
 
บทท่ี 1 

 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

  
อาจกล่าวได้ว่า ระบบการเมืองการปกครองของไทยตั้งแต่ในอดีต จวบจนกระทั่งปัจจุบัน

ได้เกิดวิวัฒนาการในด้านเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งน้ีเน่ืองมาจากมีเหตุปัจจัยหลายหลาย
ประการ โดยเฉพาะในโลกยุคปัจจุบันที่สายธารอันเช่ียวกรากแห่งกระแสโลกาภิวัตน์ ได้น า กระแส
ของการเปลี่ยนแปลงถาโถมเข้าสู่สังคมทั่วโลก จนท าให้เกิดการปรับตัวของประเทศ ต่าง ๆ เพื่อให้
ด ารงอยู่ได้ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งประเทศไทยได้มีการปรับตัวครั้งใหญ่ในหลายภาคส่วน 
โดยเฉพาะในส่วนของภาครัฐที่ได้มีการปฏิรูประบบราชการ ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาน
ใหญ่ทั้งในด้านโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ รวมถึงวิธีการบริหารจัดการองค์การของหน่วยงาน
ราชการ ทั้งน้ี เพื่อการด าเนินงานของหน่วยงานราชการจะได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับภาคประชาชนเพิ่มมากขึ้น โดยเห็น
ได้จากการก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐจะต้องให้การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมให้แก่ประชาชน
ในทุกภาคส่วนในการตัดสินใจหลาย ๆ เรื่องของภาครัฐ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน 
และสามารถพึ่งตนเองได้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนในอนาคต แนวทางส าคัญ 
อีกประการหน่ึงที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ คือ การกระจายอ านาจของภาครัฐที่มอบอ านาจ 
บางส่วนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไปด าเนินการได้โดยอิสระ ดังเห็นได้จากการเกิด
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ที่มีสาระส าคัญ คือ การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ และ
การจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากร ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง  
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มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น, ออนไลน์, 2552) ได้ก าหนดให้มีแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อด าเนินการถ่ายโอนภารกิจการให้บริการสาธารณะที่รัฐด าเนินการให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2) ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3) ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ เรียบร้อย 4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และ 6) ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งน้ี พ.ร.บ.ดังกล่าวได้
ก าหนดให้มีคณะกรรมการจัดท าแผนตามมาตรา 30 และให้ก าหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ในการให้บริการสาธารณะของรัฐ  และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองให้ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด/แห่งใดที่มีความพร้อม 
ในการรับการถ่ายโอนอ านาจหน้าที่ในภารกิจให้ด าเนินการถ่ายโอนภายใน 4 ปี ส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใดหรือแห่งใดที่ไม่สามารถที่จะรับการถ่ายโอนอ านาจหน้าที่และ
ภารกิจภายใน 4 ปี ให้ด าเนินการถ่ายโอนภายใน 10 ปี โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้
เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนอย่างต่อเน่ืองตามระยะเวลาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจที่ถ่ายโอน  
เพื่อให้เกิดคุณภาพในการให้บริการแก่ประชาชน ทั้งน้ี โดยให้มีส านักงานคณะกรรมการการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบในการติดตามประเมินผลและรายงานต่อรัฐบาล โดยร่วมมือกับศูนย์พัฒนาการกระจาย
อ านาจสู่ท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ เช่น ศูนย์พัฒนาการกระจายอ านาจสู่ท้ องถิ่น 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์พัฒนา 
การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยนเรศวร และศูนย์พัฒนาการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น 

