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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ 2)ศึกษาปัญหาการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 206 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการปฏิบัติงานตามหลกัธรรมาภิบาล ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดไปหาน้อยที่สุด 
ได้แก่ หลักความรับผิดชอบ หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม และหลักความคุ้มค่า 
และ 2) ปัญหาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานส่วนต าบล ได้แก่ 2.1) หลักนิติธรรม พบว่าขาดการ
ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติต าบลให้ประชาชนเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเอง 2.2) หลักคุณธรรม พบว่า การมา
ปฏิบัติงานไม่ตรงเวลา 2.3) หลักความโปร่งใส พบว่า ไม่ได้จัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละส่วน/กอง ส าหรับการ
ติดต่องานไว้ชัดเจน  2.4) หลักการมีส่วนร่วม พบว่า ขาดการจัดท าประชาคมก่อนด าเนินงานทุกโครงการที่มีผลกระทบ
ต่อประชาชน ขาดการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติงาน และ
ขาดการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 2.5) หลักความรับผิดชอบ พบว่า ไม่มีการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง และ 2.6) หลักความคุ้มค่า 
พบว่า มีการใช้งบประมาณไม่เหมาะสมกับโครงการ/กิจกรรม 
ค าส าคัญ: หลักธรรมาภิบาล 
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Abstract 
            This research aimed to study condition and problems of good governance implementation 
of officials of Sub-district Administration Organizations in Amphur Phranakhon Si Ayutthaya, 
Phranakhon Si Ayutthaya province. The samples group consisted were 206 officials of Sub-district 
Administration Organizations in Amphur Phranakhon Si Ayutthaya, Phranakhon Si Ayutthaya province. 
The research instrument was a questionnaire. The data were analyzed by frequency, percentage, 
mean, and standard deviation. The results indicated that : 1) As a whole, the good governance 
implementation was at a high level,  when each aspect was considered, it was found that all aspects 
were at a high level,the operation of the good governance implementation can arrange in order from 
most to least as follows: responsibility ,morality, the rule of law ,accountability ,participation, cost-
effectiveness or economy, 2) the good governance implementation consisted of 6 problems as 
follows,  2.1) the rule of law: the sub-district officials did not public relation a code of law to people 
know about right and performance, 2.2) morality: the sub-district officials go to work late, 2.3) 
accountability: the sub-district officials did not have plan step to work in each relates, 2.4) 
participation: the sub-district officials did not community about the projects have effect to group of 
people and not give people the chance to participate in expressing their opinions about organization 
operate, 2.5) responsibility: the sub-district officials did not to service people on take lunch break, 
2.6) cost-effectiveness or economy: the sub-district officials did not use budget proper to the project.   
Keyword: Good Governance 

 
1. บทน า 
 ค าว่า (Good  Governance) เป็นค าที่ถูกสร้างขึ้น
ต่อเนื่องจากแนวคิดเรื ่องประชาธิปไตย(Democracy) 
และประชาสังคม (Civil Society) โดยธนาคารโลก ในปี 
1981 ภายใต ้การม ีฐานค ิดที ่ว ่าป ัญหาการพ ัฒนา
เศรษฐกิจและความยากจนของประเทศก าลังพัฒนา 
ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นและความไร้
ประสิทธิภาพในการบริหารงานของภาครัฐซึ่งท าให้ขาด
ความเชื่อถือ ดังนั ้น เพื ่อแก้ปัญหาดังกล่าว ประเทศ
ก าลังพัฒนา ซึ ่งได้ร ับเงินช่วยเหลือจากธนาคารโลก
จ า เป ็นต ้องปฏ ิร ูประบบการบร ิหารบ ้านเม ืองให ้มี
ประส ิทธ ิภาพ มีความยุต ิธรรม ม ีกระบวนการทาง
กฎหมายที่เป็นอิสระ มีฝ่ายบริหารที่โปร่งใสตรวจสอบได้
เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือ หลังจากนั้นมาองค์การระหว่าง
ประเทศที ่ให ้ท ุนสนับสนุนงานพัฒนา เช ่น กองทุน

