิตนักศึกษาสามารถคิดเชิงกลยุทธ์
ขั้นสูงที่สามารถสร้างสมดุลระหว่างการสร้างผลก าไรทางธุรกิจและการรู้จักรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 5.2.2 รูปแบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าสวนภูมิภาค  เขต 2 
ควรเป็นอย่างไร 
 1) จากผลการวิจัยที่พบประเด็นใหม่เรื่องการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เป็นการตระหนักถึงความส าคัญของชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่โดยรอบองค์กร ซึ่งในประเด็นนี้ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เขต 2 ได้ให้การช่วยเหลือและตอบแทนประชาชนที่เป็นลูกค้า หรือผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ
จากการด าเนินงานของการไฟฟ้า ดูแล ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรอบ บ ารุงรักษาและแบ่งปันทรัพยากร
ให้ชุมชนได้ใช้และกระบวนการของหลักการข้อนี้ต้องผ่านการประชาพิจารณ์หรือประชามติร่วมกับ
ประชาชนในการท าโครงการต่างๆ ด้วยนั้น สอดคล้องกับอีบรังก้า ไอฟีอ๊อค โอคอน (Ibanga Ifiok Okon, 
2007, abstract) ที่ได้ศึกษาเรื่องการใช้ประชามติเป็นเครื่องมือของธรรมาภิบาลในประเทศก าลังพัฒนา 
โดยผู้วิจัยกล่าวว่า องค์การสหประชาชาติ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลก (world bank) 
ได้ยืนยันว่า ธรรมาภิบาลโดยประเทศที่ก าลังพัฒนานั้น ก่อให้เกิดการพัฒนาและทั้งองค์การสหประชาชาติ
และกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้เลือกธรรมาภิบาลเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ที่ใช้ส าหรับการให้ประเทศ
ก าลังพัฒนากู้ยืมเงิน รวมทั้งการให้การอนุมัติในเรื่องอื่นๆ และในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิ จัยต้องการ
ที่จะประเมินว่าประชามติสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือของธรรมาภิบาลหรือไม่ โดยผู้วิจัย ได้ศึกษา
เปรียบเทียบประชาธิปไตยโดยตรง (direct democracy) ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งผู้วิจัยกล่าวว่า 
ประเทศดังกล่าวได้ใช้ประชามติเป็นเครื่องมือของธรรมาภิบาลมายาวนานกว่าประเทศอ่ืนๆ และน าผล
การศึกษาไปเปรียบเทียบกับประเทศบราซิล และประเทศก าลังพัฒนาหลายประเทศ ซึ่งผลการศึกษาแสดงว่า 
การให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรง โดยการแสดงประชามติในเรื่องต่างๆ นั้น ช่วยให้การด าเนินการ
ต่างๆ ของรัฐบาลมีความถูกต้อง ชอบธรรม กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ รัฐบาลของประเทศนั้นๆ มีธรรมาภิบาล
ในการปกครองประเทศ 
 นอกจากนี้ ในประเด็นการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ยังสอดคล้องกับ
จอย ทองกล่อมสี (2555, บทคัดย่อ) ที่ได้ท าการศึกษาการพัฒนาตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบต่อสังคม
ของสถาบันอุดมศึกษาไทยตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวทาง 
ลักษณะขอบข่ายและพัฒนาตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษาไทยตามหลักธรรมาภิบาล
ด าเนินการวิจัย 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี สัมภาษณ์และจัดประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือก าหนด
กรอบแนวทาง ลักษณะและขอบข่าย ระยะที่ 2 พัฒนาตัวบ่งชี้ ด้วยวิธีวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่าง คือ สถาบันอุดมศึกษา 23 แห่ง คณาจารย์และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 322 คน 
ใช้แบบวิเคราะห์เอกสารเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการเชิงคุณภาพแบบอุปนัยและใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจผลการวิจัย  พบว่า แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม
ของสถาบันอุดมศึกษาไทยตามหลักธรรมาภิบาลประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ชุมชน พันธกิจ สังคม 
และธรรมาภิบาล ลักษณะและขอบข่ายตัวบ่งชี้ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ input–process–output 
วัตถุประสงค์การก่อตั้งสถาบันพันธกิจและความต้องการของสังคมตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบต่อสังคม
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ของสถาบันอุดมศึกษาไทย ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ 63 ตัวบ่งชี้ เรียงล าดับค่าน้ าหนักจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้ (1) การดูแลแก้ปัญหาชุมชนและสังคม 6 ตัวบ่งชี้ (2) การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 
7 ตัวบ่งชี้ (3) การใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 6 ตัวบ่งชี้ (4) การจัดการสิ่งแวดล้อม
เพ่ือพัฒนาสังคม 9 ตัวบ่งชี้ (5) การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 13 ตัวบ่งชี้ (6) การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
10 ตัวบ่งชี้และ (7) จริยธรรมทางวิชาการ จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ โดยสถาบัน อุดมศึกษาสามารถน าตัวบ่งชี้
ที่พัฒนาขึ้นไปประยุกต์ใช้ส าหรับการวางแผนเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติให้ เหมาะสมกับอัตลักษณ์
ของแต่ละสถาบันโดยการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบัน 
อุดมศึกษา พัฒนาร่างยุทธศาสตร์การด าเนินการบนพ้ืนฐาน 7 องค์ประกอบ 63 ตัวบ่งชี้ ก าหนดค่าน้ าหนัก
ตามความเหมาะสม ตรวจติดตามภายในและจัดท ารายงานการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของสถาบันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 
 อนึ่ง การที ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ยึดหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยการตระหนักถึงความส าคัญของชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่โดยรอบองค์กร  
และให้การช่วยเหลือประชาชนที่เป็นลูกค้า หรือผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของการไฟฟ้า 
ตลอดจนดูแล ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรอบนั้นสอดคล้องกับ วีระชัย ศิริพานิช (2556, บทคัดย่อ) 
ได้ท าการศึกษาการพัฒนาระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาคอีสาน 
ผลการศึกษาพบว่า สภาพปัจจุบันและปัญหาของระบบบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตามหลัก
ธรรมาภิบาลในภาคอีสาน พบว่า สภาพปัจจุบันด้านเศรษฐกิจมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุน
งบประมาณในการจัดกลุ่มอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในเขตพ้ืนที่จัดตั้งโครงการจัดอบรม
ให้ความรู้และฝึกวิชาชีพให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ ส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้ด้านสังคม มีการส่งเสริม
สนับสนุนงบประมาณในด้านการศึกษาของประชาชน  โดยให้ทุนสนับสนุนจัดซื ้อวัสดุอุปกรณ์ 
อาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวัน ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณสังคมสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ
และพิการ จัดโครงการอบรมให้กับกลุ่มอาชีพและกลุ่มอ่ืนๆ สนับสนุนการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด
ให้ความช่วยเหลือในงานฌาปนกิจของราษฎรในพื้นที่ทุกหมู่บ้าน และอุดหนุนงบประมาณในการฝึกอบรม
ให้ความรู้แก่อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน เป็นต้น ด้านวัฒนธรรมมีการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีท้องถิ่นส าคัญๆ ตลอดจนมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
การกวดขันแหล่งอบายมุข และการบรรเทาสาธารณภัย  
 2) จากการประเมินรูปแบบท าให้ได้ประเด็นรูปแบบที่สมบูรณ์อีกประเด็น พบว่า  
หลักความมุ่งมั่นอุทิศตนซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกับความรับผิดชอบ แต่มีความหมายที่ลึกกว่า กล่าวคือ 
การมีความมุ่งมั่นอุทิศตนนั้น เป็นการมุ่งมั่นอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลตามเป้าหมายเกินกว่าที่
ก าหนดไว้ เป็นการตอบสนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ โดยยึดผลประโยชน์ของประชาชน เป็น
ที่ตั้งนั้น สอดคล้องกับเทสเซมา ดิงกา และคนอ่ืนๆ (Tessema Dinka, et. al., 2016, pp. 20–31) ได้ศึกษา
ธรรมาภิบาลที่ดีในการบริหารจัดการที่ดินในเมืองแชมบู (shambu town) รัฐโอโรเนีย ประเทศ
เอธิโอเปีย โดยใช้ตัวชี้วัดในการประเมินการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีดังกล่าว 5 ด้าน 
คือ การมีส่วนร่วม (participation) ความโปร่งใส (transparency) การตรวจสอบได้ (accountability) 
ความเสมอภาค (eqiity) ประสิทธิผล (effectiveness) และประสิทธิภาพ (efficiency) ในการศึกษาดังกล่าวนี้ 
ผู้วิจัยพบว่า เมืองแชมบู รัฐโอโรเนีย ประเทศเอธิโอเปีย ยังขาดการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะเจ้าพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลเมืองดังกล่าว ขาดส านึกรับผิดชอบ เฉื่อยชา ขาดการตอบสนองที่ดี
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ต่อผู้มาติดต่อเรื่องที่ดิน แต่ทุ่มเทความสนใจ เอาใจใส่ไปยังนักการเมืองท้องถิ่นที่เป็นผู้บังคับบัญชา  
โดยคอยประจบเอาใจเจ้านาย เพื่อรักษาต าแหน่งหน้าที่หรือเพื่อการได้รับเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น  
แทนที่จะสนใจท าการงานเพ่ือที่จะแก้ไขปัญหาประชาชนในท้องถิ่นหรือผู้ที่มาติดต่อ นอกจากนี้ ยังมีปัญหา
การบริหารจัดการที่ดินในด้านอื่นๆ เป็นต้นว่า การขาดแคลนงบประมาณและทรัพยากรบุคคล  
การขาดศักยภาพของสถาบัน ( institutional capacity) ในอันที่จะรับมือกับปัญหาที่ท้าทายส าคัญๆ 
ซึ่งแนวทางแก้ปัญหาในเรื่องนี้ ผู้วิจัยได้เสนอแนะว่าจะต้องท าให้การมีส่วนร่วมในท้องถิ่นมีมากขึ้น 
เพ่ิมพูนศักยภาพของสถาบันและองค์กร กระท าการให้มีการตรวจสอบได้ มีการให้บริการเรื่องที่ดิน  
ที่อยู่บนพ้ืนฐานความเสมอภาค มีการน าเอาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้จัดท าบันทึกต่างๆ จัดตั้งหน่วยงาน
บริการด้านต่างๆ ทั้งหมด ณ จุดเดียว จัดท ามาตรฐานการบริการเพ่ือให้บริการต่างๆ ทั้งหมดของหน่วยงาน
ที่ดูแลเรื่องที่ดินได้มาตรฐานและมีระบบการติดตามตรวจสอบที่คงเส้นคงวาและสม่ าเสมอ โดยมุ่งเน้น
การแก้ไขปรับปรุงการบริหารจัดการเรื่องที่ดินให้มีความทันยุคทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ซึ่งในการนี้ เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องมีความมุ่งมั่นอุทิศตนให้ประชาชนมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  
 จากการวิจัยพบว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ดูแลการไฟฟ้าจุดรวมงาน 21 แห่ง 
ครอบคลุมพ้ืนที่ 5 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อีกทั้งยังดูแลพื้นที่โครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ใน 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง 
ถือเป็นโอกาสในการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ การมีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน
ในประเทศไทยถือเป็นตัวบ่งชี้ภาวะทางเศรษฐกิจที่ดี ซึ่งเก่ียวข้องโดยตรงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 
เพราะจะมีผู้ใช้ไฟมาติดต่อขอใช้กระแสไฟฟ้าในการลงทุนดังกล่าวเป็นจ านวนมาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เขต 2 ตระหนักถึงความส าคัญของระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ มั่นคง เชื่อถือได้ อีกทั้งพัฒนาการบริการ
ให้ทันสมัย สามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ภาคขนส่ง และชุมชน
เมืองใหม่ ภายใต้นโยบาย PEA 4.0 ดังนั้น การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เขต 2 เป็นเรื่องที่ดี ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติเป็นอย่างยิ่ง  
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบริหารงานโดยให้ความส าคัญเรื่องการก ากับดูแลกิจการที่ดี  
มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ รวมถึง
ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยความโปร่งใสเป็นไปมาตรการส าคัญ
ที่ช่วยป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชัน 
 ดั้งนั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงได้ก าหนดนโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส
อย่างยั่งยืน เพ่ือรักษาและยกระดับการด าเนินงานด้านความโปร่งใส ส าหรับผู้บริหารและพนักงานทุก
หน่วยงาน พึงยึดถือปฏิบัติอย่างทั่วถึง ดังนี้ 
      (1) การให้บริการที่เป็นธรรมพร้อมรับการตรวจสอบได้ โดยพัฒนามาตรฐานการให้บริการ
และประกาศมาตรฐานการให้บริการ รวมถึงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานผ่านช่องทางต่างๆ 
อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมให้การแสดงความคิดเห็นหรือปรับปรุงพัฒนา 
การให้บริการของหน่วยงาน 
      (2) การเปิดเผยข้อมูลทั้งทางการเงินและไม่ใช่การเงิน อย่างครบถ้วนทันเวลา 
ชัดเจนและเชื่อถือได้ผ่านช่องทางที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงสะดวก จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เพ่ือให้ประชาชนได้สืบค้นข้อมูล และเข้าตรวจสอบได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 
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      (3) การจัดการเรื่องร้องเรียน ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามคู่มือ กระบวนการและ
ก าหนดผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบ รวมถึงเร่งรัด แก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองผู้ร้องเรียนให้สอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพงานบริการ 
      (4) การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต ให้ผู้บริหารทุกระดับมีหน้าที่ปลูกฝังวัฒนธรรม
