
*หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยปทุมธานี

บทคัดย่อ
	 วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา	

ปัจจยัทีส่่งผลต่อความส�าเรจ็ของการบรหิารจัดการพลงังาน

ไฟฟ้า	 กลุ ่มตัวอย่างเป็นผู ้บริหาร	 และวิศวกรโรงงาน	 

จ�านวน	 130	 โรงงาน	 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล	 

เป็นแบบสอบถาม	การให้บริการพลังงานไฟฟ้า	 ความน่า 

เช่ือถือพลังงานไฟฟ้า	 การประชาสัมพันธ์พลังงานไฟฟ้า	 

ภาวะผู้น�าของผู้บริหารพลังงานไฟฟ้า	 ระบบบริหารองค์กร

ของพลังงานไฟฟ้า	 ประสิทธิภาพการจ่ายพลังงานไฟฟ้า	 

และความส�าเร็จตามพันธกิจ	 ด้านความพึงพอใจในการ 

ให้บริการพลังงานไฟฟ้า	 ด้านความเชื่อมั่นของผู้รับการ

บริการพลังงานไฟฟ้า	 และด้านความมีจริยธรรมในงาน

บรกิารขององค์กรพลงังานไฟฟ้า	มีค่าความเชือ่ม่ันของเครือ่ง

มือเท่ากับ	 0.85	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 

ค่าความถี่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และ

การวิเคราะห์สมการถดถอย

	 ผลการวจิยั	การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบั	ระดับการ

ปฏิบัติงานตามพันธกิจของการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า	

ด้านการให้บรกิารพลงังานไฟฟ้า	อยูใ่นระดบัมาก	ด้านความ

น่าเชื่อถือพลังงานไฟฟ้า	 อยู ่ ในระดับมาก	 ด ้านการ

ประชาสัมพันธ ์พลังงานไฟฟ้า	 อยู ่ในระดับปานกลาง	 

ด้านภาวะผู้น�าของผู้บริหารพลังงานไฟฟ้า	 อยู่ในระดับมาก	

ด้านระบบบรหิารองค์กรของพลงังานไฟฟ้า	อยูใ่นระดบัมาก	

และด้านประสทิธภิาพการจ่ายพลังงานไฟฟ้า	อยูใ่นระดบัมาก	

และการวิเคราะห ์ข ้อมูลเกี่ยวกับ	 ป ัจจัยที่ส ่งผลต ่อ 

ความส�าเรจ็ตามพนัธกจิของการบรหิารจดัการพลงังานไฟฟ้า	 

ด ้านความพึงพอใจในการให ้บริการพลังงานไฟฟ ้า	 

อยู ่ในระดับมาก	 ด้านความเชื่อมั่นของผู ้รับการบริการ

พลังงานไฟฟ้า	อยู่ในระดับมาก	ส่วนผลการวิเคราะห์ปัจจัย

ที่ส ่งผลต่อความส�าเร็จของการจัดการพลังงานไฟฟ้า	 

นั้นพบว่าการให้บริการพลังงานไฟฟ้า	 การประชาสัมพันธ์

พลังงานไฟฟ้า	 ระบบบริหารองค์กรของพลังงานไฟฟ้า	 

และด้านภาวะผู้น�าของผู้บริหารพลังงานไฟฟ้า	 มีผลต่อ 

ความส�าเร็จโดยรวมตามพันธกิจของการบริการพลังงาน

ไฟฟ้า

 ข้อเสนอแนะ	 จากความคิดเห็น	ที่ได้รับจากกลุ่ม

โรงงาน	เพือ่น�าไปแก้ไข	และพฒันาให้สอดคล้องกบันโยบาย

ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	คือ	การให้บริการพลังงานไฟฟ้า	

และด�าเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเน่ือง	 เพื่อตอบสนองความ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จของการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า
: กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมชลบุรี (บ่อวิน) จังหวัดชลบุรี

Factors Affecting The Success Of Energy Management: A Case 
study of Chonburi Industrial Estate (Bowin) Chonburiprovince

พีระวิทย์	เมธีวีระสกุล*
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ต้องการ	 ของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ	 ทั้งด้านคุณภาพ 

และบริการ	 โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเน่ือง	 มีความ 

รับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมมุ่งม่ันให้บริการพลังงาน

ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ	 เชื่อถือได้เพื่อคุณภาพชีวิต	

เศรษฐกิจ	และสังคมที่ยั่งยืน.

