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วทิยานิพนธ์สาขาวชิาการวจิยัพฤติกรรมศาสตร์ประยกุต ์
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ    ปีการศึกษา 2558  

ช่ือเร่ือง ปัจจยัทางจิตสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการท างานตามหลกัธรรมาภิบาล                
ดา้นความโปร่งใสของเจา้หนา้ท่ีพสัดุสังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล                          
ในเขตภาคกลาง 

 (Psychosocial Factors Related to Work Behavior or  With Good Governance on 
Transparency of Local Administrative  Procurement  Officer in Central Region. 
In the central region) 

 

บทคดัย่อ 

การวิจยัน้ี มีจุดมุ่งหมาย   1)  เพื่อศึกษาปฏิสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะสถานการณ์จิตลกัษณะเดิม 
และจิตลกัษณะตามสถานการณ์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการท างานตามหลกัธรรมาภิบาลดา้น
ความโปร่งใสของเจา้หนา้ท่ีพสัดุสังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตภาคกลาง ทั้งในกลุ่มรวม
และกลุ่มยอ่ย   2) เพื่อศึกษาปฏิสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะสถานการณ์จิตลกัษณะเดิม ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พฤติกรรมการท างานตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นความโปร่งใสของเจา้หน้าท่ีพสัดุสังกดัองค์การ
บริหารส่วนต าบล ในเขตภาคกลางทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มยอ่ย  3) เพื่อท านายพฤติกรรมการท างาน
ตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นความโปร่งใสของเจา้หนา้ท่ีพสัดุสังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ในเขต
ภาคกลางในดา้นรวมและรายดา้น ในกลุ่มท่ีมีชีวสังคมต่างกนั   

กลุ่มตวัอย่างไดจ้ากการสุ่มอย่างเป็นระบบ คือ เจา้หน้าท่ีพสัดุสังกดัองค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตภาคกลางรวม 311 คน  เคร่ืองมือเป็นแบบวดัประเภทมาตราประเมินค่า 6 ระดับ 
จ  านวน 9 ฉบบั ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่สัมประสิทธ์ิแอลฟาของแบบวดัแต่ละฉบบัอยู่ระหว่าง .63 ถึง 
.94 และใช้สถิติทดสอบการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณา  วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ 
สามทาง วิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณแบบเป็นขั้น ใชว้ิเคราะห์ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย
จ านวน 6 กลุ่ม ตามลกัษณะชีวสังคมและภูมิหลงัของกลุ่มตวัอยา่ง  
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ผลการวจิยัพบวา่   

1) ไม่พบปฏิสัมพันธ์แบบสามทางของตัวแปรลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน  การมี
แบบอย่างท่ีดี  และการรับรู้ความสามารถของตนในการท างานตามหลกัธรรมาภิบาลด้านความ
โปร่งใส แต่พบผลปฏิสัมพนัธ์สองทางคือระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนในการท างาน ตาม
หลกัธรรมาภิบาลดา้นความโปร่งใส กบัการมีแบบอยา่งท่ีดี มีต่อพฤติกรรมในดา้นรวมพบเฉพาะ 
ในกลุ่มท่ีมีรายได้ต  ่า และพบผลระหว่างมุ่งอนาคต-ควบคุมตน กับการมีแบบอย่างท่ีดีท่ีมีต่อ
พฤติกรรมในด้านรวม ซ่ึงพบเฉพาะในกลุ่มท่ีมีสถานภาพโสด  ส่วนพฤติกรรมในด้านการ
ตรวจสอบได ้พบในกลุ่มตวัอยา่งรวม และกลุ่มท่ีผ่านการมีครอบครัว  มีประสบการณ์การท างาน
สูงและมีรายไดต้  ่า  นอกจากน้ีพบผลปฏิบติัสัมพนัธ์สองทางระหว่างการรับรู้ความสามารถของตน
ในการท างานตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นความโปร่งใส กบัลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน ท่ีมีต่อ
พฤติกรรมในดา้นการตรวจสอบได ้ซ่ึงพบในกลุ่มรวม และกลุ่มท่ีผ่านการมีครอบครัว กลุ่มท่ีมี
ประสบการณ์การท างานสูงและมีรายได้ต  ่า ส าหรับพฤติกรรมในด้านเปิดเผยข้อมูลนั้ นพบ
ปฏิสัมพนัธ์ในกลุ่มท่ีผา่นการมีครอบครัว ประสบการณ์การท างานต ่า และมีรายไดต้  ่า   

2) ไม่พบปฏิสัมพนัธ์แบบสามทางของตวัแปรการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร การมีแบบอย่างท่ีดี 
และเหตุผลเชิงจริยธรรม  แต่พบผลปฏิสัมพนัธ์แบบสองทางระหว่างการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร กบัการ 
มีแบบอย่างท่ีดี ท่ีมีต่อพฤติกรรมในดา้นรวม ซ่ึงพบในกลุ่มรวม และกลุ่มท่ีผ่านการมีครอบครัว  
มีประสบการณ์การท างานสูง และมีรายไดต้  ่า ส่วนผลปฏิสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 
และเหตุผลเชิงจริยธรรมนั้น พบวา่มีผลต่อพฤติกรรมในดา้นรวมและดา้นเปิดเผยขอ้มูล เฉพาะกลุ่ม
ท่ีมีรายไดสู้ง และยงัพบผลปฏิสัมพนัธ์สองทางระหวา่งการมีแบบอยา่งท่ีดี และเหตุผลเชิงจริยธรรม 
ในดา้นรวมซ่ึงพบเฉพาะกลุ่มท่ีมีรายไดสู้ง  

