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บทคัดย?อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคJ 1)เพื่อศึกษาระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ของการไฟฟRาสSวนภูมิภาคจังหวัดร0อยเอ็ด 2)เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตSอการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 3)เพื่อศึกษาข0อเสนอแนะการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ของการไฟฟRาสSวนภูมิภาคจังหวัดร0อยเอ็ดการวิจัยนี้เปVนการวิจัยเชิงปริมาณ กลุSมตัวอยSาง ได0แกS นักวิชาการ
พนักงานเจ0าหน0าที่ในสํานักงานการไฟฟRาสSวนภูมิภาคจังหวัดร0อยเอ็ด จํานวน 152 คน เครื่องมือที่ใช0ใน
การวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช0ในการวิจัย ได0แกS ร0อยละ คSาเฉลี่ย สSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
คSาทีและการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิ จั ยพบวS า 1. การบริห ารจัดการตามหลั ก ธรรมาภิบ าลโดยรวมอยูSในระดับ มาก
2. ความคิดเห็นของบุคลากรจําแนกตามตําแหนSง หลักความรับผิดชอบแตกตSางกันอยSางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สSวนด0านอื่นๆ ไมSแตกตSางกันความคิดเห็นของบุคลากรจําแนกตามวุฒิการศึกษา
หลักความคุ0มคSาไมSแตกตSางกัน สSวนด0านอื่นๆ แตกตSางกันอยSางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
ความคิดเห็นของบุคลากรจําแนกตามประสบการณJในการทํางานหลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักการมี
สSวนรS วมหลักความคุ0 มคSาไมSแตกตSางกัน สSวนหลักความโปรSง ใสหลั กความรับ ผิดชอบและภาพรวม
แตกตSางกันอยSางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ข0อเสนอแนะควรวางแผนบริหารจัดการทรัพยากร
อยSางประหยัดเกิดประโยชนJสูงสุดเปดโอกาสให0บุคลากรรับรู0สถานการณJและปbญหาอยSางโปรSงใสไมSปดบัง
และโอกาสให0บุคลากรมีสSวนรSวมในการแสดงความคิดเห็นตSอพิจารณาความดีความชอบที่เหมาะสม
คําสําคัญ : 1. การบริหารจัดการ 2. หลักธรรมาภิบาล 3. การไฟฟRาสSวนภูมิภาค
*Received: September 9, 2020; Revised: March 21, 2021; Accepted: June 8, 2021

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรDอยเอ็ด ป[ที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2565) | 163

ABSTRACT
The objectives of the research article were 1) study the level of management
based on good governance of the Provincial Electricity Authority Roi Et province,
2) to compare the opinions of the personnel towards the administration based on
good governance of the Provincial Electricity Authority Roi Et province, and 3) to find
out the related suggestions and recommendations.It was quantitative research. The
sample group with 152 selected people, included: Academicians, authorities, and
staffs in the Provincial Electricity Authority Roi Et province. The tool used in this
research was a questionnaire. The statistics used were percentage, mean, standard
deviation, t-test, and F-test (One-way ANOVA).
The research found that: 1. Administration based on good governance of
the Provincial Electricity Authority Roi Et province overall, it was at a high level. 2. The
comparison of the opinions of the administration based on good governance of the
Provincial Electricity Authority Roi Et province. Classified by position Responsibility,
the difference was statistically significant at the .05 level. The other aspects are no
different. Personnel opinions classified by working experience, the rule of the law,
moral principle, principle of participation, principle of value were no different. Whereas
transparency principle, responsibility, and the overall differences were statistically
significant at the .05 level. 3. The recommendations suggested by the administration
based on good governance of the Provincial Electricity Authority Roi Et Province were:
planning and management, conserve resources, provide opportunities for personnel
to be aware of the situation and the problems with transparency, there should be
opportunities for personnel to participate in expressing opinions on the process, and
considering the performance.
Keywords : 1. Administration 2. Good governance 3. The Provincial Electricity Authority
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1. ความสําคัญและที่มาของปgญหาที่ทําการวิจัย
โลกปbจจุบันที่เปVนโลกาภิวัตนJ ได0ให0ความสนใจกับการบริหารงานและการปกครอง โดยยึด
หลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดีมากขึ้น เพราะสSงผลกระทบตSอระบบการพัฒนาเศรษฐกิจ
