
 
 

การปฏิบัติงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในบริบทระบบราชการ 4.0* 
กรณีศึกษา : การปฏิบัติงานของส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ 

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมทุรปราการ 
Performance of local administrative organizations in the context of the 
bureaucratic system 4.0 : A case study of the office of the permanent 

secretary of Nongpruesubdistrict Administrative Organization, 
BangPhli District, Samutprakan Province 

 
                                                           กัญญาพัชร  อยู่สบาย** 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา  แนวทางการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทาง ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองปรือ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) เป็นข้าราชการและบุคลากรของส านักปลัด โดย
พิจารณาจากคุณสมบัติ จ านวน 10 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
ผลการวิจัยพบว่าแนวทางการปฏิบัติงานของส านักปลัด เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 10 หลักการ 
และสอดคล้องกับแนวคิดระบบราชการ 4.0 ส่วนปัญหาและอุปสรรค คือ 1) บุคลากรยังขาดความรู้
ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล และหลักของระบบราชการ 4.0 2) บุคลากรยังยึดติดกับวัฒนธรรม
แบบเก่า ไม่เปิดรับกระบวนการท างานแบบใหม่ๆ  ทั้งนี้มีแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค คือ 1) 
ควรจัดให้มีการอบรบให้ความรู้กับบุคลากรพร้อมทั้งปรับทัศนคติในการท างาน 2) ควรมีการติดตามผล
การปฏิบัติงานเพ่ือน าปัญหาที่ได้รับมาปรับปรุงให้ดีขึ้น 3) ต้องมีการจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ ให้พร้อมต่อ
การพัฒนาการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1) ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในระเบียบ 
กรอบการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างจริงจังและเป็นไปในแนวเดียวกันทั้งระบบ 2) ควร
มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัยเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
และต่อยอดการศึกษาวิจัยในปัจจัยการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิ
บาลในบริบทระบบราชการ 4.0 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การต่อไป 
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บทน า 

 ในปัจจุบัน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (2560) นับเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20ของ
ประเทศไทยมาตรา 65 ก าหนดให้ “รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการ
กันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย” ซึ่งเรียกว่า แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2561-2580) ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยังยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” และมีคติพจน์ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” มีผลผูกพันให้การ
ด าเนินการใดๆ ของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การจัดท าแผน
บริหารราชการแผ่นดิน การจัดท าแผนการปฏิบัติราชการ รวมถึงการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ฯลฯ ต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติด้วยซึ่งรัฐบาลมีนโยบายที่จะใช้โมเดลการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาประเทศไปสู่ความม่ันคง มั่งคั่ง ยังยืน ที่รู้จักกันว่า ไทย
แลนด์ 4.0 โดยระบบราชการต้องมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือให้สอดรับและส่งเสริมไทยแลนด์ 4.0 จึงต้องมี
การปฏิรูประบบราชการและข้าราชการเพื่อเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสอดคล้องกับ
การบริหารประเทศ ภาครัฐและระบบราชการ ต้องท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี มีการวางระบบและวิธีการท างานใหม่ เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจ เป็นที่
พ่ึงของประชาชนได้อย่างแท้จริง  

