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การจัดการดานธรรมาภิบาลตอขวัญและกําลังใจของพนักงาน กรณีศึกษา
การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม
Managements of Good Governance and morale of employees in case of
Provincial Electricity Authority site 3 (Central) Nakhon Pathom province.
ประสพชัย พสุนนท1
และชื่นกมล วัฒนาวงศ2
บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัย ความสัมพันธ และสรางสมการพยากรณ ดานธรรมาภิบาลตอขวัญและ
กําลังใจของพนักงานที่ทํางานกับการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม กลุมตัวอยางที่ใชคือ พนักงานการไฟฟา
สวนภูมิภาค เขต 3 จํานวน 200 คน เปนผูประเมินปจจัยการจัดการดานธรรมาภิบาลที่มีตอขวัญและกําลังใจของพนักงาน
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลครั้งนี้ไดแกแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวาปจจัยทั้งแปด ไดแก ภาระรับผิดชอบ ความเสมอภาค/
ความเที่ยงธรรม การมีสวนรวม/ฉันทามติ การตอบสนอง ความโปรงใส นิติธรรม ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และวิสัยทัศน
เชิงยุ ทธศาสตร สงผลในเชิ งบวก โดยปจจั ยคูที่ มีคาสั มประสิทธิ์ สหสัม พันธสู งสุด คือ วิสัยทั ศนเ ชิงยุท ธศาสตรแ ละนิติ ธรรม
ซึ่ง มีค าเทากั บ .991 และจากนั้นเมื่ อทํ าการวิ เคราะห การถดถอยพหุ คุณแบบเปนขั้ นตอนเพื่ อหาตัวแปรป จจั ย การจั ดการ
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
เปาหมายไดจะตองอาศัยบุคลากรในองคการเปนผูขับเคลื่อน องคการที่มีการบริหารหรือมีธรรมาภิบาลจะชวยใหพนักงานมี
ขวัญและกําลังใจในการทํางานเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเปนการบริหารงานเพื่อใหไดประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยตั้งมั่นอยูบน
หลักการบริหารงานที่เที่ยงธรรม สุจริต โปรงใส ตรวจสอบได และมีจริยธรรมในการทํางาน และยังเปนการสรางจิตสํานึกที่ดีใน
การบริห ารงานและการทํางานในองค การ ซึ่ง สงผลในการสรางขวัญ และกําลังใจที่ดี ใหกับพนักงานอีกดวย (ถวิลวดี บุรีกุล ,
2546) เชนเดียวกันกับการไฟฟาสวนภูมิภาคที่ตองอาศัยบุคลากรในการทํางานเพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายขององคการ
หนึ่งในนโยบายการกํ ากับดู แลกิจการที่ดีของการไฟฟ าสวนภูมิภาคก็คื อ จะบริหารองคกรโดยยึด หลักธรรมาภิบาล (good
corporate governance) และแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมเพื่อใหการไฟฟาสวนภูมิภาคและสังคมเติบโต
ควบคูกันอยางแข็งแกรงและยั่งยืนในระยะยาว (การไฟฟาสวนภูมิภาค, 2553) โดยใชหลักธรรมาภิบาล (good governance)
หมายถึง การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หากมีการนํามาใชเพื่อการบริหารงานแลว จะทําใหเกิดความเชื่อมั่นวาจะนํามาซึ่ง
ผลลัพธที่ดี (ถวิลวดี บุรีกุล, 2546) แตเดิมหลักธรรมาภิบาลมีดวยกัน 6 ขอ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส
หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา ตอมาสํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติไดใหหลัก
ธรรมาภิบาลสากลไว 9 ประการไดแก การมีสวนรวม เชน การเปดใหพนักงานมีการแสดงความคิดเห็น รวมปรึกษาหารือ และ
มีความรั บผิด ชอบรวมกัน นิติธรรม คือ กฎระเบีย บที่มี ความเป นธรรม คุมครองสิทธิ เสรี ภาพของพนั กงาน ความโปร งใส
องคการมีการตรวจสอบภายในที่เขมแข็ง การตอบสนอง ตอบสนองตอการรองเรียน การรองขอ ที่เกิดขึ้นโดยไมเพิกเฉย การมุงเนน
ฉันทามติ มีการประสานความแตกตางในผลประโยชนของฝายตาง ๆ เพื่อหาขอยุติรวมกัน ความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม
ทุกคนมีโอกาสในการปรับปรุงสถานะหรือรักษาระดับชีวิตความเปนอยูของตนใหดีขึ้น ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ องคการ
ตองสรางผลสัมฤทธิ์ที่ตรงตอความตองการและใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด ภาระรับผิดชอบ ผูนําขององคการและ
พนั กงานในระดับหั วหนามี ความรั บผิ ดชอบเป นตั วอย างดี ตอหนาที่ วิ สัยทัศน เชิ งยุทธศาสตร ผู นําองค การจะต องมีมุ มมองที่
เป ดกวางและเล็ งการไกลในการบริห ารองค การและการพั ฒนาทรั พยากรบุ คคลเช นกั น (สุเ มธ แสงนิ่ม นวล, 2552: 26)
มีรายงานการนําธรรมาภิบาลไปใชในการบริหารหลาย ๆ องคการ เชน ภาวะผูนํากับธรรมาภิบาลในการบริหารงานองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (สุเมธ แสงนิ่มนวล, 2552) การนําธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารสถาบันการศึกษา เชน มหาวิทยาลัย
ของรัฐ โรงเรียน (สุจิตรา มีจํารัส, 2550; สุวกิจ ศรีปดถา, 2545; รัตนะ บัวสนธ, 2555) และภาคเอกชน เชน ในบริษัท
เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิตจํากัด (รุงรัตน เขียววงศใหญ, 2554) ซึ่งจะเห็นไดวา ผูบริหารจะตองพยายามบริหารจัดการ
ใหเขากับหลักใดหลักหนึ่ง หรือหลาย ๆ หลักรวมกัน แตหลักที่ขาดไมได คือ การเปนสวนหนึ่งของธรรมาภิบาล
ขวัญและกําลังใจในการทํางาน (morale) หมายถึง สภาพทางจิตใจของผูปฏิบัติงาน ความรูสึกนึกคิดที่ไดรับอิทธิพล
