
 
บทท่ี 2 

 
แนวความคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาสภาพความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  : ศึกษาเฉพาะกรณี องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในจังหวัดนครปฐม ตาม
ภารกิจหลัก 6 ด้าน และศึกษาปัจจัยสาเหตุที่คาดว่าน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าการถ่าย
โอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้วิจัยได้ค้นคว้าเอกสารและได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย และอภิปรายผลการวิจัย ซึ่งเป็นการ
อธิบายความเป็นจริงของการศึกษาได้อย่างสมเหตุสมผล โดยมีเน้ือหาที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี 

1.  แนวคิดเกี่ยวกับบริการสาธารณะ 
2.  แนวคิดเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.  แนวคิดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางการจัดการ 
4.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
แนวคิดเก่ียวกับบริการสาธารณะ  

 
1.  ความหมายของบริการสาธารณะ 
Léon Duguit (1928, p. 61) ได้ให้ค าจ ากัดความค าว่า บริการสาธารณะว่า คือกิจกรรมทุก

ประเภทที่ผู้ปกครองจะต้องก่อให้เกิดขึ้นจริงโดยประกันหรือรับรองตลอดจนจัดระบบระเบียบและ
ควบคุม เน่ืองจากการเกิดขึ้นของกิจกรรมดังกล่าวเป็นสิ่งที่ขาดเสียไม่ได้ในการก่อให้เกิดและพัฒนา
สังคมแห่งการพึ่งพาอาศัยกันในความเป็นจริง และที่ส าคัญที่สุดกิจกรรมดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้อย่าง
แท้จริงก็ต่อเมื่อมีการแทรกแซงเข้ามาจัดการของผู้ปกครอง 

Jeze Gaston (1928, p. 16) ได้กล่าวเอาไว้ว่า บริการสาธารณะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เฉพาะ
เมื่อมีความต้องการของส่วนรวมหรือมีผลประโยชน์สาธารณะที่จะต้องด าเนินการและผู้ปกครอง
ของประเทศน้ันได้ตัดสินใจด าเนินการในขณะน้ันโดยวิธีการของบริการสาธารณะ 
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André de Laubadère (n.d., p. 16) ได้ให้ค าจ ากัดความบริการสาธารณะว่าเป็นอ านาจ
มหาชนที่ตัดสินว่าในช่วงเวลาเช่นน้ัน ความต้องการของสาธารณะเช่นน้ันจะต้องหรือสมควร
เหมาะสมที่จะต้องด าเนินการโดยวิธีการเช่นน้ัน และสิ่งน้ีได้ก่อให้เกิดการจัดท าบริการสาธารณะ
เช่นน้ันขึ้น 

René Chapus (2001) ได้ให้ค าจ ากัดความเกี่ยวกับบริการสาธารณะ ว่า หมายถึง กิจกรรม
อย่างหน่ึงอย่างใดจะเป็นบริการสาธารณะได้ก็ต่อเมื่อนิติบุคคลมหาชนเป็นผู้ด าเนินการหรือดูแล
กิจกรรมน้ัน เพื่อสาธารณะประโยชน์  

Maurice Haurion (2002) ที่ได้ให้ค าจ ากัดไว้ว่า บริการสาธารณะเป็นบริการทางเทคนิคเพื่อ
สาธารณะ เป็นบริการที่สม่ าเสมอและต่อเน่ือง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการส่วนรวม โดยองค์กร
ของรัฐที่มิได้มุ่งผลก าไร 

นันทวัฒน์  บรมานันท์ (2543) ได้อธิบายว่า บริการสาธารณะเป็นกิจกรรม (activity) ของ
ฝ่ายปกครองที่จัดท าขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยประกอบด้วยการเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
นิติบุคคลมหาชนเป็นผู้ประกอบกิจกรรมด้วยตนเอง และกิจกรรมดังกล่าวมี วัตถุประสงค์เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ และตอบสนองความต้องการของประชาชน  

ประยูร  กาญจนดุล (2538, หน้า 36) ได้ให้ความหมายของ “บริการสาธารณะ” ว่า 
หมายถึง กิจการที่ฝ่ายปกครองที่จัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองความต้องการส่วนรวมของ
ประชาชน และเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ตอบแทนมากที่สุด รวมถึงประชาชนทุกคนต้อง
ได้รับโอกาสในการรับบริการอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 

จากความหมายของนักวิชาการที่ได้กล่าวถึง  จะพบว่า Léon Duguit, Jeze Gaston, 
นันทวัฒน์  บรมานันท์ และประยูร  กาญจนดุล ได้กล่าวถึงอย่างสอดคล้องกันว่า บริการสาธารณะ
เป็นกิจกรรมที่ผู้ปกครองหรือรัฐบาลเป็นผู้จัดท าขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
หรือผลประโยชน์สาธารณะ และที่ส าคัญก็คือนักวิชาการทุกท่าน ได้ให้ความเห็นตรงกันว่า บริการ
สาธารณะ เกิดขึ้นโดยยึดเอาผลประโยชน์สาธารณะ (public interests) เป็นหลักการส าคัญในการ
ด าเนินการ ดังน้ัน จึงอาจสรุปได้ว่า บริการสาธารณะเป็นกิจกรรมที่การด าเนินงานโดยหน่วยงาน
ของภาครัฐที่มุ่งเน้นให้การบริการแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชน เกิดความสะดวกสบาย และได้รับ
ผลประโยชน์สูงสุดจากบริการน้ัน ในการศึกษาครั้งน้ีถือได้ว่า บริการสาธารณะเป็นกิจกรรมที่ส าคัญ
ในล าดับแรกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องจัดท าขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนให้มากที่สุด 
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2.  ความส าคัญของบริการสาธารณะ 
จากการศึกษาเรื่องของบริการสาธารณะ ท าให้กล่าวโดยสรุปได้ว่า บริการสาธารณะมี

ความสอดคล้องกับการให้บริการภาครัฐ ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญที่รัฐจะต้องพึงปฏิบัติและจะละเลย
มิได้ เพราะบริการสาธารณะเป็นเสมือนหลักประกันทางสังคมที่อ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิต 
รวมถึงการสร้างความมั่นคงปลอดภัยขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชน จึงอาจกล่าวได้ว่าบริการสาธารณะ
มีความส าคัญต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ในขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชนในสังคม 

3.  หลักการจัดท าบริการสาธารณะ 
จากการศึกษาพบว่า รูปแบบของการจัดท าบริการสาธารณะมีความแตกต่างหลากหลาย

ดังน้ัน การพิจารณาว่าองค์การใดเหมาะสมควรเป็นผู้จัดท าบริการสาธารณะในเรื่องใดน้ัน จึงเป็น
ประเด็นที่น่าสนใจ ทั้งน้ี จรัส  สุวรรณมาลา (2542) ได้กล่าวถึงหลักการส าคัญต่อการจัดท าบริการ
สาธารณะน้ันควรประกอบด้วยต่อไปน้ี 

3.1  หลักผลประโยชน์สาธารณะ (public interests) ได้แก่ ผลประโยชน์ที่ เป็นส่วนได้
ส่วนเสียโดยตรงของพลเมืองกลุ่มใหญ่ที่สุดของรัฐ เป็นความต้องการส่วนรวมของประชาชนทั้ง
ประเทศ มีลักษณะเหมือนกัน และมีความส าคัญต่อเอกภาพของรัฐ ดังน้ัน จึงต้องอาศัยองค์กรกลาง
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ หรือกรณีที่รัฐมอบให้องค์กรอื่นด าเนินการ รัฐต้องเป็นผู้ควบคุมนโยบายให้
องค์กรน้ันด าเนินการตามนโยบาย เพื่อผลประโยชน์ของรัฐหรือความเป็นเอกภาพของรัฐ เช่น การ
ป้องกันประเทศ การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ และความสัมพันธ์กับต่างประเทศ 
เป็นต้น ส าหรับผลประโยชน์สาธารณะของท้องถิ่น ได้แก่ ประโยชน์ซึ่งเป็นส่วนได้ส่วนเสีย
โดยตรงของพลเมืองที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นหน่ึงโดยเฉพาะ ทั้งน้ี กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์
ภายในท้องถิ่นโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้คนในทิ้งถิ่นอื่น ถือได้ว่ากิจกรรมน้ันเป็นหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แต่หากกิจกรรมใดที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของชาติโดยรวม หรือเป็น
กิจกรรมที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้อื่นในหลายพื้นที่ ให้ถือว่าเป็นกิจกรรมของรัฐระดับที่
สูงขึ้นไปกว่าชุมชนย่อย 

3.2  หลักประสิทธิภาพในการจัดการ (management efficiency) เป็นการพิจารณาเรื่อง
คุณภาพของบริการสาธารณะที่ด าเนินการ กล่าวคือ การจัดบริการสาธารณะอย่างหน่ึงควรต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนได้มากที่สุด ทั้งน้ี เน่ืองจากภารกิจในการจัดบริการสาธารณะ
บางอย่างจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูงเป็นกิจการขนาดใหญ่ หรือเป็นกิจการที่จ าเป็นต้องมีการ
ประสานงานระหว่างองค์กรต่างๆ หลายหน่วยงาน แต่ภารกิจในการจัดบริการสาธารณะบางอย่าง
เป็นกิจการที่ไม่สลับซับซ้อนหรือมีเทคนิคมากนัก จึงต้องมีองค์กรที่มีความเหมาะสมทั้งทางด้าน
การเงิน บุคลากรและความสามารถด้านอื่น ๆ ที่จะจัดบริการสาธารณะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมาก
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ที่สุด และการจัดบริการสาธารณะใด ๆ ควรต้องประหยัด ถ้าสามารถใช้เงินงบประมาณจ านวนน้อย
ที่สุดเพื่อท าให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนได้จ านวนมากที่สุดก็นับว่าเป็นทางเลือกที่ดี 

3.3  หลักความรับผิดชอบในการจัดบริการ ( local accountability) เป็นกิจกรรมที่
ตอบสนองความต้องการของหน่วยชุมชนระดับใด ควรมอบให้หน่วยการปกครองระดับน้ันเป็น
เจ้าของและเป็นผู้ด าเนินการ ทั้งน้ี เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมน้ัน สนองตอบความต้องการของ
ประชาชนในชุมชนได้ดีที่สุด อยู่ภายใต้การควบคุมตรวจสอบของชุมชนน้ัน ๆ ดังน้ัน หากบริการ
ใดๆ ที่ชุมชนระดับล่างสุดสามารถร่วมกันรับผิดชอบในกระบวนการจัดผลิต วางแผน การหารายได้
มาใช้จ่ายในการให้บริการฯ รวมทั้งควบคุมตรวจสอบคุณภาพการผลิตบริการภายในชุมชนของ
ตนเองได้อย่างสมบูรณ์ ก็ควรก าหนดให้เป็นหน้าที่ของชุมชนในระดับล่างสุด (ซึ่งอาจด าเนินการ
โดยองค์กรปกครองส่วนทิ้งถิ่นชุมชนก็ได้) ในการจัดบริการสาธารณะประเภทน้ัน ๆ ทั้งน้ี เพื่อให้
การจัดบริการในเรื่องน้ันๆ เป็นของชุมชน ด าเนินการโดยชุมชน และรับผิดชอบต่อชุมชนอย่าง
สมบูรณ์ อย่างไรก็ตามหากกิจกรรมใดที่ ชุมชนแต่ละแห่ งไม่สามารถรวมกันรับผิดชอบใน
กระบวนการผลิตได้โยล าพัง เช่น ไม่สามารถรับผิดชอบในด้านรายได้มาใช้ด าเนินกิจกรรมได้ ไม่
สามารถวางแผนงานได้อย่างสมบูรณ์ หรือเป็นกิจกรรมที่ต้องสนองตอบความต้องการของหน่วย
ชุมชนที่สูงขึ้นไป หรือเป็นกิจกรรมที่มุ่งสนองตอบปัญหาความต้องการของประชาชนทั้งประเทศ
หรือปัญหาของชาติโดยรวม ก็ควรก าหนดให้เป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กรในระดับสูงขึ้นไปตามความ
เหมาะสม 

3.4  หลักความสามารถของท้องถิ่น (local capability) มีพื้นฐานแนวคิดว่าการด าเนิน
กิจกรรมสาธารณะทั้งมวลเป็นหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นในระดับล่างสุดเสมอ ซึ่งหน่วย
การปกครองในระดับสูงขึ้นไปจะเลือกด าเนินกิจกรรมสาธารณะใด ๆ ก็ต่อเมื่อหน่วยการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับล่างไม่มีความพร้อมหรือไม่มีศักยภาพพอที่จะด าเนินการได้ และอาจเกิดปัญหา
กระทบกับท้องถิ่นอื่น ๆ หรือก่อให้เกิดผลผลเสียหายต่อประเทศชาติและสังคมโดยรวม 

3.5  หลักการก าหนดระดับหน่วยบริการที่มีความรับผิดชอบสูงสุด (optimal accountability) 
ซึ่งหน่วยบริการหมายถึง หน่วยจัดบริการในระดับใด ๆ ก็ตามที่มีคุณสมบัติ 2 ประการต่อไปน้ี 
ประการที่หน่ึง เป็นหน่วยจัดบริการระดับล่างสุด (มีความใกล้ชิดกับผู้ใช้บริการมากที่สุด)  ที่มี
ความสามารถในการวางแผน จัดการผลิต และหารายได้มาใช้จ่ายในการจัดบริการได้อย่างสมบูรณ์ 
และ ประการที่สอง เป็นหน่วยจัดบริการมีพื้นที่ในการให้บริการครอบคลุมประชากร หรือพื้นที่ที่
ได้รับประโยชน์และผลกระทบจากการจัดบริการ และประชาชนผู้มีส่วนได้รับผลประโยชน์และ
ผลกระทบจากการจัดบริการทั้งหมดสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผน การผลิต และควบคุม
ตรวจสอบผลการด าเนินของหน่วยจัดบริการน้ัน  ๆได้โดยตรงมากที่สุด 
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3.6  หลักการก าหนดขนาดของการจัดบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (optimal efficiency 
of scale) ซึ่งขนาดหมายถึง ขนาดของชุมชน (จ าแนกประชากรในชุมชน) ในระดับใด ๆ ก็ตาม ที่
เอื้ออ านวยให้สามารถบริการประเภทน้ัน ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรืออีกนัยหน่ึงเป็นจ านวน
ประชากรที่เอื้ออ านวยให้มีต้นทุนการจัดบริการต่ าที่สุด ลักษณะพิเศษของการบริการสาธารณะที่
เรียกกันตามภาษาเศรษฐศาสตร์ว่า “public goods” มักจะมีลักษณะโครงสร้างต้นทุนและการ
ให้บริการที่เป็นแบบเฉพาะตัว กล่าวคือ บริการสาธารณะส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริการ
ประเภทสาธารณูปการพื้นฐาน มักจะมีต้นทุนคงที่ในสัดส่วนที่สูง และมีต้นทุนแปรผันต่อหน่วย
ของการให้บริการต่ า (ในบางกรณีอาจไม่มีต้นทุนแปรผันเลย และมีหลายกรณีที่มีต้นทุนแบบพิเศษ 
เช่น เพิ่มขึ้นของช่วงบันได เป็นต้น ท าให้การจัดบริการสาธารณะบางประเภทจึงต้องมีผู้ใช้บริการ
จ านวนมาก ๆ หรือชุมชนขนาดใหญ่พอสมควรจึงจะประหยัดค่าใช้จ่าย (ต้นทุนต่อหน่วยต่ า) ถ้าเป็น
ชุมชนเล็ก ๆ ก็อาจจะต้องจัดการผลิตบริการร่วมกัน เพื่อท าให้เกิดการประหยัดและสามารถใช้
ประโยชน์จากบริการเหล่าน้ันได้เต็มที่ ซึ่งในกรณีเช่นน้ีควรให้มีหน่วยงานในระดับชาติท าการผลิต
และให้บริการแก่ทุกชุมชน แต่ก็สามารถจัดการผลิตในชุมชนขนาดเล็กได้โดยมีต้นทุนต่อหน่วยต่ า 
เช่น สถานรับเลี้ยงเด็กหรอืศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล ประปาชุมชน เป็นต้น ในกรณีเช่นน้ี
ควรให้องค์กรชุมชนหรือหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นระดับล่างสุดมีหน้าที่จัดการผลิตบริการใน
ลักษณะน้ี 

3.7  หลักการจ าแนกหน่วยการก าหนดนโยบายและหน่วยจัดบริการออกจากกัน 
(separation of policy operation units) เป็นการน าหลักเกณฑ์การก าหนดระดับหน่วยจัดบริการที่มี
ความรับผิดชอบสูงสุด (optimal accountability) และหลักการก าหนดขนาดของการจัดบริการที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด (optimal efficiency of scale) มาพิจารณาร่วมกันและวิเคราะห์บริการสาธารณะ
แต่ละประเภทและจัดสรรบริการลงไปในชุมชนระดับต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดกรณีที่หน่วยจัดบริการให้มี
ต้นทุนต่ าที่สุด (หรือมีประสิทธิภาพที่สุด) ทั้งน้ีเน่ืองจากหน่วยจัดบริการหรือหน่วยการปกครองที่
ใกล้ชิดกับผู้ใช้บริการมากที่สุดและสามารถหารายได้มาใช้จ่ายในการจัด บริการน้ันได้ ส่วนใหญ่จะ
มีจ านวนประชากรน้อยเกินไป โดยจ านวนที่จะสามารถจัดบริการให้มีต้นทุนต่ าที่สุดอาจเป็น
ประชากรของหลายต าบลหรือหลายอ าเภอประกอบกัน ซึ่งทางเลือกที่เหมาะสม คือ การให้มีหน่วย
ก าหนดนโยบายและจัดบริการที่มีความรับผิดชอบสูงสุด และให้หน่วยจัดบริการที่มีต้นทุนต่ าที่สุด 
โดยหน่วยงานทั้งสองอาจเป็นหน่วยงานเดียวกันหรือคนละหน่วยงาน ทั้งน้ี ความสัมพันธ์ของทั้ง
สองหน่วยจะเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรหรือบุคคลในรูปแบบการกระท าสัญญา 
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันระหว่างตัวแทน (the agent) ที่กระท าการต่าง ๆ ในนามของผู้
ว่าจ้าง (the principle) ตามทฤษฎีตัวการ-ตัวแทน (principal agent Theory) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ใน
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ระบบสัญญา (contractual relationships) ตัวแทนสามารถท างานต่าง ๆ แทนในนามของตัวการได้ 
โดยการตกลงว่าตัวการจะให้รางวัลแก่ตัวแทนอย่างไร และใช้สัญญาเป็นเครื่องมือควบคุมและ
วัดผลงาน ซึ่งท าสัญญาจ้างผู้บริหารเข้ามาท างานแทน 

3.8  หลักการก าหนดหน้าที่จัดบริการสาธารณะตามขนาดและความซับซ้อน  โดยการ
จ าแนกหน้าที่การจัดบริการสาธารณะสามารถจ าแนกตามประเภทของบริการสาธารณะได้เป็น 2 
ประเภท คือ บริการสาธารณะที่เป็นกิจการขนาดใหญ่ อันหมายถึง กิจการที่ต้องใช้เทคโนโลยี 
เงินทุนและบุคลากรที่มีความสามารถระดับสูง ดังน้ัน ผู้มีอ านาจตัดสินใจด าเนินกิจกรรมดังกล่าวจึง
ต้องเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีขีดความสามารถพร้อมและด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
บริการสาธารณะที่ไม่มีความซับซ้อนหรือมีเทคนิคมากนัก ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับชีวิต  ประจ าวัน
ของประชาชน ซึ่งหากได้พนักงานที่ใกล้ชิดหรือรู้สภาพท้องถิ่นน้ันเป็นอย่างดี มาเป็นผู้ด าเนินการ
จะช่วยให้บริการที่เกิดขึ้นมีประสิทธิภาพมากกว่าการให้ส่วนกลางเป็นผู้วางนโยบาย 

3.9  หลักการจัดกลุ่มภารกิจของคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ  การจะพิจารณา
ให้องค์กรในส่วนใดด าเนินการบริการสาธารณะประเภทหน่ึง ๆ พิจารณาจากลักษณะของภารกิจ ที่
สามารถจ าแนกออกได้เป็น 6 กลุ่ม คือ 1) งานที่ต้องด าเนินการโดยส่วนราชการ เป็นงานที่ต้องใช้
อ านาจของรัฐ เป็นงานที่จะต้องมีการบังคับ หรือเป็นงานที่ต้องอ านวยความยุติธรรม เป็นงานที่ต้อง
ด าเนินการในรูปของส่วนราชการ 2) งานในเชิงพาณิชย์หรือเชิงอุตสาหกรรม เป็นงานที่หารายได้เข้า
รัฐ เป็นงานที่หาก าไร เป็นงานที่อาจมีโบนัสมาแบ่งกันได้ ก็ให้ด าเนินการในรูปรัฐวิสาหกิจ 3) บริการ
สาธารณะที่รัฐเป็นผู้ด าเนินการ แต่ไม่สามารถหาก าไรเข้ารัฐในเชิงพาณิชย์หรือเชิงอุตสาหกรรม แต่
มีความจ าเป็นต้องมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการสูงกว่างานราชการทั่วไปให้ด าเนินการในรูป
องค์การมหาชน 4) งานที่ต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับไปท า แต่ต้องได้รับการสนับสนุน
ดูแลจากรัฐบาล 5) งานที่จ าเป็นต้องท า แต่มีหน่วยงานอื่นสามารถท างานแทนรัฐได้ ก็ควรให้องค์กร
เอกชนหรือองค์กรประชาชนรับไปด าเนินการ และ 6) งานที่รัฐไม่ควรด าเนินการต่อไปเพราะว่า
เอกชนด าเนินการเองได้ ควรจะมอบหมายหรือถ่ายโอนให้เอกชนรับไปด าเนินการ 

4.  การจัดท าบริการสาธารณะของส่วนราชการ 
บริการสาธารณะที่จัดท าโดยระบบราชการ หรือในรูปแบบส่วนราชการน้ัน เป็นบริการ

สาธารณะที่รัฐหรือฝ่ายปกครองเป็นผู้จัดท าเองโดยใช้องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐเป็นผู้จัดท าและเป็นผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณ (อรทัย  ก๊กผล และคณะ, 2549,  หน้า 17) 
ซึ่งค าว่า “ส่วนราชการ” น้ันหมายความถึง หน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีระบบการ
ท างานที่เป็นแบบแผน มีการจัดล าดับช้ันการบังคับบัญชากันตามความช านาญเพื่อความเหมาะสม มี
การก าหนดอ านาจหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานอย่างแจ้งชัด มีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติงานโดยมี
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วินัยควบคุมความประพฤติของราชการ เป็นต้น โดยภารกิจหลักที่ถือว่าเป็นหน้าที่ที่ส่วนราชการ
จะต้องด าเนินการน้ัน ได้แก่ บริการสาธารณะซึ่งต้องเป็นไปตามกรอบที่กฎหมายก าหนด ส าหรับใน
ประเทศไทย มีการจัดแบ่งการจัดท าบริการสาธารณะในระบบ หรือรูปแบบส่วนราชการเป็น 3 
ประเภท ประกอบด้วย  

4.1  การจัดท าบริการสาธารณะโดยราชการบริหารส่วนกลาง ซึ่งถือเป็นการบริหาร 
ที่ยึดหลักการรวมอ านาจทางการบริหารและการตัดสินใจด าเนินงานขั้นสุดท้ายไว้ที่ส่วนกลาง 
(centralization) โดยองค์การในราชการส่วนกลาง คือ กระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่
เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรม ส าหรับบริการสาธารณะที่จัดท าโดยราชการบริหารส่วนกลาง 
ส่วนใหญ่จะเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนทั้งประเทศ ซึ่งอาจอยู่ใน
รูปแบบของการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การป้องกันสาธารณภัย การป้องกัน
ประเทศ การศึกษา การสาธารณะสุข และการคลัง เป็นต้น  

4.2 การจัดท าบริการสาธารณะโดยราชการบริหารส่วนภูมิภาค ซึ่งหมายถึง หน่วยงาน
ภายใต้การสังกัดของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ที่ได้แบ่งแยกออกไปด าเนินการจัดท าการปกครอง
ประเทศ ตามหลักการแบ่งและมอบอ านาจปกครอง (de-concentration) เพื่อสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนในเขตการปกครองน้ัน ๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ของราชการส่วนกลาง ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง 
ออกไปประจ าตามเขตการปกครองต่าง ๆ ในส่วนภูมิภาค เพื่อบริหารราชการภายใต้การบังคับ
บัญชาของราชการส่วนกลางที่ได้รับการแบ่งอ านาจให้ไปด าเนินการแทน การบริหารราชการส่วน
ภูมิภาคน้ีแบ่งออกเป็นหลายระดับ ได้แก่ จังหวัด อ าเภอ ต าบลและหมู่บ้าน  

4.3 การจัดท าบริการสาธารณะโดยราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการบริหารงาน
ตามลักษณะของการกระจายอ านาจการปกครอง (decentralization) โดยเป็นการบริหารงานที่
ส่วนกลางได้กระจายอ านาจอย่างใดอย่างหน่ึงให้แก่ประชาชนท้องถิ่นได้ปกครองกันเอง ซึ่งใน
รูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคล เพื่อตอบสนองความต้องการ
ส่วนรวมของประชาชนภายในเขตท้องถิ่นน้ัน ๆ ดังน้ัน การบริหารท้องถิ่นโดยคนภายในท้องถิ่น 
ที่ได้รับ การเลือกตั้งเข้ามานับเป็นการกระจายอ านาจทางการบริหารให้ท้องถิ่นอย่างแท้จริง ซึ่ง
ปัจจุบันมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ รูปแบบทั่วไป ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนต าบล และรูปแบบพิเศษซึ่งใช้เฉพาะท้องถิ่นบางแห่ง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร  และ 
เมืองพัทยา ส าหรับบริการสาธารณะที่จัดท าโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน ได้แก่ บริการ
สาธารณะบางประเภทรัฐมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ จัดท าเองเพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนในเขตท้องถิ่นน้ัน เช่น การดูแลรักษาความสะอาด การจัดให้มี
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น้ าประปา และการจัดให้มีสถานพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น ทั้งน้ี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อ านาจหน้าที่ด าเนินการได้โดยอิสระ โดยส่วนกลางเพียงเข้าไปควบคุมดูแลเท่าน้ัน 

การจัดท าบริการสาธารณะท้องถิ่น คือกิจการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าขึ้น
เพื่อตอบสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน เฉพาะท้องถิ่นที่แยกห่างจากกิจกรรมของรัฐ
เป็นภารกิจที่มีวัตถุประสงค์และลักษณะในการให้บริการโดยอยู่ในความอ านวยการหรือควบคุมของ
ท้องถิ่นอย่างไรก็ตาม บริการสาธารณะท้องถิ่นถือเป็นภารกิจที่ส าคัญ  มีความหลากหลาย แต่
เน่ืองจากข้อจ ากัดเรื่องขีดความสามารถและจ านวนประชากรที่แตกต่างกัน รวมไปถึงเพื่อ
ประสิทธิภาพในการจัดท าบริการสาธารณะ ท าให้ในบางกรณีท้องถิ่นไม่อาจลงมือจัดท าบริการ
สาธารณะได้เองทั้งหมด จึงอาจมีการโอนอ านาจบางอย่างให้แก่องค์กรอื่นร่วมด าเนินการแทน หรือ
มอบหมายให้องค์กรอื่นด าเนินการให้ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงเห็นได้ว่า การด าเนินกิจการที่อยู่ในอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันย่อมสามารถกระท าได้ในหลายรูปแบบ กล่าวคือ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจัดการบริการน้ัน ๆ ด้วยตนเอง หรืออาจมอบหมายให้เอกชนท าทั้งหมด
ได้ ในขณะเดียวกันก็มีอ านาจมอบให้องค์กรอีกองค์กรหน่ึงซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลอีกนิติบุคคล
หน่ึงแยกต่างหากจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการแทน โดยสามารถควบคุมองค์กรน้ันได้
อย่างใกล้ชิด หรือหากท้องถิ่นต้องการท ากิจการในลักษณะมหาชน ก็อาจจัดตั้งสหการขึ้น แต่หาก
ต้องการจัดท าอย่างในระบบธุรกิจ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวก็สามารถจัดตั้งบริษัทจ ากัดของตนเอง 
หรือจะถือหุ้นในบริษัทจ ากัดร่วมกับบุคคลอื่นก็ได้ ทั้งน้ี กล่าวโดยสรุปอาจแบ่งวิธีการในการจัดท า
บริการสาธารณะท้องถิ่นได้เป็น 5 วิธีการใหญ่ ๆ คือ 

4.3.1  วิธีที่ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง หมายถึง ในการจัดท าบริการ
สาธารณะท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินการเองโดยใช้บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่
ของท้องถิ่นด้วยเงินงบประมาณของท้องถิ่น ซึ่งรูปแบบดังกล่าวสามารถแยกย่อยออกเป็น 2 กรณี 
คือ 1) การจัดท าในรูปแบบของส่วนราชการทั่วไปคือส านักงานหรือกองต่างๆ และ 2) การจัดตั้ง
หน่วยงานขึ้นมาโดยใช้หน่วยงานเหล่าน้ีมีกฎระเบียบของตนเองโดยเฉพาะตลอดจนมีระบบ
งบประมาณและการคลังแยกต่างหากจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น การตั้ง
หน่วยงานขึ้นเพื่อประกอบการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น  

4.3.2  วิธีที่ 2 องค์กรปกครองส่วนทิ้งถิ่นด าเนินการร่วมกับบุคคลหรือนิติบุคคล
อื่น การจัดท าบริการสาธารณะด้วยวิธีการน้ี อาจมีสาเหตุเ น่ืองมาจากข้อจ ากัดด้านบุคลากร 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง โดยหากมีการร่วมด าเนินการกับองค์กรอื่นก็
จะสามารถจัดท าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น ซึ่งรูปแบบดังกล่าวแยกย่อย
ออกเป็น 2 กรณี เช่นเดียวกับวิธีการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง คือ 1) การจัดท า
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ร่วมกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นโดยไม่จัดตั้งเป็นนิติบุคคลขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นการด าเนินการในรูปแบบ
ของการจัดท าความตกลงร่วมมือกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 2) การจัดท าท า
ร่วมกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นโดยจัดตั้งเป็นนิติบุคคลขึ้นใหม่ มี 2 วิธีการ คือการด าเนินการใน
รูปแบบสหการและการจัดตั้งบริษัทจ ากัด 

