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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทางานตามหลักธรรมาภิบาลของนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลในเขตภาคใต้ ตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์
เชิ ง สาเหตุ ข องปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการท างานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล
ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและ
อิ ท ธิ พ ลรวมของปั จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการท างานตามหลั ก
ธรรมาภิ บ าลกระบวนการวิ จั ย มี 2 ระยะคื อ ระยะที่ 1 การสร้ า งรู ป แบบโดย
สังเคราะห์แนวคิ ดทฤษฎี และงานวิ จัย ที่เ กี่ย วข้อ งแล้ว สัมภาษณ์ผู้ ทรงคุณ วุฒิ ด้ว ย
แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง จานวน 5 คน และระยะที่ 2 การตรวจสอบความ
สอดคล้ องรูปแบบกับข้ อมูลเชิ งประจั กษ์ ใช้ แบบสอบถามมาตรวัด ประมาณค่า 5
ระดับ กลุ่มตัวอย่างเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตาบลในเขตภาคใต้ จานวน 570
คน วิเ คราะห์ ข้ อมู ล ด้ วยการวิ เ คราะห์ รูป แบบความสั ม พั นธ์ เ ชิ งสาเหตุ ข องปั จ จั ย
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทางานตามหลักธรรมาภิบาล
ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลในเขตภาคใต้ โดยภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัยพบว่าส่วนใหญ่มีการปฏิบัติในระดับมาก ยกเว้นการ
รับรู้ความสัมพันธ์ระบบอุปถัมภ์และความคลุมเครือในบทบาทหน้าที่มีการปฏิบัติ
ระดับปานกลาง ส่วนองค์ประกอบของพฤติกรรมการทางานตามหลักธรรมาภิบาล
ของนายกองค์ การบริหารส่ วนตาบล โดยภาพรวมมีก ารปฏิบั ติใ นระดับ มาก เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายองค์ประกอบพบว่ามีการปฏิบัติในระดับมากทุกองค์ประกอบสาหรับ
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการทางานตามหลักธรรมาภิบาลของ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลในเขตภาคใต้ รูปแบบที่ปรับแก้แล้วมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่าสถิติดังนี้  = 560.47, df = 86, p-value =
0.00, CFI = 0.941, TLI = 0.928, SRMR = 0.030, RMSEA = 0.098. ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่าพฤติกรรมการทางานตามหลักธรรมาภิบาลรับอิทธิ พลโดยตรง
จากตัวแปรเชิงสาเหตุที่สาคัญคือเจตคติในการทางานขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลรวมต่อพฤติกรรมการทางานตามหลักธรรมาภิบาลสูงสุดคือ
เจตคติในการทางาน รองลงมาคือลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน โดยที่ตัวแปรเชิง
2
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สาเหตุในโมเดลสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการทางานตาม
หลักธรรมาภิบาล ได้ร้อยละ 91.00
คาสาคัญ : พฤติกรรมการทางาน; หลักธรรมาภิบาล; นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
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Abstract
This research aimed to construct a causal model of factors
affecting good Governance working behavior of chairman of sub-district
administration organization in the south, to investigate the congruity of
the causal model with the empirical data, and to study direct, indirect
and total influences of causal factors affecting good governance
working behavior of chairman of sub-district administration organization.
The research was conducted in two phases: Firstly, a causal model
construction in which conceptual framework, theories and related
studies were investigated and synthesized as well as an in-depth
interviewing of five experts by structure-constructed question;
Secondly, an investigation of congruent model with empirical data in
which the population of 570 sub-district administration organization
chairman in the south, was asked for answering questionnaires with
five-level Likert scale. In analysis of data, a packaged statistical program
was engaged for congruity of relationship model of causal factors. As a
result, it indicated that: The factors affecting good governance working
behavior of chairman of sub-district administration organization in the
south had high level of performance. In considering each factor, most
of in the factors had high level of performance, except the recognition
of patronage system relationship and role ambiguity having moderate
level. In the other hand, the overall element of good governance
working behavior of chairman, sub-district administration organization
had also high level of performance. When considered each element,
most of the elements had high level of performance too. For the
relationship model of causal factors of good governance working
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behavior of chairman of sub-district administration organization in the
South, it was adjusted into the model of congruence with empirical
data by statistics notably:  = 560.47, df = 86, p-value = 0.00, CFI =
0.941, TLI = 0.928, SRMR = 0.030, RMSEA = 0.098. It indicated that the
good governance working behavior of chairman of sub-district
administration organization was directly influenced by attitude.
However, the factors having total influences to good governance
working behavior of chairman of sub-district administration organization
was also attitude and future orientation. The factors in the causal
model could account for 91.00 % of the variation of good governance
working behavior.
2
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บทนา
การทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยกาลังกลายเป็นประเด็นร้อนที่โจทก์จันกัน
มาก เพราะมีข้อกล่าวหาต่อ นักการเมือง ข้าราชการ และนักการเมืองท้องถิ่น ว่ามี
พฤติ ก รรมในเชิ งทุ จ ริต คอร์ รัป ชั่ น ที่ มีก ารกระท ากั นในหลายรู ป แบบทั้ งในแง่ ก าร
ยักยอกการแอบเอางบประมาณหรือทรัพย์สินของรัฐไปเป็นของตน การเลือกจ้างและ
การทาสั ญญาจ้า งหรือให้ สัมปทานเฉพาะพรรคพวกผู้สนั บสนุนตนเท่านั้น การใช้
ต าแหน่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ เ อื้ อ ประโยชน์ ใ ห้ บ ริ ษั ท ของตนเองและพรรคพวก
ผลประโยชน์ขัดกันหรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) และการเอื้อ
ประโยชน์ (Trading Influence) ตลอดจนการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การ
สมยอมราคา (โกวิทย์ พวงงาม. 2557) สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยใน
ปัจจุบันทั้งในรูปแบบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ตลอดจน กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ซึ่งเห็นว่าองค์ กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไทยทั้งหลายได้ถูกจับตามองจากสังคมว่ามีการทุจริตคอร์รัปชั่นเช่นกัน มี
ข้อมูลสถานการณ์ทุจริตในสังคมไทยและการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก
หลายๆแห่งที่ยืนยันค่อนข้างตรงกันว่า โดยภาพรวมคนไทยและสังคมไทยยังมีปัญหา
ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต ด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งสานักงาน ป.ป.ช ได้รวบรวมสถิติ
ตัวเลขในรอบ 6 ปี ล่าสุด เพื่อดูว่ากระทรวงใดหรือหน่วยงานใดถูกกล่าวหาร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ว่าทุจริตคอร์รัปชั่นมากน้อยแค่ไหน (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. 2550) พบว่ามีการกล่าวหาร้ องเรียนว่าเจ้าหน้าที่
กระทาการทุจริตเกือบทุกกระทรวงและกระทรวงที่ถูกกล่าวหามาก 3 ลาดับแรกคือ
กระทรวงมหาดไทย 9,317 เรื่อง กระทรวงศึกษาธิการ 1,387 เรื่อง และกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 1,247 เรื่อง ในขณะที่การทุจริตที่ประชาชนพบเห็นมากที่สุด
ได้แก่ การฮั้วประมูลในการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ (ร้อยละ 44.3) การเลือกตั้ง
(ร้อยละ 44.2) กินตามน้า ค่าน้าร้อนน้าชา (ร้อยละ 40.0) นักการเมืองขาดคุณธรรม
