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บทคัดยอ 
 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัย ความสัมพันธ และสรางสมการพยากรณ ดานธรรมาภิบาลตอขวัญและ

กําลังใจของพนักงานที่ทํางานกับการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม กลุมตัวอยางที่ใชคือ พนักงานการไฟฟา                   
สวนภูมิภาค เขต 3 จํานวน 200 คน เปนผูประเมินปจจัยการจัดการดานธรรมาภิบาลที่มีตอขวัญและกําลังใจของพนักงาน 
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลครั้งน้ีไดแกแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวาปจจัยทั้งแปด ไดแก ภาระรับผิดชอบ ความเสมอภาค/
ความเที่ยงธรรม การมีสวนรวม/ฉันทามติ การตอบสนอง ความโปรงใส นิติธรรม ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และวิสัยทัศน
เชิงยุทธศาสตรสงผลในเชิงบวก โดยปจจัยคูที่มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธสูงสุด คือ วิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตรและนิติธรรม              
ซ่ึงมีคาเทากับ .991 และจากน้ันเม่ือทําการวิเคราะหการถดถอยพหุคุณแบบเปนขั้นตอนเพื่อหาตัวแปรปจจัยการจัดการ               
ดานธรรมาภิบาลที่เหมาะสมที่จะนํามาใชเปนตัวแปรพยากรณไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของขวัญและกําลังใจไดสูงถึงรอยละ 83.1  

 
คําสําคัญ: ธรรมาภิบาล, ขวัญและกําลังใจ 
 

Abstract 
 
This research was aim to study the relationships of Good Governance and morale of employees 

in case of Provincial Electricity Authority site 3 (Central) Nakhon Pathom province. Participants were 200 
operational workers of Provincial Electricity Authority site 3. They assessed the management factors of 
good governance to the morale of the employees: Case studies, EPA site3 (Central) Nakhon Pathom. The 
results indicated that all factors, Accountability, Equity, Participation/Consensus-Oriented, Responsiveness, 
Transparency, Rule of Law, Effectiveness and Efficiency and Strategic Vision, have positive effect on 
morale of the employees at statistically significant of 0.01. Pair of factors, Strategic Vision and Rule of Law, 
showed highest of correlation coefficient at .991. After perform stepwise multiple regression analysis the 
result showed that Transparency, Participation/Consensus-Oriented, Rule of Law and Strategic Vision 
factors were statistically significant predicted morale of employees and accounted for 83.1 percent of 
total variance of morale of employees (p < 0.05)  
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บทนํา 
 
การปฏิบัติงานของทุก ๆ องคการตางก็มีเปาหมายเพื่อใหบรรลุความสําเร็จสูงสุด การที่องคการจะสามารถบรรลุ

เปาหมายไดจะตองอาศัยบุคลากรในองคการเปนผูขับเคล่ือน องคการที่มีการบริหารหรือมีธรรมาภิบาลจะชวยใหพนักงานมี
ขวัญและกําลังใจในการทํางานเพิ่มมากขึ้นเน่ืองจากเปนการบริหารงานเพื่อใหไดประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยตั้งม่ันอยูบน
หลักการบริหารงานที่เที่ยงธรรม สุจริต โปรงใส ตรวจสอบได และมีจริยธรรมในการทํางาน และยังเปนการสรางจิตสํานึกที่ดีใน
การบริหารงานและการทํางานในองคการ ซ่ึงสงผลในการสรางขวัญและกําลังใจที่ดีใหกับพนักงานอีกดวย (ถวิลวดี บุรีกุล, 
2546) เชนเดียวกันกับการไฟฟาสวนภูมิภาคที่ตองอาศัยบุคลากรในการทํางานเพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายขององคการ 
หน่ึงในนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟาสวนภูมิภาคก็คือ จะบริหารองคกรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (good 
corporate governance) และแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมเพื่อใหการไฟฟาสวนภูมิภาคและสังคมเติบโต
ควบคูกันอยางแข็งแกรงและยั่งยืนในระยะยาว (การไฟฟาสวนภูมิภาค, 2553) โดยใชหลักธรรมาภิบาล (good governance) 
หมายถึง การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หากมีการนํามาใชเพื่อการบริหารงานแลว จะทําใหเกิดความเช่ือม่ันวาจะนํามาซ่ึง
ผลลัพธที่ดี (ถวิลวดี บุรีกุล, 2546) แตเดิมหลักธรรมาภิบาลมีดวยกัน 6 ขอ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส 
หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา ตอมาสํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติไดใหหลัก
ธรรมาภิบาลสากลไว 9 ประการไดแก การมีสวนรวม เชน การเปดใหพนักงานมีการแสดงความคิดเห็น รวมปรึกษาหารือ และ
มีความรับผิดชอบรวมกัน นิติธรรม คือ กฎระเบียบที่มีความเปนธรรม คุมครองสิทธิเสรีภาพของพนักงาน ความโปรงใส 
องคการมีการตรวจสอบภายในที่เขมแข็ง การตอบสนอง ตอบสนองตอการรองเรียน การรองขอ ที่เกิดขึ้นโดยไมเพิกเฉย การมุงเนน
ฉันทามติ มีการประสานความแตกตางในผลประโยชนของฝายตาง ๆ เพื่อหาขอยุติรวมกัน ความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม 
ทุกคนมีโอกาสในการปรับปรุงสถานะหรือรักษาระดับชีวิตความเปนอยูของตนใหดีขึ้น ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ องคการ
ตองสรางผลสัมฤทธ์ิที่ตรงตอความตองการและใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด ภาระรับผิดชอบ ผูนําขององคการและ
พนักงานในระดับหัวหนามีความรับผิดชอบเปนตัวอยางดีตอหนาที่ วิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร ผูนําองคการจะตองมีมุมมองที่                
เปดกวางและเล็งการไกลในการบริหารองคการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชนกัน (สุเมธ แสงน่ิมนวล, 2552: 26)                    
มีรายงานการนําธรรมาภิบาลไปใชในการบริหารหลาย ๆ องคการ เชน ภาวะผูนํากับธรรมาภิบาลในการบริหารงานองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (สุเมธ แสงน่ิมนวล, 2552) การนําธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารสถาบันการศึกษา เชน มหาวิทยาลัย
ของรัฐ โรงเรียน (สุจิตรา มีจํารัส, 2550; สุวกิจ ศรีปดถา, 2545; รัตนะ บัวสนธ, 2555) และภาคเอกชน เชน ในบริษัท 
เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิตจํากัด (รุงรัตน เขียววงศใหญ, 2554) ซ่ึงจะเห็นไดวา ผูบริหารจะตองพยายามบริหารจัดการ             
ใหเขากับหลักใดหลักหน่ึง หรือหลาย ๆ หลักรวมกัน แตหลักที่ขาดไมได คือ การเปนสวนหน่ึงของธรรมาภิบาล 