3) ตวัแปรรวม 7 ตวัร่วมกนัท านายพฤติกรรมการท างานตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นความ
โปร่งใสแต่ละดา้น ไดด้งัน้ี  

3.1) พฤติกรรมดา้นรวม พบว่า สามารถร่วมกนัท านายไดอ้ยู่ระหว่างร้อยละ 29.40 ถึง 
49.30 ในกลุ่มตวัอย่างรวมและกลุ่มย่อย 6 กลุ่ม  ซ่ึงมีตวัท านายส าคญัเรียงล าดบัจากมากไปน้อย 
ดงัน้ี การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน  การรับรู้ความสามารถของตนในการ
ท างานตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นความโปร่งใส   เจตคติท่ีดีต่อการท างานตามหลกัธรรมาภิบาล 
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ดา้นความโปร่งใส  เหตุผลเชิงจริยธรรม  การมีแบบอย่างท่ีดี และค่านิยมกลา้ยืนหยดัท าในส่ิงท่ี
ถูกตอ้ง  

3.2) พฤติกรรมย่อยในดา้นการตรวจสอบได ้พบว่า มีปัจจยัท่ีสามารถร่วมกนัท านายได้
อยู่ระหว่าง 29.10 ถึง 69.80 พบตวัท านายท่ีส าคญัเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี การรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสาร  การรับรู้ความสามารถของตนในการท างานตามหลกัธรรมาภิบาลด้านความโปร่งใส   
การมีแบบอยา่งท่ีดี  เจตคติท่ีดีต่อการท างานตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นความโปร่งใส  

3.3) พฤติกรรมยอ่ยในดา้นการเปิดเผยขอ้มูล พบว่า มีปัจจยัท่ีสามารถร่วมกนัท านายได้
อยู่ระหว่างร้อยละ 13.20 ถึง 34.60 ในกลุ่มตวัอย่างรวมและกลุ่มย่อย 6 กลุ่ม มีตวัท านายท่ีส าคญั
เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย  ดงัน้ี ลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน  การรับรู้ความสามารถของตนใน
การท างานตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นความโปร่งใส  การมีแบบอย่างท่ีดี  เหตุผลเชิงจริยธรรม     
การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร  ค่านิยมกลา้ยืนหยดัท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง และเจตคติท่ีดีต่อการท างานตาม 
หลกั    ธรรมาภิบาลดา้นความโปร่งใส   
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Abstract 
 

 

This research aims 1) to study the interaction between the nature of 

the situation. Mental original appearance Psychological and circumstantial 

related behaviors based on good governance and transparency of procurement 

officer under management. In the central region, both in groups and subgroups, 

2) to study the interaction between the nature of the situation. Mental original 

appearance Related behaviors based on good governance and transparency of 

procurement officer under management. In the central region, both in groups 

and subgroups  3) to predict behavior based on good governance and 

transparency of procurement officer under management in the central region 

and specifically in the field. Both groups have a social life as well.  

The subjects were randomized in a systematic way was procurement 

officer under management in the central region includes 311 people, is a 

measure of Section Valuation 6 layer 9 edition, which has the confidence 

reliability of the test each edition between. to 0.63. 94 and statistical tests 

were analyzed by descriptive statistics. A three-way analysis of variance a 

multiple regression model was downgraded. Analyzing both groups and  

sub-groups of six groups according to social background and biometric 

characteristics of the sample.  

The results showed that 1) no three-way interaction of variables that 

aim at the future - their control. A good role model and the efficacy of their 

work in accordance with good governance and transparency. He found the 

two-way interaction Is the efficacy of their work in accordance with good 

governance and transparency. With a good role model Behavior in total Found 

only in the low-income group. And the aim of the future - their control. With a 

good model for the behavior in the combination. It is found only in a single 

group. The behavior of checks. In the total sample And through its family 

group. Experience in high and low income. Moreover, the practical two-way 

relationship between the efficacy of their work in accordance with good 

governance and transparency. FUTURE ORIENTATION - its control. On the 

behavior of checks. It was found in the group and through its family group. 
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The group has been working height. And low-income for behavioral data found 

that the interaction in the group over to a family. Experience Low Low-income 

and 2) no three-way interaction of variables to information. A good role model 

and moral reasoning I found a two-way interaction between the perception of 

information. With a good role model the behavior in the combination. It was 

found in the group and through its family group. Work experience high and 

low-income the resulting interaction between the perception of information. 

And moral reasoning that that affect the integration and disclosure. Among 

those with high income. It also found the two-way interaction between a good 

model. And moral reasoning in the aggregate, which is found only on high-

income 3) includes seven variables predict the behavior of the principles. Good 

governance and transparency, each side as follows: 1) the aggregate behavior. 

