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การพัฒนารูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการณ์ การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการ
ไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคเขต 2 และเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิ บาลของการไฟฟ้ าส่วน
ภูมภิ าคเขต 2 การศึกษาครัง้ นี้ใช้วธิ ีการวิจยั แบบผสมผสานระหว่างการวิจยั เชิงปริมาณและการวิจยั เชิง
คุณภาพ กลุ่มตัวอย่างสาหรับการวิจยั เชิงปริมาณประกอบด้วย ผูบ้ ริหาร พนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคเขต
2 และผู้ใช้ไฟ จานวน 331 คน ได้มาด้วยการสุ่มอย่างง่ าย เครื่องมือที่ใช้สาหรับการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ
ได้แก่ แบบสอบถาม สถิตทิ ใ่ี ช้สาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
กลุม่ ตัวอย่างสาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกได้แก่ ผูบ้ ริหาร พนักงานการ
ไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคเขต 2 ผูเ้ ชีย่ วชาญ และผูใ้ ช้ไฟ จานวน 15 ท่าน และกลุ่มตัวอย่างสาหรับการสนทนากลุ่ม
ประกอบด้วยผูบ้ ริหาร ผูน้ าชุมชน ผูใ้ ช้ไฟ และผูเ้ ชีย่ วชาญ จานวน 12 ท่าน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา
1) ด้านสภาพการณ์การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลนัน้ พบว่า การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคเขต 2
มีการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในระดับมากทัง้ 6 องค์ประกอบ ซึง่ ได้แก่ 1) หลักนิตธิ รรม 2) หลัก
คุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักความรับผิดชอบ 5) หลักการมีสว่ นร่วม และ 6) หลักความคุม้ ค่า
2) รูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคเขต 2 ที่พฒ
ั นาขึ้น
ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักนิตธิ รรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักการ
กระจายอานาจ 5) หลักการมีส่วนร่วม 6) หลักความรับผิดชอบ 7) หลักความคุม้ ค่า และ 8) หลักการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ซึ่งรูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้ าส่วน



นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการจัดการเพือ่ การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
ปรีชา ดิลกวุฒสิ ทิ ธิ ์ อาจารย์สาขาวิชาการจัดการเพือ่ การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
กิตติวงค์ สาสวด อาจารย์สาขาวิชาการจัดการเพือ่ การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
ลักษณพร โรจน์พทิ กั ษ์กุล อาจารย์สาขาวิชาการจัดการเพือ่ การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
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ภูม ิภาคเขต 2 ที่ไ ด้พฒ
ั นาขึ้น ได้รบั ความเห็นชอบและสนับสนุ นให้ม ีการนาไปใช้ในสถานการณ์ จริงจาก
ผูเ้ ข้าร่วมสนทนากลุ่มทัง้ 12 ท่าน
คาสาคัญ: การพัฒนารูปแบบ, การบริหารงาน, ธรรมาภิบาล

ABSTRACT
The objective of this research is to study the management situation by adhering to the good
governance principles of the Provincial Electricity Authority, District 2 and to develop the
management model by adhering to the good governance principles of the Provincial Electricity
Authority. This time, using a combination of quantitative and qualitative research methods. The
sample group for quantitative research consisted of administrators, employees, Provincial Electricity
Authority, District 2 and 331 fire users .The tools used for quantitative data collection are
questionnaires. The statistics used for data analysis are percentage, mean and standard deviation.
The sample group for collecting qualitative data with in-depth interviews is the administrators,
employees, Provincial Electricity Authority, District 2, experts and fire users of 15 persons. And the
sample group for the discussion group consisting of administrators, community leaders, fire users
and experts, 12 persons, analyzed by content analysis
1) Regarding the management situation by adhering to the principles of good governance, it
was found that the Provincial Electricity Authority, District 2 has administrative functions based on
good governance at a high level in all 6 elements which are: 1) The rule of law 2) Moral principles 3)
Principles of transparency 4) Responsibilities 5) Participation principles and 6) Value principles
2) The administration model based on the principles of good governance of the Provincial
Electricity Authority District 2, which is developed, consisting of 8 elements: 1) Rule of law 2) Moral
principles 3) Principles of transparency 4) Decentralization principles 5) Principles participation 6)
Responsibility principles 7) Value principles and 8) Appropriate technology application principles
which the administration model by adhering to the good governance principles of the Provincial
Electricity Authority District 2, which has been developed and has been approved then encouraged
to be used in real situations from all 12 group discussion participants
Keywords: Model Development, Management, Good Governance

บทนา
ธรรมาภิบาล (Good Governance) นับเป็ นหลักการสากลทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากหน่วยงานในระดับ
สากลว่า เป็ นปั จจัยสาคัญทีท่ าให้องค์กรประสบความสาเร็จ เมื่อปี ค.ศ. 1989 พบว่าได้มกี ารนาคาว่า Good
Governance มาใช้โดยปรากฏในรายงานของธนาคารโลก (World Bank) เรื่อง “Sub-Sahara Africa from
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Crisis to Sustainable Growth” กล่าวถึง ความสาคัญของการมี governance และการฟื้ นฟูเศรษฐกิจ รวมถึง
อธิบายเกี่ยวกับการกากับดูแลที่ดหี รือธรรมาภิ บาล ว่าเป็ น “ลักษณะและวิถที างของการใช้อานาจในการใช้
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจและทางสังคมของประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยังยื
่ นซึง่ ครอบคลุมการมีสว่ นร่วมของ
ภาคส่วนต่างๆ การบริหารกิจการภาครัฐ ภาระรับผิดชอบ กรอบตัวบทกฎหมายเกีย่ วกับการพัฒนา ความโป่
รงใสและข้อมูลข่าวสาร”1
รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีการกาหนดนโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินทีม่ ี
ธรรมาภิบาล และการป้ องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบในภาครัฐ โดยมีนโยบายในการ
ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่ วยงานภาครัฐทัง้ ในระดับประเทศภูมภิ าคและท้องถิน่ ทบทวน
การจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐทีม่ อี านาจหน้าทีซ่ ้าซ้อนหรือลักลันกั
่ น ปรับปรุงวิธปี ฏิบตั ริ าชการให้ทนั สมัย
โดยนาเทคโนโลยีมาใช้แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใสชัดเจนสามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็ นธรรม ยึดหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ฐานะทีเ่ ป็ นศูนย์กลางและการอานวยความสะดวกแก่ผใู้ ช้บริการเพือ่ สร้างความเชื่อมันวางใจในระบบราชการ
่
การไฟฟ้ า ส่ว นภู ม ิภ าค ซึ่ง เป็ นหนึ่ ง ในหน่ ว ยงานของภาครัฐ ก็ไ ด้น านโยบายของรัฐ บาลที่ใ ห้
ความสาคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มาเป็ นส่วนหนึ่ งในแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้ าส่วน
ภูมภิ าค พ.ศ. 2557-2566 โดยมีรายละเอียดว่า มีการกากับดูแลกิจการทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาลโดยมุง่ เน้นใน
การส่งเสริม การปฏิบตั ิตามกฎหมายระเบียบข้ อบังคับนโยบายและมาตรฐานทัง้ ในและต่างประเทศ โดย
ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานกฎระเบียบหลักเกณฑ์และการปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพและโปร่งใสและให้
มีการดาเนินงานในเชิงรุกมากยิง่ ขึ้น รวมถึงมุ่งเน้ นการกากับการดาเนินงานของหน่ วยงานในสังกัดให้ม ี
ประสิทธิภาพ เพื่อกาหนดทิศ ทางการดาเนินธุรกิจภายใต้วตั ถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ท่วี ่า “เพื่อสร้างความ
เติบโตอย่างยังยื
่ นขององค์กรและมีธรรมาภิบาล” และการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคยังให้ความสาคัญต่อการมีระบบ
การควบคุมภายใน ซึ่งเป็ นกลไกสาคัญของการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และเป็ นเครื่องมือสาคัญของผูบ้ ริห ารใน
การจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล มุง่ เน้นองค์กรโปร่งใส
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน มีมาตรฐานทางจริยธรรมจรรยาบรรณในวิชาชีพ และเป็ นประโยชน์ต่อผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียรับผิดชอบต่อสังคมชุม ชนและสิง่ แวดล้อม โดยในปี พ.ศ. 2558 ได้ประกาศนโยบายเร่งด่วน คือ
นโยบายธรรมาภิบาลที่ดเี ลิศ (Excellence in Governance) และนโยบายต่อต้านการทุจริต เพื่อให้
คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบตั ิ รวมถึงนโยบายความโปร่งใส โดยมีกิจกรรมและโครงการ
รองรับนโยบายข้างต้น เช่น ประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริตสร้างจิตสานึก กฟภ. ไม่โกง” และ
โครงการ “การไฟฟ้ าโปร่งใส” ขยายผลไปยังการไฟฟ้ าต่ างๆ ทัวทั
่ ง้ องค์กร โดยมีเป้ าประสงค์เพื่อพัฒนา
สมรรถนะและขีด ความสามารถในการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริต พร้อ มทัง้ ปลุ กจิตสานึ ก ค่า นิ ย ม
คุณธรรมให้แก่ผบู้ ริหารพนักงานทุกระดับได้ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบปฏิบตั งิ านด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต จากการดาเนินการดังกล่าว ทาให้การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค ได้รบั รางวัลองค์กรโปร่งใสจากสานักงาน
คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รางวัลดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพื่อยกระดับความ
1

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2561), (กรุงเทพมหานคร: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2552), หน้า 4.