รวมถึ ง มี ความสํ าคั ญ และสS ง ผลกระทบในด0 า นการติ ดตS อ สื่ อ สาร การดํ าเนิ น กิ จ กรรมในที่ ห นึ่ ง มี
ผลกระทบตSออีกที่หนึ่งการพัฒนาเรื่องของการเมืองการปกครองได0มุSงให0ประชาชนเปVนศูนยJกลางมาก
ขึ้น หากจะให0ประเทศมีการเจริญเติบโตอยSางยั่งยืน การมุSงดําเนินธุรกิจ หรือปฏิบัติราชการตSางๆ โดย
ไมSให0ความสนใจถึงเรื่องของสังคมประชาชน และสิ่งแวดล0อมจึงเปVนไปไมSได0อีกตSอไป การมีการบริหาร
จัดการที่ดีจึงเข0ามาเปVนเรื่องที่ทุกภาคสSวนต0องนําไปปฏิบัติ (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2554)
ประเทศไทยก็ได0นำหลักธรรมาภิบาลซึ่งเปVนหลักการสากลที่ประเทศซึ่งปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยใช0เปVนหลักในการบริหารประเทศ โดยได0บัญญัติไว0ในรัฐธรรมนูญแหSงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 โดยบัญญัติไว0ในหมวด 6 แนวนโยบายแหSงรัฐ มาตรา 65 ได0บัญญัติไว0วSา รัฐพึงจัด
ให0มียุทธศาสตรJชาติเปVนเปRาหมายการพัฒนาประเทศอยSางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช0 เปVน
กรอบการจัดทําแผนตS างๆ ให0 สอดคล0อ งและบูร ณาการกั นเพื่ อให0 เกิดเปVนพลัง ผลัก ดันรS วมกั นไปสูS
เปRาหมายดังกลSาว การจัดทําการกําหนดเปRาหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเปRาหมาย และสาระที่พึงมีใน
ยุทธศาสตรJชาติ ให0เปVนไปตามหลักเกณฑJและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกลSาวต0องมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับ การมีสSวนรSวมและการรับฟbงความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคสSวนอยSางทั่วถึง
ด0วย (อริยJธัช แก0วเกาะสะบ0า, 2560) เปVนที่ยอมรับวSา “หลักธรรมาภิบาล” เปVนหลักการสมัยใหมS
ซึ่ ง ประเทศที่ พั ฒ นาแล0 วได0 นํา มาใช0 เ ปV น หลั ก ในการบริ ห ารภาครั ฐ หรื อ การประกอบธุ ร กิ จ ของ
บริ ษัท เอกชนตS า งๆ และการเพิ่ ม อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของประเทศนั้ น ต0 อ งให0
ความสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นาเชิ ง คุ ณ ภาพ มากขึ้ น ธรรมาภิ บ าล จึ ง เปV น หลั ก สํ า คั ญ ตS อ การเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจั ดการองคJ การ ทั้ง ภาครัฐและเอกชน สามารถยกระดั บและสร0 างความ
นSาเชื่อถือ ขององคJ การได0ในระดับสู ง รวมถึ งชSวยเพิ่ม ศักยภาพขององคJ การให0ส อดคล0องกับทิศทาง
พัฒ นาประเทศด0 านตS างๆ อั นนํ าไปสูS ก ารพั ฒ นาที่ มีความสุจ ริ ต โปรS ง ใสและเปV นธรรม (บวรศั ก ดิ์
อุวรรณโณ, 2554)
ไฟฟRาเปVนสิ่งจําเปVนสําหรับการดํารงชีวิตของมนุษยJ และยังเปVนปbจจัยที่สําคัญในการดําเนิน
ธุรกิจทุกๆ ด0าน เชSน ด0านอุตสาหกรรม ด0านเกษตรกรรม ด0านพาณิชยJกรรม ด0านการสื่อสารระบบ
สารสนเทศ เปVนต0น ทําให0โลกมีการพัฒนามากขึ้นเศรษฐกิจเจริญก0าวหน0า การติดตSอสื่อสาร สะดวก
รวดเร็ว และในชีวิตประจําวันของมนุษยJจําต0องพึ่งพาพลังงานไฟฟRา เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ดําเนินชีวิต ปb จจุ บันประเทศไทยมี หนS วยงานที่รั บผิดชอบในการผลิต และจํ าหนS ายพลั งงานไฟฟR า
จํานวนทั้งสิ้น 3 หนSวยงาน คือการไฟฟRาฝ„ายผลิตแหSงประเทศไทยการไฟฟRานครหลวง และการไฟฟRา
สSวนภูมิภาค(สมานสุทธิพงษJเกษตร, 2550)
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การไฟฟRาสSวนภูมิภาคเปVนรัฐวิสาหกิจด0านสาธารณูปโภค กSอตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการ
ไฟฟRาสSวนภูมิภาค พ .ศ.2503 โดยรับโอนทรัพยJสิน หนี้สิน และความรับผิดชอบขององคJกรการไฟฟRา
สSวนภูมิภาคในขณะนั้นมาดําเนินการ วัตถุประสงคJที่สําคัญของการไฟฟRาสSวนภูมิภาค คือการผลิตจัด
ให0ได0มา จัดสSงและจัดจําหนSายพลังงานไฟฟRาให0แกSประชาชน ธุรกิจและอุตสาหกรรมตSาง ๆ ในเขต
จําหนSาย 74 จังหวัดทั่วประเทศยกเว0น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการการไฟฟRาสSวน
ภูมิภาคมีภารกิจในการบริการไฟฟRาให0แกSประชาชนในเขตรับผิดชอบทั่วประเทศ โดยวางเปRาหมายใน
การดําเนินงานที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1)จัดหาและให0บริการพลังงานไฟฟRาและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้ง
ภายในประเทศ และประเทศข0างเคียงได0มาตรฐานสากล 2)ตอบสนองความต0องการของผู0ใช0ไฟฟRา ให0
ความพึงพอใจทั้งด0 านคุณภาพของสินค0าและบริการโดยการพัฒ นาองคJก ร อยSางตSอเนื่อง 3)มีการ
บริหาร การจัดการเชิงธุรกิจที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ สอดคล0องกับสภาพตลาดและพร0อมสําหรับการ
แขSงขันทางธุรกิจ (การไฟฟRาสSวนภูมิภาค, 2555)
ศู น ยJ พ.ร.บ.ข0 อ มู ล ขS า วสารทางราชการของการไฟฟR า สS ว นภู มิ ภ าคจั ง หวั ด ร0 อ ยเอ็ ด
แผนพัฒนาข0อมูล ขSาวสารการไฟฟRาสSวนภูมิภาคจังหวัดร0อยเอ็ ด มีแผนการดําเนินงานศูนยJ พ.ร.บ.
ข0อมูล ขSาวสาร ประจําป† 2562 และได0นําเสนอแผนการดําเนินงานให0คณะกรรมการข0อมูลขSาวสาร
หนSวยงานเห็นชอบ ตามบันทึกขอความเห็นชอบแผนการดําเนินงานศูนยJ พ.ร.บ.ข0อมูลขSาวสาร กฟจ.
