
บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การน าเสนอสรุปผลการวิจัย อภิปราย และข้อเสนอแนะ จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ

การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 เพื่อตอบ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีต้ังไว้ดังนี้   

1. เพื่อศึกษาปัจจัยพื้นฐานด้านบุคคลและระดับปัจจัยการบริหารจัดการประกอบด้วย  
ปัจจัย 5 ด้าน ได้แก่  ด้านความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน  ด้านสภาพแวดล้อมการท างานในองค์กร  
ด้านความผูกพันในองค์กร  ด้านการท างานเป็นทีม  และด้านความก้าวหน้าในการท างาน 

2. เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วน
ภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรกรมปศุสัตว์
สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 
 
1. สรุปผลการวิจัย 

 ในการวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรกรมปศุสัตว์
สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4  

ประชากรท่ีศึกษาคือ บุคลากรกรมปศุสัตว์ส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 จ านวน 12 จังหวัด 
จ านวน 655 คน ซึ่งเป็นข้าราชการผู้ปฏิบัติงานสายงานท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับช านาญงาน 
ระดับอาวุโส และสายงานวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  ระดับช านาญการ  และระดับช านาญการพิเศษ  
โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาค านวณจากสูตรของ Taro Yamane (1973:125) จ านวน 249 คน  และใช้วิธี
สุ่มตัวอย่างโดยวิธีแบบช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) ได้แบบสอบถามคืนมาและมีความสมบูรณ์
ครบถ้วนท้ังส้ิน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนตัวอย่าง   

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย ซึ่งได้รับการตรวจสอบแก้ไขและเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมท้ังน าไปทดลองใช้กับ
ข้าราชการท่ีปฏิบัติงานในส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับประชากรท่ีศึกษาจ านวน 30 คน 
เพื่อทดสอบค่าความเท่ียงแบบความคงท่ีภายในด้วยสูตรค่าสัมประสิทธิ์ (อัลฟ่า) ของครอนบาช (Cronbach’s 
Coefficient Alpha) จากนั้นจึงน าแบบสอบถามท่ีได้ทดลองแล้วนี้มาปรับปรุงแก้ไขบางส่วนให้มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น เพื่อน าไปใช้ในการวิจัยต่อไป โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ปัจจัยพื้นฐานด้านบุคคล จ านวน 6 ข้อ ลักษณะของข้อค าถามแบบปลายเปิดและแบบเลือกตอบ ส่วนท่ี 2 
แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการบริหารจัดการ จ านวน 20 ข้อ ส่วนท่ี 3 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล จ านวน 25 ข้อ ส าหรับข้อมูลส่วนท่ี 2 
และส่วนท่ี 3 ลักษณะข้อค าถามแบบประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale)  

การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ถึงปศุสัตว์จังหวัดในพื้นท่ี 12 จังหวัด 
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้ตอบแบบสอบถาม พร้อมหนังสือลงนามจากปศุสัตว์เขต 4  เพื่อขอ
ความร่วมมือจากข้าราชการใน 12 จังหวัดในการตอบแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้
ผู้ตอบแบบสอบถามส่งคืนข้อมูลถึงผู้วิจัยโดยตรงทางไปรษณีย์ตามท่ีอยู่หน้าซอง พร้อมติดแสตมป์ไว้



94 

 

เรียบร้อย ได้แบบสอบถามส่งกลับคืนมาได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์จ านวน 249 ฉบับ สามารถน ามา
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยเสนอ
ผลการวิจัยตามล าดับดังนี้ 

 
1.1 ปัจจัยพื้นฐานด้านบุคคลและปัจจัยการบริหารจัดการ 

ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาข้อท่ี 1  เพื่อศึกษาปัจจัยพื้นฐานด้านบุคคลและระดับ
ปัจจัยการบริหารจัดการประกอบด้วย ปัจจัย 5 ด้าน ได้แก่  ด้านความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน  ด้าน
สภาพแวดล้อมการท างานในองค์กร  ด้านความผูกพันในองค์กร  ด้านการท างานเป็นทีมและด้าน
ความก้าวหน้าในการท างาน ผลการศึกษาสามารถสรุปดังนี้ 

 
1.1  ปัจจัยพื้นฐานด้านบุคคล  

ผลการศึกษาปัจจัยพื้นฐานด้านบุคคลพบว่า บุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคใน 
พื้นท่ีเขต 4 มีเพศชาย 78.6 % เพศหญิง 21.4 % อายุมากสุด 60 ปี อายุน้อยสุด 29 ปี อายุเฉล่ีย 50 ปี 
อายุ 51 ปีขึ้นไป 48.6% และอายุ41 – 50 ปีและอายุ 31 – 40 ปี 22.1% และ20.9%  ตามล าดับ ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี 80.7%  ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี  8.4% ระดับปริญญาโท 7.2%  ระดับต าแหน่ง
ช านาญงาน 31.7% รองลงมาระดับอาวุโส 21.7 %และระดับปฏิบัติงาน 18.7 % มีสถานภาพสมรส 
76.3 % โสด 16.9% หม้ายหรือหย่าร้าง 6.8% ระยะเวลาการปฏิบัติงานสูงสุด 45 ปี ต่ าสุด 1 ปี 
ระยะเวลาการปฏิบัติงานเฉล่ีย 22 ปี โดยมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 31 ปีขึ้นไป 31.3%  
ปฏิบัติงานน้อยกว่า 11 ปี 24.1% รองลงระยะเวลาในมาปฏิบัติงาน 11– 20 ปี และมีระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน 21 – 30 ปี 22.5%และ22.1% ตามล าดับ  

1.2   ระดับปัจจัยการบริหารจัดการ  
1.2.1 ระดับปัจจัยการบริหารจัดการในภาพรวม 

   ผลการศึกษาระดับปัจจัยการบริหารจัดการพบว่า บุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วน
ภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการบริหารจัดการในภาพรวม 5 ด้านอยู่ในระดับมาก 
มีค่าคะแนนเฉล่ียรวม 3.73 โดยปัจจัยการบริหารจัดการแต่ละด้านท่ีเห็นด้วยอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ได้แก่  ปัจจัยด้านความผูกพันในองค์กร มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 4.23  ส่วนปัจจัยด้านอื่นๆ ท่ีเหลืออยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่  ปัจจัยด้านการท างานเป็นทีม มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 3.83 ปัจจัยด้านความพึงพอใจ
ของผู้ปฏิบัติงาน มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 3.76 ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการท างาน มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 
3.47 และปัจจัยด้านอื่นๆ ท่ีเหลืออยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการท างานใน
องค์กร  มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 3.38   

การศึกษาระดับปัจจัยการบริหารจัดการครั้งนี้ประกอบด้วยปัจจัย 5 ด้าน ได้แก่  
ด้านความผูกพันในองค์กร ด้านการท างานเป็นทีม ด้านความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน ด้าน
ความก้าวหน้าในการท างานและด้านสภาพแวดล้อมการท างานในองค์กร  โดยมีรายละเอียดแต่ละ           
ด้านสรุปได้ดังนี้  

1.2.2 ระดับปัจจัยการบริหารจัดการด้านความผูกพันในองค์กร 
ผลการศึกษาระดับปัจจัยการบริหารจัดการด้านความผูกพันในองค์กร พบว่า  

บุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการบริหารจัดการ
ด้านความผูกพันในองค์กรอยู่ในระดับมากท่ีสุดและมาก โดยประเด็นท่ีเห็นด้วยอยู่ในระดับมากท่ีสุด
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ได้แก่  พร้อมท่ีจะทุ่มเทการท างานให้องค์กรเจริญก้าวหน้า มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 4.30 พร้อมท่ีจะปกป้อง
ช่ือเสียงขององค์กร มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 4.25 และมีความต้ังใจท่ีจะท างานให้องค์กรจนกว่าจะ
เกษียณอายุ มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 4.21 ส่วนในประเด็นท่ีเห็นด้วยในระดับมาก คือมีความภูมิใจท่ีท างานท่ี
องค์กร มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 4.16   

1.2.3 ระดับปัจจัยการบริหารจัดการด้านการท างานเป็นทีม 
ผลการศึกษาระดับปัจจัยการบริหารจัดการด้านการท างานเป็นทีมพบว่า 

บุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการบริหารจัดการ
ด้านการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับมากทุกประเด็น ดังนี้  มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
ท่ีมีประสิทธิภาพ มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 3.93 มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมงาน มี ค่า
คะแนนเฉล่ียท่ี 3.88 บุคลากรในองค์กรเปิดรับความคิดเห็นของผู้อื่น มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 3.81 และ
บุคลากรในองค์กรมีความสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 3.71   

1.2.4 ระดับปัจจัยการบริหารจัดการด้านความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน 
ผลการศึกษาระดับปัจจัยการบริหารจัดการด้านความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน

พบว่า  บุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านความพึงพอใจ
ของผู้ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากทุกประเด็น ดังนี้ มีความพึงพอใจในงานท่ีรับผิดชอบ มีค่าคะแนนเฉล่ีย  
4.01 มีความพึงพอใจในเส้นทางการงานของผู้ปฏิบัติงาน มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 3.81  มีความพึงพอใจ
ต่อผู้ร่วมงาน มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 3.73 และมีความพึงพอใจต่อสวัสดิการท่ีได้รับ มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 3.51 

1.2.5 ระดับปัจจัยการบริหารจัดการด้านความก้าวหน้าในการท างาน 
ผลการศึกษาระดับปัจจัยการบริหารจัดการด้านความก้าวหน้าในการท างานพบว่า  

บุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการบริหารจัดการ               
ด้านความก้าวหน้าในการท างานอยู่ในระดับมากและปานกลาง โดยประเด็นท่ีเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก
ได้แก่  มีโอกาสได้เข้าร่วมในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความช านาญ มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 3.64 และ
รู้สึกมีก าลังใจในการท างานให้ก้าวหน้า มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 3.51 ส่วนในประเด็นท่ีเห็นด้วยในระดับ
ปานกลาง ดังนี้  มีความพอใจในความก้าวหน้าของต าแหน่งการงาน มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 3.40 และ
องค์กรของผู้ปฏิบัติงานให้การสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 3.35   

1.2.6 ระดับปัจจัยการบริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมการท างานในองค์กร 
ผลการศึกษาระดับปัจจัยการบริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมการท างานใน

องค์กรพบว่า  บุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัย 
การบริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมการท างานในองค์กรอยู่ในระดับมากและปานกลาง  โดยประเด็น
ท่ีเห็นด้วยอยู่ในระดับมากได้แก่ ขอบเขตหน้าท่ีในการท างานถูกระบุไว้ชัดเจน มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 3.85  
และสภาพแวดล้อมในท่ีท างานเหมาะสมต่อการท างาน  มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 3.66  ส่วนในประเด็นท่ี 
เห็นด้วยในระดับปานกลาง ดังนี้  องค์กรมีอุปกรณ์เครื่องมือพร้อมในการท างาน มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 
3.18 และมีจ านวนบุคลากรเมื่อเปรียบเทียบกับงานมีความเหมาะสม  มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 2.86 
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1.3  ระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาข้อท่ี 2  เพื่อศึกษาระดับการปฏิบั ติงา นตาม               

หลักธรรมาภิบาลของบุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 ผลการศึกษามีรายละเอียด
สรุปดังนี้ 

1.3.1  ระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลในภาพรวม 
ผลการศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลพบว่า  บุคลากรกรมปศุสัตว์

สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 มีระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลในภาพรวม
ท้ัง 6 ด้านอยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉล่ียรวม  3.92 โดยมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน           
ตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมแต่ละด้านดังนี้ ด้านหลักท่ีเห็นด้วยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่               
ด้านหลักความรับผิดชอบ มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 4.21 และส่วนด้านท่ีเห็นด้วยในระดับมาก ได้แก่ ด้าน            
หลักความคุ้มค่า มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 4.15 ด้านหลักนิติธรรม มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 3.87  ด้านหลักคุณธรรม            
มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 3.89  ด้านหลักความโปร่งใส มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี  3.78  และด้านหลักการมีส่วนร่วม 
มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 3.65 

การศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลปัจจัย 6 หลัก ได้แก่                
ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักความคุ้มค่า  ด้านหลักนิติธรรม  ด้านหลักคุณธรรม ด้าน                   
หลักความโปร่งใส และด้านหลักการมีส่วนร่วม  โดยมีรายละเอียดแต่ละด้านสรุปได้ดังนี้  

1.3.2   ระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักความรับผิดชอบ 
ผลการศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักความรับผิดชอบ

พบว่า  บุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 มีระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักความรับผิดชอบอยู่ในระดับมากท่ีสุดและมาก โดยประเด็นท่ีเห็นด้วย
อยู่ในระดับมากท่ีสุดได้แก่  ได้ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบอย่างเต็มท่ี  มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 4.34 มี              
ความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าท่ี มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 4.27 ได้น าข้อผิดพลาด          
มาปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 4.21 ส่วนในประเด็นท่ีเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ดังนี้ 
องค์กรบริหารงานโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 4.05 

1.3.3   ระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักความคุ้มค่า 
ผลการศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักความคุ้มค่า 

จากผลการศึกษาพบว่า  บุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 มีระดับความคิดเห็นต่อ
การปฏิบั ติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักความคุ้มค่าอยู่ในระดับมากทุกประเด็น ดังนี้                       
ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 4.19  ได้ปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 4.18 ปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด มีค่า
คะแนนเฉล่ียท่ี 4.14 และใช้ทรัพยากรขององค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของชุมชุน มีค่าคะแนนเฉล่ีย
ท่ี 4.12   

1.3.4  ระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักนิติธรรม 
ผลการศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักนิติธรรมพบว่า  

บุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 มีระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตาม            
หลักธรรมาภิบาลด้านหลักนิติธรรมอยู่ในระดับมากทุกประเด็น ดังนี้ ได้ปฏิบัติงานตามกฎหมายอย่างถูกต้อง 
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มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 4.13 องค์กรส่งเสริมให้บุคลากรยึดถือหลักความชอบธรรมในการปฏิบัติงาน มีค่า
คะแนนเฉล่ียท่ี 3.85  องค์กรได้ปฏิบัติงานโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้ปฏิบัติงานในองค์กร  มีค่าคะแนน
เฉล่ียท่ี 3.76 และมีองค์กรได้ปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 3.74 

1.3.5   ระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักคุณธรรม 
ผลการศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักคุณธรรมพบว่า  

บุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 มีระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตาม            
หลักธรรมาภิบาลด้านหลักคุณธรรมอยู่ในระดับมากทุกประเด็น ดังนี้ องค์กรได้ปฏิบัติงานโดยยึดความ
ถูกต้อง มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 3.97 องค์กรส่งเสริมให้ปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อเป็นตัวอย่างแก่สังคม มีค่าคะแนน
เฉล่ียท่ี 3.90 องค์กรสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 3.88 และ
องค์กรก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 3.82   

1.3.6  ระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักความโปร่งใส 
ผลการศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักความโปร่งใส

พบว่า  บุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 มีระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามหลัก            
ธรรมาภิบาลด้านหลักความโปร่งใสอยู่ในระดับมากท่ีสุด  มาก และปานกลาง ตามล าดับ  โดยประเด็น 
ท่ีเห็นด้วยอยู่ในระดับมากท่ีสุดได้แก่  การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และภักดีต่อองค์กร             
ค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 4.26 ส่วนในประเด็นท่ีเห็นด้วยในระดับมาก ดังนี้ เมื่อมีบุคคลอื่นกล่าวหาองค์กร
ในทางไม่ดี โดยไม่ทราบข้อเท็จจริงท่านจะช้ีแจงให้ทราบด้วยเหตุผลท่ีชัดเจนถูกต้อง มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 
4.18 และมีความไว้วางใจกันกับบุคลากรในองค์การการปฏิบัติงาน มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 3.82  และ
ส่วนในประเด็นท่ีเห็นด้วยในระดับปานกลาง ดังนี้  รู้สึกเป็นเรื่องธรรมดาท่ีได้พบเห็นทรัพย์สินขององค์กร
ท่ีเสียหาย มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 2.87   

1.3.7  ระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักการมีส่วนร่วม 
ผลการศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักการมีส่วนร่วม

พบว่า บุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 มีระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาลด้านหลักการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากทุกประเด็น ดังนี้  องค์กรได้เปิดโอกาสให้
บุคลากรเสนอความเห็นในการปฏิบัติงาน มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 3.76 องค์กรเปิดโอกาสให้บุคลากรมี  
ส่วนร่วมรับผลประโยชน์ มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 3.68  องค์กรได้มีช่องทางให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน              
การรับรู้ข้อมูลการบริหารงาน มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 3.66  องค์กรเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 3.65 และองค์กรได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการ
บริหารงาน มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 3.54 

 
1.4   ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรกรมปศุสัตว์

สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4  
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาข้อท่ี 3 เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลของบุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 สามารถสรุปได้ดังนี้ 
ปัจจัยการบริหารจัดการท่ีมีอิทธิพลสูงสุดในการพยากรณ์ต่อการปฏิบัติงานตาม           

หลักธรรมาภิบาลของบุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 มี 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัย
การบริหารจัดการด้านการท างานเป็นทีม  ปัจจัยการบริหารจัดการด้านความผูกพันในองค์กร               
ปัจจัยการบริหารจัดการด้านความก้าวหน้าในการท างาน โดยปัจจัยท้ังหมดนี้ให้ค่าสัมประสิทธิ์
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สหสัมพันธ์พหุคูณ(R) เท่ากับ .731 ซึ่งสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 และร่วมกันอธิบาย
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลได้ร้อยละ (R Square) เท่ากับ 53.5  ปัจจัยการบริหารจัดการท่ีมี
อิทธิพลสูงสุดต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ี
เขต 4 มี 3 ปัจจัยตามล าดับ ดังนี้  ปัจจัยการบริหารจัดการด้านการท างานเป็นทีม(X4) (Beta = 
0.389) เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลอันดับ 1 รองลงมา คือ  ปัจจัยการบริหารจัดการด้านความผูกพันใน
องค์กร(X3) (Beta = 0.327)  และปัจจัยการบริหารจัดการด้านความก้าวหน้าในการท างาน(X5) (Beta 
= 0.186) ซึ่งปัจจัยท้ัง 3 นี้ สามารถสร้างเป็นสมการพยากรณ์การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 

 
2.   การอภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีประเด็นท่ีสามารถน ามาอภิปรายได้ดังนี้ 
2.1  ระดับปัจจัยการบริหารจัดการ 

ผลการศึกษาระดับปัจจัยการบริหารจัดการพบว่า บุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วน
ภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการบริหารจัดการในภาพรวม 5 ด้านอยู่ในระดับมาก 
โดยปัจจัยการบริหารจัดการด้านท่ีเห็นด้วยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่  ปัจจัยด้านความผูกพันในองค์กร 
ส่วนปัจจัยด้านอื่นๆ ท่ีเหลืออยู่ในระดับมาก ได้แก่  ปัจจัยด้านการท างานเป็นทีม ปัจจัยด้านความพึงพอใจ
ของผู้ปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการท างาน  และปัจจัยด้านอื่นๆ ท่ีเหลืออยู่ในระดับ          
ปานกลาง ได้แก่ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการท างานในองค์กร ซึ่งสามารถอภิปรายได้ดังนี้ 

2.1.1 ระดับปัจจัยการบริหารจัดการด้านความผูกพันในองค์กร 
ผลการศึกษาระดับปัจจัยการบริหารจัดการด้านความผูกพันในองค์กรพบว่า  

บุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านความผูกพันใน
องค์กรอยู่ในระดับมากท่ีสุด เนื่องจากบุคลากรพร้อมท่ีจะทุ่มเทการท างานให้องค์กรเจริญก้าวหน้า จะ
ปกป้องช่ือเสียงให้องค์กรและจะต้ังใจท างานไม่ลาออกจนกว่าจะเกษียณอายุรวมไปถึงมีความ
จงรักภักดีให้กับองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2551) ความผูกพันกับ
องค์การว่าการส่งเสริมให้พนักงานมีความผูกพันกับองค์การมีความส าคัญกับการด าเนินงานของ
องค์การปัจจุบัน เนื่องจากพนักงานท่ีผูกพันและทุ่มเทให้กับองค์การจะช่วยให้องค์การด าเนินงานอย่าง
มีประสิทธิภาพและช่วยลดต้นทุนขององค์การ โดยมีการวิจัยท่ีแสดงให้เห็นว่าความผูกพันกับองค์การ
มีความสัมพันธ์กับอัตราการขาดงาน ผลิตภาพและคุณภาพของผลงานท่ีส าคัญความผูกพันกับองค์การ
ท่ีเกี่ยวข้องกับความสามารถในการรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพไม่ให้ออกไปอยู่กับคู่แข่ง ซึ่งอาจจะ
ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถประเมินได้ เพราะเมื่อพนักงานมีความผูกพันต่อองค์การต่ าจะท าให้
เกิดผลกระทบท่ีส าคัญหลายประการต่อพฤติกรรมการท างานและสอดคล้องกับนิทัศน์ ศิริโชติรัตน์
(2560) ความผูกพันต่อองค์การมี 3 องค์ประกอบ คือ 1) ความผูกพันด้านจิตใจ (Affective Commitment) 
ความต้องการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การและมีส่วนร่วมในองค์การ รู้ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์การท างานด้วยความเต็มใจทุ่มเทและอุทิศตนให้กับองค์การ 2) ความผูกพันด้านการคงอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง (Continuance  Commitment) ความผูกพันท่ีตระหนักดีว่าการเป็นบุคลากรขององค์การจะ
ได้รับผลประโยชน์มากกว่าการท่ีจะลาออกจากการเป็นบุคลากรขององค์การ 3) ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน 
(Normative Commitment) ความผูกพันอันเกิดจากค่านิยม วัฒนธรรม หรือบรรทัดฐานเป็นความผูกพัน
ท่ีเกิดจากต าแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ เพื่อนร่วมงานหรือความเป็นหนี้บุญคุณ ท่ีท าให้ต้องอยู่ใน
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องค์การต่อไป บุคลากรจะแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อองค์การและดังเซสเตอร์ บาร์นาร์ด (Chester 
Barnard) ท่ีผสมผสานทัศนะทางการบริหารแบบด้ังเดิมกับมนุษยสัมพันธ์โดยเห็นว่าองค์การเป็นระบบ
สังคมซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกันของทุกคน องค์การประกอบด้วยคนท่ีมีความสัมพันธ์กันในทางสังคม 
บทบาทของผู้บริหารคือ ท าหน้าท่ีประสานและกระตุ้นผู้ใต้บังคับบัญชาให้อุทิศและทุ่มเทให้กับงาน 
ความส าเร็จขององค์การมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของพนักงาน (เสนาะ ติเยาว์, 2546)  

