
 
บทท่ี 4 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณี องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ในจังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยเทคนิคการวิจัยเชิงผสม (Mixed methods research) ซึ่งเป็นการรวมเอาข้อดีของ
วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เข้าด้วยกัน 
เพื่อให้ได้ผลการวิจัยทีส่มบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการท าการวิจัยเชิงปริมาณก่อน เพื่อให้
ได้ข้อมูลเชิงโครงสร้างที่เป็นภาพกว้าง และทราบถึงความสัมพันธ์ของแต่ละตัวแปรต้นที่มีต่อตัว
แปรตาม จากน้ันจึงน าข้อมูลที่ได้ไปขยายผลในเชิงลึกด้วยกับท าวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
น่าเช่ือถือและมีน้ าหนักมากยิ่งขึ้น ทั้งน้ีจะน าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ในการศึกษา 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ตอนที่  1  สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่  2  ปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

ตอนที่  3  ความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตอนที่  4  การวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างสถานภาพส่วนบุคคลกับความก้าวหน้า

การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตอนที่  5  การวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้ากับ

ความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตอนที่  6  แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
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ตอนที่  1  สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ในการวิจัยครั้งน้ีได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงาน อบต. จ านวน 300 คน จาก 97 อบต. 

ด้วยการแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ จากแบบสอบถาม ปรากฏผลดังรายละเอียดตามตารางที่ 5-10 
 

ตารางที่  15  ความถี่และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุตัว 
 

อายุตัว จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

    1. ช่วงอายุระหว่าง 21-30 ปี 121 40.30  
    2. ช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี 135 45.00  
    3. ช่วงอายุตั้งแต่ 41 ปีขึ้นไป 44 14.70  
    รวม 300  33.50 

 
จากตารางที่  15  ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุตัวเฉลี่ย 33.50 ปี โดยส่วนใหญ่ 

มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 รองลงมามีอายุระหว่าง 21-30 ปี 
จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 40.30 และมีอายุตั้งแต่ 41 ปขีึ้นไปน้อยที่สุด จ านวน 44 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.70 
 
ตารางที่  16  ความถี่และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุงาน 
 

อายุงาน จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

    1. ช่วงอายุงานระหว่าง 1-5 ปี 203 67.70  
    2. ช่วงอายุงานระหว่าง 6-10 ปี 43 14.30  
    3. ช่วงอายุงานระหว่าง 11-15 ปี 43 14.30  
    4. อายุงานตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป 11 3.70  
    รวม 300  5.89 
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จากตารางที่  16  ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุงานเฉลี่ย 5.89 ปี โดยส่วนใหญ่ 
มีอายุงานระหว่าง 1-5 ปี จ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 67.70 รองลงมามีอายุงานระหว่าง 6-10 ปี 
เท่ากันกับมีอายุงานระหว่าง 11-15 ปี ซึ่งจ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 14.30 และมีอายุงานตั้งแต่ 
16 ปีขึ้นไปน้อยที่สุด จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.70 
 
ตารางที่  17  ความถี่และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

    1. ต่ ากว่าปริญญาตรี 60 20.00 
    2. ปริญญาตร ี 216 72.00 
    3. สูงกว่าปริญญาตร ี 24 8.00 
    รวม 300 100.00 

 
จากตารางที่  17  ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการศึกษาอยู่ใน

ระดับปริญญาตรี จ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 72.00 รองลงมามีการศึกษาอยู่ในระดับต่ ากว่า
ปริญญาตรี จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และมีการศึกษาอยู่ในระดับสูงกว่าปริญญาตรีน้อย
ที่สุด จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 
 
ตารางที่  18  ความถี่และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามรายได้ 
 

รายได้ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

    1. อยู่ระหว่าง 5,000-10,000 บาท/เดือน 190 63.30  
    2. อยู่ระหว่าง 10,001-15,000 บาท/เดือน 72 24.00  
    3. สูงกว่า 15,000 บาท/เดือนขึ้นไป 38 12.70  
    รวม 300  10,640 
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จากตารางที่  18  ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้เฉลี่ย 10,640 บาท/เดือน 
โดยส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ระหว่าง 5,000-10,000 บาท/เดือน จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 64.30 
รองลงมามีรายได้อยู่ระหว่าง10,001-15,000 บาท/เดือน จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 และมี
รายได้สูงกว่า 15,000 บาท/เดือนขึ้นไปน้อยที่สุด จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 12.70 
 
ตารางที่  19  ความถี่และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามต าแหน่ง 
 

ต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ 

    1. หัวหน้าส านัก 35 11.70 
    2. พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 187 62.30 
    3. ลูกจ้างตามภารกิจ 78 26.00 
    รวม 300 100.00 

 
จากตารางที่  19  ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีต าแหน่งเป็น

พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 62.30 รองลงมามีต าแหน่งเป็นลูกจ้างตาม
ภารกิจ จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 และมีต าแหน่งเป็นหัวหน้าส านักน้อยที่สุด จ านวน 35 คน 
คิดเป็นร้อยละ 11.70 
 
ตารางที่  20  ความถี่และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสังกัด 
 

สังกัด จ านวน ร้อยละ 

    1. ส านักปลัด 122 40.70 
    2. ฝ่ายช่าง 51 17.00 
    3. กองคลงั 123 41.00 
    4. ฝ่ายการศึกษา 3 1.00 
    5. ฝ่ายสาธารณะสุข 1 0.30 
    รวม 300 100.00 
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จากตารางที่  20  ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีต าแหน่งอยู่ในสังกัด
กองคลัง จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00 รองลงมามีต าแหน่งอยู่ในสังกัดส านักปลัด จ านวน 
122 คน คิดเป็นร้อยละ 40.7  มีต าแหน่งอยู่ในสังกัดฝ่ายช่าง จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 มี
ต าแหน่งอยู่ในสังกัดฝ่ายการศึกษา จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 และมีต าแหน่งอยู่ในสังกัดฝ่าย
สาธารณะสุขน้อยที่สุด จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.30 

 
ตารางที่  21  ความถี่และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามภารกิจที่ได้รับ 
 

รับภารกิจถ่ายโอนด้าน จ านวน ร้อยละ 

    1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 54 18.00 
    2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 36 12.00 
    3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 7 2.30 
    4. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 2 0.70 
    5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
        สิ่งแวดล้อม 

3 1.00 

    6. ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น    2 8.30 
    7. รับภารกิจถ่ายโอนมากกว่า 1 ด้าน 171 57.00 
รวม 300 100.00 

 
จากตารางที่  21  ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ รับภารกิจถ่ายโอน

มากกว่า 1 ด้าน จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 57.00 รองลงมารับภารกิจถ่ายโอนด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 รับภารกิจถ่ายโอนด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต จ านวน 36 คน 
คิดเป็นร้อยละ 12.00 รับภารกิจถ่ายโอนด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย  จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.30 รับภารกิจถ่ายโอนด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 และรับภารกิจถ่ายโอน
ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น น้อยที่สุด จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.70  
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ผลการศึกษาสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในเชิงปริมาณสรุปได้ว่า 
ส่วนใหญ่มีอายุตัวระหว่าง 31-40 ปี โดยมีอายุงานอยู่ระหว่าง 1-5 ป ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
และมีรายได้อยู่ระหว่าง 5,000-10,000 บาท/เดือน ทั้งน้ี มีต าแหน่งเป็นพนักงาน/ลูกจ้างประจ า  มี
ต าแหน่งอยู่ในสังกัดกองคลัง และรับภารกิจถ่ายโอนมากกว่า 1 ด้าน 

สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพในการสนทนากลุ่ม
แบบเจาะจง (Focus Group Discussion) ในแต่ละครั้ง มีรายละเอียดดังน้ี 

1.  นายก อบต. ได้แก่ (1) นายนฤนารถ  น้อยพิทักษ์ นายก อบต. บางช้าง (2) นายสมบัติ  
มาชมสมบูรณ์ นายก อบต. ยายชา (3) นายวิทยา  ชิวค้า นายก อบต. บางเตย (4) นางกิตติวรรณ  มีสุข 
นายก อบต. สามพราน (5) นายนพรัตน์  เล้าอรุณ นายก อบต. หนองกระทุ่ม (6) นายสายชล  พูสุวรรณ 
นายก อบต. รางพิกุล (7) นายวัชร  ไม้ชัยมงคล นายก อบต. ห้วยหมอนทอง และ (8) นายวิสูตร  
ลาวัณย์วิสุทธ์ิ นายก อบต. ห้วยม่วง โดยจัดการสนทนากลุ่มแบบเจาะจง (Focus group discussion) 
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 ช่วงเวลา 10.00 น ถึง 15.00 น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 โรงแรมเวลนครปฐม 
ถนนราชวิถี อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  

2.  ปลัด อบต. ได้แก่ (1) นายชาญ  แขวงอินทร์ ปลัด อบต. รางพิกุล (2) นายเกริกศักดิ์  
พลอยพิชัย ปลัด อบต. ตาก้อง (3) นายเฉลิมพล  ธนวัฒนานนท์ ปลัด อบต. สามควายเผือก (4) นาย
ไพรัช  ตากสุนทร ปลัด อบต. บ้านยาง (5) นายชัยรัตน์  สุมนานุสรณ์ ปลัด อบต. พระประโทน (6) 
นางสาวมุกดาวรรณ  มาบัว ปลัด อบต. สนามจันทร์ และ (7) นางอารีย์  ตั้งอยู่ดี ปลัด อบต. หนองงูเหลือม 
โดยจัดการสนทนากลุ่มแบบเจาะจง (Focus group discussion) เมื่อวันที่  10 กรกฎาคม 2552 
ช่วงเวลา 10.00 น ถึง 15.00 น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 โรงแรมเวลนครปฐม ถนนราชวิถี อ าเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม  

3.  ข้าราชการในสังกัดหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจ ได้แก่ (1) ท้องถิ่น
จังหวัด (2) ท้องถิ่นอ าเภอ (3) เกษตรอ าเภอ (4) วัฒนธรรมอ าเภอ (5) ชลประทานจังหวัด (6) 
โรงเรียนประถมศึกษา และ (7) ทางหลวงชนบท ซึ่งผู้ให้ข้อมูลกลุ่มน้ีส่วนใหญ่เต็มใจให้ข้อมูล แต่
ไม่ประสงค์จะเปิดเผย โดยผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  (in-depth interview) ในช่วง
ระหว่างวันที่ 1- 15 กรกฎาคม 2552 โดยอาศัยช่วงเวลาและสถานที่ตามแต่ผู้ให้ข้อมูลจะสะดวก 

โดยประเด็นค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์มีลักษณะเดียวกัน คือ ข้อค าถามที่เกี่ยวกับปัจจัย
ที่มีผลต่อความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงความก้าวหน้า
การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยเป็นการน าเสนอความคิดเห็น
ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตอนที่  2  ปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าการถา่ยโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

 
การศึกษาระดับของปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยแบบสอบถาม ปรากฏผลดังรายละเอียดตามตารางที่ 15-18 
 

ตารางที่  22  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับปัจจัยที่มผีลต่อความก้าวหน้า 
การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านวัฒนธรรมองค์การ 

 

 
รูปแบบการท างาน 

ของ อบต. เป็นแบบใด 

ระดับของปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าฯ 

 S.D. ความหมาย  น้อย
มาก 

น้อย 
พอ 

ประมาณ 
มาก 

มาก
ที่สุด 

 แบบเทพซีอุส          

1. เน้นผลส าเร็จตามที่ก าหนด
มากกว่าการปฏิบัติงาน 
ตามขั้นตอน 

2 
(0.7%) 

16 
(5.3%) 

97 
(32.3%) 

 

142 
(47.3%) 

43 
(14.3%) 

3.69 0.80 มีผลมาก  

2. มีการช้ีน าวิธีการปฏิบัติงาน
จากผู้บริหารเสมอ 

10 
(3.3%) 

18 
(6.0%) 

101 
(33.7%) 

124 
(41.3%) 

47 
(15.7%) 

3.60 0.93 มีผลมาก 

3. ผู้สั่งงานมักแสดง 
ความรับผิดชอบ 
ต่อผลงานที่เกิดขึ้น 

9 
(3.0%) 

23 
(7.7%) 

95 
(31.7%) 

 

13 
(45.0%) 

38 
(12.7%) 

3.74 1.03 มีผลมาก 

       3.67 0.92 มีผลมาก 

 แบบเทพอพอลโล          
4. เน้นความถูกต้องในการ

ปฏิบัติงานตามขั้นตอน 

8 
(2.7%) 

27 
(9.0%) 

84 
(28.0%) 

117 
(39.0%) 

64 
(21.3%) 

3.67 0.99 มีผลมาก 

5. มีระเบียบรองรับในการ
ท างานทุกเรื่อง 

16 
(5.3%) 

98 
(32.7%) 

0 
(0.00%) 

128 
(42.7%) 

8 
(19.3%) 

3.76 0.82 มีผลมาก 

6. หลีกเลี่ยงการเปลีย่นแปลง
วิธีการปฏิบัติงาน 

12 
(4.0%) 

34 
(11.3%) 

125 
(41.7%) 

101 
(33.7%) 

28 
(9.3%) 

3.33 0.93 มีผล 
ปานกลาง 

       3.58 0.83 มีผลมาก 
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ตารางที่  22  (ต่อ) 
 

 
รูปแบบการท างาน 

ของ อบต. เป็นแบบใด 

ระดับของปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าฯ 

 S.D. ความหมาย  น้อย
มาก 

น้อย 
พอ 

ประมาณ 
มาก 

มาก
ที่สุด 

 แบบเทพีอาธีน่า           

7. เน้นการท างานเป็นทีม  9 
(3.0%) 

19 
(6.3%) 

86 
(28.7%) 

124 
(41.3%) 

62 
(20.7%) 

3.70 0.96 มีผลมาก 

8. สร้างการมีส่วนร่วม 
ในการปฏิบัติงาน 

3 
(1.0%) 

23 
(7.7%) 

71 
(23.7%) 

143 
(47.7%) 

60 
(20.0%) 

3.78 0.88 มีผลมาก 

9. วางแผนการปฏิบัติงาน
ร่วมกันเสมอ 

7 
(2.3%) 

20 
(6.7%) 

93 
(31.0%) 

124 
(41.3%) 

56 
(18.7%) 

3.67 0.93 มีผลมาก 

       3.71 0.83 มีผลมาก 

 แบบเทพไดโอนีซุส         
10. เน้นคุณภาพของผลงาน 

ที่ดีเยี่ยมเท่าน้ัน 

3 
(1.0%) 

21 
(7.0%) 

102 
(34.0%) 

121 
(40.3%) 

53 
(17.7%) 

3.67 0.88 มีผลมาก 

11. สนับสนุนทรัพยากร 
ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน
เสมอ 

2 
(0.7%) 

23 
(7.7%) 

104 
(34.7%) 

116 
(38.7%) 

55 
(18.3%) 

3.66 0.88 มีผลมาก 

12. ให้อิสระในการปฏิบัติงาน
อย่างเต็มที ่

12 
(4.0%) 

28 
(9.3%) 

93 
(31.0%) 

126 
(42.0%) 

41 
(13.7%) 

3.52 0.97 มีผลมาก 

       3.61 0.75 มีผลมาก 

 
จากตารางที่  22  ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านวัฒนธรรมองค์การ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.65 มีรายละเอียดดังน้ี  
1.  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า วัฒนธรรมองค์การแบบเทพซีอุส มีผลมากต่อ 

การเกิดความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3.67) โดยมีเรื่องผู้สั่งงาน
มักแสดงความรับผิดชอบต่อผลงานที่เกิดขึ้น ได้รับค่าคะแนนสูงที่สุด (3.74) 
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2.  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า วัฒนธรรมองค์การแบบเทพอพอลโล มีผลมาก
ต่อการเกิดความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3.58) โดยมีเรื่องมี
ระเบียบรองรับในการท างานทุกเรื่อง ได้รับค่าคะแนนสูงที่สุด (3.76) 

3.  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า วัฒนธรรมองค์การแบบแบบเทพีอาธีน่า มีผลมาก
ต่อการเกิดความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3.71) โดยมีเรือ่ง
สร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ได้รับค่าคะแนนสูงที่สุด (3.78) 

4.  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า วัฒนธรรมองค์การแบบเทพไดโอนีซุส  มีผล
มากต่อการเกิดความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3.61) โดยมีเรื่อง
เน้นคุณภาพของผลงานที่ดีเยี่ยมเท่าน้ัน ได้รับค่าคะแนนสูงที่สุด (3.67) 

ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้านวัฒนธรรมองค์การ สรุปได้ว่า วัฒนธรรมองค์การแบบเทพีอาธีน่า มีผลมากต่อ
การเกิดความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มากที่สุด และวัฒนธรรม
องค์การแบบเทพอพอลโล มีผลมากต่อการเกิดความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นน้อยที่สุด  

การศึกษาวัฒนธรรมองค์การ เชิงคุณภาพ 
ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ด้านวัฒนธรรมองค์การที่ได้จากการสนทนากลุ่มแบบเจาะจง (Focus group discussion ) 
และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) โดยมีประเด็นค าถาม ดังน้ี  

