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บทที่  5 

สรุปผลการวิจัย  อภปิรายผล  และขอเสนอแนะ 

การวิจัยเร่ือง  การประเมินผลการบริหารงานกองคลังพัสดุ การไฟฟาสวนภูมิภาค 
สํานักงานใหญ  มีวัตถุประสงค  เพื่อศึกษาการประเมินผลการบริหารงานกองคลังพัสดุ การไฟฟา
สวนภูมิภาค สํานักงานใหญ  และเพื่อเปรียบเทียบการประเมินผลการบริหารงานกองคลังพัสดุ       
การไฟฟาสวนภูมิภาค ของพนักงาน  จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร  ที่ใชในการศึกษา  คือ พนักงานแผนกกองคลังพัสดุ การไฟฟาสวนภูมิภาค 

สํานักงานใหญ  จํานวน 175 คน 
กลุมตัวอยาง  คือ  พนักงานแผนกกองคลังพัสดุ การไฟฟาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ 

เลือกเปนกลุมตัวอยาง โดยการสุมตามสะดวก (purposive sampling) และขนาดของกลุมตัวอยางได
จากตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ Krejcie และ Morgan (1970, p. 608) ไดกลุมตัวอยาง
จํานวน 120 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถามที่สรางขึ้นโดยมีขั้นตอนตามลําดับ ดังนี้  
1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานวิจัยคร้ังนี้ 
2. การจัดทําโครงสรางของแบบสอบถาม ใหมีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงคของ   

การวิจัยคร้ังนี้  แบบสอบถามมี 2 สวน คือ 
2.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

อาชีพ ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน ตําแหนงงาน รายไดตอเดือน รวมจํานวน 7  ขอ 
2.2 กระประเมินผลการบริหารงานกองคลังพัสดุ  การไฟฟาสวนภูมิภาค  แบงออกเปน 

4 ดาน  คือ  ดานโครงสรางและระบบงาน  ดานความรูความสามารถ  ดานความพรอมของสถานที่ทํางาน  
และดานเทคโนโลยี  ลักษณะของแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของลิเคิรท 
(Likert)  จํานวน 28 ขอ 
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยขอความรวมมือจากกลุมตัวอยางที่ เปน

พนักงานแผนกกองคลังพัสดุ การไฟฟาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ ดวยวิธีสะดวก โดยนํา
แบบสอบถามไปแจกใหกลุมตัวอยางกรอกขอมูล จํานวน 120 คน และขอรับคืนแบบสอบถามดวย
ตนเอง  ไดแบบสอบถามคืนมา  จํานวน 120 ชุด  คิดเปนรอยละ 100.00  

การวิเคราะหขอมูล 
1. วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  โดยใชความถี่ และคารอยละ 
2. วิเคราะหการประเมินผลการบริหารงานกองคลังพัสดุ การไฟฟาสวนภูมิภาค  ใน

ทัศนะของพนักงาน  โดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
3. เปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของคะแนนการประเมินผลการบริหารงานกองคลังพัสดุ       

การไฟฟาสวนภูมิภาค  ในทัศนะของพนักงาน  จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร โดยใช t-test 
และ F-test 

4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบคาเฉลี่ย ของคะแนนการประเมินผลการบริหารงาน
กองคลังพัสดุ การไฟฟาสวนภูมิภาค  ในทัศนะของพนักงาน  จากผลการวิเคราะหความแปรปรวน  
โดยวิธี Least Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 

1.  สถานภาพทั่วไปพนักงานที่ตอบแบบสอบถาม 
พนักงานที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย  รอยละ  63.33  อายุ  41 - 50 ป 

รอยละ 40.00  รองลงมา  นอยกวา 30 ป เทากับ 30 - 40 ป  รอยละ 25.00  สถานภาพ  สมรส  รอยละ  
50.00  รองลงมา โสด  รอยละ 45.00  ระดับการศึกษา ปริญญาตรี  รอยละ 68.33  รองลงมา  ต่ํากวา
ปริญญาตรี  รอยละ  26.67  อายุการทํางาน  10 - 20 ป  รอยละ  33.33  รองลงมา  นอยกวา 10 ป  
รอยละ  30.83  ตําแหนงงาน  ระดับ 4 - 6 รอยละ  58.33  รองลงมา  ระดับ 6 ขึ้นไป  รอยละ  36.67  
รายไดตอเดือน  20,001 - 30,000  บาท  รอยละ  36.67  รองลงมา  10,000 - 20,000  บาท  รอยละ  
25.00   
 2.  วิเคราะหการประเมินผลการบริหารงานกองคลังพัสดุ  การไฟฟาสวนภูมิภาค 
สํานักงานใหญ   ในทัศนะของพนักงาน 

