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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในยุคระบบ
ราชการ 4.0 ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนาม 
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ จากผู้ให้ข้อมูลส าคญัซึ่งเปน็บุคลากร และผู้ปฏิบัติงาน 
ในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง จ านวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการที่ดี คือ 
การใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
หลักธรรมาภิบาล จึงเป็นหลักการส าคัญทีใ่ช้บริหารงานในองค์การ ให้ได้รับความเช่ือถือ และศรัทธา
จากประชาชนอย่างแท้จริง ตลอดจนยังส่งผลให้ประเทศพัฒนาไปในทิศทางที่พึงประสงค์ได้ ส าหรับ
ปัญหาและอุปสรรค คือ ผู้บรหิาร และบุคลากร ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย 
ตลอดจนความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล อีกทั้งขาดแคลนทรัพยากรบุคคล ในการปฏิบตัริาชการ  
ท าให้บุคลากร มีความรับผิดชอบหลายหน้าที ่และขาดการมีส่วนร่วมจากผู้น าในพื้นทีใ่นกิจกรรม/
โครงการต่าง ๆ ซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนา คือ สร้างกระบวนการรับรู้ ความเข้าใจ และการ
มีส่วนร่วมอย่างถูกต้อง เป็นรูปธรรม ตลอดจนสรรหาหรือรับโอนบุคลากรให้ครบทุกต าแหน่ง เพื่อให้
การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ขึ้น ทั้งนี ้ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะ คือ ควรน า
หลักธรรมาภิบาลและแนวคิดระบบราชการ 4.0 มาปรับใชใ้นการบริหารงานให้เกิดความสมดุล คุ้มค่า 
เกิดประโยชน์สูงสุดและต่อยอดการศึกษา โดยศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
กับองค์การอื่น ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานอย่างมีคุณภาพในยุคระบบราชการ 4.0 ต่อไป  
 

 

คําสําคัญ : หลักธรรมาภิบาล การบริหารงาน ระบบราชการ 4.0   
 
 
 
 
 
  

 * บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระ เรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในยุคระบบราชการ 4.0 
กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหลวง อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 
 ** นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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บทนํา 
 

 ปัจจุบันสถานการณ์ของสังคมไทย ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยของโลก โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งในขณะนี้ ซึ่งเป็นยุคของกระแสโลกาภิวัตน์ ท าให้เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม  
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปตามอิทธิพลของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความเจริญก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีเป็นผลรวมไปถึงการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วสู่ประชาชน แต่ระบบการบริหารงาน 
ทั้งภาครัฐ และเอกชน เกิดความไม่สอดคลอ้ง และทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงท าให้สังคมโลก
หันกลับมามองสาเหตุปัญหาที่แท้จริง ในการบริหารของแต่ละประเทศทีม่ีผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ซึ่งส่งผลต่อองค์การต่าง ๆ อย่างมากมาย  
 ประเทศไทยจงึได้น าหลักธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารประเทศ ภายหลังประเทศเกิดวิกฤติ
ทางเศรษฐกิจ ใน พ.ศ. 2540 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล โดยส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชน รวมถึงเรื่องการตรวจสอบ ติดตาม อ านาจรัฐโดยภาค
ประชาชนและองค์การต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง ธรรมาภิบาลจึงมีความส าคัญมากขึ้น และถูกหยิบยกมาเป็น
ประเด็นในการบริหารราชการแผ่นดิน และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังนี้  
 พ.ศ. 2542 คณะรัฐมนตรีไดอ้อกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 เพือ่น าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในภาครัฐและภาคเอกชน 
 พ.ศ. 2545 มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที ่5) 
พ.ศ. 2545 โดยเพิ่มเติมมาตรา 3/1 ซึ่งมีหลักการเพื่อมุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้วิธีการบริหารบ้านเมือง
ที่ด ีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งก าหนดให้มีแนวทางการพัฒนาสร้างระบบบริหาร
จัดการที่ดีให้มีประสิทธิภาพ ปราศจากการทุจริต บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกฝายภายในแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที ่9 (พ.ศ. 2545 - 2549) 
 พ.ศ. 2546 คณะรัฐมนตรีไดม้ีการตราพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งมีหลักการเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติ
ราชการ และการสั่งการที่ส่วนราชการและข้าราชการจะต้องปฏิบัติราชการ เพื่อให้เกิดการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี อันเป็นการครอบคลุมหลักการของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้าง
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ด ีพ.ศ. 2542 ที่มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายอยู่ก่อนแล้ว 
ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการใชบ้ังคับกฎหมาย จึงได้ ยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 
 พ.ศ. 2549 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที ่19 ธันวาคม 2549 เห็นชอบวาระแห่งชาติด้าน
จริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 
และหน่วยงานภาครัฐและการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน  
คือ การสร้างผู้น า และองค์การแห่งสุจริตธรรมต้นแบบ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม 
ค่านิยมและการพัฒนาข้าราชการ การให้ค าปรึกษาแนะน า และการจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  
 พ.ศ. 2562 คณะรัฐมนตรีไดต้ราพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2562 โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพิม่เติมสาระส าคัญที่ก าหนด 
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ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการจากระยะ 4 ปี เป็นระยะ 5 ปีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
ต่าง ๆ ได้แก่ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ินโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรฐัสภาและแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง และให้มีการทบทวนภารกิจว่าภารกิจใด 
มีความจ าเป็นหรือสมควรที่จะยกเลิกปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการด าเนินการต่อไป โดยค านึงถึง
ยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรฐัสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงก าลังเงิน งบประมาณของประเทศ 
ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อ่ืนประกอบกัน รวมทั้งพัฒนาเรื่องบริการประชาชนและการ
ติดต่อ ประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ต้องสื่อสารกันโดยการใช้แพลตฟอร์มที่ส านักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ก าหนด 

