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บทคัดยอ 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการ

ทํางานภายใตระบบการบริหารจัดการแนวใหมตามหลักธรรมาภิบาล ของเจาหนาที่ เทศกิจสังกัด

กรุงเทพมหานคร ที่เปนขาราชการทั้งหมด 368 คน และพนักงานประจําทั้งหมด 386 คน ไดมาจากวิธีการสุม

หลายขั้นตอน ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรม LISREL ผลการวิจัย

พบวา แบบจําลองที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ผลการทดสอบเสนทางอิทธิพล 

พบวา พฤติกรรมการทํางานไดรับอิทธิพลทางบวกโดยตรงจากเจตคติ การมีแบบอยาง และความพึงพอใจ และ

ไดรับอิทธิพลทางบวกโดยออมจากลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน เหตุผลเชิงจริยธรรม การมีแบบอยาง และ

ไดรับอิทธิพลทางลบโดยออมจากการรับรูความสัมพันธระบบอุปถัมภ ผานเจตคติ และไดรับอิทธิพลทางบวก

โดยออมจากการรับรูความยุติธรรมในองคการ ผานความพึงพอใจ โดยตัวแปรเหลาน้ีรวมกันอธิบายพฤติกรรมการ

ทํางานไดรอยละ 50 และไดรับอิทธิพลทางลบโดยตรงการรับรูความสัมพันธระบบอุปถัมภ ซึ่งตัวแปรทั้งหมด

รวมกันสามารถอธิบายเจตคติไดรอยละ 51 และเจตคติตอพฤติกรรมการทํางานภายใตระบบการบริหารจัดการแนว

ใหมตามหลักธรรมาภิบาล ไดรับอิทธิพลทางบวกโดยตรงจากลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน เหตุผลเชิงจริยธรรม 

การมีแบบอยางในการทํางาน  สวนความพึงพอใจในการทํางาน ไดรับอิทธิพลทางบวกโดยตรงจากการรับรู

ความยุติธรรมในองคการ และไดรับอิทธิพลทางลบโดยตรงความขัดแยงในบทบาท ซึ่งทั้งสองตัวแปรรวมกัน

สามารถอธิบายความพึงพอใจในการทํางานไดรอยละ 81 
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Abstract 

 The purpose of this study was to examine a causal  relation model of work behavior of city law 

enforcement officers at Bangkok Metropolitan  Administration  under  the  New  Public  Management 

System  concerning  good  governance. The sample consisted of 754 city law enforcement officers by multi-

stage sampling; 368 government officers and 386 employees. Raw data collect by questionnaires. LISREL 

was used to analyze the data. The results revealed that The proposal model fit the empirical data. Most of path 

coefficients were statistically significant at 0.05 levels. For work behavior under the new public management 

system, the variables having positive and direct effects were attitude to work behavior, work role model and job 

satisfaction. In addition, attitude to work behavior played as mediating variable of the indirect effects from future 

orientation and self-control characteristics, moral reasoning, work role model and perceived patronage relations. 

All of these variables had positive effects except perceived patronage relations having negative direction. Perceived 

organizational justice also had positive and indirect effect on work behavior through job satisfaction. These 

variables accounted for 50 percent of the variance of work behavior. For attitude to work behavior, the variables 

having positive and direct effects were future orientation and self-control characteristics, moral reasoning and 

work role model. Perceived patronage relations also had direct effect on the attitude but on the negative direction. 

Fifty-one percent variance of the attitude was explained by all these variables.  For job satisfaction, there were 

only two variables having direct effects but in opposite directions; the effect of perceived organizational justice was 

positive whereas that of role conflict was negative. Eighty-one percent variance of job satisfaction was explained by 

these two variables. 
 

Key words: work behavior, city law enforcement officers, good governance 

 

ที่มาและความสําคัญของปญหาการวิจัย 

 กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงที่มีลักษณะ

เปนเมืองเอกนคร (Primate City) เปนศูนยกลาง

ของประเทศไทยในดานการปกครอง  เศรษฐกิจ  

การเงิน  การคมนาคมขนสง ฯลฯทําใหกรุงเทพมหา 

นคร เปนเขตการปกครองทองถิ่นแบบพิเศษ ที่มี

อํานาจในการบริหารงาน  ออกกฎขอบังคับ  รวมถึง

จัดสรรงบประมาณเพื่อนํามาพัฒนาทองถิ่นเน่ืองจาก

กรุงเทพมหานครมีความเจริญเติบโตอยางรวดเร็วใน

ทุกๆ ดาน มีประชากรที่เพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก จึง

ทําใหเกิดปญหาตางๆ มาก เชน การจราจร มลภาวะ

และขยะมูลฝอย  ความเปนระเบียบเรียบรอยรวมไป

ถึงการต้ังวางสิ่งของรุกล้ําสาธารณะอันเปนการ

ลิดรอนสิทธิผูใชทางเทา เปนตน การดูแลในเร่ือง

ความเปนระเบียบเรียบรอยดังกลาวมีหนวยงาน

เทศกิจเปนหลักในดานการดูแลและปฏิบัติการ 

เพื่อการจัดระเบียบเมือง ใหกรุงเทพมหานครเปน

เมืองนาอยู โดยมีเจาหนาที่เทศกิจเปนผูมีหนาที่ดูแล

รับผิดชอบ และบังคับการใหเปนไปตามขอบัญญัติ

กรุงเทพมหานคร และขอบังคับอ่ืน ที่กําหนดใหเปน
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อํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร (มรกต สนิทธางกูร, 

