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บทคัดย่อ

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา	 1)	 ระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

ภายใต้หลักธรรมาภิบาลฯ	2)	ระดับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติภายใต้หลักธรรมาภิบาลฯ	และ	3)	ปัจจัย

ที่มีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติภายใต้หลักธรรมาภิบาลขององค์การภาครัฐตามการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	บุคลากรสังกัดกรมการท่องเที่ยว	กรมกิจการ

ผู้สูงอายุและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน	 กรมบังคับคดี	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 และกรมส่งเสริม

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ก�าหนดขนาดตัวอย่างจ�านวน	612	คน	ด้วยโปรแกรม	G*Power	เครื่องมือที่ใช้ได้แก่	

แบบสอบถามแบบมาตราส่วน	5	ระดับ	มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	.98	และ	.99	สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่	

ความถี่	 ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	สหสัมพันธ์พหุคูณแบบเพียร์สัน	และการถดถอยพหุคูณ

เชิงเส้นตรง	

	 ผลการวจัิยพบว่า	ระดบัปัจจัยทีมี่อทิธิพลต่อการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาตภิายใต้หลกัธรรมาภิบาลฯ	

โดยรวมอยู่ในระดับมาก	เรียงล�าดับปัจจัยมีค่าเฉลี่ยจากมากที่สุด	3	ล�าดับแรกได้แก่	ปัจจัยด้านผู้น�า	ปัจจัย

ด้านนโยบาย	 และปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ	 ระดับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติภายใต้หลักธรรมา

ภิบาลฯ	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 โดยเรียงล�าดับรายด้านมีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี	 ด้านหลัก

ความรับผิด	 หลักความคุ้มค่า	 ด้านหลักคุณธรรม	 ด้านหลักนิติธรรม	 ด้านหลักความโปร่งใส	 ด้านหลักการ
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มีส่วนร่วม	 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ขององค์การภาครัฐตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส	พบว่า	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนฯ	

อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ	.05	มีจ�านวน	5	ตัวแปรเรียงล�าดับตามอิทธิพลการผันแปรในแบบคะแนนมาตรฐาน

ได้ดังน้ี	 ปัจจัยด้านกลุ่มเป้าหมาย	 ปัจจัยการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน	 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอก	

ปัจจัยด้านค่านิยม/วัฒนธรรม	 และปัจจัยด้านผู้น�า	 โดยมีความสัมพันธ์พหุคูณกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ชาติฯ	โดยรวม	เท่ากับ	.85	(R	=	.85)	และมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการผันแปรกับการด�าเนินงาน

ตามยุทธศาสตร์ชาติฯ	โดยรวม	เท่ากับ	.72	(R
2	
=	.72)	

ค�าส�าคัญ :	 การขบัเคลือ่น,	ยทุธศาสตร์ชาต,ิ	หลกัธรรมาภิบาล,	องค์การภาครัฐ,	การประเมนิคณุธรรมและ

	 ความโปร่งใส

Abstract

 This research aimed to study 1) the affective factors level toward the national 

strategy propulsion in governance subjection, 2) the national strategy propulsion level in 

governance subjection and 3) factors affecting the national strategy propulsion in governance 

subjection by the integrity and transparency assessment. Samples were personnel under the 

Department of Tourism, Department of Elderly Affairs, Department of Local Administration, 

Department of Legal Execution, Department of Business Development and Department of 

Environment Quality Promotion, sized of 612 samples by G*Power program. Instrument 

used was a 5-rating scale questionnaire with reliability values of .98 and.99. Statistics used 

in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson’s multiple 

correlation and linear multiple regression analysis.

 Research results showed that the overall level of affecting factors toward the

national strategy operation was at a high level, the three highest mean levels, arranged

by order were leadership, policy and organizational structure. The national strategy 

operational level, in overall was found in high level, arranged by order were responsible 

aspect, value aspect, ethic aspect, rule of law aspect, transparency aspect and

participation aspect. As for factors affecting the national strategy operation in

administration balancing and developing under the government organization’s governance 

analysis, it was found that the factors which had statistically significant levels at .05 were 

variables. Arranged by order through the standardized prediction coefficient, were target 

group factor, communication between department factor, external environment factor, 
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values/culture factor and leadership factor which had a multiple relationship value with

the implementation of the national strategy, in overall of .85 (R = .85) and had influenced 

coefficient variation value with the implementation of the national strategy in overall of

.72 (R = .72)

Keywords : National Strategy Propulsion, Governance Subjection, Government Organizations, 

 Integrity and Transparency Assessment
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ความส�าคัญของปัญหา

	 จากการที่สังคมไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงจากยุคเกษตรกรรมก้าวเข้าสู่ยุคปัจจุบันหรือยุค

อุตสาหกรรมหนัก	การเติบโตในด้านต่าง	ๆ	ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	การเมือง	วัฒนธรรม	และ

เทคโนโลย	ีท�าให้ชีวติความเป็นอยูข่องประชาชนไทยดีขึน้ก็จรงิ	แต่ในขณะเดียวกันความเติบโตดังกล่าว

ได้ทิ้งปัญหาต่าง	ๆ	ไว้จ�านวนมาก	เช่น	ปัญหาความยากจน	ปัญหาคอร์รัปชัน	ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณะ

ที่จ�าเป็นต้องได้รับการดูแลและปรับปรุงแก้ไข	 (โกวิทย์	 กังสนันท์,	 2552:	 27)	 เนื่องจากการบริหาร

จัดการภาครัฐไทยในอดีตได้ให้ความส�าคัญกับการก�ากับควบคุม	 สายการบังคับบัญชา	 ประชาชน

มีส่วนร่วมทั้งในการก�าหนดนโยบาย	การน�านโยบายไปปฏิบัติ	และการติดตามประเมินผลในขอบเขต

ที่จ�ากัด	 รูปแบบการด�าเนินงานที่องค์การภาครัฐต่างด�าเนินการกันอยู่เป็นปกติไม่สามารถแก้ไขปัญหา

ที่เข้ามาท้าทายได้	 (ถวิลวดี	 บุรีกุล,	 2546:	 1)	 หรือไม่สามารถอ�านวยประโยชน์ให้กับประชาชนได้

อย่างเต็มที่ตามวัตถุประสงค์ขององค์การภาครัฐที่ได้วางไว้	ซึ่งแม้ว่าตลอด	2	ทศวรรษที่ผ่านมานับจาก

ประเทศไทยมไีด้การปฏิรปูระบบราชการมาอย่างต่อเน่ือง	โดยการน�านวตักรรมการบรหิารจดัการใหม่	ๆ 	

มาใช้ในการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐ	 แต่ปัญหาต่าง	 ๆ	 ยังคงสะสม	 และส่งผลกระทบ

การบริหารภาครัฐอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	(สมชาย	น้อยฉ�่า,	นิคม	เจียรจินดา	และชัชวลิต	เลาหวิเชียร,	

2559:	 38)	 โดยสภาพการณ์การด�าเนินงานและบริหารจัดการภาครัฐของประเทศไทย	 กลับพบว่า	

ยังขาดการบูรณาการ	 ขาดความต่อเนื่อง	 มีประสิทธิภาพต�่า	 ขาดความโปร่งใส	 ขาดความรับผิดชอบ

และขาดธรรมาภิบาล	(คณะกรรมยุทธศาสตร์ชาติ	พ.ศ.	2560,	2561:	54-56)	ซ่ึงสอดคล้องกบัข้อมลู

เชิงประจักษ์เกี่ยวกับปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐก็ยังคงปรากฏในระดับสูง	 เช่น	