(ร้อยละ 42.5) ซึ่งกลุ่มผู้กระทาการทุจริตมากที่สุด ได้แก่ ข้าราชการ (ร้อยละ 47.8)
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พนัก งานบริ ษัท เอกชน พนัก งานรัฐ วิส าหกิ จ (ร้ อยละ 39.6) นักวิ ชาการ (ร้อ ยละ
34.0) เกษตรกร (ร้อ ยละ 31.8) ในขณะที่ สานักงาน ป.ป.ช ได้ร วบรวมสถิติ การ
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ากระทาการทุจริต
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543-2550 รวม 8 ปี (โกวิทย์ พวงงาม. 2554) พบว่าบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งหมายถึงผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน
ท้องถิ่น ถูกกล่าวหาว่ากระทาการทุจริต รวมทั้งสิ้น 5,508 เรื่อง และมีผู้ถูกกล่าวหา
9,467 ราย โดยที่องค์การบริหารส่วนตาบลถูกกล่าวหาว่าทุจริตมากที่สุด รวมทั้งสิ้น
3,235 เรื่อง และมีผู้ถูกกล่าวหาจานวน 5,778 ราย ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการวิจัย
เรื่อง “แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างกลไกลการป้องกันการทุจริตในองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น” ซึ่งได้สะท้อนสภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตในองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสามารถแบ่งสภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตในองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดังนี้ (โกวิทย์ พวงงาม. 2557) สภาพหรือลักษณะปัญหาการ
ทุจริตที่เกิดจากการทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการเงิน
การคลั ง พบว่ า กระบวนการทุ จ ริ ต ในองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เกี่ ย วกั บ ด้ า น
งบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการเงิ นการคลัง ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯและอ้างว่าไม่
ทราบเกี่ยวกับเรื่องที่มีการให้จัดทาและไม่จัดทาซึ่งเมื่อพิจารณาจากการวิเคราะห์
ข้อมูลในส่วนเรื่องที่กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่จัดทา อันเป็นผลให้เกิดการ
ทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นปัญหาที่มีในท้องถิ่นคือความสัมพันธ์ที่
แข็ งแกร่ งระหว่ า งนั ก การเมื อ งทั้ งในระดั บ ประเทศกับ นั ก การเมื อ งระดั บ ท้ อ งถิ่ น
นัก การเมื อ งระดั บ ท้ อ งถิ่ น กั บ นั ก ธุ ร กิ จ กลุ่ ม ผลประโยชน์ แ ละนั ก การเมื อ งระดั บ
ท้องถิ่นกับข้าราชการ บุคคลเหล่านี้ยัง มีความเข้มแข็งมากกว่าพลังในการตรวจสอบ
ของภาคประชาชนและภาคประชาสังคมและสิ่งที่ต้องเสริมก็คือ ทาอย่างไรให้บุคคล
เหล่านี้มีสัมพันธ์กันโดยใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ดังกล่าว
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สาหรั บประเทศไทยมีค วามตื่นตัว สนใจเรื่องธรรมาภิบ าลเป็ นอย่า งมาก
โดยเฉพาะภายหลังการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2540 นอกจากนี้วิกฤติเศรษฐกิจ
ก็ มี ส่ ว นท าให้ ค วามสนใจเกี่ ย วกั บ ธรรมาภิ บ าลมี ม ากยิ่ ง ขึ้ น เป็ น ที่ เ ชื่ อ กั น ว่ า หาก
ประเทศไทยมี ก ารน าหลั ก ธรรมาภิบ าลไปปรับ ใช้ กั บ การปฏิ บั ติ งานภาคราชการ
เอกชนและประชาชนแล้ว จะทาให้ประเทศมีการพัฒนาไปในทางที่ดี และเกิดเป็น
ธรรมในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง อย่างไรก็ตามประเทศไทยในปัจจุบันยังมี
ปัญหานานัปการ ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาไปสู่การมีธรรมาภิบาลอย่างแท้จริงเช่น
วัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ กลุ่มอิทธิพลและกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆที่ต้องการรักษา
สภาพดั้งเดิมไว้ นอกจากความพยายามของนักวิชาการผู้รู้และผู้สนใจที่เกี่ยวข้องแล้ว
องค์กรระหว่างประเทศอย่างเช่น ธนาคารโลก สถาบันการเงินระหว่างประเทศก็มี
ส่วนกระตุ้นให้เกิดกระแสหลักธรรมาภิบาลในทุกภูมิภาคของโลกด้วย สาหรับประเทศ
ไทยแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลมีการสอดแทรกในการบริหารราชการแผ่นดินมาช้ านาน
แล้วแต่ยังไม่ชัดเจนเท่ากับยุคปัจจุบันดังจะเห็นได้จาก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) กาหนดให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ภาคีการพัฒนาในทุกภาคส่วนทั้งในระดับชุมชน ระดับภาคและระดับประเทศในทุก
ขั้นตอนของแผนดังกล่าว โดยเน้นให้สัง คมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความเสมอ
ภาคเป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง (สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.2555) และนโยบายรัฐบาลของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา ให้การส่งเสริมการบริห ารราชการแผ่นดิน ที่มีธรรมาภิบ าลและการป้องกั น
ปราบปรามทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบในภาครั ฐ การปรั บ ปรุ ง กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมจัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมและธรร
มาภิบาล ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐดังจะเห็นได้จาก คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 19/2558 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2558 เรื่อง การแต่งตั้งและให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐดารงตาแหน่งและปฏิบัติหน้าที่อื่น ในคาสั่งนี้ได้อาศัยอานาจตามมาตรา 44
ของรัฐ ธรรมนู ญแห่งราชอาณาจั กรไทย (ฉบั บชั่ วคราว) พ.ศ.2557 ซึ่งเป็น การส่ ง
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สัญญาณเตือนภัยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นว่าสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากความหย่อน
ประสิทธิภาพของกลไกลการบริหารกิจการบ้านเมือง การบริหารราชการ การกาหนด
นโยบายสาธารณะและการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบในวงราชการ ดั ง นั้ น จึ ง ควรมี
มาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีกในอนาคตโดยสร้างกฎเกณฑ์และกลไกที่
ดีในการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม เพื่อให้หน่วยงานที่มีอานาจหน้ าที่โดยตรง
สามารถปรับเปลี่ยนฟันเฟืองกลไกการทางานและการประสานงานในภาครัฐและ
ภาคเอกชนรองรับ ได้ อย่ างท่ว งที ในยามที่ มีปั ญหา จึงได้ มีก ารออกระเบีย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542
เพื่อให้ภาครัฐต้องปฏิบัติราชการตามแนวทางที่กาหนดไว้ 6 ประการได้แก่ หลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ
ตรวจสอบได้ หลั ก ความคุ้ ม ค่ า และต่ อ มาได้ มี ก ารตราพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ทั้งนี้เพื่อให้การบริหาร
ราชการบรรลุเป้ าหมาย เพื่อให้ เกิดประโยชน์สุ ขของประชาชนเกิดผลสั มฤทธิ์ต่ อ
ภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติที่เกินความจาเป็น ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก และได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ รวมทั้งมีการประเมินการปฏิบัติร าชการอย่างสม่าเสมอ
ในการศึกษาครั้งนี้ได้กาหนดขอบข่ายของตัวชี้วัดธรรมาภิบาลให้อยู่ภายใน 6 ประเด็น
สาคัญคือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลัก
ความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า ทั้งนี้กรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาลจากการศึกษาจะ
เป็นประโยชน์ที่จะนาไปสู่การปรับปรุงให้บรรลุเป้าหมายของการมีธรรมาภิบาลใน
องค์กรต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อสร้ างรู ปแบบความสัม พันธ์ เชิงสาเหตุของปัจจั ยที่มี อิทธิ พลต่ อ
พฤติกรรมการทางานตามหลักธรรมาภิบาลของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ใน
เขตภาคใต้
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2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทางานตามหลักธรรมาภิบาลของนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล ในเขตภาคใต้
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมของปัจจัย
เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทางานตามหลักธรรมาภิบาลของนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล ในเขตภาคใต้
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตาบลในเขต
ภาคใต้ จานวน 852 ราย ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 686 ราย ซึ่งได้มาโดยการใช้