สรุปได้ว่าความผูกพันต่อองค์การจะท าให้เกิดการทุ่มเทในการท างานให้องค์กรได้
มีความเจริญก้าวหน้าจะปกป้องช่ือเสียงให้องค์กร และจะต้ังใจท างานไม่ลาออกจนกว่าจะเกษียณอายุ
รวมไปถึงมีความจงรักภักดีให้กับองค์กร  

2.1.2 ระดับปัจจัยการบริหารจัดการด้านการท างานเปน็ทีม 
ผลการศึกษาระดับปัจจัยการบริหารจัดการด้านการท างานเป็นทีมพบว่า  บุคลากรกรม

ปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านการท างานเป็นทีมอยู่ใน
ระดับมาก เนื่องจากบุคลากรมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ  ได้ม ี          
การแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมงาน บุคลากรในองค์กรเปิดรับความคิดเห็นของผู้อื่น และ
บุคลากรในองค์กรมีความสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสุนันทา  เลาหนันท์ 
(2551) โดยกลุ่มของบุคคลท่ีท างานร่วมกันมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างสมาชิกในกลุ่มช่วยกันท างานเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและผู้ร่วมทีมต่างมีความพอใจในการท างานนั้น อีกท้ังยัง
สอดคล้องกับวูดค็อก (Woodcock, 1989) ได้กล่าวว่าการท างานร่วมกันเป็นทีมของทีมบุคลากร     
ทุกระดับในองค์การจะท าให้งานท่ีปฏิบัตินั้นสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีองค์การต้ังไว้ องค์การจะต้องมี
ทีมงานท่ีมีคุณภาพและมีการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายท่ีชัดเจนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ซึ่งเป้าหมายและวัตถุประสงค์นั้นต้องชัดเจนสอดคล้องกันสมาชิกทุกคนในทีมรับรู้และยอมรับ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์นั้นและสอดคล้องกับแมรี ปาร์เกอร์ ฟอลเลท (Mary Parker Follet) การ
บริหารให้เน้นตัวบุคคลโดยเห็นว่าความส าเร็จขององค์การขึ้นอยู่กับกลุ่มคนมากกว่าแต่ละบุคคล 
ผู้บริหารกับพนักงานควรเป็นหุ้นส่วนกันในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ผู้บริหารควรใช้ประสบการณ์
และความรู้จูงใจให้คนท างานมากกว่าการใช้อ านาจตามต าแหน่งงาน(เสนาะ ติเยาว์, 2546) และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อ านวย มีสมทรัพย์ (2553) ผลการศึกษาพบว่าสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีการท างานเปนทีมในภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวามีระดับการท างานเปนทีมในระดับมากทุกดานเรียงตามล าดับจากมากไปนอยดังนี้ ดานการยอมรับนับถือ
ซึ่งกันและกัน ดานการมีสวนรวมในการท างาน ดานการมีเปาหมายเดียวกัน ดานความไวเนื้อเช่ือใจ ดาน 
ความมีมนุษยสัมพันธและดานการส่ือสาร ตามล าดับ และการท างานเปนทีมมีความสัมพันธกับ                    
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1               
อยางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีความสัมพันธกันในทางบวกระดับคอนขางสูง  

สรุปได้ว่าการท างานเป็นทีมจะท าให้รู้ สึกว่าตนเองได้ท างานกันเป็นทีม โดยท่ี
บุคลากรทุกคนนั้นจะต้องมีเป้าหมายเดียวกันจะท าอะไรแล้วทุกคนต้องยอมรับร่วมกัน มีการวางแผน           
การท างานร่วมกันในการท างานเป็นทีมและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ซึ่งเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างานเป็นทีม โดยมีบทบาทส าคัญท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จของงาน
ท่ีต้องอาศัยความร่วมมือของทีม โดยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันสนับสนุนช่วยเหลือกัน  ใช้ทักษะ
ประสบการณ์ร่วมกัน รวมถึงการเปิดโอกาสได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มท่ีเป็นท่ียอมรับของทุกคนใน
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องค์กรและมีการประสานงานอย่างดี เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ และพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย 
ดังนั้นองค์กรจะขึ้นอยู่กับบุคคลมากกว่าแต่ละบุคคล 

2.1.3 ระดับปัจจัยการบริหารจัดการด้านความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน 
ผลการศึกษาระดับปัจจัยการบริหารจัดการด้านความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน

พบว่าบุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านความพึงพอใจ
ของผู้ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก เป็นเพราะว่ามีความพึงพอใจในงานท่ีรับผิดชอบ พอใจในเส้นทางงาน 
พอใจผู้ร่วมงาน พอใจกับสวัสดิการท่ีได้รับดังนั้นหากได้รับการตอบสนองมนุษย์ก็จะเกิดความพึงพอใจ
และเริ่มต้นความต้องการส่ิงใหม่ต่อไป ดังทฤษฎีของ มาสโลว์ (Maslow) เช่ือว่าพฤติกรรมของมนุษย์
เป็นจ านวนมากสามารถอธิบาย โดยใช้แนวโน้มของบุคคลในการค้นหาเป้าหมายท่ีจะท าให้ชีวิตของ
เขาได้รับความต้องการ ความปรารถนา และได้รับส่ิงท่ีมีความหมายต่อตนเองเป็นความจริงท่ีจะกล่าว
ว่ากระบวนการของแรงจูงใจ ในทฤษฎีล าดับข้ันความต้องการของ Maslow เมื่อบุคคลปรารถนาท่ีจะได้รับ
ความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจ ในส่ิงหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจส่ิงอื่นๆ 
ต่อไป ถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีความต้องการจะได้รับส่ิงต่างๆ อยู่ เสมอ เรียงล าดับ
ความต้องการของมนุษย์จากขั้นต้นไปสู่ความต้องการขั้นต่อไปไว้เป็นล าดับดังนี้ 1. ความต้องการ
ทางด้านร่างกาย) ความพึงพอใจท่ีได้รับในขั้นนี้จะกระตุ้นให้เกิดความต้องการในขั้นท่ีสูงกว่าและ              
ถ้าบุคคลใดประสบความล้มเหลวท่ีจะสนองความต้องการพื้นฐานนี้ก็จะไม่ได้รับการกระตุ้นให้เกิด
ความต้องการในระดับท่ีสูงขึ้นอย่างไรก็ตามถ้าความต้องการอย่างหนึ่งยังไม่ได้รับความพึงพอใจบุคคล
ก็จะอยู่ภายใต้ความต้องการนั้นตลอดไป 2. ความต้องการความปลอดภัยเมื่อความต้องการทางด้านร่างกาย
ได้รับความพึงพอใจแล้วบุคคลก็จะพัฒนาการไปสู่ขั้นใหม่ต่อไป ซึ่งขั้นนี้เรียกว่าความต้องการความปลอดภัย
หรือความรู้สึกมั่นคง 3. ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ
เป็นความต้องการทางด้านร่างกายและความต้องการความปลอดภัยได้รับการตอบสนองแล้ว บุคคล
ต้องการได้รับความรักและความเป็นเจ้าของโดยการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น 4. ความต้องการได้รับ
ความนับถือยกย่อง มนุษย์ต้องการท่ีจะได้รับความนับถือยกย่องออกเป็น 2 ลักษณะ คือลักษณะแรก
เป็นความต้องการนับถือตนเอง (Self-Respect) ส่วนลักษณะท่ีสองเป็นความต้องการได้รับการยกย่องนับถือ
จากผู้อื่น 5. ความต้องการท่ีจะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง เป็นความปรารถนาในทุกส่ิงทุกอย่างซึ่งบุคคล
สามารถจะได้รับอย่างเหมาะสม บุคคลท่ีประสบผลส าเร็จในขั้นสูงสุดนี้จะใช้พลังอย่างเต็มท่ีในส่ิงท่ีท้าทาย
ความสามารถและศักยภาพของเขาและมีความปรารถนาท่ีจะปรับปรุงตนเองพลังแรงขับของเขาจะ
กระท าพฤติกรรมตรงกับความสามารถของตน จะเห็นได้ว่าการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
และคณะ, 2545)และปัจจัยท่ีมีส่วนท าให้เกิดความพอใจได้แก่ 1) ช่ัวโมงการท างานท่ีเหมาะสมและ
เป็นไปตามข้อบัญญัติของกฎหมาย 2) ลักษณะของงานท่ีท า ได้แก่ การได้ท างานท่ีตรงกับความ
ต้องการและความรู้ความสามารถของตนและไม่เกิดความเส่ียงในขณะปฏิบัติงาน 3) การติดต่อส่ือสาร 
(Communication) ได้แก่ การส่ือสารเพื่ออ านวยประโยชน์ให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น                   
ทันต่อเวลาและความต้องการของบุคคลในองค์กร4) ส่ิงตอบแทนหรือผลประโยชน์ต่างๆ (Benefits) 
ได้แก่ การบริการ การรักษาพยาบาลสวัสดิการต่างๆ จุฑาภรณ์ รุจิวรรณ (2550) และสอดคล้องกับ            
อาจินต สุรกิตย 2542) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเปน ความรูสึก หรือทัศนคติในทางท่ีดีของบุคคล         
ท่ีมีตองานและมีตอปจจัยตาง ๆ ในการท างาน เชน สภาพการท างาน ลักษณะงาน นโยบายและ             
การบริหาร เปนตน ความรูสึกนี้เกิดขึ้นจากหนวยงานหรือองคการมีความสนอง ความตองการของบุคคล 
ท้ังทางดานรางกายและจิตใจ ท าใหบุคคลนั้นปฏิบัติงานอยางเต็มก าลังความสามารถเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค์       
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ขององคการหรือหนวยงาน แต่ถ้าเมื่อใดท่ีไม่ได้รบความพึงพอใจของบุคคลนั้นจะแสดงพฤติกรรมออกมาใน
รูปของความกาวราว ความไมสนใจในการปฏิบัติงาน การลาออก  รวมท้ังปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ            
ในการท างานนั้นมีหลายปัจจัย กล่าวคือ 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ถ้าพนักงานมีความรู้ ความสามารถสูง
และความสามารถสอดคล้องกับงานปฏิบัติงานก็จะมีความพอใจในการท างานสูง 2) ปัจจัยด้านงาน 
เป็นลักษณะท่ัวไปของงาน เช่น ขอบเขตงานท่ีชัดเจน มีความท้าทาย หลากหลายและความเป็นอิสระ 
จะท าให้ ผู้ปฏิบั ติงานมีความพอใจในงานสูง 3) ปัจจัยด้านกลุ่มและองค์กรเพื่อนร่วมงาน                            
การมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับเพื่อนร่วมงาน มีความร่วมมือท่ีดีก็จะท าให้มีความพึงพอใจในการท างาน 
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและผลประโยชน์ท่ีเหมาะสมจะท าให้เกิด
ความรู้สึกพอใจในงาน โอกาสในการก้าวหน้าในองค์กรนั้นๆ ถ้าพนักงานตระหนักในโอกาสท่ีจะ
ก้าวหน้าเติบโตในสายงานและในองค์กรนั้นๆ เขาก็จะรู้สึกพึงพอใจในการท างานรวมถึงการมีโครงสร้าง
ขององค์กรท่ีชัดเจนเป็นท่ีเหมาะสมและให้ทราบขอบเขตงานหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ช่องทางการ
ติดต่อส่ือสาร การประสานงานและอื่นๆ จึงท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน (สุพานี สฤษฎ์วานิช, 
2552) 

