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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาผลการบริหารงานของภารกิจที่ได้รับมอบหมายจาก
กรมธุรกิจพลังงาน ตามความคิดเห็นของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (ส่วนภูมิภาค) 2) เปรียบเทียบ 
ผลการบริหารงานของภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมธุรกิจพลังงาน จําแนกตามปัจจัยเก่ียวกับงานของบุคลากร
สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (ส่วนภูมิภาค) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ข้าราชการและพนักงาน
ราชการในส่วนภูมิภาคของสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จํานวน 201 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้
แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 
โดยกําหนดค่านัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นต่อผลการบริหารงานของภารกิจที่ได้รับมอบหมายจาก
กรมธุรกิจพลังงานในภาพรวม อยู่ในระดับดี โดยผลการบริหารงานด้านการอํานวยการ ด้านการจัดองค์การ 
ด้านการวางแผน ด้านการประสานงาน ด้านการรายงาน และด้านการงบประมาณ อยู่ในระดับดี ส่วนผลการบริหารงาน
ด้านความรู้และเทคนิคในการปฏิบัติงานและด้านการจัดบุคลากร อยู่ในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีตําแหน่งงาน อายุราชการ ระยะเวลาปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของกรมธุรกิจพลังงาน 
และการเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับภารกิจของกรมธุรกิจพลังงาน ภายในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ต่างกัน   
มีความคิดเห็นต่อผลการบริหารงานของภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมธุรกิจพลังงาน ไม่แตกต่างกัน 
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ABSTRACT 

The objectives of the study were 1) to examine management performance of provincial 
officers in the Office of the Permanent Secretary, Ministry of Energy to the tasks assigned by the 
Department of Energy Business regarding the opinion. 2) to compare management performance 
of the tasks assigned by the Department of Energy Business based on job characteristics. 
The samples of this research were 201 provincial officers in the Office of the Permanent 



Secretary, Ministry of Energy. The research was conducted by quantitative method, using survey 
questionnaires and data analysis tools such as percentage, sample mean, standard deviation, 
and One-Way ANOVA, at the .05 level of significance. 

The result of the study found that the samples considered that overall management 
performance of the Office of the Permanent Secretary (Provincial), Ministry of Energy to the 
task assigned by the Department of Energy Business was at the good level. The data showed 
that the results of the directing, organizing, planning, coordinating, reporting and budgeting 
aspects were at the good level. But the results of the knowledge with technical to work and 
staffing aspects were at the moderate level. Hypothesis testing revealed samples with different 
the position, tenure, the total period of work at the Department of Energy Business, training 
attendance had no different opinions about management performance of the Office of the 
Permanent Secretary (Provincial), Ministry of Energy to the task assigned by the Department of 
Energy Business.          
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บทนํา 

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงานและกรมธุรกิจพลังงานเป็นหน่วยงานในระดับกรม สังกัดกระทรวงพลังงาน 
โดยที่สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงานจะมีโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย หน่วยงานใน
ส่วนกลางและหน่วยงานในส่วนภูมิภาค (สํานักงานพลังงานจังหวัด 76 จังหวัด) ในขณะที่กรมธุรกิจพลังงานจะ
มีเพียงหน่วยงานในส่วนกลาง แต่มีภารกิจตามพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542 ที่จําเป็นจะต้อง
ปฏิบัติในส่วนภูมิภาค ดังน้ัน กรมธุรกิจพลังงานจึงได้มอบหมายการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว ได้แก่ ภารกิจเฉพาะ
ด้านนํ้ามัน (กรมธุรกิจพลังงาน, 2558: 408-409) และภารกิจเฉพาะด้านก๊าซปิโตรเลียมเหลว (กรมธุรกิจพลังงาน, 
ม.ป.ป. : 127-128) ให้แก่สํานักงานพลังงานจังหวัด 76 จังหวัด เป็นผู้ดําเนินการแทน (สํานักงานพลังงาน
จังหวัดน่าน, 2557) โดยที่กรมธุรกิจพลังงานจะจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว รวมท้ัง
จะเป็นผู้กํากับดูแลการปฏิบัติภารกิจในภาพรวม เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานข้อกําหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

แต่จากผลการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดําเนินโครงการของหน่วยงานภายในสํานักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ซึ่งเป็นการประชุม VDO 
Conference ระหว่างผู้บริหารของกระทรวงพลังงานร่วมกับพลังงานจังหวัด จํานวน 76 จังหวัด โดยที่ประชุม
ได้มีการพิจารณาถึงประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการดําเนินงานโครงการของสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 



เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาและการดําเนินงานโครงการ โดยหน่ึงในปัญหาที่ได้มีการนํามา
พิจารณาในที่ประชุมดังกล่าว คือ ปัญหาที่เกิดจากภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมธุรกิจพลังงานของ
สํานักงานพลังงานจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ใน 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ประเด็นการฝึกอบรม พบว่า ปัจจุบันกรมธุรกิจ
พลังงานมีกฎหมายใหม่เพ่ิมขึ้นหลายฉบับ แต่สํานักงานพลังงานจังหวัดยังไม่มีความเข้าใจในการกํากับดูแล
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยตามกฎหมายใหม่ และ 2) ประเด็นการจัดสรรงบประมาณของกรมธุรกิจพลังงานให้แก่
สํานักงานพลังงานจังหวัด พบว่า ปัจจุบันกรมธุรกิจพลังงานมีการออกกฎกระทรวง การกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขเก่ียวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนํ้ามันเช้ือเพลิง 
พ.ศ. 2556 (แก้ไขเพ่ิมเติมมาจากพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542) ทําให้มีจํานวนสถาน
ประกอบกิจการ ซึ่งต้องได้รับการอนุญาตประกอบกิจการเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้ภารกิจของงานไม่สอดคล้องกับ
งบประมาณที่ได้รับ (สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน, 2560)  