การเง ินระหว่างประเทศ ( IMF)และองค ์การอื ่น  ๆ 
ภายใต้องค์การสหประชาชาติต่างก็ใช้แนวทางธรรมาภิ
บาล (Good  Governance) ในการให้ความช่วยเหลือ
การพัฒนาของประเทศด้อยพัฒนาและก าลังพัฒนาและ
ผลิตชุดโครงการที่สนับสนุนการเกิดธรรมาภิบาลอย่าง
กว ้างขวาง หล ังจากที ่ไทยประสบกับป ัญหาภาวะ
เศรษฐกิจในปี 2540 และได้กู้เงินจากกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ ( IMF) โดยที่กองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (IMF) ได้มีสร้างเงื่อนไขให้ส าหรับผู้กู้ คือต้อง
น าเอาหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มาปรับ
ใช้ในการบริหารประเทศ ท าให้ประเทศไทยต้องหันมาให้
ความส าคัญกับการน าเอาหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ใน
ภาครัฐมากยิ่งขึ้นเพราะเชื่อว่าปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
ส่วนหนึ่งก็มาจากปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ การ
บริหารงานที่ไร้ประสิทธิภาพ ไร้เสถียรภาพ  
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 หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) จาก
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดไว้ 6 ด้าน 
ดังนี้ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส 
หลักความรับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วม และหลักความ
คุ ้มค ่า ประกอบกับพระราชบัญญัต ิระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเม ืองที ่ด ี โดยเฉพาะอย่างยิ ่งให ้ค าน ึงถ ึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน 
การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติงาน  
 องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด 
จุดมุ ่งหมายส าคัญของการจัดตั ้งองค์การบริหารส่วน
ต าบลก็เพื่อให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถ
รองรับการกระจายอ านาจไปสู่ประชาชนให้มากยิ่งขึ ้น 
และพัฒนาไปสู ่การปกครองส ่วนท้องถิ ่นในรูปแบบ
เทศบาล อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ตามมาตรา 
66 มาตรา 67 และมาตรา 68 ที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลอาจท าก็ได้ และมาตรา 69/1 กล่าวไว้ว่าการ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัด
จ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  
 ผู้ วิ จั ย ในฐานะที่ เป็นพนักงานส่วนต าบล  เป็น
ผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบล จึงมีความสนใจ
ที่ จ ะศึ กษาสภาพและปัญหาการปฏิบั ติ ง านตาม        
หลักธรรมาภิบาลของพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตอ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อน าผลการศึกษามาปรับปรุงแก้ไข

และพัฒนาการบริหารจัดการในองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัตงิานตามหลักธรรมาภิบาล
ของพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหาร ส่วนต าบลในเขต
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2.2  เพื่อศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
3.  วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานส่วน
ต าบลในเขตอ าเภอพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 422 คน กลุ่มตัวอย่างที่น ามา
วิจัยครั้งนี้ จ านวน 206 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
ช้ันภูมิตามสัดส่วน 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม โดย
ผู้วิจัยแบ่งเป็น 3 ข้ันตอนดังน้ี 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ  อายุ อายุงาน ระดับการศึกษาและ
ต าแหน่งท่ีปฏิบัติงาน 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามสภาพการปฏิบัติงานตาม  
หลักธรรมาภิบาลของพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยการตรวจสอบเป็นแบบมาตรส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ โดยมีการแปล
ความหมาย 5 ระดับ  
 ตอนที่ 3 เป็นค าถามปลายปิด (Check list) เกี่ยวกับ
ปัญหาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงาน
ส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งเป็น 6  ข้อ 
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3.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ใช้ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
 
4. สรุปผลการวิจัย 
4.1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี อายุ
ราชการระหว่าง  5-10 ปี ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี และส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ  
4.2 ข้ อ มู ล ด้ า นสภ าพ ก า รปฏิ บั ติ ง าน ตามหลั ก         
ธรรมาภิบาลของพนักงานส่วนต าบลในเขตอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ภาพรวมการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของพนักงานส่วนต าบลในเขตอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 
หลักธรรมาภิบาล X  ..DS  แปลผล 
1. หลักนิติธรรม 
2. หลักคุณธรรม 
3. หลักความโปร่งใส 
4. หลักการมีส่วนร่วม 
5. หลักความรับผิดชอบ 
6. หลักความคุ้มค่า 

