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บทที่ 1 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

พนักงานเปนทรัพยากรที่สําคัญขององคการ  โดยถือเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการ
บริหารงานขององคการใหสามารถทํางานบรรลุเปาหมายได  ดังนั้นงานสําคัญอยางหนึ่งของ
ผูบริหารองคการก็คือการเอาใจใสดูแล และกระตุนใหผูปฏิบัติงานทุกคนทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
สวนผูปฏิบัติงานก็ตองทํางานเพื่อตอบสนองความตองการขององคการ  ประสิทธิภาพการทํางานของ
แตละบุคคลแตกตางกันไปแมวาพวกเขาจะมีความสามารถเทาเทียมกันและอยูในสิ่งแวดลอมที่
เหมือนกัน  ส่ิงหนึ่งที่เปนตัวกําหนดพฤติกรรมและผลงานของเขาก็คือแรงจูงใจและความพอใจใน
การทํางานที่เหมาะสมตรงกับความตองการของพนักงานในองคและตรงตามวัตถุประสงคของ
องคการ การจูงใจในการทํางานเปนการกระตุน ปลุกเราใหพนักงานในองคการมีกําลังใจ มีความตั้งใจ
และเต็มใจที่จะปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ  ในองคการธุรกิจการจูงใจมีความจําเปนตอ
กระบวนการเพิ่มผลผลิต  ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพและดวยความเต็มใจมีความมุงมั่นที่จะ
ใหผลงานออกมาดีที่สุด และมีความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งขององคการ ตองการพัฒนาองคการของ
ตนเองใหบรรลุเปาหมาย 

การพัฒนาการดําเนินงานขององคการใหบรรลุเปาหมายและประสบความสําเร็จไดนั้น
ภายในองคการควรจะตองมีการตรวจสอบผลการดําเนินงานหรือประเมินผลการปฏิบัติงานของ
องคการเพื่อจะไดนําผลนั้นไปปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายมากยิ่งขึ้น  ซ่ึงใน
ปจจุบันการประเมินผลองคการกําลังไดรับความนิยมอยางแพรหลายในองคการตาง ๆ ของไทยทั้ง
หนวยงานภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน องคการหลายแหงถือวาเปนหลักการหรือแนวคิด
ทางการจัดการที่ใหมและคอนขางที่จะตามกระแสนิยม  ซ่ึงการประเมินผลองคการเปนแนวคิดที่มี
มานานแลว และถือเปนหนึ่งในหนาที่ทางการจัดการของผูบริหาร  โดยหนาที่ทางการจัดการ
ประกอบไปดวย  1) การวางแผน (planning)  2) การจัดองคการ (organizing)  3) การสั่งการและชีน้าํ 
(leading)  และ 4) การประเมินผลและการควบคุม (controlling)  แตในอดีตผูบริหารไดละเลย
ความสําคัญของการประเมินผลองคการ ผูบริหารสวนใหญไดเนนแตในดานการวางแผน การปรับ
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องคการ และภาวะผูนํามากกวา  จนกระทั่งเมื่อไมกี่ปที่ผานมานี้กระแสความนิยมดานการ
ประเมินผลการดําเนินงานองคการเริ่มสรางความนิยมขึ้น  โดยเริ่มจากในสหรัฐอเมริกากอนซึ่งทาง
ทางรัฐบาลกลางไดออกกฎหมายฉบับหนึ่ง คือ Government Performance Review Act (GPRA)        
ที่กําหนดวาหนวยราชการทุกแหงจะตองมีการจัดทําแผนกลยุทธและการประเมินผลองคการ  
สําหรับในประเทศไทย  กระทรวงการคลังก็ไดเขมงวดกับรัฐวิสาหกิจตาง ๆ ในการจัดทําการ
ประเมินผลองคการ จึงทําใหเกิดความตื่นตัวในดานการประเมินผลองคการในรัฐวิสาหกิจ           
(พสุ  เดชะรินทร, 2542, หนา 6) 