2546: 7) แตลักษณะการปฏิบัติงานดานเทศกิจโดย

สวนใหญเปนการบังคับใชกฎหมาย จึงมักปรากฏ

ปญหาตามมา เชน การถูกรองเรียนในเร่ืองการ

คอรัปชั่น การถูกรองเรียนในเร่ืองการเลือกปฏิบัติ 

ไมสามารถแกไขปญหาหรือดําเนินการกับผูกระทํา

ผิดไดอยางเด็ดขาด รวมถึงการอํานวยความยุติธรรม

เ บื้ อ ง ต น ใ ห แ ก ป ร ะ ช า ช น ยั ง ทํ า ไ ด อ ย า ง ไ ม มี

ประสิทธิภาพ  

 แตในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เทศกิจ

ยังมีในเร่ืองของการอํานวยความสะดวก และบริการ

ประชาชนในดานตาง ๆ อาทิ เชน การอํานวยความ

สะดวกดานการจราจร การใหความชวยเหลือและ

อํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว และปฏิบัติหนาที่

อ่ื น  ๆ  ต า ม ที่ ผู บั ง คั บ บั ญ ช า ม อ บ ห ม า ย  แ ล ะ

กรุงเทพมหานครมีโครงการเทศกิจเพื่อชุมชน ใน

การปฏิบัติงานการเขาถึงชุมชน ผูกสัมพันธกับ

ชาวบาน    การตรวจสอบแกไขปญหาเฉพาะหนา 

ตาง ๆ รวมทั้งแนะนําการดูแลรักษาจักรยานยนต 

ทั้ งการขับขี่ จักรยานยนตทุกรูปแบบเพื่ อความ

ปลอดภัย รวมไปถึงโครงการเทศกิจรวมแกปญหา

จราจร ในทองที่ที ่มีการจราจรติดขัด   โครงการ

เหลานี้แสดงใหเห็นวา       กรุงเทพมหานครมี

นโยบายที่จะสงเสริมใหเจาหนาที่เทศกิจมีหนาที่

ในการใหบริการประชาชนใหมากขึ้นกวา เดิม

นอกเหนือจากหนาที่การบังคับใชกฎหมาย   

 นอกจากน้ีกรุงเทพมหานครไดดําเนินการ

บริหารและพัฒนากรุงเทพมหานคร ตามทิศทางของ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 ซึ่ง

เนนในเร่ืองการบริหารจัดการที่ดี มีความโปรงใส 

ซื่อสัตย สามารถตรวจสอบได โดยใชหลักธรรมาภิ

บาล (Good Governance) เปนแนวทางการดําเนินงาน

และบริหารยุทธศาสตรดังกลาว ธรรมาภิบาลเปน

แนวคิดที่ถูกนํามาใชในภาครัฐและภาคเอกชน ถือ

เปนกระบวนทัศนใหมของการบริหารงานภาครัฐ 

(ไชยวัฒน ค้ําชู และคณะ, 2545: 4) โดยมีเปาหมายที่

จะสรางระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ มีขนาดและ

โครงสรางที่เหมาะสม ทองถิ่นมีขีดความสามารถใน

การจัดเก็บรายไดสูงขึ้น และมีระบบสนับสนุนการ

กระจายอํานาจใหโปรงใส มีระบบการตรวจสอบดวย

การมีสวนรวมที่ เขมแข็ง เพื่อใหการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบเกิด 

ประสิทธิผลอยางแทจริง 

 ดวยเหตุที่ธรรมาภิบาลมีความสําคัญอยาง

ยิ่ ง  ตอการเปนแนวทางในการปฏิบั ติงานของ

เจาหนาที่ เทศกิจใหมีคุณธรรม จริยธรรม และ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประกอบกับจากการ

ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม

การทํางานภายใตระบบการบริหารจัดการแนวใหม

ตามหลักธรรมาภิบาลของเจาหนาที่เทศกิจ ยังไมพบ

การศึกษาในประเด็นดังกลาวในกลุมเจาหนาที่

เทศกิจ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปจจัยที่มี

อิทธิพลตอพฤติกรรมการทํางานของเจาหนาที่

เทศกิจสังกัดกรุงเทพมหานครภายใตระบบการบริหาร

จัดการแนวใหมตามหลักธรรมาภิบาล โดยเนนธรรมาภิบาล

ใน 3 ดาน คือ หลักการมีสวนรวม ความโปรงใส

ตร ว จส อ บ ไ ด  ก า รมุ ง เ น น ป ระ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ

ประสิทธิผลในการใหบริการแกคนกรุงเทพมหานคร 

อันจะนําไปสูการเสริมสรางการทํางานของเจาหนาที่

เทศกิจใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพ รวมถึงการเขาถึงและเปนมิตรกับ

ประชาชน โดยไมเลือกปฏิบัติ  

 โดยในการศึกษาคร้ังน้ีผูวิจัยไดนําทฤษฎีการ

เรียนรูทางสังคมเชิงพุทธิปญญา (Social Cognitive 

Learning Theory) มากําหนดเปนกรอบในการศึกษา 
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เน่ืองจากทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมเชิงพุทธิปญญา 

ไดอธิบายสาเหตุการเกิดพฤติกรรมของบุคคลวาเกิดจาก

สาเหตุหลัก 2 ประการ คือ 1) ตัวบุคคล (Person) และ  2) 

สาเหตุจากสิ่งแวดลอม  เพื่อใหทราบถึงปจจัยที่มีอิทธิพล

ตอพฤติกรรมการทํางานของเจาหนาที่เทศกิจภายใต

ระบบการบริหารจัดการแนวใหมตามหลัก  ธรรมาภิบาล 

ผู วิจัยไดสัมภาษณเจาหนาที่ เทศกิจ  และไดศึกษา

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของตาง ๆ พบวา 

แนวคิดที่ เกี่ยวของที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ

ทํางานภายใตระบบการบริหารจัดการแนวใหมตามหลัก

ธรรมาภิบาล ท่ีมีสาเหตุจากตัวบุคคล ไดแก เจตคติที่

มีตอพฤติกรรมการทํางานภายใตระบบการบริหาร

จัดการแนวใหมตามหลักธรรมาภิบาล ความพึง

พอใจในการทํางาน ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 

และเหตุผลเชิงจริยธรรม สาเหตุท่ีเกิดจากสิ่งแวดลอม 

ไดแก การมีแบบอยางในการทํางาน ความขัดแยง

ในบทบาท การรับรูความสัมพันธระบบอุปถัมภ 

และการรับรูความยุติธรรมในองคการ ดังนั้นใน

งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคหลักเพื่อที่จะสรางและ

พัฒนาแบบจําลองความสัมพันธ เชิ งสาเหตุ   ใน

พฤติกรรมการทํางานภายใตระบบการบริหารจัดการแนว

ใหมตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อศึกษาวามีปจจัยใดบางที่ 

มีอิทธิพลทางตรงและทางออมตอพฤติกรรมการ

ทํางานดังกลาว ผลการวิจัยน้ีจะสามารถนํามาใชในการ

วางแผนสงเสริม และพัฒนาพฤติกรรมการทํางานภายใต 

ระบบการบริหารจัดการแนวใหมตามหลักธรรมาภิบาล 

ของเจาหนาที่ เทศกิจ เพื่อใหมีการทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพ   อันจะนําไปสูการสรางภาพลักษณที่ดี