พนักงานที่ตอบแบบสอบถาม  มีความคิดเห็นตอการประเมินผลการบริหารงานกอง
คลังพัสดุ  การไฟฟาสวนภูมิภาค  ในภาพรวม  อยูในระดับปานกลาง  (Χ  =  3.33)  เมื่อพิจารณา
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เปนรายดาน  พบวา  พนักงานมีความคิดเห็น  อยูในระดับมาก   (Χ  =  3.63)  จํานวน 1 ดาน  คือ  
ดานความรูความสามารถ  

ดานโครงสรางและระบบงาน 
พนักงานที่ตอบแบบสอบถาม  มีความคิดเห็นตอการประเมินผลการบริหารงานกอง

คลังพัสดุ  การไฟฟาสวนภูมิภาค  ดานโครงสรางและระบบงาน  โดยรวม  อยูในระดับปานกลาง  
(Χ  =  3.21)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  พนักงานมีความคิดเห็น  อยูในระดับมาก  (Χ  =  3.53)  
จํานวน 1 รายการ  คือ  หนวยงานของทานมีการสนับสนุนใหพนักงานไดรับการศึกษาตอในระดบัที่
สูงขึ้น   

ดานความรูความสามารถ 
พนักงานที่ตอบแบบสอบถาม  มีความคิดเห็นตอการประเมินผลการบริหารงานกอง

คลังพัสดุ  การไฟฟาสวนภูมิภาค  ดานความรูความสามารถ  โดยรวม  อยูในระดับปานกลาง  (Χ  =  3.18)   
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  พนักงานมีความคิดเห็น  อยูในระดับมาก  (Χ  =  3.62)  จํานวน      
1 รายการ  คือ  ทานมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการทํางาน 

ดานความพรอมของสถานที่ทํางาน 
พนักงานที่ตอบแบบสอบถาม  มีความคิดเห็นตอการประเมินผลการบริหารงานกอง

คลังพัสดุ  การไฟฟาสวนภูมิภาค  ดานความพรอมของสถานที่ทํางาน  โดยรวม  อยูในระดับปานกลาง  
(Χ  =  3.21)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  พนักงานมีความคิดเห็น  อยูในระดับมาก  (Χ  =  3.53)  
จํานวน 1 รายการ  คือ  มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่เปนระเบียบ   

ดานเทคโนโลยี 
พนักงานที่ตอบแบบสอบถาม  มีความคิดเห็นตอการประเมินผลการบริหารงานกอง

คลังพัสดุ  การไฟฟาสวนภูมิภาค  ดานเทคโนโลยี  โดยรวม  อยูในระดับปานกลาง  (Χ  =  3.07)   
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  พนักงานมีความคิดเห็น  อยูในระดับมาก  (Χ  =  3.62) จํานวน       
1 รายการ  คือ  อุปกรณ เทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องใชในการทํางาน มีความทันสมัย พรอมใชงาน   

3.  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนการประเมินผลการบริหารงานกองคลังพัสดุ        
การไฟฟาสวนภูมิภาค  สํานักงานใหญ  ในทัศนะของพนักงาน  จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร 

3.1  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนการประเมินผลการบริหารงานกองคลังพัสดุ  
การไฟฟาสวนภูมิภาค  ของพนักงาน  เพศชาย  และเพศหญิง  พบวา  มีความคิดเห็น  ในภาพรวม  
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  และพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ดานความรูความสามารถ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05   
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3.2  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนการประเมินผลการบริหารงานกองคลังพัสดุ  
การไฟฟาสวนภูมิภาค  ของพนักงานที่มี  อายุตางกัน  พบวา  มีความคิดเห็น  ในภาพรวม  แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  เฉพาะดานเทคโนโลยี 
พนักงานมีความคิดเห็น  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05         