4.3.3  วิธีที่ 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งองค์การมหาชน (ท้องถิ่น) ขึ้นมา
ด าเนินการ ซึ่งเป็นแนวคิดและวิธีการใหม่เพื่อแก้ไขข้อก าจัดของการด าเนินการจัดบริการสาธารณะ
ท้องถิ่นในรูปแบบส่วนราชการ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น เน่ืองจากการด าเนินการในรูปแบบน้ีจะมีการจัดตั้งนิติบุคคลขึ้นต่างหากโดยมีกฎ 
ระเบียบของตนเองโดยเฉพาะ ดังน้ัน จึงมีความคล่องตัวทางการบริหารจัดการสูง อย่างไรก็ดี ใน
ปัจจุบันยังไม่มีการตรากฎหมายองค์การมหาชนท้องถิ่นขึ้นมาแต่ประการใด โดยหากจะด าเนินการ
ก็จะต้องมีการตรากฎหมายขึ้น 

4.3.4  วิธีที่ 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบให้เอกชนด าเนินการหรือซื้อบรกิาร
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการจัดบริการสาธารณะโดยการซื้อบริการจากเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐโดยไม่จ าเป็นต้องไปจัดตั้งหน่วยงานของตนเองขึ้นมาด าเนินการในเรื่องใด
เรื่องหน่ึงโดยเฉพาะให้สูญเสียงบประมาณและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ซึ่งกรณีดังกล่าวน้ีควรเป็นการ
ซื้อบริการจากหน่วยงานที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการจัดท าบริก ารสาธารณะ ได้มี
ประสิทธิภาพมากกว่าการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ซึ่งตามหลักการของการ
บริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: NPM) อาจเรียกวิธีการในลักษณะดังกล่าวน้ี
ว่า “Purchaser-Provider Arrangement: PPA” 

4.3.5  วิธีที่ 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบให้ชุมชนหรือประชาชนด าเนินการ
กันเอง วิธีการดังกล่าวน้ีเกิดขึ้นมาภายใต้บริบทใหม่ของการบริหารการปกครองที่เปิดโอกาสให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมทั้งในด้านการด าเนินการก าหนดแผนพัฒนาท้องถิ่น การมีส่วนร่วมใน
กระบวนการตรวจสอบ (People’s audit) ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภารกิจบริการ
สาธารณะบางประเภทโดยการจัดบริการสาธารณะในรูปแบบน้ีเหมาะกับภารกิจที่ เป็นการ
ด าเนินการเพื่อประโยชน์โดยตรงแก่ประชาชนในพื้นที่หรือเป็นเรื่องของประชาชนเอง ซึ่งต้องการ
ระบบการบริหารจัดการที่ยืดหยุ่นและระบบที่สามารถดึงการมีส่วนร่วมของประชาชนได้สูง โดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เป็นผู้ควบคุมก ากับดูแล วางมาตรฐานการด าเนินการให้เป็นไป
อย่างเรียบร้อย อ านวยความสะดวกและสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ เช่น สนับสนุนงบประมาณ 
ความรู้ด้านวิชาการ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ประชาชนด าเนินการ 
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ภาพที่ 1 วิธีการจัดท าบริการสาธารณะท้องถิ่น (ที่มา : อรทัย  ก๊กผล และคณะ. 2549) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการจัดท าบริการสาธารณะท้องถิ่น 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด าเนินการเอง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้ง 
องค์การมหาชน (ท้องถิ่น) ขึ้นมา 
ด าเนินการ 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

มอบให้ชุมชน
หรือประชาชน
ด าเนินการกันเอง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการร่วมกับบุคคลหรือ
นิติบุคคล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบให้
เอกชนด าเนินการ หรือซ้ือบริการจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

จัดตั้งเป็นนิติบุคคลขึ้นใหม่ “ไม่” จัดตั้งเป็นนิติบุคคลขึ้นใหม่ 

สหการ บริษัทจ ากัด 
การท าความตกลงร่วมมือระหว่าง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : MOU 

ส่วนราชการ หน่วยงานอิสระ 

ภายใน (SDU) 
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แนวคิดเก่ียวกับการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ในประเทศที่มีการพัฒนาของการปกครองท้องถิ่นและมีชุมชนในท้องถิ่นที่เข้มแข็งแล้ว 

การจัดท าภารกิจส่วนใหญ่ในด้านบริการสาธารณะแก่ประชาชน ที่มิใช่เรื่องการต่างประเทศหรือ
การจัดระบบเงินตราของประเทศ จะมีการเปลี่ยนถ่ายอ านาจความรับผิดชอบลงไปสู่รัฐบาลท้องถิ่น 
เกือบทั้งหมด ซึ่งรวมถึงด้านการบริหารงานบุคคล การจัดท างบประมาณ การจัดท าแผน และการออก
ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ โดยมีรัฐบาลกลางคอยก ากับดูแลอยู่ห่าง ๆ  ในฐานะผู้ตรวจราชการ เพื่อคอย
ให้ค าแนะน า หรือช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา เมื่อมีความขัดแย้งภายในท้องถิ่นหรือระหว่าง
หน่วยงานท้องถิ่นด้วยกันเอง  

1.  ความหมายการถ่ายโอน  
เสริมศักดิ์   วิศาลาภรณ์ และคนอื่น ๆ  (2541, หน้า 17) ได้กล่าวถึงว่า การถ่ายโอน 

(devolution) หมายถึง การถ่ายโอนอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบจากศูนย์กลางหรือศูนย์รวม
อ านาจไปยังพื้นที่หรืออาณาเขตรอบ ๆ จากระดับบนไปสู่ระดับล่าง หรือจากระดับชาติไปสู่ท้องถิ่น 
และอาจเป็น การถ่ายโอนอ านาจหน้าที่ในการตัดสินใจทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ โดยการถ่ายโอน 
มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินการเพื่อ 1) ให้การด าเนินกิจการต่าง ๆ สอดคล้องกับความต้องการและ
ปัญหาของท้องถิ่นมากที่สุด 2) มีความรวดเร็วในการด าเนินงาน 3) เกิดความประหยัดในการ
ด าเนินการ 4) สามารถตรวจสอบผลงานได้ง่ายกว่า และ 5) กระตุ้นการมีส่วนร่วมและสร้างความรู้สึก
ผูกพันของคนในท้องถิ่นที่มีต่อชุมชนตนเอง ซึ่ง เป็นพื้นฐานที่ส าคัญต่อการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2549) ได้
กล่าวถึงการถ่ายโอนภารกิจว่า หมายถึง การที่ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วน
ภูมิภาคจะลดหรือยุติ บทบาทจากผู้ปฏิบัติ โดยจะเปลี่ยนแปลงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้ปฏิบัติแทน และมีการถ่ายโอนงาน เงิน และจัดสรรบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อย่างเหมาะสม การตั้งงบประมาณไว้ที่ส่วนราชการดังที่เคยปฏิบัติมายังไม่ใช่การถ่ายโอนภารกิจ
ที่แท้จริง การถ่ายโอนภารกิจจะต้องเช่ือมโยงกับเรื่องการเงินการคลัง งบประมาณ และการแบ่งรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย  

จากการศึกษาพบว่า การถ่ายโอนภารกิจเป็นแนวทางที่ส าคัญในการกระจายอ านาจจาก
ราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคลงไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในด้านความ
รับผิดชอบ การตัดสินใจ การบริหารจัดการบุคลากร และการสร้างความพร้อมของท้องถิ่น เพื่อ
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ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งรวมถึงการปรับบทบาทภารกิจของหน่วยงานราชการ การ
ปรับปรุงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนากลไกการกระจายอ านาจ เพื่อสร้างระบบติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลที่สอดคล้องและเหมาะสม กับท้องถิ่นน่ันเอง โดยภาพรวมของการถ่ายโอน
แสดงได้ดังภาพต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 ภาพรวมของการถ่ายโอน (ที่มา: ศูนย์พัฒนาการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น คณะวิทยาการ
จัดการและสารสนเทศศาสตร ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549)  

คณะกรรมการกระจายอ านาจฯจัดประชุมช้ีแจงการถ่ายโอนตาม พรบ.การกระจายอ านาจ 

ราชการส่วนกลางแต่ละกรมช้ีแจงรายละเอียดเรื่องการถ่ายโอน 

ราชการส่วนกลางแต่ละแห่งส่งหนังสือแจ้งการถ่ายโอนภารกิจ 

กรณีที่มีสินทรัพย์ตอ้งท าการ 
ตรวจสภาพทรพัย์สินเหล่าน้ันก่อน 

กรณีที่เป็นภารกิจที่ไม่มีทรพัย์สิน
จะท าการตรวจรายละเอียดภารกิจ
จากหนังสือบันทึกแจ้งการถ่ายโอน 

ผู้บริหารหน่วยงานลงนามรับภารกิจ 

หน่วยงานท้องถิ่นปฏิบัติงาน 

ตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน 

ด าเนินการต่อไป 

ไม่ติดขัด 

ด าเนินการต่อไป 

ติดขัดเรื่อง 
ระเบียบ ข้อบังคับ 

ติดขัดเรื่อง 
วิธีการท างาน 

หน่วยงานราชการ 
ท าหน้าที่ในการเป็นที่ปรึกษา 
และจัดอบรมให้แก่ท้องถิ่น 

จัดการฝึกอบรมเพื่อสร้าง
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ให้แก่บุคลากรท้องถิ่น 

ขอค าปรึกษา ให้ค าปรึกษา 
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2.  หลักการถ่ายโอนภารกิจ  
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 
ออนไลน์, 2551) มาตรา 35 ก าหนดให้คณะกรรมการจัดท าแผนตามมาตรา 30 และแผนปฏิบัติการ
ตามมาตรา 32 ให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่ กรรมการเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งแผนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ตามมาตรา 30 ของ พระราชบัญญัติดังกล่าวน้ัน 
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ และน าเสนอรัฐสภาทราบ พร้อมทั้งได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 118 ตอนพิเศษ 4 ง วันที่ 18 มกราคม 2544 แผนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดขอบเขตความ
รับผิดชอบในการให้บริการ สาธารณะของรัฐและขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองให้ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดหรือแห่งใดที่
มีความพร้อมในการรับการถ่ายโอนอ านาจหน้าที่ในภารกิ จให้ด าเนินการถ่ายโอนภายใน 4 ปี 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใดหรือแห่งใดที่ไม่สามารถที่จะรับการถ่ายโอนอ านาจ
หน้าที่และภารกิจภายใน 4 ปี ให้ด าเนินการถ่ายโอนภายใน 10 ปี รวมทั้งก าหนดการจัดสรรภาษีและ
อากรเงินอุดหนุน และรายได้อื่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภทอย่างเหมาะสม โดย
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รัฐบาลภายในปี พ.ศ. 2544 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้
ของรัฐบาล ภายในไม่เกิน พ.ศ. 2549 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 โดยการเพิ่มสัดส่วนอย่างต่อเน่ืองตาม
ระยะเวลาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจที่ถ่ายโอน  

ทั้งน้ี พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 32 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อ
ก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญ ดังต่อไปน้ี 

1.  ก าหนดรายละเอียดของอ านาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ จะต้องกระท าโดยในกรณีใดเป็นอ านาจและหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการของรัฐหรือระหว่างองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นด้วยกัน ให้ก าหนดแนวทางวิธีปฏิบัติ
เพื่อประสานการด าเนินการให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม 
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2.  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการในการจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรให้เพียงพอ
แก่การด าเนินการตามอ านาจ และหน้าที่ที่ก าหนดให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งน้ีโดยต้อง
ค านึงถึงภาระหน้าที่ของรัฐในการให้บริการสาธารณะเป็นส่วนรวมด้วย 

3.  รายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอให้แก้ไข หรือจัดให้มีกฎหมายที่จ าเป็น เพื่ อด าเนินการ
ตามแผนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4.  จัดระบบการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยก าหนดนโยบายและ
มาตรการการกระจายบุคลากรจากราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไปสู่ส่วนท้องถิ่น โดยการสร้าง
ระบบการถ่ายเทก าลังคนสู่ท้องถิ่น และสร้างระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพที่เหมาะสม  

แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้
ให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจการปกครองสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตามมาตรา 78 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และในมาตรา 282 ถึงมาตรา 290 ที่ให้ความ
เป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น 
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมต้องมีอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครองการบริหาร 
การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ ทั้งน้ี  รัฐบาล 
เป็นผู้ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่จ าเป็นภายในกรอบของกฎหมาย รวมทั้งก าหนด
วิสัยทัศน์การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น  

ทั้งน้ี พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 32 ได้ก าหนดแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยที่มาตรา 32 (1) ได้กล่าวถึงการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งรูปแบบของการถ่ายโอนจะมีทั้งการถ่ายโอนอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดบริการสาธารณะตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย และการปรับปรุงอ านาจหน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการถ่ายโอนภารกิจ โดยมีการก าหนดการถ่ายโอนไว้ 3 
ลักษณะ ดังน้ี 
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ภาพที่ 3 รูปแบบการถ่ายโอนภารกิจตามแผนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2543 (อรทัย  ก๊กผล และคณะ, 2549) 
 

1.  ภารกิจแรก เป็นภารกิจที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการเอง 
แบ่งเป็น 3 ประเภทย่อย คือ  

1.1  ภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการหรือผลิตบริการสาธารณะเอง เป็น
ภารกิจที่แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการหรือผลิตบริการสาธารณะน้ัน ๆ ได้เอง โดยมี
กฎหมายให้อ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
อยู่แล้ว โดยสามารถรับโอนได้ทันที และขอบเขตการท างานอยู่ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

1.2  ภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น ๆ เป็นภารกิจที่กฎหมายได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ให้ทั้งภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการ โดยมีผลกระทบต่อประชาชนไม่เฉพาะในเขตพื้นที่ใดพื้นที่หน่ึงโดยเฉพาะ แต่มี
ผลกระทบต่อประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ อีกด้วย หรือมีความจ าเป็นต้องลงทุน
จ านวนมากและไม่คุ้มค่าหากต่างคนต่างด าเนินการเอง  

ภารกิจที่ อปท. 
ด าเนินการร่วมกับรัฐ 

 

ภารกิจที่ให้ อปท. 
ด าเนินการเอง 

 

ภารกิจที่รัฐยังคงด าเนินการ
อยู่แต่ อปท.สามารถ

ด าเนินการได้ 
 

รูปแบบการถ่ายโอน 

 

อปท. ด าเนินการ
ร่วมกับ อปท.อ่ืนๆ 

 

อปท. ด าเนินการหรือ 
ผลิตบริการสาธารณะเอง 

 

อปท. ด าเนินการแต่อาจซ้ือบริการจาก
ภาคเอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 

หรือ อปท.อ่ืน 
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1.3  ภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อาจซื้อบริการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจจากภาคเอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของภาครัฐ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีประสบการณ์เคยด าเนินการในภารกิจดังกล่าว  

2.  ภารกิจที่สอง เป็นภารกิจที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการร่วมกับภาครัฐ 
ซึ่งเป็นภารกิจที่ภาครัฐได้โอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ และมีบางส่วนที่ภาครัฐ
ยังคงด าเนินการเองอยู่ ดังน้ัน จึงเป็นการด าเนินการร่วมกัน  

3.  ภารกิจที่สาม เป็นภารกิจที่ภาครัฐยังคงด าเนินการอยู่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถจะด าเนินการเองได้ จึงเป็นภารกิจที่ซ้ าซ้อนแต่ยังคงก าหนดให้ภาครัฐด าเนินการอยู่ต่อไป 
ซึ่งในกรณีเช่นน้ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกัน 

3.  ภารกิจที่ท าการถ่ายโอน  
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ออนไลน์, 2551) ได้

มอบหมายให้ส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีภารกิจถ่ายโอน ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการเบื้องต้นตาม
แนวทางที่ก าหนดและน ามารวบรวมบูรณาการเป็นแผนปฏิบัติการที่สมบูรณ์ ซึ่งมีขอบเขตการถ่าย
โอนขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ และปีที่ถ่ายโอน โดยมีการเร่งรัดให้มีการถ่ายโอนภารกิจให้ครบ และเสร็จ
สิ้นภายในระยะเวลาตามมาตรา 30 (1) แต่บางช่วงของระยะเวลา เช่น ประเภทช้ันของ อบต. ซึ่งมี
ความแตกต่างกันและอาจมีความเหลื่อมล้ ากันบ้าง ในปี 2546 และปี 2547 แต่โดยหลักการถ้าเป็น
เรื่องเกี่ยวกับงบประมาณ และเป็นภารกิจที่ซ้ าซ้อนกับภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ด าเนินการได้ หรือหากเป็นกรณีที่ต้องมีการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่ถ่ายโอน 
และเริ่มถ่ายโอนในปี 2546 ส าหรับกรณีที่ไม่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ เช่น อ านาจในการเปรียบเทียบ
ปรับจะถ่ายโอนในปี 2545 โดยแผนปฏิบัติการได้ระบุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับโอน และระบุ
กิจกรรมเป็น 2 ประเภท คือ (1) ประเภท “เลือกท าโดยอิสระ” เน่ืองจากภารกิจหลายเรื่องไม่ควร
บังคับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท ากิจกรรมตามแผนงาน งบประมาณที่ส่วนราชการตั้งไว้เดิม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีอิสระในการที่จะเลือกท ากิจกรรมประเภทน้ี ตามที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นความจ าเป็น และ (2) ประเภท “หน้าที่ที่ต้องท า” โดยมีหลักเกณฑ์ว่า งาน
ใดที่เป็น เรื่องของการมอบอ านาจและการใช้อ านาจ รวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของ
ประชาชนหรือความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน และเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับโอนไปแล้วย่อม
ถือว่า เป็นความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องด าเนินการต่อไป เพื่อเป็น
หลักประกันในการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนเมื่อมีการถ่ายโอนภารกิจ  
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คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบการถ่ายโอนภารกิจทั้ง 6 ด้าน รวมมีการถ่ายโอนภารกิจทั้งสิ้น 245 เรื่อง มีส่วนราชการที่
ต้องถ่ายโอนภารกิจ 50 กรม ใน 11 กระทรวง ดังน้ี 

1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจถ่ายโอน จ านวน 87 เรื่อง มีส่วนราชการที่ถ่ายโอน 
ภารกิจ จ านวน 17 กรม ใน 7 กระทรวง แบ่งเป็นกลุ่มภารกิจต่าง ๆ คือ (1) การคมนาคมและ การขนส่ง 
ได้แก่ ทางบกและทางน้ า (2) การสาธารณูปโภค ได้แก่ แหล่งน้ า/ระบบประปาชนบท  (3) 
สาธารณูปการ ได้แก่ การจัดให้มีและควบคุมตลาด (4) การผังเมือง และ (5) การควบคุมอาคาร  

2.  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจถ่ายโอนจ านวน 103 เรื่อง มีส่วนราชการที่ถ่ายโอน 
ภารกิจ จ านวน 26 กรม ใน 7 กระทรวง แบ่งเป็นกลุ่มภารกิจต่าง  ๆ คือ (1) การส่งเสริมอาชีพ (2) 
งานสวัสดิการสังคม ได้แก่ การสังคมสงเคราะห์  การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา 
ผู้ด้อยโอกาส (3) การนันทนาการ ได้แก่ การส่งเสริมกีฬา และการจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
(4) การศึกษา ได้แก่ การจัดการศึกษาในระบบ และการศึกษานอกระบบ (5) การสาธารณสุข ได้แก่ 
การสาธารณสุข การรักษาพยาบาล และการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และ (6) การปรับปรุงแหล่ง
ชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 

3.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจถ่ายโอน 
จ านวน 17 เรื่อง มีส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจ จ านวน 9 กรม ใน 6 กระทรวงแบ่งเป็นกลุ่มภารกิจ
ต่าง ๆ คือ (1) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชนและส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น (2) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ 
(3) การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

4.  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว มีภารกิจถ่ายโอน 
จ านวน 19 เรื่อง มีส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจ จ านวน 6 กรม ใน 5 กระทรวง แบ่งเป็นกลุ่มภารกิจ
ต่าง  ๆคือ (1) การวางแผน (2) การพัฒนาเทคโนโลยี (3) การส่งเสริมการลงทุน (4) การพาณิชยกรรม 
(5) การพัฒนาอุตสาหกรรม และ (6) การท่องเที่ยว  

5.  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม มีภารกิจถ่ายโอน 
จ านวน 17 เรื่อง มีส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจ จ านวน 9 กรม ใน 4 กระทรวง แบ่งเป็นกลุ่มภารกิจ
ต่าง ๆ คือ (1) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การคุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาป่า (2) การจัดการ
สิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ และ (3) การดูแลรักษาที่สาธารณะ  

6.  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจถ่ายโอนจ านวน 
2 เรื่อง มีส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจ จ านวน 1 กรม ใน 1 กระทรวง ตามกลุ่มภารกิจต่อไปน้ี (1) 
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การปกป้อง คุ้มครอง ควบคุม และดูแลบ ารุงรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุและพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ 

ในการน้ี คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนด
แนวทางการด าเนินการ ดังน้ี  

1.  การถ่ายโอนภารกิจ หมายถึง การที่ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วน
ภูมิภาคจะลดหรือยุติ บทบาทจากผู้ปฏิบัติเปลี่ยนไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ปฏิบัติ
แทน และจะต้องมีการถ่ายโอนงาน เงิน และจัดสรรบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อย่างเหมาะสม การตั้งงบประมาณไว้ที่ส่วนราชการ ดังที่เคยปฏิบัติมายังไม่ใช่การถ่ายโอนภารกิจที่
แท้จริง การถ่ายโอนภารกิจจะต้องเช่ือมโยงกับเรื่องการเงิน การคลั ง งบประมาณ และการแบ่ง
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย  

2.  เรื่องการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใดยังไม่มีความพร้อมรับการถ่ายโอนภารกิจหรือไม่สามารถด าเนินการตามโครงการถ่าย
โอนภารกิจได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันที่จะต้องร้องขอ
หรือขอความช่วยเหลือสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เป็นผู้ด าเนินการ และให้ถือ
เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการร้องขอจะต้องให้การช่วยเหลือสนับสนุน 
การด าเนินการอย่างเต็มก าลังความสามารถ รวมทั้งเป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่ ถ่ายโอนภารกิจ
จะต้องจัดท าแผน เตรียมความพร้อมและด าเนินการเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

3.  ให้ส านักงบประมาณ จัดงบประมาณให้กับส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจ และที่ก ากับ
การถ่ายโอนภารกิจ เพื่อใช้เตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4.  ส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับทราบว่า ภารกิจประเภทใดบ้างที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้จัดท า และภารกิจใดราชการบริหารส่วนกลางเป็นผู้จัดท า เพื่อประชาชนจะได้ขอความ
ช่วยเหลือหรือร้องเรียนได้ถูกต้อง  

5.  เรื่องการพิจารณาอนุมัติหรือการอนุญาตต่าง ๆ ในบางเรื่องจะมีกฎหมายก าหนดเรื่อง
การอุทธรณ์ไว้ ส าหรับเรื่องที่ยังไม่มีกฎหมายก าหนดไว้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด ให้มีระบบ
และขั้นตอนของการอุทธรณ์ไว้ให้ชัดเจนต่อไป  

6.  แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ เป็นแผนที่มีสถานะ ยืดหยุ่น 
ดังน้ัน ในการถ่ายโอนภารกิจหากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนเวลาในการถ่ายโอนหรือมีเหตุสุดวิสัย 
และไม่สามารถด าเนินการได้ตามเวลาที่ก าหนดให้ส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจและองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับโอนภารกิจ น าเรื่องเสนอให้คณะอนุกรรมการ จัดท าและก ากับแผนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการพิจารณาทบทวนและขยาย
เวลาการถ่ายโอนภารกิจ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พิจารณา เสนอคณะรัฐมนตรี ขออนุมัติปรับแผนได้ เพื่อให้สอดคล้องกับความพร้อมรับ
การถ่ายโอนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

4. ผลการถ่ายโอนภารกิจ 
จากการศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่

จัดท าโดยสถาบัน องค์การ และเอกสารงานวิจัยส่วนบุคคล เช่น งานวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง
ส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสังกัดส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรี กับศูนย์พัฒนาการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
(ส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ออนไลน์, 2550) เช่น 
ศูนย์พัฒนาการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์พัฒนาการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยนเรศวร และศูนย์
พัฒนาการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น ซึ่งผลการศึกษาได้ถูก
น าเสนอในภาพรวมของทั้งประเทศต่อคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอีกครั้งหน่ึง นอกจากน้ียังมีอีกหลายหน่วยงานที่ได้ท าเอง และร่วมกันท าการวิจัยในเรื่อง 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันด ารงราชานุภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ศึกษาเรื่องการถ่ายโอน
ภารกิจของกระทรวงมหาดไทยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 เป็นต้นมา 
สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และศูนย์วิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ร่วมกันศึกษาการพัฒนาคุณภาพบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสนองระบบมาตรฐานขั้นต่ าด้านการบริหารจัดการ
ในปี พ.ศ. 2544 เป็นต้น  

ผลการศึกษาส่วนใหญ่พบว่า เป็นการศึกษาถึงความก้าวหน้าในการกระจายอ านาจ และ
การถ่ายโอนภารกิจของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าน้ัน แต่ไม่มี
เรื่องใดที่ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินกิจกรรมในการถ่ายโอนเลย ซึ่งผลการศึกษา
ความก้าวหน้าของการถ่ายโอนภารกิจตามแผนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2545 สามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 1 ความก้าวหน้าของการถ่ายโอนภารกิจ 

 

ด้าน 

ภารกิจ 
ที่ต้อง 
ถ่ายโอน 

ถ่ายโอนแล้ว 
สถานะยัง 
ไม่ถ่ายโอน 

อยู่ระหว่าง 
แก้ไข

กฎหมาย 

ยังไม่ถึง 
ระยะเวลา 
ถ่ายโอน 

โครงสร้าง 87 69 10 6 2 
งานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 103 65 30 3 5 
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

17 1 1 15 - 

การวางแผน ส่งเสริมการลง 
พาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว 

19 14 5 - - 

การบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

17 13 2 1 
ถอน  
1 เรื่อง 

ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2 2 - - - 

รวม 245 164 48 25 8 

 
คณะท างานชุดดังกล่าวจึงได้มีการเสนอให้ปรับปรุงและด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ

ก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ถ่ายโอนภารกิจ) ฉบับที่ 2  ขึ้น 
อย่างไรก็ดี หากพิจารณาตามกรอบภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 มาตรา 16 อ านาจหน้าที่ของเทศบาล เมืองพัทยา และองค์กรบริหารส่วนต าบล และมาตรา 17 
และอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะพบว่า แต่ละบริการที่ก าหนดไว้  (31 บริการ
และ 29 บริการ) มีภารกิจที่เช่ือมโยงเกี่ยวข้องกันหลายภารกิจ โดยที่บางภารกิจก็ถ่ายโอนและบาง
ภารกิจก็ยังไม่ถ่ายโอน ซึ่งสามารถสรุปได้ในแต่ละบริการดังตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 2 สถานะภาพการถ่ายโอนภารกิจจ าแนกตามรายบริการ 

 

 บริการสาธารณะ สถานะการถ่ายโอน 
ประเภทองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

1 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเอง 

ถ่ายโอนเรียบร้อยแล้ว อบจ., เทศบาล, เมืองพัทยา 
 และ อบต. 

2 การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก 
ทางน้ าและทางระบายน้ า 

ถ่ายโอนเรียบร้อยแล้ว อบจ., เทศบาล, เมืองพัทยา 
 และ อบต. 

3 การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่า
เทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 

ถ่ายโอนเรียบร้อยแล้ว อบจ., เทศบาล, เมืองพัทยา 
 และ อบต. 

4 การสาธารณูปโภคและการ
ก่อสร้าง 

ถ่ายโอนเรียบร้อยแล้ว อบจ., เทศบาล, เมืองพัทยา 
 และ อบต. 

5 การสาธารณูปโภค   
6 การส่งเสริม การฝึกและประกอบ

อาชีพ 
ถ่ายโอนเรียบร้อยแล้ว อบจ., เทศบาล, เมืองพัทยา 

 และ อบต. 
7 การพาณิชย์และการส่งเสริม 

การลงทุน 
ถ่ายโอนเรียบร้อยแล้ว
บางส่วนและทยอยถ่าย
โอนในบางส่วน 

อบจ., เทศบาล, เมืองพัทยา 
 และ อบต. 

8 การส่งเสริมการท่องเที่ยว ถ่ายโอนเรียบร้อยแล้ว อบจ., เทศบาล, เมืองพัทยา 
 และ อบต. 

9 การจัดการศึกษา ถ่ายโอนเรียบรอ้ยแล้ว
บางส่วนและทยอยถ่าย
โอนในบางส่วน  
(มีปัญหาในกระบวนการ
และขั้นตอนการถ่ายโอน) 

อบจ., เทศบาล, เมืองพัทยา 
 และ อบต. 

10 การสังคมสงเคราะห์และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตร ี
คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

ถ่ายโอนเรียบรอ้ยแล้ว
บางส่วนและทยอย 
ถ่ายโอนในบางส่วน 

อบจ., เทศบาล, เมืองพัทยา 
 และ อบต. 
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ตารางที่ 2 สถานะภาพการถ่ายโอนภารกิจจ าแนกตามรายบริการ (ต่อ) 

 

 บริการสาธารณะ สถานะการถ่ายโอน 
ประเภทองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

11 การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

โดยภาพรวมยังไม่ได้
ด าเนินการถ่ายโอน
เน้ืองานให้ อปท.
เน่ืองจากมีการถ่ายโอน
ให้เฉพาะการรักษา
ความสะอาดและดูแล
ความปลอดภัยเท่าน้ัน 

อบจ., เทศบาล, เมืองพัทยา 
 และ อบต. 

12 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด
และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศยั 

ถ่ายโอนเรียบรอ้ยแล้ว เทศบาล, เมืองพัทยา 
 และ อบต. 

13 การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่
พักผ่อนหยอ่นใจ 

ถ่ายโอนเรียบรอ้ยแล้ว เทศบาล, เมืองพัทยา 
 และ อบต. 

14 การส่งเสริมกีฬา ถ่ายโอนเรียบรอ้ยแล้ว เทศบาล, เมืองพัทยา 
 และ อบต. 

15 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความ
เสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน 

ยังไม่ถ่ายโอน อบจ., เทศบาล, เมืองพัทยา 
 และ อบต. 

16 ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของราษฎร
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

ยังไม่ถ่ายโอน อบจ., เทศบาล, เมืองพัทยา 
 และ อบต. 

17 การรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

  

18 การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกลู 
และน้ าเสีย 

ถ่ายโอนเรียบรอ้ยแล้ว เทศบาล, เมืองพัทยา 
 และ อบต. 