That could predict was between 29.40 to 49.30 % in the total sample and 

subgroups, 6 of which are important predictors sort descending the perception 

of information. Future Orientation - Self Control the efficacy of its work in 

accordance with good governance and transparency. Good attitude to work on 

good governance and transparency. Moral Reasoning the precedent And 

values, stand up boldly do what is right 2) the behavior of small checks. Found 

that there are factors that could predict was between 29.10 and 69.80 were 

important predictors sort descending the perception of information. The 

efficacy of its work in accordance with good governance and transparency. A 

good role model good attitude to work on good governance and transparency 3) 

behavior subsidiary of disclosure. There are factors that could predict was 

between 13.20 to 34.60 % in the total sample and subgroups, 6 groups are 

important predictors sort descending the future orientation - its control. the 

efficacy of its work in accordance with good governance and transparency. A 

good role model Moral Reasoning the information awareness Values do not 

stand up for what is right. and a good attitude to work on. Good governance 

and transparency. 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

ช่ือเร่ือง : ปัจจยัทางจิตสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการท างานตามหลกัธรรมาภิบาล                
ดา้นความโปร่งใสของเจา้หนา้ท่ีพสัดุสังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล                          
ในเขตภาคกลาง 

 

Topic : Psychosocial Factors Related to Work Behavior or  With Good 

Governance on Transparency of Local Administrative  Procurement  

Officer in Central Region. 

ค ำส ำคญั :  ปัจจยัทางจิตสังคม, ธรรมาภิบาล, การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

Key Words :  Psychosocial Factors, Good Governance, Local Administrative   

 

 
 

1. บทน ำ     

ผลจากการใชรู้ปแบบการปกครองตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534  
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 มีการจดัตั้งหน่วยงานองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  ซ่ึงในปัจจุบนัมีการจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้งส้ิน 7,852 แห่ง ประกอบดว้ย 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  จ  านวน 76  แห่ง  เทศบาล 2,082 แห่ง (เทศบาลนคร  จ  านวน 27 แห่ง  
เทศบาลเมือง จ านวน 155 แห่ง  เทศบาลต าบล 1,900 แห่ง) องคก์ารบริหารส่วนต าบล จ านวน 
5,692  แห่ง และองคก์รปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ 2 แห่ง คือ กรุงเทพมหานคร และเมืองพทัยา 
(กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน. 2556) องคก์ารบริหารส่วนต าบลจดัว่าเป็นหน่วยงานการ
ปกครองทอ้งถ่ินท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด เพื่อสามารถเขา้ไปจดัการปัญหา อีกทั้งยงัสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในระดับต าบลได้เป็นอย่างดี และส่ิงท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงคือ  
การจัดตั้ งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้ นย ังเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 โดยแทจ้ริง และยงัเป็นการเสริมสร้างความเขม้แข็งให้กบัระบอบ
ประชาธิปไตย (นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ. 2546) 

โครงสร้างการบริหารงานภายในขององค์การบริหารส่วนต าบล จะแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย 
กล่าวคือ ฝ่ายขา้ราชการการเมือง  และฝ่ายขา้ราชการประจ า  ฝ่ายขา้ราชการการเมืองจะประกอบไป
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ดว้ย  สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล มีหนา้ท่ีก ากบัดูแลกรรมการบริหาร ซ่ึงกรรมการบริหาร จะมี
ช่ือต าแหน่งท่ีใช้เรียกกนัทัว่ไป คือ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผูใ้ช้อ  านาจบริหารงาน
องคก์ารบริหารส่วนต าบล  ส่วนฝ่ายขา้ราชการประจ า จะประกอบไปดว้ย ปลดัองคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบล  รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล และมีพนกังานประจ าท่ีเป็นขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน
เป็นผูป้ฏิบติังาน  ทั้งน้ีการแบ่งส่วนราชการภายในแบ่งออกเป็นหน่วยงานต่างๆ ไดเ้ท่าท่ีจ  าเป็น 
ตามภาระหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละแห่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบอยู่ โดยอย่างนอ้ยตอ้งมีส่วนราชการหลกั คือ ส่วนการคลงั และ 
ส่วนโยธา  ส่วนราชการอ่ืนๆ นั้นข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของแต่ละแห่ง (ธัญศกัด์ิ แสงศรีจนัทร์ 
และพสักร ใยนอ้ย. 2550: 111)  จะเห็นไดว้า่หน่วยงานหลกัทั้ง 2 หน่วยงาน เป็นหน่วยงานท่ีจ าเป็น
ต่อการด าเนินการดา้นการจดัหาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีนั้นๆ กล่าวคือ 
ส่วนโยธา เป็นหน่วยงานท่ีตอ้งด าเนินการส ารวจ ออกแบบ คุมงานการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีทุก
ประเภท (ไฟฟ้า ประปา ถนน) ส่วนการคลงัมีหนา้ท่ีรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ควบคุมและรายงาน
สถานะทางการเงินขององคก์ร ขอ้มูลขา้งตน้ท่ีกล่าวมา กองคลงัหรือส่วนการคลงั จดัว่าเป็นหวัใจ
ส าคญัในการบริหารงบประมาณก็ว่าได ้โดยไดแ้บ่งกลุ่มงานภายในออกเป็น 4 กลุ่มงานดว้ยกนั  
คือ  กลุ่มงานการเงิน  กลุ่มงานบญัชี  กลุ่มงานพฒันาและจดัเกบ็รายได ้ กลุ่มงานทะเบียนทรัพยสิ์น
และพสัดุ  ซ่ึงหากพดูถึงการรับเงินกจ็ะเก่ียวเน่ืองโดยตรงกบักลุ่มงานพฒันาและจดัเกบ็รายได ้ และ 
หากกล่าวถึงการเบิกจ่ายเงิน ก็จะเก่ียวเน่ืองกบั 3 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานการเงิน มีหน้าท่ีเบิกจ่าย 
กลุ่มงานบญัชี มีหน้าท่ีจดัควบคุมการเบิกจ่ายเงิน และกลุ่มงานพสัดุ มีหน้าท่ีเก่ียวกบัการจดัซ้ือ 
จดัจา้ง (ธญัศกัด์ิ แสงศรีจนัทร์ และพสักร ใยนอ้ย. 2550: 112)  