จากแรงกดดันหรือสิ่งเราจากปจจัยหรือสภาพแวดลอมในองคการที่อยูรอบตัวและจะมีปฏิกิริยาโตกลับ คือ พฤติกรรมในการ
ทํางานซึ่งมีผลโดยตรงตอผลงานของบุคคลนั้น ขวัญและกําลังใจของทุกคนจึงเปนองคประกอบที่สําคัญยิ่งที่จะทําใหงานของ
หนวยงานบรรลุวัตถุป ระสงค อยางมีประสิ ทธิภาพ (แสวง ศิริพัฒน , 2544: 16) ขวัญ เปนนามธรรมที ่ไ มมีรูป ราง ซึ่ง มี
ความสัม พันธใ กลชิด กับ แรงจูง ใจที่จะสนองความตองการของมนุษย ถามีแรงจูงใจต่ําก็จะทําใหขวัญต่ําหรือขวัญเสีย ถามี
แรงจูงใจสูงก็จะทําใหข วัญ ดีห รือขวัญ สูง ตามไปดวย (ประวิท ย ดวงจันทร, 2550; Flippo, 1961: 369 – 370 อางถึงใน
มนูญ จันทรสุข, 2544: 8) ไดกลาววา องคประกอบตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานไววา “การที่จะทราบถึง
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน อาจดูไดจากเงินเดือน ความมั่นคง สภาพในการทํางาน ความเชื่อมั่นที่จะปฏิบัติงานใหลุลวง
ลักษณะและรูปแบบของการปกครองบังคับบัญชา ความเขากันไดกับเพื่อนรวมงาน โอกาสกาวหนา ผลประโยชนตอบแทนอื่น ๆ
สถานะทางสังคมและมีโอกาสประกอบกิจกรรมที่มีคุณคา” และสิ่งที่บงชี้วาขวัญและกําลังใจของพนักงานลดต่ําลงอาจบอกไดจาก
คุณภาพชีวิตในการทํางานที่ลดลงกอใหเกิดสิ่งตาง ๆ ตามมาเชน การนัดหยุดงาน การลาออก การขาดงาน ความเบื่อหนายใน
การทํางาน และผลผลิตที่ต่ําลง จากการศึกษาที่ผานมาพบวาปจจัยที่สงผลกระทบตอขวัญและกําลังใจในการทํางาน ไดแก
การมีสวนรวมในการออกความเห็นของพนักงาน กฎระเบียบที่มีความเปนธรรม ความโปรงใส การตอบสนองตอขอรองเรียน
โอกาสในความกาวหนา ประสิทธิภาพขององคการ ความรับผิดชอบของผูนํา และ วิสัยทัศน และอื่น ๆ (ณัฐวัฒน จําปาสาร,
2553; เทอดศักดิ์ วรรณพุฒ, 2545; Langlands, 2004) ซึ่งลวนแตเปนเรื่องของการบริหารจัดการที่ดี หรือธรรมาภิบาล
ในองคการนั่นเอง
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สรุป ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จึง ไดทําการศึกษาความสัมพันธข องการจัด การดานธรรมาภิบาลตอขวัญและกําลังใจ
ของพนักงานโดยใชกรณีศึกษาการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม เพื่อนําขอมูลที่ไดไปปรับใชในการสราง
ขวัญและกําลังใจของพนักงานใหดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาปจจัยดานธรรมาภิบาลที่สงผลตอขวัญและกําลังใจของพนักงานที่ทํางานกับการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3
(ภาคกลาง) จ.นครปฐม
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานธรรมาภิบาลกับขวัญและกําลังใจของพนักงานที่ทํางานกับการไฟฟา
สวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม
3. เพื่อสรางสมการพยากรณของการจัดการดานธรรมาภิบาลตอขวัญและกําลั งใจของพนักงานที่ทํางานกับการไฟฟ า
สวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ในการดํ าเนิ นการศึ กษาความสัม พั นธ ข องการจัด การด านธรรมาภิ บ าลต อขวั ญและกํ าลั ง ใจของพนั กงานครั้ ง นี้
ประชากรที่ใ ชในการวิจัย ไดแ ก พนักงานการไฟฟ าสวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม ซึ่งรับ ผิดชอบการบริการ
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 ซึ่งไดจํานวนกลุมตัวอยางมาจากตารางสําเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน (Yamane, 1973 อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล,
2543) กลุมตัวอยางไดมาโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน (multistage random sampling) ในทุกระดับตําแหนงและทุกระดับ
คุณวุฒิ คือ จากการสุ มตัวอยางแบบงายด วยวิธีการจับสลากเปนขั้นหลายครั้งตั้งแต 2 ขั้นขึ้นไป โดยในครั้งแรกจับสลาก
หาจังหวัดที่จะเปนประชากร และครั้งที่ 2 จับสลากหาอําเภอที่จะเปนประชากร โดยมีหนวยงานที่สุมไดจํานวน 4 อําเภอ คือ
อําเภอสามพราน อํ าเภอป านโป ง อํ าเภอดอนเจดี ย และ อํ าเภอท ามะกา และสุม ตั วอย างอย างงาย (simple random
sampling) มาไดอําเภอละ 50 คน รวมไดกลุมตัวอยางจํานวน 200 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลครั้งนี้เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการดานธรรมาภิบาลตอขวัญและกําลังใจ
ของพนักงาน ซึ่งแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ตําแหนง ระดับการศึกษา มีลักษณะเปนแบบสํารวจ
รายการ (check list)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยการจัดการดานธรรมาภิบาลตอขวัญและกําลังใจของพนักงานที่ปฏิบัติงาน
ในการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม ที่อางอิงมาจากหลักธรรมาภิบาลสากล โดยผูวิจัยไดปรับใหเหมาะสม
กับประชากรและกลุมตัวอยางโดยแบงออกเปน 8 ปจจัย ดังนี้
1) ภาระรับผิดชอบ (accountability) (x1) การแบงภาระความรับผิดชอบของบุคคลในองคการ ในทุกระดับ
ทั้งระดับหัวหนาและพนักงานปฏิบัติการ
2) ความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม (accountability) (x2) การจัดการดานความเสมอภาคในเรื่องของ
ระดับชีวิตความเปนอยูและโอกาสในการเลื่อนตําแหนง
