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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา: 

องค์การบริหารส่วนต าบลอ าแพง อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพ่ือ
ศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล  อ าแพง อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัด
สมุทรสาคร (2) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลอ าแพง อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร และ (3) เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนต าบลอ าแพง อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัด
สมุทรสาคร การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative method) ผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิจัย 2 วิธี คือ 
การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ทางวิชาการ บทความ 
รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In depth Interview) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 
9 คน ผ่านแบบสัมภาษณ์ปลายเปิด  

ผลการศึกษาพบว่า (1) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล     
อ าแพง อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวมมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ใน
ระดับปานกลางถึงมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 6 ด้าน พบว่า มีด้านที่มีความคิดเห็นในการ
บริหารงานอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน คือ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักความมีส่วน
ร่วม และ ด้านหลักความรับผิดชอบ มีด้านที่โดยรวมมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 2 ด้าน คือ 

  
1 บทความเรียงจากการศึกษาอิสระเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วนต าบลอ าแพง อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร” ซึ่งได้ผ่านการสอบเรียบร้อยแล้ว 
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ดร.วีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ 
2 นักศึกษาปริญญาโท โครงการหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 
3 อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ 



97 

ด้านหลักคุณธรรม และด้านหลักความคุ้มค่า (2) ปัญหาและอุปสรรคการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลขององค์การบริหารส่วนต าบลอ าแพง อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า การบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลอ าแพง สาเหตุเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่นขาดความ
ใจในหลักธรรมาภิบาล ไม่มีการสนับสนุนในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลอย่างจริงจัง (3) แนว
ทางการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลอ าแพง อ าเภอ
บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ควรส่งเสริมยกระดับความรู้ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในองค์กร 
โดยการสนับสนุนให้มีการจัดฝึกอบรมการบริหารการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และควรใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์ต่อความ
ต้องการของประชาชนในพื้นท่ีสูงสุด 

ค าส าคัญ: หลักธรรมาภิบาล, หลักนิติธรรม, หลักคุณธรรม, หลักความโปร่งใส, หลักความมีส่วนร่วม 
หลักความรับผิดชอบ, หลักความคุ้มค่า 
 

 
บทน า 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 

หลักธรรมาภิบาลเป็นวิธีการหนึ่งในการบริหารประเทศที่รัฐบาลหลายประเทศได้น ามาใช้เพ่ือ
แก้ไขปัญหาทางการบริหารรวมทั้งประเทศไทย เพ่ือให้ภาครัฐมีการบริหารที่โปร่งใส สามารถถูก
ตรวจสอบจากองค์กรอิสระ และประชาชน ซึ่งรวมถึงการกระจายอ านาจหน้าที่ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การสร้างระบบการตรวจสอบเพื่อความโปร่งใส การมีส่วนร่วมของสาธารณะชนเพื่อ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับหลักธรรมาภิบาลตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2542 และได้
บัญญัติไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ มาตรา 
65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรร
มาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลัง
ผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นอกจากนั้น
หลักธรรมาภิบาลยังได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 12 (พ.ศ.2560-
2564) ในส่วนของ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ
การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และ 
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถด าเนินงานตามภารกิจอย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แข็งแกร่ง มีการบริหารจัดการ
ที่คล่องตัว ยืดหยุ่น ลดขั้นตอน และก าหนดกฎระเบียบที่เอ้ือให้การด าเนินงานเป็นไปได้รวดเร็วและ
ราบรื่น สามารถพ่ึงตนเองได้เต็มที่  
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 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการสร้างธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย ในระบบการบริหารจัดการภาครัฐต้องให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิ
บาลในภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในด้านระบบการบริหารงานและบุคลากร ในส่วนการบริหาร
จัดการภาครัฐ ให้โปร่งใส  มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมี
ส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และ
ท้องถิ่น ขณะเดียวกัน ภาคราชการส่วนกลางท าหน้าที่ก ากับดูให้ท้องถิ่นบริหารจัดการตนเองได้เต็ม
ศักยภาพ สามารถคิดและตัดสินใจได้อย่างเต็มที่ในการพัฒนาท้องถิ่น ถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลาง
และภูมิภาคไปสู่ท้องถิ่นและสร้างความชัดเจนในบทบาทภารกิจที่ท้องถิ่นต้องรับผิดชอบเพ่ิมขีด
ความสามารถให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติหน้าที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านการเงินการคลังท้องถิ่น การแก้ไขปัญหาทุจริต
คอร์รัปชั่น และการสร้างธรรมาภิบาลในระดับท้องถิ่น 

เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาท้องถิ่นที่ส าคัญ จึงต้องมีหลักใน
การบริหารงานพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการน าหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการ คือหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบ และ หลักความคุ้มค่า เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานส่วนราชการส่งผลให้การน าหลัก
ธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐนั้นมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  ผู้
ศึกษามีความจึงสนใจที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลอ าแพง อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จากความ
คิดเห็นของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพราะการที่จะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินได้
อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นต้องศึกษา ค้นคว้าและวิเคราะห์การด าเนินงานเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือที่จะน ามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน
ปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป ซึ่งผู้ศึกษาตระหนักว่าผู้ที่ปฏิบัติง าน
ร่วมกันในองค์กรจะสามารถเป็นก าลังที่ส าคัญในการน าเอาหลักธรรมาภิบาลเป็นรากฐานในการ
ปฏิบัติงานอันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นและประชาชนอย่างแท้จริง 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลอ าแพง 
อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 
 2. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลอ าแพง อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 
 3. เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลอ าแพง อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 
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ขอบเขตการศึกษา 
3.1 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาท าการศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลอ าแพง อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 
3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ในการศึกษาครั้งนี้จะศึกษาเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่น ามาปรับใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลอ าแพง อ าเภอบ้านแพ้ว 
จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย 6 หลักการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส 
หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และ หลักความคุ้มค่า 