สูตรในการค านวณจานวนกลุ่ มตั วอย่า ง เมื่ อได้ก ลุ่ม ตัวอย่า งแล้ว จึงทาการสุ่ มทุ ก
องค์การบริหารส่วนตาบล จนได้ครบตามจานวนที่ต้องการด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
อย่างง่ายแบบไม่ใส่คืน (Without Replacement) โดยวิธีจับสลาก และผู้วิจัยได้ทอด
แบบสอบถามไปยังกลุ่ มตัวอย่าง จานวน 686 ฉบับ ได้รั บกลับคืนมาจานวน 570
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 83.09
ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรตามได้แก่พฤติกรรมการทางานตามหลักธรรมาภิบาลของนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งมีอยู่ 6 หลักคือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า
ตัวแปรอิสระแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางด้าน
สภาพแวดล้อม ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบไปด้วย เจตคติในการทางาน มีตัว
บ่งชี้ 3 ตัวบ่งชี้คือ ความรู้เชิงประเมินค่า ความรู้สึกทางอารมณ์และความพร้อมที่จะ
กระท า ปั จจัย ทางด้านการรับรู้ ข่าวสารจากสื่ อ มี ตัวบ่ งชี้ 3 ตัว บ่งชี้ คือ การสนใจ
ติดตามข่าวสาร การพิจารณาข้อเท็จจริงของข่าวสารและคุณค่าของข่าวสาร ปัจจัย
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ทางด้านลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน มีตัวบ่งชี้ 3 ตัวบ่งชี้คือ สามารถคาดการณ์ไกล
หาทางแก้ไขปัญหาและการรู้จักปฏิบัติตน ปัจจัยทางด้านเหตุผลเชิงจริยธรรม มีตัว
บ่งชี้คือ สถานการณ์จานวน 12 สถานการณ์ ส่วนทางด้านปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
ประกอบไปด้วย การมีแบบอย่างในการทางาน มีตัวบ่งชี้ 4 ตัวบ่งชี้คือ การเอาใจใส่
การเก็บจา การแสดงออก สิ่งล่อใจและการจูงใจ ปัจจัยทางด้านความคลุมเครือใน
บทบาทหน้าที่ มีตัวบ่งชี้ 2 ตัวบ่งชี้คือ ความคลุมเครือภายในกลุ่มและความคลุมเครือ
ภายนอกกลุ่ม และปัจจัยทางด้านการรับรู้ความสัมพันธ์ระบบอุปถัมภ์ มีตัวบ่งชี้ 2 ตัว
บ่งชี้คือ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสองคนและความสัมพันธ์ที่มีลักษณะต่างตอบ
แทน
กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุทมี่ ีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทางานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ในเขตภาคใต้ครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ทฤษฎี
การเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) ของแบนดูรา (Bandura) มา
กาหนดเป็นกรอบในการศึกษา แบนดูราอธิบายว่าการเรียนรู้เกิดจากปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและสิ่งแวดล้อมในสังคม ซึ่งทั้งบุคคลและสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อ
กันและกัน แบนดูรากล่าวว่าคนเรามีปฏิสมั พันธ์ (Interact) กับสภาพแวดล้อมที่อยู่
รอบๆ ตัวเราอยู่เสมอการเรียนรู้เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสภาพแวดล้อม
ซึ่งทั้งบุคคลและสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อกันและกัน พฤติกรรมของคนเราส่วนมาก
จะเป็นการเรียนรู้โดยการสังเกต (Observational Learning) หรือการเลียนแบบจาก
ตัวแบบ (Modeling) โดยทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) ได้
อธิบายสาเหตุการเกิดพฤติกรรมของบุคคลว่าเกิดจากสาเหตุหลักสองประการ คือตัว
บุคคลและสภาพแวดล้อม จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า
ตัวแปรที่มสี าเหตุจากตัวบุคคลได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน เหตุผลเชิง
จริยธรรม การรับรู้ข่าวสารจากสื่อและเจตคติในการทางาน ส่วนตัวแปรที่มีสาเหตุจาก
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สภาพแวดล้อมคือ การรับรู้ความสัมพันธ์ระบบอุปถัมภ์ การมีแบบอย่างในการทางาน
และความคลุมเครือในบทบาทหน้าที่
วิธีดาเนินการวิจัย
ระยะที่ 1 การสร้างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการทางานตามหลักธรรมาภิบาลของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลในเขต
ภาคใต้ สาหรับวิธีการดาเนินการวิจัยในระยะนี้ผู้วิจัยดาเนินการทบทวนวรรณกรรม
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดย
ก าหนดแนวทางไว้ 5 ขั้ น ตอนคื อ 1) การศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
2) วิเคราะห์ สังเคราะห์เนื้อหาองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย 3) จัดทาร่าง
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติ กรรมการทางานตาม
หลัก ธรรมาภิบาลของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลในเขตภาคใต้ 4) สัมภาษณ์เชิง
ลึกผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ และ 5) จัด ทาร่า งรู ปแบบความสั มพั นธ์ เชิ งสาเหตุ ของปั จจั ยที่ มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการทางานตามหลักธรรมาภิบาลของนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล ในเขตภาคใต้ ที่จะนามาตรวจสอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (ชาย โพธิสิตา. 2550
: 33-34) ระยะที่ 2 การตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทางานตามหลักธรรมาภิบาลของนายก
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลในเขตภาคใต้ ระยะนี้ ผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี วิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Method) ในรูปแบบการวิจัยความสัมพันธ์ (Interrelationship) ตาม
ลักษณะการศึกษาเปรียบเทียบเพื่อสืบหาสาเหตุ (Causal Comparative Study) คือ
การศึกษาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์หรือตัวแปรในเชิงสาเหตุที่เกิดขึ้นแล้ว (พิสณุ
ฟองศรี. 2553 : 28-29) สอดคล้องกับ สุภมาศ อังศุโชติ และคณะ (2554 : 178) ที่
กล่าวว่าเทคนิคการวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรในเชิงเหตุและผลต้องอาศัย
การรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่สมบูรณ์และเพียงพอที่จะนามาศึกษา
หาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล ด้วยการนาเทคนิคการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุ
(Path Analysis) มาปรั บ ใช้ จึ ง นั บ ว่ า เป็ น วิ ธี วิ จั ย ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ส าหรั บ
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วิธีด าเนิน การวิจั ยระยะนี้ผู้ วิจั ยก าหนดแนวทางการวิ จัย ไว้ 4 ขั้ นตอนคื อ 1) การ
กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 2) การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ 3) การ
เก็บรวบรวมข้อมูล 4) การวิเคราะห์และตรวจสอบรูปแบบ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามที่ผวู้ ิจัยสร้างขึ้นตาม
แนวของวัตถุประสงค์การวิจัยที่ตั้งไว้ แบ่งออกเป็น 3 ตอนได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบคาถามให้
เลือกตอบ ตอนที่ 2 องค์ประกอบของพฤติกรรมการทางานตามหลักธรรมาภิบาล มี 6
องค์ประกอบคือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม
หลั กความรั บผิ ด ชอบและหลั กความคุ้ มค่ า เป็น มาตรวัด ประมาณค่า แบบ Likert
Scale ชนิดเลือกตอบ 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้ อยที่สุด ตอน
ที่ 3 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทางานตามหลักธรรมาภิบาล มี 7
ปัจจัยคือ เหตุผลเชิงจริยธรรม ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน การรับรู้ความสัมพันธ์
ระบบอุปถัมภ์ เจตคติในการทางาน การมีแบบอย่างในการทางาน ความคลุมเครือใน
บทบาทหน้าที่ และการรับรู้ ข่าวสารจากสื่อ เป็น มาตรวัด ประมาณค่าแบบ Likert
Scale ชนิดเลือกตอบ 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยผู้วิจัยนาไปหาคุณภาพโดยอิงผู้เชี่ยวชาญในการ
ตรวจสอบ จานวน 5 ท่าน ตรวจสอบแล้วพบว่ามีค่าดัชนีความเที่ยงตรงของเครื่องมือ
(Content Validity Index : CVI) อยู่ระหว่าง 0.73-1.00 ซึ่งค่า CVI แต่ละด้านมีค่า
ดังนี้ หลักธรรมาภิบาล = 0.93, เจตคติในการทางาน = 0.86, การรับรู้ข่าวสารจาก
สื่อ =0.73, ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน = 0.86, การมีแบบอย่างในการทางาน =
0.90, ความคลุมเครือในบทบาทหน้าที่ = 1.00, การรับรู้ความสัมพันธ์ระบบอุปถัมภ์
= 1.00, และเหตุผลเชิงจริยธรรม = 1.00. และผู้วิจัยได้พิจารณาปรับปรุงข้อคาถามที่
มีค่า CVI = 0.70-1.00 แต่ยังคงได้รับคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญ เมื่อปรับปรุงแก้ไขข้อ
