
บทที่ 1 
บทนํา 

 
1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ปัจจุบันโลกมีความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม การเมืองความกาวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพแวดล้อม สิ่งเหล่าน้ีก่อให้เกิดการแข่งขันส่งผลให้
หลายองค์กรและหลายหน่วยงานมีการปรับเปลี่ยนระบบการปฏิบัติงานเพ่ือให้องค์กรสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้ แต่การที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้ มิได้
อาศัยแค่เพียงบุคลากรที่เก่งหรือเทคโนโลยีทันสมัยแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องรวมไปถึงการ
บริหารงานที่ดีเพ่ือให้ได้มาซึ่งการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผลเพราะหากบุคลากรสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิผลก็จะส่งผลลัพธ์ให้งานที่ได้รับมอบหมายหรืองานที่อยู่ในความรับผิดชอบมี
คุณภาพ เรื่องของประสิทธิภาพเป็นเรื่องของการใช้ปัจจัยและกระบวนการในการดําเนินงาน โดยมีผล
ที่ได้รับเป็นตัวแสดงความมีประสิทธิภาพของการดําเนินงานน้ัน ประสิทธิภาพอาจไม่สามารถแสดงอยู่
ในรูปแบบของตัวเลขได้ แต่สามารถแสดงในรูปแบบของต้นทุนการปฏิบัติงานทันต่อการตัดสินใจ 
ความถูกต้องและความมีคุณภาพของงาน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคคลไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัว
บุคคลเพียงอย่างเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับอีกหลายปัจจัย เช่น ความกดดัน ความร่วมมือ ความมีมนุษยสัมพันธ์
หรืองานที่ได้รับมอบหมาย โดยที่ประสิทธิภาพในการทํางานอาจจะวัดค่าได้จากการกําหนดตัวช้ีวัด
ความสําเร็จของงาน (Key Performance Indicators) ที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการ
ดําเนินงานในด้านต่างๆ โดยการกําหนดตัวช้ีวัดสามารถแบ่งได้เป็นหลายระดับ ต้ังแต่ตัวช้ีวัดระดับ
องค์กร (Organization Indicators) ตัวช้ีวัดระดับหน่วยงาน (Department Indicators) และตัวช้ีวัด
ระดับบุคคล (Individual Indicators) โดยตัวช้ีวัดระดับบุคคลจะหมายถึงสิ่งที่ใช้วัดผลการทํางาน
รายบุคคล ตามขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบหรือตามตําแหน่งงานที่ได้รับว่ามีประสิทธิภาพมากเพียงใด 
โดยที่ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานจะประกอบด้วย 3 ประเภทได้แก่ ต้นทุนในการดําเนินงาน 
(Implementation Cost) ระยะเวลาที่ให้บริการ (Service Timing) และคุณภาพของการบริการ 
(Service Quality) ปัจจัยที่มีผลที่จะทําให้องค์กรสามารถดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพนําไปสู่
เป้าหมายที่ต้ังไว้หรือสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ก็เกิดขึ้นจากหลายปัจจัยประกอบกัน เช่น คน 
ระบบงาน วิธีดําเนินงาน การบริการงานหรือแรงจูงใจในการทํางาน สิ่งเหล่าน้ีเกิดจากผลของการ
บริหารงานทั้งสิ้นทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ องค์กรที่มีกระบวนการบริหารงานที่ดีย่อมส่งผลให้
เกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น การศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ การทํางานของผู้ปฏิบัติงาน 
จะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารงานที่ต้องการเพ่ิมปัจจัยที่ดีแก่การปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กร และ
เป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานว่าควรปฏิบัติงานในลักษณะใด โดยจะเน้นสิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควร 
ปฏิบัติเพ่ือนําไปสู่ประสิทธิภาพในการทํางานของผู้ปฏิบัติเองด้วย ปัจจัยหน่ึงที่ทําให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพคือความสามารถขององค์กรในการสร้างขวัญและกําลังใจ เพ่ือเป็น
แรงจูงใจให้คนในองค์กรมีการประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 4 
ว่าความกระตือรือร้นต่อการพัฒนางานที่ได้รับมอบหมาย ถ้าบุคลากรมีแรงจูงใจในการทํางานสูงก็จะ
ส่งผลให้งานที่ปฏิบัติมีประสิทธิภาพสูงตามไปด้วย 

การปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นหลักสําคัญที่เช่ือว่า ถ้าการปฏิบัติงานมีความยุติธรรม 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน 
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ประเทศไทยมีจํานวนประชากรในภาคเกษตรไม่น้อยกว่าสามสิบล้านคนโดยแบ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ 
674 กลุ่ม รวม 57,885 คน แยกชาย 33,841 คน หญิง 24,014 คน(กรมส่งเสริมสหกรณ์ , 2560) 
ดังน้ัน การพัฒนาการเกษตรเป็นการพัฒนาที่มีความสําคญัเป็นอย่างมากเพราะจะส่งผลให้ประชากรส่วน
ใหญ่ของประเทศมีรายได้สูงขึ้นและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ดังน้ันประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมปศุสัตว์ สังกัดราชการส่วนภูมิภาค ซึ่ง
เป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายที่งานโครงการสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
กรมปศุสัตว์ไปสู่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จึงเป็นสิ่งสําคัญเน่ืองจากการที่องค์การใด ๆ จะบรรลุเป้าหมายที่
วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล น้ัน ส่วนหน่ึงจะต้องมาจากการที่บุคลากรมีขวัญ
กําลังใจ มีสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดี มีความพึงพอใจในการทํางาน บุคลากรของกรมปศุสัตว์
จึงมีส่วนสําคัญในการสนับสนุนและประสานงานให้หน่วยงาน สร้างพ้ืนฐานระบบการบริหารจัดการที่ดี   
โดยมีการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการกรมปศุสัตว์ให้มีประสิทธิผลการปฏิบัติงานที่ดี 
ก็จะสามารถพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ 

จากแนวทางดังกล่าวทําให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการกรมปศุสัตว์สังกัดราชการส่วนภูมิภาค เพ่ือนํามาเป็นข้อมูลไปปรับใช้ในการบริหารงาน
ภายในและเพ่ือส่งเสริมพัฒนาปัจจัยด้านที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ  
ทําให้บุคลากรมีประสิทธิผลการทํางานสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เป้าหมายของกรมปศุสัตว์สําเร็จลุล่วงใน
เป้าหมายขององค์กร 

การในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการทํางานให้มีความเหมาะสมมีมาตรฐานเกิด
ประสิทธิผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย
ขององค์การได้อย่างดีย่ิง 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย    

2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยพ้ืนฐานด้านบุคคลของบุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพ้ืนที่เขต 4 
2.2 เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรกรมปศุสัตว์

สังกัดส่วนภูมิภาคในพ้ืนที่เขต 4 
2.3 เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัด

ส่วนภูมิภาคในพ้ืนที่เขต 4 
 

3 ขอบเขตการวิจัย  
3.1 ด้านประชากร 

ประชากรท่ีเป็นเป้าหมายการศึกษาในคร้ังน้ี ได้แก่ บุคลากรกรมปศุสัตว์ส่วนภูมิภาคใน
พ้ืนที่เขต 4  จํานวน 12 จังหวัด (จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัด
กาฬสินธ์ุ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดหนองคาย จังหวัดจังหวัดสกลนคร 
จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดบึงกาฬ)  จํานวน 655 คน  

3.2 ด้านเน้ือหา 
การศึกษาครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพ้ืนที่เขต 4 ดังน้ี 
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3.2.1 หลักธรรมาภิบาล 6 ด้าน คือ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความ
โปร่งใส  ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักความคุ้มค่า 

3.2.2  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คือ ด้านบุคคล ด้านความผูกพัน
กับหน่วยงาน ด้านความผูกพันกับหน่วยงาน  ด้านการทํางานเป็นทีม และด้านความก้าวหน้าในการ
ทํางาน 