ค�าส�าคญั :	ปัจจัย	/	ความส�าเรจ็	/	การบรหิารจัดการ/พลงังาน

ไฟฟ้า

Abstract
	 The	 purpose	 of	 this	 research	 study	 

The	factors	affecting	the	success	of	management	

of	 electric	 energy	The	manager	 and	 engineer	 of	 

130	 factory	 tool	 used	 for	 coollecting	 information	 

of	a	questionnaire	providing	electric	power.	Reliability 

of	 electric	 energy.	 Public	 power	 Leadership	 

of	the	executive	power	relations	electric	power	The	

organization	management	system	of	electric	energy.	

The	 efficency	 of	 the	 power	 and	 and	 success	 

according	 to	mission.	 Satisfaction	 in	 providing	

electric	 power.	 The	 reliability	 of	 electric	 power	

service	recipients	And	social	ethics	in	the	service	

of	 electric	power	 enterprise	The	 reliability	 of	 the	

instrument	was	 0.85	were	used	 in	data	 analysis.	 

The	item	frequency	percentage	mean	standard	And	

regression	analysis.

	 The	analysis	about.	the	level	of	performance	

based	on	the	mission	of	management	power.	The	

electric	 energy	 at	 a	 high	 level,	 the	 reliability	 

of	electric	power	at	a	high	level,	the	public	relations	

electric	 energy.	 In	 the	 aspect	 of	 the	 leadership	 

of	the	executive	power	in	the	high	level,	the	admin-

istrative	system	of	electric	power	enterprise	in	the	

high	level.	And	the	efficiency	of	the	power	at	a	high	

level,	 and	 the	 data	 analysis	 about.	 The	 factors	 

affecting	the	success	of	the	mission	management	

of	 electric	 energy.	The	 satisfaction	 in	 of	 electric	

power	in	the	high	level	The	reliability	of	the	service	

recipients	 electric	 power	 energy	 at	 a	 high	 level.	 

The	 analysis	 of	 factors	 affecting	 the	 success	 

of	 power	management.	 It	 found	 that	 providing	

electric	 power.	 PR	 Electric	 Power	 Enterprise	 

management	 system	 of	 electric	 power	 and	 the	

leadership	 of	 executive	power.	Affect	 the	 overall	

success	of	the	mission	statement	of	the	electricity	

service.

	 The	 suggestion	was	 received	 from	 the	 

factory,	to	fix.	And	development	in	accordance	with	

the	policies	 of	 the	provincial	 electricity	 authority	 

is	proving	electric	power.	And	the	other	businesses	

relating	 to	 meet	 customer	 demand,	 achieve	 

satisfaction	 both	 in	 quality	 and	 service.	 The	 

enterprise	 development	 continuously.	 Social	 

responsibility	 of	 environment	 providing	 electric	

energy	 effectively.	 Trust	 for	 quality	 of	 life,	 

economic	and	social	development.

Keyword : Factors	/	The	Success	/	Management	/	

Energy

บทน�า
	 ระบบไฟฟ้ามีส่วนส�าคัญอย่างย่ิงต่อการพัฒนา

ประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	การเมือง	เพราะไฟฟ้า

เป็นปัจจัยพื้นฐานของการสร้างความเจริญให้กับประชาชน	

ซึ่งมีบทบาทส�าคัญต่อการด�าเนินชีวิตและประกอบอาชีพ 

ของประชาชนทั่วประเทศในปัจจุบัน	 พลังงานไฟฟ้ามี
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ประโยชน์ต่อการประกอบภารกิจประจ�าวัน	 รวมถึงการ 

ด�าเนินงานด้านธุรกิจอุตสาหกรรม	 สถานที่ประกอบการ

โรงงานภาคอตุสาหกรรม	และส�านกังานธรุกจิด้านการบรกิาร	

โดยเฉพาะงานภาคอุตสาหกรรม	 และด้านเทคโนโลย	ี 

ช่วยส่งเสริมสวัสดิการ	และคุณภาพชีวิตของประชาชนการ

พัฒนาประเทศต้องพัฒนาพลังงานไฟฟ้า	 ให้มีเพียงพอ 

และมีความเช่ือมั่นในระบบพลังงานไฟฟ้า	กิจการไฟฟ้าจัด

อยู่ในประเภทสาธารณปูโภคทีเ่กีย่วข้องกบัผลประโยชน์ของ

คนส่วนใหญ่ซึ่งมีกิจการตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ	่

(การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,	2542	:	1)