3.3 ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลอ า

แพง อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 50 คน  
 กลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยได้เลือก มีจ านวน 9 คน คือ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลอ า
แพง ประกอบด้วย 
 1) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอ าแพง   จ านวน 1 คน 
 2) รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอ าแพง   จ านวน 1 คน 
 3) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอ าแพง   จ านวน 1 คน 
 4) หัวหน้าส่วนราชการ     จ านวน 3 คน  
 5) บุคลากรผู้ปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลอ าแพง  จ านวน 3 คน 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เพ่ือให้ทราบถึงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน ต าบลอ าแพง 
อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 
 2. เพ่ือให้ทราบปัญหาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ บริหารส่วนต าบลอ า
แพง อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 

3. เพ่ือน าแนวทางการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลอ าแพง อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร มาพัฒนาการบริหารงานของท้องถิ่นใ ห้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

 
แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 

1. แนวคิดการบริหาร 
จากการศึกษาเกี่ยวกับการบริหาร พิทยา บวรพัฒนา (2546, หน้า 2) ได้ให้ความหมายของ

การบริหารว่า เป็นเรื่องของการน าเอากฎหมายและนโยบายต่าง ๆ ไปปฏิบัติให้เกิดผล ซึ่งเป็นหน้าที่
ของข้าราชการที่จะท างานด้วยความเต็มใจด้วยความเที่ยงธรรมและอย่างมีประสิทธิภาพตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
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มัลลิกา ต้นสอน (2544, หน้า 10) ได้ให้ความหมายของการบริหาร ว่าหมายถึง การก าหนด
แนวทางหรือนโยบาย การสั่งการ การอ านวยการ การสนับสนุน และการตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติ
สามารถด าเนินงานให้ได้ตามเปูาหมายที่ต้องการ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2539: 11) กล่าวว่า กระบวนการบริหารเป็นการออกแบบและ
รักษาซึ่งสภาพแวดล้อมของบุคคลท างานร่วมกันในกลุ่ม ให้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้  

1. การวางแผน (Planning) หมายถึงกระบวนการที่ก าหนดถึงเปูาหมาย ความมุ่งมั่น
และแนวปฏิบัติ เพ่ือน าไปสู่การความส าเร็จที่ตั้งไว้  

2. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง สิ่งที่ประกอบไปด้วยคน ซึ่งมีความ
ช านาญในงานแต่ละอย่างแตกต่างออกไป แต่จะมีการประสานความร่วมมือในการท างาน เพ่ือให้
บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย  

3. การซักน า (Leading) หมายถึง ความสามารถที่จะใช้อิทธิพลเพ่ือจูงใจบุคคลอ่ืน
ให้ปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมายขององค์กร  

4. การควบคุม (Controlling) หมายถึง ขั้นตอนการวัดความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 
โดยเปรียบเทียบกับแผนที่วางไว้และใช้วิธีการแก้ไข เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติงานสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ 

2. แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาล 
บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ,และบุญมีลี้ (2544, หน้า 49) ได้ให้ความหมายว่า Good governance 

เป็นลักษณะและวิถีทางของการที่ อ านาจได้ถูกใช้ในการจัดการบริหารทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศเพ่ือการพัฒนาและเป็นไป อย่างต่อเนื่อง โดยนัยของความหมายของธนาคารโลกเป็นการ
ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของการมีธรรมาภิบาลเพ่ือช่วยในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้รัฐบาล
สามารถให้บริการที่มีประสิทธิภาพ มีระบบที่ยุติธรรม มีกระบวนการกฎหมายที่อิสระ ที่ท าให้การ
ด าเนินการเป็นไปตามสัญญาอีกทั้งระบบราชการฝุายนิติบัญญัติและสื่อที่มีความโปร่งใสรับผิดชอบ 
และตรวจสอบได้  

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2542
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2542 ระบุว่าธรรมาภิบาลมีองค์ประกอบ 6 หลักส าคัญ คือ หลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความ
คุ้มค่า 

3. แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น 
อุทัย หิรัญโต (2523: 2) ให้ความหมายของการปกครองท้องถิ่นว่า เป็นการปกครองที่รัฐบาล

มอบอ านาจให้ประชาชนในท้องถิ่นหนึ่ง จัดการปกครองและด าเนินกิจการบางอย่าง โดยด าเนินการ
กันเอง เพ่ือบ าบัดความต้องการของตน มีการจัดเป็นองค์การ มีเจ้าหน้าที่ที่ประชาชนเลือกขึ้นมา
ทั้งหมดหรือบางส่วน มีอิสระในการบริหารงาน แต่รัฐบาลต้องควบคุมด้วยวิธีการต่าง ๆ จะปราศจาก
การควบคุมของรัฐไม่ได้ เพราะเป็นสิ่งที่รัฐท าให้เกิดข้ึน  
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4. แนวคิดเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ อบต.องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาอบต. การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 และ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลอ าแพง อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร การวิจัยครั้งนี้เป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลัก 
เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ซึ่งได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินการวิจัย 2 วิธี คือ การวิจัยเอกสาร 
(Documentary Research) ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ทางวิชาการ บทความ รายงานการ
วิจัย วิทยานิพนธ์ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และการสัมภาษณ์เชิงลึก      
(In depth Interview)  ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 
9 คน ผ่านแบบสัมภาษณ์ปลายเปิด 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบล   
อ าแพง อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 50 คน  
 กลุ่มตัวอย่างท่ีผู้วิจัยได้เลือก มีจ านวน 9 คน โดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากผู้มี
ทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ในการท างาน จ าแนกออกเป็นกลุ่ม ได้แก่ 
 - กลุ่มท่ี 1 ฝุายการเมือง/การบริหาร ผู้ให้ข้อมูล มีจ านวน 2 คน  
 1) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอ าแพง จ านวน 1 คน 
 2) รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอ าแพง จ านวน 1 คน 