แกองคการตอไป 

 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

ในการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม

การทํางานของเจาหนาที่เทศกิจ    สังกัดกรุงเทพ 

มหานคร ภายใตระบบการบริหารจัดการแนวใหมตามหลัก

ธรรมาภิบาลคร้ังน้ี  ผูวิจัยใชทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม

เชิงพุทธิปญญา (Social Cognitive Learning Theory) 

ของแบนดูรา (Bandura) มากําหนดเปนกรอบใน

การศึกษา แบนดูราอธิบายวาการเรียนรู เกิดจาก

ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและสิ่งแวดลอมในสังคม 

ซึ่งทั้งผูเรียนและสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลตอกันและกัน 

จะเปนการเรียนรูโดยการสังเกต (Observational 

Learning) หรือการเลียนแบบจากตัวแบบ 

(Modeling) ผูวิจัยไดกําหนดแบบจําลองสมมติฐาน

การวิจัยไวดังน้ี 
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แบนดูรา (Bandura) กลาววา คนเรามีปฏิสัมพันธ 

(Interact) กับสิ่งแวดลอมที่อยูรอบๆ ตัวเราอยูเสมอ 

การเรียนรูเกิดจากปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและ

สิ่งแวดลอม ซึ่งทั้งผูเรียนและสิ่งแวดลอมมีอิทธิพล

ตอกันและกัน พฤติกรรมของคนเราสวนมากจะเปน

การเรียนรูโดยการสังเกต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

      จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

ตัวแปรที่ใชในการศึกษาจึงมีดังน้ี 

 1. กลุมตัวแปรสาเหตุที่มาจากบุคคล

ประกอบดวย 

  1.1 ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 

พฤติกรรม

การทํางาน 

เหตุผลเชิง

จริยธรรม 

ลักษณะมุง

อนาคตควบคุม

ตน 

ระบบ

อุปถัมภ 

แบบอยางการ

ทํางาน 

ความขัดแยง

ในบทบาท 

ความยุติธรรม

ในองคการ 

เจตคตติอ

พฤติกรรม 

ความพึงพอใจ

ในการทํางาน 

ภาพประกอบ 1  แบบจําลองสมมติฐานโครงสรางความสัมพันธที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทํางาน 

                                ภายใตระบบการบริหารจัดการแนวใหมตามหลักธรรมาภิบาล 
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 ประกอบดวยตัวบงชี้ คือ คาดการณไกล หาทาง

แกปญหา รูจักการปฏิบัติใหเกิดการอดไดรอได และ

ใหรางวัลตนเองเมื่อทําดี 

  1.2 เหตุผลเชิงจริยธรรม ประกอบดวย 

ตัวบงชี้คือ เหตุผลเชิงจริยธรรม 

  1.3 เจตคติตอพฤติกรรมการทํางาน

ภายใตระบบการบริหารจัดการแนวใหมตามหลัก

ธรรมาภิบาล ประกอบดวยตัวบงชี้คือ เจตคติดาน

ความคิด เจตคติดานความรูสึก และเจตคติดานความ

พรอมที่จะกระทํา 

  1.4 ความพึงพอใจในการทํางาน 

 ประกอบดวยตัวบงชี้คือ ความพึงพอใจภายในงาน 

และความพึงพอใจภายนอกงาน  

 2. กลุมตัวแปรสาเหตุที่มาจากสิ่งแวดลอม 

ประกอบดวย 

  2.1 ความขัดแยงในบทบาท 

 ประกอบ ดวยตัวบงชี้คือ ความขัดแยงในบทบาท 

  2.2 การรับรูความยุติธรรมในองคการ 

ประกอบดวยตัวบงชี้คือ การรับรูความยุติธรรมดาน

ผลตอบแทน การรับรูความยุติธรรมดานกระบวนการ

ในการกําหนดผลตอบแทน    และการรับรูความ

ยุ ติธรรมด านการมี ปฏิ สั มพั นธ ต อกั นระหว าง

ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา  

  2.3 การรับรูความสัมพันธระบบอุปถัมภ 

ประกอบดวยตัวบงชี้คือ การรับรูความสัมพันธระบบ

อุปถัมภ 

  2.4 การมีแบบอยางในการทํางาน 

ประกอบดวยตัวบงชี้คือ การมีแบบอยางจากหัวหนา

งาน และการมีแบบอยางจากเพื่อนรวมงาน 

 3. ตัวแปรผล คือ พฤติกรรมการทํางาน

ภายใตระบบการบริหารจัดการแนวใหมตามหลัก                           

ธรรมาภิบาล ประกอบดวยตัวบงชี้ คือ พฤติกรรมการ

ทํางานโดยใชหลักการมีสวนรวม พฤติกรรมการ

ทํางานอยางโปรงใสตรวจสอบได และพฤติกรรมการ

ทํางาน โดยมุงเนนประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

การใหบริการแกคนกรุงเทพมหานคร 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เ พื่ อ พั ฒ น า แ บ บ จํ า ล อ ง โ ค ร ง ส ร า ง

ความสัมพันธเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการทํางาน

ของเจาหนาที่เทศกิจสังกัดกรุงเทพมหานครภายใต

ระบบการบริหารจัดการแนวใหมตามหลักธรรมาภิบาล 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 แบบจําลองสมมติฐานที่ ผูวิจัยพัฒนาขึ้นจะ

มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ  โดยมี

สมมติฐานยอยตามเสนทางอิทธิพลของตัวแปรตางๆ 

ดังน้ี 
 1. เหตุผลเชิงจริยธรรมมีอิทธิพลทางตรง

และทางออมตอพฤติกรรมการทํางาน ผานเจตคติตอ

พฤติกรรมการทํางาน  

 2. ลักษณะมุงอนาคต ควบคุมตนมีอิทธิพล

ทางตรงและมีทางออมตอพฤติกรรมการทํางาน ผาน

เจตคติตอพฤติกรรมการทํางาน 

 3. การรับรูความสัมพันธระบบอุปถัมภมี

อิทธิพลทางตรงและทางออมตอ พฤติกรรมการ

ทํางาน ผานเจตคติตอพฤติกรรมการทํางาน และ

ความพึงพอใจในการทํางาน 

 4. การมีแบบอยางในการทํางานมีอิทธิพล

ทางตรงและทางออมตอพฤติกรรมการทํางาน ผาน

เจตคติตอพฤติกรรมการทํางาน 
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 5. ความขัดแยงในบทบาทอิทธิพลทางตรง