	 นิคมอุตสาหกรรมเป็นการพัฒนาพื้นท่ีเพื่อรองรับ

การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม	 มีการใช้ระบบ

สาธารณูปโภคต่าง	ๆ	 รวมกัน	นิคมอุตสาหกรรมเป็นพื้นที่

อุตสาหกรรมที่ด�าเนินการ	 โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย	 (กนอ.)	 เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวง

อุตสาหกรรม	จัดตั้งขึ้นตามประกาศคณะปฏิวัติ	ฉบับที่	339	

ลงวันที่	 13	 ธันวาคม	 2515	 (การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง	

ประเทศไทย,	2548	:	3)	มีหน้าทีร่บัผดิชอบในการพฒันาและ

จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม	โดยจัดเตรียม	พื้นที่ส�าหรับโรงงาน

อุตสาหกรรมให้เข้าไปอยู่รวมกันอย่างมีระบบ	ระเบียบ	และ

เป็นกลไกของ	รัฐบาลในการกระจายการพฒันาอตุสาหกรรม

ออกสู่ภูมิภาคทั่วประเทศ	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพือ่ศกึษาระดับการปฏิบตังิานตามพนัธกจิของ

การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมชลบุรี	

(บ่อวิน)	จังหวัดชลบุรี	

	 2.	 เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จตาม

พันธกิจของการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าในนิคม

อุตสาหกรรมชลบุรี	(บ่อวิน)	จังหวัดชลบุรี

	 3.	 น�าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทาง

แก้ไขการให้บริการตามพนัธกจิมาพัฒนารปูแบบการบริหาร

จัดการพลังงานไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมชลบุรี	 (บ่อวิน)	

จังหวัดชลบุรี

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การศกึษาวจัิยเรือ่ง	“ปัจจยัทีส่่งผลต่อความส�าเรจ็

ของการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า	 :	 กรณีศึกษาการนิคม

อุตสาหกรรมชลบุรี	 (บ่อวิน)	 จังหวัดชลบุรี	 ”เป็นการศึกษา

วิจัยเชิงส�ารวจ	 (Survey	 Research),	 (1)	 การศึกษา 

เชิงปริมาณ	 (Study	on	quantiative	analysis)	หมายถึง	

ประชากร	 (population)	 ได ้แก ่ 	 กลุ ่มโรงงานนิคม

อุตสาหกรรมชลบุรี	 (บ่อวิน)	 จังหวัดชลบุรี,	 (2)	 การศึกษา 

เชิงคณุภาพ	(A	quantiative	study)	การเลอืกกลุม่ตวัอย่าง

ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	 (Key	 Informant)	 ด้วยตนเอง 

โดย	 (1)	 การสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล	 (In	 –	 Depth	 

Interview)	 ส�าหรับผู้บริหาร,	 และ	 (2)	 การสนทนากลุ่ม 

แบบเจาะจง	 (Focus	Group	Discussion)	 ส�าหรับกลุ่ม

พนักงาน	 โดยจัดการสนทนากลุ่มแบบเจาะจง	 ส�าหรับผู้ 

ให้ข้อมูลส�าคัญ	 เพ่ือตรวจสอบทิศทางและความแท้จริง 

ของข้อมูล	 ด้วยวิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า	 

(Triangulation)	 ซึ่งจะช่วยให้การศึกษาได้ข้อมูลที่เป็น 

ข้อเท็จจริงมากที่สุด	(โยธิน	แสวงดี,	2551)	โดยมีประชากร

รวม	260	คน	จาก	130	โรงงาน

	 เครือ่งมอืท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูในการวจัิย

ครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถาม	(Questionnaire)	ซึง่ผูว้จิยัสร้างขึน้

และดดัแปลงจากการศกึษาค้นคว้าจากต�ารา	เอกสารวชิาการ	

และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง	 ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น	 

3	ตอน	ได้แก่	ตอนที่	1	เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับ	การ

ปฏิบัติงานตามพันธกิจของการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า	

:	 กรณีศึกษาการนิคมอุตสาหกรรมชลบุรี	 (บ่อวิน)	 จังหวัด

ชลบุรี	จ�าแนกออกเป็น	6	ด้าน	ตอนที่	2	 เป็นแบบสอบถาม

เกี่ยวกับผลที่ส ่งผลต ่อความส�าเร็จตามพันธกิจของ 

การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมชลบุรี	 

(บ่อวิน)	จังหวัดชลบุรี	จ�าแนกออกเป็น	3	ด้าน	และตอนที่	3	

แบบสมัภาษณ์เรือ่ง	ปัจจยัทีส่่งต่อความส�าเรจ็ของการบรหิาร

การจดัการพลงังานไฟฟ้าในนคิมอตุสาหกรรมชลบรุ	ี(บ่อวิน)	

จังหวัดชลบุรี	 ประกอบด้วย	 2	 ส่วน	 คือ	 1).	 ระดับการ 

ปฏิบัติงานตามพันธกิจของการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า	
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และ	 2)	 ปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จตามพันธกิจของการ

บริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า	 แบบสอบถามเป็นชนิดการ

สมัภาษณ์เจาะลกึ	(In-depth	interview)	ได้ค่าความเชือ่ม่ัน

ของเครื่องมือเท่ากับ	0.85

	 การวิเคราะห์ข้อมูลจ�าแนกเป็น	1)	วิเคราะห์ปัจจัย

ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม	 โดยหาค่าสถิติพื้นฐาน	

คือ	ค่าความถี่	(Frequency)	และค่าร้อยละ	(Percentage),	

2)	 การวิเคราะห์ตัวแปรอิสระใช้การวิเคราะห์แบบบรรยาย 

ในลักษณะการบรรยายและความสอดคล้องของตัวแปร,	 

3)	การวเิคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ	(Qualitative	Research)	

ผู้ศึกษาได้ด�าเนนิการวเิคราะห์ข้อมูลเชงิคุณภาพตามขัน้ตอน	

ผู้วิจยัน�าข้อมลูทีไ่ด้จากการจดบนัทกึและบนัทกึเสยีงในการ

สัมภาษณ์	และสังเกตการณ์	จากกลุ่มตัวอย่างมาตรวจสอบ

ความสมบูรณ์ของข้อมูล	น�าข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงในรูป

แบบของข้อความเพื่อง่ายต่อการแยกประเด็น	 ท�าการ

วิเคราะห์และจัดแยกประเด็น	ก�าหนดรูปแบบ	ตามกลุ่มของ

ข้อมูล	อภิปรายผลข้อมูลตามทฤษฎี	และปรากฏการณ์	เพื่อ

สร้างข้อสรุปรวบยอดและข้อเสนอแนะ	 และข้อมูลที่ได้จาก

การสัมภาษณ์เจาะลึก	 (In	 –	 depth	 interview)	 ใช้การ

วิเคราะห์เนื้อหา	 (Content	 analysis)	 ในลักษณะการ

บรรยาย

 ผลการวิจัย

	 1)	ผลการศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามพันธกิจ

ของการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า

	 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ	 ระดับการปฏิบัติงาน

ตามพันธกิจของการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า	 โดยรวม

ทั้ง	 6	ด้าน	ด้านการให้บริการพลังงานไฟฟ้า	 โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก,	ด้านความน่าเชื่อถือพลังงานไฟฟ้า	 โดยรวมอยู่

ในระดบัมาก,	ด้านการประชาสมัพนัธ์พลงังานไฟฟ้า	โดยรวม

อยู่ในระดับปานกลาง	 ด้านภาวะผู้น�าของผู้บริหารพลังงาน

ไฟฟ้า	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก,	ด้านระบบบรหิารองค์กรของ

พลงังานไฟฟ้า	โดยรวมอยู่ในระดบัมาก	และด้านประสทิธภิาพ

การจ่ายพลังงานไฟฟ้าโดยรวมอยู่ในระดับมาก

	 2)	 ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลความส�าเร็จตาม

พันธกิจของการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า

	 การวเิคราะห์ข้อมลูเกีย่วกบั	ปัจจยัทีส่่งผลต่อความ

ส�าเร็จตามพันธกิจของการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า	 

โดยรวมทั้ง	 3	 ด้าน	 ด้านความพึงพอใจในการให้บริการ

พลังงานไฟฟ้า	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก,	ด้านความเชื่อมั่น