สืบเน่ืองจากการกระจายอ านาจให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถจดัเก็บรายไดเ้อง 
และใหอ้  านาจในการอนุมติัสั่งซ้ือ สั่งจา้งไดเ้อง ท าให้โอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตในการด าเนินงาน
นั้นจะมีมากในส่วนของการจ่ายเงินมากกว่าการรับเงิน ดังจะเห็นได้จากรายงานผลการเร่งรัด
ติดตามกรณีเงินขาดมือหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2556 รอบ 6 เดือนแรก 
ตั้ งแต่ 1 ตุลาคม 2555-30 มีนาคม 2556 ของส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตรี โดยมีเร่ืองท่ี 
รับใหม่ท่ีอาจเกิดการทุจริตในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรกทั้งส้ินรวม 154 เร่ือง จ  านวนเงินเสียหาย
รวม 261.71 ลา้นบาท โดยพิจารณาจาก 1) หน่วยงานของรัฐท่ีมีเร่ืองรับแจง้สูงสุดคือ หน่วยงาน
ราชการส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 77 เร่ือง จ  านวนเงิน 45.90 ลา้นบาท 2) พิจารณาเป็นรายกระทรวง
พบว่ามียอดเงินเสียหายสูงสุด จ านวน 7 เร่ือง จ  านวนเงิน 94.48 ลา้นบาท  กระทรวงมหาดไทย 
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มีจ  านวน 10 เร่ือง  จ  านวนเงิน 75.88 ลา้นบาท และจากการตรวจสอบประเภทของเร่ืองรับใหม่
พบว่า ประเภทการทุจริตท่ีท าให้รัฐเกิดความเสียหายสูงสุดคือ ทุจริตการจดัซ้ือจดัจา้ง รวมจ านวน
เงิน 94.95 ลา้นบาท  รองลงมา คือ ทุจริตยกัยอกเงิน/ทรัพยสิ์นราชการ  รวมจ านวน 89.85 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 36.28 ของจ านวนเงินท่ีเสียหาย ตามล าดบั  จ านวนเร่ืองท่ีอยูร่ะหว่างด าเนินการ
ทั้งส้ิน 2,107 เร่ือง  3) เม่ือพิจารณาจ านวนเงินท่ีขาดบญัชีท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงานต่าง ๆ มีปริมาณมาก
ใน 3 อนัดบัแรก คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ านวน 1,077 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 51.12   อนัดบั
ท่ี 2 กระทรวงคมนาคม จ านวน 323 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 15.33 และอนัดบัท่ี 3 คือ กระทรวง 
มหาดไทย จ านวน 150 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 7.12 ของจ านวนเร่ืองทุจริตทั้งหมด และจากจ านวนเงิน
ท่ีขาดบญัชีท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงานต่างๆ มีปริมาณมากใน 3 อนัดบัแรก คือ กระทรวงคมนาคม จ านวน
เงิน 1,731,788,117.82 บาท  คิดเป็นร้อยละ 26.13   อนัดบัท่ี 2 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 
1,504,590,247.74 บาท  คิดเป็นร้อยละ 22.70 อนัดบัท่ี 3 กระทรวงการคลงั จ  านวน  934,966,641.33 
บาท คิดเป็นร้อยละ 14.11  และ 4) เม่ือพิจารณาจ านวนเงินแบ่งตามประเภทเงินขาดบญัชีท่ีมีปริมาณ
มากใน 3 อนัดบัแรก คือ ทุจริตการซ้ือจา้ง จ  านวน 3,413,014,858.48 บาท  คิดเป็นร้อยละ 51.50 อนัดบั 
ท่ี 2 ทุจริตยกัยอกเงิน/ทรัพยสิ์น  จ  านวน 2,077,490,081.77 บาท  คิดเป็นร้อยละ 31.35   อนัดบัท่ี 3  
ปฏิบติัผิดระเบียบ  จ  านวน 1,103,748,591.47 บาท  คิดเป็นร้อยละ 16.65 (หนงัสือท่ี สป 0023.5/ว 363  
ลงวนัท่ี 22  สิงหาคม 2556)  

จากสภาพการณ์ดังกล่าวท าให้รัฐบาล รวมถึงองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญท่ีมีหน้าท่ี
ตรวจสอบหันมาให้ความสนใจและก ากับดูแลการท างานของหน่วยงานภาครัฐมากยิ่งข้ึน 
โดยเฉพาะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้การด าเนินงานเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาหลกัเกณฑ์
การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 โดยพระราชกฤษฎาฉบบัน้ีก าหนดใหทุ้กหน่วยงานของ
รัฐด าเนินงานโดยยดึธรรมาภิบาล 

