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1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ประเทศไทยได้ให้ความสนใจเรื่องหลักธรรมาภิบาลอย่างมาก  ภายหลังประเทศเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 เมื่อมีการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ก็ยัง
มุ่งเน้นการพัฒนาให้สัมพันธ์กับหลักธรรมาภิบาล โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาค
ประชาชน ตลอดถึงเรื่องการตรวจสอบอ านาจรัฐโดยภาคประชาชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง  โดยใน 
พ.ศ. 2542 คณะรัฐมนตรีได้ออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 เพื่อน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้ในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
ซึ่งมีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและใน พ.ศ. 2545 ก็ได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 โดยเพิ่มมาตรา 3/1 ซึ่งมีหลักการเพื่อมุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้วิธีการ
บริหารบ้านเมืองท่ีดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการอีกท้ังในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) ซึ่งได้มีการก าหนดเกี่ยวกับเรื่องการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
รวมท้ังได้ก าหนดแนวทางเพื่อการพัฒนาสร้างระบบบริหารจัดการท่ีดีให้มีประสิทธิภาพ ปราศจากการ
ทุจริตบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ต่อมาใน พ.ศ. 2546 ได้มีการตราพระราชกฤษฎีว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ขึ้น ซึ่งมีหลักการเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการส่ังการท่ีส่วนราชการและข้าราชการจะต้องปฏิบัติราชการ
เพื่อให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี อันเป็นการครอบคลุมหลักการของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว 
ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการใช้บังคับกฎหมาย จึงได้ยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย           
การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี  
19 ธันวาคม 2549 เห็นชอบวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจ
ในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐและการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน  

ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับหลักธรรมาภิบาลซึ่งได้บัญญัติไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่ง
เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ นอกจากนั้นยังได้น ามาบรรจุไว้ในส่วนท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ และยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
หลักธรรมาภิบาลยังได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
ท่ีเน้นการพัฒนาท่ียั่งยืน และ“คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา”และมีความส าคัญต่อยุทธศาสตร์           
การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐท่ีขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคท่ีส าคัญต่อการ พัฒนาประเทศมา
อย่างต่อเนื่อง (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อให้การ
ท างานเกิดประสิทธิผล มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า เปิดเผย โปร่งใส และเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
พ.ศ. 2546 ซึ่งท าให้ส่วนราชการต่าง ๆ ต้องปรับเปล่ียนวิธีการคิดให้มุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง
และวิธีการท างาน เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นองค์กรสมัยใหม่ท างานเชิงรุกแบบบูรณาการคล่องตัว  รวดเร็ว   
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มีขีดสมรรถนะสูงและสามารถรองรับต่อโลกแห่งการเปล่ียนแปลงได้ตัวอย่างหนึ่งของการเปล่ียนแปลง
ประกอบกับการบริหารจัดการภาครัฐในปัจจุบัน  

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน กพพพรพ  ได้จัดท าโครงการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยจัดท าเกณฑ์คุณภาพในการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ส่วนราชการต่าง ๆ น าไปใช้ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใน
องค์กรให้เป็นหน่วยงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานสูงขึ้นและมีมาตรฐานการท างานเทียบเคียงกับ
มาตรฐานสากล ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อเป้าหมายของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี พพศพ 2542 ท่ีมีแนวทางการปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมและมีการก าหนดเป้าหมายเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีเกินความจ าเป็นเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ รวมท้ังมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้สามารถส่งมอบคุณค่าท่ีดีขึ้น
ท้ังผลผลิตและบริการให้แก่ผู้รับบริการ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2549, หน้า3, 7)  