“ท่านจะเห็นได้ว่า แนวคิด ความเช่ือ ค่านิยมที่ส่งผลต่อรูปแบบการท างานของผู้ปฏิบัติ
ใน อบต. อาจท าได้ในหลายลักษณะ เช่น การท างานเป็นทีมและการมีส่วนร่วม การท างานตาม
ระเบียบและขั้นตอนทางกฎหมาย การมอบหมายภารกิจงานโดยบางเรื่องไม่จ าเป็นต้องก าหนด
วิธีการท างาน การท าตามค าสั่งผู้บริหารเพียงอย่างเดียว เป็นต้น จึงน ามาสู่ประเด็นค าถามที่ว่า 
รูปแบบการท างานในลักษณะใดที่ท่านคิดว่า จะช่วยเอื้อให้เกิดความก้าวหน้าในการถ่ายโอนภารกิจ
มากที่สุด และท าไมจึงเป็นเช่นน้ัน” 

ผลการวิจัยน าเสนอจ าแนกรายกลุ่ม ดังน้ี 
1.  กลุ่มนายก อบต. กล่าวถึงวัฒนธรรมองค์การว่า เป็นการเสริมแรงเพื่อให้เกิดการผลักดันที่

ช่วยให้การท างานประสบผลส าเร็จ โดยมีผู้บริหารช่วยสนับสนุน ซึ่งวัฒนธรรมองค์การที่กลุ่มนายก 
อบต. กล่าวว่า สามารช่วยให้การท างานบรรลุผลได้มากที่สุด คือ การท างานเป็นทีมและการมีส่วนร่วม 
(แบบเทพีอาธีน่า) เพราะช่วยให้เกิดความรวดเร็วและคล่องตัวในการท างาน เน่ืองจากได้ท างานที่ถนัด
และช่วยกันท าไม่รู้สึกเหน่ือยมาก รวมถึงท าให้ผู้ปฏิบัติเกิดความเป็นเจ้าของ และผูกพันกับงานที่ท า 
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จึงก่อให้เกิดการทุ่มเทในการท างานอย่างเต็มที่เต็มความสามารถ แต่อย่างไรก็ตามวัฒนธรรม
องค์การในแบบอื่น ๆ ก็ยังคงมีความจ าเป็นอยู่อย่างมาก ได้แก่ การท างานตามระเบียบและขั้นตอน
ทางกฎหมาย (แบบเทพอพอลโล) และการท าตามค าสั่งผู้บริหารเพียงอย่างเดียว (แบบเทพซีอุส) 
ซึ่งต้องน ามาปรับใช้ตามสถานการณ์ ตามภารกิจที่ อบต. ได้รับมอบหมาย เพื่อช่วยแก้ไขจุดอ่อน
และเสริมจุดแข็งในการท างานในแต่ละเรื่อง ส าหรับการท างานแบบการมอบหมายภารกิจงานโดย
บางเรื่องไม่จ าเป็นต้องก าหนดวิธีการท างาน  (แบบเทพไดโอนีซุส) กลุ่มนายก อบต. เห็นว่า 
วัฒนธรรมการท างานในระบบราชการแบบไทย ๆ ยังไม่พร้อม แต่ยอมรับว่า คนเก่งมีมาก และหากใช้
วัฒนธรรมการท างานแบบเทพไดโอนีซุสใน อบต. เกรงว่า จะท าให้เกิดผลกระทบเชิงลบมากกว่า
เชิงบวกตามที่คาดหวังไว้ และได้กล่าวสรุปว่า การท างานเป็นทีมน้ันเป็นโดยนิสัยพื้นฐานของคนไทย  
(ทีมใครทีมมัน) แต่อย่างไรก็ตาม มิใช่ทุกงานที่มีความเหมาะสมกับลักษณะของการท างานเป็นทีม 
เพราะบางภารกิจอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งได้ ดังน้ัน ผู้บริหารที่ดีควรต้องพิจารณาตัวงานก่อนว่า
งานน้ันควรมอบหมายให้ใครเป็นผู้ปฏิบัติ และปฏิบัติงานในลักษณะของทีมดีหรือไม่ ทุกครั้ง 

2.  กลุ่มปลัด อบต. กล่าวถึงวัฒนธรรมองค์การว่า เป็นแนวคิดที่ดีในการจ าแนกรูปแบบ
การท างาน เพื่อแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมและช่วยให้การท างานประสบผลส าเร็จ กลุ่มปลัด อบต. 
ได้กล่าวถึง การท างานเป็นทีมและการมีส่วนร่วม (แบบเทพีอาธีน่า) ว่า เป็นแนวทางที่เหมาะสม และ
สามารช่วยให้การท างานบรรลุผลได้ ในระดับสูง เพราะงานบางอย่างไม่สามารถท าเองได้ทั้งหมด 
ดังน้ัน จึงจ าเป็นต้องอาศัยคนที่เก่งในเรื่องน้ัน ๆ มาช่วยท า ส าหรับวัฒนธรรมองค์การในแบบอื่น ๆ 
ได้แก่ การท างานแบบการมอบหมายภารกิจงานโดยบางเรื่องไม่จ าเป็นต้องก าหนดวิธีการท างาน 
(แบบเทพไดโอนีซุส) กลุ่มปลัด อบต. เห็นว่า ไม่เหมาะสมกับระบบราชการ เพราะปัจจุบันยังคงต้อง
อ้างกฎระเบียบและท างานตามขั้นตอน (แบบเทพอพอลโล) เพื่อให้เป็นไปตามตัวช้ีวัดอย่างเคร่งคัด 
ส าหรับการท าตามค าสั่งผู้บริหารเพียงอย่างเดียว (แบบเทพซีอุส) กลุ่มปลัด อบต. ได้กล่าวถึงว่า 
“มาตรฐานของแต่ละคนมีต่างกัน ท าให้วิธีคิดและคุณภาพของผลงานออกมาต่างกัน” ในช่วงเวลาน้ี 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงอยู่ในช่วงการเรียนรู้ หน่วยงานภาครัฐจ าเป็นต้องลงมาเป็นพี่ เลี้ยง
ในการท างานให้มากกว่าน้ี ซึ่งบางครั้งจะพบว่า นายก อบต. เซ็นต์รับเรื่องการถ่ายโอนภารกิจจาก
ส่วนราชการอื่นโดยไม่ได้มีความรู้ และไม่มีการตรวจสอบบัญชี เงื่อนไขการรับโอนภารกิจ ท าให้ 
อบต. ต้องมาตามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ดังน้ัน วัฒนธรรมองค์การแบบน้ี จะท าให้เกิดการท างานที่มี
ประสิทธิภาพได้ก็ต่อเมื่อ นายก อบต. เป็นคนเก่งและมีมาตรฐานการท างานในระดับสูง  นอกจากน้ี
กลุ่มปลัด อบต. ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า วัฒนธรรมองค์การต้องมีการน ามาปรับใช้ในเชิงกลยุทธ์ 
เพื่อสร้างจุดแข็งและก าจัดจุดอ่อนในการท างาน โดยท าในลักษณะใครถนัดเรื่องไหนให้ท าเรื่องน้ัน 
โดยมีเจ้าของงานคอยสนับสนุนและร่วมเรียนรู้ 
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3.  กลุ่มข้าราชการในสังกัดหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจ กล่าวว่า
วัฒนธรรมองค์การเป็นเรื่องใหม่ส าหรับ อบต. เน่ืองจากเป็นองค์การที่ตั้งขึ้นมาใหม่ ระบบงานยังคง
ไม่เรียบร้อยเท่าใดนัก หากมองว่าวัฒนธรรมองค์การรูปแบบที่สามารถจะช่วยให้เกิดความก้าวหน้า
ในการถ่ายโอนก็คงต้องเป็นแบบร่วมกันท างานเป็นทีมและการมีส่วนร่วม (แบบเทพีอาธีน่า) ซึ่งทีม
ในที่น้ีจะหมายถึงการท างานร่วมกันระหว่างฝ่ายงานใน อบต. ที่ต้องท างานร่วมกัน และรวมถึงการที่ 
อบต. ต้องเข้าหาหน่วยงานที่ถ่ายโอนภารกิจให้ เพื่อเรียนรู้งานทั้งในด้านเชิงวิชาการและทางเทคนิค 
มากกว่าการลองผิดลองถูกเอาเอง  

ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้านวัฒนธรรมองค์การ สรุปได้ว่า วัฒนธรรมองค์การที่ช่วยให้การถ่ายโอนภารกิจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความก้าวหน้าได้มากที่สุด คือ การท างานเป็นทีมและการมี
ส่วนร่วม (แบบเทพีอาธีน่า) โดยให้เหตุผลที่สอดคล้องกันทั้ง 3 กลุ่มว่า ใครเก่งเรื่องใดก็ให้มาช่วยท า 
เรื่องน้ัน ส าหรับวัฒนธรรมองค์การในแบบอื่น ๆ ได้แก่ การท าตามค าสั่งผู้บริหารเพียงอย่างเดียว 
(แบบเทพซีอุส) และการท างานตามระเบียบและขั้นตอนทางกฎหมาย (แบบเทพอพอลโล) ยังคง
ต้องมีอยู่ในวัฒนธรรมระบบราชการแบบไทย ๆ อย่างหลีกเลี่ยงมิได้ และในปัจจุบันการท างานแบบ
การมอบหมายภารกิจงานโดยบางเรื่องไม่จ าเป็นต้องก าหนดวิธีการท างาน (แบบเทพไดโอนีซุส)  ทั้ง 
3 กลุ่มได้ให้เหตุผลที่สอดคล้องกันว่า ไม่เหมาะสมกับระบบราชการไทยที่ต้องอ้างกฎระเบียบและ
ท างานตามขั้นตอน  
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ตารางที่  23  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับปัจจัยที่มผีลต่อความก้าวหน้า 
การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านนโยบายในการบริหาร 
จัดการการถ่ายโอนภารกิจ  

 

 
แนวทางในการปฏิบัติงาน
ของ อบต. เม่ือได้รับสั่งการ 

ระดับของปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าฯ 

 S.D. ความหมาย  น้อย
มาก 

น้อย 
พอ 

ประมาณ 
มาก 

มาก
ที่สุด 

 ขั้นตอนระดมพลัง          

1. มีการพิจารณาจัดล าดับ
ความส าคัญของนโยบาย
ก่อนเริ่มด าเนินการ 

0 
(0.0%) 

13 
(4.3%) 

100 
(33.3%) 

150 
(50.0%) 

37 
(12.3%) 

3.70 0.73 มีผลมาก 

2. แสวงหาการสนับสนุน 
การท างานจากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

0 
(0.0%) 

18 
(6.0%) 

70 
(23.3%) 

140 
(46.7%) 

72 
(24.0%) 

3.89 0.83 มีผลมาก 

3. สร้างการยอมรับในนโยบาย
จากผู้ปฏิบัติงานร่วมกัน 

0 
(0.0%) 

15 
(5.0%) 

106 
(35.3%) 

142 
(47.3%) 

37 
(12.3%) 

3.67 0.75 มีผลมาก 

       3.75 0.66 มีผลมาก 

 ขั้นตอนการปฏิบัติ         
4. มีการค้นหาแนวทางที่

เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
เสมอ 

6 
(2.0%) 

14 
(4.7%) 

74 
(24.7%) 

160 
(53.3%) 

46 
(15.3%) 

3.75 0.84 มีผลมาก  

5. มีการปรับแนวทางการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที ่

1 
(0.3%) 

20 
(6.7%) 

103 
(34.3%) 

142 
(47.3%) 

34 
(11.3%) 

3.63 0.78 มีผลมาก 

6. มีการน าเทคโนโลยีมาช่วย
ในการปฏิบัติงาน 

6 
(2.0%) 

21 
(7.0%) 

105 
(35.0%) 

144 
(48.0%) 

24 
(8.0%) 

3.53 0.81 มีผลมาก 

       3.63 0.71 มีผลมาก 
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ตารางที่  23  (ต่อ) 
 

 
แนวทางในการปฏิบัติงาน
ของ อบต. เม่ือได้รับสั่งการ 

ระดับของปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าฯ 

 S.D. ความหมาย  น้อย
มาก 

น้อย 
พอ 

ประมาณ 
มาก 

มาก
ที่สุด 

 ขั้นตอนการสร้างความเป็นปึกแผ่น หรือความต่อเน่ือง      

7. แสวงหาแนวทางการปฏิบัติ
นโยบายที่ต่อเน่ือง 

4 
(1.3%) 

26 
(8.7%) 

98 
(32.7%) 

131 
(43.7%) 

41 
(13.7%) 

3.60 0.87 มีผลมาก  

8. มีการแต่งตั้งผูร้ับผิดชอบ
การปฏิบัติงานเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

1 
(0.3%) 

18 
(6.0%) 

103 
(34.3%) 

130 
(43.3%) 

48 
(16.0%) 

3.69 0.82 มีผลมาก 

9. มีการตรวจสอบและติดตาม
ผลของการปฏิบัตงิานเป็น
ประจ า 

0 
(0.0%) 

17 
(5.7%) 

94 
(31.3%) 

136 
(45.3%) 

53 
(17.7%) 

3.75 0.81 มีผลมาก 

       3.67 0.72 มีผลมาก 

 
จากตารางที่  23  ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านนโยบายในการบริหารจัดการการถ่ายโอนภารกิจ ในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ย 3.68 มีรายละเอียดดังน้ี   

1.  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า นโยบายในการบริหารจัดการการถ่ายโอนภารกิจ 
ขั้นตอนระดมพลัง มีผลมากต่อการเกิดความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (3.75) โดยมีเรื่องแสวงหาการสนับสนุนการท างานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับค่า
คะแนนสูงที่สุด  (3.89) 

2.  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า นโยบายในการบริหารจัดการการถ่ายโอน
ภารกิจ ขั้นตอนการปฏิบัติ  มีผลมากต่อการเกิดความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (3.63) โดยมีเรื่องมีการค้นหาแนวทางที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานเสมอ 
ได้รับค่าคะแนนสูงที่สุด (3.75) 

3.  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า นโยบายในการบริหารจัดการการถ่ายโอน
ภารกิจ ขั้นตอนการสร้างความเป็นปึกแผ่น หรือความต่อเน่ือง  มีผลมากต่อการเกิดความก้าวหน้า



 116 

การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3.67) โดยมีเรื่องมีการตรวจสอบและติดตาม
ผลของการปฏิบัติงานเป็นประจ า ได้รับค่าคะแนนสูงที่สุด (3.75) 

ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้านนโยบายในการบริหารจัดการการถ่ายโอนภารกิจ สรุปได้ว่า ขั้นตอนระดมพลัง  มี
ผลมากต่อการเกิดความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มากที่สุด และ
ขั้นตอนการปฏิบัติ มีผลมากต่อการเกิดความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น น้อยที่สุด 

การศึกษานโยบายในการบริหารจัดการการถ่ายโอนภารกิจ เชิงคุณภาพ 
ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ด้านนโยบายในการบริหารจัดการการถ่ายโอนภารกิจ ที่ได้จากการสนทนากลุ่มแบบ
เจาะจง (Focus group discussion) และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  (in-depth interview) โดยมี
ประเด็นค าถาม ดังน้ี  

“ในการท างานน้ัน มักจะมีขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติ ที่มาจากการแปลงนโยบายของ
ภาครัฐเพื่อช่วยให้การปฏิบัติประสบผลส าเร็จ ซึ่งผู้ปฏิบัติจ าเป็นต้องท าอย่างจริงจังในทุกขั้นตอน 
ซึ่งได้แก่ (1) ขั้นตอนระดมพลัง (2) ขั้นตอนการปฏิบัติ และ (3) ขั้นตอนการสร้างความเป็นปึกแผ่น 
หรือความต่อเน่ือง ซึ่งทั้ง 3 ขั้นตอนน้ัน ท่านเห็นว่าขั้นตอนใดที่จะสามารถช่วยให้การน านโยบาย
การถ่ายโอนภารกิจไปสู่ปฏิบัติงานของ อบต. เกิดความก้าวหน้าจนประสบผลส าเร็จได้มากที่สุด 
และเพราะอะไรท าไมจึงเป็นเช่นน้ัน” 

ผลการวิจัยน าเสนอจ าแนกรายกลุ่ม ดังน้ี 
1.  กลุ่มนายก อบต. ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการบริหารจัดการการถ่ายโอนภารกิจของ อบต. 