3) การมีส วนรวม/ฉั นทามติ (participation/consensus-oriented) (x3) การมีสวนรวมของพนักงาน
ในเรื่องตาง ๆ เพื่อประสานความแตกตางของผลประโยชน
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4) การตอบสนอง (responsiveness) (x4) มีการตอบสนองเมื่อเกิดการรองเรียน 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) องคการสรางผลสัมฤทธิ์ไดตาม
ตองการและใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด
ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) ชนิด 5 ตัวเลือก ตามแนวคิดของ
ลิเคิรท (Likert scale type)
3. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. ศึกษานิยามศัพท แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
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
คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง อยูในระดับสูงมาก
คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง อยูในระดับสูง
คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง อยูในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง อยูในระดับต่ํา
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง อยูในระดับต่ํามาก
3. นําแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นเสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อปรับปรุงแกไข
4. นําเครื่องมือที่สรางขึ้นแลวนําเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน เพื่อหาคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถาม
(index of item – objective congruence: IOC) ระหวางขอคําถามกับเนื้อหาแลวนําขอคําถามที่ไดคาดัชนีความสอดคลอง
IOC ตั้งแต 0.60 ขึ้นไป
5. ปรั บปรุง แบบสอบถามตามข อเสนอแนะของผูเ ชี่ ยวชาญโดยตั ด ขอคําถามที่ ไม เหมาะสมออกได ทํ าการ
ปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมถูกตองและมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
6. นําแบบสอบถามที่ผานการพิจารณาและปรับปรุงแกไขไปทดลองใชกับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน
30 คน
7. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่คัดเลือกแลวมาหาคาความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช
สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ .7714
8. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปจัดพิมพฉบับสมบูรณเพื่อนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไปโดยผูวิจัย
ทําการเก็บรวบรวมขอมูลชวงเดือนสิงหาคม 2556 ถึง กันยายน 2556 รวมเวลา 1 เดือน
4. การวิเคราะหขอมูล
1. ทําการตรวจสอบความสมบูรณครบถวนของแบบสอบถามและใชสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic)
เพื่อรายงานขอมูลพื้ นฐานของขอมูลทั่วไปของกลุมตั วอยาง ไดแ ก คาเฉลี่ย (mean) คาพิสัย (range) และคาเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน สัมประสิทธิ์การกระจาย (coefficient of variance) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
2. หาคาสัมประสิทธิ์การกระจายของขอมูล คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (multiple correlations) เพื่อวิเคราะห
สหสัมพันธของตัวแปรที่ใชศึกษา
3. สรางสัมประสิทธิ์การพยากรณระหวางตัวแปรโดยการวิ เคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise
multiple regression analysis)
72 | Journal of Western Rajabhat Universities

ปที่ 8 ฉบับที่ 2 มกราคม – มิถุนายน 2557

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 โดยมากมีสถานะตํ าแหนงเป นลูกจางชั่วคราว 150 คน คิ ดเปนรอยละ 75.0 และมีระดั บ
การศึกษาอนุปริญญา/ปวส มากที่สุด 171 คน คิดเปนรอยละ 85.5 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของพนักงานที่ปฏิบัติงานในการไฟฟาสวนภูมิภาค
ขอมูลทั่วไป
จํานวน (n=200)
ชาย
165
อายุระหวาง 31-40 ป
89
สถานะ/ตําแหนงลูกจางชั่วคราว
150
ระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส
171

รอยละ
82.5
44.5
75.0
85.5

2. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการจัดการดานธรรมาภิบาลตอขวัญและกําลังใจของพนักงานที่ปฏิบัติงานในการไฟฟา
สวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม พบวา โดยรวมอยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.12 เมื่อจําแนกเปนรายดาน
ปจจัยดานธรรมาภิบาลที่มีผลตอขวัญและกําลังใจในการทํางานของบุคลากรที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ปจจัยดาน
ความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.46 คะแนนดานความโปรงใส 4.36 คะแนน และดานนิติธรรม 4.26
คะแนน ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ภาระรับผิดชอบ 3.89 คะแนน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของปจจัยด านธรรมาภิ บาลตอขวัญ และกําลั งใจของพนั กงานที่ป ฏิบัติ งาน
ในการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม
ปจจัยดานธรรมาภิบาล
S.D.