คุณธรรมในการท างาน ควบคู่กับการส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตและคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปลูกจิตส านึกให้พนักงานปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
      (5) การก ากับดูแลและติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านความโปร่งใส่ ให้พัฒนา
กลไกการตรวจสอบระบบควบคุมภายในเป็นพ้ืนฐาน เครื่องมือที่ส าคัญในการก ากับดูแลและป้องปราม
การทุจริตคอร์รัปชัน เพ่ือควบคุมและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมทั้งพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในกระบวนติดตามตรวจสอบและลงโทษผู้กระท าการทุจริตอย่างจริงจัง 
      (6) การส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาสังคม ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
ติดตามตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้มีความโปร่งใส
และเป็นองค์กรที่ยั่งยืนเคียงคู่กับสังคม 
 การด าเนินการด้านความโปร่งใสของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน 
จึงได้จัดให้มีเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส โดยมีวัตถุประสงค์และหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้  
 (1) วัตถุประสงค์ 
 ก. เพ่ือสนับสนุนและช่วยขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการป้อปรามการทุจริต
ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นองค์กรที่มีการบริหารการจัดการตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี
และหลักธรรมาภิบาล 
 ข. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภายในองค์กร 
 ค. เพื่อปลุกจิตส านึก สร้างความตระหนักและค่านิยมในการให้ความส าคัญ
กับการป้องปรามการทุจริต 
 ง. เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง ป้องกันและติดตามการทุจริต
ในหน่วยงานผ่าน “เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 จ. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ์กับหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
 (2) หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ก. ให้ความร่วมมือในกิจกรรมและการด าเนินงานของ “เครือข่ายการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคโปร่งใส” ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่างสม่ าเสมอ เพื่อรณรงค์เสริมสร้างจิตส านึก
และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องปรามการทุจริตภายในองค์กร 
 ข. ร่วมมือในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแลป้องกัน และแจ้งเบาะแส หากพบ
การทุจริต 
 ค. เป็นตัวแทนในการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูล และการด าเนินงานด้านความโปร่งใส
รวมถึงการป้องปรามการทุจริตภายในสายงาน 
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 จากการด าเนินการดังกล่าว ท าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส
จากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รางวัลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
เพ่ือยกระดับความโปร่งใสของประเทศไทย สร้างขวัญก าลังใจและยกย่องหน่วยงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี 
ตลอดจนเพ่ือเป็นการสร้างกระแสสังคมให้เกิดค่านิยมส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 ด้านการเปิดเผยข้อมูลขององค์กรตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 ได้มีประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2541 
ตามกฎหมายว่า ด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการและด าเนินนโยบายเปิดเผยข้อมูลสอดคล้องตามนโยบาย
รัฐบาล แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงมหาดไทย  
        การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก้าวเข้าสู่ยุค PEA 4.0 เป็น “การไฟฟ้าแห่งอนาคต” (the electric 
utility of the future) มุ่งเน้นการพัฒนาคนด้วยนวัตกรรม พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี ขับเคลื่อนองค์กร
ตามค่านิยมองค์กร “ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม” และนโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส มีคณะกรรมการ
พิจารณาด าเนินการด้านข้อมูลข่าวสารของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คณะท างาน ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต จังหวัดและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในสังกัดทั่วประเทศ ก ากับดูแลศูนย์ พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้เปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
         ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการต้นแบบระดับกระทรวงในนามของกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน
และมีหน่วยงานภาครัฐมาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยมาตรฐานการด าเนินงานที่ได้รับการยอมรับ
ในระดับประเทศ 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตระหนักถึงความส าคัญของการเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน 
ที่มีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นพ้ืนฐานของการด าเนินงานตามภารกิจ เพ่ือตอบสนอง
ต่อทิศทางดังกล่าว กฟภ. จึงมุ่งพัฒนาการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (corporate 
social responsibility: CSR) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับกรอบหลักการสากล
ของ international organization for standardization:  ISO 26000 โดยก าหนดเป็นนโยบาย
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 (1) มุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการพ้ืนฐานที่ดี 7 ด้าน ได้แก่ 
ความรับผิดชอบความโปร่งใส การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม การเคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การเคารพต่อหลักนิติธรรม การเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางของสากลและการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน 
 (2) เสริมสร้างกระบวนการและโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือท าให้คณะกรรมการการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ผู้บริหารก ากับดูแลและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรได้
อย่างเป็นระบบ ครบถ้วนทั้งก าหนดทิศทาง การก ากับดูแลการด าเนินงาน และติดตามเพ่ือขับเคลื่อนผลส าเร็จ
ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 (3) สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับขององค์กรมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึง
ความส าคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในการท างานประจ าวัน 
 (4) ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติต่อบุคลากรขององค์กรด้วยด้วยความเป็นธรรมและ