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ก่อให้เกิดค าถามต่างๆ ตามมาอย่างมากมาย ทั้งจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและจากทุกภาคส่วนในสังคมไทย รวมถึงมีนักวิชาการมากมาย  ต่างได้ตั้งประเด็นค าถาม
ที่น าไปสู่การศึกษาวิจัยในประเด็นดังกล่าวทั้งในรูปขององค์การและงานวิจัยส่วนบุคคล เช่น 
สถาบันด ารงราชานุภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ศึกษาเรื่องการถ่ายโอนภารกิจของ
กระทรวงมหาดไทยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 เป็นต้นมา สถาบันวิจัย  
และให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์
วิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ร่วมกันศึกษาการพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสนองระบบมาตรฐานขั้นต่ าด้านการบริหารจัดการในปี พ.ศ. 
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2544 เป็นต้น โดยแต่ละเรื่องที่ได้มีการศึกษาวิจัยในประเด็นดังกล่าว ได้ต่างศึกษาในแต่ละพื้นที่ แต่
ละมิติตามความสนใจความถนัดของผู้วิจัยและตามความต้องการของหน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย 
ส าหรับในจังหวัดนครปฐม ได้มีการด าเนินการศึกษาเช่นกัน กล่าวคือส านักงานการกระจายอ านาจ
สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักปลัดนายกรัฐมนตรีโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย  
ธรรมศาสตร์ ได้ท าการศึกษาความก้าวหน้าของการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ งบประมาณ ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 2548 (คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, 
2549) ผลการศึกษาพบว่า จังหวัดนครปฐมมีการด าเนินการภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานมากที่สุด 
ทั้งในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ร้อยละ 50) เทศบาล (ร้อยละ 42.24) และองค์การบริหารส่วน
ต าบล (ร้อยละ 42.16) ในขณะที่ภารกิจด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ได้มีการด าเนินการในสัดส่วน
ที่ใกล้เคียงกันทั้ง 3 ระดับ (อบจ.ร้อยละ 25.00 เทศบาลร้อยละ 36.36 และ อบต.ร้อยละ 32.97) และ
ในภาพรวมทุกระดับ พบว่า องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดนครปฐม มีการด าเนินการ
ครบทั้ง 6 ด้าน ถึงแม้ว่างานด้านอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงจะมีความก้าวหน้าในการด าเนินการในระดับ
ที่น้อยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ประเด็นที่น่าสังเกตอย่างหน่ึงก็คือ ทุกหน่วยงานที่ศึกษาเรื่องดังกล่าวมักมุ่งเน้นไปที่
ความก้าวหน้าในการถ่ายโอนภารกิจ ว่าอยู่ในระดับมากน้อยเพียงใด และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นเท่าน้ัน 
แต่ไม่มีงานวิจัยช้ินไหนที่กล่าวถึง องค์ประกอบที่ส าคัญที่เป็นปัจจัยสาเหตุที่ช่วยท าให้การถ่ายโอน
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบผลส าเร็จ รวมถึงยังมิได้มีการน าเสนอตัวแบบของ 
การกระจายอ านาจและการถ่ายโอนภารกิจที่เหมาะสมกับบริบทของวัฒนธรรมแบบไทย ๆ ดังน้ัน 
งานวิจัยช้ินน้ีจึงมุ่งที่จะน าเสนอความก้าวหน้า การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม ตามภารกิจหลัก 6 ด้าน 
คือ 1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2) ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ
การรักษาความสงบ เรียบร้อย 4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยว 5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 6) ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงมุ่งศึกษาด้านปัจจัยสาเหตุ ที่คาดว่า
น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าในการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม 5 ปัจจัย คือ 1) วัฒนธรรมองค์การ 2) นโยบายในการบริหารจัดการการถ่ายโอนภารกิจ 3) 
ทรัพยากรการบริหาร 4) ภาวะผู้น า และ 5) ปัจจัยแวดล้อมภายนอกขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้การศึกษาในเรื่องดังกล่าวเป็นประเด็นที่น่าสนใจ เพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนา
ตัวแบบของปัจจัยสาเหตุที่คาดว่าน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าในการถ่ายโอนภารกิจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับ
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สภาพสังคมและความต้องการของท้องถิ่น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะสามารถช่วยสนับสนุนให้เกิดการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงาน และมีศักยภาพสูงขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายตาม
ก าหนด รวมทั้งข้อมูลที่ได้ดังกล่าว จะช่วยให้เกิดข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ที่มีคุณภาพภายใต้สภาพแวดล้อมที่จ ากัด อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น
น่ันเอง 