19 การสาธารณสุข อนามัย และการ
รักษาพยาบาล 

ถ่ายโอยเรียบร้อยแล้ว เทศบาล, เมืองพัทยา 
 และ อบต. 

20 การจัดให้มีและควบคุมสุสาน
และฌาปนสถาน 

ยังไม่ถ่ายโอน อบจ., เทศบาล, เมืองพัทยา 
 และ อบต. 
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ตารางที่ 2 สถานะภาพการถ่ายโอนภารกิจจ าแนกตามรายบริการ (ต่อ) 

 

 บริการสาธารณะ สถานะการถ่ายโอน 
ประเภทองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

21 การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ ยังไม่ถ่ายโอน อบจ., เทศบาล, เมืองพัทยา 
 และ อบต. 

22 การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ ยังไม่ถ่ายโอน อบจ., เทศบาล, เมืองพัทยา 
 และ อบต. 

23 การรักษาความปลอดภัย ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย 
โรงมหรสพ และสาธารณอื่นๆ 

ถ่ายโอนเรียบรอ้ยแล้ว
บางส่วนและทยอย 
ถ่ายโอนในบางส่วน 

อบจ., เทศบาล, เมืองพัทยา 
 และ อบต. 

24 การจัดการ การบ ารุงรักษา และการ
ใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

ถ่ายโอนเรียบรอ้ยแล้ว อบจ., เทศบาล, เมืองพัทยา 
 และ อบต. 

25 การผังเมอืง ถ่ายโอนเรียบรอ้ยแล้ว อบจ., เทศบาล, เมืองพัทยา 
 และ อบต. 

26 การขนส่งและวิศวกรรมจราจร ถ่ายโอนเรียบรอ้ยแล้ว
บางส่วนและยังไม่ถ่าย
โอนในบางส่วน และ 
มีการแก้ไขกฎหมาย
หลายฉบับเพื่อเอื้อ 
อ านวยต่อการจัด 
บริการฯ ของท้องถิ่น 

 

27 การดูแลรักษาที่สาะรณะ ถ่ายโอนเรียบรอ้ยแล้ว อบจ., เทศบาล, เมืองพัทยา 
 และ อบต. 

28 การควบคุมอาคาร ถ่ายโอนเรียบรอ้ยแล้ว
(เป็นอ านาจหน้าที่ของ
ท้องถิ่นตามกฎหมาย) 

เทศบาล, เมืองพัทยา 
 และ อบต. 

29 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถ่ายโอนเรียบรอ้ยแล้ว อบจ., เทศบาล, เมืองพัทยา 
 และ อบต. 
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ตารางที่ 2 สถานะภาพการถ่ายโอนภารกิจจ าแนกตามรายบริการ (ต่อ) 
 

 บริการสาธารณะ สถานะการถ่ายโอน 
ประเภทองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

30 การรักษาความสงบเรียบร้อย  
การส่งเสริม และสนับสนุนการ
ป้องกันและรักษาความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

ถ่ายโอนเรียบรอ้ยแล้ว
บางส่วนและยังไม่ถ่าย
โอนในบางส่วน โดย
จะต้องมีการแก้ไข
กฎหมายหลายฉบับ
เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถ
จัดบริการฯ ได ้

อบจ., เทศบาล, เมืองพัทยา 
 และ อบต. 

31 กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นตามที่
คณะกรรมการประกาศฯก าหนด 

  

 
ผลจากการศึกษาท าให้ทราบว่า การถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลางลงสู่ส่วนท้องถิ่นได้ส่งผล

กระทบในเชิงบวก คือ การช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการเพื่อให้บริการ
สาธารณะได้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงสามารถจัดท า
บริการได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวมากกว่าบริการสาธารณะที่จัดท าโดยส่วนกลาง ทั้งยังส่งผลช่วย
ส่งเสริมประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นให้เข้มแข็ง อันเป็นผลมาจากการหาเสียงเลือกตั้งที่ฝ่ายบริหาร
ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในท้องถิ่นน้ัน 

5. ปัญหาและอุปสรรคในภาพรวมของการถ่ายโอนภารกิจ 
นับตั้งแต่มีการประกาศใช้แผนการกระจายอ านาจในช่วงปลายปี พ.ศ. 2543 และมีการ

ประกาศใช้แผนการกระจายอ านาจในเดือนมกราคม พ.ศ.2545 เป็นต้นมา ภาพรวมของการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการน้ันแม้ว่าโดยส่วนใหญ่จะเป็นไปตามกรอบที่ก าหนดไว้ ทั้งในด้าน
การถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ บุคลากร อย่างไรก็ดี มีการถ่ายโอนบริการสาธารณะบางอย่างที่
ไม่เป็นไปตามกรอบเวลาดังกล่าว กล่าวคือ ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2544-2547 แม้ว่าจะเริ่มมีการถ่ายโอน
แล้วก็ตาม แต่ก็เป็นไปโดยล่าช้าและไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง จากการศึกษาของคณะวิจัยที่ เกิดจาก
ความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับ
ศูนย์พัฒนาการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ (อรทัย  ก๊กผล และคณะ, 
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2549, หน้า 92-95) สามารถสรุปเป็นปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการใน
ภาพรวมได้ดังน้ี 

5.1  ปัญหาด้านการถ่ายโอนภารกิจ ในจ านวนภารกิจที่ต้องถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติ
การการกระจายอ านาจจ านวน 245 ภารกิจน้ัน มีภารกิจที่ถ่ายโอนไปแล้วทั้งสิ้นเพียง 172 ภารกิจ เหลือ
ส่วนที่ยังไม่ถ่ายโอนถึง 73 ภารกิจ ซึ่งภารกิจที่เหลือส่วนใหญ่เป็นภารกิจด้านสาธารณสุข การศึกษา 
และภารกิจซึ่งต้องมีการด าเนินการแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่ง เพื่อรองรับอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บริหาร พนักงาน/ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วมในคณะกรรมการต่าง ๆ โดยนอกจากปัญหาทางด้านกฎหมายแล้ว 
ยังเกิดจากการที่ส่วนราชการที่ต้องด าเนินการถ่ายโอนล่าช้า และหลายหน่วยงานขอให้มีการทบทวน 
ปรับปรุง หรือชะลอการถ่ายโอนภารกิจไว้ โดยมีเหตุผลเกี่ยวกับความไม่พร้อมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและปัญหาด้านเทคนิคในการปฏิบัติงาน นอกจากน้ี ในหลาย ๆ หน่วยงานยังไม่มีแผน
ในการถ่ายโอนภารกิจ และมีอีกจ านวนมากที่ยังไม่ยอมปรับบทบาทไปเป็นผู้สนับสนุนในการให้
ค าปรึกษา และแนะน าด้านเทคนิควิชาการ ท าให้ยังไม่มีการถ่ายโอนภารกิจให้ท้องถิ่นด าเนินการ 
ทั้งยังมีส่วนราชการจ านวนหน่ึงที่ยังคงตั้งค าของบประมาณส าหรับด าเนินการตามภารกิจเดิมอีกด้วย 

5.2  ปัญหาด้านการถ่ายโอนงบประมาณและขยายฐานรายได้ จากการศึกษาพบว่าในบาง
ภารกิจที่ต้องถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน ยังคงมีการตั้งค าของบประมาณจากส่วน
ราชการเดิมอยู่ ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะรับโอนไม่มีงบประมาณด าเนินการ และท าให้
งบประมาณ ไม่สอดคล้องกับภาระงานที่เพิ่มขึ้น นอกจากน้ีการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มี
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่นอย่างแท้จริง และยังไม่มีการขยายฐาน
รายได้ในภาษีประเภทใหม่ๆ ให้กับท้องถิ่น ท าให้ฐานรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อ
เทียบกับรายได้สุทธิของรัฐบาลโดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 22.5 ในปีงบประมาณ 2546 ส่งผลให้
งบประมาณถ่ายโอนเพื่อการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นไม่เป็นไปตามเป้าหมายและนับว่ายังอยู่ใน
ระดับที่ห่างไกลจากเป้าหมายในแผนการกระจายอ านาจหน้าที่ก าหนดไว้ในปีงบประมาณ 2549 
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีสัดส่วนถึงร้อยละ 35 ต่อรายได้สุทธิของรัฐบาล 

5.3  ปัญหาด้านการถ่านโอนบุคลากร การถ่ายโอนบุคลากรจากราชการส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคไปสู่ส่วนท้องถิ่นมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับบุคลากรของหน่วยงานที่เป็นเจ้าของภารกิจ
งานเดิม ทั้งที่มีการถ่ายโอนภารกิจและงบประมาณไปแล้ว ซึ่งการที่ข้าราชการส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคยังไม่โอนย้ายไปท างานในท้องถิ่นน้ันก่อให้เกิดปัญหาใน 4 ประการที่ส าคัญ ได้แก่ ประการ
ที่หน่ึง ข้าราชการที่ถ่ายโอนไปมีคุณสมบัติไม่ตรงกับความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ซึ่งการถ่ายโอนบุคลากรดังกล่าวอาจไม่สอดคล้องกับหลักการสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่น ประการที่สอง รัฐบาลไม่มีมาตรการจูงใจเพียงพอที่จะท าให้คนดี คนเก่ง และคนรอบรู้
มีความสามารถจากส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคโอนย้ายไปท างานในส่วนท้องถิ่น เช่น ขาดความ
ชัดเจนในด้านความก้าวหน้าตามสายงาน เป็นต้น ประการที่สาม  ระบบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่นยังมีปัญหาเรื่องการยึดโยงกฎระเบียบเดิม และไม่ยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ และประการ
สุดท้าย โครงสร้างการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นยังมีสภาพไม่เอื้ออ านวยต่อการบริหารงานให้
เกิดประสิทธิภาพละเป็นกลไกที่เข้มแข็งเพียงพอ 

5.4  การปฏิรูประบบราชการ การปฏิรูประบบราชการในปัจจุบันที่มีการน าหลักการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาปฏิบัติและบังคับใช้ในส่วนราชการต่าง  ๆ ตลอดจนมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบและแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดิน เช่น การบริหารราชการจังหวัดแบบ
บูรณาการ การบริหารกระทรวงโดยการจัดกลุ่มภารกิจ การจัดท ายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด การจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Procurement) และระบบงบประมาณแบบ GFMIS เป็นต้น ซึ่งล้วน
แล้วแต่น ามาใช้เพื่อให้การจัดบริการสาธารณะมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากแต่การบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมากแล้วยังไม่ทันสมัย และยังตามไม่ทันกับการปรับเปลี่ยน
กระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานดังกล่าว 

5.5  ความรู้ความเข้าใจของประชาชนและบทบาทของภาคประชาสังคม ประชาชนใน
ท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งภารกิจที่ท้องถิ่นรับถ่ายโอนมาจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน
ระดับองค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งน้ี ในส่วนของภาครัฐบาลและท้องถิ่นเองน้ันยังขาดระบบการ
สร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบถึงภารกิจและความ
รับผิดชอบของส่วนท้องถิ่นอีกด้วย 

 
สภาพแวดล้อมทางการจัดการ 

 
กล่าวได้ว่าในขณะที่ทุกองค์การก าลังด าเนินภารกิจอยู่น้ัน สภาพแวดล้อมภายนอกของ

องค์การด้านต่าง  ๆได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และส่งผลกระทบต่อแนวทางการด าเนิน
ภารกิจขององค์การในแง่มุมที่แตกต่างกันไป ซึ่งในบางครั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลต่อคุณภาพ
ของผลงาน หรือประสิทธิภาพการด าเนินภารกิจขององค์การด้วย บางครั้งองค์การอาจมีการปรับตัว
เพียงเล็กน้อยเพื่อแก้ไข หรือปรับปรุงให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น แต่บางองค์การ
อาจต้องมีการปรับรื้อโครงสร้าง และระบบการด าเนินงานขนานใหญ่ เพื่อความอยู่รอดขององค์การ
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ในอนาคต  ดังน้ัน ความสามารถในการคาดคะเนถึงปัจจัยที่น่าจะมีผลกระทบต่อองค์การในอนาคต
ทั้งภายนอกและภายในองค์การ จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยให้องค์การสามารถวางแผนได้อย่างเหมาะสม 
ส าหรับการเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ทันท่วงที การศึกษาสภาพแวดล้อมทางการจัดการ
ขององค์การในที่น้ี ได้จ าแนกตามขอบเขตขององค์การซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยแวดล้อมภายในและ
ภายนอกองค์การ ซึ่งในการศึกษาครั้งน้ี คือ องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ในจังหวัดนครปฐม  

1.  ความหมายของสภาพแวดล้อมทางการจัดการ 
Richard L. Daft (1992, p. 71) ได้ให้ความหมายว่าสภาพแวดล้อม คือทุกอย่างที่อยู่

ภายนอกขอบเขตขององค์การ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การ 
Samuel C. Certo & J. Paul Peter (1991) ได้กล่าวว่า สภาพแวดล้อม หมายถึง ปัจจัยหรือ

แรงกดดันต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการงานขององค์การ 
Stephen P. Robbins (1990, p. 205) ได้กล่าวว่า สภาพแวดล้อมหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่

อยู่ภายนอกอาณาจักรขององค์การ 
จากความหมายข้างต้นเห็นได้ว่า สภาพแวดล้อมจะมีอิทธิพลต่อองค์การ โดยเฉพาะประเด็น

การบรรลุเป้าหมายขององค์การ  
2.  ประเภทของสภาพแวดล้อมทางการจัดการ 
Richard L. Daft (2004) ได้ศึกษาพบว่ามีปัจจัยจ านวนหน่ึงที่เกี่ยวข้องต่อการบรรลุ

เป้าหมายขององค์การ  ซึ่งมักจะประกอบด้วย 1) ด้านอุตสาหกรรม 2) ด้านการผลิต 3) ด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ 4) ด้านการเงิน 5) ด้านการตลาด 6) ด้านเทคโนโลยี 7) ด้านเศรษฐกิจ 8) ด้านการ
ควบคุมหรือภาคราชการ 9) ด้านสังคมและวัฒนธรรม และ 10) ด้านต่างประเทศ 

Samuel C. Certo (1992, p. 196) ได้อธิบายถึงสภาพแวดล้อมขององค์การว่า ประกอบด้วย 
1) สภาพแวดล้อมภายนอก  (External environment) ได้แก่  สภาพแวดล้อมทั่ วไป และ 
สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อองค์การโดยตรง และ 2) สภาพแวดล้อมภายในองค์การ  (Internal 
environment)  

Richard M. Steers (1977, p. 67) ได้ระบุว่าสภาพแวดล้อมเป็นตัวแปรที่มีความส าคัญกับ
ประสิทธิผลองค์การ  โดยแบ่งสภาพแวดล้อมออกเป็น 2 ประเภท คือ สภาพแวดล้อมภายนอก
องค์การ เช่น เงื่อนไขทางการตลาด เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ และส าหรับสภาพแวดล้อมภายในองค์การ 
เช่น บรรยากาศองค์การ  

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2541, หน้า 16-17) ได้กล่าวถึงสภาวะแวดล้อมว่า หมายถึง 
สภาวะแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อองค์การที่มาจากภายนอกและภายในองค์การ 
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เห็นได้ว่าปัจจัยที่น ามาใช้พิจารณาสภาพแวดล้อมขององค์การตามแนวคิดของนักวิชาการ
ท าให้สามารถ จัดกลุ่มแบ่งสภาพแวดล้อมขององค์การออกเป็น 2  ประเภทใหญ่  ๆ คือ 
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ (External environment) และสภาพแวดล้อมภายในองค์การ 
(Internal environment) ซึ่งในแต่ละประเภทสามารถอธิบายรายละเอียด ดังน้ี 

2.1  สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ (External environment) ได้แก่ สิ่งที่อยู่ภายนอก
องค์การ และมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์การ ซึ่งสามารถจะแยกย่อย ลงไป
ได้อีก 2 ประเภทคือ สภาพแวดล้อมทั่วไป (General environment) และสภาพแวดล้อมเฉพาะ 
(Specific task environment) ดังน้ี 

1.2.1  สภาพแวดล้อมทั่วไป (General environment) หมายถึง สิ่งต่าง  ๆ ที่มี
ผลกระทบและเป็นแรงผลักดันต่อการบรรลุผลส าเร็จขององค์การ ซึ่ง Stephen P. Robbins (1990,  
p. 206) ได้กล่าวถึงว่า สภาพแวดล้อมทั่วไปน้ันเป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อองค์การ แต่ไม่สามารถเห็น
ความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเหล่าน้ันกับองค์การได้โดยตรง ซึ่งสอดคล้องกับที่  Jay B. 
Barney & Ricky W. Griffin ได้กล่าวไว้ว่า สภาพแวดล้อมทั่วไปมักจะเป็นเงื่อนไขกว้าง ๆ หรือ
แนวโน้มทั่ว ๆ ไป ที่ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อองค์การ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ด้าน
การเมืองและกฎหมาย ด้านเทคโนโลยี ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านเหตุการณ์และแนวโน้ม
ระหว่างประเทศ และด้านเศรษฐกิจ  

ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไปขององค์การน้ัน Armstrong M. (2006) กล่าวว่า 
อาจน าเครื่องมือในการการวิเคราะห์ที่เรียกว่า PEST Analysis มาใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่คาดว่า
จะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์การในโลกปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

P (Politic) หมายถึง การวิเคราะห์ปัจจัยทางการเมือง โดยอาจพิจารณาจากสภาพ
บ้านเมืองมีความมั่นคง มีเสถียรภาพและมีความสงบปลอดภัย นโยบายเกี่ยวกับภาษีของรัฐบาล การ
บังคับใช้กฎหมาย นโยบายการบริหารจัดการองค์การของภาครัฐ ซึ่ง Richard L. Daft ยังได้ให้
ความเห็นเพิ่มเติมว่า ปัจจัยดังกล่าวจะครอบคลุมไปถึงการการควบคุมการน านโยบายของภาครัฐ
ไปสู่การปฏิบัติอีกด้วย 

E (Economic) หมายถึง การวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ โดยอาจพิจารณาจาก
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและนโยบายการเงินในภาครัฐ นโยบายการดูแล
คนว่างงานของรัฐ นโยบายการจัดเก็บภาษี เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ Richard L. Daft ได้เสนอไว้ 
โดยเฉพาะในประเด็นอัตราการว่างงาน การลงทุน และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลกระทบ
อย่างสูงต่อองค์การ ทั้งน้ี Jay B. Barney & Ricky W. Griffin ยังได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ปัจจัย
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ทางด้านเศรษฐกิจจ าเป็นต้องน าสถานการณ์ของแต่ละช่วงเวลามาพิจารณาประกอบด้วย เพราะแต่
ละช่วงเวลาสภาพเศรษฐกิจจะมีความแตกต่างกันไป 

S (Social) หมายถึง โดยอาจพิจารณาจากปรากฏการณ์ทางด้านสังคมและ
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น การกระจายรายได้ของประชากร อัตราการเพิ่มของประชากร 
แรงงานและการเคลื่อนไหวทางสังคม การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต ระดับการศึกษา รวมถึงสภาพที่อยู่
อาศัยและความเป็นอยู่ทั่วไป ซึ่งในประเด็นน้ี Richard L. Daft ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า วัฒนธรรมและ
ค่านิยมของสังคมย่อมมีผลต่อการด าเนินงานขององค์การด้วยเช่นกัน 

T (Technology) หมายถึง  การวิเคราะห์ตัวแปรทางด้าน เทคโนโลยีและ
ความก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง  ๆ โดยอาจพิจารณาจาก การลงทุนด้านการวิจัยของภาครัฐ 
อุตสาหกรรมที่เน้นการใช้เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ และการพัฒนา ระดับของการถ่ายทอด
เทคโนโลยี วงจรชีวิตและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งสอดคล้อง
กับ Richard L. Daft ได้เสนอไว้โดยเฉพาะในประเด็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้า
ทางการผลิต  

ทั้งน้ีข้อมูลที่ได้จากการน า PEST Analysis จะถูกน าไปใช้ในการวางแผนและ
ก าหนดกลยุทธ์ขององค์การต่อไป 

1.2.2  สภาพแวดล้อมเฉพาะหรือสภาพแวดล้อมของงาน (Specific or task 
environment) หมายถึง สภาพแวดล้อมเฉพาะเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การ ที่ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อความส าเร็จในการท างานและการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ท าให้ผู้บริหารมักจะให้
ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมเฉพาะขององค์การในระดับสูง จากการศึกษาแนวความคิดของ
นักวิชาการพบว่ามีแนวคิดหลายประการที่มีความสอดคล้องกันดังน้ี 

Micheal E. Porter (1980) ได้กล่าวถึงพลังผลักดันการแข่งขัน (Competitive forces) 
5 ประการ ที่ส่งผลให้องค์การต้องมีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ซึ่งพลังผลักดันการแข่งขันหมายถึง
สภาพแวดล้อมของงานที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดและมีผลกระทบต่อองค์การอย่างมาก ซึ่งประกอบด้วย 
แรงผลักดันจากนักลงทุนหน้าใหม่ที่เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรม  (Threat of new entrants) 
แรงผลักดันซึ่งเกิดจากอ านาจต่อรองของกลุ่มผู้ซื้อ (Bargaining power of buyer) แรงผลักดันซึ่งเกิด
จากอ านาจการต่อรองของผู้ผลิตและผู้ป้อนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต  (Bargaining power of supplier) 
แรงผลักดันซึ่งเกิดจากสินค้าอื่น ๆ ซึ่งใช้ทดแทนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ในอุตสาหกรรมน้ัน (Threat of 
substitutes) และ แรงผลักดันจากจ านวนผู้ผลิตหรือคู่แข่งที่มีอยู่จริงในอุตสาหกรรม (Revelry 
among firms) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  Jay B. Barney & Ricky W. Griffin ที่กล่าวถึง
สภาพแวดล้อมเฉพาะไว้ตรงกันกับ Micheal E. Porter ถึง 3 ปัจจัย ได้แก่ ลูกค้าหรือผู้รับบริการจาก
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องค์การ (Customers) คู่แข่ง (Competitors or rivals) และ ผู้สนับสนุนหรือผู้ส่งมอบปัจจัยการผลิต
แก่องค์การ (Supplier) ซึ่งทั้ง 3 ปัจจัยถือเป็นปัจจัยหลักส าคัญที่ช่วยให้องค์การได้รับการยอมรับ และ
ช่วยสร้างงานที่มีคุณภาพได้ในระดับที่สูงขึ้น หรืออาจจะน าไปสู่การล่มสลายขององค์การได้ 
นอกจากน้ี Jay B. Barney & Ricky W. Griffin ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า หุ้นส่วนในการท างานหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีข้อกฎหมายก าหนดหรือรัฐบาลมีค าสั่งให้ท างานร่วมกัน รวมถึงเจ้าของ
กิจการ ซึ่งหมายถึง รัฐบาลซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง ย่อมมีส่วนอย่างมากต่อความส าเร็จ และ
ความล้มเหลวในการด าเนินการของ อบต. เช่นกัน ในที่น้ีจะกล่าวถึงในรายละเอียดของทั้ง 3 ปัจจัยที่
สอดคล้องกันได้ดังน้ี 

1)  ผู้รับบริการจากองค์การ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการจาก อบต. ซึ่งมัก
คาดหวังว่าจะได้รับการให้บริการที่ดีจาก อบต. ในทุก ๆ ด้าน จึงท าให้ อบต.ต้องแสวงหาแนวทางที่
เหมาะสมในการให้บริการ เพื่อช่วยสนับสนุนการด าเนินได้โดย สะดวก  

2)  คู่แข่ง หมายถึง หน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีภารกิจ การให้บริการ
ที่คล้ายกันหรือทับซ้อนกันก็ได้ เช่น ส านักงานเกษตรต าบลส่งเสริมเรื่องอาชีพ ส านักงานพัฒนาสังคม
มีการจัดให้สวัสดิการ ที่ท าการปกครองอ าเภอด าเนินการเรื่องความมั่นคง เป็นต้น ซึ่งมักจะพบว่า
หน่วยงานราชการเหล่าน้ีมักใช้จุดแข็งของตนที่มีเพื่อเป็นข้ออ้างว่า อบต.ขาดความพร้อมในการ
ด าเนินภารกิจดังกล่าว จึงยังไม่ควรที่จะถ่ายโอนภารกิจให้และบางภารกิจ ควรโอนกลับมาให้หน่วย
ราชการด าเนินการตามเดิม  

3)  ผู้สนับสนุนการด าเนินงานขององค์การ หมายถึง หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนที่ได้เข้ามาสนับสนุน และเป็นเครือข่าย แนวร่วมในการท างาน โดยมากมักเป็นงาน
เทคนิคที่ต้องอาศัยความเช่ียวชาญเฉพาะทางที่ อบต. ไม่มีความสามารถที่จะท าเองได้ เช่น การ
ประเมินคุณภาพการให้บริการของ อบต. ที่ต้องจ้างมหาวิทยาลัยท าวิจัยให้ การสร้างถนน หรือขุด
บ่อ ที่ต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ซึ่งต้องลงทุนสูงและไม่คุ้มค่า จึงต้องขอรับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานอื่น หรือจ้างเอกชนด าเนินการแทน เป็นต้น  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกทั้งสภาพแวดล้อมทั่วไปและสภาพแวดล้อม
เฉพาะ จ าเป็นต้องพิจารณาให้รอบคอบ เน่ืองจากปัจจัยสภาพแวดล้อมแต่ละด้านมีอิทธิพลต่อ
องค์การแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ซึ่งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ
จะน ามาซึ่งข้อมูลในการก าหนดเป็นโอกาสในการท างานขององค์การ (Opportunity) และ
อุปสรรคที่องค์การอาจจะเผชิญ (Threat) ส าหรับการก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินกิจกรรมของ
องค์การ ที่เหมาะสมในอนาคตต่อไป  
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2.2  สภาพแวดล้อมภายใน (Internal environment) หมายถึง ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการบรรลุผลส าเร็จของงาน ทั้งน้ี สภาพแวดล้อมภายในจะเป็นสิ่งที่ อบต.สามารถควบคุมและ
พัฒนาให้ดีขึ้นได้ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายใน เป็นตัวแปร
ส าคัญที่ ช่วยแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงทิศทางการบริหารงานภายใน อบต.ได้ง่ายกว่า
สภาพแวดล้อมภายนอก  ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและประมวลแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพแวดล้อมภายในองค์การที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์การพบว่า มีอยู่ด้วยกันหลาย
แนวคิด ได้แก่ 

J. W. Lorsch and Pual R. Lawrence (1967) ได้กล่าวถึงสภาพแวดล้อมภายใน
องค์การว่าหมายถึง องค์ประกอบภายในองค์การที่ต้องมีการจัดให้รับกับการด าเนินภารกิจของ
องค์การ ซึ่งได้แก่ การจัดแบ่งภาระหน้าที่  การร่วมมือประสานงาน การสร้างบรรยากาศในการ
ท างาน เป็นต้น ซึ่งการจัดสภาพแวดล้อมภายในองค์การจะเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก ที่
ยิ่งมีความซับซ้อนและไม่แน่นอนมากเท่าใด การ สภาพแวดล้อมภายใน ยิ่งต้องมีภาระหน้าที่มากขึ้น 

James D. Thompson (1967)  ได้กล่าวถึ ง องค์ประกอบการบริหาร จัดการ
สภาพแวดล้อมภายในโดยมองในเชิงระบบ โดยมีระบบย่อยภายในองค์การร่วมกันท างานเพื่อท า
ให้ระบบใหญ่บรรลุผลส าเร็จ 

Henry Mintzberg (1993) ได้อธิบายว่า สภาพแวดล้อมภายในองค์การจะมีการแบ่ง
ระบบตามระดับการบังคับบัญชาและฝ่ายงานต่าง ๆ ได้แก่ การบริหารงานระดับสูง ระดับกลาง 
และระดับปฏิบัติ รวมถึงมีฝ่ายสนับสนุน และฝ่ายเทคนิคด้วย เพื่อช่วยให้การท างานบรรลุผลส าเร็จ 

เห็นได้ว่า แนวคิดของนักวิชาการที่กล่าวถึงน้ัน ได้กล่าวถึงองค์ประกอบการบริหาร
จัดการสภาพแวดล้อมภายในโดยมองในเชิงระบบ โดยมีระบบย่อยภายในองค์การร่วมกันท างาน
เพื่อท าให้ระบบใหญ่บรรลุผลส าเร็จ และเป็นที่น่าสังเกตว่าองค์ประกอบของระบบย่อยตาม
แนวคิดของ James D. Thompson กับ Henry Mintzberg มีส่วนคล้ายคลึงกันอย่างมากตรงที่มีการ
แบ่งระบบตามระดับการบังคับบัญชาและฝ่ายงานต่าง ๆ เพื่อช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานจนบรรลุผลส าเร็จดังน้ัน จึงสรุปได้ว่า การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายในองค์การ
ถือเป็นปัจจัยหลักส าคัญที่มีผลต่อการขับเคลื่อนภารกิจขององค์การให้ประสบผลส าเร็จ  

3.  แนวคิดในการศึกษาการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทางการจัดการ 
จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายในองค์การ ซึ่ง

เป็นตัวแปรส าคัญที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ท าให้ได้ข้อสรุปว่า แนวคิดของนักวิชาการต่างมีความ
หลากหลาย และไม่ชัดเจนที่จะน ากรอบแนวคิดใดแนวคิดหน่ึงมาใช้ได้อย่างเฉพาะเจาะจงกับเรื่องที่
ต้องการศึกษา ทั้งน้ี เพราะการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายในองค์การมีขอบเขตที่กว้าง รวมถึง
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นักวิชาการมักจะท าการศึกษาวิจัยเฉพาะประเด็นที่ตนเองสนใจ ท าให้มีข้อจ ากัดในเฉพาะอยู่ในกรอบ
ที่นักวิชาการสนใจเป็นหลัก ท าให้ขาดความสมบูรณ์เมื่อจะน ากรอบแนวคิดมาใช้ในการวิจัยเรื่องน้ี 
แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาตัวแบบและปัจจัยที่ส่งต่อผลการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายใน
องค์การของนักวิชาการหลาย ๆ ท่าน พบว่ามีตัวแปรหลายตัวที่ใช้ร่วมกัน โดยมีการใช้ช่ือเรียกและ
จัดกลุ่มที่แตกต่างกันไป และเมื่อน าตัวแปรเหล่าน้ีมาพิจารณาประกอบกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือ
ใกล้เคียงกัน ปรากฏว่าตัวแปรร่วมเหล่าน้ีส่วนใหญ่ คือ ปัจจัยการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม
ภายในขององค์การที่สามารถควบคุม ดูแล และแก้ไขปรับปรุง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ขององค์การได้ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนภารกิจที่มีประสิทธิภาพ จนกระทั่งน าไปสู่
ความส าเร็จขององค์การตามวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน ซึ่งตัวแปรเหล่าน้ีได้แก่ 