ร0อยเอ็ด ประจําป† 2562 สถิติผู0มาใช0บริการการไฟฟRาสSวนภูมิภาคจังหวัดร0อยเอ็ด ได0จัดเก็บสถิติผู0มา
ใช0บริการ และรายงานสรุปผลการให0บริ การและนําเสนอผู0บริหารเปVนรายไตรมาส การไฟฟRาสSวน
ภูมิภาคจังหวัดร0อยเอ็ดขึ้นตรงกับการไฟฟRาสSวนภูมิภาค สํานักงานใหญSรับผิดชอบพื้นที่ในเขตจังหวัด
ร0อยเอ็ดทั้งหมด ที่มีภารกิจหลักในการให0บริการผู0ใช0ไฟฟRาใน ด0านการขอใช0ไฟฟRา การรับชําระเงินคSา
กระแสไฟฟRา งานติดตั้งมิเตอรJ งานแก0กระแสไฟฟRาขัดข0องและการบริการอื่นๆ ปbจจุบันการไฟฟRาสSวน
ภู มิ ภาคเมื อ งพั ท ยา มี ผู0ใช0ไฟฟR ารวมทุ ก ประเภท (การไฟฟR าสS วนภู มิ ภาคจั ง หวั ดร0 อ ยเอ็ ด, 2562)
เนื่องจากจํานวนผู0ใช0ไฟฟRาที่มาใช0บริการที่สํานักงานไฟฟRาคSอนข0างมากทําให0การไฟฟRาสSวนภูมิภาค
จังหวัดร0อยเอ็ดมีภาระหน0าที่คSอนข0างหนักในการให0บริการแกSผู0ใช0ไฟฟRาที่มารับบริการทั้งทางตรงและ
ทางอ0อม (การไฟฟRาสSวนภูมิภาคจังหวัดร0อยเอ็ด, 2562) การให0บริการแกSผู0ใช0ไฟฟRานับได0วSาเปVนสิ่ง
สําคัญอยSางยิ่งที่การไฟฟRาสSวนภูมิภาคจะต0องดําเนินการให0เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด
เพื่อตอบสนองความต0องการของผู0ใช0ไฟฟRาและแก0ไขปbญหาตSางๆ ด0วยความรวดเร็ว มีความโปรSงใส
มีความยุติธรรม และได0รับประโยชนJสูงสุดในการให0บริการแตSปbจจุบันการให0บริการของการไฟฟRาสSวน
ภูมิภาคบางสSวนงานยั งขาดประสิทธิ ภาพไมSบรรลุตามเปR าหมายที่วางไว0 จึงทํ าให0เ กิดผลกระทบตS อ
คุ ณภาพการให0 บ ริ ก ารซึ่ ง การไฟฟR า สS วนภู มิ ภาคได0 พ ยายามแก0ไขและปรั บ ปรุ ง การให0 บ ริ ก ารอยูS
ตลอดเวลาดังนั้นเพื่อให0การบริการเปVนไปด0วยความสมบูรณJและมีความพร0อมอยูSเสมอ
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ผู0วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟRา
สSวนภูมิภาคในจังหวัดร0อยเอ็ด ในประเด็นการดําเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การพัฒนาระบบ
กํ ากั บ ดู แลกิ จ การที่ ดีให0 เ ปV นไปตามหลั ก สากล ตลอดจนการพั ฒ นาและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพระบบ
บริหารงานตามมาตรฐานการไฟฟRาโปรSงใส และสนับสนุนการขยายผลให0ครอบคลุมทั่วทั้งองคJกร ด0วย
การดําเนินงานด0านการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยSางตSอเนื่อง เพื่อที่จะได0ทราบถึงข0อมูลพื้นฐานในการที่
จะนําไปใช0เปVนแนวทางในการแก0ไขปรับปรุงและพัฒนางานด0านการให0บริการผู0ใช0ไฟฟRาของการไฟฟRา
สSวนภูมิภาคให0มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงคiของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาระดับของการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟRาสSวนภูมิภาค
จังหวัดร0อยเอ็ด
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตSอการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ของการไฟฟRาสSวนภูมิภาคจังหวัดร0อยเอ็ด ที่มีตําแหนSง วุฒิการศึกษา และประสบการณJในการทํางานตSางกัน
2.3 เพื่อศึกษาข0อเสนอแนะการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟRาสSวนภูมิภาค
จังหวัดร0อยเอ็ด
3. ประโยชนiที่ไดDรับจากการวิจัย
3.1 ได0 ท ราบสภาพการบริ หารจั ดการตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของการไฟฟR าสS วนภู มิ ภาค
จังหวัดร0อยเอ็ด
3.2 ได0ท ราบความคิดเห็นของบุคลากรตS อการบริ ห ารจัดการตามหลั กธรรมาภิ บาลของ
การไฟฟRาสSวนภูมิภาคจังหวัดร0อยเอ็ด
3.3 ได0ทราบข0อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟRา
สSวนภูมิภาคจังหวัดร0อยเอ็ด
4. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟRาสSวนภูมภิ าคจังหวัดร0อยเอ็ด
กลุSมตัวอยSางที่ใช0ในการวิจัยเปVนบุคลากรของสํานักงานการไฟฟRาสSวนภูมิภาคจังหวัดร0อยเอ็ด จํานวน
152 คน กําหนดขนาดของกลุSมตัวอยSางโดยใช0ตารางของเครจซี่และมอรJแกน (Krejcie, R. V. & Morgan,
D. W., 1970) ซึ่งได0มาโดยใช0วิธีการสุSมแบบงSานด0วยวิธีการจับฉลาก เครื่องมือที่ใช0ในการรวบรวม
ข0อ มู ล เปV นแบบสอบถามเกี่ ยวกับ สภาพการบริ ห ารจั ดการตามหลั กธรรมาภิ บ าลซึ่ ง ประกอบด0 วย
ขอบขS ายการบริห ารจั ดการตามหลั ก ธรรมาภิบ าล ออกเปV น 6 ด0 าน ได0 แกS 1)หลั ก นิติธรรม2)หลั ก
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คุณธรรม 3)หลักความโปรSงใส 4)หลักการมีสSวนรSวม 5)หลักความรับผิดชอบ 6)หลักความคุ0มคSา ที่มี
ลั ก ษณะเปV นแบบสอบถามเปV น ประมาณคS า 5 ระดั บ สถิ ติที่ ใช0ในการวิ จั ย ได0 แกS ร0 อยละ คS าเฉลี่ ย
สSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคSาทีและการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว
5. ผลการวิจัย
5.1 ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตSอการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟRา
สSวนภูมิภาคจังหวัดร0อยเอ็ด
ตารางที่ 1 แสดงคSาเฉลี่ยและสSวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ของการไฟฟRาสSวนภูมิภาคจังหวัดร0อยเอ็ด โดยรวม
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
1.