ตอบสนองต่อความคาดหวังของบุคลากรอย่างเป็นเลิศ ทั้งด้านการจ้างงาน สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
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สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน รวมถึงการพัฒนาเพ่ือยกระดับทักษะความรู้ความสามารถ
ของบุคลากร 
 (5) พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ การปฏิบัติงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตลอดห่วงโซ่
อุปทานที่น าไปสู่การป้องกันรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน ให้บริการ
พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ จัดท าส านักงานสีเขียว (green office) พัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน 
 (6) มุ่งเน้นและส่งเสริมการปฏิบัติด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมตลอดห่วงโซ่
อุปทาน ต่อต้านทุจริต มีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบและแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
 (7) ยึดมั่นแนวทางความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค โดยครอบคลุมการตลาดอย่าง
เป็นธรรม ค านึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค ให้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันกาล
และมุ่งเน้นให้เกิดการบริโภคท่ียั่งยืน 
 (8) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนทั้งที่อยู่รอบพ้ืนที่ปฏิบัติงานของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค และชุมชนที่ส าคัญ ให้มีความเข้มแข็งทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพและน าไปสู่ผลส าเร็จอย่างยั่งยืน 
 ความส าคัญในด้าน CSR ที่ผ่านมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดท าโครงการต่างๆ ที่เข้าถึง 
ใส่ใจสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการ PEA รวมใจประชารัฐ รักษ์น้ า สร้างฝาย 65 ฝาย 
โดยร่วมกับมูลนิธิอุกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์และชุมชนในพ้ืนที่ สร้างฝายชะลอน้ าด้วยการน าวัสดุ
คอนกรีตที่ช ารุด เช่น เสาไฟฟ้า เสาตอม่อ มาเป็นวัสดุในการสร้างฝาย พร้อมต่อยอดฝายเดิม  
เพ่ือความยั่งยืนอีก 10 ฝาย มีการติดตั้งโซลาร์ปั๊มและท่อล าเลียงน้ า เพ่ือให้ชุมชนและเกษตรกรสามารถ
น าน้ าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเพียงพอ รวมถึงโครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน ที่เป็นความร่วมมือ
ระหว่าง 3 การไฟฟ้า มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานไฟฟ้าแก่เยาวชนตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า 
สร้างจิตส านึกที่ดีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่าและปลอดภัย โครงการชุมชน
ปลอดภัย ใช้ไฟ PEA โดยให้พนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านระบบไฟฟ้า เข้าไปดูแลแก้ไข ปรับปรุง
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับชุมชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โครงการท าบ้านปลา/ปะการังเทียม โดยใช้วัสดุ
ที่เหลือใช้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูให้ปลามาหลบวางไข่ได้อย่างสมบูรณ์  
การด าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตระหนักถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยมีการตรวจสอบ
ร่วมกับเกณฑ์ GRI: global reporting initiative ซึ่งทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นถึงความใส่ใจ
ในทุกกระบวนงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงมอบรางวัล sustainability report award หรือรางวัลรายงาน
ความยั่งยืน โดยรางวัลนี้มอบให้องค์กรที่ค านึงถึงความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ  สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ส าหรับปี พ.ศ. 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน 2017 โดยนายสมภพ เต็งทับทิม 
รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้แทนรับรางวัลจากนางอรนุช  อภิศักดิ์ศิริกุล นายกสมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 การสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
การปรับปรุง กระบวนการ และเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคได้มีการมอบอ านาจ ความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และการด าเนินการให้แก่บุคลากร ดังนี้  
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 (1) มอบอ านาจการสั่งจ่ายเงินในการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดเช่า พัสดุ  
 ก. ให้ผู้มีอ านาจสั่งซื้อ สั่งจ้าง สั่งเช่า หรือผู้รับมอบอ านาจในการสั่งซื้อ สั่งจ้าง 
สั่งเช่า หรือผู้รักษาการแทนต าแหน่งดังกล่าว แล้วแต่กรณี มีอ านาจสั่งจ่ายเงินค่าพัสดุ ค่าจ้าง ค่าเช่า 
ตามวงเงินที่ได้อนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง สั่งเช่าไว้ 
 ข. ให้ผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้ มีอ านาจสั่งจ่ายเงินแทนผู้มีอ านาจสั่งซื้อ สั่งจ้าง 
สั่งเช่า หรือผู้รับมอบอ านาจในการสั่งซื้อ สั่งจ้าง สั่งเช่า ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาตามสายงานแห่งตน ดังนี้ 
 ก) รองผู้ว่าการหรือผู้รักษาการแทนต าแหน่งดังกล่าว ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 
100,000,000.- บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) 
 ข) ผู้ช่วยผู้ว่าการ ผู้อ านวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ผู้อ านวยการส านัก 
หรือผู้รักษาการแทนต าแหน่งดังกล่าว ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 20,000,000.- บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) 
 ค) ผู้อ านวยการฝ่าย ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค...ชั้น 1 หรือผู้รักษาการแทน
ต าแหน่งดังกล่าว ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 3,000,000.- บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
 ง) ผู้อ านวยการกอง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค...ชั้น 2 หรือผู้รักษาการ
แทนต าแหน่งดังกล่าว ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
 จ) ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา... หรือผู้รักษาการแทนต าแหน่งดังกล่าว 
ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
 (2) มอบอ านาจอนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง และสั่งเช่า  
 เพ่ือความคล่องตัวในการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดเช่าอาศัยอ านาจตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จึงมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้  เป็นผู้รับมอบอ านาจในการสั่งซื้อ สั่งจ้าง สั่งเช่าและ