3.1  วัฒนธรรมองค์การ 
การศึกษาองค์การทั้งในภาครัฐและเอกชนเป็นที่ยอมรับกันว่า องค์การเป็นหน่วยงาน 

ที่มีชีวิตเช่นเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ซึ่งองค์การแต่ละองค์การน้ันจะมีวิถีชีวิต ลักษณะนิสัย และ
บุคลิกภาพขององค์การเฉพาะแตกต่างกันออกไปในแต่ละองค์การ และไม่มีองค์การใดที่มีความ
เหมือนกันโดยสิ้นเชิง แม้ว่าจะเป็นองค์การที่ท าหน้าที่ เหมือนกัน เช่น ธนาคาร  โรงเรียน
มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล หรือแม้แต่องค์การในสังกัดเดียวกันก็ตาม เช่น ส านักงานอ าเภอของแต่ละ
จังหวัด ซึ่งลักษณะเฉพาะขององค์การทีเ่ป็นบุคลิกหรือนิสัยขององค์การเหล่าน้ีเรียกว่า วัฒนธรรม
องค์การ (Organizational culture) ซึ่งในทางการบริหารเช่ือกันว่า วัฒนธรรมองค์การที่ต่างกัน จะ
ส่งผลท าให้คุณภาพผลงานขององค์การและคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานแตกต่างกัน 
กล่าวคือ วัฒนธรรมเป็นปัจจัยที่มีผลต่อผลงานสมรรถนะขององค์การ และสามารถสร้างคุณภาพ
ชีวิตในการท างานของพนักงานได้ ท าให้องค์การจ านวนมากจึงพยายามที่จะสร้างวัฒนธรรมของ
ตนเอง รวมถึงแสวงหาวัฒนธรรมองค์การทีเ่หมาะสมกับหน่วยงานของตน เพื่อสร้างประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานขององค์การให้ดีขึ้น และมีสมรรถนะการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น  

3.1.1  ความหมายของวัฒนธรรมองค์การ 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏีที่ เกี่ยวข้องกับ วัฒนธรรมขององค์การพบว่า 

นักวิชาการได้ให้ความหมายไว้หลากหลายมุมมอง เช่น  
Edgar H. Schein (1992) ได้กล่าวว่าวัฒนธรรมองค์การหมายถึง รูปแบบของข้อ

สมมติฐานพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีมองที่ดี วิธีคิดที่ดี และการสร้างความรู้สึกที่ดีที่ถูกต้องในหมู่สมาชิก
องค์การที่ได้สั่งสมมาในอดีตจากประสบการณ์ที่ได้มาจากการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปรับตั ว
ขององค์การต่อภายนอก และการสร้างความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันภายในและมีการถ่ายทอดข้อ
สมมติฐานพื้นฐานดังกล่าวสู่สมาชิกใหม่ขององค์การ 
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T. J. Peter & R. H. Waterman, Jr. (1982) ได้กล่าวถึงวัฒนธรรมองค์การว่า 
หมายถึงค่านิยมร่วมที่มีลักษณะเด่น ช่วยยึดเหน่ียวระหว่างสมาชิกขององค์การไว้ด้วยกัน โดยมีการ
สืบทอดผ่านสื่อสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น ค าขวัญ สุภาษิต ต านาน นิทาน เรื่องสั้น เป็นต้น  

Judith R. Gordon & Others (1990) ได้ให้ความหมายว่า วัฒนธรรมองค์การเป็น
ระบบของค่านิยม ความเช่ือและพฤติกรรมร่วมกันของคนในองค์การ ซึ่งเกี่ยวกับการจัดโครงสร้าง
ในการสร้างบรรทัดฐานของกลุ่ม โดยที่วัฒนธรรมจะช่วยให้บุคคลรู้ว่าเขาจะต้องท าอะไรและต้อง
ประพฤติหรือมีพฤติกรรมอย่างไร  

จากการให้ความหมายของนักวิชาการพบว่า ลักษณะร่วมของวัฒนธรรมองค์การ
ที่กล่าวถึงจะมีลักษณะเป็นค่านิยมร่วม และไม่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึง วัฒนธรรมองค์การจะ
ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การเป็นอย่างมาก ซึ่งวัฒนธรรมองค์การจะก่อให้เกิดความผูกพัน และ
การมีส่วนร่วมของสมาชิกในองค์การ ช่วยให้สมาชิกมีการปรับตัวที่เหมาะสมกับองค์การ รวมถึงมี
การประพฤติปฏิบัติตัว อย่างได้อย่างสม่ าเสมอ ซึ่งท าให้เกิดการท างานที่ประสานกันและสามารถ
คาดหมายพฤติกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้  

ดังน้ันจึงสรุปได้ว่า วัฒนธรรมองค์การ หมายถึงระบบความเข้าใจร่วมกันระหว่าง
สมาชิกขององค์การว่าควรจะประพฤติปฏิบัติอย่างไร  และองค์การที่ตนท างานอยู่น้ันมีลักษณะเป็น
อย่างไร ความเข้าใจร่วมกันน้ีเป็นวิวัฒนาการที่สั่งสมมาเป็นเวลานาน และปรากฏออกมาในรูปของ
ความเช่ือ สัญลักษณ์ ค าบอกเล่า ฯลฯ ทั้งน้ี วัฒนธรรมในแต่ละองค์การน้ันจะมีความแตกต่างกัน
ซึ่งเน่ืองมาจากปรากฏการณ์ ความเช่ือที่เกิดขึ้นในองค์การหน่ึงอาจไม่เกิดขึ้นในอีกองค์การหน่ึงก็ได้  
และวัฒนธรรมองค์การของแต่ละแห่งจะถูกก าหนดด้วยปัจจัยที่แตกต่างกัน เช่น การเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลย ีสภาวะการแข่งขัน วัฒนธรรมทางสงัคมขององค์การน้ัน ๆ หรือบุคลิกหรือภาวะผู้น า
ขององค์การ เป็นต้น 

3.1.2  ลักษณะส าคัญของวัฒนธรรมองค์การ  
Greert Hofstede (1990, p. 180) เปรียบเทียบว่า วัฒนธรรมองค์การมีลักษณะเป็น

ช้ัน ๆ เหมือนกับหัวหอมเปลือกช้ันนอกเห็นและมีการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายที่สุด  เปลือกช้ันในสุด 
สังเกตเห็นได้ยากและเป็นช้ันที่มีการเปลี่ยนแปลงยากที่สุด  ซึ่งประกอบด้วย (1) สัญลักษณ์ 
(symbols) หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่ใช้แทนความคิด ความรู้สึกของสมาชิกและเป็นที่เข้าใจกันเฉพาะ
สมาชิกขององค์การเท่าน้ัน เช่น วัตถุสิ่งของต่าง  ๆ ค าพูด การกระท าเครื่องหมาย  เป็นต้น (2) 
วีรบุรุษ (heroes) หมายถึง บุคคลทั้งที่มีชีวิตอยู่และเสียชีวิตแล้ว ทั้งที่มีตัวตนและเกิดจากจินตนาการ
ที่สมาชิกในองค์การให้ความยกย่องนับถือ  และยึดถือเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ  เช่น 
การประพฤติตัวเป็นคนดี ความขยัน เป็นต้น (3) ธรรมเนียมปฏิบัติ (rituals) หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ 
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ที่สมาชิกเห็นพ้องร่วมกันว่าเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับองค์การเน่ืองจากจะช่วยสร้างเสริมค่านิยมร่วม  
และควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกให้อยู่ในกรอบ เช่น การทักทาย การให้ความเคารพผู้อื่น เป็นต้น 
ซึ่งทั้ง 3 ข้อข้างต้นเราสามารถเรียกรวมกันว่าเป็น วิถีปฏิบัติ (practice) ซึ่งเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติเป็น
กิจวัตร สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายในองค์การ และ (4) ส่วนสุดท้ายคือส่วนของค่านิยม  (values) ซึ่ง
เป็นแกนในของหัวหอมเป็นเสมือนปรัชญาหลักขององค์การ (philosophy) หมายถึง ความรู้สึกของ
สมาชิกในองค์การใช้เป็นมาตรฐานในการประเมินค่าสิ่งต่างๆ  ว่าควรหรือไม่ควรปฏิบัติ ซึ่งจะ
น าไปสู่การมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมน้ันและถือว่าเป็นแก่นของวัฒนธรรมองค์การ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4 ลักษณะของวัฒนธรรมองค์การ (ที่มา : Greert Hofstede, 1990, p. 180) 
 

Edgar H. Schein (1990 อ้างถึงใน ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2546, หน้า 200) 
ได้เสนอการแบ่งลักษณะของระดับวัฒนธรรมองค์การ  (Level of Culture) เอาไว้ 3 ระดับ ซึ่ง
ใกล้เคียงกับแนวคิดของ Greert Hofstede โดย Edgar H. Schein ได้ท าการจัดกลุ่มใหม่ 3 ส่วน 
ได้แก่ ส่วนที่ 1 วัฒนธรรมทางกายภาพ (artifact) เป็นสิ่งที่เห็นได้อย่างเด่นชัดเทียบได้กับ symbols 
และ heroes ในส่วนที่ 2 เป็นเรื่องค่านิยม (values) ได้แก่ เรื่องปรัชญา วิสัยทัศน์ขององค์การเทียบได้
กับ values ส่วนที่ 3 เป็นส่วนของฐานคติ (assumption) ซึ่งเป็นเรื่องของ  วิธีการปฏิบัติ วิธีคิด และ
วิธีการท างาน ซึ่งคล้ายกับส่วนที่เป็น rituals แต่ Edgar H. Schein มองว่าฐานคติเป็นส่วนลึกกว่า 
ดังรูปการแบ่งระดับวัฒนธรรมองค์การต่อไปน้ี 

 
 

symbols 
heroes 
rituals 

practice values 
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ภาพที่ 5 ระดับวัฒนธรรมองค์การ (ที่มา : Edgar H. Schein, 1990 อ้างถึงใน ทิพวรรณ หล่อสุวรรณ
รัตน์, 2546, หน้า 201) 
 

ลักษณะของวัฒนธรรมองค์การได้น ามาสู่การประพฤติปฏิบัติของคนในองค์การ
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังน้ัน ในการบริหารงานขององค์การจึงควรพิจารณาให้ลึกซึ้งว่า 
วัฒนธรรมใดบ้างที่เป็นอุปสรรค และวัฒนธรรมใดบ้างที่เอื้อประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ในการบริหารงาน จนกระทั่งส่งเสริมให้การบริหารงานประสบผลส าเร็จ อย่างมีประสิทธิภาพ  

3.1.3  ประเภทของวัฒนธรรมองค์การ  
Terrance E. Deal & Allen A. Kennedy (1982) ที่ได้ศึกษาในมุมมองที่เกี่ยวกับ

พฤติกรรมการตัดสินใจ โดยพิจารณาจากปัจจัยที่ใช้ในการก าหนดวัฒนธรรมองค์การทั้ง 2 ปัจจัย 
คือ ความเสี่ยง (risk) และความเร็วในการได้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เพื่อน ามาก าหนดประเภท
ของวัฒนธรรมองค์การ ดังรูป 

 
 

  

วัฒนธรรมทางกายภาพ 

(artifact) 

ฐานคติ  

(assumption) 

ค่านิยม  
(values) 
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 สูง 
 

ความเสี่ยง (Risk) 
 
 

ความเร็วในการได้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 
 
ภาพที่ 6 ประเภทของวัฒนธรรมองค์การ (ที่มา : Terrance E. Deal & Allen A. Kennedy. 1982) 
 

จากตารางสามารถพบว่า ความเสี่ยง (risk) และความเร็วในการได้ข้อมูลย้อนกลับ 
(feedback) มี 2 ทิศทาง คือ สูงกับต่ า จึงท าให้สามารถแบ่งวัฒนธรรมองค์การออกเป็น 4 ประเภท 
ได้แก่  

1)  วัฒนธรรมแบบคนใจร้อน (tough-guy culture) เป็นวัฒนธรรมที่มีความเสี่ยง 
(risk) และความเร็วในการได้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) อยู่ในระดับสูงทั้งคู่ ซึ่งพบว่าท าให้เกิด
การเจริญเติบโตหรือเสื่อมถอยอย่างรวดเร็ว องค์การจะสนับสนุนสมาชิกที่ชอบเสี่ยงและมีค่านิยม
ในการแข่งขัน ดังน้ัน สมาชิกในองค์การมักจะต้องเป็นคนชอบการแข่งขันและท างานในเชิงรุก 
ประเภทขององค์การที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมประเภทน้ี ได้แก่ บริษัทก่อสร้าง กิจการเครื่องส าอาง 
กิจการโฆษณา งานที่ปรึกษา งานบันเทิง ซึ่งการท างานต้องแข่งกับเวลา และอาจเกิดส าเร็จหรือ
ล้มเหลวในงานได้ตลอดเวลา  

2)  วัฒนธรรมแบบงานหนักและรักสนุก (work hard-play hard)  เป็นวัฒนธรรม
ที่มีความเสี่ยง (risk) อยู่ในระดับต่ า แต่ความเร็วในการได้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) อยู่ในระดับสูง 
เป็นวัฒนธรรมที่คนท างานแบบเอาจริงเอาจังกับการท างาน ขณะเดียวกันก็สนุกสนานหรือเล่นอย่าง
เต็มที่ องค์การที่มีวัฒนธรรมแบบน้ีพนักงานมักมีความเป็นกันเอง  ชอบพบปะผู้คน และมีความ
สนุกสนาน ดังน้ัน สมาชิกในองค์การมักจะต้องเป็นคนที่ชอบท างานหนักและรักสนุก ประเภทของ
องค์การที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมประเภทน้ี ได้แก่ ธุรกิจการขาย ธุรกิจคอมพิวเตอร์ บริษัทแบบ 
Franchises ซึ่งต้องมีการพบปะสังสรรค์กับผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา  

3)  วัฒนธรรมการเดิมพันด้วยบริษัท  (bet-your company culture) เป็น
วัฒนธรรมที่มีความเสี่ยง (risk) อยู่ในระดับสูง แต่ความเร็วในการได้ข้อมูลย้อนกลับ ( feedback) 
อยู่ในระดับต่ า เป็นวัฒนธรรมที่มีการตัดสินใจช้า และอาจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไม่ทันเวลา จึงอาจท าให้
องค์การล้มเหลวได้ การตัดสินใจเปรียบเสมือนการน าองค์การไปเดิมพัน การตัดสินใจจึงต้องใช้

Tough-guy culture 
คนใจร้อน 

Bet-your company culture 
การเดิมพันด้วยบริษัท 

Work hard-play hard 
การท างานหนัก เล่นหนัก 

Process culture 
กระบวนการ ต่ า 
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เวลามากเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด ดังน้ัน สมาชิกในองค์การมักจะต้องเป็นคนที่อดทน รอบคอบ 
และพึ่งพาอาศัยกัน ประเภทขององค์การที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมประเภทน้ี ได้แก่ องค์การธุรกิจที่มี
ขนาดใหญ่ บริษัทน้ ามัน บริษัทอากาศยาน บริษัทออกแบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ กองทัพ เป็นต้น 

4)  วัฒนธรรมแบบกระบวนการ (process culture) เป็นวัฒนธรรมที่มีความเสี่ยง 
(risk) และความเร็วในการได้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) อยู่ในระดับต่ าทั้งคู่ ท าให้เป็นวัฒนธรรม 
ที่มีความเสี่ยงต่ าและตัดสินใจช้า เปรียบเสมือนกับการท างานของระบบราชการ ดังน้ัน สมาชิกของ
องค์การมักจะต้องเป็นคนที่เน้นกระบวนการในการท างาน โดยการท างานทุกอย่างมีกฎกติกา และ
ล าดับขั้นตอนเป็นกระบวนการในการปฏิบัติไว้ให้ยึดถือ  ประเภทขององค์การที่เหมาะสมกับ
วัฒนธรรมประเภทน้ี ได้แก่ หน่วยงานในระบบราชการ หน่วยงานขนาดใหญ่ที่มีระเบียบกฎเกณฑ์
ในการท างาน องค์การแบบ bureaucracy เป็นต้น  

Kim S. Cameron & Robert E. Quinn, (1999) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับมิติ
องค์ประกอบทางวัฒนธรรมองค์การที่คาดกันว่าจะส่งเสริมให้องค์การเป็นองค์การที่มีประสิทธิภาพ
และเข็มแข็ง ซึ่งองค์ประกอบต่าง  ๆ เหล่าน้ันได้แก่ คุณลักษณะเด่นขององค์การ  (dominant 
characteristics) คุณลักษณะของผู้น าองค์การ (organizational leadership) การบริหารงานบุคลากร 
(managements of employees) ตัวประสานองค์การ  (organizational glue) ยุทธวิธีที่ใช้  (strategic 
emphases) และเงื่อนไขแห่งความส าเร็จ (criteria of success) ผลจากการศึกษาได้น าไปสู่การแบ่ง
วัฒนธรรมองค์การออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่  

1)  วัฒนธรรมองค์การแบบเน้นความสัมพันธ์  (clan culture) เป็นวัฒนธรรม
องค์การที่เน้นในเรื่องความสัมพันธ์ ลักษณะเด่น องค์การเปรียบเสมือนครอบครัวใหญ่ สมาชิกของ
องค์การทุกคนมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกัน ผู้น าในองค์การเป็นแบบอย่างในการให้ค าปรึกษา
ช่วยเหลือแก่สมาชิกขององค์การ ผู้น าเน้นการท างานเป็นทีม มีการตัดสินใจร่วมกัน สมาชิกของ
องค์การมีความผูกพันต่อองค์การสูง ความส าเร็จจึงวัดได้จากการพัฒนาคน การท างานเป็นทีม และ
การเอื้ออาทร  

2)  วัฒนธรรมองค์การแบบช่ัวคราว (adhocracy culture) เป็นวัฒนธรรม
องค์การที่ให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อมภายนอกและความกล้าตัดสินใจ  ผู้น าเป็นคนกล้าตัดสินใจ 
การบริหารงานเน้นให้สมาชิกขององค์การกล้าตัดสินใจ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้อิสรภาพ  เกณฑ์วัด
ความส าเร็จคือนวัตกรรมใหม่ ๆในการท างานที่เกิดขึ้น  

3)  วัฒนธรรมการตลาด (market culture) เป็นวัฒนธรรมองค์การที่เน้นในเรื่อง
ความส าเร็จของงานเป็นหลัก สมาชิกขององค์การส่วนใหญ่มักจะชอบการแข่งขันในการท างาน 
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ผู้น าจึงต้องเป็นผู้มีเหตุมีผลด าเนินการในเชิงรุก เกณฑ์วัดความส าเร็จคือความส าเร็จหรือชัยชนะ
ในการครอบครองตลาด  

4)  วัฒนธรรมแบบราชการ (hierarchy culture) เป็นวัฒนธรรมองค์การที่เน้น
ในเรื่องการมีโครงสร้างองค์การที่ชัดเจน สมาชิกขององค์การส่วนใหญ่ปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนด
ไว้ ผู้น าองค์การเป็นผู้ประสานงานเน้นการควบคุมก ากับเพื่อให้การท างานเป็นไปด้วยความราบรื่น 
และมีประสิทธิภาพ รูปแบบการบริหารจะเน้นความมั่นคงของสมาชิก เน้นการยอมรับตามค าสั่ง 
เน้นการปฏิบัติงานที่คาดการณ์ได้ และเน้นความสัมพันธ์ตามล าดับช้ัน เกณฑ์ก าหนดความส าเร็จ 
คือ การมีระบบงานที่เช่ือถือได้ 

การศึกษาครั้งน้ีได้น าแนวคิดของ Charles Handy (1978) ที่ได้น าเสนอสไตล์ของ
รูปแบบวิธีการบริหารจัดการและลักษณะขององค์การที่เหมาะสมกับสไตล์เหล่าน้ัน โดยใช้ช่ือเทพ
เจ้าของกรีกทั้งสี่องค์ เรียกแทนสไตล์การบริหารงานแต่ละประเภท โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการ
ใช้อ านาจ อิทธิพล การจูงใจ การเรียนรู้ และการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นของสมาชิก ได้แก่  

1)  เทพซีอุส ซึ่งเป็นเทพแห่งอ านาจและความเข้มแข็ง ชอบใช้อ านาจในการ
บริหารงาน จึงเปรียบเสมือนกษัตริย์ของเหล่าเทพทั้งหลาย จึงเป็นตัวแทนของสไตล์การบริหารงาน
แบบผู้มีบารมี มีความเด็ดขาดและมีความเป็นผู้น าสูงมาก ดังน้ัน ศูนย์กลางในการบริหารงานของ
องค์การจึงขึ้นกับผู้น าเพียงผู้เดียวเท่าน้ัน ท าให้ลักษณะการท างานเปรียบเหมือน “โครงข่ายใยแมงมุม” 
ที่มีการท างานตามหน้าที่ โดยมีเส้นแยกกระจายออกจากศูนย์กลาง และความส าคัญของงานจะลดลง
ตามระยะทางที่ห่างออกไปจากศูนย์กลาง ท าให้ส่วนงานอื่น ๆ ที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางถือเป็นเพียง
องค์ประกอบขององค์การเท่าน้ัน ผู้น าขององค์การจึงเปรียบเสมือนตัวแมงมุมที่อยู่ตรงกลางใยแมงมุม 
ซึ่งเป็นผู้คอยช้ีน าและชักจูงให้งานเป็นไปตามที่ก าหนด ระบบการท างานจึงมีความรวดเร็ว ไม่เน้น
ขั้นตอนหรือรายละเอียดปลีกย่อยมากนัก โดยมุ่งเน้นความส าเร็จของงานเพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน 
วัฒนธรรมแบบเทพซีอุส  จึงเปรียบเสมือนหัวหน้าเผ่าสมัยโบราณ หรือเรียกอีกอย่างได้ว่า 
วัฒนธรรมแบบเช่ือผู้น าชาติ พ้นภัย  

2)  เทพอพอลโล ซึ่งเป็นเทพแห่งกฎระเบียบและการปกครอง  ชอบใช้ความ
ถูกต้องตามกฎกติกาในการบริหารงาน จึงเป็นวัฒนธรรมที่มีสไตล์การบริหารงานแบบระบบ
ราชการ ที่มีความเช่ือว่า มนุษย์เป็นผู้มีเหตุผล และสิ่งต่าง ๆ สามารถวิเคราะห์เรื่องต่าง ๆ ได้ด้วย
หลักตรรกวิทยา ดังน้ัน มนุษย์จึงเป็นผู้มี ความรับผิดชอบในหน้าที่ รู้จักบทบาทและหน้าที่ของ
ตนเองเป็นอย่างดี และมีการท างานเป็นขั้นเป็นตอนที่ชัดเจน ท าให้ลักษณะการท างานเปรียบเหมือน 
“วิหารกรีก” ซึ่งแข็งแกร่งและสวยงาม โดยมีเสาหินเป็นเสมือนตัวแทนของหน้าที่และแผนกงาน
ต่าง ๆ ซึ่ง จุดสูงสุดของเสาหินจะมาพบกันที่ปลายสามเปลี่ยมด้านบน  อันเป็นตัวแทนของ
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คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารน่ันเอง  และแต่ละเสาหินก็ยึดกันไว้ด้วยกฎกติกาและ
กระบวนการขององค์การ ดังน้ัน หน้าที่พื้นฐานของสมาชิก คือ ท างานในเสาหิน (แผนก)  แท่งใด
แท่งหน่ึงโดยเน้นทีข่ั้นตอนและความถูกต้องเพื่อให้ได้ผลงานตามที่ได้มีการก าหนดไว้ตามตัวช้ีวัด 
และมีเป้าหมายในการท างานเพื่อก้าวขึ้นไปสู่จุดสูงสุดขององค์การ หรือบางครั้งอาจมีการแวะข้ามไป
เสาหินแท่งอื่นบ้างเพื่อขยายฐานของตัวเอง  

3)  เทพีอาธีน่า ซึ่งเป็นเทพแห่งผู้มีพลังและพรสวรรค์ ชอบการท างานเป็นทีม
และการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน องค์การที่มีวัฒนธรรมแบบน้ีมองว่า ความรู้ความสามารถ 
และความเช่ียวชาญของบุคคล คือรากฐานของอ านาจ ไม่ใช่อายุคน อายุงาน หรือแม้แต่ความสนิท
สนมกับผู้น าขององค์การ ดังน้ัน การบริหารจัดการจึงไม่เน้นกฎระเบียบ และยึดถือตัวบุคคล แต่จะ
มุ่งบูรณาการสมาชิกที่มีศักยภาพมาร่วมกันท างานเป็นทีม เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จขององค์การ 
เปรียบเสมือน “ตาข่าย” ซึ่งมีอ านาจอยู่ตามช่องของตาข่าย  ไม่ใช่ข้างบนเหมือนวัฒนธรรมแบบ 
อพอลโล และไม่ใช่เป็นศูนย์กลางเหมือนวัฒนธรรมแบบซีอุส  ดังน้ัน องค์การที่มีวัฒนธรรมแบบน้ี 
จะมีการสร้างเครือข่ายการท างานของหน่วยเฉพาะกิจที่เช่ือมต่อกันอย่างหลวม ๆ ซึ่งแต่ละหน่วย
ดูแลตัวเองภายใต้กลยุทธ์โดยรวมขององค์การ ท าให้ระบบการท างานจึงมีความยืดหยุ่นสูง และมี
การพัฒนาอยู่ตลอดเวลา  

4)  เทพไดโอนีซุส ซึ่งเป็นเทพแห่งความเป็นอิสระและความเป็นปัจเจกบุคคล 
ชอบมีความเป็นอิสระ เน้นการผ่อนคลายกฎระเบียบในการท างาน เพื่อช่วยให้ปัจเจกบุคคลได้บรรลุ
เป้าหมายของตนเอง  ดังน้ัน องค์การที่มีวัฒนธรรมแบบน้ีจึงมักคอยสนับสนุนในสิ่งที่จ าเป็นแก่
สมาชิก เพื่อการบรรลุเป้าหมายการท างานของสมาชิกแต่ละคน ระบบการท างาน จึงมีลักษณะที่ต้อง
รู้เรื่องน้ันจริงอย่างลุ่มลึก และไม่ยึดติดกับกฎเกณฑ์ กติกา ที่ไม่ส าคัญต่อการอยู่รอดขององค์การ แต่
จะเน้นคุณภาพของผลงานที่ดีเยี่ยมเท่าน้ัน จึงท าให้อาจกล่าวได้ว่า วัฒนธรรมองค์การแบบไดโอนีซุส 
เป็นวัฒนธรรมที่ชาญฉลาด เพราะให้คุณค่ากับทักษะหรือความช านาญของบุคคลว่า เป็นทรัพย์สิน
ที่ส าคัญขององค์การ 

จากการศึกษาแนวคิดของ Charles Handy ท าให้สรุปได้ว่า วัฒนธรรมองค์การที่จะ
ช่วยให้ การท างานมีประสิทธิผลได้น้ัน ควรจะต้องมีการแบ่งงานในแต่ละฝ่าย และเลือกสร้าง
สไตล์ในการบริหารแต่ละฝ่ายให้เหมาะสม เช่น ภารกิจที่เกิดขึ้นมาใหม่ และต้องอาศัยความรวดเร็ว 
ในการท างานให้บรรลุผลส าเร็จ องค์การจึงควรสร้างวัฒนธรรมองค์การแบบซีอุส เพื่อเป็นสไตล์
การบริหารงานส าหรับภารกิจที่มีอยู่เดิมเป็นงานประจ า และต้องอาศัยความถูกต้องตามกฎกติกาใน
การท างานให้บรรลุผลส าเร็จ องค์การจึงควรสร้างวัฒนธรรมองค์การแบบอพอลโล เพื่อเป็นสไตล์
การบริหารงาน และภารกิจที่ต้องใช้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและมีความคิด
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สร้างสรรค์ในการท างานในระดับสูง ในลักษณะของการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ๆ องค์การจึง
ควรสร้างวัฒนธรรมองค์การแบบอาธีน่า เพื่อเป็นสไตล์การบริหารงาน และสุดท้ายคือ ภารกิจที่
ต้องการมืออาชีพมาท างานประเภทการวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นกลุ่มผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง องค์การจึง
ควรสร้างวัฒนธรรมองค์การแบบดิโอนีซุส เพื่อเป็นสไตล์ การบริหารงาน  

3.1.4  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมองค์การ  
บินใด  กาญจนสุวรรณ (2550) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องวัฒนธรรมองค์การในการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ: กรณีศึกษาสถานีต ารวจนครบาลมักกะสัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาและเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์การในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ โดยใช้แนวคิดเทพ
เจ้าแห่งการบริหารของชาลล์ เฮนดี้ มาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา และเป็นการศึกษาวิจัยเชิง
ปริมาณ (qualitative research) มีเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลมักกะสันเป็นประชากรใน
การศึกษา ผลการศึกษาพบว่า วัฒนธรรมองค์การแบบเอธีน่า เป็นแนวคิดที่เจ้าหน้าที่ต ารวจเห็นว่า
เหมาะสมมากที่สุดในการปฏิบัติงาน รองลงมาคือ วัฒนธรรมองค์การแบบอพอลโล และ
วัฒนธรรมองค์การแบบซีอุส โดยมีวัฒนธรรมองค์การแบบดิโอนีซุส เป็นแนวคิดที่เจ้าหน้าที่
ต ารวจเห็นว่าเหมาะสมน้อยที่สุดในการปฏิบัติงาน ทั้งน้ีเน่ืองมาจากลักษณะงานของสถานีต ารวจ
นครบาลมักกะสัน จ าเป็นที่เจ้าหน้าที่ต ารวจจะต้องใช้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
และมีความคิดสร้างสรรค์ในการท างานในระดับสูง ท าให้วัฒนธรรมองค์การแบบเอธีน่า เหมาะสม
มากที่สุดในการปฏิบัติงานซึ่งงานวิจัยช้ินน้ีได้ช้ีให้เห็นถึงความส าคัญของการเลือกสร้างวัฒนธรรม
องค์การแต่ละแบบให้เหมาะสมกับลักษณะของการท างานของแต่ละองค์การ ทั้งน้ีเพื่อช่วยให้การ
ท างานมีประสิทธิผลเกิดขึ้นมากที่สุดในการท างาน  