 
ค ำถำมกำรวิจัย 

 
จากสภาพของปัญหาในการถ่ายโอนภารกิจที่กล่าวมา ได้น ามาสู่ประเด็นหลักของค าถามที่

น ามาสู่การวิจัยดังน้ี 
1.  ระดับความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจของ อบต. ในจังหวัดนครปฐม ตามภารกิจหลัก 

6 ด้าน อยู่ในสภาพอย่างไรบ้าง  
2.  ปัจจัยแวดล้อมทางการบริหารจัดการ อบต. ในจังหวัดนครปฐม ที่มีผลต่อความก้าวหน้า

การถ่ายโอนภารกิจ มีปัจจัยใดบ้าง 
3.  มีปัญหา อุปสรรคอะไรบ้างที่ขัดขวางความก้าวหน้าในการถ่ายโอนภารกิจ และแนวทาง

การพัฒนาประสิทธิภาพในการถ่ายโอนภารกิจที่เหมาะสมให้แก่ อบต. ในจังหวัดนครปฐม ควรมี
ลักษณะเช่นไร 

 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

 
การศึกษาครั้งน้ีได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ ดังน้ี 
1.  เพื่อศึกษาระดับความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจของ อบต. ในจังหวัดนครปฐม ตาม

ภารกิจหลัก 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2) ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3) ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความ สงบเรียบร้อย 4) ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 6) ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

2.  เพื่อศึกษาปัจจัยแวดล้อมทางการบริหารจัดการ อบต. ในจังหวัดนครปฐม ที่มีผลต่อ
ความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจ 5 ปัจจัย คือ 1) วัฒนธรรมองค์การ 2) นโยบายในการบริหารจัดการ
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การถ่ายโอนภารกิจ 3) ทรัพยากรการบริหาร 4 ) ภาวะผู้น า และ 5) ปัจจัยแวดล้อมภายนอกของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

3.  เพื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างสถานภาพส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างกับ
ความก้าวหน้าของการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบต. ในจังหวัดนครปฐม  

4.   เพื่ อ วิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณระหว่างปัจ จัยที่มีผลต่อความก้ าวหน้ากับ
ความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบต. ในจังหวัดนครปฐม 

5.  เพื่อค้นหาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการถ่ายโอนภารกิจที่เหมาะสมให้แก่ 
อบต. ในจังหวัดนครปฐม  

 
สมมติฐำนกำรวิจัย 

 
การศึกษาครั้งน้ีได้ตัง้สมมติฐานการวิจัยไว้ ดังน้ี 
1.  ความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจของ อบต. ในจังหวัดนครปฐม ตามภารกิจหลัก 6 ด้าน 

อยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง  
2.  ปัจจัยแวดล้อมทางการบริหารจัดการภายใน อบต. ในจังหวัดนครปฐม ทั้ง 5 ปัจจัย มี

ผลต่อความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจในระดับสูง 
3.  สถานภาพส่วนบุคคลที่แตกต่างกันของกลุ่มตัวอย่างส่งผลท าให้ความก้าวหน้าของ

การถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบต. ในจังหวัดนครปฐม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  
4.  ปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าสามารถน ามาท านายความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจ

ให้แก่ อบต. ในจังหวัดนครปฐมได้อย่างมีนัยส าคัญ 

 
ขอบเขตกำรวิจัย 

 
การศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ศึกษาเฉพาะกรณี องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ในจังหวัดนครปฐม ได้ก าหนดของเขต
เน้ือหาในการศึกษาครั้งน้ีดังน้ี 

1.   ขอบเขตของพื้นที่ จะท าการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม โดยศึกษาเฉพาะ
องค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 97 แห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจ 
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2.  ขอบเขตของเน้ือหา โดยจ าแนกตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังน้ี 
2.1  ความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจของ อบต. ในจังหวัดนครปฐม ตามภารกิจหลัก 

6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2) ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความ สงบเรียบร้อย 4) ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และ
การท่องเที่ยว 5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  6) 
ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