ขวัญและกําลังใจในการทํางาน (morale) หมายถึง สภาพทางจิตใจของผูปฏิบัติงาน ความรูสึกนึกคิดที่ไดรับอิทธิพล
จากแรงกดดันหรือส่ิงเราจากปจจัยหรือสภาพแวดลอมในองคการที่อยูรอบตัวและจะมีปฏิกิริยาโตกลับ คือ พฤติกรรมในการ
ทํางานซ่ึงมีผลโดยตรงตอผลงานของบุคคลน้ัน ขวัญและกําลังใจของทุกคนจึงเปนองคประกอบที่สําคัญยิ่งที่จะทําใหงานของ
หนวยงานบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ (แสวง ศิริพัฒน, 2544: 16) ขวัญ เปนนามธรรมที ่ไมมีรูปราง ซึ่งมี
ความสัมพันธใกลชิดกับแรงจูงใจที่จะสนองความตองการของมนุษย ถามีแรงจูงใจต่ําก็จะทําใหขวัญต่ําหรือขวัญเสีย ถามี
แรงจูงใจสูงก็จะทําใหขวัญดีหรือขวัญสูงตามไปดวย (ประวิทย ดวงจันทร, 2550; Flippo, 1961: 369 – 370 อางถึงใน 
มนูญ จันทรสุข, 2544: 8) ไดกลาววา องคประกอบตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานไววา “การที่จะทราบถึง
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน อาจดูไดจากเงินเดือน ความม่ันคง สภาพในการทํางาน ความเช่ือม่ันที่จะปฏิบัติงานใหลุลวง
ลักษณะและรูปแบบของการปกครองบังคับบัญชา ความเขากันไดกับเพื่อนรวมงาน โอกาสกาวหนา ผลประโยชนตอบแทนอ่ืน ๆ 
สถานะทางสังคมและมีโอกาสประกอบกิจกรรมที่มีคุณคา” และส่ิงที่บงช้ีวาขวัญและกําลังใจของพนักงานลดต่ําลงอาจบอกไดจาก
คุณภาพชีวิตในการทํางานที่ลดลงกอใหเกิดส่ิงตาง ๆ ตามมาเชน การนัดหยุดงาน การลาออก การขาดงาน ความเบื่อหนายใน
การทํางาน และผลผลิตที่ต่ําลง จากการศึกษาที่ผานมาพบวาปจจัยที่สงผลกระทบตอขวัญและกําลังใจในการทํางาน ไดแก 
การมีสวนรวมในการออกความเห็นของพนักงาน กฎระเบียบที่มีความเปนธรรม ความโปรงใส การตอบสนองตอขอรองเรียน 
โอกาสในความกาวหนา ประสิทธิภาพขององคการ ความรับผิดชอบของผูนํา และ วิสัยทัศน และอ่ืน ๆ (ณัฐวัฒน จําปาสาร, 
2553; เทอดศักดิ์ วรรณพุฒ, 2545; Langlands, 2004) ซ่ึงลวนแตเปนเรื่องของการบริหารจัดการที่ดี หรือธรรมาภิบาล               
ในองคการน่ันเอง  
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สรุป ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีจึงไดทําการศึกษาความสัมพันธของการจัดการดานธรรมาภิบาลตอขวัญและกําลังใจ 
ของพนักงานโดยใชกรณีศึกษาการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม เพื่อนําขอมูลที่ไดไปปรับใชในการสราง
ขวัญและกําลังใจของพนักงานใหดียิ่งขึ้น  
 