ในการวัดประสิทธิผลการปฏิบัติงานจากการบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เป็น
แนวความคิดท่ีมีความเช่ือว่าองค์กรทุกองค์กรท่ีต้ังขึ้นมาจะมีเป้าหมายเฉพาะในการท างานเมื่อองค์กร
มีเป้าหมายของตนเอง ระดับความส าเร็จขององค์กรจึงสามารถวัดได้จากระดับของการบรรจุเป้าหมาย
ของการปฏิบัติงานตามท่ีได้ต้ังไว้ องค์กรท่ีมีประสิทธิผลจึงได้แก่ องค์กรท่ีสามารถปฏิบัติงานได้ตาม
เป้าหมายขององค์กร ซึ่งแตกต่างกันออกไป การวัดประสิทธิผลองค์กรตามแนวความคิดนี้ จ ะให้
ความส าคัญต่อการบรรลุเป้าหมายมากกว่าวิธีการในการปฏิบัติงานและเห็นว่าองค์กรเป็นหน่วยงานท่ี
มีเหตุผล มีเป้าหมายของตนเองและจะแสวงหาวิธีการที่ดีในการบรรลุเป้าหมาย ซึ่งแนวความคิดการวัด
ประสิทธิผลองค์กรจากเป้าหมายจะมีความสอดคล้องกับแนวความคิดการบริหารโดยวัตถุประสงค์ ซึ่ง
เป็นความคิดท่ีให้ความส าคัญกับเป้าหมายและเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการก าหนด
เป้าหมายขององค์กรร่วมกับผู้บริหารด้วย โดยท่ีประสิทธิภาพในการท างานอาจจะวัดค่าได้จากการก าหนด
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของงาน (Key Performance Indicators) ท่ีใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือ
ประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ โดยการก าหนดตัวช้ีวัดสามารถแบ่งได้เป็นหลายระดับ ต้ังแต่
ตัวชี้วัดระดับองค์กร (Organization Indicators) ตัวช้ีวัดระดับหน่วยงาน (Department Indicators) 
และตัวช้ีวัดระดับบุคคล (Individual Indicators) โดยตัวช้ีวัดระดับบุคคลจะหมายถึงส่ิงท่ีใช้วัดผล 
การท างานรายบุคคล ตามขอบเขตหน้าท่ีรับผิดชอบหรือตามต าแหน่งงานท่ีได้รับว่ามีประสิทธิภาพ
มากเพียงใด โดยท่ีประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานจะประกอบด้วย 3 ประเภทได้แก่ ต้นทุนใน           
การด าเนินงาน (Implementation Cost) ระยะเวลาท่ีให้บริการ (Service Timing) และคุณภาพของการบริการ 
(Service Quality) (วันชัย มีชาติ, 2555, หน้า 319) 

ปัจจัยท่ีมีผลท่ีจะท าให้องค์กรสามารถด าเนินงานอย่างมีประสิทธิผลเพื่อน าไปสู่เป้าหมายท่ีต้ังไว้
หรือสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ก็เกิดขึ้นจากหลายปัจจัยประกอบกัน เช่น คน ระบบงาน วิธีด าเนินงาน 
การบริการงานหรือแรงจูงใจในการท างาน ส่ิงเหล่านี้เกิดจากผลของการบริหารงานท้ังส้ินท้ังเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ องค์กรท่ีมีกระบวนการบริหารงานท่ีดีย่อมส่งผลให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
การศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของผู้ปฏิบัติงานจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารงานท่ี
ต้องการเพิ่มปัจจัยท่ีดีแก่การปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรและเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานว่าควร
ปฏิบัติงานในลักษณะใด โดยจะเน้นส่ิงท่ีควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติเพื่อน าไปสู่ประสิทธิภาพในการท างาน
ของผู้ปฏิบัติเองด้วย ปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ
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ความสามารถขององค์กรในการสร้างขวัญและก าลังใจ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้คนในองค์กรมีความ
กระตือรือร้นต่อการพัฒนางานท่ีได้รับมอบหมาย ถ้าบุคลากรมีแรงจูงใจในการท างานสูงก็จะส่งผลให้
งานท่ีปฏิบัติมีประสิทธิภาพสูงตามไปด้วย (ศิริกาญจน์ วงษ์เสรี, 2559, หน้า 51)  ซึ่งผลการปฏิบัติงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพของบุคลากรภายในองค์กรคือพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณซึ่ง 
ส่ิงเหล่านี้เกิดจากปัจจัยท้ังภายในและภายนอกขององค์กรท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร
ในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  