ว่า มีความส าคัญทุกขั้นตอน แต่ต้องให้น้ าหนักหรือความส าคัญที่แตกต่างกันไปตามบริบทของสังคม 
เช่น บางพื้นที่ประชาชนจะให้ความร่วมมือถ้าเห็นถึงประโยชน์ของนโยบายว่าจะได้อะไร แต่บางพื้นที่
ผู้น าเข้มแข็งปลุกกระแสอะไรก็ติดง่าย อย่างไรก็ตามกลุ่มนายก อบต. ส่วนใหญ่เห็นว่า ขั้นตอน
ระดมพลังส าคัญที่สุด เพราะจะช่วยให้ผู้ได้รับผลกระทบและผู้ที่ต้องร่วมปฏิบัติ เกิดความรู้ความเข้าใจ
ได้อย่างถูกต้องตรงกัน สามารถร่วมประสานการปฏิบัติได้อย่างเต็มอกเต็มใจ และที่ส าคัญเมื่อผู้ได้รับ
ผลกระทบและผู้ปฏิบัติเห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแล้ว ก็จะช่วยท ากิจกรรมในขั้นตอนการปฏิบัติ
สามารถด าเนินไปได้ และควรต้องมีกรอบกติกาในการท างานที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดต่อเน่ืองและยั่งยนื
ในอนาคต แบบเดียวกับกองทุนหมู่บ้านที่เติบโตอย่างต่อเน่ืองโดยที่ภาครัฐไม่ต้องเข้าไปยุ่งด้วย
มากนัก ทั้งน้ี กลุ่มนายก อบต. ได้กล่าวโดยสรุปว่า “สิ่งที่มีความส าคัญมากที่สุด คือ การสร้างความ
เข้าใจเพื่อให้เห็นถึงประโยชน์ (ซึ่งหมายถึงขั้นตอนระดมพลัง) ส่วนขั้นตอนการสร้างความเป็น
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ปึกแผ่นน้ันมีความส าคัญรองลงมา และท้ายที่สุด คือ ขั้นตอนการปฏิบัติ ด้วยเหตุที่ว่า ถ้าประชาชน
หรือผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจและเห็นด้วยแล้วแล้ว การปฏิบัติให้ส าเร็จน้ันท าได้ไม่ยาก” 

2.  กลุ่มปลัด อบต. กล่าวถึงขั้นตอนต่าง ๆ ในการบริหารจัดการการถ่ายโอนภารกิจของ 
อบต. ว่ามีความเช่ือมโยงกันในทุกขั้นตอน โดยต้องเริ่มมาตามล าดับคือ ต้องท าให้ผู้ปฏิบัติของ อบต. 
หน่วยงานที่ถ่ายโอนภารกิจให้ และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ เห็นพร้องต้องกันให้ได้ว่า น่ีคือ
ภารกิจที่ต้องท าเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในพื้นที่ “ขั้นตอนการระดมพลังจึงเป็น
เสมือนการสร้างฐานที่มั่นคง” เพื่อช่วยให้การท างานในขั้นต่อไปประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
น่ันเอง นอกจากน้ี การที่ผู้ปฏิบัติของ อบต. หน่วยงานที่ถ่ายโอนภารกิจให้ เกิดความรู้ความเข้าใจ 
ได้อย่างถูกต้องตรงกันแล้ว ก็จะสามารถเช่ือมโยงไปถึงการสร้างวัฒนธรรมในการท างานเป็นทีม
และการมีส่วนร่วมได้อีกด้วย ประการต่อมาในขั้นตอนการปฏิบัติ น้ัน กลุ่มปลัด อบต. เห็นว่า 
ส่วนกลางผู้ก าหนดนโยบายต้องมีความชัดเจนทั้งในด้านวิธีการปฏิบัติ การจัดสรรทรัพยากรมาให้ 
รวมถึงต้องสนับสนุนการท างานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อช่วยให้การท างานประสบผลส าเร็จ และช่วย
ให้ อบต. เกิดความเช่ือมั่นว่าท าได้ ซึ่งจะส่งผลต่อความต่อเน่ืองที่จะเกิดขึ้นตามมาในอนาคต  

3.  กลุ่มข้าราชการในสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจ กล่าวถึงนโยบาย
ในการบริหารจัดการการถ่ายโอนภารกิจว่า “จ าเป็นอย่างยิ่งที่ส่วนกลางจะต้องสร้างความชัดเจน 
ในเรื่องที่ต้องการจะให้ท า ไม่ใช่เพียงแค่สั่งการและพูดคุยด้วยเอกสาร” ซึ่งจะท าให้เกิดการตีความ
ไปคนละทางอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน บางเรื่องที่ท าแล้วมีขั้นตอนยุ่งยาก เช่น โรงเรียน ก็ควรจะจัด
เวทีให้ผู้มีอ านาจตัดสินใจและผู้ได้รับผลกระทบทั้ง 2 ฝ่ายมาพูดคุยถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขที่
เป็นไปได้ร่วมกัน ทุกวันน้ีการถ่ายโอนภารกิจมักจะอยู่ในรูปของการตรวจสอบด้านโครงสร้าง และ
งบประมาณมากกว่าจะสนใจว่าท างานได้จริงและประชาชนได้รับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น และที่
ส าคัญคือ จะท าอย่างไรให้ อบต. สามารถด าเนินการในงานที่ถ่ายโอนไปให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายที่รัฐบาลส่วนกลางต้องเข้ามาให้ความช่วยเหลือ อบต. ต่อไป 

ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้านนโยบายในการบริหารจัดการการถ่ายโอนภารกิจ สรุปได้ว่า ขั้นตอนระดมพลัง คือ
สิ่งส าคัญที่สุดที่ช่วยให้การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความก้าวหน้า 
โดยทุกกลุ่มให้เหตุผลที่สอดคล้องกันว่า การจะท างานเรื่องใดก็ตามน้ัน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจน้ัน
ทั้งหมด ซึ่งได้แก่ ผู้ปฏิบัติของ อบต. หน่วยงานที่ถ่ายโอนภารกิจให้ และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ
จะต้องรับรู้ เข้าใจและเห็นด้วย จึงจะช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนภารกิจได้อย่ างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
ในขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้ก าหนดนโยบายต้องมีวิธีการท างานที่ชัดเจน เป็นไปได้ และร่วมสนับสนุน
การท างานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อช่วยให้การท างานประสบผลส าเร็จ และเกิดความต่อเน่ืองในอนาคต  
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ตารางที่  24  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับปัจจัยที่มผีลต่อความก้าวหน้า 
การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านทรัพยากรทางการบริหาร 

 

 ทรัพยากรทางการบริหาร 

ระดับของปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าฯ 

 S.D. ความหมาย  น้อย
มาก 

น้อย 
พอ 

ประมาณ 
มาก 

มาก
ที่สุด 

1. เจ้าหน้าที่มีการพัฒนาทักษะ
ความรู้ความสามารถ 
ในการปฏิบัติงาน 

2 
(0.7%) 

14 
(44.7%) 

90 
(30.0%) 

141 
(47.0%) 

53 
(17.7%) 

3.67 0.81 มีผลมาก  

2. อบต. ไดร้ับสนับสนุน
งบประมาณในการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

0 
(0.0%) 

20 
(6.7%) 

99 
(33.0%) 

117 
(39.0%) 

64 
(21.3%) 

3.75 0.86 มีผลมาก 

3. อบต. มีเครื่องมือเครื่องใช้
พร้อมส าหรับการปฏิบัติงาน 

0 
(0.0%) 

27 
(9.0%) 

113 
(37.7%) 

108 
(36.0%) 

52 
(17.3%) 

3.62 0.87 มีผลมาก 

4. อบต. มีวิธีการบริหารจัดการ
งานที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม 

7 
(2.3%) 

21 
(7.0%) 

101 
(33.7%) 

125 
(41.7%) 

46 
(15.3%) 

3.61 0.91 มีผลมาก 

5. อบต. มีกฎเกณฑ์รองรับ 
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

6 
(2.0%) 

19 
(6.3%) 

97 
(32.3%) 

111 
(37.0%) 

67 
(22.3%) 

3.71 0.94 มีผลมาก 

6. อบต. มีการใช้ความต้องการ
ของประชาชนเข้ามาช่วย
ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน 

2 
(0.7%) 

20 
(6.7%) 

112 
(37.3%) 

129 
(43.0%) 

37 
(12.3%) 

3.60 0.81 มีผลมาก 

7. อบต. สามารถจัดสรร
ช่วงเวลาการปฏิบัติงาน 
ได้อย่างเหมาะสม 

5 
(1.7%) 

15 
(5.0%) 

103 
(34.3%) 

127 
(42.3%) 

50 
(16.7%) 

3.67 0.86 มีผลมาก 

       3.67 0.70 มีผลมาก 

 
จากตารางที่  24  ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านทรัพยากรการบริหาร ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.67 มีรายละเอียดดังน้ี  
1.   ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า ทรัพยากรการบริหารด้านบุคลากร มีผลมากต่อ 

การเกิดความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3.67) 
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2.  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า ทรัพยากรการบริหารด้านงบประมาณ มีผลมาก
ต่อการเกิดความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3.75) 

3.  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า ทรัพยากรการบริหารด้านวัสดุสิ่งของ มีผลมาก
ต่อการเกิดความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3.62) 

4.  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า ทรัพยากรการบริหารด้านการจัดการ มีผลมากต่อ 
การเกิดความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3.61) 

5.  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า ทรัพยากรการบริหารด้านกระบวนการท างานหรือ
วิธีการปฏิบัติงาน มีผลมากต่อการเกิดความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (3.71) 

6.  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า ทรัพยากรการบริหารด้านการตลาด มีผลมากต่อ 
การเกิดความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3.60) 

7.  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า ทรัพยากรการบริหารด้านเวลา มีผลมากต่อการ
เกิดความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3.67) 

ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้านทรัพยากรการบริหาร สรุปได้ว่า งบประมาณ มีผลมากต่อการเกิดความก้าวหน้า
การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มากที่สุด และการตลาดมีผลมากต่อการเกิด
ความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น้อยที่สุด  

การศึกษาทรัพยากรการบริหาร เชิงคุณภาพ 
ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ด้านทรัพยากรการบริหาร ที่ได้จากการสนทนากลุ่มแบบเจาะจง (Focus group 
discussion) และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) โดยมีประเด็นค าถาม ดังน้ี  

“เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า ในการปฏิบัติงานน้ันจ าเป็นจะต้องมีทรัพยากรอย่างเพียงพอ 
ในการบริหารงาน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุผลส าเร็จเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ดังน้ัน ท่านคิดว่า  
การถ่ายโอนภารกิจของ อบต. จนกระทั่งประสบผลส าเร็จได้น้ัน รัฐบาลควรจะต้องสนับสนุน
อะไรบ้างในการท างาน และมีวิธีการสนับสนุนอย่างไรจึงจะเหมาะสม” 

ผลการวิจัยน าเสนอจ าแนกรายกลุ่ม ดังน้ี 
1.  กลุ่มนายก อบต. ได้กล่าวถึงประเด็นการสนับสนุนทรัพยากรที่ รัฐบาลต้องให้

ความส าคัญไว้อย่างน่าสนใจด้วยกัน 2 ประเด็นหลัก คือ (1) งบประมาณ โดยให้เหตุผลว่า ปัจจุบัน 
รายได้ของ อบต. ต่ ากว่าประมาณการที่ตั้งไว้  นอกจากน้ี รัฐบาลยังได้ก าหนดวิธีการบริหาร
งบประมาณที่ไม่เหมาะสม คือ “การจ่ายแบบอุดหนุนรายหัวเป็นงวด ๆ” ซึ่งที่เป็นอยู่จริงน้ัน ไม่มี
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ความเหมาะสม เพราะงบประมาณที่โอนมาให้น้ันได้ไม่ครบถ้วน ซึ่งส่งผลท าให้การใช้งบประมาณ 
(เบิก-จ่าย) ไม่ทันกับเงื่อนไขเวลา และตอบสนองกับความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างตรงประด็น 
ปัญหาด้านงบประมาณอีกประการหน่ึงที่ส าคัญคือ มีการคานอ านาจกันอยู่ในส่วนของการบริหาร
ราชการในระดับอื่น ซึ่งท าให้ เงินงบประมาณไม่ตกลงมาสู่ อบต. แต่งบประมาณกลับไปตกลงสู่
ส่วนราชการอื่น ๆ ในระดับอ าเภอและจังหวัด อันท าให้เกิดสภาพความสัมพันธ์ทางอ านาจระหว่าง
รัฐบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีว่่า “รัฐเบื้องบนมีอ านาจมาก ส่งผลให้ อบต. ไม่เข้มแข้ง” 
(2) อ านาจหน้าที่ ซึ่งกลุ่มนายก อบต. หมายถึง อ านาจที่มีพื้นฐานของกฎหมายมารองรับ ซึ่งปัญหา
ส าคัญประการหน่ึงของการถ่ายโอนภารกิจก็คือ รัฐไม่ได้ถ่ายโอนอ านาจหน้าที่ให้แก่องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริง ดังเห็นได้จากการทับซ้อนของอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และ
รวมถึงการยื้อทั้งอ านาจและงบประมาณที่ส่วนราชการอื่น ๆ ที่ต้องโอนภารกิจให้ อบต. ยังคง
ด าเนินการเองอยู่ ทั้งน้ี กลุ่มนายก อบต. มองว่าปัญหาดังกล่าวเกิดจากความไม่ชัดเจน และแน่นอน
ในหลักเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้น ซึ่งรัฐบาลเองมองในภาพรวมแล้วให้แนวทางกว้าง ๆ  มาให้ ซึ่งส่วนใหญ่
แนวทางที่ให้มาไม่สอดคล้องกับบริบทสภาพความเป็นจริง อย่างไรก็ตามกลุ่มนายก อบต. ได้กล่าวว่า 
วิธีการที่รัฐบาลสามารถช่วยให้ อบต. สามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมก็คือ การให้ 
“องค์ความรู้” ในการบริหารทรัพยากร เพื่อให้เกิดความสอดคล้อง และเหมาะสมกับความต้องการ
ของท้องถิ่นมากที่สุด 

2.  กลุ่มปลัด อบต. กล่าวว่า ในการท างานน้ัน งบประมาณถือเป็นสิ่งจ าเป็นอันดับแรก 
รองลงมาคือ วิธีการท างานที่ส่วนกลางก าหนดมาให้ซึ่งมักมาพร้อมกับอ านาจหน้าที่ ดังเห็นได้จาก
การที่รัฐบาลสั่งให้ อบต. รับถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานอื่น ๆ แปลว่างานมีมากขึ้น ซึ่งต้องใช้
งบประมาณในการท างานเพิ่มขึ้นด้วย หากมาแต่ภารกิจโดยไม่ให้งบประมาณเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลให้ 
อบต. ต้องแบ่งงบประมาณจากภารกิจอื่น ๆ มาให้แก่ภารกิจรับถ่ายโอน ซึ่งจะส่งผลท าให้คุณภาพ
ของงานที่ออกมาลดลงไปจากเดิม และบางกรณี เช่น งานจัดเก็บขยะมูลฝอย งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย เป็นต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก ซึ่งกลุ่มปลัด อบต. ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การที่
จะขับเคลื่อนภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพน้ัน จ าเป็นต้องมีวิธีการท างานที่ถูกต้องและเหมาะสม 
เพราะวิธีการท างานจะช่วยให้การใช้งบประมาณเพื่อด าเนินภารกิจท าได้อย่างถูกต้องและตรงตาม
วัตถุประสงค์ นอกจากน้ี กลุ่มปลัด อบต. ยังกล่าวอีกว่า เงื่อนไขเวลาที่ส่วนกลางก าหนดให้น้ัน 
ไม่ได้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงเท่าใดนัก ซึ่งหาก อบต. ใดยังไม่พร้อมเรื่องการรับถ่ายโอน
ภารกิจ ส่วนกลางก็ควรจะเว้นระยะให้ก่อน เพื่อให้เกิดการปรับตัวพร้อมรับถ่ายโอนภารกิจจาก
หน่วยงานอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.  กลุ่มข้าราชการในสังกัดหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจ กล่าวถึง
ทรัพยากรการบริหารว่า งบประมาณคือสิ่งที่เป็นปัญหาอย่างมากระหว่างทั้ง 2 ฝ่าย  โดยเห็นได้จาก
การที่ อบต. มักบอกว่า “ส่วนราชการมักโอนให้แต่งาน แต่เงินไม่เคยโอนให้” ซึ่ง อบต. มักไม่ค่อย
เข้าใจเรื่องวิธีการงบประมาณของแต่ละปี เพราะการตั้งงบประมาณจะต้องตั้งล่วงหน้าข้ามปี ไม่ใช่
โอนภารกิจจบแล้ว อบต. จะได้เงินเลย อย่างไรก็ตามส่วนราชการส่วนใหญ่มักมองว่า อบต.หลายแห่ง
ยังขาดความเป็นมืออาชีพ ท างานโดยไม่อ้างกฎกติกาท าให้เกิดปัญหาตามหลังมามากมาย ดังน้ัน 
อบต. จ าเป็นต้องมีพี่เลี้ยงเพื่อสอนงานสอนเทคนิคในทุกเรื่อง  โดยเฉพาะเรื่องการบริหารเงินให้
สามารถใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลประโยชน์สูงสุดตกอยู่กับประชาชนน่ันเอง  

ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้านทรัพยากรการบริหาร สรุปได้ว่า งบประมาณคือสิ่งส าคัญและจ าเป็นต่อการช่วยให้
การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบผลส าเร็จ อย่างไรก็ตามแต่ละกลุ่มได้
ให้ความส าคัญต่อทรัพยากรการบริหารในระดับรองลงมาแตกต่างกันตามมุมมองในหน้าที่
รับผิดชอบ และอ านาจในการท างาน โดยกลุ่มนายก อบต. เห็นว่า รัฐบาลควรมอบอ านาจในการถ่ายโอน
ภารกิจมาให้ อบต. อย่างแท้จริง เพื่อช่วยให้เกิดความก้าวหน้าในการถ่ายโอนภารกิจ ส่วนกลุ่มปลัด 
อบต. และกลุ่มข้าราชการในสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจ เห็นสอดคล้องกันว่า 
วิธีการท างานที่ถูกต้องและเหมาะสม จะช่วยให้การใช้งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจ 
สามารถท าได้อย่างตรงประเด็นตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 122 

ตารางที่  25  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับปัจจัยที่มผีลต่อความก้าวหน้า 
การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านภาวะผู้น า  

 

 

รูปแบบการปฏิบัต ิ
ของผู้บริหารต่อท่าน 

ในการท างาน 

ระดับของปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าฯ 

 S.D. ความหมาย  น้อย
มาก 

น้อย 
พอ 

ประมาณ 
มาก 

มาก
ที่สุด 

 ผู้น าแบบอ านาจเผด็จการ         

1. ช้ีน าวิธีการปฏิบัติงาน 
ทุกขั้นตอน 

1 
(0.3%) 

22 
(7.3%) 

100 
(33.3%) 

131 
(43.7%) 

46 
(15.3%) 