 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.ร.)(2560) ส่งเสริมให้ระบบราชการ
ไทย น าหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งได้มีการปรับปรุงหลักการให้เข้าใจง่าย 
ท าให้ได้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (GG Framework) ซึ่งประกอบด้วย 4 
หลักการส าคัญ และ 10หลักการย่อย ดังนี้ 
 1) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ประกอบด้วย 
  - หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด เกิดผลิตภาพที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ทั้งนี้ต้องมีการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่ออ านวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจน
ยกเลิกภารกิจที่ล้าสมัยและไม่มีความจ าเป็น 
  - หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมีวิสัยทัศน์เชิง
ยุทธศาสตร์ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ตาม
พันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ  
  - การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการ
ได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ 
รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง /ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม 
 2. ค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) ประกอบด้วย 
   - ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) หมายถึง ในการปฏิบัติ
ราชการต้องสามารถตอบค าถามและชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย รวมทั้งต้องมีการจัดวางระบบการรายงาน
ความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ต่อสาธารณะเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ
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และการให้คุณให้โทษ ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขปรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ 
ที่อาจจะเกิดขึ้น 
  - หลักเปิดเผย / โปรงใส (Transparency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและเชื่อถือได้ให้
ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไป
โดยง่าย 
  - หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้อ านาจของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและค านึงถึง
สิทธิเสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่างๆ 
  - ความเสมอภาค (Equity) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
ไม่มีการแบ่งแยกด้านเพศ ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม และอ่ืนๆ อีกทั้งยังต้อง
ค านึงถึงโอกาสความเท่าเทียมกันของการเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสในสังคม
ด้วย 
 3. ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบด้วย 
   - หลักการมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/Consensus 
Oriented) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปิดให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ ประเด็นที่
ส าคัญที่เก่ียวข้องร่วมคิดแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการด าเนินงานและร่วม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ต้องมีความพยายามในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างกลุ่มผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อ
คัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นส าคัญ 
  - หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการควรมี
การมอบอ านาจและกระจายอ านาจความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการโอนถ่ายบทบาทและภารกิจให้แก่องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคส่วนอื่นๆในสังคม 
 4. ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) ประกอบด้วย 
  -  คุณธรรม/ จริยธรรม (Morality2Ethics) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมี
จิตส านึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรมและตรงตามความ
คาดหวังของสังคม รวมทั้งยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

 และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ม.ป.ป.) กล่าวว่า เพื่อรองรับต่อ
ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ภาครัฐและเอกชนต้องท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชนเป็นหลัก (Better Governance, Happier Citizens) หมายความว่า ระบบราชการไทย
ต้องปฏิรูปครั้งใหญ่ เพื่อให้เป็นที่ไว้วางใจและเป็นที่พ่ึงของประชาชนได้อย่างแท้จริง จึงได้เสนอว่า 
องค์ประกอบระบบราชการ 4.0 มีแนวทางการปฏิบัติ 3 หลัก ดังนี้ 
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1) ภาครัฐที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open and Connected Government) สรุปลกัษณะส าคัญ
ได้ดังนี้ 

 - การท างานต้องเปิดเผยและโปรงใส โดยบุคคลภายนอก  เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทาง 
 ราชการได้ มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน สามารถเข้ามาตรวจสอบการท างานได้ 
- เปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่นๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมเข้ามีส่วนร่วม 
- โอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองไปให้ภาคส่วนอื่นด าเนินการแทน 

 - จัดโครงสร้างให้สอดรับกับการท างานแนวระนาบ ในลักษณะเครือข่ายมากกว่าสาย การ 
 บังคับบัญชาในแนวดิ่ง  
 - เชื่อมโยงการท างานราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้มี เอกภาพ 
 และสอดรับประสานกัน 
2) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง การบริการและเข้าถึงความต้องการในระดับปัจเจก สรุป 
ลักษณะส าคัญ ได้ดังนี้  

- ท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า ตั้งค าถามกับตนเองเสมอว่าประชาชนจะได้อะไร 
-  มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาให้ประชาชน 
- ให้บริการเชิงรุก ตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยไม่ต้องรอให้เข้ามาติดต่อหรือ 
ร้องขอ 
- ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐในการจัดการบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของ
ประชาชน 
- ใช้ระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดการบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการประชาชน 

3) ภาครัฐอัจฉริยะ – มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย สรุปลักษณะส าคัญได้ดังนี้ 
- ต้องท างานอย่างเตรียมการไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
- สร้างนวัตกรรมหรือมีความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชา เพื่อ  
ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลา 
- เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง ปรับตัวให้เป็นส านักงานท่ีทันสมัย 
- ท าให้ข้าราชการมีความผูกพันต่อการปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับบทบาทของตนเอง 
จากสถานการณ์ในปัจจุบันองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประสบปัญหาอาทิเช่น ปัญหาการ