3.3  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนการประเมินผลการบริหารงานกองคลังพัสดุ  
การไฟฟาสวนภูมิภาค  ของพนักงานที่มี  สถานภาพสมรสตางกัน  พบวา  มีความคิดเห็น              
ในภาพรวม  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  เฉาพะดาน
โครงสรางและระบบงาน พนักงานมีความคิดเห็น  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  
0.05        

3.4  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนการประเมินผลการบริหารงานกองคลังพัสดุ  
การไฟฟาสวนภูมิภาค   ของพนักงานที่มี   ระดับการศึกษาตางกัน   พบวา   มีความคิดเห็น                
ในภาพรวม  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา
ดานโครงสรางและระบบงาน  และดานความพรอมของสถานที่ทํางาน  พนักงานมีความคิดเห็น  
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  

3.5  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนการประเมินผลการบริหารงานกองคลังพัสดุ  
การไฟฟาสวนภูมิภาค  ของพนักงานที่มี  อายุการทํางานตางกัน  พบวา  มีความคิดเห็น  ในภาพรวม  
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  เฉพาะดานเทคโนโลยี 
พนักงานมีความคิดเห็น  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01        

3.6  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนการประเมินผลการบริหารงานกองคลังพัสดุ  
การไฟฟาสวนภูมิภาค  ของพนักงานที่มี  ตําแหนงงานตางกัน  พบวา  มีความคิดเห็น  ในภาพรวม  
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  เฉพาะดานความพรอม
ของสถานที่ทํางาน  พนักงานมีความคิดเห็น  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05       

3.7  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนการประเมินผลการบริหารงานกองคลังพัสดุ  
การไฟฟาสวนภูมิภาค  ของพนักงานที่มี  รายไดตอเดือนตางกัน  พบวา  มีความคิดเห็น  ในภาพรวม  
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ดาน
โครงสรางและระบบงาน  ดานความรูความสามารถ  และดานเทคโนโลยี พนักงานมีความคิดเห็น  
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 และดานความพรอมของสถานที่ทํางาน 
พนักงานมีความคิดเห็น  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05       
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การอภิปรายผล 
 
การวิจัยเร่ือง  การประเมินผลการบริหารงานกองคลังพัสดุ การไฟฟาสวนภูมิภาค 

สํานักงานใหญ  ซ่ึงไดขอมูลที่ควรนํามาอภิปรายผล  ดังนี้ 
ดานโครงสรางและระบบงาน   พนักงานมีความคิดเห็นตอการประเมินผลการ

บริหารงานกองคลังพัสดุ  อยูในระดับมาก  ในเรื่อง  หนวยงานของทานมีการสนับสนุนใหพนักงาน
ไดรับการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ เชิดตระกูล  กองสุผล (2548) 
ศึกษาเรื่อง การประเมินผลการดําเนินงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม : การ
ประยุกตใชตัวแบบผังดุลดัชนี การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ประเมินผลการดําเนินงานของ
การไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม 2) เพื่อระบุถึงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการดําเนินงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม  พบวา  จากการประเมินผลการ
ดําเนินงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม โดยการนําตัวแบบผังดุลดัชนีมาประยุกตใช 
ผลการศึกษาพบวาบรรลุเปาหมาย 2 ดาน คือ 1) ดานลูกคา ประกอบดวย ตัวช้ีวัดความพึงพอใจตอ
ระยะเวลาการใหบริการ ความพึงพอใจตอคุณภาพงานที่ไดรับ ความพึงพอใจตอการใหบริการของ
พนักงาน มาตรฐานดานเทคนิค มาตรฐานการใหบริการทั่วไป และมาตรฐานการใหบริการที่การ
ไฟฟารับประกันกับผูใชไฟฟา และ 2) ดานการเรียนรูและการพัฒนา ประกอบดวยตัวช้ีวัด
เปอรเซ็นตของพนักงานที่ไดรับการฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และจํานวนวันที่พนักงาน
ในหนวยงานหยุดงานตอจํานวนวันทํางานทั้งหมดของพนักงาน ผานเปาหมายทุกตัวช้ีวัด คิดเปน
รอยละ 100   