2.
3.
4.
5.
6.

หลักนิติธรรม
หลักคุณธรรม
หลักความโปรSงใส
หลักการมีสSวนรSวม
หลักความรับผิดชอบ
หลักความคุ0มคSา
รวม

X
4.27
4.24
4.16
4.22
4.24
4.23
4.23

ระดับการปฏิบัติ
S.D.
อันดับ
0.49
1
0.51
3
0.52
6
0.49
5
0.49
2
0.55
4
0.44
-

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบวSา ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตSอการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ของการไฟฟRาสSวนภูมิภาคจังหวัดร0อยเอ็ดโดยรวมและรายด0านโดยรวมอยูSในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปVนรายด0านอยูSในระดับมากทุกด0าน เรียงลําดับจากด0านที่มีคSาเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ําสุด ได0แกS หลักนิติธรรม
รองลงมา ได0แกS หลักความรับผิดชอบ หลักคุณธรรมหลักความคุ0มคSา หลักการมีสSวนรSวม และด0านที่มี
คSาเฉลี่ยต่ําสุด ได0แกS หลักความโปรSงใส เมื่อพิจารณาเปVนรายด0านปรากฏดังนี้
1) หลักนิติธรรม โดยรวมอยูSในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปVนรายข0อ อยูSในระดับมากทุกข0อ
เรียงลําดับจากข0อที่มีคSาเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ําสุด ได0แกS มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบการบริหารงานด0วย
ความถู กต0องและเปVนธรรมรองลงมา ได0แกS มีก ารพัฒนาบุคลากรอยSางทั่ วถึงและเทSาเทียมกันการ
ปฏิบัติหน0าที่ของผู0บริหารถูกต0องตามหลักกฎหมายระเบียบข0อบังคับ มีการออกกฎระเบียบหลักเกณฑJ
การบริหารงานที่ชัดเจนและปรับปรุงให0เหมาะสมอยูSเสมอมีการมอบหมายหน0าที่ความรับผิดชอบงาน
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ตรงตามความรู0และความสามารถของพนักงาน และข0อที่มีคSาเฉลี่ยต่ําสุด ได0แกS การมอบหมายหน0าที่
รับผิดชอบตามความสามารถอยSางแท0จริง
2) หลักคุณธรรม โดยรวมอยูSในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปVนรายข0อ อยูSในระดับมากทุกข0อ
เรียงลําดับจากข0อที่มีคSาเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ําสุด ได0แกS มีการปฏิบัติโดยยึดหลักคุณธรรมมีความซื่อสัตยJ
สุจริตรองลงมา ได0แกS มีการสนับสนุนให0กําลังใจแกSบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยSางขยันอดทนซื่อสัตยJสุจริต
การปฏิบัติหน0าที่อยS างตรงไปตรงมามีความซื่ อสัตยJสุจ ริตการให0ความชS วยเหลือ และให0กํ าลัง ใจแกS
บุคลากรในหนSวยงานอยSางยุ ติธรรมเสมอมีการปฏิ บัติงานโดยยึดหลั กความถูกต0 องมีคุณธรรมและ
ปฏิบัติตนเปVนแบบอยSางที่ดี และข0อที่มีคSาเฉลี่ยต่ําสุด ได0แกS มีความขยันหมั่นเพียรตั้งใจปฏิบัติหน0าที่
ให0เกิดผลสําเร็จ
3) หลักความโปรSงใส โดยรวมอยูSในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปVนรายข0อ อยูSในระดับมากทุก
ข0อ เรียงลํ าดั บ จากข0 อที่ มี คSาเฉลี่ยสู งสุ ดไปหาต่ําสุ ด ได0 แกS มี การจัดระบบการกระจายอํ านาจการ
ตัดสินใจสูSระดับผู0ปฏิบัติอยSางชัดเจนรองลงมา ได0แกS มีการตรวจสอบผลการดําเนินงานในทุกขัน้ ตอนมี
เกณฑJมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่เปVนรูปธรรมและเปดเผยตSอสาธารณะมีการกําหนดบทบาทหน0าที่
รับผิดชอบงานด0านตSางๆของบุคลากรตามความสามารถอยSางชัดเจน และข0อที่มีคSาเฉลี่ยต่ําสุด ได0แกS
ผู0บริหารการไฟฟRาเปดโอกาสให0บุคลากรมีสSวนรSวมในการรับรู0สภาพการณJและปbญหาของหนSวยงาน
ทุกเรื่องอยSางโปรSงใสไมSปดบัง
4) หลักการมีสSวนรSวม โดยรวมอยูSในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปVนรายข0อ อยูSในระดับมากทุก
ข0อเรียงลําดับจากข0อที่มีคSาเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ําสุด ได0แกS บุคลากรมีสSวนรSวมเปVนกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรในหนSวยงานของตนรองลงมา ได0แกS ผู0บริหารเปดโอกาสให0บุคลากรได0
เสนอความคิดเห็นการบริหารงานรSวมกันบุคลากรมีสSวนรSวมในการวางแผนการปฏิบัติงานประจําป†
ของหนSวยงาน และข0อที่มีคSาเฉลี่ยต่ําสุด ได0แกS มีการสSงเสริมสนับสนุนให0บุคลากรทํางานรSวมกันเปVน
ทีมและสร0างเครือขSายในการทํางาน
5) หลักความรับผิดชอบ โดยรวมอยูSในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปVนรายข0อ อยูSในระดับมาก