 - กลุ่มท่ี 2 หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ให้ข้อมูล มีจ านวน 4 คน  
 1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอ าแพง จ านวน 1 คน 
 2) หัวหน้าส านักปลัด จ านวน 1 คน
 3) ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน 1 คน 
 4) ผู้อ านวยการกองสาธารณะสุข และสิ่งแวดล้อม     จ านวน 1 คน 

- กลุ่มท่ี 3 ผู้ปฏิบัติงาน ที่มีประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป จ านวน 3 คน  
 1) นิติกร  จ านวน 1 คน 
 2) นักทรัพยากรบุคคล จ านวน 1 คน 
 3) เจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 1 คน 
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เครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล 
ใช้ค าถามแบบปลายเปิด  เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นออกมาได้อย่างเป็นอิสระ แต่ให้
ได้มาซึ่งข้อมูลครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ จึงใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง และค าถามที่
ใช้ในการสัมภาษณ์แบ่งหัวข้อออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้ 
 1. ประเด็นค าถามเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลอ าแพง อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เป็นอย่างไร ประกอบด้วย 6 ด้าน 
 2. ประเด็นค าถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอ าแพง อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เป็นอย่างไร 
 3. ประเด็นค าถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอ าแพง อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร มีอะไรบ้าง 
 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. ศึกษาท าความเข้าใจ ทบทวนทฤษฏี แนวคิด งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเอกสารทางวิชาการ 
 2. ก าหนดแนวทาง ประเด็นที่ส าคัญในการสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ในลักษณะ
ค าถามแบบปลายเปิด เพ่ือให้มีความยืนหยุ่นของค าถามตามความเหมาะสมในสถานการณ์ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ซึ่งเป็นการศึกษา
ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลในบทความวิชาการ หนังสือ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนสืบค้นข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่ เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ แนวคิด 
ทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล จากการสัมภาษณ์ ( Interview) เพ่ือให้ทราบถึงค าตอบอย่าง
ละเอียดครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ท่ีผู้วิจัยต้องการศึกษา มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
  2.1) ท าหนังสือเพ่ือความอนุเคราะห์ในการเข้าเก็บข้อมูลเพ่ือการศึกษาและวิจัย ถึง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอ าแพง อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 
  2.2) เตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยท าความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็น
สัมภาษณ์และข้อก าหนดไว้ล่วงหน้า 
  2.3) ติดต่อนัดหมายผู้ให้สัมภาษณ์ และท าความเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายในการวิจัยให้
ถูกต้องตรงกัน พร้อมก าหนดนัดหมายวันและเวลาในการสัมภาษณ์ 
  2.4) เตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสัมภาษณ์  
  2.5) ด าเนินการสัมภาษณ์ โดยใช้วิธีการจดบันทึกการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key Informants) และการบันทึกเสียง 
  2.6) ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลการสัมภาษณ์กับผู้ให้สัมภาษณ์
อีกครั้งหนึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์ 
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2.7)  ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ แล้วน ามาวิเคราะห์ พร้อมทั้งแยก
ประเด็นจับประเด็นบางค าที่ไม่เกี่ยวข้องกับการวิจัยออก เพ่ือให้ข้อมูลนั้นเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ 

 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ล าดับขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ของผู้ให้สัมภาษณ์มาจัดล าดับข้อมูลที่ส าคัญแต่ละคน 
เพ่ือให้สามารถจ าแนกข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ 
 2. น าข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์มาวิเคราะห์ ร่วมกับข้อมูลทางเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิด ทฤษฏี บทความทางวิชาการ และผลงานวิจัยต่างๆ เพ่ือน ามาสังเคราะห์ข้อมูล เพ่ื อน าไปสู่
การเขียนรายงานสรุป 
 3. น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ร่วมกันอย่างเป็นระบบมาเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เพ่ือแสดง
ความส าคัญของข้อมูลให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นตามข้อเท็จจริงทั้งในเชิงเหตุผล และเขียนรายงานสรุป
ตีความตามหลักวิชาการ รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจั ยด้วยพรรณนา การบรรยาย
ข้อเสนอแนะ เพ่ือชี้ให้เห็นถึงปัญหาในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลอ าแพง 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนต าบลอ าแพง อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลอ าแพง ประกอบด้วย 6 
ด้าน คือ (1) ด้านหลักนิติธรรม (2) ด้านหลักคุณธรรม (3) ด้านหลักความโปร่งใส (4) ด้านหลักความมี
ส่วนร่วม (5) ด้านหลักความรับผิดชอบ และ (6) ด้านหลักความคุ้มค่า รายละเอียดดังนี้ 

1. ด้านหลักนิติธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลอ าแพงมีการก าหนดนโยบายและเปูาหมายใน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างชัดเจน เป็นไปตามกฎระเบียบตามที่กระทรวงมหาหาดไทยก าหนด 
มีการอ้างถึงหนังสือสั่งการ ระเบียบข้อบังคับ ชัดเจน การออกกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน เป็น
ที่ยอมรับและธรรมกับทุกฝุาย บุคลากรในองค์กรพร้อมใจกันปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ 
และการด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลอ าแพง มีความเสมอภาค
แก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างถั่วถึงและเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ และพบว่าองค์การบริหารส่วน
ต าบลอ าแพงไม่มีการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในองค์กร  