จากแนวทางดังกล่าวท าให้ ผู้วิ จัยสนใจศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตาม               
หลักธรรมาภิบาลของบุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดราชการส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 เพื่อน ามาเป็น
ข้อมูลไปปรับใช้ในการบริหารงานภายในและเพื่อส่งเสริมพัฒนาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาลท าให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เป้าหมาย
ของกรมปศุสัตว์ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของกรมปศุสัตว์ท่ีก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ท่ี 7 โดยมุ่งพัฒนา
กรมปศุสัตว์ให้เป็นองค์การท่ีมีคุณภาพด้านการบริหารจัดการในระดับสูงมีธรรมาภิบาลและเป็นท่ี
ยอมรับท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน ตลอดจนทบทวนบทบาท ภารกิจ โครงสร้างและระบบงาน
ขององค์การให้มีประสิทธิภาพมีความคล่องตัวในการด าเนินงานและทันสมัยสอดรับกับบริบทท่ี
เปล่ียนไปรวมทั้งตระหนักถึงแนวทางเพื่อการผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและให้ความส าคัญกับ
ผลการด าเนินงานของหน่วยงานและคุณภาพการให้บริการ ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยยกระดับ
คุณภาพชีวิตและความสุขในการปฏิบัติราชการของบุคลากรกรมปศุสัตว์และมุ่งสร้างความผูกผัน
ระหว่างบุคลากรกรมปศุสัตว์กับองค์การเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของบุคลากรในองค์การ อันเป็นรากฐานท่ีส าคัญของการก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ (ยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ 
พพศพ 2561 - 2565, หน้า 112 - 113)  

การปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นหลักส าคัญท่ีเช่ือว่า ถ้าการปฏิบัติงานมีความ
ยุติธรรม โปร่งใส  ตรวจสอบได้และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนา
ร่วมกัน ดังนั้นประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมปศุสัตว์สังกัดราชการส่วนภูมิภาค จึงเป็น
กลไกส าคัญในการขับเคล่ือนนโยบายในงานโครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ              
กรมปศุสัตว์ไปสู่เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์  ซึ่งเป็นส่ิงส าคัญเนื่องจากการที่องค์การใด ๆ จะบรรลุเป้าหมาย
ท่ีวางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลได้นั้น จะต้องมาจากการท่ีบุคลากรมีขวัญก าลังใจ 
มีสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานท่ีดี มีความพึงพอใจในการท างาน อีกท้ังบุคลากรของกรมปศุสัตว์ 
ยังเป็นส่วนส าคัญในการสนับสนุนและประสานงานให้หน่วยงานมีการสร้างพื้นฐานระบบการบริหารจัดการท่ีดี
โดยมีการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการกรมปศุสัตว์ใหม้ีประสิทธิผล การปฏิบัติงานท่ีดี 
ก็จะสามารถพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นได้ ในการแก้ไข
ปัญหา ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการท างานให้มีความเหมาะสมมีมาตรฐานเกิดประสิทธิผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานท่ีจะสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การได้
อย่างดียิ่ง 
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2.  วัตถุประสงคข์องการวิจัย    
2พ1  เพื่อศึกษาปัจจัยพื้นฐานด้านบุคคลและระดับปัจจัยการบริหารจัดการประกอบด้วย            

ปัจจัย 5 ด้าน ได้แก่  ด้านความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน  ด้านสภาพแวดล้อมการท างานในองค์กร  
ด้านความผูกพันในองค์กร  ด้านการท างานเป็นทีมและด้านความก้าวหน้าในการท างาน 

2.2  เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัด               
ส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 

2.3  เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบั ติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร                   
กรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 

 
 

3 ขอบเขตการวิจัย  
 การวิจัยนี้จะแบ่งขอบเขตการศึกษาเป็น 4 มิติ ได้แก่ เนื้อหา พื้นท่ี ประชากร และเวลา  มี

รายละเอียดดังนี้ 
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  

  ตัวแปรต้น  ประกอบด้วย 
3พ1พ1 ปัจจัยพื้นฐานด้านบุคคล  ได้แก่  เพศ  อายุ ระดับการศึกษา  ระดับต าแหน่ง 