นอกจากน้ี จากผลการตรวจราชการในรอบที่ 1 (Project and Progress Review) ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลงพื้นที่ตรวจราชการ เพ่ือติดตามผลและกํากับดูแลการดําเนินงาน/
โครงการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน จํานวน 6 ท่าน ในพ้ืนที่ 76 จังหวัด พบว่า หน่ึงในปัญหาสําคัญ
ที่พบในพ้ืนที่ คือ ปัญหาที่เกิดจากภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมธุรกิจพลังงาน ของสํานักงานพลังงานจังหวัด 
ได้แก่ ปัญหาจากภารกิจด้านก๊าซปิโตรเลียมเหลวของกรมธุรกิจพลังงาน อาทิ การตรวจสอบครบวาระ ซึ่งได้
มอบหมายให้สํานักงานพลังงานจังหวัดเป็นผู้ดําเนินการ พบว่า กรมธุรกิจพลังงานไม่ได้มีการจัดฝึกอบรมให้แก่
เจ้าหน้าที่ของสํานักงานพลังงานจังหวัด มาเป็นระยะเวลานาน 5 - 6 ปีแล้ว ซึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่ของสํานักงาน
พลังงานจังหวัดดําเนินการตามคู่มือปฏิบัติงานของกรมธุรกิจพลังงานเพียงอย่างเดียว ทําให้ขาดทักษะและ 
ความเช่ียวชาญในการปฏิบัติภารกิจ (สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน, 2560) 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น อาจเป็นเพียงปัญหาบางส่วนที่เกิดขึ้นจากภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรม
ธุรกิจพลังงาน ของสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงานในส่วนภูมิภาค ซึ่งโดยแท้จริงแล้ว อาจจะมีปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการได้รับมอบหมายภารกิจจากกรมธุรกิจพลังงานในด้านอ่ืนๆ ที่ควรจะศึกษา ดังน้ัน ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจ
ศึกษาเก่ียวกับผลการบริหารงานของสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (ส่วนภูมิภาค) ต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
จากกรมธุรกิจพลังงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารงานในภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีย่ิงขึ้น ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพ่ือศึกษาผลการบริหารงานของภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมธุรกิจพลังงาน ตามความคิดเห็น
ของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (ส่วนภูมิภาค)  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลการบริหารงานของภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมธุรกิจพลังงาน จําแนกตาม
ปัจจัยเก่ียวกับงานของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (ส่วนภูมิภาค)   
 
 



วิธีการศึกษา 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ข้าราชการและพนักงานราชการในส่วนภูมิภาคของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน จํานวน 393 คน (สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน: กุมภาพันธ์ 2560)  

เครื่องมือทีใ่ชใ้นการศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล  

ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังต่อไปน้ี 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ และระดับการศึกษาสูงสุด  

ส่วนที่ 2 ปัจจัยเก่ียวกับงานของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ตําแหน่งงาน อายุราชการ ระยะเวลา 
ปฏิบัติงานเก่ียวกับภารกิจของกรมธุรกิจพลังงาน และการเข้ารับการฝึกอบรมเก่ียวกับภารกิจของกรมธุรกิจ
พลังงาน ภายในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา (การอบรมเกี่ยวกับกฎหมายและการอบรมเกี่ยวกับเทคนิควิศวกรรม)  

 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับผลการบริหารงานของภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
จากกรมธุรกิจพลังงาน ประกอบด้วย ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการจัดบุคลากร ด้านการ
อํานวยการ ด้านการประสานงาน ด้านการรายงาน ด้านการงบประมาณ และด้านความรู้และเทคนิคในการ
ปฏิบัติงาน (ด้านกฎหมายและเทคนิควิศวกรรม) 

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบเก่ียวกับปัญหาอุปสรรคต่อการบริหารงานในภารกิจที่ได้ 
รับมอบหมายจากกรมธุรกิจพลังงาน 

การวิเคราะหข์้อมูล 
ผู้ศึกษาได้นําข้อมูลจากแบบสอบถามจํานวน 201 ชุด มาทําการวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรม 

สําเร็จรูปทางสถิติ (Statistical Software) 
 

สรุปผลการศึกษา 

ผลการบริหารงานของภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมธุรกิจพลังงาน 
ภาพรวมผลการบริหารงานของภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมธุรกิจพลังงาน พบว่า อยู่ในระดับดี   

( x =3.84) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการอํานวยการ มีผลการบริหารงานอยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด ( x =4.08) รองลงมา คือ ด้านการจัดองค์การ มีค่าเฉล่ีย ( x =4.07) และด้านการจัดบุคลากรมีผล
การบริหารงานอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ( x =3.32) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐาน : บุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (ส่วนภูมิภาค) ที่มีปัจจัยเกี่ยวกับงานต่างกัน   

มีผลการบริหารงานของภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมธุรกิจพลังงาน แตกต่างกัน 