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	 (ITA)	 ประจ�าปี	

พ.ศ.	2560	โดยพบว่า	มีส่วนราชการระดับกรมที่มีค่าคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนิน

งานไม่ผ่านเกณฑ์เป็นจ�านวนมากถึง	35	หน่วยงาน	(ITA	<	80	คะแนน	=	ไม่ผ่านเกณฑ์)	คิดเป็น

ร้อยละ	23.81	ของส่วนราชการระดับกรมทั้งหมดจ�านวน	147	หน่วยงาน	(ส�านักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ,	 2560)	 นอกจากนี้จากผลการส�ารวจ	 ดัชนีสถานการณ์

คอร์รัปชันไทย	 พ.ศ.	 2561	 (Corruption	 Situation	 Index	 :	 CSI)	 ยังพบว่า	 ดัชนีปัญหาและ

ความรุนแรงการคอร์รัปชันของภาครัฐ	มีการปรับตัวขึ้นมากกว่าปีที่แล้ว	5	จุด	เป็น	48	จุด	แสดงถึง

การละเลยหลกัธรรมาภิบาลในบางหน่วยงานขององค์การภาครฐั	(ส�านักงานคณะกรรมการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ,	2560)

	 จากสภาพการณ์ดังกล่าวข้างต้น	องค์การภาครัฐจึงจ�าเป็นต้องมีการปรับปรุงการบริหารจัดการ	

โดยให้ความส�าคัญกับการด�าเนินกิจกรรมและ	ยึดมั่นในธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ	อันประกอบ

ไปด้วย	หลักนิติธรรม	หลักคุณธรรม	หลักความโปร่งใส	หลักการมีส่วนร่วม	หลักความรับผิด	และ
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หลกัความคุ้มค่า	(ระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการสร้างระบบบรหิารกจิการบ้านเมอืงและสงัคม

ทีดี่	พ.ศ.	2542,	2542	:	26-27)	ซ่ึงคณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาติ	(2560:	10)	ได้ก�าหนดยทุธศาสตร์

ด้านการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจัดการภาครฐัไว้ในยทุธศาสตร์ชาติ	(	พ.ศ.	2561-2580)	

ประเด็นท่ี	 6	 ซ่ึงมีเป้าหมายส�าคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐให้มีความทันสมัย	 มีขนาดที่เหมาะสม

มวีฒันธรรมการท�างานทีมุ่ง่ผลสมัฤทธิ	์มุง่ผลประโยชน์ส่วนรวม	ตอบสนองความต้องการของประชาชน

ได้อย่างสะดวก	 รวดเร็ว	 และมีการใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นกรอบในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้มี

ความโปร่งใส	ปลอดจากกการทจุรติและประพฤติมชิอบ	(ราชกิจจานุเบกษา,	2561	:	1-5)	จึงเป็นการจ�า

เป็นและความส�าคัญทีจ่ะต้องมกีารวิจยัเรือ่ง	การขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาติภายใต้หลกัธรรมาภิบาลของ

องค์การภาครัฐตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส	 เพื่อน�าไปสู่ความเข้าใจถึงสภาพปัจจุบัน

ในการด�าเนินงารตามยุทธศาสตร์ชาติ	 (พ.ศ.	 2561-2580)	 ตลอดจนการเข้าใจถึงปัจจัยต่าง	 ๆ	 ที่มี

อิทธิพลฯ	 เพื่อน�าไปสู่การก�าหนดแนวทางแห่งความส�าเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติภายใต้

หลักธรรมาภิบาลขององค์การภาครัฐตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การภาครัฐ

ไทยต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1.	เพือ่ศึกษาระดับปัจจัยทีม่อิีทธพิลต่อการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาติภายใต้หลกัธรรมาภิบาล

ขององค์การภาครัฐตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

	 2.	เพือ่ศึกษาระดับการขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์ชาติภายใต้หลกัธรรมาภิบาลขององค์การภาครฐั

ตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

	 3.	เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติภายใต้หลักธรรมาภิบาลของ

องค์การภาครัฐตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ขอบเขตของการวิจัย

 เน้ือหา	 ได้แก่	 1)	 ระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติภายใต้หลัก

ธรรมาภิบาลขององค์การภาครัฐตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส	 2)	 ระดับการขับเคลื่อน

ยทุธศาสตร์ชาติภายใต้หลกัธรรมาภิบาลขององค์การภาครฐัตามการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส	

และ	 3)	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติภายใต้หลักธรรมาภิบาลขององค์การ

ภาครัฐตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส	 โดยศึกษาเฉพาะยุทธศาสตร์ชาติด้านที่	 6	 คือ	

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
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ตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

 ตัวแปร	ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย	1)	ตัวแปรอิสระ	 ได้แก่	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาติ	ซึ่งได้จากสังเคราะห์ได้จากแนวคิด	ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการน�านโยบาย

ไปปฏิบัติ	จ�านวน	12	ปัจจัย	ดังนี้	(1)	ปัจจัยนโยบาย	2)	ปัจจัยการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน	(3)	ปัจจัย

ภารกจิ	(4)	ปัจจัยทรพัยากร	(5)	ปัจจัยการสือ่สารภายนอกองค์การ	(6)	ปัจจัยกลุม่เป้าหมาย	(7)	ปัจจัย

สภาพแวดล้อมภายนอก	(8)	ปัจจัยโครงสร้างองค์การ	(9)	ปัจจัยทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน	(10)	ปัจจัย

เครือข่ายความร่วมมือ	(11)	ปัจจัยค่านิยม/วัฒนธรรม	และ	(12)	ปัจจัยผู้น�า	2)	ตัวแปรตาม	ได้แก่	

การขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์ชาติภายใต้หลกัธรรมาภิบาลขององค์การภาครฐัตามการประเมนิคุณธรรมและ

ความโปร่งใส	จ�านวน	6	องค์ประกอบได้แก่	(1)	นิติธรรม	(2)	คุณธรรม	(3)	ความโปร่งใส	(4)	การมี

ส่วนร่วม	 (5)	ความรับผิด	และ	 (6)	ความคุ้มค่า	ซึ่งได้จากการสังเคราะห์และบูรณาการจากแนวคิด

ยุทธศาสตร์ชาติ	พ.ศ.	2561-2580	และนิยามหลักธรรมาภิบาลต่าง	ๆ 	โดยสามารถน�าไปสู่การก�าหนด

กรอบแนวคิดของการวิจัย	ดังภาพที่	1	ดังนี้

ภาพที่ 1	กรอบแนวคิดการวิจัย

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ชาติภายใต้หลักธรรมาภิบาลขององค์การภาครัฐ

ตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

1)	 ด้านนโยบาย

2)	 ด้านการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน

3)	 ด้านภารกิจ

4)	 ด้านทรัพยากร

5)	 ด้านการสื่อสารภายในองค์การ

6)	 ด้านกลุ่มเป้าหมาย

7)	 ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก

8)	 ด้านโครงสร้างองค์การ

9)	 ด้านทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน

10)	ด้านเครือข่ายความร่วมมือ

11)	ด้านค่านิยม/วัฒนธรรม

12)	ด้านผู้น�า

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติภายใต้

หลักธรรมาภิบาลขององค์การภาครัฐ

ตามการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใส

1)	หลักนิติธรรม

2)	หลักคุณธรรม

3)	หลักความโปร่งใส

4)	หลักการมีส่วนร่วม

5)	หลักความรับผิด

6)	หลักความคุ้มค่า

➡
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วิธีด�าเนินการวิจัย

 หน่วยตัวอย่าง	 หน่วยตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยน้ี	 ได้แก่	 องค์การภาครัฐซ่ึงเป็นส่วนราชการ