สรุปได้ว่าปัจจัยการบริหารจัดการด้านความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานถ้าหาก
ได้รับการตอบสนองมนุษย์ก็จะเกิดความพึงพอใจและเริ่มต้นความต้องการส่ิงใหม่ต่อไป บุคลากรมีเจตคติ
ท่ีเป็นบวกในการปฏิบัติงาน บุคลากรจะเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในงานท่ีรับผิดชอบ เกิด
ความพอใจในเส้นทางการงาน รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานสวัสดิการท่ีได้รับ ค่าตอบแทน
และผลประโยชน์ ค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและผลประโยชน์ท่ีเหมาะสมจะท าให้เกิดความรู้สึกพอใจในงาน 

2.1.4 ระดับปัจจัยการบริหารจัดการด้านความก้าวหน้าในการท างาน 
ผลการศึกษาระดับปัจจัยการบริหารจัดการด้านความก้าวหน้าในการท างาน

พบว่า  บุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัย                   
ด้านความก้าวหน้าในการท างานอยู่ในระดับมาก เนื่องจากได้มีโอกาสได้เข้าร่วมในการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มความรู้ความช านาญ มีก าลังใจในการท างานให้ก้าวหน้า ต าแหน่งมีความก้าวหน้า มีการศึกษาต่อ
สูงขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของทนง ทองเต็ม (2538) การพัฒนาความกาวหนาในอาชีพวาเปน 
กระบวนการพัฒนาความกาวหนาของพนักงานตามสายอาชีพงานเดิมและการเปล่ียนสายงานใหมเพื่อให
พนักงานประสบความส าเร็จกาวหนาและองคกรไดรับประโยชนจากทรัพยากรบุคคลสูงสุดโดยให
แนวความคิดไววาการพัฒนาความกาวหนาในอาชีพกระท าโดยการก าหนดกลยุทธท่ีเหมาะสมในแตละองคกร
ตามสถานการณบุคคลกาลเวลาและสถานท่ีโดยการผสมผสานแนวคิดในเรื่องการฝกอบรมซึ่งรวมเรื่อง
การฝกอบรมเพื่อเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหนงพนักงานในสายงานเดิมหรือเปล่ียนไปสูสายงานใหมเพื่อแกปญหา
เงินเดือน การจัดท าโครงสรางต าแหนงงาน สายการเดินของอาชีพ ค าบรรยายลักษณะงาน มาตรฐานงาน
และตองมีการรวมมือกับทุกฝายท้ังฝายบุคคล ผูบังคับบัญชาและความสมัครใจของพนักงานเพื่อประโยชนรวมกัน
ระหวางพนักงานและองคกร ความก้าวหน้าความก้าวหน้าในสายงาน เป็นเรื่องส าคัญส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานในองค์การเพราะผู้ปฏิบัติงานท่ีท างานย่อมต้องการความเติบโตและความก้าวหน้าใน
วิชาชีพของตน ด้วยเหตุนี้องค์การ หัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติงานและนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จ าเป็นต้อง
ผลักดันการวางแผนสายความก้าวหน้าให้กับผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความผูกพันกับ
องค์การ (นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ , 2560)การจะมีโอกาสก้าวหน้าในการท างาน (Opportunity for 
Advancement) ได้แก่ การมีโอกาสการเล่ือนต าแหน่งสูงขึ้น องค์กรสนับสนุนให้พนักงานมี
ความก้าวหน้าในการท างาน โดยพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนอย่างเป็นธรรม พิจารณาเล่ือนต าแหน่ง
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อย่างเหมาะสมให้บ าเหน็จรางวัล แก่ผู้ปฏิบัติงานดีให้การยอมรับและยกยองชมเชยพนักงานเมื่ อมี    
การปฏิบัติงานดีและส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานได้ศึกษาต่อรวมท้ังมีการฝึกอบรมให้เรียนรู้งานมากขึ้น 
(รัตกัมพล พันธุ์เพ็ง, 2547) 

สรุปได้ว่าการจัดท าโครงสรางต าแหนงงาน สายการเดิน ของอาชีพ ค าบรรยาย
ลักษณะงาน มาตรฐานงานและตองมีการรวมมือกับทุกฝายท้ังฝายบุคคลและการพัฒนาความกาวหนาใน
อาชีพวาเปนกระบวนการพัฒนาความกาวหนาของบุคลากรได้มีโอกาสได้เข้าร่วมในการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มความรู้ความช านาญ มีก าลังใจในการท างานให้ก้าวหน้า ต าแหน่งมีความก้าวหน้า มีการศึกษาต่อ
สูงขึ้น 

2.1.5 ระดับปัจจัยการบริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมการท างานในองค์กร 
ผลการศึกษาระดับปัจจัยการบริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมการท างานใน

องค์กรพบว่า บุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัย                  
ด้านสภาพแวดล้อมการท างานในองค์กรอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากเห็นว่าขอบเขตหน้าท่ีในการ
ท างานถูกระบุไว้ชัดเจน สภาพแวดล้อมได้เหมาะสมต่อการท างาน มีอุปกรณ์เครื่องมือพร้อมในการ
ท างาน จ านวนบุคลากรมีความเหมาะสมในการท างานดังท่ีชญาภา รวิวรรณ (2552) สภาพแวดล้อม
ในการท างาน หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบตัวของผู้ปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นส่ิงมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต เช่น 
สถานท่ีขององค์กร กฎระเบียบขององค์กร โครงสร้างการท างาน วัฒนธรรมต่าง ๆขององค์กร เพื่อน
ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ส่ิงเอื้ออ านวยความสะดวกต่าง ๆ รวมถึงลักษณะทางกายภาพขององค์กร ซึ่ง
ส่ิงเหล่านี้จะส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานและผลส าเร็จในการท างาน อีกท้ังยังสอดคล้องกับ                
จุฑาภรณ์ รุจิวรรณ (2550) สภาพแวดล้อมในการท างานหมายถึงส่ิงต่างๆ ท่ีอยู่รอบตัวของพนักงานใน
ขณะท่ีท างาน เช่น หัวหน้าผู้ควบคุมงาน เพื่อนร่วมงาน เป็นส่ิงของเช่น เครื่องจักร เครื่องกล 
เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ เป็นสารเคมี เป็นพลังงาน เช่น อากาศท่ีหายใจ  แสงสว่าง เสียง ความร้อน
และเป็นเหตุปัจจัยทางจิตวิทยาสังคม เช่น ช่ัวโมงการท างาน ค่าตอบแทน และสอดคล้องกับ                 
วรันธร ทรงเกียรติศักด์ิ (2559) ผลของการศึกษาพบว่า  ข้อมูลส่วนบุคคล เพศ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายได้ต่อเดือน และอายุ การปฏิบัติงาน และฝ่าย/ สังกัด แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิต              
การท างานในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 และปัจจัยความปลอดภัยไม่มี
ผลต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานโรงงานและหน่วยสนับสนุน ส่วนปัจจัยสภาพแวดล้อมมีผลต่อคุณภาพ
ชีวิตของพนักงานโรงงานและหน่วยสนับสนุนในทางเดียวกัน และปัจจัยแรงจูงใจในการท างานมีผลต่อ
คุณภาพชีวิตของพนักงานโรงงานและหน่วยสนับสนุนในทางเดียวกัน รัตกัมพล พันธุ์เพ็ง (2547) ได้ 
แบ่งสภาพแวดล้อมในการท างานออกเป็น ความมั่นคงปลอดภัย (Security) ได้แก่ ความมั่นคงใน             
การท างานและการได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา ท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความอบอุ่นใจและรู้สึก
ปลอดภัยท่ีจะได้ท างานในองค์กร  องค์กรและการจัดการ (Company and Management) ได้แก่ ลักษณะ
การจัดโครงสร้างขององค์กร สภาพการท างาน (Working Conditions) คือ สภาพท่ีมีความสะอาด มี
ระเบียบ มีความปลอดภัย เครื่องมือ เครื่องจักร จัดไว้อย่างเหมาะสมและเตรียมพร้อมท่ีใช้เสมอมีอากาศ
ถ่ายเทดี ไม่มีเสียงรบกวนและแสงสว่างพอเหมาะ ระยะเวลาท างานแต่ละวันเหมาะสม มีสถานท่ีให้ออก
ก าลังกาย มีโรงอาหารใกล้ ๆ มีศูนย์อนามัย และมีสถานท่ีจอดรถและสอดคล้องกับผลของการศึกษาของ
อารวย ดีเลิศศักด์ิ (2559) พบว่า  ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบภายใน    
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกตามปัจจัยต่างๆ ท้ัง 3 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน พบว่า ผู้ตอบ
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แบบสอบถามมีความเห็นต่อองค์ประกอบท้ัง 3 ด้านในระดับมาก โดยเกณฑ์สูงสุดอยู่ในด้านความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน รองลงมาได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน และล าดับท่ี 3 คือ          
ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยขยายความในแต่ละด้านดังนี้ ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ผู้บังคับบัญชาควรให้โอกาสกับผู้ปฏิบัติงานทุกคนในการท างาน ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
นโยบายฝ่ายบริหารไม่ควรเปล่ียนแปลงบ่อย รวมท้ังควรมีตัวชี้วัดท่ีสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
เป็นกลางและยุติธรรม ผู้บริหารต้องให้ความเป็นอิสระในการตรวจกับผู้ปฏิบัติงานให้มากกว่าใน
ปัจจุบัน การแบ่งงานกันท าควรด าเนินการด้วยความยุติธรรมเท่าเทียมกัน พนักงานตรวจสอบภายใน
ทุกคนต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การสรรหาคนเข้ามาปฏิบัติหน้าท่ีในฝ่ายตรวจสอบภายในต้องมี
คุณสมบัติท่ีเหมาะสม เป็นต้น  

สรุปได้ว่าปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมการท างานในองค์กรจากการรับรู้ของปัจเจกบุคคล             
ท่ีมีต่อปัจจัยต่าง ๆ โดยมีขอบเขตหน้าท่ีในการท างานถูกระบุไว้ชัดเจน สภาพแวดล้อมได้เหมาะสมต่อ
การท างาน มีอุปกรณ์เครื่องมือพร้อมในการท างาน จ านวนบุคลากรมีความเหมาะสมในการท างาน 