ทุจริตคอรัปชั่น ปัญหาการแข่งขันการเลือกตั้ง การที่บุคลากรขาดคุณภาพในการปฏิบัติงาน การน า
หลักธรรมาภิบาลและระบบราชการ 4.0 มาใช้ในการปฏิบัติงานท าให้องค์การสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อีกท้ังยังเป็นกลไกในการควบคุมติดตามและตรวจสอบ โดยมีประชาชน
หรือองค์การภายนอกมีส่วนร่วม ทั้งนี้เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่การปฏิบัติราชการ เพราะ
การสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในองค์การเป็นการสร้างส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยค านึงถึง
ผู้เกี่ยวขอ้งที่จะได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจะเก่ียวข้องกับประชาชน
โดยตรง 

 ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ จึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาวิธีการปฏิบัติงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในบริบทระบบราชการ 4.0 ซึ่งมีหลักธรรมาภิ
บาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นรากฐานการปฏิบัติงาน และน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
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ทั้งแนวทางปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆเพ่ือน าผลการศึกษา
ไปประยุกต์ใช้และพัฒนาการปฏิบัติงานในอนาคตต่อไป 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

การวิจัยการปฏิบัติงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในบริบทระบบราชการ 4.0 
กรณีศึกษา : การปฏิบัติงานของส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษา  
 1. แนวทางการปฏิบัติงานของส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ 
 2. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ 
 3. แนวทาง ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองปรือ 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการด าเนินการวิจัย 2 วิธี ดังนี้  
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูล
จากเอกสารทั่วไป ต ารา บทความทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ หนังสือ กฎ ระเบียบข้อบังคับ 
พระราชบัญญัติ รวมทั้งได้สืบค้นจาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) และรายงานการวิจัยต่างๆ 
 2. การวิจัยภาคสนาม (Field research) ด้วยการสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลแบบมีโครงสร้าง
หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (structured interview or formal interview) 
 ประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ประชากร (Population)  คือ ข้าราชการและบุคลากรของส านักปลัด องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองปรือ 
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นข้าราชการการและบุคลากร
จ านวน 10 คน โดยพิจารณาคุณสมบัติดังนี้ 
 1. หัวหน้าส่วนราชการ     จ านวน 6 คน 
 2. ข้าราชการระดับช านาญการ และปฏิบัติการ  จ านวน 2 คน 
 3. พนักงานจ้าง     จ านวน 2 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or formal interview) 
ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัว จะสัมภาษณ์
ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน และการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ผู้วิจัยได้ก าหนดวัน นัดหมายวันสัมภาษณ์โดยได้แจ้งให้ผู้ให้การสัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ใน
การสัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึก การบันทึกเสียง โดยก่อนการสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ให้สัมภาษณ์
ในการบันทึกการสัมภาษณ์ทุกครั้ง 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารทั่วไป ต ารา บทความทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ หนังสือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
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พระราชบัญญัติ รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (internet) โดยการรวยรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการ
บันทึกไว้โดยผู้อ่ืน ได้แก่ 
  1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา เอกสาร เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสาร
วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ ฯลฯ 
  1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม ฯลฯ 