และทางออมตอพฤติกรรมการทํางาน ผานความพึง

พอใจในการทํางาน 

 6. การรับรูความยุติธรรมในองคการมี

อิทธิพลทางตรงและทางออมตอพฤติกรรมการ

ทํางาน ผานความพึงพอใจในการทํางาน 

 7. เจตคติตอพฤติกรรมการทํางาน และ

ความพึงพอใจในการทํางาน ม ีอิทธิพลทางตรงตอ

พฤติกรรมการทํางาน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย เปนเจาหนาที่

เทศกิจสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขตใน

กรุงเทพมหานคร แบงเปนขาราชการ 368 คน และ

พนักงานประจํา 386 คน รวมทั้งหมด 754 คน 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม

จํานวน 10 ชุด      ประกอบดวยชุดที่  1 เปน

แบบสอบถามลักษณะทางชีวสังคม ชุดที่ 2 – 10 เปน

แบบสอบถามเกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษาความสัมพันธ

เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการทํางานภายใตระบบการ

บริหารจัดการแนวใหมตามหลักธรรมาภิบาล ไดแก 

พฤติกรรมการทํางานภายใตระบบการบริหารจัดการ

แนวใหมตามหลักธรรมาภิบาล ลักษณะมุงอนาคต

ควบคุมตน เหตุผลเชิงจริยธรรม เจตคติตอการ

ทํางานภายใตระบบการบริหารจัดการแนวใหมตาม

หลักธรรมาภิบาล ความพึงพอใจในการทํางาน การมี

แบบอยางในการทํางาน ความขัดแยงในบทบาท การ

รับรูความสัมพันธระบบอุปถัมภ และการรับรูความ

ยุติธรรมในองคการ คาความเชื่อมั่นแบบสอบถาม 

ทั้งฉบับอยูระหวาง 0.79 – 0.93 

  การวิเคราะหขอมูล ใชโปรแกรม LISREL 

ในการวิเคราะหแบบจําลองโครงสรางเชิงสาเหตุ  

 ผลการวิจัย ผลการประมาณคาอิทธิพลใน

แบบจําลองเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการทํางานภายใต

ระบบการบริหารจัดการแนวใหมตามหลักธรรมาภิบาล

ไดผลการประมาณคา ดังน้ี 
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พฤติ 

กรรม 

การมีสวนรวม 

ความโปรงใส 

ประสิทธิภาพ 

.67 

.75 

.87 

เจตคต ิ

ความคิด ความรูสึก ความพรอม 

.73 .36 
.94 

ความพึง

พอใจ 

ภายใน ภายนอก 

.13 .87 

.13 

.56 

เหตุผลเชิง

จริยธรรม 

.15 

เหตุผลเชิง 

จริยธรรม 

1.00 

ระบบ

อุปถัมภ -.10 

1.00 

ระบบอุปถัมภ 

แบบอยางการ

ทํางาน 

.11 

หัวหนางาน 

เพ่ือนรวมงาน 

.82 

.80 

ลักษณะมุง

อนาคต

ควบคุมตน 

.55 คาดการณไกล .86 

หาทางแกปญหา 
.81 

รูจักการปฏิบัต ิ .68 

ใหรางวัล 

.43 

.15 

ความขัดแยงใน

บทบาท 
-.08 

1.00 
ความขัดแยงใน

บทบาท 

ความยุติธรรมใน

องคการ 

.89 ผลตอบแทน .60 

กระบวนการ 
.66 

ปฏิสัมพันธ 
.75 

.50 

.49 

.19 

ภาพประกอบ 2 ผลการประมาณคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานแบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุของ 

       พฤติกรรมการทํางานภายใตระบบการบริหารจัดการแนวใหมตามหลักธรรมาภิบาลของเจาหนาที่เทศกิจในกลุมรวม      

(n=754) 
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ตาราง 1 คะแนนมาตรฐานผลการวิเคราะหอิทธิพลทางตรง (Direct effect: DE) อิทธิพลทางออม 

(Indirect effect: IE) อิทธิพลรวม (Total effect: TE) ของตัวแปรสาเหตุที่สงผลตอตัวแปรผลและคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงพหุยกกําลังสองของตัวแปร (Squared Multiple Correlation: R2) 

 

 

ตัวแปรสาเหต ุ

 

ตัวแปรผล 

ความพึงพอใจ 

ในการทํางาน 

เจตคติตอพฤติกรรม

การทํางาน 

พฤติกรรมการ

ทํางาน 

DE IE 
TE 

DE IE 
TE 

DE IE 
TE 

1. การรับรูความสัมพันธระบบอุปถัมภ - - 
- 

-.10* - 
-.10* 

- -.05* 
-.05* 

2. เหตุผลเชิงจริยธรรม - - 
- 

.15* - 
.15* 

- .08* 
.08* 

3. ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน - - 
- 

.55* - 
.55* 

- .31* 
.31* 

4. การมีแบบอยางในการทํางาน - - 
- 

.11* - 
.11* 

.15* .06* 
.21* 

5. ความขัดแยงในบทบาท -.08* - 
-.08* 

- - 
- 

- -.01 
-.01 

6. การรับรูความยุติธรรมในองคการ .89* - 
.89* 

- - 
- 

- .11* 
.11* 

7. ความพึงพอใจในการทํางาน - - 
- 

- - 
- 

.13* - 
.13* 

8. เจตคติตอพฤติกรรมการทํางาน - - 
- 

- - 
- 

.56* - 
.56* 

% R2 
81% 51% 50% 

∗ มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดบั .05 

 ผลการทดสอบความสอดคลองของแบบ 

จําลองโครงสรางความสัมพันธ เชิงสาเหตุของ

พฤติกรรมการทํางานภายใตระบบการบริหารจัดการ

แนวใหมตามหลักธรรมาภิบาล พบวาแบบจําลอง

สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยเสนอิทธิพลมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกตัวเสน ยกเวน

