
บทท่ี 5 
สรุป และอภิปรายผล 

 
   ในการวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

บุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 การศึกษาครั้งนี้ มีพื้นท่ีเป้าหมาย คือ ปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคใน
พื้นท่ีเขต 4   จ านวน 655  คน โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาเป็นบุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคใน
พื้นท่ีเขต 4 จ านวน 249  คน  ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

   1.  สรุปผลการวิจัย 
   2.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบสมมุติฐาน   
   3.  การอภิปรายผลการวิจัย 

4.  ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 รายละเอียดของแต่ละประเด็นมีดังต่อไปนี้  
 
1. สรุปผลการวิจัย 

1.1 ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาข้อท่ี 1  เพื่อศึกษาปัจจัยพื้นฐานด้านบุคคลของบุคลากร
กรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 ผลการศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 

จากการศึกษาพบว่าพบว่าปัจจัยพื้นฐานด้านบุคคลของบุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคใน
พื้นท่ีเขต 4 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  จ านวน 196 คน  คิดเป็นร้อยละ 78.6 ส่วนใหญ่มีอายุ  41-50 ปี 
จ านวน 107 คน  คิดเป็นร้อยละ 27.4  ส่วนใหญ่มีการศึกษาปริญญาตรี/หรือเทียบเท่าจ านวน 201 คน คิด
เป็นร้อยละ 80.7 ส่วนใหญ่การปฏิบัติงานระดับช านาญงาน จ านวน 79 คน   คิดเป็นร้อยละ 31.7   ส่วน
ใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 190 คน  คิดเป็นร้อยละ 76.3 และส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
31 ปีขึ้นไป จ านวน 78  คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 ผลการศึกษาสอดคล้องกับ อัจฉรา บุบผามาลา (2552) 
ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทอุตสาหกรรมพรม
ไทยจ ากัด(มหาชน) พบวาดานเพศ อายุการศึกษา รายไดและระยะเวลาในการท างาน ของพนักงานท่ีตาง
กันมีผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานไมตางกัน ดังนั้นจึงเห็นไดวาปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันแตไม
ไดมีความสัมพันธกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัท ฯ  

1.2 ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาข้อท่ี 2 เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของบุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 ผลการศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 

จากผลการศึกษาพบว่าระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร
กรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4  มีระดับความคิดเห็นปัจจัยด้านความพึงพอใจของ
ผู้ปฏิบัติงานในภาพรวม อยู่ในระดับมาก แต่มีบางปัจจัยท่ีมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากได้แก่ ความ
คิดเห็นด้านความพึงพอใจในงานท่ีรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน ความคิดเห็นว่าความพึงพอใจต่อสวัสดิการ
ท่ีของผู้ปฏิบัติงาน ความคิดเห็นว่ามีความพึงพอใจต่อผู้ร่วมงานของผู้ปฏิบัติงาน และมีความคิดเห็นว่ามี
ความพึงพอใจในเส้นทางการงานของผู้ปฏิบัติงาน  
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จากผลการศึกษาพบว่าระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร
กรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4  มีระดับความคิดเห็นปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ส่วนใหญ่เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง  แต่มีบางปัจจัยท่ีมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 
ขอบเขตหน้าท่ีในการท างานของผู้ปฏิบัติงานถูกระบุไว้ชัดเจน และสภาพแวดล้อมในท่ีท างานของ
ผู้ปฏิบัติงานเหมาะสมต่อการท างาน  ส่วนปัจจัยท่ีบุคลากรมีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับปานกลาง  ได้แก่ 
องค์กรของผู้ปฏิบัติงานมอีุปกรณ์เครื่องมือพร้อมในการท างาน และมีความคิดเห็นว่าจ านวนบุคลากรเมื่อ
เปรียบเทียบกับงานมีความเหมาะสม    

จากผลการศึกษาพบว่า ระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร
กรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4  มีระดับความคิดเห็นปัจจัยด้านความผูกพันในองค์กร ส่วน
ใหญ่เห็นด้วยอยู่ในระดับมากท่ีสุด แต่มีบางปัจจัยท่ีมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ พร้อม
ท่ีจะปกป้องช่ือเสียงขององค์กรของผู้ปฏิบัติงาน  พร้อมท่ีจะทุ่มเทการท างานให้องค์กรของผู้ปฏิบัติงาน
เจริญก้าวหน้า และมีความต้ังใจท่ีจะท างานให้องค์กรจนกว่าจะเกษียณอายุ ส่วนปัจจัยท่ีบุคลากรมีระดับ
ความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก ได้แก่ การภูมิใจท่ีท างานท่ีองค์กรของผู้ปฏิบัติงาน  