ของผู้รับการบริการพลังงานไฟฟ้า	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	

และด้านความมจีรยิธรรมในงานบรกิารขององค์กรพลงังาน

ไฟฟ้า	โดยรวมอยู่ในระดับมาก

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

	 ข้อเสนอแนะตามระดบัการปฏบิตังิานตามพันธกจิ

ของการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า	 :	 กรณีศึกษานิคม

อุตสาหกรรมชลบุรี	(บ่อวิน)	จังหวัดชลบุรี	ผู้วิจัยขอสรุปเป็น

ภาพรวม	ดังนี้

	 1)		ระดบัการปฏบิตังิานตามพนัธกจิของการบรหิาร

จัดการพลังงานไฟฟ้า	พบว่า	กลุ่มโรงงานนิคมอุตสาหกรรม

ชลบุรี	 (บ่อวิน)	 จังหวัดชลบุรี	 ได้เสนอปัญหา	และแนวทาง

การแก้ไขปัญหา	ปัจจยัระดบัการปฏบิติังานตามพนัธกจิของ

การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า	 โดยรวมทั้ง	 6	ด้าน	อยู่ใน

ระดับมาก	 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน	มีรายละเอียดที่มีค่า

เฉลี่ยมากที่สุด	คือ	การให้บริการพลังงานไฟฟ้า	อยู่ในระดับ

มาก	ด้านที่ค่าเฉลี่ยรองลงมา	คือ	ความน่าเช่ือถือพลังงาน

ไฟฟ้า	 อยู่ในระดับมาก	 และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	 คือ	

ด้านการประชาสัมพันธ์	อยู่ในระดับปานกลาง	ตามล�าดับ

	 จากการสัมภาษณ์	ข้อมูลข้างบนพบว่า	ปัญหาหรือ

อุปสรรค	 ปัจจัยระดับการปฏิบัติงานตามพันธกิจของ 

การบรหิารจดัการพลงังานไฟฟ้า	คอื	การได้รบัข้อมลูข่าวสาร

หรือ	 การประชาสัมพันธ์ต่อกลุ ่มโรงงานอุตสาหกรรม	 

เกี่ยวกับการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า	 ซึ่งข่าวสารหรือ

ข้อมลูทีก่ลุม่โรงงาน	ได้รบันัน้	สอดคล้องกบั	อาจารย์สะอาด	

ตัณศุภผล	 ได้ให้ความหมายว่า	 งานประชาสัมพันธ์	 คือ	 

งานต่างๆ	 นับตั้งแต่เรื่องเล็กๆ	 น้อยๆ	 เช่น	 การต้อนรับ

ประชาชนที่มาติดต่อ	 มารยาทการพูดกับประชาชนทาง
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โทรศพัท์	การแสดงใบหน้ายิม้แย้มแจ่มใส	การพดูจาไพเราะ

เพราะหู	 การแสดงความเห็นอกเห็นใจ	 การอธิบายตอบ 

ผู้มาซักถามให้เข้าใจได้ง่ายๆ	 การมีมารยาทดีและให้ความ

พอใจแก่ประชาชน	 ไปจนถึงเรื่องที่ท�าให้เพื่อการแก้ปัญหา

ส�าคัญ	ๆ	ของฝ่ายบริหารสถาบัน	สอดรับกับ	สก๊อต	คัทลิฟ	

(Scott	 M.	 Cutlip)	 กล่าวว่า	 การประชาสัมพันธ์	 คือ	 

การติดต่อเผยแพร่ข่าวสาร	นโยบายของหน่วยงานไปยัง

ประชาชน	 ขณะเดียวกันก็เป็นแนวทางตรวจสอบความคิด

เห็นความรู ้	 ความต้องการของประชาชนให้หน่วยงาน 

หรือองค์กรทราบ	 เพื่อสร้างความสนับสนุนอย่างแท้จริงให้

เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายให้สามารถปรับหน่วยงานตาม

แนวคิดของสังคมได้

	 จากความหมายอันเป็นที่ยอมรับกันนี้	 ถ้าจะสรุป

เป็นความหมายของการประชาสมัพนัธ์ในงานบรกิารสรปุได้

ว่า	การประชาสัมพันธ์ในงานบริการ	คือ	การติดต่อเผยแพร่

ข่าวสารเก่ียวกับงานบริการ	 นโยบายของหน่วยงานที่มา

บริหารการบริการไปยังผูรั้บบรกิาร	และยังเป็นการตรวจสอบ

ความคิดเห็นเก่ียวกับบริการที่ได้รับ	 ความต้องการของ

ประชาชนในดา้นการรบับรกิารเพือ่ใหห้น่วยงานหรอืองค์กร

นั้นๆ	 ทราบ	 นับเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีให้เกิดข้ึน

ระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ

	 2)	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จตามพันธกิจของ

การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมชลบุรี	

(บ่อวิน)	จังหวัดชลบุรี

	 พบว่า	 กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมชลบุรี	 (บ่อวิน)	

จังหวัดชลบุรี 	 โดยรวมทั้ง 	 3	 ด ้าน	 อยู ่ ในระดับมาก	 

เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน	 มีรายละเอียดที่มีค่าเฉลี่ย 

มากที่สุด	 คือ	 ความมีจริยธรรมในงานบริการขององค์กร

พลังงานไฟฟ้า	 อยู่ในระดับมาก	 ด้านที่ค่าเฉลี่ยรองลงมา	 

คือ	 ความพึงพอใจในการให้บริการพลังงานไฟฟ้า	 อยู่ใน

ระดับมาก	และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	คือ	ความเชื่อมั่น

ของผู ้รับการบริการพลังงานไฟฟ้า	 อยู ่ ในระดับมาก	 

ตามล�าดับ

	 จากการสมัภาษณ์ข้อมลู	พบว่า	ปัญหาหรอือปุสรรค	

“ปัจจัยความส�าเร็จของการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า	 

การใช้พลังงานกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมชลบุรี	 (บ่อวิน)	

จังหวัดชลบุรี”	 ย่อมมีมาก	 นอกจากนี้ความเชื่อมั่นของ 

ผู้รับการบริการพลังงานไฟฟ้า	ย่อมขึ้นอยู่กับภาวะผู้น�าด้วย	

แนวความคิดคุณลักษณะผู้น�าที่มีประสิทธิผลของ	เอ็ม	อาร์	

สตอกดลิล์	และ	เอม็บี	บาส	(Stogdill,	R.M.	&	Bass.	B.M.,	

1981,p.	40)	ได้ศึกษารวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะ

ของผู้น�า	ที่สามารถระบุคุณลักษณะของผู้น�าที่ดีว่าขึ้นอยู่กับ

คุณลักษณะ	6	ด้าน	คือ	 (1)	ลักษณะทางกาย	ได้แก่	 เป็นผู้ 

ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์,	 (2)	ภูมิหลังทางสังคม	

ได้แก่	 มีการศึกษาดี	 สถานะทางสังคมที่ดี,	 (3)	 สติปัญญา	

ได้แก่	 มีสติปัญญาสูง	 มีการตัดสินใจดี	 มีทักษะในการ 

สื่อความหมาย	และการพูด,	 (4)	บุคลิกภาพ	ได้แก่	มีความ

ตืน่ตวัอยูเ่สมอควบคมุอารมณ์ได้	มคีวามคดิรเิริม่สร้างสรรค์	

มีคุณธรรม	จริยธรรม	มีความเชื่อมั่นในตนเอง,	(5)	ลักษณะ

ที่เกี่ยวข้องกับงาน	ได้แก่	มีความปรารถนาที่จะท�าให้ดีที่สุด	

มีความรับผิดชอบ	 ไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรค	 และมุ่งงาน	 (6)	

ลกัษณะทางสงัคม	ได้แก่	ปรารถนาทีจ่ะร่วมมอืในการท�างาน

กับคนอื่นๆ	มีเกียรติเป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่น	 เข้าสังคม