การไฟฟาสวนภูมิภาคเปนรัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปโภคกอตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
การไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2503  วัตถุประสงคที่สําคัญของการไฟฟาสวนภูมิภาค คือ การผลิต
จัดการใหไดมา จัดสงจําหนายพลังงานไฟฟาใหแกประชาชน ธุรกิจ และอุตสาหกรรมตาง ๆ ในเขต
จําหนาย 73 จังหวัดทั่วประเทศไทย ยกเวนกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ  ทั้งนี้
ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตรหรือคิดเปนรอยละ 99 ของพื้นที่ทั่วประเทศไทย  
มีภารกิจในการบริการไฟฟาใหแกประชาชนในเขตความรับผิดชอบทั่วประเทศ  โดยวางเปาหมาย
ในการดําเนินงานที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1) ปรับปรุงจัดการและการบริการพลังงานไฟฟาใหมี
ประสิทธิภาพ ปลอดภัย มั่นคง เชื่อถือได เพียงพอตอความตองการ และรวดเร็วทันแกความตองการ
ใชพลังงานไฟฟาที่เพิ่มขึ้นและสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง  2) พัฒนากิจการดานตาง ๆ 
เพื่อเพิ่มรายไดใหเล้ียงตนเองได มีกําไรพอสมควร ตลอดจนมีเงินทุนเพียงพอแกการขยายงาน         
3) พัฒนาการบริหารองคการ การบริหารงานบุคคล และการจัดการทรัพยากรใหมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพสูงสุด (การไฟฟาสวนภูมิภาค, 2552, หนา 4) 

จากความสําคัญที่จะตองมีการประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  จึงทําให
ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาในเรื่องการประเมินผลการบริหารงาน โดยนําหนวยงานกองคลังพัสดุ 
การไฟฟาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ มาเปนกรณีศึกษาในงานวิจัยคร้ังนี้  เพื่อนําผลการวิจัยไปเปน
แนวทางในการวางแผนและปรับปรุงแกไขในการบริหารงานของงานกองคลังพัสดุ การไฟฟาสวน
ภูมิภาค สํานักงานใหญ ซ่ึงนําไปสูการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในดานการ
บริหารงานมากยิ่งขึ้น  แมวาการประเมินผลอาจจะมีปญหามากมาย แตก็มิไดหมายความวาการ
ประเมินผลจะเปนสิ่งไรคา  แตการประเมินผลรัฐวิสาหกิจเปนสิ่งจําเปน  เรื่องจากมีผลกระทบตอ
ผลประโยชนของประเทศมากมาย  การไมประเมินผลใด ๆ กลับกลายเปนวาปลอยใหรัฐวิสาหกิจ
เหลานั้นปฏิบัติงานตามยถากรรมและนําผลเสียสูประเทศชาติในที่สุด  
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการประเมินผลการบริหารงานกองคลังพัสดุ การไฟฟาสวนภูมิภาค 
สํานักงานใหญ 

2. เพื่อเปรียบเทียบการประเมินผลการบริหารงานกองคลังพัสดุ การไฟฟาสวนภูมิภาค 
ของพนักงาน  จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร 

 
สมมุติฐานของการวิจัย 

การประเมินผลการบริหารงานกองคลังพัสดุ การไฟฟาสวนภูมิภาค ของพนักงาน 
จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร แตกตางกัน     

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลการบริหารงานกองคลังพัสดุ 
การไฟฟาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ มีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 

1. ขอบเขตของดานประชากร  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี ้คอื พนกังานกองคลงัพสัด ุ
การไฟฟาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ จํานวน 175 คน  เลือกเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 120 คน ตาม
ตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ Krejcie และ Morgan (1970, p.608) 

 
2. ขอบเขตดานเนื้อหา   
 ตัวแปรที่ใชในการศึกษา  แบงออกเปน 

2.1 ตัวแปรอิสระ (independent variables) คือ ขอมูลสวนบุคคลของพนักงานกองพัสด ุ
การไฟฟาสวนภูมภิาค สํานกังานใหญ  ประกอบดวย 

-  เพศ  
-  อายุ  
-  สถานภาพสมรส 
-  ระดับการศึกษา 
-  อายุการทํางาน 
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-  ตําแหนงงาน 
-  รายไดตอเดือน 

2.2 ตัวแปรตาม (dependent variables) คือ การประเมินผลการบริหารงานกองคลังพัสดุ 
การไฟฟาสวนภูมิภาค ประกอบดวย 4 ดาน ดังนี้ 

-  ดานโครงสรางและระบบงาน 
-  ดานความรูความสามารถ 
-  ดานความพรอมของสถานที่ทํางาน 
-  ดานเทคโนโลยี 

 
3. ขอบเขตดานเวลา ระยะเวลาในการวิจัยครั้งนี้ ระหวางเดือนมกราคม – มีนาคม 2553 

 
กรอบแนวคดิในการวิจัย 

การศึกษาเรื่องการประเมินผลการบริหารงานกองคลังพัสดุ การไฟฟาสวนภูมิภาค 
สํานักงานใหญ  ผูวิจัยไดนํางานวิจัยของ รัชนี ตระกูลวิจิตร (2550) และเชิดตระกูล  กองสุผล (2548) 
มาใชในกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