ระดับกรมหรือเทียบเท่าที่มีประเด็นความท้าทายเรื่องธรรมาภิบาลในองค์กรจ�านวน	6	หน่วยงาน	โดย

พิจารณาประเด็นความท้าทายเรื่องธรรมาภิบาลจากส่วนราชการระดับกรมท่ีมีค่าคะแนนคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด�าเนนิงานในปี	2560	ไม่ผ่านเกณฑ์	และหน่วยงานทีผ่่านเกณฑ์ธรรมาภิบาล	จ�านวน	

147	 หน่วยงาน	 (ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ,	 2561)	 โดย

ท�าการสุ่มอย่างง่าย	(Simple	Random	Sampling)	ด้วยการจับสลากรายชื่อองค์การภาครัฐระดับกรม

ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจ�านวน	3	หน่วยงาน	และกรมที่ผ่านเกณฑ์	 3	หน่วยงาน	 เพื่อเลือกตัวแทน

หน่วยตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้	 โดยผลการจับสลากรายช่ือองค์การภาครัฐ	 ได้รายช่ือองค์การภาครัฐ	

ดังนี้		

	 1)	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 (ITA	=	79.02;	ไม่ผ่านเกณฑ์)	

	 2)	กรมกิจการผู้สูงอายุ		 (ITA	=	73.89;	ไม่ผ่านเกณฑ์)

	 3)	กรมการท่องเที่ยว		 (ITA	=	73.85;	ไม่ผ่านเกณฑ์)

	 4)	กรมบังคับคดี		 (ITA	=	96.08;	ผ่านเกณฑ์)

	 5)	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 (ITA	=	90.00;	ผ่านเกณฑ์)	

	 6)	กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 (ITA	=	92.13;	ผ่านเกณฑ์)

 ประชากร	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยน้ี	 ประกอบด้วยบุคลากรสังกัดองค์การภาครัฐระดับ

กรมที่มีประเด็นความท้าทายเรื่องธรรมาภิบาลในองค์การ	ได้แก่	1)	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	

2)	 กรมกิจการผู้สูงอายุ	 3)	 กรมการท่องเที่ยว	 4)	 กรมบังคับคดี	 5)	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	

6)	กรมส่งเสรมิคุรภาพสิง่แวดล้อม	รวมจ�านวนทัง้สิน้	5,113	คน	(ส�านักงาน	ก.พ.,	2560	:	61-62,	70)

 กลุ่มตัวอย่าง	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้	 ได้แก่	 บุคลากรสังกัดองค์การภาครัฐระดับ

กรมท่ีมปีระเด็นความท้าทายเรือ่งธรรมาภิบาลในองค์การ	โดยก�าหนดขนาดตัวอย่างโดยการใช้โปรแกรม

ค�านวณกลุ่มตัวอย่าง	G*Power	(Faul,	F.,	Erdfelder,	E.,	Lang,	A.-G.	and	Buchner,	A.,	2007)	

โดยการก�าหนด	Predictors	=	11,	Effect	size	=	0.085	และค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ	0.05	ที่

ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ	95	ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวนทั้งสิ้น	306	ตัวอย่าง	ดังตารางที่	1	ดังนี้
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ตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ตารางที่ 1	การค�านวณกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้โปรแกรม	G*Power	3.1.9.2

G*Power 3.1.9.2

F tests -	Linear	multiple	regression	:	Fixed	model,	R
2
	deviation	from	zero

Analysis :	A	priori:	Compute	required	sample	size

Input	:

	 Effect	size	f
2
		 =	 0.085

	 α err	prob	 =	 0.050

	 Power	(1-β	err	prob)	 =	 0.950

	 Number	of	predictors	 =	 12

Output :

 Noncentrality parameter λ =	 26.010

	 Critical	F		 =	 1.8212993

	 Numerator	df		 =	 11

	 Denominator	df		 =	 294

	 Total	sample	size		 =	 612

	 Actual	poer		 =	 0.950

G*Power	3.1.9.2	Copyright	©	1992-2014

	 จากตารางที่	1	การก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้โปรแกรม	G*Power	ซึ่งก�าหนด

ค่าขนาดอิทธิพลขนาดเล็ก	 (.085)	 และก�าหนดจ�านวนตัวแปรพยากรณ์เท่ากับ	 12	 ตัวแปร	 พบว่า

มีค่าความเช่ือมั่นที่แท้จริงเท่ากับ	 .95	 และได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเท่ากับ	 612	 คน	 จากน้ัน

ผู้วิจัยท�าการสุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิอย่างไม่เป็นสัดส่วนจ�าแนกตามหน่วยงาน

ภาครัฐของการวิจัยครั้งนี้	ได้กลุ่มตัวอย่างดังรายละเอียดในตารางที่	2	ดังนี้

ตารางที่ 2	การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิอย่างไม่เป็นสัดส่วน

หน่วยงาน/องค์การภาครัฐ ประชากร (N) กลุ่มตัวอย่าง (n)

1.	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 3,135 102

2.	กรมกิจการผู้สูงอายุ 139 102

3.	กรมการท่องเที่ยว

4.	กรมบังคับคดี	

5.	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	

6.	กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

142

1,067

380

250

102

102

102

102

รวม 5,113 612
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	 โดยในการแบ่งช้ันภูมินี้	 ผู้วิจัยได้เลือกใช้การแบ่งช้ันภูมิแบบไม่เป็นสัดส่วน	 โดยก�าหนดให้

กลุม่ตัวอย่างในแต่ละช้ันภูมมิขีนาดเท่า	ๆ 	กัน	เพือ่ป้องกนัความแปรปรวนทีจ่ะเกดิขึน้จากความแตกต่าง

ของจ�านวนกลุ่มตัวอย่างซ่ึงมีขนาดต่างกันมาก	 จนส่งผลให้การประมาณค่าความคลาดเคลื่อนของ

พารามิเตอร์เกิดความคลาดเคลื่อนมากกว่าที่ควรจะเป็น	 และไม่มีความคงที่ในทุก	 ๆ	 ค่าการสังเกต

ดังนัน้เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกล่าว	เมือ่จ�านวนประชากรในแต่ละช้ันภูมหิรอืแต่ละกลุม่มจี�านวนทีแ่ตกต่าง

กันมากตั้งแต่	ร้อยละ	50	ขึ้นไป	จึงควรก�าหนดให้จ�านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละชั้นภูมิหรือแต่ละกลุ่ม

มจี�านวนเท่าๆ	กนัเพือ่ป้องกนัค่าความคลาดเคลือ่นของพารามเิตอร์ทีเ่กดิจากความแปรปรวนของกลุม่

ตัวอย่างที่มีขนาดต่างกันมากเกินไปนั่นเอง	(Hair,	Black,	Babin,	and	Anderson,	2010)	โดยหลัง

จากการก�าหนดขนาดตัวอย่างและวธิกีารสุม่ตัวอย่างแล้ว	ผู้วจัิยใช้วธิกีารสุม่แบบบังเอิญ	(Accidental	

Sampling)	จากผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีความเต็มในการตอบแบบสอบถามของแต่ละกรมจนครบตามจ�านวน

กลุ่มตัวอย่างที่ได้ก�าหนดไว้

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 ลักษณะทั่วไปของเครื่องมือการวิจัย ดังตารางที่	3	ดังนี้

ตารางที่ 3	แสดงการสรุปลักษณะโดยทั่วไปของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ข้อมูลตอนที่ ประเภท/ลักษณะเครื่องมือ จ�านวน ที่มาข้อค�าถาม

1	ข้อมูลทั่วไปกลุ่มตัวอย่าง
	แบบเลือกตอบรายการ/

ค�าถามแบบปลายเปิด	

4	

ข้อ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2	ปัจจัยที่มีอิทธิพลฯ แบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ

[มากที่สุด	=	5,	มาก	=	4,	ปานกลาง	=	3,	

น้อย	=	2,	น้อยที่สุด	=	1]

55

ข้อ
นิยามศัพท์เฉพาะ

3	การขับเคลื่อนฯ แบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ

[มากที่สุด	=	5,	มาก	=	4,	ปานกลาง	=	3,	

น้อย	=	2,	น้อยที่สุด	=	1]

68	

ข้อ นิยามศัพท์เฉพาะ

 การหาคุณภาพของเคร่ืองมือการวิจัย ประกอบด้วย	 1)	 การประเมินความสอดคล้องของ

รายการค�าถามด้วยวิธีการหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา	(IOC)	โดยผู้เชี่ยวชาญ	จ�านวน	5	คน	ซึ่งพบว่า

มีค่า	 IOC	 ระหว่าง	 .80-1.00	 ในทุกข้อค�าถาม	 และ	 2)	 การวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นด้วยแบบ

สัมประสิทธิ์	α	ของ	Cronbach	โดยพบว่า	(1)	เครื่องมือทั้งฉบับมีค่าสัมประสิทธิ์	α	ของ	Cronbach	
เท่ากับ	 .99	(2)	 เครื่องมือตอนที่	2	มีค่าสัมประสิทธิ์	α	 เท่ากับ	 .98	(3)	 เครื่องมือตอนที่	3	มีค่า
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ตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

สัมประสิทธิ์	α	 เท่ากับ	 .99	 และ	 (4)	 ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือในรายข้อ	 (Item	Reliability)	
อยู่ระหว่าง	.21-.77

การวิเคราะห์ข้อมูล 

	 1)	การวิเคราะห์ระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลฯ	และระดับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ	สามารถ

แปลความหมาย	จากค่าเฉลี่ยของคะแนนดังตารางที่	4

ตารางที่ 4	เกณฑ์การแปลความหมายระดับระดับปัจจัยฯ/การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ

ช่วงค่าเฉลี่ย  การแปลความหมายระดับปัจจัยฯ/การด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ

4.21	-	5.00 ปัจจัยที่มีอิทธิพลฯ	/การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ	อยู่ในระดับมากที่สุด

3.41	-	4.20 ปัจจัยที่มีอิทธิพลฯ	/การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ	อยู่ในระดับมาก

2.61	-	3.40 ปัจจัยที่มีอิทธิพลฯ	/การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ	อยู่ในระดับปานกลาง

1.81	-	2.60 ปัจจัยที่มีอิทธิพลฯ	/การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ	อยู่ในระดับน้อย

1.00	-	1.80 ปัจจัยที่มีอิทธิพลฯ	/การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ	อยู่ในระดับน้อยที่สุด

	 2)	การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่ออธิบายถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ

มีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรง	(MLRA)	โดยใช้

การวิเคราะห์แบบ	Enter	method	ซึ่งมีสมการในรูปคะแนนดิบ	และคะแนนมาตรฐาน	ดังนี้	
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สรุปผลการวิจัย

 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของกลุม่ตัวอย่าง กลุม่ตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจ�านวน	612	

ตัวอย่าง	สงักดัหน่วยงานกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่	สงักดักองพฒันาบรกิารท่องเทีย่ว	สงักดักรม

บังคับคดี	 สังกัดกรมพัฒนาธุรกิจ	 สังกัดกองพัฒนาบริการท่องเที่ยว	 และสังกัดกรมส่งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม	โดยมีค่าความถี่เท่ากับหน่วยงานละ	102	คน	คิดเป็นร้อยละ	16.65	ส่วนใหญ่มีต�าแหน่ง

เป็นข้าราชการ	โดยมีค่าความถี่เท่ากับ	282	คน	คิดเป็นร้อยละ	46.08	ส่วนใหญ่มีประเภทต�าแหน่ง

วิชาการ	โดยมีค่าความถี่เท่ากับ	410	คน	คิดเป็นร้อยละ	67.00	ส่วนใหญ่มีระดับต�าแหน่งปฏิบัติการ	

โดยมีค่าความถี่เท่ากับ	256	คน	คิดเป็นร้อยละ	42.00	ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท�างานระหว่าง	1-5	ปี
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โดยมีค่าความถี่เท่ากับ	 244	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 40.00	 ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวมีค่าความเบ้	 และ

ความโด่งระหว่าง	± 2	ซึ่งแสดงการแจกแจงที่เป็นปกติ

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติภายใต้

หลกัธรรมาภบิาลขององค์การภาครฐัฯ พบว่า	ระดับปัจจยัทีม่อิีทธพิลต่อการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาติ

ภายใต้หลักธรรมาภิบาลฯ	โดยรวม	มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.64	เมื่อจ�าแนกเป็น

รายปัจจยั	พบว่า	ระดับปัจจยัทีม่อิีทธพิลต่อการด�าเนนิงานตามยทุธศาสตร์ชาติภายใต้หลกัธรรมาภิบาล

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากจ�านวนทั้ง	 12	 ปัจจัย	 โดยเรียงล�าดับปัจจัยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้	 ปัจจัย

ด้านผู้น�า	มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.95	รองลงมาตามล�าดับได้แก่	ปัจจัยด้านโครงสร้าง

องค์การ	มค่ีาเฉลีย่เท่ากับ	3.90	ปัจจัยด้านนโยบาย	มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั	3.86	ปัจจัยด้านค่านยิม/วฒันธรรม	

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.81	ปัจจัยด้านทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.74	ปัจจัยด้านภารกิจ	

มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั	3.74	ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอก	มค่ีาเฉลีย่เท่ากับ	3.72	ปัจจัยด้านเครอืข่าย

ความร่วมมือ	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.71	 ปัจจัยการสื่อสารระหว่างหน่วยงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.69

ปัจจัยด้านกลุม่เป้าหมาย	มค่ีาเฉลีย่เท่ากับ	3.57	ปัจจัยด้านการสือ่สารภายในองค์การ	มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั	

3.51	และสุดท้ายได้แก่	ปัจจัยด้านทรัพยากรมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.48	ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวมีค่าความเบ้	

และความโด่งระหว่าง	+2	ซึ่งแสดงการแจกแจงที่เป็นปกติดังแสดงในตารางที่	5	

ตารางที่ 5	ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติภายใต้หลักธรรมาภิบาล

	 ขององค์การภาครัฐฯ	โดยรวม	และในรายปัจจัย

 ระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลฯ  X S.D.  แปลผล γ1  γ2  

ปัจจัยด้านนโยบาย	 3.86	 .71	 มาก	 -.51	 .69

ปัจจัยการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน	 3.69	 .80	 มาก	 -.37	 1.12

ปัจจัยด้านภารกิจ	 3.74	 .76	 มาก	 -1.04	 1.33

ปัจจัยด้านทรัพยากร	 3.48	 .79	 มาก	 -.50	 .28

ปัจจัยการสื่อสารในองค์การ				 3.51	 .77	 มาก	 -.18	 .24

ปัจจัยด้านกลุ่มเป้าหมาย								 3.57	 .78	 มาก	 -.21	 .29

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก	 3.72	 .81	 มาก	 -.68	 .46

ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ			 3.90	 .88	 มาก	 1.03	 1.61