  1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา ค้นคว้าในเรื่องนั้น ๆ อย่าง
ละเอียด 
 2. วิธีการรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 
 ผู้วิจัยจะเก็บรวบรวมด้วยการลงพื้นที่เพ่ือสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ด้วยการสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or formal interview) ซ่ึง
ผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ในการสัมภาษณ์ท่ีมีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัว และในการ
สัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกแบะการบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ให้การสัมภาษณ์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์
ดังนี้   
 1. ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการสัมภาษณ์ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ น ามาวิเคราะห์
เพ่ือแยกประเด็นข้อมูลออกเป็นประเด็น ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 2. ผู้วิจัยจะน าผลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็น เปรียบเทียบความคล้ายคลึงกัน 
หรือแตกต่างกัน ก่อนเพ่ือน าไปวิเคราะห์ 
 3. ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็น เปรียบเทียบกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 4. ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบ มาท าการวิเคราะห์ เพ่ือสรุปผลการวิจัยการ
ปฏิบัติงานของส านักปลัด โดยการใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิจัยเอกสาร (Documentary research)  
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ (อ้าง
ถึงใน ส านักปลัด อบต.หนองปรือ,หน้า4)  พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ ได้ก าหนด
แนวทางและหลักเกณฑ์เพ่ือให้การปฏิบัติงานราชการ เป็นไปด้วยความมีระเบียบเรียบร้อย ถูกต้อง 
รวดเร็ว และสอดคล้องกับข้อสังการของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ จึงออกคู่มือปฏิบัติราชการเพื่อให้เป็น
หลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงานราชการภายในให้ส่วนราชการทุกส่วนราชการ ถือปฏิบัติโดยแบ่ง
การก าหนดแนวภายใต้การก ากับดูแลและความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ ทั้งนี้ให้น า
หลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงานราชการนี้ก าหนดเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของแต่ละงานในแต่ละ
ส่วนงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ต่อไป 
 การก าหนดหลักเกณฑ์ให้พนักงานในองค์กรได้ถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกันนั้น โดยมี
หนังสือสั่งการ ข้อระเบียบ กฎหมาย ก ากับเป็นแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้องอยู่แล้ว ส าหรับการก าหนด
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หลักเกณฑ์ตามคู่มือก าหนดขึ้นเพื่อน ามาเป็นแนวทางการถือปฏิบัติให้เป็นแบบแผนเดียวกันด้วยความ
ยุติธรรม โดยค านึงถึงประโยชน์ขององค์กรและทางราชการเป็นหลักที่ต้องค านึงถึงเป็นส าคัญ 
 บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) : NPM (อ้างถึงใน บุญเกียรติ 
การะเวกพันธุ์,2562,หน้า31)คือ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐ โดยน าหลักการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
โดยการน าเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้กับการบริหารงานภาครัฐ เช่น 
การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานแบบมืออาชีพ การค านึงถึงหลักความคุ้มค่า การ
จัดการโครงสร้างที่กะทัดรัดและแนวราบ การเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาแข่งขันการให้บริการ
สาธารณะ การให้ความส าคัญต่อค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดทั้งการมุ่ง
เม้นการให้บริการแก่ประชาชนโดยค านึงคุณภาพเป็นส าคัญ วิโรจน์ ก่อสกุล (2562, หน้า 88) ได้
รวบรวมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภาครัฐแนวใหม่ไว้หลากหลายปัจจัยคือ  
 1. ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (citizen-centered) เป็นการให้บริการโดยยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง ในการปฏิบัติงาน ระบบราชการจะต้องค านึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นหลัก 
 2. ความคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) ความสามารถในการหาวิธีการหรือทางเลือก
ที่ดีที่สุด ท่ามกลางสถานการณ์ท่ีอาจมีอุปสรรคและความไม่แน่นอน เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้  