จากผลการศึกษาพบว่าระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร
กรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4  มีระดับความคิดเห็นปัจจัยด้านการท างานเป็นทีม ส่วนใหญ่
เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ในภาพรวมเฉล่ีย 3.83 แต่มีบางปัจจัยท่ีมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ มีความคิดเห็นว่าผู้ปฏิบัติงานมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมงาน มีความคิดเห็นว่า
บุคลากรในองค์กรของผู้ปฏิบัติงานเปิดรับความคิดเห็นของผู้อื่น มีความคิดเห็นว่ามีบุคลากรในองค์กรของ
ผู้ปฏิบัติงานมีความสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และมีความคิดเห็นว่า ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ  

จากผลการศึกษาพบว่าระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร
กรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4  มีระดับความคิดเห็นปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการท างาน 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีผลรวมเฉล่ีย 3.47  แต่มีบางปัจจัยท่ีมีระดับความเห็นอยู่ในระดับ
มาก ได้แก่  มีความคิดเห็นว่าผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสได้เข้าร่วมในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความช านาญ
ส าหรับบุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4  ส่วนปัจจัยท่ีบุคลากรมีระดับความคิดเห็น อยู่
ในระดับปานกลาง  ได้แก่ องค์กรของผู้ปฏิบัติงานให้การสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับท่ีสูง ผู้ปฏิบัติงานมี
ความพอใจในความก้าวหน้าของต าแหน่งการงาน และมีความคิดเห็นว่าผู้ปฏิบัติงานรู้สึกมีก าลังใจในการ
ท างานให้ก้าวหน้า รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 7 

สรุปผลระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรกรมปศุสัตว์
สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 มีระดับความคิดเห็นปัจจัยด้านความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน ด้านความ
ผูกพันในองค์กร ด้านการท างานเป็นทีม ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้าน
หลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักความคุ้มค่า ส่งผลต่อการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ         
ดีมาก ส่วนท่ียังต้องพัฒนาความเข้าใจเพื่อสร้างประสิทธิผลในด้านความก้าวหน้าในการท างาน 

จากผลการศึกษาพบว่า  ระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 มีระดับความคิดเห็นด้านหลักนิติธรรม ส่วนใหญ่อยู่
ในระดับมาก แต่มีบางปัจจัยท่ีมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ออกเป็นบุคลากรกรมปศุสัตว์
สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานตามกฎหมายอย่าง
ถูกต้อง มีความคิดเห็นว่าองค์กรของผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม มีความ
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คิดเห็นว่าองค์กรของผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้ปฏิบัติงานในองค์กร  และมีความคิดเห็นว่า
องค์กรของผู้ปฏิบัติงานได้ส่งเสริมให้บุคลากรยึดถือหลักความชอบธรรมในการปฏิบัติงาน   

จากผลการศึกษาพบว่า  ระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 มีระดับความคิดเห็นด้านหลักคุณธรรม ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก แต่มีบางปัจจัยท่ีมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ องค์กรของผู้ปฏิบัติงาน
ได้ปฏิบัติงานโดยยึดความถูกต้อง มีความคิดเห็นว่าองค์กรของผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมให้ปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อเป็น
ตัวอย่างแก่สังคม มีความคิดเห็นว่าองค์กรของผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกับ
บุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 ในการปฏิบัติงาน และมีความคิดเห็นว่าองค์กรของ
ผู้ปฏิบัติงานได้ก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  

จากผลการศึกษาพบว่า  ระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4  มีระดับความคิดเห็นด้านหลักความโปร่งใส มี
ผลรวมอยู่ในระดับมาก แต่มีบางปัจจัยท่ีมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ความไว้วางใจกัน
กับบุคลากรในการปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และภักดีต่อองค์กร  และ
เมื่อมีบุคคลอื่นกล่าวหากรมปศุสัตว์ในทางไม่ดี โดยไม่ทราบข้อเท็จจริงท่านจะช้ีแจงให้ทราบด้วยเหตุผลท่ี
ชัดเจนถูกต้อง  ส่วนปัจจัยท่ีบุคลากรมีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับปานกลาง  ได้แก่ การพบเห็นทรัพย์สิน
ขององค์กรท่ีเสียหายรู้สึกเป็นเรื่องธรรมดา   