แปลผล
X
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)
และขวัญและกําลังใจของพนักงานดวยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (multiple correlation) ผลที่ไดเปนไปดังตารางที่ 3
ดังนี้
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ตารางที่ 3 เมตริกซคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร
ตัวแปร
y
X1
X2
X3
y
1.000 .436**
.343**
.851**
X1
1.000
.011**
.219**
X2
1.000
.218**
X3
1.000
X4
X5
X6
X7
X8
*p < .05 **p < .01

X4
.830**
.223**
.554**
.661**
1.000

X5
.817**
.302**
.111
.794**
.714*
1.000

X6
.911**
.122**
.612**
.213
110**
.216
1.000

X7
.812**
.231
.135
.987**
.126
.643**
.991**
1.000

X8
.566**
.451
.221**
.190
.213**
.897
.021**
.421*
1.000

จากตารางที่ 3 พบวาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของปจจัยดาน ภาระรับผิดชอบ (x1), ความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม
(x2), การมีสวนรวม/ฉันทามติ (x3), การตอบสนอง (x4), ความโปรงใส (x5), นิติธรรม (x6), วิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร (x7)
และ ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (x8) มีคาสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา ตัวแปรพยากรณคูที่
มีคาสัมประสิทธิ์สหพันธสูงสุด คือ วิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร (x7) กับ นิติธรรม (x6) โดยมีคาเทากับ .991 และตัวแปรพยากรณ
คูที่มีคาสัมประสิทธิ์สหพันธต่ําสุด คือ ความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม (x2) และ ภาระรับผิดชอบ (x1) มีคาเทากับ .011 ซึ่งมี
คาสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากนั้นทําการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรพยากรณ (b, ), คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพยากรณ (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
2
R = 0.912 R = 0 .831 a = 1.399
F = 19.063* p-values = .000
*p < .05
4. ผลการวิเ คราะห การถดถอยพหุคู ณแบบเป นขั้นตอนปรากฏวาตั วแปรการจั ดการด านธรรมาภิบ าลที่ส ามารถ
นํามาใชในการพยากรณขวัญและกําลังใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 4 ตัวแปรไดแก ความโปรงใส (x5) การมีสวนรวม/
ฉันทามติ (x3) นิติธรรม (x6) และวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร (x7) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (b) ในรูปคะแนนดิบเทากับ .227,
.208, .104 และ .074 ตามลําดับ มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธในรูปคะแนนมาตรฐานเทากับ มีคาสั มประสิทธิ์สหสัมพันธ
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พหุคูณ (R) เทากับ .912 มีคาอํานาจการพยากรณ รอยละ 83.1 มีความคลาดเคลื่อนเทากับ .121 มีคาคงที่ของสมการ
พยากรณในรูปคะแนนดิบ (a) เทากับ 1.399 สามารถสรางสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบไดดังนี้
ขวัญและกําลังใจของพนักงาน = 1.399 + .227 (ความโปรงใส) + .208 (การมีสวนรวม/ฉันทามติ)
+ .104 (นิติธรรม) + .074 (วิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร)
หรือ Y
= 1.399 +.227 (x5) +.208 (x3) + .104 (x6) + .074 (x7)
และสรางสมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐานไดดังนี้
Z
= -.076 (Zx5) + .366 (Zx3) + .155 (Zx6) + (Zx7)
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการประเมินขอมูลจากแบบสอบถามปจจัยการจัดการดานธรรมาภิบาล 8 ปจจัย ไดแก ภาระรับผิดชอบ ความ
เสมอภาค/เที่ ย งธรรม การมี ส วนร วม/ฉั นทามติ การตอบสนอง ความโปร ง ใส นิ ติ ธรรม วิ สั ย ทั ศ น เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร และ
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ที่สงผลตอขวัญและกําลังใจของกลุมตัวอยางพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง)