 
2.2  ระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ผลการศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลพบว่า  บุคลากรกรมปศุสัตว์
สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 มีระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลในภาพรวมท้ัง 
6 ด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลในภาพรวมแต่ละด้าน
ดังนี้ ด้านหลักท่ีเห็นด้วยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่  ด้านหลักความรับผิดชอบ และส่วนด้านท่ีเห็นด้วยใน
ระดับมาก ได้แก่  ด้านหลักความคุ้มค่า  ด้านหลักนิติธรรม  ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส 
และด้านหลักการมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของพิมพา จอนส าโรง (2549) ผลการวิจัย
พบว่า ตัวแปรปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของวิทยาลัยชุมชน 
ต่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ได้แก่ ตัวแปรเพศ (r=0.152) ต าแหน่งงานในวิทยาลัยชุมชน 
(r=0.313) ประสบการณ์ท างานในวิทยาลัยชุมชน (r=0.128) ภูมิภาคท่ีต้ังวิทยาลัยชุมชน (r=0.163) 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (r=0.253) และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักธรรมาภิบาล (r=0.206) ท่ีเป็น
เช่นนี้เพราะแรงจูงใจและเจตคติเป็นเรื่องของจิตใจหรือความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่งซึ่งมีผลต่อ
กิจกรรมหรือการกระท านั้น ถ้าบุคคลมีแรงจูงใจหรือมีเจตคติท่ีดีหรือมีสูงต่อเรื่องใดก็จะมีความต้ังใจ มี
ความมุ่งมั่นท่ีปฏิบัติต่อส่ิงนั้นสูง ในกรณีนี้แสดงว่าการท่ีผู้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลสูงและมีเจตคติ
ท่ีดีต่อหลักธรรมาภิบาลย่อมส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลในวิทยาลัยชุมชนให้
สูงไปด้วย ซึ่งตัวแปรพยากรณ์ท้ัง 11 ตัว มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมภิบาลของ
ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการคลังในวิทยาลัยชุมชนในระดับสูง (r= 0.422) และสามารถร่วมกันพยากรณ์หรือ
อธิบายความแปรปรวนของการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้ปฏิบัติงานด้านการคลัง              
ในวิทยาลัยชุมชนได้ร้อยละ 36.60 (R 2 =0.366) หรือมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
วิทยาลัยชุมชนร้อยละ 36.60อีกท้ังยังสอดคล้องกับณัฐฐา วินิจนัยภาค (2553) กล่าวว่า ธรรมาภิบาล 
เป็นกลไก เครื่องมือและแนวทางในการด าเนินงานท่ีมีการเช่ือมโยงไปท้ังระบบเศรษฐกิจ  สังคม 
การเมือง โดยเกิดจากกระบวนการสร้าง ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐบาล ภาคเอกชนและ
ประชาชนเพื่อระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

2.2.1  ระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักความรับผิดชอบ 
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ผลการศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักความรับผิดชอบพบว่า  
บุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 มีระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ด้านหลักความรับผิดชอบอยู่ในระดับมากท่ีสุด เนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบอย่างเต็มท่ี มี              
ความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าท่ี ได้น าข้อผิดพลาดมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
องค์กรได้บริหารงานโดยมีความรับผิดขอบต่อสังคม  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสถาบันพระปกเกล้า 
(2549) หลักส านึกรับผิดชอบ (Accountability) ความหมายกว้างกว่าความสามารถในการตอบค าถามหรือ
อธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมได้เท่านั้น ยังรวมถึงความรับผิดชอบในผลงานหรือปฏิบัติหน้าท่ีให้บรรลุผล
ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ รวมท้ังการตอบสนองต่อความคาดหวังของสาธารณะเป็นเรื่องของความพร้อม 
ท่ีจะรับผิดชอบ ความพร้อมท่ีจะถูกตรวจสอบได้โดยในแง่มุมของการปฏิบัติว่าส านึกรับผิดชอบเป็น
คุณสมบัติหรือทักษะท่ีบุคคลพึงแสดงออก เพื่อเป็นเครื่องช้ีว่าได้ยอมรับในภารกิจท่ีได้รับมอบหมายและ
น าไปปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบ ตามหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานในเรื่องนี้ผู้บัง คับบัญชา
เป็นผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวช้องเป็นอย่างยิ่งต่อการมอบหมายงาน มอบความรับผิดชอบให้กับผู้ปฏิบัติงาน หากขาดทักษะ
ในการบริหารคนแล้ว อาจท าให้องค์การเกิดความเสียหายได้ กรณีเช่น คนเก่งเพียงเพราะความรู้สึกว่า
ไม่ได้ใช้ศักยภาพท่ีมีหรืองค์การไม่ได้ให้ความส าคัญเพียงพอ หากมีการมอบหมายท่ีท้าทาย การให้
อ านาจหน้าท่ีไปแล้ว จะท าให้เกิดความพึงพอใจ ความรู้สึกผูกพัน เขาก็จะทุ่มเทในการท างานเพื่อ
สร้างผลงานให้ออกมามีประสิทธิผลอย่างสูงสุด (นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์, 2560) และปจจัยตาง ๆ ท่ีเปนตัว
สะทอนใหเห็นความรับผิดชอบการแกปญหาท่ีซับซอน ตองการผลจากงานท่ีปฏิบัติมีแรงกระตุนภายในตัว
และก ากับพฤติกรรมของตนใหไปสูเปาหมายท่ีตองการโดยเปนคนท่ีมีคุณลักษณะ 3 ประการ 1. ตองการ
ก าหนดเปาหมายเอง 2. ไมก าหนดเปาหมายงายหรือยากเกินไป  3. ตองการส่ิงยอนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน            
ตองการรูวาตนท างานไดดีเพียงใดแคไหน (พิภพ วชังเงิน, 2553) 

2.2.2  ระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักความคุ้มค่า 
ผลการศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักความคุ้มค่า 

จากผลการศึกษาพบว่า  บุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 มีระดับความคิดเห็นต่อ
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักความคุ้มค่าอยู่ในระดับมาก เนื่องจากบุคลากร            
คิดว่าหากใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพก็จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
โดยปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด  ใช้ทรัพยากรขององค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของชุมชุน 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสถาบันพระปกเกล้า (2549)ว่าหลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการ
และใช้ทรัพยากรท่ีมีจ ากัดเพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความ
ประหยัดใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าบริการท่ีมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกและรักษา
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน เหมือนดัง เทเลอร์ กล่าวว่าประสิทธิผลของการบรรลุผล
ผลิตสูงสุดโดยใช้ต้นทุนหรือทรัพยากรให้คุ้มค่าหรือน้อยท่ีสุด (Barnard, 1938) ประสิทธิผล หมายถึง
ความสามารถของการไดมาและใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจ ากัดและมีคุณคาใหเกิดประโยชนสูงสุดเปนไป 
ตามเปาหมาย ไดผลก าไรและมีคุณภาพ(รุงนภา เลิศพัชรพงศ, 2550) และองคกรสามารถด าเนินการ
จนบรรลุเปาหมายหรือบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวหรือหมายถึงผลส าเร็จหรือผลท่ีเกิดขึ้นของงานจะ            
ตองตอบสนองหรือบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกร (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์,  2550)  

2.2.3  ระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักนิติธรรม 
ผลการศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักนิติธรรมพบว่า  

บุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 มีระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
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โดยหลักนิติธรรมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากการได้ปฏิบัติงานตามกฎหมายอย่างถูกต้อง องค์กรส่งเสริม
ให้บุคลากรยึดถือหลักความชอบธรรมในการปฏิบัติงาน องค์กรได้ปฏิบัติงานโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้ปฏิบัติงาน
ในองค์กรและมีองค์กรได้ปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
ฐาปนา กัลปพฤกษ์ (2554) พบว่า การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีระดับความคิดเห็นสูงท่ีสุด ได้แก่ เปิดโอกาสให้
บุคลากร มีส่วนร่วมในการก าหนด กฎ ระเบียบ และข้อบังคับในการปฏิบัติงาน ด้านหลักคุณธรรม 
พบว่าการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดยรวมอยู่ในระดับมากข้อท่ีมีระดับความคิดเห็นสูงท่ีสุด ได้แก่ เรื่องการสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติ
หน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้านหลักความโปร่งใส พบว่าการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากร ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีระดับความคิดเห็น
สูงท่ีสุด ได้แก่ เรื่องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่องและรูปแบบขั้นตอน
การปฏิบัติงานเอื้อต่อการตรวจสอบจากบุคคลอื่นภายนอก หลักการมีส่วนร่วม พบว่า การปฏิบัติงาน           
ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ข้อท่ีมีระดับความคิดเห็นสูงท่ีสุด ได้แก่ เรื่องสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรมีการท างานร่วมกันเป็นทีม 
หลักความรับผิดชอบ พบว่าการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร ศูนย์บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีระดับความคิดเห็นสูงท่ีสุด การส่งเสริมให้
บุคลากรมีความขยันอดทนในการปฏิบัติงาน หลักความคุ้มค่า พบว่าการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของบุคลากร ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีระดับความ
คิดเห็นสูงท่ีสุด ได้แก่ มีการปลูกฝังจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้แก่บุคลากรทุกระดับและ
ปัจจัยท่ีท าให้การปฏิบัติงานจะเกิดประสิทธิภาพได้นั้นคือการด าเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายและเกิด
ประโยชน์สูงสุดโดยมีกฎระเบียบเป็นกรอบก าหนดแนวทางในการปฏิบัติโดยมีส่วนประกอบท่ี
เอื้ออ านวยให้งานบรรลุและเกิดประสิทธิภาพได้มากขึ้นหากงานนั้นเป็นท่ีสนใจต่อผู้ปฏิบัติและ
ความส าเร็จของงานเป็นผลให้ผู้ปฏิบัติได้รับการยอมรับเป็นท่ีไว้วางใจมากขึ้นได้รับการยกย่องจะเป็น
ปัจจัยเสริมกระตุ้นส่งผลให้การปฏิบัติงานในโอกาสต่อไปมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและเกิดประสิทธิผล
สูงสุดต่อองค์กร(ศิรวิชญ์ เวชกิจ, 2556)และสอดคล้องกับผลของการศึกษาของกิตติพงษ์ คัชมาตย์ (2550) 
พบว่า  การบริหารจัดการของเทศบาลได้จัดท าโครงการตามนโยบายและเทศบัญญัติในด้านต่าง ๆ รับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน เพื่อหาจุดยืนและแนวทางร่วมกัน พร้อมเสนอแนะให้
คณะเทศมนตรีเร่งปรับโครงสร้างและระบบงานต่าง  ๆ ให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการ                  
ตามหลักธรรมาภิบาลในด้านหลักนิติธรรม โดยการตรากฎหมายท่ีถูกต้องเป็นธรรม การบังคับใช้ให้
เป็นท่ียอมรับของประชาชน เพื่อให้ประชาชนพร้อมใจกันปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ  โดย               
ยึดหลักการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่ตามอ าเภอใจหรืออ านาจของตัวบุคคล และน าระเบียบของ
การบริหารงานของเทศบาลมาบังคับใช้ให้เป็นมาตรฐาน เพื่อยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์
สมาชิกสภาท้องถิ่น เจ้าหน้าท่ีของรัฐและคณะผู้บริหารท้องถิ่นยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็น
ตัวอย่างแก่สังคมและส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน 