วัตถุประสงค 

 
1.  เพื่อศึกษาปจจัยดานธรรมาภิบาลที่สงผลตอขวัญและกําลังใจของพนักงานที่ทํางานกับการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 

(ภาคกลาง) จ.นครปฐม 
2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานธรรมาภิบาลกับขวัญและกําลังใจของพนักงานที่ทํางานกับการไฟฟา

สวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม 
3.  เพื่อสรางสมการพยากรณของการจัดการดานธรรมาภิบาลตอขวัญและกําลังใจของพนักงานที่ทํางานกับการไฟฟา

สวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ในการดําเนินการศึกษาความสัมพันธของการจัดการดานธรรมาภิบาลตอขวัญและกําลังใจของพนักงานครั้งน้ี

ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม ซ่ึงรับผิดชอบการบริการ             
ในพื้นที่ 5 จังหวัดไดแก นครปฐม สมุทรสาคร กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และราชบุรี (เฉพาะอําเภอบานโปง) จํานวน 1,979 คน 
(ขอมูลสารสนเทศ กฟภ, 2555) 

กลุมตัวอยาง คือ พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม (รวมเขตรับผิดชอบทั้ง 5 จังหวัด) 
จํานวน 200 คน ซ่ึงไดจํานวนกลุมตัวอยางมาจากตารางสําเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน (Yamane, 1973 อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 
2543) กลุมตัวอยางไดมาโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน (multistage random sampling) ในทุกระดับตําแหนงและทุกระดับ
คุณวุฒิ คือ จากการสุมตัวอยางแบบงายดวยวิธีการจับสลากเปนขั้นหลายครั้งตั้งแต 2 ขั้นขึ้นไป โดยในครั้งแรกจับสลาก               
หาจังหวัดที่จะเปนประชากร และครั้งที่ 2 จับสลากหาอําเภอที่จะเปนประชากร โดยมีหนวยงานที่สุมไดจํานวน 4 อําเภอ คือ 
อําเภอสามพราน อําเภอปานโปง อําเภอดอนเจดีย และ อําเภอทามะกา และสุมตัวอยางอยางงาย (simple random 
sampling) มาไดอําเภอละ 50 คน รวมไดกลุมตัวอยางจํานวน 200 คน 

 

2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลครั้งน้ีเปนแบบสอบถามเก่ียวกับการจัดการดานธรรมาภิบาลตอขวัญและกําลังใจ

ของพนักงาน ซ่ึงแบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี  
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ตําแหนง ระดับการศึกษา มีลักษณะเปนแบบสํารวจ

รายการ (check list) 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยการจัดการดานธรรมาภิบาลตอขวัญและกําลังใจของพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ในการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม ที่อางอิงมาจากหลักธรรมาภิบาลสากล โดยผูวิจัยไดปรับใหเหมาะสม
กับประชากรและกลุมตัวอยางโดยแบงออกเปน 8 ปจจัย ดังน้ี 

1) ภาระรับผิดชอบ (accountability) (x1) การแบงภาระความรับผิดชอบของบุคคลในองคการ ในทุกระดับ
ทั้งระดับหัวหนาและพนักงานปฏิบัติการ 

2) ความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม (accountability) (x2) การจัดการดานความเสมอภาคในเรื่องของ
ระดับชีวิตความเปนอยูและโอกาสในการเล่ือนตําแหนง  

3) การมีสวนรวม/ฉันทามติ (participation/consensus-oriented) (x3) การมีสวนรวมของพนักงาน            
ในเรื่องตาง ๆ เพื่อประสานความแตกตางของผลประโยชน 
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4) การตอบสนอง (responsiveness) (x4) มีการตอบสนองเม่ือเกิดการรองเรียน รองขอ หรือปญหาใด ๆ 
ที่เกิดขึ้นโดยไมเพิกเฉย 

5) ความโปรงใส (transparency) (x5) มีการตรวจสอบภายในที่เขมแข็งและมีความยุติธรรมตอพนักงาน 
ในทุกภาคสวน 

6) นิติธรรม (rule of law) (x6) กฎระเบียบมีความเปนธรรม คุมครองสิทธิเสรีภาพของพนักงาน 
7) วิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร (strategic vision) (x7) องคการมีมุมมองที่เปดกวางและเล็งการไกล 
8) ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (effectiveness and efficiency) (x8) องคการสรางผลสัมฤทธ์ิไดตาม

ตองการและใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 
ซ่ึงแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) ชนิด 5 ตัวเลือก ตามแนวคิดของ         

ลิเคิรท (Likert scale type) 
 

3. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
1. ศึกษานิยามศัพท แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ  
2. สรางแบบสอบถามการจัดการดานธรรมาภิบาลตอขวัญและกําลังใจของพนักงานโดยปรับปรุงและพัฒนาจาก

แบบสอบถามของ อังคณา ถิรศิลาเวทย (2548: 111-112) มาปรับปรุง แกไขภาษาเพื่อใหเหมาะสมกับการใชสํารวจ ลักษณะ
แบบสอบถามเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert scale 
type) ไดแก จริงมากที่สุด จริงมาก จริงปานกลาง จริงนอย และจริงนอยที่สุด  