จังหวั ดนครปฐม จํานวน 200 คน ซึ่งผลที่ไ ดระบุ วาโดยเฉลี่ยแล วทั้ง 8 ป จจัยใหผลอยูในระดั บสูง บงบอกวาการจั ดการ
ดานธรรมาภิบาลสงผลในเชิงบวกเปนอยางมากตอขวัญและกําลังใจของผูปฏิบัติงาน ซึ่งอาจเนื่องมาจากหลักธรรมาภิบาลนั้น
เปนการบริหารที่นําหลักคุณธรรมและความเสมอภาคมาใชในการบริหาร (สุเมธ แสงนิ่มนวล, 2552) ชวยใหเกิดประโยชนและ
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีที่สุดตอองคการและนอกจากนี้ยังเปนการบริหารที่พนักงานสามารถมีสวนรวม ในการเสนอความคิดเห็น มีสิทธิ
และเสรีภาพโดยเทาเทียมกันจากผูบังคับบัญชาโดยยึดหลักคุณธรรมทางสายกลางเปนกรอบในการทํางาน ผูบังคับบัญชาหรือ
หัวหนางานมีความเอาใจใสและรับฟงความคิดเห็น มีความเขาใจและเขาถึงความตองการของพนักงาน นํามาซึ่งความเคารพ
นับถือที่พนักงานควรมีตอผูบังคับบัญชามีการบริหารอยางโปรงใสสามารถตรวจสอบได จึงทําใหพนักงานมีความรูสึกมั่นใจและ
มีความสบายใจในการปฏิบัติงานสงผลใหมีขวัญและกําลังใจในการทํางานเพิ่มมากขึ้น
จะเห็นไดวาปจจัยการจัดการดานธรรมาภิบาลที่มีผลตอขวัญและกําลังใจในการทํางานของพนักงานสูงสุด ไดแ ก
ปจจัยดานความเสมอภาค/เที่ยงธรรม (4.46) ความโปรงใส (4.36) และนิติธรรม โดยปจจัยดานความเสมอภาค/เที่ยงธรรม
ในที่นี้คือพนักงานทุกคนมีโอกาสในการปรับปรุงสถานะหรือรักษาระดับชีวิตความเปนอยูของตนใหดีขึ้น มีโอกาสในการเลื่อนขั้น
เลื่อนตําแหนงตามความสามารถและผลการปฏิบัติงานอยางเทาเทียมกัน ซึ่งมีผลทําใหพนักงานมีความมุงมั่นในการปฏิบัติงาน
มากขึ้น เนื่องจากเชื่อวามีโอกาสที่จะไดเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนงและทําใหมีระดับชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นได สอดคลองกับ
งานวิ จัย ของ เทอดศักดิ์ วรรณพุ ฒ (2545) ที่ ศึกษาปจจัย ที่ส งผลกระทบต อขวัญ และกํ าลั งใจของในการปฏิ บัติ งานของ
ขาราชการตํารวจชั้นประทวนในสังกัดตํารวจภูธร ผลที่ไดพบวาโอกาสในการเลื่อนขั้นมีผลตอขวัญและกําลังใจของเจาหนาที่
เช นเดี ยวกั บการศึ กษาเรื่องระดั บของขวั ญและกํ าลัง ใจของเจ าหน าที่ ใ นโรงพยาบาล (บุ ญมา อั ค รแสง และคณะ, 2552)
ที่พ บว าระดั บ การเลื่ อนขั้ น ระดั บ เงิ นเดื อน และสวั ส ดิ การต าง ๆ มี ผ ลต อขวั ญ กํ าลั ง ใจของพนั กงานโดยเฉพาะอย างยิ่ ง
เมื่อกําหนดดวยความยุติธรรมและอยูในหลักเกณฑที่ยอมรับได สอดคลองกับ Davis (1964: 15 อางถึงใน สิริพร ทองจินดา,
2545: 8) ที่ระบุวาหนึ่งในองคประกอบที่ทําใหขวัญและกําลังใจของพนักงานดีก็คือ การใหบําเหน็จรางวัล การเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง
ใหแกผูปฏิบัติงานดี
ปจจัยที่ไดคะแนนรองลงมาเปนอันดับที่ 2 คือ ความโปรงใสในที่นี้หมายถึง องคการมีการตรวจสอบภายในที่เขมแข็ง
ตรวจสอบยอนหลัง ได และมีวิธีการพิจารณาลงโทษผู ทําผิด อย างยุติ ธรรมหนั กเบาตามความผิ ด เมื่ อพนักงานไดรั บข อมู ล
ที่โปรงใสและตรวจสอบได ก็จะมีความศรัทธาและเชื่อมั่นตอองคกรมากขึ้น สอดคลองกับการศึกษาเรื่องการใชหลักธรรมาภิบาล
ในบริษัทเชฟฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัดที่ระบุวาบริษัทเครือซีเมนตไทยมีหลักการบริหารที่ยึดหลักความโปรงใส
เปดเผยและสามารถตรวจสอบไดเปนปจจัยที่ทําใหผูมีสวนไดสวนเสียกับบริษัทมีความศรัทธาและเชื่อมั่นตอบริษัท (รุงรัตน
เขียววงศใหญ, 2554)
ปจจัยถัดมาคือ นิติธรรมในที่นี้คือ กฎระเบียบที่มีความเปนธรรมและการคุ มครองสิทธิเสรีภาพของพนักงาน เช น
การมอบหมายงานใหทํางานตามความรู ความสามารถที่เหมาะสมตามระเบียบ และ ความยุติธรรม สงผลใหพนักงานไมรูสึก
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วาถูกเอารัดเอาเปรียบและมีความสุขในการทํางานมากขึ้นซึ่งเปนผลใหขวัญและกําลังใจโดยรวมสูงขึ้น สอดคลองกับงานของ
อัซมาน โตะมิ๊ (2556) ที่ศึกษาการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดยะลา ที่ระบุวา
สิ่งที่พนักงานตองการจากผูบริหารคือ ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมใหบุคลากรปฏิ บัติตาม กฎระเบี ยบของสถานศึกษา