2.2.4  ระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักคุณธรรม 
ผลการศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักคุณธรรมพบว่า 

บุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 มีระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ด้านหลักคุณธรรมอยู่ในระดับมาก เพราะว่าได้ปฏิบัติงานโดยยึดความถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับ           
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มติคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบวาระแห่งชาติในการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดีว่า
หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงามโดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐยึดถือหลักนี้ใน            
การปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน
เพื่อให้คนไทยมีความซื่อสัตย์จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัย
ประจ าชาติ อีกท้ังยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของเบญจ์ พรพลธรรม (2553) ธรรมาภิบาลควร
ประกอบด้วย 8 หลักการ 1. หลักการมีส่วนร่วม (Participatory) หมายถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ได้แก่ การเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล 
หรือผู้บริหาร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น การประเมินผลงานขององค์กร หรือ 
หน่วยงาน 2. หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึงการยึดถือปฏิบัติเกี่ยวกับการตรากฎหมาย               
กฎข้อบังคับให้ทันสมัย และเป็นธรรมเป็นท่ียอมรับของคนในชุมชน และชุมชนยอมปฏิบัติการตามกฎ 
3. หลักความโปร่งใส (Participatory) หมายถึงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา ให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบได้ โดยถือปฏิบัติใน            
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสาร  พ.ศ.2539              
4. หลักความรับผิดชอบ (Responsiveness หมายถึงการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี อย่างเคร่งครัด
โดยค านึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นต่อประชาชนได้แก่การตระหนักในหน้าท่ี  ท่ีจะต้องปฏิบัติต่อ
ประชาชนใส่ใจต่อปัญหาของชุมชนมีความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน
ให้บรรลุผลและกล้ายอมรับผลการกระท า 5. หลักความสอดคล้อง (Consensus Oriented) หมายถึง
การก าหนดและสรุปความต้องการของคนในสังคม ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมาก โดยพยายามหาจุด
สนใจร่วมกันและความต้องการท่ีสอดคล้องต้องกันของสังคมมาเป็นข้อปฏิบัติเพื่อลดปัญหาความ
ขัดแย้งในสังคม การท่ีจะพัฒนาสังคมได้ต้องทราบความต้องการท่ีสอดคล้องต้องกันของสังคมนั้น ๆ ด้วย
วิธีการเรียนรู้ วัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ ก่อน 6. หลักความเสมอภาค (Equity and Inclusiveness) 
หมายถึงไม่เลือกปฏิบัติไม่ล าเอียง มีการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมกับประชาชนโดยเท่าเทียมกัน 
ทุกคนในสังคมอยู่ภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมายเดียวกัน 7. หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(Effectiveness and Efficiency) หมายถึงการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ทรัพยากรหรือ
งบประมาณ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ได้แก่ การจัดซื้อ -จัดจ้างท่ีมุ่งให้เกิดการประหยัด              
มีการจัดล าดับขั้นการด าเนินงาน การจัดต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ      
8. หลักการมีเหตุผลและอธิบายได้ (Accountability) หมายถึงประชาชนทุกคนต้องตัดสินใจและ
รับผิดชอบต่อการกระท าของตนเองด้วยเหตุด้วยผลท่ีสมเหตุสมผล การมีเหตุผลไม่สามารถกระท าได้
ถ้าปราศจากการปฏิบั ติตามกฏหมายและความโปร่งใสอีกท้ังยังสอดคล้องกับงานวิ จัยของ                    
นภดล ขันธมาลา (2550) พบว่าประชาชนเห็นว่าแนวทางการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตามหลักธรรมาภิบาล ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและความโปร่งใส ค่าเฉล่ียของความเห็นด้วย 
อยู่ในระดับมาก ( X = 3.70, S.D = 0.71)ดังนั้น การบริหารท่ีจะให้ได้ประโยชน์และเป็นธรรมต่อ
ประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องยึดถือหลักธรรมาภิบาลอยู่เสมอ 

2.2.5  ระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักความโปร่งใส 
ผลการศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักความโปร่งใส

พบว่า  บุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 มีระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักความโปร่งใสอยู่ในระดับมาก ซึ่งอาจเป็นเพราะว่าการปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริตและภักดีต่อองค์กร บุคคลอื่นกล่าวหาองค์กรในทางไม่ดี โดยไม่ทราบข้อเท็จจริงจะช้ีแจงให้
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ทราบด้วยเหตุผลท่ีชัดเจนถูกต้อง มีความไว้วางใจกันกับบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติงานรู้สึกเป็นเรื่องธรรมดา            
ท่ีได้พบเห็นทรัพย์ สินขององค์กรเสียหายซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของเบญจ์ พรพลธรรม            
(2553) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและมี
กระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบได้ โดยถือปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2539และสอดคล้องกับงานวิจัยอธิภัทร  วรรณโสภา (2554) 
พบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรบริหารส่วนต าบลลือ อ าเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอ านาจเจริญ ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิผลของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กร
บริหารส่วนต าบลลือ อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง                  
โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือหลักนิติธรรมและหลักความโปร่งใส รองลงมาคือหลักคุณธรรม                  
หลักการมีส่วนร่วม หลักคุณธรรมและหลักความคุ้มค่า ตามล าดับ 

2.2.6  ระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักการมีส่วนร่วม 
ผลการศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักการมีส่วนร่วม

พบว่า บุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 มีระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากองค์กรได้เปิดโอกาสให้
บุคลากรเสนอความเห็นในการปฏิบัติงาน เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์มีช่องทางให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลการบริหารงาน เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ                
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของมติ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบวาระแห่งชาติในการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดีว่า
หลักความมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็นใน               
การตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศไม่ว่าด้วยการแสดงความเห็นการไต่สวนการประชาพิจารณ์            
การแสดงประชามติหรืออื่นๆ สรุปได้ว่าหลักการมีส่วนร่วมเป็นการท่ีประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก
และได้รับการตอบสนองความต้องการได้แก่ การปฏิบัติราชการท่ีมุ่งเน้นถึงความต้องการและความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้รับบริการเป็นหลัก โดยมีการส ารวจความต้องการของประชาชน (Citizen Survey) และ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (Customer Survey) ในหลากหลายวิธีและเป็นไปอย่างสม่ าเสมอ เพื่อ
น ามาปรับปรุงการปฏิบัติราชการต่อไปและสอดคล้องกับงานวิจัยของวรชัย สิงหฤกษ์และคณะ (2559) 
พบว่า 1) ระดับความส าเร็จของการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการของชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด อยู่ในระดับร้อยละ 78.50 2) ปัจจัยค่านิยมและวัฒนธรรม              
ปัจจัยความชัดเจนของยุทธศาสตร์ ปัจจัยภาวะผู้น าของผู้บริหาร ปัจจัยความเหมาะสมด้านโครงสร้าง
ของหน่วยงาน และปัจจัยการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการน าหลักธรรมาภิบาล 
มาใช้ในการบริหารจัดการของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด โดยสามารถอธิบาย
รวมกันได้ร้อยละ 81.90 และประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลากหลาย
ด้าน กล่าวคือ การสร้างบรรยากาศในการท างาน บรรยากาศภายในองค์กรเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะพัฒนา
ประสิทธิภาพในท างานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรท่ีก าหนดไว้ ซึ่งบรรยากาศในการท างานร่วมกัน
ควรมีลักษณะดังนี้ คือ 1) ความไว้วางใจ ความเช่ือถือและความเช่ือมั่นของบุคคลการกรทุกระดับ            
ในองค์กร  2) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้บุคคลากรทุกระดับได้มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจและก าหนดเป้าหมายขององค์กร  3) การให้การสนับสนุนผู้บริหารควรสร้าง
บรรยากาศท่ีจริงใจและตรงไปตรงมาในการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น ทัศนคติ 
ความรู้สึกของพวกตนกับบุคคลต่าง ๆ ทุกระดับในองค์กร 4) การเปิดเผยในการส่ือสารจากเบื้องบนสู่
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เบื้องล่าง โดยบุคลากรควรจะได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับงานและหน้าหน้าท่ีของตน             
5) การรับฟังความคิดเห็นจากเบื้องล่างสู่เบื้องบน ผู้บริหารหรือหัวหน้าในทุกระดับควรรับฟัง                  
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากผู้ใต้บังคับบัญชา(สมใจ  ลักษณะ, 2542)   

 
2.3  ปัจจัยมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล    

ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยการบริหารจัดการท่ีมีอิทธิพลสูงสุดท่ีสามารถพยากรณ์ต่อ          
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล มีท้ังหมด 3 ปัจจัย โดยเรียงล าดับดังนี้ 1. ปัจจัยการบริหารจัดการ
ด้านการท างานเป็นทีม 2.ปัจจัยการบริหารจัดการด้านความผูกพันในองค์กร  3. ปัจจัยการบริหารจัดการ
ด้านความก้าวหน้าในการท างาน โดยปัจจัยท้ังหมดนี้ร่วมกันอธิบายการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ได้ร้อยละ 42.0  ข้อค้นพบเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารจัดการท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของบุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 ดังกล่าวนี้มีประเด็นท่ีควรน ามาอภิปรายดังนี้   