คาถามเรียบร้อยแล้วจึงจัดทาแบบสอบถามพร้อมเสนออาจารย์ผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์
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อีกครั้งหนึ่ง และผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) กั บ
ประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง (Try Out) จานวน 30 คน ได้ค่าความเชื่อมั่นตามวิธี
ของ Cronbach โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (  - coefficient) ของแต่ละปัจจัยได้ค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.961 (พิสณุ ฟองศรี. 2553:175)
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบรูปแบบ ผู้วิจัยดาเนินการภายหลังที่ได้
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับ คืนมา สาหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลมีขั้นตอนการวิเคราะห์ ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ
2. การวิเ คราะห์ ข้ อ มู ล พื้น ฐาน เกี่ ย วกับ ปั จ จั ย เชิ งสาเหตุ ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมการทางานตามหลักธรรมาภิบาล โดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และแปรผลตามเกณฑ์ที่กาหนด
3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับพฤติกรรมการทางานตาม
หลั ก ธรรมาภิ บ าล โดยหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น ( Pearson’s
Product Moment Correlation Coefficient) ทาให้ได้เมตริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่กาหนดไว้
ในรูปแบบของสมมุติฐานการวิจัย โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ซึ่งค่าที่ได้เป็นได้ทั้งบวก
และลบ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. 2546 : 348-349) ซึ่งในการวิเคราะห์ในขั้นนี้
ผู้วิจัยกาหนดการหาค่าพยากรณ์ รูปแบบ ค่า ความสอดคล้องกลมกลืนของปัจจัยเชิง
สาเหตุที่สร้างขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่าอิทธิพลของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การทางานตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพล
รวม ที่ ส่ ง ผลระหว่ า งปั จ จั ย ซึ่ ง ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ลที่ เ ป็ น คะแนนมาตรฐาน
(Standard Solution) ระหว่างตัวแปรเหตุและตัวแปรผลได้มาโดยการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น หรือ Path Analysis ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อให้
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ได้ ค่ า สถิ ติ ส าหรั บ ใช้ ใ นการตรวจสอบความสอดคล้ อ งกลมกลื น ของโมเดล
รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ (Diamantopoulos and Siguaw. 2000 : 83-88, นง
ลัก ษณ์ วิ รั ชชั ย. 2542) ค่า ไค-สแควร์ (Chi-Square Statistic) เป็ นค่ า สถิ ติที่ ใ ช้
ทดสอบสมมุติฐานทางสถิติว่า ฟังก์ชั่นความสอดคล้องมีค่าเป็นศูนย์หรือไม่ ถ้าค่าสถิติ
ไค-สแควร์มีค่าต่ามากหรือยิ่งมีค่าเข้าใกล้ศูนย์มากเท่าใด แสดงว่าโมเดลสมมุติฐาน
การวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่ า ประมาณรากที่ ส องของความ
คลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ย (Root Mean Square Error Approximation :
RMSEA) เป็นค่าที่บ่งบอกถึงความไม่สอดคล้องของโมเดลที่สร้างขึ้นกับเมตริกซ์ความ
แปรปรวนร่ ว มของประชากร ซึ่ ง ค่ า RMSEA ที่ น้ อ ยกว่ า 0.05 แสดงว่ า มี ค วาม
สอดคล้องกันสนิท (Close Fit) ถ้ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.05-0.08 แสดงว่าโมเดลมีความ
สอดคล้องกันในระดับพอใช้ได้ และถ้ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.08-0.10 แสดงว่าโมเดลมี
ความสอดคล้องในระดับปานกลาง แต่อย่างไรก็ตามค่าที่ใช้ได้และถือว่าโมเดลที่สร้าง
ขึ้ น สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล เชิ งประจั ก ษ์ ค วรมี ค่ า ไม่ เ กิ น 0.10 ค่ า ดั ชนี วั ด ระดั บ ความ
สอดคล้องกลมกลืนเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index : CFI) ใช้เปรียบเทียบ
โมเดลที่คาดไว้กับโมเดลอิสระ โดยที่โมเดลอิสระหมายถึง ตัวแปรที่อิสระต่อกันหรือ
ค่าความแปรปรวนร่วมระหว่างตัวแปรเป็นศูนย์นั่นเอง โดยค่า CFI มีค่าเข้าใกล้ 1
หมายถึงเกิดความกลมกลืนระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยทั่วไปค่า CFI มี
ค่ า มากกว่ า 0.90 จึ ง จะถื อ ว่ า เกิ ด ความสอดคล้ อ งกลมกลื น กั น ดี ค่ า ดั ช นี ค วาม
สอดคล้องกลมกลืนเปรียบเทียบ (Relative Fit Index) และค่า Tucker-Lewis
Index (TLI) เป็นค่าดัชนีที่บอกว่าโมเดลที่นามาตรวจสอบดีกว่าโมเดลที่ตัวแปรไม่มี
ความสัมพันธ์กันเลยหรือโมเดลอิสระ (Independence model) ค่าของดัชนีมีค่า
ตั้งแต่ 0 ถึง 1 และค่า TLI ควรมีค่ามากกว่า 0.90 จึงนับว่ามีความสอดคล้องเชิง
สัมพันธ์กันดีค่ารากที่สองของส่วนเหลือกาลังสองเฉลี่ยมาตรฐาน (Root Mean
Square Residual : RMR) เป็นค่าของความคลาดเคลื่อน โดยที่ค่าน้อยแสดงถึง
โมเดลสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แต่ค่า RMR ขึ้นอยู่กับหน่วยของการ
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วัดของตัวแปร เมื่อตัวแปรมีสเกลการวัดที่แตกต่างกันมาก ตัวแปรบางตัวที่มีสเกลการ
วัดกว้างจะทาให้ค่าเฉลี่ยของ Residual บิดเบือนทาให้ได้ค่าที่ผิดไปด้วย ดังนั้นจึงอาจ
ไปพิจารณาร่วมกับค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standardized Residual) ซึ่ง
เป็นค่าความคลาดเคลื่อนหารด้วยความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่า
(Estimated Standard Error) ค่ า Standardized RMR เป็นค่าสรุ ปของ
Standardized Residual ควรมีค่าน้อยกว่า 0.05 จึงสรุปได้ว่าโมเดลสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
สรุปผลการวิจัย
การสรุปผลการวิจัยนี้เป็นการสรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็ บ
รวบรวมได้ทั้ง 2 ระยะ ผู้วิจัยนาเสนอตามวัตถุประสงค์ดังนี้
1. ผลจากการสร้างรูปแบบความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการทางานตามหลักธรรมาภิบาลของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลในเขต
ภาคใต้ พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทางานตามหลักธรรมาภิบาลของนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล ในเขตภาคใต้ มี 4 ปัจจัยได้แก่ 1) ปัจจัยทางด้านเหตุผล
เชิงจริยธรรม มีตัวบ่งชี้คือสถานการณ์จานวน 12 สถานการณ์ 2) ปัจจัยทางด้าน
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 3 ตัวคือ การคาดการณ์ไกล การ
หาทางแก้ไขปัญหาและการรู้จักปฏิบัติ 3) ปัจจัยทางด้านการรับรู้ความสัมพันธ์ระบบ
อุป ถั ม ภ์ ประกอบด้ วยตั ว บ่ งชี้ 2 ตั ว คื อ ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งบุ ค คลสองคนและ
ความสัมพันธ์ที่มีลักษณะต่างตอบแทน 4) ปัจจัยทางด้านเจตคติ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้
3 ตัวคือ ความรู้เชิงประเมินค่า ความรู้สึกทางอารมณ์และความพร้อมที่จะกระทา
สาหรับตัวบ่งชี้ที่ใช้วัดพฤติกรรมการทางานตามหลักธรรมาภิบาลของนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล ในเขตภาคใต้ มี 6 ตัวบ่งชี้คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลัก
ความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า
2. ผลการทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนระหว่างตัวแปรปัจจัยเชิงสาเหตุ
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทางานตามหลักธรรมาภิบาลของนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลในเขตภาคใต้ ที่ผู้วิ จัย พัฒ นาขึ้นกั บข้ อมู ลเชิงประจัก ษ์ มีค่า ไค-สแควร์
(  2 ) เท่ากับ 560.47 ที่ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 86 ค่าความน่าจะเป็น (p)
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เท่ากับ 0.00 ไม่มีนัยสาคัญทางสถิ ติ ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องกลมกลื น
เปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.941 ค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนเปรียบเทียบ (TLI)
เท่ากับ 0.928 ค่ารากที่สองของส่วนเหลือกาลังสองเฉลี่ยมาตรฐาน (SRMR) เท่ากับ
0.030 ค่าประมาณรากที่สองของความคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ย (RMSEA) เท่ากับ
0.098 และค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทุกเส้นทางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สรุปว่า
รูปแบบความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทางานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลในเขตภาคใต้ มีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และเมื่ อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์ (R 2 ) ซึ่ง
เป็นค่าที่สามารถอธิบายความแปรปรวนร่วมกันของตัวแปรเชิงสาเหตุในโมเดลได้
พบว่าตัวแปรแฝงภายนอกที่เป็นสาเหตุของตัวแปรแฝงภายใน เจตคติ เหตุผลเชิง
จริย ธรรมและพฤติก รรมการทางานตามหลัก ธรรมาภิบาล สามารถอธิบ ายความ
แปรปรวนร่วมได้ร้อยละ 92.70 62.10 และร้อยละ 91.00 ตามลาดับ
3. ผลจากการศึ กษารู ปแบบความสัม พัน ธ์โ ครงสร้า งเชิงเส้ น การศึ กษา
อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการทางานตามหลัก ธรรมาภิบาลของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลใน
เขตภาคใต้ สรุปได้ดังนี้
1. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทางานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลในเขตภาคใต้ ได้แก่ เหตุผลเชิ ง
จริยธรรม ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน การรับรู้ความสัมพันธ์ระบบอุปถัมภ์ การมี
แบบอย่างในการทางาน ความคลุ มเครือในบทบาทหน้าที่ เจตคติ การรับรู้ข่าวสาร
จากสื่อ โดยภาพรวมพบว่านายกองค์การบริหารส่วนตาบลมีระดับการปฏิบัติมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายปัจจัยพบว่า เหตุผลเชิงจริยธรรม ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน การ
มีแบบอย่างในการทางาน การรับรู้ข่าวสารจากสื่อและเจตคติ มีระดับการปฏิ บัติมาก
ส่วนการรับรู้ความสัมพันธ์ระบบอุปถัมภ์และความคลุมเครือในบทบาทหน้าที่ มีระดับ
การปฏิบัติปานกลางซึ่งต่ากว่าปัจจัยอื่นๆ
2. องค์ประกอบด้านพฤติกรรมการทางานตามหลักธรรมาภิบาล
ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความ
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รับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า โดยภาพรวมพบว่านายกองค์การบริหารส่วนตาบลมี
ระดับการปฏิบัติมากทุกองค์ประกอบ เมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบพบว่าการมี
ส่วนร่วมมีระดับการปฏิบัติสูงสุดรองลงมาเป็นองค์ประกอบหลักความโปร่งใส ส่วน
องค์ประกอบที่มีระดับการปฏิบัติต่าสุดคือหลักความรับผิดชอบ
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ทางานตามหลัก ธรรมาภิบาลของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลในเขตภาคใต้
1. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรสั ง เกตได้ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทางานตาม
หลักธรรมาภิบาลของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลในเขตภาคใต้ ระหว่างตัวแปร
สังเกตได้จานวน 24 ตัวแปรพบว่าตัวแปรทุกตัวแปรมีความสัมพันธ์กันทางบวก ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคู่
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัม พันธ์ (r xy ) อยู่ระหว่าง 0.115 ถึง 0.817 เมื่อพิจารณา
ความสัมพันธ์ตัวแปรสังเกตได้สาหรับวัดตัวแปรแฝงภายนอก (X) และตัวแปรสังเกต
ได้สาหรับวัดตัวแปรแฝงภายใน (Y) พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง
โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย 5 อันดับแรกคือ 1) การเก็บจา (X8) กับ หลักการ
รั บ ผิ ด ชอบ (Y11) 2) การเก็ บ จ า (X8) กั บ ความพร้ อ มที่ จ ะกระท า (Y3) 3) การ
คาดการณ์ไกล (X2) กับความพร้อมที่จะกระทา (Y3) 4) การคาดการณ์ไกล (X2) กับ
การแสดงออก (Y9) 5) การหาทางแก้ไขปัญหา (X3) กับ หลักความคุ้มค่า (Y12) โดย
มีค่าสัม ประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.817 0.812 0.804 0.795 และ 0.793
ตามลาดับ
2. รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการทางานตามหลักธรรมาภิบาลของนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลในเขตภาคใต้
2.1 เส้นทางอิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการทางานตามหลัก ธรรมาภิบาลของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ในเขตภาคใต้ ผลการวิจัยพบว่าค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทุกตัวมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยมีรายละเอียดสาคัญดังนี้
2.1.1 เหตุผลเชิงจริยธรรมมีอิทธิพลทางอ้อ ม
ต่อพฤติกรรมการทางานตามหลักธรรมาภิบาลของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลใน
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เขตภาคใต้ โดยส่งผ่านเจตคติด้วยค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.081 และเมื่อ
พิจารณาค่าน้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัวแปรพบว่ามีค่าน้าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 1.000
2.1.2 ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อพฤติกรรมการทางานตามหลัก ธรรมาภิบาลของนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล ในเขตภาคใต้ โดยส่งผ่านเจตคติด้วยค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.855 และ
เมื่อพิจารณาค่าน้าหนักองค์ประกอบตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปร พบว่าตัวแปรที่มีค่า
น้าหนักองค์ประกอบมากที่สุดคือ การคาดการณ์ไกล รองลงมาได้แก่ การหาทางแก้ไข
ปัญหาและการรู้จักปฏิบัติ มีค่าน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.856 0.855 และ 0.850
ตามลาดับ
2.1.3 การรับรู้ความสัมพันธ์ระบบอุปถัมภ์มี
อิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการทางานตามหลักธรรมาภิบาลของนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลในเขตภาคใต้ โดยส่งผ่านเจตคติด้วยค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ
0.066 และยังพบอีกว่าการรับรู้ความสัมพันธ์ระบบอุปถัมภ์ มีอิทธิพลทางตรงต่อ
เหตุผลเชิงจริยธรรม ด้วยค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.788 เมื่อรวมทั้งสองปัจจัย
แล้วการรับรู้ความสัมพันธ์ระบบอุปถัมภ์มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการทางาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ในเขตภาคใต้ ด้วยค่ า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.063 และเมื่อพิจารณาค่าน้าหนักองค์ประกอบของตัว
แปรสังเกตได้ แต่ละตัวแปรพบว่าตัวแปรที่มีค่า น้าหนักองค์ ประกอบมากที่สุดคื อ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสองคน รองลงมาเป็นความสัมพันธ์ที่มีลักษณะต่างตอบ
แทน โดยมีค่าน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.867 และ 0.844 ตามลาดับ
2.1.4 เจตคติมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรม
การทางานตามหลักธรรมาภิบาลของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลในเขตภาคใต้
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.954 เมื่อพิจารณาค่าน้าหนักองค์ประกอบของ
ตัวแปรสังเกตได้ของแต่ละตัวแปร พบว่าตัวแปรที่มีค่าน้าหนักองค์ประกอบมากที่สุด
คือ ความรู้เชิงประเมินค่า รองลงมาได้แก่ ความพร้อมที่จะกระทาและความรู้สึกทาง
อารมณ์ มีค่าน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.875 0.835 และ 0.308 ตามลาดับ
2.1.5 พฤติกรรมการทางานตามหลักธรรมาภิ
บาลของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ในเขตภาคใต้ เมื่อพิจารณาค่าน้าหนัก
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องค์ป ระกอบของตั ว แปรสังเกตได้ ข องแต่ล ะตัว แปร พบว่า ตั วแปรที่ มี ค่า น้ าหนั ก
องค์ประกอบมากที่สุดคือ หลักการมีส่วนร่วม รองลงมาได้แก่หลักคุณธรรม หลักการ
รั บ ผิ ด ชอบ หลั ก ความโปร่ ง ใส หลั ก ความคุ้ ม ค่ า และหลั ก นิ ติ ธ รรม มี ค่ า น้ าหนั ก
องค์ประกอบ 0.865 0.858 0.850 0.843 0.843 และ 0.818 ตามลาดับ
2.2 อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวม
ของความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทางานตามหลักธรร
มาภิบ าลของนายกองค์ก ารบริ ห ารส่ว นต าบลในเขตภาคใต้ ผลการวิ จัย พบว่า ค่ า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลทุกตัวมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.2.1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรม
การทางานตามหลักธรรมาภิบาลของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลในเขตภาคใต้
ได้แก่เจตคติ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.954
2.2.2 ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ล ท า ง อ้ อ ม ต่ อ