สมมติฐานที่ 1 บุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (ส่วนภูมิภาค) ที่มีตําแหน่งงานต่างกัน       
มีผลการบริหารงานของภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมธุรกิจพลังงาน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ต้ังไว้ 

 สมมติฐานที่ 2 บุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (ส่วนภูมิภาค) ที่มีอายุราชการต่างกัน      
มีผลการบริหารงานของภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมธุรกิจพลังงาน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ต้ังไว้ 

สมมติฐานที่ 3 บุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (ส่วนภูมิภาค) ที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานเก่ียวกับ
ภารกิจของกรมธุรกิจพลังงานต่างกัน มีผลการบริหารงานของภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมธุรกิจพลังงาน   
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

สมมติฐานที่ 4 บุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (ส่วนภูมิภาค) ที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
ภารกิจของกรมธุรกิจพลังงาน ภายในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาต่างกัน มีผลการบริหารงานในภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายจากกรมธุรกิจพลังงาน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

 
ข้อวิจารณ ์

ผลการบริหารงานของภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมธุรกิจพลังงาน 
 จากผลการศึกษาเร่ือง ผลการบริหารงานของสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (ส่วนภูมิภาค) ต่อภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมายจากกรมธุรกิจพลังงาน พบว่า ภาพรวมผลการบริหารงานของภารกิจที่ได้รับมอบหมายจาก
กรมธุรกิจพลังงาน อยู่ในระดับดี ( x =3.84) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการอํานวยการมี
ผลการบริหารงานอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x =4.08) เน่ืองจากภารกิจของกรมธุรกิจพลังงานเก่ียวข้องกับ
เรื่องคุณภาพและความปลอดภัย รวมท้ังมีผลกระทบโดยตรงกับประชาชนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ ดังน้ัน จึงจําเป็นต้อง
อาศัยความรู้ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ และความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติภารกิจเพ่ิมมากขึ้น ดังน้ัน 
หัวหน้าหน่วยงาน (พลังงานจังหวัด) จึงอาจให้ความสําคัญกับด้านการอํานวยการของภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
จากกรมธุรกิจพลังงานเป็นพิเศษ ซึ่งส่งผลให้ผลการบริหารงานในด้านดังกล่าวอยู่ในระดับดี และมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ส่วนด้านการจัดบุคลากรซึ่งมีผลการบริหารงานอยู่ในระดับปานกลาง และมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด ( x =3.32) ทั้งน้ี 
เน่ืองจากปัญหาสําคัญในด้านการจัดบุคลากร คือ ปัญหาด้านจํานวนบุคลากรที่ไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับ
การปฏิบัติภารกิจของกรมธุรกิจพลังงาน ซึ่งการแก้ไขปัญหานี้จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายส่วนที่เก่ียวข้อง 
เช่น สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงานและกรมธุรกิจพลังงาน เป็นต้น ดังนั้น พลังงานจังหวัดจึงยังไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ จึงทําให้ผลการบริหารงานด้านการจัดบุคลากรมีค่าเฉลี่ยตํ่ากว่าทุกด้านของภารกิจที่
ได้รับมอบหมายจากกรมธุรกิจพลังงาน  

โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถนําผลการศึกษามาวิจารณ์ ได้ดังน้ี 
1. ด้านการวางแผน จากการศึกษา พบว่า ภาพรวมผลการบริหารงานด้านการวางแผนของภารกิจที่

ได้รับมอบหมายจากกรมธุรกิจพลังงาน อยู่ในระดับดี ( x =4.02) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประเด็น
หน่วยงานท่านมีการกําหนดแผนปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบายของกรมธุรกิจพลังงาน มีผลการบริหารงานอยู่



ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x =4.18) เน่ืองจากกรมธุรกิจพลังงานอาจจะกําหนดนโยบายในภาพรวมของภารกิจ
ไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม จึงทําให้พลังงานจังหวัดสามารถนํานโยบายของกรมธุรกิจดังกล่าว มาใช้กําหนด
เป็นแผนปฏิบัติงานของสํานักงานพลังงานจังหวัด เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบายของกรมธุรกิจพลังงาน
ได้อย่างถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว 

   ส่วนประเด็นหน่วยงานท่านมีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ประกอบการ/ประชาชน จากภารกิจ
ของกรมธุรกิจพลังงานอย่างเหมาะสม มีผลการบริหารงานอยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ( x =3.70) ทั้งน้ี อาจเป็น
เพราะกรมธุรกิจพลังงานยังไม่ได้กําหนดให้การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นเง่ือนไขหรือตัวช้ีวัด
ความสําเร็จของการปฏิบัติภารกิจ จึงส่งผลให้สํานักงานพลังงานจังหวัดให้ความสําคัญในประเด็นดังกล่าวน้อย
กว่าประเด็นอ่ืนๆ ในด้านการวางแผน 

2. ด้านการจัดองค์การ จากผลการศึกษา พบว่า ภาพรวมผลการบริหารงานด้านการจัดองค์การของ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมธุรกิจพลังงาน อยู่ในระดับดี ( x =4.07) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ประเด็นหน่วยงานท่านมีการแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมธุรกิจพลังงานอย่างชัดเจนและเหมาะสม 
มีผลการบริหารงานอยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( x =4.22) เน่ืองจากโครงสร้างของสํานักงานพลังงานจังหวัด
ทุกแห่ง มีตําแหน่งนายช่างเทคนิคและวิศวกรซึ่งเป็นตําแหน่งงานหลักที่ใช้ปฏิบัติงานเก่ียวกับภารกิจของ    
กรมธุรกิจพลังงานอยู่แล้ว จึงอาจจะเอ้ืออํานวยให้พลังงานจังหวัดสามารถแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในภารกิจให้เกิดความคล่องตัว มีความชัดเจนและเหมาะสม 