ความขัดแยงในบทบาทที่มี -.01     รวมทั้งคาการ

ทดสอบความสอดคลอง     สวนใหญยอมรับได 

กลาวคือ คาไค-สแควร (χ2) มีคา 576.23; df=135; p-

value = .00; RMSEA=.064; SRMR=0.063; TLI 

=.96; CFI=.97 

 จากตาราง  1 และภาพประกอบ 2 พบวา  

 1. เหตุผลเชิงจริยธรรมมีอิทธิพลทางตรงตอ

เจตคติตอพฤติกรรมการทํางานโดยมีสัมประสิทธิ์

อิทธิพล เท ากับ  .15 และมี อิทธิ พลทางออมตอ

พฤติกรรมการทํางานผานเจตคติตอพฤติกรรมการ

ทํางาน โดยมีสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .08 

 2. ลักษณะมุงอนาคต ควบคุมตนมีอิทธิพล

ทางตรงตอเจตคติตอพฤติกรรมการทํางานโดยมี

สัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .55 และมีอิทธิพล

ทางออมตอพฤติกรรมการทํางาน ผานเจตคติตอ
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พฤติกรรมการทํางาน โดยมีสัมประสิทธิ์อิทธิพล

เทากับ .31 

 3.  การรับรูความสัมพันธระบบอุปถัมภมี

อิทธิพลทางตรงตอเจตคติตอพฤติกรรมการทํางาน

โดยมีสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ -.10 และมีอิทธิพล

ทางออมตอพฤติกรรมการทํางาน ผานเจตคติตอ

พฤติกรรมการทํางาน โดยมีสัมประสิทธิ์อิทธิพล

เทากับ -.05 

 4. การมีแบบอยางในการทํางานมีอิทธิพล

ทางตรงตอพฤติกรรมการทํางาน และมี อิทธิพล

ทางออมตอพฤติกรรมการทํางานผานเจตคติตอ

พฤติกรรมการทํางาน โดยมีสัมประสิทธิ์อิทธิพลรวม

เท ากับ  .21 และมี อิทธิพลทางตรงตอเจตคติตอ

พฤติกรรมการทํางาน โดยมีสัมประสิทธิ์อิทธิพล

เทากับ .11  

 5. ความขัดแยงในบทบาทอิทธิพลทางตรง

ตอความพึงพอใจในการทํางานโดยมีสัมประสิทธิ์

อิทธิพลเทากับ -.08 และมีอิทธิพลทางออมตอ

พฤติกรรมการทํางาน ผานความพึงพอใจในการ

ทํางาน โดยมีสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ -.01 

 6. การรับรูความยุติธรรมในองคการมี

อิทธิพลทางตรงตอความพึงพอใจในการทํางาน โดย

มีสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .89 และมีอิทธิพล

ทางออมตอพฤติกรรมการทํางาน ผานความพึงพอใจ

ในการทํางาน โดยมีสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .11 

 7. เจตคติตอพฤติกรรมการทํางานภายใต

ระบบการบริหารจัดการแนวใหมตามหลักธรรมาภิบาลม ี

อิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการทํางาน โดยมี

สัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .56 และความพึงพอใจ

ในการทํางาน ม ีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการ

ทํางาน โดยมีสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .13 

 

อภิปรายผล 

 แบบจําลองสมมติฐานที่ ผูวิจัยพัฒนาขึ้นจะมี

ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ จากสมมติฐาน

ขอที่ 1 – 4 ผลการวิจัยพบวา เหตุผลเชิงจริยธรรม 

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน การรับรูความสัมพันธ

ระบบอุปถัมภ และการมีแบบอยางในการทํางานมี

อิทธิพลทางตรงตอเจตคติตอพฤติกรรมการทํางาน และ

มีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการทํางาน ผานเจตคติ

ตอพฤติกรรมการทํางาน แตไมพบอิทธิพลทางตรงที่มี

ตอพฤติกรรมการทํางาน ผลการวิจัยสนับสนุน

สมมติฐานเปนบางสวน   ยกเวนตัวแปรการมีแบบ 

อยางในการทํางานที่มีอิทธิพลทางตรงและมีอิทธิพล

ทางออมตอพฤติกรรมการทํางาน ผานเจตคติตอ

พฤติกรรมการทํางาน  จะเห็นไดวาในสมมติฐานขอ

ที่ 1 - 4 ตัวแปรภายนอกเกือบทุกตัวไมพบอิทธิพล

ทางตรงที่มีตอพฤติกรรมการทํางานภายใตระบบการ

บริหารจัดการแนวใหมตามหลักธรรมาภิบาล ยกเวนตัว

แปรการมีแบบอยางในการทํางานเพียงตัวเดียวที่พบ

อิทธิพลทางตรงที่มีตอพฤติกรรมการทํางาน แตพบวา

ตัวแปรภายนอกทุกตัวมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรม

การทํางาน ผานเจตคติตอพฤติกรรมการทํางาน การ

ที่ตัวแปรภายนอกคือ เหตุผลเชิงจริยธรรม ลักษณะมุง

อนาคตควบคุมตน การรับรูความสัมพันธระบบอุปถัมภ 

และการมีแบบอยางในการทํางานมีอิทธิพลทางตรงตอ

เจตคติตอพฤติกรรมการทํางาน หมายความวา ทั้งเหตุผล

เชิงจริยธรรม ลักษณะมุงอนาคต ควบคุมตน และการ

รับรูความสัมพันธระบบอุปถัมภ น้ัน จะมีความ

เกี่ยวของและสงอิทธิพลตอตัวแปรพฤติกรรมการ
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ทํางานภายใตระบบการบริหารจัดการแนวใหมตามหลัก

ธรรมาภิบาลไดจะตองสงผานตัวแปรเจตคติเสียกอน 

แสดงให เ ห็นถึงความสําคัญของเจตคติที่มีตอ

พฤติกรรมการทํางาน วามีความสําคัญและเกี่ยวของ

โดยตรงกับพฤติกรรมการทํางานภายใตระบบการ

บริหารจัดการแนวใหมตามหลักธรรมาภิบาล 

 สวนตัวแปรการมีแบบอยางในการทํางาน

เปนตัวแปรภายนอกเพียงตัวเดียวที่มีอิทธิพลทางตรง

ตอพฤติกรรมการทํางาน และมีอิทธิพลทางออมตอ

พฤติกรรมการทํางาน     ผานตัวแปรเจตคติตอ

พฤติกรรมการทํางาน การมีแบบอยางที่ดีในการ

ทํางานอธิบายไดดวยทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม 

(Social Learning Theory)  ทฤษฎีนี้อธิบายถึง

วิธีการและกระบวนการที่บุคคลไดรับอิทธิพลจาก

สังคม ทําใหเกิดการยอมรับลักษณะและกฎเกณฑ

ทางสังคมมาเปนลักษณะของตน  จากทฤษฎีการ

เรียนรูทางสังคมระบุวา พฤติกรรมสวนมากรวมทั้ง

พฤติกรรมการทํางานของมนุษยเกิดจากการเรียนรู 

ซึ่งการเรียนรู น้ีมี  2 รูปแบบ คือ การเรียนรูจาก

ประสบการณตรงหรือการเรียนรูจากผลการกระทํา 

และการเรียนรูจากการสังเกต ในประเด็นของการ

เห็นแบบอยางเปนการเรียนรูจากการสังเกต เกิดจาก

การสังเกตตัวแบบ (Model) วาตัวแบบทําอะไร ทํา

อยางไร มีกฎเกณฑอยางไร เมื่อสังเกตแลวก็นํามาคิด

วาตนสามารถทําพฤติกรรมใหมไดอยางไร (ธีระพร 

อุวรรณโณ, 2537: 239)  

สอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยหลายชิ้น ที่

แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางแบบอยางที่ดี

ในการทํางานกับพฤติกรรมที่พึงปรารถนาตาง ๆ ใน

สังคม เชน งานวิจัยของ วิลาสลักษณ ชัววัลลี และ

คณะ (2547) ที่พบวา การเห็นแบบอยางที่ดีในการ

ทํางานมีอิทธิพลโดยตรงตอพฤติกรรมตามคานิยม

กลายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง นอกจากน้ีการเห็น

แบบอย างที่ ดี ในการทํ างานรวมกับ เจตคติตอ

พฤติกรรมตามคานิยมกลายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง 

และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ ดีขององคการ 

รวมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมตาม

คานิยมกลายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตองไดรอยละ 60 

นอกจากน้ีอภิรดี โสภาพงศ (2547) ไดศึกษาปจจัย

ทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางาน

อยางมีจริยธรรมของเจาหนาที่จัดเก็บรายได พบวา

เจาหนาที่จัดเก็บรายไดที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจาก

เพื่อนรวมงานมาก เปนผูมีพฤติกรรมซื่อสัตยในงาน

สูงกวาเจาหนาที่จัดเก็บรายไดที่มีการเห็นแบบอยาง

จากเพื่อนรวมงานนอย และการเห็นแบบอยางจาก

เพื่อนรวมงานมีบทบาทสําคัญเปนลําดับที่ 1 ในการ

ทํานายพฤติกรรมซื่อสัตยในงาน เมื่อรวมกับตัว

ทํ า นา ย ชุ ดส ถ า นก า รณ อีก  2 ตัว  คื อ  ก า ร รับ รู

ปทัสถานทางสังคม และการสนับสนุนทางสังคม

จากหัวหนา สามารถทํานายพฤติกรรมซื่อสัตยใน

งานไดรอยละ 8.7 และพบผลเชนน้ีในกลุมเจาหนาที่

จัดเก็บรายไดที่ทํางานมากวา 10 ป โดยการเห็น

แบบอยางจากเพื่อนรวมงานมีบทบาทสําคัญเปน

ลําดับที่ 1 ในการทํานายพฤติกรรมซื่อสัตยในงาน

เมื่อรวมกับตัวทํานายชุดสถานการณอีก 2 ตัว คือ 

การรับรูปทัสถานทางสังคม และการสนับสนุนทาง

สังคมจากหัวหนา รวมเปน 3 ตัว สามารถทํานาย

พฤติกรรมซื่อสัตยในงานไดสูงที่สุดรอยละ 14.6  

เชนเดียวกันในงานวิจัยของ ธวัชชัย ศรีพรงาม 

(2547) พบวา พนักงานที่มีการเห็นแบบอยางจาก

เพื่อนรวมงานมาก มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมการ

ทํางานอยางปลอดภัยมากกวาพนักงานที่มีการเห็น
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แบบอยางจากเพื่อนรวมงานนอย โดยพบผลเชนน้ีใน