3.66 0.83 มีผลมาก 

2. เน้นให้ปฏิบัติตามค าสั่ง 
โดยเครง่ครัด 

1 
(0.3%) 

27 
(9.0%) 

91 
(30.3%) 

132 
(44.0%) 

49 
(16.3%) 

3.67 0.86 มีผลมาก 

3. ติดต่อสื่อสารแบบสัง่การ 5 
(1.7%) 

21 
(7.0%) 

103 
(34.3%) 

124 
(41.3%) 

47 
(15.7%) 

3.62 0.88 มีผลมาก 

       3.65 0.71 มีผลมาก 

 ผู้น าแบบเผด็จการแบบมีศิลป์         
4. ช้ีน าอย่างมีหลักการน่าเช่ือถือ 2 

(0.7%) 
19 

(6.3%) 
131 

(43.7%) 
105 

(35.0%) 
43 

(14.3%) 
3.56 0.83 มีผลมาก  

5. มอบหมายให้ตัดสินใจ
ภายใต้การควบคุมอย่าง
ใกล้ชิด 

1 
(0.3%) 

13 
(4.3%) 

91 
(30.3%) 

137 
(45.7%) 

58 
(19.3%) 

3.79 0.81 มีผลมาก 

6. ยินยอมให้มีการติดต่อ 
สื่อสารจากล่างขึ้นบน 

1 
(0.3%) 

19 
(6.3%) 

104 
(34.7%) 

132 
(44.0%) 

44 
(14.7%) 

3.66 0.81 มีผลมาก 

       3.67 0.67 มีผลมาก 

 ผู้น าแบบร่วมปรึกษาหารือ          

7. เปิดรับความคิดเห็น เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ 

8 
(2.7%) 

21 
(7.0%) 

101 
(33.7%) 

116 
(38.7%) 

54 
(18.0%) 

3.62 0.94 มีผลมาก 

8. ใช้รางวัลเป็นเครื่องจูงใจ 
ในการปฏิบัติงาน 

25 
(8.3%) 

45 
(15.0%) 

117 
(39.0%) 

82 
(27.3%) 

31 
(10.3%) 

3.16 1.07 มีผล 
ปานกลาง 

9. เปิดกว้างทางการติดต่อ 
สื่อสารทั่วทั้งองค์กร 

11 
(3.7%) 

25 
(8.3%) 

82 
(27.3%) 

122 
(40.7%) 

60 
(20.0%) 

3.65 1.00 มีผลมาก 

       3.47 0.85 มีผลมาก 
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ตารางที่  25  (ต่อ) 

 

 

รูปแบบการปฏิบัต ิ
ของผู้บริหารต่อท่าน 

ในการท างาน 

ระดับของปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าฯ 

 S.D. ความหมาย  น้อย
มาก 

น้อย 
พอ 

ประมาณ 
มาก 

มาก
ที่สุด 

 ผู้น าแบบมีส่วนร่วม         

10. อนุญาตให้ตัดสินใจ
ด าเนินการได้อย่างอิสระ 

18 
(6.0%) 

29 
(9.7%) 

95 
(31.7%) 

120 
(40.0%) 

38 
(12.7%) 

3.44 1.02 มีผลมาก 

11. มีวิธีจูงใจให้ท่านท างาน
อย่างมุ่งมั่น 

21 
(7.0%) 

36 
(12.0%) 

97 
(32.0%) 

108 
(36.0%) 

38 
(12.7%) 

3.35 1.07 มีผล 
ปานกลาง 

12. ท าให้ท่านต้องการพัฒนา
วิธีการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 

12 
(4.0%) 

22 
(7.3%) 

88 
(29.3%) 

131 
(43.7%) 

47 
(15.7%) 

3.60 0.97 มีผลมาก 

       3.34 0.94 มีผล 
ปานกลาง 

 
จากตารางที่  18  ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านภาวะผู้น า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.53 มีรายละเอียดดังน้ี   
1.  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า ด้านภาวะผู้น าแบบอ านาจเผด็จการ  มีผลมากต่อ

การเกิดความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3.65) โดยมีเรื่องเน้นให้
ปฏิบัติตามค าสั่งโดยเคร่งครัด ได้รับค่าคะแนนสูงที่สุด (3.67) 

2.  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า ด้านภาวะผู้น าแบบอ านาจเผด็จการแบบมีศิลป์ 
มีผลมากต่อการเกิดความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3.79)โดยมี
เรื่องมอบหมายให้ตัดสินใจภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิด ได้รับค่าคะแนนสูงที่สุด (3.79) 

3.  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า ด้านภาวะผู้น าแบบร่วมปรึกษาหารือ  มีผลมาก
ต่อการเกิดความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (3.47) โดยมีเรื่อง
เปิดกว้างทางการติดต่อ สื่อสารทั่วทั้งองค์กร ได้รับค่าคะแนนสูงที่สุด (3.65) 

4.  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า ด้านภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม มีผลมากต่อการ
เกิดความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3.34) โดยมีเรื่องท าให้ท่าน
ต้องการพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ได้รับค่าคะแนนสูงที่สุด (3.60) 
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ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้านภาวะผู้น า สรุปได้ว่า ผู้น าแบบเผด็จการแบบมีศิลป์ มีผลมากต่อการเกิด
ความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มากที่สุด และผู้น าแบบมีส่วนร่วม 

มีผลมากต่อการเกิดความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น้อยที่สุด  
การศึกษาภาวะผู้น า เชิงคุณภาพ 
ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ด้านภาวะผู้น า ที่ได้จากการสนทนากลุ่มแบบเจาะจง (Focus group discussion) และ
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) โดยมีประเด็นค าถาม ดังน้ี  

“กล่าวได้ว่า ผู้บริหารถือเป็นตัวจักรส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของ อบต. ที่ได้รับ
มอบหมายจนกระทั่งประสบผลส าเร็จ ดังน้ัน ท่านคิดว่าผู้บริหารควรมีภาวะผู้น าที่ดี ส าหรับจูงใจ
ในการท างานแบบใด เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติของ อบต. เกิดความกระตือรือร้น มุ่งมั่น และตั้งใจ จน
ท าให้การถ่ายโอนภารกิจของ อบต. เกิดความก้าวหน้าจนประสบผลส าเร็จโปรดให้ความเห็น”  

ผลการวิจัยน าเสนอจ าแนกรายกลุ่ม ดังน้ี 
1.  กลุ่มนายก อบต. ได้กล่าวถึงภาวะผู้น าในมุมมองที่แตกต่างไปจากตัวแบบที่กล่าวถึง 

โดยเน้นถึงปัจจัยจูงใจผู้บริหารสามารถท าได้ทันที เพื่อสร้างแรงกระตุ้นและจูงใจให้ผู้ปฏิบัติกระท า
ตามสิ่งที่ตนต้องการ เช่น การให้รางวัลเป็นขั้นเงินเดือนภายใต้การพิจารณาที่ยุติธรรม ซึ่งจะใช้
ผลงานเป็นเกณฑ์ตัดสิน การสร้างเสริมให้ผู้ปฏิบัติมีจิตส านึกในการให้บริการสาธารณะ รวมถึงการ
ช้ีให้เห็นถึงคุณค่าของตัวเองที่มีต่อสาธารณะ อันน ามาซึ่งการเกิดความกระตือรือร้นในการท างาน 
การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการยอมรับในงานที่ท าร่วมกัน การปกครองและอยู่กันแบบพี่ ๆ 
น้อง ๆ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีและเกิดความรวดเร็วในการท างานร่วมกัน เป็นต้น จะเห็นได้ว่า 
กลุ่มนายก อบต. ไม่พยายามกล่าวถึงรูปแบบของภาวะผู้น าอย่างชัดเจน เพื่อช้ีชัดว่า รูปแบบภาวะผู้น า
แบบใดจึงจะเหมาะสมกับการถ่ายโอนภารกิจ อย่างไรก็ตามจากข้อมูลที่ได้อาจกล่าวได้ว่า ภาวะผู้น า
ที่กลุ่มนายก อบต. ได้กล่าวถึงจะมีลักษณะของการมุ่งประสานให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคล
เพื่อให้เกิดการจูงใจในการท างานมากกว่าการใช้อ านาจเพื่อกดดันให้เกิดผลส าเร็จของงาน ทั้งน้ี 
กลุ่มนายก อบต. ส่วนใหญ่เห็นสอดคล้องกันว่า “เราอยู่ก าหนดทิศทางการพัฒนาแค่ 4 ปีต่อ 1 สมัย 
แต่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายอยู่เพื่อด าเนินการไปตลอด ดังน้ัน การท าตัวให้เป็นผู้บริหารที่ดีมีมีลูกน้องรัก
ย่อมดีกว่าการเป็นผู้บริหารที่มุ่งเอาแต่ผลงาน แต่ไม่มีลูกน้องชอบ” 

2.  กลุ่มปลัด อบต. กล่าวว่า ภาวะผู้น าส าหรับการท างานให้มีประสิทธิภาพน้ัน ไม่มีสูตร
ส าเร็จตายตัว แต่ควรที่จะดูสถานการณ์และบริบทของพื้นที่เป็นหลัก ทั้งน้ี ปลัด อบต. บางท่านได้
กล่าวเสริมว่า ลูกน้องมีหลายประเภท บางคนชอบพูดดี ๆ บางคนชอบการมีของรางวัล บางคนชอบ
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ผู้บริหารที่ถูกใจ ดังน้ันผู้บริหารจึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม กลุ่มปลัด 
อบต. เห็นอย่างสอดคล้องกันว่า “เราท างานกับคน ต้องเข้าใจคน เข้าใจบริบทองค์กร ” ซึ่ง
หมายความว่า การใช้ความเป็นผู้น าจูงใจคนให้ท างานน้ัน จ าเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมองให้รอบ
ด้าน มีข้อมูลให้ครบถ้วนและตรงประเด็น เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติรู้สึกว่า เรารับรู้และเข้าใจเรื่องราว
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดี รวมถึงสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมอันน ามาสู่ประสิทธิภาพสูงสดุ 

3.  กลุ่มข้าราชการในสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจ ได้กล่าวถึงภาวะ
ผู้น าในการบริหารของ อบต. ว่า นายก อบต. เป็นใหญ่ในการท างาน โดยมีปลัด อบต. เป็นคนเสนอ
เรื่องให้ถูกต้องตามระเบียบ และฝ่ายช่างหรือฝ่ายคลังด าเนินการให้ส าเร็จ ดังน้ัน ด้วยบริบทดังกล่าว
ท าให้ภาวะผู้น าแบบเผด็จการยังคงมีอิทธิพลต่อการท างานของ อบต. อยู่ อย่างไรก็ตามยุคสมัยได้
เริ่มเปลี่ยนแปลงไปท าให้คนได้มีการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากเดิม ดังน้ัน นายก อบต. จ าเป็นต้อง
จูงใจให้ลูกน้องท างานให้ได้ และเป็นไปตามที่ก าหนด รูปแบบภาวะผู้น าจึงเริ่มเปลี่ยนไป โดยมี
การน าหลักจิตวิทยามาใช้ในการจูงใจคนมากขึ้น  

ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้านภาวะผู้น าสรุปได้ว่า บริบทของ อบต. มีความส าคัญอย่างสูงต่อการก าหนดรูปแบบ
ภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพ  อย่ างไรก็ตามแต่ละกลุ่มกล่ าวถึ งรูปแบบภาวะผู้น าที่ มีผลต่อ
ความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกลุ่มนายก อบต. สรุปว่า 
ผู้น าที่ดีต้องเป็นนักประสานให้งานกับคนเดินไปด้วยกัน ส่วนกลุ่มปลัด อบต. สรุปว่า ผู้น าจะต้อง
เข้าใจคน เข้าใจบริบท เพื่อแสวงหาวิธีการจูงใจที่ เหมาะสม แต่ส าหรับกลุ่มข้าราชการในสังกัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจ เห็นต่างออกไปว่า ผู้น าที่จะช่วยให้เกิดความก้าวหน้า
การถ่ายโอนภารกิจได้น้ัน ต้องชัดเจนและเด็ดขาดอย่างมีเหตุมีผล เกิดปัญหาต้องมาช่วยแก้ไข เพื่อ
ท าให้งานลุล่วงไปด้วยดีอย่างมีประสิทธิภาพ  
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การศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก เชิงคุณภาพ 
ส าหรับผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ที่ได้จากการสนทนากลุ่มแบบเจาะจง 
(Focus group discussion) และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) โดยมีประเด็นค าถาม 
ดังน้ี  

“กล่าวได้ว่า เป็นการยากที่จะควบคุมการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก อบต. 
เพื่อไม่ให้มีผลกระทบเกิดขึ้น ท่านคิดว่า สภาพแวดล้อมภายนอกที่กล่าวถึง เช่น ด้านการเมืองและ
กฎหมาย ด้านเทคโนโลยี ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านเหตุการณ์และแนวโน้มระหว่างประเทศ 
และด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น สิ่งใดจะส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าในการถ่ายโอนภารกิจของ อบต.
อย่างรุนแรงมากที่สุด ในลักษณะใดบ้าง และท าไมท่านจึงคิดว่าเป็นเช่นน้ัน”  

ผลการวิจัยน าเสนอจ าแนกรายกลุ่ม ดังน้ี 
1.  กลุ่มนายก อบต. ได้กล่าวตรงกันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก 

อบต. ที่ส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าในการถ่ายโอนภารกิจมากที่สุด คือ การเมืองและกฎหมาย 
โดยให้เหตุผลอย่างสอดคล้องกันว่า การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะท าให้นโยบายไม่น่ิง รวมถึง
วิธีการปฏิบัติก็จะเปลี่ยนแปลงตามความถนัดของผู้ก าหนดนโยบายด้วย และสิ่งที่ตามมาก็คือ 
กฎระเบียบในการท างานก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา เพื่อช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งมักจะก าหนดมาไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของบริบทพืน้ที่ จึงอาจสรุปได้ว่า การเมืองเปลี่ยน 
ท าให้นโยบายเปลี่ยน และต้องออกกฎหมายใหม่ตามมาเรื่อย ๆ ท าให้เจ้าหน้าที่ตามไม่ทัน
นอกจากน้ี กลุ่มนายก อบต. ยังได้กล่าวเสริมอีกด้วยว่า ปัจจุบันการถ่ายโอนภารกิจหลาย ๆ ตัวได้มี
ข้อกฎหมายที่ขัดแย้งกัน ซึ่งอาจหมายถึงข้อกฎหมายมีปัญหาจริง ๆ และผู้ปฏิบัติของทั้ง 2 ฝ่าย 
เข้าใจไม่ตรงกันจึงตีความขัดแย้งกันเอง  

2.  กลุ่มปลัด อบต. ได้กล่าวสอดคล้องกันว่า ปัญหาการเมืองและกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป
ได้ส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าในการถ่ายโอนภารกิจของ อบต. มากที่สุด เพราะ การเมืองไม่น่ิง
จะท าให้นโยบายที่ออกมาเปลี่ยนแปลงไป ท าให้ผู้ปฏิบัติต้องปรับตัวตาม และที่ส าคัญก็คือ นโยบาย
ที่ออกมามักจะมาพร้อมกฎระเบียบในการท างานเสมอ ๆ  ท าให้ผู้ปฏิบัติไม่สามารถเรียนรู้ได้ทันและ
ยึดแนวทางเก่า ๆ มาปฏิบัติ ท าให้เกิดความผิดพลาดในการท างาน อย่างไรก็ตามในฐานะของผู้รับ
นโยบายคงจ าเป็นจะต้องปฏิบัติภารกิจที่ได้มีการมอบหมายให้ดีที่สุดเท่าที่จะท าได้ 

3.  กลุ่มข้าราชการในสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจ กล่าวถึงปัญหา
การเมืองคือตัวแปรส าคัญที่ท าให้การท างานของทุกภาคส่วนราชการต้องปรับตัวตาม ดังน้ัน รัฐบาล
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ไม่น่ิง ก็จะท าให้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายอยู่เรื่อย ซึ่งจะส่งผลท าให้ผู้ปฏิบัติเกิดความไม่แน่ใจและ
ลังเลที่จะปฏิบัติตาม รวมถึงไม่สามารถเรียนรู้ทันกับกฎระเบียบในการท างานที่ออกมาใหม่ ๆ ด้วย  

ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้านปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกสรุปได้ว่า การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะส่งผลให้
นโยบายและกฎระเบียบในการท างานเกิดการเปลี่ยนแปลงไป ท าให้ผู้ปฏิบัติงานต้องแสวงหาวิธีการ
ปฏิบัติที่สอดคล้องกับในการท างานตลอดเวลา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งน้ัน ย่อมท าให้
ประสิทธิภาพในการท างานลดลงตามไปด้วย 
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ตอนที่  3  ความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
การศึกษาความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วย

แบบสอบถาม ปรากฏผลดังรายละเอียดตามตารางที่ 19 
 

ตารางที่  26  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

  

ความก้าวหน้า 
ในการถ่ายโอนภารกิจ 

 S.D. ความหมาย  
น้อย
มาก 

น้อย 
พอ 

ประมาณ 
มาก 

มาก
ที่สุด 

 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน         

1. การคมนาคมและขนส่ง 
ได้แก่ การก่อสร้างและ
บ ารุงรักษาถนน การดูแล
จัดตั้งสถานีขนส่ง และการ
จัดการจราจรในเขตพื้นที่ 

1 
(0.3%) 

16 
(5.3%) 

108 
(36.0%) 

143 
(47.7%) 

32 
(10.7%) 