   ส่วนประเด็นโครงสร้างหน่วยงานท่านมีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของกรมธุรกิจพลังงานได้ มีผลการบริหารงานอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด ( x =3.85) ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะ
หน่วยงานต้องปฏิบัติภารกิจของจังหวัดและภารกิจของกระทรวงพลังงานควบคู่กัน ซึ่งจะทําให้มีปริมาณงาน
เพ่ิมมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันมีผู้ปฏิบัติงานน้อย (จังหวัดขนาดใหญ่ : มีข้าราชการรวมพนักงานราชการ 
ประมาณ 6-8 คน /จังหวัดขนาดกลาง : มีข้าราชการรวมพนักงานราชการ ประมาณ 3-5 คน /จังหวัดขนาดเล็ก : 
มีข้าราชการรวมพนักงานราชการ ประมาณ 2-3 คน) โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีขนาดเล็ก ซึ่งบางคร้ังผู้ปฏิบัติงาน
ไม่เพียงพอกับการปฏิบัติภารกิจด้านอ่ืนด้วยอยู่แล้ว จึงอาจจะส่งผลให้พลังงานจังหวัดไม่สามารถดําเนินงานใน
ด้านบุคลากรให้เกิดความยืดหยุ่น เพ่ือที่จะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมธุรกิจพลังงานได้ 

 3. ด้านการจัดบุคลากร จากผลการศึกษา พบว่า ภาพรวมผลการบริหารงานด้านการจัดบุคลากรของภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมายจากกรมธุรกิจพลังงาน อยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.32) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ประเด็นผู้ปฏิบัติงานของกรมธุรกิจพลังงานในหน่วยงานท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างยุติธรรม 
มีผลการบริหารงานอยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( x =3.81) เน่ืองจากพลังงานจังหวัดมีความเข้าใจธรรมชาติ
การปฏิบัติงานของมนุษย์ โดยหากผู้ปฏิบัติงานของกรมธุรกิจพลังงานได้รับการประเมินผลเป็นระยะและได้รับ
ขวัญและกําลังใจที่ดีแล้ว ย่อมทําให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น จึงให้ความสําคัญในประเด็น
ดังกล่าวมากกว่าประเด็นอ่ืนๆ ในด้านการจัดบุคลากร 
 



   ส่วนประเด็นการจ้างเหมาพนักงานเพ่ือปฏิบัติภารกิจได้ 1 คน ตามนโยบายของกรมธุรกิจพลังงาน
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน มีผลการบริหารงานอยู่ในระดับควรปรับปรุง มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด ( x =2.25) ทั้งน้ี อาจเป็น
เพราะการปฏิบัติภารกิจของกรมธุรกิจพลังงาน มีความจําเป็นต้องมีพนักงานจ้างเหมาบริการอย่างน้อย 2 คน 
ได้แก่ พนักงานขับรถและพนักงานผู้ช่วยปฏิบัติงานของวิศวกรหรือนายช่างเทคนิค จึงจะทําให้จํานวนมีผู้ปฏิบัติ
ภารกิจเพียงพอและทําให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น (สอดคล้องตามความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหา
อุปสรรคด้านการจัดบุคลากรจากคําถามปลายเปิด) 

4. ด้านการอํานวยการ จากผลการศึกษา พบว่า ภาพรวมผลการบริหารงานด้านการอํานวยการของ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมธุรกิจพลังงาน อยู่ในระดับดี ( x =4.08) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ประเด็นหัวหน้าหน่วยงานท่านมีการส่ังงานผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีปฏิบัติงานของกรมธุรกิจพลังงานด้วยท่าทางและ
วาจาที่สุภาพเหมาะสม มีผลการบริหารงานอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x =4.27) เนื่องจากสํานักงาน
พลังงานจังหวัดแต่ละแห่งมีขนาดกะทัดรัด มีจํานวนข้าราชการและพนักงานราชการไม่มาก จึงทําให้พลังงาน
จังหวัดและสมาชิกในหน่วยงานทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้ทําความรู้จักกันอย่างทั่วถึง จนเกิดเป็นความสนิทสนม
รักใคร่และกลมเกลียวกัน ดังน้ัน ในการมอบหมายงาน (การสั่งงาน) แต่ละภารกิจของพลังงานจังหวัดให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาจึงกระทําด้วยความปรารถนาดี และแสดงออกอย่างสุภาพเหมาะสมทั้งทางวาจาและท่าทาง 

   ส่วนประเด็นหัวหน้าหน่วยงานท่านมีการให้รางวัลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่สามารถปฏิบัติงานของ  
กรมธุรกิจพลังงานได้สําเร็จตามเป้าหมาย มีผลการบริหารงานอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ( x =3.66) 
ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะประเด็นดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสําเร็จของการปฏิบัติภารกิจ รวมท้ัง
การพิจารณาให้รางวัลหรือการพิจารณาความดีความชอบของหน่วยงาน ส่วนใหญ่จะมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในภาพรวม (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน) อยู่แล้ว ดังนั้น หัวหน้าหน่วยงานจึงอาจจะให้
ความสําคัญในประเด็นดังกล่าวน้อยกว่าประเด็นอ่ืนๆ ในด้านการอํานวยการ  