รวม 

4.10 
4.16 
4.08 
4.03 
4.17 
4.00 
4.09 

0.53 
0.58 
0.57 
0.60 
0.57 
0.60 
0.48 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
 จากตารางที่  1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานส่วนต าบล 
ในภาพรวมพบว่าการปฏิบัติ งานอยู่ ในระดับมาก        
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อย
ที่สุด พบว่า การปฏิบัติงานตามหลักความรับผิดชอบ    
เป็นล าดับแรก รองลงมาเป็น การปฏิบัติงานตามหลัก
คุณธรรมการปฏิบัติงานตามหลักนิติธรรม การปฏิบัติงาน 
ตามหลักความโปร่งใส การปฏิบัติงานตามหลักการ        

มีส่วนร่วม และการปฏิบัติงานตามหลักความคุ้มค่า 
ตามล าดับ  
4.3 ปัญหาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
พนักงานส่วนต าบลในเขตอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
 หลักนิติธรรม พบว่าขาดการประชาสัมพันธ์ข้อบัญญตัิ
ต าบลให้ประชาชนเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเอง  
หลักคุณธรรม พบว่า พนักงานมาปฏิบัติงานไม่ตรงเวลา 
หลักความโปร่ งใส พบว่า ไม่ ได้จัดท าขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของแต่ละส่วน/กอง ส าหรับการติดต่องานไว้
ชัดเจน หลักการมีส่วนร่วม พบว่า ขาดการจัดท า
ประชาคมก่อนด าเนินงานทุกโครงการที่มีผลกระทบต่อ
ประชาชน ขาดการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติงาน  
และขาดการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล หลักความรับผิดชอบ พบว่า 
ไม่มีการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง และ 
หลักความคุ้มค่า พบว่า มีการใช้งบประมาณไม่เหมาะสม
กับโครงการ/กิจกรรม 

 
5. การอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของพนักงานส่วนต าบลในเขตอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้จาก
การศึกษาค้นคว้ามีประเด็นที่น่าสนใจสามารถน ามา
อภิปรายได้ดังนี้ 
 5.1 สภาพการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
พนักงานส่วนต าบล เมื่อพิจารณาในภาพรวมทั้ง 6 ด้าน 
คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส 
หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความ
คุ้มค่าพบว่าอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าพนักงาน
ส่วนต าบล ได้น าเอาหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดีมาปรับใช้กับการปฏิบัติงานเพื่อให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า หลัก
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ความรับผิดชอบ เป็นอันดับแรก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ทิพภาพร พันสาย [1] ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานส่วน
ท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร พบว่า สภาพการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานส่วน
ท้องถิ่นในเขตพื้นท่ีจังหวัดยโสธร มีการปฏิบัติงานในด้าน
หลักความรับผิดชอบมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
  5.1.1 ด้านหลักนิติธรรม ในภาพรวม พบว่า      
มีสภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า การเปิดโอกาสให้ประชาชนร้องเรียนหรือ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นล าดับแรก 
เนื่องจากเมื่อมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร้องเรียน
หรื อแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บการปฏิ บั ติ ง าน            
ที่ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ก็จะท าให้ทราบ
ถึงการปฏิบัติ งานของพนักงานว่ามีจุดบกพร่องใน
ปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย   
ของวาสนา ธรรมจักร [2] ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานประจ า
องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดแพร่  พบว่าองค์การ
บริหารส่วนต าบล จังหวัดแพร่เปิดโอกาสให้ประชาชน
ร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารและพนักงานการปฏิบัติงาน  
  5.1.2 หลักด้านหลักคุณธรรม ในภาพรวมพบว่า
มีสภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต เป็นล าดับแรก เนื่องจากเมื่อพนักงานปฏิบัติงาน
ด้วยความซื ่อสัตย์สุจริตแล้วก็จะสร้างความเชื่อมั ่น 
ความไว้วางใจให้แก่ประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของกชวรรณ เล่บ้านเกาะ [3] ได้ศึกษาบทบาทในการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
พบว่า ปฏิบัติงานอยู่บนหลักความถูกต้องดีงาม เป็น
แบบอย่างแก่ประชาชนเพื ่อเสริมสร้างความซื่อสัตย์ 
สุจริต จริงใจ  มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม 
โดยมีการจัดท ามาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม 