 3. มุ่งสู่อนาคต (Future-oriented) ความสามารถในการคาดการณ์ไกล และเล็งเห็นผลเสีย
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มีความต้องการได้รับผลในอนาคตที่ดีกว่า หรือมากกว่าที่จะได้รับในปัจจุบัน มี
การวางแผนเพ่ือปฏิบัติ ตลอดจนควบคุมตนเองให้ปฏิบัติเป็นขั้นตอนตามแผนที่วางไว้เพ่ือไปสู่
เป้าหมายที่ตนต้องการในอนาคต 
 ซึ่งการจัดการภาครัฐแนวใหม่ เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติงานโดยยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  
 หลักธรรมาภิบาล (อ้างถึงใน วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี,2562,หน้า170-173) คือ การบริหาร
จัดการที่ดี หมายถึง แนวคิดการบริหารที่ได้รับการออกแบบสร้างขึ้นเพ่ือให้การบริหารงานในวันนี้
รองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้อย่างลงตัว  
 การบริหารจัดการที่ดี หมายถึง แนวคิดท่ีจะท าให้ทุกคนในสังคมเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบการ
บริหารจัดการแนวใหม่แทนที่การบริหารจัดการแบบเดิมเป็นแนวคิดของธนาคารโลก (World Bank) 
และองค์การระหว่างประเทศ (UNDP) ทีไ่ด้ก าหนดลักษณะและองค์ประกอบของการบริหารจัดการที่ดี 
7 ประการ คือ  
 1.มีความชอบธรรมและความรับผิดชอบทางการเมือง 
 2. ความมีอิสระในการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
 3. การมีระบบกฎหมายทีมีความยุติธรรมและน่าเชื่อถือ 
 4. การมีพันธะความรับผิดชอบและการถูกตรวจสอบของระบบราชการ 
 5. การมีเสรีภาพในการแสดงออกและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสังคม 
 6. ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการภาครัฐ 
 7. การแสวงหาความร่วมมือจากองค์กรประชาสังคม 
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      นอกจากจะปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลแล้ว ยังจะต้องปรับตัวและพัฒนาให้ทันต่อ
สถานการณ์ ทันยุคสมัยด้วย เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาประเทศโดยใช้โมเดลการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม หรือเรียกว่าประเทศไทย 4.0 หน่วยงานภาครัฐก็ต้องพัฒนาการปฏิบัติงาน
โดยพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 มีการน าเทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ
บริการประชาชนมีประสิทธิภาพ การมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ก็ต้องควบคู่กับการมีผู้ที่ปฏิบัติงาน
ที่ดีด้วยเช่นกัน เดช อุณหะจิรังรักษ์ (2563,หน้า 14) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความเชื่อมโยงกับ
บริบทของการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับประเทศที่ก าลังพัฒนาทั้งหลาย ก็คือการท า
ให้ทรัพยากรมนุษย์ มีคุณภาพ หรือการท าให้คนมีคุณภาพ แต่คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ หรือ
คุณภาพของคนในลักษณะใดจึงจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุน กระบวนการพัฒนา ควรสอดคล้องกับบริบท
ทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ เมื่อพิจารณามิติต่างๆ ในตัวคนแล้ว การพัฒนาคนให้เป็น
คนทีมีคุณภาพ มีความเกี่ยวข้องกับคุณภาพ 4 มิติ คือ 1) มิติด้านความรู้ 2) มิติด้านทักษะ 3) มิติด้าน
สุขภาพอนามัย และ 4) มิติด้านทัศนคติหรือคุณธรรม 
 มิติด้านความรู้ เป็นมิติที่มีความเก่ียวพันกับการศึกษา ทั้งเป็นการศึกษาในรูปแบบ 
(การศึกษาในระบบ) และการศึกษาอรูปแบบ (การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย) 
 มิติด้านทักษะ เป็นมิติที่ให้ความส าคัญกับความสามารถในการท างาน ซึ่งเป็นเรื่องที่
เกี่ยวเนื่องกับมิติความรู้ เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า คนที่ไม่มีทักษะและไม่สามารถท างานอะไรได้
เลยนั้นเป็นคนที่ไม่มีคุณภาพ 
 มิติด้านสุขภาพและอนามัย เป็นมิติที่เก่ียวกับความสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
 มิติด้านทัศนคติหรือคุณธรรม เป็นมิติที่เก่ียวกับความรู้สึกนึกคิด ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรม
การแสดงออกของคน 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในมิติด้านความรู้ มิติด้านทักษะ และมิติด้านสุขภาพอนามัย มี
กระบวนการที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง หลังจากได้รับการกระตุ้นจากแนวความคิดของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในแง่ของมนุษย์เป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ  
 