อยางเครงครัด ตองมีการลงโทษผูที่ทําผิดกฎระเบียบ ขอบังคับอยางจริงจัง อีกทั้งปรับปรุงกฎระเบียบที่กําหนดขึ้นใหเหมาะสม
กับบริบทของสถานศึกษา
สวนปจจัยอื่น ๆ ที่เหลือไดแ ก การมีสวนร วม/ฉันทามติ ในที่นี้ห มายถึง การไดรับขอมูลขาวสาร การไดรั บขอมู ล
ผานการแถลง การทําสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ การเปดใหพนักงานมีการแสดงความคิดเห็น รวมปรึกษาหารือ และมีความรับผิดชอบ
รวมกันในการตัดสินใจตาง ๆ การมีสวนรวมในการตัดสินใจขององคการ และมีการประสานความแตกตางในผลประโยชนของ
ฝายตาง ๆ เพื่อหาขอยุติรวมกัน ในสวนนี้ใหผลในเชิงบวกเพราะเมื่อพนักงานไดรับขอมูลขาวสารและรับรูความเปนไป ทําให
พนักงานไดรับรูวาเกิดอะไรขึ้นในองคกรทําใหสามารถปรับตัวไดทันทวงทีและรูสึกวาตนเองมีสวนรวมในองคกร และถาหาก
รูสึกวาตนสูญเสียผลประโยชนหรือมีขอเสียเปรียบใด ๆ ก็สามารถรวมกันหาขอตกลงเพื่อยุติปญหาหรือความไมเปนธรรมนั้น ๆ ได
ซึ่งมีงานวิจัยที่สนับสนุนเรื่องการมีสวนรวมที่สงในเชิงบวก เชน งานของเทอดศักดิ์ วรรณพุฒ (2545) ระบุวาการมีสวนรวมของ
ประชาชนทําใหขวัญและกําลังใจของเจาหนาที่ตํารวจเพิ่มมากขึ้น
ปจจั ยการตอบสนอง ในที่ นี้ห มายถึง การที่ องค กรมี การดู แ ลเอาใจใส พ นั กงานทุ กฝาย มี การตอบสนองตอการ
รองเรียน การรองขอ ที่เกิดขึ้นโดยไมเพิกเฉย ทําใหพนักงานมีความรูสึกปลอดภัยเมื่อไดรับการตอบสนองจึงสงผลใหมีขวัญและ
กําลังใจเพิ่มมากขึ้น เชนเดียวกับผลที่ไดในงานวิจัยของ บุญมา อัครแสง และคณะ (2552) ที่ระบุวา ผูบริหารไดมีการดําเนิน
นโยบายในการพัฒนาบุคลากร และมีการสนับสนุน สงเสริมการทํางานใหมีประสิทธิภาพโดยใหความสําคัญกับเจาหนาที่ทุกคน
มีผลใหขวัญและกําลังใจของเจาหนาที่เพิ่มขึ้นในระดับมาก รวมถึงงานของ สมบูรณ ไมนอย (2555) ที่ระบุวาขวัญและกําลังใจ
ดานการเปนสวนหนึ่งของหนวยงานมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด
ตอมาคือปจจัยดานภาระรับผิดชอบ ผูนําขององคการและพนักงานในระดับหัวหนามีความรับผิดชอบเปนอยางดี
ตอหนาที่ รับผิดชอบตอพนักงาน และมีสวนไดสวนเสียรวมกัน รวมถึงการกําหนดภาระรับผิดชอบของพนักงานใหเหมาะสม
กับหนาที่และระดับความสามารถดวย ซึ่งจะสงผลใหพนักงานมีความสุข และพึงพอใจในการทํางานมากขึ้น สงผลใหขวัญและ
กําลังใจเพิ่มขึ้นดวยเชนกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ สมบูรณ ไมนอย (2555) ที่ทําการวิจัยเรื่องการสรางขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติหนาที่สืบสวนหาขาวของเจาหนาที่ตํารวจฝายสืบสวน กองบังคับการตํารวจนครบาล 5 โดยผลที่ไดระบุวาปจจัย
ดานภาระความรับผิดชอบของงานที่เหมาะสมทําใหมีระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก
ถัด มาอี กสองปจจั ย คื อ ป จจัย ด านประสิ ทธิ ผ ลและประสิท ธิ ภ าพ ซึ่ ง หมายถึ ง องค กรต องสร างผลสั ม ฤทธิ์ ที่ ต รง
ตอความตองการและใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด และปจจัยดานวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร ในที่นี้ คือ องคกรจะตองมี
มุมมองที่เปดกวางและเล็งการไกลในการบริหารองคกร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งสองปจจัยนี้อาจสงผลตอความรูสึก
มั่นคงในการงานของพนักงาน เมื่อองคกรมีประสิทธิภาพผลและประสิทธิภาพดีและมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตรอยางเห็นไดชัด
พนั กงานจะเกิด ความมั่นใจในอนาคตการทํ างานของตนในองคการและส ง ผลใหมี ข วัญ และกํ าลั ง ใจเพิ่ม มากขึ้ นได เช นกั น
สอดคลองกั บงานของ เทอดศั กดิ์ วรรณพุฒ (2545) ที่ศึ กษาป จจั ยที่ มี อิท ธิพ ลต อขวัญ และกําลัง ใจในการปฏิ บัติ งานของ
ขาราชการตํารวจชั้นประทวนในสังกั ดตํ ารวจภูธรจั งหวั ดฉะเชิ งเทรา และผลที่ ไดร ะบุวาสองในสี่ ปจจั ยที่ มีผลตอขวัญ และ
กําลังใจสูงสุดคือ ความสําเร็จในการทํางานและนโยบายในการบริหารนั่นเอง
เมื่อนําปจจัยการจัดการดานธรรมาภิบาลทั้ง 8 ดานมาทําการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรพยากรณและ
ขวัญและกําลังใจของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคดวยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ผลที่ไดพบวา ตัวแปรพยากรณทุกคา
มีสัมพันธไปในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และตัวแปรคูที่มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงสุด คือ วิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร
กับนิติธรรมซึ่งมีคาเทากับ .991 รองลงมา คือ วิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตรกับความโปรงใส อาจเปนไปไดวาปจจัยดานวิสัยทัศน
เชิง ยุท ธศาสตร กับ นิติ ธรรมสามารถดํ าเนินไปดวยกั นไดอยางสอดคลอง เมื่ อองค กรมีวิสัย ทัศน ที่กวางไกลและชั ดเจนและ
มีกฎระเบียบที่ยุติธรรมจะทําใหพนักงานรูสึกมีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้น และในกรณีของปจจัยดานวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร
รวมกับความโปรงใสก็เชนกัน ดั้งนั้นจึงเปนไปไดวาจะไปชวยเพิ่มขวัญและกําลังใจของพนักงานใหสูงมากยิ่งขึ้น
จากนั้นเมื่ อทําการวิเคราะหการถดถอยพหุคุณแบบเปนขั้นตอนเพื่ อหาตัวแปรปจจัย การจัดการดานธรรมาภิบาล
ที่ เ หมาะสมที่ จ ะนํ ามาใช เ ป นตั วแปรพยากรณ ก็พ บว า ความโปร ง ใส การมี ส วนร ว ม/ฉั นทามติ นิ ติ ธรรม และวิ สั ย ทั ศ น
เชิงยุทธศาสตร มีความเหมาะสมที่จะนํามาใชเปนตัวแปรพยากรณไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามที่กําหนดไว
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โดยปจจัยการมีสวนรวม/ฉันทามติมีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานสูงสุดที่ .147 จึงมีอิทธิพลในการทํานายขวัญและ
กําลั งใจไดม ากกวา ความโปร งใส นิ ติธรรม และวิสั ยทัศ นเ ชิงยุ ทธศาสตร โดยตัวแปรทั้งสี่ สามารถอธิ บายความแปรปรวน
ของขวัญและกําลังใจไดสูงถึงรอยละ 83.1 จากผลการวิเคราะหดังกลาวแสดงใหเห็นวา องคกรที่มีปจจัยการจัดการดานธรรมาภิบาล
ในเรื่ องความโปรง ใส การมีส วนรวม/ฉั นทามติ นิ ติธรรม และวิ สัย ทัศ นเ ชิง ยุท ธศาสตรมี แนวโนม ที่พ นักงานจะมี ขวั ญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับสูง และเมื่อปจจัยดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงก็จะสงผลใหระดับของขวัญและกําลังใจของ
พนักงานมีการเปลี่ยนแปลงไปดวยดังสมการพยากรณที่สรางไว
จะเห็นได วาองคกรที่มี การจั ดการดานธรรมาภิ บาลจะส งต อขวัญและกําลัง ใจของพนักงานไม มากก็ นอย ดั งนั้ น
ธรรมาภิ บ าลจึ ง เป นองคป ระกอบสํ าคั ญ ของทุ กองค กรไม วาจะเป นภาครัฐ หรื อเอกชน เนื่ องจากเป นเรื่ องที่เ กี่ ย วข องกั บ
การปฏิบัติตอกันโดยใชหัวใจสําคัญของธรรมาภิบาลซึ่งก็คือ คุณธรรมนั่นเอง องคกรใดที่มีธรรมาภิบาลหรือการจัดการที่ดีและ
มีพนักงานที่มีขวัญและกําลังใจสูงยอมประสบความสําเร็จไดไมยาก
ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัย เรื่ อง การจัด การดานธรรมาภิ บาลตอขวัญ และกําลัง ใจของพนักงานกรณีศึ กษาการไฟฟาสวน
ภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม สามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในวางแผนพัฒนา และปรับปรุงแผนการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคล ใหสอดคลองกับเปาหมายหรือวัฒนธรรมขององคกร เชน เปนขอมูลในการบริหารเงินเดือนและ
สวัสดิการแกพนักงาน เปนแนวทางสําหรับผูที่สนใจศึกษาดานธรรมาภิบาลพนักงานใหอยูกับองคกร
เอกสารอางอิง
ขอมูลสารสนเทศ กฟภ. (2555). การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม. คนหาเมื่อ 10 ธันวาคม 2556
จาก https://www.pea.co.th/sites/c3/home.aspx
การไฟฟาสวนภูมิภาค. (2553). คูมือการกํากับดูแ ลกิจการที่ดีการไฟฟาสวนภูมิภาค. คนหาเมื่อ 10 ธันวาคม 2556 จาก
https://www.pea.co.th/introduction/SiteAssets
ณัฐวัฒน จําปาสาร. (2553). กําลังขวัญในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจชั้น ประทวน: กรณีศึกษาสถานีตํารวจนคร
บาลบางเขน. สารนิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก.