ซึ่งแนวคิดธรรมาภิบาลของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2563) น าเสนอว่า 
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วย 10 หลัก ได้แก่ หลกัประสิทธิภาพ 
หลักประสิทธิผล หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ หลักเปิดเผย/
โปร่งใส หลักนติิธรรม หลักความเสมอภาค หลักการมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉนัทามติ 
หลักการกระจายอ านาจ และหลักคุณธรรม/จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (GG Framework) ทั้ง 4 แนวคิด และ 10 หลักการย่อย มีดังน้ี 
 1) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ประกอบด้วย         
  1.1) ประสิทธภิาพ (Efficiency) 
    1.2) ประสิทธผิล (Effectiveness)         
  1.3) การตอบสนอง (Responsiveness) 
 2) ค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) ประกอบด้วย                  
  2.1) ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้  (Accountability)                  
  2.2) เปิดเผย/โปร่งใส (Transparency)            
  2.3) หลักนิติธรรม (Rule of Law)        
  2.4) ความเสมอภาค (Equity)     
 3) ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบด้วย         
  3.1) การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation /Consensus 
 Oriented)          
  3.2) การกระจายอ านาจ (Decentralization)   
 4) ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) ประกอบด้วย             
  4.1) คุณธรรม/จริยธรรม  (Morality/Ethics) 
   

จากสถานการณ์ที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบสภาพปัญหา และข้อจ ากัดในการ
บริหารงาน เช่น ปัญหาการทจุริตคอร์รัปชัน ขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
และแนวทางปฏิบัติของข้าราชการประจ า และฝ่ายการเมือง รวมถึงความไม่ยุติธรรมในการบริหาร
จัดการ ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน อันเป็นการบริหารจัดการที่ขาดคุณธรรม 
จริยธรรม มีความซับซ้อน ทั้งในเรื่องโครงสร้างอ านาจหน้าที่ และการบริหารงานของท้องถิ่น ยังเกิด 
ข้อบกพร่อง ขาดประสิทธิภาพในการบริหารงาน สิ่งทีค่วรค านึง คือ การยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
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บริหารราชการแผ่นดิน โดยให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมบริหาร ตรวจสอบและมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ประชาคมท้องถิ่น ทุกระดับ ในการก ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และสนับสนุนการบริหารราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมส่วนรวม  
 จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง จึงมี 
ความสนใจที่จะศึกษาวิจัยวิธีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ศึกษาปัญหาและอปุสรรคในการ
บริหารงาน ตลอดจนศึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อน าผล
การศึกษาเสนอต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง และเป็นแนวทางในการปรับปรุง 
แก้ไข และพัฒนาองค์การให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 ในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษา 
 1) กระบวนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในยุคระบบราชการ 4.0 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านหลวง อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2) ปญัหา และอุปสรรคในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในยุคระบบราชการ 4.0  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 
 3) แนวทางการแก้ไขปัญหา และพัฒนาในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในยุคระบบ
ราชการ 4.0 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการวิจัย ดังนี้     
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 
ทางวิชาการ สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือ 
การปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล      
 2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพื่อสัมภาษณผ์ู้ใหข้้อมูลด้วย  
การสัมภาษณแ์บบมีโครงสรา้ง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or 
formal interview) 
 

 ประชากรและผู้ให้ข้อมูล 
 1. ประชากร (Population) ได้แก่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง  
 2. ผู้ให้ข้อมูล (Key informants) ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี เป็นการเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key informants) จ านวน 10 คน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังนี้        

 1) เป็นหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง จ านวน 4 คน 
 2) เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ และวัฒนธรรมองค์การ จ านวน 1 คน 
 3) เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และจัดเก็บรายได้ จ านวน 2 คน 
 4) เป็นผู้ปฏิบตัิงานด้านงานพัฒนาชุมชน และส่งเสริมคณุภาพชีวิต จ านวน 1 คน 
 5) เป็นผู้ปฏิบตัิงานด้านงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 คน 
 6) เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบาย งบประมาณ และแผนยทุธศาสตร์ จ านวน 1 คน 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยสนาม ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมี 
โครงสร้าง (Structured interview guide) คือ แบบสัมภาษณ์ที่มีจ านวนข้อค าถาม ประโยคค าถาม 
และการเรียงล าดับค าถามที่แน่นอนตายตัวเพื่อใช้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นรายบุคคล   
 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป 
โดยการ รวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อื่น ได้แก่        
  1.1  หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสาร 
ทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์        
  1.2  หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น        
  1.3  งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้น ๆ  
  1.4  เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึ้น เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติ เช่น นโยบาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น   
 2. วิธีการรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วจิัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์   
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure interview) 
โดยที่ผู้ที่วิจัยต้องท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์
ตามข้อที่ก าหนด ไว้เท่านั้น และจดบันทึกข้อมูล ตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์  
 