3.68 0.75 ก้าวหน้ามาก  

2. สาธารณูปโภค ได้แก่  
การดูแล รักษา พัฒนา  
ซ่อมบ ารุงแหล่งน้ า และ
ระบบประปาชนบท 

2 
(0.7%) 

16 
(5.3%) 

90 
(30.0%) 

149 
(49.7%) 

43 
(14.3%) 

3.72 0.79 ก้าวหน้ามาก 

3. สาธาณูปการ ได้แก่ การจัด
ให้มีและการควบคุมตลาด 

20 
(6.7%) 

38 
(12.7%) 

128 
(42.7%) 

95 
(31.7%) 

19 
(6.3%) 

3.18 0.96 ก้าวหน้า
ปานกลาง 

4. การผังเมือง ได้แก่ การจัดท า
ผังเมืองรวมจังหวัด และ
การวางและปรับปรุง 
ผังเมืองรวม 

11 
(3.7%) 

29 
(9.7%) 

140 
(46.7%) 

97 
(32.3%) 

23 
(7.7%) 

3.61 0.91 ก้าวหน้ามาก 
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ตารางที่  26  (ต่อ) 
 

  

ความก้าวหน้า 
ในการถ่ายโอนภารกิจ 

 S.D. ความหมาย  
น้อย
มาก 

น้อย 
พอ 

ประมาณ 
มาก 

มาก
ที่สุด 

 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)        

5. การควบคุมอาคาร ได้แก่ 
การควบคุมอาคาร และการ
เปรียบเทียบปรับคดี
ความผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคาร 

7 
(2.3%) 

17 
(5.7%) 

114 
(38.0%) 

110 
(36.7%) 

52 
(17.3%) 

3.67 0.86 ก้าวหน้ามาก 

       3.48 0.69 ก้าวหน้ามาก 

 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต         

1. การส่งเสริมอาชีพ ได้แก่ 
การฝึกอบรม สง่เสริม 
พัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ 

6 
(2.0%) 

21 
(7.0%) 

94 
(31.3%) 

123 
(41.0%) 

56 
(18.7%) 

3.67 0.92 ก้าวหน้ามาก  

2. งานสวัสดิการสังคม ได้แก่ 
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
ผู้สูงอาย ุการสงเคราะห ์

เบี้ยยังชีพคนพิการ และ 
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์

2 
(0.7%) 

10 
(3.3%) 

90 
(30.0%) 

132 
(44.0%) 

66 
(22.0%) 

3.83 0.82 ก้าวหน้ามาก 

3. นันทนาการ ได้แก่ การ
ส่งเสริมการกีฬา การจัดให้
มีสถานที่พักผ่อนหยอ่นใจ 

4 
(1.3%) 

25 
(8.3%) 

119 
(39.7%) 

107 
(35.7%) 

45 
(15.0%) 

3.55 0.89 ก้าวหน้ามาก 

4. การศึกษา ได้แก่ การจัดการ
ศึกษาในระบบ การจัดการ
ศึกษานอกระบบ  

6 
(2.0%) 

30 
(10.0%

) 

119 
(39.7%) 

107 
(35.7%) 

45 
(15.0%) 

3.50 0.91 ก้าวหน้ามาก 
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ตารางที่  26  (ต่อ) 
 

  

ความก้าวหน้า 
ในการถ่ายโอนภารกิจ 

 S.D. ความหมาย  
น้อย
มาก 

น้อย 
พอ 

ประมาณ 
มาก 

มาก
ที่สุด 

 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต (ต่อ)        

5. การสาธารณสุข ได้แก ่ 
การสาธารณสุข และการ
รักษาพยาบาล การป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ  

8 
(2.7%) 

18 
(6.0%) 

112 
(37.3%) 

120 
(40.0%) 

42 
(14.0%) 

3.57 0.89 ก้าวหน้ามาก  

6. การปรับปรุงแหล่งชุมชน
แออัดและที่อยู่อาศัย ได้แก่ 
การแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด 
การจัดการเกี่ยวกับที่อยู่
อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย 

9 
(3.0%) 

30 
(10.0%) 

121 
(40.3%) 

118 
(39.3%) 

22 
(7.3%) 

3.38 0.87 ก้าวหน้า
ปานกลาง 

       3.58 0.74 ก้าวหน้ามาก 

 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความ สงบเรียบร้อย    

1. การส่งเสริมประชาธิปไตย
ความเสมอภาค สิทธิ
เสรีภาพของประชาชน 
ได้แก่ งานตรวจมาตรา ช่ัง 
ตวง วัด และการเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ความรู้
เกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคแก่ผู้บรโิภค 

10 
(3.3%) 

27 
(9.0%) 

121 
(40.3%) 

101 
(33.7%) 

41 
(13.7%) 

3.45 0.95 ก้าวหน้ามาก 
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ตารางที่  26  (ต่อ) 
 

  

ความก้าวหน้า 
ในการถ่ายโอนภารกิจ 

 S.D. ความหมาย  
น้อย
มาก 

น้อย 
พอ 

ประมาณ 
มาก 

มาก
ที่สุด 

 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความ สงบเรียบร้อย (ต่อ)   

2. การส่งเสริมการมสี่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น ได้แก ่การป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล 

1 
(0.3%) 

28 
(9.3%) 

106 
(35.3%) 

116 
(38.7%) 

48 
(16.0%) 

3.61 0.87 ก้าวหน้ามาก 

3. การป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ได้แก่  
การช่วยเหลือผู้ประสบภยั
เบื้องต้น 

0 
(0.0%) 

29 
(9.7%) 

103 
(34.3%) 

115 
(38.3%) 

53 
(17.7%) 

3.64 0.88 ก้าวหน้ามาก 

4. การรักษาความสงบเรียบร้อย 
และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ได้แก่  
การทะเบียนราษฎรและ
บัตรประจ าตัวประชาชน  
งานจัดทะเบียนสัตว์พาหนะ 

20 
(6.7%) 

29 
(9.7%) 

115 
(38.3%) 

102 
(34.0%) 

34 
(11.3%) 

3.34 1.02 ก้าวหน้า
ปานกลาง 

       3.50 0.79 ก้าวหน้ามาก 

 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเทีย่ว    

1. การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ได้แก่ การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น การประสาน 
จัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 
และการจัดระบบข้อมูล 
เพื่อการวางแผน 

4 
(1.3%) 

24 
(8.0%) 

106 
(35.3%) 

112 
(37.3%) 

54 
(18.0%) 

3.63 0.91 ก้าวหน้ามาก 
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ตารางที่  26  (ต่อ) 
 

  

ความก้าวหน้า 
ในการถ่ายโอนภารกิจ 

 S.D. ความหมาย  
น้อย
มาก 

น้อย 
พอ 

ประมาณ 
มาก 

มาก
ที่สุด 

 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเทีย่ว (ต่อ)   

2. การพัฒนาเทคโนโลยี ได้แก่ 
การบริการ และถ่ายทอด
เทคโนโลยีเกษตรชุมชน 

6 
(2.0%) 

27 
(9.0%) 

116 
(38.7%) 

124 
(41.3%

) 

27 
(9.0%) 

3.46 0.85 ก้าวหน้ามาก 

3. การส่งเสริมการลงทุน 
ได้แก่ งานบริการข้อมูล 
นักลงทุน และงานเผยแพร่
และชักจูงการลงทุน 

15 
(5.0%) 

44 
(14.7%) 

120 
(40.0%) 

94 
(31.3%) 

27 
(9.0%) 

3.25 0.98 ก้าวหน้า 
ปานกลาง 

4. การพาณิชยกรรม ได้แก่ 
งานทะเบียนพาณิชย์ 

16 
(5.3%) 

47 
(15.7%) 

130 
(43.3%) 

74 
(24.7%) 

33 
(11.0%) 

3.20 1.00 ก้าวหน้า 
ปานกลาง 

5. การพัฒนาอุตสาหกรรม 
ได้แก่ การก ากับดูแลโรงงาน 
การอนุญาตตั้งโรงงาน 

12 
(4.0%) 

40 
(13.3%) 

118 
(39.3%) 

93 
(31.0%) 

37 
(12.3%) 

3.34 0.99 ก้าวหน้า 
ปานกลาง 

6. การท่องเที่ยว ได้แก่  
การวางแผนการท่องเที่ยว 
การปรับปรุงดูแล บ ารุง 
รักษาสถานที่ท่องเที่ยว และ 
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 

10 
(3.3%) 

40 
(13.3%) 

139 
(46.3%) 

81 
(27.0%) 

30 
(10.0%) 

3.27 0.93 ก้าวหน้า 
ปานกลาง 

       3.35 0.81 ก้าวหน้า 
ปานกลาง 
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ตารางที่  26  (ต่อ) 
 

  

ความก้าวหน้า 
ในการถ่ายโอนภารกิจ 

 S.D. ความหมาย  
น้อย
มาก 

น้อย 
พอ 

ประมาณ 
มาก 

มาก
ที่สุด 

 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

1. การคุ้มครองดูแลบ ารุงรักษา 
ใช้ประโยชน์จากป่าไม้ 
ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ได้แก่  
งานพัฒนาป่าชุมชน  
การควบคุมไฟป่า 

8 
(2.7%) 

54 
(18.0%) 

106 
(35.3%) 

100 
(33.3%) 

32 
(10.7%) 

3.46 0.85 ก้าวหน้ามาก 

2. การจัดการสิ่งแวดล้อมและ
มลพิษต่าง ๆ ได้แก ่การ
ติดตาม ตรวจสอบเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและมลพิษ  
งานสร้างจิตส านึกด้าน
สิ่งแวดล้อม งานตรวจสอบ
คุณภาพน้ า งานตรวจสอบ
คุณภาพอากาศและเสียง 
และการบ าบัดน้ าเสีย 

10 
(3.3%) 

33 
(11.0%) 

133 
(44.3%) 

100 
(33.3%) 

24 
(8.0%) 

   

3. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
ได้แก่ การดูแลรักษาและ
คุ้มครองปอ้งกันที่ดิน
สาธารณะประโยชน์ 

5 
(1.7%) 

34 
(11.3%) 

111 
(37.0%) 

113 
(37.7%) 

37 
(12.3%) 

3.25 0.98 ก้าวหน้า 
ปานกลาง 

       3.36 0.84 ก้าวหน้า 
ปานกลาง 
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ตารางที่  26  (ต่อ) 
 

  

ความก้าวหน้า 
ในการถ่ายโอนภารกิจ 

 S.D. ความหมาย  
น้อย
มาก 

น้อย 
พอ 

ประมาณ 
มาก 

มาก
ที่สุด 

 ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น      

1. การจัดการดูแลโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ได้แก่ การบ ารุง 
รักษาโบราณสถาน 

21 
(7.0%) 

31 
(10.3%) 

122 
(40.7%) 

97 
(32.3%) 

29 
(9.7%) 

3.27 1.01 ก้าวหน้า 
ปานกลาง 

2. การจัดการดูแลพิพิธภัณฑ์
และหอจดหมายเหต ุได้แก่ 
การบ ารุงรักษาพพิิธภัณฑ์
และหอจดหมายเหต ุ

18 
(6.0%) 

43 
(14.3%) 

130 
(43.3%) 

84 
(28.0%) 

25 
(8.3%) 

3.18 0.98 ก้าวหน้า 
ปานกลาง 

       3.22 0.97 ก้าวหน้า 
ปานกลาง 

 
จากตารางที่  26  ผลการศึกษาความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.41 มีรายละเอียดดังน้ี    
1.  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ด้านโครงสร้างพื้นฐานมีความก้าวหน้าสูง โดยมีประเด็น การคมนาคมและขนส่ง ได้แก่ การ
ก่อสร้างและบ ารุงรักษาถนน การดูแลจัดต้ังสถานีขนส่ง และการจัดการจราจรในเขตพื้นที่  ได้รับค่า
คะแนนสูงที่สุด (3.63) 

2.  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตมคีวามก้าวหน้าสูง โดยมีประเด็น งานสวัสดิการสังคม ได้แก่ งาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ และการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ได้รับค่าคะแนนสูงที่สุด (3.83) 

3.  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความ สงบเรียบร้อย โดยมีประเด็นการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น ได้รับค่าคะแนนสูงที่สุด (3.64) 
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4.  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  มีความก้าวหน้า
ปานกลาง โดยมีประเด็น การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การ
ประสาน จัดท าแผนพัฒนาจังหวัด และการจัดระบบข้อมูล เพื่อการวางแผน ได้รับค่าคะแนนสูง
ที่สุด (3.60) 

5.  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความก้าวหน้า
ปานกลาง โดยมีประเด็น การดูแลรักษาที่สาธารณะ ได้แก่ การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดิน
สาธารณะประโยชน์ ได้รับค่าคะแนนสูงที่สุด (3.48) 

6.  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความก้าวหน้าปานกลาง โดยมี
ประเด็น การจัดการดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ ได้แก่ การบ ารุงรักษาโบราณสถาน ได้รับค่า
คะแนนสูงที่สุด (3.27) 

ผลการศึกษาความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สรุป
ได้ว่า ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีความก้าวหน้าในการถ่ายโอนภารกิจ มากที่สุด (3.58) และด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น   น้อยที่สุด (3.22)  

การศึกษาความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เชิงคุณภาพ 
ผลการศึกษาความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้

จากการสนทนากลุ่มแบบเจาะจง (Focus group discussion) และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth 
interview) โดยมีประเด็นค าถาม ดังน้ี  

“ผลการศึกษาได้ช้ีให้เห็นว่า ความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยไม่มากนัก (3.41) โดยมีด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
และเป็นที่น่าสังเกตว่า ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
ท่านคิดว่า ท าไมผลการศึกษาจึงเป็นเช่นน้ัน และน่าจะมีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้าง และควรมีวิธีการ
เช่นไรเพื่อช่วยให้ความก้าวหน้าในการถ่ายโอนภารกิจของ อบต. ประสบผลส าเร็จมากกว่าเดิม” 

ผลการวิจัยน าเสนอจ าแนกรายกลุ่ม ดังน้ี 
1.  กลุ่มนายก อบต. กล่าวว่า การท างานด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตน้ัน เป็นเรื่องใกล้ตัวและ

เห็นผลได้เร็ว ถ้าผู้บริหารท าได้ดีและชาวบ้านชอบ น่ีคือสิ่งที่จะย้อนกลับมาตอบแทนในอนาคต 
ดังน้ัน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตจึงเป็นสิ่งที่ อบต.ท าเป็นประจ า ทั้งงานการส่งเสริมอาชีพให้กลุ่ม
ต่าง ๆ ของชุมชน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เบี้ยยังชีพ การจัดการศึกษา การสาธารณสุข การปรับปรุง
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แหล่งชุมชน จึงท าให้รู้และเข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่ง สามารถแก้ไขปัญหาได้ง่าย ซึ่งต่างจากงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ไกลตัวเกินไป รัฐบาลมักจะให้ความส าคัญ
และส่งเสริมเฉพาะบางพื้นที่ที่มีจุดขายเท่าน้ัน และที่ส าคัญ ผู้ใหญ่มักไม่ให้ความสนใจ เพราะยังไม่
ถึงเวลาและไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเท่าใดนัก จึงท าให้การท างานออกมาใน
เชิงรับมากกว่าเชิงรุก  

2.  กลุ่มปลัด อบต. ได้กล่าวว่า ไม่ค่อยแปลกใจมากนักเพราะคุณภาพชีวิตเป็นเรื่องใกล้ตัว 
และมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ในระดับสูง เช่น การส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มต่าง ๆ ของชุมชน 
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เบี้ยยังชีพ การจัดการศึกษา การสาธารณสุข การปรับปรุงแหล่งชุมชน เป็นต้น 
ซึ่งภารกิจเหล่าน้ี อบต. ได้ด าเนินการอย่างต่อเน่ืองไปพร้อมกับการรับโอนภารกิจ รวมถึงการที่ทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ก าหนดนโยบาย ผู้รับโอน ผู้ถ่ายโอน และผู้ได้รับผลกระทบต่างก็ให้ความสนใจ 
จึงท าให้การถ่ายโอนภารกิจมีความก้าวหน้าในระดับสูงมากว่าด้านอื่น และก็เช่นกันในทิศทาง
ตรงกันข้ามที่ว่า ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ถือเป็นเรื่องไกลตัว และ
ต้องให้ด้านอื่นพร้อมเสียก่อนด้านน้ีจึงจะได้รับความสนใจ ซึ่งกลุ่มปลัด อบต. ส่วนใหญ่ยังได้ให้
ความเห็นเพิ่มเติมว่า งานด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ใช่ของเรา
โดยตรง ภารกิจของเราคือ การท าให้ประชาชนในพื้นที่อยู่ดีมีสุข ทั้งภารกิจยังขาดความชัดเจนและ
บางเรื่องเป็นนามธรรม หรือความรู้สึก มากกว่าสิ่งที่จับต้องได้และพิสูจน์ และผู้ใหญ่ระดับนโยบาย
ไม่ค่อยให้ความส าคัญ ส่วนใหญ่จะแค่ถามพวกเราว่า พร้อมหรือยัง จะรับโอนได้หรือไม่ ซึ่งต่างจาก
นโยบายที่รัฐบาลเอาจริงเอาจัง โดยผู้ใหญ่ระดับนโยบายจะถามต่างไปจากเดิมว่า เรื่องน้ีจะรับโอน
เสร็จเมื่อไหร่ ขอให้เรียบร้อยโดยเร็วเพราะผู้ใหญ่ท่านก าชับมา ได้ อย่างไรก็ตามกลุ่มปลัด อบต. 
บางท่านได้กล่าวถึงอย่างน่าสนใจว่า เรื่องศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ควรเป็นเรื่องเฉพาะตัวของพื้นที่และต้องมีผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคอยดูแล ดังน้ัน การเหมารวมวัด
ความก้าวหน้าโดยเทียบกับด้านอื่นจึงไม่ถูกต้อง ควรท าเป็นกรณีไป ส าหรับข้อเสนอแนะเพื่อช่วยให้
การถ่ายโอนภารกิจของ อบต. ประสบผลส าเร็จมากกว่าเดิมน้ัน ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า ต้องให้
ผู้บริหารระดับนโยบายให้ความส าคัญ และสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติที่ชัดเจนให้แก่ผู้ปฏิบัติ 