 เกณฑการแปลผล  
คะแนนเฉล่ีย 4.51 - 5.00 หมายถึง อยูในระดับสูงมาก  
คะแนนเฉล่ีย 3.51 - 4.50 หมายถึง อยูในระดับสูง  
คะแนนเฉล่ีย 2.51 - 3.50 หมายถึง อยูในระดับปานกลาง  
คะแนนเฉล่ีย 1.51 - 2.50 หมายถึง อยูในระดับต่ํา  
คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.50 หมายถึง อยูในระดับต่ํามาก  

3. นําแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นเสนอผูเช่ียวชาญเพื่อปรับปรุงแกไข  
4. นําเครื่องมือที่สรางขึ้นแลวนําเสนอผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน เพื่อหาคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถาม 

(index of item – objective congruence: IOC) ระหวางขอคําถามกับเน้ือหาแลวนําขอคําถามที่ไดคาดัชนีความสอดคลอง 
IOC ตั้งแต 0.60 ขึ้นไป  

5. ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญโดยตัดขอคําถามที่ไมเหมาะสมออกไดทําการ
ปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมถูกตองและมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น  

6. นําแบบสอบถามที่ผานการพิจารณาและปรับปรุงแกไขไปทดลองใชกับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 
30 คน  

7. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่คัดเลือกแลวมาหาคาความเช่ือม่ัน (reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช

สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ .7714 
8. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปจัดพิมพฉบับสมบูรณเพื่อนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไปโดยผูวิจัย

ทําการเก็บรวบรวมขอมูลชวงเดือนสิงหาคม 2556 ถึง กันยายน 2556 รวมเวลา 1 เดือน 
 

4. การวิเคราะหขอมูล  
1. ทําการตรวจสอบความสมบูรณครบถวนของแบบสอบถามและใชสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic) 

เพื่อรายงานขอมูลพื้นฐานของขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ไดแก คาเฉล่ีย (mean) คาพิสัย (range) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สัมประสิทธ์ิการกระจาย (coefficient of variance) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  

2. หาคาสัมประสิทธ์ิการกระจายของขอมูล คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (multiple correlations) เพื่อวิเคราะห
สหสัมพันธของตัวแปรที่ใชศึกษา 

3. สรางสัมประสิทธ์ิการพยากรณระหวางตัวแปรโดยการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise 
multiple regression analysis) 
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ผลการวิจัย 
 
1. ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 200 คนมาวิเคราะหขอมูลทั่วไป 

ผลที่ไดพบวากลุมตัวอยางพนักงานที่ทํางานกับการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม สวนใหญเปนเพศชาย
จํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ 82.5 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุอยูระหวาง 31 – 40 ป จํานวน 
150 คน คิดเปนรอยละ 44.5 โดยมากมีสถานะตําแหนงเปนลูกจางช่ัวคราว 150 คน คิดเปนรอยละ 75.0 และมีระดับ
การศึกษาอนุปริญญา/ปวส มากที่สุด 171 คน คิดเปนรอยละ 85.5 ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของพนักงานที่ปฏิบัติงานในการไฟฟาสวนภูมิภาค 

ขอมูลทั่วไป จํานวน (n=200) รอยละ 
ชาย 165 82.5 
อายุระหวาง 31-40 ป 89 44.5 
สถานะ/ตําแหนงลูกจางช่ัวคราว 150 75.0 
ระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส 171 85.5 

 
2. ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการจัดการดานธรรมาภิบาลตอขวัญและกําลังใจของพนักงานที่ปฏิบัติงานในการไฟฟา

สวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม พบวา โดยรวมอยูในระดับมากโดยมีคาเฉล่ียอยูที่ 4.12 เม่ือจําแนกเปนรายดาน 
ปจจัยดานธรรมาภิบาลที่มีผลตอขวัญและกําลังใจในการทํางานของบุคลากรที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ปจจัยดาน
ความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม มีคาเฉล่ียเทากับ 4.46 คะแนนดานความโปรงใส 4.36 คะแนน และดานนิติธรรม 4.26 
คะแนน ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ ภาระรับผิดชอบ 3.89 คะแนน ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานธรรมาภิบาลตอขวัญและกําลังใจของพนักงานที่ปฏิบัติงาน           

ในการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม 

ปจจัยดานธรรมาภิบาล X  S.D. แปลผล 
ภาระรับผิดชอบ (x1) 3.89 0.46 มาก 
ความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม (x2) 4.46 0.66 มาก 
การมีสวนรวม/ฉันทามติ (x3) 4.01 0.56 มาก 
การตอบสนอง (x4) 4.10 0.44 มาก 
ความโปรงใส (x5) 4.36 0.45 มาก 
นิติธรรม (x6) 4.26 0.70 มาก 
วิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร (x7) 3.97 0.40 มาก 
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (x8) 3.92 0.52 มาก 