จากผลการศึกษาพบว่า  ระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 มีระดับความคิดเห็นด้านหลักการมีส่วนร่วม มี
ผลรวมอยู่ในระดับมาก แต่มีบางปัจจัยท่ีมีระดับความเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่  องค์กรของผู้ปฏิบัติงาน
ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรเสนอความเห็นในการปฏิบัติงาน  องค์กรของผู้ปฏิบัติงานได้เปิดโอกาสให้บุคลากร
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  องค์กรของผู้ปฏิบัติงานได้มีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ขอมูลการ
บริหารงาน องค์กรของผู้ปฏิบัติงานได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงาน 
และมีความคิดเห็นว่าองค์กรของผู้ปฏิบัติงานเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์  

จากผลการศึกษาพบว่า  ระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 มีระดับความคิดเห็นด้านหลักความรับผิดชอบ           
มีผลรวมอยู่ในระดับมาก แต่มีบางปัจจัยท่ีมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่  ผู้ปฏิบัติงานได้
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบอย่างเต็มท่ี  ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าท่ี 
ผู้ปฏิบัติงานได้น าข้อผิดพลาดมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน  และมีความคิดเห็นว่าองค์กรของผู้ปฏิบัติงาน
บริหารงานโดยมีความรับผิดขอบต่อสังคม  

จากผลการศึกษาพบว่า ระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร
กรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 มีระดับความคิดเห็นด้านหลักความคุ้มค่า มีผลรวมอยู่ใน
ระดับมาก แต่มีบางปัจจัยท่ีมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ทรัพยากรของ
องค์องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ผู้ปฏิบัติงานได้
ส าเร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด  และมีความคิดเห็นว่าผู้ปฏิบัติงานใช้ทรัพยากรขององค์กรเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดของชุมชุน   

จากผลการศึกษาพบว่า  ระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 มีระดับความคิดเห็นด้านหลักความคุ้มค่า ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยจ าแนกออกเป็นบุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 มีความ
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คิดเห็นว่าผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ทรัพยากรขององค์องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดย บุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัด
ส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 มีความคิดเห็นว่าผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ โดย มี
ความคิดเห็นว่าผู้ปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด  และมีความคิดเห็นว่าผู้ปฏิบัติงานใช้
ทรัพยากรขององค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของชุมชุน  

1.3 ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาข้อท่ี 3 ศึกษาศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 

เปรียบเทียบMode1 ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการท างานมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานตามประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลมีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 เป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

เปรียบเทียบMode2 ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการท างานและปัจจัยด้านการท างานเป็น
ทีมมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลมีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

เปรียบเทียบMode3 ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการท างาน ปัจจัยด้านการท างานเป็นทีม
และปัจจัยด้านความผูกพันในองค์การมีอิทธิต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรม
ปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4  ด้านหลักนิติธรรมเป็นท่ียอมรับในการปฏิบัติซึ่งส่งผลต่อความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีแม้จะเป็นเพศหญิงหรือชายก็อยู่ภายใต้อิทธิพลนี้ ส่วนการยอมรับการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลทางด้านหลักนิติธรรม และความรับผิดชอบก็เป็นท่ียอมรับของทุกอายุ
ของผู้ปฏิบัติงานตลอดจนระดับความแตกต่างของระดับงานในการปฏิบัติหน้าท่ีแม้จะปฏิบัติหน้าท่ีการงาน
ท่ีแตกต่างกันก็ยอมรับในหน้าท่ีการงานท่ีต้องรับผิดชอบตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักความรับผิดชอบ 