สถานภาพ  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
3พ1พ2 ปัจจัยการบริหารจัดการองค์กร ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่  ด้านความพึงพอใจ

ของผู้ปฏิบั ติงาน  ด้านสภาพแวดล้อมการท างานในอง ค์กร  ด้านความผูกพันในอง ค์กร                        
ด้านการท างานเป็นทีมและด้านความก้าวหน้าในการท างาน 

ตัวแปรตาม คือ การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่                
ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม  ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม                    
ด้านหลักความรับผิดชอบและด้านหลักความคุ้มค่า 

3พ2 ขอบเขตด้านพื้นท่ี 
พื้นท่ีท่ีท าการวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งมีขอบเขตด้านพื้นท่ี ได้แก่ บุคลากรกรมปศุสัตว์ส่วน

ภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4  จ านวน 12 จังหวัด (จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวล าภู จังหวัดหนองคาย จังหวัดสกลนคร 
จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดบึงกาฬ    

3พ3 ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรท่ีเป็นเป้าหมายการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรกรมปศุสัตว์ส่วนภูมิภาค

ในพื้นท่ีเขต 4  จ านวน 12 จังหวัด จ านวน 655 คน ซึ่งเป็นข้าราชการผู้ปฏิบัติงานสายงานท่ัวไป 
ระดับปฏิบัติงาน ระดับช านาญงาน ระดับอาวุโส และสายงานวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ                  
ระดับช านาญการและระดับช านาญการพิเศษ 

3พ4 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัยเริ่มต้ังแต่ กรกฎาคม 2560 ถึง  กุมภาพันธ์  2562 
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4.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 

5. สมมติฐานของการวิจัย 
ปัจจัยการบริหารจัดการท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรกรม

ปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 
 

6. นิยามศัพท์ 
ปัจจัยด้านการบริหาร
จัดการ 

หมายถึง ผลจากการบริหารจัดการของหน่วยงานซึ่งส่งผลต่อทัศนคติของ
ผู้ปฏิบัติงานในทางบวกหรือลบ หากการบริหารจัดการดีจะท าให้
มีความรู้สึกหรือทัศนคติต่อการท างานในทางบวก ซึ่งปัจจัย
เห ล่านี้ หากมีมากเ ท่าไ รจะส่งผลต่อการ ปฏิ บั ติ งานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้นประกอบด้วยปัจจัย 5 ด้าน ไ ด้แก่                
ด้านความพึงพอใจของผู้ปฏิบั ติงาน  ด้านสภาพแวดล้อม             
ก า ร ท า ง า น ใ น อ ง ค์ ก ร   ด้ า น ค ว า ม ผู ก พั น ใ น อ ง ค์ ก ร                    
ด้านการท างานเป็นทีม และด้านความก้าวหน้าในการท างาน 

   

ตัวแปรอิสระ 
(Independent Variable) 
 
 

ปัจจัยการบริหารจัดการ 
 

1. ด้านความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน 
2. ด้านสภาพแวดล้อมการท างานในองค์กร 
3. ด้านความผูกพันในองค์กร 
4. ด้านการท างานเป็นทีม 
5. ด้านความก้าวหน้าในการท างาน 

 
 
 

ตัวแปรตาม 
(Dependent Variable) 

 
 

การปฏิบัติงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 

1. หลักนิติธรรม 
2.  หลักคุณธรรม 
3. หลักความโปร่งใส  
4. หลักการมีส่วนร่วม 
5. หลักความรับผิดชอบ 
6. หลักความคุ้มค่า 

 
 
 

ปัจจัยพ้ืนฐานด้านบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ  
3. ระดับการศึกษา  
4. ระดับต าแหน่ง  
5. สถานภาพ 
6. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
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6.  นิยามศัพท์ (ต่อ) 