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โปร่งใสของประเทศไทย สร้างขวัญกาลังใจ และยกย่องหน่ วยงานที่เป็ นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนเพื่อเป็ นการ
สร้างกระแสสังคมให้เกิดค่านิยมส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล2
การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคเขต 2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 47/1 หมู่ 3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี
มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการผลิตจาหน่ าย และให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้ าแก่ประชาชนธุรกิจและอุตสาหกรรม
ต่างๆ ใน 5 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุร ี และตราด ครอบคลุมพืน้ ที่ 22,430 ตร.กม. และ
ดูแ ลหมู่บ้า นทัง้ หมด 2,996 หมู่บ้า น มีก ารไฟฟ้ า จุ ด รวมงานในความรับ ผิด ชอบจ านวน 21 แห่ ง ได้น า
ยุทธศาสตร์การสร้างความเติบโตอย่างยังยื
่ นขององค์กร และมีธรรมาภิบาลมาสู่การปฏิบตั ิ ซึ่งในวันที่ 11
พฤษภาคม 2559 การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคอาเภอศรีราชา ได้ดาเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายต่อต้านการ
ทุจริต และประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสานึก กฟภ. ไม่โกง” เป็ น “การไฟฟ้ าโปร่งใส” ของ
การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคเขต 2 ซึง่ ก็เป็ นเพียงส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล3
การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคเขต 2 จึงเป็ นหน่ วยงานที่ให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้ าแก่ประชาชนในภาค
ตะวันออก ที่มุ่งเน้นและยึดมันหลั
่ กธรรมาภิบาล โดยปรับปรุงกระบวนการทางานให้มปี ระสิทธิภาพและเกิด
ความโปร่งใส อันถือเป็ นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาลทีม่ งุ่ เน้นการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ด้วย
เหตุน้ี ผูว้ จิ ยั ซึ่งเป็ นผู้บริหารของการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคและมีส่วนเกี่ยวข้องการการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาล จึงเห็นถึงความสาคัญในการบริหารจัดการกระบวนการทางานในการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค ให้เป็ นการ
บริหารองค์กรทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงการทางานทีโ่ ปร่งใส และมุง่ เน้นประโยชน์
ของประชาชนเป็ นหลัก ซึ่งในการนี้ ผูว้ จิ ยั มีความสนใจทีจ่ ะพัฒนารูปแบบการบริหารงานโดยยึด หลักธรรมาภิ
บาล ในการจัดการของการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคเขต 2 เพื่อส่งเสริมให้มกี ารบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิ
บาลให้ดยี งิ่ ๆ ขึน้ ซึ่งเป็ นการปฏิบตั ติ ามกรอบและทิศทางการดาเนินงานของการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค ปี พ.ศ.
2559 ที่มุ่งเน้ นให้นาหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและหลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็ นแกนหลักในการ
ขับเคลื่อนองค์กรงานวิจยั นี้จงึ ได้มกี ารจัดทาขึน้ เพื่อรวบรวมข้อมูลการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของการ
ไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคเขต 2 และนาข้อมูลไปศึกษาและพัฒนารูปแบบธรรมาภิบาลในการบริห ารงานของการ
ไฟฟ้ าส่ ว นภู ม ิ ภ าคเขต 2 ภายใต้ แ นวคิ ด หลั ก พื้ น ฐานของการบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี ห รื อ
ธรรมาภิบาล ซึ่งผูว้ จิ ยั หวังว่าจะเป็ นประโยชน์สาหรับหน่ วยงานต่างๆ รวมทัง้ นักศึกษา และประชาชนทัวไป
่
ในการนาองค์ความรูท้ ่จี ะได้จากการวิจยั นี้ไปใช้เป็ นข้อมูล และนาไปพัฒนาต่อยอด เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
กิจการและเสริมสร้างองค์ความรูเ้ กีย่ วกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป4

วัตถุประสงค์ในการวิ จยั
1. เพือ่ ศึกษาสภาพการณ์บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต 2
2. เพือ่ พัฒนารูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต 2

2

การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค, วารสารรายงานประจาปี 2559, (กรุงเทพมหานคร: การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค, 2559).
เรือ่ งเดียวกัน.
4
เรือ่ งเดียวกัน
3
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ขอบเขตในการวิ จยั
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา คือ หลักการสาคัญ 6 ประการ ของแนวคิดหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ได้แก่ 1) หลัก
นิตธิ รรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักการมีสว่ นร่วม 5) หลักความรับผิดชอบ และ 6) หลัก
ความคุม้ ค่า
2. ขอบเขตด้านพืน้ ที่ คือ พืน้ ทีก่ ารให้บริการของการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคเขต 2 ครอบคลุมพืน้ ทีก่ าร
ให้บริการ 5 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี และตราด มีสานักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคชัน้
1 – 3 ในสังกัดจานวน 21 แห่ง ประกอบด้วย 1) การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคจังหวัดชลบุรี 2) การไฟฟ้ าส่วน
ภูมภิ าคจังหวัดระยอง 3) การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคจังหวัดฉะเชิงเทรา 4) การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคจังหวัดจันทบุร ี
5) การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคจังหวัดตราด 6) การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคเมืองพัทยา 7) การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคอาเภอ
ศรีราชา 8) การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคอาเภอพนัสนิคม 9) การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคบางแสน 10) การไฟฟ้ าส่วน
ภูมภิ าคอาเภอบ้านบึง 11) การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคมาบตาพุด 12) การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคอาเภอแกลง 13) การ
ไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคอาเภอปลวกแดง 14) การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคอาเภอบ้านฉาง 15) การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค
อาเภอบางปะกง 16) การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคอาเภอพนมสารคาม 17) การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคจอมเทียน 18)
การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคอาเภอบ้านค่าย 19) การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคบึง 20) การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคอาเภอพาน
ทอง และ 21) การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคอาเภอสอยดาว
3. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้ ริหาร พนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคเขต 2 และ
ผูใ้ ช้ไฟ

วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั แบบผสมผสานระหว่างการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กับ
การวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการศึกษาประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคเขต 2 ซึง่ มีลาดับการดาเนินการวิจยั 4 ขัน้ ตอน
ดังต่อไปนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การวิจยั เชิงปริมาณ: ศึกษาสภาพการณ์ในปั จจุบนั ของการบริหารงานโดยยึดหลักธรร
มาภิบาลของการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคเขต 2 โดยการใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากกลุ่ มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 331 คน ทีไ่ ด้มาโดยใช้เกณฑ์การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางสาเร็จรูปของเครจซี่และมอร์