กลไกส าคัญในการขับเคล่ือนนโยบายท่ีงานโครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และกรมปศุสัตว์ไปสู่เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ จึงเป็นส่ิงส าคัญเนื่องจากการท่ีองค์การใด ๆ จะบรรลุเป้าหมาย
ท่ีวางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  นั้น ส่วนหนึ่งจะต้องมาจากการท่ีบุคลากรมี                
ขวัญก าลังใจ มีสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานท่ีดี มีความพึงพอใจในการท างาน  บุคลากรของ              
กรมปศุสัตว์จึงมีส่วนส าคัญในการสนับสนุนและประสานงานให้หน่วยงาน สร้างพื้นฐานระบบการบริหาร
จัดการท่ีดี   โดยมีการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการกรมปศุสัตว์ให้มีประสิทธิผล               
การปฏิบัติงานท่ีดี ก็จะสามารถพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นได้ 

ความพึงพอใจมีอิทธิพลกับการยอมรับของการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 ในระดับปานกลางซึ่งส่งผลต่อประสิทธิผล                
การปฏิบัติงาน การท างานเป็นทีม ความผูกพันในองค์กร สภาพแวดล้อมและความก้าวหน้า แสดงให้เห็น
ถึงการยอมรับของผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในด้านการเปล่ียนแปลงสถานภาพของบุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วน
ภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 ประสิทธิผลการปฏิบัติงานมีอิทธิพลกับการยอมรับของการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ด้านหลักคุณธรรมของบุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 ในระดับปานกลาง ประสิทธิผล
การปฏิบัติงานมีอิทธิพลกับการยอมรับของการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  ด้านหลักความโปร่งใสของ
บุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 ในระดับปานกลาง  ประสิทธิผลการปฏิบัติงานมี
อิทธิพลกับการยอมรับของการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรกรม
ปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 ในระดับปานกลาง ประสิทธิผลการปฏิบัติงานมีอิทธิพลกับการ
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ยอมรับของการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักความรับผิดขอบของบุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัด
ส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 ในระดับปานกลาง ประสิทธิผลการปฏิบัติงานมีอิทธิพลกับการยอมรับของ          
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักความคุ้มค่าของบุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคใน
พื้นท่ีเขต 4 ในระดับปานกลาง 

 สรุปว่าเหตุแห่งธรรมาภิบาลท่ีมีอิทธิพลในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากรกรมปศุสัตว์ สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 กล่าวคือปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผล                   
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล จ านวน 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการท างาน  
ปัจจัยด้านการท างานเป็นทีม  และปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผล         
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  ผลการศึกษาสอดคล้องกับ ฐาปนา กัลปพฤกษ์ (2554) ได้ศึกษา
เรื่อง การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้าน              
หลักนิ ติธรรม พบว่า การปฏิบั ติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร  ศูนย์บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีระดับความคิดเห็นสูงท่ีสุด ได้แก่ เปิดโอกาสให้
บุคลากร มีส่วนร่วมในการก าหนด กฎ ระเบียบ และข้อบังคับในการปฏิบัติงาน ด้านหลักคุณธรรม พบว่า
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรวมอยู่
ในระดับมากข้อท่ีมีระดับความคิดเห็นสูงท่ีสุด ได้แก่ เรื่องการสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ด้านหลักความโปร่งใส พบว่าการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร ศูนย์บริการ
วิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีระดับความคิดเห็นสูงท่ีสุด ได้แก่ เรื่อง
ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่องและรูปแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานเอื้อต่อ
การตรวจสอบจากบุคคลอื่นภายนอก ด้านหลักการมีส่วนร่วม พบว่า การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของบุคลากร ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีระดับความ
คิดเห็นสูงท่ีสุด ได้แก่ เรื่องสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรมีการท างานร่วมกันเป็นทีม ด้านหลักความ
รับผิดชอบ พบว่าการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร  ศูนย์บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีระดับความคิดเห็นสูงท่ีสุด การส่งเสริมให้บุคลากร
มีความขยันอดทนในการปฏิบัติงาน ด้านหลักความคุ้มค่า พบว่าการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากร ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีระดับความคิดเห็นสูง
ท่ีสุด ได้แก่ มีการปลูกฝังจิตสานึกในการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้แก่บุคลากรทุกระดับ 

สรุปแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบั ติงานของบุคลากร              
กรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 ส่งผลให้เห็นว่ายังจะต้องปรับปรุงหลักการธรรมาภิบาลของ
บุคลากรเกือบทุกด้านมีเพียงด้านหลักนิติธรรมและหลักความรับผิดชอบท่ีมีบุคลากรเข้าใจและปฏิบัติตาม
เพียงระดับปานกลางเท่านั้น อันเป็นผลจากการท าวิจัยในครั้งนี้ตามหลักสถิติของการสมมติฐาน 

 
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบสมมุติฐาน   

ข้อมูลจากการวิเคราะหส์มมติฐานเพื่อศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4  ผลการศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 1  บุคลากรท่ีมีลักษณะประชากรศาสตรประกอบดวยเพศ อายุ  ระดับการศึกษา
สถานภาพ  ระดับงาน และระยะเวลาการปฏิบัติงานแตกตางกันมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตาม         
หลักธรรมาภิบาลแตกตางกัน 
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แนวทางการปรับปรุงพัฒนาเราจะเห็นความแตกต่างของเพศ ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการไม่
ตอบสนองของการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักคุณธรรมท่ีแตกต่างกัน  เพศท่ีแตกต่างกันมีผล
ต่อการไม่ตอบสนองของการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักความโปร่งใสท่ีแตกต่างกัน  เพศท่ี
แตกต่างกันมีผลต่อการตอบสนองของการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักการมีส่วนร่วมท่ีแตกต่าง
กัน  เพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการไม่ตอบสนองของการปฏิบั ติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลัก            
ความคุ้มค่าท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นทางด้านเพศต้องปรับปรุงท้ัง 4 ด้านนี้  

ส่วนความแตกต่างทางด้านอายุมีผลต่อการไม่ตอบสนองอายุท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการ อายุท่ี
แตกต่างกันมีผลต่อการไม่ตอบสนองของการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักความโปร่งใสท่ี
แตกต่างกันไม่ตอบสนองของการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักคุณธรรมท่ีแตกต่างกัน อายุท่ี
แตกต่างกันมีผลต่อการไม่ตอบสนองของการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักการมีส่วนร่วมท่ี
แตกต่างกัน อายุท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการไม่ตอบสนองของการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลัก
ความคุ้มค่าท่ีแตกต่างกัน  

ส่วนความแตกต่างทางด้านการศึกษามีผลต่อการไม่ตอบสนองในระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมี
ผลต่อไม่ตอบสนองของการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักนิติธรรมท่ีแตกต่างกัน ระดับการศึกษาท่ี
แตกต่างกันมีผลต่อการไม่ตอบสนองของการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักคุณธรรมท่ีแตกต่างกัน 
ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการไม่ตอบสนองของการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลัก              
ความโปร่งใสท่ีแตกต่างกัน ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีผลต่อกาไม่ตอบสนองของการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาลด้านหลักการมีส่วนร่วมท่ีแตกต่างกัน 

ส่วนความแตกต่างทางด้านระดับงานมีผลต่อการไม่ตอบสนองในระดับงานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ
การไม่ตอบสนองของการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักนิติธรรมท่ีแตกต่างกัน ระดับงานท่ี
แตกต่างกันมีผลต่อการไม่ตอบสนองของการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักคุณธรรมท่ีแตกต่าง
กัน  ระดับงานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการไม่ตอบสนองของการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลัก           
ความโปร่งใสท่ีแตกต่างกัน  ระดับงานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการไม่ตอบสนองของการปฏิบัติงานตาม           
หลักธรรมาภิบาลด้านหลักความรับผิดชอบท่ีแตกต่างกัน  ระดับงานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการไม่ตอบสนอง
ของการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักความคุ้มค่าท่ีแตกต่างกัน 

ส่วนความแตกต่างทางด้านสถานภาพมีผลต่อการไม่ตอบสนองสถานภาพท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ
การไม่ตอบสนองของการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักนิติธรรมท่ีแตกต่างกัน สถานภาพท่ี
แตกต่างกันมีผลต่อการไม่ตอบสนองของการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักคุณธรรมท่ีแตกต่าง
กัน สถานภาพท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการไม่ตอบสนองของการปฏิบัติงานตามหลัก ธรรมาภิบาลด้าน           
หลักความโปร่งใสท่ีแตกต่างกัน สถานภาพท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการไม่ตอบสนองของการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาลด้านหลักการมีส่วนร่วมท่ีแตกต่างกัน สถานภาพท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการไม่ตอบสนอง
ของการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักความรับผิดชอบท่ีแตกต่างกัน  อายุท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ
การไม่ตอบสนองของการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักความคุ้มค่าท่ีแตกต่างกัน 