กลุมรวม และทุกกลุมยอย และยังพบผลอีกวาการ

เห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อนรวมงาน เปนตัวทํานาย

สําคัญลําดับที่ 1 เมื่อรวมกับตัวแปรอีก 6 ตัวสามารถ

รวมกันทํานายเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมการทํางาน

อยางปลอดภัยในกลุมรวมไดรอยละ 31.6 และนีออน 

พิณประดิษฐ (2545) ไดศึกษาตัวบงชี้ทางจิตสังคม

กับพฤติกรรมการทํางานของขาราชการสังกัด

ตํารวจภูธร ภาค 4 พบวา การมีแบบอยางสามารถเขา

รวมทํานายพฤติกรรมการทํางานในกลุมรวมของ

ตํารวจกลุมสัญญาบัตรไดรอยละ 14.13 นอกจากน้ี

ในการทํานายพฤติกรรมการทํางานของตํารวจกลุม

สัญญาบัตรมีการศึกษาไดสูงไดมากที่สุด (รอยละ 

22.62) โดยมีตัวแปรการมีแบบอยางเปนตัวทํานายที่

สํ า คั ญลํ า ดับ แรก  ใ นส วนของ ก ลุ ม ตํา รวจชั้ น

ประทวน พบวาการมีแบบอยางในการทํางานเปนตัว

แปรที่เขาทํานายพฤติกรรมการทํางานของตํารวจชั้น

ประทวนทุกประเภทเปนลําดับแรก จะเห็นไดวาการ

เห็นแบบอยางในการทํางานที่ดีและไมดีของตํารวจ 

มีความเกี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางานของตํารวจ

อยางเดนชัด โดยเฉพาะในกลุมตํารวจชั้นประทวน 

 น่ันแสดงใหเห็นวาการที่ผูบังคับบัญชา

และเพื่อนรวมงานที่ เกี่ยวของในการทํางานของ

เจาหนาที่เทศกิจ มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทํางาน

ภายใตระบบการบริหารจัดการแนวใหมตามหลักธรร

มาภิบาลของเจาหนาที่เทศกิจ ทําใหเจาหนาที่เทศกิจ

เหลาน้ันมีแบบอยางและนํามาเปนแนวปฏิบัติในการ

ทํางานภายใตระบบการบริหารจัดการแนวใหมตาม

หลักธรรมาภิบาล 

 นอกจากน้ีจากสมมติฐานขอที่ 5 – 6 

ผลการวิจัยพบวา ความขัดแยงในบทบาท และการ

รับรูความยุติธรรมในองคการมีอิทธิพลทางตรงตอ

ความพึงพอใจในการทํางาน และมีอิทธิพลทางออม

ตอพฤติกรรมการทํางาน ผานความพึงพอใจในการ

ทํางานแตไมพบอิทธิพลทางตรงที่มีตอพฤติกรรม

การทํางาน จะเห็นไดว าผลการวิจัยสนับสนุน

สมมติฐานเปนบางสวน การที่ตัวแปรความขัดแยงใน

บทบาท และการรับรูความยุติธรรมในองคการ มี

อิทธิพลทางตรงตอความพึงพอใจในการทํางาน 

หมายความวา ทั้งความขัดแยงในบทบาท และการ

รับรูความยุติธรรมในองคการ จะมีความเกี่ยวของ

และสงอิทธิพลตอตัวแปรพฤติกรรมการทํางาน

ภายใตระบบการบริหารจัดการแนวใหมตามหลัก

ธรรมาภิบาลไดน้ัน จะตองสงผานตัวแปรความพึง

พอใจในการทํ างานเสียกอน แสดงให เ ห็นถึ ง

ความสําคัญของความพึงพอใจในการทํางานวามี

ความสําคัญและเกี่ยวของโดยตรงกับพฤติกรรมการ

ทํางานภายใตระบบการบริหารจัดการแนวใหมตาม

หลักธรรมาภิบาล 

 สําหรับสมมติฐานขอที่ 7 ผลการวิจัยพบวา

เจตคติตอพฤติกรรมการทํางาน และความพึงพอใจ

ในการทํางาน ม ีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการ

ทํางาน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว 

น่ันแสดงใหเห็นวาเจาหนาที่เทศกิจที่มีเจตคติ ทั้ง

ดานความคิด ความรูสึก และความพรอมที่จะกระทํา

ตอพฤติกรรมการทํางานภายใตระบบการบริหาร

จัดการแนวใหมตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนมีความ

พึงพอใจในการทํางาน ทั้งความพึงพอใจภายในงาน

และควา มพึงพอใ จภายนอกงาน จะ เปนผูที่ มี

พฤติกรรมการทํางานภายใตระบบการบริหารจัดการ

แนวใหมตามหลักธรรมาภิบาลในแตละดาน คือ ดาน
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การมีสวนรวม ดานความโปรงใส      และดาน

ประสิทธิภาพและการใหบริการดวย 

 โดยที่ตัวแปรเจตคติเองมีคาสัมประสิทธิ์

อิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการทํางานภายใต

ระบบการบริหารจัดการแนวใหมตามหลักธรรมาภิบาล 

สูงที่สุดคือ .56 ผลการวิจัยสวนใหญพบวาเจตคติ 

( Attitude)  เ ป น ต ัว แ ป ร ที ่ม ีค ว า ม ใ ก ล ช ิด ก ับ

พฤติกรรมของมนุษย โดยมักพบวาเจตคติเปนตัว

ทํานายที่สําคัญของพฤติกรรมที่นาปรารถนา เปน

ตัวแปรเช ิง เหตุที ่สําค ัญ และส วนใหญเป นต ัว

ทํานายที่สําคัญอันดับแรก ๆ ของการกระทําและ

พฤติกรรมตาง ๆ เปนจิตลักษณะที่มีผูเห็นวามีความ

เกี่ยวของโดยตรงมากที่สุดกับพฤติกรรม การที่บุคคลมี

เจตคติทางบวกตอการกระทําพฤติกรรมอยางใดอยาง

หน่ึงสูง บุคคลก็จะมีแนวโนมที่จะกระทําพฤติกรรมน้ัน

สูงดวยเชนกัน ในทางตรงกันขามถาบุคคลมีเจตคติ

ทางบวกตอการกระทําพฤติกรรมน้ันตํ่า บุคคลก็มี

แนวโนมที่จะกระทําพฤติกรรมน้ันตํ่าหรืออาจจะไมทํา

เลย (มนัส และพรรณี บุญประกอบ, 2549 : 24) เชน 

กา รศึ ก ษา ข อง ศั ก ด์ิชั ย  นิ รัญทวี  (2532)  พบ ว า 

ทัศนคติตอสภาพการทํางาน เปนตัวทํานายที่สําคัญ

อันดับแรกของพฤติกรรมการสอน และยังเปนตัว

ทํานายที่สําคัญอันดับแรกของพฤติกรรมการสอน

ในกลุ มยอยอีกหลายกลุ ม  เชนเดียวกับการศึกษา

ของวิลาสลักษณ ชัววัลลี (Wiladlak Chuawanlee, 

2006) ที่ศึกษาเกี ่ยวกับคานิยมสรางสรรคในกลุ ม

ตัวอยางที่เปนขาราชการและพบวาตัวแปรเจตคติตอ

คานิยมสรางสรรค เปนตัวทํานายที ่สําคัญและมี

อ ิทธ ิพล ต อพฤ ต ิก รรมก ารทํา งา นตาม ค า น ิย ม

สรางสรรค นอกจากนี้ดวงเดือน พันธุมนาวิน และ

คณะ (2540) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อและการ

ปฏิบัติทางพุทธกับการปลูกฝงอบรมและคุณภาพ

ชี วิต สวนหน่ึงของงานวิจัยน้ีไดศึกษาเกี่ยวกับ

ทัศนคติที่ดีตองานกับประสิทธิผลในการทํางานของ

ครู ซึ่งวัดจากพฤติกรรมการสอนและพฤติกรรมการ

อบรมจริยธรรมแกนักเรียน พบวาทัศนคติที ่ดีตอ

งานเปน    ตัวแปรทํานายที่สําคัญเพียงตัวเดียว ใน

การทํานายประสิทธิผลในการทํางานของครู โดย

ทํานายในกลุมรวมไดรอยละ 4.06 และทํานายได

สูงสุดในกลุมครูหญิงรอยละ 7.83 เชนเดียวกับวิเชียร 

ธรรมาธร (2547) ที่ไดศึกษาปจจัยทางจิตสังคมที่

เกี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรม

ดานอุทิศตนของขาราชการกรมกําลังพลทหารอากาศ 

กลุมตัวอยางคือ ขาราชการกรมกําลังพลทหารอากาศ 

จํานวน 167 คน พบวาผูที่มีทัศนคติที่ดีตองานมาก 

เปนผูที่มีพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรมดาน

อุทิศตนสูงกวาผูที่มีทัศนคติที่ดีตองานนอย  

 และผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจใน

การทํางาน   ก็เปนตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงตอ

พฤติกรรมการทํางานภายใตระบบการบริหารจัดการ

แนวใหมตามหลักธรรมาภิบาล โดยความพึงพอใจ

ในการทํางานเปนหน่ึงในตัวแปรสําคัญเกี่ยวกับ

พฤติกรรมองคการ ที่มีผูศึกษาเปนจํานวนมาก 

เน่ืองจากมีความเกี่ยวของกับผลลัพธขององคการ

หลายประการ เชน ความผูกพันตอองคการ การ

ลาออก และผลการปฏิบัติงาน โดยการศึกษาถึง

ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการทํางาน

กับผลการปฏิบัติงานของบุคคลน้ันถือวาไดรับความ

สนใจมาเปนเวลายาวนาน (Luthans, 2005: 214) 