ถวิลวดี บุรีกุล. (2546). ธรรมาภิบาล: หลักการเพื่อการบริหารรัฐกิจแนวใหม. วารสารสถาบันพระปกเกลา, 1 (2).
เทอดศักดิ์ วรรณพุฒ. (2545). ปจจัยที่มีอิทธิพลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจชั้นประทวนใน
สังกัดตํารวจภูธร จังหวัดฉะเชิงเทรา. วิทยานิพนธ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร.
ธีรวุฒิ เอกะกุล. (2543). ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร. อุบลราชธานี: สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี.
บุญมา อัครแสง, เรืองยศ จันทรสามารถ, รังสรรค สิงหเลิศ และศักดิ์พงศ หอมหวล. ปจจัย ที่มีผลตอขวัญกํ าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่โรงพยาบาลมหาสารคาม. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 3 (2), 79 – 89.
ประวิท ย ดวงจันทร . (2550). ขวัญ ในการปฏิบั ติงานของขาราชการครูใ นสถานศึก ษาขั้น พื้น ฐานชว งชั้ น ที่ 1-2สั งกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี. วิทยานิพนธระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฎกาญจนบุรี.
มนูญ จันทรสุข. (2544). ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูในโรงเรียนเสี่ยงภัยและกัน ดารจังหวัดยะลา.
ภาคนิพนธปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร.
รุงรัตน เขียววงศใหญ. (2554). การใชหลักธรรมาภิบาลในบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด. การคนควา
อิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
รัตนะ บัวสนธ. (2555). การสังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับธรรมาภิบาลและธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยของรัฐ. วารสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 20 (1).

วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก | 77

Vol. 8 No. 2 January – June 2014

สมบูรณ ไมนอย. (2555). การสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่สืบสวนหาขาวของเจาหนาที่ตํารวจฝายสืบสวน
กองบังคับการตํารวจนครบาล 5. คนหาเมื่อ 28 กันยายน 2556 จาก http://upnews.kbu.ac.th/
สุจิตรา มี จํารัส . (2550). การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริ หารสถานศึกษา. วิ ทยานิพนธ บัณฑิตวิท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
สุเมธ แสงนิ่มนวล. (2552). ภาวะผูนํากับธรรมาภิบาลในการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น. กรุงเทพฯ: ส เจริญ
การพิมพ.
สุวกิจ ศรีปดถา. (2545). การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของสถาบัน อุดมศึกษา: ศึกษาเฉพาะกรณีสถาบัน ราชภัฏ
มหาสารคาม. ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏมหาสารคาม.
สิริพร ทองจินดา. (2545). ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู: ศึกษาเฉพาะกรณีขาราชการครูสายผูสอน สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมืองนราธิวาส. ภาคนิพนธปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.
แสวง ศิริ พัฒ น. (2544). ขวั ญในการปฏิบั ติงานของครูพี่ เลี้ ยงศู น ย อบรมเด็ กก อนเกณฑ ในวั ด จังหวั ดหนองบั วลํ าภู .
การศึกษาคนควาอิสระการศึกษามหาบัณฑิต บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
อังคณา ถิรศิลาเวทย. (2548). จิตลักษณะและปจจัยทางสังคมที่สัมพัน ธกับความรับผิดชอบตอการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํ านักงานเขตพื้น ที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1. วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิ ต
จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
อัซมาน โตะมิ๊. (2556). การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของขาราชการครู
อําเภอจะแนะ สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา. การคนควาอิสระ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา.
Langlands, A. (2004). The Good Governance Standard for Public Services. OPM and CIPFA, London:
Hackney Press.

78 | Journal of Western Rajabhat Universities