 

                           ตัวแปรอิสระ                                   
 ตัวแปรตาม       
 

   
    

 

        

 

ขอมูลสวนบุคคล 
 

- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพสมรส 
- ระดับการศึกษา 
- อายุการทํางาน 
- ตําแหนงงาน 
- รายไดตอเดอืน 

 

 

การประเมินผลการบริหารงาน 
กองคลังพัสด ุ

 

- ดานโครงสรางและระบบงาน 
- ดานความรูความสามารถ 
- ดานความพรอมของสถานที่ทํางาน 
- ดานเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.1  กรอบแนวคดิในการวิจยั 
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นิยามศัพทเฉพาะ 

การประเมินผลการบริหารงาน  หมายถึง  การประเมินผลการบริหารงานกองคลังพัสดุ 
สามารถวัดไดจากองคประกอบ 4 ดาน ดังนี้ 

- ดานโครงสรางและระบบงาน  หมายถึง  องคประกอบในการดําเนินงานของ
งานพัสดุ ไดแก จํานวนบุคลากรเพียงพอ กฎระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน บทบาทและหนาที่ 
ซ่ึงตองมีการแบงงาน/หนาที่ที่ชัดเจน การเชื่อมโยงงานกับหนวยงานอื่นๆ ปริมาณงาน ผลตอบแทน 
และการสงเสริมใหไดรับความกาวหนาในการปฏิบัติงาน 

- ดานความรูความสามารถ หมายถึง การจัดการเกี่ยวกับความรู ความสามารถ 
การวางแผนในอนาคต ความคาดหวัง ประสิทธิภาพในการทํางาน และการทํางานเปนทีม 

- ดานความพรอมของสถานที่ทํางาน หมายถึง ส่ิงอํานวยประโยชนในการทํางาน 
สภาพของสถานที่ทํางานที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ ความมีระเบียบในการจัดเก็บเอกสาร 

- ดานเทคโนโลยี หมายถึง อุปกรณในการทํางาน เครื่องมือ เครื่องใช และ
เทคโนโลยีมีความทันสมัย เพียงพอ และพรอมใชงาน การจัดการสมัยใหมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
ระบบสารสนเทศภายในองคการ การจัดระบบโปรแกรมสําเร็จรูป และการสงเสริมใหมีการนํา
ระบบเทคโนโลยีในรูปแบบใหม ๆ เขามาใชในการทํางาน 

การไฟฟาสวนภูมิภาค  หมายถึง  รัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภค จัดอยูในสาขา
พลังงาน จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2505 ในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักในการใหบริการกระแสไฟฟาในสวนภูมิภาค ยกเวน จังหวัด
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี 

สํานักงานใหญ  หมายถึง  สํานักงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค ตั้งอยูเลขที่ 200 ถนน
งามวงศวาน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

กองคลังพัสดุ  หมายถึง  หนวยงานของการไฟฟาสวนภูมิภาคที่ขึ้นตรงกับฝายพัสดุ 
สายงานอํานวยการ กลุมสนับสนุนและบริการ มีหนาที่ในการรับฝากพัสดุอุปกรณ จัดเก็บ ดูแลรักษา 
และควบคุมการเบิกจายพัสดุของการไฟฟาทั่วประเทศ 

พนักงานกองคลังพสัดุ  หมายถึง  ผูปฏิบัติงานในกองคลังพัสดุ การไฟฟาสวนภูมิภาค 
สํานักงานใหญ  ซ่ึงมีความรู ความสามารถ เจตคติที่มีตองาน การวางแผนอนาคต ความคาดหวัง 
การพัฒนาทักษะหรือเพิ่มความรูใหม ความมีอิสระในการคิดและตัดสินใจ    
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ผลจากการวิจัยทําใหทราบถึงขอมูลและสภาพปญหา การบริหารงานของงานกองคลัง
พัสดุ การไฟฟาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ และสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาการ
บริหารงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

2. ผลการวิจัยสามารถใชเปนขอมูลประกอบการกําหนดกลยุทธในการบริหารงานของ
กองคลังพัสดุในอนาคต 

3. ผูที่สนใจสามารถนําขอมูลที่ไดไปใชประกอบในการทําวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับการ
บริหารงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
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