 การวิเคราะห์ข้อมลู 
การวิเคราะห์ข้อมลูในการท าการศกึษาครั้งน้ี เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมี

ขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้   
1. ผู้วิจัยจะน าข้อมลูที่ได้จากการสัมภาษณม์าแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น   
2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือน

หรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นวิเคราะห์   
3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูล

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความ
คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์   

4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพือ่สรุปและตีความ
ผลการวิจยัการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในกระบวนการการบริหารงาน ปัญหา อุปสรรค แนวทาง 
การแก้ไขปัญหา และพัฒนาในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในยุคระบบราชการ 4.0 โดยใช้การ
น าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา  

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 

 ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเอกสาร และผลการสัมภาษณ ์พบว่า  
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 การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการบริหารงานภายใต้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ทั้งในด้านทรัพยากรบุคคล เงนิ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีบริหารจัดการ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่บัญญัติไว้ และในขณะเดียวกันก็มี
หน้าที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งผู้บริหารต้องใช้งบประมาณให้คุ้มค่า โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ โดยปรับวิธีการท างาน และเรยีนรู้แนวทางการท างานใหม่ ๆ โดยเฉพาะความสัมพันธ์
ระหว่างข้าราชการประจ า และหน่วยงานในก ากับดูแล จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนวธิีการบริหารงาน 
ในยุคระบบราชการ 4.0 โดยการปรับตัวให้สามารถอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ และสังคมยุคดิจิทัล ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว จึงต้องมุ่งเน้นความคล่องตัว 
เพื่อขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ และน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาพลิกโฉมระบบราชการสู่ Government 4.0 
โดยพลิกโฉมการท างานภาครัฐหรือระบบราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และรองรับโมเดล
การพัฒนาประเทศไทย 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน อันจะท าให้ระบบราชการสามารถเป็นที่ไว้วางใจ และเป็นที่พึ่งของประชาชนได้
อย่างแท้จริง ซึ่งจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวคิด และวิธีการท างานใหม่ที่ตรงต่อความต้องการ 
ของประชาชน ทันสมัย และบูรณาการทุกภาคส่วน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ซึ่งส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2563) ได้ก าหนดไว้ 4 แนวคิด 10 
หลักการ เพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมบนพ้ืนฐานของการสานพลังความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ
และภาคส่วนอ่ืน ๆ ในสังคม และสอดรับกับทิศทางการบริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
(2562) ที่ได้ก าหนดไว้ในวิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง ซึ่งมีการปรับ 
เปลี่ยนกระบวนทัศน์ แนวคิด วิธีการบริหารงาน ดั่งที่ว่า “บ้านหลวงอยู่อย่างพอเพียง หลีกเลี่ยง
อบายมุข ยึดหลักธรรมาภิบาล สืบสานประเพณีไทย” ดังนั้น การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ แนวคิด
ดังกล่าว จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในยุคระบบราชการ 4.0 
อย่างมีคุณภาพ เป็นรูปธรรม และตรงต่อความต้องการของประชาชน 
 

 ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูล สามารถน ามาวิเคราะห์แยกเป็นประเด็น
ต่าง ๆ เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้สามประเด็น ดังนี้ 
 1. กระบวนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในยุคระบบราชการ 4.0 ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านหลวง อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากการวิจัยพบว่า 
 1.1 กระบวนการสร้างการรับรู ้แนวคิด วิธีการจากการประชุมผู้บริหาร หวัหน้าส่วน
ราชการ พนักงานส่วนต าบล และเจ้าหน้าที่ โดยถือรับทราบ และปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการ ให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง น าปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัตริาชการมาทบทวน 
และหาวิธีการแก้ไขใหส้อดคล้องหลักธรรมาภิบาล 
 1.2 กระบวนการสร้างองค์ความรู้ ในเรื่องธรรมาภิบาล ใหบุ้คลากรทุกคน ไดร้ับรู้รับทราบ
ถึงความส าคัญ พร้อมสร้างกระบวนการน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในองค์การ และประเมินผล
กระบวนการที่ก าหนดขึ้น เพื่อน าข้อมูลที่ไดไ้ปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาองค์การต่อไป 
 1.3 กระบวนการท างาน เริม่จาก การวางแผน การด าเนินงาน ควบคุมการด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ต้องเปิดเผย โปร่งใส สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้ โดยมีแบ่งปันข้อมูลซึ่งกนั
และกัน สามารถเข้ามาตรวจสอบได ้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด 
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 1.4 กระบวนการบริหาร ควรน าหลักธรรมาภิบาล มาปรับใช้ให้เกิดความสมดุล คุ้มค่า  
และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เข้าถึงประชาชน 
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักบทบาทหน้าทีข่องตนเอง มีการสื่อสารที่ดี การตัดสินใจอย่างโปร่งใส 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
 1.5 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนร่วมในการตัดสินใจ หลักความสุจริต และโปร่งใส 
ซึ่งรวมถึงการมีระบบกติกาการด าเนินงานที่เปิดเผยตรงไปตรงมา โดยต้องมีการปรับปรุงภารกิจให้ทัน
ต่อสถานการณ์ และต้องมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัตริาชการอย่างสม่ าเสมอ 
 2. ปัญหา และอุปสรรคในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในยุคระบบราชการ 4.0  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากการวิจัยพบว่า  
 2.1 ปญัหาโครงสร้างการบริหารราชการ ที่ประกอบด้วย ข้าราชการประจ า ข้าราชการ
การเมืองท้องถิ่น และเชื่อมโยงกับประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกทั้งการใช้ดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติ
ราชการในองค์การ และปัจจยัภายนอกที่มีผลต่อการปฏิบัติราชการ เช่น มวลชน, ส่วนราชการ  
และหน่วยงานตรวจสอบ  
 2.2 ปญัหาการมีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู ้ในการเสนอ
ความคิดเห็น และผู้น าในพื้นที่ขาดความร่วมมือในกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ  
 2.3 ปัญหาความรับผิดชอบ ผู้น าในพื้นที่ ขาดความรับผิดชอบ ต้องปรับเปลี่ยนทัศนคต ิ 
ในการท างานร่วมกัน อีกทั้ง ยังขาดจิตส านึกในการรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมในการใส่ใจปัญหา 
ความกระตือรือร้นในการรับผิดชอบ และความกล้าที่จะยอมรับผลกระทบต่อการกระท าของตนเอง 
 2.4 ปญัหาด้านคุณธรรม บุคลากรขาดระเบียบวินัย และความเสียสละต่องานส่วนรวม 
 2.5 ปัญหาความคุ้มค่า มีการใช้ทรัพยากรบางประเภทอย่างฟุ่มเฟอืย ไม่ประหยัด 
 2.6 ปัญหาอัตราก าลัง ขาดแคลนทรัพยากรบุคคล ในการปฏิบัติงาน และบุคลากรไม่ครบ
ทุกต าแหน่ง ท าใหบุ้คลากรมคีวามรับผิดชอบหลายหน้าที ่
 2.7 ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจ ผู้บริหาร สภาท้องถิ่น และบุคลากรบางท่าน ยังขาด
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย และความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาลแต่ละ
ประเด็น รวมถึงแนวทางปฏิบัติของหลักธรรมาภิบาลในแต่ละด้าน  
 

 3. แนวทางการแก้ไขปัญหา และพัฒนาในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในยุคระบบราชการ 
4.0 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากการวิจัยพบว่า  
 3.1 สร้างกระบวนการรับรู้ ความเข้าใจ อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้ง
สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้รับบริการ โดยใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ เป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน พร้อมมีระบบตรวจสอบและถ่วงดุล อย่างเป็นรูปธรรม 
 3.2 ส่งเสริม และสนบัสนุนในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ และความล้มเหลว
ของการน าธรรมาภิบาลมาใช้ พร้อมศึกษาระเบียบกฎหมายที่เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน เพื่อให้
เป็นไปตามแนวทางการด าเนินงานภาครัฐ  
 3.3 สรรหาหรอืรับโอนบุคลากรให้ครบทุกต าแหน่ง เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพ  
และเกิดประสทิธิผล มากยิ่งขึ้น พร้อมท างานให้ทันต่อเหตุการณ์บ้านเมือง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุข
ของประชาชน 
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 3.4 บุคลากรต้องศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร ์และระบบสารสนเทศให้ได้ 
เพื่อให้การประสานงานมีความรวดเร็วทันเหตุการณ์  
 3.5 จัดประชุมสัมมนาให้กับบุคลากร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณใ์นการปฏิบัติ
ราชการอย่างมีคุณภาพ และถกูต้อง พร้อมฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงาน 
ในยุคระบบราชการ 4.0 รวมถึงทักษะการปฏิบัติราชการ เพื่อให้บุคลากรเข้าใจถึงหลักธรรมาภิบาล  
และทราบถึงวิธีที่จะน ามาใช้อย่างถูกต้องในองค์การ  
 3.6 เปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา พร้อมส่งเสริม สนบัสนุน บุคลากร
ให้ได้รับการฝึกอบรมตามสายงานแต่ละต าแหน่ง โดยเป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความคิดเห็นได้   
 3.7 สร้างจิตส านึกของประชาชนต้องเริ่มที่ประชาชนในท้องถิ่น ต้องมีจิตส านึกในระบอบ
ประชาธิปไตย โดยองค์การต้องเป็นที่ไว้วางใจ และเป็นทีพ่ึ่งของประชาชน   
 3.8 การบริหารจัดการขยะ โดยส่งเสริม สนบัสนุน ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์รณรงค์ 
การคัดแยกขยะให้กับประชาชน เพ่ือลดปญัหามลพิษสิ่งแวดล้อม  
 