พฤติกรรมการทางานตามหลักธรรมาภิบาลของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลในเขต
ภาคใต้ เรียงลาดับตัวแปรเชิงสาเหตุจากมากไปหาน้ อย ดังนี้ 1) ลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน 2) เหตุผลเชิงจริยธรรม 3) การรับรู้ความสัมพันธ์ระบบอุปถัมภ์ โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.855 0.081 และ 0.063 ตามลาดับ
2.2.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลรวมต่อพฤติกรรมการ
ท างานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลในเขตภาคใต้
เรียงลาดับตัวแปรเชิงสาเหตุจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) เจตคติ 2) ลักษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตน 3) เหตุผลเชิงจริยธรรม และ 4) การรับรู้ความสัมพันธ์ระบบ
อุปถัมภ์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.954 0.855 0.081 และ 0.063
ตามลาดับ
2.2.4 อิทธิพลระหว่างตัวแปรอิสระซึ่งเป็นตัว
แปรเชิงสาเหตุระหว่างกันพบว่า 1) เหตุผลเชิงจริยธรรมมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ
เจตคติ มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.084 2) ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมี
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อเจตคติ มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.896 3) การรับรู้
ความสัมพันธ์ระบบอุปถัมภ์มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อเหตุผลเชิงจริยธรรม มีค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.788 และ 4) ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนและการรับรู้
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ความสั ม พั น ธ์ ร ะบบอุ ป ถั ม ภ์ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงเชิ ง บวกซึ่ ง กั น และกั น โดยมี ค่ า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.986
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาเรื่อง ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทางานตาม
หลักธรรมาภิบาลของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ในเขตภาคใต้ ผู้วิจัยได้จาแนก
การอภิ ป รายผลตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย โดยแบ่ งออกเป็ น 3 ประเด็ นเพื่ อ ตอบ
วัตถุประสงค์ในการวิจัย คือ ประเด็นที่หนึ่ง ผลจากการศึกษารูปแบบความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทางานตามหลักธรรมาภิบาลของ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ในเขตภาคใต้
ผลจากการศึก ษา พบว่ า รูป แบบความสัม พัน ธ์เ ชิงสาเหตุข องปัจ จัย ที่ มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการทางานตามหลักธรรมาภิบาลของนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลในเขตภาคใต้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
โดยค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทุกเส้นทางที่ส่งไปยังพฤติกรรมการทางานตามหลักธรร
มาภิ บ าลของปั จ จั ย เชิ งสาเหตุ ใ นโมเดลทั้ ง 4 ปั จ จั ย ได้ แ ก่ เหตุ ผ ลเชิ งจริ ย ธรรม
ลักษณะมุ่ งอนาคตควบคุม ตน การรับรู้ ความสั มพัน ธ์ระบบอุ ปถั มภ์แ ละเจตคติ มี
นัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดั บ .01 ทุ กปั จ จัย ซึ่ งสามารถสรุ ปได้ ว่า ปัจ จัย ในโมเดลทั้ ง
4 ปัจจัยเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุตามรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิ ง
เส้นและส่งผลต่อพฤติกรรมการทางานตามหลักธรรมาภิบาลของนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ในเขตภาคใต้ นอกจากนี้ปัจ จัยทั้ง 4 ปัจ จัยยังสามารถร่ว มกันท านาย
พฤติกรรมการทางานตามหลักธรรมาภิบาลของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ใน
เขตภาคใต้ ได้ร้อยละ 91.00 แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุทั้ง
4 ปัจจัยในโมเดลไปยังตัวแปรตามคือ พฤติกรรมการทางานตามหลักธรรมาภิบาลของ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจากงานวิจัยในลักษณะนี้เป็น
การศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่หลากหลายของนักวิชาการหรือนักวิจัยและ
บูรณาการร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แสดงความคิดเห็นไว้ในหัวข้อร่าง
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทางานตาม
หลักธรรมาภิบาลของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลในเขตภาคใต้ เกี่ยวกับตัวแปร
สังเกต ตัวแปรแฝงภายนอก ตัวแปรแฝงภายในและตัวแปรตาม ซึ่งสอดคล้องกับ
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ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) ของ Bandura ที่กล่าวว่า
พฤติกรรมของมนุษย์ที่แสดงออกมานั้นถูกกาหนดออกมาจากปัจจัยส่วนบุคคลและ
ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม แล้วจึงนาข้อมูลที่ได้มากาหนดเป็นกรอบแนวคิดของ
งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ จึ ง ท าให้ ปั จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ใ นโมเดลสามารถร่ ว มกั บ อธิ บ ายความ
แปรปรวนหรือร่วมกันทานายตัวแปรตามร้อยละ 91.00 ส่วนปัจจัยที่ไม่ได้อยู่ในโมเดล
การวิจัยประกอบด้วย ปัจจัยทางด้านการรับรู้ข่าวสารจากสื่อ การมีแบบอบ่างในการ
ทางานและความคลุมเครือในบทบาทหน้าที่ ซึ่งปัจจัยทั้งสามมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิ พล
เป็นลบต่อพฤติกรรมการทางานตามหลักธรรมาภิบาล ดังนั้นผู้วิจัยจึงจาเป็นต้องปรับ
โมเดลการวิจัยเพื่อให้ค่าสถิติสอดคล้องกับเกณฑ์ที่กาหนดความสอดคล้อง ที่เป็น
เช่ น นี้เ นื่ องจากว่ า ปัจ จั ย การรับ รู้ ข่ าวสารจากสื่ อ เป็ น ปัจ จั ย ทางด้า นตั วบุ ค คล คื อ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล และเมื่อนายกได้รับการสื่อสารจากสื่อจึงทาการ
พิจารณาข้อเท็จจริงของข่าวสารและประเมินคุณค่าของข่าวสารแล้วนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลก็มิได้นาความรู้ที่ได้รับจากสื่อเป็นตัวกาหนดพฤติกรรมการทางาน
ตามหลักธรรมาภิบาลเพราะความเป็นอัตลักษณ์ในตัวของนายกเองที่มักจะไม่เชื่อ
ข่าวสารที่ได้รับเว้นแต่ได้ประสบพบเห็นกับตัวเอง ส่วนทางด้านปัจจัยการมีแบบอย่าง
ในการทางานด้วยความเป็นผู้นาของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลจึงไม่จาเป็ น
จะต้องเลียนแบบพฤติกรรมของตัวแบบ ด้วยความเป็นตัวของตัวเอง นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลมักมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงอยู่แล้วจึงไม่จาเป็นต้องอาศัยปัจจัยนี้
เป็นตัวชี้วัดการทางานตามหลักธรรมาภิบาล และปัจจัยทางด้านความคลุมเครือใน
บทบาทหน้าที่ ก่อนที่นายกจะได้รับการเลือกตั้งมาเป็นนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลตัวของนายกก็มีความมุ่งมั่นและจริงใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ดังนั้น
นายกจึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ความคลุมเครือในบทบาทหน้าที่จึง
ไม่ใช่ปัจจัยสาคัญที่จะมากาหนดพฤติกรรมการทางานตามหลักธรรมาภิบาลได้ จะเห็น
ได้ว่าปัจจัยทั้งสามปัจจัยนี้ ซึ่งมีทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเป็นปัจจัยที่ไม่มีผล
ต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเลย
จากที่กล่าวมาแล้วจึงเป็นเหตุผลที่ทาให้ปัจจัยเชิงสาเหตุในโมเดลทั้ง 4
ปั จ จั ย ได้ แ ก่ เหตุ ผ ลเชิ ง จริ ย ธรรม ลั ก ษณะมุ่ ง อนาคตควบคุ ม ตน การรั บ รู้
ความสัมพันธ์ระบบอุปถัมภ์และเจตคติ เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุตาม
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รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทางานตาม
หลักธรรมาภิบาลของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ในเขตภาคใต้
ประเด็ น ที่ ส อง ผลจากการตรวจสอบความสอดคล้ อ งรู ป แบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทางานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลในเขตภาคใต้ ที่สร้างขึ้นกับข้อมูล
เชิงประจักษ์
ผลจากการศึก ษา พบว่ า รูป แบบความสัม พัน ธ์เ ชิงสาเหตุข องปัจ จัย ที่ มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการทางานตามหลักธรรมาภิบาลของนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลในเขตภาคใต้ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจั กษ์ โดย