5. ด้านการประสานงาน จากผลการศึกษา พบว่า ภาพรวมผลการบริหารงานด้านการประสานงานของ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมธุรกิจพลังงาน อยู่ในระดับดี ( x =4.02) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ประเด็นหน่วยงานท่านกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกรมธุรกิจพลังงานเป็นไปตามคู่มือ/พระราชบัญญัติ
การอํานวยความสะดวกของทางราชการอย่างชัดเจน มีผลการบริหารงานอยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( x =4.17) 
เน่ืองจากกรมธุรกิจพลังงานได้จัดทําคู่มือสําหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยกําหนดขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติงานของกรมธุรกิจพลังงาน
ในคู่มือดังกล่าวอย่างชัดเจน รวมท้ังมีการประสานงานและประชาสัมพันธ์ให้สํานักงานพลังงานจังหวัดทุกแห่ง
ได้รับทราบ จึงทําให้พลังงานจังหวัดสามารถนําแนวทางดังกล่าวมาใช้กําหนดเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
กรมธุรกิจพลังงานของสํานักงานพลังงานจังหวัดได้อย่างถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว 

   ส่วนประเด็นหน่วยงานท่านมีการจัดประชุมหรือสัมมนาเก่ียวกับภารกิจของกรมธุรกิจพลังงานให้กับ
ผู้เก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง มีผลการบริหารงานอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด ( x =3.59) ทั้งน้ี อาจเป็น
เพราะสํานักงานพลังงานจังหวัดแต่ละแห่งขาดแคลนงบประมาณในการดําเนินการจัดประชุมหรือสัมมนา 
เนื่องจากไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดําเนินการ รวมทั้งพลังงานจังหวัดอาจจะยังไม่ได้มี     



การสื่อสารประเด็นปัญหาให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ จึงทําให้ผลการบริหารงานในประเด็นนี้มีค่าเฉลี่ยตํ่ากว่า
ประเด็นอ่ืนๆ ในด้านการประสานงาน 

6. ด้านการรายงาน จากผลการศึกษา พบว่า ภาพรวมผลการบริหารงานด้านการรายงานของภารกิจที่
ได้รับมอบหมายจากกรมธุรกิจพลังงาน อยู่ในระดับดี ( x =3.99) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประเด็น
หน่วยงานท่านมีการรายงานผลการปฏิบัติงานของกรมธุรกิจพลังงานให้ผู้เก่ียวข้องทราบอย่างสมํ่าเสมอและเป็น
ปัจจุบัน มีผลการบริหารงานอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x =4.07) เน่ืองจากกรมธุรกิจพลังงานได้กําหนด
เง่ือนไขให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจให้กรมธุรกิจพลังงานทราบอย่างสมํ่าเสมออยู่แล้ว และพลังงาน
จังหวัดอาจจะดําเนินการตามเงื่อนไขดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ดังนั้น จึงทําให้ผลการบริหารงานในประเด็นน้ี     
มีค่าเฉล่ียสูงสุด 

   ส่วนประเด็นหน่วยงานท่านมีการรายงานปัญหาอุปสรรคระหว่างการปฏิบัติงานของกรมธุรกิจพลังงาน 
ให้ผู้เก่ียวข้องทราบอย่างต่อเน่ือง มีผลการบริหารงานอยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ( x =3.95) ทั้งน้ี อาจเป็น
เพราะปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานของกรมธุรกิจพลังงานส่วนใหญ่อาจจะเป็นปัญหาเล็กน้อย 
ซึ่งพลังงานจังหวัดอาจจะพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนรวม และสามารถแก้ไขปัญหาได้อยู่แล้ว 
จึงไม่มีความจําเป็นต้องรายงานปัญหาอุปสรรคดังกล่าวให้ผู้เก่ียวข้องทราบอย่างต่อเน่ือง   

7. ด้านการงบประมาณ จากผลการศึกษา พบว่า ภาพรวมผลการบริหารงานด้านการงบประมาณของ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมธุรกิจพลังงาน อยู่ในระดับดี ( x =3.70) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ประเด็นหน่วยงานท่านมีการตรวจสอบความถูกต้องหรือควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ ของกรมธุรกิจพลังงาน
เป็นอย่างดี มีผลการบริหารงานอยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( x =4.12) เน่ืองจากสํานักงานพลังงานจังหวัดแต่
ละแห่งจะต้องได้รับการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณทุกแหล่งงบประมาณจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ทั้งภายในและภายนอกองค์การอยู่แล้ว ดังน้ันเพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกติดตามและ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว พลังงานจังหวัดจึงได้มีการตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่าย
งบประมาณจากทุกแหล่งงบประมาณ รวมถึงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกรมธุรกิจพลังงานเป็นอย่างดี  