รวมทั้งหมด 4.12 0.53 มาก 
 
3. ผูวิจัยทําการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรพยากรณ คือ ปจจัยการจัดการดานธรรมาภิบาล (x1 – x8) 

และขวัญและกําลังใจของพนักงานดวยการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (multiple correlation) ผลที่ไดเปนไปดังตารางที่ 3 
ดังน้ี 
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ตารางที่ 3  เมตริกซคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปร 
ตัวแปร y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 

y 1.000 .436** .343** .851** .830** .817** .911** .812** .566** 
X1  1.000 .011** .219** .223** .302** .122** .231 .451 
X2   1.000 .218** .554** .111 .612** .135 .221** 
X3    1.000 .661** .794** .213 .987** .190 
X4     1.000 .714* 110** .126 .213** 
X5      1.000 .216 .643** .897 
X6       1.000 .991** .021** 
X7        1.000 .421* 
X8         1.000 

*p < .05 **p < .01 
 
จากตารางที่ 3 พบวาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของปจจัยดาน ภาระรับผิดชอบ (x1), ความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม 

(x2), การมีสวนรวม/ฉันทามติ (x3), การตอบสนอง (x4), ความโปรงใส (x5), นิติธรรม (x6), วิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร (x7) 
และ ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (x8) มีคาสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา ตัวแปรพยากรณคูที่
มีคาสัมประสิทธ์ิสหพันธสูงสุด คือ วิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร (x7) กับ นิติธรรม (x6) โดยมีคาเทากับ .991 และตัวแปรพยากรณ
คูที่มีคาสัมประสิทธ์ิสหพันธต่ําสุด คือ ความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม (x2) และ ภาระรับผิดชอบ (x1) มีคาเทากับ .011 ซ่ึงมี
คาสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จากน้ันทําการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปรพยากรณ (b, ), คาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของ
คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพยากรณ (SEb), คาสถิติ t (t-value), คาสัมประสิทธิสหสัมพันธพหุคูณ (R), คาอํานาจการพยากรณ 
(R2) โดยใชตัวแปรพยากรณปจจัยดานธรรมาภิบาลทั้ง 8 ปจจัย ผลที่ไดแสดงในตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบเปนขั้นตอนของตัวแปรพยากรณคือปจจัยการจัดการดานธรรมาภิบาลตอ           

ตัวแปรเกณฑคือขวัญและกําลังใจของพนักงาน 

ตัวพยากรณ B SEb  t 

ภาระรับผิดชอบ (x1) .325 .119 .201 2.734 
ความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม (x2) .256 .083 .207 3.080 
การมีสวนรวม/ฉันทามติ (x3) .208 .130 .147 1.977* 
การตอบสนอง (x4) .184 .000 -.054 -1.040 
ความโปรงใส (x5) .227 .081 -.076 -1.156* 
นิติธรรม (x6) .104 .115 .037 .482* 
วิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร (x7) .074 .097 -.097 -1.500* 
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (x8) .343 .124 .207 2.765 
R = 0.912 R2 = 0 .831 a = 1.399 
F = 19.063* p-values = .000 
*p < .05 

  
4. ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบเปนขั้นตอนปรากฏวาตัวแปรการจัดการดานธรรมาภิบาลที่สามารถ

นํามาใชในการพยากรณขวัญและกําลังใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 4 ตัวแปรไดแก ความโปรงใส (x5) การมีสวนรวม/
ฉันทามติ (x3) นิติธรรม (x6) และวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร (x7) มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (b) ในรูปคะแนนดิบเทากับ .227, 
.208, .104 และ .074 ตามลําดับ มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธในรูปคะแนนมาตรฐานเทากับ มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
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พหุคูณ (R) เทากับ .912 มีคาอํานาจการพยากรณ รอยละ 83.1 มีความคลาดเคล่ือนเทากับ .121 มีคาคงที่ของสมการ
พยากรณในรูปคะแนนดิบ (a) เทากับ 1.399 สามารถสรางสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบไดดังน้ี 

 
ขวัญและกําลังใจของพนักงาน =  1.399 + .227 (ความโปรงใส) + .208 (การมีสวนรวม/ฉันทามติ)  

  + .104 (นิติธรรม) + .074 (วิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร) 

หรือ Y = 1.399 +.227 (x5) +.208 (x3) + .104 (x6) + .074 (x7) 
 
และสรางสมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐานไดดังน้ี  

Z = -.076 (Zx5) + .366 (Zx3) + .155 (Zx6) + (Zx7) 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 
จากผลการประเมินขอมูลจากแบบสอบถามปจจัยการจัดการดานธรรมาภิบาล 8 ปจจัย ไดแก ภาระรับผิดชอบ ความ