พิจารณาจากค่ าสถิติท ดสอบที่ ผ่านหลั กเกณฑ์พิจารณาทุกค่ าดัชนี ได้แก่ ค่าสถิ ติ
ทดสอบความสอดคล้องของรูปแบบคือ ค่าไค-สแควร์ ซึ่งเป็นค่าสถิติที่ใช้ทดสอบ
สมมุติฐานว่าฟังก์ชั่นความสอดคล้องมีค่าเข้าใกล้ศูนย์หรือไม่มีนัยสาคัญทางสถิติและ
จากผลการวิเคราะห์พบว่ามีค่าไค-สแควร์ เท่ากับ 560.47 และไม่มีนัยสาคัญ จึงนับว่า
รูปแบบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (นงลักษณ์ วิรัชชัย. 2542)
โดยมีค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ย ซึ่งเป็นค่าที่บ่งบอกถึงความ
ไม่สอดคล้องกับความแปรปรวนร่วมของประชากรเท่ากั บ 0.098 เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ใช้ในการพิจารณาคือค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ย ที่ดีควรมี
ค่าน้อยกว่า 0.10 นอกจากนี้ผลการตรวจสอบระดับความสอดคล้องสัมบูรณ์ ความ
สอดคล้องสัมพัทธ์และความสอดคล้องกลมกลืนในรูปของความคลาดเคลื่อนก็เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กาหนด แสดงว่ารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการทางานตามหลักธรรมาภิบาลของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลในเขต
ภาคใต้ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เนื่องจากค่า
ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) ต้องมีค่ามากกว่า 0.90 จึง
นับว่ามีความสอดคล้องกลมกลืนกันดี ซึ่งค่าที่วิเคราะห์ได้เท่ากับ 0.941 ค่าดัชนีความ
สอดคล้องกลมกลืนเปรียบเทียบ (TLI) ที่เป็นไปตามเกณฑ์ต้องมีค่ามากกว่า 0.90 ซึ่ง
ค่าที่วิเคราะห์ได้เท่ากับ 0.928 และค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องกลมกลืนในรู ป
ความคลาดเคลื่อนจะต้องมีค่าเข้าใกล้ศูนย์ ซึ่งค่าที่วิเคราะห์ได้มีค่าเท่ากับ 0.030 จึง
นับว่ารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทางาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลในเขตภาคใต้ ที่ผู้วิจัยสร้าง
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ขึ้นมีความสอดคล้องกลมกลื นกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในระดับดีด้วยเหตุผลที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น
ประเด็ น ที่ ส าม ผลการศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลทางตรง อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ มและ
อิทธิพลรวมของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทางานตามหลักธรร
มาภิบาลของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลในเขตภาคใต้
อิทธิพลทางตรง
พฤติกรรมการทางานตามหลักธรรมาภิบาลของนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลในเขตภาคใต้ ได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากตัวแปรเชิงสาเหตุทางด้านเจต
คติ ด้วยค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.954 จึงทาให้ได้ข้อสรุปว่าเจตคติเป็นสาเหตุ
สาคัญที่สุดที่ทาให้เกิดพฤติกรรมการทางานตามหลัก ธรรมาภิบาลของนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลในเขตภาคใต้ โดยที่ตัวแปรเจตคติมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรง
ต่อพฤติกรรมการทางานตามหลักธรรมาภิบาลเพียงตัวเดียวตามโมเดลการวิจัย และ
ผลการวิจัยส่วนใหญ่พบว่าเจตคติเป็นตัวแปรที่มีความใกล้ชิดกับพฤติกรรมมนุษย์ โดย
มักพบว่าเจตคติเป็นตัวทานายที่สาคัญของพฤติกรรมที่น่าปรารถนา เป็นตัวแปรเชิง
สาเหตุที่สาคัญและส่วนใหญ่เป็นตัวทานายที่สาคัญลาดับแรกๆของการกระทาและ
พฤติ กรรมต่า งๆเป็น จิตลั กษณะที่ มีผู้เ ห็น ว่ามี ความเกี่ ยวข้องโดยตรงมากที่สุ ดกั บ
พฤติกรรม เช่นการศึกษาของศักดิ์ชัย นิรัญทวี (2532) พบว่าทัศนคติต่อสภาพการ
ทางานเป็นตัวทานายที่สาคัญลาดับแรกของพฤติกรรมการสอน และยังเป็นตัวทานาย
ที่สาคัญลาดับแรกของพฤติกรรมการสอนในกลุ่มย่อยอีกหลายกลุ่ม นอกจากนี้ดวง
เดือน พันธุมนาวิน (2540) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อและการปฏิบัติทางพุทธกับการ
ปลูกฝังอบรมและคุณภาพชีวิต ส่วนหนึ่งของงานวิจัยนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติที่ดีต่อ
งานกับประสิทธิผลในการทางานของครู ซึ่งวัดจากพฤติกรรมการสอนและพฤติกรรม
การอบรมจริยธรรมแก่นักเรียน พบว่าทัศนคติที่ดีต่องานเป็นตัวแปรทานายที่สาคัญ
เพี ย งตั ว เดี ย วในการท านายประสิ ท ธิ ผ ลการท างานของครู เช่ น เดี ย วกั บ วิ เ ชี ย ร
ธรรมมาธร (2547) ที่ได้ศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทางาน
อย่างมีจริยธรรมด้านอุทิศตนของข้าราชการกาลังพลทหารอากาศ พบว่าผู้ที่มีทัศนคติ
ต่องานมากเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมด้านอุทิศตนสูงกว่าผู้ที่มี
ทัศนคติที่ดีต่องานน้อย
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อิทธิพลทางอ้อม
พฤติกรรมการทางานตามหลักธรรมาภิบาลของนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลในเขตภาคใต้ ได้รับอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกจากตัวแปรเชิงสาเหตุเรียงลาดับ
จากมากไปน้อย ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน เหตุผลเชิงจริยธรรมและการ
รับรู้ความสัมพันธ์ระบบอุปถัมภ์ ด้วยค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.855 0.081 และ
0.063 ตามล าดั บ จึงทาให้ ได้ ข้อ สรุ ปว่ าตั วแปรลั กษณะมุ่งอนาคตควบคุม ตนเป็ น
สาเหตุสาคัญที่สุดที่ทาให้เกิดพฤติกรรมการทางานตามหลักธรรมาภิบาลของนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลในเขตภาคใต้ โดยที่ตัวแปรลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมี
ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการทางานตามหลักธรรมาภิบาลสูงสุด
คือ 0.855 โดยส่งผ่านตัวแปรทางด้านเจตคติ ซึ่งตัวแปรลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน
เป็นหนึ่งในแปดของจิตลักษณ์ที่มีสาเหตุของพฤติกรรมที่พึงปรารถนาในสังคม โดยอยู่
ในทฤษฎี ต้น ไม้ จริ ย ธรรมของดวงเดือ น พั น ธุ มนาวิน (2539) ซึ่ งหมายถึ งปริ ม าณ
ความสามารถในการคาดการณ์ไกล เล็งเห็นความสาคัญของสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตนใน
อนาคต ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ในการควบคุมตนกระทาในสิ่งที่ควร
กระทาโดยเลือกพฤติกรรมที่แสดงถึงการอดได้รอได้ และเชื่อว่าการกระทาของตนจะ
ทาให้เกิดผลดี ตามที่ตนต้องการได้จากความหมายจะพบได้ว่า ลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตนจะส่งผลต่อพฤติกรรมการทางานได้นั้นจะต้องผ่านตัวแปรคั่นกลางอย่าง
เจตคติเสียก่อน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชัย เอียดบัว (2534) ได้ศึกษาลักษณะ
ทางจิ ต สั งคมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พฤติ ก รรมการยอมรั บ นวั ต กรรมทางวิ ชาการของครู
ประถมศึกษา พบว่าครูที่มีเจตคติที่ดีต่องานมากและมุ่งอนาคตสูงมีพฤติกรรมการ
ยอมรับนวัตกรรม 3 ด้านมากกว่าครูที่มีจิตลักษณะสองด้านนี้ต่าและครูที่มีเจตคติที่ดี
ต่ อ งานมาก มุ่ ง อนาคตสู ง และมี แ รงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ สู ง มี พ ฤติ ก รรมการยอมรั บ
นวัตกรรมสูงกว่าครูที่มีจิตลักษณะทั้ง 3 ด้านนี้น้อย และโกศล มีคุณและคณะ (2545)
ที่ศึกษาผลการฝึกใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมที่มีต่อจิตลักษณะและพฤติกรรมจริยธรรม
ของครู พบว่าลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนร่วมกับจิตลักษณะด้านอื่นสามารถทานาย
พฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมได้ร้อยละ 61.50
อิทธิพลรวม
พฤติกรรมการทางานตามหลักธรรมาภิบาลของนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลในเขตภาคใต้ มี อิท ธิ พลรวมของปั จ จัย เชิงสาเหตุที่ พิ จ ารณาได้ จากผลรวม
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ระหว่างอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมของตัวแปรเชิงสาเหตุ เรียงลาดับจากมา
ไปน้อยได้แก่ เจตคติ เหตุผลเชิงจริยธรรม การรับรู้ความสัมพั นธ์ระบบอุปถัมภ์และ
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ด้วยค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.954 0.855 0.081
และ 0.063 ตามลาดับ ทาให้ได้ข้อสรุปว่า เจตคติเป็นสาเหตุสาคัญที่สุดที่ทาให้เกิด
พฤติกรรมการทางานตามหลักธรรมาภิบาลของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลในเขต
ภาคใต้ โดยที่เจตคติ มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลรวมต่อพฤติกรรมการทางานตามหลัก