โดยสรุปภาพรวมด้านหลักนิติธรรม ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอ าแพง อยู่ในระดับที่มาก เนื่องจากระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ 
เป็นปัจจัยกระบวนการที่มีความส าคัญในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงท าให้ทุก
กระบวนการของการปฏิบัติงานของภาครัฐมีการยึดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นที่ตั้งในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ตามกรอบข้อกฎหมาย ตามอ านาจที่ทางรัฐกระจายอ านาจในแนวทางด าเนินงานให้
ท้องถิ่นปฏิบัติ ถึงแม้ว่าการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย จะไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเต็ม
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ศักยภาพในบางเรื่อง แต่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลอ าแพงก็ปฏิบัติตามกรอบของระเบียบ 
ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด 

2. ด้านหลักคุณธรรม ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล
อ าแพง ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลอ าแพง 
ปฏิบัติงานอย่างมีความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในศีลธรรม และจริยธรรม มีการประกาศมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล    
อ าแพง เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง ยึดถือเป็นแบบแผน แนวทางในการปฏิบัติตนและ
ปฏิบัติงาน ในความถูกต้องดีงาม มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายและต่อประชาชน โดยมีใช้ดุลยพินิจอย่างเหมาะสม ไม่โอนอ่อนตามอิทธิพลใด ๆ ด้านการ
ให้บริการประชาชน มีการอ านวยความสะดวกให้บริหารด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยอันดี และไม่
เลือกปฏิบัติ เป็นมาตรฐานเดียวกัน อย่างเสมอภาคทั่วถึง และปฏิบัติหน้าที่ให้แล้วเสร็จตามก าหนด
ระยะเวลาตามเปูาหมายที่วางไว้ และพบว่าในเรื่องของการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร ไม่มีการด าเนินการฝึกอบรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร 
และผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กร เนื่องจากผู้บริหารไม่ได้เล็งเห็นความส าคัญด้านการพัฒนาบุคลากรใน
องค์กร รวมถึงพบความไม่เป็นธรรมในด้านระบบอุปถัมภ์ เข้ามามีผลประโยชน์ต่อพวกพ้อง เช่น การ
รับคนเข้าท างาน การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน  

โดยสรุปภาพรวมด้านหลักคุณธรรม ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอ าแพง อยู่ในระดับที่ปานกลาง คือ เจ้าหน้าที่ พนักงานส่วนต าบลส่วนใหญ่มี
คุณธรรมประจ าตนเป็นหลัก แต่ในองค์กรยังคงมีการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง และบางส่วนงานไม่ให้
ความร่วมมือกับประโยชน์ส่วนร่วม ท าให้การปฏิบัติงานภายในองค์กรมีความขัดแย้งในบางเหตุการณ์ 
และผู้บริหารไม่ได้ให้ความส าคัญในเรื่องคุณธรรมอย่างเด่นชัดเท่าที่ควร 

3. ด้านหลักความโปร่งใส ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลอ าแพง มีการถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลอ าแพง เพ่ือประชาสัมพันธ์
ข่าวสารให้กับประชาชนในพ้ืนที่ได้รับทราบ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับ
ประชาชนได้รับทราบอยู่เสมอ ผ่านทางช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลอ าแพงที่หลายหลาก เช่น ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
อ าแพง เพจ Facebook เสียงตามสาย บอร์ดติดประกาศหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลอ า
แพง บอร์ดติดประกาศประชาสัมพันธ์ในแต่ละจุดตามหมู่บ้าน ทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของหน่วยงานได้ด้วยตนเอง จากการติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ที่เบอร์ติดต่อของ อบต. 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลอ าแพง และการสอบถามโดยตรงกับ
เจ้าหน้าที่ รวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการติดตามผลการ
ด าเนินงานของ อบต. โดยผ่านคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลอ าแพง ซึ่งในคณะกรรมการติดตามจะมีผู้แทนของภาคประชาชนในการเข้าร่วมการประชุม และ
ตรวจสอบการด าเนินงานของ อบต. ถึงการด าเนินงานเกี่ยวกับโครงการพัฒนาต่าง ๆ แต่การเปิดเผย
ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบยังมีบางส่วนงานที่ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานให้กับสาธารณะ
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ชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง กรณีของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลด้านการเงิน-การคลัง ตามความ
เหมาะสมของข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ และไม่มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบเท่าที่ควร 

โดยสรุปภาพรวมด้านหลักความโปร่งใสในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอ าแพง อยู่ในระดับที่มาก คือ ทุกกระบวนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลอ าแพงในกระบวนการท างานพ้ืนฐาน สามารถตรวจสอบได้ มีความตรงไปตรงมา เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลมีความสะดวก และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบเว้นแต่
กรณีของการจัดซื้อจัดจ้าง และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ในช่องทางที่หลากหลายของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอ าแพง รวมทั้งการด าเนินโครงการพัฒนาของท้องถิ่นจะมีการปิดประกาศให้
ประชาชนทราบล่วงหน้า เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีความสนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลอ าแพง และข่าวสารราชการที่ประชาชนควรรู้ มีการเผยแพร่
อย่างต่อเนื่อง  

4. ด้านหลักความมีส่วนร่วม ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลอ าแพง มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอยู่เสมอ การจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน และประชาคม
ต าบล ในการรับฟังปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลอ าแพง เพ่ือน ามาบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2542 ก าหนดให้ อบต. 
มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเอง ตามมาตรา 16 ข้อ 16 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
อ าแพง การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลอ าแพง การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนต าบลอ าแพง ที่ประกอบด้วย ตัวแทนภาค
ประชาชน ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานภาครัฐ เข้ามามีส่วนในการเสนอความคิดเห็น  ตัดสินใจ ในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลอ าแพง และร่วมกันแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลอ าแพงด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ 
เช่น อ าเภอบ้านแพ้ว, องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร, การไฟฟูาส่วนภูมิภาค, กรมชลประทาน, 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว, ส านักงานทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร, กรม
อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร, กรมควบคุมมลพิษ เขตจังหวัดสมุทรสาคร, โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านท่าแร้ง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านช่องสาร, อาสาสมัครสาธารณสุขต าบล
อ าแพง, ผู้น าชุมชน, ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลอ าแพง และภาคเอกชนต่าง ๆ และหน่วยงานอื่นตามที่
เกี่ยวข้อง 