   ส่วนประเด็นงบประมาณที่หน่วยงานท่านได้รับการจัดสรรจากกรมธุรกิจพลังงานเพียงพอต่อ     
การปฏิบัติงาน มีผลการบริหารงานอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด ( x =3.00) ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะใน
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณของกรมธุรกิจพลังงาน อาจจะคํานึงถึงปัจจัยด้านขนาดพ้ืนที่ของจังหวัดเป็น
เกณฑ์หลักในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่สํานักงานพลังงานจังหวัด โดยอาจจะยังไม่ได้คํานึงถึงปัจจัย
ด้านอ่ืนๆ อาทิ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพ่ิมขึ้นของแต่ละพ้ืนที่ จังหวัดที่มีพ้ืนที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และจังหวัดที่มีพ้ืนที่อยู่ในเขตอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจัยเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่มีผลต่อการเพ่ิมจํานวนของสถานี
บริการนํ้ามันเช้ือเพลิง สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว และสถานประกอบการอ่ืนที่มีการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ในการดําเนินกิจการทั้งสิ้น นอกจากนี้ปัจจัยด้านความยากลําบากในการเดินทางเพื่อปฏิบัติงาน อาทิ จังหวัด
แม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ขนาดเล็ก แต่มีพ้ืนที่เป็นหุบเขา ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางนานกว่า
ปกติ ด้วยปัจจัยต่างๆ เหล่าน้ี จึงอาจส่งผลให้ประเด็นการได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมธุรกิจพลังงานเพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด 



8. ด้านความรู้และเทคนิคในการปฏิบัติงาน จากผลการศึกษา พบว่า ภาพรวมผลการบริหารงานด้าน
ความรู้และเทคนิคในการปฏิบัติงานของภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมธุรกิจพลังงาน อยู่ในระดับปานกลาง     
( x =3.63) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประเด็นผู้ปฏิบัติงานกรมธุรกิจพลังงานในหน่วยงานท่านมี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายและเทคนิควิศวกรรมที่ใช้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี มีผลการบริหารงานอยู่ใน
ระดับดี มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( x =3.86) อาจเป็นเพราะผู้ปฏิบัติงานในภารกิจของกรมธุรกิจพลังงาน ส่วนใหญ่จะ
เป็นผู้ที่เคยปฏิบัติงานในภารกิจดังกล่าวมาต้ังแต่กรมธุรกิจพลังงานเร่ิมมอบหมายภารกิจให้แก่สํานักงาน
พลังงานจังหวัดดําเนินการแล้ว ดังน้ัน ผู้ที่ปฏิบัติภารกิจของกรมธุรกิจพลังงานจึงถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ที่
สมาชิกในสํานักงานพลังงานให้การยอมรับ ว่าเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายและเทคนิควิศวกรรม
ที่ใช้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดีอยู่แล้ว  

   ส่วนประเด็นการฝึกอบรมความรู้ด้านกฎหมายและเทคนิควิศวกรรม ปีละ 2 ครั้ง ให้กับผู้ปฏิบัติงาน
ของกรมธุรกิจพลังงานเพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน มีผลการบริหารงานอยู่ในระดับปานกลาง      
มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด ( x =3.52) ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะปัจจุบันกรมธุรกิจพลังงานได้มีการมอบหมายภารกิจให้แก่
สํานักงานพลังงานจังหวัดเพ่ิมขึ้น และภารกิจที่มอบหมายก็มีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น ดังน้ัน บุคลากรของ
สํานักงานพลังงานจังหวัดจึงต้องการเพ่ิมการฝึกอบรมความรู้ด้านกฎหมายและเทคนิควิศวกรรมในแต่ละปีให้
มากขึ้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมและพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน รวมทั้งรองรับปริมาณงานและความหลากหลาย
ของงานที่เพ่ิมมากขึ้น 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐาน : บุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (ส่วนภูมิภาค) ที่มีปัจจัยเกี่ยวกับงานต่างกัน  
มีผลการบริหารงานในภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมธุรกิจพลังงาน แตกต่างกัน 

 สมมติฐานที่ 1 บุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (ส่วนภูมิภาค) ที่มีตําแหน่งงานต่างกัน     
มีผลการบริหารงานในภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมธุรกิจพลังงาน แตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  )ส่วนภูมิภาค (  ที่มีตําแหน่งงาน
ต่างกัน มีผลการบริหารงานในภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมธุรกิจพลังงาน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั ้งไว้ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะข้าราชการและพนักงานราชการในส่วนภูมิภาคของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน ทุกตําแหน่งงาน มีโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยี การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนสามารถ
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับภารกิจของกรมธุรกิจพลังงานได้อย่างสะดวกและทั่วถึงเช่นเดียวกัน จึงทําให้
ปัจจัยด้านตําแหน่งงานที่แตกต่างกัน ไม่ได้มีผลทําให้ข้าราชการและพนักงานราชการในส่วนภูมิภาคของ
สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน มีผลการบริหารงานในภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมธุรกิจพลังงาน
แตกต่างกันแต่ประการใด โดยผลการศึกษาในครั้งน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรางค์ รัตนวิภาค (2549) ซึ่งพบว่า 
ข้าราชการในส่วนภูมิภาค สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มีตําแหน่งงาน
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ ไม่แตกต่างกัน  