 ผลการสัมภาษณ์พบว่า 
      1. แนวทางการปฏิบัติงานของส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ 

จากการสัมภาษณ์ได้ทราบว่าแนวทางการปฏิบัติงานที่ยึดหลักธรรรมมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และแนวทางของระบบราชการ 4.0 คือ  

- ส านักงานปลัดได้ก าหนดตารางการปฏิบัติงานช่วงพักกลางวัน โดยจัดให้บุคลากรสลับกัน
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ณ จุดประชาสัมพันธ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มา
ติดต่อช่วยแนะน า ประสานงาน กับส่วนงานต่างๆ ในอบต. 

- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการจัดตารางเวรปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อ
เกิดเหตุด่วน เหตุร้าย หรือประชาชนในพื้นท่ีมีความต้องการให้อบต.ช่วยน าผู้ป่วยไปโรงพยาบาล 
โดยทางอบต.มรีถพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นอ านวยความสะดวก ประชาชน
สามารถแจ้งความประสงค์ ขอรับบริการ โดยสามารถโทรศัพท์เข้ามาติดต่อได้ทันที ไม่ต้องมีข้ันตอน
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มาก บุคลากรที่ปฏิบัติงานสามารถตัดสินใจได้ทันที ไม่ต้องรอการอนุมัติจากผู้บริหาร ซ่ึงบุคลากรของ
อบต.จะเดินทางไปอ านวยความสะดวกถึงหน้าบ้านผู้ขอรับบริการ  

 - มีการประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมต าบล เพ่ือสอบถามความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที่ ก่อนจัดท ากิจกรรม หรือโครงการเพ่ือพัฒนาต าบลและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้รับ
ผลประโยชน์และข้อเรียกร้องผู้ได้รับผลกระทบต่างๆ จากโครงการที่อบต.จะจัดท าข้ึน  

- การเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติงานให้ประชาชนสามารถเข้ามาตรวจสอบได้ โดยส านักปลัด 
ได้จัดท าเว็ปไซต์ของอบต. , ติดต้ังจอ LCD ของต าบล, ป้ายประชาสัมพันธ์ด้านหน้าส านักงาน, รถ
ประชาสัมพันธ์ และเสียงตามสายทุกหมู่บ้านเพ่ือเป็นช่องทาง การประชาสัมพันธ์ และรายงานผล
การปฏิบัติงานของโครงการต่างๆ  

- การปฏิบัติงานมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ประสานงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การส่ง
หนังสือด่วน ผ่านทาง E-mail หรือ Line การจัดท าบัญชีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ผ่านระบบ
บันทึกบัญชีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS ซึ่งเชื่อมต่อกันทุกส่วนงาน และสามารถเข้า
สืบค้น ตรวจสอบ ได้อย่างรวดเร็ว เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งถือเป็น
ข้อมูลกลาง ที่หน่วยงานอื่นสามารถเข้าตรวจสอบได้ 

- มีฝ่ายกฎหมายที่คอยให้การช่วยเหลือให้ค าแนะน า กับประชาชนด้านกฎหมายและคดี  
- มีการประสานงานกับหน่วยงานส่วนอื่นๆในพ้ืนที่ 
- ฝ่ายนโยบายจะท าการจัดสรรงบประมาณส ารองจ่ายไว้ เผื่อมีเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ

ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
      2. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ 
จาการสัมภาษณ์บุคลากรที่ปฏิบัติงาน พบปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 
 - บุคลากรที่ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และในบริบทระบบราชการ 4.0  
 - การด าเนินการบางอย่างยังไม่สามารถปฏิบัติได้ เนื่องจากติดขัดในเรื่องระเบียบข้อ
กฎหมาย ที่อาจท าให้ล่าช้า ไม่คล่องตัว บางกรณีระเบียบก็ขาดความชัดเจนในหลักการปฏิบัติ ท าให้ไม่
อาจตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทันท่วงที 
 - ระบบการบริหารราชการเป็นระบบอุปถัมภ์ ท าให้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
 - บุคลากรยังยึดติดกับวัฒนธรรมแบบเก่า ไม่เปิดรับกระบวนการท างานใหม่ๆ ใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัยไม่คล่อง ไม่ช านาญ  
 - การปฏิบัติงานยังขาดความชัดเจน ไม่ต่อเนื่อง จึงท าให้การปฏิบัติงานไม่สัมฤทธิผล  
      3. แนวทาง ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ
จากการสัมภาษณ์บุคลากรที่ปฏิบัติงาน พบว่ามีแนวทางและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 - ควรจัดให้มีการอบรม ให้ความรู้กับบุคลากร ที่ปฏิบัติงานให้เข้าในวัตถุประสงค์ของ
องค์การ เข้าใจในการท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และระบบ
ราชการ 4.0 
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 - ต้องมีการด าเนินการปรับเปลี่ยนทัศนคติ สร้างทักษะ พัฒนาวิธีการปฏิบัติงานให้บุคลากร
มีความเป็นมืออาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการที่
ก้าวหน้า ทันต่อสถานการณ์ 
 - ควรมีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี และระบบราชการ 4.0 อย่างต่อเนื่อง เพื่อน าปัญหาและอุปสรรคที่ได้รับจากการด าเนินการมา
ปรับปรุงและแก้ไขให้ดีขึ้น 
 - ควรมีการสร้างแรงจูงใจ สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ให้กับองค์การ 
 - หน่วยงานต้องมีวัสดุ อุปกรณ์ ในการท างานที่พร้อมต่อการปฏิบัติงาน 
อภิปรายผล 
 การวิจัยการปฏิบัติงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในบริบทระบบราชการ 4.0 
กรณีศึกษา : การปฏิบัติงานของส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ อภิปรายผลได้ดังนี้ 
          1) แนวทางการปฏิบัติงานของส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ 