ธรรมาภิบาลสูงสุดคือ 0.954 ซึ่งเจตคติ อธิบายได้ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม
(Social Learning Theory) ทฤษฎีนี้ได้อธิบายถึงวิธีการและกระบวนการที่บุคคล
ได้รับอิทธิพลจากสังคมทาให้เกิดการยอมรับลักษณะและกฎเกณฑ์ ทางสังคมเป็น
ลักษณะของตน จากทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมระบุว่าพฤติกรรมส่วนมากรวมทั้ง
พฤติกรรมการทางานของมนุษย์เกิดจากการเรียนรู้มี 2 แบบคือการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงหรือการเรียนรู้จากผลการกระทา และการเรียนรู้จากการสังเกตว่า
ตัวแบบทาอะไร อย่างไร มีกฎเกณฑ์อย่างไรเมือ่ สังเกตแล้วก็นามาคิดว่าตนสามารถทา
พฤติ ก รรมใหม่ ไ ด้ อ ย่ า งไร ซึ่ งมี งานวิ จั ย หลายชิ้ น ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างเจตคติกับพฤติกรรมการทางานที่พึงปรารถนาต่างๆ เช่น งานวิจัยของวิลาส
ลักษณ์ ชัววัลลี (2547) ที่พบว่าเจตคติ มีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมตามค่านิ ยม
กล้ายืน หยัดทาในสิ่งที่ ถูกต้อง นอกจากนี้เจตคติที่ดี ในการทางานร่วมกับ การเห็ น
แบบอย่างที่ดีในการทางาน ร่วมกับอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมค่านิยมกล้า
ยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้องได้ร้อยละ 60 นอกจากนี้ธวัชชัย ศรีพรงาม (2547) พบว่า
พนักงานที่มีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการทางานอย่างปลอดภัยมากกว่าพนักงานที่มี
เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการทางานอย่างปลอดภัยน้อย โดยพบผลเช่นนี้ในกลุ่มรวม
และทุก ๆกลุ่ม ย่อย และยังพบอีกว่ าการมีเจตคติที่ดีเ ป็นตัวท านายลาดับที่ 1 เมื่ อ
ร่ว มกั บตั วแปรอีก 6 ตัว สามารถทานายเจตคติที่ มีต่ อพฤติ กรรมการท างานอย่ า ง
ปลอดภัยในกลุ่มรวมได้ร้อยละ 31.60
ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทางานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ในเขตภาคใต้ ซึ่งประกอบไปด้วย
เหตุ ผลเชิงจริย ธรรม ลั ก ษณะมุ่งอนาคตควบคุ ม ตน การรับ รู้ ความสั ม พัน ธ์ ระบบ
อุปถัมภ์ โดยที่เจตคติเป็นตัวแปรคั่นกลางของปัจจัยอื่นๆ และส่งผ่านไปยังตัวแปรตาม
คือพฤติกรรมการทางานตามหลักธรรมาภิบาลของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
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และจากผลการวิจัยที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สามารถอธิบายถึงสาเหตุของพฤติกรรมได้
ตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) ของ Bandura ที่กล่าว
ว่ า พฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ ที่ แ สดงออกส่ ว นมากเป็ น การเรี ย นรู้ โ ดยการสั งเกตหรื อ
เลียนแบบและเนื่องจากมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) กับสภาพแวดล้อมที่อยู่
รอบๆตั ว อยู่ เ สมอซึ่ ง หมายถึ ง พฤติ ก รรมเกิ ด จากปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลกั บ
สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลซึ่งกันและกัน โดยพฤติกรรมของมนุษย์ส่วนมากจะเป็นการ
เรียนรู้โดยการสังเกต (Observational Learning) หรือการเลียนแบบจากตัวแบบ
(Modeling) ดั้งนั้นทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาจึงให้ความสาคัญกับ
พฤติ ก รรมของบุ ค คลว่ า เกิ ด จากสาเหตุ ห ลั ก 2 ประการคื อ ตั ว บุ ค คลและ
สภาพแวดล้ อม สาเหตุ ที่ มาจากตัว บุ คคลมีห ลายประการ แต่ ตัว แปรที่ ได้ รั บจาก
ผลการวิจัย ได้แก่ เจตคติ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนและเหตุผลเชิงจริยธรรม ส่วน
สาเหตุที่มาจากสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะสภาพแวดล้อมทางสังคม ได้แก่การรับรู้
ความสัมพันธ์ระบบอุปถัมภ์ ซึ่งทฤษฎีนี้อธิบายถึงวิธีการและกระบวนการที่บุคคล
ได้รับจากสังคมทาให้เกิดการยอมรับลักษณะและกฎเกณฑ์ทางสังคมมาเป็นลักษณะ
ของตนโดยสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการทางานตามหลักธรรมาภิบาลของนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลในเขตภาคใต้กับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคม
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลได้มีการ
พั ฒ นาตนเองในเรื่ อ งการรั บ รู้ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะบบอุ ป ถั ม ภ์ แ ละการใช้ เ หตุ ผ ลเชิ ง
จริยธรรม เนื่องจากผลการวิจัยพบว่าระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทางาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลต่า
โดยการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการฝึกอบรมนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
โดยการสอดแทรก (Intervention) กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม
และการรับรู้ความสัมพันธ์ระบบอุปถัมภ์เข้าในชุดฝึกอบรม
2. จากผลการตรวจสอบความสอดคล้ อ งของรู ป แบบความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง
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สาเหตุของปัจจัย มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีข้อเสนอแนะ
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้
2.1 ควรน ารู ป แบบความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ข องปั จ จั ย นี้ เ ป็ น
แนวทางในการพัฒนานายกองค์การบริหารส่วนตาบล เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยพัฒนาในปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทางานตามหลักธรรมาภิ
บาลคือ ปัจจัยทางด้านเจตคติต่อการทางาน ปัจจัยทางด้านลักษณะมุ่งอนาคตควบคุม
ตน ปัจจัยทางด้านการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมและปัจจัยทางด้านการรับรู้ความสัมพันธ์
ระบบอุปถัมภ์
2.2 สาหรับการนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุไปปรับใช้ควร
ปรับให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทขององค์การบริหารส่วนตาบลเนื่องจากองค์การ
บริหารส่วนตาบลในแต่ละแห่งมีบริบทที่แตกต่างกัน เช่น ขนาดขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลในแต่ละแห่ง ซึ่งบริบทเหล่านนี้
มีผลต่อปัจจัยเชิงสาเหตุทั้ง 4 ปัจจัย โดยจะทาให้พฤติกรรมการทางานตามหลักธรร
มาภิบาลของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยนแปลงไป
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาที่ใช้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเป็นนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล การวิจัยครั้งต่อไปจึงควรทาการศึกษาวิจัยในกลุ่มตัวอย่าง
อื่น เช่น นายกเทศบาล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือผู้นาหน่วยงานอื่นๆ
เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทางานตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้นาหน่วยงานที่ทาการศึกษาเหล่านั้นว่ามีความเหมือนหรือ
ต่างกันอย่างไร
2. ควรนารูปแบบจากการวิจัยไปพัฒนานายกองค์การบริหารส่วนตาบล
เพื่อให้มีพฤติกรรมการทางานตามหลักธรรมาภิบาล โดยทาเป็นกระบวนการวิจัยและ
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พัฒนา (Research and Development) ด้วยการนากลุ่มตัวแปรแฝงที่มีอิทธิพล ซึ่ง
ประกอบด้วยเจตคติในการทางาน ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน เหตุผลเชิงจริยธรรม
และการรับรู้ความสัมพันธ์ระบบอุปถัมภ์ มาสร้างเป็นชุดฝึกอบรมเพื่อใช้ในการพัฒนา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลต่อไป
3. จากการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างพฤติกรรมการทางานตาม
หลักธรรมาภิบาลของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์นั้น ควรทาการวิจัยเชิงคุณภาพเพิ่มเติมเพื่อทาการศึกษาวิจัยในเชิงลึก โดย
อาศัยรูปแบบการวิจัยที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อยืนยันข้อค้นพบว่าตรงกันหรือไม่ และมีอะไร
ที่แตกต่างกันที่สามารถนาแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมการทางานตามหลักธรร
มาภิบาล จากนั้นจึงนาข้อค้นพบจากการวิจัยทั้งสองวิธีคือการวิจัยเชิงปริมาณและการ
วิจัยเชิงคุณภาพมาสร้างเป็นข้อสรุปงานวิจัยในภาพรวมเพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการนาผลการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างพฤติกรรมการทางานตามหลัก
ธรรมาภิบาล ไปปรับเป็นต้นแบบในการส่งเสริมพฤติกรรมการทางานตามหลักธรร
มาภิบาลต่อไปในอนาคต
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