ดานความรูความสามารถ พนักงานมีความคิดเห็นตอการประเมินผลการบริหารงาน
กองคลังพัสดุ  อยูในระดับมาก  ในเร่ือง  ทานมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน  ซ่ึง
สอดคลองกับทฤษฎีของ  การไฟฟาสวนภูมิภาค (2552)  ในดานบุคลากร เพื่อรองรับการดําเนินงาน
ในเชิงธุรกิจ การไฟฟาสวนภูมิภาคจึงไดพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง โดยนําการจัดการความรู 
(knowledge management) มาใชในองคการ โดยการสงเสริมใหมีการวางแผนในการสรางและการ
เขาถึงความรูใหม การเก็บรักษาและการถายทอดความรูใหอยูภายในองคการ เพื่อมุงไปสูการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของบุคลากรใหเกิดความชํานาญในการปฏิบัติงานและพัฒนาความสามารถ
ในการแกปญหาของบุคลากรทั้งในปจจุบันและอนาคต 

ดานความพรอมของสถานที่ทํางาน  พนักงานมีความคิดเห็นตอการประเมินผลการ
บริหารงานกองคลังพัสดุ  อยูในระดับมาก  ในเร่ือง  มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่เปนระเบียบ  ซ่ึง
สอดคลองกับทฤษฎีของ  เสริมสุข  ชลวานิช (2538) ไดใหความหมายไววา พัสดุ หมายถึง ของใช 
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ทั้งปวงของทางราชการที่จําเปนตองมีไวเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงคที่วางไว  การบริหารงานพัสดุ ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอยางที่จะทําใหการบริหารพัสดุ
ดําเนินไปไดอยางถูกตองรวดเร็วสมบูรณ คือ ถูกตองตามระเบียบของราชการ ตรวจสอบได มีระบบ
การจัดเก็บที่ดี มีความแมนยํา สามารถนํามาวิเคราะหไดอยางรวดเร็ว และมีระบบการจัดเก็บเอกสาร
ที่เหมาะสม ในการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว จะตองพิจารณาตั้งแตโครงสรางที่
เหมาะสม บุคลากรที่เพียงพอ และมีวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกตอง จึงจะทําใหระบบบริหารงานพัสดุ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ดานเทคโนโลยี  พนักงานมีความคิดเห็นตอการประเมินผลการบริหารงานกองคลังพัสดุ  
อยูในระดับมาก  ในเรื่อง  อุปกรณ เทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องใชในการทํางาน มีความทันสมัย 
พรอมใชงาน  สอดคลองกับทฤษฎีของ  การไฟฟาสวนภูมิภาค (2552)  การไฟฟาสวนภูมิภาค ได
กําหนดแผนการดําเนินงานในป 2552 ที่สําคัญในหลายดาน  เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริการ รวมทั้งพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยสามารถแบงออกได 
5 ดาน ดังตอไปนี้   ดานการเงิน  ทําการเพิ่มรายได ลดตนทุนคาใชจายในการดําเนินงานของ
องคการ  ลดความเสี่ยงในดานการลงทุนและการกูเงิน โดยใหมีฐานะการเงินมั่นคงและยั่งยืน  
นอกจากนี้ไดนําระบบการบริหารจัดการ  เพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐศาสตร Economic Value 
Management (EVM) เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ  ดานลูกคา  เพิ่มความมั่นคงของระบบ
ไฟฟา และคุณภาพในการบริการลูกคาชั้นพิเศษ เพื่อรักษาสวนแบงการตลาดและประชาสัมพันธ
เพื่อสรางความสัมพันธกับลูกคาใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด  ดานกระบวนการภายใน  เพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันเชิงธุรกิจและสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคการรวมทั้งระบบการบริการ
จัดการแบบใหมใหมีประสิทธิภาพ คลองตัว โปรงใส สามารถตรวจสอบได รวมทั้งปรับโครงสราง
องคการโดยจัดตั้งบริษัทลูก เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินงาน เชน บริษัทจัดหาพัสดุเพื่อ
ลดระยะเวลาการจัดหา ลด Stock ให Suppliers Stock พัสดุแทนการไฟฟาสวนภูมิภาค  ดานการ
พัฒนาการเรียนรู  พัฒนาการไฟฟาสวนภูมิภาคใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และนําเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยมาใช เชน เทคโนโลยีดานการพัฒนาอุปกรณไฟฟา เทคโนโลยีดานการผลิต
ไฟฟาดวยพลังงานทดแทน เพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการผูใชไฟฟา ลดคาใชจายในการดําเนินการและ
รองรับการแขงขันในเชิงธุรกิจ  รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไฟฟาและสนับสนุนการ
ประหยัดพลังงานตามนโยบายของรัฐบาล เชน ไฟสาธารณะ อุปกรณประหยัดพลังงานเทคโนโลยี
ควบคุมไฟสาธารณะ ใชไฟใหมีประสิทธิภาพ  และดานสังคมและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการมีสวน
รวมในการรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม รวมทั้งคํานึงถึงความปลอดภัยของประชาชนโดย
สวนรวม 
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ขอเสนอแนะ 
 