สมมติฐานที่ 2 บุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (ส่วนภูมิภาค) ที่มีอายุราชการต่างกัน        
มีผลการบริหารงานในภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมธุรกิจพลังงาน แตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (ส่วนภูมิภาค) ที่มีอายุราชการ
ต่างกัน มีผลการบริหารงานในภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมธุรกิจพลังงาน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะนโยบายของกระทรวงพลังงานท่ีมีการสนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการและ
พนักงานราชการยุคใหม่ของกระทรวง มีความกระตือรือร้น และมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเรียนรู้ในทักษะ
การปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค ในฐานะ
ผู้แทนกระทรวงพลังงานที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ จึงจําเป็นต้องมีความรอบรู้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ
กระทรวงพลังงานอย่างรอบด้าน จึงอาจจะส่งผลให้ปัจจัยด้านอายุราชการที่แตกต่างกัน ไม่ได้มีผลทําให้
ข้าราชการและพนักงานราชการในส่วนภูมิภาคของสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน มีผลการบริหารงานใน
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมธุรกิจพลังงานแตกต่างกันแต่ประการใด โดยผลการศึกษาในคร้ังน้ีสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สุรางค์ รัตนวิภาค (2549) ซึ่งพบว่า ข้าราชการในส่วนภูมิภาค สํานักงานปลัดกระทรวง     
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มีอายุราชการต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารราชการจังหวัด
แบบบูรณาการ ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 3 บุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (ส่วนภูมิภาค) ที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานเก่ียวกับ
ภารกิจของกรมธุรกิจพลังงาน ต่างกัน มีผลการบริหารงานในภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมธุรกิจพลังงาน
แตกต่างกัน  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (ส่วนภูมิภาค) ที่มีระยะเวลา
ปฏิบัติงานเก่ียวกับภารกิจของกรมธุรกิจพลังงาน ต่างกัน มีผลการบริหารงานในภารกิจที่ได้รับมอบหมายจาก
กรมธุรกิจพลังงาน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะสํานักงานพลังงาน
จังหวัดมีนโยบายให้ข้าราชการและพนักงานราชการทุกคน ต้องพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อให้สามารถให้
คําแนะนําปรึกษาในเบ้ืองต้นเก่ียวกับภารกิจของกรมธุรกิจพลังงานให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการได้ ดังน้ัน ทุกคน
จึงต้องสนใจและมีความกระตือรือร้นเรียนรู้เก่ียวกับการปฏิบัติภารกิจของกรมธุรกิจพลังงาน จึงอาจจะส่งผลให้
ปัจจัยด้านระยะเวลาปฏิบัติงานเก่ียวกับภารกิจของกรมธุรกิจพลังงาน ต่างกัน ไม่ได้มีผลทําให้ข้าราชการและ
พนักงานราชการในส่วนภูมิภาคของสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน มีผลการบริหารงานในภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายจากกรมธุรกิจพลังงานแตกต่างกันแต่ประการใด  

สมมติฐานที่ 4 บุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (ส่วนภูมิภาค) ที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
ภารกิจของกรมธุรกิจพลังงาน ภายในระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา ต่างกัน มีผลการบริหารงานในภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายจากกรมธุรกิจพลังงาน แตกต่างกัน  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (ส่วนภูมิภาค) ที่เข้ารับการฝึก 
อบรมเก่ียวกับภารกิจของกรมธุรกิจพลังงาน ภายในระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา ต่างกัน มีผลการบริหารงาน
ในภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมธุรกิจพลังงาน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งน้ี อาจ
เป็นเพราะสํานักงานพลังงานจังหวัดแต่ละแห่ง มีนโยบายให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับภารกิจของกรมธุรกิจ



พลังงานในแต่ละคร้ัง มีการถ่ายทอดความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมให้กับข้าราชการและพนักงาน
ราชการทุกคนในหน่วยงานได้รับทราบ จึงอาจจะส่งผลให้ปัจจัยด้านการเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับภารกิจของ
กรมธุรกิจพลังงาน ภายในระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา ต่างกัน ไม่ได้มีผลทําให้ข้าราชการและพนักงานราชการใน
ส่วนภูมิภาคของสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน มีผลการบริหารงานในภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมธุรกิจ
พลังงานแตกต่างกันแต่ประการใด 
 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
 จากการศึกษาผลการบริหารงานของภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมธุรกิจพลังงาน รวม 8 ด้าน      
ผู้ศึกษาได้นําผลการบริหารงานของภารกิจดังกล่าว ซึ่งมีระดับคะแนนเฉล่ียในภาพรวมตํ่าที่สุด จํานวน 3 ด้าน 
ตามลําดับ เพ่ือสรุปเป็นข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาในคร้ังน้ี ดังต่อไปน้ี 

1. ด้านการจัดบุคลากร  
    จากผลการศึกษา พบว่า ประเด็นการจ้างเหมาพนักงานเพ่ือปฏิบัติภารกิจได้ 1 คน ตามนโยบายของ

กรมธุรกิจพลังงานเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งมีผลการบริหารงานอยู่ในระดับควรปรับปรุง และมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด 
ดังน้ัน หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรพิจารณาดําเนินการ ดังต่อไปน้ี  