ทุกข0อเรียงลําดับจากข0อที่มีคSาเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ําสุด ได0แกS ผู0บริหารได0มอบหมายงานให0บุคลากรมี
ความรั บ ผิ ดชอบในการทํ างานของตนเสมอรองลงมา ได0 แ กS ผู0 บ ริ ห ารได0 นําการประเมิ นผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากรมาพัฒนาและปรับปรุงให0มีประสิทธิภาพการทํางานเสมอผู0บริหารมีการกําหนด
นโยบายและเปRาหมายในการปฏิบั ติงานอยS างชั ดเจน และข0 อที่มี คSาเฉลี่ยต่ําสุ ด ได0แกS มีก ารกํ ากั บ
ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรเปVนระบบอยSางสม่ําเสมอ
6) หลักความคุ0มคSา โดยรวมอยูSในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปVนรายข0อ อยูSในระดับมากทุก
ข0อเรียงลําดับจากข0อที่มีคSาเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ําสุด ได0แกS ผู0บริหารสนับสนุนให0รSวมกันประหยัดพลังงาน
เพื่อรักษาและอนุรักษJทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อมให0มีความยั่งยืนรองลงมา ได0แกS ผู0บริหารใช0
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เทคโนโลยีในการดําเนินงานธุรการและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให0เกิดความสะดวกรวดเร็วประหยัด
และคุ0มคSามีการรณรงคJให0บุคลากรใช0สาธารณูปโภคอยSางประหยัดและคุ0มคSา และข0อที่มีคSาเฉลี่ยต่ําสุด
ได0แกS ผู0บริหารประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแบบมุSงเน0นผลงานและนําผลการประเมินมาใช0
ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานให0มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5.2 ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟRาสSวนภูมิภาค
จังหวัดร0อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตําแหนSง วุฒิการศึกษา และประสบการณJในการ
ทํางาน ตSางกัน ตามสมมติฐานที่ตั้งไว0
5.3 ผลการวิเคราะหJข0อเสนอแนะตSอการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟRา
สSวนภูมิภาคจังหวัดร0อยเอ็ดบุคลากรมีข0อเสนอแนะ ดังนี้ มีการวางแผนและบริหารจัดการใช0ทรัพยากร
อยS า งประหยั ดและเกิ ด ประโยชนJ สู ง สุ ด เปดโอกาสให0 บุ ค ลากรรั บ รู0 ส ภาพการณJ และปb ญ หาของ
หนSวยงานทุกเรื่องอยSางโปรSงใสไมSปดบัง และควรเปดโอกาสให0บุคลากรมีสSวนรSวมในการแสดงความ
คิดเห็นตSอกระบวนการพิจารณาความดีความชอบที่เหมาะสม
6. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟRาสSวนภูมิภาค
จังหวัดร0อยเอ็ด มีผลการวิจัยประเด็นที่นSาสนใจและนํามาอภิปรายผล ดังตSอไปนี้
6.1 การบริห ารจั ดการตามหลั กธรรมาภิบ าลของการไฟฟRาสSวนภูมิ ภาคจั งหวั ดร0 อ ยเอ็ ด
โดยรวมอยูSในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเปVนรายด0าน อยูSในระดับมากทุกด0านเรี ยงลําดับจากด0านที่ มี
คSาเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ําสุด ได0แกS หลักนิติธรรม รองลงมา ได0แกS หลักความรับผิดชอบหลักคุณธรรม
หลักความคุ0มคSา หลักการมีสSวนรSวม และด0านที่มีคSาเฉลี่ยต่ําสุด ได0แกS หลักความโปรSงใสที่เปVนเชSนนี้
อภิปรายได0วSา การบริหารงานในรูปแบบของธรรมาภิบาลนั้น จะเน0นที่การเจริญเติบโตอยSางตSอเนื่อง
มั่นคง ไมSล0มละลาย ไมSเสี่ยงตSอความเสียหาย พนักงานมีความมั่นใจในองคJการวSาสามารถปฏิบัติงาน
ในองคJการได0ในระยะยาว การนําธรรมาภิบาลมาใช0ในการบริหารนั้นเพื่อให0องคJการมีความนSาเชื่อถือ
และได0รับการยอมรับจากสังคม ปbจจุบันการบริหารงานในภาครัฐได0รับความสนใจจากประชาชนเปVน
อยSางมาก ในเรื่องของความโปรSงใสในการดําเนินงาน ดังนั้นการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช0ในหนSวยงาน
ของรัฐหรือในสํานักงานไฟฟRาสSวนภูมิภาคจังหวัดร0อยเอ็ด ก็เพื่อให0ประชาชนเกิดความเชื่อถือศรัทธา
วSาปb ญหาตSางๆ ที่ เกี่ยวกั บการทุ จริ ต คอรั ปชั่ นของหนSวยงานภาครัฐจะลดลงโดยมี การปฏิ บัติตาม
กฎระเบียบการบริหารงานด0วยความถูกต0องและเปVนธรรม มีการพัฒนาบุคลากรอยSางทั่วถึงและเทSา
เที ยมกั น การปฏิ บัติห น0 าที่ ของผู0 บ ริ ห ารถู ก ต0 อ งตามหลั ก กฎหมายระเบี ยบข0 อบั ง คั บ ผู0 บ ริ ห ารได0
มอบหมายงานให0 บุ คลากรมี ความรั บ ผิ ดชอบในการทํ างานของตนเสมอ นํ าการประเมิ นผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากรมาพัฒนาและปรับปรุงให0มีประสิทธิภาพการทํางานเสมอ กําหนดนโยบายและ