ส่วนความแตกต่างทางด้านระยะเวลามีผลต่อการไม่ตอบสนองในด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการไม่ตอบสนองของการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักนิติธรรมท่ี
แตกต่างกัน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการไม่ตอบสนองของการปฏิบัติงานตาม  
หลักธรรมาภิบาลด้านหลักคุณธรรมท่ีแตกต่างกัน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการไม่
ตอบสนองของการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักความโปร่งใสท่ีแตกต่างกัน  ระยะเวลาในการ
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ปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการไม่ตอบสนองของการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักการมี
ส่วนร่วมท่ีแตกต่างกัน  ระยะเวลาในการปฏิบั ติงานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการไม่ตอบสนองของ                    
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักความคุ้มค่าท่ีแตกต่างกัน 

 
สมมติฐานท่ี 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 

ค่าเฉล่ียระดับปัจจัยด้านความผูกพันในองค์กรมีค่ามากท่ีสุด  รองลงมาปัจจัยด้านการท างานเป็น
ทีม รองลงมาปัจจัยด้านความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน รองลงมาประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลัก            
ธรรมาภิบาล รองลงมาปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการท างาน และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน
ในองค์การ ตามล าดับ 

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลมีความสัมพันธ์
กับปัจจัยด้านความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กันท่ีระดับปานกลาง 

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลมีความสัมพันธ์
กับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการท างานในองค์การ ซึ่งมีความสัมพันธ์กันทางเส้นตรงในทิศทางเดียวกัน
หรือแปรผันต่อกัน และมีความสัมพันธ์กันท่ีระดับปานกลาง  

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลมีความสัมพันธ์
กับปัจจัยด้านความผูกพันในองค์กร ซึ่งมีความสัมพันธ์กันทางเส้นตรงในทิศทางเดียวกันหรือแปรผันต่อกัน 
และมีความสัมพันธ์กันท่ีระดับปานกลาง  

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลมีความสัมพันธ์
กับปัจจัยด้านการท างานเป็นทีม ซึ่งมีความสัมพันธ์กันทางเส้นตรงในทิศทางเดียวกันหรือแปรผันต่อกัน 
และมีความสัมพันธ์กันท่ีระดับปานกลาง  

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลมีความสัมพันธ์
กับปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการท างาน ซึ่งมีความสัมพันธ์กันทางเส้นตรงในทิศทางเดียวกันหรือแปรผัน
ต่อกัน และมีความสัมพันธ์กันท่ีระดับปานกลาง  
 
3.   การอภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีประเด็นท่ีสามารถน ามาอภิปรายได้ดังนี้ 
สมมติฐานท่ี 1 
สมมติฐานท่ี 1  บุคลากรท่ีมีลักษณะประชากรศาสตรประกอบดวยเพศ อายุ  สถานภาพ ระดับ

การศึกษา  ต าแหน่งงาน และอายุการท างาน แตกตางกันมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
แตกตางกัน สอดคล้องกับ อัจฉรา บุบผามาลา (2552) ได้วิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จ ากัด(มหาชน) ผลการวิจัย พบวา ดานเพศ อายุ
การศึกษา รายไดและระยะเวลาในการท างาน ของพนักงานท่ีตางกันมีผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ไมตางกัน ดังนั้นจึงเห็นไดวาปจจัย สวนบุคคลท่ีแตกตางกันแตไมไดมีความสัมพันธกับประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัท ฯ ซึ่งแตกต่างปญญา ศรีเพชรสุวรรณ (2552) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง 
ประสิทธิผลในการปฏิบัติหนาท่ีของก านันผูใหญบาน ผลการศึกษาสรุปไววา ประสิทธิผลในการปฏิบัติ            
หนาท่ีของก านัน ผูใหญบานมีประสิทธิผลอยูในระดับปานกลาง และการศึกษาถึงปจจัยท่ีมีความสัมพันธ
กับประสิทธิผลในการปฏิบัติหนาท่ีของก านัน ผูใหญบาน พบวา ปจจัยดานอายุการศึกษา รายได้             
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ประสบการณในการด ารงต าแหนงและการเปนท่ีรู จักอยางกวางขวาง ไมไดมีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติหนาท่ีของก านันผูใหญบาน  