2.2  ปัจจัยแวดล้อมทางการบริหารจัดการ อบต. ในจังหวัดนครปฐม ที่มีผลต่อ
ความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจ 5 ปัจจัย คือ 1) วัฒนธรรมองค์การ 2) นโยบายในการบริหารจัดการ
การถ่ายโอนภารกิจ 3) ทรัพยากรการบริหาร 4 ) ภาวะผู้น า และ 5) ปัจจัยแวดล้อมภายนอกของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

2.3  สภาพปัญหา อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการถ่ายโอนภารกิจ
ที่เหมาะสมให้แก่ อบต. ในจังหวัดนครปฐม  

3.  ขอบเขตด้านประชากร จังหวัดนครปฐม มีจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
ในพื้นที่ทั้งหมด 117 แห่ง จ าแนกเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 1 แห่ง เทศบาล 19 แห่ง 
และองค์การบริหารส่วนต าบล 97 แห่ง การศึกษาครั้งน้ีมุ่งศึกษาเฉพาะ (1) องค์การบริหารส่วน
ต าบล เ น่ืองจากอ านาจทางการบริหารไม่เท่ ากัน กล่าวคือ การด าเนินงานตามแผนพัฒนาบาง
ประเด็น อบต. ยังจ าเป็นต้องขออนุมัติผ่านนายอ าเภอ แต่ในขณะเดียวกันภารกิจเกือบทั้งหมดของ
เทศบาล ไม่ต้องขออนุมัติผ่านนายอ าเภอ (2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจ 

กลุ่มประชากร ได้แก่ พนักงานของ อบต. ในจังหวัดนครปฐม ซึ่งประกอบด้วยอบต. 
97 แห่ง มีพนักงานจ านวน 1,261 คน และข้าราชการในสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอน
ภารกิจ 

กลุ่มตัวอย่าง ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ คือ พนักงานระดับปฏิบัติของ อบต. จ านวน 
300 คน และการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บริหารของ อบต., ข้าราชการในสังกัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจ และ ปลัด อบต. กลุ่มละ 7-12 คน  

4.  ขอบเขตด้านระยะเวลาในการศึกษา ระยะเวลาในการศึกษาครั้งน้ี ผู้ศึกษาวิจัยได้ก าหนด
ระยะเวลาในการศึกษารวม 1 ปี 2 เดือน (มิถุนายน 2551 ถึง สิงหาคม 2552) 

 
 
 
 



 7 

ตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำ 

 
การศึกษาครั้งน้ีได้ก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาไว้ดังน้ี 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ ปัจจัยแวดล้อมทางการบริหารจัดการ อบต. 

ในจังหวัดนครปฐม ที่มีผลต่อความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจ 5 ปัจจัย คือ 1) วัฒนธรรมองค์การ 
2) นโยบายในการบริหารจัดการการถ่ายโอนภารกิจ 3) ทรัพยากรการบริหาร 4) ภาวะผู้น า และ 5) 
ปัจจัยแวดล้อมภายนอกขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจของ อบต. 
ในจังหวัดนครปฐม ตามภารกิจหลัก 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2) ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความ สงบเรียบร้อย 4) ด้านการวาง
แผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  5) ด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6) ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  

 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง ส่วนราชการที่ มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนใน
ท้องถิ่นน้ัน และรัฐธรรมนูญก าหนดให้มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการบริการสาธารณะด้าน
ต่าง ๆ ตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นน้ัน  

บริการสาธารณะท้องถิ่น หมายถึง กิจการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าขึ้นเพื่อ
ตอบสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน เฉพาะท้องถิ่นที่แยกห่างจากกิจกรรมของรัฐเป็น
ภารกิจที่มีวัตถุประสงค์และลักษณะในการให้บริการโดยอยู่ในความอ านวยการหรือควบคุมของ
ท้องถิ่น 

การถ่ายโอนภารกิจ หมายถึง การที่ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค
จะลดหรือยุติบทบาทจากผู้ปฏิบัติ โดยเปลี่ยนไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติแทน 
ทั้งในด้านความรับผิดชอบ การตัดสินใจ การบริหารจัดการบุคลากร และการสร้างความพร้อมของ
ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งรวมถึงการปรับบทบาทภารกิจของหน่วยงาน
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ราชการ การปรับปรุงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนากลไกการกระจายอ านาจ เพื่อสร้างระบบ
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลที่สอดคล้องและเหมาะสมกับท้องถิ่น 

