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บทคัดย่อ 

 

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ศึกษาเฉพาะกรณี องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ในจังหวัดนครปฐม  มีวัตถุประสงค์
เพื่อ 1) ศึกษาระดับความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจของ อบต. ตามภารกิจหลัก 6 ด้าน 2) ศึกษา
ปัจจัยแวดล้อมทางการบริหารจัดการของ อบต. 3) วิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างสถานภาพส่วน
บุคคลของกลุ่มตัวอย่างกับความก้าวหน้าของการถ่ายโอนภารกิจให้แก่  อบต. 4) วิเคราะห์แบบ
ถดถอย พหุคูณระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้ากับความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ 
อบต. และ 5) ค้นหาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการถ่ายโอนภารกิจที่เหมาะสมให้แก่ อบต. 
การวิจัยครั้งน้ี ผู้ศึกษาใช้การวิจัยเชิงผสม ซึ่งรวมเอาข้อดีของวิธีวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
เข้าด้วยกัน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง 
ซึ่งประกอบด้วย (1) พนักงาน อบต. จ านวน 300 คน ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ และ (2) นายก 
อบต. ปลัด อบต. และข้าราชการในสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจ จ านวน 21 คน 
ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มากที่สุดคือ นโยบายในการบริหารจัดการการถ่ายโอนภารกิจ (ขั้นตอนระดมพลัง) 
รองลงมาคือทรัพยากรทางการบริหาร (งบประมาณ), วัฒนธรรมองค์การ (การท างานเป็นทีมและ
การมีส่วนร่วม) โดยมีภาวะผู้น า (เผด็จการแบบมีศิลป์) มีค่าน้อยที่สุด โดยความก้าวหน้าการถ่ายโอน 



ภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตมีความก้าวหน้าการถ่ายโอน 
ภารกิจมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความ สงบเรียบร้อย  
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  และด้านศิลปวัฒนธรรม 
จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจน้อยที่สุด และเมื่อ
วิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า มีเพียงระดับการศึกษา และ
รายได้ เท่าน้ันที่มีผลต่อความก้าวหน้าในการถ่ายโอนภารกิจ ส าหรับการวิเคราะห์แบบถดถอย
พหุคูณ มีเพียง 2 ปัจจัยเท่าน้ัน คือ ภาวะผู้น าและนโยบายในการบริหารจัดการการถ่ายโอนภารกิจ 
ที่สามารถท านายความเป็นไปได้ที่มีผลต่อความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกือบทุกด้าน  

การวิจัยได้น ามาสู่ข้อเสนอแนะดังน้ี 1) ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ (1) ต้องศึกษาเงื่อนไข
ของแต่ละบริบทและแต่ละปัจจัยอย่างถ่องแท้ (2) น าข้อมูลที่ได้มาจัดระบบในการวางกลยุทธ์ใน
การขับเคลื่อนภารกิจให้ประสบผลส าเร็จเป็นล าดับ และ (3) มีการพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
อบต.อย่างสม่ าเสมอทั้งในด้านปัจจัยภายในและภายนอกองค์การ 2) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (1) 
รัฐบาลต้องจัดท าโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจทั้งในฝ่ายของผู้รับ
โอน ผู้ให้โอน และผู้รับผลกระทบให้เข้าใจได้ตรงกัน เพื่อให้เกิดการร่วมมือกันท างาน (2) ปรับปรุง
กฎหมายให้เกิดความทันสมัยและสอดคล้องกับการท างาน (3) ไม่ควรก าหนดเงื่อนไขการท างาน 
ที่รัดตัวผู้ปฏิบัติจนเกินไป (4) รัฐบาลต้องสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของท้องถิ่นทุกระดับ 
เพื่อให้ทรัพยากรบุคคลมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะผู้บริหาร อบต. ที่ต้องมีการฝึกให้มี
ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ เพื่อติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์การ อันจะ
ช่วยให้มีข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัย และน ามาก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางขององค์การได้ รวมถึง
แสวงหาเทคนิคการสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสม อันจะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 3) 
ข้อเสนอแนะเชิงเทคนิค (1) สร้างวัฒนธรรมองค์การแบบการท างานเป็นทีมและการมีส่วนร่วม  (2) 
สร้างผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ที่สามารถบริหารงานได้อย่างยืดหยุ่นตลอดเวลาตาม
สถานการณ์ (3) อบต. ต้องมีการเตรียมวางแผนเพื่อพร้อมรับสถานการณ์ที่ผันผวนและเปลี่ยนแปลง
ไปตลอดเวลา  
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Abstract 
The objectives of this study, Factors Affecting the Progress of Missions  Transfer to 

Local Government: A Case Study of Subdistrict Administration Organization in Nakhonpathom 
Province, are (1) to examine the levels of progress of mission transfer of local governments 
according to 6 major missions, (2) to examine the managerial contextual factors of local governments, 
(3) to analyze the variations between personal status of samples and the progress of mission 
transfer, (4) to analyze the relationships between the factors affecting the progress and the 
progress of mission transfer, and (5) to identify appropriate measures to improve the efficiency 
of the mission transfer. This study uses the technique of multiple methods, combining the strength 
of both quantitative and qualitative methods. Information is collected from documents, of 
questionnaire, and interviews. The samples include 300 local government officials for the 
quantitative technique and others 21 officials comprise of local government presidents, secretaries 
to local government and officials in related organizations. 

The results indicate that the most effective factor for mission transfer is the policy of 
the management of the transfer (the stage of empowerment). The secondly effective factors are 
managerial resource (Budget) and organization culture (Participation and Team Work): the factor 



of leadership (Strategic Dictatorship) has the least effectiveness. The mission of the promotion 
of quality of life is in the highest level of progress. The secondly progressive missions are 
community regulations and security, infrastructure, conservation of natural resources and 
environments. The missions of planning of commerce and tourism promotions and 
cultural/traditions/local wisdoms have the least progress. The results of the analysis of variances 
indicate that education level and income of the officials affect the progress of mission transfer. 
The results of multiple regression indicate that leadership and policy of the mission transfer 
management can predict the possibility of almost all aspects of the missions.  

This study indicates several suggestions. 1) Academically: (1) contexts of factors must 
be thoroughly examined (2) information should be used consecutively to systematically define the 
strategies to drive the mission transfer. 2) Strategically: (1) the Federal Government has to 
provide knowledge about the mission transfer to all parties for cooperation (2) improve related  
laws to be more contemporary and relevant to the work (3) relax the working requirements that  
restrict the officials (4) the Federal Government has to support the development of local officials  
in all levels for leading to make human resource to effectively operate the job, especially the 
administrator in subdistrict administration organization following the change situations both  
within and without the organization. Therefore, they must have the correct and up to date  
information and be able to apply visions and directions of the organization. 3) Technically: (1)  
bring in the culture of team and participation (2) to create the administrators with strategic  
leadership and flexibility in every situations (3) Local Governments have to plan for the fluctuate  
and ever changing circumstances. 
 