5
แกนที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% และทาการสุ่มตัวอย่างตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random
Sampling) ของประชากรการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคเขต 2 และผูใ้ ช้ไฟ จานวนทัง้ สิน้ 2,392 คน และนาข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ โดยใช้ค่าสถิติพ้นื ฐานบรรยาย เพื่อให้ทราบลักษณะการแจกแจงของตัวแปร
ค่าเฉลีย่ เบีย่ งเบนมาตรฐานของแต่ละตัวแปร ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
ขัน้ ตอนที่ 2 การวิจยั เชิงคุณภาพ: สัมภาษณ์ เชิงลึกเพื่อรับความคิดเห็นทัง้ หมดจานวน 15 ท่าน
ประกอบด้วย ผู้บริหาร พนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูม ิภาคเขต 2 ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ใ ช้ไ ฟ เพื่อให้ไ ด้ข้อมูล
5

ธีรวุฒ ิ เอกะกุล, ระเบียบวิ ธีวิจยั ทางพฤติ กรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์, (อุบลราชธานี: สถาบันราชภัฏ
อุบลราชธานี, 2543)
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ประกอบในการวางรูปแบบในการบริหารงานของโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคเขต 2
โดยผูว้ จิ ยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากเครือ่ งมือเก็บรวบรวมข้อมูล ซึง่ ได้แก่ แบบบันทึกการสัมภาษณ์
เชิงลึก จากนัน้ นาข้อมูลที่ได้มาโดยสังเคราะห์เป็ นรูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการ
ไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคเขต 2
ขัน้ ตอนที่ 3 เสนอรูปแบบในการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคเขต
2 โดยในขัน้ ตอนที่ 3 นี้ ผูว้ จิ ยั ได้นารูปแบบทีไ่ ด้สงั เคราะห์ขน้ึ ในขัน้ ตอนที่ 2 มาดาเนินการจัดสนทนากลุ่มเรื่อง
“การพัฒนารูปแบบในการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคเขต 2” โดยมี
ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มจากทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้นาชุมชน ผู้ ใช้ไฟ และ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 12 ท่าน ซึ่งในสนทนากลุ่มได้มกี ารเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับ
รูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคเขต 2 ซึ่งผู้วจิ ยั ได้ดาเนินการ
ปรับปรุงรูปแบบตามข้อมูลทีไ่ ด้จากการสนทนาในครัง้ นี้
ขัน้ ตอนที่ 4 การรับรองรูปแบบธรรมาภิบาลในการบริห ารงานของการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคเขต 2 การ
สนทนากลุ่มจากหน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอก 12 ท่าน (กลุ่มเดียวกันกับขัน้ ตอนที่ 3) เพื่อรับรองรูปแบบ
ในการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้ าส่ วนภูมภิ าคเขต 2 ที่สมบูรณ์ และสามารถนาไปใช้
งานได้จริง

ผลการศึกษา
1. สภาพการณ์ บริ หารงานโดยยึดหลักธรรมาภิ บาลของการไฟฟ้ าสวนภูมิภาคเขต 2
ผลการศึกษาสภาพการณ์ปัจจุบนั เพือ่ พัฒนารูปแบบธรรมาภิบาลในการบริหารงานของการไฟฟ้ า
ส่วนภูมภิ าค เขต 2 มีดงั นี้
1.1 ข้อมูลพืน้ ฐานทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารระดับสูงของการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคเขต 2
ได้แก่ ผูบ้ ริหาร พนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคเขต 2 และผูใ้ ช้ไฟ ทีป่ ฏิบตั งิ านเกี่ยวกับการจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลในการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค 21 แห่ง ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 65.3 มีอายุระหว่าง 31 –
40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 32 วุฒกิ ารศึกษาปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 66.8 ดารงตาแหน่งเป็ นผูป้ ฏิบตั ิ คิดเป็ นร้อย
ละ 79.8 และมีประสบการณ์การทางานน้อยกว่า 10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 46.5
1.2 ผลการศึกษาสภาพการณ์บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคเขต 2
1.2.1 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคเขต 2 องค์ประกอบที่
1
การบริหารตามหลักนิติธรรม คือ ผู้เกี่ยวข้องสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับภาระหน้ าที่หรือขัน้ ตอนการ
ดาเนินงานของหน่วยงานได้เสมอ (x̅ = 4.10 อันดับที่ 1 พบว่า มาก) ผูบ้ ริหารมีการแจ้งขัน้ ตอนการทางานให้
พนักงานไฟฟ้ าทุกคนได้รบั ทราบอย่างทัวถึ
่ ง (x̅ = 3.93 อันดับที่ 2 พบว่า มาก) การใช้อานาจในตาแหน่ ง
หน้าทีข่ องแต่ละหน่วยงานสามารถตรวจสอบได้ (x̅ = 3.90 อันดับที่ 3 พบว่า มาก) ตามลาดับ
1.2.2
การบริห ารงานโดยยึด หลัก ธรรมาภิบ าลของการไฟฟ้ า ส่ว นภูม ิภ าคเขต 2
องค์ประกอบที่ 2 การบริหารตามหลักคุณธรรม คือ มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อ
พัฒนาและธารงไว้ให้พนักงานไฟฟ้ ามีคุณภาพ (x̅ = 3.94 ลาดับที่ 1 พบว่า มาก) มีการปรับปรุงกฎข้อบังคับ
หรือระเบียบตามที่มเี รื่องร้องเรียน เพื่อการปฏิบตั ทิ ่ที นั สมัย เป็ นธรรม เป็ นที่ยอมรับของทุกฝ่ าย (x̅ = 3.90
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ลาดับที่ 2 พบว่า มาก) ผูบ้ ริหารทางานด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต ไม่มผี ลประโยชน์ดา้ นการเงินทีข่ ดั แย้งกับการ
ปฏิบตั หิ น้าที่ (x̅ = 3.88 ลาดับที่ 3 พบว่า มาก) ตามลาดับ
1.2.3 การบริ ห ารงานโดยยึ ด หลัก ธรรมาภิ บ าลของการไฟฟ้ าส่ ว นภู ม ิ ภ าคเขต 2
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารตามความโปร่งใส คือ มีการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างโปร่งใสผ่าน
ช่องทางต่างๆ (x̅ = 4.03 ลาดับที่ 1 พบว่า มาก) มีระบบการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทางที่
เปิ ดเผยและเป็ นทีร่ บั รูก้ นั โดยทัวไป
่ (x̅ = 4.01 ลาดับที่ 2 พบว่า มาก) มีระบบการบริหารการเงินและพัสดุท่ี
รัดกุม และสามารถตรวจสอบได้ (x̅ = 3.97 ลาดับที่ 3 พบว่า มาก) ตามลาดับ
1.2.4 การบริ ห ารงานโดยยึ ด หลัก ธรรมาภิ บ าลของการไฟฟ้ าส่ ว นภู ม ิ ภ าคเขต 2
องค์ป ระกอบที่ 4 การบริห ารตามหลัก ความรับ ผิด ชอบ คือ มีเ ว็บ ไซต์ แ ละศูน ย์ พ.ร.บ.ข้อ มูล ข่า วสาร
ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค ตลอดจนผูเ้ กี่ยวข้องโดยทัวไป
่ โดยเฉพาะผูใ้ ช้ไฟฟ้ าทราบ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ (x̅ = 4.03 ลาดับที่ 1 พบว่า มาก) ผูบ้ ริหารมีการสื่อสารและทาความเข้าใจใน
เรื่องของแผนงานแก่ทุกคนทีร่ บั ผิดชอบ (x̅ = 3.99 ลาดับที่ 2 พบว่า มาก) การปฏิบตั งิ านของพนักงานไฟฟ้ า
ในหน่วยงานมีคุณภาพทัง้ ทางด้านปริมาณและความถูกต้อง (x̅ = 3.97 ลาดับที่ 3 พบว่า มาก) ตามลาดับ
1.2.5 การบริ ห ารงานโดยยึ ด หลัก ธรรมาภิ บ าลของการไฟฟ้ าส่ ว นภู ม ิ ภ าค เขต 2
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารตามหลักการมีส่วนร่วม คือ มีการประสานสัมพันธ์ ทางานเป็ นทีม และสร้าง
เครือข่ายในการทางาน (x̅ = 4.00 ลาดับที่ 1 พบว่า มาก) มีการมอบอานาจในระดับรองลงมา เพื่อส่งเสริมการ
มีสว่ นร่วมและความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานไฟฟ้ า (x̅ = 2.98 ลาดับที่ 2 พบว่า มาก) มี
การส่งเสริมให้จดั การความรู้ และการบริหารงานโดยให้พนักงานไฟฟ้ าทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนกล
ยุทธ์ (x̅ = 3.95 ลาดับที่ 3 พบว่า มาก) ตามลาดับ
1.2.6
การบริห ารงานโดยยึด หลัก ธรรมาภิบ าลของการไฟฟ้ า ส่ว นภูม ิภ าคเขต 2
องค์ประกอบที่ 6 การบริหารตามหลักความคุม้ ค่า คือ การบริหารตามหลักความคุ้มค่า แสดงผลตามลาดับ
ดังนี้พนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศได้ตลอดเวลา (x̅ = 4.00 ลาดับที่ 1
พบว่า มาก) มีการสังงาน
่