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เปR าหมายในการปฏิ บั ติง านอยS า งชั ดเจน มี ก ารปฏิ บั ติโ ดยยึ ดหลั ก คุ ณธรรมมี ความซื่ อ สั ตยJ สุ จ ริ ต
สนับสนุนให0กําลังใจแกSบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยSางขยันอดทนซื่อสัตยJสุจริต การปฏิบัติหน0าที่อยSาง
ตรงไปตรงมามีความซื่อสัตยJสุจริต สอดคล0องกับแนวคิดของ Bartol, K. M. & Martin, D. C. (1991)
ให0ได0ความหมายวSาการจัดการเปVนกระบวนการที่ทําให0เปRาหมายขององคJการประสบความสําเร็จโดย
ผSานหน0 าที่ หลั ก 4 อยSาง คือ การวางแผน การจั ดองคJ การ การใช0 ภาวะผู0นําและการควบคุ ม และ
พจนานุกรมนานาชาติ และสอดคล0องกับงานวิจัยของ ทัตเทต ชูเทพ (2561) ได0ทําการวิจัยการรับรู0
การดําเนินงานด0านความรับผิดชอบตSอสังคมของการไฟฟRาสSวนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ ของผู0ใช0ไฟฟRาใน
เขต ตําบลเขาพนม อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ผลการวิจัยพบวSา ระดับการรับรู0ความรับผิดชอบตSอ
สังคมของการไฟฟRาสSวนภูมิภาคของผู0ใช0ไฟฟRา โดยภาพรวมอยูSในระดับดี โดยรวมอยูSในระดับมากและ
งานวิจัยของ พงศธร ชูสุข (2562) ได0ทําวิจัยปbจจัยที่สSงผลในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของ
พนักงานการไฟฟRาสSวนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต0) จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบวSาพนักงาน
สSวนใหญSของพนักงานการไฟฟRาสSวนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต0) จังหวัดนครศรีธรรมราช เปVนเพศชายมี
อายุ 31-40 ป† สถานภาพสมรส มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ตําแหนS งระดับปฏิบัติก าร รายได0ตSอ
เดือน 20,001- 30,000 บาท มีอายุการทํางาน 5-10 ป† พนักงานมีระดับความคิดเห็นตSอปbจจัยที่สSงผล
ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานการไฟฟRาสS วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต0) จังหวั ด
นครศรีธรรมราช ในภาพรวมทุก ด0านมีความคิดเห็นอยูSในระดับมาก ประกอบด0วยด0านปริมาณงาน
ด0านคุณภาพงาน ด0านความรวดเร็วในการทํางาน และด0านคSาใช0จSายในการดําเนินงาน โดยปbจจัยสSวน
บุคคลของพนักงานการไฟฟRาสSวนภูมิภาคเขต 2 (ภาคใต0) จังหวัดนครศรีธรรมราช เปVนปbจจัยที่มีผลตSอ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
6.2 จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว0 สามารถอภิปรายตามผลการวิจัยได0ดังนี้
6.2.1 ผลการเปรี ยบเที ยบความคิ ดเห็ นของบุ คลากรตS อ การบริ ห ารจั ดการตามหลั ก
ธรรมาภิบาลของการไฟฟRาสSวนภู มิภาคจังหวัดร0อ ยเอ็ด จําแนกตามตําแหนSง หลั กความรับผิดชอบ
แตกตSางกันอยSางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สSวนหลักนิติธรรม หลักคุณธรรมหลักความโปรSงใส
หลั ก การมี สS วนรS ว ม หลั ก ความคุ0 ม คS าและโดยรวมไมS แ ตกตS างกั น ที่ เ ปV นเชS น นี้ อ ภิ ป รายได0 วSา ทั้ ง
นักวิ ชาการและพนั กงาน/เจ0 าหน0าที่ ตS างก็ มีห น0าที่ในการปฏิ บัติที่แตกตS างกั นคื อการให0บริ การกั บ
ประชาชน โดยจะต0องปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย การบริหารงานใดก็ตามต0องอาศัยปbจจัยหลายๆ
ด0านในการบริหารให0มีประสิทธิภาพซึ่งผู0บริหารจะต0องมีวิสัยทัศนJและกลไกมีการเรียนรู0อยูSตลอดเวลา
ทั้งภายในและภายนอกเชSนการวางแผนนโยบายและองคJความรู0ทางการบริหารในด0านตSางๆ เพื่อสร0าง
ความสําเร็จในการบริหารงานตSอเนื่องจากการบริหารแบบธรรมาภิบาลนั้นผู0บริหารจะต0องมีความรู0
ความสามารถประสบการณJ ซึ่ ง จะทํ าให0 ก ารตั ด สิ นใจการปฏิ บั ติง านเปV นไปอยS างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
สอดคล0องกับงานวิจัยของ สุปริญญา ลิ้มวนานนทJ (2559) ได0ทําการวิจัยปbจจัยที่สSงผลตSอพฤติกรรม
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การประหยัดพลังงานไฟฟRาในสถานที่ทํางานของพนักงานบริษัทห0างขายยาตราเสือดาว ผลการวิจัย
พบวSา พนักงานมีความรู0เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟRาอยูSในระดับสูง มีการรับรู0ขSาวสารเกี่ยวกับ