ดังน้ันหากองคการใดเห็นความสําคัญของการสราง

ความพึงพอใจในการทํางานใหเกิดขึ้นกับหนวยงาน

ของตน และมีความเขาใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
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ตระหนักอยูเสมอวาความรูสึกพึงพอใจน้ันสามารถ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามสถานการณหรือตาม

เวลา (Davis; & Newstrom, 1985: 109-110) ก็จะ

กอใหเกิดผลลัพธทางบวกตอองคการ จากการศึกษา

งานวิจัยพบวามีความเกี่ยวของกันระหวางความพึง

พอใจกับผลการปฏิบัติงานโดยแพทต้ี แมคกี้และคา

เวนเดอร (Petty, Mcgee; & Cavender, 1984: 712-

721) ที่ศึกษาความพึงพอใจในงานในรูปของอารมณ

ที่เปนภาพรวมของความพึงพอใจในงานของบุคคล 

(Overall job satisfaction) พบวาความพึงพอใจกับผล

การปฏิบัติงาน      มีความสัมพันธกันสูง (Mean 

corrected correlation = .31) ซึ่งผลที่ไดจากการ

สังเคราะหงานวิจัยของแพทต้ี แมคกี้และคาเวนเดอร

น้ันพบวาสอดคลองกับผลที่ไดจากการสังเคราะห

งานวิจัยในระยะตอมาของจัดจและคนอ่ืนๆ (Judge; 

et. Al,  2001) ไดสังเคราะหงานวิจัยจํานวน  312  

เร่ือง  (N= 54,417)  ที่ศึกษาความสัมพันธระหวาง

ความพึงพอใจในการทํางานและการปฏิบัติงานของ

บุคคลจากฐานขอมูล  PsycINFO (1967-1999)  จาก

บรรณานุกรมของการทบทวนงานวิจัยทั ้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพที่ผานมา และจากวารสารตางๆ 

รวม 21 วารสาร (ค.ศ.1983 - 2001) พบวามีความ 

สัมพันธกันระหวางความพึงพอใจในงานที่เกิดขึ้น

จากสภาวะภายในจิตใจหรืออารมณที่เปนภาพรวม

ของความพึงพอใจในงานกับผลการปฏิบัติงานของ

บุคคล (Mean true correlations = .30) สอดคลองกับ

การศึกษาของ บุซเซียร่ี (Buccieri. 1991) ที่พบวา

ความพึงพอใจในการทํางานมีความสัมพันธกับการ

ผลิตผลงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และเพศรวม

ก ับ ต ัว แ ป ร ค ว า ม พ ึง พ อ ใ จ ใ น ก า ร ทํ า ง า น มี

ความสัมพันธกับการผลิตผลงานอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ  

 แสดงใหเห็นวาเจตคติตอพฤติกรรมการ

ทํางานภายใตระบบการบริหารจัดการแนวใหมตาม

หลักธรรมาภิบาล และความพึงพอใจในการทํางานมี

ความสําคัญตอ พฤติกรรมการทํางานภายใตระบบ

การบริหารจัดการแนวใหมตามหลักธรรมาภิบาล 

โดยที่ถาเจาหนาที่เทศกิจมีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรม

การทํางาน และความพึงพอใจในการทํางานสูง ก็จะ

ชวยสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมการทํางานภายใตระบบ

การบริหารจัดการแนวใหมตามหลักธรรมาภิบาลไดเปน

อยางดี และเหมาะสม    

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ 

 1. หนวยงานที่เกี่ยวของกับการสงเสริม

และพัฒนา การทํางานของเจาหนาที่เทศกิจควรให

ความรูและแนวทางในการทํางานตามระบบการ

บริหารจัดการแนวใหม  ตามหลักธรรมาภิบาลแก

เจาหนาที่เทศกิจ  

 2. นอกจากน้ีควรสงเสริมและพัฒนาให

เจาหนาที่เทศกิจมีลักษณะมุงอนาคต ควบคุมตน  

 3. ควรมีการสรางเสริมพื้นฐานลักษณะ

ทางจิตใจที่สําคัญเชน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ การรับรู

ความสามารถของตน ความเชื่ออํานาจในตน ควบคู

ไปกับลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 

 4. จัดใหมีกิจกรรมสงเสริมใหผูบังคับ 

บัญชาและเพื่อนรวมงานเปนแบบอยางที่ ดีแก

เจาหนาที่เทศกิจ โดยเฉพาะกับเจาหนาที่เทศกิจรุน

นองที่เร่ิมเขามาทํางาน   
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ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 

 1.  อาจนําแบบจําลองที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น

ไปใชกับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะงานใกลเคียงกับ

เจาหนาที่ เทศกิจ โดยอาจปรับเปลี่ยนตัวแปรให

เหมาะสมกับลักษณะของกลุมตัวอยางเหลาน้ัน  

 2.  ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมตัวแปรทาง

จิตวิทยาที่สําคัญอ่ืนๆ ที่มีความเกี่ยวของกับการ

ทํางานของเจาหนาที่เทศกิจ เชน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

ความเชื่ออํานาจในตน เขามารวมศึกษาเพื่อทํานาย

พฤติกรรมการทํางานภายใตระบบการบริหารจัดการ

แนวใหมตามหลักธรรมาภิบาล  

3.  ควรศึกษาในกลุมเจาหนาที่เทศกิจที่เขา

งานใหม เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาของ

เจาหนาที่ เทศกิจ      ควรมีการศึกษาระยะยาว 

(Longitudinal  study) ดวยการวัดซ้ํา (Repeated 

measure) ในกลุมเจาหนาที่เทศกิจดวยเคร่ืองมือเดิม 

ในการตรวจสอบพัฒนาการหรือสัมประสิทธิ์ถดถอย 

เพื่อพิจารณาความแปรเปลี่ยนหรือมีความคงที่ใน

การวัดแตละคร้ัง 
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