   1.1 กรมธุรกิจพลังงานควรกําหนดนโยบายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติภารกิจให้มีความยืดหยุ่นและ
สอดคล้องกับการปฏิบัติภารกิจ เช่น ในวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจาก     
กรมธุรกิจพลังงาน ไม่ควรกําหนดให้สามารถจ้างบุคลากรในการปฏิบัติงานของกรมธุรกิจพลังงาน ได้เพียง 1 คน 
เป็นต้น ทั้งน้ีเพ่ือให้สํานักงานพลังงานจังหวัดสามารถจัดการทรัพยากรต่างๆ ที่ได้รับจัดสรรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   1.2 กรมธุรกิจพลังงานควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้แก่สํานักงานพลังงานจังหวัด 
เพ่ือให้สามารถจ้างเหมาบริการพนักงานในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกรมธุรกิจพลังงานได้อย่างเพียงพอ 
(จํานวน 2 คน) ได้แก่ พนักงานขับรถยนต์และพนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของวิศวกรหรือนายช่างเทคนิค 
โดยงบประมาณท่ีจัดสรรเพ่ิมเติมควรมีความสอดคล้อง เหมาะสม และเพียงพอกับค่าครองชีพในปัจจุบัน เพ่ือป้องกัน
ปัญหาพนักงานจ้างเหมาที่ปฏิบัติงานในภารกิจของกรมธุรกิจพลังงานลาออกบ่อย เน่ืองจากได้รับค่าตอบแทนน้อย 
(สอดคล้องตามความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาอุปสรรคด้านการจัดบุคลากรจากคําถามปลายเปิด) 

2. ด้านความรูแ้ละเทคนคิในการปฏิบัติงาน  
    จากผลการศึกษา พบว่า ประเด็นการฝึกอบรมความรู้ด้านกฎหมายและเทคนิควิศวกรรม ปีละ 2 ครั้ง 

ให้กับผู้ปฏิบัติงานของกรมธุรกิจพลังงานเพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งมีผลการบริหารงานอยู่ใน
ระดับปานกลาง และมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ดังน้ัน ผู้ศึกษาจึงมีความคิดเห็นว่ากรมธุรกิจพลังงานควรพิจารณาดําเนินการ
จัดฝึกอบรมความรู้ด้านกฎหมายและเทคนิควิศวกรรม ให้กับบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงานใน
ส่วนภูมิภาคเพ่ิมมากขึ้น โดยอาจจะกําหนดให้มีการจัดฝึกอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน จํานวน 2 ครั้งต่อปี เช่น หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพทางด้านกฎหมายใหม่ให้แก่      
ผู้ปฏิบัติภารกิจ เป็นต้น รวมทั้งควรจัดฝึกอบรมความรู้ทางด้านเทคนิควิศวกรรมที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 



จํานวน 2 ครั้งต่อปี โดยเฉพาะความรู้ทางด้านเทคนิควิศวกรรมที่จําเป็นต้องใช้ในการกํากับดูแล ทดสอบ 
ตรวจสอบ ที่เป็นความรู้เฉพาะด้าน เช่น การตรวจสอบระบบท่อ ถัง ของก๊าซปิโตรเลียมเหลวและนํ้ามัน
เช้ือเพลิง ระบบไฟฟ้า และโครงสร้างสิ่งปลูกสร้างในพ้ืนที่กิจการควบคุม เป็นต้น (สอดคล้องตามความคิดเห็น
เก่ียวกับปัญหาอุปสรรคด้านความรู้และเทคนิคในการปฏิบัติงานจากคําถามปลายเปิด) เพ่ือพัฒนาความรู้และ
ทักษะของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งเพ่ือรองรับปริมาณงานและความหลากหลายของงานที่เพ่ิมมากขึ้น 

3. ด้านการงบประมาณ  
    จากผลการศึกษา พบว่า ประเด็นงบประมาณที่หน่วยงานท่านได้รับการจัดสรรจากกรมธุรกิจพลังงาน 

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งมีผลการบริหารงานอยู่ในระดับปานกลาง และมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ดังน้ัน ผู้ศึกษาจึงมี
ความคิดเห็นว่า กรมธุรกิจพลังงานควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่สํานักงานพลังงานจังหวัดในแต่ละ
จังหวัด โดยนําปัจจัยในด้านต่างๆ อาทิ ขนาดพ้ืนที่ของจังหวัด จํานวนสถานประกอบการที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละปี 
ตลอดจนระยะทางการเดินทางและความยากลําบากในการเดินทางเพ่ือปฏิบัติภารกิจ เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์หรือ
องค์ประกอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่สํานักงานพลังงานจังหวัด ทั้งนี้ จะทําให้การจัดสรร
งบประมาณมีความเหมาะสม เป็นธรรม และส่งผลต่อการปฏิบัติภารกิจให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีย่ิงขึ้น  

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 
 1. ควรมีการขยายขอบเขตประชากรในการศึกษาวิจัยให้ครอบคลุมมากขึ้น เช่น บุคลากรจากกรมธุรกิจ
พลังงาน ซึ่งเป็นเจ้าของภารกิจ และบุคลากรจากสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงานในส่วนกลาง เป็นต้น ทั้งน้ี 
เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ที่เก่ียวข้องในประเด็นดังกล่าวว่ามีความแตกต่างกันหรือเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันหรือไม่ อย่างไร โดยอาจจะนําผลที่ได้มาเปรียบเทียบและใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาให้การ
มอบหมายภารกิจของกรมธุรกิจพลังงาน ตลอดจนการมอบหมายภารกิจอ่ืนๆ ให้กับสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ในส่วนภูมิภาคเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น 
 2. ควรมีการใช้เครื่องมือในการศึกษาวิจัยที่มีความหลากหลายและกว้างขวางมากข้ึน นอกเหนือจากการใช้
แบบสอบถาม เช่น การสัมภาษณ์ในเชิงลึกกับกลุ่มประชากรโดยใช้วิธีเชิงคุณภาพ เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลใน 
เชิงลึกนํามาประกอบกับข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ซึ่งจะส่งผลให้การศึกษาวิจัยเกิดความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น  
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