ไชย หว่างสิงห์ (2546) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในการ
ปฏิบัติงานในองค์การภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองค์การขององค์การภาครัฐ
และปัญหาของการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อการพัฒนาองค์การ ตามกรอบแนวคิด
ของคูมาร์ ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (quantitative research) โดยวิเคราะห์
ข้อมูลจากเอกสาร (document analysis) ที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่า วัฒนธรรมองค์การใน
องค์การภาครัฐ ประกอบด้วย วัฒนธรรมองค์การที่มาจากระบบราชการทหาร ได้แก่ วัฒนธรรมการ
ยึดมั่นในระบบอาวุโส วัฒนธรรมการสั่งการ วัฒนธรรมการให้รางวัลส าหรับผู้กระท าความดี และ
วัฒนธรรมความซับซ้อนของเอกสาร วัฒนธรรมองค์การแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน วัฒนธรรม
การท างานด้วยตนเอง วัฒนธรรมการพึ่งพาผู้น าและวัฒนธรรมข้าราชการเป็นนาย ส าหรับปัญหาใน
การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ได้แก่ วิสัยทัศน์และภาวะผู้น า 
ระบบการบริหารจัดการ ได้แก่ การสรรหาและการคัดเลือกพนักงาน การช่วยราชการ ต าแหน่ง
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ประจ า หลักเกณฑ์การให้บ าเหน็จ การส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยการฝึกอบรม รวมถึง 
การก าหนดแนวทางในการรับราชการและบุคลากร ได้แก่ ปัจเจกชนนิยม ความยึดถือตัวบุคคลมาก
เกินไป การขาดระเบียบ วินัย การไม่ชอบการเรียนรู้และการยึดถือความสะดวกสบาย การชอบเป็น
ผู้รับค าสั่งแทนการใช้ความคิด บุคลากรขาดการพัฒนาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ ระบบเจ้าขุนมูล
นาย ดังน้ัน การปรับเปลี่ยน วัฒนธรรมองค์การจะประสบผลส าเร็จได้ ถ้าผู้บริหารสนใจศึกษา
โครงสร้างวัฒนธรรมองค์การและทราบปัญหาของการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การแล้วน าไป
ปรับแผนกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม งานวิจัยช้ินน้ีได้ช้ีให้เห็นถึงความส าคัญของ
วัฒนธรรมองค์การแต่ละแบบที่มีต่อผลส าเร็จในการท างานขององค์การ โดยเน้นที่การปรับกลยุทธ์
ของผู้บริหารให้เหมาะสมกับการท างานขององค์การ 

3.1.5  นิยามวัฒนธรรมองค์การ  
วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง ความเช่ือ ค่านิยม และแบบแผนทางพฤติกรรมที่

พนักงานของ อบต. ยอมรับและได้ร่วมกันปฏิบัตติาม ซึ่งพฤติกรรมของพนักงาน อบต. ที่เกิดจาก
วัฒนธรรมองค์การ จะส่งผลต่อผลส าเร็จของงาน และลักษณะงานภายใน อบต.แต่ละฝ่ายมีความ
แตกต่างกัน  ซึ่งเหมาะกับวัฒนธรรมองค์การแต่ละแบบ ดังน้ัน ผู้บริหารจึงต้องกระตุ้นให้เกิด
วัฒนธรรมองค์การที่เหมาะสมส าหรับการท างานในแต่ละฝ่าย  

3.2  นโยบายในการบริหารจัดการการถ่ายโอนภารกิจ  
อาจกล่าวได้ว่า นโยบายขององค์การถือว่ามีความส าคัญต่อผลส าเร็จในการบริหารงาน

อย่างมาก เพราะเป็นแนวทางที่ช่วยให้การท างานสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 
ดังน้ัน การพิจารณาถึงลักษณะของการน านโยบายในการบริหารจัดการการถ่ายโอนภารกิจไปปฏิบัติ 
จึงมีความส าคัญต่อผลส าเร็จ ส าหรับในการศึกษาครั้งน้ี เป็นการศึกษาถึงการน านโยบายในการ
บริหารจัดการการถ่ายโอนภารกิจไปปฏิบัติในระดับจุลภาค ซึ่งเป็นการด าเนินงานโดยตรงของ อบต. 
โดยมีแนวคิดทางวิชาการที่สอดคล้องกับการศึกษาดังน้ี 

3.2.1 ความหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
Jeffrey L. Pressman & Aaron Wildavsky, (1973, p. xii) ได้กล่าวว่า การน า

นโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง ระดับการเกิดขึ้นของผลนโยบายที่คาดคะเนไว้ และเป็นกระบวนการ
ของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายที่ก าหนดไว้ กับการปฏิบัติทั้งหลายที่มุ่งไปสู่ การกระท าให้
บรรลุผล ความสามารถที่จะจัดการ และประสานสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาภายหลังในลักษณะที่เป็นลูกโซ่
เชิงสาเหตุและผลเพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ที่พึงปรารถนา 

Donald S. Van Meter & Carl E. Van Horn (1975, p. 447) ได้ให้ค านิยามว่าการน า
นโยบายไปปฏิบัติหมายความถึงการด าเนินการโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทั้งในภาครัฐ และ
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ภาคเอกชน โดยมุ่งที่จะก่อให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์จากการตัดสินใจด าเนินนโยบายที่ได้
ก าหนดไว้ก่อนหน้าน้ันแล้ว 

Pual A. Sabatier and Daniel A. Mazmanian (1980, p. 538-560) ได้ให้ค านิยามว่า 
การน านโยบายไปปฏิบัติ คือ การน านโยบายพื้นฐานทั่วไป กฎหมาย ค าสั่งของรัฐบาล มติ
คณะรัฐมนตรี หรือค าพิพากษาของศาลไปด าเนินการให้บรรลุผล 

วรเดช จันทรศร (2540, หน้า 3) ได้กล่าวไว้ว่า การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นเรื่อง
ที่ศึกษาว่าองค์การที่รับผิดชอบสามารถน าและกระตุ้นให้ทรัพยากรทางการบริหารตลอดจนกลไก
ที่ส าคัญทั้งมวลปฏิบัติงานให้บรรลุตามนโยบายที่ระบุไว้หรือไม่ แต่ไหน เพียงใดหรือกล่าวอีกนัยหน่ึง
การน านโยบายไปปฏิบัติให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของความสามารถที่จะผลักดันให้การท างาน
ของกลไกทั้งหมดสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ 

ดังน้ันจึงสรุปได้ว่า การน านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง การด าเนินกิจกรรมทั้งมวล
ที่กระท าโดยรัฐบาลและหรือเอกชน เพื่อบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่ก าหนดไว้
ล่วงหน้าจากการตัดสินใจนโยบาย 

3.2.2 ระดับของน านโยบายไปปฏิบัติ 
จากการศึกษาวิจัย การน านโยบายไปปฏิบัติ ของ  Pual Berman (อ้างถึงในวรเดช 

จันทรศร, 2540, หน้า 43) ในปี 1978 เรื่อง The study of macro and micro-implementation ที่ได้
ให้ทรรศนะว่า ปัญหาของ การน านโยบายไปปฏิบัติ ส่วนมากมักจะเกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์จาก
สถาบันต่าง  ๆที่รับผิดชอบต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ ได้เสนอกรอบการวิเคราะห์การน านโยบายไป
ปฏิบัติในสองระดับคือ (1) การน านโยบายไปปฏิบัติในระดับมหภาค (macro-implementation) และ 
(2) การน านโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาค (micro-implementation) ดังเห็นได้จากนโยบายทาง
สังคมที่เกี่ยวข้องกับการบริการของรัฐไปยังประชาชน ซึ่งจะพบว่า การน านโยบายไปปฏิบัติใน
ระดับมหาภาค เป็นวิธีการที่รัฐบาลจะต้องใช้ในการบิหารนโยบาย เพื่อท าให้หน่วยปฏิบัติในระดับ
ท้องถิ่น (local micro-implementation) ปฏิบัติตามแนวทางที่รัฐบาลต้องการ ซึ่งวิธีการที่หน่วย
ปฏิบัติจะปรับเปลี่ยนและด าเนินการตามนโยบายตามวิถีทางของตนเอง เรียกว่าการน านโยบาย
ปฏิบัติในระดับจุลภาค ดังน้ันการก าหนดนโยบายจะต้องด าเนินการด้วยความรอบคอบเน่ืองจาก (1) 
การน านโยบายไปปฏิบัติในระดับมหาภาคไม่อาจจะหลีกเลี่ยงเงื่อนไขทางการเมือง (2) รัฐบาลกลาง
มีข้อจ ากัดในการสร้างอิทธิพลเหนือผู้ปฏิบัติในระดับท้องถิ่นเพราะอ านาจที่มีประสิทธิภาพอย่าง
แท้จริงของการน านโยบายไปปฏิบัติอยู่ในระดับท้องถิ่น และ (3) การน านโยบายไปปฏิบัติในระดับ
จุลภาคจะขาดประสิทธิภาพ ถ้าไม่สามารถปรับกระบวนการการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งไม่
สามารถพยากรณ์หรือควบคุมจากหน่วยงานภายนอกได้ 
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ในการศึกษาครั้งน้ี จะกล่าวถึงเฉพาะการน านโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาค 
โดยเริ่มต้นจากการที่หน่วยงานระดับล่างรับนโยบาย แผนงาน หรือโครงการมาจากส่วนกลาง แล้ว
น านโยบาย แผนงาน หรือโครงการน้ัน มาปรับเปลี่ยนให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยต้องอาศัย
พื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงกระบวนการท างานในแต่ละหน่วยงานเดิมก่อน ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวท าได้ยาก เพราะความเป็นจริงแล้ว เมื่อหน่วยงานระดับต่าง ๆ ได้รับนโยบายมาแล้ว ก็จะ
พยายามท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินการให้เข้ากับสภาพเดิมของตนโดยอัตโนมัติ 
กล่าวคือ จะไม่พยายามท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากไปนัก ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญ
ในการน านโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาค นอกจากน้ี การน านโยบายมาปฏิบัติ ในระดับจุลภาค
ยังคงมีการประสานประโยชน์ระหว่างหน่วยงานเจ้าของโครงการ (ที่ได้รับนโยบายจากรัฐบาล) กับ
องค์การระดับล่างที่ท าหน้าที่ปฏิบัติงาน ซึ่งเบอร์แมนเรียกปรากฏการณ์น้ีว่า การปรับตัวเข้าหากัน
และกัน (mutual adaptation) สิ่งที่ส าคัญอีกประการในขั้นตอนการน านโยบายไปปฏิบัติในระดับ
จุลภาค ได้แก่ กระบวนการปรับตัวน้ันจะต้องอาศัยการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติงานระดับล่างเช่นกัน 
ล าดับขั้นตอนการตัดสินใจดังกล่าวจะเรียกว่า Path of Micro-Implementation ซึ่ง ปัจจัยน าเข้า ของ
ระบบการปฏิบัติในระดับล่างน้ันจะถูกแปลงให้เป็นขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยอาศัยการตัดสินใจ
ที่ต่อเน่ืองมาเป็นล าดับ 

Pual Berman ได้กล่าวว่า การน านโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาค จะประกอบไป
ด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนของการระดมพลัง  (mobilization) ขั้นตอนการปฏิบัติ (deliverer 
implementation) และขั้นตอนในการสร้างความเป็นปึกแผ่น (institutionalization) หรือความต่อเน่ือง 
(continuation) ในองค์การ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1) ขั้นการระดมพลัง ในขั้นตอนน้ี หน่วยงานในระดับล่างจะต้องด าเนินการใน  
2 กิจกรรม คือ (1) การพิจารณารับนโยบาย และ (2) การแสวงหาความสนับสนุน ในกิจกรรมแรก
หน่วยงานในระดับล่างจะพิจารณาว่านโยบายจากส่วนกลางมีความเหมาะสม มีความส าคัญเร่งด่วน 
ตรงตามเป้าหมายของหน่วยงานและสามารถสนองตอบความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือไม่
เพียงใด การตัดสินใจดังกล่าวถือว่าเป็นจุดส าคัญในการช้ีชะตาหรืออนาคตของนโยบาย หาก
หน่วยงานในระดับล่างเห็นว่านโยบายดังกล่าวไม่มีความส าคัญ ไม่เกี่ยวกับหน้าที่หลักของ
หน่วยงาน ความผูกพันของหน่วยงานในระดับล่างที่มีต่อนโยบายน้ันก็จะไม่มี 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้หน่วยงานในระดับล่างจะให้การยอมรับในนโยบาย
เน่ืองจากเห็นว่าเป็นความส าคัญเร่งด่วนและตรงกับเป้าหมายของหน่วยงาน แต่ก็ไม่เป็นการประกัน
ต่อความส าเร็จของนโยบายน้ันในระยะยาว ดังน้ัน ในขั้นการระดมพลังน้ี กิจกรรมที่สองซึ่งเป็น
เรื่องเกี่ยวกับการแสวงหาความสนับสนุนส่วนตัวจากสมาชิกในหน่วยงาน ตลอดจนบุคคลส าคัญ
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หรือองค์การอื่นๆ จึงเป็นเรื่องส าคัญ การสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง โดยให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในท้องถิ่นมาเข้าร่วมกันออกแบบหรือก าหนดโครงการของท้องถิ่นที่จะจัดท าเสีย
ตั้งแต่เบื้องแรก มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความส าเร็จและความต่อเน่ืองให้เกิดขึ้นในการน า
นโยบายไปปฏิบัติ 

2) ขั้นการปฏิบัติ ในขั้นตอนน้ีครอบคลุมถึงกระบวนการในการปรับเปลี่ยน
นโยบายหรือโครงการที่ได้มีการยอมรับแล้วออกมาในรูปของการปฏิบัติจริง ในขั้นน้ีจึงเป็นเรื่องที่
เกี่ยวกับตัวผู้ปฏิบัติงานโดยตรง ซึ่งในบางกรณี ผู้ปฏิบัติอาจท าการตั ดสินใจ หรือก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงานประจ าขึ้น หรืออาจน าเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทีเห็นว่าเหมาะสมเขา้มาใช้เพื่อท าให้
เกิดการปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันของการท างานหรือความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น ดังน้ัน พฤติกรรม
การตัดสินใจของผู้ปฏิบัติในระดับล่างจึงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติแต่ละบุคคล ลักษณะของ
การปฏิบัติหรือการให้บริการจึงไม่มีทางที่จะท าให้เป็นแบบฉบับเดียวกันได้ โดยเฉพาะในนโยบาย
ด้านการบริการสังคมผู้ปฏิบัติจะต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการโดยตรงด้วยแล้ว ผู้ปฏิบัติย่อมจะมี
ดุลยพินิจในการบริหารอย่างมากจนผู้บังคับบัญชาไม่สามารถท าการควบคุมได้ ดังน้ัน การสร้าง
ความส าเร็จของการปฏิบัติให้เกิดขึ้น จึงขึ้นอยู่กับการแสวงหาแนวทางในการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการหรือของสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่  ในแต่ละ
ช่วงเวลา อีกทั้งหน่วยงานระดับล่างยังจะต้องแสวงหาวิธีการที่จะปรับพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติระดับ
ล่างให้เข้ากับนโยบายอีกด้วย 

ทั้งน้ี Pual Berman ได้กล่าวสรุปถึงรูปแบบของการน านโยบายไปปฏิบัติใน
ขั้นตอนน้ีไว้ 3 รูปแบบ คือ (1) ไม่มีการน านโยบายไปปฏิบัติ (non implementation) หมายถึง ไม่มี
การปรับใช้นโยบาย แผนงานหรือโครงการในการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติ  (2) การยอมรับ
สภาพการปฏิบัติ(cooptation) หมายถึง การน านโยบายไปปฏิบัติเหมือนกัน แต่มีการปรับเปลี่ยน
วิธีการน านโยบายไปปฏิบัติเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพของหน่วยงาน หรือข้อจ ากัดอื่นๆ จึงอาจจะ
ท าให้การน านโยบายไปปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบายและแผนการด าเนินงานที่วางไว้แต่แรก เช่น 
การด าเนินการนโยบายปราบปรามยาบ้าอาจไม่สามารถน าไปใช้ปราบปรามยาบ้าได้ทุกพื้นที่ 
เน่ืองจากบางพื้นที่ไม่ได้มีปัญหาการแพร่กระจายของยาบ้า แต่อาจมีปัญหาการแพร่กระจายของยาเสพ
ติดชนิดอื่น ท าให้ ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติของนโยบายที่วางไว้ให้เหมาะสมกับพื้นที่น้ัน
เป็นต้น และ (3) การเรียนรู้ในการน าเทคโนโลยีมาใช้ (technological learning) หมายถึง ไม่มีการน
น านโยบาย แผนงาน หรือโครงการมาใช้ถึงแม้ว่าจะมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมแล้วก็ตาม เช่น 
โครงการอินเตอร์เน็ตต าบล ประสบผลส าเร็จเพียงแค่มีการติดตั้งอินเตอร์เน็ตต าบลต่างๆ ของ
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ประเทศ แต่ยังถือว่านโยบายไม่บรรลุถึงผลลัพธ์ที่ต้องการ เพราะยังไม่มีการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว
มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่อย่างแท้จริง เป็นต้น 

3) ขั้นการสร้างความเป็นปึกแผ่นหรือความต่อเน่ือง  ในขั้นตอนน้ีได้กล่าวถึง
ความส าเร็จหรือผลลัพธ์ในระยะยาวของนโยบายใด ๆ ก็ตามจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าหากนโยบายน้ัน
ไม่ถูกน าไปปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง (continuation) โดยผู้ปฏิบัติ ถึงแม้ว่าระยะเวลานโยบายน้ันจะได้
สิ้นสุดลงแล้ว แต่ยังคงต้องมีการน านโยบายไปปฏิบัติต่อไปอย่างต่อเน่ือง หมายความว่านโยบายน้ัน
จะต้องถูกปรับเปลี่ยนและได้รับการยอมรับเป็นหน้าที่ประจ าวัน (reutilizations) ของผู้ปฏิบัติด้วย 
ขั้นตอนน้ีจึงถือเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมากอีกขั้นตอนหน่ึง เน่ืองจากมีนโยบายเป็นจ านวนมาก
ที่หน่วยปฏิบัติในระดับล่างมีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติแต่ในช่วงระยะเวลาอันสั้น ในเวลาต่อมา
เมื่อรัฐบาลเลิกให้ความสนใจหรือเลิกให้งบประมาณ หน่วยงานระดับล่างก็มักจะเลิกปฏิบัติตาม
นโยบายน้ัน ฉะน้ัน การสร้างความส าเร็จให้เกิดขึ้นในการน านโยบายไปปฏิบัติ ผู้เกี่ยวข้องต้อง
หาทางท าให้การปฏิบัติตามขั้นตอนที่สองสืบทอดมาสู่ขั้นตอนที่สาม คือการสร้างความเป็นปึกแผ่น
เชิงสถาบัน (institutionalization) หรือความต่อเน่ืองในการปฏิบัติให้เกิดขึ้นกับนโยบายน้ันให้ได้ 
ยกตัวอย่างเช่น โครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนในช่วงแรก  ๆ ได้มีการเชิญพ่อแม่ และ
ผู้ปกครองมาช่วยกันท าอาหารกลางวันให้เด็ก ซึ่งโครงการน้ีได้มีการปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองมานาน 
ต่อมาโรงเรียนจึงจัดตั้งแผนกโภชนาการขึ้นมาในโรงเรียน ถือว่าเป็นการสร้างความเป็นปึกแผ่น
เชิงสถาบันขึ้น อย่างไรก็ตามปัจจัยที่มีอิทธิพลหรือส่งผลให้เกิดอย่างต่อเน่ืองน้ี อาจกล่าวได้ว่า
จ าเป็นที่จะต้องมีการศึกษากันอย่างลึกซึ้งขึ้นต่อไปทั้งในแง่ความแตกต่างกันในประเภทของ
นโยบาย พื้นที่ ตลอดจนสภาพแวดล้อมอย่างละเอียดรอบคอบต่อไป 

3.2.3  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนโยบายในการบริหารจัดการการถ่ายโอนภารกิจ 
กมลพร  กัลยาณมิตร (2551) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การน านโยบายอยู่ดีมีสุขไปปฏิบัติ 

ในจังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน า
นโยบายอยู่ดีมีสุขไปปฏิบัติ (2) ผลส าเร็จของการน านโยบายอยู่ดีมีสุขไปปฏิบัติตามวัตถุประสงค์  
(3) ปัญหาและอุปสรรคของการน านโยบายอยู่ดีมีสุขไปปฏิบัติ  และ (4) ตัวแบบ (model) ที่
เหมาะสมต่อการน านโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จ  โดยใช้ทั้ง วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
(qualitative research) ด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  (in-dept interview)  เพื่อส ารวจความคิดเห็น
ของผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับนโยบายอยู่ดีมีสุข ได้แก่ คณะกรรมการที่ท าหน้าที่เป็นกลไก
สนับสนุน 3 ระดับ ได้แก่ คณะกรรมการระดับชาติ คือ นายกรัฐมนตรี/ปลัดกระทรวงมหาดไทย    
คณะกรรมการระดับจังหวัด คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะกรรมการระดับอ าเภอ คือ  นายอ าเภอ 
6 อ าเภอ ได้แก่ เมืองนนทบุรี, บางกรวย, บางบัวทอง, บางใหญ่, ปากเกร็ด และไทรน้อย และวิธีการ
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วิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ด้วยการทดสอบแบบสอบถาม เพื่อสอบถามความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยที่ส่งผลส าเร็จต่อการน านโยบายอยู่ดีมีสุขไปปฏิบัติในจังหวัดนนทบุรี ผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคจากประชากร 2 กลุ่ม คือ คณะกรรมการระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 
จ านวน 300 คน และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 300 คน ด้วยสถิติ, ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายตัวแปรต่าง  ๆ ที่ศึกษา และใช้สถิติเชิงอนุมาน (inferential 
statistics) ได้แก่ เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (multiple regression) โดยวิธี stepwise เพื่อทดสอบ
สมมติฐาน ผลการศึกษาพบว่า   

เชิงปริมาณ (1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายอยู่ดีมีสุขไปปฏิบัติ 
ในจังหวัดนนทบุรี ของคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน/ชุมชน คือ วัตถุประสงค์ของนโยบายและ
กรอบแผนงาน ทรัพยากรในการด าเนินงาน ขั้นตอนการด าเนินงาน และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และในส่วนของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ คือ ระบบกลไกสนับสนุน ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน และความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติ  (2) ผลส าเร็จของการน า
นโยบายอยู่ดีมีสุขไปปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย ของคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน/ชุมชน  
อันดับ 1 คือ ประชาชนและครอบครัวสามารถพึ่งตนเองได้ รองลงมา คือ ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ของการบริหารจัดการ และประชาชนมีศักยภาพภายใต้วิถีชุมชน และในส่วนของประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการอยู่ดีมีสุข อันดับ 1 คือ ประชาชนและครอบครัวสามารถพึ่งตนเองได้ รองลงมา คือ  
ประชาชนมีศักยภาพภายใต้วิถีชุมชน และประชาชนเป็นศูนย์กลางของการบริหารจัดการ (3) ปัญหา
และอุปสรรคในการน านโยบายอยู่ดีมีสุขไปปฏิบัติ ของคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน/ชุมชน อยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ ความหลากหลายของกรอบแผนงานเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนให้ทุกแผนงาน  
ด าเนินไปพร้อมกัน การก าหนดระยะเวลาในการเสนอโครงการภายใน 1 เดือนเป็นระยะเวลาที่น้อย
เกินกว่าที่จะวางแผนโครงการได้อย่างครอบคลุม งบประมาณในการด าเนินการไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าส่งผลกระทบต่อโครงการ อยู่ในระดับ
ปานกลาง ได้แก่ วัตถุประสงค์ของนโยบายมีขอบเขตที่กว้างเกินไปท าให้ยากต่อการปฏิบัติตาม อยู่
ในระดับน้อย ได้แก่ คณะกรรมการระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ขาดความรู้ความเข้าใจในการด าเนิน
โครงการ และอยู่ในระดับไม่มีปัญหา ได้แก่ คณะกรรมการระดับหมู่บ้าน/ชุมชนมีจ านวนไม่เพียงพอ
ต่อการด าเนินโครงการ การประสานงานระหว่างประชาชน กับคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 
มีความยุ่งยาก และในส่วนของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ อยู่ในระดับมาก ได้แก่ การก าหนด
ระยะเวลาในการเสนอโครงการภายใน 1 เดือนเป็นระยะเวลาที่น้อยเกินกว่าที่จะวางแผนโครงการ
ได้อย่างครอบคลุม งบประมาณในการด าเนินการไม่เพียงพอต่อความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน 
การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าส่งผลกระทบต่อโครงการ  อยู่ในระดับน้อย ได้แก่ การประสานงาน
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ระหว่างประชาชนกับคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน/ชุมชนมีความยุ่งยาก  คณะกรรมการระดับ
หมู่บ้าน/ชุมชน ขาดความรู้ความเข้าใจในการด าเนินโครงการ  และอยู่ในระดับไม่มีปัญหา ได้แก่ 
วัตถุประสงค์ของนโยบายมีขอบเขตที่กว้างเกินไปท าให้ยากต่อการปฏิบัติตาม ความหลากหลาย
ของกรอบแผนงาน เป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนให้ทุกแผนงานด าเนินไปพร้อมกัน  คณะกรรม
ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการด าเนินโครงการ (4) ตัวแบบ (model) ที่เหมาะสม
ต่อการน านโยบายไปปฏิบัติให้ได้รับผลส าเร็จ ควรประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของนโยบายและ
กรอบแผนงาน ทรัพยากรในการด าเนินงาน ขั้นตอนการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน  
ระบบกลไกสนับสนุน  และความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติ ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการน านโยบาย
อยู่ดีมีสุขไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ได้แก่  เพิ่มงบประมาณในการด าเนินโครงการ  
เพิ่มระยะเวลาในการด าเนินโครงการ จัดตั้งหน่วยงานให้ค าปรึกษาในระดับอ าเภอ เพิ่มการ
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเข้าร่วมโครงการ และจัดหาสถานที่ด าเนิน
โครงการที่เหมาะสม   

เชิงคุณภาพ (1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบาย อยู่ดีมีสุขไป
ปฏิบัติ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของนโยบายและกรอบแผนงาน รองลงมา คือ ระบบกลไกสนับสนุน 
ทรัพยากรในการด าเนินงาน ขั้นตอนในการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน และความรู้
ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติ (2) การน านโยบาย อยู่ดีมีสุขไปปฏิบัติมีผลส าเร็จอยู่ในระดับมาก และเป็น
ที่พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและประชาชน (3) การน านโยบาย อยู่ดีมีสุขไปปฏิบัติมี
ปัญหาและอุปสรรค อยู่ในระดับน้อย คือ ระยะเวลาเริ่มโครงการกระช้ันชิดเกินไป ประชาชนมี
ระยะเวลาในการพิจารณาเสนอโครงการน้อยเกินไป บางโครงการงบประมาณน้อยเกินไปท าให้
ประชาชนได้รับประโยชน์น้อยและไม่ทั่วถึง และระยะเวลาในการเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการเร่งรัด
และมีเวลาน้อยเกินไป และ (4) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการน านโยบาย อยู่ดีมีสุขไปปฏิบัติ
ให้ได้รับความส าเร็จ ได้แก่ การขยายเวลาด าเนินการให้มากขึ้น เพิ่มงบประมาณ สร้างความรู้และ
ความเข้าใจแก่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติและประชาชนก่อนด าเนินการ ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม   
ด าเนินการสานต่อนโยบายน้ีในรัฐบาลต่อไป เพื่อความต่อเน่ืองและต่อยอดขยายผลการด าเนินการ
ให้กว้างขึ้น   

กฤษดา  จันทร์เจริญ (2546) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ศักยภาพในการน านโยบายถ่ายโอน
งานด้านสวัสดิการสังคมไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบลช้ัน 1 ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ (1) วิเคราะห์ศักยภาพในการน านโยบายถ่ายโอนงานด้านสวัสดิการสังคมไป
ปฏิบัติ (2) ระบุปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับศักยภาพในการน านโยบายถ่ายโอนงานด้านสวัสดิการ
สังคมไปปฏิบัติ และ (3) เพื่ออธิบายปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการน านโยบายถ่าย โอนงาน
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ด้านสวัสดิการสังคมไปปฏิบัติ ผลการศึกษาพบว่า อบต. มีศักยภาพในการน านโยบายถ่ายโอนงาน
ด้านสวัสดิการสังคมไปปฏิบัติในระดับปานกลาง โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับศักยภาพในการน า
นโยบายถ่ายโอนงานด้านสวัสดิการสังคมไปปฏิบัติ ได้แก่ ภาวะผู้น า พฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร การติดต่อสื่อสาร การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง สภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม โดยทั้งหมดมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ส าหรับปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดจากการน านโยบายถ่ายโอนงานด้านสวัสดิการสังคมไปปฏิบัติ ได้แก่ การขาดแคลน
งบประมาณ ข้อมูลสารสนเทศ และโครงสร้างทางการบริหารงานยังไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานด้าน
สวัสดิการสังคมอีกด้วย 

3.2.4  นิยามนโยบายในการบริหารจัดการการถ่ายโอนภารกิจ 
กล่าวได้ว่า นโยบายในการบริหารจัดการการถ่ายโอนภารกิจ ซึ่งเป็นการน านโยบาย

ไปปฏิบัติในระดับจุลภาค หมายถึง การด าเนินกิจกรรมทั้งมวลที่กระท าโดย อบต. เพื่อให้บรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการถ่ายโอนภารกิจทั้ง 6 ด้าน และเพื่อสนับสนุนให้ภารกิจน้ันสามารถ
ด าเนินการได้โดยง่าย ดังน้ัน ผู้บริหารของ อบต.จ าเป็นต้องเลือกแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในแต่
ละขั้นตอน ส าหรับการขับเคลื่อนภารกิจขององค์การ เพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ และ
สามารถสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน 

3.3  ทรัพยากรการบริหาร 
ทรัพยากรการบริหารถือเป็นสิ่งจ าเป็นที่ช่วยสนับสนุนให้การขับเคลื่อนภารกิจ ตาม 

นโยบายขององค์การประสบผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกล่าวได้ว่า ทรัพยากรการบริหารคือ
ปัจจัยพื้นฐานส าคัญที่ทุกองค์การจ าเป็นต้องมีอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ ในการด าเนินงานของ อบต. โดยมี
แนวคิดทางวิชาการที่สอดคล้องกับการศึกษาดังน้ี 