ด้านความพึ งพอใจ
ของผู้ปฏิบัติงาน   

หมายถึง มีความรู สึกหรือทัศนคติในทางบวกหรือลบของบุคลากรท่ีมีต่อ
การปฏิบัติงานภายในองคกร ความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นนี้เกิดจากการท่ี
บุคคลได้รับการตอบสนองความต้องการท้ังทางร่างกายและจิตใจ 
จนท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในงานท่ีรับผิดชอบ
เส้นทางการงาน สวัสดิการท่ีได้รับ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงาน 

ด้านสภาพแวดล้อม
การท างานในองค์กร 

หมายถึง ความรู สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีตอสภาพแวดลอมตางๆ ในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถสังเกตไดจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา ซึ่ง
ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมในการท างานสภาวะแวดล้อมต่างๆ 
ท่ี เกี่ ย ว ข้ อ งกั บหน้ า ท่ี ในก ารท า ง านของบุคลากร  เช น                   
ความยากล าบากในการปฏิบั ติงาน อุปกรณ์ท่ีใช้ในการท างาน            
รวมไปถึงจ านวนของบุคลากร 

ด้านความผูกพันใน
องค์กร   

หมายถึง ความรู้ สึกหรือทัศนคติของบุคลากรในแต่ละบุคคลท่ีแสดงถึง
ความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับองค์การ โดยผู้ท่ีมีความผูกพันต่อ
องค์การท่ีมีมีความภูมิใจในองค์กร พร้อมจะปกป้องช่ือเสียงขององค์กร  
เต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์ขององค์กร
และความปรารถนาท่ีจะปฏิบัติงานไปจนกว่าจะเกษียณอายุ 

ด้านการท างานเป็นทีม หมายถึง การร่วมกันท างานของบุคลากรท่ีมากกว่า 1 คน โดยท่ีบุคลากร
ทุกคนนั้นจะต้องมีเป้าหมายเดียวกันจะท าอะไรแล้วทุกคนต้อง
ยอมรับร่วมกัน มีการวางแผนการท างานร่วมกันในการท างาน
เป็นทีมและรู้ สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ซึ่งเป็น
ส่ิงจ าเป็นส าหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ           
การท างานเป็นทีม โดยมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพื่อน
ร่วมงานท่ีมีบทบาทส าคัญท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จของงานท่ีต้อง
อา ศัยความร่ วมมื อขอ ง ทีม  อี ก ท้ั ง ไ ด้มี การ แลก เป ล่ียน                 
คว าม คิด เห็น กัน สนั บสนุ น ช่ วย เห ลือกั น  โ ดย ใ ช้ ทักษะ
ประสบการณ์ร่วมกัน รวมถึงการเปิดโอกาสได้ใช้ความสามารถ
อย่ า ง เ ต็ ม ท่ี เ ป็ น ท่ี ย อ มรั บ ข อ ง ทุ ก คน ใน อ ง ค์ ก ร แ ละ มี                         
การประสานงานอย่างดี เพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ และ
พัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย 

ด้านความก้าวหน้าใน
การท างาน 

หมายถึง ปฏิบัติงานจนประสบความส าเร็จและได้รับการตอบสนองในเรื่อง
ของการฝึกอบรม การได้มีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อ
เพิ่มความรู้ ความช านาญ ซึ่ งองค์การให้การสนับสนุนใน            
ด้านการศึกษาให้สูงขึ้น และการได้ร้บการตอบสนองในเรื่องของ
การได้รับเล่ือนขั้นเงินเดือนรวมถึงการได้รับการเล่ือนต าแหน่งงาน 
ให้สูงขึ้น 
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6.  นิยามศัพท์ (ต่อ) 

การปฏิบั ติงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 

หมายถึง การปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย โดยการใช้ความรู้ 
ความสามารถ เทคนิค รวมท้ังประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ตามท่ี
ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ รวมถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์            
การวางแผนงาน/โครงการต่าง ๆ  โดยการน าหลักมาใช้ใน            
การปฏิบัติงาน ซึ่งมีองค์ประกอบท่ีส าคัญของหลักการพื้นฐาน            
6 ประการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการสร้างระบบการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมท่ี ดี ไ ด้แก่  ด้านหลักนิ ติธรรม                 
ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส  ด้านหลักการมีส่วนร่วม 
ด้านหลักความรับผิดชอบ และด้านหลักความคุ้มค่า 