  5.1.3 ด้านหลักความโปร่งใส ในภาพรวมพบว่า
มีสภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า การเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เป็นล าดับแรก เนื่องจากการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายก็จะ
แสดงถึงการปฏิบัต ิงานด้วยความโปร่งใส ไม่ปิดบัง
ข้อม ูลที ่ประชาชนสมควรจะร ับรู ้ ซึ ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพลกฤติ พัตรปาล [4] โดยศึกษาสภาพและ
ปัญหาการปฏ ิบ ัต ิง านตามหล ักธรรมาภ ิบาลของ
ข้าราชการประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
อุตรดิตถ์ พบว่า มีการน าข้อมูลข่าวสารที่ควรเปิดเผย
ติดประกาศไว้ที่ส านักงาน 
  5.1.4 ด้านหลักการมีส่วนร่วมในภาพรวม พบว่า 
มีสภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมเสนอ
โครงการ/กิจกรรม เป็นล าดับแรก เนื่องจากการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมเสนอโครงการ/กิจกรรม จะ
ท าให้สามารถทราบถึงปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนท่ีแท้จริงและจะได้น าเอาปัญหานั้นมาปรับปรุง
แก้ไขได้ถูกต้องและตรงกับความต้องการของประชาชน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของทิพภาพร พันสาย [1] ศึกษา
สภาพและปัญหาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของพนักงานส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นท่ีจังหวัดยโสธร พบว่า 
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน
ของบุคลากร 
  5.1.5 ด้านหลักความรับผิดชอบ ในภาพรวม
พบว่ามีสภาพการปฏิบัติ งานอยู่ ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความตระหนักในหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของตนเอง และให้บริการประชาชนผู้มา
รับบริการด้วยความเต็มใจ เป็นล าดับแรก เนื่องจากเมื่อ
พนักงานมีความตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบ
แล้วงานก็ท าให้การปฏิบัติ งานในหน้าที่ ไม่มีความ
ผิดพลาดและส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ก าหนด         
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของทิพภาพร พันสาย [1] ศึกษา
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สภาพและปัญหาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของพนักงานส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นท่ีจังหวัดยโสธร พบว่า
มีดัชนีช้ีวัดและก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไว้อย่าง
ชัดเจน มีการปฏิบัติงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ผู้ รับบริการเป็นส าคัญและด าเนินงานเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 5.1.6 ด้านหลักความคุ้มค่า ในภาพรวมพบว่ามี
สภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า พนักงานมีการใช้วัสดุ อุปกรณ์ขององค์กร
ได้อย่างคุ้มค่า เป็นล าดับแรก เนื่องจากเมื่อพนักงานใช้
วัสดุ อุปกรณ์ขององค์กรอย่างคุ้มค่าก็จะช่วยท าให้องค์กร
ประหยัดงบประมาณในด้านการซื้อ วัสดุ/อุปกรณ์ในการ
ท างาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พลกฤติ พัตรปาล
[4] โดยศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของข้าราชการประจ าองค์การบริหารส่วน
ต าบลในจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า มีการใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องเขียนของพนักงานส่วนต าบลคุ้มค่า 
 5.2 ปัญหาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
  5.2.1 ปัญหาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ของพนักงานส่วนต าบลด้านหลักนิติธรรม พบว่า มีปัญหา
การขาดการประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติต าบลให้ประชาชน
เข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองเป็นล าดับแรก 
เนื่องจากการบังคับใช้ข้อบัญญัติต าบลจะบังคับใช้เลยกับ
ประชาชนโดยขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
ว่าประชาชนเองนั้นต้องมีหน้าที่ ในการปฏิบัติตาม
ข้อบัญญัติต าบลอย่างไร ท าให้พบปัญหาว่าบางครั้ง
ประชาชนไม่ปฏิบัติตามได้เนื่องจากว่าไม่ทราบว่ามี
ข้อบัญญัติต าบลบังคับใช้อยู่  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของเจริญ กาศโอสถ [5] ได้ศึกษาเรื่องสภาพและปัญหา
การพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ข้าราชการประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล เขตอ าเภอ
สูงเม่น จั งหวัดแพร่  พบว่า ประชาชนขาดความรู้      
ความเข้าใจในการเสนอและการปฏิบัติตามข้อบัญญัติ 
  5.2.2 ปัญหาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ของพนักงานส่วนต าบลด้านหลักคุณธรรม พบว่า         