ประชุมทาง VIDEO CONFERENCE และ INTERNET ที่ทาให้หน่ วยงานใช้
กระดาษและวัสดุอุปกรณ์น้อยลงและหันมาใช้เทคโนโลยีได้มากขึน้ (x̅ = 3.96 ลาดับที่ 2 พบว่า มาก) ข้อมูลที่
เผยแพร่มคี วามถูกต้อง ไม่มกี ารบิดเบือนข่าวสาร (x̅ = 3.95 ลาดับที่ 3 พบว่า มาก) ตามลาดับ
1.3 ข้อเสนอแนะเพิม่ เติมเกีย่ วกับการพัฒนารูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของ
การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคเขต 2
ในการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามครัง้ นี้ ผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม
เกีย่ วกับการพัฒนารูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของ การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคเขต 2 แบ่งตาม
ประเด็นต่างๆ ได้ดงั นี้
1. ประเด็นด้านการกระจายอานาจ ควรให้ผูบ้ ริหารระดับผูจ้ ดั การ มีอานาจในการบริหารงาน
และอนุมตั งิ บมากขึน้ เพือ่ ความสะดวก รวดเร็วของลูกค้าทีม่ าติดต่อ
2. ประเด็นด้านความโปร่งใสซึ่งถือเป็ นประเด็นหลักในการบริหาร ผูบ้ ริหารต้องยึดหลักการนี้
เป็ นหลัก เพือ่ เป็ นแบบอย่างทีด่ ใี ห้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาได้ยดึ ถือเป็ นแบบอย่าง
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3. ประเด็นด้านคุ ณธรรม ควรรณรงค์ด้านจิตสานึ กรักองค์กร และหน้ าที่รบั ผิด ชอบให้ก ับ
พนักงาน เพื่อให้พนักงานเกิดความตระหนักรักในอาชีพของตน และทุ่มเททางานให้การไฟฟ้ าอย่างเต็ม
ความสามารถ ซึง่ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คอื พนักงานจะต้องมีความมุง่ มันอุ
่ ทศิ ตนต่อองค์กรหรือต่อวิชาชีพของตน
4. ประเด็นด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เมื่อมีนวัตกรรมใหม่ตอ้ งมีการอบรม
และติดตามผลการใช้งาน รวมทัง้ ขัน้ ตอนสาคัญๆ ในการให้คาแนะนา เพื่อให้ผู้ใช้ไฟได้รบั ข้อมูลที่ถูกต้อง
รวดเร็ว ชัดเจน และเกิดความเชื่อมันในการไฟฟ้
่
า
5. ประเด็นด้านความโปร่งใส ต้องปลูกฝั งหลักความโปร่งใส และพร้อมรับการตรวจสอบใน
การปฏิบตั ใิ ห้กบั พนักงานทุกระดับ
6. ประเด็นการมีส่วนร่วม ควรมีการจัดเสวนาระหว่างการไฟฟ้ า ผู้ ใช้ไฟรายใหญ่ และผูใ้ ช้ไฟ
ทัวไป
่ เพื่อรับฟั งความคิดเห็น ความต้องการ และความพึงพอใจในการทางานทีม่ ตี ่อการไฟฟ้ า เพื่อนาข้อมูล
มาวางแผน และปรับปรุงการให้บริการ
7. ประเด็นด้านความคุ้มค่า ผู้บริหารการไฟฟ้ าต้องบริหารงานโดยคานึงถึงประโยชน์ และ
ความคุม้ ค่าทัง้ ในการลงทุน คุณภาพการบริการ และการพัฒนาองค์กรให้ยงยื
ั ่ นเป็ นหลัก
2. ผลการวิ จยั จากการสัมภาษณ์ เชิ งลึก
2.1 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อรับความคิดเห็นจากทัง้ หมดจานวน 15 ท่าน ประกอบด้วย
ผูบ้ ริหาร พนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคเขต 2 ผูเ้ ชี่ยวชาญ และผู้ใช้ไฟ ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ม ี
ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันดังนี้
2.1.1 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เป็ นการบริหารระบบการบริหารจัดการทีด่ ี เพื่อ
นาองค์กรไปสู่เป้ าหมายความสาเร็จอย่างแท้จริง และเกิดประโยชน์ สูงสุดทัง้ องค์กรภาครัฐ เอกชน และ
รัฐวิสาหกิจ โดยการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคเขต 2 มุง่ เน้นการบริหารงาน
ด้วยความสุจริต และโปร่งใสและการชักจูง ตลอดจนการลงโทษ เอาผิดหากเกิดกรณีของการทุจริตคอร์รปั ชัน่
ในองค์กร
2.1.2 โครงการและนโยบายที่มุ่งเน้นให้เห็นถึงการยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างเป็ นรูปธรรม
เป็ นนโยบายทีม่ คี ุณค่า และเป็ นประโยชน์ต่อประชาชน โดยทีก่ ารไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคเขต 2 มีการวางแผนเพื่อ
เตรียมรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ที่จะมีการลงทุนในธุรกิจต่างๆ โดยการมุ่งเตรียมความพร้อมในด้าน
กระบวนการทางานที่รดั กุม ตระหนักในหน้ าที่รบั ผิดชอบ และมีค วามโปร่งใส ซึ่งถือเป็ นหลักการในการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล อีกทัง้ เปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้มสี ว่ นร่วมในการตรวจสอบการทางานของ
รัฐวิสาหกิจได้ตามหลักการหนึ่งของหลักธรรมาภิบาล
2.1.3 การวางแนวทางเพื่อหาองค์ประกอบและตัวบ่งชีธ้ รรมาภิบาลในการบริหารงานของ
การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคเขต 2 ควรมีการบริหารงานให้สอดคล้องกับหลักการของธรรมาภิบาลทัง้ 6 ประการ
ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วม และหลัก
ความคุม้ ค่า
2.1.4 ควรมีองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลเพิม่ ขึน้ มาเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ปั จจุบนั ซึง่ ได้แก่ การกระจายอานาจ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการอานวยความสะดวกให้แก่ลกู ค้าหรือผูใ้ ช้ไฟทัง้ ผูใ้ ช้ไฟรายใหญ่และรายย่อย
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เมื่อได้ข้อมูลที่จะยืนยันองค์ประกอบหลักธรรมาภิบาลเดิมและองค์ประกอบเพิม่ เติมแล้ว
ผูว้ จิ ยั จัดทาเป็ นรูปแบบ โดยมีองค์ประกอบหลัก 8 องค์ประกอบด้วยกัน ได้แก่
1. หลักนิตธิ รรม (Rule of Law)
หลักนิตธิ รรม หมายถึง การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ โดยถือว่า
เป็ นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอาเภอใจ หรืออานาจของ ตัวบุคคล จะต้องคานึงถึงความเป็ นธรรม
และความยุตธิ รรม รวมทัง้ มีความรัดกุมและ รวดเร็วด้วย นอกจากนี้ผเู้ กี่ยวข้องต้องสามารถดูขอ้ มูลเกี่ยวกับ
หน้าทีห่ รือขัน้ ตอนการดาเนินงานของหน่วยงานได้เสมอ
2. หลักคุณธรรม (Morality)
หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมันในความถู
่
กต้อง ดีงาม การส่งเสริม ให้บุคลากรพัฒนา
ตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ วินัย ประกอบอาชีพสุจริต
เป็ นนิ สยั และมีระบบและกลไกในการบริหาทรัพยากรบุค คล เพื่อพัฒนาและธารงไว้ให้พนักงานไฟฟ้ ามี
คุณภาพ มีความมุง่ มันอุ
่ ทศิ ตน มีจติ อาสา
3. หลักความโปร่งใส (Transparency)
หลักความโปร่งใส หมายถึง ความโปร่งใส พอเทียบได้ว่ามีความหมาย ตรงข้าม หรือ
เกือบตรงข้าม กับการทุจริตคอร์รปั ชัน่ โดยที่เรื่องทุจริตคอร์รปั ชันให้
่ มคี วามหมายในเชิงลบ และความน่ า
สะพรึงกลัวแฝงอยู่ ความโปร่งใสเป็ นคาศัพท์ทใ่ี ห้แง่มุมในเชิงบวก และให้ความสนใจในเชิงสงบสุข ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและเข้าใจง่าย มีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องอย่างชัดเจน
และมีการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างโปร่งใสผ่านช่องทางต่างๆ
4. หลักการกระจายอานาจ (Decentralization)
หลักการกระจายอานาจ หมายถึง การถ่ายโอนอานาจ การตัดสินใจ ทรัพยากร และ
ภารกิจ จากส่ว นราชการส่ว นกลางให้แ ก่ ห น่ ว ยการปกครองอื่น (ราชการบริห ารส่ว นท้อ งถิ่น ) และภาค
ประชาชนดาเนินการแทนโดยมีอสิ ระตามสมควร รวมถึงการมอบอานาจ และความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการดาเนินการให้แก่บุคลากร ในการจัดซือ้ จัดจ้าง โดยมุง่ เน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อ
ผูร้ บั บริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุง กระบวนการ และเพิม่ ผลิตภาพ เพื่อผลการดาเนินงานที่ดี
ของส่วนราชการ จะเห็นได้วา่ การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค ได้มกี ารดาเนินการในเรือ่ งนี้อย่างจริงจัง
5. หลักการมีสว่ นร่วม (Participation)
หลักการมีสว่ นร่วม หมายถึง การให้โอกาสให้บุคลากรหรือผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องเข้ามามีสว่ น
ร่วมทางการบริหารจัดการเกีย่ วกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เช่น เป็ นคณะกรรมการ คณะอนุ กรรมการ และ/
หรือ คณะทางานโดยให้ข้อมูล ความคิดเห็น แนะนา ปรึกษา ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบตั ิมกี ารประสาน