3.3.1  ความหมายของทรัพยากรการบริหาร 
Peter F. Drucker (1999) ได้กล่าวว่า การบริหารเป็นศิลปะในการท างานให้บรรลุ

เป้าหมายร่วมกับผู้อื่น โดยต้องอาศัยทรัพยากรต่าง ๆ ภายในสภาพองค์การ เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์ 
วัตถุดิบ เงินทุน รวมทั้งข้อมูลสนเทศต่าง ๆ เป็นต้น 

Harold Koontz (1993) กล่าวไว้ว่า การบริหารคือการด าเนินงานให้บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้โดยอาศัยปัจจัยทั้งหลาย ได้แก่ คน เงิน  วัสดุ เป็นอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

William T.Greenwood (1977, p. 33) ได้กล่าวว่า ทรัพยากรทางการบริหารควรมี
อย่างน้อย 7 ประการ ได้แก่ คน (man) เงิน (money) วัสดุสิ่งของ (material) อ านาจหน้าที่ (authority) 
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เวลา (time) ก าลังใจในการท างาน (will) และความสะดวกต่าง ๆ (facilities) เพื่อช่วยให้การด าเนิน
กิจกรรมขององค์การบรรลุวัตถุประสงค์ 

Herbert A. Simon (1947, p. 23) กล่าวว่า ปัจจัยการบริหารเป็นเสมือนเครื่องมือ
สนับสนุนให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีองค์ประกอบส าคัญคือ  7 M’s คือ บุคลากร (man) เงิน 
(money) การบริหารทั่วไป (management) การบริการประชาชน (Market) คุณธรรม (moral) ข้อมูล
ข่าวสาร (massage) การวัดผล (measurement) 

Samuel C. Certo (2000) ได้กล่าวไว้ว่า ทรัพยากรการบริหารควรประกอบด้วย คน 
(man) เงิน (money) วัสดุสิ่งของ (material) และวิธีการ (method) การตลาด (market) และเครื่องจักร 
(machine) 

เห็นได้ว่าแนวคิดทั้งหลายที่ได้กล่าวถึงน้ีมีความสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน คือ
สอดคล้องกับแนวคิด 4 M’s ซึ่งช้ีให้เห็นว่า ทรัพยากรการบริหารอย่างน้อยควรต้องประกอบด้วย 
คน (man) เงิน (money) วัสดุสิ่งของ (material) และการจัดการ (method) น่ันเอง ดังน้ัน จึงอาจสรุป
ได้ว่า ทรัพยากรการบริหาร คือ ปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้การด าเนินงานของกิจกรรมขององค์กา ร
บรรลุผลส าเร็จ 

3.3.2   องค์ประกอบของทรัพยากรการบริหาร 
จากการศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรการบริหารที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของ

การจัดการของติน  ปรัชญพฤทธ์ิ (2550, หน้า 30-35) ที่ได้กล่าวถึงปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อเป้าหมาย
ว่า ควรประกอบด้วย 6 M’s+T โดยเพิ่มจากแนวคิดของ Samuel C. Certo คือเรื่องเวลา (ime) ท าให้
ได้ทรัพยากรทางบริหารที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบของ
ทรัพยากรการบริหารทั้ง 7 ที่ก่อให้เกิดผลส าเร็จในการด าเนินงานขององค์การ ดังน้ี 

1)  บุคลากร (man) จากการศึกษาพบว่า การที่องค์การจะกระท าภารกิจต่าง ๆ 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพน้ัน องค์การจ าเป็นต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพใน
ปริมาณที่เหมาะสมกับงาน ดังน้ัน บุคลากรจึงนับว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดในการบริหาร  เพราะ
บุคลากรเป็นผู้จัดหาและใช้ทรัพยากรการบริหารงานอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัสดุอุปกรณ์ ก าหนด
วิธีการท างาน ซึ่งติน  ปรัชญพฤทธ์ิ (2550, หน้า 56) ได้กล่าวไว้ว่า หากองค์การสามารถมีหรือท าให้
มีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพได้แล้วก็จะช่วยให้การบริหารทรัพยากรอื่น ๆ มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
ตามไปด้วย และสามารถน าจะองค์การไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย หรือความล้มเหลว ส าหรับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในมิติต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐโดยส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน ได้น าโมเดลสมรรถนะ  (competency model) เข้ามาใช้ในองค์กร เพื่อช่วยให้ 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (ส านักงาน ก.พ., 2548)  โดยส านักงาน ก.พ. 
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คาดหวังว่า โมเดลสมรรถนะจะช่วยให้ข้าราชการมีผลการปฏิบัติงานดี  และส่งผลให้องค์กรบรรลุ
เป้าประสงค์ที่ต้องการไว้ เช่น การก าหนดสมรรถนะการบริการที่ดี เพราะหน้าที่หลักของข้าราชการ
คือการให้บริการแก่ประชาชน ท าให้หน่วยงานของรัฐบรรลุวัตถุประสงค์คือการท าให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน  

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า เกสร  เกิดหล า (2547) ได้ศึกษาเรื่อง 
ความพร้อมด้านสมรรถนะบุคลากรของข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อรองรับ
การปฏิรูประบบราชการตามนโยบายการพัฒนาและบริหารก าลังคน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความพร้อมด้านสมรรถนะของบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบปฏิรูปราชการตาม
นโยบายการพัฒนาและบริหารก าลังคนในด้านการปฏิบัติงาน และเพื่อเปรียบเทียบความพร้อมด้าน
สมรรถนะ และเพื่อศึกษาความต้องการในการพัฒนาตนเองให้มี  ประสิทธิภาพในการท างาน  
ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ ข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในส่วนกลาง 
จ านวน 250 คน ผลการศึกษาพบว่า ความพร้อมด้านสมรรถนะของข้าราชการกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน เพื่อรองรับการปฏิรูประบบราชการตามนโยบายการพัฒนาและบริหารก าลังคนอยู่
ในระดับสูง และท าการเมื่อเปรียบเทียบความพรอ้มด้านสมรรถนะของข้าราชการกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการที่มี อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการ
ท างานแตกต่างกัน จะมีความพร้อมสมรรถนะในการท างานแตกต่างกัน และเมื่อท าการศึกษาความ
ต้องการในการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพในการท างานพบว่า ส่วนใหญ่ต้องการพัฒนาตนเอง
ให้มีความรู้ในเรื่องความปลอดภัยในการท างาน เรื่องกฎหมายแรงงานและการใช้กฎหมายแรงงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ และเรื่องความรู้เบื้องต้นด้านคอมพิวเตอร์และการใช้คอมพิวเตอร์ในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งงานวิจัยช้ินน้ีได้ช้ีให้เห็นว่า ทรัพยากรบุคลขององค์การส่วนใหญ่ เป็นผู้แสวงหา
ความก้าวหน้า ทั้งในด้านหน้าที่การงานและความรู้ ดังน้ัน หากองค์การมีวิธีการที่ช่วยสนับสนุนให้
ทรัพยากรบุคลมีสมรรถนะเพิ่มสูงขึ้นจะช่วยให้บุคลากรสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ดังน้ัน อบต.  จึงต้องมีกระบวนการที่เหมาะสมในการสรรหาบุคลากรที่มี
ความสามารถเข้าสู่ อบต. และเมื่อเข้ามาท างานแล้ว ต้องมีกระบวนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องกับงานให้มีเพิ่มมากขึ้น รวมถึงควรมีมาตรการกระตุ้นจูงใจเพื่อให้บุคลากรตั้งใจท างาน
อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพ และต้องมีการจัดสรรคนเข้าสู่ต าแหน่งงานที่เหมาะสม (put the right 
man on the right job) เพื่อให้บุคคลสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สุดให้แก่ อบต. น่ันเอง 

2)  งบประมาณ (money) อาจกล่าวได้ว่า กระบวนการวางแผนเกี่ยวกับตัวเลข
ทางการเงินขององค์การอย่างมีระเบียบ และด าเนินการตามได้อย่างเคร่งครัด ซึ่งงบประมาณจะเป็น
ตัวแปรส าคัญที่ช่วยให้องค์การสามารถด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ ซึ่ง Jhon M.Nicholas (2001) ได้กล่าวถึงว่า งบประมาณ เป็นแผนในการใช้ทรัพยากร
ขององค์การส าหรับด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังน้ันจ าเป็นต้องประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 
ภายในองค์การ และต้องค านึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด  เพื่อให้กิจการขององค์การได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนกลับคืนมาตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ซึ่งสอดคล้องกับที่ปิยธิดา  ตรีเดช 
(2543) ได้กล่าวถึงความส าคัญของงบประมาณและการเงินว่า เป็นปัจจัยทีผู่้บริหารจ าเป็นจะต้องใช้
ในการด าเนินงาน เพราะการบริหารงานจะไม่สามารถด าเนินการไปได้ หากขาดการสนับสนุนทาง
การเงินที่ดี ดังน้ัน ผู้บริหารต้องท าหน้าที่ 3 ประการ ดังน้ี (1) การจัดหาเงินทุน คือ การแสวงหา
เงินทุนเพื่อใช้ในหน่วยงานแสดงให้เห็นว่าองค์การจะสามารถหาเงินทุนเพื่อใช้ จ่ายตามต้องการได้
เมื่อใดจากแหล่งใดและด้วยวิธีการใด (2) การวางแผนและควบคุมการใช้จ่ายเงิน คือ การประมาณ
การถึงอนาคต และการควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ และ (3) การตัดสินใจ
ลงทุน คือ การตัดสินใจเพื่อใช้จ่ายเงินทุนที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า สุรีย์ภรณ์  ดาวอรุณเกียรติ (2549) ได้
ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม
มาตรฐานการจัดการทางการเงิน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงช้ันที่ 1-2 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน และเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ผลการวิจัยพบว่า 
สภาพการบริหารจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 
ด้าน ทุกด้านอยู่ในระดับมาก และผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการงบประมาณ แบบ
มุ่งเน้นผลงานตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 ด้าน จ าแนกตามต าแหน่งของบุคลากร  โดย
ภาพรวมไม่มีความแตกต่างกัน ส่วนรายด้านมีความแตกต่าง 1 ด้าน คือ ด้านการจัดระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับเจ้าหน้าที่การเงิน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ปัญหาที่พบมากที่สุด คือขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนงบประมาณ 
รองลงมาเป็นปัญหาด้านการก าหนดผลผลิต และการค านวณต้นทุนการผลิต คือ ความรู้ความเข้าใจ
ของบุคลากรในระบบและกระบวนการยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร  ซึ่งงานวิจัยช้ินน้ีได้ช้ีให้เห็นว่า หาก
องค์การสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณให้บุคคลากรได้แล้วจะ
ช่วยให้บุคลากรช่วยกับหาวิธีการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม  

ดังน้ัน จึงอาจสรุปได้ว่า งบประมาณเป็นทรัพยากรการบริหารที่ที่ช่วยให้กลไก
อื่น ๆ ในระบบการบริหารมีความคล่องตัวมากขึ้น อบต. จึงจ าเป็นต้องวางแผนทางการเงินให้เป็น
ระบบระเบียบและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจกรรมภายใต้เงื่อนไขที่จ ากัด และ
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สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา  เพื่อให้การด าเนินงานของ อบต. เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ รวมถึงสามารถสร้างประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 

3)  วัสดุสิ่งของ (material) หมายถึง วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ และ
รวมถึงอาคารสถานที่ในการด าเนินงาน เพื่อให้การด าเนินงานเกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยในการท างานจ าเป็นต้องมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ให้มีความทันสมัย และเหมาะสมกับ
การท างานตามภารกิจ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานได้อย่างเต็มที่  และ
เต็มศักยภาพ ซึ่งในการบริหารองค์การจ าเป็นต้องมีการวางแผนการใช้ประโยชน์จากวัสดุสิ่งของ 
เพื่อให้เกิดความสอดคล้องเหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน ผู้บริหาร
องค์การจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในเรื่องของกฎ  ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
มาตรฐานการด าเนินงานด้านอุปกรณ์สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ที่อ านวยความสะดวกในการท างาน 
ส าหรับสนับสนุนการด าเนินงานขององค์การ ทั้งน้ี ธงชัย  สันติวงษ์ (2533) ได้กล่าวถึงวัสดุ 
อุปกรณ์ว่า เป็นปัจจัยที่ต้องมีการจัดหามาใช้ในการด าเนินงานขององค์การตลอดเวลา  เพื่อช่วยให้
การบริหารองค์การประสบผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน ผู้บริหารควรยึดหลักดังต่อไปน้ี 
(1) ใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ (2) ใช้ให้เกิดผลประโยชน์คุ้มค่า (3) ใช้อย่าง
ประหยัด ทั้งแรงงาน เงิน และเวลา และ (4) ก่อนใช้วัสดุ อุปกรณ์ทุกครั้ง ควรมีการทดลองก่อนว่า
สามารถใช้ได้ดี สะดวกและเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับที่ปิยธิดา  ตรีเดช และศักดิ์สิทธ์ิ  ตรีเดช 
(2536: 239-240) ได้กล่าวถึงวัสดุอุปกรณ์เอาไว้ว่า เป็นทรัพยากรทางการบริหารที่ส าคัญอย่างหน่ึง 
ที่ผู้บริหารจ าเป็นต้องดูแลให้ด าเนินการ  อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด  คือ ต้องจัดท าตามที่
หน่วยงานที่ต้องการใช้อย่างเพียงพอ และทันต่อความต้องการ ขณะเดียวกันมีการจัดซื้อจัดท าพัสดุ
เท่าที่จ าเป็นจริง ๆ เพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อการเก็บพัสดุมากเกินจ าเป็น นอกจากน้ี ได้กล่าวถึงขั้นตอน
ในการบริหารวัสดุอุปกรณ์ (พัสดุ) ไว้ดังน้ี (1) การวางแผนหรือก าหนดโครงการ ลักษณะโครงสร้าง
ขนาดและระยะเวลาของแผนหรือโครงการที่ก าหนดขึ้นจะใช้เป็นแนวทางการด าเนินการขั้นต่อไป
ของการบริหารพัสดุ (2) การก าหนดความต้องการ หมายถึงการประมาณความต้องการปริมาณพัสดุ
แต่ละรายการ ซึ่งควรจะใกล้เคียงกับที่จะใช้จริงมากที่สุด  (3) การจัดหา หมายถึง วิธีการที่จะให้
ได้มาซึ่งพัสดุที่ต้องการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  โดยการซื้อ การจ้าง การผลิต 
การแลกเปลี่ยน การโอน การเช่าการยืม การรับบริจาค การเวนคืน การเกณฑ์และการยึดทรัพย์ (4) 
การแจกจ่าย หมายถึงการควบคุมพัสดุโดยใช้ระบบบัญชี การเก็บรักษาการขนส่งหลังจากได้จัดหา
พัสดุมาแล้วและการด าเนินการให้พัสดุน้ันถึงผู้เบิกอย่างมีประสิทธิภาพ (5) การบ ารุงรักษา หมายถึง 
การป้องกันหรือการแก้ไขเพื่อให้พัสดุอยู่ในสภาพที่ใช้การได้นานที่สุด  และ (6) การจ าหน่าย 
หมายถึง การปลดเปลื้องความรับผิดชอบเกี่ยวกับพัสดุและครุภัณฑ์ที่ช ารุดใช้การไม่ได้เน่ืองจาก
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เสื่อมสภาพ ล้าสมัย หรือสูญหายกรณีต่างๆโดยการตัดยอดบัญชีในความควบคุมและด าเนินการขาย 
แลกเปลี่ยน ท าลายหรือโอนให้เข้ากับหน่วยงานอื่น  

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า รัชนี ตระกูลวิจิตร (2550) ได้ศึกษา
เรื่อง การประเมินผลการด าเนินงานของงานพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ประเมินผลการด าเนินงานของงานพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคใน
การด าเนินงานของงานพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านโครงสร้างและ
ระบบงาน และด้านความพร้อมมีผลต่อการด าเนินงานอยู่ในระดับมากเช่นกัน ส าหรับการสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่พัสดุด้านกระบวนการท างาน พบว่า เจ้าหน้าที่พัสดุส่วนใหญ่ด าเนินการตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และส าหรับปัญหาและอุปสรรคใน
การด าเนินงาน เจ้าหน้าที่พัสดุเห็นว่า สถานที่จัดเก็บพัสดุไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่มีจ านวนน้อย รวมถึง
มีการก้าวก่ายหน้าที่กัน ผู้บริหารขาดความรู้ ความเข้าใจในงานพัสดุ และงานพัสดุมีกฎระเบียบมาก 

จึงสรุปได้ว่าวัตถุสิ่งของเป็นทรัพยากรการบริหารที่ ช่วยสนับสนุนให้การ
ด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ รวมถึงช่วยให้การท างานมีความคล่องตัวมากขึ้น อบต. 
จึงจ าเป็นต้องวางแผนการใช้วัตถุสิ่งของให้เป็นระบบ และสามารถตรวจสอบได้ง่าย  เพื่อช่วยให้ 
การด าเนินงานของ อบต.เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

4)  การจัดการ (management) ถือเป็นหน้าที่ส าคัญ และเป็นกิจกรรมที่ผู้บริหาร
ต้องกระท าตลอดเวลา เป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนกลไกลในการท างานขององค์การให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของงานที่ก าหนด  การจัดการจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่จะต้อง
ศึกษาและน าไปปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง  ดังที่ Stephen P. Robbins & M. Coulter (2002) ได้ให้
ความหมายเอาไว้ว่า เป็นกระบวนการประสานกิจกรรมหรืองานต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อท าให้งาน
ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้การด าเนินของคนอื่น ส าหรับ Heinz Weihrich & 
Harold Koontz (2004, p. 4) ได้ให้ความหมายว่า เป็นกระบวนการของการออกแบบ และการ
ด าเนินการเพื่อให้แต่ละคนท างานร่วมกันได้ในสภาวะแวดล้อมน้ัน  ๆ ท าให้การท างานเกิด
ประสิทธิภาพบังเกิดผลส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งสอดคล้องกับที่ Kathryn M. Bartol & 
David C. Martin (1993, p. 5) ให้ความหมายว่า เป็นกระบวนการที่ท าให้องค์การประสบผลส าเร็จ
เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งหน้าที่หลักคือ การวางแผน การจัดองค์การ การปฏิบัติงาน และการควบคุม 
ดังน้ัน จึงอาจกล่าวได้ว่า การจัดการจะเป็นการท างานให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
องค์การ โดยเริ่มจากการหลักทางการบริหารที่เป็นศาสตร์ (science) เพื่อน ามาจัดการกับทรัพยากร
ทางการบริหาร เช่น บุคลากร กระบวนการ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยี และระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อท างานได้บรรลุผล โดยในการปฏิบัติจะต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ 
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ทักษะ และประสบการณ์การบริหารมาปรับประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และสิ่งแวดล้อม จึงท าให้แนวทางการบริหารจึงมีลักษณะเป็นศิลป์ (arts) และเห็นได้ว่า
ในการจัดการจะเป็นการด าเนินกิจกรรมเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการถ่ายโอนภารกิจเป็นการระบบการจัดการให้ด าเนินงานไปตามนโยบายของรัฐบาล ส่วน
การขับเคลื่อนภารกิจของ อบต. เป็นการจัดการกิจกรรมให้สอดคล้องกับที่สังคมต้องการ 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ผกามาศ  อินทกุล (2550) ได้ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยกระบวนการบริหารจัดการและปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาปัจจัยกระบวนการบริหารจัดการ และปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต การ
ท างานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า (1) 
คุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาคุณภาพชีวิต
การท างานรายด้าน พบว่าคุณภาพชีวิตการท างานด้านการค านึงถึงความเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
ด้านสภาพการท างานที่ปลอดภัย ด้านสิทธิส่วนบุคคลด้านความมั่นคงก้าวหน้าในงาน  และด้าน
ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นอยู่ในระดับสูง ส่วนคุณภาพชีวิตการท างานด้านจังหวะชีวิตโดยรวม และ
ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอยุติธรรมอยู่ในระดับปานกลาง (2) ปัจจัยกระบวนการบริหารจัดการ และ
ปัจจัยสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิ 
ซึ่งงานวิจัยได้ช้ีให้เห็นว่า หากองค์การท าให้หลักการบริหารจัดการอยู่ในระดับที่สามารถท าให้
การท างานมีความสะดวกคล่องตัวสูงขึ้น จะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จึงสรุปได้ว่าการจัดการ เป็นกระบวนการเพื่อการด าเนินกิจกรรมตามภารกิจที่
ได้รับการมอบหมายของ อบต. โดยต้องใช้ทั้งศาสตร์ (science) และศิลป์ (arts) เพื่อน ามาจัดการกับ
ทรัพยากรทางการบริหาร และต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์การบริหาร
มาปรับประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม และบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถ่ายโอนภารกิจของ อบต.  

5)  กระบวนการท างานหรือวิธีการปฏิบัติงาน (method) กล่าวได้ว่า เป็นแนวทาง 
หรือกระบวนการท างานที่มีแบบแผน กฎเกณฑ์หรือหลักการในการท างาน ซึ่ง Clark T. J. (1996, p. 14) 
ได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึงล าดับขั้นของการปฏิบัติที่ตนเลือกกระท าเพื่อให้ประสบผลส าเร็จ 
ซึ่งรวมถึง เส้นทาง พฤติกรรม กิจกรรม วิธีการ วิธีปฏิบัติ และการกระท าสิ่งต่างๆ ให้แล้วเสร็จ ซึ่ง
สอดคล้องกับที่สถานบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2545 , หน้า 54) ได้กล่าวว่า หมายถึง กิจกรรมที่
เช่ือมโยงกันเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ส าหรับลูกค้าทั้งภายในและภายนอก โดยทั่วไปแล้วกระบวนการ
ท างานเป็นขั้นตอนของกิจกรรมที่ เรียงกันอย่างเป็นระบบ ซึ่ ง เกิดจากการผสมผสานของคน 
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เครื่องจักร เทคนิค และวัสดุ เพื่อช่วยให้องค์การสามารถประสบความส าเร็จในการท างานทั้งน้ี อาจ
อยู่ในรูปของโมเดลทางการจัดการ (model of management) ซึ่งเป็นแนวคิดของกระบวนการ
บริหารงาน เพื่อช่วยให้องค์การสามารถประสบความส าเร็จในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ในยุคปัจจุบันได้มีการน าเสนอวิธีการปฏิบัติงานหรือโมเดลทางการจัดการ เพื่อช่วยให้องค์การ
ท างานได้ง่ายขึ้นและดีขึ้น เช่น BSc (Balance Scorecard) ที่นิยมน ามาใช้ในภาครัฐส าหรับน ามาใช้
ในการตั้งตัวช้ีวัด เพื่อวัดผลการด าเนินงานขององค์การใน 4 มุมมองหลักอย่างสมดุล KPI (Key 
Performance Indicator) ที่น ามาใช้วัดส าหรับการด าเนินงานว่าผลผลิตที่เกิดขึ้นเป็นไปตามที่ก าหนด
ไว้หรือไม่ PDCA (Plan Do Check Action) ที่เป็นเทคนิคการปรับปรุงการท างานให้ดียิ่งขึ้น และ 
SWOT analysis ที่นิยมน ามาใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกในทุก ๆ องค์การ เพื่อ
น าไปใช้ในการวางแผนด าเนินงาน เป็นต้น ดังน้ัน กระบวนการท างาน จึงหมายถึงกิจกรรมที่มีความ
เกี่ยวข้องต่อเน่ืองกันทั้งหมดที่ด าเนินไปอย่างเป็นระบบระเบียบและมีการร่วมกันสร้างผลงานที่เป็น
มูลค่าให้แก่องค์การ ดังน้ันจึงไม่มีกิจกรรมใดเพียงกิจกรรมเดียวที่สามารถจะสร้างผลงานได้  และ
กระบวนการท างานจะเกิดขึ้นได้อย่างต่อเน่ืองจนบรรลุผลส าเร็จน้ัน  จ าเป็นต้องออกแบบ
กระบวนการท างานที่ก าหนดอย่างชัดเจนว่า งานที่จะต้องท าคืออะไร ต้องท าภารกิจใดก่อน-หลัง 
ท าที่ไหน และใครเป็นคนท าและรับผิดชอบ 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ประทิพย์  คนทัด (2550) ได้ศึกษาเรื่อง
การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
รายงานกระบวนการพัฒนา ห้องสมุดของโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ให้เป็นห้องสมุด อิเล็กทรอนิกส์  
และเพื่อรายงานผลของการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ตามแบบการวิจัย รวมถึงเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้ห้องสมุด (ครูและนักเรียน) ที่มีต่อ
ผลการด าเนินการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ด้วย
กระบวนการบริหารคุณภาพด้วยวงจรเดมมิ่ง (PDCA) ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาปรับปรุงใน
รอบแรก สภาพการด าเนินงานไม่สนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ เน่ืองจากอาคารคับ
แคบ สภาพบรรยากาศไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ ความไม่พร้อมเรื่องสื่อ ครุภัณฑ์ที่อ านวยความสะดวก 
คุณภาพของหนังสือ วารสาร ตลอดจนสื่อสิ่งพิมพ์ อุปกรณ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลังจากได้
ด าเ นินการพัฒนาในรอบที่สอง พบว่า ครูและนัก เรี ยนมีความคิด เห็นว่าหลังจากพัฒนา
สภาพแวดล้อมและปรับปรุงสื่อวัสดุอุปกรณ์การให้บริการแล้ว มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
โดยครูและนักเรียนมีความพึงพอใจในด้านอาคารสถานที่มากที่สุด  

จึงสรุปได้ว่ากระบวนการท างาน เป็นกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องต่อเน่ืองกัน
ทั้งหมดที่ด าเนินไปอย่างเป็นระบบระเบียบ เพื่อการด าเนินภารกิจที่ได้รับการมอบหมายของ อบต. 
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อย่างต่อเน่ืองจนบรรลุผลส าเร็จ โดยมีการออกแบบกระบวนการท างานที่ชัดเจนในการถ่ายโอน
ภารกิจของ อบต.  

6)  การตลาด (market) ในปัจจุบันการปฏิรูประบบราชการได้ส่งผลให้
หน่วยงานภาครัฐจ าเป็นต้องให้ความสนใจกับการให้บริการสาธารณะ โดยยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง ดังน้ันหน่วยงานภาครัฐจึงได้มีการน าแนวคิดทางการตลาดมาใช้มากขึ้น เพื่อปรับปรุงให้
ผลผลิตหรือบริการมีคุณภาพสูงขึ้น และก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้ได้รับบริการ William J. 
Stanton (1984) ได้กล่าวว่า คือ กิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดที่สามารถส่งผลกระทบถึงระหว่างกันได้ 
เช่น การก าหนดราคาสินค้า การจัดจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ และการส่งเสริมการตลาด เพื่อให้
ตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าทั้งในปัจจุบันและผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าในอนาคต  ส่วน
สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Marketing Association; AMA.) ได้นิยามไว้ว่า 
การตลาด หมายถึง กิจกรรมทางธุรกิจที่ท าให้สินค้าและบริการผ่านจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค เพื่อ
สนองตอบความต้องการและท าให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจและขณะเดียวกัน ก็บรรลุ
วัตถุประสงค์ของกิจการด้วย ซึ่งสอดคล้องกับที่ Phillip Kotler (2000) ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า 
การตลาด หมายถึง การหาและการสนองความต้องการของมนุษย์ของสังคม  และ มองการตลาดว่า
เป็นงานเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ การส่งเสริม การผ่านสินค้าและบริการไปยังลูกค้าหรือผู้บริโภค 
ดังน้ัน การตลาดจะต้องมีความเกี่ยวข้องในเรื่องต่าง ๆ หลายประเภท ได้แก่  สินค้า (goods) บริการ 
(services) ประสบการณ์ (experiences) เหตุการณ์ (event)  บุคคล (persons) สถานที่  (place) 
ทรัพย์สิน (properties) องค์การ (organizations) สารสนเทศ (information) และ  ความคิด (ideas) ใน
การน าเสนอสู่ตลาด เป็นต้น ส าหรับองค์การของภาครัฐ ถือได้ว่าเป็นหน่วยงานด้านบริการที่ไม่หวัง
ผลก าไร (Non-profit organization) ก็สามารถด าเนินการโดยใช้วิธีการตลาด ได้เช่นกัน เช่น มูลนิธิ
ต่าง ๆ องค์การของภาครัฐ ที่ต่างก็ท าการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนบริจาค
ทรัพย์สมทบทุนหรือเชิญชวนท ากิจกรรม และประชาสัมพันธ์ผลงานองค์การอย่างต่อเน่ือง เป็นต้น 
เพื่อน าการตลาดมาเป็นเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ศิริพร  พวงพันธ์ุ (2546) ได้ศึกษาเรื่อง 
การใช้แนวคิดทางการตลาดของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลล าปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
แนวคิดทางการตลาด รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการใช้แนวคิดทางการตลาดของหัวหน้าหอ
ผู้ป่วย ผลการศึกษาพบว่า หัวหน้าหอผู้ป่วยมีการใช้แนวคิดทางการตลาดอยู่ในระดับสูง โดยมีด้าน
การผสมผสานงานการตลาดมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และมีด้านตลาดเป้าหมาย และด้านความต้องการ
ของผู้ใช้บริการมีค่าเฉลี่ยมาก และด้านผลก าไรมีค่าเฉลี่ยปานกลาง ส าหรับปัญหาและอุปสรรคใน
การใช้แนวคิดทางการตลาดของหัวหน้าหอผู้ป่วย คือ ผู้ใช้บริการมีหลากหลายกลุ่มท าให้ก าหนด
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เป้าหมายได้ล าบาก การมีบุคลากรน้อยไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน และความยากในการปฏิบัติงาน
ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ รวมถึงการมีต้นทุนที่ไม่สามารถค านวณได้อย่างชัดเจน 

สรุปได้ว่า การตลาดมาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการสนับสนุนการด าเนินงาน
ของ อบต. ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ ดังน้ัน อบต. จึงต้องก าหนดกิจกรรมที่สามารถแสวงหา
ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้การถ่ายโอนภารกิจของ อบต. บรรลุผลส าเร็จ  