1.  ขอเสนอแนะสําหรับหนวยงาน 
 1.1  ดานโครงสรางและระบบงาน  จากการวิจัยพบวา  พนักงานมีความคิดเห็นต่ํากวา

ขออ่ืน  คือ  การไดมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายเพื่อวางแผนในการทํางาน  ควรมีการจัด
ประชุมระหวางผูบริหารกับหัวหนางาน  หาจุดเดนและจุดดอยขององคกร  เพื่อกําหนดนโยบายและ
แผนพัฒนาองคกร  และตอบสนองความตองการของผูใชบริการ  นอกจากนั้นพนักงานที่มีอายุนอย 
ยังขาดความเขาในเกี่ยวกับดานโครงสรางและระบบงาน  ดังนั้นองคการควรจะจัดใหมีการ
ปฐมนิเทศพนักงานกอนที่จะรับเขาทํางาน   

 1.2  ดานความรูความสามารถ  จากการวิจัยพบวา  พนักงานมีความคิดเห็นต่ํากวา      
ขออ่ืน  ไดรับความไววางใจจากเพื่อนรวมงานใหเปนที่ปรึกษา  ควรมีการจัดสัมมนาวิชาการหรือ  
การมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ  ภายในองคกรเพื่อใหพนักงานไดมีการปรึกษาหารือ  รวมกันคิด
ตัดสินปญหาหรือแลกเปลี่ยนแนวคิดเพื่อจะนําไปสูการแกไขปญหา 

 1.3  ดานความพรอมของสถานที่ทํางาน  จากการวิจัยพบวา  พนักงานมีความคิดเห็น
ต่ํากวาขออ่ืน  คือ  มีสถานที่จัดเก็บพัสดุที่เพียงพอและเหมาะสม  ควรเพิ่มสถานที่จัดเก็บพัสดุให
เพียงพอตอความตองการ  เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยขององคกร  และจะทําใหการหยิบใชสะดวก 

 1.4  ดานเทคโนโลยี  จากการวิจัยพบวา  พนักงานมีความคิดเห็นต่ํากวาขออ่ืน คือ  
ทานมีความพอใจในระบบสารสนเทศ (IT) ภายในหนวยงาน  ควรเพิ่มขอมูลขาวสารใหมากขึ้น  เชน  
วารสารการไฟฟาสวนภูมิภาค  สารจากผูบริหาร  หรืองานวิจัยในองคกร  เพื่อเปนขอมูลพ้ืนฐานให
พนักงานเกิดความพอใจในระบบสารสนเทศ  (IT)  นอกจากนั้นพนักงานที่มีอายุมากยังมีความขาด
ความสามารถเกี่ยวกับดานเทคโนโลยี  ดังนั้นองคการควรจะจัดใหมีการฝกอบรมทางดาน
เทคโนโลยีใหกับพนักงานเพื่อเพิ่มพูนความรูใหกับพนักงานอยูตอเนื่องอยางเปนระยะ 

2.  ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งตอไป 
 2.1  ควรศึกษาเกี่ยวกับ การประเมินผลการบริหารงานกองคลังพัสดุ  การไฟฟาสวน

ภูมิภาค  เปรียบเทียบกับ  การไฟฟานครหลวง 
 2.2  ควรศึกษาเกี่ยวกับ ความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของตอระบบประเมินผล

การดําเนนิงานของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 2.3  ควรศึกษาถึงความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานการไฟฟาที่มีตอการ

บริหาร  กรณีศึกษา : สํานักงานใหญ 
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