จากขอ้มูลทั้งหมดท่ีกล่าวมา มูลเหตุส าคญัท่ีท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการท างานของเจา้หนา้ท่ีผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผดิชอบโดยตรงต่อการจดัซ้ือจดัจา้ง คือ เจา้หนา้ท่ี
พสัดุ เพื่อแสวงหาแนวทางในการพฒันาหรือลดปัญหาอุปสรรคในการท างานตามหลกัธรรมาภิบาล
ดา้นความโปร่งใสของเจา้หน้าท่ีพสัดุได ้เม่ือองคก์รเกิดความโปร่งใสในกระบวนการใช้จ่ายเงิน
หรือกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง นั่นแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของบุคลากรผูป้ฏิบัติงาน รวมถึง
ความส าเร็จในการบริหารจดัการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และท่ีส าคญัท่ีสุดคือ
ประโยชนเ์กิดกบัทางราชการอยา่งแทจ้ริง  
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2. ควำมมุ่งหมำยของกำรวจิัย 

2.1) เพื่อศึกษาปฏิสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะสถานการณ์  จิตลกัษณะเดิม และจิตลกัษณะ 
ตามสถานการณ์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการท างานตามหลกัธรรมาภิบาลด้านความโปร่งใสของ
เจา้หนา้ท่ีพสัดุสังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ในเขตภาคกลางทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มยอ่ย 

2.2) เพื่อศึกษาปฏิสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะสถานการณ์  จิตลกัษณะเดิม ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พฤติกรรมการท างานตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นความโปร่งใสของเจา้หนา้ท่ีพสัดุสังกดัองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล ในเขตภาคกลางทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มยอ่ย 

2.3) เพื่อท านายพฤติกรรมการท างานตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นความโปร่งใสของเจา้หนา้ท่ี
พสัดุสังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ในเขตภาคกลางในดา้นรวมและรายดา้น ในกลุ่มท่ีมีชีวสังคม
ต่างกนั 
 
3. ควำมส ำคญัของกำรวจิัย 

3.1) ผลจากการศึกษาจะท าให้ทราบว่ามีปัจจยัเชิงเหตุใดบา้งท่ีเก่ียวขอ้งอย่างมีนัยส าคญั 
ต่อพฤติกรรมการท างานตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นความโปร่งใสของเจา้หนา้ท่ีพสัดุสังกดัองคก์าร
บริหารส่วนต าบล 

3.2) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน และองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผนเพื่อพัฒนาด้านจิตลักษณะ และพฤติกรรมการท างานตามหลัก  
ธรรมาภิบาลดา้นความโปร่งใสของเจา้หนา้ท่ีพสัดุไดใ้นอนาคต 
 
4. แนวคดิ และทฤษฎกีำรวจิัย 

ผู ้วิจัย เ ลือกใช้ก ารวิ เคราะห์สา เหตุของพฤติกรรม ตาม รูปแบบปฏิสัมพันธ์ นิยม 
(Interactionism Model) และเลือกใช้ทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรมของ ดวงเดือน พนัธุมนาวิน (2538)             
เป็นแนวทางในการศึกษาคร้ังน้ี 
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5. กรอบแนวคดิในกำรวจิัย 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดการวจิยั 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตำม 

ลกัษณะทำงชีวสังคมและภูมิหลงั 
- สถานภาพ      
- รายได ้   
- ประสบการณ์การท างาน       

 

จติลกัษณะเดมิ 
-  ลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน 
-  เหตุผลเชิงจริยธรรม 
-  ค่านิยมกลา้ยนืหยดัท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 

 

จติลกัษณะตำมสถำนกำรณ์ 

- การรับรู้ความสามารถของตนในการท างาน
ตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นความโปร่งใส 
- เจตคติท่ีดีต่อการท างานตามหลกัธรรมาภิบาล
ดา้นความโปร่งใส 

  พฤตกิรรมกำรท ำงำนตำมหลกัธรรมำภบิำล 
  ด้ำนควำมโปร่งใส 
- การตรวจสอบได ้
- การเปิดเผยขอ้มูล 

 

ลกัษณะสถำนกำรณ์ 
- การมีแบบอยา่งท่ีดี 
- การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 
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6. สมมติฐำนกำรวจิัย 

6.1) เจา้หน้าท่ีพสัดุท่ีมีลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตนสูง และมีแบบอย่างท่ีดีสูง การรับรู้
ความสามารถของตนในการท างานสูง จะมีพฤติกรรมการท างานตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นความ
โปร่งใสในดา้นยอ่ย และดา้นรวมมากกว่าเจา้หนา้ท่ีพสัดุในกลุ่มท่ีมีลกัษณะอ่ืน 

6.2) เจา้หน้าท่ีพสัดุท่ีมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารสูง การมีแบบอย่างท่ีดีสูง และเหตุผลเชิง
จริยธรรมสูงจะมีพฤติกรรมการท างานตามหลกัความโปร่งใส ในด้านย่อย และด้านรวมมากกว่า
เจา้หนา้ท่ีพสัดุในกลุ่มท่ีมีลกัษณะอ่ืน 