7)  เวลา (time) กล่าวได้ว่า เวลาถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่า และไม่สามารถหา
สิ่งหน่ึงสิ่งใดมาทดแทนได้ องค์การที่ประสบความส าเร็จล้วนแล้วแต่รู้จักใช้เวลาที่มีจ ากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ดังน้ัน การบริหารเวลาจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ทุกองค์การต้องตระหนักถึง และให้
ความส าคัญ ในการท างานขององค์การทุกกิจกรรมน้ัน ย่อมมีเงื่อนไขเวลาที่จ ากัดมาคอยก ากับ 
กล่าวคือการด าเนินกิจกรรมต้องมีก าหนดการเริ่มต้นและมีก าหนดการส าเร็จภารกิจ ดังน้ัน จึงต้องมี
การบริหารเวลา เพื่อช่วยตรวจสอบว่ากิจกรรมได้มีการด าเนินการเป็นไปตามที่ก าหนดหรือไม่ ซึ่ง 
Harold Koontz (1984) ให้กล่าวว่า การบริหาร คือการด าเนินงานให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ โดยอาศัยปัจจัยทั้งหลายในการปฏิบัติงาน ซึ่งในการบริหารเวลาน้ันจ าเป็นต้องท าให้เกิด
กระบวนการท างานอย่างมีระบบ โดยใช้เวลาน้อยแต่ให้ผลคุ้มค่ามากที่สุด และจากการศึกษาของ
ติน  ปรัชญพฤธ์ิ และไกรยุทธ  ธารตยาคีนันท์ (2537, หน้า 16-19) พบว่า ปัจจัยที่ท าให้สูญเสียเวลา 
(time wasters) ได้แก่ การขาดการวางแผน การไม่จัดล าดับส าคัญของงานก่อนหลัง การเน้นกิจกรรม
มากกว่าเป้าหมาย รวมถึงการประชุมที่ยาวนานบ่อยครั้งมากเกินไป เป็นต้น  ดังนั้น การบริหารงาน
เวลาจึงจ าเป็นต้องวางแผนในการด าเนินกิจกรรมอย่างชัดเจน และเหมาะสมกับเง่ือนไขเวลาที่ก าหนด 
เพื่อให้การท างานให้เกิดประสิทธิผลได้อย่างสูงสุด 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า จิรเดช  หาธะนี (2544) ได้ท าการศึกษา
เรื่องการบริหารเวลาในการด าเนินงานตามมาตรฐานการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร โรงเรียน 
สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหาร
เวลาในการด าเนินงาน ตามมาตรฐานการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียน  และเพื่อศึกษา
เปรียบเทียบการบริหารเวลาระหว่างผู้บริหารโรงเรียนทั่วไปกับโรงเรียนดีเด่น ตามมาตรฐานการ
บริหารโรงเรียน 5 มาตรฐาน ได้แก่ (1) การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน (2) การ
สนับสนุนบุคลากรในการพัฒนา (3) การจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน (4) การ
ประสานความร่วมมือจากฝ่าย ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาโรงเรียน และ (5) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบ ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนจัดสรรเวลาในการด าเนินงานตามมาตรฐาน
การบริหารโรงเรียนมาตรฐานที่ 3 มากที่สุด และผู้บริหารโรงเรียนทั่วไปกับผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น 
บริหารเวลาในการ ด าเนินงานตามมาตรฐานทุกมาตรฐานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่ง
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งานวิจัยช้ินน้ีได้เสนอแนะว่า หากองค์การสามารถด าเนินการบริหารเวลาได้อย่างอย่างเหมาะสมกับ
ลักษณะงานแล้ว จะช่วยให้เกิดการพัฒนาในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สรุปได้ว่า การบริหารเวลา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการท างานน้ัน 
อบต. จ าเป็นต้องจัดสรรเวลาและใช้เวลาที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน ด้วยการให้ความส าคัญกับ
การวางแผน การจัดความส าคัญของงาน รวมถึงการพัฒนาวิธีการท างานเพื่อลดการสูญเสียเวลาใน
การท างาน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การถ่ายโอนภารกิจของ อบต. บรรลุผลส าเร็จตามที่ต้องการ  

3.3.4  นิยามทรัพยากรการบริหาร 
กล่าวได้ว่า ทรัพยากรการบริหาร หมายถึง การที่ อบต. ได้น าสิ่งที่เป็นทรัพยากร

การบริหาร ในที่น้ี ได้แก่ คน (man) เงิน (money) วัสดุสิ่งของ (material) การจัดการ (management) 
กระบวนการท างานหรือวิธีการปฏิบัติงาน (method) การตลาด  (market) และเวลา (time) มา
สนับสนุนการด าเนินงานเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนกระบวนการบริหาร ซึ่งน าไปสู่การบรรลุ
วัตถุประสงค์การถ่ายโอนภารกิจที ่อบต. ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.4  ภาวะผู้น า 
กล่าวได้ว่า ในการขับเคลื่อนภารกิจขององค์การให้ประสบผลส าเร็จได้น้ัน ผู้บริหาร

หรือผู้น าจ าเป็นต้องมีภาวะผู้น า เพื่อจูงใจให้สมาชิกขององค์การคล้อยตาม และปฏิบัติกิจกรรมให้
บรรลุเป้าหมายร่วมกัน ดังน้ัน ภาวะผู้น า คือสิ่งที่ผู้บริหารหรือผู้น าของทุกองค์การจ าเป็นจะต้องมี
เพื่อช่วยให้การด าเนินงานของ อบต. บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวคิดทางวิชาการ
ที่สอดคล้องกับการศึกษาดังน้ี 

3.4.1  ความหมายของภาวะผู้น า 
ติน ปรัชญพฤทธ์ิ (2543, หน้า 618) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้น าหมายถึงการที่บุคคลหน่ึง 

(ผู้น า) พยายามที่จะใช้ก าลังสมอง ก าลังกาย และก าลังใจ เพื่อจูงใจให้ผู้ตาม  ได้กระท าการอย่างใด
อย่างหน่ึง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของตน และเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม และการจูงใจน้ัน
จะต้องไม่เป็นการบังคับ ตลอดจนต้องได้รับความยินยอมจากผู้ตามด้วย 

Robert G. Tannenbaum & Others (1995, p. 24) ได้สรุปแนวความคิดเกี่ยวกับภาวะ
ผู้น าไว้ว่า ผู้น า คือ บุคคลใดบุคคลหน่ึงในบุคคลหลายคนที่มีอ านาจ มีอิทธิพล หรือมีความสามารถ
ในการจูงใจคนให้ปฏิบัติตามความคิดเห็น ความต้องการ หรือค าสั่งของเขาได้  ดังน้ัน ผู้น าจึงมี
อิทธิพลเหนือการปฏิบัติการหรือพฤติกรรมของคนอื่น 

Gary A .Yukl (1994, p. 47) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้น า คือ กระบวนการที่มีอิทธิพลต่อ
ผู้ตาม วัตถุประสงค์ของกลุ่มหรือองค์การ กิจกรรมขององค์การ แรงจูงใจของผู้ตามที่จะให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ การรักษาความประสานสัมพันธ์และการท างานเป็นทีม 
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จากความหมายดังกล่าวเห็นได้ว่า ภาวะผู้น าเป็นกระบวนการที่ผู้น าใช้อิทธิพล 
และอ านาจของตนต่อบุคคลอื่นในการกระตุ้นช้ีน า การให้ค าปรึกษา การสั่งการ ตลอดจนการจัดหา
ปัจจัยที่จ าเป็น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ขององค์การ
อย่างมีประสิทธิภาพน่ันเอง 

3.4.2  บทบาทของภาวะผู้น า 
การบริหารงานในปัจจุบันมีความสลับซับซ้อน เพราะมีภารกิจหลาย ๆ อย่างที่

จะต้องปฏิบัติไปพร้อม ๆ กัน ดังน้ัน ผู้บริหารจ าเป็นต้องแสดงความเป็นผู้น าในบทบาทต่าง ๆ ได้
อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ในช่วงเวลาเดียวกัน ดังที่ Knezevich (อ้างถึงใน 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540, หน้า 62) ได้เสนอบทบาทในการบริหารงานไว้ดังน้ี 

1)  บทบาทเป็นผู้ก าหนดทิศทางการปฏิบัติงาน (direction setter) ผู้บริหาร
จะต้องช่วยให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมายได้ ดังน้ันจึงจ าเป็นต้องมีความสามารถในการช้ีแจงท าความ
เข้าใจเขียนวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จะต้องมีความรู้และทักษะในระบบการจัดสรรงบประมาณ
แบบโครงการ (PPBS) และการบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค์และผลงาน (MBO/R) 

2)  บทบาทเป็นผู้กระตุ้นความเป็นผู้น า (leader-catalyst) ผู้บริหารจ าเป็นจะต้อง
มีความสามารถในการจูงใจ กระตุ้น และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การมีทักษะใน
กระบวนการกลุ่ม 

3)  บทบาทเป็นนักวางแผน (planner) ผู้บริหารจะต้องมีความสามารถในการ
คาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต เตรียมบุคลากรให้พร้อมในการรับมือกับสิ่ งใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้น 
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการวางแผน 

4)  บทบาทเป็นผู้ตัดสินใจ (decision maker) ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับทฤษฎีต่าง ๆ ของการตัดสินใจ และมีความสามารถในการตัดสินใจ 

5)  บทบาทเป็นผู้จัดองค์การ (organizer) ผู้บริหารจ าเป็นต้องออกแบบขยาย
งาน และก าหนดโครงสร้างขององค์การขึ้นใหม่ ดังน้ันจึงจ าเป็นจะต้องเข้าใจพลวัตขององค์การและ
พฤติกรรมขององค์การด้วย 

6)  บทบาทเป็นผู้เปลี่ยนแปลง (change manager) ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้น า 
การเปลี่ยนแปลงมาสู่สถาบัน เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพของสถาบัน รู้ว่าจะเปลี่ยนอะไร เปลี่ยนอย่างไร
และควรจะเปลี่ยนในสถานการณ์ใด 

7)  บทบาทเป็นผู้ประสานงาน (coordinator) ผู้บริหารจะต้องมีความเข้าใจถึง
รูปแบบการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ เข้าใจเครือข่ายของการสื่อสาร รู้จักวิธีนิเทศงานที่พึงปรารถนา 
เข้าใจระบบการรายงานที่ดี จึงจะสามารถประสานกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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8)  บทบาทเป็นผู้สื่อสาร (communicator) ผู้บริหารจะต้องมีความสามารถใน
การสื่อสาร ทั้งทักษะการพูดและการเขียน รู้จักใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อการสื่อสาร และควรมีความสามารถ
ในการประชาสัมพันธ์ 

9)  บทบาทเป็นผู้แก้ไขความขัดแย้ง (conflict manager) เน่ืองด้วยความขัดแย้ง
เป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ ผู้บริหารจะต้องเข้าใจสาเหตุของความขัดแย้ง และจะต้องมี
ความสามารถในการต่อรอง ไกล่เกลี่ย จัดการกับความขัดแย้ง และแก้ปัญหาความขัดแย้ง  

10)  บทบาทเป็นผู้แก้ปัญหา (problems manager) เน่ืองจากปัญหาทั้งหลายน้ัน
ไม่จ าเป็นจะต้องลงเอยด้วยความขัดแย้ง ปัญหาจึงมีความหมายกว้างกว่าความขัดแย้ง ผู้น าจะต้องมี
ความสามารถในการวินิจฉัยปัญหา แก้ปัญหา 

11)  บทบาทเป็นผู้จัดระบบ (systems manager) ผู้บริหารจ าเป็นที่จะต้องมี
ความสามารถในการวิเคราะห์ระบบและกระบวนการที่เกี่ ยวข้อง จะต้องเข้าใจในการน าทฤษฎี
ทางการบริหารไปใช้ประโยชน์ 

12)  บทบาทเป็นสอนงาน (instructional manager) ผู้บริหารจะต้องมีความ
เข้าใจในระบบการเรียนรู้ การเจริญและพัฒนาของมนุษย์ รวมถึงต้องเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อ
น ามาช่วยในการพัฒนาศักยภาพของบุคคล 

13)  บทบาทเป็นผู้บริหารบุคคล (personnel manager) ผู้บริหารจะต้องมี
ความสามารถในเทคนิคของการเป็นผู้น า การเจรจาต่อรอง การประเมินผลงาน และการปฏิบัติงาน
ของบุคคล 

14)  บทบาทเป็นผู้บริหารทรัพยากร (resource manager) ผู้บริหารจะต้องมี
ความสามารถในการเงินและงบประมาณ สามารถในการบริหารวัสดุ ครุภัณฑ์ การก่อสร้าง การ
บ ารุงรักษา ตลอดจนหาการสนับสนุนจากภายนอก 

15)  บทบาทเป็นผู้ประเมินผล (appraiser) ผู้บริหารจะต้องมีความสามารถใน
การประเมินความต้องการ การประเมินระบบ วิธีการทางสถิติ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

16)  บทบาทเป็นนักประชาสัมพันธ์ (public relator) ผู้บริหารจะต้องมีทักษะใน
การสื่อความหมาย รู้จักวิธีสร้างภาพพจน์ที่ดี รู้จักพลวัตของกลุ่ม รู้จักและเข้าใจการเผยแพร่ข่าวสาร
ด้วยสื่อและวิธีการต่าง ๆ 

17)  บทบาทเป็นประธานในพิธีการ (ceremonial head) ถือเป็นบทบาทที่จ าเป็น
ยิ่งอย่างหน่ึงของผู้บริหาร ซึ่งจ าเป็นจะต้องใช้ความสามารถในบทบาทต่าง ๆ ที่กล่าวมาเพื่อแสดง
บทบาทน้ี 
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Thomas J. Sergiovanni (1982, p. 332) ได้เสนอยุทธวิธีและยุทธศาสตร์ส าหรับ
ผู้น าที่มีคุณภาพเป็นหลัก 10 ประการที่เรียกว่า The 10 - p Model of Quality Leadership โดยกล่าว
ผู้น าที่มีคุณภาพจะต้องมีลักษณะดังน้ี คือ 

1)  ความจ าเป็นพื้นฐาน (prerequisites) คือ ทักษะที่จ าเป็นของผู้น าที่จะพัฒนา
และคงความสามารถของการเป็นผู้น า ซึ่งทักษะเหล่าน้ีมีกล่าวไว้ในทฤษฎีผู้น ามากมาย เช่น ทักษะ
ในการแก้ข้อขัดแย้ง รูปแบบการตัดสินใจ การบริหารงานเป็นทีมและกระบวนการกลุ่ม ฯลฯ 

2)  การมองการณ์ไกล (perspective) เป็นความสามารถของผู้น าที่จะสามารถ
มองเห็นความแตกต่างระหว่างยุทธวิธีและยุทธศาสตร์และเข้าใจที่จะน ามาสัมพันธ์กันได้อย่างดี 

3)  มีหลักการ (principle) ผู้บริหารจ าเป็นที่จะต้องมีแนวคิด หรือหลักการใน
การปฏิบัติงาน เพื่อก่อให้เกิดความชัดเจนและสามารถอธิบายความเป็นเหตุเป็นผลในการท างานได้ 

4)  หลักในการท างาน (platform) เป็นการน าเอาหลักการในข้อข้างต้นไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน และวางเกณฑ์หรือมาตรฐานในการท างาน หลังจากที่ท าการตัดสินใจแล้ว 

5)  หลักการปกครอง (politics) คือ ความสามารถในการใช้อิทธิพลต่อบุคคล
เพื่อช่วยให้งานบรรลุเป้าหมาย  

6)  ความมุ่งประสงค ์(purposing) ผู้น าที่ดีเวลาปฏิบัติงานน้ัน ควรตั้งจุดมุ่งหมาย
ในการท างาน เพราะความมุ่งหมายจะช่วยแสดงให้เห็นถึงทิศทางในการท างาน และรวมถึงวิธีการ 
ที่เหมาะสม 

7)  การวางแผน (planning) เป็นการเช่ือมโยงความมุ่งหมายและโครงการ
ปฏิบัติงานระยะยาวให้ปรากฏเป็นรูปธรรม ดังน้ัน การวางแผนเป็นสิ่งจ าเป็นที่ช่วยให้โครงสร้างใน
ภาพรวมของงานออกมาในรูปของการน าไปปฏิบัติที่ชัดเจน 

8)  ความยืนหยัด (persisting) ผู้น าที่ดีควรจะมีความยืนหยัดต่อหลักการที่ส าคัญ
ที่ได้ก าหนดไว้เป็นเป้าประสงค์และผลผลิต ผู้น าจะต้องเข้าใจถึงคุณค่าที่พึงจะได้รับด้วย 

9)  การบริหารคน (people) เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า ถ้าการท างาน
ประกอบด้วยความปรารถนาดีจากบุคคลอื่นในหน่วยงานแล้ว จะช่วยจูงใจให้การท างานสามารถ
ประสบผลส าเร็จได้ในระดับสูง 

10)  ความรักองค์การ (patriotism) ผู้น าจะต้องค านึงถึงเสมอว่า มีวิธีการใดบ้าง
ที่สามารถช่วยให้สมาชิกขององค์การเกิดความรู้สึกผูกพัน และแสดงออกถึงความรักองค์การได้
อย่างซื่อสัตย์ 

 
 



 72 

3.4.3  พฤติกรรมผู้น า 
Robert R. Blake & Jane S. Mouton (1964, p.157) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมผู้น า

โดยการสร้างเป็นตารางสองมิติ โดยก าหนดให้แกนตั้งแสดงถึงพฤติกรรมผู้น าที่มุ่งคน และแกนนอน
แสดงถึงพฤติกรรมผู้น าที่มุ่งผลผลิต โดยเรียกช่ือว่า ตาข่ายภาวะผู้น า (leadership grid) หรือ ตาข่าย
การบริหาร (Managerial Grid) ดังภาพต่อไปน้ี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 7 ตาข่ายภาวะผู้น า (ที่มา : Robert R. Blake and Jane S.Mouton, Managing Inter group 
Conflict in Industry. Houston: Gulf Publishing Co., 1964, p. 157) 
 

ผลการศึกษาได้แบ่งภาวะผู้น าออกเป็น 5 แบบ 
1) ผู้น าแบบย่ าแย่  (impoverished 1,1) เป็นผู้น าที่มีความพยายามในการ

ปฏิบัติงานให้ส าเร็จและมีความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชาน้อยไม่สนใจทั้งคนและไม่หวังผลของ
งาน ท างานประจ าไปเรื่อยๆ เป็นผู้น าที่มีประสิทธิผลน้อยที่สุดและเมื่อเผชิญกับความขัดแย้งจะ
พยายามหลีกเลี่ยง 

2)  ผู้น าแบบมุ่งแข่งขัน (task oriented 9,1) เป็นผู้น าที่มุ่งแต่งานมีความสัมพันธ์
กับผู้ใต้บั งคับบัญชาน้อยมาก มีการควบคุมงานอย่างใกล้ชิด ไม่สนใจความต้องการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ชอบใช้อ านาจและการสั่งการ เมื่อเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งมักใช้อ านาจหน้าที่
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ในการจัดการ ผู้น าประเภทน้ีจึงไม่ชอบวิธีการท างานเป็นทีมเน่ืองจากกลัวว่าผู้ใต้บังคับบัญชาจะ
รวมตัวกันเพื่อต่อต้านตนเอง 

3)  ผู้น าแบบชุมนุมสังสรรค์ (country club 1,9) เป็นผู้น าแบบที่ให้ความสนใจ
กับความต้องการของคนอย่างมากเพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีกับผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งจะน าไปสู่
บรรยากาศที่ราบรื่นเป็นกันเองแต่จะให้ความสนใจต่องานค่อนข้างน้อยมากมักหลีกเลี่ ยงความ
ขัดแย้งจึงมักท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความพอใจ เมื่อต้องเผชิญกับความขัดแย้งจะพยายามกลบ
เกลื่อนให้ความขัดแย้งน้ันเงียบหายไปมักเอาใจผู้อื่นจนกระทั่งต้องท าตามความคิดเห็นของผู้อื่น 

4)  ผู้น าแบบทางสายกลาง (middle of the road 5,5) เป็นผู้น าที่รักษาความ
สมดุลระหว่างงานที่ต้องท าให้ส าเร็จกับขวัญก าลังใจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในระดับที่พึงพอใจ 
ดังน้ัน การบริหารงานเป็นลักษณะของการเอาตัวรอดโดยไม่คาดหวังผลงาน ไว้สูงมากนักและใน
ขณะเดียวกันก็มีความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชาแบบธรรมดา ผู้น าประเภทน้ีไม่ต้องการให้ เกิด
การเปลี่ยนแปลง และเมื่อเผชิญความขัดแย้งมักใช้การประนีประนอมเพื่อไกล่เกลี่ยปัญหาที่เกิดขึ้น 

5)  ผู้น าแบบท างานเป็นทีม (team 9,9) เป็นผู้น าที่มีความรับผิดชอบสูงมุ่งทั้ง
ผลงานและความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใต้บังคับบัญชามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการปฏิบัติงาน
พร้อม ๆ กับการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ให้ความส าคัญต่อการท างานเป็นหมู่คณะ เมื่อต้อง
เผชิญปัญหา ความขัดแย้งจะใช้การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลภายใต้ข้อมูลที่พยายามเสาะแสวงหามา
อย่างละเอียดจะเห็นได้ว่า พฤติกรรมผู้น าแบบท างานเป็นทีมเป็นแบบที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพมาก
ที่สุด แต่ก็เป็นสิ่งที่ท า ได้ยากมากที่สุดเช่นกัน เน่ืองจากจะต้องค านึงถึงทั้งงานและความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลไปพร้อมๆ กัน 

พฤติกรรมผู้น าตามแนวคิดของ Jacob W. Getzels & Eugene G. Guba (1957, p. 64) 
ซึ่งได้กล่าวไว้ในทฤษฎีกระบวนการ ทางสังคม (social process theory) ว่าการบริหารงานถือว่าเป็น
ระบบสังคมหน่ึง ซึ่งประกอบด้วย 2 มิติ คือ สถาบันมิติ (nomothetic dimension) และบุคลามิติ 
(idiographic dimension) สถาบันมิติจะประกอบด้วย สถาบันซึ่งแต่ละสถาบันจะก าหนดบทบาท
ของตนเองไว้ตามลักษณะและประเภทของสถาบัน นอกจากน้ีจะก าหนดความคาดหวังของสถาบัน
เอาไว้ตามความมุ่งหมายของสถาบัน ส าหรับในบุคลามิติจะประกอบด้วยตัวบุคคลซึ่งต่างก็มี
บุคลิกภาพของตนเอง และมีความต้องการส่วนตัวที่แตกต่างกันออกไป ทฤษฎีดังกล่าวได้แบ่งผู้น า
ออกเป็น 3 แบบตามลักษณะของพฤติกรรมผู้น าที่ได้แสดงออกในการบริหารองค์การ ดังน้ี 
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1)  ผู้น าแบบเน้นสถาบัน (nomothetic leadership style) ผู้น าแบบน้ียึดหลัก
ส าคัญ คือการเน้นบทบาทและความคาดหวังของสถาบัน เครื่องมือที่ใช้คือ กฎหมาย อ านาจและ
ระเบียบข้อบังคับของสถาบัน บุคลากรมีหน้าที่ปฏิบัติตามบทบาทที่สถาบันก าหนดโดยเคร่งครัด 

2)  ผู้น าแบบเน้นบุคคล (idiographic leadership style) ผู้น าแบบน้ีเน้นมิติบุคคล 
ยึดถือบุคลิกภาพและความต้องการของบุคคลเป็นหลักพยายามตอบสนองความต้องการของบุคคล  

3)  ผู้น าแบบผสมผสาน (transactional leadership style) ผู้น าแบบน้ี ยึดทั้ง 2 มิติ
โดยเน้นทั้งสถาบันมิติและบุคลามิติพยายามเน้นความสมดุลไม่เคร่งครัดหรือหย่อนเกินไป  ซึ่งใน
บางขณะอาจเน้นในบางมิติมากเป็นพิเศษทั้งน้ีขึ้นอยู่กับสถานการณ์  

จากแนวคิดดังกล่าวจะเห็นได้ว่าผู้น าที่มีพฤติกรรมมุ่งเน้นสถาบันเป็นหลักและ
เน้นบุคคลเป็นหลักต่างก็มีความประสงค์ที่จะด าเนินงานให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายขององค์การ โดย
ผู้น าที่เน้นสถาบันจะยึดถือหลักการที่ว่า การด าเนินกิจกรรมขององค์การที่จะประสบความส าเร็จน้ัน
ต้องอาศัยระเบียบ กฎเกณฑ์และข้อบังคับ ในขณะที่ผู้น าที่มีพฤติกรรมมุ่ งเน้นบุคคลจะพยายามใช้
การจูงใจและการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อเอื้ออ านวยให้บุคลากรมีความพึงพอใจในการท างาน
ให้กับองค์การ ส่วนผู้น าที่ใช้การผสมผสานเห็นว่า ในการบริหารองค์การให้ประสบความส าเร็จ
จะต้องเลือกใช้วิธีการบริหารที่เน้นทั้งสองมิติไปพร้อม ๆ กันคือทั้งสถาบันและบุคคล 

พฤติกรรมผู้น าตามแนวคิดของ William J. Reddin (1970, p. 112) ที่ได้ท าการศึกษา
วิเคราะห์  โดยอาศัยผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ มหาวิทยาลัยมิชิแกน และ
มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ซึ่งเน้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพฤติกรรมผู้น าใน 2 มิติ ได้แก่ มุ่งงาน และ
มุ่งสัมพันธ์ โดย William J. Reddin ได้เพิ่มมิติมุ่งประสิทธิผลเข้าไปอีกหน่ึงมิติท าให้ได้พฤติกรรม
ผู้น าที่มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยเรียกว่าทฤษฎี 3 มิติ ประกอบด้วย 

1)  มิติมุ่งงาน (task oriented) หมายถึง พฤติกรรมผู้น าที่มุ่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ได้ เข้ าใจในการด าเ นินงานตามแนวนโยบายการติดต่อสื่อสารการประสานงานเพื่อให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานได้ผลและส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

2)  มิติมุ่งสัมพันธ์ (relation oriented) หมายถึง พฤติกรรมผู้น าที่แสดงถึงความ
เป็นมิตรมีความไว้วางใจ เช่ือใจ สนิทสนมกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน 

3)  มิติมุ่งผลิตผล (effectiveness) หมายถึง พฤติกรรมผู้น าที่ได้มุ่งเน้นให้การ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และผู้ร่วมงานพอใจ  
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ภาพที่ 8 ผู้น าสามมิติ (ที่มา : William J. Reddin,Managerial Effectiveness (New York : McGraw-
Hill,1970, p. 114) 

แบบผู้บุกงำน 

(Benevolent 

Autocrat) 

 

 

แบบผู้น่ำทีม 

(Executive) 

 

แบบผู้คุมกฎ 

(Bureaucrat) 

แบบผู้สอนแนะ 

(Developer) 

 

 

แบบมุ่งงำน 

(Dedicated Style) 

 

แบบผสมผสำน 

(Integrated Style) 

 

แบบเอำเกณฑ์ 

(Separated Style) 

 

 

แบบมิตรสัมพันธ์   

(Related Style) 

Relation 

Orientation 

(RO) 

สูง 

ต ่ำ สูง Task Orientation (TO) 

แบบผู้คุมงำน 

(Autocrat) 

 

แบบผู้ยอมควำม 

(Compromiser) 

 

แบบผู้ทนท่ำ 

(Deserter) 

แบบผู้เอำใจ 

(Missionary) 

 

ประสิทธิภำพสูง 

(More Effective) 

ประสิทธิภำพต ่ำ 

(Low Effective) 
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เห็นได้ว่าพฤติกรรมผู้น าตามแนวคิดของ  William J. Reddin เน้นยึดสถานการณ์
เป็นหลัก ถ้าสถานการณ์เหมาะสม พฤติกรรมผู้น าก็จะมีประสิทธิผลมาก และถ้าหากสถานการณ์ 
ไม่เหมาะสม พฤติกรรมผู้น าก็จะมีประสิทธิผลน้อยตามไปด้วย ทฤษฎีน้ีแบ่งผู้น าออกเป็น 8 แบบ 
ซึ่งเป็นแบบที่มีประสิทธิผลสูง 4 แบบ ได้แก่ แบบผู้คุมกฎ (bureaucrat) แบบนักพัฒนา (developer) 
แบบผู้บุกงาน (benevolent autocrat) แบบนักบริหาร (executive) และแบบที่มีประสิทธิผลต่ า 4 
ได้แก่ แบบผู้ทนท า (deserter) แบบนักบุญ (missionary) แบบเผด็จการ (autocrat) แบบผู้ประนีประนอม 
(compromiser)  

Rensis Likert (1961, p. 5-25) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับแบบของความเป็นผู้น าโดย
ได้ศึกษาผู้น าในกิจการอุตสาหกรรม บริษัทประกันภัยและหน่วยงานของรัฐบาล หลังจากที่ได้มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้มาแล้ว ได้แบ่งผู้น าออกเป็น 2 แบบ คือ  

1)  ผู้น าที่ให้ความส าคัญกับคนเป็นหลัก (employee centered) ผู้น าแบบน้ีจะให้
ความสนใจในปัญหาของผู้ร่วมงานและการสร้างกลุ่มงานที่มีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายการ
ปฏิบัติงานสูง สามารถที่จะท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจถึงเป้าหมายได้อย่างชัดเจน และให้ทุกคนมี
เสรีภาพในการท างาน  

2)  ผู้น าที่ให้ความส าคัญกับงานเป็นหลัก ( job-centered) ผู้น าแบบน้ีจะมีการ
ควบคุมผู้ร่วมงานอย่างใกล้ชิดใช้สิ่งจูงใจต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มผลผลิต  และการก าหนด
อัตราของผลผลิตด้วยการใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น การศึกษาในเรื่องของเวลาที่ใช้ในการท างาน เป็นต้น 

ผลการวิจัยยังพบต่อไปอีกว่าหัวหน้างานที่มีผลผลิตสูงจะอธิบายให้คนงานเข้าใจ
อย่างชัดเจนว่าอะไรคือวัตถุประสงค์  และอะไรที่จ าเป็นต้องท าให้ส าเร็จ แล้วให้อิสระในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งพบว่า การควบคุมการท างานอย่างหลวม ๆ จะท าให้เกิดผลผลิตในระดับสูง
มากกว่าการควบคุมอย่างเข้มงวด นอกจากน้ี Rensis Likert ยังได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลผลิต 
(productivity) อันเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารกับพนักงานปฏิบัติการ เพื่อหารูปแบบ
และพฤติกรรมการบริหารที่มีประสิทธิภาพ โดยได้เสนอระบบการบริหาร 4 ระบบ ซึ่งในแต่ละ
ระบบช้ีให้เห็นความแตกต่างของพฤติกรรมการบริหารดังน้ี 