โดยสรุปภาพรวมด้านหลักความมีส่วนร่วม ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอ าแพง พบว่า อยู่ในระดับที่มาก คือ องค์การบริหารส่วนต าบลอ าแพงมีการ
เปิดโอกาสในการให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล     
อ าแพง เพื่อแลกเปลี่ยน มุมมองความคิดเห็น และแนวทางข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติ ให้ทุกภาคส่วน
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ได้มีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันอย่างเต็มศักยภาพ ค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็น
ส าคัญ ถึงแม้ว่าในบางครั้งจะไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร เนื่องจาก
ประชาชนไม่เข้าใจกระบวนการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล และความขัดแย้งทางการเมือง
กับภาคประชาชนจึงท าให้ประชาชนในพื้นท่ีไม่ให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลอ าแพง 

5. ด้านหลักความรับผิดชอบ ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลอ าแพง ผลการวิจัยในบทที่ 4 ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า พนักงาน
ส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลอ าแพงมีความตระหนักและส านึกที่ดีในหน้าที่การปฏิบัติงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย และบริการประชาชนด้วยความใส่ใจ มีความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน และมีความกล้าที่จะยอมรับการกระท าที่เกิดขึ้นของผู้ปฏิบัติงาน พบว่า 
องค์การบริหารส่วนต าบลอ าแพงมีการน าข้อเสนอแนะของประชาชนไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการ
บริหารงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทั้งบุคลากรและองค์กร โดยเฉพาะในกรณีที่
เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน จะเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน แสดงถึงความใส่ใจ
ต่อปัญหาของชุมชนที่ได้รับ และมีการสนับสนุนพนักงานส่วนต าบลได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยการส่งเข้ารับการอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานในหน้าที่ และพัฒนาความรู้ระบบงานมากขึ้น 
ท าให้พนักงานส่วนต าบลเกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนอย่างชัดเจน และสามารถ
ส่งผลให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิมากข้ึน  

โดยสรุปภาพรวมด้านหลักความรับผิดชอบ ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอ าแพง พบว่า อยู่ในระดับที่มาก คือ ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ตระหนัก
ถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ปฏิบัติตามแผนและนโยบายที่ได้วางไว้เพ่ือให้การ
ด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลอ าแพง เกิดเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้
บุคลากรในองค์กรเกิดความใฝุรู้ พัฒนางานในส่วนที่รับผิดชอบ เพ่ือให้ผลของงานประสบความส าเร็จ
อย่างมีคุณภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม แม้ว่าสภาพความพร้อมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลอ าแพงจะมีความจ ากัดในเรื่องของบุคลากร อุปกรณ์เครื่องมือด้านบริการสาธารณะยังไม่
ครบถ้วน ข้อกฎหมายบางอย่างไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานในสภาพความเป็นจริงเท่าที่ควรและบาง
หน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลอ าแพงในส่วนน้อยที่ไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินงานบางกรณี แต่คนในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกคน รู้หน้าที่ 
ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนในงานเป็นอย่างมากของส่วนใหญ่ เพ่ือให้งานของหน่วยงาน
ประสบความส าเร็จ 

6. ด้านหลักความคุ้มค่า ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลอ าแพง มีการด าเนินการโครงการพัฒนาต่าง ๆ เป็นไปเพ่ือตอบสนองความต้องการและแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก ด าเนินการตามแผนด าเนินการที่ได้วางไว้ สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน โดยพิจารณาถึงหลักความจ าเป็นเร่งด่วน มีประชาชนเป็นเปูาหมายและ
ศูนย์กลางของการด าเนินงาน เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์ บุคลากรในองค์กรมีจิตส านึก มีความ
รับผิดชอบร่วมกันในการใช้ทรัพยากรด้านพลังงาน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการ
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ปฏิบัติงาน ให้เกิดประสิทธิภาพในส่วนของงานต่าง ๆ อ านวยความสะดวกกับประชาชน เช่น การใช้
คอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านบัตรเอนกประสงค์ เพ่ือลดขั้นตอนการกรอกข้อมูลในเอกสาร อ านวยความ
สะดวกแก่ผู้มาติดต่องานราชการ ลดการใช้เอกสาร ประหยัดทรัพยากรการใช้ด้านกระดาษ มุ่งเน้น
คุณภาพของงานเป็นส าคัญ และมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

โดยสรุปภาพรวมด้านหลักความคุ้มค่า ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอ าแพง อยู่ในระดับที่ปานกลาง คือ การด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น และการใช้
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามประกาศใช้ข้อบัญญัติรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ไม่
สามารถด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ได้วางไว้ จากการติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลอ าแพง ในช่วงระยะเวลา 3 ปี พบว่า 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ สามารถด าเนินการได้ไม่ถึงร้อยละ 75 ของงบประมาณรายจ่าย
ที่ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นตามที่ได้ตั้งไว้ กรณี งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนต าบลอ าแพงสามารถด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 69.13 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สามารถด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 
73.95 และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนต าบลอ าแพง
สามารถด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 73.35 รวมทั้งการเบิกจ่ายมีความล้าช้า ส่งผลกระทบ
ต่อหน่วยงานผู้ปฏิบัติ และการบริหารหารจัดการครุภัณฑ์ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล พบว่า
การจัดท าทะเบียนคุมยังไม่มีความชัดเจนและเป็นปัจจุบันยากต่อการตรวจสอบ 
 

2. สรุปผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนต าบลอ าแพง อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัด
สมุทรสาคร 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ าแพง พบปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
(1) ปัญหาและอุปสรรคด้านความรู้ความใจของผู้บริหาร ที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมาย 
และกระบวนการปฏิบัติงานของท้องถิ่น เนื่องจากระเบียบ กฎหมาย แนวทางการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา ท าให้
ผู้บริหารไม่มีความสนใจในการติดตามข้อมูลด้านระเบียบกฎหมาย มอบให้เป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติที่
ต้องรู้ระเบียบข้อบังคับ รวมถึงไม่มีการสร้างแรงจูงใจ เป็นแบบอย่างให้แก่พนักงานส่วนต าบล (2) ด้าน
การน าหลักธรรมาภิบาล มาใช้ในองค์กร พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลอ าแพงไม่มีการวางแนวทาง
ปฏิบัติอย่างชัดเจนในการใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล 
เจ้าหน้าที่บางคนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล ท าให้การบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลไม่เห็นเด่นชัดเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร เนื่องจากองค์กรไม่เคยมีการจัดฝึกอบรมความรู้
เกี่ยวกับเรื่องธรรมาภิบาลในองค์กรให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติ (3) 
ด้านความให้ความส าคัญในการเปิดเผยข้อมูล ปัญหาพบว่า บางส่วนงานไม่มีการเปิดเผยข้อมูลให้
ประชาชน หรือสาธารณะทราบเกี่ยวกับข้อมูลของการปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบลอ าแพง ใน
เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณ และไม่มีการทวงถามติดตามการด าเนินงานจาก
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ผู้บริหาร และการเบิกจ่ายมีกระบวนการด าเนินงานที่ล้าช้า ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนการ
แก้ปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (4)  ด้านระบบอุปถัมภ์ พบว่า การบริหารงานในบางกรณีไม่ให้
ความเป็นธรรมเท่าเทียมกันทุกฝุาย มีการน าความสัมพันธ์ส่วนตัวมาเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานส่งผล
ให้ผู้ได้รับความไม่เป็นธรรมขาดความเชื่อมั่นในการบริหารงานขององค์กร และขาดขวัญก าลังใจการ
ปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการแบ่งแบ่งพรรคแบ่งพวก ท าให้การท างานเป็นทีมไม่ดีเท่าที่ควร (5) ประชาชน
ในพ้ืนที่ไม่ให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลอ าแพงมี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน และทราบถึงการด าเนินงาน
ต่างๆ ของ อบต. แต่ปัญหาที่พบคือ ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร เนื่อ งจากปัญหา
ผลประโยชน์ทางฝุายการเมืองกับภาคประชาชน 
 

3. สรุปผลการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนต าบลอ าแพง อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัด
สมุทรสาคร 

การขับเคลื่อนองค์กรที่ส าคัญ คือผู้บริหาร ที่ต้องมีความเป็นภาวะผู้น าเป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนาท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน พบว่า 1) ผู้บริหารควรเข้ารับการฝึกอบรม เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่าย และพัฒนาความรู้น ามาพัฒนาท้องถิ่นในการวาง
แนวทางปฏิบัติให้องค์กรมีประสิทธิภาพ รวมทั้งควรศึกษาระเบียบกฎหมายในส่วนงานต่าง ๆ ให้เกิด
ความชัดเจนอย่างสม่ าเสมอ 2) ผู้บริหารควรเล็งเห็นความส าคัญของบุคลากรในองค์ทุกส่วนงานอย่างเท่า
เทียมกัน และควรมีการสร้างขวัญก าลังใจ โดยมีการมอบรางวัลแก่ผู้ที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน       
ผู้ปฏิบัติดีเด่นในด้านต่าง ๆ ในแต่ละปีแก่พนักงานส่วนต าบล และเจ้าหน้าที่แบบไม่เลือกปฏิบัติ ให้ความ
เป็นธรรมกับทุกฝุาย และเป็นที่พ่ึงของทุกคนได้ 3) ควรมีการส่งเสริมยกระดับความรู้ผู้ปฏิบัติ งานใน
องค์กร โดยการสนับสนุนให้มีการจัดฝึกอบรมในหน่วยงานเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานตามหลักธรร
มาภิบาลเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ผู้ปฏิบัติได้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 4) ทุกกระบวนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลอ าแพง ควร
มีการตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนทุกกระบวนการ เพ่ือแสดงความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลอ าแพง 5) ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงสิทธิใน
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลอ าแพง เพ่ือให้ประชาชนเกิดความ
ตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวมและการพัฒนาท้องถิ่น 