การประหยัดพลังงานไฟฟRาอยูSในระดับปานกลาง มีทัศนคติเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟRาอยูSใน
ระดับดีการให0คุณคSาตSอพลังงาน และพฤติกรรมการประหยัดพลังงานอยูSในระดับมาก ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบวSาปb จจัย 3 ด0าน ได0แกS ความรู0เกี่ยวกั บการประหยัดพลัง งานไฟฟR าการรับ รู0ขSาวสาร
เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟRา และการให0คุณคSาตSอพลังงาน มีผลตSอพฤติกรรมการประหยัด
พลังงานไฟฟRาในสถานที่ทํางานของพนักงานบริษัทห0างขายยาตราเสือดาว อยSางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งผลการวิจัยที่ได0จากการศึกษาครั้งนี้จะเปVนประโยชนJตSอผู0บริหารเพื่อใช0ประกอบการ
ปลูกจิตสํานึกให0พนักงานมีสSวนรSวมในการอนุรักษJพลังงานไฟฟRาภายในบริษัทตSอไป
6.2.2 ผลการเปรียบเที ยบความคิ ดเห็ นของบุคลากรตSอ การบริ หารจัดการตามหลั ก
ธรรมาภิบาลของการไฟฟRาสSวนภูมิภาคจังหวัดร0อยเอ็ด จําแนกตามวุฒิการศึกษา หลักความคุ0มคSาไมS
แตกตS างกั น สS วนหลั ก นิ ติธรรม หลั ก คุ ณธรรม หลั ก ความโปรS ง ใส หลั ก การมี สS วนรS วมหลั ก ความ
รับผิ ดชอบและโดยรวมแตกตS างกั นอยS างมีนัยสําคั ญทางสถิ ติที่ ระดั บ .05 เปVนเชS นนี้อ ภิปรายได0วSา
บุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาตSางกันปฏิบัติงานในการไฟฟRาสSวนภูมิภาคจังหวัดร0อยเอ็ด มีความตระหนัก
ในสิทธิและหน0าที่ มีความสํานึกรับผิดชอบตSอตนเองและสังคม ประกอบกับมีคุณธรรม จริยธรรมเปVน
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และเปVนกุญแจสําคัญในการนําไปสูSการพัฒนาหนSวยงานบนรากฐานที่มั่นคง
จึงทําให0บุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาแตกตSางกันมีความคิดที่ไมSแตกตSางกัน สอดคล0องกับงานวิจัยของ
กิตติ ศาสตรJ แจS ม เล็ ก (2559) ที่ได0 ก ารศึ ก ษาปbจ จั ยที่ มี ผ ลตSอ การอนุ รั กษJ พ ลั ง งานไฟฟR าในบริ ษัท
อิเล็กทรอนิกสJ ผลการวิเคราะหJพบวSา ปbจจัยที่มีความสัมพันธJกับพฤติกรรมการอนุรักษJพลังงานใน
โรงงาน ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ได0แกS เพศ อายุระดับการศึกษาตําแหนSงงาน และการเข0ารับการ
อบรม ในบรรดาปbจจัยสSวนบุคคลเหลSานี้หัวข0อที่ควรมีการปรับปรุงมากที่สุดโดยพิจารณาจากความ
แปรปรวนที่สูงกวSาพฤติกรรมด0านอื่นๆ ได0แกS ปbจจัยด0านตําแหนSงงานผลการวิจัยถูกนํามาสร0างเปVน
แนวทางการอนุรักษJพลังงานไฟฟRาภายในบริษัทตSอไป
6.2.3 ผลการเปรียบเที ยบความคิ ดเห็ นของบุคลากรตSอ การบริ หารจัดการตามหลั ก
ธรรมาภิบาลของการไฟฟRาสSวนภูมิภาคจังหวัดร0อยเอ็ด จําแนกตามประสบการณJในการทํางานโดย
หลั ก นิ ติธรรม หลั ก คุณธรรม หลั ก การมี สSวนรS วมหลั ก ความคุ0 มคS า ไมSแตกตS างกั น สS วนหลัก ความ
โปรSงใส หลักความรับผิดชอบและโดยรวมแตกตSางกันอยSางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปVนเชSนนี้
อภิปรายได0วSาบุคลากรที่มีประสบการณJในการทํางานตSางกัน มีความรับผิดชอบ การเอาใจใสSปbญหา
และกระตือรือร0นในการแก0ปbญหาตลอดจนเคารพในความคิดเห็นของบุคลากรสม่ําเสมอในการทํางาน
แตกตS างกัน สอดคล0 อ งกั บงานวิจั ยของ เมรี วงษาสน (2560) ได0ทํ าวิ จัยความคาดหวั งและปbจ จั ย
สนับสนุนที่สSงผลตSอการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากร การไฟฟRาฝ„าย
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ผลิตแหSงประเทศไทย ผลการศึกษาพบวSาบุคลากรผู0ตอบแบบสอบถาม สSวนใหญSเปVน เพศหญิง มีอายุ
ระหวS าง 21-30 ป† มี การศึ กษาอยูSในระดับปริญญาตรี รายได0สS วนตัวเฉลี่ยตSอเดือน อยูSในระดั บ 10,00020,000 บาท และมี ร ะยะเวลาในการทํ า งานโดยประมาณ 2-5 ป† สํ าหรั บ พฤติ ก รรมการใช0 ง าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ สSวนใหญSมีประสบการณJในการใช0คอมพิวเตอรJ 2-3 ป† เคยเข0าอบรมเกี่ยวกับ
การใช0เทคโนโลยีสารสนเทศ 1-2 ครั้ง การนําเทคโนโลยีมาใช0ทําให0งานเสร็จเร็วขึ้นและคุณภาพดีขึ้น
และเปVนสิ่งจําเปVนคSอนข0างมากกับงานที่ทําและจะยังคงใช0เทคโนโลยีสารสนเทศตSอไป ความสามารถ