2.3.1 ปัจจัยการบริหารจัดการด้านการท างานเป็นทีมจะมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 และเป็นไปในทางทิศทางบวก 
สามารถพยากรณ์การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลได้ ร้อยละ 41.2 และเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพล
สูงสุดต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 
ได้มากท่ีสุด (Beta = .389) เนื่องจากบุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 มีการท างาน
เป็นทีมในระดับมาก ร้อยละ 4.00 เหตุผลท่ีบุคลากรคิดว่าการท างานเป็นทีมระดับมากเพราะ
บุคลากรเห็นด้วยมากถึงมากท่ีสุดในเรื่องส าคัญดังนี้ มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรท่ีมี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ76.3 มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมงาน ร้อยละ70.7 บุคลากรใน
องค์กรเปิดรับความคิดเห็นของผู้อื่น ร้อยละ69.1 บุคลากรในองค์กรมีความสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง 
ร้อยละ 63.5 ดังนั้น จึงท าให้ความคิดเห็นต่อการท างานเป็นทีมดังกล่าวเป็นประเด็นท่ีมีความหมายและมี
ความส าคัญต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
เป็นอันดับแรกและหากพบว่าบุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 ได้ปรับปรุงแก้ไข
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพจะต้องส่งเสริมการท างานเป็นทีมมากขึ้นดังนี้
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสุนันทา เลาหนันท์ (2551) กลุ่มของบุคคลท่ีท างานร่วมกันมีปฏิสัมพันธ์กัน
ระหว่างสมาชิกในกลุ่มช่วยกันท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและผู้ร่วมทีม
ต่างมีความพอใจในการท างานนั้น ดังเสน่ห์ จุ้ยโต (2545) องค์ประกอบการท างานเป็นทีมท่ีมี
ประสิทธิภาพนั้น มี 4 ประการ ได้แก่ 1.องค์ประกอบด้านผู้น า โดยผู้น าการท างานเป็นทีมจะต้องมี
ความสามารถในการก าหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์เพื่อการบริหารการท างานเป็นทีมสู่ความส าเร็จได้  
ต้องมีความสามารถในการประสานพลังการท างานเป็นทีมไปในทิศทางเดียวกัน มีความสามารถในการดลใจ 
สร้างแรงจูงใจให้พร้อมท่ีจะฟันฝ่าก้าวสู่ความส าเร็จได้จากพฤติกรรมผู้น าในการบริหารการท างานเป็นทีม
ท่ีต้องใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีให้มวลสมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดการกระท าและ                
การประเมิน 2. องค์ประกอบด้านสมาชิกในการท างานเป็นทีม โดยสมาชิกการท างานเป็นทีม             
มีส่วนส าคัญอย่างมากต่อความส าเร็จการท างานเป็นทีม การเป็นสมาชิกท่ีดีการท างานเป็นทีมจะต้อง
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกเรื่องท้ังการประชุมการระดมสมองและกิจกรรมกลุ่มคิวซี ท้ังยังต้องมีการพูด            
การฟัง การถาม การคิด การเขียนและการปฏิบัติ เพื่อให้บังเกิดผลลัพธ์ตามท่ีคาดหวังไว้บทบาทท่ี
ส าคัญของการเป็นสมาชิกการท างานเป็นทีมท่ีดี คือ มีความรับผิดชอบและมีจิตส านึกใน  การท างาน
เป็นทีมและมุ่งไปสู่ความส าเร็จร่วมกัน 3. องค์ประกอบด้านงาน โดยงานหรือภารกิจของงานต้องมี
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ความชัดเจน มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญอะไรบ้าง การท างานเป็นทีมต้องก าหนดเป้าหมาย
ให้กระจ่างชัดท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 4. องค์ประกอบด้านวิธีการท างาน โดยวิธีการท างานต้อง
มุ่งสู่การท างานท่ีประสานสอดคล้องกัน มีการคิดค้นหาวิธีการท่ีดีกว่า มีการเรียนรู้ร่วมกัน ทุกคนต่าง
เป็นครูเรียนรู้ ซึ่งกันและกันมีการฝึกคิดและปฏิบัติอย่างเป็นระบบโดยต้องมีความเข้าใจในภาพรวม
และความสัมพันธ์ท่ีมีต่อกันในระบบย่อยต่าง ๆ เมื่อการท างานเป็นทีมมี  องค์ประกอบท่ีท าให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีม แล้วการท างานเป็นทีมจะต้องมียุทธวิธีในการบริหารงานเป็นทีม เป็น
ส่วนประกอบท่ีส าคัญอีกด้วย ผลการศึกษาท่ีได้นี้สอดคล้องกับการศึกษาของอ านวย มีสมทรัพย์ 
(2553) พบว่าสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีการท างาน
เปนทีมในภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวามีระดับการท างานเปนทีมในระดับ
มากทุกดาน เรียงตามล าดับจากมากไปนอยดังนี้ ดานการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน ดานการมีสวนรวม
ในการท างาน ดานการมีเปาหมายเดียวกัน ดานความไวเนื้อเช่ือใจ ดานความมีมนุษยสัมพันธและดานการส่ือสาร 
ตามล าดับ และการท างานเปนทีมมีความสัมพันธกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 อยางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมี
ความสัมพันธกันในทางบวกระดับคอนขางสูงประสิทธิผลของการปฏิบัติงานเป็นประสิทธิภาพขององคกร 
นอกจากจะพิจารณาถึงทรัพยากร เชน คน เงิน วัสดุอุปกรณท่ีเปนปจจัยน าเขาและผลผลิตขององคกร คือ
การบรรลุเปาหมายแลว ยังมีปจจัยอื่น ๆ อีก คือ ผลการท างานท่ีมองเห็นไดสัมพันธในทางบวกกับ
ประสิทธิภาพและสามารถมองไดชัดเจนจะมีผลตอประสิทธิภาพการท างานเทคโนโลยีท่ีส าคัญอยาง
หนึ่งท่ีน ามาใชในการพัฒนาระบบบริหาร(ประดิษฐ สุคนธสวัสด์ิ, 2550) 