หลักนิติธรรม หมายถึง ระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีใช้เป็นข้อตกลงขององค์กร โดยท่ี
ระเบียบและหลักเกณฑ์การบังคับเหล่านั้นต้องเป็นธรรมและเป็นธรรม
เป็นท่ียอมรับของทุกคนรวมถึงการต้องน ามาซึ่งความเสมอภาค
และละเมิดสิทธิต่อบุคคล และทุกคนยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าส่ังและข้อบังคับเหล่านั้น อีกท้ังการส่งเสริม
ให้บุคลากรยึดถือหลักความชอบธรรมในการปฏิบัติงาน 

หลักคุณธรรม หมายถึง การปฏิบัติในการท าในส่ิงท่ีถูกต้อง ด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ ยึดมั่น
ในความถูกต้อง ดีงาม บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรมและ
ส่งเสริมให้ปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อเป็นตัวอย่างแก่สังคมภายใต้ข้อบังคับ
ของผู้รับบริการและยังประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 

หลักความโปร่งใส 
 

หมายถึง 
 

กระบวนการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและภักดีต่อ
องค์กร และกฎเกณฑ์ต่างๆ มีการเปิดเผย  มีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวท่ีเป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา และมีการสร้างความไว้วางใจซึ่งกัน
และกันของหน่วยงาน รวมท้ังมีกระบวนการให้บุคลากรสามารถ
การตรวจสอบทรัพย์สินขององค์กรและความถูกต้องชัดเจนเพื่อ
ไม่ให้เกิดความเสียหายโดยปรับปรุงกลไกท างานขององค์กรให้มี
ความโปร่งใส  

หลักความรับผิดชอบ หมายถึง ความมุ่งมั่นและต้ังใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถให้บรรลุ
ตามความส าเร็จให้สอดคล้องตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ของ
ทางราชการท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติงานอย่างมีจิตส านึกต่อหน้าท่ีสังคม 
ประชาชนและประเทศ รวมท้ังยอมรับผลท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
ดังกล่าว ท้ังท่ีเป็นผลดีและและผลเสียหาย ตลอดจนพร้อมแสดง
ข้อเท็จจริงในการประกอบภารกิจต่อสาธารณชน สามารถช้ีแจง
เหตุผลได้และพร้อมต่อการรับการตรวจสอบจากสาธารณะชน 
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6.  นิยามศัพท์ (ต่อ) 
 
หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการให้เกิดผลดีต่อส่วนรวม โดยได้ปฏิบัติ งานให้

บรรลุเป้าหมายและปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามท่ีก าหนดไว้ โดยใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ  

บุคลากรกรมปศุสัตว์ หมายถึง เจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงานสังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4   
ส่วนภูมิภาค  พื้นท่ีเขตปศุสัตว์เป็นการแบ่งตามสภาพพื้นท่ีในบริหารงานของ

กรมปศุสัตว์ โดยมีปศุสัตว์เขตเป็นหัวหน้าหน่วยงานส านักงาน 
ปศุสัตว์ เขต ท้ังประเทศแบ่ง เป็น  9 เขต โดยพื้น ท่ีเขต 4 
ประกอบด้วย 12 จังหวัด ไ ด้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัด
มหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดอุดรธานี 
จั ง หวั ด เ ลย  จั ง ห วั ด หน อง บั ว ล า ภู  จั ง หวั ดห นอ งค า ย                 
จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และ            
จังหวัดบึงกาฬ  

 
7.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 7พ1 เพื่อน าผลการศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลท่ีค้นพบไปส่งเสริมให้บุคลากร
มีการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลมากขึ้น 

7.2 เพื่ อพัฒนาปรับปรุ ง ปั จ จั ยการบริห าร จัดการ ท่ีมี อิ ทธิพลต่อ การปฏิบั ติ ง านตาม                          
หลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

7.3 สามารถน าผลการศึกษาท่ีได้จากการวิจัยนี้ไปใช้ในการศึกษาและท าวิจัยต่อไป 