เสมอภาค/เที่ยงธรรม การมีสวนรวม/ฉันทามติ การตอบสนอง ความโปรงใส นิติธรรม วิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร และ 
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ที่สงผลตอขวัญและกําลังใจของกลุมตัวอยางพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) 
จังหวัดนครปฐม จํานวน 200 คน ซ่ึงผลที่ไดระบุวาโดยเฉล่ียแลวทั้ง 8 ปจจัยใหผลอยูในระดับสูง บงบอกวาการจัดการ              
ดานธรรมาภิบาลสงผลในเชิงบวกเปนอยางมากตอขวัญและกําลังใจของผูปฏิบัติงาน ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากหลักธรรมาภิบาลน้ัน
เปนการบริหารที่นําหลักคุณธรรมและความเสมอภาคมาใชในการบริหาร (สุเมธ แสงน่ิมนวล, 2552) ชวยใหเกิดประโยชนและ
ผลสัมฤทธ์ิที่ดีที่สุดตอองคการและนอกจากน้ียังเปนการบริหารที่พนักงานสามารถมีสวนรวม ในการเสนอความคิดเห็น มีสิทธิ
และเสรีภาพโดยเทาเทียมกันจากผูบังคับบัญชาโดยยึดหลักคุณธรรมทางสายกลางเปนกรอบในการทํางาน ผูบังคับบัญชาหรือ
หัวหนางานมีความเอาใจใสและรับฟงความคิดเห็น มีความเขาใจและเขาถึงความตองการของพนักงาน นํามาซ่ึงความเคารพ
นับถือที่พนักงานควรมีตอผูบังคับบัญชามีการบริหารอยางโปรงใสสามารถตรวจสอบได จึงทําใหพนักงานมีความรูสึกม่ันใจและ
มีความสบายใจในการปฏิบัติงานสงผลใหมีขวัญและกําลังใจในการทํางานเพิ่มมากขึ้น  

จะเห็นไดวาปจจัยการจัดการดานธรรมาภิบาลที่มีผลตอขวัญและกําลังใจในการทํางานของพนักงานสูงสุด ไดแก 
ปจจัยดานความเสมอภาค/เที่ยงธรรม (4.46) ความโปรงใส (4.36) และนิติธรรม โดยปจจัยดานความเสมอภาค/เที่ยงธรรม              
ในที่น้ีคือพนักงานทุกคนมีโอกาสในการปรับปรุงสถานะหรือรักษาระดับชีวิตความเปนอยูของตนใหดีขึ้น มีโอกาสในการเล่ือนขั้น 
เล่ือนตําแหนงตามความสามารถและผลการปฏิบัติงานอยางเทาเทียมกัน ซ่ึงมีผลทําใหพนักงานมีความมุงม่ันในการปฏิบัติงาน
มากขึ้น เน่ืองจากเช่ือวามีโอกาสที่จะไดเล่ือนขั้น เล่ือนตําแหนงและทําใหมีระดับชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นได สอดคลองกับ
งานวิจัยของ เทอดศักดิ์ วรรณพุฒ (2545) ที่ศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอขวัญและกําลังใจของในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการตํารวจช้ันประทวนในสังกัดตํารวจภูธร ผลที่ไดพบวาโอกาสในการเล่ือนขั้นมีผลตอขวัญและกําลังใจของเจาหนาที่ 
เชนเดียวกับการศึกษาเรื่องระดับของขวัญและกําลังใจของเจาหนาที่ในโรงพยาบาล (บุญมา อัครแสง และคณะ, 2552)                 
ที่พบวาระดับการเล่ือนขั้น ระดับเงินเดือน และสวัสดิการตาง ๆ มีผลตอขวัญกําลังใจของพนักงานโดยเฉพาะอยางยิ่ง                
เม่ือกําหนดดวยความยุติธรรมและอยูในหลักเกณฑที่ยอมรับได สอดคลองกับ Davis (1964: 15 อางถึงใน สิริพร ทองจินดา, 
2545: 8) ที่ระบุวาหน่ึงในองคประกอบที่ทําใหขวัญและกําลังใจของพนักงานดีก็คือ การใหบําเหน็จรางวัล การเล่ือนขั้น เล่ือนตําแหนง
ใหแกผูปฏิบัติงานดี  

ปจจัยที่ไดคะแนนรองลงมาเปนอันดับที่ 2 คือ ความโปรงใสในที่น้ีหมายถึง องคการมีการตรวจสอบภายในที่เขมแข็ง 
ตรวจสอบยอนหลังได และมีวิธีการพิจารณาลงโทษผูทําผิดอยางยุติธรรมหนักเบาตามความผิด เม่ือพนักงานไดรับขอมูล                
ที่โปรงใสและตรวจสอบได ก็จะมีความศรัทธาและเช่ือม่ันตอองคกรมากขึ้น สอดคลองกับการศึกษาเรื่องการใชหลักธรรมาภิบาล   
ในบริษัทเชฟฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัดที่ระบุวาบริษัทเครือซีเมนตไทยมีหลักการบริหารที่ยึดหลักความโปรงใส 
เปดเผยและสามารถตรวจสอบไดเปนปจจัยที่ทําใหผูมีสวนไดสวนเสียกับบริษัทมีความศรัทธาและเช่ือม่ันตอบริษัท (รุงรัตน 
เขียววงศใหญ, 2554)  