ให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณา ยกเว้นงานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง การเช่า และการซื้อท่ีดินและหรือสิ่งปลูกสร้าง ดังต่อไปนี้ 
 ก. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
 ก) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค... สาขาหรือผู้รักษาการแทนต าแหน่ง
ดังกล่าว ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
 ข) ผู้อ านวยการกอง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค... ชั้น 2 ผู้จัดการการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค...ชั้น 3 หรือผู้รักษาการแทนต าแหน่งดังกล่าว ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 1 ,000,000.-บาท 
(หนึ่งล้านบาท) 
 ค) ผู้อ านวยการฝ่าย ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค... ชั้น 1 หรือผู้รักษาการแทน
ต าแหน่งดังกล่าว ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 3,000,000.-บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
 ง) ผู้ช่วยผู้ว่าการ ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 
หรือผู้รักษาการแทนต าแหน่งดังกล่าว ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 20,000,000.-บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) 
 จ) รองผู้ว่าการหรือผู้รักษาการแทนต าแหน่งดังกล่าว ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 
40,000,000.-บาท (สี่สิบล้านบาท) 
 ข. วิธีคัดเลือก 
 ก) ผู้อ านวยการฝ่าย ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค... ชั้น 1 หรือผู้รักษาการแทน
ต าแหน่งดังกล่าว ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 1,500,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
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 ข) ผู้ช่วยผู้ว่าการหรือผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 
หรือผู้รักษาการแทนต าแหน่งดังกล่าว ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 10,000,000.-บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 
 ค) รองผู้ว่าการหรือผู้รักษาการแทนต าแหน่งดังกล่าว ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 
20,000,000.-บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) 
 ค. วิธีเฉพาะเจาะจง 
 ก) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค... สาขาย่อยหรือผู้รักษาการแทนต าแหน่ง
ดังกล่าว ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 50,000.-บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 ข) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค... สาขาหรือผู้รักษาการแทนต าแหน่ง
ดังกล่าว ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 250,000.-บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 ค) ผู้อ านวยการกอง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค... ชั้น 2 ผู้จัดการการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค... ชั้น 3 หรือผู้รักษาการแทนต าแหน่งดังกล่าว ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 500 ,000.-บาท 
(ห้าแสนบาทถ้วน) 
 ง) ผู้อ านวยการฝ่าย ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค... ชั้น 1 หรือผู้รักษาการแทน
ต าแหน่งดังกล่าว ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 1,500,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
 จ) ผู้ช่วยผู้ว่าการ ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 
หรือผู้รักษาการแทนต าแหน่งดังกล่าว ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 10,000,000.-บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 
 ฉ) รองผู้ว่าการหรือผู้รักษาการแทนต าแหน่งดังกล่าว ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 
20,000,000.-บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้เริ่มต้นโครงการที่น าเทคโนโลยีใหม่มาช่วยให้เกิดนวัตกรรมควบคู่กับ
การใส่ใจสิ่งแวดล้อมมาก่อนหน้านี้ เช่น โครงการ EV charging station เป็นโครงการน าร่องให้บริการสถานี
ชาร์จไฟฟ้าให้กับรถยนต์ไฟฟ้า เริ่มติดตั้งครั้งแรกในส่วนภูมิภาคที่อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องไปสู่เมืองใหญ่และแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญด้วยเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
เตรียมพัฒนาศูนย์นวัตกรรม (PEA innovation center) เพ่ือน าเทคโนโลยีอันทันสมัยมาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาคุณภาพ การให้บริการด้านระบบไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ให้มีประสิทธิภาพ มั่นคงและมีเสถียรภาพมากขึ้น รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมบุคลากร และเผยแพร่
ความรู้ด้านระบบไฟฟ้าและ ICT ที่เกี่ยวข้องกับ smart grid แก่บุคคลทั่วไป โดย PEA innovation center
จะศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศในอนาคต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของระบบการให้บริการจ าหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ โดยค านึงถึงสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ประโยชน์ด้านการลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเสียในอากาศของประเทศไทยสอดคล้อง
ตามนโยบายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พัฒนาคนด้วยนวัตกรรม พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี เพ่ือมุ่งสู่การเป็น 
“การไฟฟ้าแห่งอนาคต” (the electric utility of the future) สิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เป็นองค์กรที่มีความทันสมัย ทันโลกและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคสมัยแห่งเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา 
คือ การได้รับรางวัล IPv6 excellence awards 2017 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยรางวัลนี้มอบให้กับหน่วยงาน
ที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพ้ืนฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็เป็นหน่วยงาน
ที่ให้บริการติดต่อกันมานาน 3 ปีแล้ว (ปี 2015–2017) โดยมีนายธนาเศรษฐ์ พงษ์ทรงเสถียร ผู้ช่วยผู้ว่าการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้ารับมอบรางวัล IPv6 Excellence Awards 2017 จากนาวาเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ 
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
 จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบในการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เขต 2 ครั้งนี้ ได้ข้อค้นพบที่เป็นประโยชน์และเป็นองค์ความรู้ด้านการบริหารงานโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลและในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงาน
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดังนี้ 