2.3.2 ปัจจัยการบริหารจัดการด้านความผูกพันในองค์กรจะมีอิทธิพลต่อการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 และเป็นไป
ในทางทิศทางบวก  สามารถพยากรณ์การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลได้ ร้อยละ 50.8 และเป็น
ปัจจัยรองท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วน
ภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 ได้มากท่ีสุด (Beta = .327)  เนื่องจากบุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคใน
พื้นท่ีเขต 4 มีความผูกพันในองค์กรในระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 4.41 เหตุผลท่ีบุคลากรคิดว่าความ
ผูกพันในองค์กรระดับมากเพราะบุคลากรเห็นด้วยมากถึงมากท่ีสุดในเรื่องส าคัญดังนี้  พร้อมจะทุ่มเท
การท างานให้องค์กรเจริญก้าวหน้า  ร้อยละ 86.8 พร้อมท่ีจะปกป้องช่ือเสียงขององค์กร ร้อยละ 84.0  
ต้ังใจท่ีจะท างานให้องค์กรจนกว่าจะเกษียณอายุเพียงใด ร้อยละ 81.60  มีความภูมิใจท่ีท างานท่ีองค์กร 
ร้อยละ 82.3 ดังนั้นจึงท าให้ความคิดเห็นต่อความผูกพันในองค์กรดังกล่าวเป็นประเด็นท่ีมีความหมาย
และมีความส าคัญและเป็นตัวชี้วัดถึงประสิทธิภาพของความมั่นคงของสมาชิกในองค์การ และส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลเป็นอันดับรองและหากพบว่าบุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาค
ในพื้นท่ีเขต 4 ได้ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพจะต้องส่งเสริม
ความผูกพันในองค์กรมากขึ้นดังนี้ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพิชิต เทพวรรณ์ (2554) ความผูกพันของ
พนักงานต่อองค์การ(Commitment)จะมุ่งมั่นให้เกิดกับองค์การ โดยองค์การต่าง ๆ ต้องการให้
พนักงานมีท้ังความผูกพันของพนักงานต่อองค์การและความผูกพันในงานของพนักงาน จากความผูกพัน
ของพนักงานต่อองค์การจะมีความสัมพันธ์กับอัตราลาออก (Turnover Rate) พนักงานมีความผูกพัน
ต่อองค์การสูงอัตราการลาออกก็จะต่ า ในขณะท่ีความผูกพันในงานของพนักงานจะมีความสัมพันธ์กับอัตรา
การขาดงาน องค์การ จึงต่างให้ความส าคัญกับความผูกพันใน 2 ลักษณะ ท้ังความผูกพันในงานของ
พนักงาน (Employee Engagements) และความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ (Employee 
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Commitment)จากแนวคิดเรื่องความผูกพันของพนักงานต่อองค์การดังกล่าวมาแล้วThe Gallup 
Organizationได้ศึกษาความผูกพันของพนักงานและได้แบ่งประเภทของพนักงานไว้ 3 ประเภท คือ 
1) พนักงานท่ีมีความผูกพันในงาน (Engaged) คือ พนักงานท่ีท างานด้วยความเต็มใจต้ังใจและ
ค านึงถึงองค์การ  2)พนักงานท่ีไม่ยึดติดกับความผูกพันในงาน (Not-engaged) คือพนักงานท่ีไม่มี
ความกระตือรือร้นในการท างาน และ/หรือท างานโดยไม่ต้ังใจ 3) พนักงานท่ีไม่มีความผูกพันในงาน 
(Actively Disengaged) คือพนักงานท่ีไม่มีความสุขในการท างาน และณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2551) 
ความผูกพันกับองค์การว่าการส่งเสริมให้พนักงานมีความผูกพันกับองค์การจึงมีความส าคัญกับ               
การด าเนินงานขององค์การปัจจุบันเนื่องจากพนักงานท่ีผูกพันและทุ่มเทให้กับองค์การจะช่วยให้
องค์การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยลดต้นทุนขององค์การ โดยมีการวิจัยท่ีแสดงให้เห็นว่า 
ความผูกพันกับองค์การมีความสัมพันธ์กับอัตราการขาดงาน ผลิตภาพและคุณภาพของผลงานท่ีส าคัญ
ความผูกพันกับองค์การท่ีเกี่ยวข้องกับความสามารถในการรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพไม่ให้ออกไปอยู่
กับคู่แข่ง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถประเมินได้เพราะเมื่อพนักงานมีความผูกพันต่อ
องค์การต่ าจะท าให้เกิดผลกระทบท่ีส าคัญหลายประการต่อพฤติกรรมการท างานในประเด็นคือ 1) ผู้ท่ี
มีความผูกพันต่อองค์การต่ ามักมีแนวโน้มท่ีจะขาดงานและสมัครใจลาออกจากงาน สูง ส่วนผู้ท่ีมี             
ความผูกพันสูงมักจะเปล่ียนแปลงงานใหม่น้อยกว่าผู้มีความผูกพันต่ า โดยผู้ท่ีมีความโน้มเอียงท่ีจะผูกพันต้ังแต่
เริ่มเข้าท างาน มักจะอยู่กับองค์การค่อนข้างถาวร 2) ผู้ท่ีมีความผูกพันต่อองค์การต่ า มักไม่เต็มใจท่ีจะ
เสียสละหรือมีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ต่อส่วนรวม จะอยู่ในลักษณะค่อนข้างเห็นแก่ตัว พยายามท างานน้อย
หรือหลบเล่ียงงานเท่าท่ีจะท าได้  3) ผู้ท่ีมีความผูกพันต่อองค์การต่ ามักจะมีชีวิตส่วนตัวค่อนข้างไปทางลบ 
จากการส ารวจเจตคติการท างานของพนักงานภาคราชการพบว่า ผู้ท่ีมีความรู้สึกไม่ผูกพันต่อองค์การ              
มักจะไม่พอใจต่อชีวิตส่วนตัวของตนด้วยเช่นกันและสอดคล้องกับงานวิจัยของวรชัย สิงหฤกษ์และคณะ 
(2559) พบว่า 1) ระดับความส าเร็จของการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการของชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด อยู่ในระดับร้อยละ 78.50 2) ปัจจัยค่านิยมและวัฒนธรรม 
ปัจจัยความชัดเจนของยุทธศาสตร์ ปัจจัยภาวะผู้น าของผู้บริหาร ปัจจัยความเหมาะสมด้านโครงสร้าง
ของหน่วยงานและปัจจัยการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการน าหลักธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหารจัดการของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด โดยสามารถอธิบายรวมกัน
ได้ร้อยละ 81.90 และ 3) ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ
ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด ให้บรรลุความส าเร็จคือ ปัจจุบันสหกรณ์ได้น า
หลักธรรมภิบาลตามแนวทางกรมส่งเสริมสหกรณ์มาใช้พร้อมท้ังมีการต้ังคณะอนุกรรมการในการตรวจประเมิน 
แต่ควรมีการก าหนดแนวทางปฏิบัติท่ีดี ของผู้ด ารงต าแหน่งส าคัญ เช่น ประธานกรรมการ กรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ เป็นต้น ควรจัดหาซีดีหลักธรรมภิบาลมาเผยแพร่เพื่อเพิ่มการปลูกฝังหลักธรรมภิบาลให้
เข้าใจมากยิ่งขึ้น และมีการส่ือสารให้บุคลากรทุกคนเข้าใจตรงกันในหลักธรรมาภิบาลอย่างเท่าเทียมกันใน
ทุกส่วนฝ่ายและปลูกจิตส านึกให้รักองค์การร่วมกันและดังไพบูลย์ ต้ังใจ (2554) การกระท าของแต่ละ
บุคคลท่ีมีความสามารถและความพร้อมพยายามทุ่มเทอย่างเต็มใจในการปฏิบัติงานของตนอย่างคล่องแคล่ว 
ด้วยความมีระเบียบ มีกฎเกณฑ์ ปฏิบัติงานให้เสร็จทันเวลา รวดเร็ว ถูกต้อง มีคุณภาพและมาตรฐาน 
สรุปได้ว่าบุคคลจะมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ต้องเกิดจากความขยันหมั่นเพียรมีความรับผิดชอบ
และเอาใจใส่ในงานพร้อมด้วยจิตใจท่ีซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์กรงานจะประสบความส า เร็จตาม
เป้าหมายขององค์กรท่ีก าหนดไว้หรือดียิ่งขึ้น 
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2.3.3 ปัจจัยการบริหารจัดการด้านความก้าวหน้าในการท างานจะมีอิทธิพลต่อ           
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 และ
เป็นไปในทางทิศทางบวก สามารถพยากรณ์การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลได้ร้อยละ 53.5  และ
เป็นปัจจัยสุดท้ายท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัด
ส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 ได้มากท่ีสุด (Beta = .186)  เนื่องจากบุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วน
ภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 มีความก้าวหน้าในการท างานในระดับมาก ร้อยละ 3.56 เหตุผลท่ีบุคลากรคิดว่า
ความก้าวหน้าในการท างานระดับมากเพราะบุคลากรเห็นด้วยมากถึงมากท่ีสุดในเรื่องส าคัญดังนี้  มี
โอกาสได้เข้าร่วมในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความช านาญ ร้อยละ 57.5 รู้สึกมีก าลังใจใน          
การท างานให้ก้าวหน้า ร้อยละ 56.6 มีความพอใจในความก้าวหน้าของต าแหน่งการงาน ร้อยละ 49.4 
องค์กรให้การสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น ร้อยละ  55.0 ดังนั้นจึงท าให้ความคิดเห็นต่อ
ความก้าวหน้าในการท างานดังกล่าวเป็นประเด็นท่ีมีความหมายและมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลเป็นอันดับ
สุดท้ายและหากพบว่าบุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 หากได้ปรับปรุงแก้ไข                 
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลในความก้าวหน้าในการท างานมากขึ้นดังนี้ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของMaslow ท่ีเขาเช่ือว่ามนุษย์เป็น “สัตว์ท่ีมีความต้องการ” (Wanting animal)และเป็นการยากท่ี
มนุษย์จะไปถึงขั้นของความพึงพอใจอย่างสมบูรณ์ ในทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ Maslow เมื่อ
บุคคลปรารถนาท่ีจะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคล ได้รับความพึงพอใจในส่ิงหนึ่งแล้วก็จะยังคง
เรียกร้องความพึงพอใจส่ิงอื่นๆ สรุปว่าการไม่เข้าใจตนเองอย่างแท้จริงเกิดจากความพยายามท่ีไม่
ถูกต้องของการแสวงหาความมั่นคง ปลอดภัย เช่น การท่ีบุคคลสร้างความรู้สึกให้ผู้อื่นเกิดความพึงพอใจ
ตนโดยพยายามหลีกเล่ียงหรือขจัดข้อผิดพลาดต่างๆ ของตน บุคคลเช่นนี้จึงมีแนวโน้มท่ีจะพิทักษ์ความ
มั่นคงปลอดภัยของตน โดยแสดงพฤติกรรมในอดีตท่ีเคยประสบผลส าเร็จ  แสวงหาความอบอุ่นและ
สร้างมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น ซึ่งลักษณะเช่นนี้ย่อมขัดขวางวิถีทางท่ีจะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงสรุปว่า
การไม่เข้าใจตนเองอย่างแท้จริงเกิดจากความพยายามท่ีไม่ถูกต้องของการแสวงหาความมั่นคง  
ปลอดภัย เช่น การท่ีบุคคลสร้างความรู้สึกให้ผู้อื่นเกิดความพึงพอใจตนโดยพยายามหลีกเล่ียงหรือขจัด
ข้อผิดพลาดต่างๆ ของตน บุคคลเช่นนี้จึงมีแนวโน้มท่ีจะพิทักษ์ความมั่นคงปลอดภัยของตน โดยแสดง
พฤติกรรมในอดีตท่ีเคยประสบผลส าเร็จ แสวงหาความอบอุ่น และสร้างมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น  ซึ่ง
ลักษณะเช่นนี้ย่อมขัดขวาง วิถีทางท่ีจะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง และยังสอดคล้องกับทนง ทองเต็ม 
(2538) การพัฒนาความกาวหนาในอาชีพหมายถึงเปนกระบวนการพัฒนาความกาวหนาของพนักงาน
ตามสายอาชีพงานเดิมและการเปล่ียนสายงานใหมเพื่อใหพนักงานประสบความส าเร็จกาวหนาและ
องคกรไดรับประโยชนจากทรัพยากรบุคคล สูงสุดโดยใหแนวความคิดไววาการพัฒนาความกาวหนาใน
อาชีพกระท าโดยการก าหนดกลยุทธท่ีเหมาะสมในแตละองคกรตามสถานการณบุคคลกาลเวลาและ
สถานท่ีโดยการผสมผสานแนวคิดในเรื่องการฝกอบรมซึ่งรวมเรื่องการฝกอบรมเพื่อเล่ือนขั้นเล่ือน            
ต าแหนงพนักงานในสายงานเดิมหรือเปล่ียนไปสูสายงานใหมเพื่อแกปญหาเงินเดือน การจัดท าโครงสราง            
ต าแหนงงาน สายการเดินของอาชีพ ค าบรรยายลักษณะงาน มาตรฐานงานและตองมีการรวมมือกับทุกฝาย
ท้ังฝายบุคคล ผูบังคับบัญชาและความสมัครใจของพนักงาน เพื่อประโยชนรวมกันระหวางพนักงานและ
องคกรและไดยกตัวอยางการจัดท าแนวทางการจัดท าการพัฒนาอาชีพของการไฟฟานครหลวงซึ่งประสบ
ความส าเร็จคือการท าเปนโครงการทดลองโดยการเลือกบางสายอาชีพที่มีความเปนไปไดสูงมาจัดท ากอน 
แลวจึงขยายฐานออกสูสายงานท่ีกวางขึ้นและสอดคล้องกับพิมพา จอนส าโรง (2549) ผลการวิจัยพบว่า 
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ตัวแปรปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติงานตาม หลักธรรมาภิบาลของวิทยาลัยชุมชน ต่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ได้แก่ ตัวแปรเพศ (r=0.152) ต าแหน่งงานในวิทยาลัยชุมชน (r=0.313) 
ประสบการณ์ท างานในวิทยาลัยชุมชน (r=0.128) ภูมิภาคท่ีต้ังวิทยาลัยชุมชน (r=0.163) แรงจูงใจใน                  
การปฏิบัติงาน (r=0.253) และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักธรรมาภิบาล (r=0.206) ท่ีเป็นเช่นนี้เพราแรงจูงใจ
และเจตคติเป็นเรื่องของจิตใจหรือความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่งซึ่งมีผลต่อกิจกรรมหรือการกระท านั้น 
ถ้าบุคคลมีแรงจูงใจหรือมีเจตคติท่ีดีหรือมีสูงต่อเรื่องใดก็จะมีความต้ังใจ มคีวามมุ่งมั่นท่ีปฏิบัติต่อส่ิงนั้นสูง 
ในกรณีนี้แสดงว่าการท่ีผู้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลสูงและมีเจตคติท่ีดีต่อหลักธรรมาภิบาลย่อม
ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลในวิทยาลัยชุมชนให้สูงไปด้วย.ซึ่งตัวแปรพยากรณ์
ท้ัง 11 ตัว มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมภิบาลของผู้ปฏิบัติงาน  ด้านการคลังใน
วิทยาลัยชุมชนในระดับสูง (r= 0.422) และสามารถร่วมกันพยากรณ์หรืออธิบายความแปรปรวนของ
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังในวิทยาลัยชุมชนไ ด้ร้อยละ 36.60  
(R 2 =0.366) หรือมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของวิทยาลัยชุมชนร้อยละ 36.60 

 
3. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

จากผลการศึกษาวิจัยท่ีค้นพบ สามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการน า
ผลการวิจัยไปใช้และส าหรับการท าวิจัยต่อไปดังนี้ 

3.1  ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจัยมีดังนี้ 
ผลลัพธ์จากการวิจัยพบว่า 
3.1.1 ควรมีการส่งเสริมหลักการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดย

การเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอความเห็นในการปฏิบัติงาน องค์กรเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม
รับผลประโยชน์ และมีช่องทางให้มีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลการปริหารงาน รวมไปถึงได้ร่วมกัน
ตัดสินใจในการบริหารงาน 

3.1.2 ควรจะส่งเสริมการท างานเป็นทีมให้มากขึ้น โดยอาจส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์
ให้แก่บุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 ในการร่วมกันโดยมีความรู้สึกว่าตนเองเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมงานและเปิดรับ 
ความคิดเห็นของผู้อื่น พร้อมกับร่วมกันจัดการข้อขัดแย้งในทีมงานรวมถึงควรสร้างทีมงานให้มี
ประสิทธิภาพสูงในการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินด้วย 

3.1.3 ควรจะส่งเสริมความผูกพันในอง ค์กรให้ มากขึ้น โดยอาจส่ง เสริมสร้ าง
ความสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 ในการให้บุคลากรมีความเต็ม
ใจทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการปฏิบัติงานเพื่อองค์กร พร้อมท่ีจะปกป้องช่ือเสียงขององค์กร มีความ
ภูมิใจท่ีปฏิบัติงานในองค์กรและสร้างความผูกพันพรอ้มท้ังธ ารงรักษาบุคลากรขององค์กรไปจนกว่าจะ
เกษียณอายุ 

3.1.4  ควรจะส่งเสริมความก้าวหน้าในการท างาน โดยอาจส่งเสริมให้มีโอกาสได้เข้าร่วม
การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความช านาญ เพื่อให้รู้สึกมีก าลังใจในการท างานอย่างก้าวหน้า และมี
ความพอใจในความก้าวหน้าของต าแหน่ง พร้อมท้ังสนับสนุนให้บุคลากรมีการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขั้น 
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3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
3.2.1  ควรท าการวิจัยการพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ี
เขต 4 

3.2.2  ควรศึกษาโมเดลความผูกพันของบุคลากรและธ ารงรักษาบุคลากรท่ีมีศักยภาพให้
อยู่กับองค์กรต่อไป 

. 