สมมติฐานท่ี 2 
สมมติฐานท่ี 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล

ของบุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลมีความสัมพันธ์

กับปัจจัยด้านความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กันท่ีระดับปานกลาง  ประสิทธิผล                    
การปฏิบั ติงานตามประสิทธิผลการปฏิบั ติงานตามหลักธรรมาภิบาลมีความสัมพันธ์กับปัจจัย                    
ด้านสภาพแวดล้อมการท างานในองค์การ ซึ่งมีความสัมพันธ์กันทางเส้นตรงในทิศทางเดียวกันหรือแปรผัน
ต่อกัน และมีความสัมพันธ์กันท่ีระดับปานกลาง ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านความผูกพันในองค์กร ซึ่งมีความสัมพันธ์กันทางเส้นตรง
ในทิศทางเดียวกันหรือแปรผันต่อกัน และมีความสัมพันธ์กันท่ีระดับปานกลาง ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ตามประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านการท างานเป็นทีม ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กันทางเส้นตรงในทิศทางเดียวกันหรือแปรผันต่อกัน และมีความสัมพันธ์กันท่ีระดับปานกลาง  
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลมีความสัมพันธ์กับปัจจัย
ด้านความก้าวหน้าในการท างาน ซึ่งมีความสัมพันธ์กันทางเส้นตรงในทิศทางเดียวกันหรือแปรผันต่อกัน 
และมีความสัมพันธ์กันท่ีระดับปานกลาง ผลการศึกษาสอดคล้องกับอธิภัทร  วรรณโสภา (2554) ได้วิจัย
เรื่อง ประสิทธิผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนต าบลลือ อ าเภอปทุมราช
วงศา จังหวัดอ านาจเจริญ ซึ่งพบว่าประสิทธิผลของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลลือ อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางโดยด้านท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือหลักนิติธรรมและหลักความโปร่งใส รองลงมาคือหลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลัก
คุณธรรมและหลักความคุ้มค่า ตามล าดับ 

 
4. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

จากผลการศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 สรุปข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 
 ธรรมาภิบาล 
 1. ด้านหลักนิติธรรม  ควรด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนต่างๆ ให้มีความรัดกุม รวดเร็ว
มากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการเจ้าหน้าท่ีกระท าผิดหรือใช้กฎหมายโดยมิชอบ  
 2. ด้านหลักคุณธรรม ควรมีการเพิ่มโทษส าหรับ ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีการกระท าผิดวินัย เช่น           
ค้ายาเสพติด ทุจริตต่อหน้าท่ีละท้ิงหน้าท่ีราชการเพื่อลดการกระท าผิด 
 3. ด้านความโปร่งใส  ควรให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องในการใช้ทรัพยากร
ต่างๆท้ังการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดสรรงบประมาณ มากขึ้นกว่าเดิมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน 
 4. ด้านหลักการมีส่วนร่วม ควรเปิดโอกาสในประชาชนในพื้นท่ีอื่นนอกเขตความรับผิดชอบได้
เข้ามีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ ของผู้ปฏิบัติงาน 
 5. ด้านหลักความรับผิดชอบ  เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน
ควรยินดียอมรับผลนั้นร่วมกันด้วยความเต็มใจ 
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 6. ด้านหลักความคุ้มค่า  ควรมีการรักษาซ่อมบ ารุง วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงาน 
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 ข้อควรติดตามการท ากระบวนทัศน์ในการสร้างองค์ความรู้ทางด้านธรรมาภิบาลอย่างมี
นัยส าคัญเพื่อองค์กรในอนาคต 

จากผลการศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4  ผู้ศึกษาจึงขอเสนอแนะในการศึกษาประเด็นครั้ง
ต่อไป 
 1.  ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของปัจจัยท่ีมีอิทธิพล
ต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 
ของเขตอื่นๆ ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร  
 2. การศึกษาครั้งต่อไปควรใช้การศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์มากขึ้น 

 
. 