ในการใช0เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ สS วนใหญS คSอ นข0 างดี และผลความคิดเห็ นของผู0ใช0ง านเทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงานในเรื่องของการยอมรับเทคโนโลยีส ารสนเทศในการปฏิบัติงาน อยูSใน
ระดับมากที่สุด ความคาดหวังด0านความยากงSายในการใช0งาน ความคาดหวังด0านประโยชนJในการใช0
งาน ปb จ จั ยสนั บสนุ นทางสภาพแวดล0 อมภายในองคJ ก ร อยูSในระดั บ มาก และจากผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบวSา ความคาดหวังและปbจจัยสนับสนุนที่สSงผลตSอการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การปฏิบัติงาน ของบุคลากรการไฟฟRาฝ„ายผลิตแหSงประเทศไทย อยSางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7. ขDอเสนอแนะ
7.1 ข0อเสนอแนะเชิงนโยบาย
7.1.1 ควรมีการเสริมสร0างความรู0ความเข0าใจแกSบุคลากรในด0านการนาหลักธรรมาภิบาล
มาใช0กับการทํางานให0มากยิ่งขึ้น
7.1.2 ควรมี ก ารจั ดอบรมเจ0 าหน0 าที่ ตั้ง แตS ร ะดั บ ปฏิ บั ติก ารถึ ง ระดั บ บริ ห ารเพื่ อ เพิ่ ม
ศักยภาพในการปฏิบัติหน0าที่
7.2 ข0อเสนอแนะสําหรับผู0ปฏิบัติ
7.2.1 ควรมีการปฏิบัติงานเชิงรุกในการให0บริการประชาชนให0มากขึ้น
7.2.2 ควรมี ก ารกํ า หนดการออกแบบลั ก ษณะงานขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารทํ า งานให0
สอดคล0องเหมาะสมกับระดับความรู0ความสามารถของบุคลากร
7.2.3 ควรสSงเสริมและสนับสนุนให0บุคลากรได0มีโอกาสพัฒนาความรู0ความสามารถใน
การทํางานทั้ งในองคJการและนอกองคJการตลอดจนถึงการให0โอกาสแสดงออกทางความคิดในการ
พัฒนาองคJการอยSางสร0างสรรคJรวมทั้งมีโอกาสศึกษานอกสถานที่และตSางประเทศเพื่อให0บุคลากรมี
ความรู0ความสามารถในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
7.3 ข0อเสนอแนะสําหรับการวิจัยตSอไป
7.3.1 ควรศึก ษาการบริห ารงานตามหลั กธรรมาภิบ าลของหนSวยงานอื่นๆ เพื่ อจะได0
เปรียบเทียบความแตกตSางหรือสอดคล0องกันในระดับของการบริหาร
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7.3.2 ควรศึกษาการนําหลักพุทธธรรมอื่น เชSน สังหควัตถุ 4 สาราณียธรรม 6 อคติ 4
มาใช0รSวมกับการปฏิบัติหน0าที่ของบุคลากรในการไฟฟRาสSวนภูมิภาคจังหวัดร0อยเอ็ด
7.3.3 ควรศึกษาปbจจัยที่มีผลตSอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
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9. คําขอบคุณ
การวิจัยฉบับนี้สําเร็จสมบูรณJได0 ด0วยความกรุณาจากอาจารยJที่ปรึกษา ดร.ไพรัช พื้นชมภู
รวมถึงผู0เชี่ยวชาญทุกทSานที่คอยให0คําแนะนํา ชี้แนะ และแก0ไขข0อบกพรSองตSางๆ ตลอดจนให0การสนับสนุน
และกําลังใจในการดําเนินการศึกษา ให0การวิจั ยฉบับนี้เสร็จสมบูรณJ ผู0วิจัยขอขอบพระคุณทุกทSาน
เปVนอยSางสูงมา ณ โอกาสนี้ ผู0วิจัยขอขอบคุณผู0บริหารสํานักงานการไฟฟRาสSวนภูมิภาคจังหวัดร0อยเอ็ด
ที่ให0ความกรุณาอํานวยความสะดวกในการแจกแบบสอบถาม และขอบพระคุณ พระครูปลัดทองใบ
สุป ภาโส, ผู0 ชSวยศาสตราจารยJ ดร.สุ รสิ ทธิ์ ไกรสิน, ดร.ธีร ภัท รJ ถิ่นแสนดี ที่ก รุณาเปVนผู0เ ชี่ยวชาญ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย ขอบคุณบุคลากรสํานักงานการไฟฟRาสSวนภูมิภาคจังหวัดร0อยเอ็ด
ทุกทSานที่กรุ ณาให0ข0อมู ลในการตอบแบบสอบถาม ตลอดจน เพื่อ นนัก ศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา
รัฐ ศาสตรการปกครอง มหาวิท ยาลั ยมหามกุฏราชวิท ยาลั ย วิ ท ยาเขตร0 อยเอ็ ด ทุ ก คนที่มี สS วนให0
กําลังใจและการดําเนินการศึกษาค0นคว0าเปVนไปด0วยความเรียบร0อย นอกจากนี้ขอกราบขอบพระคุณ
ทSานคณาจารยJทุกทSาน ที่ได0ประสิทธิ์ประสาทความรู0และประสบการณJตลอดระยะเวลาที่ผู0วิจัยศึกษา
เลSาเรียน ผู0วิจัยขอกราบขอบพระคุณเปVนอยSางสูงไว0 ณ โอกาสนี้ด0วย สุดท0ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณ
คุณพSอ คุณแมS อันเปVนที่เคารพยิ่ง ที่ได0ชSวยกันวางรากฐานการศึกษาวางรากฐานศีลธรรมอันดี และ
เปVนผู0ให0กําลังใจที่สําคัญยิ่งของผู0วิจัย ตลอดจนคูSสมรสลูกๆ ทุกคน ที่เปVนกําลังใจในการทําวิจัยในครั้งนี้
คุณคSาความสําเร็จและคุณประโยชนJที่จะพึงเกิดจากงานวิจัยฉบับนี้ ผู0ศึกษาขออุทิศเปVนเครื่องแสดง
ความกตัญ‘ูกตเวทิตา เพื่อบูชาบูรพาจารยJ พระคุณบิดามารดา และผู0มีพระคุณทุกทSานที่ให0การศึกษา
อบรมสั่งสอน ให0สติปbญญาและคุณธรรมเครื่องชี้นําความสําเร็จ