สัมพันธ์ และยังมีการทางานเป็ นทีม และสร้างเครือข่ายในการทางาน
6. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility)
หลักความรับผิด ชอบ หมายถึง การตระหนัก ในสิท ธิแ ละหน้ าที่ มีจิต สานึ กในความ
รับผิดชอบต่อสังคม การตัดสินใจกระทาการใดๆ ต้องกระทาโดยมีพนั ธะ ความรับผิดชอบต่อสาธารณะหรือผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสียกับหน่ วยงานนัน้ และกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทานัน้ และผู้ว่าการการไฟฟ้ าส่วน
ภูมภิ าค ได้มอบนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ดังนี้
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การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค (กฟภ.) ตระหนักถึงความสาคัญของการเป็ นองค์กรแห่งความยังยื
่ น
ที่ม ีก ารแสดงความรับ ผิด ชอบต่ อสัง คมและสิ่งแวดล้อมเป็ นพื้น ฐานของการด าเนิ น งานตามภารกิจ เพื่อ
ตอบสนองต่อทิศทางดังกล่าว กฟภ. จึงมุง่ พัฒนาการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
(Corporate Social Responsibility: CSR) ของ กฟภ. ให้มมี าตรฐานเทียบเท่ากับกรอบหลักการสากลของ
International Organization for Standardization หรือ ISO 26000 โดยกาหนดเป็ นนโยบายด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมทีม่ สี าระสาคัญ ดังนี้
6.1 มุง่ มันรั
่ บผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม โดยยึดหลักการพืน้ ฐานทีด่ ี 7 ด้าน ได้แก่
ความรับผิดชอบ ความโปร่งใส การปฏิบตั อิ ย่างมีจริยธรรม การเคารพต่อผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
การเคารพต่อหลักนิตธิ รรม การเคารพต่อการปฏิบตั ติ ามแนวทางของสากล และการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
6.2 เสริมสร้างกระบวนการและโครงสร้างพืน้ ฐาน เพื่อทาให้คณะกรรมการ การไฟฟ้ า
ส่วนภูมภิ าค และผูบ้ ริหารกากับดูแลการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมขององค์กรได้อย่าง
เป็ นระบบ ครบถ้วนทัง้ กาหนดทิศทาง การกากับดูแลการดาเนินงาน และติดตามเพื่อขับเคลื่อนผลสาเร็จได้
ตามเป้ าหมายทีก่ าหนด
6.3 สนับสนุ นให้บุคลากรทุกระดับขององค์กรมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึง
ความสาคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมในการทางานประจาวัน
6.4 ให้ความสาคัญกับการปฏิบตั ติ ่อบุคลากรขององค์กรด้วยด้วยความเป็ นธรรม และ
ตอบสนองต่อความคาดหวังของบุคลากรอย่างเป็ นเลิศ ทัง้ ด้านการจ้างงาน สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั งิ าน
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน รวมถึงการพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะความรูค้ วามสามารถ
ของบุคลากร
6.5 พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ การปฏิบตั งิ านของการไฟฟ้ าส่วนภู มภิ าค ตลอดห่วงโซ่
อุปทาน ที่นาไปสู่การป้ องกันรักษา อนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมให้มคี วามยังยื
่ นให้บริการ
พลังงานไฟฟ้ าอย่างมีประสิทธิภาพ จัดทาสานักงานสีเขียว (Green Office) และพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรกั ษ์พลังงาน
6.6 มุง่ เน้นและส่งเสริมการปฏิบตั ิดว้ ยความโปร่งใสและเป็ นธรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ต่อต้านทุจริต มีสว่ นร่วมทางการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ และแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
6.7 ยึดมันแนวทางความรั
่
บผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค โดยครอบคลุมการตลาดอย่างเป็ น
ธรรม คานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค ให้ขอ้ มูลสารสนเทศทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วน ทันกาล และ
มุง่ เน้นให้เกิดการบริโภคทีย่ งยื
ั่ น
6.8 เสริมสร้างการมีสว่ นร่วมพัฒนาชุมชนทัง้ ทีอ่ ยู่รอบพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านของการไฟฟ้ า
ส่วนภูมภิ าค และชุมชนที่สาคัญให้มคี วามเข้มแข็งทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อม ด้วยการบริหาร
จัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพและนาไปสูผ่ ลสาเร็จอย่างยังยื
่ น
ความสาคัญในด้าน CSR ทีผ่ ่านมา การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคจัดทาโครงการต่างๆ ทีเ่ ข้าถึง
ใส่ใจสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม อาทิ โครงการ PEA รวมใจประชารัฐ รักษ์น้ า สร้างฝาย 65 ฝาย โดย
ร่วมกับมูลนิธอิ ุกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และชุมชนในพืน้ ที่ สร้างฝายชะลอน้ าด้วยการนาวัสดุคอนกรีตที่
ชารุด เช่น เสาไฟฟ้ า เสาตอม่อ มาเป็ นวัสดุในการสร้างฝาย พร้อมต่อยอดฝายเดิม เพื่อความยังยื
่ นอีก 10
ฝาย มีการติดตัง้ โซลาร์ปัม๊ และท่อลาเลียงน้า เพือ่ ให้ชุมชนและเกษตรกรสามารถนาน้ าไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
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เพียงพอ รวมถึงโครงการเยาวชนกับการอนุ รกั ษ์พลังงาน ที่เป็ นความร่วมมือระหว่าง 3 การไฟฟ้ า มุ่งสร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานไฟฟ้ าแก่เยาวชนตัง้ แต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า สร้างจิตสานึกที่ดี ก่อให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้ าอย่างรูค้ ุณค่าและปลอดภัย โครงการชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA โดยให้
พนักงานที่มคี วามเชี่ยวชาญในด้านระบบไฟฟ้ า เข้าไปดูแลแก้ไข ปรับปรุงบารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้ าให้กบั
ชุมชนโดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ย โครงการทาบ้านปลา/ปะการังเทียม โดยใช้วสั ดุทเ่ี หลือใช้ของการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค
เป็ นการอนุรกั ษ์ฟ้ื นฟูให้ปลามาหลบวางไข่ได้อย่างสมบูรณ์
7. หลักความคุม้ ค่า (Cost – effectiveness)
หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มจี ากัด เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด ใช้วสั ดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ ยงยื
ั ่ น อีกทัง้ พนักงานไฟฟ้ าสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศได้ตลอดเวลา
นอกจากนี้ยงั มีระบบสื่อสารภายในที่ทาให้พนักงานไฟฟ้ าในองค์กรเข้าใจวัตถุประสงค์ไปในทิศทางเดียวกัน
เพือ่ นาไปสูก่ ารบรรลุผลวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
8. หลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (Appropriate Technology Application)
หลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม หมายถึง การนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
อานวยความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้ไฟ เพือ่ ให้ประชาชนสามารถรับบริการจากการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคเขต 2 ในด้าน
ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วช่วยประหยัดเวลา และลดขัน้ ตอนในการติดต่อด้านต่าง ๆ ในยุค Thailand 4.0 การ
ดาเนินงานของทุกองค์กรจะต้องมีการผสมผสานนวัตกรรมและเทคโนโลยีควบคู่กนั ไปการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค
ดาเนินงานโดยใช้เทคโนโลยีเป็ นตัวขับเคลื่อนผสานกับความคิดสร้างสรรค์ พร้อมกับพัฒนาบุคลากรให้รองรับ
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคได้เริม่ ต้นโครงการที่นาเทคโนโลยีใหม่มาช่วยให้เกิดนวัตกรรม
ควบคู่กบั การใส่ใจสิง่ แวดล้อมมาก่อนหน้านี้ เช่น โครงการ EV Charging Station เป็ นโครงการนาร่อง
ให้บริการสถานีชาร์จไฟฟ้ าให้ก บั รถยนต์ไฟฟ้ า เริม่ ติดตัง้ ครั ง้ แรกในส่วนภูมภิ าคที่อาเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปสูเ่ มืองใหญ่และแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ าคัญด้วยเทคโนโลยีทเ่ี ป็ นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้อม พัฒนาคนด้วยนวัตกรรม พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี
2. การรับรองรูปแบบการบริ หารงานโดยยึดหลักธรรมาภิ บาลของการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
เขต 2
การรับรองรูปแบบธรรมาภิบาลในการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้ าส่วน
ภูมภิ าคเขต 2 ผูว้ จิ ยั ได้นาเสนอผูท้ ่เี ข้าร่วมสนทนากลุ่ม 12 ท่าน ประกอบด้วย ผูบ้ ริหาร ผูน้ าชุมชน ผูใ้ ช้ไฟ
และผูเ้ ชีย่ วชาญ เพือ่ ให้คาแนะนาและรับรองรูปแบบดังกล่าว โดยดาเนินการสนทนากลุม่ 2 ครัง้ ดังนี้
2.1 การสนทนากลุ่มครัง้ ที่ 1 เป็ นการสนทนากลุ่มภายใต้หวั ข้อเรื่อง “การพัฒนารูปแบบใน
การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคเขต 2” ผูเ้ ข้าร่วมสนทนาทัง้ จากภายในและ
ภายนอกองค์กร จานวน 12 ท่าน ประกอบด้วย ผู้บ ริหาร ผู้นาชุมชน ผู้ใช้ไฟ และผู้เชี่ยวชาญ มีความเห็น
สอดคล้องกับรูปแบบทีน่ าเสนอทัง้ 8 องค์ประกอบ และได้เสนอความเห็นเพิม่ เติมเกีย่ วกับความรับผิดชอบต่อ
สัง คมและสิ่ง แวดล้อ ม ซึ่ง ผู้ส นทนาทุ ก ท่ า นต่ า งเห็น ความส าคัญ ในเรื่อ งความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมและ
สิง่ แวดล้อมนี้ โดยตระหนักถึงความสาคัญของชุมชนและสิง่ แวดล้อมที่อยู่โดยรอบองค์กร และจะต้องให้การ
ช่วยเหลือและตอบแทนประชาชนที่เป็ นลูกค้า หรือผูท้ ่อี าจได้รบั ผลกระทบจากการดาเนินงานของการไฟฟ้ า
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ดูแล ฟื้ นฟู และอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมโดยรอบ บารุงรักษาและแบ่งปั นทรัพยากรให้ชุมชนร่วมกันใช้ ซึ่ งในการนี้
การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการเป็ นองค์กรแห่งความยังยื
่ นที่มกี ารแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม เป็ นพืน้ ฐานของการดาเนินการตามภารกิจการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค จึงมุ่ง
พัฒนาการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม (Corporate Social Responsibility:
CSR) ของการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคเป็ นนโยบายของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อมนี้ ก็นบั เป็ นด้านทีส่ าคัญทีส่ ดุ ด้านหนึ่งของหลักความรับผิดชอบ (Responsibility)
2.2 การจัดสนทนากลุ่มครัง้ ที่ 2 ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมสนทนาทัง้ ภายในและภายนอกการ
ไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค จานวน 12 ท่าน ประกอบด้วย ผูบ้ ริหาร ผูน้ าชุมชน ผูใ้ ช้ไฟ และผูเ้ ชีย่ วชาญ เพื่อพิจารณา
แก้ไขปรับปรุงและรับรองรูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคเขต 2 ที่
สมบูรณ์ และการนาไปใช้งานจริงในการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคเขต 2 ผลการสนทนากลุ่ม ก็คอื ผู้เข้าร่วมการ
สนทนากลุ่มทุกท่านต่างมีความเห็นสอดคล้องในความสาคัญและคุณค่าของรูปแบบทีไ่ ด้รว่ มกันอภิปราย โดย
เห็นว่า งานวิจยั นี้เป็ นงานระดับประเทศทีก่ ารไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคทัวประเทศจะได้
่
นาไปใช้ เนื่องจากรูปแบบมี
ความครอบคลุม เรื่องต่างๆ อย่างรอบด้าน โดยรูปแบบทีผ่ ่านการรับรองแล้วนัน้ มี 8 องค์ประกอบด้วยกัน คือ
1) หลักนิตธิ รรม (Rule of Law) 2) หลักคุณธรรม (Morality) 3) หลักความโปร่งใส (Transparency) 4)
หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) 5) หลักการมีสว่ นร่วม (Participation) 6) หลักความรับผิดชอบ
(Responsibility) 7) หลักความคุม้ ค่า (Cost – effectiveness) และ 8) หลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม (Appropriate Technology Application) โดยองค์ประกอบทัง้ 8 องค์ประกอบสามารถเขียนเป็ น
รูปแบบได้ดงั นี้
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ภาพประกอบที่ 1: รูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคเขต 2

การอภิ ปรายผล
จากการวิจยั เรื่อง การพัฒนารูปแบบธรรมาภิบาลในการบริห ารงานของการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคเขต 2
ครัง้ นี้ สามารถนามาอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. สภาพการณ์ ในปั จจุบนั ของการบริ หารงานโดยยึดหลักธรรมาภิ บาลของการไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาคเขต 2
1.1 จากผลการวิจยั ที่ พบว่า ในประเด็นหลักการมีสว่ นร่วมทีต่ อ้ งมีการมีการประสานสัมพันธ์
ทางานเป็ นทีม และสร้างเครือข่ายในการทางาน และการให้โอกาสให้บุคลากรหรือผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้องเข้ามามี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ เช่น เป็ นคณะกรรมการ คณะอนุ กรรมการ และ/หรือ คณะทางานโดยให้
ข้อมูล ความคิดเห็น แนะนา ปรึกษา ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบตั ิ มีการประสานสัมพันธ์ และมีการทางานเป็ น
ทีม และสร้างเครือข่ายในการทางานนัน้ สอดคล้องกับ ดายานานดาน6 ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่อง การปฏิบตั ิ
หลักการธรรมาภิบาลเพือ่ การดาเนินงานทีด่ ขี น้ึ ขององค์กรต่าง ๆ ในชุมชน พบว่า การมีสว่ นร่วมอย่างแข็งขัน
ของบรรดาสมาชิกองค์กรต่างๆ ในชุมชนก่อให้เกิดการตื่นตัว ซึ่งเป็ นสิง่ ที่สาคัญมากในอันที่จะสร้างสานึก
รับผิดชอบ (Sense of Responsibility) ในหมูค่ ณะกรรมการและบุคลากรขององค์กร นอกจากนี้ในประเด็นการ
มีส่วนร่วมยังสอดคล้องกับดุซซานมาน 7 ที่ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่องธรรมาภิบาลใน
โครงการพัฒนาชนบทในบังกลาเทศ โดยผูว้ จิ ยั ได้ พบว่า องค์กรพัฒนาระหว่างประเทศและประเทศกาลัง
พัฒนาต้องการการมีสว่ นร่วมของประชาชนในธรรมาภิบาลในองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ เพื่อให้ผลดีทส่ี ุด
จากการดาเนินโครงการพัฒนาชนบทต่างๆ ในการนี้รฐั บาลบังกลาเทศจะต้องกระจายอานาจ ปฏิรูป และมี
มาตรการยกเลิกกฎระเบียบต่างๆ ที่เป็ นอุปสรรคขัดขวาง มิให้องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ และประชาชน
ดาเนินการตามโครงการพัฒนาชนบทต่างๆ ซึ่งมีงานวิจยั เป็ นจานวนมากยืนยันว่า ประชาชนไม่สามารถเข้า
ไปมีสว่ นร่วมในกิจการต่างๆ รวมทัง้ มีสว่ นร่วมในโครงการพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิน่ ซึง่ สาเหตุ
สาคัญประการหนึ่งก็คอื ระบบราชการและนักการเมือง
1.2 จากผลการวิจยั ที่พบว่า ประเด็นหลักนิติธรรมหรือการยึดหลักกฎหมายซึ่งเป็ นหลักการที่
สาคัญอีกประการหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลนัน้ สอดคล้องกับ ประพนธ์ จิตตะปุตตะ 8 ที่ได้ทาการศึกษาเรื่อง
ธรรมาภิบาล และประสิทธิผลของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในอุตสาหกรรมการบินพลเรือน ผลการศึกษา
พบว่า บริษทั การบินไทย นาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารและผูบ้ ริหาร
ภายใน พบว่า ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยรวมสูงสุด คือ หลักนิติธรรม รองลงมา คือ หลักความโปร่งใส และ
ระดับ ต่ า สุ ด คือ หลัก การมีส่ว นร่ว ม บริษัท ท่ า อากาศยานไทย ซึ่ง ได้น าหลัก ธรรมาภิบ าลมาใช้ใ นการ
6

R. Dayanandan, “Good Governance Practice for Better Performance of Community Organizations –
Myths and Realities!!”, Journal of Power, Politics & Governance, Vol. 1 No. 1: 10 – 26.
7
Wahe Duzzama, "Value of people's participation for good governance in developing countries",
Transforming Government: People, Process and Policy, Vol. 4 Issue: 4: 386 - 402.
8
ประพนธ์ จิตตะปุตตะ, “ธรรมาภิบาลและประสิทธิผลของคณะกรรมการบริหารรัฐวิสาหกิจในอุตสาหกรรมการบิน
พลเรือน”, วารสารวิ ชาการมหาวิ ทยาลัยอีสเทิ รน์ เอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปี ท่ี 4 ฉบับที่ 2 (2555).