ปัจจัยแวดล้อมทางการจัดการขององค์การ หมายถึง แรงผลักดันต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการของ อบต. และรวมถึงการบรรลุผลส าเร็จ
ของงานตามที่ได้ก าหนดไว้  ทั้งน้ี สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน อบต. จะมีอิทธิพล
แตกต่างกันออกไปซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ซึ่งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมดังกล่าวเพื่อน ามาซึ่ง
ข้อมูลในการก าหนดเป็นกลยุทธ์ในการด าเนินกิจกรรมของ อบต. ที่เหมาะสมในอนาคตต่อไป 

วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง ความเช่ือ ค่านิยม และแบบแผนทางพฤติกรรมที่พนักงาน
ของ อบต. ยอมรับและได้ร่วมกันปฏิบัติตาม ซึ่งพฤติกรรมของพนักงาน อบต. ที่เกิดจากวัฒนธรรม
องค์การจะส่งผลต่อผลส าเร็จของงาน ในที่น้ีใช้ช่ือเทพเจ้าของกรีกแทนสไตล์วัฒนธรรมองค์การแต่ละ
แบบ ได้แก่ 1) เทพซีอุสเป็นตัวแทนวัฒนธรรมองค์การแบบหัวหน้าเผ่าสมัยโบราณ 2) เทพอพอลโล
เป็นตัวแทนวัฒนธรรมองค์การแบบระบบราชการ  3) เทพีอาธีน่าเป็นตัวแทนวัฒนธรรมองค์การ
แบบสร้างเครือข่ายการท างาน และ 4) เทพไดโอนีซุสเป็นตัวแทนวัฒนธรรมองค์การแบบเน้นการ
ผ่อนคลายกฎระเบียบ แต่คุณภาพของผลงานที่ดีเยี่ยมเท่าน้ัน ดังน้ัน ผู้บริหารจึงต้องกระตุ้นให้เกิด
วัฒนธรรมองค์การที่เหมาะสมส าหรับการท างานในแต่ละฝ่าย  

นโยบายในการบริหารจัดการการถ่ายโอนภารกิจ หมายถึง การน านโยบายของ อบต.ไป
ปฏิบัติให้เป็นผลส าเร็จในระดับจุลภาค เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของการถ่ายโอนภารกิจทั้ง 6 ด้าน ซึ่งนโยบายในการบริหารจัดการการถ่ายโอนภารกิจประกอบด้วย 
3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นการระดมพลัง เพื่อพิจารณารับนโยบาย และสนับสนุนนโยบาย 2) ขั้นการปฏิบัติ 
เพื่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของหน่วยงานที่ปฏิบัติ และการยอมรับจากผู้ปฏิบัติ และ 3) ขั้นการสร้าง
ความต่อเน่ืองของนโยบาย เพื่อการยอมรับจากผู้ปฏิบัติและน าไปปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง ดังน้ัน ผู้บริหาร
ของ อบต.จ าเป็นต้องเลือกแสวงหาแนวทางที่ เหมาะสมในแต่ละขั้นตอน ส าหรับการขับเคลื่อน
ภารกิจขององค์การ เพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถสนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชน 

ทรัพยากรการบริหาร หมายถึง การที่ อบต. ได้น าสิ่งที่ เป็นทรัพยากรการบริหาร ในที่ น้ี 
ได้แก่ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ (Material) การจัดการ (Management) กระบวนการ
ท างานหรือวิธีการปฏิบัติงาน (Method) การตลาด (Market) และเวลา (Time) เพื่อน ามาสนับสนุน
การด าเนินงานซึ่งท าให้เกิดการขับเคลื่อนกระบวนการบริหาร และน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์
การถ่ายโอนภารกิจที่ อบต. ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ภาวะผู้น า หมายถึง การที่ผู้บริหารของ อบต. สามารถใช้อิทธิพล และอ านาจของตนต่อ
พนักงาน อบต. ในการกระตุ้นจูงใจ ช้ีน า การให้ค าปรึกษา การสั่งการ ตลอดจนการจัดหาปัจจัยที่
จ าเป็น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้การด าเนินงานขององค์การบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในที่น้ีได้น าทฤษฎีการบริหาร  4  ระบบมาปรับใช้ ได้แก่ 1) ผู้น าแบบอ านาจเผด็จการ 
2) ผู้น าแบบเผด็จการแบบมีศิลป์ 3) ผู้น าแบบร่วมปรึกษาหารือ และ 4) ผู้น าแบบมีส่วนร่วม  ดังน้ัน 
ภาวะผู้น าจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยท าให้ พนักงาน อบต. เกิดความพึงพอใจ มีขวัญก าลังใจในการท างาน 
และให้ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ ในการท างานอย่างเต็มที่ 