มีการปฏิบัติงานตามบริบทระบบราชการ 4.0 ที่มีรากฐานการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งการบริหารจัดการที่ดี หมายถึง แนวคิดท่ีจะท าให้ทุกคนในสังคม
เชื่อมโยงเข้าสู่ระบบการบริหารจัดการแนวใหม่ แทนที่การบริหารแบบเดิม โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การ
จัดการโครงสร้างที่กะทัดรัดและแนวราบ ให้ความส าคัญต่อคุณธรรม จริยธรรม และการให้บริการแก่
ประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับบุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ (2562) ที่อธิบายว่า การบริหารงานภาครัฐแนว
ใหม่ (New Public Management : NPM) คือ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐ โดยน า
หลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้
ความส าคัญต่อ คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดทั้งมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชน และยังมีแนว
ทางการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นประเทศท่ีมีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน หรือที่เรียกกันว่า ไทย
แลนด์ 4.0 โดยภาครัฐต้องท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือให้
เกิดความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจได้และเป็นที่พ่ึงของประชาชน สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.ร.) (2560) ได้ส่งเสริมให้ระบบราชการไทยน าหลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาปฏิบัติและสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภาภร เกษอางค์ (2562) ที่ได้
ศึกษาเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการในส านักงานคดีอัยการสูงสุด สังกัด
ส านักงานอัยการสูงสุด เพ่ือเป็นการบริหารจัดการและควบคุมดูแลกิจกรรมต่างๆขององค์การ ให้
เป็นไปตามครรลองครองธรรม ธรรมาภิบาลจึงเป็นหลักการส าคัญในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่องค์การและประชาชนผู้รับบริการ อีกท้ังยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรประภา เพ็ญศรี 
(2560) ได้ศึกษาเรื่อง ธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ กรณีศึกษา ส านักงานปลัด ส านัก
นายกรัฐมนตรี ที่พบว่า การบริหารงานของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ได้ยึดหลักธรรมาภิบาล
เป็นกรอบในการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดหลักนิติธรรม คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส 
การมีส่วนร่วมของประชาชน ส านึกในความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า โดยการบริหารงานต้องอยู่บน
พ้ืนฐานความต้องการของประชาชน สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ ซึ่งท าให้เกิดธรรมาภิบาล
ในการบริหารงานของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นรูปธรรม  
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            2) ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ 
 ในการปฏิบัติงานพบว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการปฏิบัติงาน 
การด าเนินการบางอย่างยังไม่สามารถปฏิบัติได้ เนื่องจากติดขัดในเรื่องระเบียบ ข้อกฎหมาย ระบบ
การบริหารราชการเป็นระบบอุปถัมภ์ ท าให้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันบุคลากรยังยึดติดกับวัฒนธรรม
แบบเก่า ไม่เปิดรับกระบวนการท างานใหม่ๆการปฏิบัติงานยังขาดความชัดเจน ไม่ต่อเนื่อง จึงท าให้
การปฏิบัติงานไม่สัมฤทธิผล ซึ่งปัญหาที่พบสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นรินทิรา ผิวโต (2562) ที่ได้
ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การบริหารงานภายใต้ระบบราชการ 4.0 กรณีศึกษา เทศบาลต าบลดอนฉิมพลี 
จังหวัดฉะเชิงเทรา พบปัญหาคือ บุคลากรยังมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญยังไม่เพียงพอ 
ในการน าระบบหรือเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารไม่ได้ก าหนดแนวทางใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งในระดับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชนยังเป็นไปได้ยาก รวมทั้งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จิรประภา เพ็ญศรี (2560) ที่ได้ศึกษา