 
อภิปรายผลผลศึกษา 
 จากการศึกษา เรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วนต าบลอ าแพง อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ผู้วิจัยอภิปรายผล
การศึกษาตามข้อค้นพบแต่ละวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. อภิปรายผลการศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนต าบลอ าแพง อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  
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1) ด้านหลักนิติธรรม สอดคล้องกับด้านหลักนิติธรรมของประดิษฐ์ อุค า (2554) ท าการศึกษา
วิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลต าบลนิคมค าสร้อย  อ าเภอนิคมค าสร้อย 
จังหวัดมุกดาหาร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบล
นิคมค าสร้อย อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร พบว่า 1. ด้านการใช้หลักนิติธรรม ภาพรวมอยู่
ในระดับมาก มีการก าหนดกฎ ระเบียบและข้อบังคับการปฏิบัติที่ชัดเจน มีการเปิดโอกาสให้หลายฝุาย
มีส่วนร่วมก าหนดกฎ ระเบียบและข้อบังคับ การให้มีการถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับอย่าง
เคร่งครัด และการชี้แจงและแนะน าแนวทางการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับที่ชัดเจนและ
การก ากับ ดูแลให้มีการถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ 2) ด้านหลักคุณธรรม มีความ
สอดคล้องกับวิจัยของวีระ หาญกัน, สุวรัฐ แลสันกลาง (2559) ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านดง อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง พบว่าการจัด
ฝึกอบรมเพ่ือสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ยังไม่ครอบคลุมท าให้
บุคลากรในองค์กรยังไม่ตระหนักและเข้าใจของการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ต่อ
องค์กรและประชาชน 3) ด้านหลักความโปร่งใส ความสอดคล้องกับการวิจัยของประดิษฐ์ อุค า (2554) 
ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลต าบลนิคมค าสร้อย อ าเภอ
นิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลต าบลนิคมค าสร้อย อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร พบว่า ด้านการใช้หลักความ
โปร่งใส ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีการประชุมชี้แจงรายละเอียดงบประมาณที่ชัดเจน มีการประชุม
วางแผนการบริหารงานที่เป็นระบบและชัดเจน การแต่งตั้งคณะกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณถูกต้อง
ตามระเบียบทางราชการและการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสารเป็นระยะและการควบคุม ก ากับ
และติดตามความก้าวหน้าของงานอย่างสม่ าเสมอ ขณะเดียวกันผลการวิจัยยังสอดคล้องกับการศึกษา
ของ นายบันลือศักดิ์ วงศ์พิทักษ์ (2556) ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้หลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอขุนหาญ จังหวัด ศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา
สภาพการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอขุนหาญ พบว่า 
หลักความโปร่งใส คือ การบริหารโดยการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างผู้บริหารและ
บุคลากร การบริหารงานทุกฝุายให้มีความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่าง
ตรงไปตรงมาท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก และมีกระบวนการ
ตรวจสอบที่ถูกต้องและชัดเจน 4) ด้านหลักความมีส่วนร่วม สอดคล้องกับการวิจัยของ นายบันลือศักดิ์ 
วงศ์พิทักษ์ (2556) ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้หลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ในเขตอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสภาพการใช้หลักธรรมาภิ
บาลในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอขุนหาญ พบว่า หลักความมีส่วนร่วม มี
การบริหารโดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ เพ่ือให้แสดงความคิดเห็นตัดสินใจแก้ปัญหา
รวมถึงการด าเนินงานต่าง ๆ 5) ด้านหลักความรับผิดชอบ ซึ่งมีความสอดคล้องกับการวิจัยของ นาย
อธิภัทร วรรณโสภา (2554) ท าการวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลลือ อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ ด้านหลักความรับผิดชอบ 
พบว่า เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนต าบล เจ้าหน้าที่ยินดียอมรับผลการ
กระท านั้นด้วยความเต็มใจ การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปตามนโยบายทันตาม
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ก าหนดเวลา และตรงตามความต้องการของประชาชน เช่นเดียวกับการวิจัยของ ประดิษฐ์ อุค า (2554) 
ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลต าบลนิคมค าสร้อย อ าเภอ
นิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลต าบลนิคมค าสร้อย อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้านการใช้หลักความรับผิดชอบ 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนและครอบคลุม มีการก าหนด
นโยบาย เปูาหมายและการบริหารงานที่ชัดเจน ติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม             
ในขณะเดียวกัน นายบันลือศักดิ์ วงศ์พิทักษ์ (2556) ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้หลักธรรมาภิบาล 
ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสภาพการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ใน
เขตอ าเภอขุนหาญ หลักความรับผิดชอบ มีการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตน มี
ความส านึกรับผิดชอบต่อส่วนร่วม มีความกระตือรือร้นในการท างานและการแก้ปัญหา เคารพใน
ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน และค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม 6) ด้านหลักความคุ้มค่า เช่นเดียวกับ
การวิจัยของ นายบันลือศักดิ์ วงศ์พิทักษ์ (2556) ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการใช้หลักธรรมาภิบาล ในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
ศึกษาสภาพการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอขุนหาญ 
หลักความคุ้มค่า มีการรณรงค์ให้บุคลากร มีความประหยัดใช้ของอย่างคุ้มค่า มีการท างานที่รวดเร็ว มี
คุณภาพ และมีประสิทธิภาพรวมถึงการรักษาและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ให้มีความ
สมบูรณ์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งในการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารท้องถิ่น 

2. อภิปรายผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนต าบลอ าแพง อ าเภอบ้านแพ้ว 
จังหวัดสมุทรสาคร 
 จากผลการศึกษาดังกล่าวพบว่ามีความสอดคล้องการศึกษาวิจัยของ นางสาวพรรณปพร โคก
แปะ (2556) ท าการวิจัยเรื่อง การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ปัญหาที่พบใน ด้านนิติธรรม คือ ไม่มีการสร้างแรงจูงในให้
บุคลากรท้องถิ่นปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านคุณธรรม การส่งเสริม
ให้บุคลากรท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ เอ้ือเฟ้ือ และมีน้ าใจ เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมและ
ประชาชนทั่วไป รวมถึงการด าเนินงานที่ยังขาดความเสมอภาค และเป็นธรรมต่อคนในองค์กร  
เช่นเดียวกับ วีระ หาญกัน, สุวรัฐ แลสันกลาง (2559) ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านดง อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ปัญหาที่พบคือ การน า
หลักธรรมาภิบาลมาใช้ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านดง การจัดฝึกอบรมเพ่ือสร้างจิตส านึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ยังไม่ครอบคลุมท าให้บุคลากรในองค์กรยังไม่ตระหนัก
และเข้าใจของการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชน ในขณะ
เดียวกับปัญหาของการวิจัย พระจรุณ ธีรปญโญ (2554) ท าการวิจัยเรื่องการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลล าพยนต์ อ าเภอตากฟูา จังหวัดนครสวรรค์ วัตถุประสงค์ใน
การวิจัยเพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
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ต าบลล าพยนต์ อ าเภอตากฟูา จังหวัดนครสวรรค์ พบว่าผู้บริหารเลือกปฏิบัติในการใช้งานแต่ละ
บุคคลไม่ที่ไม่เท่าเทียมกัน มีการใช้อารมณ์ในการท างาน และใช้ระบบอุปถัมภ์ ขาดความยุติธรรมใน
การท างานที่ไม่มีมาตรฐาน ความเสมอภาคของเจ้าหน้าที่ยังไม่ทั่วถึง และมีการแบ่งพรรคพวกในการ
ปฏิบัติงาน มีปัญหาในความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ การตรวจสอบภายใน ยังท าได้ไม่ดีเท่าที่ควร 
ความโปร่งใสไม่ครอบคลุมทั้งหน่วยงาน 

3. อภิปรายผลการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนต าบลอ าแพง อ าเภอบ้านแพ้ว 
จังหวัดสมุทรสาคร 
 ผลการศึกษาแนวทางการส่งเสริมมีความสอดคล้องกับ นางสาวพรรณปพร โคกแปะ (2556) 
ท าการวิจัยเรื่อง การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอหนองกุง
ศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้สรุปข้อเสนอแนะว่า ควรให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ปฏิบัติในหน้าที่ต่างๆ ส่งเสริม
ให้เจ้าหน้าที่ มีความซื่อสัตย์ ขยัน ตรงต่อเวลา และควรมีการรับฟังความคิดเห็นจากภายนอกด้วย 
ควรเปิดเผยข้อมูลข่าวสารงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าขึ้นให้ประชาชน
ได้รับทราบ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ ต้องมีความโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด เช่นเดียวกับ นายทรงชัย นกขมิ้น (2552) การวิจัย
เรื่อง การพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนต าบล : กรณีศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในจังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบล จังหวัดสมุทรปราการ ควรได้รับการพัฒนาในด้านหลักคุณธรรม ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ อบต. 
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ให้ความเป็นธรรมกับทุกชุมชน มุ่งประโยชน์ต่อส่วนร่วมเป็นหลัก 
รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ตรวจสอบการท างานของ อบต.ได้อย่างเต็มที่ ในขณะ
เดียวกับยังสอดคล้องกับข้อเสนอแนะ ธนภรณ์ บัวค าภา (2553) การวิจัยเรื่อง การน าหลักธรรมาภิบาล 
ไปปฏิบัติของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษากรณี เทศบาลต าบลคุ้งตะเภา อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ์ จากการวิจัยได้มีข้อเสนอแนะ ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อการน าหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติให้กับบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบล  และ
การศึกษาวิจัยของศุภิสรา ศิริโชคสกุลวงษ์ (2556) การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล ต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
จากการวิจัยได้มีข้อเสนอแนะ ควรมีการติดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ให้ประชาชนหรือผู้สนใจรับทราบ
เมื่อมีการด าเนินการตามโครงการเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการท างาน ควรใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
ประหยัดและมีการรายงานการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาให้ประชาชนรับรู้อย่างต่อเนื่อง  ควรลด
ขั้นตอนการให้บริการเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น และปฏิบัติงานให้เสร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษาวิจัย 
จากผลการวิจัยการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลอ าแพง 

อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ท าให้ผู้วิจัยได้ข้อเสนอแนะบางประการ ดังนี้ 
 1. ควรมีการฝึกอบรมเพ่ือสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้บุคลากรในหน่วยงานทุกปี 
รวมถึงการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการบริหาร ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้
บุคลากรในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 2. การด าเนินงานควรมีความเสมอภาพ และเป็นธรรมต่อทุกคนในองค์กร เพ่ือให้การท างาน
ร่วมกันไม่มีอคติ และสร้างแรงจูงใจ สร้างขวัญและก าลังใจแก่พนักงานส่วนต าบล ต่อผู้ที่มีความ
เสียสละ ควรได้รับการยกย่อง หรือได้รับรางวัลปลอบใจ เพ่ือเป็นแบบอย่างแก่พนักงานส่วนต าบลให้
เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 3. การด าเนินงานควรมีการเปิดเผยข้อมูลจากหลักความเหมาะสมที่สามารถเปิดเผยต่อ
สาธารณชน และให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่าง
ทั่วถึงทุกกระบวน 
 4. ควรจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาพ้ืนที่ให้ตรงกับปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง และ จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาพ้ืนที่ครอบคลุมในทุกด้านให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด รวมทั้งควรด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า  
 5. ควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ประชาชนเห็นถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนรับทราบข้อมูล ประโยชน์ที่จะได้รับ หรือสร้างแรงจูงใจ เช่น มีการตรวจ
สุขภาพ มีการช าระภาษีนอกองค์กรเพื่ออ านวยความสะดวก เพ่ือให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม แสดง
ความคิดเห็น เพ่ือให้เกิด การพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
ควรมีการศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอ่ืน พร้อมทั้งแนวทางการด าเนินงานที่เหมาะสม เปรียบเทียบการบริหารจัดการภาครัฐกับ
องค์กรอ่ืน ๆ ถึงวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพ่ือเชื่อมโยงวิธีการวางรากฐานการบริหารจัดการที่ดีใน
องค์กรอย่างเป็นระบบและเกิดความต่อเนื่อง เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น   
ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมูลน าไปปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่องให้ดียิ่งขึ้น 
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