ปจจัยถัดมาคือ นิติธรรมในที่น้ีคือ กฎระเบียบที่มีความเปนธรรมและการคุมครองสิทธิเสรีภาพของพนักงาน เชน 
การมอบหมายงานใหทํางานตามความรู ความสามารถที่เหมาะสมตามระเบียบ และ ความยุติธรรม สงผลใหพนักงานไมรูสึก                 
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วาถูกเอารัดเอาเปรียบและมีความสุขในการทํางานมากขึ้นซ่ึงเปนผลใหขวัญและกําลังใจโดยรวมสูงขึ้น สอดคลองกับงานของ 
อัซมาน โตะม๊ิ (2556) ที่ศึกษาการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดยะลา ที่ระบุวา           
ส่ิงที่พนักงานตองการจากผูบริหารคือ ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติตาม กฎระเบียบของสถานศึกษา
อยางเครงครัด ตองมีการลงโทษผูที่ทําผิดกฎระเบียบ ขอบังคับอยางจริงจัง อีกทั้งปรับปรุงกฎระเบียบที่กําหนดขึ้นใหเหมาะสม
กับบริบทของสถานศึกษา  

สวนปจจัยอ่ืน ๆ ที่เหลือไดแก การมีสวนรวม/ฉันทามติ ในที่น้ีหมายถึง การไดรับขอมูลขาวสาร การไดรับขอมูล             
ผานการแถลง การทําส่ือส่ิงพิมพตาง ๆ การเปดใหพนักงานมีการแสดงความคิดเห็น รวมปรึกษาหารือ และมีความรับผิดชอบ
รวมกันในการตัดสินใจตาง ๆ การมีสวนรวมในการตัดสินใจขององคการ และมีการประสานความแตกตางในผลประโยชนของ
ฝายตาง ๆ เพื่อหาขอยุติรวมกัน ในสวนน้ีใหผลในเชิงบวกเพราะเม่ือพนักงานไดรับขอมูลขาวสารและรับรูความเปนไป ทําให
พนักงานไดรับรูวาเกิดอะไรขึ้นในองคกรทําใหสามารถปรับตัวไดทันทวงทีและรูสึกวาตนเองมีสวนรวมในองคกร และถาหาก
รูสึกวาตนสูญเสียผลประโยชนหรือมีขอเสียเปรียบใด ๆ ก็สามารถรวมกันหาขอตกลงเพื่อยุติปญหาหรือความไมเปนธรรมน้ัน ๆ ได 
ซ่ึงมีงานวิจัยที่สนับสนุนเรื่องการมีสวนรวมที่สงในเชิงบวก เชน งานของเทอดศักดิ์ วรรณพุฒ (2545) ระบุวาการมีสวนรวมของ
ประชาชนทําใหขวัญและกําลังใจของเจาหนาที่ตํารวจเพิ่มมากขึ้น  

ปจจัยการตอบสนอง ในที่น้ีหมายถึงการที่องคกรมีการดูแลเอาใจใสพนักงานทุกฝาย มีการตอบสนองตอการ
รองเรียน การรองขอ ที่เกิดขึ้นโดยไมเพิกเฉย ทําใหพนักงานมีความรูสึกปลอดภัยเม่ือไดรับการตอบสนองจึงสงผลใหมีขวัญและ
กําลังใจเพิ่มมากขึ้น เชนเดียวกับผลที่ไดในงานวิจัยของ บุญมา อัครแสง และคณะ (2552) ที่ระบุวา ผูบริหารไดมีการดําเนิน
นโยบายในการพัฒนาบุคลากร และมีการสนับสนุน สงเสริมการทํางานใหมีประสิทธิภาพโดยใหความสําคัญกับเจาหนาที่ทุกคน
มีผลใหขวัญและกําลังใจของเจาหนาที่เพิ่มขึ้นในระดับมาก รวมถึงงานของ สมบูรณ ไมนอย (2555) ที่ระบุวาขวัญและกําลังใจ
ดานการเปนสวนหน่ึงของหนวยงานมีคาเฉล่ียสูงที่สุด  

ตอมาคือปจจัยดานภาระรับผิดชอบ ผูนําขององคการและพนักงานในระดับหัวหนามีความรับผิดชอบเปนอยางดี            
ตอหนาที่ รับผิดชอบตอพนักงาน และมีสวนไดสวนเสียรวมกัน รวมถึงการกําหนดภาระรับผิดชอบของพนักงานใหเหมาะสม 
กับหนาที่และระดับความสามารถดวย ซ่ึงจะสงผลใหพนักงานมีความสุข และพึงพอใจในการทํางานมากขึ้น สงผลใหขวัญและ
กําลังใจเพิ่มขึ้นดวยเชนกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ สมบูรณ ไมนอย (2555) ที่ทําการวิจัยเรื่องการสรางขวัญและกําลังใจ            
ในการปฏิบัติหนาที่สืบสวนหาขาวของเจาหนาที่ตํารวจฝายสืบสวน กองบังคับการตํารวจนครบาล 5 โดยผลที่ไดระบุวาปจจัย
ดานภาระความรับผิดชอบของงานที่เหมาะสมทําใหมีระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก  