 อภิปรายผล 
 จากผลการวิจยัที่ค้นพบดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังน้ี 
 กระบวนการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลในยุคระบบราชการ 4.0 ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านหลวง อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยธุยา โดยกระบวนการสร้างการรับรู ้
เกิดจากแนวคิด วิธีการ จากการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนต าบล และ
เจ้าหน้าที่ โดยถือรับทราบ และปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ เกิดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยร่วมมือกันน าปัญหาที่เกิดขึ้นมาทบทวน ปรบัปรุง และแก้ไขให้ถูกต้อง สอดคลอ้งกับ
แนวคิดของ สมพงศ์ เกษมสนิ (อ้างถึงใน นติย์รดี ใจอาษา, 2555, หน้า 13 - 14) ที่ได้สรุปไว้ว่า  
การบริหารมีลักษณะการด าเนินการเป็นกระบวนการ และอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคคล 
กล่าวคือ ความร่วมใจ จะก่อให้เกิดความร่วมมือของกลุ่ม อันจะน าไปสู่พลังของกลุ่มที่จะท าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์รว่มกัน และร่วมกันท างานเพื่อวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้จนส าเร็จโดยได้ประสิทธิภาพ
กระบวนการสร้างองค์ความรู้ ในเรื่องธรรมาภิบาล ให้บุคลากรทุกคน ไดร้บัรู้รับทราบถึงความส าคัญ 
พร้อมสร้างกระบวนการในการน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในองค์การ และประเมินผลกระบวนการ
ที่ก าหนดขึ้น เพื่อน าข้อมูลที่ได้น าไปปรับปรุง แก้ไข และพฒันาองค์การต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สโรธินี โรจนธนากร (2560) ที่ได้ศึกษา เรื่อง การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีศึกษาโรงเรยีนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่
เขตดินแดง ผลการวิจัยสรุปว่า โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครโดยผู้บริหาร และคณะกรรมการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มได้น าหลักธรรมาภิบาลมาเป็นหลักการและแนวทางในการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของต าแหน่งครูผู้ช่วย ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผดิชอบ และหลักความคุ้มค่า เพื่อให้การเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มของต าแหน่งครูผู้ช่วย เกิดผลสัมฤทธิ์ กระบวนท างาน ต้องเริ่มจาก การวางแผน 
การด าเนินงาน ควบคุมการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ต้องเปิดเผย โปร่งใส สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการได้ โดยมีแบ่งปันข้อมูลซึ่งกนัและกัน สามารถเข้ามาตรวจสอบได้ เพื่อให้บรรลุ
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วัตถุประสงค์ และประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (2563) ที่ได้สรุปว่า การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
โดยท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า ตั้งค าถามกับตนเองเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไรมุ่งเน้นแก้ไข
ปัญหาความต้องการ และตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามา
ติดต่อ เพื่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากทางราชการ กระบวนการบริหาร การน าหลัก 
ธรรมาภิบาลมาปรับใช้ จะท าให้เกิดความสมดุล คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้บริการแบบ 
จุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เข้าถึงประชาชน ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักบทบาท
หน้าทีข่องตนเอง มีการสื่อสารที่ดี การตัดสินใจอย่างโปร่งใส และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง อีกทั้งมีการออกระเบียบในการปฏิบัติราชการ และการประเมินผลการ
ปฏิบัตริาชการของพนักงานที่ทันสมัย สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักนโยบายและแผน ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา (อ้างถึงใน ปรัชญา ชุ่มนาเสียว, 2562, หน้า 52) ที่ได้สรุปไวว้่า การบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ จะมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการมีประสิทธิภาพ มีประสิทธผิล และความคุ้มค่าในทุก
ภารกิจของส่วนงานต่าง ๆ เพื่อสนองความต้องการอย่างแท้จริงของลูกค้า ทั้งภายใน และภายนอก
องค์การ ภายใตข้้อจ ากัด และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก และภายในองค์การ 
ดังนั้น การที่จะท าให้ภารกิจของส่วนงานภาครัฐบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ 
แต่ละด้านจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหาร และผูม้ีหน้าที่เกี่ยวข้องจะต้องมีสมรรถนะอย่างยอดเยี่ยมในเรื่อง
กระบวนการวางแผนงาน และการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์การภาครัฐ อันจะส่งผลในเชิงบูรณาการ
การบริหารจัดการ และการปฏิบัติภายในองค์การในระหว่างองค์การได้เป็นอย่างดี และกระบวนการมี
ส่วนร่วม การมสี่วนร่วมของประชาชน โดยร่วมกันตัดสินใจ หลักความสุจริต และโปร่งใส ซึ่งรวมถึง
การมีระบบกติกาการด าเนินงานที่เปิดเผยตรงไปตรงมา อย่างสม่ าเสมอ สอดคล้องกับแนวคิดของ  
ธีรยุทธ บุญมี (อ้างถึงใน ปริมประภัสร์ ศรีสวุรรณ, 2553, หน้า 6) ที่ได้สรุปว่า หลักธรรมาภิบาล  
เป็นกระบวนการบริหารจัดการประเทศที่ดีในทุก ๆ ดา้น ทุกระดับ และยังหมายถึงกฎเกณฑก์ติกาที่ดี
ต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรม และการมีสวนรวมของคนในการ
ก าหนดนโยบาย การตัดสินใจ การตรวจสอบ และการประเมินผลรวมกัน 
 