ระบบที่ 1 อ านาจเผด็จการ (system l : exploitative authoritative) การบริหาร
แบบน้ี ผู้บริหารจะเช่ือมั่นในความคิดเห็นของตนเองสูงให้ความไว้วางใจต่อผู้ร่วมงานน้อย ซึ่งการ
ตัดสินใจจะมาจากผู้บริหารระดับสูงเท่าน้ัน การติดต่อสื่อสารจะส่งจากเบื้องบนลงมา การจูงใจให้
ท างานจะบีบบังคับหรือสร้างระเบียบกฎเกณฑ์ขึ้นให้เกิดความเกรงกลัว ความสัมพันธ์โดยส่วนตัว
จะมีน้อยและลักษณะการท างานมักจะท าตามความสามารถส่วนบุคคลเป็นรายคน เป้าหมายของงาน
ต่างๆ จะออกมาในลักษณะค าสั่งจากผู้บริหารระดับสูงขององค์การเท่าน้ัน 
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ระบบที่ 2 เผด็จการแบบมีศิลป์ (system 2 : benevalent authoritative) การ
บริหารแบบน้ี ผู้บริหารจะแสดงออกมาถึงท่าทีที่ไว้วางใจต่อผู้ร่วมงาน มีวิธีการจูงใจผู้ร่วมงานโดย
ให้รางวัล แต่บางครั้งก็มีการบังคับ ยอมให้การสื่อสารจากผู้ร่วมงานไปสู่ผู้บริหารบ้าง บรรยากาศ
อาจจะดูเหมือนผู้บริหารขอความคิดและยอมรับความคิดเห็นจากผู้ร่วมงาน แต่จริงๆ แล้ว นโยบาย
และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ขององค์การจะถูกก าหนดโดยผู้บริหารเท่าน้ัน ซึ่งผู้บริหารอาจให้ผู้ร่วมงาน
ตัดสินใจได้ในระดับหน่ึง แต่ทั้งน้ีต้องสอดคล้องกับนโยบายที่ผู้บริหารได้วางไว้ 

ระบบที่ 3 การปรึกษาหารือ (system 3 : consultative) การบริหารแบบน้ี 
ผู้บริหารจะยอมรับความสามารถของผู้ร่วมงานมากไว้วางใจ และยอมให้ผู้ร่วมงานมีส่วนในการ
ตัดสินใจโดยการขอค าปรึกษาหารือหรือข้อเสนอแนะเพื่อประกอบเป็นแนวทาง มีการจูงใจใช้การ
ให้รางวัลเป็นส่วนใหญ่ การติดต่อสื่อสารเป็นแบบสองทางโดยสมบูรณ์ ผู้บริหารจะเป็นฝ่ายวาง
นโยบายขององค์การอย่างกว้าง ๆ เพื่อเป็นแนวในการท างาน ความสัมพันธ์ส่วนตัวจะใกล้ชิดสนิท
สนมกันได้ทั้งผู้บริหารและผู้ร่วมงานแต่การตัดสินใจในเรื่องส าคัญยังคงเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหาร 

ระบบที่ 4 แบบมีส่วนร่วม (system 4 : participative group) การบริหารแบบน้ี
ผู้บริหารมีความเช่ือมั่นและไว้วางใจในตัวผู้ร่วมงานมากมีการกระจายการตัดสินใจสั่งการไปทั้ง
องค์การ การติดต่อสื่อสาร นอกจากจะเป็น 2 ทางแล้ว ยังมีการติดต่อสื่อสารระหว่างเพื่อนร่วมงาน
ด้วยการจูงใจมักอยู่ที่เป้าหมายและการพัฒนาองค์การความสัมพันธ์โดยส่วนตัวเป็นไปอย่างฉันท์
มิตร ระหว่างผู้บริหารและผู้ร่วมงาน โดยทุกฝ่ายต่างมุ่งที่จะสนับสนุนความพยายามที่จะให้
เป้าหมายขององค์การสัมฤทธ์ิผลตามที่วาง 

Rensis Likert ยังท าการค้นคว้าวิจัยและสร้างทฤษฎีระหว่างระเบียบวิธีการขึ้นใหม่ 
โดยศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้บรหิารกับระบบองค์การที่มีประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าในระยะแรกจะเป็น
การด าเนินการเฉพาะในองค์การธุรกิจก็ตามแต่ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ประโยชน์กับองค์การ
ประเภทอื่น และได้สร้างระบบการบริหารองค์การตามลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา 
(ผู้บริหาร) และผู้ใต้บังคับบัญชา (ผู้ร่วมงาน) ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานคุณลักษณะการบริหาร 8 ประการ คือ 

1)  ภาวะผู้น า (leadership) หมายถึง พฤติกรรมเป็นผู้น าของผู้บริหารว่าเป็นไป
ในทางส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์การมากน้อยเพียงใด 

2)  การจูงใจ (motivation) คือ ลักษณะการใช้สิ่งจูงใจหรือ วิธีการกระตุ้นแบบ
ต่าง ๆ 

3)  การสื่อสาร (communication) หมายถึง การติดต่อเพื่อให้บรรลุผลส าเรจ็ตาม
จุดมุ่งหมายขององค์การ 
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4)  การปฏิสัมพันธ์ (interaction) หมายถึง ความสัมพันธ์และการร่วมมือร่วมใจ
ปฏิบัติงานของบุคคลในองค์การ 

5)  การตัดสินใจ (decision making) หมายถึง ระดับของการตัดสินใจภายใน
องค์การ ผู้บริหารควรรวมอ านาจในการตัดสินใจ หรือกระจายอ านาจในการตัดสินใจไปสู่บุคคลอื่น
ในระดับต่าง ๆ กัน 

6)  การก าหนดเป้าหมาย (goal setting) หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคคลใน
องค์การได้มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานหรือเป้าหมายขององค์การ  

7)  การควบคุมบังคับบัญชา (control) หมายถึง ระดับอ านาจหน้าที่ในองค์การ
ซึ่งผู้บริหารควบคุม ตรวจตราการปฏิบัติงานในหน้าที่มากน้อยเพียงใด 

8)  เป้าหมายของผลการปฏิบัติงานและการฝึกอบรม (performance goals and 
training) หมายถึง ระดับเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้บริหารต้องการให้องค์การบรรลุผลส าเร็จ 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น า จะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงแนวคิด
มาโดยตลอด จากยุคทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงคุณลักษณะ ที่อาศัยปัจจัยส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อม
เป็นส าคัญ มาสู่ยุคความเช่ือทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม ที่มุ่งงานและมุ่งคนเป็นส าคัญ และเข้าสู่
ยุคความเช่ือในทฤษฎีภาวะผู้น าตามสถานการณ์ ที่เลือกใช้แบบภาวะผู้น าตามสถานการณ์ โดยเน้น
การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม และมาถึงสู่ยุคปัจจุบันคือทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงบูรณาการ ที่เน้นเรื่อง
ความมีวิสัยทัศน์ มุ่งการเปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งใหม่  ๆ โดยอาศัยทั้งคุณลักษณะ พฤติกรรม และ
สถานการณ์ มาบูรณาการและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทในองค์กรของตนเอง  จึงอาจกล่าว
ได้ว่า ผู้น าที่สามารถบริหารผลงานให้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพน้ัน จ าเป็นต้องปรับตัวให้
เข้ากับสถานการณ์ที่ผันผวนได้เป็นอย่างดี  

John C. Maxwell (2005) ได้กล่าวถึง กลยุทธ์สู่ความส าเร็จที่แท้จริงขององค์การว่า 
จะต้องอาศัยองค์ประกอบหลัก 4 ประการ คือ (1) relationships  คือ สัมพันธภาพ เป็นทักษะส าคัญ
สูงสุดที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ ด้วยความสามารถในการเข้าถึงและได้รับความไว้วางใจจากผู้อื่น การ
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น เพื่อลดความขัดแย้ง เพราะความสัมพันธ์ที่มีกับคนรอบข้างน้ัน 
สามารถสร้างหรือท าลายคุณก็ได้ (2) equipping  คือ แรงหนุน เป็นการเสริมสร้างศักยภาพของผู้อื่น 
เพราะระดับของความส าเร็จน้ัน ขึ้นอยู่กับบุคคลที่ใกล้ชิดกับเรามากที่สุด นอกจากน้ี สิ่งหน่ึงที่จะ
ช่วยให้เราบรรลุความฝันอันยิ่งใหญ่ได้ก็คือ ทีมงาน (3) attitude  คือ ทัศนคติ เป็นการเสริมสร้าง
ทัศนคติที่ดีที่จะมีผลต่อทัศนคติของบุคคลรอบข้าง ซึ่งชีวิตจะรุ่งเรืองเพียงใดน้ัน ขึ้นอยู่ กับทัศนคติ
ในตัว ไม่ใช่เพราะความสามารถที่ติดตัวมาแต่ก าเนิดเพียงอย่างเดียว และ (4) leadership  คือ ความเป็น
ผู้น า เป็นการก าหนดเส้นทางความส าเร็จอันจะน าไปสู่การเป็นสุดยอดผู้น าต่อไป เพราะความ
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รุ่งโรจน์หรือความล้มเหลวน้ัน ขึ้นอยู่กับผู้น า หากต้องการเปิดประตูสู่ประสิทธิภาพส่วนบุคคล 
หนทางเดียวที่จะท าได้ก็คือ ต้องเพิ่มทักษะความเป็นผู้น า ทั้งน้ี คุณสมบัติแห่งการเป็นผู้น าน้ันเป็น
เรื่องที่ต้องอาศัยการฝึกฝน และจะต้องสร้างทุกวัน ไม่ใช่สร้างได้ส าเร็จในวันเดียว โดยความเป็น
ผู้น าจะมาจากการสั่งสมทักษะต่างๆ ซึ่งสามารถเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นได้  ทั้งน้ี คุณสมบัติแห่ง
การเป็นผู้น าที่ Maxwell กล่าวถึงเด่น ๆ ได้แก่ การมีวิสัยทัศน์มองไปถึงอนาคต และเห็นจุดมุ่งหมาย
อย่างชัดเจน, มีความใฝ่รู้เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ, 
ความมีวินัยในตนเอง, มีความมั่นคงในหลักการ และไม่หว่ันไหวต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น, กล้า
รับผิดชอบต่อผลที่เกิดจากการตัดสินใจ, ความมีมนุษยสัมพันธ์ทีด่ีและมีน้ าใจต่อผู้อื่น, มีทัศนคติที่ดี
ในการท างานมีความมุ่งมั่นในการท างาน รวมถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นต้น  

นอกจากน้ีผลการวิจัยของเบนนิสและนานัส (Bennis & Nanus, 1985) ทีไ่ด้ใช้เวลา 
5 ปี ในการศึกษาและวิจัยผู้น าจ านวน 90 คน จากองค์การธุรกิจ 60 คน และองค์การของรัฐ 30 คน 
พบว่า ผู้มิได้มีลักษณะเฉพาะที่พิเศษแต่ประการใด ไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพและพฤติกรรมทั่ว ๆไป 
อย่างไรก็ตาม มีบางสิ่งที่บ่งช้ีชัดเจนว่า อะไรเป็นปัจจัยที่ช่วยท าให้น าการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ คือ (1) พัฒนาวิสัยทัศน์ (developing vision) ผู้น าต้องมีวิสัยทัศน์และเห็นงานที่จะท า
อย่างชัดเจน และต้องเป็นผู้รวบรวมพลังของสมาชิกเพื่อทุ่มเทแรงกายแรงใจท าให้ความฝันน้ันเป็น
จริง ภารกิจหลักที่ส าคัญ คือ การสร้างแรงดลใจให้ผู้ปฏิบัติงาน โดยท าให้รู้ว่างานของเขามี
ความหมายต่อองค์การเหมาะสมกับเวลาและผู้ปฏิบัติงานในองค์การน้ัน (2) พัฒนาความผูกพันและ
ศรัทธา (developing commitment and trust) ผู้น าต้องสามารถสื่อสารกับสมาชิกสร้างวัฒนธรรม
องค์การ สร้างแรงบันดาลใจ สร้างการยอมรับและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานต่างๆ  ด้วยความเต็ม
ใจและผูกพัน (3) สนับสนุนการเรียนรู้องค์การ (facilitating organiza tional learning) ผู้น าต้องสร้าง
การเรียนรู้ระหว่างสมาชิกและองค์การ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่ต้องมีการด าเนินการในองค์การ  

ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับที่ Peter M. Senge (1990, p68) ได้กล่าวไว้ว่า 
ผู้น าต้องสามารถประมวล  ”ความคิด” และ “ความรู้สึก” อย่างเป็นระบบ โดยน าเหตุผล
นานาประการและความหยั่งรู้มาประมวลเข้าด้วยกันอันเป็นที่มาของ  “วิสัยทัศน์” ดังน้ัน ผู้น าแห่ง
อนาคตจึงต้องเป็นผู้ที่สามารถใช้ “ความคิด” และ “ความรู้สึก” อย่างสมดุล และสรุปได้ว่าผู้น าใน
อนาคตจึงต้องเป็นผู้น าที่สามารถคิดในเชิงกลยุทธ์ได้เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น  

เห็นได้ว่า แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น าของ Maxwell, Bennis & Nanus และ Senge 
มีความสอดคล้องกันในเรื่องที่ว่า คุณลักษณะของผู้น าที่สามารถน าพาองค์การให้บรรลุเป้าหมายได้
ในสภาวะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือ ผู้น าที่มีวิธีคิดในลักษณะเชิงกลยุทธ์ ดังน้ัน แนวคิดภาวะผู้น า
เชิงกลยุทธ์ (strategic leadership) จึงเป็นแนวคิดที่อธิบายถึงกระบวนการก าหนดทิศทางขององค์กร 
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โดยก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การ ซึ่งผู้น าตามแนวคิดน้ีเช่ือว่า การจะท าให้การด าเนินภารกิจบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้น้ัน สามารถเกิดได้จากการคาดการณ์ถึงอนาคตขององค์การ ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว มีการวางแผนยุทธศาสตร์ ติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก
องค์กร เพื่อช่วยให้มีข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัย และน ามาก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางขององค์การได้ 
รวมถึงการหาเทคนิคการสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสม อันจะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 

3.4.4  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น า 
กมลวรรณ  ชีระจินต์ (2545) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง  ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะผู้น า

ของสาธารณสุขอ าเภอในภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับภาวะผู้น าของสาธารณสุข
อ าเภอในภาคใต้ 2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยประกอบตัวบุคคล ปัจจัยจิตลักษณะของสาธารณสุข
อ าเภอกับภาวะผู้น าของสาธารณสุขอ าเภอในภาคใต้ และ3) เพื่อหาสมการพยากรณ์ภาวะผู้น าของ
สาธารณสุขอ าเภอในภาคใต้ ผลวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าของสาธารณสุขอ าเภอในภาคใต้ โดยรวม และ
รายด้านอยู่ในระดับสูง และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะผู้น าของสาธารณสุขอ าเภอในภาคใต้ 
ได้แก่ การมุ่งอนาคต และการควบคุมตนเอง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับภาวะ
ผู้น าของสาธารณสุขอ าเภอในภาคใต้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  จากผลการวิจัยน้ี หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข  ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด ควรมีการด าเนินการในด้านต่าง ๆ เช่นการจัด ฝึกอบรมหรือจัดสัมมนา เพื่อให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจ การสร้างทัศนคติ และการปฏิบัติที่ ถูกต้องในเรื่องการมีคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนา 
และยกระดับจิตใจของผู้บริหารในหน่วยงานสาธารณสุข ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริหารในหน่วยงาน
สาธารณสุข มีภาวะผู้น าในระดับที่สูงขึ้น อันจะน าไปสู่การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งเป็น
ประโยชน์กับประชาชนโดยรวมในการพัฒนางาน ด้านบริการสุขภาพ  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อีกทางหน่ึงด้วย 

อานนท์ สุขภาคกิจ (2550) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง องค์ประกอบพฤติกรรมภาวะผู้น า
ของผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพฤติกรรม
ภาวะผู้น าของผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา และตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล
พฤติกรรมภาวะผู้น าของผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษากับข้อมูลเชิงประจักษ์และศึกษาองค์ประกอบ
พฤติกกรมภาวะผู้น าของผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ที่เหมาะสมกับบริบทการจัดการศึกษาของ
สังคมไทยใน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีความคิดริเริ่ม ด้านการรู้จักปรับปรุง  ด้านการยอมรับนับถือ 
ด้านการให้ความช่วยเหลือ ด้านการโน้มน้าวจิตใจ ด้านการประสานงานและด้านการเข้าสังคม ผล
วิจัยพบว่า องค์ประกอบเชิงยืนยันพฤติกรรมภาวะผู้น าของผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาพบว่า โมเดล

http://202.28.18.227/dcms/basic.php?query=อานนท์%20สุขภาคกิจ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีทุกด้าน คือ ด้านการมีความคิดริเริ่ม ด้านการรู้จักปรับปรุง
แก้ไข ด้านการยอมรับนับถือ  ด้านการให้ความช่วยเหลือ  ด้านการโน้มน้าวจิตใจด้านการ
ประสานงานและด้านการเข้าสังคม โมเดลพฤติกรรมภาวะผู้น าของผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาที่
เหมาะสมกับบริบทการบริหารจัดการศึกษาของสังคมไทย  มีพฤติกรรมภาวะผู้น า 4 ด้าน คือด้าน
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ด้านการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านการสร้างคุณค่าร่วม ด้านการ
ประสานความร่วมมือ  

ชนรัฐ  สมหวังประเสริฐ (2546) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคาดหวังของพนักงานต่อ
พฤติกรรมภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กร: ศึกษากรณี บริษัท ฟอลคอนคอนเทนเนอร์ทรานสปอร์ต 

จ ากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความคาดหวังของพนักงานต่อพฤติกรรมภาวะผู้น าของผู้บริหาร
องค์การ อันประกอบด้วยพฤติกรรม 7 ด้าน คือ พฤติกรรมภาวะผู้น าของผู้บริหารในฐานะเป็นผู้มี
ความคิดริเริ่ม เป็นนักปรับปรุง เป็นผู้ให้การยอมรับเป็นผู้ให้การช่วยเหลือ เป็นนักพูดที่เก่ง เป็นผู้
ประสานงาน และเป็นผู้เข้ากับสังคมได้ ผลวิจัยพบว่า พนักงานบริษัทฟอลคอนฯ มีความคาดหวัง
ต่อพฤติกรรมภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า พนักงานมีความคาดหวังต่อพฤติกรรมภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การในระดับมากใน
ทุกด้าน ยกเว้น พฤติกรรมภาวะผู้น าในฐานะนักพูดที่เก่งที่มีความคาดหวังในระดับปานกลาง 

สมนึก  ศรีปริวาทิน (2549) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง แบบผู้น าของหัวหน้างานกับความ
พึงพอใจในงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ  กรณีศึกษาฝ่ายผลิตและบริการสายการบินหน่วย
ธุรกิจครัวการบิน บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาแบบผู้น าของ
หัวหน้างานกับความพึงพอใจในงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ผลวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็น
ว่าหัวหน้างานของตนมีพฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งงานและ เมื่อพิจารณาโดยจ าแนกตามหน่วยงานที่
สังกัด พบว่ากลุ่มตัวอย่างสังกัดกองบริการจัดส่งเหน็ว่าหัว หน้างานของตนมีพฤติกรรมผู้น าแบบมุ่ง
คน กลุ่มตัวอย่างสังกัดกองปฏิบัติการเห็นว่าหัวหน้างานของตนมีพฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งงาน  และ
กลุ่มตัวอย่างสังกัดกองการผลิตเห็นว่าหัวหน้างานของตนมีพฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งงาน เมื่อพิจารณา
ด้านพฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งงานของหัวหน้างานพบว่าในภาพรวมมีพฤติกรรมผู้น าแบบ มุ่งงาน
สูงสุดในประเด็นที่ว่า “คอยกระตุ้นให้ใต้บังคับบัญชาท างานให้ได้มากกว่าเป้าหมายที่เคยท าได้ ” 

ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาด้านพฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งคนของหัวหน้างาน  พบว่าในภาพรวมมี
พฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งคนสูงสุดในประเด็นที่ว่า “มอบหมายให้พนักงานที่ไว้วางใจได้ปฏิบัติงาน
บางอย่างที่หัวหน้าต้องท าเอง” ระดับปานกลาง และสรุปว่า หัวหน้างานในฝ่ายผลิตและบริการ 
สายการบินมีพฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งงานและแบบมุ่งคนอยู่ในระดับปานกลางทั้งสองแบบ  

 

http://202.28.18.227/dcms/basic.php?query=ชนรัฐ%20สมหวังประเสริฐ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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3.4.5  นิยามภาวะผู้น า 
กล่าวได้ว่า ภาวะผู้น า หมายถึง การที่ผู้บริหารของ อบต. สามารถใช้อิทธิพล และ

อ านาจของตนต่อพนักงาน อบต. ในการกระตุ้นจูงใจ ช้ีน า การให้ค าปรึกษา การสั่งการ ตลอดจน
การจัดหาปัจจัยที่จ าเป็น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้
ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน ภาวะผู้น าจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยท าให้ พนักงาน อบต. เกิด
ความพึงพอใจ มีขวัญและก าลังใจในการท างาน และให้ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ ในการท างาน
อย่างเต็มที่ 

 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
ด ารง  ค าภีระ (2549) ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรของ อปท. 
เกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งน้ี ประกอบด้วย ผู้บริหาร 33 คน ปลัด อปท. 11 คน พนักงานระดับหัวหน้าส่วน 33 คน และ
สมาชิก อปท. 74 คน ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหาร อปท. เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการถ่ายโอนภารกิจที่
ต้องค านึงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานของ อปท. เป็นส าคัญ หน่วยบริหารราชการส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคควรให้การสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรของ อปท. เพื่อให้ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับ
การถ่ายโอนอย่างมีประสิทธิภาพ สมาชิก อปท. เห็นด้วยกับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจทุกประเด็น ปลัด อปท. เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการที่หน่วยบริหารราชการ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ควรให้การสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรของ อปท. เพื่อให้ปฏิบัติ
ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนมีประสิทธิภาพ และควรถ่ายโอนภารกิจสู่ท้องถิ่นตามความพร้อมของแต่
ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพนักงานระดับหัวหน้าส่วนเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการที่หน่วย
บริหารราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคควรฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อการพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติ
ภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการตรวจสอบติดตามและประเมินผล ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วม และส ารวจความคิดเห็นก่อนมีการถ่ายโอนภารกิจ การศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยได้เสนอแนะว่า ด้าน
การบริหารทั่วไปน้ัน (1) อปท.ควรส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรเพื่อป้องกันปัญหาต่าง  ๆ ที่
อาจจะตามมา (2) ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคควรสร้างความเข้าใจในเรื่องการถ่ายโอนภารกิจ
ร่วมกันเพื่อความเข้าใจในวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนและเป็นไปในทิศทาง เดียวกัน (3) อปท.ควรมี
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หน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลและติดตามประเมินผล (4) อปท.ควรมีการประชุมหารือกันบ่อย ๆ 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและควรมีการจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้มีความรู้ความสามารถ
และเข้าใจในการบริหารงานอย่างแท้จริง (5) อปท.ต้องมีการวางแผนก่อนรับการถ่ายโอนภารกิจเพือ่
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานส าหรับการถ่ายโอนภารกิจทั้ง 6 ด้าน  

สวาท  สิริโกมุท (2547) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต าบล เขตอ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคราม ต่อการกระจายอ านาจ และการถ่ายโอน
ภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระดับความพึ งพอใจ 
เปรียบเทียบความพึงพอใจ และความคิดเห็นข้อเสนอแนะของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
เขตอ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคราม ต่อการกระจายอ านาจ และการถ่ายโอนภารกิจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน 466 คน ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ง 6 ด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อยคือ 1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2) 
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 5) ด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ 6) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจ ระหว่างเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่ง พบว่ามีความความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน ส าหรับกลุ่มอายุพบว่ามีความความพึงพอใจ
แตกต่างกัน  

ยุวดี  กลางคาร (2547) ได้ศึกษาเรื่อง ความพร้อมในการรองรับการถ่ายโอนภารกิจด้าน
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาขัน อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพร้อมในการรองรับการถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาขัน อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
คือ คณะผู้บริหาร อบต. สมาชิก อบต. พนักงาน อบต.และลูกจ้างอบต. จ าปาขัน อ าเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 29 ราย ผลการศึกษาพบว่า (1) ความพร้อมในการบริหารจัดการของ อบต. จากการท า
แผนพัฒนา อบต. การก าหนดนโยบายและแผนในการพัฒนา อบต. พ.ศ.2546 ส่วนมากเป็น
โครงสร้างพื้นฐาน และโครงการที่สามารถน าแผนพัฒนา อบต.ประจ าปี ไปปฏิบัติส่วนมากเป็น
โครงการก่อสร้างถนนดิน แต่จากการติดตามและประเมินผลประชาชนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์
จากโครงการขยายไฟฟ้าสาธารณะ (2) ความพร้อมด้านงบประมาณ การก าหนดนโยบายและแผน
ด้านงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2546 พบว่า รายรับที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ รายได้จากภาษี
อากร ส่วนรายจ่ายที่เพิ่มมากขึ้นมากที่สุด คือ รายจ่ายของหมวดค่ าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
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การด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ  อบต. รายจ่ายส่วนมากเป็นหมวด 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน คือ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  
เสริมเหล็ก (3) ความพร้อมด้านบุคลากรพบว่า ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี พ.ศ.2546-2548 มีการเพิ่ม
บุคลากรใน พ.ศ.2548 จ านวน 2 คน การน าแผนอัตราก าลังไปปฏิบัติไม่มีปัญหาในเรื่องค่าใช้จ่าย 
งานบริหารงานบุคคล คือ เงินและค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่น เน่ืองจากในแต่ละปีอัตราส่วน
ค่าใช้จ่ายงานบริหารงานบุคคล ไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณที่ประมาณการไว้ (4) ความพร้อม
ด้านวัสดุอุปกรณ์พบว่า วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานปัจจุบันของ อบต. มีปริมาณเพียงพอใช้การได้ดี 
ส าหรับงานโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ต้องการเทคนิคและความเช่ียวชาญพิเศษ  

ปัญญาเดช  พันธุวัฒน์ (2545) ได้ศึกษาเรื่องการถ่ายโอนอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น: ศึกษากรณีเทศบาลเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความคิดเห็นของ
เจ้าหน้าที่เทศบาล และประชาชนที่มีต่อปัจจัยด้านต่างๆ ที่มีผลต่อการถ่ายโอนอ านาจ ผลการวิจัย
พบว่า อ านาจในการถ่ายโอนอ านาจให้เทศบาลเมืองกาญจนบุรีผ่านกฎหมาย 3 ฉบับ คือ กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542ส าหรับความคิดเห็นของ
เจ้าหน้าที่เทศบาล และประชาชนที่มีต่อโครงการ การถ่ายโอนอ านาจส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับ
ปานกลางต่อปัจจัยด้านต่างๆ ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าในส่วนของกลุ่มตัวอย่าง
เจ้าหน้าที่เทศบาลมีความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นกับตัวแปรด้านอายุ ระดับรายได้ต่อเดือน 
และระยะเวลาในการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

เชษฐพงศ์  ในสมบุญ (2546) ได้ศึกษาเรื่อง การถ่ายโอนบริการสาธารณะในด้านถนนและ
สะพานของกรมโยธาริการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของการกระจายอ านาจการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น อ าเภอเมือง อุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ส านักงานโยธาธิการจังหวัดอุบลราชธานีที่มีต่อการรับถ่ายโอนบริการ
สาธารณะงานก่อสร้างถนนและสะพานจากกรมโยธาธิการ ตามความคิดเห็นของประชาชน  (2) 
ศึกษาผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายการกระจายอ านาจและการรับรู้ บทบาทและหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ส านักงานโยธาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีต่อ 
การรับถ่ายโอนบริการสาธารณะงานก่อสร้างถนนและสะพานตาม ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ส านักงานโยธาธิการ จังหวัดอุบลราชธานี  (3) ศึกษา
เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการรับถ่ายโอนบริการสาธารณะงานก่อสร้างถนนและ
สะพานที่มีความแตกต่างในเรื่อง เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ และ (4) ศึกษาปัญหาและ
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อุปสรรคในการถ่ายโอนบริการสาธารณะงานก่อสร้างถนนและสะพาน โดยกลุ่มตัวอย่างคือ 
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 62 คน เจ้าหน้าที่ส านักงานโยธาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 5 
คน และประชาชนเขตต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 394 คน ผลการศึกษาพบว่า 
1) ประชาชนมีความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานด้านการรับรู้ในบทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายการกระจายอ านาจการถ่ายโอน
บริการสาธารณะในงานก่อสร้างถนนและสะพานของกรมโยธาธิการให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยรวมมีความรู้และความพร้อมในการปฏิบัติงานระดับน้อย 2) เจ้าหน้าที่ส านักงานโยธาธิการ
จังหวัดอุบลราชธานี มีความเห็นว่า ผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายการกระจายอ านาจ และ
การรับรู้ในภารกิจการถ่ายโอนบริการสาธารณะงานก่อสร้างถนนและสะพานของเจ้าหน้าที่
ส านักงานโยธาธิการจังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ 3) เจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเห็นว่า ผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายการกระจายอ านาจ และการรับรู้
ในภารกิจการถ่ายโอนบริการสาธารณะงานก่อสร้างถนนและสะพานของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ 4) ประชาชนที่เป็นเพศชายมีความคิดเห็น เห็นด้วยต่อ 
การถ่ายโอนบริการสาธารณะในงานก่อสร้างถนนและสะพานของกรมโยธาธิการให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นน้อยกว่าเพศหญิง 5) ประชาชนมีความแตกต่างในเรื่องอายุ ระดับการศึกษา
และอาชีพ มีความคิดเห็น เห็นด้วยต่อการถ่ายโอนบริการสาธารณะในงานก่อสร้างถนนและสะพาน
ของกรมโยธาธิการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่แตกต่างกัน 6) ปัญหาและอุปสรรคในการ
ถ่ายโอนบริการสาธารณะ งานก่อสร้างถนนและสะพาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังขาดประสบการณ์ด้านกรอบนโยบาย การปฏิบัติตามแผนงาน ท าให้เกิดความไม่มั่นใจ 
ในการปฏิบัติตามระเบียบและขาดความมั่นใจในการบริหารงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จึง
วางแผนตามกรอบนโยบายก าหนดแผนงานไม่เป็นระบบตามกรอบกฎหมายการถ่ายโอนประกอบ
กับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลยังไม่มีประสบการณ์ในการท างาน ด้านการควบคุมงาน
ก่อสร้างท าให้การควบคุมงานไม่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับหัวหน้าช่างไม่มีความช านาญในการดูแล
แบบงานก่อสร้างท าให้หน่วยงานมีกรรมการตรวจการจ้างไม่มีประสิทธิภาพ 

 