3.  กลุ่มข้าราชการในสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจ ได้กล่าวถึงอย่าง
น่าสนใจว่า ในปัจจุบันหากวัดกันจริง ๆ โดยดูจากผลส าเร็จของภารกิจในแต่ละด้านไม่น่าจะเกิน 
50% และได้ตั้งข้อสังเกตว่า ภารกิจที่ถ่ายโอนได้ง่ายคือ ภารกิจในกระทรวงมหาดไทยเพราะมีพื้นฐาน
มาจากที่เดียวกัน และปลัด อบต. ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นปลัดอ าเภอหรือพัฒนากรที่รู้เรื่องดีอยู่แล้ว
ย้ายโอนมาเพื่อด าเนินการต่อ และในขณะเดียวกันภารกิจที่เป็นงานของกระทรวงเกิดใหม่ เช่น 
กระทรวงวัฒนธรรม ที่เน้ืองานยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ รวมถึงเจ้าของงานก็ยังไม่สามารถสอนงานได้
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เพราะไม่เคยท าเหมือนกัน จึงท าให้ไม่สามารถมองเห็นถึงปัญหาในการท างานได้ ที่ส าคัญอีก
ประการหน่ึงคือ ภารกิจที่ต้องใช้งบประมาณในการซ่อมบ ารุงมาก ๆ เช่น ทางหลวงสายหลักใหญ่ 
คลองชลประทาน เป็นต้น ก็มักเกิดปัญหาเช่นเดียวกัน เน่ืองจาก อบต. มีงบประมาณไม่เพียงพอ
ส าหรับซ่อมบ ารุงในแต่ละปี จึงท าให้เกิดการบ่ายเบี่ยงรับโอนมาโดยตลอด 

ผลการศึกษาความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สรุป
ได้ว่า ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตถือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับให้ความสนใจ และภารกิจ
ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ อบต. รับผิดชอบด าเนินการอยู่ จึงท าให้สามารถถ่ายโอนภารกิจได้อย่าง
รวดเร็ว ซึ่งตรงกันข้ามกับด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกระดับมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวเกินไป และมีเฉพาะบางพื้นที่เท่าน้ัน จึงท าให้การท างานที่ผ่านมา
ออกมาในเชิงรับมากกว่าเชิงรุก  
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ตอนที่  4  การวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างสถานภาพส่วนบุคคลกับความก้าวหน้า
การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบสถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ อายุตัว, อายุงาน, 

ระดับการศึกษา, รายได้, ต าแหน่ง, สังกัด และภารกิจการถ่ายโอน ที่มีผลต่อความก้าวหน้าการถ่ายโอน
ภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏผลดังรายละเอียดตามตารางที่ 17-26 

 

ตารางที่  27  การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบสถานภาพส่วนบุคคลต่อความก้าวหน้า 
การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 6 ด้าน จ าแนกตามอายุตัว 

 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p คู่ที่แตกต่าง 

โครงสร้างพื้นฐาน 2 0.16 0.08 0.16 0.84 ไม่แตกต่าง 
ความคลาดเคลื่อน 297 144.40 0.48    
 299 144.56     
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 2 0.33 0.16 0.29 0.74 ไม่แตกต่าง 
ความคลาดเคลื่อน 297 166.11 0.55    
 299 166.44     
การจัดระเบียบชุมชน สังคม และ 
การรักษาความ สงบเรียบร้อย 2 0.53 0.26 0.42 0.65 ไม่แตกต่าง 
ความคลาดเคลื่อน 297 189.57 0.63    
 299 190.11     
การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 2 2.10 1.05 1.59 0.20 ไม่แตกต่าง 
ความคลาดเคลื่อน 297 195.72 0.65    
 299 197.82     
การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 1.63 0.81 1.13 0.32 ไม่แตกต่าง 
ความคลาดเคลื่อน 297 213.77 0.72    
 299 215.40     
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ตารางที่  27  (ต่อ) 
 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p คู่ที่แตกต่าง 

ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น    2 0.85 0.42 0.45 0.63 ไม่แตกต่าง 
ความคลาดเคลื่อน 297 281.75 0.94    
 299 282.60     

*p< 0.05 

 
จากตารางที่  27  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบสถานภาพส่วนบุคคล

ต่อความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 6 ด้าน จ าแนกตามอายุตัว 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุตัวต่างกัน (จ านวน 3 กลุ่ม คือ อายุระหว่าง 21-30 ปี, อายุระหว่าง 31-40 ปี 
และอายุตั้งแต่ 41 ปีขึ้นไป) ไม่ส่งผลท าให้ความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทั้ง 6 ด้านแตกต่างกัน (F น้อยกว่า 3.00) จึงไม่ต้องท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ 
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ตารางที่  28  การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบสถานภาพส่วนบุคคลต่อความก้าวหน้า 
การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 6 ด้าน จ าแนกตามอายุงาน 

 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p คู่ที่แตกต่าง 

โครงสร้างพื้นฐาน 3 2.32 0.77 1.61 0.19 ไม่แตกต่าง 
ความคลาดเคลื่อน 296 142.25 0.48    
 299 144.57     
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3 2.38 0.79 1.43 0.23 ไม่แตกต่าง 
ความคลาดเคลื่อน 296 164.07 0.55    
 299 166.45     
การจัดระเบียบชุมชน สังคม และ 
การรักษาความ สงบเรียบร้อย 3 4.10 1.37 2.18 0.09 ไม่แตกต่าง 
ความคลาดเคลื่อน 296 186.01 0.63    
 299 190.11     
การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 3 3.77 1.26 1.92 0.13 ไม่แตกต่าง 
ความคลาดเคลื่อน 296 194.06 0.66    
 299 197.83     
การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 4.76 1.59 2.23 0.09 ไม่แตกต่าง 
ความคลาดเคลื่อน 296 210.65 0.71    
 299 215.40     
ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น    3 6.38 2.13 2.28 0.08 ไม่แตกต่าง 
ความคลาดเคลื่อน 296 276.23 0.93    
 299 282.61     

*p< 0.05 
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จากตารางที่  28  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบสถานภาพส่วนบุคคล
ต่อความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 6 ด้าน จ าแนกตามอายุงาน 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุตัวต่างกัน (จ านวน 4 กลุ่ม คือ อายุงานระหว่าง 1-5 ปี, อายุงานระหว่าง 
6-10 ปี, อายุงานระหว่าง 11-15 ปี และมีอายุงานตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป) ไม่ส่งผลท าให้ความก้าวหน้า
การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทัง้ 6 ด้านแตกต่างกัน (F น้อยกว่า 3.00) จึง
ไม่ต้องท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 142 

ตารางที่  29  การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบสถานภาพส่วนบุคคลต่อความก้าวหน้า 
การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 6 ด้าน จ าแนกตามระดับ 
การศึกษา 

 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p คู่ที่แตกต่าง 

โครงสร้างพื้นฐาน 2 6.53 3.26 7.02 0.00 แตกต่าง 
ความคลาดเคลื่อน 297 138.04 0.46    
 299 144.57     
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 2 1.81 0.91 1.64 0.20 ไม่แตกต่าง 
ความคลาดเคลื่อน 297 164.63 0.55    
 299 166.45     
การจัดระเบียบชุมชน สังคม และ 
การรักษาความ สงบเรียบร้อย 2 4.24 2.12 3.39 0.04 แตกต่าง 
ความคลาดเคลื่อน 297 185.87 0.63    
 299 190.11     
การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 2 4.62 2.31 3.55 0.03 แตกต่าง 
ความคลาดเคลื่อน 297 193.21 0.65    
 299 197.83     
การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 5.97 2.99 4.24 0.02 แตกต่าง 
ความคลาดเคลื่อน 297 209.43 0.71    
 299 215.40     
ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น    2 4.74 2.37 2.53 0.08 ไม่แตกต่าง 
ความคลาดเคลื่อน 297 277.87 0.94    
 299 282.61     

*p< 0.05 
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จากตารางที่  29  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบสถานภาพส่วนบุคคล
ต่อความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 6 ด้าน จ าแนกตามระดับ
การศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกัน (จ านวน 3 กลุ่ม คือ ต่ ากว่าปริญญาตรี , 
ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี ) ส่งผลท าให้ความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ รวม 4 ด้าน คือ 1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2) ด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 3) ด้านการวางแผนการส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  และ 4) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

จึงท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างคู่ โดยวิธีของ Scheffe ทั้ง 4 ด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีทั้ง 4 ด้าน  
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ตารางที่  30  การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบสถานภาพส่วนบุคคลต่อความก้าวหน้า 
การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 6 ด้าน จ าแนกตามรายได้ 

 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p คู่ที่แตกต่าง 

โครงสร้างพื้นฐาน 2 1.79 0.90 1.86 0.16 ไม่แตกต่าง 
ความคลาดเคลื่อน 297 142.78 0.48    
 299 144.57     
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 2 2.28 1.14 2.06 0.13 ไม่แตกต่าง 
ความคลาดเคลื่อน 297 164.17 0.55    
 299 166.45     
การจัดระเบียบชุมชน สังคม และ 
การรักษาความ สงบเรียบร้อย 2 6.87 3.44 5.57 0.00 แตกต่าง 
ความคลาดเคลื่อน 297 183.24 0.62    
 299 190.11     
การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 2 0.71 0.35 0.53 0.59 ไม่แตกต่าง 
ความคลาดเคลื่อน 297 197.12 0.66    
 299 197.83     
การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 4.34 2.17 3.05 0.05 ไม่แตกต่าง 
ความคลาดเคลื่อน 297 211.07 0.71    
 299 215.40     
ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น    2 9.97 4.98 5.43 0.00 แตกต่าง 
ความคลาดเคลื่อน 297 272.64 0.92    
 299 282.61     

*p< 0.05 
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จากตารางที่  30  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบสถานภาพส่วนบุคคล
ต่อความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 6 ด้าน จ าแนกตามรายได้ 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่างกัน (จ านวน 3 กลุ่ม คือ รายได้อยู่ระหว่าง 5,000-10,000 บาท/เดือน, 
รายได้อยู่ระหว่าง10,001-15,000 บาท/เดือน และรายได้สูงกว่า 15,000 บาท/เดือนขึ้นไป) ส่งผลท าให้ 
ความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
รวม 3 ด้าน คือ 1) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  2) ด้านการ
บริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 3) ศิลปวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น    

จึงท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างคู่ โดยวิธีของ Scheffe ทั้ง 3 ด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ที่มีรายได้อยู่ระหว่าง 5,000-10,000 บาท/เดือน มีความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้สูงกว่า 15,000 บาท/เดือนขึ้นไป ทั้ง 2 ด้าน  
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ตารางที่  31  การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบสถานภาพส่วนบุคคลต่อความก้าวหน้า 
การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 6 ด้าน จ าแนกตามระดับ 
ต าแหน่ง  

 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p คู่ที่แตกต่าง 

โครงสร้างพื้นฐาน 2 0.22 0.11 0.23 0.79 ไม่แตกต่าง 
ความคลาดเคลื่อน 297 144.34 0.49    
 299 144.57     
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 2 0.00 0.00 0.00 1.00 ไม่แตกต่าง 
ความคลาดเคลื่อน 297 166.45 0.56    
 299 166.45     
การจัดระเบียบชุมชน สังคม และ 
การรักษาความ สงบเรียบร้อย 2 0.45 0.23 0.36 0.70 ไม่แตกต่าง 
ความคลาดเคลื่อน 297 189.66 0.64    
 299 190.11     
การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 2 3.73 1.86 2.85 0.06 ไม่แตกต่าง 
ความคลาดเคลื่อน 297 194.10 0.65    
 299 197.83     
การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 1.89 0.95 1.32 0.27 ไม่แตกต่าง 
ความคลาดเคลื่อน 297 213.51 0.72    
 299 215.40     
ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น    2 4.66 2.33 2.49 0.08 ไม่แตกต่าง 
ความคลาดเคลื่อน 297 277.95 0.94    
 299 282.61     

*p< 0.05 
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จากตารางที่  31  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบสถานภาพส่วนบุคคล
ต่อความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 6 ด้าน จ าแนกตามระดับ
ต าแหน่ง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับต าแหน่ง ต่างกัน (จ านวน 3 กลุ่ม คือ หัวหน้าส านัก, พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างตามภารกิจ) ไม่ส่งผลท าให้ความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 6 ด้านแตกต่างกัน (F น้อยกว่า 3.00) จึงไม่ต้องท าการทดสอบความ
แตกต่างรายคู่ 
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ตารางที่  32  การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบสถานภาพส่วนบุคคลต่อความก้าวหน้า 
การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 6 ด้าน จ าแนกตามสังกัด 

 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p คู่ที่แตกต่าง 

โครงสร้างพื้นฐาน 4 1.34 0.34 0.69 0.60 ไม่แตกต่าง 
ความคลาดเคลื่อน 295 143.22 0.49    
 299 144.57     
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 4 2.25 0.56 1.01 0.40 ไม่แตกต่าง 
ความคลาดเคลื่อน 295 164.19 0.56    
 299 166.45     
การจัดระเบียบชุมชน สังคม และ 
การรักษาความ สงบเรียบร้อย 4 0.47 0.12 0.18 0.95 ไม่แตกต่าง 
ความคลาดเคลื่อน 295 189.64 0.64    
 299 190.11     
การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 4 1.63 0.41 0.61 0.65 ไม่แตกต่าง 
ความคลาดเคลื่อน 295 196.20 0.67    
 299 197.83     
การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 1.40 0.35 0.48 0.75 ไม่แตกต่าง 
ความคลาดเคลื่อน 295 214.01 0.73    
 299 215.40     
ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น    4 4.70 1.17 1.25 0.29 ไม่แตกต่าง 
ความคลาดเคลื่อน 295 277.91 0.94    
 299 282.61     

*p< 0.05 
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จากตารางที่  32  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบสถานภาพส่วนบุคคล
ต่อความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 6 ด้าน จ าแนกตามสังกัด
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสังกัดต่างกัน (จ านวน 5 กลุ่ม คือ ส านักปลัด, กองคลัง, ฝ่ายช่าง, ฝ่ายการศึกษา 
และฝ่ายสาธารณะสุข) ไม่ส่งผลท าให้ความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ทั้ง 6 ด้านแตกต่างกัน (F น้อยกว่า 3.00) จึงไม่ต้องท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ 
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ตารางที่  33  การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบสถานภาพส่วนบุคคลต่อความก้าวหน้า 
การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 6 ด้าน จ าแนกตามด้านที่ 
รับผิดชอบ 

 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p คู่ที่แตกต่าง 

โครงสร้างพื้นฐาน 7 5.12 0.73 1.53 0.16 ไม่แตกต่าง 
ความคลาดเคลื่อน 292 139.45 0.48    
 299 144.57     
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 7 7.34 1.05 1.92 0.07 ไม่แตกต่าง 
ความคลาดเคลื่อน 292 159.11 0.54    
 299 166.45     
การจัดระเบียบชุมชน สังคม และ 
การรักษาความ สงบเรียบร้อย 7 8.13 1.16 1.86 0.08 ไม่แตกต่าง 
ความคลาดเคลื่อน 292 181.98 0.62    
 299 190.11     
การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 7 7.83 1.12 1.72 0.10 ไม่แตกต่าง 
ความคลาดเคลื่อน 292 189.99 0.65    
 299 197.83     
การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 7.53 1.08 1.51 0.16 ไม่แตกต่าง 
ความคลาดเคลื่อน 292 207.87 0.71    
 299 215.40     
ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น    7 9.91 1.42 1.52 0.16 ไม่แตกต่าง 
ความคลาดเคลื่อน 292 272.70 0.93    
 299 282.61     

*p< 0.05 
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จากตารางที่  33  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบสถานภาพส่วนบุคคล
ต่อความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 6 ด้าน จ าแนกตามด้านที่
รับผิดชอบพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีด้านที่รับผิดชอบต่างกัน (จ านวน 7 กลุ่ม คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน, 
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต, ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย, ด้าน
การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านการวางแผนการส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว, ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และรับภารกิจถ่ายโอนมากกว่า 1 ด้าน) ไม่ส่งผลท าให้ความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 6 ด้านแตกต่างกัน (F น้อยกว่า 3.00) จึงไม่ต้องท าการทดสอบความ
แตกต่างรายคู่ 

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบสถานภาพส่วนบุคคลต่อความก้าวหน้า
การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 6 ด้าน สรุปได้ว่า มีสถานภาพส่วนบุคคล 
เพียง 2 ลักษณะที่มีผลต่อความก้าวหน้าในการถ่ายโอนภารกิจ คือ ระดับการศึกษา และรายได้ 

การศึกษาความคิดเห็นต่อผลการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ 
ผลการศึกษาประเด็นการศึกษากับความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้จากการสนทนากลุ่มแบบเจาะจง (Focus group discussion) และการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (in-depth interview) โดยมีประเด็นค าถาม ดังน้ี  

“ผลจากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกันจะส่งผลท าให้
ความก้าวหน้าของการถ่ายโอนภารกิจแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ ใน 4 ด้าน คือ 1) ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 2) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  3) ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  4) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยทุกด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่า
ปริญญาตรี จะมีค่าเฉลี่ยความก้าวหน้าของการถ่ายโอนภารกิจต่ ากว่าระดับปริญญาตรีทุกด้าน ดังน้ัน
ท่านคิดว่า การถ่ายโอนภารกิจจ าเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ระดับไหนจึงจะช่วยให้การถ่ายโอนภารกิจ
ประสบผลส าเร็จ และหากต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ระดับต่ ากว่าปริญญาตรีในการท าภารกิจน้ี  ท่านมี
วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร” 

ผลการวิจัยน าเสนอจ าแนกรายกลุ่ม ดังน้ี 
1.  กลุ่มนายก อบต. กล่าวว่า การท างานอะไรก็ตามหากได้คนที่มีต้นทุนทางสังคมสูง 

(ระดับความรู้) ก็ยิ่งดี เพราะเช่ือว่า คนยิ่งได้รับการศึกษาสูงขึ้นก็จะมีโลกทัศน์กว้างขึ้น อย่างไรก็ตาม 
ผู้บริหารก็ควรจะต้องเลือกใช้คนให้เหมาะสมกับงาน และสอดคล้องกับบริบทด้วย เพราะคนที่จบสูง
ใช่ว่าจะเก่งทุกเรื่อง ดังน้ัน ก่อนท างานต้องให้ผู้ปฏิบัติท าความเข้าใจกับเน้ืองานเสียก่อน หากยังไม่
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เข้าใจและท าไม่ได้ก็จะต้องหาพี่เลี้ยงมาช่วยสอนงานให้ รวมถึง อบต. ต้องมีการพัฒนาความรู้ให้แก่
ผู้ปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองด้วย 

2.  กลุ่มปลัด อบต. ได้กล่าวถึงประเด็นน้ีว่า การถ่ายโอนภารกิจอาจจะมองว่าเป็นเรื่องยาก 
แต่อย่างไรก็ตามการท างานน้ันจะต้องใช้คนที่รู้เรื่องน้ันดีเป็นคนท า ซึ่งกลุ่มปลัด อบต. ส่วนใหญ่
เห็นคล้ายกันว่าเน้นใช้คนตามสาขาวิชาที่จบมามากกว่าระดับการศึกษา โดยยกตัวอย่างว่า “ถ้าจะหา
คนท าบัญชีพัสดุของส านักงาน เวลามองล าดับแรกคือ จบด้านไหน ถ้ามีเด็กจบ ปวช.ด้านบัญชี กับ
จบ ป.ตรี ด้านกฎหมาย ก็คงจะรับเด็ก ปวช.บัญชีก่อน เพราะมองว่ามีความรู้ตรงกับงานที่จะให้ท า 
และค่าจ้างถูกกว่าด้วย” และกลุ่มปลัด อบต. ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมอีกว่า หากอยากได้คนที่จบสูง 
อบต. ต้องสนับสนุนคนในให้มีโอกาสได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น  ซึ่งจะส่งผลดีต่อองค์กรหลาย ๆ 
อย่างในอนาคต 

3.  กลุ่มข้าราชการในสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจ มองว่า อบต. 
ยังคงมีคุณภาพงานในระดับที่ไม่สูงนัก และหา อบต. ที่ท างานได้ตามมาตรฐานยากมาก ดังน้ัน 
อบต. ต้องเร่งพัฒนาตนเองในการท างานก่อนล าดับแรก ซึ่งกลุ่มข้าราชการส่วนใหญ่ได้กล่าวใน
ทิศทางเดียวกันว่า ก่อนถ่ายโอนภารกิจ อบต.ควรต้องส่งเด็ก (ระดับใดก็ได้แต่จะให้ดีควรเป็นเด็กที่
ท างานมาแล้วและพร้อมเรียนรู้งาน) มาน่ังประกบกับเจ้าของงานเดิมที่จะถ่ายโอนให้ จึงจะท าให้เกิด
การเรียนรู้และเกิดความเข้าใจ จนกระทั่งสามารถท างานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ  

ผลการศึกษาประเด็นการศึกษากับความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่มมองกันไปคนละมุม โดยกลุ่มนายก อบต. 
ต้องการคนที่มีความรู้สูงเข้ามาเรียนรู้และท างาน ส่วนปลัด อบต. มองว่า ต้องใช้คนให้ตรงกับความรู้
ที่เขามี และสนับสนุนให้พัฒนาตัวเองให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น และส าหรับกลุ่มข้าราชการกลับมองว่า 
อบต. ต้องให้ผู้ที่รับผิดชอบเรื่องการถ่ายโอนภารกิจเข้าไปเรียนรู้งานจากเจ้าของงาน จากการศึกษา
จึงสรุปได้ว่า ต้องท าให้ทุกฝ่ายเข้าใจกันเสียก่อนในเรื่องที่จะท า และหาโอกาสมาพูดคุยกันบ่อย ๆ 
เพื่อสร้างความร่วมมือในการท างานร่วมกัน จึงจะช่วยให้การท างานประสบผลส าเร็จได้ตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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ตอนที่  5  การวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้ากับ
ความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
การวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณเพื่อท านายความเป็นไปได้ของปัจจัยที่มีผลต่อ

ความก้าวหน้า ได้แก่ วัฒนธรรมองค์การ,  นโยบายในการบริหารจัดการการถ่ายโอนภารกิจ, 
ทรัพยากรการบริหาร และภาวะผู้น า ที่มีอิทธิพลต่อความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 6 ด้าน ปรากฏผลดังรายละเอียดตามตารางที่ 27-33 

 
ตารางที่  34  การวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้ากับความก้าวหน้า 

การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยใช้ 
เทคนิค Stepwise เข้ามาใช้ในการคัดเลือกปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้า 

 

 Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0.61a 0.38 0.38 0.54 
2 0.64b 0.41 0.41 0.53 

a. Predictors: (Constant), ภาวะผู้น า 
b. Predictors: (Constant), ภาวะผู้น า, นโยบายในการบริหารจัดการการถ่ายโอนภารกิจ 

 
 ANOVAc 

Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 55.47 1 55.48 185.57 0.00a 
 Residual 89.08 298 0.30   
 Total 144.56 299    

2 Regression 60.26 2 30.13 106.15 0.00b 
 Residual 84.30 297 0.28   

 Total 144.56 299    
a. Predictors: (Constant), ภาวะผู้น า 
b. Predictors: (Constant), ภาวะผู้น า, นโยบายในการบริหารจัดการการถ่ายโอนภารกิจ 
c. Dependent Variable: โครงสร้างพ้ืนฐาน 
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 Coefficientsa 

Mode  
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients  

 B Std. Error Beta t Sig. 

1 (Constant) 1.14 0.17  6.50 0.00 
 ภาวะผู้น า 0.65 0.04 0.61 13.62 0.00 

2 (Constant) 0.75 0.19  3.88 0.00 
 ภาวะผู้น า 0.46 0.06 0.43 6.97 0.00 
 นโยบาย ฯ 0.29 0.07 0.25 4.10 0.00 

a. Dependent Variable: โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
 Excluded Variablesc 

      
Collinearity 
Statistics 

Model  Beta In t Sig. 
Partial 

Correlation 
Tolerance 

1 วัฒนธรรมองค์การ 0.19 a 2.79 0.00 0.16 0.43 
 นโยบาย ฯ 0.25 a 4.10 0.00 0.23 0.50 
 ทรัพยากร ฯ 0.23 a 3.41 0.00 0.19 0.43 

2 วัฒนธรรมองค์การ 0.08 b 1.07 0.28 0.06 0.34 
 ทรัพยากร ฯ 0.13 b 1.72 0.08 0.10 0.34 

a. Predictors in the Model: (Constant), ภาวะผู้น า 
b. Predictors in the Model: (Constant), ภาวะผู้น า, นโยบายในการบริหารจัดการการถ่ายโอนภารกิจ 
c. Dependent Variable: โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
จากตารางที่  34  ผลการวิเคราะห์จะเห็นว่า มีการน าตัวแปรภาวะผู้น า และนโยบายในการ

บริหารจัดการการถ่ายโอนภารกิจ เข้าสู่สมการเพราะมีความสัมพันธ์กับความก้าวหน้าการถ่ายโอน
ภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนตัวแปร 
ที่เหลือถูกตัดออกจากสมการเพราะไม่มีความสัมพันธ์ในระดับมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังน้ันสมการ
ถดถอยที่เหมาะสมคือ โครงสร้างพื้นฐาน = 0.75 + 0.46(ภาวะผู้น า)  + 0.29(นโยบาย ฯ) 
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ตารางที่  35  การวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้ากับความก้าวหน้า 
การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
โดยใช้เทคนิค Stepwise เข้ามาใช้ในการคัดเลือกปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้า 

 

 Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0.55a 0.30 0.30 0.62 
2 0.59b 0.35 0.34 0.60 

a. Predictors: (Constant), ทรัพยากรการบริหาร 
b. Predictors: (Constant), ทรัพยากรการบริหาร, นโยบายในการบริหารจัดการการถ่ายโอนภารกิจ 

 
 ANOVAc 

Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 51.18 1 51.18 132.34 0.00a 
 Residual 115.25 298 0.38   
 Total 166.44 299    

2 Regression 58.43 2 29.21 80.34 0.00b 
 Residual 108.01 297 0.36   

 Total 166.447 299    
a. Predictors: (Constant), ทรัพยากรการบริหาร 
b. Predictors: (Constant), ทรัพยากรการบริหาร, นโยบายในการบริหารจัดการการถ่ายโอนภารกิจ 
c. Dependent Variable: งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 

 Coefficientsa 

Mode 
 Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients  

 B Std. Error Beta T Sig. 

1 (Constant) 1.41 0.19  7.36 0.00 
 ทรัพยากร ฯ 0.59 0.05 0.55 11.50 0.00 

2 (Constant) 0.92 0.21  4.29 0.00 
 ทรัพยากร ฯ 0.33 0.07 0.31 4.50 0.00 
 นโยบาย ฯ 0.38 0.08 0.31 4.46 0.00 

a. Dependent Variable: งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
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 Excluded Variablesc 

      
Collinearity 
Statistics 

Model  Beta In t Sig. 
Partial 

Correlation 
Tolerance 

1 วัฒนธรรมองค์การ 0.17 a 2.71 0.00 0.15 0.55 
 นโยบาย ฯ 0.31 a 4.46 0.00 0.25 0.43 
 ภาวะผู้น า 0.23 a 3.20 0.00 0.18 0.43 

2 วัฒนธรรมองค์การ 0.04 b 0.64 0.52 0.03 0.41 
 ภาวะผู้น า 0.14 b 1.88 0.06 0.10 0.38 

a. Predictors in the Model: (Constant), ทรัพยากรการบริหาร 
b. Predictors in the Model: (Constant), ทรัพยากรการบริหาร, นโยบายในการบริหารจัดการ     

การถ่ายโอนภารกิจ 
c. Dependent Variable: งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 
จากตารางที่  35  ผลการวิเคราะห์จะเห็นว่า มีการน าตัวแปรทรัพยากรการบริหารและ

นโยบายในการบริหารจัดการ การถ่ายโอนภารกิจ เข้ าสู่สมการ เพราะมีความสัมพันธ์กับ
ความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนตัวแปรที่เหลือถูกตัดออกจากสมการเพราะไม่มีความสัมพันธ์ในระดับ
มีนัยส าคัญทางสถิติ ดังน้ันสมการถดถอยที่เหมาะสมคือ  งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต = 0.92 + 0.33 
(ทรัพยากร ฯ) + 0.38(นโยบาย ฯ) 
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ตารางที่  36  การวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้ากับความก้าวหน้า 
การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม  
และการรักษาความสงบเรียบร้อย โดยใช้เทคนิค Stepwise เข้ามาใช้ในการคัดเลือก 
ปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้า 

 

 Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0.60a 0.36 0.36 0.63 
2 0.64b 0.41 0.40 0.61 
3 0.65c 0.42 0.41 0.60 

a. Predictors: (Constant), ภาวะผู้น า 
b. Predictors: (Constant), ภาวะผู้น า, นโยบายในการบริหารจัดการการถ่ายโอนภารกิจ 
c. Predictors: (Constant), ภาวะผู้น า, นโยบายในการบริหารจัดการการถ่ายโอนภารกิจ,  

ทรัพยากรการบริหาร 

 
 ANOVAd 

Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 69.04 1 69.04 169.94 0.00a 
 Residual 121.06 298 0.40   
 Total 190.11 299    

2 Regression 78.48 2 39.24 104.40 0.00b 
 Residual 111.62 297 0.37   

 Total 190.11 299    
3 Regression 80.40 3 26.80 72.31 0.00c 
 Residual 109.70 297 0.37   

 Total 190.11 299    
a. Predictors: (Constant), ภาวะผู้น า 
b. Predictors: (Constant), ภาวะผู้น า, นโยบายในการบริหารจัดการการถ่ายโอนภารกิจ 
c. Predictors: (Constant), ภาวะผู้น า, นโยบายในการบริหารจัดการการถ่ายโอนภารกิจ,  

ทรัพยากรการบริหาร 
d. Dependent Variable: การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
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 Coefficientsa 

Mode 
 Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients  

 B Std. Error Beta T Sig. 

1 (Constant) 0.88 0.20  4.33 0.00 
 ภาวะผู้น า 0.73 0.05 0.60 13.03 0.00 

2 (Constant) 0.34 0.22  1.54 0.12 
 ภาวะผู้น า 0.46 0.07 0.38 6.03 0.00 
 นโยบาย ฯ 0.40 0.08 0.31 5.01 0.00 

3 (Constant) 0.31 0.22  1.42 0.15 
 ภาวะผู้น า 0.37 0.08 0.30 4.28 0.00 
 นโยบาย ฯ 0.31 0.09 0.24 3.39 0.00 
 ทรัพยากร ฯ 0.19 0.08 0.17 2.27 0.02 

a. Dependent Variable: การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 
 Excluded Variablesc 

      
Collinearity 
Statistics 

Model  Beta In t Sig. 
Partial 

Correlation 
Tolerance 

1 วัฒนธรรมองค์การ 0.17 a 2.49 0.01 0.14 0.43 
 นโยบาย ฯ 0.31 a 5.01 0.00 0.27 0.50 
 ทรัพยากร ฯ 0.29 a 4.30 0.00 0.24 0.43 

2 วัฒนธรรมองค์การ 0.23 b 0.30 0.76 0.18 0.34 
 ทรัพยากร ฯ 0.17 b 2.27 0.02 0.13 0.34 

3 วัฒนธรรมองค์การ 0.17 c 0.22 0.82 0.01 0.34 
a. Predictors: (Constant), ภาวะผู้น า 
b. Predictors: (Constant), ภาวะผู้น า, นโยบายในการบริหารจัดการการถ่ายโอนภารกิจ 
c. Predictors: (Constant), ภาวะผู้น า, นโยบายในการบริหารจัดการการถ่ายโอนภารกิจ,  

ทรัพยากรการบริหาร 
d. Dependent Variable: การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
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จากตารางที่  36  ผลการวิเคราะห์จะเห็นว่า มีการน าตัวแปรภาวะผู้น า, ทรัพยากรการบริหาร
และนโยบายในการบริหารจัดการการถ่ายโอนภารกิจ เข้าสู่สมการเพราะมีความสัมพันธ์กับ
ความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนตัวแปรที่เหลือถูกตัดออกจากสมการ
เพราะไม่มีความสัมพันธ์ในระดับมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังน้ันสมการถดถอยที่เหมาะสมคือ  การจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย = 0.31 + 0.37(ภาวะผู้น า) + 0.31(นโยบาย ฯ) + 
0.19(ทรัพยากร ฯ) 
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ตารางที่  37  การวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้ากับความก้าวหน้า 
การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการวางแผน การส่งเสริม 
การลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว โดยใช้เทคนิค Stepwise เข้ามาใช้ 
ในการคัดเลือกปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้า 

 

 Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0.56a 0.32 0.32 0.67 
2 0.60b 0.36 0.36 0.65 
3 0.61c 0.37 0.37 0.64 

a. Predictors: (Constant), ทรัพยากรการบริหาร 
b. Predictors: (Constant), ทรัพยากรการบริหาร, ภาวะผู้น า 
c. Predictors: (Constant), ทรัพยากรการบริหาร, ภาวะผู้น า, นโยบายในการบริหารจัดการ 

การถ่ายโอนภารกิจ 

 
 ANOVAd 

Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 63.79 1 63.79 141.84 0.00a 
 Residual 134.03 298 0.45   
 Total 197.82 299    

2 Regression 72.08 2 36.04 85.13 0.00b 
 Residual 125.73 297 0.42   

 Total 197.82 299    
3 Regression 75.04 3 25.01 60.31 0.00c 
 Residual 122.77 297 0.41   

 Total 197.82 299    
a. Predictors: (Constant), ทรัพยากรการบริหาร 
b. Predictors: (Constant), ทรัพยากรการบริหาร, ภาวะผู้น า 
c. Predictors: (Constant), ทรัพยากรการบริหาร, ภาวะผู้น า, นโยบายในการบริหารจัดการ 

การถ่ายโอนภารกิจ 
d. Dependent Variable: การวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
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 Coefficientsa 

Mode 
 Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients  

 B Std. Error Beta T Sig. 