 ปัญหา และอปุสรรคในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในยุคระบบราชการ 4.0  
ขององค์การบริหารส่วนตาํบลบ้านหลวง อาํเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีประเด็นที่นํามา
อภิปราย ดังนี ้
 1. ปัญหาโครงสร้างการบรหิารราชการ โครงสร้างองค์การ ประกอบด้วย ข้าราชการประจ า 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น โดยเชื่อมโยงไปยังประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การใช้ดุลยพินิจของ 
ผู้ปฏิบัติราชการ และปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการปฏิบัตริาชการ เช่น มวลชน, ส่วนราชการ และ
หน่วยงานตรวจสอบ สอดคลอ้งกับแนวคิดของ สถาบันพระปกเกล้า (2552) ที่ได้สรุปว่า ตามรูปแบบ
การปกครองท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) มีโครงสร้างการบริหาร คือ สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีนายอ าเภอเป็นผู้ก ากับดูแล 
 2. ปัญหาการมีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรบัรู้ ในการเสนอ 
ความคิดเห็น และผู้น าในพื้นที่ ขาดการมีส่วนร่วม และร่วมมือในกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ คริสตินา เอ็ม บลูเมล (อ้างถึงใน กิตติ์รวี เลขะกุล, 2561, หน้า 63) ที่ได้ศึกษา เรื่อง 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
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ความช่วยเหลือระหว่างประเทศ ความร่วมมือกันระหว่างนักสังคมสงเคราะห์และการน าหลักธรรมาภิบาล 
มาใช้ ผลการวิจัยสรุปว่า หลักธรรมาภิบาลมีความจ าเป็นต่อความร่วมมือต่องานความช่วยเหลือ
ระหว่างประเทศของนักสังคมสังเคราะห์เหล่านี้ในประเทศเคนยา ก็คือ ความสามารถของนักสังคม
สังเคราะห์ในการเข้าถงึวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และรวมไปถึงการปรับตัวเข้าหากัน
เพื่อที่จะสร้างความร่วมมือเป็นกลุ่มย่อย ๆ เพื่อจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการสื่อสาร และแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร  
 3. ปัญหาความรับผิดชอบ ผู้น าในพื้นทีข่าดความรับผิดชอบ ต้องปรับเปลี่ยนทัศนคต ิในการ
ท างานร่วมกัน ขาดจิตส านึกในการรับผิดชอบต่อสังคมในการใส่ใจปญัหา ความกระตือรือร้นในการ
รับผิดชอบ และความกล้าที่จะยอมรับผลกระทบต่อการกระท าของตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สุดารัตน์ กินรี (2560) ที่ได้ศกึษา เรื่อง การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ กรณีศึกษากองกฎหมาย ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
กระทรวงยุติธรรม ผลการวิจยัสรุปว่า ข้าราชการทุกคนทราบการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริหารงานภาครัฐเพื่อใช้แก้ปัญหาการท างานของระบบราชการแบบเดิม ที่ขาดความยืดหยุ่น  
การท างานไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ตอบสนอง ต่อความต้องการของประชาชน  
 4. ปัญหาด้านคุณธรรม บุคลากรยังขาดระเบียบวินัย และความเสียสละต่องานส่วนรวม 
สอดคล้องกับแนวคิดของ วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2562ข, หนา้ 34) ที่ได้สรปุว่า คุณลักษณะที่พึง 
ประสงคของขาราชการ และเจาหนาที่ภาครัฐยุคใหม ต้องประกอบดวยคุณสมบัติหรือพฤติกรรม 
ที่บุคลากรภาครัฐควรมีหรือควรปฏิบัติ 8 ประการ (I AM READY) 
 5. ปัญหาความคุ้มค่า มีการใช้ทรัพยากรบางประเภทอย่างฟุ่มเฟือย ไม่ประหยัด สอดคล้อง
กับแนวคิดของ สถาบันพระปกเกล้า (2552) ที่สรุปไว้ว่า การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปัจจบุัน เป็นการบริหารงานภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ทั้งในด้านทรัพยากรบุคคล 
เงิน วัสดุอุปกรณ์ และวิธีบริหารจัดการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
ที่บัญญัติไว้ และในขณะเดียวกันก็มีหน้าที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งผู้บริหารต้องใช้
งบประมาณให้คุ้มค่า โปร่งใส โดยปรับวิธีการท างาน และเรียนรู้แนวทางการท างานใหม่ ๆ  
 6. ปัญหาอัตรากําลัง องค์การขาดแคลนทรัพยากรบุคคล ในการปฏิบัติงาน และบุคลากร 
ไม่ครบทุกต าแหน่งท าให้มีความรับผิดชอบหลายหน้าที ่สอดคล้องกับแนวคิด ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (2563) ที่ได้สรุปว่า การปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน โดยสร้างนวัตกรรม 
(innovation) บนพื้นฐานของการสานพลังความร่วมมือกัน (collaboration) ระหว่างภาครัฐและภาค
ส่วนอื่น ๆ ในสงัคม รวมทั้ง ใช้ประโยชน์จากความเป็นระบบดิจิตอล ในการคิดค้นและแสวงหาหนทาง
หรือวิธีการ (solutions) ใหม่ ๆ อันจะก่อให้เกิดผลกระทบสูง (big impact)  
 7. ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจ ผู้บริหาร สภาท้องถิ่น และบุคลากรบางท่านยังขาดความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย และความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาลแต่ละประเด็น 
รวมถึงแนวทางปฏิบัติในแต่ละด้าน สอดคล้องกับแนวคิดของ บุญเกียรติ การะเวกพันธ์ุ (2562, หน้า 
54 - 55) ที่ไดส้รุปว่า หลักธรรมาภบิาล (Good Governance) แนวความคิดนี้บางครั้งก็มีผู้เรียกว่า
แนวคิดการบริหารจัดการทีด่ีแนวความคิดนี้ได้รับการผลักดันจากธนาคารโลก (World Bank) ในการ
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มุ่งเน้นให้ระบบการบริหารงานของราชการได้รับความเชื่อถือ และศรัทธาจากประชาชนอย่างแท้จริง 
ตลอดจนยังส่งผลให้ประเทศพัฒนาไปในทิศทางที่พึงประสงค์ได้  