 1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการจัดการ 
 (1) ผลการวิจัยพบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นการตระหนักถึง
ความส าคัญของชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่โดยรอบองค์กร ให้การช่วยเหลือและตอบแทนประชาชน
ที่เป็นลูกค้า หรือผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของการไฟฟ้า ดูแล ฟ้ืนฟู  และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมโดยรอบ บ ารุงรักษาและแบ่งปันทรัพยากรให้ชุมชนได้ใช้ 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการน าหลักการและ
นโยบายไปใช้ว่าควรมีมาตรการที่เป็นรูปธรรมในการท างานร่วมกับชุมชน มีระเบียบรองรับเมื่อต้องด าเนิน
โครงการกับชุมชนและก าหนดความรับผิดชอบที่ต้องด าเนินการเมื่อเกิดข้อผิดพลาดต่างๆ กับสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ จะต้องมีการจัดท าแผนช่วยเหลือและเยียวยาผู้เสียหาย ทั้งพนักงานการไฟฟ้าเองและประชาชน
ผู้ได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตระหนักถึงความส าคัญของการเป็นองค์กร
แห่งความยั่งยืนที่มีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นพ้ืนฐานของการด าเนินการ
ตามภารกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงมุ่งมั่นพัฒนาการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยก าหนดเป็นนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 (2) ผลการวิจัยพบว่า หลักความมุ่งมั่นอุทิศตน มีความหมายใกล้เคียงกับความรับผิดชอบ 
แต่มีความหมายที่ลึกกว่า กล่าวคือ การมีความมุ่งมั่นอุทิศตนนั้น เป็นการมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผล
ตามเป้าหมายเกินกว่าที่ก าหนดไว้ เป็นการตอบสนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ โดยยึดผลประโยชน์
ของประชาชนเป็นที่ตั้ง 
 ดังนั้น ควรให้ผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
มีความดีงามที่ถูกปลูกฝังในจิตใจ มีความกตัญญู ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย มีน้ าใจและ
เป็นสุภาพชน จนเกิดเป็นจิตส านึกที่ดี รู้ผิดชอบชั่วดี เกรงกลัวต่อการกระท าความชั่วโดยประการต่างๆ 
เมื่อชีวิตเกิดคุณธรรมแล้วจะท าให้เป็นผู้มีจิตใจดี คิดแต่สิ่งดี และยึดความมุ่งมั่นอุทิศตนเพื่อองค์กร
และส่วนรวม เป็นคุณธรรมประจ าชีวิต  
 (3) จากผลการวิจัยที่พบว่า หลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เป็นการน า
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ไฟ เพื่อให้ประชาชนสามารถรับบริการจากการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เขต 2 ในด้านต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วช่วยประหยัดเวลา และลดขั้นตอนในการติดต่อด้านต่างๆ 
 ดังนั้น ควรก าหนดเป็นข้อบังคับให้พนักงานทุกคนสามารถใช้งานระบบต่างๆ ที่การไฟฟ้า
ได้น ามาใช้และพัฒนาขึ้น ในยุค Thailand 4.0 การด าเนินการของทุกองค์กรจะต้องมีการผสมผสาน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีควบคู่กันไป เพ่ือให้ธุรกิจก้าวหน้าและเติบโตอย่างรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า รวมทั้งมีการประเมินผล และจัดการฝึกวิธีใช้ระบบและเครื่องมือต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ พัฒนาคน
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ด้วยนวัตกรรม พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี ทั้งนี้เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ไฟทราบและใช้ได้ เพ่ือความสะดวก 
รวดเร็ว และลดขั้นตอนในการติดต่อและช าระค่าไฟ 
 (4) จากผลการวิจัยพบว่า หลักการกระจายอ านาจ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ 
ทรัพยากรและภารกิจ รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และการด าเนินการ
ที่รวดเร็ว มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และการปรับปรุง
กระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือผลการด าเนินการที่ดีข้ึน  
 ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ในการปฏิบัติงานในยุค Thailand 4.0 โดยเฉพาะในพ้ืนทีโ่ครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ซึ่งเป็นพ้ืนที่
ที่ต้องการนักลงทุน นักธุรกิจให้มาลงทุนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดดังกล่าว ต้องมีความรวดเร็ว สร้างความพึงพอใจ
สูงสุด การกระจายอ านาจในการบริหารงานจึงมีความจ าเป็นมาก 
 2) ข้อเสนอแนะเชิงการปฏิบัติ 
 (1) จากการศึกษาท าให้ได้รูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เขต 2 ผู้บริหารควรน ารูปแบบดังกล่าวไปวางแผน และก าหนดเป็นนโยบายขององค์กร
และให้ความรู้กับพนักงานในองค์กรรับทราบถึงรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ จากนั้นติดตามผล
การปฏิบัติงานหลังจากให้นโยบายไปแล้ว 
 (2) ควรมีการน าเสนอขยายผลให้หน่วยเหนือหรือหน่วยงานผู้ก ากับดูแลได้ทราบข้อมูล
นโยบายและเห็นถึงข้อดีของการบริหารงานตามรูปแบบที่ได้พัฒนาขึ้นนี้ เพ่ือผลักดันให้รูปแบบดังกล่าว
ถูกน าเสนอไปยังหน่วยงานบังคับบัญชาที่สูงขึ้นไป เพ่ือน าไปสู่การพิจารณาร่างเป็นนโยบายโดยรัฐบาล 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 เพ่ือให้การวิจัยได้มีการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และผู้ที่มีความสนใจ จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในอนาคตดังนี้ 
 1) ควรมีการศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบธรรมาภิบาลในการบริหารงานของหน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 เพ่ือศึกษาความแตกต่างของรูปแบบการบริหารงานของหน่วยงาน
นั้นๆ 
 2) ควรมีการศึกษา ติดตาม และประเมินผลการใช้นโยบายรูปแบบธรรมาภิบาล 
ในการบริหารงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 เป็นระยะๆ เช่น ประเมินทุกๆ 1 ปี หรือทุกๆ 3 ปี เป็นต้น 
 3) ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานอ่ืนได้รับทราบถึงรายละเอียดและประโยชน์
ของรูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และผลักดันให้หน่วยงานอ่ืนๆ น ารูปแบบนี้ไปประยุกต์ใช้
ในการบริหารงานให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละหน่วยงาน 
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ตอนที่ 1 สภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ  ชาย  หญิง 
2. อายุ  น้อยกว่า 30 ปี  31 – 40 ปี 
  41 – 50 ปี  มากกว่า 50 ปี 
3. วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี  ปริญญาโท 
  ปริญญาเอก  อ่ืนๆ ระบุ................... 
4. การด ารงต าแหน่ง  ผู้บริหาร  ผู้ปฎิบัติ 
5. ประสบการณ์การท างาน  น้อยกว่า 10 ปี  11 – 20 ปี 
  มากกว่า 20 ปี    
 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค เขต 2 
ค าชี้แจง ให้ท่านพิจารณาตัวบ่งชี้แต่ละตัวบ่งชี้มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดต่อการบริหารงาน

โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 โดยท าเครื่องหมาย  ในช่อง
ระดับความคิดเห็น 

 5 หมายถึง เห็นด้วยในระดับ มากที่สุด 
 4 หมายถึง เห็นด้วยในระดับ มาก 
 3 หมายถึง เห็นด้วยในระดับ ปานกลาง 
 2 หมายถึง เห็นด้วยในระดับ น้อย 
 1 หมายถึง เห็นด้วยในระดับ น้อยที่สุด 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1. การบริหาร   
   ตามหลัก 
   นิติธรรม 

1. ผู้เกี่ยวข้องสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับภาระหน้าที่ 
   หรือขั้นตอนการด าเนินงานของหน่วยงานได้เสมอ 

     

2. ผู้บริหารมีการแจ้งขั้นตอนการท างานให้พนักงาน 
   ไฟฟ้าทุกคนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

     

3. การออกค าสั่งต่างๆ ได้ยึดหลักความเป็นธรรม 
   และเสมอภาค 

     

4. มีการวางแผนกลยุทธ์และแผนระยะยาวสอดคล้อง 
   กับพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่หน่วยงานก าหนดไว้ 

     

5. การใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 
   สามารถตรวจสอบได้ 

     

6. มีการทบทวน ปรับปรุง ยกเลิก โครงสร้าง 
   และหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ 

     

7. มีหน่วยงานภายนอกมาร่วมตรวจสอบการด าเนินงาน 
   ภายในหน่วยงานได้ 

     

2. การบริหาร 
   ตามหลัก 
   คุณธรรม 

1. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   เพ่ือพัฒนาและธ ารงไว้ให้พนักงานไฟฟ้ามีคุณภาพ 

     

2. ยึดหลักความเป็นธรรม ความเสมอภาค 
   ในการปฏิบัติงาน 

     

3. ผู้บริหารท างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
   ไม่มีผลประโยชน์ด้านการเงินที่ขัดแย้ง 
   กับการปฏิบัติหน้าที่ 

     

4. มีมาตรการสร้างขวัญ ก าลังใจ มาตรการลงโทษ 
   อย่างเป็นธรรม รวมทั้งการพัฒนาและรักษา 
   พนักงานไฟฟ้าที่มีคุณภาพ 

     

5. มีการลงโทษจริงจัง หนักเบาตามเหตุ และพฤติการณ์ 
   ของการกระท าผิดตามที่หน่วยงานก าหนด 
   อย่างปราศจาคอคติ 

     

6. ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบ 
   ของพนักงานไฟฟ้าตามเกณฑ์ที่ก าหนดชัดเจน 

     

7. มีการปรับปรุงกฎข้อบังคับ หรือระเบียบตามที่มี 
   เรื่องร้องเรียน เพ่ือการปฏิบัติที่ทันสมัย เป็นธรรม  
   เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 

     

8. มีการประเมินความพึงพอใจของพนักงานไฟฟ้า 
   ทุกระดับอย่างเป็นระบบ 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

3. การบริหาร 
   ตามหลัก 
   ความโปร่งใส 
 

1. มีระบบการตรวจสอบภายในหน่วยงาน 
   ที่มีประสิทธิภาพสูง 

     

2. มีระบบการบริหารการเงินและพัสดุที่รัดกุม 
   และสามารถตรวจสอบได้ 

     

3. มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
   อย่างโปร่งใสผ่านช่องทางต่างๆ 

     

4. มีระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
   ผ่านช่องทางที่เปิดเผยและเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไป 

     

5. มีการก าหนดภารกิจของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน 
   เพ่ือป้องกันความซ้ าซ้อนและความไม่โปร่งใส 
   ในการท างาน 

     

6. มีกระบวนการในการพิจารณาความดีความชอบ 
   ที่เป็นไปอย่างเปิดเผย สามารถตรวจสอบได้ 

     

4. การบริหาร  
   ตามหลัก 
   การมีส่วนร่วม 

1. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้พนักงานไฟฟ้าทุกระดับ 
   มีส่วนร่วมในการรับรู้สถานการณ์และปัญหา 

     

2. ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   และปรับปรุงการท างานเมื่อได้รับข้อเสนอแนะ 

     

3. พนักงานไฟฟ้าในหน่วยงานให้ความร่วมมือ 
   ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี 

     

4. มีการประสานสัมพันธ์ ท างานเป็นทีม และสร้าง 
   เครือข่ายในการท างาน 

     

5. มีการส่งเสริมให้จัดการความรู้ และการบริหารงาน 
   โดยให้พนักงานไฟฟ้าทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดท า 
   แผนกลยุทธ์ 

     

6. มีการมอบอ านาจในระดับรองลงมา เพ่ือส่งเสริม 
   การมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อผล 
   การปฏิบัติงานของพนักงานไฟฟ้า 

     

7. ในหน่วยงานมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
   และความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน 
   อย่างต่อเนื่อง 

     

8. การแต่งตั้งหรือเลือกท่ีปรึกษา ที่มาจาก 
   ภาคประชาชนและมีการด าเนินกิจกรรม 
   ร่วมกับภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง ชัดเจน 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

5. การบริหาร 
   ตามหลัก 
   ความรับผิด 
   ชอบ 

1. ผู้บริหารมีการสื่อสารและท าความเข้าใจ 
   ในเรื่องของแผนงานแก่ทุกคนที่รับผิดชอบ 

     

2. มีการด าเนินการตามแผนการด าเนินงานที่สอดคล้อง 
   กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของการไฟฟ้า 
   ส่วนภูมิภาค 

     

3. มีบริการให้ข้อมูลข่าวสาร โดยมีเว็บไซต์ 
   และศูนย์ พรบ.ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
   ให้พนักงานไฟฟ้า ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องโดยทั่วไป  
   โดยเฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้าทราบข้อมูลข่าวสาร 
   ที่เป็นประโยชน์ 

     

4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานไฟฟ้า 
   ตามภารกิจอย่างต่อเนื่อง 

     

5. มีการกระตุ้นพนักงานพนักงานไฟฟ้าเกิดความตระหนัก 
   ในความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนและของส่วนรวม 
   มากขึ้น รวมทั้งพร้อมรับการตรวจสอบ 

     

6. ผลการปฏิบัติงานของพนักงานไฟฟ้าในหน่วยงาน 
   เป็นไปตามเป้าหมาย 

     

7. มีการส่งเสริมให้พนักงานไฟฟ้าน าความรู้ใหม่ๆ  
   ที่ได้รับมาเผยแพร่ แลกเปลี่ยนกับผู้ร่วมงาน 
   และน ามาใช้เป็นประโยชน์ต่อการท างาน 

     

8. มีการน าผลการประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุง 
   การท างาน 

     

9. มีการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานไฟฟ้าทุกต าแหน่ง 
   เพ่ือให้มีการพัฒนาการด าเนินงานตามภารกิจหน้าที่ 
   ทั้งหน่วยงาน 

     

10. การปฏิบัติงานของพนักงานไฟฟ้าในหน่วยงาน 
     มีคุณภาพท้ังทางด้านปริมาณและความถูกต้อง 

     