6.3) ลกัษณะสถานการณ์  (ได้แก่ การมีแบบอย่างท่ีดีจากบคุลากรในหน่วยงาน และการรับรู้
ข้อมลูข่าวสาร) กลุ่มจิตลกัษณะเดิม (ได้แก่ เหตุผลเชิงจริยธรรม ลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน และ
ค่านิยมกล้ายืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต้อง ) และกลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์ (ได้แก่ การรับรู้
ความสามารถของตนในการท างานตามหลักธรรมาภิบาลด้านความโปร่งใส  และเจตคติท่ีดีต่อการ
ท างานตามหลักธรรมาภิบาลด้านความโปร่งใส) สามารถร่วมกนัท านายพฤติกรรมการท างานตาม
หลกัธรรมาภิบาล ดา้นความโปร่งใส ในดา้นรวม และดา้นย่อย (ได้แก่ การตรวจสอบได้ และการ
เปิดเผยข้อมลู) ในปริมาณการท านายเท่ากบัหรือมากกวา่ 5 เปอร์เซ็นต ์
 
7. วธิีด ำเนินกำรวจิัย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็น เจา้หนา้ท่ีพสัดุ หรือผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งใหป้ฏิบติัหนา้ท่ี
เจา้หน้าท่ีพสัดุในเขตภาคกลาง รวมทั้งส้ิน จ านวน 1,306 คน  ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ศึกษา คือ 
เจ้าหน้าท่ีพสัดุสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล ในภาคกลางซ่ึงได้จากการสุ่มแบบเป็นระบบ 
(Systematic Random Sampling) จ  านวนรวมทั้งส้ิน 311 คน (สุรินทร์  นิยมางกรู.2541: 135-136) 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย แบบสอบถามลกัษณะชีวสังคมของเจา้หนา้ท่ี
พสัดุสังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล เป็นเคร่ืองมือวดัประเภทมาตรประเมินค่า (Rating scale)  
เป็นแบบสอบถาม  มีจ  านวน 1 ชุด  แบ่งออกเป็น 10 ตอน คือ  

1) แบบวดัลกัษณะทางชีวสังคม 
2) แบบวดัพฤติกรรมการท างานแบบตรวจสอบได ้   
3) แบบวดัพฤติกรรมการท างานแบบเปิดเผยขอ้มูล    
4) แบบวดัลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน    
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5) แบบวดัค่านิยมกลา้ยนืหยดัท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง  
6) แบบวดัเหตุผลเชิงจริยธรรม   
7) แบบวดัการรับรู้ความสามารถของตนต่อการท างานตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นความ

โปร่งใส    
8) แบบวดัเจตคติท่ีดีในการท างานตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นความโปร่งใส   
9) แบบวดัการมีแบบอยา่งท่ีดี  
10) แบบวดัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 

 
8. สถิติทีใ่ช้ในกำรวจิัย 

8.1) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ Three-Way ANOVA ส าหรับการทดสอบ
สมมติฐานทางการวิจยัในขอ้ท่ี 1 ขอ้ท่ี 2 และใช้ทดสอบนอกเหนือจากสมมติฐานทางการวิจยั 
ท่ีก  าหนดไวใ้นขอ้ท่ี 1 และ ขอ้ท่ี 2 

8.2) การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้น (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
ส าหรับการทดสอบสมมติฐานทางการวจิยัในขอ้ท่ี 3 

 
9. สรุปผลกำรวจิัย  

9.1) สมมติฐำนที ่1   เจา้หนา้ท่ีพสัดุท่ีมีลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตนสูง มีแบบอยา่งท่ีดีสูง 
และการรับรู้ความสามารถของตนในการท างานสูง จะมีพฤติกรรมการท างานตามหลกัธรรมาภิบาล
ดา้นความโปร่งใสในดา้นยอ่ย และดา้นรวมมากกวา่เจา้หนา้ท่ีพสัดุในกลุ่มท่ีมีลกัษณะอ่ืน 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลขา้งตน้ท าให้ทราบว่าเจา้หน้าท่ีพสัดุท่ีมีพฤติกรรมการท างาน 
ตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นความโปร่งใสมากนั้น  เป็นกลุ่มเจา้หนา้ท่ีพสัดุท่ีมีสถานภาพโสด และ 
มีรายไดต้  ่ากว่า 20,000 บาท โดยตวัแปรลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน  การมีแบบอยา่งท่ีดี  และ
การรับรู้ความสามารถของตนในการท างานตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นความโปร่งใส มีความส าคญั
ต่อพฤติกรรมการท างานตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นความโปร่งใส ทั้งดา้นรวมและดา้นยอ่ย ไดแ้ก่ 
ดา้นการตรวจสอบได ้ และดา้นการเปิดเผยขอ้มูล ไดอ้ยา่งชดัเจน  
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9.2) สมมติฐำนที่ 2  เจา้หนา้ท่ีพสัดุท่ีมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารสูง การมีแบบอย่างท่ีดีสูง  
และเหตุผลเชิงจริยธรรมสูงจะมีพฤติกรรมการท างานตามหลกัความโปร่งใส ในดา้นย่อย และดา้น
รวมมากกวา่เจา้หนา้ท่ีพสัดุในกลุ่มท่ีมีลกัษณะอ่ืน 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลขา้งตน้ท าให้ทราบว่าเจา้หน้าท่ีพสัดุท่ีมีพฤติกรรมการท างาน
ตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นความโปร่งใสมากนั้น  เป็นกลุ่มเจา้หน้าท่ีพสัดุท่ีผ่านการมีครอบครัว 
และมีประสบการณ์การท างาน 9 ปีข้ึนไป  โดยตวัแปรการมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร  แบบอยา่งท่ีดี 
และเหตุผลเชิงจริยธรรม มีความส าคญัต่อพฤติกรรมการท างานตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นความ
โปร่งใสทั้ง 2 ดา้นย่อย (ไดแ้ก่ ดา้นการตรวจสอบได ้และการเปิดเผยขอ้มูล)  และดา้นรวม  
อยา่งชดัเจน 