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บริหารงานของคณะกรรมการบริหารและผูบ้ ริหารภายในเช่นกัน พบว่า ระดับความคิดเห็นเฉลีย่ รวมสูงสุด คือ
หลักนิตธิ รรม รองลงมา คือ หลักความรับผิดชอบ และระดับต่าสุด คือ หลักความคุม้ ค่า นอกจากนี้ บริษทั วิทยุ
การบิน ไทย และสถาบัน การบิน พลเรือ น ซึ่ ง น าหลัก ธรรมาภิ บ าลมาใช้ ใ นการบริห ารงานของคณะ
กรรมการบริหารและผู้บริหารภายในด้วยนัน้ พบว่า ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยรวมสูงสุด คือ หลักนิติธรรม
รองลงมา คือ หลักคุณธรรม และระดับต่าสุด คือ หลักการมีสว่ นร่วม
1.3 จากผลการวิจยั ทีพ่ บว่า หลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เป็ นการนาเทคโนโลยี
เข้ามาช่วยอานวยความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้ไฟ เพื่อให้ประชาชนสามารถรับบริการจากการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค
เขต 2 ในด้านต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วช่วยประหยัดเวลา และลดขัน้ ตอนในการติดต่อด้านต่างๆ นัน้ สอดคล้อง
กับ ซาลาม 9 ที่ได้ศึกษาเรื่อง ธรรมาภิบาลของการให้บริการประชาชนผ่านศูนย์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (eservice centres) ของบังกลาเทศ ซึง่ ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ประเมินธรรมาภิบาลโดยกาหนดตัวชีว้ ดั คือ
การให้คาปรึกษาประชาชนเรื่องทางเลือกต่างๆ ด้วยความสุภาพอ่อนน้อม การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ
อย่างตรงไปตรงมา การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ความโปร่งใส ความสะดวกในการติดต่อ การตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน การยึดหลักกฎหมาย และการมีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า การให้บริการ
ประชาชนผ่านศูนย์ระบบอิเล็กทรอนิกส์มธี รรมาภิบาลอยู่ในระดับสูง และมีผลในทางบวกต่อความพึ งพอใจ
ของประชาชน
2. รูปแบบการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิ บาลของการไฟฟ้ าสวนภูมิภาคเขต 2
2.1 จากผลการวิจยั ที่พบประเด็นใหม่เรื่อง การความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม เป็ น
การตระหนักถึงความสาคัญของชุมชนและสิง่ แวดล้อมที่อยู่โดยรอบองค์กร ซึ่งในประเด็นนี้ การไฟฟ้ าส่วน
ภูมภิ าคเขต 2 ได้ให้การช่วยเหลือและตอบแทนประชาชนที่เป็ นลูกค้า หรือผูท้ ่อี าจได้รบั ผลกระทบจากการ
ดาเนินงานของการไฟฟ้ า ดูแล ฟื้ นฟู และอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมโดยรอบ บารุงรักษาและแบ่งปั นทรัพยากรให้
ชุมชนได้ใช้และกระบวนการของหลักการข้อนี้ตอ้ งผ่านการประชาพิจ ารณ์หรือประชามติร่วมกับประชาชนใน
การทาโครงการต่างๆ ด้วยนัน้ สอดคล้องกับ อีบรังก้า10 ที่ได้ศกึ ษาเรื่อง การใช้ประชามติเป็ นเครื่องมือของ
ธรรมาภิบาลในประเทศกาลังพัฒ นา โดยผู้วิจยั กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติ กองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (IMF) และธนาคารโลก (World Bank) ได้ยนื ยันว่า ธรรมาภิบาลโดยประเทศทีก่ าลังพัฒนานัน้
ก่อให้เกิดการพัฒนาและทัง้ องค์การสหประชาชาติและกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้เลือกธรรมาภิบาล
เป็ นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ทใ่ี ช้สาหรับการให้ประเทศกาลังพัฒนากูย้ มื เงิน รวมทัง้ การให้การอนุ มตั ใิ นเรื่องอื่นๆ
และในการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ต้องการที่จะประเมินว่า ประชามติสามารถนาไปใช้เป็ นเครื่องมือของธรรมาภิ
บาลหรือไม่ โดยผู้วจิ ยั ได้ศกึ ษาเปรียบเทียบประชาธิปไตยโดยตรง (Direct Democracy) ในประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งผูว้ จิ ยั กล่าวว่า ประเทศดังกล่าวได้ใช้ประชามติเป็ นเครื่องมือของธรรมาภิบาลมายาวนาน
กว่าประเทศอื่นๆ และนาผลการศึกษาไปเปรียบเทียบกับประเทศบราซิล และประเทศกาลังพัฒนาหลาย
ประเทศ ซึง่ ผลการศึกษาแสดงว่า การให้ประชาชนมีสว่ นร่วมทางการเมืองโดยตรง โดยการแสดงประชามติใน
9

Mohammad Abdul Salam, E-governance for good governance through public service delivery: an
assessment of district e-service centres in Bangladesh, (Bangladesh: BRAC University, 2013).
10
Ifiok Okon Ibanga, Using referendums as a tool of good governance in the developing world,
(Oregon: University of Oregon, 2007)
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เรือ่ งต่างๆ นัน้ ช่วยให้การดาเนินการต่างๆ ของรัฐบาลมีความถูกต้อง ชอบธรรม กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คอื รัฐบาล
ของประเทศนัน้ ๆ มีธรรมาภิบาลในการปกครองประเทศ
นอกจากนี้ การที่การไฟฟ้ า ส่ว นภูม ิภาคเขต 2 ยึด หลักการความรับ ผิด ชอบต่อ สัง คมและ
สิง่ แวดล้อม โดยการตระหนักถึงความสาคัญของชุม ชนและสิง่ แวดล้อ มที่อยู่โดยรอบองค์กร และให้การ
ช่วยเหลือประชาชนทีเ่ ป็ นลูกค้า หรือผูท้ อ่ี าจได้รบั ผลกระทบจากการดาเนินงานของการไฟฟ้ า ตลอดจนดูแล
ฟื้ นฟูและอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมโดยรอบนัน้ สอดคล้องกับ วีระชัย ศิรพิ านิช11 ซึง่ ได้ทาการศึกษา การพัฒนาระบบ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลในภาคอีสาน ผลการศึกษาพบว่า สภาพปั จจุบนั
และปั ญหาของระบบบริหารองค์การบริห ารส่วนตาบลตามหลักธรรมาภิบาลในภาคอีสาน พบว่า สภาพ
ปั จจุบนั ด้านเศรษฐกิจมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุ นงบประมาณในการจัดกลุ่มอาชีพ เพื่อเพิม่ รายได้
ให้กบั ประชาชนในเขตพืน้ ที่จดั ตัง้ โครงการจัดอบรมให้ความรูแ้ ละฝึ กวิชาชีพให้กบั กลุ่มอาชีพต่างๆ ส่งเสริม
การสร้างงานสร้างรายได้ ด้านสังคมมีการส่งเสริมสนับสนุ นงบประมาณในด้านการศึกษาของประชาชน โดย
ให้ทุนสนับสนุ นจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวัน ส่งเสริมสนับสนุ นงบประมาณสังคม
สงเคราะห์แก่ผสู้ งู อายุและพิการ จัดโครงการอบรมให้กบั กลุ่มอาชีพและกลุ่มอื่น ๆ สนับสนุ นการแข่งขันกีฬา
ต่อต้านยาเสพติดให้ความช่วยเหลือในงานฌาปนกิจของราษฎรในพืน้ ทีท่ ุกหมูบ่ า้ น และอุดหนุ นงบประมาณใน
การฝึ กอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครป้ องกันฝ่ ายพลเรือน เป็ นต้น ด้านวัฒนธรรมมีการส่งเสริมสนับสนุ น
งบประมาณในการจัดกิจ กรรมเกี่ยวกับประเพณีท้องถิ่นสาคัญๆ ตลอดจนมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการดูแล
รักษาสิง่ แวดล้อม การกวดขันแหล่งอบายมุข และการบรรเทาสาธารณภัย
2.2 จากการประเมินรูปแบบทาให้ได้ประเด็นรูปแบบที่สมบูรณ์อกี ประเด็น พบว่า หลักความ
มุ่งมันอุ
่ ทศิ ตน ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกับความรับผิดชอบ แต่มคี วามหมายทีล่ กึ กว่า กล่าวคือ การมีความ
มุ่งมันอุ
่ ทศิ ตนนัน้ เป็ นการมุ่งมันอุ
่ ทศิ ตนปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้บรรลุผลตามเป้ าหมายเกินกว่าทีก่ าหนดไว้ เป็ นการ
ตอบสนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ โดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็ นทีต่ งั ้ ซึง่ ความมุง่ มันอุ
่ ทศิ ตน
12
นัน้ ก็เป็ นส่วนหนึ่งของหลักคุณธรรม สอดคล้อง เทสเซมา และคณะ ทีไ่ ด้ศกึ ษาธรรมาภิบาลทีด่ ใี นการบริหาร
จัดการทีด่ นิ ในเมืองแชมบู (Shambu Town) รัฐโอโรเนีย ประเทศเอธิโอเปี ย โดยใช้ตวั ชีว้ ดั ในการประเมินการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดดี งั กล่าว 5 ด้าน คือ การมีส่วนร่วม (Participation) ความโปร่งใส
(Transparency) การตรวจสอบได้ (Accountability) ความเสมอภาค (Eqiity) ประสิทธิผล (Effectiveness)
และประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการศึกษาดังกล่าวนี้ ผู้วจิ ยั พบว่า เมืองแชมบู รัฐโอโรเนีย ประเทศ
เอธิโอเปี ย ยังขาดการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะเจ้าพนักงานและลูกจ้างของเทศบาล
เมืองดังกล่าวขาดสานึกรับผิดชอบ เฉื่อยชา ขาดการตอบสนองที่ดตี ่อผู้มาติดต่อเรื่องที่ดนิ แต่ทุ่มเทความ
สนใจ เอาใจใส่ไปยังนักการเมืองท้องถิน่ ทีเ่ ป็ นผูบ้ งั คับบัญชาโดยคอยประจบเอาใจเจ้านาย เพื่อรักษาตาแหน่ง
หน้าที่หรือเพื่อการได้รบั เลื่อนตาแหน่ งให้สงู ขึน้ แทนที่จะสนใจทาการงานเพื่อที่จะแก้ไขปั ญหาประชาชนใน
ท้องถิน่ หรือผูท้ ม่ี าติดต่อ นอกจากนี้ ยังมีปัญหาการบริหารจัดการทีด่ นิ ในด้านอื่น ๆ เป็ นต้นว่า การขาดแคลน
11

วีระชัย ศิรพิ านิช, “องค์การบริหารส่วนตาบล: การพัฒนาระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในภาคอีสาน”,
วิ ทยานิ พนธ์ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิ ต, (คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม), 2556.