 

 แนวทางการแก้ไขปัญหา และพัฒนาในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในยุคระบบ
ราชการ 4.0 ขององค์การบริหารส่วนตาํบลบ้านหลวง อาํเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
มีประเด็นทีน่ํามาอภิปราย ดงันี ้
 1. ด้านความรูค้วามเข้าใจ ควรสร้างกระบวนการรับรู้ ความเข้าใจ อย่างถูกต้อง และ
เหมาะสมกับผูป้ฏิบัติงาน อีกทั้งสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้รับบริการ โดยใช้
นวัตกรรมใหม่ ๆ เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน พร้อมมีระบบตรวจสอบและถ่วงดุล อย่างเป็น
รูปธรรม สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2563) ที่ได้สรุปวา่ 
การปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน โดยสร้างนวัตกรรม บนพื้นฐานของการสานพลังความร่วมมือกัน 
ระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม รวมทั้ง ใช้ประโยชน์จากความเป็นระบบดิจิตอล ในการ
คิดค้น และแสวงหาหนทางหรือวิธีการใหม่ ๆ อันจะก่อให้เกิดผลกระทบสูง (big impact)  
 2. ด้านระเบียบกฎหมาย และการปฏิบัตริาชการ ควรส่งเสริม และสนบัสนุนในการศกึษา
ปัจจัยที่ส่งผลตอ่ความส าเร็จ และความล้มเหลวของการน าธรรมาภิบาลมาใช้ พร้อมศกึษาระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการด าเนินงานภาครัฐ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2563) ที่ได้สรปุว่า ปัจจัย
แห่งความส าเร็จของการปรับไปสู่ระบบราชการ 4.0 ได้แก่ การสร้างนวัตกรรม บนพื้นฐานของการ
สานพลังความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอ่ืน ๆ ในสังคม รวมทั้ง ใช้ประโยชน์จากระบบ
ดิจิตอล ในการคิดค้น และแสวงหาหนทางหรือวิธีการ ใหม่ ๆ อันจะก่อให้เกิดผลกระทบสูง   
 3. ด้านอัตรากําลัง ควรสรรหาหรือรับโอนบุคลากรให้ครบทุกต าแหน่ง เพ่ือให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสทิธิผล มากยิ่งขึ้น พร้อมท างานให้ทันต่อเหตุการณ์บ้านเมือง เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของ ขนิษฐา อ านักมณ ี(2558) ที่ได้สรุปว่า ในการ
บริหารจัดการองค์การเกี่ยวกับตัวบุคคลในองค์การ ตั้งแต่ การจัดอัตราก าลัง การสรรหา การคัดเลือก 
การบรรจุแต่งตั้ง การเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง เงินเดือน การโยกย้าย การพัฒนาบุคลากรในองค์การ
เรื่อยไปจนกระทั่งการให้บุคคลพ้นจากต าแหน่ง  
 4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรให้บุคลากรต้องศึกษา และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ระบบ
คอมพิวเตอร ์และระบบสารสนเทศ เพื่อการประสานงานที่รวดเร็ว สอดคล้องกับงานวิจัยของ สโรธินี 
โรจนธนากร (2560) ที่ได้ศึกษา เรื่อง การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มของต าแหน่งครูผู้ช่วย: กรณศีึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตดินแดง 
ผลการวิจัยสรุปว่า โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครโดยผูบ้ริหาร และคณะกรรมการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มได้น าหลักธรรมาภิบาลมาเป็นหลักการและแนวทางในการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มของต าแหน่งครูผู้ช่วย ได้แก ่หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการ
มีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า เพื่อให้การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้มของต าแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค คือ จัดฝึกอบรมและประชุม
ชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทางการปฏิบัติให้กับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง แจ้งขั้นตอน และกระบวนการ 
ให้ทราบล่วงหน้า และก าหนดระยะเวลาในการรายงานผลการประเมินตามล าดับช้ัน 
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 5. ด้านพฒันาบุคลากร ควรจัดประชุมสัมมนาให้กับบุคลากร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ และถูกต้อง พร้อมฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหารงานในยุคระบบราชการ 4.0 รวมถึงทกัษะการปฏิบัติราชการ เพื่อให้บุคลากร
เข้าใจถึงหลักธรรมาภิบาล และทราบถึงวิธีที่จะน ามาใช้อย่างถูกต้องในองค์การ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2563) ที่ได้สรุปว่า องค์การจ าเป็นต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนแนวคิด และวิธีการท างานใหม่ มขีีดสมรรถนะสงู และทันสมัยโดยต้องท างาน อย่างเตรียม