ถัดมาอีกสองปจจัยคือ ปจจัยดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ซ่ึงหมายถึงองคกรตองสรางผลสัมฤทธ์ิที่ตรง                 
ตอความตองการและใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด และปจจัยดานวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร ในที่น้ี คือ องคกรจะตองมี
มุมมองที่เปดกวางและเล็งการไกลในการบริหารองคกร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งสองปจจัยน้ีอาจสงผลตอความรูสึก
ม่ันคงในการงานของพนักงาน เม่ือองคกรมีประสิทธิภาพผลและประสิทธิภาพดีและมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตรอยางเห็นไดชัด 
พนักงานจะเกิดความม่ันใจในอนาคตการทํางานของตนในองคการและสงผลใหมีขวัญและกําลังใจเพิ่มมากขึ้นไดเชนกัน 
สอดคลองกับงานของ เทอดศักดิ์ วรรณพุฒ (2545) ที่ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการตํารวจช้ันประทวนในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา และผลที่ไดระบุวาสองในส่ีปจจัยที่มีผลตอขวัญและ
กําลังใจสูงสุดคือ ความสําเร็จในการทํางานและนโยบายในการบริหารน่ันเอง  

เม่ือนําปจจัยการจัดการดานธรรมาภิบาลทั้ง 8 ดานมาทําการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรพยากรณและ
ขวัญและกําลังใจของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคดวยการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ ผลที่ไดพบวา ตัวแปรพยากรณทุกคา
มีสัมพันธไปในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และตัวแปรคูที่มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธสูงสุด คือ วิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร
กับนิติธรรมซ่ึงมีคาเทากับ .991 รองลงมา คือ วิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตรกับความโปรงใส อาจเปนไปไดวาปจจัยดานวิสัยทัศน
เชิงยุทธศาสตรกับนิติธรรมสามารถดําเนินไปดวยกันไดอยางสอดคลอง เม่ือองคกรมีวิสัยทัศนที่กวางไกลและชัดเจนและ               
มีกฎระเบียบที่ยุติธรรมจะทําใหพนักงานรูสึกมีความม่ันคงปลอดภัยมากขึ้น และในกรณีของปจจัยดานวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร
รวมกับความโปรงใสก็เชนกัน ดั้งน้ันจึงเปนไปไดวาจะไปชวยเพิ่มขวัญและกําลังใจของพนักงานใหสูงมากยิ่งขึ้น  

จากน้ันเม่ือทําการวิเคราะหการถดถอยพหุคุณแบบเปนขั้นตอนเพื่อหาตัวแปรปจจัยการจัดการดานธรรมาภิบาล              
ที่เหมาะสมที่จะนํามาใชเปนตัวแปรพยากรณก็พบวา ความโปรงใส การมีสวนรวม/ฉันทามติ นิติธรรม และวิสัยทัศน                   
เชิงยุทธศาสตร มีความเหมาะสมที่จะนํามาใชเปนตัวแปรพยากรณไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามที่กําหนดไว 



ปที่ 8 ฉบับที่ 2 มกราคม – มิถุนายน 2557 

  วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก | 77 

โดยปจจัยการมีสวนรวม/ฉันทามติมีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐานสูงสุดที่ .147 จึงมีอิทธิพลในการทํานายขวัญและ
กําลังใจไดมากกวา ความโปรงใส นิติธรรม และวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร โดยตัวแปรทั้งส่ีสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของขวัญและกําลังใจไดสูงถึงรอยละ 83.1 จากผลการวิเคราะหดังกลาวแสดงใหเห็นวา องคกรที่มีปจจัยการจัดการดานธรรมาภิบาล
ในเรื่องความโปรงใส การมีสวนรวม/ฉันทามติ นิติธรรม และวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตรมีแนวโนมที่พนักงานจะมีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับสูง และเม่ือปจจัยดังกลาวมีการเปล่ียนแปลงก็จะสงผลใหระดับของขวัญและกําลังใจของ
พนักงานมีการเปล่ียนแปลงไปดวยดังสมการพยากรณที่สรางไว  

จะเห็นไดวาองคกรที่มีการจัดการดานธรรมาภิบาลจะสงตอขวัญและกําลังใจของพนักงานไมมากก็นอย ดังน้ัน             
ธรรมาภิบาลจึงเปนองคประกอบสําคัญของทุกองคกรไมวาจะเปนภาครัฐหรือเอกชน เน่ืองจากเปนเรื่องที่เก่ียวของกับ                 
การปฏิบัติตอกันโดยใชหัวใจสําคัญของธรรมาภิบาลซ่ึงก็คือ คุณธรรมน่ันเอง องคกรใดที่มีธรรมาภิบาลหรือการจัดการที่ดีและ
มีพนักงานที่มีขวัญและกําลังใจสูงยอมประสบความสําเร็จไดไมยาก  
 
ขอเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการดานธรรมาภิบาลตอขวัญและกําลังใจของพนักงานกรณีศึกษาการไฟฟาสวน
ภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม สามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในวางแผนพัฒนา และปรับปรุงแผนการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคล ใหสอดคลองกับเปาหมายหรือวัฒนธรรมขององคกร เชน เปนขอมูลในการบริหารเงินเดือนและ
สวัสดิการแกพนักงาน เปนแนวทางสําหรับผูที่สนใจศึกษาดานธรรมาภิบาลพนักงานใหอยูกับองคกร  
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