12
Dinka Tessema et.al., “An Assessment of the Challenges and Prospects of Good Urban Governance
Practice in the Land Administration System: Case of Shambu Town, Oromia Region, Ethiopia”, Journal of Good
Governance and Sustainable Development in Africa (JGGSDA), Vol. 3 No 3: 20 – 31.
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งบประมาณและทรัพยากรบุคคล การขาดศักยภาพของสถาบัน (Institutional Capacity) ในอันทีจ่ ะรับมือกับ
ปั ญหาที่ทา้ ทายสาคัญๆ ซึ่งแนวทางแก้ปัญหาในเรื่องนี้ ผูว้ จิ ยั ได้เสนอแนะว่า จะต้องทาให้การมีส่วนร่วมใน
ท้องถิน่ มีมากขึน้ เพิม่ พูนศักยภาพของสถาบันและองค์กร กระทาการให้มกี ารตรวจสอบได้ มีการให้บริการ
เรื่องที่ดิน ที่อยู่บนพื้นฐานความเสมอภาค มีการนาเอาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้จดั ทาบันทึกต่างๆ จัดตัง้
หน่ วยงานบริการด้านต่างๆ ทัง้ หมด ณ จุดเดียว จัดทามาตรฐานการบริการเพื่อให้บริการต่า งๆ ทัง้ หมดของ
หน่ วยงานที่ดูแลเรื่องที่ดนิ ได้มาตรฐาน และมีระบบการติดตามตรวจสอบที่คงเส้นคงวาและสม่ าเสมอ โดย
มุ่งเน้ นการแก้ไ ขปรับปรุงการบริห ารจัดการเรื่องที่ดิน ให้ม ีค วามทัน ยุค ทันสมัย และมีป ระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดซึ่งในการนี้เจ้าหน้าที่ ที่มสี ว่ นเกี่ยวข้องจะต้องมีความมุ่งมันอุ
่ ทศิ ตนให้ประชาชนมากกว่าที่
เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ขอ้ ค้นพบที่เป็ นประโยชน์และเป็ นองค์ความรูด้ า้ นการบริหารงานโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล และมีขอ้ เสนอแนะต่างๆ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการจัดการ
1.1 หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนาหลักการและนโยบายไปใช้ ควรมีม าตรการที่เป็ น
รูปธรรมในการทางานร่วมกับชุมชน มีระเบียบรองรับเมื่อต้องดาเนินโครงการกับชุมชน และกาหนดความ
รับผิดชอบทีต่ อ้ งดาเนินการเมือ่ เกิดข้อผิดพลาดต่างๆ นอกจากนี้จะต้องมีการจัดทาแผนช่วยเหลือและเยียวยา
ผูเ้ สียหาย ทัง้ พนักงานการไฟฟ้ าเองและประชาชนผู้ได้รบั ความเสียหายจากการปฏิบตั งิ าน การไฟฟ้ าส่วน
ภูมภิ าค ตระหนักถึงความสาคัญของการเป็ นองค์กรแห่งความยังยื
่ น ทีม่ กี ารแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่ง แวดล้อ มเป็ น พื้น ฐานของการด าเนิ น การตามภารกิจ การไฟฟ้ า ส่ว นภูม ิภ าคจึง มุ่ง มันพั
่ ฒ นาการ
ดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม โดยกาหนดเป็ นนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิง่ แวดล้อม
1.2 ควรให้ผบู้ ริหารและพนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เป็ นผูท้ ม่ี คี ุณธรรม มีความดีงามที่
ถูกปลูกฝั งในจิตใจ มีความกตัญญู ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวนิ ัย มีน้ าใจและเป็ นสุภาพชน จนเกิด
เป็ นจิตสานึกทีด่ ี รูผ้ ดิ ชอบชัวดี
่ เกรงกลัวต่อการกระทาความชัวต่
่ างๆ เมื่อเป็ นผูท้ ม่ี คี ุณธรรมแล้วจะทาให้เป็ น
ผูม้ จี ติ ใจดี คิดแต่สงิ่ ดี มีความมุง่ มันอุ
่ ทศิ ตนเพือ่ องค์กร เป็ นคุณธรรมประจาชีวติ
2. ข้อเสนอแนะเชิงการปฏิบตั ิ
2.1 ผู้บริหารควรนารูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้ าส่ วน
ภูมภิ าคเขต 2 ไปวางแผน และกาหนดเป็ นนโยบายขององค์กร และให้ความรูก้ บั พนักงานในองค์กรรับทราบ
ถึงรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ จากนัน้ ติดตามผลการปฏิบตั งิ านหลังจากมอบนโยบายไปแล้ว
2.2 ควรมีการนาเสนอขยายผลให้หน่ วยเหนือหรือหน่ วยงานผู้กากับดูแลได้ทราบข้อมูล
นโยบาย และเห็นถึงข้อดีของการบริหารงานตามรูปแบบที่ได้พฒ
ั นาขึน้ นี้ เพื่อผลักดันให้รูปแบบดังกล่าวถูก
นาเสนอไปยังหน่ วยงานบังคับบัญชาที่สูงขึ้นไป ซึ่งอาจจะนาไปสู่การพิจารณาร่างเป็ นนโยบายโดยรัฐบาล
ต่อไป
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3. ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครัง้ ต่อไป
เพื่อให้การวิจยั ได้มกี ารศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็ นประโยชน์ต่อหน่ วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และผูท้ ม่ี คี วามสนใจ จึงมีขอ้ เสนอแนะเพือ่ การวิจยั ในอนาคตดังนี้
3.1 ควรมีการศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบธรรมาภิบาลในการบริหารงานของหน่ วยงาน
อื่น ที่เ กี่ย วข้อ งกับการไฟฟ้ าส่วนภูม ิภาคเขต 2 เพื่อ ศึก ษารูป แบบการบริห ารงานตามหลัก ธรรมาภิบ าล
ดังกล่าวของหน่วยงานนัน้ ๆ
3.2 ควรมีการประเมินผลการใช้นโยบายรูปแบบธรรมาภิบาล ในการบริหารงานของการ
ไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคเขต 2 เป็ นระยะๆ เช่น มีการประเมินทุกๆ 1 ปี หรือทุกๆ 3 ปี เป็ นต้น
3.3 ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้หน่ วยงานอื่นได้รบั ทราบถึงรายละเอียดและประโยชน์ของ
รูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และผลักดันให้หน่ วยงานอื่น ๆ นารูปแบบนี้ไปประยุกต์ใช้ใน
การบริหารงานให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละหน่วยงานต่อไป
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