1 (Constant) 0.93 0.20  4.51 0.00 
 ทรัพยากร ฯ 0.65 0.05 0.56 11.91 0.00 

2 (Constant) 0.55 0.21  2.53 0.12 
 ทรัพยากร ฯ 0.38 0.08 0.33 4.79 0.00 
 ภาวะผู้น า 0.38 0.08 0.31 4.42 0.00 

3 (Constant) 0.30 0.23  1.28 0.19 
 ทรัพยากร ฯ 0.27 0.09 0.23 3.02 0.00 
 ภาวะผู้น า 0.30 0.09 0.24 3.33 0.00 
 นโยบาย ฯ 0.25 0.09 0.19 2.67 0.00 

a. Dependent Variable: การวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

 
 Excluded Variablesc 

      
Collinearity 
Statistics 

Model  Beta In t Sig. 
Partial 

Correlation 
Tolerance 

1 วัฒนธรรมองค์การ 0.21a 3.39 0.01 0.19 0.55 
 นโยบาย ฯ 0.27a 3.93 0.00 0.22 0.43 
 ภาวะผู้น า 0.31a 4.42 0.00 0.24 0.43 

2 วัฒนธรรมองค์การ 0.10b 1.39 0.16 0.08 0.41 
 นโยบาย ฯ 0.19b 2.67 0.00 0.15 0.39 

3 วัฒนธรรมองค์การ 0.02c 0.35 0.72 0.02 0.34 
a. Predictors: (Constant), ทรัพยากรการบริหาร 
b. Predictors: (Constant), ทรัพยากรการบริหาร, ภาวะผู้น า 
c. Predictors: (Constant), ทรัพยากรการบริหาร, ภาวะผู้น า, นโยบายในการบริหารจัดการ 

การถ่ายโอนภารกิจ 
d. Dependent Variable: การวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
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จากตารางที่  37  ผลการวิเคราะห์จะเห็นว่า มีการน าตัวแปรทรัพยากรการบริหาร, ภาวะผู้น า, 
และนโยบายในการบริหารจัดการการถ่ายโอนภารกิจ เข้าสู่สมการเพราะมีความสัมพันธ์กับ
ความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการวางแผน การส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนตัวแปรที่เหลือถูกตัดออก
จากสมการเพราะไม่มีความสัมพันธ์ในระดับมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังน้ันสมการถดถอยที่เหมาะสม
คือ การวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว = 0.30 + 0.27 (ทรัพยากร ฯ)  
+ 0.30(ภาวะผู้น า) + 0.25(นโยบาย ฯ) 
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ตารางที่  38  การวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้ากับความก้าวหน้า 
การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการ และ 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคนิค Stepwise เข้ามาใช้ 
ในการคัดเลือกปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้า 

 

 Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0.54a 0.29 0.29 0.71 
2 0.57b 0.32 0.32 0.69 
3 0.58c 0.33 0.33 0.69 

a. Predictors: (Constant), ภาวะผู้น า 
b. Predictors: (Constant), ภาวะผู้น า, ทรัพยากรการบริหาร 
c. Predictors: (Constant), ภาวะผู้น า, ทรัพยากรการบริหาร, นโยบายในการบริหารจัดการ 

การถ่ายโอนภารกิจ 

 
 ANOVAd 

Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 63.43 1 63.43 124.38 0.00a 
 Residual 151.97 298 0.51   
 Total 215.40 299    

2 Regression 70.18 2 35.09 71.77 0.00b 
 Residual 145.21 297 0.48   

 Total 215.40 299    
3 Regression 72.43 3 24.14 49.99 0.00c 
 Residual 142.96 297 0.48   

 Total 215.40 299    
a. Predictors: (Constant), ภาวะผู้น า 
b. Predictors: (Constant), ภาวะผู้น า, ทรัพยากรการบริหาร 
c. Predictors: (Constant), ภาวะผู้น า, ทรัพยากรการบริหาร, นโยบายในการบริหารจัดการ 

การถ่ายโอนภารกิจ 
d. Dependent Variable: การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
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 Coefficientsa 

Mode 
 Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients  

 B Std. Error Beta T Sig. 

1 (Constant) 0.85 0.22  3.74 0.00 
 ภาวะผู้น า 0.70 0.06 0.54 11.15 0.00 

2 (Constant) 0.59 0.23  2.53 0.01 
 ภาวะผู้น า 0.44 0.94 0.34 4.73 0.00 
 ทรัพยากร ฯ 0.32 0.87 0.26 3.71 0.00 

3 (Constant) 0.37 0.25  1.48 0.13 
 ภาวะผู้น า 0.37 0.09 0.28 3.78 0.00 
 ทรัพยากร ฯ 0.22 0.09 0.18 2.29 0.02 
 นโยบาย ฯ 0.22 0.10 0.16 2.15 0.03 

a. Dependent Variable: การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 

 
 Excluded Variablesc 

      
Collinearity 
Statistics 

Model  Beta In t Sig. 
Partial 

Correlation 
Tolerance 

1 วัฒนธรรมองค์การ 0.12a 1.73 0.08 0.10 0.43 
 นโยบาย ฯ 0.24a 3.63 0.00 0.20 0.50 
 ภาวะผู้น า 0.26a 3.71 0.00 0.21 0.43 

2 วัฒนธรรมองค์การ 0.06b 0.88 0.37 0.05 0.41 
 นโยบาย ฯ 0.16b 2.15 0.03 0.12 0.39 

3 วัฒนธรรมองค์การ 0.00c 0.02 0.98 0.00 0.34 
a. Predictors: (Constant), ภาวะผู้น า 
b. Predictors: (Constant), ภาวะผู้น า, ทรัพยากรการบริหาร 
c. Predictors: (Constant), ภาวะผู้น า, ทรัพยากรการบริหาร, นโยบายในการบริหารจัดการ 

การถ่ายโอนภารกิจ 
d. Dependent Variable: การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
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จากตารางที่  38  ผลการวิเคราะห์จะเห็นว่า มีการน าตัวแปรภาวะผู้น า, ทรัพยากรการบริหาร, 
นโยบายในการบริหารจัดการการถ่ายโอนภารกิจ  เข้าสู่สมการเพราะมีความสัมพันธ์กับ
ความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการ และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนตัวแปรที่เหลือถูกตัดออก
จากสมการเพราะไม่มีความสัมพันธ์ในระดับมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังน้ันสมการถดถอยที่เหมาะสม
คือ การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม = 0.37 + 0.37 (ภาวะผู้น า) 

+ 0.22(ทรัพยากร ฯ) + 0.22(นโยบาย ฯ) 
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ตารางที่  39  การวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้ากับความก้าวหน้า 
การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้เทคนิค Stepwise เข้ามาใช้ในการคัดเลือก 
ปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้า 

 

 Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0.48a 0.23 0.23 0.85 
2 0.51b 0.26 0.25 0.83 

a. Predictors: (Constant), ภาวะผู้น า 
b. Predictors: (Constant), ภาวะผู้น า, นโยบายในการบริหารจัดการการถ่ายโอนภารกิจ 

 
 ANOVAc 

Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 66.88 1 66.88 92.40 0.00a 
 Residual 215.72 298 0.72   
 Total 282.60 299    

2 Regression 73.52 2 36.76 52.22 0.00b 
 Residual 209.08 297 0.70   

 Total 282.60 299    
a. Predictors: (Constant), ภาวะผู้น า 
b. Predictors: (Constant), ภาวะผู้น า, นโยบายในการบริหารจัดการการถ่ายโอนภารกิจ 
c. Dependent Variable: ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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 Coefficientsa 

Mode  
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients  

 B Std. Error Beta t Sig. 

1 (Constant) 0.64 0.27 0.48 2.37 0.01 
 ภาวะผู้น า 0.72 0.07  9.61 0.00 

2 (Constant) 0.19 0.30  0.64 0.52 
 ภาวะผู้น า 0.49 0.10 0.33 4.71 0.00 
 นโยบาย ฯ 0.34 0.11 0.21 3.07 0.00 

a. Dependent Variable: ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 Excluded Variablesc 

     Partial 
Correlation 

Collinearity 
Statistics 

Model  Beta In t Sig. Tolerance 

1 วัฒนธรรมองค์การ 0.07a 1.03 0.30 0.06 0.43 
 นโยบาย ฯ 0.21a 3.07 0.00 0.17 0.50 
 ทรัพยากร ฯ 0.18a 2.48 0.01 0.14 0.43 

2 วัฒนธรรมองค์การ 0.03b -0.40 0.68 -0.02 0.34 
 ทรัพยากร ฯ 0.10b 1.20 0.22 0.07 0.34 

a. Predictors in the Model: (Constant), ภาวะผู้น า 
b. Predictors in the Model: (Constant), ภาวะผู้น า, นโยบายในการบริหารจัดการการถ่ายโอนภารกิจ 
c. Dependent Variable: ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
จากตารางที่  39  ผลการวิเคราะห์จะเห็นว่า มีการน าตัวแปรภาวะผู้น า และนโยบายในการ

บริหารจัดการการถ่ายโอนภารกิจ เข้าสู่สมการเพราะมีความสัมพันธ์กับความก้าวหน้าการถ่ายโอน
ภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนตัวแปรที่เหลือถูกตัดออกจากสมการเพราะไม่มีความสัมพันธ์
ในระดับมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังน้ันสมการถดถอยที่เหมาะสมคือ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น = 0.19 + 0.49(ภาวะผู้น า) + 0.34(นโยบาย ฯ) 
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ผลการวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้ากับระดับ
ความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปได้ว่า มีเพียง 2 ปัจจัย คือ 
ภาวะผู้น าและนโยบายในการบริหารจัดการการถ่ายโอนภารกิจ ที่สามารถท านายความเป็นไปได้ที่มี
ผลต่อความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกือบทุกด้าน  

การศึกษาความคิดเห็นต่อผลการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ 
ผลการศึกษาประเด็นภาวะผู้น าและนโยบายในการบริหารจัดการการถ่ายโอนภารกิจ กับ

ความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้จากการสนทนากลุ่มแบบ
เจาะจง (Focus Group Discussion) และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) โดยมี
ประเด็นค าถาม ดังน้ี  

“ผลจากการศึกษาได้ช้ีให้เห็นว่า ภาวะผู้น าและนโยบายในการบริหารจัดการการถ่ายโอน
ภารกิจ มีอิทธิพลท าให้เกิดความก้าวหน้าของการถ่ายโอนภารกิจสูงกว่าปัจจัยตัวอื่น ๆ ท่านคิดว่า 
ท าไมจึงเป็นเช่นน้ัน” 

ผลการวิจัยน าเสนอจ าแนกรายกลุ่ม ดังน้ี 
1.  กลุ่มนายก อบต. กล่าวว่า ภาวะผู้น าคือสิ่งที่ผู้บริหารจ าเป็นจะต้องมี และภาวะผู้น าน้ัน 

จะเป็นตัวก าหนดแนวทางการบริหารงานหรือนโยบายขององค์การ ดังน้ัน หากผู้บริหารมีภาวะผู้น าสูง
ก็จะส่งผลให้งานส าเร็จโดยง่าย ทั้งน้ี กลุ่มนายก อบต. ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ทรัพยากรการบริหารและ
วัฒนธรรมองค์การน้ันเป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารท างานได้ง่ายขึ้น แต่หากผู้บริหารขาดซึ่ ง
ภาวะผู้น าที่ดีแล้ว ผลงานที่ออกมาคงจะด้อยคุณภาพ และไม่ได้มาตรฐานตามที่ประชาชนต้องการ 

2.  กลุ่มปลัด อบต. ได้กล่าวถึงประเด็นน้ีว่า นโยบายการถ่ายโอนภารกิจก็คือนโยบาย 
หรือกิจกรรมที่ส่วนกลางสั่งมา ซึ่ง อบต. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต้องท า เพราะมันคือกฎหมาย 
ดังน้ันการจะท าได้ส าเร็จหรือไม่ และท าได้ดีเพียงใด คงต้องขึ้นอยู่กับศักยภาพของผู้บริหารว่ามี อยู่
มากน้อยเพียงใดที่จะจูงใจให้ลูกน้องร่วมมือร่วมใจกันท างาน ดังน้ัน ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้น าที่ดี
และน่าเช่ือถือในระดับสูง เพื่อจูงใจให้ลูกน้องท าตาม จึงท าให้สรุปได้ว่า การที่องค์การมีผู้น าที่ดีก็จะ
ท าให้งานเดินไปได้อย่างราบรื่น 

3.  กลุ่มข้าราชการในสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจ มองว่า งานจะ
ส าเร็จหรือก้าวหน้าได้น้ัน ผู้บริหารระดับนโยบายต้องใช้อ านาจสั่งการลงมา รวมถึงใช้วิธีจูงใจที่
เหมาะสม อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์ที่ผ่านมาจะพบว่า งานส่วนใหญ่ที่ส าเร็จอย่างรวดเร็วมักเก ิด
จากการที่ผู้บริหารระดับนโยบายให้ความส าคัญ โดยสั่งการเป็นหนังสือก าชับลงมา พร้อมให้อ านาจ
ในการด าเนินการลงมาด้วย ซึ่งท าให้ผู้ปฏิบัติต้องรีบด าเนินการให้ส าเร็จภายใต้เงื่อนไขที่สั่งการลงมา 
ส่วนคุณภาพของงานถือว่าเป็นอื่นเรื่องหน่ึง 
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ผลการศึกษาประเด็นภาวะผู้น าและนโยบายในการบริหารจัดการการถ่ายโอนภารกิจ กับ
ความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 
กลุ่มเห็นสอดคล้องในทิศทางเดียวกันคือ ผู้บริหารที่มีอ านาจตัดสินใจต้องให้ความส าคัญกับภารกิจ
ที่มอบหมายให้ จึงจะช่วยให้การท างานประสบผลส าเร็จได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ดังน้ัน จึงเป็น
เหตุผลส าคัญที่ท าให้สามารถอธิบายได้ว่า ภาวะผู้น าคือสิ่งที่ก่อให้เกิดนโยบาย รวมถึงช่วย
สนับสนุนสิ่งต่าง ๆ ในการท างานเพื่อท าให้ประสบผลส าเร็จ 
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ตอนที่  6  แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 
กลุ่มตัวอย่าง ได้น าเสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการถ่ายโอนภารกิจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสรุปเป็นกลุ่มได้ ดังน้ี  
1.  วัฒนธรรมองค์การ 

1.1  อบต. ต้องแสวงหาเครือข่ายหรือแนวร่วมในการท างาน เพื่อช่วยขับเคลื่อนภารกิจ
ให้ประสบผลส าเร็จ 

1.2  สร้างวัฒนธรรมการท างานเป็นทีมและให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมใน
การขับเคลื่อนภารกิจตามความสามารถของตน 

1.3  มีกิจกรรมสร้างสรรค์ภายในองค์การ เพื่อให้ทุกคนเกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
1.4  ควรมีการประชุมหารือกันบ่อย  ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและควรมีการจัดการ

ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้มีความรู้ความสามารถและเข้าใจในการบริหารงานอย่างแท้จริง  
2.  นโยบายในการบริหารจัดการการถ่ายโอนภารกิจ  

2.1 ผู้บริหารระดับนโยบายของทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น ควรน าผลความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอน
ไปเป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบาย เพราะมาจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 

2.2  มีการสนับสนุนให้มีการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการท างาน 
2.3  สร้างระบบตรวจสอบและประเมินผลให้ตรงกับความเป็นจริง รวมถึงการ

ประเมินเพื่อเสนอแนะและหาทางช่วยเหลือมิใช่มาจับผิด 
2.4  มีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนลงมือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ 
2.5  นโยบายที่สั่งการลงมาแต่ละครั้งควรมีความชัดเจนในการด าเนินการ รวมถึง

สามารถด าเนินการตามที่สั่งการได้ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด 
2.6  หน่วยงานระดับตรวจสอบ เช่น สตง. กับเสมียนตราจังหวัด ควรยึดถือกฎ 

ระเบียบเดียวกัน เพื่อป้องกันการท างานผิดพลาดและเกิดความสับสนในการท างาน 
3.  ทรัพยากรการบริหาร  

3.1  การถ่ายโอนภารกิจควรมาพร้อมกับทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการท างาน เช่น 
งบประมาณ บุคลากร องค์ความรู้ อ านาจหน้าที่ เป็นต้น เพื่อช่วยให้การท างานประสบผลส าเร็จ 
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3.2  ให้มีการปรับปรุง และแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้การท างาน
เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

3.3  รัฐบาลกลางต้องสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ
ที่เพิ่มขึ้น 

3.4  อบต. ต้องพัฒนาศักยภาพของคน รวมถึงต้องลงทุนพัฒนาคนเพิ่มมากขึ้นจากเดิม  
4.  ภาวะผู้น า  

4.1  ปัจจัยทั้งหลายที่กล่าวถึงในการท าวิจัยเรื่องน้ีล้วนแล้วแต่มีความส าคัญและส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างไรก็ตามการจัดสรร
และท าให้เกิดย่อมต้องอาศัยจังหวะและโอกาสที่เหมาะสม ดังน้ัน ผู้บริหารจึงต้องพิจารณาบริบท
และสถานการณ์ให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ 

4.2  นายที่ดีต้องจูงใจเก่ง และท าให้ลูกน้องเช่ือมั่นว่า ตนมีศักยภาพและมีความส าคัญ
ต่อการขับเคลื่อนภารกิจขององค์การจนประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.3  ต้องพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น ดังน้ันต้องมีแผนในการท างาน
หลายแผน เพื่อป้องกันการผิดพลาดในขณะที่ท างาน 

4.4  ใช้คนให้ถูกกับงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