เรื่อง ธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ กรณีศึกษา ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี พบปัญหา
คือการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรียังไม่ชัดเจน
เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร ขาดการกระตุ้น การปลูกฝัง การสร้างจิตส านึกให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
บุคลากรบางกลุ่มยังยึดติดกับวัฒนธรรมองค์การแบบเดิม ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา 
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับความหมายของหลักธรรมาภิบาล อีกทั้งยังสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ นภาภร เกษอางค์ (2562) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการใน
ส านักงานคดีอัยการสูงสุด สังกัดส านักงานอัยการสูงสุด พบปัญหาคือ บุคลากรภายในองค์กรยังไม่มี
ความรู้ความเข้าใจและขาดจิตส านึกในหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานในองค์การ องค์การขาดการ
ให้ความรู้อย่างสม่ าเสมอในเรื่องการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานในองค์กร 
         3) แนวทาง ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ 
         พบแนวทาง ข้อเสนอแนะ ที่พบคือ ควรจัดให้มีการอบรม ให้ความรู้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
ต้องมีการด าเนินการปรับเปลี่ยนทัศนคติ สร้างทักษะ พัฒนาวิธีการปฏิบัติงานให้บุคลากร ควรมีการ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน เพ่ือน าปัญหาและอุปสรรคที่ได้รับจากการด าเนินการมาปรับปรุงและแก้ไข
ให้ดีขึ้นควรมีการสร้างแรงจูงใจ สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ให้กับองค์การ หน่วยงานต้องมีวัสดุ อุปกรณ์ ในการท างานที่พร้อมต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ นภากร เกษอางค์ (2562) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ข้าราชการในส านักงานคดีอัยการสูงสุด สังกัดส านักงานอัยการสูงสุด คือ การแก้ปัญหาโดยการปรับ
แนวคิด และทัศนคติที่ดี และมีการปลูกจิตส านึกเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากรในองค์กร องค์การต้องมีการด าเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อน ามาใช้ในส านักงาน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
จิรประภา เพ็ญศรี (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ กรณีศึกษา ส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี พบว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาคือ บุคลากรในหน่วยงานควรเปิดกว้าง
ทางด้านความคิดและยอมรับถึงการเปลี่ยนแปลอันจะน าไปสู่การพัฒนาองค์การ การปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของบุคลากรในหน่วยงานให้เข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงของหลักธรรมาภิบาลและการน า
หลักธรรมาภิบาลมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ 

 1.ในการพัฒนาบุคลากรในส านักงานควรปรับกรอบความคิด ให้เข้าใจว่าการน าหลักธรรมาภิ
บาล และระบบราชการ 4.0 จะเป็นเครื่องมือในการอ านวยความสะดวกให้การปฏิบัติเป็นระบบ ไม่ใช่
เป็นการเพ่ิมงานและควรสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมการปฏิบัติงานทั้งในส่วนที่หน่วยงานได้
จัดขึ้นเอง หรือที่หน่วยงานอ่ืนจัดขึ้น 
 2. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในระเบียบ ข้อบังคับ กรอบการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองปรือให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ เพ่ือตอบสนองความ
ตอบสนองการด าเนินการของภาครัฐ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์การ 
 3. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ เพ่ือน ามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและสอดรับกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาปัจจัยในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิ
บาลในบริบทระบบราชการ 4.0 

2. ควรศึกษากระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการปฏิบัติงานตามหลัก  
ธรรมาภิบาล  

3. ควรศึกษาการประสานงานกับหน่วยงานที่ต้องใช้ข้อมูลร่วมกันกับการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
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