9.3) สมมติฐำนที่ 3  กล่าวว่าลกัษณะสถานการณ์ (ไดแ้ก่ การมีแบบอย่างท่ีดีจากบุคลากร 
ในหน่วยงาน และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร) กลุ่มจิตลกัษณะเดิม (ไดแ้ก่ เหตุผลเชิงจริยธรรม ลกัษณะ
มุ่งอนาคต-ควบคุมตน และค่านิยมกลา้ยนืหยดัในส่ิงท่ีถูกตอ้ง) และกลุ่มจิตลกัษณะตามสถานการณ์ 
(ไดแ้ก่ การรับรู้ความสามารถของตนในการท างานตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นความโปร่งใส  และ
เจตคติท่ีดีต่อการท างานตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นความโปร่งใส) สามารถร่วมกนัท านายพฤติกรรม
การท างานตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นความโปร่งใส ในดา้นรวม และดา้นยอ่ย (ไดแ้ก่ การตรวจสอบ
ได ้และการเปิดเผยขอ้มูล) ในปริมาณการท านายเท่ากบัหรือมากกวา่ 5 เปอร์เซ็นต ์  

จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบมาตรแบบเป็นขั้น (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) ของพฤติกรรมการท างานตามหลักธรรมาภิบาลด้านความโปร่งใส ด้านรวม ด้วย 
ตวัท านายชุดท่ี 4  (ลกัษณะสถานการณ์  จิตลกัษณะเดิม และจิตลกัษณะตามสถานการณ์)   รวม 7  
ตวัแปรร่วมกันสามารถท านายพฤติกรรมการท างานตามหลักธรรมาภิบาลด้านความโปร่งใส  
ดา้นรวมไดม้ากกว่าตวัท านายชุดท่ี 1  ชุดท่ี 2 หรือชุดท่ี 3 ชุดใดชุดหน่ึงเพียงชุดเดียว เกินเกณฑ ์ 
5 % โดยตวัท านายในชุดท่ี 4 (ชุดรวม) สามารถท านายในกลุ่มประสบการณ์การท างานสูง (9 ปีข้ึน
ไป) ได ้69.80 % พบตวัแปรส าคญัท่ีท านายพฤติกรรมการท างานตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นความ
โปร่งใส ดา้นรวมเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร   การรับรู้ความสามารถของตน
ในการท างานตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นความโปร่งใส  การมีแบบอยา่งท่ีดี  เจตคติท่ีดีต่อการท างาน
ตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นความโปร่งใส 
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จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบมาตรแบบเป็นขั้น (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) ของพฤติกรรมการท างานตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นความโปร่งใส ด้านการตรวจสอบได้
ดว้ยตวัท านายชุดท่ี 4 พบวา่ 

1) กลุ่มรวมตัวแปรท่ีเข้าท านาย คือ การมีแบบอย่างท่ีดี  การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  
การรับรู้ความสามารถของตนในการท างานตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นความโปร่งใส  เจตคติท่ีดี 
ต่อการท างานตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นความโปร่งใส  ส่วนตวัแปรท่ีเขา้ท านายไดต้  ่าสุด สามารถ
ท านายไดร้้อยละ 39.30 

2) กลุ่มยอ่ยตามลกัษณะชีวสังคมตวัแปรท่ีเขา้ท านายไดสู้งสุดไดแ้ก่ กลุ่มเจา้หนา้ท่ีพสัดุ
ท่ีมีประสบการณ์การท างานสูง มีตวัท านายท่ีส าคญั คือ การมีแบบอยา่งท่ีดี การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 
การรับรู้ความสามารถของตนในการท างานตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นความโปร่งใส  และเจตคติท่ีดี
ต่อการท างานตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นความโปร่งใส  ส่วนตวัแปรท่ีเขา้ท านายไดต้  ่าสุด ไดแ้ก่ 
กลุ่มเจา้หน้าท่ีพสัดุท่ีมีสถานภาพโสด มีตวัท านายท่ีส าคญั คือ การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร  การรับรู้
ความสามารถของตนในการท างานตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นความโปร่งใส  และเจตคติท่ีดีต่อการ
ท างานตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นความโปร่งใส 

จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบมาตรแบบเป็นขั้น (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) ของพฤติกรรมการท างานตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นความโปร่งใส ด้านการเปิดเผยข้อมูล
ดว้ยตวัท านายชุดท่ี 4 พบวา่ 