มีปัญหาบางครั้ งพนักงานมาปฏิบัติงานไม่ตรงเวลา      
เป็นล าดับแรก เนื่องจากพนักงานบางครั้งมาปฏิบัติงาน
สาย ไม่ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัยที่องค์กรได้ตั้งไว้     
จนบางครั้งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
ก่อให้เกิดความเสียหายและสร้างความไม่พอใจกับ
ประชาชนที่มาติดต่องาน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัย     
ของวาสนา ธรรมจักร [6] ศึกษาเรื่องสภาพและปัญหา
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานประจ า
องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดแพร่ พบว่า ไม่มี
แผนการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรมชัดเจน 
  5.2.3 ปัญหาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของพนักงานส่วนต าบลด้านหลักความโปร่งใส  พบว่า 
การไมได้จัดท าข้ันตอนการปฏิบัติงานของแต่ละส่วน/กอง 
ส าหร ับการต ิดต ่อ งาน ไ ว ้ช ัด เ จน  เป ็นล าด ับแรก 
เนื ่อ งจากบางองค ์กร ไม ่ม ีกา รจ ัดท าขั ้นตอนการ
ปฏิบัติงานของแต่ละส่วน/กอง ส าหรับการติดต่องาน
ไว้ชัดเจน เมื่อประชาชนเข้ามาขอใช้บริการ หรือขอ
ข้อมูลต่าง ๆ ไม่ได้รับความสะดวก แสดงถึงความไม่
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วรมิตร เพ็ชรสิงห์ [7] ได้ศึกษาเรื ่องปัญหาและ
อุปสรรคการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในทัศนคติของพนักงานส่วนต าบลใน
อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา  พบว่า มีปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักความโปร่งใสมากที่สุด  
  5.2.4 ปัญหาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของพนักงานส่วนต าบลด้านหลักการมีส่วนร่วม พบว่า 
การไม่มีการจัดท าประชาคมก่อนด าเนินงานทุกโครงการ
ที่มี ผลกระทบต่อประชาชน การไม่ เปิด โอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล
แผนการปฏิบัติงาน การไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นทุกเรื่องเท่ากันเป็น
ล าดับแรก เนื่องจาก การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน
ในบางเรื่องก็จะส่งผลต่อการท างานที่ล่าช้าขององค์กรแต่
บางครั้งการไม่จัดท าประชาคมก่อนด าเนินโครงการก็จะ
ส่งผลต่อการท างานขององค์กรเช่นกัน ถ้าประชาชนที่อยู่
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ในพื้นที่ ๆ โครงการจะต้องด าเนินการและไม่ได้รับการ
ยินยอมจากประชาชนก็ไม่สามารถด าเนินการได้ทันที ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของกชวรรณ เล่บ้านเกาะ [3] ได้
ศึกษาเรื่องบทบาทในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า บทบาทและแนวทางใน
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลไม่มีการส่งเสริมและ
เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานทุกข้ันตอน 
  5.2.5 ปัญหาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของพนักงานส่วนต าบลด้านความรับผิดชอบ พบว่าไม่มี
การให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง เนื่องจาก
เป็นเวลาพักเที่ยงของพนักงานจึงไม่ค านึงถึงการให้บริการ
ประชาชนที่จะมาใช้บริการในช่วงเวลานั้นแต่โดยส่วน
ใหญ่จะมีประชาชนมาใช้เวลาพักเที่ยงกันจ านวนมาก
เพราะผู้ที่มาเสียภาษีหรือผู้มาติดต่อราชการก็มีโอกาสพัก
ในช่วงเวลา 12.00 – 13.00 น. และบางท่านก็เดินทาง  
มาไกล การปฏิบัติงานในช่วงเวลาพักเที่ยงถือเป็นความ
รับผิดชอบของพนักงานในการให้บริการด้วยเช่นกัน 
  5.2.6 ปัญหาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของพนักงานส่วนต าบลด้านหลักความคุ้มค่า พบว่า      
ใช้งบประมาณไม่ เหมาะสมกับโครงการ/กิจกรรม       
เป็นล าดับแรก เนื่องจากโครงการ/กิจกรรม บางครั้งเมื่อ
ด าเนินการไปแล้วประชาชนไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่าที่ควร
หรือได้ใช้ประโยชน์เป็นส่วนน้อยประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้
ใช้ประโยชน์กับโครงการ/กิจกรรม จึงท าให้ไม่คุ้มค่ากับ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กชวรรณ เล่บ้านเกาะ [3] ได้ศึกษาเรื่อง
บทบาทในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า มีการบริหารงานตามหลัก
ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใช้ทรัพยากร
และงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข โดยมีการจัดท าแผนจัดซื้อ-จัด