ปัจจัยทัศนคติผู้ปฏิบัติงาน					 3.74	 .76	 มาก	 -.80	 1.67

ปัจจัยเครือข่ายความร่วมมือ	 3.71	 .91		 มาก	 1.82	 .40

ปัจจัยค่านิยม/วัฒนธรรม		 3.81	 .74	 มาก	 -.92		 1.02			

ปัจจัยด้านผู้น�า	 3.95	 .82	 มาก	 -1.08	 1.13

ปัจจัยที่มีอิทธิพลฯ โดยรวม 3.64 .64 มาก .31 .70
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ตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติภายใต้หลักธรรมาภิบาลของ

องค์การภาครัฐฯ พบว่า	ระดับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติภายใต้หลักธรรมาภิบาลฯ	โดยรวมมีค่า

เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.86	เมื่อจ�าแนกเป็นรายองค์ประกอบพบว่า	อยู่ในระดับ

มากทั้ง	6	องค์ประกอบ	โดยเรียงล�าดับองค์ประกอบจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้	องค์ประกอบด้านหลัก

ความรบัผิด	มค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ	โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั	3.90	รองลงมาได้แก่	องค์ประกอบด้านหลกัความ

คุ้มค่า	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.90	องค์ประกอบด้านหลักคุณธรรม	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.88	องค์ประกอบ

ด้านหลักนิติธรรม	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.87	องค์ประกอบด้านหลักความโปร่งใส	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.84	

และสุดท้ายได้แก่	 องค์ประกอบด้านหลักการมีส่วนร่วม	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.79	ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าว

มีค่าความเบ้	และความโด่งระหว่าง	+2	ซึ่งแสดงการแจกแจงที่เป็นปกติ	ดังตารางที่	6

ตารางที่ 6	ระดับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติภายใต้หลักธรรมาภิบาลฯ

องค์ประกอบการด�าเนินงานฯ X S.D. แปลผล γ1 γ2

หลักนิติธรรม	 3.87 .62 มาก -.24 .29

หลักคุณธรรม	 3.88 .71 มาก -.25 .40

หลักความโปร่งใส	 3.84 .60 มาก -.03 .89

หลักการมีส่วนร่วม	 3.79 .55 มาก -.96 .33

หลักความรับผิด	 3.90 .47 มาก -.35 .25

หลักความคุ้มค่า	 3.90 .51 มาก .76 .47

การขับเคลื่อนฯ โดยรวม 3.86 .72 มาก -.51 .60

 ผลการวิเคราะห์การถดถอยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติภายใต้

หลักธรรมาภบิาลขององค์การภาครัฐฯ ซ่ึงใช้การวเิคราะห์แบบก�าหนดตัวแปรเข้าไปในสมการทัง้หมด	

(Enter	Method)	พบว่า	1)	ปัจจัยทีน่�ามาศึกษาทัง้	12	ตัวแปร	มคีวามสมัพนัธ์พหคูุณกบัการขบัเคลือ่น

ยทุธศาสตร์ชาติภายใต้หลกัธรรมาภิบาลขององค์การภาครฐัตามการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส	

โดยรวม	เท่ากับ	0.85	(R	=	0.85)	แสดงว่าตัวแปรอิสระทั้ง	12	ตัวแปรรวมกันมีความสัมพันธ์กับ

การด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใต้

หลักธรรมาภิบาลขององค์การภาครัฐโดยรวม	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.01	 โดยมีค่า

ความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงมาก	คือ	ร้อยละ	85	2)	ปัจจัยที่น�ามาศึกษาวิจัยทั้ง	12	ตัวแปรมีอิทธิพล

ต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการผันแปรกับการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านการปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลขององค์การภาครัฐโดยรวมเท่ากับ	 0.72

(R
2
	=	0.72)	แสดงว่าตัวแปรอิสระทั้ง	12	ตัวแปร	สามารถอธิบายการผันแปรหรือการเปลี่ยนแปลง
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การด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใต้

หลักธรรมาภิบาลขององค์การภาครัฐโดยรวมได้อย่างถูกต้องร้อยละ	 72	 3)	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

การด�าเนนิงานตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจัดการภายใต้หลกั

ธรรมาภิบาลขององค์การภาครัฐโดยรวม	อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ	.01	มีจ�านวน	5	ปัจจัย	สอดคล้อง

กบัสมมติฐานของการวจัิยทีต้ั่งไว้	ซ่ึงสามารถเรยีงล�าดับจากตัวแปรทีม่อิีทธพิลต่อการผันแปรในตัวแปร

ตามในแบบคะแนนมาตรฐานมากไปหาน้อย	ได้ดังนี้	(1)	ปัจจัยด้านกลุ่มเป้าหมาย	(X
6
	Beta	=	.30)	

(2)	 ปัจจัยการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน	 (X
2
	Beta	 =	 .21)	 (3)	 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอก

(X
7
	Beta	=	 .18)	(4)	ปัจจัยด้านค่านิยม/วัฒนธรรม	(X

11
	Beta	=	 .18)	และ	(5)	ปัจจัยด้านผู้น�า

(X
12
	Beta	=	.14)	ดังแสดงในตารางที่	7	ดังนี้	

ตารางที่ 7	ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการถดถอยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติภายใต้หลัก

	 ธรรมาภิบาลขององค์การภาครัฐฯ	โดยรวม

Model x
1
 – x

12

Unstandardized Standardized 

t Sig.

b S.E. β (Beta)

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ	

R	=	.85

R
2
	=	.72

R
2

Adj.
	=	.71

a.	Dependent	Variable	=	Ŷ
รวม

Constant .46 .09 - 4.75 .00

X
1

.04 .06 .04 .78 0.44

X
2

.20 .06 .21 3.20 .00
**

X
3

.09 .06 .08 1.60 .11

X
4

.06 .05 .05 1.07 .29

X
5

.07 .07 .07 1.07 .28

X
6

.25 .04 .30 5.57 .00
**

X
7

.16 .04 .19 4.06 .00
**

X
8

.03 .04 .03 .72 .47

X
9

.09 .05 .09 1.86 .06

X
10

.01 .03 .01 .27 .79

X
11

.18 .05 .18 3.45 .00
**

X
12

.13 .03 .14 3.89 .00
**

	 จากตารางที่	7	สามารถอธิบายได้ว่า	เมื่อปัจจัยด้านกลุ่มเป้าหมาย	(X
6
	Beta	=	.30)	มีการ

เปลีย่นไป	1	หน่วย	จะท�าให้การด�าเนนิงานตามยทุธศาสตร์ชาติในด้านการปรบัสมดุลและพฒันาระบบ

การบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลขององค์การภาครัฐโดยรวมเปลี่ยนแปลงไป	 .30	 หน่วย
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◆ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติภายใต้หลักธรรมาภิบาลขององค์การภาครัฐ ◆

ตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในทิศทางเดียวกัน	 ในขณะที่เมื่อปัจจัยการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน	 (X
2
	 Beta	 =	 .21)	 เมื่อมี

การเปลี่ยนไป	1	หน่วย	จะท�าให้การด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านการปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบรหิารจัดการภายใต้หลกัธรรมาภิบาลขององค์การภาครฐัโดยรวมเปลีย่นแปลงไป	.21	หน่วย	

ในทิศทางเดียวกัน	 และเมื่อปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอก	 (X
7
	 Beta	 =	 .19)	 มีการเปลี่ยนไป

1	หน่วย	จะท�าให้การด�าเนนิงานตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิาร

จัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลขององค์การภาครัฐโดยรวมเปลี่ยนแปลงไป	 .19	 หน่วยในทิศทาง

เดียวกัน	ทั้งนี้	จากตารางที่	6	สามารถสร้างสมการถดถอยเชิงเส้นตรงในรูปคะแนนดิบ	และคะแนน

มาตรฐาน	 ได้ดังนี้	 1)	 สมการถดถอยรูปคะแนนดิบ	 (Unstandardized	 Coefficient)	 มีดังนี	้