1) กลุ่มรวมตวัแปรท่ีเขา้ท านาย คือ การมีแบบอยา่งท่ีดี  ลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน 
การรับรู้ความสามารถของตนในการท างานตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นเหตุผลเชิงจริยธรรม สามารถ
ท านายไดร้้อยละ 24.00 

2) กลุ่มย่อยตามลกัษณะชีวสังคม  ตวัแปรท่ีเขา้ท านายไดสู้งสุด ไดแ้ก่  กลุ่มเจา้หนา้ท่ี
พสัดุท่ีมีรายได้สูง  มีตัวท านายท่ีส าคญั คือ ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน การมีแบบอย่างท่ีดี  
การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร  เหตุผลเชิงจริยธรรม   ส่วนตวัแปรท่ีเขา้ท านายไดต้  ่าสุด ได้แก่ กลุ่ม
เจา้หนา้ท่ีพสัดุท่ีมีสถานภาพโสด   มีตวัท านายท่ีส าคญั คือ การมีแบบอยา่งท่ีดี ลกัษณะมุ่งอนาคต-
ควบคุมตน   
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10. ข้อเสนอแนะในกำรปฏบิัติเพือ่พฒันำ 

ประการแรก   การวิจยัในคร้ังน้ี ท าให้ทราบว่าเจา้หน้าท่ีพสัดุกลุ่มเส่ียงท่ีมีพฤติกรรมการ
ท างานตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นความโปร่งใสต ่า คือ กลุ่มท่ีมีค่านิยมกลา้ยนืหยดัท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง
ต ่า  ทั้งในพฤติกรรมดา้นรวม และพฤติกรรมดา้นย่อย  เกือบทุกกลุ่มย่อย จากผลการวิจยัท่ีคน้พบ 
ในคร้ังน้ี ดว้ยเหตุการณ์การทุจริตในสังคมยุคปัจจุบนัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรให้ความส าคญั 
กบัการปลูกฝังค่านิยมให้กับกลุ่มผูป้ฏิบัติงานในต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีพสัดุให้มากข้ึน เน่ืองจาก 
เป็นกลุ่มผูป้ฏิบติัท่ีตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์กดดนั ทั้งในส่วนของส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์รและ
ส่ิงแวดลอ้มภายนอกองค์กร  อีกทั้งพฤติกรรมการท างานของเจา้หน้าท่ีกลุ่มน้ียงัส่งผลต่อจ านวน
การเกิดการทุจริตในวงราชการ ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีสามารถใชเ้ป็นประโยชน์ในการ
วางแผนก าหนดทิศทางพฒันาเจา้หนา้ท่ีกลุ่มน้ีต่อไป ซ่ึงจะส่งผลอนัดีต่อภาพลกัษณ์ของประเทศ 
ในภาพรวม 

ประการที่สอง   การวิจยัในคร้ังน้ีพบว่า ปัจจยัเชิงเหตุท่ีพบมากในพฤติกรรมดา้นรวม และ
ดา้นยอ่ย  รวมถึงทุกกลุ่มยอ่ย คือ การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร การรับรู้ความสามารถของตนในการท างาน 
ตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นความโปร่งใส  ลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน  เหตุผลเชิงจริยธรรม  ดงันั้น
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรส่งเสริม สนบัสนุน อาจด าเนินการโดยการจดัโปรแกรมพฒันา หรือการ
จดัโปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจ เพื่อใหปั้จจยัดีเหล่าน้ีจะยงัคงอยูใ่นตวัเจา้หนา้ท่ีกลุ่มน้ีต่อไป   

ประการที่สาม   ปัจจยัเชิงเหตุท่ีพบในปริมาณปานกลาง ทั้งในดา้นรวม และดา้นย่อย คือ 
การมีแบบอย่างท่ีดี  และเจตคติท่ีดีต่อการท างานตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นความโปร่งใส  ซ่ึงผูท่ี้
เก่ียวขอ้งไม่ควรมองขา้มเพราะหากปัจจยัเหล่าน้ีไม่ไดรั้บการพฒันา หรือส่งเสริม  ก็มีโอกาสท่ีจะ
ลดปริมาณลง ซ่ึงผลเสียจะเกิดต่อองคก์รไดใ้นอนาคต 

11. ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำคร้ังต่อไป 

ควรเลือกศึกษาปัจจัยท่ีย ังคงพบผลน้อยในตัวเจ้าหน้าท่ีพัสดุ ซ่ึงจากงานวิจัยคร้ังน้ี
ผลการวิจยัยงัไม่สามารถอธิบายไดอ้ย่างชัดเท่าท่ีควร ฉะนั้นจึงอาจใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงคุณภาพ
เพราะจะท าให้ไดผ้ลการวิจยัท่ีเป็นขอ้มูลเชิงลึกมากยิ่งข้ึน หรืออาจใช้การวิจยัในรูปแบบเดิมหาก 
แต่ควรท าการศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุเพิ่มเติมในกลุ่มน้ี โดยท าการประมวลเอกสารเพื่อคดัเลือก 
ตวัแปรเชิงสาเหตุท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติมในการวจิยัคร้ังต่อไป 
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