สภาพแวดล้อมภายนอก หมายถึง ปัจจัยต่าง ๆ ที่อยู่ภายนอก อบต. และมีอิทธิพลที่จะ
สามารถส่งผลกระทบต่อการบรรลุผลส าเร็จของงานตามที่ อบต.ตั้งไว้  ทั้งน้ี สภาพแวดล้อมภายนอก
มักจะประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ อบต. ได้แก่ (1) P (Politic) 
หมายถึง การวิเคราะห์ปัจจัยทางการเมือง โดยอาจพิจารณาจากสภาพบ้านเมืองที่มีความมั่นคง มี
เสถียรภาพและมีความสงบปลอดภัย  นโยบายเกี่ยวกับภาษีของรัฐบาล การบังคับใช้กฎหมาย 
นโยบายการบริหารจัดการองค์กรของภาครัฐ (2) E ( Economic) หมายถึง การวิเคราะห์ปัจจัย
ทางด้านเศรษฐกิจ โดยพิจารณาจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและ
นโยบายการเงินในภาครัฐ นโยบายการดูแลคนว่างงานของรัฐ นโยบายการจัดเก็บภาษี เป็นต้น (3) S 
(Social) หมายถึง โดยอาจพิจารณาจากปรากฏการณ์ทางด้านสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้น การกระจายรายได้ของประชากร อัตราการเพิ่มของประชากร แรงงานและการเคลื่อนไหวทาง
สังคม การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต ระดับการศึกษา รวมถึงสภาพที่อยู่อาศัยและความเป็นอยู่ทั่วไป 
และ (4) T (Technology) หมายถึง การวิเคราะห์ตัวแปรทางด้านเทคโนโลยีและความก้าวหน้าทาง
วิทยาการต่าง ๆ โดยอาจพิจารณาจาก การลงทุนด้านการวิจัยของภาครัฐ อุตสาหกรรมที่เน้นการใช้
เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ  และการพัฒนา ระดับของการถ่ายทอดเทคโนโลยี วงจรชีวิตและการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจ หมายถึง สภาพความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจที่
หน่วยงานราชการส่วนกลางถ่ายโอนภารกิจให้ อบต.  ตามพระราชบัญญัติการกระจายอ านาจ ฯ 
2542 ประกอบด้วย 1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3) ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 5) ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 6) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 
1.  ได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องทั้งในภาพกว้าง และในเชิงลึกของความก้าวหน้าการถ่ายโอน

ภารกิจของ อบต. ในจังหวัดนครปฐม ตามภารกิจหลัก 6 ด้าน รวมถึงความสัมพันธ์ของปัจจัย
แวดล้อมทางการบริหารจัดการ อบต. ในจังหวัดนครปฐม ที่มีผลต่อความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจ  

2.  น าผลของการศึกษาที่พบไปสู่การพัฒนา การเสริมสร้าง ปรับปรุง พร้อมทั้งก าหนด
แนวทางที่เหมาะสมในการถ่ายโอนภารกิจหลัก 6 ด้าน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
นครปฐมต่อไป  

3.  น าข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษาต่อ และเพื่อน าไปสู่การประยุกต์ใช้
อย่างเหมาะสม และเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักวิชาการ นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจต้องการน า
ข้อค้นพบจากการวิจัยไปพัฒนาต่อยอดต่อไป 
 