3.3 ด้านระยะเวลาดําเนินงาน 
 ต้ังแต่ กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 ถึง มถิุนายน  พ.ศ. 2561 
 

4.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมภิบาลและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของตามหลัก

ธรรมาภิบาลของข้าราชการกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพ้ืนที่เขต 4  ผู้วิจัยได้อาศัยแนวคิดจาก
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 9 มาตรา 
52 อันมีผลบังคับให้หน่วยงานราชการต้องยึดหลักธรรมาภิบาลเหล่าน้ีไปใช้ในการบริหารองค์การ โดย
หลักธรรมาภิบาลดังกล่าวน้ีประกอบด้วย (1) หลักนิติธรรม (2) หลักคุณธรรม (3) หลักความความ
โปร่งใส (4) หลักการมีส่วนร่วม (5) หลักความรับผิดชอบ (6) หลักความคุ้มค่า  โดยได้นํามาเป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจัยในครั้งน้ี  ดังรูปที่ 1 
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ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวความคิดในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ 
(Independent Variable) 

ปัจจัยด้านบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ  
3. ระดับการศึกษา  
4. ระดับงานปัจจุบัน  
5. สถานภาพ 
6. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยด้านความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน 
1. ความพึงพอใจในงานที่รับผิดชอบ  
2. ความพึงพอใจต่อสวัสดิการที่ได้รับ 
3. ความพึงพอใจต่อผู้ร่วมงาน 
4. ความพึงพอใจต่อบทบาทการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการทํางานในองค์กร 
1. ความชัดเจนของหน้าที่และความรับผิดชอบในงาน 
2. ความเหมาะสมเก่ียวกับสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
3. ความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือในการทํางาน 
4. ความเหมาะสมของจํานวนบุคลากรกับงาน 

ปัจจัยด้านความผูกพนัในองค์กร 
1. ความภาคภูมิใจในหน่วยงาน 
2. ความพร้อมที่จะปกป้องช่ือเสียงของหน่วยงาน 
3. ความทุ่มเทในการทํางานเพ่ือหน่วยงาน 
4. การสร้างผลงานเพ่ือองค์กร 

ปัจจัยด้านการทํางานเป็นทมี 
1. การยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
2. ความรับผิดชอบในการทํางานของหน่วยงาน 
3. การเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยงาน 
4. การเปลี่ยนทัศนคติตามเป้าหมายของหน่วยงาน 

ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการทํางาน 
1. การมีโอกาสในการฝึกอบรม 
2. การสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
3. ความพึงพอใจในความก้าวหน้าของตําแหน่งงาน 
4. ความก้าวหน้าในตําแหน่งงาน 

 

ตัวแปรตาม 
(Dependent Variable) 

  
ประสิทธผิลการปฏิบัติงาน 

ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

1.  ด้านหลักนิติธรรม 
2.  ด้านหลักคุณธรรม 
3. ด้านหลักความโปร่งใส  
4. ด้านหลักการมีส่วนร่วม 
5. ด้านหลักความรับผิดชอบ 
6. ด้านหลักความคุ้มค่า 
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5. นิยามศัพท์ 
 

บุคลากรกรมปศุสัตว์ หมายถึง   เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงานสังกัดส่วนภูมิภาคในพ้ืนที่เขต 4   

ส่วนภูมิภาค หมายถึง พ้ืนที่เขตปศุสัตว์เป็นการแบ่งตามสภาพพ้ืนที่ในบริหารงานของ
กรมปศุสัตว์ โดยมีปศุสัตว์เขตเป็นหัวหน้าหน่วยงานสํานักงาน 
ปศุสัต ว์เขต  ทั้ งประเทศแบ่งเป็น 9 เขต โดยพ้ืนที่ เขต 4 
ประกอบด้วย 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัด
มหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธ์ุ จังหวัดอุดรธานี 
จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดหนองคาย จังหวัด
จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัด
บึงกาฬ  