เก่ง	และเฉลยีวฉลาด	และสอดคล้องกบัแนวคิดทฤษฎภีาวะ

ผู้น�าเชิงสถานการณ์	อี	อี	เจนนิ่ง	(Jennings,	E.E.	1968,	p	

454)	 ได้ท�าการศึกษาผู้น�าเชิงคุณลักษณะว่าไม่สามารถระบุ

คณุลกัษณะเพือ่แบ่งแยกระหว่างบคุคลทีเ่ป็นผูน้�าและบคุคล

ที่ไม่ใช่ผู้น�าได้	 ซึ่งน�ามาสู่แนวคิดในปัจจุบันที่เป็นที่ยอมรับ

ว่าวิธีการศึกษาความเป็นผู้น�าที่เหมาะสม	คือ	 วิธีการศึกษา

ตามสถานการณ์

	 วธิกีารศกึษาผูน้�าเชิงสถานการณ์	หรอืภาวะผู้น�าเชงิ

สถานการณ์ให้ความสนใจกับพฤติกรรมที่สังเกตเห็นได้	 

ซึง่ไม่ใช่คุณลกัษณะทีม่มีาแต่ก�าเนดิของบคุคลนัน้	นอกจาก

การให้ความส�าคัญกับพฤติกรรมของผู้น�าแล้ว	 ยังรวมถึง

พฤตกิรรมขอผู้ใต้บงัคบับญัชาของผูน้�า	และสถานการณ์ต่างๆ 

อันเนื่องมาจากการให้ความส�าคัญกับพฤติกรรมและสภาพ
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แวดล้อม	 ประเด็นส่งเสริมภาวะผู้น�าจึงมุ่งที่การฝึกอบรม

บุคคลในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของความเป็นผู้น�าให้

เหมาะสมกับสถานการณ์ที่แตกต่างกันมากขึ้น	ดังนั้น	กรอบ

ทฤษฎีภาวะผูน้�าเชิงสถานการณ์จงึเชือ่ว่าบคุคลสามารถเพิม่

ความมีประสิทธิภาพในบทบาทของภาวะความเป็นผู้น�าได้

ด้วยการศึกษา	การฝึกอบรม	และพัฒนา

	 จากข ้อมูล ท่ี ได ้สัมภาษณ ์ เชิ งลึก 	 และจาก

แบบสอบถาม	จะพบว่า	ระดับการปฏิบตังิานตามพนัธกจิของ

การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า	 : 	 กรณีศึกษานิคม

อุตสาหกรรมชลบุรี	 (บ่อวิน)	 จังหวัดชลบุรี	 ทั้ง	 6	 ด้าน	 

นั้น	 องค์กรจะมีความส�าเร็จในแต่ละด้าน	 ได้น้ันตาม

แบบสอบถามของผู้วิจัย	 และปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ

ตามพันธกิจของการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า	ทั้ง	3	ด้าน	

เป็นส่วนหนึ่งของผู้วิจัยได้ท�าการศึกษา	 เพื่อพัฒนาให้เกิด

ประสิทธิภาพ	 และประสิทธิผลได้นั้น	 มีทั้งปัจจัยภายนอก	

และปัจจัยภายใน	 ที่จะส่งผลกระทบทั้งสิ้นต่อองค์กร	 

ความส�าเร็จจะเกิดขึ้นได้น้ันเกิดจากภาวะผู้น�า	 และภาวะ 

ผู้ตาม	จึงท�าให้ปัจจัยดังกล่าวสู่ความส�าเร็จ

	 จากความคิดเห็นของการสัมภาษณ์กลุ่มโรงงาน

นิคมอุตสาหกรรมชลบุรี	 (บ่อวิน)	จังหวัดชลบุรี	จากจ�านวน	

20	 คน	 ในกลุ่มโรงงาน	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง	 อ�าเภอ

ศรีราชา	 จังหวัดชลบุรี	 ได้รับข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากกลุ่ม

โรงงาน	เพื่อน�าไปแก้ไขและพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบาย

ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	คือ	การให้บริการพลังงานไฟฟ้า	

และด�าเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเน่ือง	 เพื่อตอบสนองความ

ต้องการ	ของลกูค้าให้เกดิความพงึพอใจ	ทัง้ด้านคณุภาพและ

บริการ	 โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง	มีความรับผิด

ชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมมุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้า

อย่างมีประสิทธิภาพ	 เชื่อถือได้เพื่อคุณภาพชีวิต	 เศรษฐกิจ	

และสังคมที่ยั่งยืน

 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

	 1.	 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงาน	

ด้านโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบน

หลังคา	(Solar	PV	Rooftop)

	 2.		ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงาน

แผนอนุรักษ์พลังงาน	 20	ปี	 การพัฒนาตามภาคเศรษฐกิจ	

เพื่อความพอเพียงสู่อนาคต

	 3.	 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงาน

ไฟฟ้าทดแทน	เพื่อน�ามาใช้ในชุมนุมของตนเอง
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