6. การบริหาร 
   ตามหลัก 
   ความคุ้มค่า 

1. หน่วยงานมีเครื่องมือ อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีทันสมัย  
   เพียงพอและเหมาะสมกับการท างาน 

     

2. มีการตรวจสอบดูแลระบบสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ      
3. มีการสั่งงาน ประชุมทาง VIDEO CONFERENCE  
   และ INTERNET ที่ท าให้หน่วยงานใช้กระดาษ 
   และวัสดุอุปกรณ์น้อยลงและมาใช้เทคโนโลยี 
   ได้มากขึ้น 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

 4. อัตราก าลังของพนักงานไฟฟ้ามีความเหมาะสม 
    กับปริมาณงาน 

     

5. มีการกระจายความรับผิดชอบในการท างาน 
   อย่างเหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อนกัน 

     

6. มีการมอบหมายงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ 
   และความช านาญของพนักงานไฟฟ้า 

     

7. มีการสนับสนุนให้พนักงานไฟฟ้าเข้ารับการฝึกฝน  
   อบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ 

     

8. มีการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง  
   รวมทั้งบ ารุง รักษาครุภัณฑ์ที่มีอยู่ให้ใช้งานได้ 
   อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

9. มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกองค์กรร่วมกัน      
10. พนักงานไฟฟ้าสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศ 
     ได้ตลอดเวลา 

     

11. ข้อมูลที่เผยแพร่มีความถูกต้อง ไม่มีการบิดเบือน 
     ข่าวสาร 

     

7. ข้อเสนอแนะ …........................................................................................................................  
........................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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การสัมภาษณ์เชิงลึก 
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2  
1. ท่านเห็นว่าการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ในปัจจุบัน 
เป็นอย่างไรบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ท่านมีความเห็นอย่างไรกับการบริหารตามหลักนิติธรรม ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ท่านมีความเห็นอย่างไรกับการบริหารตามหลักคุณธรรม ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ท่านมีความเห็นอย่างไรกับการบริหารตามหลักความโปร่งใส ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ท่านมีความเห็นอย่างไรกับการบริหารตามหลักการมีส่วนร่วม ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6. ท่านมีความเห็นอย่างไรกับการบริหารตามหลักความรับผิดชอบ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ท่านมีความเห็นอย่างไรกับการบริหารตามหลักความคุ้มค่า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. ท่านเห็นว่าการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2  มีความส าคัญ 
และความจ าเป็นอย่างไรกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9. ท่านเคยทราบเกี่ยวกับแผนงาน หรือโครงการเกี่ยวกับการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 หรือไม่ อย่างไรบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10. ท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เขต 2 หรือไม่  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ค 
รายชื่อผู้ให้สัมภาษณเ์ชิงลึก 
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รายชื่อผู้ให้สัมภาษณเ์ชิงลึก 
เร่ือง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 

ผูบ้ริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 

1 นางชนม์นิภา จินดาศิริโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญระดับ 12 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

2 นายทศพร ธนะโสภณ ผู้จัดการ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

3 นายถาวร จันทร์กูล ผู้จัดการ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

จังหวัดชลบุร ี

4 นายอรุณ สุขสว่าง ผู้จัดการ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

อ าเภอปลวกแดง 

5 นายประทีป อนุกูล ผู้จัดการ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

มาบตาพุด 

พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 

1 
นายภิรมย์ หนูกระโทก พนักงานช่าง 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
อ าเภอบ้านค่าย 

2 นายศุภกิจ เรณูรส พนักงานช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง 

3 นายสมเจตน์ มากสวัสดิ์ พนักงานช่าง 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

4 นายสุชาติ   เซี่ยงฉิน พนักงานช่าง 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

มาบตาพุด 

5 นางสุจิรา กาลจักร พนักงานบัญชี 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

อ าเภอศรีราชา 

ผู้ใช้ไฟ 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 

1 นายสาธิต เกียรติก าจร ผู้ช่วยผู้อ านวยการ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
2 นายนิธิศ วิงวอน รองนายกเทศมนตรี เทศบาลต าบลแสนภูดาษ 
3 นายธวัชชัย มาเอียด ประธานเครือข่ายใสสะอาด ศรีราชา 
4 นายปัญญา   ทองประสิทธิ์ ประธานเครือข่ายใสสะอาด บางปะกง 
5 นายวิจิตร ธเนศานนท์ ประธานเครือข่ายใสสะอาด ชลบุร ี
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รายชื่อผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นการจัดสนทนากลุ่ม 
เร่ือง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 
1 นางชนม์นิภา จินดาศิริโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญระดับ 12 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

2 นายทศพร ธนะโสภณ ผู้จัดการ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

3 นายถาวร จันทร์กูล ผู้จัดการ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

จังหวัดชลบุร ี
 

ผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 

1 นายอรุณ สุขสว่าง ผู้จัดการ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

อ าเภอปลวกแดง 

2 นายประทีป อนุกูล ผู้จัดการ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

มาบตาพุด 

3 นายภิรมย์ หนูกระโทก ผู้จัดการ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

อ าเภอบ้านค่าย 
 

ผู้ใช้ไฟ 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 

1 นายพิทักษ์ อนันตรกิตติ - - 
2 นายธนากร จุฑาเกตุ - - 
3 นางวิยะดา เผือกฉุย - - 

 
ผู้น าชุมชน 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 

1 นายสาธิต เกียรติก าจร ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
นิคมอุตสาหกรรม

แหลมฉบัง 

2 นายนิธิศ วิงวอน รองนายกเทศมนตรี 
เทศบาลต าบล 

แสนภูดาษ 
3 นายวิจิตร ธเนศานนท์ ประธานเครือข่ายใสสะอาด ชลบุร ี
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ประวัติผู้วิจัย 
  

ชื่อ-ชื่อสกุล นายวิเชียร เฮงอุดมทรัพย์ 
วันเดือนปีเกิด 29 ธันวาคม 2505 
สถานที่เกิด อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
ที่อยู่ 41 ซอยมิตรสัมพันธ์ ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี  

จังหวัดชลบุรี  20130 
ต าแหน่งหน้าที่การงาน ผู้จัดการ 
สถานที่ท างาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา 

อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
ประวัติการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา 
พ.ศ. 2538 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
พ.ศ. 2543 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. 2547 
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