ประสิทธิผลการ 
ปฏิบัติงาน 

หมายถึง ด้านบุคคล ด้านความผูกพันกับหน่วยงาน ด้านความผูกพันกับ
หน่วยงาน  ด้านการทํางานเป็นทีม และด้านความก้าวหน้าใน
การทํางาน 

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง หลักปฏิบัติที่มีเป้าหมายในการสร้างระบบบริหารให้มีความ
โปร่งใส ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ง่าย โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของประชานเป็นหลักสําคัญ เพ่ือให้สังคมของประเทศทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
สุข ซึ่งประกอบด้วยหลักการสําคัญ 6 ประการ คือ ด้านหลักนิติ
ธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส  ด้านหลักการมี
ส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ และด้านหลักความคุ้มค่า 

หลักนิติธรรม หมายถึง การบังคับใช้กฎหมาย  กฎ ระเบียบ คําสั่ง ข้อบังคับต่าง ๆ ให้
เป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของทุกคนและทุกคนยินยอมพร้อมใจ
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่งและข้อบังคับเหล่าน้ัน 

หลักคุณธรรม หมายถึง หลักปฏิบัติในการทําในสิ่งที่ถูกต้อง ด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ ยึด
มั่นในความถูกต้อง ดีงาม บนพ้ืนฐานของศีลธรรม จริยธรรม 
ภายใต้ข้อบังคับของผู้รับบริการและยังประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ 

หลักความโปร่งใส 
 

หมายถึง 
 

การสร้างความไว้วางใจซึ่ ง กันและกันของหน่วยงานและ
ผู้รับบริการ โดยปรับปรุงกลไกทํางานขององค์กรให้มีความ
โปร่ ง ใส  มีการ เ ปิด เผยข้อมูลข่ าวที่ เ ป็นประโยชน์อ ย่าง
ตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้ สะดวกและมีกระบวนการการให้ประชาชนตรวจสอบ
ความถูกต้องชัดเจน 
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5. นิยามศพัท์ (ต่อ) 
 

หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานและผู้รับบริการ ซึ่งเป็นผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องหรือได้ผลกระทบจากการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดย
ได้ร่วมรับรู้ ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ รวมท้ังร่วม
สนับสนุน ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามส่ิงที่ตนเองได้
ร่วมตัดสินใจ 

หลักความรับผิดชอบ หมายถึง ความมุ่งมั่นและต้ังใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถให้บรรลุ
ความความสําเร็จ สอดคล้องตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ของ
ทางราชการท่ีเก่ียวข้องปฏิบัติงานอย่างมีจิตสํานึกต่อหน้าที่สังคม 
ประชาชน และประเทศ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้รับบริการ
และส่วนรวมเป็นสําคัญ รวมท้ังยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานดังกล่าว ทั้งที่เป็นผลดีและและผลเสียหาย ตลาดจน
พร้อมแสดงข้อเท็จจริงในการประกอบภารกิจต่อสาธารณชน 
สามารถช้ีแจงเหตุผลได้และพร้อมต่อการรับตรวจสอบจาก
สาธารณะ 

หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหาร จัดการใ ห้ เ กิดผล ดี ต่อส่ วนรวม  ทํ า ใ ห้ งาน มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จํากัด ด้วยความประหยัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
6.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

6.1  เพ่ือทราบถึงประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัด
ส่วนภูมิภาคในพ้ืนที่เขต 4 

6.2 เพ่ือทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ได้ประสิทธิผลของบุคลากร
ในหลักเกณฑ์หลักธรรมาภิบาล 

6.3 เพ่ือได้ทราบถึงข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือ
ผลสําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 

7.  สมมุติฐานของการวิจัย 
7.1 บุคลากรท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร์ประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา      

ตําแหน่งงาน และอายุการทํางาน แตกต่างกันมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
แตกต่างกัน  

7.2. 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของบุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพ้ืนที่เขต 4 