Ŷ
รวม
	 =	 .46	 +	 (.20X

2
)	 +	 (.25X

6
)	 +	 (.16X

7
)	 +	 (.18X

11
)	 +	 (.13X

12
)	 เมื่อ	Ŷ

รวม
	 และ	

Ẑ
รวม
	 =	 การด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภายใต้หลักธรรมาภิบาลขององค์การภาครัฐโดยรวม	 ในรูปคะแนนดิบ	 (Unstandardized)	 และ

รูปคะแนนมาตรฐาน	(Standardized)	

อภิปรายผล

	 ระดับปัจจยัทีม่อิีทธพิลต่อการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาติภายใต้หลกัธรรมาภิบาลขององค์การ

ภาครัฐตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส	จากผลการวิจัยที่พบว่า	ระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

การด�าเนนิงานตามยุทธศาสตร์ชาติภายใต้หลกัธรรมาภิบาลค่าเฉลีย่อยูใ่นระดับมากจ�านวนทัง้	12	ปัจจัย

นัน้	สามารถอภิปรายได้ดังนี	้1)	บคุลากรของกรมฯ	มคีวามเหน็ว่าผู้บงัคับบญัชามคีวามรูค้วามสามารถ

ในการบรหิารงานเป็นอย่างดี	บคุลากรในกรมฯ	มส่ีวนร่วมในการก�าหนดแนวทางในการปรบัสมดุลและ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ	 ผู้น�ามีวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน	 ดังจะเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงผู้

บริหารของกรมการท่องเที่ยว	ส่งผลให้การด�าเนินงานของกรม	เช่น	การจัดท�ามาตรฐานการท่องเที่ยว

ไม่สามารถเดินต่อได้	อีกทัง้ในด้านความรูค้วามสามารถของผู้บรหิาร	กรมการท่องเทีย่วให้ความเหน็ว่า	

ความรูใ้นงานของผู้บรหิารอาจไม่ส�าคัญเท่าความสามารถในการบรหิารงาน	เช่น	การใช้แรงจูงใจ	เพือ่ให้

ผู้ใต้บังคับบัญชาทุ่มเทท�างานให้	การสร้างบรรยากาศในการท�างาน	การมีนโยบายสับเปลี่ยนหมุนเวียน

การท�างานในหน่วยงานในเวลาที่เหมาะสมไม่เร็วหรือนานเกินไป	 เช่น	 ในช่วงเวลา	 2	 ปี	 เพื่อให้เกิด

ความรอบรู้ในการท�างานและเป็นการท�างานบุคลากรมีความสามารถในการท�างานท่ีหลากหลาย	

2)	 บุคลากรของสามกรมฯ	 มีความเห็นว่า	 กรมฯ	 มีการก�าหนดล�าดับช้ันการบังคับบัญชาที่ชัดเจน

มลีกัษณะโครงสร้างองค์การทีไ่ม่ซับซ้อน	มกีฎระเบียบและข้อบังคับในการปฏิบัติงานเพือ่ให้การด�าเนนิ

การตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการบรรลุเป้าหมาย	 มีการ

ปรบัโครงสร้างเพือ่ท�างานให้ส�าเรจ็ตามยทุธศาสตร์ชาติด้านการปรบัสมดุลพฒันาการบรหิาร	สอดคล้อง

กับแนวคิดของ	Edwards	III	(1980)	ที่กล่าวว่า	โครงสร้างระบบราชการ	(Bureaucratic	Structure)	
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◆ ปิยากร หวังมหาพร อภิญญา ดิสสะมาน ◆

เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการน�านโยบายไปปฏิบัติ	โดยการแบ่งส่วนงานขององค์การและมาตรฐานของ

ระเบียบการปฏิบัติขององค์การอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการประสานงานในการน�านโยบายไปปฏิบัติได	้

โดยสอดคล้องกับผลการศึกษาของ	สุเมธ	 แสงนิ่มนวล	 (2557)	 เรื่องต้นแบบการบริหารจัดการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยซ่ึงพบว่า	 การจัดโครงสร้างองค์การเป็นปัจจัยซ่ึงมีผลต่อ

ความส�าเร็จในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยเช่นกัน	 3)	 บุคลากร

ในกรมทั้ง	 6	 กรม	 มีการตั้งเป้าหมายการท�างานที่ชัดเจน	 บุคลากรสามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย

และเสร็จตามเวลาที่ก�าหนดมีการวางแผนการท�างานเป็นขั้นตอน	 บุคลากรน�าเอาผลการปฏิบัติงาน

มาพัฒนางานตนเองอยู่เสมอ	 บุคลากรปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและเสร็จตามเวลาที่ก�าหนดเสมอ	

บุคลากรเข้าใจทิศทางและกลยุทธ์ของหน่วยงานอย่างชัดเจน	 บุคลากรได้รับข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับ

ผลการปฏิบัติงานของตนเองจากผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ	4)	ทรัพยากรเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้การด�าเนิน

งานตามยทุธศาสตร์ชาติด้านการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจัดการเนือ่งจากเป็นสิง่อ�านวย

ความสะดวกต่อการบริหารนโยบาย	 ทรัพยากรนโยบายอาจรวมถึงเงินและสิ่งเสริมทั้งปวงที่ก�าหนด

ไว้ในแผนงาน	 ทรัพยากรเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมหรือช่วยให้ความสะดวกต่อประสิทธิผลของ

การน�านโยบายไปปฏิบัติ	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	ศิรินันท์	หล่อตระกูล	(2560)	เรื่องรูปแบบการน�า

นโยบายไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	 พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการน�านโยบายไป

ปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	คือ	ปัจจัยความพร้อมด้านบุคลากร	งบประมาณ	วัสดุ

อุปกรณ์	(ทรัพยากร)	

	 ระดับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติภายใต้หลักธรรมาภิบาลขององค์การภาครัฐตามการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส	 จากผลการวิเคราะห์ระดับการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติใน

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลขององค์การภาครัฐที่

พบว่าอยู่ในระดับมาก	 และรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากจ�านวนทั้ง	 6	 ด้าน	 ทั้งนี้เป็นเพราะ

1)	ผู้บริหารของทั้ง	6	กรมฯ	ใช้หลักคุณธรรมในการบริหาร	เช่น	การพิจารณาความดีความชอบโดย

ยึดหลักความสามารถและเป็นธรรม	 และมีการส่งเสริมให้บุคลากรมุ่งเน้นรักษาผลประโยชน์แก่ส่วน

รวม	 ส่งเสริมการพัฒนาของผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับให้มีภาวะผู้น�าและความรับผิดชอบ	 ปฏิบัติงาน

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตผู้บริหารเป็นทั้งผู้น�าทางความรู้และความคิด	2)	บุคลากรปฏิบัติงานให้บริการ

ประชาชนด้วยความเสมอภาค	ผู้บรหิารส่งเสรมิให้หน่วยงานมขีดีสมรรถนะสงูและมคีวามเป็นมอือาชีพ	

ส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับอันตรายจากการทุจริตในภาครัฐ	 สอดคล้องกับการวิจัยเชิง

คุณภาพ	เช่น	ความเห็นของกรมกิจการผู้สูงอายุ	ที่มีการเตรียมความพร้อมด้านการสร้างนวัตกรรมใน

การสร้างวัฒนธรรมสุจริต	โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคุณธรรมและจริยธรรม	และมีศูนย์คุณธรรม	

และจริยธรรม	เพื่อท�าหน้าที่ในการเสริมสร้างข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมให้มีความรู้ความ	เข้าใจ
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◆ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติภายใต้หลักธรรมาภิบาลขององค์การภาครัฐ ◆

ตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

และปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการพลเรือนเพื่อให้การปฏิบัติราชการ	 มีความ

โปร่งใสมีประสิทธิภาพและร่วมสร้างวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานที่มุ่งประโยชน์สุขของประชาชน	และ

การป้องกนัการทจุรติจากทกุภาคส่วนในการกระตุ้นและปลกุจิตส�านกึการเป็นข้าราชการทีดี่	หน้าทีข่อง

ข้าราชการที่ดีเพื่อสร้างองค์กรใสสะอาด	นอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้ง	คณะกรรมการสวัสดิการของกรม	

เพือ่ดูแลเรือ่งสวสัดิการของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีเพือ่สร้างขวัญและก�าลงัใจให้กบัข้าราชการทีป่ฏิบติั

หน้าอย่างซ่ือสัตย์สุจริต	 3)	 มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่และ

หน่วยงานอื่น	การประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงานด้านต่าง	ๆ	

การเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมกันเสนอปัญหาและความต้องการอยูเ่สมอ	การเปิดโอกาสให้ประชาชน

ในพืน้ทีม่ส่ีวนร่วมด�าเนนิการจัดบรกิารสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะต่าง	ๆ 	การสนบัสนุนงบประมาณ

ในการท�ากิจกรรมของประชาชน	 ประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานมีความหลากหลายไม่ใช่

เพยีงกลุม่ใดกลุม่หนึง่เท่านัน้	โดยผลการวจัิยดังกล่าว	สอดคล้องกบัผลการวิจัยของ	ผลการศึกษาของ	

ก�าจร	อ่อนค�า,	รัฐบุรุษ	คุ้มทรัพย์,	รณัน	จุลชาต	และอภิวัฒน์	พลสยม	(2559)	เรื่องปัจจัยที่ส่งผล

ต่อความส�าเร็จกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบลตะเคียน	 อ�าเภอ

ด่านขุนทด	 จังหวัดนครราชสีมา	 ที่พบว่าการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลตะเคียนทั้งโดยรวมและในรายด้านอยู่ในระดับมาก

	 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ขององค์การภาครัฐตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส	 ซ่ึงพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติมีจ�านวน	5	ปัจจัย สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้	ทั้งนี้เป็นเพราะ	1)	ผู้น�า

มีอิทธิพลต่อการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภายใต้หลัก	 ธรรมาภิบาลขององค์การภาครัฐมากที่สุด	 เนื่องจากเป็นผู้ก�าหนดนโยบายต่าง	 ๆ	

ในการด�าเนินงานรวมถึงเป็นศูนย์รวมของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสอดคล้องกับผล

การศึกษาของ	ชยุต	มารยาทตร์	และไชยา	ยิ้มวิไล	(2560)	เรื่องการบริหารจัดการสถานีต�ารวจตาม

หลักธรรมาภิบาลของหัวหน้าสถานีต�ารวจนครบาล	 ที่พบว่าปัจจัยด้านภาวะผู้น�า	 เป็นปัจจัยที่มีผลต่อ

การบริหารจัดการสถานีต�ารวจตามหลักธรรมาภิบาลของหัวหน้าสถานีต�ารวจนครบาล	 2)	 วัฒนธรรม

องค์กรในกรมมีวัฒนธรรมองค์การคือ	 การผู้อาวุโส	 กับพี่น้อง	 เป็นพี่เป็นน้องกัน	 ไม่ถือตัว	 ทุกคน

เท่ากนัท�างานเหมอืนกนั	ปรกึษากนัได้ตลอด	ไม่มกีารปิดก้ันการพบ	ผู้บรหิารเข้าพบได้ตลอด	อีกเรือ่งคือ

การให้ความเคารพการนอบน้อม	ให้เกยีรติกนั	แต่จะส่งเสรมิให้ก�าลงัใจ	ท�าให้บุคลากรมกี�าลงัใจในการ

ท�างาน	พยายามให้ความรู้เรื่องกฎหมายใหม่	ๆ 	สอดคล้องกับผลการศึกษาของ	ฐิติพงศ์	วิชัยสาร	และ	

วนิดา	สุวรรณนิพนธ์	 (2561)	 เรื่องความส�าเร็จในการบริหารราชการส่วนภูมิภาคอย่างยั่งยืน	ซึ่งสรุป

ได้ว่า	กระบวนทศัน์	วฒันธรรม	และค่านยิม	เป็นปัจจัยส�าคัญทีม่อิีทธพิลต่อความส�าเรจ็ของการบรหิาร
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ราชการส่วนภูมิภาคอย่างยั่งยืน	3)	บุคลากรของทั้งหกกรมฯ	ไม่มีการต่อต้านหรือคัดค้านยุทธศาสตร์

ชาติด้านการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจัดการ	กรมฯ	ได้รบัการสนบัสนนุในการปฏิบติังาน/

ด�าเนินงานด้านต่าง	 ๆ	 จากประชาชนและจากผู้ก�าหนดนโยบาย	 4)	 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกมี

ความส�าคัญต่อการขบัเคลือ่นการท�างานให้บรรลผุลส�าเรจ็	โดยเฉพาะการสนับสนุนจากประชาชนผู้รบั

บริการสาธารณะและจากรัฐบาล	การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหรือนโยบายที่ไม่แน่นอนนั้นจึงเป็นอุปสรรค

ที่ส�าคัญต่อการด�าเนินงานของกรม	อีกทั้งกรมฯ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมการท่องเที่ยวและกรมกิจการ

ผู้สูงอายุซ่ึงมีแนวโน้มจะมีภาระงานมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ	 ในขณะที่

สวนทางกับจ�านวนบุคลากร	 ดังนั้น	 การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในการขับเคลื่อนนโยบาย

จึงส�าคัญมาก	 และต้องสร้างกลไกการท�างานที่มีอยู่แล้วให้เข้มแข็งมากขึ้น	 ผลการวิจัยสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ	ศิรินันท์	หล่อตระกูล	(2560)	เรื่องรูปแบบการน�านโยบายไปปฏิบัติขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	 ได้อธิบายถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกในฐานะปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จ

ในการน�านโยบายด้านต่าง	 ๆ	 ไปปฏิบัติ	 โดยได้ก�าหนดขอบเขตของปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกว่า

ประกอบด้วย	ปัจจัยด้านการเมอืง	เศรษฐกิจ	สงัคม	และเทคโนโลย	ีทีส่่งผลต่อการน�านโยบายไปปฏิบติั

ขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ	์และรฐักร	กลิน่อุบล	(2551)	เรือ่งปัจจัยทีม่ผีลต่อความส�าเรจ็

ในการน�านโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต�าบลในภาคกลาง

ซ่ึงได้อธิบายไว้ว่า	 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และการเมือง	 หรือปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกนั้น	

เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จในการน�านโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลในภาคกลาง

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้ 

	 	 1.1	จากผลการวิจยัท่ีพบว่า	หลกัการมส่ีวนร่วม	แม้ว่าค่าเฉลีย่จะอยู่ในระดับสงูแต่น้อยกว่า

ด้านอื่น	ๆ 	ดังนั้น	กรมฯ	จึงควรด�าเนินการให้มากขึ้น	เช่น	การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก

ประชาชนในพืน้ทีแ่ละหน่วยงานอ่ืน	การประชาสมัพนัธ์อย่างทัว่ถงึให้ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการ

ด�าเนินงานด้านต่าง	ๆ 	การเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมกันเสนอปัญหาและความต้องการอยู่เสมอ	การ

เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมด�าเนินการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะต่าง	ๆ	

การสนับสนุนงบประมาณในการท�ากิจกรรมของประชาชน	เพิ่มความหลากหลายของประชาชนในการ

เข้ามามีส่วนร่วมไม่ใช่เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	

	 	 1.2	จากผลการวิจัยที	่พบว่า	ปัจจัยทีม่อิีทธพิลต่อการด�าเนนิงานตามยทุธศาสตร์ชาติในด้าน

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลขององค์การภาครัฐ	 โดย
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ตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

รวมมีจ�านวน	 5	 ปัจจัย	 ได้แก่	 ปัจจัยด้านกลุ่มเป้าหมาย	 ปัจจัยการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน	 ปัจจัย

ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก	ปัจจัยด้านค่านิยม/วัฒนธรรม	และปัจจัยด้านผู้น�า	 โดยพบว่าปัจจัยที่ไม่

สามารถควบคุมได้คือ	 ปัจจัยด้านผู้น�า	 และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอก	 ส�าหรับปัจจัยด้านค่า

นิยม/วัฒนธรรมองค์กรของกรมฯ	พบว่า	มีส่วนผสมของวัฒนธรรมแบบระบบราชการและการท�างาน

แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์	จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยการท�างานเชิงรุกมากขึ้น	โดยสร้างนวัตกรรมการ

ท�างานร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนให้มากขึ้น

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	เนื่องจากการวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาความท้าทายในประเด็นธรรมาภิบาลกับการขับ

เคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมา

ภิบาลเท่านั้น	ดังนั้นจึงควรศึกษาการด�าเนินงานของกระทรวง/กรมในยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น	ๆ	

	 	 2.2	การวิจัยเรื่องนี้เป็นการเลือกกรมส่วนกลางเป็นกลุ่มตัวอย่าง	 จึงควรขยายและเลือก

กลุม่ตัวอย่างจากหน่วยงานในระดับจงัหวัด/อ�าเภอ/ต�าบล	เพือ่ให้ได้สารสนเทศเก่ียวกับปัญหาอุปสรรค

และแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากมุมมองบุคลากรระดับพื้นที่



330

◆ ปิยากร หวังมหาพร อภิญญา ดิสสะมาน ◆

รายการอ้างอิง

ก�าจร	อ่อนค�า,	รัฐบุรุษ	คุ้มทรัพย์,	รณัน	จุลชาต	และอภิวัฒน์	พลสยม.	(2559).	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จกับ

	 การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบลตะเคียน	 อ�าเภอด่านขุนทด	 จังหวัด

	 นครราชสีมา.	วารสารวิชาการสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค,	2(2),	30-41.

โกวิทย์	 กังสนันท์.	 (2552).	 ธรรมาภิบาลภาครัฐ	 :	 รากฐานและความท้าทายต่อรัฐบาลไทย.	 วารสารสถาบัน

	 พระปกเกล้า,	7(1),	27-47.

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ.	(2561).	ยุทธศาสตร์ชาติ	(พ.ศ.	2561-2580).	กรุงเทพฯ:	ส�านักงานคณะกรรมการ

	 พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

ชยุต	มารยาทตร์	และไชยา	ยิ้มวิไล.	(2560).	การบริหารจัดการสถานีต�ารวจตามหลักธรรมาภิบาลของหัวหน้าสถานี

	 ต�ารวจนครบาล.	วารสารการบริหารปกครอง,	6(1),	447-465.

ฐิติพงศ์	 วิชัยสาร	 และวนิดา	 สุวรรณนิพนธ์.	 (2561).	 ความส�าเร็จในการบริหารราชการส่วนภูมิภาคอย่างยั่งยืน.

 วารสารวิชาการสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์,	8(2),	238-248.

ถวิลวดี	บุรีกุล.	(2546).	ธรรมาภิบาล	:	หลักการเพื่อการบริหารรัฐกิจแนวใหม่.	วารสารสถาบันพระปกเกล้า,	1(2),	

	 1-18.

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	พ.ศ.	2546.	(2546,	9	ตุลาคม).	ราชกิจ

	 จานุเบกษา.	เล่ม	120	ตอนที่	100	ก,	หน้า	1-16.

ยุทธศาสตร์ชาติ	(พ.ศ.	2561-2580).	(2561,	13	ตุลาคม).	ราชกิจจานุเบกษา.	เล่ม	135	ตอนที่	82	ก,	หน้า	1-71.

ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี	 พ.ศ.	 2542	 (2542,	 10	

	 สิงหาคม).	ราชกิจจานุเบกษา.	เล่ม	116	ตอนที่	63	ง,	หน้า	24-31.

รัฐกร	 กลิ่นอุบล.	 (2551).	 ปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จในการน�านโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีไปปฏิบัติ:	

	 กรณีศึกษาองค์การบรหิารส่วนต�าบลในภาคกลาง.	ปรญิญานพินธ์รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ	สาขาวิชา

	 นโยบายสาธารณะ	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ศิรนินัท์	หล่อตระกลู.	(2560).	รปูแบบการน�านโยบายไปปฏิบติัขององค์การบรหิารส่วนจังหวดักาฬสนิธุ.์ วทิยานพินธ์

	 รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต	สาขารัฐประศาสนศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

สมชาย	น้อยฉ�่า,	นิคม	เจียรจินดา	และชัชวลิต	เลาหวิเชียร.	(2559).	ธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลในการบริหารงาน

	 ตามหลกัการประเมนิแห่งดุลยภาพของเทศบาลนครเจ้าพระยาสรุศักด์ิ	อ�าเภอศรรีาชา	จังหวดัชลบรุ.ี	วารสาร

	 เกษมบัณฑิต,	17(2),	38-47.

สาธิต	วงศ์อนันต์นนท์.	 (2556).	ยุทธศาสตร์ประเทศไทย	(Thailand’s	Country	Strategy).	กรุงเทพฯ:	ส�านัก

	 วิชาการส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.	(2560).	ก�าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน	2559.	กรุงเทพฯ:	ส�านักงาน

	 พัฒนาระบบจ�าแนกต�าแหน่งและค่าตอบแทน,	ส�านักงาน	ก.พ.

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ.	(2560).	คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

	 การทจุรติในภาครฐัประกาศผลการจดัอันดับ	ITA	2560.	สบืค้นจาก	http://www.pacc.go.th/index.php/	

	 home/view_content/45/2718	[2561,	10	ธันวาคม	2561].	



331

◆ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติภายใต้หลักธรรมาภิบาลขององค์การภาครัฐ ◆

ตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.	(2560).	ร่างยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	พ.ศ.	2560-2579	

	 (ฉบับเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ).	สืบค้นได้จาก	http://www.thaigov.go.th/	[2561,	10	ธันวาคม]

สุเมธ	แสงนิ่มนวล.	(2557).	ต้นแบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย.	วิทยานิพนธ์

	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการ	มหาวิทยาลัยสยาม.

Edwards,	G.	C.	(1980).	Implementing Public Policy.	Washington,	DC:	Congressional	Quarterly	Press.

Faul,	F.,	Erdfelder,	E.,	Lang,	A.-G.	and	Buchner,	A.	(2007).	G*Power	3:	A	Flexible	Statistical	Power	

	 Analysis	Program	for	the	Social,	Behavioral,	and	Biomedical	Sciences.	Behavior Research 

 Methods,	39	(3),	175-191.

Hair,	J.	F.,	Black,	W.	C.,	Babin,	B.	J.	and	Anderson,	R.	E.	(2010).	Multivariate Data Analysis.	(7
th	

 
ed).	United	States	of	America:	Pearson	New	International	Edition.


