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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม (2) เพื่อศึกษาระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติ
กับระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม (4) เพื่อศึกษา
สมการพยากรณ์ระหว่างปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติกับระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม (5) ศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม และ (6) ศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยวิธีการวิจัยเชิงผสม โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณเพื่อศึกษาข้อมูลจากพนักงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล จ านวน 304 คน และประชาชน จ านวน 200 คน และใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษา
ข้อมูลจากผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล และ
ประชาชน รวมจ านวน 18 คน ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติในภาพรวม มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านปัจจัยภายนอกมีปัจจัยกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
ส าหรับปัจจัยภายในมีปัจจัยภาวะผู้น ามีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (2) ระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐมในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านการบริการ
สาธารณะมีค่าเฉลี่ยสูงที่สดุ (3) ปัจจัยการน านโยบายไปปฏบิัตมิีความสมัพันธก์ับระดับผลการปฏบิัติงาน
ตามภารกิจในทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยภาวะผู้น ามีความสัมพันธ์ในทางบวกกับระดับ     
ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจมากที่สุด (4) ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติด้านภาวะผู้น า วิธีการ
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บริหารงาน กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ และการสื่อสารในองค์การเป็นปัจจัยที่สามารถน ามาสร้างเป็น
สมการณ์พยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ (5) ปัญหาและอุปสรรคส าคัญที่ค้นพบ 
ประกอบด้วย 1) ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 2) กฎ ระเบียบข้อบังคับที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อ     
ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 3) พนักงานมีทัศนคติเชิงลบต่อนโยบายใหม่ๆ 4) ให้ความส าคัญกับ
การขอปรับปรุงต าแหน่งให้สูงขึ้นมากกว่าการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้เหมาะสมกับการเลื่อน
ต าแหน่ง 5) การปรับปรุงโครงสร้างองค์การ และกฎระเบียบขาดความเหมาะสมกับพื้นที่และชุมชน    
6) พนักงานขาดความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา 7) พนักงานขาดศักยภาพในการเรียนรู้ และ     
8) จ านวนพนักงานไม่สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น และ (6) แนวทางที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานมี
ดังนี1้) ด าเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเน่ือง 2) จัดท าแผนให้ครอบคลุม
ครบทุกมิติ 3) การจัดท าข้อตกลงเพื่อสร้างความร่วมมือในการด าเนินงาน (MOU) กับหน่วยงาน
อ่ืนๆ 4) การจัดประชุมพนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เป็นปัญหา
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 5) มีการเผยแพร่ข้อมูลเชิงบวกของนโยบายต่อพนักงานอย่างทั่วถึงและ
ต่อเน่ืองทั้งองค์การ 6) การก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลเพื่อปรับปรุงโครงสร้างองค์การ และการ
ปรับปรุงต าแหน่งให้สูงขึ้น 7) น าความต้องการของท้องถิ่น/ชุมชนเป็นตัวตั้งในการก าหนดภารกิจ
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนโยบาย 8) พิจารณาถึงผลกระทบต่อท้องถิ่น/ชุมชน และความ
ขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นก่อนก าหนดกิจกรรมในพื้นที่ 9) กระตุ้นและเสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงาน
ในการขับเคลื่อนภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การท างานเป็นทีม การมีส่วนร่วม  10) เปิด
โอกาสให้ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ และส่วนราชการอ่ืนๆ ได้เข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 11) จัดอบรม
องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานสมัยใหม่ให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง 12) จัดท าระบบพี่เลี้ยงเข้า
มาให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่พนักงาน 13) สนับสนุนให้มีการน าวิธีการบริหารงานสมัยใหม่
เข้ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  และ 14) จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารใน
ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามนโยบาย  
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ABSTRACT  

 
 

Objectives of this research are (1) to study the factors of policy implementation of 
Subdistrict Administrative Organization in Nakhon Pathom Province (2) to study level of results 
obtained from implementation of Subdistrict Administrative Organization in Nakhon Pathom 
Province's missions (3) to study relationship between factors of policy implementation and level 
of results obtained from implementation of Subdistrict Administrative Organization in Nakhon 
Pathom Province's missions (4) to study forecasting equation between factors of policy 
implementation and level of results obtained from implementation of Subdistrict Administrative 
Organization in Nakhon Pathom Province's missions (5) to study difficulties and problems lie in 
the implementation of Subdistrict Administrative Organization in Nakhon Pathom Province and 
(6) to study suitable methods for implementation of Subdistrict Administrative Organization in 
Nakhon Pathom Province's missions. The Researcher has collected data through mixed 
methodology by conducting quantitative research on 304 officers of Subdistrict Administrative 
Organization in Nakhon Pathom and 200 people and qualitative research on executives & officers 
of Subdistrict Administrative Organization along with other people with a combined total of 18 
samples. Results of the research are (1) overall factors of policy implementation have high 
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average. For external factors, group of affected people has the highest average. For internal 
factors, leadership quality has the highest average (2) overall level of results obtained from 
implementation of Subdistrict Administrative Organization in Nakhon Pathom Province's 
missions have high average. Public service has the highest average (3) factors of policy 
implementation and level of results from carrying out missions showed statistically significant 
positive relationship while leadership quality has the most positive relationship with level of 
results from carrying out missions. (4) factors of policy implementation, management methods, 
group of affected people, and communication in organization are factors that can be used in 
writing the forecasting equation in term of raw score and standard score. (5) major difficulties and 
problems found in this research are 1) budget limit 2) rules and regulations that can be 
impediment to its versatility in practice 3) officers have negative attitude towards new policies 4) 
put more emphasis on promotion requests from officers than on developing their potential 5) 
improvement on organizational structure and rules & regulations were inappropriate for area and 
community 6) officers lack creative problem solving skills 7) officers lack potential for learning 
and 8) number of officers did not match by increasing missions and (6) Suitable methods for 
implementation are as follows: 1) continually revise local improvement plan 2) prepare plan to 
cover all aspects of factors 3) write memorandum of understanding (MOU) with other sectors 4) 
hold seminars for officers and relevant people to modify rules and regulations that can be 
impediment to implementation 5) thoroughly and completely circulate positive information of 
policy among all officers in organization 6) to develop evaluation methods for improving 
organizational structures and promoting to higher positions 7) take area/community's 
requirements to build projects in accordance with objectives 8) think through effects on local 
area/community and conflicts that might arisen before holding in-area events 9) urge and 
encourage officers to efficiently carrying out their missions such as team working, participating 
10) give affected people and other state sectors the opportunity to participate in implementation 
11) continually train officers in modern management  12) provide mentoring system to give 
advice officers about implementations 13) support applying modern management administration 
method to the implementation and 14) host event developing potential for executives in various 
aspects concerning policy implementation. 
 