จ้าง พร้อมทั้งมีการประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามระเบียบ 
คุ้มค่ากับงบประมาณ 

 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะส าหรับทางการบริหาร 
 6.1.1 ด้านหลักนิติธรรม องค์การบริหารส่วนต าบล 
ควรปรับปรุงโดยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึง
สิทธิและหน้าที่ของตนเอง และสิ่งที่ควรปฏิบัติตาม
ข้อบัญญัติต าบลว่าควรท าอย่างไร เช่น ข้อบัญญัติต าบล 
เรื่อง อันตรายต่อสุขภาพ ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ว่า ประชาชนท่านใดที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องและเป็นผู้
ที่ มี หน้ าที่ ในการขอใบอนุญาต ไม่ ว่ าจะ เป็นการ
ประชาสัมพันธ์ทางด้านเสียงตามสาย แผ่นพับ เว็บไซต์ 
หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน 
 6.1.2 ด้านหลักคุณธรรม องค์การบริหารส่วนต าบล
ควรก ากับการลงเวลาการปฏิบัติราชการอย่างเคร่งครัด 
 6.1.3 ด้านหลักความโปร่งใส องค์การบริหารส่วน
ต าบล ควรให้แต่ละส่วน/กอง จัดท าแผนผั งการ
ปฏิบัติงานของแต่ละส่วน/กอง ติดไว้หน้าห้องอย่าง
ชัดเจน และบอกอ านาจหน้าที่ของแต่ละต าแหน่งไว้ด้วย
เพื่อสะดวกต่อการติดต่อของประชาชน 
 6.1.4 ด้านหลักการมีส่วนร่วม องค์การบริหารส่วน
ต าบล ควรจะจัดท าประชาคมก่อนด าเนินโครงการที่มี
ผลกระทบต่อประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา     
มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติงาน 
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นทุกเรื่ อง และส่ งเสริ มให้ประชาชนเห็นถึ ง
ความส าคัญและประโยชน์ของการเข้ามามีส่วนร่วม 
 6.1.5 ด้านหลักความรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วน
ต าบลควร จัดท าค าสั่งให้พนักงานอยู่เวรเพื่อให้บริการ
ประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง  
 6.1.6 ด้านหลักความคุ้มค่า องค์การบริหารส่วน
ต าบลควรที่จะศึกษาข้อมูลก่อนด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ว่าในแต่ละโครงการ/กิจกรรม ประชาชนได้รับประโยชน์
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จากโครงการ/กิจกรรม ที่ได้จัดท าเพียงใด คุ้มค่ากับการ
ด าเนินการหรือไม่ 
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 6.2.1 ควรศึกษาสาเหตุที่ท าให้ เกิดปัญหาในการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 
 6.2.2 ศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป  
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