การณ์ไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะหค์วามเสี่ยงสร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์ องค์ความรู้
ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพื่อสร้างคุณค่า 
มีความยืดหยุ่น และความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง ทนัเวลา  
 6. ด้านการมีสว่นร่วม ควรเปดิโอกาสรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา สนับสนนุ 
บุคลากรให้ไดร้ับการฝึกอบรมตามสายงานแต่ละต าแหน่ง โดยเป็นไปตามแผนพัฒนาบคุลากรของ
หน่วยงาน และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความคิดเห็นได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
ส านักนายกรัฐมนตรี (2542) ที่ได้สรุปว่า หลักการพื้นฐานของธรรมมาภิบาลในองค์การ โดยหลักการ
มีส่วนร่วม คือ การให้โอกาสบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในเรื่องต่าง ๆ ทีส่ าคัญ
รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็น เพื่อรับค าแนะน ามาร่วมวางแผน และปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย
บุคคลหลากหลาย และมคีวามคิดเห็นที่แตกต่าง  
 7. ด้านจิตสํานึกรับผิดชอบ สร้างจิตส านึกของประชาชนต้องเริ่มที่ประชาชนในท้องถิ่น  
ต้องมีจิตส านึกในระบอบประชาธิปไตย โดยองค์การต้องเป็นที่ไว้วางใจ และเป็นที่พ่ึงของประชาชน 
สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล (2563, หน้า 42 - 43) ที่ได้สรุปว่า 
คุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics) ในการปฏิบัติราชการ ต้องมีจิตส านึกความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคม รวมทั้งยึดมั่น 
ในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของระบบราชการไทย 8 ประการ 
 8. ด้านการบริหารจัดการ ควรมีการจัดการขยะในพื้นที ่โดยส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ 
ประชาสัมพันธ์รณรงคก์ารคัดแยกขยะให้กับประชาชน เพื่อลดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ
แนวคิดของ สถาบันพระปกเกล้า (2552) ทีไ่ด้สรุปว่า การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปัจจุบัน เปน็การบริหารงานภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่
บัญญัติไว้ และในขณะเดียวกันก็มีหน้าที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งผู้บริหารต้องใช้
งบประมาณให้คุ้มค่า โปร่งใส โดยปรับวิธีการท างาน และเรียนรู้แนวทางการท างานใหม่ ๆ  
  

 ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1.1 ควรน าหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดระบบราชการ 4.0 มาปรับใช้ให้เกิดความ
สมดุล คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
เข้าถึงประชาชน ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักบทบาทหน้าทีข่องตนเอง อีกทั้งการตัดสินใจ 
อย่างโปร่งใส โดยจะต้องเปิดกว้าง เช่ือมโยงกัน มีความคิดกว้างไกล ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
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 1.2 ควรจัดประชุมสัมมนาใหก้ับบุคลากร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ ์
ในการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนให้ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการบริหารงาน
ในยุคระบบราชการ 4.0 รวมถึงทักษะการปฏิบัติราชการ เพื่อให้บุคลากรเข้าใจถึงหลักธรรมาภิบาล  
และทราบถึงวิธีที่จะน ามาใช้อย่างถูกต้องในองค์การ 
 
 

 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรในหลักสูตรต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวกับการบริหาร เพื่อน าองค์ความรู้ มาบูรณาการร่วมกัน และต่อยอดการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลในยุคระบบราชการ 4.0  
  2.2 ควรที่จะศกึษาในวงกว้างโดยมีหน่วยงานในลักษณะการบริหารแบบเดียวกัน  
ในราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการศึกษาเปรียบเทียบในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในยุค
ระบบราชการ 4.0 ว่าแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีปัญหา และการบริหารเป็นอย่างไร   
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